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السالم عليكم
إنه ملشهد مؤلم ما نراه اليوم من حمامات الدم التي تسيل
من جراحات األم��ة اإلسالمية املنكوبة ،وتلك التضحيات
اجلسيمة التي تقدمها الشعوب العربية ال��ي��وم م��ن أجل
التخلص م��ن أنظمتها القمعية ،وكما أس��دل الستار على
جبهة من اجلبهات انفتحت لنا جبهة جديدة دون سابق
إنذار واندفع الناس بعواطفهم وراء من يدعوهم للوقوف
ضد تلك األنظمة بصدور عارية وب��دون استعداد ،ويبدو
بأن ذلك املسلسل الطويل ال يكاد ينتهي ،كما أن أح��دا ال
يستطيع أن يتنبأ بعواقبه ،والسيما من التصدي ألنظمة
قمعية مثل النظام في ليبيا وسوريا وإيران.
نحن اليوم لسنا بصدد التساؤل عمن بدأ تلك االنتفاضاتا
أو الثورات ،وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه ،ولكن السؤال
امللح اليوم هو :كيف ستنتهي؟ وكم من الضحايا سيسقط في
سبيل الوصول إلى أهدافها؟ وما القوى الظاهرة والباطنة
التي حتركها؟ وما أهداف تلك
القوى التي تريد حتقيقها؟
وه����������ل ت����س����ت����ح����ق ت���ل���ك
الثورات حجم اخلسائر
ال��ت��ي ق��دم��ت وستقدم
ف��ي سبيل جناحها؟
وم���ا ض��م��ان��ات عدم
خ��س��ارت��ه��ا عندما

املراسالت
دولة الكويت

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

تصل إلى أهدافها في إسقاط األنظمة التي تتصدى لها؟
وم��ا ض��م��ان��ات أال ت��ق��وم ق��وى م��ؤث��رة  -وق��د ت��ك��ون ع���دوة -
باختطاف ثمرة تلك الثورات وتسخيرها خلدمة أهداف
مغايرة ألهدافها التي قامت من أجلها؟
الشك أن تلك أسئلة مشروعة ،بل وضرورية والسيما إذا
نظرنا إلى كثير من الثورات الدموية التي جرت في العالم
ال��ع��رب��ي خ�لال ال��ق��رن امل��اض��ي ،ال��ت��ي رف��ع��ت ش��ع��ارات براقة
وأس��م��اء جميلة ووع��دت شعوبها باملن والسلوى واملجتمع
املثالي ،ثم حتولت خالل سنوات قليلة إلى ديكتاتوريات
قاتلة وإل���ى حكم تسلطي جثم على ص��دورن��ا ع��ق��ودا من
الزمن ،أذاقنا فيها الذل والهوان والبؤس واحلرمان.
إن ال��واج��ب على ال��دع��وات اإلس�لام��ي��ة ال��ت��ي تنتهج منهج
الكتاب والسنة أال تترك املجال للدعوات املفسدة واملنحرفة
لكي تتسلق على ظهور الشعوب الثائرة لتصل إلى غاياتها،
وعليها ك��ذل��ك أن ت��وج��ه ال��ن��اس ال��ت��وج��ي��ه ال��ش��رع��ي ،وأن
تضرب على يد املنحرفني وتكشف انحرافهم أمام الناس،
وأن تشارك في بناء مجتمعاتها ودع��وة الناس إلى اخلير
وإل��ى تطبيق شرع الله تعالى ال��ذي هو الضمانة الوحيدة
إلص�لاح املجتمع{ :والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال
تقعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير}{ ،ولتكن منكم
أمة يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
وأولئك هم املفلحون}.

االشرتاكات
االشتراكات السنوية

<  15دينارا لألفراد (أول مرة)
<  11دينارا التجديد ملدة سنة
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فتاوى الفرقان
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

األحالم المزعجة
> ي���راودن���ي ح��ل��م مخيف مزعج
ومتكرر وه��و أن��ي وأن��ا نائم أحلم
وكأن شيئ ًا في فمي يشبه العجني
ويضايقني في التنفس والكالم،
وك���ل���م���ا ح����اول����ت ن���زع���ه باليد،
أو األخ����ذ م��ن��ه ي��ت��ج��دد غيره،
وه��ك��ذا ح��ت��ى أص��ح��و م��ن النوم،
وأن��ا خائف ج��د ًا من ه��ذا احللم،
علي حياتي وأصبحت
وقد عكر َّ
أف��ك��ر ف��ي��ه دائ����م���� ًا ،وال أدري ما
س��ب��ب ذل����ك؟ ع��ل��م�� ًا ب��أن��ي أصلي
وأص�����وم وق���د ق��م��ت ب���احل���ج ،وأن���ا
أستغفر الله دائ��م�� ًا وأت��وب إليه،
علي من شهرين إلى
ولكنه يتكرر َّ
أربعة أو خمسة ويعاودني ،أسأل
الله تعالى أن أج��د لكم تفسير ًا
بهذا احللم املخيف ،والله أسأل
أن يوفقكم مل��ا فيه خيرا الدنيا
واآلخ��رة والله في عون العبد ما
دام العبد في عون أخيه؟
< ه� ��ذا احل��ل��م م ��ن الشيطان،
ٍ
ومسلمة
مسلم
واملشروع لك ولكل
ٍ

إذا رأى ما يكره أن ينفث عن يساره
ث�لاث م��رات وأن يتعوذ بالله من
الشيطان ومن شر ما رأى ثالثاً،
ثم ينقلب على جنبه اآلخ��ر فإنه
ال يضره وال يخبر بذلك أحداً؛
مل��ا ثبت ع��ن رس��ول ال�ل��ه [ أنه
ق��ال« :ال��رؤي��ا الصاحلة من الله،
واحل�ل��م م��ن الشيطان ،ف��إذا رأى
أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره
ثالثا ،وليتعوذ بالله من الشيطان
ومن شر ما رأى ثالثاً ،ثم ينقلب
على جنبه اآلخر ،فإنها ال تضره
وال يخبر بها أحداً» فهذا احلديث
الصحيح فيه راح��ة للمؤمن إذا
رأى ما يكره ،وهكذا املؤمنة إذا
رأت ما تكره ،وهو بحمد الله دواء
عظيم ميسر ،فعليك يا أخي أن
تعمل ب��ذل��ك ،وعليك أن تطمئن
وتريح قلبك ونفسك بهذا الدواء
النبوي العظيم.

حكم لبس الثياب
التي تصف البشرة
> أن���ا ام����رأة م��ت��زوج��ة أق���وم أح��ي��ان��ا ف��ي منزلي
بلبس املالبس اخلفيفة التي تصف البشرة أو
القصيرة التي تظهر إذا جلست ما فوق الركبة،
وذلك لتسهيل احلركة عند تأدية أعمال املنزل
ولتخفيف شدة احلر وكذلك ألتزين أمام زوجي،
غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك املالبس
بسبب وج��ود أطفالنا الذين ت��ت��راوح أعمارهم
بني  3و 9سنوات ،وخشية أال تزول املشاهد التي
يرونها اآلن ع��ن ذاكرتهم إذا ك��ب��روا ،لكنني لم
أقبل نصيحته على أس��اس أن أطفالنا مازالوا
صغارا وكذلك ال يخشى عليهم الفتنة.
وحيث إن هذا األمر قد شغل تفكيري ،ورغبة في
أن أرضي ربي وال أسخطه كتبت إليكم راجية تبيني
احلكم الشرعي في ذلك والتوجيه مبا ترون؟
< ال يجوز لك لبس الثياب الرقيقة التي تصف العورة،
ولو لم يكن عندك أحد ،وهكذا اللباس القصير الذي فوق
الركبة ،وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى
عن ذلك وقال« :الله أحق أن يستحيا منه من الناس» وفق
الله اجلميع ،والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

حكم دفع المال بدل اإلطعام في الكفارة
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> هل جتوز الكفارة عن حلف ميني بالله بدفع مال
ً
بدال من إطعام
لشخص أو أكثر من فقراء املسلمني،
عشرة مساكني؟ وما قيمة هذا املبلغ؟

6

< كفارة اليمني قد نص الله عليها في كتابه الكرمي ،فليس ألحد أن
يخالف نص كتاب الله عز وجل ،يقول الله سبحانه{ :الَ يُ َؤ ِ
اخ ُذ ُك ُم
با َع َق مّ ُ ُ
يا ِن ُك ْم َولَكِ ن يُ َؤ ِ
يا َن َف َك َفّا َرتُ ُه
ّدت األَ مْ َ
اخ ُذ ُكم مِ َ
اللّ ُه بِاللَّ ْغوِ فِ ي أَ مْ َ
ني مِ ْن أَ ْو َس ِط َما ت ُْطعِ ُمو َن أَ ْهلِي ُك ْم أَ ْو كِ ْس َوتُ ُه ْم أَ ْو
إ ِْط َعا ُم َع َش َر ِة َم َساكِ َ
ترِ ي ُر َر َق َب ٍة َف َمن ّلَ ْم يَ ِج ْد َف ِص َيا ُم ثَ َ
الثَةِ أَ ّيَ ٍام َذل َ
حَْ
يا ِن ُك ْم ِإ َذا
ِك َك َفّا َرةُ أَ مْ َ
يانَ ُك ْم}.
احف َُظوا ْ أَ مْ َ
َحل َ ْفتُ ْم َو ْ
فالله عز وجل أوضح الكفارة وبينها ون ّوعها ،فليس ألحد أن يخالف
ذلك ،فال يجزئ أن يقدم ملسكني طعاماً أو نقوداً أو غير ذلك ،بل

البد من عشرة  -كما نصت على ذلك اآلية  -عشرة فقراء يعطون
طعاماً ،قدره نصف صاع ،لكل واحد كيلو ونصف تقريباً من قوت
البلد؛ متر أو أرز أو حنطة ،أو غير ذلك ،أو يدعون لطعام الغداء أو
العشاء مجتمعني أو متفرقني ،حتى تكمل العشرة.
أو تكسوهم كسوة ،لكل واحد ما يكفيه في الصالة؛ كإزار ورداء أو
قميص ،أو تعتق رقبة مؤمنة ،فإن لم تستطع هذه كلها ،فعليك أن
تصوم ثالثة أيام .هذه الكفارة هي التي نص الله عليها جل وعال
وليس ألحد أن يخالف ذلك .ولو فرض أن أطعمهم متفرقني؛
خمسة اليوم وخمسة غداً ،أو أربعة ،كل هذا ال بأس به ،فليس
من شرط هذا أن يجتمعوا ،ولو فرقها بني بيتني أو ثالثة فال
بأس ،فاحلاصل أنه البد من عشرة في الطعام والكسوة.

من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني  -رحمه الله

عقيدة أهل السنة
في الحياة البرزخية
> فضيلة ال��ش��ي��خ م��ا ع��ق��ي��دة أه���ل ال��س��ن��ة واجل��م��اع��ة ف��ي احلياة
البرزخية؟
< عقيدتهم في احلياة البرزخية ما جاء في الكتاب والسنة من األدلة على
أن اإلنسان يعذب في قبره وينعم بحسب حاله؛ قال الله تبارك وتعالى في
اع ُة أَ ْد ِخلُوا آ َل
آل فرعون{ :النَّا ُر يُ ْع َر ُ
الس َ
ضو َن َعلَيْ َها ُغ ُد ًّوا َو َع ِش ًّيا َويَ ْو َم تَقُو ُم َّ
اب} وقال تعالىَ { :ولَ ْو تَ َرى ِإذِ َّ
ات مْال َ ْوتِ
الظالمِ ُو َن فِ ي َغ َم َر ِ
فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد الْ َع َذ ِ
اس ُطو أَيْدِ يهِ ْم أَخْ رِ ُجوا أَنْف َُس ُك ُم الْ َي ْو َم جُْ
َو مْالَال ِئ َك ُة بَ ِ
با ُكنْتُ ْم
ت َز ْو َن َع َذ َ
اب الْ ُهونِ مِ َ
تَقُولُو َن َعلَى اللَّهِ َغيْ َر الحْ َ ِ ّق َو ُكنْتُ ْم َع ْن آيَاتِهِ ت َْستَ ْك ِب ُرونَ} وقال الله تبارك تعالى:
{فل َ ْوال ِإ َذا بَلَغ َِت الحْ ُ لْقُو َم َوأَنْتُ ْم ِحينَئ ٍِذ تَن ُْظ ُرو َن َونَ ْح ُن أَ ْق َر ُب ِإلَيْهِ مِ نْ ُك ْم َولَكِ ْن ال
ني َف َأ َّما ِإ ْن َكا َن مِ َن
صادِ قِ َ
تُبْ ِص ُرو َن َفل َ ْوال ِإ ْن ُكنْتُ ْم َغيْ َر َمدِ ي ِن َ
ني تَ ْر ِج ُعونَ َها ِإ ْن ُكنْتُ ْم َ
ني َف َسال ٌم لَ َك
ص َح ِ
مْال ُ َق َّر ِب َ
اب الْ َيمِ ِ
ني َف َر ْو ٌح َو َريْ َحا ٌن َو َج ّنَ ُة نَعِ ٍيم َوأَ َّما ِإ ْن َكا َن مِ ْن أَ ْ
ني َّ
َص ِل َي ُة
ص َح ِ
الضا ِ ّل َ
ني َوأَ َّما ِإ ْن َكا َن مِ َن مْال ُ َك ِ ّذ ِب َ
اب الْ َيمِ ِ
ني َفنُ ُز ٌل مِ ْن َحمِ ٍيم َوت ْ
مِ ْن أَ ْ
َ
َ
يم} وهذه احلياة التي
َج ِح ٍيم ِإ َّن َه َذا ل ُه َو َح ّ ُق الْ َيقِ ِ
ني َف َس ِ ّب ْح ب ْ
ِاس ِم َر ِ ّبك الْ َع ِظ ِ
يكون فيها النعيم أو العذاب حياة برزخية ليست كحياة الدنيا ،فال يحتاج فيها
احلي إلى ماء وال طعام وال هواء وال وقاية من برد وال وقاية من حر ،حياة ال
نعلم كيفيتها بل هي من أمور الغيب التي ال يعلمها إال الله عز وجل أو من وصل
إليها وحصل له بها حق اليقني ونحن نقرأ في صلواتنا»:أعوذ بالله من عذاب
جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال».

عالمات الساعة
المتبقية

> فضيلة الشيخ ما العالمات الصغرى املتبقية؟
< الظاهر إنه يريد عالمات الساعة فيها ما وقع وفيها ما
هو مستقبل ،ومن عالمات الساعة التي وقعت بعثة النبي
[ وكونه خامت النبيني؛ ألن كونه خامت النبني يؤذن بقرب
انتهاء الدنيا واألمر كذلك فإن الرسول [ خطب الناس
ذات يوم في آخر النهار وقال« :إنه لم يبق من الدنيا إال مثل
ما بقي من يومكم هذا» ،وكانت الشمس على رؤوس النخل
أي قريبة من الغروب ومنها ما أشار إليه النبي عليه الصالة
السالم حني سأله جبريل قال له»:متى الساعة؟ قال ما
املسؤول عنها بأعلم من السائل قال له جبريل :أخبرني
عن أماراتها ،قال النبي [ :أن تلد األمة ربتها ،وأن ترى
احلفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان» ،ومنها انتشار
الربا وقد وقع وانتشر الربا كثي ًرا بني األم��ة اإلسالمية،
ومنها فساد أحوال الناس فإن كثيراً من بالد املسلمني فيها
شر كثير ومعاص معلنة ،نسأل الله العافية والسالمة ،وقد
صنف العلماء رحمهم الله في ذل��ك كتبا مستقلة أحيانا
وفي ضمن كتاب يشتمل عليها وعلى غيرها أحيانا أخري
فنرشد السائل إلى مراجعتها.

من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن اجلبرين

< م��ا وس��ائ��ل ال��ث��ب��ات على دين
الله والنجاة من الفنت والسيما
فتنة النساء ؟
> وس��ائ��ل ال�ث�ب��ات أول �ه��ا :حتقيق
ال�ع�ق�ي��دة ب��اع�ت�ق��اد أرك���ان اإلميان
ال�س�ت��ة م��ع أدل�ت�ه��ا ورس��وخ �ه��ا في
القلب ،وثانيها :إخ�لاص العبادة
لله تعالى واإلق �ب��ال بالقلب عليه
وع��دم االلتفات إلى غيره بتعظيم
أو اح� �ت ��رام ،وث��ال �ث �ه��ا :ال �بُ�ع��د عن

املحُ رمات وعن النظر في األفالم
اخلليعة والصور الفاتنة والبُعد عن
أماكن اللهو واللعب وعن املسارح
واألندية التي فيها االختالط وعن
األس ��واق التي يكثر فيها التبرج،
وراب�ع�ه��ا :حتصني اإلن �س��ان نفسه
بالنكاح احلالل ،فإذا رأى ما يخاف
م�ن��ه ع�ل��ى نفسه جل��أ إل��ى النكاح
احل�لال حتى يكسر حدة الشهوة،
وبذلك يُحصن اإلنسان نفسه.

> م����ا ح���ك���م ل���ب���س دب���ل���ة اخل���ط���وب���ة للمخطوبني
(اإلناث)؟
< هذه الدبلة من احملدثات ومما فشا في املتأخرين وال نعلم
في ذلك أصال ،وقد اعتاد لبسها كثير من الناس وجعلوها
رمزًا ملن كان متزوج وال يلبسها األعزب ،وقد اعتاد بعضهم
وضعها في السبابة أو الوسطى مع أن ذلك ليس مألو ًفا في
حق الرجال ،وال يجوز ً
أيضا للخاطب أن يلبسها ملخطوبته
قبل العقد كما ال يجوز لها أن تباشر إلباسه لهذه الدبلة،
وأما بعد العقد فقد يباح للزوج لبسها كعادة مألوفة لكن
يضعها في اخلنصر أو البنصر .والله أعلم.
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وسائل النجاة من الفتن

حكم لبس دبلة
الخطوبة للمخطوبين
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المحليات

األوق� � � � � ��اف ت� ��دع� ��و إل���ى
التسامح والتعايش
أك� ��د م ��ؤمت ��ر ال��وس �ط �ي��ة ال ��ذي
خ �ص��ص ل�ل�ب�ح��ث ف��ي ت� ��راث ابن
تيمية الفلسفي أهمية األهلية
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ف ��ي املفتي،
داع � �ي� ��ا إل�� ��ى ت��ض��م�ي�ن امل��ن��اه��ج
ال��دراس �ي��ة واجل��ام�ع�ي��ة وسطية
ابن تيمية واجتهاداته.

ج � � ��اء ذل � � ��ك ف � ��ي ال� �ت ��وص� �ي ��ات
اخلتامية للمؤمتر ال��ذي عقد
ع� �ل ��ى م � ��دى ي ��وم�ي�ن مب �ش��ارك��ة
وك�ي��ل وزارة األوق� ��اف والشؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ع ��ادل
الفالح.
وذك ��ر امل��ؤمت��ر ف��ي ت��وص�ي��ات��ه أن

مطالب بتضمين المنـ
فتاوى شيخ اإلس�لام ابن تيمية
ال مي��ك��ن ب� �ح ��ال م���ن األح�� ��وال
أن ت � �ك� ��ون م� �س� �ت� �ن ��دا لتكفير
املسلمني واخلروج على حكامهم
واس �ت �ب��اح��ة ال ��دم ��اء واألم � ��وال،
معتبرا أن م��ن يستند إل��ى تلك
الفتاوى في قتال املسلمني وغير
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األمير كرّم الطلبة الفائزين بجائزة حفظ القرآن
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حتت رعاية وحضور سمو أمير البالد
أق��ي��م ح �ف��ل خ��ت��ام ج ��ائ ��زة الكويت
ال� ��دول � �ي� ��ة حل� �ف ��ظ ال� � �ق � ��رآن ال� �ك ��رمي
وق� ��راءت� ��ه ،وجت��وي��د ت�ل�اوت ��ه ،وذل��ك
بقصر بيان.
وق ��د وص ��ل س �م��وه إل ��ى م �ك��ان احلفل
حيث استقبل بكل ح�ف��اوة وترحيب
م� ��ن ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير
األوقاف للشؤون اإلسالمية املستشار
راشد احلماد ورئيس وأعضاء اللجنة
املنظمة للجائزة.
وشهد احلفل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد وكبار الشيوخ ونائب رئيس احلرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد ونائب رئيس
مجلس األمة عبدالله يوسف الرومي ونائب
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي
اجلراح وكبار املسؤولني في الدولة.
أك��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء للشؤون
ال�ق��ان��ون�ي��ة وزي ��ر ال �ع��دل ووزي� ��ر األوق ��اف
للشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد
ف��ي كلمته :أن اجل��ائ��زة واالج �ت �م��اع على
مائدة القرآن تأتي «لتؤكد في كل مرة أن
الكويت هي بلد العطاء واخلير وموطن
الفضل واإلحسان».
وأض��اف أنها تؤكد أن من أعظم أسباب
ازدهارها ورفعتها وما حتظى به من سمعة
طيبة أن�ه��ا ت�ق��وم ب��رع��اي��ة ال �ق��رآن الكرمي

والقيام بحقه وتوقيره وتعظيمه.
واعرب في ختام كلمته عن شكره لكل من
أسهم في جناح هذه اجلائزة.
ث��م ألقى عضو جلنة التحكيم د .أحمد
ب��ن ع�ل��ي ال �س��دي��س كلمة ع�ب��ر فيها عن
خ��ال��ص ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ل�س�م��و أمير
البالد على هذه الرعاية الكرمية ولدولة
الكويت على حسن الضيافة واالستقبال
ألبنائها املشاركني في املسابقة ،مشيدا
بدور الكويت واهتمامها ورعايتها للقرآن
الكرمي.
ومن ثم مت عرض فيلم وثائقي عن اجلائزة،
وبعد ذلك تفضل سمو أمير البالد بتوزيع

اجلوائز على الطلبة الفائزين واحملكمني
جل��ائ��زة ال�ك��وي��ت ال��دول �ي��ة حل�ف��ظ القرآن
الكرمي وقراءته وجتويد تالوته.
ثم مت تقدمي هدية تذكارية لسموه بهذه
املناسبة.
الفائزون باجلوائز
أعلن الدكتور وليد محمد عبدالله العلي
املستشار العلمي للجائزة وإم��ام وخطيب
مسجد ال��دول��ة الكبير أس �م��اء الفائزين
وسط ترقب احلضور واملتابعني.
وق ��د ح�ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز األول ف��ي فرع
حفظ ال �ق��رآن ال�ك��رمي وجت��وي��ده املتسابق
الكويتي خالد جاسم العيناتي ،وحل ثانيا

ــاهج موضوعات عن الوسطية

املتسابق اليمني عبدالله محمد عبدالله
اجلعدي ،وحصل على املركز الثالث محمد
عبدالرشيد بن شيخ علي صوفي من قطر،
والرابع محمود ممدوح محجوب عز الدين
من مصر ،واخلامس محمد أرشاد مربعي
م��ن اجل��زائ��ر .وف��ي ف��رع ال �ق��راءات السبع
م��ن ط��ري��ق الشاطبية ن��ال ج��ائ��زة املركز
األول محمد يحيى أحمد طاهر من قطر،
وحصد املركز الثاني محمد سعيد احلبال
م��ن ل �ب �ن��ان ،وح �ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز الثالث
عبداإلله محمد ناصر من اليمن.
وف���ي ف���رع ال� �ت�ل�اوة ف���از م �ح �م��د العربي
احملجوب قطالي من املغرب باملركز األول،
وحصد املركز الثاني مصطفى عبدالكرمي
حسني من العراق ،ونال املركز الثالث قاري
وسيم الله أمني من باكستان ،وحصد املركز
الرابع سيد صادق مسلم من إي��ران ،وحل
خامسا علي محمد سعيد من اإلمارات.
وقد حصد برنامج «ورتّل» الذي تقدم به د.
عبدالله املطوع والشيخ جزاع الصويلح من
الكويت جائزة أفضل برنامج تقني ،وحصل
موقع إعراب القرآن الكرمي لصاحبه نوري
يوسف الوتار من الكويت على جائزة أفضل
موقع إلكتروني ،كما نال عواد اخللف وأنس
يوسف من اإلم ��ارات جائزة أفضل جهاز
ناطق بالقرآن الكرمي.

أوضاع تحت المجهر!

زنقـــــة !!
وليد إبراهيم األحمد()
قبل أكثر من عشر سنوات كتبت زاوي��ة هاجمت بها العقيد (بوزنقة) معمر القذافي
حامي حمى ليبيا وملك ملوك أفريقيا وقبلها العربي واإلسالمي (بوزنقة) ،فهاتفني
وقتها السفير الليبي لدى البالد ال أتذكر اسمه ولكن أتذكر شكله حيث نظارته املقعرة
وكبر سنه الذي عرف به ولم أخرج من تلك املكاملة املدافعة عن حاكمه (على استحياء)
وعلى غير اقتناع بكلماته (املطاطة) سوى عبارة «البد أن نتحاور وجنلس معا قريبا» هذا
القريب الذي لم يات حتى يومنا هذا!!
بن (زنقة) نسيته هذه األيام الدول األوروبية بعد أن كانت متحمسة لتتركه يدك شعبه
دكا ويتالعب بشعب بنغازي بالطائرات والقذائف الصاروخية ولم تالحقه (حارة حارة..
زنقة زنقة) بعد أن غطت عليه أحداث الثورة اليمنية القائمة على حاكمها علي عبدالله
صالح ومن ثم السورية على بشار األسد!
تلك األحداث غطت أيضا على أحداث تالعب اإلسرائيليني بأهالينا الفلسطينيني في
غزة فاصبحت اسرائيل تدخل وتخرج وتضرب ثم تهرب لتقتل من تشاء ،والواليات
املتحدة األمريكية تصم آذانها وتغمض عينيها وتتفرغ للتصريحات املهاجمة للقذافي
تارة و(املطبطبة) عليه تارة أخرى!! لنبقى نحن وقضايانا أسرى اإلعالم الصهيوني الذي
يتحكم بأخبارنا فيوجه قضايانا باجتاه من يشاء ويصد عمن يشاء!
مطلوب تضافر اجلهود الدولية فعليا مع رئيس املجلس االنتقالي الليبي مصطفى
عبداجلليل وزيادة الدول املعترفة بشرعيته ودعمه بالسالح بعد تقليم (أظافر) مأجوري
القذافي والسيما األفارقة منهم ومنع دخول السالح لليبيا (حارة حارة زنقة زنقة)!!
على الطاير
حذر املستشار األعلى لقائد الثورة اإليرانية اللواء يحيى صفوي السعودية من أن تدخلها
في البحرين سيكون مقدمة وذريعة للتدخل األجنبي في اململكة في حال تصاعد ما
وصفه باالحتجاجات الشعبية فيها!!
ه��ذا الكالم األخ��رق يجعلنا نسأل مستشار خامنئي اللواء الصفوي عن آخ��ر أخبار
االحتجاجات الشعبية لعرب األهواز وامللف املتخم بالقتل والبطش هناك !!
وعما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تدخل أجنبي فيها أم ال ؟!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم؟

waleed_yawatan@yahoo.com
() كاتب كويتي
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امل�س�ل�م�ين ق��د أخ �ط��أ ف��ي الفهم
والتأويل.
وط��ال��ب امل �ش��ارك��ون ب�ب��ذل مزيد
من اجلهد في دراس��ة تراث شيخ
اإلس��ل��ام اب� ��ن ت�ي�م�ي��ة مراجعة
وحتقيقا وكذلك ت��راث العلماء
الكبار أمثاله باعتبار أثرهم في

األمة وما يرجى من فهم تراثهم
فهما سليما من ترشيد وتوجيه
للعامة واخلاصة.
ودع ��وا إل��ى العمل على تضمني
امل �ن��اه��ج امل��درس��ي��ة واجلامعية
وسطية شيخ اإلسالم ابن تيمية
في فتاويه واجتهاداته وأفكاره

لتعريف األجيال من أبناء األمة
الوسطية فكرة ودقة ومنهجا.
وأك��دوا أهمية التعايش السلمي
واحترام اآلخر والتسامح الديني
وال �ت �ع��ددي��ة ال�ف�ك��ري��ة ال �ت��ي من
خاللها ي�ب��رز ال��وج��ه احلضاري
لإلسالم.
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درا�سات �شرعية
شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري()14

