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املراسالت

السالم عليكم
ال خالف بن املسلمن في وجوب طاعة ولي األمر املسلم وذلك 
صيانة لهيبة الدولة ومنعا للفوضى التي حتدث عندما يتجرأ 
عليها كائنًا من كان، وكذلك من أجل إرهاب األعداء والطامعن، 

وكما قيل قدميًا بأن السلطان هو ظل الله في األرض.
تبدأ  لوجدناها  اإلسالمية  البالد  في  الفنت  منشأ  ولوتتبعنا 
وسحب  عليهم  والتجرؤ  املسلمن  أمــور  أولياء  هيبة  بإسقاط 
الله  الثوار مع عثمان بن عفان - رضي  صالحياتهم، كما فعل 
عنه - حيث انفتح باب الفنت على األمة اإلسالمية بعدها ولم 

ينغلق حتى يومنا هذا.
لدينا اليوم مجاميع كبيرة من الشباب الذين تأثروا باألمناط 
الثورية املستوردة من العالم وراحوا يطبقونها في بالدهم دون 
املسلمن،  أمــور  أولياء  أو متحيص وجتــرأ كثير منهم على  فهم 
فأسقطوا  عليهم  اخلــروج  على  بالتحريض  وتــارة  بالشتم  تارة 
احلكام  عــن  هــنــا  نتكلم  ال  ونــحــن  الــنــاس،  عــامــة  بــن  هيبتهم 
اجلبابرة الطغاة الذين يسومون شعوبهم الذل والهوان ويبدلون 
شرع الله بالقوانن الكافرة، ولكننا 
نـــتـــكـــلـــم عـــــن احلـــــكـــــام الـــذيـــن 
لتحقيق  جهودهم  يبذلون 
واملــــــــســــــــاواة بن  ـــــعـــــدل  ال
شعوبهم  ويحبون  الناس 
ويستمعون لنصائحهم.

الطائش  الشباب  ذلك 
لكل  يستجيب  الذي 
نــــاعــــق ويـــتـــبـــع كل 
ثــائــر ويــتــجــرأ على 

أولياء األمور ويبحث عن كل زلة لكي يقلب الدنيا عليهم؛ هذا 
الشباب ال يدرك بأنه ميهد لفتح باب شر عظيم وفتنة ال يعلم 

إال الله تعالى إلى أين ستقودنا!
ولنكن أكثر حتديدا باحلديث عما يتنادى به بعض التنظيمات 
الشبابية في الكويت مبسميات عديدة وبتحريض من نواب في 
مجلس األمة؛ حيث بدؤوا مطالبهم بأمور بسيطة، ثم زادوا من 
سقف املطالب، حتى وصلت إلى العمل على إسقاط رئيس مجلس 
وإســقــاط احلكومة، ثم جتــرؤوا على متزيق صــور نواب  الـــوزراء 
مجلس األمة الذين لم يسيروا في ركبهم وشتم كل من خالفهم.

ومع أن وزارة الداخلية تتعامل معهم بكل احترام وأدب، إال أن 
ذلك قد زاد - ولألسف - من سقف مطالبهم وجرأتهم، والسيما 
على أولياء األمر، والشك أن ذلك التمرد الذي يحدث في ظل 
وجود دستور للبالد ومجلس أمة منتخب يعد أمرا غريبا؛ إذ 
دون  طريقه  عن  غايتهم  إلــى  الوصول  يستطيعون  هــؤالء  إن 

احلاجة إلى التمرد والتظاهر.
إلى  الشباب  هــؤالء  توجيه  أمتنا  من  العقالء  على  الواجب  إن 
تعود  التي  األمــور  في  الثمينة  أوقاتهم  يستثمروا  بــأن  البعد 
بالنفع عليهم وعلى أمتهم، بداًل من بيان املوقف الشرعي من 
التعامل مع أولياء األمور حتى ال ينجرف الشباب من حيث ال 

يعلمون إلى املهالك.
}يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر 
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
}وال  تأويال{.  وأحسن  خير  ذلك  اآلخــر  واليوم  بالله  تؤمنون 
البينات  جاءهم  ما  بعد  من  واختلفوا  تفرقوا  كالذين  تكونوا 

وأولئك لهم عذاب عظيم{.



6

ن - 2011/6/6م
الفرق���ان  635 - 4 رج���ب   1432ه���� -  االثن���

< ف���ي ه����ذا ال��ع��ص��ر َك����ُث����َرت ال��ق��ط��ي��ع��ة بن 
الناس، والسيما بن القرابة؛ فكيف السبيل 
أعمالهم  وه��ل  بعضهم؟  م��ع  إصالحهم  إل��ى 
مقبولة وهم بهذه احلالة رغم تقاربهم في 

النسب واجلوار؟
األرحام  أوج��ب صلة  وتعالى  الله سبحانه  إن    <
واَلاَ  ال��لاَّ��هاَ  اْع��بُ��ُدوا  ق��ال تعالى: }واَ م قطيعتها؛  وح��راَّ
اًنا واَِبِذي الُْقْرباَى{  يِْن ِإْحساَ ِبالْواَاِلداَ يًْئا واَ تُْشِرُكوا ِبِه شاَ
ُه  قاَّ ا الُْقْرباَى حاَ آِت ذاَ )النساء: 36(، وقال تعالى: }فاَ
ِبيِل{ )الروم: 38(، وقال تعالى:  اْلِْسِكنياَ واَابْناَ الساَّ واَ
اماَ ِإناَّ اللاَّهاَ كاَاناَ  اءاَلُوناَ ِبِه واَاأْلاَْرحاَ اتاَُّقوا اللاَّهاَ الاَِّذي تاَساَ }واَ

لاَيُْكْم راَِقيًبا{ )النساء: 1(· عاَ
واآليات واألحاديث في هذا العنى كثيرة، توجب صلة 
م قطيعتها، وقد لعن الله قاطع الرحم؛  األرحام، وُتِرّ
تُْفِسُدوا ِفي  أاَن  لاَّيْتُْم  تاَواَ ِإن  يْتُْم  ساَ ْل عاَ هاَ قال تعالى: }فاَ
اللاَُّه  ناَُهُم  لاَعاَ الاَِّذيناَ  أُولاَِئكاَ  ُكْم  اماَ أاَْرحاَ ُعوا  ِطّ تُقاَ واَ اأْلاَْرِض 

اراَُهْم{ )محمد: 22 - 23(· ى أاَبْصاَ أاَْعماَ ُهْم واَ ماَّ أاَصاَ فاَ
 ، شٍكّ ب��ا  ال��ذن��وب  كبائر  م��ن  كبيرة  ال��رح��م  فقطيعة 
كما جاء في  للقاطع؛  الغفرة  تأخير  وتُوِجب  وعظيمة 
»أنِظروا  يقول:  وتعالى  سبحانه  الله  وأن  التشاحنني، 
ِلحا« )رواه اإلمام مسلم في صحيحه  هذين حتى يصطاَ

)1987/4( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه(·
وهذا فيه خطورة عظيمة على السلم، وفيه ضرر عاجل 
أق��ارب ج��رى بينهم  أم��ا ما ذك��ر السائل من أن  وآجل· 
من القطيعة ما وصفه، حتى إن بعضهم ل يُكِلّم بعًضا، 
ويقول إذا نصح: أنا ل أقدر على السيطرة على قلبي، 
ورمبا يبالغ فيقول: إن كان دخول اجلنة ل يحصل إل عن 
طريق فان؛ فأنا ل أريدها· هذا كله من الكام الفظيع، 

وكله من مجاراة الشيطان والهوى·
فيجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وصلة ما بينهم، 
كان  إذا  سيما  ول  الشيطان،  عدوهم  مع  يتمادوا  وأل 
معه  أحدهم  أن  ال��س��ؤال  في  كما  عائلية؛  رابطة  بينهم 
أخت اآلخر، فهذا أيًضا يؤِثّر على زوجاتهم ويؤِثّر على 
ذرياتهم، فينشأ اجلميع متقاطعني متعادين فيما بينهم، 
واخلطر في هذا عظيم، والواجب التوبة إلى الله سبحانه 

وتعالى·
فوقاَ  أخ��اهُ  ياَهُجراَ  أن  لسلٍم  ياَِحُلّ  »ل  احلديث:  في  وكما 

ثاث« )رواه اإلم��ام مسلم في صحيحه )1984/4( من 
حديث أبي أيوب األنصاري رضي الله عنه(؛ فالهجر – 
وهو ترك الكام مع الشخص أو ترك زيارته أو التصال 
به – ل يحل فوق ثاث، وأما إن كان ألجل دينه من أنه 
عاص لله ورسوله، ونُِصح، ولم ميتثل؛ فالهجر في حقه 
إذا كان يزجره عن العصية ويؤّثر فيه فإنه يكون واجًبا، 
الله سبحانه  إل��ى  يتوب  أي��ام، حتى  ثاثة  على  زاد  ول��و 
راَ العصاة الذين  وتعالى، وهذا من حقوق اإلسام: أن يُهجاَ

أبوا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتوبوا·
يوًما،  ُخِلُّفوا خمسني  الذين  الثاثة  النبي]  وقد هجر 

حتى نزلت توبة الله عليهم·
أما الهجر من أجل أمر من أمور الدنيا أو ألجل ضغينة 
في النفوس؛ فإنه حرام إذا زاد عن ثاثة أيام؛ كما في 

احلديث·
الله  إل��ى  يتوبوا  أن  الواجب على ه��ؤلء  فعلى كل ح��ال، 
سبحانه  ق��ال  بينهم؛  م��ا  يصلوا  وأن  وت��ع��ال��ى،  سبحانه 
أاَْصِلُحوا ذاَاتاَ باَيِْنُكْم{ )األنفال: 1(،  اتاَُّقوا اللاَّهاَ واَ وتعالى: }فاَ
ُة، وبنياَّ أنه  وأخبر النبي] أناَّ فساد ذات البني هو احلاِلقاَ
يحلق الدين؛ مبعنى أنه يجني على الدين ويقضي على 

احلسنات؛ فاخلطر هنا عظيم·
فإنه  وإن قطعته؛  رحمه  أن يصل  السلم  على  والواجب 
كما في احلديث: »ليس الواِصلاَ بالُكاِفِئ، ولكن الواِصلاَ 
ا« )رواه اإلمام البخاري في  لهاَ الذي إذا قطعاَُت رحُمة وصاَ
صحيحه )73/7( من حديث عبد الله بن عمر(؛ فالواجب 
مواصلة ذي الرحم وإن أساء إليك وإن أخطأ في حقك؛ 
ندمه  وفي  تأليفه  في  سبًبا  هذا  ويكون  تواصله،  فإنك 
ناَُة  ساَ احْلاَ تاَْستاَِوي  }واَلاَ  تعالى:  قال  منه؛  حصل  ما  على 
باَيْناَُه  ا الاَِّذي باَيْناَكاَ واَ ِإذاَ ُن فاَ ْع ِبالاَِّتي ِهياَ أاَْحساَ ِيّئاَُة اْدفاَ واَلاَ الساَّ
ا  باَُروا واَماَ ا ِإلاَّ الاَِّذيناَ صاَ اهاَ ا يُلاَقاَّ ِميٌم واَماَ ِلٌيّ حاَ أاَناَُّه واَ اواَةٌ كاَ داَ عاَ

ِظيٍم{ )فصلت: 34 - 35(· ٍظّ عاَ ا ِإلاَّ ُذو حاَ اهاَ يُلاَقاَّ
النفس،  إلى حمل على  ويحتاج  إلى صبر،  يحتاج  وهذا 
إلى  ويحتاج  الشيطان،  ونزغات  الهوى  عن  ابتعاد  وإلى 
تذكر الوعيد والعقوبة العاجلة واآلجلة وسوء العاقبة لن 
قطع رحمه؛ فإذا تذكر اإلنسان هذه األمور واستشعرها؛ 
حمله ذلك على التوبة وعلى صلة الرحم؛ ألن في صلة 
وأضرار  كبير  إث��م  قطيعتها  وف��ي  عظيًما،  أج��ًرا  الرحم 

عاجلة وآجلة، والله الوفق·

قطيعة الرحم من كبائر الذنوب

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 
الدكتور صالح 

بن فوزان 
الفوزان

فتاوى 
الفرقان
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حكم من يترك السنن الرواتب

يترك  لكنه  ال���ف���روض،  ي���ؤدي  مسلم   >
ال��س��ن ال���رات���ب���ة؛ ف��م��ا ح��ك��م ال���ش���رع في 

نظركم؟
> ترك السنن الراتبة ل ينبغي للمسلم، بل 
النبي]  ينبغي أن يحافظ عليها؛ كما كان 
الذي  السفر  حالة  ف��ي  إل  عليها؛  يحافظ 
الرواتب  ال��س��نن  ف��إن  ال��ص��اة؛  فيه  تقصر 
مع  الراتبة  يصلي  ل  إن��ه  أي  فيه؛  تفعل  ل 

القصر؛ إل راتبة الفجر تصلى قبلها حضراً 
أو سفراً، وكذلك الوتر يصلى حضراً وسفراً· 
أما في غير حالة السفر؛ فا ينبغي للمسلم 
أن يترك الرواتب، وكذلك ل يترك الوتر، بل 
إنه إذا داوم على ترك الرواتب وترك الوتر؛ 
تسقط عدالته، ول تقبل شهادته؛ ألن هذا 
يدل على تساهله في دينه، وإذا تساهل في 
باب  من  الشهادة  في  متساهًا  ك��ان  دينه؛ 

أولى·

األذك���ار  بعض  تعليق  حكم  م��ا   >
ال���ت���ي ُت���ل���َص���ُق ع��ل��ى األب�������واب أو 
للتذكير  وذلك  وغيرها،  الّسّيارة 
ب��ه��ذه األدع���ي���ة، ف��ي��وض��ع دع���اء 
ال����ّرك����وب ف���ي ال���س���ي���ارة، ودع����اء 
دخول احلّمام على باب احلمام.. 

وهكذا؟
> ت��ع��ل��ي��ق األدع���ي���ة ع��ل��ى األب����واب 
الّسلف،  عن  معروًفا  ليس  وغيرها 
والّدعاء  بالّذكر  م��أم��ورون  إننا  ثم 
بالكتاب  ل  وق���ل���وب���ن���ا  ب��أل��س��ن��ت��ن��ا 
ع��ادة جرت،  ه��ذه  وإمن��ا  والتعليق، 
العمل  ه��ذا  على  يترّتب  قد  ما  مع 
وتعريضها  األدعية  تلك  ابتذال  من 
تعالى  ال��ل��ه  أس��م��اء  وفيها  لإلهانة 
أحاديث  أو  ال���ق���رآن  م��ن  آي����ات  أو 
ترك  فينبغي  الشريفة؛  ال��ن��ب��ي] 

هذا العمل وجتنُّبُه·

حكم 
تعليق 
األذكار

الغل واحلقد في قلوب  إث��ارة  < ماحكم 
العامة نحو والة األمر؟

ال��غ��ل واحل��ق��د ع��ل��ى ولة األمور  > ش��ح��ن 
الفسدين  عمل  م��ن  ه��و  العامة  ق��ل��وب  ف��ي 
والنّمامني؛ الذين يريدون إشاعة الفوضى، 

وتفكيك الجتمع اإلسامي·
وق���د ح����اول ال��ن��اف��ق��ون ق���دمي���اً م��ث��ل هذا 
عن  السلمني  يفصلوا  أن  أرادوا  ع��ن��دم��ا 
وقالوا:  الجتمع،  ليفّككوا  ال��ل��ه]  رس��ول 
تاَّى  اللاَِّه حاَ راَُس��وِل  ِعنداَ  ْن  ماَ لاَى  عاَ تُنِفُقوا  }لاَ 

فمحاولة الفصل  وا{ )النافقون: 7(·  ُضّ ياَنفاَ
بني الراعي والرعية هي من عمل النافقني، 
الفسدين في األرض، الذين قال الله فيهم: 
الُوا  ا ِقيلاَ لاَُهْم لاَ تُْفِسُدوا ِفي اأْلاَْرِض قاَ ِإذاَ }واَ

{ )البقرة: 11(· اَا ناَْحُن ُمْصِلُحوناَ ِإمنمَّ
والناصح ألئمة السلمني وعامتهم على العكس 
من ذلك؛ فهو يسعى في تبيب الّرعاة إلى 

الّرعية، وتبيب الّرعية إلى الّرعاة، 
كل  وجت��ن��ب  الكلمة،  وج��م��ع 

م������ا ي����ف����ض����ي إل����ى 
اخلاف·

اإلثارة وشحن قلوب الرعية على الراعي 
من عمل المفسدين
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المحليات

أش���ارت ت��ق��اري��ر إخ��ب��اري��ة إل��ى أن وزارة 
انتهت من  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
واملعلمني  املوجهني  لكل  دورات  إع���داد 
لتدريس  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ف���ي  األوائ������ل 
الطائفية  ون��ب��ذ  واالع���ت���دال  ال��وس��ط��ي��ة 

والتعصب.
الدورات  إن هذه  وق��ال مصدر مسؤول: 
ستطلق قريباً كي يتم تطبيقها في العام 
طلبة  لتوعية  وذل���ك  امل��ق��ب��ل،  ال���دراس���ي 
واجلامعات  وامل��ع��اه��د  الثانوية  املرحلة 
فضاًل عن توزيع كتيبات ومنشورات تندد 

بهذه األفعال التي يحرمها اإلسالم.
وبني املصدر أن الدورات ستقدم من قبل 
خبراء في هذا املجال، وستكون مكثفة، 
بعد  تعتمد  لها  أماكن  تخصيص  وسيتم 
والتربية  األوق��اف  وزارات  بني  التنسيق 

والداخلية.
وبني املصدر أن هناك توجها لطرح مقرر 
املرحلة  في  واالعتدال  الوسطية  يسمى 
في  أساسيا  م��ق��ررا  وسيكون  ال��ث��ان��وي��ة، 
الدورات  ه��ذه  أن  إل��ى  الف��ت��اً  املستقبل، 
 20 يقارب  ما  ترجمة  باحلسبان  أخذت 

املدارس  على  لطرحه  للوسطية  كتاباً 
جميع  على  ال��ف��ائ��دة  لتعم  اللغة  ثنائية 

أفراد املجتمع.
وق��ال املصدر: إن هذه ال��دورات هدفها 
وقف وردع من يحاولون شق الصف عن 
طريق استهدافهم لفئة الشباب وجتسيد 
طريق  ع��ن  اآلخ���ر  ال����رأي  لتقبل  عميق 
يقع  التي  التربية  وسائل اإلعالم ووزارة 
على عاتقها إجناح هذه اخلطوة، مشيراً 
تستعني  أن  املمكن  م��ن  ال���وزارة  أن  إل��ى 

بخبراء من خارج البالد إن لزم األمر.

األوقاف: دورات لموجهي التربية ومعلميها لتدريس 
الوسطية واالعتدال  

الغنيم يؤكد دعم الكويت الدائم للشـــعب والسلطة والمصالحة الفلسطينية
أك����د م���ن���دوب ال���ك���وي���ت ال���دائ���م 
السفير  العربية  اجلامعة  ل��دى 
الكويت  دع����م  ال��غ��ن��ي��م  ج���م���ال 
الدائم التفاقية الوفاق الوطني 
ل���ل���م���ص���احل���ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة 
وملحقاتها؛ ملا لها من أهمية في 
الفلسطينية  ال���وح���دة  تثبيت 

وتقوية املفاوض الفلسطيني.
وأش�����اد ال��غ��ن��ي��م ف���ي ت��ص��ري��ح له 
ب���ال���دور ال�����ذي ق���ام���ت ب���ه مصر 
الفصائل  ب����ن  ال���ت���ق���ري���ب  ف����ي 
هذا  إل��ى  للوصول  الفلسطينية 
ت��وج في اجلامعة  ال��ذي  االتفاق 
عربية  جلنة  بتشكيل  العربية 

على  تشرف  مصر  برئاسة  عليا 
تنفيذه.

امل����ص����احل����ة  جن��������اح  أن  وأك����������د 
خالل  م��ن  ي��ك��ون  الفلسطينية 
التنفيذ األمن والصادق التفاق 
أن  مبينا  القاهرة،  في  املصاحلة 
يعزز  أن  شأنه  من  التنفيذ  ه��ذا 

مت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ق����رض بني 
الكويتي  والصندوق  سيراليون  جمهورية 
للتنمية االقتصادية العربية قدم الصندوق 
ماليان  أربعة  م��ق��داره  قرضاً  مبقتضاها 
ومائتني وخمسان ألف دينار 4.250.000 
)أي ما يعادل حوالي 14.450.000 دوالر( 
لإلسهام في متويل تكاليف مشروع تطوير 
ثالثة مستشفيات تخصصية في فريتاون.

وق����د وق����ع ات��ف��اق��ي��ة ال���ق���رض ن��ي��اب��ة عن 
بينما  امل��ال��ي��ة،  وزي��ر  سيراليون  جمهورية 
وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية غامن سليمان الغنيمان 

نائب املدير العام.

يهدف املشروع إلى املساهمة في دعم التنمية 
جمهورية  ف���ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
س��ي��رال��ي��ون م���ن خ���الل االس��ت��ج��اب��ة للطلب 
واالرتقاء  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  احمل��ل��ي 
مبستوى الرعاية الصحية بالبالد، مع تيسير 
احلصول على اخلدمات الصحية املتخصصة 

للمواطنني.
وي��ت��ك��ون امل��ش��روع م��ن إن��ش��اء وإع����ادة تأهيل 
الطبية  ال������وح������دات  م����ن  ع������دد  وجت���ه���ي���ز 
مبستشفيات PCMC وأوال ديورنخ وكونوت 
الثالث  املستوى  مستشفيات  أه��م  من  وه��ي 

لإلحالة بالبالد.
واألعمال  املدنية  األع��م��ال  امل��ش��روع  ويشمل 

والتجهيزات  وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وامل���ع���دات واألث����اث ال��ط��ب��ي ال����الزم لهذه 
الدعم  املشروع  يشمل  كذلك  ال��وح��دات، 
االستشارية إلعداد  املؤسسي واخلدمات 
املناقصة  ووث��ائ��ق  التفصيلية  التصاميم 

واإلشراف على التنفيذ.
وبتوقيع اتفاقية هذا القرض فإنه سيكون 
الصندوق  يقدمه  الذي  السادس  القرض 
جلمهورية سيراليون؛ حيث سبق أن قدم 
ق����روض لتمويل  ال��ص��ن��دوق خ��م��س��ة  ل��ه��ا 
مشاريع في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها 
اإلجمالية حوالي 13.6 مليون دينار، أي 

ما يعادل حوالي 46.24 مليون دوالر. 

الصندوق الكويتي يقرض سيراليون 4.2 ماليين دينار
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وصاحبه  »وذك��ر«  مركز  تعرض 
للتهديد  الرفاعي  ف��ؤاد  الشيخ 
املركز  م��وق��ف  بسبب  وال��وع��ي��د 
ال���داع���م ل��ل��ث��ورة ال��س��وري��ة ضد 
النظام السوري، إضافة للبيانات 
واملطويات التي أصدرها املركز 
رداً على اإلس��اءات املتكررة في 
لرموز  الكويت  مختلف مساجد 
املؤمنني  ألم  وال��ت��ع��رض  دي��ن��ي��ة 
املؤمنني  وأمير  عائشة  السيدة 
عمر بن اخلطاب رضي الله عن 

الصحابة أجمعني.
التهديد كان من خالل اتصاالت 
هاتفية تضمنت إطالق صيحات 
وصراخ بأنه سيتم تفجير املركز 

أعلن  حيث  الرفاعي؛  السيد  صاحبه  وتصفية 
محامي املركز حسني احلردان أنه سيتم اتخاذ 
ك��اف��ة اإلج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ل����ردع م��ن تسول 
الدعوية  امل��راك��ز  تهديد  او  اإلس����اءة  نفسه  ل��ه 

اإلسالمية والتأثير على الوحدة الوطنية.
وقال احلردان: إن هناك تهديدات تلقاها املركز 
وص��اح��ب��ه ف���ؤاد ال��رف��اع��ي م��ن خ��الل اخلطوط 
األرض���ي���ة ل��ل��م��رك��ز وم���ن خ���الل االت���ص���ال على 
النساء،  قسم  عن  فضاًل  باملركز  الرجال  قسم 
يتم  التي  األول���ى  امل��رة  ليست  أنها  إل��ى  مشيرا 
فيها تهديد املركز وإمنا تكرر ذلك مرات عديدة 
امل��رة يختلف من حيث  التهديد في هذه  أن  إال 

اخلطورة.
وفيما أكد احل��ردان أن مصدر هذه التهديدات 
مسجل باألرقام من خالل أجهزة كاشف الرقم 
ومن  ال��ت��ه��دي��دات،  منها  ص��درت  التي  للهواتف 

جانبه أصدر الشيخ فؤاد الرفاعي بيانا يستنكر 
فيه ما تعرض له ومركزه من تهديدات، مؤكدا 
أن هذه التهديدات لن تثنيه عن االستمرار في 
نشر ما يتوافق مع الشريعة والعقيدة اإلسالمية 

الصحيحة.
وخاطب الرفاعي املسلمني في بيانه قائال: أيها 
املسلمون بعد نشر البيان حول الكتابات املسيئة 
وأمير  وأرضاها  عنها  الله  رضي  عائشة  ألمنا 
الله  رضي  اخلطاب  بن  عمر  الفاروق  املؤمنني 
وبعد  الكويت،  مساجد  بعض  في  وأرض��اه  عنه 
تلقى  السورية  الثورة  تتناول  التي  املطوية  نشر 
»م��رك��ز وذّك����ر« ات��ص��االت ع��ب��ر ال��ه��ات��ف ترغي 
مؤكدا  امل��رك��ز!!  بتفجير  وت��ه��دد  وتشتم  وت��زب��د 
تلقاها  التي  الهواتف  بأرقام  يحتفظ  املركز  أن 
املركز وقامت بالتهديد، وموضحا أن مثل هذه 
التهديدات ال تخيفه بإذن الله تعالى وأنه سوف 
يستمر بجهوده ونشاطه املعتاد متوكال على الله 

تهديد مركز »وذّكر« بالتفجير وتصفية صاحبه!

الغنيم يؤكد دعم الكويت الدائم للشـــعب والسلطة والمصالحة الفلسطينية
امل���وق���ف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي امل���دع���وم 

عربيا.
وأوضح أن قرارات مجلس اجلامعة 
جميعها  كانت  املتعاقبة  العربية 
تدعو لرأب الصدع الفلسطيني.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���دع���م م���وازن���ة 
ال���س���ل���ط���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة أك���د 

الغنيم أن الكويت من أكثر الدول 
العربية التزاما بتنفيذ تعهداتها 
امل��ال��ي��ة س���واء ك��ان��ت م��ب��اش��رة إلى 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
االقتصادية  ال���وك���االت  ع��ب��ر  أو 

املعنية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا 

الكويت  دأب��ت عليه دول��ة  األم��ر 
ب���ه ح��ت��ى ف���ي أحلك  وال���ت���زم���ت 
الصدامي  ال��غ��زو  ظ��روف��ه��ا خ��الل 
وهو   ،1990 ع����ام  ف���ي  ل��ل��ك��وي��ت 
ل��ي��س ب��غ��ري��ب ع��ل��ى الكويت  أم���ر 
الفلسطيني  الشعب  دع��م  جت��اه 

وقضيته العادلة.

عزوجل.
وذكر الرفاعي أن هذه التهديدات 
تدل على إفالس أصحابها فكريا 
وثقافيا، موضحاً أن اللجوء إلى 
بينما  وال��ش��ت��م ش���يء  ال��ت��ه��دي��د 
ع��ل��ى احلقائق  امل��ب��ن��ي  االن��ت��ق��اد 
والنصح واإلرشاد والتوجيه شيء 
آخر، واذا ما أصابنا مكروه في 
أنفسنا أو في مركزنا فإمنا ذلك 
بقدر الله تعالى؛ لقوله تعالى في 
سورة التوبة: }قل لن يصيبنا إال 

ما كتب الله لنا{.
بقوله:  بيانه  في  الرفاعي  وزاد 
األنبياء  م��ن  أف��ض��ل  لسنا  نحن 
الصالة  أفضل  عليهم  واملرسلني 
امليامني  الغر  الله]  والسالم وأصحاب رسول 
والسلف  وأرض��اه��م...  عنهم  الله  رضي  الكرام 
في  أصيبوا  فقد  تعالى؛  الله  رحمهم  الصالح 
أنفسهم وأموالهم وأوالدهم، وصبروا واحتسبوا 

األجر العظيم عند الله سبحانه تعالى.
وقال الرفاعي: إن هذا هو ثمن كلمة احلق التي 
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما وأبداً عشاقاً 

لها قائمني بها داعني إليها.
وأشار الرفاعي إلى أن اخلصوم يرغبون في كتم 
نكتم  أن  منا  يريدون  الذين  إن  وق��ال:  احلقائق 
بها  اجلهر  ونترك  قلوبنا  في  وندفنها  احلقيقة 
فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمني، مضيفاً: 
لعل أصحاب تلك التهديدات... ينتمون إلى نفس 
املدرسة الفكرية التي كتبت العبارات املسيئة ألم 
املؤمنني عائشة وأمير املؤمنني الفاروق عمر بن 

اخلطاب رضي الله عن الصحابة أجمعني.



درا�شات �شرعية

10

ن - 2011/6/6م
الفرق���ان  635 - 4 رج���ب   1432ه���� -  االثن���

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

وأنت  الله ليعذبهم  ك��ان  ب��اب: في قوله تعالى: }وم��ا  س��ورة األن��ف��ال: 
فيهم{.

ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو  ُهَمّ  َأُبو َجْهٍل: الَلّ 2141. عن َأَنس ْبن َماِلٍك َيُقوُل: َقاَل 
ِبَعَذاٍب  اْئِتَنا  َأو  َماِء،  الَسّ ِمْن  ِحَجاَرًة  َعَلْيَنا  َفَأْمِطْر  ِعْنِدَك،  ِمْن  ��َقّ  اْلَ
َبُهْم  ُه ُمَعِذّ َبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن الَلّ ُه ِلُيَعِذّ َأِليٍم، َفَنَزَلْت }َوَما َكاَن الَلّ
اْلَْسِجِد  َعِن  وَن  َيُصُدّ َوُهْم  ُه  الَلّ َبُهْم  ُيَعِذّ َأاَلّ  َلُهْم  َوَما  َيْسَتْغِفُروَن  َوُهْم 

َراِم{ ِإَلى آِخِر اْلَيِة. اْلَ
الشرح: احلديث في سورة األنفال، وقد أورد فيها املؤلف حديثاً واحدا، في 
بَُهْم  بَُهْم َوأَنَْت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعِذّ قوله تبارك وتعالى: }َوَما َكاَن اللَُّه ِليَُعِذّ
َراِم{  وَن َعِن امْلَْسِجِد احْلَ بَُهْم اللَُّه َوُهْم يَُصُدّ َوُهْم يَْستَْغِفُروَن َوَما لَُهْم أََلّ يَُعِذّ

)األنفال: 33- 34 (. 
واحلديث عن أنس بن مالك [، وقد رواه اإلم��ام مسلم في كتاب: صفة 
القيامة واجلنة والنار، وأورده اإلمام املنذري في كتاب التفسير من مختصره 
التفسير من صحيح مسلم في مكان  املنذري جمع أحاديث  هنا؛ وذلك ألن 

واحد، واإلمام مسلم وأن كان قد ذكرنا سابقاً أنه قد أفرد أحاديث التفسير في 
كتاب في آخر صحيحه، إل أنه قد فّرق بعض األحاديث املتعلقة بالتفسير في 

خالل كتابه الصحيح.
قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: »قال أبو جهل، وأبو جهل هو عمرو بن هشام 
اجلهل!  بأبي  النبي ]  فسّماه  احلكم،  بأبي  يسمى  وك��ان  ورسوله،  الله  عدو 
تسميته   – كان في سندها كالم  وان   - األحاديث  بعض  في  تسميته  وج��اءت 
بفرعون األمة، وهكذا كان لعنه الله، فقد كان رأساً في الكفر واإلحلاد، واحملاّدة 

واملعاندة لله تعالى، واملعاداة لرسوله ]، وقد قتل يوم بدر كافرا.
قال: قال أبو جهل: » اللهم إن كان هذا هو احلّق من عندك، فأمطر علينا حجارًة 
من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم« وقد حكى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه 
هذه املقالة، التي تدل على جهله وسفاهته، وقلة عقله، وظلمه لنفسه وقومه، إذ 
َقّ ِمْن ِعنِدَك{ أي: إن كان ما يدعو إليه محمد  قال: }اللَُّهَمّ ِإن َكاَن َه�َذا ُهَو احْلَ
] هو احلق الذي أرسلته به. وقال مجاهد وعطاء والسدي وغيرهم إن القائل 

لذلك هو النضر بن احلارث )انظر تفسير الطبري 142/11 – 145(.
وقد تكون هذه املقالة قد تكررت على لسان هؤلء جميعا.

َماِء أَِو ائِْتنَا ِبَعَذاٍب أَِليٍم{ )األنفال: 32(  َن الَسّ وقوله: }َفَأْمِطْر َعلَيْنَا ِحَجاَرًة ِمّ
أي: أنزل علينا عذابا، إن كنا قد عصيناك بترك اتباع محمد ]؟! وهذه مقالة 
األغبياء والسفهاء، واجلهلة الظاملني؛ ألنه إن كان يريد التوصل إلى احلق الذي 
يعتقده بدليل أو ببرهان، فكان الواجب عليه أن يقول: اللهم إن كان هذا هو 
احلق من عندك، فأرشدنا إليه، أو اهدنا له، وبينه لنا، لكن قال هذه املقالة التي 
تدل على الغباء والسفاهة وقلة العقل، وقد قالها من قبله اجلهلة والكفرة من 
األمم السابقة، فاستعجلوا العذاب والعقوبة من الله عز وجل، كما قال سبحانه 
عنهم: }ويستعجلونك بالعذاِب وولول أجٌل مسّمى جلاءهم العذاب وليأتيّنهم 

العذاُب بغتًة وهو ل يَشعرون{ )العنكبوت: 53(.
وقال تعالى أيضا: }سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس دافع له من الله ذي 
املعارج{ )املعارج: 1 – 3(، قال ابن عباس: إن السائل: هو النضر بن احلارث 
ابن كلدة. وقال تعالى أيضا: }وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم احلساب{ 
)ص: 16( أي: عجل لنا قسطنا وما قسمت لنا من العذاب عاجال غير آجل؟! 

إن كان محمد ] صادقا!

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)20()3(

األمان من العذاب
المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  والمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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وقال اجلهلة من قوم شعيب \: }فأسقط علينا ِكسفاً من السماء إن 
كنت من الصادقني{ )الشعراء: 187( أي: أنزل علينا قطعا من العذاب 
من السماء. وه��ذا يدل على اجلحود واإلنكار من األمم ملا ج��اءت به 
الرسل صلى الله عليهم وسلم من الهدى ودين احلق والتحدي والعناد.

وكأمنا ما جاءت به الرسل، وما جاء به محمد ] ليس بّينا ول ظاهرا 
ول واضحا، ول دلت عليه الدلئل املتكاثرة واآليات واملعجزات! بل كأن 
ما جاءوا به كان خفيا، فقال هنا »إن كان هذا هو احلق من عندك«، 

وهذا ل شك أنه معاندة ومكابرة لرسول الله ].
َماِء أَِو ائِْتنَا ِبَعَذاٍب أَِليٍم{ أي: يكون  َن الَسّ قوله: }َفَأْمِطْر َعلَيْنَا ِحَجاَرًة ِمّ
قذف باحلجارة من السماء ورجم، أو أي عذاب أليم ينزل من السماء، 
فقال الله سبحانه وتعالى: }وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم{، وعن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان الله 

ليعذب قوماً وأنبياؤهم بني أظهرهم، حتى يخرجهم.
واملقصود هو رسول الله ]، أي: ما كان الله عز وجل لَيعم بالعذاب 
أمًة فيها نبيها، حتى يتوفاه الله عز وجل، أو يخرجه من بني ظهرانيها، 
نتَِقُموَن{  ا نَْذَهَبَّ ِبَك َفِإنَّا ِمنُْهم ُمّ كما قال الله سبحانه وتعالى: }َفِإَمّ

)الزخرف: 41(.
املكذبني  قومك  من  فإنه سينتقم  بك،  ذهب  أو  الله  توفاك  إذا  يعني: 
بَُهْم َوأَنَت ِفيِهْم  املستكبرين؛ فلهذا قال عز وجل هنا: }َوَما َكاَن اللُّه ِليَُعِذّ
قوله: }وما    .)33 )األنفال:  يَْستَْغِفُروَن{  َوُه��ْم  بَُهْم  ُمَعِذّ اللُّه  َكاَن  َوَما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون{ قال ابن عباس: كان فيهم أمانان، 
يعني: أمانان من العذاب: األمان األول: وجود النبي ] بينهم، واألمان 

الثاني: الستغفار.
فذهب األمان األول بوفاة النبي ]، وبقي األمان الثاني وهو الستغفار، 
فوجود النبي ] في األمة، أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، واألمان 

الثاني الستغفار، هذا ما دلت عليه اآلية الكرمية.
َوُهْم  بَ��ُه��ْم  ُم��َع��ِذّ ال��لّ��ُه  َك���اَن  ق��ول��ه: }َوَم���ا  ف��ي  بالستغفار  املقصود  وم��ا 
التفسير:  أهل  قال  الله؟!  يستغفرون  املشركون  كان  فهل  يَْستَْغِفُروَن{ 
إذا  كانوا  آخ��رون:  يقولون في طوافهم: غفرانك غفرانك. وقال  كانوا 
خلوا بأنفسهم: استغفروا الله عز وجل من قولهم: اللهم إن كان هذا هو 
احلق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء؛ إذ كانوا يعلمون في 
قرارة أنفسهم أن هذا القول قبيح، وكالم عظيم، فكانوا إذا رجعوا إلى 
بيوتهم وخلو بأنفسهم، خافوا الله عز وجل وخافوا من عذابه، فكانوا 

يستغفرون الله عز وجل.
والقول الثالث: وهو قول أيضا راجح وقوي: أن معنى اآلية: أن الله عز 
وجل لم يكن معذبهم وفيهم املسلمون الذين يستغفرون الله تعالى، فلما 
خرج املسلمون من بني أظهرهم، أي ملا هاجروا إلى املدينة، عّذبهم الله 
عز وجل في يوم بدر وما بعدها. فاملقصود إذاً من كان من املسلمني مبكة. 
واملعنى الرابع: وهو معنى قد ميكن دخوله في اآلية، أي: وفي أصالبهم 

من يستغفر الله، يعني سيخرج من أصالب املشركني من يستغفر الله.
الله لهم أن يتوبوا وأن يستغفروا  واملعنى اخلامس: أن هذه دعوة من 

الله، إذا أرادوا أن يرفع الله عز وجل عنهم البالء والعذاب، واحلجارة 
من السماء التي طلبوها، فعليهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى.

تعالى  الله  ع��ذاب  م��ن  أم��ان  أن الستغفار  اآلي��ة على  ه��ذه  دل��ت  إذاً 
وعقوبته، وأمان من سيئات األعمال، فمن خاف من سيئات أعماله، 
أي السيئات التي تصيبه بسبب ما كسبت يداه، بسبب ظلمه، أو بسبب 
وجل،  عز  الله  يستغفر  أن  فعليه  الله،  حل��دود  تعديه  بسبب  فسقه، 
واآليات واألحاديث في فضل الستغفار كثيرة جدا، كقوله تعالى }وأن 

استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا{ )هود: 3(.
وكقول نوح عليه السالم لقومه: }فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا  وميددكم بأموال وبنني ويجعل لكم جنات 
12( وغيرها من اآليات التي ميكن  ويجعل لكم أنهارا{ )نوح: 10 – 

الرجوع إليها في مظانها.
الله{ أي هم مستحقون  الله عز وج��ل: }وم��ا لهم أل يعذبهم  وق��ول 
لعذاب الله عز وجل في احلقيقة، وأهل لذلك، ملاذا؟ قال الله عز وجل 

َراِم{ )األنفال: 34(. وَن َعِن امْلَْسِجِد احْلَ في بيان ذنبهم }َوُهْم يَُصُدّ
كانوا  أنهم  وه��و  وتعالى عنهم،  الله سبحانه  ذك��ره  ذن��ٌب عظيم  وه��ذا 
والعمرة  احل��ج  م��ن  امل��ؤم��ن��ني  فيمنعون  احل����رام،  البيت  ع��ن  ي��ص��دون 
والطواف بالبيت احلرام، وهذا حصل منهم بعد هجرة النبي ]، بل 
قبل هجرته ]، فكانوا مينعون من يقرأ القرآن عند البيت احلرام، 
ومينعون من الصالة عنده، كما مينعون املسلمني من الطواف بالبيت 
احلرام، ويسبونهم فيقولون: هؤلء الصابئة هؤلء كذا وكذا، فيؤذونهم 
وَن َعِن املَسِجِد  إذا طافوا بالبيت احلرام، قال عز وجل: }َوُهْم يَُصدُّ
َراِم َوَما َكانُواْ أَْوِلَياءهُ ِإْن أولياؤه ِإلَّ امْلُتَُّقوَن َولَ�ِكَنّ أَْكثََرُهْم لَ يَْعلَُموَن{  احْلَ

)األنفال: 34(.
وقوله: }وما كانوا أولياءه{ فيه قولن: األول: أن الضمير في )أولياؤه( 
عائد إلى الله عز وجل، أي: أن هؤلء املشركني ليسوا أولياء لله؛ ألن 
أولياء الله هم الصحابة املؤمنون املتقون، أما املشركون فليسوا من أهل 
الولية. والقول الثاني: }َوَما َكانُواْ أَْوِلَياءهُ{ عائٌد إلى البيت احلرام، 
أي: إن هؤلء املشركني ليسوا بأحق من املسلمني بالبيت احلرام؟! بل 

أهل اإلميان أحق بالبيت احلرام من املشركني. 
ملاذا؟ ألن البيت احلرام إمنا أسس على التوحيد واإلميان واإلسالم، 
البيت  إلى  أدخلوا  املشركون  له، وهؤلء  الله وحده ل شريك  ولعبادة 
واألخالق  وتعالى  سبحانه  بالله  والكفر  والشرك  والرجس  األصنام 
الرديئة؛ ولهذا كان أهل اإلمي��ان واإلس��الم أحق بالبيت احل��رام، ألنه 
َرا  َطِهّ تعالى: }أَْن  الله وتوحيده، كما قال  البيت ألجل ذكر  بُني  إمنا 

اِئِفنَي والقائمني والركع السجود{ )البقرة: 125(.  بَيِْتَي ِللَطّ
النجاسات  وم��ن  احلسية،  النجاسات  م��ن  يطهره  م���اذا؟  م��ن  يطهره 
املعنوية، والتي هي أشد من النجاسة احلسية، أل وهي الشرك بالله 

سبحانه وتعالى، وكل ظلم وخلق قبيح.
فالصحابة في احلقيقة هم أولياء الله، وهم الذين أحق بالبيت احلرام، 

الذين اتقوا الله تعالى بفعل أوامره، وترك زواجره.



12

ن - 6 /2010/12م
حلج���ة  1431ه���� -  االثن���

الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

�إميانيات

كلمات في العقيدة

أول وآخر من يدخل اجلنة

12

ن - 2011/6/6م
الفرق���ان  635 - 4 رج���ب   1432ه���� -  االثن���

لصحيح  النووي  شرح  من  الثاني  املجلد  بقراءة  بدأنا 
مسلم.. يشمل هذا املجلد اجلزأين الثالث والرابع ويبدأ 

مبا انتهى به املجلد األول: معراج النبي ].
بعد الدرس الذي ال يزيد عن عشر دقائق قال صاحبي 
في  العصر  تناول شاي  إلى  دعوته  وقد  )بومساعد(.. 

مكتبي باملنزل:
- إذا كان هذا حال آخر من يخرج من النار.. وآخر من 

يدخل اجلنة.. فكيف أول من يدخل اجلنة؟
وكان درس العصر قد تناول احلديث الطويل عن ذلك 
آخر  وهو  النار  على  مقبال  وجهه  يكون  الذي  الرجل 
أهل اجلنة دخوال.. عندما يدخل اجلنة.. يقول له الله 
تعالى: متنه.. فيتمنى، ويتمنى حتى إن الله ليذّكره كذا 
تعالى:  الله  قال  األماني  به  انقطعت  إذا  حتى  وكذا.. 
ذلك لك ومثله معه.. وفي رواية قال أبوسعيد.. »أشهد 
أني حفظت من رسول الله ] قوله: ذلك لك وعشرة 

أمثاله«.
- يا أبا مساعد.. حال هذا الرجل ال يسر على اإلطالق؛ 
إنه لم يعمل خيرا قط، إال أنه مات على التوحيد ولم 
يشرك بالله شيئا، فأخذ من عذاب النار الشيء الكثير 
نسأل الله السالمة منها، فال ينبغي لعبد أن يدعو الله 
يدخل  أن  الله  دعاء  ينبغي  إمنا  هذا..  مثل  يكون  أن 
وأليم،  شديد،  العذاب  فإن  عذاب،  دون  اجلنة  أحدنا 
وال ينبغي ألحد أن يقول: ال بأس بالعذاب إذا كان املآل 
إلى اجلنة.. )إنها لظى(.. و)سعير(.. و)جهنم(.. عافانا 

الله منها.

- وكيف لنا أن نكون مع أول من يدخلها؟!
الله، فإن أعداد  بالدعاء، والعمل بإخالص، ورحمة   -

من يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب كثيرة جدا.
- أليسوا السبعني ألفا؟

الله.. اسمع حديث  إال  يعلمها  بل أضعاف ال  - كال.. 
النبي ]، عن أبي أمامة عن النبي ] قال: »وعدني 
ألفا  سبعني  أمتي  من  اجلنة  يُدِخل  أن  وجل  عز  ربي 
بغير حساب وال عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا وثالث 
أن  استطعنا  فإذا  وجل«..  ربي عز  حثيات من حثيات 
نعرف العدد األولي.. وهو )70.000 + 4.900.000( 
فكيف لنا أن نعرف الذين سيكونون في احلثيات الثالث 

من حثيات رب العزة سبحانه وتعالى؟!!
استغرب صاحبي احلديث:

- هل احلديث ثابت..
وصححه  ماجة  وابن  والترمذي  أحمد  رواه  نعم..   -
تتألأل  وجوههم  الذين  األوائل  فيهم  هؤالء  األلباني.. 
وال  بال حساب  اجلنة  يدخلون  جميعا  ولكنهم  كالبدر، 
عذاب، هؤالء الذين نسأل الله أن يجعلنها منهم، والعدد 

ال حصر له..
- ومعنى حثيات ربي؟!

- حثا التراب.. يحثوه حثوا.. أخذ ملء كفيه فرماه.. 
فإننا نؤمن بأن الله عز وجل له يدان.. وكلتاهما ميني.. 
حثيات  ثالث  اإلميان  أهل  من  سيأخذ  سبحانه  وأنه 
نقول  أن  دون  عذاب  وال  حساب  بال  اجلنة  يدخلهم 
خلقه:  من  بشيء  وجل  عز  الله  نشبه  أن  ودون  كيف، 
)الشورى:  البصير{  السميع  وهو  شيء  كمثله  }ليس 

11( ونسأله عز وجل أن يجعلنا من هؤالء.

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(

)�( كاتب كويتي
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تتفاوت عقوبات أصابت األمم بتفاوت جرائمهم وعصيانهم لله عز وجل واجلهر 
بها والدعوة إليها ومحاربة الناهن عنها، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: وكان 
الشديدة  بالريح  عاد  قوم  فعذاب  وجرائمهم،  ذنوبهم  بحسب  أمة  كل  عذاب 
يعذب  لم  العذاب  من  بأنواع  لوط  قوم  وُعذب  شيء،  لها  يقوم  ال  التي  العاتية 
وطمس  السماء  من  باحلجارة  والرجم  الهالك  بن  لهم  فجمع  غيرهم،  أمة  بها 
األبصار وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها.. وعذب قوم شعيب بالنار 
التي أحرقتهم وأحرقت تلك األموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان، وأما ثمود 

فأهلكوا بالصيحة فماتوا في احلال.
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: فكل من هؤالء 
األمم املكذبة }أخذنا بذنبه{ على قدره وبعقوبة 

مناسبة له.
لقد جعل الله سبحان وتعالى منع اإلحسان والزكاة 
والقحط  السماء  من  الغيث  ملنع  سببا  والصدقة 
واجلدب، وجعل ظلم املساكني والبخس في املكاييل 
واملوازين وتعدي القوي على الضعيف سببا جلور 
امللوك والوالة الذين ال يرحمون إن استرحموا، وال 

يعطفون إن استعطفوا.
فالله عز وجل بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم 
فتارة بقحط وجدب،  تناسبهم،  في قوالب وصور 
وتارة بتسليط عدو، وتارة بتسليط جائرين، وتارة 
بأمراض عامة أو خاصة، وتارة بهموم وآالم وغموم 
ال ينفكون عنها، وتارة مبنع بركات السماء واألرض، 

وتارة بتسليط الشياطني عليهم تؤزهم أزا.
املعاصي  الله: »ومن أضرار  القيم رحمه  ابن  قال 
أنها تزيل النعم وحتل النقم، فما زالت عن العبد 
نعمة إال بسبب ذنب، وال حلت به نقمة إال بذنب« 
قال تعالى: }أولم يهد للذين يرثون األرض من بعد 
على  ونطبع  بذنوبهم  أصبناهم  نشاء  لو  أن  أهلها 

قلوبهم فهم ال يسمعون{.
ومن صور العذاب الكثيرة:

< الغرق والطوفان: وهو أول عذاب على الكافرين 
الللسللالم- }فأخذهم  نللوح- عليه  قللوم  أنللزل على 
كثرة  كثير: من  ابللن  قللال  الطوفان وهللم ظللاملللون{ 
ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم 

رسولهم أغرقوا فأدخلوا نارا.
سبأ:  مملكة  مع  والطوفان  السيل  عللذاب  وتكرر 
وبدلناهم  العرم  فأرسلنا عليهم سيل  }فأعرضوا 

بجنتيهم جنتني ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من 
وهل جنازي  كفروا  ذلك جزيناهم مبا  قليل  سدر 

إال الكفور{.
< الللريللح: وقللد عللذب الله بها قللوم عللاد ملا كفروا 
بربهم وعاندوا رسولهم: }وأما عاد فاهلكوا بريح 

صرصر عاتية{.
< الصيحة: وهي عذاب الله عذب به قوم صالح: 
}وأخللللذ الللذيللن ظلللللمللوا الللصلليللحللُة فللأصللبللحللوا في 
ديارهم جاثمني{ قال القرطبي: صيح بهم فماتوا، 
وقيل: صاح بهم جبريل، وقيل غيره، وقال: كانت 

صيحة شديدة خلعت قلوبهم.
< احلللاصللب: وهللو الللعللذاب اللللذي عللذب الللللله به 
والفاحشة  املوبقات  وارتكبوا  كفروا  ملا  لوط  قوم 
}فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا{ قال أبو عبيدة: 
احلجارة، وقيل: احلصباء في الريح، وهو العذاب 
أرادوا هدم  ملللا  الفيل  أصللحللاب  بهم  عللذب  الللذي 
الكعبة، وهو العذاب الذي حذر الله قريش به قال: 
}أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا 

فستعلمون كيف نذير{.
< اخللللسلللف: قلللال الللقللرطللبللي: هلللو اللللذهلللاب في 
األرض، وقال: هو ذهاب املكان ومن عليه وغيبوبته 
في األرض.. وهو عذاب الله على قللارون ملا بغى 
وبداره  به  }فخسفنا  جالله:  جل  فقال  وأفللسللد، 
األرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله 
املنتصرين{ وفي احلديث »في هذه  كان من  وما 
القينات  إذا ظهرت  وقللذف،  ومسخ  األمللة خسف 

واملعازف وشرب اخلمور«.
اللللرزق: وهللو ما عذب  < اجلللوع والعطش وضيق 
به قوم سبأ: }وضرب الله مثال قرية كانت آمنة 

يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت  مطمئنة 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس اجلوع واخلوف مبا 
كانوا يصنعون{ قال ابن كثير: إن النقص في الثمار 
والزرع بسبب املعاصي ليذيقهم بعض الذين عملوا 
والثمرات  واألنفس  األمللوال  بنقص  يبتليهم  وقال: 
أي  يرجعون{  }لعلهم  صنيعهم  على  منه  اختبارا 

عن املعاصي.
< اخلوف والفرقة وتسليط األعداء والذل وكثرة 
كللان على بني  الللعللذاب  القتل واحلللللروب.. وهلللذا 
ذلك  إلللى  وأضللاف  كثيرة  فرقا  فجعلهم  إسرائيل 
الللهللوان والللذلللة إلللى يللوم القيامة }وإذ تللأذن ربك 
سوء  يسومهم  من  القيامة  يوم  إلى  عليهم  ليبعثن 
العذاب{، وقال سبحانه في موضع آخر: }ضربت 
الله وحبل  بحبل من  إال  ثقفوا  اينما  الذلة  عليهم 

من الناس{.
بني إسرائيل عندما  به  الله  املسخ: وقد عذب   >
اعتدوا  الذين  علمتم  }ولقد  السبت:  في  اعتدوا 
منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئني{، 
قال ابن تيمية: املسخ واقع في هذه األمة والبد، 
وهو واقع في طائفتني: علماء السوء الكاذبني على 
واملجاهرين  دينه،  قبلوا  الذين  ورسللوللله]،  الله 
املنهمكني في شرب اخلمور واحملللارم.. واستحلوا 

احملرمات بتأويل فاسد.
< األمراض والباليا والطواعني.. وقد توعد الله 
فيه عصاة األمم، فيما جعل الطاعون رحمة وشهادة 
الفاحشة  »لم تظهر  لهذه األمة كما في احلديث: 
الطاعون  فيهم  فشا  إال  بها  يعلنوا  حتى  قللوم  في 
واألوجللاع التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين 

مضوا« ابن ماجه واحلاكم.
وهو عذاب يصبه الله على األمم املتجبرة الكافرة، 
ففي احلديث: »الطاعون رجس أرسل على طائفة 
من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم« البخاري 

ومسلم.
بالظلمة  ويللحللل  حللل  مبللا  االعللتللبللار  جميعا  فعلينا 
نتجنب  حللتللى  وملللن حللولللنللا  قبلنا  مللن  واملللجللرمللني 
طريقهم لئال يحل بنا ما حل بهم: }يعظكم لعلكم 
وتغيير  الله عز وجل  إلى  التوبة  وعلينا  تذكرون{ 
املنقلب،  سوء  من  وإياكم  الله  حمانا  بأنفسنا،  ما 

وأحسن خامتتنا كلها.

مصارع األمم  
بقلم:د. بسام الشطي

درو�س وعرب
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للطبقات  واحمل��اك��اة  التقليد  ح��ب  أن  كما 
باملقتنيات،  واملباهاة  التفاخر  من  الغنية، 
وسيارته  لباسه  من خالل  اإلنسان  وتقييم 
والتركيز  مقتنياته،  وقيمة  وأث��اث��ه  وبيته 
والقيم  املعاني  دون  اجلوفاء  املظاهر  على 

واملبادئ من أسباب تفشي هذه الظاهرة.
ولإلعالم دور خطير في غرس هذا النمط 
االس��ت��ه��الك��ي ع��ن��د ال��ن��اس، ف��م��ن األصول 
التسويقية: إن استطعت إقناع الزبون بشراء 
مثيالتها  من  تكلفة  أكثر  أنها  مع  سلعتك 
فأنت مروج ناجح، أما إذا أقنعته بشرائها 
مع أنه ال يحتاجها فأنت أكثر جناحا، أما 
أكثر املروجني جناحا فهو الذي يقنع عميال 
بشراء سلعة أكثر تكلفة وهو ال يحتاجها وال 

ميلك ثمنها.
أما آثار هذا السلوك فهي عديدة، منها:

1- الذل والهم : الذي يخيم على نفوس كثير 
من أرباب األسر بسبب الديون واألقساط، 
وقد كان النبي] يستعيذ بالله من اجلنب 
والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال؛ ملا 
عميقة،  نفسية  آث��ار  من  ذل��ك  على  يترتب 

ومشكالت صحية وأمراض مزمنة.
ال��ن��اس كثرة  ب��ني  انتشر  ال��س��ؤال:  ك��ث��رة   -2

في  منتشرا  اجتماعيا  سلوكا  تتناول  احلكيمة  الكلمة  هذه 
دون  والتملك  الشراء  في  الرغبة  وهو   - ولألسف   - مجتمعاتنا 
ضوابط شرعية أو معايير اقتصادية؛ مما يعود باآلثار السلبية 

على األفراد واألسر واملجتمعات.
فسوء تنظيم اإلنسان ألموره املالية، وعدم كبح جماح طموحاته 
واالقتراض،  االستهالك  في  التمادي  إلى  يدفعانه  االجتماعية 
لكيال  طلبا  ألوالدهم  يرفضون  ال  واألمهات  اآلباء  من  وكثير 
يشعروهم بالنقص مع أقرانهم، في حن أنه من أساسيات التربية 
تنشئة األبناء على التفريق بن ما يحتاجون إليه وما يريدونه؛ 
ميكن  وما  حتقيقه  يلزم  وما  والكماليات،  احلاجيات  بن  ليميزوا 

تأجيله، ليغرسوا هذا املبدأ في أبنائهم في املستقبل.

د. وليد خالد الربيع )�(

»إذا اشتريت اليوم ما هو كمالي 
تبيع غدا ما هو ضروري«.

