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املراسالت

السالم عليكم
منذ شهرين ونحن نقرأ ونرى ونسمع أن هناك شبابا دون 
الثامنة عشرة من عمرهم من الشيعة يكتبون عبارات 
الله عنهم والسيما عمر  مسيئة جدا للصحابة رضي 

بن اخلطاب وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم.
ابتدأت الكتابة في محافظة مبارك الكبير على أسوار 
بعض املساجد واملدارس، ثم كسروا القفل وكتبوا داخل 
املسجد، ثم كتبوا في محافظة األحمدي في منطقة 
الفحيحيل على بعض املدارس، ثم في محافظة حولي 

داخل بعض الكليات التابعة للمعاهد التطبيقية.
يختارون  فكانوا  وبتخطيط،  بانتظام  كانت  الكتابة 
وعبارات  خاصة  وأماكن  محددة  وأوقاتا  صغارا  أطفاال 
الطائفية  الفتنة  إلشعال  واإلي���ذاء؛  االستفزاز  فيها 

والكراهية والعداوة وشغل البالد بهذه األمور.
مخالفات  ف��ي  ه���ؤالء  وق��ع  لقد 
شرعية عدة: سب الصحابة 
رض���ي ال��ل��ه ع��ن��ه��م وهذه 
وس���ب خيرة  ج��رمي��ة، 
ال����ص����ح����اب����ة وأم����ي����ر 
زوج  وشتم  املؤمنن، 
وه����ذه   [ ال���ن���ب���ي 
ج���رمي���ة أخ�����رى، 

التي  مساجدهم  وداخل  وإيذائهم،  املسلمن  واستفزاز 
نظافتها،  على  نقوم  أن  يفترض  التي  الله  بيوت  هي 
ل��ل��خ��الف وال���ن���زاع، وال��ت��ع��دي على  وه���ي ليست م��ح��ال 
ممتلكات الدولة، وإشغال األمن، ونشر الفساد العقدي 

في املجتمع.
في  حدث  بعدما  القادم  املخطط  حجم  عن  ينم  هذا 
مملكة البحرين، وباملقابل بعدما قاموا بهذه اجلرمية 
الشيعة  عند  العبادة  دور  ورشقوا  أنفسهم  هم  ذهبوا 
حتى يتهموا فيها السنة، ولكن الله عّز وجّل فضحهم 

وكشفهم.
وبناء على ه��ذا نقول: إن الله ع��ّز وج��ّل قد رض��ي عن 
الصحابة وتاب عليهم وأعلى منازلهم وأرقى مكانتهم؛ 
ف���ال ي��ن��ال م��ن��ه��م إال ح��اق��د وح���اس���د وم��ن��اف��ق معلوم 

النفاق.
ونحن إذ نشكر رجال األمن الذين بذلوا قصارى اجلهد 
في تتبع هؤالء والقبض عليهم وإحالتهم إلى اجلهات 
الصادرة  األحكام  قريبا  نرى  أن  نريد  فإننا  املسؤولة، 
بحقهم؛ ليشفي ذلك صدور قوم مؤمنن، ولألسف لم 
نر أو نقرأ لكّتابهم الشجب واالستنكار وبيان األحكام 
واملواقف السياسية، بل سكوت يسبق العاصفة على ما 

يبدو، والله املستعان.



6

ن - 2011/5/16م
الفرق���ان  632 - 13 جم���ادى اآلخ���رة   1432ه���� -  االثن���

< عند املوعظة على القبر، يذكر البعض 
أح��ي��ان��ًا ب��ع��ض م��ن��اق��ب امل��ي��ت اس��ت��ن��ادًا إلى 
م��وت��اك��م« فهل  ق��ول��ه]: »اذك����روا محاسن 
فعله هذا صحيح، أم إن ذكر محاسن املوتى 
فقط عند مرور اجلنازة، وليس في موعظة 

القبر؟
> ذكر محاسن امليت والشهادة له باخلير مطلوبان؛ 
ق��ال: »مروا  الله عنه  أن��س بن مالك رض��ي  فعن 
بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال]: »وجبت« ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً، فقال]: »وجبت« 
فقال]:  وجبت؟  ما  عنه:  الله  رض��ي  عمر  فقال 
وهذا  اجلنة،  له  فوجبت  خيراً  عليه  أثنيتم  »ه��ذا 
أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله 
في األرض« )أخرجه البخاري 7631، ومسلم 949(، 
الثناء على امليت، إما  ففي هذا احلديث مشروعية 
خيراً أو شراً، بحسب ما كان عليه من عمل، وذلك 
املنهي  والنعي  والنياحة  الندب  إلى حد  لم يصل  ما 

اخلدود  ض��رب  من  منا  »ليس  قوله]:  في  كما  عنه، 
وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية« )أخرجه البخاري 
7921، ومسلم 301 من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه(، وكما في حديث أبي موسى األشعري رضي الله 
الصالقة  من  بريء  »أنا  الله]:  رسول  قال  قال:  عنه 
واحلالقة والشاقة« )أخرجه مسلم 401( والصالقة: هي 
التي  هي  واحلالقة:  املصيبة،  عند  صوتها  ترفع  التي 
تشق  التي  هي  والشاقة:  املصيبة،  عند  شعرها  حتلق 
ثوبها عند املصيبة، وكما في قوله]: »امليت يعذب في 
ومسلم   ،0121 البخاري  )أخرجه  عليه«  نيح  مبا  قبره 
عند  أو  اجلنازة  مرور  عند  الثناء  هذا  ويكون   ،)7351
له،  يفعل  ما  أفضل  من  للميت  ال��دع��اء  أن  كما  ذك��ره، 
امليت وقف عليه وقال:  إذا فرغ من دفن  ك��ان]  وقد 
»استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يُسأل« 
املقبرة  ف��ي  املوعظة  أم��ا   ،)1223 داود  أب��و  )أخ��رج��ه 
فينبغي أن تستغل فيما يرقق قلوب احلاضرين وينفعهم 

في دينهم ودنياهم، والله املستعان.

< هل يجوز إزالة النجاسة بغير املاء كاخلل مثاًل 
أو بعض املطهرات؟

> من العلماء من يقول: ال تزال النجاسة إال باملاء؛ لقول 
من  العلماء  وم��ن  ب��امل��اء«  »اغسليه  احليض:  في  النبي] 

يقول: املهم إزالة النجاسة فيجوز ذلك باملطهرات، فالنبي] 
قال: »إذا أتى أحدكم املسجد فلينظر إذا رأى في نعليه أذى 
التراب  أن  على  فدل  فيهما«  وليصل  بالتراب  فليمسحهما 

يزيل النجاسة؛ فاملهم أن تزول عني النجاسة.

< ما البدعة في اإلسالم؟ وما حكمها؟
> البدعة كل أمر على خالف ما شرع الله، فكل عبادة لم 
يشرعها الله ورسوله] فإنها مبتدعة؛ ألنه ال تعبد لله 
إال مبا شرع لنا على لسان محمد] وحكمها املنع؛ ألنها 
عماًل  عمل  »من  النبي]:  قال  ولهذا  الشرع،  تخالف 
ليس عليه أمرنا فهو رد« متفق عليه، ومن شروط قبول 

العمل أن يكون خالصاً لله، وأن يكون على وفق ما شرع 
الشهادتني:  الله على لسان محمد]، وهذا هو معنى 
فإن  الله؛  رس��ول  وأن محمداً  الله  إال  إله  ال  أن  شهادة 
إال مبا شرع  الله  يعبد  وأال  الله،  إال  يعبد  أال  معناهما 
في كتابه وعلى لسان نبيه]، وفق الله اجلميع لاللتزام 

بسنته والعمل بهديه] واجتناب البدع واحملدثات.

الموعظة عند القبر

التراب يزيل النجاسة

البدعة وحكمها

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان



7

ن - 2011/5/16م
الفرق���ان  632 - 13 جم���ادى اآلخ���رة   1432ه���� -  االثن���

حكم الوضوء على اللصقة
الشيطان  م���ن  ب��ال��ل��ه  ي��س��ت��ع��اذ  ه���ل   >
عليه  كان  ومن  التثاؤب؟  أثناء  الرجيم 
الغسل  وأراد  أعضائه  أح��د  ف��ي  لصقة 

فما الواجب عليه؟
> فيما يتعلق بالسؤال األول: »الوارد فليكتم 

ما استطاع« فليضع يده ويكتم ما استطاع. 
كان ميكن  فإن  الثاني:  السؤال  ج��واب  أما 
املاء مير عليها وإال  املاء عليها جعل  مرور 
مسحها بيده فال يلزم خلعها، وإن أمكن أن 
باملاء  زاد مسحها  وإن  مر  عليها  امل��اء  مير 

ر تيمم لها. جاز، وإن تعَذّ

املصلن  ب���إم���ام���ة  األح������ق  م����ن   >
وم��ا ه��ي ش���روط اإلم��ام��ة، أفتونا 

أثابكم الله؟
> هذا األمر قد حددته سنَّة النبي] 
وواجبنا التقيُّد بالسنَّة واتباعها، يقول 
لكتاب  القوم أقرؤهم  »يؤم  النبي]: 
ال��ل��ه، ف���إن ك��ان��وا ف��ي ال���ق���راءة سواء 
فأعلمهم بالسنَّة، فإن كانوا في السنَّة 
سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في 
وال  سلماً،  فأقدمهم  س���واء  الهجرة 
ال��رج��ل ف��ي سلطانه،  ال��رج��ل  ي��ؤّم��ن 
إال  تكرمته  على  بيته  ف��ي  يقعد  وال 
بإذنه«، أخرجه مسلم من حديث أبي 
الله عنه-  مسعود األنصاري -رضي 
وقال األشج في روايته مكان »سلماً«: 

»سناً«.
وينبغي أال يوّلى اإلمامة كل من يطلبها، 
كما  لها األصلح، فاألصلح  يختار  بل 
مّر من حديث أبي مسعود � رضي الله 

عنه � والله أعلم.

< ما حكم تخصيص االبن طالب العلم 
بزيادة في النفقة؟

> املخرج في مثل هذا أن يقول ألوالده: من 
مني  فله  العلم  لطلب  يتفرغ  أن  منكم  أراد 
وما   ، علَيّ نفقته  أو  مثاًل،  كذا شهرياً  مبلغ 

الله،  إن شاء  تبرأ ذمته  وبهذا  ذل��ك،  أشبه 
لديه  وليس  منهم  فاحملتاج  النفقة  أم��ا 

فأبوه  ورائ���ه  م��ن  يكتسب  عمل 
باإلنفاق  م��ل��زم  ال��ق��ادر 

والله  ع���ل���ي���ه، 
املوفق.

زيادة النفقة ألحد األبناء

األقرأ هو 
األحق باإلمامة

الصحف  بعض  في  ونقرأ  نشاهد   >
العربية عن عمليات يقوم بها بعض 
األطباء في أوروبا يتحول بها الذكر 
إلى أنثى واألنثى إلى ذكر فهل ذلك 
في  ت��دخ��اًل  ذل��ك  يعد  أال  صحيح؟ 
باخللق  انفرد  ال��ذي  اخلالق  ش��ؤون 
وال��ت��ص��وي��ر وم���ا ح��ك��م اإلس����الم في 

ذلك؟
يحول  أن  املخلوقني  م��ن  أح��د  ي��ق��در  ال   <
الذكر إلى أنثى وال األنثى إلى ذكر، وليس 
ح���دود طاقتهم  ف��ي  وال  م��ن شؤونهم  ذل��ك 
ب���امل���ادة ومعرفة  ال��ع��ل��م  ب��ل��غ��وا م���ن  م��ه��م��ا 
قال  الله وح��ده؛  إلى  وإمن��ا ذلك  خواصها، 
يَْخلُُق  َواأْلَْرِض  َمَواِت  الَسّ ُملُْك  }ِللَِّه  تعالى: 
َما يََشاءُ يََهُب مِلَْن يََشاءُ ِإنَاثاً َويََهُب مِلَن يََشاءُ 
ُجُهْم ُذْكَراناً َوِإنَاثاً َويَْجَعُل َمن  ُكوَر أَْو يَُزِوّ الُذّ
)الشورى:  َق��ِدي��ٌر{  َعِليٌم  ِإنَّ���ُه  َعِقيماً  يَ��َش��اءُ 

49 - 50(، فأخبر سبحانه في صدر اآلية 
أنه وحده هو الذي ميلك ذلك ويختص به، 
االختصاص  ذل��ك  أص��ل  ببيان  اآلي��ة  وختم 
يشتبه  قد  ولكن  وق��درت��ه  علمه  كمال  وه��و 
أمر املولود فال يُدَرى أذكر هو أم أنثى، وقد 
يظهر في بادئ األمر أنثى وهو في احلقيقة 
ذكر أو بالعكس. ويزول اإلشكال في الغالب 
وتبدو احلقيقة واضحة عند البلوغ، فيعمل 
له األطباء عملية جراحية تتناسب مع واقعه 
من ذكورة أو أنوثة، وقد ال يحتاج إلى شق 
هذه  في  األطباء  به  يقوم  فما  جراحة  وال 
األح�����وال إمن���ا ه��و ك��ش��ف ع��ن واق����ع حال 
املولود مبا يجرونه من عمليات جراحية، ال 
حتويل الذكر إلى أنثى وال األنثى إلى ذكر، 
فيما هو من  يدخلوا  لم  أنهم  يعرف  وبهذا 
للناس عّما هو من  الله وإمنا كشفوا  شأن 

خلق الله. والله أعلم.

حكم تحويل الذكر إلى أنثى 
والعكس
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حمليات

شرعت أجهزة وزارة الداخلية في البحث عن 
هوية مجهولني اقتحموا أحد املساجد مبنطقة 
للخليفة  ودونوا عبارات مسيئة  الكبير  مبارك 
استدعاء  مت  حيث  [؛  اخل��ط��اب  ب��ن  عمر 
هوية  لتحديد  محاولة  ف��ي  اخل��ط��وط  خ��ب��راء 
األحداث،  من  يكونوا  أن  يرجح  الذين  اجلناة 
مخفر  مقابل  م��واط��ن��ا   15 نحو  وجت��م��ع  ه��ذا 
مطالبني  ح��دث،  مب��ا  منددين  الكبير  م��ب��ارك 

أجهزة »الداخلية« بسرعة ضبط اجلناة.
أي���ام من  بعد  القضية اجل��دي��دة  ه��ذه  وت��أت��ي 
مرتكبيها  وإحالة  مشابهة  قضية  ملف  إغالق 
متعلقة  بتهم  العامة  النيابة  إلى  حدثان  وهما 
بإتالف م��ال ال��دول��ة واإلس���اءة إل��ى الصحابي 
وقال مصدر  بن اخلطاب [.  اجلليل عمر 

أمني: إن إمام مسجد في محافظة مبارك الكبير 
ول���دى وص��ول��ه إل��ى املسجد إلق��ام��ة ص��الة فجر 
بن  عمر  للخليفة  مسيئة  ع��ب��ارات  ب��وج��ود  ص��دم 
باستخدام  مجهولون  قام  أن  بعد  اخلطاب [ 
جدران  على  ال��ع��ب��ارات  تلك  وت��دوي��ن  رش  صبغ 
وزارة  عمليات  ب��إب��الغ  ليقوم  الداخلية  املسجد 

الداخلية.
وأش�����ار امل���ص���در إل���ى أن م��ص��در خ���ط���ورة هذه 
العبارات أنها دونت داخل املسجد وهذا يعني ان 
كسر  طريق  عن  املسجد  باقتحام  قام  دونها  من 
الباب الرئيس، وهذا األمر على وجه التحديد يعد 
مهمة أخرى لرجال املباحث والسيما أن احلوادث 
السابقة التي شهدتها ذات املنطقة كان الفاعلون 
على  للصحابة  املسيئة  العبارات  بتدوين  يقومون 

جدران  ع��ل��ى  أو  للمسجد  اخل��ارج��ي��ة  اجل����دران 
املدرسة كما حصل في األسبوع قبل املاضي.

وعلى صعيد ذي صلة قال النائب محمد هايف: إن 
إعادة الكتابة بسب الصحابة على بعض مساجد 
املنحرف  الفاسد  االعتقاد  تؤكد  الكبير  مبارك 
اجتثاثه وقطع  وال���ذي يجب  ع��ن ج��ادة اإلس���الم 
دابره وجتفيف منابعه التي تغذي بعض األطفال 
الذين يترعرع كثير منهم في كنف فكر  واجلهلة 
النظر  ويجب  العدالة،  من  الهارب  املأجور  ياسر 
كفرت  التي  التكفيرية  األوك���ار  ه��ذه  إل��ى  بجدية 
من  يتبعهم  من  وكفرت  أجمعني   ] الصحابة 
الفكر  بهذا  فهم  كبير  خطرهم  وألن  املسلمني، 
وأموالهم،  وأعراضهم  املسلمني  دم��اء  يستحلون 
فاملسألة ليست مجرد كتابة وسب للصحابة رضي 

مجهولون يقتحمون مسجدًا ويدونون على جدرانه عبارات     مسيئة للخليفة الفاروق

البالد  أم���ي���ر  س��م��و  اس��ت��ق��ب��ل 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د بقصر 
بيان وبحضور سمو ولي العهد 
ال��ش��ي��خ ن����واف األح���م���د، سمو 
ال��ش��ي��خ ن��اص��ر احمل��م��د رئيس 
ال��������وزراء، ح��ي��ث قّدم  م��ج��ل��س 
أحمد  الشيخ  م��ن:  ك��اًل  لسموه 
احل��م��ود ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي��س مجلس 
للداخلية، الشيخ  ال��وزراء وزيرا 
نائبا  الصباح  محمد  ال��دك��ت��ور 

ال�����وزراء وزيرا  ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س 
للخارجية، الشيخ أحمد الفهد نائبا لرئيس مجلس 
ال�����وزراء وزي���ر دول���ة ل��ش��ؤون اإلس��ك��ان وزي���ر دولة 
الدكتور محمد محسن  م.  الفريق  التنمية،  لشؤون 
العفاسي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للعدل 
ووزيرا للشؤون االجتماعية والعمل، علي فهد راشد 
الراشد وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، مصطفى 
جاسم الشمالي وزيرا للمالية، الدكتور فاضل صفر 
علي صفر وزيرا لألشغال العامة ووزير دولة لشؤون 

محسن  محمد  ال��دك��ت��ور  ال��ب��ل��دي��ة، 
البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة 
الدكتور  األم�����ة،  م��ج��ل��س  ل���ش���ؤون 
ه�����الل م���س���اع���د ال���س���اي���ر وزي�����را 
للصحة، أحمد عبداحملسن املليفي 
وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي، 
الدكتورة أماني خالد بورسلي وزيرا 
مثيب  س��ال��م  وال��ص��ن��اع��ة،  للتجارة 
أحمد األذينة وزيرا للكهرباء واملاء، 
وزيرا  النصف  عبداللطيف  سامي 
لإلعالم ووزيرا للمواصالت، محمد 
ع��ب��اس رب��ي��ع ال��ن��وم��س وزي���را ل��ألوق��اف والشؤون 
اإلسالمية؛ حيث أدوا اليمني الدستورية أمام سموه 
مبناسبة تعيينهم في مناصبهم اجلديدة. وقد ألقى 
حضرة صاحب السمو أمير البالد ورعاه كلمة فيما 

يلي نصها:
ب��س��م ال��ل��ه ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م، اإلخ����وة واألخ����وات 
الشيخ  األخ  أحيي سمو  أن  بداية  يسرني  الكرام، 
ناصر احملمد األحمد اجلابر الصباح لقبوله حتمل 

األمير لرئيس الحكومة وأعضائها: أمامكم أهداف 
وتطلعات تنموية طموحة تنتظر التنفيذ  

لرئاسة  بها لسموه  التي عهدنا  الكبيرة  مسؤوليته 
واقتدار،  كفاءة  من  منه  نعرفه  ملا  ال��وزراء  مجلس 

وأنا أهنئه على تشكيل احلكومة التي نالت ثقتنا.
باختياركم  واألخ����وات  اإلخ���وة  أي��ه��ا  أهنئكم  كما 
وحتملكم  احلكومة  ه��ذه  ف��ي  املشاركة  وقبولكم 
م��س��ؤول��ي��ة ال��ع��م��ل ال������وزاري، راج��ي��ا ل��ك��م جميعا 
ذاته  الوقت  في  مقدرين  وال��س��داد،  التوفيق  كل 
أدوا  الذين  السابقني  ال��وزراء  إخوانكم  إسهامات 

مسؤولياتهم الوزارية بكل تفان وإخالص.
إنني أعلم أيها اإلخوة واألخوات أن أمامكم أهدافا 
ويتطلع  التنفيذ  تنتظر  طموحة  تنموية  وتطلعات 
إليها املواطنون بكل أمل ورجاء ليشاهدوها على 
أرض الواقع، وهو ما يتطلب منكم جميعا التعاون 
والعمل بوصفكم فريق عمل واحد منسجم وتوجيه 
كل اجلهود والطاقات نحو البناء ومبا ينفع وطننا 
أيضا  مؤكدين  العليا،  مصاحله  ويحقق  العزيز 
أهمية التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وعلى تكاتف اجلهود ألداء املسؤوليات الدستورية 

امللقاة على عاتق اجلميع.

رفض نيابي للتطاول 
على الصحابة
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أجمع عدد من األكادمييني وعلماء الدين على 
لدول  املتمادية  اإلي��ران��ي��ة  التهديدات  انتقاد 
مجلس التعاون اخلليجي، وحمل هؤالء طهران 
وم��س��ؤول��ي��ه��ا م��خ��اط��ر م��ا ق��د ي��ه��دد املنطقة 
أي  على  إي���ران  أق��دم��ت  ح��ال  ف��ي  اخلليجية 

خطوة تصعيدية.
اإلي��ران��ي��ة مسؤولة  السياسة  ه��ذه  أن  واك���دوا 
ب��ال��درج��ة األول����ى أي��ض��ا ع��ن إث����ارة النعرات 
مع  وتيرتها  ت���زداد  التي  واملذهبية  الطائفية 
زيادة حدة التهديدات التي يطلقها اإليرانيون 

ضد دول اخلليج العربي.
إن  »السياسة«:  أجرته  استطالع  في  وق��ال��وا 
بتصدير  يسمى  م��ا  تتبنى  اإلي��ران��ي��ة  العقيدة 
الثورة والطائفية؛ ولهذا يجب على دول مجلس 
التعاون العمل على تشكيل قوة ردع سريع يكون 
في  املواجهة  خل��وض  عسكري  مليون  قوامها 

حال اختارت إيران ذلك.
وب��ي��ن��وا أن ال��ن��ظ��ام اإلي��ران��ي سعى م��ن خالل 
ال��س��اف��رة ف��ي ش���ؤون دول مجلس  ت��دخ��الت��ه 
إلى صرف  تهديداته ضدها  التعاون وسلسلة 
أن��ظ��ار ال��ع��ال��م ع��ن األزم���ة ال��ت��ي يعانيها هذا 

النظام في جبهته الداخلية.
عبدالرحمن  د.  يقول  السياق  ه��ذا  وف��ي 
اجليران: إن الواجب على إيران قراءة التاريخ 
بن اخلطاب  اخلليفة عمر  إلى سيرة  والعودة 
[ الذي فتح هذه البالد وأرجعها إلى جادة 

الصواب بعدما كانوا مجوسا.
واشار إلى أن هذه احملاوالت التي نسمعها بني 
احلني واالخ��ر ما هي إال كما يقال: »شنشنة 
أن  ال��واج��ب علينا  أن  إال  أخ���زم«  م��ن  أعرفها 
ألي  وك��اف  ت��ام  استعداد  وعلى  حذرين  نكون 

احتمال متوقع.
وتابع: ال يوجد أي عذر مقبول شرعا أو قانونا 
أو عرفا يبرر اثارة النعرات الطائفية واملذهبية 
في دول اخلليج واجلزيرة العربية؛ ولهذا أدعو 
واملرشدين  وامل���رب���ني  امل��ف��ك��ري��ن  م��ن  اجل��م��ي��ع 
واألئمة والعلماء إلى الرجوع احلقيقي ألصول 
الكرمي  بالقرآن  واالل��ت��زام  اإلسالمية  الوحدة 
وسنة سيد املرسلني ] واحترام سيادة الدول 

جميعا صغيرة كانت أو كبيرة.
استعداد  على  اإليراني  اجلانب  كان  إذا  أما   
لتحقيق مصالح ضيقة  والسعي قدما  للتنازل 

بالتاريخ  متاما  يثق  أن  فعليه  ومرحلية  وآنية 
اإلسالمي العريق.

الكويت  إن  اما الشيخ  ناظم املسباح فقال: 
ال تعيش مبعزل عن العالم؛ ولهذا تؤثر وتتأثر 
مبا يدور من حولها من أحداث إال أن الشعب 
بلده  أب��ق��اء  على  ال��ل��ه  ش��اء  إن  ق���ادر  الكويتي 
ستفقدنا  التي  الفنت  هذه  عن  بعيدا  الصغير 

نعمة األمن واألمان التي نعيشها.
وأضاف أن الواجب على إيران أخذ الدروس 
وال��ع��ب��ر مم��ا ح���دث م��ع ص���دام ح��ني خرجت 
مطامعه عن نطاق بلده فكانت العاقبة السيئة 
عليه وعلى بالده؛ ولهذا يجب على إيران عدم 
اخلليج؛  دول  ف��ي  مطامعها  خلف  االجن����رار 
ال��دول مكتوفة  األمر الذي لن تقف معه هذه 
األي��دي، بل ستعمل على الدفاع عن أراضيها 
وهو ما سيخدم في النهاية دوال خارجية كما 
التي  اإليرانية   - العراقية  احل��رب  في  ح��دث 
األجنبية؛  الدول  فيها  الوحيد  املستفيد  كانت 
إي��ران وال  ألنه ال العراق أخذ شبر أرض من 
األخيرة أخذت شيئا من العراق سوى الدمار 

وقتل املواطنني وهدر األموال.

دعوات كويتية لتشكيل جيش مليوني خليجي لمواجهة الغطرسة اإليرانية

»إحياء التراث« تفقدت عددًا من المشاريع 
الخيرية في إندونيسيا

العنزي  إندونيسيا ناصر  الكويت لدى  أبدى سفير 
بها  يقوم  التي  اخل��ي��رة  باملشاريع  واع��ت��زازه  فخره 
اخليرية  جمعياتها  وعبر  الكويتي،  من  احملسنون 
ل��ص��ال��ح احمل��ت��اج��ن ف���ي ك���ل م���ك���ان وخ��ص��وص��ا في 
إندونيسيا، حتى أصبح العمل اخليري سمة مميزة 
من  املتبرعن  من  الكثير  إن  وق��ال:  وأهلها.  للكويت 
في  يسهمون  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  منطقة  دول  بقية 
اخليرية  ب��امل��ش��اري��ع  منهم  ث��ق��ة  نفسها؛  امل��ش��اري��ع 

لدولة الكويت واجلهات القائمة عليها.
جاء ذلك في لقاء له مع وفد جلنة جنوب شرق آسيا 
التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسالمي واملكون من 
د. أحمد اجلسار والشيخ فواز الكليب إثر زيارة قام 
لدى  الكويت  سفارة  إلى  هناك  املوجود  الوفد  بها 
وأعضاء  العنزي  بالسفير  التقوا  إندونيسيا؛ حيث 
ال��س��ف��ارة ع���ادل األم��ي��ر وخ��ال��د احل��ص��م وراش���د بن 
أثناء  الوفد  وراف��ق  العبدالغني.  وعبدالله  سالمة 
الزيارة الشيخ أحمد زواوي بن نواوي رئيس اللجنة 

اخليرية املشتركة في إندونيسيا.
وهو  الزيارة  من  الهدف  على  السفير  الوفد  وأطلع 

ت��ف��ق��د ب��ع��ض امل��ش��اري��ع اخل��ي��ري��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
تيمية  ابن  مركز  والسيما  إندونيسيا،  في  اللجنة 
ابن  مسجد  رواد  تبرعات  من  المبوك  جزيرة  في 
تيمية مبنطقة الشامية في الكويت، وكذلك مركز 
سليمان الفواز في المبوك، وقرية الكويت لأليتام 
سوكابومي  في  لأليتام  املعتوق  ومركز  بوقور،  في 
ف���ي ج���زي���رة ج�����اوة، وم��ش��اري��ع خ��ي��ري��ة أخ����رى في 
فخره  السفير  س��ع��ادة  وأب����دى  س��وم��ط��رة،  ج��زي��رة 

واعتزازه بهذه املشاريع.
الشهادات  ب��ت��ق��دمي  ال����زي����ارة  خ����الل  ال���وف���د  وق����ام 
التقديرية للسفير وبقية أعضاء السفارة تقديرًا 
ال��ل��ج��ن��ة وس��ع��ي��ه��م الدائم  ل��ت��ع��اون��ه��م امل��س��ت��م��ر م���ع 
أهل  مشاريع  ومتابعة  تنفيذ  في  مهمتها  لتسهيل 
مع  وبالتعاون  الوفد  أن  يذكر  الكويت.  من  اخلير 
ال��زي��ارة ك��ذل��ك بتوزيع  الكويت ق��ام خ��الل  س��ف��ارة 
الكويت  أه��ل  تبرعات  م��ن  للمحتاجن  مساعدات 
يربو  م��ا  أي  أس���رة،   1300 على  يزيد  م��ا  بها  ينتفع 
على 6500 نسمة من احملتاجن من األرامل واأليتام 

وغيرهم من الفقراء.

الله عنهم أجمعني مع شناعة هذا الفعل وعظم 
اجلرمية إال أن تبعاته أخطر.

العبارات  الصواغ  فالح  النائب  عد  جهته،  من 
ت��دون على بعض ج��دران املساجد بشأن  التي 
إثارتها من  فتنة يحاول بعضهم  بداية  أح��داث 

خالل الكتابة على اجلدران في جنح الظالم.
على صعيد آخر، قال النائب د.جمعان احلربش: 
إن تكرار اإلساءات ألم املؤمنني رضي الله عنها 
يدل على فشل وزارة الداخلية في القبض على 
األمة  مجلس  أعضاء  داعيا  الصفوية،  الشبكة 
إلى تغليظ العقوبات للطاعنني في عرض النبي 
] وش��رف أزواج���ه ال��ط��اه��رات إل��ى اإلعدام، 
خاصة أن هناك فتوى من الشيخ عجيل النشمي 

بردة الطاعن في شرف النبي ].

مجهولون يقتحمون مسجدًا ويدونون على جدرانه عبارات     مسيئة للخليفة الفاروق
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حمليات

أوضاع تحت المجهر!

توقيته،  غرابة  على  معكم  فنتفق  اخلليجي  التعاون  ملجلس  واألردن  املغرب  انضمام  اما طلب   ..
السياسيون  بعد ال احملللون  ينجح  لم  الذي  الطلب  بهذا  )املستعجل(  دولنا  األغ��رب ترحيب  لكن 
وال املفسرون وال حتى املنجمون املشعوذون في إيجاد التفسير املنطقي لهذا االنضمام الذي لو 
حتقق ل�)زعل علينا( اليمنيون الذين ما زالوا ينتظرون جواب طلباتهم املكدسة في أدراج األمانة 
العامة ملجلسنا وقبلهم العراقيون، حيث أشركناهم مبجلسنا لكن من بوابة بطولة مجلس التعاون 

لل� )طمباخية(!
ما االستراتيجية القادمة ملجلسنا؟ بل ما عوامل البعد االقتصادي واألمني واجلغرافي املشترك 
بدولة  نصنفها  كنا  التي  األردن  باجتاه  املفاجئة  القفزة  هذه  أبعاد  وما  مثال؟  املغرب  وبني  بيننا 
)الضد( وتتجاذب أو تتباعد في سياساتها مع اإلسرائيلني املالصقني لها؟ وكيف ستدافع املغرب 

بجيشها إذا ما تعرضت إحدى دولنا العتداء خارجي؟
مثال.. مثال.. ما األرضية املشتركة اجتماعيا ولغويا مع شقيقتنا املغرب التي نتوحد معها باإلسالم 

والدم لكن جنهل ثقافتها ولهجة أهلها الفرنسية املخلوطة )برشة( عطر عربية سريعة؟
ماذا لو تقدمت شقيقتنا مصر لالنضمام إلينا؟ كيف سيكون موقفنا وهل سنقول لشعبها: حياكم 
الله أم سنجعلهم ينتظرون كما انتظر الالعبون بدوري مجلس التعاون؟، الأعرف ماذا يحدث لنا 
من ضغوطات خارجية حتاك خلف الكواليس؟ هل هي عني ممتدة إلى براميل النفط أم املوضوع 

أكبر من هذه النظرة )الضيقة( التي قد يتهمنا بها بعضهم؟!
اللهم احفظنا فوق األرض واسترنا حتت األرض وال تخزنا يوم العرض!!