()3

كمــال الديـن
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا .واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون
للعاملني نذيرا .واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور ،وهدى ورحمة ونورا للمؤمنني.
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما كثيرا.
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اب َق َ
ود ِإ َلى ُع َم َر،
اء َر ُج ٌل ِم َن ال َْي ُه ِ
الَ :ج َ
َ .2135ع ْن َط ِار ِق ْب ِن ِش َه ٍ
َفقَ َ
ير المْ ُ ؤْ ِم ِننيَ َ ،آي ٌة ِفي ِكتَ ِاب ُك ْم َتقْ َر ُؤون ََهاَ ،ل ْو َع َل ْينَ ا نَزَ َل ْت
الَ :يا َأ ِم َ
َ
الَ :وأ ُّي َآي ٍة؟ َق َ
يداَ .ق َ
ال:
ود ،لاَ َّت َخ ْذنَا َذ ِل َك ال َْي ْو َم ِع ً
َم ْع َش َر ال َْي ُه ِ
{ال َْي ْو َم َأكْ َمل ُْت َل ُك ْم ِدينَ ُك ْم َو َأ مْ َ
يت َل ُك ْم
ت ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
ال اَ ْس�َل� َم ِدينً ا} َفقَ َ
يه،
ال ُع َم ُرِ :إ ِنّي لأَ َ ْع َل ُم ال َْي ْو َم ا َل ِّذي نَزَ َل ْت ِف ِ
إْ ِ
اتِ ،في
ول ال َل ِّه [ ِب َع َر َف ٍ
َوالمْ َ َكانَ ا َل ِّذي نَزَ َل ْت ِف ِ
يه ،نَزَ َل ْت َع َلى َر ُس ِ
َي ْو ِم ُج ُم َع ٍة.
الشرح:
هذا احلديث أول حديث في سورة املائدة هاهنا ،وقد أخرجه اإلمام
مسلم في كتاب التفسير  -الذي هو في آخر صحيحه  -وهو في قوله
تبارك وتعالى{ :اليوم أكملت لكم دينكم ( }...املائدة )3 :اآلية.
قوله :عن طارق ابن شهاب وهو البجلي األحمسي معدود في الصحابة،
قال أبو داود :رأى النبي [ ولم يسمع منه ،مات سنة اثنتني أو ثالث
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وثمانني ،روى له الستة.
ق��ال« :ج��اء رج��ل م��ن ال�ي�ه��ود إل��ى عمر ]» وه��ذا ال��رج��ل كما هو
واضح من سؤاله أنه من أحبار اليهود ،أي من علمائهم .جاء إلى عمر
ابن اخلطاب رضي الله عنه وق��ال :يا أمير املؤمنني ،آية في كتابكم
تقرؤونها ،لو علينا نزلت معشر يهود التخذنا ذلك اليوم عيدا يعني لو
أن هذه اآلية النازلة عليكم من كتاب الله تعالى ،نزلت علينا التخذنا
ذلك اليوم عيدا نحتفل بها ،ونحتفي بها ،وهذا يدل على عظمة هذه
اآلية ،وفضلها وبركتها وخيرها.
قال عمر ] :وأي آي��ة؟ قال احلبر أو قال هذا الرجل من اليهود:
{الْ َي ْو َم أَ ْك َمل ْ ُت لَ ُك ْم دِ ينَ ُك ْم َوأَ مْ َ
يت لَ ُك ْم الإْ ِ ْسلاَ َم
ت ْم ُت َعلَيْ ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِض ُ
دِ ينًا} ،فقال عمر :إني ألعلم اليوم الذي نزلت فيه ،واملكان الذي نزلت
فيه ،نزلت على رسول الله [ في عرفات في يوم جمعة .وجاء في
بعض الروايات « :نزلت ليلة َج ْمع نزلت ليلة جمع» ،وال تعارض بني
الروايتني ،فليلة جمع هي ليلة العيد ،وتكون هذه اآلية نزلت في يوم
عيد فال حاجة بنا إلى أن نتخذ هذه اآلية عيدا ،أو نتخذ يوم نزولها
عيدا؛ ألنها في احلقيقة نزلت في ي��وم عيد ،بل نزلت في ي��وم عيد
اجتمع مع عيد آخر ،وذلك أنها نزلت في يوم اجلمعة ،ويوم اجلمعة عيد
من أعياد املسلمني ،فيه يلتقون ويجتمعون ،ويتزينون ويتطيبون ويلبسون
أحسن الثياب ويصلون اجلمعة ،وهي أيضا نزلت في يوم النحر الذي
هو عيد من أعياد املسلمني ،فهذا اليوم إذن يوم عيد من وجهني :أنه
يوم عرفة وليلة جمع ويوم اجلمعة ،وكل منهما يوم عيد ألهل اإلسالم.
وقوله تبارك وتعالى{ :اليوم أكملت لكم دينكم} هذا من فضل الله
سبحانه وتعالى ومنته على هذه األم��ة ،أن أكمل لها الدين ،فلم يبق
للمسلمني حاجة إلى شريعة غيرهم ،وال إلى الشرائع األخ��رى ،وكذا
ال حاجة لهم إل��ى االلتفات إل��ى العلوم األخ��رى ف��ي مجال التشريع
واألح�ك��ام ،ألن الله تبارك وتعالى قد أكمل لهم الدين ،وه��ذا شامل
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لألصول والفروع ،في العقائد والعبادات واألخالق واملعامالت،
الدين كامل.
وه��ذا أبلغ رد على من ا ّدع��ى أن��ه ينصر اإلس�لام بعلم الكالم
املبتدع؟؟! املأخوذ عن اليونان وفارس والهند ،فاليونان وفارس
والهند وغيرها من احلضارات التي سبقت اإلسالم واألديان،
لسنا بحاجة لعقيدتهم ،وال لنصرة شريعتهم ،وال االلتفات إلى
غير كتاب الله سبحانه وه��دي نبيه [ ،وما كان عليه سلف
األمة من الصحابة والتابعني لهم بإحسان؛ ألن الله تعالى يقول:
{اليوم أكملت لكم دينكم} ،ومن قال :إن اإلسالم يحتاج لغيره؟!
كذبناه ورددن��ا عليه ،وقلنا له :الله أصدق منك قيال ،وكالمك
هذا فيه تكذيب لكالم الله تبارك وتعالى؟!
فإذاً نحن لسنا بحاجة إلى اآلراء ،وال إلى املبتدعات من األقوال
أو األعمال ،أو األق��وال والقواعد املخالفة للشرع ،وال حاجة
لنا لالشتغال بها؛ ألن ما عندنا كاف شاف ،واحلمد لله حمدا
كثيرا ،ألن الله عز وجل لم يقبض رسوله عليه الصالة والسالم
إال بعد أن أكمل لنا الدين.
وقال سبحانه وتعالى أيضا في هذا{ :ما ف ّرطنا في الكتاب من
شيء} (األنعام.)38 :
أي :ما أهملنا وال أغفلنا شيئا ،بل كل شيء أحصيناه في اللوح
احملفوظ ،الذي هو أم القرآن الذي نزل إليكم ،فجميع األشياء
صغيرها وكبيرها فيه.
وقيل :قوله {ما فرطنا في الكتاب من شيء} أن الكتاب هو
القرآن العظيم ،وهو قول له ما يشهد له.
فيشهد له قوله تعالى {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء}
(النحل )89 :أي :ألصول الدين وفروعه ،وفي كل ما يحتاج إليه
العباد في الدارين ،قد بينها أمت بيان وأوضحه ،ومبعان جليلة ال
جتدها في مكان آخر.
وقال تعالى أيضا {ولقد صرفنا في هذا القرأن للناس من كل
مثل وكان اإلنسان أكثر شيء جدال} ( الكهف .) 54 :فيخبر
سبحانه عن عظمة هذا القرآن وجاللته ،أنه صرف فيه من كل
شيء نافع لكم في الدنيا واآلخرة ،يوجب لكم السعادة التامة.
وهذا يعني أن الكتاب العزيز لم يفته شيء أبدا ،وأنه ما نزلت
باملسلمني نازلة ،إال وفي كتاب الله سبحانه وتعالى الدليل عليها،
أو الدليل على أمثالها؛ ألن الفرعيات من املسائل ال تنتهي ،لكن
األص��ول في كتاب الله تعالى وسنة رسوله التي يقاس عليها،
شاملة لكل حادثة حتدث باملسلمني إلى يوم القيامة.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (  :)12/2هذه أكبر نعم
الله تعالى على ه��ذه األم��ة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم فال

يحتاجون إلى دين غيره ،وال إلى نبي غير نبيهم صلوات الله
وسالمه عليهم؛ ولهذا جعله الله خامت األنبياء ،وبعثه الى اإلنس
واجلن ،فال حالل إال ما أحله ،وال حرام إال ما حرمه ،وال دين
إال ما شرعه ،كل شيء أخبر به فهو حق وصدق ،ال كذب فيه
وال خُ لف ،كما قال تعالى {ومتت كلمة ربك صدقا وعدال} أي:
صدقاً في األخبار ،وعدالً في األوامر والنواهي .فلما اكمل لهم
الدين ،متت عليهم النعمة ،ولهذا قال تعالى{ :اليوم أكملت لكم
دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا} اي:
فارضوه أنتم أنفسكم ،فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه ،وبعث
به أفضل الرسل الكرام ،وأنزل به أشرف كتبه.
وق��ال اإلم��ام اب��ن القيم رحمه الله :فقد أكمل الله لنا الدين
فيما أمرنا به من فريضة وفضيلة ونَ� ْدب ،وكل سبب ينال به
صالح القلب والدين ،وفيما نهانا عنه من كل مكروه ومحرم،
وكل سبب يؤثر فسادا في القلب والدين( .الكالم على مسألة
السماع ص .)110
وقوله تعالى{ :وأمتمت عليكم نعمتي} أي :أمت الله سبحانه
وتعالى عليكم النعمة ،بهذا ال��دي��ن الكامل الشامل ،ظاهراً
وباطنا ،فإمتام الدين نعمة عظيمة ،يجب أن نشكر الله سبحانه
وتعالى عليها؛ ألنه غناء وكفاية عن كل الناس.
وقوله جل وعال{ :ورضيت لكم اإلسالم دينا} فالله سبحانه
و تعالى رض��ي لنا ه��ذا اإلس�لام دينا واصطفاه لنا واختاره،
واختارنا نحن لهذا اإلسالم ،فلنشكر الله عز وجل على هذا ،أن
ارتضى لنا اإلسالم ،ومن علينا بنعمة اإلميان ،فجعلنا مؤمنني
مسلمني موحدين ،دون بقية خلق الله أجمعني.
وهذه اآلية من أعظم األدلة في الرد على أهل البدع واألهواء،
الذين يدعون أنهم يكملون الدين ،أو يتممون الشريعة ،مبا
أحدثوه من األقوال واألفعال املبتدعة  ،كإقامة املوالد مثال ،أو
إحداث األعياد املختلفة ،وغيرها من البدع ،فهم يزعمون أن
في هذا نصرة للدين ،وإظهارا لسيرة الرسول [ ،فنقول لهم:
خير الهدي هدي محمد [ ،وما عندنا كاف شاف ،واحلمد
لله سبحانه وتعالى الذي امنت علينا به ،وقد قال علية الصالة
وال �س�لام« :م��ن عمل عمال ليس عليه أم��رن��ا فهو رد» متفق
عليه.
وق��ال عليه ال�ص�لاة وال �س�لام« :تركتكم على البيضاء ،ليلها
كنهارها ،ال يزيغ عنها إال هالك».
وقال أيضا« :إني تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدهما ،كتاب
الله وسنتي ،ولن يتفرقا حتى يردا علي احلوض « رواه الطبراني
وغيره.
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 االبتالء ..االختبار واالمتحان. الفتنة ..ابتالء آلت نتيجته إلى سوء.من سنن الله الكونية التي ال تتبدل وال تتحول ..ابتالء
جميع خلقه ..مبعنى امتحانهم ..امتحانا عادال ال ظلم
فيه{ ..الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن
عمال} (امللك{ ،)2 :إنا جعلنا ما على األرض زينة لها
لنبلوهم أيهم أحسن عمال} (الكهف.)7 :
 إن كلمة (بالء) توحي باملصيبة..كنت وصاحبي في طريقنا لعزاء أحد زمالئنا في
العمل فقد ابنته ذات اخلمسة أشهر؛ في املعجم
الوسيط :البالء :احلادث ينزل باملرء ليختبره..
وجرى عرف الناس أن يعدوا املصائب اختباراً ..بينما
الشريعة تبني أن االبتالء يكون باخلير والشر ..ورمبا
كان االختبار باخلير أشد ..فتكون فتنة{ :واعلموا
أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة} ،فاحلياة كلها ابتالء
(امتحان) ..واختبار اإلميان أشد من االختبار العام.
 ماذا تعني باختبار اإلميان؟ يقول عز وجل{ :أحسب الناس أن يتركوا أنيقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني}
(العنكبوت.)2:
وفي تنوع أدوات االختبار ..يقول عز وجل{ :ولنبلونكم
بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس
والثمرات وبشر الصابرين} (البقرة ،)155 :وكذلك
يقول تعالى{ :وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك

سريع العقاب وإنه لغفور رحيم} (األنعام.)165 :
فأدوات االختبار كثيرة ..وتكون فيما حتبه النفس أو
تكرهه.
وهل يزيد االختبار (البالء) مع زيادة اإلميان؟
نعم ..في احلديث« :أشد الناس بالء األنبياء ثم
األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب (قدر) دينه؛
فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه ،وإن كان في دينه رقة
ابتلي على حسب دينه ،فما يبرح البالء بالعبد حتى
يتركه ميشي على األرض ما عليه خطيئة» السلسلة
الصحيحة ..ويذكر الله عباده املؤمنني بسنة االبتالء
فيقول{ :أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل
الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله أال إن
نصر الله قريب} (البقرة.)214 :
قاطعني مستفسرا:
 ولكن أال يكون العذاب وتنزل املصائب بسببالذنوب؟
 هذا سبب رئيس للمصائب{ :وما أصابكم من مصيبةفبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} (الشورى)30 :؛
لذا وجب على من تقع عليه املصيبة أن يراجع نفسه
ليرى «هل من ذنوب؟» ..فيستغفر ويتوب ،وإن لم يكن
من أصحاب الذنوب يستغفر ..ويصبر على أنه ابتالء
من الله تعالى ..كما بني النبي [« :إن عظم اجلزاء
مع عظم البالء ،وإن الله إذا أحب قوما ابتالهم؛ فمن
رضي فله الرضا ،ومن سخط فله السخط» السلسلة
الصحيحة.

الفائز األول مبسابقة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي

كتب :عالء الدين مصطفى

«الفرقان» التقت الشيخ جاسم العيناتي والد خالد العيناتي احلاصل
على املركز األول في مسابقة جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن
الكرمي وقراءته وجتويد تالوته ،الذي أعرب عن سعادته بحصول
ابنه على املركز األول في هذه املسابقة ،مشير ًا إلى أن هذه اجلائزة
تعد فوزا ألهل الكويت جميعهم.
وأهدى العيناتي هذه اجلائزة ألبناء الكويت
وللمشايخ ال��ذي��ن حفظوا خ��ال��داً ،والسيما
الشيخ أسلم الذي يعمل في وزارة األوقاف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة ،فقد شجع الشيخ -
حفظه الله  -ابني خالداً حتى حصل على
اإلجازة في القرآن بقراءة حفص عن عاصم،
وه��و اآلن ف��ي طريقه إل��ى تعلّم القراءات
السبع.
وق��ال الشيخ جاسم العيناتي -رئيس جلنة
ال �ق��ارة األف��ري�ق�ي��ة بجمعية إح �ي��اء التراث
اإلس�ل�ام��ي :-إن��ه ك��ان ح��ري�ص�اً على تعليم
أوالده ال �ق��رآن ال �ك��رمي ،وك ��ان يرسلهم إلى
املساجد وحلقات حتفيظ القرآن ،وكان يتابع
حفظهم ي��وم��ا ب�ي��وم ،حتى أمت خ��ال��د حفظ
القرآن الكرمي كامال وهو ابن  13عاماً.
وأكد الشيخ العيناتي أن القرآن يرفع حافظه
ف��ي الدنيا واآلخ ��رة ،ناصحا أب�ن��اء الكويت
الكرام ب��أن يقتدوا بحفظة كتاب الله حتى
يكون لهم نورا يوم القيامة ويلبسون والديهم
تاج الوقار.
ودعا أولياء األمور إلى تشجيع أبنائهم على
ح�ف��ظ ال �ق��رآن ال �ك��رمي وااله �ت �م��ام مبتابعة
األوالد ف��ي احل �ف��ظ ح�ت��ى وإن ك ��ان داخل
املنزل ،مشيرا إلى أن البيت الذي يقرأ فيه
القرآن يكون عامرا بذكر الله.
وأعرب العيناتي عن آماله أن تهتم املؤسسات

اخليرية باملتفوقني من حملة القرآن الكرمي،
وأن يتم تكرميهم؛ ألن هؤالء هم جيل املستقبل
الذي يعتمد عليه لصالح الدين والدنيا.
وم��ن ج��ان�ب��ه أع ��رب خ��ال��د ج��اس��م العيناتي
احلاصل على املركز األول في جائزة الكويت
الدولية حلفظ القرآن الكرمي عن سعادته
بتمثيل دول��ة الكويت ف��ي أش��رف ش��يء في
ال��دن �ي��ا واآلخ�� ��رة ،وأض� ��اف ب ��أن ش �ع��وره ال
ي��وص��ف بحصوله على ه��ذه اجل��ائ��زة التي
تعد ف�خ��راً للكويت ،وأن��ه وض��ع االبتسامة
على وجوه احلاضرين من أبناء الكويت ومن

أعرب خالد عن عظيم
شكره لصاحب
السمو الشيخ صباح
 حفظه اهلل ورعاه -على رعايته الكريمة
الشيخ جاسم العيناتي
أعرب عن آماله أن تهتم
المؤسسات الخيرية
بالمتفوقين من حملة
القرآن الكريم

مشايخه األفاضل.
وقال خالد الذي يحمل ليسانس األداب قسم
اللغة العربية ويعمل ف��ي إدارة الدراسات
اإلسالمية في دور القرآن الكرمي :إنه ينوي
أن يكمل دراسته في هذا املجال حتى حصوله
على الدكتوراه.
م �ش �ي��را إل ��ى أن ��ه ي��ري��د أن ي�ت�خ�ص��ص في
التفسير ومعاني القرآن الكرمي على منهج
الصحابة والتابعني.
وع��ن أم�ن�ي��ات��ه ف��ي امل��رح�ل��ة ال �ق��ادم��ة ،قال:
أمنياتي أن أحصل على القراءات العشر ،وأن
أحاول تغيير صورة حافظ القرآن الكرمي في
عيون بعض ال�ن��اس ب��أن يكونوا قريبني من
الشباب أكثر من ذل��ك ،مشيرا إل��ى أن��ه من
املالحظ أن حافظ القرآن بعيد عن الناس.
وق� ��ال :إن �ن��ي اش �ت��رك��ت ف��ي م�س��اب�ق��ة مصر
وح�ص�ل��ت ع�ل��ى امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ف��ي ف��رع 10
أج��زاء ،وف��ي اململكة العربية السعودية في
مسابقة امللك عبدالعزيز ،وفي دبي حصلت
على املركز الثالث ،ثم حصلت على املركز
الثاني في ليبيا.
أعرب خالد عن عظيم شكره لصاحب السمو
الشيخ صباح األحمد  -حفظه الله ورعاه -
على رعايته الكرمية ،اسما ورعاية وتشريفا
لهذه املسابقة العاملية.
مشيراً إل��ى أن وزارة األوق ��اف متمثلة في
إدارة شؤون القرآن الكرمي كانت خير معني
لنا جميعا ،وكانوا يسهلون لنا كل شيء.
كما أوج��ه الشكر إلى جميع املتسابقني من
دول العالم ،متمنيا طيب اإلق��ام��ة لهم في
بلدهم الكويت.
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خالد العيناتي :أمنياتي أن أحصل على القراءات العشر
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من يزرع األكاذيب يحصد األشواك
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د .وليد خالد الربيع
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يتهاون بعض الناس ـ لألسف ـ في أمر الكذب ،ويقسمونه إلى كبير
وصغير ،وأبيض وأسود ،ونافع وضار ،وغير ذلك من تقسيمات تقلل
من خطره ،وتصغر من عظيم ضرره؛ مما يشجع بعض الناس على
اختالق الكذب ،وافتراء الشائعات ،وتلفيق احلكايات ،وتزوير
احلقائق ،ومتويه الوقائع ،والطامة الكبرى أن يتعود على الكذب
األطفال ،وينشأ عليه الصغار ،فال يكترثون بالزور وال البهتان،
ويألفون األكاذيب والتلفيق ،ويستعملونه في اجلد والهزل،
ويروجونه في املزاح واملرح ،ورمبا جعل الناس للكذب يوما يعتادونه
كل سنة يتبادلون األكاذيب كما يتبادلون الهدايا ،غير مبالني
باألحكام اإللهية  ،وال التوجيهات النبوية التي حذرت من الكذب
أشد التحذير ،وبينت ما فيه من األضرار والشرر املستطير ،قال
اإلمام أحمد« :الكذب ال يصلح منه جد وال هزل» ،وقال الذهبي:
«يطبع املسلم على اخلصال كلها إال اخليانة والكذب».

وق ��د ج���اءت ال �ن �ص��وص ال�ش��رع�ي��ة تأمر
بالصدق ومالزمة الصادقني  ،وتنهى عن
الكذب وحتذر من خصال الكاذبني ،ومن
ذلك قوله تعالى{ :يَ َأ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا ا ّتَقُوا
الصادِ قِ نيَ} ،قال الشيخ
اللَّ َه َو ُكونُوا َم َع َّ
الصادِ قِ نيَ} في
ابن سعديَ { :و ُكونُوا َم َع َّ
أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ،الذين أقوالهم
ص��دق ،وأعمالهم؛ وأحوالهم ال تكون إال
صدقا خالية من الكسل والفتور ،ساملة من
املقاصد السيئة ،مشتملة على اإلخالص
والنية الصاحلة؛ فإن الصدق يهدي إلى
البر ،وإن البر يهدي إلى اجلنة».اهـ.
قال[« :آية املنافق ثالث؛ إذا حدث كذب،
وإذا وع��د أخلف ،وإذا اؤمت��ن خ��ان» متفق
ع�ل�ي��ه ،وق� ��ال[« :أرب� ��ع م��ن ك��ن ف�ي��ه كان
منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛
إذا اؤمت ��ن خ ��ان ،وإذا ح��دث ك ��ذب ،وإذا
عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر» متفق عليه.
وقال[« :أنا زعيم ببيت في ربض اجلنة
ملن ترك املراء وإن كان محقا ،وببيت في

النصوص
الشرعية تأمر
بالصدق ومالزمة
الصادقين ،وتنهى
عن الكذب وتحذر
من خصال الكاذبين
بركته وهي :زيادته ومناؤه» اهـ.
وقد كان الصحابة الكرام يعظمون من شأن
الصدق وأهله ،ويحذرون من الكذب وآثاره،
ق��ال ع�م��ر رض��ي ال �ل��ه ع �ن��ه« :ألن يضعني
الصدق  -وقلما يضع  -أح��ب إل��ي من أن
يرفعني ال �ك��ذب ،وقلما ي�ف�ع��ل» .وق��ال ابن
مسعود رض��ي ال�ل��ه ع�ن��ه« :أع�ظ��م اخلطايا
ال �ك��ذب ،وم��ن يعف يعف ال�ل��ه ع �ن��ه» ،وعن
عائشة رضي الله عنها قالتَ « :ما َكا َن خُ ل ُ ٌق
�اب َر ُس ��ولِ الله [ مِ َن
أَبْ � َغ� َ
�ح� ِ
ص� َ
�ض ِإلَ��ى أَ ْ
الْ َكذِ ِبَ ،ولَ َق ْد َكا َن ال َّر ُج ُل يَ ْكذِ ُب ِعنْ َد َر ُسولِ
اللهِ [ الْ َكذِ بَ َةَ ،ف َما يَ�زَا ُل فِ ي نَف ِْسهِ َعلَيْهِ
َحتَّى يَ ْعل َ َم أَ ّنَ � ُه َق� ْد أَ ْح � َدثَ مِ نْ َها تَ� ْوبَ� ًة» رواه
أحمد.
وب��ال �ت��أم��ل ف��ي حقيقة ال �ص��دق والكذب
وم��آل ك��ل منهما يجد الناظر م��ا يقتضي
ل��زوم الصدق وهجر الكذب ،يوضح ذلك
أبو حامت البستي بقوله« :إن الله عز وجل
فضـل اللسان على سائر اجل��وارح ،ورفع
ّ
درج �ت��ه ،وأب ��ان فضيلته ،ب��أن أنطقه من
ب�ين س��ائ��ر اجل� ��وارح ب�ت��وح�ي��ده ،ف�لا يجب

قال عمر رضي اهلل
عنه« :ألن يضعني
الصدق  -وقلما
يضع  -أحب إلي من
أن يرفعني الكذب،
وقلما يفعل»
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وس��ط اجل �ن��ة مل��ن ت��رك ال �ك��ذب وإن كان
مازحا ،وببيت في أعلى اجلنة ملن حسن
خلقه» أبو داود وحسنه األلباني.
وعن عبد الله بن مسعود قال :قال رسول
الله[« :إن الصدق بر ،وإن البر يهدي
إل��ى اجل�ن��ة ،وإن العبد ليتحرى الصدق
صديقا ،وإن الكذب
حتى يكتب عند الله ّ
فجور ،وإن الفجور يهدي إلى النار ،وإن
العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا»
متفق عليه.
قال النووي« :قال العلماء :هذا فيه حث
على حتري الصدق ،وهو قصده واالعتناء
به ،وعلى التحذير من الكذب والتساهل
فيه؛ فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف
به وكتبه الله ملبالغته صديقا إن اعتاده،
أو كذابا إن اعتاده ،ومعنى» يكتب «هنا:
يحكم له بذلك ،ويستحق الوصف مبنزلة
الصديقني وث��واب �ه��م ،أو صفة الكاذبني
وعقابهم» اهـ.
ومن آثار الكذب في اآلخرة سواد الوجه؛
ق��ال ت�ع��ال��ى{ :وي ��وم القيامة ت��رى الذين
كذبوا على الله وجوههم م�س��ودة} ،قال
ابن القيم« :ولهذا يجعل الله سبحانه شعار
الكاذب عليه يوم القيامة وشعار الكاذب
على رسوله سواد وجهه ،والكذب له تأثير
عظيم في سواد الوجه ،ويكسوه برقعا من
املقت يراه كل صادق ،فسيما الكاذب في
وجهه تنادي عليه ملن له عينان ،والصادق
يرزقه الله مهابة وجاللة ،فمن رآه هابه
وأحبه ،والكاذب يرزقه إهانة ومقتا ،فمن
رآه مقته واحتقره» اهـ.
ومن آث��ار الكذب محق البركة؛ قال [:
«ال �ب �ي �ع��ان ب��اخل �ي��ار م��ا ل��م ي �ت �ف��رق��ا ،فإن
صدقا وبينا ب��ورك لهما في بيعهما ،وإن
كتما وك��ذب��ا محقت بركة بيعهما» متفق
عليه ،ق��ال ال �ن��ووي« :أي :ب�ّي�نّ ك��ل واحد
لصاحبه م��ا يحتاج إل��ى بيانه م��ن عيب
ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك،
ومعنى»محقت بركة بيعهما» أي :ذهبت

على العاقل أن يع ّود آلة خلقها الله للنطق
بتوحيده بالكذب ،بل يجب عليه املداومة
برعايته بلزوم الصدق ،وما يعود عليه نفعه
في داريه؛ ألن اللسان يقتضي ما ع ّود :إن
صدقا فصدقا  ،وإن كذبا فكذبا» اهـ.
وق���ال أي �ض��ا« :ال��ص��دق ي��رف��ع امل���رء في
ال ��داري ��ن ،ك�م��ا أن ال �ك��ذب ي �ه��وي ب��ه في
احلالني ،ولو لم يكن للصدق خصلة حتمد
إال أن املرء إذا عرف به ُقبل كذبه وصار
صادقا عند من يسمعه ،لكان الواجب على
العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه
حتى يستقيم ل��ه على ال�ص��دق ومجانبة
ال �ك��ذب ،وال �ع� ّ�ي ف��ي بعض األوق ��ات خير
م��ن النطق ،ألن ك��ل ك�لام أخطأ صاحبه
فالعي خير منه.
موضعه
ّ
ول��و لم يكن للكذب من الشني إال إنزاله
يصدق ،لكان
صاحبه بحيث إن صدق لم
ّ
ال��واج��ب على اخل�ل��ق ك��اف��ة ل ��زوم التثبت
بالصدق ال��دائ��م ،وإن من آف��ة الكذب أن
يكون صاحبه نسيا ،فإذا كان كذلك كان
كاملنادي على نفسه باخلزي في كل حلظة
وطرفة» اهـ.
وال �ك��ذب ق��د ي�ك��ون ف��ي م �ج��االت عديدة
منها الكذب على الله تعالى ،والكذب على
رسوله [ ،والكذب على الناس باختالق
األقاويل ،ومنها القذف واتهام األعراض
زورا وب��ه��ت��ان��ا ،وم �ن �ه��ا ش� �ه ��ادة ال � ��زور،
وال �ي �م�ين ال �غ �م��وس ،وغ �ي��ره��ا م��ن أبواب
يدخل فيها ال�ك��ذب فيجلب معه اآلفات
وال�ش��رور واملصائب العقدية واألخالقية
واالجتماعية وغيرها؛ ولهذا قرن الكذب
بالفجور ألن الفجور انحراف عن احلق
وإقبال عل القبائح واآلث��ام ،والكذب بال
شك مفتاح لكل تلك األبواب احملرمة ،فهو
بحق وسيلة لهدم املجتمعات البشرية،
وحتطيم عالقتها اإلنسانية؛ فمن يزرع
األك��اذي��ب يحصد األش���واك واآلالم في
الدنيا واآلخ���رة ،وال�ل��ه يقول احل��ق وهو
يهدي السبيل.
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نفحات �إميانية
وقفات فقهية ()19

التعريف بمخالفة
أمر اهلل
د .حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ
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يقول الله تعالى{ :فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
أو يصيبهم عذاب أليم} (النور ،)62 :وقوله تعالى{ :ولو أنهم فعلوا ما
يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا} (النساء)66 :؛ فاالختالف
واملخالفة افتعال من اخللف وهو أن يجيء شيء عوضا عن شيء آخر
يخلفه في مكانه ،ولعلها من إدارة اخللف (الظهر) لألمر واالجتاه
لغيره ،وإظهار املخالفة ،ويجوز أن يسمى به كل عاص ،والتحذير
منه يدل على وجوب االمتثال املطلق ألمر الله تعالى ورسول الله [،
وهنا وقفات البد من ذكرها:

16

أوالً :مخالفة كتاب الله والسنة منهج
املنافقني؛ يقول الله تعالى{ :أل��م تر
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا مبا أنزل
إليك وم��ا أن��زل من قبلك يريدون أن
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم
ضالال بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما
أنزل الله وإلى الرسول رأيت املنافقني
يصدون عنك ص��دودا} (النساء60 :
 .)61ثانياً :التحذير من مخالفة شرع الله،
ي �ق��ول ال �ل��ه ت�ع��ال��ى{ :ف�ل�ي�ح��ذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
يصيبهم عذاب أليم} (النور ،)63 :قال
اإلمام أحمد :أتدري ما الفتنة؟ الفتنة:
الشرك ،لعله إذا رد بعض قوله أن يقع
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ،ويقول
ال�ل��ه ت�ع��ال��ى{ :ف�ل�ا ورب ��ك ال يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا تسليما} (النساء.)65 :

ثالثاً :ولقد شمل التحذير أهل الكتاب
م��ن ق�ب�ل�ن��ا ،ف �ف��ي ال �ي �ه��ود ي �ق��ول الله
تعالى{ :إنا أنزلنا التوراة فيها هدى
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا
للذين هادوا والربانيون واألحبار مبا
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه
شهداء فال تخشوا الناس واخشون وال
تشتروا بآياتي ثمنا قليال ومن لم يحكم
مبا أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
(املائدة )44 :فخالفوا عن أمره فأبطل
الله دينهم ،وفي النصارى يقول الله
ت�ع��ال��ى{ :وليحكم أه��ل اإلجن �ي��ل مبا
أنزل الله فيه ومن لم يحكم مبا أنزل
الله فأولئك هم الفاسقون} (املائدة:
 ،)47فخالفوا عن أم��ره ،فأبطل الله
دينهم ،فهل أدركنا ذلك؟ والله تعالى
ي �ق��ول{ :وإن ت �ت��ول��وا ي�س�ت�ب��دل قوما
غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم} (محمد:
.)38
ب�ي��ان ن�ظ��رة ال�ب�ش��ر للبشر ب�ين الغلو
والكفر

