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السالم عليكم
تشهد الساحة الكويتية هذه األيام توترا سياسيا كبيرا وتتابعا
لألحداث الساخنة بعدما نعمت مبرحلة من الهدوء خالل األشهر
اخلمسة املاضية ،وقد أسهم بعض ن��واب مجلس األم��ة في تأزمي
األوض��اع واستثارة ال�ش��ارع عن طريق التصريحات النارية غير
املسؤولية والنزول إلى الشارع في كل شاردة وواردة وتأجيج مشاعر
الناس والشتم والردح املبالغ فيه ،ثم ارتكبت احلكومة خطأ فادحا
في رده��ا على التجمعات واستخدام القوات اخلاصة للقوة في
غير موضعها ،مما تسبب في موجة سخط عارمة ضدها ،وقبلها
سعت احلكومة لتعطيل جلسات مجلس األم��ة في وق��ت هي في
أشد احلاجة لعقد اجللسات فيه إلقرار القوانني املتعلقة بخطة
التنمية وكثير من مشاريع القوانني املعلقة.
لقد أدى تأجيج ال �ش��ارع ث��م املعاجلة
اخل �ط��أ للحكومة إل ��ى ردة فعل
ع� �ن� �ي� �ف ��ة أدت إل � � ��ى ت� �ق ��دمي
اس �ت �ج��واب ل��رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء ش��ارك فيه ثالثة
ت�ك�ت�لات ف��ي امل�ج�ل��س ثم
ت � �ق� ��دمي ع � �ش� ��رة ن� ��واب
ط�ل�ب��ا ب �ع��دم التعاون،
وف ��ي ح��ال��ة تصويت
 25ن��ائ�ب��ا ع�ل��ى طلب
ع� ��دم ال��ت��ع��اون بعد

املراسالت
دولة الكويت

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

أسبوع من تقدمي الطلب ،فالبد أن يقوم سمو أمير البالد بحل
احلكومة وتشكيل حكومة جديدة.
بالطبع ف��إن ه��ذه الفترة وحتى التصويت على الطلب ستشهد
املزيد من التوتر ونزول النواب إلى الشارع من أجل الضغط على
النواب املعارضني لعدم التعاون أو املترددين .وهكذا جند أن كل
أزمة تلد أزمة أخرى ،وجند بأن قطار اإلجناز احلكومي والبرملاني
يتعطل والشارع السياسي محتقن ،والنفوس متنافرة ما بني مؤيد
ومعارض ،فهل هذه هي الدميقراطية التي يتشدق بها بعضهم
ويعدونها احلل ملشكالت البالد؟! وهل نحن بحاجة إلى مثل تلك
املسيرة املضطربة لكي نحقق أهدافنا؟! وأين ذهب العقالء في
البلد؟ وملاذا ال جند لهم دورا بارز ًا في تهدئة األوضاع؟!
إن السبب الرئيس هو البعد عن الهوى الرباني فيما وجوب طاعة
أول��ي األم��ر وع��دم تأجيج مشاعر الناس في الباطل أو استخدام
السبل غير املشروعة في تغيير املنكر ،وكذلك في املبالغة من
احلكومة في ردع الناس واإلفراط في استخدام القوة.
إن�ن��ا بانتـظار ت��دخ��ل ال�ع�ق�لاء ل ��وأد الفتنة ون ��زع فتيل األزم ��ة،
وحسنا فعلت وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية بتعميم خطب
اجلمعة والدروس التي حتث على وجوب طاعة أولي األمر والبعد
عن تأجيج الفنت واالجنراف وراء الدعوات املثيرة للفنت {يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
ً
تأويال}.
واليوم اآلخر وذلك خير وأحسن

االشرتاكات
االشتراكات السنوية

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

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

فتاوى
الفرقان

من فتاوى
فضيلة الشيخ
الدكتور صالح
ابن فوزان
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الفوزان

6

الشفعة للشريك فقط
> باع والدي البيت الذي كنا نسكنه وبستانه
بثمن بخس دون أن يخبرني ب�ه��ذا ،وأن��ا إلى
جانبه ،وفي طاعته ما زلت واحلمد لله على
ذلك ،ولم يبق له ملك آخر ،وأنا محتاج إليه،
وق ��ادر على اس�ت��رج��اع��ه م��ن امل�ش�ت��ري بالثمن
الذي وقع عليه التعاقد ،ولكن لألسف الشديد،
لم يقبل والدي بذلك ،وليس له حجة شرعية؛
إال أنه يزعم أنه رباني وعلمني على نفقته ،ولم
يبق لي حق عليه آخر ،على الرغم من حاجتي
املاسة لهذه ال��دار؛ فأنا أسألكم :هل هذا العقد
صحيح أم باطل؟ وأليس لي احلق على الغير في
شراء بيتي الذي فيه مولدي ومنشئي؟ وهل لي
علما بأنه مضى اآلن ما يزيد
احلق في الشفعة؛ ً

على عشرة أشهر من تاريخ البيع؛ فهل للمدة تأثير
على جواز االسترجاع من عدمه؟
< ما ذكرت أيها السائل من برك بوالدك ووجودك معه ووقوفك
إلى جانبه؛ شيء واجب عليك ،وتشكر عليه ،ولك فيه الثواب إن
شاء الله .وأما ما ذكرت من أنه باع بيته وبستانه بثمن قليل،
ولم يشعرك بذلك؛ وهل لك حق االعتراض واألخذ بالشفعة أو
ال؟ واجلواب عن ذلك أنه ما دام والدك رشي ًدا في تصرفاته
صحيحا والز ًما،
وعقله؛ فليس لك االعتراض عليه ،ويعد بيعه
ً
وليس لك ً
أيضا حق الشفعة؛ ألنك لست شري ًكا له في هذا
البيت أو في البستان ،والشفعة إمنا تثبت للشريك ،وأنت لست
شريكاً له في ذل��ك ،فإن كان غير سليم التصرف من ناحية
عقله؛ فهذا مرجعه إلى القاضي ،هو الذي ينظر فيه ،وله أن
يبطل العقد إذا ظهر له أنه لم يستوف الشروط الشرعية.

الرشوة سحت ومن أشد الحرام وأخبث المكاسب
> ما حكم الشرع في أخذ الرشوة؟
< أخ��ذ الرشوة من السحت ،وم��ن أش��د احل��رام ،ومن
أخبث املكاسب؛ ألن النبي [ « :لعن الراشي واملرتشي
ولعن الرائش» رواه اإلمام أحمد في مسنده (،)279/5
ورواه أب��و داود ف��ي سننه (/3ص )299ب ��دون ذكر:
(ال��رائ��ش) ،ورواه الترمذي في سننه ( )15/5دون
ذكر (الرائش) ،ورواه ابن ماجه ( ،)775/2بدون ذكر:
(الرائش) ،ورواه غيرهم  -وهو الساعي بينهما  ،-واللعن
يقتضي أن الرشوة كبيرة من أعظم كبائر الذنوب ،وهي
{س َّما ُعو َن
من السحت .والله ج َّل وعال قال في اليهودَ :
ِلس ْح ِت} (املائدة .)4٢ :وقال تعالىَ { :والَ
ِلل ْ َكذِ ِب أَ َّكالُو َن ل ّ ُ
تَ ْأ ُكلُوا ْ أَ ْم َوالَ ُكم بَيْنَ ُكم بِالْ َب ِ
اطلِ َوتُ� ْدلُ��وا ْ ِب َها ِإلَ��ى الحْ ُ َّك ِام
َ
ّاس ِب��ا ِإلثْ� ِ�م َوأن�تُ� ْم تَ ْعل َ ُمونَ}
ِلتَ ْأ ُكلُوا ْ َفرِ يقاً ِ ّم� ْن أَ ْم�� َوالِ النَ ِ
(البقرة ،)188 :وه��ذه اآلي��ة على أح��د التفسيرين تعنى
بالرشوة وحت ّذر منها.
فالرشوة حرام بالكتاب والسنة وإجماع املسلمني ،وهي كبيرة
من كبائر الذنوب ،ومن أكل منها فقد أكل سحتاً ،واستعمل
حرا ًما يؤ ِ ّثر على أخالقه وعلى دينه وعلى سلوكه.
وقد جاء في احلديث :أن «الرجل يطيل السفر أشعث
أغبر ميد يديه إلى السماء :يا رب��ي! يا رب��ي! ومطعمه

ح��رام ،ومشربه ح��رام ،وملبسه ح��رام ،وغ� ّ�ذي باحلرام؛
فأ ّنى يستجاب له»؟! رواه مسلم في صحيحه (.)703/2
وه��ذا حديث صحيح ،بينّ فيه النبي[ أن أكل احلرام
من الرشوة وغيرها؛ مينع قبول الدعاء ،وأن آكل الرشوة
أو غيرها من احل��رام ال يستجاب له دع��اء ،وه��ذا خطر
عظيم؛ ألن أح ًدا ال يستغني عن الله ع ّز وج ّل طرفة عني،
ف��إذا قطع الصلة بينه وب�ين الله؛ ورد دع��اؤه؛ فما قيمة
حياته؟!
ً
وأيضا؛ الرشوة ما فشت في مجتمع؛ إال وفشا فيه الفساد،
وف�ش��ا فيه اخل �ل��ل ،وتشتت ال�ق�ل��وب ،واإلخ�ل�ال باألمن،
وضياع احلقوق ،وإهانة أهل احلق ،وتقدمي أهل الباطل،
وهذا يُحدث في املجتمع ضر ًرا ب ّينًا؛ فالرشوة من أخبث
املكاسب ،وأثرها على الفرد واملجتمع من أسوأ اآلثار.
فعلى املسلم أن يتوب إلى الله إذا كان يتعاطى شي ًئا من
ذل��ك ،وعلى من عافاه الله منها أن يسأل الله ع� َّز وج َّل
الثبات على احلق ،وأن يدمي عليه العافية؛ فإنها جرمية
كبيرة ،ومعصية ظاهرة ،وهي غش ل��والة األم��ور ،وغش
للنفس ،وغش للمجتمع ،ويجب على والة األمور أن ينكلوا
ويردعوا املرتشني والراشني؛ كما لعنهم الله على لسان
رسوله[.

> رجال مسنون يعطون أبي ً
ماال ليحفظه
عنده ،فإذا حال عليه احلول؛ أخبرهم أبي
بذلك حتى يدفعوا زكاته ،لكنهم يأخذون
املال عندهم؛ خشية أن يأخذ أبي زكاته دون
علمهم ،ويقولون :إننا سنزكيه ،لكن أبي
متأكد من أنهم لن يدفعوا زكاته؛ فهل يأخذ
أبي الزكاة من مالهم دون رضاهم؟ وهل يأثم
في حفظ أموالهم إذا لم يزكوها؟
< األم��وال النقدية جتب فيها ال��زك��اة إذا بلغت
النصاب وحال عليها احلول ،والزكاة إمنا جتب
على مالكها ،فيدفعها بنفسه بنية الزكاة ،أو يوكل
من يدفعها عنه .وإذا أودع املال عند أحد؛ فإن

املطالب ب��إخ��راج زكاته هو مالكه ،وليس على
امل� ��و َدع ع�ن��ده م�س��ؤول�ي��ة؛ إال م��ن ب��اب التذكير
والنصيحة لصاحبه إذا أحس منه تساه ً
ال في
ذل��ك ،وم��ا دام صاحب امل��ال ي�ق��ول :إن��ه أخرج
زك��ات��ه؛ ف�لا ح��رج على املسلم أن يقبله وديعة
ع �ن��ده ،وال �س��رائ��ر ال يعلمها إال ال�ل��ه سبحانه
وتعالى .لكن؛ لو قدر أن امل��ودع عنده تيقن تام
من أن صاحب املال ال يزكيه؛ فإنه ال يجوز له
قبول إيداعه عنده؛ ألن هذا فيه إعانة على اإلثم
وإق��رار للمنكر .والله أعلم .وأم��ا أخ��ذ الزكاة
بغير رضا صاحب املال في هذه احلالة؛ فإمنا
يجوز لولي األمر خاصة.

الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس
> أعطيت أحد جتار العملة مبلغ ًا من الرياالت
هنا داخل اململكة على أن آخذ منه مقابل ذلك
بعملة بلدي وفق سعر متفق عليه سلفً ا؛ بأن
يدخل هو املقابل في حسابي في البنك في
نقدا ألح��د أق��ارب��ي هناك،
بلدي ،أو يسلمه ً
أفعل ذل��ك لقضاء مصاحلي ف��ي ب�ل��دي ،وهي
َّ
تتعطل إذا لم أفعل ذلك ،ويتم ذلك التعامل
م��ن غير سند مكتوب للثقة امل�ت�ب��ادل��ة؛ فهل
يدخل ذلك في باب التعامل بالربا؛ مع العلم
أن السلطات في بلدي حتظر بشدة التعامل
في العمالت واستبدالها خارج البنوك ،وذلك
طلبا للمصلحة العامة للبالد والعباد ،في حني
ً

متدنيا للعمالت في البنوك ال
سعرا
ً
أنها حتدد ً
يتناسب مع االرتفاع الباهظ في أسعار السلع
في األسواق ،وفي حني أن سعر العمالت خارج
البنوك في السوق السوداء أضعاف أضعاف ما
حت��دده السلطات في البنوك؟ ما رأي الشرع
في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
< ال يجوز أن تدفع العملة ألحد التجار في بلد -
الرياض مث ً
ال  -ثم تتسلّم أو يتسلّم وكيلك عملة
أخرى بدلها في بلد آخر؛ ألن هذا صرف ،والصرف
يشترط فيه التقابض في املجلس ،ولكن خذ العملة
حولها إلى البلد الذي
البديلة في مجلس العقد ،ثم ِ ّ
تريد.

من أحكام مسابقات الصحف
> اع� �ت ��ادت ب �ع��ض ال �ص �ح��ف وامل� �ج�ل�ات نشر
املسابقات الثقافية وغيرها م��ن مسابقات،
ويعدون م��ا ً
ال للفائزين؛ فهل ه��ذا امل��ال حالل
أم حرام؟
< املال الذي يؤخذ بسبب الفوز في املسابقات في
املسائل العلمية الشرعية أو املسابقات التي فيها
تدريب على اجلهاد وفي سبيل الله ،كالرماية وركوب
اخليل وركوب اإلبل في السباق كل هذه األنواع من

املسابقات ال بأس بأخذ املال فيها؛ لقوله [ «ال
سبق إال في نصل أو خف أو حافر» ،رواه اخلمسة
ع��ن أب��ي ه��ري��رة( :رواه اإلم ��ام أح�م��د ف��ي مسنده
( ،)474/2ورواه أبو داود في سننه ( ،)29/3ورواه
الترمذي في سننه ( ،)23/6ورواه النسائي
في سننه ( ،)227 ،226/6ورواه
اب� ��ن م ��اج ��ه ف ��ي سننه
(،)960/2

> م ��ا ه ��و ح �ك��م ال ��دي ��ن ف ��ي جت ��ارة
ال �ع �م �ل��ة ،وه ��و م��ا ي�س�م��ى بالسوق
السوداء؟
< االجتار ببيع العمالت بعضها مع بعض
يسمى باملصارفة ،سواء كان في البنوك
أو في السوق احل��رة .وإذا احتد جنس
العمالت؛ كالذهب بالذهب ،والفضة
بالفضة ،والريال السعودي مث ً
ال بالريال
ال�س�ع��ودي ،وامل �ص��ري ب��امل�ص��ري؛ وجب
شيئان :التساوي في املقدار ،والتقابض
في مجلس العقد .فإن اخت َّل الشرطان
أو أحدهما؛ كان ربا .وإن اختلف جنس
العمالت؛ كأن باع ذه ًبا بفضة ،أو رياالً
سعود ًيا بجنيه مصري مث ً
ال؛ وجب شيء
واحد ،وهو التقابض في مجلس العقد،
وج ��از ال�ت�ف��اض��ل؛ ل �ق��ول��ه[« :الذهب
بالذهب ،والفضة بالفضة ،مث ً
ال مبثل،
س��واء ب �س��واء ،ي��دًا ب�ي��د ،ف��إذا اختلفت
هذه األجناس؛ فبيعوا كيف شئتم ،إذا
كان يدًا بيد »...احلديث
رواه مسلم في صحيحه
(  .)1211/3فاالجتار
ب� ��ال � �ع � �م �ل�ات ،يحتاج
إل���ى ب �ص �ي��رة باحلكم
ال� �ش���رع���ي ،وحتفظ
شديد من الوقوع في
الربا.
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المطالب بإخراج الزكاة هو مالك المال

االتجار بالعمالت
يحتاج إلى بصيرة
بالحكم الشرعي

7

المحليات

من أموال وصية األمير الراحل

وقف خيري باسم جابر األحمد في العاصمة

اتباعا لسنة النبي[ وقوله« :إذا مات
اب ��ن آدم ان �ق �ط��ع ع�م�ل��ه إال م��ن ث�ل�اث:
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد
ص��ال��ح ي��دع��و ل��ه» ،فقد تقدمت ورثة
األم �ي��ر ال��راح��ل الشيخ ج��اب��ر األحمد
ال �ص �ب��اح ب �ط �ل��ب إل� ��ى األم ��ان ��ة العامة
لألوقاف وبلدية الكويت إلقامة وقف
خيري في العاصمة مبساحة  5000متر

مربع م��ن أم��وال وصية األم�ي��ر الراحل
ليصرف ريعه على أعمال اخلير.
وأك��د ورث��ة املغفور له ب��اذن الله تعالى
أن���ه س�ي�ت��م إق ��ام ��ة ع �ق��ار م ��ن االم� ��وال
اخلاصة بوصية ثلث خيرات املرحوم
الشيخ جابر األحمد الصباح.
ي ��ذك ��ر أن األم� ��ان� ��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�أوق ��اف
تختص بالدعوة للوقف والقيام بكل

م��ا يتعلق ب�ش��ؤون��ه مب��ا ف��ي ذل��ك إدارة
أم��وال��ه واستثمارها وص��رف ريعها في
ح ��دود ال��واق��ف ،ومب��ا يحقق املقاصد
ال �ش��رع �ي��ة ل �ل��وق��ف وت �ن �م �ي��ة املجتمع
حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف
العبء عن احملتاجني في املجتمع وهي
تدعم مثل هذه املشاريع ملا تنشده من
أهداف سامية خلدمة املجتمع.

اجلمعيات اخليرية لـ «الشؤون» :طلباتكم مجابة لكن املهلة قصيرة

أحمد الحوطي :تنفيذ المطالبات واجب لكن بعضها يحتاج
إلى المزيد من الجهد والوقت
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جمال الفوزان :تعاوننا مع «الشؤون» سبب رئيس في زيادة اإليرادات
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أك��د امل��دي��ر اإلدارة املالية جلمعية إحياء
التراث اإلسالمي أحمد عبدالله احلوطي
ف��ي تصريح ل��ه أن تنظيم العمل اخليري
م��ن قبل وزارة ال �ش��ؤون أدى بالفعل إلى
تطوير العمل وزي ��ادة إي ��رادات اجلمعيات
اخليرية مشيدا ف��ي ه��ذا ال�ص��دد بجهود
الوزارة ممثلة في إدارة اجلمعيات اخليرية
واملسوغات التي أسفرت عن تنظيم العمل
اخليري والتعاون مع اجلهات اخليرية من
أجل تطوير النظم املعمول بها.
وح��ول مطالبات ال �ش��ؤون م��ن اجلمعيات
وامل� �ب ��رات اخل �ي��ري��ة رح ��ب احل��وط��ي بهذه
امل �ط��ال �ب��ات م ��ؤك ��دا ان ت �ن �ف �ي��ذه��ا واجب
وضروري لكنه يرى ضرورة ان متهل الوزارة
اجلمعيات حلني الوفاء بهذه املطالبات حتى
نحافظ على سمعة العمل اخليري وإبراز
سمعة الكويت في احملافل الدولية.
مشيرا إلى أن بعض املطالبات حتتاج إلى
امل��زي��د م��ن اجل�ه��د حتى تتوافق اجراءات
اجلمعيات اخليرية مع متطلبات الوزارة
التي حتتاج إلى املزيد من املتابعات.
ورفض احلوطي االتهامات املوجهة للعمل
اخليري بتمويل اإلره��اب مشيراً إل��ى أن

تقاريرنا التي نقدمها إلى وزارة الشؤون
توضح كافة مشاريعنا وإجنازاتنا؛ مطالبا
من يوجه االتهامات بزيارة جمعية إحياء
ال �ت��راث وال�ت�ع��رف على ك��اف��ة اإلجنازات
ال�ت��ي تنفذها م��ؤك��دا أن��ه م��ن السهل أن
يوجه بعضهم التهم لكننا نثق في أعمالنا
ونفخر ب��أن ك��ل حساباتنا يتم تدقيقها
ونحن علىأمت االستعداد للقاء املتبرعني
واستعراض كافة املشاريع التي نفذناها
لهم أو لغيرهم.
وفي السياق نفسه أكد مدير عام جمعية
صندوق إعانة املرضى جمال سالم الفوزان
أن املواطن جبل على فعل اخليرات منذ
القدم والكويت وأهلها لهم أيادي بيضاء
ف��ي شتى أن�ح��اء ال�ع��ال��م ،مشيراً إل��ى أن
السنوات األخيرة شهدت بالفعل تنامي
اإلي ��رادات للجهات اخليرية معزياً ذلك
للتعاون مع املسؤولني في وزارة الشؤون
والتواصل الدائم مع املتبرعني والتعاون
م��ع املنظمات اخليرية احلكومية ومنها
بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف على
مدى  30عاما تقوم خاللها جمعية صندوق
إع��ان��ة امل��رض��ى بتبني ع�لاج امل��رض��ى من

أم ��راض خطيرة يتطلب عالجها إنفاق
مبالغ طائلة.
وع�ل��ى صعيد مطالبات وزارة الشؤون
م��ن اجل�م�ع�ي��ات اخل �ي��ري��ة أك ��د أن هذه
امل �ط��ال �ب��ات ه��ي ج ��زء م��ن استراتيجية
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التي
تهدف إل��ى تنظيم العمل اخليري ،لكنه
اتفق مع زميله في أن املوعد احملدد من
قبل ال��وزارة في نهاية شهر يناير املقبل
يجب تأجيله لفترة إضافية مشيرا إلى
أن تنفيذ مطالبات وزارة الشؤون يحتاج
إلى املزيد من الوقت.
وأكد أن اجلمعيات اخليرية تتعامل بشفافية
مع املتبرعني وكذلك مع وزارة الشؤون وكافة
اجلهات املعنية ،رافضا أي إتهام يوجه من
قبل أي جهة خصوصا االتهامات املتمثلة
ف��ي تصنيف بعض اجلمعيات على أنها
ممولة لإلرهاب أو ألي منظمات خارجية
مشيرا إلى أن اجلهات اخليرية تعمل وفق
ض��واب��ط وق��وان�ين العمل اخل�ي��ري املعمول
بها في البالد الفتاً أن مثل هذه االتهامات
هي مجرد أقاويل طاملا أنها ال تستند على
مستندات تعززها أو تثبتها.

محمد العازمي :تعاونية علي صباح السالم نظمت رحلة عمرة

اللجنة الخارجية :حظر سفر المواطنين
إلى إسرائيل أو عقد لقاءات أو
اتفاقيات مع ممثلي هذا الكيان
واف �ق��ت جل�ن��ة ال��ش��ؤون اخلارجية
ع �ل��ى االق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن في
ش ��أن «ح �ظ��ر ال �ت �ع��ام��ل م��ع الكيان
اإلسرائيلي» واملقدمة من األعضاء
د.وليد الطبطبائي ود.فيصل املسلم
ود.جمعان احلربش وفالح الصواغ
ود.ع �ل��ي العمير وخ��ال��د السلطان
وجاء في تقرير اللجنة ما يلي:
أح�� � � ��ال رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين امل�ش��ار إليها
إل��ى اللجنة التشريعية والقانونية
األول بتاريخ  9/6/2009والثاني
ف��ي  23/6/2009وال �ث��ال��ث في
 6/7/2009ل��دراس �ت �ه��ا وتقدمي
تقرير في شأنها إلى املجلس حيث
ق��دم��ت ت�ق��ري��ره��ا رق��م  161لسنة
2010م في هذا الشأن.
وقد تبني للجنة التشريعية أن الهدف
م��ن ه��ذه االق �ت��راح��ات تأكيد مبدأ
حظر التعامل مع الكيان اإلسرائيلي
اس �ت �ن��ادا إل��ى رف �ض��ه ألي ق ��رارات
تصدر عن املنظمات الدولية لوقف
ال �ع��دوان على الشعب الفلسطيني
ف�ض�لا ع��ن ت�ه��دي��دات��ه واعتداءاته
امل� �ت� �ك ��ررة ع �ل��ى ق��دس �ي��ة املسجد
األقصى ومنع إقامة الشعائر فيه

إض��اف��ة إل��ى اس �ت �م��راره ف��ي اجراء
احل� �ف���ري���ات ال� �ت ��ي ت� �ه ��دد مباني
املسجد ومنشآته وام �ت��دت كذلك
إلى االعتداءات غير املسوغة وغير
اإلنسانية على الفلسطينيني فض ً
ال
عن إلى اعتداء قواته على أسطول
احلرية العزل املساملني الساعني إلى
جندة الشعب الفلسطيني في غزة
للحد م��ن اآلث ��ار السلبية للحصار
ال��ذي يفرضه ال�ك�ي��ان اإلسرائيلي
على أبناء غزة واألراضي احملتلة في
فلسطني منذ سنوات.
وق� ��د ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة التشريعية
بتقريرها رقم ( )161إلى املوافقة
على االق �ت��راح��ات امل�ش��ار إليها مع
دمجها باقتراح واحد ،يدرج كتعديل
على أحكام القانون رقم  21لسنة
1964م ف��ي ش��أن ال�ق��ان��ون املوحد
ملقاطعة إسرائيل بإضافة النصوص
اخل��اص��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ظ��ر السفر
وال �ت��روي��ج وال��دع��اي��ة واإلع�ل�ان عن
ال�ب�ض��ائ��ع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة وتضمينها
ال �ع �ق��وب��ة واجل� � ��زاء اجل �ن��ائ��ي على
مخالفة أحكام املقاطعة إلى أحكام
املواد ( 1و 2و )6من القانون املشار
إليه.

السعودية األولى عربي ًا
واإلمارات في املركز الثاني

الكويت قدمت
مساعدات إنسانية بقيمة
 34مليون دوالر

شغلت الكويت املركز الثالث عربياً بني الدول املانحة
للمساعدات اإلنسانية من الدول غير األعضاء في
جلنة مساعدات التنمية بقيمة  34مليون دوالر لعام
 2009وذلك وفق تقرير وكالة املساعدات اإلنسانية
الدولية.
وقد تصدرت السعودية القائمة بقيمة  51.8مليون
دوالر وجاءت اإلمارات في املركز الثاني بقيمة 35.3
مليون دوالر وقطر في املركز السابع بقيمة 12.9
مليون دوالر وتركيا في املركز الثامن بقيمة 4.8
ماليني دوالر.
وف��ي  2009حصلت منطقة ال�ش��رق األوس ��ط على
ح�ص��ة األس ��د م��ن ال���دول غ�ي��ر األع �ض��اء ف��ي جلنة
مساعدات التنمية بقيمة  107.7ماليني دوالر بنسبة
 %51من إجمالي املساعدات تتبعها منطقة جنوب
وسط آسيا بقيمة  65.7مليون دوالر بنسبة  31%ثم
الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء مبساعدات
بقيمة  24.4مليون دوالر بنسبة .%11
وبلغت املساعدات االنسانية من الدول غير األعضاء
 224مليون دوالر في  2009بعد أن كانت  1.1مليار
دوالر في  2008مقارنة بـ  12مليار دوالر في ،2006
 12.7مليار دوالر في  ،2007و 16.9مليار دوالر في
 15.1 ،2008مليار دوالر في .2009
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عاد إلى البالد قادما من اململكة العربية
السعودية وف��د جمعية ضاحية علي
صباح السالم التعاونية م��ن مساهمي
اجلمعية امل�ش��ارك�ين ف��ي رح�ل��ة العمرة
ال�ت��ي نظمتها اجلمعية خ�ل�ال الفترة
م��ن ال�ث��ان��ي والعشرين وح�ت��ى اخلامس
وال� �ع� �ش ��ري ��ن م� ��ن دي� �س� �م� �ب ��ر ،ق��دم��ت
ف�ي�ه��ا اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��دي��د م��ن املفاجآت
واخلدمات غير املسبوقة.

أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية
ضاحية علي صباح السالم التعاونية
محمد نافل العازمي مؤكدا في تصريح
ص�ح��اف��ي أن رح �ل��ة ال �ع �م��رة ل �ه��ذا العام
الق��ت استحسانا كبيرا م��ن املساهمني
امل �ع �ت �م��ري��ن؛ ح �ي��ث ق���ام م �ج �ل��س إدارة
اجلمعية بوضع برنامج تثقيفي توعوي
ب��االس �ت �ع��ان��ة ب �ج �ه��ود ب �ع��ض ال ��دع ��اة
وال��داع �ي��ات م��ن أه��ل املنطقة برعاية

رئيس الوفد عضو مجلس اإلدارة وأمني
الصندوق فهد العجمي.
وأش��ار العازمي إلى اجلهود املبذولة من
قبل الوفد االدارى ،والذي أسهم إسهام ًا
كبير ًا في توفير أرقى اخلدمات وتذليل
الصعوبات للمعتمرين متقدما بالشكر
ملكتب السفريات الذي استطاع في وقت
قياسي تنظيم الرحلة واإلع ��داد لها،
متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.
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درا�سات �شرعية
شرح كتاب« :االعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ()65

وأمرهم شورى بينهم
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي
إن احلمد لله ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهد الله فهو املهتدي ،ومن يضلل
فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله .ذكرنا في احللقة السابقة حاجة
اليقظة اإلسالمية ،والشباب املهتدي إلى الضوابط الشرعية ،التي تضبط له منهجه وطريقه ،ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى،
وإال فإنه سيخسر جهده ووقته ،ويخسر أفراده ،ويضيع كل ذلك سدى .ومن الكتب النافعة املفيدة في هذا املضمار ،كتاب:
«االعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ،وقد اخترنا شرح أحاديثه واالستفادة من مادته املباركة.
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الباب الثامن والعشرون
 – 28باب قول الله تعالى{ :وأمرهم شورى بينهم} ( الشورى،)38 :
{وشاورهم في األمر} (آل عمران.)159 :
وإن املشاورة قبل العزم والتّ بني ،لقوله{ :فإذا عزمت فتوكل على
الله} (آل عمران .)159 :فإذا عزم الرسول[ لم يكن لبشر التقدم
على الله ورسوله.
ُ
وشاو َر النبي[ أصحابه يوم أحد في املقام واخلروج فرأوا له اخلرو َج،
وع�زَم قالوا :أقم ،فلم مَيل إليهم بعد العزم ،وق��ال« :ال
فلما لبس ألمته َ
لنبي يلبس ألمته فيضعها ،حتى يحكم الله» .وشاور علياً وأسامة
ينبغي ّ
فيما رمى به أه ُل اإلفك عائشة ،فسمع منهما حتى نزل القرآ ُن ،فجلد
ال ّرامني ولم يلتفت إلى تنازعهم ،ولكن حكم مبا أمره الله.
وكانت األئمة بعد النبي[ يستشيرون األمناء من أهل العلم في األمور
املباحة ليأخذوا بأسهلها ،فإذا َو َضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره،
إقتداء بالنبي[ ،ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة ،فقال عمر :كيف
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تقاتل وقد قال رسول الله[« :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :ال إله
الله  ،فإذا قالوا :ال إله إال الله  ،عصموا مني دماءهم وأموالهم ،إال بحقها
ألقاتلن من ف ّرق بني ما جمع رسول
وحسابهم على الله» .فقال أبو بكر :والله
ّ
الله[ ،ثم تابعه بعد عمر  ،فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة ،إذ كان عنده حكم
رسول الله[ في الذين فرقوا بني الصالة والزكاة ،وأرادوا تبدي َل الدين
وأحكامه  ،وقال النبي[« :من بدل دينه فاقتلوه» .وكان القراء أصحاب
مشورة عمر ُكهوال كانوا أو شبانا ،وكان و ّقافا عند كتاب الله عز وجل.
هذا كله من كالم اإلمام البخاري ،ثم قال :احلديث األول – 7369 :حدثنا
األوي�س� ّ ُ�ي :حدثنا إبراهيم بن سعد ،عن اب��ن شهاب :حدثني ع��روة ،واب ُن
املسيب ،وعلقمة بن وقاص وعبيدالله ،عن عائشة  -رضي الله عنها  -حني
قال لها أهل اإلفك ما قالوا ،قالت  :ودعا رسول الله[ علي بن أبي طالب
وأسامة بن زيد  -رضي الله عنهما  -حني استلبث الوحي  ،يسألهما وهو
يستشيرهما في فراق أهله ،فأما أسامة :فأشار بالذي يعلم من براءة أهله،
وأما علي فقال :لم يضيق الله عليك ،والنساء سواها كثير ،وسل اجلارية
تصدقك ،فقال« :هل ِ
رأيت أمراً أكثر من
رأيت من شيءٍ يريبك؟» .قالت :ما ُ
أنها جارية حديثة السن ،تنام عن عجني أهلها ،فتأتي الداج ُن فتأكله ،فقام
رجل بلغني أذاه في
على املنبر فقال« :يا معشر املسلمنيَ ،من يعذرني من ٍ
أهلي ،والله ما علمت على أهلي إال خيرا» .فذكر براءة عائشة .
وقال أبو أسامة ،عن هشام( .طرفه في.)2593 :
احلديث الثاني – ٍ7370 :حدثني محمد بن حرب :حدثنا يحي بن أبي زكريا
الغساني ،عن هشام ،عن عروة ،عن عائشة :أن رسول الله[ خطب الناس،
ّ
علي في قوم يسبون أهلي ،ما
فحمد الله وأثنى عليه ،وقال« :ما تشيرون ّ
علمت عليهم من سوء قط».
ُ
وعن عروة قال :ملا ُأخبرت عائشة باألمر قالت :يا رسول الله ،أتأذن
لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها ،وأرسل معها الغالم ،وقال رجل من
األنصار :سبحانك ،ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان
عظيم( .طرفه في.)2593 :
الشرح  :الباب الثامن والعشرون وهو الباب األخير من هذا الكتاب اجلليل،
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة من صحيح اإلم��ام أبي عبد الله
البخاري رحمه الله ،هو في الشورى ،فقال :باب قول الله تعالى:
{ َوأَ ْم� ُر ُه� ْم ُش��و َرى بَيْنَ ُه ْم} (الشورى ،)38 :وقولهَ { :و َش��اوِ ْر ُه� ْم فِ ي
الأْ َ ْم ��رِ } (آل عمران ،)159 :فابتدأه بهاتني اآليتني من كتاب الله
ت�ب��ارك وتعالى ،ففي اآلي��ة األول��ى م��ن س��ورة ال �ش��ورى :يخبر الله
سبحانه وتعالى فيها أن من خصال املؤمنني ،وصفات الصاحلني،
أن أمرهم شورى بينهم ،أي :أنهم يتشاورون فيما بينهم في األمور
املهمة ،التي حتتاج ملشاورة ونظر  ،ملا للشورى من فوائد ،ومصالح
دينية ودنيوية عامة وخاصة.
استَغْفِ ْر
أما اآلية الثانية :فهي من سورة آل عمران { َفا ْعفُ َعنْ ُه ْم َو ْ
لَ ُه ْم َو َشاوِ ْر ُه ْم فِ ي الأْ َ ْمرِ َف ِإ َذا َع َز ْم َت َفتَ َو َّك ْل َعلَى اللَّهِ إن الله يحب
املتوكلني} (آل عمران.)159 :
وقد أمر الله تعالى فيها نبيه[ أن يشاور أصحابه ،فكان يقول لهم:
علي أيها الناس ،وهو أعلم األمة بكتاب الله وأتقاها ،فما
أشيروا ّ
بالك بغيره من الناس ؟! وهذا مما يدل على وجوبها  ،واحلث على
العمل بها  ،وأنها عبادة يؤجر عليها املسلمون .
وللشورى فوائد جمة  ،فمن فوائدها :تنوير األفكار ،وسعة األفق،
مبا يحصل لك من التنبيه إلى ما يغيب عنك من األدلة والنصوص
الشرعية ،وما يغيب عنك أيضا من وجوه األمر الواقع ،التي شهدها
غيرك ،لذلك ال يكاد املتشاورون من أهل العلم والفضل يخطأون ،بل
يكمل بعضهم بعضا بالتشاور ويبتعدون عن اخلطأ.
وقد روى البخاري في األدب املفرد في هذا :عن احلسن قال :ما
تشاور قوم قط بينهم ،إال هداهم الله ألفضل ما يحضرهم.
أي  :بينّ الله تعالى لهم أرشد أمرهم ،وأنفعه وأصلحه.
ومن فوائدها :تطييب النفوس واخلواطر ،فإن اإلنسان إذا استشير،
وعلم أنه يسمع له ويؤخذ برأيه ،طابت نفسه ورضي ،حتى ولو لم
يؤخذ برأيه ،فإنه ينقاد بعد ذل��ك للجماعة وه��و راض ،وج��اء في
حديث عن أبي هريرة عند الترمذي ورجاله ثقات ،أنه قال« :ما رأيت
أحدا أكثر مشاورة ألصحابه من النبي[ وفيه انقطاع.
واملشاورة كما نبه البخاري إمنا تكون :قبل العزم والتبيني ،ألن الله
تعالى يقول لنبيه[َ { :ف ِإ َذا َع َز ْم َت َفتَ َو َّك ْل َعلَى اللَّهِ } (آل عمران:
.)159
ّ
فإذا عزم النبي[ على األم��ر ،وتوكل على الله وحوله وقوته بعد
امل �ش��ورة ،ل��م يكن لبشر أن يتقدم على ال�ل��ه ورس��ول��ه ،ب��ل ميضي
عزمه ،وال يرجع .واملشاورة إمنا تكون في األمور التي ال حكم فيها
للشرع صريحا ،أو ال دليل فيها من الكتاب وال السنة أصال ،أي:
هي محل لالجتهاد والنظر والبحث ،وكذا في كيفية العمل بالنص
وتطبيقه واقعا .وكذا في أمور الدنيا وأنظمتها ،وفي احلرب والسلم
واملعاهدات وما أشبه ذلك.
َ
لأْ
وقال ابن عباس في قوله تعالىَ { :و َشاوِ ْر ُه ْم فِ ي ا ْم��رِ } قال :في
بعض األمر  .وهذا صواب ،ألن املشاورة إمنا تكون فيما ال نص فيه،

وأم��ا األحكام الشرعية الواضحة أو فيما فيه نص فال مشاورة،
وه��ذا مما هو معلوم عند أه��ل اإلس�ل�ام ،ألن الله تبارك وتعالى
أمر بطاعته وطاعة رسوله[ ،وحرم التقدم بني يدي الله ورسوله
فقال{ :يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي الله ورسوله واتقوا
الله إن الله سميع عليم} ( احلجرات.)1 :
ولذا فاملشاورة املأمور بها شرعا عند املسلمني ،ليست كاملشاورة
عند الكفرة املجرمني الذين يتشاورون فيما بينهم في كل شيء ،ولو
في أمر قد سبق فيه لله عز وجل حكم وقضاء ،أو لرسوله[ ،أمرا
أو نهيا ،فهم إذا اجتمعوا وصوتوا على إباحة ما حرم الله استباحوه!
فمن ذلك :أنهم يتشاورون على إباحة اللواط ،أو إباحة السحاق،
أو إباحة الزواج املثلي ،وهو أن يتزوج الرجل بالرجل واملرأة باملرأة،
ف��إذا قالت األكثرية بإباحة ذل��ك أب��اح��وه! ويتشاورون على إباحة
اإلجهاض وقتا األجنة للفاجرة من النساء ،فإذا كان قول األكثرية
على إجازة ذلك أجازوه! وهكذا في سلسلة من القبائح والفواحش
مما تأباه الفطر السليمة ،والعقول الصحيحة ،والتي نسمعها عنهم
ونقرأها في وسائل اإلعالم املختلفة ،ولألسف الشديد!!
فهذا ليس دين الله تعالى ،وال منهج وال عمل أمة اإلسالم الصاحلة
املباركة ،والتي هداها الله تبارك وتعالى بأعظم كتاب سماوي،
وأرسل إليهم أعظم رسول عرفته البشرية[
ثم ذك��ر اإلم��ام البخاري تعليقا – وق��د رواه في املغازي موصوالً
 مثاال ملشاورة النبي[ ألصحابه ،وذلك قبل اخلروج لغزوة أحد،هل يبقى في املدينة أم يخرج إلى عدوه لقتالهم؟ وكان رأي النبي[
أن يبقى في املدينة ،فإن املدينة حص ٌن ودرع ألهلها ،لكن كان هناك
فتية وشباب فاتهم يوم وقعة بدر ،فكانوا متشوقني للقتال ،لنيل
الفضل واألج��ر ،فأشاروا على النبي[ باخلروج ملقاتلة األعداء،
فلما رأى النبي[ ميل أصحابه إلى ذلك ،قال :نعم  ،فدخل بيته،
درع ومغفر على رأسه،
ولبس ألمته ،يعني :لبس عدة احلرب من ٍ
واستعد للقتال ،فلما خرج إليهم بعد أن لبسها ،ندموا فقالوا :يا
رسول الله ،أقم .أي :لنترك اخلروج ونقيم! فالرأي رأيك ،فقال[:
لنبي أن يضع ألمته بعد أن لبسها ،حتى يحكم الله بينه
«ما ينبغي ٍ
وبني عدوه».
وورد في الصحيح :أن النبي[ كان قد رأى رؤيا ،ورأى فيها أنه
في درع حصينة ،وقال :ورأيت بقرا تُنحر ،فأو ّلت الدرع احلصينة
املدينة  ،والبقر التي تنحر أصحابي الذين قتلوا يوم أح « وهذا نوع
من مشاورة النبي[ وأصحابه.
ثم ذك��ر البخاري مثاال آخ��ر وحادثة أخ��رى في مشاورة النبي[
ألصحابه  :وه��ي عندما رم��ى أه��ل اإلف��ك أم املؤمنني الصديقة
بنت الصديق عائشة  -رضي الله عنها -رموها مبا رموها به من
اإلفك والكذب والبهتان ،وجرى كالمهم على ألسنة بعض املؤمنني
واملؤمنات ،فخاضوا فيما خاض فيه أهل اإلفك ،فالنبي[ شاور
فيها عليا وش��اور حبه أسامة بن زيد -رضي الله عنهما  -وذلك
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قبل أن ينزل الوحي ببراءة عائشة -رضي الله عنها -لذلك استشارهما
في شأن عائشة -رضي الله عنها -فسأل عليا وأسامة عن األمر ،فأما
علي فقال له :لم يضيق الله عليك ،والنساء سواها كثير ،وسل اجلارية
تصدقك.
يقول علي -رضي الله عنه :إذا ضاق بك األمر فالنساء سواها كثير ،يعني
فارقها ،إشارة إلى طالقها ،وكانت عائشة بعد ذلك تكره هذه الكلمة من
علي -رضي الله عنه .
لكن عليا -رضي الله عنه  -ومعلوم صدقه وتقواه ودينه ،وحبه لنبيه[،
إمنا أراد أن يرفع عن النبي[ احلرج والهم والكرب الذي كان فيه ،ثم
أرشده أن يسأل جاريتها لقربها منها ،ومعرفتها بحالها ،ألنها كانت تدخل
بيت النبي[ وتطلع على أحوال عائشة وهي «بريرة» فقال لها[« :هل
رأيت من شيء يريبك؟ « يعني :هل رأيت شيئا فيه ريبة أو شك ،أوخالف
الدين والتقوى من أمر عائشة؟ فقالت :ما رأيت منها أمرا أكرهه ،أكثر
من أنها جارية حديثة السن صغيرة كانت تنام عن العجني» أي :أنها تعجن
العجني ،ثم يغلبها النوم ،فتأتي الداجن -والداجن يعني الشاة  -التي تكون
في البيت وغيرها ،فتأكل هذا العجني ،أي :هذا هو العيب الذي رأته بريرة
عليها .وأما أسامة رضي الله عنه فقال :إننا ال نعلم من أهلك إال خيرا.
فعمل النبي[ بقول أسامة ومشورته ،ول��م يفارق عائشة -رض��ي الله
عنها -ثم قام النبي[ على املنبر واستعذر املسلمني ،وق��ال« :يا معشر
املسلمني ،من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي» يقصد بذلك عبدالله
بن أُبي سلول كبير املنافقني الذي كان يشيع هذا اخلبر بني الناس ،بل
هو {الذي تولى كبره} كما قال الله تبارك وتعالى ،وتوعده ربه جل وعال
بالعذاب األليم ،ثم قال[« :والله ما علمت على أهلي إال خيرا ،فذكر
براءة عائشة -رضي الله عنها -وأرضاها».
ثم بعد نزل القرآن الكرمي ببراءة عائشة الصديقة ،فجلد النبي[ من
رمى عائشة باإلفك ،ولم يلتفت إلى تنازع أصحابه السابق ومشورتهم،
ولم يلتفت إلى ما قاله علي أو أسامة أو ما قالته اجلارية ،وإمنا حكم
في املسألة مبا حكم الله سبحانه وتعالى به في كتابه ،ومضى حلكم الله
ولم يشاور فيه أحد ،وهذا دليل على أن املشورة تسقط إذا وجد النص،
أو وجد الدليل.
وروى أحمد وأصحاب السنن :عن عائشة -رضي الله عنها -قالت :ملا
نزلت براءتي قام رسول الله على املنبر ،فدعا بهم وح ّدهم.
وفي لفظ :فأمر برجلني وامرأة فضربوا حدهم .
وقال اإلمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا« :وكانت األئمة يستشيرون
األمناء من أهل العلم في األمور املباحة ،ليأخذوا بأسهلها» يعني :إذا لم
يكن فيها نص ،كانوا يتشاورون فيما بينهم  ،ويستشيرون األمناء ،أي:
أهل األمانة والعلم والتقوى ،وهذا يعني أنه ليس كل أحد يستشار ،ويتخذ
مستشارا وهو ليس بأهل لذلك ،وإمنا يستشار األمني ،وهو املؤمتن الذي
أئتمنه الناس على دينهم ودنياهم ،وأما غير املؤمتن فإنه ال يستشار وال
يلتفت إلى قوله وال إلى رأيه.
وأما قوله « ليأخذوا بأسهلها» أي بأسهل األمور  ،ألن التسهيل من دين الله

تعالى  ،قال سبحانه{ :يريد الله بكم اليسر وال يريد بكم العسر} البقرة.
وكذا األمر بالتسهيل والتيسير ،والنهي عن التشديد ،مأمور به في سنة
رسوله[ إذ يقول« :يسروا وال تعسروا» متفق عليه.
وما خير رسول الله[ بني أمرين ،إال اختار أيسرهما ،ما لم يكن إثما.
قوله« :فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه»
وقد ورد من استشارة اخللفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم
أخبار كثرة منها :ما ذكره البخاري هاهنا من مشاورة أبي بكر -رضي الله
عنه -الصحابة في قتال أهل ال��ردة ،فأخرج البيهقي بسند صحيح  :عن
ميمون بن مهران قال :كان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه -إذا ورد عليه
أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم ،وإن علمه من
سنة رسول الله[ قضى به ،وإن لم يعلم خرج فسأل املسلمني عن السنة،
فإن أعياه ذلك دعا رؤوس املسلمني وعلمائهم واستشارهم ،وإن عمر بن
اخلطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك.
وتقدم معنا قبل حديث :وك��ان القراء أصحاب مجلس عمر -رض��ي الله
عنه -يعني بالقراء :حفظة كتاب الله تعالى والعاملون به  ،العارفون بأحكامه،
فهؤالء هم أصحاب الشورى في مجلس عمر .وأما مشاورة عمر للصحابة
فاألخبار فيها كثيرة ،منها :مشاورة عمر -رضي الله عنه -للصحابة في ح ّد
شارب اخلمر ،وهي مذكورة في كتاب «احلدود» من صحيح البخاري.
ومشاورة عمر في إمالص املرأة ،يعني إذا ضربت وهي حامل فأملصت،
يعني :أجهضت ،ماذا تكون دية اجلنني .وكذا مشاورة عمر الصحابة لقتال
الفرس ،وهي مذكورة في كتاب اجلهاد من الصحيح.
وم�ش��اورة عمر للمهاجرين واألن�ص��ار ملا أراد دخ��ول الشام  ،فبلغه وقوع
الطاعون بها فتردد بالدخول ،وحدثه بعد ذل��ك عبدالرحمن بن عوف،
أن النبي[ منع من الدخول عليه فرجع ولم يدخل .وروى ابن سعد في
الطبقات :عن سعيد بن املسيب قال :كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها
أبو احلسن ،يعني :علي ابن أبي طالب .وغير ذلك كثير  .فالصحابة رضي
الله عنهم أئمتهم وخلفاؤهم كانوا من أكثر الناس مشاورة.
وذكر البخاري أخيرا :مشاورة الصديق أبي بكر رضي الله عنه الصحابة
في قتال مانعي الزكاة ،وأنه أخذ بحكم رسول الله[ وهو أنه كان قد قال:
«من قال ال إله إال الله محمد رسول الله وأقام الصالة وآتى الزكاة فهذا قد
عصم دمه وماله» ،وأما من نقص شيئا من ذلك ،وأراد التفرقة بني الصالة
والزكاة ،وترك بعض أحكام الدين ،فإن هذا يكون قد بدل دينه ،وقد قال[:
«م��ن ب��دل دينه فقاتلوه» فلم يلتفت إل��ى ق��ول عمر وق��د ثبت لديه احلكم
بالنص ،وتبني لعمر بعد ذلك صواب اختيار الصديق وقوله.
وهذا خامتة كتاب اإلعتصام من الصحيح ،ختم الله لنا جميعا بخير ،وقد
ورد فيه من األحاديث املرفوعة وما في حكمها مائة وسبعة وعشرون حديثا،
عدا اآلثار.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا مبا قرأنا ومبا علمنا ،وأن يعلمنا ما
ينفعنا ،وأن يزيدنا علما ،إنه هو العليم احلكيم ،وهو سبحانه وتعالى الهادي
إلى الصواب ،ال شريك له.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعني .

�إميانيات

كلمات في العقيدة

مقارنة بني منهجني
كنت وصاحبتي في طريقنا لقضاء حاجة ضرورية
في العشر األوائ��ل من محرم ..وكان مقصدنا وسط
املدينة ..اجتهدت جتنب أماكن جتمع املركبات التي
تركزت في أماكن معروفة.
 عندما يخلو أحدنا بنفسه أو أن يكون مع صديقص��دوق ل��ه ..ويفكر بتجرد ..يحمد الله على كمال
شريعته وجمال هدي نبيه [ ..يحمد أحدنا ربه أنه
تربى على التوحيد ..فال يتعلق قلبه إال بالله ..وال يدعو
إال الله ..وال يرجو غير الله ..وال يحلف إال بالله ..وال
ينذر إال لله ..ويزداد حمدا وشكرا لله ..عندما يرى
بأم عينه ..أناساً «يزحفون» إلى األضرحة ..ويطوفون
حول القبور ..ويتعلقون بأسوار بنيت على األموات..
وينذرون ألولياء وأئمة ..ال يغنون عنهم من الله شيئا.
 ولكن معظم هؤالء العامة ..تربوا على هذا املعتقدولم يعرفوا غيره ..فكيف نلوم العامة!
 قلت أنا ..لو خال املرء بنفسه ..وفكر بتجرد ..وعذرأحدنا بني يدي الله عز وجل «إني لم أعرف سوى هذه
الطريقة ولم أترب إال على هذا املنهج» ..غير مقبول..
ألم يرسل الله تعالي محمدا [ فبني كل شيء وبلغ
األمة جميعا ..فلماذا ال يبحث امل��رء ..أيا ك��ان ..عن
احل��ق ..ويلتزم املنهج ال��ذي ينجيه بني ي��دي الله عز
وج��ل ..لو أن أحدنا أخ��رج من قلبه تعظيم البشر..
واملخلوقات ..وأبقى توحيد الله وحده وتعظيمه وحده..
لوصل إلى احل��ق ..كيف يعتقد أحد أن اجلنة والنار
بيد أحد من اخللق ..مهما كانت منزلته ..ومهما عال
شأنه ..كيف يعتقد أحد أن النجاة تتحصل باالنضواء

حتت لواء إمام أو ولي ..دون النظر إلى العمل الذي
يقدمه ..انظري إلى منهجنا ..خمس صلوات كل يوم..
جماعة في املسجد ..صالة جمعة كل أسبوع ..صيام
رمضان كل عام مع قيام العشر األواخر حيث ال يقرأ
أحدنا إال ال�ق��رآن ..وال يدعو إال الله ..وح��ج البيت
مرة في العمر ..يبتغي أحدنا في كل ذلك وجه الله
تعالى ..ويرجو النجاة يوم القيامة ..وفي املقابل يصلي
بعضهم في املسجد أحيانا ..وإذا غاب اإلم��ام قيل:
لهم «صلوا فرادى» ..وال يقوم ليالي رمضان ..ويحيي
ليالي احملرم بروايات وحكايات فيها من الكذب أكثر
مما فيها من احل��ق ..ويسب أصحاب النبي ..ويتبرأ
من املبشرين باجلنة ..ويرى أن زيارة األضرحة خير
من حج بيت الله احل��رام ..بالله عليك ..أفمن يفعل
هذا أهدى أمن ميشي سوياـ ً على صراط مستقيم؟!
لم جتب صاحبتي ..ولكن استفسرت...
 هل صحيح أن عند بعض الناس زيارة كربالء أفضلمن حج بيت الله احلرام؟!
 عندما ناقشت أحدهم ..قال ..نحن نحج ..واحلجرك��ن م��ن أرك ��ان اإلس�ل�ام ..أج�ب�ت��ه ..أن��ا ل��م أق��ل إنك
ال حت��ج ..ولكن أس��أل أيهما أعظم ثوابا عند الله..
احلج ..أم الزيارة؟
لم يجبني ..قال :ال أدري ..قلت له :إذن أنا أعلمك
مبا يقوله العلما ،الذين تثق بكالمهم« ..الزيارة تعدل
سبعني حجة» ..هذا أقل ما قيل ..وإذا أردت املرجع..
ذكرته لك باالسم ورقم املجلد والصفحة ..طبعا لم
يجب صاحبي ..ولم يستجب.
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�إميانيات

احلكمـة ضالـة املؤمن ()4

يُعرف العاقل من عمله
ال من ثوبه
الفرق ��ان  28 - 614مـح ��رم 1432ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/1/ 3 -م

د .وليد خالد الربيع
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«يعرف
من األمثلة واحلكم املنقولة عن بعض الشعوب قولهمُ :
العاقل من عمله ال من ثوبه » ،وهذا املعنى صحيح كما دلت عليه
النصوص الشرعية.
فالعقل ه��و م��ا ي�ك��ون ب��ه التفكير واالس��ت��دالل ،ويطلق على ما
يحصل به إدراك األشياء على حقيقتها باجلملة ،ومن آثار العقل
متييز بني اخلير والشر ،واحلق والباطل ،واحلسن والقبح ،ونحو
ذلك ،كما قال ابن القيم« :نور العقل يضيء في ليل الهوى ،فتلوح
جادة الصواب ،فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب األمور».

فإذا كانت أقوال اإلنسان وأفعاله وتدبيراته
تابعة للحكمة ،موافقة للصواب ،غير متقدمة
على أوانها وال متأخرة ،وال فيها زيادة على
عما ينبغي وال نقص ،فبتحقيق هذا يُعرف
كمال عقل اإلنسان ورزانته ودرايته كما قرر
ذلك الشيخ ابن سعدي.
وق��د اختل ه��ذا املعيار ل��دى بعض الناس،
ف��أص�ب��ح احل �ك��م ع�ل��ى األش��خ��اص عندهم
بناء على مظاهرهم وزينتهم ومرافقهم التي
يستعملونها كاملراكب واملساكن واملكاتب ونحو
ذلك مما ال يدل على عقل اإلنسان وال على
شخصيته في الواقع.
فاألدلة الشرعية توجه األنظار إل��ى معيار
التفاضل احلقيقي ،وميزان الكمال اإلنساني،
وه��و م��ا يقوم ف��ي القلوب م��ن عقائد ،وما
يستقر في النفوس من أخ�لاق ،وما يصدر
ع��ن اإلن��س��ان م��ن أق� ��وال وأف��ع��ال وأح���وال
موافقة للشرع والعقل السليم.
قال عز وجل{ :إن أكرمكم عند الله أتقاكم}
قال ابن كثير« :أي إمنا تتفاضلون عند الله
تعالى بالتقوى ال ب��األح�س��اب» ،وق��د وردت
األحاديث بذلك ،فعن أبي هريرة قال :سئل

تغتر مبا أعطاهم الله في الدنيا من األموال
واألوالد ،فليس ذلك لكرامتهم عليه ،وإمنا
ذلك إهانة منه لهم ،فيتعبون في حتصيلها،
ويخافون من زوالها ،وال يتهنأون بها».
وق��ال عز وج��ل عن املنافقني {وإذا رأيتهم
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم}
ق��ال اب��ن س �ع��دي« :ف��أج�س��ام�ه��م وأقوالهم
معجبة ،ولكن ليس وراء ذل��ك من األخالق
الفاضلة والهدي الصالح شيء ولهذا قال:
{كأنهم خشب مسندة} ال منفعة فيها ،وال
ينال منها إال الضرر احملض».
وق ��د ق ��رر رس� ��ول ال �ل��ه [ ت �ل��ك القاعدة
الذهبية واملعيار الدقيق بقوله« :إن الله ال
ينظر إلى صوركم وأموالكم ،ولكن ينظر إلى
قلوبكم وأعمالكم» رواه مسلم ،قال القرطبي:
«أي ال يثيبكم عليها وال يقربكم بها ،ذلك كما
قال تعالى{ :وما أموالكم وال أوالدكم بالتي

الأعمال �أمارات ظنية ال
�أدلة قطعية ،ويرتتب عليها
عدم الغلو يف تعظيم من
ر�أينا عليه � ً
أعماال �صاحلة
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رس��ول الله [ أي الناس
أك��رم؟ ق��ال« :أكرمهم عند
ال� �ل���ه أت� �ق���اه���م» أخرجه
البخاري.
وقال عز وجل{ :من عمل
ص��احل��ا م��ن ذك ��ر أو أنثى
وهو مؤمن فلنحيينه حياة
طيبة ولنجزينهم أجرهم
بأحسن ما كانوا يعملون}،
وق��ال تعالى{ :فاستجاب
لهم ربهم أني ال أضيع عمل
عامل منكم من ذكر أو أنثى
بعضكم من بعض فالذين
ه� ��اج� ��روا وأخ � ��رج � ��وا من
ديارهم وأوذوا في سبيلي
وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم
سيئاتهم وألدخلنهم جنات جتري من حتتها
األنهار ثوابا من عند الله} وقال عز وجل:
{وم��ن عمل صاحلا من ذك��ر أو أنثى وهو
مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة يرزقون فيها
بغير ح�س��اب} ،فانظر كيف جعل اإلميان
مبعناه ال�ش��ام��ل ،والعمل الصالح بأنواعه
املتعددة سبيال لدخول اجلنان والقرب من
الرحمن.
وفي املقابل جتد النصوص الشرعية توجه
العقول واألبصار إلى عدم االغترار باملظاهر
اخل��ارج�ي��ة؛ ألن�ه��ا ليست ميزانا دقيقا وال
معيارا صادقا حلقيقة األشياء واألشخاص،
قال عز وجل{ :ال يغرنك تقلب الذين كفروا
في البالد ،متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس
املهاد} قال ابن سعدي« :ال ينبغي لإلنسان أن
يغتر بحالة اإلنسان الدنيوية ،ويظن أن إعطاء
الله إياه في الدنيا دليل على محبته له ،وأنه
على احلق ،بل الواجب على العبد أن يعتبر
الناس باحلق ،وينظر إلى احلقائق الشرعية،
ويزن بها الناس ،وال يزن احلق بالناس ،كما
عليه من ال علم له وال عقل له».
وق��ال عز وج��ل{ :ف�لا تعجبك أموالهم وال
أوالده� ��م إمن��ا ي��ري��د ال�ل��ه ليعذبهم بها في
احل �ي��اة ال��دن�ي��ا} ق��ال اب��ن س �ع��دي« :أي ال

تقربكم عندنا زل�ف��ى} ثم
ق��ال{ :إال من آم��ن وعمل
صاحلا فأولئك لهم جزاء
الضعف مبا عملوا وهم في
الغرفات آمنون} ،ويستفاد
من هذا احلديث فوائد:
إح� ��داه� ��ا :ص� ��رف الهمة
إل � ��ى االع� �ت� �ن���اء ب ��أح ��وال
القلب وص�ف��ات��ه ،بتحقيق
علومه وتصحيح مقاصده،
وت� �ط� �ه� �ي ��ره ع� ��ن م ��ذم ��وم
الصفات.
الثانية :أن االعتناء بإصالح
ال �ق �ل��ب وب �ص �ف��ات��ه مقدم
ع�ل��ى األع �م��ال باجلوارح،
فتخصيص القلب بالذكر
م�ق��دم على األع �م��ال إمن��ا ك��ان ألن أعمال
القلوب هي املصححة لسائر األعمال.
ال�ث��ال�ث��ة :مل��ا ك��ان��ت ال�ق�ل��وب ه��ي املصححة
لألعمال الظاهرة ،وأعمال القلب غيب عنا،
فال يقطع مبغيب أحد ملا يرى عليه من صور
أعمال الطاعة أو املخالفة ،فلعل من يحافظ
على األعمال الظاهرة يعلم الله تعالى من قلبه
وصفا مذموما ال تصح معه تلك األعمال،
ولعل من رأينا منه تفريطا أو معصية يعلم
الله من قلبه وصفا محمودا يغفر له بسببه،
ف��األع �م��ال أم� ��ارات ظنية ال أدل ��ة قطعية،
ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا
عليه أفعاال صاحلة ،وعدم االحتقار ملسلم
رأينا عليه أفعاال سيئة ،بل حتتقر وتذم تلك
احلالة السيئة ،ال تلك الذات املسيئة ،فتدبر
هذا فإنه نظر دقيق.
واخل�ل�اص��ة :إن املظهر احل�س��ن والترجل
والتطيب م��ن األم��ور امل�ش��روع��ة ,وم��ن زينة
احل �ي��اة ,لكنها ليست األص ��ل ,ليست هي
املقياس في احلكم على الناس كما ثبت في
صحيح مسلم ع��ن ال�ن�ب��ي[« :رب أشعث
أغبر م��دف��وع ب��األب��واب ل��و أقسم على الله
ألبره» ،قال النووي« :وهذا لعظم منزلته عند
الله تعالى ،وإن كان حقيرا عند الناس».
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تعريف الشفاعة
د .حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ

2010/12/م
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� �1432ـه� �-ـ -االثن�ي
�رم�رم1432ه
حمل �ح �
 28مـ
 7 - 614ا
الفرق ��ان 611

يقول الله عز وجل{ :قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات
واألرض ثم إليه ترجعون} (الزمر.)44 :
ً
أوال :الشفاعة من الشفع :املقابل للوتر ،وهما (الشافع واملشفوع له)،
وهي دعاء الشافع للمشفوع له لقضاء حاجته ،وقالوا هي :طلب
اخلير للغير ،أو طلب دفع الشر عنه.
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ثاني ًا :الشفاعة نوعان :شفاعة بني
البشر بعضهم لبعضهم ،وشفاعة
بني اخلالق وعباده.
 - 1فالشفاعة بني البشر حث عليها
اإلس �ل�ام ،ف�ف��ي الصحيحني ع��ن أبي
موسى  -رض��ي الله عنه  -ق��ال :كان
رس ��ول ال �ل��ه[ إذا ج ��اءه ال �س��ائ��ل أو
ط�ل�ب��ت إل �ي��ه ح��اج��ة ،ق� ��ال« :اشفعوا
ت ��ؤج ��روا» ،وي �ق �ض��ي ال �ل��ه ع �ل��ى لسان
نبيه[ ما شاء ،وحيث إن املشفوع إليه
هنا بشر ال يعلم حقيقة األمر ،فقد قال
الله تعالى{ :من يشفع شفاعة حسنة
يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة
سيئة يكن لها كفل منها وكان الله على
كل شيء مقيتا} (النساء ،)85 :فعلى
الشافع حت��ري احل��ق وال �ص��دق وعدم
ظلم الغير وأال تكون في حرام ،لتكون
شفاعته حسنة.
 - 2أما الشفاعة بني الله تعالى وعباده،
فهي :الدعاء لله من الشافع للمشفوع
له لقضاء حاجته ،فعلى الراغب فيها
أن يدعو الله :اللهم شفع في عبدك
فالنا ،فإن كانا أهال للشفاعة (الشافع
واملشفوع له) فحري أن يستجيب الله

لهما بفضله ،وإال جنا من اإلثم لكونه
دع��ا رب��ه ول��م ي��د ُع ال�ش��اف��ع ،وأفضلها
أللهم ربنا شفع فينا نبيك محمداً[
وعبادك الصاحلني ،وإن تشفّع بدعائه
ال �ل��ه لنفسه م �ب��اش��رة ف�ح�س��ن ،لقوله
تعالى{ :وق��ال ربكم ادعوني أستجب
لكم} والله أعلم.
ثالثاً :الشفاعة تنقسم إلى قسمني:
 - 1شفاعة غير شرعية ،منفية :وهي
التي تطلب من غير الله فيما ال يقدر
عليه إال الله ،أو تطلب من ميت أو ملن
أو ممن ليس أهال لها ،نفاها القرآن
وه��ي :م��ا ك��ان فيها ش��رك أو ملشرك،
ي �ق��ول ال �ل��ه ت �ع��ال��ى{ :ول �ق��د جئتمونا
فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما
خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم
ش�ف�ع��اءك��م ال��ذي��ن زع�م�ت��م أن �ه��م فيكم
شركاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما
كنتم تزعمون} (األنعام.)94 :
 - 2شفاعة شرعية مثبتة ،وهي :التي
تطلب من الله ،وهذه ال تكون إال ألهل
التوحيد.
راب �ع �اً :الشفاعة الشرعية ك��رام��ة من
الله :إما للشافع ،أو للمشفوع له.

