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املراسالت

السالم عليكم
سعت  التي  التمرد  حلركة  بالتصدي  البحرين  فعلت  حسنا 
إلعاثة الفساد في البلد عن طريق إغالق الطرق واملستشفيات، 
ال��ن��اس ف��ي بيوتهم وط��رق��ه��م حت��ت مسمى  واالع���ت���داء ع��ل��ى 
املطالبة باحلقوق املدنية، وحسنا فعلت دول اخلليج مجتمعة 

بدعم البحرين باملال والدعم العسكري للتصدي للفتنة.
إن محاولة تصوير ما فعلته املعارضة البحرينية بأنه انتفاضة 
إال  هو  ما  واليمن(  ومصر  تونس  النتفاضات  )مشابهة  شعبية 

ضحك على الذقون، وتزوير للحقائق.
أطراف  حتركها  طائفية  حركة  إال  ه��ي  م��ا  االنتفاضة  فهذه 
خارجية وعلى رأسها إيران وحزب الله اللبناني والعراقي، وقد 
صورا  ورف��ع��ت  البحريني  الشعب  على  غريبة  ش��ع��ارات  رفعت 
ملشايخ دين من اخلارج، كما أن قيادتها قد اعترفوا بزياراتهم 
ألطراف خارجية والتنسيق معها، وعندما تطوعت دول اخلليج 
للدفاع  اتفاق قدمي بينها  بإرسال قوات درع اجلزيرة مبوجب 
أكثر  الفعل اإلي��ران��ي��ة  ك��ان��ت ردة  ال��ب��ح��ري��ن،  ل��دع��م  امل��ش��ت��رك 
م���ن غ��ري��ب��ة، ح��ي��ث ه����ددت إي���ران 
في  الشيعة  حلماية  بالتدخل 
البحرين، فهل هذه انتفاضة 
شعبية؟ أم مؤامرة إيرانية 
ت�����س�����ت�����ه�����دف اح�����ت�����الل 
طريق  ع����ن  ال���ب���ح���ري���ن 
اخ�������ت�������الق م���ش���ك���الت 
تستعجل  داخ���ل���ي���ة 

التدخل؟!
لقد قامت إيران في 

واغتيال  العربية  األح��واز  منطقة  باحتالل  الشاة  حكم  عهد 
القتل  الشيخ خزعل عام 1936، ثم أعملت في شعبها  أميرها 
مستمر  إي��ران  في  املاللي  نظام  وم��ازال  واالضطهاد  والتشريد 
في سياسة قمع األحوازين بالرغم من أن نسبة كبيرة منهم 
لها أطماع فارسية في  إي��ران  أن  الشيعة، وه��ذا يدلنا على  من 
وباللباس  ت���ارة  الطائفي  باللباس  تلبيسها  حت���اول  املنطقة 
ال��دي��ن��ي ت���ارة أخ���رى، ك��ذل��ك ف��إن إي���ران ق��د طالبت م���رارا في 
لها، وبدال من  لها واعتبارها تابعة  البحرين  الشاة بضم  عهد 
فإنه  االستعمارية،  األط��م��اع  تلك  م��ن  امل��الل��ي  نظام  يتبرء  أن 
اجلزر  احتالل  أن  كما  املناسبات،  من  كثير  في  عليها  أصر  قد 
اإلماراتية الثالث عام 1961 داللة واضحة على أن إيران دولة 
يحتاج  ال  اخلليج  البتالع  مخططها  وأن  استعمارية،  فارسية 
بهدف  ال  األسنان،  حتى  للتسلح  اليوم  تسعى  وهي  دليل،  إلى 
التصدي ألعداء اإلسالم، ولكن لتحقيق أطماعها في اخلليج 

والدول اإلسالمية على حن غفلة من أهلها.
إن العرب واملسلمن يتحملون اللوم على كل ذلك بسبب غفلتهم 
قضاياهم  ع��ن  األم���ور  ب��ت��واف��ه  وانشغالهم  وتفرقهم  ون��وم��ه��م 
الستعمار  ويسعى  بهم  يطمع  اجلميع  جعل  مم��ا  امل��ص��ي��ري��ة، 
بالدهم واستالب ثرواتهم، فهل نلوم األعداء على معاداتنا؟ أم 

نلوم أنفسنا على الغفلة والتفرق في مواجهة األعداء؟!
من  بطانة  تتخذوا  ال  آمنوا  الذين  أيها  }يا  تعالى:  الله  يقول 
من  البغضاء  بدت  قد  عنتم  ما  ودوا  خباال  يألونكم  ال  دونكم 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم اآليات إن كنتم 

تعقلون{
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< هل يجوز لإلنسان أن ينّصب نفسه حكمًا 
ع��ل��ى غ��ي��ره ف��ي ك��ل امل���واق���ف؟ وم��ت��ى يسوغ 
أن يقول: هذا خبيث، وهذا  شرعًا للشخص 

غير ذلك؟
> ال يصلح لإلنسان أن ينّصب نفسه حكماً على 
الناس وينسى نفسه، بل على اإلنسان أن ينظر إلى 
عيوب نفسه أوالً قبل أن ينظر إلى عيوب غيره·· 
آمراً  إلخوانه  ناصحاً  نفسه  املسلم  نّصب  إن  لكن 
وال  طّيب  ش��يء  فهذا  املنكر  عن  وناهياً  باملعروف 
يقول  ال��ن��اس،  على  حكماً  نفسه  نّصب  إن��ه  ي��ق��ال: 
 َ بَينْ ِلُحوا  َفَأصنْ ���َوةٌ  ِإخنْ ُ��ؤنِْم��نُ��وَن  املنْ ���ا  َ }ِإَنّ تعالى:  الله 
أََخ��َوينْ��ُك��منْ{ )احل��ج��رات: 10(، وال��رس��ول ] يقول: 
»املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً«، ويقول 
تََعاَونُوانْ  َوى َوالَ  الله تعالى: }َوتََعاَونُوانْ َعلَى النْبِرّ َوالتَّقنْ
َواِن{ )املائدة: 2(، ويقول ]: )الدين  َعلَى اإِلثنِْم َوالنُْعدنْ
النصيحة( قالوا: ملن يا رسول الله؟ قال: »لله ولكتابه 
ولرسوله وألئمة املسلمي وعامتهم« رواه اإلمام مسلم 
في »صحيحه« )74/1( من حديث متيم الداري [، 
ويقول ]: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 
لنفسه« رواه اإلمام البخاري في »صحيحه« )9/1( من 

حديث أنس رضي الله عنه·
ثم يحاول إصالح  أوالً  نفسه  أن يصلح  اإلنسان  وعلى 
إليهم،  والنصيحة  لهم  اخلير  محبة  ب��اب  من  اآلخرين 
وليس من باب تنقيص اآلخرين أو التماس عيوبهم؛ فإن 
ه��ذا ه��و م��ا نهى عنه اإلس���الم، وإن��ا ف��ي ح��ب اخلير 

لهم·
ذلك··  غير  وه��ذا  خبيث  هذا  اإلنسان:  لقول  وبالنسبة 
في  ذل��ك  يقول  أن  شرعاً  له  يسوغ  ال  املسلم  فاإلنسان 
حق أخيه املسلم إال إذا كان معروفاً باالنحراف ومعروفاً 
باملقاصد السيئة، من يعرف حاله يجب عليه أن يقول ما 
يعلم عن خبثه وانحرافه إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة 
دينية بأن يحذر الناس منه حتى ميكنهم مقاومة خطره، 
أما إذا قال ذلك ملجرد النيل منه أو ملجرد الذم فهذا ال 

يجوز؛ ألن هذا يصبح تعرضاً شخصياً ال مصلحة فيه·
وال شك أن احلكم على الناس يحتاج إلى روية وتثّبت·· 

فاإلنسان ال يعتمد على ظنه، والله تعالى يقول: }يََأيَُّها 
ِنّ ِإثنٌْم  ِنّ ِإَنّ بَعنَْض الَظّ َن الَظّ ِمّ تَِنبُوا َكِثيراً  الَِّذيَن آَمنُوا اجنْ
)احلجرات:   } بَعنْضاً  بَّعنُْضُكم  يَغنْتَب  َواَل  ُسوا  َسّ َتَ َواَل 

·)12
املوضوع  ه��ذا  في  يعتمد  أال  اإلنسان  على  يجب  كذلك 
على خبر فاسق·· فالله تعالى يقول: }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 
ِبَجَهالٍَة  َقونْماً  تُِصيبُوا  أَن  َفتََبَيّنُوا  ِبنََبٍأ  َفاِسٌق  َجاءُكمنْ  ِإن 
 ،)6 )احل��ج��رات:   } نَ��اِدِم��َي  َفَعلنْتُمنْ  َم��ا  َعلَى  ِبُحوا  َفتُصنْ
يحكم  وال  السيئة  الظنون  يتجنب  أن  امل��رء  على  ولهذا 
بها  ج��اء  مم��ن  األخ��ب��ار  يقبل  أال  وعليه  ظنونه،  مل��ج��رد 
إال  الناس  تثّبت، وال يحكم على  وب��دون  ب��دون متحيص 
مبوجب العلم الشرعي، فإذا كان عنده علم شرعي فإنه 
يحكم مبوجب ما ثبت لديه، أما إذا كان جاهاًل باألحكام 

الشرعية فال يجوز له احلكم على تصرفات الناس·
وعلى املرء أال يخوض في هذه املجاالت التي ليس له بها 
َع َوالنَْبَصَر  منْ ُف َما لَينَْس لََك ِبِه ِعلنٌْم ِإَنّ الَسّ تَقنْ علم: }َوالَ 
ُؤوالً { )اإلس��راء: 36(  َعننُْه َمسنْ َكاَن  أُول�ِئَك  ُكُلّ  َوالنْ��ُف��َؤاَد 
َم َرِبَّي النَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمننَْها  َا َحَرّ وقال تعالى: }ُقلنْ ِإَنّ
ِرُكوانْ ِباللِّه َما  ِقّ َوأَن تُشنْ َ َوَما بََطَن َواإِلثنَْم َوالنَْبغنَْي ِبَغينِْر احلنْ
لنْ ِبِه ُسلنَْطاناً َوأَن تَُقولُوانْ َعلَى اللِّه َما الَ تَعنْلَُموَن {  لَمنْ يُنَِزّ

)األعراف: 33(·
فالذي ليس عنده علم ال يصدر األحكام مبجرد ظنه أو 
مجرد رأيه أو ما متليه عليه نفسه، بل عليه أن يتوقف 
ألن األمر خطير جّداً، ومن رمى مؤمناً مبا ليس فيه أو 
وصفه بصفة ال تنطبق عليه فإن ذلك يرجع وباله عليه، 
كما جاء في احلديث أن اإلنسان إذا لعن من ال يستحق 
اللعنة فإن اللعنة ترجع على من قالها، وكذلك ال يجوز 
للمسلم أن يقول ألخيه: يا فاسق، أو يا كافر، أو يا خبيث 
الله تعالى:  أو ما شابه ذلك من األلقاب السيئة، يقول 
ُم  ااِلسنْ ِبئنَْس  َلنَْقاِب  ِباألنْ تَنَابَُزوا  َواَل  أَنُفَسُكمنْ  نِْمُزوا  تَل }َواَل 

مَياِن{ )احلجرات: 11(· ِ النُْفُسوُق بَعنَْد اإلنْ
وأن  املجاالت  ه��ذه  من  يتحفظ  أن  عليه  يجب  فاملسلم 
يكون عنده علم وبصيرة يستطيع احلكم بها على نفسه 
أوالً، وعلى الناس ثانياً، كما أنه يجب أن تكون عنده تؤدة 

وتثّبت وبُعد نظر وعدم تسرع في األمور·

الحكم على الناس يحتاج إلى روية وتثبت

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 
الدكتور صالح 

ابن فوزان 
الفوزان

فتاوى 
الفرقان
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الحقوق يتوصل إليها بالمطالبة 
الشرعية·· وليس بالمظاهرات

< هل من وسائل الدعوة القيام باملظاهرات 
حلل مشكالت األمة اإلسالمية؟

> دي��ن��ن��ا ل��ي��س دي����ن ف���وض���ى، دي��ن��ن��ا دين 
وسكينة،  وه�����دوء  ن��ظ��ام  ودي����ن  ان��ض��ب��اط 
واملظاهرات ليست من أعمال املسلمي وما 
كان املسلمون يعرفونها، ودين اإلسالم دين 

هدوء ودين رحمة ودين انضباط، ال فوضى 
إث���ارة ف��ن، ه��ذا ه��و دين  وال تشويش وال 
باملطالبة  إليها  يتوصل  واحلقوق  اإلس��الم، 
واملظاهرات  الشرعية،  والطرق  الشرعية 
حتدث سفك دماء وحتدث تخريب أموال؛ 

فال توز هذه األمور·

<  ورد في كتاب »املبادئ اإلسالمية 
حديث:  ال���زوج���ي���ة«  احل���ي���اة  ف���ي 
»م����ن ك����ان ل���ه ام����رأت����ان ف���م���ال إلى 
إح��داه��م��ا دون األخ����رى ج���اء يوم 
رواه  م��ائ��ل«  شقيه  وأح���د  القيامة 
ص249،  ج2  س��ن��ن��ه  ف���ي  داود  أب���و 
ورواه النسائي في سننه ج7 ص63 
م��ن حديث أب��ي ه��ري��رة رض��ي الله 
سننه  ف��ي  ال��ت��رم��ذي  ورواه  ع��ن��ه، 
ج4 ص108 بنحوه من حديث أبي 
الله عنه·· فما معنى  هريرة رضي 

احلديث السالف وما العدل؟
> احلديث معناه الوعيد في حق من 
لم يعدل بي زوجاته العدل املستطاع 
اإلنفاق  ف���ي  ب��ي��ن��ه��ن  امل����س����اواة  وه����و 
واملراد   – واملبيت  وامللبس  واملسكن 
له  بالشق هنا نصفه وميالنه عقوبة 
ألن اجل��زاء من جنس  على ج��وره – 
معاملته  ف���ي  م���ال  ف��ك��م��ا   – ال��ع��م��ل 
شقه  الله  أم��ال  لزوجته 
غير  ج���س���م���ه  وج����ع����ل 
له،  ع���ق���وب���ة  م���ع���ت���دل 
تعالى:  الله  ق��ال  وق��د 
َينِْل  املنْ ُكَلّ  يلُوانْ  مَتِ }َفاَل 
َُعلََّقِة{  َكاملنْ َف��تَ��َذُروَه��ا 

)النساء: 129(·

بعقل  ال��غ��رب  ح��ض��ارة  على  نقبل  ه��ل   >
مستنير لتحقيق نهضة إسالمية كبرى؟

من  الكثير  عندها  اآلن  الغربية  ال���دول   <
املستجدات التي يفتقدها املسلمون وعندهم 
شرور كثيرة؛ لهذا أرى أنه ال يجوز للمسلمي 

أو رفضه كله، بل  الغرب  ل��دى  أخ��ذ كل ما 
ينفع  ما  وأخذ  التمحيص  عليهم  الواجب 

منه وم��ا ي��واف��ق دي��ن��ه وم��ا أرشد 
إل��ي��ه ك��ت��اب��ن��ا، وت����رك ما 

الدين  منه  ر  ح��َذّ
ونهانا عنه·

ال يجوز للمسلم أخذ كل ما لدى 
الغرب·· دون تمحيص

العدل بين 
الزوجات

< ك��ي��ف ن��ف��ّرق ب��ن ال��س��ك��وت ع��ن الفنت 
فيها  اخل�������وض  ع������دم  وب������ن  امل������ذم������وم، 

احملمود؟
> الفن ال يتكلم فيها إال أهل العلم والبصيرة 
وليس الكل يتكلم فيها، إذا تكلم اجلهال في 
الفن زادت الفن أما إذا تكلم العلماء فيها 

ال  فالفن  الله،  ب��إذن  تطفأ  فإنها  وبينوها 
أهل  فيها  يتكلم  وإن��ا  فيها كل أحد  يتكلم 
احلق  يعرفون  الذين  البصيرة  وأه��ل  العلم 
م��ن ال��ب��اط��ل وي��ع��رف��ون ك��ي��ف ي��ت��ك��ل��م��ون، ال 
ويفتي  ويتكلم  الفن  في  واح��د  كل  يخوض 

ويقول·

إذا تكلم الجهال في الفتن 
زادوها فتنة

< ما املراد بالفنت؟ وما موقف املسلم 
التي يجب عدم  الفنت  بيان  منها مع 
اخل������وض ف��ي��ه��ا وال����ف����نت ال���ت���ي جتب 

مواجهتها؟
بالفتنة:  وامل����راد  ف��ت��ن��ة،  ج��م��ع  ال��ف��ن:   <
والولد،  امل��ال  كفتنة  واالمتحان،  االبتالء 
وفن  شبهات،  فن  نوعي:  على  والفن 
العقائد  ه��ي:  الشبهات،  ففن  ش��ه��وات، 

الفاسدة والبدع والشكوك واألوهام، وفن 
الشهوات: كفتنة املال والولد، وفتنة الزنى، 
والسرقة، وشرب املسكر – إلى غير ذلك 
أن  جميعها  الفن  من  املسلم  وموقف   –
على  ينكر  وأن  من شرها،  بالله  يستعيذ 
مروجيها ويجاهدهم، ويسعى في إبعادها 
عن نفسه وعن إخوانه املسلمي، ويبطل 

شبهات الدعاة إلى الفن·

اإلنكار على مروجي الفتن·· واجب 
ويبطل شبهات الداعين لها
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المحليات

أن  القحطاني  وه��ف  ب��ن  سعيد  د.  الشيخ  أك��د 
الله  توحيد  حتقيق  ف��ي  تكمن  املسلمني  وح���دة 
باحلياة  ينعموا  أن  أرادوا  إن  وأن��ه��م  وع��ب��ادت��ه, 
االلتزام  فعليهم  واآلخ�����رة  ال��دن��ي��ا  ف��ي  ال��ط��ي��ب��ة 
ال��ش��رك.  ج��اء ذل��ك في  بالتوحيد اخلالص من 
احملاضرة القاها القحطاني حتت عنوان »وحدة 
املسلمني« في افتتاح امللتقى الربيعي التاسع عشر 
الذي تقيمه جمعية إحياء التراث اإلسالمي فرع 
محافظة اجلهراء حتت شعار »واعتصموا بحبل 
الله جميعا« بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون 
م��س��اج��د محافظة  ب������إدارة  اإلس���الم���ي���ة مم��ث��ل��ة 
اجلهراء وذلك في مسجد عقال الظفيري, حيث 
الشمري.  فرحان  د.  اجلمعية  فرع  رئيس  رحب 
محاضرته  بداية  في  القحطاني  د.  واستعرض 

الذي  عنه  الله  رضي  اليمان  بن  حذيفة  حديث 
يقول فيه: »كان الناس يسألون رسول الله] عن 
اخلير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني« 
موضحا أن في هذا احلديث طريقا يدل املسلم 
امل��خ��ارج وحدة  وم��ن أعظم  ال��ف��ن,  م��ن  للخروج 
تعالى واالعتصام  الله  إلى  املسلمني مبا يقربهم 

به والقيام بحقوقه.
واضاف ان أعظم احلقوق التي يجب على املسلم 
االلتزام بها هي في حق الله تعالى على عباده, 
الله  يعينهم  بحقه  املسلمون  يفي  أن  فبمجرد 
وينصرهم ويجعل األمن متحققا بينهم, الفتا إلى 
أن عبادة الله وحده ال شريك له هي من أعظم 

هذه احلقوق التي جتب على اجلميع.
اسم  الله هي  عبادة  إن  قائال:  القحطاني  وتابع 
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»تـراث الـجـهـراء«: إلطـالق     ملتقى: }واعتصموا بحبل اهلل جميعا{
التراث  إح���ي���اء  ج��م��ع��ي��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
اجلهراء  محافظة  ف��رع  اإلس��ام��ي 
للعام  ال����دع����وي  امل��ل��ت��ق��ى  إلط�����اق 
ال��ت��اس��ع ع��ش��ر ع��ل��ى ال��ت��وال��ي حتت 
الله  ب��ح��ب��ل  ش���ع���ار: }واع���ت���ص���م���وا 
اخلميس  ي������وم  وذل�������ك  ج���م���ي���ع���ا{ 
وزارة  مع  بالتعاون  م��ارس   17 املقبل 
األوقاف والشؤون اإلسامية ممثلة 

اجلهراء  محافظة  مساجد  ب���إدارة 
في مسجد عقا الظفيري بجانب 
د.فرحان  وأش��ار  اجل��ه��راء.  سنترال 
عبيد الشمري رئيس جمعية إحياء 
محافظة  ف���رع  اإلس���ام���ي  ال���ت���راث 
يأتي  امللتقى  ه��ذا  أن  إل��ى  اجل��ه��راء 
ف��ي إط���ار ال��دع��وة إل��ى ال��ل��ه تبارك 
بوصايا  التمسك  وض��رورة  وتعالى، 

ه���ذا ال��دي��ن ال��ع��ظ��ي��م ال���ذي يدعو 
فهما  والسنة،  بالكتاب  لاعتصام 
واألساسيان  الوحيدان  الطريقان 
الفتا  واآلخ���رة،  الدنيا  ف��ي  للنجاة 
إلى أن امللتقى يسلط األضواء هذا 
والتفرق  التنازع  مشكلة  على  العام 
ب��األم��ة وال��ت��ي بسبب  ال��ت��ي حتيط 
ب��ع��ده��ا ع���ن ك���ت���اب ال���ل���ه ع���ز وجل 

تعلن رئيسة اللجنة النسائية � فرع األندلس 
اإلسالمي  التراث  إحياء  جلمعية  والتابعة 
عن بدء أنشطتها الربيعية لهذا العام  خالل 
األش��ه��ر ال��ق��ادم��ة, موجهه ال��دع��وة ال��ى كل 
واملناطق  األن��دل��س  منطقة  وفتيات  ن��س��اء 
امل���ج���اورة ل��ل��ت��ف��اع��ل واالس���ت���ف���ادة م��ن هذه 
تقدمها  ال��ت��ي  وامل��ف��ي��دة  املتنوعة  األنشطة 
جلان ومراكز اللجنة والتي هي وفق اآلتي: 

اللجنة الثقافية: 
دعوة تقدمها مسؤولة اللجنة الثقافية لكل 
النساء والفتيات حلضور درسها األسبوعي 

مساًء مبقر   7  :  5 الساعة  من  ي��وم سبت  كل 
اللجنة باألندلس وسلسلة جديدة من ال��دورات 
الفقهية )أسماء الله احلسنى, سياط القلوب( 
ودروس العقيدة )العقيدة أوالً.. لو تعلمون!!!( 
هذا فضاًل عن تفسير كتاب الله اجلزء السادس 

والعشرين. 
القرآن  لتحفيظ   احلكيم  الذكر  مركز  ثانياً: 
مع  الربيعية  نشاطاته  أول��ى  ب��دأ  ال��ذي  الكرمي 
حفظ  حلقة  وه��ي  للفتيات,  ال��ري��اح��ني  حلقة 
وجتويد للفتيات من الصف األول االبتدائي إلى 

اجلامعة, كل يوم سبت. 

اللجنة النسائية ـ فرع األندلس بإحياء التراث تعلن عن بدء 
أنشطتها الربيعية لهذا العام  

جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال 
ظاهرة وباطنة, مبينا أن وحدة العبادة للمسلمني 
وتعزيز  املسلمني  بني  الفرقة  لنبذ  الطريق  هي 
أجلّها  ومن  درج��ات  املسلم  أعمال  ألن  وحدتهم؛ 
وأعظمها توحيد الله, فمن عمل صاحلا من رجل 
أو امرأة وهو مؤمن إميانا خالصا ال تشوبه شوائب 
الله حياة طيبة, وأوضح القحطاني  شرك أحياه 
أنه مبا أن لله حقا على العباد في عبادته دون أن 
يشركوا به شيئا فإن للعباد حقا على الله في حال 
حتقيق ذلك: أنه ال يعذب من ال يشرك به شيئا.

ولفت إلى أن التوحيد يستلزم االبتعاد عن املعاصي 
وال���ذن���وب واالل���ت���زام ب��ال��واج��ب��ات, ف���إذا أخلص 
اإلنسان لله كّفر عنه ذنوبه, وأوضح أن التوحيد 
يقترف  من  يكون  فال  وتبطله  تنقصه  ق��وادح  له 
املعاصي والسيئات كامل التوحيد, مستدركا بأنه 

اللجنة االجتماعية : 
أعلنت مسؤولة اللجنة االجتماعية عن استعداد 
اللجنة من خالل معرضها الدائم مبقر اللجنة 
من:  ال��ن��س��اء  متطلبات  ك��ل  لتوفير  ب��األن��دل��س 
)نقابات متعددة األشكال واملقاسات, خمارات 
بأنواعها وأحجامها املختلفة, قفازات, بوشيات 
بألوانها  ال��ص��الة  أث����واب  ال��ق��ص��ات,  م��ت��ن��وع��ة 
وأح��ج��ام��ه��ا وأش��ك��ال��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة, ج�����وارب, 
عطور  م��ت��ن��وع��ة,  ه��داي��ا  ال��ع��م��رة,  مستلزمات 
ورشوش, دراريع وغيرها من املعروضات التي 

حتتاجها كل النساء.

ملتقى  اف���ت���ت���اح  ف���ي 
»تراث اجلهراء« 
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لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  أش��ادت 
ال��ك��وي��ت لندائها  ب��س��رع��ة اس��ت��ج��اب��ة  ال��الج��ئ��ني 
الكويتي  ال��ه��الل األح��م��ر  ت��ب��رع  اإلن��س��ان��ي عبر 
مببلغ مليون دوالر أميركي, وذلك ملساعدتها في 

أداء مهامها اإلنسانية.
وقال املمثل اإلقليمي باإلنابة في مكتب املفوضية 
العليا في السعودية ودول مجلس التعاون حمدي 
بخاري في كلمة له في مؤمتر صحافي خاص 
عن  الناجم  امللح  اإلنساني  الوضع  إن  بالتبرع: 
إلى  أدى  ال���ذي  ليبيا,  ف��ي  اجل��اري��ة  األح����داث 
ت��دف��ق ه��ائ��ل ل��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني إل���ى حدود 
إلى االستجابة  باملفوضية  املجاورة, دفع  الدول 

اإلنسانية السريعة.
وأض����اف ب��خ��اري أن امل��ف��وض��ي��ة ح��رص��ت على 
ال��وج��ود امل��ي��دان��ي ل��ف��رق ال��ط��وارئ منذ حدوث 
توفير  بهدف  الهائلة,  اإلنسانية  التدفقات  تلك 
القيام  ث��م  وم��ن  وامل��ل��ح��ة,  األول��ي��ة  احتياجاتهم 

بإجالئهم إلى بالدهم عبر اجلو والبحر والبر.
هذه  بداية  منذ  النازحني  إجمالي  أن  وأوض��ح 
معظمهم  ُوج��د  شخصا,   315434 بلغ  األزم���ة 
على احلدود التونسية الليبية, واحلدود املصرية 
الليبية, مضيفا أن عدد النازحني على احلدود 
احلدود  وعلى  212262 شخصا,  بلغ  التونسية 
مع  احل���دود  وع��ل��ى  98188 شخصا,  امل��ص��ري��ة 
النيجر  ح��دود  وعلى  شخصا,   1725 اجل��زائ��ر 

2205 أشخاص, وفي إيطاليا 1054 شخصا.
وقال بخاري: إنه من أجل توفير الدعم الدولي 
الالزم وحشد املوارد, قامت املفوضية ومنظمة 

الهجرة الدولية بإطالق نداء إنساني عاجل في 
اجل��اري, جلميع احلكومات  م��ارس  الثاني من 
في العالم لتوفير اإلمكانات اجلوية والبحرية, 

والدعم املالي لتلك اجلهود اإلنسانية.
مناشدة  بإطالق  قامت  املفوضية  أن  وأض��اف 
الدول  م���ارس جلميع  م��ن  ال��راب��ع  ف��ي  عاجلة 
الدولي  اإلنساني  العمل  مجال  في  والشركاء 
األوض����اع  مل��واج��ه��ة  دوالر,  م��ل��ي��ون   32 مب��ب��ل��غ 
مع  الليبية,  احل��دود  على  املتفاقمة  اإلنسانية 

الدول املجاورة وأيضا داخل ليبيا.
وذكر أن التبرع الكرمي مببلغ مليون دوالر أميركي 
من الكويت من ضمن االستجابات األولى لهذا 
النداء اإلنساني العاجل في التوقيت املناسب. 
وأعرب عن الشكر والتقدير لسمو أمير البالد, 
واحلكومة الكويتية متمثلة بسمو رئيس مجلس 
وإل���ى جمعية  ن��اص��ر احمل��م��د,  الشيخ  ال����وزراء 
برئيسها  متمثلة  ال��ك��وي��ت��ي��ة,  األح��م��ر  ال��ه��الل 

برجس البرجس على هذه املنحة.
التزام  لتؤكد مدى  املنحة جاءت  أن هذه  وبني 
الكويت بدعم اجلهود اإلنسانية اخليرية بشكل 

عام, ودعم جهود املفوضية بشكل خاص.
من جانبها أكدت مديرة مكتب املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في دولة الكويت 
مؤسساتها  عبر  الكويت  دعم  أن  حمدان  حنان 
قائم  إن��ه  حيث  باجلديد,  ليس  قطاعاتها  وك��ل 
عبر اتفاقية التعاون املشترك املوقعة عام 1996, 
مشيدة بالدور والدعم الكبير الذي تقدمه جمعية 

الهالل األحمر إلجناح عمل املفوضية.

مفوضية الالجئين تشيد بتبرع الكويت 
بمليون دوالر  

»تـراث الـجـهـراء«: إلطـالق     ملتقى: }واعتصموا بحبل اهلل جميعا{
ملا  أدت  ال��ت��ي  ه��ي   [ نبينه  وس��ن��ة 
املسلم  يعيشها  أوض��اع  من  إليه  أدت 
وحسبنا في ذلك قوله تعالى }ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 

مستقيم{.
سوف  امللتقى  أن  الشمري  وأض��اف 
أيام  ثاثة  م��دى  على  يستضيف 

واملشايخ  والعلماء  الدعاة  من  ثلة 
األف��اض��ل وع��ل��ى رأس��ه��م الشيخ د. 
س��ع��ي��د ب���ن وه���ف ال��ق��ح��ط��ان��ي من 
اململكة العربية السعودية  والشيخ 
الكويت  م���ن  امل���ط���ي���رات  د.ع������ادل 

والشيخ د. إبراهيم بوبشيت  
فعاليات  أن  ال���ش���م���ري  وأوض�������ح 

على  تقتصر  ال  امللتقى  وب��رن��ام��ج 
تنظيم احملاضرات والندوات وإمنا 
قرآنية  م��س��اب��ق��ة  أي���ض���ا  ت��ش��م��ل 
حلفظ سورة النور للشباب، كما أن 
هناك جوائز تشجيعية للحضور 
حيث خصص للنساء مكان ملتابعة 

هذه الفعاليات.

التوحيد  ق��وادح  من  يخاف  أن  املسلم  على  يجب 
عليه  إبراهيم  بسيدنا  املثل  ضاربا  تنقصه,  لئال 
في  الشرك  من  نفسه  على  خ��اف  ال��ذي  السالم 
نعبد األصنام{  أن  تعالى: }واجنبني وبني  قوله 
فإذا كان األنبياء وهم أرفع درجة ومنزلة يخافون 
م��ن ال��وق��وع ف��ي ال��ش��رك ف��إن��ه م��ن ب��اب أول���ى أن 

يخاف من املسلم من ذلك  في جميع العصور.
وب��ني أن ال��ش��رك ن��وع��ان: ش��رك أكبر يخرج من 
يقوم  أن  وهو في حال  التوحيد  ويبطل  اإلس��الم 
اإلن��س��ان ب��أي ن��وع م��ن أن���واع ال��ع��ب��ادة لغير الله 
وشرك  والرهبة,  واخل��وف  واالستغاثة  كالدعاء 
أصغر ميثل كل وسيلة قولية أو فعلية تفضي إلى 
باللسان  يتعلق  ما  منها  فالقولية  األكبر,  الشرك 
الله,  غير  القولية  بألفاظه  اإلنسان  يعبد  حيث 
والفعلية منها أفعال التبرك وتعليق التمائم التي 

ال تنفع وال تضر.

