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السالم عليكم
ما يجري اليوم على الساحة السياسية العربية واإلسالمية ،هو
مشهد ضبابي ال يكاد اإلنسان يدرك أبعاده ومنتهاه ،وتتداخل
عوامل كثيرة لتجعل الصورة أكثر غبشا وضبابية ،وال تكاد دولة
من الدول العربية أو اإلسالمية تسلم من االضطرابات والتوترات
أو ال���ث���ورات ال��ت��ي تصنعها ع��وام��ل مختلفة وت��س��ي��ر باجتاهات
متباينة ،بل متضاربة ،كما أن مواقف الدول الغربية من األحداث
تسير في منظومة متذبذبة ومتباينة ،رغم أننا ندرك أن الغرب
يتعامل م��ع دول ال��ع��ال��م م��ن ب��اب املصلحة ال��دائ��م��ة ال الصداقة
الدائمة .ورغم مسارعتها للتدخل في الشأنني التونسي واملصري،
ونسبيا في الشأنني الليبي واليمني ،إال أن موقف الواليات املتحدة
األميركية مما يجري في سوريا يثير العجب ،فالنظام البعثي في
سوريا قد قتل اآلالف من أبناء الشعب السوري الذين خرجوا
إلى الشوارع بصدور عارية ليعبروا فقط عن عدم رضاهم على
أوضاعهم حتت ظل هذا النظام املجرم ،ورغ��م اإلدان��ة الواضحة
من الرئيس األميركي أوباما لقمع النظام لشعبه وإيضاحه أن
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة غ��ي��ر راضية
ع���ن ه����ذا االن���ت���ه���اك وأن���ه���ا لن
تسكت عن انتهاكات حقوق
اإلنسان في سوريا ،إال أن
ذلك االستنكار لم يعقبه
أي خطوات ملنع ارتكاب
امل����ج����ازر أو التصدي
ل����ل����ع����دوان ال���س���وري
ع��ل��ى ال��ش��ع��ب املسلم

املراسالت
دولة الكويت

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

في سوريا.
وه��ذا املشهد قد تكرر بصورة مماثلة في لبنان عندما أمسكت
س��وري��ا ب��زم��ام احل��ك��م وت��ع��اون��ت م��ع ح��زب ال��ل��ه اللبناني إلسقاط
احلريري ولتنصيب رئيس وزراء يخضع لها ،كما تكرر في العراق
م��ع هيمنة املالكي على زم���ام األم���ور وإق��ص��ائ��ه جلميع خصومه
وتهميش أهل السنة في ذلك البلد اإلسالمي العريق ،وكذلك في
البحرين عندما ضغطت الواليات املتحدة من أجل دعم املعارضة
حتت حجة أنها مضطهدة من حكام البحرين.
بل األدهى من ذلك هو وقوف الواليات املتحدة موقف املتفرج على
ما يجري في إيران وعدم التدخل ملساندة املعارضة رغم تشدقها
املتكرر بخطورة نظام املاللي وضرورة املساعدة على تغييره.
ما ذكرناه ميثل منظومة واحدة تستغل انشغال العالم بالثورات
واالضطرابات لتسعى للهيمنة على املنطقة والفتك بشعوبها،
وت��ت��ع��اون فيما بينها دون م��وارب��ة وال خ��وف م��ن االن��ت��ق��اد ،فهذه
عناصر حزب الله تساند القوات السورية في قتل املتظاهرين في
سوريا ،وإيران متد النظام السوري باألسلحة واملقاتلني للصمود
أم��ام محاوالت إسقاطه ،كما تدعم النظام الطائفي في العراق
وتتدخل ببجاحة في شؤون البحرين.
إن الواجب على أصحاب العقيدة السليمة أال يتكلوا على الدعم
الغربي لقضاياهم ،وأن يدركوا أن النصر والتمكني من الله تعالى
وحده ،وأن أصحاب امللل املنحرفة يتعاونون فيما بينهم على إطفاء
ن��ور الله تعالى{ :وال��ذي��ن كفروا بعضهم أول��ي��اء بعض إالتفعلوه
تكن فتنة في األرض وفساد كبير}{ ،وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم
األعلون إن كنتم مؤمنني}.
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االشتراكات السنوية