وه ��ي ال ت�ط�ل��ب م��ن ال �ش��اف��ع إال في
حياته.
فالكرامة للشافع :ما ثبت للنبي[ من
الشفاعة العظمى ،وهي املقام احملمود،
وغيرها من الشفاعات ،ومنها ما يشاركه
فيها غيره من األنبياء والصاحلني ومن
شاء الله؛ فالشفاعة العظمى كما في
الصحيحني أن النبي[ أخ�ب��ر« :أنه
يأتي فيسجد لربه ويحمده» (ال يبدأ
بالشفاعة حتى يأذن الله له) «ثم يقال
له :ارفع رأسك ،وقل يسمع ،وسل تعط،
واشفع تشفع» احلديث(.)1
وأم��ا ال�ك��رام��ة للمشفوع ل��ه فأبرزهم
م��ن م��ات ال ي�ش��رك بالله شيئا ،ففي
الصحيحني عن أبي هريرة ق��ال :قال
رس���ول ال��ل��ه[« :إن ل�ك��ل ن�ب��ي دعوة
مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني
اختبأت دع��وت��ي شفاعة ألم�ت��ي» وزاد
أح �م��د« :ف�ه��ي نائلة إن ش��اء ال�ل��ه من
م��ات ال يشرك بالله شيئا»( ،)2وقال
أبو هريرة للنبي[« :من أسعد الناس
بشفاعتك؟ قال :من قال ال إله إال الله

الهوامش
 - 1البخاري تفسير سورة النمل ،باب
قوله تعالى{ :ذرية من حملنا مع نوح}،
ومسلم رقم .194
 - 2رواه البخاري ،باب لكل نبي دعوة
مستجابة ومسلم رقم  ،199ورواه اإلمام
أحمد  ،275/2وغيرهم.
 - 3رواه البخاري في العلم ،باب عظة
اإلمام رقم .6201
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خالصا من قلبه»( ،)3فتلك الشفاعة
ألهل اإلخالص بإذن الله.
فال شفاعة ملن أشرك بالله ،فلم يقبل
الله شفاعة نوح  -عليه السالم  -البنه،
يقول الله تعالى{ :ونادى نوح ربه فقال
رب إن ابني من أهلي وإن وعدك احلق
وأنت أحكم احلاكمني ،قال يا نوح إنه
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فال
تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك
أن تكون من اجلاهلني} (ه��ود- 45 :
 ،)46فابنه ل��م يكن أه�لا للشفاعة،
وكذا شفاعة إبراهيم  -عليه السالم -
ألبيه{ :وما كان استغفار إبراهيم ألبيه
إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له
أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم ألواه
حليم} (التوبة ،)114 :وق��د نهى الله
ع��ن االستغفار والشفاعة للمشركني
بقوله تعالى{ :م��ا ك��ان للنبي والذين
آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا
أول��ي قربى من بعد ما تبني لهم أنهم
أص �ح��اب اجل�ح�ي��م} (ال �ت��وب��ة،)113 :
وف��ي الصحيحني وغ�ي��ره�م��ا واللفظ

للبخاري عن أبي هريرة  -رضي الله
عنه  -ق��ال :ق��ام رس��ول ال�ل��ه[ حني
أنزل الله عز وجل{ :وأن��ذر عشيرتك
األق��رب�ين} (الشعراء )214 :ق��ال« :يا
معشر قريش ،أو كلمة نحوها ،اشتروا
أنفسكم ال أغني عنكم من الله شيئا ،يا
بني عبد مناف ال أغني عنكم من الله
شيئا ،يا عباس بن عبداملطلب ال أغني
عنك م��ن ال�ل��ه شيئا ،وي��ا صفية عمة
رسول الله ال أغني عنك من الله شيئا،
ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت
من مالي ال أغني عنك من الله شيئا»
وأن��ه[ ال يقول إال حقا{ :ذل��ك بأن
الله هو احلق وأن ما يدعون من دونه
هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير}
(احلج.)62 :
وللشفاعة شرطان:
 - 1إذن الله للشافع أن يشفع.
 - 2ورضاه عن املشفوع له.
يقول الله تعالى{ :وك��م من ملك في
السموات ال تغني شفاعتهم شيئا إال
من بعد أن يأذن الله ملن يشاء ويرضى}

(النجم ،)26 :والله ال يرضى ملشرك،
ق��ال الله تعالى{ :إن الله ال يغفر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء}
(النساء.)48 :
خامساً :الشفاعة لله جميعا :قال الله
تعالى{ :قل لله الشفاعة جميعا له ملك
السموات واألرض ثم إليه ترجعون ،وإذا
ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين ال
يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه
إذا هم يستبشرون} (الزمر)45 - 44 :
{اشمأزت قلوبهم} يريدون ألوليائهم
األموات شأنا في الشفاعة.

17

فتاوى �شرعية

حكم الشريعة في اللحوم الحيوانية
د .بسام الشـ ــطي
رئيس قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة جامعة الكويت
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استشكل على العديد من املواطنني حكم حلوم بعض احليوانات التي
يتم اإلعالن عنها في بعض املطاعم كالغزالن والنعام وغير ذلك من
الصيد البري ،فضال عن أن هناك حيوانات غير معروفة لدى الكثير
من الناس ميكن أن يتسلل حلمها إلى مطاعمنا بسبب اجلهل بحرمتها
كلحوم الفيلة والقردة والكنغر وغير ذلك ،وقد ورد إلينا استفسار
يتعلق بحكم بعض هذه األطعمة من مدير إدارة التغذية وكانت
اإلجابة وفق اآلتي:

18

> ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ض �ف��ادع والتماسيح
والكنغر ،هل يجوز أكلها؟ وما الدليل على
صحة القول؟
< يحرم أكل حلوم التماسيح والكنغر؛ ألن الله
حرم أكل كل ذي ناب قوي من السباع وحلديث
اخلشني« :نهى النبي[ عن أكل كل ذي ناب
م��ن ال �س �ب��اع» م�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه .وق ��ال أب ��و هريرة
 رض��ي ال�ل��ه عنه  -إن رس��ول ال �ل��ه[ قال:«أك��ل كل ذي ناب من السباع ح��رام» ،قال ابن
عبدالبر :هذا حديث ثابت صحيح مجمع على
صحته ،وهذا نص صريح يخص عموم اآليات؛
فيدخل في هذا األسد والفهد والذئب والكلب
واخلنزير ،وروى الشعبي أيضاً
أن ال �ن �ب��ي[ ن �ه��ى ع��ن حلم
ال �ق��رد؛ ألن��ه سبع ي��دخ��ل في
عموم اخلبر وهو مسخ أيضاً
فيكون من اخلبائث احملرمة،
والفيل يحرم أكله ،قال أحمد
وغ�ي��ره :ليس ه��و م��ن أطعمة
املسلمني ،وق��ال احلسن :هو
م�س��خ واحل� ��ال نفسه للدب،
فهو محرم أكله؛ ألنه ذو ناب
يغرس به.
ولقد نهى[ من حديث ابن
عباس  -رضي الله عنهما -

عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من
الطير ،وعن خالد بن الوليد  -رضي الله عنه
 قال :قال رسول الله[« :حرام عليكم احلمراألهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب
من الطير» رواهما أبو داود.
وأم��ا الثعلب فأكثر ال��رواي��ات على حترميه،
وه ��ذا ق��ول أب��ي ه��ري��رة وم��ال��ك وأب ��ي حنيفة
وأحمد ،ويحرم من الطيور أكل العقاب والبازي
والصقر والشاهني والباشق واحل��دأة والبومة
وأشباهها.
كما يحرم منها ما يأكل اجليف كالنسور والرخم
وغ��راب البني  -وهو أكبر الغربان  -والزبقع،

قال عروة :و َم ْن يأكل الغراب وقد سماه رسول
الله[ فاسقا! والله ما هو من الطيبات ،ولعله
يعني قول رسول الله[« :خمس فواسق يقتلن
في احلل واحلرام :الغراب ،واحلدأة ،والفأرة،
والعقرب ،والكلب العقور».
ويحرم أك��ل اخلفافيش وه��و مستخبثة ويحرم
أك��ل الزنابير واليعاسيب والنحل ،ويحرم أكل
السنجاب؛ ألنه ينهش نابه فأشبه اجل��رذ ،كما
يحرم أكل اجلاللة (التي تتغذى على النجاسات)
ويحرم أكل حلوم امليتة وغيرها مما ال يذكر اسم
الله عليه ،وي�ح��رم ال�ض�ف��ادع ،ألنها تعيش في
املستنقعات وتأكل من النجاسات والقاذورات،
وجاء نص التحرمي على أكلها ،وحرم الرسول[
قتل الضفدع ،وح��رم أك��ل التمساح والكوسج؛
ألنهما يأكالن الناس ويحرم أكل سباع البر.
واحل�لال أك��ل األنعام من اإلب��ل والبقر والغنم
والظباء وحمر الوحش والتيتل والوعل واملها،
وي� �ب ��اح أك���ل ال �ن �ع��ام وحل� ��وم اخل �ي��ل والفرس
والدجاج واحلباري واألرنب وما يعتلف النبات
والبقول ويباح غراب الزرع وهو األسود الكبير،
وي�ب��اح أك��ل احل�م��ام والعصافير على اختالف
أن��واع �ه��ا وال �ق �ط��ا وال �ك��رك��ي واجل � ��راد واألوز
والغرانيق والطواويس وما يشبهه ،أما الهدهد
واخلفاش والزنابير واخلطاف
والقنفذ والببغاء وجميع أنواع
احل �ش��رات محرمة ،وال بأس
بأكل الضب ويجوز أكل الضبع
ل� �ق���ول���ه[« :ال� �ض� �ب ��ع صيد
وج��زاؤه��ا كبش مسن وتؤكل»
رواه البيهقي.
وقال اإلمام الشافعي« :ال زال
الناس يأكلونها ويبيعونها بني
الصفا واملروة من غير نكير».
هذا وجزاكم الله خيرا على
حرصكم وفقكم الله وبارك
ج� �ه ��ودك ��م وس� � ��دد خطاكم
وأصلح بالكم.

�آيات كونية
األدلة من األحاديث النبوية والرد على بعض الشبه

جريـان الشمس
والقمر وسكـون األرض
بقلم :خالد بن صالح الغيص
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اب ُأ ْح ِك َم ْت َآي ُات ُه ُث َّم ُف ِ ّص َل ْت
احلمد لله القائل في كتابه العزيزِ :
{ك َت ٌ
ير} ،والصالة والسالم على محمد رسول الله الذي
يم َخ ِب ٍ
ِم ْن َل ُد ْن َح ِك ٍ
تركنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعده إال هالك,
وبعد:

20

فقد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
رسالة صغيرة في نهاية القرن الـ  14هـ ،قامت
بنشرها مكتبة ال��ري��اض احلديثة والنسخة
التي بني يدي هي الطبعة الثانية  1402هـ،
وقد بينّ وأوضح فيها أن الشمس جارية في
فلكها كما سخرها الله سبحانه وتعالى ،وأن
ب��دورت�ه��ا يحصل تعاقب الليل وال�ن�ه��ار على
سطح األرض (اقتباس م��ن ع�ب��ارات الشيخ
ابن عثيمني رحمه الله في فتاوى العقيدة) ،
وأن األرض ثابتة قارة قد بسطها الله لعباده
وجعلها لهم فراشاً ومهداً وأرساها باجلبال
لئال متيد بهم ،وأن ذلك قد دل عليه القرآن
ال�ك��رمي ،واألح��ادي��ث النبوية ،وإج�م��اع علماء
اإلس�ل�ام ،وال��واق��ع املشاهد احمل�س��وس  ،ثم
ط�ف��ق ال�ش�ي��خ ف��ي ت�ب�ي��ان األدل���ة م��ن القرآن
الكرمي ثم من األحاديث النبوية وأقوال علماء
اإلسالم والواقع املشاهد احملسوس.
ولقد رأي��ت ف��ي رسالتي ه��ذه – ف��ي جزئها
الثاني  -أن أكمل وأمت��م م��ا ق��ام ب��ه الشيخ
رحمه الله من االستدالل باألحاديث النبوية
(وأما االستدالل بالقرآن الكرمي فقد مر بنا

في اجل��زء األول ،فقد استدل الشيخ رحمه
الله:
أوالً :بحديث أَبِي َذ ٍ ّر َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َقا َلَ :قا َل
ني َغ َربَ ْت َّ
س« :أَتَدْرِ ي
ِي ألَبِي َذ ٍ ّر ِح َ
الش ْم ُ
ال ّنَب ّ ُ
أَيْ َن تَ ْذ َه ُب؟»ُ ،قل ْ ُت اللَّ ُه َو َر ُسولُ ُه أَ ْعل َ ُمَ ،قا َل:
�ج� َد حَ ْ
�ت الْ َع ْر ِش
ت� َ
�س� ُ
« َف � ِإ ّنَ � َه��ا تَ � ْذ َه� ُ
�ب َح� ّتَ��ى تَ� ْ
َفت َْستَ ْأذِ َن َفيُ ْؤ َذ ُن لَ َها َويُ ِ
وش ُك أَ ْن ت َْس ُج َد َفال
يُ ْق َب َل مِ نْ َها َوت َْستَ ْأذِ َن َفال يُ� ْؤ َذ َن لَ َها ،يُقَا ُل لَ َها
ا ْر ِج��عِ ��ي مِ � ْن َحيْثُ ِجئْ ِت َفت َْطل ُ ُع مِ � ْن َم ْغرِ ِب َها
َف َذل َ
ِك َق ْولُ ُه تَ َعالَىَ { :و َّ
س جَ ْ
ترِ ي لمِ ُ ْستَق ٍ َّر
الش ْم ُ
لَ َها َذل َ
ِيم}» .رواه البخاري،
ِك تَقْدِ ي ُر الْ َعزِ يزِ الْ َعل ِ
وفي رواية ملسلم َعنْه أَ َّن ال ّنَب َِّي [ َقا َل يَ ْو ًما:
«أَتَ ْد ُرو َن أَيْ َن تَ ْذ َه ُب َهذِ ِه َّ
س» َقالُوا :اللَّ ُه
الش ْم ُ
َو َر ُسولُ ُه أَ ْعل َ ُم َقا َلِ « :إ َّن َهذِ ِه جَ ْ
ترِ ي َحتَّى تَنْتَهِ َي
اج َد ًة َوالَ
ِإلَى ُم ْستَق ِ َّر َها حَ ْ
ت َت الْ َع ْر ِش َفت َِخ ّ ُر َس ِ
تَزَا ُل َك َذل َ
ِك َحتَّى يُقَا َل لَ َها ا ْرتَفِ عِ ي ا ْر ِجعِ ي مِ ْن
ُص ِب ُح َطا ِل َع ًة مِ ْن َم ْطلِعِ َها
َحيْثُ ِجئْ ِت َفتَ ْر ِج ُع َفت ْ
ت��رِ ي َحتَّى تَنْتَهِ َي ِإلَ��ى ُم ْستَق ِ َّر َها حَ ْ
ثُ� َّم جَ ْ
ت َت
اج َد ًة َوالَ تَ�زَا ُل َك َذل َ
ِك َحتَّى
الْ َع ْر ِش َفت َِخ ّ ُر َس ِ
يُقَا َل لَ َها ا ْرتَفِ عِ ي ا ْر ِجعِ ي مِ ْن َحيْثُ ِجئْ ِت َفتَ ْر ِج ُع

ُص ِب ُح َطا ِل َع ًة مِ ْن َم ْطلِعِ َها ثُ َّم جَ ْ
ترِ ي الَ يَ ْستَنْكِ ُر
َفت ْ
ّاس مِ نْ َها َشيْ ًئا َحتَّى تَنْتَهِ َي ِإلَى ُم ْستَق ِ َّر َها
النَ ُ
َذ َ
اك حَ ْ
صب ِِحي
ت َت الْ َع ْر ِش َفيُقَا ُل لَ َها ا ْرتَفِ عِ ي أَ ْ
ُص ِب ُح َطا ِل َع ًة مِ ْن َم ْغرِ ِب َها»
َطا ِل َع ًة مِ ْن َم ْغرِ ب ِِك َفت ْ
َفقَا َل َر ُسو ُل اللَّهِ [« :أَتَ ْد ُرو َن َمتَى َذا ُك ْم َذ َ
اك
ميانُ َها لَ ْم تَ ُك ْن آ َمن َْت مِ ْن
ِح َ
ني الَ يَنْ َف ُع نَف ًْسا ِإ َ
َ
ميا ِن َها َخيْ ًرا» ،قلت :وهذا
َقبْ ُل أ ْو َك َس َب ْت فِ ي ِإ َ
احلديث من أقوى األدلة على أن الشمس هي
التي تدور حول األرض وأن بدورتها يحصل
ت�ع��اق��ب ال�ل�ي��ل وال �ن �ه��ار ،ف��إن ال�ن�ب��ي [ كان
خطابه عن الشمس« :أَتَ ْد ُرو َن أَيْ َن تَ ْذ َه ُب َهذِ ِه
َّ
س»  -كما في رواية مسلم  -مما يوضح
الش ْم ُ
املعنى من غير لبس أوغموض ،ثم خطابه عن
الشمس بقوله« :تذهب» و« َفت َِخ ّ ُر» و«ارتفعي»
ُص ِب ُح َطا ِل َع ًة» و«ا ْرتَفِ عِ ي
و«ارجعي» و« َفتَ ْر ِج ُع َفت ْ
ُص ِب ُح َطا ِل َع ًة
صب ِِحي َطا ِل َع ًة مِ � ْن َم ْغرِ ب ِِك َفت ْ
أَ ْ
مِ � ْن َم ْغرِ ِب َها» خطاب واض��ح في أن احلركة
وال���دوران للشمس وليس ل�ل�أرض ،ق��ال ابن
حجر رحمه اللهَ :و َظ ِ
اهره ُمغَايِر ِل َق ْولِ أَ ْهل
الْ َهيْئَة أَ َّن َّ
ص َعة فِ ي الْ َفلَكَ ،ف ِإ ّنَ ُه
الش ْمس ُم َر َّ
يَ ْقت َِضي أَ َّن ا ّلَ��ذِ ي يَ ِسير ُه � َو الْ َفلَك َو َظ ِ
اهر
الحْ َ دِ يث أَ ّنَ َها ِه َي ا ّلَتِي ت َِسير َو جَ ْ
ترِ ي»( .الفتح
بَاب ِصفَة َّ
ِح ْس َبانِ ).
الش ْمس َوالْ َق َمر ب ُ
ثانياً :ومما أضيفه على استدالل الشيخ رحمه
الله تعالى من األحاديث النبوية ما يلي:
َ -1ع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َقا َلَ :قا َل
اع ُة َحتَّى ت َْطل ُ َع
الس َ
َر ُسو ُل اللَّهِ [« :ال تَقُو ُم َّ

َّ
ّاس
س مِ ْن َم ْغرِ ِب َها َف ِإ َذا َطل َ َع ْت َو َر َ
آها النَ ُ
الش ْم ُ
َ
آ َمنُوا أ ْج َم ُعو َن َو َذل َ
ميانُ َها
ِك ِح َ
ني ال يَنْ َف ُع نَف ًْسا ِإ َ
ثُ َّم َق َرأَ اآليَ َة» .رواه البخاري واآلية التي قرأها
{ه ْل
النبي  -كما في الرواية األخرى -هيَ :
يَن ُْظ ُرو َن ِإ ّال أَ ْن تَ ْأ ِت َي ُه ُم المْ َال ِئ َك ُة أَ ْو يَ ْأت َِي َر ّبُكَ
ض آيَ ِ
ض آيَ ِ
ات
ات َر ِ ّب َك يَ ْو َم يَ ْأتِي بَ ْع ُ
أَ ْو يَ ْأت َِي بَ ْع ُ
ميانُ َها لَ ْم تَ ُك ْن آ َمن َْت مِ ْن
َر ِ ّب َك ال يَنْ َف ُع نَف ًْسا ِإ َ
ميا ِن َها َخيْ ًرا ُقلِ انْت َِظ ُروا
َقبْ ُل أَ ْو َك َس َب ْت فِ ي ِإ َ
ِإ ّنَا ُمنْت َِظ ُرونَ} (األنعام.)158 :
وع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َقا َلَ :قا َل
َ -2
َر ُس��و ُل اللَّهِ [« :ثَ� َ
لاثٌ ِإ َذا َخ� َر ْج� َن الَ يَنْف ُعَ
ميانُ َها لَ ْم تَ ُك ْن آ َمن َْت مِ ْن َقبْ ُل أَ ْو َك َس َب ْت
نَف ًْسا ِإ َ
ميا ِن َها َخيْ ًرا ُطلُو ُع َّ
الش ْم ِس مِ ْن َم ْغرِ ِب َها
فِ ي ِإ َ
ض» .رواه مسلم.
َوال َّد َّجا ُل َو َدا ّبَ ُة األَ ْر ِ
وع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َقا َلَ :قا َل
َ -3
َاب َقبْ َل أَ ْن ت َْطل ُ َع َّ
س
َر ُسو ُل اللَّهِ [َ « :م ْن ت َ
الش ْم ُ
َاب اللَّ ُه َعلَيْهِ » .رواه مسلم.
مِ ْن َم ْغرِ ِب َها ت َ
وسى َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َعنِ ال ّنَب ِ ِّي
َ
-4وع ْن أَبِي ُم َ
[ َقا َلِ « :إ َّن اللَّ َه َع َّز َو َج َّل يَبْ ُس ُ
ط يَ َدهُ بِاللَّيْلِ
ُوب ُم ِسيءُ ال ّنَ َهارِ َويَبْ ُس ُ
ُوب
ط يَ َدهُ بِال ّنَ َهارِ ِل َيت َ
ِل َيت َ
ُم ِسيء اللَّيْلِ َحتَّى ت َْطل ُ َع َّ
س مِ ْن َم ْغرِ ِب َها».
الش ْم ُ
رواه مسلم.
وع � ْن ُح� َذيْ� َف� َة بْ��نِ أَ ِس�ي� ٍ�د الْ��غِ � َف��ارِ ِ ّي َر ِض َي
َ -5
اللَّ ُه َعنْهَُ :ق��ا َل َّ
ِي [ َعلَيْنَا َونَ ْح ُن
اطل َ َع ال ّنَب ّ ُ
نَتَ َذا َك ُر َف� َق��ا َلَ « :م��ا تَ � َذا َك � ُرونَ؟» َق��الُ��وا :نَ ْذ ُك ُر
اع َةَ ،قا َلِ « :إ ّنَ َها لَ ْن تَقُو َم َحتَّى تَ َر ْو َن َقبْل َ َها
الس َ
َّ
َع ْش َر آيَ ٍ
ات» َف َذ َك َر ال ّ ُد َخا َن َوال َّد َّجا َل َوال َّدا ّبَ َة
َو ُطلُو َع َّ
يسى ابْنِ
الش ْم ِس مِ ْن َم ْغرِ ِب َها َونُزُو َل ِع َ

َم ْريمَ َ َويَ ْأ ُجو َج َو َم ْأ ُجو َج َوثَ َ
وف َخ ْس ٌ
الثَ َة خُ ُس ٍ
ف
�س� ٌ
�س� ٌ
ِجزِ ي َر ِة
�ف ب َ
�ف ِبالمْ َ ْغرِ ِب َو َخ� ْ
ِبالمْ َ ْشرِ قِ َو َخ� ْ
آخ ُر َذل َ
الْ َع َر ِب َو ِ
ِك نَا ٌر تَخْ ُر ُج مِ َن الْ َي َمنِ ت َْط ُر ُد
ّاس ِإلَى َم ْح َشرِ ِه ْم» .رواه مسلم.
النَ َ
وع ْن َعبْدِ اللَّهِ بْنِ َع ْم ٍرو َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُهما
َ -6
َ
ً
َ
ْ
ّ
َ
َقا َلَ :حفِ ظ ُت مِ ْن َر ُسولِ اللهِ َحدِ يثا ل ْم أنْ َس ُه
بَ ْع ُدَ ،سمِ ْع ُت َر ُس��و َل اللَّهِ [ يَقُو ُلِ « :إ َّن أَ َّو َل
وج��ا ُط�لُ��و ُع َّ
اآليَ� ِ
الش ْم ِس مِ � ْن َم ْغرِ ِب َها
�ات خُ � ُر ً
ض ًحى َوأَ ّيُ ُه َما َما
ّاس ُ
َوخُ � ُرو ُج ال َّدا ّبَةِ َعلَى النَ ِ
ص ِ
اح َب ِت َها َف��األُخْ � َرى َعلَى ِإثْرِ َها
َك��انَ� ْ
�ت َقبْ َل َ
َقرِ ي ًبا» .رواه مسلم.
وع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َعنِ ال ّنَب ِ ِّي
َ -7
َ
[ َق ��ا َل« :بَ� ��ادِ ُروا ِب��األ ْع � َم��الِ ِس � ًّت��ا ال َّد َّجا َل
ض َو ُطلُو َع َّ
الش ْم ِس مِ ْن
َوال� ّ ُد َخ��ا َن َو َدا ّبَ�� َة األَ ْر ِ
ص َة أَ َحدِ ُك ْم» .رواه
َم ْغرِ ِب َها َوأَ ْم َر الْ َعا َّمةِ َوخُ َو ِ ّي َ
مسلم.
قلت :وف��ي كل ه��ذه األح��ادي��ث ج��اء خطاب
موجهاً عن الشمس بقولهُ :
«طلُو ُع
ال ّنَب ِ ِّي [ ّ
َّ
الش ْم ِس مِ ْن َم ْغرِ ِب َها» بخطاب صريح وواضح
ال ل�ب��س ف�ي��ه وال غ �م��وض ف��ي أن ال� ��دوران
واجلريان هما للشمس وليس لألرض ،فليس
األرض هي التي تعكس دورت�ه��ا أو جريانها
كما يقول البعض تأوي ً
ال وحتريفاً للكلم عن
موضعه لتوافق األحاديث النبوية في نظره
ال�ن�ظ��ري��ة ال �س��ائ��دة – وال ح��ول وال ق��وة إال
بالله.
وع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َقا َلَ :قا َل
َ -8
َر ُسو ُل اللَّهِ [َ :
ِي مِ ْن األَنْ ِب َياءِ َفقَا َل
«غزَا نَب ّ ٌ
ض َع ا ْم� َرأَةٍ َو ُه َو
ِل َق ْومِ هِ ال يَتْ َب ْعنِي َر ُج ٌل َمل َ َك بُ ْ
َ
ب ِب َها َوال أ َح� ٌد بَنَى
يُرِ ي ُد أَ ْن يَبْن َِي ِب َها َولمَ َّ��ا يَ نْ ِ
بُيُوتًا َولَ ْم يَ ْر َف ْع ُسقُو َف َها َوال أَ َح ٌد ْ
اشتَ َرى َغنَ ًما
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الدوران واجلريان هما
للشمس ،وليس لألرض
ً
تأويال
كما يقول بعضهم
وحتريف للكلم

أَ ْو َخ ِلف ٍ
َات َو ُه َو يَنْت َِظ ُر وِ ال َد َها َف َغزَا َف َدنَا مِ ْن
صرِ أَ ْو َقرِ ي ًبا مِ ْن َذل َ
ِك َفقَا َل
الْ َق ْريَةِ َ
صالةَ الْ َع ْ
ل َّ
ِس َها
ِلش ْم ِس ِإ ّنَ ِك َم ْأ ُمو َرةٌ َوأَنَا َم ْأ ُمو ٌر اللَّ ُه َّم ْ
احب ْ
ِس ْت َحتَّى َفتَ َح اللَّ ُه َعلَيْهِ َف َج َم َع
َعلَيْنَا َف ُحب َ
الْ َغنَا ِئ َم َف َجا َء ْت يَ ْعنِي النَّا َر ِلتَ ْأ ُكل َ َها َفل َ ْم ت َْط َع ْم َها
َفقَا َل ِإ َّن فِ ي ُك ْم ُغلُوالً َفلْيُ َبا ِي ْعنِي مِ ْن ُك ِ ّل َقبِيل َ ٍة
َر ُج ٌل َفلَزِ َق ْت يَ ُد َر ُج ٍل ِب َيدِ ِه َفقَا َل فِ ي ُك ْم الْ ُغلُو ُل
َفلْيُ َبا ِي ْعنِي َقبِيلَت َُك َفلَزِ َق ْت يَ ُد َر ُجلَينْ ِ أَ ْو ثَالثَ ٍة
ِب َيدِ ِه َفقَا َل فِ ي ُك ْم الْ ُغلُو ُل َف َجاءُوا ِب � َرأْ ٍس مِ ثْلِ
َرأْ ِس بَ َق َرةٍ مِ ْن ال َّذ َه ِب َف َو َ
وها َف َجا َء ْت النَّا ُر
ض ُع َ
َف َأ َكلَتْ َها ثُ َّم أَ َح َّل اللَّ ُه لَنَا الْ َغنَا ِئ َم َرأَى َ
ض ْع َفنَا
َو َع ْج َزنَا َف َأ َحلَّ َها لَنَا» .رواه البخاري.
قلت :فليس بعد ه��ذا احلديث ش� ٌ
�ك في أن
الشمس هي التي جتري وتدور في فلكها حول
األرض وبه يحدث تعاقب الليل والنهار وليس
األرض هي التي ت��دور ،حيث ج��اء اخلطاب
موجهاً إلى الشمس بقولهَ « :ف� َق��ا َل ل َّ
ِلش ْم ِس
ّ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
ٌ
ِس َها َعلَيْنَا
ب
اح
م
ه
ل
ال
ر
و
م
أ
م
ا
ن
أ
و
ة
ر
و
م
أ
م
ِإ ّنَ ِك َ ُ َ َ َ ُ ٌ ُ َّ ْ ْ
ِس ْت»  ،وهذا احلديث من أصرح أحاديث
َف ُحب َ
ال ّنَب ِ ِّي في هذا املعنى ويصعب على من يرى
غير ذلك تفسيره بتفسير آخر يوافق ما ذهبوا
إليه فال يسعهم إال التسليم بدوران الشمس
حول األرض وال��ذي به يحصل تعاقب الليل
والنهار  ،أو مخالفة صريح القرآن وصريح
األحاديث بتأويالت وحتريفات ما أنزل الله
بها م��ن سلطان  ،وأح��ادي��ث ال � ّنَ� ِب� ِ ّ�ي [ هي
خير ما ُفسر به القرآن  ،فإذا كان هناك من
يحاول أن يفسر آيات القرآن التي تثبت دوران
الشمس حول األرض بأنها فيما يبدو للناس
أو حركتها في املجرة؛ فإن تفسير ال ّنَب ِ ِّي [
في هذه األحاديث وغيرها يلغي كل تفسير
وتأويل.
َ
 -9وردت أحاديث كثيرة عن ال ّنب ِ ِّي [ جاء
موجهاً الى الشمس أنها هي
اخلطاب فيها
ّ
ال �ت��ي ت�ت�ح��رك فتطلع أو ت �غ��رب أو غيرها،
ول �ك��ن أص��ح��اب ال� ��رأي اآلخ� ��ر أب� ��وا إال أن
ي ّؤولوها ويفسروها بـ«فيما يبدو للناس» ولكن
األح��ادي��ث السابقة ت��رد عليهم فيما ذهبوا
إل �ي��ه ،وه��ي ق��د ج ��اءت ص��ري�ح��ة ف��ي املعنى