يامن عن الضالة!
ما زال السياسيون يبحثون اليوم عن )لسان( أمني عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله للتعليق على 

املجازر السورية ونظام البعث الذي يتسلى بحرق شعبه بالدبابات واملدرعات، دون أن يجدوه!!
نداء حار إلى األمتني اإلسالمية والعربية ملن يجد )لسان( نصر الله هذه األيام سرعة اإلبالغ عنه لدى 
منظمات حقوق اإلنسان الدولية فضاًل عن خطب ماللي القيادة اإليرانية باللغتني العربية والفارسية؛ 
لعلنا نكشف شيئا من حقيقة ما يدور خلف كواليس عالم السياسة بدءا من ظهور منظومة ماي سمى 

بتصدير الثورة اخلمينية عام )1979( وحتى ظهور صوت املواطن السوري في درعا!!
على الطاير

االقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من نواب املجلس لتغليظ عقوبة الطاعن في الذات اإللهية وفي 
شرف الرسول ] وأزواج��ه إلى اإلع��دام أو السجن املؤبد، هو أبسط ما ميكن أن يقدمه اإلنسان 
املسلم دفاعا عن عقيدته إبراء للذمة أمام رب العزة يوم الينفع مال وال بنون إال من أتى الله بقلب 
سليم. فيا من شاركت في هذا االقتراح أو أيدته ليسن من خالله قانون )دنيوي( يلَجم به املتطاولون 

هنيئا لك..
ويا من رفضت ذلك هداك الله أو أخزاك سبحانه في الدنيا قبل اآلخرة!

ومن أجل تصحيح هذه األوضاع باذن الله نلقاكم!

أسئلة مجنونة!!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(

ترحيب خليجي بانضمام 
األردن واملغرب 

رحب مجلس التعاون اخلليجي بطلب األردن االنضمام 
إلى عضوية املجلس، ودعا املغرب لالنضمام إليه، كما 
في  اإليرانية  التدخالت  من  قلقها  عن  دول��ه  أعربت 

شؤونها الداخلية. 
الزياني  اللطيف  عبد  للمجلس  ال��ع��ام  األم��ني  وأع��ل��ن 
قادة  أن  عن  بالرياض  عقدت  تشاورية  قمة  ختام  في 
بدعوة  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  كلفوا  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول 
وزيري خارجية األردن واملغرب للدخول في مفاوضات 

الستكمال اإلجراءات الالزمة لالنضمام.
التي  االنضمام  بدعوة  كبير«  »باهتمام  املغرب  ورح��ب 
وجهها إليه مجلس التعاون اخلليجي، لكنه كرر متسكه 

الطبيعي ببناء احتاد املغرب العربي.
لوزارة  ب��ي��ان  ع��ن  الفرنسية  الصحافة  وك��ال��ة  ونقلت 
مشاورات  إلجراء  الرباط  استعداد  املغربية  اخلارجية 
مجلس  دول  مع  أمثل”  تعاون  “إطار  أجل حتديد  من 
تقديره  األردن عن  التعاون اخلليجي. ومن جهته عبر 
ل��ق��رار ال���ق���ادة اخل��ل��ي��ج��ي��ني، وأض����اف ب��ي��ان للحكومة 
األردنية أن هذا يأتي نتيجة اجلهود املكثفة التي يبذلها 
منذ فترة طويلة امللك عبد الله الثاني مع قادة مجلس 
الوطيدة  ال��ع��الق��ات  أواص���ر  توثيق  أج��ل  م��ن  ال��ت��ع��اون 

وتعزيز القواسم املشتركة.
ويبدو أن هذا اإلجراء اخلليجي هو محاولة جادة من قادة 
مجلس التعاون لتقوية املجلس واستكمال تقريب وجهات 
النظر للمنظومة العربية حتى تصبح أكثر فاعلية؛ حيث 
إن مجلس التعاون أثبت منذ تشكيله وحتى اآلن قدرته 
على التفاعل مع التغيرات العاملية وجديته لدعم قضايا 
األمة العربية بطرق دبلوماسية، وعليه فإن هذا اإلجراء 
يؤسس  أنه  عن  العربية فضال  العربي  العالقات  مينت 
منظومة عربية قوية ملواجهة القوى اإلقليمية الطامعة؛ 
للحفاظ على األمن القومي العربي مما يكون سندا قويا 
للجامعة العربية، وفي هذا الصدد يقول الدكتور بسام 
الشطي أستاذ العقيدة في كلية الشريعة جامعة الكويت: 
ومترابطة  متجانسة  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  إن 
ومتحابة، والكل يرجو أن يكون عضواً فيها، والسيما أن 
الترابط بني  التعاون اخلليجي يدعو الى زيادة  مجلس 
الدول األعضاء، فرأى أعضاء املجلس أن نظام األردن 
وقبلها  الدستوري  النظام  حيث  من  متقارب  وامل��غ��رب 
األردن  اكتوت  وق��د  املشترك،  الفارسي  والعدو  الدين 
واملغرب بنار الشعوبية وتصدير الثورة.. فأهال وسهال 
تكتمل  حتى  التعاون  ملجلس  أشقاء  بانضمام  ومرحبا 

املنظومة ضد عدو متربص.
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�إميانيات

كلمات في العقيدة

قرأ إمامنا من سورة يس.. اآليات )32-59( في صالة 
الفجر.. قررت وصاحبي أن نتمشى بعد الصالة:

- اآليات التي قرأها إمامنا مؤثرة جدا.. ملن تدبرها..
قاطعني:

- ملن تدبرها.. وقليل من يتدبر.. ولذلك نبهنا الله عز 
وجل إلى هذا األمر وأمرنا به وحذرنا من عدمه.. }أفال 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها{ )محمد:24(.. 

ولكن هات ما عندك حول آيات سورة يس.
- هذه اآليات فيها تنبيه إلى بعض مخلوقات الله وبيان 
والشمس  موتها..  بعد  األرض  إحياء  فيها..  الله  قدرة 
)سبحان  الله  بتنزيه  وبدأت  والنهار..  والليل  والقمر.. 
أنها  املخلوقات  جميع  طبيعة  إلى  واإلشارة  الله(.. 

أزواج.
األزواج  الذي خلق  وجّل.. }سبحان  عّز  قوله  تعني   -

كلها..{ )يس:36(؟
- نعم.. وهنا ميكن فهم اآلية بطريقتني.. األولى: تنزيه 
الله عز وجل وأنه سبحانه خلق كل شيء أزواجل.. وهو 

جمع »زوج«.. وهو ما له مثيل من جنسه أو صنفه.
- ولكن.. معظم ما جاء في ذكر األزواج جاء في النبات: 
}وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج{ )احلج:5(.. }فأخرجنا به 
أزواجا من نبات شتى{ )طه:53(، }وأنزلنا من السماء 

ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي{ )لقمان:10(.
- هذا على األكثر ولكنه يشمل كل شيء.. واملعنى األْول 
لآلية من سورة يس.. أن الله سبحانه هو الفرد األحد 
الذي ال زوج له وال ند له وال مثيل له.. وكل شيء آخر.. 

له مثيل.
زاد أن يقاطعني.. أستاذنته أن أكمل.

- فكل ما سوى الله عز وجل.. فهو زوج.. وال فرد إال 
الله عّز وجّل.. وهذا املعنى يتفق مع اآليات التي تثبت 
له كفواً  الند: }ولم يكن  وانتفاء  لله عز وجل  الفردية 
أحد{ )اإلخالص:4( ولذلك بدأت اآلية.. ب�»سبحان«.. 
فهو عز وجل منزه عن أي مثيل.. عن ابن عباس [: 
واألبيض  واملر  كاحللو  واألنواع  الضروب  »األزواج: 
واليمني  والتحت..  والفوق  واألنثى..  والذكر  واألسود 
تعالى...  الله  قول  وفي  ذلك«..  غير  إلى  واليسار.. 
أصناف  أي  )ص:58(..  أزواج{  شكله  من  }وآخر 
العذاب.. وفي قوله: }احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
إلى صراط  فاهدوهم  الله  دون  يعبدون من  كانوا  وما 
اجلحيم{ )الصافات: 22(، جمهور أهل العلم: »املراد 
الوثن  عابد  مع  الوثن  فعابد  ونظراؤهم،  أشباههم  به 
واليهودي  الزاني..  مع  والزاني  السارق   مع  والسارق 
مع اليهودي والنصراني مع النصراني وهكذا.. وإطالق 
كالم  وفي  القرآن  في  مشهور  األصناف  على  األزواج 

العرب..«.
- هذا معنى جميل في وحدانية الله وتفرده.

- نعم.. وهو أسمى وأولى معنى ميكن حتقيقه من آيات 
املعنى  هذا  من  نستفيد  ان  أردنا  ولو  وجل..  عز  الله 
في التطبيقات العلمية أيامنا هذه ميكن أن جنزم بأن 
كل املخلوقات »أزواج« أو »ثنائية« أو لها »نظائر« سواء 
اكتشفنا هذا األمر أو لم نكتشفه.. ألن املتصف بالفردية 

أنه »فرد ال مثل له«.. هو الله وال شيء سواه.

األزواج كلها
بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِبيَّ ] َقاَل َيْوًما: »َأَتْدُروَن َأْيَن َتْذَهُب َهِذِه  2138. َعْن َأِبي َذرٍّ [ َأنَّ النَّ
ى َتْنَتِهَي  ِري َحتَّ ُه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: »ِإنَّ َهِذِه َتْ ْمُس؟« َقاُلوا: اللَّ الشَّ
ى  َحتَّ َكَذِلَك  َت��َزاُل  َفال  َس��اِج��َدًة،  َفَتِخرُّ  اْل��َع��ْرِش،  ��َت  َتْ َها  ُمْسَتَقرِّ ِإَل��ى 
ُيَقاَل َلَها: اْرَتِفِعي، اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، َفَتْرِجُع َفُتْصِبُح َطاِلَعًة ِمْن 
َفَتِخرُّ  اْلَعْرِش،  َت  َتْ َها  ُمْسَتَقرِّ ِإَلى  َتْنَتِهَي  ى  َحتَّ ِري  َتْ ُثمَّ  َمْطِلِعَها، 
َحْيُث  ِمْن  اْرِجِعي  اْرَتِفِعي  َلَها:  ُيَقاَل  ى  َحتَّ َكَذِلَك  َت��َزاُل  َفال  َس��اِج��َدًة، 
اَس  ِري اَل َيْسَتْنِكُر النَّ ِجْئِت، َفَتْرِجُع َفُتْصِبُح َطاِلَعًة ِمْن َمْطِلِعَها، ُثمَّ َتْ
َت اْلَعْرِش، َفُيَقاُل َلَها:  َها َذاَك َتْ ى َتْنَتِهَي ِإَلى ُمْسَتَقرِّ ِمْنَها َشْيًئا، َحتَّ
اْرَتِفِعي َأْصِبِحي َطاِلَعًة ِمْن َمْغِرِبِك، َفُتْصِبُح َطاِلَعًة ِمْن َمْغِرِبَها« َفَقاَل 
ِه ]: »َأَتْدُروَن َمَتى َذاُكْم؟ َذاَك ِحَن }اَل َيْنَفُع َنْفًسا ِإمَياُنَها  َرُسوُل اللَّ

َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإمَياِنَها َخْيًرا{«.
الشرح: احلديث الثاني في هذا الباب: وهو باب قوله تعالى: }الَ يَنَفُع نَْفساً 
ِإمَيانَُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمن َقبُْل{ )األنعام: 158(. وقد رواه مسلم في اإلميان 

)159(، هو حديث أبي ذر [ أن النبي ] قال يوما ألصحابه: أتدرون أين 
الكرام،  الله ورسوله أعلم« وهذه عادة الصحابة  تذهب هذه الشمس؟ قالوا: 
وهي من أدبهم مع رسول الله ]، أنهم لم يكونوا يتكلمون بني يديه، وأحيانا لو 
علموا اجلواب ما تكلموا، وفي هذا طلب زيادة االنتفاع بكالم النبي ]، وكذلك 

الكبراء والعلماء، ولو كان عند اإلنسان علم.
إلى مستقرها حتت  تنتهي  الشمس »جت��ري حتى  يعني  ه��ذه«،  »إن  قوله ]: 
العرش فتخر ساجدة، فال تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي من حيث جئت، 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعها«، فهذه الشمس جتري كما أخبر الله سبحانه 
أثبت  بل  ثابتة،  غير  أنها  يعني:  ي{  ��رِ جَتْ ْمُس  }َوالشَّ بقوله:  ذلك  عن  وتعالى 
الله  تبارك وتعالى لها اجلريان، واجلري: هو السير بقوة وبسرعة، فالشمس 

جتري بسرعة وبقوة حتى تنتهي إلى مستقرها حتت العرش.
قال عياض: هذا احلديث على ظاهره عند أهل احلديث والفقه واملتكلمني من 

أهل السنة، خالفا ملا تأولته الباطنية )شرح النووي 195/2(.
وال بد أن نعلم أوال: أن الشمس أينما كانت فهي حتت العرش، وكذلك جميع 
وه��و سقف  كلها،  السموات  ف��وق  ال��ع��رش  ال��ع��رش؛ ألن  ه��ي حت��ت  املخلوقات 
املخلوقات جميعاً، فهو أعلى ما خلق الله تعالى من املخلوقات، وقد ذكر الله 
سبحانه استواءه عليه، وارتفاعه فوقه، فقال: }الرحمن على العرش استوى{ 

أي: عال وارتفع، في سبع آيات من القرآن الكرمي.
يقول ]:  إذ  الفردوس،  العرش سقف جنة  أن  الصحيح  في احلديث   وجاء 
وفوقه  اجلنة،  وأعلى  اجلنة،  أوسط  فإنه  الفردوس؛  الله فسلوه  »ف��إذا سألتم 
عرش الرحمن، ومنه تفّجر أنهار اجلنة« رواه البخاري )7423(. والفردوس كما 

هو معلوم هو أعلى اجلنة، يعني في السموات العلى.
فالشمس أينما كانت، هي حتت العرش، وسجود الشمس يليق بخلقها، ويليق 
بطبيعتها؛ ألن سجود كل مخلوق بحسب خلقه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى 
عن اجلبال واجلمادات أن سجودها بالعشي واإلبكار، إمنا هو بالظالل، وكذا 
كل كافر يسجد ظله لله رغما عنه، قال سبحانه: }أََو لَْم يََرْوا ِإلَى َما َخلََق اللُّه 
داً ِللِّه َوُهْم َداِخُروَن{ )النحل:  َمآِئِل ُسجَّ ِمن َشْيٍء يَتََفيَّأُ ِظاَللُُه َعِن الَْيِمنِي َوالْشَّ

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)17()3(

من عالمات الساعة الكبرى )2(
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. 



13

ن - 2011/5/16م
الفرق���ان  632 - 13 جم���ادى اآلخ���رة   1432ه���� -  االثن���

48( فقوله: }ما خلق الله من شيء{ أي: كل مخلوقات الله التي لها 
ظل، هي ساجدة لله،خاضعة لعظمته، بظاللها، تارة عن اليمني، وتارة 
راغمون  يعني:  َداِخ���ُروَن{  }وه��م  والغروب  الشروق  في  الشمال،  عن 

صاغرون.
فذكر الله سبحانه وتعالى أن سجود اجلبال ونحوها أنه يكون بالظالل، 
لله  السجود  ن��وع من  وه��ذا  س��اج��دا،  خ��اّرا  األرض  يكون على  فالظل 

تعالى.
وسجود الشمس هو أيضا بحسب خلقتها وطبيعتها، وهو بتمييز منها 
إذا ص��ارت حتت  أنها  النبي ]  أخبر  وق��د  فيها.  الله  خلقة  وإدراك 
العرش، وذلك عند منتصف الليل - وهي أبعد ما تكون عن العرش - 

فحينئذ تسجد، وتظل كذلك ساجدة حتى يؤذن لها.
استقرت حتت  ي��وم،  كل  إذا غربت  القول  ه��ذا  ال��واح��دي: وعلى  ق��ال 

العرش، إلى أن تطلع من مغربها.
قوله: »فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة من مطلعها« 
منها  ال��ن��اس  يستنكر  ال  ك��ال��ع��ادة،  امل��ش��رق  م��ن  الشمس  ت��ش��رق  يعني 
في  تكون  حتى  وجت��ري  امل��ش��رق،  من  تشرق  يرونها  ي��وم  كل  إذ  شيئا؛ 
كبد السماء - منتصف السماء - عند الظهيرة، وبعد ذلك متيل جلهة 
الغرب حتى تغرب، ثم تظل سائرة حتى تكون في منتصف الليل حتت 
مكانها من الظهيرة، فحينئذ تسجد ثم تستأذن بأن تخرج مرة أخرى 

من مشرقها.
كثير 528/3( عند قوله }والشمس جتري ملستقر  ابن  )انظر تفسير 

لها{ )يس: 38(.
وهذا كله خبر غيبي، يخبر به نبينا ] الذي }ال ينطق عن الهوى إن 

هو إال وحي يوحى علمه شديد القوى{ )النجم: 3- 5(.
َطاِلَعًة  َفتُْصِبُح  َمْغِرِبِك،  ِمْن  َطاِلَعًة  أَْصِبِحي  اْرتَِفِعي  لََها:  »َفيَُقاُل  قوله 
ِمْن َمْغِرِبَها«  حتى تنتهي إلى يوم يقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من 
مغربك، بدال  من أن تطلع من املشرق، أي: على عكس ما كانت تفعل 
وعلمه  وتقديره  تعالى  الله  بأمر  مغربها،  من  طالعة  فتصبح  ي��وم،  كل 

وحكمته.
وهذا حتول كوني عظيم، يندهش له العالم، وتطير له عقولهم، ويهرعون 
عنده إلى التوبة وترك املعاصي، والدخول في اإلسالم، ولكن هيهات 
وقت التوبة؟! فقد مضى وانتهى، وحّق عليهم قوله تعالى }وحيل بينهم 
وبني ما يشتهون كما ُفعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شٍك ُمريب{ 

)سبأ: 54(.
ثم قال ]: »أت��درون متى ذاكم؟« يعني: متى يكون طلوع الشمس من 

املغرب؟!
قال: »ذاك حني }ال ينفع نفسا إميانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إميانها خيرا{« فإذا طلعت الشمس من املغرب، فإنه ال ينفع نفسا 
إميانها، ال ينفعها إميانها إن كانت كافرة فآمنت وأسلمت؛ إذ ال يقبل 

تبارك وتعالى كما ذكرنا في احلديث  الله  منها اإلس��الم حينئذ؛ ألن 
يقبل منهم  وإمن��ا  اإلمي��ان االض��ط��راري،  الناس  يقبل من  السابق، ال 
اإلميان االختياري، وإذا حصل ما يدفع اإلنسان إلى اإلميان واإلذعان 
واحلرق  الغرق  مثل  اإلمي��ان،  ه��ذا  منه  يقبل  الله ال  ف��إن  اضطراريا، 
وظهور هذه اآليات الكونية الباهرة فعندئذ ال ينفع نفسا إميانها، }أو 
كسبت في إميانها خيرا{، يعني أن تزيد في عملها الصالح عمال آخر 
لم تكن كسبته من قبل، فأهل القبلة املصدقني إذا رأوا هذه اآلية التي 
كانوا  ما  إال  ذلك،  منهم  يقبل  الصالح، ال  العمل  إلى هذا  اضطرتهم 
عملوه من قبل. وذكر في احلديث السابق أيضا: ظهور الدجال وخروج 
دابة األرض، فهذه ثالث آيات إذا خرجت ال ينفع نفسا إميانها لم تكن 

آمنت من قبل، أو كسبت في إميانها خيرا.
أما  مكاني،  ومستقر  زم��ان��ي،  مستقر  للشمس  التفسير:  أه��ل  وق��ال 
ِري مِلُْستََقرٍّ لََّها{ )يس:  ْمُس جَتْ املستقر الزماني فهو قوله تعالى: }َوالشَّ
38(. وهو منتهى سيرها؛ حيث ينتهي جريانها، وذلك في يوم القيامة، 
وك��ّورت، أي: جُتمع  الشمس ووقفت،  الساعة بطل سير  ف��إذا ج��اءت 
وتلف وتصير كالكرة، وجمعت هي والقمر، كما قال سبحانه: }َوُجِمَع 

ْمُس َوالَْقَمُر{ )القيامة: 9(. الشَّ
الزمني  العالم، وهذا املستقر  نهاية هذا  فتسكن حركة الشمس عند 

األول.
أما املستقر املكاني: فهو سجودها حتت العرش، كما نص هذا احلديث 
ذر مختصرا  أب��ي  ع��ن  احل��دي��ث  اإلم���ام مسلم  هذا  روى  وق��د  عليه. 
)139/1(، ولفظه: »قال أبو ذر [: سألت رسول الله ] عن قول 
ِري مِلُْستََقرٍّ لََّها{ )يس: 38( قال: »مستقرها  ْمُس جَتْ الله تعالى: }َوالشَّ

حتت العرش«.
وفي رواية أخرى قال:  دخلت املسجد ورسول الله ] جالس، فقال: 
»يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟« قال: قلت: الله ورسوله أعلم، 
قال: »فإنها تذهب فتستأذن في السجود، فيؤذن لها وكأنها قد قيل 

لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها«.
وذلك التقدير تقدير العزيز العليم، العزيز الذي ال يخالف في أمره، 
وال ميانع في قدرته، العليم بجميع احلركات والسكون، وهو سبحانه 

وتعالى بكل شيء عليم.
 وقد يقول قائل: نحن نرى الشمس تشرق وتغرب وتسير، وال نرى لها 

سجودا؟! وال نرى لها حتركا غير اعتيادي؟!
واجلواب أن نقول: نحن نؤمن بهذا اخلبر الغيبي، الذي قد ال يدرك 
باحلس واملشاهدة؛ إذ هو من العلم الغيبي، الذي علّمه الله تعالى لنبيه 
االعتراض  وترك  والتسليم،  والتصديق  اإلمي��ان  علينا  والواجب   ،[
وال��ش��ك، كما ق��ال ع��ز وج��ل ع��ن ص��ف��ات امل��ؤم��ن��ني: }ال��ذي��ن يؤمنون 

بالغيب{ )البقرة: 2(.
والله تعالى أعلم.
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شره  الناس  بعض  في  يوجد  املقابل  وفي 
أيدي  في  ما  إل��ى  وتشوف  املكاسب،  إل��ى 
الناس، فتراه واسع األطماع، كثير املراغب، 
يرض  ول��م  تعالى،  الله  رزق��ه  يقنع مبا  لم 
مب��ا أع��ط��اه م���واله، جت��اوز طموحه حدود 
غيره،  حساب  على  الغنى  وأراد  ق��درات��ه، 
فيعمل على اإلثراء بالسؤال واالستجداء، 
دون أن يسعى في حرفة أو يتعاطى صنعة، 
وهذا مخالف ملا تقرره الشريعة الغراء من 
ضرورة العمل واالكتساب، وحرمة املسألة 

والتكثر بغير حق.
أحصروا  الذين  }للفقراء  وج��ل:  عز  قال 
في  ضربا  يستطيعون  ال  الله  سبيل  ف��ي 
من  أغ��ن��ي��اء  اجل���اه���ل  ي��ح��س��ب��ه��م  األرض 
يسألون  ال  بسيماهم  ت��ع��رف��ه��م  ال��ت��ع��ف��ف 

الناس إحلافا{. 
امْلَْسَألَة  ِفي  وَن  يُِلحُّ ال  أَْي:  كثير:  ابن  قال 
َفِإنَّ  ِإلَيِْه؛  يَْحتَاُجوَن  َما ال  النَّاس  َويَُكلُِّفوَن 
َفَقْد  امْلَْسَألَة  َع��ْن  يُغِنيه  َما  َولَ��ُه  َس��َأَل  َم��ْن 
، وفي حديث قبيصة  امْلَْسَألَة  ِفي  ��َف  أحَْلَ

اجتماعيا  جانبا  وتوضح  ثابتا،  واقعا  تقرر  املوجزة  املقولة  هذه 
ي��اح��ظ��ه امل��ت��أم��ل ف��ي أح����وال ال��ن��اس، فبعض ال��ن��اس ج��ب��ل على 
اإلفضال؛  ج��ّم  األي���ادي،  كثير  فهو  ال��ب��ذل،  إليه  وحبب  العطاء، 
لذا فهو محبوب عند الناس، ذو شرف ومنزلة عندهم، كما قال 
القرابة، وليحسن  الله منكم ماال فليصل به  آتاه  علي [: »من 
فيه الضيافة، وليفك فيه العاني واألسير وابن السبيل واملساكن 
والفقراء وليصبر فيه على النائبة؛ فإنه بهذه اخلصال ينال كرم 
الدنيا وشرف اآلخرة«، وقال أبو حامت البستي: »أجود اجلود من 
جاد مباله، وصان نفسه عن مال غيره، ومن جاد ساد، كما أن من 

بخل رذل«.
ومصداق هذا قوله ]: »اليد العليا خير من اليد السفلى«، قال املناوي: 
»يعني املنفقة أفضل من اآلخذة، أي ما لم تشتد حاجته«، وسئل احلسن 

عن معنى احلديث فقال: »يد املعطي خير من يد املانع«.

د. وليد خالد الربيع )�(

العطاء شرف واألخذ ألم
احلكمـة  ضالـة املؤمن )22(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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»يا  ق��ال:  النبي ]  أن  املخارق [  ابن 
قبيصة إن املسألة ال حتل ألحد إال ألحد 
ثالثة: رجل حتمل حمالة فحلت له املسألة 
أصابته  ورج��ل  ميسك،  ث��م  يصيبها  حتى 
املسألة  له  فحلت  ماله  اجتاحت  جائحة 
ح��ت��ى ي��ص��ي��ب ق��وام��ا م��ن ع��ي��ش أو قال: 
سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى 
يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه: لقد 
أصابت فالنا فاقة. فحلت له حتى يصيب 
قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش، 
فما سواهن من املسألة يا قبيصة سحت 

يأكلها صاحبها سحتا«، أخرجه مسلم.
وع��ن أب��ي كبشة األمن���اري [ أن��ه سمع 
ي��ق��ول: »ث���الث أق��س��م عليهن،  ال��ن��ب��ي ] 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه« قال: »ما نقص 
مال عبد من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة 
فتح  وال  ع��زا،  الله  زاده  إال  عليها  فصبر 
باب  عليه  الله  فتح  إال  مسألة  ب��اب  عبد 

فقر«، أخرجه الترمذي.
على  أي  ف��ت��ح(  »)وال  امل��ب��ارك��ف��وري:  ق���ال 
نفسه )باب مسألة( أي سؤال للناس )إال 
فتح الله عليه باب فقر( أي: باب احتياج 
آخر وهلم، أو يكون سلب عنه ما عنده من 
النعمة فيقع في نهاية من النقمة كما هو 

مشاهد«، اه�.
عن حكيم بن حزام [ قال: سألت النبي 
ثم  فأعطاني،  سألته  ث��م  فأعطاني،   [
املال  هذا  »إن  ق��ال:  ثم  فأعطاني،  سألته 
خضرة حلوة؛ فمن أخذه بطيب نفس بورك 
له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك 
واليد  يشبع،  وال  يأكل  كالذي  وك��ان  فيه، 
أخرجه  ال��س��ف��ل��ى«،  ال��ي��د  م��ن  خير  العليا 

مسلم.
قال النووي: »قال العلماء: إشراف النفس: 
فيه،  وطمعها  ل��ه  وتعرضها  إليه  تطلعها 
وأم���ا ط��ي��ب ال��ن��ف��س ف��ذك��ر ال��ق��اض��ي فيه 

احتمالني:

أظهرهما: أنه عائد إلى اآلخذ، ومعناه: من 
أخذه بغير سؤال وال إشراف وتطلع بورك له 
فيه، والثاني: أنه عائد إلى الدافع، ومعناه: 
من أخذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه 
أو  إليه  اضطره  بسؤال  ال  النفس،  طيب 

نحوه مما ال تطيب معه نفس الدافع.
وف���ي ه���ذا احل��دي��ث احل���ث ع��ل��ى التعفف 
والقناعة، والرضا مبا تيسر في عفاف وإن 
كان قليال، واإلجمال في الكسب، وأنه ال 
يغتر اإلنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف 

ونحوه فإنه ال يبارك له فيه«، اه�.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
بأحدكم  املسألة  تزال  »ال  قال:  النبي ] 
حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة حلم« 
متفق عليه، قال النووي: »املزعة بضم امليم 
القاضي:  قال  أي قطعة،  ال��زاي:  وإسكان 
قيل معناه: يأتي يوم القيامة ذليال ساقطا 
ال وجه له عند الله، وقيل هو على ظاهره، 
ي��ح��ش��ر ووج��ه��ه ال حل��م ع��ل��ي��ه ع��ق��وب��ة له 
بوجهه،  وس��أل  طلب  حني  بذنبه  وعالمة 
كما ج��اءت األح��ادي��ث األخ��رى بالعقوبات 

املعاصي،  بها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  األع��ض��اء  ف��ي 
وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤاال منهيا 
وأكثر منه، كما في الرواية األخرى: »من 

سأل تكثرا«.
وَعْن أَِبى ُهَريَْرةَ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ]: 
َا  َفِإمنَّ تََكثًُّرا  أَْم��َوالَ��ُه��ْم  ال��نَّ��اَس  َس���َأَل  »َم��ْن 
يَْسَأُل َجْمًرا َفلَْيْستَِقلَّ أَْو ِلَيْستَْكِثْر« أخرجه 
مسلم، قال النووي: »قال القاضي: معناه 
على  يكون  أن  ويحتمل  بالنار،  يعاقب  أنه 
جمرا  يصير  ي��أخ��ذه  ال���ذي  وأن  ظ��اه��ره، 

يكوى به، كما ثبت في مانع الزكاة«.
وسمع عمر [ سائال يسأل بعد املغرب، 
ف��ق��ال ل���واح���د م���ن ق���وم���ه: ع���ّش الرجل، 
ألم  فقال:  يسأل،  ثانيا  سمعه  ثم  فعشاه، 
أق��ل ل��ك ع��ّش ال��رج��ل؟ ق��ال: ق��د عشيته. 
يده مخالة مملوءة  فإذا حتت  فنظر عمر 
خبزا، فقال: لست سائال ولكنك تاجر. ثم 
أخذ املخالة ونثرها بني يدي إبل الصدقة، 

وضربه بالدرة وقال: »ال تعد«.
وق�����ال أب����و ح����امت ال��ب��س��ت��ي ف���ي »روض����ة 
شيئا  الناس  يسأل  ال  »العاقل  العقالء«:  
فيحرموه،  املسألة  في  يلحف  وال  فيردوه، 
األمر  يطلب  وال  والتكرم،  التعفف  ويلزم 
مدبرا، وال يتركه مقبال؛ ألن فوت احلاجة 
من  وإن  أهلها،  غير  إل��ى  طلبها  من  خير 
لنفسه  ح��ّط  حاجة  املستحق  غير  يسأل 

مرتبتني، ورفع املسؤول فوق قدره«.
ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء شرف  واخل���الص���ة أن 
والسنة،  اللغة  عليه  دل  ما  وهذا  ورفعة، 
ففي اللغة الشرف هو املكان العالي، قال 
والشريف:  العلو،  »الشرف:  ف��ارس:  ابن 

الرجل العالي«، اه�.
العليا خير  »اليد  قال ]:  وفي احلديث 
اليد  أن  منه  فيفهم  السفلى«،  ال��ي��د  م��ن 
باملسلم  يد شريفة عالية؛ فحري  املعطية 
أن يحرص على هذا الفضل بأن تكون يده 

عليا باخلير.

