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املراسالت

السالم عليكم
الدن  بن  أسامة  األول:  عدوهم  مبقتل  اليوم  الغربي  العالم  يحتفل 
زعيم تنظيم القاعدة، ويحق لنا أن نبن للناس بأن بن الدن قد أنتج 
كبيرة  بكوارث  وتسبب  تعالى،  الله  شرع  إقامة  في  منحرفا  منهجًا 

على املسلمن مازلنا نعاني آثارها حتى اليوم.
في سيرة الرسول] وصحابته - رضوان الله عليهم - ما يكفي من 
القصص والعبر التي تنهى عن الدخول في حرب غير متكافئة مع 
الذي  ال��غ��در  ه��ذا  ع��ن  ناهيك  معهم،  احل��ق  ك��ان  وإن  حتى  أعدائهم 
أغضب العالم كله وجعل للواليات املتحدة املسّوغات الكافية لتفعل 

ما تشاء في بلدنا بحجة محاربة اإلرهاب.
أما الشعب األفغاني املسكن الذي آوى تنظيم القاعدة واستضافه، 
فقد كان الضحية األولى لتلك االعتداءات على نيويورك وواشنطن، 
م��ن شعبه  أراض��ي��ه وق��ت��ل اآلالف  ال��غ��زو األم��ري��ك��ي على  ك��ان  حيث 
تذر،  وال  تبقي  ال  أرضه  على  أهلية  حرب  وإشعال  املالين،  وتهجير 
وإسقاط حكومته اإلسالمية وإفقار شعبه، فهل تكون الشجاعة في 
تبني االعتداءات باالختباء وسط شعب فقير ممزق وتعرضه لذلك 

األذى الكبير دون فائدة ترجى؟
ثم توالت االتهامات األمريكية لكل من هب ودب في العالم اإلسالمي 
بدعم القاعدة والحقوا التنظيمات 
في  وتدخلوا  وال���دول  اإلسالمية 
ك��ل ص��غ��ي��رة وك��ب��ي��رة ف��ي شؤون 
امل���س���ل���م���ن ح����ت����ى ت���دخ���ل���وا 
الدينية،  م��ن��اه��ج��ه��م  ف���ي 
امل��ال��ي��ة وما  وح��س��اب��ات��ه��م 
زال���وا، وح��اول��وا وق��ف مد 
التدين وإنتشار اإلسالم 
ف�����ي أوروب������������ا وب���ق���ي���ة 
إن  ب���ل  ال���ع���ال���م،  دول 
التشويه الذي أصاب 

بصورة  وت��ص��وي��ره  العالم  شعوب  م��ن  كثير  نظر  ف��ي  اإلس���الم  ص��ورة 
البشرية ويسعى  القضاء على  الذي يريد  املتطرف  الهمجي  الدين 
لسفك الدماء، هذا التشويه قد أضر بصورة اإلسالم السمحة التي 
الله تعالى فيها: }وما أرسلناك إال رحمة للعاملن{ ولوال فضل  قال 
 - املخلصن  الدعاة  جهود  ثم  لدينه  وحفظه  ورحمته  تعالى  الله 
الذين وضحوا للعالم حقيقة هذا الدين ورحمته وأنه ضد اإلرهاب 
الكثيرون وأعرضوا عن  - لوال ذلك الفتنت  وال يقر بذلك األعمال 

السعي لفهم اإلسالم والدخول فيه.
ظلم  من  للتخلص  فلسطن  شعب  وجهاد  الفلسطينية  القضية  أما 
الناس  التفت  حيث  مبقتل؛  األح��داث  تلك  أصابته  فقد  الصهاينة، 
املضطهد  الشعب  بهذا  اليهود  اجل���زارون  يفعله  وم��ا  فلسطن،  ع��ن 
وتوجهوا ملتابعة أحداث سبتمبر وما تبعها، فبدال من أن تفيد تلك 
جلهاده  مشوهة  صورة  أعطت  فإنها  الفلسطيني،  الشعب  األح��داث 
تلك  امل��ج��رم  الصهيوني  الكيان  واستغل  االح��ت��الل،  ض��د  احلقيقي 
الغربية  الضفة  مل��دن  احتالله  من  ليوسع  الناس  وغفلة  األح���داث 
وقطاع غزة وينكل بشعبها، وليقضي على كثير من عناصر املقاومة 

الفلسطينية وليحيك الدسائس واملؤامرات ضدهم.
كما استغلت اإلدارة األمريكية تلك األحداث لتضم أسماء اجلهادية 
الفلسطينية إلى قائمة املنظمات اإلرهابية التي حتاربها وتالحقها، 
انتفاضة  لدعم  املسلمة  الشعوب  جهود  من  كثيرا  أجهضت  وبذلك 
املالحقة  بسبب  الفلسطينين  وم��س��اع��دة  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب 

األمريكية املستمرة.
إن املنهج الصحيح للتغيير ال يقر بتلك اجلرائم التي ارتكبها تنظيم 
الصحيح  الطريق  ليسلكوا  للناس  احل��ق  بيان  من  والب��د  القاعدة، 
إلى اخلير ويأمرون  أمة يدعون  املنشود: }ولتكن منكم  التغيير  في 

باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون{.
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< ل��ق��د ن���ذرت ي��وم��ًا م��ن األي����ام ق��ب��ل االخ��ت��ب��ار: إذا جنحت 
أن  املتوسط  األول  الصف  إل��ى  السادس  الصف  من  وانتقلت 
أذبح ذبيحة، وقد جنحت في الدور الثاني، وليس في الدور 
أربع  علي  مضى  وق��د  ه��ذا  ال؟  أم  ذبيحة  أذب��ح  فهل  األول، 
سنوات، ولم أوف بالنذر، علمًا أنني نذرت مثل هذا النذر إذا 
جنحت وانتقلت من الصف الثالث متوسط إلى األول ثانوي، 
فهل يجوز لي أن أذبح واحدة أم اثنتن إذا جنحت إلى الصف 

األول الثانوي؟
األول،  ال��دور  في  النجاح  تنو  ول��م  النذر  أطلقت  كنت  إذا   <
فعليك أن توفي بنذرك، وأن تذبح الذبيحة لوجه الله، وتوزعها 
أنت وال أهل بيتك؛ لقول  على الفقراء، وال تأكل منها شيئاً 
النبي]: »من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي 
حديث  من  صحيحه  في  البخاري  أخرجه  يعصه«  فال  الله 

عائشة رضي الله عنها.

أما إن كنت نويت بالنذر النجاح في الدور األول، ولم تنجح 
إال في الدور الثاني، فليس عليك شيء؛ لقول النبي]: »إمنا 
األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى« متفق على صحته 
من حديث عمر بن اخلطاب رضي الله عنه، وهكذا نذرك إذا 
للثانوي عليك أن توفي به إذا جنحت؛  جنحت من املتوسط 
حلديث عائشة املتقدم، فإن كنت نويت بنذرك األول أو الثاني 
أن تذبح الذبيحة ألهل بيتك وأقاربك وجيرانك، فأنت على 

ما نويت؛ حلديث عمر املذكور آنفاً.
وينبغي لك يا أخي أال تعود إلى النذر؛ ألنه ال يرد من قدر 
الله شيئاً، وليس هو من أسباب النجاح، وقد نهى النبي] 
النذر، وق��ال: »إنه ال يأتي بخير، وإمنا يستخرج به من  عن 
البخيل«، كما ثبت في الصحيحني من حديث ابن عمر رضي 

الله عنهما، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.

 النذر ليس من أسباب النجاح

أن  بحجة  الصحوة  شباب  من  النيل  يحاولون  الناس  بعض   >
فيهم تطرفا وتزمتا، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ 

> الواجب تشجيع الشباب على اخلير وشكرهم على نشاطهم في 
اخلير، مع توجيههم إلى الرفق واحلكمة وعدم العجلة في األمور؛ 
ألن الشباب وغير الشباب يكون عندهم زيادة غيرة فيقعون فيما 
ال ينبغي؛ فالواجب توجيه الشيخ والشاب إلى أن يتثبت في األمور 
وأن يتحرى احلق في كل أعماله حتى تقع األمور منه في موقعها، 
وقد رأى رجل في عهد النبي] بعض املنكرات فحملته الغيرة لله 
على أن قال لصاحب املنكر: والله ال يغفر الله لك، فقال الله عز 
وجل: »من ذا الذي يتألى علي أال أغفر لفالن؟! إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك« رواه اإلمام مسلم في صحيحه. وما ذلك إال ألنه 
جتاوز احلد الشرعي بجزمه بأن الله ال يغفر لصاحب هذا املنكر، 
اللسان وشدة  التثبت واحل��ذر من خطر  املؤمن  يوجب على  وذلك 

الغيرة.
إنكار  واج��ب  عليهم  كلهم  وغيرهما  والشيخ  الشاب  أن  واملقصود 
املنكر لكن بالرفق واحلكمة والتقيد بنصوص الشرع، فال يزيدون 
واملعتزلة ومن سلك  فيكونون غالة كاخلوارج  الشرعي  على احلد 
ولكن  الله،  بأمر  متساهلني  جفاة  فيكونون  ينقصون  وال  سبيلهم، 
التي  لألسباب  وحتريهم  وإنكارهم  كالمهم  في  الوسط  يتحرون 

جتعل قولهم مقبوال ومؤثرا ويبتعدون عن الوسائل التي قد تنفر من 
قبول قولهم وال ينتفع بهم املجتمع لقول الله عز وجل: }َولَْو ُكنَْت 
وا ِمْن َحْوِلَك{. وقول النبي] في احلديث  ا َغِليَظ الَْقلِْب النَْفُضّ َفًظّ
الصحيح: »إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال ينزع من شيء 
إال شانه«، وقوله]: »اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم 
فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه« 

رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها.

حكم النيل من أهل الدين ووصفهم بالتطرف
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
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حكم من تأخر عن 
األذان ففضل أال يؤذن 
< مؤذن قد يتأخر عن وقت األذان فيفضل أال يؤذن 

حتى ال يحدث لبسًا عند املصلن في وقت األذان؟
فيؤذن  مكبر،  ب��دون  لكن  األذان،  يترك  أال  األول��ى   <
بدون مكبر؛ لئال يشوش على الناس، ويأتي بالواجب.

إذا رفض الشريك إخراج 
الزكاة ماذا يفعل؟

ولصاحب  ل��ه  مشتركة  أع��م��ال  ع��ل��ى  ي��ق��وم  رج���ل   >
أن  أراد  عندما  احل��ول  آخر  وفي  بإدارتها،  ويقوم  له 
هل  يفعل؟  فماذا  امللك،  صاحب  رفض  الزكاة  يخرج 

يخرج زكاة أمواله هو فقط؟
بنفسه  مطالب  كل  ه��و،  مباله  مطالب  هو  نعم،   <
وماله، لكن إذا عرف أن هذا الشخص ال يزكي فال 
يجوز له أن يتعامل معه؛ ألن هذا هو التعاون على 
للتجارة  ت  أُِع��َدّ لو  والعدوان، وعلى كل حال،  اإلثم 
فيها  يأتي  بالتقسيط  وهي  التجارة  بنية  واشتريت 

كالم أهل العلم فيمن عليه دين ينقص النصاب. 

 الفرق بين الخوارج والبغاة؟
< ما الفرق بن اخلوارج والبغاة؟

> اخل��وارج طائفة خرجت في زمن على بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
يكفرون مرتكب الكبيرة ويكفرون والة األمر تبعاً لهذا الرأي، واخلالف في 

تكفيرهم معروف بني أهل العلم.
وأما البغاة فال يكفرون بل يخرجون على األئمة لتأويل سائغ في نظرهم، 
فهؤالء ليسوا بكفار إجماعاً، لكن يجب قتالهم وكفهم حتى يفيئوا، فإذا فاؤوا 

وجب الكف عنهم. 

من فتاوى فضيلة الشيخ عبدالكرمي اخلضير

عذاب القبر 
< هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟  

> عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله]، أما في كتاب 
َغَمَراِت  امِلُوَن ِفي  الَظّ ِإِذ  تََرى  الله تعالى: }َولَ��ْو  الله فقد قال 
َزْوَن  امْلَْوِت َوامْلاَلِئَكُة بَاِسُطو أَيِْديِهْم أَْخِرُجوا أَنُْفَسُكُم الَْيْوَم جُتْ
ِقّ َوُكنْتُْم َعْن آيَاِتِه  َعَذاَب الُْهوِن مِبَا ُكنْتُْم تَُقولُوَن َعلَى اللَِّه َغيَْر احْلَ
تَْستَْكِبُروَن{، وفي قوله تعالى في آل فرعون: }النَّاُر يُْعَرُضوَن 
اَعُة أَْدِخلُوا آَل ِفْرَعْوَن أََشَدّ  َعلَيَْها ُغُدّواً َوَعِشّياً َويَْوَم تَُقوُم الَسّ
كثيرة  فهي  القبر  فيها عذاب  التي  األحاديث  وأما  الَْعَذاِب{، 
ومنها احلديث الذي يعرفه اخلاص والعام من املسلمني وهو 

القبر  بالله من عذاب جهنم ومن عذاب  قول املصلي: »أع��وذ 
وعذاب  الدجال«،  املسيح  فتنة  ومن  واملمات  احمليا  فتنة  ومن 
وال  ال��روح ورمب��ا تتصل بالبدن أحياناً  القبر في األص��ل على 
سيما حني سؤال اإلنسان عن ربه ودينه ونبيه حني دفنه فإن 
بالبدن  تتعلق  برزخية ال  إع��ادة  لكنها  إل��ى جسده  تعاد  روح��ه 
تعلقها به في الدنيا »ويسأل امليت عن ربه ونبيه ودينه، فإذا 
كان كافراً أو منافقاً قال هاه هاه ال أدري سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته؛ فيضرب مبرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها 

كل شيء إال اإلنسان ولو سمعها اإلنسان لصعق«.  

من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني رحمه الله
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المحليات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
تصريحات  أن  الصباح  محمد  الدكتور  الشيخ 
رئيس هيئة األركان اإليرانية اللواء حسن فيروز 

آبادي »ال تنم عن حسن النوايا«.
وصرح الشيخ د. محمد، قبيل مغادرته الرياض 
عقب مشاركته في االجتماع االستثنائي لوزراء 
اليمنية،  األزم��ة  حول  التعاون  مجلس  خارجية 
إيران  تتدخل  أال  هو  اآلن  إليه  نحتاج  »ما  بأن 
في شؤوننا الداخلية«، معتبرا التصريح اإليراني 
خارجاً »عما هو معقول، ويتكلم عن دول عربية 

ذات جذور ضاربة في التاريخ«.
وبعد يوم من مهاجمة آبادي دول اخلليج العربية، 
أن  يجب  التي  ب�»الدكتاتورية  أنظمتها  واصفاً 
العربي  اخلليج  أن  »ومعتبراً  تتخلى عن احلكم 
وم��ل��ك إلي����ران«، واصل  ال��ف��ارس��ي  ه��و اخلليج 
رئيس هيئة األركان اإليرانية هجومه على دول 

اخلليج، وخصوصاً على السعودية، على خلفية 
أحداث البحرين.

ونقلت وكالة األنباء اإليرانية »مهر« عن فيروز 
آبادي قوله: »إن السعودية لن حتقق أي جناح 
وغير  غيراإلنسانية  واألع��م��ال   البحرين،  في 
اإلسالمية التي يقوم بها النظام السعودي في 
البحرين ستؤدي إلى استثارة حمية املسلمني في 

السعودية، وبالتالي ستهدد أمن هذا البلد«.
»ليستا في  والسعودية  إي��ران  أن  إل��ى  أش��ار  وإذ 
مع  تتعارض  ال  السعودية  املصالح  وأن  مواجهة، 
املصالح اإليرانية«، عد رئيس األركان اإليراني أن 
»هذا البلد )السعودية( اضطرب ويشعر باخلطر 
من ثورة الشعب البحريني وحترُّك الشعب اليمني 
احملاذيني لبالده، ومن االنتفاضات الشعبية في 

مصر واألردن وليبيا وتونس«.
وأضاف: »أميركا التي متلك قاعدة عسكرية في 

محمد الصباح: التصريحات اإليرانية ال تنم عن حسن النوايا
إلى األزمة  بالقلق، ونظراً  البحرين تشعر أيضاً 
أميركا  ف��ي  الشعبي  واالع��ت��راض  االق��ت��ص��ادي��ة 
واألوضاع العاملية، فإنه ليس بوسعها شّن حرب 
ج��دي��دة؛ ل��ذا أص���درت أوام��ره��ا إل��ى السعودية 
البحرين  الشعبية في  الثورة  تقمع  بأن  عميلتها 
حتى تستطيع االحتفاظ بقاعدتها العسكرية في 

هذا البلد«.
باراك  الرئيس األميركي  في غضون ذلك، دعا 
إل��ى »اح��ت��رام احلقوق  ال��ب��ح��ري��ن،  أوب��ام��ا ملك 
احلكم  من  يومني  بعد  وذل��ك  للشعب«،  العاملية 

على أربعة متظاهرين بحرينيني باإلعدام.
العاهل  م��ع  ات��ص��ال هاتفي  ف��ي  أوب��ام��ا،  وق���ال 
البحريني حمد بن عيسى آل خليفة: إن الواليات 
مرتبط  البحرين  استقرار  أن  »تعتقد  املتحدة 
باحترام احلقوق العاملية لشعب البحرين وعمليِة 

إصالح حقيقية تلبي تطلعات كل البحرينيني«.

إحياء التراث تنظم محاضرات دعوية وشرعية باللغة الفرنسية كل أربعاء
ي���ق���ي���م م����رك����ز ال���ت���ن���وي���ر ب����اإلس����ام 
إحياء  جل��م��ع��ي��ة  ال���ت���اب���ع  ال��ن��س��ائ��ي 
من  أربعاء  يوم  كل  اإلسامي  التراث 
كل أسبوع سلسلة محاضرات دعوية 
وشرعية باللغة الفرنسية، وذلك من 

الساعة 4.30 إلى الساعة 7 مساء.
وتأتي هذه احملاضرات ضمن اجلهود 
تبذلها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  التعليمية 
مركز  خ���ال  م��ن  النسائية  اللجنة 

ال��ت��ن��وي��ر ب���اإلس���ام ال��ن��س��ائ��ي الذي 
يتبع اللجنة النسائية فرع العاصمة؛ 
على  ي��ع��م��ل  امل����رك����ز  ه�����ذا  إن  ح���ي���ث 
الناطقن  غ��ي��ر  م��ن  ف��ئ��ات  مخاطبة 
بالعربية من املسلمن وغير املسلمن 
الشرعية  األم��ور  إيصال  إل��ى  حرصا 
الفئات  األساسية عن اإلس��ام لهذه 

بلغاتهم التي يفهمونها.
أنشطة  للمركز  أن  بالذكر  اجل��دي��ر 

كثيرة ومتميزة، وخصوصا للناطقن 
ب��ال��ل��غ��ة اإلجن���ل���ي���زي���ة؛ ح��ي��ث تقيم 
اللجنة العديد من األنشطة اخلاصة 
لهم ومنها أنشطة دورية وأسبوعية، 
ك�����ذل�����ك ي����ق����ي����م امل������رك������ز أن���ش���ط���ة 
اجلاليات  م��ن  للعديد  وم��ح��اض��رات 
وبلغات  الهندية  كاجلالية  األخ��رى 
الفلبينية  اجل��ال��ي��ة  وك��ذل��ك  ع����دة، 

وجاليات أخرى.

أعلن د. فرحان عبيد الشمري رئيس جمعية 
إح��ي��اء ال��ت��راث االس��الم��ي ف��رع اجل��ه��راء عن 
تصحيح  مشروع  من  الثانية  املرحلة  تدشني 
الهاتف،  عبر  للنساء  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ت��الوة 
ح��ي��ث  إن���ه مل��ن أش���رف األع��م��ال أن تسخر 
طاقات وإمكانيات األفراد واملؤسسات لتوجيه 
جهودها اخليرة نحو خدمة ونشر كتاب الله 
والنافعة  املتاحة  واآلليات  بالوسائل  الكرمي 

لكل مسلم ومسلمة داخل بلدنا احلبيب.
وأوضح الشمري أن فرع اجلمعية بدأ بإطالق 

القرآن  م��دارس��ة  م��ش��روع  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة 
وهو  امل��ن��زل   هاتف  ع��ن طريق  للنساء  ال��ك��رمي 
يأتي امتدادا للمشاريع التي تخدم كتاب  الله، 
مبينا بأن املشروع موّجة للمرأة التي ال  تستطيع 
أو  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  احل��ض��ور شخصيا حللقات 
تعجز بسبب ظروف بيتها وأوالده��ا أن تشارك 
في برنامج املدارسة عبر تصحيح التالوة، حيث 
يشتمل املشروع مبشيئة الله على مراحل عدة، 
من  الثانية  املرحلة  تنطلق  املقبل  األسبوع  وفي 
املشروع  لتصحيح جزء تبارك وتالوته  ومتتد 

لشهر كامل وملدة ثالثة أيام من كل أسبوع.
وأشار الشمري إلى أن البرنامج يراعي ربات 
البيوت وطالبات العلم الشرعي وغيرهن في 
للمشاركة  لهن  املناسبة  األوق���ات  تخصيص 
وجود  مع  املسائية  الفترة  خ��الل  ال���دورة  في 
الشمري  واختتم  لذلك.  متخصصة  محفظة 
واإلقبال  األول��ى  املرحلة  جناح  بأن  تصريحه 
عليها دال على أهمية هذا املشروع واحلاجة 
يدفعنا  ال��ن��س��اء مم��ا  م��ن  كثير  م��ن قبل  إل��ي��ه 

لتنفيذ مراحل عديدة منه مبشيئة الله.

»تراث الجهراء« تدشن المرحلة الثانية لمشروع تصحيح التالوة للنساء عبر الهاتف
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أوضاع تحت المجهر!

قبل شهر توقعنا حل مجلس األمة بعد عودة رئيس احلكومة لتولي منصبه واليوم وبعد 
األسماء املطروحة للوزراء اجلدد في حكومة الشيخ ناصر احملمد السابعة نؤكد أن احلل 
اليوم  عليها  انقلبوا  باألمس  لها  املوالون  إنه حتى  منه حيث  أدن��ى  أو  قاب قوسني  بات 

ألسباب شخصية كحال املجاميع األخرى!
بل زادت حدة التهديدات باستخدام األداة الدستورية في وجه حكومة لم يجلس وزراؤها 
باحلل  نوابنا  يظهر شعور  ال��ذي  األم��ر  بعد!  مكاتبهم  بعضهم  يدخل  أو  مقاعدهم  على 

القريب وبالتالي البد من تطبيق املقولة غير السياسية: »اللي يحب النبي يضرب«!
          

مبروك املكافأة !
رفع  النواب  أحد  باقتراح  املواطنون  علم  للعلن  ظهورها  حتى  وباخلفاء  البرق  بسرعة 
التشريعية  اللجنة  عليه  وافقت  الذي  دينارا،  ال��ى)5750(  دينار   )2300( من  مكافآتهم 
البرملانية األسبوع املاضي لتصبح من حقهم، ولكن )ولله احلمد واملنة( شرطها ملن يفوز 

في االنتخابات القادمة ال)ربعنا( احلاليني!
ال نقول ذلك من باب احلسد ولكن من باب األسى على األداء البرملاني الرتيب الذي يدعو 
للشعارات ودغدغة املشاعر وتوزيع الهبات وإسقاط الفواتير والقروض بالكالم أكثر من 

حتقيق اإلجنازات ..حالهم حال أعضاء حكومتنا الغائبني واملغيبني!!
  قوية !

دافعت النائبة سلوى اجلسار -ويا ليتها لم تدافع- عن الكويت ضد التصريحات اإليرانية 
اجلوار  تراعي حسن  أن  إي��ران  »على  قائلة:  العربي  للخليج  ملكيتها  حول  االستفزازية 
واملواقف اإليجابية والدعم املادي واملعنوي واللوجستي الذي حظيت به من دول اخلليج 

والسيما الكويت إبان حربها مع العراق«!!
اآلخرين  مع  أخ��رى  م��رة  )تفشلنا(  أال  اجلسار  بنت  من  يحتاج  املقلوب  التصريح  ه��ذا 
فتضعف حججنا وتشمت بنا االعداء ب�)تسييسها السياسة(، وكان عليها باختصار رفعا 

لإلحراج تعيني ناطق رسمي يصرح عنها !!
        < على الطاير

القوات السورية دخلت درعا وقراها احمليطة ودكتها دكا، فقتلت من قتلت واعتقلت من اعتقلت 
السياسية  االنتقائية  اإلسالمية  اخلطابات  دول  صمت  وسط  خرجت  ثم  املتظاهرين،  من 
املستضعفني  نصيرة  اي��ران  على  الهجوم  نرفض  الدامية  األح��داث  على  تعليقا  احلماسية! 
وحامية لواء املسلمني، كونها مازالت غير متأكدة من صحة األنباء املدسوسة في سورية التي 
تضخمها االمبريالية الصهيونية الدنيئة بدليل أن )لسان( املفوه احلزبي حسن نصر الله الذي 

كثيرا ما كان )يلعلع( في أحداث البحرين خرج باجتاه دوار اللؤلؤة فتاه ولم يعد !!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

ابتسامات !!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(

جمعية إحياء التراث اإلسالمي

واملوعظة احلسنة،  الله باحلكمة  الى  النافع، وتدعو  العلم  تنشر 
والتطرف  العنف  من  وحت��ذر  والوسطية،  املعتدل  الفكر  وتؤصل 
في األفكار واألعمال، تعمر بيوت الله، وتؤوي األيتام واحملتاجني 
التي  العلم كاملدارس واجلامعات واملعاهد  وتكفلهم، تبني صروح 
تقدم العلم الدنيوي والديني، وتقيم املستشفيات واملستوصفات، 
وإنتاج  أراض��ي��ه��م  زراع���ة  على  املسلمني  وتساعد  اآلب���ار،  حتفر 
غذائهم، وتعينهم على تعلم احلرف واملهن التي يكسبون بها رزقهم 
حتى ال يكونوا عالة على أحد، وغيرها من أعمال البر واإلحسان 
الله  إلى  للدعوة  واخلير واإلميان يقوم بها رجال فرغوا حياتهم 
ومد يد العون للمسلمني، وللناس عامة؛ فإن املرافق العامة التي 
محتاج،  لكل  والتعليمة  الصحية  اخلدمة  تقدم  اجلمعية  تبنيها 
سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، واملاء يشرب منه اجلميع مسلماً 
كان أم غير مسلم وقس عليها جل اخلدمات تلك، وتسعى اجلمعية 
إلى أن تكون سبباً في هداية اإلنسان إلى اإلسالم واإلميان بالله 
وحده ال شريك له وأن محمداً عبده ورسوله دون إكراه أو إرهاب، 
بل باحلجة واإلقناع، أو أن تكون سبباً في عصمة مسلم من أن 

يرتد لضعف علمه أو استغالل فرق التنصير حلاجته.
إن استهداف جمعية إحياء التراث اإلسالمي مخطط ضد العمل 
اخليري اإلسالمي، ومحاولة وصمها باإلرهاب تهمة باطلة، كيف 
وناسها أشد الناس بعداً عنه؟! ويشهد لها تاريخها ومنهجها وسمعة 
الله  -حفظه  العيسى  ط��ارق  الكرمي  أخونا  رأسهم  وعلى  رجالها 
ورعاه- هو وجميع أعضاء مجلس إدارة اجلمعية ومديرها العام 
دينه  لنشر  واستعملهم  عليهم  الله  تفضل  رجال  فيها،  والعاملون 
األيادي  بفضل  ثم  الله،  بفضل  املسلمني  ومساعدة  إليه  والدعوة 
وصدقاتهم  بزكاتهم  ه��م  ال��ذي��ن  اخليرين  الكويت  أله��ل  البيض 
يتقربون بها إلى الله ويدفعون عن بلدنا البالء فجزى الله اجلميع 
خير اجلزاء، وكل ما أمتناه أال يكون أحد بحسن نية سببا في منع 
اخلير العميم الذي تقدمه اجلمعية املباركة لألمة عموماً وألهل 
ملنظمات غربية  وب��دون قصد  يكون عوناً  وأال  الكويت خصوصاً، 

حتارب العمل اخليري املبارك ألسباب ال تخفى على أحد.
وبارك في اجلمعية  وأهلها ومحسنيها  الكويت  الله في  فبارك 
الله  بتقوى  جميعاً  وإخ��وان��ي  نفسي  وأنصح  عليها،  والقائمني 
وصدق االخالص له والتوكل عليه واحلذر من الذنوب، وأدعوهم 
إلى إتقان عملهم وتطويره، فاملتربصون كثر والله خير حافظاً: 
}ومن يتِق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث ال يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بَاِلُغ أمره قد جعل الله لكل 
شيء قدراً{، }إن اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمنُوا إن اللََّه ال يُِحُبّ 

اٍن َكُفوٍر{. ُكَلّ َخَوّ
والله املستعان.

د. فهد صالح اخلن�ة
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درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِه ]: » َثالٌث  2137. َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي الله عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الَلّ
ِإَذا َخَرْجَن، اَل َيْنَفُع َنْفًسا ِإمَياُنَها، َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل، َأْو َكَسَبْت ِفي 

ْرِض ». ُة اْلَ اُل، َوَداَبّ َجّ ْمِس ِمْن َمْغِرِبَها، َوالَدّ ِإمَياِنَها َخْيًرا: ُطُلوُع الَشّ
الشرح: احلديث أخرجه مسلم في كتاب اإلميان )158( وبوب عليه النووي: 

باب الزمن الذي ال يُقبل فيه اإلميان.
وهو في قوله تبارك وتعالى: }هل يَنظرون إال تأتيهم املالئكُة أو يأتي ربُّك أو 
يأتي بعُض آياِت ربك يوم يأتي بعض آيات ربك اَل يَنَْفُع نَْفًسا ِإمَيانَُها لَْم تَُكْن 
آَمنَْت ِمْن َقبُْل أَْو َكَسَبْت ِفي ِإمَياِنَها َخيًْرا قل انتظروا إنا منتظرون{ وهي آية 

من سورة اإلنعام، اآلية الثامنة واخلمسني بعد املائة.
واحلديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي اجلليل، راوية حديث رسول 

الله، وحافظ سنته، وناقل هديه ملن بعده.
 قال: قال رسول الله ] » ثاَلٌث ِإَذا َخَرْجَن، اَل يَنَْفُع نَْفًسا ِإمَيانَُها لَْم تَُكْن 
آَمنَْت ِمْن َقبُْل، أَْو َكَسَبْت ِفي ِإمَياِنَها َخيًْرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال 

ودابة األرض «.

قوله: »ثالث« يعني: ثالث آيات وعالمات، واآليات هي األمور اخلارقة للعادة، 
والتي يسميها العلماء باملعجزات، وهي املعجزات الكائنة قبل يوم القيامة، وهذه 
اآليات كائتة قبل يوم القيامة، وهي دالة على قرب قيام الساعة، وتسمى أمارات 
الساعة، أو عالمات الساعة، وأشراط الساعة، وهي التي تدل على قرب قيام 
الساعة، قال تعالى: }هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها 
فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم{ )محمد: 18(. أي: فهل ينتظر هؤالء املكذبون إال 
قيام الساعة فجأة، فقد جاءت عالماتها الدالة على قربها }فأنى لهم{ فأين 

لهم وقت التوبة والتذكر، إذا جاءت الساعة، وقامت القيامة؟! 
ففيه حٌث على االستعداد للقاء الله تعالى.