21
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�آيات كونية

22

ومحكمة ،واألصل أن يُفسر املتشابه باحملكم
ويُرد إليه  -ألن أحاديث ال ّنَب ِ ِّي [ متوافقة
املعنى  -ال العكس عمال ً بقوله تعالىُ { :ه َو
ات
ات ُم ْح َك َم ٌ
َاب مِ نْ ُه آيَ ٌ
ا ّلَذِ ي أَنْ َز َل َعلَيْ َك الْكِ ت َ
ات َف َأ َّما ا ّلَذِ ي َن
ُه َّن أ ُ ّ ُم الْكِ ت ِ
َاب َوأ ُ َخ� ُر ُمت ََشا ِب َه ٌ
فِ ي ُقلُوبِهِ ْم َزيْ ٌغ َف َي ّتَ ِب ُعو َن َما ت ََشابَ َه مِ نْ ُه ابْ ِتغَا َء
الْفِ تْنَةِ َوابْ ِتغَا َء تَ ْأوِ يلِهِ َو َما يَ ْعل َ ُم تَ ْأوِ يل َ ُه ِإ ّال اللَّ ُه
َوال َّر ِ
اسخُ و َن فِ ي الْعِ ل ْ ِم يَقُولُو َن آ َمنَّا ِبهِ ُك ّ ٌل مِ ْن
�اب} (آل
ِعنْدِ َر ِ ّب�نَ��ا َو َم��ا يَ� َّذ َّك� ُر ِإ ّال أُولُ��و األلْ� َب� ِ
عمران ،)٧ :وبقوله في حديث َعائ َ
ِش َة َر ِض َي
�ت :تَ� َ
لا َر ُس��و ُل اللَّهِ [ُ { :ه َو
اللَّ ُه َعنْ ُها َق��الَ� ْ
ات
ات ُم ْح َك َم ٌ
َاب مِ نْ ُه آيَ ٌ
ا ّلَذِ ي أَنْ َز َل َعلَيْ َك الْكِ ت َ
ات َف َأ َّما ا ّلَذِ ي َن
ُه َّن أ ُ ّ ُم الْكِ ت ِ
َاب َوأ ُ َخ� ُر ُمت ََشا ِب َه ٌ
فِ ي ُقلُوبِهِ ْم َزيْ ٌغ َف َي ّتَ ِب ُعو َن َما ت ََشابَ َه مِ نْ ُه ابْ ِتغَا َء
الْفِ تْنَةِ َوابْ ِتغَا َء تَ ْأوِ يلِهِ َو َما يَ ْعل َ ُم تَ ْأوِ يل َ ُه ِإ ّالَ اللَّ ُه
َوال � َّر ِ
اس��خُ ��و َن فِ ��ي الْعِ ل ْ ِم يَ� ُق��ولُ��و َن آ َم� ّنَ��ا ِب��هِ ُك ّ ٌل
َ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
اب}،
مِ ْن ِعنْدِ َر ِ ّبنَا َو َم��ا يَ� َّذك� ُر ِإال أولُ��و األلْ َب ِ
َقالَ ْتَ :قا َل َر ُسو ُل اللَّهِ [ِ « :إ َذا َرأَيْتُ ُم ا ّلَذِ ي َن
يَ ّتَ ِب ُعو َن َما ت ََشابَ َه مِ نْ ُه َفأُولَئ َ
ِك ا ّلَذِ ي َن َس َّمى اللَّ ُه
اح َذ ُرو ُه ْم» .رواه مسلم  ،وهذه األحاديث هي
َف ْ
– وجميعها من رواية مسلم في صحيحه:-
وسى َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َع ْن َر ُسولِ
ا -عن أَبِي ُم َ
اللَّهِ [ أَ ّنَ � ُه أَتَ��اهُ َسا ِئ ٌل يَ ْس َألُ ُه َع ْن َم َواقِ ِ
يت
الص َ
ال ِة َفل َ ْم يَ� ُر َّد َعلَيْهِ َشيْ ًئا َ -قا َل َ -ف َأ َقا َم
َّ
َ
ْ
ْ
ِ
َ
َ
ّ
�اس الَ يَ َكا ُد
�
ن
�
ل
ا
و
ر
َج
ف
ل
ا
ق
�
�ش
�
ن
ا
ين
�
ح
ر
َج
الْف
ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ضا ثُ َّم أَ َم َرهُ َف َأ َقا َم ب ّ ُ
يَ ْعرِ ُ
ض ُه ْم بَ ْع ً
ف بَ ْع ُ
ِالظ ْهرِ
ني زَالَ ِت َّ
َص َف
ِح َ
س َوالْقَا ِئ ُل يَقُو ُل َقدِ انْت َ
الش ْم ُ
َ
َ
َ
َ
ال ّنَ َها ُر َو ُه � َو ك��ا َن أ ْعل َ َم مِ نْ ُه ْم ثُ� َّم أ َم � َرهُ َفأ َقا َم
صرِ َو َّ
س ُم ْرتَفِ َع ٌة ثُ� َّم أَ َم�� َرهُ َف َأ َقا َم
بِالْ َع ْ
الش ْم ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
س ث َّم أمَ��رهُ فأقا َم
ِبالمْ َ ْغرِ ِب ِح َ
ني َوق َع ِت الش ْم ُ
اب َّ
الش َف ُق ثُ َّم أَ َّخ َر الْف َْج َر مِ َن
الْعِ َشا َء ِح َ
ني َغ َ
�ص� َر َف مِ نْ َها َوالْقَا ِئ ُل يَقُو ُل َق ْد
الْغَدِ َحتَّى انْ� َ
س أَ ْو َكا َد ْت ثُ َّم أَ َّخ َر ّ ُ
َطل َ َع ِت َّ
الظ ْه َر َحتَّى
الش ْم ُ
صرِ بِاألَ ْم ِس ثُ َّم أَ َّخ َر
َكا َن َقرِ ي ًبا مِ ْن َو ْق ِت الْ َع ْ
ص َر َف مِ نْ َها َوالْقَا ِئ ُل يَقُو ُل َقدِ
ص َر َحتَّى انْ َ
الْ َع ْ
اح� َم� َّر ِت َّ
س ثُ� َّم أَ َّخ � َر المْ َ� ْغ��رِ َب َحتَّى َكا َن
ْ
الش ْم ُ
ُوط َّ
ِعنْ َد ُسق ِ
الش َفقِ ثُ َّم أَ َّخ َر الْعِ َشا َء َحتَّى َكا َن
السا ِئ َل َفقَا َل:
ثُلُثُ اللَّيْلِ األَ َّو ُل ثُ َّم أَ ْ
ص َب َح َف َد َعا َّ
«الْ َو ْق ُت بَينْ َ َه َذيْنِ ».

وع� ْن ِس َم ِ
اك بْ��نِ َح � ْر ٍب َق��ا َل ُقل ْ ُت لجِ َ ابِرِ
بَ -
ابْنِ َس ُم َرةَ َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه أَ ُكن َْت جُ َ
ِس َر ُسو َل
تال ُ
اللَّه [؟ َق��ا َل :نَ َع ْمَ ،كثِي ًرا َك��ا َن الَ يَقُو ُم مِ ْن
�ص� َّ
الصبْ َح أَوِ الْ َغ َداةَ
لاهُ ا ّلَ��ذِ ي يُ َ
ُم� َ
ص ِلّي فِ يهِ ّ ُ
س؛ َف ِإ َذا َطل َ َع ِت َّ
َحتَّى ت َْطل ُ َع َّ
س َقا َم
الش ْم ُ
الش ْم ُ
َ
اه ِل َّيةِ
َو َكانُوا يَت ََح َّدثُو َن َف َي ْأخُ ُذو َن فِ ي أ ْمرِ الجْ َ ِ
ض َح ُكو َن َويَتَ َب َّس ُم.
َف َي ْ
َ
وع � ْن أ ِب��ي ُه � َريْ � َرةَ َر ِض� َ�ي ال�لَّ� ُه َع�نْ� ُه َقا َل:
جَ -
َ
َ
َع َّر ْسنَا َم َع نَب ِّي اللّهِ [ َفل ْم نَ ْستَيْقِ ْظ َحتَّى
َطل َ َع ِت َّ
ِي [ِ « :ل َي ْأخُ ْذ ُك ّ ُل
الش ْم ُ
س َفقَا َل ال ّنَب ّ ُ
َر ُج� ٍ�ل ِب � َرأْ ِس َر ِ
احلَتِهِ َف� ِإ َّن َه َذا َمنْزِ ٌل َح َ
ض َرنَا
فِ يهِ َّ
الشيْ َطا ُن » َق��ا َل َف َف َعلْنَا ثُ � َّم َد َع��ا ِبالمْ َاءِ
َفتَ َو َّ
ُوب ثُ َّم
ض َأ ثُ َّم َس َج َد َس ْج َدتَينْ ِ َ -و َقا َل يَ ْعق ُ
الص َ
صلَّى
الةُ َف َ
صلَّى َس ْج َدتَينْ ِ  -ثُ َّم أُقِ ي َم ِت َّ
َ
َ
الْغ َداةَ.
د -وعن أَبَي ُه َريْ َرةَ َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َقا ُلَ :قا َل
«خيْ ُر يَ ْو ٍم َطل َ َع ْت َعلَيْهِ َّ
َر ُسو ُل اللَّهِ [َ :
س
الش ْم ُ
يَ ْو ُم الجْ ُ ُم َعةِ فِ يهِ خُ ِل َق آ َد ُم َوفِ يهِ أ ُ ْد ِخ َل الجْ َ ّنَ َة
َوفِ يهِ أُخْ رِ َج مِ نْ َها».
وب َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه قالَ :قا َل
هـ -وعن أَبَي أَ ّيُ َ
َر ُسو ُل اللَّه [َ :
«غ ْد َوةٌ فِ ي َسبِيلِ اللَّهِ أَ ْو َر ْو َح ٌة
َخيْ ٌر ممِ َّ ا َطل َ َع ْت َعلَيْهِ َّ
س َو َغ َربَ ْت».
الش ْم ُ
وع � ْن أَ ِب��ي ُه � َريْ � َرةَ َر ِض� َ�ي ال�لَّ� ُه َع�نْ� ُه َقا َل:
وَ -
َقا َل َر ُسو ُل اللَّهِ [« :ألَ ْن أَ ُقو َل ُسبْ َحا َن اللَّهِ
َوالحْ َ ْم ُد ِللَّهِ َوالَ ِإلَ َه ِإ ّالَ اللَّ ُه َواللَّ ُه أَ ْك َب ُر أَ َح ّ ُب
ِإلَ� ّ�ي ممِ َّ ��ا َطل َ َع ْت َعلَيْهِ ال� َّ
�س» .قلت :ولم
�ش� ْم� ُ
أج��د حديثاً واح ��داً م��ن أح��ادي��ث ال� ّنَ� ِب� ِ ّ�ي [
بعد البحث والتقصي يضيف فيه ال ّنَب ِ ِّي [
احل��رك��ة ل�ل�أرض ،ف�ه��ذا م��ن األدل ��ة على أن
الدوران للشمس وليس لألرض.
وفي اخلتام أرجو أن أكون قد ُوفقت في إمتام

القرآن كتاب هداية وليس
كتاب فلك أو طب ولكن
التعني ذلك أن نخالف
ماتكلم به بحجج واهية

وإكمال ما وقف عنده الشيخ رحمه الله في
رسالته – فقد كفّى وو ّفى رحمه الله – وأرجو
وضحت وب ّينت وأزلت الشبهة
كذلك أني قد ّ
في هذه املسألة املهمة وهي« :أن تعاقب الليل
والنهار ه��و بسبب ج��ري��ان ودوران الشمس
في فلكها حول األرض وليس العكس « وهي
التي دل��ت عليها األدل ��ة م��ن ال �ق��رآن الكرمي
واألح��ادي��ث النبوية وأق ��وال علماء اإلسالم
والواقع املشاهد احملسوس ،وأهميتها تكمن
في أنها تتعلق بإمياننا وتصديقنا بالقرآن
الكرمي الذي سنسأل عنه يوم القيامة كما قال
استَ ْم ِس ْك بِا ّلَذِ ي أ ُ ِ
وح َي ِإلَيْ َك ِإ ّنَ َك
تعالىَ { :ف ْ
اط ُم ْستَقِ ٍيمَ ،و ِإ ّنَ ُه لَذِ ْك ٌر لَ َك َو ِل َق ْومِ كَ
َعلَى ِص َر ٍ
َو َس ْو َف ت ُْس َألُونَ} (الزخرف ،)٤4 - 43 :ولم
أقصد أن أتكلم في قضايا من الترف الفكري
ولكنها شبهة وجهت نحو كتاب الله تعالى،
فعلينا جميعاً أن نذب ونحوط عنه ،فإذا كان
اجل��اه��ل يجهل والعالم يسكت فمتى يظهر
احلق كما قال االم��ام أحمد بن حنبل رحمه
الله :إذا سكت العالم تقية واجلاهل يجهل
اب َّ
الش ْر ِع َّية البن
فمتي يظهراحلق؟! (اآل َد ِ

الله تعالى يبتلي
عباده مبا شاء فهو
ماخلقنا إال ليبتلينا
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مفلح) وحتى ال تنتشر ه��ذه الشبهة فيُربي
فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وال جتد من
ينكرها ،وكذلك كانت سيرة العلماء من سلفنا
الصالح ،فكانوا يبادرون إلى درء الشبهات عن
الناس ويرجعونهم إلى الفطرة السليمة ،وإذا
لم تكن هناك شبهة أو فتنة تركوا الناس على
فطرتهم التي فطرهم الله تعالى عليها ،وكما
قيل« :ولو سكتوا لسكتنا».
وال�ل��ه تعالى يبتلي ع�ب��اده مب��ا ش��اء فهو جل
وع�لا ما خلقنا إال ليبتلينا كما ق��ال تعالى:
ض فِ ي ِستَّةِ
الس َم َو ِ
ات َواألَ ْر َ
{ َو ُه َو ا ّلَذِ ي َخل َ َق َّ
أَ ّيَ ٍام َو َكا َن َع ْر ُش ُه َعلَى المْ َاءِ ِل َيبْل ُ َو ُك ْم أَ ّيُ ُك ْم أَ ْح َس ُن
َع� َم� ً
لا} (ه��ود ،)7 :فهو سبحانه كما ابتلى
السابقني مبا يناسب حالهم ومبا عندهم من
العلم كما في حادثة اإلسراء ،فإن املسافة بني
مكة وبيت املقدس ال تقطع في زمانهم في
ليلة ولكن ابتالهم الله تعالى في ذلك ليظهر
من يؤمن بالقرآن وبالنبي بحق وص��دق من
غيره ،فإن من أولى صفات املؤمنني املذكورة
في القرآن هي أنهم يؤمنون بالغيب كما قال
تعالى{ :ا ّلَ��ذِ ي � َن يُ�ؤْمِ �نُ��و َن ِب��الْ� َغ�يْ� ِ�ب َويُقِ ي ُمو َن

الصالةَ َوممِ َّ ا َر َز ْقنَا ُه ْم يُنْفِ قُونََ .وا ّلَذِ ي َن يُؤْمِ نُو َن
َّ
بمِ َ ا أُنْزِ َل ِإلَيْ َك َو َما أُنْزِ َل مِ ْن َقبْل َ
ِك َوب ِ
ِاآلخ َر ِة
ُه� ْم يُوقِ نُونَ} (البقرة ،)٤ - ٣ :فكما ابتلى
السابقني كذلك يبتلينا الله تعالى في زماننا –
زمان الطائرات والتقدم العلمي – مبا يناسب
حالنا ويتحدى ما عندنا من العلم ليظهر من
يؤمن بالقرآن وبال ّنَب ِ ِّى بحق وصدق من غيره،
وال تعارض بني نصوص الوحيني وبني العقل
والعلم الصحيح ،ولكن البعض يظن أن ما
وصل إليه هو العلم الصحيح ،ولكن الواقع
يخالفه ،ودين الله لم يأت ليوافق ما درج وسار
عليه الناس في أقوالهم وعاداتهم وعلومهم،
بل جاء ليبني احلق ولو خالف ما عليه الناس
من باطل ،كما جاء في صفة نبينا عندما سأل
هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن نبيناَ « :قا َل
َما َذا يَ ْأ ُم ُر ُك ْم؟ ُقل ْ ُت :يَقُو ُل ْ
اعبُ ُدوا اللَّ َه َو ْح َدهُ
َوال ت ُْشرِ ُكوا ِبهِ َشيْ ًئا َواتْ ُر ُكوا َما يَقُو ُل آبَا ُؤ ُك ْم
الص ْدقِ َوالْ َعف ِ
َاف
َويَ ْأ ُم ُرنَا ب َّ
ِالصال ِة َوال َّز َكا ِة َو ِ ّ
الصلَةِ » رواه البخاري .
َو ِ ّ
والقرآن كتاب هداية وليس كتاب فلك أو طب
أو غيرهما من علوم دنيوية ولكن ال يعني ذلك
أن نخالف ما تكلم به القرآن من علوم دنيوية
بهذه احلجة الواهية أو نؤول ونفسر القرآن
مبا نريد ،فقد تكلم ال ّنَب ِ ِّى [ في أمور طبية
وعالجية كما في موضوع احلجامة مث ً
ال؛ فال
نردها بنفس احلجة ونقول :إن ال ّنَب ِ ِّى [ لم
يبعث بالطب وبأمور العالج!! بل علينا أن نؤمن
بكل ما جاء به القرآن أوالسنة الصحيحة ولو
خالف عادتنا و ُعرف الناس وهذا هو موقف
املسلم الصحيح كما ق��ال ال�ط�ح��اوي رحمه
ال�ل��ه :وال يثبت ق��دم اإلس�ل�ام إال على ظهر
التسليم واالستسالم ،فمن رام علم ما حظر

عنه علمه ول��م يقنع بالتسليم فهمه ،حجبه
مرامه عن خالص التوحيد وصافي املعرفة
وصحيح اإلميان( .العقيدة الطحاوية) ،ولقد
حرصت ك��ل احل��رص على أن أس�ت��دل فقط
ب��أح��ادي��ث ال�ب�خ��اري وم�س�ل��م ،فصحيحاهما
أصح كتابني بعد كتاب الله تعالى – كما قال
علماء احلديث  -وإال فأحاديث ال َّ��ن� ِب� ِ ّ�ى [
الصحيحة كثيرة في غيرهما تدحض تلك
الشبهة  ،ولكن حتى ال يكون هناك شك أو
لبس لدى أحد.
ومن لديه حجة شرعية غير ذلك فليدل بدلوه،
ومن جهل شيئاً من الدين أو لم يفهم نصاً من
القرآن أو من أحاديث ال� ّنَ� ِب� ِ ّ�ى [ فعليه أن
يسأل أهل العلم كما أمره الله تعالى بقوله:
اس َألُوا أَ ْه � َل ِ ّ
الذ ْكرِ ِإ ْن ُكنْتُ ْم لاَ تَ ْعل َ ُمونَ}
{ َف ْ
(النحل ،)43 :ال أن يجادل في دين الله بغير
علم؛ فإن ذلك من صفات املخالفني للقرآن
�اس َم � ْن يُ َجادِ ُل
كما ق��ال تعالىَ { :ومِ � � َن ال � ّنَ� ِ
ِير}
فِ ي اللَّهِ ِب َغيْرِ ِعل ْ ٍم َوال ُه ًدى َوال كِ ت ٍَاب ُمن ٍ
(احلج ،)8 :وقال أيضاًَ { :ما يُ َجادِ ُل فِ ي آيَ ِ
ات
اللَّهِ ِإ ّال ا ّلَذِ ي َن َك َف ُروا َفال يَ ْغ ُر ْر َك تَ َقلّ ُبُ ُه ْم فِ ي
الْ� ِب�لادِ } (غ��اف��ر ،)4 :أع��اذن��ي الله وإخواني
املؤمنني من ذلك  ،وأسأل الله تعالى أن ييسر
لي الرد على باقي االعتراضات والشبه في
مقال آخر .
وأكرر دعوتي إلخواني الفلكيني وعلماء الهيئة
من املسلمني مرة أخ��رى ،أدعوهم إلى اجلد
واالج�ت�ه��اد ف��ي إب�ط��ال ق��ول م��ن ق��ال بدوران
األرض حول الشمس مخالفني بذلك صريح
القرآن ،إبطاله مبا آتاهم الله تعالى من علم
صحيح في الهيئة والفلك ،وأال يكونوا إمعة
ومقلدين للكفار في ذل��ك ،ف��إذا ك��ان اليهود
وال�ن�ص��ارى وغيرهم ك�ف��روا بدينهم الباطل
وبكتبهم احملرفة وخالفوها فإن املسلم يؤمن
بدينه احلق وبكتاب ربه الذي قال الله تعالى
فيهِ { :إ َّن ا ّلَذِ ي َن َك َف ُروا ب ِ ّ
ِالذ ْكرِ لمَ َّا َجا َء ُه ْم َو ِإ ّنَ ُه
اط ُل مِ ْن بَينْ ِ يَ َديْهِ َولاَ
َاب َعزِ يزٌ ,لاَ يَ ْأتِيهِ الْ َب ِ
لَكِ ت ٌ
مِ ْن َخلْفِ هِ تَنْزِ ي ٌل مِ ْن َحكِ ٍيم َحمِ ٍيد} (فصلت:
،)42 - 41

23

البيت النبوي

أثر أمهات المؤمنين
في الدعوة خالل عهد
الخلفاء الراشدين ()2
د .خالد محمد احلافظ العلمي
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كانت هذه الفترة التاريخية من تاريخ الدعوة من أهم الفترات بعد عهد
رسول الله [؛ ألنها كانت حلقة الوصل بينه وبني العهود التي تليها.
وقد ظهر أثر أمهات املؤمنني في الدعوة خالل هذه الفترة فيما يلي:

24

 -1حرصهن  -رضوان الله تعالى عنهن  -على
نشر العلم بني املسلمني ،فقد نهل املسلمون
منهن كثيرا من تعاليم دينهم وخاصة ما كان
من سنن نبيهم [ التي كان ال يطلع عليها إال
من كان في داخل بيته من أهله(.)1
 -2ك�� ّ�ن م��رج �ع��ا ل��ل��رأي وامل� �ش���ورة للخلفاء
الراشدين ولكثير من كبار الصحابة  -رضوان
الله تعالى عنهم أجمعني(.)2
 -3ضربن أروع األمثلة ف��ي السير على ما
كن عليه في حياته [ من االمتثال ألمر الله

وط��اع��ة رس��ول��ه [ ف��ي حياته وب�ع��د حلوقه
بالرفيق األعلى عليه الصالة والسالم(.)3
 -4ظهرت مكانتهن  -رضوان الله تعالى عنهن
 في حفظهن ألعظم ميراث و ّرثه [ لألمة.أال وه��و ال�ق��رآن ال�ك��رمي ،وذل��ك ف��ي حفظ أم
املؤمنني حفصة  -رضي الله عنها  -للمصحف
ال��ذي ُجمع في عهد أب��ي بكر الصديق ]
(.)4
كن مرجعا لكثير من األحكام الفقهية التي
َّ -5
خفيت على كثير من علماء الصحابة  -رضوان

الله تعالى عليهم(.)5
كن مرجعا لتفسير القرآن الكرمي لكل من
َّ -6
سألهن في ذلك من كبار الصحابة  -رضوان
الله عليهم  -وغيرهم(.)6
وضحن كثيرا من األمور التي متس العقيدة
ّ -7
الصحيحة فكن خير مفسر وم��وض��ح لها -
رضوان الله تعالى عنهن(.)7
ّ -8
سطرن أروع األمثلة في الزهد والتقلل من
الدنيا وعدم الركون إليها ،وذلك عندما كان
فكن
يأتيهن العطاء من اخللفاء نظرا ملكانتهنّ ،
ال يبقني ألنفسهن من ذلك العطاء إال القليل،
بل إن بعضهن ال ميسي املساء وفي بيوتهن منه
شيء(.)8
أثر أمهات املؤمنني في الدعوة في العهد
األموي
 -1نصحهن وإرشادهن لكل من زارهن أو طلب
إليهن رأيا أو مشورة سواء من عامة األمة أم
من علمائها وأمرائها(.)9
 -2ل��زوم�ه��ن بيوتهن واس �ت �ع��داده��ن احلثيث
للتزود من التقوى والعمل الصالح استعدادا
للدار اآلخرة(.)10
 -3بذلهن وإنفاقهن في وج��وه اخلير كل ما
تيسر لهن و ُقسم لهن من عطاء كن يحصلن
عليه برا بهن وصلة وحفظا حلق رسول الله[
فيهن(.)11
 -4استدراكهن في بعض األقوال واألحكام التي
قد تقع في زمانهن وتصل إليهن وتوضيحهن
وبيانهن للعمل دون أي مجاملة أو وجل(.)12
 -5ثباتهن ولزومهن ألمر رسول الله [ في
حياته وبعد حلوقه بالرفيق األعلى ومحبتهن
كن عليه معه [(.)13
التقيد مبا َّ
 -6نباهتهن وقوة حجتهن وحسن استداللهن
ب �ح��دي��ث امل�ص�ط�ف��ى [ ت��وض�ي�ح��ا مل��ا خفي
م ��ن ب �ع��ض األح� �ك���ام ال �ف �ق �ه �ي��ة وتوضيحها
للسائل(.)14
 -7تركهن أعظم األثر في نفوس األمة ،ظهر
ذلك من خالل أيام رحيلهن الواحدة تلو األخرى
إلى ال��دار اآلخ��رة ،وفزع املدينة بأكملها عند
توديعهن وحلقوهن بالرفيق األعلى ووصيتهن
باتباع السنة ولزومها في جنائزهن  -رضوان
الله تعالى عنهن(.)15

( )1انظر :اإلجابة ملا استدركته عائشة على الصحابة للزركشي
ص ،71-68ونصه« :عن عبيد بن رفاعة األنصاري يقول :كنا في
مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكروا الغسل من اإلنزال قال زيد:
ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إال أن يغسل فرجه ويتوضأ
وضوءه للصالة فقام رجل من أهل املجلس فأتى عمر فأخبره
بذلك فقال عمر للرجل :اذهب أنت بنفسك فأتني به حتى تكون
أنت الشاهد عليه ،فذهب فجاء به وعند عمر ناس من أصحاب
الرسول [ منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ،فقال له
عمر :أي ُعدي نفسه تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد :أما والله ما
ابتدعته ولكن سمعته من أعمامي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب
األنصاري ،فقال عمر ملن عنده من أصحاب رسول الله [ :ما
تقولون؟ فاختلفوا عليه فقال عمر :يا عباد الله قد اختلفتم وأنتم
أهل بدر األخيار ،فقال له علي :فأرسل إلى أزواج النبي [ فإنه
إن كان شيء من ذلك ظهرن عليه ،فأرسل إلى حفصة فسألها
فقالت :ال علم لي بذلك ،ثم أرسل إلى عائشة فقالت :إذا جاوز
اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل .فقال عمر عند ذلك :ال أعلم
أحدا فعله ثم لم يغتسل إال جعلته نكاال» .انتهى .وانظر :فتح
الباري البن حجر ،باب إذا التقى اخلتانان (.)395/1
( )2ان�ظ��ر :الكامل الب��ن األث�ي��ر  .251/3واإلج��اب��ة ال ي��راد ما
اس�ت��درك�ت��ه ع��ائ�ش��ة ع�ل��ى ال�ص�ح��اب��ة ل�ل��زرك�ش��ي حت�ق�ي��ق :سعيد
األفغاني ص ،75 ،67 ،64الطبعة الرابعة1405 :هـ ،ط .املكتب
اإلسالمي ،بيروت  -لبنان.
( )3انظر :السمط الثمني في مناقب أمهات املؤمنني لإلمام
الطبري ص ،167 ،166حتقيق :محمد علي قطب ،ط .دار
احلديث ،القاهرة  -مصر والنظر :مسند اإلمام أحمد بن حنبل
( ،)324/6الطبعة الثانية ،ط .املكتب اإلسالمي ،بيروت  -لبنان،
ونصه« :عن أبي هريرة ] أن رسول الله [ قال لنسائه عام
حجة الوداع« :هذه ثم ظهور احلصر» .قال :فكن كلهن يحججن
إال زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة ،فكانتا تقوالن :والله ال
حتركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله [.
( )4انظر :اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ( ،)57/1ونصه:
«فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته
ثم عند حفصة بنت عمر» ،ط .عالم الكتب ،بيروت  -لبنان.
( )5انظر :سير أعالم النبالء للذهبي ( )182 ،181/2ونصه:
«عن األعمش عن أبي الضحى عن مسروق ،قال ،قلنا له :هل
كانت عائشة حتسن الفرائض؟ قال :والله لقد رأيت أصحاب
محمد [ األكابر يسألونها عن الفرائض» أخرجه الدارمي

الهوامش

( .)343 ،342/2واب��ن سعد في الطبقات ( .)66/8واحلاكم
في املستدرك ( .)11/4وانظر :اإلجابة للزركشي ص 91في
اس�ت��دراك عائشة  -رض��ي الله عنها  -على عبدالله بن عمر
في عذاب امليت ببكاء أهله ،وفي طيب احملرم ،وفي عمرة رسول
الله[ في رجب وغير ذلك.
( )6انظر :صحيح البخاري ،حديث رقم )4574( :ص ،956كتاب
التفسير ،في سورة النساء ،وذلك في سؤال عروة بن الزبير ألم
املؤمنني عائشة  -رضي الله عنها  -عند قوله تعالى{ :وإن خفتم
أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}...
(اآلية).
( )7انظر :شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الدمشقي،
حت�ق�ي��ق :ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل��ه ب��ن ع�ب��داحمل�س��ن ال�ت��رك��ي وشعيب
األرنؤوط ص ،225 - 222الطبعة السادسة .املكتب اإلسالمي،
بيروت  -لبنان.
وذل��ك في رؤي��ة النبي [ لربه تبارك وتعالى ،وبعض نصه ما
يلي« :واتفقت األم��ة على أن��ه ال ي��راه أح��د في الدنيا بعينيه،
ول��م يتنازعوا في ذل��ك إال في نبينا محمد [ خاصة ،منهم
من نفى رؤيته بالعني ،ومنهم من أثبتها له [ .وحكى القاضي
عياض اختالف الصحابة  -رضي الله عنهم  -ومن بعدهم في
رؤيته[ ،وإنكار عائشة  -رضي الله عنها  -أن يكون[ رأى
ربه بعني رأسه ،وأنها قالت ملسروق حني سألها :هل رأى محمد
رب��ه؟ فقالت :لقد َق� َّ
�ف شعري مما قلت ،ثم قالت :من حدثك
أن محمدا رأى رب��ه ،فقد ك��ذب ،ث��م ق��ال :وق��ال جماعة بقول
عائشة  -رضي الله عنها -وهو املشهور عن ابن مسعود وأبي
هريرة ،واختلف عنه ،وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا
جماعة من احملدثني والفقهاء واملتكلمني» انتهى من كتاب الشفاء
( ،)156-152/1الطبعة األول��ى1416 :ه �ـ .ط .مؤسسة الكتب
الثقافية ،بيروت  -لبنان.
قلت :وهذه من املسائل املشتهرة في العقيدة والتي وضحت فيها
أم املؤمنني عائشة  -رض��ي الله عنها  -معتقدا مهما لألمة
من خاللها وقد أسهبت فيها كتب العقيدة واحلديث والتفسير،
وزيادة في التوضيح انظر :فتح الباري ( )606/8احلديث رقم:
( )4855واحل��دي��ث رق��م .)7380( :وال�ت��رم��ذي احل��دي��ث رقم:
( )3068و( )3278واإلجابة للزركشي ص 84إلى  .89وفيه كالم
نفيس جدا للزركشي رحمه الله ،وانظر معارج القبول للحكمي،
حتقيق :عمر بن محمود (.)1073-1068/3
( )8انظر :سير أعالم النبالء للذهبي ( )187-186/2ونصه:

«أن معاوية] بعث مرة إلى عائشة  -رضي الله عنها  -مبائة
ألف درهم ،فوالله ما أمست حتى فرقتها ،فقالت لها موالتها:
لو اشتريت لنا منها بدرهم حلما؟ فقالت :أال قلت لي» وانظر
املستدرك للحاكم ( )13/4ط .دار الفكر ،بيروت  -لبنان.
( )9انظر :سنن الترمذي ،كتاب الزهد ،حديث رق��م ()2414
( )610-609/4ون�ص��ه« :أن معاوية] كتب إل��ى عائشة أم
املؤمنني  -رضي الله عنها -أن اكتبي إلي كتابا وال تكثري علي،
فكتبت عائشة  -رضي الله عنها  -إلى معاوية :سالم عليك ،أما
بعد :فإني سمعت رسول الله [ يقول( :من التمس رضاء الله
بسخط الناس ،كفاه الله مؤونة الناس ،ومن التمس رضاء الناس
بسخط الله وكله الله إلى الناس) ،والسالم عليك».
( )10انظر :أزواج النبي [ للصاحلي ،حتقيق :محمد نظام
الدين الفتيح ،في فضائل أم املؤمنني جويرية بنت احلارث وكثرة
تسبيحها ص .211وفضائل أم املؤمنني زينب بنت جحش ص،188
الطبعة األولى1413 :هـ ،ط .دار ابن كثير ،دمشق  -بيروت.
( )11انظر :االستيعاب البن عبدالبر ( )1812/4في صدقة أم
املؤمنني حفصة  -رضي الله عنها  -وكرم أم املؤمنني زينب بنت
جحش (.)1851/4
( )12ان�ظ��ر :صحيح ال�ب�خ��اري ،ح��دي��ث رق��م ،)4827( :كتاب
التفسير ،باب قوله تعالى{ :وال��ذي قال لوالديه أف لكما}...
اآلية ونصه« :كان مروان على احلجاز استعمله معاوية  -رضي
الله عنه  -فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له
بعد أبيه ،فقال له عبدالرحمن بن أبي بكر شيئا ،فقال :خذوه
فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه ،فقال مروان :إن هذا الذي
أنزل الله فيه {والذي قال لوالديه أف لكما }...فقالت عائشة
 رضي الله عنها :ما أن��زل الله فينا شيئا من القرآن ،إال أنالله أنزل عذري».
( )13راجع حاشية ( )1ص.29
( )14انظر :اإلجابة للزركشي ص ،128ونصه« :عن أبي سلمة بن
عبدالرحمن قال :دخلت على عائشة فقلت :يا أماه إن جابر بن
عبدالله يقول« :املاء من املاء» ،فقالت« :أخطأ ،جابر أعلم مني
برسول الله [؟ سمعت رسول الله [ يقول« :إذا جاوز اخلتان
اخلتان فقد وجب الغسل» أيوجب الرجم وال يوجب الغسل؟».
( )15انظر :الطبقات البن سعد ( )78 ،77/8ونصه« :أوصت عائشة
 رض��ي الله عنها  -أن ال تتبعوا سريري بنار وال جتعلوا حتتيقطيفة حمراء»« .وأمرت أن تدفن من ليلتها فاجتمع الناس وحفروا
فلم نر ليلة أكثر ناسا منها .نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع».
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منهج أمهات املؤمنني في خدمة القرآن
وعلومه
امل �ن �ه��ج م ��أخ ��وذ م ��ن ال �ن �ه��ج ،وه� ��و الوضوح
واالستبانة واالستقامة ف��ي الطريق ،تقول:
نَ َهج الطريقُ :مبعنى استقام ووضح واستبان،
واملنهاج :الطريق الواضح.
قال تعالى{ :لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}
(املائدة.)48 :
واستخدمت هذه الكلمة في اخلطة املرسومة،
أو املسلوكة في الدراسة والعلم ،فقيل :منهاج
ال ��دراس ��ة ،وم �ن �ه��اج ال�ت�ع�ل�ي��م ،وم�ن�ه��ج البحث
العلمي.