إن هذا المال خضرة 
حلوة؛ فمن أخذه 
بطيب نفس بورك 

له فيه، ومن أخذه 
بإشراف نفس لم 

يبارك فيه

العاقل ال يسأل 
الناس شيئا 

فيردوه، وال يلحف 
في المسألة 

فيحرموه، ويلزم 
التعفف والتكرم
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يقول الله تعالى: }قال فاذهب فإن لك في 
احلياة أن تقول ال مساس وإن لك موعدا لن 
تخلفه{، إلى قوله: }إمنا إلهكم الله الذي 
ال إله إال هو وسع كل شيء علما{ )طه:98(، 
فال يجوز تتبع اآلثار جلعلها موطنا للعبادة، 
لوال  بسببها  إسرائيل  بنو  تهلك  كادت  فقد 
عليه  موسى  نبيهم  بإرشاد  رحمهم  الله  أن 
ال��س��الم. وه��ذا ال��ق��رآن ب��ن أي��دي��ن��ا، ومتام 

ال��ل��ه تعالى: }ك��ذل��ك نقص  ي��ق��ول  اآلي���ات، 
عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من 
لدنا ذكرا{ )طه:99(، ويقول تعالى: }ولقد 

تركناها آية فهل من مدكر{ )القمر: 15(.
عليه  موسى  أصحاب  إل��ى  انظر  ثانيا: 
ال���ص���اة وال���س���ام وم���ا ف��ع��ل��وه، ف��ه��م لم 
السالم:  عليه  ه����ارون  ل��دع��وة  يستجيبوا 
}ول��ق��د ق���ال ل��ه��م ه����ارون م��ن ق��ب��ل ي��ا قوم 
فاتبعوني  الرحمن  ربكم  وإن  به  فتنتم  إمنا 

واطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفن 
 ،)90-89 )ط��ه:  موسى{  إلينا  يرجع  حتى 
وانظر إلى أصحاب محمد ] كيف تأثروا 
بالقرآن حتى ليحدثنا التاريخ والسنن عنهم 
ال��رض��وان وه��ي تلك  أن��ه��م قطعوا ش��ج��رة 
الشجرة التاريخية املباركة التي ورد ذكرها 
في القرآن، )ومت حتتها بيعة الرضوان(، وما 
هذا إال ألن الناس تبركوا بها فخاف عمر 
[ إن طال الزمان بالناس أن يعودوا إلى 
وأجمع  بقطعها،  فأمر  ويعبدوها  وثنيتهم 
موافقة  على  عنهم  ال��ل��ه  رض��ي  الصحابة 
عمر على ذل��ك.. بل قد ثبت عن عمر بن 
اخلطاب [ أنه كان في سفر فرأى قوما 
هذا؟  ما  فقال  فيه  يصلون  مكانا  ينتابون 
قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله ]، 
الله ]؟!  رس��ول  فيه  ومكان صلى  فقال: 
أتريدون ان تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! 
أدركته  بهذا، من  قبلكم  كان  إمنا هلك من 

الصالة فيه فليصل وإال فليمض.
واالعتبار،  ل��ل��ع��ب��رة  اآلث����ار  إمن���ا  ث��ال��ث��ا: 
فللعبرة  التبرك،  أو  للتقديس  وليست 

وقفات فقهية )22(

نعمتي  عليكم  وأمتمت  دينكم  لكم  أكملت  }اليوم  تعالى:  الله  يقول 
ورضيت لكم اإلسام دينا{ )املائدة:3(، وهنا وقفات البد من بيانها:

أو  والتقديس  العبادة  بقصد  بها  الله  يأمر  التي  اآلثار  تتبع  أواًل: 
ما  إلى  باملسلم  ينتهي  وقد  الدين،  على  األمور  أخطر  من  التبرك 
ال حتمد عقباه والعياذ بالله، فهذا السامري من قوم موسى عليه 
الله بتتبعها )آثار جبريل عليه  التي لم يأمر  السام تتبع اآلثار 
السام( فكان فتنة لبني إسرائيل، يقول الله تعالى ملوسى: }فإنا 
وما  لآلثار  بتتبعه  السامري{،  وأضلهم  بعدك  من  قومك  فتنا  قد 
ترتب عليها، سواء كانت آثار املائكة أم الرسل أم الصاحلن التي لم 
يأمر الله وال رسوله بتتبعها ومتام اآلية :}فرجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم 
أم أردمت أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي  العهد 
قالوا ما أخلفنا موعدك مبلكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم 
لنا  الله  وبننّ   ،)87-86 )طه:  السامري{  ألقى  فكذلك  فقذفناها 
سبب ذلك الضال، يقول الله تعالى: }قال فما خطبك يا سامري 
الرسول  أثر  من  قبضة  فقبضت  به  يبصروا  لم  مبا  بصرت  قال 
ببطان  أقر  )طه:96-95(،  نفسي{  لي  سولت  وكذلك  فنبذتها 

عمله، ونتيجة لذلك األثر املبتدع هلك السامري، وضل القوم.

التعريف بحكم 
تتبع اآلثـار

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ )�(

)�( إمام وخطيب المسجد النبوي - المدينة المنورة
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يقول الله تعالى: }فانظر إلى أثار رحمة الله 
كيف يحيي األرض بعد موتها إن ذلك حملي 
املوتى وهو على كل شيء قدير{ )الروم:50(، 
الله تعالى: }أو لم يسيروا  ولالعتبار يقول 
في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
ك��ان��وا م��ن قبلهم ك��ان��وا ه��م أش��د منهم قوة 
وءاثارا في األرض فأخذهم الله بذنوبهم وما 

كان لهم من الله من واق{ )غافر:21(.
الله  أمر  التي  املشروعة  اآلثار  من  رابعًا: 
بها، املسجد األقصى؛ لقوله ]: »ال تشد 
املسجد احلرام،  لثالثة مساجد:  إال  الرحال 
واملسجد األقصى، ومسجدي هذا« فهو أول 
املقدسات،  وثالث  البيتن،  وثاني  القبلتن، 
فمن منا شد الرحال له؟ أو حدث نفسه به؟ 
أو حض عليه، أو أعان أهله على البقاء فيه؟

خ��ام��س��ا: غ��ال��ب��ا إذا م��ا س���اوى ق���وم بن 
ال��ل��ه عنهم  احل���ق وال��ب��اط��ل إال أذه���ب 
بركة احلق، وأبقى لهم سوء الباطل؛ يقول 
الضالل  إال  بعد احلق  تعالى: }فماذا  الله 
فأنى تصرفون{ )يونس:33(، ويقول تعالى: 

وأقيموا وجوهكم  بالقسط  رب��ي  أم��ر  }ق��ل 
عند كل مسجد وادعوه مخلصن له الدين{ 
)األع���راف:29(، ولم يقل: عند كل مشهد، 
الصحاح  كتب  ج��اء في  ملا  واملتتبع  أث��ر.  أو 
والسنن والسير عن حجة الوداع للنبي ] 
بعده ال يجد  م��ن  ال��راش��دي��ن  وح��ج خلفائه 
دليال ملتتبع آلثار لم يؤمر بها، وهذا رسول 
الله  ي��ق��ول  للحق،  املتبعن  سيد   [ ال��ل��ه 
تعالى: }قل إمنا أتبع ما يوحى إلي من ربي 
لقوم  ورحمة  وه��دى  ربكم  من  بصآئر  هذا 

يؤمنون{ )األعراف: 203(.
ر دين الله  سادسا:  وللعلم بأن أول من غينّ
السام  عليه  إسماعيل  عليه  ك��ان  وم��ا 
وسّيب  األوث���ان  فيها  فنصب  مكة(  )داخ��ل 
بن  عمرو  بن  حارثة  بن  هو: حلِي  السائبة 
عامر األزدي.. قاتل جرهما بني إسماعيل، 
فظفر بهم وأجالهم عن الكعبة، ونفاهم من 
إنه  ثم  بعدهم،  البيت  حجابة  وتولى  مكة، 
مرض مرضا شديدا، فقيل له: إن بالبلقاء 
من الشام حمة )عن ماء( إن أتيتها برأت، 
أهلها  ووج���د  ف��ب��رأ،  بها  فاستحم  ف��أت��اه��ا 
يعبده  كان  ما  آث��ار  »لعلها  األصنام  يعبدون 
قوم نوح عليه السالم، فأعجبته تلك اآلثار« 
بها املطر  فقال: ما هذه؟ فقالوا نستسقي 
أن  ف��س��أل��ه��م  ال���ع���دو،  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ونستنصر 
يعطوه منها، ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها 
الكعبة.. ففي صحيح مسلم )5096(  حول 
عن أب��ي هريرة ق��ال: ق��ال رس��ول الله ]: 
»رأي��ت عمرو بن حلي بن قمعة بن خندف 

أبا بني كعب هؤالء يجر قصبه في النار«.
وأما ما غير دين الله »خارج مكة« فكما مر 

بنا: أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم ملا 
سكن مكة وولد له بها أوالد كثيرن حتى ملئوا 
مكة ونفوا من كان بها من العماليق، ضاقت 
فأخرج  احل��روب،  بينهم  ووقعت  مكة  عليهم 
وكان  ال��ب��الد..  في  فتفسحوا  بعضا  بعضهم 
ال��ذي أدى بهم إلى عبادة األوث��ان واحلجارة 
ك��ان ال يخرج من مكة ظاعن إال احتمل  أن��ه 
معه أثرا من اآلثار حجرا من حجار احلرم؛ 
فحيثما  شديدة مبكة  ومحبة  للحرم  تعظيما 
بالكعبة  كطوافهم  ب��ه  وط��اف��وا  وض��ع��وه  حلوا 
تيمنا منهم بها وصبابة باحلرم وحبا بها وهم 
بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون 
على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم، 
ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا 
ونسوا ما كانوا عليه من التوحيد واستبدلوا 
ب��دي��ن إب��راه��ي��م وإس��م��اع��ي��ل غ��ي��ره، فعبدوا 
األوثان وصاروا إلى ما كانت عليه األمم من 
قبلهم وانتجثوا )استخرجوا( ما كان يعبد قوم 
نوح عليه السالم منها، على إرث ما بقي فيهم 
عهد  من  بقايا  ذلك  على  وفيهم  ذكرها،  من 
تعظيم  من  بها  يتنسكون  وإسماعيل  إبراهيم 
البيت  والطواف به واحلج والعمرة والوقوف 
ع��ل��ى ع��رف��ة وم��زدل��ف��ة وإه����داء ال���ب���دن.. مع 
إدخالهم فيه ما ليس منه. انتهى. )انظر كتاب 
األصنام للكلبي(. وهذه نتائج تتابع اآلثار التي 
الله بها.. وتعظم تلك األم��ور بعظم  لم يأمر 
وحرمة  احل��رم،  احلج  أشهر  واملكان،  الزمان 
مكة شرفها الله، ومكانة املسلمن عند الله: 
}ك��ن��ت��م خ��ي��ر أم���ة أخ��رج��ت ل��ل��ن��اس تأمرون 
بالله{  وتؤمنون  املنكر  عن  وتنهون  باملعروف 

)آل عمران: 110(، والله أعلم.

ثبت عن عمر بن الخطاب [ قوله : أتريدون ان تتخذوا 
آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم 
بهذا، من أدركته الصالة فيه فليصل وإال فليمض
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حوارات

استهداف المملكة العربية السعودية ألنها 
تعد قبلة العالم اإلسالمي والعلم الشرعي

أكد الدكتور الشيخ  محمد احلمود أن التغيير لألفضل، والتطور لألسهل، والقضاء على األمراض، وقضاء 
احلاجات؛ مطلب اجلميع اليوم عند األمة اإلسالمية وغيرها من أمم األرض، مشيرا إلى أن التغيير البد 
أن يتم وفق وسائل التغيير التي شرعها لنا ديننا احلنيف وجاءت بها النصوص من الكتاب والسنة، فهي 
كفيلة بإحداث التغيير املنشود واملطلوب، ولسنا بحاجة إلى بعض الوسائل التي حتفها األخطار وتزهق 

فيها األرواح كاملظاهرات واالعتصام وغير ذلك.
وقال الشيخ احلمود في حوار مع »الفرقان«: إن الدعوة إلى إصالح األمة وإصالح الناس واملجتمع والدعوة 

إلى التمسك بدين الله وصراطه املسستقيم، فرض واجب على كل مسلم ومسلمة.
وأشار إلى أن التشبه بالكفار واملشركن حرام شرعا وتقليد لآلخرين ومتابعة لهم على قولهم وفعلهم؛ ألن 

املشابهة في الظاهر تؤدي إلى املشابهة في الباطن وتورث نوعا من املودة واحملبة.
وأوضح أن اململكة العربية السعودية تعد قبلة العالم اإلسالمي، ويعتقد أعداء اإلسالم أن اململكة العدو 
األول لهم، فنجدهم بن الفينة واألخرى، يدخلون علينا عن طريق الغزو الفكري والثقافي بكل صوره 
وأشكاله، وهذا يعد من أخطر األشياء، موضحا أن استهداف اململكة بحكم ما فيها من حكم شرعي وعلم 
شرعي وجامعات شرعية وعلماء والتمسك بالشريعة اإلسالمية، كل هذه األمور جتعل اململكة في صدارة 

الدول املستهدفة، بخالف أية دولة عربية أخرى، وهذا نص احلوار:

الشيخ الدكتور محمد احلمود في حوار خاص لـ»الفرقان«:)2-1(

حاوره: عالء الدين مصطفى

وسائل التغيير 
التي شرعها لنا 

ديننا الحنيف كفيلة 
بإحداث التغيير 

المنشود والمطلوب
شباب اليوم يعيش 

بال وعي ألنه نشأ 
بعيدًا عن الهدف 

الذي من أجله أوجد 
اهلل تعالى
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ت���ن���ادي اآلن  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ش���ع���وب  < ب��ع��ض 
بعضهم  مطلب  ذل��ك  أصبح   حتى  بالتغيير 
اليوم عند األمة اإلسالمية وغيرها، فكيف 

ميكن التغيير لألفضل من وجهة نظرك؟
> وسائل التغيير التي شرعها لنا ديننا احلنيف 
وجاءت بها النصوص من الكتاب والسنة، كفيلة 
فاإلنسان  واملطلوب؛  املنشود  التغيير  بإحداث 
وج��ل: }ولتكن  عز  الله  ق��ول  وف��ق  ولكن  يغير 
منكم أمة يدعون إلى اخلير ويأمرون ِبامْلَْعُروِف 
امْلُْفِلُحوَن{،  ُه��ُم  َوأُولَ��ِئ��َك  امْلُ��نْ��َك��ِر  َع��ِن  َويَ��نْ��َه��ْوَن 
منكرا  منكم  رأى  »م���ن  ي��ق��ول:  وال���رس���ول] 
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم 
متفق  اإلمي���ان«  أضعف  وذل��ك  فبقلبه  يستطع 
عليه، فأعتقد أن هذه الوسائل كفيلة بإحداث 
بعض  إل���ى  ب��ح��اج��ة  ول��س��ن��ا  امل��ط��ل��وب  التغيير 
ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي حتفها األخ��ط��ار وت��زه��ق فيها 

األرواح كاملظاهرات واالعتصام وغير ذلك.
فالتغيير لألفضل، والتطور لألسهل، والقضاء 
ع��ل��ى األم�����راض، وق��ض��اء احل���اج���ات، مطلب 
اجلميع اليوم عند األمة اإلسالمية وغيرها من 

أمم االرض.
يبدأ  والتغيير  ل��إص��الح  الصحيح  فالطريق 
بالعودة إلى دين الله، والعمل بأوامر الله ورسوله 
الزكاة  وإيتاء  بأوقاتها،  الصالة  وبإقامة   ،[
املعروف  من  وبغيرهما  بهما،  واألم��ر  ألهلها، 
الذي يحبه الله ويرضاه، والنهي عن املنكرات 

البغيضة إلى الله واملباِعدة من رحمته.
استهداف اململكة

< ملاذا تتعرض اململكة العربية السعودية 
لالستهداف في الفترة احلالية؟

> اململكة بحكم ما فيها من حكم شرعي وعلم 
والتمسك  وعلماء  شرعية  وجامعات  شرعي 
ك��ل ه��ذه األم���ور جتعل  بالشريعة اإلس��الم��ي��ة، 
أية  االس��ت��ه��داف، بخالف  اململكة في ص��دارة 

دولة عربية أخرى.
وألن اململكة تعد قبلة العالم اإلسالمي، يعتقد 
لهم،  األول  ال��ع��دو  اململكة  أن  اإلس���الم  أع���داء 
علينا  يدخلون  واألخ��رى  الفينة  بني  فنجدهم 
عن طريق الغزو الفكري والثقافي بكل صوره 
األش��ي��اء؛ ألن  أخطر  من  يعد  وه��ذا  وأشكاله، 
الفضائيات،  عبر  يقدم   ال��ذي  الفكري  الغزو 

أنه  الشك  وخالفه،  بوك  والفيس  واإلنترنت، 
يعد محاولة لطمس هوية املسلمني وبث حالة 

التغريب فيهم.
يعيش  ال��ي��وم  الشباب  الشديد جن��د  ول��ألس��ف 
بال هدف وال غاية؛ ألنه نشأ بعيدا عن الهدف 
الذي من أجله أوجد الله تعالى اخلليقة والناس 
كلها، وهي إقامة دين الله على األرض وتوحيد 
يحاك ضده  مل��ا  واع  غير  شباب  فهناك  ال��ل��ه؛ 
وحجم األخطار احمليطة بنا جميعا وال يعلمون 
أن األعداء ميكرون بهم، ويعتقدون أن العيش 
في احلرية الغربية خير لهم اآلن مما هو واقع 

ويسميه الغرب تخلفا.
إصالح األمة

املجتمعات  إصالح  إلى  الدعوة  حكم  ما   >
ال��ن��اس بحياتهم  اإلس��الم��ي��ة م��ع اش��ت��غ��ال 

اليوم؟
اإلسالمية  األم�����ة  إص�����الح  إل����ى  ال����دع����وة   <
وأحوالها، وإلى إصالح الناس واألسر، والدعوة 
املستقيم،  وص��راط��ه  الله  بدين  التمسك  إل��ى 
فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، كٌل على 
قدر استطاعته، وما آتاه الله من علم ومعرفة 
وقدرة، فالكل مطالب بأن يدعو إلى الله تعالى، 

ال يعفى منها إال من سقط عنه التكليف.
وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة:قال 

ِمن  ِإلَيَْك  أُن��ِزَل  َمآ  بَلّْغ  الّرُسوُل  تعالى: }يَََأّيَها 
ِإِلَى  }اْدُع  تعالى:  وق��ال   .)67 )املائدة:  ّرّب��َك{ 
النبي ]:  َرّبَك{ )النحل: 125(. وقال  َسِبيِل 

»بلغوا عني ولو آية« متفق عليه.
وه��ذه األل��ف��اظ )ب��ِلّ��غ( و)ادع( و)ب��ِلّ��غ��وا( أوامر 
ص��ري��ح��ة، واألص���ل ف��ي األم���ر ال��وج��وب، وفي 
اإلطالق الشمول. فهي توجب الدعوة على كل 
والوسع  كًل في حدود وسعه.  ومسلمة،  مسلم 
يشمل: الوسع العلمي والبدني واملالي، والقدرة 

على أداء الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة.
ونشير إلى أن مقام الدعوة إلى الله تعالى في 
انتشار  أس��اس  ه��و  ب��ل  مقام عظيم،  اإلس���الم 
ال��دي��ن، ورك���ن م��ن أرك���ان ق��ي��ام��ه، وه��و طريق 
النبي] وأتباعه؛ قال تعالى عن رسوله: }ُقْل 
َهِذِه َسِبيِلى أَْدُعو ِإلََى اللِّه َعلَى بَِصيَرٍة أَنَاْ َوَمِن 
امْلُْشِرِكنَي{  ِم��َن  أَنَ��اْ  َوَم��آ  اللِّه  َوُسبَْحاَن  اّتَبَعِن 

)يوسف: 108(.
وق��ال سبحانه }يََ��َأّي��َه��ا ال��ّرُس��وُل بَ��لّ��ْغ َم��آ أُنِزَل 
ِإلَيَْك ِمن ّرّبَك وِإن لَّْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالَتَُه{ 
الله ملا قام  إل��ى  ال��دع��وة  )امل��ائ��دة: 67(. فلوال 
دين الله تعالى، وال انتشر اإلسالم، وملا اهتدى 

العباد، وملا ُعِبَد الله حقا. 
ال  وح��ده  الله  يُعَبد  تعالى:  الله  إلى  فبالدعوة 
شريك له، ويهتدي الناس لربهم، ويتعلمون أمور 
دينهم، ويعرفون الشرك من التوحيد، ويتعلمون 
دينهم من حالل  وأحكام  تكون عبادتهم،  كيف 

وحرام، وحدود ما أنزل الله على رسوله ].
وبالدعوة إلى الله تعالى: تستقيم أحوال الناس 
وعقود  وإج���ارة،  وش��راء  بيع  من  ومعامالتهم، 
االجتماعية  أحوالهم  وتصلح  وغيرها،  نكاح 
تتحسن  تعالى:  الله  إلى  وبالدعوة  واألس��ري��ة. 
أخالق الناس، وتقل خالفاتهم، وتزول أحقادهم 

وضغائنهم، ويقل أذى بعضهم لبعض.
ال��ل��ه تعالى إذا م��ا ق��ام��ت على  إل��ى  ف��ال��دع��وة 
وجهها الصحيح، واتخذت لها الوسائل املناسبة 
للدعاة  لها، حتقق  الناس  باحلكمة، واستجاب 
وللمدعوين سعادة الدنيا واآلخرة، والنجاة من 

كل الشرور والفنت.
الّساَلِم{  َداِر  ِإلَ��َى  يَْدُعَو  }َواللُّه  تعالى:  وقال 
َولَْم  آَمنُواْ  }اّلِذيَن  تعالى:  وقال   .)25 )يونس: 
َوُهْم  األْم��ُن  لَُهُم  أُْولََ��ِئ��َك  ِبُظلٍْم  ِإمَيانَُهْم  يَلِْبُسواْ 

وسائل التغيير 
التي شرعها لنا 

ديننا الحنيف كفيلة 
بإحداث التغيير 

المنشود والمطلوب

لسنا بحاجة إلى 
وسائل تحفها 

األخطار وتزهق فيها 
األرواح كالمظاهرات 
واالعتصام وغير ذلك
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حوارات

ّمْهتَُدوَن{ )األنعام 82(.
األمن  ينتشر  س��ب��ح��ان��ه  ال��ل��ه  إل���ى  ف��ب��ال��دع��وة 
واألم���ان، وي��س��ود ال��س��الم واإلس���الم، ويتحقق 

العدل بني األنام، وتعصم األموال واألنفس.
وبالدعوة حتصل النجاة للعباد من النار، قال تعالى: 
}َويَقْوِم َما ِلى أَْدُعوُكْم ِإلَى الّنَجاِة َوتَْدُعونَِنى ِإلَى 
الّناِر{ )غافر: 41(. وبالدعوة إلى الله تعم الرحمة 
بني العباد، كما قال سبحانه: }َوَمآ أَْرَسلْنَاَك ِإاّل 

َرْحَمًة ّللَْعامَلِنَي{ )األنبياء:107(.
وال����دع����وة إل����ى ال���ل���ه ت��ع��ال��ى ه���ي س��ب��ي��ل إلى 
من  ألنها  والتمكني؛  األرض  في  االستخالف 
}َوَعَد  تعالى:  قال  الصاحلة؛  األعمال  أعظم 
اِت  الّصاحِلَ َوَع��ِم��لُ��واْ  ِمنُْكْم  آَم��نُ��واْ  اّل��ِذي��َن  ال��لّ��ُه 
اّلِذيَن  اْستَْخلََف  َكَما  األْرِض  ِفي  لََيْستَْخِلَفّنُهْم 
ِمن َقبِْلِهْم َولَيَُمّكَنّ لَُهْم ِدينَُهُم الذي اْرتََضى لَُهْم 

َولَيَُبّدلَّنُهْم ّمن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً{ )النور: 55(.
القرآن واحلديث

< تضارب الفتوى يثير الكثير من احليرة 
بعد  خصوصا  املسلمن،  بن  واالضطراب 
ان��ت��ش��ار ال��ف��ض��ائ��ي��ات، ك��ي��ف ن��واج��ه تلك 

املشكلة؟
القرآن  نصوص  اتباع  املسلم  على  الواجب   <
الكرمي وأحاديث الرسول ]؛ كما قال تعالى: 
}ي��أي��ه��ا ال��ذي��ن آم��ن��وا أط��ي��ع��وا ال��ل��ه وأطيعوا 
ال��رس��ول{، وق��ال: }اتبعوا ما أن��زل إليكم من 
واملسلم  أول��ي��اء{،  دون���ه  م��ن  تتبعوا  وال  رب��ك��م 
الغيور يتألم كثيراً حينما يسمع بعض الفتاوى 
محطات  في  أحيانا،  الشاذة  بل  الدقيقة  غير 
العربية،  ال��ب��الد  ف��ي  والفضائيات  اإلذاع����ات 
إما  للصواب،  الفتاوى مخالف  تلك  فكثير من 
تكون  وإم���ا  وت��ف��ري��ط،  تساهل  فيها  ي��ك��ون  أن 
متشددة، أو صادرة عن جهل وعدم دقة، وإما 
واالستعجال  السؤال  استيعاب  نقص في  فيها 
في إص��دار احلكم.  وهذا هو منشأ كثير من 
لو  مالك:  اإلم��ام  ق��ال  الفتاوى.  بني  التعارض 

سكت من ال يعلم لقل اخلالف.
أما إذا كانت الفتوى منضبطة باألدلة، وصادرة 
ع���ن أه��ل��ه��ا م���ن أه���ل ال���ذك���ر وال��ع��ل��م والفهم 
ومحكمة  ودق��ة،  وت��أّن  وفيها شمول  الصحيح، 
فإن  األج��وب��ة،  في  وال��ش��روط  الضوابط  ببيان 

ة اخلالف تكون ضيقة جداً.  هَوّ

وإذا توافرت الضوابط 
االلتزام  من  الشرعية 
ب���ال���ن���ص���وص، ووق����ع 
اخلالف بعد ذلك، فال 
ضرر ما دام اخلالف 
وهذا  اجلزئيات،  في 
الشريعة  سماحة  من 
واحملافظة  وتيسيرها 

على األخوة. 
هذه  لتجنب  والطريق 
املتضاربة،  ال��ف��ت��اوى 
هو منع بعض األفراد 
للفتوى  املؤهلني  غير 

من اإلفتاء؛ لتفادي اخلالفات وتشتيت العامة، 
التفرق  وع��دم  واالج��ت��م��اع  األذه���ان،  وتشويش 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة املطهرة؛  م��ق��اص��د  م��ن 
ال��ل��ه جميعا  ت��ع��ال��ى: }واع��ت��ص��م��وا بحبل  ق��ال 
وال تفرقوا{، ويجب احترام النص ال��وارد في 
الكتاب والسنة من اجلميع، والعمل على األخذ 
أو  األكثر  برأي  العمل  ويكون  األق��وى،  بالدليل 
والبعد  األحيان،  من  كثير  في  أسلم  اجلمهور 

عن التعصب املذهبي لرأي مذهب واحد. 
ومع ذلك نقول: فمن اتبع عاملاً مشهورا بالعلم 
والتمسك بالدين والورع، لقي الله ساملاً إن شاء 
الله؛ لرفع احلرج عنا في معرفة الصواب، وال 

سيما للعامة. 
احملافظة على هويتنا

الوقت  وفى  هويتنا  على  نحافظ  كيف   >
نفسه نتعايش مع اآلخر؟

الكتاب  م��ن  الشرعية  األدل���ة  دل��ت  ق��د  أوال   <
أهل  من  بالكفار،  التشبه  حرمة  على  والسنة 
ال��ك��ت��اب وامل��ش��رك��ني، وك��ذل��ك ح��رم��ة التشبه 

بالفسقة والشياطني وغيرهم.

وأوصانا الله سبحانه بالتمسك بديننا احلنيف، 
وهدي  شريفة،  نبوية  وسنة  ك��رمي،  ق��رآن  م��ن 
أنزل  ما  }اتبعوا  الله سبحانه  فقال  مستقيم، 
إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قلياًل 

ما تذكرون{ )األعراف: 3(. 
أي: اتبعوا كتاب ربكم الذي أنزله لكم، ليربيكم 

به أحسن التربية، ويهديكم به الهداية التامة.
وقال سبحانه: }صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدون{ )البقرة: 138(. أي: 
وقوموا  دينه وشريعته،  أي  الله،  الزموا صبغة 
به ظاهرا وباطنا، في العقيدة والشريعة؛ حتى 
وأحوالكم  بكم،  اخل��اص��ة  صفاتكم  لكم  تكون 

اخلاصة بكم.
من  على شريعة  جعلناك  }ثم  وق��ال سبحانه: 
الذين ال يعلمون  تتبع أهواء  األمر فاتبعها وال 
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظاملني 
ب��ع��ض وال���ل���ه ول���ي املتقني{  ب��ع��ض��ه��م أول���ي���اء 
)اجلاثية: 18(. أي: شرعنا لك شريعة كاملة، 
تدعوك إلى كل خير وتنهاك عن كل شر، مما 

فيه السعادة في الدنيا واآلخرة.
وأما من السنة: فَعْن ابِْن ُعَمَر رضي الله عنهما 
َقاَل: َقال َرُسوُل اللَِّه ]: »َمْن تََشَبَّه ِبَقوٍم َفُهَو 
: أَي: تََزيَّا ِفي  ِمنُْهم« رواه أبو داود. َقاَل امْلُنَاِوُيّ
ِفي  َوَهديهم  ِبِسيَرِتِهم  َوَس��ار  ِب��ِزِيّ��ِه��م،  َظ��اِه��ره 
َملَْبسهم َوبَْعض أَْفَعالهم. انتهى.  فالتشبه تقليد 

المسلم الحكيم 
يجب أن يبتعد عن 

التسرع في
 إصدار األحكام
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للغير ومتابعة له على قوله أو فعله.
واملهزوم  امل��غ��ل��وب  فعل  بالغير  التشبه  إن  ث��م 
نفسيا، كما قال ابن خلدون: »املغلوب مولع أبًدا 
ونحلته،  وزي��ه،  شعاره،  في  بالغالب  باالقتداء 
وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك: أن 
النفس تعتقد الكمال أبًدا فيمن غلبها، وانقادت 
إليه«.  ثم قال: »... ولذلك ترى املغلوب يتشبه 

أبًدا بالغالب«.
وامل��ش��اب��ه��ة ف��ي ال��ظ��اه��ر ت���ورث امل��ش��اب��ه��ة في 
الباطن كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »...

إن املشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة 
ومواالة في الباطن، كما أن احملبة في الباطن 
تورث املشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به 

احلس والتجربة«.
فهذا يبني أن التشبه بالكفار أو الفجار، يورث 
عند املسلم نوع مودة ومحبة لهم، أو هي على 

األقل مظنة احملبة واملودة ولو مستقبال. 
وكذلك التشبه بالفساق واملنحرفني من الناس، 
اللباس  ف��ي  وغ��ي��ره��م،  وامل��غ��ن��ي��ات  املغنني  م��ن 
وغيره محرم؛ قال عز وجل: }وإذ قلنا للمالئكة 
اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن 
أولياء  وذريته  أفتتخذونه  ربه  أمر  عن  ففسق 
من دون��ي وهم لكم عدو بئس للظاملني بدال{ 

)الكهف: 50(.
أي: تتخذون الفاسقني بدال عني وعن طاعتي 

وات��ب��اع رس��ل��ي وم��ا ج���اءوا ب��ه م��ن دي��ن��ي، بئس 
للظاملني هذا البدل وهذا املقام الذي اختاروه 
أنها  جميعاً:  اآلي���ات  م��ن  ف��ال��دالل��ة  ألنفسهم. 
عاقبته  وتبني  أهله،  وم��واالة  الفسق  تنهى عن 
أهل  مشابهة  ع��ن  تنهى  ك��م��ا  أه��ل��ه،  وم��ص��ي��ر 

الفسق والعصيان والغفلة عن الله تعالى.
ال���ش���ارع ع���ن م��ش��اب��ه��ة الفسقة  ن��ه��ى  وإمن�����ا 

وأشباههم؛ ألمرين: 
األول: ألن التشبه بهم قد يفضي باملسلم إلى 
اإلعجاب مبا هم عليه من منكرات وعصيان، 
أمر مشاهد  الوقوع في فعلهم، وهذا  ثم  ومن 
في واقع الناس، فاملتشبهون بالفساق واملغنني 
آل بهم األم��ر إلى شدة حبهم، والولع مبا هم 
عليه من طباع وأخالق، حتى إن بعضهم حمل 
في  بهم  وتشبه  ثيابه،  على  وعلقها  ص��وره��م، 

اللباس والشكل والهيئة والشعر.
الفساق،  لباس  لبس  إذا  املسلم  ألن  ال��ث��ان��ي: 
وتشبه بهم في هيئتهم، فقد وضع نفسه موضع 
التهمة والريبة؛ فيظن من ال يعرفه أنه منهم، 
يظنه من الفساق واملنحرفني، واملسلم مطالب 
ب��ص��ون ع��رض��ه، وال��ب��ع��د ع��ن م��واط��ن الريب 
والتهم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه، ومن وقع في الشبهات كان كالراعي 

حول احلمى، يوشك أن يقع فيه. 
فإذا كان ألهل الفسق واملجون لباس معني، أو 
زي خاص، أو هيئة ما عرفاً، حرم على املسلم 
واملسلمة فعلها، والتشبه بهم فيها، وهذا مداره 

على األعراف واألزمنة واألمكنة.
- ومن أسباب التشبه: اجلهل: وال شك أن من 
بأحكام  اجلهل  املمنوع:  التشبه  أسباب  أعظم 
فهو  اإلس��الم،  أحكام  تعلم  عن  والبعد  الدين، 
الوقوع  وراء  الكبرى  والبلية  العظمى،  املصيبة 
في التشبه بشتى ألوانه، ثم عدم احلرص على 

تطبيقها في احلياة.
- ومن أسباب التشبه: ضعف التربية وتوجيه 
األجيال املسلمة في مجتمعات املسلمني؛ إذ إن 
األساسيتان  الدعامتان  هما  والتعليم،  التربية 
كانت  فقد  الشعوب،  األجيال، وصالح  إلعداد 
األمة املسلمة تربي أبناءها وأجيالها قروناً على 
والعفاف،  والشرف  والفضيلة  واخللق  الدين 

واالعتزاز بالشخصية املسلمة.
لكن م��ا ك��ان ف��ي األص���ل م��أخ��وًذا ع��ن الكفار 
ويفعلونه، ولكنه ال يدخل في األديان والشرائع، 
فعلناه؛  إذا  املشابهة  م��ح��ذور  فيه  ليس  فهذا 
عند  مما  االستفادة  التشبه  حتت  يدخل  فال 
الكفار من الصناعات والعلوم ونحوها؛ إذ إنها 
ليست من خصوصيات الكفار؛ ألنها إمكانيات 
بشرية، تتوافر بالعلم والعمل عند من يحرص 
وينميها، ويجُدّ في حتصيلها سواء كان  عليها 
مسلًما أم كافًرا. وال مينعنا ذلك من مخالطتهم 

ودعوتهم إلى اإلسالم.
سياسة الدفاع

الدفاع  بسياسة  نتعامل  نظل  متى  إل��ى   >
ع��ن النفس جت��اه ع���داء ال��غ��رب ل��ن��ا، وهو 

املوقف األضعف؟
الى  واليوم اآلخر يدعو  بالله  املؤمن  املسلم   <
الله على بصيرة من دينه، وبعلم من كتاب الله 
وسنة رسوله ]، وبيان الشريعة وإقامة احلجة 
على اخللق، إمنا يكون بتوضيح أحكامها وبيان 
من  بالنصوص  وح��رام��ه��ا،  وحاللها  شرائعها 
دين  بيان  يكون  كما  النبوية،  والسنة  ال��ق��رآن 
أهل  على  ب��ال��ردود،  أيضاً  احلجة  وإقامة  الله 
الشرك والكفر والنفاق، وأهل الشر والفساد، 
وأهل  الكفار  شبهات  على  الرد  تولى  فالقرآن 
الكتاب، ومن ال يؤمن بالبعث والنشور، أو من 
ال يؤمن بالرسالة احملمدية وغيرها من أصول 
الدين، بأنواع الردود القوية، وباألدلة الواضحة 
هي  بالتي  ومجادلتهم  ال��ق��اط��ع��ة،  وال��ب��راه��ني 
وإخراس  الشبه،  ل��رد  مهم  أم��ر  وه��ي  أحسن، 
املعارضني، وإسكات األقوال الباطلة؛ قال الله 
تعالى }وكذلك نفصل اآليات ولتستبني سبيل 
املجرمني{ وقال: }وال يأتونك مبثل إال جئناك 
باحلق وأحسن تفسيرا{، وهو داخل في عموم 

الدعوة الى الله تعالى بالتي هي أحسن.