وقد ذكر النبي ] في هذا احلديث هاهنا ثالث عالمات تدل على قرب قيام 
الساعة، فقال: » ثالث إذا خرجن« أي: ثالث آيات وعالمات إذا خرجن، يعني: 

إذا ظهرن للناس. 
إذا  الثالث  اآلي��ات  قبل« هذه  من  آمنت  تكن  لم  إميانها  نفسا  ينفع  »ال  قوله: 
الله من  إلى  تابت  إذا رأتها ثم آمنت، أي:  إميانها، أي  ينفع نفساً  خرجن، ال 
كفرها وأسلمت، فإنه ال يفيدها ذلك، فال ينفع الكافر إميانه إذا رآها، أي: إذا 

أسلم بعد رؤية هذه اآليات، فان إسالمه ال ينفعه.
 وما احلكمة في هذا؟ أو ما املانع من قبول التوبة؟ 

واجلواب: أن الله سبحانه وتعالى جرت عادته وسنته، واقتضت حكمته، أال يقبل 
من اإلميان، إال ما كان اختياريا، أي: برغبة اإلنسان واختياره وإخالصه، أما ما 
كان إميانا اضطراريا، مدفوعا إليه ومكرها، فإن الله عز وجل ال يقبله؛ ولذلك 
)البقرة:  الغي{  من  الرُّشد  تبنّي  قد  الّدين  في  إك��راه  الله سبحانه: }ال  قال 
256(. فاملكره ليس إميانه صحيحا، وال حاجة لنا إلكراه الناس على دين الله 
وآياته وحججه  التوحيد واإلس��الم واض��ح جلي،  الله وهو  عز وج��ل؛ ألن دين 
وبراهينه أظهر من أن تنكر، وإمنا يجبر املرء على ما لم يتضح فائدته وصالحه، 

من األمور اخلفية أو الغامضة أو الضارة.
ولذلك ال يقبل الله عز وجل إسالم املكره على اإلسالم، وهكذا إميان الغريق 
إذا عاين املوت، كإميان فرعون ملا أدركه الغرق، فإنه قال ملا جزم بهالك نفسه 
كما حكى لنا القرآن الكرمي: }آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)16()3(

 من عالمات الساعة الكبرى
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

للعاملن نذيرا.  واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور، وهدى ورحمة ونورا للمؤمنن. 
اهتدى  ومن  وصحبه،  آله  وعلى   [ ورسوله،  عبده  محمدا  أن  وأشهد  وحده،  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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وقد  }ءآآلن  ل��ه:  تعالى  الله  فقال   .)90 )يونس:  املسلمني{  من  وأن��ا 
عصيَت قبُل وكنَت من املفسدين{ )يونس: 91( أي: اآلن تسلم وتنقاد 
الله وبارزته باحملاربة وبالكفر والتكذيب؟!  لله ولرسوله، وقد عصيت 

فال ينفعك ذلك.
 وهكذا املريض إذا عاين املوت، أو احلريق، وغرغرت الروح، وآمن عند 
ذلك، فال يقبل الله منه هذا اإلميان؛ ألن اإلميان املطلوب من العباد هو 
اإلقالع عن الذنوب واملعاصي والشرك، في زمن االختيار، أي: في زمن 
يختار فيه اإلنسان إميانا رغبة فيه، وإخالصا لله عز وجل، واستجابة 
ِباللَِّه  آَمنَّا  َقالُوا  بَْأَسنَا  َرأَْوا  ا  ألمره، وإال فاألمر كما قال تعالى: }َفلََمّ
َوْحَدهُ َوَكَفْرنَا ِبَا ُكنَّا ِبِه ُمْشِرِكنَي َفلَْم يَُك يَنَفُعُهْم ِإمَيانُُهْم مَلَّا َرأَْوا بَْأَسنَا 
الَْكاِفُروَن{ )غافر:  ُهنَاِلَك  َوَخِسَر  ِعَباِدِه  َخلَْت ِفي  َقْد  الَِّتي  اللَِّه  ُسنََّت 

 .)85 - 84
أي: ملا رأوا عذاب الله وشاهدوه، وأحاط بهم، آمنوا وأقروا، وتبرؤوا 
َرأَْوا  مَلَّ��ا  ِإمَيانُُهْم  ينفعهم  يك  تعالى: }فلم  قال  واألوث��ان.  األصنام  من 
بَْأَسنَا{ أي: في تلك احلال، وهذه }ُسنَّة اللَِّه الَِّتي َقْد َخلَْت ِفي ِعَباِدِه{ 
ُهنَاِلَك  ينجيهم من عذابه }َوَخِسَر  وال  إميانهم،  يقبل  أي عادته؛ فال 

الَْكاِفُروَن{ خسروا دينهم ودنياهم وأخراهم.
وقال ]: » إن الله ليقبل توبة العبد، ما لم يغرغر« رواه أحمد والترمذي 

وابن ماجة، أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه.
وقوله تعالى: }أو كسبت في إميانها خيرا{ أي: وال يقبل من املؤمن 
املقّصر املذنب، صاحب املعاصي، إذا رأى هذه اآليات، ال يقبل منه أن  
يتوب عن معاصيه ولو كانت غير مكّفرة، وال يقبل منه كذلك أن يزداد 
وشاهدها،  الساعة  عاين  ألنه  والقربات؛  الطاعات  بعمل  إميانه،  في 
وإمن��ا يقبل منه ما كان له من عمل صالح سابقا، وإمي��ان قبل ظهور 
الذي  للقيامة، فينفعه اخلير  العالمات  هذه اآليات، وقبل خروج هذه 
كان عنده قبل، أما إذا أراد مثال أن يزداد عمال، فكان سابقا يصلي 
الفريضة فقط وال يزيد، فإنه إذا تطوع بعد هذه اآليات ال يقبل منه، 
ولو أراد أن  يصلي من الضحى، أو يصلي من الليل بعدها، ولم يكن 
اآلي��ات، فإنه ال يقبل؛ ألنه إمنا فعله مضطرا،  يعمله قبل ظهور هذه 
والله سبحانه وتعالى إمنا يحب منا اإلميان والطاعة في زمن االختيار؛ 
ولهذا كان التعبد لله سبحانه وتعالى والدعاء في زمن الرخاء والراحة، 
يحبه الله عز وجل من العبد؛ ألنه دليل الرغبة فيما عند الله، والرهبة 
مما عنده، وقد قال عليه الصالة والسالم في حديث الترمذي: » من 
سّره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، فليكثر من الدعاء في 

الرخاء «. 
أما أول هذه األمور التي إذا حصلت وخرجت، ال ينفع نفسا إميانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إميانها خيرا، فهو: » طلوع الشمس 
من مغربها« وفي الرواية األخرى ملسلم: » ال تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، 
في  كسبت  أو  قبل،  من  آمنت  تكن  لم  إميانها  نفساً  ينفع  ال  فيومئذ 

إميانها خيرا «.

الكونية  اآلي��ات  أول  هو  العلم:  أهل  قال  مغربها  من  الشمس  وطلوع 
أرضي  ومنها  كبرى،  ومنها  صغرى  منها  الساعة  وعالمات  الكبرى، 
ومنها سماوي، فاألرضي هو ما يفعله الناس، أو ما يقع من الناس، أو 
ما يحدث على األرض، مثل: كثرة اجلهل وقلة العلم، وذهاب العلماء، 
وكثرة الزنى وانتشاره، وشرب اخلمر مع تسميتها بغير اسمها، ومثل 
الوعد، فهذا وما أشبهه  الوالدين، وقطيعة األرح��ام، وإخالف  عقوق 

مما يقع، هو من عالمات الساعة األرضية. 
وهناك عالمات سماوية: أي تقع في السماء، وأعظم اآليات الكونية: 

طلوع الشمس من مغربها، وسيأتي الكالم عليها في احلديث التالي.
أم��ا ال��دج��ال: فاملقصود به رج��ل يخرج في آخ��ر ال��زم��ان، عند ظهور 
ذلك  عند  السماء،  من  والسالم  الصالة  عليه  عيسى  ون��زول  املهدي 
يخرج الدجال، وهو الدجال األكبر، وإال فالدجالون كثر في كل زمان 
يدعي  أن��ه  وطغيانه  كفره  وم��ن  وكبيرهم،  رأسهم  ه��ذا  ولكن  ومكان، 
اإللهية ، كما جاء في األحاديث الصحيحة، وتكون معه فتنة عظيمة؛ 
إذ إنه يأمر السماء أن متطر فتمطر، ويأمر األرض أن تخرج كنوزها، 
فتتبعه كنوزها كأنها يعاسيب النحل، أي: كأنها جماعات النحل، ومعه 
جنة ونار، جنة فيها ماء يجري، ومعه نار تلظى، فناره جنة في احلقيقة، 
وجنته نار، ويدعو الناس إلى اإلميان به بأنه هو اإلله، فمن آمن به 
قذف به إلى جنته، التي هي في احلقيقة نار، ومن كفر به قذف به إلى 

ناره، التي هي جنة في احلقيقة.
الزمان، جاء ذكرها في  دابة تخرج في آخر  دابة األرض: فهي  وأما 
لَُهْم  أَْخَرْجنَا  َعلَيِْهْم  الَْقْوُل  َوَقَع  القرآن الكرمي في قوله تعالى: }َوِإَذا 
)النمل:  يُوِقنُوَن{  اَل  ِبآيَاِتنَا  َكانُوا  النَّاَس  أََنّ  تَُكِلُّمُهْم  اأْلَْرِض  َن  ِمّ َدابَّ��ًة 

.)82
أي: إذا جاء الوقت الذي حتمه الله، أخرج لهم دابة من األرض وليست 
من السماء، تخاطب وتكلم الناس، كالما خارقا للعادة، فتكون عليهم 

حجة وبرهانا.
وهذه الدابة تخرج إلى الناس ومتيزهم وتسمهم بعالمات، يعرف بها 
املؤمن من الكافر، كما ورد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ] قال: »تخرج الدابة، فتسم الناس على خراطيمهم – أي 
ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، فيقول:  على أنوفهم – 
 )268/5( أحمد  رواه  املخّطمني«  أح��د  م��ن  فيقول:  اشتريته؟  مم��ن 

وصححه األلباني – الصحيحة )322(.
وهذه الدابة لها بعض التفاصيل املذكورة في كتب التفسير ال تصح، 
اآلي��ة من  القرآن في هذه  وإمن��ا ورد ذكرها في  وقد أعرضنا عنها، 

سورة النمل، وجاء ذكرها أيضا في هذا احلديث.
وفي احلديث هنا: أن الله سبحانه وتعالى ال يقبل من املؤمن عمال ما 
يزيد في إميانه عند خروجها، كما ال ينفع الكافر إسالمه أو إميانه أو 
رجوعه وتوبته؛ ألن تصديقه صار اضطراريا وليس اختياريا، أما ما 

كان قبل ذلك من عمل، فإنه يكتب ألهل اإلسالم وأهل اإلميان.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
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وأخرجه مسلم مسندا عن أبي هريرة رضي 
»األرواح  ق���ال:  ال��ل��ه]  رس���ول  أن  عنه  ال��ل��ه 
وما  ائتلف،  منها  تعارف  فما  مجندة؛  جنود 
تناكر منها اختلف«، وفي لفظ آخر: »الناس 
معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في 
فقهوا،  إذا  اإلس���ام  ف��ي  خيارهم  اجلاهلية 
منها  ت��ع��ارف  ف��م��ا  م��ج��ن��دة؛  ج��ن��ود  واألرواح 

ائتلف، وما تناكر منها اختلف«.
ق����ال اب����ن ح��ج��ر -رح���م���ه ال���ل���ه- ف���ي شرح 
يكون  أن  يحتمل  اخلطابي:  »ق��ال  احل��دي��ث: 
والشر  اخلير  في  التشاكل  معنى  إلى  إش��ارة 
وال��ص��اح وال��ف��س��اد، وأن اخل��ِيّ��ر م��ن الناس 
يحّن إلى شكله، والشرير نظير ذلك مييل إلى 
الطباع  بحسب  يقع  األرواح  فتعارف  نظيره، 
التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت 

تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. 
ويحتمل أن يراد اإلخبار عن بدء اخللق في 
خلقت  األرواح  أن  ج��اء  ما  على  الغيب  ح��ال 
فلما  فتتشاءم،  تلتقي  وكانت  األج��س��ام،  قبل 
حلت باألجسام تعارفت باألمر األول، فصار 
العهد  م��ن  سبق  م��ا  على  وتناكرها  تعارفها 

الناس،  بعض  مع  متوافقا   - أحيانًا   - نفسه  اإلنسان  يجد 
وأسلوبهم  متشابهة،  أفكارهم  لهم،  مرتاحا  معهم،  منسجما 
متماثل. في حن أنه يجد نفسه مع آخرين منقبضا عنهم ، 
مجانبا لهم، مبغضا لالجتماع معهم، حتى إنه ليؤثر االنفراد 
من  صحبتهم،  على  الوحدة  ويفضل  بهم،  االختالط  على 
غير سبب يذكر، وال عيب يظهر، وإذا سئل عن سبب اعتزاله 
ذلك  معلال  أجاب  املجلس  لذلك  ومفارقته  الرهط،  ألولئك 
َوَما  اْئَتَلَف،  ِمْنَها  َتَعاَرَف  َفَما  مجندة؛  جنود  »األرواح  بقوله: 

َتَناَكَر ِمْنَها اْخَتَلَف«.               
في  البخاري  أخرجه  صحيح  حديث  املقولة  هذه  وأصل 
صحيحه معلقا مجزوما به َعْن َعاِئَشَة ر ضي الله عنها  َقاَلْت: 
َتَعاَرَف  َفَما  َدٌة؛  ُمَجَنّ ُجُنوٌد  »اأَلْرَواُح  َيُقوُل:  ِبَي]  الَنّ َسِمْعُت 

ِمْنَها اْئَتَلَف، َوَما َتَناَكَر ِمْنَها اْخَتَلَف«.

د. وليد خالد الربيع

األرواح جنـــود مجنـــدة
احلكمـة  ضالـة املؤمن )21(
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املتقدم. 
وق��ال غيره: امل��راد أن األرواح أول ما خلقت 
خلقت على قسمني، ومعنى تقابلها أن األجساد 
التي فيها األرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت 
أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه األرواح 

في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. 
أن  يعكر عليه  وال  ابن حجر-:  -القائل  قلت 
بعض املتنافرين رمبا ائتلفا؛ ألنه محمول على 
مبدأ التاقي، فإنه يتعلق بأصل اخللقة بغير 
مكتسبا  فيكون  احل��ال  ثاني  في  وأم��ا  سبب، 
النفرة  ب��ع��د  األل��ف��ة  يقتضي  وص���ف  ل��ت��ج��دد 

كإميان الكافر وإحسان املسيء. 
وقوله: »جنود مجندة« أي أجناس مجنسة أو 
جموع مجمعة، قال ابن اجلوزي: »ويستفاد من 
هذا احلديث أن اإلنسان إذا وجد من نفسه 
أن  فينبغي  أو ص��اح  ل��ه فضيلة  ن��ف��رة مم��ن 
إزالته  ليسعى في  لذلك  املقتضي  يبحث عن 
وكذلك  امل��ذم��وم،  الوصف  من  يتخلص  حتى 

القول في عكسه«. 
وقال القرطبي: »األرواح وإن اتفقت في كونها 
أرواحا لكنها تتمايز بأمور مختلفة تتنوع بها، 
وتتناسب  ال��واح��د  ال��ن��وع  أش��خ��اص  فتتشاكل 
بسبب ما اجتمع فيه من املعنى اخلاص لذلك 
للمناسبة؛ ولذلك نشاهد أشخاص كل  النوع 
إنا  ثم  مخالفها،  من  وتنفر  نوعها  تألف  نوع 
ال��واح��د يتآلف  ال��ن��وع  جن��د بعض أش��خ��اص 
التي  األم��ور  وذل��ك بحسب   ، يتنافر  وبعضها 
.«اه��� كام  بسببها  واالنفراد  االتفاق  يحصل 

ابن حجر .
»األرواح  لقوله]:  شرحه  في  النووي  وق��ال 
ال��ع��ل��م��اء: معناه جموع  ق��ال  ج��ن��ود م��ج��ن��دة«: 
مجتمعة، أو أنواع مختلفة، وأما تعارفها فهو 
موافقة  إنها  وق��ي��ل:  عليه،  الله  جعلها  ألم��ر 
صفاتها التي جعلها الله عليها، وتناسبها في 
شيمها، وقيل: ألنها خلقت مجتمعة، ثم فرقت 
ومن  ألفه،  بشيمه  وافق  فمن  أجسادها؛  في 

باعده نافره وخالفه.
وقال اخلطابي وغيره : تآلفها هو ما خلقها 
الله عليه من السعادة، أو الشقاوة في املبتدأ، 

وكانت األرواح قسمني متقابلني، فإذا تاقت 
األجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب 
إلى األخيار،  ما خلقت عليه، فيميل األخيار 

واألشرار إلى األشرار، والله أعلم »اه�.
ويعلل أبو حامت البستي في )روضة العقاء(

القضاء  بعد  وافتراقهم  الناس  ائتاف  سبب 
السابق بأنه تعارف الروحني، وتناكر الروحني، 
ف����إذا ت��ع��ارف ال���روح���ان وج����دت األل��ف��ة بني 
نفسيهما، وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة 

بني جسميهما.
ونقل عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رضي 
الله عنها رجا فقال: »إن هذا ليحبني« قالوا: 
وما علمك؟ قال: »إني ألحبه، واألرواح جنود 
تناكر  وم��ا  ائتلف،  منها  تعارف  فما  مجندة؛ 

منها اختلف«.
وذكر عن قتادة في قوله عز وجل: }إال من 
»للرحمة  ق��ال:  ول��ذل��ك خلقهم{،  رب��ك  رح��م 
وال��ط��اع��ة، ف��أم��ا أه���ل ط��اع��ة ال��ل��ه فقلوبهم 
وأهواؤهم مجتمعة، وإن تفرقت ديارهم، وأهل 
اجتمعت  وإن   ، مختلفة  قلوبهم  الله  معصية 

ديارهم«.
ويبني أبو حامت خطورة هذا التماثل والتقارب 

بني املتشابهني من الناس وأثر ذلك على دين 
ال��ش��خ��ص وس��ل��وك��ه ف��ي��ق��ول: »إن م��ن أعظم 
تقلبه  امل��رء من  فيه  ما  ال��دالئ��ل على معرفة 
ويوده؛  يحادثه  االع��ت��ب��ار مب��ن  ه��و  وس��ك��ون��ه، 
السماء  وط��ي��ر  خليله،  دي���ن  ع��ل��ى  امل���رء  ألن 
على أشكالها تقع، وما رأيت شيئا أدل على 
النار، مثل الصاحب  الدخان على  شيء، وال 
أن��ه قال:  ون��ق��ل ع��ن هبيرة  ال��ص��اح��ب،  على 
الناس  ق��س  أي:  ب��أخ��دان��ه��م،  ال��ن��اس  اعتبر 
بأصدقائهم، وذكر عن اإلمام مالك أنه قال: 
مع  احلمام  الطير؛  كأجناس  أشكال  »الناس 
احلمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، 

وكل إنسان مع شكله«.
قال أبو حامت: »العاقل يجتنب مماشاة املريب 
في نفسه، ويفارق صحبة املتهم في دينه؛ ألن 
من صحب قوما عرف بهم، ومن عاشر امرأ 
أو  مثله  إال  يصاحب  ال  وال��رج��ل  إليه،  نسب 
شكله، فإذا لم يجد املرء بدا من صحبة الناس 
حتّرى من زانه إذا صحبه، ولم يشنه إذا عرف 

به«.
ويقرر أبو حامت أن ما قد يجده املرء في نفسه 
من اتفاق أو افتراق قد يؤكده الواقع بعد حنٍي 
حنَي تنجلي األمور وتتكشف احلقائق فيقول: 
به،  امل��رء يعجب  رآه  إذا  م��ن  ال��ن��اس  م��ن  »إن 
ومنهم  عجبا،  ب��ه  ازداد  علما  ب��ه  ازداد  وإذا 
م��ن يبغضه ح��ني ي���راه، ث��م ال ي���زداد ب��ه علما 
إال ازداد له مقتا ، فاتفاقهما باتفاق الروحني 

قدميا، وافتراقهما يكون بافتراقهما«.
احلديث  ه��ذا  ب��دالل��ة  تسليمنا  م��ع  وأخ��ي��را، 
ي��ؤك��د على ض���رورة مصاحبة  ال��ش��رع  أن  إال 
املرء  فكون  الفجار،  اجتناب  ول��زوم  األخيار، 
مي��ي��ل إل���ى األش�����رار وي��ب��غ��ض األخ���ي���ار ليس 
مبررا ملا يتبع ذلك من مخالفات شرعية؛ ألنه 
مأمور بالصبر على صحبة األخيار كما قال 
عز وجل: }واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد 
عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا وال تطع 
وكان  ه��واه  واتبع  ذكرنا  عن  قلبه  أغفلنا  من 

أمره فرطا{.

تعارف األرواح يقع 
بحسب الطباع التي 
جبلت عليها من خير 

وشر، فإذا اتفقت 
تعارفت، وإذا اختلفت 

تناكرت

إن المرء على دين 
خليله، وطير السماء 

على أشكالها تقع، 
وما رأيت شيئا أدل 
على شيء، مثل 

الصاحب على الصاحب
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ثانيا: مولده ] كان قبل بعثته فعلم 
به الرسول ] وصحابته ولم يحتفلوا 
ب���ه، ف��ل��م ي��ك��ن أم����را م��س��ت��ح��دث��ا فنجتهد 
به  آمنوا  يقول: }فالذين  تعالى  والله  فيه، 
أنزل  الذي  النور  واتبعوا  ونصروه  وع��زروه 
م��ع��ه أول��ئ��ك ه��م امل��ف��ل��ح��ون{ )األع�����راف: 
157(. فلقد أكمل الله الدين ورضيه لعباده 
وأمت نعمته بقوله تعالى: }اليوم أكملت لكم 
لكم  نعمتي ورضيت  دينكم وأمتمت عليكم 
اإلمام  وروى  )امل��ائ��دة: 3(،  دينا{  اإلس��ام 
أح��م��د )164/4( وغ��ي��ره ع��ن ع��رب��اض بن 
سارية قال: صلى بنا رسول الله ] الفجر 
ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت 
أو  قلنا،  القلوب،  منها  ووجلت  األع��ن  لها 

قالوا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع 
فأوصنا، قال: »أوصيكم بتقوى الله والسمع 
من  فإنه  حبشيا؛  عبدا  ك��ان  وان  والطاعة 
يعش منكم ير بعدي اختافا كثيرا فعليكم 
املهدين،  الراشدين  اخللفاء  وسنة  بسنتي 
ومحدثات  وإياكم  بالنواجذ،  عليها  عضوا 
األمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة 

ضالة«.
إال   [ مبولده  أحد  يحتفل  لم  ثالثا: 
البعثة،  م��ن  ع��دي��دة  ق��رون  مضي  بعد 
يرمون  باملولد  احملتفلن  فبعض  ذلك  ومع 
من ترك االحتفال باملولد بعدم محبة رسول 
الله ] وهذا تكفير ملن لم يحتفل باملولد 
اتباعا واقتداء بالرسول ] وأصحابه حيث 

للرسول  احمل��ب  فمن  باملولد،  يحتفلوا  ل��م 
انتهج فرعون  ولقد  املبتدع؟  أم  املتبع   :[
السام،  عليه  موسى  واتهم  السياسة  تلك 
يقول الله تعالى: }وقال فرعون ذروني أقتل 
موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم 
)غافر:  الفساد{  األرض  في  يظهر  أن  أو 
الله  ل��ق��ول  ال��ع��ودة  للجميع  ف��األول��ى   ،)26
تعالى: }يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 

عظيما{ )األحزاب: 71-70(.
مولده  تاريخ  في  اختلف  لقد  رابعا: 
] ف��م��ث��ا ق����ال ال��ق��رط��ب��ي وغ���ي���ره في 
عليه  إن��ه  قيل  وق��د   :)194/20( تفسيره 
ال���س���ام ح��م��ل��ت ب���ه أم����ه آم��ن��ة ف���ي يوم 
ع��اش��وراء م��ن احمل���رم، وول��د ي��وم االثنن 
الثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، 
وق��ي��ل: إن��ه ول��د ي��وم ع��اش��وراء م��ن شهر 
أبوحفص، في  ابن شاهن  احملرم، حكاه 
ما  أما  انتهى.  له.  عاشوراء  يوم  فضائل 
ليس فيه اختاف فهو يوم وفاته ] يوم 

وقفات فقهية )21(

يقول الله تعالى: }قل إمنا أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر 
وهنا   ،)203 )األعراف:  يؤمنون{  لقوم  ورحمة  وهدى  ربكم  من 

وقفات البد من النظر فيها:
أوال: كل عبادة يجب تأديتها على الوجه الذي شرعه الله تعالى ورسوله 
]، وبغير ذلك تكون العبادة باطلة. فهل إقامة املولد عبادة يتقرب بها 
إلى الله؟! ومن يستطيع أن يقول لنا: إن الواجب في املوالد كذا أو السنة 
فيه كذا؟! وكيف لم ُيذكر االحتفال باملولد ال في القرآن وال في السنة 
وكما  األوائل؟!  التابعن  وال  عنهم،  الله  رضي  الصحابة  سلوك  في  وال 
نتبعه ] في العمل يجب أن نتبعه في ترك ما ترك والسيما في العبادات، 
الله  يقول  عنهم،  الله  رضي  وصحابته   [ الله  رسول  وسع  ما  وليسعنا 
تعالى: }لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ملن كان يرجو الله واليوم 
اآلخر وذكر الله كثيرا{ )األحزاب: 21(، وإقامة املوالد مخالفة لقوله ] 
في الصحيحن: »اخلديعة في النار ومن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو 
رد« )اللفظ للبخاري ورواه مسلم 1718(، فاحملتفل باملولد يتقرب إلى الله 

سبحانه بغير ما شرعه الله، وذلك هو الضالل املبن.

التعريف بحكم االحتفال 
بإقامة الموالد وغيرها

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ
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الثاني عشر من ربيع األول؛ فإن  االثنن 
كان األمر كذلك، فعلينا أن نحزن، ونحّد 
في ذلك اليوم، لو كان احلداد عليه أمرا 

مشروعا، وال نحتفل.
امل����وال����د يدعي  خ���ام���س���ا: وف�����ي ه�����ذه 
بعضهم حضور النبي ] وهذا افتراء ال 
ويتجاوزون  يترمنون  ما  وغالبا  عليه،  دليل 
بردة  ومنها  النبوية  باملدائح  بالغلو  احل��د 

البوصيري التي يقول فيها:
1- يا أكرم اخللق ما لي من ألوذ به

سواك عند حدوث احلادث العمم
وال ش��ك أن��ه ] م��ن أك���رم اخل��ل��ق، ولكن 
قوله »مالي من أل��وذ به س��واك« ذل��ك حق 
لله وحده ال شريك له، فا ماذ للعباد إال 
الله، قال تعالى: }وما بكم من نعمة فمن 
جتأرون{  فإليه  الضر  مسكم  إذا  ثم  الله 
كذلك،  يكون  أحد سواه  )النحل: 53( فا 
ال ملكا مقربا، وال نبيا مرسا، فضا عمن 
الله:  دعائه  في  يقول  والنبي]  سواهما، 

»ال ملجأ منك إال إليك«.
2- وقوله:

إن لم تكن آخذا يوم املعاد يدي
صفحا وإال فقل يا زلة القدم

الشفاعة؛  طلب  م��راده  أن  بعضهم  ويزعم 
وق��ال��وا: ل��و ص��ح ذل��ك ف��احمل��ذور أن طلب 
قوله  بدليل  ش��رك  األم���وات  م��ن  الشفاعة 
تعالى: }ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنبئون الله مبا ال يعلم في السموات وال 
في األرض سبحانه وتعالى عما يشركون{ 
من  ت��ط��ل��ب  ال  ف��ال��ش��ف��اع��ة   )18 )ي���ون���س: 
الرسول]، وإمنا تطلب من الله، يقول جل 
الله شفعاء{  دون  من  اتخذوا  }أم  وع��ا: 
الشفاعة  لله  }ق��ل  وي��ق��ول:   )43 )ال��زم��ر: 
إليه  ثم  واألرض  السموات  ملك  له  جميعا 

ترجعون{ )الزمر: 44(.
3- وقوله:

فإن من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم

}احلمد  الله:  ق��ال  للقرآن،  تكذيب  وه��ذا 
وجعل  واألرض  ال��س��م��وات  خلق  ال��ذي  لله 
لنا  }وإن  تعالى:  وقال  والنور{،  الظلمات 
فالدنيا   .)13 )ال��ل��ي��ل:  واألول����ى{  ل��آخ��رة 

واآلخ��رة لله ومن خلقه، وليست من وجود 
الرسول ] أو غيره. وال يعلم ما في اللوح 
األوصاف  فهذه  وح���ده،  الله  إال  احمل��ف��وظ 
يختص بها الله عز وجل فكيف يكون املاذ 
الدنيا واآلخ��رة من  الله، وكيف تكون  لغير 
ج���ود ال��ن��ب��ي ] وك��ي��ف ي��ك��ون ع��ل��م اللوح 
والقلم من علم النبي ]؟! وماذا أبقى هذا 
الشاعر لله تعالى؟! وهذا مما يُغضب الله 
األكبر  الشرك  من  بأنه  شك  وال  ورس��ول��ه 
ولو  املسلمن،  علماء  من  كثير  انتقده  وقد 
به  املعجبون  ردد  أو  ش��ع��ره  الشاعر  وج��ه 

نداءهم للخالق وقالوا:
يا خالق اخللق ما لي من ألوذ به

سواك عند حدوث احلادث العمم
توحيد  قمم شعر  م��ن  ذل��ك  لكان  وه��ك��ذا، 
الله  رس��ول  نهانا  قد  أنه  علما  تعالى،  الله 
] عن إطرائه؛ ففي البخاري وغيره قال: 
عيسى  النصارى  أط��رت  كما  تطروني  »ال 
عبدالله  فقولوا  عبد  أنا  فإمنا  م��رمي؛  ابن 
االحتفال  لعدم  تنبيها  فيه  ولعل  ورسوله«، 
النصارى  واحتفلت  أط��رت  كما  مبولده] 

مبولد عيسى ابن مرمي عليهما السام.
سادسا: يقول الله تعالى: }ورفعنا لك 
السعدي  ال��ش��ي��خ  تفسير  ف��ف��ي  ذك����رك{، 
لك  وجعلنا  ق��درك،  أعلينا  أي  الله:  رحمه 
إليه  لم يصل  ال��ذي  العالي،  الثناء احلسن 
أحد من اخللق، فا يذكر الله إال ذكر معه 
رسوله ]، كما في الدخول في اإلسام، 
وغير  واخل��ط��ب،  واإلق���ام���ة،  األذان،  وف��ي 
ذلك من األمور التي أعلى بها ذكر رسوله 
محمد ]، وله في قلوب أمته من احملبة 
غيره،  ألح��د  ليس  ما  والتعظيم  واإلج���ال 