 -2منهج أمهات املؤمنني رضوان الله
عنهن في خدمة القرآن وعلومه:
(أ) في تلقيه وأخذه عن النبي [.
(ب) في حفظه وتالوته.
(ج) في تعلمه ومعرفة أحكامه.
(د) في تعليمه وتبليغه للناس في حياته وبعد
وفاته [.
لقد عني النبي [ بإقراء أصحابه القرآن؛ومن
باب أولى أهل بيته ومنهن أمهات املؤمنني ،حيث
ك��ان ينزل عليه الوحي أحيانا في حجراتهن.
فأخذن  -رضوان الله تعالى عنهن  -عن النبي
[ ما تلقاه من أم�ين الوحي جبريل  -عليه

السالم  -عن رب العاملني جل ثناؤه.
ومتثلت عناية أمهات املؤمنني  -رضوان الله تعالى
عنهن  -بالقرآن الكرمي في حفظه واإلك�ث��ار من
ت�لاوت��ه ،وك��ن إل��ى جانب ذل��ك يحرصن على تعلم
أحكامه ومعرفة حالله وح��رام��ه زي��ادة منهن في
اخل�ي��ر وح��رص��ا منهن ع�ل��ى ن�ي��ل ال�ف�ض��ل واألجر
وال �س �ب��ق ف��ي ه ��ذا امل �ض �م��ار ،ث��م ب�ع��د وف��ات��ه [
ضربن بسهم وافر في بذل اخلير والعلم والفائدة
للمسلمني ،حيث قمن بواجب التبليغ لهذا امليراث
النبوي الذي استأمنهن الله عز وجل عليه في قوله:
{واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله واحلكمة
إن الله كان لطيفا خبيرا} (األحزاب.)34 :
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الأ�سرة امل�سلمة

تأخير الزواج يوقع الشباب والنساء في
أمور تسوء العاقبة فيها

الزواج المبكر
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من أبرز أسباب صالح األبناء والبنات
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بقلم :فضيلة الدكتور عبد احملسن بن محمد القاسم

األعمار تطوى واأليام تفنى ،والعبد يعاقب على تفريطه في زمانه،
ُ
ب به العباد
ويثاب على اغتنام أيامه،
وعمارة األوقات بالطاعة مما َيغْ نِ ُ
بعضهم ً
بعضا ،قال عليه الصالة والسالم« :نعمتان مغبون فيهما – أي
كثير من الناس :الصحة والفراغ» رواه البخاري.
ال يعرف قدرهما –
ٌ

ق ��ال اب ��ن اجل�� ��وزي« :م ��ن اس�ت�ع�م��ل فراغه
وصحته في طاعة الله فهو املغبوط ،ومن
استعملهما في معصية الله فهو املغبون».
وف��ي ش�ب��اب ال �ي��وم م��ن يضيع األوق� ��ات في
اإلج��ازة ،ويفرط في الطاعات ،وعلى اآلباء
ع��بء ثقيل في إص�لاح أبنائهم وإرشادهم،
فبأيديهم القيامة والرعاية .وعقوق األبناء
آباءهم ،وضعف متسكهم بدينهم ،وانحراف
بواجب
سلوكهم وأخالقهم من قصور القيام
ِ
الوالية عليهم ،وغفلة األولياء عنهم والتقصير
في السؤال عن أحوالهم خلل في التربية.
ق��ال اب��ن ال�ق�ي��م ،رح�م��ه ال �ل��ه :وإذا اعتبرت
– أي تأملت  -الفساد ف��ي األوالد ،رأيت
عامته م��ن قِ � َب��لِ اآلب ��اء ،واالن�غ�م��اس ف��ي لهو
احل �ي��اة وزخ��رف �ه��ا ،واإلع� ��راض ع��ن األسرة
إضاعة لألبناء ،وميزان الشرع في ذلك قول
املصطفى [« :وإن لنفسك ح ًقا ،وألهلك
ح ًقا» رواه البخاري .وإهمال مراقبتهم وعدم
تفقّد صحبتهم من نقص النصح لهم ،واملال
في أيدي الشباب مع قصور ُح ْسنِ التصرف
فيه مفسدة ل�ه��م ،وإمن��ا ينفق عليهم بقدر
حاجتهم م��ن غير تبذير وال تقتير ،ووضع
امللهيات في البيوت من القنوات ونحوها لها
تأثير على املعتقد الصحيح ،وفيها ُدربة على
اجلرمية ،ق��ال ع� َّز وج � َّلَ { :م��ن يَ ْع َم ْل ُسوءاً
يُ ْج َز ِبهِ } (النساء.)123 :
وه� ��ي م ��ن أس� �ب ��اب ح��ي��رة ع��ق��ول الشباب
واض �ط��راب أف�ك��اره��م؛ مل��ا فيها م��ن تناقض
وتضارب في األقوال ،ولطرحها مسلمات من
أحكام الشريعة ،وجعلها أدا ًة للجدل واآلراء
البشرية ،مما ال يتفق مع ما يجب على كل
مسلم من التسليم والقبول لنصوص الوحي
وأحكام الشريعة.
والفنت في البيوت داءٌ ،من استشرف عليها
أخذته ،ودواء الفنت نبذها واإلع��راض عنها
واحل���ذر م��ن مغبتها .وق ��رب ال��وال��دي��ن من
أبنائهم مِ ��ل ٌء ل�ف��راغ قلوبهم ،وم�ن� ٌع لهم من
ض
قرناء السوء ،وف��ي األول�ي��اء من هو ُم ْعرِ ٌ
متوان
ٍ
عن أبنائه مبنأى عنهم بروحه وجسده،
�ب على األب أن
عن أسباب هدايتهم ،وواج� ٌ
يكون قدو ًة صاحلة ألبنائه بالتمسك بالدين،
والبعد ع��ن اخلطايا والسيئات ،والتوجيه
ال�س��وي املصحوب بالرفق خير معني على

فنشأ على الطاعة والعبادة والعلم ،كان ابن
عباس رضي الله عنهما يتهجد الليل وهو ابن
عشر سنوات ،قال رضي الله عنه« :صليت
م��ع النبي[ فقمت إل��ى جنبه ع��ن يساره،
فأخذني فأقامني عن ميينه ،قال :وأنا يومئذ
ابن عشر سنني» رواه أحمد.
وصنَ َ
ّف اإلمام البخاري – رحمه الله – كتاب
َ
التاريخ الكبير وعمره ثمانية عشر عا ًما ،قال:
«صنفته في الليالي املقمرة» .والذهبي قرأ
القرآن على مسعود الصاحلي أربعني ختمة،
وعبد امللك بن عمر بن عبد العزيز توفي وهو
في التاسعة عشرة من عمره ،وكان في شبابه
مجتهداً في العبادة ،ومع قدرته في الدنيا
ومتكنه منها ،ك��ان راغ�ب�اً عنها مقب ً
ال على
الله .ق��ال اب��ن رج��ب رحمه الله« :ففي ذكر
مثل أخبار هذا السيد اجلليل مع ِس ِنّه ،توبيخ
ملن جاوز ِ ّسنَه وهو بطال ،وملن كان بعيداً عن
أسباب الدنيا وهو إليها ميال» ،فاغتنم زهرة
العمر وجانب قرناء السوء ،ففي صحبتهم
ض َّ
الظا ِل ُم
ندامة ،قال ج َّل شأنهَ { :ويَ� ْو َم يَ َع ّ ُ
َعلَى يَ َديْهِ يَقُو ُل يَا لَيْتَنِي اتَ َّخ ْذ ُت َم َع ال َّر ُسولِ
ال يَا َويْلَتَى لَيْتَنِي لَ ْم أَتَ ِّخ ْذ ُفلاَ ناً َخلِي ً
َسبِي ً
ال}
(الفرقان.)28 - 27 :
واملرأة فتنة فاجتنب فتنتها وكن مبعزل عنها،
وإياك واحلديث مع من ال حتل لك ،فاحلرام
متعته زائل ٌة ثم تعقبه حسرة ،ومن اتبع هواه
كانت نهايته ّ
الذ َّل والصغار والبالء.
وللطاعة لذة وسرور ،وبر الوالدين من أسباب
ال �س �ع��ادة ،وال��ص�ل�اة م��ع ج�م��اع��ة املسلمني

اإلخالص في تربية األوالد
وتوجيههم عبادة عظيمة
يؤجر عليها الوالدان
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استقامتهم ،مع الصبر والرفق واللني معهم،
وإذا ل��م يتسع الصبر عليهم تلقفهم أهل
االنحراف والشرور.
والزواج املبكر من أعظم أسباب صالح األبناء
والفتيات ،عم ً
ال بوصية النبي [« :يا معشر
الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛
ف��إن��ه أغ��ض للبصر وأح �ص��ن ل�ل�ف��رج» متفق
عليه .وتأخير ال��زواج يوقع الشباب والنساء
في أمور تسوء العاقبة فيها ،واإلخالص في
تربية األوالد وتوجيههم عبادة عظيمة يؤجر
عليها الوالدان ،وهي من أعمال أهل اجلنة،
ق��ال [« :م��ن ع��ال جاريتني حتى تبلغا –
أي قام عليهما باملؤونة والتربية – جاء يوم
القيامة أنا وهو» وضم أصابعه .رواه مسلم،
وللترمذي« :دخلت أن��ا وه��و اجلنة كهاتني»
وأشار بإصبعيه.
ودع��اءٌ مستجاب ممنوح من الكرمي سبحانه
للوالد في دعائه ألبنائه ،قال املصطفى [:
«ث�لاث دع��وات يستجاب لهم ال ش��ك فيها:
دعوة املظلوم ،ودعوة املسافر ،ودعوة الوالد
لولده {أَ ْم ُكنتُ ْم ُش � َه � َداء ِإ ْذ َح� َ
ُوب
�ض� َر يَ ْعق َ
المْ َ ْو ُت ِإ ْذ َقا َل ِل َبنِيهِ َما تَ ْعبُ ُدو َن مِ ن بَ ْعدِ ي َقالُوا ْ
نَ ْعبُ ُد ِإلَـ َه َك َو ِإلَـ َه آبَائ َ
ِس َم ِ
ِك ِإبْ َر ِ
اعي َل
اهي َم َوإ ْ
�ح��ا َق ِإلَـهاً َو ِ
اح��داً َونَ ْح ُن لَ ُه ُم ْس ِل ُمونَ}»
ِس� َ
َوإ ْ
(البقرة.)133 :
ِ ّس ّ ُن الشباب من النعم التي ال تدوم ،قال[:
�س��ا ق �ب��ل خ �م��س :ش �ب��اب��ك قبل
«اغ �ت �ن��م خ �م� ً
هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل
فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل
موتك» رواه احلاكم.
والشاب يحاسب على إهمال فتوته وتقصيره
فيها ،قال النبي [« :ال تزول قدما ابن آدم
ي��وم القيامة م��ن عند رب��ه حتى يُ�س��أل عن
خمس :ع��ن عمره فيما أف�ن��اه ،وع��ن شبابه
فيما أب�ل�اه ،وم��ال��ه م��ن أي��ن اكتسبه وفيما
أنفقه ،وماذا عمل فيما علم» رواه الترمذي.
وم��ن حفظ شبابه بالطاعة أظله الله حتت
ظ��ل ع��رش��ه ،ق��ال عليه ال �ص�لاة والسالم:
«سبعة يظلهم الله ف��ي ظله ي��وم ال ظ��ل إال
ظله» وذكر منهم «شاب نشأ في عبادة الله»
رواه البخاري.
وم��ن َمل َ َك ه��واه في ح��ال شبيبته أع � َزّه الله
في كهولته ،وفي سلف األمة من اغتنم شبابه

الحياء نعت جمال في
المرأة  ،واألمم تمدح
بإنصافها نسائها بالحياء
والتي يمنعها حيائها من
القبيح موعودة بالجنة

عصمة لك من الشرور.
أيتها األم ،األم يترعرع في أحضانها العظماء
وال �ن �ب�لاء ف��ي األم� ��ة ،ث �م��رة ح�س��ن الرعاية
والتوجيه م��ن أمهاتهم ،ي�ق��ول الشافعي –
رح�م��ه ال�ل��ه « :-ن�ش��أت يتيماً وأن��ا بالشام،
فجهزتني أمي للسفر إلى مكة لطلب العلم
وأنا ابن عشر سنني» ،قال« :ولم يكن عندها
ما تعطيني ما أشتري به القراطيس ،فكنت
أنظر إلى العظم فآخذه فأكتب فيه» .ويقول
اإلمام مالك – رحمه الله « :-ألبستني أمي
صبي لباس العلم ،ثم قالت :اذهب إلى
وأنا
ٌ
اإلمام ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه».
ف��األم تشاطر زوج�ه��ا أم��ان��ة إص�لاح أبنائه،
وإب�ع��اد ال�ش��رور وأس�ب��اب الفنت من دورهم،
ق� ��ال[« :وامل�� ��رأة راع �ي��ة ف��ي ب�ي��ت زوجها
ومسؤولة عن رعيتها» متفق عليه .فعليها أال
تهمل أمانتها ،وأال تغلب جانب راحة أبنائها
ورح�م�ت�ه��م ع�ل��ى توجيههم وأم��ره��م بأوامر
الشريعة.
جمال في املرأة،
أيتها الفتاة ،احلياء نعت
ٍ
واألمم تمُ دح باتصاف نسائها باحلياء ،قال
ِح َدا ُه َما
سبحانه في قصة موسىَ { :ف َجاءتْ ُه إ ْ
ِح َياء} (القصص ،)25 :وذات
است ْ
تمَ ْ ِشي َعلَى ْ
احلياء املانعها حياؤها من القبيح موعودة
باجلنة ،قال النبي[« :احلياء من اإلميان
واإلمي��ان في اجلنة» رواه الترمذي .وقال:
حديث حسن صحيح.
قال أهل العلم« :وم��ن لم يستح من الله من
معصيته ،لم يستح الله من عقوبته» .واحلياء
يُصان بالقرار في البيوت ،ومبالزمة احلجاب
والستر واالح�ت��راز من احلديث مع الرجال
األج��ان��ب ،واحل ��ذر م��ن س�م��وم الفضائيات،
فاملعاصي ت��ذه��ب ال�س�ع��ادة ،ي�ق��ول عمر بن
اخل �ط��اب رض��ي ال�ل��ه ع�ن��ه« :ال �ن �س��اء عورة،
فسترها بالبيوت».
وفي املجتمع نساء صاحلات حافظات للغيب،
مالزمات لكتاب الله العظيم ،مستمسكات
باحلجاب واحلياء مالزمات للدين ،فبمثلهن
يفخر املجتمع.
{يَا أَ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا ُقوا أَنف َُس ُك ْم َوأَ ْهلِيك ْمُ
ّاس َوالحْ ِ َجا َرةُ َعلَيْ َها َملاَ ِئ َك ٌة
نَاراً َو ُقو ُد َها النَ ُ
�ص��و َن ال �لَّ � َه َم��ا أَ َم َر ُه ْم
ِغ�َل�اَ ٌظ ِش � � َدا ٌد لاَ يَ� ْع� ُ
َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤ َم ُرونَ} (التحرمي.)6 :
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بين الحين واآلخر ومن أزمة غذائية ألخرى تنفجر بعد
تسجيل أسعار السلع األساسية واالستراتيجية ارتفاعات
قياسية كما حدث خالل نهاية الصيف الماضي حيث
ارتفعت أسعار القمح بنسبة تتراوح بين  60و 80%وما
تال ذلك من ارتفاع أسعار السكر في األسواق العالمية
بنسبة تجاوزت  ،100%تعود قضية األم��ن الغذائي
العربي لتلوح في األفق من جديد ومعها مجموعة
من التصريحات الرسمية من قبل مسؤولين عن
ضرورة عدم السماح بتكرار هذه األزمة مجددً ا.

مليون طن حجم
واردات الغذاء
العربية سنوي ًا

أزمــة غـذاء

تعصف بالعالم العربي
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الفرقان ـ القاهرة ـ أحمد عبد الرحمن
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البدائل حاضرة لتالفي تداعياتها مستقب ً
ال
بل قد يصل األمر ببعضهم للحديث عن تبني
بعض الدول ملشاريع لزراعة ماليني األفدنة
في بلدان أفريقية حيث تتوافر التربة واملياه
لسد هذه االحتياجات.
ولكن األوضاع تعود للهدوء مجد ًدا إذ شهدت
األسواق العاملية لسبب أو آلخر تراج ًعا في
أس �ع��ار ه ��ذه ال �س �ل��ع ،ب��ل ي�ت�ج��اه��ل بعضهم
التداعيات امل��دم��رة لهذه االرت�ف��اع��ات على

ميزان املدفوعات في العالم العربي وعلى
فاتورة الغذاء العربية التي ارتفعت قيمتها
من 20مليار دوالر عام  2007إلى ما يقرب
م��ن 40:35مليار دوالر بحسب تقرير صدر
حدي ًثا عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية،
�اع��ا كبير
ب��ل سجل حجم االس�ت�ه�لاك ارت�ف� ً
في حجم ال ��واردات الغذائية العربية التي
جت��اوزت  72مليون طن منها  6ماليني طن
سكر سنو ًيا بحسب تأكيدات للدكتور أحمد

اجلويلي األمني العام السابق ملجلس الوحدة
االقتصادية العربية.
وال يقتصر األمر على ذلك بل تأخذ احلوارات
معاكسا إذ يبدأ احلديث عن صعوبة
طاب ًعا
ً
حتقيق االكتفاء الذاتي في السلع واحلبوب
في ظل تراجع مساحات األرض الصاحلة
للزراعة ومعها كميات املياه في ظل تصنيف
أغلب ال��دول العربية على أنها دول مصب
تتلقى كميات مياهها من دول املنبع سواء
في إثيوبيا بالنسبة ملصر والسودان أو تركيا
فيما يتعلق بسوريا والعراق ،وتسود نغمة أن

ارتفاع أسعار القمح
والسكر فجر قضية
مجددا
االكتفاء الذاتي
ً

االعتماد على االستيراد هو اخليار املفضل
متجاهلني أضرار ترك األمن الغذائي العربي
أسي ًرا ملؤامرات القوى الكبرى.
إخفاق سياسات
غير أن الداللة األه��م التي تعكسها األزمة
األخ��ي��رة ت��أك�ي��ده��ا ع�ل��ى اإلخ��ف��اق العربي
ال�ش��دي��د ف��ي م��واج�ه��ة ه��ذه األزم� ��ة وفشل
ال��ره��ان على دور ث��ان��وي للقطاع الزراعي
في الهياكل االقتصادية للدول العربية منذ
أن ركزت املخططات التنموية خالل العقود
امل��اض �ي��ة ع�ل��ى ال�ص�ن��اع��ة ب��وص�ف�ه��ا قاطرة
للتنمية وجت��اه �ل��ت جت��اه�ل ً
ا ك �ب �ي��راً الدور
التقليدي للزراعة بشكل أدى لتصاعد حدة
األزم��ة الغذائية وأفضى إلى اعتماد أغلب
ال ��دول العربية وم��ن بينها مصر واململكة
العربية السعودية ودول اخلليج على اخلارج
في الوفاء باحتياجاتها الغذائية ،والسيما
ف��ي س�ل��ع استراتيجية م�ث��ل ال�ق�م��ح واألرز
وال��ذرة بنسبة تتراوح ما بني  30و %40من
احتياجاتها من هذه السلع.
كما يستورد الوطن العربي ثلثي احتياجاته
من السكر وأكثر من نصف احتياجاته من
الزيوت والشحوم وحوالي ثلث متطلباته من
اللنب والبقوليات الذاتي.
زراعة مروية
ويعود العجز الكبير في السلع واملنتجات
ال �غ��ذائ �ي��ة إل���ى ج�م�ل��ة م ��ن األس� �ب ��اب على
رأسها أن اإلمكانيات واملوارد املتاحة عرب ًيا
ل��م يتم التعامل معها بطريقة رش�ي��دة في

أغلب البلدان؛ فهناك مساحات خصبة من
األراض ��ي ال��زراع�ي��ة تزيد على  220مليون
ف��دان يعمل فيها م��ا ي�ق��رب م��ن  35مليون
م ��واط ��ن ،ف �ض�ل ً
ا ع��ن أن ه ��ذه املساحات
تتراجع سنويا بسبب البناء على األراضي
الزراعية وتعرض مساحات شاسعة لعوامل
كيميائية وقلوية وحتجر مساحات واسعة
منها في وقت يتزايد فيها الطلب على السلع
الغذائية ،وتتزايد معدالت االستهالك نتيجة
الهجرات الواسعة من الريف للحضر وارتفاع
مستويات املعيشة لعدد كبير من القطاعات
البشرية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على
السلع الغذائية ،فضال عن تراجع حصص
دول املنطقة من موارد املياه واستخدام هذه
املوارد بشكل سيئ مما خلق مي ً
ال لالعتماد
على ال��زراع��ات املروية وع��دم اي�لاء أهمية
كبيرة ل�ل��زراع��ة املطرية بفضل التغييرات
املناخية وزيادة معدالت اجلفاف.
وقد عمقت هذه األسباب من األزمة الغذائية
ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ف�ل��م تفلح السياسات
الزراعية في إشباع حاجيات مواطنيه من

تجاوزت فاتورة الغالء
العربية  40مليار دوالر
خالل العامين الماضيين
وكرست فشل
السياسات الرسمية

إنتاج أراضيها في ظل انخفاض مساحات
األراضي الصاحلة للزراعة؛ حيث لم تتجاوز
املساحات املزروعة أكثر من  %38وفي وقت
تراجع إنتاج ه��ذه األراض��ي بنسبة تتجاوز
 %15وهو ما أكدته دراسة صادرة عن مركز
زايد للتنسيق العاملي فقد أشارت إلى معاناة
ال ��دول العربية م��ن ف�ج��وة غ��ذائ�ي��ة خطيرة
زادها اعتماد هذه الدول بشكل رئيسي على
االس�ت�ي��راد مم��ا أدى إل��ى زي ��ادة العجز في
موازين املدفوعات بشكل كبير.
ولفتت الدراسة إلى أن ما يؤثر بالسلب على
مشكلة األمن الغذائي في العالم العربي يتمثل
في أزمة العجز املائي حيث يتوقع أن تصبح 13
دولة عربية عام  2025حتت خط الفقر املائي
مم��ا سيزيد م��ن الفجوة الغذائية ع��ام 2050
لتصل إلى  % 50وهي نسبة ضخمة ميكن أن
تشكل حتدياً حقيقياً للحكومات العربية في ظل
النمو املطرد للسكان في ظل عجزها احلالي
عن الوفاء مبتطلبات منظمة األغذية والزراعة
(الفاو) للدول األكثر استيرا ًدا للحبوب بضرورة
إحداث زيادة في مساحات الرقعة الزراعية إلى
 120مليون فدان لكي تكون قادرة على الوفاء
بنسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية.
محلك سر
وي��زي��د م��ن ح��دة األزم ��ة أن ال ��دول العربية
أو ب��األح��رى أغلبها ال متتلك استراتيجية
واضحة ملعاجلة ه��ذه األزم��ة حيث يقتصر
األم��ر ط��وال السنوات على مجرد إعالنات
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فاتورة الغذاء العربية
تضاعفت وأثقلت كاهل
ميزان المدفوعات
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سياسية موسمية تتمثل في مساع لزراعة
م�لاي�ين األف��دن��ة ف��ي دول م�ث��ل السودان
وأوغندا وموزمبيق من قبل عدد كبير من
ه��ذه ال ��دول ،غير أن��ه وبعد م��رور سنوات
على ه��ذه اإلع�لان��ات ل��م يطرأ أي تغيير؛
حيث سبقها بكثير عدد من شركات اإلنتاج
الزراعي متعددة اجلنسيات والتي جنحت
في احلصول علي ماليني األفدنة لزراعتها
مستفيدة من التكاليف املنخفضة واأليدي
العاملة الرخيصة وقبلها عدم وجود «فيتو»
سياسي على أنشطتها بعكس ما يحدث مع
عدد من الدول العربية ،حيث أعلنت أوغندا
حتفظها على منح مصر أراضي لزراعتها
وهو ما اعتبر ر ًدا على اخلالفات القائمة
بني البلدين فيما يتعلق باالتفاق اإلطاري
حول استخدام مياه النيل.
ول��م تتوقف ال ��دول العربية عند املراهنة
على تأجير األراض ��ي ف�ق��ط ،ب��ل إن بعض
ه��ذه ال��دول وف��ي مقدمتها مصر واجلزائر
واليمن واملغرب قد جلأت لدخول شراكة مع
شركات متعددة اجلنسيات تعمل في مجال
الهندسة الوراثية والسيما في مجالي القمح
والذرة واألرز رغم التكلفة العالية لهذا النوع
من الزراعات نتيجة حصول هذه الشركات
ع �ل��ى ب� ��راءة اخ� �ت ��راع ل �ه��ذا احمل �ص��ول مما
يجعلها اجلهة الوحيدة التي حتتكر توريد
البذور للمنطقة بل يجعل حل مسألة األمن

دول غربية مارست
ضغوطا على أوغندا
ً
لرفض تأجير أراضيها
لدول عربية
الغذائي عرضة للمساومات واالبتزاز ،يضاف
إلى ذلك أن موقف الدول العربية التفاوضي
مع الدول املصدرة يبدو ضعي ًفا حيث تتعامل
ب�ش�ك��ل م �ن �ف��رد م��ع ال��ق��وى امل �س �ي �ط��رة على
األس��واق العاملية وهو موقف ميكن حتسينه
في حالة خوضها مفاوضات جماعية مع هذه
الدول وهو ما لم يتحقق حتى اآلن.
اضطرابات اجتماعية
فيما يهدد تفاقم االرت�ف��اع��ات العالية في
أسعار السلع الغذائية في العالم العربي برفع
فاتورة األم��ن الغذائي بشكل يؤثر بالسلب
على ميزان مدفوعات هذه الدولة ،بل قد
يخفض هذا االرتفاع من ق��درة هذه الدول

االعتماد على الخارج
في تأمين نصف
احتياجاتنا الغذائية
يفاقم األزمة

على تقدمي اخلدمات في مجاالت متعددة
مما يهدد بخلق اضطرابات اجتماعية في
ع��دد م��ن ال�ب�ل��دان باعتبار أن ه��ذه األزمة
ستجبر ع��دد م��ن ال��دول العربية على رفع
أس�ع��ار ع��ددا م��ن السلع األس��اس�ي��ة وتقليل
الدعم املقدم للفئات محدودة الدخل في ظل
الثورة الدميجرافية في العالم العربي وزيادة
عدد السكان بشكل مطرد سنويا.
وال ت�ب��دو ف��ي األف ��ق ح��ال� ًي��ا أي��ة احتماالت
ب �ت��راج��ع ح� ��دة ه� ��ذه األزم � ��ة والس �ي �م��ا أن
ال�ت�غ�ي�ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة وزي� ��ادة اجل �ف��اف في
العالم كما حدث في روسيا خالل الصيف
املاضي وح��ول معه ثالث أكبر منتج للقمح
إلي مستورد له يهدد بتفاقم األزمة الغذائية
عامليا ،خصوصا أن األم��ر تزامن مع أزمة
مشابهة ضربت البرازيل والهند وهما من
أكبر مصدري السكر؛ مما رف��ع سعر هذه
السلعة االستراتيجية وخلف أزم��ة شديدة
في سوق املستهلكني نتيجة تصاعد الطلب
وقلة العرض.
حلول إبداعية
ولكن من غير املنطقي أن نح ّمل التغييرات
املناخية فقط وقبلها إقبال عدد من الدول
على استخدام احلبوب والسكر إل��ى وقود
ح�ي��وي أو ال�ط�ف��رة السكانية داخ��ل العالم
العربي مسؤولية األزم��ة الغذائية وإخفاق
دول� �ن ��ا ف ��ي حت �ق �ي��ق االك��ت��ف��اء ال ��ذات ��ي في