يقول الله تعالى{ :وإذا جاءتهم آية
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي
رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته
سيصيب ال��ذي��ن أج��رم��وا صغار عند
الله وعذاب شديد مبا كانوا ميكرون}
(األنعام ،)124 :فنظرة البشر للبشر
هي بني الغلو والكفر واالعتدال والبد
من وقفات في ذلك:
أوالً :لقد كرم الله بني آدم ،حيث يقول
ال�ل��ه ت�ع��ال��ى{ :ول �ق��د ك��رم�ن��ا ب�ن��ي آدم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن
خلقنا تفضيال} (اإلس��راء )70 :ومن
إكرام الله لإلنسان أسجد له مالئكته،
ي �ق��ول ت �ع��ال��ى{ :وإذ ق�ل�ن��ا للمالئكة
اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى
واستكبر وكان من الكافرين} (البقرة:
.)34
ثانياً :بني الله العدو احلقيقي لإلنسان؛
يقول الله تعالى{ :إن الشيطان لكم
عدو فاتخذوه عدوا إمنا يدعو حزبه
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ليكونوا من أصحاب السعير} (فاطر:
 ،)6ولكن من املؤلم أنه هو املطاع عند
الكثير وعليه فقد اختلفت نظرة البشر
للبشر إلى ثالث فرق:
 - 1الفرقة األول��ى :قدست اإلنسان
حتى العبادة ،يقول الله تعالى{ :وقالت
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى
املسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم
يضاهئون ق��ول الذين كفروا من قبل
قاتلهم ال�ل��ه أن��ى ي��ؤف�ك��ون} (التوبة:
 ،)30يضاهئون من قبلهم ،فقوم نوح:
{قالوا ال ت��ذرن آلهتكم وال ت��ذرن ودا
وال س��واع��ا وال ي�غ��وث وي �ع��وق ونسرا
وقد أضلوا كثيرا وال تزد الظاملني إال
ضالال} (ن��وح ،)24 - 23 :يقول الله
تعالى{ :ث��م أرسلنا رسلنا تترا كلما
جاء أم ًة رسولُها كذبوه فأتبعنا بعضهم
بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم
ال يؤمنون} (امل��ؤم�ن��ون ،)44 :فكانت
الوثنية والبوذية والهندوسية وغيرهما،
بنوا في كل معبد متثاال لبشر ،ودعوا

لعبادته واستمر الضالل حتى شمل
ب �ع��ض ط��وائ��ف امل�س�ل�م�ين ف �ب �ن��وا في
م�س��اج��ده��م أض��رح��ة ألم��وات �ه��م ،ولم
يختلفوا عن غيرهم من األمم السابقة
إال بكثرة أسماء أوليائهم وكثرة طرقهم
وتعددها ،مع علمهم بقول الله تعالى:
{وأن املساجد لله فال تدعوا مع الله
أحدا} (اجلن.)18 :
 - 2أم��ا الطائفة الثانية :فاحتقرت
اإلن �س��ان حتى بلغ اح�ت�ق��اره��م أنبياء
الله ورسله ،فأما ق��وم ن��وح{ :فقالوا
أب�ش��را منا واح��دا نتبعه إن��ا إ ًذا لفي
ض�لال وس �ع��ر} (ال�ق�م��ر ،)24 :وقوم
فرعون{ :فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا
وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا
من املهلكني} (املؤمنني،)48 - 47 :
وقال الله تعالى{ :كذلك ما أتى الذين
من قبلهم من رس��ول إال قالوا ساحر
أو م�ج�ن��ون أت��واص��وا ب��ه ب��ل ه��م قوم
طاغون} (الذريات ،)53 - 52 :وقول
الله تعالى{ :وما منع الناس أن يؤمنوا

إذا جاءهم الهدى إال أن قالوا أبعث
الله بشرا رسوال} (اإلسراء.)94 :
 - 3أما الطائفة الثالثة :فآمنت بقول
الله تعالى{ :الله يصطفي من املالئكة
رس �ل�ا وم� ��ن ال� �ن ��اس إن ال��ل��ه سميع
بصير} (احلج ،)75 :وعلمت بقول الله
تعالى{ :كان الناس أمة واحدة فبعث
الله النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل
معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس
فيما اختلفوا فيه} (البقرة،)213 :
فاستجابت ألمر الله وقالوا{ :ربنا إننا
سمعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا
بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر
عنا سيئاتنا وتوفنا م��ع األب ��رار ربنا
وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا
يوم القيامة إنك ال تخلف امليعاد} (آل
عمران ،)194 - 193 :آمنوا باألنبياء
وال��رس��ل وات�ب�ع��وه��م ،ول��م يغلوا فيهم
ول��م يعبدوهم وأنزلوهم املنزلة التي
ارتضى الله لهم ،وق��د مر بنا ما في
الصحيح وغ�ي��ره ع��ن عمر أن رسول
الله [ قال« :ال تطروني كما أطرت
النصارى عيسى ابن مرمي؛ فإمنا أنا
عبد فقولوا :عبد الله ورسوله» فغير
الرسول [ من باب أولى.
سادسا :ومن املعلوم أن أعظم البشر
وأكرمهم عند الله هم األنبياء والرسل
{الله أعلم حيث يجعل رسالته} فإن
لم نكن منهم فلنكن معهم بالطاعة؛
ي �ق��ول ال �ل��ه ت �ع��ال��ى{ :وم ��ن ي�ط��ع الله
وال ��رس ��ول ف��أول �ئ��ك م��ع ال��ذي��ن أنعم
ال�ل��ه عليهم م��ن النبيني والصديقني
والشهداء والصاحلني وحسن أولئك
رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله
عليما} (النساء.)70 - 69 :
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�آراء وفكر

تراجعات الشيخ محمد بن صالح

()3
بقلم  :محمد أحمد العباد

باسم الله الذي له املرجع واملصير{ ،وهو معكم أينما كنتم والله
مبا تعملون بصير}ّ ،
املطلع على السرائر ،واحمليط مبا في الضمائر،
ين َّاتقَ ْوا
الذ َ
واحلمد لله الذي قال في كتابه املكنونَّ :
{إن اللهَ َم َع ِ
ين ُه ْم ُم ْح ِسنُ ون} ،والصالة والسالم على أشرف من كان مبعية
والذ َ
ِ
الله على خير َوتِ ـي َـرة ،وعلى آله وصحبه الذين نصرهم {الله في
مواطن كثيرة} ،وبعد:
ف��ه��ذه م��س��أل��ة أخ����رى ن��س��ت��ك��م��ل ف��ي��ه��ا سلسلة
تراجعات الشيخ محمد بن صالح العثيمني رحمه
الله رحمة واسعة ،وهي مسألة أثير حولها الكثير
من اللغط والتشنيع  -قبل ما يقارب (28عاماً)
– تلكم املسألة هي :قول الشيخ رحمه الله« :إن
معية الله خللقه هي معية حقيقية ذاتية» فما
حكم هذه العبارة املوهمة؟ وما الذي جرى بعد
ق��ول الشيخ لهذه ال��ع��ب��ارة؟ وه��ل ت��راج��ع الشيخ
ابن عثيمني رحمه الله عن هذه العبارة؟ هذا ما
سنتناوله في النقاط اآلتية:
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أ – مسلك أهل السنة في األلفاظ املجملة:
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فمن املعلوم أن من مسلك أهل السنة في العبارات
املجملة التي حتتمل حقاً وتُوهِ م باط ً
ال ،وتقال في
صفات الله تبارك وتعالى دون أن تَرِ د أص ً
ال ال
في القرآن وال في السنة :أن يُستفصل من قائلها
معنى صحيحاً ُقبل املعنى
عن م��راده ،فإن أراد
ً
وإال فال.

ب – عبارة «الله معنا بذاته»:

ومن تلك العبارات املجملة املوهمة :عبارة «الله
معنا بذاته» ،وهي وفق تأصيل الشيخ ابن عثيمني
رحمه الله حتتمل معنيني:
 - 1معنى باطال :أن يكون معنى قوله« :معنا

بذاته» أي :أن الله بذاته هو املوجود معنا في
نفس املكان  ،فهذا هو املعنى الذي ال شك في
بطالنه(.)1
 - 2معنى صحيحا :أن يكون معنى قوله« :معنا
بذاته» أي :أن الله بذاته هو العالم واحمليط بنا،
أو أنه بذاته سبحانه الناصر واملد ِ ّبر لنا ،ونحو
ذلك من مقتضيات صفة املعية.

جـ – استعمال الشيخ اب��ن عثيمني للعبارة
السابقة وما تبعه من عواقب ونتائج:

لقد استعمل الشيخ اب��ن عثيمني ه��ذه العبارة
(املعية الذاتية) وأراد بها املعنى الثاني (الصحيح)
 ،فنتج عن ذلك اختالف  -هو باعتقادي اختالف
لفظي فقط  -بني الشيخ ومخالفيه في لفظة
(بذاته) :هل يلزم منها ذلك املعنى الباطل (األول
في الفقرة السابقة) بحيث ال حتتمل سواه أم ال؟
(مع اتفاق الطرفني على بطالن ذلك املعنى).
أما مخالفوه ف��رأوا بأنه :يلزم منها ذلك املعنى
الباطل وإن ص ّرح الشيخ ابن عثيمني رحمه الله
مراراً بعدم اعتقاده له ،بل شنّعوا عليه حتى قال
الشيخ ابن باز رحمه الله  -كما في مجموع فتاواه
(« :)397 / 28حضر عندي جماعة من املشايخ
وذك���روا لي أن كثيرا من العامة وأشباههم في

بريدة يشنعون كثيرا على فضيلة الشيخ محمد
بن صالح العثيمني بسبب ما نسب إليه من قوله:
«إن معية الله مع عباده ذاتية» ،وهكذا بعض طلبة
العلم يشنعون عليه بسبب ذلك» .اهـ.
كما أ ّلَ��ف فضيلة الشيخ حمود التويجري رحمه
الله كتابه «إثبات علو الله ومباينته خللقه والرد
على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية» قاصداً
الرد على الشيخ ابن عثيمني رحمه الله حتديداً.
وي��ذك��ر أي��ض��اً فضيلة الشيخ عبد ال��رح��م��ن بن
ناصر البراك حفظه الله في تعليقه على القواعد
بعض ما أعق ََب استعما َل
املثلى (شريط )12 :
َ
َ
مواقف فقال حفظه الله:
الشيخ لتلك العبارة من
ِ
أطلق – أي الشيخ اب��ن عثيمني  -كلمة (املعية
الذاتية) فتلقفها بعض الناس ،رمبا بحسن نية
 ,فحمل على الشيخ وب َّدعه وش ّنَ َع عليه! وكتب
بعض الرد عليه!
والكلم ُة التي تكون مشتبهة تُ�� َر ّ ُد إلى بقية كالم
العالم ,أما أن تقطع الكلمة عما قبلها فال ,بل
البد من رد الكالم بعضه إلى بعض ،ورد املتشابه
البي؛ فالشيخ ابتلي ،وأوذي
إلى احملكم الواضح ِ نّ
بالتشنيع عليه ،وأنه يقول بقول اجلهمية ونحوهم!
لكن كالمه واض��ح ,ومن يعرف الشيخ ال يرتاب
وال يكون عنده مشكلة أبدا .اهـ.

د – موقف الشيخ ابن عثيمني من استعمال
تلك العبارة:

أم��ا الشيخ اب��ن عثيمني رحمه الله فقد ك��ان له
جتاه هذه العبارة موقفان:
 - 1املوقف األول :ج��واز إط�لاق إضافة كلمة
(الذاتية) على صفة (املعية):
حيث ق��ال رحمه ال��ل��ه« :عقيدتنا أن لله تعالى
معية حقيقية ذات��ي��ة تليق ب��ه وتقتضي إحاطته

الشيخ عبدالرحمن
ُ
الكلمة التي
البراك:
تكون مشتبهة ُت َر ُّد
إلى بقية كالم العالم
أما أن تقطع الكلمة
عما قبلها فال

هـ  -ملاذا جتنب الشيخ تلك العبارة أو تراجع
عنها كما يقال؟

الظاهر :أن الشيخ إمنا جتنب هذه الكلمة لئال
يُظن فيها خالف مقصوده فقط ،وليس العتقاده
بأنها خ��ط��أٌ ف��ي ذات���ه؛ فلو تأملنا ك�لام الشيخ
ال��وارد في الفقرة السابقة في قوله ..« :حيث
تستلزم القول باحللول »..إلخ ،لوجدنا مفهومه:

هوامش :
 - 1قال الشيخ رحمه الله :ب�َّي�َّنّ السلف أنه ال يراد
من املعية كون الله معنا بذاته ؛ فإن هذا محال عق ً
ال
وشرعاً .انظر :فتح رب البرية (ضمن مجموع الفتاوى
والرسائل .)26/4
 - 2قال الشيخ رحمه الله ضمن جوابه :ال منافاة بني
العلو واملعية ،قد يكون الشيء معك وهو بعيد عنك؛
ولهذا العرب كان من كالمهم أنهم يقولون :ما زلنا
نسير والقمر معنا ،ما زلنا نسير والقطب معنا ،وما
أشبه ذل��ك ،وم��ن املعلوم لكل أح��د أن موضع القمر
والقطب في السماء ،وتطلق العرب عليه أنه معها،
وال ي��رون ه��ذا منافياً لهذا ،وإذا ك��ان ال منافاة في
العلو واملعية في حق املخلوق ففي حق اخلالق من باب
أولى.
كما أن الله تعالى محيط بكل شيء ،السموات السبع
واألرض�ي�ن السبع ف��ي كفه ع��ز وج��ل ك��خ��ردل��ة ،ويوم
القيامة يطوي الله سبحانه وتعالى {السماء كطي
السجل للكتب} ،ويقول عز وجلَ { :و َم��ا َق�� َد ُروا اللَّ َه
ض َجمِ يعاً} (الزمر ،)67 :كل األرض
َح َّق َقدْرِ ِه َوالأْ َ ْر ُ
ض
مبا فيها من بحار وأنهار وأشجار وغيرها { َوالأْ َ ْر ُ
َجمِ يعاً َقبْ َ
ات
��س�� َم�� َو ُ
ات َم ْطوِ ّيَ ٌ
ضتُ ُه يَ��� ْو َم الْ��قِ �� َي��ا َم��ةِ َوال َّ
ِب َيمِ ينِهِ } (الزمر ،)67 :كل السموات السبع التي ال
ات ِب َيمِ ينِهِ } فالله
يعلم قدرها إال الله عز وجل { َم ْطوِ ّيَ ٌ
عز وجل محيط بكل شيء .اهـ.
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بكل شيء علماً وقدرة وسمعاً وبصراً هو العلي
ب��ذات��ه وص��ف��ات��ه» .وان��ظ��ر :ش��رح القواعد املثلى
(ص.)293
 - 2املوقف الثاني :التراجع عن استعمال تلك
العبارة :
وأص���رح م��ا ي��دل على ت��راج��ع الشيخ ع��ن هذه
العبارة سنجده في ق��ول شيخه الشيخ اب��ن باز
 رحم الله اجلميع – حيث قال كما في فتاواه(« :)397/28بعض طلبة العلم يشنعون عليه،
يعني على الشيخ اب��ن عثيمني بسبب ذل��ك ،مع
العلم بأنه قد رج��ع عن قوله ه��ذا عندي وعند
جماعة غيري» .اهـ.
وكذلك في ق��ول الشيخ اب��ن عثيمني رحمه الله
في القواعد املثلى (ص 294مع الشرح)« :ورأيت
من الواجب استبعاد» ذاتي ًة؛ ألن كل كالم يوهم
ولو عند بعض الناس ما ال يليق بالله تعالى فإن
ٍ
رسالة
الواجب جتنبه» .اهـ ،ويقول رحمه الله في
أرفقها ُ
وطبعت أيضاً مع كتاب الشيخ التويجري
(إثبات علو الله ص 157إلى صَ )159و َر َد في
آخرها ما نصه« :وإنكار معية الله الذاتية واجب
حيث تستلزم القول باحللول؛ ألن القول باحللول
باطل ،فكل ما استلزمه فهو باطل يجب إنكاره
ور ّ ُده على قائله كائنًا َمن كان  ...قاله كاتبه :
محمد الصالح العثيمني في 1404/4/15هـ»اهـ.

أن لفظة (املعية الذاتية) إذا لم تستلزم القول
باحللول فإنها ال تعتبر باطلة؛ فلذلك يقول الشيخ
رحمه الله في شرح القواعد املثلى (ص:)295
«وال ش��ك أن��ه��ا – يعني ال��ن��ص��وص م��ن القرآن
والسنة  -تدل على أنه سبحانه معنا هو نفسه
ولكنه فوق السموات وال منافاة؛ ألن الله تعالى ال
يقاس بخلقه ،وعلى كل حال :نرى اآلن أن كلمة
ذاتية جتب إزالتها لئال يتوهم متوهم أن قولنا
هذا هو ما يريده أهل التعطيل وأهل احللول...
ولئال توقع الناس وتوهم باط ً
أزمان
ٍ
ال ولو بعد
طويلة؛ فالكتب تبقى ويفنى الكاتب ،فرمبا يأتي
أحد فيقول« :هذا كالم فالن» فإذا أزيلت الكلمة
املوهمة وأُت���ي بالكالم ال��ذي ي��دل عليه القرآن
والسنة زال احملذور ،والله أعلم» .اهـ.
ويؤكد ذلك أيضاً أن الشيخ رحمه الله ملا سئل
عام  1417هـ في لقاء الباب املفتوح (رقم،142 :
س��ؤال )1 :عن كتاب الشيخ التويجري – ورمبا
غيره – حيث قال السائل :أخذت كتاباً من مكتبة
املدرسة يقول فيه صاحبه :إنه يرد على فضيلتكم
في قضية قدمية مطبوعة ،يقول :إنكم تقولون:
معية الله للخلق معية ذاتية ،أرج��و الفصل في
هذه القضية ،وهل يقرأ هذا الكتاب أم ال يقرأ؟
فكان جواب الشيخ رحمه الله« :نحن تكلمنا على
مسألة املعية ...ونقول :هو معنا وهو في السماء،
فهو معنا حقيقة وهو في السماء ،وال منافاة(،)2
وذك���رن���ا أدل����ة ع��ل��ى ذل����ك ،م��ن��ه��ا س��ي��اق اآلي���ات
الس َم َو ِ
ض
ات َوالأْ َ ْر َ
الكرمية ،مثلُ { :ه َو ا ّلَذِ ي خَ ل َ َق َّ
استَ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش يَ ْعل َ ُم َما يَ ِل ُج
فِ ي ِستَّةِ أَ ّيَ ٍام ثُ َّم ْ
الس َماءِ
فِ ي الأْ َ ْر ِض َو َما يَخْ ُر ُج مِ نْ َها َو َما يَنْزِ ُل مِ َن َّ
َو َما يَ ْع ُر ُج فِ ي َها َو ُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكنْتُ ْم َواللَّ ُه بمِ َ ا
تَ ْع َملُو َن بَ ِصي ٌر} فالضمائر هذه كلها تعود إلى

الله ،فإذاً هو ذات ،لكن بعض الناس فهم من هذا
فهماً خط ًأ  -ونحن بريئون منه واحلمد لله من
أول عقيدتنا إلى أن نلقى الله عز وجل – وهو
أننا نقول  :إن الله معنا في األرض!
هذا ال نقول به إطالقاً ،ففهم بعض الناس هذا
الفهم ،وإذا فُهِ َم هذا فال شك أن هذا منكر يجب
إن��ك��اره ،فهو إذا كانت نيته حسنة ال ي�لام على
هذا ،وإن كان سيئاً فالله يتولى السرائر» .اهـ.
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ق�ضـايا
حرمــة قتـل املسـتأمن في الكتاب والسنة

بيان اللجنة العلمية بجمعية دار الكتاب والسنة
في خان يونس حول مقتل الصحفي اإليطالي
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إن الشريعة اإلسالمية جاءت بحفظ الضرورات اخلمس  -الدين
والنفس واملال والعرض والعقل  -والتأكيد على حرمة االعتداء عليها،
ومن املعلوم أن دين اإلسالم قد صان النفس اإلنسانية وحافظ عليها،
وقد أجمع املسلمون على حرمة االعتداء على النفس املعصومة؛ إذ إن
النفس اإلنسانية تنقسم إلى قسمني :مسلمة وكافرة ،أما املسلمة فال
يجوز االعتداء عليها واستباحتها بغير حق ومن فعل ذلك فقد وقع في
كبيرة من أكبر الكبائر؛ قال تعالى{ :ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}
(النساء ،)93 :وكما في الصحيحني من حديث عبدالله بن مسعود قال:
قال رسول الله [« :ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال الله وأني
رسول الله إال بإحدى ثالث :الثيب الزاني ،والنفس بالنفس ،والتارك
لدينه املفارق للجماعة» .وكما في سنن الترمذي والنسائي وصححه
األلباني عن عبدالله بن عمرو أن النبي [ قال« :لزوال الدنيا أهون
على الله من قتل رجل مسلم» .فال يحل ألحد أن يعتدي على نفس
مسلمة بغير حق ،واألدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة ،أما الكافرة
فإما أن تكون محاربة أو معاهدة ،يقول ابن القيم في كتابه أحكام أهل
الذمة« :الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد ،وأهل العهد ثالثة أصناف:
أهل ذمة ،وأهل هدنة ،وأهل أمان».
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أم� ��ا أه� ��ل احل� ��رب ف �ه��م ال ��ذي ��ن ناصبوا
املسلمني العداء وقاتلوهم وأخرجوهم من
ديارهم وتآمروا عليهم ،فهؤالء ال عهد لهم
وال ذم��ة ،ويجب قتالهم ومحاربتهم ،حتى
يعطوا اجلزية على يد وهم صاغرون.
وأما أهل العهد الثالثة  -الذمي
وامل� �ه ��ادن واملستأمن
 فيقول ابنا لقيم

في أحكام أهل الذمة« :أهل الذمة عبارة
عمن يؤدي اجلزية وهؤالء لهم ذمة مؤبدة،
وه� ��ؤالء ق��د ع ��اه ��دوا امل�س�ل�م�ين ع �ل��ى أن
يجري عليهم حكم الله ورس��ول��ه؛ إذ هم
مقيمون في ال��دار التي يجري فيها حكم
الله ورس��ول��ه ،بخالف أه��ل الهدنة فإنهم
صاحلوا املسلمني على أن يكونوا في دارهم
سواء كان الصلح على مال أو غير مال ،ال
جت��ري عليهم أحكام اإلس�لام كما جتري
على أه��ل ال��ذم��ة ،لكن عليهم ال�ك��ف عن
محاربة املسلمني ،وه��ؤالء يسمون
أهل العهد وأهل الصلح
وأهل الهدنة.

وأم� ��ا امل �س �ت��أم��ن ف �ه��و ال� ��ذي ي �ق��دم بالد
املسلمني من غير استيطان لها ،وهؤالء
أرب�ع��ة أق �س��ام :رس��ل وجت��ار ومستجيرون
 حتى ي�ع��رض عليهم اإلس�ل�ام والقرآنف��إن ش��اؤوا دخلوا فيه وإن ش��اؤوا رجعوا
إلى بالدهم  -وطالبو حاجة من زي��ارة أو
غيرها ،وحكم هؤالء أال يُهاجروا وال يُقتلوا
وال تُؤخذ منهم اجلزية ،وأن يُعرض على
املستجير منهم اإلسالم والقرآن فإن دخل
فيه فذاك وإن أحب اللحاق مبأمنه أحلق
ب��ه ،ول��م يعرض له قبل وصوله إليه فإذا
وصل مأمنه عاد حربيا كما كان».
فهؤالء الثالثة  -الذمي واملهادن واملستأمن
 م��ن أص �ح��اب النفس امل�ع�ص��وم��ة ،التيثبتت عصمتها في القرآن الكرمي و السنة
املطهرة.
 قال تعالى{ :ال ينهاكم الله عن الذين لميقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
املقسطني} (املمتحنة.)8 :
ق��ال اب��ن ج��ري��ر ال�ط�ب��ريُ :ع�ن��ي ب��ذل��ك :ال
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين،
من جميع أصناف امللل واألديان أن تبروهم
وتصلوهم ،وتقسطوا إليهم ...وقوله{ :إن
الله يحب املقسطني} يقول :إن الله يحب
املنصفني الذين ينصفون الناس ،ويعطونهم
احل��ق وال �ع��دل م��ن أنفسهم ،ف�ي�ب��رون من
برهم ،ويحسنون إلى من أحسن إليهم.
 وق ��ال ت �ع��ال��ى{ :وإن أح ��د منامل � �ش� ��رك �ي�ن اس� �ت� �ج ��ارك

صفحات التاريخ
مشرقة في تعامل
النبي [ وصحابته مع
أهل العهد والذمة

رس�م��ي أو عقد
أم � ��ان أو ع �ه��د من
أحد من املسلمني فقد ُعصم
دم��ه وي�ل��زم ال��وف��اء بعهده ،ويحرم
ظلمه وانتقاصه أو تكليفه فوق طاقته،
أو استباحة دمه وماله وعرضه.
ثالثا :أن األم��ة تعاني من تسلط األعداء
عليها ،واجلاني بفعله يعطي الذرائع ألمم
الكفر لتحكم تسلطها على األمة وإذاللها،
واستغالل خيراتها؛ فمن فتح على املسلمني
باب شر فقد أعانهم على انتقاص املسلمني
وإذاللهم والتسلط على بالدهم.
رابعا :أن األمة حتيط بها املخاطر من كل
جانب ،فال بد أن تفيق األم��ة من غفلتها
لتعي ما يدبر لها وم��ا يحاك ضدها من
مخططات لتشويه ص��ورة اإلس�لام وإثارة
الشبهات حوله ليظهروا اإلس�لام بصورة
يشمئز وينفر منها الناس.
رابعا :أن الدعوة السلفية هي دع��وة خير
ورحمة ،والتزام ملنهج اإلسالم في كل األمور،
وم��ا ح��دث بشأن قتل املتضامن اإليطالي
فإنها ترفضه وال تقره شرعا ودي�ن��ا ،وما
يلصق بها من أفكار منحرفة ومناهج دخيلة
وأفعال مشينة ال متت لها بصلة.
سادسا :ننصح الشباب املتحمس واملتهور
بضرورة الرجوع إلى العلماء الراسخني في
العلم ومجالستهم ومخالطتهم واالستماع
إليهم واألخ ��ذ بنصائحهم وتوجيهاتهم،
والعناية بالعلم املؤصل بالكتاب والسنة؛
حتى ال يكونوا ممن قال الله فيهم{ :قل
هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل
سعيهم ف��ي احل�ي��اة الدنيا وه��م يحسبون
أنهم يحسنون صنعا} (الكهف).
وفي اخلتام نسأل الله أن يحفظ بالدنا من
الفنت ،وأن مين علينا باألمن واإلميان ،إنه
ولي ذلك والقادر عليه.
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فأجره حتى يسمع كالم الله ثم أبلغه
مأمنه ذل��ك بأنهم ق��وم ال يعلمون}
(التوبة.)6 :
ق� ��ال احل ��اف ��ظ اب� ��ن ك �ث �ي��ر{ :وإن أحد
م��ن امل �ش��رك�ين} ال��ذي��ن أم��رت��ك بقتالهم
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم
{اس �ت �ج��ارك} أي استأمنك فأجبه إلى
طلبه حتى يسمع ك�لام ال�ل��ه أي :القرآن
تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين
تقيم به عليه حجة الله {ثم أبلغه مأمنه}
أي وهو آمن مستمر األمان حتى يرجع إلى
بالده وداره ومأمنه.
 روى البخاري أن أبا مرة مولى أم هانئبنت أب��ي طالب أخبره أن��ه سمع أم هانئ
بنت أب��ي طالب تقول :ذهبت إل��ى رسول
الله [ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة
ابنته تستره ،قالت :فسلمت عليه ،فقال:
«م��ن ه��ذه؟» فقلت :أن��ا أم هانئ بنت أبي
ط��ال��ب ،ف�ق��ال« :مرحبا ب��أم ه��ان��ئ» ،فلما
ف��رغ من غسله ق��ام فصلى ثماني ركعات
ملتحفا في ثوب واحد ،فلما انصرف قلت:
يا رسول الله ،زعم ابن أمي أنه قاتل رجال
قد أجرته ،فالن ابن ُهبيرة ،فقال رسول
الله[« :قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ».
ضحى.
قالت أم هانئ :وذاك ُ
 وروى البخاري عن عبدالله بن عمرورضي الله عنهما أن النبي [ قال« :من
قتل م�ع��اه��دا ل��م ي��رح رائ �ح��ة اجل �ن��ة ،وإن
ريحها توجد من مسيرة أربعني عاما».
 وروى أب��و داود وصححه األل�ب��ان��ي فيصحيح اجلامع عن صفوان بن سليم عن
عدة من أبناء أصحاب رسول الله [ عن
آبائهم دِ نْي ًة عن رسول الله [ قال« :أال
من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق
طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس
فأنا حجيجه يوم القيامة».
 وروى الطبراني في األوس��ط وصححهاأللباني في صحيح اجلامع عن عمرو بن
عنوان
احلمق قال :قال رسول الله [« :من أ ّمن
رجال على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل
وإن كان املقتول كافرا».