الدعوة إلى 
اإلصالح فرض 

واجب على كل 
مسلم ومسلمة
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نجاح الحياة الزوجية يتطلب قدرًا من 
التفاهم والتسامح والتجاوز عن الهفوات

عن  والتغاضي  الهفوات،  عن  والتجاوز  والتسامح  التفاهم  من  قدرًا  يتطلب  الزوجية  احلياة  جناح 
مبشكلة  يبدأ  قد  الزوجة  عناد  خطورة  األخطاء.  د  وتصيُّ والعناد  األنانية  على  والتعالي  الزالت 
صغيرة تتطور مع العالج السلبي لها إلى مشكالت قد تنتهي بالطالق؛ إذ تشير األبحاث االجتماعية 
إلى أن العناد بن الزوجن أحد األسباب الرئيسة لتفاقم املشكالت بينهما، وأنه يلقي بظالل نفسية 
وتربوية وانفعالية على الزوجن، وقد متتد إلى أوالدهم، وعناد الزوجة وتصّلب رأيها شكوى يعانيها 
تلجأ  ملاذا  ُترى  شائك.  طريق  إلى  األحيان  من  كثير  في  الزوجية  باحلياة  يدفع  مما  األزواج  بعض 
بعض الزوجات إلى العناد؟ هل لتستمد منه قوتها أم هو جتسيد لضعفها وداللها؟! التحقيق التالي 
يكشف لنا الكثير عن دوافع هذا السلوك ونتائجه، ويرسم لنا خارطة طريق زوجية لتفادي سلبيات 

العالقات الزوجية.

حتقيق: فوزية احملمد

العناد 
كيف يتعاطى 
معه الزوجان؟

قطوف �أ�سرية
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أنها  أو  املطالب،  لتحقيق 
نشأت في بيت تتحكم فيه األم 

وتسّير دفته، فتحاول أن حتذو احلذو نفسه في 
الزوجة  اكتسبته  عناد  وهناك  زوجها.  ومع  بيتها 
من أسلوب العقاب القاسي في الصغر فأكسبها 
أو خضوعاً واستسالماً  صرامة وعناداً وإصراراً 

في الكبر.
سالح املرأة الوحيد

ال��دك��ت��ور أمي���ن ن��اج��ي اس��ت��ش��اري نفسي   <
ال��ع��ن��اد ص��ف��ة م���وج���ودة ف��ي الرجل  ي���ق���ول: إن 
واملرأة لكنه أكثر وضوحاً عند املرأة، فهو السالح 
الوحيد الذي تدافع به عن نفسها أمام قوة الرجل 
بالرأي أحياناً، وألنها مخلوق ضعيف  واستبداده 
ال يقوى على الصراع »اخلشن« تلجأ إلى الرفض 
السلبي ملا تراه ال يتوافق مع أسلوبها ومشاعرها، 
املشكالت.  وتبدأ  أنه عناد  ال��زوج على  فيترجمه 
امل���رأة أخ��ط��ر أس���رار جاذبيتها،  وي���رى أن ع��ن��اد 
أو  وجودها  إلثبات  متفاوتة  بدرجات  وتستخدمه 
املرأة  عناد  يحبون  والرجال  إليها،  النظر  لتلفت 
املمزوج بالدالل فقط، ويضيف: إن عناد الزوجة 
قد يكون طبعاً يصل بجذوره إلى مراحل حياتها 
قد  فالطفلة  س��وي��ة،  غير  تربية  نتيجة  األول���ى 
تتشبث برأيها فيبتسم الوالدان وينفذان ما تريد، 

يوغر الصدور وميزق الصداقات
الباحثة  البداية إميان احلبيب  > قالت في 
االجتماعية: إن أخطر نكبة قد تصيب احلياة 
الزوجية تتمثَّل في تضارب آراء الزوجني وتناقضها 
وبحالة تصلب متبادل بينهما مع ما يصحب ذلك 
ع��ن مزيد من  إال  ل��ن يسفر  استفزاز وحت��د  م��ن 
التوتر واملشكالت الكفيلة بتحويل أجمل حب إلى 
سراب وذكريات مرة، فليست الكرامة في العناد 
واألنفة  الكبرياء  على  احلفاظ  وليس  املتواصل 
اإلنسان  وليس  املجنون،  والتمسك  التعنت  ف��ي 
معصوماً من اخلطأ مهما ارتقى مستواه الفكري 
ونضج وعيه، فالتشبث برأي خاطئ والعناد فيه، 
يفتقد  إلى متاعب كبيرة وخاصة حني  يؤدي  قد 
الفهم الشامل ملعنى كلمة الكرامة. العناد موقف 
بل  رأي����اً،  ليس  وه��و  م��وق��ف نفسي،  وق��ت��ي، فهو 
يريد  املخالفة وبقصدها، فاملعاند  لوجه  مخالفة 
أن يغيظ الطرف اآلخر ويثير أعصابه ويعبر له 
عن كراهيته له، فإذا كانت املوافقة هي أم احلب، 
على  يدل  والعناد  البغض..  أم  هي  املعاندة  فإن 
احلماقة، أو محاولة جذب االنتباه واحلصول على 
والزواج  نقص،  مركب  على  يدل  وهنا  االهتمام، 
الناجح يقوم على التضحيات املتبادلة واالحترام 
تنفي  واح��دة ذميمة  واالت��ف��اق.. خصلة  والتفاهم 
الوجود  من  ومتحوها  الكرمية  اخلصال  تلك  كل 
كما ميحو الظالم النور، أال وهي خصلة )العناد( 
فهو ضد االحترام والتفاهم والتضحيات املتبادلة 

واالتفاق.
طرد املودة والرحمة

فحني يدخل العناد بني الزوجني ينسف االحترام 
املتبادل والتفاهم واالتفاق ويحيل احلياة الزوجية 
ويجعل  ال���زوج  على  ينكد  فالعناد  جحيم،  إل��ى 
عيشته سوداء ويعكر مزاجه دائماً ويوتر أعصابه 
الزوج  أو  ال��زوج��ة  من  املتكرر  العناد  باستمرار، 
يجعل الراحة معدومة في البيت، واحلياة جحيماً 
ال يطاق.. وما لم يتعسف الزوج في استخدام حقه 
فإن مخالفة الزوجة ألمره نوع من العناد العملي؛ 
فإذا نهاها عن أمٍر ال يرضاه وأصرت على ارتكابه 
فهذا العناد بعينه، وإن طلب منها أال تلبس ذلك 

فهي  لبسه  على  فأصرت  يعجبه  ال  ألن��ه  اللباس 
تعانده وتقف ضده )تعصيه(، وقد قالت األعرابية 
توصي ابنتها ليلة زفافها: »كوني له أمة يكن لك 
عبداً، وال تفشي له سراً وال تعصي له أمراً؛ فإنك 
إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره 

أوغرت صدره..«.
أقرب طريق لدمار احلياة الزوجية

إخصائي  اخل��ل��ي��ف��ي،  ع��ب��دال��ل��ه  ال��دك��ت��ور   <
نفسي، يقول: جناح احلياة الزوجية يتطلب قدراً 
الهفوات،  عن  والتجاوز  والتسامح  التفاهم  من 
األنانية  وال��ت��ع��ال��ي على  ال���زالت  وال��ت��غ��اض��ي ع��ن 

والعناد وتصّيد األخطاء.
يبدأ مبشكلة صغيرة  الزوجة قد  ويضيف: عناد 
قد  مشكالت  إلى  لها  السلبي  العالج  مع  تتطور 
االجتماعية  األب��ح��اث  تشير  إذ  بالطالق؛  تنتهي 
إلى أن العناد بني الزوجني أحد األسباب الرئيسة 
لتفاقم املشكالت بينهما، وأنه يلقي بظالل نفسية 
وت��رب��وي��ة وان��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ال���زوج���ني، وق���د متتد 
مؤشرات  أول  الزوجة  عناد  ويعد  أوالده��م.  إلى 
الظروف  والتكّيف مع  التوافق  عدم قدرتها على 
لضعفها وقد  بها وهو قد يكون مؤشراً  احمليطة 
يكون ستاراً زائفاً تّدعي من خالله القوة لتداري 
ضعفها. ويشير علماء النفس إلى أن العناد صفة 
موجودة في الرجل واملرأة لكنه أكثر وضوحاً عند 
به عن  تدافع  الذي  الوحيد  امل��رأة، فهو سالحها 
نفسها أمام ما تعده قوة للرجل واستبداداً ال قبل 
لها مبواجهته، فتلجأ إلى الرفض السلبي ملا تراه 
ال يتوافق مع أسلوبها ومشاعرها، فيترجمه الزوج 
عناد  يكون  وقد  املشكالت.  وتبدأ  عناد  أنه  على 
أنواع  أصعب  -وه��و  فيها  أصيلة  سمة  ال��زوج��ة 
العناد- استمدته من مراحل حياتها األولى نتيجة 
تربية غير سوية، بتلبية كل مطالبها حتت سيف 
ناجح  أس��ل��وب  العناد  أن  معتقدة  فتشب  العناد 

< إميان احلبيب: الزواج الناجح يرتكز على تبادل 
التضحيات واالحترام والتفاهم

< د. عبدالله اخلليفي:  جناح احلياة الزوجية 
يتطلب قدرًا من التسامح والتجاوز 

عن الهفوات
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سببها العناد بني الزوجني، وأسباب العناد كثيرة 
ال��زوج��ة بسبب عدم  ي��ك��ون ع��ن��اد  وم��ت��ع��ددة فقد 
الختالف  نظراً  ال��زوج  مع  التكيف  على  قدرتها 
الطباع، فيكون العناد صورة من صور التعبير عن 
رف��ض ال��زوج��ة سلوك زوج��ه��ا، وع��دم انسجامها 
تسلط  ي���ؤدي  وق��د  ال��زوج��ي��ة،  حياتهما  ف��ي  معه 
ال���زوج وحت��ق��ي��ره ل���رأي زوج��ت��ه واالس��ت��ه��زاء إلى 
عنادها خصوصاً وأن هناك رجاالً كثيرين ضيقو 
الثانية،  الدرجة  من  مخلوقاً  امل��رأة  يعدون  األف��ق 
حمقاء  أفكار  وهي  ومشورتها،  رأيها  فيرفضون 
يؤدي  وق��د  اإلس���الم،  فكر  ع��ن  وبعيدة  ومتخلفة 
العناد إلى الطالق في بعض األحيان، وقد حذرت 
في  والتصلب  العناد  خطر  من  األزواج  الدراسة 
أن  الدراسة  وأضافت  الزوجية،  العالقة  مواقف 
املجادالت الساخنة التي تدور بني الزوج والزوجة، 
قد تؤدي أحياناً إلى متسك أحد الطرفني مبوقف 
عنيد، يُوصل األمور إلى نقطة عدم العودة، وتكون 
نتيجة احمل��اورة عقيمة، وال فائدة منها، بل أكثر 
من ذلك، فقد تتعقد األمور -إذا ظل العناد سيد 
املوقف- ويحدث الصدام الذي غالباً ما يؤدي إلى 
الطالق. العناد نتيجة منطقية ملا أسمته الدراسة 
في  للرغبة  نتيجة  هو  وكذلك  املقصود،  بالكذب 
إثبات الذات وإظهار املثالية، في مواقف ال تتطلب 

أي مثالية.
إثبات الشخصية

وي��ض��ي��ف د. س��ي��د: ال��ع��ن��اد م��وق��ف ي��وج��د عند 
ذاتها  إثبات  بنفسها، وحت��اول  تثق  التي ال  امل��رأة 
وشخصيتها عن طريقه، وفي هذه احلالة، فإن أي 

ثم يتطور األمر إلى أن تصبح شابة ليتحول بعد 
ذلك إلى سلوك يومي يرافقها في زواجها وميثِّل 

نوعاً من التمرد. 
وقد يأتي العناد من قبل الزوجة لعدم التكيف مع 
العناد  فيكون  الطباع،  باختالف  والشعور  ال��زوج 
صورة من صور التعبير عن رفض الزوجة سلوك 
انسجامها معه في  تعبيرا عن عدم  وكذا  زوجها، 
تسلط  فإن  أخ��رى  ناحية  ومن  الزوجية.  حياتهما 
الزوج وعدم استشارته للزوجة وحتقير رأيها أحياناً 

واالستهزاء بها قد تدفعها إلى طريق العناد.
طرق العالج

األسباب  بتجنب  أوالً  ال��زوج��ة  عناد  ع��الج  ويتم 
املؤدية للعناد، وإذا كان العناد طبعا فيها فليصبر 
الزوج ويحاول قدر املستطاع جتنب مواطن النزاع 
العناد  ولتقليص  الصفة،  هذه  من  تتخلص  حتى 
وتذويبه لدى الزوجة ينصح الدكتور أمين الزوج 

باآلتي:
واالهتمام  احل��ب  من  مزيداً  الزوجة  مينح  أن   -

والتقدير واالحترام.
الزوجة  عناد  عند  وه��دوء  بذكاء  يتصرف  أن   -
موضوع  وت��أج��ي��ل  غضبها  ام��ت��ص��اص  وي���ح���اول 
النقاش إلى وقت مناسب يسهل فيه إقناعها إذا 

كانت مخطئة.
- التعود على أسلوب احلوار واحترام الرأي اآلخر 
ونسيان املواقف السلبية السابقة والتعامل بروح 
حتى  الزوجني  بني  مطلوبة  والتنازالت  التسامح، 

تسير احلياة في أمان واستقرار.
ه��ن��اك ج��ان��ب إي��ج��اب��ي ف��ي ع��ن��اد ال��زوج��ة؛ حيث 
والبحث  والتفوق  والنشاط  للعمل  ال���زوج  يدفع 
ال��دخ��ل، وأحياناً  ل��زي��ادة  ع��ن م��ج��االت ج��دي��دة 
الزوجة في السيطرة مما  العناد رغبة من  يكون 
ال��زوج، وفي هذه احلالة عليه  يتعارض مع رغبة 
توضيح األمور لها قبل أن تستحيل احلياة بينهما 

ويتحول منزل الزوجية إلى حلبة صراع.
ال ت��ظ��ه��را ص��راع��ك��م��ا أم���ام األب���ن���اء، وال حتاوال 
إشعارهم بأي خلل أسري، وال تناقشا مشكالتكما 
أم���ام األق����ارب واأله����ل؛ مم��ا ق��د ي��زي��د م��ن حدة 

التوتر واخلالف.
همسة في أذن الزوجة العنيدة

اعلمي أنك بعنادك قد تهدمني بيتك، فالزوج قد 
ينفد صبره ويركب رأسه وجتنني من وراء عنادك 
م��ا ت��ك��ره��ني، ث��م إن ع��ن��اد زوج���ك وع���دم طاعته 
الله  ُع��رف؛ فقد جعل  ال يقره شرع وال دين وال 
سبحانه وتعالى للرجل القوامة على املرأة، وفرض 
عليها طاعته، قال ]: »إذا صلَّت املرأة خمسها 
وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها 
زوجها – دخلت من أي أب��واب اجلنة شاءت«،   –
وعن حصني بن محصن أن عمة له أتت النبي ] 
في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها: »أذات 
زوج أنت؟« قالت: نعم، قال: »كيف أنت له؟« قالت: 
ما آلوه إال ما عجزت عنه، قال: »فانظري أين أنت 
منه؛ فإنه جنتك ونارك«، وعن معاذ بن جبل [ 
قال: قال رسول الله ]: »لو كنت آمراً بشراً أن 
يسجد لبشر، ألمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، 
وال��ذي نفسي بيده ال تؤدي امل��رأة حق ربها حتى 
تؤدي حق زوجها«، ولست أدري ماذا يضير املرأة 
إن هي أطاعت زوجها ونفذت رغبته؟! أتظن أن 
فما  والله..  كال  قدرها؟!  من  انتقاصاً  ذلك  في 
كانت الطاعة يوماً انتقاصاً من قدر اإلنسان، فقد 
شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تسير احلياة 
م��ن رئيس  ون��ظ��م، فالبد  ونواميس  ق��وان��ني  وف��ق 
ومرؤوس وتابع ومتبوع، فالزوج رئيس األسرة وال 
يعني هذا تسلطه أو جتبره أو ظلمه للمرأة، ولكن 
للتبعات  ومتحمل  األس��رة،  لدفة  موجه  أنه  يعني 
واملسؤوليات، واعلمي أن طاعتك لزوجك تنعكس 
آثارها عليك بحب زوجك وإجاللك وعلو قدرك 
ما  الله عز وجل عنك وهو خير  ثم رضا  عنده، 

يكسب املرء في الدنيا.
أقصر الطرق املؤدية للطالق

نفسي  اس��ت��ش��اري  محمود  سيد  ال��دك��ت��ور   <
ي��ق��ول: اخل����الف ب��ني ال��رج��ل وامل�����رأة مستمر، 
ف���امل���رأة وال���رج���ل ه��م��ا ال��ص��دي��ق��ان ال����ل����دودان، 
واخلالفات الزوجية أمر واقع فطاملا هناك زواج 
واالختالفات  اخل��الف��ات  وأغلب  خ��الف،  فهناك 

< د. أمين ناجي: عناد الزوجة قد يكون طبعًا 
يصل بجذوره إلى مراحل حياتها األولى 

نتيجة تربية غير سوية
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البيوت.
التراضي بن الزوجن

وأقصر  أفضل  هو  املباشر  االع��ت��ذار  إن  ويقول: 
الزوجني وما من عيب في  للتراضي بني  الطرق 
بأنه أخطأ في  الطرفني  أح��د  إذا ما شعر  ذل��ك 
ليبادر باألسف عما بدر منه  حق اآلخ��ر وس��ارع 
من  تقليل  أو  إهانة  تصرفه  في  ك��ان  إذا  خاصة 
قدر اآلخر، فكلمة »آسف« أو »سامحيني« ليست 
بالصعبة أو املستحيلة، وال تعني أن صاحبها قلَّل 
م تنازالً كبيراً، كما أنها ليست  من قدر نفسه أو قدَّ
انتصاراً للطرف اآلخر كما يعدها البعض. وأوضح 
مباشرة،  مختلفة غير  وأشكاالً  أن هناك دالالت 
فإذا وجدت زوجك يحدثك عن برنامج معني أو 
يعلق علي ما تشاهدون أو أمور تتعلق بالعمل أو 
األبناء فهذه بداية ملا بعد اخلصام.. أجيبي عليه 
وكأن شيئاً لم يكن، وكثير من الرجال يفضل إنهاء 
موقف اخلصام مبزحة ما أو تعليق ساخر حتى 
تضحك الزوجة، وينتهي األمر وكأن شيئاً لم يكن، 

فاالبتسامة تزيل الكثير بني الزوجني.
يرى د. سيد محمود أن احلياة الزوجية  وأخيراً 
باختيارهما  تكون  م��ا  وغالبا  مشتركة  مؤسسة 
وعلى الزوجني فعل املستحيل لنجاح تلك الشراكة، 
تكون اخلالفات بهارات احلياة الزوجية  فأحياناً 
وبعد الصلح تصبح عالقة الزوجني أكثر قوًة وحباً 

مما كانت عليه.
وألن املرأة هي األكثر عناداً دائماً ينصح أساتذة 
بسيطة  بخطوات  بالقيام  ال��زوج  النفسي  الطب 
إيجابي  ت��ص��رف  إل��ى  وحتويله  عنادها  الح��ت��واء 
م���ن احلب  ك���اآلت���ي: أن مي��ن��ح ال���زوج���ة م���زي���داً 
وأن يتصرف  واالح���ت���رام،  وال��ت��ق��دي��ر  وااله��ت��م��ام 
بذكاء وهدوء عند عناد الزوجة ويحاول امتصاص 
غضبها وتأجيل موضوع النقاش إلى وقت مناسب 
يسهل فيه إقناعها إذا كانت مخطئة، والتعود على 
أسلوب احل��وار واح��ت��رام ال��رأي اآلخ��ر، ونسيان 
املواقف السلبية السابقة والتعامل بروح التسامح، 
والتنازالت مطلوبة بني الزوجني حتى تسير احلياة 

في أمان واستقرار.

جدل صغير رمبا يحّث املرأة على العناد، إلثبات 
ال��زوج، ويحدث هذا بكثرة عند  أمام  شخصيتها 
املرأة التي ال يُعطي زوُجها قيمًة لشخصيتها، وال 
يُظهر لها االحترام الكافي بوصفها امرأة؛ فيبقى 
العناد الوسيلة الوحيدة لديها إلثبات شخصيتها 

للزوج.
غير  األسلوب،  هذا  مثل  أن  الدراسة  وأوضحت 
سوي جداً؛ ألن العناد ال يُفيد مع من ال يعرفون 
الدراسة  وق��ال��ت  واح��ت��رام��ه��م،  اآلخ��ري��ن  تقدير 
أيضاً إن العناد عند املرأة ضعيفة الثقة بنفسها، 
الزوجة  إن  أي  مقصودة،  غير  ع��ادة  إل��ى  ل  يتحوَّ
العناد  إلى  تلجأ  زوجها،  باحترام  التي ال حتظى 
بشكل ال شعوري؛ العتقادها أنه الطريق الوحيد 
من  فبدالً  بشخصيتها،  ال��زوج  استهزاء  ملواجهة 
حتُسن األمور، يبدأ الرجل في التمرد أكثر فأكثر، 

والنتيجة قد تكون مأساوية.
االعتراف باخلطأ

على  عها  يشجِّ بالدونية،  خصوصاً  امل��رأة  وشعور 
للتخلص م��ن هذا  إل���ى أس��ال��ي��ب ع���دة،  ال��ل��ج��وء 
الشعور، جتاه اآلخرين بالدرجة األولى، أما جتاه 
إلقناع  ال��ع��ن��اد؛  إل��ى  تلجأ  فإنها  وزوج��ه��ا  نفسها 
ب��أن اخل��ط��أ امل��وج��ود فيها، أم���ٌر مسوغ،  ال���ذات 
إلى  يتحول  قد  العناد  ف��إن  ذل��ك  على  واع��ت��م��اداً 
أسلوب لتسويغ اخلطأ، ولكن السؤال هنا هو: هل 
ميكن تسويغ اخلطأ بإقناع اآلخرين أنه صواب؟ 
اخلطأ خطأ، والتسويغ الوحيد له هو االعتراف 
به، وعدم تكراره؛ ألن العناد ال ميحو اخلطأ. إن 
فاملرأة  الشجعان،  ِشَيم  من  باخلطأ،  االع��ت��راف 

باخلطأ،  االعتراف  تستطيع  التي  هي  الشجاعة 
وتعتذر وتتعهد بعدم تكراره، هذا يعني أن املعترفة 
باخلطأ ال تخشى شيئاً، وال لزوم عندها لألخذ 
والعطاء والدخول في مناقشات عقيمة، تؤدي إلى 
زيادة العناد في املوقف، إلى أن يتحول العناد ذاته 
إلى قشة يابسة، تنكسر متاماً بظهور احلقيقة، ال 
فائدة إذاً من استبدال االعتراف باخلطأ بالعناد، 

ومن يفعْل ذلك يندْم في النهاية.
أغلى نصيحة

األغلى  النصيحة  أن  م��ح��م��ود  س��ي��د  د.  وي��ؤك��د 
للرجال إعطاء قيمة أكبر للزوجات، وإظهار قدر 
أن  ويضيف  لشخصياتهن،  االح��ت��رام  م��ن  ك��اف 
70% من املشكالت الزوجية، تأتي بسبب العناد، 
والسيما عناد املرأة احملرومة من احترام زوجها 
بالنسبة  يعني  امل��رأة  عناد  أن  ولشخصيتها.  لها 
ع��ادة حتدي  يقبل  ال  وال��رج��ل  التحدي،  للرجل: 
املرأة له، بينما عناد الرجل ال يعد حتدياً بالنسبة 
للمرأة؛ ألن الرجل ال يحتاج إلى ذلك، إذا ما أخذنا 
ر الدكتور  بعني االعتبار أنه املخلوق األقوى. وحذَّ
سّيد محمود األزواج من أن العناد ال يُولِّد سوى 
مزيد من العناد، فإن أخطأ أحد الزوجني، فينبغي 
االعتراف باخلطأ، فغالبية الناس يسامحون من 
يعترفون بأخطائهم، ويؤكد أن العالقات البشرية 
مليئة باألخطاء والهفوات والسيما عندما يتعايش 
شخصان من بيئتني مختلفتني حتت سقف واحد 
من  الزوجني  بني  العالقة  وألن  األزواج،  بني  كما 
أسمى وأقوى العالقات البشرية، وألن املودة من 
أو  أهم األس��س، فال فارق فيمن يبدأ باالعتذار 
محبة  هناك  أن  طاملا  اخلطأ  عند  املخطئ  م��ن 
ورغبة في استمرار احلياة الزوجية.. ويشير إلى 
أن كثيراً من الرجال يعدون االعتذار بعد العتاب 
ال��زوج��ة وهذا  أم��ام  وال��ق��در  الكرامة  م��ن  تقلياًل 
وأشكاله  املختلفة  االع��ت��ذار  أوج��ه  أن  إال  خطأ، 
كفيلة بتوفير الصفاء بني الزوجني والتراضي من 
أق��دم على ما  بأنه  الطرفني  أن يشعر أحد  دون 
ينقص من شأنه وقدره أو بانتصار الطرف اآلخر؛ 
وخراب  دمار  أسباب  أهم  من  والكبرياء  فالعناد 

< د. سيد محمود: هناك رجااًل كثيرين ضيقو 
األفق يعدون املرأة مخلوقًا من الدرجة الثانية، 
فيرفضون رأيها ومشورتهافيؤدي هذا لعنادها
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مراجعات فكرية

إعداد: عبدالله الهمام )�(

أعضاءها  أن  كما  تأسيسها  منذ  واضحة  منهجية  ذات  تكن  لم  القاعدة  أن  الباحثن  من  العديد  يرى 
وانتماء  العلمية  حصيلتهم  ضعف  بسبب  علمائه  على  احل��رب  وأعلنوا  السلفي  املنهج  يعادون  كانوا 
شحادة:  أسامة  الباحث  يقول  الصدد  هذا  وفي  السلفي،  للمنهج  مخالفة  ومناهج  أفكار  إلى  بعضهم 
ويتضح أكثر من مالحظة خلو قيادات القاعدة من السلفين واقتصارها على شخصيات مصرية ليست 

منهج القاعدة

تطاولوا على العلماء  ورفعوا السالح على األمة واألئمة

بعض منظريهم يتحدثون عن األخطاء 
واألخطار التي ينطوي عليها

يتبن  وهكذا  الشرعي...  بالعلم  معروفة 
الدن  اب��ن  لقاء  من  تكون  القاعدة  فكر  أن 
اجلماعات  من  وغيره  خاصة  والظواهري 
اإلسالمية الوافدة التي ال تعرفها اجلزيرة 
العربية مع غياب وجود لعلماء ومفكرين 
سلفين ف��ي ب��ي��ش��اور ف��ي وق��ت ك��ان��ت تعج 
ب��ك��ل األف��ك��ار واالجت���اه���ات؛ مم��ا س��ه��ل لها 
وحتويله  الشباب  من  العديد  استقطاب 
إلى فكر ثوري، ويضيف شحادة بعد ذكره 
انتماءات الظواهري لألفكار الثورية التي 
ظهرت في السبعينيات: وهكذا يتضح لنا 
االنقالب  ف��ك��رة  وح��ت��ى  التحريري  البعد 
أيضا  ويضيف  النظام،  وتكفير  العسكري 
قوله: وبهذا يتضح عدم صحة نسبة فكر 
ينتسب  هو  بل  السلفية  للدعوة  القاعدة 

إلى حزب التحرير!
)�( كاتب سياسي
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العسكري ألمريكا وحلفائها بالضربات املوجعة! 
وتوحيد األمة حتت راية اجلبهة العاملية لقتال 
عن  احلكومات  نكوص  بعد  والنصارى  اليهود 
في  تتحمل  لن  أمريكا  ب��أن  والقول  املواجهة! 
صراعها مع القاعدة حدوث خسائر بشرية في 
الله دون األخذ  بأن معية  جنودها! واالعتقاد 
باألسباب كفيلة بتحقيق النصر على األعداء! 
والعمل  القاعدة  مطالب  لتبني  أمريكا  ودف��ع 
اإلسالمية  القضايا  كافة  ف��ي  حتقيقها  على 

حتت وطأة التفجيرات!
الفرضيات  تلك  مثل  تسببت  فقد  ه��ذا  وم��ع 
في حدوث أخطاء جسيمة وال سيما ما ترتب 
منها على تفجيرات الرياض، ومن ذلك: خطأ 
التقييم واالختيار: حيث استهدفت التفجيرات 
بلدا إسالميا يطبق الشريعة اإلسالمية ويرعى 
في  اخلطأ  وكذلك  احل��ج،  ومشاعر  احلجيج 
التفجيرات  أن  ظنوا  حيث  اجل���دوى:  حساب 
في حني حصل  األمريكان  طرد  على  ستعمل 
ال��ع��ك��س وت��ض��اع��ف ال���وج���ود األم���ري���ك���ي في 
فادحة:  شرعية  أخطاء  عن  فضاًل  املنطقة، 
معظم  أن  والتقارير  اإلحصاءات  تشهد  حيث 
ومن  املسلمني  من  كانوا  واملصابني  الضحايا 
التفجيرات  أن  أي  مستهدفة،  غير  جنسيات 
معصومي  من  املسلمني  من  ع��ددا  استهدفت 
الشرعية  األخطاء  ومن  حق،  وجه  بغير  ال��دم 

 وإذا فهمنا أن هذا الفكر بعيد كل البعد عن 
الردود  نستعرض  أن  ميكننا  السلفي  املنهج 
انتمى  كان  من  بعض  إليها  وجه  التي  العلمية 
إلى هذا الفكر في مرحلة من املراحل، وعليه 
منهج  عن  تراجعوا  ممن  العديد  أوض��ح  فقد 
القاعدة  تنتهجها  التي  والتفجيرات  التكفير 
منهج  عليها  ينطوي  التي  الشرعية  املخالفات 
ك��ت��اب: )ت��ف��ج��ي��رات القاعدة  ال��ق��اع��دة، وف���ي 
األخ��ط��اء واألخ��ط��ار( ال��ذي ألفه ك��ل م��ن كرم 
محمد زهدي ومحمد علي الشريف، وحمدي 
عبداملاجد  وعاصم  عبدالعظيم،  عبدالرحمن 
م��ح��م��د، ون��اج��ح إب��راه��ي��م ع��ب��دال��ل��ه، وأسامة 
الدواليبي،  محمد  وف����ؤاد  ح��اف��ظ،  إب��راه��ي��م 
من  كانوا  الذين  دربالة  الدين  ومحمد عاصم 
وتراجعوا  مبصر  اإلسالمية  اجلماعة  أع��الم 
م��ف��ردات خطابات  أن  م��ؤك��دي��ن  آرائ��ه��م  ع��ن 
العمومي  )العداء(  بهاجس  مسكونة  القاعدة 
أوال، واالندفاع في مقابل العجز السياسي ثانًيا 
وأنها تصدر عن معرفة فقهية منقوصة ومغلقة 
في آن واحد، وكأنها مسائل اعتقاديه يقينية؛ 
فتستباح بها دماء املسلمني، وبذلك يتم جتاهل 
الفارق بني القضايا التعبدية الشعائرية الدينية 
اخلالصة وقضايا )اجلهاد( والشأن العام التي 
جتمع الديني إلى السياسي، األمر الذي يؤكد 
)القاعدة(  منطق  عن  السياسي  البعد  غياب 
وفعلها وما شاكلها فضال عن خطاباتها التي 
الفعل دون االكتراث  تؤكد اإلصرار على ذات 
عن  بعيدا  معاكسة  ج��اءت  وإن  حتى  لعواقبه، 
نظر املصالح واملفاسد الشرعية املترتبة عليها 

وحتقيق املناط الشرعي!
لم  ال��ق��اع��دة  أن عمليات  ذل���ك  ع��ل��ى  وي��ش��ه��د 
استراتيجي  أو  س��ي��اس��ي  مكسب  أي  تشكل 
قضايانا  لصالح  س��واء  ديني  أو  تكتيكي،  أو 
نفسه  )اجل��ه��اد(  ممارسة  لصالح  أم  العالقة، 
بوصفه مفهوماً له ضوابطه وأحكامه، ومفهوم 

)النكاية( الذي انقلب علينا اآلن.
متعددة،  السلبية  النتائج  أن  جند  املقابل  في 
بدًءا من استهداف التنظيم الذي يقف خلفها، 
وت��ال��ًي��ا - وه��و األه���م واألخ��ط��ر - أن��ه��ا تضرُّ 

مبفهوم  واملفهومي  اإلع��الم��ي  امل��س��ت��وى  على 
)اإلسالم( وصورته كدين.