احلكمـة  ضالـة املؤمن )25(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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السؤال املكروه شرعا كما جاء في احلديث: 
»وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة 
امل���ال«، وق���ال]: »م��ن س��أل الناس أموالهم 
تكثرا فإمنا يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو 
ليستكثر« أخرجه مسلم، وقال]: »من سأل 
الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته 
في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح« قيل: 
قيمتها  أو  درهما  قال:»خمسون  الغنى؟  وما 

من الذهب«أخرجه أحمد واألربعة.
وجل  عز  الله  قسم  مبا  القناعة  ع��دم   -3
في  ليس  م��ا  إل��ى  فيتطلع  رزق  م��ن  للعبد 
وي��س��ع��ى حملاكاة  اس��ت��ط��اع��ت��ه،  وال  وس��ع��ه 
اآلخ��ري��ن ب��ال��دي��ون واألق���س���اط، وق��د حثنا 
الدين على القناعة فقال ]: »انظروا إلى 
من  إل��ى  تنظروا  وال  منكم،  أسفل  ه��و  م��ن 
هو فوقكم؛ فهو أجدر أال تزدروا نعمة الله 

عليكم« أخرجه مسلم. 
4- كثرة املشكلة األسرية: إما بسبب كثرة 
م��ط��ال��ب��ات ال��زوج��ة واألب���ن���اء ل���رب األسرة 
ذلك  يتبع  وما  املادية  إمكانياته  مع ضعف 
األسرية،  العالقات  وس��وء  مشاحنات  م��ن 
وإم��ا بسبب ت��ورط رب األس��رة في الديون 
وال��ش��ي��ك��ات ب��غ��ي��ر رص��ي��د وم���ا ي��ت��ب��ع ذلك 
أبنائه  وت��ش��ت��ت  عمله  وض��ي��اع  سجنه  م��ن 

وانحرافهم لغياب رقابة األب عليهم.
والبذخ  اإلس����راف  على  األب��ن��اء  تربية   -5
والتبذير ، والظهور مبظهر الرفاهية املزيفة، 
فعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: 
يا رس��ول الله أق��ول إن زوج��ي أعطاني ما 
لم يعطني؟ فقال]: »املتشبع مبا لم يعط 
ث��وب��ي زور« أخ��رج��ه م��س��ل��م، قال  ك��الب��س 
بأن  ليس عنده  املتكثر مبا  »معناه  النووي: 
يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك 
عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما 

يذم من لبس ثوبي زور«.
االجتماعي  ال��س��ل��وك  ه��ذا  أس���اس  ويكمن 
السلبي في غياب الوعي الشرعي بأهمية 
الديون  وخ��ط��ورة  واس��ت��ث��م��اره  امل���ال  حفظ 

وسوء عاقبتها في الدنيا واآلخرة.
ف��ال��ش��ارع ي��ق��رر أن امل���ال م��ال ال��ل��ه، ونحن 
قال  كما  عنه  وم��س��ؤول��ون  عليه  م��ؤمت��ن��ون 
تعالى: }وآتوهم من مال الله الذي آتاكم{، 

مستخلفني  جعلكم  مم��ا  }وأن��ف��ق��وا  وق���ال: 
فيه{، وقال]: »نعم املال الصالح للرجل 
الصالح«، وقال] ألبي ذر ملا أبصر أحدا: 
»ما أحب أنه يحول لي ذهباً ميكث عندي 
م��ائ��ة دي��ن��ار ف��وق ث��الث إال دي��ن��ارا أرصده 
لدين« أخرجه البخاري، وقال]: »ال تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيم أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن 

جسمه فيم أباله« أخرجه الترمذي. 
وقد أكد الشارع أهمية االعتدال والتوسط 
إس���راف وال بخل، فقال   اإلن��ف��اق دون  ف��ي 
يسرفوا  لم  أنفقوا  إذا  وج��ل: }والذين  عز 
ول��م يقتروا وك���ان ب��ني ذل��ك ق��وام��ا{، قال 
اجل��رج��ان��ي: »اإلس������راف ه��و إن��ف��اق املال 
هو  وق��ي��ل:  اخلسيس،  ال��ع��رض  ف��ي  الكثير 
القيم  ابن  وق��ال  النفقة«،  جت��اوز احلد في 
مببذرين  ل��ي��س��وا  »أي:  اآلي����ة:  تفسير  ف��ي 
وال  احل��اج��ة،  ف��وق  فيصرفون  إنفاقهم  في 
حقهم،  في  فيقصرون  أهلهم  على  بخالء 
فال يكفونهم، بل عدل خيار، وخير األمور 

أوسطها«.
ال��ق��رب��ى حقه  ذا  وج���ل: }وآت  ع��ز  وق���ال 
تبذيرا  ت��ب��ذر  وال  السبيل  واب���ن  وامل��س��ك��ني 
وكان  الشياطني  إخ��وان  كانوا  املبذرين  إن 
الشيطان لربه كفورا{، قال ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنهم: »هم الذين ينفقون 

املال في غير حقه«.
املبذرين  اق��ت��ران  اب��ن س��ع��دي معلال  وق���ال 
إال  ي��دع��و  ال  الشيطان  »ألن  بالشياطني: 
اإلنسان  ف��ي��دع��و  ذم��ي��م��ة،  ك��ل خصلة  إل���ى 
دعاه  ف��إذا عصاه  واإلم��س��اك،  البخل  على 
إمنا  تعالى  والله  والتبذير،  اإلس��راف  إل��ى 

يدعو بأعدل األمور وأقسطها وميدح عليه 
األبرار:  الرحمن  عباد  عن  قوله  في  كما 
}والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وك��ان ب��ني ذل��ك ق��وام��ا{، وق��ال هنا: }وال 
جتعل يدك مغلولة إلى عنقك{، كناية عن 
كل  تبسطها  }وال  والبخل  اإلمساك  ش��دة 
البسط{، فتنفق فيما ال ينبغي، وزيادة على 
ما ينبغي }فتقعد{ إن فعلت ذلك }ملوما{ 
أي:  }محسورا{  فعلت  ما  على  تالم  أي: 
حاسر اليد فارغها، فال يبقى ما في يدك 

من املال وال خلفه مدح وال ثناء«اه�.
وقال رسول الله]: »كلوا واشربوا وتصدقوا 
والبسوا من غير إسراف وال مخيلة« أخرجه 
أحمد، وقال]: »إن الله حرم عليكم عقوق 
األمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم 
قيل وق���ال وك��ث��رة ال��س��ؤال وإض��اع��ة املال« 

أخرجه البخاري.
»وإضاعة  وقوله:  سعدي:  ابن  الشيخ  قال 
املال« وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع، أو 
يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال 
عمارة عقاره، أو اإلنفاق على حيوانه، وإما 
ال��ض��ارة، أو غير  امل���ال ف��ي األم���ور  بإنفاق 
النافعة، فكل ذلك داخل في إضاعة املال.
قال: »وما كرهه الله لعباده، فهو يحب منهم 
ضدها« وذكر أنه سبحانه يحب من عباده 
»أن يحفظوا أموالهم ويدبروها، ويتصرفوا 
في  ويصرفوها  النافعة،  التصرفات  فيها 

املصارف النافعة«اه�.
اجل��وزي حيث  الب��ن  نفيسة  بوصية  ونختم 
يبني حال العاقل في فقره أو غناه فيقول:       
»العاقل يدبر بعقله معيشته في الدنيا، فإن 
كان فقيرا اجتهد في كسب وصناعة تكّفه 
واستعمل  العالئق،  وقلّل  للخلق،  ال��ذل  عن 
الناس  م��ن  م��ن  سليما  ف��ع��اش  ال��ق��ن��اع��ة، 
أن  له  فينبغي  غنيا  كان  وإن  بينهم،  عزيزا 
يدبر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج إلى 
الذل للخلق، ومن البلية أن يبذر في النفقة 
يتعرض  كأنه  األع��داء،  ليكمد  بها  ويباهي 
بذلك - إن أكثر - إلصابته بالعني، وينبغي 
يصلح  م��ا  وكتمان  األح����وال،  ف��ي  التوسط 
كتمانه، وإمنا التدبير حفظ املال، والتوسط 

في اإلنفاق، وكتمان ما ال يصلح إظهاره«.

الشرع يقرر أن المال مال 
اهلل ونحن مؤتمنون  

عليه ومسؤولون عنه 
ويؤكد أهمية االعتدال 
والتوسط في اإلنفاق 

دون إسراف وال بخل
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أوال: يقول الله تعالى: }ياأيها الذين آمنوا 
يألونكم  ال  دون��ك��م  م��ن  بطانة  تتخذوا  ال 
خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم 
 ،)118 عمران:  )آل  تعقلون{  كنتم  إن  اآلي��ات 
فقوله }من دونكم{ يشمل املشركني واملنافقني 
وأهل الكتاب وغيرهم. وقوله }ودوا ما عنتم{ 
أي في كل زمان ومكان وقوله }قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر{ بدت 
ق��وال وعمال فهم أع��داء بكل ح��ال، وعلى هذا 
ومن  املؤمنني  ب��ني  املقارنة  إع��الن  اآلي��ة  تكون 
أوالء  }هأنتم  بعدها:  التي  اآلية  ببيان  دونهم، 
حتبونهم وال يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل 
من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 

الصدور{ )آل عمران: 119(.
ثانيا: وإليضاح سماحة اإلسالم، وحرصه 
على السالم، في أمور كثيرة يقول الله تعالى: 

}ال ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب املقسطني{ )املمتحنة: 8(، 
وي��ق��ول ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }إال ال��ذي��ن ع��اه��دمت من 
يظاهروا  ولم  شيئا  ينقصوكم  لم  ثم  املشركني 
مدتهم  إلى  عهدهم  إليهم  فأمتوا  أحدا  عليكم 
إن الله يحب املتقني{ )التوبة: 4(، ويقول الله 
ال��ك��ت��اب إال بالتي  ت��ع��ال��ى: }وال جت��ادل��وا أه��ل 
آمنا  وقولوا  الذين ظلموا منهم  إال  هي أحسن 
وإلهكم  وإلهنا  إليكم  وأن��زل  إلينا  أن��زل  بالذي 
 ،)46 )العنكبوت:  مسلمون{  ل��ه  ونحن  واح��د 
حتى في حال خيانتهم: }وإما تخافن من قوم 
الله ال يحب  إن  إليهم على سواء  فانبذ  خيانة 
مبا  أعلمهم  أي   ،)58 )األن���ف���ال:  اخل��ائ��ن��ني{ 
لكم  أح��ل  }اليوم  تعالى:  ويقول  عليه.  عزمت 
لكم  حل  الكتاب  أوت��وا  الذين  وطعام  الطيبات 
إلبعاد  فذلك   )5 )املائدة:  لهم{  حل  وطعامكم 
}وطعامكم  يأكلون  فيما  املسلمني  عن  احل��رج 
حل لهم{ فهم ال ينتظرون اإلباحة من اإلسالم 

لرفع احل��رج عن  أيضا  وإمن��ا هو  يأكلون  فيما 
ولو  قلوبهم،  لتأليف  طعامهم  لتقدمي  املسلمني 
حرم الله طعامنا عليهم ملا قدمه املسلمون لهم، 
املؤمنات واحملصنات  وقوله: }واحملصنات من 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهم محصنني غير مسافحني وال متخذي 
أخ��دان{ )امل��ائ��دة: 5( للزواج إلمي��ان املسلمني 
عليهن.  منهم  ض��رر  ف��ال  الكتاب  أه��ل  بديانة 
وحترمي زواج املؤمنات على أهل الكتاب وغيرهم 
لكفرهم باإلسالم وخشية الضرر عليهن، وذلك 
م��ن ع��دال��ة اإلس����الم ال ل��إي��ث��ار، ودل��ي��ل��ه حرم 
أهل  م��ن  امل��ش��رك��ات  ن��ك��اح  املسلمني  ال��ل��ه على 
بدينهن، وملضرة  اإلمي���ان  ل��ع��دم  األخ���رى  امل��ل��ل 
}وال  املسلمني:  م��ن  أبنائهن  على  امل��ش��رك��ات 
تنكحوا املشركات حتى يؤمّن وألمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا املشركني 
ولو  ولعبد مؤمن خير من مشرك  يؤمنوا  حتى 
أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى 
لعلهم  للناس  آياته  ويبني  بإذنه  واملغفرة  اجلنة 

يتذكرون{ )البقرة: 221(.
ثالثا: ومن اجلوانب اإليجابية لديهم، قول 
الله تعالى: }ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 

وقفات فقهية )25(

لكم  وما  النار  فتمسكم  ظلموا  الذين  إلى  تركنوا  }وال  تعالى:  يقول 
من دون الله من أولياء ثم ال تنصرون{ )هود: 113(، وهم أهل الكتاب 
املسلمن  على  وتفضيلهم  وضاللهم  ببدعهم،  واإلعجاب  وغيرهم، 
البيت،  الناحية من  الركن: وهو  التعامل معهم. فالركون من  وكيفية 
اعتمد  أو  إليه،  انضوى  فالن:  إلى  وركن  عليه،  يعتمد  وما  اجلبل،  أو 
»رحم   :[ قال  شديد{  ركن  إلى  آوي  }أو  تعالى:  قوله  ومنه  عليه، 
الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد« يعني: إلى الله تعالى. 
فالنهي هنا عن امليل واالعتماد باملداهنة أو املالحقة بالظلم، والدنو 
من الظلمة، وتعظيم ذكرهم، وصحبتهم من غير تذكيرهم ووعظهم، 
بشكرهم  الرضا  أو  مبودة،  أقوالهم،  إلى  والسكون  إليهم  واالطمئنان 

فتكونون أمثالهم، وللبيان: 

الركون إلى الذين ظلموا 
والحذر من مكرهم )2-1(

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

)�( إمام وخطيب المسجد النبوي - المدينة المنورة
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قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 
عمران:  )آل  اآلخ����ر{  وال���ي���وم  ب��ال��ل��ه  ي��ؤم��ن��ون 
الله  يقول  األق��ل،  ولألسف هم   .)114  -  113
ساء  منهم  وكثير  مقتصدة  أمة  }منهم  تعالى: 
تعالى:  الله  ويقول   .)66 )املائدة:  يعملون{  ما 
يؤده  بقنطار  تأمنه  إن  من  الكتاب  أهل  }وم��ن 
إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال 
ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا 
في األميني سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون{ )آل عمران: 75(، ولم يقرهم الله على 
مقولتهم فكذبهم وأمرنا الله بالوفاء بدليل اآلية 
التي تليها: }بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله 

يحب املتقني{ )آل عمران: 76(.
رابعا: فيجب أال نركن للذين كفروا وال ملن 
وااله��م، خاصة في األم��ور األس��اس كالنصرة 
وجلب السالح والطعام والثقافة املخالفة لشرع 
الله ألهمية ذلك وقوة تأثيره، وأال نفضلهم على 
املؤمنني، يقول تعالى: }ألم تر إلى الذين أوتوا 
والطاغوت  باجلبت  يؤمنون  الكتاب  من  نصيبا 
الذين  من  أه��دى  ه��ؤالء  كفروا  للذين  ويقولون 
آمنوا سبيال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن 
 )52-51 )النساء:  نصيرا{  له  جتد  فلن  الله 

وهذا كثيرا ما نسمعه وجنده من البعض لشدة 
إعجابهم بغير املسلمني.

خامسا: احلذر من التشبه بهم أو تقليدهم 
في مخالفة الشرع، روى مسلم وغيره عن ثوبان 
[: أن رس��ول الله ] ق��ال: »وإن ربي قال: 
يا محمد، إذا قضيُت قضاء فإنه ال يرد، وإني 
وأال  عامة،  بسنة  أهلكهم  أال  ألمتك  أعطيتك 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيتسبيح 
بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى 
بعضهم  وي��س��ب��ي  ب��ع��ض��ا،  يهلك  بعضهم  ي��ك��ون 
انتصار  من  اليوم  منه  نعاني  ما  وه��ذا  بعضا« 
املستعان.  والله  معهم،  البعض  بتعاون  األع��داء 
قال:  عنه ]  وأب�����وداود  أح��م��د  اإلم���ام  وروى 
أمري  والصغار على من خالف  الذلة  »وجعلت 

ومن تشبه بقوم فهو منهم«.
ال��ل��ه تعالى: }وأع����دوا لهم  س��ادس��ًا: ي��ق��ول 
رب���اط اخليل  وم���ن  ق���وة  م��ن  استطعتم  م��ا 
من  وآخرين  وعدوكم  الله  ع��دو  به  ترهبون 
تنفقوا  وم��ا  يعلمهم  ال��ل��ه  تعلمونهم  ال  دون��ه��م 
م��ن ش��يء ف��ي سبيل الله ي��وف إليكم وأن��ت��م ال 
هنا  واإلره�������اب   ،)60 )األن����ف����ال:  ت��ظ��ل��م��ون{ 
لإخافة وليس لقتالهم مباشرة بل هو اإلعداد 
بالعلم إلقناعهم باحلق، وبالقوة لفرض الهيبة، 
التهديد، وكسب االحترام، منهم  والسالمة من 
}وآخرين من دونهم ال تعلمونهم الله يعلمهم{ 
مع الشعور بقوله تعالى: }ألنتم أشد رهبة في 
ال��ره��ب��ة إال م��ن القوي  ت��ك��ون  ص��دوره��م{ وال 
بالقوة  قتالهم  األم���ر  اقتضى  إذا  ث��م  املتعلم، 
والله  ذل���ك،  فليكن  واع��ت��دائ��ه��م  إع��داده��ا  بعد 

املستعان.
س��اب��ع��ًا: أم���ا احل���ذر م��ن م��ك��ره��م فخالصة 
يريد  عما  اآلخ���ر  ص��رف  فهو  امل��ك��ر:  تعريف 
القول،  وزخ���رف  واخل����داع  باحليلة  غ��ي��ره  إل��ى 
خفية،  في  ويؤذيه  ليضره  فاسدا  تدبيرا  يدبر 
دون أن يشعر، يقول الله تعالى: }وإذ ميكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك{ 
}وميكرون  تعالى:  الله  ويقول   ،)30 )األن��ف��ال: 
وميكر الله والله خير املاكرين{ )األنفال: 30(.

ث���ام���ن���ًا: ف��م��ن م��ك��ره��م ف���ي امل���اض���ي حال 
الله تعالى: }وقالت طائفة من  ضعفهم، قول 

أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون{ )آل 
الذين  لقوا  }وإذا  تعالى:  وقوله   ،)72 عمران: 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
)البقرة: 14(  إنا معكم إمنا نحن مستهزئون{ 
}ولن  تعالى:  الله  يقول  مستحيل،  وإرضاؤهم 
تتبع  حتى  ال��ن��ص��ارى  وال  اليهود  عنك  ت��رض��ى 
الله هو الهدى ولئن اتبعت  ملتهم قل إن هدى 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من 

الله من ولي وال نصير{ )البقرة: 120(.
وبه  ج��اءا  ما  املعاصر:  مكرهم  وم��ن  تاسعًا: 
تطبيق  إسقاط  بها  يريدون  العوملة،  مقولة  من 
احل�����دود ال��ش��رع��ي��ة ل��ت��ك��ث��ر اجل���رائ���م، وتهبط 
البوادر،  بعض  ولقد الحت  الفاضلة.  األخ��الق 
وأرهب  امل��خ��درات،  وفشت  األخ���الق،  فتبدلت 
ال��ط��ال��ب أس��ت��اذه، وع��ق ال��ول��د وال����ده، فكادت 
وهيمن  أخ���الق،  وال  علم  ف��ال  تضيع  األج��ي��ال 
وتسود  ال��ف��ق��ر،  ليعم  االق��ت��ص��اد  على  األع����داء 
العوملة  دين  هو  اإلس��الم  أن  العلم  مع  الرذيلة، 
للناس   [ نبيه  أرس��ل  فالله  الفضيلة،  لنشر 
كافة، قال تعالى: }وما أرسلناك إال كافة للناس 
يعلمون{  ال  ال��ن��اس  أكثر  ولكن  ون��ذي��را  بشيرا 
ل��ل��ع��امل��ني: }وما  وأرس���ل���ه رح��م��ة  )س��ب��أ: 27(، 
 )107 )األنبياء:  للعاملني{  رحمة  إال  أرسلناك 
للناس  كافة  رسالته  احلقة،  العوملة  هي  وه��ذه 
بشيرا باخلير ونذيرا عن الشر، ورحمة للعاملني 

ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
منهم  كثير  وشطن  منا،  كثير  استضعف  ولقد 
ف��غ��زوا ال��ب��الد ودم����روا ال��دي��ار وُق��ت��ل األبرياء؛ 
تعالى  والله  ربنا  عند  بديننا ومبقدارنا  جلهلنا 
يقول: }ألنتم أشد رهبة في صدورهم من الله 
 ،)43 )احل��ش��ر:  يفقهون{  ال  ق��وم  بأنهم  ذل��ك 
ذل��ك فبناؤهم اجل��در في  وال��واق��ع يشهد على 
العراق  في  ذل��ك  ومحاولتهم  احملتلة  فلسطني 
وغيره مع انتهاء عصر األس��وار، تصديق لقول 
قرى  في  إال  يقاتلونكم جميعا  تعالى: }ال  الله 
محصنة أو من وراء جدر{ )احلشر: 14(. فهل 
تتولوا  }وإن  يقول:  تعالى  والله  ذل��ك؟  أدرك��ن��ا 
أمثالكم{  يكونوا  ال  ثم  غيركم  قوما  يستبدل 

)محمد: 38(.
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علوم احلديث

ما  لقريش  »استقيموا   :[ الله  رسول  قال  قال:  ثوبان[  عن 
استقاموا لكم؛ فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم 
من  وكلوا  أشقياء  زراعن  فكونوا  تفعلوا  لم  فإن  خضراءهم،  فأبيدوا 

كد أيديكم« أخرجه أحمد )277/5(.
ومن طريقه اخلالل في »السنة« رقم )80( 

ورقم )81(.
وأبونعيم في »أخبار أصبهان« )160/1(.
واخلطيب في »تاريخ بغداد« )146/12(.

وابن حبان في »املجروحني« )157/1(.
الروياني في مسنده )رقم 622(  واحلافظ 
احملدثني  طبقات  ف��ي  وأب��وال��ش��ي��خ   )624(
بأصبهان )6/3( وابن األعرابي في املعجم 

)رقم 1301(.
قال أبوحامت في كتاب »املراسيل« )288(:

ثوبان  م��ن  يسمع  ل��م  أب��ي اجلعد  ب��ن  سالم 
شيئا، يدخل بينهما معدان.

والتعديل يحيى بن معني  إم��ام اجل��رح  قال 
رحمه الله: لم يسمع سالم من ثوبان.

العلل«  م��ن  »املنتخب  اخل���الل  ك��ت��اب  ان��ظ��ر 
)رقم 82(، وقال اإلمام أحمد رحمه الله الله 

تعالى: سالم بن أبي اجلعد لم يلق ثوبان.
انظر السنة للخالل )82(.

وقال اإلمام أحمد أيضا:
لم يلق ثوبان، بينهما معدان بن أبي طلحة. 
املراسيل  أحكام  التحصيل في  انظر جامع 

)218( للحافظ العالئي.
وكذا قال أبوحامت كما في »حتفة التحصيل« 

.)295(
ال��ل��ه: سمعت  ب��ن معني رحمه  يحيى  وق��ال 
خالد بن خ��داش ق��ال: ج��اء س��الم بن أبي 
مطيع إل���ى أب���ي ع��وان��ة ف��ق��ال: ه���ات هذه 
التي قد جئتنا بها من الكوفة، قال:  البدع 
في  فألقاها  كتبه  أب��وع��وان��ة  إل��ي��ه  ف��أخ��رج 
قال:  فيها؟  كان  ما  خالدا:  التنور، فسألت 
حديث األعمش عن سالم بن أبي اجلعد عن 
ثوبان قال: قال رسول الله ]:  »استقيموا 

لقريش« وأشباهه.
وق����ال ح��ن��ب��ل: س��م��ع��ت أب���ا ع��ب��دال��ل��ه قال: 
النبي]:  ق���ال  ه����ذا،  خ���الف  األح���ادي���ث 

»أسمع وأطع ولو لعبد مجدع«.

أخرجه مسلم رقم )1837(.
وق���ال اإلم����ام أح��م��د رح��م��ه ال��ل��ه: »السمع 
والطاعة في عسرك ويُْسرك وآثره عليك«.

زيادة:  وف��ي��ه   )1836( رق��م  مسلم  أخ��رج��ه 
»ومنشطك ومكرهك«.

يُ���روى عن  ق��ال أحمد رحمه ال��ل��ه: ف��ال��ذي 
النبي] من األحاديث خالف حديث ثوبان 

وما أدري ما وجهه؟
وقال شيخنا رحمه الله حافظ الوقت حسنة 

األيام:
حديث ثوبان هذا ال يصح من ِقبَل إسناده 
ثوبان؛ فهو  لم يسمع من  أبي اجلعد  واب��ن 
منقطع، فإذا ثبت ضعف احلديث فال حاجة 

إلى تكلف تأويله ألنه يوهم صحته.
به  ��رُح  يُ��فْ وال  شاهد  ثوبان  وحلديث  قلت: 
الله  رض��ي  بشير  ب��ن  النعمان  ح��دي��ث  م��ن 
الله ] يقول:  ق��ال: سمعت رس��ول  عنهما 
فإن  لكم؛  استقاموا  ما  لقريش  »استقيموا 
على  سيوفكم  ف��ض��ُع��وا  لكم  يستقيموا  ل��م 

عواتقكم وأبيدوا خضراءهم«.
شعيب بن بيان الصفار.

قال اجلوزجاني: يروى املناكير.

التبصرة في ذكر 
أحاديث ضعيفة 

مشتهرة
الشيخ حاي احلاي
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وقال العقيلي: يحدث عن الثقات باملناكير.
 :)228/5( الزوائد  )مجمع  الهيثمي:  وقال 

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.
قلت: وله شاهد آخر.

أخرجه اخلالل في السنة )رقم 82(.
أن���ه س���أل اإلم����ام أح��م��د قال:  ع��ن مهنا 
ي��ح��دث عنه  ب��ن ع��اب��س  »سألته ع��ن علي 
احلماني عن أب��ي ف��زارة، عن أب��ي صالح 
مولى أم هانئ قالت: قال رسول الله ]: 
بصحيح  ليس  فقال:  لقريش«  »استقيموا 

هو منكر.
قلت: وهذا حديث ضعيف جدا؛ لعلل عدة:

اني: هو يحيى بن عبداحلميد بن  1. احلمَّ
اني، ابن بشمني الكوفي،  عبدالرحمن احلمَّ
احلديث،  بسرقة  اتهموه  أنهم  إال  حافظ 

التقريب رقم )7591(.
2. علي بن عابس األسدي الكوفي.

ضعيف »التقريب« )4757(.
أم هانئ:  ب��اذان مولى  أبوصالح واسمه   .3
من   )634( ال��ت��ق��ري��ب   - ي���رس���ل  ض��ع��ي��ف 

الثالثة.
4. وله علة قوية:

املنت منكر يخالف األحاديث الصحيحة التي 
األم��ور وعدم  لوالة  والطاعة  السمع  توجب 

اخلروج أو التظاهر واملظاهرات عليهم.
فعن أب��ي التياح ع��ن أن��س ب��ن م��ال��ك [ 
قال، قال رسول الله ]: »اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 

زبيبة« رواه البخاري.
وعن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال: قال 
النبي ]: »من رأى من أميره شيئا يكرهه 
اجلماعة  يفارق  أح��د  ليس  فإنه  فليصبر؛ 
رواه  جاهلية«  ميتة  م��ات  إال  فيموت  شبرا 

البخاري.
ومما جاء من حديث الشيخني رحمهما الله 
التياح عن  أبي  تعالى من طريق شعبة عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة 
[ قال: قال رسول الله ]: »يهلك الناس 
تأمرنا؟  فما  قالوا:  قريش،  من  احليُّ  هذا 

قال: لو أن الناس اعتزلوهم«.
ومسلم   ،)3604( رق���م  ال��ب��خ��اري  أخ��رج��ه 
رقم  وأبويعلى   ،)301/2( وأحمد   ،)2917(
الفنت،   )189( الداني  وأبوعمرو   ،)6093(

والبيهقي في دالئل النبوة )464/6(.
هذا احلديث طعن فيه اإلمام أحمد رحمه 
ال��ل��ه ح��ي��ث ق���ال اب��ن��ه ع��ب��دال��ل��ه رح��م��ه الله 
أبي  وق��ال  احل��دي��ث:  ه��ذا  )301/2( عقب 
ف��ي مرضه ال��ذي م��ات فيه: اض��رب��وا على 
ه��ذا احل��دي��ث؛ فإنه خ��الف األح��ادي��ث عن 
وأطيعوا  »اسمعوا  قوله:  يعني   ،[ النبي 

واصبروا«.
هذا  من  احلديث  على  الضرب  هذا  قلت: 
اإلمام اجلليل احلافظ املتقن اإلمام أحمد 
البخاري  الشيخان  وقد صححه  نظر،  فيه 

ومسلم رحمهما الله.
وليس من شرط صحة احلديث أن يتواطأ 
ويتفق أئمة احلديث ونقاده على تصحيحه؛ 
وذلك ألن التصحيح والتضعيف من املسائل 
للخطأ  يتعرض  قد  واملجتهد  االجتهادية، 

العصمة،  ع��دم  تقتضي  البشر  طبيعة  ألن 
العلم  ه���ذا  أئ��م��ة  ب��ني  اخ��ت��الف  وق���ع  وإذا 
قرائن  فهناك  والتضعيف  التصحيح  ف��ي 

ومرجحات لطالب العلم.
وأطبقوا  وأزمعوا  وأجمعوا  اتفقوا  إذا  أما 
مع  أو ضعفه  وتواطؤوا على صحة حديث 
وض���وح األدل����ة ف��ال ي��س��ع ط��ال��ب ال��ع��ل��م إال 
الغاية  بلغوا  الصنعة  أه��ل  فهم  موافقتهم؛ 
األقصى  وامل���دى  القصوى  والنهاية  العليا 

واملبتغى األعلى واملرتقى األنأى.
هؤالء الرعيل األول املتقدمون قد بلغوا في 
أقصى  والضبط  واجلودة  واإلتقان  احلفظ 
غ��اي��ات��ه وح��ف��ظ��وا ال���ط���رق، وف��ت��ش��وا أشد 
وأحكامهم  التنقيب،  أشد  ونقبوا  التفتيش 
وأقوالهم وفتاويهم أعلى األحكام وأصحتها؛ 
وقوة  ل��ل��رواي��ة،  ومعاصرتهم  قربهم  ل��ش��دة 
ق��رائ��ح��ه��م وح��ف��ظ��ه��م م���ئ���ات األل�����وف من 
األسانيد حتى أصبح السند الذي يشذ عن 

أحدهم عزيزا نادرا.
 :)748( الله  رحمه  الذهبي  احلافظ  ق��ال 
أن  إياس من  املتأخرين على  بأن  »َوَجَزْمُت 
واملعرفة«.  احلفظ  ف��ي  املتقدمني  يلحقوا 

»تذكرة احلفاظ« )948/3(.
منهجا  املتقدمون  ش��ّي��د  فقد  ل��ذل��ك  ق��ل��ت: 
يُسبقوا  ل��م  حصينا  دقيقا  محكما  علميا 
القدمي  في  واملعرفة  العلم  تاريخ  في  إليه 
األحاديث  م��ن  الصالح  فميزوا  واحل��دي��ث 
لالحتجاج مما سواه في دقة بالغة وحرص 
عظيم ومسالك مترابطة تأصيلية رائعة في 

حفظ سنة النبي ].
 قال أبوحامت الرازي رحمه الله: لم يكن في 
أمناء  آدم  ال��ل��ه  خ��ل��ق  م��ن��ذ  األمم  م��ن  أم���ة 
يحفظون آثار نبيهم وأنساب سلفهم إال في 

هذه األمة.
انظر تاريخ دمشق )30/38(.

شرف أصحاب احلديث )43( وفتح املغيث 
)4/3( وشرح املواهب )394/5(.