وروى
أح� �م ��د واحلاكم
وص � �ح � �ح� ��ه األل� � �ب�� ��ان�� ��ي في
الصحيحة عن عبدالرحمن بن أبي بكرة
عن أبيه أن رسول الله [ قال« :من قتل
نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة
اجلنة ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة
عام».
وص �ف �ح��ات ال �ت��اري��خ م �ش��رق��ة ف��ي تعامل
النبي[ وصحابته مع أهل العهد والذمة
مبا ال يتسع املجال لذكره .واملراد من سوق
األدلة السالفة :أن من دخل بعقد أمان أو
بعهد من ولي األمر فيجب عرض اإلسالم
عليه برفق ول�ين ،ف�لا يجوز التعرض له
وظلمه وال إكراهه على الدين ،وال االعتداء
على نفسه وعرضه وماله؛ ألن املسلمني
تتكافأ دماؤهم ،ويسعى بذمتهم أدناهم،
ويجير عليهم أقصاهم ،وهم يد على من
س ��واه ��م ،ي ��رد م �ش��ده��م ع �ل��ى مضعفهم،
وم�ت�س� ِّري�ه��م ع�ل��ى ق��اع��ده��م ،وم ��ن أخفر
مسلما  -أي :نقض عهده وأمانه  -فعليه
لعنة الله واملالئكة والناس أجمعني ،ال يقبل
منه يوم القيامة صرف وال عدل ،كما ثبت
ذلك عن رسول الله [.
إذا تبني هذا؛ فإننا إزاء ما حدث من خطف
وقتل املتضامن اإليطالي فيكتور أريغوني
في قطاع غزة لنؤكد على ما يلي:
أوال :أن ما حدث هو أمر إجرامي مشني،
ال يقره شرع وال خلق وال دين ،وال يعكس
أصالة الشعب الفلسطيني وثقافته وتاريخه
الناصع ،وه��و قتل لنفس معصومة بغير
وجه حق.
ث��ان�ي��ا :أن م��ن دخ��ل ب�ل�اد املسلمني بإذن
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جا�سو�سية

حكم التجسس
والجاسوس في اإلسالم
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي
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التجسس لغة  :تتبع األخبار  ،ومنه اجلاسوس الذي ألنه يتتبع
منهي عنه؛
األخبار  .والتجسس على املسلمني في األصل حرام
ٌ
لقوله تعالى{ :وال جتسسوا}؛ ألنه تتبع لعورات املسلمني
ومعايبهم ،واالستكشاف ملا ستروه ،وقد قال النبي[ محذرا« :يا
معشر من آمن بلسانه ،ولم يدخل اإلميان إلى قلبه ،ال تتبعوا
عورات املسلمني؛ فإن من تتبع عورات املسلمني تتبع الله عورته،
حتى يفضحه ولو في جوف بيته» أخرجه الترمذي.
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ويباح التجسس في احل��رب من املسلمني
على عدوهم من الكفار احمل��ارب�ين ،وبعث
اجلواسيس لتعرف أخبار الكفار وجيوشهم،
وعددهم وعتادهم وما إلى ذلك.
كما يباح التجسس والتحري إذا قيل للحاكم:
إن في بيت فالن خمرا  ،وشهد بذلك شهود،
أو قيل :فالن خال بامرأة أجنبية.
وك��ذل��ك ي�ح��ل للمحتسب أن ي�ك�ش��ف عن
مرتكبي الفواحش ،إذا ظهرت له عالماتها
من صوت وزمر ونحوهما.
أما التجسس على املسلمني ملصلحة الكفار،
ف�ه��و خ�ي��ان��ة ل�ل��دي��ن ،وم �ح��ارب��ة للمسلمني،
وم �ب��ارزة ب��ال �ع��داوة ل�ه��م ،وس�ع��ي ف��ي إيقاع
ال �ض��رر ب��ل ال �ه�لاك ب�ه��م  ،وم �ع��اون��ة ألهل
الشرك والكفر عليهم ،وكلها كبائر عظيمة،
وتصل للردة إذا ص��درت من املسلم؛ قال
تعالى{ :يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا الله
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}
(األنفال.)27 :

وهي نواقض للعهود واملواثيق إذا صدرت
من املعاهدين وأهل الذمة؛ قال تعالى{ :إال
الذين عاهدمت من املشركني ثم لم ينقصوكم
شيئا ول��م ي�ظ��اه��روا عليكم أح ��دا فأمتوا
إليهم عهدهم إل��ى مدتهم} (ال�ت��وب��ة)4 :؛
وقال{ :فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}
(التوبة)7 :؛ وق��ال سبحانه{ :أال تقاتلون
قوما نكثوا أميانهم} (التوبة .)13 :
أما أقوال الفقهاء في حكم اجلاسوس على
املسلمني:
فقد حتدث الفقهاء عن عقوبة اجلاسوس
م�س�ل�م��ا ك ��ان أم ك ��اف ��را ،ف �ق��ال��ت املالكية
واحلنابلة وغيرهم  :يقتل اجلاسوس املسلم
إذا جتسس للعدو على املسلمني.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم قتله،
وإمن��ا يعاقب ت�ع��زي��راً ،إال إن تظاهر على
اإلس�لام فيقتل ،أو ترتب على جاسوسيته
قتل ،ومثله الذمي.
وإن ك��ان ك��اف��راً يقتل ف��ي ح��ال احل��رب ،

وكذلك في حال السلم إن كان هناك عهد
أل ّنه نقض للعهد .
وقد ورد في السنة ما يدل على قتل اجلاسوس
مطلقا؛ فعن سلمة بن األكوع رضي الله عنه
ني من املشركني وهو
قال « :أتى النبي[ ع ٌ
في سفر فجلس عند أصحابه ،ثم انسل،
فقال[« :اطلبوه فاقتلوه» قال :فسبقتهم
إليه فقتلته ،وأخ��ذت سلبه ،فنفّلني إياه»
(رواه البخاري وأبو داود).
وق��ول��ه« :أت ��ى ال�ن�ب��ي[ ع�ي�ن» ف��ي رواية
ملسلم :أن ذلك كان في غزوة هوازن .وس ّمي
ألن عمله بعينه ،أو لشدة
اجلاسوس عيناً ّ
اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع
بدنه صار عينا.
وف��ي احل��دي��ث :دليل على أن��ه يجوز قتل
اجلاسوس .قال النووي :فيه قتل اجلاسوس
احلربي الكافر  ،وهو باتفاق .
وأما املعاهد والذمي :فقال مالك واألوزاعي:
ينتقض عهده بذلك.
وروي ع��ن اإلم� ��ام م��ال��ك ب��ن أن ��س قوله:
«اجل��اس��وس املسلم احلكم الشرعي فيه:
القتل مطلقا؛ إلض��راره باملسلمني ،وسعيه

يقتل الجاسوس
المسلم إذا تجسس
للعدو على المسلمين

بالفساد ف��ي األرض ،وه��و ح��د احلرابة»
(تفسير القرطبي/18-50.)53
ووافقه بعض أص �ح��اب اإلم ��ام أح�م��د بن
ح�ن�ب��ل رض ��ي ال �ل��ه ع �ن��ه .وع �ن��د الشافعي
ينتقض عهده إذا كان شرط عليه ذلك .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :وأما مالك
وغيره فحكي عنه أن من اجلرائم ما يبلغ
به القتل  ،ووافقه بعض أصحاب أحمد في
مثل اجل��اس��وس املسلم إذا جتسس للعدو
على املسلمني ..فإن أحمد يتوقف في قتله،
وج��وز م��ال��ك وب�ع��ض احلنابلة ك��اب��ن عقيل
قتله  ،ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض
احلنابلة كالقاضي أب��ي يعلى»(.السياسة
الشرعية ص ،114-115مجموع الفتاوى
.)405،345/35
وجاء في كتاب تبصرة احلكام البن فرحون
املالكي  :قال سحنون من املالكية :إذا كاتب
املسلم أهل احلرب ُقتل ولم يُستتب (أي لم
تطلب منه التوبة كما تطلب من املرتد) ،وال
دية لورثته ك��احمل��ارب ..وق��ال ابن القاسم:
يقتل ،وال يعرف لهذا توبة  ،وهو كالزنديق.
(أقضية الرسول[ ،ص.)191

وقد أجاز احلنفية قتله سياسة  ،كما أجازوا
قتل الساحر والزنديق ال��داع��ي ؛ ألن كال
منهم يفسد في األرض بسعيه في إفساد
عقيدتهم.
وقال سلطان العلماء العز بن عبد السالم
في كتابه القيم  :قواعد األحكام في مصالح
األنام ( :)19 /1إن «ما يسببه اجلاسوس-
اجلاسوس الذي ظاهره اإلسالم-أعظم عند
الله من التولي يوم الزحف بغير عذر».
وق ��د ق ��ال ش �ي��خ اإلس�ل��ام اب ��ن ت�ي�م�ي��ة في
اخ�ت�ي��ارات��ه :م��ن جمز إل��ى معسكر التتر،
وحلق بهم ارتد ،وحل ماله ودمه .نقال عن
(الدرر السنية  ،338/8ومجموعة الرسائل
النجدية  ،)35/3وعلق الشيخ رشيد رضا
ف��ي احل��اش�ي��ة ب�ق��ول��ه« :وك ��ذا ك��ل م��ن حلق
بالكفار احملاربني للمسلمني وأعانهم عليهم،
وهو صريح قوله تعالى{ :ومن يتولهم منكم
فإنه منهم}.
وق��ال اإلم ��ام اب��ن القيم معلقا على قصة
ح��اط��ب رض��ي ال�ل��ه ع�ن��ه« :فيه ج ��واز قتل
اجل��اس��وس  ،وإن ك��ان مسلما ،والعفو عن
ألن اللّه قد غفر أله��ل ب��در وهو
حاطب؛ ّ
منهم ،فمن لم يكن كذلك ج��از قتله ،وهو
م��ذه��ب م��ال��ك وأح��د الوجهني ف��ي مذهب
أح �م��د .وق���ال ال�ش��اف�ع��ي وأب���و ح�ن�ي�ف��ة :ال
يقتل ،وهو ظاهر مذهب أحمد  ،والفريقان
يحتجان بقصة حاطب .
أن قتله راجع إلى رأي
ثم قال :والصحيح ّ
اإلمام :فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمني
قتله ،وإن كان بقاؤه أصلح استبقاه  .وهو
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قالت المالكية
والحنابلة وغيرهم:

رأي معقول يرجع فيه لتقدير املسؤولني
ومصلحة األمة ،وقتله إما حداً وإما تعزيراً،
وآي��ة احمل��ارب��ة واإلف �س��اد ف��ي األرض فيها
متسع ل �ل��آراء»(.زاد امل�ع��اد ف��ي ه��دي خير
العباد/2.)170
وق ��ال ف��ي (ال �ط��رق احلكمية ص :)156
«يجوز قتل اجلاسوس املسلم إذا اقتضت
املصلحة قتله  ،وه��ذا ق��ول م��ال��ك وبعض
أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل».
وق��ال في اجلاسوس الذمي « :اجلاسوس
عني املشركني وأعداء املسلمني  ،وقد شرط
ع�ل��ى أه��ل ال��ذم��ة أال ي ��ؤووه ف��ي كنائسهم
ومنازلهم  ،ف��إن فعلوا انتقض عهدهم ،
وحلت دماؤهم وأموالهم  ،وهل يحتاج ثبوت
ذلك إلى اشتراط إمام العصر له على أهل
ال��ذم��ة ؟ أم يكفي ش��رط عمر رض��ي الله
عنه؟ على قولني معروفني للفقهاء» (أحكام
أهل الذمة ص. )1233
وق��ال الشوكاني تعقيبا على ح��دي��ث فعل
حاطب بن أبي بلتعة  :وفي احلديث دليل على
أنه يجوز قتل اجلاسوس  ،وأن فيه متمس ًكا
ملن قالوا  :إنه يجوز قتل اجلاسوس ،،ولو
كان من املسلمني»(.نيل األوطار شرح منتقى
األخبار .)165 -166/8
والب��د من التنبيه :على أن قتل اجلاسوس
ومن يسمى اليوم بالعميل هو من اختصاص
الدولة اإلسالمية ،واحلاكم املسلم ،كغيره
م��ن احل ��دود وال�ت�ع��زي��رات؛ حتى ال حتدث
الفوضى والتجاوزات في بالد املسلمني .
كما يجب التثبت من عمالة املتهمني بالعمالة
واخليانة؛ حتى ال يحكم على الناس بالظن،
أو مبجرد التهمة التي ال دليل يدل عليها
وق ��د ق ��ال اب ��ن م �س �ع��ود« :ادرأوا احلدود
بالشبهات» ويروى مرفوعا.
وي�ح�ك��م ع�ل��ى ال��رج��ل أو امل� ��رأة بالعمالة
واجلاسوسية بشهادته وإق��راره ،أو بالبينة
الواضحة واألدلة الظاهرة ،أو بشهادة رجلي
عدل.
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نــدوات
ندوة «اخلطر اإليراني»:

مخططات إيرانية
لتمزيق الكويت
ودول الخليج
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أجمع املشاركون في ندوة «الكويت واخلطر اإليراني» التي أقيمت
في ديوان النائب السابق محمد الكندري على أن إيران أصبحت
تشكل خطر ًا يهدد دولة الكويت واملنظومة اخلليجية ،مشددين على
ضرورة تالحم فئات املجتمع الكويتي كافة وتفاعل مؤسسات املجتمع
املدني وأجهزة الدولة الرسمية ملواجهة اخلطر اإليراني على الكويت،
مشيرين إلى أن املخططات اإليرانية تستهدف متزيق الكويت ودول
اخلليج عن طريق ضرب الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية
لتفتيت مكونات املجتمع الكويتي ،داعني كل الكويتيني إلى توحيد
الصفوف وعدم االنزالق وراء مثل هذه املخططات التي تشكل
اخلطوة الرئيسية للمخطط اإليراني لضرب الكويت.
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وق��ال النائب السابق محمد الكندري :إن
امل�خ��اوف اخلليجية جت��اه التحركات اإليرانية
ال �ت��ي ت��دع��م ع �ن��اص��ر ال �ت �خ��ري��ب ف��ي الكويت
واخل �ل �ي��ج ف ��ي م�ح�ل�ه��ا وب ��ات ��ت ت �ش �ك��ل خطراً
يهدد دول املنطقة كافة ،مشدداً على ضرورة
احملافظة على اللحمة الكويتية وتوحيد الصف
ملواجهة هذا اخلطر.
وأض � ��اف :إذا ك ��ان ه �ن��اك م��ن ي��دي��ن بالوالء
والطاعة ملرشد الثورة اإليرانية فهو أم��ر في
غاية اخلطورة ،مؤكداً أن هناك وثائق صادرة
عن مجلس الشورى اإليراني تؤكد أن تصدير
الثورة واجب عليهم.
م��ن جانبه ق��ال ال��ن��ائ��ب خ��ال��د السلطان:
إن ال�ك��وي��ت ف��ي خطر فقد مت اك�ت�ش��اف سبع
خاليا إيرانية منها خليتان مسلحتان وقد يكون
اخلافي أعظم ،مشيراً إلى أن هاتني اخلليتني

لديهما أسلحة ومتفجرات حتما تهدف إلى
التفجير وإشاعة الفوضى في البالد ،ولسنا
بحاجة إل��ى الكثير م��ن االس �ت��دالالت إلثبات
حجم اخلطر الذي يحيط بالكويت من إيران،
ومم��ا ي��ؤك��د ذل��ك م��ا م��رت ب��ه دول ��ة البحرين
الشقيقة ،فبعد أن استعادت القوات البحرينية
السيطرة على مستشفى السلمانية مت إلقاء
القبض على القنصل اإليراني الذي كان يدبر
مسلسل املواجهة والعمل على إسقاط النظام
في البحرين.
وأض ��اف :إي��ران ال�ي��وم ليست طائفية ب��ل هي
عنصرية فأكثر شيعة إيران يُضطهدون ويقتلون
م��ن قبل أج�ه��زة ح��رس ال �ث��ورة الصفوية حتى
وصلت إلى قادة ورموز إيرانية كانت لها مكانتها
في الثورة اإليرانية ،وال ننسى مأساة األحواز
والظلم الواقع عليهم ليس ألنهم ليسوا شيعة بل

فقط ألنهم عرب شيعة.
وبني أن أحد أفراد اخلاليا التي مت اكتشافها
في الكويت إيراني عمل في البحرية الكويتية
 30سنة ،وبعد اكتشافه مت تهريبه إلى إيران ثم
إن هناك الكثير من اإليرانيني يعملون باملنشآت
العسكرية احليوية ومنها م��واق��ع الباتريوت،
وأخ� ��رى ت�ع��د م�ف��اص��ل ح�س��اس��ة م��ن مفاصل
الدولة ،متسائ ً
ال :كيف مت ذلك؟ وكيف متكنوا
من التسلل إلى هذه املواقع؟
وبني أن وزير اخلارجية د.محمد الصباح برز
بوصفه قيادة واعية لهذا اخلطر وعلينا اليوم
التعامل مع ه��ذا اخلطر وتخليص البالد من
شره ،مؤكداً أننا أحوج ما نكون إلى إدارة البالد
م��ن خ�لال برنامج وخطة عمل دقيقة طويلة
األجل تخلص البالد من هذا اخلطر وحتافظ
على وحدتنا الوطنية وعدم إثارة الفنت الطائفية،
كاشفاً عن توجهه وبعض النواب لتقدمي طلب
لعقد جلسة خاصة ملناقشة اخلطر اإليراني.
ب���دوره ق��ال أس��ت��اذ ال��ع��ل��وم السياسية في
جامعة الكويت د.عبدالله الشايجي :إن
احلديث عن إي��ران أمر يثير مخاوف حقيقية
وليست هواجس كما يتصور بعضهم ،مضيفا أن
إيران تنظر إلى دول اخلليج بشكل خاص والدول
العربية يشكل عام نظر ًة دونية ،وال ميكن إليران
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أن تنسى بعض الوقائع التاريخية التي عانت
بسببها من العرب وسببت هذه الوقائع بالنسبة
لها عقد ًة ما زالت تعاني منها.
وأش ��ار الشايجي إل��ى أن ل��دى إي ��ران العديد
من نقاط الضعف املتمثله في األقليات التي
تناهض احلكومة في إيران التي ميكن أن يتم
استخدامها في املستقبل لتحريك هذه األقليات
من قبل قوى كبرى أو قوى إقليمية ،مشيراً إلى
أن ما يجري في األهواز هو جزء من هذا الدور
الذي يجتاح الدولة العربية وكان إليران دور فيه
بل وأسمتها الصحوة اإلسالمية املتأثرة بالثورة
اإلسالمية اإليرانية وق��د ميتد إل��ى إي��ران من
خالل هذه التحركات.
وأكد الشايجي أن دول اخلليج مستهدفة بشكل
واض��ح ،موضحا أن الكويت عانت بالفعل من
التهديدات واخلطر اإلي��ران��ي منذ حربها مع
ال �ع��راق ف�ق��د مت تفجير م��وك��ب س�م��و األمير
الراحل وضربت ناقالتنا النفطية وهذا سجل
واضح جداً ومتسلسل عما قامت به إيران جتاه
الكويت.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ع��ض��و امل��ج��ل��س األعلى
للتخطيط أح��م��د ب��اق��ر :إن أول املخاطر
اإليرانية املفاعل ال�ن��ووي اإلي��ران��ي وقربه من
املنطقة ،موضحاً أن التيارات في اخلليج تدور

بعكس ع�ق��ارب الساعة واخلليج م��ن األماكن
الضيقة وال�ص�غ�ي��رة ال�ت��ي الي�ت�ب��دل فيها املاء
بسرعة لذلك فإن أية إشعاعات نووية تدخل
املياه اخلليجية الميكن أن يتم التخلص منها
بسهولة وف��ي ح��ال وصلت الينا ستتسبب في
كارثة خاصة وأننا نشرب من مياه البحر بعد
التكرير ،م��ؤك��داً أن ع��دم استجابة إي��ران إلى
التعليمات الدولية في تخصيب اليورانيوم يثير
املخاوف.
وأش ��ار باقر إل��ى اخلطر الثاني ال��ذي يحدق
بدول املنطقة وحتديداً الكويت هو قيام إيران
بتهريب املخدرات وإثارة الفتة الطائفية ،مؤكدا
أن معظم املخدرات التي تدخل الكويت تأتي من
قبل إيران عن طريق البحر ،وكذلك خطر الفتنة
هو خطر عظيم ي��راد من خالله القضاء على
الهوية ،متمنياً على أهل الكويت عدم االنسياق
وراء هذه األه��داف املدمرة والتصدي لها عن
طريق اإلعالم والتواصل االجتماعي والتعايش
في هذا البلد الذي وهبه الله اخلير الكثير.
من جهته ق��ال النائب د.على العمير :إن
الكويت على احملك وهي في خطر كبير ،مؤكداً
أن الكويت باتت في فك األسد اليوم ،مضيفا
أن إيران لم تكن مساملة في يوم من األيام مع
الكويت ،مشيراً إلى أن شجب مجلس الوزراء
اخلليجي لالحتالل اإليراني للجزر اإلمارتية
أغضب اإليرانيني وسبق أن رفض رئيس البرملان
اإليراني حضور اجتماع للبرملانيني اإلسالميني
بسبب شجب مجلس وزراء اخلارجية اخلليجي
لالحتالل اإليراني للجزر اإلمارتية ،مؤكداً أن
ه��ذه ال��دول��ة ل��م تغير م��ن أف�ك��اره��ا الفارسية
وأهمية السيطرة على الدول اخلليجية.
وأضاف أن القضية اليوم ليست قضية «شيعى
وس�ن��ي» بدليل أن إي��ران ن��اص��رت أرمينيا في
ال�ص��راع األرم�ي�ن��ي واألذرب�ي�ج��ان��ي على الرغم
من أنها ذات أغلبية شيعية ،مؤكداً أن إيران
حت��اول اضعاف دول املنطقة حتى تصبح هي
اإلمبراطورية الوحيدة ،وإذا لم نحسن التعامل
مع اإلستراتيجية اإليرانية فالشك أنه ستوجد
إي� ��ران ف��ي ك��ل دول ��ة وك��ل ق�ط��ر ف��ي املنطقة،
موضحاً أن املطلوب هو تقوية البالد من خالل
ال��وح��دة الوطنية وتعزيزها واعتبارها ركيزة
أساسية وإجبارية ،ومن ال يستعد لهذه املواطنة
عليه أن يكشف عن رأس��ه وعلينا أن نبني أن

كل مواطن كويتي ليس له في إيران كرامة وال
نصرة أكثر من هذا البلد.
ب��دوره قال النائب السابق د.فهد اخلنة:
إن إيرأن حتاول استثمار العاطفة الدينية لدى
املواطنني الشيعة ومحاولة إظ�ه��ار املظلومية
ل��دى املواطنني الشيعة في اخلليج وتظهرهم
على أنهم مظلومون وتستغل هذه األمور حملاولة
إعطاء الدعم لهؤالء؛ لذلك على كل دول اخلليج
أن تعطيهم حقوقهم كي ال مييلوا إلى إيران.
واستغرب اخلنة من النخب السياسية الشيعية
وتعاطفها م��ع إي���ران م��ن خ�ل�ال تصريحاتها
املعلنة لدعم إيران وأحيانا ضد دولهم ،فأحد
النواب يقول« :على الرغم من املواقف السيئة
من الكويت مع إيران في حربها مع العراق إال
أن إيران تعاملت بروح إيجابية مع الكويت بعد
الغزو» ،واآلخر يطالب بإسقاط التعويضات عن
ال�ع��راق ألن احلكومة شيعية ،وت�س��اءل اخلنة:
مل��اذا رج��ال السياسية الشيعة عندما يصلون
إلى البرملان يكونون مرتبطني بإيران ارتباطاً
مباشراً أو غير مباشر وبطريقة أو بأخرى؟
ه��ل ألن إي� ��ران ت��دع�م�ه��م م��ادي��ا أو بطريقة
أخ��رى ال نعلمها ،وهل ألن هناك فتاوى دينية
توجههم نحو إي��ران خصوصا توجها عاما من
قبل الشيعة وليس حاالت فردية؟! مشدداً على
ض��رورة محاولة التصدي للمحاوالت املقصود
بها ربط املواطن الكويتي الشيعي بإيران.
م�����ن ن���اح���ي���ت���ه ق�������ال ال����ن����ائ����ب ال���س���اب���ق
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ع��م��ي��ري :إن احل��دي��ث عن
إيران قبل مدة كان ممنوعا ولوال ما حدث في
البحرين وكذلك احلكم الذي صدر بإدانة إيران
وتواطئها بالتجسس على الكويت م��ن خالل
الشبكة التي مت ضبطها ملا ك��ان لنا الفسحة
للحديث عن إيران واملخاطر التي تشكلها على
الكويت ودول اخلليج ،وهذا بحد ذاته مكسب
لنا إذ جترأنا في احلديث عن هذا اخلطر.
وأش��ار إل��ى أن مشكلتنا في الكويت أن هناك
من يصرح ويقول ماذا يعني أن ضبطنا شبكة
جتسسية في الكويت ،فأمريكا سبق أن ضبطت
شبكة جتسس إسرائيلية؟! وهذا الشخص يؤكد
أن والءه خلامنئي ويتبجح علينا في الكويت
بإطاعة ولي األمر.
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�إميانيات
أول ه ــيئ ــة شـ ـ ـ ـ ـ ــرعيـ ـ ــة تولـ ـ ــد
من رحم الثورة في مصر ()2-1

الهيئة الشرعية
للحقوق واإلصالح
حتقيق /وائل رمضان
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حضورا
سجلت في اآلونة األخيرة
أن الدعوة
ال شك َّ
ً
السلفية قد ّ
َّ
ً
ً
العربية
وبارزا في الساحة
فاعال
أهلها
واإلسالمية ،وهو األمر الذي َّ
َّ
َّ
لتكون إحدى القوى الرئيسة واملؤثرة في ساحة تلك املجتمعات،
وال يستطيع أحد أن ينكر هذا احلضور والسيما في صراع القيم
الغربية بقيادة احللف
واملفاهيم واملعتقدات الدائر بني الدول
َّ
واإلسالمية
العربية
األمريكي الصهيوني من ناحية واملجتمعات
َّ
َّ
من ناحية أخرى في الفترة املاضية.
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وق ��د ت �ع��اظ��م ال� ��دور اإلص�ل�اح ��ي للدعوة
السلف َّية في مصر على وجه اخلصوص في
السنوات العشر األخيرة وكان لها دور كبير
وواضح في أسلمة املجتمع املصري وحتول
ش��رائ��ح ك�ب�ي��رة م��ن ش��رائ�ح��ه ن�ح��و التدين
وااللتزام.
وال ش��ك أ َّن م��ا شهدته مصر م��ؤخ� ًرا من
تَ�غ � ّيُ��رات سيفرض على ال��دع��وة السلف َّية
شاءت أم أبت -ضرورة التفاعل مع هذهال�ت�غ�ي��رات ب �ص��ورة أو ب��أخ��رى ،فليس من
املعقول مقاومة هذا التغيير والبقاء على
ال��رؤى والتوجهات القدمية نفسها ،وليس
من املعقول كذلك تضييع فرصة استثمار
املساحة الكبيرة من احلريات التي ستتاح
ف��ي الفترة املقبلة ،وه��ذا بالطبع مرهون
باحلفاظ على ثوابت املنهج السلفي األصيل
وأصوله.