فعلى املستوى السياسي والعسكري مت استثمار 
ذلك الفيض التواصلي السلبي )لإلرهاب( في 
فلسطني حلساب  من  كل  في  متعددة  مناطق 
ال��ك��ي��ان ال��ي��ه��ودي مل��زي��د م��ن مم��ارس��ة القمع 
واإلجرام، وفي الشيشان حلساب روسيا، وفي 
كشمير حلساب الهند، وفي أمريكا نفسها التي 
استطاعت مترير )قوانني اإلرهاب( املصادمة 
يذكر،  اعتراض  دون  من  اإلنسان  حقوق  لكل 

وهو ما قدمته أحداث سبتمبر. 
فرضيات وأوهامها

القاعدة  بفرضيات  البحث  سمي  م��ا  وح���ول 
وأوه��ام��ه��ا ي��ب��ني امل��ؤل��ف��ون أن ال��ق��اع��دة بنت 
من  مجموعة  على  ومواقفها  استراتيجيتها 
ما  ذلك  ومن  للصواب،  املجانبة  االفتراضات 

يلي:
في  وج��وده��ا  عن  تتخلى  أن  أمريكا ميكن  أن 
االنتحارية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وط����أة  حت���ت  اخل��ل��ي��ج 

ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ق��اع��دة ض��د رعاياها 
وم��ص��احل��ه��ا! وال���ق���درة على 

التحدي واالستنزاف 

عمليات القاعدة لم 
تشكل أي مكسب سياسي 

أو إستراتيجي لصالح 
قضايا األمة أو لصالح 
ممارسة »اجلهاد« نفسه
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مراجعات فكرية

أيضا تن�زيل أحكام التبييت والضرب باملنجنيق 
املسلمني،  ه���ؤالء  ق��ت��ل  لتسويغ  ال��واق��ع  ع��ل��ى 
واستهداف هؤالء املسلمني استنادا إلى جواز 
انعماس املسلم في صف األعداء طلبا للشهادة 
في حني جنده في تفجيرات الرياض انغماسا 
في صف غالبيته من املسلمني، كما أدت تلك 
التفجيرات إلى مقتل عدد من األجانب الذين 

دخلوا اململكة بأمان معتبر.
اخللل في االستراتيجية 

ألعمال  االستراتيجي  للخلل  تقييمهم  وح��ول 
وبنظرة فاحصة  ال��ك��ت��اب:  ف��ي  ال��ق��اع��دة ج��اء 
يتبني لنا العديد من مواطن اخللل واخلطأ في 
تلك املنهجية التي اتخذتها القاعدة، ومن ذلك 

ما يلي:
خلل في فهم اجلهاد بوصفه شريعة، فاجلهاد 
الوحيدة  الوسيلة  وهو  لذاته  مقصود  عندهم 
األحكام  معرفة  في  وخلل  للمواجهة،  الفعالة 
الواقع  قراءة  في  وخلل  وضوابطها،  الشرعية 
في  وخ��ل��ل  عليه،  الشرعية  األح��ك��ام  وت��ن��زي��ل 
ت��رت��ي��ب األول�����وي�����ات وض��ب��اب��ي��ة ف���ي حتديد 
للحرب  والترويج  واالستراتيجيات،  األه��داف 
ع��ل��ى أس����اس دي��ن��ي ب��ح��ت ب��ني أم���ة اإلسالم 
مبعطيات  واالستخفاف  والصليبيني،  واليهود 
األمة  ق��درات  ق��راءة  وف��ي  الدولية،  السياسة 
والذات وقدرات اخلصوم، وكذلك في اغتنام 

الفرص الذهبية؛ حيث عرضت عليهم أمريكا 
أفغانستان  في  الوليد  اإلسالمي  النظام  دعم 
التنظيم  بعقلية  والتحرك  ل��ه،  يستجيبوا  ول��م 
اإلسالمية  الدولة  بناء  دعم  من  بدال  السري 
الشرعي  تن�زيل احلكم  وتقويتها، واخلطأ في 
اخلاص بإباحة انغماس املسلم في صف العدو 
والشحنات  املدنية  الطائرات  تفجير  لتبرير 
لتبرير  اإلغ���ارة  أح��ك��ام  تن�زيل  وف��ي  امللغومة، 
العشوائية، واخلطأ في  التفجيرات  استخدام 
وجواز  الترس  برمي  اخلاصة  األحكام  تن�زيل 
الرمي باملنجنيق لتبرير التفجيرات العشوائية، 
وكذلك في استهداف األجانب والسياح بدعوى 
عدم انطباق أحكام األمان عليهم، فضال عن 
استحداث نوع جديد من القتال رغما عن أنف 
احلاكم ضد رعايا دول أخرى كافرة من قبيل 
إجبار دولهم على تغيير سياساتها ونهج تعاملها 
مع القاعدة كما حدث في تفجيرات الرياض 
لبعض  ال��واض��ح  واالج��ت��زاء  البيضاء،  وال���دار 

الرؤية  استكمال  دون  من  الدينية  النصوص 
الكلية في إطار كليات الوحي ومقاصده.

أسباب املعارضة ملنهجهم وسلوكهم
وعن سبب معارضتهم لفكر القاعدة ومنهجها 

خلصوا لنا النقاط اآلتية: 
إهدارها للمصالح الشرعية املعتبرة، ووقوعها 
وقراءتها  ممارساتها،  ج��راء  عدة  مفاسد  في 
غير السليمة للواقع وفهمها القاصر لألحداث، 
وتبنيها إلستراتيجية الصراع مع العالم كله في 
آن واح���د، وإث��ارت��ه��ا حل��رب دينية ض��د األمة 
وقصرها  ف��ي��ه��ا،  امل��س��ل��م��ني  وزج  اإلس��الم��ي��ة 
االستجابة على األح��داث وواق��ع األمة املزري 
على منطق الصدام والصراع بذريعة اجلهاد، 
واعتقادها أن فارق القدرات بني األمة وأعدائها 
بعد  ال��ش��ه��داء ج��ي��ال  ب��ت��ق��دمي  تعويضه  مي��ك��ن 
املتواصل  األم��ة  استنفار  أن  واعتقادها  جيل، 
جذوة  على  باحملافظة  كفيل  خصومها  ض��د 
اجلهاد مشتعلة، واعتقادها أن منطق التعاون 
والصلح مع األعداء قرين االستسالم واخليانة 
التفاوض  أو  الصلح  ت��رى  ال  وأن��ه��ا  والعمالة، 
الصراع  وإمن���ا  ال��ع��دو  م��ع  ال��س��الم ممكنا  أو 
في  واقتصارها  فحسب،  واجلهاد  والتضحية 
مواجهة العدو على حتقيق النكاية واإليالم دون 
النظر إلى املصالح الشرعية واملفاسد املترتبة، 
وإقحامها األمة في صراع غير متكافئ وغير 
ف��ي��ه، ومم��ارس��ت��ه��ا فن  راغ��ب��ة  أو  ل��ه  مستعدة 
جلب األع��داء على خالف هدي الرسول ] 
وإغفالها  الصراع،  وإدارة  األع��داء  في حتييد 
الهدي النبوي في املرونة في التعامل مع الواقع 
واستخدام الصلح والعهد واملوادعة والتحالف 
والتعاون أحيانا بدائل شرعية للجهاد، وتسبب 
إستراتيجيتها من خالل ضرب األمريكان في 
منو التيارات املعادية لإلسالم واملسلمني، وحثها 
أفرادها على استهداف كل غربي نصراني أو 
يهودي بالقتل في طول األرض وعرضها، وأن 
معظم تفجيراتها تنطوي على أخطاء شرعية 
واضحة مثل قتل معصوم الدم من املسلمني بال 

من فرضياتهم اخلاطئة 
أن التفجيرات ستعمل 

على طرد األمريكان في 
حني تضاعف الوجود 
األمريكي في املنطقة
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قتله  الشرع  يجيز  ال  من  وقتل  مسوغ شرعي 
ابتداء من النساء والصبيان فضاًل عن قتل من 
له نوع أمان، وتسببها في تسلط األعداء على 
األمة اإلسالمية من كل جانب وتوفير الذرائع 
إلذاللهم واستغالل خيرات املسلمني واحتالل 
مكسب  أي  تشكل  لم  عملياتها  وأن  أرض��ه��م، 
سياسي أو إستراتيجي أو ديني سواء لصالح 
اجلهاد  ممارسة  لصالح  أو  العالقة  قضايانا 
كمفهوم له ضوابطه وأحكامه، وأن ممارسات 
القاعدة أدت إلى تزاحم الغايات ومن ثم أرادت 
على  وأقدمت  واح��دة  دفعة  القاعدة حتقيقها 
الدفاع عن  وه��ي  فيها  أه��م غاية  ذل��ك مغفلة 
آنذاك،  أفغانستان  في  الوليدة  اإلس��الم  دولة 
بعد  أثيرا  خيارا  والقتال  اجلهاد  واعتمادها 
والصليبيني  اليهود  قتال  جبهة  تشكيل  إعالن 
مب���ع���زل ع���ن ال���وس���ائ���ل ال��ش��رع��ي��ة األخ�����رى، 
وجنوحها إلى تضخيم الواقع وإلى التفسيرات 
األحداث  ملسار  احلتمي  والتفسير  التآمرية 

وكأن احلياة مختبر كيميائي.
النتائج السلبية 

القاعدة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  أن  ال��ب��ح��ث  وي���ؤك���د 
وتصرفات أفرادها أدت إلى جملة من املفاسد 
الدولة  انهيار  ذل��ك:  وم��ن  السلبية،  والنتائج 
اإلسالمية الوليدة في أفغانستان وإعادة رسم 
األمريكية،  ال��رؤي��ة  وف��ق  ه��ن��اك  احل��ك��م  شكل 
في  اإلسالمية  واحل��رك��ات  القاعدة  وم��ط��اردة 
أمريكا  انتهجتها  التي  األمنية  العوملة  إط��ار 
األقليات  ب��ق��ض��اي��ا  واإلض�������رار  وح���ل���ف���اؤه���ا، 
ب��ني احلركات  امل��ت��ع��م��د  ب��اخل��ل��ط  اإلس��الم��ي��ة 
املجال  املقاومة لالحتالل واإلره��اب، وإفساح 
ومقارنة  اإلسرائيلية  األه���داف  حتقيق  أم��ام 
اإلسالمية  امل��ق��اوم��ة  م��ن  إس��رائ��ي��ل  تعانيه  م��ا 

مب���ا ش��ه��دت��ه أم��ري��ك��ا في 
هجمات  م���ن  س��ب��ت��م��ب��ر   11

ال��ق��اع��دة، واالن���دف���اع األم��ري��ك��ي نحو 
صراع احلضارات واالستجابة ألجندة اليمني 
ال���ش���ر، وتعرض  م���ح���ور  امل��ت��ط��رف وإع������الن 
اجل��ال��ي��ات اإلس��الم��ي��ة ف��ي ال��غ��رب ملضايقات 
واللجوء  ال��ه��ج��رة  ق��وان��ني  وت��ش��دي��د  عنصرية 
الترويج لصورة  السياسي فيها، واإلسهام في 
والعدو  ال��ق��ادم  اخلطر  بأنه  لإلسالم  منطية 
وولدت  واإلره�����اب،  بالعنف  ووص��ف��ه  ال��ب��دي��ل 
يفتقر  للجهاد  مفهوما  القاعدة  استراتيجية 
مبعزل  طبق  عندما  والعقالنية  الشرعية  إلى 
عن حساب القدرة واملصالح واملفاسد املترتبة 
عملية  إلى  اإلسالمية  الهوية  وتعريض  عليه، 
تغيير لصالح القيم والهوية الغربية ومحاوالت 
تغيير املناهج..إلخ، فضال عن أن استراتيجية 
أمريكا  بني  تقارب  إح��داث  إلى  أدت  القاعدة 
وأوروب��ا حول العديد من القضايا على عكس 

ما كانت تتصور.
مواطن اخللل في بعض املمارسات 

اجلهادية اليوم
متس  التي  املمارسات  بعض  في  اخللل  وع��ن 
الباحثون  يؤكد  احل��دي��ث  العصر  ف��ي  اجل��ه��اد 
الذين ميارسون  بني  األخطاء شيوعا  أكثر  أن 

الناجمة عن اخللل في  اليوم هي تلك  اجلهاد 
صحيح  غير  بشكل  الشرعية  األح��ك��ام  تن�زيل 
القاعدة خير  املعيش، وممارسات  الواقع  على 
دليل على ذلك، والسبب الرئيس في ذلك يعود 
إلى أمرين: أحدهما إسناد تن�زيل أحكام اجلهاد 
إلى غير العلماء واملجتهدين، واآلخر ناجم عن 
الشرعي  احلكم  ب��ني  الوثيقة  العالقة  إه��م��ال 
والواقع الذي سيتم تن�زيل احلكم عليه، أي إن 
اإلخالل بالقواعد الشرعية املنظمة والضابطة 
ميثل  ال��واق��ع  على  الشرعية  األح��ك��ام  لتن�زيل 

السبب اجلوهري املولد لتلك األخطاء.
وف���ي اخل��ت��ام ي��ت��أك��د ل��ن��ا ع���دم وض���وح الرؤية 
ألصحاب هذا الفكر التكفيري وعدم انتمائهم 
إلى املنهج السلفي؛ حيث إنهم ال يتبعون أقوال 
ال  أن��ه  م��ع  العلماء،  كبار  ي��ع��ادون  ب��ل  العلماء، 
يوجد في صفوفهم علماء كبار ميكن أن تؤخذ 
منهم الفتوى، وعليه فإننا نستطيع أن نفهم أن 
من يصفون هؤالء بأنهم تأثروا بالفكر السلفي 
ما  لديهم  ليس  السلفية،  إلى  ينتمون  أنهم  أو 
يكفيهم من العلم في ماهية الفكر السلفي الذي 
هو اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف األمة 
التي  الثالثة  والقرون  والتابعني  الصحابة  من 
وصفها الرسول ] باخليرية، ويكفي املرء أن 
يتساءل: هل كان أهل القرون املفضلة يؤيدون 
مثل هذا النهج؟! وكيف كان موقفهم باحلركات 
اخلارجية التي حملت السيف على األمة؟ وبعد 
ذلك نفهم الفرق بني املنهج السلفي وغيره من 

املناهج اخلارجية.

لديهم خلل في فهم 
اجلهاد حيث أنه 

مقصود لذاته وهو 
الوسيلة الوحيدة 
الفعالة للمواجهة

معظم تفجيراتهم 
تنطوي على أخطاء 

شرعية واضحة 
كقتل معصوم الدم 

بال مسوغ شرعي
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عملوا على إخراجهم! 
ف��ق��د زع���م ل��ي��ف��ي أش��ك��ول »رئ��ي��س ال����وزراء 
)يطمعون(  العرب  أن  األسبق«  اإلسرائيلي 
وإمنا  فيها,  حقا  لهم  ألن  ليس  بفلسطني 
ف��ل��س��ط��ني ك��ان��ت ص���ح���راء أك��ث��ر م���ن كونها 
بعدما   فقط  وأن��ه  ش��يء,  ال  كانت  متخلفة, 
مأهولة  وأصبحت  تزهر  ال��ص��ح��راء  جعلنا 

بالسكان؛ أصبحوا مهتمني بأخذها منا«.
التلبيس على القارئ

والغرابة أن تلك التصريحات املثيرة للدهشة 
واالستغراب, واملؤكدة للخرافات التي روجتها  
وآخر,  حني  بني  تتكرر  العاملية,  الصهيونية 
لتسجيل  وال��واض��ح  العلني  التزييف  ف��ه��ذا 
األحداث والوقائع لم يحبك بالطرق املتقنة 
التي كانت تلبس على القارئ وكأنها حقيقة, 
وال شك أننا اليوم أمام تزييف ساذج ال ينطلي 
قالوا  فبعدما  الناس,  من  السفهاء  على  إال 
يهاجرون  بأنهم  ورددوه��ا  الشبه  من  الكثير 
إلى أرض ال شعب لها, وإلى أرض قاحلة بال 
زراعة, متأخرة بال صناعة, يهودية ال اسم 

لها في التاريخ سوى إسرائيل. 
ونرد على تلك الشبهة باآلتي: 

اآلباء واألجداد«!
إقناع  اليهود الصهاينة على  فقد عمل قادة 
القطاع األكبر من اجلمهور العام بأن اليهود 
كانوا وعاشوا على هذه األرض سنني عديدة 
ثم عادوا إلى وطنهم بعدما أبعدوا عنه جبراً! 
واملمارسات التي ميارسونها في فلسطني كلها 
مسوغة ألنهم عندما عادوا إلى فلسطني – 
بزعمهم أنها لهم – وجدوا فيها سكانا غير 
وأراضيهم وهم  بيوتهم  يهود قد متكنوا من 

ال��غ��رب أن  وق��د روج الصهاينة األوائ���ل ف��ي 
فلسطني أرض صحراوية قاحلة, واستمروا 
تأسيس  بعد  األكذوبة حتى  ترويج هذه  في 
كيانهم الغاصب, للتأكيد على املعجزات التي 
حققوها في الصحراء التي تسمى فلسطني 
»الغزاة«! ودمروا معالم احلياة  أهملها  التي 
فيها - على حد زعمهم- حلث اليهود على 
الهجرة إلى فلسطني واالستعمار في »أرض 

هل حّول اليهود القدس
 وفلسطين من صحراء

 إلى جنان؟!
عيسى القدومي )�(

تلك العبارة 
ق���ال���ه���ا )ح���اي���ي���م 
البعثة  رئ���ي���س  واي�����زم�����ن( 
في  فلسطن  إل��ى  أرس��ل��ت  التي  الصهيونية 
سياق  ف��ي  ال��ي��ه��ودي  القومي  ال��وط��ن  لتنفيذ  السعي  إط���ار 
أعضاء  مخاطبًا  البريطانية،  امللكية  التحقيق  جلنة  أم��ام  شهادته 
إلى  وال��رم��ال  باملستنقعات  م��أى  كانت  أراض��ي  حولنا  »لقد  اللجنة: 
أراٍض صاحلة للزراعة والعمران - لم تكن هناك بيوت ولكن انشأناها 

- ولم تكن هناك طرق ولكننا عّبدناها«.

تاريخ اإ�سالمي

)�(  باحث متخصص في الشأن الفلسطيني
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أه�������ل  أن   -1
ك����م����ا هم  ف���ل���س���ط���ني 

أرضهم  س���ل���ب  اح����ت����الل  ض��ح��ي��ة 
على  والكذب  مقدساتهم  وتدنيس  وشردهم 
فهم  وثوابتهم,  بعقيدتهم  والطعن  تاريخهم 
أيضاً ضحية األفكار واألكاذيب التي سوقتها 
اليهود وساميتهم,  نقاء  من  الصهيونية بدءاً 
إلى االعتقاد بدونية أهل فلسطني وتخلفهم! 
وهذا التزييف للحقائق مقصده تغييب أهل 
وإمنا وجودياً  ليس فقط حضارياً  فلسطني 

على تلك األرض املباركة . 
فيها  تعالى  الله  ب��ارك  التي  األرض  أن   -2
للعاملني, التي شهدت نزول الوحي السماوي 
وعيسى  داود  مثل:  األنبياء  م��ن  كثير  على 
وترعرعا  ن��ش��أا  ال��ل��ذي��ن  ال���س���الم  عليهما 
ولوط  إب��راه��ي��م  وإل���ى  فلسطني,  أرض  ف��ي 
إلى  هاجروا  الذين  السالم  عليهم  وموسى 
مدار  على  ظلت  التي  املباركة,  األرض  تلك 
التاريخ والسنني ساحة للصراع والتنازع على 
وعمرها  خيراتها  على  والسيطرة  ملكيتها 
التاريخي الذي يفوق 5000  سنة, هل كانت 
أن  إل��ى  العهود  تلك  خ��الل  خالية  ص��ح��راء 

احتلها اليهود في عام 1948م ؟
3 - أال يكفي تلك األرض املباركة التي تهفو 
لها القلوب شرفا وقدسية احتواؤها املسجد 

القبلتني  وأول���ى  النبي]  م��س��رى  األق��ص��ى 
بعد  اإلس��الم  في  املعظمة  املساج�د  وثالث 
الشريف,  النبوي  واملسجد  احل��رام  املسجد 
املباركة  األرض  ل��ه��ذه  ال��ع��ظ��ي��م  ف��ال��ت��اري��خ 
وما  أرضها,  على  قامت  التي  واحل��ض��ارات 
سطره الرحالة واملؤرخون واجلغرافيون عن 
من  بأنها  وكتاباتهم  كتبهم  في  األرض  هذه 
على  عمرانا  وأكثرها  ال��ش��ام  ب��الد  أخصب 
مدنها,  وقفوا على أصغر  ثم  رقعتها,  صغر 
فحدثونا عما شاهدوه فيها من زروع وثمار,  
وزروع  ثمار  م��ن  ال��ق��دس  بها  اشتهرت  فما 
ومعمار يفوق اخليال, وال تقل مدن فلسطني 
األخ����رى ع��ن ذل���ك ح��ي��ث ي��ص��ف الدمشقي 
مدينة نابلس بأنها قصر في بستان, وكذلك 
التي اشتهرت بكثرة فواكهها  أريحا والرملة 
وجمال عمرانها, وحيفا التي وصفها املقدسي 
بأنه ليس على البحر املتوسط أجمل وأكثر 

خيرات منها. 
وسهولها  فلسطني  م��دن  سائر  أليست   -  4
وج�بالها مألى بالزروع والثمار؟! أال يدحض 
ال��ك��ث��ي��ف أكذوبة  ال���زراع���ي  ال��ن��ش��اط  ه���ذا 
ال��ي��ه��ود أن��ه��م ح��ول��وا ال��ص��ح��راء إل��ى جنان, 
ويسقط مزاعمهم بأن جهودهم -منذ بداية 
بالزراعة  فلسطني  أرض  أحيت  االحتالل- 
وال��ع��م��ران, ول��ه��ذا ه��م أح��ق بها م��ن العرب 

واملسلمني؟!
طمس الهوية

5 - ملاذا ال يُذكر أن هذا الكيان الغاصب أُقيم 
وحطامهم,  الفلسطينيني  حياة  أنقاض  على 
املاليني,  بتشريد  إال  دولتهم  قامت  ما  وأن��ه 
املعالم  وتغيير  والقرى,  املنازل  آالف  وه��دم 
والتاريخية  اإلسالمية  الهوية  طمس  بهدف 
كامل  وب��دع��م  اليهودية  املغتصبات  وإق��ام��ة 
الواليات  مقدمتها  وفي  احلليفة  ال��دول  من 
من   %90 مساعداتها  تشكل  ال��ت��ي  املتحدة 
للكيان  امل��ق��دم��ة  اخل���ارج���ي���ة  امل���س���اع���دات 
اليهودي في فلسطني, وتوفر أكثر من نصف 

الناجت القومي اإلجمالي لهم على األقل.
6 - من املسلمات أن فلسطني خصبة التربة 
فبالرغم من صغر  ال��زراع��ي,  اإلنتاج  واف��رة 
والتقنية  املادية  أهلها  وإمكانيات  مساحتها 

املتواضعة, فقد كانت تنتج كميات وافرة من 
احل��ب��وب واخل��ض��راوات وال��ف��واك��ه وبخاصة 
يحظى  ك���ان  ال����ذي  الفلسطيني  ال��ب��رت��ق��ال 
في  ال��ت��ق��دم  مستوى  وح���ول  ع��امل��ي��ة,  بشهرة 
جتارة البرتقال في يافا قبل االحتالل يذكر 
)خيري أبو اجلبني( - خيري أبو اجلبني: هو 
أول مدير ملكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
في دولة الكويت عند تأسيسها عام 1964م,  
ومؤسس مدارس املنظمة فيها, وتولى رئاسة 
صندوق يافا اخليري بالكويت وأسهم بنشر 
وأصدر  املدينة,  لتلك  الفلسطيني  الفولكلور 
الكتب التالية: »مذكرات خيري أبو اجلبني«, 
والكويت«,  فلسطني  ف��ي  ح��ي��ات��ي  و»ق��ص��ة 
أب��و اجلبني  ي��اف��ا«, و»عائلة  و»ح��ك��اي��ات ع��ن 

أصولها وفروعها«.
حكايات يافا

املوسوعة  إص������دار  ف���ي  ك��ع��ض��و  وش������ارك 
الفلسطينية عام 1984م- في كتابه حكايات 
ليافا  اليهودي  االح��ت��الل  قبل  أن��ه  يافا  ع��ن 
يافا  أه����ل  ن��ص��ف  ك����ان  1948م,  ع����ام  ف���ي 
تقريبا مرتبطني بثمرة البرتقال, تلك الثمرة 
ال��ب��ي��ارة وعمال  م��ن ص��اح��ب  ب���دءاً  الذهبية 
والنجار  واملخمن  والتاجر  وامل��زارع  البرتقال 
لعملية  ال���الزم  وال���ورق  بيع اخلشب  وت��اج��ر 
والسائقني  ال��س��ي��ارات  وأص��ح��اب  التصدير 
والبحارة  امليناء  وعمال  امل��خ��ازن,  وموظفي 
وعمال نقل الصناديق إلى البواخر وأصحاب 
بثمرة  مرتبطة  جانبية  أخرى  ومهام  املطابع 
وكان  يافا  بزراعتها  امتازت  التي  البرتقال 
الشموطي  والبرتقال  ال��ع��ادي  البرتقال  من 
والكباد  الزغلول  ودم  والفالسينا  وأبو صرة 
والكلمنتينا  ف����روت  واجل���ري���ب  وال��ب��وم��ل��ي 
احللو  والليمون  أف��ن��دي  وي��وس��ف  واملندلينا 
والبرتقال  واخلشخاش  احلامض  والليمون 

الصغير والبرتقال السكري.
7 - وشهد »يوسف فايتس« وهو من املسؤولني 
اليهود األساسيني في مجال السيطرة على 
األراض���ي في فلسطني ب��اآلت��ي: »رأي��ن��ا آثار 
التي  اجل��ذور,  األصلية  الزراعية  احلضارة 
خلفها النازحون وراءهم , ولقد متلكني الهم 
من ج��راء ذل��ك, ومن ج��زاء واقعنا احلالي, 

روج الصهاينة 
األوائل في الغرب 

أن فلسطين أرض 
صحراوية قاحلة

 كانت فلسطين الدولة 
األولى في العالم 

المصدرة للبرتقال 
حسب ما جاء في تقرير 

لجنة »بيل«البريطانية
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الباقية  القرى  أم��ا  فقط,  قرية  تسعون  إال 
وعددها 385 فكانت قد دمرت«   -اخلداع– 
في  »ش��اح��اك«  وق���ال   ,31 فندلي ص  ب��ول 
ت��ق��ري��ر ل���ه: »إن ال���ق���رى  دم����رت مب���ا فيها 
املدافن  وحتى  احل��دائ��ق,  وأس���وار  منازلها, 
باملعنى  ي��ب��ق-  ل��م  ال��ق��ب��ور, بحيث  وش��واه��د 
قائماً,  واحد  حجر   – الكلمة  لهذه  احلرفي 
إن   القرى:  بتلك  الذين ميرون  للزوار  ويقال 

املنطقة كلها كانت صحراء«.
ال ش��ك أن��ه��ا ش��ه��ادة تغنينا ع��ن ط��ول بيان 
ألنها تلخص األكذوبة وتختصر الرد, فاملادة 
أو  ب��دائ��ي��ة  ل��ي��س��ت  الفلسطينية  ال��ب��ش��ري��ة 
وإمنا  يروجون,  الصهاينة  كان  كما  متخلفة 
املهارات  اكتساب  على  وق��ادرة  متقدمة  هي 
ال��الزم��ة ل��الس��ت��م��رار ف��ي ال��ع��ص��ر احلديث 

وحتت ظروف القمع والقهر.  
اخلالصة: نعم لقد اغتصب اليهود فلسطني 
وهي جنة خضراء بسهولها وجبالها ووديانها 
وقد  صحرائها,  وحتى  وبساتينها  وحقولها 
الفلسطينيني  الفالحني  من  اليهود  اقتبس 
الري  ف��ي  وتقنياتهم  ال��زراع��ي��ة  أساليبهم 
التي ال يعرف اليهود عنها شيئاً ألنهم كانوا 
محرومني من مزاولتها في أوروبا, فمن الذي 
خضراء,  جنة  إل��ى  وحولها  فلسطني  عمر 
م��ن ع��م��ر فلسطني  إن  ال��ي��ه��ود؟  أم  ال��ع��رب 
وح��ول��ه��ا إل���ى ج��ن��ة خ��ض��راء ه��م أصحابها 
األوائل  الكنعانيني  العرب  أحفاد  األصليون 

وليس اليهود كما يزعم الصهاينة. 
العالم  م��ن  قطعة  األرض  ه��ذه  إن  ون��ق��ول: 
اإلسالمي, بل هي فلذة كبده وستبقى حية 
ف��ي ن��ف��وس أب��ن��اء ه��ذا ال��دي��ن, س���واء كانت 
صحراء كما يزعمون, أم أصبحت جنانا كما 
يّدعون, إلى أن يرث الله األرض ومن عليها, 
األعداء,  إن��ك��ار  ب��ذل��ك  اعتقادنا  ي��زع��زع  ال 
واألرض  التاريخ  سراق  املعتدين  وافتراءات 
تكن  لم  فلسطني  أن  واحلقيقة  واملقدسات, 
األيام,   من  يوم  في  قاحلة  أرض��اً صحراوية 
كما زعموا –  فال هي خالية من السكان – 
وال هي صحراء قاحلة وال أهلها متخلفون, 

ولله احلمد واملنة.