العربية من السلع الغذائية وهو أمر يتوقع
أن يحقق زي��ادة تقدربـ 5مليارات دوالر في
ال�ف��ات��ورة الغذائية خ�لال األع ��وام القادمة
ن�ت�ي�ج��ة االرت� �ف���اع احل� ��اد ف ��ي أس� �ع ��ار هذه
احمل��اص�ي��ل ف��ي ظ��ل ارت �ف��اع الطلب العاملي
وت��راج��ع امل �ع��روض م��ن ه��ذه ال�س�ل��ع بسبب
مجموعة من التطورات.
ضغوط سياسية
وف��ي ن�ف��س اإلط� ��ار ي��ري د .ت��وف�ي��ق سليم
أس�ت��اذ استصالح األراض ��ي بكلية الزراعة
ف��ي ج��ام�ع��ة األزه ��ر أن امل�س��اع��ي لتخفيف
حدة األزمة الغذائية في العالم العربي تبدو
ق��اص��رة حتى اآلن ،ف��االع�ت�م��اد على إبرام

الشركات الغربية سبقت
بلدان المنطقة في
االستثمار الزراعي بالقارة
السمراء
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احمل��اص�ي��ل األس��اس �ي��ة ،ب��ل إن األم ��ر وكما
ي��ؤك��د د .زي� ��دان ه �ن��دي أس �ت��اذ احملاصيل
بكلية الزراعة جامعة عني شمس ال يرجع
كذلك لنقص أو شح امل��وارد املتاحة ،عجزًا
في اإلمكانيات املالية ,وإمنا يتمثل في فشل
السياسات الزراعية وسوء في استغالل ما
هو متاح وف�ق��دان اإلرادة لتحقيق االكتفاء
الغذائي وتقليل االعتماد على اخلارج.
ورغ��م ما يعانيه الوطن العربي من مشكلة
فيما يتعلق باحتياجاته ال�غ��ذائ�ي��ة بحسب
د.هندي فإنه ميلك من املقومات واإلمكانيات
ما يجعله قاد ًرا على سد احتياجاته الغذائية
فقط ,بل لتحقيق فائض للتصدير للخارج
في حالة االستفادة من اإلمكانيات احلالية
والس �ي �م��ا إذا ع�ل�م�ن��ا أن م �س��اح��ة األرض
املنزرعة من األراض��ي الصاحلة للزراعة ال
تتجاوز  %35وهذا ما يعني أن ثلثي األراضي
غير مستغلة.
ولفت إل��ى أن ح��ل األزم��ة الغذائية يتطلب
حلوال غير تقليدية لهذه األزم��ة عبر رصد
ميزانيات هائلة لألبحاث العاملية الستنباط
فسائل وبذور تتواكب مع النقص احلاد في
املياه في أغلب بلدان العالم العربي ،محذ ًرا
بشدة من تراجع االهتمام الرسمي بالبحث
العلمي ف��ي مجال ال��زراع��ة ف��ي وق��ت يزيد
الضغط على ميزان املدفوعات نتيجة ضخ
أم ��وال طائلة ل�ل��وف��اء باحتياجات البلدان

إعادة االعتبار لدور الزراعة
بوصفها قاطرة للتنمية
واالهتمام بالبحث العلمي
السبيل الوحيد لحل األزمة

ش��راك��ة م��ع ال�ش��رك��ات متعددة اجلنسيات،
السيما املتخصصة منها في األغذية املعدلة
وراث ًيا فض ً
ال عن االعتماد على تأجير أراض
في اخلارج لسد هذه الفجوة ،يبقى مخاطرة
غير محسوبة العواقب السيما أنها تتوقف
على حسابات سياسية وعدم وجود ضمانات
حقيقية الستخدام منتجات هذه األراضي
حلل األزمة.
وتابع :هناك عدد من الشركات سبق الدولة
العربية ف��ي تأجير ه��ذه األراض ��ي وه��و ما
ً
ضغطا على بلداننا العربية؛ مما يجعل
يشكل
مراهنتها على استخدام مواردها الداخلية
وتوفير الدعم للقطاع ال��زراع��ي واملزارعني
ورف� ��ع األس� �ع ��ار احمل �ل �ي��ة ل�ل�س�ل��ع واحلبوب
األساسية هو اخليار الوحيد املتاح أمامها.
وأش � ��ار إل ��ى ض � ��رورة وج� ��ود إستراتيجية
تكامل عربية حلل أزمة توفير االحتياجات
الغذائية تتمثل في ضرورة استخدام األموال
العربية في اخلليج والقوى العاملة في مصر
واألراض���ي اخلصبة ف��ي ال �س��ودان باعتبار
أن األخير يتمتع بظروف جيدة لالستثمار
في القطاع الزراعي بشكل أفضل كثي ًرا من
أوغندا الواقعة حتت ضغط القوى الراغبة
ف��ي اس �ت �خ��دام األزم� ��ة ال �غ��ذائ �ي��ة لتستمر
بفضلها في ابتزاز البلدان العربية وإخضاع
قراراتها السياسية إلرادة القوى الكبرى.
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كو�سوفا

كوسوفا :تحديات ما بعد االنتخابات
تواجه كوسوفا العديد من التحديات بعد االنتخابات التي جرت يوم األحد  12ديسمبر  2010م ،واتسمت بالتنافسية
النزيهة ،في اختبار حقيقي لوزن األحزاب السياسية في الساحة الشعبية؛ إذ إن أفضل اختبار للحقيقة هو أن يتم قبولها
وسط منافسة شريفة وشفافة  .وقد شهدت مراكز االقتراح في جميع أنحاء كوسوفا حضورا جماهيريا منذ ساعات الصباح
الباكر؛ حيث فتحت مراكز وأماكن االقتراع أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا ،ولم يتأخر عن املوعد سوى عدد قليل من
أماكن التصويت  .وفي مقدمة التحديات التي تواجه كوسوفا ،عودة اللحمة الوطنية بعد احلملة االنتخابية التي نال فيها
الكل من الكل بطريقة غير مباشرة ،ومباشرة أحيانا.
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سراييفو :عبدالباقي خليفة
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ث��ان �ي��ا :م��واج �ه��ة امل �ش �ك�ل�ات االقتصادية
واالجتماعية التي يعانيها السكان منذ سنوات
عدة؛ حيث تبلغ نسبة البطالة .٪47
وثالثا :الدفع باجتاه احلصول على املزيد
م��ن االع �ت��راف ال��دول��ي باستقالل كوسوفا،
الذي تعترف به حتى اآلن  72دولة  ،وكذلك
احلصول على العضوية في املنظمات الدولية
ك��األمم املتحدة ،واالحت ��اد األوروب���ي ،وحلف
شمال األطلسي ،ومنظمة املؤمتر اإلسالمي،
وغيرها من املنظمات الدولية واإلقليمية.
راب �ع��ا :ح��ل القضايا العالقة ب�ين بريشتينا
وب�ل�غ��راد ،وال سيما القضايا الفنية؛ إذ إن
استقالل كوسوفا غير قابل للمفاوضات.
خامسا :جتاوز عقبة االتهامات التي وجهت
لرئيس ال ��وزراء هاشم تاتشي بالضلوع في
جتارة األعضاء ،وهو ما يعني أن جهات دولية
ما غير مرتاحة لفوز تاتشي ،أو تريد معاقبته
على إجراء ما قام به دون استشارتها أو على
غير ما ترغب فيه .
انتخابات نزيهة وفوز مستحق :
لقد أثبتت اجلهات املعنية في كوسوفا ،سواء
كانت سياسية ،أم اللجنة املستقلة لالنتخابات،
أم السلطات األمنية أنها في مستوى املسؤولية،
واملهام امللقاة على عاتقهم داخل املراكز التي
يقومون عليها ،من ناحية النزاهة والشفافية،
وقد متخضت االنتخابات  ،كما أعلنت اللجنة
املركزية لالنتخابات في كوسوفا ،عن حصول
احل��زب ال��دمي�ق��راط��ي ،ال��ذي يتزعمه رئيس
الوزراء املنتهية واليته هاشم تاتشي على أعلى
األصوات ،حيث حصد  ،٪33،5وذلك بعد فرز

 ٪99من األص��وات أي نتائج نهائية تقريبا.
وك� ��ان احل� ��زب ق��د ح �ص��ل ع �ل��ى  ٪34،3في
انتخابات  2007م ،مما يعني حصول تراجع
طفيف في شعبيته  ،بيد أنها لن تؤثر على
صدارته لنتائج االنتخابات ،باعتباره احلزب
املركزي ال��ذي سيشكل االئتالف القادم في
كوسوفا .وحصلت الرابطة الدميقراطية على
املرتبة الثانية بنسبة  ٪23،6من األصوات،
وجاءت منظمة تقرير املصير بزعامة (أربني
كورتي) في املرتبة الثالثة بنسبة  ،٪12،2وهو
ما يؤهلها ألداء دور مستقبلي في كوسوفا؛،
حيث تعد من القوى ال��واع��دة املنافسة بقوة
مستقبال للحزب الدميقراطي .وف��ي املرتبة
الرابعة ،التحالف من أجل مستقبل كوسوفا
بنسبة  .٪10،8وفي املرتبة الرابعة ،حتالف
كوسوفا اجلديدة ،بنسبة  ٪7،1وتقاسم بقية
النسب أح��زاب صغيرة .بينما حصل احلزب
الليبرالي املستقل من اجلانب الصربي على
مرتبة متقدمة على صعيد األقليات.
إشادة دولية باالنتخابات :
اجلهات الدولية أعربت عن تثمينها ملقدرة
السلطات املعنية ف��ي ك��وس��وف��ا على تنظيم
االن �ت �خ��اب��ات ف��ي أج� ��واء ب�ع�ي��دة ع��ن التوتر،
واستخدام العنف املنظم ،كما يجري في بعض
األقطار املتخلفة .وقال قائد قوات (كيه فور)
التابعة حللف شمال األطلسي( ،أرهارد بيلر)
(أمل��ان��ي) :إن «االن�ت�خ��اب��ات كانت ناجحة من
الناحية األمنية واالستقرار في كوسوفا» وتابع:
«األوضاع كانت وعلى جميع املستويات هادئة
ومستقرة ،ولم تسجل حوادث عنف تذكر ،ولم

تسجل حاالت خرق للنظام أو الهدوء» وأردف
بأن« :الوضع األمني كان حتت إشراف قوات
األمن الكوسوفية احمللية ،وبدعم من شرطة
البعثة األوروبية إلى كوسوفا (يوليكس).
وفي (بروكسل) أبلغت املمثلة األعلى للشؤون
األم �ن �ي��ة وال� �ع�ل�اق ��ات اخل ��ارج� �ي ��ة باالحتاد
األوروب��ي ،كاترين آشتون ،وزاء خارجية دول
االحتاد باالستعدادات والتحضيرات اجلارية
للحوار بني بلغراد وبريشتينا بعد االنتخابات
البرملانية في كوسوفا .ويتوقع أن يبدأ احلوار
في العام املقبل  2011م .وك��ان رئيس وزراء
كوسوفا هاشم تاتشي قد أشار في وقت سابق
إلى أن بدء احملادثات لن يكون قبل حلول شهر
فبراير القادم .
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن االنتخابات البرملانية
املبكرة التي جرت في كوسوفا ،قد جاءت على
أثر استقالة الرئيس السابق (فاطمير سيديو)
ف��ي أكتوبر امل��اض��ي ،بعد اتهامات ل��ه بخرق
الدستور؛ مما أدى النهياراحلكومة االئتالفية
ال�ت��ي ي��رأس�ه��ا ه��اش��م ت��ات�ش��ي ،واإلع�ل�ان عن
انتخابات جديدة مبكرة .
اتهامات أوروبية لرئيس الوزراء :
رمب� ��ا ك� ��ان أك��ب��ر م �ن �غ �ص��ات االنتخابات،
بالنسبة للحزب الدميقراطي ف��ي كوسوفا،
وقادته وأنصاره ،االتهامات األوروبية بضلوع
رئيس احل��زب في جرمية االجت��ار باألعضاء
البشرية ،واملخدرات ،وهو ما يعكس على ما
يبدو توجها أوروب �ي��ا للقضاء على املستقبل
السياسي لهاشم تاتشي ،ال��ذي يصنف على
كونه من أح��زاب اليمني األلبانية التي تدعو
ل��وح��دة األل �ب��ان ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ول�ي�س��ت لديه
مشاعر عدائية لدين شعبه.

الدليل الهادي
أوض� ��ح ف�ض�ي�ل��ة الشيخ
وأب��ان فضيلة الشيخ منصور
م� �ن� �ص ��ور ب � ��ن إس �م��اع �ي��ل
ال� �س� �م ��اع� �ي ��ل أن (ال � �ع � �ق� ��ل) من
ال�س�م��اع�ي��ل ع�ض��و الدعوة
الضرورات اخلمس ،ومهم شرعاً،
ب ��وزارة ال �ش��ؤون اإلسالمية
وأن الله م��ا وهبنا ه��ذا العقل إال
واألوقاف والدعوة واإلرشاد
لنعرف احل��ق من الباطل ،ولذلك
باململكة العربية السعودية
ال� �ش ��رع ج� ��اء ب �ح �ف��ظ ال �ع �ق��ل من
أن جميع ال �ش��رائ��ع ف��ي األرض
املسكرات والشبهات ،والعقل مناط التكليف ،واإلنسان
مأمور :أن يحفظ عقله كما يحفظ دينه،
ح��رص��ت ع �ل��ى ح �م��اي��ة ال� �ض ��رورات
ألن��ه ال يوصلك إل��ى ه��ذا ال��دي��ن إال هذا
اخلمس ،وال ميكن أن تقوم جماعة
كتب :فيصل احلربي
العقل.
وال دول��ة وال قانون وال تشريع إال
كما أن (العرض) أيضاً هو من الضرورات
بحفظ هذه الضرورات اخلمس.
وأض ��اف الشيخ السماعيل – ف��ي محاضرة ب�ع�ن��وان( :ح�ف��ظ اإلسالم اخلمس ،والله أمرنا بالنكاح وح ّرم علينا الزنى ،والتبتل ،واخللوة ،وقذف
للضرورات اخلمس وما يحققه من أمن للمجتمعات) ألقاها بجامع اإلمام النساء حفاظاً على ال�ع��رض ،وح � ّرم األنكحة الفاسدة التي ت��ؤدي إلى
تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض – أن اإلمام الشاطبي – رحمه الفساد ،كنكاح املتعة ،وحثنا نبي الله [ على الزواج والصوم :وكل ذلك
الله – يقول :تكاليف الشريعة راجعة إلى حفظ مقاصدها ،وهذه املقاصد حفاظاً على العرض.
إما ضرورية ،أو حاجية ،أو حتسينية ،ولذلك تسمى الضرورات اخلمس ،ومن الضرورات اخلمس (املال) ،فقد حث اإلسالم على الكسب احلالل،
ألن استقرار حياة الناس قائم على هذه الضرورات ،فإذا فقدت أو اختلت ومن ُقتٍ ل دون ماله فهو شهيد ،وعظم أمر هذا املال ،وح ّرم اإلسالم ال ّربا
والسرقة ،وأمرنا بتوثيق الديون ،وكل ذلك حرصاً على حرمة املال ،وأن
اختل األمن واختل كل شيء بني الناس.
يحرص اإلنسان على املال احلالل.
تأصيل
حدود وضوابط
وأكد عضو الدعوة في وزارة الشؤون اإلسالمية أن الضرورات هي أن
حتفظ الدين ،وحتفظ العقل ،وحتفظ العرض ،وحتفظ امل��ال ،وحتفظ وبينّ الشيخ السماعيل أن (النفس) هي كذلك من الضرورات اخلمس،
النفس ،مبيناً أن الشريعة اإلسالمية قد اعتنت بهذه الضرورات ألن أي وأمرنا بحفظها ،والله – سبحانه وتعالى -أمرنا بالتداوي ،وأمرنا أن نأكل
ونشرب ،وال نسرف في األكل والله – سبحانه وتعالى -يقولَ { :والَ تَ ْقتُلُواْ
دين وأي حضارة وأي تشريع إسالمي أو غربي ال بد أن يركز على حياة
ْس ا ّلَتِي َح َّر َم اللّ ُه ِإ ّالَ بِا َ
حل ِ ّق} (اإلسراء ،)33 :ويقول الرسول [ :
الناس كما أسلفنا ،فاإلنسان ال بد له من دين ،إذ ال تستقيم احلياة دون ال ّنَف َ
دين ،وال تستقيم احلياة دون أن يحقق العباد العبودية لله سبحانه وتعالى( ،من قتل معاهداً لم يجد رائحة اجلنة) ،وقد يكون هذا املعاهد يهودياً ،أو
ولذلك قرر أهل العلم أن الدين من الضرورات ،وأصول العبادة راجعة إلى نصرانياً ،أو أياً كان لكنه دخل بأمان ،واإلسالم جعل عقوبات على القتل
حتى ولو كان املقتول يهودياً أو نصرانياً فله دية عندنا ولدمه حرمة،
هذا الدين ولذلك انظر كيف جعل اجلهاد للحفاظ على هذا الدين؟
ال :لقد أرسل الله الرسل ليبلغونا هذا الدين ،وهذا وحرام قتله ،والله جعل هناك ضوابط ،ومن حفظ الدين ،الله سبحانه
واستطرد فضيلته قائ ً
ُّ ُ
الردة ملن يرتد متراجعاً عن اإلسالم.
كله إلقامة هذه الضرورات ،فـ (الدين) ال يقبل التجزئة ،وال يقبل اللعب ،وتعالى أقام حكم ِ ّ
ال ،وهنا قلنا حفظ الدين ،ولذلك أوضح الشرع واختتم الشيخ منصور السماعيل محاضرته بالتأكيد على أنه ال يصلح
والدين ال بد أن يكون كام ً
كيف نحصل على هذا الدين بطلب العلم ،وإذا لم يؤصل اإلنسان هذا مجتمع وال دي��ن وال دول��ة إال مبثل ه��ذه ال �ض��رورات ،وال�ق��رآن هو رأس
ّ
الدين أصبح مسرحاً ينتهبه أي قاطع طريق ،تكفيرياً كان أم غيره ،أو أي الهداية حتى نصل إلى هذا الدين ،وعندنا هذا الكتاب (القرآن الكرمي)
فيه تفصيل كل شيء ،ولن نضل أبداً ما دمنا متمسكني به وبسنّة رسولنا
منهج يختاره في حياته ،إمنا يضيع عليه دينه.
الكرمي سيدنا محمد [.
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الضرورات
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العمل اخلريي

القطاع الثالث بعد دعاوى
اإلرهاب والضحايا البريئة
عيسى القدومي

()2
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نكمل في هذا العدد ما قد بدأناه في العدد السابق حول كتاب (القطاع
الثالث والفرص السانحة رؤية مستقبلية) للباحث املتخصص في
شؤون العمل اخليري والوقفي الدكتور محمد بن عبدالله السلومي
حيث خلص املؤلف املطلوب من األمة حكام ًا ومحكومني إلعادة مكانة
القطاع اخليري والوقفي إلى ما كان عليه؛ ثم كتب حتت عنوان:
(القطاع الثالث مبادئ ومخاطر) أن أقوى دولة في العالم في إدارة جناح
القطاع الثالث هي أمريكا؛ حيث إن دستور الدولة يخدم هذا القطاع،
فهو الضابط واملوجه والدافع واملنظم لهذا القطاع الذي تتقوى به
ليشكل مع غيره إستراتيجية سياسية لقوة الدولة.

34

وأضاف بأن األوقاف في النظام اإلسالمي مثلت
العمود الفقري للقطاع الثالث ،وج��اءت قرارات
االستيالء على األوقاف وتأميمها حتت ذريعة أنه
حق سيادي للحكومة ،وإج��راءات التضييق على
امل��ؤس�س��ات اخل�ي��ري��ة مت��ت حت��ت امل �س��وغ نفسه.
وك��أن املؤسسات اخليرية والوقفية ومؤسسات
القطاع الثالث كانت تنتقص من سيادة الدولة.
ودحض املؤلف تلك الشبهة الواهية بقوله :العكس
ه��و ال�ص�ح�ي��ح ،ف�ن�ش��اط��ات ه��ذه امل��ؤس �س��ات في
الداخل واخلارج تقوي الدولة وحتميها من تطفل
مؤسسات القطاع الثالث الغربية وتدخالتها التي
تنتهك السيادة وتهدد هوية البلدان وثقافاتها
بأجندتها املشبوهة.
وأن توظيف منظمات القطاع الثالث ومؤسساته
وجمعياته العاملة خ��ارج األوط ��ان تعد ضرورة
للمانح قبل املمنوح ،ألن قوة الدولة في اخلارج
هي قوة لها في الداخل ،كما أن األمن اخلارجي
للدولة يحقق لها االس�ت�ق��رار واألم��ن الداخلي.
فتجربة املعونات اخلارجية األجنبية في البلدان
النامية تشير إل��ى أن التنمية ف��ي خدمة وزارة
اخلارجية (املانح).

ودل��ل على ذل��ك مب��ا ص��رح ب��ه ال��رئ�ي��س السابق
لروسيا ورئيس الوزراء احلالي (فالدميير بوتني)
ب��أن امل �س��اع��دات ال�غ��رب�ي��ة لكثير م��ن املنظمات
ومؤسسات املجتمع املدني داخ��ل روسيا تشكل
دعماً واضحاً للمعارضة السياسية للحكومة» .
وخَ لُص إلى بأن مؤسسات القطاع الثالث الوطنية
ب �ق��در م��ا ه��ي وس�ي�ل��ة لتحقيق األم���ن الفكري
واالجتماعي والسياسي لدولها ،ميكن أن تشكل
ن��واف��ذ خ�ط�ي��رة مت��س خ �ط��ورة أم��ن املجتمعات
والدول ،السيما حينما ال يقوم النظام األساسي
جلميع م��ؤس�س��ات ال�ق�ط��اع ال�ث��ال��ث على حماية
دستور الدولة وتقويته.
والفصل الرابع عنونه الكاتب بـ «العطاء األمريكي
والتنمية» وح��دد فيه م�ص��ادر العطاء للقطاع
الثالث في أمريكا تأتي من:
األف ��راد :ويسهم فيها معظم الشعب األمريكي
فإنها تشكل مصدراً قوياً من م��وارد مؤسسات
القطاع اخليري وجمعياته.
املؤسسات (األمريكية على شكل أوقاف وأسهم).
أصحاب ال�ث��روات الضخمة ،سجلوها بوصفها
م��ؤس �س��ات خ �ي��ري��ة م��ان �ح��ة .وت �ك��ون��ت م��ن هذه

املؤسسات الضخمة جامعات ومستشفيات ومراكز
أبحاث ودراسات وأصبحت املنظمات واجلامعات
غير الربحية جزءاً ال يتجزأ من عمليات التنمية
الشاملة في الواليات املتحدة.
القطاع اإلسالمي والرؤية السلبية:
ي ��رى ال �ك��ات��ب أن ال �ق �ط��اع اخل��ي��ري اإلسالمي
يواجه حتديات خارجية عاملية فرضتها هيمنة
القطب ال��واح��د وصناعة ع��دو ج��دي��د للغرب!!
وك��ان من نتاج تلك السياسات اجلديدة احلرب
على املؤسسات اخليرية اإلسالمية متمثلة في
ال�ض�غ��وط ال�س�ي��اس�ي��ة واس �ت �ح��داث ق �ي��ود ونظم
وإج��راءات على املوارد واحل��واالت املالية .ورافق
ذل��ك دع��م املؤسسات العلمانية مقابل التضييق
على املؤسسات اإلسالمية .ودلل على ذلك بقوله:
ال شك أن احل��رب على املؤسسات اخليرية هل
إستراتيجية (كما ورد في تقرير مؤسسة راند
ال �ص��ادرة ف��ي أوائ ��ل ع��ام  )2007ب�ع�ن��وان( :بناء
شبكات مسلمة معتدلة) حلت محل اإلستراتيجية
الغربية السابقة جتاه الشيوعية ومؤسساتها ،وقد
سخرت لهذه اإلستراتيجية م��راك��ز الدراسات
واألبحاث ووسائل اإلعالم ومراكز اتخاذ القرار

من املتطلبات األساسية
لإلصالح في العالم اإلسالمي
االستفادة من جتربة األمة
اإلسالمية حني ولدت األؤقاف
اإلسالمية حضارة مشهودة
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السياسي مبيزانيات ضخمة.
وأن ملخص تلك التقارير من مؤسسة راند (دعم
اجلماعات العلمانية ومؤسساتها على حساب
املؤسسات اإلسالمية واخليرية).والتقرير يفرق
في الدعم بني املؤسسات اإلسالمية التي تؤمن
بتطبيق الشريعة ،حيث يشير التقرير إلى وجوب
حصارها والتضييق عليها وضرب بعضها ببعض،
وبني املؤسسات التي متثل خمول اإلسالم (الفرق
الباطنية) ومؤسسات املجتمع املدني العلمانية
والليبرالية التي يجب دعمها.
وح ��ول القيم الغربية ف��ي دع��م اإلن�س��ان�ي��ة عبر
م�ن�ظ�م��ات ق�ط��اع�ه��ا ال �ث��ال��ث أوج ��ز ال �ك��ات��ب تلك
القيم بعنوان (املصالح فوق املبادئ) وأض��اف :
كل املؤسسات اإلنسانية تقريباً تبدأ كاستجابة
مل�ش�ك�لات ال�ب�ش��ر ث��م تنتهي معظمها ك���أدوات
لتحقيق مصالح من أوجدها ومن بتمويله يضمن
بقاءها.
املسلمون والفرص السانحة:
وب �ع��د تفصيل دق �ي��ق ل�ل�ت�ح��دي��ات وال ��واق ��ع التي
تعيشه مؤسساتنا اإلس�لام�ي��ة ،استطاع الكاتب
بأسلوب رائ��ع أن يخرجنا م��ن ح��ال��ة اإلحباط

التي انتابتنا بعد قراءتنا الفصول اخلمسة األُولى
م��ن كتابه ،بإعطائنا األم��ل وتذكيرنا بالفرص
واملقومات التي منلكها وال ميلكها غيرنا ،فمع
ك��ل التحديات وامل�ع��وق��ات اخلارجية والداخلية
إال أن ال�ف��رص السانحة ت ��زداد وتتأكد لصالح
املؤسسات اإلسالمية ،وحينما تعمل مؤسسات
القطاع الثالث بعوامل القوة من تبرع وتطوع وقيم
وتشريعات ،فإنها سوف تقدم الكثير على املستوى
احمللي والدولي.
ونقل م��ا ق��د أف��رده «صموئيل هنتينجتون» في
كتابه صراع احلضارات في فصل خاص بعنوان:
«أف��ول ال�غ��رب» واع�ت��رف فيه ب��أن :اإلس�ل�ام في
امل ��دى ال�ط��وي��ل س�ي�ف��وز ،فاملسيحية تنتشر عن
طريق االعتناق ،فقط ،واإلسالم ينتشر باالعتناق
والتكاثر السكاني» .ويؤكد الكاتب ذل��ك بقوله:
ف �ع� ً
لا ف ��إن اإلس �ل�ام ف��ي ال�ع�ص��ر احل��اض��ر يعد
أسرع األدي��ان انتشاراً كماً وكيفاً داخل القارات
األمريكية األوروبية وأستراليا برغم الكثير من
التحديات والعوائق التي أصبحت تواجه املسلمني
ومؤسساتهم .ففي ال��والي��ات املتحدة األمريكية
ت��وج��د أك �ث��ر م��ن س�ت��ة آالف م��ؤس�س��ة وجمعية
إس�لام�ي��ة متفرعة األه���داف واألع �م��ال وقريب
من هذا العدد للمؤسسات اإلسالمية يوجد في
فرنسا ،وتزداد املساجد في أملانيا باطراد بينما
تتراجع الكنائس.
وح��ول م�ص��ادر ال�ق��وة أض��اف الكاتب أن الزكاة
واألوقاف يشكالن قوة للقطاع الثالث ال يستهان
بها وب �ع��داً إستراتيجياً يتناسب م��ع املتغيرات
الدولية ويستوعب متطلبات الرؤية املستقبلية.
فالعطاء اإلس�لام��ي متيز م��ن حيث ق��وة القيم
وفاعليتها ،ودواف��ع العطاء اإلسالمي قوية ألنها
دينية  %100ويصحب ذلك رقابة إميانية ذاتية.
ففعل اخلير في اإلس�لام مختلف عن غيره من
الديانات واألمم قال تعالى{ :إمنا نطعمكم لوجه

الله ال نريد منكم ج��زا ًء وال شكوراً} (اإلنسان:
 ،)9وجت � ��اوزت ق�ي��م ال �ع �ط��اء اإلس�ل�ام��ي حقوق
اإلنسان إلى حقوق احليوان «وفي كل كبد رطب
أج��ر» ،والقطاع الوقفي ف��ي العهود اإلسالمية
امتاز باستقاللية ،وبإشراف القضاء على أصوله
ومصارفه زاد من قوته وفاعليته ،وهذا ما أكسب
للمؤسسات الوقفية بأنواعها املكانة اإلدارية
والتعاطف الشعبي والتفاعل في العطاء والتطوع
والرعاية ،ودعم بل تنافس اخللفاء واألم��راء في
اق�ت�ط��اع األراض���ي واملمتلكات وال �ت��ي ك��ان��ت من
أمالك الدولة لتضاف إلى مجموع األوقاف .وتعد
جتربة باكستان واندونيسيا من التجارب الناجحة
إلى حد كبير في هذا العصر في قوة هذا القطاع
واستقالليته حيث يدار من قبل جلان ومجالس
أهلية.
وف��ي اخل��امت��ة وق��ف الباحث وق�ف��ات منها وقفة
ب�ع�ن��وان م ��وروث ال�ع�ط��اء ج��اء فيها« :ل�ق��د كانت
املؤسسة التمويلية األول��ى (األوق��اف) بتأصيلها
ال �ش��رع��ي وتطبيقاتها ع�ب��ر ت��اري��خ احلكومات
اإلسالمية املتعاقبة قوة معنوية ومادية مساندة
لقوة الدولة ،فكانت بذلك ميزة متيز بها العمل
اخليري اإلسالمي ،وذلك حتى بداية القرن الثالث
عشر الهجري 1224هـ حينما مت تأميم األوقاف
مب��وارده��ا وم �ص��ادره��ا وم�س��اج��ده��ا ومكتباتها
لصالح القطاع احلكومي في مصر زمن محمد
علي باشا ،مبشورة سان سيمون الفرنسي الذي
أشار مبفهوم الدولة الشمولية آنذاك ،ثم انتقلت
الفكرة إلى معظم البالد اإلسالمية ،كما صودرت
بعض األوقاف من قبل بعض دول االستعمار الذي
اجتاح معظم أقاليم العالم اإلسالمي.
وإن ج��وان��ب ال �ق��وة والتميز ع��ن األمم األخرى
تكمن في تشريعات الوقف من القرآن والسنة،
تلك التشريعات التي جعلت األوقاف وكل مصادر
ال�ت�م��وي��ل وجت�ن�ي��د امل�ت�ط��وع�ين ق��وي��ة ب��اق�ي��ة وإن
ضعفت مدة من الزمن لكنها تبقى حية ال متوت
وال ميكن طمسها ،وقد حان رجوع األوقاف إلى
موقعها الطبيعي كمؤسسات أهلية ضمن القطاع
الثالث املستقل مسانداً قوياً لعمليات التنمية في
الدولة.
وبني أن القطاع الثالث املنتظر في العالم العربي
واإلس�لام��ي – برغم ك��ل التحديات التي سوف
ب�ت�ج��اوزه��ا – ب��إذن ال�ل��ه – ل��دي��ه ف��رص سانحة
كبيرة لالنطالق بعد أن جتاوز ما نسب إليه من
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دعاوى دعمه ملا يسمى (اإلرهاب) بعدم ثبوت تلك
ال��دع��اوى ،بل سقوطها وانعكاس االستحقاقات
لصاحله م��ن خصومه ،فض ً
ال ع��ن تقوية بنيته
اإلدارية واحملاسبية وهو بهذا وذلك من الفرص،
عليه أن يعمل باستراتيجيات واضحة متكاملة
ملؤسساته املانحة واملمنوحة ،احمللية والدولية
بأنواعها ،سواء القائم منها أم املفترض قيامه،
وعلى مراكز الدراسات والبحوث إعداد اخلطط
وال��دراس��ات ال�لازم��ة ،مع أهمية الدعم املعنوي
واملادي من مؤسسات القطاع احلكومي والقطاع
اخلاص ،ولعل من أوليات املبادرات على املستوى
الدولي واحمللي ما يلي:
حتديد األول��وي��ات في أعمال مؤسسات القطاع
الثالث وبرامجه.
تتأكد أهمية دور مؤسسات هذا القطاع لبعض
الدول في مجاالت التنسيق والتعاون والشراكات
أو االحتاد بوصفها مرحلة أولى مثل دول اخلليج
وتركيا ومصر واليمن ،العتبارات دينية وتاريخية
وبشرية واقتصادية وجغرافية.
االه �ت �م��ام ب��دع��م م��ؤس�س��ات ال�ق�ط��اع اإلسالمي
ملساندة اجلاليات واألقليات املسلمة في أوروبا،
وذلك العتبارات تاريخية ومستقبلية تتعلق بأهمية
املرحلة القادمة بني أوروب��ا واإلس�لام ،مع العمل
على إي�ج��اد حتالفات وح� ��وارات م��ع املؤسسات
الدولية األوروبية في القواسم املشتركة.
ال ب��د م��ن العمل على توطني م ��وارد احلكومات
والقطاع التجاري النقدية واملالية وحتويلها إلى
بنية اقتصادية للدولة – أي دول��ة – والقطاع
الثالث مبؤسساته وجمعياته مرشح كبير لإلسهام
ف��ي تسلم األوق ��اف العاملة واملعطلة ووارداتها
خاصة املعينة مصارفها ،والتي ميكن للمؤسسات
واجلمعيات اخليرية واألهلية املسجلة رسمياً أن
تباشر إدارة هذه األوقاف لبناء مؤسسات تعليمية
وصحية وإغاثة وإعالمية ،وفي حال إمت��ام هذه
اخلطوة فإن مؤسسات القطاع الثالث اخليرية مع
وزارات األوق��اف سوف حتقق جناحاً مميزاً في
خصخصة األوقاف واستثمارها بشكل أمثل ،فكل
ما حدث وما سوف يحدث لشركات وبنوك النظام
الرأسمالي الغربي يؤكد أن خطوات خصخصة
األوقاف في هذا االجتاه واجب وضرورة؛ ألن ذلك
ي��ؤدي إلى احلفاظ على امل��وارد الوطنية بدورات
اقتصادية محلية وف��ي إن�ش��اء بنى أساسية في

تنمية الدولة – أي دولة  -وما حدث من انهيارات
م��ال�ي��ة م�ت�ت��اب�ع��ة ق�ب��ل رم �ض��ان 1429ه� � �ـ /17 -
سبتمبر 2008م وما بعدها ،يؤكد أهمية االبتعاد
عن خصخصة اخلدمات االجتماعية واألوقاف
للشركات الربحية وخاصة العاملية منها.
وك ��ان ��ت ال��وق �ف��ة األخ� �ي ��رة ب �ع �ن��وان «املصارحة
واإلصالح» جاء فيها أن الكاتب األمريكي (باتريك
بوكانن) حدد في األسطر األخيرة من كتابه( :موت
الغرب) األخطار األربعة التي تهدد بقاء احلضارة
الغربية ،وذك��ر أنها تكمن في غ��زوات املهاجرين
من العالم الثالث ،وان�ق��راض الشعوب األوروبية
وخطر التعددية الثقافية ،ونشوء دولة كبرى عاملية
اشتراكية ،وأصبحت هذه القضايا حتديات حتتل
العناوين الرئيسة ،من ملبورن إلى موسكو.
لقد أصبح كل العالم محتاجا إلى نظام أخالقي
عادل يقوم على النصح واملصارحة لإلصالح ،فعلى
املستوى الدولي سقطت معظم قيم الدميقراطية
الغربية ،وم��ا يسمى بالشرعية الدولية وحقوق
اإلن�س��ان وقيم احل��ري��ة وال�ع��دال��ة ،ب��ل إن النظام
الرأسمالي لالقتصاد مهدد بالسقوط واالنهيار،
كما ع�ب��رت «ال �ن �ي��وزوي��ك» ف��ي كثير م��ن عناوين
مقاالتها الرئيسة عن (سقوط الرأسمالية) ،كما
أن االضطرابات السياسية واحلروب القذرة وما
صاحبها وتبعها كلها م��ؤش��رات على التناقض
وع��ي��وب احل� �ض ��ارة امل ��ادي ��ة ال �غ��رب �ي��ة ،وأمن� ��وذج
الواليات املتحدة األمريكية كاف للتعبير عن بعض
جوانب اإلفالس والتناقض.