<  15دينارا لألفراد (أول مرة)
<  11دينارا التجديد ملدة سنة
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مكانة المرأة في اإلسالم
َو َر ْح َم ًة} قال احلافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير
> ما مكانة املرأة في اإلسالم؟
< إن للمرأة املسلمة مكانة رفيعة في اإلسالم ،قوله تعالىَ { :م َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة} املودة هي :احملبة ،والرحمة
وأث��راً كبيراً في حياة كل مسلم ،فهي املدرسة هي :الرأفة؛ فإن الرجل ميسك املرأة إما حملبته لها ،أو
األولى في بناء املجتمع الصالح ،إذا كانت هذه لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد.
املرأة تسير على هدى من كتاب الله وسنة نبيه ولقد كان للوقفة الفريدة التي وقفتها خديجة رضي
[؛ ألن التمسك بهما يبعد كل مسلم ومسلمة الله عنها أكبر األث��ر ف��ي تهدئة روع رس��ول الله [
ع ��ن ال� �ض�ل�ال ف ��ي ك ��ل ش � ��يء ،وض �ل��ال األمم عندما نزل عليه جبريل عليه السالم بالوحي في غار
وانحرافها ال يحصل إال بابتعادها عن نهج الله حراء ألول مرة فجاء إليها ترجف بوادره فقال« :دثروني
سبحانه وتعالى وما جاء به أنبياؤه ورسله عليهم دثروني لقد خشيت على نفسي» ،فقالت رض��ي الله
الصالة والسالم ،قال [« :تركت فيكم أمرين لن عنها« :أبشر فوالله ال يخزيك الله أب��داً ،إنك لتصل
الرحم ،وتصدق احلديث ،وحتمل الكل وتكسب املعدوم،
تضلوا ما متسكتم بهما كتاب الله وسنتي».
وجاء في القرآن الكرمي ما يدل على أهمية املرأة وتقري الضيف ،وتعني على نوائب احلق».
أماً وزوجة وأختاً وبنتاً ،وما لها من حقوق وما عليها وأيضاً ال ننسى أثر عائشة رضي الله عنها حيث أخذ
من واجبات ،وجاءت السنة املطهرة بتفصيل ذلك .عنها احلديث كبار الصحابة وكثير من النساء األحكام
واألهمية تكمن فيما يلقى عليها من أعباء وتتحمل املتعلقة بهن ،وباألمس القريب وعلى زمن اإلمام محمد
من مشاق تفوق في بعضها أعباء ال��رج��ل؛ لذلك بن سعود رحمه الله نصحته زوجته بأن يتقبل دعوة
كان من أهم الواجبات شكر الوالدة وبرها وحسن اإلمام املجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما
صحبتها وه��ي مقدمة ف��ي ذل��ك على ال��وال��د؛ قال عرض عليه دعوته ،فإنه كان لنصيحتها له أكبر األثر
تعالى{ :ووصينَا الإْ نْسا َن ِبوا ِل َديهِ حملَتْ ُه أُم ُه و ْهنًا في اتفاقهما على جتديد الدعوة ونشرها؛ حيث نلمس
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فقال« :يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ومما ال شك فيه أن البيت الذي تسوده املودة واحملبة
ق��ال« :أم��ك» ق��ال :ثم من؟ ق��ال« :أم��ك» قال ثم من؟ والرأفة والتربية اإلسالمية سيؤثر على الرجل فيكون
قال« :أمك» قال :ثم من؟ قال« :أبوك» ،ومقتضى ذلك بإذن الله موفقاً في أمره ،ناجحاً في أي عمل يسعى
إليه ،من طلب علم أو كسب جتارة أو زراعة إلى غير
أن يكون لألم ثالثة أمثال ما لألب من البر.
ومكانة الزوجة وتأثيرها على هدوء النفوس أبانتهما ذلك من أعمال ،والله أسأل أن يوفق اجلميع ملا يحب
اآلي��ة الكرمية؛ قال تعالى{ :ومِ �ن آياتِهِ أَ ْن َخل َ َق لَ ُكم ويرضى ،وصلى الله على نبينا محمد وآل��ه وصحبه
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البناء في أرض مشتركة بين اإلخوة هل يعد تعديا؟
> إذا أردت بناء بيت في نصيبي هذا وأخذته من بواسطة أهل اخلبرة حتى يعطى كل واح��د حقه ،أما
إذا تراضيتم وأعطوك شيئا من األرض وتسامحتم فيما
إخوتي ،فهل أكون معتدي ًا عليهم؟
< إذا اصطلحت أن��ت وإخ��وت��ك ف��ي أرض البيت فال بينكم حتى تقيم عليها بيتاً وهم موسرون ،فال حرج
حرج وإال فليس لك إال نصيبك من اإلرث ،تقتسمون عليك في ذلك.