ليس من شرط صحة احلديث أن يتواطأ ويتفق 
أئمة احلديث ونقاده على تصحيحه؛ وذلك ألن 

التصحيح والتضعيف من املسائل االجتهادية
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الشيخ  املكرمة،  مبكة  احلرام  املسجد  وخطيب  إمام  فضيلة  أوصى 
في  وقال  وجل.  عز  الله  بتقوى  املسلمن  طالب،  آل  صالح  الدكتور 
اإلنسانّية  احلضارة  احلرام:  باملسجد  ألقاها  التي  اجلمعة،  خطبة 
مبكتشفاتها ومخترعاتها غالًبا ما يكون آخرها خيرا من أولها، بخالف 
الناس ومعتقداتهم فإن متديني كل دين صحيح، يكون أولهم  أديان 
خيرا من آخرهم، وسلفهم أهدى من خلفهم؛ ذلك أّن احلضارة بدأت 
حتبو في حن أن األديان ولدت واقفة، واحلضارة تراكم معرفي، أما 
الدين فهو وحي ُمنزل، وهدي محكم، والفرق بن األتباع األوائل لكل 
دين صحيح وبن متأخريهم؛ كمثل الفرق بن املاء عند منبعه، واملاء 
عند مصبه؛ بعدما جرى وخالط ما خالط من الكدر والشوائب؛ لذا 
فإّن خير اليهود أنبياؤهم وأحبارهم األولون، وخير النصارى عيسى 
املرضيون،  وصحابته  محمد]  املسلمن  وخير  وحواريوه،  مرمي  ابن 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكلما غبرت أمة أو قرن من الناس 

ُطوي معهم علم ورفع معهم فضل.

وأضاف فضيلته: وإذا شئت أن تعرف قرب 
أهل دين من دينهم؛ فانظر إلى قربهم من 
سلفهم، فكلما اقتربوا اهتدوا، وكلما جفوا 
فإّنه  أمة سلفهم  لعن خلف  إن  أما  ضلوا، 
وصنيعة  عدو  دسيسة  فهم  فيهم،  خير  ال 
»إذا  الله:  رحمه  أحمد  اإلم��ام  ق��ال  كائد، 
رأيت الرجل يذكر أحًدا من الصحابة بسوء 
فضيلته  وأردف  اإلس����ام«.  على  فاتهمه 
يقول: يتأكد احلديث عن املنهج احلق في 
وقت تعددت فيه املرجعيات، وقل العلماء، 
به، ويُلبس  وندر الناصحون، حني تكثر الُشّ
احلق على أهله، ويحول بينهم وبينه دعاة 
العلم،  وأدعياء  الهداية،  وُع��داة  الضالة، 
تباكوا على  وإن  الضال،  إلى  أق��رب  وهم 
العدو هذه  اإلس��ام ورسوله، وحني أدرك 

األمة  ه���ذه  خ��ل��ف  لفصل  س��ع��ى  احلقيقة 
على  متأخريها  قلوب  وإي��غ��ار  سلفها،  عن 

متقدميها، وتشويه سيرهم وتواريخهم.
وبنَيّ فضيلته أّن األمم تتأذى في الغالب من 
أكمل بعض من نحسن  أبنائها، فقد  جهل 
بهم الظن من جهلة األمة مشروع عدوهم، 
فانتسبوا للسلف وتسموا باسمهم، وأنشؤوا 

االسم  ذلك  اختطفت  ومنظمات  جماعات 
الشريف واستأثرت به، ثم ارتكبت باسمه 
انحرافات، وافتعلت خصومات، ولم يفّوت 
عدوهم تلك الفرصة؛ فدفع بعمائه ليركبوا 
باالنتساب  الهوة  ويوسعوا  امل��وج��ة،  معهم 
ممثلني  أنفسهم  ونصبوا  الصالح،  للسلف 
صوابها،  على  خطؤهم  فحمل  للسلفية، 
حتى  واعتدالها،  وسطيتها  على  وغلوهم 
محاربة  ب���اس���م  يُ����ع����ادى  اإلس������ام  ص����ار 
املتطرفني  يصف  اإلعام  وصار  السلفية، 
واإلرهابيني بأنهم سلفيون، ُووصفت عودة 
األمة لدينها الصحيح بالسلفية املتطرفة؛ 
تنفيًرا وتشويها للتدين، وأصبحت السلفية 
ُسّبة وجرمية، ياحق أربابها، ويتبرأ منها 
أصحابها، الذين هم أصحابها وكانوا أحق 

بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليًما.
أّن سلف  إل����ى  ال��ن��ظ��ر  ف��ض��ي��ل��ت��ه  ول���ف���ت 
وصحابته  محمد]  نبينا  ه��و  املسلمني 
كتاب وجدمتوهم  فبأي  املفضلة،  والقرون 
املستأمنني،  يخونون  أو  املسلمني،  يقتلون 
أو يدعون من دون الله األئمة والصاحلني، 
السالفني،  وقبور  باألضرحة  يتبركون  أو 
أو يثيرون الفنت بني املسلمني؟! سلفكم يا 
أيها املسلمون حريصون على جمع الكلمة، 
الدين من حتريف  ووح��دة الصف، وتنقية 
الغالني، وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني، 
مسلًكا،  وأقوم  طريًقا  أهدى  كانوا  سلفكم 
وأتبع للكتاب والسنة، وأعلم بالوحي فكانوا 
حًقا مسلمني. االنتساب للسلف ليس دعوى 
يتبناها  أو  ج��م��اع��ة،  أو  ش��خ��ص  يدعيها 
واتباع  ط��اع��ة  ه��ي  ب��ل  منظمة،  أو  ح���زب 
واالبتداع،  للفرقة  ونبذ  واجتماع،  ووح��دة 

آل طالب: السعيد من تمسك بما كان 
عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف 

إذا شئت أن تعرف قرب 
أهل دين من دينهم؛ فانظر 

إلى قربهم من سلفهم، 
فكلما اقتربوا اهتدوا، 

وكلما جفوا ضلوا



21

ن - 2011/6/6م
الفرق���ان  635 - 4 رج���ب   1432ه���� -  االثن���

األول  اإلس��ام  هو  الصالح  السلف  منهج 
الذي عرفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، 
وسعد  خالد  ألجله  قاتل  ال��ذي  النهج  هو 
ومصعب،  ح��م��زة  سبيله  ف��ي  واس��ت��ش��ه��د 
وابن  اب��ن مسعود  التي سلكها  اجل��ادة  هو 
عباس، وهو السبيل الذي ترسمه احلسن 
الفجاج  وهو  والشعبي،  والنخعي  البصري 
والشافعي  ومالك  حنيفة  أبو  طرقها  اّلتي 
وأحمد، هو الطريق الذي خطا فيه البخاري 
كل  وأولئك  والترمذي،  داود  وأب��و  ومسلم 
أولئك وكثير غيرهم على منهجهم، سيرهم 
محفوظة وآثارهم معلومة، وكتبهم مسطرة 
كان  فالسعيد من متسك مبا  ومخطوطة؛ 
اخللف،  أحدثه  ما  واجتنب  السلف،  عليه 
وما أسهل االتباع وأيسر االهتداء إْن عافى 

الله من دعاة الضالة.
وأوض��ح إمام وخطيب املسجد احل��رام أّن 
منهج السلف الصالح هو املنهج الذي ميثل 
هذا الدين العظيم في شموله وصفائه، كما 
وائتافهم،  اجتماعهم  في  املسلمني  ميثل 
إنه اسم ينتظم فيه اإلسام كله، كما ينتظم 
اإلسام،  ع��ل��ى  ال��ث��اب��ت��ني  املسلمني  جميع 
فهو  وأصحابه،  النبي]  عليه  ك��ان  ال��ذي 
شريعة الله في صفائها، وهو عقيدة احلق 
احلادثات  تعرف  املنهج  بذلك  نقائها؛  في 

ال��دي��ن فتتقى وي��ع��رف األدع���ي���اء في  م��ن 
الشاقون  ويعرف  فيحذرون،  الشريعة  علم 
ويعرف  فيجتنبون،  ووحدتها  األم��ة  لصف 
وتكمن  ف��ي��ت��ب��ع��ون،  امل��ه��ت��دون  امل��خ��ل��ص��ون 
أه��م��ي��ة ن��ه��ج ال��س��ل��ف ال��ص��ال��ح ف���ي كونه 
التطبيق العملي األول لإلسام، حتت سمع 
باخليرية  لهم  امل��ش��ه��ود  الصحابة  وب��ص��ر 
الذي  فمن  تابعوهم،  وكذلك  واالصطفاء، 
يزايد على ذلك النهج ومن يجرؤ أن يدعي 

أن احلق خافه؟!
منهج  ال��س��ل��ف  م��ن��ه��ج  أّن  فضيلته  وأّك����د 
التلقي  النظر واالس��ت��دالل، في  شامل في 
الشرعي،  بالنص  واالرت��ب��اط  واالستمداد 
والتعبد،  السلوك  في  احملدثات  نبذ  وفي 
وال يكاد أحد يخلو من املنتسبني إليه في 

كل مكان من خلل في الفهم أو في التطبيق، 
إال أّن اخلاف امتثال هذا املنهج في بعض 
الفروع واجلزئيات، ال يجوز أّن يكون داعًيا 
إلى تصنيف املخالف أو نبذه باسم يقطع 
نسبته إل��ى ال��س��ل��ف؛ ف���إّن األص���ل ف��ي كل 
مسلم لم يتلبس بشيء من األصول البدعية 
احملدثة، أنه على نهج السلف، وإْن وقع في 
معصية أو خالف في مسألة اجتهادية، ومن 
قال بالكتاب والسنة واإلجماع كان من أهل 
املخالف مفارقة  السنة واجلماعة، وشعار 
الفًتا  املسلمني،  وإج��م��اع  والسنة  الكتاب 
لألمة  تسرب  ق��د  ال��وه��ن  أّن  إل��ى  االنتباه 
بقدر ما تسرب إليها من البدع واحملدثات 
واالن���ح���راف ع��ن ال��ط��ري��ق احل���ق، وضعف 
االستمداد من الوحيني، وإذا كان املسلمون 
يلتمسون اليوم طريًقا للنهوض، فليس لهم 
من سبيل إال وحدة جماعتهم، وال سبيل إلى 
وحدة اجلماعة إال على اإلسام الصحيح، 
واإلسام الصحيح مصدره القرآن والسنة، 
وه����ذه خ��اص��ة االجت����اه ال��س��ل��ف��ي، عودة 
كتاب  م��ن  الصافي،  معينه  إل��ى  ب��اإلس��ام 
عليكم  تلتبس  فا  رسوله]؛  وسنة  الله، 
السبل، وال تضلّنكم األهواء، وال يصدّنكم 

كثرة األعداء، أو سطوة األدعياء.

الخالف في بعض الفروع 
والجزئيات، ال يجوز أّن 

يكون داعًيا إلى تصنيف 
المخالف أو نبذه باسم 

يقطع نسبته إلى السلف

منهج السلف منهج 
شامل في النظر 

واالستدالل، في التلقي 
واالستمداد واالرتباط 

بالنص الشرعي

< فضيلة الشيخ صالح آل طالب
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خريطة إسرائيل، أداة جلمع التبرعات من يهود 
العالم ومؤيديهم؛ حيث أرسلت عشرات اآلالف 
في  اليهودية  للجاليات  الزرقاء  الصناديق  من 

أنحاء العالم.  
الرعاية واحلماية

رعاية  اليهودي حتت  القومي  الصندوق  وضع 
ل  رئيس وزراء بريطانيا منذ أن تأسس، وُسِجّ
يكشف  وهذا  إجنلترا عام 1907،  في  رسمياً 
شتات  متكني  ف��ي  اخلبيث  البريطاني  ال���دور 
اليهود على أراض فلسطني املسلمة، فاحتلت 
وصرحوا  1918م  ف���ي  ف��ل��س��ط��ني  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
رغبة  وف��ق  س��وف حتكم  فلسطني  أرض  ب��أن 
»هربرت  ال��ي��ه��ودي  نصبت  أنها  ال  ال��س��ك��ان!! 
سامياً  م��ن��دوب��اً  1920م  ع���ام  ف��ي  ص��م��وئ��ي��ل« 
بلفور  وعد  وادمجت  فلسطني،  في  لبريطانيا 
قررته  الذي  فلسطني  على  انتدابها  في صك 
لها عصبة األمم في يوليو 1922، الذي اعترف 
بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي 
بفلسطني وبضرورة إعادة إنشاء وطنهم القومي 
فيها وتسهيل هجرتهم ومتكينهم في األراضي 
امل��وات!! ففتحت األبواب  األميرية واألراض��ي 
للهجرة اليهودية فتضاعف عدد اليهود من 55 
ألفاً سنة 1918 إلى 646 ألفاً سنة 1948، كما 
دعمت تسليم األراضي فتزايدت ملكية اليهود 
لألرض من نحو نصف مليون دومن - 2% من 
األرض- إلى نحو مليون و 800 ألف دومن - 

النفوس،  السماسرة ضعاف  وبعض  النصارى 
وهذا موثق في مراجعهم ووثائقهم . 

اليهودي قد جنح  القومي  الصندوق  كان  وإذا 
فلسطني  أرض  على  جديدة  حقائق  َخلْق  في 
ينجح  ل��م  أن��ه  إال  الصهيوني  امل��ش��روع  ت��دع��م 
ف��ي نهاية األم��ر إال ف��ي ام��ت��اك 3.55% من 
أراضيها مع كل التسهيات واملنح التي قدمتها 
»تخليص«  يتم  ولم  االنتداب،  خال  بريطانيا 
القوة  ى م��ن األراض���ي إال ع��ن ط��ري��ق  تبَقّ م��ا 
اجلبرية واالح�تال العس�كري املدعوم من قبل 
وبعد  وكيانهم،  لليهود  الداعمة  العاملية  القوى 
إقامة الدولة الصهيونية، انتقلت ملكية أغلب 
األراضي التي مت إفراغها من سكانها ومالكيها 
بحيث  اليهودي  القومي  الصندوق  إلى  العرب 
 2.373.676 نحو   1950 ع��ام  ميتلك  أصبح 
عام  دومن  م��اي��ني  إل���ى 3.5  وص��ل��ت  دومن����اً 

1960، أي 17% من إجمالي مساحة الدولة.
ال���ذي رس��م��ت عليه  ال��ص��ن��دوق األزرق،  وك���ان 
أنها جنمة  زعموا   - السداسية  اليهود  جنمة 
داود عليه السام - وأضافوا رسما بيانيا من 

استند الصندوق القومي اليهودي في املقام 
وقد  العالم،  يهود  إلى مساهمات من  األول 
مت جمع هذه التبرعات في املقام األول من 
ووسائل  والطوابع  األزرق  الصندوق  خ��ال 
األراضي  أن ش��راء  باعتبار  أخ��رى مختلفة، 
في فلسطني للشعب اليهودي هو أمر أساسي 
لنجاح التسوية في الباد، وأضافوا أنه دون 
شراء األراضي سيكون من املستحيل إقامة 
مستعمرات جديدة وتطوير الزراعة والعبرية 

في إسرائيل!!
وهذا تدليس وتشويه للحقائق وكأن فلسطني 
أراضيهم  ببيعهم  إال  أهلها  م��ن  تسلب  ل��م 
وش���راء ال��ي��ه��ود ل��ه��ا!! وه���ذه أك��ذوب��ة، فأين 
الدور البريطاني الذي سلمهم حني االنتداب 
من أرض فلسطني ما يقارب 7% من أفضل 
األراضي إلقامة املغتصبات اليهودية عليها؟ 
وخال ثاثني عاما من سعي اليهود بالتعاون 
البريطانية  من شراء  االنتداب  مع حكومة 
األراضي لم يتمكنوا من شراء أكثر من %1 
تلك األراضي وشروها من اإلقطاعيني  من 

الصندوق القومي 
اليهودي.. متى 

النهاية!!
عيسى القدومي 

ال���ص���ن���دوق ال��ق��وم��ي ال���ي���ه���ودي )ال���ك���ي���رن ك��ي��ي��م��ت( ه���و منظمة 
في  ات��خ��ذت  عاجلة  بتوصية   1901 ع��ام  ف��ي  تأسست  صهيونية 
عام  في  بسويسرا  ب��ازل  في  عقد  ال��ذي  األول  الصهيوني  املؤمتر 
األراضي  لشراء  اليهود  من  األم��وال  جلمع  وسيلة  بوصفه   .1897

في فلسطن، وإقامة املغتصبات اليهودية في أرض فلسطن. 
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6.7% من أرض فلسطني- ومتكن اليهود حتت 
حماية احلراب البريطانية من بناء مؤسساتهم 
االقتصادية والسياسية والتعليمية والعسكرية 
 - مستعمرة   -   292 وأسسوا  واالجتماعية، 
مغتصبة، وكونوا قوات عسكرية من الهاغاناه 
ع��ن سبعني  ع��دده��ا  يزيد  وشتيرون  األرغ���ون 

ألف مقاتل، واستعدوا إلعان دولتهم. 
وحني أعلنت القوات البريطانية إنهاء انتدابها 
 14 في مساء  منها  وانسحابها  فلسطني  على 
مايو 1948م ، وبعدها بسويعات أعلن املجلس 
»قيام   1948 مايو   15 ف��ي  ال��ي��ه��ودي  الوطني 
كيان  إنشاء  كانت  والنتيجة  إسرائيل«!!  دول��ة 
املساحة  من  بكثير  أكبر  مساحة  على  يهودي 
املقررة لها في قرار التقسيم والتي كانت أقل 
من 55 % وإذا بها نشأت على 77 % من أرض 
فلسطني، وشردوا بالقوة 800 ألف فلسطيني 
من  كيانهم  عليها  أقاموا  التي  املنطقة  خ��ارج 
املنطقة،  ف��ي  ك��ان��وا يسكنون  أل��ف��اً  أص��ل 925 
ودمر الصهاينة 478 قرية فلسطينية من أصل 
احملتلة،   املنطقة  في  قائمة  كانت  قرية   585
القدس  غربي  واحتلوا  مجزرة؛   34 وارتكبوا 
وهي تساوي حوالي 85 % من املساحة الكلية 
للقدس ، وقاموا بتهويد هذه املنطقة التي تعود 
ملكيتها للمسلمني والعرب وبنوا أحياء سكنية 
العربية  القرى  وأراضي  أراضيها  فوق  يهودية 

املصادرة حولها. 

وق���د ان��ت��ق��ل ن��ش��اط ال��ص��ن��دوق ب��ال��ت��دري��ج من 
استصاحها  إل���ى  األراض�����ي  ام��ت��اك  م��ج��ال 
املغتصبات اجلديدة  الطرقات ومساعدة  وبناء 
وضمن ذلك حفر اآلبار وبناء السدود وشبكات 
ال���ري وال��ت��ش��ج��ي��ر، ك��م��ا ي��ت��ع��اون م��ع املؤسسة 
الناحال  ق��رى  بناء  ف��ي  الصهيونية  العسكرية 
احلدودية وتطوير املناطق ذات األهمية األمنية 
واإلستراتيجية، ويشارك الصندوق في املخطط 
الصهيوني لتهويد القدس والضفة الغربية، وقد 
شتى  أساليب  على  تاريخياً  الصندوق  اعتمد 
جلباية األموال، ويَُعد الصندوق مؤسسة مالية 
ر مجموع موجوداته عام 1980  ضخمة حيث ُقِدّ
بأكثر من 148 مليون دوالر، وللصندوق شركات 
ت��اب��ع��ة ع��دي��دة ول���ه ك��ذل��ك أس��ه��م ف��ي شركات 
 -  1980 ع��ام  ميزانيته  بلغت  وق��د  مختلفة، 
1981 مبلغ 474 مليون دوالر، وللصندوق فرع 
شركة  بوصفة  مسجل  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ف��ي 
مساهمة معفاة من الضرائب وهو يعمل ذراعاً 

للصندوق في جباية األموال اإلقليمية. 
استقالة.. وأسباب

نقلت وسائل اإلع��ام بشكل  أيام  قبل بضعت 
ديفيد  بريطاني  وزراء  رئيس  تنحي  مفاجئ 
كاميرون عن رعايته للصندوق القومي اليهودي 
املسجل في بريطانيا على أنه جمعية خيرية،  
وبذلك يكون براون، أول رئيس وزراء بريطاني 

يُقِدم على هذه اخلطوة.  
االستقالة،  تلك  تفسير  في  احملللون  واجتهد 
الشعب  م����ع  ال���ت���ض���ام���ن  »ح����رك����ة  وع�������دت 
كاميرون  ق���رار  بريطانيا،  ف��ي  الفلسطيني« 
جناحاً لها؛ إذ إنها شنت منذ فترة طويلة حملة 
إلرغام رؤساء الوزراء على التخلي عن رعايتهم 
املتعددة في  بنشاطاته  الذي ساهم  للصندوق 
تشريد الشعب الفلسطيني وتدمير مدنه وقراه 
واحتال أراضيه من جانب املستوطنني اليهود 
عن  ينزع  نحو  على  عليها،  املستوطنات  وبناء 
صوفيا  ونقلت  خ��ي��ري��ة،  صفة  أي  ال��ص��ن��دوق 
مقلود إحدى ناشطات حملة » أوقفوا الصندوق 
القومي اليهودي« في بريطانيا أن نشاطهم كان 
السبب وراء تنحي كاميرون ، مؤكدة وجود تغير 
في الرأي العام جتاه التصرفات الصهيونية في 

فلسطني ونشاطها اخلارجي.
غير أن الناطق باسم رئاسة الوزراء، أعلن 
مراجعة  ض��م��ن  ج���اء  ك��ام��ي��رون  تنحي  أن 
اللتزاماته جتاه اجلمعيات اخليرية وإعادة 
ترتيب سلم أفضليات هذه االلتزامات، إال 
أن رئيسي الوزراء السابقني جوردن براون 
وتوني بلير ما زاال عضوين في الصندوق.

وك���ان رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ب��ري��ط��ان��ي ديفيد 
كاميرون قد أعرب خال املؤمتر الصحافي 
الرئيس  مع  مؤخراً  عقده  ال��ذي  املشترك 
األمريكي باراك أوباما، عن احترامه لدفاع 
إسرائيل عن نفسها، غير أنه أكد في ذات 
التغاضي عن  يستطيع  أنه  ال  على  الوقت 
الفلسطينيون،  منها  يعاني  التي  املشاكل 
وقال: ينبغي على الفلسطينيني أن يعلموا 
التمتع  ب��ش��أن  مطالبهم  ج��ي��دا  نفهم  أن��ن��ا 
حدود  من  انطاقا  وب��دول��ة  كرمية  بحياة 

عام 1967. 
ويؤكد منتقدو الصندوق مصادرته ألراض 
زراع���ة  ذري���ع���ة  حت���ت  لفلسطينيني  م��ل��ك 
الرئيس  الهدف  ولكن  واحل��دائ��ق  الغابات 
هو القضاء على القرى العربية البدوية في 

صحراء النقب.
متى النهاية؟ 

اخلداع واخلديعة كلمات اقترنت وبجدارة 
ولم  إل��ي��ه،  آل���ت  وم���ا  فلسطني  م��ع قضية 
احلال  ه��و  كما  بإتقان  خ��داع  هناك  يكن 
خديعة  تكون  ول��ن  فلسطني..  قضية  ف��ي 
مستمرة كما هي اخلديعة التي َسلبت منا 
شتات  بحبائلها  ووطنت  فلسطني،  أرض 
اليهود على ترابها املبارك.. لذا متى نصحو 
لنعرف احلقائق والدور الكبير الذي مكن 
لليهود على أرض فلسطني من دول تتشدق 
وتدعم  احل��ري��ات..  ودع��م  بالدميقراطية 
برعايتها صناديق إلقامة املغتصبات وسلب 

األراضي وتدمير املزروعات؟!
ي��ق��ني أن اخل����داع وإن جنح  ون��ح��ن ع��ل��ى 
بإذن  نهاية  له  وستكون  يستمر  فلن  فترة 
املستقبل  بأن  يقني  على  ألننا  تعالى؛  الله 

لإلسام واملسلمني في فلسطني.
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اآراء يف الأفراح

المنكرات 

في 

األعراس 
بقلم: علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل )�(

                                                          احلمد لله وحده، وصلى الله وسلم 
املسلمة  املرأة  فإن  وبعد:  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على 
بطرائق  أعدائها  قبل  من  وعفتها  وذاتها  دينها  في  مستهدفة 
واالهتمام  األمر  بهذا  العناية  يؤكد  مما  مباشرة؛  غير  مباشرة 
زوجة  فاملرأة  لألعراض،  وحفظ  للمرأة  وصيانة  لله  وبأنه  به 
كانت أو بنتًا أم أختًا أم أمًا هي أعز ما ميلك ذو املروءة والشهامة 
مختلف  على  شرسة  هجمة  نساؤنا  تواجه  ولذا  والديانة؛ 
التي  وكرامتها  وعرضها  دينها  تستهدف  واملستويات  األصعدة 

خصها الله بها، وأولتها الشريعة عنايتها الالئقة بها.
)�(  المدرس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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حرمة  ش��دة  وم��ع  غيرهما،  أو  والكاميرا 
التصوير بذاته، كما جاء في الصحيحني 
وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس 
في   – الله عنهم  رض��ي   – وأب��ي ه��ري��رة 
ال��ت��ش��دي��د وال���زج���ر وال��ت��ه��دي��د م��ن ذلك 

بكونهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة.
ونشر  الفضيلة،  ستر  هتك  وف��ي��ه  كيف 
ال���رذي���ل���ة، وف���ض���ح األع�������راض واط����اع 
ال��رج��ال على ص��ور النساء  األج��ان��ب من 
وألبستهن؟!  أنفسهن  في  زينتهن  بكامل 
وما يجره ذلك من ترك العفاف، وافتتان 
وسريان  والغم  والهم  بالشابات  الشباب 
الفساد، وقد جاءت الشرائع كلها والفطر  
ذلك  ف��ل��ي��ح��ذر  أال  األع�������راض،  ب��ح��ف��ظ 
امل��ؤم��ن��ون وامل��ؤم��ن��ات، ال��ذي��ن ف��ي قلوبهم 
اخلوف من الله وتعظيم أوام��ره، والغيرة 
الغيرة  ذو  لذلك  ولينتبه  محارمه،  على 

والعقل واملروءة والكرامة.
وعليه فإذا اشتمل حفل العرس على ذلك 
أو على بعض منه فإنه يحرم على املسلم 
ذك����راً أو ام����رأة ح��ض��ور ه���ذا ال����زواج أو 
املشاركة فيه؛ لئا يكون مشاركاً في اإلثم 
- ي��ق��ول: }َوالَ  وال��ذن��ب وال��ل��ه -ع���َزّ وج���َلّ
)املائدة:  َوالْ��ُع��ْدَوان{  اإِلثْ��ِم  َعلَى  تََعاَونُواْ 

.)2
وم��ن حضر ه��ذه األع��راس يحاول تغيير 
وجب  وإال  م��ن��ه  التقليل  أو  امل��ن��ك��ر  ه���ذا 
فيه،  اجللوس  وع��دم  منه،  اخل��روج  عليه 
ولو  املكان.  أم��ره مبثل هذا  يُعصى  والله 
الله  فإن  الرحم؛  ترتب على ذلك قطيعة 
ع��ن طريق  ل��ك��ن ال  األرح�����ام  أم���ر بصلة 

معصيته.
وي��ج��ب ع��ل��ى أول���ي���اء ال��ن��س��اء م��ن اآلباء 
واألزواج واإلخوان مراعاة ذلك والتنبه له 
عندما يحضرون أهليهم لهذه الزواجات؛ 
قال النبي]: »كلكم راع وكل مسؤول عن 

رعيته«.
مبثل  حياتهما  اب��ت��داء  ال��زوج��ان  وليحذر 
ف��إن��ه��ا ش���ؤم عليهما في  امل��ع��اص��ي  ه���ذه 

دينهما ودنياهما.