مقدسة ص168, فزعم الصهاينة أن فلسطني 
قصد  زعم  قاحلة,  صحراوية  أرض  العربية 
منه كسر حاجز اخلوف لدى اليهود وإيهامهم 
لتشجيعهم  السكان  من  خالية  فلسطني  بأن 

على الهجرة إليها. 
9 - كانت فلسطني الدولة األولى في العالم 
تقرير  للبرتقال حسب ما جاء في  املصدرة 
قدمه  ال��ذي  البريطانية  امللكية  »بيل«  جلنة 
عام  حلكومته  البريطاني  املستعمرات  وزير 
اخلالية   الصحراء  أكذوبة  ودحض  1937م. 
روجيه غارودي بنقله التالي: حتى ال نضرب 
احلمضيات,  زراع����ة  ه��و  واح�����داً  م��ث��اًل  إال 
إلى  ق���دم  ال����ذي   ,Peel ت��ق��ري��ر  إن  ن��ق��ول: 
الدولة  البريطاني من قبل سكرتير  البرملان 
الذي  مت��وز  شهر  ف��ي  املستعمرات,  ل��ش��ؤون 
اك��ت��ف��ى مب��الح��ظ��ة من��و زراع����ة احلمضيات 
مليوناً  الثالثني  أن  يقدر  كان  فلسطني,  في 
الذي سيتعاظم  الشتاء  برتقال  من صناديق 
اس��ت��ه��الك��ه ال��ع��امل��ي ف���ي ال��س��ن��وات العشر 
القادمة, يوضع في املرتبة األولى من البالد 
املصدرة له في العالم, كما يلي: فسطني 15 
املتحدة 7 ماليني, إسبانيا  الواليات  مليوناً, 
5 ماليني, دول أخرى - مثل قبرص ومصر 
غارودي,  روجيه  ماليني«  ثالثة  واجلزائر.. 
الثامن,  الفصل   ,Peel بيل  تقرير  املصدر: 

الفقرة 19, ص 214. 
10 - عندما كان الباحث اليهودي »إسرائيل 
ش��اح��اك« ي��ق��وم ب��دراس��ة ف��ي ع��ام 1973م, 
اك��ت��ش��ف أن���ه ل��م ي��ب��ق م��ن أص���ل 475 قرية 
فلسطينية وقعت ضمن احلدود اإلسرائيلية 
1949م,  ع���ام  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  أعلنتها  ال��ت��ي 

فمن أين لنا بطاقات بشرية كافية ملواصلة 
وتوسيعها,  تعميقها  وملتابعة  احلضارة  هذه 
ومتى سنقدر على حشر آالف اليهود إلى هنا 
لكي يبقى اجلليل على ازدهاره وإيناعه« من 
يوميات يوسف فايتس رئيس دائرة أراضي 
إسرائيل – بتاريخ 1948/12/18. املصدر: 
الصهيونية.. احلقيقة بكاملها – البروفسور 
إسرائيل شاحاك, 1975م, الفصل اخلامس, 
التطبيق  االستيطان  كتاب  وكذلك   ,19 ص 
العملي للصهيونية – عبد الرحمن أبو عرفة 

ص15.
وعن القرى العربية واستغالل األرض من قبل 
املزارعني العرب, يقول »يوسف فايتس« في 
قابلية  فحص  استهدفت  زي��ارة  عن  يومياته 
التي  العربية,  القرى  في  اليهود  استيطان 
اضطر أهلها للجالء عنها عام 1948م »كانت 
معظم هذه القرى كبيرة ومشيدة من البيوت 
احلجرية اجلميلة, ومحاطة ببساتني الزيتون 
واحلقول املمتدة الواسعة, وهي تضطجع بني 
انبساطة السهل وسفح اجلبل, أما ما يتربع 
منها فوق السطح فهي أصغر مساحة وأقل 
الصاحلة  لألراضي  الفتقارها  وذل��ك  بيوتا 
للزراعة والنتشار األرض الصخرية فيها« . 

8 - وشهادة أخرى للزعيم الصهيوني »أشير 
غنزبرغ« وهو من أوائل املهاجرين اليهود إلى 
الثقافي  التيار  وصاحب  العربية,  فلسطني 
1891م حتت  ع��ام  في  كتب  الصهيونية,  في 
اسم مستعار هو »آحاد ها عام« أي واحد من 
العامة قائاًل: »اعتدنا أن نقول في اخلارج بأن 
أرض فلسطني شبه صحراوية ال زرع فيها وال 
أرض  على  احلصول  يشاء  من  وعلى  ض��رع, 
فليأت إليها ويأخذ ما يشاء من األرض, غير 
أن الواقع مخالف لذلك متاماً, فمن الصعب 
أن جتد في طول البالد وعرضها أرضاً بال 
فيها  امل��زروع��ة  غير  الوحيدة  واملناطق  زرع, 
ه��ي م��س��اح��ات م��ن ال��رم��ال وج��ب��ال صخرية 
بعد  الفاكهة  ب��أش��ج��ار  زراع��ت��ه��ا  املمكن  م��ن 
باللغة  الكاملة  )األعمال  آح��اد   - إصالحها« 
الطبعة  ديفير  دار  نشر  أب��ي��ب,  ت��ل  العبرية( 
الثامنة, ص 23, وانظر اخلداع على صفحات 

 فسلطين قطعة من 
العالم اإلسالمي، 

بل هي فلذة كبده 
وستبقى حية في 

نفوس أبناء هذا الدين
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ال�سلة الإخبارية

للمطالبة  األزهر  مشيخة  مبنى  أمام  املنتقبات  مئات  احتشد 
بإقالة شيخ األزهر د. أحمد الطيب، ومفتي الديار املصرية د. 
إصدارهم  بعد  اإلسالمية  البحوث  مجمع  وح��ل  جمعة،  علي 

فتاوى تعد النقاب »عادة وليس عبادة«.
وهتفت املتظاهرات »يسقط يسقط مفتي مبارك«، و»النهارده 
اختيار  ال  العلماء  انتخاب  »ن��ري��د  احل��ج��اب«،  وب��ع��ده  النقاب 

العمالء«.
ورفضت املنتقبات فتوى د. علي جمعة التي أرسلها إلى احملكمة 
دخول  مبنع  حكمها  أساسها  على  ف��أص��درت  العليا،  اإلداري����ة 
ملجمع  ك��ان  بينما  امل��ص��ري��ة،  اجل��ام��ع��ات  ام��ت��ح��ان��ات  املنتقبات 
البحوث فتوى شهيرة تؤكد أن النقاب مجرد عادة، وهي فتوى 
جلسته  عقد  أث��ن��اء  املجلس  على  الضغط  املنتقبات  أرادت 

الشهرية للتراجع عنها.
املنتقبات  إح����دى  إن  غ�����راب:  ن����زار  اإلس���الم���ي  احمل���ام���ي  وق����ال 
حول  اإلس��الم��ي��ة،  البحوث  مجمع  ع��ام  أم��ن  م��ن  فتوى  طلبت 
أنه رفض  إلى  النقاب، مشيرا  ارت��داء  حكم األئمة األربعة في 
لدى  النقاب  حكم  في  املشهور  »م��ا  إل��ى  صيغته  وغّير  ال��س��ؤال 

اجلمهور؟«.
من جانبه، أكد مصدر من داخل دار اإلفتاء أن املفتي د. علي 
جمعة مستمر في منصبه، ولن يرضخ للضغوط التي يتعرض 
التراجع عن فتواه بخصوص  أيام عدة إلجباره على  لها منذ 

النقاب.
منذ  امل��ص��ري  ال��ش��ارع  تشغل  النقاب  قضية  أن  بالذكر  جدير 
سنوات وشهدت ذروتها عندما قام شيخ األزهر الراحل د. سيد 

طنطاوي بخلع نقاب فتاة في معهد أزهري.

ردًا على فتوى تعد النقاب عادة وليس عبادة

منتقبات مصريات 
يتظاهرن مطالبات بإقالة 

المفتي وشيخ األزهر 

بعد 10 سنوات من أحداث 11 
بريطانيا  ف��ي  أع��ل��ن  سبتمبر, 
العشر  ال����س����ن����وات  ت���ل���ك  أن 
اعتناق  ش��ه��دت   2001 م��ن��ذ 
الدين  ب��ري��ط��ان��ي  أل����ف   100
اإلس��الم��ي.. فهل ك��ان من أثر 
ال����ذي وض���ع اإلسالم  ل��ل��ج��دل 
تلك  ع����ق����ب  م����ج����ه����ره  حت�����ت 
تقرير  أظ��ه��ر  فقد  األح����داث؟ 
»إندبندنت«  صحيفة  نشرته 
الذين  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ني  ع���دد  أن 
اإلسالمية  ال��دي��ان��ة  اع��ت��ن��ق��وا 
تقريباً  الضعف  مبعدل  ارتفع 

خالل العقد املاضي.
آالف  أن  ال����ت����ق����ري����ر  ووج��������د 
اإلسالم  يعتنقون  البريطانيني 
كل عام, على الرغم من االنتقاد 
والتدقيق املتزايد الذي يتعرض 
البريطانيون  امل���س���ل���م���ون  ل����ه 
الدينية  املجتمعات  مع  باملقارنة 
التي  السلبية  والصورة  األخ��رى 

عن  اإلع�����الم  وس���ائ���ل  تعكسها 
اإلسالم.

وقال تقرير مؤسسة الدراسات 
واألب�����ح�����اث )ف���ي���ث م����ات����رز(: 
الذين  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ني  ع���دد  إن 
اعتنقوا اإلسالم بلغ 100 ألف 

شخص خالل العقد املاضي.
بريطاني   1400 أن  وأض����اف 
العاصمة  اعتنقوا اإلسالم في 
لندن خالل األشهر االثني عشر 
املاضية, فيما نسبت الصحيفة 
مدير  م����وغ����ال  ف���ي���اض  إل�����ى 
مؤسسة )فيث ماترز( قوله: إن 
أسباب تزايد إقبال البريطانيني 
على اعتناق اإلسالم »يعود إلى 
ت��زاي��د احل��دي��ث ع��ن اإلسالم 
وبروزه في املجال العام, وجعل 
ال���ن���اس م��ه��ت��م��ني مب��ع��رف��ة كل 
ش��يء ع��ن ه��ذا ال��دي��ن, ويدفع 
منهم في  االهتمام قسماً  هذا 

النتيجة إلى اعتناق اإلسالم«.

100 ألف بريطاني اعتنقوا 
اإلسالم خالل العقد الماضي
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�سوريا

الغالبية  ص��دور  على  جاثم  النصيري  البعثي  والنظام  ق��رن  نصف 
السنيه في سورية الشقيقة واستخدام كل وسائل التعذيب والتنكيل 
والذل والقهر من أجل بقائه، فال حياة كرمية وال وظائف وال رواتب 

وال أمن وال استقرار بل وال عبادة يخشع فيها املصلن.
ألن العداوة دينية ولذلك فتحوا إليران كل األبواب الدخال املجوسية 
أجهزة  وانشأوا  والعصا  اجلزرة  بأسلوب  الشعب  عقيدة  على  والتأثير 
وهذا  جميعا  يفيدنا  البقاء  أن  تام  تصور  مع  النظام  ملساندة  قمعية 

الشعب عدونا جميعا.

سوريا- خاص الفرقان

فكان هذا الصراع بني احلق والباطل باللسان 
سجال  واحل���رب  والسياسة،  بالسيف  وت���ارة 

ولكن العقبى للحق والعاقبة للمتقني.
أجهزة  العالم وحجبوا  لقد عزلوا سوريا عن 
ق��ان��ون��ي��ة »نظام  ق���ي���ودا  اإلع�����ام وف���رض���وا 
الطوارئ« الذي ال يكون مع احلزب فهو ضده، 

وحزب واحد ومن غيره  يجب أن يقهر!
قال تعالى: }وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم إن استطاعوا{، فتجرد البعث عن 
فا  واحل��ص��ار  وال��وع��ي��د  بالتهديد  إنسانيته 
»دواء، أو غذاء، أو ماء، أو كساء، أو كهرباء، 

وهم أحياء«.
وشعور  مضيئة  تاريخية  بلحظة  سورية  متر 
مب��س��ؤول��ي��ة دي��ن��ي��ة ووط��ن��ي��ة وأخ��اق��ي��ة حيال 
ج��ب��اب��رة ج��ث��م��وا ع��ل��ى ص��دوره��م دون رحمة 
ال��ع��ذاب وظلم  ب��ل ساموهم س��وء  ه���وادة  وال 
واستبداد وجترعوا وال يكادوا يسيغه فلذلك 
ارادوا استخدام الوسائل املتاحة دون استخدام 
العنف للتعبير عن مطالبات حقوقية مشروعة 
تتفق مع الدين وكل املواثيق الدولية وعرضوا 
أشكال  جميع  عن  وابتدعوا  للخطر  حياتهم 

وه��ذه ممتلكاتهم  وطنهم  ه��ذا  ألن  التخريب؛ 
باحلوار  وارت��ق��وا  األم��ن  رج��ال  ول��م يستفزوا 

والنقاش عبر املواقع والفضائيات..
في  اخل��ارج��ي  التدخل  أشكال  كل  وراف��ض��ني 
ومن  ه��دف  وألي  مستوى  أي  وعلى  شؤونهم 
احلكمة  من  لديهم  ب��أن  العتقادهم  جهة  أي 
والبصيرة والشعور باملسؤولية مبا ميكنهم بعد 
أوضاعهم  تصحيح  من  وج��ل  عز  الله  توفيق 

وإصاح شؤونهم.
لقد شارك جميع السوريون في هذه املطالبات 
على اختاف طوائفهم وأعراقهم وانتماءاتهم 
كما ع��اش��وا ف��ي تاحم ووئ���ام ق��رون��ا طويلة، 

أنواع  كل  سلبهم  واحل��زب  النظام  ه��ذا  ولكن 
احلقوق واحلريات، فا عدالة وال كرامة وال 

أبجديات التنمية.
عناصر  أو  ج��م��اع��ات  أو  دول  ه��ن��اك  ليست 
الذي  ال��واق��ع ه��و  الظلم  ب��ل  مخربة وراءه���م، 
التي  القمعية  ال��ن��ظ��ام  وس��ي��اس��ات  وح��ده��م، 
الشعب  وتهميش  وال��ع��زل��ة،  التخلف  ك��رس��ت 
واملتعاون  وامل���ب���دع  وامل��ث��ق��ف  امل��ت��ع��ل��م  ال��ع��ري��ق 
إلعادة  متواضعة  ملطالب  والطالب  والصابر 
النظام ومنظوماته وأجهزته ومحاسبة  هيكلة 
حقيقية،  إصاحية  خطوات  ووض��ع  املقصر 
ولقد قابلهم النظام باإلبادة والدبابة والساح، 
الناس  وخطف  احملروقة،  األرض  سياسة  أو 
األعراض  على  واالع����داء  وتعذيبهم  وقتلهم 

واملمتلكات!!
فالصراع بني احلق والباطل إلى قيام الساعة 
العلو فوق  الباطل مستكبرون ويطلبون  فأهل 
واجلحود  املقيتة  العصبية  وعندهم  ال��ن��اس، 
بالدنيا  واغ��ت��روا  وال��ق��وة،  بالظلم  والتمسك 
وكثرة األتباع وكراهية احلق: }وأكثرهم للحق 
والكذب  واملكر  احليل  واستخدام  كارهون{، 

لقد عزلوا سوريا عن العالم 
وحجبوا أجهزة اإلعالم 
وفرضوا قيودا قانونية 
وحزب واحد ومن دونه 

يجب أن يقهر!

أساليب البعثيين 
في التصدي لمطالب الشـعب
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أحامهم  تأمرهم  }أم  فيه:  ومت���ادوا  وطغوا 
بهذا أم هم قوم طاغون{، وكونوا عاقات مع 
االحتاد السوفيتي فكانوا له خدماً مع النظام 
واتبعوا  كل جبار عنيد  أمر  واتبعوا  اإليراني، 
أهواءهم: }وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل امر 

مستقر{.
واإلسامية،  العربية  ال��دول  بسكوت  اغتروا 
الصهاينة معهم وسكوت  وراهنوا على وقوف 
أمريكا عن جرائمهم: }وغرهم في دينهم ما 

كانوا يفترون{.
ودعم إيران لهم والسوفيت في مجلس األمن 
وحزب الات وقادة حزب البعث والنصيرين، 
يوحى  واجل��ن  اإلن��س  تعالى: }شياطني  ق��ال 
حسن  الشعب  ويكفي  ب��ع��ض{،  إل��ى  بعضهم 
التوكل على الله عز وجل: }وكفى بربك هاديا 

ونصيرا{.
يهملهم، فجرائمهم  فالله عز وجل ميهلم وال 
كثيرة ومعاصيهم قبيحة ومخالفاتهم جسيمة 
أخفوا  مهما  كبيرة  وإبادتهم  بالشعب  وفتكهم 
تعالى:  ق��ال  فضائحهم،  وط��م��س��وا  احلقيقة 
وال  مجرمني{،  ك��ان��وا  بأنهم  طائفة  }ن��ع��ذب 

مواقفه  تسويغ  أو  الظالم  م��ع  ال��رك��ون  يجوز 
}فإنهم  عنه:  الدفاع  أو  ودعمه  مساندته  أو 
يومئذ في العذاب مشتركون{ وهذا الظالم ال 
ميلك لك حياة وال نشور وال يدفع عنك الضر 
وال��ع��ذاب، }ف��ت��رى ال��ذي��ن ف��ي قلوبهم مرض 
تصيبنا  أن  نخشى  يقولون  فيهم  ي��س��ارع��ون 
دائرة{ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
أنفسهم  في  أس��روا  ما  على  فيصبحوا  عنده 

نادمني.
احتجاجات  ب��داي��ة  م��ن��ذ  البعثيون  ق���ام  ل��ق��د 
عدة:  ب��أم��ور  العادلة  ومطالباتهم  السوريني 
ت��وج��ي��ه االت��ه��ام��ات إل���ى م��ص��ر ث��م احلريري 
»رئيس وزراء لبنان السابق«، ثم السعودية، ثم 
السلفيني، ثم جهات أجنبية، ثم الصهيونية، ثم 
الوهلة  منذ  وقاموا  مجاورة،  عناصر  اختراق 
األولى بحملة اعتقاالت واسعة وزج الناس في 
السجون وتعذيبهم ثم باقتحام املساجد ومنع 
للمناطق وقطع  الناس من الصاة ثم حصار 
ومنع  عنهم  والكهرباء  االتصاالت  وقطع  املاء 
التجول، ثم وضع قناصة على املارة فوق أسطح 
البنايات العالية ثم رمي جميع خزانات املياه 
ثم إرسال عناصر األمن والشبيحة إلى تعذيب 

الناس في الشوارع، ثم إرسال قوات اجليش 
والشرطة وكل عسكري يرفض األوامر يرمى 
التغطية  من  الصحافة  ومنعوا  قتيا،  وي��ردى 
كما اغلقوا احلدود وبأحكام، ثم ملا بدأت حملة 
االستقاالت من حزب البعث السوري وبلغ عدد 
مجلس  نواب  وعدد  550 شخصا  املستقيلني 
الشعب املستقلني 5 أعضاء ثم اعتقالهم. وكل 
القنوات الفضائية  إلى  من يدلي بتصريحات 
من  وال��ن��س��اء  األط��ف��ال  حتى  ينج  ول��م  يعتقل 
والتعذيب،  واالع��ت��ق��االت  ال��ش��وارع  في  القتل 
املستشفيات،  إل��ى  املصابني  وص���ول  ومنعوا 
الرصاص  الذين وصلوا أطلقوا عليهم  وحتى 
حتى املوت، ومنعوا وصول قوافل املساعدات 
إلى درعا وبانياس واملناطق األخرى التي بها 

مطالبات.
بالقرآن  باالستهزاء  األم��ن  رج��ال  بعض  ق��ام 
رمي  محاولة  عن  الدينية، فضًا  والشعارات 
السوريني  الستفزاز  األرض  على  املصاحف 
وكتابة شعارات داخل املسجد متجد بالنظام، 
وقاموا بالصد عن سبيل الله، فا أذان يرفع 
في مساجد درعا إال مسجداً صغيراً قلوبهم 

قاسية كاحلجارة أو أشد قسوة.
ولم يعتبروا مبا حدث في مصر أو تونس أو 
بغت  عندما  السابقة  لألمم  وما حدث  ليبيا، 
استكانوا  }فما  القتل..  في  وأسرفت  وطغت 
لربهم وما يتضرعون{، }ولكن قست قلوبهم 

وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون{.
ثم أثاروا الطائفية وبدؤوا يرفعون شعار البعث 
واالعتداء على  النصيرية  ثم  األسد  أسرة  ثم 
وغلظة  بالنفس  وإعجاب  غ��رور  بكل  غيرهم 

وجفاء وسوء أخاق.
وتعطيلها:  الله  بيوت  خ��راب  إل��ى  سعوا  لقد 
أن يذكر  الله  }وم��ن أظلم ممن منع مساجد 

فيها اسمه وسعى في خرابها{.
وارت��ك��ب��وا ال��ف��واح��ش واع���ت���دوا ع��ل��ى أحوال 
والفساد  والعدوان  اإلثم  في  وسارعوا  الناس 
فسادا{،  األرض  في  }ويسعون  األرض:  في 
واستغلوا النكبات واألزمات للطعن والتشكيك، 
لهم  سبحانه  وال��ل��ه  الظلم،  يستمر  ل��ن  ولكن 

باملرصاد، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

فتحوا إليران كل األبواب 
إلدخال املجوسية 

والتأثير على عقيدة 
الشعب بأسلوب اجلزرة 
والعصا وانشأوا أجهزة 
قمعية ملساندة النظام

قام بعض رجال األمن 
باالستهزاء بالقرآن والشعارات 

الدينية، فضاًل عن محاولة 
رمي املصاحف على األرض 

الستفزاز السوريني

طالب السوريون بجميع 
طوائفهم حقوقهم 

فقابلهم النظام 
بالدبابات واإلبادة
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تربية وتعليم

ال���ع���امل���ن،  رب  ل���ل���ه  احل����م����د 
خامت  على  والسالم  والصالة 
وعلى  وامل���رس���ل���ن،  األن���ب���ي���اء 
تبعهم  وم�����ن  وص���ح���ب���ه  آل�����ه 
أما  الدين،  يوم  إلى  بإحسان 
ب��ع��د: ف���إن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى خلق 
يشركوا  وال  ليعبدوه  اخللق 
ذلك  ف��ي  فتنافس  شيئًا،  ب��ه 
امل��ت��ن��اف��س��ون، واج��ت��ه��د فيه 
تعالى  وال����ل����ه  امل���ج���ت���ه���دون، 
ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا  يقول: }َواَلّ
مَلََع  َه  الَلّ َوِإَنّ  ُسُبَلَنا  ُهْم  َلَنْهِدَيَنّ
 ،)69 )العنكبوت:  ِسِنَن{  ْ اْلُ
في  باالجتهاد  ال��ن��اس  وأح��ق 
ط��ل��ب األخ������رى وال����زه����د في 

الدنيا؛ هم طلبة العلم .

قال  الهمة،  علو  أّمهما  توأمان،  والعمل  والعلم 
َرِبُّكْم  ِم��ْن  َمْغِفَرٍة  ِإلَ��ى  }َوَس��اِرُع��وا  تعالى:  الله 
ْت  أُِع����َدّ َواْلَْرُض  ��َم��َواُت  ال��َسّ َع��ْرُض��َه��ا  َوَج���نَّ���ٍة 
سبحانه:  وقال   ،)133 عمران:  )آل  ِللُْمتَِّقنَي{ 
َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  َرِبُّكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  ِإلَى  }َساِبُقوا 
 ،)21 )احل��دي��د:  َواْلَْرِض{  ��َم��اِء  ال��َسّ َك��َع��ْرِض 
اِبُقوَن  أُولَِئَك  اِبُقوَن الَسّ وقال عز وجل: }َوالَسّ
اإلمام  ق��ال  )ال��واق��ع��ة: 10، 11(،  بُ���وَن{  اْلُ���َق���َرّ
السابقون  أي:  تعالى-:  الله  –رحمه  السعدي 
في  السابقون.  هم  اخل��ي��رات،  إل��ى  الدنيا  في 
اآلخ���رة ل��دخ��ول اجل��ن��ات. أول��ئ��ك ال��ذي��ن هذا 
وصفهم، القربون عند الله، في جنات النعيم، 
في أعلى عليني، في النازل العاليات، التي ال 

منزلة فوقها.
 وص��َحّ عن رس��ول الله ] أن��ه ق��ال: »إن الله 
يحب معالي المور وأشرافها ويكره سفسافها« 
)السلسلة الصحيحة: 1627(، يقول ابن القيم 
تقف  ال  أن  الهمة  وعلو  تعالى-:  الله  –رحمه 
–أي: النفس- دون الله، وال تتعوض عنه بشيء 
سواه، وال ترضى بغيره بدال منه، وال تبيع حظها 

م��ن ال��ل��ه وق��رب��ه والن���س ب��ه وال��ف��رح والسرور 
ب��ه بشيء م��ن احل��ظ��وظ اخلسيسة  واالب��ت��ه��اج 
كالطائر  الهمم  على  العالية  فالهمة  الفانية، 
الطيور ال يرضى مبساقطها، وال  العالي على 
)مدارج  إليهم«  تصل  التي  اآلف��ات  إليه  تصل 
السالكني(، ومن عالمة كمال العقل علو الهمة، 

والراضي بالدون دنيء!!
 ولقد ضرب لنا أسالفنا أروع المثلة في علو 
جبل  بن  معاذ  فهذا  العلم،  طلبهم  في  همتهم 
–رضي الله عنه- أسلم وهو ابن ثماني عشرة 
س��ن��ة، وت��وف��ي وه��و اب��ن ث��م��ان وع��ش��ري��ن سنة، 
الله  رس��ول  ويقول  فقط،  سنوات  عشر  أسلم 
عز  ربهم  حضروا  إذا  العلماء  »إن  عنه:    [
–أي: رمية  رت��وة  أيديهم  ك��ان معاذ بني  وج��ل، 
– بحجر« )السلسلة الصحيحة: 1091(، وهذا 
عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما-، حبر 
المة، وترجمان القرآن يقول: لا توفي رسول 
الله ]، قلت لرجل من النصار: يا فالن هلَمّ 
فلنسأل أصحاب النبي ]، فإنهم اليوم كثير. 
الناس  أت��رى  بن عباس،  يا  لك  واعجباً  فقال: 

وليد دويدار

علو الهمة 
في طلب العلم

ا
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يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي 
] من ترى؟! فتركت ذلك وأقبلت على السألة 
فإن كان ليبلغني احلديث عن الرجل فآتيه وهو 
قائل - أي: وقت القيلولة - فأتوسد ردائي على 
بابه، فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج 
الله ما جاء  فيراني فيقول:  يا بن عم رسول 
بك أال أرسلت إلّي فآتيك. فأقول: أنا أحق أن 
آتيك. فأسأله عن احلديث، قال: فبقي الرجل 
حتى رآني وقد اجتمع الناس علّي ،  فقال: كان 

هذا الفتى أعقل مني.
}َوِفي  تعالى:  ال��ل��ه  ق��ول  العلم،  ط��ال��ب  ش��ع��ار 
 ،)26 )الطففني:  اْلُتَنَاِفُسوَن{  َفلَْيتَنَاَفِس  َذِلَك 
الفرج،  بقرب  لعلمه  للشدائد  صابر  فالعاقل 

واجلاهل على الضد من ذلك.
وإذا كانت النفوس كبارا

تعبت في مرادها الجسام
وعبد الله بن مسعود –رضي الله عنه-، هذا 
يقول:  علماً،  ُم��ل��ئ  ال���ذي  –الوعاء–  ال��ُك��ن��ِيّ��ف 
وال��ذي ال إل��ه غيره لقد ق��رأت ِم��ن ِف��ِيّ رسول 
الله ]  بضعا وسبعني سورة، ولو أعلم أحدا 
أعلم بكتاب الله مني تبِلَّغنيه اإلبل لتيته. صدق 
رسول الله ] إذ قال: والذي نفسي بيده لهما 

– أي: ساقيه- أثقل في اليزان من أُُحد.
 ، أخ���ي ط��ال��ب ال��ع��ل��م: ع��ل��و ال��ه��ّم��ة راي���ة اجِل����ِدّ
به  ظفر  أم��راً  رج��الن  وإذا طلب  الِنَّعِم،  وبَ���ْذُر 
العالي  التماس  ت��رك  وم��ن  م���روءًة،  أعظمهما 
بسوء الرجاء لم ينل عظيماً، وقد قيل لبعض 
احلكماء: من أسوأ الناس حاالً؟ قال: من بُعدت 
تُُه ، واتسعت أمنَيّتُُه، َوَقُصَرْت آلَتُُه ، وَقلَّْت  ِهَمّ

َمْقِدَرتُُه.
وقد قيل:

إني رأيت وقوف الاء يفس����ده
إن ساح طاب وإن لم يجِر لم يطِب

والُسد لوال فراق الرض ما افترست
والسهم لوال فراق القوس لم يصِب

والشمس لو وقفت في الفلك دائمة
للّها الناس من ع���رٍب ومن عجِم

روى اخلطيب البغدادي في كتابه الاتع اجلامع 
لخالق الراوي وآداب السامع: كان رجل يطلب 
العلم فال يقدر عليه فعزم على تركه فمر مباء 
ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الاء 
فيها فقال: الاء على لطافته قد أثر في صخرة 
على كثافتها والله لطلنب العلم فطلب فأدرك.

و لم أر في عيوب الناس عيباً
كنقص القادرين على التمام

وّد الشيطان أن يظفر منك بكبوة؛ ليْجلب عليك 
الثرى،  في  رجله  رج��اًل  فكن   . وَرْج��ِل��ِه  بَخيِْلِه 
العبيد؛  كد  ك��َدّ  وم��ن  الثريا،  في  همته  وهامة 

َم تنّعَم الحرار. تنَعّ
تعالى–  الله  –رحمه  منده  اب��ن  احل��اف��ظ  ب��دأ 
ابن عشرين سنة،  وهو  العلم  في طلب  رحلته 

ورجع وهو ابن خمس وستني سنة.
والغرب  ال��ش��رق  ال��ل��ه-: طفت  وق���ال -رح��م��ه 

مرتني.
ال حتسنب الجد متراً أنت آكله

لن تبلغ الجد حتى تلعق الصبرا
قال:  للعلم؟  شهوتك  كيف  للشافعي:  وق��ي��ل   
فتود  قبل  من  أسمعه  لم  مما  باحلرف  أسمع 
أعضائي أن لها سمعا تتنعم به مثل ما تنعمت 
به الذنان. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ قال: 
حرص اجلموع النوع في بلوغ لذته للمال. قيل: 
كيف طلبك له؟ قال: طلب الرأة الضلة ولدها 

ليس لها غيره.
على  والصبر   ، الهمة  علو  في  السلف  وصايا 

حتصيل العلم:
· قيل البن البارك: إلى متى تكتب العلم ؟ قال: 

لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد.
براحة  العلم  يُستطاع  ال  كثير:  بن  يحيى  ق��ال 

اجلسم 
قال اجلنيد: ما طلب أحٌد شيئاً بجٍدّ وصدٍق إال 

ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه.
باٌب  ال��ب��زار: أشكل علي  بن هشام  ق��ال خلف 
حتى  دره��م  أل��ف  ثمانني  فأنفقت  النحو،  م��ن 

حذقته.
قال الشافعي: حق على طلبة العلم بلوغ غاية 
جهدهم في االستكثار من العلم، والصبر على 

النية لله في  كل عارض دون طلبه، وإخ��الص 
إدراك علمه نصاً واستنباطاً، والرغبة إلى الله 

تعالى في العون عليه.
قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: 
ال��ب��الد، وصبر  بنفي االع��ت��م��اد، وال��س��ي��ر ف��ي 

كصبر اجلماد، وبكور كبكور الغراب.
قال ابن اجلوزي: من أنفق عصر الشباب في 
العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما 
ما  ي��رى  وال  جمع،  ما  بتصنيف  ويلتُذّ  غ��رس، 
ما  إلى  باإلضافة  البدن شيئاً  لذات  يفقد من 
يناله من لذات العلم، هذا مع وجود لذاته في 

الطلب الذي كان تأمل به إدراك الطلوب.
قال شيخ اإلسالم: إمنا تنال اإلمامة في الدين 

بالصبر واليقني.
قال ابن قدامة القدسي:  وينبغي له –لطالب 
العلم- قطع العالئق الشاغلة، فإن الفكرة متى 
توزعت قصرت عن إدراك احلقائق ، وقد كان 

السلف يؤثرون العلم على كل شيء .
متى  إل��ى  التستري:  الله  عبد  ب��ن  سهل  ُسئل 
حتى ميوت،  ق���ال:  ؟  احل��دي��ث  ال��رج��ل  يطلب 

ويصب باقي حبره في قبره.
قال أبو موسى بن احلافظ عبد الغني القدسي 
عند موته: ال تضيعوا هذا العلم الذي قد تعبنا 

عليه.
بن حنبل: رحلت في طلب  أحمد  اإلم��ام  ق��ال 
العلم والسنة إلى الثغور، والشامات، والسواحل، 
وال���غ���رب ، واجل���زائ���ر ، وم��ك��ة ، وال��دي��ن��ة ، 
واحلجاز ، واليمن ، والعراقني جميعاً، وفارس، 
وخراسان ، واجلبال والطراف، ثم عدت إلى 
بيت  في  فكنت  الكوفة  إل��ى  وخرجت   ، بغداد 
حتت رأسي لبنة - وسادة - فحممت ، فرجعت 
إلى أمي - رحمها الله - ولم أكن استأذنتها، 
ولو كان عندي تسعون درهماً كنت رحلت إلى 
جرير بن عبد احلميد في الري ، وخرج بعض 
يكن  ل��م  لن��ه  اخل���روج  ميكنني  ول��م  أصحابنا 
الله:  اب��ن اجل���وزي رحمه  عندي ش��يء. وق��ال 
طاف اإلمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتني حتى 

جمع السند.
قال اإلمام الشافعي:

أَخي لَن تَناَل الِعلَم ِإاّل ِبِستٍَّة
َسأُنبيَك َعن تَفصيِلها ِبَبياِن

َذكاءٌ َوِحرٌص َوِاجِتهاٌد َوبُلَغٌة
َوُصحَبُة أُستاٍذ َوطوُل َزماِن

من أنفق عصر 
اشباب في العلم 

فإنه في زمن 
الشيخوخة يحمد 

جني ما غرس وإنما 
تنال اإلمامة في 

الدين بالصبر واليقين
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تربويات