> ورد في احلديث« :اتقوا الله واع��دل��وا بني
أوالدك� ��م» ف�ه��ل امل�ق�ص��ود امل �س��اواة املطلقة أم
ل�ل��ذك��ر م�ث��ل ح��ظ االن �ث �ي�ين أس ��وة بامليراث؟
فاحلديث على ما أظن يقول« :أكلهم أعطيتهم
م��ث��ل��ه؟» ف �ك �ل �م��ة «م� �ث ��ل» إن ص �ح��ت توحي
باملساواة املطلقة ،اللهم إال إن كان يتكلم عن
الذكور فقط ،أفيدونا أفادكم الله؟
< احل��دي��ث صحيح رواه الشيخان ع��ن النعمان
ابن بشير رضي الله عنه أن أب��اه أعطاه غالماً،
فقالت أمه :ال أرضى حتى يشهد رسول الله [،
فذهب بشير بن سعد إلى النبي [ وأخبره مبا
فعل ،فقال« :أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت
النعمان؟» فقال :ال ،فقال ال��رس��ول [« :اتقوا
الله واع��دل��وا ب�ين أوالدك���م»؛ ف��دل ذل��ك على أنه
ال ي �ج��وز تفضيل ب�ع��ض األوالد ع�ل��ى ب�ع��ض في

العطايا ،أو تخصيص بعضهم بها ،فكلهم ولده،
وكلهم يرجى ب��ره؛ فال يجوز أن يخص بعضهم
بالعطية دون بعض ،واختلف العلماء رحمة الله
عليهم :هل يسوى بينهم ويكون الذكر كاألنثى ،أم
يفضل الذكر على األنثى كامليراث؟ على قولني
أله��ل العلم ،واألرج��ح أن العطية كامليراث وأن
التسوية تكون بجعل الذكر كاألنثيني؛ فإن هذا
هو الذي جعله الله لهم في امليراث وهو سبحانه
احلكم العدل ،فيكون املؤمن في عطيته ألوالده
كذلك ،كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ
األنثيني؛ هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة
إل��ى أمهم وأبيهم ،وه��ذا هو الواجب على األب
واألم أن يعطوا األوالد للذكر مثل حظ األنثيني،
وبذلك يحصل العدل والتسوية ،كما جعل الله
ذلك في امليراث وهو عدل من أبيهم وأمهم.

من أخذ من مال وأراد أن يعيده لكن
مكان العمل مقفل حاليا
> ش �خ��ص ي �ع �م��ل ف ��ي م �ك��ان ت �ع��اون��ي وك ��ان
�لا ،وأخ��ذ من ه��ذا املكان م� ً
ج��اه ً
�اال بطريقة
غير شرعية ،وأعطى هذا املال لوالده ،ولم
يعلمه ف��ي تلك اآلون ��ة أن��ه أخ��ذه بطريقة
غير مشروعة ،واآلن يريد أن يعيد هذا املال
ألص�ح��اب��ه ،علم ًا ب��أن ذل��ك امل�ك��ان التعاوني
مقفل اآلن ،وأصحابه تخ َلّوا عنه،
< أوالً :عليه التوبة إلى الله من ذلك ،عليه التوبة
النصوح من هذا العمل السيئ وذلك بالندم على ما
مضى منه ،والعزم الصادق أال يعود فيه ،و احلرص

على التخلص من هذا امل��ال ،فإن كان يعرف أهل
احملل يعطيهم إياه إذا استطاع ذلك ،فإن لم يستطع
ذل ��ك ي�ت�ص��دق ب��ه ع�ن�ه��م ،ي��دف�ع��ه ل�ب�ع��ض الفقراء
بالصدقة عنهم بالنية ،أما إن استطاع إيصاله إليهم
فإنه يوصله إليهم على حسب حصصهم ،وإن كان
لهم رئيس يرجعون إليه أرس��ل إل��ى رئيسهم حتى
ي��وزع��ه بينهم ،املقصود أن��ه يحرص على إيصاله
ألهله بالطريقة التي متكنه ،فالله يقولَ { :فا ّتَقُوا
است ََط ْعتُ ْم} ،فإن عجز ولم يستطع تصدق به
اللَّ َه َما ْ
على بعض الفقراء بالنية عنهم عن أصحابه ،والله
ينفعهم بهذا سبحانه وتعالى.