َسِبيِل اللَِّه ِبَغيِْر ِعلٍْم َويَتَِّخَذَها ُهُزواً أُولَِئَك 
ِهنٌي{ )لقمان: 6(. لَُهْم َعَذاٌب ُمّ

به  كما حلف  الغناء  ه��و  ه��ذا  واحل��دي��ث 
وفي  وغيره،  عنه  الله  ابن مسعود رضي 
صحيح البخاري وغيره عن النبي] أنه 
يستحلون  أق��وام  أمتي  من  »ليكونن  ق��ال: 
احل��ر واحل��ري��ر واخلمر وامل��ع��ازف«؛ مما 
سيما  وال  ذل��ك،  قبل  حرمتها  على  ي��دل 
أنها قد ضمت إلى كبائر الذنوب اخلمر 

والزنى واحلرير على الرجال.
ه��ذا وأب��ي��ح للنساء ال��ض��رب ب��ال��دف في 
واملروءة،  الشجاعة  فيه  بكام  األع��راس 
ال بكام املغنني املطربني واملطربات، ذاك 
املشتمل على الفحش والسخافة وساقط 

القول والوصف.
ومم����ا ت��ش��ت��م��ل ع��ل��ي��ه ب��ع��ض ال���زواج���ات 
لألسف الشديد اختاط الرجال بالنساء، 
وال سيما عند الطعام، أو دخول الرجال 
الزفاف،  النساء في حفل  والشباب على 
وهو البلية العظمى التي خشيها النبي] 
النساء،  م��ع  ال��رج��ال  ب��دخ��ول  أم��ت��ه  على 
الرجال  فتنة أض��ر على  ت��رك  م��ا  وب��أن��ه 
من النساء، والعاقل ذو املروءة والصيانة 
يدرك ما ينتج هذا االختاط من مفاسد 
وافتتان  وامل���روءة،  والعرض  الديانة  تنال 
بالرجال،  وال��ن��س��اء  ب��ال��ن��س��اء،  ال���رج���ال 
واجلميع بلباس الزينة وحالة التجمل مع 
ضعف وازع اخلوف من الله، والغيرة على 

األعراض، وعلى محارم الله.
تصوير  ظ��واه��ر  ان��ت��ش��ار  ع��ن  نسمع  كما 
حفات العرس وال سيما الزوجان ورقص 
بالفيديو  التصوير  آالت  ب��أن��واع  النساء 

وكان من أوسع األبواب التي فتحت على 
من  بالغرب  التشبه  بلية  املسلمني،  نساء 
حتت  واملاجنات  الكافرات  نسائه  خ��ال 
دع���اوى زائ��ف��ة ع��ن ح��ري��ة امل���رأة وحقوق 

اإلنسان.. تسمية للخمر بغير اسمها.
هذا وقد ابتليت كثير من اجلهات مبظاهر 
مخالفة للديانة تشبه فيها الناس وال سيما 
واالنحال  والفسق  الكفر  بأهل  النساء 
من  واألع���راس  األف��راح  مناسبات  ونالت 

ذلك نصيبها.
الزوجة،  بتشريعة  يُسمى  م��ا  ذل��ك  وم��ن 
وجمالها  زينتها  بكامل  بعرضها  وذل���ك 
على املتفرجات من النساء، ورمبا صاحب 
ذلك نوع من املوسيقى تسير الزوجة على 

إيقاعها.
ويعظم األمر وتشتد خطورته إذا صاحبها 
أمام  واجل��ل��وس  املسيرة  ه��ذه  في  زوجها 
على  اجلسيم  اخلطر  وهو  النساء،  أعني 
زواجهما.  على  بل  العرض،  وعلى  الدين 
وهذا املظهر اشتمل على مفاسد عديدة 
منها التشبه بالكفار وأهل االنحال، وصح 
عن النبي] أنه قال: »من تشبه بقوم فهو 
منهم«، ومن ذلك الدخول على نساء لسن 
م��ح��ارم ل��ل��زوج، وق��د نهى ال��ن��ب��ي] عن 
احلمو  شَبّه  حتى  النساء،  على  ال��دخ��ول 
ال���زوج، وكذلك نظر  ب��امل��وت، وه��و قريب 
للزواج من معشر  إلى احلاضرات  الزوج 
واجلمال،  ال��زي��ن��ة  ب��ح��ل��ة  وه����ن  ال��ن��س��اء 
مم��ا ي��زه��ده ف��ي زوج��ت��ه، وي��ص��رف نظره 
هذه  ف��ي  يحصل  م��ا  ومنها  غيرها،  إل��ى 
وإيغار  والتغاير  التحاسد  من  التشريعة 

الصدور بالهم والفهم وسيئ الظن.
أفراحهم  في  الناس  بعض  به  بلي  ومم��ا 
استجاب املغنيات واملغنني بآالت املعازف، 
والغناء الفاحش املاجن الرخيص، باملبالغ 
الباهظة مما يستدعي حلول النقمة عليهم 
لبدئه  ال��ب��ني؛  وف��س��اد ذات  ال���زواج،  بهذا 
عَزّ  والله   ، ع��َزّ وج��َلّ لله  مبعاٍص عظيمة 
لقمان: }َوِمَن  أول سورة  يقول في  وج��َلّ 
ِديِث ِليُِضَلّ َعن  النَّاِس َمن يَْشتَِري لَْهَو احْلَ

ليحذر الزوجان ابتداء 
حياتهما بمثل هذه 

المعاصي فإنها 
شؤم عليهما في 
دينهما ودنياهما
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ق�ضايا دولية

فضيحة ومجازر 
اخليرية  )أوكسفام(  ملنظمة  تقرير  فضح  وقد 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة اجل��رمي��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا قوات 
وأفغانستان  العراق  من  بكل  الغربي  االحتالل 
ض��د األط��ف��ال وال��ن��س��اء وال��ش��ي��وخ، مشيرة في 
تقريرها األخير إلى أن العراق هو البلد الذي 
شهد مقتل أكبر عدد من املدنيني خالل الفترة 
مدني  آالف  أرب��ع��ة  مقتل  ش��ه��د  إذ  امل��اض��ي��ة؛ 
الثانية  املرتبة  في  ج��اءت  التي  باكستان  وتلته 
فيما  م��دن��ي،  وخمسمائة  آالف  ث��الث��ة  مبقتل 

ألفني  مقتل  شهدت  إذ  ثالًثا  أفغانستان  حلت 
وسبعمائة مدني، والصومال رابًعا مبقتل ألفي 

مدني. 
أرقام  يعكس  فإنه ال  املشهد  قتامة هذا  ورغم 
الضحايا املدنيني؛ إذ إن العراق فقد ما يقرب 
القوات  اقتحام  منذ  مواطنيه  م��ن  مليون  م��ن 
األم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ع��اص��م��ة ب���غ���داد؛ ح��ي��ث شهدت 
يقرب  م��ا  سقوط  لالحتالل  التالية  السنوات 
م��ن 80 أل��ف م��دن��ي ف��ي األع���وام األول���ى حتى 
ان��خ��ف��ض��ت ال��ن��س��ب��ة إل���ى 34 أل���ف م��دن��ي عام 
البريطانية  النسيت  مجلة  قدرت  فيما   ،2007

املتخصصة عدد القتلى من املدنيني بأكثر من 
650 أل��ًف��ا خ��الل ال��س��ن��وات األرب���ع األول���ى من 
ق��درت دراس��ة جلامعة جونز  بينما  االح��ت��الل، 
في  املدنيني  الضحايا  عدد  األمريكية  هوبكنز 
العراق ب� 655 ألفاً، فيما قدرت نفس املصادر 
أفغانستان  ع��ل��ى  األم��ري��ك��ي��ة  احل���رب  ض��ح��اي��ا 
أرقام  أن  رغ��م  قتيل  أل��ف   100 على  يزيد  مبا 
احلكومتني األمريكية واألفغانية تقدران العدد 

بأقل من ذلك بكثير. 
الضحايا  من  الكبير  العدد  ه��ذا  سقوط  ولعل 
املدنيني األبرياء في كل من العراق وأفغانستان 

لعل املدنين في العراق سواء كانوا رجااًل أم نساء، شيوًخا أم أطفااًل هم من دفعوا الثمن 
الغالي الحتالل كل من العراق وأفغانستان، فهؤالء بوجه عام هم الوقود الطبيعي ألي نزاع 
عسكري؛ حيث يسددون دون جريرة ارتكبوها فاتورة أي صراع عسكري أو رغبة قوى كبرى في ابتالع 
دولة أصغر أو السطو على ثروتها؛ حيث تستغل هذه القوى االستعمارية اندالع املقاومة ضد مخططاتها، وهو حق 
كفلته جميع الشرائع الدولية للتنكيل باألطفال والشيوخ والنساء العزل، أو يدفعون ثمن مطاردة مقاتلي القاعدة 

املزعومن لتسويغ مثل هذا اجلرائم.

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن

مليون مدني ذهبوا ضحية الحروب 
الجائرة خالل العقد األخير 

املدنيون في العراق وأفغانستان وباكستان أبرز الضحايا 
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يلقي الضوء علي عدد من التعقيدات منها زيف 
الدعاية الغربية حول دقة وقوة أجهزة الرصد 
زيف  يكشف  ب��ل  وق��اذف��ات��ه��ا،  طائراتها  داخ���ل 
تتفادى  ذكية  قنابل  استخدام  من  يدعونه  ما 
امل��دن��ي��ني وم��ن��ازل��ه��م وه���و م��ا أك����دت التجربة 
وأفغانستان  ال��ع��راق  ف��ي  والغربية  األمريكية 
زيفه، بل سقوط هذه املزاعم عند أول اختبار.

ذرائع واهية
وكثيًرا ما طالعتنا وسائل اإلعالم بأخبار تفيد 
بقيام الطائرات األمريكية، والسيما الطائرات 
ال��ع��راق وأف��غ��ان��س��ت��ان بقصف  دون ط��ي��ار ف��ي 
أهداف مدنية واضحة مثل األفراح القبلية في 
قواتها  وكأن  املآمت  وكذلك  وأفغانستان  العراق 
ال تريد أي جتمعات حتى لو كانت مدنية وغير 
بالذرائع  يتعلق  األسخف  األمر  ولكن  مسلحة، 
ت��س��وق��ه��ا واش��ن��ط��ن وح��ل��ف��اؤه��ا لتسويغ  ال��ت��ي 
ب��زع��م وصول  م��ج��ازره��ا ف��ي أوس���اط املدنيني 
مناوئني  مقاتلني  وج��ود  ع��ن  م��ؤك��دة  معلومات 
وسط هذه التجمعات، وهو ما تثبت التحقيقات 

التي تلي هذه اجلرائم عدم صحته.
الثمن  دفعتا  قد  وأفغانستان  العراق  كان  وإذا 
األبرز لهذه اجلرائم فإن باكستان هي األخرى 

القوات  فاستهداف  األزم���ة،  خط  على  دخلت 
األمريكية ملناطق القبائل في وزيرستان قد خلف 
خالل  وقعوا  الذين  الباكستانيني  القتلى  آالف 
السنوات املاضية أسرى لهجمات طائرات دون 
وتوقع ضحايا  أهدافها  تخطئ  ما  دائًما  طيار 
أبرياء، وهو ما يتكرر في اليمن وإن كان بوتيرة 
أقل عبر توالي هجمات تستهدف فلول القاعدة 
دون أي اعتبار لسيادة اليمن وباكستان على حد 

سواء.
والناتو  األم��ري��ك��ي��ة  ال���ط���ائ���رات  ق��ص��ف  رغ���م 
اإلسرائيلية  والدبابات  اإليرانية  والتفجيرات 
في غزة ولبنان، فضال عن خيانة بعض احلكام 
الذين يسمحون بتدخل طائرات األعداء تقصف 
واهية،  مسّوغات  ويقدمون  دولنا  داخل  مواقع 
أفغانستان  في  احل��رب  مند  طلعة   75 وهناك 
العشرات  وراح ضحيتها  مدنية  مواقع  قصفت 

من األطفال والنساء واملدنيني العزل.
موقف متراخ

من  لعدد  التراخي  م��واق��ف  بشدة  الف��ًت��ا  وك��ان 
ب��ه��ذه الهجمات  امل��س��ت��ه��دف م��دن��ي��وه��ا  ال����دول 
خصوًصا في أفغانستان وباكستان؛ حيث يبدي 
مسؤولوها مواقف متشددة ورافضة لالنتهاكات 

األمريكية لسيادتها واستهداف مدنييها، وهو ما 
حدث مرة من املرات على لسان كل من الرئيس 
األفغاني حميد كرازي ورئيس الوزراء األفغاني 
سيد رضا جيالني، ولكن هذه اللغة تتغير بعد 
أيام لتشدد على اجلميع على أهمية التعاون مع 
الواليات املتحدة في استئصال شأفة اإلرهاب. 
بل إن هذه الدول لم تتخذ موقًفا واحًدا جاًدا 
ت��ف��رض أي ق��ي��ود على  إزاء ه���ذا األم����ر، ف��ل��م 
األمريكية  ل��ل��ط��ائ��رات  امل��م��ن��وح��ة  ال��ت��س��ه��ي��الت 
بتعويض ضحايا  حتى  واشنطن  تطالب  لم  بل 
هذا  إسقاط  تفادي  محاولة  أو  الهجمات  هذه 
هذه  تبرير  حاولت  إنها  بل  املدنيني،  من  الكم 
الهجمات بأنها تخدم املصالح اإلستراتيجية لها 
وكأن سيادتها واحلفاظ على مواطنيها العزل ال 

عالقة له باملصالح االستراتيجية لها.
شهوة االنتقام 

من البديهي اإلشارة إلى أن السواد األعظم من 
إسالمية  بلدان  من  ينحدر  املدنيني  الضحايا 
وك����أن ال��ع��ال��م اإلس���الم���ي ق���د حت���ول لساحة 
لتجريب مدى فاعلية ودقة األسلحة الغربية التي 
تفاخر دائًما بهذه امليزات، ولكن يبدو أن الثأر 
وشهوة االنتقام من كل ما هو مسلم هو الذي 

أغلبيتهم من األطفال 
والنساء والشيوخ 

وهيمنة القطب الواحد 
يصعب من محاوالت 

تعويضهم 

مواثيق جنيف واإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان 
تدين قتل املدنيني وال 

تسقطها بالتقادم واجلنائية 
الدولية الساحة املناسبة 

ملقاضاة املتورطني

استهدافهم يقضي على سيادة 
دولهم وحديث األنظمة عن 

املصالح العليا وهم 
التحاق العالم اإلسالمي بالركب 

األمريكي يقف عقبة أمام 
محاسبة أبناء العم سام 
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ق�ضايا دولية

اجلرائم  هذه  عن  الطرف  لغض  الغرب  دعا 
عدًدا  إن  ب��ل  املعايير،  بهذه  االع��ت��داد  وع��دم 
التخفيف  قد حاولوا  الغربيني  املسؤولني  من 
من حدة الغضب الدولي وانتقادات منظمات 
حقوق اإلنسان إذ عدوا األطفال واملدنيني في 

من  ض��رًرا  األكثر  الفئات  وأفغانستان  ال��ع��راق 
التطورات العسكرية في هذه البلدان. 

وق��د ح���اول األم���ني ال��ع��ام حللف ال��ن��ات��و )فوج 
بالتأكيد  االنتقادات  هذه  مواجهة  راسموسني( 
أن قواته ستعمل على التقليل من أعداد ضحايا 

لتحسني  م��ح��اول��ة  ف��ي  امل��دن��ي��ني  م��ن  الهجمات 
صورة قواته وإرضاء الرأي العام الغاضب، دون 
ومنظماته  اإلس��الم��ي  العالم  ه��ذا  يستحث  أن 
اجلرائم،  ه��ذه  ج��ادة ضد  مواقف  اتخاذ  على 
عن  يوًما  تعلن  لم  احلقوقية  املنظمات  إن  بل 

استنكرت جمعية مقومات حقوق اإلنسان في 
وقتلهم  تعذيب األطفال في سوريا  لها  بيان 
الذي  الطفل حمزة اخلطيب  مع  كما حدث 
سادية  بطريقة  البريء  بجسده  التمثيل  مت 
بشعة - تقشعر لها األبدان ويشيب لها شعر 
الوليد - على أيدي فرق املوت التابعة للنظام 
استهداف  اس��ت��م��رار  أن  م��ؤك��دة  ال���س���وري، 
املتظاهرين املدنيني واألطفال والنساء وكبار 
املساجد  وتدنيسها  وه��دم  واملعاقني  السن 
بالدبابات  امل���دن  وم��ح��اص��رة  ال��ع��ب��ادة  ودور 
حّرمتها  نكراء  جرمية  الشرب،  مياه  وقطع 
واالتفاقيات  ال��س��م��اوي��ة  األدي�������ان  ج��م��ي��ع 

ومعاهدات حقوق اإلنسان الدولية.
قصف باملدفعية

بقيام  أي��ام  منذ  ُفِجعنا  امل��ق��وم��ات:  وتابعت 
وتلبيسة  الرسنت  مدينتي  باقتحام  الدبابات 
التابعتني حملافظة حمص؛ حيث مت قصفهما 
قتلى  سقوط  إلى  أدى  ما  الثقيلة  باملدفعية 
وج���رح���ى ب��ي��ن��ه��م أط���ف���ال ك��ال��ط��ف��ل��ة هاجر 
اخل��ط��ي��ب م��ن م��دي��ن��ة ال��رس��نت ال��ت��ي قضت 

برصاصة مباشرة في الصدر أثناء توجهها مع 
مجموعة أطفال آخرين في حافلة صغيرة إلى 

مدرستهم!!
قصف املساجد

وأضاف البيان أن القصف طال أيضاً مسجَدي 
حسب  ق��ل��ع��ة ت��ل��ب��ي��س��ة وم��س��ج��د امل��ص��ط��ف��ى – 
الذي  األم��ر  إلى هدمهما  وأدى   - العيان  شهود 
استراتيجية  السورية  األم��ن  ق��وات  انتهاج  يؤكد 
القطط  ه��وادة حتى  يتحرك دون  قتل كل ش��يء 
الذي  األم��ر  القنص،  تسلم من  لم  ال��ش��وارع  في 
وليس  ع��اج��اًل ورادع����اً  ت��دخ��اًل دول��ي��اً  يستوجب 
تأثير  لها  ليس  إج��راءات وعقوبات مالية  مجرد 
مقابر  اكتشاف  بعد  والسيما  الواقع  أرض  على 
خالل  م��ن  وت��ب��ني  درع���ا  محافظة  ف��ي  جماعية 
والقتل  للتعذيب  تعرضها  اجلثث  على  الكشف 

البشع.
حلظة االختبار واحلقيقة

الدولية  اجلهات  على  بات  أنه  إلى  البيان  ولفت 
وال سيما  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  ع��ن  ب��ال��دف��اع  املعنية 
أن  »اليونيسيف«  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة 

يثبتوا جديتهم في التعاطي مع انتهاكات حقوق 
اإلنسان في سوريا. وأن يضغطوا بكل الوسائل 
املمكنة من أجل وقف حمام الدم الذي ينزف 
فهذه حلظة  ي��وم،  ك��ل  املساملني  املدنيني  م��ن 
الليبي  فالدم  لهم،  بالنسبة  وحقيقة  اختبار 
املصالح  ولعبة  ال��س��وري  ال��دم  عن  يختلف  ال 

والكيل مبكيالني يجب أن تتوقف.
الدور اخلليجي والعربي

اخلليجي  التعاون  مجلس  اجلمعية  وطالبت 
وجامعة الدول العربية بالضغط على مجلس 
تباطؤ؛  دون  الفوري  للتحرك  الدولي  األم��ن 
لفك حصار املدن وإطالق املعتقلني وإسعاف 
تعذيب  عن  والتوقف  املوتى  ودف��ن  اجلرحى 
 ، منازلهم  وإرهابهم ومداهمة  الناس  وترويع 
فهذه جرمية إبادة جماعية بحق شعب أعزل 
ملجرد أنه طالب باحلرية والعدالة االجتماعية 
قتيل  أل��ف  أكثر من  اآلن  وق��د سقط حتى   ،
واملعتقلني  اجل��رح��ى  م��ن  اآلالف  وع��ش��رات 
أكدتها  التي  املعلومات  حسب  وامل��ف��ق��ودي��ن، 

املنظمات احلقوقية السورية وشهود العيان.

تعليقًا على استهداف األطفال والنساء وامتهان املساجد

جمعية مقومات حقوق اإلنسان بدولة الكويت: النظام السوري 
كفر بكل المواثيق السماوية والدولية ويجب محاسبته

التمويل الغربي 
واحلرص على عدم 

إغضاب واشنطن 
وراء جتاهل منظمات 

حقوق اإلنسان 
جلرمية الناتو 
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اجلرائم،  ه��ذه  لتوثيق  املعالم  واض��ح  م��ش��روع 
وال يجد مراقب صعوبة في إيجاد تفسير لهذا 
املوقف، فأغلب هذه املنظمات تسير في الركب 
الغربي، بل تتلقى اجلزء األعظم من متويلها من 
دوائر غربية؛ لذا تخشي من طرح أزمة مئات 
للحفاظ  سعًيا  املدنيني  الضحايا  م��ن  اآلالف 

على التمويل األجنبي لها.
ازدواج معايير 

واملتتبع ملوقف املنظمات احلقوقية الغربية من 
موقفها  تسويغ  في  يجد صعوبة  القضية  هذه 
من هذه اجلرائم والسيما من جهة املساواة بني 
على  بالالئمة  أنحت  واجل��الد، حيث  الضحايا 
وأفغانستان  العراق  من  كل  في  املقاومة  ق��وى 
دروعاً  امل��دن��ي��ني  ب��اس��ت��خ��دام  املسلحني  ب��ات��ه��ام 
بشرية، بل اتهمت باستغالل األطفال بوصفهم 
جنوداً في املواجهة مع القوات الغربية متناسية 
أن جميع مواثيق األمم املتحدة تعطي احلق في 
املنظمات  بل كان على هذه  مقاومة االحتالل، 
أن تركز على أس البالء وهو االحتالل املتسبب 

األول في كل هذه املشكالت. 
وي��ؤي��د ال��ط��رح ال��س��اب��ق ال��س��ف��ي��ر س��ع��د عزام 
السابق حيث  املصري  وزير اخلارجية  مساعد 
العراق  في  األمريكي  االحتالل  ق��وات  أن  يرى 
وأفغانستان هي املسؤولة عن هذه اجلرائم في 
اتفاقيات  مسلكها  يخالف  حيث  املدنيني؛  حق 
الذي  اإلن��س��ان  ال��دول��ي حلقوق  والعهد  جنيف 
ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ح��ق��وق امل��دن��ي��ني وأرواح���ه���م في 
زم���ن احل����رب، ب��ل يحمل ق���وات االح��ت��الل أي 
مسؤولية عن أي أضرار حتلق بهم وهو ما يؤكد 
على  ينبغي  األرك���ان  مكتملة  جرمية  أم��ام  أننا 
املدني  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  السلطات 

توثيقها وجرجرة واشنطن أمام احملافل الدولية 
حملاسبة قادتها على هذه اجلرائم.

ولكن ورغم صعوبة هذا األمر في هذا التوقيت 
ف��ي ظ��ل اخ��ت��الل م��وازي��ن ال��ق��وي ف��إن السفير 
يشير ألهمية توثيق هذه اجلرائم، حيث يجب 
أن ي��ك��ون ح��اض��ًرا حت��س��ًب��ا ألي ت��ط��ورات في 
العالم  خريطة  رسم  تعيد  قد  الدولية  الساحة 
مجدًدا وإنهاء هيمنة القطب الواحد على العالم 
هذه  محاسبة  تتيح  قد  جديدة  معايير  ووج��ود 

القوى على جرائمها في حق اإلنسانية.
وي���رى أن ه���ذه ال��ق��وى ح��اول��ت ط���وال سنوات 
القاعدة  أن��ش��ط��ة  ب��ت��ن��ام��ي  م���زاع���م  اس��ت��غ��الل 
العراق  م���واط���ن���ي  م���ن  ع����دد  أك���ب���ر  ل��ت��ص��ف��ي��ة 
وأفغانستان وباكستان؛ سعًيا إلحباط أي مساع 
تسعى  إنها  بل  لعافيتها،  ال��دول  هذه  الستعادة 

إلنهاك النسيج االجتماعي لهذه الدول وإشعال 
صراع بني هذه الشعوب وحكوماتها كي يتسنى 

لها السطو على مقدراتها.
شاهد أممي

املصري  احلقوقي  انتقد  نفسه  السياق  وف��ي 
د.عاطف البنا حالة الصمت املزرية من جانب 
الدول العربية واإلسالمية جتاه هذه اجلرائم، 
وكذلك أبدى غضبه الشديد من موقف املنظمات 
اإلقليمية مثل املؤمتر اإلسالمي، معتبًرا أن هذه 
القوى بهذا املوقف املتراخي تعلن أنها التحقت 
النفوذ  وأن  األمريكية  بالسياسة  كامل  بشكل 
املتصاعد للعم سام على هذه البلدان هو الذي 

جعلها تغض الطرف جتاه هذه اجلرائم.
وت���اب���ع: م���ن ح��س��ن احل����ظ أن اجل���رائ���م ضد 
امل��دن��ي��ني ال تسقط  واس���ت���ه���داف  اإلن��س��ان��ي��ة 
البلدان  لهذه  فرصة  يعطي  ما  وه��و  بالتقادم، 
وفي حالة حدوث تغييرات سياسية دراماتيكية 
بها أن تقود من ارتكبوا هذه اجلرائم لساحات 
القضاء، مطالبا بضرورة إدخال منظمات األمم 
هذه  على  كشاهد  األزم���ة  خ��ط  علي  امل��ت��ح��دة 
ع��ل��ى دعم  اجل��رائ��م ح��ت��ى نستطيع احل��ص��ول 
محاسبة  في  رغبتنا  حالة  في  ملواقفنا  قانوني 

من اقترفوا هذه اجلرائم.
وحذر البنا من استمرار األبرياء والعزل واملدنيني 
املنطقة،  في  األمريكية  املصالح  فاتورة  دفع  في 
تزعم  كما  ورغم جناحها  واشنطن  أن  خصوًصا 
في  مستمرة  أنها  إال  القاعدة  زعيم  تصفية  في 
التنظيم مستمرة  بأن حربها على  ترديد مزاعم 
حتى تعطي نفسها مبرًرا الستمرار سطوتها على 
هذه البلدان ذات الطبيعية اإلستراتيجية ووضع 

يديها على مقدراتها وليذهب املدنيون للجحيم.

حتولوا ألسرى لطائرات 
واشنطن والناتو 

و)إسرائيل( وتفجيرات 
إيران وصمت العالم 

اإلسالمي فضيحة

تقارير األمم املتحدة 
وأوكسفام ومجلة النسيت 
فضحت املجازر األمريكية 

ضد املدنيني 

واشنطن تذرعت 
بالقاعدة الستمرار 

نهب مقدرات البلدان 
اإلسالمية وتصفية 

مواطنيها 
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السياحة الحالل 
تعود إلىصدارة المشهد العربي
مع اقتراب فصل الصيف وما يواكبه من سعي مالين العرب واملسلمن لقضاء إجازاتهم الصيفية في أحد 
البلدان األوروبية، تعود قضية التعامل مع األجازات الصيفية لواجهة األحداث في العالم اإلسالمي 
خصوًصا أن مواطني منطقة اخلليج العربي ينفقون ما يقرب من 12 مليار دوالر سنوًيا على قضاء هذه 
الغربية  أوروبا  في  و)قرنا(  اإلسبانيتن(  ومارابيال  )مارابيا  مثل  العاملية  املصايف  أكثر  في  اإلجازات 

و)بيروني( في البلقان رغم املخاطر الشديدة التي تواجه املصطافن العرب في هذه البلدان.

تتصدى ملظاهر اخلالعة واالنحالل وتقدم بدياًل إسالمًيا ألزمة ممتدة

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن
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التحديات  عند  تتوقف  ال  املخاطر  وه��ذه 
األخالقية ومظاهر العربي واإلباحية وبنات 
الهوى الالتي يحاصرن املصطافني العرب 
واملسلمني سواء أكانوا شباًنا أم رجاالً في 
ه��ذه امل��ص��اي��ف دون وج���ود أدن���ى ن��وع من 
احتماالت  أم��ام  الباب  يفتح  مما  الرقابة؛ 
نقل عدوى أو أم��راض، بل إن األمر ذهب 
ب��ب��ع��ض ال��ت��ق��اري��ر ال��ط��ب��ي��ة ال���ص���ادرة عن 
املصايف  العتبار  العاملية  الصحة  منظمة 
واالخ��ت��الط م��ن أه��م م��ص��ادر نقل مرض 
العربية  للمنطقة  املكتسب  املناعة  نقص 

خالل العقود املاضية.
مخاطر شديدة

الشديدة  امل��خ��اط��ر  أن  ف��ي��ه  ش��ك  ال  مم��ا 
الشباب  تواجه  التي  الشرعية  واملخالفات 
ال��ع��رب��ي ف���ي امل��ص��اي��ف ال��غ��رب��ي��ة ووج����ود 
الترويج  ف��ي  متخصصة  دول��ي��ة  منظمات 
للدعارة والسكر والعربدة، قد جعلت عدًدا 
جدًيا  يفكرون  العرب  املواطنني  من  كبيًرا 
في تغيير وجهتهم السياحية واالجتاه نحو 
يتم  التي  احل��الل  السياحة  عليه  يطلق  ما 
واملعايير  الشرعية  بالقواعد  فيها  االلتزام 
االختالط،  ومتنع  اإلس��الم��ي��ة،  األخالقية 

وحتظر توزيع اخلمور ونوادي القمار فيما 
ميكن أن نسميها الفنادق اإلسالمية.