ومن منطلق مسؤوليتنا وحرصنا على تفعيل
دور ال�ت�ي��ار السلفي ف��ي عملية اإلصالح
املجتمعي بكافة أب �ع��اده ك��ان الب��د لنا من
فتح هذا امللف واستكشاف الرؤية السلف َّية
لإلصالح وإل��ى أي م��دى ميكن االستفادة
من هذه التغيرات في حتقيق تلك الرؤية،
كذلك ك��ان الب��د م��ن التعرف على موقف
ال��دع��وة ال�س�ل�ف� َّي��ة ف��ي ع��دد م��ن القضايا
احمل��ور ّيَ��ة التي متثل ملفات شائكة سواء
فيما يتعلق بالسلفيني أم بغيرهم .
ونحن اليوم مع إح��دى امل �ب��ادرات الفاعلة
وامل�ت�م�ي��زة على ط��ري��ق اإلص�ل�اح املنشود،
وهي هيئة علم َّية إسالم َّية وسط َّية مستقلة،
تتكون من مجموعة من العلماء واحلكماء
واخل �ب��راء ،وتنطلق في وج��وده��ا من قوله
است ََط ْع ُت
تعالىِ { :إ ْن أُرِ ي ُد إ اَِّل
ْ
اإلصلاَ َح َما ْ
َو َم��ا تَ ْوفِ يقِ ي اَّإل ِباللهِ َعلَيْهِ تَ َو َّكل ْ ُت َو ِإلَيْهِ

ِيب} (ه��ود )88:وتتخذ من قوله تعالى:
أُن ُ
ني بِالْقِ ْس ِط
{يَا أَ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا ُكونُوا َق َّوامِ َ
ُش َه َدا َء للهِ } (النساء )135:شعا ًرا لها ،أال
وه��ي الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح
أول هيئة شرعية تولد من رحم الثورة.
وق��د قامت تلك الهيئة على مجموعة من
القيم واملبادئ التي متثل منظومة متكاملة
م��ن ض��واب��ط التفكير وال�س�ل��وك وعوامل
التأثير في اتخاذ القرارات ،ومن أبرز تلك
القيم ما يلي:
 -1املنهج َّية األخالق َّية في العلم والعمل.
 -2الشمول َّية في الطرح والتناول ملختلف
القضايا.
 -3ال � �ش� ��ورى ف ��ي ال� � �ق � ��رارات العلم َّية
والعمل َّية.
 -4التخصص َّية.
 -5التواصل والتعاون.
 -6تقدير اآلراء واألشخاص دون تقديس.
 -7رع��اي��ة احل��ري��ات اإلن�س��ان� َّي��ة واحلقوق
املشروعة.
 -8اجل�م��ع ب�ين م �ص��ادر امل�ع��رف��ة الدين َّية
والدنيو ّيَة.
 -9الوسط َّية الشرع َّية.
وتنطلق الهيئة لتحقيق عدد من األهداف
الرئيسة في املجتمع املصري ،وهي:

• البحث في القضايا واملستجدات املعاصرة،
مبا يساعد على حماية احلريات واحلقوق
املشروعة وحتقيق العدالة االجتماع َّية.
• إي �ج��اد م��رج�ع� َّي��ة راش���دة تحُ ْ � ِي��ي وظيفة
العلماء واحلكماء في األ َّم��ة ،ملعاونة أهل
احلل والعقد في تدعيم احلريات وحتقيق
اإلصالح.
• العمل على وحدة الصف وجمع الكلمة،
وتقدمي احللول للمشكالت املعاصرة وف ًقا
السنَّة
ملنهج الوسط َّية النابع من عقيدة أهل ُ
واجلماعة.
• حماية احل��ر ّيَ��ات اإلن�س��ان� َّي��ة ،واحلقوق
الشرع َّية.
• التنسيق مع مختلف القوى واملؤسسات
اإلس�لام� َّي��ة والشعب َّية لتحقيق األهداف
املشتركة ،وترسيخ القيم اإلسالم َّية في
احل�ي��اة امل�ع��اص��رة مب��ا يعيد ب�ن��اء اإلنسان
وتنميته إلحداث نهضة حضار ّيَة شاملة.
وتتخذ الهيئة عددا من الوسائل الشرعية
لتحقيق تلك األهداف ،أهمها:
متخصصة ذات مهام دائمة
• تشكيل جلان
ّ
أو مؤقتة ويعهد إليها القيام باألعمال التي
حتقق أغراض الهيئة وأهدافها.
• ع�ق��د االج �ت �م��اع��ات ال��دوري��ة والطارئة
التخاذ امل��واق��ف املناسبة وبحث القضايا

املهمة أو العاجلة.
توضح رأي
• عقد الندوات وامللتقيات التي ِ ّ
الهيئة في القضايا املثارة.
• إص � ��دار ال �ب �ي��ان��ات وم �ك��ات �ب��ة ومحاورة
األفراد واجلهات والهيئات الرسمية وغير
الرسمية.
• إنشاء موقع إلكتروني على شبكة املعلومات
الدولية يتضمن بحوث الهيئة وأنشطتها
وأخبارها.
• االس��ت��ع��ان��ة ب ��اخل� �ب ��راء واملتخصصني
ل�لاس �ت �ب �ص��ار ف �ي �م��ا ي��ع��رض م ��ن قضايا
معاصرة.
• ال �ت �ف��اع��ل امل �ب��اش��ر م��ع وس��ائ��ل اإلعالم
املختلفة.
• إصدار دورية أو مجلة باسم الهيئة تتضمن
البحوث واملقاالت العلم َّية.
• ع�ق��د ن���دوات ودورات علمية مختلفة،
وبرامج متخصصة.
• وللهيئة أن تتخذ من الوسائل واألساليب
املشروعة ما تراه ِ ّ
محق ًقا ألهدافها.
وتنقسم الهيئة إلى عدد من اللجا ٌن هي:
• جلنة البحوث العلم َّية.
• جلنة احلقوق واحلريات اإلنسانية.
• جلنة الشباب وخدمة املجتمع.
• جلنة التقنية واإلعالم.
• اللجنة اإلدارية واملالية.
كما أن الهيئة تضم ع��ددا من الرموز من
العلماء واحلكماء واخلبراء واملتخصصني
على رأسهم:
أ.د .نصر ف��ري��د واص ��ل  -رئ�ي��س الهيئة
الشرعية للحقوق واإلصالح.
أ.د .علي أحمد ال�س��ال��وس -نائب رئيس
الهيئة.
د .محمد يسري إبراهيم  -األم�ين العام
للهيئة.
كما تضم الهيئة عددا من رموز الدعوة في

مصر ،ونذكر منهم على سبيل املثال:
أ.د .محمد عبد املقصود  -باحث شرعي
وداعية إسالمي.
د .محمد إسماعيل املقدم  -باحث شرعي
وداعية إسالمي.
د .هشام عقدة  -باحث شرعي وداعية
إسالمي.
الشيخ نشأت أحمد  -باحث شرعي وداعية
إسالمي.
د .سيد حسني العفاني  -باحث شرعي
وداعية إسالمي.
وتقوم الهيئة بعدد من الفعاليات واألنشطة
أه�م�ه��ا :ع�ق��د اج�ت�م��اع��ات دوري���ة وطارئة
التخاذ املواقف املناسبة لبحث قضايا األمة
املصيرية ،كما تعقد الندوات وامللتقيات التي
توضح قولها في القضايا املثارة ،كما تصدر
ِّ
الهيئة البيانات وتكاتب األف��راد واجلهات
والهيئات الرسمية وغير الرسمية.
وفي هذا احلوار مع األمني العام للهيئة
ال��دك��ت��ور /محمد يسري أك��د فضيلته
ف��ي ال��ب��داي��ة ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور العلماء
واحل��ك��م��اء ف���ي ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة فقال:
«إن التحوالت التي م َّ��رت بها مصر هي
حت�����والت ك���ب���رى ت��س��ت��وج��ب أن يكون
للعلماء واحلكماء فيها مشاركة فعالة،
وتوجيه مؤثر ،وري���ادة حقيقية ،فهي
ت��ن��ت��ظ��ر اآلن ك��ل��م��ة ص���ادق���ة ،وهداية
ناصحة فيما نزل بها من ملمات وخطوب
س��ت��ؤث��ر وال ب���د ف���ي م��ج��ري��ات األم����ور،
العاملي
ليس في مصر فحسب ،بل في
نْ
اإلسالمي والغربي على حد سواء».
> بداية بارك الله فيكم ،كثر الكالم عن
اضطراب املوقف السلفي في التعامل
م��ع األح����داث األخ��ي��رة ف��ي م��ص��ر ،وأن
السلفيني لم يجيدوا قراءة األحداث
قراءة واعية وتلونت مواقفهم جتاهها،
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غيرات
إن ما شهدته مصر
مؤخرا من َت ُّ
ً
السلفية شاءت أم أبت
سيفرض على الدعوة
َّ
ضرورة التفاعل مع هذه التغيرات
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قامت تلك الهيئة على مجموعة من القيم
والمبادئ التي تمثل منظومة متكاملة من ضوابط
التفكير والسلوك وعوامل التأثير في اتخاذ القرارات
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فما رأيكم في هذا الكالم؟
< ال شك أن اضطراب املوقف السلفي
ك��ان في بداية األم��ر ،وه��ذا االضطراب
نتيجة ألسباب عدة أهمها:
أوالً :أن السلفيني يتعاملون مع نازلة ال
عهد لهم بها.
األمر الثاني :أنهم ينطلقون من منطلقات
ش��رع �ي��ة ي �ح �ت��اج��ون أن ي��راج��ع��وا هذه
املنطلقات.
السبب ال�ث��ال��ث :أن ه��ذا األم ��ر تتدافع
فيه املصالح واملفاسد ،وتدافع املصالح
وامل �ف��اس��د ي��وج��ب اخ��ت�ل�اف ال� ��رأي في
تقديرها وفي حسابها وفي ترجيحها.
وأخي ًرا :فإ َّن السلفيني عاشوا مرتهنني في
زمن طغيان وفساد واستبداد؛ فخروجهم
وقيامهم وظهورهم قد يكون سب ًبا في
ع��ودة ال��دائ��رة وال �ك � ّرة عليهم مل��زي��د من
الطغيان والفساد واالستبداد.
وكل ذلك أدى إلى اضطراب هذه املواقف،
وبالتالي ح�ين ب��دأت األم��ور تتضح عاد
كثي ٌر منهم إلى وحدة املوقف.
على أ َّن طائفة من السلفيني منذ اللحظة
األول� � ��ى ق ��د أع �ل �ن��ت م��وق �ف �ه��ا بوضوح
وبصراحة ،وهذه الطائفة رموزها معلومة
وم �ع��روف��ة ،وخطبها م��وج��ودة ومسجلة
ومنقولة ،ول�ه��ا بيانات ظ�ه��رت و ُعرفت
وانتشرت.
ويكفي أن الهيئة الشرعية التي نتحدث
عنها اآلن أو عن بعض مناشطها أصدرت
بيانها األول لألمة ،وبينت فيه أ َّن الذي
يجري من املظاهرات السلمية واملطالبات
خروجا على الشرع َّية
املنضبطة ال يُ َع ّ ُد
ً
�روج ��ا ع �ل��ى ح��اك��م وال مخالفة
وال خ � ً
للشريعة اإلس�لام� َّي��ة؛ فقادت مبثل هذا
البيان وهذه التصريحات اجلموع ،سواء

كانوا من عا َّمة السلفيني أم من خاصتهم.
وعلى كل ح��ال ليكن معلو ًما ومعرو ًفا أ َّن
السلفيني موجودون ومعروفون ولهم دورهم
ال�ب��ارز لكن اإلع�لام يتجاهل ذل��ك ،وهذا
التجاهل له أسباب س��واء كانت األسباب
م��دف��وع��ة م��ن اخل���ارج أم ك��ان��ت األسباب
من الداخل ،وسواء كانت األسباب أسبا ًبا
علمانية إو ليبرالية أم دميقراطية ،إلى
آخر هذه املصطلحات التي تقصي اآلخر
في النهاية إذا كان اآلخر إسالم ًيا ،أو كانت
األسباب لها بُعد أمني ،ففي النهاية هؤالء
م��وج��ودون وم�ع��روف��ون ول�ه��م دوره ��م ولهم
كتبهم ومؤلفاتهم وتالمذتهم وجمهورهم،
َع ِل َم ذلك من َعلِم من العامة ،وجهل ذلك
من جهل منهم.
أم��ا اجلهات السياسية واجل�ه��ات األمنية
واجلهات الرسمية ،فتعلم حجمهم وتعرف
قوتهم وتعرف قدراتهم وتعمل على حتجيمها
واحلد منها.
وتقليصها
ِّ
والسلفيون لم يكونوا غائبني وغير موجودين
ثم وجدوا فجأة؛ بل هم موجودون ويعملون
وي ��دع ��ون إل� ��ى ال��ل��ه ع ��ز وج� ��ل باحلكمة
�واج �ه��ون سياس ًيا
وامل��وع �ظ��ة احل�س�ن��ة ،وي� َ
وأم �ن � ًي��ا ،ويُ�ع�ت�ق�ل��ون ويُ�س �ج �ن��ون ويُعذبون
ويُ�ض �ط �ه��دون ،ول�ك��ن ه��ذه ال�ص�ح��ف التي
كانت تعمل حلساب جهة واح��دة وطرف
واحد تُغ ِ ّيب هذه األخبار ،فما ذنبهم إن كان
الناس لم يعرفوا عنهم كثي ًرا؟!
ول �ه��ذا أن��ا أدع ��وا ال �ن��اس أن ي�ن�ظ��روا إلى
هذه اجلموع بعقول متفتحة مشرقة تقيس
األمور وتتعرف على البواطن ،وتبحث عن
البواعث وتعرف األهداف واملقاصد ثم تزن
ذلك مبيزان احلق والعدل.
أمتنا أمة نقادة ال ينطلي عليها الغش وال
مير بساحتها الزور وهي تستطيع أن تعرف
التقي من الدعي ،وتستطيع أ ْن تفرق لكن

متى ما وصلت
إل� �ي� �ه ��ا املعلومة
صحيحة وانكشفت لها
األمور بوضوح ،وهي مدعوة
اآلن ألن تكتشف وأن تبحث وأن
تسأل وأن تقرأ وأن تتعرف على هؤالء
الناس الذين كانوا في حسها غائبني أو
مغيبني أو انطلقوا كما يقولون من اجلحور،
هم لم ينطلقوا من اجلحور وإمنا انطلقوا
وجهِ َل
من املساجد ،عرف ذلك من عرفه َ
ذلك من جهله.
> كيف ت���رون الهجمة الشرسة التي
ي��ت��ع��رض ل��ه��ا ال��س��ل��ف��ي��ون ف���ي اآلون����ة
األخيرة؟
< الهجوم على السلفيني ليس هذا وقته؛
نوجه هذا السؤال جلموع العلمانيني وجلموع
املتغربني وجلموع اإلعالميني الذين امتهنوا
الهجوم على اإلسالم وثوابته ورموزه ،الذين
امتهنوا احل��رب اإلعالمية والفكرية على
دين الله عز وجل ،نقول :ليس هذا الوقت
املناسب لهذه الهجمة على طائفة معروفة
بعلمها وعملها وخيرها وبرها وبركتها ،وإن

وج� � � ��دت في
ه� ��ذه الطائفة
أخ �ط��اء أو مخالفات
أو ان�ح��راف��ات ف ��إ َّن األولى
أن تواجه هذه االنحرافات على
األقل كما يواجه العلمانيون برفق ،أو
كما يواجه الليبراليون بتؤدة ،أو كما يواجه
امل�ف�س��دون وامل��رت�ش��ون برفق بالغ وبعناية
وحساسية ش��دي��دت�ين ،وإذا طولب بشيء
أشد قيل :يجب أن تراعي حساسية املوقف
ّ
والظرف الذي متر به األ َّمة.
فالسؤال مقلوب على هؤالء ،وهو :هل هذا
وق��ت مناسب للهجوم على ه��ؤالء الذين
يَ ْحدون األ َّمة إلى سبيل رشدها ورشادها،
وفي الوقت نفسه أقول :إننا سوف نلتمس
عذ ًرا لهؤالء ،ملاذا نلتمس العذر؛ ألنهم عاشوا
عقو ًدا وهم يتسيدون املوقف ويقودون األ َّمة
إلى الهاوية حتى ظنوا أنهم ا ُ
حلداة وأ ّنَهم
ال �ه��داة وأن�ه��م أول��ى ال�ن��اس ب��ال��رش��اد على
منطق الذي قال{ :ما أريكم إال ما أرى وما
أهديكم إال سبيل الرشاد}.
ظنوا أنفسهم كذلك ،ومن كذبهم وزورهم
وإفكهم وبهتانهم ص َّدقوا أنفسهم فصاروا

ي�ظ�ن��ون أن �ه��م امل�ص�ل�ح��ون وأن �ه��م أصحاب
حد قول الله
الرأي وأصحاب ال ُهدى ،على ِ ّ
عز وج��ل{ :وإذا قيل لهم ال تفسدوا في
األرض قالوا إمنا نحن مصلحون} ،فهؤالء
يَ� َر ْون البساط يُسحب من حتت أقدامهم،
وأ َّن األ َّمة تستعيد وعيها وتفيق إلى سابق
وتراجع دينها وكتاب ربها،
عزها ومجدها،
ِ
فال شك أ َّن هذا يزعجهم ويقلقهم ،فيشنون
الغارة ويعلنون احلرب على اإلسالم وأهله
ال�ص��ادق�ين ،ال السلفيني فحسب ،ب��ل كل
يواجهون مواجهة
أهل اإلسالم الصادقني
َ
واحدة وعلى قدم املساواة؛ ملاذا؟ ألن هذا
يعني غياب دولتهم و َذهاب ملكهم!!..
ل�ق��د س�ئ��م ال �ن��اس وم��لّ��وا ال�ظ�ل��م والطغيان
وال�ف�س��اد واالس �ت �ب��داد واالس�ت�ع�ب��اد ،ويحتاج
الناس أن يتنفسوا هواء احلرية بعي ًدا عن هذه
الوجوه الكاحلة واألقالم املسمومة املأجورة؛
ولذا يحاول هؤالء مبا معهم من فلول وما بقي
يواجهوا لعلهم يكسبون جولة
معهم من قوى أن ِ
خاسرة يظنونها رابحة ،هذا هو السبب؛ لهذا
خارجا عن السياق وليس أم ًرا
ما يحدث ليس
ً
مستغر ًبا بل هو أمر متوقع.
> استنكر بعضهم إعالن السلفيني عن
نيتهم خوض غمار العملية السياسية
في مصر ،وأ َنّهم سيكون لهم حضور في
االن��ت��خ��اب��ات املقبلة س���واء م��ن خالل
تكوين ح��زب سياسي ،أم و م��ن خالل
الترشح ف��ي االنتخابات املقبلة ،فما
ردكم على الطاعنني في هذا املوقف؟
< معلوم أن ممارسة السياسة ليست حك ًرا
على أحد ،فهي ليست حك ًرا على العلمانيني
والليبراليني ،وليست حك ًرا على املستغربني
وحدهم.
وليس معنى أ َّن السلف َّية لم تكن متارس
السياسة ف��ي العقود املاضية أنها كانت
ً
رافضا أو معاد ًيا ،وإمنا هي لم
تأخذ موق ًفا

جتد فرصة ولم جتد رئة تتنفس منها هواء
حرية سياسية أو سبي ً
ال ميكن من خالله
أن متارس حقوقها السياسة ،إنها لم جتد
هذا فلماذا نطالبها به؟! إنه لم يكن سبيل
إلى ذلك.
واالنتخابات األخيرة تشهد بذلك ،فمعلوم
أ َّن  %97م��ن م�ق��اع��د ه��ذا امل�ج�ل��س كانت
للحزب الوطني ،وهي مقاعد مزورة؛ فماذا
تريد مني؟! أن أدفع أموالي فأخسرها؛ وأن
أواجه بالعنت والبالء والشدة وال َعناء ثم ال
َ
أحصد إال الهواء؟! أخسر أمواالً في دعاية
انتخابية أعلم سل ًفا نتيجتها؟!
تقول لي :ملاذا متارس السياسة اآلن؟!
أمارس السياسة اآلن ألنني أرجو أن يكون
هناك مناخ للحرية أستطيع من خالله أن
أنفذ إلى الناس فأخاطبهم ،ثم إ َّن السياسة
ل�ي�س��ت ح��ك�� ًرا ع �ل��ى ال �ف��اس��دي��ن وال على
املنافقني ،السياسة ميكن أن ميارسها كل
أحد مبوجب هذا الدستور الذي يحتكمون
إل��ي��ه ،وال � ��ذي ي�ك�ف��ل ل �ك��ل أح ��د ممارسة
السياسة ويكفل حق الترشح ،بل األصم
واألع ��رج واألع �م��ى ومختل العقل ل��ه هذا
احل��ق في ه��ذه البالد؛ فلماذا تعطي هذا
احلق لهم ثم حترم بعض طوائف املجتمع
املرموقني فكر ًيا وعلم ًيا ومنهج ًيا وأخالق ًيا
وسلوك ًيا ودين ًيا؟!
ب��أي منطق نحرمهم من ه��ذا احل��ق؟! إ ّنهَ
منطق الكيل مبكيالني ال��ذي ال يثمر إال
مزيدا من الشقاق والفساد والعناد.
�ج��ب أ َّن احل ��وار ال ��ذي ُدع ��ي إليه
وم��ن َع� ْ
باسم احل��وار الوطني استبعد كل الرموز
السلف َّية واملرجعيات السلف َّية املوجودة على
أرض مصر مع أنها م��لء السمع والبصر
في هذه البالد ،ومعنى هذا أن هذا احلوار
سيكون حوا ًرا علمان ًيا في جملته ،ليبرال ًيا
ف��ي معظمه ،ومعنى ه��ذا أن��ه ح��وار أشبه
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نقول لجموع العلمانيين ولجموع المتغربين الذين
امتهنوا الهجوم على اإلسالم وثوابته ورموزه إن
الهجوم على السلفيين ليس هذا وقته
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واضحا ّبي ًنا هو إشاعة
صحيحا
إن السبيل الذي أراه
ً
ً
مستقيما
العلم بدلًا من الجهل ،والطريق الذي أراه
ً
واضحا على الشباب أن يلتزموه هو إشاعة العلم
ً

30

ما يكون بحوار الطرشان؛ ألن كل واحد
يتكلم مبا يتكلم به اآلخ��ر وال يستمعون
إلى مخالفيهم ،عليهم أن يستمعوا إلى
املخالف إذا كانوا ي��ري��دون بهذه البالد
فالحا.
صالحا أو
خي ًرا أو
ً
ً
ومصر ليست حك ًرا على فئة دون أخرى،
ففي السلف َّية علماء ،وفي السلف َّية أطباء،
وف��ي ال�س�ل�ف� َّي��ة م�ه�ن��دس��ون ،وك��ل هؤالء
منفتحون على عصرهم متسلحون بثقافة
علومهم ،ولهم قدرة وقيادة على أن يقوموا
بواجبهم في مجتمعاتهم.
مرة أخرى أنا أحذر من الكيل مبكيالني
والنظر بعني ع��وراء نحو هؤالء وبأخرى
سليمة نحو مخالفيهم ،والله املستعان.
> يتهم بعضهم ال��س��ل��ف َّ��ي��ة ب��أن��ه��ا ال
مت��ل��ك امل��رون��ة ال��ك��اف��ي��ة للتعامل مع
اآلخ��ر ،وأن املنتمني إليها يتعاملون
ً
فضال
مع اآلخر بالرفض واإلقصاء،
عن أنهم يتميزون بضيق األف��ق وال
ي��ج��دون إال العنف وسيلة للتعبير
عن أفكارهم؟
< السلف َّية في تاريخها القدمي واملعاصر
ال مي �ك��ن أن تُ �نْ �س��ب ل �ه��ذه االتهامات
الباطلة ،ملاذا؟ ألنها كما قلت لك ابتدا ًء
متثل اإلسالم الصحيح اخلالص من كل
شائبة ،البعيد عن كل بدعة.
فاملخالف في أصل الدين كان يلوذ بابن
تيمية ،فقد رأيناه -رحمه الله تعالى-
وقد ذهب ّ
يفك أسرى املسلمني من أيدي
التتار ،فل َّما ذهب وتكلم فيهم أخرجوا
ل��ه األس ��ارى م��ن املسلمني ،ث��م َع� ِل� َم أ َّن
ف��ي األس ��ارى ن��اس��ا م��ن أه��ل ذمتنا من
ال �ن �ص��ارى ،فطلب ف��ك أس��ره��م ً
أيضا،
ف�ق��ال��وا ل��ه :لقد أعطيناك أه��ل ملتك
فانصرف ،قال :ال أنصرف من هنا حتى
يُ� َف� ّ
�ك أه��ل ذمتنا ف��إ َّن لهم ح ًقا علينا،

وما َق ِب َل رحمه الله تعالى أن يغادر حتى
أخرجوا له األسرى من النصارى ،هذا من
سعة أفقه وعدله ورعايته وعنايته وحمايته
ألهل الذمة.
�س� ّنَ��ة رأي �ن��اه يعذرهم
وم��ع املخالفني ف��ي ال� ُ
ما ال يعذر الطوائف األخ��رى ،رأينا شيخ
الَ
اإلسالم ابن تيمية يحرص على هؤالء أ ّ
يخرجوا عن امللة ،وأال يخرجوا عن دائرة
الصالح والنجاة ،رأيناه يدافع عنهم وينافح،
فرأيناه يتعامل مع األشاعرة تعام ً
ال فري ًدا
كتب كثيرة ،رأيناه
ناد ًرا وقد ر َّد عليهم في ٍ
يقول عنهم« :فيهم من املوافقة للسنة ما
ليس عند غيرهم من الطوائف األخرى»،
رأيناه يقول« :إن هذه الطائفة ما وافقت
فيه السنة فهي من أهل السنة ،وما خالفت
فيه فهي ليست من أهل السنة» ،كل هذا
إنصاف وكل هذا من سعة األفق الذي متتع
بها ه��ذا الشيخ اجلليل ال��ذي تنتسب ليه
السلف َّية.
ومرة أخرى أقول :لست مسؤوالً وال مداف ًعا

منافحا عن
وال
ً
ف� �ئ�� ٍ�ة م� ��ن فئات
السلف َّية بعينها على
أرض
أرض مصر وال على ٍ
غير أرض مصر ،وإمنا أدافع عن
هذا املنهج وأنافح عن هذه القواعد
التي تبناها كل من انتسب إلى منهج أهل
السنة واجلماعة ،هذا دفا ٌع عن هذا املنهج
وعلمائه الكبار الذين ق��ادوا مسيرة هذه
األمة عبر القرون.
> مب��اذا تنصح الشباب ف��ي مثل هذه
احمل��ن��ة والس��ي��م��ا أن��ه��م ي���رون دعوتهم
ومنهجهم وعلماءهم يهاجمون بهذه
الطريقة ليس من جبهة واحدة ولكن
من جبهات كثيرة؟
صحيحا
< أق��ول :إن السبيل ال��ذي أراه
ً
ً
�ح��ا ب� ّي� ًن��ا ه��و إش��اع��ة العلم ب��دال من
واض� ً
اجل �ه��ل ،وال �ط��ري��ق ال ��ذي أراه مستقي ًما
واضحا على الشباب أن يلتزموه هو إشاعة
ً
الدعوة وعدم استعمال القوة؛ ألن استعمال
القوة يؤجج الفنت ويُه ِ ّيج الصراعات بني
األم��ة ويبعثر جهودها ،ثم إ َّن الدعوة إلى
الله تعالى هي التي يبقى أثرها ،أما القوة
فتأتي وت���زول ،وت��وج��د أح�ي��ا ًن��ا ويفقدها
اإلنسان أحيا ًنا أخ��رى ،وعلى الشباب أن
يهتموا بتغيير ما في القلوب من معتقدات
وما في النفوس من أفكار؛ ف��إ َّن هذا هو
ال ��ذي سيضمن ب �ق��ا ًء واس �ت �م��را ًرا للخير
واملعروف وزواالً وانتها ًء للمنكر ،وعلى كل
واحد أن يتدبر في عواقب أمره وأن ينظر
في مآالت فعله؛ فإن النبي[ كان يراعي
نتائج التصرفات وك��ان ينظر في املآالت،
رأي�ن��اه[ يتعامل مع املشركني ب��أن يترك
سب آلهتهم ألن هذا سيفضي إلى سب الله
تعالى{ :وال تسبوا الذين يدعون من دون
الله فيسبوا الله عد ًوا بغير علم}.
سب الله تعالى إلنكار
إ ًذا ال نكون سب ًبا في ِ ّ
منكر بعينه ،وال نكون سب ًبا في إراقة دماء
املسلمني ،وال نرغم الناس أو نأطرهم على
احلق؛ فهذا للسلطان وليس آلحاد الناس.

ملل ونحل
تعد الفرق الباطنية من أخطر الفرق التي ظهرت في العصور اإلسالمية األولى ،حيث ظهرت العديد من
هذه الفرق في العهد العباسي الثاني ،وانتشرت في الكثير من البلدان اإلسالمية مستخدمة جميع الوسائل
لنشر مذاهبها الهدامة ،بدأ من التخفي وادعاء األسرار ،فضال عن محاوالتهم الكاذبة لالنتساب إلى آل
البيت ولكن الله كشف أكاذيبهم وسلط عليهم علماء أجالء بينوا للناس حقيقة أمرهم وكفر معتقداتهم،
ومن املعروف أن جميع احلركات الباطنية التي ظهرت في العصور اإلسالمية تخاف من إظهار معتقداتها
الباطلة؛ حتى ال ينكشف أمرها؛ ولذلك استخدمت أغلب هذه احلركات القتل والترهيب واالغتياالت
ضد مخالفيها ،حتى عندما كانت لهم دولة لم يكتفوا بالدعوة نحلتهم الباطلة ،بل استخدموا الترهيب
في إجبار الناس على اعتناق معتقداتهم الباطلة ،ومن قرأ تاريخ ظهور الدولة العبيدية في شمال أفريقيا
يدرك ذلك ،وبيان عقائد الفرق الباطنية التي ما زالت تتواجد في بعض البلدان اإلسالمية واجب شرعي؛
حتى ال ينخدع بها بعض املسلمني عندما يسمعون بعض بطوالت قادتهم املزعومة ،ومن هذا املنطق نبني
معتقدات النصيرية التي تتخفى حتت ستار اسم العلوية ،وننظر معا ماذا قال عنهم علماؤنا األجالء.

النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن
الثالث للهجرة ،أصحابها يعدون من غالة
الباطنية الذين زعموا وجوداً إلهياً في علي
وأ ّلهوه به ،مقصدهم هدم اإلسالم ونقض
ع��راه وه��م مع كل غ��از ألرض املسلمني ،
ولقد أطلق عليهم االستعمار الفرنسي
ل �س��وري��ا اس ��م ال�ع�ل��وي�ين مت��وي �ه �اً وتغطية
حلقيقتهم الرافضية والباطنية .

أبرز الشخصيات:

 مؤسس هذه الفرقة أبو شعيب محمدبن نصير البصري النميري ( ت 270ه
) عاصر ثالثة من أئمة الشيعة وهم علي
الهادي واحلسن العسكري واإلمام املوهوم
.
 زع ��م أن ��ه ال��ب��اب إل ��ى اإلم� ��ام احلسنال�ع�س�ك��ري ،وأن ��ه وارث علمه  ،واحلجة
وامل��رج��ع للشيعة م��ن ب �ع��ده  ،وأن صفة
املرجعية والبابية بقيت معه بعد غيبة

اإلمام املهدي .
وادع���ى ال�ن�ب��وة وال��رس��ال��ة وغ�ل�ا ف��ي حق
األئمة إذ نسبهم إلى مقام األلوهية .وخلفه
على رئاسة الطائفة محمد بن جندب ،ثم
أب��و محمد عبد ال�ل��ه ب��ن محمد اجلنان
ه م��ن جنبال
اجلنبالني  287 _ 235
بفارس ،وكنيته العابد والزاهد والفارسي،
سافر إلى مصر وهناك عرض دعوته على
اخلصيبي.
وهو حسني بن علي بن احلسني بن حمدان
اخلصيبي امل��ول��ود سنة  260ه� :مصري
األصل جاء مع أستاذه عبد الله بن محمد
اجلنبالني من مصر إلى جنبال ،وخلفه في
رئاسة الطائفة ،وع��اش في كنف الدولة
احلمدانية بحلب ،كما أن�ش��أ للنصيرية
مركزين أولهما في حلب ورئيسه محمد
علي اجللي واآلخر في بغداد ورئيسه علي
اجلسري .