الناس مخالفن  هذه كلمات مقتطفة من واقع احلياة ملنكرات يقع فيها بعض 
بذلك شرع الله، ومتادوا فيها  حتى صار املعروف منكرًا واملنكر معروفًا والسنة 
بدعة والبدعة سنة، ونشأ فيها الصغير وهرم عليها الكبير، نشأ فيها الصغير 
أّنه ال شيء فيها  وخالطها واستمر عليها بعضهم واستمرأها وشب عليها وظن 
وهرم عليها حتى مات، فأردت بكلماتي هذه أن أحذر منها معذرًة إلى الله تعالى 
ولعّلهم يتقون، فإذا كان اجلاهل يجهل والعالم يسكت فمتى ينتشر العلم وتقام 
حجة الله على عباده، كما يروى عن االمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال:  
ة البن  ْرِعَيّ إذا سكت العالم تقية واجلاهل يجهل فمتى يظهراحلق »اآْلَداب الَشّ
مفلح«، فال يحتج بعد ذلك محتج بأنه لم يعلم أن ذلك الشيء منكر أو كفر وشب 
عليه وشاب،  فسأشير إلى بعضها  إشارة حتى ال أطيل  ومن أراد التفصيل فعليه 

الرجوع إليها في مظانها، فأقول وبالله التوفيق :

بقلم: خالد بن صالح الغيص )�(
وكدر فى أفهامهم ومحق في عقولهم وعمتهم 
فيها  رب��ي  حتى  عليهم  وغلبت  األم���ور  ه��ذه 
الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكراً. 
انتهى بتصرف، نعم!! كم من مسلم ولد ونشأ 
في بعض بالد املسلمني وحتاكم إلى محاكمها 
ولم يشعر أنها حتكم بغير ما أنزل الله، بل لم 
يخطر على باله أن هناك مخالفة لشرع الله 
بل لم يخطر على باله أن هناك حكماً لله بني 
ذلك  ونشأ على  إليه  نتحاكم  أن  عباده يجب 
وتربى عليه منذ الصغر حتى أدركه الكبر،  بل 
إذا قرأ اآليات التي جاء فيها خطورة احلكم 
بغير ما أنزل الله ظنها نزلت في قوم آخرين،  
قال ابن القيم في مداج السالكني )343/1(: 
ولكن  ونظائرها  أمثالها  من  مملوء  وال��ق��رآن 
الواقع حتته  بدخول  يشعرون  ال  الناس  أكثر 
ق��وم قد  ن��وع وف��ي  ف��ي  ل��ه ويظنونه  وتضمنه 
خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً، وهذا هو الذي 
يحول بني القلب وبني فهم القرآن، ولعمر الله 
هو  من  ورثهم  فقد  خلوا  قد  أولئك  ك��ان  إن 
القرآن  وتناول  دونهم  أو  منهم  شٌر  أو  مثلهم 

واعتقدوا  إليهما  واحملاكمة  والسنة  الكتاب 
عدم االكتفاء بهما وعدلوا إلى اآلراء والقياس 
واالستحسان وأقوال الشيوخ )1( عرض لهم 
من ذلك فساد في فطرهم وظلمة فى قلوبهم 

أواًل:  احلكم بغير ما أنزل الله:  
قال ابن قيم اجلوزية -رحمه الله- في كتابه 
الناس عن حتكيم  أع��رض  ملا   :)48( الفوائد 

ما نشأ فيها الصغير وهرم 
عليها الكبير

تربويات

)�( إمام وخطيب بوزارة األوقاف
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لهم كتناوله ألولئك، ولكن األمر كما قال عمر 
بن اخلطاب رضي الله عنه: إمنا تنقض عرى 
اإلسالم عروة عروة إذا نشأ في اإلسالم من 
يعرف  لم  إذا  ألن��ه  وه��ذا  اجلاهلية،  يعرف  ال 
اجلاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه، وقع 
إليه وصّوبه وحّسنه وهو ال  وأق��ره ودع��ا  فيه 
يعرف  أنه هو الذي كان عليه أهل اجلاهلية 
بذلك  فينقض  دون��ه  أو  منه  أو شر  نظيره  أو 
املعروف منكراً  عرى اإلسالم عن قلبه ويعود 
بدعة،  والسنة  سنة  والبدعة  معروفاً  واملنكر 
ويكفر الرجل مبحض اإلميان وجتريد التوحيد 
ويبدع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة األهواء 
وال��ب��دع، وم��ن له بصيرة وقلب حي ي��رى ذلك 
عياناً والله املستعان. انتهى بتصرف، وال مزيد 
على كالم هذا العالم اجلليل -رحمه الله -فال 
بد أن يؤمن املسلم ويعتقد أن الدين كله لله، 
قال الله تعالى: }َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة 
مِبَا  اللََّه  َفِإَنّ  انْتََهْوا  َفِإِن  ِللَِّه  ُكلُُّه  يُن  الِدّ َويَُكوَن 
من  فاحلكمة   ،)39 )األنفال:  بَِصيٌر{  يَْعَملُوَن 
اجلهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله واألمر 
باملعرف والنهي عن املنكر وكل شرائع اإلسالم 
كلمة  تكون  وأن  لله  كله  ال��دي��ن  يكون  أن  ه��ي 
واالستسالم  احلكم  يكون  وأن  العليا  الله هي 
الطبري-  قال  وح��ده،  لله  والطاعة  واالنقياد 
رحمه الله- في تفسيره : ويكون الدين لله أي 
خالصة  لله  كلها  والعبادة  الطاعة  تكون  حتى 
شيخ  ق��ال  يسير،  بتصرف  انتهى  غيره.  دون 
الله- في مجموع  تيمية -رحمه  ابن  اإلس��الم 
الفتاوى ) 544/28(: فاّن الله يقول فى القرآن 
}وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله{ والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين 
القتال حتى يكون  الله وجب  لله وبعضه لغير 
}يََأيَُّها  تعالى:  الله  قال  ولهذا  لله؛  كله  الدين 
بَا  الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الِرّ
ِإْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي َفِإْن لَْم تَْفَعلُوا َفْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن 
اللَِّه َوَرُسوِلِه{ )البقرة: 278-279(، وهذه اآلية 
نزلت فى أهل الطائف ملا دخلوا في اإلسالم 
والتزموا الصالة والصيام لكن امتنعوا من ترك 
الربا فبني الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا 
لم ينتهوا عن الربا، والربا هو آخر ما حرمه 
الله وهو مال  يؤخذ برضا صاحبه، فاذا كان 
جهادهم  يجب  ورس��ول��ه  لله  محاربني  ه���ؤالء 
فكيف مبن يترك كثيرا من شرائع اإلسالم أو 

اكثرها كالتتار.... انتهى، وهذا هو معنى قوله 
ْساَلُم{ )سورة  يَن ِعنَْد اللَِّه اإْلِ تعالى: }ِإَنّ الِدّ
آل عمران: 19(، قال الطبري في تفسير هذه 
اآلية: فإْذ كان ذلك كذلك، فتأويل قوله: }إّن 
التي  الطاعَة  إَنّ  اإلس��الم{:  الله  عند  الّدين 
هي الطاعة عنده، الطاعُة له، وإقرار األلسن 
له  وانقياُدها  وال��ّذل��ة،  بالعبودية  له  والقلوب 
بذلك،  له  وتذلُّلها  ونهى،  أمر  فيما  بالطاعة 
عنه،  ان��ح��راف  وال  عليه،  استكبار  غير  م��ن 
دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودة 
قريش  كفار  استكبر  ولهذا  انتهى،  واأللوهة. 
منها  الله«؛ ألنهم فهموا  إال  إله  »ال  عن قول 
قال  كما  وح��ده  لله  واالنقياد  اإلذع��ان  معنى 
تعالى: }ِإنَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل لَُهْم اَل ِإلََه ِإاَلّ اللَُّه 
يَْستَْكِبُروَن{ )الصافات: 35(، فاليجوز احلكم 
إلى محاكم  التحاكم  يجوز  وال  أنزل  ما  بغير 
حتكم بالقوانني الوضعية، قال الشيخ ابن باز 
رحمه الله:  من عبد العزيز بن عبد الله بن 
امل��ك��رم ه��� ع. م. سلمه  إل��ى حضرة األخ  ب��از 
الله. سالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، 
)أجاب عنه سماحته برقم 21635/ 2 وتاريخ 
استفتائك  إل��ى  فأشير  ه���.(:   1407  /8  /1
برقم  واإلفتاء  العلمية  البحوث  ب��إدارة  املقيد 
ال��ذي تسأل  ه�  وتاريخ 6/ 6/ 1407   2151
فيه عن حكم املتحاكم إلى من يحكم بالقوانني 
الوضعية إذا كانت احملاكم في بلده كلها حتكم 
بالقوانني الوضعية وال يستطيع الوصول إلى 

حقه إال إذا حتاكم إليها هل يكون كافراً؟

ذل��ك ال يكون  إل��ى  إذا اضطر  بأنه  وأف��ي��دك 
كافراً، ولكن ليس له أن يتحاكم إليها إال عند 
الضرورة إذا لم يتيسر له احلصول على حقه 
إال بذلك وليس له أن يأخذ خالف ما يحله 

الشرع املطهر.
وفق الله اجلميع ملا فيه رضاه والسالم عليكم 
إلدارات  العام  الرئيس  وبركاته.  الله  ورحمة 
واإلرشاد.  والدعوة  واإلفتاء  العلمية  البحوث 

مجموع فتاوى ابن باز ) 20 / 173(. 
وال��دار اآلخرة  الله  ال��ذي يرجو  فعلى املسلم 
والطاعة  واحلكم  الدين  أن  ويعتقد  يؤمن  أن 
فال  تعالى؛  لله  كله  واالس��ت��س��الم  واالن��ق��ي��اد 
كما  الله  ش��رع  لغير  والتحاكم  احلكم  يجوز 
َحتَّى  يُ��ْؤِم��نُ��وَن  اَل  َوَرِبّ�����َك  }َف���اَل  تعالى:  ق��ال 
يَِجُدوا ِفي  اَل  ثَُمّ  بَيْنَُهْم  َشَجَر  ِفيَما  ُموَك  يَُحِكّ
ا َقَضيَْت َويَُسِلُّموا تَْسِليًما{  أَنُْفِسِهْم َحَرًجا مِمَّ
)سورة النساء: 65(، وقال أيضاً:  }َوَم��ْن لَْم 
الَْكاِفُروَن{  ُهُم  َفأُولَِئَك  اللَُّه  أَنَْزَل  مِبَا  يَْحُكْم 
)سورة املائدة: 44(، وقال جل وعال ذاماً أهل 
الكتاب: }أَلَْم تََر ِإلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيًبا ِمَن 
بَيْنَُهْم  ِلَيْحُكَم  اللَِّه  ِكتَاِب  ِإلَى  يُْدَعْوَن  الِْكتَاِب 
َذِلَك  ُم��ْع��ِرُض��وَن  َوُه��ْم  ِمنُْهْم  َف��ِري��ٌق  يَتََولَّى  ثُ��َمّ 
نَا النَّاُر ِإاَلّ أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت  َسّ ِبَأنَُّهْم َقالُوا لَْن َتَ
ُهْم ِفي ِديِنِهْم َما َكانُوا يَْفتَُروَن َفَكيَْف ِإَذا  َوَغَرّ
َيْت ُكُلّ نَْفٍس َما  َجَمْعنَاُهْم ِلَيْوٍم اَل َريَْب ِفيِه َوُوِفّ
آل عمران:  )سورة  يُْظلَُموَن{  اَل  َوُهْم  َكَسَبْت 

.)25-23
ثانيًا: مسألة التأريخ:

ُهوِر ِعنَْد اللَِّه  الُشّ ةَ  قال الله تعالى: }ِإَنّ ِعَدّ
اثْ��نَ��ا َع��َش��َر َش��ْه��ًرا ِف��ي ِك��تَ��اِب ال��لَّ��ِه يَ���ْوَم َخلََق 
َذِلَك  ُح��ُرٌم  أَْربَ��َع��ٌة  ِمنَْها  َواأْلَْرَض  ��َم��َواِت  ال��َسّ
أَنُْفَسُكْم  ِفيِهَنّ  تَْظِلُموا  َف��اَل  ��ُم  الْ��َق��ِيّ ي��ُن  ال��ِدّ
ًة  َكاَفّ يَُقاِتلُونَُكْم  َكَما  ًة  َكاَفّ امْلُْشِرِكنَي  َوَقاِتلُوا 
)التوبة: 36(،  امْلُتَِّقنَي{  َمَع  اللََّه  أََنّ  َواْعلَُموا 
قال الشيخ ابن عثيمني رحمه الله: الواقع أن 
التوقيت باألهلة هو األصل لكل البشر، هذا 
هو األصل، اقرأ قول الله تعالى: }يَْسَألونََك 
 } ِجّ َواحْلَ ِللنَّاِس  َمَواِقيُت  ُقْل ِهَي  اأْلَِهلَِّة  َعِن 
الله  قول  واق��رأ  كلهم،  للناس  )البقرة:189( 
ُهوِر ِعنَْد اللَِّه اثْنَا َعَشَر  ةَ الُشّ تعالى: }ِإَنّ ِعَدّ
َمَواِت  ِف��ي ِك��تَ��اِب ال��لَّ��ِه يَ���ْوَم َخ��لَ��َق الَسّ َش��ْه��راً 
)التوبة:36(  ُح���ُرٌم{  أَْربَ��َع��ٌة  ِمنَْها  َواأْلَْرَض 
ولهذا  بالهاللية؛  فما هذه األشهر؟ األشهر 

احلكمة من اجلهاد في 
سبيل الله والدعوة إلى الله 
واألمر باملعرف والنهي عن 
املنكر وكل شرائع اإلسالم 
هي أن يكون الدين كله لله

من عقيدة أهل 
السنة واجلماعة 

املواالة واملعاداة في 
الله، واحلب في الله 

والبغض في الله
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تربويات

أعني  والسالم  الصالة  عليه  النبي  فسرها 
القعدة،  وذو  مضر،  رج��ب  بأنها:  األرب��ع��ة، 
وذو احلجة، ومحرم، هذا هو األصل، وهذه 
شهور  اآلن  الناس  أي��دي  بني  التي  الشهور 
وهمية، ليست مبنية على أساس، ولو كانت 
بروجاً لكان لها أساس، البروج واضحة في 
السماء ومعروفة جنومها وأوقاتها، لكن هذه 
الوهمية ما لها أساس إطالقاً بدليل بعضها 
يكون ثمانية وعشرين، وبعضها يكون واحداً 
انتهى  األص��ل.  على  مبنية  ليست  وثالثني، 
بتصرف من لقاء الباب املفتوح )169(، فالله 
تعالى في حكمه وقدره وشرعه جعل التأريخ 
باألشهر القمرية هو األصل لكل البشر كما 
في اآليات السابقة وأكد ذلك بعدة مؤكدات 
لغوية ومعنوية منها: أوالً: ب� )إّن( التي تدل 
ع��ل��ى ال��ت��وك��ي��د، ث��ان��ي��اً: )ع��ن��د ال��ل��ه( أي في 
قضائه وقدره، ثالثاً: )في كتاب الله( أي في 
السموات  خلق  )يوم  رابعاً:  القدري،  حكمه 
خامساً:  اخلليقة،  ب��دء  عند  أي  واالرض(  
املستقيم  ال��دي��ن  أي  ال��ق��ي��م(  ال��دي��ن  )ذل���ك 
واحلساب الصحيح - راجع تفسير السعدي 
وغيره -  و كما قلت في أوالً!! كم من مسلم 
نشأ في بالد املسلمني وهو ال يعرف األشهر 
القمرية ناهيك عن أن يؤرخ بها، بل لم يخطر 
بالد  ف��ي  نشأ  ألن��ه  بها؛  ي��ؤرخ  أن  باله  على 
ال تستخدم األشهر القمرية العربية إال في 
رمضان واحلج ، ووجد أغلب الناس  - وفي 
بعض بالد املسلمني »الكل« - ال يستخدمون 
األشهر القمرية وال يؤرخون بها حتى علماء 
سألت  ف���اذا  ال��ع��ل��م،  وطلبة  منهم  الشريعة 
؟  ول��دت  أو متى  ؟  أحدهم مثاًل كم عمرك 
فال يجيبك إال باألشهر والسنوات الشمسية 
، فظن هذا املسلم العامي أن األشهر العربية 
اليراد بها إال الصيام واحلج فقط أو البركة، 
ال أنها األصل الذي جعله الله تعالى للتأريخ 
في  فنشأ  السابقة،  اآلي��ات  في  بنا  م��ّر  كما 
ذلك وهرم عليه، وساعد على ذلك الهجمة 
اإلسالمي  ال��ع��ال��م  يعيشها  ال��ت��ي  التغريبية 
العالم واجلاهل  فإذا سكت  للغرب،  وتقليده 
قوة  وال  ح��ول  وال  احل��ق  يتبني  فمتى  يجهل 
الله  إل��ى حكم  ب��د م��ن ع���ودة  ف��ال  بالله،  إال 

وشرعه في جعل األشهر القمرية هي األصل 
في التأريخ قبل أن يطول بنا األمد فننسى 
ه��ذا األص��ل، وم��ن احتاج أن ي��ؤرخ بالتأريخ 
واالختصاص  احل��اج��ة  أه���ل  م��ن  الشمسي 
فليكن رديفاً للتأريخ القمري وتابعاً له، وليكن 
قاصراً عليهم ال أن يُعمم على كل الناس)2(، 

ولنستعن بالله على ذلك وال نعجز.
    وقبل أن أختم:

     فقد ظهرت في األون��ة األخيرة -بسبب 
الهجمة التغريبية وعصر العوملة كما يقولون-  
ما أخشى إن طال بالناس زمان ظنوا أنها من 
العادات املباحة واجلائزة ديناً وشرعاً فينشأ  
ويعتادها  الكبير  عليها  ويهرم  الصغير  فيها 
باختصار  وهي  منها،  أحذر  أن  فأود  الناس، 

كالتالي:-
تعالى:  ال��ل��ه  ق���ال  ال��ك��اف��ري��ن:  م����واالة   -1
الَْيُهوَد  تَ��تَّ��ِخ��ُذوا  اَل  آَم��نُ��وا  الَّ��ِذي��َن  }يَ��َأيُّ��َه��ا 
َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء بَْعُضُهْم أَْوِلَياءُ بَْعٍض َوَمْن 
يَْهِدي  اَل  اللََّه  ِإَنّ  ِمنُْهْم  َفِإنَُّه  ِمنُْكْم  يَتََولَُّهْم 
امِلِنيَ{ )سورة املائدة: 51(، وقال  الَْقْوَم الَظّ
جل وع��ال أي��ض��اً:  يَ��َأيُّ��َه��ا الَّ��ِذي��َن آَم��نُ��وا اَل 
امْلُْؤِمِننَي  ُدوِن  ِمْن  أَْوِلَياَء  الَْكاِفِريَن  تَتَِّخُذوا 
ُسلَْطاًنا  َعلَيُْكْم  ِل��لَّ��ِه  َعلُوا  جَتْ أَْن  أَتُ��ِري��ُدوَن 
أهل  عقيدة  فمن   ،)144 )النساء:  ُمِبيًنا 
السنة واجلماعة املواالة واملعاداة في الله، 
وكثيٌر  الله،  في  والبغض  الله  في  واحل��ب 
أبغض  من  يحبون  -ال��ي��وم-  املسلمني  من 
الله، ويبغضون من أحب الله، ويوالون من 

زالت  الله،  وال��ى  ويعادون من  الله،  ع��ادى 
ن��ف��وس هؤالء  م��ن  وال��ب��راء  ال���والء  عقيدة 
ال��ن��اس »ب��اخ��ت��ص��ار وت��ص��رف م��ن دروس 
بالناس  طال  إن  فأخشى  املنجد«،  للشيخ 
زمان يوالي بعضهم الكافر ويعادي املؤمن، 
فينشأ الصغير في ذلك اخللط في عقيدة 

الوالء والبراء ويهرم عليها الكبير.
2- خروج املرأة: وعملها واختالطها مع الرجال 
وكأن ذلك ال محذور فيه وال ضوابط له في 
كالرجل  امل��رأة  فتصبح  العاملني،  رب  شريعة 
والَج��ة من غير ضوابط شرعية وال  خَراجة 
احلرية  بحجة  نكير  وال  عليها  للرجل  قوامة 
واملساواة، فينشأ في ذلك الصغير ويهرم عليه 

الكبير.
3- استخدام األرقام اإلجنليزية: بحجة واهية 
أن األرقام املستخدمة أصلها هندي، وقد جاء 
في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في اململكة 
للمجمع  الثالث   وال��ق��رار  السعودية  العربية 
العالم اإلسالمي عدم  التابع لرابطة  الفقهي 
برسم  العربية  األرق���ام  رس��م  استبدال  ج��واز 
األرقام املستعملة في أوروبا، فيعتادها الناس 

وينشأ في ذلك الصغير ويهرم عليه الكبير.
وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله أعلم

احلاشية:
)1( قلت: هذا في زمانه أما في زماننا فأقوال 

الشيوخ والقانونيني والفرنسيني وغيرهم.
)2( كما جاء في فتوى الشيخ ابن عثيمني في 

لقاء الباب املفتوح )169(. 
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ومصادرتها؛ ملنع ارتكاب اجلرائم الدموية.
- كما نطالب مبحاكمة عاجلة سريعة للمشتركني 
العقوبة  وإن����زال  ح��ق،  بغير  ال��دم��اء  ف��ي سفك 

الرادعة مَبن تثبت إدانته.
على  حتافظ  أن  االجت��اه��ات  جميع  ونناشد   -
يرونه  م��ا  أخ��ذ  محاولة  وع���دم  ال��دول��ة،  سلطة 
حق لهم بأنفسهم؛ ألن ذلك يؤدي إلى الفوضى، 
ر كذلك ِمن أي تصرف دون الرجوع ألهل  ونحِذّ

العلم.
وسائر  رخ��اء  مطمئنة  آمنة  مصر  احفظ  اللهم 

بالد املسلمني.
الدعوة السلفية باإلسكندرية

كما وافق عليه أيًضا:
فضيلة الشيخ/ محمد عبد املقصود.

فضيلة الشيخ/ محمد حسان.
فضيلة الشيخ/ صفوت حجازي.

فضيلة الشيخ/ محمد عبد السالم.

إمنا  املشكالت  ه��ذه  ملثل  ال��ع��الج  أن  ون��ؤك��د   -
هو في بسط سلطة الدولة على جميع األماكن 
واألفراد، وأال يكون أحد فوق املساءلة القضائية 
على ما يُرتكب ِمن مخالفات، وضرورة التخلص 
ِمن ممارسات »النظام السابق« الذي أشعل نار 
ليس  مصريني جلهات  مواطنني  بتسليم  الفتنة 

لها حق احتجازهم.
ب���ض���رورة ج��م��ع األسلحة  م���ج���دًدا  - ون��ط��ال��ب 
-خاصة النارية- ِمن جميع َمن ليست له صفة 
املساجد  تفتيش  وض��رورة  حملها،  في  شرعية 
األسلحة  ع��ن  للبحث  وامل��ؤس��س��ات؛  والكنائس 

موقف  ال���س���ل���ف���ي���ة«  »ال�����دع�����وة  وت��س��ت��ن��ك��ر   -
»السلفية«،  باسم  يزُجّ  الذي  املغرض«  »اإلع��الم 
ِمن صنعهم،  ليست  مشكالت  في  و»السلفيني« 
وال توجيههم، وال منهجهم في الدعوة إلى الله 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، واالجتهاد في نفع 

املجتمع، واحلِضّ على سالمة أفراده.
- نؤكد ِمن جديد: خطورة االستقواء باخلارج، 
شؤون  في  األجنبي  بالتدخل  املطالبة  وجرمية 
مصر؛ فأبناء مصر قادرون على حل مشكالتهم 
ال��ب��الد على  أب��ن��اء  ب��أن��ف��س��ه��م، وح��م��اي��ة جميع 

اختالف أديانهم.

فتستنكر  بعد؛   أما  الله،  رسول  على  والسالم  والصالة  لله،  احلمد 
»الدعوة السلفية« األحداث الدامية التي وقعت ب�»إمبابة« ِمن سفٍك 
ِمن  ر  وحتِذّ وغيرها،  النارية،  لألسلحة  واستعمال  املعصومة،  للدماء 
السلمي  التعايش  أهمية  على  وتؤكد  الفتنة،  هاوية  إلى  البالد  دفع 

بن املسلمن واألقباط الشركاء في الوطن.

بيان من الدعوة السلفية حول أحداث إمبابة

الداعية  ح��س��ان  م��ح��م��د  ال��ش��ي��خ  ق���ال 
اآلن مبرحلة  إن مصر تر  اإلسالمي: 
ح���رج���ة ال ت��خ��ف��ى ع��ل��ى أح�����د، وه���ذه 
اخلطاب  ي��ك��ون  أن  ت��ق��ت��ض��ي  امل��رح��ل��ة 
الدعوي واضحا ال يعرف املجامالت أو 
التدليس، ويجب أن يرتكز على أولويات 
ليعلم كل واحد دوره ومسؤوليته،  عدة، 
في  الربانية  إحياء  املقدمة  في  ويأتي 
القلوب، وجتديد اإلميان، وربط القلوب 
م��ا وقع  إل��ى أن  بالله ج��ل وع��ال، الفتا 
ربانية،  صناعة  ك��ان  مصر  أرض  على 
وليس بفضل أحد، أو طائفة، وإمنا هو 
استجابة لدعاوى املظلومني املسجونني، 
ألقاها في  التي  كلمته  ذلك خالل  جاء 

مؤتر: »معا من أجل مصر«، الذي نظمته 
جماعة اإلخوان والدعوة السلفية باجليزة. 
وأضاف حسان أن اخلطاب الديني يجب أن 
يكون مطمئنا لآلخرين، للمسلمني وغيرهم، 
للمسلمني  ملكا  ليست  مصر  أن  إلى  الفتا 
فقط، ويجب أن يسود العدل بني املسلمني 
وغيرهم، فاإلسالم هو األصل، ومصر دين 
اإلسالم، ووجه كلمته لألقباط قائال: أنتم 
لستم بحاجة لالستقواء باخلارج؛ ألن ديننا 
أكبر  م��ن  ال��ذم��ي  فقتل  بحمايتكم،  يلزمنا 
اجلرائم، ونحن ال نقبل بإهانة القبطي قط، 
مشيرا إلى أن ديننا يعلمنا أال نكره اآلخرين 

على الدخول في اإلسالم.

محمد حسان: مصر ليست ملكًا للمسلمين فقط 
واإلسالم يلزمنا بحماية األقباط وأال نقبل بإهانتهم

جماعة أنصار السنة 
المحمديةتدين بشدة 

األحداث البشع وسفك الدماء
نبينا  على  والسالم  والصالة  وح��ده،  لله  احلمد 

محمد وآله وصحبه .
احملمدية  السنة  أن��ص��ار  جماعة  ف��إن  ب��ع��د:  أم��ا 
مبصر تدين بشدة األح��داث البشعة التي وقعت 
النارية  في إمبابة، التي استعملت فيها األسلحة 
ث��م وق��ع ج��راءه��ا سفك للدماء،  وغ��ي��ره��ا، وم��ن 

وترويع لآلمنني .
إل��ى فنت  البالد  وكذلك حت��ذر اجلماعة من دف��ع 
األخضر  على  تأتي  وق��د  وال��ب��الد،  بالعباد  تضر 
واليابس وتهلك احلرث والنسل. كما ترفض التهييج 
اإلعالمي املغرض ضد اإلسالم وأهله بالزج باسم 
)السلفيني( في كل فتنة تقع، واستعمالهم )فزاعة( 

لصد جمهور املسلمني عنهم.
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استكمااًل ملا جاء في املقال السابق في العدد املاضي من اآليات البينات والدالالت 
الباهرات على حث املسلمن واملسلمات على كسب احلسنات ودفع السيئات: فعلى 
الرغم من البيان والتبيان والوعد والوعيد جند أن هناك من يختار الذي يُضر 
ويترك ويدع ما ينفع، ويندفع بال تريث ويقع في الشهوات والشبهات حتى يصل 
قد  العمر  وسفينة  غربت،  قد  الشمس  أن  يجد  يفيق  أن  أراد  وإذا  التهلكة،  إلى 

غرقت في األوهام واألوحال، ودهمه الظالم، وأحاطت به الهوام.
ومن آيات التمييز  اآليات احملكمات في قول الله 
ُقوا  تََفَرّ َوال  َجِميًعا  اللَِّه  ِبَحبِْل  }َواْعتَِصُموا  تعالى: 
َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعلَيُْكْم ِإْذ ُكنْتُْم أَْعَداًء َفَألََّف بَْيَ 
َشَفا  َعلَى  َوُكنْتُْم  ِإْخَواًنا  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحتُْم  ُقلُوِبُكْم 
ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأنَْقَذُكْم ِمنَْها َكَذِلَك يبينِّ اللَُّه لَُكْم 

آيَاِتِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن{ )آل عمران: 103(.
جاء في التفسير: أي تعلقوا بأسباب الله جميعا، 
الله الذي أمركم به، وعهده الذي  ومتسكوا بدين 
إليكم من األلفة واالجتماع  إليكم في كتابه  عهده 
السبب  الله؛ فإنه  والتسليم ألمر  كلمة احلق  على 
اخلوف  وزوال  واحلاجة،  البغية  إلى  يوصل  الذي 
وال��ن��ج��اة م��ن اجل���زع وال���ذع���ر، وق��ي��ل: ح��ب��ل الله: 
الشياطي،  حت���ُض���ره  ال���ص���راط  وإن  اجل��م��اع��ة، 
يناُدون: يا عبد الله هلم هذا الطريق! ليصدوا عن 
لعباده - وهو عز  الرباني  النداء  لكن  الله،  سبيل 
وجل يرضى لهم االميان ويكره لهم الكفر - عليكم 
الله،  كتاب  هو  الله  وحبل  الله،  بحبل  باالعتصام 
أب��ي سعيد اخل��دري قال:  وج��اء في احلديث عن 
قال رسول الله]: »كتاب الله هو حبل الله املمدود 
من السماء إلى األرض«. وقال آخرون: بل ذلك هو 

إخالص التوحيد لله. 
تفرقوا{  }وال  التفرق:  ع��ن  تعالى  الله  نهي  أم��ا 
فيعني جل وعال: وال تتفرقوا عن دين الله وعهده 
الذي عهد إليكم في كتابه من االئتالف واالجتماع 
على طاعته وطاعة رسوله] واالنتهاء إلى أمره، 
وأن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة، وحذركموها، 
ونهاكم عنها، ورضي لكم السمع والطاعة واأللفة 
لكم،  الله  رضي  ما  ألنفسكم  فارضوا  واجلماعة، 
ق��ال: قال رسول  وج��اء في حديث أنس بن مالك 

إحدى  على  افترقت  إس��رائ��ي��ل  بني  »إن  ال��ل��ه]: 
اثنتي  على  ستفترق  أمتي  وإن   ، فرقة  وسبعي 
قال  واح����دة«.  إال  ال��ن��ار  ف��ي  كلها  ف��رق��ة  وسبعي 
: فقيل: يا رس��ول الله، وم��ا ه��ذه ال��واح��دة؟ قال: 
فقبض ي���ده وق����ال: »اجل��م��اع��ة«، وك��م��ا ق��ي��ل في 
واجلماعة  بالطاعة  عليكم  الناس  أيها  »ي��ا  ذل��ك: 
تكرهون  ما  وإن  ب��ه،  أم��ر  ال��ذي  الله  حبل  فإنهما 
في اجلماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في 
به  ونتمسك  الله  حبل  نختار  أن  فعلينا  الفرقة«، 

ونترك الفرقة والتشتت.
 ومن املثال يتضح املقال، قال الله تبارك وتعالى: 
لُوًكا ال يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء  }َضَرَب اللَُّه َمثاَل َعبًْدا مَمْ
ا  ِسًرّ ِمنُْه  يُنِْفُق  َفُهَو  َحَسًنا  ِرْزًق��ا  ِمنَّا  َرَزْق��نَ��اهُ  َوَم��ْن 
ْمُد ِللَِّه بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَْعلَُموَن   َوَجْهًرا َهْل يَْستَُووَن احْلَ
َوَضَرَب اللَُّه َمثاَل َرُجلَْيِ أََحُدُهَما أَبَْكُم ال يَْقِدُر َعلَى 
ْهُه ال يَْأِت ِبَخيٍْر  َشْيٍء َوُهَو َكٌلّ َعلَى َمْوالهُ أَيْنََما يَُوِجّ
َهْل يَْستَِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر ِبالَْعْدِل َوُهَو َعلَى ِصَراٍط 

ُمْستَِقيٍم{ )النحل: 76(.
قال ابن كثير: عن ابن عباس: فالعبد اململوك الذي 
ال يقدر على شيء مثله كالكافر،  فهل يستوي مع 

املرزوق الرزق احلسن الذي ينفق منه سرا وجهرا 
وامل��ؤم��ن، ومل��ا ك��ان ال��ف��رق بينهما ظ��اه��را واضحا 
ال  أكثرهم  بل  لله  }احلمد  تعالى:  الله  ق��ال  بّينا 