االجتماع في بيت الميت لألكل والشرب
وقراءة القرآن بدعة
> ف ��ي ب �ع��ض ال��ب��ل��دان إذا م� ��ات امليت
يجتمعون ف��ي بيت امل�ي��ت ث�لاث��ة أيام
يصلون ويدعون له ،فما حكم هذا؟
< االجتماع في بيت امليت لألكل والشرب
وق��راءة ال�ق��رآن بدعة ،وهكذا الصالة في

البيت ال جتوز ،بل على الرجال الصالة في
املسجد مع اجلماعة ،وإمنا يؤتى
أهل امليت للتعزية والدعاء
لهم والترحم على
ميتهم.

> حتدثني نفسي أح�ي��ان� ًا بفعل
م �ن �ك��ر أو ق� ��ول س� ��وء ول �ك �ن��ي في
أح �ي��ان ك�ث�ي��رة ال أظ �ه��ر ال �ق��ول أو
الفعل ،فهل علي إثم في ذلك؟ وما
{ل َل ِّه َما
املقصود بقوله عز وجلِ :
ات َو َم��ا ِفي أْ َ
ال ْر ِض َو ِإ ْن
الس َم َو ِ
ِفي َّ
َ
َ
ُ
ُ
فُ
فُ
وه
ُت� ْ�ب� ُ�دوا َم��ا ِف��ي أ ْن ِسك ْم أ ْو ت ْخ ُ
اس ْب ُك ْم ِب ِه ال َل ُّه}؟
ُي َح ِ
< ه��ذه اآلي ��ة ال�ك��رمي��ة نسخها الله
سبحانه وتعالى بقوله{ :ال يُ َك ِلّ ُ
ف
اللَّ ُه نَف ًْسا إِال ُو ْس َع َها لَ َها َما َك َس َب ْت
َو َعلَيْ َها َما ا ْكت ََس َب ْت َر ّبَنَا ال تُ َؤ ِ
اخ ْذنَا
ِإ ْن نَ ِسينَا أَ ْو أَخْ َط ْأنَا }...اآلية ،وصح
عن رسول الله [ أن الله عز وجل
ق��ال« :ق��د فعلت» خرجه مسلم في
صحيحه ،وق��ال النبي [« :إن الله
جتاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها
م��ا ل��م تعمل أو ت�ت�ك�ل��م» متفق على
صحته .وبذلك يعلم أن ما يقع في
النفس م��ن ال��وس��اوس وال�ه��م ببعض
السيئات معف ٌو عنه ما لم يتكلم به
ص��اح�ب��ه ،أو يعمل به،
ومتى ت��رك ذل��ك خوفاً
من الله سبحانه كتب
الله له بذلك حسنة؛
ألن�� ��ه ق� ��د ص� ��ح عن
ال �ن �ب��ي [ م ��ا يدل
على ذلك ،والله ولي
التوفيق.
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المحليات
الشطي :أنشطة تربوية وترفيهية
أع� �ل ��ن م ��دي ��ر م ��رك ��ز ال ��رب ��ان
ل���رع���اي���ة ال� �ش� �ب���اب ال��ت��اب��ع
جل��م��ع��ي��ة إح� � �ي � ��اء ال � �ت� ��راث
اإلسالمي  -فرع هدية  -سالم
ال �ش �ط��ي أن امل ��رك ��ز سينظم
مشروع نادي الربان الصيفي

ه��ذا العام في الفترة من 26
اجل � � ��اري وح� �ت ��ى  21يوليو
املقبل في حديقة مرح الند
بجنوب الصباحية.
وق ��ال :ان امل �ش��روع ه��و عبارة
ع ��ن ن���اد ص�ي�ف��ي ي �ه��دف إلى

ت��ن��م��ي��ة م� � �ه � ��ارات وق � � ��درات
ال�ش�ب��اب ف��ي ف�ن��ون يستفيد
م �ن �ه��ا ف ��ي ح �ي��ات��ه اليومية,
واس� �ت� �غ�ل�ال ف� �ت ��رة اإلج� � ��ازة
ال �ص �ي �ف �ي��ة مب� ��ا ي� �ع ��ود على
املشاركني بالنفع في دينهم