وق��د توفي في حلب وقبره معروف بها
وله مؤلفات في املذهب وأشعار في مدح
آل البيت وكان يقول بالتناسخ واحللول .
وانقرض مركز بغداد بعد حملة هوالكو
عليها.وانتقل م��رك��ز حلب إل��ى الالذقية
�س��ه أب��و س�ع��د امل �ي �م��ون سرور
وص ��ار رئ �ي� َ
ب��ن ق��اس��م ال �ط �ب��ران��ي  427 - 358ه� .
واش� �ت���دت ه �ج �م��ات األك� � ��راد واألت�� ��راك
عليهم مما دعاهم إلى االستنجاد باألمير
حسن املكزون السنجاري 638 _ 583ه
ومداهمة املنطقة مرتني  ،فشل في حملته
األولى وجنح في الثانية حيث أرسى قواعد
امل��ذه��ب النصيري ف��ي جبال ال�لاذق�ي��ة .
ظهر فيهم عصمة الدولة حامت الطوبان
حوالي 700ه 1300م وهو كاتب الرسالة
القبرصية .وظهر حسن عجرد من منطقة
أعنا  ،وقد توفي في الالذقية سنة / 836
1432م .وجند بعد ذلك رؤس��اء جتمعات
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الفرقة النصيرية الباطنية
عقائدهم وأماكن تواجدهم
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ملل ونحل
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نصيرية كتلك التي أنشأها الشاعر القمري
محمد بن يونس كالذي 1011ه1602/م
ق��رب أن�ط��اك�ي��ة ،وع�ل��ي امل��اخ��وس وناصر
نصيفي ويوسف عبيدي  .وسليمان أفندي
األذن��ي  :ول��د في أنطاكية سنة  1250ه
وتلقى تعاليم الطائفة لكنه تنصر على
ي��د أح ��د امل �ب �ش��ري��ن وه� ��رب إل ��ى بيروت
حيث أص��در كتابه «الباكورة السليمانية»
يكشف فيه أسرار هذه الطائفة ،استدرجه
النصيريون بعد ذل��ك وطمأنوه فلما عاد
وث �ب��وا عليه وخ�ن�ق��وه وأح��رق��وا جثته في
إحدى ساحات الالذقية.
 ع��رف��ت ه��ذه ال�ط��ائ�ف��ة ت��اري�خ�ي��ا باسمالنصيرية  ،وه��و اسمهم األص�ل��ي ،ولكن
عندما ُش� ِ ّ�ك��ل ح��زب سياسي ف��ي سوريا
باسم (الكتلة الوطنية) أراد احل��زب أن
ي�ق��رب النصيرية إل�ي��ه ليكسبهم فأطلق
عليهم اسم العلويني ،وص��ادف هذا هوى
في نفوسهم وهم يحرصون عليه اآلن ،هذا
وقد أقامت فرنسا لهم دولة أطلقت عليها
اس��م (دول��ة العلويني) وق��د استمرت هذه
الدولة من سنة  1920إلى سنة  1936م .
وم���ن ش�خ�ص�ي��ات�ه�م��ال�ب��ارزة ف��ي العصرم�ح�م��د أم�ي�ن غ��ال��ب ال �ط��وي��ل :ك ��ان أحد
قادتهم أي��ام االحتالل الفرنسي لسوريا،
أل��ف كتاب «تاريخ العلويني» يتحدث فيه
عن جذور هذه الفرقة  .وسليمان املرشد:
كان راعي بقر ،لكن الفرنسيني احتضنوه
وأعانوه على ادع��اء الربوبية  ،كما اتخذ
ل��ه رس ��وال (س�ل�ي�م��ان امل �ي��ده) وه��و راعي
غنم ،ولقد قضت عليه حكومة االستقالل
وأعدمته شنقاً عام 1946م .
جاء بعده ابنه مجيب  ،وادع��ى األلوهية،
لكنه قتل أيضاً على يد رئيس املخابرات
السورية آن��ذاك سنة 1951م ،وم��ا تزال
فرقة (املواخسة) النصيرية يذكرون اسمه
على ذبائحهم.
ويقال إن االب��ن الثاني لسليمان املرشد

أراد احلزب أن يقرب
النصيرية إليه
ليكسبهم فأطلق
عليهم اسم العلويني
اسمه (مغيث) وقد ورث الربوبية املزعومة
عن أبيه  .واستطاع العلويون (النصيريون)
أن يتسللوا إل��ى التجمعات الوطنية في
سوريا ،واشتد نفوذهم في احلكم السوري
منذ سنة  1965م بواجهة سنية ،ثم قام
جت�م��ع ال �ق��وى التقدمية م��ن الشيوعيني
والقوميني والبعثيني بحركته الثورية في
 12مارس 1971م وتولى احلكم والعلويون
رئاسة اجلمهورية.

أهم عقائدهم

ج�ع��ل النصيرية ع�ل�ي�اً إل �ه��ا ،وق��ال��وا بأن
ظ �ه��وره ال��روح��ان��ي ب��اجل�س��د اجلسماني
ال�ف��ان��ي كظهور جبريل ف��ي ص��ورة بعض
األشخاص  .ولم يكن ظهور (اإلله علي) في
صورة الناسوت إال إيناساً خللقه وعبيده
 .ويحبون (عبد الرحمن بن ملجم) قاتل
اإلم��ام علي ويترضون عنه لزعمهم بأنه
ّ
ويخطئون
قد خلص الالهوت من الناسوت
ً
من يلعنه .ويعتقد بعضهم أن عليا يسكن
السحاب بعد تخلصه م��ن اجلسد الذي
كان يقيده وإذا مر بهم السحاب قالوا :
ال�س�لام عليك أب��ا احل�س��ن ،وي�ق��ول��ون :إن
الرعد صوته والبرق سوطه.
 يعتقدون أن علياً خلق محمدا[ وأنمحمداً خلق سلمان الفارسي وأن سلمان
الفارسي قد خلق األيتام اخلمسة الذين
ه��م :وامل��ق��داد ب��ن األس� ��ود وي �ع��دون��ه رب
الناس وخالقهم واملوكل بالرعود  .و أبو ذر
الغفاري :املوكل بدوران الكواكب والنجوم .
وعبد الله بن رواحة :املوكل بالرياح وقبض
أرواح البشر  .وعثمان بن مظعون :املوكل

باملعدة وحرارة اجلسد وأمراض اإلنسان .
وقنبر بن كادان  :املوكل بنفخ األرواح في
األجسام  .ولهم ليلة يختلط فيهم احلابل
بالنابل ك�ش��أن بعض ال �ف��رق الباطنية .
ويعظمون اخلمر ،ويحتسونها  ،ويعظمون
شجرة العنب لذلك ،ويستفظعون قلعها أو
قطعها ألنها هي أصل اخلمر التي يسمونها
(النور ) .ويصلون في اليوم خمس مرات
لكنها ص�لاة تختلف ف��ي ع��دد الركعات
وال تشتمل على سجود وإن كان فيها نوع
من رك��وع أحيانا .واليصلون اجلمعة وال
يتمسكون بالطهارة من وضوء ورفع جنابة
ق�ب��ل أداء ال �ص�لاة .ول �ي��س ل�ه��م مساجد
عامة ،بل يصلون في بيوتهم ،وصالتهم
تكون مصحوبة بتالوة اخلرافات  .ولهم
قداسات شبيهة بقداسات النصارى من
مثل :وقداس الطيب لك أخ حبيب  .وقداس
البخور في روح ما ي��دور في محل الفرح
والسرور  .وقداس األذان وبالله املستعان
 .وال يعترفون باحلج  ،ويقولون بأن احلج
إلى مكة إمنا هو كفر وعبادة أصنام!! وال
يعترفون بالزكاة الشرعية املعروفة لدينا
 -نحن املسلمني  -وإمنا يدفعون ضريبة
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إلى مشايخهم مقدارها خمس ما ميلكون.
والصيام لديهم هو االمتناع عن معاشرة
النساء طيلة شهر رم�ض��ان  .ويبغضون
الصحابة بغضاً شديداً  ،ويلعنون أبا بكر
وعمر وعثمان ،رضي الله عنهم أجمعني
 .ويزعمون ب��أن للعقيدة باطنا وظاهراً
وأنهم وحدهم العاملون بباطن األسرار،
ومن ذلك :واجلنابة :هي مواالة األضداد
واجلهل بالعلم الباطني .والطهارة :هي
معاداة األض��داد ومعرفة العلم الباطني.
والصيام :هو حفظ السر املتعلق بثالثني
رج ً
ال وثالثني امرأة .
وال��زك��اة  :يرمز لها بشخصية سلمان .
واجلهاد :هو صب اللعنات على اخلصوم
و ُفشاة األسرار  .والوالية :هي اإلخالص
ل�لأس��رة النصيرية وك��راه�ي��ة خصومها.
والشهادة :هي أن تشير إلى صيغة (ع  .م .
س)  .والقرآن  :هو مدخل لتعليم اإلخالص
لعلي ،وقد قام سلمان (حتت اسم جبريل)
بتعليم القرآن حملمد  .والصالة  :عبارة
ع��ن خ�م�س��ة أس �م��اء ه��ي  :ع �ل��ي وحسن
وحسني ومحسن وفاطمة و(محسن) هذا

لديهم في اليوم الثاني عشر من شهر ذي
احلجة  .ويحتفلون بأعياد النصارى كعيد
النصيرية حركة باطنية
الغطاس ،وعيد العنصرة ،وعيد القديسة
ظهرت في القرن الثالث
بربارة  ،وعيد امليالد ،وعيد الصليب الذي
يتخذونه ت��اري�خ�اً ل�ب��دء ال��زراع��ة وقطف
للهجرة ،أصحابها يعدون
الثمار وبداية املعامالت التجارية وعقود
من غالة الباطنية
اإليجار واالستئجار .ويحتفلون بيوم (دالم)
وهو اليوم التاسع من ربيع األول ويقصدون
هو (السر اخلفي) إذ يزعمون أنه سقط به مقتل عمر بن اخلطاب رضي الله عنه،
طرحته فاطمة  ،وذكر هذه األسماء يجزئ فرحاً مبقتله وشماتة به .
اجلذور الفكرية والعقائدية:
ع��ن الغسل واجل�ن��اب��ة وال��وض��وء  .واتفق
علماء املسلمني على أن هؤالء النصيريني استمدوا معتقداتهم من الوثنية القدمية
ال جتوز مناكحتهم ،وال تباح ذبائحهم ،وال وق ��دس ��وا ال �ك��واك��ب وال �ن �ج��وم وجعلوها
يصلى على من م��ات منهم وال يدفن في مسكناً لإلمام علي  .وتأثروا باألفالطونية
مقابر املسلمني ،وال يجوز استخدامهم في احل��دي �ث��ة ون �ق �ل��وا ع�ن�ه��م ن �ظ��ري��ة الفيض
النوراني على األشياء  .وبنوا معتقداتهم
الثغور واحلصون .
 ي �ق��ول اب ��ن ت�ي�م�ي��ة :ه� ��ؤالء القوم على مذهب الفالسفة املجوس  .وأخذواامل �س �م��ون ب��ال�ن�ص�ي��ري��ة  -ه��م وسائر ع��ن ال�ن�ص��ران�ي��ة ،ون�ق�ل��وا ع��ن الغنوصية
أصناف القرامطة الباطنية  -أكفر ال�ن�ص��ران�ي��ة  ،ومت �س �ك��وا مب��ا ل��دي�ه��م من
من اليهود والنصارى  ،بل وأكفر من التثليث والقداسات وإباحة اخلمور .
نقلوا فكرة التناسخ واحللول عن املعتقدات
كثير من املشركني  ،وضررهم أعظم
الهندية واآلسيوية الشرقية .
من ضرر الكفار احملاربني مثل التتار
 ه��م م��ن غ�لاة الشيعة وف�ك��ره��م يتسموال �ف��رجن وغ �ي��ره��م ..وه��م دائ �م � ًا مع
بكثير من املعتقدات الشيعية وبالذات تلك
كل عدو للمسلمني ،فهم مع النصارى
املعتقدات التي قالت بها الرافضة عامة
ع �ل��ى امل �س �ل �م�ين ،وم ��ن أع �ظ��م املصائب
والسبئية خاصة.
عندهم انتصار املسلمني على التتار ،ثم
االنتشار ومواقع النفوذ:
إن التتار ما دخلوا بالد اإلس�لام وقتلوا
خليفة بغداد وغيره من ملوك املسلمني ي �س �ت��وط��ن ال �ن �ص �ي��ري��ون م�ن�ط�ق��ة جبال
النصيريني في الالذقية  ،ولقد انتشروا
إال مبعاونتهم ومؤازرتهم .
ً
 األعياد :لهم أعياد كثيرة تدل على مجمل مؤخرا في املدن السورية املجاورة لهم .ال�ع�ق��ائ��د ال�ت��ي تشتمل عليها عقيدتهم - ،يوجد عدد كبير منهم أيضاً في غربي
ومن ذلك :عيد النيروز :في اليوم الرابع األن ��اض ��ول وي �ع��رف��ون ب��اس��م (التختجية
من نيسان ،وه��و أول أي��ام سنة الفرس  .واحل �ط��اب��ون) فيما يطلق عليهم شرقي
وعيد الغدير :وعيد الفراش وزي��ارة يوم األناضول اسم (القزل باشيه) .ويعرفون
ع��اش��وراء ف��ي ال�ع��اش��ر م��ن احمل��رم ذكرى في أجزاء أخرى من تركيا وألبانيا باسم
اس �ت �ش �ه��اد احل �س�ين ف��ي ك��رب�لاء  .ويوم البكتاشية  .وهناك عدد منهم في فارس
املباهلة أو ي��وم الكساء :ف��ي التاسع من وتركستان ويعرفون باسم (العلي إلهية) .
ربيع األول ،ذكرى دعوة النبي[ لنصارى وعدد منهم يعيشون في لبنان وفلسطني.
املوسوعة امليسرة
جنران للمباهلة .وعيد األضحى  :ويكون
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�سورية

بعد نصف قرن من معاناة حكم البعث

األشقاء في سورية يتعرضون للمجازر
لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم
عبدالله بن همام
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سئم السوريون من جثوم البعث والنصيرية على صدورهم قرابة
نصف قرن من الزمان الذي تعامل معهم باحلديد والنار والسجن
والتعذيب ،وبلغ عدد القتلى في إحصائيات غير رسمية من خالل
حقبة نصف قرن قرابة مئة ألف وعدد املهجرين والذين فروا من
الظلم قرابة مائتي ألف مواطن سوري.
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خالل شهر فقط عندما خرج السوريون عاري
الصدور والبسي األكفان يريدون احلرية الدينية
ويريدون كرامة العيش ويريدون االستقرار وإزالة
وسائل اإلره��اب والعنف والقتل واإلذالل التي
يستعملها زبانية النظام خالل الفترة املاضية،
فبعد أن فقدوا قرابة  500شخص قتلوا في مدن
درعا وحمص وبانياس وغيرها من املدن السورية
وصل عدد اجلرحى إلى  2000شخص عند دخول
قوات األمن على الناس في املساجد مستخدمة
إطالق الرصاص احلي واتهامات بأنهم عصابة
مسلحة تارة وعصابة متمردة تارة أخرى وحزب
املستقبل ،واإلخوان املسلمون ،والسلفيون وهذه
اإلسطوانة من االتهامات التي ال تنتهي.
السوريون استطاعوا خالل أقل من شهر من كسر
حاجز اخلوف وحصل األكراد على اجلنسية مرة
أخرى ،وأزيل قانون الطوارئ وقد يستبدل بقانون
آخر ،ومت حل محكمة أمن الدولة العليا ،وسمح
باملظاهرات السلمية ولكن على طريق «تسجيل
األسماء والعناوين والهدف والعدد واملطالب»
حتى يتم اعتقالهم قبل إقامة املظاهرات.

خشب
احلزب احلاكم هو حزب البعث ،وأعضاؤه
ٌ
مسندة الميثلون الشعب ،والنصيريني الميثلون
أكثر من  ٪7من الشعب.
لقد حفل تاريخهم بالتعاون مع الصليبيني ضد
ص�لاح ال��دي��ن األي��وب��ي وت�ع��اون��وا م��ع التتار ضد
املسلمني وملا غزا الفرنسيون بالدهم عام 1920
استعانوا بهؤالء وقربوهم ومدوا لهم يد العون،
وك��ان ميثل النصيريني آن��ذاك شخص يقال له
سليمان املرشد وقد ادعى األلوهية واتخذ رسوال
معه اسمه «سليمان املعيرة» وكان يخرج مدعي
األلوهية ألبناء طائفته بثياب فيها أزرار كهربائية
تضيء أنوارها ليخر له أنصاره ساجدين ،وكان
امل �س �ت �ش��ار ال �ف��رن �س��ي آن� ��ذاك ي�خ��اط�ب��ه بصفة
األلوهية!! وذكر الزركلي في كتابه األعالم (ج3
ص )170سليمان بن مرشد بن يونس العلوي
النصيري وقد ادعى األلوهية في قرية (جوبه
برغال) شرقي الالذقية ،وهي فرقة تؤله عليا
في بداية األمر وتقول بأن الله يحل في أجساد
العباد – معاذ الله -فقويت شوكته حتى تلقب
برئيس الشعب العلوي احليدري الغساني ،وعني

سنة  1938قضاة وفدائيني ،وفرض الضرائب
على القرى التابعة له ،وش ّكل جيشا لقتال أهل
السنة وألبسهم ألبسة عسكرية خ��اص��ة ،وملا
حتررت سورية من فرنسا جردت حكومة سورية
قوة فتكت بأتباعه واعتقلته مع آخرين ثم قتلته
إعداما سنة  ،1946وبعد إعدام سليمان املرشد
أ ّل�ه��وا ابنه مجيب املرشد ال��ذي قتل فيما بعد
واتخذوا اسمه قيمة قدسية.
وع��اش الشعب السوري فترة نقاهة حتى نسج
مرة أخرى النصيريون خطوط تآمر ولكن بثوب
حزب البعث العربي االشتراكي وبدعم أجنبي
وليكون أسدا في قتال شعبه وأمام اليهود الطفل
الودود املخلص واحملامي عنهم وبقيادة ميشيل
عفلق ومبشاركة النصيري «زكي األرسوزي» عام
 1947وتسلم احلزب بانقالب في ،1963/3/8
وفي  1966/2/23حصل انقالب داخل احلزب
وفر عفلق وأمني احلافظ إلى العراق وتسلم وزارة
الدفاع حافظ األسد النصيري املتعصب وحامل
أفكار احلزب القومي وقد سلم في 1967/5/5
مدينة القنيطرة ومرتفعات اجلوالن إلى اجليش
االسرائيلي دون قتال ،وعندها قال وزير خارجية
سورية البعثي ال��درزي آن��ذاك إبراهيم ماخوس
«ليس مهما أن يحتل العدو دمشق أو حتى حمص
وحلب فهذه جميعا أراض ميكن تعويضها وأبنية
ميكن إعادتها ،أما إذا قضى على حزب البعث
فكيف ميكن تعويضه وهو أمل األمة العربية؟! ال
تنسوا أن الهدف األول من الهجوم اإلسرائيلي
هو إسقاط احلكم التقدمي في سورية وكل من
يطالب بتبديل حزب البعث فهو عميل إلسرائيل!
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وعلى مر ثالثة سنوات رتبت فصول املسرحية في
شهر  10عام  1970بانقالب أبيض ليصل حافظ
األسد إلى رئاسة اجلمهورية وقام باآلتي:
< تصفية كل القيادات السياسية واحلزبية
والعسكرية فمن ثبت مجرد انتمائه إلى
أهل السنة نال اإلع��دام أو السجن أو على
األقل اإلبعاد.
< سيطرة كاملة للنصيرية على األجهزة السلطوية
األساسية :اجليش بقواته الثالث البرية واجلوية
والبحرية ،والشرطة ،واألم��ن بفروعه املختلفة،
االستخبارات ،وحرس احلدود.
< س��ي��ط��رة ك��ام��ل��ة ع��ل��ى امل���ن���اص���ب العليا
وال�����وزارات واحمل��اف��ظ��ات وامل��دي��ري��ات وترك
بعض األش��ك��ال الصورية ألبناء الطوائف
األخ��رى املؤيدين لهم مثل االسماعيلني،
وال��دروز ،النصارى ،وبعض أصحاب التوجه
العلماني من أبناء أهل السنة من البعثيني
املرتدين.
< سجل أسود وحافل بالفساد والرشاوى وسوء
اإلدارة وتفتيت البنية التحتية للجيش واالقتصاد
وربطه بدائرة كبار التجار بشركات مشتركة مع
كبار ضباط النصيرية.
< نشر لإلباحية والفساد في صفوف اجليل
الناشئ ع��ن طريق تشويه ال��دي��ن وإنشاء
ف��رق اإلحل���اد وط�لائ��ع البعث منذ املرحلة
االبتدائية ،وفي اإلعدادية شبيبة الثورة
وف��ي الثانوية ميلشيات حزبية عسكرية

فقط للعلوية النصيرية.
< تصفية العلماء والدعاة واملشايخ واخلطباء،
وش��ل املساجد والسيطرة عليها سيطرة تامة
وم�ن��ع اجلمعيات اخل�ي��ري��ة واألن �ش �ط��ة والكتب
واألشرطة والبرامج الدينية.
< أس��ف��رت ف��ت��رة سيطرتهم ع��ن التنسيق
التام مع الصهاينة وعمالئهم في صفوف
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر إلج����ه����اض امل���ق���اوم���ة
الفلسطينية ال��ت��ي ك��ان��ت أم��ل الشعب في
فترة من الفترات.
< وفي عام  1973انسحب اجليش السوري من
أكثر من  39قرية لإلسرائيليني الذين وصلوا إلى
مشارف دمشق وأصدر الرئيس السوري حافظ
األسد مرسوما جمهوريا رقم  385باإلفراج عن
جواسيس اليهود.
< ل��ق��د نشبت م��ع��رك��ة ال��دس��ت��ور العلماني
ب�ين احل��ك��وم��ة وال��ع��ال��م ع���ام  1973وسجن
مبوجبها عشرات املشايخ وكانت الدولة قد
مسحت ع��ب��ارة «دي��ن ال��دول��ة اإلس�ل�ام» من
الدستور ،واضطرت بعد انتفاضة العلماء
واملشايخ إلعادتها باللفظ دون املعنى.
< دخ��ل اجليش ال �س��وري لبنان  1975وقضى
على القوى اإلسالمية السنية وارتكب مجازر ال
حتصى ،وفي عام  1976اقتحم اجليش السوري
مخيم تل الزعتر وراح ضحية  6000فلسطيني
وعدة آالف من اجلرحى.

< ومن عام  1982 - 1978ارتكب النصيريون
مجازر كثيرة في صفوف املسلمني املدنيني
ال��س��ن��ة ف���ي م��ن��اط��ق (ح���ل���ب ،ح���م���اة ،جسر
الشغور ،الالذقية ،دمشق) ،وقتل مبوجبها
أكثر من ألفي شاب وسجن أكثر من ثالثني
ألفا ،وأدار رفعت األس��د مجزرة في سجن
تدمر راح ضحيتها أكثر من سبعمائة شاب
من حملة الشهادات العليا وش��رد مثل هذا
ال��ع��دد تقريبا ،أم��ا ف��ي املناطق التي تقف
ضد النظام فيتم التنكيل بها من مثل قطع
املاء والكهرباء واحلصار القاسي بال متوين.
< وبعد أن سيطرت سورية على لبنان تفرغت
منذ عام  2000 - 1986الستئصال قوة املسلمني
السنة والقضاء على العلماء واملشايخ واتبعوا
خطة إع�لام�ي��ة وسياسية أمنية لضمان عدم
نهوض أي بذور للتمرد واملقاومة لدى املسلمني،
وبدأ وقتها ترتيب والية العهد لباسل األسد الذي
أمسك بعقود النفط وجعل  ٪60من العائدات
للشركات األميركية و ٪40لسورية تذهب كلها
مليزانية ب��اس��ل وإخ��وان��ه ،حتى م��ات ب��اس��ل في
ح��ادث س�ي��ارة ع��ام 1996م وك��ان حصاد ثروته
في بنوك سويسرا  19مليار دوالر تقريبا ،وقد
رف�ض��ت البنوك إع��ادت�ه��ا لسورية ألن��ه حساب
شخصي ،ورتبت حينها أوراق بشار لتولي زمام
والي��ة العهد بعد أن قضى عشر سنوات طبيباً
للعيون في بريطانيا.
< وب��ع��د أن غ��ي��ر ال��رئ��ي��س ال���س���وري بشار
عي وزير الداخلية رئيس
األسد احلكومة نّ
س��ج��ن ت���دم���ر ودم���ش���ق ال�����ذي ك����ان يشرف
على قتل  30ألف سجني من شباب السنة
وحملة الشهادات اجلامعية ،وهكذا تعود
األم��ور للقتل والتعذيب واالضطهاد وسط
ص��م��ت دول���ي وع��ت��اب بكلمات غ��ي��ر ملزمة
على استحياء وكأنها ضوء أخضر ملزيد من
ارتكاب اجلرائم ضد املدنيني العزل هناك.
نسأل الله أن يحقن ويحفظ املسلمني من األيدي
اآلثمة ويعز اإلسالم واملسلمني.
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مناهج �شرعية
علماء وأساتذة جامعات ومتخصصون أكدوا لـ«الفرقان»:

الجمع بين القرآن والسنة
والعلوم الحديثة يعيد
للتعليم الشرعي نضارته
حتقيق :عالء الدين مصطفى
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أكد علماء وأساتذة جامعات ومتخصصون في الشأن التربوي ضرورة
أن يغرس املدرس في أنفس طالبه حب العلم الشرعي وبذل النفس
والنفيس في حتصيله ،وأن يدربهم على االبتكار ،وال يحاول تسفيه
رأي تلميذه مهما كان تصرفه.
وقالوا في حتقيق لـ«الفرقان» :إن القرآن أمر بالنظر والبحث والتفكر
وتدبر اآليات الكونية التي تدعو إلى اإلميان والكشف عن أسرار هذا
الكون ،مما يدعو إلى تطوير أساليب التعامل مع املخالف ،وابتكار
أساليب تقرب البعيد وحتقق املقصود وتعيد اللحمة إلى املجتمع،
وتعيد إلـى التعليم الشرعي نضارته.
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وشددوا على ضرورة مواكبة طرائق تدريس
العلوم الشرعية للتطبيقات احلديثة املتميزة
والناجحة والبرامج التربوية احلديثة مع
م��راع��اة خصوصيات امل��واد الشرعية عند
التطبيق وتطوير مناهج العلوم الشرعية
بحيث جتمع بني القرآن والسنة ومعطيات
العلوم احلديثة.
ورأوا أن���ه مي��ك��ن اخ��ت��ي��ار ال��ط�لاب الذين
يدرسون العلوم الشرعية ،من ذوي األخالق
الفاضلة والشخصيات السليمة
من األمراض النفسية احملبة
للعلم والتعلم احلريصة
ع�������ل�������ى ال�����ب�����ح�����ث
والدراسة الراغبة ف��ي ال��ب��داي��ة التقينا عميد كلية الشريعة
ف��ي االستزادة ببيروت الشيخ الدكتور أن��س طبارة الذي
من املعرفة.
املدرس أو الداعية إلى الدين يجب
يرى أن ِ ّ
وه��������ن��������اك
أن يُراعى في اختياره أن يكون من الشباب
س����ؤال ي��ط��رح ن��ف��س��ه إذا أردن����ا أن نطرح
قضية التعليم الشرعي وهو :ماذا حل بأمة
محمد ح��ت��ى تغير ح��ال��ه��ا وض��ع��ف شأنها
وتفرقت كلمتها وطمع بها األع��داء وغاب
عنها األصدقاء؟ فما السبيل إلى إيقاظها
وإيقافها والسير بها إل��ى مراقي الفالح،
وكيف ميكن أن نعيد إلى الدين مكانه في
أنفس ال��ن��اس وأعمالهم؟ وكيف ميكن أن
ن��ق�� ّرب ال��ن��اس منه ونحببهم فيه وجنعلهم
يقبلون عليه؟ أسئِلة ال بد من اإلجابة عنها
إذا أردن��ا أن ننهض بالتعليم الشرعي من
كبوته ونعيد إليه مكانته الالئقة به.