يزعم بعضهم أن مراده طلب الشفاعة؛ 
وقالوا: لو صح ذلك فالمحذور أن طلب 

الشفاعة من األموات شرك
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بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل 
فاملسلمون  انتهى.  أمته،  نبيا عن  ما جزى 
مرات عدة  الله ]  رسول  بذكر  يحتفلون 
على  واإلقامة  األذان  في  والليلة  اليوم  في 
ابتداعا،  ول��ي��س  ات��ب��اع��ا  األش���ه���اد  رؤوس 
سمعتم  »إذا  النبي]:  عن  وغيره  وملسلم 
املؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي 
فإنه من صلى علي صاة صلى الله عليه 
بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها 
منزلة في اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هو؛ فمن سأل لي 
من  فاجلزاء  الشفاعة«.  له  حلت  الوسيلة 
جنس العمل فلما دعوا للنبي ] استحقوا 
أن يدعو لهم، وكذا األحاديث املشهورة عن 
أن��س ب��ن م��ال��ك ع��ن النبي ] ق���ال: »من 
وق����ال: »من  ذك���رت ع��ن��ده فليصل ع��ل��ي«، 
جبريل  »أتاني  وقال:  علي«  فليصل  ذكرني 
عليه ال��س��ام ف��ق��ال: رغ��م أن��ف م��ن ذكرت 
عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمن« وقال: 
وفي  اجلمعة«.  ي��وم  علي  الصاة  »أك��ث��روا 
ال��س��ن: ق��ال رج��ل: ي��ا رس��ول ال��ل��ه، أرأيت 
»إذن  ق��ال:  عليك؟  كلها  إن جعلت صاتي 
يكفيَك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك« 
وفي رواية: »ويغفر لك ذنبك« وهذا كثير في 
الصحاح والسن، ولم يأمرنا ] باالحتفال 
مبولده؛ فمن كان له أطوع وأتبع كان أولى 
و: }النبي  الدنيا واآلخ���رة  ف��ي  ب��ه  ال��ن��اس 
)األحزاب:  أنفسهم{  من  باملؤمنن  أول��ى 
6(. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

وسلم تسليما كثيرا.
سابعا: تكرار االحتفال باملولد يجعله 
مشتق  ألنه  العود؛  العيد  وأصل  عيدا، 

م��ن: ع��اد يعود ع��ودا وه��و ال��رج��وع، وسمي 
يعودون  ألنهم  وقيل:  ع��وائ��ده،  لكثرة  عيدا 
إليه مرة بعد أخرى، قاله العيني، ولم يشرع 
عبادة  وهما  عيدين  اإلس��ام سوى  في  لنا 
ل��ل��ه، فعن أن��س ق���ال: ق��دم رس���ول الله] 
فقال:  فيهما،  يلعبون  يومان  ولهم  املدينة 
فيهما  نلعب  كنا  قالوا:  اليومان؟  ه��ذان  ما 
في اجلاهلية، فقال: »لقد أبدلكم الله خيرا 
رواه  األض��ح��ى«  وعيد  الفطر  عيد  منهما: 
وال  سواهما  يذكر  ولم  والنسائي،  أب��وداود 
االحتفال مبولده ]، فاألعياد في اإلسام 
بإمتام  املسلمون  فيهما  يفرح  ي��وم��ان  هما 
عبادتن عظيمتن: الصيام ويأتي بعده عيد 
األضحى،  عيد  بعده  ويأتي  واحلج  الفطر، 
بينها  وأذك�����ار  وص���ل���وات  آداب  ول��ل��ع��ي��دي��ن 

الشرع، فعلى املسلم تقوى الله في ذلك.
ث��ام��ن��ا: االح��ت��ف��ال ب��امل��وال��د م���ن سنن 
ي��س��م��ون سنيهم  ف��ه��م  ال���ك���ت���اب،  أه����ل 
بامليالدية، أي مولد املسيح عليه السام، 
بينما اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على 
بأفضل  ارتباطا  بالهجرية  أعوامنا  تسمية 

إلى  الشرك  بلد  من  الهجرة  وهو  األعمال 
املعاصي، وقد جاء  أو هجر  بلد اإلس��ام، 
نهى  ما  من هجر  »واملهاجر  البخاري:  في 

الله عنه« فلنهجر البدع إلى السن.
ت��اس��ع��ا: وك����ذا ح��ك��م االح��ت��ف��ال بليلة 
اإلسراء، ففي كتاب »حراسة التوحيد« 
باز  اب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��ش��ي��خ  لفضيلة 
األحاديث  في  ي��أت  لم  قوله:  الله،  رحمه 
الصحيحية تعيينها ال في رجب وال في غيره، 
وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عنه 
الناس  إنساء  البالغة في  ولله احلكمة   ،[
لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمن أن 
النبي  ألن  ال��ع��ب��ادات؛  م��ن  بشيء  يخصوها 
] وأصحابه رضي الله عنهم، لم يحتفلوا 
بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان مشروعا 
الصحابة  ولنقله  واشتهر  لعرف  لنبيه]، 
رضي الله عنهم إلينا. اه�. وفي البخاري عن 
أبي سعيد [ أن النبي ] قال: »لتتبعن 
وذراعا  بشبر  ش��ب��را  قبلكم  ك��ان  م��ن  س��ن 
بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 

فمن؟« وهذا إخبار وحتذير.

النبي ] وأصحابه رضي 
اهلل عنهم، لم يحتفلوا 

بها ولم يخصوها بشيء
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�إميانيات

كلمات في العقيدة

- نعم جعل الله تعالى للرزق قوانن، ال تتغير وال تتبدل، من 
اتبعها نال الرزق من الله تعالى، وذلك أن الله خلق اخللق 
وتكفل باألرزاق كما في قوله: }وما من دابة في األرض إال 
كتاب  كل في  ويعلم مستقرها ومستودعها  رزقها  الله  على 

مبن{ )هود: 6(.
- وهل هذه القوانن واضحة بحيث يعرفها عامة الناس؟

- نعم.. إذا هم تدبروا كتاب الله، وأول هذه القوانن أن الرزق 
يحتاج إلى سعي وطلب، من أراد الرزق فعليه أن يسعى في 
طلبه، كما في قوله عز وجل: }هو الذي جعل لكم األرض 
النشور{  وإليه  رزقه  من  وكلوا  مناكبها  في  فامشوا  ذلوال 
}تبارك: 15(، وكذلك: }فإذا ُقِضيت الصاة فانتشروا في 
األرض وابتغوا من فضل الله{ )اجلمعة:10(، وكذلك: }إن 
الذين تعبدون من دون الله ال ميلكون لكم رزقا فابتغوا عند 

الله الرزق{ )العنكبوت: 17(.
أن  ويعلم  الرزق،  طلب  في  يسعى  أن  املسلم  من  فمطلوب 
الله في طلب الرزق كما  الله؛ فيتوكل على  الرزق من عند 
توكله  حق  الله  على  تتوكلون  أنكم  »لو  الرسول]:  أرشد 
بطانا«  وتروح  خماصا  تغدو  الطير  يرزق  كما  لرزقكم 

)السلسلة الصحيحة(.
سألني بطريقته املنطقية:

- وهل العملية مضمونة؟ أعني إذا فعل كذا حصل كذا؟
- نعم، وإذا تخلف الرزق فإن السبب تخلف شيء من أسبابه، 
وبالطبع هناك آداب تازم العبد في طلب رزقه، مثا يعلم 
يقينا أن الرزق بيد الله ينزله بحكمة على من يشاء.. أحياناً: 
عمران:37(،  )آل  حساب{  بغير  يشاء  من  يرزق  الله  }إن 
و}الله يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل 
شيء عليم{ )العنكبوت: 62(، فهو سبحانه الذي يوسع على 
من يشاء في الرزق، ويقدر على من يشاء، ال عشوائية في 

ذلك - تعالى الله عن ذلك - ولكن بناء على أنه: }بكل شيء 
عليم{، ويعلم العبد يقينا أن رزقه سيصل إليه فا يستبطئ 
الرزق، وال يطلبه باحلرام كما نبه النبي]: »ال تستبطئوا 
الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له؛ 
فأجملوا في الطلب: أخذ احلال وترك احلرام« )السلسلة 
الصحيحة(، وال يزدري نعمة الله عليه مهما قلّت: »انظروا 
فهو  فوقكم؛  هو  من  إلى  تنظروا  وال  منكم  أسفل  من  إلى 

أجدر أال تزدروا نعمة الله عليكم« )مسلم(.
- وإذا بذل اإلنسان األسباب، وأصابه الفقر؟

- يعلم أنه اختبار من الله؛ تكفيرا للذنوب، أو رفعا للدرجات، 
فإن الله يعطي الدنيا للمؤمن والفاجر والكافر، بل رمبا كان 
حظ الكافر أكثر من حظ املؤمن، فا يعترض املؤمن على 
ونعمه  فأكرمه  ربه  ابتاه  ما  إذا  اإلنسان  الله: }فأما  منع 
فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتاه فقدر عليه رزقه فيقول 
ربي أهانِن كا...{ )الفجر: 16(، بل يصبر املؤمن إذا ابتلي 
بالفقر، وينظر في نفسه إن كان تخلف عن بذل بعض أسباب 

طلب الرزق ويدعو الله صادقا.
- وهل لإلنسان أن يسأل الله الدنيا؟

في  آتنا  }ربنا  الدعاء:  كمال  من  ذلك؟!  في  العيب  وما   -
فا  النار{  عذاب  وقنا  حسنة  اآلخرة  وفي  حسنة  الدنيا 
عيب في طلب الرزق في الدنيا، بل قرنه الله باجلهاد في 
سبيله، كما في سورة املزمل: }علم أن سيكون منكم مرضى 
وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل الله وآخرون 

يقاتلون في سبيل الله{ )املزمل: 20(.
فليس عيبا طلب الرزق، واملال فضل من الله يؤتيه من يشاء، 
واملال الصالح عون للعبد على طاعة الله، وإمنا العيب أن 
يطلب املرء الرزق من حرام، أو أن يفنت بالرزق عن طاعة 

الله.

سنة اهلل يف الرزق
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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فإنها  اخلطاب [  بن  زيد  قبة  نهدم  دعنا 
وعال  جل  الله  وإن  ه��دى،  غير  على  أسست 
ال يرضى بهذا العمل، والرسول ] نهى عن 
عليها،  املساجد  وات��خ��اذ  القبور،  على  البناء 
العقائد،  وغ��ي��رت  ال��ن��اس  فتنت  القبة  وه���ذه 
ال��ش��رك فيجب ه��دم��ه��ا، فقال  ب��ه��ا  وح��ص��ل 
األمير عثمان: ال مانع من ذلك، فقال الشيخ: 
إني أخشى أن يثور لها أهل اجلبيلة، واجلبيلة 
عثمان  فخرج  القبر،  من  قريبة  هناك  قرية 
القبة،  لهدم  مقاتل   600 يبلغون  جيش  ومعه 
الله عليه- فلما قربوا  الشيخ -رحمة  ومعهم 
من القبة خرج أهل اجلبيلة ملا سمعوا بذلك 

لينصروها ويحموها. 
فلما رأوا األمير عثمان ومن معه كفوا ورجعوا 
ع��ن ذل���ك، ف��ب��اش��ر ال��ش��ي��خ ه��دم��ه��ا إلزالتها، 

فأزالها الله عز وجل على يديه.
وقال قزار: إن اإلمام بدأ باجلهاد وكاتب الناس 
إلى الدخول في هذا امليدان وإزالة الشرك الذي 
أمراءها  فكاتب  بأهل جند،  وبدأ  بالدهم،  في 
ال��ري��اض وأميرها  وع��ل��م��اءه��ا، وك��ات��ب ع��ل��م��اء 
دهام بن دواس، وكاتب علماء اخلرج وأمراءها، 
وعلماء بالد اجلنوب والقصيم وحائل والوشم، 
وسدير وغير ذلك، حتى التزم الناس بالطاعة، 
من  عندهم  ما  وهدموا  الله،  دي��ن  في  ودخلوا 
املبنية  املساجد  من  لديهم  ما  وأزال��وا  القباب، 
بها،  ودان���وا  الشريعة،  وحكموا  ال��ق��ب��ور،  على 
وتركوا ما كانوا عليه من حتكيم سوالف اآلباء 

واألجداد وقوانينهم، ورجعوا إلى احلق. 
العلم،  وحلقات  بالصلوات،  املساجد  وعمرت 

تعزير  على  األم���راء  يحث  وك���ان  املنكر،  ع��ن 
بالسلب  الناس  على  يعتدون  الذين  املجرمني 
والنهب واإلي��ذاء، ومن جملتهم هؤالء السفلة 
الذين يقال لهم: العبيد هناك، وملا عرفوا من 
بأفعالهم،  يرضى  ال  وأن��ه  أنه ضدهم  الشيخ 
واحلد  األم��راء على عقوباتهم،  يحرض  وأن��ه 
من شرهم غضبوا وهموا أن يفتكوا به، فصانه 
الله وحماه، ثم انتقل إلى بلدة العيينة وأميرها 
فنزل  معمر،  ب��ن  محمد  ب��ن  عثمان  ذاك  إذ 
عليه ورحب به األمير، وقال: قم بالدعوة إلى 
الله ونحن معك وناصروك وأظهر له اخلير، 
فاشتغل  عليه،  هو  ما  على  واملوافقة  واحملبة 
الله  إل��ى  وال��دع��وة  واإلرش���اد  بالتعليم  الشيخ 
إلى اخلير، واحملبة  الناس  عز وجل، وتوجيه 
أمره في  الله، رجالهم ونسائهم، واشتهر  في 
من  الناس  إليها  وج��اء  صيته  وعظم  العيينة 

القرى املجاورة. 
وفي يوم من األيام قال الشيخ لألمير عثمان: 

واج��ت��ه��د ف��ي ال���دراس���ة، وت��ف��ق��ه ع��ل��ى أبيه 
وكان   - سليمان  ب��ن  ال��وه��اب  عبد  الشيخ 
فقيها كبيرا وعاملا قديرا، وكان قاضيا في 
بلدة العيينة - ثم بعد بلوغ احللم حج وقصد 
ال��ل��ه احل���رام وأخ���ذ ع��ن بعض علماء  بيت 
احلرم الشريف.  وسرد قزار مسيرة اإلمام 
إلى  توجه  أنه  إلى  مشيرا  العلم،  طلب  في 

املدينة، فاجتمع بعلمائها.
رحل لطلب العلم إلى العراق فقصد البصرة 
الله  ما شاء  عنهم  وأخذ  بعلمائها،  واجتمع 
من العلم، وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد 
للناس  إلى السنة، وأظهر  الناس  الله ودعا 
أن الواجب على جميع املسلمني أن يأخذوا 
دينهم عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه 

الصالة والسالم.
وب���ني ال��ش��خ ق����زار أن ال��ش��ي��خ ارحت����ل إلى 
منه  حيث غضب  عليه؛  الله  رحمة  العيينة 
السفلة بسبب أنه كان آمرا باملعروف ناهيا 

دعوة اإلمام محمد بن 
عبدالوهاب كانت وجودية 

قائمة على العلم الموروث
عالء الدين مصطفى

أن احل��دي��ث ع��ن سيرة اإلم���ام محمد بن  ق��زار اجل��اس��م  الشيخ فيصل  أك��د 
أن  نستطيع  حتى  كثيرة  محاضرات  إلى  حتتاج  الله-  -رحمه  عبدالوهاب 
نذكرا جانبا من دعوته املباركة. وقال في محاضرة له في امللتقى الثقافي 
جلنة  نظمتها  التي  عبدالوهاب«  بن  محمد  اإلم��ام  »دع��وة  بعنوان:  الثاني 

الدعوة واإلرشاد بقرطبة بجمعية إحياء التراث اإلسالمي:
إن اإلمام ولد في عام 1115 هجرية على صاحبها أفضل الصالة وأكمل التحية. 
وتعلم على أبيه في بلدة العيينة وهذه البلدة هي مسقط رأسه -رحمة الله 
عليه-، وهي قرية معلومة في اليمامة في جند شمال غرب مدينة الرياض 
من  ذلك  يقارب  ما  أو  تقريبا،  كيلومترا  سبعن  مسيرة  الرياض  وبن  بينها 

جهة الغرب. ولد فيها ونشأ نشأة صاحلة. وقرأ القرآن مبكرا. 

في امللتقى الثقافي الثاني بلجنة الدعوة واإلرشاد بقرطبة
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وأدي��ت ال��زك��وات، وص��ام الناس رمضان، كما 
ش��رع ال��ل��ه ع��ز وج���ل، وأم���ر ب��امل��ع��روف، ونهى 
عن املنكر، وساد األمن في األمصار، والقرى، 
البادية عند  أهل  ووق��ف  وال��ب��وادي،  والطرق، 
الله وقبلوا احلق،  دي��ن  ف��ي  ح��ده��م، ودخ��ل��وا 

ونشر الشيخ فيهم الدعوة. 
وفي احملاضرة الثانية حتدث الشيخ الدكتور 
عبالعزيز السعيد من اململكلة العربية السعودية 
عن مميزات دعوة اإلمام وخصائصها ومنهجه 
الشيخ محمد  اإلم��ام  أن  التلقي موضحا  في 
ابن عبد الوهاب -رحمة الله عليه- إمنا قام 
توحيد  إلى  الناس  وإرش��اد  الله،  دين  إلظهار 
البدع  من  فيه  الناس  أدخ��ل  ما  وإن��ك��ار  الله، 
واخلرافات، وقام أيضا إللزام الناس باحلق، 
باملعروف،  وأم��ره��م  ال��ب��اط��ل،  وزج��ره��م ع��ن 

ونهيهم عن املنكر. 
الناس قد عرفوا ه��ذا اإلمام  إل��ى أن  وأش��ار 
وكبراؤهم  ورؤس���اؤه���م  ع��ل��م��اؤه��م  سيما  وال 
العربية وفي خارجها،  وأعيانهم في اجلزيرة 
بني  ما  كثيرة  كتابات  عنه  الناس  كتب  ولقد 
كثير من  أف��رده  ولقد  بني مطول،  وما  موجز 
عنه  كتبوا  املستشرقون  حتى  بكتابات  الناس 
أثناء  ف��ي  آخ���رون  عنه  وكتب  كثيرة،  كتابات 
كتاباتهم عن املصلحني وفي أثناء كتاباتهم في 
بأنه مصلح  منهم  املنصفون  فوصفه  التاريخ، 
ل��إس��الم، وب��أن��ه على  عظيم، وب��أن��ه م��ج��دد 
ه��دى ون��ور م��ن رب��ه، وت��ع��داده��م يشق كثيرا، 
الشيخ  بكر  أب��و  الكبير  املؤلف  جملتهم  وم��ن 
حسني بن غنام األحسائي. فقد كتب عن هذا 

الشيخ، فأجاد وأفاد وذكر دعوته، وذكر سيرته 
وغ��زوات��ه، وأط��ن��ب ف��ي ذل��ك وكتب كثيرا من 
الله عز وجل،  رسائله واستنباطاته من كتاب 
ومنهم الشيخ اإلمام عثمان بن بشر في كتابه: 
عنوان املجد، فقد كتب عن هذا الشيخ، وعن 
دعوته، وعن سيرته، وعن تاريخ حياته، وعن 

غزواته وجهاده.
السلف  ك��ان��ت ه���ي دع����وة  أن دع���وت���ه  وب����ني 
وب��أس��م��ائ��ه، وصفاته،  ب��ال��ل��ه  ي��ؤم��ن  ال��ص��ال��ح 
ويؤمن مبالئكته، ورسله وكتبه، وباليوم اآلخر، 
أئمة  على طريقة  وهو  وش��ره،  وبالقدر خيره 
اإلسالم في توحيد الله، وإخالص العبادة له 
جل وعال، وفي اإلميان بأسماء الله وصفاته 
يعطل  ال  سبحانه،  بالله  ال��الئ��ق  ال��وج��ه  على 
صفات الله، وال يشبه الله بخلقه، وفي اإلميان 
بالبعث، والنشور، واجلزاء. واحلساب، واجلنة 
والنار، وغير ذلك. وكذلك جد في إنكار البدع 
بسبب  سبحانه  الله  أزالها  حتى  واخل��راف��ات 
دع��وت��ه. وق���ال: إن م��ن مم��ي��زات دع��وة االمام 

رحمه الله:
التوحيد  إل��ى  وال��دع��وة  ال��ش��رك  إن��ك��ار  اوال: 

اخلالص. 

على  كالبناء  واخل��راف��ات  ال��ب��دع  إن��ك��ار  ثانيا: 
كاملوالد  ونحو ذلك  واتخاذها مساجد  القبور 

والطرق التي أحدثتها طوائف املتصوفة. 
ثالثا: أنه كان يأمر الناس باملعروف، ويلزمهم 
به بالقوة؛ فمن أبى املعروف الذي أوجبه الله 
وينهى  ت��رك��ه،  إذا  وع��زر عليه  ب��ه  أل��زم  عليه، 
ويقيم  عنها،  ويزجرهم  املنكرات،  عن  الناس 
عن  ويزجرهم  احل��ق،  الناس  ويلزم  حدودها، 
وكبت  وانتشر،  احل��ق،  ظهر  وبذلك  الباطل، 
الباطل، وانقمع، وسار الناس في سيرة حسنة، 
مساجدهم،  وفي  أسواقهم،  في  قومي  ومنهج 
وفي سائر أحوالهم ال تعرف البدع بينهم وال 
يوجد في بالدهم الشرك، وال تظهر املنكرات 
بينهم، بل من شاهد بالدهم وشاهد أحوالهم 
الصالح وما  السلف  ذك��ر ح��ال  وم��ا هم عليه 
كانوا عليه زمن النبي عليه الصالة والسالم، 
في  بإحسان  أتباعه  وزم���ن  أص��ح��اب��ه،  وزم���ن 

القرون املفضلة رحمة الله عليهم. 
منهجهم،  ون��ه��ج��وا  سيرتهم،  س���اروا  ف��ال��ق��وم 
ف��ي��ه، وجاهدوا  ذل���ك، وج���دوا  وص��ب��روا على 
آخر  ف��ي  التغيير  ب��ع��ض  ح��ص��ل  فلما  ع��ل��ي��ه، 
طويلة  مب��دة  محمد  الشيخ  وف��اة  بعد  الزمان 
ووفاة كثير من أبنائه رحمة الله عليهم وكثير 
م��ن أن���ص���اره ج���اء االب���ت���الء وج����اء االمتحان 
مصداق  املصرية،  وال��دول��ة  التركية،  بالدولة 
قوله عز وجل: } ِإنَّ اللََّه ال يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى 

يَُغيُِّروا َما ِبَأنُْفِسِهْم{.
ولم تزل دعوتهم بحمد الله قائمة منتشرة إلى 

يومنا هذا.

الدكتور السعيد: اإلمام 
عمل على إنكار البدع 

واخلرافات حتى أزالها الله 
سبحانه بسبب دعوته
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حـــوار

< في البداية نود أن حتدثنا عن أهمية العمل 
اخليري الكويتي داخل وخارج الكويت؟

منذ  أص��ي��ل  عمل  الكويت  ف��ي  اخل��ي��ري  العمل   <
القدم فهو منتشر في جميع دول العالم، والكويت 
س��ب��اق��ة ف��ي ه���ذا امل���ج���ال، ف��ع��ط��اؤه��ا ل��م يقتصر 
املستويني  شمل  ب��ل  فقط،  الكويت  مستوى  على 
العربي والعاملي في مجال الدعوة إلى الله والعمل 
»إحياء  ب��ه  تقوم  ال��ذي  العمل  والسيما  اخل��ي��ري، 
ال��ت��راث اإلس��ام��ي« ف��ي م��ج��االت ع���دة، فنجدها 
املؤمترات  بتنظيم  فتقوم  الكويتي؛  باملجتمع  تهتم 
الدعوية والدروس العلمية وتهتم باألسرة التي لها 
أنها  عن  فضًا  ه��ذا  املجتمع،  بناء  في  كبير  دور 
تعمل خ���ارج ال��ك��وي��ت ف��ي ال���دول ال��ف��ق��ي��رة؛ فبنت 
باملراكز  واهتمت  املستشفيات  وشيدت  امل���دارس 
العلمية، وبنت اجلامعات واملعاهد، وكفلت األيتام، 
وعاجلت املرضى، فأنا أرى أنها تقوم بأسمى عمل 

على وجه األرض، ولم تكتف بذلك فقط، فلها دور 
اآلن في اإلغاثة في ليبيا وفي غزة وفي كل مكان 

يحدث به كوارث طبيعية أو حروب.
التي  الكويتية  ب��احل��ك��وم��ة  ه��ن��ا  أش��ي��د  أن  وأح���ب 
من  اخلالي  الكويتي  اخليري  للعمل  الدعم  تقدم 
إلميانها  وذل���ك  امل��ج��االت،  جميع  ف��ي  شائبة  أي 
للكويت، وهناك رواد  العمل املشرف  بأهمية هذا 
املستوى  لهم على  الكويتي مشهود  للعمل اخليري 

اإلنساني بالعطاء السخي والدعوة إلى اخلير.
< جل��ن��ة اجل��ي��ل االس���إم���ي ت��ع��د م��ن اللجان 
املهتمة بالشباب، هل ميكن أن توجز لنا أهم 

األنشطة التي قامت بها اللجنة؟
> اللجنة قدمت أنشطة متعددة خال العام املاضي 
استضافت  حيث  العلمية  ال����دورات  أهمها  وم��ن 
ال��ش��ي��خ��ني ال��ف��اض��ل��ني ع��ب��دال��ل��ه ال���غ���امن، وأحمد 
اجليان من اململكة العربية السعودية ملدة 5 أيام، 

رئيس مركز حامد املسباح لعلوم القرآن والسنة الشيخ ثامر العامر لـ»الفرقان«:

لدينا إيمان راسخ بأن الدعوة اإلسالمية 
تهذب المجتمع وتنشر الفضيلة أينما حلت

مركز  رئ��ي��س  العامر  ث��ام��ر  الشيخ  أش���اد 
ال���ق���رآن والسنة  ل��ع��ل��وم  امل��س��ب��اح  ح��ام��د 
الدعم  التي تقدم  الكويتية  باحلكومة 
الكويتي اخلالي  للعمل اخليري  الكامل 
م���ن أي���ة ش��ائ��ب��ة ف���ي ج��م��ي��ع امل���ج���االت، 
العمل  ب��أه��م��ي��ة ه����ذا  وذل�����ك إلمي��ان��ه��ا 

املشرف للكويت. 
وقال في حوار مع »الفرقان«: إن العمل 
اخل��ي��ري ف��ي ال��ك��وي��ت عمل أص��ي��ل منذ 
ال���ق���دم، ف��ه��و م��ن��ت��ش��ر ف���ي ج��م��ي��ع دول 
العالم، والكويت سباقة في هذا املجال، 
ع��ل��ى مستوى  ي��ق��ت��ص��ر  ل���م  ف��ع��ط��اؤه��ا 
املستوين  ش��م��ل  ب���ل  ف���ق���ط،  ال���ك���وي���ت 

العربي والعاملي.
وبن أن جمعية إحياء التراث اإلسالمي، 
تهتم باملجتمع الكويتي فتقوم بتنظيم 
العلمية  وال���دروس  الدعوية  امل��ؤمت��رات 
في  كبير  دور  لها  التي  ب��األس��رة  وتهتم 
بناء املجتمع، هذا فضاًل عن أنها تعمل 

خارج الكويت في الدول الفقيرة.
ال��ت��راث« تقوم  أن »إح��ي��اء  العامر  وي��رى 
األرض،  وج������ه  ع���ل���ى  ع���م���ل  ب���أس���م���ى 
امل�������دارس وشيدت  ب��ن��ت  أن���ه���ا  م��وض��ح��ا 
العلمية  باملراكز  واهتمت  املستشفيات 
وبنت اجلامعات واملعاهد وكفلت األيتام 

وعاجلت املرضى.
الدعوة  ب��أن  راس���خ  إمي���ان  لدينا  وق���ال: 
وتنشر  امل��ج��ت��م��ع  ت���ه���ذب  اإلس���الم���ي���ة 
أن  إل���ى  م��ش��ي��رًا  ح��ل��ت،  أي��ن��م��ا  الفضيلة 
خاصا  اهتماما  تهتم  ال��ت��راث«  »إح��ي��اء 
بالدعوة اإلسالمية وبفضل الله ننظم 
دورة اإلمام األلباني وإقامة الدروس في 
وإقامة  الفائدة،  لتعم  املنطقة  دواوي��ن 

درس شهري في ديوانية الفرع.   

حاوره : عالء الدين مصطفى



21

ن - 2011/5/9م
الفرق���ان  631 - 6 جم���ادى اآلخ���رة   1432ه���� -  االثن���

وأيضا قدمت دورة من كتاب: »دليل الطالب« للشيخ 
أحمد عجران في مسجد صفوان بن اليمان، أما 
فقد  واالجتماعية،  العلمية  بالرحات  يتعلق  فيما 
قدمت اللجنة رحلة علمية للشيخ عبدالله السبت 
ملدة 5 أيام وكان عدد املشاركني 13 مشرفا )خاصة 
في  اإلخ��وة  لزيارة  اجتماعية  ورحلة  للمشرفني(، 
احمل���رق مبملكة  ف��ي  اإلس��ام��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  جمعية 
أي��ام، ورحلة رفقاء اخلير ملنطقة  البحرين ملدة 4 
القصيم والدمام وهي رحلة علمية ترويحية ملدة 5 

أيام لعدد 23 طالبا ومشرفا.
وال����دورات واملسابقات  ال���دروس  < وم���اذا ع��ن 
رحالت  ه��ن��اك  وه���ل  ال��ل��ج��ن��ة،  قدمتها  ال��ت��ي 

ترفيهية؟
> قدمت اللجنة سلسلة محاضرات منها محاضرة 
ن��ن��ج��ح في  ب��ع��ن��وان: »ك��ي��ف  للشيخ ط���ال ف��اخ��ر 
االختبارات؟« في ديوانية الفرع ودورة: »التخطيط 
ملدة  اجلميعان  ق��ت��ادة  ل��أس��ت��اذ  ب��احل��ي��اة«  للتميز 
على  »موعدنا  ودورة  اللجنة،  ديوانية  في  أي��ام   3
ال��ق��م��ة« ل��أس��ت��اذ خ��ال��د السعيد مل��دة ي��وم��ني في 
أهدافك«  »حقق  دورة  عن  فضًا  اللجنة،  ديوانية 
للشيخ طال فاخر ملدة يومني في ديوانية اللجنة،  

ومسابقة »اخلطيب الناجح«.
اما فيما يتعلق بالرحات فقد نظمت اللجنة رحلة 
السنوية  الشاكرين«  »عمرة  عنوان:  حتت  العمرة 
ملدة 5 أيام في عطلتي الوطني والتحرير وكان عدد 

املشاركني 44 طالبا ومشرفا.
وستكون عمرة: »شباب املتوسط« بداية شهر يونيو 

باحلبيب]  تعنى  ،وه��ي  احلبيب«  »ه��ذا  بعنوان: 
إلخ،  أصحابه..   – تضحياته   – دعوته   – حياته 
 6 مل��دة  ومشرفا  طالبا   28 املشاركني  ع��دد  وك��ان 
أيام، وأيضا عمرة األصحاب للسنة اخلامسة على 
املشاركني  عدد  وك��ان  أغسطس  في شهر  التوالي 
للطلبة الثانوية 33 طالبا ومشرفا، ولم تغفل اللجنة 
األنشطة العامة، فقد مت عمل زيارة جلميع مدارس 
احملافظة املتوسطة منها والثانوية بنني، ومت خال 
الزيارة تقدمي هدايا لكل مدرسة وهي عبارة عن  
جلميع  الطالب  وم��ذك��رة  املضيئة،  احل��رم  ساعة 
طلبة املدارس، وهي مذكرة تعنى بالتفوق الدراسي 
وأسبابه وطرائق عاج الضعف عند الطاب وبيان 
خطر الغش في االمتحانات واألسباب املعينة على 

النجاح والتفوق.
جلنة  إجن����ازات  على  نتعرف  أن  ميكن  ه��ل   >
الكبير؛  مبارك  مبحافظة  واإلرش��اد  الدعوة 
تقدمونه  م���ا  ع��ل��ى  ال����ق����ارئ  ي��ت��ع��رف  ح��ت��ى 

للمجتمع؟ 
> في الواقع أن جلنة الدعوة واإلرشاد تقوم بعمل 
جليل، ولها إجنازات متعددة منذ بداية عملها في 
ل��ك اإلجن����ازات التي  أب��ني  املنظقة، ول��ك��ن دع��ن��ي 
ديسمبر  وحتى  2010م  يناير  تاريخ  من  قدمناها 
اإلجن����ازات  ع��ل��ى  يطلع  أن  ي��ري��د  ال���ذي  2010م، 

مجتمعه فنحن لدينا كتيب يوضح ذلك.
أوالً: عقد اجتماعات دورية ألعضاء جلنة الدعوة 

واإلرشاد وأعضاء جلنة الدواوين بانتظام.
ثانياً: مت صياغة مشروع تطوير أعمال اللجنة. 