وحسًنا ما فعلت دول إسالمية عدة حينما 
السياحة  عليه  أطلقت  فيما  للتوسع  سعت 
األردن  مثل  ال���دول  عملت  حيث  احل���الل، 
واإلم�����ارات وت��رك��ي��ا وم��ال��ي��زي��ا ع��ل��ى إنشاء 
احلالل  السياحة  وتشجيع  حالل  مصايف 
حتظر  طيران  شركات  بصعود  تبدأ  التي 
أوقات  لتحديد  بوصلة  وبها  توزيع اخلمور 
مالبس  املضيفات  فيها  وترتدي  الصالة، 
املعايير  تنفذ  فنادق  إلى  وص��والً  محتشمة 

نفسها.
ومم����ا ي��زي��د م���ن أه��م��ي��ة ه����ذا ال���ن���وع من 
السياحة أنه قادر على جذب ما يقرب من 
بحسب  العاملية  السياحة  حركة  من   %17

تقرير املنظمة الدولية للسفر ودشنت هذه 
الدول عدًدا من املشروعات كان أضخمها 
اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة خ��ص��وًص��ا أن 
ال��ع��ائ��د االق��ت��ص��ادي ل��ه��ذه ال��ص��ن��اع��ة مغر 
جًدا والسيما أن هناك قبوالً من 66% من 
النوع  ه��ذا  على  لإلقبال  املنطقة  مواطني 
تلتزم  إمكانيات  يوفره من  ملا  السياحة  من 
بقواعد الشرع والتقاليد اإلسالمية، بل إن 
مسابح  معينة  أدوارا  خصصت  اإلم���ارات 
للسيدات في فنادقها حرًصا منها على عدم 
اكتفاء النساء في موسم الصيف مبشاهدة 
حمامات  أو  الشواطئ  على  يسبحون  من 
كبير  عدد  إقبال  لضمان  وسعًيا  السباحة، 
من نساء املجتمعات اإلسالمية على قضاء 

إجازاتهن في مقاصد عربية.
إمكانيات مهمة

اإلمكانيات  أن  إل���ى  اإلش�����ارة  امل��ه��م  وم���ن 
دول  بها  تتمتع  التي  والسياحية  الطبيعية 
وتونس  واألردن  ولبنان  مصر  مثل  عربية 
للتحول  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  دول  م��ن  وع����دد 
العربية واحلصول على  إلى قبلة للسياحة 
قسط كبير من مجمل اإلنفاق العربي على 
الشواطئ  ت��ع��دد  أن  خ��ص��وًص��ا  ال��س��ي��اح��ة، 
يجعل  ال��ف��ن��ادق  م��ن  ضخمة  بيئة  ووج����ود 

دول الخليج تنفق 12 مليار 
دوالر سنوًيا على المقاصد 
السياحية الغربية وتوجيه 

نصفها لبلدان عربية قد 
ينعش الصناعة الوليدة

التجربة التركية 
والماليزية ناجحة 

واإلمارات والمملكة 
األردنية على الطريق 

الصحيح 

مخاطر صحية 
وأخالقية وراء 

تراجع اإلقبال 
العربي على 

المصايف الغربية 
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ماليني  استقبال  على  ق���ادرة  ال���دول  ه��ذه 
من  ب���دالً  س��ن��وًي��ا  وامل��ص��ط��اف��ني  السائحني 
األوروبية  السياحية  للمقاصد  نهًبا  تركهم 

التي تفتقد أي معايير أخالقية إسالمية.
ولكن من أسف أن سياسة تطوير مؤسسات 
ت��ت��ج��اوز 10% من  ل���م  ال��س��ي��اح��ة احل����الل 
وذلك ألسباب  احلالية  السياحية  املقاصد 
عديدة قد تكون من بينها معاناة هذه الدول 
من ضائقة اقتصادية أضعفت من مساحة 

احلرية أمامها للتوسع في هذا األمر.
صعوبات وتحديات

ولكن متتع دولنا باإلمكانيات الالزمة للتوسع 
في مجال السياحة احلالل ال ينفي وجود 
عقبات في هذا املجال، فكلنا يذكر القضية 
املشهورة لقيام صاحب أحد الفنادق الكبرى 
بالتخلص من آالف من عبوات اخلمر في 
حيث  نهائًيا؛  معها  التعامل  وحظر  فندقه 
مورست عليه ضغوط شديدة للتراجع عن 
فندقه  درج��ة  تخفيض  القرار خشية  ه��ذا 
م���ن 5 جن���وم ل��ن��ج��م��ت��ني؛ مم���ا أج���ب���ره في 
النهاية على قصر توزيع اخلمور على قاعة 
بعينها داخل الفندق وحظر دخول املواطنني 

العرب لهذه القاعة.
ضغوط مكثفة

ولكن هذا التحدي ميكن مواجهته بحسب 
كلية  عميد  عمر  علي  للدكتور  ت��أك��ي��دات 
مبصر  حلوان  بجامعة  والفنادق  السياحة 
حيث يرى إمكانية ممارسة الفنادق اململوكة 
ل��دول ورج���ال أع��م��ال ع��رب ضغوطا على 
بهذا  لالعتراف  العاملية  السياحة  منظمة 
عليه  أقدمت  مبا  أس��وة  الفنادق  من  النوع 
منظمة  لدى  تدخل  من  اإلسالمية  البنوك 
امل��ص��ارف ال��دول��ي��ة الن��ت��زاع اع��ت��راف منها 

بشبابيك املعامالت اإلسالمية.
وأضاف أن التنسيق بني املؤسسات العاملة 

في مجال السياحة احلالل مهم جد إلزالة 
ال��ع��راق��ي��ل أم���ام ه���ذا ال��ن��وع م��ن السياحة 
أن��ه��ا س��ي��اح��ة املستقبل  ب��اع��ت��ب��ار  ال���واع���دة 
املخاطر  زي���ادة  م��ع  خصوًصا  املنطقة  ف��ي 
األمنية واألخالقية على املقاصد السياحية 

الدولية.
واع��ت��رف ب���أن جن���اح ه���ذه امل��ؤس��س��ات في 
رفع نسبة إسهامها في السياحة العاملية ملا 
يقرب من 15%  بنهاية العام القادم سيشكل 
جناًحا في ظل توسع دول مثل تركيا وماليزيا 
واإلم��ارات في هذا النوع  وتدشينها عدًدا 

من املشروعات.
تجفيف منابع

وف���ي اإلط����ار ن��ف��س��ه ي���رى د. ج��م��ال عبد 
ال��ه��ادي ال��داع��ي��ة اإلس��الم��ي امل��ع��روف أن 
اإلق��ب��ال ع��ل��ى ال��س��ي��اح��ة احل���الل ي��ع��د من 
إليها  التي جلأ  شرعًيا  الصائبة  القرارات 
قد  أمر  وه��ذا  العرب،  املواطنني  آالف من 
يحول اإلجازة الصيفية من أدوات للفساد 
إلى  الله  وإغضاب  العري  وتكريس  واللهو 
مناسبة لقضاء أوقات الفراغ وفًقا لتعاليم 

وشرع الله.
الشباب  توسع  بشدة  الهادي  عبد  وانتقد 
ال��ع��رب��ي ف���ي ب��ع��ض األوق������ات ف���ي قضاء 

دول عربية وإسالمية 
توسعت في التجربة 

والفنادق اإلسالمية 
نموذج ينبغي تعميمه
مقاصد السياحة الحالل 

أغرت الدول األوروبية 
بتطبيقها لجذب 60% من 

نسبة من الرواد العرب



33

ن - 2011/6/6م
الفرق���ان  635 - 4 رج���ب   1432ه���� -  االثن���

يحيط  ما  مع  غربية  بلدان  في  أجازاتهم 
وشرعية  أخالقية  من مخاطر  األم��ر  بهذا 
في  نفسها  املزايا  تتوافر  وقت  في  عديدة 
عودة  أن  معتبًرا  العربية  ال��دول  من  ع��دد 
م��الي��ني م��ن ال��س��ي��اح وامل��ص��ط��ف��ني العرب 
التصدي  في  يسهم  قد  العربية  للمقاصد 
في  السياحة  قطاع  يواجهها  التي  لألزمة 
مصر وتونس بعد التطورات السياسية التي 

شهدتها الدولتان.
وط��ال��ب عبد ال��ه��ادي ب��وج��ود ش��ق تثقيفي 
الصيفية؛  اإلج��ازات  هامش  على  إسالمي 
أو أماكن واضحة  ينبغي وجود دعاة  حيث 
مقصد  من  السياحة  حتى حتول  للصالة؛ 
وإغضاب  ال���ل���ه  إلرض�������اء  ألداة  ل���ل���ع���ري 

الشياطني.

اإلمكانيات السياحية 
في العالم العربي 

واعدة والتوجه 
السياحي شرًقا كفيل 
بتطويق األزمة المالية

أوضاع تحت المجهر!

لم يتبق نائب في مجلسنا )املوقر( إال وهدد باستخدام أداته الدستورية إذا لم )يضبط( 
هذا الوزير وزارته أو ذاك!

حتى كرهنا سماع كلمة )استجواب( التي أضحت اليوم تصطف ب�)الدور( لتأخذ ترتيبها 
إيراني( يسابق  أمام )مخبز  ال��دور وكأنه  إن بعضهم قد جتاوز هذا  بل  املناقشة،  في 

اآلخرين في طلب اخلبز!
آخر اختراعات النواب تهديد وزير الصحة د.هالل الساير باستجوابه بسبب بروز مرض 
السرطان في البلد - أبعدنا الله وإياكم عنه واملسلمني األمر الذي يتطلب )تعليق( الوزير 
من )رجليه( حملاسبته على فعلته )النكراء( وليس إليقافه معامالت النواب االنتخابية!!

حتى اليقول قائل بأن كاتب هذه السطور حكومي يدافع عن وزير مقرب إليه منضٍو حتت 
لوائه، نقول بأننا رغم عدم معرفتنا بالوزير ال من قريب وال من بعيد إال أننا سننضم إلى 
)خندقهم( ونعلن تأييدنا لهم، بل نقدم لهم محورا جديدا يستحق من يثيره من النواب 

يضاف إلى محور )سرطان( هو محور )كحة( املنتشرة هذه األيام بني الكويتيني !
كما أن هناك محورا صيفيا ساخنا هذه األيام ميكن استثماره هو محور )ربو( بفعل 
وانتشار جتارة  منها  للحد  ال��الزم��ة  إج��راءات��ه  ال��وزي��ر  يتخذ  لم  التي  العالقة  األت��رب��ة 

)الكمامات( التي يجلبها جتار الوزارة و)قطاع الطرق( إلى الصيدليات!!
باختصار األجواء ملوثة هذا الصيف في اجلو والبر والبحر و)املجلس(! وحتى ال يزعل 

بعضهم نكمل وفي احلكومة أيضا!
إذا لم )نصحصح( تشريعيا وتنفيذيا من سباتنا العميق واستمررنا في )العناد( واحلوار 
العقيم من جدال )مأخوذ خيره( فال ننتظر نهضة البلد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا 
سوى نهضة في زيادة املرتبات وإعداد الكوادر الفنية واإلدارية على احلق والباطل... 

وإعداد الدراسات!
قال رسول الله ]: »ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل« ثم تال هذه 

اآلية: }بل هم قوم خصمون{. )سورة الزخرف: 58(.
على الطاير

ظهر ال� )تخندق( النيابي األخير حول نتائج التصويت على استجواب وزير التنمية وزير 
التشريعية في جلسة  للجنة  الفهد بني مؤيد ومعارض إلحالته  الشيخ أحمد  اإلسكان 
الثالثاء املاضي، وقبله في إحالة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
للمحكمة الدستورية، ليؤكد أن حل هذا الصراع الدائر بني )الشيخني( الكرميني ليس 

في تفسير النصوص بقدر ما هو في تصفية النفوس!
د قلوبهم وقلوبنا، وال تشتت كلمتهم وكلمتنا  إال فيما يغضبك! اللهم وحِّ

ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

استجواب بو )كحة(!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(
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د. ناصر السهو في حوار هادئ يخاطب فيه أحاسيس اإلنسان وميحو أمية مشاعره:حوار

االهتمام بروح الود واالبتسامة والبشاشة مع اآلخرين هو األساس في إيجاد املجتمع املتحاب

الحوار الهادئ وأجواء الثقة المتبادلة 
بين أفراد المجتمع عـالج وقائي 

ناجع لالكتئاب واالنحرافات النفسية 

اإلن���س���ان  ي��ت��غ��ي��ر  أن  ك��ي��ف مي��ك��ن   >
لألفضل حتى يصل إلى الهداية التي 

ننشدها جميعا؟
> يقول الله تعالى: }ِإَنّ اللََّه الَ يَُغِيُّر َما ِبَقْوٍم 
َحتَّى يَُغِيُّروا َما ِبَأنُفِسِهْم{، فلو اجتمعت أمم 
يغيروا  أن  على  والدعاة  واملصلحون  األرض 
فكرة أو معتقداً راسخاً في قلبك ال تريد أن 
تتخلى عنه فال ميكنهم أن يغيروه من حياتك 
أو سلوكياتك إال إذا بادرت باألسباب املوصلة 
إلى طريق اخلير أو الصالح أو الهداية؛ لذا 
ِبيَل  الَسّ َهَديْنَاهُ  }ِإنَّ��ا  وجل:  عز  املولى  يقول 
ا َكُفوراً{، وكما هو معلوم من  َوِإَمّ ا َشاِكراً  ِإَمّ
الهداية  أن  واجل��م��اع��ة  السنة  أه��ل  عقيدة 
أما  توفيق،  وه��داي��ة  إرش���اد،  ن��وع��ان: هداية 
التي ميلكها اإلنسان من خالل  األول��ى فهي 
ال��دع��وة وت��وض��ي��ح ط��ري��ق اخل��ي��ر م��ن الشر، 
ال��ن��ت��ائ��ج، أما  إل��ى  وتتبع األس��ب��اب امل��وص��ل��ة 
الهداية األخرى فإنها بيد الله تبارك وتعالى، 
وهي ما نعنيه هنا، فمهما تبذل من أسباب 
السعادة والنجاح فإنك لن تصل إليها إذا ل�م 
يقول  لذا  لذلك؛  وتعالى  تبارك  الله  يوفقك 

الشاعر:
إذا ل�م يكن عوٌن من الله للفتى  

فأول ما يقضي عليه اجتهاده
الذكاء العاطفي

لإلحساس  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ع��ري��ف  م���ا   >

أكد د. ناصر نزال السهو أستاذ مساعد في قسم علم النفس – كلية التربية 
األساسية وإمام وخطيب في وزارة األوقاف  أن العبادات كالصالة والصيام لها 
أثر بالغ في راحة النفس وطمأنتها، مشيرا إلى أن اإلسالم  ركز على ترسيخ 
النفس  في  ي��زرع  حتى  التشاؤم  وكراهية  األسماء،  في  حتى  التفاؤل  مبدأ 

املعاني اإليجابية عن احلياة بكل تفصيالتها.
ا عن  وق��ال ف��ي ح��وار خ��اص ل���»اال��ف��رق��ان«: إن أس��ل��وب احل���وار ال��ه��ادئ ب��ع��ي��ًدً
اجلدال ونبذ صور اخلالف والعنف في الطرح، والتركيز على إيجاد أجواء 
الوقوع  ناجًعا من  املجتمع يعد عالًجا وقائًيا  أفراد  املتبادلة بن  الثقة  من 

ضحية االكتئاب واالنحرافات النفسية والفوبيا.
اهتمت  والعواطف  باملشاعر  احملكمة  التشريعات  أن  السهو  الدكتور  وب��ن 
اهتماًما بالًغا بقضايا اإلميان واليقن واإلحسان وانتهاًء بإماطة األذى عن 
الطريق، موضحا أن االهتمام بروح الود واالبتسامة والبشاشة مع اآلخرين 

هو األساس في إيجاد املجتمع املتحاب.
وأشار د.السهو إلى أنه يقع بعض املشكالت بن اإلخوان واألزواج واجليران والزمالء 
في العمل وبن أفراد املجتمع الواحد بسبب ما يعرف باسم أمية املشاعر، مبعنى 

اجلهل بكيفية التعبير عن املشاعر بالكلمات، وإلى تفاصيل احلوار

حاوره: عالء الدين مصطفى
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والعاطفة؟
العاطفة تعرف في قاموس  أو  > اإلحساس 
إكسفورد ب� )Emotion( بأنها أي اضطراب 
أو  العقلية،  أو  املزاجية  احلالة  في  تهيج  أو 
مبعنى آخر: هي تلك املشاعر التي تصاحبها 
أفكار محددة ، وهي حالة نفسية وبيولوجية 

واستعدادات متفاوتة للسلوك البشري.
وق���د ق��م��ت – ول��ل��ه احل��م��د – ف���ي دراس���ة 
يسمى  ما  على  األض��واء  بتسليط  الدكتوراه 
 Emotional( اليوم بنظرية الذكاء العاطفي
خالل  من  جوملان  لدانييل   )Intelligence
تؤثر  وال��ت��ي  اخلمسة  م��ح��اوره  على  التركيز 
مع  الفرد  انسجام  إمكانية  في  كبيراً  تأثيراً 
نفسه وتعايشه معها بسالسة وتناغم مع ذاته 
الشابة والشخصية إيجابياً بعيدة عن السلبية 

ومع األفراد اآلخرين.
وقمت من خالل البرنامج التدريبي للدراسة 
بربط جميع محاور النظرية اخلمسة باجلانب 
الشرعي واإلسالمي؛ إذ إن ديننا احلنيف في 
جوهره ما هو إال شرح لكيفية تعامل اإلنسان 
ومع  الشخصية،  ذاته  ومع  ربه سبحانه،  مع 
اآلخرين، وهو ما اختصره ] بقوله: »الدين 

املعاملة«. 
ال  أثبتت مبا  اليوم  املعاصرة  ال��دراس��ات  إن 
العقلي  الذكاء  معامل  أن  للشك  مجاالً  يدع 

العوامل  من  فقط   %20 بنسبة  يسهم   )IQ(
التي حتدد التفوق والنجاح في احلياة، تارًكا 
في  تتحدد  عقلية  غير  أخ��رى  لعوامل   %80
اإلنسان  ت��واف��ق  وكيفية  ال��ذات��ي��ة  ال���ذك���اءات 
يسمى  اآلخرين مبا  ذوات  وم��ع  مع شخصه 

.)Social Skills( باملهارات االجتماعية
وكدليل عملي وملموس على صدق ما ذكرنا 
من حصل  كل  أن  بالضرورة  ليس  أن��ه  جند 
األوسمة  أرق��ى  وتقلد  الشهادات  أعلى  على 
يعيش بسعادة وهناء، بل الواقع يشهد بكثرة 
تعاسة  كلها  حياة  الفئة  ه��ذه  من  يعيش  من 
والعائلي  الشخصي  الصعيد  على  وش��ق��اء 
قدرات  من  به  يتمتع  ما  رغ��م  واالجتماعي، 

عقلية راقية.
من  كثيًرا  أن  نشاهد  فنحن  العكس،  وعلى 
الشعب  ممثلي  وم��ن  املجتمع  في  املرموقني 
حياة  يعيشون  ذائ��ع  بنصيب  يتمتعون  ومم��ن 
بذكاء  يتمتعون  أنهم  م��ع  ورق���ي،  جن��اح  كلها 
حتى  ميلكون  ال  أنهم  ورمب��ا  متوسط  عقلي 

الشهادات اجلامعية.
ومن هنا نرى أنه من الضروري التركيز على 
فهم مثل هذه املواضيع التي تدعم االستقرار 
ينعكس  مم��ا  ال��وج��دان�����ي  واألم����ان  النفسي 
على سالمة اجلسد من األم��راض، والسيما 
أنه ثبت في دراس��ة جلامعة سان  إذا علمنا 
فرانسيسكو أن 92% من األمراض اجلسدية 

ترجع أسبابها إلى مشكالت نفسية وعاطفية. 
وسوف يتركز احلديث حول الذكاء الشخصي 

الذاتي، والذكاء الشخصي االجتماعي.
< نسمع كثيرا عن الذكاء الشخصي.. 
م���ا ه����و؟ وه����ل ص��اح��ب��ه ي��ت��ع��ام��ل مع 

األشياء بصورة إيجابية؟
يتعلق  الذي  هو  الذاتي  الشخصي  الذكاء   <
وقيمه  ملشاعره  فهمه  وم��دى  اإلنسان  ب��ذات 
وفلسفته ومقاصده ودوافعه ورغباته وحاالته 
امل��زاج��ي��ة، وم��ع��رف��ة ن��واح��ي ق��وت��ه وضعفه، 
وتقديرها  ال�����ذات  ت��ه��ذي��ب  ع��ل��ى  وال���ق���درة 

والتعامل مع األشياء بصورة إيجابية.
وي��ت��ف��رع م��ن ه��ذا احمل���ور ث��الث��ة أق��س��ام هي 
 – االن���ف���ع���االت  إدارة   – ب���ال���ذات  )ال���وع���ي 

الدافعية الذاتية(.
< هنا أسمح لي دكتور أن أسألك عن 
بعضهم  يسميه  ما  أو  بالذات  الوعي 
بالثقة بالذات، هل فعال يعد احلجر 

األساس في الشخصية اإلنسانية؟
الزاوية في هذه  > الوعي بالذات هو حجر 
املعادلة؛ إذ إنه يحدد قدرة الفرد على االنتباه 
لنواحي القوة والضعف في شخصيته وكيفية 
املختلفة،  امل��واق��ف  ف��ي  ال���ذات  م��ع  التعامل 
ل��ذا رح��م الله عمر ب��ن اخل��ط��اب [ حني 
قال: »رحم الله امرأً عرف قدر نفسه« فهذه 

اإلسالم ركز على ترسيخ 
مبدأ التفاؤل وكراهية 

التشاؤم حتى يزرع 
في النفس المعاني 

اإليجابية عن الحياة بكل 
تفصيالتها

معظم المشكالت بين 
اإلخوان واألزواج والجيران 

والزمالء وبين أفراد 
المجتمع الواحد بسبب ما 

يعرف باسم أمية المشاعر 
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حوار

امل��واق��ف واألش��خ��اص، فكان]:  ف��ي جميع 
»يحب التفاؤل ويكره التشاؤم«، وفي احلديث 
ال��ق��دس��ي: »أن���ا عند ظ��ن ع��ب��دي ب���ي«، فإذا 
عليك  وإذا سيطرت  خير،  فهو  خيًرا  ظننت 

أفكار السوء فاألمر كذلك.
احل���ال���ي  اجل���ي���ل  ان  ص��ح��ي��ح  ه����ل   >
أك��ث��ر اض��ط��راًب��ا ع��اط��ف��ًي��ا م��ن اجليل 
السابق وأكثر اكتئاًبا، وأكثر عصبية 
ان��دف��اًع��ا وعدواًنا،  وأك��ث��ر  وج��م��وًح��ا، 
وه���ل ذل���ك ي��ع��ود إل���ى ك��ث��رة الذنوب 

واخلطايا؟
به  ال��ظ��ن  وح��س��ن  تعالى  بالله  االرت��ب��اط   <
يسهم في وصول الفرد إلى أعلى املستويات 
اإلي��ج��اب��ي��ة ف��ي إدراك����ه ل��أح��داث، والعكس 
صحيح؛ فإن الغفلة الشديدة والبعد عن الله 
الفرد  تزيد  واخلطايا  الذنوب  وكثرة  تعالى 
��ا ف��ي امل��س��ت��وي��ات اإلدراك���ي���ة السلبية  ه��ب��وًطً
ل��أح��داث، فتجده دائ��م االض��ط��راب، شارد 
الذهن يشعر بالقلق، واالكتئاب، حزين القلب 

بسبب ومن غير سبب.
التي  املسحية  ال��ب��ح��وث  نتائج  ذل��ك  وت��ؤك��د 
أجريت على عدد ضخم من اآلباء واملعلمني 
وال���ط���الب، ووج���د أن االجت����اه ال��س��ائ��د في 
العالم كله يتمثل  صفوف اجليل احلالي في 
في كونهم أكثر اضطراًبا عاطفًيا من اجليل 
السابق وأكثر إحساًسا بالوحدة وأكثر اكتئاًبا، 
اندفاًعا  وأك��ث��ر  وج��م��وًح��ا،  عصبية  وأك��ث��ر 

وعدواًنا.
العالج الروحي

< إذًا ما العالج من وجهة نظرك؟
> العالج يكمن في الكيفية التي نرى عليها 
ه���ذه األج���ي���ال وم����دى ق��رب��ه��ا وب��ع��ده��ا من 
وأقوى  أكبر  يشكل  الذي  الروحان�ي  اجلانب 
احل��اج��ات اإلن��س��ان��ي��ة على اإلط����الق، ب��ل ال 
يحتاج  اإلنسان  أن  نعلم  عندما  مبالًغا  أكون 
لكي يعيش مستقر اإلحساس والعواطف أن 
يشبع جملة من االحتياجات تتمثل باجلوانب 
املادية ثم املهنية، ثم االجتماعية، ثم العائلية، 
هذه  أعلى  ثم  الصحية،  ثم  الشخصية،  ثم 
سد  في  خيالي  تأثير  له  ال��ذي  االحتياجات 

وهي  ح��ل��وة،  ف��احل��ي��اة  ل��ل��ح��دث،  أو  للموقف 
حلوة  »الدنيا  احلديث:  في  ورد  كما  جميلة 
التي  السلبية  األفكار  بسبب  ولكن  خضرة«، 
للحياة  وال��ن��ظ��رة  م��ن��ا،  ال��واح��د  ع��ل��ى  تخيم 
ولأحداث مبنظار أسود رمادي يتكون لديه 
الناس  وأن  خير،  فيها  ما  الدنيا  أن  تصور 
ذلك  وغير  ماتوا،  الطيبني  وأن  تغيروا،  قد 
الكآبة  إليك مبدى  التي توحي  العبارات  من 
والنظرة القامتة للحياة، لقد أكد الباحثون أن 
93% من األحداث التي نعتقد أنها ستسبب 
القلق واالرت��ب��اط لن حت��دث أب��ًدا، 7% فقط 
النسبة  ه��ذه  وأغلب  حقيقة،  يحدث  ما  هو 
واملرض  كاملوت  دفعها،  منلك  ال  أشياء  هي 
اإلنهاك  م��دى  ذل��ك يتضح  م��ن  واخل���س���ارة، 
ت��ل��ك األفكار  ب��س��ب��ب  ال��ن��ف��س��ي واجل���س���دي 
تسبب  والتي  السيئة  والتوقعات  والهواجس 
إفراز هرمون اإلدرنالني )هرمون الطوارئ(، 
مما يسبب زيادة في ضربات القلب واحمرار 

الوجه، ويشعل اجلسم بال سبب حقيقي.
اليوم أصبح  إننا في عصر احلضارة املادية 
الواحد منا يستقبل مبا معدله 70،000 فكرة 
في اليوم والليلة، 80% منها أفكار سلبية غير 
إيجابية بسبب الثقافة والضغوطات اليومية 

وكثرة األخبار واملستجدات.
لذا من القواعد النفسية املعتبرة أن »اخلريطة 
ما  أن  مبعنى  املنطقة«  هي  ليست  الذهنية 
هو موجود في خيالك وعقلك وذهنك ليس 
مثل  اخل��ارج  في  احلياة  تكون  أن  بالضرورة 
ذلك اخليال الذهني، فما تتصوره في نفسك 
عن األشخاص ال يعبر حقيقة عنهم، ومن هنا 
التفاؤل  النبوي في حب  التوجيه  روعة  نرى 

املعقولة عمدة في هذا الباب.
وكما قال الشاعر:

إذ أنت ل�م تعرف لنفسك حقها  
هواًنا بها كانت على الناس أهونا

مشكالت  مجتمعاتنا  ف��ي  ال��ي��وم  نلحظ  ل��ذا 
واجليران  واألزواج  اإلخ������وان  ب���ني  ك��ث��ي��رة 
وال���زم���الء ف��ي ال��ع��م��ل وب���ني أف����راد املجتمع 
الواحد بسبب ما يعرف باسم أمية املشاعر، 
املشاعر  عن  التعبير  بكيفية  اجلهل  مبعنى 
بالكلمات، مما يجعل من حولهم يظنون أنهم 
بال مشاعر وال أحاسيس، وقد يعيش الزوج 
وهو يكن في قلبه كل احلب والوفاء لزوجته 
لكنه مع األسف يكتفي بهذا املخزون النفسي 
رمبا  آخ��ر  مبعنى  أو  ي��ظ��ه��ره،  وال  قلبه  ف��ي 
املجتمع  ثقافة  بسبب  إخ��راج��ه  من  يستحي 
إظهار  ع��دم  عليه  تفرض  فيه  يعيش  ال��ذي 
على  سلًبا  ينعكس  مم��ا  املشاعر؛  ه��ذه  مثل 
ال��زوج��ي��ة فتنشب اخل��الف��ات بسبب  احل��ي��اة 

تبلد األحاسيس أو جمودها.
أقسام املشاعر

أن  السياق  في هذا  بالذكر  ومما هو جدير 
نعلم أن املشاعر تنقسم إلى ثالثة أقسام:
1- الشعور املصاحب للحدث أو املوقف.

2- ما قبل الشعور، وهي مجموعة األحاسيس 
املوجودة بالقرب من املوقف أو احلدث، ولكنها 
متوقفة حلني طلبها أو استدعائها؛ لذا جند 
اإلنسان هادًئا وفجأة بسبب موقف ما – قد 
ال يكون كبيًرا أو مؤثًرا -  ينفجر بنوبة من 
الصراخ والغضب بسبب تلك املشاعر املخبأة 

خلف املوقف.
امل��خ��زون الكبير  ال��الش��ع��ور، وه��و ذل��ك   -3
املوجود في العقل الالواعي أو الباطن، الذي 
يحوي جميع املواقف الذهنية وردود األفعال 
خاصة  عقلية  ملفات  في  احملزنة  واملشاعر 
املاضية  اخلبرات  من  الهائل  الكم  عن  تعبر 

التي مّر عليها الفرد عبر حياته.
يقودنا  ب���ال���ذات  ال���وع���ي  ع���ن  احل���دي���ث  إن 
ن��وع��ي��ة اإلدراك )إي��ج��اب��ي /  ل��ل��ح��دي��ث ع��ن 
منذ  بالك  في  خطرت  التي  للفكرة  سلبي( 
اإلدراك  إياه  أعطاك  الذي  واملعنى  البداية، 

التشريعات المحكمة 
اهتمت بالمشاعر 

والعواطف اهتماًما 
بالًغا بدًءا بقضايا اإليمان 

واليقين واإلحسان 
وانتهاًء بإماطة األذى
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ال��ن��ق��ص ف��ي جميع االح��ت��ي��اج��ات األخ���رى، 
اتصال  وم����دى   ، ال���روح���ان���ي  ه���و اجل���ان���ب 
وهذا  وتعالى،  تبارك  بالله  واجلماعة  الفرد 
النفس  علماء  من  كثير  أثبته  ما  هو  القول 
وأساتذة التحليل النفسي في العاملني العربي 

والغربي.
بضبط  يسمى  م��ا  أو  االن��ف��ع��االت  إدارة   -
الذات، وهو ميثل قدرة الفرد على التعامل مع 
املشاعر التي يستاء منها، وقدرته على إدارتها 
مبا يعود عليه بالنفع، ويقلل قدر اإلمكان من 
آثار النتائج السيئة واملزعجة؛ فكل منا تنتابه 
الكثير من املشاعر املؤذية، ولكن املعّول عليه 
هو كيفية التحكم بها وحتجيم آثارها بحيث 
ال جترف هذه األحاسيس املتضاربة واحلادة 
الفرد إلى حالة نفسية متردية تسهم في رفع 

مستوى القلق واحلزن.
رف����ع مستوى  وه����ي  ال���ذات���ي���ة  ال��داف��ع��ي��ة   -
والرغبة  ال��داخ��ل��ي  وال��ت��ح��ف��ي��ز  اإلح���س���اس 
التي  وال��غ��اي��ات  األه���داف  لتحقيق  املشتعلة 
الفرد لتحقيقها، ومن هنا تظهر تلك  يتطلع 
املعاني التي دعا إليها اإلسالم كالتوكل على 
الله واالستعانة به، واملؤمن القوي خير وأحب 
العليا  واليد  الضعيف،  املؤمن  من  الله  إل��ى 

خير من اليد السفلى.. وغير ذلك.