الن ــابـه ـ ـ ــني
ال����ن����ش����ط��ي�ن
ذوي الـ ـ ــرغب ـ ـ ـ ــة
احلقيقية في تعلم
وتعليم الشريعة؛ فإن
ح��م��ل ال��ش��ري��ع��ة ونقلها
وظيفة خ��ي��ار ال��ن��اس على اإلط��ل�اق ،وهم
األنبياء عليهم الصالة وال��س�لام ،ثم نعده
إع��داداً خاصاً لهذه املهمة التي حتتاج إلى
العلم والثقافة والصبر والثبات واليقظة
وحسن الصلة بالله ،يثق به ويعتمد عليه
ويلجأ إليه ،ثابت القلب رابط اجلأش يحب
ال��ن��اس وينصح لهم وي��رف��ق بهم ويتلطف
معهم ،فمهما دعاهم وهو كاره لهم حاقدا
عل ،يرى نفسه أتقى
عليهم ينظر إليهم من ٍ
منهم ،فلن يفلح في دعوته ألن الناس ينفرون
من املتكبر ويعرضون عنه ،ومن هنا رأينا
النبي[ يقول« :إن من أحبكم إلي وأقربكم
مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً
ّ
املوطئون أكنافاً ،الذين يألفون ويؤلفون».
وقال :يجب أن نعلّمه كيف يتحبب إلى الناس
ويحببهم إليه ليقبلوا عليه وينتفعوا بعلمه،
وذلك ال يتم له إال إذا أحسن التواصل مع
الناس ،يتخير كالمه وسمته وعمله ،يطبق
ما يدعو إليه على نفسه أوالً؛ ألن اإلنسان

البد أن يغرس
المدرس في
أنفس طالبه حب
العلم الشرعي
وبذل النفس
والنفيس في
تحصيله
د .جودت سعادة:
البد من مراعاة
متطلبات العصر
واحتياجات الواقع
في وضع
مناهج
العلوم
الشرعية
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ت�����ؤث�����ر فيه
ال���ق���دوة أكثر
م��ن الكلمة ،وأن
يكون املدرس متقناً
ما يعلّمه ،يعلم خفاياه
ودقائق مسائله فال يخطئ
ف��ي إج��اب ٍ��ة تفقد تالميذه الثقة وجتعلهم
يش ّكون في كل كلمة يقولها ،ويجب عليه
أن يعلمهم (ال أدري أو ال أع���رف)؛ فإنها
كلمة جتعل الطالب يقف فال يتخطى األدب
في تعامله مع أهله وجيرانه ،وأن يعتمد
ف��ي ش��رح��ه األس��ال��ي��ب العلمية والوسائل
التوضيحية واللغة السهلة التي يفهمها كل
أحد وال يترك قاعة احملاضرات إال بعد أن
يتأكد أن الطالب قد فهموا عنه ما قال
وع��رف��وا معناه وم��غ��زاه وخفاياه ،وال يسأم
من توضيح ما يحتاج إلى إيضاح ،وليحذر
أن يسيء إلى الطالب أي طالب وإن أساء
فإن املدرسة تعلم الشباب األخالق قبل أن
تعلمهم العلوم الشرعية ،فال خير في علم
ال يصحبه خُ لُق كرمي يؤثر في الطالب أكثر
من الكالم املنمق.
وشدد د .أنس على ضرورة أن يغرس املدرس
في أنفس طالبه حب العلم الشرعي وبذل
النفس والنفيس في حتصيله ،وأن يدربهم

على االبتكار ،وال يحاول تسفيه رأي تلميذه
م��ه��م��ا ك���ان ت��ص��رف��ه ،ب��ل يُ ِ ّ
���رش���د تصرفه،
ويصوب مساره برفق وأَن��اة ،يد ّربه بحكمة
ح��ت��ى ي��ن��ش��أ ن��ش��أة س��وي��ة ي��ع��رف م��ا يريد
ويسعى إلى حتقيقه بالوسائل التي شرعها
ال��ل��ه ،فالغاية النبيلة ال يتوصل إليها إال
بوسيلة مشروعة ،فالغاية ال تبرر الوسيلة.
وحث القائمني على التعليم الديني على أن
يكون املعلم كرمياً يعلّم طالبه أن يكون املال
في أيديهم ال في قلوبهم ،وأن يكون املال
وسيلة إلى اخلير وال يكون غاية في نفسه،
وأن يدربهم على حفظ امل��ال ورعايته فال
يُنْفَق إال في ما فيه مصلحة؛ فإن املال قوام
احلياة به تعز األمم وتقوى ،وبفقده تضعف
وتذل ،ويدربهم على أن يكون مصروفهم أقل
من مدخولهم ليسلم لهم وف��ر للمصاريف
ال��ط��ارئ��ة ،وأال ي��ل��ج��ؤوا إل���ى ال��� َّديْ���ن حتت
أي ظ��رف ليسلم لهم دخلهم ف�لا يكونوا
أسيري احلاجة فيذلوا ويخضعوا لذي املال
فينحرفوا؛ فإن شهوة املال تؤثر في السلوك
ورمب��ا حرفته ع��ن امل��س��ار ال��واج��ب اتباعه
ش��رع��اً ،أض��ف إل��ى ه���ذا ،أن املبالغة في
تناول احلالل قد تقود إلى احلرام ،واملبالغة
ف��ي ات��ب��اع ه��وى النفس ت��ؤدي إل��ى ارتكاب
احملرمات حتت تأثير الشهوات والرغبة في
متاع الدنيا الزائل ،فعلى املربي أن يعتمد
البيان ال��واض��ح ومحاولة اإلق��ن��اع بالدليل
الذي ال يحتمل النقض ،والبرهان السالم
من معارض ،فيبني شخصية سوية تعرف
فنكون طالباً
م��ا تريد وم��ا ي��راد بها ولها
ِّ
ً
مثالياً ومستقب ً
ال زاه���راً ع��ام��را باإلميان
والعمل املنتج البناء.
وق����ال :إن���ه مي��ك��ن اخ��ت��ي��ار ال��ط�لاب الذين
يدرسون العلوم الشرعية ،فعلينا أن نختبر
املتقدمني للدراسة فنختار خيرهم من ذوي
األخالق الفاضلة والشخصية السليمة من
األم����راض النفسية احمل��ب��ة للعلم والتعلم
احلريصة على البحث وال��دراس��ة الراغبة
في االستزادة من املعرفة ،األمينة في نقل
امل��ع��ل��وم��ات ،الفطنة ال��ت��ي ت��ع��رف املداخل

الدكتور أنس
طبارة :القرآن
ينمي اإلحساس
بالجماعة ويحض
على النصح وبذل
النفيس
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وامل���خ���ارج ،ال��ص��ادق��ة املستقيمة ،مشيرا
إل��ى أن��ه لو أمكننا أن نعزلهم عن املجتمع
ونربيهم تربية عملية نبني لهم أخطاء الناس
وتصويبها نعرفهم احل��ق��ائ��ق واألباطيل،
ندربهم على التحلي بالفضائل والتخلي
عن الرذائل ونبني لهم احملاسن واملساوئ،
بطريقة مقنعة وحجة ملزمة ودليل سالم
عن معارض ،آمل عندها أن تتغير األحوال
وتستقيم األمور وتنهض األمة من كبوتها.
وت��س��اءل :أي��ن خ��ارط��ة الطريق التي يجب
سلوكها والسير على وفقها للوصول إلى
الهدف املنشود؟ ثم أجاب :إنها في القرآن
الكرمي ال��ذي يغرس في نفس قارئه بذرة
احملبة ،:محبة الله ورسوله ،ومحبة جماعة
املؤمنني ،ومحبة َخلْق الله كلهم؛ مما يدعو
إل��ى نشر اخلير والفضيلة واحل��رص على
سالمة الطبيعة ونظافتها وبقائها نقية كما
خلقها الله ،واحلرص على سالمة املجتمع
من اآلفات واألمراض التي تؤدي إلى تفككه
ومتزقه ،موضحا أن القرآن ينمي االحساس
��ض على النصح لها وبذل
باجلماعة وي��ح ّ ُ
النفيس في السعي للتخفيف من عنائها،
واألخذ بيدها على الطريق.
وقال :إن القرآن أمر بالنظر والبحث والتفكر
وتدبر اآليات الكونية التي تدعو إلى اإلميان
والكشف عن أسرار هذا الكون مما يدعو
إل��ى تطوير أساليب التعامل مع املخالف،
واب��ت��ك��ار أس��ال��ي��ب ت��ق��رب ال��ب��ع��ي��د وحتقق
املقصود وتعيد اللحمة إلى املجتمع.
الرسالة واألهداف
وقال الدكتور جودت سعادة عميد بجامعة
اخلليج ب����األردن :إن��ه الب��د م��ن مراعاة
متطلبات العصر واحتياجات
ال��واق��ع ف��ي وض���ع مناهج
ال����ع����ل����وم الشرعية؛
للجمع بني األصالة
وامل������ع������اص������رة،
وال��ع��م��ل على
إعداد وثيقة
مل����ع����اي����ي����ر

بو حمرا %70 :من
العينة ترى أن
القنوات الفضائية
تثير غرائز الشباب من
الجنسين وتتعارض
مع القيم اإلسالمية
منهج العلوم الشرعية مبا يحقق الرؤية
والرسالة واألهداف ،ويتوافق مع طبيعة
مجتمعاتنا ،والسيما في ضوء التسارع
املذهل للمعلوماتية ،وفي ظل التحديات
احلاضرة واملستقبلية  ،التي تتطلب منا
جميعا بذل أقصى اجلهود لإلبقاء على
ال��ث��واب��ت اإلس�لام��ي��ة السمحة ،وحماية
التعليم الشرعي واملناهج الشرعية من
ناحية ومراعاة املعاصرة واحلداثة فيما
ال يتعارض مع ه��ذه الثوابت من ناحية
ثانية.
وش��دد ج��ودت على ض��رورة مواكبة طرائق
تدريس العلوم الشرعية للتطبيقات احلديثة
املتميزة والناجحة والبرامج التربوية احلديثة
مع مراعاة خصوصيات املواد الشرعية عند
التطبيق وتطوير مناهج العلوم الشرعية
بحيث جتمع بني القرآن والسنة ومعطيات
ال��ع��ل��وم احل��دي��ث��ة :االج��ت��م��اع��ي��ة والنفسية
وال��ك��ون��ي��ة؛ حتى تناسب العصر بتغيراته
ومستجداته ،مبا يسهم في صناعة األجيال
اإلسالمية املنشودة ،وال ننسى أيضا دراسة
القيم السائدة في املجتمع وتصنيفها قبل
وضع أي برنامج تربوي ودعوي.
بدورها أشارت سعاد صالح بو حمرا مدير
إدارة التنمية األس���ري���ة ب�����وزارة األوق���اف
ال��ك��وي��ت��ي��ة إل���ى دراس�����ة م��ي��دان��ي��ة ع���ن دور
ال��ف��ض��ائ��ي��ات ف��ي ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى سلوكيات
الفتاة في املجتمع الكويتي؛ حيث استهدفت

هذه الدراسة الفتاة في املجتمع الكويتي
وبلغ عدد العينة  1800طالبة في مدارس
التربية .وتسعى هذه الدراسة إلى حتقيق
ع��دد م��ن األه����داف ومنها ميكن التعرف
على مدى تأثير الفضائيات ،سواء كان ذلك
التأثير سلبياً أو إيجابيا على الفتاة املراهقة
في املجتمع الكويتي.
وبينت بو حمرا نتائج هذه الدارسة مشيرة
إلى أن الفتيات املراهقات يقضني ساعات
طويلة أمام التلفاز بنسبة  ،%56و %70من
العينة ت���رى أن ال��ق��ن��وات الفضائية تثير
غرائز الشباب من اجلنسني وتتعارض مع
القيم اإلسالمية ،ومعظم الفتيات على قدر
م��ن ال��وع��ي بسلبيات وإيجابيات القنوات
الفضائية ،ف���ـ %50م��ن الفتيات ي��ري��ن أن
القنوات الفضائية تعرض أفالما تقلل من
قيمة الوالدين عند أبنائهما.
وهناك تأثير للفضائيات على أداء الفتيات
املراهقات لصالتهن في وقتها بنسبة .%58
وأوض��ح��ت ب��و ح��م��را أن ال��دراس��ة أوصت
بضرورة االرتقاء مبستوى البرامج الفضائية
التعليمية وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��م��ي أفكار
الفتيات املراهقات بحيث تسهم بفاعلية في
تنمية شخصياتهن إيجابياً ،وتقوية الوازع
الديني لدى الفتيات باعتباره خطاً دفاعياً
أول��ي��اً يحصن ال��ف��ت��ي��ات امل��راه��ق��ات خالل
مشاهدتهن للفضائيات واختيار األفضل
م��ن��ه��ا ،ف��ض�لا ع��ن دور األس����رة ف��ي تعليم
الفتيات كيفية انتقاء البرامج املفيدة عبر
الفضائيات التي تتفق مع أخالقيات وقيم
اإلسالم ،وتعد هذه مسؤولية جمة ,وتوفير
األنشطة التي تساعد على استغالل وقت
ال��ف��راغ بشكل ايجابي من خ�لال الندوات
العلمية حول أهمية استغالل وقت الفراغ
وك��ي��ف��ي��ة اس��ت��ث��م��اره ف��ي أن��ش��ط��ة ترويحية
مناسبة ،واالهتمام بالبرامج التربوية التي
تركز فيها على التعامل مع أف��راد األسرة
وعالقة الفتاة بوالديها.

فل�سطني املحتلة

قدسـية القـدس واملسـجد
األقصى وشبهات اليهود
بني حني وآخر تفاجئنا مقاالت وتصريحات من باحثني يهود يشككون
بها في مكانة املسجد األقصى عند املسلمني ،وأن مكانة املسجد
األقصى حديثة العهد فرضتها ظروف سياسية  ،وما زلنا نسمع مثل
تلك الشبهات في القنوات الفضائية واملواقع الصهيونية بل العربية
في الشبكة العلمية (اإلنترنت) ووسائل االتصال املختلفة.
فهناك شبه إجماع بني املستشرقني اليهود  -خاصة  -على أن ظاهرة
االهتمام باملسجد األقصى واألرض املقدسة ،وتأكيد مكانتهما في
اإلسالم إمنا منت وترعرعت مع قيام الدولة األموية ،وذلك لغايات
ومكاسب سعى حكام األمويني لتحقيقها !!
فقد أش��اع األكادمييون اليهود أن معاوية بن
أب��ي س�ف�ي��ان  -رض��ي ال �ل��ه ع�ن��ه – ه��و الذي
ابتدع هذا الوصف ألرض القدس وفلسطني
نكاية مبعارضيه وتثبيتاً ألرك ��ان حكمه في
بالد الشام!! ؛ يقول إسحق حسون  -الباحث
اليهودي« :-إن معاوية الذي بويع باخلالفة في
القدس هو الذي أسمى القدس وبالد الشام:
األرض امل�ق��دس��ة !! وأش ��اع ع��ن ال�ق��دس أنها
أرض احملشر واملنشر».
و َردد تلك املقولة بعض الكتاب العرب الذين
قالوا« :إن قدسية القدس واملسجد األقصى
ف��ي اإلس �ل�ام ح��دي�ث��ة ال�ع�ه��د ج ��دا ،وأن كتب
التاريخ ال تذكر أن أحدا من اخللفاء الراشدين
قد فكر أو ادعى قدسية القدس أو تفضيلها
على يثرب عاصمة اخلالفة» !!
ب��ل بعضهم ذه��ب ألب�ع��د م��ن ذل��ك ب�ق��ول��ه :إن
مكانتها ب��دأت بعد أن ح��رره��ا ص�لاح الدين
األي��وب��ي؛ وأس�م��اه��ا :األرض املقدسة !! وإن

ص�لاح ال��دي��ن ل��م يخرج بنية حترير القدس،
وإمن � ��ا ل �ي �ح��ارب ج��ي��وش دوي��ل��ات فلسطني
وممالكها ،وهي حرب جتارية توسعية ال عالقة
لها بالدين وال بالقدسية !!
وع��داوة الباطنية ملعاوية ولبني أمية وكرههم
لهم دفعهم لذ ّم دورهم في إعادة بناء املسجد
األقصى وإعمارهم للقدس مبنشآت جديدة ؛
وذكروا الروايات  -اخلاصة بهم  -للتقليل من
شأن املسجد األقصى ،وإعطاء أماكن أخرى
مكانة عظيمة تفوق مكانة املسجد األقصى
وفضله !!
فاستعان اليهود بكل النصوص واألق��وال التي
ح ��اول الشيعة ب�ه��ا م�ح��ارب��ة م�ع��اوي��ة ب��ن أبي
سفيان واخللفاء األمويني ،واستغلوا هذه التهم
ليدللوا على أن هناك من سبقهم القول بأن
مسمى القدس ومكانتها حديثة العهد !! لبث
السموم لتوهني الثوابت في نفوس أهل السنة
واجلماعة.

وال��رد على تلك األق��وال الواهية نلخصه
باآلتي:
لله در «املسجد األق �ص��ى» ،م��ع أن��ه أول قبلة
للمسلمني ،وث��ان��ي مسجد وض��ع ف��ي األرض،
وثالث املساجد التي يشد إليها الرحال ،فقد
اجتمع على التقليل من شأنه الباحثون اليهود
في مؤلفاتهم ،والكتاب العلمانيون في صحفهم،
وال� �ف ��رق ال�ب��اط�ن�ي��ة ف��ي أق��وال��ه��ا؛ ألن شأنه
عظيم ومكانته راس�خ��ة ف��ي قلوب املسلمني،
ومهما عملوا وسطروا ،إال أن دف��اع املسلمني
الصادقني يؤرق مضاجعهم ،وتضطرب أمامها
أقوالهم وكتاباتهم.
( )1تناسى هؤالء أن املسجد األقصى والقدس
وفلسطني مقدسة منذ القِ دم ،ألم يسمعوا أو
ي�ق��رؤوا أن األرض املقدسة ج��اء ذكرهما في
العديد من اآليات في كتاب الله عز وجل ،قال
ض مْال ُ َق َّد َس َة ا ّلَتِي
تعالى{ :يَا َق ْو ِم ا ْدخُ لُوا الأْ َ ْر َ
َكت ََب اللَّ ُه لَ ُك ْم َولاَ تَ ْرتَ ّ ُدوا َعلَى أَ ْدبَارِ ُك ْم َفتَنْ َق ِلبُوا
َخ ِ
اسرِ ي َن} (املائدة .)21 :وهو خطاب موسى
عليه السالم لقومه ،قبل حلول بني إسرائيل
في فلسطني ،وقبل أنبياء بني إسرائيل الذين
يزعم اليهود وراثتهم .والبركة كانت قبل إبراهيم
عليه السالم ،قال تعالى عن إبراهيم ولوط:
نيْنَاهُ َولُ ً
{ َو جَ َّ
وطا ِإلَى الأْ َ ْر ِض ا ّلَتِي بَا َر ْكنَا فِ ي َها
ِلل ْ َعالمَ ِ نيَ} (األنبياء .)71 :وتلك البركة كانت
فيها؛ قبل إبراهيم عليه السالم؛ ولذلك سكن
اليبوسيون بجوارها ،وع��داوة الشيعة ملعاوية
ولبني أمية وكرههم لهم دفعهم لذ ّم دورهم في
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إعادة بناء املسجد األقصى وإعمارهم للقدس
ول��م يسكنوا فيها؛ ألنها محل للعبادة .وقال
ِسلَيْ َما َن ال� ِ ّ�ري� َح َع ِ
اص َف ًة تجَْ رِ ي
سبحانهَ { :ول ُ
ِب َأ ْمرِ ِه ِإلَى الأْ َ ْر ِض ا ّلَتِي بَا َر ْكنَا فِ ي َها َو ُكنَّا ِب ُك ِ ّل
َش � ْ�يءٍ َع �المِ ِ�ينَ} (األن�ب�ي��اء ،)71 :وق��ال تعالى:
{ َو َج َعلْنَا بَيْنَ ُه ْم َوبَ�َْي�نْ الْ ُق َرى ا ّلَتِي بَا َر ْكنَا فِ ي َها
السيْ َر ِسي ُروا فِ ي َها
ُق ًرى َظاهِ َر ًة َو َق َّد ْرنَا فِ ي َها َّ
لَ َيال َِي َوأَ ّيَا ًما آَمِ ِننيَ} (سبأ.)18 :
(  ) 2ألم يكن من تعظيم موسى عليه السالم
ل�لأرض املقدسة أن س��أل الله تبارك وتعالى
ع�ن��د امل ��وت أن ي��دن�ي��ه م�ن�ه��ا ،روى مسلم في
صحيحه مرفوعاً« :فسأل الله تعالى أن يدنيه
من األرض املقدسة رمية بحجر ،فلو كنت ثم
ألريتكم قبره إلى جانب الطريق حتت الكثيب
األحمر»؟!
قال النووي« :وأم��ا سؤاله – أي موسى عليه
السالم – اإلدناء من األرض املقدسة فلشرفها،
وفضيلة م��ن فيها م��ن املدفونني م��ن األنبياء
وغيرهم».
وقد أف��رد البخاري في صحيحه بابا أسماه:
«ب��اب من أح��ب الدفن في األرض املقدسة».
ومما أجمع عليه علماء األمة أن فلسطني من
األرض املقدسة وتواتر هذا اللفظ عند احملدثني
والفقهاء ،وفي كتب الصحاح واألسانيد ،ولم
ينكره أحد.
واستدل بعض املشككني باألحاديث التي نصت
على أن «األرض ال تقدس أحداً» ،فقالوا :هذا
من إنكار تلك العبارة وذل��ك املسمى!! ونقلوا
قول صعصعة بن صوحان العبدي حينما قدِ م
م��ن ال�ع��راق إل��ى ال�ش��ام فقال معاوية :قدمتم
األرض املقدسة ،فرد صعصعة بأن األرض ال
تقدس أحداً.
وج ��اءت رواي ��ة مشابهة ف��ي مصنف اب��ن أبي
شيبة « :كتب أب��و ال� ��درداء إل��ى س�ل�م��ان :أما
بعد فإني أدعوك إلى األرض املقدسة وأرض
اجلهاد ؛ فكتب إليه سلمان :أما بعد فإنك قد
كتبت إلي تدعوني إلى األرض املقدسة وأرض
اجلهاد ،ولعمري ما األرض تقدس أهلها ،ولكن
املرء يقدسه عمله».
واإلن�ك��ار هنا على من فهم أن األرض تقدس
اإلنسان ،وفي شريعتنا الغراء األرض ال تقدس
أهلها ،وإمنا يقدس اإلنسان عمله ،وهذا مما

ال خالف عليه بني املسلمني ،وال يتعارض مع
تسمية بالد الشام :األرض املقدسة.
قال ابن بطال في شرحه (« )424/19وأجمع
أهل الشرائع على أن الله قدسها ،وقد شاهدوا
فيها امل �ع��اص��ي ،وال �ك �ف��ر ،وال �ك��ذب ،ول��م يكن
تقديسها مما مينع فيها املعاصي» .
(  ) 3وف ��ي احل��دي��ث ال�ص�ح�ي��ح أن املسجد
األقصى قدسيته قدمية ؛ فهـو ثـاني املساجد
وضعاً في األرض بعد املسجد احلـرام ،فعن
أبي ذر رضي الله عنه قال« :قلت :يا رسول الله
أي مسجد وضع في األرض أو َل؟ قال :املسجد
احل� ��رام .ق ��ال :ق �ل��ت :ث��م أي؟ ق ��ال :املسجد
األق�ص��ى ق�ل��ت :ك��م ك��ان بينهما؟ ق��ال أربعون
سنة ثم أينما أدركتك الصالة بع ُد فصله ،فإن
الفضل فيه» رواه البخاري.
وك �ي��ف ت �ك��ون م�ك��ان�ت��ه ح��دي�ث��ة وه ��و أول قبلة
للمسلمني؟! أخرج البخاري ومسلم بالسند إلى
البراء بن ع��ازب رض��ي الله عنه ق��ال :صليت
م��ع رس ��ول ال �ل��ه [ ن�ح��و ب�ي��ت امل �ق��دس ستة
عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم صرفنا
إلى القبلة « .وحتويل القبلة لم يلغ مكانته ،بل
بقيت مكانته عظيمة في قلوب املسلمني وفي
الشرع اإلسالمي.
(  ) 4وقد أثنى النبي [ على فضل املسجد
األق �ص��ى وع�ظ��م ش��أن��ه ،وأخ �ب��ر بتعلق قلوب
املسلمني به لدرجة أنه يتمنى املسلم أن يكون
له موضع صغير يطل منه على املسجد األقصى
أو ي��راه منه ،ويكون ذلك عنده أحب إليه من
الدنيا وم��ا فيها ،فعن أب��ي ذر – رض��ي الله
عنه – قال« :تذاكرنا عند رسول الله [ أيهما
أفضل :أمسجد رس��ول الله أم بيت املقدس؟
ف�ق��ال رس��ول ال�ل��ه [« :ص�ل�اة ف��ي مسجدي
أفضل من أربع صلوات فيه ،ولنعم املصلى هو،
وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من

األدلة التي اعتمد
عليها املشككون تتأرجح
بني تأويل فاسد آلية
وحديث موضوع

األرض حيث يرى منه بيت املقدس خير له من
الدنيا جميعا» .ق��ال :أو ق��ال خير من الدنيا
وم��ا فيها» .أخرجه احلاكم وصححه ووافقه
الذهبي واأللباني.
وبشر النبي [ بفتحه قبل أن يفتح ،وتلك
البشرى من أعالم النبوة ،فعن عوف بن مالك
ق ��ال أت �ي��ت ال�ن�ب��ي [ ف��ي غ���زوة ت �ب��وك وهو
ف��ي قبة م��ن أَدم ،ف�ق��ال :إع��دد ستاً ب�ين يدي
الساعة -:ذكر منها  ،-ثم فتح بيت املقدس»
رواه البخاري.
(  ) 5وأجمع أهل العلم على استحباب زيارة
املسجد األقصى وال�ص�لاة فيه ،وأن الرحال
ال تشد إال إل��ى ثالثة مساجد منها املسجد
األق�ص��ى ،وتلك املساجد الثالثة لها الفضل
ع �ل��ى غ �ي��ره��ا م ��ن امل��س��اج��د؛ ف �ق��د ث �ب��ت في
الصحيحني م��ن رواي ��ة أب��ي ه��ري��رة أن رسول
الله [ ق��ال« :ال تشد الرحال إال إل��ى ثالثة
مساجد :املسجد احل��رام ،واملسجد األقصى،
ومسجدي هذا» قال النووي في «شرح صحيح
مسلم»« :فيه بيان عظيم فضيلة هذه املساجد
الثالثة وميزتها على غيرها؛ لكونها مساجد

املسجد األقصى أول قبلة
للمسلمني وحتويل القبلة لم
يلغ مكانته ،بل بقيت مكانته
عظيمة في قلوب املسلمني
وفي الشرع اإلسالمي
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األنبياء -صلوات الله وسالمه عليهم -ولفضل
ال �ص�لاة ف�ي�ه��ا ،وفضيلة ش��د ال��رح��ال إليها؛
ألن معناه عند جمهور العلماء :ال فضيلة في
شد الرحال إلى مسجد غيرها ،وقال الشيخ
أبو محمد اجلويني من أصحابنا :يحرم شد
الرحال إلى غيرها».
وق��ال احلافظ في «الفتح» (« :)603/3وفي
احلديث فضيلة ه��ذه املساجد ومزيتها على
غيرها لكونها مساجد األنبياء ،وألن األول قبلة
الناس وإليه حجهم ،والثاني ك��ان قبلة األمم
السالفة ،والثالث أسس على التقوى».
وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله-
عن حكم زيارة بيت املقدس والصالة فيه فقال:
ثبت ف��ي الصحيحني ع��ن النبي [ أن��ه قال:
«ال تشد الرحال » ....وهو في الصحيحني من
حديث أبي سعيد وأبي هريرة وقد روي من طرق
أخ��رى ،وهو حديث مستفيض متلقى بالقبول،
أجمع أه��ل العلم على صحته وتلقيه بالقبول
والتصديق ،واتفق علماء املسلمني على استحباب
السفر إلى بيت املقدس للعبادة املشروعة فيه،
وكان ابن عمر يأتي إليه فيصلي.

(  ) 6والصالة في املسجد األقصى لها فضل
كبير ،فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن
النبي [ ق��ال« :ملا فرغ سليمان بن داود من
بناء بيت املقدس سأل الله ثالثاً :حكما يصادف
حكمه ،وملكاً ال ينبغي ألحد من بعده ،وأال يأتي
هذا املسجد أحد ال يريد إال الصالة فيه إال
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي [
«أم��ا اثنتان فقد أعطيهما ،وأرج��و أن يكون
أعطي الثالثة» .رواه النسائي وابن ماجه.
(  ) 7وشد الكثير من الصحابة الرحال للصالة
ف��ي املسجد األق �ص��ى ،ودخ �ل��ه م��ن الصحابة
رضي الله عنهم جمـع كثير ،شـدوا الرحال إليه
وقصدوه بالسكن والعبادة والوعـظ واإلرشاد،
منهـم :أبو عبيدة بن اجلراح ،وكان القائد العام
جليوش الفتح في الشام ،وبالل بن رباح ،شهد
فتح بيت املقدس مع عمر بن اخلطاب ،وأذن في
املسجد األقصى ،ومعاذ بن جبل ،استخلفه أبو
عبيدة على الناس بعد موته ،وخالد بن الوليد،
سيف ال�ل��ه املسلول شهد فتح بيت املقدس،
وعبادة بن الصامت وه��و أول من ول��ي قضاء
فلسطني سكن بيت املقدس ودفن فيها ،ومتيم
بن أوس الداري ،وعبد الله بن سالم ،قدم بيت
املقدس ،وشهد فتحها ،وهو من املشهود لهم
باجلنة ،وغيرهم الكثير الكثير.
(  ) 8ومتيز املسجد األقصى وموطنه عن كل
امل��دائ��ن التي فتحها املسلمون ؛ فهي البلدة
الوحيدة التي خرج اخلليفة الراشد عمر بن
اخل �ط��اب رض��ي ال�ل��ه عنه م��ن امل��دي�ن��ة لتسلم
مفاتيحها ،وبنى املصلى في ساحات املسجد
�س��ر الله
األق �ص��ى  -س�ن��ة 15ه� �ـ  -ب�ع��د أن يَ� َ
للمسلمني فتح بيت امل�ق��دس ،وأوق��ف أرضها
املباركة لتكون أمانة في عنق األم��ة إلى قيام
ال�س��اع��ة ،وب��ذل أت�ب��اع رس��ول ال�ل��ه محمد [

أرواحهم لطرد الروم والصليبيني منه ،ودفعوا
تسع حمالت صليبية عنه ،بقيادة ن��ور الدين
م �ح �م��ود ب��ن زن �ك��ي ،وص �ل�اح ال��دي��ن األيوبي
رح�م�ه��م ال�ل��ه وغ�ي��ره��م م��ن احل �ك��ام املسلمني
الذين ق��ادوا املجاهدين املسلمني حتى حتقق
على أيديهم حترير بيت املقدس بعد  91عاماً
من اغتصابها؛ ألن مكانة األقصى والقدس في
القلوب ،ومن أرض املسلمني املباركة ،وهذا من
عقيدتنا ،ول��ن ينجح األع��داء في انتزاع هذه
احملبة مهما أشاعوا من األكاذيب.
(  ) 9واألدل� ��ة واألق� ��وال ال�ت��ي اع�ت�م��د عليها
املشككون تتأرجح م��ا ب�ين ت��أوي��ل ف��اس��د آلية
كرمية ،أو حديث موضوع لم يصح ،أو رواية
من م��ؤرخ حاقد منافس لم يذكرها غيره من
املؤرخني ،أو عبارة غير مسندة اقتطعوها من
هنا أو هناك ؛ وتفتقت قريحة أحدهم وكتب:
«أن��ه ل��م يكن ل��ه – أي :للمسجد األق�ص��ى -
وج��ود قبل عمارة عبد امل�ل��ك»!! وق��د ورد في
الصحيحني العديد من األحاديث النبوية التي
تؤكد وجود املسجد األقصى في بيت املقدس
وقبل اإلسالم.
(  ) 10وخ�ت��ام�اً ن�ق��ول للباحثني ال�ي�ه��ود وملن
سبقهم م��ن املستشرقني ومل��ن يلحق بهم من
ال�ف��رق الباطنية :إن أح��داً م��ن الصحابة وال
التابعني وال غيرهم من علماء األمة قال بهذا
القول ،وإن ما فهموه من اآلية واألحاديث أنه
في األرض املقدسة ،وتلقت األمة هذا الفهم
من بعدهم على مدى أربعة عشر قرناً جميعاً
أئمة وأصحاباً وتابعني ومحدثني وفقهاء وعلماء
بالقبول ،ولم ينكر أحد ذلك املُسمى.
فمهما حاولتم دس السم فلن تفلحوا؛ فقلوب
الصحابة كانت تواقة لفتح بيت املقدس قبل أن
تفتح بالد الشام ؛ وكان أصحاب رسول الله [
يدركون أن األرض املقدسة املذكورة في القرآن
الكرمي هي أرض القدس وفلسطني .ونحمد الله
تعالى أننا لسنا نحن الذين أسمينا أرض املسجد
األقصى باألرض املقدسة ،وإمنا االسم من الله
السميع البصير ،ولسنا نحن الذين نزعم أن
الرسول [ أسري به من املسجد احلرام إلى
املسجد األقصى ،وإمنا هي احلقيقة الناصعة
في صريح كالم الله تعالى في كتابه الكرمي،
وفي السنة الصحيحة املتواترة.

41

حــــوار
الشيخ الدكتور عصام العويد :األصل في خطاب القرآن أنه موجه إلى القلب
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القلب سر من أسرار اهلل في األرض
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ون الْقُ ْر َآ َن
قال الله تعالىَ َ{ :أف اَل َي َت َد َّب ُر َ
يه
َو َل ْو َك َ
ان ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر ال َل ِّه َل َو َج ُدوا ِف ِ
يرا} (النساء ،)82 :قال
ْ
اخ ِت اَل ًفا َك ِث ً
اإلمام السعدي –رحمه الله -في تفسير
هذه اآلية :يأمر تعالى بتدبر كتابه ،وهو
التأمل في معانيه ،وأعمال الفكر فيه،
وفي مبادئه وعواقبه ،ولوازم ذلك؛ فإن
تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم واملعارف،
وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه
جميع العلوم ،وبه يزداد اإلميان في
يعرف
القلب وترسخ شجرته؛ فإنه
ِّ
بالرب املعبود ،وما له من صفات الكمال،
ويعرف
وما ينزه عنه من سمات النقص،
ِّ
الطريق املوصلة إليه وصفة أهلها ،وما
ويعرف العدو
لهم عند القدوم عليه،
ِّ
الذي هو العدو على احلقيقة ،والطريق
املوصلة إلى العذاب ،وصفة أهلها ،وما لهم
عند وجود أسباب العقاب.
وكلما ازداد العبد تأمال فيه ازداد علما
وعمال وبصيرة؛ لذلك أمر الله بذلك
وحث عليه وأخبر أنه هو املقصود بإنزال
اب َأنزلْنَ ُاه
القرآن ،كما قال تعالىِ :
{ك َت ٌ
ُ
ِإ َل ْي َك ُم َب َار ٌك ِل َي َّد َّب ُروا َآي ِات ِه َو ِل َي َت َذ َّك َر أ ُ
ولو
ون
اب} ،وقال تعالىَ { :أ َفال َي َت َد َّب ُر َ
األل َْب ِ
َ
ُ
َ
ُ
وب َأقْ فَ ُال َها}.
ل
ق
ى
ل
ع
م
أ
آن
الْقُ ْر َ ْ َ
ٍ
من هنا كان البد لنا من وقفة مع هذا
املوضوع املهم ،وكان من خير من نقف
معه حول موضوع «فن تدبر القرآن» هو
الشيخ الدكتور /عصام بن صالح العويد
–حفظه الله تعالى -العضو املؤسس في
الهيئة العاملية لتدبر القرآن الكرمي،
وصاحب كتاب «فن التدبر» ،وقد وفقنا
الله تعالى لهذا اللقاء في التعريف بهذا
الكتاب ،وكيفية تدبر القرآن الكرمي وفق
منهج السلف الكرام رضي الله عنهم
أجمعني.