مركز الهدى للجاليات النسائية: 
أعلنت مسؤولة جلنة الدعوة واإلرشاد ومركز 
الدورة  ب��دء  ع��ن  النسائية  للجاليات  ال��ه��دى 
ال��س��ادس��ة ل����دروس اجل��ال��ي��ات  ي���وم الثالثاء 
املوافق 4 / 1 / 2011 م من الساعة 5 : 7.30 
مساًء  ودروس جديدة بكل اللغات في كل من  
وحفظ  وال��س��ي��رة  واألخ����الق  وال��ف��ق��ه  العقيدة 

القرآن واألدعية املأثورة وتعليم اللغة العربية 
اللجنة الطابية � مركز الثريا للفتيات : 

أعلنت مسؤولة اللجنة الطالبية � مركز الثريا 
للفتيات عن إقامة امللتقى األول ملركز الثريا 
للفتيات خالل الفترة من 10 / 3 : 28 / 4 / 
2011م حتت عنوان »أللئ و ُدرر  في ملتقى 

حياتي معاكم حتلى«.
وملزيد من االستفسار: نقال 99734385
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درا�شات �شرعية

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

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

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

َفْلَيْأُكْل  َف��ِق��ي��ًرا  َك���اَن  َق��ْول��ه }َوَم���ْن  ِف��ي  َع��اِئ��َش��َة  َع��ْن   .2130
ِبامْلَْعُروِف{ )النساء: 6(. َقاَلْت: ُأْنِزَلْت ِفي َواِلي َماِل اْلَيِتيِم، 

ِذي َيُقوُم َعَلْيِه َوُيْصِلُحُه، ِإَذا َكاَن ُمْحَتاًجا َأْن َيْأُكَل ِمْنُه. اَلّ
الشرح: احلديث رواه مسلم أيضا في التفسير من كتابه الصحيح. 
وهذه اآلية في أموال اليتامى من سورة النساء، يأمر الله سبحانه 
 - السابق  احلديث  في  ذكرنا  كما   - األيتام  أولياء  فيها  وتعالى 
بالعدل والقسط في أموال اليتامى التي يلونها، إذ يقول في أولها 
رشداً  منهم  آنستم  فإن  النكاح  بلغوا  إذا  حتى  اليتامى  }وابتلوا 
فادفعوا إليهم أموالهم وال تأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا ومن 
كان غنيا فليستعفف َوَمْن َكاَن َفِقيًرا َفلَْيْأُكْل ِباْلَْعُروِف فإذا دفعتم 
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً{ )النساء: 6(.

}وابتلوا  فيقول:  اليتامى  باختبار  أوال  فيها  تعالى  الله  فيأمر 
اليتامى{ وذلك بأن يدفع لليتيم الذي بلغ احللم شيئا من ماله 

كأن  ؟  بسفه  أم  برشد،  فيه  يتصرف  هل  وينظر  فيه،  ليتصرف 
يبذره، أو يصرفه فيما ال فائدة فيه، أو في العاصي، فبذلك يتبني 
رشده من سفهه، فإن كان ال يحسن التصرف مباله، لم يدفع له 

بقية الال؛ ألنه باق على سفهه، ولو بلغ عمرا كبيرا.
ماله  له  يدفع  فإنه  بالال،  للتصرف  تبني رشده وصالحه  إذا  أما 
كامال موفراً، لقوله تعالى: }فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم{ رشدا: يعني: صالحا في دينهم، وحفظا ألموالهم، قاله 

احلافظ ابن كثير.
وقوله: }وال تأكلوها إسرافا{ أي: مجاوزة للحد الذي أباحه الله 

لكم في اإلنفاق، ومن غير حاجة ضرورية.
وقوله: }وبداراً أن يكبروا{ أي: مبادرة قبل بلوغهم، فهم صغار ال 

ميكنهم منعكم من أخذها أو أكلها.
ثم قال سبحانه وتعالى: }َوَمن َكاَن َغِنّياً َفلَْيْستَْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقيراً 
فليستعفف  اليتيم،  مال  كان في غنية عن  ِباْلَْعُروِف{ من  َفلَْيْأُكْل 
أن  له  ينبغي  اليتامى،  أم��وال  الغني عن  منه شيئا،  يأكل  عنه فال 
يستعفف عنها؛ ألن الله سبحانه قد أغناه ، وما دام قد أغناه الله 
فال ميد بصره ويده إلى مال اليتيم، وال يأكل منه إال معه على وجه 
الشاركة، التي ال ميكن فيها الفصل، مثل أن يشتري طعاما من ماله 
ومن مال اليتيم، فيتشاركان في األكل، أو يتشاركان في السكن في 

بيت اشتري مبالهما جميعا، أو ما أشبه ذلك.
فالغني إذاً عليه أن يستعفف مبا أحل الله له من الطيبات عن مال 
اليتيم.ومن كان فقيرا محتاجا، فليأكل بالعروف، أي: مبا تعارف 

عليه الناس .
قالت عائشة رضي الله عنها: بقدر قيامه عليه. رواه البخاري. أي: 

يقدر أجرته بقدر قيامه وعمله في مال اليتيم، كالوظف لذلك.
وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل األمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)9()3(

أموال اليتامى
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فالفقير له أن يشارك اليتيم في ماله بالعروف، مبا تعارف 
عليه الناس، ال يسرف في أموال اليتامى، بحجة أنه يأكل مع 
اليتيم، وال يشتري شيئا خاصا له من مال اليتيم، كأثاث لبيته 
اليتامى،  دون  اليتامى  بأموال  يستأثر  وال  أو شيء ألوالده، 
والله سبحانه وتعالى قد حذر من أكل أموال اليتامى ظلما، 
َا يَْأُكلُوَن ِفي  فقال: }ِإَنّ الَِّذيَن يَْأُكلُوَن أَْمَواَل الَْيتَاَمى ُظلْماً ِإَنّ

بُُطوِنِهْم نَاراً َوَسَيْصلَْوَن َسِعيراً{ )النساء: 10(
قال ابن عباس: لا نزلت هذه اآلية }ِإَنّ الَِّذيَن يَْأُكلُوَن أَْمَواَل 
َا يَْأُكلُوَن ِفي بُُطوِنِهْم{ انطلق من كان عنده  الَْيتَاَمى ُظلْماً ِإَنّ
فجعل  شرابه،  من  وشرابه  طعامه،  من  طعامه  فعزل  يتيم 
يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك 
عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله ] فأنزل الله }ويسألونك 
عن اليتامى قل إصالح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 
إن  ألعنتكم  ال��ل��ه  ش��اء  ول��و  الصلح  م��ن  الفسد  يعلم  وال��ل��ه 
طعامهم  فخلطوا  ق��ال:   ،)220 )البقرة:  حكيم{  عزيز  الله 
وابن  والنسائي  أب��وداود  رواه  بطعامهم، وشرابهم بشرابهم. 

جرير في تفسيره.
 وقوله }وإن تخالطوهم{ أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم 

فال بأس.
}والله يعلم الفسد من الصلح{ أي: الله عليم مبن قصده 

ونيته اإلصالح أو اإلفساد.
فيه  والتاجرة  اليتيم  القيام بإصالح مال  اليتيم عليه  وولي 
قدر الستطاع، وتكثيره بأحسن الطرق، وأبعدها عن اخلطر، 
كما جاء في األثر عن عمر [ أنه قال: » اجتروا بأموال 

اليتامى ال تأكلها الصدقة«.
فولي اليتيم عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها: أن يقوم 
الال  يقوم على هذا  أن  الواجب،  عليه ويصلحه، وهذا هو 
وأن يصلحه ويستصلحه، وان يطلب له األحق، وأن يتجنب 
ما يهلك هذا الال أو يعطبه، بأن ينميه له ويكثره بالطرق 

الشروعة .
بالتي  إال  اليتيم  مال  يقرب  أن  أيضا  نهي  قد  اليتيم  وول��ي 
هي أحسن، قال سبحانه وتعالى: }وال تقربوا مال اليتيم إال 

بالتي هي أحسن{ )النساء: 6(.
وقال بعضهم: إن هذه اآلية نسخت قول الله تعالى: }َوَمْن 

َكاَن َفِقيراً َفلَْيْأُكْل ِباْلَْعُروِف{ )النساء: 6(.
والصحيح أن اآلية ليست منسوخة، وإنا على والي اليتيم 
فال  ال��ن��اس،  ب��ني  عليه  التعارف  يعني  ب��ال��ع��روف،  يأكل  أن 
يترف ويتوسع في أموال اليتامى ويبالغ في التمتع أو التنعم 

بالطعوم والشروب واللبوس، وإنا يأكل بقدر احلاجة.
جاء في مسند اإلمام أحمد، وأصحاب السنن إال النسائي، 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجال سأل النبي 
] فقال: » ليس لي مال، ولي يتيم« فقال ]: » ُكل من مال 
يتيمك غير مسرٍف وال مبّذر، وال متأثل ماال » رواه أحمد.

وروى ابن حبان وصححه: عن جابر [: أن رجال قال: يا 
رسول الله، فيم أضرب يتيمي؟ قال: » ما كنت ضاربا منه 

ولدك، غير واق مالك مباله، وال متأثل ماالً «.
قال:  الؤمنني عمر [  أمير  الدنيا: عن  أب��ي  اب��ن  وروى 
إن  اليتيم،  والي  الال مبنزلة  أنزلت نفسي من هذا  إني   «
استغنيت استعففت، وإن احتجت اسقترضت، فإذا أيسرت 

قضيت« وإسناده صحيح.
وه��ذا ال��رأي بناء على ق��ول من ق��ال: إن من أك��ل من مال 
اليتيم، عليه أن يقضي إذا أيسر. والقول الثاني: أن له أن 
يأكل بالعروف، دون أداء البدل. وهو الصحيح إن شاء الله. 
غير  يتيمك  م��ال  من  كل   « اليتيم:  لولي   [ النبي  فقول 
مسرف وال مبذر« التبذير واإلسراف حرمهما الله عز وجل، 
واإلسراف هو البالغة في الشيء، والتبذير  هو اإلنفاق فيما 

ال ينفع.
» وال متأثل ماال« أي: ال تتخذ لنفسك ماال جتمعه من مال 
اليتيم، وال أن تأخذ لنفسك من مال اليتيم شيئا خاصا بك، 
تؤثث  أو  لنفسك سيارة مثال،  تشتري  كأن  فيه،  له  نفع  ال 
لليتيم فيه، بل هو نفع خاص  بيتك اخل��اص، فهذا ال نفع 

بك أنت.
وقوله » غير واٍق مالك مباله« يعني: أال تتقي مالك مباله، 
مال  مالك في احلفظ واحلصون، وتصرف من  بأن تضع 
التجارة، فتضع  اليتيم ؟! هذا محرم، لكن أن تشاركه في 
في  وتشتركان  عنده  من  شيئا  يضع  وهو  عندك  من  شيئا 

الشيء الذي تنتفعان به، فال مانع في ذلك.
وهذا احلديث: فيه تفسير وبيان منه عليه الصالة والسالم، 
واحملتاج  للفقير  بالنسبة  اليتامى  أم��وال  من  األكل  مبقدار 

والوصي.
والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

�إميانيات

كلمات في العقيدة

- ملاذا تكثر من ذكر العذاب والنار وتخوف الناس 
من اآلخرة، والله تبارك وتعالى عندما أرسل موسى 
إلى فرعون قال له: }فقوال له قوال لينا لعله يتذكر 

أو يخشى{ )طه: 44(؟
- لقد علم الله أن أنفع أسلوب مع فرعون )القول 

اللني( ولذلك أمر به موسى.
قاطعني:

- ولكن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، 
وكذلك أمرنا الرسول ] بالرفق: »إن الرفق ال يكون 

في شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه«.
له  تطرقت  الذي  املوضوع  ولكن  صحيح،  كالم   -
هو العلة من إظهار اآليات للبشر، وذكرت قول الله 
أن كذب  إال  باآليات  أن نرسل  تعالى: }وما منعنا 
بها األولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 
 ،)59 )اإلسراء:  تخويفا{  إال  باآليات  نرسل  وما 
في تفسيرها قال قتادة: إن الله يخوف الناس مبا 
شاء من آياته لعلهم يذّكرون أو يرجعون، وذلك أنه 
سبحانه وتعالى إذا أعطى قوما آية طلبوها - كما 
طلب أهل مكة من الرسول ] أن يقلب لهم الصفا 
ذهبا - ثم كفروا فإن الله يستأصلهم، وذكر مثاال 
لذلك ثمود قوم صالح، فإنهم كذبوا صاحلا بعد أن 

أتتهم الناقة آية بينة، فظلموا بها.
- هل يريد الله منا أن نخاف؟

- نعم.. الله يخوفنا باآليات، ويريد منا أن نخاف 
عذاب اآلخرة كما قال تعالى: }فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد{ )ق: 45(، وقال عز وجل: }إن في 

ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة ذلك يوم مجموع 
له الناس وذلك يوم مشهود{ )هود: 103(، والرسول 
] ذكر لنا في األخبار الصحيحة أنواعا كثيرة من 
القبر،  إلى ضمة  الروح  انتزاع  ابتداء من  العذاب، 
إلى  احملشر،  في  املوقف  إلى  البرزخ،  حياة  إلى 
ومنع  الصالة،  عن  والنوم  والزنى،  الكذب،  عذاب 
الزكاة، وكنز األموال، والتعامل بالربا، وظلم الناس، 
التخويف احلقيقي، وجاء في  كثيرة ألجل  وأهوال 
وصف املؤمنني: }رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن 
يوما  الزكاة يخافون  وإيتاء  وإقام الصالة  الله  ذكر 

تتقلب فيه القلوب واألبصار{ )النور: 37(.
نعم يريد الله منا أن نخاف، نخاف غضبه، نخاف 
عذابه، نخاف ناره، وهذا الشعور - أعني اخلوف - 
هو الذي يردعنا عن املعصية والتمادي فيما يغضب 

الله.
أظهر صاحبي موافقته على وجهة نظري.

- حقاً.. نحتاج أن نقوي شعور اخلوف من الله في 
قلوبنا، حتى ننشط في طاعته ونبتعد عن معصيته؛ 
فلقد كان رسول الله ] أشد الناس خوفا من الله، 

وكذلك املالئكة من أشد اخللق خوفا من الله.
- هذا اخلوف ينبغي أن يبنى على عقيدة صحيحة 
العذاب،  من  خوف  وساوس،  إلى  يتحول  ال  حتى 
فامتناع عن املعصية، أو توبة بعد املعصية وإقالع 
أنا  أني  عبادي  }نبئ  باملغفرة،  الرجاء  مع  عنها 
األليم{  العذاب  هو  عذابي  وأن  الرحيم  الغفور 

)احلجر: 49(.

اهلل يخوفنا!
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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أوضاع تحت المجهر!

األمة  مجلس  ف��ي  )ربعنا(  لقضايا  التطرق  ع��ن  طويال  توقفنا 
وانشغلنا )ولله احلمد( بقضايانا العربية!

وقد كنا في كل خبر أو تصريح )استفزازي( نقرؤه يصدر عن 
يرتفع  اإلخ��ب��اري��ة   )sms(�ال رس��ائ��ل  أو  الصحف  عبر  أح��ده��م 
تلك  من  أه��م  هو  مبا  النشغالنا  سريعا  ننساه  ولكن  )ضغطنا( 
ال�)خرابيط( فنتطرق لألوضاع العربية املقلوبة ونؤجل )ربعنا( لعل 

وعسى تتغير النوايا وتتبدل أحوالهم نحو األفضل.. ولكن...!!
يا ناصر احملمد، ولن  ارحل  نغمة متداولة مفادها:  اآلن هناك 

نتعاون مع تلك احلكومة حتى ترحل !!
والدستور  الدستور(  )إال  بجماعة  أنفسهم  من سمو  هم  ه��ؤالء 

منهم براء براءة الذئب من دم يوسف!
يكونون عنه لسبب  أبعد ما  الدستور وهم  يرفعون شعار  هؤالء 
بسيط هو أنهم فشلوا في إزاحة رئيس احلكومة باالستجوابات 
الدستورية، وعندما فشلوا ومن خالل الدستور انتهكوا الدستور 
بالصراخ  باحلكومة  لإلطاحة  للشوارع  باخلروج  فهددوا  نفسه 

والعويل والتهييج البالدستور شعارهم !
كثيرا  معهم  وقفنا  كوننا  )ربعنا(  ونقول  ب�)ربعنا(  األج��دى  ك��ان 
ملشروعية العديد من مطالبهم وخطواتهم اإلصالحية أن يطبقوا 
الدستور بتقدمي استقاالتهم التي وعدوا بها الشعب فحنثوا في 
إقصاء  من  يتمكنوا  لم  إذا  أنفسهم  على  قطعوها  التي  اليمني 

احلكومة خارج الدائرة السياسية!!
ن��واب مجلس األم��ة من  لقد بات واضحا حتول نهج )نفر( من 
قاعة عبدالله السالم الدستورية إلى الطرقات واألرصفة واألزقة 
ولسان حالهم يقول: إما أن تستجيب احلكومة ملطالبنا وإال »يا 

قوم هلموا بنا إلى الشوارع«!!
القليلة  املبعثرة  األع��داد  شاهدنا  املشحونة  الدعوات  تلك  ومع 
انتهاء  منتظرة  استحياء  على  للتظاهر  املاضي  األسبوع  تخرج 

)الهيصة( لتعود ملنازلها!
بعضهم  ونقول  بعضهم  إليها  وص��ل  التي  ه��ذه  )التوهان(  حالة 
حتى ال )يزعل( علينا بعضهم اآلخر، أوقعتهم أيضاً  في )مطب( 

مضحك من التناقض البني !
بل  احمل��رم��ات،  من  يعد  بالدستور  املساس  لديهم  ك��ان  فبعدما 

من اخليانة العظمى، أصدروا الئحة طلبات على طبق من )نار 
مستعرة( يطالبون فيها احلكومة بتعديل الدستور رغم أنه ليس 

بقرآن منزل ولكن كانت منطلقاتهم كذلك!
رسالة !

لقضايانا  معاجلتهم  أصبحت  أن  بعد  لهم  رسالتنا  وصلت  هل 
تختزل باللجوء للشوارع وللغوغائية في الطرح في وقت نحن فيه 
في أمس احلاجة للتعقل و)الركادة(، وليس بسكب الزيت على النار 
و)شعللة( األوض��اع السياسية في البلد على غرار ما حدث في 
مصر وما يحدث اليوم في ليبيا، ثم يقولون: نؤمن بالدميقراطية 

ونطبق الدستور ونتمسك بقيادة البالد احلكيمة !!
على الطاير

يا )ربعنا( يا من تتقلدون مناصبكم في مجلس األمة وتعبرون عن 
صوت األمة كما يفترض.. أفيقوا من غفوتكم واخشوا الله في 
أنفسكم ووطنكم وناخبيكم وغيروا حكومتنا )الدايخة( بالطرق 

الدستورية !
و)الصراخ(  اخلطابية  وامل��ه��رج��ان��ات  ال��ش��وارع  لغة  مللنا  فقد 
بوابة  من  لألمة  عادت  التي  الشخصية  االستجوابات  و)هواية( 

الصحة !
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم !

وليد إبراهيم األحمد)�(

هلموا بنا إلى الشارع !!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي
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الله ]:  ق��ال رس��ول  ق��ال��ت:  الله عنها  رض��ي 
»ما زال جبريل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه 

سيورثه« أخرج البخاري ومسلم. 
بل إنه ] جعل من كمال اإلميان إكرام اجلار 
وكف األذى عنه، فعن أبي شريح العدوي قال: 
سمعت أذناي وأبصرت عيناي حني تكلم النبي 
اآلخر  واليوم  بالله  يؤمن  ك��ان  »م��ن  فقال:   [
ف��ل��ي��ك��رم ج�����اره«، وف���ي ح��دي��ث آخ���ر ع���ن أبي 
اآلخر فال  واليوم  بالله  يؤمن  كان  »من  هريرة: 
يؤذ جاره«، وقال ]: »وأحسن إلى جارك تكن 

مؤمنا« أخرجه الترمذي. 
وقد أكد النبي ] حق اجلار بنفي اإلميان عمن 
ال يكف أذاه عن جاره ، فعن أبي شريح أن النبي 
] قال: »والله ال يؤمن، والله ال يؤمن، والله ال 
»ال��ذي ال  الله؟ قال:  يؤمن« قيل: من يا رسول 
وهي  بائقة  جمع  والبوائق  بوائقه«  ج��اره  يأمن 
الذي  الشديد  واألم��ر  املهلك  والشيء  الداهية 

يوافي بغتة.
تأكيد حق  ابن بطال: »في هذا احلديث  وقال 
اليمني  وتكريره  ذل��ك،  على  لقسمه ]  اجل��ار 
ثالث مرات، وفيه نفي اإلميان عمن يؤذي جاره 
وال  الكامل،  اإلمي��ان  وم��راده  الفعل،  أو  بالقول 

شك أن العاصي غير كامل اإلميان«.
ولهذا فإن أذية اجليران سبب لورود النار؛ فعن 
الله عنه ق��ال: قال رج��ل: يا  أبي هريرة رضي 
رسول الله إن فالنة تكثر من صالتها وصدقتها 
وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: 
»هي في النار«، قال: يا رسول الله، فإن فالنة 
يذكر من قلة صيامها وصالتها، وأنها تتصدق 
باألثوار من األقط وال تؤذي جيرانها، قال: »هي 
في اجلنة« أخرجه أحمد وأثوار األقط: القطع 

من اللنب املجمد املجفف.
وملا كان التأذي من اجلار سببا للشقاء والتعاسة 
العيش والسكن فقد أمر  وعدم االستقرار في 
من  بالله  »تعوذوا  بقوله:  ذلك  من  بالتعوذ   [
البادية  ج��ار  ف��إن  املقامة؛  دار  في  السوء  ج��ار 
وف��ي لفظ:  ال��ن��س��ائ��ي،  أخ��رج��ه  ع��ن��ك«  يتحول 
»اللَُّهَمّ ِإِنّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َجاِر ُسوٍء ِفي َداِر ِإَقاَمٍة، 
ُل« أخرجه ابن أبي شيبة  َفِإَنّ َجاَر الَْباِديَِة يَتََحَوّ
في  املناوي  ق��ال:  املفرد،  األدب  في  والبخاري 
التيسير: »اللهم إني أعوذ بك من جار السوء« 
أي  امليم  بضم  املقامة«  دار  »ف��ي  ش��ّره  م��ن  أي 

شرع  بأن  به  االهتمام  وزاد  اإلسالم،  أقره  كرمي  خلق  اجلار  إكرام 
عند  تعالى  لله  العبودية  صبغة  عليه  تضفي  وآدابا  أحكاما  له 
عز  بالله  باإلميان  اجلار  إلى  اإلحسان  بربط  وذلك  به،  القيام 
وجل، وترتيب األجر اجلزيل على ذلك، ونفي اإلميان عمن يؤذي 
جيرانه، وغير ذلك من أحكام جتعل من القيام بحق اجلار قربة 

تقرب املسلم إلى ربه عز وجل.

د. وليد خالد الربيع

تعوذوا بالله من جار 
السوء في دار املقامة

احلكمـة  ضالـة املؤمن )14(

فمن اآليات التي توصي باجلار قوله عز وجل: 
}واعبدوا الله وال تشركوا به شيئا وبالوالدين 
وال��ي��ت��ام��ى واملساكني  ال��ق��رب��ى  وب���ذي  إح��س��ان��ا 
والصاحب  اجلنب  واجل��ار  القربى  ذي  واجل��ار 
باجلنب وابن السبيل وما ملكت أميانكم{ قال 
الله عز وجل  أم��ر  »أم��ا اجل��ار فقد  القرطبي: 
ذمته  برعي  والوصاية  بحقه  والقيام  بحفظه 
ت��راه سبحانه  أال   ، نبيه  لسان  كتابه وعلى  في 

أكد ذكره بعد الوالدين واألقربني«، وقال أيضا: 
ب��اجل��ار م��أم��ور بها، م��ن��دوب إليها،  »ف��ال��وص��اة 
مسلما كان أم كافرا وهو الصحيح، واإلحسان 
قد يكون مبعنى املواساة وقد يكون مبعنى حسن 

العشرة وكف األذى واحملاماة دونه«.
الوحي  أن  ج���اره  اجل���ار على  وم��ن عظيم ح��ق 
تتابع ألجله، والوصاة به تكررت تأكيدا حلقه، 
عائشة  فعن  وذم��ت��ه؛  حرمته  حلفظ  وترسيخا 
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)فإن  املالزم  والضرر  الدائم  الشّر  فإنه  الوطن 
يعظم  فال  قصيرة  فمّدته  يتحّول(  البادية  جار 

الضرر في حتملها.
شرح  في  السلفي  لقمان  محمد  الدكتور  ق��ال 
األدب املفرد: »دار املقامة: أي دار اإلقامة؛ ألن 
باالستغاثة  أحق  اإلقامة  دار  في  السيئ  اجل��ار 
منه لتتابع األذى منه، وال يزول عنه ظن األذى 

في كل حال، وهي أشد من األذى«.
املرأة الصاحلة،  السعادة:  »أربع من  وقال ]: 
وامل��س��ك��ن ال���واس���ع، واجل����ار ال��ص��ال��ح، واملركب 
الهنيء، وأربع من الشقاء: اجلار السوء، واملرأة 
السوء، واملسكن الضيق، واملركب السوء« أخرجه 

ابن حبان.
أمورا  ينتظم  كبير  معنى  اجل��ار  إلى  واإلحسان 
الشيخ  ق��ال  والصلة،  والبر  املعروف  من  كثيرة 
ابن أبي جمرة: »حفظ اجلار من كمال اإلميان، 
ويحصل  عليه،  يحافظون  اجلاهلية  أهل  وك��ان 
امتثال الوصية به بإيصال ضروب اإلحسان إليه 
بحسب الطاقة، كالهدية والسالم وطالقة الوجه 
يحتاج  فيما  ومعاونته  حاله  وتفقد  لقائه  عند 
إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب األذى عنه على 

اختالف أنواعه حسية كانت أو معنوية.
ويفترق احلال في ذلك بالنسبة للجار الصالح 
وغير الصالح، والذي يشمل اجلميع إرادة اخلير 
بالهداية  له  وال��دع��اء  باحلسنى  وموعظته  ل��ه، 

وترك اإلضرار له.
للجار ال حد  اإلحسان  أن مجال  وقد بني ] 
ألقله، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ]: 
»يا نساء املسلمات ال حتقرن جارة جلارتها ولو 
ابن حجر:  قال  البخاري،  أخرجه  فرسن شاة« 
إل���ى ج��ارت��ه��ا شيئا  ت��ه��دي  أن  »أي: ال حت��ق��رن 
ولو أنها تهدي لها ما ال ينتفع به في الظاهر، 
ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر 
بضده، وهو كناية عن التحابب والتوادد، فكأنه 
ولو حقرت،  بهدية  اجل��ارة جارتها  لتوادد  قال: 
فيتساوى في ذلك الغني والفقير، وخص النهي 
وألنهن   ، والبغضاء  امل��ودة  م��وارد  ألنهن  النساء 

أسرع انفعاال في كل منهما«.
وق��ال ] مبينا ح��رص اإلس��الم على مشاركة 
اجلار في أقل القليل حتقيقا لألخوة اإلميانية 
والتكافل االجتماعي القائم على احلب في الله: 
»يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد 
جيرانك« وف��ي رواي��ة: »ث��م انظر أه��ل بيت من 

جيرانك فأصب منهم مبعروف« أخرجه مسلم.
وج��اء في حديث معاذ قالوا: يا رس��ول الله ما 
حق اجل��ار على اجل��ار؟ فقال: »إن استقرضك 
أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، 
وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن 
أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، 
عليه  تستطل  وال  ج��ن��ازت��ه،  ات��ب��ع��ت  م���ات  وإذا 
تؤذه  وال  بإذنه،  إال  الريح  عنه  فتحجب  بالبناء 
بريح قدرك إال أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة 
فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، وال تخرج 
بها ولدك ليغيظ بها ولده« ذكره ابن حجر في 

فتح الباري 446/10.
أقرب  وب��ره  بإحسانه  يتحرى  أن  املسلم  وعلى 
اجليران إليه فاألقرب، فعن عائشة رضي الله 
لي جارين  إن  الله  يا رس��ول  قالت: قلت:  عنها 
فإلى أيهما أهدي؟ قال: »إلى أقربهما منك بابا« 
أخرجه البخاري، وذلك ألن األٌقرب من اجليران 
إلى اإلنسان يرى ما يدخل بيت جاره من خيرات 
فيتشوف لها بخالف األبعد، وقيل: ألن األقرب 
أسرع إجابة ملا يقع جلاره من املهمات وال سيما 
في أوقات الغفلة والراحة فيستحب اختصاصه 

بالصلة واإلحسان.
إث��م املعصية في حقه  ف��إن  ولعظيم حق اجل��ار 
واالع����ت����داء ع��ل��ي��ه م��ض��اع��ف، ف��ع��ن أب���ي ظبية 
الكالعي قال: سمعت املقداد بن األسود يحدث 
حرام  فقالوا:  الزنى  عن  سألهم  النبي ]  أن 
الرجل  يزني  »ألن  فقال:  ورس��ول��ه،  الله  حرمه 
بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، 
قال: وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام حرمها 
الله ورسوله، فقال: »ألن يسرق الرجل من عشرة 
أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره« 

أخرجه البخاري في األدب املفرد.
اب���ن م��س��ع��ود: أي الذنب  وق���ال ] مل��ا س��أل��ه 

ندا وهو خلقك«  لله  »أن جتعل  ق��ال:  أعظم؟ 
ذل��ك لعظيم، ثم أي؟ قال:  ل��ه: إن  ق��ال: قلته 
»أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك« قلت: 
ثم أي؟ قال: »أن تزاني حليلة جارك« أخرجه 
النووي: »وذلك يتضمن الزنى  الشيخان، قال 
إلى  قلبها  واستحالة  زوجها  على  وإفسادها 
الزاني، وذلك أفحش وهو مع امرأة اجلار أشد 
قبحا وأعظم جرما؛ ألن اجلار يتوقع من جاره 
الذب عنه وعن حرميه ويأمن بوائقه ويطمئن 
فإذا  إليه،  واإلحسان  بإكرامه  أمر  وقد  إليه، 
عليه  وإفسادها  بامرأته  بالزنى  كله  هذا  قابل 
مع متكنه منها على وجه ال يتمكن غيره منه كان 

في غاية القبح«.
ول���م ت��ف��رق ن��ص��وص ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة اآلم���رة 
املسلم وغير  ب��ني اجل��ار  إل��ى اجل��ار  باإلحسان 
امل��س��ل��م، ب��ل أط��ل��ق��ت األم���ر ب��اإلح��س��ان لعموم 
على  بيوتهم  كل من جت��اورت  ليشمل  اجل��ي��ران 
اختالف دياناتهم، إال أن اجلار املسلم تبقى له 
األفضلية في املعاملة واإلحسان والصلة الجتماع 
حق اإلسالم وحق اجلوار في جواره للمسلم، قال 
ابن حجر: »واسم اجلار يشمل املسلم والكافر، 
والغريب  والعدو،  والصديق  والفاسق،  والعابد 
واألجنبي،  والقريب  والضار،  والنافع  والبلدي، 
واألقرب دارا واألبعد، وله مراتب بعضها أعلى 
من بعض، فأعالها من اجتمعت فيه الصفات 
الواحد،  إل��ى  ج��را  وهلم  أكثرها  ثم  كلها  األول 
األخرى  ال��ص��ف��ات  ف��ي��ه  اجتمعت  م��ن  وع��ك��س��ه 
وقد  ح��ال��ه،  بحسب  ح��ق��ه  ك��ال  فيعطي  ك��ذل��ك 

تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي«.
وقد فهم الصحابة الكرام هذا املعنى وامتثلوه، 
له  ذبحت  عمرو  بن  الله  عبد  أن  مجاهد  فعن 
أهديهم جلارنا  ق��ال:  ج��اء  فلما  أهله  في  ش��اة 
اليهودي؟ أهديتم جلارنا اليهودي؟ سمعت رسول 
الله ] يقول: »ما زال جبريل يوصيني باجلار 

حتى ظننت أنه سيورثه« أخرجه الترمذي.
وجاء في األث��ر: »اجليران ثالثة: فجار له حق 
واحد وهو أدنى اجليران حقا، وجار له حقان، 
وجار له ثالثة حقوق، فأما الذي له حق واحد 
فجار مشرك وال رحم له، له حق اجلوار، وأما 
ال���ذي ل��ه ح��ق��ان ف��ج��ار مسلم ل��ه ح��ق اإلسالم 
وحق اجل��وار، وأما الذي له ثالثة حقوق فجار 
مسلم ذو رحم له حق اإلسالم وحق اجلوار وحق 

الرحم«.