الذكاء  ع��ن  حتدثنا  أن  ميكن  ه��ل   >
الشخصي االجتماعي، وهل اإلنسان 
املتدين يكون ذكاؤه االجتماعي أكثر 

من غيره؟
> الذكاء الشخصي االجتماعي، ينقسم إلى:

:)Empathy( 1 - التعاطف
وهو التفهم ملشاعر اآلخرين وقراءة تعبيرات 
وجوههم ومعرفة مدلوالت أصواتهم وتلمس 
حاجاتهم ومشكالتهم والفرح لفرحهم واحلزن 
ل�م يهتم بأمر املسلمني فليس  حلزنهم: »من 
منهم«، و»مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم 
اشتكى  إذا  الواحد  اجلسد  كمثل  وتعاطفهم 
بالسهر  اجلسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه 

واحلمى«.
تنزل  التي  الشرعية  الثوابت  من  ذلك  وغير 

على هذا اإلحساس اإلنساني الراقي.
 ،Socail Skills االجتماعية  املهارات   -  2
التشريعات  وقد جاء اإلسالم بكم هائل من 
التي تنظم عالقة الفرد مع اجلماعة وإعطاء 
كل ذي حق حقه، وتوزيع األدوار في املجتمع 
ال��واح��د ب��ني احل��اك��م واحمل��ك��وم وب��ني الزوج 
وزوج��ت��ه وب��ني األف���راد أينما ك��ان��وا، وف��ي أي 
موقع مع أخيه اإلنسان حتى لو كان يخالفه 
على  أّدل  وال  والتوجه،  واملذهب  املعتقد  في 
النبي ] م��ع كفار  ذل��ك م��ن حسن أخ��الق 

قريش واليهود والنصارى.
باملشاعر  ال��ت��ش��ري��ع��ات  اه��ت��م��ت   >
من  بداية  بالًغا  اهتماًما  والعواطف 
واإلحسان  وال��ي��ق��ن  اإلمي���ان  قضايا 
الطريق،  عن  األذى  بإماطة  وانتهاًء 

فهل ميكن ان توضح لنا ذلك؟

تربوًيا  منهاًجا  م  ق��دّ اإلسالمي  الشرع  إن   <
الفطرة  م���ع  ي��ت��ص��ادم  ال  وم��ت��ك��ام��اًل  رائ���ًع���ا 
مكونات  بني  باالعتدال  يتسم  بل  اإلنسانية 
النفس اإلنسانية عقلًيا وانفعالًيا واجتماعًيا 

وجسدًيا وروحانًيا.
باملشاعر  احملكمة  التشريعات  اهتمت  كما 
قضايا  من  بداية  بالًغا  اهتماًما  والعواطف 
بإماطة  وانتهاًء  واإلح��س��ان  واليقني  اإلمي��ان 
اإلميان  ف��ج��اءت شعب  ال��ط��ري��ق،  ع��ن  األذى 
التي أخبر النبي]: »اإلميان بضع وسبعون 
شعبة« مبنزلة دستور إنساني متكامل جلميع 
جوانب الشخصية اإلسالمية املتزنة والبعيدة 
الفكري  والتطرف  السلبية  االنفعاالت  عن 
واإلرهاب اجلسدي والشطط في السلوكيات 

والتناقض في املبادئ والقيم واألخالقيات.
< كيف ميكن أن يكون هناك مجتمع 
ال��ن��اس كما أمرنا  ي��س��وده احل��ب ب��ن 

ديننا اإلسالمي احلنيف؟
> في الواقع إن االهتمام بروح الود واالبتسامة 
والبشاشة مع اآلخرين هواألساس في إيجاد 
املجتمع املتحاب. بل تأمل معي حديث النبي 
] األول الذي عندما دخل املدينة: »ياأيها 
ال��ن��اس، أف��ش��وا ال��س��الم، وأط��ع��م��وا الطعام، 
نيام،  بالليل والناس  وصلوا األرح��ام، وصلوا 
ما  أن  تعلم  كي  ب��س��الم«؛  ربكم  جنة  تدخلوا 
ذك��رن��ا م��ن احمل����اور ال��رئ��ي��س��ة ف��ي النظرية 
كلمات  تتعدى  ال  العاطفي  للذكاء  األخالقية 

هذا احلديث النبوي الشريف.
)اجلانب  تعالى  الله  إلى  اللجوء  إلى  الدعوة 
الروحاني( في السراء والضراء خاصة عند 
البالء والكرب وحتقيق األمن واالطمئنان من 
خالل اللجوء إلى منطقة األمان النفسي من 
املطلقة،  والقوة  املتني  بالركن  التعلق  خ��الل 

وهي قوة الله تعالى.
الكوارث  مواجهة  في  العملي  املنهج  وكذلك 
الذات  وحتفيز  الصعاب  وحتمل  واألزم���ات 
التحديات  ه��ذه  ملقاومة  الذاتية(  )الدافعية 
عبر: دفع احلزن بعقيدة القدر »قدر الله وما 

شاء فعل«.

كثيًرا من المرموقين 
في المجتمع وممن 

يتمتعون بصيت ذائع، 
ذكاؤهم متوسط 

وربما ال يملكون حتى 
الشهادات الجامعية



38

ن - 2011/6/6م
الفرق���ان  635 - 4 رج���ب   1432ه���� -  االثن���

ر�سائل

األمور املستحبة، بل هذه املمارسات أيضاً 
األصيل  اإلسللام  وبفهم  باملسلمني  مضرة 
ولم   - السام  عليهم   - البيت  أهل  وبفهم 
أر أياً من العلماء عندما راجعت النصوص 
العمل مستحب  هللذا  إن  يللقللول:  والللفللتللاوى 
ميكن أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، 

إن قضية التطبير هي غصة في حلقومنا.
2 - السيد أبو القاسم اخلوني في رده على 
سؤاله حول إدماء الرأس وما شاكل يقول: 
لم يرد نص بشرعيته؛ فا طريق إلى احلكم 
جل2  الشرعية  املسائل  )راجللع:  باستحبابه. 

ص 337 ط دار الزهراء بيروت(.
3 - السيد محمد باقر الصدر في جوابه 
في  زاره  حللني  التيجاني  الللدكللتللور  لللسللؤال 
مللن ضرب  تلللراه  مللا  إن  النجف األشللللرف: 
فعل عوام  الدماء هو من  وإسالة  األجسام 
الناس وجهالهم، وال يفعل ذلك أي واحد من 
العلماء، بل هم دائبون على منعه وحترميه. 
الرسول]  آل  عللنللد  كللل احللللللول  )راجللللع: 

ص150 الطبعة األولى 1997م للتيجاني(.
استعمال  إن  األصفهاني:  احلسن  أبو   -  4
السيوف والساسل والطبول واألبللواق وما 
العزاء  مواكب  أمثالها في  اليوم من  يجري 
بيوم عاشوراء باسم احلزن على احلسني - 
عليه السام - إمنا هو محرم وغير شرعي. 
)راجللع: كتاب هكذا عرفتهم، اجلللزء األول 

جلعفر اخلليلي(.
5 - مكارم الشيرازي: على املؤمنني اإلخوة 
واألخوات السعي إلى إقامة مراسم العزاء 
بإخاص واجتناب األمور املخالفة للشريعة 
السام  األئمة - عليهم  وأوامللر  اإلسامية 
- ويتركوا جميع األعمال التي تكون وسيلة 
بيد األعداء ضد اإلسام؛ إذ عليهم اجتناب 

لقد اطلعت بدقة على آراء الكثير من شيوخ 
هذه  ممارسة  رفضوا  الذين   )....( الدين 
تعد  واضللحللة  بعبارات  وأدانللوهللا  الطقوس 
مبثابة فتاوى فقهية ناضجة، وإليكم بعض 
تلك اآلراء ملراجع دينية )....( معترف بها 

في فقه الدين.
آراء بعض املراجع )....( بطقوس 

عاشوراء:
هذه  إن  احللللكللليلللم:  مللحللسللن  الللسلليللد   -  1
مجرد  فقط  ليست  )التطبير(  املمارسات 
ممارسات، هي ليست من الدين وليست من 

وقد كتبت عن تلك الطقوس ورجوت شيوخ 
الدين )....( إلى حترمي هذه الطقوس؛ ألنها 
ليست من اإلسام، واإلسام الصحيح بريء، 
منها، فاتهمني بعضهم باالنحياز ضد )....( 
لست معنيا بهذه التهمة؛ إذ إنني أحترم كل 
األديان وكل املذاهب الدينية وأتباع األفكار 
استثناء،  دون  أتباعها  وأحللتللرم  املختلفة، 
ولست مناهضاً ألي منها، ولكنني أكتب عن 
ظواهر غير مشروعة دينيا ومدانة إساميا 
نللفللسلله، فهو  بتعذيب  اإلنللسللان  يللقللوم  حللني 
مواليد  أنني من  اإلسللام، ومبا  محرم في 
مدينة كرباء في العام 1935 فقد تعرفت 
جيدا على تلك الطقوس وعايشتها سنوات 
أدرك  ولكن  بعضها،  ومللارسللت  قليلة  غير 
بللل ومللنللذ سنوات  اللليللوم بعمق ومللسللؤوللليللة 
طويلة أضرارها الفادحة والعواقب السلبية 
التي تترتب على ممارسة مثل هذه الطقوس 
الوضع  صعيد  على   )....( املذهب  ألتباع 
النفسي والعصبي للفرد ذاته وعلى الصعيد 

احمللي واإلقليمي والدولي.

رسالة مفتوحة إلى السيد علي 
السيستاني من البروفيسور كاظم حبيب

األخ الفاضل السيد علي السيستاني احملترم
                                                      حتية واحتراما

والطقوس  املليونية  الزيارات  من  املوقف  لتوضيح  اجلهد  أضناني  أن  بعد 
العراقيات  ال��ذي يالحق  املتواصل  وامل��وت  ع��اش��وراء  أي��ام  التي مت��ارس في 
والعراقين عند سيرهم على األقدام ملسافات طويلة بغرض زيارة مراقد 
والكاظمية  وال��ن��ج��ف  ك��رب��الء  ال��ع��راق��ي��ة،  امل���دن  ف��ي  املسلمن   )...( أئ��م��ة 
وسامراء على سبيل املثال ال احلصر على أيدي اإلرهابين، وجدت نفسي 
مجبرًا على التوجه جلنابكم راجيا منكم أن تؤدوا الدور املنوط بكم، دور 
املنور وتساهموا في التنوير الديني ألتباع املذهب )....(، ومن يقلدونكم 
أي��ام ع��اش��وراء من ممارسات لطقوس غير  إن ما يحصل في  في اإلس��الم، 
دينية جتسد وفق رأيي قمة التخلف وغياب الوعي الديني السليم لدى 
روجته  مزيف  ديني  وعي  وسيطرة  الطقوس،  تلك  ممارسة  في  املشاركن 
قوى وجهات مغرضة أدت إلى عواقب وخيمة على اإلنسان، كما شوهت آراء 

أئمة املذهب )....( الساكتن عن تلك األفعال ومواقفهم.

الحسين بن علي بن أبي طالب 
[ شهيد كل المسلمين وليس  

لوحدكم وطقوس زيارته ال تستوجب 
اللطم واستخدام السالسل 

الحديدية وال السيوف لشج الرؤوس
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التطبير وشد القفل وأمثال ذلك.
الشعائر  تضمني  إن  احلللائللري:  كاظم   -  6
احلللسلليللنلليللة لللبللعللض اخللللرافلللات مللن أمثال 
والتشيع  اإلسللللام  وصلللم  يللوجللب  التطبير 
في  والسيما  اخلللرافللات،  بوصمة  بللالللذات 
أمللثللال هذه  ولللهللذا فممارسة  هللذه األيلللام؛ 
عليه   - احلسني  شعائر  باسم  اخلللرافللات 

السام - من أعظم احملرمات.
7 - محمد حسني فضل الله: ضرب الرأس 
حزنا  حرقه  أو  اجلسد  جللرح  أو  بالسيف 
على اإلمام احلسني - عليه السام - يحرم 
حتى  الضرر  ذلللك  أمثال  في  النفس  إيقاع 
التقاليد  ببعض  مغلقا  أو  مألوفا  صللار  لو 
الدينية التي لم يأمر بها الشرع ولم يرغب 

بها. )راجع: إحكام الشريعة ص 247(.
8 - محمد مهدي األصفهي: لقد دخلت في 
الشعائر احلسينية بعض األعمال والطقوس؛ 
الثورة  عللطللاء  فلللي  سلللللبللي  دور  لللهللا  فللكللان 
لاستخفاف  مبعثا  وأصبحت  احلسينية، 
بهذه الشعائر مثل ضرب القامات. )راجع: 

كيهان العربي 3 محرم 1410هل(.
9 - السيد محسن األمني: ما يفعله جملة 
أو  بالسيوف  أنفسهم  جللرح  من  الناس  من 

اللطم املؤدي إلى إيذاء البدن إمنا هو من 
األعمال.  وتزيينه سوء  الشيطان  تسويات 
الطبعة  السنية.  املللجللالللس  كللتللاب  )راجللللع: 

الثالثة ص 7(.
يفعله بعض  10 - محمد جللواد مغنية: ما 
عوام الشيعة في لبنان والعراق وإيران كلبس 
األكفان وضرب الرؤوس واجلباه بالسيوف 
فللي الللعللاشللر مللن احمللللرم، هللو مللن العادات 
املشينة، وهو بدعة في الدين واملذهب، وقد 
أحدثها ألنفسهم أهل اجلهالة دون أن يأذن 
الشأن في  كبير كما هو  أو عالم  إمللام  بها 
كل دين ومذهب؛ حيث توجد فيه عادات ال 
تقرها العقيدة التي ينتسبون إليها ويسكت 
والضرر.  اإلهللانللة  خللوف  يسكت  مللن  عنها 

)راجع: كتاب جتارب محمد جواد مغنية(.

التطبير  إن  املللطللهللري:  مرتضى  د.   -  11
والللطللبللل علللللادات وملللراسللليلللم جللاءتللنللا من 
مجتمعنا  فللي  وسللرت  القفقاز  أرثللودوكللس 
اجلذب  كتاب  )راجللع:  الهشيم.  في  كالنار 
اإلملللام علي - عليه  فللي شخصية  والللدفللع 
السام(. وهناك أسماء كثيرة ضد ظاهرة 
والسيد  األراكلللي،  الشيخ  ومنهم  التطبير، 
الناصري،  باقر  ومحمد  الهاشمي،  محمود 

والعديد من كبار العلماء.
السيد احملترم

أنا واثق بأنكم على اطاع دقيق على هذه 
أيضاً  واثق  وأنا  الناضجة،  واآلراء  الفتاوى 
السيد  عن  التفكير  في  تختلفون  ال  بأنكم 
أبلللو احلللسللن األصللفللهللانللي امللللوسلللوي، مثا 
والبدع  الطقوس  هذه  مثل  معه  وترفضون 
ولسمعة  واملجتمع  والعائلة  للنفس  املؤذية 
كل مسلمات ومسلمي  وإلى   )....( املذهب 
العالم بأنكم لستم مع هذ الطقوس والبدع 
الللتللي ليست مللن اإلسلللام، بللل هللي مسيئة 
وأن حتلللرملللوا ممللارسللتللهللا على  للللإسلللام، 
أتباعكم ومقلديكم على أقل تقدير وهم كثر 

في العالم اإلسامي.
إن احلسني بن علي بن أبي طالب هو شهيد 
كل املسلمني وليس )....( وحدهم وطقوس 
واستخدام  اللللللطللم  تللسللتللوجللب  ال  زيلللارتللله 
الللسلليللوف لشج  الللسللاسللل احلللديللديللة وال 
الرؤوس وال الزيارات املليونية، بل تستوجب 

الوقوف الصامت احتراما لتلك الشهادة.
الشجاعة  متللتلللللكللون  وأنللتللم  عليكم  أمتللنللى 
املسلمات  بلللإعلللام  تللقللومللوا  أن  الللكللافلليللة 
الرافض  مبوقفكم  كله  والعالم  واملسلمني 
لهذه الطقوس؛ إذ إن السكوت عن ذلك يعني 
املتواصل  املللوت  ويعني  ممارستها  مواصلة 
للمذهب  املستمرة  اإلسلللاءة  ويعني  للناس 
)....( الذي أنتم أحد العاملني البارزين في 
الدعوة له، وهو مبثابة املشاركة في العمل 

غير املسموح به إسامياً.
ارجو لكم موفور الصحة وطول العمر.

مع خالص التقدير واالحترام
د. كاظم حبيب

أتمنى عليكم وأنتم تمتلكون 
الشجاعة الكافية أن تقوموا 

بإعالم المسلمات والمسلمين 
والعالم كله بموقفكم 

الرافض لهذه الطقوس



حت��دث��ن��ا ف��ي احل��ل��ق��ة ال��س��اب��ق��ة ع��ن ج���زء م��ن ج��ه��ود حافظ 
عبدالغني املقدسي العلمية ومصنفاته فضاًل عن بعض احملن 
التي تعرض لها احلافظ من قبل أهل البدع ونستكمل ما تبقى 
الغني  عبد  احلافظ  وحملنة  الله،   رحمه  العطرة  سيرته  من 
فصول ومحطات كل واحدة منها تبني مدى األذى وقدر احملن 

التي تعرض لها احلافظ رحمه الله، منها:
1- محنته في أصبهان:

اآلن  )وت��ق��ع  الغني أص��ب��ه��ان  دخ��ل احل��اف��ظ عبد 
إيران( لسماع احلديث وإسماعه عدة مرات،  في 
وكانت أصبهان من احملطات الرئيسية التي يجب 
على طالب علم احلديث أن يدخلها، وخالل زياراته 
املتكررة ألصبهان كثر عليه التالميذ والطلبة وأحبه 
الناس، حتى إنه كان إذا مشى في أسواقها اجتمع 

عليه الناس يسلمون عليه وينظرون إليه.
وكان شيخه احلافظ أبو موسى املديني األصبهاني 
نُعيم  أب���ا  ي��ت��ت��ب��ع  أن  ع��ل��ي��ه  أش����ار  ق���د  ه����(   581(
فقد  الصحابة«.  »معرفة  كتابه:  في  األصبهاني، 
كان  نُعيم فما  أبي  يأخذ هو على  أن  كان يشتهي 
يجسر، فأخذ عبد الغني على أبي نُعيم نحواً من 
»تبيني  سّماه:  كتاب  في  موضعاً،  وتسعني  مائتني 
معرفة  ف��ي  نعيم  ألب��ي  ألوه���ام حصلت  اإلص��اب��ة 
الصحابة«. قال الذهبي: »جزءان، تدل على براعته 
اخُلَجندي؛  بيت  حفيظة  هذا  أثار  وقد  وحفظه«. 
نُعيم  ألبي  يتعصبون  وكانوا  أشاعرة،  كانوا  فقد 
وكانوا  واملتصوفة،  األش��اع��رة  من  وك��ان 
الصدر  فطلب  ال��ب��ل��د،  رؤس����اء 
اخُلَجندي عبد الغني، 
هالكه،  وأراد 

فاختفى وحتايل تالميذه حتى أخرجوه خفية من 
أصبهان قبل أن يصل إليه األشاعرة فيفتكوا به.

وخرج إلى املوصل، وقد أعجب احلافظ أبو موسى 
بكتاب عبد الغني، وكتب عليه تقريظاً بالغاً.

مثل  الدارقطني  بعد  يكن  لم  الكندي:  التاج  ق��ال 
احلافظ عبد الغني. وقال � أيضاً �: لم ير احلافظ 

مثل نفسه.
2- محنته في املوصل:

املوصل  مدينة  دخل  العلمية  احلافظ  رحلة  خالل 
العراقية وجلس في جامعها الكبير وأخذ في تدريس 
كتاب »الضعفاء« للعقيلي، وعندما وصل لذكر أبي 
حنيفة شرح كالم العقيلي عن ضعفه وكالم السلف 
وكانوا من األحناف وحبسوه  البلد  أهل  فثار  فيه؛ 
البرنسي  ابن  الواعظ  قتله، ولكن صديقه  وق��رروا 

أنقذه بحيلة ذكية فأطلقوا سراحه.
قال رحمه الله: كنَّا باملَْوصل نُسمع »اجلرح والتعديل« 
يلي، فأخذني أهل املوصل وحبسوني، وأرادوا  للُعَقَ
قتلي من أجل ذكر أبي حنيفة فيه. فجاءني رجل 
وأستريح.  يقتلني  لعله  فقلت:  سيف،  معه  طويل 
قال: فلم يصنع شيئاً، ثم أُطلقُت« وسبب خالصه: 
أنه كان يُسمع هو وابن البرني. فأخذ ابن البرني 
من  ومزقها  حنيفة  أب��ي  ذك��ر  فيها  التي  ال��ك��راس 

الكتاب، ففتشوا الكتاب، فلم يجدوا شيئاً.
3- محنته في دمشق:

حتى  الزم��ت��ه  التي  الكبيرة  احملنة  وه��ي 
آخر حياته رحمه الله تعالى.

بعد  أن������ه  وذل�������ك 

خروجه من املوصل، دخل دمشق، وبدأ بنشر علمه، 
فكان رحمه الله يقرأ احلديث يوم اجلمعة بجامع 
يقرأ  وك��ان  خلق،  ويجتمع  اخلميس،  وليلة  دمشق، 
ال  مرة  من حضره  إن  حتى  الناس،  ويُبكي  ويبكي 
ي��ك��اد يتركه، وك���ان ف��ي أث��ن��اء ذل��ك ي��ذك��ر أحاديث 
ومذهبهم  السلف  عقيدة  ويبني  والصفات،  النزول 
بعبارة جلية واضحة، فثار عليه متعصبة األشاعرة 
محنة  ب���دأت  وه��ك��ذا  بالتجسيم،  ورم���وه  املعطلة، 
ال��ذي��ن ترجموا  احل��اف��ظ ف��ي ظاهر األم��ر .. لكن 
للحافظ اتفقوا على أن محنته كانت بسبب )حسد( 
ال��ن��اس، وع��ال شأنه،  إليه  أن اجتمع  إي���اه:  أول��ئ��ك 
هناك  أن  وال شك  به.  االنتفاع  وكثر  وبَُعد صيته، 
للمنهج  يعادونه  كانوا  فإنهم  األمرين؛  بني  مناسبة 
ما ظهر  ويحسدونه على  عليه،  ال��ذي هو  السلفي 
بشرى  »عاجل  جنس:  من  هو  أث��ره مما  من  عليه 
املؤمن«. وقد قال الله تعالى: }أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس 
َف��ْض��ِل��ِه{ وهكذا شرعوا  ِم��ْن  آَتَ��اُه��ُم ال��لَّ��ُه  َم��ا  َعلَى 
يعملون لهم وقتاً في اجلامع، ويُقرأ عليهم احلديث، 
يحضر  وبعضهم  ينام،  فبعضهم  الناس،  ويجمعون 
وقلبه غير حاضر، فلم يشِف قلوبهم، فشرعوا في 
مكيدة: فأمروا الناصح ابن احلنبلّي بأن يعظ بعد 
اجلمعة حتت املنبر، وقت جلوس احلافظ، وأمروه 
عليه،  يشوش  أمكنه، حتى  مهما  بصوته  يجهر  أن 

فأخر احلافظ ميعاده إلى العصر.
لقد كان الناصح أبو الفرج عبد الرحمن األنصاري 
كما  »فاضاًل صاحلاً«  شيخاً  ه���(،   634( احلنبلي 
وصفه ابن كثير، فال ندري كيف استطاع األشاعرة 
واختيارهم  الغني؟!  عبد  احلافظ  ملناوأة  جتنيده 
إياه يدل على ذكائهم، إذ أرادوا من هذا الصراع 
أن يكون )حنبلياً � حنبلياً(، ويلعبوا هم دور املتفرج، 
وال شك أن املبتدعة يتقنون صناعة الفتنة، لكن 

رحمه  الناصح  عليهم  انقلب  ما  سرعان 
موقفاً  احلنابلة  مع  ووقف  الله، 

جيداً.

تراجمق�ضـايا
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تاريخ حافل بالعلم والدعوة ومحن متتالية
رحمهاحلافظ عبد الغـني املقدسي
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وملا كان في بعض األيام والناصح قد فرغ، 
��وا إليه رجاًل ناقص العقل من بيت ابن  دُسّ
تقول  إن��ك   :� معناه  م��ا   � للناصح  ف��ق��ال  عساكر، 
الرجل وهرب، وُخبئ  املنبر؟ فُضرب  الكذب على 
في الكالسة. وهكذا حتقق لهم ما أرادوا، فمشوا 
إلى الوالي، وقالوا له: هؤالء احلنابلة ما قصدهم 
إال الفتنة، وهم .. وهم .. واعتقادهم. ثم جمعوا 
كبراءهم، ومضوا إلى القلعة، وقالوا للوالي: نشتهي 

أن حتضر احلافظ.
قال الضياء املقدسي: وسمع مشايخنا، فانحدروا 
إلى  قاسيون  جبل  سفح  م��ن  يعني:   � املدينة  إل��ى 
دمشق � : خالي املوفق، وأخي الشمس، والفقهاء. 
وقالوا: نحن نناظرهم. وقالوا للحافظ: اقعد أنت 
أنهم  فاتفق  نكفيك.  ونحن  ح��اٌد،  فإنك  جت��ئ؛  ال 
أرسلوا إلى احلافظ فأخذوه، ولم يعلم أصحابنا، 
فناظروه وكان أجهلهم يغري به، وكانت الغيرة قد 
الزكي  ابن  القاضي  أمثال  األشاعرة  قلوب  أكلت 
يدي  املناظرة منه بني  الدولعي وطلبوا  واخلطيب 
وال��ي البلد واس��م��ه ب��رغ��ش، وف��ي امل��ن��اظ��رة احتد 
احلافظ عليهم واشتد بعد أن علت حجته حجتهم، 
بنفيه من  أم��ر  أن  إال  ك��ان من األمير برغش  فما 
م��ن ظلمه وشرده،  على  احل��اف��ظ  ف��دع��ا  دم��ش��ق، 
ش��دي��د حتى خولط  ب��ص��رع  ال��زك��ي  اب��ن  فأصيب 
وكذلك  احل��ال��ة  ه��ذه  على  م��ات  حتى  عقله،  ف��ي 
الذي  العام  الدولعي وكالهما في نفس  مات معه 
سعوا فيه على احلافظ، وكانوا قد كتبوا شيئاً من 
اكتب  له:  قالوا  فيه،  وكتبوا خطوطهم  اعتقادهم، 
ك، فلم يفعل. فقالوا للوالي: قد اتفق الفقهاء  خَطّ
منبره،  رف��ع  في  واستأذنوه  يخالفهم،  وه��ذا  كلهم 
فأرسلوا األسرى،فرفعوا ما في جامع دمشق من 
نريد أال جتعل في اجلامع  منبٍر وخزانة. وقالوا: 
إال صالة الشافعية. وكسروا منبر احلافظ، ومنعوه 
في  ال��ص��الة  م��ن  أصحابنا  ومنعوا  اجل��ل��وس،  م��ن 

مكانهم، ففاتهم الظهر.
ثم إن النَّاصح جمع البنوية وغيرهم وقالوا: إن لم 
ذلك  فبلغ  اختيارهم.  بغير  صلينا  نصلّي  يخلُّونا 
القاضي، وكان صاحب الفتنة، فأذن لهم، وخاف أن 
يصلّوا بغير إذنه. وكان احلنفية حموا مقصوراتهم 
ر سبط  بجماعة من اجلند . وقد تناول ابو املظَفّ
ابن اجلوزي في: »مرآة الزمان« هذه الفتنة تناوالً 
يدل على عقيدته اخلبيثة، فزعم: »إجماع الفقهاء 
على الفتيا بتكفير عبد الغني، وأنه مبتدع ال يجوز 

أن يترك بني املسلمني«.
اآلخ��ر من  يبني موقفه هو  رداً  الذهبي  ورد عليه 

ير« : أمور املعتقد فقال في »الِسّ
املجازفة،  املظفر  أب��ي  على  بلوت  »ق��د 

وق��ل��ة ال����ورع ف��ي��م��ا ي���ؤرخ���ه، وال��ل��ه امل���وع���د، وكان 
ولو  دواٍه،  فيه  في ذلك  له مصنفاً  رأيت  يترفض، 
الغني  عبد  احلافظ  تكفير  على  الفقهاء  أجمعت 
إب��ق��اؤه ح��ي��اً، فقد ك��ان على  كما زع��م مل��ا وسعهم 
مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق 
والعالمة  عمر،  أب��و  الشيخ  القدوة  وأخ��وه  الدين، 
شمس الدين البخاري، وسائر احلنابلة، وعّدة من 
العلماء  أيضا خلق من  بالبلد  وك��ان  األث���ر!!!  أه��ل 
من  أطلقه  مب��ا  يصّرحون  وال  نعم:  يكفرونه!!  ال 
العبارات،  تلك  عن  كف  ول��و  ضايقوه،  ملا  العبارة 
فهو  ولسلم،  النصوص ألج��اد  به  وردت  وق��ال مبا 
خير.  املوهمة  العبارات  توسيع  في  فما  األول���ى، 
احلاضرين،  العلماء  ضلل  أنه  قاله:  شيء  وأس��وأ 
وأنه على احلق!! فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة 
للبالء، رحم الله اجلميع وغفر لهم، فما قصدهم 
ولكن  الطرفني!!!  من  عزوجل  الباري  تعظيم  إال 
التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ  األكمل!! في 
الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف رضي الله 
أهل  من  الغني  عبد  فاحلافظ  ح��ال  وبكل  عنهم، 
ومحاسنه  باحلق،  ��ْدع  وال��َصّ والتأله  والعلم  الدين 
والعصبية  وامل���راء  الهوى  من  بالله  فنعوذ  كثيرة، 

ل.« م!! ومعِطّ واالفتراء، ونبرأ من كل مجِسّ
4- محنته في مصر:

أشاعرة  يد  على  محن  من  للحافظ  حدث  بعدما 
دمشق، خرج منها إلى بعلبك فأقام بها مدة، فقال 
له أهلها: إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من 
آذاك، فرفض احلافظ حرًصا على السالمة وعدم 
ثم توجه احلافظ  املسلمني،  أدن��ى فتنة بني  إث��ارة 
إلى مصر وأخذ في التحديث والتدريس وذلك سنة 
595ه�، فلم يُعجب ذلك أشاعرة دمشق الذين لم 
أو  ب��أي ش��يء س��وى قتل احلافظ  ليرضوا  يكونوا 
نفيه ومنعه من نشر العقيدة الصحيحة، فأرسلوا 
بالعديد من الفتاوى إلى صاحب مصر وهو امللك 
األيوبي  ال��دي��ن  السلطان ص��الح  ب��ن  ال��دي��ن  عماد 
الغني  عبد  واحلافظ  عموًما  احلنابلة  ضد  تشنع 
والتشبيه  بالتجسيم  وترميهم  املقدسي خصوًصا، 
والزندقة، وهكذا حتى عزم عماد الدين على طرد 
احلنابلة من كل أنحاء مصر والتنكيل بهم، فدعا 
ذلك،  من  وج��ل  عز  الله  ميكنه  أال  احلافظ  عليه 
فخرج عماد الدين للصيد وفي نيته إصدار منشور 
الطرد بعد عودته من رحلة الصيد، فكبا به فرسه 
فسقط عنه فانخشف صدره ومات بعد عدة أيام 

السابعة  ف��ي  وه���و 
العمر،  م��ن  وال��ع��ش��ري��ن 

الناس  فعظم احلنابلة في أعني 
وعدوها كرامة كبيرة للحافظ، الذي أقام 

في مصر معزًزا مكرًما، فلم ييأس األشاعرة 
من محاوالتهم الدؤوبة إلسكات احلافظ، فأخذوا 
في تأليب امللك العادل وولده األمير الكامل محمد 
ضد احلافظ، وبالغ بعض األشاعرة فأفتوا بكفره 
وإباحة دمه وكتبوا أوراقاً بذلك، ولكن الله عز وجل 
جناه من كل سوء، وحفظه بحفظه لعباده املؤمنني 

والصاحلني.
ولكن األمر قد ضاق بشدة على احلافظ وتكاثرت 
عليه الهموم والعلل وهو في كل يوم يترقب من يؤذيه 
ويسعى فيه، حتى مات رحمه الله في القاهرة في 

ربيع األول سنة 600ه� وهو دون الستني.
5- وفاته:

ق��ال احلافظ أب��و موسى: م��رض وال��دي - رحمه 
الله - في ربيع األول، سنة ستمائة مرضاً شديداً، 
منعه من الكالم والقيام، واشتد به مدة ستة عشر 
فيقول:  تشتهي؟  ما  أسأله:  ما  كثيراً  وكنت  يوماً، 
على  يزيد  ال  الله،  رحمة  أشتهي  اجلنة،  أشتهي 
ذلك. فلما كان يوم االثنني جئت إليه، وكان عادتي 
أبعث من يأتي كل يوم بكرة مباء حار من احلمام 
يغسل به أطرافه. فلما جئنا باملاء على العادة مَدّ 
يده، فعرفت أنه يريد الوضوء، فوضأته وقت صالة 
الفجر، ثم قال: يا عبد الله، قم فصل بنا وخفف، 
جالساً.  معنا  وص��لَّ��ى  باجلماعة،  فصليت  فقمت 
رأسه،  عند  فجلست  جئت،  الناس  انصرف  فلما 
رأسي  عند  اق��رأ  ل��ي:  فقال  القبلة،  استقبل  وق��د 
سورة »يس« فقرأتها، فجعل يدعو الله وأنا أؤمن، 
لي:  فقال  تشربه؟  عملناه  قد  دواء  هاهنا  فقلت: 
يا بنّي ما بقي إال املوت، فقلت: ما تشتهي شيئاً؟ 
قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. قلت: ما 
راض،  أنا عنك  والله،  بلى  قال:  راض؟  أنت عني 
وعن إخوتك، وقد أجزت لك وإلخوتك والبن أخيك 

إبراهيم.
وكان أبو موسى يقول: أوصاني أبي عند موته: ال 
تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه؛ يعني احلديث. 
أحد  على  مالي  ق��ال:  بشيء؟  توصيني  ما  فقلت: 

شيء، وال ألحد علي شيء.