يعلمون{. 
ك��ذل��ك  فقد ذم ال��ل��ه ت��ع��ال��ى  بني اس��رائ��ي��ل على 
تعالى:  الله  قال  وتفاهة عقولهم،  ضحالة فكرهم 
هو  بالذي  أدن��ى  هو  ال��ذي  أتستبدلون  ق��ال   ...{
خير{ )البقرة: 61(،  ذلك  ملا أرادوا ترك ما أنعم 
الله به عليهم وطلبوا ما دون وأقل من هذا اإِلنعام؛ 
فيما  دائ��م��اً  يتفكر  أن  اإلن��س��ان  على  يجب   لهذا 
الِعبر  وأخذ  البّينات  الواضحات  اآليات  حوله من 
النافعات  في جميع أحواله وأعماله وميعن النظر 

في حاله ومآله  وعاجله وآجله.
ومن متييز  اخلير عن الشر في أمور الدنيا وما 
يترتب عليها من خير وشر في اآلخ��رة  قول الله 
تعالى وهو يحذر املسلمي وعدم االستهانة باختيار 
تَنِْكُحوا  ق��ال جل وع��ال: }َوال  ال��زوج��ة؛  أو  ال��زوج 
امْلُْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمَنّ َوألََمٌة ُمْؤِمنٌَة َخيٌْر ِمْن ُمْشِرَكٍة 
يُْؤِمنُوا  َحتَّى  امْلُْشِرِكَي  تُنِْكُحوا  َوال  أَْعَجَبتُْكْم  َولَ��ْو 
أُولَِئَك  أَْعَجَبُكْم  َولَْو  ُمْشِرٍك  ِمْن  َخيٌْر  ُمْؤِمٌن  َولََعبٌْد 
َوامْلَْغِفَرِة  نَِّة  اجْلَ ِإلَى  يَْدُعو  َواللَُّه  النَّاِر  ِإلَى  يَْدُعوَن 
ُروَن{ )البقرة:  ُ آيَاِتِه ِللنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََذَكّ ِبِإْذِنِه َويَُبِيّ
ولو  امل��ؤم��ن  ال��رج��ل  إن  اب��ن كثير: أي  ق��ال   .)221
كان عبدا حبشيا خير من املشرك وإن كان رئيسا 
معاشرتهم  أي  النار{  إلى  يدعون  }أولئك  سريا 
واقتنائها  ال��دن��ي��ا  ح��ب  ع��ل��ى  تبعث  ومخالطتهم 
ال��دار اآلخ��رة، وعاقبة ذلك وخيمة  وإيثارها على 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ي��ك��ون فيه امل��ؤم��ن داع��ي��ا حلب 
وعاقبة  الدنيا  في  والزهد  فيها  والرغبة  اآلخ��رة 

ذلك حميدة .
    كذلك متييز البخل  واإلسراف  ويُفهم من ذلك 
التوسط بينهما باالعتدال؛ قال تبارك وتعالى أيضا: 
َعْل يََدَك َمْغلُولًَة ِإلَى ُعنُِقَك َوال تَبُْسْطَها ُكَلّ  }َوال َتْ
الَْبْسِط َفتَْقُعَد َملُوًما َمْحُسوًرا{ )النحل: 29(، قال 
ابن كثير: فإن الله تعالى أمر باالقتصاد في العيش 
اإلنسان  يكن  وال  السرف،  عن  ناهياً  للبخل  ذام��اً 
يُسرف  وال  شيئاً،  أح���داً  يُعطي  ال  منوعاً  بخياًل 
من  أكثر  ويُخرج  طاقته  فوق  فيُ�عطي  اإلنفاق  في 

التمييز في القرآن الكرمي والسنة املطهرة 
بقلم: عمر الشحــات علي

الجليس والصديق والقرين 
الصالح إذا لم تستفد من 

دعوته ونصحه وداللته للخير 
فإنك ستستفيد من أخالقه 

ومعامالته وسلوكه

)2من 2(



43

ن - 2011/5/16م
الفرق���ان  632 - 13 جم���ادى اآلخ���رة   1432ه���� -  االثن���

دخله فيقعد ملوماً محسوراً، وهذا متييز 
املذموم  ال��ش��ر  ط��رف��ي  ع��ن  للخير  رائ���ع 
فإن  واالجتماعية؛  املعيشية  األم��ور  في 
البخيل مذموم من الله مكروه من الناس، 
وكما قيل فإن البخل يطمس كل فضيلة، 

وكذلك املسرف املبذر فإنه ال شك سيندم، 
لكن الكرم واجلود )وهو الوسط بي البخل 

والتبذير(  فإنه يطمس كل عيب.
ومن لطائف التمييز الذي ورد بالسنة املطهرة ما 

ورد في صحبح مسلم َعْن أِبي ُموَسى - رضى الله 
اِلِح  الَصّ اجَلليِس  »َمثَُل  َق��اَل:   [ النَِّبِيّ َعِن   - عنه 
الِْكيِر،  َونَ��اِف��ِخ  ��ْس��ِك  امْلِ َك��َح��اِم��ِل  ��ْوِء  ال��َسّ واجلليس 
ا أْن تَبْتَاَع ِمنُْه،  ا أْن يُْحِذيََك، وِإَمّ َفَحاِمُل امْلِْسِك ِإَمّ
ا  إَمّ الِْكيِر  َونَ��اِف��ُخ  َطِيَّبًة،  ِريًحا  ِمنُْه  ��َد  َتِ أْن  ��ا  َوإَمّ
َخِبيثًَة«،  ِريًحا  ِمنُْه  َد  َتِ أْن  ا  َوإَمّ ِثَيابََك،  يُْحِرَق  أْن 
إذا  الصالح  والقرين  والصديق  اجلليس  أن  ذل��ك 
لم تستفد من دعوته ونصحه وداللته للخير فإنك 
ستستفيد من أخالقه ومعامالته وسلوكه وهذا مثل 
العطار إن لم تشتر منه أهدى إليك أو أصابك من 
ريحه وعطوره الطيبة،   وفي املقابل فإن الصديق 
والصاحب واجلليس والرفيق السوء البد أن تكون 
داللته وجلسته وكالمه في الشر والعصيان والذم  
احلداد  م��ع  يتشابه  وذل���ك  ال��س��ي��ئ��ات،  واق���ت���راف 
ن��اره وشررها ما  الكير إن لم يصبك من  صاحب 
الهواء   وملوثات  دخانه  من  أصابك  ثيابك  يحرق 

فأيهما ستختار أخي  الكرمي؟
وقال تعالى أيضا: }َفَمْن ثَُقلَْت َمَواِزينُُه َفأُولَِئَك ُهُم 
ْت َمَواِزينُُه َفأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا  امْلُْفِلُحوَن َوَمْن َخَفّ
أَنُْفَسُهْم ِفي َجَهنََّم َخاِلُدوَن{ )املؤمنون:103-102( 
بواحدة  ولو  سيئاته  على  رجحت حسناته  من  أي 
النار وأدخ��ل��وا اجلنة، وق��ال ابن  ف��ازوا فنجوا من 
ف��ازوا مبا طلبوا وجن��وا من  الذين  أولئك  عباس: 
شر ما منه هربوا، وفي املقابل فمن  ثقلت سيئاته 
من  وكانوا  وخسروا  وهلكوا  خابوا  حسناته  على 
أهل النار، فكيف يرضى اإلنسان لنفسه أن يُحرم 
م��ن اجل��ن��ة وي��ك��ون م��ن أه��ل ال��ن��ار بسبب أعماله 
لنفسك  تريد  الفريقي  فأي  وسيئاته(   )حسناته 
أيها املسلم؟  والفرق شاسع والبون بينهما عظيم  

ال يعلم حقيقته إال الله تعالى.
 وهكذا في أحوال كثير من الناس تدهم يعلمون 
الرزق،  وتزيد  في  العمر  األرح��ام تطيل  أن صلة 
وقطيعة األرح��ام على العكس من ذلك، ومع هذا 
ترى من يختار قصر العمر وقلة في الرزق  بسبب 
اختياره هو  ورغبته هو،  كذلك مثل املنفق والبخيل، 
وطاعة رسول الله] ومعصيته؛ فمن أطاعه دخل 
والبيع  الربا  أيضا  يدخلها،  لم  عصاه  ومن  اجلنة 

احل���الل، وه��ك��ذا ي��ن��درج على س��ائ��ر األع��م��ال في 
مسيرة احلياة.

الله] قال:  أن رسول  البخاري  االمام  كما أخرج 
نَُّة أَْقَرُب ِإلَى أََحِدُكْم ِمْن ِشَراِك نَْعِلِه، َوالنَّاُر ِمثُْل  »اجْلَ
َذِلَك«، أي إنك ال تدري أي احلسنات التي يرحمك 
الله بها وال تدري أي السيئات يكون الهالك بسببها 
والوقوع في النار؛ ذلك أن املرء قد يفعل اليسير من 
احلسنات )حسب ظنه( فيكتب له الفالح والنجاح 
والفوز بالرضوان بسببها، وكذلك قد يفعل اليسير 
من السيئات )وفق معاييره هو( فيكون ذلك سببا 
في هالكه وخسرانه؛ فإن إبليس أُخرج من اجلنة 
عليه  وآدم  ي��س��ج��ده��ا،  ل��م  واح����دة  س��ج��دة  بسبب 
أكلها؛  لقمة  بسبب  اخللد  جنة  من  أُهبط  السالم 
فال يستصغر االنسان السيئة وإن هانت عليه، وال 
يُقلل من أجر احلسنة وإن صغرت في عينه. وقال 
سفيان بن عيينة:  إبليس ترك السجود كبراً فطرده 
لقمة  أك��ل  السالم  عليه  آدم  لكن  رحمته،  من  الله 
بشهوة ثم تاب فتاب الله عليه،  ونبي الله موسى 
وكليمه عليه الصالة والسالم ملا قتل نفساً من بني 
إسرائيل تاب ورجع إلى الله فتاب الله تعالى عليه؛ 
قال الله تعالى: }َوَدَخَل امْلَِدينََة َعلَى ِحِي َغْفلٍَة ِمْن 
ِشيَعِتِه  ِمْن  َهَذا  يَْقتَِتاَلِن  َرُجلَْيِ  ِفيَها  َفَوَجَد  أَْهِلَها 
َعلَى  ِشيَعِتِه  ِمْن  الَّ��ِذي  َفاْستََغاثَُه  ِه  َع��ُدِوّ ِمْن  َوَه��َذا 
ِه َفَوَكَزهُ ُموَسى َفَقَضى َعلَيِْه َقاَل َهَذا  الَِّذي ِمْن َعُدِوّ
َرِبّ  َقاَل  ُمِبٌي  ُمِضٌلّ  َع��ُدٌوّ  ِإنَّ��ُه  يَْطاِن  الَشّ َعَمِل  ِمْن 
ِإِنّي َظلَْمُت نَْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر لَُه ِإنَُّه ُهَو الَْغُفوُر 

ِحيُم{  )القصص  15  -  16(. الَرّ
دواعي  من  األمرين  بي  التمييز  هذا  كان  لذلك   
إقبال املسلم على احلسنات واجتناب السيئات، وال 

وال  بها   يستهي  وال  وع��ل��واً،  كبرا  السيئة  يرتكب 
ْونَُه ِبَألِْسنَِتُكْم  يستصغرها، قال الله تعالى:  }ِإْذ تَلََقّ
َسبُونَُه  َوتَُقولُوَن ِبَأْفَواِهُكْم َما لَيَْس لَُكْم ِبِه ِعلٌْم َوحَتْ
)النور: 15(،  وفي  َعِظيٌم{   اللَِّه  ِعنَْد  َوُه��َو  َهِيًّنا 
الصحيحي: »إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله ال يدري ما تبلغ يهوي بها في النار أبعد مما 

بي السماء واألرض«.
يبادر  أن  السيئة  ف��ي  وق��ع  إن  املسلم  على  ول��ك��ن 
بالتوبة واالستغفار واإلنابة والرجوع إلى الله تعالى 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب؛ قال الله 
تعالى: }ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرُفوا َعلَى أَنُْفِسِهْم 
نُوَب َجِميًعا  ال تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإَنّ اللََّه يَْغِفُر الُذّ
ِحيُم َوأَِنيبُوا ِإلَى َرِبُّكْم َوأَْسِلُموا لَُه  ِإنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ
ِمْن َقبِْل أَْن يَْأِتَيُكُم الَْعَذاُب ثَُمّ ال تُنَْصُروَن  َواتَِّبُعوا 
أَْحَسَن َما أُنِْزَل ِإلَيُْكْم ِمْن َرِبُّكْم ِمْن َقبِْل أَْن يَْأِتَيُكُم 
الَْعَذاُب بَْغتًَة َوأَنْتُْم ال تَْشُعُروَن{ )الزمر: 55-53(،

ال��ل��ه جل  ب��ه��ذه اآلي���ة الكرمية وه��ي ق��ول   ونختم 
نُوًرا  لَُه  َوَجَعلْنَا  َفَأْحَييْنَاهُ  َميًْتا  َكاَن  }أََوَم��ْن  وعال: 
لَُماِت لَيَْس  مَيِْشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمثَلُُه ِفي الُظّ
ِبَخاِرٍج ِمنَْها َكَذِلَك ُزِيَّن ِللَْكاِفِريَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن{ 
)األنعام: 122(، ذلك الذي كان غارقا في ظلمات 
هو  يستوي  هل  كامليت،  واملعاصي  واجلهل  الكفر 
ومن أحياه الله بنور العلم واإلميان والطاعة فصار 
ف��ي أموره  ال��ن��ور متبصرا  ف��ي  ال��ن��اس  ب��ي  ميشي 
مجتهداً في نفع نفسه وغيره، عارفا للشر مبغضا 
له ومحذرا منه؟! فهذا متييز من الله تعالى وتنبيه 
منه جل وعال  بأن كل من الفريقي اليستويان كما 
ال يستوي احلي وامليت والليل والنهار ،  والضياء 

والظلمة . 
والله املوفق والهادي إلى سواء السبيل.



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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قال  ق��ال:  عنهما  الله  رض��ي  عباس  بن  عبدالله  عن 
النبي ]: »من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 
سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 

يشفيك، إال عافاه الله عز وجل من ذلك املرض«.
نفسه  املسلم  بها  يحصن  التي  األش��ي��اء  من  كذلك 
ما  القرآن  تعالى: }وننزل من  قال  الكرمي:  القرآن 
}يأيها  أيضا:  وق��ال  للمؤمنني{،  ورحمة  شفاء  هو 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا في 

الصدور{.
قال ابن القيم: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع 
األدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا واآلخرة، وما 
العليل  أحسن  وإذا  ب��ه،  لالستشفاء  يوفق  أح��د  كل 
التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإميان وقبول 
تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه، لم يقاوم الداء 
أبدا، وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسماء 
الذي لو نزل على اجلبال لصعقها أو على األرض 
لقطعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب واألبدان 

إال وفي القرآن سبيل الداللة على دائه وسببه.
والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ليس فيه حظ للشيطان؛ 
ألنه بيت تنزل عليه البركة وتغشاه الرحمة وحتضره 
القرآن  فيه  قرئ  إذا  البيت  »إن  حلديث:  املالئكة؛ 

واتسع  الشياطني،  عنه  وتنكبت  املالئكة،  حضرته 
على أهله، وكثر خيره وقل شره، وإن البيت إذا لم 
عنه  وتنكبت  الشياطني،  حضرته  القرآن  فيه  يقرأ 

املالئكة، وضاق على أهله، وقل خيره وكثر شره«.
الوضوء والصالة

وما يتحرز به أيضا من الشيطان الوضوء والصالة؛ 
وذل���ك ألن ال��وض��وء س��الح امل��ؤم��ن وال��ط��ه��ور شطر 
اإلميان والسيما عند ثورات قوة الغضب والشهوة، 
الطهارة  ودوام  آدم،  اب��ن  قلب  ف��ي  تغلي  ن��ار  فإنها 
من  الغضب  »إن  احلديث:  وفي  للشيطان،  مطردة 
الشيطان والشيطان خلق من النار، وإمنا تطفأ النار 

باملاء؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ«.
االستعاذة بالله تعالى

شره  به  ويستدفع  الشيطان  من  به  يتحصن  ومم��ا 
االلتجاء  االستعاذة:  ومعنى  تعالى،  بالله  االستعاذة 
أن  تعالى  الله  أمرنا  وق��د  ب��ه،  واالستعانة  الله  إل��ى 
نستعيذ به من شر ما خلق، وهذا شامل لكل أنواع 
الشر وال��ب��الء، س��واء ك��ان مصدر ذل��ك اإلن��س��ان أو 
احليوان أو الهوام أو اجلن والشياطني أو العني أو 

الصواعق والنيران وكل ما يخاف منه.
منيرة فهد جديع

كان هناك شخص يحب القراءة، فأي كتاب تقع عليه 
عينه يشتريه ويبدأ بقراءته، ومن هنا اكتسب هذا 
بالصحافة،  فبدأ  كثيرة  ثقافية  معلومات  الشخص 
ح��ي��ث ك��ت��ب م��وض��وع��ا ق��ص��ي��را وش��ه��را ب��ع��د شهر 
فراسل  الصحافية،  الكتابة  ملكة  ل��دي��ه  أصبحت 
مقاالت  إليهم  وأرس��ل  بلده،  في  العريقة  املجالت 
اجليدة،  ملوضوعاته  القراء  فأحبه  كثيرة،  قصيرة 

حيث أخذوا عن هذا الشخص أفكارا جيدة.
ذكريات طالب

أحب  كنت  وي��ق��ول:  نفسه  ع��ن  يتحدث  ه��ذا طالب 
زيارة املعارض العلمية فأخذت معلومات حديثة عن 
أي اختراع جديد يفيد الناس بجانب قراءة الكتب 
التجارب  إج��راء  بعد  معينا  جهازا  فعملت  العلمية، 
الناس،  منه  فاستفاد  امل��وض��وع،  ه��ذا  ح��ول  الكثيرة 

وتشجيع  الله  من  بتوفيق  الطريق  هذا  في  وس��رت 
اآلخرين لي.

ذكريات صحافي
ق��راءة الصحف واملجالت  كان هناك شخص يحب 
وال��ق��ي��م��ة، سواء  امل��ف��ي��دة  امل��ع��ل��وم��ات  ف��ي��أخ��ذ منها 
فكر  يوم  وفي  العلمية،  أم  الثقافية  أم  االجتماعية 
في نفسه وقال: ملاذا ال أجرب أن أكتب في إحدى 
هذه املجالت؟ فأخذ يقرأ الكتب لتكون لديه حصيلة 
به  فأعجب  حياته  في  موضوع  أول  فكتب  ثقافية، 
مدير التحرير إعجابا كبيرا وشجعه على االستمرار 
في الكتابة وسار على هذا الطريق، إلى أن أصبح 
مدير  وتشجيع  ال��ل��ه  م��ن  بتوفيق  صحافيا  ك��ات��ب��ا 

التحرير له.
يوسف علي الفزيع

رقية املري�ض عند عيادته

ذكريات
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يا   [ الله  ل��رس��ول  يوما  الصحابة  ق��ال 
رسول الله حدثنا عن اجلنة ما بناؤها؟

قال املبعوث رحمة للعاملن ]: »لبنة من ذهب 
ول��ب��ن��ة م��ن ف��ض��ة، وم��الط��ه��ا امل��س��ك األذف����ر، وحصباؤها 
ال  ينعم  يدخلها  من  الزعفران  وترابها  والياقوت،  اللؤلؤ 
شبابه«  يفنى  وال  ثيابه  تبلى  ال  مي��وت  ال  ويخلد  يبأس 

)رواه أحمد والترمذي(.
نور اجلنة

ونهار،  ليل  اجلنة  في  »ليس  العلماء:  قال  القرطبي،  قال 
وإمن��ا ه��م ف��ي ن��ور دائ��م أب���دا، وإمن��ا يعرفون م��ق��دار الليل 
النهار  مقدار  ويعرفون  األب��واب،  وإغ��الق  احلجب  بإرخاء 
أبوالفرج بن اجلوزي«  األب��واب، ذكره  برفع احلجب وفتح 

)التذكرة للقرطبي ص504(.
ريح اجلنة

الرائحة  وه���ذه  جنباتها،  مت��أ  زك��ي��ة  عبقة  رائ��ح��ة  للجنة 
أحمد  مسند  ففي  شاسعة،  مسافات  م��ن  امل��ؤم��ن��ون  يجدها 
وسنن النسائي وابن ماجة ومستدرك احلاكم بإسناد صحيح 
أن الرسول ] قال: »من قتل رجال من أهل الذمة لم يجد ريح 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعن عاما« )صحيح  اجلنة، 

اجلامع الصغير: )335/5، ورقم احلديث: 6324(.
دواب اجلنة وطيورها

في اجلنة من الطيور والدواب ما ال يعلمه إال الله تعالى، 
قال تعالى فيما يناله أهل اجلنة من النعيم: }وحلم طير 
ال��ت��رم��ذي عن  وف��ي س��نن  )ال��واق��ع��ة: 21(،  مم��ا يشتهون{ 
أنس قال: سئل رسول الله ] ما الكوثر؟ قال: »ذلك نهر 
اللنب،  من  بياضا  أش��دُّ   - اجلنة  في  يعني   - الله  أعطانيه 
وأح��ل��ى م��ن ال��ع��س��ل، ف��ي��ه ط��ي��ر أع��ن��اق��ه��ا ك��أع��ن��اق اجُل����زُر« 

)اجُلزُر: اجلمال(.
رواه مسلم عن أبي مسعود األنصاري قال: جاء رجل بناقة 
مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله ]: 
»لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة«. مخطومة: 

فيها خطام وهو قريب من الزمام.
رومية الرشيدي

بناء الجنة

لفظ التصوف والصوفية لم يكن 
معروفا في صدر اإلس��الم وإمنا 
هو محدث بعد ذلك أو دخيل على 
اإلسالم من أمم أخرى، قال شيخ 
الله:  رح��م��ه  تيمية  اب��ن  اإلس���الم 
يكن  لم  فإنه  الصوفية  لفظ  أم��ا 
مشهورا في القرون األولى، وإمنا 
اشتهر العالم به بعد ذلك أو قد 
نقل التكلم به عن غير واحد من 
األئ��م��ة وال��ش��ي��وخ، ك��اإلم��ام أحمد 
ابن حنبل وأبي سليمان الداراني 
املعنى  ف��ي  وت��ن��ازع��وا  وغيرهما، 
الذي أضيف إليه الصوفي، فمن 

ذلك:
1- إنهم ينسبون إلى الصف األول 
ف��ي ال��ص��الة، ق���ال ش��ي��خ اإلسالم 
ال��ل��ه: أول���ى أن  اب���ن تيمية رح��م��ه 
يقولوا: صفية )مجموع الفتاوى - 

.)369/10
2- قيل: نسبة إلى الصفوة، وعلق 
شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتاب 
الصوفية والفقراء: ولو كان كذلك 

لقيل صفوي.
3- بعض العلماء يرون أن التصوف 
أي صفاء إسرارهم وصفاء قلوبهم، 

ولكن ذلك ال يصح في اللغة.
إلى  نسبة  أن��ه��ا  ي��رى  بعضهم   -4
قبيلة  وه��ي  بشر  بن  صوفة  قبيلة 
اإلسالم  شيخ  ويقول  ال��ع��رب،  في 
أن  ذل���ك  ع��ل��ى  معلقا  تيمية،  اب���ن 
إلى  أق��رب  الصوف  إل��ى  الصوفية 
االش��ت��ق��اق ال��ل��غ��وي؛ وذل����ك ألنهم 
الصوف.  بلباس  لتمسكهم  أق��رب 
وال���ص���وف���ي���ة ل����م ت���ك���ن ف����ي عهد 
الرسول] والصحابة رضوان الله 

عليهم.

حملة في العقيدة والشعائر الصوفية
ت��خ��ت��ل��ف ال��ع��ق��ي��دة ال��ص��وف��ي��ة في 
عقيدة  ع����ن  األخ����ي����رة  ص���ورت���ه���ا 
ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة ف��ي ك��ل وج��ه من 
)مصدر  وامل���ص���ادر  التلقي  ح��ي��ث 
الدينية(، ففي اإلس��الم ال  املعرفة 
تثبت عقيدة إال بقرآن أو سنة، لكن 
في التصوف تثبت العقيدة باإللهام 
والوحي املزعوم لألولياء واالتصال 
باجلن الذين يسمونهم الروحانيني، 
يظهر  حتى  القلب  م��رآة  واجن���الء 
الصوفي، حسب  للولي  كله  الغيب 
القلب  وي��رب��ط  بالكشف،  زعمهم، 
العلوم  يستمد  بالرسول ] حيث 
 [ ال��رس��ول  وبلقاء  بزعمهم  منه 
زعمهم  حسب  واملنام  اليقظة  في 
فاملصادر  وب���اجل���م���ل���ة  ب�����ال�����رؤى، 

الصوفية للغيب كثيرة جدا.
ومل���ا ت���ع���ددت امل���ص���ادر ع��ل��ى هذا 
نفسها  ال���ع���ق���ي���دة  ك���ان���ت  ال���ن���ح���و 
مختلفة،  متغيرة  متطورة  واس��ع��ة 
بل متناقضة بني صوفي وصوفي.
للصوفية  فإن  والسنة،  القرآن  أما 
فيهما تفسيرا باطنيا حيث يسمونه 
ومعاني احلروف  اإلش��ارة،  تفسير 
في  ح�����رف  ل���ك���ل  أن  ف���ي���زع���م���ون 
معناه  على  يطلع  ال  معنى  ال��ق��رآن 
املكشوف  امل��ت��ب��ح��ر  ال��ص��وف��ي  إال 
عن قلبه، وعلى هذا األساس كان 
الذي  اخل���اص  دي��ن��ه��م  للمتصوفة 
يختلف ف��ي أص��ول��ه وف��روع��ه عن 
الرسول ]،  به  ال��ذي جاء  الدين 
عقائدهم  بعض  باختصار  وه���ذه 
واألولياء  وال���رس���ول]  ال��ل��ه  ف��ي 

واجلنة.
سمية هالل

الت�صوف وال�صوفية
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د. بســـام الشـطـي

شبابنا والحراك السياسي
ويقدر،  يحترم  رأي  ول��ه��م  وي��ش��ارك  ويسمع  ي��ق��رأ  شبابنا 
ويفرحون لآلراء املتميزة ويغضبون من التصرفات السيئة، 
ويتأثرون باملقابالت السلبية وال يحبون روح االنهزامية، فهم 
مثار  وأصبحوا  األفضل،  نحو  للتغيير  واحمل��رك  النور  مشعل 
وال  والتربية،  الفكر  أه��ل  من  الكثيرين  أنظار  ومحط  اهتمام 
يحبون روح الذل واملهانة واالنحطاط، بل يبذلون الغالي والنفيس 
من أجل رفع الظلم عن الشعوب ورفع التضييق األمني واخلناق 

على احلريات أو الصد عن سبيل الله عّز وجّل.
للتغيير  محرك  شبابنا  ويوقرونهم،  العلماء  يحترمون  الشباب   >
واإلصالح بعد أن سئم الذل واملهانة وتسلط جبابرة قساة ال يرقبون 
في املسلمني إاّل وال ذمة، كل همهم جمع املال وبقاؤهم بأغلى األثمان 
واللعب،  واألغ��ان��ي  وامل��س��ارح  بالفن  الشباب  وإلهاء  الشعوب،  وسرقة 
تعليم  وال  وتعطيله فال وظائف  والفساد،  واملسكرات  املخدرات  ونشر 
املتوسط  العيش  أو  كرامة  في  بأنهم  يشعروا  أدن��ى خدمات حتى  وال 
في  وعززوهم  أقاربهم  نصروا  يتبعك«،  كلبك  »ج��ّوع  يقولون:  وكأنهم 
أعلى الوظائف وعززوا األمن احمليطني بهم وعززوا أحزابهم وكل من 
ينتمي إليهم، واشتروا أجهزة قمعية وأنظمة إعالمية إلقناعهم بالكذب 
حتى  امل��وت،  حتى  املستمر  التعذيب  مع  السجون  في  املعارضني  وزج 
وصل الشباب إلى حالة متردية من الضنك والهم واإلرهاق؛ فال يبقى 
هنالك إال التفكير في عمل الغد والذهاب إليه وزرع��وا فيهم حب 

األنانية وحب الذات.
< فهذا الفقر والذل واحلرمان من العبادة ولد االنفجار: إما املوت 
أو التحرير، وزاد من هذا اإلصرار التعامل مع الشعارات السلمية 
املساجد  حرمة  على  واالعتداء  واالعتقاالت  احلي  بالرصاص 
األلفاظ،  بأشنع  وج��ل  عز  الله  على  التطاول  بل  واألع���راض، 
وزاد ذلك من عنادهم وإصرارهم وال سيما أنهم يرون مرتزقة 
يجلبهم احلاكم لقتال شعبه أو جيوش من دول أخرى تتفق 
وزاد من عنادهم  الشعب،  وتبيد  لتسحق  وميوله  دينه  مع 

اإلعالم الذي يتهمهم بتهم جزاف وغير صحيحة.
سكنوا شغاف القلب ليس لهم به

غير الشغاف تفضال وتكرما
يت����لذذون بب�����ذل��ه����م وي��رون�����������ه

حق��ا أكي������دا لإلل�����ه ومغنم���ا
< لقد تضايق شبابنا في الوطن العربي عندما 
رأوا آباءهم وهم في قهر؛ ألنهم ال يستطيعون 
واجباتهم  بأدنى  القيام  وال  أبنائهم  إسعاد 
وعندما  الفقر،  بسبب  األب��ن��اء  جت��اه 

يتخرج الشاب ال يجد وظيفة، وال يجد بيتا وال يستطيع أن يتزوج ويرى 
كيف تهدر بعض احلكومات األموال في أنشطة تافهة وتصرف وتعيش 

في ترف وإبادة األموال دون اعتبار لواقع مؤلم.
< ويرون أن طاقاتهم مجمدة وكلماتهم مخفاة ومعلقة في حناجرهم 
ويشعرون بأنهم مراقبون، وأن اخلوف مالزمهم وأنهم يظهرون ما ال 
يبطنون؛ فزادهم ذلك أملا واحتقانا ولم يصبح للحياة وزن في سجن 

كهذا.
< ويرون أن هذه األنظمة تدافع عن إسرائيل ومصالح الغرب وتقدم 
وال  بتنفيذها  للقيام  طاولتهم  على  أجندة  هناك  وأن  لهم،  ال���والءات 
ينظرون إلى الشعب، فالشعب تتابعه أنظمة مستبدة تقمعه؛ فال حرية 
وال كرامة وال عدالة اجتماعية وال رفاء وال هناء وال ماء وال غذاء وال 

دواء؛ فلذلك ماتوا وهم أحياء!!
تيار  وال  وال جماعة  ح��زب  إل��ى  ينتموا  لم  الذين خرجوا  فالشباب   >
وليس لهم قائد أو دولة أجنبية متدهم بالسالح والتخطيط، وخرجوا 
بسلمية املطالبات واختاروا اجلمعة ألنه يوم عطلة وأفضل أيام الله عّز 
القيامة  ويوم  ويوم عيد  آدم ودخل اجلنة ومنها خرج  ويوم خلق  وجّل 

يكون اجلمعة.
بن  علي  الشباب  من  أسلم  من  أول  يستذكرون  الشباب  ه��ؤالء  وب��دأ 
أبي طالب [ وأول جيش سّيره أبو بكر [ إلى الشام بعد وفاة 
الرسول ] كان بقيادة أسامة بن زيد [ ذلك الشاب، والزبير بن 
العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير وعبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم كلهم شباب نصرهم الله تبارك وتعالى؛ فلذلك دبت 
الشجاعة في دمائهم وصالح معدنهم فقاموا للبناء بهمة عالية ونشاط 

وجد واجتهاد: }إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى{.
وجل؛  عز  الله  من  فهو  ق��وة  من  بهم  ما  أن  علموا  الشباب  فهؤالء   >
واجلميل  بالفضل  واالعتراف  نعمه،  على  والشكر  والثناء  الفضل  فله 
عموما  والنساء  والرجال  والعلماء  واملصلحني  واحلكماء  السن  لكبار 
الذين ساندوهم وشدوا من أزرهم، وهؤالء الشباب لم يعجبوا بأنفسهم 
بالكلمة  الشعوب  ومساندة  اإلع��الم  من  واستفادوا  بقوتهم،  يغتروا  أو 
للفتنة  نار  أوق��دت  فكلما  واالختالف،  الفرقة  باب  وأغلقوا  والدعاء، 
الله عّز وجّل في  الصبر، وتقوى  النصر مع  أن  ثم علموا  أطفؤوها، 

التائهني  املاكرين وعواطف  والعالنية، وح��ذروا من مكر  السر 
والعمل  واالستقرار  باالستمرار  والعبرة  املثبطني،  وآراء 

الطاقات  جميع  من  واالستفادة  التحرير  بعد  ملا 
أفسد  ما  يُصلحون  الذين  للغرباء  »فطوبى 

الناس«  فسد  إذا  ويَصلحوا  الناس، 
والله املستعان.