واإلحسان إلى الجار 
معنى كبير ينتظم أمورا 
كثيرة من المعروف والبر 
والصلة، قال الشيخ ابن 

أبي جمرة: »حفظ الجار 
من كمال اإليمان«
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الدرس األول: تعليم سورة الفاحتة وما أمكن من 
القرآن من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا 
يجب  م��ا  وش���رح  وحتفيظا  ل��ل��ق��راءة،  وتصحيحا 
فهمه، واألربعني النووية من احلديث أو ما تيسر 

منها أو مثلها حفظا وفهما.
اخلمسة،  اإلس���ام  أرك���ان  تعليم  الثاني:  ال���درس 

وأركان اإلميان الستة واإلحسان وركنه.
الربوبية،  توحيد  التوحيد:  أركان  الثالث:  الدرس 

وتوحيد األلوهية، وتوحيد األسماء والصفات.
األكبر،  الشرك  ال��ش��رك:  أقسام  ال��راب��ع:  ال��درس 
والشرك األصغر، والشرك اخلفي والتحذير منه.

الدرس اخلامس: ضرورة االلتزام بتقوى الله، فهي 
وصية الله لعباده:

}ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 
أن اتقوا الله{ )النساء: 131(.

ب��ال��ت��أي��ي��د والنصرة:  ال��ل��ه  ال��ش��رف مب��ع��ي��ة  وه���ي 
}واتقوا الله واعلموا أن الله مع املتقني{ )البقرة: 
الله  يتقبل  }إمنا  للقبول:  وسيلة  والتقوى   ،)194
املخرج من كل  )امل��ائ��دة: 27(، وهي  املتقني{  من 
ض��ي��ق وامل��ج��ل��ب��ة ل��ل��رزق وال��وع��د ب��ال��ي��س��ر: }ومن 
ال  حيث  م��ن  وي��رزق��ه  مخرجا  ل��ه  يجعل  الله  يتق 

أمره  له من  يجعل  الله  يتق  يحتسب...{، }وم��ن 
ي��س��را{ )ال��ط��اق: 2 - 4(، }وت����زودوا ف��إن خير 

الزاد التقوى{ )البقرة: 197(.
املعاصي،  كبائر  من  التحذير  ال��س��ادس:  ال��درس 
يقول الله تعالى: }والذين ال يدعون مع الله إلها 
الله إال باحلق  التي حرم  النفس  يقتلون  آخر وال 
له  يضاعف  أثاما  يلق  ذلك  يفعل  ومن  يزنون  وال 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا{ )الفرقان: 
68 - 69(، ويقول الله تعالى: }إن جتتنبوا كبائر 
وندخلكم  سيئاتكم  عنكم  نكفر  عنه  تنهون  م��ا 

مدخا كرميا{ )النساء: 31(.
»اجتنبوا  الله ]:  رس��ول  ق��ال  الصحيحني  وف��ي 
هن؟  وما  الله  رس��ول  يا  قالوا:  املوبقات«.  السبع 
التي  النفس  وقتل  والسحر  بالله  »ال��ش��رك  ق��ال: 
اليتيم  وأك��ل مال  الربا  وأك��ل  إال باحلق  الله  حرم 
املؤمنات  احملصنات  وق��ذف  الزحف  يوم  والتولي 
الغافات«)2( اه�. ومنها: عقوق الوالدين، وقطيعة 
الرحم، وشهادة الزور، وإيذاء اجلار، وظلم الناس 
واملسكرات،  واألع�����راض،  واألم����وال  ال��دم��اء  ف��ي 
والنياحة،  والنميمة،  والغيبة  )امليسر(  والقمار 
والتشبه باجلنس اآلخر أو بغير املؤمنني، وإسبال 

الثياب للرجال وكل ما نهى الله عنه ورسوله.
لعمل  قبول  الصاحلة فا؛  النية  السابع:  ال��درس 
إال بنية خالصة للتعبد لقوله ]: »إمنا األعمال 
ن���وى...« احلديث.  م��ا  ام��رئ  لكل  وإمن��ا  بالنيات 
باحلج  ويجهر  واإلرادة،  بالقصد  القلب  ومحلها 
وال��ع��م��رة جل��ه��ره ] ب��ه��م��ا، م��ع ال��ع��ل��م بشروط 

العبادة.
وم��ن��ه اإلخ���اص ف��ي العمل ف��ي ح��ق ال��ل��ه ث��م في 
باملثل  املعاملة  الله ال النتظار  حق اآلخرين لوجه 
تعالى:  ال��ل��ه  ل��ق��ول  ات��ب��اع��ا  األج���ر؛  استعجال  أو 
}إمنا نطعمكم لوجه الله ال نريد منكم جزاء وال 
شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا{ 
)اإلنسان: 9 - 10(، ليتم وعد الله }فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا{ )اإلنسان: 

.)11
فكل عمل يجب أن يكون خالصا لله، فإن حصل 
اجلزاء والشكر دون الطلب واالنتظار، فهو فضل 
من  للجزاء  يعمل  وم��ن  للمؤمن،  وبشرى  الله  من 
غير الله؛ فسوف يقطع البر إذا لم يتم له اجلزاء 

والشكر. والله اعلم.
الدرس الثامن: في الطهارة للعبادة: بدءا بالغسل: 
الدخول في اإلس��ام حلديث قيس بن  وهو عند 
النبي] أن يغتسل مباء  أنه أسلم فأمره  عاصم 
تعالى:  الله  يقول  م��ن اجل��ن��اب��ة،  وك��ذا  وس����در)3( 
تغتسلوا{،  ح��ت��ى  سبيل  ع��اب��ري  إال  جنبا  }وال 
ف��ي احمليض  النساء  وم��ن احل��ي��ض: }ف��اع��ت��زل��وا 
وال تقربوهن حتى يطهرن{ )البقرة: 222(، وفي 
املسند ألحمد وغيره »كان] يغتسل يوم اجلمعة، 
ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر...« احلديث. 

ويبدأ الغسل بالوضوء، ثم يعمم اجلسم باملاء.
اإلسام،  وه��ي عشرة:  وش��روط��ه:  ال��وض��وء  ومنه 
تتم  حتى  قطعها  وعدم  والنية  والتمييز،  والعقل، 
الطهارة، وانقطاع موجب الوضوء، واالستنجاء أو 
وإزالة  وإباحته  املاء  وطهورة  بطاهر،  االستجمار 

وقفات فقهية )14(

يأمرون  بعض  أولياء  بعضهم  واملؤمنات  }واملؤمنون  تعالى:  الله  يقول 
باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم{ )التوبة: 71(، 
فمن أعظم املعروف تعليم اجلاهِل احلقَّ كي يعمل به حلماية نفسه 
للهالك،  وتعرضه  جهله  على  إبقاؤه  املنكرات  أشر  ومن  الهالك،  من 
فالبد من تعليم كل من ميكن تعليمه احلد األدنى من العلم في دينه، 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: »إن العالم واملتعلم في األجر سواء.. 
به  لكم  ُكِفل  ما  على  حترصون  أراكم  مالي  الناس،  سائر  في  خير  ال 
العلماء  ا ه�.وقد اهتم بذلك كثير من  وتتباطؤون عما أمرمت به؟!« 

رحمهم الله وجعلوه على هيئة دروس)1( إيضاحها كما يلي:

التعريف بالدروس المهمة لنشر فقه 
العبادة بين أفراد األمة )1(

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ
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البشرة، ودخ��ول وقت  إل��ى  ما مينع من وصوله 
الصاة في حق من حدثه دائم.

ومنه فروض الوضوء: وهي ستة: غسل الوجه، 
ومنه املضمضة، واالستنشاق، وغسل اليدين مع 
األذنان،  ومعه  ال���رأس  جميع  ومسح  املرفقني، 
واملواالة،  والترتيب  الكعبني  مع  الرجلني  وغسل 
وفي احلديث: »ويل لألعقاب من النار، أسبغوا 

الوضوء«)4(.
ال��وض��وء: وه��ي ستة: اخل��ارج من  ومنه نواقض 
السبيلني، اخلارج الفاحش )الكثير( النجس من 
اجلسد )ال��دم( وزوال العقل بنوم وغيره، ومس 

وأكل  حائل،  غير  من  دب��را  أو  قبا  باليد  الفرج 
حلم اإلبل، والردة عن اإلسام، أعاذ الله اجلميع 
النساء{  تعالى: }أو المستم  الله  قول  أما  منها، 
فاملراد به النكاح؛ ألن النبي ] قّبل بعض نسائه 
مبعنى  ال��ق��رآن  في  وورد  يتوضأ)5(.  ول��م  فصلى 
اجلماع، قال تعالى: }وإن طلقتموهن من قبل أن 

متسوهن{ )البقرة: 37(.
ومنه التيمم: إذا حل محل الوضوء والغسل، يقول 
أو  سفر  على  أو  مرضى  كنتم  }وإن  تعالى:  الله 
جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم 
جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا{ )النساء: 83(، 
وينقض التيمم ما ينقض الوضوء ورؤية املاء، إذا 
قدر على استعماله ويصلي بتيممه ما شاء فرضا 

ونفا.
تعالى:  الله  يقول  ال��ص��اة:  ف��ي  التاسع:  ال���درس 
الدين  له  الله مخلصني  ليعبدوا  إال  أم��روا  }وم��ا 
دين  وذل��ك  الزكاة  ويؤتوا  الصاة  ويقيموا  حنفاء 

القيمة{ )البينة: 5(.
وم��ن��ه ش����روط ال���ص���اة: وه���ي ت��س��ع��ة: اإلس����ام، 
والعقل، والتمييز، ورفع احلدث، وإزالة النجاسة، 
القبلة،  واستقبال  الوقت،  ودخ��ول  العورة،  وستر 
والنية ومحلها القلب. وفي الصحيحني عن النبي 
] ق��ال: »م��ن نسي ص��اة فليصل إذا ذكرها ال 
كفارة لها إال ذلك« }وأقم الصاة لذكري{ )طه: 

.)14
ومنه أركان الصاة: وهي أربعة عشر: القيام مع 
القدرة، وتكبيرة اإلحرام، وقراءة الفاحتة، والركوع، 
واالعتدال بعده، والسجود على األعضاء السبعة، 
السجدتني،  بني  واجللوس  السجود،  من  والرفع 

بني  وال��ت��رت��ي��ب  األف��ع��ال،  جميع  ف��ي  والطمأنينة 
األركان، والتشهد األخير، واجللوس له، والصاة 
املتعمد  ص��اة  وتبطل  والتسليم.   [ النبي  على 
بترك ركن، وتعاد الركعة التي لم يأت بركن منها 

نسياناً.
وم��ن��ه واج���ب���ات ال���ص���اة: وه���ي ث��م��ان��ي��ة: جميع 
الله  التكبيرات غير تكبيرة اإلحرام، وقول »سمع 
ملن حمده« لإلمام والفرد، وقول »ربنا ولك احلمد« 
الركوع،  في  العظيم«  رب��ي  »سبحان  وق��ول  للكل، 
وقول  السجود،  في  األعلى«  ربي  »سبحان  وق��ول 
األول،  والتشهد  السجدتني،  بني  لي«  اغفر  »رب 
واجللوس له، وتبطل صاة املتعمد بتركه، ويجبره 

سجود السهو للناسي لإلمام والفرد.
أم��ا ق��ول ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }وارك���ع���وا م��ع الراكعني{ 
)البقرة: 43(، أي في جماعتهم، وفي الصحيحني 
عنه] قال: »صاة اجلماعة تفضل صاة الفذ 

بسبع وعشرين درجة« اللفظ للبخاري.
وم���ن���ه س���ن ال���ص���اة وه����ي ك��ث��ي��رة، م��ن��ه��ا دعاء 
االستفتاح، وما زاد عن الفاحتة، واجلهر بالقراءة 
املغرب  من  األوليني  والركعتني  الفجر  صاة  في 
واالستسقاء،  وال��ع��ي��دي��ن،  واجل��م��ع��ة،  وال��ع��ش��اء، 
واإلسرار في الظهر والعصر واألخيرة من املغرب 
واألخيرتني من العشاء، جعل كف اليمنى على كف 
اليسرى فوق الصدر في القيام قبل الركوع وبعده، 
رفع اليدين مضمومتي األصابع حذو املنكبني عند 
تكبيرة اإلحرام، وعند الركوع، والرفع منه، وعند 
التشهد األول وما زاد عن واح��دة في  القيام من 
ولك  »ربنا  عن  زاد  وما  والسجود  الركوع  تسبيح 
احلمد« بعد الركوع، وما زاد عن مرة »ربي اغفر 

في  بالظهر  ال��رأس  ومساواة  السجدتني  بني  لي« 
مفرجتي  الركبتني  على  اليدين  ووض��ع  ال��رك��وع، 
ال��رك��وع ومضمومتي األص��اب��ع في  ف��ي  األص��اب��ع 
السجود، ومجافاة )إبعاد( العضدين عن اجلنبني، 
والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقني في 
السجود، واجللوس على الرجل اليسرى مفروشة 
ونصب اليمنى في التشهد األول بني السجدتني، 
اليمنى  ونصب  مقعدته  على  )اجللوس  وال��ت��ورك 
وجعل اليسرى حتتها( في التشهد الثاني، واإلشارة 
بالسبابة في التشهدين إلى النهاية وحتريكها عند 
الدعاء، والتبريك على محمد وآله وإبراهيم وآله 
بعد الصاة والسام عليهما في التشهد األخير، 
وملسلم عنه ]: »إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
أع��وذ بك من عذاب  إن��ي  اللهم  يقول:  أرب��ع:  من 
جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة احمليا واملمات 
ومن شر فتنة املسيح الدجال« مع مراعاة بقية ما 

ورد من السن.
إال  الكام  ثمانية:  وهي  الصاة:  مبطات  ومنه: 
واألكل  والضحك،  تبطل،  فا  واجلاهل،  للناسي 
والشرب، وانكشاف العورة، واالنحراف الكثير عن 
املتوالي، وانتقاض الطهارة،  الكثير  العبث  القبلة، 
ويعيد اإلمام وحده إذا كان محدثاً، وبذلك مضت 
ثم  بالناس  صلوا  فإنهم  الراشدين؛  اخللفاء  سنة 
يأمروا  ول��م  ف��أع��ادوا  ال��ص��اة  بعد  اجلنابة  رأوا 

الناس باإلعادة. والله أعلم)6(.
الهوامش:

1 - انظر آداب املشي إلى الصاة لإلمام املجدد، 
وزاد املستقنع للعامة املقدسي، والدروس املهمة 

للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله.
2 - رواه البخاري رقم )2615( في الوصايا وفي 

احملاربني، ومسلم رقم )89(، وغيرهما.
3 - رواه اخلمسة إال ابن ماجه، وحسنه الترمذي 

وغيرهم، انظر شرح الزركشي )76/1(.
4 - باب وجوب غسل الرجلني، مسلم رقم )566(، 

كتاب الطهارة.
 ،)502( ماجه  واب��ن   ،)179( داود  أب��و  رواه   -  5

والترمذي )86(.
6 - انظر مجموع الفتاوى البن تيمية رحمه الله: 

.)369/23(
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البحرين

وهذا يؤكد أن بعض من يسمون أنفسهم 
باملعارضة حتركهم أياد خارجية والسيما 
أن التدخالت اإليرانية ومطالباتها املتكررة 

على  خافية  تكن  لم  إليها  البحرين  لضم 
أحد، وإدراكا خلطورة األمر اتخذ العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة 

ب��إع��الن ح��ال��ة )السالمة  ق����رارا ح��اس��م��ا 
ث���الث���ة أش����ه����ر، وكلف  مل�����دة  ال���وط���ن���ي���ة( 
سلطَة  البحرين  دف��اع  لقوة  العام  القائد 
الضرورية  واإلج�����راءات  التدابير  ات��خ��اذ 
الوطن  سالمة  على  للمحافظة  ال��الزم��ة 

واملواطنني.
إيرانية  اتهامات  من  ت��ردد  عما  رده  وف��ي 
لدخول قوات درع اجلزيرة لضم البحرين 
حمد  الشيخ  البحرين  ملك  أع��رب  إليها 
لقادة  تقديره  ع��ن  خليفة  آل  عيسى  ب��ن 
شاكرا  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول 
األمن  تعزيز  ف��ي  اخل��ي��رة  ج��ه��وده��م  لهم 
وشعوبها،  املجلس  دول  ف��ي  واالس��ت��ق��رار 
مؤكدا أن وجود قوات درع اجلزيرة على 

قوات درع الجزيرة تسعى إلعادة االستقرار 
وإحباط المؤامرات الخارجية على أمن البحرين

البحرين  مملكة  في  الشغب  وأعمال  واملظاهرات  االعتصامات  تواصلت 
أكثر من شهر، وحاول املتظاهرون تعطيل كل شؤون اململكة بطريقة غير 
قانونية فضال عن مظاهر اإلخالل باألمن وتهديد املوطنن واملقيمن في 
اململكة بسبب انتشار الفوضى املقصودة رغم أن القيادة البحرينية أكدت 
لهم استعدادها للحوار وحلل جميع املطالب عن طريق احلوار، ولكنهم لم 
يتوقفوا عن نشر الفوضى في البلد وبدؤوا رفع سقف مطالبهم يوما بعد 
البالد،  من  احلاكمة  العائلة  بطرد  املطالبة  إلى  األمور  وصلت  حتى  يوم 
مما يعني انقالبا على الشرعية املتمثلة في األسرة احلاكمة البحرينية 

غير مبالن بحقوق املواطنن اآلخرين وكأن البلد ملكهم اخلاص.

مثيرو الشغب يشككون في الدور اخلليجي

كتب: عبدالقادر علي



19

ن - 2011/3/21م
الفرق���ان  624 - 16 ربي���ع اآلخ���ر  1432ه���� -  االثن���

أرض مملكة البحرين جاء في إطار التعاون 
والتنسيق الدفاعي املشترك وتفعياًل للعمل 
وأكد  التعاون،  مجلس  دول  بني  املشترك 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  أن 
واملصير  والهدف  املوقف  يعبر عن وحدة 
أن  موضحا  وشعوبه،  دول��ه  بني  املشترك 
أمن دولنا الشقيقة واستقرارها مسؤولية 

مشتركة.
التعاون  مجلس  دول  أك��دت  جانبها  وم��ن 
اخل��ل��ي��ج��ي أن ق����رار إرس�����ال ق����وات درع 
البحرين  مملكة  إل��ى  املشتركة  اجل��زي��رة 
واستقرارها،  أمنها  تعزيز  في  للمساندة 
أن  على  وش��ددت  جماعياً،  التزاماً  ميثل 
وحدة البحرين خط أحمر لن يسمح ألي 

طرف جتاوزه.
وق������ال أم�����ن ع�����ام م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون 
في  العطية،  عبدالرحمن  اخلليجي، 
إرس��ال قوات  ق��رار  إن  تصريح صحافي: 
التزاماً  مي��ث��ل  امل��ش��ت��رك��ة  اجل���زي���رة  درع 
وسالمة  البحرين  مملكة  بأمن  جماعياً 

مواطنيها واملقيمني على أرضها.
للدراسات  اخل��ل��ي��ج  م��رك��ز  م��دي��ر  وي���رى 

الهدف  أن  ال��ع��ان��ي،  دب��ي، مصطفى  ف��ي 
من نشر القوات اخلليجية في أن حكام 
األمر  ينتهي  أن  ف��ي  يرغبون  ال  اخلليج 
نظرا  ال��ن��ظ��ام؛  إس��ق��اط  إل���ى  بالبحرين 
إيران  قبل  من  مهدد  البحرين  أم��ن  ألن 
التي هي مبعظمها  البحرينية  واملعارضة 
داخليا  ليس  فالتهديد  لطهران،  موالية 
فقط بل هو خارجي أيضا، ومن هنا جاء 
التدخل بقوات درع اجلزيرة على اعتبار 
ال  البحرين  في  الداخلية  التهديدات  أن 
ميكن فيها إغفال التهديد اخلارجي من 

جانب إيران.
ال��ن��ائ��ب محمد  وف��ي ال��س��ي��اق نفسه ق��ال 
اجلزيرة  درع  ق���وات  ت��دخ��ل  إن  امل��ط��ي��ر: 

هو  األم��ن  لضبط  الشقيقة  البحرين  في 
منظومة  مع  ويتماشى  عملها،  من صميم 
كل  قبل  من  به  ومرحب  التعاون،  مجلس 
الذين  العربي  اخلليج  أبناء  من  الشرفاء 
شاملة  خليجية  وح��دة  إلى  شوقا  يتوقون 
ع��س��ك��ري��ا واق��ت��ص��ادي��ا وس��ي��اس��ي��ا ترهب 
األصدقاء  وت���ف���رح  وت��خ��زي��ه��م  األع������داء 

وترضيهم.
وأضاف أن حماية األمن الداخلي والسلم 
األهلي ألي دولة خليجية هي مسؤولية كل 
دول اخلليج مجتمعة، وال تقل أهمية عن 
رد العدوان اخلارجي، فالعدو الداخلي في 
من  فتكا  وأش��د  أخطر  األحيان  من  كثير 
العدو اخلارجي، ولألسف من يحتج على 
باألمس  املباركة  اخلليجية  اللحمة  ه��ذه 
ال��ق��ري��ب ك���ان ي��ص��ف��ق إلي����ران وه���ي متد 
احلوثيني اخلارجني على الدولة بالسالح، 
وصفق وم���ازال يصفق إلي��ران وه��ي متد 
حزب الله في لبنان بالسالح حتى يرهب 
تفرقا  وي��زي��ده  املسالم  اللبناني  الشعب 

وتشرذما.
ومن جانبه، قال النائب محمد هايف في 
هبت  اخلليج  دول  إن  صحافي:  تصريح 
وسياسيا  ماليا  البحرين  مملكة  ملساعدة 
محدود  غير  دعما  أعلنت  بل  وعسكريا، 
ل��ه��ا، م��ش��ي��را إل���ى أن��ه��ا ت��ت��ع��رض حلملة 
بل  واستقرارها  أمنها  تستهدف  شرسة 
دول  أم��ن  منظومة  تهديد  إل��ى  تتعداها 

مجلس التعاون اخلليجي. 
وقال أيضا: إن إيران لها يد فيما يحدث 
ف���ي مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن؛ إذ حت���رض عبر 
البحريني  الشعب  أفراد  بعض  مسؤوليها 
املتمثلة في  على االنقالب على الشرعية 
األسرة احلاكمة البحرينية، الفتا إلى كالم 
مستشار املرشد األعلى علي خامنئي في 
عام 2007 في وقت سابق الذي اعتبر في 
البحرين  مملكة  أن  صحافية  تصريحات 

محافظة إيرانية! 

مجلس التعاون 
اخلليجي: أمن البحرين 
ووحدته الوطنية خط 

أحمر لن يسمح ألي 
طرف بتجاوزه

< هل هذه من مطالب اإلصالح السياسي
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البحرين

تهديد إيراني
ومن املعلوم أن الدور اإليراني املتنامي في 
القوة احملورية  املنطقة وسعيها ألن تكون 
من  اخل��ل��ي��ج  دول  للسيطرة  وم��ح��اول��ت��ه��ا 
دولة  كل  لها في  مؤيدا  زرع خاليا  خالل 
احلاجة،  وق��ت  في  الستخدامها  خليجية 
وت��الع��ب��ه��ا ع��ل��ى ال��وت��ر ال��ط��ائ��ف��ي أصبح 
ولذلك يجب على  املنطقة؛  يؤرق  هاجسا 
جميع الدول اخلليجية أن تكون أكثر حذرا 
م��ن ه���ذه احمل����اوالت والس��ي��م��ا أن إيران 
رك��وب موجة  املرحلة احلالية  حت��اول في 
ما يسمى بالثورات الشعبية العربية لنشر 
أيديلوجياتها واالستفادة من األوضاع غير 
العربية؛  ال��دول  من  العديد  في  املستقرة 
في  لها  مؤيدين  وكسب  معتقداتها  لنشر 
العالم العربي، ولذلك يرى مؤسس شركة 
»ستراتفورد« للمعلومات األمريكية، وعالم 
ال��س��ي��اس��ة  ج���ورج ف��ري��دم��ان:  أن دخول 
إلى  السعودية  بقيادة  اجلزيرة  درع  قوات 
في موقف صعب؛  إي��ران  يضع  البحرين، 
ح��ي��ث ك��ان��ت إي����ران ت��أم��ل ف��ي استخدام 
زعزعة  إل��ى  ل��ل��دع��وة  البحرين  انتفاضة 
اخلطوة  لكن  العربي،  اخلليج  في  األم��ن 
البحرين،  إل��ى  قواتها  بدخول  السعودية 

فاجأت إيران.
 وهذا ما ذهب إليه وزير اإلعالم األردني 
األسبق صالح القالب الذي يرى ضرورة 
حترك مجلس التعاون اخلليجي في هذه 
السافر  اإليراني  التدخل  بات  إذ  املرحلة 
يهدد حتى وجود هذه الدولة العربية التي 
كلها  العربي  اخلليج  منطقة  بوابة  تشكل 
من الكويت في الشمال حتى سلطنة عمان 

في اجلنوب.
واملؤكد أنه لم تكن هناك أي ضرورة ملثل 
هذه القوات ولقوات عربية أخرى، لو أن 
طابع  تتخذ  بقيت  البحرين  ف��ي  املشكلة 
يأخذ  ولم  باإلصالح،  الشعبية  املطالبات 
التدخل اإليراني هذا الطابع السافر الذي 

ووجودها،  ال��دول��ة  ه��ذه  كيان  يهدد  ب��ات 
الذي لم يعد باإلمكان احتماله أو السكوت 

عنه.
والواضح أن إرسال هذه القوات الرمزية 
تدخلها،  توقف  كي  إي��ران  إلى  رسالة  هو 
الذي لم يعد باإلمكان احتماله، في الشأن 
الداخلي لدولة أثبتت، لوال هذا التدخل، 
الطيف  التفاهم مع هذا  ق��ادرة على  أنها 
املذهبي من شعبها على غرار ما جرى في 
لطمأنة  أيضا  وه��و  كثيرة،  سابقة  م��رات 
البحرينيني سنتهم وشيعتهم بأن أشقاءهم 
التهديد  تضاعف  إذا  عنهم  يتخلوا  ل��ن 

اإلقليمي لهم ولدولتهم.
وب��ال��ط��ب��ع ف���إن إي�����ران، ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل مع 
منطقة  نحو  منطلقها  أنها  على  البحرين 
مذهبية  دول��ة  إق��ام��ة  ونحو  كلها  اخلليج 
مت��ت��د م��ن ج��ن��وب ال���ع���راق ح��ت��ى املنطقة 
السعودية،  العربية  اململكة  في  الشرقية 
ق��د ب���ادرت إل��ى رف��ض إرس���ال مثل هذه 
تريد  فهي  ال��رم��زي��ة،  اخلليجية  ال��ق��وات 
الدولة  لهذه  الداخلي  بالوضع  االستفراد 
بحيث  الداخلية،  معادلتها  وقلب  العربية، 
املنطقة  لها في هذه  ارتكاز  تصبح نقطة 

ولهذا  واملهمة؛  واحلساسة  اإلستراتيجية 
وقوفهم  يعلنوا  أن  كلهم  العرب  على  فإنه 
مهددة  ب��ات��ت  شقيقة  دول����ة  ج��ان��ب  إل���ى 

بالفعل.
ومن جانبه يؤكد وزير املواصالت السابق 
شريدة املعوشرجي أن اإلنذار الذي أرسله 
إلى دول اخلليج بسبب  اإليرانيون  القادة 
إرسالهم مجموعة من قوات درع اجلزيرة 
على  البحرين  مملكة  شقيقتهم  ملساعدة 
أجواء  وتهيئة  واالس��ت��ق��رار  األم���ن  حفظ 
مناسبة حلل املشكالت املثارة وبدء عملية 
ولي  وكلف  امللك  إليها  دع��ا  التي  احل��وار 
عهده بها، يعد أمراً خطيراً وتطوراًً يخرج 
املنطقة  ويهدد  الدولية  األع��راف  كل  عن 
في  يفوق  ق��د  ل��زل��زال  ويعرضها  وأمنها، 

خطورته كل التصورات.
التهديد اإليراني السافر يحمل في طياته 
وال  الشك  تقبالن  ال  واضحتني  رسالتني 
التأويل.. األولى للحكومات اخلليجية كلها 
املنطقة  شرطي  هي  إي��ران  أن  وفحواها 
الذي يحق له، دون احلاجة إلى موافقاتهم 
أو موافقة مجلس األمن الدولي، التدخل 
في شؤونها كلما رأى املسؤولون اإليرانيون 
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ملك البحرين: وجود 
قوات درع اجلزيرة على 

أرض اململكة جاء في 
إطار التعاون والتنسيق 

الدفاعي املشترك

ف���ي ب���ي���ان ح����ول األح������داث األخ���ي���رة في 
البحرين أعلن التجمع السلفي رفضه جميع 
مظاهر العنف والصدام في البحرين داعيا 
إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف واللجوء 
إلى احلوار، مؤكدا تفاهمه طلب احلكومة 
درع اجلزيرة،  بقوات  االستعانة  البحرينية 

وجاء البيان على النحو اآلتي:
وال��س��الم على  وال��ص��الة  وكفى  لله  احلمد 

نبيه املصطفى، أما بعد،
يتابع ما يحدث  السلفي وهو  التجمع  فإن 
ال��ش��ق��ي��ق��ة ليشعر  ال��ب��ح��ري��ن  ف���ي مم��ل��ك��ة 
إليه  آل��ت  مل��ا  الشديدين  ب��األس��ى واحل���زن 
األمور من خروج على الشرعية واالنتقال 
الشعبية  واملطالب  السلمي،  االحتجاج  من 
النظام  ال���دع���وة إلس���ق���اط  إل����ى  امل���ب���ررة 

الوضع  إل��ى  االلتفات  دون  عليه  والتحريض 
اخل����اص ال����ذي ت��ع��ي��ش��ه ال��ب��ح��ري��ن ووج����وب 
والروابط  املجتمعية،  الوشائج  على  احلرص 

التاريخية هناك.
يعلن رفضه لكل مظاهر  السلفي  التجمع  إن 
فئات  ب��ني  ال��ص��دام  نحو  واالجن����راف  العنف 
الشعب البحريني ومكوناته، ويدعو إلى اجتماع 
احلوار  إل��ى  واللجوء  الصف  ووح���دة  الكلمة 
من  الشرعية  الدستورية  األدوات  واستخدام 
جانب الطرفني حقنا لدماء املسلمني وحفاظا 