احملافظة  دي��وان��ي��ات  ف��ي  العمل  تنظيم  مت  ث��ال��ث��اً: 
املسابقات  وتوزيع  احملاضرات  تسجيل  حيث  من 

الثقافية ومسابقات القرآن واحلديث.
وجلنة  واجلاليات  العلمية  اللجنة  ضم  مت  راب��ع��اً: 
الديوانيات  إلى جلنة الدعوة واإلرشاد، وذلك من 

باب التنظيم لأفضل في الدعوة إلى الله تعالى.
)ت��ط��وي��ر أعمال  م���ذك���رة:  خ��ام��س��اً: مت ص��ي��اغ��ة 
ومت  بالتسجيات،  للنهوض  وذل��ك  التسجيات( 
دي��وان��ي��ة من  ك��ل  ف��ي  للتسجيات  وض���ع إس��ت��ان��د 

ديوانيات جلنة الدعوة واإلرشاد.
الفرع  دي��وان��ي��ة  ف��ي  إق��ام��ة درس شهري  س��ادس��اً: 

وعمل تصوير وتسجيل وبوفيه لهذه الديوانية.
)معرض  التسجيات:  محل   ف��ي  العمل  سابعاً: 
للتسجيات ومعرض للكتاب اإلسامي( في املبنى 

القدمي.
ثامناً: العمل في محل التسجيات سوق رقم )3( 

واملردود املالي )اإليجار( للجنة.
أصحاب  م��ع  ال��دوري��ة  االجتماعات  عقد  تاسعاً: 
في  واإليجابيات  السلبيات  ملناقشة  الديوانيات 

الديوانيات.
عاشراً: طباعة:

- موسوعة تعبير الرؤى واألحام في ضوء الكتاب 
والسنة للشيخ ثامر العامر.

يعقوب  للشيخ  املجالس  ب��آداب  اجلالس  تذكير   -
احلمد.

- طباعة بوستر »عقيدة كل مسلم«.
< م���اذا ع��ن ال����دروس ال��ش��رع��ي��ة ف��ي منطقة 

مبارك الكبير؟
ال��دروس في ديوانيات  إقامة  الله ننظم  > بفضل 
ال��ل��ه مت  ال��ت��ي ع��دده��ا س��ت، وبفضل م��ن  املنطقة 
األخ  ديوانية  القرين،  في  إضافية  ديوانية  افتتاح 
ن��اص��ر ب���ادي ال��ش��م��ري؛ لتعم ال��ف��ائ��دة وت��ك��ون من 
ديوانيات،  سبع  عددها  فيصبح  الدعوية  املراكز 
الفرع  ديوانية  في  درس شهرًي  إقامة  عن  فضا 
أسبوعي  درس  وإق��ام��ة  ال��ش��ه��ري��ة(،  )ال��دي��وان��ي��ة 
الله  م��ال  عيسى  الشيخ  لفضيلة  ال��ف��رع  ملوظفي 

صباح كل يوم أربعاء.
وأي���ض���ا ه���ن���اك  درس ف���ي م��س��ج��د خ���زمي���ة بن 
ال��ك��ب��ي��ر ق 1 ش 13                    م���ب���ارك  م��ن��ط��ق��ة  ف���ي  أوس 
للشيخ عثمان اخلميس بعنوان: )مواقف من حياة 

الفاروق(.
مبنطقة  أوس    ب��ن  خ��زمي��ة  مسجد  ف��ي  ودرس 
اجلنفاوي  فهد  للشيخ  ق1ش13  الكبير  م��ب��ارك 

الحكومة الكويتية 
تقدم الدعم الكامل 

للعمل الخيري الكويتي 
إيمانًا منها بأهمية هذا 

العمل المشرف

عطاء العمل الخيري لم 
يقتصر على مستوى 

الكويت فقط بل شمل 
المستويين العربي والعالمي

< الشيخ ثامر العلي
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حـــوار

بعنوان: )وقفات إميانية(.
وإقامة دروس في شهر رمضان املبارك في مسجد 
البراء بن عازب بعد صاة العصر لكل من الشيخ 
فضائل  ع��ن  عباس  ع��ادل  والشيخ  العامر،  ثامر 

الشهر الكرمي.
< وماذا عن الدورات العلمية ؟

الواقع نحن ننظم دورات عدة أهمها دورة  > في 
الشيخ  احمل��اض��ر  وك��ان  الثانية(  األلباني  )اإلم���ام 
حمد احلمد من اململكة العربية السعودية       في 
في  ودورة  العدان،  في  مالك  بن  احل��ارث  مسجد 
عادل  للشيخ  الطالب«  »دليل  من  الصاة(  )كتاب 
اب��ن ع���ازب بالقصور،  ال��ب��راء  ع��ب��اس ف��ي مسجد 
»ع��م��دة األحكام«  م��ن  ال��ط��ه��ارة  ك��ت��اب  ف��ي  ودورة 
للشيخ د. بسام الشطي في مسجد البراء بن عازب 

للشيخ بدر  النووية  بالقصور، ودورة منت األربعني 
الفيلكاوي.  

< ما األنشطة التي قدمها مركز حامد املسباح 
لعلوم  القرآن والسنة خالل الفترة املاضية؟

> في الواقع أنشطة املركز مستمرة ال تتوقف وهذا 
الدعوة  ب��أن  ال��راس��خ  وإلمياننا  تعالى  الله  بفضل 
أينما  الفضيلة  وتنشر  املجتمع  تهذب  اإلسامية 
العام  املركز خال  الله فإن أنشطة  حلت وبفضل 
1431 ه� متعددة؛ فاحللقات مستمرة  2010 م – 
طوال العام وهي على ثاث دورات، ومتفرقة على 
كما  وه��ي  الكبير  مبارك  محافظة  مناطق  جميع 

يلي:
حلقات منطقة العدان :

1- مسجد عامر ابن بكير- ق2 )14( طالبا.

ق3  احلمراني-  امللك  عبد  بن  أشعث  2- مسجد 
)16( طالبا.

3-م���س���ج���د س��ل��ي��م��ان وس��ب��ي��ك��ة ال���ف���ه���د- ق 3                  
)12( طالبا.

4-مسجد اإلم��ام اجلويني - ق 7 )عدد حلقتني( 
)30( طالبا.

ق6                    – امل���ق���دس���ي  ال����دي����ن  ض���ي���اء  م��س��ج��د   -5
)8( طاب. 

العدد اإلجمالي:  )80( طالبا .
حلقات منطقة القصور :

مسجد البراء بن عازب – ق2 )10( طاب.
مسجد سعد العجمي - ق1 )8( طاب.

مسجد إبراهيم عمر املا – ق4 )15( طالبا.
مسجد صالح بن العباس–ق7 )12( طالبا.

العدد اإلجمالي )45( طالبا .
حلقات منطقة القرين:

 مسجد سهل بن حنيف – ق3 )10( طاب.
مسجد محمد بن كعب القرظي – ق5         )9( 

طاب.
مسجد معتق العازمي -  ق 2 )16( طالبا.

مسجد حماد بن أبي زيد – ق1 )13( طالبا.
العدد اإلجمالي )48( طالبا .

حلقات منطقة مبارك  الكبير :
مسجد هشام بن عامر-  ق 5 )10( طاب.
مسجد نعيم بن مسعود – ق3 )15( طالبا.

العدد اإلجمالي )25( طالبا.
العدد الكلي للطاب )198( طالبا في الدورة.

حلقة للمتميزين مشترك بها عدد )20( طالبا ويتم 
الدورة  نهاية  في  لكل طالب  مالية  مكافأة  إعطاء 

عند حفظ جزء.
<ح��دث��ن��ا ع���ن إجن������ازات امل���رك���ز خ����الل عام 

2010؟
> مت توزيع جوائز حتفيزية في حفل تكرمي للطلبة 
القرآن  م��ن  ج��زء  أمت��وا حفظ  للذين  ال��ع��ام  نهاية 

الكرمي .
إعطاء شهادة تقدير لكل طالب.

عمل نشاط صيفي لطلبة احللقات إلى أماكن عدة 
املدينة   – ملعب صابون   – قدم  كرة  )دوري  منها 

الترفيهية – املدينة املائية(.
القراءات  معهد  املركز  أعمال  أه��م  من  وختاماً: 
العشر في شرح الشاطبية والدرة، وكان احلضور 

في أخر دورة )58( طالبا.

أنشطة مركز حامد المسباح
ي��ح��ف��ل م��رك��ز ح��ام��د امل��س��ب��اح ب���اإلجن���ازات 
بالعشرات  احل���ل���ق���ات  ف��ت��ح  م���ن  ال���دع���وي���ة 
ف���ي م��س��اج��د احمل���اف���ظ���ة، وإق���ام���ة ك��ث��ي��ر من 
املسابقات، في حفظ القرآن الكرمي، وحفظ 
احل��دي��ث ال��ش��ري��ف، ومت ط��ب��اع��ة أل����وف من 
وتوزيعها  وال��ب��وس��ت��رات  وامل��ط��وي��ات  ال��ك��ت��ب 
الكويت  دول���ة  مستوى  وع��ل��ى  احمل��اف��ظ��ة  ف��ي 
ت��خ��رج م��ن املركز  ت��ع��ال��ى، وق��د  ال��ل��ه  حفظها 
تعالى،  الله  لكتاب  احلفظة  م��ن  كبير  ع��دد 

واصبح البعض منهم أئمة في املساجد وهذا 
من فضل الله تعالى، وجاء الدور لتوثيق هذا 
طياته  ف��ي  يحمل  صغير  كتيب  ف��ي  ال��ع��م��ل 
جميع األعمال التي متت طيلة عشرة أعوام 

متتالية.
ويهدف املركز إلى حفظ كتاب الله عّز وجّل، 
والتحلي باألخالق احلميدة، وتنشئة الشاب 
املسلم التنشئة السليمة، إضافة إلى استغالل 

أوقات الشباب مبا يعود عليهم بالفائدة.
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الدعوة ال�سلفية

 وق���د ه��ال��ن��ي اجل��ه��ل ال����ذي ي��ع��ان��ي��ه بعض 
املذيعني  أح���د  سمعت  ع��ن��دم��ا  اإلع��ام��ي��ني 
سؤاال  ضيوفه  أح��د  يسأل  مشهورة  حملطة 
السلفي  الفكر  تصدر  السعودية  أن  م��ف��اده 
ملصر؛ مما يدل على أنه لم يحاول قراءة تاريخ 
الدعوة اإلسامية في مصر ولم ينظر ما هي 
السنة احملمدية في مصر كما  أنصار  دعوة 
من  العديد  سير  بقراءة  نفسه  يكلف  لم  أنه 
يتخرجوا  لم  الذين  الكبار  املصريني  العلماء 
في مدارس سعودية وال جامعات أخرى ومع 

ذلك كانوا سلفيني، حيث إن السلفية بوصفه 
دولة  ت��ص��دره  م��ا  ت��ك��ون  أن  ال ميكن  منهجاً 
من الدول بل هي ما يتوارثه املسلمون جيا 
وأصحابه  ال��رس��ول ]  عهد  منذ  جيل  بعد 

الكرام.
حقيقة  على  األض���واء  تسليط  هنا  ون��ح��اول 
السلفية وأسسها املنهجية، وما الفروق التي 
تنتهج  ال��ت��ي  األخ���رى  ال��دع��وات  وب��ني  بينها 

نترك  مآربها حتى ال  لتحقيق  العنف وسيلة 
للمزورين أن يحققوا مآربهم.

السلفية 
يستخدم العديد من الليبراليني لفظة السلفية 
للتعبير عن كل من له توجهات إسامية دون 
الذين  الصحافيني  بعض  جند  بينما  متييز، 
يكتبون في الشأن اإلسامي يقسمون املنتمني 
إلى الدعوة اإلسامية إلى سلفيني وإساميني 
التصنيفات  وهذه  مستنيرين،  أو  »معتدلني« 
من  وتنطلق  دقيقة،  وغير  عليمة  غير  كلها 

تدعو إلى صفاء اإلسالم 
وترفض الصدامات 
والحروب العبثية

والتغيرات  االض����راب����ات  م���وج���ة  أن  ي���ب���دو 
مؤخرا  العربي  العالم  في  متت  التي  اجلديدة 
قد أعطت لبعض املنظمات ذات التوجهات املنحرفة 
وتشويهها  السلفية  الدعوة  على  لالنقضاض  فرصة 
بوصفه نوعًا من االصطياد في املاء العكر؛ حيث إن أعداء 
الدعوة اإلسالمية يتحركون دائما في الظالم ويختفون وراء 
ألفاظا  تستخدم  املنحرفة  الطوائف  بعض  كانت  فقد  اآلخرين، 
ملتوية ضد املنهج السلفي وحتاول نعته ببعض األوصاف التي يعرف 
القاصي والداني أن السلفية بريئة منها، كقولهم بأنها دعوة تكفيرية!! وهي 
من باب: »رمتني بدائها وانسلت« ،حيث إن املنصفن يعرفون أن هذه الفرق مبادئها األساسية مبنية على تكفير 
غيرها، فضال عن بعض الليبرالين ومن لف لفهم الذين شرعوا في اآلونة األخيرة بإطالق التهم على السلفين، 

وكأن السلفين هم وراء كل مصائب العالم اإلسالمي.

كتب/ احملرر الشرعي

أعداء اإلسالم يحاولون تشويهها 

الدعوة السلفية
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السلفي؛  للمنهج  معادية  فكرية  منطلقات 
إلى  االنتساب  ينكر  أن هناك من  ألننا جند 
وليست  زمنية  مرحلة  أنها  ويدعي  السلفية 
دعاة  م��ن  أح���دا  أن  رغ��م  إس��ام��ي��ا!  مذهبا 
السلفية لم يدع أنها مذهب إسامي، ولكن 
خوفهم من مواجهة احلجة باحلجة يجعلهم 
ذلك  ورغ���م  امل��ل��ت��وي��ة،  األل��ف��اظ  يستخدمون 
الغارب  على  احلبل  يتركوا  لم  العلماء  ف��إن 
ولبيان  املزيفة،  من  احلقيقة  السلفية  وبينوا 
ذلك يقول فضيلة الشيخ العامة محمد بن 
هي  السلفَيّة  الله:  رحمه   – العثيمني  صالح 
اتباع منهج النبي ] وأصحابه؛ ألنهم سلفنا 
وجاء  السلفَيّة.  هو  فاِتّباعهم  علينا،  تقدموا 
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  في 
إلى  نسبة  السلفية  ب��ال��س��ع��ودي��ة:  واإلف���ت���اء 
السلف والسلف، هم صحابة رسول الله ] 
وأئمة الهدى من أهل القرون الثاثة األولى 
رضي الله عنهم الذين شهد لهم رسول الله 
] باخلير في قوله: »خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته« 
والبخاري  م��س��ن��ده  ف��ي  أح��م��د  اإلم����ام  رواه 
إلى  نسبة  سلفي  جمع  والسلفيون  ومسلم، 
السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا 
على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة 
بذلك  فكانوا  بهما  والعمل  إليهما  وال��دع��وة 

أهل السنة واجلماعة. 
الدين  ناصر  محمد  احملدث  العامة  ويقول 
األلباني- رحمه الله: هناك من مدعي العلم 
من ينكر هذه النسبة – السلفية- زاعماً أْن ال 
أصل لها! فيقول: »ال يجوز للمسلم أن يقول: 
يقول  أن  يجوز  »ال  يقول:  وكأنه  سلفي«  أن��ا 
كانوا  فيما  الصالح  للسلف  متبع  أنا  مسلم: 
م��ن عقيدة وع��ب��ادة وس��ل��وك«، ال شك  عليه 
منه  يلزم  يعنيه  كان  لو  اإلنكار  هذا  مثل  أن 
التبرؤ من اإلسام الصحيح الذي كان عليه 
سلفنا الصالح، وعلى رأسهم النبي ] كما 
يشير احلديث املتواتر الذي في الصحيحني 
وغيرهما عنه: »خير الناس قرني، ثم الذين 

يلونهم، ثم الذين يلونهم«.
إلى  يتبرأ من االنتساب  أن  فا يجوز ملسلم 
السلف الصالح، بينما لو تبرأ من أية نسبة 
أخرى لم ميكن ألحد من أهل العلم أن ينسبه 

إلى كفر أو فسوق.
والذي ينكر هذه التسمية نفسه، أال ينتسب 
إل��ى مذهب من امل��ذاه��ب؟! س��واء أك��ان هذا 

املذهب متعلقاً بالعقيدة أم بالفقه؟
فهو إما أن يكون أشعرياً أو ماتريدياً، وإما أن 
أو شافعياً  يكون من أهل احلديث أو حنفياً 
يدخل في مسمى  أو حنبلياً؛ مما  مالكياً  أو 
ينتسب  ال��ذي  أن  مع  واجلماعة،  السنة  أهل 
األربعة،  امل��ذاه��ب  أو  املذهب األش��ع��ري  إل��ى 
فهو ينتسب إلى أشخاص غير معصومني با 
شك، وإن كان منهم العلماء الذين يصيبون، 
فليت شعري هّا أنكر مثل هذه االنتسابات 

إلى األفراد غير املعصومني؟
وأما الذي ينتسب إلى السلف الصالح، فإنه 
وقد  العموم  وجه  على  العصمة  إلى  ينتسب 
الناجية  الفرقة  من عامات  النبي ]  ذكر 
أنها تتمسك مبا كان عليه رسول الله ] وما 

كان عليه أصحابه.
فمن متسك به كان يقيناً على هدى من ربه... 
وال شك أن التسمية الواضحة اجللية املميزة 
الكتاب  على  مسلم  أنا  نقول:  أن  هي  البينة 
والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، وهي أن 
تقول باختصار: »أنا سلفي«. )مجلة األصالة 

العدد التاسع ص 86 �87(.
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ق���ال ال��ع��ام��ة محمد 
 ...«  :- الله  رحمه   - العثيمني  صالح  اب��ن 
واجلماعة  السنة  أهل  إن  يقول:  من  يخطئ 
وماتريديون،  وأش��ع��ري��ون،  سلفيون،  ث��اث��ة: 

أهل  اجلميع  يكون  كيف  نقول:  خطأ،  فهذا 
إال  احل��ق  بعد  ف��م��اذا  مختلفون!!  وه��م  سنة 
الضال؟! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد 
يرد على اآلخر؟! هذا ال ميكن إال إذا أمكن 
ال��ض��دي��ن، فنعم، وإال ف��ا شك  ب��ني  اجل��م��ع 
فمن  السنة،  صاحب  هو  وح��ده  أحدهم  أن 
السلفية؟  أم  املاتريدية؟  أم  األشعرية؟  هو؟! 
السنة،  فهو صاحب  السنة  واف��ق  من  نقول: 
ومن خالف السنة فليس صاحب سنة، فنحن 
نقول: السلف هم أهل السنة واجلماعة وال 
يصدق الوصف على غيرهم أبداً، والكلمات 
تعد مبعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف 
ال��س��ن��ة، أه��ل السنة ال مي��ك��ن، وك��ي��ف ميكن 
إنهم  مختلفة  ط��وائ��ف  ث���اث  ع��ن  ن��ق��ول  أن 
السنة  ف��أه��ل  االج��ت��م��اع؟  ف��أي��ن  مجتمعون 
املتأخر  حتى  معتقداً  السلف  هم  واجلماعة 
النبي  ك��ان على طريق  إذا  القيامة  ي��وم  إل��ى 
العقيدة  )ش��رح  سلفي«.  فإنه  وأصحابه   [

الواسطية 53/1�54(.
هل السلفية خطر على املجتمعات؟

وق��د كثر ف��ي األي���ام األخ��ي��رة احل��دي��ث عن 
السلفية ودورها املستقبلي؛ حيث أبدى الكثير 
من دعاة التغريب وأهل الفرق املخالفة ألهل 
السنة تخوفا من الدور الذي ميكن أن تؤديه 
سقوط  بعد  األم��ة  بناء  في  السلفية  الدعوة 
األن��ظ��م��ة ال��ق��م��ع��ي��ة وح���ص���ول ال���دع���اة على 
ألداء  م��ن خاله  يتحركون  احل��ري��ة  م��ن  ج��و 
وردا على مقوالت هؤالء  الدعوية،  رسالتهم 
السلفية  الرحمن:  عبد  جمال  الشيخ  يقول 
أو جماعة  فئة  وليست  وسنة،  منهج وطريق 
أو حزًبا، وقد كانت بعض الصحف واملجات 
في الزمن البائد والنظام الفاسد جتامل على 
حساب هؤالء السلفيني، فكان كل من أراد أن 
يشتهر أو ينال منصًبا أو دنيا؛ فقط يشتغل 
والنَّيْل  شأنهم  م��ن  والتقليل  السلفيني  ب��ذم 
منهم، ومن أعراضهم، حتى إن بعضهم كتب 
الوطن«،  أمن  يهدد  خطر  »السلفية  بعنوان: 
الهجوم  إال  رائجة  لهم بضاعة  وه��ؤالء ليس 
ورمز  مظهرهم  وع��ل��ى  األخ��ي��ار  ه���ؤالء  على 

نقول ملن يتخوف من 
دعوتنا..السلفية 

منهج وطريق وسنة، 
وليست فئة أو 

جماعة أو حزًبا
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الدعوة ال�سلفية

عفافهم وطهرهم.
لكن األمور ال تسير دائًما على وتيرة واحدة، 
فسبحان من يغّير وال يتغير، واأليام يداولها 
الله تعالى بني الناس }َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا 

أََيّ ُمنَْقلٍَب يَنَْقِلبُوَن{ )الشعراء: 227(.
وكان مما يردده هؤالء املهاجمون أن السلفيني 
الوقائع  وأث��ب��ت��ت  الطائفية،  الفتنة  ي��ث��ي��رون 
يناير أن السلفيني  أثناء أحداث 25  والواقع 
لنصارى  يتعرضوا  فلم  لألمة،  أم��ان  صمام 
مصر بأدنى نوع من اإليذاء، بل على العكس، 
فقد كانوا يدافعون عنهم ويحمونهم ويؤمنون 
كنائسهم وبيوتهم، كيف ال وهم يعيشون بيننا 
ليسوا خونة  واملسلمون  وأماننا؟!  في عهدنا 
حتى يخونوا الله والرسول ويخونوا أماناتهم 
إحدى  في  أح��داث  حدثت  فلما  وعهودهم، 
القرى بني بعض املسلمني والنصارى، نفخ فيها 
النافخون، وأرجف لها املرجفون، فسّيسوها 

ودّولوها، ونسبوها أيًضا للسلفية.
ويؤكد فضيلته دور السلفيني في األيام األولى 
التي مر بها الشعب املصري في محنة عدم 
األمن حيث يقول: وقد شارك السلفيون في 
لكن  املجيد،  الشعب  ذلك  فئات  جميع  ذلك 
توجيه هؤالء األخيار النابع من معرفتهم بأمر 
ربهم وسنة نبيهم جعلهم ينظمون تلك اللجان 
والقرى  األح��ي��اء  على  وي��وزع��ون��ه��ا  الشعبية 

واملدن.
الدعوة أمن وأمان

فلم نسمع في تلك الفترة العصيبة عن قتل 
نصراني واحد، أو هدم كنيسة واحدة، مع ما 
كان يعتري الباد من غياب األمن والشرطة 

وانتشار املنحرفني والبلطجية.
وي��ض��ي��ف أي���ض���ا: ش��ه��د ال��ع��ال��م أج��م��ع بره 
وفاجره بهذه املواقف اإليجابية النبيلة لهؤالء 
الغربيني  أح���د  ش��ه��د  ق��ب��ُل  وم���ن  السلفيني، 
»وملا  ف��ق��ال:  السلفي  املنهج  لهذا  »ت��ري��ت��ون« 
تدانى أجل عمر بن اخلطاب أوصى من بعده 
وهو على فراش املوت بقوله: أوصي اخلليفة 
من بعدي بأهل الذمة خيًرا، وأن يوفي لهم 
وهذا  طاقتهم«.  فوق  يكلفهم  وأال  بعهدهم، 

حديث في البخاري عن عمرو بن ميمون عن 
عمر بن اخلطاب.

رأيناها  التي  الرائعة  املشرفة  الصورة  هذه 
للسلفيني، شهد بها غير املسلمني، واحلق ما 
اجلميلة  الصفحة  هذه  األع��داء،  به  شهدت 
»هنري  ال��ف��رن��س��ي  امل��س��ت��ش��رق  ل��ن��ا  يرسمها 
سيروي« في كتابه »فلسفة الفكر اإلسامي« 
ف��ي نفوس  ي��غ��رس  ل��م  ف��ي��ق��ول: »محمد ] 
فيهم  بل غرس  التوحيد فقط،  مبدأ  أتباعه 

أيًضا املدنية واألدب«.
السلفيني ليست إال ميراثهم من  إن بضاعة 
فإن  ال��ع��ل��م؛  ه��و  نبيهم  وم��ي��راث  نبيهم ]، 
وإمنا  دي��ن��اًرا،  وال  درهًما  يورثوا  لم  األنبياء 

ورّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
العرباض  ح��دي��ث  م��ن  داود  أب���ي  ع��ن��د  ث��ب��ت 
ق��ال رسول  ق��ال:  الله عنه  بن سارية رض��ي 
بسنتي وسنة اخللفاء  فعليكم   ...« الله ]: 
وعضوا  بها  متسكوا  امل��ه��دي��ني،  ال��راش��دي��ن 
األمور؛  ومحدثات  وإياكم  بالنواجذ،  عليها 
ضالة«.  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة  كل  فإن 

)الترمذي 2676 وصححه األلباني(.
قال ابن حبان في »صحيحه« )104/1(: في 
قوله ]: »عليكم بسنتي« بيان واضح أن من 
واظب على السنن، وقال بها، ولم يعّرج على 
غيرها من اآلراء، كان من الفرقة الناجية يوم 

القيامة، جعلنا الله منهم مبنه وكرمه.
وفي الصحيحني عن عمران بن حصني رضي 
الله عنه أن النبي ] قال: »إن خيركم قرني، 
ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين 
يلونهم«. قال عمران: فا أدري أقال رسول 
)متفق  ث��اًث��ا.  أو  مرتني  قرنه  بعد  الله ] 

عليه(.
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من 
كان مستًنا فليسنت مبن قد مات؛ فإن احلي 
ال تُؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد 
] ك��ان��وا أفضل ه��ذه األم���ة، أب��ّره��ا قلوًبا، 
الله  اختارهم  تكلًفا،  وأقلها  علًما،  وأعمقها 
فاعرفوا  دينه،  وإقامة  نبيه،  لصحبة  تعالى 
آثارهم، ومتسكوا  لهم فضلهم واتبعوهم في 
على  كانوا  فإنهم  دينهم،  من  استطعتم  مبا 
الهدى املستقيم. )جامع بيان العلم2/ 247(.

وق���ال األوزاع����ي رح��م��ه ال��ل��ه: اص��ب��ر نفسك 
وقل  ال��ق��وم،  وق��ف  وق��ف حيث  السنة،  على 
مبا قالوا، وكّف عما كفوا عنه، واسلك سبيل 
وسعهم.  م��ا  يسعك  ف��إن��ه  ال��ص��ال��ح،  سلفك 

)شرح أصول االعتقاد 154/1(.
وقال شيخ اإلسام: »من خالف قولهم وفّسر 
في  أخ��ط��أ  فقد  تفسيرهم  ب��خ��اف  ال��ق��رآن 
الكبير  )التفسير  جميًعا«.  وامل��دل��ول  الدليل 

.)229/2
وقال ابن عبدالهادي: ال يجوز إحداث تأويل 

لم نسمع في تلك الفترة 
العصيبة عن قتل نصراني 

واحد، أو هدم كنيسة واحدة، 
مع ما كان يعتري البالد من 

غياب األمن والشرطة 



27

ن - 2011/5/9م
الفرق���ان  631 - 6 جم���ادى اآلخ���رة   1432ه���� -  االثن���

في آية أو سنة، لم يكن على عهد السلف وال 
عرفوه وال بينوه لألمة.

وصدق مالك رحمه الله حيث قال: »ال يصلح 
آخر هذه األمة إال مبا صلح به أولها«.