احلافظ عبد الغـني املقدسي
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ما قل ودل

عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 
] قال: »املسلم أخو املسلم. ال يظلمه وال يُسلمه، ومن 
ج عن  كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرَّ
مسلم كربة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، 

ومن ستر مسلما، ستره الله يوم القيامة«.
وعن أبي موسى األشعري - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ]: »إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم 
يُْفِلتُْه«، قال: ثم قرأ }وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 

وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد{.
متفق عليها.

> ابن آدم، إمنا أنت أيام، كلما ذهب يوم 
ذهب بعضك.

العالنية، وعدوه  لله في  وليا  تكن  > ال 
في السر.

> إذا كنت في إدبار، واملوت في إقبال؛ 
فما أسرع امللتقى!

احلكمة؟  تعلمت  مم��ن  حكيم:  سئل   <
فقال: من اجلهالء، كلما رأيت عيباً من 

أحدهم اجتنبته.
> الدنيا بحر، واآلخرة ساحل، واملركب 

التقوى، والناس مسافرون.
> امل��خ��ل��ص ي��ك��ت��م ح��س��ن��ات��ه ك��م��ا يكتم 

سيئاته.
> إذا أحببت أخاً في الله، فأقلَّ مخالطته 

في دنياه.

في اجلنبني والصدر
> من أسماء اجلنب أيضاً: الَكْشح.

> وفي اجلنب الفريصتان: وهما اللحمتان 
فزع  وإذا  ال��ث��دي،  إل��ى  الكتف  م��رج��ع  ب��ني 

اإلنسان أُْرِعدتا.
> وفي الصدر النحر: وهو موضع القالدة.

> والتَّْرُقوتان: العظمان املشرفان في أعلى 
الصدر.

> والثغرة: ما بني الترقوتني.
> وال��ت��رائ��ب: واح��دت��ه��ا: ت��ري��ب��ة، وه���ي ما 

استوى من الصدر.
> واجل��وان��ح: ال��ض��ل��وع ال��ِق��ص��ار ال��ت��ي تلي 

الفؤاد.

معجم املعاني

من مشكاة النبوة

< قول بعضهم: األيام الِبيض، يريدون األيام الثالثة املستحب 
صيامها من كل شهر هجري، وهي الثاني عشر والثالث عشر 

والرابع عشر، على الصحيح املشهور.
> وال��ص��واب: أي���ام ال��ِب��ي��ض، وال��ت��ق��دي��ر: أي���ام الليالي 
بيض، وسبب تسمية هذه  كلها  األي��ام  البيض؛ ألن 
الليالي بيضا: أنها تَبَْيضُّ بطلوع القمر من أولها 

إلى آخرها.

من األوهام الشائعة
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سحر البيان

مـــــــــن
 طرائفهم

.. ومما قاله ابن الوردي في 
»الميته« أيضاً:

ر اآلمال في الدنيا تفز قصِّ
ف��دليل العق�����ل تقص����ير األم�ل

إن من يطلبه املوت على
ِغ����رة م�ن������ه ج�دي���ٌر بال������وج���ل

ِغْب وُزِغًبا تزد حًبا فمن
أكث�����ر الت��رداد أقص�������اه امل���ل��ل

ال يضر الفضَل إق��������الٌل كما
َفل ال يضر الشمَس إطباُق الطَّ

خذ بنصل السيف واترك غمده
واعتبر فضل الفتى دون احُللل

حبك األوط����������ان عج���ٌز ظاه���ر
فاغت��������رب تلق عن األه�ل بدل

فبمكث املاء يب��������������قى آسًنا
وُسَرى الب��دِر ب���ه البدُر اكتم��ل

كان أبو عبيدة بن اجلراح يسير في العسكر فيقول: أال 
رب مبّيض لثيابه مدّنس لدينه، أال رب مكرم لنفسه 
وهو لها مهني، بادروا السيئات القدميات باحلسنات 
احلديثات؛ فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه 
وبني السماء، ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى 

تغمرهن.
وقال بعض البلغاء: الدنيا إن أقبلت بلت، أو أدبرت 
برت، أو أطنبت نبت، أو أركبت كبت، أو بهجت هجت، 
رمت،  أكرمت  أو  نعت،  أينعت  أو  عفت،  أسعفت  أو 
أو عاونت ونت، أو ماجنت جنت، أو سامحت محت، 
أو صاحلت حلت، أو واصلت صلت، أو بالغت لغت، 
أو واف��رت ف��رت، أو نوهت وه��ت، أو ولَّهت لهت، أو 

بسطت سطت.

الدر المنثور

النّحاس )ت 338هـ(:

ه��و أح��م��د ب��ن محمد ب��ن إس��م��اع��ي��ل، امل���رادي 

ن��ح��وي مفسر  ال��ن��ح��اس،  أب���و جعفر  امل��ص��ري، 

أديب، ولد مبصر، وارحتل إلى بغداد، وأخذ عن 

الزجاج، وكان من نظراء نفطويه وابن األنباري.

بن  جعفر  بن  محمد  منهم:  جماعة  عن  ح��ّدث 

أبو  واحلافظ  الدمياطي،  سهل  بن  وبكر  أعني، 

عبدالرحمن النسائي، وجعفر الفريابي، ومحمد 

بن احلسن بن سماعة.

كان  إن��ه  وف��ات��ه:  في سبب  ويقال  توفي مبصر، 

َع��روض شعر،  يقّطع  املقياس  درج  على  جالسا 

حتى  النيل  يسحر  ه��ذا  فقال:  جاهل،  فسمعه 

ينقص! فرفسه فألقاه في النيل، فمات غريقاً.

أبيات  وتفسير  القرآن،  »تفسير  مصنفاته:  من 

سيبويه، وناسخ القرآن ومنسوخه«.

اإلعالم عن األعالم

عن عبدالله بن صالح العجلي قال: قال 
ت��ق��ول في  م��ا  ال��ب��ص��ري:  للحسن  رج���ل 
رج��ل ت��رك أب��ي��ه وأخ��ي��ه؟ ف��ق��ال احلسن: 
ترك أباه وأخ��اه، فقال الرجل: فما ألباه 
وأخيه،  فما ألبيه  فقال احلسن:  وأخ��اه؟ 
كلمتك  كلما  أراني  للحسن:  الرجل  فقال 

خالفتني!
وقدم على ابن علقمة النحوي ابن أخ له 
فقال له: ما فعل أبوك؟ قال: مات، قال: 
وما كانت علته؟ قال: ورمت قدميه، قال: 
قل: قدماه، قال: فارتفع الورم إلى ركبتاه، 
قال: قل ركبتيه، قال: دعني يا عم؛ فما 

موت أبي أشد علي من نحوك هذا!



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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بصلة  األم��ر  من  الربانية  احلكمة  ما  بداية..   >
األرحام؟

> من أولويات األمور التي يتعلمها اإلنسان في حياته 
الشكر، وإذا كنا ندين بالشكر لله تعالى على نعمته؛ 
فأولى بنا أن ننظر إلى وعاء املشيئة املقدرة الحتواء 
اإلن��س��ان أال وه��ي األص��ول واألق��رب��اء؛ ل��ذا تعد صلة 

الرحم من أبجديات رسالة اإلسالم.
واألمر  بالنا  فما  لغيره،  ليكون  إال  اإلنسان  يولد  ولم 
يتعلق بالوالدين، واألقرباء واألصول واألرحام؟! فلقد 
ربطت الشريعة اإلسالمية حق الوالدين بوحدانية الله 
سبحانه وتعالى؛ باعتبار هذا احلق على رأس حقوق 
تعالى: }وقضى ربك  الله  يقول  ولذلك  الرحم؛  صلة 
أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما 
وقل لهما قوال كرميا{، كما قال عّز وجّل: }واعبدوا 
الله وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا{، وعليه 
فإن قضية اإلحسان للوالدين وصلة الرحم هي قضية 

حياة ألصول الشريعة اإلسالمية.
األسرة  أو  العائلة  تواصل  األرح���ام  تواصل  ويتطلب 
الصغير،  الكبير  فيرعى  حقيقيا،  تواصال  الصغيرة 
الله تعالى، وبذلك  ويربيه تربية حقيقية على معرفة 
ويظهر  ضعفه،  ف��ي  الكبير  وي��رع��ى  الصغير،  ينشأ 
األسرة  يعرف  ال  ال��ذي  املتماسك  الفاضل  املجتمع 
املنقطعة التي تتكون من الزوج والزوجة واألبناء، وتعود 

األسرة املمتدة التي بها اجلد واجلدة واألحفاد.

حياة  ف��ي  ال��رح��م  أهمية صلة  تبلغ  م��دى  أي  إل��ى   >
املسلم، والسيما على اجلانب الروحي؟

> إن التواصل والتقارب والتراحم يضفي على احلياة 
الطمأنينة  يستشعر  اإلنسان  أن  كما  وسعادة،  بهجة 
هذا  وأق��رب��ائ��ه،  ووال��دي��ه  أسرته  رعاية  في  جد  كلما 
والديه كرما فوق  الله يكرم من يرعى  أن  فضاًل عن 
الوصف، فيهبه لقب »بار« أو »بَر« و»البر« هو اسم من 
أسماء الله، والبر هو جماع اخلير كله، وهو أفضل ما 
يجتمع عليه الناس؛ لقوله تعالى: }وتعاونوا على البر 
والتقوى{، كما أن األبرار هم أهل اجلنة؛ يقول تعالى: 

}إن األبرار لفي نعيم{.
اإلحسان في البر

ال��ل��ه درجة  وم���ن ي��ص��ل رح��م��ه وي��ب��ر وال���دي���ه يعطيه 
اإلحسان، فالبر لصيق اإلحسان الذي يعد من املعاني 

العظيمة.
كما أن الدرجة العليا في اإلحسان أال ينظر املرء إلى 
ما قدمه للوالدين واألقارب، فيعطي لرحمه وأقربائه 

دون ان ينتظر منهم مقابال.
ويجب العلم أن أهل الرضا هم األبرار الذين يصلون 
في  الله  لهم  يفتح  وهؤالء  ويبرون غيرهم،  أرحامهم، 
األرض معيشة كمعيشة أهل اجلنة، ويضع لهم القبول 
في األرض، ويهب لهم أبناء تبرهم كما بروا رحمهم؛ 
م��ص��داق��ا ل��ق��ول ال��رس��ول ]: »ب����روا آب��اءك��م تبركم 

أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم«؛ فهذا هو عدل الله.

فاطمة محمد املطيري

في الكويت هيئة خاصة للشباب تعمل في مجاالت 
وه��ي مشرفة على هذين  وال��ري��اض��ة،  ال��ش��ب��اب؛ 
القطاعني، وهي تشمل األندية الرياضية ومراكز 
الشباب، حيث إنه في هذه األندية واملراكز ميارس 
في  الوطن  خلدمة  الرياضية  هواياتهم  الشباب 
والدولية، مبا وهبهم  احملافل احمللية واخلليجية 
الله من جسم سليم وعقل سليم لتسخيره في هذه 

املجاالت الشبابية.

شاب وهواية
كان هناك شاب هوايته مزاولة الرياضة البسيطة في 
املنزل، ويوما بعد يوم اكتسب خبرة في هذا املجال 
فتوجه بعد ذلك إلى أحد مراكز الشباب لاللتحاق 
به، وقبل في هذا املركز وأخذ يزاول هوايته بطريقة 
صحيحة إلى أن أصبح إنسانا آخر بجانب محافظته 

على وظيفته بتوفيق من الله عز وجل.

يوسف علي الفزيع

�صلة الرحم

خاطرة ال�صباب والريا�صة
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س���أذك���ر اخل���ط���وات ال���ت���ي أع��ت��ق��د أني 
ال  ك��ان  شخص  مشكلة  من  بها  سأتخلص 
يحافظ على صالته ومن ثم أصبح ال يصلي:

الله  يوفقني  حتى  نفسي  إص��الح  علّي  البداية  في   >
وأكون قوة وقدوة ملن أدعو.

هذا  كسب  ب��ه  أستطيع  ال���ذي  األس��ل��وب  ب��اس��ت��خ��دام   >
الشخص حتى يتقبل مني النصيحة واألمر باخلير وأنوع 

في أسلوبي مع عدم املباشرة في األوامر والنواهي.
< ال أشعره بتميزي عنه.

بشوش..  بوجه  دائما..  تغمرني  واالبتسامة  أقابله   >
وأحاول أن أدخل في نفسه السرور.

عليه  وس��أؤث��ر  مني  سيتقبل  أن��ه  م��ن  أتيقن  أن  بعد   >
إيجابا أبدأ ب�:

1- ب��ي��ان احل��ك��م ال��ش��رع��ي ل��ل��ص��الة م��ن ال���ق���رآن الكرمي 
إلى مصادر  أن أرجعه  إنسان مسلم ويجب  والسنة، فهو 
التشريع وأساس حياة اإلنسان املسلم: }إن الصالة كانت 
أنه  الرسول ]  املؤمنن كتابا موقوتا{، وصح عن  على 

قال: »بن الرجل وبن الكفر والشرك ترك الصالة«.
فقد بينت اآلية وبن الدليل مكانة الصالة فهي أفضل 
األع��م��ال، وه��ي ال��رك��ن الثاني م��ن أرك���ان اإلس���الم، وهي 
الفاصل بن  الله علينا وهي  الدين، وقد فرضها  عمود 

املسلم والكافر.
2- الترغيب بأن أخلق الرغبة في داخل نفسه للصالة 

بأمورعدة هي:
وفضل  علينا  الله  وفضل  اإلنسان  على  الله  نعم  بيان   -
أن  املسلم  الرسول عليه الصالة والسالم، وأن من واجب 

يحمد ويشكر ويتبع أوامر الله ورسوله ].
- أذكر له بعد ذلك أثر الطاعة واحملافظة على الصالة 
الذين  املؤمنون  أفلح  تعالى: }لقد  في حياته فقد قال 
هم في صالتهم خاشعون{ وقوله: }إن الصالة تنهى عن 

الفحشاء واملنكر{.
نفسه  عن  ويغسل  نفسه  عن  اإلنسان  ينفس  بالصالة 

أحزانها، ويبعث فيها الطمأنينة والراحة.

نوف السعدون

خطوات دعوية

ال��رح��ي��م، والصالة  ال��رح��م��ن  ال��ل��ه  ب��س��م 
الله،  باسم  املرسلني.  خير  على  والسالم 
السماء،  وف��ي  األرض  ف��ي  األس��م��اء  خير 
األنبياء  خ���امت  ع��ل��ى  وال���س���الم  وال���ص���الة 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه األجالء.

الصالة  أس��رار  ملعرفة  مسيرتنا  ولنكمل 
وإياكم  يبلغنا  أن  الله جل في عاله  لعل 

لذة املناجاة مع ملك امللوك.
قد يتساءل بعضنا: ما حاجاتي لكل ذلك 
إن كانت صالتي بال خشوع تسقط عني 

الفرض؟
لو أن رجال وضع له في جسمه إبرة يتم 
على  جسمه  إل��ى  مغذ  خاللها ضخ  من 
إلى  بذلك ال يحتاج  الساعة، فهو  م��دار 
تناول الطعام وال إلى تنظيف أسنانه أو 
إل��ى التعطر إلذه��اب روائ��ح الطعام عن 
فمه وجسمه اعتقادا منه أنه بذلك يوفر 

الوقت واجلهد واملال.
ب��ال��ل��ه عليك ه���ذا ال��رج��ل ق��د ي��وف��ر ما 
هل  ول��ك��ن  ال��غ��ذاء،  م��ن  يحتاجه جسمه 
ي��ح��س مبتعة  أو  ال��ط��ع��ام  ب��ل��ذة  ي��ش��ع��ر 
األك������ل؟! وك���ذل���ك ال���ص���الة ق���د تسقط 
ال��ص��الة عنك  ف��رض  الساهية  ال��ص��الة 
ل��ل��ص��الة متثاقال  ت��ق��وم  ول��ك��ن��ك س���وف 
فتصبح الصالة هما وثقال وعبئا تسرع 
ذل���ك حتى  ب��ع��د  وت��ت��درج  م��ن��ه  للتخلص 
الله  تصل إلى مرتبة املنافقني، ألم يقل 
تعالى: }إن املنافقني يخادعون الله وهو 
قاموا  الصالة  إلى  قاموا  وإذا  خادعهم 
كسالى يراءون الناس وال يذكرون الله إال 

قليال{ )النساء: 142(؟!
ل��ك��م بعض  ال��وق��ت لنكشف  وه��ن��ا ح���ان 
أسرار الصالة، وهي إشارات من املولى 
ب��ع��ض الذين  ع��ز وج���ل بثها ف��ي ق��ل��وب 
وهي  الناس،  بني  لينشروها  اصطفاهم 
معان تشير إلى حقيقة الصالة ال يفهمها 
على  حقا  أق��ب��ل  م��ن  إال  يستوعبها  وال 
الله وكانت لديه الرغبة الصادقة للتلذذ 

بصالته ومناجاته مع الله عز وجل.

فكما أن حبيبنا املصطفى عليه الصالة 
من  وه��ي  املالئكة  أن  أخبرنا  وال��س��الم 
مخلوقات الله تتعفف وتتنزه عن الدخول 
في البيوت التي بها كالب أيضا تتعفف 
وتتنزه محبة الله من الدخول في القلوب 

التي بها كالب الشهوة.
قلوبنا  نخلص  أن  البداية  في  اتفقنا  إذا 
ونطهرها من األضداد لغير الله عز وجل، 

وأن تكون صالتنا خالصة لوجه موالنا.
كما اتفقنا أن صالتنا طائر رأسه محبة 
وأن��ه ال  ال��رج��اء واخل���وف  الله وجناحاه 
الطيران دون ذلك، وقد يسأل  يستطيع 
سائل كيف يجتمع حب الله وخوفه معا؟

الطفل قد  أن  أال جتد -أخي احلبيب- 
تضربه أمه وتعنفه فيظل يطالعها بعني 
ليرمتي بني أحضانها؟!  يرجع  ثم  محبة 
الرغم  على  املدين  الرجل  أن  وأال جتد 
من أنه يخاف من مواجهة دائنه إال أنه 
لعله يسقط  يقابله ويستعطفه  أن  يرجو 

عنه الدين أو يؤجله؟!
ف��ك��ذل��ك ال��ع��ب��د م���ع ال��ل��ه ي��ك��ون لسانه 
الذليل املقصر  أنا املذنب  يا ربي  حاله: 
املستحق لعقابك وعذابك، ولكني يا رب 
أنطرح بني يديك راجيا عفوك ومغفرتك 
يا غفور يا رحمن يا رحيم؛ ولذلك جند 
بني  جمع  دع��اء  هو  االستغفار  سيد  أن 
احمل��ب��ة وال��رج��اء واخل���وف، ف��أن��ت حتبه 
أنت  اللهم  بقولك  عليه  وتثني  ومتجده 
تتذلل بني يديه  أن��ت، ثم  إله إال  ربي ال 
على  وأن��ا  عبدك  وأن��ا  خلقتني  فتقول: 
ع��ه��دك ووع����دك م��ا اس��ت��ط��ع��ت، ويبدأ 
الله  عقاب  من  خوفا  بالذنب  اعترافك 
واللجوء إليه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي، ثم ترجوه املغفرة والعفو: فاغفر 

لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت.
اللهم أحسن وقوفنا بني يديك وال تخزنا 

يوم العرض عليك.

للداعية: أم شويع

اأ�صرار ال�صالة
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زاد دخلها وانخفض 
مستوى أخالقها!!

أجمل عناية للمرأة وأمت رعاية وأكمل اهتمام كان في اإلسالم 
تتمتع  القدر،  مرفوعة  املكانة،  عالية  امل��رأة  فجعل  س��واه،  دون 
بحقوق مقررة وواجبات معتبرة، فهي شقيقة الرجل وخلقت من 
الله  أمرها  الرجال«،  النساء شقائق  »إمنا  ضلعه، ففي احلديث: 
عليها  ويترتب  الشرعية  بالتكاليف  وبالقيام  بالتعلم  وتعالى  تبارك 
ج��زاءات وعقوبات إن أس��اءت ولها األجر إن أحسنت، قال تعالى: 
فأولئك  مؤمن  وه��و  أنثى  أو  ذك��ر  م��ن  الصاحلات  م��ن  يعمل  }وم��ن 

يدخلون اجلنة وال يظلمون نقيرا{.
وحملت املرأة األمانة في الشؤون كلها إال ما اقتضت البشرية والطبيعة 
اكتسبوا  الرجل: }للرجال نصيب مما  بينها وبني  التفريق فيه  اجلبلية 
ولكل   - السالم  عليها   - ح��واء  فأمنا  اكتسنب{..  نصيب مما  وللنساء 
شخص أم وجدة وخالة وعمة ونسب كرمي. أوصانا الله بهن خيرا، ففي 
نبينا ] يسأل عن أحسن  إلى  حق األم، جاء في احلديث: جاء رجل 

الناس في الصحبة، فقال: »أمك« ثالثا ثم قال: »أبوك«.
عليهن  وصبر  بنات  ثالث  له  كان  »من  احلديث:  في  جاء  البنات،  وفي 
»استوصوا  الزوجة:  وفي  النار«  من  له حجابا  كن  من جدته  وكساهن 
النساء  عموم  وف��ي  عليه،  متفق  عندكم«  ع��وان  فإنهن  خيرا  بالنساء 
على  »السعي  واملساكني:  واألي��ت��ام  األرام��ل  من  املسلمات  األجنبيات 
األرملة واملسكني كاملجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي ال يفتر، 
أو كالصائم الذي ال يفطر«، واجلارة: »مازال جبريل يوصيني باجلار 

حتى ظننت أنه سيورثه«.
وأمرها بالدعوة إلى الله عز وجل: }واملؤمنون واملؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر{ والتعاون في 
أوج��ه اخلير وع��دم التعاون على اإلث��م وال��ع��دوان.. فمن هذا 
الباب نتساءل: هل وضع املرأة - في الغالب يسرنا - أم هناك 

ابتعاد عن طريق الصواب؟
باتت أجهزة اإلعالم ومن خالل البرامج املوجهة والنداءات 
األممية تدفع املرأة للتمرد على الدين وإقامة املؤمترات، 
بل تدخل شخصيات من خالل السفارات واجلمعيات 
وفي  املواجهة  ف��ي  امل���رأة  إلق��ح��ام  الدولية  والهيئات 
املرأة، واحلرية  امليادين حتت شعارات: حترير  كل 
الكاذب، مصطلحات  والتقدم  والرقي  واملساواة، 
القيم  قلب  وباطنها  واخلير  الرحمة  ظاهرها 

وعكس املفاهيم والتمرد على الضوابط والتخلي عن املسؤوليات األسرية 
وترك الواجبات االجتماعية األخرى.

هذا عنوان الضياع وفقدان القيمة وترك املسؤولية وتتبع سنن األعداء 
حذو القذة بالقذة، وخلع احلياء وإقحامها في مظان الفتنة، ونقض وثيقة 
تركت  »الزوجة  امرأة منصفة:  قالت  عليها،  فيما يجب  والسنة  الكتاب 

بيتها لتضاعف دخل األسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى األخالق«.
يجب االنقياد للتعاليم وقبولها والوفاء مع الله بتطبيقها واإلخالص في 
أدائها بعيدا عن الغفلة، واالستمساك بالهوية اإلسالمية واالنتماء إلى 
هذه األمة من خالل صحة املعتقد وحسن االتباع باألحكام قوال وعمال 

واعتقادا، فهذا الذي مييزنا في أصالة الدين وثوابت اإلسالم.
ال نشك حلظة أن هناك ممارسات غير سليمة من بعضهم في التعامل 
مع املرأة، ومعاناة جائرة، وقهر وظلم وتهميش وغمط احلقوق وضرب 
جدران  خلف  يقع  وما  والنفقة،  احلضانة  من  وحرمان  وشغار  وعضل 
فهذه  واألل��م؛  واحلسرة  والتنكيل  التعسف  من  املنازل  وأس��وار  البيوت 
االلتزام؛  يظهرون  كان أصحابها  مهما  مقبولة  غير  تصرفات شخصية 
فيجب مساعدة املرأة لرفع كل صور الظلم عنها من قبل أقاربها وعقالء 
معارفها وحكماء األسر ومن القضاة واملسؤولني والدعاة ووالة األمور، 

فهذه مسائل ال يجوز السكوت عنها فضال عن إقرارها والرضا بها.
فمن حق املرأة العدل في القسمة والعدل في توزيع امليراث والثروة واملنح 
والهبات والعطايا حسب ما تقضي به أحكام الشرع املطهر، واإلسالم ال 
مينع عمل املرأة خارج املنزل وفق الضوابط الشرعية؛ فال تهمل بيتها 
واللهث وراء  العمل  أرب��اب  ال��زوج واألبناء، وال تستعبد وتستغل من  من 

جمع األموال.
الكرمية  العيش  لقمة  وحتصيل  وال��وئ��ام  بالتضامن  تستقر  ف��األس��رة 
من  وحيائها  االمتهان  من  كرامتها  وص��ون  امل��رأة  أنوثة  على  واحلفاظ 

الذوبان.
ونحن نشكر جهود العلماء فيما يبذلونه في حفظ التوازن األسري من 
وانتحال  الغالني  حتريف  عن  بعيدا  املعتدل  الوسط  املنهج  بيان  خالل 

العباد  ملصالح  وحفظا  الفساد  من  وقاية  اجلاهلني؛  وتأويل  املبطلني 
وحتديد  الشرع  برباط  وربطها  والتقاليد  لألعراف  وضبطا 

مكانها وحكمها، فاجلديد ليس مرفوضا على إطالقه، 
لله  واحلمد  حاكمة،  وليست  محكومة  والتقاليد 

رب العاملني.

د. بســـام الشـطـي