على سالمة دولتهم.
احلكومة  طلب  يتفهم  السلفي  التجمع  إن 
اجلزيرة  درع  ب��ق��وات  االستعانة  البحرينية 
التي ما جاءت إال ردعا ألي تدخل خارجي، 
مما  لالستفادة  يهدف  تهديد  أي  على  وردا 

يجري على الساحة البحرينية، ويؤدي إلى 
ينعكس  قد  مما  والنظام؛  األم��ن  تقويض 

على أمن اخلليج بأكمله.
اإلخوة  ع��ل��ى  ي��ؤك��د  السلفي  التجمع  إن 
التاريخية بني الشعبني الكويتي والبحريني 
وقفة  ي��ن��س��ى  وال  م��ص��ي��ره��م��ا،  ووح������دة 
البحرين حكومة وشعبا إلى جانب الكويت 
احلكومة  ويطالب  العصيبة،  محنتها  في 
الكويتية ببذل كل جهد ميكن أن يسهم في 

إعادة السلم واألمن هناك.
وختاما فإننا نسأل الله القوي العزيز أن 
يحفظ البحرين وأهلها، ويجمع على احلق 
وإياهم  ويجنبنا  صفهم،  وي��وح��د  كلمتهم 

شرور الفنت ما ظهر منها وما بطن.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني

طالب احلكومة الكويتية ببذل اجلهد واإلسهام في إعادة األمن

التجمع السلفي يعلن رفضه مظاهر العنف 
والصدام في المجتمع البحريني

ذلك، وكأن دول اخلليج محافظات إيرانية 
ألوامر  وخاضعة  اإلي��ران��ي  للقرار  تابعة 

الولي الفقيه.
أم���ا ال��رس��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي م��وج��ه��ة إلى 
املواطنني اخلليجيني من الطائفة الشيعية 
وأنها  وراعيتهم،  حاميتهم  هي  إي��ران  بأن 
الدولة التي تهمها أمورهم، وأنها املدافعة 
عن حقوقهم، وأنها تنظر إليهم على أساس 
أنهم رعاياها وإن كانوا يعيشون كمواطنني 
في دول أخرى، وهذه الرسالة هي أخطر 
كثيراً من رسالتها األولى، وعلى املواطنني 
الشيعة في دول اخلليج العربي أن يبادروا 
ال��ت��ب��رؤ م��ن م��ق��اص��د ه���ذه الرسالة  إل���ى 
والءهم  أن  ويعلنوا  معانيها  يرفضوا  وأن 
خالص لدولهم، وأنهم يرفضون كل الذرائع 
واألطماع الفارسية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي سداً لكل أبواب الفتنة ومحافظة 

على وحدة أبناء الشعب اخلليجي.
واجلدير بالذكر أن الشيعة في البحرين، 
ال���ع���ام 1971 م���ن أجل  ق���د ص���وت���وا ف���ي 
إلى  انضمامها  وع��دم  البحرين  استقالل 
بذلك  ليثبتوا  ح��ر  اس��ت��ف��ت��اء  ف��ي  إي����ران، 
ان��ت��م��اءه��م ال��ع��رب��ي، ومل���اذا حت���اول إيران 
وبعض زعماء الشيعة في العراق التدخل 
في شؤونهم والزج باملسألة الطائفية في 
أن  املطلوب  م��ن  فإنه  وعليه  البحرين؟! 
من  بلدهم  ع��ن  ل��ل��دف��اع  صوتهم  ي��رف��ع��وا 

التدخالت اإليرانية السافرة، وأن يفرقوا 
بني القوات اخلليجية الشقيقة واملطالبات 
أصحاب  تدخالت  عن  فضال  اإلي��ران��ي��ة، 
ال��ع��راق وغ��ي��ره��م، للتأكيد  ال��ع��م��ائ��م ف��ي 
على أن مطالبهم مطالب تتعلق باإلصالح 
لها  وليس  الداخلي  البحريني  السياسي 
الذي  الطائفي  االستقطاب  بهذا  عالقة 
أن تخلقه لتصطاد في  إلى  إي��ران  تسعى 
املاء العكر وتتدخل في الشؤون الداخلية 

البحرينية.
ونقول لكل من يدعي حبه للبحرين وأهله: 
ال ميكن أن تقوم بحل املشكلة القائمة في 
ونشر  وامل��ظ��اه��رات،  بالهتافات  البحرين 
مساعدة  إل���ى  ن��ح��ت��اج  ولكننا  ال��ف��وض��ى، 
الفتنة  مثيري  أيدي  وأخذ  هناك  إخواننا 
املخلني باألمن وعلينا أن نثمن عاليا مبادرة 

سمو األمير حلل املشكلة في البحرين.
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األمة العربية متر مبرحلة عصيبة وتغيرات طالت بعض الرؤساء

ال يزال المستقبل مجهوال وال يدري المسلمون 
ماذا سيحصل في بالدهم وأنظمتهم؟

أكد عدد من العلماء أن األمة العربية واإلسالمية متر بأحداث عصيبة وعسيرة، وحدث بها تغييرات 
»الفرقان«:  ل�  حتقيق  في  وقالوا:  أحيانا.  وامللحدة  الظاملة  واألنظمة  الرؤساء  بعض  طالت  كبيرة 
أن هذه  الثورات معربن عن تخوفهم من  العربي عصفا من توابع  بالعالم  واملرج يعصف  الهرج  إن 

املشكالت من شأنها أن تضعف الدول العربية اقتصاديا ومعنويا وأن تتأخر عن ركب التقدم.
وقالوا إنه يجب على العقالء واحلكماء والعلماء في البالد العربية أن يكون لهم دور في القضاء على 
الفنت، وأن يعملوا على توعية الناس بضرورة إخماد الفنت التي تظهر في بعض البالد اإلسالمية. 
وحذروا من سفك الدماء ومن الفنت رافضن في الوقت نفسه املظاهرات والفوضى املوجودة اآلن في 

العالم العربي.

حتقيق: عالء الدين مصطفى
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االحتجاجات  مشروعية  عن  فيها  يتساءلون 
اجلماعية وج��دواه��ا، وه��ل ه��ي ص���ورة من 
ص��ور اخل���روج على احل��اك��م ؟ وم��ا املوقف 
الرموز  بعض  نرى  ومل��اذا ال  منها؟  الصحيح 
وهل  املسيرة؟  وتقود  فيها  تشارك  الدعوية 

هذا خطأ منهم أو صواب؟ 
فنقول وبالله نستعني:

مابقوم  يغير  ال  الله  }إن  تعالى:  الله  يقول 
الله بقوٍم  حتى يغيروا مابأنفسهم وإذا أراد 
سوًء افال مرد له وما لهم من دونه من واٍل{ 

الرعد .
فلله تعالى سنن ال تتغير، وقوانني ال تتبدل: 
}سنة الله التي قد خلت من قبل ولن جتد 

لسنة الله تبدياًل{. 
فالله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم، 
أي إن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على قوم 
باألمن والعزة والرزق والتمكني في األرض، 
فإنه سبحانه وتعالى ال يزيل نعمه عنهم، وال 
يسلبهم إياها، إال إذا بدلوا أحوالهم وكفروا 
ماحرم  وارتكبوا  عهده  ونقضوا  الله،  بأنعم 

عليهم.
 هذا عهد الله }ومن أوفى بعهده من الله{؟ 
فإذا فعلوا ذلك لم يكن لهم عند الله عهد وال 

ميثاق، فجرت عليهم سنة الله التي ال تتغير 
خوف،  إل��ى  يتحول  باألمن  ف��إذا  تتبدل،  وال 
والغنى يتبدل إلى فقر، والعزة تؤول إلى ذلٍة 

والتمكني إلى هوان .
وأوضح أن املتأمل اليوم في حال أمة اإلسالم 
وما أصابها من الضعف والهوان وما سلط 
عليها من الذل والصغار على أيدي أعدائها، 
اجلانب،  مهابة  أم��ة  باألمس  كانت  أن  بعد 
مصونة احلقوق، ليرى بعني احلقيقة السبب 
في ذلك كله، يرى أمًة أسرفت على نفسها 
بعيداً،  أم���داً  طغيانها  ف��ي  ومت���ادت  ك��ث��ي��راً، 
واغترت بحلم الله وعفوه، وحسبت أن ذلك 
ميهل  الله  أن  ونسيت  عنها،  الله  رض��ا  من 
وال يهمل، وما األمة إال مجموعة أفراد من 

ضمنهم أنا وأنت . 
 جت��ول أيها املسلم ف��ي دي��ار اإلس���الم  _ 
إال م��ن رح���م ال��ل��ه_ وأخ��ب��رن��ي م���اذا بقي 
م��ن احمل��رم��ات ل��م يرتكب ! وم���اذا بقي من 
الفواحش لم يذع ويعلن ! الربا صروحه في 
كل مكان قد شيدت وحصنت حرباً على الله 
ورسوله، والزنى بيوته قد أعلنت وتزينت في 
محل  حل  قد  والسفور  وناصية،  ش��ارع  كل 
الستر، واخلنا قد حل محل الطهر والعفاف. 

لها مصانع  ص��ارت  اخلبائث(  أم   ( واخلمر 
ومتاجر؟! 

املعروف أصبح منكراً واملنكر غدا معروفاً . 
ارتفع الغناء )صوت الشيطان( ووضع القرآن 

)كالم الرحمن(. 
حكٌم بغير ماأنزل الله وقوانني ما أنزل الله 

بها من سلطان . 
وركّنا  اجل��ه��اد  ع��ن  تخلينا  ك��ل��ه  ذل���ك  وق��ب��ل 
أذناب  وتتبعنا  بالعينة  وتبايعنا  الدنيا  إل��ى 
وعزته  الله  نصر  نرجو  ه��ذا  أفبعد  البقر، 

ومتكينه؟!! 
وت��س��اءل الشيخ احل��م��ود: مل��اذا حل بنا هذا 
الهوان؟! أفبعد هذا نستغرب ما أصابنا من 
أي��دي أعدائنا من ش��رار اخللق،  ال��ذل على 
والبوذيني  والهندوس  والنصارى  اليهود  من 

وغيرهم؟!
حتى  بقوم  م��ا  يغير  ال  الله  إن  وال��ل��ه،  نعم   
ن��خ��رج مما  ل��ن  إن��ن��ا  م��ا بأنفسهم..  ي��غ��ي��روا 
نحن فيه من الذل والصغار، ولن ننال العزة 
ومتسكنا  ديننا،  إلى  عدنا  إذا  إال  والكرامة 
بإسالمنا، فكما قال عمر بن اخلطاب رضي 
الله عنه: نحن قوم أعزنا الله باإلسالم، فإن 

ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.

بعد أن كانت أمة مهابة مصونة احلقوق

محمد الحمود: أمة اإلسالم أصابها الضعف 
والهوان وسلط عليها الذل على أيدي أعدائها

أكد الشيخ الدكتور محمد احلمود أن األمة العربية اإلسالمية متر هذه األيام بأحداث 
الظاملة  واألنظمة  الرؤساء  بعض  طالت  كبيرة  تغيرات  فيها  حصلت  وعسيرة؛  عصيبة 
اهتمام،  بكل  ليبيا  اآلن  ثم  ومصر  تونس  أحداث  الناس  تابع  وقد  أحيانا،  وامللحدة 
وقلوبهم معلقة بآمال كبيرة وكثيرة، ولكن ال يزال املستقبل مجهوال، وما يدري املسلمون 
ماذا سيحصل في بالدهم وأنظمتهم؟ وقال: خالل هذه األحداث تداول كثير من الشباب 
أسئلة كثيرة، وجرى بينهم نقاش عريض عبر مجالسهم ونواديهم، وعبر قنوات االتصال 
احلديثة واملواقع االجتماعية، كاملوقعن الشهيرين )الفيسبوك( و)التويتر( وغيرهما، 

وكذلك عبر املجموعات البريدية اإللكترونية، بعلم أحيانا وبغير علم.
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وأكد إن األمة لن تتغير إال إذا تغير أفرادها، 
إال إذا غيرت أن��ا، وغيرت أن��ت، وهو وهي، 
إذا غيرنا أسلوب حياتنا مبا يوافق شرع الله، 
وقلنا لربنا: سمعاً وطاعة، واتبعنا هدي نبينا 
عليه الصالة والسالم، كما أمر الله عزوجل: 
نهاكم عنه  وما  الرسول فخذوه  آتاكم  }وما 
أهاًل  وأمة  أف��راداً  نصبح  عندها  فانتهوا{، 
مل��وع��ود ال��ل��ه ب���أن يغير ال��ل��ه ذل��ن��ا إل���ى عزة 

وضعفنا إلى قوة وهواننا إلى متكني. 
أم���ا م��س��أل��ة اخل����روج ع��ل��ى احل��اك��م املسلم 
، ال����ذي أق����ام ف��ي امل��س��ل��م��ني ال���ص���الة، ولم 
السنة  أه��ل  ب��واح��اً، فمنهج  ك��ف��راً  ي��روا منه 
واجلماعة واض��ح في حترميه، ول��و ج��ار أو 
ظلم، واستأثر باألموال؛ حلديث أم سلمة أن 
النبي]: »ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، 
أنكر سلم، ولكن من  ب��رئ، ومن  فمن عرف 

رضي وتابع » قالوا : أفال نقاتلهم؟ ق�ال: » 
ال، ما ص�ل�وا ». رواه مس�لم )1854(.

وحديث عوف بن مالك عن النبي]: »خيار 
ويصلون  ويحبونكم،  الذين حتبونهم  أئمتكم 
عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم 
» قيل: يا رسول الله، أفال ننابذهم بالسيف؟ 
قال: »ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم 
من والتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، وال 

تنزعوا يدا طاعة » رواه مسلم ) 1855( .
وحل��دي��ث ع��ب��ادة ب��ن ال��ص��ام��ت ق���ال: دعانا 
أخذ  فيما  ف��ك��ان  فبايعناه،  ال��ل��ه]  رس���ول 
في  والطاعة  السمع  على  بايعنا  أن  علينا، 
وأثرة  ويسرنا،  وعسرنا  ومكرهنا،  منشطنا 
تروا  أن  إال  أه��ل��ه،  األم��ر  ن��ن��ازع  وأال  علينا، 
 « برهان  فيه  الله  من  عندكم  ب��واح��اً،  كفراً 

رواه الشيخان .
وقد كان هناك خالف قدمي بني السلف في 
حكم اخلروج على احلاكم الظالم اجلائر، ثم 
استقر أمرهم على حرمة اخلروج، نص على 
ذلك أهل العلم قدميا وحديثا، منهم القاضي 
في شرح  كما  ال��ن��ووي  اإلم��ام  ونقله  عياض 
ابن  اإلس��الم  وك��ذا شيخ  مسلم )433/11(، 
تيمية في منهاج السنة )529/4(، واحلافظ 
اب��ن ح��ج��ر، وأئ��م��ة ال��دع��وة، وغ��ي��ره��م، وهو 

احلق إن شاء الله، وهو إجماع منهم .
الظاهر  ؛ وهو  البواح  الكفر  وأما من أظهر 
امل��ع��ل��ن، ال����ذي دل���ت ن��ص��وص ال��ش��رع عليه 
عليه  اخل���روج  العلماء  أج��از  فقد  ص��راح��ة، 
تُسفك  ذل���ك، حتى ال  ال��ق��درة على  ب��ش��رط 
الدماءٌ املعصومة، وتزهق األرواٌح البريئة بغير 
فائدة، قال اإلمام الشيخ ابن باز رحمه الله: 

العربي  العالم  أكد الشيخ ناظم املسباح أن 
مير اآلن مبرحلة خطيرة تعصف به عصفا، 
م��ش��ي��راً إل���ى أن ال��ف��ن أص��ب��ح��ت ت���دب في 

معظم البالد العربية.
بليبيا اآلن  وامل��رج يعصف  الهرج  إن  وق��ال: 
تونس،  في  األوض���اع  تستقر  لم  اآلن  وإل��ى 
وكذلك تعاني اليمن توابع الثورات، وكل هذه 
األمور من شأنها أن تضعف الدول العربية، 
اقتصاديا ومعنويا وأن تتأخر عن ركب الدول 

لسنوات طويلة.
واحلكماء  ال��ع��ق��الء  ن��اظ��م  الشيخ  وأوص���ى 
دور  لهم  يكون  أن  البالد  هذه  في  والعلماء 
في القضاء على الفن وعلى الهرج واملرج، 
مشيراً إلى أنه البد أن يوكل األمر للعقالء 

وأهل األنصاف في هذا الوقت.
وشدد على ضرورة أن يعف اإلنسان نفسه 
م��ن ك��ل م��ا يخرب أم���وال ال��دول��ة وعلى كل 

مسلم أن يبتعد عن أموال الناس وأن يكف يده 
الله  إل��ى  يلجأ اجلميع  وأن  إخ��وان��ه  دم��اء  عن 
تعالى، حتى تستقر األم��ور إلى ما فيه اخلير 

والصالح لألوطان وللشعوب.
وأوصى العلماء أن يكونوا ناصحني ومسؤولني 
ف���ي ه���ذه ال��ف��ت��رة م���ن ت���اري���خ ال��ش��ع��وب، وأن 
يتمسكوا بأعظم السبل، وهو سبيل الله تعالى: 
}وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا 

السبل فتفرق بكم عن سبيله{.
وأوضح أن دول اخلليج من املفترض أن تكون 
ب��ع��ي��دة ك���ل ال��ب��ع��د ع���ن م���ا ي��ح��دث ف���ي بعض 
فيجب  من خصوصية،  لها  ملا  العربية  ال��دول 
لهم؛  يحاك  ما  إلى  نظر  بعد  لديهم  يكون  أن 
بدول  تعبث  أن  تريد  ألن هناك أصابع خبيثة 
ما تشاهده من مشاحنات  ويسعدها  املنطقة، 

ومصادمات بني الشعب الواحد.
وأعرب الشيخ ناظم عن آماله بأال تكون شعوب 

أداة  اخلليج 
ل���ت���ح���ق���ي���ق 
م��������������������آرب 

بقصد أو بدون قصد لهذه الدول املريضة 
التي ال تريد للمسلمني االستقرار والعزة.

وق��ال: إن��ه ليس من صالح األط���راف كلها 
دول  ف��ي  الفتنة  تتفاقم  أن  البحرين  ف��ي 
اجلميع،  على  سيقع  ال��دم��ار  ألن  اخلليج؛ 
فذهاب األمن وذهاب الثروات سينكوي به 

اجلميع.
تعانيه  وم��ا  لبنان  ف��ي  ال��وض��ع  إل��ى  ملمحاً 
ح����وادث وم���ن ت��ش��اح��ن م��ن��ذ س��ن��وات وإلى 

اآلن.
ق��وة خارجية  أن هناك  ناظم  الشيخ  وأك��د 
ميزان  ي��ك��ون  حتى  األط����راف  ك��ل  تساعد 
القوة متساوي من أجل أن تستمر الفوضى 

في هذه البالد.

على العقالء واحلكماء والعلماء أن يكون لهم دور في القضاء على الفنت

الشيخ ناظم المسباح: الهرج والمرج يعصف 
بالعالم العربي عصفا لصالح قوة خارجية
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»ال يجوز اخلروج على السلطان إال بشرطني، 
أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه 
إزالة  على  القدرة  الثاني:  والشرط  برهان، 
احلاكم إزالة ال يترتب عليها شٌر أكبر منه« 

)مجموع فتاوى ابن باز( )206/8( .
وقد عانت األمة اإلسالمية كثيراً من حركات 
اخلروج هذه، حيث ذهبت فيها أرواٌح كثيرة 

دون طائل .
الدينية  احل��ق��وق  ب���أداء  املطالبة  ليس  لكن 
خروجاً،   - جماعية  كانت  ولو   - والدنيوية 
وال  بالسالح  خ��روج  يصحبه  لم  أن��ه  دام  ما 
عصيان، أو مظاهرات واعتصامات، وما لم 
يُرتكب فيها محرم كإتالف األموال، وإزهاق 

األنفس، واعتداء على األمن .
 لكن إذا كانت هذه املطالبات اجلماعية التي 
منهم  املثقفون  ال��ن��اس،  عامة  فيها  اش��ت��رك 
وشغب،  ف��وض��ى  فيها  ق��د حصل  وال��ع��ام��ة، 
ومنكرات عديدة : كالتبرٍج من بعض النساء، 
واختالٍط مع الرجال، وصوت للموسيقى في 
عمَيٍّة،  راي��اٍت  ورف��ع  التجمعات،  ه��ذه  بعض 
وأحيانا شعاراٍت جاهلية، ورمبا شارك فيها 
دياناٍت  وأت��ب��اع  علمانية  أح����زاٍب  أص��ح��اُب 
أخ����رى، إل���ى غ��ي��ر ذل���ك، ف���إن ذل���ك يقضي 
بتجنبها، خصوصا من العلماء وطالب العلم 

.
ويكفي منهم التوجيه العام بالبيانات والكلمات 
واخلطب، نحو ما يحفظ على البالد أمنها 
في  محظورات  ارت��ك��اب  وع��دم  وممتلكاتها، 

أثناء هذه املطالبات .
باملعروف  األم���ر  ع��ن  يسكتوا  أن  ي��ج��وز  وال 
انفضاض  ف��ي  يتسبب  ق��د  واإلرش�����اد، مم��ا 
إل����ى أصحاب  ال���ن���اس ع��ن��ه��م، واجت���اه���ه���م 
وغيرهم؛  العلمانيني  من  الباطلة  الدعوات 
وقفوا  ال��ذي��ن  وح��ده��م  ه��م  سيرونهم  ألنهم 

معهم للمطالبة بحقوقهم املشروعة .
قال الشاعر احلكيم: 

ومن يثني األصاغَر عن مراٍد
إذا جلس األكابُر في الزوايا؟!

سليمان  ال��دك��ت��ور  الشيخ  أك��د 
معرفي أنه ينبغي على املسلمني 
أن  العصيب  ال��وق��ت  ه��ذا  ف��ي 
كل  في  تعالى  الله  إلى  يعودوا 
شيء  يحدث لهم، وأن يستشير 
جموع الناس العلماء الذي يشار 
الله  جعل  وال��ذي��ن  بالبنان  لهم 
لهم في األرض القبول والذين 
مثل  ف��ي  األح���ك���ام  يستنبطوا 
هذه االح��داث التي تعم معظم 

العربية اآلن، مشددا على ض��رورة عدم  ال��دول 
احلماس واخلروج في مظاهرات من أجل تنحي 
وإنكار  واملفاسد  املصالح  مسالة  ألن  احل��ك��ام؛ 
املنكر تعود إلى العلماء ؛ ألن املوازنة بني املصالح 
واملفاسد تعود في املقام األول إلى العلماء فهم 
لو  إلى فهمها فهما صحيحا حتى  الناس  أقدر 
كانت هناك مظالم من قبل احلكام، فاحلكم هنا 
للعلماء وليس للعامة أو من يطلق عليهم أو من 

اشتهروا إنهم من العلماء.
وقال الدكتور معرفي: إن الناس قد جروا إليهم 
من يشتهر أنهم علماء فبدالً من أن يقود العلماء 
الناس أصبح الناس هم من يقودوا العلماء، حتى 
واملشاجرات  باملظاهرات  أش��اد  م��ن  هناك  أن 

وغير ذلك.
وحذر الشيخ من أراقة دماء املسلمني كما يحدث 
اآلن في ليبيا، وحذر أيضا من الفن  في مصر 
وتونس والبحرين مرجعا ذلك كله إلى التصرف 
وأه��ل احلل  الدين  وأه��ل  العلم  أه��ل  بعيدا عن 
والعقد، معربا  عن رفضه ألسلوب املظاهرات، 
وال  باإلسالم،  له  وال صلة  باملبتدع  اي��اه  واصفا 
النبوية  السنة  وال  الكتاب  ف��ي  دل��ي��ل  ل��ه  ي��وج��د 

الشريفة.
وأعرب دكتور معرفي عن استغرابة من  تشجيع 
أم��ي��رك��ا ل��ه��ذه امل��ظ��اه��رات ال��ت��ي جت��ت��اح البالد 
األمر  وتابعت  مصر،  السيما  ق��وة  بكل  العربية 
البيان  ب��ذل��ك،  البيانات  وأص���درت  دائ��م  بشكل 

األبيض،  البيت  من  البيان  تلو 
املتظاهرين  حماية  إلى  ودع��ت 
التغيير  ووج�����وب  وال��ث��ائ��ري��ن، 
االهتمام؟  ه��ذا  س��ر  فما  اآلن 
ملا  البارد  اإلنكار  هذا  وما سر 
في  فظائع  من  القذافي  يفعله 
حق الشعب الليبي؟ أليس هذا 
أمرا يثير االستغراب وعالمات 

االستفهام؟ 
الثورات  ه��ذه  د.معرفي:  وق��ال 
في  مازالت  العربية  البالد  في  اليوم  املشتعلة 
إصدار  ف��ي  فالعجلة  ب��ع��د،  ت��ه��دأ  ل��م  اشتعالها 
لها  والتهليل  محمود،  غير  أمر  عليها  األحكام 
فيه  ألن  مقبول،  غير  أمر  بعد  تهدأ  لم  ونارها 
أمر  وهو  الناس  من  والبسطاء  بالعوام  تغريرا 
يسلكوه،  أن  وطالبه  العلم  بأهل  يليق  ال  محرم 
تغيير وج��وه، بل البد من رؤية  فاملسألة ليست 
ما  أن  جيدا  أعلم  وأن��ا  العملي.  للواقع  تغيير 
ي��ح��دث ال��ي��وم ف��ي ت��ل��ك ال��ب��الد إمن���ا ه��و ثمرة 
ل��س��ي��اس��ات ومم���ارس���ات غ��ي��ر س��وي��ة ومظالم 
عظيمة نتج عنها هذا االنفجار بعد أن بلغ القهر 
في الناس مبلغا ال يحتمل وذهبوا فيه مذهبا ال 
رجعة فيه، وقد استغل هذا االنفجار الذي بدأ 
سلميا أصحاب األغراض اخلبيثة من مجرمني 
ول��ص��وص أث����اروا ال��رع��ب وزع��زع��وا األم���ن في 
البالد وأشاعوا اخلوف، ومن سياسيني طامعني 
في احلكم، فاندسوا بني الصفوف، كما اندس 
أن  أجل  من  السابق،  الوضع  من  املنتفعون  فيه 
تستمر األمور وتبقى على ما كانت عليه فعاثوا 
املظاهرات  وه��ذا هو شأن  فسادا،  األرض  في 
دائما وأبدا، يختلط فيها احلابل بالنابل والطيب 
باخلبيث فوضى ما بعدها فوضى، فكل وسيلة 
يتوقع أن تكون ذريعة حملرم ينبغي أن يسد بابها، 
واملظاهرات من هذا الباب ملا يترتب عليها من 
أو  تنتهي  ثم  سليمة  تبدأ  الغالب،  في  مفاسد 

تتحول إلى فساد وأضرار، ثم إلى دموية. 

الدكتور سليمان معرفي: المظاهرات 
من أجل تنحي الحكام التجوز 
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الوالي عمرو بن العاص؛ ألنه رماه بالنفاق 
وأدان القاضي الوالي وأصدر أمرا بجلده 

حد القذف لوال أن اجلندي عفا عنه.
الوالة  الرعية ضد  يقبل شكاوى  وك��ان   <
وي��ع��م��ل ع��ل��ى إن��ص��اف��ه��م رغ���م أن بعضها 
افتراءات وغير صادقة، ومنها عندما وّلى 
أبا موسى األشعري الذي قام بإدارة الوالية 
على البصرة خير قيام وبقيادته العسكرية 
في احلرب ضد الفرس ومهارته في قراءة 

القرآن وتعليمه ألهل البصرة.
ولم يسلم من الشكوى سعد بن أبي وقاص 
إنه  لعمر:  قائلني  أهلها  من  الكوفة  وال��ي 
ات��خ��ذ ق��ص��را وج��ع��ل ل��ه ب��اب��ا يحجبه عن 
ب��ن مسلمة  ف��أرس��ل عمر محمد  ال��ن��اس، 
ففعل،  الباب  يحرق  أن  وأم��ره  األنصاري 
وع���اد ب��رس��ال��ة م��ن س��ع��د ت��وض��ح حقيقة 
س��ع��د وصدقه،  ق���ول  ع��م��ر  فقبل  األم����ر، 
وجتددت الشكوى بأنه ال يحسن الصالة! 
وملا حترى عمر حقيقة املوقف وجد الناس 
يثنون عليه خيرا، إال رجال عبسيا، قال: 
القضية،  يعدل في  وال  بالسوية  يقسم  ال 
بهذه  عمر  يقتنع  ول��م  بالسرية،  يغزو  وال 

> كانت طريقة اختياره للوالي وفق معايير 
منها: مكانته في اإلسالم، وخدمته للدعوة 
وإمكان  النبي]،  لدى  ومنزلته  وللدولة، 
وعدم حرصه  األكثرية،  أو  عليه  اإلجماع 
عليها، وميلك خطة في اإلصالح، وعنده 
من  ويخاف  املسؤولية،  لتحمل  استعداد 
الناس  ب��ني  ب��اإلص��الح  وي��ق��وم  التقصير، 
حال الفتنة، ودفاعه عن اإلسالم، ويكون 
قدوة وذا قوة وأمانة وحنكة، ويقيم العدل، 
ويعزز سيادة الدولة، ويعرف أحكام الشرع، 
وسياسة  تنفيذها،  على  ال��ق��درة  ومي��ل��ك 
الوالية وفق تعاليم اإلسالم، ونشر الثقافة 
واإلش���راف  ال��والي��ة  وتنظيم  اإلس��الم��ي��ة، 
وإقامة  اآلخرين،  واملوظفني  القضاة  على 
في  الناس  ومشاركة  الشرعية،  احل��دود 

صالتهم وفرحهم وترحهم.
وعدم  عليهم  والشفقة  الرعية  خدمة   <
عنه-:  الله  رض��ي   - عمر  فقال  ظلمهم، 
من أهلها »أيها الرعية، إن ملا عليكم حقا، 
اخلير،  على  واملعاونة  بالغيب،  النصيحة 
أيها الرعاة: إن للرعية عليكم حقا، اعلموا 
أنه ال حلم إلى الله أحب وال أعم نفعا من 
إم��ام ورفقه، وإن��ه ليس جهل أبغض  حلم 

إل��ى الله وال أع��م من جعل إم��ام وخرقه، 
بني  فيمن  العافية  يطلب  من  أن��ه  اعلموا 
ظهرائه ينزل الله عليه العافية من فوقه« 

ابن اجلوزي، مناقب عمر: 79.
ثروتهم  زادت  إذا  ال��والة  يحاسب  ك��ان   <
زيادة كبيرة خوفا من استغاللهم لنفوذهم 
في تنمية الثروة حتى لو لم يقصدوا ذلك، 
وكان يحاسبهم للهدايا التي يحصل عليها 
الوالة من الناس دون اتهاماتهم باخليانة، 
وك���ان ي��راق��ب��ه��م وي��رف��ض ال��ه��داي��ا منهم، 
ال��ل��ه ع��ن��ه - على  فغضب ع��م��ر -رض���ي 
والي أذربيجان عتبة بن فرقد، ألنه أهداه 
خبيصا )نوع من احللوى( فكتب إليه عمر: 
إنه ليس من كدك وال من كد أبيك وال من 
كد أمك، فأشبع املسلمني في رحالهم مما 

تشبع منه في رحلك، وإياكم والنعم.
> عمر الفاروق- رضي الله عنه - كان يحقق 
في شكاوى الرعية ضد الوالة، فلما ضرب 
وبلغت  األقباط  أحد  العاص  بن  لعمرو  ابن 
عمر شكواه، أراد أن يقتص للقبطي وخاطب 
استعبدمت  متى  امل��ش��ه��ورة:  بعبارته  َع��ْم��ًرا 

الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
ك��م��ا ح��ق��ق ف��ي ش��ك��وى أح���د اجل��ن��د ضد 