ملاذا يهاجمون؟
 ي���ؤك���د ال��ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز آل 
الهجوم  وراء  الكامنة  األسباب  عبداللطيف 
املوجة للدعوة السلفية من قبل أعداء السنة 
مناهضة هذه  أسباب  وأما عن  يقول:  حيث 
في  ذلك  أن جنمل  فيمكن  السلفية،  الدعوة 

األسباب اآلتية:
ت��ع��ال��ى وظهور  ال��ل��ه  ب��دي��ن  اجل��ه��ل  غلبة   -1
االنحراف العقدي على كثير من أهل اإلسام، 
األعمى،  والتقليد  ال��رج��ال  آلراء  فالتعصب 
إل��ى الطاغوت،  ال��ق��ب��ور، وال��ت��ح��اك��م  وع��ب��ادة 
والركون إلى الكفار واالرمتاء في أحضانهم.. 
كل ذلك مظاهر جلية في واقع املسلمني اآلن، 
الوحيني،  باتباع نصوص  تأمر  الدعوة  وهذه 
وتدعو إلى عبادة الله - تعالى- وحده، وتقرر 
أن من أطاع العلماء أو األمراء في حتليل ما 

حّرم الله أو حترمي ما أحل الله فقد اتخذهم 
ال��ل��ه -ت��ع��ال��ى-، وتنهى عن  م��ن دون  أرب��اب��اً 
مواالة الكفار، وتقرر أن مظاهرة الكفار ضد 
املسلمني من نواقض اإلسام، فلما أظهر الله 
تعالى هذه الدعوة السلفية استنكرها الرعاع 
وأدعياء العلم والعوام؛ ألنها خالفت عوائدهم 

الشركية ومألوفاتهم البدعية.
2- وم��ن أس��ب��اب ه��ذه احلملة اجل��ائ��رة: ما 
ألصق بهذه الدعوة ومجددها وأنصارها من 
ُكذب  فقد  امللبسة،  والشبهات  الباطلة  التهم 
على الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما »ُكذب 
على جعفر الصادق«، ومثال ذلك رسالة ابن 
للشيخ  املعاصرين  اخلصوم  أح��د   – سحيم 
األمصار،  علماء  إل��ى  برسالة  بعث  حيث   –
تلك  في  وق��د حشد  الشيخ،  يحّرضهم ضد 
ثم  واملفتريات،  الكثير من األكاذيب  الرسالة 
الدعوة  ض��د  دح��ان  أحمد  مؤلفات  ج��اءت 

فانتشرت في اآلفاق والباد.
3- النزاعات السياسية واحلروب التي قامت 
بني أتباع هذه الدعوة وبني األتراك من جهة، 
وبني أتباع هذه الدعوة واألش��راف من جهة 
باقية  النزاعات  تلك  آث��ار  ت��زال  أخ��رى، فا 

إلى اآلن.
رحمه   – رض��ا  رشيد  محمد  الشيخ  وي��ق��ول 
باالبتداع  الوهابية  ق��ذف  سبب  »إن  ال��ل��ه-: 
منهم  املسلمني  لتنفير  كان  سياسي،  والكفر 
الترك  وخ���وف  احل��ج��از،  ع��ل��ى  الستيائهم 
الناس  ك��ان  ولذلك  عربية؛  دول��ة  يقيموا  أن 
يهيجون عليهم تبعاً لسخط الدولة، ويسكتون 
عنهم إذا سكنت ريح السياسة« )مجلة املنار، 

م24، ص584(.

امل��ن��اه��ض��ة: اجلهل  4- وم���ن أس��ب��اب ه���ذه 
بحقيقة ه��ذه ال��دع��وة، وع��دم االط���اع على 
من  فجملة  الدعوة،  علماء  ورسائل  مؤلفات 
املثقفني يتعّرفون على هذه الدعوة من كتب 
خصومها، أو من خال كتب غير موّثقة وال 

محّررة.
إن املنصف لهذه الدعوة ليدرك ما تتميز به 
من سامة مصادر تلقيها، وصفاء عقيدتها، 
أو  زالت  م��ن  يقع  ق��د  وم��ا  منهجها،  وصحة 
ب��ج��وان��ب تطبيقية  ي��ت��ع��لّ��ق  ف��ه��ذا  جت�����اوزات 
وممارسات عملية ال ينفك عنها عامة البشر، 
وعلماء الدعوة ال يّدعون ألنفسهم وال لغيرهم 
العصمة، فكل يؤخذ منه ويرّد إال املصطفى 

.[
الدفاع عن الدعوة

كما أن الدفاع عن هذه الدعوة ليس مجرد 
دف��اع عن أئمة وأع��ام فحسب، بل هو ذّب 
السلف  تعالى، وذوٌد عن منهج  الله  عن دين 

الصالح.
وفي اخلتام نؤكد أن الدعوة السلفية تختلف 
ملنهج  املخالف  البدعية  الدعوات  جميع  عن 
السلف الصاح كالصوفية والفرق الباطنية، 
فضا عن الدعوات التي تنتهج العنف وإراقة 
الدماء وتدعو إلى اخلروج على األمة؛ حيث 
إن هذه األمور تخالف بصورة قطعية منهج 
وأئمة  والتابعني  الصحابة  م��ن  األم��ة  سلف 
الهدى، حتى ولو ادعت بعض هذه الدعوات 
أنها سلفية )جهادية( وغيرها من األسماء بل 
إنهم أقرب إلى منهج البغاة واخل��وارج منهم 
عدم  وينبغي  املستقيم،  السلفي  النهج  إل��ى 
تصديق أي دعوة إال بالدليل فمن ادعى أنه 
ومقارنته  منهجه  إل��ى  النظر  فيجب  سلفي 
مبنهج السلف الصالح، أما الدعاوى املجردة 
فلن جتدي نفعا، وكما قيل »الدعاوى ما لم 

يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء«.
ُسوَل ِمْن بَْعِد  قال عز وجل: }َوَمْن يَُشاِقِق الَرّ
امْلُْؤِمِننَي  َسِبيِل  َغيَْر  َويَتَِّبْع  الُْهَدى  لَُه  تََبنَيَّ  َما 
نَُوِلِّه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا{ 

)النساء:115(.

املنصف لهذه الدعوة 
ليدرك ما تتميز به هذه 
الدعوة من سالمة مصادر 
تلقيها، وصفاء عقيدتها، 

وصحة منهجها
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فل�سطني املحتلة

كانت  ال��رغ��م مم��ا  ع��ل��ى  فلسطني،  أراض����ي 
البريطاني لصالح  تقوم به حكومة االنتداب 
اليهود وفقاً للمادة الثانية من صك االنتداب 
- محمد أمني احلسيني، حقائق عن قضية 

فلسطني،  ص 12.
ويؤكد »روجيه غارودي«: »أن الصهاينة أيام 
إال  كانوا ال ميلكون  عام 1917م  بلفور  وعد 
تقسيم  مت  وع��ن��دم��ا  األراض�����ي،  م��ن   %2.5
ميلكون  كانوا  واليهود،  العرب  بني  فلسطني 
فإنهم   1982 ع���ام  ف��ي  أم���ا  م��ن��ه��ا،   %  6.5
األساليب  أم����ا   ،%93 مي��ل��ك��ون  أص���ب���ح���وا 
أصحابها،  م��ن  األرض  الن��ت��زاع  املستخدمة 
فإنها كانت أساليب االستعمار األشد عنفاً«، 
يكن  »ل��م  أن��ه:  تؤكد  الفلسطينية  واملوسوعة 
 % اليهود حتى عام 1948 سوى 5.6  ميلك 

من مساحة فلسطني العامة«.
 ويؤكد هنري فورد – املليونير العاملي – في 
كتابه: )اليهودي العاملي(: »أن إدارة االنتداب 
على  املتعذر  وم��ن  يهودية  كانت  البريطاني 

املالك الفلسطينيني 0.96 % - أي أقل من 
1% - مما بيع من األراضي الفلسطينية عن 
الطريق املباشر أو السماسرة أو االضطرار 
ل��دف��ع ال��ض��رائ��ب أو اخل��ي��ان��ة وال��ع��م��ال��ة مع 
بأولئك  فتك  الفلسطيني  والشعب  احملتل. 
القلة الذين باعوا أراضيهم أو كانوا سماسرة 
بل  ال��ن��ك��راء،  فعلتهم  على  وج��ّرم��ه��م  للبيع  
صدرت الفتاوى من الهيئات واللجان العلمية 
بيع  بتجرمي وحت��رمي  وخارجها  فلسطني  في 

األراضي لليهود أو السمسرة على بيعها.
8. تدل اإلحصاءات الرسمية على أن مجموع 
م��ا اس��ت��ول��ى ع��ل��ي��ه ال��ي��ه��ود إل���ى ي���وم انتهاء 
االن���ت���داب ال��ب��ري��ط��ان��ي ف��ي 15 م��اي��و 1948 
مجموع  م��ن   %7 نحو  أي  دومن  مليوني  نحو 

مفتي  أمني احلسيني  الشيخ محمد  يرد   .7
على  العليا  العربية  الهيئة  ورئيس  فلسطني 
بأن:  ل��أراض��ي  أه���ل فلسطني  ب��ي��ع  ش��ائ��ع��ة 
»أه���ل فلسطني -ك��غ��ي��ره��م م��ن ال��ش��ع��وب - 
يبعد  وال  ذلك،  دون  ومنهم  الصاحلون  منهم 
أو  فرطوا  أو  قصروا  أف��راد  بينهم  يكون  أن 
اقترفوا اخليانة، لكن وجود أفراد قالئل من 
أمثال هؤالء بني شعب كرمي مجاهد كالشعب 
الفلسطيني ال يدمغ هذا الشعب، وال ينتقص 
من كرامته، وال ميحو صفة جهاده العظيم«  
- محمد أمني احلسيني، حقائق عن قضية 

فلسطني، ص 23.
واحلقيقة أن دور كبار املالك مبالغ فيه فال 
يتعدى ما مت ش��راؤه منهم 2.5% فقط على 
أكبر تقدير، وال يتعدى ما مت بيعه من كبار 

استعرضنا في احللقة السابقة بعض احلقائق املوضوعية التي تدحض 
بعض األكاذيب الرائجة حول موضوع بيع األرض الفلسطينية التي 
أصبحت لدى العديد من أبناء أمتنا حقائق ثابتة رغم وجود دراسات 
ونستكمل  الصهاينة،  قبل  من  نشرها  مت  أكاذيب  أنها  تؤكد  علمية 

مابدأناه في احللقة السابقة.

عيسى القدومي 

فلسطــين
هل باعها أهلها 

واشتراها 
اليهود؟!! )2(
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الشعور  إل��ى  افتقر  مهما  ي��ه��ودي  ناطق  أي 
وهي  الواقعة  احلقيقة  ينكر  أن  باملسؤولية 
فيها  فاحلكومة  يهودية،  فلسطني  إدارة  أن 
يهودية ، وإجراءات العمل يهودية ، واألساليب 
أن فلسطني  ريب في  وال  يهودية،  املستعملة 
عندما  اليهود  يفعله  م��ا  على  الدليل  تقدم 
عنوان  ويضيف حتت  احل��ك��م«،  إل��ى  يصلون 
العالم  »ل��و ع��رف  أن��ه:  األراض���ي«  »اقتناص 
الغتصاب  اتُّ��ب��ع��ت  ال��ت��ي  األس��ال��ي��ب  حقيقة 
أراضي فلسطني من أهلها العرب في األيام 
األولى من الغزو الصهيوني، أو لو ُسِمَح لهذا 
ه السخط واالشمئزاز،  العالم مبعرفتها، لَعَمّ
وال ريب في أن هذه األساليب كانت جتري 
اليهودي  السامي  املندوب  صموئيل  مبعرفة 

وتأييده«.
9. وسلب أراض���ي ال��ق��دس ك��ان ل��ه مخطط 
االحتالل  م��ن  األول  ال��ش��ه��ر  ف��خ��الل  آخ���ر، 
»حي  ه��دم  1967م،  ع��ام  في  القدس  ملدينة 
حي  سكان  وكذلك  سكانه،  وأجلي  املغاربة« 

الشرف، وقد أدت هذه اإلج��راءات السريعة 
البلدة  م��ن مساحة   %20 نحو  م��ص��ادرة  إل��ى 
فلسطيني   6000 م��ن  أك��ث��ر  وط���رد  القدمية 
خ���ارج أس���وار امل��دي��ن��ة، ومت��ت م��ص��ادرة نحو 
وه��دم نحو 135 عقارا آخر -  630 عقارا، 
االستيطان  أبو عرفة،  الرحمن  )عبد  انظر: 
التطبيق العملي للصهيونية، ص 152-151(، 
ومت وضع اليد على أراضي منطقة سكوبس، 
جاليا،  وبيت  وش��رف��ات  صفافا  بيت  وق��ري��ة 
النبي يعقوب، وحي الشيخ  وأراض��ي منطقة 
جراح، وشعفاط وقرية صور باهر، وأراضي 
منطقة قلندية، وأصدرت احلكومة اليهودية 
بتاريخ 1968/8/23 قانوناً سمحت مبوجبه 
ل��ك��ل ي��ه��ودي ك���ان مي��ل��ك ع��ق��اًرا ف��ي القسم 
أن   1967 سنة  احملتلة  ال��ق��دس  م��ن  العربي 
يُعّد ملكاً له أو لورثته، بينما منعت ذلك عن 
العرب املالكني في القسم احملتل من القدس 
عام 1948م، ونتيجة لعمليات املصادرة وضع 
الكيان اليهودي يده على نحو 56 ألف دومن 

من أصل 63 ألف دومن هي مساحة القدس 
التي رسمت  البلدية  العربية حسب احل��دود 

بعد عام 1967م.
دومنا   40 مجموع  فمن  القدمية  البلدة  أم��ا 
كانت بحوزة اليهود قبل عام 1948م وضعت 
السلطات يدها على 250 دومنا متثل  26 %   
القدمية، وغطت  البلدة  من مجموع مساحة 
املستوطنات مختلف أنحاء األراضي العربية 
هذه  على  السيطرة  إح��ك��ام  بهدف  احملتلة، 
األراضي، ويوجد حاليا في األراضي العربية 
 210 نحو  احملتلة  والسورية(  )الفلسطينية 
مستعمرة، يتركز معظمها في الضفة الغربية 
بني  الباقي  ويتوزع  تقريبا«،  »160 مستعمرة 
وقطاع  مستعمرة«،   35« اجل��والن  مرتفعات 
غزة »16 مستعمرة على األقل« ويبلغ مجموع 
املستوطنني في هذه األراضي أكثر من 300 
في  تقريبا  نصفهم  يسكن  مستوطن،  أل��ف 
ال��ض��واح��ي االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة احمل��ي��ط��ة مبدينة 
النحو  على  الباقي  النصف  ويتوزع  القدس، 
مناطق  ف��ي  م��س��ت��وط��ن  أل���ف   135 ال��ت��ال��ي: 
املرتفعات  ف��ي  أل��ف��ا   13 األخ�����رى،  ال��ض��ف��ة 
ترسخ  فقد  ال��ق��ط��اع،  ف��ي   4500 ال��س��وري��ة، 
فلسطني  أراض���ي  أن  ال��ي��ه��ودي  التصور  ف��ي 
بصورة  وتعود  البداية  منذ  يهودي  حق  هي 
ثم  ومن  ككل،  اليهودي  الشعب  إلى  حصرية 
فإن العرب الفلسطينيني هم »غرباء« إما أن 
يقبلوا السيادة اليهودية على البالد، وإما أن 

يرحلوا عنها. 
املسلمني في أرض فلسطني عام  نكبة  إن   .3
يهودي  ك��ي��ان  زرع  ف��ي  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت  1948م 
مصطنع وإعطائه مسمى الدولة، وأصبح سلُب 
األراضي صنعًة يهوديًة أجادوا عملها، وهذا ما 
خلصه روجيه جارودي بقوله: »استطاع اليهود 
حتى عام 1949م أن يستولوا على 80 % من 

األراضي، وطردوا 770.000 فلسطيني«.
أما الطريقة التي استُخدمْت في ذلك فإنها 
كانت اإلرهاب، وأفضل مثال على ذلك مذبحة 
»دير ياسني«، التي متت بطريقٍة نازيٍة، وذلك 
أن سكان هذه القرية )254 شخصا( ُذبحوا 
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فل�سطني املحتلة

وملاذا مازالوا يطالبون بحق العودة إلى أرض 
مهما  يتنازلون عن هذا احلق  وال  فلسطني، 

كانت املغريات والتعويضات؟!
وهل قرار التقسيم الذي قسم فلسطني إلى 
منطقتني عربية ويهودية كان بناء على شراء 

اليهود ألراضي فلسطني؟!
الدولية  ال���ق���رارات  بتنفيذ  امل��ط��ال��ب��ة  ومل����اذا 
من  اليهودي  الكيان  انسحاب  إل��ى  الداعية 
فلسطني  كانت  إن  والقطاع،  الضفة  مناطق 

أخذت بيعا؟!
أروع  ويسطرون  االح��ت��الل،  يقاومون  ومل��اذا   
والفداء دفاعا عن األرض  للتضحية  األمثلة 

واملقدسات؟!
إل��ى اآلن مع كل  اليهود  لم يستطع  ومل��اذا    
هذا اجلهد لشراء البيوت في شرقي القدس 
»بأثمان خيالية وبأساليب ملتوية« أن يحققوا 

مآربهم لتهويد القدس وطرد أهلها؟!
وملاذا يشيع اليهود أنها كانت صحراء خاوية، 
وأرضا بال شعب، وأن لهم فيها حقا تاريخيا، 

إن كانوا قد دفعوا ثمنها؟!
وملاذا يخططون ويعملون لطرد أهل فلسطني 

منها حتت مسمى الترانسفير القسري؟!
ألن احلقيقة: »أراضي القدس وفلسطني لم 

يبعها أهلها، وال اليهود اشتروها«.

أن  ل��و  الفرية:  بتلك  للمخدوعني  ون��ق��ول 
بأن  ورض��وا  أرضهم،  باعوا  الفلسطينيني 
يقاوموا  ول��م  ف��ي ظ��ل االح��ت��الل،  يعيشوا 
قلوبهم  ف��ي  فلسطني  ت��ب��ق  ول���م  احمل��ت��ل، 
أكان حالهم كما هو  وذاكرتهم وعبراتهم، 

اآلن،  قتال ودمارا وجرفا وتشريدا؟!
يشتري  أن  للمحتل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  وه���ل 
أن  بعد  احتلها،  ق��د  ألرض  ثمناً  وي��دف��ع 

اقترف املجازر من أجل طرد أهلها؟!
خارج  أذل��ة  ليعيشوا  أرضهم  باعوا  وهل   
وط��ن��ه��م؟! وك��ل م��ا يحدث لهم ه��ل ألنهم 

باعوا أرضهم أم ألنهم صامدون عليها؟!
وه����ل ه����ذه ال��ت��ض��ح��ي��ات اجل���س���ام التي 
ورجاالتهم  أبنائهم  خيرة  بدماء  سطروها 
أناس  من  تكون  أن  ميكن  هل  وأطفالهم، 
واخلروج  ببيعها  ورض��وا  أرض��ه��م،  خانوا 
منها؟! ونذكركم بشهادة املؤرخ البريطاني 
أرنولد ج. توينبي في مقدمة كتابه تهويد 
امل��ع��ال��م غ��راب��ة في  فلسطني: »م��ن أش��د 
الضرورة  تنشأ  أن  فلسطني،  النزاع حول 
للتدليل على حجة العرب ودعواهم«.       

أرضهم  ب��اع��وا  ق��د  الفلسطينيون  ك��ان  وإذا 
املخيمات حتت  يرزح سكان  فلماذا  لليهود!! 
عبء التشرد وضيق العيش إلى يومنا هذا، 
مخيمات تزرع البؤس، فهل هذه حال من باع 

أرضه، وتنعم بثمنها؟!       

عن بَكرِة أبيهم!! على يد قوات )اإليرغون( 
روجيه   - بيغن  مناحيم  يرأسها  ك��ان  ال��ت��ي 
للسياسة  امل��ؤس��س��ة  األس��اط��ي��ر  غ������ارودي، 
اإلسرائيلية، ص 187، ووصف موشي كيرين 
مراسل هآرتس قوانني األراضي ومصادرتها 
بأنها: »نهٌب باجلملة في قناٍع قانوني، فهناك 
مئات اآلالف من الدومنات التي أُخذت من 

العرب«.
البريطاني  االحتالل  استمر  الرد:  وخالصة 
لفلسطني حتى عام 1948 أي نحو ثلث قرن 
من  احمل��اوالت  كل  وبرغم  يتمكن خاللها  لم 
انتزاع أكثر من 5.6% إلى 6.6 % على أكثر 
تقدير من مساحة فلسطني، الذي مارس كل 
السياسات التي ُفرضت على شعب أَعزل من 
خالل قلب قوانني األراضي العثمانية، وعبر 
واعتصاره  فلسطني  ش��ع��ب  إف��ق��ار  س��ي��اس��ة 
وحتويل أرضه من ينبوع للخير إلى جحيم ، 
ومع ذلك فإن كل ما استطاع اليهود وبريطانيا 
انتهابه لم يزد بحال عن 6.6% من إجمالي 
ما  وه��و  ع��ام 1948،  مساحة فلسطني حتى 
يعكس مدى  متسك أهل فلسطني بأرضهم 
الشعب  يقدمه  ما  أن  وال شك  وُمقدساِتهم، 
وبطوالت  تضحيات  م��ن  ال��ي��وم  الفلسطيني 
بعد مضي أكثر من نصف قرن على احتالل 
أرضه، وإصراره على مقاومة احملتل، بالرغم 
من ضخامة املؤامرة ضده، واقع يكشف زيف 
أبواق  استثمرتها  التي  األرض  بيع  أك��ذوب��ة 
دليل  وخير  الصهيونية،  اليهودية  الدعاية 
وعدم  املباركة  املقدسة  بأرضه  على متسكه 

تفريطه فيها؟!
ب��اع��وا األرض فلماذا  ق��د  ك���ان ه���ؤالء  ف���إن 
ي����ق����اوم����ون س���ل���ب األراض���������ي وي���داف���ع���ون 
بأجسادهم هدم البيوت، وجرف األشجار؟! 
ولأسف ما زالت إلى اليوم بعض الصحف 
العربية الرسمية وغير الرسمية منها منبراً 
ألقالم وكتاب ومقاالت غير موثقة تصريحاً 
أرضهم  ب��اع��وا  الفلسطينيني  ب��أن  وتلميحاً 
أنفسهم  يكلفوا  لم  ولأسف  لليهود؟! هؤالء 

عناء البحث عن حقيقة هذه األكذوبة.  
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وقالت اجلمعية التي تتخذ من لندن مقراً في 
إنها شكلت  اإللكتروني:  لها على موقعها  بيان 
مهمته  املاضية  الفترة  ط��وال  مختصاً  فريقاً 
ال��ق��ن��اة ض��د مختلف  رص���د وم��ت��اب��ع��ة م��ا تبثه 
يدع  ال  مب��ا  لديها  ثبت  وأن���ه  العربية،  ال���دول 
ضد  موجهة  القناة  سياسة  أن  للشك  م��ج��االً 

العرب ووحدتهم·
وقناة العالم هي قناة فضائية إيرانية إخبارية 
2002م  ع��ام  تأسست  العربية  باللغة  ناطقة 
وتزامن بثها مع بداية احلرب على العراق في 
مارس 2003م، وتتبع عملياً مؤسسة التلفزيون 
بعالقة  املرتبطة  اإليرانية  والسينما  وال��رادي��و 
إال  الثورة وليس احلكومة،  مباشرة مع مرشد 
أن العالقة املباشرة مع احملطة تتم من خالل 
وزارة اخل��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ك���ون ال��دول��ة هي 
في  الرئيس  ومقرها  عليها  الفعلي  امل��ش��رف 

طهران ولديها مكتب إقليمي في بيروت·
العالم( على  )قناة  بث  قليلة من  وبعد سنوات 
قمري )نايل سات( و)عرب سات( توقف البث 
وأخبار  لبرامج  وبثها  تخطيها احملظور  بسبب 
والسياسية،  الدينية  األخالقيات  مع  تتعارض 

مغالطات  من  تذيعه  فيما  املتعمدة  وإساءاتها 
ذات  العربية  ال��ش��ع��وب  ب��ن  ون��ع��رات  وس��م��وم 
األكثرية اإلسالمية؛ خللخلة الوحدة والتحريض 

على املذهبية ومحاولة إثارة الطائفية·
وال يقتصر االهتمام اإليراني بالتوجه اإلعالمي 
العالم، بل يشمل  العالم العربي على قناة  إلى 
أيضاً عدداً من القنوات األخرى مثل قناة املنار، 
وقناة الكوثر، وقناة “Press TV”، وتلفزيون 
“NBN”، وق��ن��اة ال��ف��رات ف��ي ال��ع��راق فضاًل 
عن إذاع��ة رادي��و طهران وغيرها، التي دخلت 
مباشرة لتغطية أي فراغ أو ثغرة قد تغفل عنها 
العربي  املشاهد  ومحاصرة  األخ��رى،  القنوات 

من خالل أكثر من قناة·
كذب مفضوح

ودأب����ت ق��ن��اة ال��ع��ال��م اإلي��ران��ي��ة وه���ي احملرك 
اإلعالمي للسياسة اإليرانية في املنطقة – كما 
يقول الكاتب خالد أبو صالح- على التحريض 
الشريفن  احلرمن  بالد  على  والفّج  املستمر 
كل  لذلك  وحشدت  ودول��ي��اً،  وإقليمياً  داخلياً 
وسخرت  والبشرية،  والتقنية  الفنية  إمكاناتها 
آلتها اإلعالمية للنيل من أمن هذا البلد اآلمن 

تلوث الفضاء العربي بأنفاس الطائفّية!
واتسم طرح هذه القناة بالطائفية  وسالمته ·· 
املوافق  ال��رأي  إال  تتنب  فلم  أعلى صورها  في 
البطالن،   ّ ب���نِّ ك���ان  وإن  اإلي��ران��ي��ة  للسياسة 
ولم تستمع إال ملن يوافقها في األه��داف، ولم 
الشديد  ب��ال��ع��داء  ع��رف��وا  أن��اس��اً  إال  تستضف 
للمذهب السني الذي عليه غالبية شعب اململكة 
العربية السعودية·· وقد اتفق هؤالء جميعاً على 
وإن  واستقرارها  البالد  أمن  والنيل من  الكيد 
اختلفوا في الوسائل والرؤى واإلستراتيجيات·· 
كما نهجت هذه القناة في اآلونة األخيرة نهجاً 
والتخلي  وال��ك��ذب  بالتضليل  مليئاً  مفضوحاً 
واتضح  اإلعالمية،  املهنية  قواعد  أبسط  عن 
أطلقت  مل��ا  البائسة  تغطيتها  ف��ي  جلياً  ذل��ك 
عليه املظاهرات واالحتجاجات في السعودية، 
شاشتها  خالل  من  مكذوبة  أخباراً  وترويجها 
وموقعها الذي تبث عليه مقاطع فيديو مفبركة 
في  ملتظاهرين  وقمع  وتعذيب  قتل  ومشاهد 
بعيدة عن  أخ���رى  ف��ي مناطق  وق��ع��ت  أح���داث 
منطقة اخلليج وتدعي أنها وقعت في املنطقة·

وت��ش��ت��رك ق��ن��اة ال��ع��ال��م ف��ي ال��غ��اي��ة م��ع دعاة 
الضالل والفتنة الذين ساءهم أن يروا اململكة 
متحابن  أهلها  يشاهدوا  وأن  مطمئنة  هانئة 
متعاضدين ملتفن حول قادتهم ووالة أمرهم، 
والفتنة ه��ؤالء ش��رذم��ة قليلة  ال��ض��الل  ودع���اة 
متقلبون يعانون اضطرابات نفسية، تصور لهم 
واق��ع احلال  بينما  وتغيير،  أنهم دع��اة إص��الح 
االضطهاد  بهواجس  مسكونون  أنهم  يكشف 
الناس  ب��ن  وي��ف��ض��ح سعيهم  ال��ظ��ه��ور،  وح���ب 
لتفريق شملهم وشق صفهم من خالل وسائلهم 

اإلعالمية وقنواتهم الفضائية·
 قناة مسّيسة

الفهيد  محمد  اإلع��الم��ي  األس��ت��اذ  علق  وق��د 
على بيان »أرابرس« بقوله: تصنيف قناة العالم 

تقرير: شعبان مصطفى قزامل

صنفت اجلمعية العربية للصحافة وحرية اإلعالم )أرابرس( قناة 
العدائية  للعرب نتيجة للحملة  أنها معادية  العالم اإليرانية على 
ضد  الطائفي  التحريض  في  واستمرارها  العرب  ضد  تقودها  التي 
البحرين والسعودية وبعض الدول العربية، والعمل على شق الوحدة 
من  العربية،  للدول  احمللية  الشؤون  في  السافر  والتدخل  العربية، 
واألبجديات  عليها  املتعارف  املهنية  املعايير  بأبسط  االلتزام  دون 
األخالقية ملهنة اإلعالم، وغض الطرف عن الشؤون اإليرانية وما 

يحدث في داخل إيران·

قناة )العالم(
ف�ضائيات
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ف�ضائيات

الوحدة  زعزعة  تستهدف  أنها  على  اإليرانية 
القنوات  العربية أمر حتمي، فهي كغيرها من 
املسيسة والطائفية اخلطيرة لديها فكر وخط 
الكيان  ض��د  ه��دام��ة  أه��داف��اً  يحمل  سياسي 
أحداث  ب��دأت  أن  منذ  القناة  ودأب��ت  العربي، 
البحرين على الهجوم على احلكومة البحرينية 
التحريض في  وبث  املعارضة  وتأجيج مشاعر 
ن��ف��وس ال��ش��ب��اب إلح���داث ال��ف��وض��ى. وأضاف 
الفهيد أن استغالل اخلالف الطائفي هو أهم 
حتقيق  ف��ي  القناة  تستخدمها  التي  الوسائل 
أجندتها الرامية إلحداث الصراع والقتل باسم 
)الدين(! هذه احليلة التي انطلت سابقاً على 
الكثيرين في العراق، نرى البعض يقع ضحية 
البعض عقله  يحّكم  اإلقليم، فال  دول  في  لها 
ويعلم في النهاية أنه محسوب على دولة وليس 
اخلارجية  التدخالت  وأن  معن،  مذهب  على 
ت��ه��دف إلح���داث االن��ق��س��ام��ات الداخلية  إمن��ا 

املبنية على )الطائفية املقيتة(!
تهتم  ال  ال��ع��ال��م  ق��ن��اة  أن  إل���ى  الفهيد  وأش����ار 
بالشأن اإليراني وما يحدث في داخل إيران من 
األساس  في  هدفها  ألن  وتوترات؛  انقسامات 
عام  بشكل  العربي  الكيان  تدمير  على  قائم 
واخلليجي بشكل خاص·· وضرب الفهيد مثاالً 
يوضح حقيقة تعامل القناة مع األحداث، فحن 
تعاملت إيران وقوات )الباسيج( مع املظاهرات 
تلك  بتغطية  القناة  تقم  لم  األخيرة،  اإليرانية 
مبهنية  املئات  ضحيتها  راح  التي  املظاهرات 

وحياد·
منوذج للغباء

في  التيهاني  أحمد  الصحافي  الكاتب  وي��رى 
قناة )العالم( اإليرانية منوذجاً للغباء اإلعالمي، 
قائاًل: إن القائمن عليها غير قادرين على فهم 

العالقة بن القيادة والشعب في السعودية، 
ويحاولون )تصدير الثورة( بالكذب املكشوف 
إلى  واإلس���اءة  املتطّرفة  وال���رؤى  واملغالطة 
حتى  الفتنة،  وإث����ارة  اإلس��الم��ّي��ة  امل��ذاه��ب 
ويعلق  ويعجب،  يُذهُل··  يشاهدها  من  إن 
بقوله:  اإلع��الم��ي  القناة  نهج  على  الكاتب 
بل  الفهم،  لعدم  حي  أمن���وذٌج  القناة  »ه��ذه 
عن  فضاًل  البسطاء،  عقول  اح��ت��رام  ع��دم 

العارفن، لتكون )العالم( مرآًة عاكسًة للرعونة 
بعقوٍل  التفكير  على  واإلص����رار  ال��س��ي��اس��ّي��ة، 
ترى في الغاية وهي �)تصدير الثورة( ما يبّرر 
الغباء اإلعالمي، والكذب املكشوف·· ال تكتفي 
)العالم( باحلوارات املُغالطة، والرؤى املتطّرفة، 
واإلساءة إلى املذاهب اإلسالمّية، وإثارة الفتنة، 
األهداف  ذوي  م��ن  أم��ام حفنة  األب���واب  وفتح 
اخلاّصة، وإمّنا تتجاوز ذلك إلى صناعة تقارير 
وهمّية، وتلفيق أخبار ال وجود لها إال في عقول 
واقَعنا، وال ندرك ما  صانعيها، وكأّننا ال نرى 