ويعلق د .السلومي على ما سبق بقوله :في اعتقادي
املتواضع أن من املتطلبات األساسية لإلصالح
ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي واإلداري والتعليمي
واالجتماعي ف��ي العالم العربي االس�ت�ف��ادة من
جتربة األم��ة اإلس�لام�ي��ة؛ حيث ول��دت األوقاف
اإلسالمية حضارة مشهودة ،مع االستفادة املثلي
من التجربة الغربية وجناحها املتميز في القطاع
الثالث.
ويستشهد ب�ق��ول الشيخ (ص��ال��ح احل�ص�ين) أن:
«ال معنى إلقامة مؤسسة للعالج مع اإلبقاء على
مسببات املرض ،إنها ملأساة أن يكون عجزنا عن
اجتياز حاجز التخلف ،ليس نتيجة العجز عن
العمل فحسب ،بل نتيجة العجز عن عدم العمل.
إن إمكانيات اإلص�لاح متاحة والسبيل الوحيد
ل�لإص�لاح ه��و ال��وع��ي ب �ه��ذه اإلم �ك��ان��ات ووجود
اإلرادة لالنتفاع األمثل بهذه اإلمكانات (واإلسالم
ذات��ه ليس م��وض��وع�اً ل�لإص�لاح؛ وإمن��ا ي�ك��ون به
اإلصالح)»
وختم الباحث كتابه بخالصة وتوجيه ألصحاب
الشأن والقرار بأن اقتناص الفرص ليس – فقط
– بسبب م��وت الغرب أو انتحاره ،ولكن بإقبال
ال�غ��رب وال�ش��رق على اإلس�ل�ام واعتناقه ،وهذه
فرصة من فرص كثيرة ،وما ميتلكه هذا الدين
من رصيد اخليرية للبشرية عامة يعد من أكبر
ّاس تَ ْأ ُم ُرو َن
الفرص ( ُكنتُ ْم خَ يْ َر أ ُ َّم� ٍ�ة أُخْ رِ َج ْت لِلنَ ِ
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوتَنْ َه ْو َن َعنِ المْ ُن َكرِ َوتُؤْمِ نُو َن بِاللّهِ ) (آل
عمران.)110 :

أظن أن اجلميع يعرف املدينة املنورة ،ولعل بعضنا يعرف أبيار علي ،وهي
ميقات أهل املدينة املنورة ،الذي ينوي عنده ويحرم من أراد منهم احلج
أو العمرة من هناك ومن أهل بالد الشام ومن في جهتهم ،وكانت تسمى في
زمن النبي [ وما بعده بـ (ذي احلليفة) ،ولعل بعضهم يظن أنها سميت
أبيار علي نسبة لعلي بن أبي طالب  -رضي الله عنه  -وهذا غير صحيح،
والصحيح أنها سميت بذلك نسبة لعلي بن دينار ،وعلي بن دينار  -رحمه
الله  -هذا جاء إلى امليقات عام 1898م 1315 -هـ حاج ًا (أي قبل أكثر من
 113سنة)؛ فوجد حالة امليقات سيئة ،فحفر اآلبار للحجاج ليشربوا
منها ويطعمهم عندها ،وجدد مسجد ذي احلليفة ،ذلك املسجد الذي
وعمر هذا
صلى فيه النبي [ وهو خارج للحج من املدينة املنورة ،وأقام ّ
املكان؛ ولذلك سمي املكان بأبيار علي نسبة لعلي بن دينار.
أعزائي ..أتدرون من هو علي بن دينار هذا؟ إنه
سلطان دارفور ،تلك املنطقة التي لم نسمع عنها
إال اآلن فقط ملّ��ا حت��دث العالم عنها ،ونظنها
أرضا جرداء ،قاحلة في غرب السودان ،كانت
منذ ع��ام 1898م وحتى ع��ام 1917م سلطنة
م�س�ل�م��ة ،ل�ه��ا س�ل�ط��ان اس �م��ه ع�ل��ي ب��ن دينار،
وه��ذا السلطان مل��ا ت��أخ��رت مصر ع��ن إرسال
كسوة الكعبة ،أقام في مدينة الفاشر (عاصمة
دارف��ور) مصنعا لصناعة كسوة الكعبة ،وظل
طوال عشرين عاما تقريبا يرسل كسوة الكعبة
إلى مكة املكرمة من الفاشر عاصمة دارفور،
هذه األرض املسلمة تبلغ مساحتها ما يساوي
مساحة جمهورية فرنسا ،ويبلغ تعداد سكانها
 6ماليني نسمة ،ونسبة املسلمني
منهم تبلغ  ،٪99الذي ال تعرفونه
ع�ن�ه��ا أن أع �ل��ى ن�س�ب��ة م��ن حملة
كتاب الله عز وجل موجودة في بلد
مسلم ،ه��ي نسبتهم ف��ي دارفور،
إذ تبلغ ه��ذه النسبة ما يزيد عن
 ٪50من سكان دارف��ور ،يحفظون
ال �ق��رآن ع��ن ظ�ه��ر ق�ل��ب ،ح�ت��ى إن
م�س�ل�م��ي أف��ري �ق �ي��ا ي �س �م��ون هذه
األرض (دفتي املصحف) وكان في

األزه��ر الشريف حتى عهد قريب رواق اسمه
(رواق دارفور) كان أهل دارفور ال ينقطعون أن
يأتوه ليتعلموا في األزهر الشريف.
أع��زائ��ي ..وأص��ل املشكلة ه�ن��اك ف��ي دارفور
أن�ه��ا أرض يسكنها قبائل م��ن أص ��ول عربية
تعمل ب��ال��زراع��ة ،وقبائل م��ن أص��ول أفريقية
تعمل بالرعي ،وكما هو احلال في صحراوات
العالم أجمع ،يحدث النزاع بني الزراع والرعاة
على املرعى والكأل ،وتتناوش القبائل بعضها
م ��ع ب �ع��ض ف ��ي ن� ��زاع ق�ب�ل��ي ب�س�ي��ط تستطيع
أي ح�ك��وم��ة أن تنهيه ب�س��رع��ة ،غ�ي��ر أن هذا
ل��م ي�ح��دث ف��ي ال��س��ودان ،ب��ل ت�ط��ور األم ��ر ملا
تسمعونه وتشاهدونه اآلن ،ولكن ملاذا كل هذا؟

ألن السودان هي سلة الغذاء في أفريقيا؛ ألن
ال �س��ودان ه��ي أغ�ن��ى وأخ�ص��ب أراض ��ي العالم
في الزراعة؛ ألن السودان اكتشف فيها أخيرا
كميات هائلة من البترول ،ومثلها من اليورانيوم
في شمال دارفور؛ ولهذا لم يرد أعداء اإلسالم
لهذه املنطقة أن تنعم باالستقرار وال أن تعتمد
على نفسها ،فماذا يفعلون؟ يشعلون النزاعات
في أنحاء البالد؛ فيصلون باألمر إلى تقسيم
هذه األرض إلى أربع دويالت ..دولة في الغرب
تسمى (دارف��ور) ،ودولة في الشرق ،ودولة في
اجلنوب ،ودولة في الشمال (في جنوب مصر),
لقد نفذوا خطتهم هذه فعال في اجلنوب ،ودب
النزاع بني الشمال واجل�ن��وب ،وأق��روا أن حق
تقرير املصير بانفصال أه��ل اجلنوب سينفذ
بعد أي��ام من اآلن ،وبعد أن مت لهم ما أرادوه
في اجلنوب ،التفتوا إلى الغرب وأشعلوا فيه نار
الفتنة واخلالف سعيا وراء حق تقرير املصير
هناك أيضاً ،ومن املؤكد أن النزاع سيصل إلى
الشرق عن قريب.
أعزائي ..أعرفتم اآلن ملاذا يذهب (كارتر) رئيس
مجلس الكنائس ال�ع��امل��ي إل��ى اجل �ن��وب دائماً؟
أت��درون أن  13وزي��را من وزراء أوروب��ا وأمريكا
زاروا إل��ى دارف��ور في السنوات األخ�ي��رة فقط؟
وبالطبع وكالعادة ال العالم اإلسالمي وال العربي
يهمه األمر ،فال حترك وال تفاعل وال حتى شجب
أو اس �ت �ن �ك��ار ،ب ��ل ت �ق��اع��س وصمت
رهيب ،وال حول وال قوة إال بالله.
ت�ل�ك��م أع��زائ��ي ه��ي ق�ص��ة دارف� ��ور،
األرض العربية اإلسالمية ،صاحبة
أعلى نسبة من حملة كتاب الله عز
وجل ،التي تبلغ نسبة املسلمني فيها
 ،٪99أرض كانت في يوم من األيام
سلطنة إسالمية ،لها سلطان عظيم
اسمه علي بن دينار ،يكسو الكعبة.
ن �س��أل ال �ل��ه ح �س��ن ال �ع �م��ل وحسن
اخلامتة ..اللهم آمني.
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األعشاب الطبيعية..
منحة قد تتحول لمحنة!

الفرق ��ان  28 - 614مـح ��رم 1432ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/1/ 3 -م

فعالة للقضاء على األمراض ،بدء ًا من احلضارة
عرفت احلضارات القدمية األعشاب الطبيعية بوصفها وسيلة ّ
الفرعونية وحتى احلضارة الهندية التي حتظى فيها األعشاب الطبيعية مبكانة كبيرة في عالج الكثير من
األمراض ،وقد كان العرب أصحاب السبق في التداوي باألعشاب الطبيعية ،بل التعامل معها بوصفهاعلم ًا له
قواعد وأصول ،وهم أول من قاموا بتأليف موسوعات ومذكرات تتناول بالتفصيل كيفية التداوي باألعشاب
الطبيعية ،ومازال املختصون يعتمدون هذه املؤلفات بوصفها مراجع طبية قيمة حتى عصرنا احلالي.
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وقد شهد هذا العلم تطوراً كبيراً على أيدي
علماء املسلمني ف��ي العصر ال��ذه�ب��ي للطب
اإلسالمي كابن البيطار الذي أطلق عليه إمام
النباتيني وعلماء األعشاب ،والبيروني صاحب
كتاب الصيدلة وهو من كبار العشابني الذين
كانوا يعاجلون املرضى بالنباتات الطبيعية.
وم ��ع ال �ت �ط��ور ال���ذي ي�ش�ه��ده ق �ط��اع التصنيع
الدوائي في العصر احلديث استبدلت العقاقير
التقليدية بالعالجات املتطورة احلديثة ،وفي
اآلون��ة األخيرة ومع ظهور دع��اوى العودة إلى
الطبيعة أصبح عالم األعشاب الطبيعية سوقاً
رائجة مربحة ،ووصل األمر حد املتاجرة بصحة

حتقيق :هالة الصاوي
الكثيرين ممن ينساقون وراء ه��ذه الدعايات
التي تزخر بها وسائل اإلع�لام املختلفة سواء
أكانت مكتوبة أو مرئية حتت مسمى “الطب
البديل” ،ولألسف ..يلجأ الكثيرون ملثل هذه
ال��وص�ف��ات مجهولة امل �ص��در دون اك �ت��راث ملا
قد يترتب على استخدامها من آث��ار جانبية،
وس�ن�ح��اول م��ن خ�لال ه��ذا التحقيق الوقوف
على م��دى اإلق�ب��ال على مثل ه��ذه الوصفات،
وه��ل ه��ي داء أم دواء ،وأه��م الضوابط التي
حتكم استخدام هذه األعشاب بوصفها وسيلة

للتداوي سواء استخدمت في صورتها الطبيعية
أو ضمن وصفة عالجية.
ضوابط
ويرى د .خالد عبد الرحمن استشاري اجلراحة
أن للتداوي باألعشاب الطبيعية أهمية كبيرة،
فقد ت��داوى بها رسولنا الكرمي [ وأصحابه،
لكن العالج باألعشاب ال بد أن يكون له ضوابط
وأه �م �ه��ا أن ت �ك��ون ه ��ذه األع� �ش ��اب مضمونة
املصدر ،وأن يقتصر التعامل مع األعشاب على
املراكز الطبية والعلمية املعتمدة ،وذلك لتحديد
اجل��رع��ة امل�لائ�م��ة لكل م��ري��ض وم��دى مالءمة
العشبة حلالة املريض العامة حتى ال يترتب على

الدوائية واردة في أن��واع الطب كلها ،ونسبة
كبيرة منها حت��دث ف��ي الطب احل��دي��ث ،فقد
أثبتت التحاليل أن هناك خلطات ألدوية عشبية
وأخرى طبية حديثة تستخدم لتخفيف الوزن
تسبب الفشل الكلوي وتلف الكبد وسرطان
القولون ،مشيراً إلى أن هذه الوصفات وغيرها
م��ن اخل�ل�ط��ات ال�ت��ي ت ��ر ّوج على أن�ه��ا صاحلة
لعالج أكثر م��ن عشرة أم��راض ف��ي آن واحد
الهدف األول واألخير وراءها هو هدف ربحي
بحت ،مطالباً ب�ض��رورة تدخل وزارة الصحة
لتصحيح أوض ��اع م��راك��ز ال�ع�لاج باألعشاب،
ووضع ضوابط لها ملنع الدخالء على املهنة من
العمل باسمها ،وإحل��اق الضرر مبن يتعاملون
بها من املرضى فضال عن رواج سمعة سيئة
لهذا النوع من الطب.
تأثير لطيف
ومن جانبه أشار الدكتور محمد رأفت عبد الله
رئيس قسم األدوية بكلية الصيدلة في جامعة
أم القرى ،إلى أن األعشاب الطبيعية منحة من
منح املولى ع َّز وج َّل لبني البشر خلقها للتداوي
بها من األم��راض حتقيقاً للحديث الشريف:
«إن الله لم يخلق داء إال جعل له دواء» ،ونوضح
بداية أن التأثير العالجي لألعشاب الطبيعية
لطيف – ال نقول ضعيف – أي إنه غير حاد
ومعتدل ،ويحدث تدريجياً ويعود ذلك إلى أمرين،
أولهما :أن كمية املادة الفعالة في العشب نسبة
إلى وزن أو حجم املتناول لها تعد قليلة مقارنة
ب��ال��دواء املستخلص أو املصنع ،وثانيهما :أن
األعشاب في حالتها الطبيعية توجد بها مواد
أخرى كثيرة قد تخفف من تأثير املادة الفعالة
بها أو حتد من سرعة امتصاصها ،ومن هنا
فاستخدام األعشاب لعالج احلاالت الطارئة أو
األمراض احلادة التي حتتاج إلى تدخل عالجي
سريع قد يكون غير مالئم.
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استخدامها بشكل عشوائي تعارض مع عقاقير
أخ��رى يتناولها أو م��ا ش��اب��ه ذل��ك ،ف�لا ب��د أن
تستخدم العقاقير معلومة املصدر التي أقرتها
هيئة الغذاء وال��دواء ووزارة الصحة .ويضيف
د .خالد :إن من اخلطأ أن نتصور أن التداوي
باألعشاب آم��ن مت��ام�اً ،فهناك أعشاب يسبب
استخدامها أضراراً جسيمة للصحة العامة مثل
استخدام األعشاب الطبيعية كبديل لألنسولني
في حاالت السكري فقد يترتب على مثل هذا
حدوث مضاعفات حادة للمرضى مثل غيبوبة
السكر ،ويلجأ البعض أي�ض�اً الستخدام هذه
املواد املجهولة مع اجلروح مما يترتب عليها آثار
بالغة اخلطورة ،مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع
وسائل اإلعالم التي تر ّوج ملثل هذه األشياء بكل
حزم ،وأن تفرض عليها رقابة مشددة خلطورة
األشياء التي تر ّوجها على الصحة العامة.
الفائدة املرجوة
وأوض���ح رض��ا ال�ش�م��ري اخل�ب�ي��ر ف��ي األدوي ��ة
العشبية أن ك��ل ش ��يء ف��ي احل �ي��اة ل��ه ضرر
ونفع حتى املاء له أضرار ومنافع ،وأن األدوية
العشبية تعد أقل ضرراً من غيرها؛ ألن األغلب
في األدوي��ة العشبية هو ما يُسمى باألعشاب
ال �ل �ط �ي �ف��ة ال� �ت ��ي ل �ي��س ل �ه��ا س �م �ي��ات وميتد
استخدامها حتى لألطفال حديثي الوالدة.
وأشار الشمري إلى أن املختصني أكدوا قدرة
األدوية العشبية على عالج أمراض مستعصية
مشددين على أنه لكي حتصل الفائدة املرجوة
من التداوي باألعشاب يجب أن يخضع هذا
النوع من األدوي��ة لعدة ش��روط من أهمها أن
تكون العشبة أو األج��زاء النباتية التي حتتوي
على املادة الف َّعالة قد جمعت ونظفت وجففت
وخزنت حتت معايير علمية صحيحة ،فض ً
ال
ع��ن تعبئتها ب�ش�ك��ل س�ل�ي��م ون�ظ�ي��ف م��ع ذكر
تاريخ صالحيتها وأضرارها اجلانبية وحتديد
اجلرعة املالئمة للصغار والكبار ،وإخضاعها
للرقابة الصحية كما هو احلال بالنسبة لألدوية
املصنعة وأن تطبق عليها ش��روط وإجراءات
التسجيل بوزارة الصحة.
ً
وأردف الشمري قائ ً
ال :إن من النادر جدا وجود
أضرار لألدوية العشبية في حال استخدامها
ح�س��ب وص �ف��ة اخل�ب�ي��ر ب �ه��ا ،إال أن األخطاء

اخللطات التي تروج على
أنها صاحلة لعالج أكثر من
عشرة أمراض في آن واحد
هدفها هو الربح املادي

أما في احل��االت املزمنة أو الوقاية من بعض
األمراض كحساسية الصدر واألرق واإلمساك
فهناك م��ن األع �ش��اب م��ا يستخدم لعالجها
بكفاءة عالية ،فمث ً
ال في حاالت التهاب جدار
امل �ع��دة غير البكتيري ف��اس�ت�خ��دام الشيح أو
ال�ب��اب��وجن يعاجله بكفاءة ليس لها مثيل ،في
حني أنه ال يجدي في العالج الطارئ لقرحة
املعدة النازفة ،والزجنبيل مث ً
ال له تأثير فائق
ف��ي تنشيط ال� ��دورة ال��دم��وي��ة وزي� ��ادة سيولة
ال��دم ولكن ه��ذا التأثير يحتاج إل��ى أسبوع أو
أسبوعني ليبدأ في الظهور وه��و ما ال يالئم
منع اجللطات املتوقعة بعد قسطرة القلب أو
جراحات الشرايني التاجية على سبيل املثال.
عنصر أمان
وي��وض��ح د .محمد عبد ال�ل��ه أن لطف تأثير
األع �ش��اب وب ��طء مفعولها ي�ع��د عنصر أمان
ضد الوصول إلى جرعات مفرطة أو سامة،
أي إنها من ه��ذه الناحية تعد أكثر أماناً من
األدوي� ��ة املستخلصة أو امل�ص�ن�ع��ة ،وخالصة
القول أن الفوائد العالجية لألعشاب الطبيعية
ال ينكرها منصف ،ول�ك��ن يجب معرفة متى
تستخدم وكيف؟ فنحن ال نرجحها على األدوية
املصنعة وال نرجح األخيرة عليها ،فلكل موقعه
على اخلريطة العالجية ،والقاعدة هي اتباع
اإلرش � ��ادات العاملية ف��ي م�ج��ال ال �ت��داوي من
األم��راض ،وع��دم اللجوء من تلقاء أنفسنا أو
بنصائح يوجهها لنا األصدقاء من دون علم.
وأردف د .محمد عبد الله قائ ً
ال :هناك كلمة
أخ �ي��رة ال ب��د م�ن�ه��ا وه ��ي أن ه �ن��اك شروطاً
ل�لاس �ت �خ��دام اآلم� ��ن ل�لأع �ش��اب ،أه �م �ه��ا هو
احلصول عليها من مصدر موثوق منه ،فهناك
العديد من الشركات املتخصصة التي تقوم
ب��زرع ه��ذه األعشاب في بيئة زراعية مالئمة
وآمنة ،وجمعها بطريقة علمية سليمة ،وغالباً
م��ا ت�ك��ون معتمدة م��ن وزارة الصحة ف��ي بلد
املنشأ ومرخصا لها بالعمل في هذا املجال،
مضيفاً أن من الشروط املهمة أيضاً للتداوي
باألعشاب أن تكون هناك معايير لهذه األعشاب
من قبل الشركة املنتجة لتحديد نسبة املادة أو
امل��واد الفعالة بطريقة علمية سليمة ،وجتهيز
العشب على شكل جرعات محددة في أكياس
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أو أقراص مث ً
ال حتى يتجنب املريض احلصول
على جرعة زائدة منه.
ويشير د .محمد عبد ال�ل��ه ب��أص��اب��ع االتهام
لوسائل اإلعالم التي تر ّوج للوصفات مجهولة
املصدر موضحاً أن القاعدة التي يجب أن تتبع
إعالمياً هي أن ال��دواء ليس سلعة استهالكية
ميكن تشجيع املستهلك على ش��رائ�ه��ا ،فهذا
منحى شديد اخل�ط��ورة يجب ع��دم االنسياق
فيه ،فاملريض أسير آلمال الشفاء ،ويجب عدم
العزف على أوت��ار األم��ل بالشفاء ب��أي وسيلة
إع�لان�ي��ة ال تلميحاً وال تصريحاً؛ لكي يظل
املفهوم السائد هو أن كل دواء سم ال يتم اللجوء
إليه إال للضرورة ،فكل دواء سم ،واجلرعة هي
التي حت��دد النفع أو الضرر من ورائ��ه -حتى
ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات واألم�ل��اح وامل� �ع ��ادن ال �ت��ي يظن
الكثيرون أنها خالية من األع��راض اجلانبية
واألض��رار؛ إذ ي��ؤدي جت��اوز احلاجة إليها إلى
استنزاف وظائف الكبد والكلى للتخلص منها.
ويلقي باملسؤولية الكبرى على وسائل اإلعالم
التي تسمح بهذه اإلعالنات سعياً وراء الربح
املادي على حساب الوعي الصحي للمتلقي ،ثم
الشركة املنتجة لهذه األدوية ،ثم املتلقي الذي
يجب توعيته ضد االنسياق وراء هذه الدعاوى
دون ح�س��اب للعواقب وال�ت��ي ق��د ي�ك��ون أقلها
هو تفاقم امل��رض لعدم احلصول على العالج

الصحيح في الوقت الصحيح.
أمر متوارث
تقول سلمى (طالبة جامعية) :إن استخدام
األع�ش��اب الطبيعية ووصفاتها معروف منذ
القدم ،وهو أمر متوارث في مجتمعاتنا ولكن
ليس كل ما هو موروث صحيحاً ،فهناك عادات
يجب مكافحتها والقضاء عليها ،فبالرغم من
ورود بعض هذه األعشاب والنباتات الطبيعية
في األحاديث النبوية الشريفة التي توضح لنا
فوائدها ،إال أن هناك استغالالً لهذه األحاديث
ال�ش��ري�ف��ة ف��ي ال �ت��روي��ج ل��وص�ف��ات ليست لها
أساس وقد يترتب على استخدامها ما ال يحمد
عقباه ،وتؤيد سلمى اللجوء ملثل هذه النباتات
الطبيعية ف��ي ع�لاج األش �ي��اء البسيطة مثل
املغص أو نزالت البرد البسيطة مع استشارة
ذوي اخلبرة من األطباء املتخصصني لتصحيح
بعض موروثاتنا اخلاطئة.
مبالغات
وتشير معالي العتيبي (مدرسة) :إلى أن املبالغات
التي حتملها الدعايات اإلعالنية هي التي تدفع
البعض إل��ى جتريب ه��ذه الوصفات أم� ً
لا في
الوصول إلى النتائج التي يقدمونها على هيئة
قبل وبعد ،وتوضح العتيبي أن أكثر الفئات تأثراً
مبثل ه��ذه اإلع�لان��ات ه��ي النساء ،فإعالنات
العناية بالشعر والبشرة تخاطب رغبتهن في

ال��وص��ول للجمال بأسرع وق��ت ممكن ،فاألمر
ي�ح�ت��اج إل��ى ت��وع�ي��ة وح �م�لات م �ض��ادة تعرض
حاالت تعرضن بالفعل لتشوهات وآثار جانبية
خطيرة نتيجة استخدام مثل هذه املنتجات التي
تباع باسم «جمالك من الطبيعة» وغيره.
فئران جتارب
أم��ا خالد بازهير موظف ف�ق��ال :إن��ه ال يلجأ
ملثل هذه الوصفات؛ ألنه يرى أن من األفضل
اللجوء إلى األطباء من ذوي اخلبرة واعتماد
على وصفاتهم م��ن األدوي���ة الطبية املجربة
وامل�ع��روف��ة واحمل ��ددة بجرعات معينة تختلف
باختالف السن أو الوزن ،وكذلك هذه األدوية
تكون آثارها اجلانبية معروفة ومحددة ،ويرى
أن مر ّوجي مثل هذه الوصفات مجهولة املصدر
ي �ع��دون امل��رض��ى ف �ئ��ران جت ��ارب ويتجاهلون
آالمهم ويستغلون أملهم في الشفاء لتحقيق
ال �ث��راء ال�س��ري��ع ،وأردف ق��ائ� ً
لا :إن استخدام
ه��ذه الوصفات من مظاهر التخلف واجلهل
خاصة في الوقت الذي يشهد تطورات كبيرة
في مجال معاجلة هذه األعشاب بشكل علمي
متطور يضمن استخدامها بشكل آمن يتناسب
مع طبيعة حالة املريض.
وصفات محيرة
وت �ق��ول ن ��ورا (رب ��ة م �ن��زل) :إن الكثيرين من
أقاربها وجيرانها يقبلون على هذه الوصفات
املعلن عنها ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام املختلفة أو
َّ
العطارين
ال�ت��ي ت��وص��ف لهم م��ن خ�لال أح��د
املشهورين بتقدمي مثل هذه األشياء ،وتستخدم
أحياناً لعالج أم��راض خطيرة مثل السرطان
أو احلصوات وحتى ملن يرغبون في اإلجناب،
وتضيف أن هذه الوصفات تأتي فع ً
ال بنتائج
إيجابية مما يشجع اآلخرين على استخدامها،
ف�ه��ذه احل ��االت ال�ت��ي تُ�ش� َف��ى باستخدام هذه
الوصفات هي أفضل دعاية لها ،وإن كانت هذه
النتائج اإليجابية على املدى القريب من دون
أن نعرف تبعاتها ،وفي املقابل أعرف أشخاصاً
تعقّدت حاالتهم املرضية وازدادت س��وءاً مع
استخدام هذه الوصفات ،فاألمر حقيقة محير
ويحتاج لنوع من التوعية من خ�لال اجلهات
املعنية بالصحة كافة.

أخبار الجمعية

دار الكتاب والسنة تفتتح طابقًا جديدًا بمدرسة اإلمام محمد بن صالح العثيمين
خان يونس :افتتحت جمعية دار الكتاب والسنة
طابقاً جديداً في مدرسة اإلمام محمد بن صالح
العثيمني التابعة للجمعية ،والواقعة في السطر
الشرقي مبحافظة خ��ان ي��ون��س ،بحضور رئيس
وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية ،ووفد كويتي ممثل
لعدد من املؤسسات اخليرية الكويتية.
وأوضح الشيخ عبدالله املصري رئيس اجلمعية أن
إنشاء طابق إضافي في مدرسة العثيمني ،يأتي
ضمن سلسلة املشاريع اإلنشائية التي تنفذها
اجلمعية ،من أج��ل االرت�ق��اء بالعملية التعليمية،
مشيداً ب��دور جلنة العالم العربي بجمعية إحياء
التراث اإلسالمي في دول��ة الكويت على دعمها
ومتويلها إلنشاء الطابق اجلديد باملدرسة.