احلاكم املسلم عندما يعن وزراءه أو مستشاريه أو من يكون بطانة له، 
ينظر إلى من سبقوه من أئمة الهدى واخللفاء واملصلحن - رضي الله 
الذي  واملثال  احلسنة  والقدوة  الصراط  نبراس  فهم   - جميعا  عنهم 

يحتذى به.
وهذه وقفة مع الفاروق عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - وكيف كان 

يحاسب والته:

د. بسام الشطي

الفاروق عمر بن الخطاب
[ ومحاسبته لوالته
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الشكاوى، لكنه أدرك أن ثمة شغب يحيط 
بواليه فعزله معلنا استمرار ثقته به: »إني 

لم أعزله لعجز وال خيانة«.
بن اخلطاب - رضي  ولقد عزل عمر   <
ال��ل��ه عنه - ال��ع��الء ب��ن احل��ض��رم��ي؛ ألنه 
عبر بجنده البحر من البحرين إلى فارس 
دون استئذان اخلليفة، مما أدى إلى وقوع 

أضرار باجليش.
> وعزل خالد بن الوليد - رضي الله عنه 
الناس  افتتان  ألن��ه خشي  ال��ش��ام؛  ع��ن   -
لبراعته  النصر  سبب  أن��ه  بتصورهم  ب��ه 
القيادية، بينما ينبغي أن يعزوا النصر إلى 
وجل  عز  الله  أن  يعلم  »حتى  تعالى:  الله 

إمنا ينصر دينه«.
> وك���ان عمر ب��ن اخل��ط��اب ي��ن��زل بنفسه 
والرقابة  احلسبة  بنظام  ليعمل  األس��واق 
ع��ل��ى األس����واق وأس��ال��ي��ب ال��ت��ع��ام��ل ومنع 
ال��ش��رع��ي��ة، س���واء بالغش في  امل��خ��ال��ف��ات 
اإلضرار  أو  محرمة،  سلعة  بيع  أو  السلع 
ال��ت��زام سعر  بعدم  الباعة  م��ن  ب��اآلخ��ري��ن 
القيام  أو  البضائع،  احتكار  أو  ال��س��وق، 
معهم  ما  وش��راء  البدو  بتلقي  بالسمسرة 

القيام  أو  ال��س��وق،  سعر  يعلموا  أن  دون 
البائع،  بيد  السلعة  تكون  أن  قبل  بالبيع 
ي��ب��ي��ُع في  وك���ان ينهي ع��ن االح��ت��ك��ار »ال 
سوقنا محتكر« وينهى من ال يعرف أحكام 

التبايع عن العمل في السوق.
بلتعة وهو  أبي  بن  يوم بحاطب  ومر ذات 
ي��ب��ي��ع زب��ي��ب��ا ل��ه ب��ال��س��وق ب��أق��ل م��ن سعر 
السوق، فقال له: إما أن تزيد في السعر، 

وإما أن ترفع عن سوقنا.
السلطة  اخل���ط���اب  ب���ن  ع��م��ر  ف��ص��ل   <
القضائية عن سلطة الوالة؛ لتعزيز موقع 
باخلليفة،  مباشرة  يرتبط  حيث  القاضي 
فعني زي��د ب��ن ثابت وأب��ا ال����درداء، وعني 
وعني  الكوفة  قضاء  مسعود  بن  عبدالله 
ش��ري��ح ب��ن احل���ارث ال��ك��ن��دي على قضاء 
الكوفة، وعني عبيدة السلماني على قضاء 
الكوفة لكثرة مشكالهم، وعني عبادة ابن 
وقنسرين..  حمص  قضاء  على  الصامت 

واختارهم لفقههم الدقيق.
ف��ي فرض  ع��م��ر [  س��ي��اس��ة  تتسم   <
اجلزية بالعدل والتسامح، وقد أمر الوالة 
مب��راع��اة أق����وال ال��ن��اس وإع��ف��اء النساء 

غير  وال��رج��ال  البالغني  غير  وال��ص��ب��ي��ان 
الشام  أه��ل  على  اجلزية  وزاد  القادرين، 
م��راع��ي��ا غنى بالد  اليمن  أه��ل  م��ن  أك��ث��ر 
أهل  ع��ل��ى  وزاد  لليمن،  بالنسبة  ال��ش��ام 
ابن  عثمان  عامله  س��أل  أن  بعد  ال��ع��راق 
حنيف عن قدرتهم املالية وتأكد من عدم 

االضرار  بهم.
> وكانت لعمر رقابته الدقيقة على الوالة 
- وهم أهل لذلك وذوو ثقة وأمانة - فكان 
أرجاء  من  الزكاة  املصدقني جلمع  يرسل 
من  الكثير  أسلم  وق��د  اإلسالمية  الدولة 
رؤوس  ومن��ت  املفتوحة،  األق��ط��ار  س��ك��ان 
الفتح  نتيجة  املسلمني في خالفته  أموال 
األمن  ظل  في  احل��رة  والتجارة  ومكاسبه 
وق��وة ال��دول��ة اإلسالمية ف��أدى ذل��ك إلى 

زيادة عظيمة في مقادير الزكاة.
> ونهى عمر [ عن شراء أرض اخلراج 
ذل���ك؛ ألن��ه��ا وقفت  ال���والة مبتابعة  وأم���ر 
األرض  ملكية  ينتزع  وك��ان  جميعا.  لألمة 
بعد  باستصالحها  صاحبها  يقم  ل��م  إذا 

ثالث سنوات مهما كان صاحبها.
> مقابلة الوالة والعمال في مواسم احلج، 
بالزيارات  يهتم  وك��ان  احلقائق،  وتقصي 
يأتيه  م��ن  وي��رس��ل  للتفتيش،  امل��ي��دان��ي��ة 

باحلقائق.
الذاتية واحملاسبة  الرقابة  الوالة  > وعلّم 
املباشرة فقال الفاروق عمر: لو ماتت شاة 
على شط الفرات ضائعة، لظننت أن الله 

عز وجل سائلني عنها يوم القيامة.
> أخ����رج ن���ظ���ام: »م���ن أي���ن ل���ك ه����ذا؟«، 
ي��دون كل وال أو عامل قبل تكليفه  حيث 
أهل  وأم���وال  ب��أم��وال��ه  قائمة  باملسؤولية 
ب��ي��ت��ه؛ ح��ت��ى ت��ب��رأ ال��ذم��ة وت����زال الشبهة 
املوظف،  قبل  امل��س��ؤول  محاسبة  وتصبح 

وهكذا نشر العدل.
وعن  اخلطاب  بن  عمر  عن  الله  فرضي 
كل الصحابة الكرام والتابعني ومن تبعهم 
األم��ث��ل��ة في  أروع  ب��إح��س��ان؛ فقد ض��رب 
الوالة والبطالة فصلحت أحوال  محاسبة 

الرعية.

مقابلة الوالة 
والعمال في مواسم 

الحج، وتقصي 
الحقائق منهم

كان يحاسب الوالة 
إذا زادت ثروتهم 

زيادة كبيرة خوفا 
من استغاللهم 

لنفوذهم



ال�سعودية

28

ن - 2011/3/21م
الفرق���ان  624 - 16 ربي���ع اآلخ���ر  1432ه���� -  االثن���

وفق الله لهذه البالد قيادة رشيدة حتكم بأمر 
ال��ن��اس على  ال��ل��ه فانتظمت األح����وال وس���ار 
وزاد:  وآخ��را،  أوال  واملنة  الفضل  فلله  اخلير 
لقد حرص اإلسالم على إرساء قواعد األمن 
للمجتمع،  ض���رورة  ألن��ه  املسلم  املجتمع  ف��ي 
ب��امل��ع��روف، وأهل  ب��ط��اع��ة والة األم���ر  ف��أم��ر 
السنة واجلماعة يرون أن طاعة والة األمور 
على  الدالة  الصحيحة  عقيدتهم  أص��ول  من 
فيه  ملا  باملعروف  األم��ر  في  والطاعة  السمع 
حالها  واستقامة  لألمة  والصالح  اخلير  من 
وحتفظ  ال��دم��اء  حتقن  وبها  كلمتها  وانتظام 

األموال األعراض وتنتظم احلياة.
على كل مسلم أن يبرأ من هذه األمور

وفي هذا السياق يتحدث سماحة الشيخ 
صالح بن محمد اللحيدان – عضو هيئة 
والفوضى  امل��ظ��اه��رات  ع��ن  ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار 
ومسببات سفك الدماء، فيقول سماحته: هذه 
األعمال من أشد ما فتك بالبالد اإلسالمية، 
اليهود  دول��ة  فمثاًل  الكفار  إل��ى  نظرنا  وإذا 
د فيها  ِ وهي مجمعة من أطراف الدنيا لم نجَ
الكبرى  وال���دول  األي���ام،  من  ي��وم  في  انقالباً 
أو  انقالباً   فيه  ند  لم  والغربية  الشرقية 
ثورات وال يقوم بالثورات واالنقالبات إال من 
ال يهتم مبصالح أمته، وال يرعى ذمتها، وهي 
من أسباب تقويض قيم األمة، وزرع األحقاد، 
الدماء، وتسليط األعداء، الشر فيها  وسفك 
قلياًل،  ضئياًل  يكون  أن  إم��ا  واخلير  ظاهر، 

اقتصادها  وضرب  شملها  وتشتيت  صميمها 
نامية  متخلفة  إل��ى  قوية  دول  م��ن  وحتويلها 

حسب ما يخططون.
احلركات  تستغلها  األح���داث  ه��ذه  أن  وأك���د 
احلزبية واحلركات املنحرفة لتتخلل صفوف 
األمة وتبث سمومها، وأكد على عناية اإلسالم 
حالها  وانتظام  وأمنها  األم��ة  استقرار  بأمر 
فجاءت األوامر الشرعية التي نهت عن الشر 
املانعة  وال��زواج��ر  احل��دود  وشرعت  والفساد 
للمسلم من اإلقدام عليها وحثت اجلميع على 
التعاون على البر والتقوى وحّذرتهم من اإلثم 
والعدوان، وهذا األمن الذي منجَّ الله به علينا 
املثل بني  باتت مضرب  البالد حتى  في هذه 
كل البالد وذلك نتيجة حتكيم شرع الله وكون 
دستورها كتاب الله وسنة رسوله] وأضاف: 

الواقع  ف��ي  التبّصر  إل��ى  األم��ة  شباب  ودع��ا 
إن هذه  خ��ي��را،  بنا  يريد  ال  ع��دون��ا  أن  لنعلم 
م��ن أعداء  بتدبير  ال��ف��وض��وي��ات إمن��ا ج���اءت 
ما  يخدعنا  وال  ح��ذر  على  فلنكن  اإلس���الم 
نسمعه أو يروج لنا، فاملقصود منها إضعاف 
بالترهات  وشغلها  عليها  والسيطرة  الشعوب 

عن مقاصدها وغايتها·
لكن  املجتمع،  توجيه  دور في  وقال: لإلعالم 
يكون  الشرعي  م��س��اره  ع��ن  ينحرف  عندما 
الشعارات  وإب��راز  والتخريب  للتدمير  وسيلة 
حقيقتها  غير  على  األح���داث  ونقل  البراقة 
وتسيير  احلقائق  غير  على  القلوب  وشحن 
األمة وفق ما خطط له وينقلها حسب مراده 
لهدف معني  ليست  القضية  وه��واه، مضيفا: 
وإمن���ا غ��اي��ة بعيدة امل���دى ل��ض��رب األم���ة في 

العلماء: املظاهرات هدفها تشتيت 
شمل األمة والسيطرة عليها 

وتفريق كلمتها وتقسيم بالدها 
كتب:  احملرر الشرعي

قال سماحة مفتي عام اململكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارات 
آل  عبدالله  بن  عبدالعزيز  الشيخ  واإلفتاء  العلمية  البحوث 
الشيخ: من أسباب الفنت والضالل إثارة الفنت بن الشعوب واحلكام 
وال  حقيقيًا  لها  هدف  ال  املظاهرات  واملسيرات،  املظاهرات  عبر 
صميمها  في  األمة  لضرب  بها  جيء  أمور  هي  وإمنا  لها،  حقيقة 
وتشتيت شملها والسيطرة عليها وتفريق كلمتها وتقسيم بالدها، 

يعلم ذلك من يعلمه ويجهل ذلك من يجهله·
وأضاف سماحته قائاًل: إن لها عواقب وخيمة ونتائج سيئة فبها 
الناس  ويعيش  األموال  وتسلب  األعراض  وتنتهك  الدماء  تسفك 

في رعب وخوف وضالل·

حذروا من احلركات املنحرفة واستغاللها لألحداث
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وإما أن يكون معدوماً·
للمسلمني:  ب��ال��ن��س��ب��ة  وج���د  ان���ق���الب  وأول 
وقتله  عنه-  الله  عثمان-رضي  على  اخل��روج 
عنهم-مجمعون  الله  الصحابة-رضي  وجميع 
كل  على  وال��واج��ب  العمل،  ذل��ك  ف��س��اد  على 
مسلم: أن يبرأ من هذه األمور، النبي] ُسئل 
ونهى عن  والطاعة  بالسمع  وأم��ر  ال��والة  عن 

اخلالف·
جَّ��ا اجتمع علماء بغداد: ع��ادوا من فرارهم  وملجَ
وجاؤوا إلى اإلمام أحمد يريدون أن يتكلموا 
ف��ي ح��ق اخل��ل��ي��ف��ة ال��ع��ب��اس��ي غ��ض��ب عليهم 
وأن  الله عنه-  وعزرهم وشدد عليهم-رضي 
باتباع  واخل��ي��ر  م��ن��ك��ر  خ��ط��ي��ر  ع��م��ل  عملهم 

السلف·
ومن جانبه يقول فضيلة الشيخ العالمة 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان – عضو 
هيئة كبار العلماء: األمن ضرورة للمجتمع 
مجتمع  سيما  وال  البشرية  مجتمعات  لكل 
القلق  واألم���ن ض��د اخل���وف وض��د  املسلمني 
وض���د االن���زع���اج وه���و ض����رورة ل��ك��ل مجتمع 
ألن به تتم وتستقيم املصالح وتستتم وبفقده 
تضيع احلقوق وتضيع املصالح ويحصل القلق 
الظلمة  ويتسلط  الفوضى  حتصل  واخل��وف 
وتسفك  والنهب  السلب  الناس ويحصل  على 
الدماء وتنتهك األع��راض، إلى غير ذلك من 
مظاهر فقد األمن للمجتمع فال يأمن اإلنسان 
أهله  على  يأمن  ال  بيته  في  وهو  نفسه  على 

وحرمته وال يأمن على ماله وال يأمن وهو في 
يأمن  وال  املسجد  في  وهو  يأمن  وال  الشارع 
وهو في مكتبه وال يأمن في أي مكان إذا زالت 
نعمة األمن عن املجتمع وهناك من يحاولون 
إزاح��ة األم��ن عن املجتمعات ألج��ل أن تكون 
املسلمني،  ب��الد  ف��ي  والسيما  فوضى  الدنيا 
األمن يتحقق بأمور األمر األول بتوحيد الله 
تعالى وعبادته وطاعته والعمل الصالح؛ قال 
ِملُوا  وجَعجَ ِمنُكْم  نُوا  الجَِّذينجَ آمجَ اللجَُّه  دجَ  تعالى: }وجَعجَ
ا  كجَمجَ اأْلجَْرِض  ِف��ي  نجَُّهم  لجَيجَْستجَْخِلفجَ ��اِت  ��احِلجَ ال��صجَّ
جَّ لجَُهْم ِدينجَُهُم  نجَ ِكّ لجَيُمجَ بِْلِهْم وجَ اْستجَْخلجَفجَ الجَِّذينجَ ِمن قجَ
ْوِفِهْم  بجَْعِد خجَ ن  ِمّ لجَنجَُّهم  لجَيُبجَِدّ وجَ لجَُهْم  ى  الجَِّذي اْرتجَضجَ
رجَ  ن كجَفجَ يْئاً وجَمجَ أجَْمناً يجَْعبُُدونجَِني الجَ يُْشِرُكونجَ ِبي شجَ
)النور:   } اِسُقونجَ الْفجَ ُه��ُم  ��أُْولجَ��ِئ��كجَ  فجَ ِل��كجَ  ذجَ بجَْعدجَ 
الكلمة  باجتماع  األم��ن  يتحقق  وكذلك   ،)55
وط��اع��ة ول���ي األم����ر، ق����ال]  مل��ا ط��ل��ب منه 
أصحابه النصيحة والوصية: »أوصيكم بتقوى 
عبد  عليكم  تأّمر  وإن  والطاعة  والسمع  الله 
حبشي؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختالفاً 
كثير فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 
املهديني، متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات األمور«، وال تستقيم الوالية 
واجلماعة إال بطاعة والة األمور، أما اخلروج 
عليهم ومحاولة خلع واليتهم ومحاولة إفساد 
العظيم وإن زين  الهالك  األم��ر فإن هذا هو 
وزخرف أنه طلب للحرية وأنه طلب لتحقيق 
املصالح واإلص��الح فكل هذا كذب وتدجيل، 
الكلمة  باجتماع  هما  إمن��ا  واألم���ن  املصلحة 
وطاعة ولي األمر ولو كان عنده تقصير، أما 
إذا خلعت الوالية وعمت الفوضى فمن الذي 
يضبط األم���ور بعد ذل��ك، م��ن ال��ذي يضبط 

األمور بدون ولي األمر، بدون والية قائمة.

الله-  تيمية -رحمه  ابن  يقول شيخ اإلس��الم 
على  ق��ام��ت  طائفة  ي��ع��رف  وال  معنا:  ك��الم��اً 
ولي أمرها إال كان حالها بعد زواله أسوأ من 
الوالة  حالها مع وج��وده. وه��ذا مجرب اآلن، 
الذين أزيلوا والرؤساء الذين أزيلوا ماذا كانت 
حالة بالدهم من بعدهم؟! ال تزال في خوف 
وقلق وفوضى وسفك دماء وأنتم تعلمون ذلك 
به، إن أعداءنا يريدون أن يفككوا  وتسمعون 
جتمعات املسلمني وأال تقوم لهم دولة وال والية 
وأن يشتتوهم ويشردوهم، هذا ما يريدونه فال 
ننخدع بكالمهم ودعاياتهم وحتريضهم فأعداء 
إما  الوسائل  بشتى  إزالته  يحاولون  اإلس��الم 
وإما  كلمتهم  واجتماع  املسلمني  جتمع  بإزالة 
بتفريقهم إلى أحزاب وجماعات باسم الدين 
ك��ل جماعة ت��ع��ادي األخ���رى }ُك���ُلّ ِح���ْزٍب مِبجَا 
والعلمانية  بالليبرالية  وإما   ،} ِرُحونجَ فجَ يِْهْم  لجَدجَ
يقولون:  ال��دول��ة،  عن  الدين  فصل  هي  التي 
الدين في املساجد فقط وأما خارج املسجد 
فال سلطة للدين ال في األسر البيوت وال في 
الشوارع وال في املعامالت وال في الدماء وال 
ليس لإلسالم دخل في هذا  أي قضية،  في 
وإمنا هذا حتكمه األنظمة البشرية والقوانني 
كما يقولون، هذا منهج العلمانيني والليبراليني 
املسلمني  أبناء  في  الكفار  ركزها  ركيزة  وهو 
إن من يشجعون على هذه الفوضى ويشجعون 
على هذه املظاهرات وهذه املطالبات الصعبة 
مغرورون  فهم  املسلمني  أبناء  من  كانوا  وإن 
يكون  وأن  العواقب  ف��ي  يتفكروا  أن  فعليهم 
موقف املسلم من هذه الفنت موقف اإلصالح، 
وبيان ما في هذه املظاهرات وهذه الفوضى 
الذي  الكبير  والشقاق  العظيمة  املفاسد  من 
دوالً  ت��ش��اه��دون  وأن��ت��م  ينتهي،  وال  ينجبر  ال 
كانت حالتها؟! ال  فماذا  والتها  زال  بجواركم 
انزعاج وعدم  تزال في  تزال في فوضى وال 

طمأنينة·
ال��ش��ي��خ صالح  ق���ال فضيلة  وم���ن ج��ان��ب��ه 
بن محمد البدير إمام وخطيب املسجد 
روا س���لجَّ األي����ِدي ع��ن ِربقة  ال��ن��ب��وي: ف���اح���ذجَ
ة، واحذروا ُمفارقةجَ اجلماعة، واحذروا  الطاعجَ
املفضوح،  ��ه  وال��ت��وُجّ املقبوِح  الِفكر  أص��ح��ابجَ 

مفتي السعودية: 
المظاهرات شر وفتنة 

م ونبرأ  وبالء وعمل محَرّ
إلى اهلل ممن أفتى بها 
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الشيخ صالح البدير: 
ة  شعُب المملكة العربَيّ

ة يرُفض  السعودَيّ
ل  الفوَضى، ويرُفض التدُخّ
في شؤونِه من أِيّ جهٍة

املادة  تقرره  ما  وه��ذا  احلاكم،  هو  الشرع  بل 
السابعة من النظام األساسي للحكم، ونصها: 
»يستمد احلكم في اململكة العربية السعودية 
سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما 
أنظمة  وجميع  النظام  ه��ذا  على  احل��اك��م��ان 
ال��دول��ة«، وق��د ج��اء النظام األس��اس��ي للحكم 
مستمداً من كتاب الله تعالى وسنة رسوله]، 
بدءاً  ومن استعراض مواده يظهر ذلك جلياً، 
من علم اململكة الذي تتوسطه كلمة »ال إله إال 
)املادة  أبداً  الله« والينكس  الله محمد رسول 
3(، ومبايعة امللك تكون على كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر 

واليسر واملنشط واملكره )املادة 6(.
ندها  كثيراً  بها  يُنادجَى  التي  والقيم  واملبادئ 
تكون  بأن  مقيدة  النظام  في  عليها  منصوصاً 
على هدى الشريعة، ففي املادة 8 »يقوم احلكم 
في اململكة العربية السعودية على أساس العدل 
الشريعة اإلسالمية«،  وفق  واملساواة  والشورى 
وفي تربية األسرة وتوثيق األواصر وجمع الكلمة 
والتالحم جملة مواد محررة )املواد 9 – 12(، 
االقتصادية  للمبادئ  تقرير  الرابع  الباب  وفي 
وفق الشريعة، ويأتي الباب اخلامس من النظام 
في احلقوق والواجبات، فتنص املادة 23 على أن 
الدولة »حتمي عقيدة اإلسالم وتطبق شريعته 
وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتقوم بواجب 
الدعوة إلى الله«، وفي املادة 26 »حتمي الدولة 
حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية«، وفي 

أمرنا، ونضع أيديجَنا في أيديهم، ونقول: نحن 
ِسلًما  واالنتماِء،  وال��والِء  والوفاء،  العهِد  على 

ن حارجَبجَكم. ملن ساملجَكم، وحرًبا على مجَ
بالطرِق  ت��ك��وُن  ول���ِيّ األم���ِر  وأك��د أن نصيحة 
دة،  ُق املصلحةجَ وتدفع املفسجَ الشرعية التي حُتِقّ
واملُظاهرات،  والُهتافات  باملسيرات  تكوُن  وال 
أراد  أو  خ��ط��ًأ،  أو  خلاًل  أو  نقًصا  رأى  وم��ن 
فأبواُب  نُ��ص��ح؛  أو  م��ش��ورٍة  أو  رأٍي  ت��ق��دميجَ 
الوالِة واألم��راِء والعلماء وال��وزراء واملسؤولني 
ح فقد أدجَّى ما عليِه وبِرئجَت  ن نصجَ مفتوحة، ومجَ
نٍْم  قال: قال رسول  تُه؛ فعن ِعياض بن غجَ ذمجَّ
بأمر  السلطانجَ  حجَ  يجَنصجَ أن  أراد  ��ن  »مجَ الله]: 
فال يُبِد له عالنية، ولكن ليأُخذ بيده فيخلُو 
به، فإن قِبلجَ منه فذاك، وإال كان قد أدجَّى الذي 
عليه له« أخرجه أحمد وابُن أبي عاصم وله 

شواهد.
يتساءل: كيف جنعل سلطة الشعب 

حاكمة في التشريع؟!
الدكتور عبد الرحمن بن صالح األطرم 
: النظام األساسي للمملكة يؤكد أن دستورها 

كتاب الله تعالى وسنة رسوله]
من  ثلة  ي��ص��دره  بياناً  ت��رى  أن  العجب  فمن   
املثقفني وغيرهم في اململكة العربية السعودية 
أول  تكون  ل��إلص��الح(  وطني  )إع���الن  بعنوان 
املناداة بأن ينص في الدستور على أن  بنوده 
الشعب هو مصدر السلطة، بينما نرى النظام 
األساسي للحكم في اململكة العربية السعودية 
»اململكة  أن  ع��ل��ى  األول����ى  م��ادت��ه  ف��ي  ي��ن��ص 
ذات  إسالمية  عربية  دولة  السعودية  العربية 
كتاب  ودستورها  اإلسالم،  دينها  تامة،  سيادة 
ملسلم  وح��اش��ا  رس��ول��ه...«،  وسنة  تعالى  الله 
أن يجعل سلطة الشعب حاكمة في التشريع، 

الشّر  ورؤوس  األع���داء  وأذن���ابجَ  الفتنة  دع��اةجَ 
اإلسالم  على  ح��ق��ًدا  قلوبهم  ام��ت��ألجَت  ال��ذي��ن 
وأهلها؛  التوحيد  ب��الِد  على  وح��س��ًدا  وأه��ل��ه، 
��ع��وا إل���ى إش��اع��ِة ال��ف��وض��ى، وال��نجَّ��يْ��ل من  ف��سجَ
ب��الدن��ا وأم��ن��ه��ا وس��ي��ادت��ه��ا ووحدتها،  ك��رام��ة 
ث��وراٍت ومظاهرات،  إقامِة  إل��ى  ال��دع��وِة  عبر 
وإضراباٍت  عات  وجتُمّ وجتمُهرات،  ومسيراٍت 
الّشريفني  احلرمني  أرِض  في  واعتصامات، 

خدمًة ألعداِء اإلسالم وأهدافهم اخلبيثة.
السعودّية  العربية  اململكِة  عُب  إن شجَ وأضاف: 
املُغِرضة  ال��ّدع��واِت  تلك  بأهداِف  وع��ٍي  على 
ملآالتها  إدراٍك  وع��ل��ى  امل���دح���ورة،  واألف���ك���اِر 
مبن  ِعلٍم  وعلى  السيئة،  وعواقبها  اخلطيرة 
ة،  الفاِسدجَ العقائد  وراءجَه��ا من أصحاب  يِقُف 
اخلبيثجَة  طاتهم  مخطجَّ مترير  يُ��ري��دون  ال��ذي��ن 
ونواياهم القِذرة في بالِد احلرمني الشريفني، 

برجَ تلك املُظاهرات واملسيرات. عجَ
وقال أيضا: تلك املظاهراُت واملسيرات التي 
تُعُدّ خروًجا  احلرمني  أرِض  في  إليها  ى  يُدعجَ
بكتاب  التي حتُكم  ة  املسِلمجَ الواليجَة  هذه  على 

الله وسّنة رسوله].
جواِز  عدُم  الناِصعة:  السلفّية  عقيدِتنا  ومن 
أو  ق��ت��ال��ه��م،  أو  أم���رن���ا،  والِة  ع��ل��ى  اخل�����روج 
ُمنابجَذتهم، أو إظهار الشناعة عليهم، أو حتريك 
لهم  وندُعو  هم،  ضدجَّ والفتنة  بالسوِء  القلوِب 

بالصالح واملُعافاة والتوفيِق والّسداد. 
إليها  وال��دع��وة  املظاهرات  تلك  وحت��رمُي 
ف���ي ب����الِد احل���رم���ن ظ���اه���ٌر ل���ك���ِلّ عاقٍل 
عنها،  ونهِيه  لها،  األم��ر  ول��ِيّ  وُمنِصٍف ملنع 
وطاعتُه واجبة، وملا تُسِبّبُه تلك املظاهرات من 
ُفرقٍة وفتنة، وعدواٍن وُعنٍف وظلم، وتشويٍش 
واستخفاٍف  وت��خ��ري��ب،  ���ى  وف���وضجَ وت��ش��وي��ه، 
واجلماعة،  الطاعِة  ا  لعصجَ وش���ٍقّ  ب��احل��ق��وِق، 
ومفاسدجَ ال تخفى ُعقباها وال يُجهجَل ُمنتهاها.