يدوُر على أرضنا«.
سفير النوايا السيئة

هيئة  عضو  الشهري  عبدالله  بن  فايز  د·  أما 
امللك فهد األمنية فقد وصف  التدريس بكلية 
مبثابة  بأنها  للسعودّين   بالنسبة  العالم  قناة 
منذ  وق���ال:  السيئة،  اإلي��ران��ّي��ة  ال��ن��واي��ا  سفير 
الهوى  أعجمّية  ف��ارس��ّي��ة  عرفناها  إط��الق��ه��ا 
والهوّية وهذا حقها، ولكن ألّنها عربّية اللسان 
ومن  تخّصصها  س��ر  ع��ن  ال��س��ؤال  حقنا  فمن 
بأنفاس  ال��ع��رب��ي  ال��ف��ض��اء  تلويث  ف��ي  وراءه����ا 
التشويش السياسي واملذهبي  الطائفّية وغبار 
الوضيع لإلضرار بعالقات أبناء الدين الواحد 
لو  م���اذا  م���ن؟  وملصلحة  الواحد··  ال��ب��ل��د  ف��ي 
ق��ام��ت ق��ن��اة ال��ع��ال��م مب��ن��اق��ش��ة ج���دوى صرف 
الفوضى في  إثارة  أموال الشعب اإليراني في 
و55   44 بن  ما  وت��رك  اإلسالمي  العالم  قلب 
% م��ن ال��ع��ائ��الت اإلي��ران��ّي��ة ت���رزح حت��ت خط 
ألحوال  )العالم(  قناة  تلتفت  ال  وكيف  الفقر· 
أو  باإليدز،  إيراني مصابن  ألف  أكثر من 90 
تناقش مبوضوعّية أسباب احتالل إيران ألعلى 
نسبة مدمني مخدرات في العالم، ناهيك عن 
إيران  في  واملذاهب  القومّيات  حقوق  مناقشة 

سوى  تشّكل  ال  الفارسّية  القومّية  أن  خاّصة 
نصف السكان تقريباً·

سقطة مهنية
فضيلة  املهنية  السقطة  ه��ذه  إل��ى  أش���ار  وق��د 
القاضي  اجل��ذالن��ي  س��ع��ود  ب��ن  محمد  الشيخ 
ال��س��اب��ق ف��ي دي����وان امل��ظ��ال��م واحمل��ام��ي حالياً 
بقوله: إن هذه القناة في حربها اإلعالمية على 
بالدنا اتخذت منهجاً يفضح نواياها احلقيقية 
املشاهدين  م��ن  أح���د  أي  ب��ه��ا  يغتر  ال  بحيث 
العرب واملسلمن أو غيرهم من العقالء؛ لكونها 
جتردت عن أبسط معايير املهنية في نقل اخلبر 
الذي ال ميتهنه  والشتم  السب  أسلوب  واتبعت 
لم  حيث  البشر؛  من  التافهن  العاجزين  سوى 
م��ا يشفي غليلها  وال��وق��ائ��ع  م��ن احلقائق  جت��د 
القناة  فكانت هذه  احلاقدة،  غاياتها  ويحقق 
بحق صورة عن الشيطان الذي قال الله عنه: 
)اإلسراء:  َك{  لِّ َوَرجِّ َك  َخيْلِّ بِّ م  َعلَيْهِّ ْب  }َوأَْجلِّ
ومنهجها  القناة  ه��ذه  عمل  أشبه  فما   ،)64
بعمل الشيطان ومنهجه، حيث أيست أن جتد 
أخباراً فضائحيًة حقيقية عن بالدنا الغالية 
األكاذيب   ّ وب���ثِّ التحريش  أس��ل��وب  فاتخذت 
واإلرجاف بن الصفوف، حتى بلغ بها اجلهل 

         قناة العالم ال تهتم 
بالشأن اإليراني وما 

يحدث في داخل إيران من 
انقسامات وتوترات 
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اململكة  ع��ن  مكذوبًة  أخ��ب��اراً  تبث  أن  واحل��م��ق 
مصحوبًة بصوٍر ألحداٍث أمنيٍة جرت في دوٍل 
أخرى مثل العراق دون حياٍء أو قليٍل من االحترام 
لعقل املشاهد الذي يسمع خبراً عن السعودية 
ويرى صوراً ألناس ليس فيهم من يلبس الزي 
الوطني السعودي ورجال شرطٍة بلباٍس يختلف 
بطريقٍة  اململكة  في  الشرطة  لباس  عن  متاماً 

متناهيٍة في االستخفاف بالعقول·
جتاهل احلقائق

وي���وض���ح ال��ش��ي��خ م��ح��م��د اجل���ذالن���ي أن هذه 
يومياً  ج���زءاً  خصصت  ح��ن  اإلي��ران��ي��ة  القناة 
من  والنيل  اململكة  على  للهجوم  برامجها  من 
ثوابتها ومن قادتها والتحريض عليهم، جتاهلت 
بالدنا  عليها  قامت  التي  احلقائق  م��ن  كثيراً 

القائمون  يعلم  وال  ال��ل��ه-  -حرسها  الغالية 
الذي  واحلب  الوعي  درجة  القناة  على هذه 
يكنه مواطنو هذه البالد الصادقون لدولتهم 
أمرنا  والة  بن  الرابطة  وأن  أمرهم  ول��والة 
ورعيتهم تقوم على أسٍس عظيمٍة ال تهزها 
الريح وال إرجاف املرجفن وشتائم العاجزين 
م��ن احل��اق��دي��ن، وأه���م ه��ذه األس���س أساس 
واإلميان  السليمة  والعقيدة  الصحيح  الدين 

بها  بعث  التي  وبشريعته  وج��َلّ  عَزّ  بالله  احلق 
األمر  والة  اتبعها  التي  الشريعة  نبيه]، هذه 
وأقاموا الدولة على أساٍس متٍن منها، وحكموا 
بها ب��ن ال��ن��اس ف��ي سائر ش��ؤون احل��ي��اة، كما 
الله  بالتزامهم مبا أوجبه  الرعية  اتبعها أيضاً 
عليهم بالنصوص الصحيحة الصريحة الثابتة 
ولي  طاعة  أوج��ب��ت  التي  والسنة  الكتاب  م��ن 
املسلمن  جماعة  أمر  مت  وعَظّ املسلم،  األم��ر 
ال��ت��ي ب��اي��ع��ت ل��ول��ي أم���ره���ا وج��ع��ل��ت اخل���روج 
الذنوب ومن  على اإلم��ام واجلماعة من كبائر 
موجبات دخول النار إال أن يرى املسلمون كفراً 

بواحاً عندهم عليه من الله برهان·
ويضيف الشيخ: إن هذه احلملة التافهة املنظمة 
مدى  كشفت  كونها  ع��ن  ف��ض��اًل  اململكة  على 
العالم  قناة  على  القائمون  ه��ؤالء  لنا  يكنه  ما 
اإليرانية من كراهيٍة وبغضاء وحسٍد وحقد في 
ديننا وفي عروبتنا وفيما مَنّ الله به علينا من 
فضائل ونعم ال حُتصى، فإنها تعطي لنا درساً 
كثير  حولنا  م��ن  احلاقدين  ب��أن  مباشراً  ح��ّي��اً 
صفنا  وانشقاق  نعمتنا  زوال  يتمنون  من  وأن 
وهذه  كثيرون·  أمننا  وزع��زع��ة  أم��رن��ا  وتشتتِّ 
نظرنا  تلفت  جتاهلها  ميكن  ال  التي  احلقيقة 
إلى أهمية وعظيم النعمة التي نعيش فيها وأن 
الواجب علينا أن نعّض عليها بالنواجذ ونشكر 
الله عليها وأال تكون هذه النعمة اجلليلة محاًل 
ثالث:  النعم  ه��ذه  وأه��م  امل��س��اوم��ة،  أو  للعبث 
مذهب  على  الصحيح  واإلس��الم  الدين  »نعمة 
أهل السّنة واجلماعة، ونعمة األمن في الوطن، 
ويكفي  الصف«،  ووحدة  الكلمة  اجتماع  ونعمة 
ملعرفة عظمة هذه النعم أن نلتفت حولنا لنرى 
الدول املجاورة، منها ما فقدت فيها نعمة األمن 
طاحنة  ح��روٍب  بن  ما  السياسي  واالستقرار 

ودم��اٍء مسفوكة وأع��راٍض منتهكة، بل حتى ما 
يزعمه دعاة الدميقراطية ومطالبتهم بتطبيقها 
الدميقراطية  ه��ذه  ل��م جن��د  احلكم  نظام  ف��ي 
أنقذت بعض الدول التي عملت باالنتخابات ثم 
انتهى بهم املطاف إلى حرٍب داخليٍة وصراعاٍت 
يومية وسفك دماء، بل حتى وصل احلال إلى 
اغتصاباٍت للمعارضن في السجون، فهل يريد 
عاقٌل محٌب لوطنه بل محٌب لنفسه وألهله أن 

يؤول بنا احلال إلى شبيٍه بتلك الدول؟!
حتذير الدعاة

من مشاهدة  الدعاة  من  ر عدد  ح��َذّ وقد  هذا 
العالم  ق��ن��اة  وم��ن��ه��ا  وال��ض��الل  الفتنة  ق��ن��وات 
الفرد  تدميرية على  آثار  لها من  ملا  اإليرانية؛ 
وامل��ج��ت��م��ع؛ إذ ي��ق��ول ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��رزاق ابن 
التدريس  ه��ي��ئ��ة  ع��ض��و  ال���ب���در  ع��ب��داحمل��س��ن 
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة: إن أعداء 
الفضائية  القنوات  من خالل  الله متكنوا  دين 
والبث املباشر من الوصول إلى العقول واألفكار 
يحملون  والبيوت  املساكن  إل��ى  ال��دخ��ول  وم��ن 
وإحلادهم  كفرهم  وي��ب��ث��ون  وسمومهم  نتنهم 
وحقاراتهم  رذائ���ل���ه���م  وي���ن���ش���رون  وم��ج��ون��ه��م 
وفجورهم في مشاهد زور وخنا وفجور تقتنص 
الغافلة  النفوس  وتصطاد  الضعيفة  القلوب 
وتوقعها  أخالقها  وحت��رف  عقائدها  فتفسد 
التي تغزو  الفتنة  م��ن  االف��ت��ت��ان، وال أش��د  ف��ي 
الناس في عقر دورهم ووسط بيوتهم محمومة 

مسمومة محملة بالشر والفساد·
األضرار  يتأمل  من  أن  البدر  الشيخ  ويضيف 
يبثه  م��ا  يشاهد  م��ن  يجنيها  ال��ت��ي  واألخ��ط��ار 
ه���ؤالء ي��ج��ده��ا ك��ث��ي��رة ال حُت��ص��ى، ع��دي��دة ال 
تُستقصى، أضرارا عقائدية وأضرار اجتماعية 
ونفسية،  فكرية  وأض���رارا  أخالقية  وأض���رارا 
عقائد  خلخلة  ال��ع��ق��ائ��دي��ة  األض����رار  ف��م��ن 
املسلمن والتشكيك فيها ليعيش املسلم في 
وإضعاف  وارتياب  وشك  واضطراب  حيرة 
وال���ب���راء واحل���ب والبغض؛  ال����والء  ع��ق��ي��دة 
ليعيش املسلم منصرفاً عن حب الله وحب 
دينه وحب املسلمن، إلى حب زعماء الباطل 
ورموز الفساد ودعاة املجون، إضافة إلى ما 
فيها من دعوة صريحة إلى تقليد الكفار في 

عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وغير ذلك·

  األخطار التي يجنيها من 
يشاهدها ال ُتحصى... أضرار 

عقائدية و اجتماعية و أخالقية 
وفكرية ونفسية
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إلى  تاريخها  يرجع  التي  لوكانور  خارطة  وق��دم 
نهاية القرن ال�16 ميالديا، والتي حتمل التسمية 
الالتينية )سينوس آرابيكوس( أي: البحر العربي، 
وثيقة  أكثر من  »لقد عثرت على  أيضاً:  قال  بل 
تثبت  ب��اري��س  ف��ي  الوطنية  املكتبة  ف��ي  وخ��ارط��ة 
وجميعها  العربي،  اخلليج  تسمية  قاطعة  بصورة 

تعارض وجهة النظر اإليرانية«. اه�.
أو غيره  وم���ا ذك���ره ه���ذا األس��ت��اذ ال��ف��رن��س��ي – 
ممن سيأتي ذكره- ما هو إال مجرد تأكيد على 
حقيقة نوقن بها بوصفنا عرباً، ونرجو أن يعيها 
اإليرانيون متاماً؛ فإننا لسنا أقل عزة، وال أضعف 
الِقَدم،  حجة إلثبات أن خليجنا هذا عربي منذ 
ونستطيع رد كل شبهة بأحسن منها، }بل نقذف 

باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق{.
2 – سيطرة إيران ال تعدو أن تكون حلظة:

إن سيطرة إيران على ) بعض األجزاء فقط من 
الشعوب  أعمار  في  إال حلظة  ما هي   ) اخلليج 
واألمم، كما يصفها األديب الكويتي عبد العزيز 
يقول  حيث  الله-  رحمه   - التركيت  حسني  مال 
ه على الدعوى اإليرانية مبلكية  )البحرين(  في رِدّ
الشقيقة كما في كتاب ) أدباء الكويت في قرنني 
2 / 332 ( ما نصه: »إن سيطرة إيران على هذا 
اجلزء من الوطن العربي ال تعدو أن تكون حلظة 
إليران  ج��از  ف��إذا  واألمم«،  الشعوب  أع��م��ار  ف��ي 
لتركيا  يجوز  فإنه  ؛  مثاًل  بالبحرين  تطالب  أن 
تطالب  أن  السعودية  العربية  واململكة  ومسقط 

ال��ف��ارس��ي(!! وي��ق��وم��ون مب��ظ��اه��رات أم���ام بعض 
التسمية!!  بهذه  للتمسك  اخلليجية  السفارات 
التي  بل يرفعون االحتجاجات على الشخصيات 
حينما  وق��ع  كما  ب�)العربي(  اخلليج  ه��ذا  تسمي 
الوطني  املعهد  أستاذ  فينون(  بيير  )ج��ون  كتب 
عام  ب��اري��س  ف��ي  الشرقية  واحل���ض���ارات  للغات 
دراسة  الفرنسية  )اللوموند(  مجلة  في  1990م 
 ،) بالعربي  ب�) اخلليج  عن اخلليج تؤكد تسميته 
قامت  أن  س��وى  اإليرانية  السفارة  من  ك��ان  فما 
فقام  بيير!  ج��ون  على  رداً  وكتبت  باالحتجاج! 
العلمية،  باحلجج  املدعم  بالرد  أيضاً  هو  بيير 

1 - تعصب إلى حد اجلنون!
لو قلت: إَنّ هذا التعصب قد بلغ  ال أخفي سراً 
حد اجلنون! وإن شواهده أكثر من أن تُستقصى ؛ 
فإنهم على استعداد ملنع دخول أربع ناقالت كبيرة 
محملة بالكبريت لوجود عالمة صغيرة على علبة 
ال  وه��م  العربي(!  )اخلليج  اس��م  الكبريت حتمل 
يترددون في منع دخول الصحيفة العلمية الشهيرة 
مع  جيوغرافيك(  )إنترناشيونال  اجلغرافيا  في 
صحفييها، كما ال يترددون في منع توزيع مجلة 
)إيكونوميست( ملجرد وجود مقالة وخريطة تشير 
)اخلليج  من  ب��دالً  العربي(  )اخلليج  تسمية  إل��ى 

حقيقة نؤمن بها 
بوصفنا عربًا ونرجو أن 
يعيها اإليرانيون تمامًا

عروبـة اخلليـج 

بقلم: محمد أحمد العباد

وصحبه،  آله  وعلى  الله،  رس��ول  على  والسالم  والصالة  الله،  باسم 
وبعد: فمنذ أن قرأت - قبل سنن - مقولة لألديب الكويتي عبد 
العزيز مال حسن التركيت -رحمه الله - عن اإليرانين الشعوبين 
مضامن  لوضع  ال��ف��ارس��ي(  )اخلليج  االس��م  ه��ذا  »يستغلون  أن��ه��م: 
من  النيل  في  الطامعن  وتشجع  األخطار،  جتر  أن  ميكن  سياسية 
عروبة اخلليج«، صرُت َأُمُرّ بال ذهوٍل وال استغراب على أقواٍل كالتي 
أي��ام: »إن منطقة اخلليج  أرك��ان اجليش اإليراني قبل  قالها رئيس 
كانت دائمًا ملكا إليران!!« وكذلك الوصف الذي يردده املسؤولون 
اإليرانيون ويدندنون عليه من وصف اخلليج ب�)الفارسي(!! وكيف 

أنهم يتعاملون مبنتهى التعصب واحلساسية مع هذه التسمية.
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أن  للعرب  ي��ج��وز  ب��ل  ؛  العربية  إي���ران  بسواحل 
يطالبوا بإيران جميعها ؛ ألنها كانت لقرون طويلة 
جزءاً من اإلمبراطورية العربية، ثم قال -رحمه 
تاريخ  في  املالحظ  »إن  أخ��رى:  فقرة  في  الله- 
اخلليج العربي أن السيطرة فيه تكون للدولة ذات 
وحتارب  تتاجر  أن  تستطيع  التي  البحرية  القوة 

معاً«.
كما أن الفرس لم يكونوا هم املسيطرون فقط على 
تلك املنطقة ال قبل اإلسالم وال بعده؛ فاملؤرخون 
يرجحون مثاًل أن موطن الفينيقيني األصلي كان 
اليوناني  واإلسكندر  العربي،  ساحل  على  أيضاً 
وجنوده قد ذكر عنهم امل��ؤرخ )آري��ان( الذي دَوّن 
أخبارهم عام 170م أنهم أقاموا في جزيرة تقع 
شمالي اخلليج ، وكانت األزد تعمر عمان، وبكر 
ابن وائل في سواحل البحرين وكاظمة، وكل هذا 

قبل وقبيل اإلسالم.
وأما بعد اإلسالم فكلنا يعلم أنه بعد وفاة النبي] 
ب�)4( أو ب�)5( سنوات فقط دَكّت اجليوُش العمريُة 
العروَش الكسرويَة، بقيادة سعد بن أبي وقاص - 
رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعني – وجعلوا 
وأخضعوهم  العربية،  للدولة  تابعة  الفرس  دولة 
في  وعاصمتها  اإلسالمية،  اخلالفة  راي��ة  حتت 

املدينة النبوية.
3 – مؤرخون ينقضون دعوى الشعوبين:

ومن هؤالء: املؤلف واملؤرخ الروماني بليني الذي 
ول��د 62 م وم��ات في سنة 113م يسمي اخلليج 

يرجح  وال��ت��ي  )خ��اراك��س(،  مدينة  حينما وص��ف 
الباحثون أنها مدينة احملمرة، قال كما نُقل عنه 
في كتاب )اخلليج الفارسي للسير أرنولد ويلسون 
الطرف  تقع في  ))خ��اراك��س مدينة  ص 49( -: 
اجلزء  يبدأ  حيث  العربي؛  اخلليج  من  األقصى 
داميون(  )أو  السعيدة  العربية  من  ب��روزا  األش��د 
دجلة  ونهر  اصطناعي،  مرتفع  على  مبنية  وهي 

إلى ميينها((. اه�.
ووقفت أيضاً على نٍص نقله أبو محمد احلسن بن 
أحمد الهمداني )وهو أحد أشهر علماء البلدان 
وحدودها وأسمائها توفي عام 334 ه�( في كتابه 
ال��ع��رب ص 68( ع��ن بطليموس  )ص��ف��ة ج��زي��رة 
)الذي توفي 168م تقريباً( تطرق فيه إلى تقرير 
معتقده في النجوم وأشار إلى ما تتولى الكواكب 
تدبيره من املواضع األرضية وذكر حدود ما يتواله 
الطولي ألحدها  إل��ى احل��د  ثم أش��ار  كل كوكب، 
بقوله: »وينقسم طوله باخلط الذي مير باخلليج 
وبفنطس  إيجيون  له  يقال  الذي  وباللُِّجّ  العربي، 
اخلط  وه��و  ماوطيس  لها  يقال  التي  وبالبحيرة 

الذي يفصل به بني املشرق واملغرب«. اه�.
أقول: وقد نقلُت في هذه املقالة بعض اخلرائط 

التي تؤكد ِقدم هذه التسمية فلتُنظر.
4 - ال مشاحة في االصطالح إذًا... ؟!:

في  ك��ان  العربي  اخلليج  تسمية  ف��ي  االخ��ت��الف 
من  يغير  ال  اصطالحي  اختالف  مجرد  أساسه 
اخلليج  سمي  فقد  شيئاً،  احلقيقة  وال  ال��واق��ع 
و)خليج  ال��ب��ص��رة(  ب�)خليج  وس��م��ي  ب��ال��ف��ارس��ي، 
الهولندية  اخل��رائ��ط  بعض  ف��ي  كما  القطيف( 
كما   - وسمي  عمان(،  ب�)خليج  وسمي  وغيرها، 
األدنى  ب�)البحر   - األك��ادي��ة  النقوش  عليه  دل��ت 
تلك  وك��ل   ،)  lower or bitter sea  ، امل��ر  أو 

التسميات ينبغي أن يُنظر لها من جهتني:
اصطالحية:  ت��س��م��ي��ات  م���ج���رد  أن���ه���ا   - أ 
ميتنع  فإنه  مفسدة  تضمنت  إذا  واملصطلحات 
إع���م���ال ال���ق���اع���دة امل���ع���روف���ة )ال م��ش��اح��ة في 

االص���ط���الح(؛ وق���د ت��ق��دم - ن��ق��اًل ع��ن األديب 
»يستغلون  الشعوبيني:  أن   - حسني  العزيز  عبد 
مضامني  لوضع  الفارسي(  )اخلليج  االس��م  هذا 
سياسية ميكن أن جتر األخطار وتشجع الطامعني 

في النيل من عروبة اخلليح«.
تلك  أن سكان  ب - أنها لن تغير من حقيقة: 
اإلنكليزي  امل����ؤرخ  ي��ق��ول  ال��ع��رب،  ه��م  املنطقة 
»رودريك أوين« الذي زار اخلليج العربي وأصدر 
الذهبية  »الفقاعة  بعنوان  كتابا  في سنة 1957 
املساحات  هذه  »إن   : العربي«  اخلليج  وثائق   -
الشاسعة من الرمال البنية، وتلك املياه الضحلة 
الزرقاء املترامية األطراف، وكل ما فوقها ، وال 
سيما كل ما حتتها، قد كانت وستظل أجزاًء ال 
تتجزأ من اخلليج العربي... لقد كان هذا األمر 
أحد األم��ور العديدة التي لم أكن أعرفها حتى 
ذهبت إلى تلك البالد... إنني أجد اآلن عناء في 

التفكير بأن هذا املكان خليج فارسي«. اه�.
أق����ول: وال غ��راب��ة ف��ي اس��ت��غ��راب ه���ذا املؤرخ 
في   – ه��ن��اك  أن  ف��رغ��م  التفكير،  ف��ي  وع��ن��ائ��ه 
وقتنا احلالي - دول��ة غير عربية واح��دة فقط 
إال  عربية،  دول  مقابل سبع  اخلليج،  تقع شرق 
لرأيها!  اجلميع  إخضاع  الدولة حت��اول  تلك  أن 
إال شيء  ه��و  م��ا  اخلليج  ب��أن  ق��س��راً  وإقناعهم 
بأن  تعترف  بنفسها  أنها  رغ��م  ممتلكاتها!  م��ن 
السواحل - التي اغتصبتها - ما هي إال سواحل 
عربية، يقول األديب عبد العزيز حسني -رحمه 
ال��ل��ه-: »ال��س��اح��ل ال��ش��رق��ي م��ن اخل��ل��ي��ج الذي 
يخضع لسيطرة إيران في الوقت احلاضر كانت 
تقطنه وال تزال قبائل عربية منها: بنو كعب وبنو 
متيم، وأغلب سكانه من أصول عربية، ويسمى 
العرب،  أرض  أي:  ستان«  »عرب  أجزائه  غالب 
الفارسية  اللغة  من  أو  إي��ران  من  اعتراف  وهو 
بعروبة هذا الساحل، وقد عاشت هذه املنطقة 
ذاتي  باستقالل  متمتعة  الزمن  من  طويلة  فترة 

ومحكومة بأمراء من العرب«. اه�.

إذا جاز إليران أن تطالب بالبحرين 
وغيرها جاز لتركيا ومسقط والسعودية أن 

تطالب بسواحل إيران العربية
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اأهل ال�سنة يف اإيران

تعيش مدينة األح��واز احملتلة 
احتجاجات  األي�����ام  ه���ذه  ف���ي 
مطالبة  وم���ظ���اه���رات  واس���ع���ة 
ب����احل����ري����ة وف������ك االرت�����ب�����اط 
ال��دول��ة اإليرانية  اخل��ان��ق ع��ن 
الفارسية احملتلة، وبداية يجب 
أن نسلط بقعة من الضوء على 
العربية  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  ت��اري��خ 
أكثر من 80 سنة،  احملتلة منذ 
قضيتها  وضيعت  همشت  التي 
ون���س���ي���ه���ا امل���س���ل���م���ون ع���م���وم���ًا 
والعرب خصوصًا، وهي بزعمي 
االحتالل  حت���ت  وق��ع��ت  دول����ة 
ك��م��ا وق��ع��ت كشمير  ال��ص��ف��وي 
الهندوسي  االح����ت����الل  حت���ت 

منذ أكثر من 60 سنة.

التركيبة السكانية لألحواز
تسكن األحواز قبائل عربية متنوعة وعاصمتها هي 
احملمرة، وتسمى األحواز اليوم محافظة خوزستان 
وه���و اس���م ف���ارس���ي، وت��ق��ع ف��ي ال��ش��م��ال الغربي 
الشهير،  ق���ارون  نهر  املدينة  ويخترق  إي���ران،  م��ن 
الذي  االس��م  فهو  »خوزستان«  اسم  إلى  وبالنسبة 
أطلقه الفرس على جزء من اإلقليم وهو يعني بالد 
لفارس  اإلسالمي  الفتح  وعند  واحلصون  القالع 
أطلق العرب على اإلقليم كله لفظة »األحواز«، ويبلغ 
عدد سكان األحواز أكثر من مليوني نسمة حسب 
إحصاءات إيرانية سنة 2006م ويقدر بعضهم عدد 

سكان األحواز بأكثر من ذلك.
تاريخ األحواز السياسي

القادسية  في  الفرس  على  املسلمني  انتصار  منذ 
اإلسالمية  اخل��الف��ة  حكم  حت��ت  األح���واز  وإقليم 
الغزو املغولي، ومن  أيام  ويتبع لوالية البصرة إلى 
بعد نشأة الدولة املشعشعية العربية واعترفت بها 

الدولة الصفوية واخلالفة العثمانية بوصفها دولة 
-1724( الكعبية  ال��دول��ة  نشأت  أن  إل��ى  مستقلة 

1925م( وحافظت على استقاللها حتى سقوطها 
اتفقت  1920م  ع��ام  ففي  بهلوي،  ال��ش��اه  ي��د  على 
األحواز  أَم��ي��ر  إق��ص��اء  على  إي���ران  م��ع  بريطانيا 
منح  حيث  إي���ران،  إل��ى  اإلقليم  وض��م  )عربستان( 
البريطانيون اإلمارة الغنية بالنفط إلى إيران بعد 
أصبحت  وبعدها  الكعبي،  خزعل  األمير  اعتقال 
وإيران،  ال��ع��راق  ب��ني  إقليمي  ن��زاع  األح���واز محل 
األخص  وعلى  األح��واز  في  النفط  اكتشاف  وأدى 
العربي  اخلليج  على  ال��واق��ع��ة  ع��ب��دان  مدينة  ف��ي 
املتعددة  القوى  تكالب  إلى  العشرين  القرن  مطلع 

للسيطرة عليها.
تاريخ االحتالل اإليراني

بتاريخ  اإلي��ران��ي مدينة احمل��م��رة  دخ��ل اجل��ي��ش 
الكعبيني  حكام  آخر  وإسقاط  إلسقاطها   1925
القوات  قائد  وك��ان  الكعبي،  جابر  خزعل  وه��و 

األحـــواز.. 
قضـيـة
العــرب

المنسية 
تركي الربعي 
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اخلطط اإليرانية االستعمارية
زي��ادة نسبة  إلى  اليوم  يسعى احملتل اإليراني حتى 
العربية  األس��م��اء  وتغيير  األح���واز  في  العرب  غير 
األصلية للمدن والبلدات واألنهار وغيرها من املواقع 
اجلغرافية في منطقة األحواز، فمدينة احملمرة على 
كلمة  )خرم شهر( وهي  اسمها  املثال أصبح  سبيل 
عمليات  فطالت  األخ��ض��ر،  البلد  مبعنى  فارسية 
تغيير الطابع العربي كافة جوانب احلياة في األحواز 
بع�د احتاللها الصفوي وكان هدفها فرض الثقافة 
أقرها  التي  احملرمات  رأس  على  فكان  الفارسية، 
االحتالل اإليراني الفارسي التحدث باللغة العربية 
في األماكن العامة ومن يخالف ذلك األمر يتعرض 
يعاقب  العربية جرمية  باللغة  التحدث  ألن  للعقاب 
تكون  أن  إي���ران  ف��ق��ررت  الصفوي،  القانون  عليها 
مناهج الدراسة في املدارس باللغة الفارسية فقط 
وال يجوز التحدث بأي لغة أخرى وُمنع األحوازيون 
من تسمية مواليدهم بأسماء عربية ومنع لبس الزي 

العربي واستبدل به اللبس البهلوي الفارسي.
اخلطط الصفوية حملاربة اللغة العربية

مقاومة  في طهران  الصفوية  احلكومة  وجدت  ملا 
أساليب غير  إلى  عربية عنيفة ألطماعها عمدت 
مباشرة إلرغام شعب األحواز على ترك اللغة العربية 
بأسماء  العربية  املناطق  أسماء  تغيير  منها  فكان 
فارسية فمدينة احلويزة أصبحت )دشت ميشان( 
والصاحلية  )س��وس��ن��ك��رد(  أصبحت  واخل��ف��اج��ي��ة 
أصبحت )اندميشك( واألحواز أصبحت )األهواز( 
شاهبور(  بندر  )ميناء  أصبح  خورعبدالله  وميناء 
والشارع اخلزعلي في احملمرة أصبح )شارع بهلوي( 
التي ميارسها  وكان من أساليب اإلرهاب الفكري 
االحتالل الصفوي على شعب األحواز ما قامت به 
طهران بإصدار جريدة في مدينة احملمرة سميت 
أبناء  ويُلزم  بالفارسية  تصدر  خوزستان  بجريدة 
األحواز بشرائها وقراءتها، ومن بعد مت منع تداول 
املطبوعات العربية وتقدمي من يقوم بتداولها إلى 
احملاكم باعتبارها من احملرمات التي يعاقب عليها 
القانون، ومن جملة احلقد الصفوي على كل ما هو 