وأكد على أن اجلمعية تسعى دوماً للتطوير والرتقاء
بالبرامج التعليمية والتربوية وص��والً إلى التميز،
مشيراً إلى أن مدرسة اإلمام العثيمني تشكل جزءاً
مهما ومميزاً من البرامج التعليمية في اجلمعية،
كونها حتتوي على مناهج إثرائية في القرآن الكرمي
والسيرة العطرة واحلديث الشريف ،ع�لاوة على
احلاسوب والتقنيات وغيرها.
وذك ��ر ال�ش�ي��خ امل �ص��ري أن ب�ن��اء ال�ط��اب��ق اجلديد
في املدرسة جاء الستيعاب كافة املراحل والعدد
املتزايد في أعداد الطالب ،خصوصاً بعد افتتاح
قسم للطالبات قبل ع��ام�ين .وع�ب��ر ع��ن تقديره
لدور جلنة العالم العربي بدولة الكويت في دعم
الشعب الفلسطيني احملاصر ،وحرصها على تنوع

برامج الدعم ،بحيث تشتمل اإلنشائية والصحية
والغذائية واإلغاثية.
من جانبه أبدى الشيخ فهد احلسنات رئيس جلنة
العالم العربي بجمعية إحياء التراث بالكويت إعجابه
بجهود وإجنازات دار الكتاب والسنة ،مثمناً تنفيذها
لهذا املشروع في فترة وجيزة ،إذ مت بناء وإنشاء
طابق إضافي جديد مبدرسة العثيمني يحتوي على
 14غرفة صفية ،ومختبرات علمية وقاعة مؤمترات
في ثالثة شهور فقط .وجدد تأكيده على استمرار
الدعم الكويتي للشعب الفلسطيني احملاصر في
قطاع غزة ،الفتاً إلى أهمية التركيز على املشاريع
التعليمية خالل املرحلة املقبلة ألهميتها في تطوير
وتنمية القدرات الفلسطينية.

في ختام دورتني شرعيتني األولى بالعقيدة واألخرى بالدعوة

ق��ال مدير مركز االرت�ق��اء لرعاية الشباب بجمعية
إحياء التراث اإلسالمي ـ الساملية عبد الرحمن عادل
الدمخي إن امل��رك��ز حريص على تطوير املشرفني
شرعياً وصقل مهاراتهم اإلدارية والتربوية  ،مشيراً
إلى أن املركز يولي اهتماما بتطوير املشرفني الذين
يقع على عاتقهم تطوير املركز وأعضائه املنتسبني
إليه.
وأوض ��ح الدمخي ف��ي تصريح صحافي أن املركز
نظم دورة للمشرفني في أسماء الله وصفاته للشيخ
عبدالوهاب السنني ،الفتا إلى أن السنني شرح كتاب
ال�ق��واع��د املثلى ف��ي أس�م��اء الله وصفاته احلسنى
ملؤلفه العالم اجلليل الشيخ محمد بن العثيمني رحمه
الله وغفر له» .وأضاف الدمخي أن «الدورة كانت كل
يوم ثالثاء من كل أسبوع،

ووقت انعقاد الدورة من بعد صالة العصر إلى صالة
املغرب في مقر املركز بالساملية واشترك فيها 15
مشاركا ،مشيرا إلى أن هذه الدورة تعزز عقيدة أهل
السنة واجلماعة في أسماء الله وصفاته والقواعد
العلمية املستنبطة م��ن ال�ك�ت��اب وال �س �ن��ة ،وكذلك
تناولت هذه ال��دورة الشبه امللقاة على أسماء الله
تعالى وصفاته وكيفية الرد عليها ،والعمل وفق منهج
واعتقاد أهل السنة واجلماعة وفهم السلف الصالح
واجتناب االعتقاد الفاسد من التضليل والتحريف
والتمثيل والتأويل والتشبيه والعياذ بالله».
على الصعيد نفسه ،ذك��ر الدمخي أن املركز نظم
دورة أخرى للمشرفني كذلك في شرح كتاب األصول
العلمية ل �ل��دع��وة السلفية مل��ؤل�ف��ه فضيلة الشيخ
عبدالرحمن عبداخلالق  ،التي قدمها األستاذ في

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية الدكتور عادل
جاسم املسبحي ،وكانت الدورة كل يوم أحد أسبوع
ووق��ت أنعقادها من بعد ص�لاة العصر إل��ى صالة
املغرب في مقر املركز في منطقة الساملية.
وع��ن ال�ه��دف م��ن ال ��دورة ،ب�ّي�نّ الدمخي أن الدورة
تهدف إلى إملام املشرفني باألصول العلمية للدعوة
السلفية وفق الكتاب والسنة النبوية التي يجب على
كل داعية معرفتها حتى تستقيم دعوته ويوافق فيها
قدوة اجلميع نبينا محمدا [ كذلك تناولت هذه
الدورة تعريف املشارك باألهداف التي ترمي إليها
الدعوة السلفية ومزاياها التي تتميز بها عن باقي
الدعوات األخرى ،مشيرا إلى أن الشيخ عبدالرحمن
عبداخلالق  -حفظه الله  -وضع في هذا الكتاب
الذي ألفه خالصة دعوته وجهده وعلمه.
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الدمخي :نهتم ر المشرفين شرعيًا وإداريًا وتربويًا
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�آراء فقهية

لماذا نهينا عن السماح ببناء الكنائس والمعابد في جزيرة العرب؟!
كتب  /أحمد عبدالرحمن الكوس

الفرق ��ان  28 - 614مـح ��رم 1432ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/1/ 3 -م

ينادي بعض اإلخ��وة بني احل�ين واآلخ��ر بضرورة التسامح واألخ��وة بني
األدي ��ان ،وق��د أقحموا وس��ط ذل��ك ض��رورة السماح ببناء الكنائس في
الكويت .وعلى الرغم من وج��ود ع��دة كنائس مرخصة وغير مرخصة
إال إنه بني عشية وضحاها ازداد عدد الكنائس حتى أنه مت منح إحدى
الكنائس أرضا مبنطقة حولي تزيد مساحتها على ستة آالف متر تقريبا،
مما فتح شهية بقية الكنائس وطوائف أخرى من الكنائس بطلب املزيد من
األراضي مجانا من بلدية الكويت ،ونقول  -وبالله التوفيق  :-إن الكويت
هي من جزيرة العرب وأرضنا أرض إسالمية لها طبيعتها اخلاصة؛ وذلك
لقربها من أرض مهد اإلسالم مكة واملدينة اللتني هما منبع الرسالة ،فإذا
ضعفت وتأثرت بتلك الديانات ضعف اإلسالم في كل العالم.
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ل��ذل��ك ن�ه��ى ال��رس��ول م�ح�م��د [ ع��ن وجود
ال�ي�ه��ود وال �ن �ص��ارى «إال ملصلحة م�ه�م��ة» في
أرض اجلزيرة؛ للمحافظة على كيان اإلسالم
وعقيدته من التأثر مرة أخرى بعقائد الشرك
وأه��ل ال�ك�ت��اب ،ل��ذا ق��ال رس��ول الله [« :ال
يجتمع فيها دينان» صحيح أخرجه مالك في
املوطأ.
وه �ن��اك رس��ال��ة للشيخ إسماعيل ب��ن محمد
األن �ص��اري ف��ي حكم ب�ن��اء الكنائس واملعابد
الشركية في بالد املسلمني ،وقد عرضها على
الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز رحمه الله
تعالى  -مبينا فيها إجماع العلماء على حترمي
ب�ن��اء ال�ك�ن��ائ��س ف��ي ال �ب�لاد اإلس�لام �ي��ة وعلى
وجوب هدمها إذا أحدثت وعلى أن بناءها في
اجلزيرة العربية كنجد واحلجاز وبلدان اخلليج
واليمن أشد إثما وأعظم جرما؛ ألن الرسول
[ أمر باخراج اليهود والنصارى واملشركني
من جزيرة ال�ع��رب ،وق��ال الشيخ اب��ن ب��از في
مقدمة هذه الرسالة« :أجمع العلماء رحمهم
ال �ل��ه ع�ل��ى حت��رمي ب �ن��اء ال�ك�ن��ائ��س ف��ي البالد
اإلسالمية وعلى وج��وب هدمها إذا أحدثت
وعلى أن بناءها في اجل��زي��رة العربية كنجد

واحل �ج��از وب �ل��دان اخلليج وال�ي�م��ن أش��د إثما
وأعظم جرماً؛ ألن الرسول [ أمر بإخراج
اليهود والنصارى واملشركني من جزيرة العرب
ونهى أن يجتمع فيها دينان».
وق ��د أف �ت��ت ه�ي�ئ��ة اإلف� �ت ��اء ب � ��وزارة األوق� ��اف
بالكويت باآلتي« :إن إنشاء أي دار للعبادة لغير
املسلمني في دار اإلسالم ال يجوز ،وكذلك ال
يجوز تأجير الدور لتكون كنائس أو معابد لغير
املسلمني؛ وذلك إلجماع علماء املسلمني أنه ال
يبقى في دار اإلسالم مكان لغير املسلمني إال
في البالد التي فتحت صلحا وأقر فيها غير
املسلمني».
وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء بالسعودية «بعدم جواز بناء الكنائس،
وبينت أن جزيرة العرب حرم اإلسالم وقاعدته
التي ال يجوز السماح أو اإلذن لكافر باختراقها
وال التجنس بجنسيتها »...وم��ن املؤسف أن
ينادي بعض الناس بالسماح ببناء الكنائس
في بالدنا؛ حتى ميكننا بناء املساجد في بالد
الكفار.
وقد أجاب الشيخ العالمة محمد بن عثيمني
ع��ن ه ��ذه ال�ش�ب�ه��ة ب �ق��ول��ه« :ه ��ذا م��ن السفه

وليست املسألة من باب املكافأة؛ اذ ليست هذه
مسائل دنيوية ،فهي مسائل دينية ،والكنائس
بيوت الكفر والشرك ،واملساجد بيوت اإلميان
واإلخالص ،فبينهما فرق ،واألرض لله ،فنحن
إذا بنينا مسجدا في أي مكان من األرض ،فقد
بنينا بيوت الله في أرض الله بخالفهم».
وقد أحسن جاللة امللك عبدالله بن عبدالعزيز
 حفظه الله تعالى ورعاه  -في جوابه املفحمردا على مقدمة أحد البرامج في لقائه باحدى
الفضائيات األمريكية وه��ي «ب��ارب��را وولتزر»
عندما طالبته ببناء معابد لغير املسلمني فكان
اجل ��واب :إن أم��اك��ن ال�ع�ب��ادة لغير املسلمني،
غير مسموح بها؛ ألن اململكة كما تعرفني هي
مهد اإلس�ل�ام ،وال�س�م��اح ب��إن�ش��اء دور عبادة
عدا املساجد في اململكة سيكون مثل مطالبة
الفاتيكان السماح ببناء مسجد لذلك نطالب
بأن تبقى بالدنا تعامل بهذه اخلصوصية.
وأذكر أني ُكنت في ضيافة العالمة الشيخ ابن
باز  -رحمه الله  -مفتي السعودية وقد دعاني
شخصيا وإخ��وان��ي الطلبة الكويتيني لتناول
الغداء في ضيافته مبنزله في الرياض عندما
كنت أدرس باجلامعة في سنة 1984م تقريبا،
وكان املجلس يغص باملشايخ وأوصانا الشيخ
رحمه الله بأهمية ال��دع��وة ال��ى الله تعالى،
فانبرى أحد املشايخ وق��ال :يا شيخ بالكويت
ت��وج��د كنائس وه ��ذا ال ي��ج��وز !!..ف��رد عليه
الشيخ اب��ن ب��از بقوله« :إن ش��اء الله الشباب
ال�ك��وي�ت��ي ي�ن��اص�ح��ون والة أم��وره��م باحلكمة
واملوعظة احلسنة.»...
لذلك رأيت من واجبي أن أكتب هذه النصيحة
لله تعالى ولرسوله وألئمة املسلمني ،وهأنا
أطبق نصيحة شيخنا اب��ن ب��از  -رحمه الله
تعالى  -وأشكر اإلخوة أعضاء املجلس البلدي
بالكويت وأشيد بهم على دورهم الطيب املبارك
برفض إنشاء الكنائس.

تدريس اللغة العربية وهو ال يعرف
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ِ
ٍ
وأظ ِ
بليغة بعيدةٍ عن
�لاف بُعدِ هم عنها ،ينطقون بأخطاء
لكن كلو َمها تبل ُغ َّم��خ عظام ِلغتنا
السالمة ،بله البالغةّ ،
التي يكاد يُرى لوال أن جاء هؤالء ،طمسوا معال َم جمالها
وش ّوهوها ،حتى جعلوا أبناءنا يف ّرون منها وكأ ّنها جرباءُ
مطل ّي ٌة بالقار.
إن اله ّم والغ ّم الذي يعتلج في صدري ،ويعتمل في نفسي،
ّ
منشؤه أولئك الذين هم أق � ّل من أن يوصفوا باملتعلِّمني
ال باملعلِّمني ،فاملتعلِّ ُم يعترف بخطئه إذا أخطأ ،ويحاول
ِّ
املعتل األج��وف على حذف
تصحيحه ،أ ّما من يبني أم َر
إن هذا لهو أم ُر
حرف العلّة ال على السكون فلله أمره ،ح ّقاً ّ
املعتل األجوف ،الذي ال يص ّ ُح له ٌ
ِّ
لفظ ،وال تستقي ُم له لغ ٌة،
ُ
خال حتّى من قبول النصيحة والتعلّم ،فوا أسفا
وهو
أجوف ٍ
على ٍ
لغة بات (أربابها) من ذوي الشهادات العالية ،ذات
املذهبة ال يفقهون من عربيتهم إال االس َم ،فهم
اإلطارات
ّ
لُغاةُ
القوم و ُغواتُهم ،يفتحون أشداقهم وينفخون أوداجهم
ِ
ليقدموا لطالبهم شيئاً حسناً – حسب رأيهم – فيخرج
ّ
ً
ّ
ذلك الشيءُ سخاما يُعك ُر سما َء القاعة الدراس ّية بنفثات
ض اجلب ُل ليل َد فأرا.
أخطائهم ،كما يتمخّ ُ
نقو ُل ل�ه��ؤالء :ال ضي َر في أمركم إذا اعترفتم بجهلكم،
وصححتم ِعللَكم التي في أجوافكم ،أو ابنوا أمركم على
ّ
السكون في بيوتكم ،واعتزلوا منابرنا ،لتريحوا أبناءنا من
عناءِ نَحوِ كم الذي َع َر َ
األعراب بالفطرة السليمة،
ف خال َفه
ُ
ِ
ال بالشهادات ذات مرتبةِ
الشرف األولى .وأخيراً :سال ٌم
ِ
عليك أيتها اللغ ُة الشريفة.
د .عبداملجيد أحمد فالح

لن نصل إلى القمر!!
وليد إبراهيم األحمد
إذا كان بعضهم يرى أن يوم احلسم للمعركة الدائرة بني مجلس
األمة ورئيس احلكومة سيكون يوم األربعاء املقبل للتصويت على
ورقة عدم التعاون التي قدمها عشرة نواب بعد استجواب رئيس
احلكومة في جلسة سرية الثالثاء املاضي حركة دوران عقارب
الدولة االقتصادية واالجتماعية ستتوقف بسببها ..فإن العقارب
قد توقفت منذ مابعد التحرير حتى اليوم بفعل مهاترات نواب
املجلس وعدم وجود حكومة تتمتع بالقدرة على القرار!!
خ��روج ن��واب االستجواب للشارع بعد اجللسة وان�ط�لاق ندوات
النشطاء السياسيني بهدف شحن املواطنني إلسقاط احلكومة
لن يجدي نفعا مادامت احلكومة قد مللمت جراحها بعد املساءلة
وأكدت حضورها جلسة التصويت بثقة!
ولو كانت األخيرة متخوفة من السقوط ملا أعلنت احلضور!
سننشغل كما انشغلنا من قبل بأنفسنا ولن نتقدم خطوة مادامت
العقول تنظر ألوض��اع البلد نظرة حتد وث��أر وتصيد لألخطاء
وتصعيد شخصي مضرته أكثر من منفعته!!
الدول القريبة تطورت حتى تخطتنا بسنوات ونحن مازلنا نلعب
(القط والفأر) ولن تتبدل أوضاعنا إال إذا غيرنا اللعبة إلى لعبة
جديدة ركيزتها األساسية الثقة!
ب��اخ �ت �ص��ار :إذا ب�ق��ت احل �ك��وم��ة ف�ل��ن ي �ه��دأ ال��ن��واب وستتوالى
استجواباتهم مبناسبة ومن دون مناسبة ،وإذا (طاحت) فلن نصل
إلى القمر!!

على الطاير!

ظهور قنوات فضائية كويتية جديدة وباسلوب املعارضة الصريحة
هو إعالن صريح ألجندات قادمة سيدفع ثمنها الوطن غاليا غاليا
جدا!!
ضاع العقل فضاعت احلكمة!!
اللهم أحسن خامتتنا!!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!
waleed_yawatan@yahoo.com
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منك أيتها اللغة
عذرًا
ِ

أوضاع تحت المجهر!
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هل فل�سطني فعال حمتلة؟
مع
القراء
إشراف:

عالء الدين
مصطفى
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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..

(املرحلة األخطر) هذا أقل ما ميكن أن يقال عما
متر به القضية الفلسطينية هذه األيام ,فقد بدأت
تظهر بوادر انقالب على كل ما مت االتفاق علية منذ
عام  1992حتى هذه اللحظة ,واخلطورة أو الغرابة
في املوضوع تكمن في أن من سينقلب هذه املرة
وألول مرة هم الفلسطينيون ممثلون بالسلطة التي
يرأسها محمود عباس شخصيا!!
فالتحضيرات ه��ذه األي ��ام على ق��دم وس��اق من
ج��ان��ب السلطة الفلسطينية للتوجه إل��ى األمم
املتحدة واحملافل الدولية للمطالبة بإعالن الدولة
الفلسطينية فورا ,واألكيد ومن الطبيعي أن هذا
الطلب س�ي��واج��ه ب�ع��دم ق�ب��ول وب��رف��ض م��ن (العم
سام) هناك ،لذلك سوف يتم رفض إعالن الدولة
إم��ا صراحة جملة وتفصيال وف��ورا أو عن طريق
املماطلة واملطالبة كالعادة بفتح حوار وخطة طريق
وإبر بنج ووو ...إلخ !!
امل��ده��ش حقا وفعال ه��و السيناريو ال��ذي يس ّوق
وي ��ر ّوج ل��ه م��ن قبل السلطة الفلسطينية بقيادة

محمود ع�ب��اس ،وه��و أن��ه ف��ي حالة رف��ض إعالن
الدولة الفلسطينية (املتوقع) ,فإن السلطة ستقوم
(بحل نفسها)!! والتعامل مع اإلسرائيليني كسلطة
اح �ت�لال!! لست ضليعا ف��ي تفاصيل األزم ��ة بني
اإلسرائيليني والسلطة الفلسطينية وم��ا يحدث
فوق وحتت الطاولة ولكنني متأكد من أن فلسطني
محتلة منذ العام  1948وما تزال!!
أمتنى من كل قلبي أن يكون هذا الكالم صحيحا،
وأن ينفذ عباس ما يهدد به بغرض احلفاظ على
كرامة (اإلن �س��ان) الفلسطيني وال�ق��ادة والشعوب
العربية الذين دعموا خزعبالت ما يسمى بعملية
ال�س�لام ,وليس ألغ��راض تتعلق بأمور اقتصادية
ال �غ��رض منها ف��ي النهاية احل �ص��ول على متويل
لترميم كازينو غزة أو دعم احملافظ املالية لرجال
السلطة في (وول ستريت)! يبدو أن الفلسطينيني
هم أيضا لديهم خطة تنمية!

صالح العالج

�إف�ساد املر�أة
البعض ال يريدون حضارة وال مدنية وال تقدماً
وال رق � ّي �اً ..إن�ه��م ي��ري��دون أن ت�ك��ون امل ��رأة قريبة
منهم ..يريدونها ً
كأل مباحاً لشهواتهم ..يريدونها
سلعة مكشوفة لنزواتهم ...يريدون العبث بها كلما
أرادوا ..واملتاجرة بها في أس��واق الرذيلة ..إنهم
يريدون امرأة بغير حياء وال عفاف ..يريدون امرأة
غربية الفكر والتصور والهدف والغاية ..يريدون
ام��رأة جتيد فنون ال��رق��ص ..وتتقن أل��وان الغناء
والتمثيل ..ي��ري��دون ام��رأة متحررة من عقيدتها
وإميانها وطهرها وأخالقها وعفافها.
وه ��ؤالء ،ح��دث عنهم وال ح��رج ..إنهم يكذبون..
ويعلمون أنهم يكذبون ..يقولون :إن الدعاة إلى
الفضيلة ينظرون إل��ى امل��رأة نظرة جسدية ،أما
إذا تركت املرأة تلبس ما تشاء فسوف تختفي تلك
النظرة وس��وف يكون التعامل بني الرجل واملرأة
على أساس من االحترام املتبادل.

واحلقيقة التي ال مراء فيها تك ِّذب هذه الدعوى
وتفضح تلك املقولة.
وال��دل �ي��ل ع�ل��ى م��ا أق ��ول ه��و م��ا ي�ح��دث اآلن في
امل�ج�ت�م�ع��ات ال �ت��ي ت�ل�ب��س ف�ي�ه��ا امل� ��رأة م��ا تشاء،
وتصاحب من تشاء ..هل خف في هذه املجتمعات
سعار الشهوة؟ وهل كان التعامل فيها بني الرجل
واملرأة على أساس من االحترام املتبادل؟
يجيب عن ذلك هذه اإلحصائيات:
 - 1أظهرت إحدى اإلحصائيات أن  19مليوناً من
النساء في الواليات املتحدة ُك َّن ضحايا لعمليات
االغ �ت �ص��اب!! (ك �ت��اب :ي��وم أن اع�ت��رف��ت أمريكا
باحلقيقة).
 - 2أج���رى االحت� ��اد اإلي �ط��ال��ي ل�ل�ط��ب النفسي
استطالعاً للرأي اعترف فيه  ٪70من اإليطاليني
الرجال بأنهم خانوا زوجاتهم (تأمالت مسلم).

هاجر اخلالدي

مراحل حياة اإلنسان ،تبدأ من طفل
يدخل الروضة ،ثم ينتقل إلى املرحلة
االب�ت��دائ�ي��ة ،فعندما ت�ك��ون ل��دي��ه موهبة
في مجال ما ،يبرز هذه املوهبة ،ويشجع عليها ،ثم
يكرم عن طريق منحه جائزة أو غيرها من األشياء،
ثم ينتقل بعد ذلك إلى املرحلة املتوسطة وفي هذه
املرحلة يكبر ويعرف طريقه ،يحاول أن يجتهد في
دراس�ت��ه ،وف��ي نفس الوقت يلتحق بأحد النشاطات
امل��درس �ي��ة ف��ي خ���ارج امل ��درس ��ة ،ل�ق�ض��اء وق ��ت الفراغ
بالعمل املفيد ،ثم ينتقل إلى الثانوية ،وهناك يقدر
لنفسه ويجتهد ملستقبله للدراسة اجلامعية أو أقل،
ث��م إذا انتهى م��ن ال��دراس��ة عمل ف��ي م�ج��االت احلياة
املختلفة ،وهكذا تسير احلياة ،والله املوفق.
ال�ص�ح��ة ن�ع�م��ة م��ن ن�ع��م ال �ل��ه ،ف�م��ا ع�ل��ى اإلن��س��ان إال
احمل��اف �ظ��ة ع�ل��ى ه ��ذه ال �ص �ح��ة ،وذل���ك ب�ع�م��ل برنامج
للتغذية وال��راح��ة ،يشمل ك��ل م��ا ه��و مفيد للجسم
م��ن مم��ارس��ة ال��ري��اض��ة البدنية وال�ت�غ��ذي��ة املناسبة،
يحمل نفسه ف��وق طاقتها فيضعف جسمه عن
وال
ّ
احلركة والتنقل من مكان إلى آخر ،لقضاء احلاجيات
الضرورية لكل فرد يعيش على هذه األرض ،وأخيرا
أق ��ول :الصحة ض��روري��ة لكل إن �س��ان كبير أو صغير،
والله املوفق.

الكتب الطبية

الكتب الطبية ضرورية لكل إنسان ،فهو يحتاج إليها
ف��ي ك��ل وق ��ت ل�ي�ع��رف ط ��رق ال �ع�لاج واحمل��اف �ظ��ة على
ج�س�م��ه ،ف �ه��ذه ال�ك�ت��ب م�ت��وف��رة ف��ي امل�ك�ت�ب��ات العامة
أو م�ك�ت�ب��ات ال�ق��رط��اس�ي��ة ،للبيع ب�ع�ن��اوي��ن مختلفة،
وموضوعات مختلفة ،وطبعات متعددة من دور نشر
عريقة في هذا املجال.

يوسف علي الفزيع

إن ال� �س� �ع ��ي ف� ��ي ه� ��داي� ��ة اخللق
م �ط �ل��ب ش ��رع ��ي م �ت��أك��د ع �ل��ى كل
م��ن يستطيع عمله أن يعمله ،وإن
أح �س��ن ال��وس��ائ��ل ف��ي حتقيق ذلك
دعوة الناس بالقرآن والسنة ،وبيان
احل��ق لهم ،واستعطافهم وحضهم
على األع �م��ال الصاحلة واألخالق
الفاضلة بالترغيب ،وب�ي��ان م��ا في
ذل��ك من األج��ر واملثوبة ،وإقناعهم
ب �س �ل��وك ط��ري��ق اخل �ي��ر ع��ن طريق
احلوار واجل��دال بالتي هي أحسن؛
ف�ق��د ق ��ال ال �ل��ه ت �ع��ال��ى{ :ق ��ل إمنا
أن��ذرك��م ب��ال��وح��ي} (األن�ب�ي��اء،)45 :
وق���ال ت �ع��ال��ى{ :وأوح � ��ي إل ��ي هذا
القرآن ألنذركم به} (األنعام،)19 :
وق��ال تعالى{ :ادع إل��ى سبيل ربك
باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادلهم
بالتي هي أحسن} (النحل.)125 :
وال م��ان��ع أي� �ض� �اً م ��ن استخدام
أي وسيلة أخ��رى ال تشتمل على
م �ح��رم ك��اس�ت�خ��دام م��ا ال يشتمل
ع �ل��ى احمل� �ظ���ورات م ��ن الوسائل
اإلع�لام�ي��ة ،وأم��ا م��ا اشتمل على
احمل� ��رم ف �ه��و مم �ن��وع ش��رع��اً ولن
ي��ؤت��ي أك �ل��ه؛ ألن ال�غ��اي��ة عندنا ال
تبرر الوسيلة ،ومل��ا ف��ي احلديث:

«إن الرجل ليحرم ال��رزق بالذنب
يصيبه» .رواه أحمد.
استخدام التقنيات احلديثة
في الدعوة إلى الله:
وال يشك أحد أن التقنيات احلديثة
اليوم بلغت درجة كبيرة من التقدم،
وه ��ي ت�س�ت�خ��دم ألغ� ��راض متعددة
سواء أكانت تلك األغراض مشروعة
أو ممنوعة ،وص��ار الكل يتفنن في
ع��رض م��ا ل��دي��ه سعياً للتأثير في
اآلخ ��ري ��ن ،وم ��ن امل��ج��االت الطيبة
التي استخدمت فيها تلك التقنيات
ال��دع��وة إل��ى الله سبحانه وتعالى،
ب �ه��دف ت��ذك �ي��ر امل��ؤم �ن�ين بدينهم،
ودع ��وة غيرهم إل��ى اإلمي ��ان بالله
 عز وجل  -املعبود بحق؛ اتباعاًألمره سبحانه{ :ادع إلى سبيل ربك
باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادلهم
بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم
مب ��ن ض ��ل ع ��ن س�ب�ي�ل��ه وه���و أعلم
باملهتدين} (ال�ن�ح��ل )125 :وقوله
تعالي{ :ومن أحسن قوالً ممن دعا
إل��ى الله وعمل صاحلاً وق��ال إنني
من املسلمني} (فصلت.)33 :
عذوب اإلبراهيم
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�أهمية الدعوة �إىل الله
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همسة
تصحيحية

شموليـة خلـق األمانـة
د .بس ــام الشـطـي

< األمانة صفة مالزمة للمؤمن وشاملة لكل جوانب
حياته ،وإذا استمر عليها استحق التأييد والنصرة
من الله تبارك وتعالى ،فها هي ذي ابنة شعيب تطلب
إلى والدها أن يستأجر موسى  -عليه السالم { -يأبت
استئجره إن خير من استأجرت القوي األمني}.
ولقد رب��ط النبي[ بني األم��ان��ة واإلمي���ان بالله ومالئكته
وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر وخيره وشره وما وقر في
ً
قائال« :ال إميان ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عهد
الصدر،
ل��ه» ،واألم�ين ينال محبة رب��ه تعالى ومحبة نبيه[ ،ففي
احلديث الذي حسنه األلباني في حتقيق مشكاة املصابيح،
ق��ال« :من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا
حدث ،وليؤد أمانته إذا أئتمن».
< واألمانة تشتمل على كل العبادات والتكاليف الشرعية
واألخ�لاق��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��ؤدي��ه��ا امل��س��ل��م ب��إخ�لاص ومراقبة
وص��دق ،ويظهر ذل��ك على اجل���وارح ،فمثال احملافظة على
سالمة الوضوء وااللتزام بحسن إقامة الصالة تغرس في
العبد مراقبة ربه في كل األح��وال ،فيكون أمينا عليها
وعلى كل أحواله؛ فتحقق له البركة في أعماله وحياته
ومن ضيعها كان ملا سواها أضيع{ :والذين هم ألماناتهم
وعهدهم راعون}.
< مسؤولية الوقت والشباب والعمر وحفظ املسؤولية
جتاه الوالدين والزوجة واألبناء وأداء املسؤولية
جتاه اخل��دم واجليران وتقوى الله في الواجبات
وحفظ الدماء واألعراض وسالمة اليد واللسان،
كلها داخلة في األمانة ،ففي احلديث« :واملؤمن
من أمنه الناس على دمائهم وأم��وال��ه��م» رواه
الترمذي.
< وصية النبي[ في حجة الوداع بأمانة
ً
قائال« :فاتقوا الله في النساء،
الزوجة
ف���إن���ك���م أخ����ذمت����وه����ن ب����أم����ان ال���ل���ه،
واس��ت��ح��ل��ل��ت��م ف���روج���ه���ن بكلمة

الله» رواه مسلم.
فتوفر لها متطلبات احلياة األساسية وتوجيهها التوجيه
السليم ،وحتفظها بالستر والعفاف وحفظ األسرار واحملبة
الصادقة ،وتدعو الله عز وجل لها وتكافئها باملال والكلمة
الطيبة والهدايا املقدرة.
< األم��ان��ة ف��ي الوظيفة وأداء العمل ب��إخ�لاص ومراقبته،
وااللتزام بالوقت ،وحسن األداء على الوجه الصحيح ،ورعاية
مصالح العمل ،وعدم أخذ شيء من مكان العمل ولو كان يسيرا
حلديث« :من استعملناه منكم على عمل ،فكتمنا مخيطا فما
فوقه كان غلوال يأتي به يوم القيامة» رواه مسلم.
وال يجوز أخذ الهدايا ممن له مصلحة أثناء العمل كأن متيزه
على باقي املراجعني أو تعطيه ماال يستحقه أو تغض الطرف
عنه ،فلما استعمل النبي[ ابن اللتبية على زكاة املواشي
إلي ،فقال[« :أفال
فعندما رجع قال :هذا لكم وهذا أهدي ّ
قعد في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم ال».
واملوظف يقبل النصيحة ويحلم ويصبر على اآلخرين وإن
اتهموه زورا وبهتانا وهو يراقب ربه ويرجو ما عنده ،فها هو
ذا أبو بكر الصديق يوم توليه اخلالفة يقول« :إن أحسنت
فأعينوني ،وإن اسأت فقوموني» ويحرم استغالل الوظيفة
ل�لأغ��راض الشخصية حل��دي��ث« :م��ن ول��ي م��ن أم��ر املسلمني
فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله ال يقبل الله
شيئا ّ
منه صرفا وال عدال حتى يدخله جهنم» رواه احلاكم.
< حتى في السفر ك��ان النبي[ يوصي أصحابه باألمانة
ً
قائال« :استودع الله دينك
ومراقبة ربه في السر والعالنية،
وأمانتك وخواتيم عملك» .يا لها من وصية عظيمة يحتاجها
الصغير والكبير.
حقا إن األمانة شاملة لكل جوانب احلياة وقد حملها
اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال ،فعليه استخدام
العدل في كل حياته مع احلميم والعدو،
وعليه أن يتعلم حتى ال يقع في
اخليانة وهو جاهل.

همسة تصحيحية