يرُفض  ال��س��ع��وديجَّ��ة  ال��ع��رب��يجَّ��ة  اململكة  وش��ع��ُب 
ل في شؤونِه من أِيّ  ى، ويرُفض التدُخّ الفوضجَ
جهٍة كانت، ويِقُف مع والِة أمِره ضدجَّ كِلّ حاقٍد 
وحاِسد، وعابٍث وفاسد، ومارٍق ُمفاِرق، وخائٍن 
ة األمن في  ُمناِفق، وضدجَّ كِلّ من يُريد زعزعجَ
بلِده وزرعجَ الفتنة في أرضه، ومُنُدّ أيديجَنا لوالة 
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الشيخ صالح الفوزان: ال 
تستقيم الوالية والجماعة إال 
بطاعة والة األمور أما الخروج 
عليهم ومحاولة إفساد األمر 

فإن هذا هو الهالك العظيم

املادة 27 »تكفل الدولة حق املواطن وأسرته في 
حالة الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة...«، 
العمل  مجاالت  الدولة  »تيسر   28 امل��ادة  وف��ي 
العمل  في  م��واد  تأتي  ثم  عليه...«،  ق��ادر  لكل 
القوات  وجتهيز  والبيئة،  والصحة  والتعليم 
واملجتمع  واحلرمني  العقيدة  حلماية  املسلحة 
والوطن، وتنص املادة 34 على أن »الدفاع عن 
العقيدة اإلسالمية واملجتمع والوطن واجب كل 

مواطن«.
وفي الباب السادس في سلطات الدولة تبني 
مواده السلطات الثالث: القضائية والتنفيذية 
اململكة،  ف��ي  اإلف��ت��اء  وم��ص��در  والتنظيمية، 
سلطان  »وال  القضاء  سلطة  استقالل  وتقرر 
الشريعة  سلطان  لغير  قضائهم  في  للقضاة 
على  احملاكم  و»تطبق   ،46 امل��ادة  اإلسالمية« 
الشريعة  أحكام  أمامها  املعروضة  القضايا 
والسنة  الكتاب  عليه  دل  ملا  وفقاً  اإلسالمية 
وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض 
مع الكتاب والسنة« املادة 48، وينص النظام 
العامة سياسة  بسياسة  »يقوم  امللك  أن  على 
ش��رع��ي��ة ط��ب��ق��اً ألح��ك��ام اإلس�����الم، ويشرف 
واألنظمة  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  على 
وال��س��ي��اس��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة وح��م��اي��ة البالد 
والدفاع عنها« املادة 55، ويجعل النظاُم الوزراءجَ 
الشريعة  تطبيق  ع��ن  بالتضامن  م��س��ؤول��ني 
 :57 امل��ادة  من  )ب(  الفقرة  ففي  اإلسالمية، 
والوزراء  ال��وزراء  رئيس مجلس  ن��واب  »يعتبر 

األعضاء مبجلس الوزراء مسؤولني بالتضامن 
اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  ع��ن  امللك  أم��ام 
وسّن  للدولة«،  العامة  والسياسة  واألنظمة 
منوط  التنظيمية  السلطة  قبل  من  األنظمة 
اإلسالمية  الشريعة  ق��واع��د  وف��ق  يكون  ب��أن 
التنظيمية  السلطة  »تختص   :67 امل��ادة  ففي 
بوضع األنظمة واللوائح فيما يحقق املصلحة 
أو ي��رف��ع امل��ف��س��دة ف��ي ش���ؤون ال��دول��ة وفقاً 

لقواعد الشريعة اإلسالمية«.
وليس املقصود هنا االستعراض جلميع مواد 
دراسة  تقدمي  أو  للحكم،  األس��اس��ي  النظام 
ف��ي��ه��ا، وإمن���ا امل����راد ف��ي ظ��ل ه���ذه األحداث 
اململكة  في  إخواني  جميع  ���ر  أُذِكّ أن  اجلارية 
العربية السعودية وكل مسلم غيور في أنحاء 
العالم مبا حترر في هذا النظام من انبثاقه 
ومبا  بها،  وارتباطه  اإلسالمية  الشريعة  من 
لهذا  وف��ق��اً  اململكة  ف��ي  العمل  عليه  استقر 
أو  لنوازع  نستجيب  أن  فكيف ميكن  النظام، 
ت��ري��د أن تخلخل ه��ذا ال��ن��ظ��ام، أو  ش��ع��ارات 
تسلب أغلى ما فيه وهو مرجعيته إلى الكتاب 
}قل  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة  وتطبيق  والسنة 

أأنتم أعلم أم الله{؟!
بعيد  ك��ان  أو  النظام  ه��ذا  يقرأ  لم  من  ولعل 
هذه  ظ��ل  ف��ي  ويتأمله  يراجعه  أن  ب��ه  العهد 
حولنا،  م��ن  بالعالم  تعصف  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
الثورة  أو  النظام  إسقاط  نداءات  وتتصدرها 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام، ل��ن��ك��ون واث��ق��ني ب���أن شعارنا 
ال���ذي ن��رف��ع��ه ه��و »ال��ش��ع��ب ي��ري��د احملافظة 
على النظام«، وحري بنا أن نعتز بنظام قوي 

األساس محكم البناء.
وليس غريباً أن يكون النظام األساسي للحكم 

بهذا البناء؛ ألن اململكة العربية السعودية كيان 
واجتمعت  مناطقه  دت  وتوحجَّ تأسيسه  مت  قد 
التوحيد  عقيدة  حت��ت  شمله  وال��ت��أم  قبائله 
وشريعة اإلسالم، فلم جتمعه شعارات قومية 
وال  بدعية  عقائد  وال  فلسفية  م��ذاه��ب  وال 
التوحيد  ع��ق��ي��دة  ه��ي  ب��ل  قبلية،  عصبيات 

ورابطة اإلسالم.
اجلماعة  فتكونت  البيعة،  مت��ت  ذل��ك  وعلى 
السعودية(  العربية  )اململكة  الوطن  هذا  في 
من  انطالقاً  والرعية؛  اإلم��ام  في تالحم بني 
قول الله تعالى: }واعتصموا بحبل الله جميعاً 
وال تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
بنعمته  فأصبحتم  قلوبكم  بني  فألف  أع��داء 

إخواناً{.
دي��ن، ومما تقرر في عقيدة  ول��زوم اجلماعة 
السلف الصالح: »ونرى اجلماعة حقاً وصواباً 
العقوبات  وعذاباً«، ومن أعظم  زيغاً  والفرقة 
العذاب  م��ن��ه��ج��ه:  مل���ن ح����اد ع���ن  ال��رب��ان��ي��ة 
أن  على  ال��ق��ادر  ه��و  }ق��ل  والتشتت  بالفرقة 
من حتت  أو  فوقكم  من  ع��ذاب��اً  عليكم  يبعث 
أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس 
ةجَ  يْرجَ ُهرجَ أجَِب��ى  ْن  عجَ مسلم  وفي صحيح  بعض{، 
ِة  اعجَ ججَ ِمنجَ الطجَّ رجَ ْن خجَ : »مجَ الجَ ِن النبي] أجَنجَُّه قجَ عجَ
اِهِليجًَّة،  ججَ ِميتجًَة  اتجَ  مجَ  ، اتجَ مجَ فجَ ةجَ  اعجَ مجَ اجْلجَ ��ارجَقجَ  وجَفجَ
بجٍَة أجَْو  ُب ِلعجَصجَ تجَ رجَايجٍَة عميٍة يجَْغضجَ ْ اتجَلجَ حتجَ ْن قجَ وجَمجَ
جٌَة  ِقتْل ُقِتلجَ فجَ بجًَة فجَ صجَ بجٍَة أجَْو يجَنُْصُر عجَ صجَ يجَْدُعو ِإلجَى عجَ
ا  هجَ بجَرجَّ يجَْضِرُب  ِتي  أُمجَّ لجَى  عجَ ججَ  رجَ خجَ ْن  وجَمجَ اِهِليجٌَّة،  ججَ
يجَِفي  وجَالجَ  ا  ُمْؤِمِنهجَ ِمْن  ى  اشجَ يجَتجَحجَ وجَالجَ  ا  هجَ اِجرجَ وجَفجَ

لجَْسُت ِمنُْه«. لجَيْسجَ ِمِنّى وجَ هُ فجَ ْهدجَ ْهٍد عجَ ِلِذي عجَ
احلنيف  ال��ش��رع  مبقتضى  املتقرر  فالواجب 
والعقل السليم أن يسعى اجلميع إلى احملافظة 
على النظام، وعلى الكيان واجلماعة في هذا 
إثارة  ش��أن��ه  م��ن  م��ا  ك��ل  نتجنب  وأن  ال��ب��ل��د، 
سواء  الفرقة  وبث  البغضاء  وإيقاع  التشاحن 
في شكل مظاهرات جماعية أو فنت كالمية، 
وأن  خادعة،  شعارات  أو  عصبية  إث��ارات  أو 
نعمل بيقظة على سّد جميع املنافذ في وجه 
كان  بسوء سواء  مبادئه  أو  الكيان  يريد هذا 
من أهل الشبهات، أو أصحاب الشهوات، أو 

ممن جمع بينهما.
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ليبيا

وجوًا  برًا  انطلقت  التي  ونيرانه  القذافي  جحيم  من  فارين  يأتوا  لم 
على أبناء شعبه العزل الذين قرروا التخلص من حاكم ظالم يقود 

شعيبه إلى الهالك.
لتلقي  مصر  إلى  حضروا  الذين  الليبين  الشباب  من  مجموعة  إنهم 
العالج جراء إصابتهم على أيدي قوات القذافي ومرتزقته األفارقة 
هو  حصار  أصعب  أن  أكدوا  وطنهم  في  السبل  بهم  تقطعت  أن  بعد 
القذافي  عهد  أن  أجمعوا  كما  لشعبه،  احلاكم  من  الداخلي  احلصار 
هو األسوأ في تاريخ ليبيا، وأن العهد امللكي كان أفضل بكثير فكان به 

دستور وحرية وعدالة في توزيع الثروة.

في أول مقابلة صحافية من مقر عالجهم بالقاهرة

معارضون ليبيون لـ)الفرقان(: العهد الملكي كان أكثر 
حرية وأعز الدين اإلسالمي في ليبيا وشمال أفريقيا

كما فهم أنه القذافي استعان بهم فقط عقب 
اندالع األحداث.

الثورة  بهذه  الليبي  الشعب  قيام  أسباب  وعن 
رغم االعتقاد السائد بأنه شعب رغيد العيش 
واحتياجاته موجودة بوفرة، وأن القذافي كان 
بقية  عليها  يحسده  كرمية  حياة  لشعبه  يوفر 
الشعوب العربية، يقول رمضان السبع حسني 
بجامعة  الكيمياء  علم  محاضر  س��ن��ة(،   47(
عمر املختار: هذا غير صحيح، معظم الليبيني 
الرأي  التعبير عن  إلى  نفتقر  أننا  فقراء، كما 
فليبيا  عبادتنا  ممارسة  والنستطيع  وحريته 
الواحد،  ال���رأي  دول��ة  ه��ي  القذافي  عهد  ف��ي 
ثورتنا  الن�����دالع  ال��رئ��ي��س��ة  األس���ب���اب  وه�����ذه 
من  بكثير  أفضل  كان  امللكي  العهد  إن  قائاًل: 
هو  السنوسي  إدري��س  فامللك  القذافي،  عهد 
ليبيا  في  اإلسالمي  الدين  بنصرة  ق��ام  ال��ذي 
وعاش  ازده��ار  فترة  فكانت  أفريقيا،  وشمال 
حرية  وكذلك  كاملة  حرية  في  الليبي  الشعب 
الصحافة، كما كان هناك دستور وعدالة في 

بوصول هؤالء  »الفرقان«  علمت  أن   ومبجرد 
الكائنة  املستشفيات  أحد  في  للعالج  الليبيني 
الفور  على  توجهت  اجل��دي��دة  مصر  بضاحية 
معهم  املقابلة  ه��ذه  جت��ري  مجلة  أول  لتكون 
الثورة  م��ف��ج��ري  م��ن  األوض����اع  ع��ل��ى  للتعرف 

الليبية وشهود عيانها.
عبدالكرمي  محمد  الشاب  البداية  في  حتدث 

 القاهرة: حامت محمد عبدالقادر

)25 سنة( من بنغازي: أصبت يوم 17 فبراير 
عبدالناصر  ش��ارع جمال  في  الثورة  أي��ام  أول 
خارق،  ح���ارق  بطلق  كالشينكوف  ب��رص��اص 
بهم  استعان  الذين  للمرتزقة  أتصدى  فكنت 
مفاجأة  ورفاقه  محمد  يفجر  وهنا  القذافي، 
في  موجودين  كانوا  املرتزقة  ه��ؤالء  أن  وه��ي 
ليبيا منذ فترة قبل اندالع الثورة الليبية، وليس 

ليبيا
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توزيع الثروات.
وي����ت����اب����ع رم���ض���ان 
فترة  أم���ا  ال��س��ب��ع: 
فكانت  ال���ق���ذاف���ي 
ظ�����ل�����م�����ا وف������ق������را 

ونهب  واس����ت����ب����دادا 
ال���ب���الد فقد  خ���ي���رات 

على  احل����ص����ار  م������ارس 
أن  وي��دع��ي  الليبي  الشعب 

أن  هناك سلطة شعب، مدعياً 
ال��ث��روة وال��س��ل��ط��ة ف��ي ي��د الشعب، 

والصحيح أنها في يده وأبنائه.
لغة  معلم  )39س��ن��ة(  عبدالغني  صالح  ويقول 
مظاهراتنا  ب���دأت  ال��ب��ي��ض��اء:  م��ن  إجن��ل��ي��زي��ة 
االحتجاجية سلمية للغاية في يوم 16 فبراير 
س��وى حتقيق  مطالب  لنا  تكن  ول��م  امل��اض��ي، 
العدالة االجتماعية والعدل في توزيع الثروات، 
فلم نكن نطالب بأي إسقاط سياسي، فلم نكن 
جنرؤ على اخلروج أبداً ؛ نظراً لقوة األجهزة 
األمنية في ليبيا، ولكن بعد ثورة تونس وجناحها 
في خلع رئيسها السابق زين العابدين وإجباره 
ع��ل��ى ال���ف���رار ه���ارب���اً وس��ق��وط ب��ق��ي��ة نظامه، 
وكذلك قيام ثورة الشعب املصري في 25 يناير 
بشكل  احلاكم  نظامها  إسقاط  في  وجناحها 
من  ثورتنا  استلهمنا  فقد  وح��ض��اري،  سلمي 
الثورة املصرية، وخرجنا في جتمعات سلمية، 
يوم  أول  القذافي ومن  أننا فوجئنا بقوات  إال 
والقنابل  احل��ي  ال��رص��اص  ب��إط��الق  واجهتنا 
أي سالح،  م��ن  ع��زل  ون��ح��ن  ل��ل��دم��وع  املسيلة 
فقد ضربنا بضراوة من القذافي ونظامه من 
املرتزقة األفارقة، فكانوا موجودين منذ اليوم 
األول وأطلقوا علينا الرصاص احلي حتى وقع 
أول ضحيتني في البيضاء، وقد شاهدنا هؤالء 
املرتزقة في الكتائب األمنية مثل كتيبة شحات، 
للبيضاء تبعد عنها  تابعة  وشحات هي مدينة 
حوالي 10 كيلومترات كما سقط شهيدان في 
البيضا في اليوم األول، وفي اليوم الثاني وقع 

حوالي 20 شهيداً ومئات اجلرحى.
وف���ي ال��ي��وم ال��ث��ان��ي الح��ظ��ن��ا ت��واف��د املرتزقة 
بكثافة وهو ما دفع أهالي )شحات( حملاصرة 
األمنية  للكتيبة  التوجه  أردوا  ح��ني  املرتزقة 

على  القذافي  نظام  وهنا عرض  بها،  للمبيت 
عدم  مقابل  وامل��ال  الوظائف  )شحات(  أهالي 
رفضوا،  األه��ال��ي  أن  إال  للمرتزقة،  التعرض 
دفن  بعد   - األمنية  الكتيبة  باقتحام  وق��ام��وا 
في  وسقط   – غ��دراً  قتلت  التي  رقية  الطفلة 
على  وعرضنا  شهيداً،   40 حوالي  اليوم  هذا 
أنهم  إال  بسالم  الكتيبة  من  اخل��روج  املرتزقة 
رفضوا، هنا رفض آمر الكتيبة مصطفى رتيمة 
) من قبيلة القذافي( إطالق النار علينا رغم 
وبفضل  املرتزقة،  قتله  ولكن  للقذافي  قرابته 
ثالثة  بعد  الثوار  يد  في  الكتيبة  الله سقطت 

أيام ومت توزيع سالحها عليهم.
و يتداخل في احلديث كل من: مرعي جبريل 
الزيدي، وسيف النصر مراجع، ومسعود فرج 
الفايدي ليؤكدوا أنه متت تصفيات لرتب كبيرة 
القذافي  ن��ظ��ام  قبل  م��ن  الليبي  اجل��ي��ش  ف��ي 
أم��ا عن  و)العزيزية(،  )س��رت(  في  وحت��دي��داً 
التليفزيون  قبل  من  االستقرار  ملشاهد  البث 
للقذافي  ال��ش��ع��ب  وت��أي��ي��د  ال��رس��م��ي  ال��ل��ي��ب��ي 
فيؤكدون أنه يتم تهديد املذيعني بالسالح؛ لذا 
فهم مجبرون على تقدمي املواد بهذه الصورة، 
كما أن من يريد اخلروج في طرابلس من بيته 

لقضاء  حاجة ال بد 
للقذافي  يهتف  أن 
حتى  تأييده  معلناً 
ي���ض���م���ن ال����رج����وع 

ساملاً لبيته.
عن  سألناهم  وح��ني 
معمر  اإلس���الم  سيف 
ش��اع عنه  وق��د  القذافي 
أن����ه وج����ه إص���الح���ي وله 
الليبيني  ل���دى  وش��ع��ب��ي��ة  ق��ب��ول 
أجابوا: هذا ليس صحيحاً ؛ بدليل 
أنه حني كان يحضر في أي مكان جتري 
عملية متشيط كبرى للمكان ويأتي من ورائه 

وأمامه جيش كبير.
القذافي  بسيطرة  تفيد  ال��ت��ي  األن��ب��اء  وع���ن 
قالوا:  كانت  كما  األوض���اع  ع��ودة  واحتمالية 
على جثثنا ويستحيل أن يسيطر القذافي مرة 

أخرى ولن نرجع عن ثورتنا.
البرعصي من  العزيز غامن  وي��روي خالد عبد 
برصاصة  مصاب  سنة(   35( البيضاء  مدينة 
الذين  أول  كالشينكوف في احل��وض كنت من 
وعلى  املصابيني  وأول  فبراير   16 ي��وم  خرجو 
الرغم من أنني من عائلة حسني وتربطنا عالقة 
مطالب  أي  لدي  وليس  القذافي  بأسرة  نسب 
اجتماعية فقد كنت أول املتظاهريني احتجاجا 
على غياب احلريات وبطش القذافي باجلميع 
ويضيف أن الثوار اآلن مسلحني تسليحاً جيداً 
فالسالح الذي استولينا عليه من الكتائب وضع 
والصغير  الكبير  على  تويعه  ومت  املساجد  في 
وخازن السالح مليئة لكن هناك بعض األسلحة 
الكثير،  استخدامها  يجيد  أن  ميكن  ال  التي 
إننا  يقول  ال��ذي  انخيع  ف��رج  ذل��ك  ويؤكد على 
و)اآلربيجيه(  الكالشينكوف  استخدام  جنيد 
ال  ل��ل��ط��ي��ران  م���ض���ادات  أي  )م.ط(  ال�����  ل��ك��ن 
أحد  أن  وي��روي  الكثيرون  استخدامهما  يجيد 
املتظاهرين داس بطريق اخلطأ على بيت النار 

أو الزناد فقتل كل احمليطني حوله.
ويقول مراجع إبراهيم فركاش )مصاب بطلقة 
كتيبة  مع  االشتباكات  في  ال���رأس(:  في  م.ط 
الذين  أصحابي  كل  مات  السنوسي  الله  عبد 

كانوا معي ولم يبق سواي.

سيف اإلسالم القذافي ال 
يحظى بأي قبول شعبي 

وتحميه قوة من الجيش
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يهودا وحسب، بل هو نفسه يهودي«.
ليست  األنباء  تلك  إن  العبرية:  املجلة  وتقول 
ول��ك��ن ف��ي ظ��ل االنتفاضة  ب��األم��ر اجل���دي���د، 
بنظام  باإلطاحة  تهدد  التي  ليبيا  األخيرة في 
القذافي –كما حصل في تونس ومصر- فإن 
إستراتيجية  ع��ن  يبحث  »ق��د  الليبي  الزعيم 
األن��ب��اء صحيحة  تلك  كانت  ما  وإذا  خ���روج«. 
القذافي  ح��ق  م��ن  ف���إن  للمجلة-  -وال���ك���ام 
الهجرة إلى إسرائيل وفقا للقانون اإلسرائيلي 

اخلاص ب�»عودة اليهود«.
ونكرر  اليهودي،  اإلع��ام  وراء  ننساق  ولكيا 
األجواء  ويشيعه، والسيما في هذه  ينشره  ما 
املشحونة التي يعيشها عاملنا العربي، نتساءل: 
اليهودية  مل��اذا كل ه��ذا احلديث عن األص��ول 
وهل  ب��ال��ذات؟!  الوقت  ه��ذا  القذافي في  عن 
أم  أسباب سياسية؟  ذات  مغرضة  دعاية  هي 
لها أساس من الصحة؟! ولن نتبنى أي رواية 
أن  فهو  لدينا  اليقني  أما  مثبتة،  كانت  إذا  إال 
ال��ق��ذاف��ي دك��ت��ات��ور وم��خ��ادع وك��ت��اب��ه األخضر 
للشريعة  املخالفة  واقع فكره وطاماته  يكشف 

ع��ن��وان: »ال��ق��ذاف��ي م��ن أص���ول ي��ه��ودي��ة ومن 
الزعيم  أن  إسرائيل«مفاده  إل��ى  اللجوء  حقه 
الليبي معمر القذافي يعود إلى أصول يهودية، 
مستشهدة بتفاصيل أوردتها امرأتان يهوديتان 
الثانية  العبرية  للقناة  قالتا  ليبية  أص��ول  من 

العام املاضي إنهما من أقرباء القذافي.
)راشيل  وحفيدتها  ب����راون(  )غ��وي��ت��ا  وأك����دت 
مشيرتني  يهودية،  القذافي  أص��ول  س��ع��دا(أن 
القذافي شقيقتان. براون وجدة  أن جدة  إلى 
ب���دأت عندما  ال��ق��ص��ة  وأوض���ح���ت س��ع��دا أن 
ت��زوج��ت ج���دة ال��ق��ذاف��ي ال��ي��ه��ودي��ة رج���ا من 
بنى جلدتها ولكنه أساء معاملتها فهربت منه 
منه  فأجنبت  لقبيلة،  زعيما  مسلما  وتزوجت 

طفلة أصبحت والدة القذافي.
ورغم أن جدة القذافي اعتنقت اإلسام عندما 
تزوجت ذلك الزعيم، فإنها تبقى حسب القانون 
اإلسرائيلي يهودية. وعلق املذيع حينها بالقول: 
إن »املهم في ذلك أن القذافي ال ميلك أقرباء 

ال شك أن انحياز وسائل اإلعام اليهودية في 
األيام األخيرة إلى نظام الزعيم الليبي يعبر عن 
بالكيان  واألمنية  السياسية  املؤسسة  مصالح 
الصهيوني مع ذلك النظام؛ حيث كانت هناك 
رسمية  شبه  الغاصب  الكيان  م��ن  تلميحات 
إلى أن أميركا والدول األوروبية ال ميكنها أن 
أيد خطرة، بسبب  ليبيا في  جت��ازف بسقوط 
موقع ليبيا القريب من أوروبا وثروتها النفطية 

واحتمال وجود ساح كيماوي بحيازتها.
حيث انتدبت صحيفة يديعوت أحرونوت قبل 
بالتاريخية مراسلها  أيام وفي خطوة وصفتها 
ليوثق  ليبيا،  إل��ى  يشاي(  بن  )رون  العسكري 
ناقا  العاصمة طرابلس،  قلب  من  يحدث  ما 
اجلماهيرية  واالنطباعات  املواقف  هناك  من 

املساندة للعقيد القذافي.
حقيقة األصول اليهودية: 

نشرت  واالن��ح��ي��از  التناغم  ه��ذا  خضم  وف��ي 
اليوم« خبراً حتت  إسرائيل   « عبرية  صحيفة 

القذافي واإلعالم 
الصهيوني

عيسى القدومي

تعامل اإلعالم الصهيوني في بداية األمر مع األحداث في ليبيا 
– على اعتبار أن ما يحصل فيها هو  بحذر وحرص - إلى حد ما 
األحداث  صورة  ونقل  ومصر،  تونس  في  حصل  ملا  مشابهة  حالة 
بنوع من االتزان، وبعد أن تبن أن ثورة الشعب في ليبيا حتولت 
إلى حرب أهلية، وأصبح الثوار متمردين، وسيطرت قوات القذافي 
على بعض معاقل املتمردين، حتول اإلعالم الصهيوني إلى إعالم 
املجازر  حقائق  التغطية  عن  وغابت  وجيشه،  القذافي  يخدم 
وسفك الدماء وإبادة الشعب، وتناغم املوقف اليهودي مع مواقف 

القذافي وتصريحاته ورؤيته اإلستراتيجية!!



35

ن - 2011/3/21م
الفرق���ان  624 - 16 ربي���ع اآلخ���ر  1432ه���� -  االثن���

والعقل السليم. 
ع��ل��م��اً ب��أن��ه ق��د ف��ج��ر امل��وض��وع ب��داي��ة تقرير 
مقتضب نشرته صحيفة معاريف العبرية في 
إل��ى عاقة  فيه  أش���ارت  ال��ع��ام 2006م  مطلع 
اليهودية  باملمثلة  ال��ق��ذاف��ي  اإلس����ام  س��ي��ف 
في  الصحيفة  وق��ال��ت  ف��اي��ن��رم��ان(.  )أورل�����ي 
القذافي  تكبر  ال��ت��ي  امل��م��ث��ل��ة،  إن  ت��ق��ري��ره��ا: 
الكيان  من  تسافر سرا  بثاث سنوات،  االب��ن 
اإلسام  ملقابلة سيف  إيطاليا  إلى  الصهيوني 

بعيدا عن أنظار الصحافة. 
خشية   « املمثلة  قريب  ع��ن  الصحيفة  وتنقل 
عائلتها من أن تعتنق اإلسام من أجل زواجها 
اليمينية  العبرية  الصحيفة  ووص��ف��ت  م��ن��ه«. 
»قناة  بأنها  العاقة  هذه  هناك،  مبيعاً  األكثر 
جديدة للسام مع الشعب الليبي«؟! ورغم أن 
اخلبر جرى تناقله على نطاق واسع في وسائل 
الرسمي جتاهل  الليبي  فإن اإلعام  اإلعام، 
ح��اول عدد  التعليق عليه حني  ورف��ض  األم��ر 
بالنظام  االتصال  الغربية  اإلع��ام  وسائل  من 
الليبي للحصول على تعليق رسمي، خصوصا 

أن الصحيفة العبرية أشارت في تقريرها إلى 
غرامية«  »ع��اق��ة  م��ج��رد  ليست  ال��ع��اق��ة  أن 

عابرة، وإمنا مشروع زواج.
ومنذ تلك الفترة بدأ اليهود بشكل رسمي وشبه 
رسمي نبش » تاريخ سالة القذافي« والبحث 
عن » أصولها اليهودية«. لكن النبش ظل أسير 
بثت  أن  إلى  للتصديق  القابلة  غير  احلكايات 
خاصا  برنامجا  الثانية  اإلسرائيلية  ال��ق��ن��اة 
فقد  العبري،  املجتمع  في  »قنبلة«  كان مبثابة 
جويتا،  وابنتها  ب��راون  راشيل  القناة  استقبلت 
وهما عربيتان يهوديتان من أصل ليبي تعيشان 

في الكيان الصهيوني. 
الساعدي وشركة »االختيار الطبيعي«:

-جنل  ال��س��اع��دي  أن  أجنبية  ت��ق��اري��ر  كشفت 
مبلغ  استثمر  القذافي-  معمر  الليبي  الزعيم 
سينمائية  إنتاج  شركة  في  دوالر  مليون   100
مي��ل��ك��ه��ا م��ن��ت��ج ي���ه���ودي، ب��ات��ت ت���واج���ه خطر 
اإلفاس بعدما قاطعها »أهل هوليوود« بسبب 
 Natural« شركة  وتتمركز  القذافي.  أم��وال 
في  ال��ط��ب��ي��ع��ي«  »االخ��ت��ي��ار  أو   »Selection
مدينة لوس أجنلس، حيث كان صاحبها ماثيو 
أنه  العام 2009  أواخ��ر صيف  أعلن  بيكرمان 
تلقى مبلغ 100 مليون دوالر كاستثمارات مالية 

من الساعدي.
القذافي في  الساعدي  التقى  بيكرمان   وكان 
 ،2009 العام  في  السينمائي  )ك��ان(  مهرحان 
كانت  بعدما  الضخمة  الصفقة  على  واتفقا 
شركة بيكرمان تواجه خطر اإلفاس من جراء 
وكانت  االقتصادية.  العاملية  األزم��ة  تداعيات 
بيكرمان  أن  أكدت  صحيفة )جويش جورنال( 
ينتمي لعائلة أمريكية يهودية، ونقلت عنه في 
مايو/أيار 2010 قوله إن القذافي سأله فيما 

باإليجاب،  بيكرمان  فأجاب  يهوديا،  ك��ان  إذا 
وعندها قال القذافي: »جيد، مبا أننا سنعمل 
معا )مسلمني ويهود( فإن ذلك سيغير النظرة 

إلى األمور«، على حد ما جاء في الصحيفة.
إع��ان الصفقة  يوم  القذافي في   وقد صرح 
املغامرة  ه��ذه  ف��ي  للخوض  ج��دا  »سعيد  بأنه 
على  ع��زي��زة  صناعة  وف��ي  ماثيو،  م��ع  والعمل 
ق��ل��ب��ي«، وأض�����اف: »ل��ط��امل��ا أح��ب��ب��ت صناعة 
أدعمها شخصيا  أن  أستطيع  واليوم  األف��ام، 

عبر هذه الشراكة«.
 بقاء القذافي وأمن اليهود:

إلى  وص��وال  بأسرها  املنطقة  ستعم  الفوضى 
إسرائيل وأوروبا إذا متت تنحيتي عن احلكم، 
وقال  القذافي،  معمر  قالها  كلمات  هي  تلك 
ف��ي م��وض��ع آخ���ر »إذا جن��ح��ت ال��ق��اع��دة في 
بأسرها  املنطقة  ف��إن  ليبيا  على  االس��ت��ي��اء 
حتى إسرائيل ستقع فريسة للفوضى«، مشيرا 
إلى أن ليبيا هي صمام األمان لاستقرار في 
بأن  صريح  اع��ت��راف  وه��ذا  املتوسط.  البحر 
نظامه وجد لتحقيق األمن بل احلماية للكيان 
املطاف  نهاية  ففي  فلسطني.  ألرض  احملتل 
الصهيوني  الكيان  ملخاطبة  القذافي  اضطر 
بأنه هو الضامن ألمنهم في املنطقة، وعليهم 
أن يساعدوه في البقاء ألن نظامه يؤكد والءه 

ألمن الكيان الصهيوني. 

ونشرت جيروزالم بوست في الكيان الصهيوني 
العقيد  الليبي،  الزعيم  إن  فيها:  قالت  تقارير 
معمر القذافي، حاول عام 2007 إقناع اليهود 
إسرائيل  في  ليبيا  إل��ى  أصولهم  تعود  الذين 
بقبول أموال منه لتأسيس حزب والدخول إلى 
مائير  عن  نقًا  الصحيفة،  وقالت  الكنيست. 
ليبيا:  ليهود  العاملية  اجلمعية  رئيس  ك��ال��ون، 
إنه خال الفترة ما بني 2005 و2007، التقى 
ملناقشة  ليبية،  بقيادات  اجلمعية  عن  ممثلني 
قضية معاجلة ملف ممتلكات اليهود في ليبيا 
سفرهم  بعد  تركوها  التي  أفريقيا،  وش��م��ال 

إلسرائيل.
وذكر كالون أن املسؤولني الليبيني قالوا: إنهم 
على استعداد لتقدمي األموال لليهود إن شكلوا 
حزباً سياسياً ألن طرابلس ال ميكنها أن تدفع 

القذافي يبعث رسائل 
إعالمية للكيان الصهيوني 

بأنه هو الضامن ألمنهم 
في المنطقة وعليهم 

مساعدته في البقاء
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»روز  البريطانية  الباحثة  كتبت  ومل��اذا 
ماري« في وصفها املجزرة: » إن مجزرة 
أبريل   8 ف��ي  وقعت  التي  ياسني  دي��ر 
قتل فيها ماال يقل عن 300 قروي قد 
االهتمام...  من  كبيرا  قسطا  ح��ازت 
وع���م���دت ال���ق���ي���ادة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة في 
البداية إلى التَّنصل من املجزرة، وبََعث 
امللك  إل��ى  اعتذار  رسالة  غوريون  بن 
كاهل  اللوم على  فيها  الله وضع  عبد 
املجموعات اإلرهابية » غير الرسمية 
»، مع أنه في احلقيقة شاركت وحدة 
م��ن )ال��ب��امل��اخ( ف��ي ال��ه��ج��وم على دير 
األرغون  منظمتي  جانب  إل��ى  ياسني 

وشتيرن؟!
وملاذا اعترف مناحم بيغني في كتابه »الثورة« 
بها بقوله: »إن مذبحة دير ياسني أسهمت مع 
الباد  تفريغ  في  األخ��رى  املجازر  من  غيرها 
من 650 ألف عربي، ولوال دير ياسني ملا قامت 

إسرائيل«؟!!
وأبت احلقيقة إال أن تظهر على لسان مجرمي 
العصر فهذا )موشي دايان( عندما شعر بأنه 
ذلك  في  مبا  مواطنيه،  تذكير  ال��ض��روري  من 
املستعمرات  ي��ع��ارض��ون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك 
اليهودية في منطقة رفح والضفة الغربية، مبا 
عمرا،  األصغر  اجليل  من  بعضهم  يعرفه  لم 
خطب دايان، سنة 1969م في معهد التخنيون 
على  اليهود  من  عارضه  ملن  قائا  حيفا  في 
اخلطبة  تلك  )نشرت  االستعمارية  سياساته 

في صحيفة هآرتس 15 أبريل 1969م(: 
العرب  ك��ان  ال��ذي  البلد  ه��ذا  إل��ى  »لقد جئنا 
لقد  يهودية...  دول��ة  نبني  ونحن  فيه،  توطنوا 
العربية.  القرى  مكان  اليهودية  القرى  أُقيمت 
أن��ت��م ال ت��ع��رف��ون ح��ت��ى أس���م���اء ه���ذه القرى 
اجلغرافيا  كتب  ألن  ألومكم؛  ال  وأن��ا  العربية 
كتب اجلغرافيا هي  وليست  تعد موجودة.  لم 
وحدها التي لم تعد موجودة، بل القرى العربية 
بني في  وما من موضع  أيضا..  زال��ت  نفسها 
هذا البلد إال وكان أصًا لسكان عرب«. وبعد 
هذا ملاذا يبرئ القذافي اليهود من تلك املجازر 

واملقاصد!!