املكتبات اخلاصة  االستيالء على جميع  عربي مت 
إتالف  كما مت  إي��ران  داخ��ل  إل��ى  ونقل محتوياتها 
إغالق  ومت  ق���ارون،  نهر  ف��ي  ورميها  منها  الكثير 
العربية  الكتب  مطبعة مدينة احملمرة خشية طبع 
فيها أو طبع النشرات املعادية لالحتالل الصفوي، 
العربية  املطبوعات  تبيع  التي  املكتبات  وأغلقت 
بأصحابها،  والتنكيل  محتوياتها  م��ص��ادرة  ومت��ت 
ول��ل��ن��ظ��ام امل��ج��وس��ي ف��ي ط��ه��ران ح��ي��ل شيطانية 
رفض  منها  فكان  العربية  والهوية  اللغة  حملاربة 
ويتم  الفارسية  باللغة  تكن  لم  إن  املعامالت  جميع 
منع مراجعة الدوائر احلكومية إن لم يكن التفاهم 
مع املوظفني باللغة الفارسية، وال تقبل شهادة أي 
عربي في احملاكم إن لم يتكلم الفارسية بحجة أن 
القضاة ال يجيدون اللغة العربية، وال يجوز أن تقبل 
احملاكم أي مترجم عن العرب أمامها، ومن ضمن 
االلتحاق  م��ن  ع��رب��ي  أي  منع  الشيطانية  حيلهم 
بوظيفة حكومية ما لم يثبت إجادته للغة الفارسية، 
وقد أدى هذا اإلجراء إلى تعرض الكثير من أبناء 
إلى  بالفارسية  التحدث  يرفضون  الذين  األح��واز 

التشرد خارج األحواز.
الثورة األولى لألحواز بعد االحتالل 

اإليراني
العربية  امل��ق��اوم��ة  اإلي��ران��ي  ال��ن��ظ��ام  رأى  أن  بع�د 
أن يجرد  العتيدة قرر في سنة 1928م  األحوازية 
الشعب األحوازي من السالح ويبدل الزي العربي 
إلى  ط��ه��ران مب��ط��ال��ب  فتقدمت  ل��ب��اس��ه،  وي��ح��رم 
القبائل العربية بنزع السالح بصورة كاملة وتبديل 
وطالب  البهلوية،  امل��الب��س  وارت���داء  العربي  ال��زى 
عن  أيديهم  برفع  العربية  العشائر  رؤس��اء  النظام 
ثورة احلويزة  وأراضيهم، فجاءت  كافة ممتلكاتهم 
أن مدينة  رداً على هذه اإلج��راءات الظاملة، علماً 
احل��وي��زة إح���دى م��دن األح���واز وتبعد ع��ن مدينة 
كان  وف��ي احل��وي��زة  كيلومترا،  ق��راب��ة 90  احمل��م��رة 
الشريفي  الزئبق  الدين  الشيخ محيي  الثورة  قائد 
حكومة  تشكيل  ومت  متعددة  عشائر  معه  وتعاونت 
في احلويزة استمرت ستة أشهر وأعلنت االنفصال 
عن االحتالل اإليراني وظلت متارس حكمها بصورة 

   من ضمن حيلهم الشيطانية منع أي 
عربي من االلتحاق بوظيفة حكومية ما لم 

يثبت إجادته للغة الفارسية

اإليرانية آنذاك رضا خان، ويعد السبب األقوى 
الحتالل إيران لهذه املنطقة كونها غنية باملوارد 
الزراعية  واألراضي  والغاز  النفط  الطبيعية من 
اخل��ص��ب��ة ح��ي��ث ي��ص��ب ف��ي��ه��ا أح���د أك��ب��ر أنهار 
السهول  يسقي  ال��ذي  ق��ارون  نهر  وه��و  املنطقة 
املنتج  األح��واز هي  الزراعية اخلصبة، فمنطقة 
ال��رئ��ي��س حمل��اص��ي��ل م��ث��ل ال��س��ك��ر وال������ذرة في 
امل��وارد املوجودة في هذه املنطقة  إي��ران وتسهم 
)األحواز( بحوالي نصف الناجت القومي الصافي 
إلي��ران وأكثر من 80% من قيمة الصادرات في 
أغنى  من  ف��األح��واز  العجيبة  وللمفارقة  إي��ران، 
الطبيعية  ب��ال��ث��روات  األرض  وج��ه  على  املناطق 
وهناك مقولة  أفقر شعب،  فيها  ويعيش  الهائلة 
وهي  باألحواز  الفرس  على متسك  تدل  شهيرة 
يقول  خامتي  محمد  السابق  اإلي��ران��ي  للرئيس 
زنده است« ومعناها  با خوزستان  »إي��ران  فيها: 

»إيران حتيا بخوزستان«.
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اأهل ال�سنة يف اإيران

   تم تشكيل حكومة في الحويزة 
استمرت ستة أشهر وأعلنت االنفصال 

عن االحتالل اإليراني
إليه كثيراً من املطالبة بدعم أبناء األحواز في إيران 
وأبناء السنة دعماً سياسياً ومادياً؛ ألن جالء احملتل 
يجوز  وال  وتركيعه،  بدفعه  إال  يكون  ال  الصفوي 
الصفوية  القيادة  إليه  عمدت  ما  العرب  يقبل  أن 
الفارسي  اإليراني  النظام  قوة  مفهوم  ترسيخ  من 
وجبروته الذي ينشط في الكذب واخلداع والوهم، 
إذا  للسقوط، هذا  قابل  فنظام طهران نظام هش 
ما علمنا أن الشعب اإليراني قاطبة شعب محتقن 
ويرفض سياسة التسلط التي ميارسها آيات طهران 
وماللي الدوالرات، وللتذكير فإن إيران بلد قوميات 
وعرقيات ومذاهب وأديان متعددة، ويسهل اختراق 
هذا النظام احلاقد إذا ما عمد العرب واملسلمون 
عامة إلى وضع إستراتيجيات على أسس صحيحة 
هدفها حتجيم الدور الصفوي في املنطقة ومن ثم 
مد اليد واملعونة لدعم أبناء األحواز وأبناء السنة 
أن تخرج من  األح��واز  لدولة  قاطبة عندها يسهل 
قفص االحتالل الصفوي ويسعد أكثر من 20 مليون 
نسمة من أبناء السنة واجلماعة ويعيشون في عدل 
وحرية وحياة كرمية من دون إذالل وال كراهية، وآخر 
ما اختم به هو القول بأن األحواز ستتحرر قريباً إذا 
النية  وتوافرت  لنجدتها  واملسلمون  العرب  ما هب 

الصادقة لذلك.
تاريخ األحواز احملتلة

إيران  داخ��ل  األقاليم  أهم  األح��واز من  إقليم  يعد 
والغاز ومتتاز أرضه باخلصوبة  بالنفط  فهو غني 
الزراعية فضاًل عن املوقع االستراتيجي؛ حيث إن 
إقليم األحواز يقع إلى اجلنوب الشرقي من العراق 
ويتصل معه اتصاالً طبيعياً عبر السهول الرسوبية 
وشط العرب، بينما يفصله عن إيران حاجز طبيعي 

متمثل بسلسلة جبال زاجروس.
خلفية تاريخية

ال��ع��رب وق��د احتله  إقليم األح���واز على ش��ط  يقع 
1925م  ع��ام  من  أبريل  من  العشرين  في  الفرس 
في عهد الشاه، بعد أن مت استدراج الشيخ خزعل 
الكعبي أمير األحواز إلى فخ نصبه له قائد اجليش 
اإليراني اجلنرال زاهدي من أجل إجراء مباحثات 
سياسية، إال أن اجلنرال زاهدي قام باعتقال الشيخ 

مارسها  التي  القسوة  من  الرغم  وعلى  مستقلة، 
لم  األح���وازي  الشعب  أن  إال  الفارسي  االح��ت��الل 
يخضع لالحتالل فتعاونت بريطانيا مع إيران في 
املخابرات  العربية وجندت  القبائل  مراقبة نشاط 
البريطانية نفسها لصالح احلكومة الصفوية، وبعد 
وحقد  ببشاعة  الثورة  أخمدت  أشهر  ستة  مضي 
ودماء واعتقل عدد كبير من الثوار وأعدم بعضهم 
وزاد  العربية،  األم��الك  ومت االستيالء على جميع 
وألقي  واالض��ط��ه��اد،  والتنكيل  والبطش  اإلره���اب 
الثورة  ق��ائ��د  ال��زئ��ب��ق  ال��دي��ن  محيي  على  القبض 
نهاية  وبعد  توفي،  أن  إلى  بيت خاص  وسجن في 
في  اإلي��ران��ي��ة  السلطات  استمرت  احل��وي��زة  ث��ورة 
في  ب��األح��رار  وزج  والتنكيل  واإلره����اب  البطش 
ال��س��ج��ون وأب��ع��د ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ع��رب إل���ى شمال 
إيران، ومت إحالل الفرس املستوطنني في أراضي 
العراق  إلى  نزح  أن بعض األحوازيني  العرب، كما 
والكويت ودول خليجية أخرى وما زال هذا القمع 
الوحشي مستمرا حتى اليوم ولألسف غاب العرب 
لن  التي  واملذابح  املجازر  هذه  كل  عن  واملسلمون 

تنتهي إال بتحرير األحواز من الطغيان الصفوي.
كيف ستتحرر األحواز

من أه��م األس��ب��اب امل��ؤدي��ة إل��ى ع��ودة األح���واز إلى 
احلضن العربي، إبراز قضية األحواز على الصعيد 
العربي والدولي وتسخير كافة الطاقات اإلعالمية 
لتسليط الضوء على بشاعة وحقد النظام اإليراني 
التي  الوحشية  واملجازر  املذابح  وإظهار  الصفوي 
ق���ام ب��ه��ا ال��ن��ظ��ام ال��ص��ف��وي، وق��ب��ل ذل���ك ي��ج��ب أن 
ال  األح���واز  قضية  أن  وه��و  واقعيا  مفهوما  نرسخ 
عربية،  دول��ة  أي  اح��ت��الل  قضية  ع��ن  أهمية  تقل 
وتفعيله؛  الغائب  اإلع��الم  دور  تدعيم  عن  وفضاًل 
فإن من بعض العوامل املساعدة في عودة األحواز 
حرة عربية دعم أهلها دعماً معنوياً ومادياً، فالفقر 
قد أكل وشرب من أبناء الشعب األحوازي املقهور 
واخل��ي��رات جت��ري من حتت أقدامه وه��م يعيشون 
الفقر املدقع، بل غالبيتهم يعيشون حتت خط الفقر 
ذهبت  ما  وترديد  إلع��ادة  مناسبة  فرصة  وأجدها 

خزعل وأودع السجن في طهران مع مجموعة من 
مرافقيه حتى عام 1936، وتقول روايات متواترة: 

إن السم دس له بالطعام فمات مسموماً.
مربع،  كم   185000 األح��واز  إقليم  مساحة  وتبلغ 
نسمة  ماليني  السبعة  حوالي  سكانه  ع��دد  ويبلغ 
غالبيتهم من العرب رغم محاولة »التفريس« التي 

قامت بها احلكومات اإليرانية املتعاقبة.
قبائل عربية

وقد سكن األحواز عبر التاريخ األنباط والتدمريون 
القبائل  تنحدر من أصل عربي، ومن  أق��وام  وهي 
العربية  ربيعة  قبيلة  األح��واز  التي سكنت  العربية 
وب��ن��و ك��ع��ب وب��ن��و ع��ام��ر وب��ن��و ط���رف وب��ك��ر ومتيم 
وح���رب ومطير وال��دواس��ر وش��م��ر وع��ن��زة وظفير 
قبائل  وكلها  كثيرة،  أخ��رى  وقبائل  وعتيبة  وسبيع 
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الشيخ  أن  بريطانيا  أن شعرت  بعد  ذلك  لهم  ومت 
خزعل بات يشكل خطراً على مصاحلها في مياه 
اخلليج فأرادت أن تستبدل به ببديل آخر يكن لها 
الوالء، إال أن حساباته كانت في غير محلها حيث 
اعترفت بريطانيا فيما بعد أن أكبر خطأ اقترفته 
في تاريخها باخلليج العربي هو أنها تعاونت ضد 
لشاه  وسلمتها  إم��ارت��ه  وأسقطت  خ��زع��ل  الشيخ 

إيران رضا بهلوي.
مقاومة لم تنجح

سقط  أن  بعد  األح���واز  إقليم  أن  كثيرون  ويعتقد 
أن  إال  مقاومة  أي  سكانه  يبد  لم  اإليرانيني  بيد 
الثورات  ق��ام��ت  فقد  ذل���ك؛  غير  ك��ان��ت  احلقيقة 
مارس سياسة  الذي  اإليراني  مواجهة احملتل  في 
في  االستعمار  يتبعها  كان  التي  احملروقة  األرض 
ذلك الوقت، فقاموا بتدمير القرى واملدن العربية 
محاكمة  أي  دون  األح����وازي  الشباب  إع���دام  ومت 
إرهاب  أج��ل  م��ن  أنفسهم  ع��ن  للدفاع  ف��رص��ة  أو 
التدمير  لم تسلم من  اآلثار  األهالي. وحتى  باقي 
العربية  األح��واز  هوية  أجل طمس  من  والتخريب 
وإنهاء ارتباطها التاريخي بعروبتها وربطها بالتاريخ 
ال��ت��اري��خ واالدعاء  ت��زوي��ر  إل��ى  ال��ف��ارس��ي، فعمدت 
بحقها في األحواز التي غيرت اسمها إلى األهواز، 
كما قامت بتغيير أسماء املدن العربية إلى أسماء 
لألحواز  التاريخية  العاصمة  فاحملمرة  فارسية، 
آب��ادان، واحلوزة  سموها خرم شهر، وعبادان إلى 
إلى الهويزة، حتى األحواز مت تسميتها بخوزستان، 

كل ذلك ضمن سياسة »التفريس« املتبعة.
تغيير األسماء العربية

ولم تسلم األسماء الشخصية من »التفريس« فكل 
األسماء العربية مت حتويلها إلى أسماء فارسية ولم 
يعد من حق أي أسرة أن تسمي أوالدها إال بأسماء 
فارسية، ومن يرفض ذلك ال يتم إصدار أي إثبات 

له وال يتم االعتراف به.
سعت  ب��ل  بذلك  اإلي��ران��ي��ة  احلكومات  تكتف  ول��م 
لعملية التهجير للقبائل العربية املقيمة في األحواز 
إلى مناطق الشمال اإليراني واستجالب سكان هذه 
املناطق إلى األحواز وإسكانهم فيها، كما مارست 

انعدام  نتيجة  األح��وازي  للشباب  التجويع  سياسة 
نحو  الهجرة  على  إجباره  أجل  ومن  العمل  فرص 
الداخل اإليراني، وبالتالي يتم إبعادهم عن وطنهم 
وأهلهم وانتمائهم ولصقهم مبناطق جديدة بعادات 
وأعراف أخرى، أو الهجرة خارج اإلقليم وفقدهم 
مبعيشتهم  ارتباطهم  خ��الل  من  العربية  لهويتهم 

وهمومهم اخلاصة.
منع إصدار الصحف

من  يسلم  ل��م  أي��ض��اً  التعليم  ب��ل  فقط،  ه��ذا  ليس 
اللغة  ه��ي  الفارسية  فاللغة  »ال��ت��ف��ري��س«  سياسة 
الوحيدة  الرسمية  اللغة  وه��ي  بالتعليم  املعتمدة 
أو  أو مجالت  إص���دار صحف  ومنعوا  إي���ران  ف��ي 
عقليات  تتفتح  أن  م��ن  خشية  عربية  مطبوعات 
ال��ش��ب��اب أو ي��وص��ل��وا أص��وات��ه��م إل��ى خ���ارج نطاق 
اإليرانية  احل��ك��وم��ات  لهم  رسمتها  التي  احل���دود 
طوال سنوات االحتالل التي مضى عليها أكثر من 

ثمانني عاما.
وم��ن األح���واز أي��ض��ا ح��ول��ت م��ج��اري األن��ه��ار نحو 
ال��داخ��ل اإلي��ران��ي وح��رم��ت األراض����ي األحوازية 
تراجع  ف��ي  األح���وازي���ة  ال��زراع��ة  منها؛ مم��ا جعل 
األساسية  السكانية  ال��ن��ش��اط��ات  م��ن  وه��ي  كبير 
بشكل  أثرت  بعدة عمليات  قاموا  إنهم  فيها حيث 
مباشر على مدخول األحوازيني منها زراعة قصب 
احلكومة  حلساب  الزراعية  األراض��ي  في  السكر 
وب��ش��ك��ل إج���ب���اري وري����ه مب��ي��اه ن��ه��ر ق����ارون وفتح 
مجرى له تعود إليه املياه املاحلة ليصبح ماء النهر 
ماحلاً متأثراً مبلوحة األرض، فضاًل عن مد قناة 
إلى قرية »رفسنجان«  مائية من نهر قارون أيضاً 
السابق  اإليراني  الرئيس  رأس  »مسقط  الفارسية 
رفسنجاني« التي تشتهر بزراعة الفستق من أجل 
ري األراضي التي تعود ملكية أغلبها إلى »الرئيس 
ال��س��اب��ق رف��س��ن��ج��ان��ي«، وب��ال��ت��ال��ي ي��ت��أث��ر م��ن هذه 
العملية املزارعون والصيادون الذين يعتمدون على 
السلطات  تقوم  لهم، كما  نهر قارون مبصدر رزق 
وتصديره  األح��وازي  البترول  باستخراج  اإليرانية 
واالستفادة من عائداته دون أن يكون لألحوازيني 

أي منفعة منه.

        على الرغم من القسوة التي 
مارسها االحتالل الفارسي إال أن الشعب 

األحوازي لم يخضع لالحتالل

أمراء  ولها  العربية  باجلزيرة  امتدادها  لها  عربية 
وشيوخ يحكمونها.

قامت  ع��ام  آالف  إل��ى سبعة  األح���واز  تاريخ  ويعود 
غرار  على  وه��ي  العيالمية  احل��ض��ارة  أرض��ه  على 
في  وال��س��وم��ري��ة  واآلش���وري���ة  البابلية  احل��ض��ارات 
بالد ما بني النهرين، وال تزال أوابد هذه احلضارة 
املتعددة  رغ��م احمل���اوالت  ه��ذا  يومنا  إل��ى  شاخصة 
لطمس تاريخ األحواز وخاصة ذلك التاريخ املتجانس 
مع حضارات العراق املتتابعة، وهو تاريخ مختلف كل 
االختالف عن حضارة بالد الفرس مما يبني بوضوح 

االنفصال الكامل بني األحواز وبالد فارس.
الدور البريطاني

البريطانيني  إن  املنطقة:  لتاريخ  مؤرخون  ويقول 
اتفقوا م��ع اإلي��ران��ي��ني م��ن أج��ل اح��ت��الل األحواز، 
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�إميانيات

واملرسلن  األنبياء  والسالم على أشرف  والصالة  العاملن،  لله رب  احلمد 
نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعن، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين، أما بعد: فمن فضل الله تعالى وكرمه وإحسانه علينا  أن جعل 
ديننا احلنيف سهاًل ميسرًا وليس هذا فحسب، بل اشتملت آياُتُه البينات 
األمثال  تعالى  الله  وضرب  األفهام،  كل  تناسب  بالغية  أساليب  على 
لزيادة اإليضاح والبيان، ومن ذلك أسلوب التمييز، الذي يأتي للتفريق 
بن الُقْبِح واحُلْسِن، والباطل  واحلق، والشر واخلير، وتقول العرب: ِمْزُت 
قول  املعنى  هذا  سياق  في  ويأتي  وَفَرْزُته،   عزلته  َمْيزًا:  َأِميُزه  الشيَء 

... وِبِضدها تتّبُن األشي��اُء ُدّ ُدّ  ُيْظِهُر  ُحْسَنه الَضّ الشاعر: فالَضّ
اللَُّه  }ِلَيِميَز  تعالى:  الله  ق��ول  ذل��ك  من  وأفضل 
َعلَى  بَْعَضُه  ِبيَث  اْلَ َويَْجَعَل  ِيِّب  الَطّ ِمَن  ِبيَث  اْلَ
أُولَِئَك  َجَهنََّم  ِفي  َفَيْجَعلَُه  َجِميًعا  َفَيْرُكَمُه  بَْعٍض 
��اِس��ُروَن{ )األن��ف��ال: 37(، وق��ال تقدست  ُه��ُم اْلَ
أسماؤه: }َما َكاَن اللَُّه ِلَيَذَر اْلُْؤِمِننَي َعلَى َما أَنْتُْم 
ِيِّب َوَما َكاَن اللَُّه  ِبيَث ِمَن الَطّ يَز اْلَ َعلَيِْه َحتَّى َيِ
ُرُسِلِه  ِمْن  يَْجتَِبي  اللََّه  َولَِكَنّ  الَْغيِْب  َعلَى  ِليُْطِلَعُكْم 
َوتَتَُّقوا  تُْؤِمنُوا  َوِإْن  َوُرُسِلِه  ِباللَِّه  َفآِمنُوا  يََشاءُ  َمْن 

َفلَُكْم أَْجٌر َعِظيٌم{ )آل عمران: 179(.
ب��ع��ن��وان: »التمييز في  ال���ذي ج��اء  ال��ق��ال   ف��ه��ذا 
القرآن الكرمي والسنة الطهرة« اشتمل على  آيات 
السنة  وأح��ادي��ث من  ال��ك��رمي،   القرآن  بّينات من 
النبوية الطهرة لها دالالت ساطعات  يسهل على 
ما  واختيار  العظات  واستخالص  فهمها  اإلنسان 
ال��م��ات، وت���رك السيئات  ينفع ف��ي احل��ي��اة وب��ع��د 
الير  منه  يقع  اإلنسان  فإن  احلسنات؛   وكسب 
ف��إن في كل  الله:  القيم  رحمه  اب��ن  ق��ال  والشر، 
منا نفَسنْي، نفسا أّمارة، ونفسا مطمئنة،   والير 
النفس  مع  كله  والباطل  الطمئنة،  النفس  مع  كله 

األّمارة. اه�.
 وهذا التمييز يحُث النفَس الطمئنة على اختيار 
الير وتغليبها على النفس األّم��ارة. وقيل: لو أن 
اإلنسان ُخ�ّيَر بني خزف باق وبني ذهب فاٍن الختار 
الباقي على الفاني  ، فكيف إذا كان الذهب هو 
الباقي، والزف  الدنيا واآلخرة هو  السعادة في 

وهو الدنيا ومتاعها وزخرفها هو الفاني، والقارنة 
بني الشيء وضده تزيد احلق ضياء وبهاء وجالء، 
والباطل قبحاً وسوءاً ونفوراً، وبذلك يُقبُل السلُم 
ع��ل��ى ال��ي��ِر وي��ب��ت��ع��ُد ويَ��ن��ِف��ُر وي��ح��ذر م��ن الشر 

ويبَغُضُه. 
وشتان بني األمرين والبون بينهما شاسع، والفرق 
بينهما كبير وكبير؛ قال تعالى: }أفمن كان مؤمنا 
كمن كان فاسقا ال يستوون أما الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات فلهم جنات الأوى نزال مبا كانوا يعملون 
النار كلما أرادوا أن  الذين فسقوا فمأواهم  وأما 
يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب 
به تكذبون{ )السجدة:20-18(،  الذي كنتم  النار 
فوالله ثم تالله ال يستوي الير والشر والظلمات 
ربنا وخالقنا  ق��ال  الظل وال احل���رور؛  وال��ن��ور وال 
تبارك وتعالى: }أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون{ )اجلاثية:21(، 
الله تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته: }أم  وقال 
جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كالفسدين 

في األرض أم جنعل التقني كالفجار{)ص:28(.
أن طريق  يجد  والشيطان  الهوى  من  فمن جت��رَد 
احل��ق وال��ي��ر واض���ح وس��ه��ل وميسر أم��ام��ه بال 
يعلُم الُفسَد من  الله تعالى  عناء وال ريبة، ثم إن 
الصلح، ومن رحمته أن يسَر لهم اختيار ما ينفعهم 
ب��ت��رك م��ا يضرهم وي��س��وؤه��م؛ حتى ال  وأم��ره��م 
يضلوا وي��زل��وا  وي��روا  أعمالهم حسنة وه��ي في 
الله  ق��ال  مبيناً،  خسراناً  وعاقبتها  سيئة  الواقع 
تعالى: }ُقْل َهْل نُنَِبّئُُكْم ِباألَْخَسِريَن أَْعَماال الَِّذيَن 
نَْيا َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم  َياِة الُدّ َضَلّ َسْعيُُهْم ِفي احْلَ
أشد  أي   ،)104-103 )الكهف:  ُصنًْعا{  يُْحِسنُوَن 
ثمرة  ليس حلياتهم  الذين  وب��وارا  الناس خسراناً 
وال فائدة الذين لم تكن أعمالهم في  احلياة الدنيا 
على هدى واستقامة  وتخالف ما أمر الله به، وما 
أرشدت إليه السنة الطهرة، وال نكاد نرى  مقارنة 
إال  وهي تتضمن في ثناياها بيان وتوضيح أي من 
والبرهان  البنّي  الواضح  والدليل  خير  القارنتني 
فاز  للصواب  ُوفق  فمن  والرشاد؛  للهدى  الساطع 
ي من العذاب، أما من عاند وخالف  بالثواب وجُنّ

واتبع هواه والشيطان خاب وخسر.   
وفي هذا السياق: النفي واإلثبات كما في  شهادة »أن 
ال اله إال الله«، فهي تنفي  عبادة اآللهة وهي شرك، 
واثبات العبادة  لإلله احلق وهو الله تبارك وتعالى 
وأطهره  ال��رء  حياة  في  أنقى شيء  وهو  »التوحيد« 

وأشرفه  وبذلك يُنقى مما يخدشه أو يُدنسه. 
ولقد زاد األمَر ضياء هذه اآلية الكرية  كما في 
ِإلَيُْكْم يَا بَِني آَدَم أاَل  قول الله تعالى: }أَلَْم أَْعَهْد 
يَْطاَن ِإنَُّه لَُكْم َعُدٌوّ ُمِبنٌي َوأَِن اْعبُُدوِني  تَْعبُُدوا الَشّ
َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم{ )يس: 60 - 61(، هنا نهي 
وإثبات: النهي عن عبادة الشيطان الذي هو عدو 
للشيطان  السجود  ال���راد ه��و  ول��ي��س  ل��إلن��س��ان،  
في  جاء  كما  شتي،  لها صور  عبادته  لكن  فقط، 
عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  البخاري  صحيح 
والدرهم  الدينار  عبد  »تعس  ق��ال:  النبي]  عن 
لم  وإن  رض��ي،  أعطي  إن  والميصة:  والقطيفة 

يعط لم يرض«.
أم��ا اإلث��ب��ات فهو ال��ع��ب��ادة لله وح���ده  ف��ذل��ك هو 

الطريق الستقيم واحلق البني.

التمييز في القرآن الكرمي والسنة املطهرة 
بقلم: عمر الشحــات علي

»التوحيد« هو أنقى 
شيء في حياة المرء 

وأطهره وأشرفه

)1من 2(
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وهذه اآلية الكرية ُتيز الير وحتض وتأمر به 
من  وحت��ذر  وتُنفر  الشر  عن  وتنهى  فيه،  وترغب 
عواقبه؛ ألن عبادة الشيطان واتباع خطواته  فيها 
وح��ده هي  الله  عبادة  ولكن  وال��ه��الك،   الضالل 
اإلسالم  شيخ  أحسن   ولقد  الستقيم.  الصراط 
دع��اء قول  ق��ال: أفضل  إذ  الله  تيمية رحمه  اب��ن 
فإن   الستقيم.ا.ه�.   ال��ص��راط  اهدنا  اإلن��س��ان:  

الدعاء الالص هو عبادة الله وحده. 
وأيضا فقد أرشد الله تعالى عباده وميز لهم ُسبل 
ْمُد  الهدى كما في قوله تقدست أسماؤه: }ُقِل احْلَ
ا  للَِّه َوَسالٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى آللَُّه َخيٌْر أََمّ
َمَواِت َواألَْرَض َوأَنَْزَل لَُكْم  يُْشِرُكوَن  أَْم َمْن َخلََق الَسّ
َما  بَْهَجٍة  َذاَت  َحَداِئَق  ِبِه  َفَأنَْبتْنَا  َماًء  َماِء  الَسّ ِمَن 
َكاَن لَُكْم أَْن تُنِْبتُوا َشَجَرَها أَِإلٌَه َمَع اللَِّه بَْل ُهْم َقْوٌم 
َوَجَعَل ِخاللََها  َق��َراًرا  األَْرَض  َجَعَل  َمْن  أَْم  يَْعِدلُوَن 
الَْبْحَريِْن  بَ��نْيَ  َوَج��َع��َل  َرَواِس����َي  لََها  َوَج��َع��َل  أَنْ��َه��اًرا 
َمْن  أَْم  يَْعلَُموَن  أَْكثَُرُهْم ال  بَْل  اللَِّه  َمَع  أَإلٌَه  َحاِجًزا 
وَء َويَْجَعلُُكْم  َويَْكِشُف الُسّ يُِجيُب اْلُْضَطَرّ ِإَذا َدَعاهُ 
ُروَن أَْم َمْن  ُخلََفاَء األَْرِض أَِإلٌَه َمَع اللَِّه َقِليال َما تََذَكّ
يَاَح  يَْهِديُكْم ِفي ُظلَُماِت الَْبِرّ َوالَْبْحِر َوَمْن يُْرِسُل الِرّ
ا  بُْشًرا بنَْيَ يََدْي َرْحَمِتِه أَِإلٌَه َمَع اللَِّه تََعالَى اللَُّه َعَمّ
لَْق ثَُمّ يُِعيُدهُ َوَمْن يَْرُزُقُكْم  يُْشِرُكوَن أَْم َمْن يَبَْدأُ اْلَ
َماِء َواألَْرِض أَِإلٌَه َمَع اللَِّه ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم  ِمَن الَسّ

ِإْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي{ )النمل: 59 -64(.
من  الله تعالى شيئاً  البيان الذي يُعدد فيه  وهذا 
نعمه على عباده  أال يستحق صاحب هذا اإلنعام 
الشكر   علينا   وحقه  وح��ده  العبود  هو  يكون  أن 
تأليه  تُعُد وال حُتصى؟! وترك  التي ال  على نعمه 

من ال يلك لنفسه وال غيره ضراً وال نفعا.
ولقد أحسن ابن القيم حني قال: فإن من لطائف 
عليه،  قليلها  ال��ع��ب��ُد  يستكثر  أن  بالنعم  التعبد 
بالك إن  اه�.  فما  ويستصغر كثير شكره عليها. 
كانت النعم كثيرة ال تُعد وال حتصى؟! }وقليل من 

عباده الشكور{. 
فإن  اختار العبد األفضل واألنفع  الختار عبادة 
الله الواحد القهار صاحب اإلنعام والفضل الذي 
التمييز  فكان  وتعالى،  تبارك  عليه سواه  يقدر  ال 
زيادة في إزالة الشبهات والتلبيس وتقعيد قواعد 
بالعبودية  ت��ع��ال��ى وح���ده  ال��ل��ه  ال��ت��وح��ي��د ألح��ق��ي��ة 
واأللوهية وبذلك يفوز اإلنسان في الدارين، والله 
تعالى أنزل نوراً ساطعاً وبرهاناً بّيناً لزيادة اإلرشاد 
أخبرهم  فقد  الناس،  جلميع  وال��س��داد  والتوفيق 
تبارك وتعالى ببرهان عظيم، وضياء واضح وهو 
للُشبه؛ قال  الزيلة  للعذر واحلجة  القاطع  الدليل 
ِمْن  بُْرَهاٌن  َجاَءُكْم  َقْد  النَّاُس  أَيَُّها  جل وعال: }يَا 

َرِبُّكْم َوأَنَْزلْنَا ِإلَيُْكْم نُوًرا ُمِبيًنا{ )النساء: 174(.