حاوره /وليد دويدار
> ب��داي��ة ن���ود أن ن��س��أل ع��ن رسالتكم
املوسومة بـ» فن التدبر»؟
< احل �م��د ل �ل��ه ،وال� �ص�ل�اة وال� �س�ل�ام على
رس��ول الله ،وعلى آله وصحبه ومن وااله،
وبعد ،فرسالة «فن التدبر» ،هي الرسالة
األولى ضمن مشروع (تقريب فهم القرآن)،
كتبتها لعموم املسلمني ،لكل ق��ارئ للقرآن
يلتمس منه احلياة والهداية ،والعلم والنور،
واالن �ش��راح وال �س �ع��ادةَ ،وامل �ف��از ف��ي الدنيا
واآلخ ��رة ،وه��ي متثل (املستوى األول) ملن
أراد أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل
توخيت فيها الوضوح ما
الله وخاصته ،وقد
ُ
استطعت إلى ذلك سبيال.
حسن ،وأن
بقبول
فأسأل الله أن يتقبلها
ٍ
ٍ
يج َعلها ذُخْ راً أفر ُح بها حني ألقاه.
> يشتكي البعض من عدم وج��ود لذة
عنده عندما يقرأ القرآن ،فما السبب،
وما احلل؟
< املسلمون مع القرآن ثالثة:
 -1ق�س��م أع ��رض ع��ن ك�ت��اب ال�ل��ه وهؤالء
خُ صماء رسول الله[ يوم القيامةَ { :و َقا َل
ال َّر ُسو ُل يَا َر ِ ّب ِإ َّن َق ْومِ ي اتَ َّخ ُذوا َه َذا الْ ُق ْرآ َن

َم ْه ُجو ًرا} (الفرقان.)30 :
 -2وقسم يتلو كتاب الله تعالى لكنه لم
يستشعر عظمته ،ولم يُدرك حقيقته ،ولم
يقف على سلطانه ،ولم يَدْرِ أين إعجازه،
ومن أجله كانت هذه الرسالة التي كتبتها
باسم فن التدبر.
 -3وقسم يُراجع كتب التفسير ،وله همة
ف��ي فهم كتاب ال�ل��ه ،لكنه يشعر بأنه ما
زال بعيداً عن التدبر احلق لهذا الكتاب
العظيم.
فالسبب الرئيس لعدم الشعور بهذه اللذة
عند ت�لاوة ال�ق��رآن ه��و ع��دم الفهم احلق
لهذا ال�ق��رآن املنزل من ل��دن حكيم عليم
{ َو ِإ ّنَ َك لَتُل َ َقّى الْ ُق ْرآ َن مِ ن ّلَ ُد ْن َحكِ ٍيم َعل ٍِيم}
(النمل.)6 :
فالبد من هذا الفهم ـ بقدر طاقتك ـ وإال
فلن تبلغ ُم��رادك في الصالح واإلصالح
في الدنيا ،وال في الرفعة والدرجات في
اآلخرة.
> وكيف نحقق الفهم احلق القرآن؟
< بإتباع منهج الذين قال فيهم الله عز
وج��لُ ّ { :م� َ�ح� َّم� ٌد َّر ُس ��و ُل ال�لَّ��هِ َوا ّلَ��ذِ ي � َن َم َع ُه

الضيف في سطور

هو الشيخ الدكتور عصام بن صالح بن محمد العويد السبيعي نسبا الرسي موطنا،
والرس إحدى مدن القصيم.
حفظ القرآن وبدأ في حضور دروس العلم مواظبا عليها في سن الثانية عشرة .
كما حضر عند الشيخ سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز والعالمة الفقيه ابن
عثيمني والعالمة ابن جبرين وغيرهم رحم الله اجلميع.
تخصصه األكادميي في السنة النبوية وعلومها ،أستاذ في جامعة اإلم��ام محمد بن
سعود اإلسالمية في قسم السنة وعلومها ،وهواه العلمي والدعوي في القرآن وتدبره.
ويعمل كعضو مؤسس في الهيئة العاملية لتدبر القرآن الكرمي.
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أَ ِش�� َّداء َعلَى الْ ُك َّفارِ ُر َح َماء بَيْنَ ُه ْم تَ� َرا ُه� ْم ُر َّك ًعا
ض َوا ًنا ِسي َما ُه ْم
ُس َّج ًدا يَبْتَغُو َن َف ْضال ِ ّم َن اللَّهِ َورِ ْ
الس ُجودِ } (الفتح،)29 :
فِ ي ُو ُجوهِ هِ م ِ ّم� ْن أَثَ��رِ ّ ُ
وقال فيهم[ كما في الصحيحني عن عِ ْم َرا َن
بْن ُح َصينْ ٍ َ :
«خيْ ُر أ ُ َّمتِي َق ْرنِي ثُ َّم ا ّلَذِ ي َن يَلُونَ ُه ْم
ثُ َّم ا ّلَذِ ي َن يَلُونَ ُه ْم» فال محيد وال مناص من اتباع
منهجهم في تعلّ ُمنا وتعلِيمنا للقرآن.
> وما هو منهجهم في فهم القرآن؟
< كان السلف  -رحمهم الله  -من عظيم فقههم
يتعلمون اإلميان قبل أن يتعلموا القرآن ،يتعلمون
صغار العلم قبل كباره ،ميتثلون قبل أن يستكثروا؛
فينبغي أن نسير على طريقتهم في ذلك.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
تعلمنا اإلميان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إمياناً،
وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون اإلميان.
وقد ورد عنه أيضاً أنه قال :إنا كنا صدور هذه
األم��ة وك��ان ال��رج��ل م��ن خ�ي��ار أص �ح��اب رسول
الله[ وصاحليهم ما يقيم إال سورة من القرآن
أو شبه ذلك ،وكان القرآن ثقيال عليهم  ،ورزقوا
علما به وعمال ،وإن آخر هذه األمة يخف عليهم
القرآن حتى يقرأه الصبي والعجمي ال يعلمون
منه شيئاً.
وقد وصف الصحابة حال قلوبهم أول سماعهم
للقرآن ،ففي الصحيحني عن محمد بن جبير بن
مطعم عن أبيه قال :سمعت النبي[ يقرأ في
املغرب بالطور فلما بلغ هذه اآلية{ :أَ ْم خُ ِلقُوا مِ ْن
َغيْرِ َش ْيءٍ أَ ْم ُه ُم خْ َ
الس َم َو ِ
ات
الا ِلقُو َن أَ ْم َخلَقُوا َّ
ض بَل ال يُوقِ نُو َن أَ ْم عِ ن َد ُه ْم َخزَا ِئ ُن َر ِ ّب َك أَ ْم
َواألَ ْر َ
ُه ُم المْ ُ َصيْ ِط ُرونَ} (الطور ،)37 - 35 :كاد قلبي
أن يطير.
> هل ميكن اكتساب فن التدبر للقرآن؟
< نعم ،هذا الفن ميكن اكتسابه من خالل مراعاة
هذه املراحل اخلمس:
املرحلة األول��ى :الب��د من اليقني التـ َّام أن��ك مع
القرآن حي وبدونه م ِ ّيت ،مبص ٌر وبدونه أعمى،
مهتد وبدونه ضال.
ولذا كان وصف القرآن للمعرضني عنه في غاية
الشدة من التَّن ُقّص والذم ،وخذ مث ً
ِّ
ال واحداً على
ذلك :قال الله عز وجلَ { :ف َما لَ ُه ْم َعنِ ال ّتَذْكِ َر ِة
ني َك َأ ّنَ ُه ْم ُح ُم ٌر ّ ُم ْستَنفِ َرةٌ َف َّر ْت مِ ن َق ْس َو َرةٍ }
ُم ْعرِ ِض َ
(املدثر.)51 - 49 :
واملرحلة الثانية :األصل في خطاب القرآن أنه

موجه إلى القلب .والقلب س ٌر من أسرار الله في
األرض كما قال القائل:
للقلب س ٌر ليس يعرف قدره
إال الذي آتاه لإلنسان
وقد ُوصفت ق��راءة الفضيل بن عياض -رحمه
الله  -فقيل :كانت قراءته للقرآن قراء ًة حزينة
شهية بطيئة مترسلة ،كأنه يخاطب إنساناً.
بي أن القلب هو املخاطب بدءاً بالقرآن،
ومما يُ ِ نّ
أ ّن القرآن نزل أوالً على القلب :يقول الله تعالى:
ني
{ َو ِإ ّنَ� ُه لَتَنزِ ي ُل َر ِ ّب الْ َعالمَ ِ َ
ني نَ َز َل ِبهِ ال ّ ُرو ُح األَمِ ُ
َعلَى َقلْب َ
ِك ِلتَ ُكو َن مِ � َن المْ ُ�ن��ذِ رِ ي� َن ِبل َِس ٍان َع َرب ٍ ِّي
ِني} (الشعراء.)195 - 192 :
ّ ُمب ٍ
واملرحلة الثالثة لفن التدبر :كيف نقرأ القرآن؟
م��ن عظيم ش��أن ال �ق��رآن ع�ن��د ال ��ذي ت�ك�لّ��م به
سبحانه ،أن كيفية ال �ق��راءة ل��م تُ�ت��رك ل�ن��ا ،بل
ج��اء القرآن بالكيفية التي تكون عليها قرآته،
ّاس
قال تعالىَ { :و ُق ْرآناً َف َر ْقنَاهُ ِلتَ ْق َرأَهُ َعلَى النَ ِ
َعلَى ُم ْك ٍث َونَ َّزلْنَاهُ تَنزِ ي ً
ال} (اإلسراء ،)106 :وهو
أمر باملكث وت��رك العجلة عند ال�ق��راءة ،ويروى
عن مجاهد بن جبر  -رحمه الله  -أن��ه ُسئل
ع��ن رج�ل�ين أح��ده�م��ا ق��رأ ال�ب�ق��رة وآل عمران
واآلخر قرأ البقرة ،وقيامهما واحد ،وركوعهما
وس�ج��وده�م��ا واح ��د ،وجلوسهما واح ��د ،أيهما
أفضل؟
قال :الذي قرأ البقرة وحدها أفضل ،ثم قرأ:
ّاس َعلَى ُم ْك ٍث}.
{ َو ُق ْرآناً َف َر ْقنَاهُ ِلتَ ْق َرأَهُ َعلَى النَ ِ
وامل��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة :ب ��أي ال �ق��رآن ن �ب��دأ؟ منهج
النبي[ في تعليم أصحابه ال�ق��رآن هو تعليم
اإلمي��ان أوالً قبل تعليم األحكام ،وهي داخلة
ضمن ال�ق��اع��دة امل�ش�ه��ورة عند السلف في
التعليم «ال�ع��ال��م ال��رب��ان��ي :ه��و ال��ذي يربي
الناس بصغار العلم قبل كباره».
واملرحلة اخلامسة :كيف نستفيد من ُكتب
التفسير؟ والذي أراه لعموم املسلمني أن
يجمعوا بني كتابني هما:
املصباح املنير :وهو تفسير مختصر
يعتني باآلثار ويرتبها  ،وه��و يفيد
في بيان معنى الكلمة عند السلف
رضوان الله عليهم أجمعني .فإن
ك��ان املصباح املنير فيه ُع ُسر؛
ف��زب��دة التفسير لألشقر فيه
نفع كبير.

السعدي؛ ألنه
وتيسير الكرمي الرحمن للعالمة َّ
يعتني باملعاني العامة ،ومبسائل اإلميان والتربية
صرح بالعقيدة الصحيحة ،وين ِ ّبه
ونحو ذلك ،ويُ ِ ّ
على مخالفة املخالفني ل�ه��ا ،وغ�ي��ر ذل��ك مما
يحتاجه عموم املسلمني.
> ك��ل��م��ة أخ��ي��رة ي��ح��ب ال��ش��ي��خ أن يوجهها
ألهل الكويت عامة ،ولقراء مجلة الفرقان
خاصة.
< كم في القلب لكم يا أهل الكويت من اإلجالل
واحل� ��ب ،ك�ل�م��ا زرن��اك��م ازددن� ��ا ه�م��ة ومعرفة،
ففضالؤكم غ��رة ف��ي جبني اخلليج ن��زدان بكم
إذا تبارت الناس تفاخر بأشرافها ورفعت فوق
رؤوسها تيجانها.
وهنيئا لقراء «الفرقان» بفرقانهم ،فكم أبرزوا
من مهم ك��ان مطمورا ،وكشفوا من باطل كان
ملتبسا ،وح��رروا من مشتبك كان مشكال ،فهم
فرقان مدادهم من فرقان في فرقان إلى فرقان،
ففرق الله بينهم وبني ما يسوؤهم عاجال وآجال،
وجمع الله شمل اخلير لهم في الدين والدنيا
معا.
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هذه املساحة
مخصصة لك..
نتواصل من خاللها
مع همومك..
آمالك ..آرائك..
اقتراحاتك
وسوف جتد
رسالتك كل عناية
واهتمام فما عليك
إال أن ترفع قلمك
وتكتب..
فنحن
في االنتظار..

�سل�سلة كن وال تكن () 3
احلمد للّه ال��ذي خلق ك��ل ش��يء فأحسن خلقه
وترتيبه ،وأ ّدب نبينا محمدا [ فأحسن تأديبه
وبعد:
ف��إن م�ك��ارم األخ�ل�اق صفة م��ن ص�ف��ات األنبياء
والصديقني والصاحلني ،والهدف األسمى لبعثة
األنبياء عليهم السالم؛ قال رسول الله [« :إمنا
بُعثت ألمتم مكارم األخالق» رواه مالك.
كن ذا خلق كرمي وال تكن ذا خلق ذميم
ل�ق��د دع��ا اإلس�ل�ام إل��ى اخل�ل�اق ال�ك��رمي��ة وحث
عليها؛ قال الله تعالى{ :وقل لعبادي يقولوا التي
ه��ي أح�س��ن} وكما أن ال��دي��ن كله خُ لق وا ُ
خللق
عبادة عظيمة من ُجبل عليها ال يُخزيه الله أبداً؛
ألن��ه بسط ال��وج��ه وب��ذل امل �ع��روف وك��ف األذى،
وقوام الشخص املسلم الذي يزينه األدب واحلياء،
وليس أروع وال أجمل وال أكمل من ا ُ
خللق الكرمي
 ،به تتعايش وبه ترتقي وعلى طريقه تصل إلى
مبتغاك ،زي��ادة إميانك في حسن خُ لقك ،وفيه
أي�ض�اً ك�م��ال ال�ق�ب��ول ل�لأع�م��ال ال�ص��احل��ة ،لقول
النبي [« :أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقا»
الترمذي.
ُ
فمن زاد عليك في اخللق زاد عليك في الدين،
فبحسن ا ُ
خللق تنال الرضا من رب العاملني ومن
ثم يُوضع لك القبول بني خلق الله أجمعني ،وهذا
كله سببه أن تُخالق الناس بخلق حسن فإن فعلت
حَت��ر ُم عليك النار ق��ال [« :ح��رم على النار كل
هني لني سهل قريب من الناس» رواه أحمد ،أن
تخالق ال �ن��اس بخلق ح�س��ن ،ت�ك��ون م��ن املقربني
مبجالسة ال��رس��ول الكرمي [ ي��وم القيامة« :إن
إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة
من أحبكم ّ
أحاسنكم أخالقاً» البخاري ،أن تخالق الناس بخلق
حسن ،أبشر بهبات الله تعالى وعطاياه ،وغايتك
جنة اخللد فاجعل جميل ا ُ
خللق ديدنك وهويتك
وهواك ،فالله سبحانه جعل األخالق الفاضلة سبباً
للوصول إلى أعلى درجات اجلنان ،واقتدِ برسول
الله [ الذي كان من أحسن الناس أخالقاً ،الذي
ال سبيل إلى جنة الله ورضوانه إال بإتباعه ظاهراً
وباطناً ،وحمل النفس على ما يزينها فعليها مدار
س�ع��ادت��ك وس�ع��ة رزق ��ك ،واع �ل��م أن األخ�ل�اق هي

عنوان الشعوب واحلضارات:
وإمنا األمم األخالق ما بقيت
فإن ه ُم ذهبت أخالقهم ذهبوا
وكما ق��ال الشيخ الغزالي رحمه ال�ل��ه :األخالق
مجموعة من ال�ع��ادات والتقاليد حتيا بها األمم
كما يحيا اجلسم بأجهزته وغدده؛ فما اإلنسان إذا
جرد من ا ُ
خللق الكرمي؟ ال شيء ،فال تكن ذا خُ لق
ذميم فتتحقق فيك أسوأ اخلصال وأخس الصفات
فتنحرف نفسك عن الصواب  ،قال يحيى بن معاذ:
س��وء اخللق سيئة ال تنفع معها كثرة احلسنات،
وحسن اخللق حسن ٌة ال تضر معها كثرة السيئات.
وحسبك في خسة ه��ذا اخللق وس��وء آث��اره قول
اإلم��ام الغزالي رحمه الله :األخ�لاق السيئة هي
السموم القاتلة ،واملهلكات ال��دام�غ��ة ،واملخازي
الفاضحة ،والرذائل الواضحة ،واخلبائث املبعدة
عن ج��وار رب العاملني ،املنخرطة بصاحبها في
سلك الشياطني ،وهي األب��واب املفتوحة إلى نار
الله تعالى املوقدة التي تطلع على األفئدة.
صن النفس واحملها على ما يزينها
تعش ساملاً والقول فيك جميل
إلي وأبعدكم
قال رسول الله [« :وإن أبغضكم َّ
أس َو ُؤكم أخال ًقا» رواه أحمد.
مني في اآلخرة ْ

أبو هاجر بكري البكري

إن اإلنسان ضعيف بطبيعته ال يقدر أن
مينع الظواهر اخلارقة مثل العني والسحر
واجل��ان ،فهو معرض باإلصابة بأي واح��دة منها إال
إذا فعل ما فعل الرسول [ وأصحابه والسلف الصالح
واإلنسان العادي املوقن واملقر بهذه اخل��وراق ،فهو عن
ط��ري��ق حتصني النفس ب��اآلي��ات ال����واردة ع��ن الرسول
[ التي حتصن النفس واألذك��ار التي قالها واملعوذات
وأشياء كثيرة علمنا الرسول[ إياها.
ومن األحاديث التي ترخص الرقية وتأمر بها:
عن عائشة رضي الله عنها قالت« :أمرني رسول الله [
أن أسترقي من العني».
وعن أبي سعيد اخلدري ] قال« :كان رسول الله [
يتعوذ من اجل��ن وع�ين اإلن��س��ان ،حتى نزلت املعوذتان
فأخذ بهما وترك ما سواهما».
اخلطوات التي يحصن اإلنسان بها نفسه
أجمع العلماء على جواز الرقى والتحصني عند اجتماع
ثالثة خطوات:
 -1أن تكون بكالم الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.
 -2أن ت��ك��ون باللسان ال��ع��رب��ي أو مب��ا ي��ع��رف معناه من
غيره.
 -3أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها بل بذات الله.
قال الربيع :سألت الشافعي عن الرقية ،فقال« :ال بأس
أن يرقى بكتاب الله تعالى وما يعرف من ذكر الله».

رقية النبي [

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها :كان الرسول[ إذا
اشف
أتى مريضا أو أتي به قال« :أذهب الباس رب الناسِ ,
أنت الشافي ،ال شفاء إال شفاؤك ,شفاء ال يغادر سقما».
وعنها أيض ًا رضي الله عنها أن رس��ول الله [ كان إذا
اشتكى اإلنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح
قال النبي [ بإصبعه هكذا ووضع سبابته باألرض ثم
شفى
رفعها« :باسم الله ،تربة أرضنا ،بريقة بعضناُ ،ي َ
به سقيمنا ،بإذن ربنا».

منيرة فهد جديع

ال�سعادة حقيقة �أم وهم؟
تطرقت لهذا املوضوع ألم��ور كثيرة
منها:
أن ك��ل إن�س��ان يبحث ع��ن السعادة
وهي غاية جميع األديان واملذاهب،
واجلميع يبحث عن السعادة ولكن
كثيرا م��ن ال�ن��اس يخطئ طريقها،
وال��س��ع��ادة احل�ق�ي�ق�ي��ة ه��ي سعادة
ال��دن �ي��ا واآلخ� � ��رة ،وه��ن��اك سعادة
وهمية يجدها ال�ن��اس ف��ي تكديس
املال وجمع الثروات وبناء العقارات،
ول�لأس��ف ف�ل�ي��س ك��ل ص��اح��ب مال
سعيداً.
وه� �ن ��اك أس� �ب ��اب ك �ث �ي��رة مت �ن��ع من
حت �ق �ي��ق ال� �س� �ع���ادة م� �ث ��ل احلسد
والغيرة ,وسرعة الغضب ,والوقوع
في املعاصي ,والكبر والتعالي على
ال��ن��اس ,وت�ع�ل��ق ال�ق�ل��ب ب�غ�ي��ر الله،
وتناول املخدرات واملسكرات بهدف
ال �ه��روب م��ن الهموم ال��دن�ي��ا ,وظلم
ال��ن��اس ,وال��ت��ش��اؤم ,وس���وء الظن,
وإط�ل�اق اللسان بالغيبة والنميمة
واجلدال بالباطل ,وأصحاب السوء,
وإطالق البصر في النظر إلى حرمه
الله عز وج��ل ,واجل�ه��ل ,وسماع ما
يغضب الله من الغناء ,والغفلة.
أم ��ا ال �ع��وام��ل واألس� �ب ��اب الكفيلة
بتحقيق السعادة فتتمثل في:
 -1اإلميان بالله سبحانه وتعالى.
 -2العمل الصالح.
 -3تعلم العلم النافع.
 -4اإلمي��ان بالقضاء والقدر خيره
وش � ��ره؛ ف�ل�ا حت �ص��ل ال��س��ع��ادة إال
بالرضا بقسمته سبحانه.
 -5تتبع سيرة النبي [ والصحابة
والسلف ف��ي االجتهاد ف��ي العبادة
واإلكثار من األعمال الصاحلة من
صالة وزكاة وصدقة وذكر واستغفار

ودع��اء وصلة األرح��ام مع االهتمام
بأعمال القلوب من خ��وف وخشية
ومحبة ورج��اء وتوكل على الله حق
توكله.
 -6مجالسة أه��ل اخل�ي��ر والرفقة
الصاحلة.
قال رسول الله [« :مثل اجلليس
ال�ص��ال��ح واجل�ل�ي��س ال �س��وء كحامل
املسك ونافخ الكير» رواه البخاري
ومسلم.
 -7الزوجة الصاحلة والزوج الصالح
ق��ال رس��ول الله [« :الدنيا متاع
وخير متاعها املرأة الصاحلة».
 -8أن تعلم أن حتملك ل�لأذى من
الناس خير لك ووب��ال عليهم؛ فقد
روي أن أحد علماء السلف اغتابه
رج��ل فبحث ل��ه ع��ن ه��دي��ة جميلة
ومناسبة ،ثم ذهب إلى الذي اغتابه
وقدم له الهدية فسأله عن السبب،
ف �ق��ال ل ��ه :م��ن ص �ن��ع ل��ك معروفا
وجبت عليك مكافأته وأنت أهديت
ل��ي حسناتك وليس عندي مكافأة
لك إال من الدنيا.
 -9االلتجاء إلى الله عز وجل وكثرة
الدعاء.
ومن األدعية املأثورة في هذا املجال:
«ال �ل �ه��م أص �ل��ح ل��ي دي �ن��ي ال ��ذي هو
عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي
فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي
إليها معادي واجعل احلياة زيادة لي
في كل خير واجعل املوت راحة لي
من كل شر».
وختاماً أدعوكم جميعاً أن تلحقوا
ب��رك��ب ال �س �ع��داء ل �ت �ف��وزوا باحلياة
الطيبة بعيداً ع��ن االن �ح��دار وذلك
بتحقيق اإلميان بالله عز وجل.
للداعية  /أم شويع
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فـن اإلصــالح
بيــن الزوجــين
د .بس ــام الشـطـي

قامت وزارة العدل مشكورة بإنشاء مكاتب اإلصالح بني
الزوجني ،واختارت مجموعة متميزة تقوم بهذا الدور ،ولها
مكاتب رسمية واستشارات معتمدة يستأنس بها القاضي.
وتهدف هذه املكاتب لتأليف القلوب وتقارب وجهات النظر
وإزالة أسباب الشقاق والبغضاء والسعي إلصالح واقع البيوت
من الداخل وتوحيد األسر وإصالح ذات البني ،ولقد أمرنا الله
عز وجل باإلصالح{ :فاصلحوا بني أخويكم وأتقوا الله} ،وكان
الفاروق عمر  -رضي الله عنه  -يحبذ اإلصالح قبل الوصول إلى
القضاء ،فيقول« :ردوا اخلصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء
يحدث بني القوم الضغائن».
فالذي يقوم باإلصالح يطلب األجر والثواب ويحقن مبدأ التعاون
على البر والتقوى ويحقق مفهوم اإلخ��وة واحل��رص على توثيق
روابط املودة وإع��ادة جسور احملبة ،ويحرص على متاسك األسر
ويبذل النصيحة ويسدي التوجيه للبيوت ،ويسعى في الستر على
املسلمني وتفريج كربهم وإقالة عثراتهم ،ويحيي سنة النبي[ في
اإلص�لاح بني الزوجني ويستشعر عظم املسؤولية امللقاة عليه،
قال تعالى{ :ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه
أجراً عظيما}.
< والذي يقوم باإلصالح يكون ذا خلق ودين ومحافظا على
نفسه من الوقوع في املعاصي؛ كالفساد والفضيحة وكشف
حاجب الستر الذي أمره الله به ،وأن يتوسط بالعدل ويتحلى
باحللم وسعة البال والصبر وع��دم العجلة ،وأن يكون ذا
علم شرعي ليعالج املشكالت م��ن خ�لال وض��ع احللول
والتسويات العادلة املقترحة ،وأن يتطلف ويبني الصواب
ويسد اخللل ويصلح العوج والشرخ الذي وقع.
< الذي يقوم باإلصالح يتصف باحلياد فال مييل
مع أحد ولو كان ذا قربى وتكون لديه قدرة على
اإلقناع وقوة التأثير وعليه بالستر ،قال اإلمام
الفضيل ب��ن ع �ي��اض« :امل��ؤم��ن يستر وينصح
والفاجر يهتك ويفضح».
< ومي��ل��ك م� �ه ��ارة االس� �ت� �م ��اع واإلنصات
وال�ت�ص��ور ال�ع��ام للقضية حتى ال يكون
هناك غموض ويستعني بالله عز

وج��ل{ :إن أري��د إال اإلص�لاح ما استطعت وما توفيقي إال بالله
عليه توكلت وإليه أنيب}.
< واملصلح ميلك من الكياسة والفطانة وحسن التصرف واالستعانة
بالله والدعاء له ليوفقه ويسدده{ :وق��ال ربكم ادعوني أستجب
لكم}.
< اختيار الوقت املناسب لإلصالح لتهدئة النفوس وجبر اخلواطر
ونزع فتيل الغضب والتدرج في اإلصالح من التمهيد وجس النبض
وذك��ر فضائل التنازل عن بعض املطالب ،والسيما في القضايا
املستعصية واخلصوم املتعنتني.
< واملصلح يحذر من اليأس فال يكون قصير النفس أو ضيق الصدر،
بل عليه بالوضوح فهو مستأمن وال ينبغي أن يستعمل املعاريض
والعبارات الواسعة التي تصلح وتقرب وتغلف باآلدب واللباقة.
ولقد أجاز له الشارع احلكيم استخدام بعض عبارات التورية ،ففي
احلديث« :ليس الكذاب ال��ذي يصلح بني الناس فينمي خيرا أو
يقول خير» رواه البخاري.
< وال مينع أن ينزل الناس منازلهم ويحذر من انتقاصهم أو احلط
من قدرهم بشرط أال يؤثر على احلكم النهائي ويوصيهم بالعفو
والصفح{ :وأن تعفوا أقرب للتقوى} ويسوق لهم قصاصا ألناس
عفوا فحصل لهم من العز واخلير ما حصل.
< ض���رورة م�ع��رف��ة امل�ص�ل��ح ل�لأس�ب��اب احلقيقية ل�ل�خ�ص��ام؛ ألن
التشخيص أول ب��اب ال�ع�لاج الناجح لتقبل اإلص�ل�اح والتجاوب
السريع والوصول إلى احلق للتعامل بالعدل والرحمة واإلحسان.
ض��رورة معرفة املصلح الختالف أح��وال الناس في تعاملهم عند
النزاع واخلصومة ،فمنهم املتعنت الصلب ،ومنهم الصادق ،ومنهم
الكاذب ،ومنهم من يتأثر باملواعظ واألحاديث وثواب اآلخرة ،ومنهم
من توثر فيه املصالح الدنيوية أو املال أو اإلكرام والتقدير.
ضرورة أن يراجع املصلح ملفات النزاع حتى النهاية وليس فقط
عندما تخرج من مكتبة يغلقها ويترك للشيطان العبث وتذهب
كل اجلهود سدى.
ً
املصلح ال يفتح على نفسه أبوابا ومنافذ ،بل هو
أمام زوج وزوجة فال يتتبع أهلهم وذويهم
فتتعقد املسألة كما يتأكد من صحة
وكالة الوكيل.
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