إخراجهم  يريدون  وال  الفلسطينيني،  يكرهون 
من أرضهم فلسطني، ولم يقرروا ذبحهم كما 
كان يشاع، وأنه حتى مذبح�ة دير ياسي�ن ليست 
حقيقية، وأن العرب من غير الفلسطينيني هم 
احلرب  وأعلنوا  فلسطني  على  هجموا  الذين 

على اليهود.
الصهاينة  دمر  كيف  القذافي:  العقيد  ونسأل 
478 قرية فلسطينية من أصل 585 قرية كانت 
 34 ارتكب  وم��ن  احملتلة؟!  املنطقة  في  قائمة 
مجزرة حتى تُقام دولتهم على أرض فلسطني؟! 
وهل كان اجلنرال اليهودي )مائير بايل( والذي 
كان في دير ياسني حلظة وقوع املذبحة وكان 
يشغل ضابط االتصال مع الهاغانا يحلم حني 
أبريل   4 ف��ي  أح���رون���وت،  ف��ي صحيفة  ك��ت��ب 
1972م: » إن الهجوم على دير ياسني َوصمُة 
عاٍر سوداء في تاريخ الشعب اليهودي واملجتمع 

اإلنساني«؟!

مباشرة ملواطنني إسرائيليني، وأضاف: 
»ال ميكنني كشف اسم املسؤول الليبي 
علينا،  عرضوه  ال��ذي  املبلغ  حتديد  أو 

ولكن العرض كان حقيقياً.«
إسراطن والكتاب األبيض: 

م��ص��ط��ل��ح »إس�����راط�����ني« ال������ذي سكه 
رآه  ال��ق��ذاف��ي،،  معمر  الليبي  الرئيس 
ال��زع��ي��م ال��ل��ي��ب��ي ح���ًا ش��ام��ًا لقضية 
للعرب  واح���دة  دول��ة  بإقامة  فلسطني، 
فعا  مجسدة  بأنها  زاع��م��اً  وال��ي��ه��ود، 
جانب  إلى  اليهودية  املغتصبات  بوجود 
 – وغزة  الضفة  في  الفلسطينية  املدن 
واحلل  ق��ان��ون��ي��ة!!  مستوطنات  وكأنها 
والتعايش معهم في  اليهود  عنده قبول 

اجلديد  كتابه  يلخصه  كما  واح��دة  دول��ة 
»الكتاب األبيض«. 

ال��ق��ذاف��ي ع��ن فكرته بإقامة  ق��د داف���ع  وك���ان 
دولة واحدة للعرب واليهود يقترح إطاق اسم 
»إسراطني« عليها، قائا: »إنها مجسدة فعا 
جانب  إل��ى  اإلسرائيلية  املستوطنات  ب��وج��ود 
وغ��زة، مسوغاً  الضفة  في  الفلسطينية  امل��دن 
الفلسطينيني  لكل  فلسطني  ب��أن  مصطلحه 
س���واء ك��ان��وا ع��رب��ا أم إس��رائ��ي��ل��ي��ني، ي��ه��ودا أم 
مسلمني«، وهي غير قابلة للتقسيم وال حتتمل 
واليهود  العرب  أن  إل��ى  مشيرا  دول��ت��ني،  قيام 
ي��ع��ي��ش��ون ج��ن��ب��ا إل���ى ج��ن��ب »وي��ع��ت��م��دون على 
بعضهم كل االعتماد« وهم »أقرب إلى بعضهم 
اآلخرين،  العرب  نحن«  إلينا  احل��ال  هو  مما 
وال بد من إسقاط االفكار »العنصرية« قومية 
كانت أم دينية، وصفها بأنها أفكار يتمسك بها 

»احلرس القدمي«. 
ألصل  تاريخيا  عرضا  األبيض  الكتاب  وق��دم 
الناحية  م��ن  أن��ه  إل��ى  مشيرا  فلسطني،  كلمة 
التاريخية فا أحد له احلق في أن يؤكد أنها 
أرضه هو، فذلك مجرد ادع��اء، وال يوجد ما 
يعطي احلق لطرف في جزء من فلسطني، وأن 

ليس له احلق في األجزاء األخرى.
وأع�����رب »ال���ق���ذاف���ي« ع���ن ش��ك��وك��ه ف���ي مدى 
أيدي  على  للذبح  الفلسطينيني  تعرض  صحة 
ال  اليهود  أن  مضيفا  ياسني،  دي��ر  في  اليهود 

القذافي يدعي أن اليهود 
اليكرهون الفلسطينيين 

واليريدون إخراجهم من 
أرضهم ويستنكر صحة 

تعرضهم للمذابح
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أطلقت منظمة الصحة العاملية صرخة حتذير من خطورة تناول 
اخلمور على حياة سكان العالم حيث أشارت في تقرير حديث لها 
إلى أن اخلمور تتسبب سنوًيا في وفاة حوالي %4 من عدد الوفيات 
بسبب  املتوفن  ع��دد  على  بذلك  لتتفوق  العالم  بقاع  جميع  ف��ي 

اإليدز أو السل أو حوادث العنف.
بل إن املثير في هذا التقرير تأكيده أن مخاطر تناول اخلمور تتجاوز 
األضرار التي يسببها تناول الكوكاين والهيروين والسيما أنها تؤدي 
للوفاة بشكل خاص بن املجموعات من الفئة العمرية األصغر سًنا 
على  الذكور  وفيات  مجموع  من   6.2 وف��اة  في  تتسبب  أن  عن  فضاًل 

الصعيد العاملي مقابل %1.1 من مجموع وفيات اإلناث.

الخمور أكبر تهديد لحياة سكان العالم

مخاطرها
 تتفوق 

على اإليدز 
والكوكايني 

وتقتل 40٪ من 
وفيات العالم 

سنوًيا

مؤكدة  أكبر،  فيما  سنة   15 العمرية  الفئة 
في  اخلمور  استهالك  في  تزايًدا  هناك  أن 
الدول كثيفة السكان في آسيا وأفريقيا وفي 
مقدمتها الهند وجنوب أفريقيا، بل إن األمر 

االستهالك  ح��ج��م  ال��ت��ق��ري��ر  وق�����در 
نحو  يتجاوز  مب��ا  للخمور  العاملي 
الكحول  م���ن  ل���ت���رات   6.13
من  ال��واح��د  للفرد  الصافي 

الفرقان ـ القاهرة / مصطفى الشرقاوي لبنان تتصدر 
قائمة أكثر الدول 
استهالًكا للخمور 

واليمن للقات

دور متعاظم للدعاة 
في التصدي لهذا 
الوباء واحلمالت 

اإلعالمية 
إستراتيجية ضده
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جتاوز ذلك في الدول املتقدمة أيًضا.
من  احل��د  سياسات  أن  إل��ى  التقرير  ولفت 
تعاطي اخلمور ضعيفة وال تتصدر أولويات 
دول العالم رغم األضرار اجلسيمة إلدمانها 
وراء حوادث  ب��دًءا من وقوفها  املجتمع  على 
واألم��راض وإهمال  والعنف األسري  الطرق 
األسر والتغيب عن العمل بل إمكانية التورط 

في جرائم.
أم��ا ع��ن حجم ان��ت��ش��ار اخل��م��ور ف��ي الدول 
العربية فقد تصدرت لبنان قائمة الدول األكثر 
استهالًكا حيث وصلت نسبة االستهالك لكل 
فرد حوالي 5.43 لترات؛ حيث تصل نسبة 
االستهالك إلى 3.6 لترات لكل فرد سنوًيا 
ومصر  واملغرب  العراق  من  كل  ج��اءت  فيما 
واجلزائر في ترتيب الحق فيما تذيلت سوريا 
واليمن قائمة الدول العربية األقل استهالًكا 

للخمور التي مت رصد انتشار اخلمور بها.
خطوات متنوعة

واقترح تقرير املنظمة على دول العالم اتخاذ 
املشكالت  م��ن  م��ن احل��د  إج����راءات متكنها 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية الناجمة 
أساليب  باعتماد  وذلك  اخلمور  تعاطي  عن 
سياساتها  في  وإدماجها  متنوعة  وخطوات 
الهادفة للحد من هذه اآلفة محددة  العامة 
تداول  م��ن  للحد  املهمة  اإلج�����راءات  بعض 
اخلمور منها قصر تداول اخلمور لعمر معني 
ورف���ع األس��ع��ار م��ن خ���الل اع��ت��م��اد سياسة 
ضريبية تؤدي خلفض الطلب على اخلمور، 
فضاًل عن العمل على تطويق تداعيات إدمان 
اخلمور ومنها توفير العالج وإتاحته وتيسيره 
اضطرابات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  لألشخاص 
تتعلق بتعاطي اخلمور وتنفيذ برامج الفحص 
وسرعة التدخل خالل فترات مبكرة قبل بلوغ 
اإلدمان مرحلة خطيرة على صحة اإلنسان.

حزمة أمراض
أن��ه حفز  التقرير  ه��ذا  تداعيات  أه��م  ولعل 
أغلب  في  اخلمور  النتشار  للتصدي  الهمم 
ب��ق��اع ال��ع��ال��م ف��ض��اًل ع��ن وض���ع مخاطرها 
هناك  أن  والس��ي��م��ا  ال��واج��ه��ة  ف��ي  الصحية 
دراس�����ات ت��رب��ط ب��ني إدم����ان اخل��م��ور وبني 

والتليف  املختلفة  ب��ال��س��رط��ان��ات  اإلص��اب��ة 
ال��ك��ب��دي وال��ف��ش��ل ال��ك��ل��وي، ف��ض��اًل ع��ن أن 
والسكتة  ال��ق��ل��ب  ب��أم��راض  اإلص��اب��ة  نسبة 
الدماغية وسرطان الثدي لدى النساء تزداد 
لدورية  تقرير  بحسب  اخلمور  مدمني  لدى 
)إيفاكسميديا(، وتزداد اخلطورة حني تدرك 
أن تسعة من كل عشرة أشخاص ال يدركون 
أن تعاطي اخلمر ميكن أن يزيد من مخاطر 
إصابتهم بأمراض معقدة أو يفتح الباب أمام 
تفشي عوارض اجتماعية منها زيادة أعداد 
املنتحرين بني مدمني اخلمور ووقوفهم وراء 

انهيار أسرهم ومحيطهم االجتماعي.
آثار نفسية

وال ت��ت��وق��ف م��خ��اط��ر ت��ع��اط��ي اخل��م��ور عند 
هذا فهناك آثار نفسية تظهر عالماتها في 
القلق واالكتئاب واملخاوف املرضية واألفكار 
االنتحارية وبنسبة أقل الهالوس والصالالت 
واالن��ت��ح��ار، وه���ذه األع����راض ت��ك��ون عابرة 
ألعراض  تتحول  لكنها  البداية  في  ومؤقتة 
وتتجاوز مظاهر  أشهر عدة  مستمرة خالل 
وأعراض إدمان اخلمور إلى اجلهاز الدوري 
والقلب واجلهاز الهضمي والتنفسي والرئتني 
بأمراض  املدمن  يصيب  بل  الصماء  والغدد 

تأتي في مقدمتها ارتفاع ضغط الدم وزيادة 
امل��رئ��ي والكحة  ال��ق��ل��ب وال��ت��ه��اب  ض��رب��ات 

املزمنة.
حرية تامة

العواصم  ش���وارع  أي  ف��ي  متجول  أي  ولعل 
أعداد  ف��ي  ملحوًظا  توسًعا  يلحظ  العربية 
احملالت واحلوانيت اخلاصة بأنواع اخلمور 
واملسكرات املختلفة حيث ال توجد قيود في 
عدد من البلدان العربية والسيما في بلدان 
شمال أفريقيا والشام على إنشاء محال لبيع 
ال  حيث  الروحية«  »املشروبات  ب�  يسمى  ما 
هذه  بافتتاح  اخل��اص��ة  اإلج�����راءات  تتطلب 
تتمثل في حظر  قيودا بسيطة  إال  احمل��الت 
بيع اخلمور ألقل من 16 عاًما وكذلك عدم 

التورط في املتاجرة في اخلمور املغشوشة.
بل إن األمر يزداد خطورة حينما تعلن تقارير 
العربي  االحت���اد  منها  مختلفة  ج��ه��ات  ع��ن 
ملكافحة مدمني اخلمور تتجاوز 75% بل إن 
معدل استهالك هذه املواد قد زاد في الفترة 
خطورة  يحمل  مم��ا   %15 بنسبة  األخ���ي���رة 
باعتبار  اإلسالمية  األم��ة  ث��روة  على  شديدة 

أن الشباب هم عماد هذه األمة.
من  نفسه  التقرير  أك��ده  ما  بلة  الطني  وزاد 
بنسبة  امل��رأة سوق استهالك اخلمور  دخول 
املاضية  ب��ال��س��ن��وات  ب��امل��ق��ارن��ة  س��ن��وًي��ا   %5

نسبة استهالكها 
تتزايد بشكل 

مطرد في بلداننا 
العربية

سياسات مكافحة 
اخلمور في املنطقة 

بالية بل وتشجع 
على إدمانها
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وه���و م��ا ي��دل��ل ع��ل��ى اس��ت��ف��ح��ال خ��ط��ر هذه 
احملرمات وعدم وجود سياسات عامة تكافح 

انتشارها.
وإذا كانت قضية اخلمور قد حتولت ملشكلة 
فإن  العربية  املنطقة  ب��ل��دان  داخ���ل  خ��ط��رة 
في  يحدث  مثاًل مبا  تقارن  ال  املشكلة  هذه 
أوروبا التي تسجل سنوًيا أعلى نسبة إدمان 
أن  أن األمر األخطر  إال  العالم  للخمور في 
التداعيات السلبية لتناول اخلمور ال تختلف 
إطالًقا باختالف املجتمعات ولكن ما يطمئن 
ولو نسبًيا أن القرآن الكرمي والسنة النبوية 
ناجًحا وحاسًما  الشريفة قد قدمت عالًجا 
َا  ِإَنمّ آَمنُوا  الَمّ��ِذي��َن  يََأيُمَّها   { تعالى  قوله  في 
ِرْجٌس  َواألَْزالُم  ��اُب  َواألَن��صَ َوامْلَيِْسُر  ْمُر  اخْلَ
يَْطاِن َفاْجتَِنبُوهُ لََعلَمُّكْم تُْفِلُحوَن{  ِمْن َعَمِل الَشمّ
)امل�����ائ�����دة:90( وق����ال رس��ول��ن��ا ال���ك���رمي ] 
»اخلمر أم اخلبائث«، وتؤكد اآلية أن حترمي 
اإلس���الم اخل��م��ور ك��ان ح��اس��ًم��ا السيما من 
جهة اقترانهما باألنصاب واألزالم وهما من 
مظاهر الشرك الذي كان منتشًرا في جزيرة 
العرب قبل اإلس��الم، بل جعل اإلق��الع عنها 
طريًقا للنجاح والفالح، بل إن قرآننا الكرمي 
عبر  ك��ذل��ك  السلبية  ت��داع��ي��ات��ه��ا  م��ن  ح���ذر 
الواجبات  عن  الصد  عن  ملدمنها  إرغامها 
والصالة،  الله  ذكر  من  الشرعية  والفضائل 

ال��ط��ري��ق على من  ق��د قطع  ال��ق��رآن  ب��ل إن 
اآلية  بالتأكيد على  منافع  للخمر  إن  زعموا 
الكرمية على أن مخاطرها تفوق أي منافع 
��ْم��ِر َوامْلَ��يْ��ِس��ِر ُقْل  لها: }يَ��ْس��َألُ��ونَ��َك َع��ْن اخْلَ
ِفيِهَما ِإثٌْم َكِبيٌر َوَمنَاِفُع ِللنَمّاِس َوِإثُْمُهَما أَْكَبُر 

ِمْن نَْفِعِهَما{ )البقرة: 219(.
مواجهة ميسورة

إن األمر الذي يؤكد سهولة مواجهة اخلمور 
كما  الصحيح  اإلس���الم  منهج  اتباعنا  ه��و 
أستاذ  النور  أبو  األحمدي  محمد  د.  يقول 
احلديث وعلومه بجامعة األزهر؛ حيث حرم 
اإلس���الم اخل��م��ور ف��ي مجتمع م��دم��ن، فقد 
كانت اخلمور جزًءا من حياتهم واهتمامهم 
بل كان العرب قبل اإلسالم يعتقدون صعوبة 
اإلسالم  وتعامل  تخليهم عن شرب اخلمور 
تناولها  بشكل تدريجي مع األمر حني حرم 
في أوقات الصالة، ومن هنا بدأ املسلمون 
يدركون أن هذا الفعل يبغضه الله ورسوله بل 
إن املدينة املنورة كانت متتلئ بكميات كبيرة 
من اخلمور أخرجها ساكنو املدينة للتخلص 

منها حينما حرم الله اخلمر بشكل كامل.
ووص��ف د. أب��و ال��ن��ور النهج اإلس��الم��ي في 
التعامل مع شرب اخلمر بأنه أسلوب علمي 
ت��دري��ج��ي ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل ب��ه ح��ال��ًي��ا ف��ي أكبر 
األمر  يستوجب  حيث  العالم؛  مستشفيات 
ن��وع م��ن اإلرادة  تغيير ن��ط احل��ي��اة وخ��ل��ق 
وعيهم  وتنمية  اللعني  ال���داء  ه��ذا  مل��واج��ه��ة 
وأموالهم  ال��داء على صحتهم  مبخاطر هذا 
وأسرهم ناهيك عن تداعيات إدمان اخلمر 

على املجتمع بشكل عام.
وشدد أبو النور على أهمية قيام رجال الدين 
اخلمور  إدم��ان  تفشي  مواجهة  في  بدورهم 

حمالت  ش��ن  عبر  مجتمعاتنا  أوس���اط  ف��ي 
إعالمية توضح جترمي القرآن البات لتعاطي 
املفسدين  مدمنيها  ب��ني  وامل��س��اواة  اخل��م��ور 
ترفض  بيئة  إيجاد  على  والعمل  األرض  في 
انتشار اخلمور عبر تشريعات قانونية حتظر 

هذا األمر بشكل تام.
إل��ى أن ق���درة املجتمعات  ال��ن��ور  أب��و  ول��ف��ت 
اإلسالمية في التخلص من هذه املشكلة تبدو 
كبيرة والسيما أنها محرمة بنصوص قطعية 
الثبوت من القرآن الكرمي، الفًتا إلى أهمية 
النتشار  تؤدي  التي  الظروف  منابع  جتفيف 
الفراغ  من  التخلص  أهمها  اخلمور  تعاطي 
الديني والروحي وتنمية الوعي الديني لهؤالء 
باعتباره أداة حتصني لهم من الوقوع أسرى 

لهذا الداء اللعني.
تغييب الطاقات

األستاذ  القادر  عبد  املهدي  عبد  أب��دى  فيما 
األزه��ر أسفه  الدين في جامعة  أص��ول  بكلية 
الشديد لسماح بعض الدول اإلسالمية بوجود 
محالت للخمور في شوارعها، معتبًرا أن هذا 
العقائد  وكافة  اإلسالم  لتعاليم  األمر مخالف 
الدين  رج��ال  قيام  ب��ض��رورة  األخ���رى، مطالًبا 
بدور قوي في مواجهة هذه الظاهرة احملرمة.

وت��اب��ع: إدم���ان اخل��م��ور أم��ر خطير ويشكل 
املسلم  املجتمع  في  عديدة  لطاقات  تغييًبا 
لذا  اإلف��س��اد؛  أم��ام مظاهر  األب���واب  ويفتح 
ي��ج��ب أن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ع��اون ب��ني األطباء 
في  البحث  وعلم  االجتماع  وخبراء  والعلماء 
إيجاد أرضية تكافح هذا املرض، معتبًرا أن 
التساهل مع محالت اخلمور يعد من الكبائر 
والسماح  محسوم  أمر  أن حترميها  باعتبار 
ب��وج��وده��ا حت��د ل��ل��ه وإع����الن ل��ل��ح��رب عليه 
ينبغي أن تتنصل منه جميع الدول اإلسالمية 

دون أن تتذرع بإيجاد تبريرات واهية.
التعامل مع اخلمور وفًقا  وأضاف أنه يجب 
لقاعدة »ال ضرر وال ضرار«، فاملفاسد التي 
واإلضرار  النفس  قتل  من  ورائها  من  تنجم 
ي��ج��ب أن  ال��ك��ي��ان األس����ري  بالصحة وه���دم 
واح��دة ضد  يد  يقف  املسلم  املجتمع  جتعل 

هذا البالء.

غياب القيود على 
تأسيسها واالكتفاء 

ببعض الضوابط 
يعظمان مخاطرها 
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ال�سلة الإخبارية

ن��ظ��را مل��ا مت��ر ب��ه ال��س��اح��ة امل��ص��ري��ة م��ن تغيرات 
س��ري��ع��ة ومت��اش��ي��ا م��ع ه���ذه ال��ت��غ��ي��رات, أصدرت 
الدعوة السلفية في مصر بيانا حول إعادة تشكيل 

مجلس إدارتها, وجاء البيان على النحو اآلتي: 
 احلمد لله, والصالة والسالم على رسول الله, 
الوقت  في  مصر  به  ملا متر  فنظًرا  بعد:  أم��ا 
احلاضر ِمن ظروف ومتغيرات يعلمها اجلميع, 
السلفية جزًءا ال يتجزأ ِمن  الدعوة  وملا كانت 
هذه  حت���رص  ال���ذي  امل��ص��ري  املجتمع  نسيج 
إلى  العامة جنًبا  الدعوة على رعاية مصلحته 
جنب, مع حرصها على حتقيق أهدافها املعلنة 
العظيم  ال��دي��ن  ه��ذا  »نشر  رأس��ه��ا:  على  التي 

تشكيل  تقرر  فقد  ل��ذا  الصالح«؛  سلفنا  مبفهوم 
مجلس مؤقت إلدارة الدعوة على النحو اآلتي:

أوالً: مجلس رئاسي يتكون ِمن كٍل ِمن:
- الشيخ/ محمد إسماعيل املقدم.

- الشيخ/ محمد عبد الفتاح »أبو إدريس«.
- الشيخ/ ياسر برهامي.

وذلك حتى يتم اختيار رئيٍس للدعوة السلفية بعد 
في  السلفية  للدعوة  العمومية  اجلمعية  انعقاد 

وقت الحق, بإذن الله.
ثانًيا: مجلس إدارة الدعوة:

املذكورين,  الرئاسي  املجلس  أعضاء  ِمن  ويتكون 
ويضاف إليهم كٍل من:

1- الشيخ سعيد عبد العظيم.
2- الشيخ أحمد فريد.

3- الشيخ أحمد حطيبة.
4- الشيخ علي حامت.

5- الشيخ سعيد حماد.
6- الشيخ سعيد السواح.

7- الشيخ محمود عبد احلميد.
8- الشيخ أشرف ثابت.

9- الشيخ شريف الهواري.
10- الشيخ جالل مرة.

11- الشيخ يونس مخيون.
12- الشيخ عبد املنعم الشحات.

بيان ِمن الدعوة السلفية بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارتها  

تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان، بالتعامل الحازم مع أي 
تهديد ألمن أي منها مع تزايد الدعوات المطالبة باإلصالح في هذه الدول.

اجتماعهم  ختام  في  التعاون  مجلس  دول  أعلنت 
في الرياض, أنها ستنشئ صندوقا إمنائيا بقيمة 
20 مليار دوالر ملساعدة البحرين وسلطنة عمان, 

اللتني تشهدان احتجاجات شعبية.
وأك���د ال��ب��ي��ان ف��ي ش��أن ال��ت��ط��ورات اجل��اري��ة في 
املنطقة, خصوصا ما حصل من تظاهرات في كل 
من البحرين وسلطنة عمان »رفض دول املجلس 
للتدخل  م��ح��اوالت  أي  وتفصياًل  جملًة  وشعوبه 
املجلس  دول  أن  وأع��ل��ن  ش��ؤون��ه��ا«,  ف��ي  األجنبي 
له نفسه  »ستواجه بحزم وإص��رار كل من تسول 
القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بني 
أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصاحله, واعتبر أن 
أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن 
جميع دوله »ستتم مواجهته فوراً ودون أي تردد«.

تأسيس  التعاون  ملجلس  ال���وزاري  املجلس  وق��رر 
»برنامج التنمية اخلليجي« لتمويل مشاريع التنمية 
في دول املجلس على أن يخصص للبرنامج مبلغ 
سنوات,  عشر  م��دى  على  دوالر  مليار  عشرين 
يخصص منها مبلغ عشرة مليارات دوالر ملشاريع 
التنمية في مملكة البحرين ومبلغ, عشرة مليارات 

دوالر ملشاريع التنمية في سلطنة عمان.

األعضاء  ال��دول  تشكيل جلنة من ممثلي  وسيتم 
هذا  لتأسيس  ال��الزم��ة  اآلل��ي��ات  ل��وض��ع  املعنية 
البرنامج, وتعقد اجتماعها األول في مقر األمانة 

العامة خالل أسبوعني من تاريخه.
تضمنه  ما  على  تأكيده  ال���وزاري  املجلس  وج��دد 
بيانه في دورته االستثنائية الثالثني التي عقدت 
دعمه  من   ,2011 فبراير   17 بتاريخ  املنامة  في 
الكامل ململكة البحرين سياسياً واقتصادياً وأمنياً 
في  واح��داً  املجلس صفاً  دول  ووق��وف  ودفاعياً, 
مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله, واعتبار 

أمن واستقرار دول املجلس كاًل ال يتجزأ.
»باالنتقال  ترحيبه  ال��وزاري عن  املجلس  وأع��رب 
العربية  مصر  جمهورية  ف��ي  للسلطة  السلمي 
ال��ش��ق��ي��ق��ة, واح��ت��رام��ه خل��ي��ار ال��ش��ع��ب املصري 
»بقدرة  التامة  ثقته  أك��د  كما  الوطنية«.  وإرادت���ه 
املجلس األعلى للقوات املسلحة على تثبيت السلم 
لقيام  واالستقرار والطمأنينة في البالد, متهيداً 
الشعب  وتطلعات  آم���ال  ��ق  ��ِقّ حتحُ وطنية  حكومة 
الكرمي«,  والعيش  االزده��ار  في  الشقيق  املصري 
معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه الستعادة مصر 
القضايا  مناصرة  ف��ي  ال��رائ��د  التاريخي  دوره���ا 

العربية واإلسالمية«. كما أعرب املجلس الوزاري 
الشقيق  التونسي  الشعب  »إلرادة  احترامه  عن 
حكومة  ظل  في  كرمية  ح��رة  حياة  في  وخياراته 
األمن  ي��ع��ود  »ألن  تطلعه  ع��ن  ��ع��رب��اً  محُ وط��ن��ي��ة«, 
ق  يحِقّ وأن  الشقيق,  البلد  ه��ذا  في  واالستقرار 
الشعب التونسي الشقيق ما يصبو إليه من رخاء 

وازدهار«.
من ناحية أخرى, أعلن وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون, دعمهم الكامل لفرض منطقة حظر جوي 
على ليبيا, ودعوا نظراءهم العرب خالل االجتماع 
القرار  هذا  دعم  الى  القاهرة  في  السبت  املقبل 
ومطالبة مجلس األمن بتطبيقه في شكل عاجل 

حقنا لدماء الليبيني.
وأكد املجلس الوزاري اخلليجي في بيانه اخلتامي 
وأعربوا  ال��ق��ائ��م,  الليبي  ال��ن��ظ��ام  ش��رع��ي��ة  ع���دم 
ضد  املرتكبة  للجرائم  إدان��ت��ه��م  ع��ن  بيانهم  ف��ي 
والرصاص  الثقيلة  األسلحة  باستخدام  املدنيني 
احلي وجتنيد مرتزقة أجانب, وما نتج عن ذلك 
املدنيني  الضحايا  من  كبيرة  أع��داد  سقوط  من 
األبرياء, ما يشكل انتهاكا خطيراً حلقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساني الدولي. 
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شدد خادم احلرمن الشريفن امللك عبدالله بن عبدالعزيز على 
مصالح  على  يؤثر  الداخلية  شؤونها  في  تدخل  ألي  اململكة  رفض 
الوطن واملواطنن وأنظمتها القائمة على الكتاب والسنة والهادفة 
من  وسالمته  واستقراره  السعودي  املجتمع  أمن  على  احلفاظ  الى 

الفرقة والفنت.
وقال امللك عبدالله في كلمة استهل بها جلسة مجلس الوزراء: »إن 
شعب اململكة العربية السعودية منذ توحيد هذه الدولة على يد 
حكمته  واألح���داث  ال��ظ��روف  مختلف  ف��ي  أثبت  عبدالعزيز  امللك 

ووفاءه وأنه في قمة التالحم مع قيادته«.
وأوض����ح ب��ي��ان ص��ح��اف��ي ص���در ف��ي خ��ت��ام اجل��ل��س��ة، أن امل��ج��ل��س أكد 
املجلس  بيان  مضامن  إط��ار  في  الدعم  البحرين  طلب  مع  جتاوبه 
الوزاري اخلليجي في دورته ال�118 بأن أي إضرار بأمن دولة من دول 

مجلس التعاون يعد إضرارًا بأمن جميع دوله.
املجلس  دول  ب��رف��ض  وال��ت��زام��ه��ا  ال��ث��اب��ت��ة،  اململكة  م��واق��ف  وج���دد 
في  األج��ن��ب��ي  للتدخل  م��ح��اوالت  ألي  وتفصيال  جملة  وش��ع��وب��ه 
شؤونها، وأنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام 
أو بث الفرقة بن أبناء املجلس ودوله أو  بإثارة النعرات الطائفية 

تهديد أمنه ومصاحله.
عبدالعزيز  السعودي  واإلع���الم  الثقافة  وزي��ر  ق��ال  السياق،  وف��ي 
خوجة: »يدرك الشعب السعودي األهداف من وراء تلك الدعوات 

الباطلة املخالفة لتعاليم الكتاب والسنة«.
املنطقة  في  األم��ن  ق��وات  أن  أمني  مصدر  كشف  آخ��ر،  صعيد  على 
تدعو  م��ن��ش��ورات  وب��ح��وزت��ه  إي��ران��ي  على  القبض  أل��ق��ت  الشرقية 
تدعو  منشورات  عن  فضاًل  مالية،  مبالغ  وبحوزته  التظاهر،  إل��ى 
املواطنن في املنطقة إلى التظاهر وإحراق احملال التجارية واملباني 

احلكومية مبا فيها املدارس.
ورفض املصدر اإلدالء بأي تفاصيل، واكتفى بالقول: »نحن بانتظار 

نتائج التحقيق معه«.
هذا، ويقوم رئيس مجلس الشيوخ اإلسباني خافيير روخو، يرافقه 
نهاية  السعودية  الى  البرملانية، بزيارة  املجموعات  ممثلو مختلف 
وبحث  الثنائية  الدبلوماسية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  ب��ه��دف  األس��ب��وع 

القضايا التي تهم البلدين.
وقال مجلس الشيوخ في بيان: إن الزيارة التي تستمر خمسة أيام 
تأتي استجابة لدعوة من رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ 
الى  وت��ه��دف  الشيخ،  آل  إبراهيم  ب��ن  محمد  ب��ن  عبدالله  الدكتور 
توطيد العالقات السياسية واالقتصادية بن البلدين، فضال عن 

تشجيع االستثمارات اإلسبانية في السعودية.
والعلماء  العلماء  كبار  هيئة  الشريفن  احلرمن  خ��ادم  شكر  وق��د 
أصدر  وق���د  اململكة  ل��وح��دة  ودع��وت��ه��م  موقفهم  ح���ول  واخل��ط��ب��اء 

مجموعة قرارات لالستقرار  املالي واملزيد من احلريات

خادم الحرمين: شكر كبار العلماء ورفض 
أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة

كشفت صحيفة أميركية النقاب عن 
أن اإلسالم ينتشر بسرعة كبيرة بني 
األميركي  املجتمع  أطياف  مختلف 
الدومنيان,  البورتوركيني,  خصوصا 
واإلسبان  ال��ك��وب��ي��ني,  املكسيكيني, 
رواد  من   ٪35 نحو  يشكلون  الذين 
اإلسالمي«  »شمالي هدسون  مركز 

بوالية نيو جرسي.
تاميز«  »نيويورك  صحيفة  وذك��رت 
الذين  غ���ال���ب���ي���ة  أن  األم���ي���رك���ي���ة 
الواليات  ف���ي  اإلس�����الم  ي��ع��ت��ن��ق��ون 
املتحدة األميركية من ذوي األصول 
اإلسبانية, وقدرت بعض الدراسات 
ألف   200 م��ن  يقرب  م��ا  هناك  أن 
يعتنقون  إسباني  أصل  من  شخص 
اإلسالم سنويا في أميركا, ومن بني 
الكولومبي  مرانكو(  )موسى  ه��ؤالء 
الذي اعتنق اإلسالم في سن الثالثة 

عشرة من عمره.
أيضا  هناك  الصحيفة:  وأض��اف��ت 
)م��ي��ري��ام س��ي��ل��ي��س��ت( ال��ت��ي م���ا إن 
ال��ع��ام 2002  ف��ي  اعتنقت اإلس���الم 
ال��ذي تسعى  ب��دأت مشروعها  حتى 

إليه ولكن بأسلوب إسالمي.
وأش�������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة ك���ذل���ك إلى 
قررت  ال��ت��ي  ريغيز(  )رود  املسلمة 
في 2009  اإلس��الم  إعتناقها  عقب 

ارتداء النقاب وأصبحت مسلمة.
املتحدة  ال�����والي�����ات  ف����ي  وي���ع���ي���ش 
من  مسلم  مليون   2 نحو  األميركية 
نحو  البالغ  السكان  ع��دد  إجمالي 

310 ماليني نسمة.
وهذا اخلبر يؤدي إلى مجموعة من 
الدالئل واإلشارات التي نقرؤها من 

خالله:
األم��ي��رك��ي��ني من  م��وق��ف  أن  أوال   -
اإلس�����الم ف���ي حت��س��ن م���ط���رد بعد 
الصحيحة  معرفتهم  ازدادت  أن 

باإلسالم واملسلمني.