وبعد هذا التبيان وغيره من اآليات الظاهرة في 
الدروس  من  وما هو مشاهد  أنفسنا  وفي  الكون 
فما  وإال  ويعتبر،   الِعبر  ي��أخ��ذ  أن  ب��ال��رء  ح��ري 
فائدة العقل الذي تيز به اإلنسان عن احليوانات 
يؤثرون  البعض  ت��رى   أن  والعجب  واجل��م��ادات؟! 
كساد جتارتهم على رواجها  ومنائها،  وعلى الرء 
أن يستفيد مما يعلم،   وليس فقط تعلم ما ينفع.

بالتجرد  ينفعه  م��ا  على  ي��ح��رص  أن  ال���رء  وع��ل��ى 
الضياء  س طريق  تلُمّ الوسع في  وبذل  الهوى  من 
أهل   فليسأل  عليه  ُغ��م  ف��إن  وال���رش���اد،  وال��ي��ر 
ِمْن  أَْرَسلْنَا  }َوَم��ا  تعالى:  الله  بقول  عماًل  العلم؛ 
ْكِر ِإْن  َقبِْلَك ِإال ِرَجاال نُوِحي ِإلَيِْهْم َفاْسَألُوا أَْهَل الِذّ
ُكنْتُْم ال تَْعلَُموَن{ )النحل: 43(. وقال تعالى أيضا: 
}َوَما أَْرَسلْنَا َقبْلََك ِإال ِرَجاال نُوِحي ِإلَيِْهْم َفاْسَألُوا 

ْكِر ِإْن ُكنْتُْم ال تَْعلَُموَن{ )األنبياء: 7(. أَْهَل الِذّ
احلكمة  وذوي  وال���ع���ل���م���اء،  ال��ع��ل��م  أه����ل  وع���ل���ى 
واحلكماء، واألشراف من الناس الذين  اشتهرت 
أمانتهم وذاعت بني الناس عدالتهم )ولوكانوا ِقلًّة( 
عليهم دور كبير في النصيحة  والداللة على الير 
خاصة بعد ما رأوا غيرهم ممن يؤثرون الغث على 
الثمني ويرغبون في الذي هو أدني على الذي هو 
العزيز  كتابه  في  لنا  ب��نّي  تعالى  الله  أن  مع  خير 
ِبيُث  بياناً ناصعاً؛ قال تعالى: }ُقْل ال يَْستَِوي اْلَ
يَا  اللََّه  َفاتَُّقوا  ِبيِث  اْلَ َكثَْرةُ  أَْعَجَبَك  َولَْو  ِيُّب  َوالَطّ

أُوِلي األَلَْباِب لََعلَُّكْم تُْفِلُحون{ )الائدة: 100(.
رحمه الله -: إن القليل احلالل  قال ابن كثير – 
النافع خير من الكثير احلرام الضار كما جاء في 
احلديث: »ما قل وكفى خير مما كثُر وألهى« ا.ه�.

وتوضيحاً  تسهياًل  تعالى  الله  من  اإلرش��اد  وه��ذا 
الطيب  اخ��ت��ي��ار   عليهم  ليسهل  ل��ع��ب��اده  وت��ي��ي��زاً 

واجتناب البيث في األمور كلها، وإن ما ارتضاه 
الله تعالى لعباده لهو الير والفالح لهم في الدنيا 
يُفسد احلياة  تعالى عليم مبا  الله  فإن  واآلخ��رة؛ 
بها  احلياة  ف��إن  يُصلحهما؛  مما  واآلخ���رة  الدنيا 
من األخالط واأله��واء العجيبة ما يجعل األفكار 
تتالطم جوانبها وتتشابك أطرافها، وتتلبد غيومها، 
وكثرة فتنها، حتى يصبح احلليم فيها حيرانا، لكن 
ل��م يتركنا س��دى، وم��ن فضله  ال��ك��رمي ال��ن��ان  الله 
وإحسانه أن بنّي لنا الطرق  الستقيم حتى نختار 
والفساد؛  الغواية  طريق  عن  وننأى  الرشاد  طرق 
ا  َوِإَمّ َشاِكًرا  ا  ِإَمّ ِبيَل  الَسّ َهَديْنَاهُ  }ِإنَّا  تعالى:  قال 

َكُفوًرا{ )اإلنسان: 3(.
األلباب  وأول��ي  الراجحة  العقول  أصحاب  فعلى 
أي  م��ع  ألنفسهم  ي��خ��ت��اروا  ان  السليمة  وال��ِف��ط��ر 
ِإلَيَْك  أَْوَحيْنَا  الله تعالى: }َوَكَذِلَك  الفريقني؛ قال 
ُقْرآًنا َعَرِبًيّا ِلتُنِْذَر أَُمّ الُْقَرى َوَمْن َحْولََها َوتُنِْذَر يَْوَم 
��نَّ��ِة َوَف��ِري��ٌق ِفي  ��ْم��ِع ال َريْ��َب ِفيِه َفِريٌق ِفي اجْلَ اجْلَ
ِعيِر{، وال شك أن  سليم العقل وثاقب البصر  الَسّ
وأهل البصيرة النافذة الذين  ينظرون في عاقبة 
األم��ور  سيختارون النفيس ويجتنبوا السيس ،  
ويُقبلون على الدرجات العال،  ويعملون للنجاة من 
الشر،  على  الير  ويفضلون  السفلى،   الدركات 
األليم، واحلالل على  العذاب  القيم على  والنعيم 
احل����رام،  وال��راج��ح على ال��رج��وح، وي��ُك��ِث��ُروا من 
واألرك���ان  باللسان  النعم  على  تعالى  ال��ل��ه  شكر 
لها  وأداء حقوقها؛ فإن في شكرها وزكاتها مناء 
لَِئْن  َربُُّكْم  َن  تَ��َأَذّ }َوِإْذ  تعالى:  قال  بركاتها؛  وكثرة 
َشَكْرُتْ ألَِزيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُتْ ِإَنّ َعَذاِبي لََشِديٌد{ 

)إبراهيم: 7(. 
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ما قل ودل

عن أبي سعيد اخلدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما 
- عن النبي] أنه قال: »ما يصيب املسلم من نََصب وال 
وَص��ب وال َه��ّم وال حزن وال أذى وال َغ��ّم، حتى الشوكٍة 

ر الله بها من خطاياه«. يشاكها، إال كفَّ
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: دخلُت على 
الله إنك  يا رس��ول  يُ��وَع��ك، فقلت:  الله] وه��و  رس��ول 
أُوَع��ك كما يوعك  َوْعكاً شديداً! قال: »أجل إني  توعك 
رجالن منكم« قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: »أجل؛ ذلك 
كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى، شوكٌة فما فوقها، إال 

ر الله بها سيئاته، كما حتطُّ الشجرة ورقها«. كفَّ
متفق عليهما   .

> ما جزيت من عصى الله فيك، مبثل أن 
تطيع الله فيه.

> ال تنظر إلى صغر املعصية، ولكن انظر 
إلى عظمة من عصيت.

> ال تستبطئ إجابة الدعاء وقد سددت 
طريقها بالذنوب.

> ال يجزع من املصيبة إال من اتهم ربه.
> ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس اخلشن، 

ولكنه قصر األمل وارتقاب املوت.
> من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال 

َطيْشه.
الناس سبيل؛  من  السالمة  إلى  ليس   <

فانظر إلى الذي فيه صالحك فالزمه.

في صفة الكف:
َزيْ��غ في الرسغ، وق��د يكون في  ال��َف��َدع: 
القدم بينها وبني عظم الساق؛ فالرجل 

أفدع واملرأة فدعاء.
واملََجل: أن تغلظ الكف من كثرة العمل، 
واللحم  اجللد  بني  يصير  أن  هو  وقيل: 

ماء؛ يقال: َمِجلت الكف، متَجل مَجاًل.

في الظهر:
العنق،  في  الظهر  موصل  هو  الكاهل: 

وهو الَكتد أيضا، بكسر التاء وفتحها.
والفقار: واحدتها َفَقارة وِفْقرة، وهي ما 
إلى  الكاهل  عظم  من  مفصلني  كل  بني 

أصل َعْجب الذنَب.
الهامة  من  يبدأ  ال��ذي  العرق  والنخاع: 

ومير في الفقار حتى يبلغ الذنب.
تكتنفان  اللتان  الفجوتان  ��لَ��وان:  وال��صَّ

أصل الذنب، والواحد: َصال.
واألح��دب: من خرج ظهره ودخل بطنه، 

وعكسه: األقعس.

معجم املعاني

من مشكاة النبوة

ونعمة،  فبها   ... بعضهم:  قول   >
يظنون أنها »نعمة« ضد »نقمة«.

فبها   ... وال�������ص�������واب:   <
ونعمت؛ إذ إنها فعل املدح 
»ِن��ْع��َم« أحل��ق��ت ب��ه تاء 

التأنيث.

من األوهام الشائعة
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سحر البيان

من طرائفهم

.. وقال ابن الوردي في »الميته« أيضاً:
وتغاضى عن أمور إنه

لم يفز باحلمد إال من َغَفْل
ليس يخلو املرء من ِضًدّ ولو

حاول العزلة في رأس اجلبل
ِمْل عن النمام وازجره فما

بلََّغ املكروه إال من نقل
داِر جاَر السوء بالصبر وإن

لم جتد صبرا فما أحلى النَقل
ال تِل األحكام إن هم سألوا

رغبة فيك وخاِلْف من َعَذل
إّن نصف الناس أعداء ملن

ولي األحكام هذا إن عدل
َفْهَو كاحملبوس عن لّذاته

وكال كفيه في احلشر تَُغّل

ب��ن مسعود- ق���ال ع��ب��دال��ل��ه 
ينبغي  ع���ن���ه-:  ال��ل��ه  رض����ي 
يعرف  أن  ال���ق���رآن  حل��ام��ل 
نائمون،  ال���ن���اس  إذا  ب��ل��ي��ل��ه 
وبنهاره إذا الناس مفطرون، 
فرحون،  الناس  إذا  وبحزنه 
ال�����ن�����اس  إذا  وب�����ب�����ك�����ائ�����ه 
إذا  وب��ص��م��ت��ه  ي��ض��ح��ك��ون، 
وبخشوعه  يخلطون،  الناس 
وينبغي  يختالون،  الناس  إذا 
يكون  أن  ال����ق����رآن  حل���ام���ل 
حكيما  حليما  محزونا  باكيا 
حلامل  ينبغي  وال  س��ّك��ي��ت��ا، 

جافيا  ي���ك���ون  أن  ال����ق����رآن 
وال غ��اف��ال وال ص��ّخ��اب��ا وال 

صّياحا وال حديدا.
تطاول  م���ن  أي����ض����اً:  وق�����ال 
ومن  ال��ل��ه،  خفضه  ��م��ا  ت��ع��ظُّ
الله،  رف��ع��ه  تخشعا  ت��واض��ع 
وللشيطان  مَلَّ���ة  للَملَك  وإن 
ملة: فلّمة امللك إيعاد باخلير 
رأيتم  وتصديق باحلق؛ فإذا 
ذلك فاحمدوا الله عز وجل، 
بالشر  إيعاد  الشيطان  ومل��ة 
رأيتم  ف��إذا  باحلق؛  وتكذيب 

ذلك فتعوذوا بالله.

الدر المنثور

امليداني )ت 518هـ(:

إبراهيم،  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  هو 

إلى  نسبة  امليداني،  النيسابوري  الفضل  أبو 

»نيسابور« حاضرة خراسان قدميا، و»ميدان 

التي كانت محلّة فيها، وقد ولد ونشأ  زياد« 

وعاش ومات بها.

زين في القرن اخلامس  وهو أحد األدباء املبرِّ

الهجري، قال عنه ياقوت احلموي: »هو أديب 

فاضل، عالم نحوي لغوي«.

أخذ العلم عن عدد من األئمة، من أشهرهم 

املفسر علي بن أحمد الواحدي.

الذي  األمثال«  »مجمع  مصنفاته:  أشهر  من 

يقال إن الزمخشري حسده عليه، و»السامي 

في األسامي«.

اإلعالم عن األعالم

عبدامللك  ب��ن  لسعيد  رج��ل  ق��ال   -
ال��ك��ات��ب: ت��أم��ر ب��ش��ي��ئ��اً؟ ف��ق��ال له: 
ألف  وب��إس��ق��اط  ال��ل��ه،  بتقوى  نعم، 

»ب�»شيئا«!
- وعن أبي العيناء أن نحوياً دخل 
يُحتَضر،  وهو  بالبصرة  رجل  على 
فقال له: يا ف��الن، قل: »ال إله إال 
إال  إل��ه  ال��ل��ُه«، وإن شئت فقل: »ال 
ال��ل��َه«، واألُول���ى أح��بُّ إل��ى سيبويه؛ 
العيناء: سمعتم مقالته؟!  أبو  فقال 
رجل  على  النحويني  أق��وال  يعرض 

ميوت!!



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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إن احلمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،  ونعوذ 
وأشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله، 

وبعد:
لهداية  الكرمي  كتابه  أن��زل  وتعالى  سبحانه  الله  فإن 
البشر، وإسعادهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، 
ولم ينزله لشقاء البشر، قال جل وعال: }طه ما أنزلنا 
هدي  الله  كتاب  اتبع  وم��ن  لتشقى{،  ال��ق��رآن  عليك 
ألحسن األخ��الق، فربنا جل وعال يوصينا في كتابه 
الله  نسأل   - احلميدة  الصفات  الكرمية  ل��أخ��الق 
أن يعيننا على العمل بها - كالصدقة والصبر وصلة 
األرحام وبر الوالدين واإلحسان إلى اجليران واإليثار، 
ونهانا جل وعال عن اتباع الصفات الذميمة فنهى عن 
النفاق والرياء والكذب والعقوق والزنا وشرب اخلمر 
- نسأل الله أن يعيننا على اجتنابها - فالله سبحانه 
الشر،  ينهانا إال عن  يأمرنا إال بخير، وال  وتعالى ال 
الله بها في كتابه  التي أمرنا  الكرمية  ومن األخ��الق 

وحث عليها رسولنا ] في كالمه وأفعاله، التحية.
حكم التحية

حكمها سنة لقوله تعالى: }وإذا حييتم بتحية{، وأما 
أو  منها  بأحسن  }فحيوا  لقوله:  فواجب  التحية  رد 

ردوها{.
فضل التحية

فضلها عظيم حلديث عبدالله بن عمرو بن العاص، 
قال:  اإلس���الم خير؟  أي  النبي ]:  س��أل  رج��ال  أن 
»تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم 

تعرف«.
إذا  أنهم  وأخبرهم  السالم  بإفشاء  أم��ر   [ والنبي 

أفشوا السالم بينهم حتابوا.
آداب السالم

ثبت عن النبي ] في صحيح البخاري وغيره تسليم 
الصغير على الكبير، واملار على القاعد، والراكب على 

املاشي والقليل على الكثير.
وفي جامع الترمذي عنه: يسلم املاشي على القائم.

بالله من  الناس  أول��ى  »إن  داود عنه:  أبي  وفي سنن 
بدأهن بالسالم« وسنده صحيح.

وقال ]: »إذا قعد أحدكم، فليسلم، وإذا قام، فليسلم، 
وليست األولى بأحق من اآلخرة« صححه ابن حبان.

فإن  عليه،  فليسلم  صاحبه  أح��دك��م  لقي  »إذا  وق��ال 
حال بينهما شجرة أو جدار، فليسلم عليه أيضا« رواه 
أبوداود بإسناد صحيح. وكان الصحابة يفعلون ذلك.

ومر النبي ] بصبيان فسلم عليهم، ومر على نسوة 
الصحابة  أن  ال��ب��خ��اري  صحيح  وف��ي  عليهن،  فسلم 
عجوز  على  ف��ي��م��رون  اجلمعة  م��ن  ينصرفون  ك��ان��وا 
طعاما  لهم  فتقدم  عليها،  فيسلمون  طريقهم،  ف��ي 
من أصول السلق والشعير، قال ابن القيم: وهذا هو 
الصواب في مسألة السالم يسلم على العجوز وذوات 

احملارم دون غيرهن.
السالم إذا دخل على أهله ليال

ليال، سلم  أهله  على  دخ��ل  إذا  الله ]  رس��ول  ك��ان 
تسليما ال يوقظ النائم ويسمعه اليقظان.

سعد البعيجان

التحية يف الإ�سالم

القراءة والوقت

قراءة الكتب واملجالت املتخصصة حتتاج إلى وقت 
حتى يستوعب القارئ ما فيها من معلومات يحتاج 
إليها في حياته؛ ألن الوقت ضروري بالنسبة للقراءة، 
إال عمل  عليه  فما  وقت  لديه  إنسان  أي  كان  وإذا 
قراءتها  يريد  التي  املوضوعات  فيه  يحدد  ج��دول 
من خ��الل الكتب امل��دون��ة في ه��ذا اجل���دول؛ ألنها 
أسلم طريقة للقارئ والباحث، ويبدأ يكتب العناصر 
اخلاصة بكل موضوع، سواء العلمي أم الثقافي أم 

الديني، وغيرها من املوضوعات الضرورية.
تأسست مكتبة في الدولة باسم املكتبة الوطنية، وهذه 
املكتبة تضخ كثيرا من الكتب واألجهزة احلديثة؛ حيث 
يشتمل املبنى على طوايق عدة، فما على الباحث إال 
التوجه إلى هذه املكتبة للقراءة والبحث عن كل ما هو 
جديد في عالم الكتب والتعرف على التطور العلمي 

الذي يوجد في هذه املكتبة.

يوسف علي الفزيع
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القلق حالة نفسية تتصف باخلوف والتوتر 
من  اخل��وف  ع��ن  القلق  وينجم  التوقعات،  وك��ث��رة 
أو عن ص��راع في داخ��ل النفس  أو توقع شيء ما  املستقبل 

بن النوازع والقيود التي حتول دون تلك النوازع.
يصيب  فهو  شيوعا،  النفسية  االضطرابات  أكثر  والقلق 
10-15٪ من الناس ويزداد حدوثه في الفترات االنتقالية 
أو من  املدرسة  إلى  البيت  العمر كاالنتقال من مرحلة  من 
الطفولة إلى املراهقة أو من الشيخوخة والتقاعد إلى سن 

اليأس عند النساء.
اإلحساس  منها  مختلفة  بأعراض  القِلق  اإلنسان  ويصاب 
ب��االن��ق��ب��اض وع���دم االرت��ي��اح وال��ش��ع��ور ب��ع��دم الطمأنينة 
والتفكير امُللح واألرق واخلفقان وإحساس بتشنج في املعدة 

أو برودة في األطراف.
تعريف القلق:

أو  حل��دث  ترقبه  عند  ويحسه  الفرد  يدركه  نفسي  شعور 
أي  معينة،  رغبة  حتقيق  بعدم  تهديد  أو  م��ا  خلبر  سماع 
عدم  إل��ى  ي��ؤدي  وحسي  نفسي  بتوتر  وشعور  إحساس  إن��ه 
االستقرار والراحة وبعض األحاسيس اجلسمية املصحابة.

واملخاوف  باخلوف  يرتبط  سلبي  انفعال  آخ��ر:  تعريف   -
الشاذة أو إنه استجابة انفعالية نتعلمه على أساس مبادئ 
االشتراط وحافز يعوق األداء بسهولة، وهو سمة من أكثر 
السمات املزاجية أهمية فضال عن كونه حالة تنبه شديد 

أو نشاط فسيولوجي زائد.
أسباب القلق كثيرة منها:
1- ضعف اإلميان: فقوي اإلميان ال يعرف القلق.

2- اخلوف على احلياة وعلى الرزق: فمن يخاف املوت يقلق 
بسبب ذلك ولو أيقن أن اآلجال بيد الله ملا حصل القلق.

أو  م��رض  أو  أو خ��س��ارة مالية  ق��ري��ب  ك��م��وت  امل��ص��ائ��ب:   -3
الله  أن  صبره  وج���زاء  خير  كله  شأنه  امل��ؤم��ن  لكن  ح���ادث، 

يأجره ويعوضه خيرا مما أصابه.
الدنيا واآلخ��رة وهي  املعاصي: وهي سبب كل بالء في   -4

سبب مباشر للقلق: }ما أصابك من سيئة فمن نفسك{.
5- الغفلة عن اآلخرة والتعلق بالدنيا.

حنان املطوع

      أسباب القلق 
والعالج

يعاني املجتمع الكويتي مثله كمثل سائر 
البالد املسلمة ظاهرة ترك الصالة، أو 
عن  الشباب  ع��زوف  الصحيح:  باملعنى 
تأدية الصالة والتهاون فيها؛ لذا أطلقت 
اإلسالمية  وال���ش���ؤون  األوق����اف  وزارة 
حتت  للشباب  ت��وع��ي��ة  حملة  الكويتية 
معاجلة  ب��ه��دف  ص��الت��ي«  »إال  ش��ع��ار: 
في  الشباب  من  الكثير  ع��زوف  قضية 
املرحلة العمرية من 12 - 20 عاما عن 

أداء فريضة الصالة.
وم��ن خ��الل ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث التي 
من  ب��ع��ض��ا  ن��ذك��ر  أن  نستطيع  أج��ري��ت 
املسببات واألشياء التي تساعد على ترك 

الصالة لدى الكثير من الشباب، وهي:
لترك  رئ��ي��س  ع��ام��ل  وه��و  الكسل،   -  1

الصالة.
2 - عدم القدرة على االنتظام في أداء 
الصالة وصعوبتها كونها تؤدى 5 مرات 

في اليوم.
بأحكامها  ال��ش��ب��اب  ش��ري��ح��ة  3-ج��ه��ل 

وفضلها.
4-الشعور باحلرج أمام األصدقاء غير 

املصلني.
5- اجلهل بأحكام الصالة أثناء السفر.
6 - اجللوس لفترات طويلة أمام التلفاز 

ملشاهدة األفالم واألغاني.
امل������خ������درات  ع����ل����ى  اإلدم�������������ان   -  7

واملسكرات.
أبنائها  توعية  في  األس��رة  إهمال   -  8

ألداء الصالة.
وسوف نناقش أهم نقطة في أسباب ترك 
وع��زوف الشباب عن الصالة وهي دور 
الصالة،  أبنائها على  تربية  في  األس��رة 
فهذا الدور لدى فئات كثيرة من املجتمع 
غير موجود وإال ملا وجدنا ذلك اإلهمال 
وال��ت��ف��ري��ط ف��ي ال��ص��الة ل��دى كثير من 
الشباب، مع أن الله تعالى حمل األسرة 
الصالة،  على  أبنائها  تربية  مسؤولية 
ولكل فئة من فئات املجتمع أسبابها في 

إهمال التربية على الصالة:
ف��ه��ن��اك أس���ر ت��ه��م��ل ب��س��ب��ب اجل��ه��ل أو 
بسبب الثراء لكثرة ما يقدمونه ألبنائهم 
من ملهيات تسرق كل أوقاتهم وطاقاتهم؛ 
فال يتوافر لأبناء اجلو التربوي الالزم 

ليتعودوا احملافظة على الصالة.
على  أبنائها  تربية  تهمل  أس��ر  وه��ن��اك 
ال���ص���الة ب��س��ب��ب أن���ه���ا ه���ي ن��ف��س��ه��ا ال 
إلى  األس���رة  دور  ت��ع��رض  وق��د  تصلي، 
ألسباب  التحطيم  م��ن  ك��ث��ي��رة  م��راح��ل 
اخلارجية  امل��ؤث��رات  ك��ث��رة  منها  كثيرة 
كالقنوات الفضائية، ومقاهي اإلنترنت، 
احلديثة  االتصال  وسائل  ظهور  ومنها 
التي توقع بعض الشباب في انحرافات 
تلهي عن إقامة الصالة؛ ولهذا كله أثر 
سلبي أدى إلى ضعف دور األس��رة في 

تربية أبنائها على الصالة.
وق���د أوض��ح��ت دراس����ة أخ���رى لسلوك 
ال���ص���الة ل����دى امل���راه���ق���ني ب��ع��ض��ا من 
األسباب التي تساعد على ترك الصالة، 
وهي التمرد من منطلق »خالف تعرف«، 
فقط،  للكبار  الصالة  أن  اعتقادهم  ثم 
تأديتها،  زال���وا ص��غ��ارا على  م��ا  وأن��ه��م 
ث��م اخل��ج��ل م��ن ال��ص��الة أم���ام القرناء 
الصالة  أن  اعتقادهم  أو  املصلني  غير 
الشعر  قصة  مثل  األنيق  املظهر  تعوق 
التجميل  مبساحيق  ارتباك  إح��داث  أو 
عند الوضوء بالنسبة للفتيات والتهاون 

والتراخي وعدم اجلدية.
ترسيخ  علينا  يجب  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
أذهان  ف��ي  واملفاهيم  القيم  م��ن  جملة 
فريضة  أداء  على  لتشجيعهم  الشباب 
الصالة،  املفاهيم  ه��ذه  وم��ن  ال��ص��الة، 
وه��ي أه��م ش��يء ف��ي احل��ي��اة، وال شيء 
ميكن أن يشغل الشباب عن أدائها، وال 
مصدر  ألنها  أدائها  في  التهاون  يجوز 

عزة الفرد ومتيزه بني أصدقائه.

بدر الهاجري

ترك ال�سالة
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د. بســـام الشـطـي

نقـد الـذات 
وتـدنــي الهمــم

بعد جلسة خطبة اجلمعة  املصلني  من  سألت مجموعة 
الكبير:  مبارك  مبنطقة  الهمام  بن  الدين  كمال  مبسجد 
ملاذا همتنا ضعيفة؟ وتراجع أبناؤنا عن اإلقبال على العلم 

والعبادة؟ فكانت اإلجابة:
> أصابنا الوهن الذي فسره رسولنا الكرمي بقوله: »حب الدنيا 
وكراهية املوت«؛ فكم نبذل من الوقت والصحة والسهر والكالم 
لرصيد  نبذله  ما  مع  مقارنة  الدنيا  أج��ل  من  والسفر  والتفكير 

األخرة.
> الفتور تسويغات واهية ومعاذير غير مقنعة بل ميكن جتاوزها 
كانت  لكل عمل ش��رة، ولكل شرة فترة، فمن  »إن  ففي احلديث: 
فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك«، 

والشرة: النشاط والقوة، والفترة: الضعف والفتور.
> إهدار الوقت الثمني أمام مشاهدة القنوات واملواقع والهواتف 
أو في السيارة واملطاعم بل في مجالسة األصدقاء والسمر 
وإلى  فانصب  فرغت  }ف��إذا  تعالى:  ق��ال  ال��ك��الم،  وفضول 
ربك فارغب{، والله عّز وجّل سيسألنا عن العمر ومرحلة 
طال  »إذا  السلف:  بعض  ق��ال  فيها،  قدمنا  م��اذا  الشباب 

املجلس كان للشيطان فيه نصيب«.
> العجز والكسل اللذان كان يتعوذ منهما رسولنا الكرمي، 
يتثاقل  الذي  الكسول  أما  لعدم قدرته  العاجز  يعذر  فقد 
مع قدرته. قال تعالى: }ولو أرادوا اخل��روج ألع��دوا له 
مع  اقعدوا  وقيل  فثبطهم  انبعاثهم  الله  كره  ولكن  عدة 

القاعدين{.
> الغفلة: فبعضنا التبس عليه السعي للرزق، وخدمة 
األهل واألوالد، وجلسمك عليك حق، ولكن تناسينا 
متاما: )ولربك عليك حق( وقال تعالى: }اقترب 
ما  م��ع��رض��ون  غفلة  ف��ي  وه��م  حسابهم  للناس 
يأتيهم من ذكر ربهم محدث إال استمعوه وهم 

يلعبون الهية قلوبهم{.
> التس��ويف والتمن��ي: كثيرا ما نس���مع 
سنتوب سنصلي سنتصدق سأختم 

الرغبة  ه��ذه  يحققوا  ول��م  أن��اس  وقالها  ديني.  وسأتعلم  ال��ق��رآن 
لعلي  ارج��ع��ون  ي��ق��ول: }رب  ول��س��ان حالهم  امل��وت  وق��د فاجأهم 
أعمل صاحلا فيما تركت{، أو يقول }رب لوال أخرتني إلى أجل 

قريب{.
> مرافقة أصحاب الهمم الضعيفة ومجالستهم وتنتكس العزمية 
بل تتعطل وحتب اللهو والعبث ولكنه يقول لك: »عليك نوم طويل 

فارقد«، ولذلك جاء احلديث: »ال تصاحب إال مؤمنا«.
ملذات  أو  امل��ال  أو  السفر  أو  اللعب  اإلنسان  يعشق  فقد  العشق: 
الدنيا فيلهيه عن حب الله عز وجل ورسوله]؛ فيبذل كل طاقته 
من أجل هذا العشق، والله عز وجل يقول: }بئس للظاملني بدال{.
العقيدة أو في غاية اخللق أو في مسألة  > االنحراف في فهم 
القضاء والقدر وعدم حتقيق حسن التوكل على الله عز وجل، قال 
تعالى: }إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين ال يعقلون{.

وتشريد  قتل  من  املسلمني  وازدي��اد اضطهاد  الضربات  توالي   <
وظلم واعتقال وتعذيب وتشويه لصورة اإلسالم وجماله، والتربص 
باملؤمنني؛ فيشعر بعضهم باإلحباط واليأس والقنوط من رحمة 
الله تعالى؛ فهنا يبرز دور الدعاة في البشارة بأن املستقبل لإلسالم 

والعاقبة للمتقني.
> هجران العلم وحلقات العلماء والتفقه في الدين وفي احلديث: 

»من يرد الله به خيرا يفقه في الدين«.
> ابتعدنا عن الدعاء وذكر املوت والعمل لآلخرة؛ ففي احلديث: 
»من كانت همه اآلخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته 
الله عليه أمره،  الدنيا فرق  الدنيا وهي راغمة، ومن كانت همه 

وجعل فقره بني عينيه، ولن تأته الدنيا إال ما كتب الله له«.
> تركنا العمل الصالح واخليري وبذل العطاء لآلخرين واالنشغال 

بالطاعة واالجتهاد، قال احلسن - رحمه الله: »نفسك إن لم 
تشغلها باحلق شغلتك بالباطل«.

نسأل الله أن يصلح أحوالنا. ويحبب إلينا اإلميان 
وي��زي��ن��ه ف��ي ق��ل��وب��ن��ا. وي��ك��ره إل��ي��ن��ا الكفر 

من  ويجعلنا  والعصيان.  وال��ف��س��وق 
الراشدين.