نسبة  ف��ي  ت��راج��ع��ا  ه��ن��اك  أن  ثانيا 
األم��ي��رك��ي��ني ال���ذي���ن ي��ع��ت��ق��دون أن 

اإلسالم يحض على العنف.
ثالثا: اخلبر يدعو إلى التفاؤل ألن 
األميركي جتاه  املواطن  نظر  وجهة 
وثمة عالقة  للتغيير  قابلة  اإلس��الم 
إيجابية بني معرفة املواطن االميركي 
باإلسالم ونظرته اإليجابية جتاهه.

أن هناك  ت��ؤك��د  اإلش�����ارات  وه����ذه 
ل��ت��ح��س��ني صورة  ف��رص��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 
لكن  أميركا  واملسلمني في  اإلسالم 
زيادة  إل��ى  ب��ال��ض��رورة  يحتاج  ذل��ك 
وعي املواطن األميركي باإلسالم من 
خالل مصادر موضوعية صحيحة.

ك��م��ا أن احل��اج��ة م��اس��ة إل���ى دعم 
الوعي  إل��ى نشر  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
أميركا  ف��ي  وامل��س��ل��م��ني  ب���اإلس���الم 
التي  الصورة  على حتسني  والعمل 
وسائل  بعض  تشويهها  إل��ى  تعمد 
م��س��ت��م��ر وممنهج  ب��ش��ك��ل  اإلع�����الم 
خ��ص��وص��ا ف���ي ف���ت���رات األزم�����ات 
في  للطعن  ذري��ع��ة  يتخذونها  التي 
ال��دي��ن اإلس��الم��ي وات��ب��اع��ه, وهذا 
مخلصة  ج���ه���ودا  ي��ت��ط��ل��ب  األم�����ر 
وصادقة ملواجهة مروجي األكاذيب 
واالف���������ت���������راءات ع����ل����ى اإلس�������الم 
عليهم  الطريق  وقطع  واملسلمني, 
بتوضيح احلقائق الناصعة والصورة 
يدعو  وما  احلنيف  للدين  السمحة 
والتعايش  األخ��الق  مكارم  من  إليه 
اختالف  بني اجلميع على  السلمي 
معتقداتهم وأفكارهم وأنه ليس دين 
والعدل  الرحمة  دي��ن  هو  بل  عنف 
إذ  العظيم  الله  وامل��س��اواة. وص��دق 
الله  ن��ور  ليطفئوا  }ي��ري��دون  يقول: 
كره  ول��و  ن��وره  متم  والله  بأفواههم 
ال��ك��اف��رون ه��و ال��ذي أرس��ل رسوله 
على  ليظهره  احل��ق  ودي���ن  بالهدى 

الدين كله ولو كره املشركون{.

200 ألف شخص داخل أميركا 
يعتنقون اإلسالم سنويًا
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ما قل ودل

ع��ن أن���س ب��ن م��ال��ك [ أن رس����ول ال��ل��ه ] ق����ال: »ال 
الله  عباد  وكونوا  تدابروا،  وال  حتاسدوا  وال  تباغضوا 
إخوانا، وال يحّل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام«.

وع��ن أب��ي أي��وب األن��ص��اري [ أن رس��ول الله ] 
قال: »ال يحّل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال، 
وخيرهما  ه���ذا،  وي��ع��رض  ه��ذا  فيعرض  يلتقيان 

الذي يبدأ بالسالم«.
وعن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »إياكم 
والظن؛ فإن الظن أكذب احلديث، وال حتّسسوا وال 

جتسسوا وال تناجشوا...« متفق عليه.

> ال جتادل األحمق؛ فقد يخطئ الناس 
في التفريق بينكما.

> املال خادم صالح، لكنه سّيد فاسد.
أن  من  خير  لألسود،  تابعا  تكون  أن   <

تكون متبوعا للنعاج.
> يوم العدل على الظالم، أشد من يوم 

اجلور على املظلوم.
> من دعا لظالم بالبقاء، فقد أحب أن 

يُعَصى الله.
> إذا قدرت على عدوك، فاجعل العفو 

عنه شكرا للقدرة عليه.
> م��ن ج���ار ع��ل��ى ش��ب��اب��ه، ج���ارت عليه 

شيخوخته.

في الكّف
> ي���ق���ال ل��ب��اط��ن ال���ك���ف: ال���راح���ة، 
أسّرة  ال��راح��ة:  ف��ي  التي  وللخطوط 

وأسرار، وواحدها: َسَرر.
> واألصابع بالترتيب هي: اإلبهام، ثم 
السّبابة، ثم الوسطى، ثم الِبنَْصر، ثم 

اخِلنَْصر.
> وال���ع���ظ���م ب���ن ك���ل م��ف��ص��ل��ن من 
واجلمع:  ُس��َ�م��ى،  يسمى:  األص��اب��ع 

ُس�َميات.
الس�ميات،  ظ��ه��ور  وال���رواج���ب:   <

والواحدة: راجبة.
> والبراجم: ملتقى رؤوس الس�ميات 

من ظهر الكف، وواحدتها: بُرجمة.
واألشاجع: العصبات التي على ظهر 

الكف، والواحد: أشجع.
األوائل  املفاصل  منتهى  واألنامل:   <

من كل إصبع.

معجم املعاني

من مشكاة النبوة

ارتكب  وفالن  السمحاء،  الشريعة  بعضهم:  قول   <
فعلة شنعاء.

وفي  ْمح،  السَّ وللمذكر:  ْمحة،  السَّ والصواب:   >
وللمذكر:  شنيعة،  فعلة  الثانية:  اجلملة 

شنيع.

من األوهام الشائعة
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سحر البيان

من طرائفهم

.. وقال الوردي في »الميته« 
أيضاً:

ال تقل أصلي وَفْصلي أبدا
إمنا أصل الفتى ما قد حصْل

قد يسود املرء من دون أٍب
وبُحْسِن السبك قد يُنَْقى الدَغْل

إمنا الورد من الشوك وما
ينبُت النرجُس إال من بََصْل

قيمة اإلنسان ما يحسنه
أكثَر اإلنساُن منه أو أقّل

اكتم األمرين نقرا وغنى
واكسب الفلس وحاسب من بََطل

ِرْع ِجًدا وكًدا واجتنْب وادَّ
صحبة احلمقى وأرباب اخَللل

بن تبذير وبخل رتبٌة
وك� هذين إن زاد َقتَل

قال ابن مسعود [: إنكم 
والنهار  الليل  من  ممّر  في 
في آجال منقوصة، وأعمال 
محفوظة، واملوت يأتي بغتة؛ 
فمن زرع خيرا فيوشك أن 
يحصد رغبة، ومن زرع شرا 
ندامة،  أن يحصد  فيوشك 
ولكل زارع مثل ما زرع، وال 
ي��س��ب��ق ب��ط��يء ب��ح��ظ��ه، وال 
يُْقَدر  لم  ما  يدرك حريص 
له، فمن أُعطي خيرا فالله 

أع���ط���اه، وم����ن ُوق�����ي شرا 
سادة،  املتقون  وق��اه،  فالله 
ومجالسهم  قادة،  والفقهاء 

زيادة.
وقال أيضا [: ال يطولّن 
يلهيّنكم  وال  األم��د،  عليكم 
األم���ل؛ ف��إن ك��ل م��ا ه��و آت 
ما  ب��ع��ي��دا  وإن  أال  ق��ري��ٌب، 
الشقي  وإن  آت���ي���ا،  ل��ي��س 
م���ن ش��ق��ي ف���ي ب��ط��ن أمه، 

والسعيد من ُوِعظ بغيره.

الدر المنثور

أبو عثمان املازني )ت 249 هـ(:

هو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية، أبوعثمان 

امل��ازن��ي، من م��ازن شيبان، أح��د األئمة في علم 

النحو، ولد بالبصرة وتوفي بها.

أبي  من  أعلم  سيبويه  بعد  يكن  لم  امل��ب��رد:  ق��ال 

كان  خلكان:  اب��ن  وق��ال  بالنحو،  امل��ازن��ي  عثمان 

غاية الورع، وقال ابن كثير في ترجمته: كان 
في 

بيها بالفقهاء وِرعا زاهدا ثقة مأمونا.
ش

أخ���ذ ع���ن: أب���ي ع��ب��ي��دة واألص��م��ع��ي وأب����ي زيد 

األنصاري وغيرهم، وأخذ عنه أبو العباس املبرد 

وأكثر عنه.

روى امل��ب��رد عنه أن��ه ق���ال: أق���رأت رج��� كتاب 

سيبويه إلى آخره، فلما انتهى إلى آخره قال لي: 

أما أنت أيها الشيخ فجزاك الله خيرا، وأما أنا 

فوالله ما فهمت عنه حرفا.

من تصانيفه: »ما تلحن فيه العامة«، و»التصريف«.

اإلعالم عن األعالم

يروى أن رج� جاء إلى ميمون 
ابن مهران يخطب ابنته، فقال 
له: ال أرضاها لك، قال: ولم؟ 
قال: ألنها حتب احللي واحُللَل، 
تريد،  قال: عندي من هذا ما 

فقال له: اآلن ال أرضاك لها!
إلى  ج����اء  رج�����  إن  وي����ق����ال: 
إني تزوجت  له:  الشعبي فقال 
ام��������رأة ف���وج���دت���ه���ا ع����رج����اء، 
أف���أرده���ا؟ ف��ق��ال ل���ه: إن كنت 

تريد أن تُسابق بها فنعم!



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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اإلس�����ام ح���ث ع��ل��ى ال���ت���داوي م���ن األم�����راض، 
ب��األم��راض في أي  واإلن��س��ان معرض لإلصابة 
وقت كان، واالستشفاء يكون عن طريق األدوية 
ال��ك��ث��ي��رة امل��ت��ن��وع��ة، ف��ق��د أع��ط��ى ال��ل��ه سبحانه 
يضع  لكي  والعقل  اإلمكانات  اإلن��س��ان  وتعالى 
هذه األدوية على مر السنني، عن طريق املصانع 
اخلاصة بهذه األدوية، فهناك أناس يعملون في 

هذه املصانع مبا عندهم من اخلبرة والدراية في 
هذا املجال، وهذه األمور تتطلب الشكر لله على 
هذه النعمة العظيمة التي أوجدها لإلنسان لكي 
األم��راض ويصبح نشيطا في  يتداوى من هذه 
عبادته للخالق عز وجل ونشيطا في عمله الذي 

يكتسب منه معيشته وغذاءه، والله املوفق.
يوسف علي الفزيع

رسول  أن  هريرة [  أب��ي  عن  في حديث 
الله ] ق��ال: »م��ن أنفق زوج��ني ف��ي شيء 
أبواب  ُدع��ي من  الله  األشياء في سبيل  من 
من  كان  فمن  خير،  هذا  عبدالله  يا  اجلنة: 
أهل الصاة، ُدعي من باب الصاة، ومن كان 
من أهل اجلهاد ُدعي من باب اجلهاد، ومن 
كان من أهل الصدقة ُدعي من باب الصدقة، 
وم��ن ك��ان م��ن أه��ل ال��ص��ي��ام ُدع���ي م��ن باب 
الريان، فقال أبوبكر[ ما على هذا الذي 
يُدعى من تلك األب��واب من ض��رورة، وقال: 
هل يُدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: 
أبابكر« )رواه  يا  نعم. وأرجو أن تكون منهم 
البخاري في كتاب بدء اخللق - باب الريان 

للصائمني 324/1، 325(.
أنهار اجلنة وعيونها:

وعد  التي  اجلنة  وتعالى: }مثل  تبارك  قال 
املتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لنب لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
وأنهار من عسل مصفى{ )سورة  للشاربني 

محمد: 15(.
جتري هذه األنهار في غير أخدود منضبطة 
ل��ذي��ذ الطعم طيبة  أن��ه��ار م��اؤه��ا  ب��ال��ق��درة، 
الشرب ال ينكرها الشاربون، وأنهار من عسل 
مصفى من الشمع خلقه الله عز وجل كذلك 

لم يطبخ على نار وال دنسه النحل.
قال تعالى: }جنات جتري من حتتها األنهار{ 

)ال��ت��ح��رمي: 8(، وه���ذه األن��ه��ار جت��ري حتت 
وبساتني  وقصور  غرف   - الطيبة  مساكنهم 
بعدها  يظمأ  ال  شربة  منها  يشرب  وم��ن   -
أبدا ألن ماءها أشد بياضا من اللنب وأحلى 
من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من 
تتغير  وال  ال��ش��راب  بكثرة  تنقص  ال  املسك 
الوجوه  ن��ور  في  يزيد  شربها  املكوث  بطول 

ونور القلوب واألرواح واألجسام.
»سيحان  للعاملني ]:  رحمة  املبعوث  وق��ال 
وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار اجلنة« 

)أخرجه مسلم عن أبي هريرة(.
كثيرة  العيون في اجلنة فهي عيون  أما عن 
في  املتقني  }إن  واملشارب  الطعوم  مختلفة 
اجلنة  وفي   ،)45 )احلجر:  وعيون{  جنات 
غير  صرفا  ماءهما  املقربون  يشرب  عينان 
م��خ��ل��وط، وي��ش��رب م��ن��ه��ا األب�����رار الشراب 
الكافور  األول��ى: عني  العني  بغيره،  مخلوطا 

والعني الثانية: التسنيم.
أشجار اجلنة وثمارها:

ما أصحاب  اليمني  تعالى: }وأصحاب  قال 
ال��ي��م��ني ف��ي س���در م��خ��ض��ود وط��ل��ح منضود 
كثيرة  وفاكهة  مسكوب  وم���اء  مم���دود  وظ��ل 
الواقعة:  )س��ورة  ممنوعة{  وال  مقطوعة  ال 
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رومية الرشيدي

اأبواب اجلنة

خاطرة طبية
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ن - 2011/3/21م
الفرق���ان  624 - 16 ربي���ع اآلخ���ر  1432ه���� -  االثن���

احلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات، 
محمد  نبينا  على  وال��س��ام  وال��ص��اة 
سيد املخلوقات، وعلى آله الطاهرين، 

وصحابته أجمعني، وبعد:
أواًل : الوقف عمومًا 

َحتَّى  الِْبَرّ  تَنَالُواْ  الله تعالى: }لَن  قال 
بُّوَن َوَما تُنِفُقواْ ِمن َشْيٍء  ا حُتِ تُنِفُقواْ مِمَّ
َعِليٌم{ )آل عمران: 92(،  ِبِه  اللََّه  َفِإَنّ 
وفي احلديث الصحيح أن رسول الله 
انقطع  آدم  اب��ن  م��ات  »إذا  ق���ال:   [
عمله إال من ثاث: صدقة جارية، أو 
علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له« 

رواه مسلم.
عبادة  أي  ي��ش��رع  ل��م  تعالى  ال��ل��ه  وإن 
إال ول��ه��ا ح��ك��م ب��ال��غ��ة، وف��وائ��د جمة، 
وم��ن أب��رز ه��ذه العبادات وه��ذه النعم 
)الوقف(، فمما ال شك فيه أن للوقف 
اإلسامي فوائد جليلة وآثاًرا عظيمة، 
والشعوب،  األف���راد  على  نفعها  يرجع 
وهو كالوعاء يُصب فيه خيرات العباد، 
ومنبع يفيض بالبركات، وعطاء مستمر 
تتحقق به مصالح خاصة ومنافع عامة؛ 
لذا ورد في تعريفه أنه حتبيس األصل، 
الواقفني،  أوَل  وك��ان  املنفعة،  وتسبيل 
محمد  نبينا  واآلخ��ري��ن  األول���ني  سيُد 
]، ثم الصحابة - رضوان الله عليهم 
مشروعية  على  أجمعوا  الذين  فهم   -
قوالً  عليه  اتفاقهم  واشتهر  ال��وق��ف، 
وفعًا، ولم يكن أحد من الصحابة له 
مقدرة إال ووقف، حتى عدوا أكثر من 
كثرت  ومل��ا  وقفوا،  منهم  رج��ًا  ثمانني 
الفتوحات اإلسامية  األوقاف التساع 
واقتبسها  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  بلغت  ال��ت��ي 
أص��ح��اب امل��ل��ل وال��ن��ح��ل األخ����رى، مِلا 
واخلير  واملنفعة  البر  من  فيها  علموا 
العظيم، قيض الله لذلك أناساً نظموا 
املوافقة  وال��ق��وان��ني  ال��ق��واع��د  للوقف 

للشريعة اإلسامية السمحة. 
ال���ذي ق��ال في  ال��ل��ه السيوطي  ورح���م 

منظومته: 
إذا مات ابن آدم ليس يجزي

عليه من فع��ال غير عشر 
علوم بثها ودعاء جنل

وغرس النخل والصدقات جتري 
وراثة مصحٍف ورب�����اط ثغر

وحفر البئر أو إجراء نهر 
وبيت للغريب بن������اه يأوي

إليه أو بن�����������اء محل ذكر 
ثانيًا: الوقف في الكويت 

البلد  ه��ذا  في  بالوقف  العناية  ب��رزت 
وم��ش��رف منذ  امِل��ع��ط��اء بشكٍل ظ��اه��ٍر 
خلفاً  األزم��ن��ة،  مر  وعلى  األول  عهده 
ع��ن س��ل��ف، ح��ت��ى أص��ب��ح ال��وق��ف في 
الكويت مثًا جلياً يُحتذى به، والفضل 
العمل  هذا  على  للقائمني  ثم  أوالً  لله 
اجلليل، وال سيما جمعيات النفع العام 
التراث  إح��ي��اء  جمعية  رأس��ه��م  وع��ل��ى 
العريقة  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ل��ك��م  اإلس���ام���ي 
كل  حت��رص  ال��ت��ي  املختلفة،  بفروعها 
لترتقي  احل���رص ع��ل��ى امل��ض��ي ق��دم��اً 
بالعمل الوقفي وتطوره بكل ما أوتيت 
احمللي  املستويني  على  إم��ك��ان��ات  م��ن 
والدولي لتكون دائماً في املقدمة سعياً 
للمحافظة على املال الذي هو عصب 
ب��ه في  لانتفاع  واس��ت��م��راراً  احل��ي��اة، 
أوجه اخلير، وخاصة التنمية البشرية 
التي تُعنى ببناء اإلنسان بجميع جوانبه 
وذلك  واجلسدية  والعقلية،  الروحية 
م��ن خ���ال اس��ت��خ��دام أم����وال الوقف 
واألمة  ال��ك��وي��ت��ي  املجتمع  ينفع  فيما 
الوقف  ألح���ك�������ام  وف���ق���اً  اإلس���ام���ي���ة 
وشروط الواقفني، فهي مصدر متويل 
دائم، فما أحوج املجتمعات اإلسامية 
ف��ي ه��ذا العصر إل��ى وج��ود جمعيات 
وقفية كهذه اجلمعية املباركة، واحلمد 

لله رب العاملني.

بكري البكري

الفرد  ب��ح��ق��وق  م��ت��ع��ل��ق��ة  ه��ن��اك ح��ري��ة 
املادية، وهذا الصنف يشمل اآلتي:

يكون  أن  بها  واملقصود  الشخصية:  احلرية   - أ 
اإلنسان قادرا على التصرف في شؤون نفسه وفي كل 
ما يتعلق بذاته، آمنا من االعتداء عليه في نفسه وعرضه 
وماله، على أال يكون في تصرفه عدوان على غيره، واحلرية 

الشخصية تتضمن شيئن.
1 - حرمة الذات: وقد عني اإلسالم بتقرير كرامة اإلنسان، 
واحتقاره،  امتهانه  وعدم  باحترامه  فأوصى  منزلته  وعلو 

قال تعالى: }ولقد كرمنا بني آدم{.
نفسه  ف��ي  وأم��ن��ه  ال��ف��رد  سالمة  بضمان  ال���ذات:  تأمن   -  2
أي  أو  جرح  أو  بقتل  له  التعرض  يجوز  فال  وماله،  وعرضه 
كالضرب  البدن  على  كان  سواء  االعتداء،  أشكال  من  شكل 
والسجن ونحوه، أم على النفس والضمير كالسب أو الشتم 
واالزدراء واالنتقاص وسوء الظن ونحوه، ولهذا قرر اإلسالم 
زواجر وعقوبات تكفل حماية اإلنسان ووقايته من كل ضرر 

أو اعتداء يقع عليه.
ب - حرية التنقل )الغدو وال��رواح(: واملقصود بها أن يكون 
اإلنسان حرا في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون 
عوائق متنعه، والتنقل بالغدو والرواح حق إنساني طبيعي 
تقتضيه ظروف احلياة البشرية من الكسب والعمل وطلب 

الرزق والعلم ونحوه.
ج� - حرية املأوى واملسكن: فمتى قدر اإلنسان على اقتناء 
ينبغي  ذل��ك  عن  العاجز  أن  كما  ذل��ك،  حرية  فله  مسكنه 
له  تضمن  حتى  املناسب،  السكن  له  تدبر  أن  ال��دول��ة  على 

أدنى مستوى ملعيشته.
روى أبو سعيد اخلدري - رضي الله عنه - أن رسول الله] 
قال: »من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، 
ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من ال زاد له«، وقد 
استدل اإلمام ابن حزم بهذا احلديث وغيره على أن أغنياء 
املسلمن مطالبون بالقيام على حاجة فقرائهم إذا عجزت 
أموال الزكاة والفيء عن القيام بحاجة اجلميع من الطعام 
وبرد  الصيف  حر  يقيهم  ال��ذي  وامل���أوى،  واللباس  وال��ش��راب 
الشتاء وعيون املارة، والدولة هي التي جتمع هذه األموال 

وتوزعها على احملتاجن.
د - حرية التملك: ويقصد بالتملك حيازة اإلنسان للشيء، 
وامتالكه له، وقدرته على التصرف فيه، وانتفاعه به عند 

انتفاء املوانع الشرعية.
شيماء العازمي

أنواع الحرية
الوقف عطاء يف بلد معطاء  
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ح��س��ن��ًا ف��ع��ل��ت ال��ب��ح��ري��ن ع��ن��دم��ا ن��ف��ذت ط��ل��ب م��ج��ل��س األم���ة 
املراكز  على  للحفاظ  خليجية  قوات  استقدام  وهو  البحريني, 
حتولت  أن  ب��ع��د  التجمعات  ف��ض��ت  ث��م  احل��ك��وم��ي��ة,  وامل��ؤس��س��ات 
الشرطة  م��ن  ك��ب��ي��ر  ع���دد  ضحيتها  راح  دم��وي��ة  إل���ى  امل���ظ���اه���رات  
السلمانية  مستشفى  اح��ت��ال  ع��ن  فضا  وال��واف��دي��ن,  وامل��واط��ن��ن 
واجل��ام��ع��ات وع��ن��دم��ا رأى ه���ؤالء رج���ال ال��ش��رط��ة ي��ري��دون طردهم 
الغاز حتى يؤخروا عملية  قاموا بحرق خيامهم وتفجير أسطوانات 
حدث  ال��ذي  أن  بشفافية  نوضحها  أن  يجب  التي  واحلقيقة  اإلخ���اء, 
اخلليجي,  التعاون  مجلس  دول  له  تصدت  إيراني  انقاب  البحرين  في 

واألدلة على ذلك كثيرة..
لهم  أن  الرقابي تبن  بالتظاهر ومن خال اجلهاز  الذين يقودون  - كل 
ع��اق��ة م��ب��اش��رة وات��ص��االت وت��وج��ه��ات م��ع ج��ه��از أم��ن��ي إي��ران��ي لتنفيذ 
األجندة, ورأوا خرائط مكتوب عليها:  إيران في 2017, وقد ضمت عددا 

من دول مجلس التعاون ومنها البحرين.
- دخل في بداية السنة 1500 إيراني بتأشيرات دخول مختلفة, وتبن 

أن لهم مخططات دقيقة وعما منظما.
الشباب  عدد  أن  ذك��روا  املاضية  السنة  خال  املخربن  من  مجموعة   -
البحريني الذين تدربوا على األسلحة في إيران ولبنان جتاوز خمسة 

آالف شاب.
- رقابة االتصاالت من داخل إيران عبر التقنيات اإلعامية املختلفة 
فيها طاسم وإشارات وتصريحات بان هناك عما تخريبيا منظما 
سيحدث داخل البحرين, واستمر في التوجيهات بعد ذلك وهذا 
في  متورطة  إي���ران  أن  وأك��د  البحريني  الداخلية  وزي��ر  بينه  م��ا 

األحداث األخيرة.
ململكة  اإليرانين  املسؤولن  أغلب  من  اإليرانية  التهديدات   -
تهديد  مئة  بلغت  املاضية  اخلمس  السنوات  خال  البحرين 

احتجت البحرين على عشرة منها.
- طالبت إيران بضم البحرين لها بصفة رسمية, وحشدت 
مع  املعاهدات  حّركت  التعاون  مجلس  دول  ولكن  احلشود 

أميركا وبريطانيا للتصدي لها.
- امل��ت��ظ��اه��رون ب���دؤوه���ا مب��ظ��اه��رة س��ل��م��ي��ة ع��ف��وي��ة ثم 
ظ��ه��رت ق���ي���ادات ت��ط��ال��ب ب��ن��ظ��ام م��ل��ك��ي دس���ت���وري, ثم 
للمستشفى  واالح��ت��ال  التخريبية  العمليات  ب��دأت 
وامل��س��اج��د واجل��ام��ع��ات, وإغ���اق ال��ط��رق وامل����دارس, 
البيوت,  امل��ارة واحمل��ال, واقتحام  واالع��ت��داء على 
وإغاق شركات النفط, ثم رفع صور الزعامات 
اإليرانية وباألمس وبصوت واحد طالبوا 

بجمهورية إسامية تابعة إليران دون التنازل عن  هذا املطلب.
- الذي كان يغطي هذه املظاهرات ويظهر املتظاهرين بصفة »املظلومن« 
هي قنوات إيرانية فضائية وإذاعية وقناة من لبنان ومن الكويت و زاد عدد 

القنوات إلى أن بلغ أربعن قناة أحادية الطرح وتعتمد سرد األكاذيب.
البحرين وببعض دول  ف��ي  ال��س��ف��ارات اإلي��ران��ي��ة  م��ع  ات��ص��االت  - ضبط 
وهناك  الح��ق��ا«,  عنها  ال��ن��ق��اب  »سيكشف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس 
السياسية لتقوم بضخ األموال  شخصيات من اخلليج استغلت مراكزها 

الكبيرة إلى هذه الفئة الضالة.
واالستخبارات  اإلي��ران��ي,   للجيش  وم��اب��س  إي��ران��ي��ة  أسلحة  ضبط   -

اإليرانية متورطة في العمل اإلجرامي داخل الشقيقة البحرين.
- ضبط شركات غسيل أموال إيرانية يتورط  بها وزير بحريني سابق 

مت إعفاؤه من منصبه.
كانت  املاضية  العشر  السنوات  خ��ال  فاشلة  انقابية  م��ح��اوالت  أرب��ع 
وأجهزة  وخ��رائ��ط  أس��ل��ح��ة  ض��ب��ط  ومت  م��ب��اش��رة,,  إي��ران��ي��ة  مبخططات 
ت��درب��وا ه��ن��اك؛ ول��ذل��ك مت سحب جنسياتهم وط��رده��م ثم  وأش��خ��اص 

عادوا بعد العفو امللكي.
اإلثني  إل��ى  وت��وح��ي  امل��ت��ظ��اه��رون,  يرفعها  مثلث   12 بها  أع���ام  ضبط 

عشرية بعد أن كانت هناك مثلثات ترمز إلى أركان اإلسام.
وق��ت مناسب  ف��ي  ق���رارا س��دي��دا عندما طلب  ات��خ��ذ  امل��ل��ك  أن  أعتقد   -
دخول اجليوش اخلليجية وقطع رأس املؤامرة, وهذا الذي ضايق هؤالء 
القوم, ولذلك مييز أهل البحرين الشرفاء بن طلبات واقعية وحوارات 
مفتوحة ومظاهرات سلمية,  وبن انقاب تقوده إيران بثوب بحريني 
وسلم  نحرهم  في  األع���داء  كيد  الله  .جعل  بغيضة  بطائفية  مصبوغ 

اخلليج واملسلمن من شرهم.
قدم مجموعة وزراء شيعة استقاالتهم بعد ضغوط اجلماعات التابعة 
ت��دخ��ل س��اف��ر وواض����ح. يؤسفنا ج���دًا أن تطالب  إلي����ران ه��ن��اك, وه���ذا 
مجموعة ممن يقطنون في الكويت بخروج قوات درع اجلزيرة, ويسمون 
طغت  الشعوبية  العصبية  أن  إم��ا  وه���ؤالء  للبحرين,  اح��ت��اال  دخولها 
عليهم فضا عن محاولتهم كسب األصوات في االنتخابات القادمة من 
هذا الباب,  أو أنهم يهرفون مبا ال يعرفون بوجوب االلتزام باملعاهدات 
أو  التعاون حال االستدعاء خلطر داخلي  أبرمت مع دول مجلس  التي 

خارجي, وكانت مملكة البحرين أول دولة أرسلت إلى الكويت قوة 
بحرية وجوية وبرية عندما هدد الطاغية صدام الكويت 

أن  لهم يفترض  أن حت��ررت, فوفاء  آخ��رى بعد  م��رة 
املقيتة, وقد  العصبية  ولكنها  باملثل,  نعاملهم 

وض��ح م��ن خالها ازدواج��ي��ة ال����والءات, 
فحسبنا الله ونعم الوكيل.

انقالب إيراني في البحرين تصدت 
له دول مجلس التعاون الخليجي

د. بس���ام الش�ط�ي