«تراث الجهراء» تدشن أنشطة صيفية للشباب

أكد د.فرحان عبيد الشمري رئيس جمعية
إحياء التراث اإلسالمي فرع اجلهراء على
أهمية احتضان ورع��اي��ة الشباب ف��ي بلدنا
احلبيب انطالقا م��ن تعاليم ديننا احلنيف
الذي يسعى لتربية وتوجيه جيل مسلم صالح
يخدم دينه وب�لاده عبر منهج متكامل على
ضوءه يقدم اإلسالم توجيهات تشمل العديد
من اجلوانب األخالقية والتربوية والعقلية
والبدنية للشباب ،مشيرا إلى أن هذه األهداف
م��ا ك��ان ل�ه��ا أن تتحقق ل��وال ال��رع��اي��ة التي
يحظى بها الشباب من كافة املسؤولني عنهم
من آباء وأمهات ومؤسسات حكومية وأهلية
وهي بفضل من الله مسخرة لها الكوادر التي
حتقق لها مبتغاها .وب�ين الشمري أن فرع
اجلهراء هذا العام وضع خطة متكاملة خالل
العطلة الصيفية تستهدف هذه الفئة وتشمل
عدة فعاليات مراعني في كل برنامج شريحة
عمرية تناسب توجهاتهم وطاقاتهم ،فبدأنا
منذ أي��ام قالئل بفضل من الله في تدشني

نادي الفتية الصيفي في عامه احلادي عشر
وال ��ذي يضم األع �م��ار م��ا ب�ين س��ت سنوات
وثالث عشرة سنة ،حيث يشتمل النادي على
فعاليات تعليمية مثل حفظ وت�لاوة القرآن
الكرمي وتعليم اللغة العربية واآلداب الشرعية
وتوثيق صلة النشء بالله عز وجل واقتفاء سنة
نبينا [ األمر الذي نرغب في انعكاسه على
استقامة حياتهم وتصويب سلوكهم ،مبينا بأن
النادي يشمل فعاليات ترفيهية للناشئة مثل
تعليم السباحة وممارسة الرياضة وزيارة أبرز
األماكن السياحية في دولة الكويت ،الفتا إلى
أن نادي الفتية ينضم له سنويا  150طالبا
ويستمر ملدة شهر كامل .وقال الشمري :إنه
استكماال لهذه اجلهود فإنها ترتقي لتغطي
فئة الشباب م��ن طلبة الثانوية وخريجيها
بعد م��وس��م دراس ��ي ح��اف��ل ،حيث استعدت
جلنة رياض الصاحلني إلطالق رحلة العمرة
الثامنة في مسيرة اجلمعية التي سوف تضم
نخبة من الشباب يقضون أياما خمسة ما

بني مكة املكرمة واملدينة املنورة ي��ؤدون من
خاللها مناسك العمرة وزيارة مسجد رسول
الله [ ،مبينا أن قافلة العمرة الشبابية
تضم  35شابا متميزا  .وأض��اف الشمري
أن األنشطة الصيفية سوف تختتم بباكورة
أعمالها في تنظيم رحلة سنوية وجهتها هذا
العام إلى املدينة املنورة وفي عامها التاسع
ت�ه��دف إل��ى ح�ف��ظ ال �ق��رآن ال �ك��رمي وإتقانه
حيث يقضي الشباب فيها شهرين متتاليني
وي�ش�م��ل ب��رن��ام�ج�ه��م ح�ف�ظ��ا مكثفا للقرآن
ال �ك��رمي واألح ��ادي ��ث ال �ن �ب��وي��ة ع �ل��ى فترتني
صباحية ومسائية ،م��راع�ين اجل��و املناسب
لهم من الرعاية الشاملة في تأمني السكن
واملواصالت واحملفظني.
واخ�ت�ت��م ال�ش�م��ري تصريحه بشكره الوافر
جلميع من شجع ودعم وساند هذه الفعاليات
الشبابية من أهل الكويت املخلصني ،سائال
ال �ل��ه ع��ز وج��ل أن يتقبل منهم وي�ن�ف��ع بهم
املسلمني.
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ب نّ�ّي� رئيس جمعية الشريعة سعد عبدالله
العصفور انتهاء اجلمعية من املوسم التدريبي
األول ال��ذي حفل مبجموعة م��ن الدورات
التدريبية التي من شأنها تطوير مهارات
اجلموع الطالبية في جامعة الكويت.
وأض��اف أن ال��دورة التدريبية األول��ى جاءت
بعنوان( :فن كتابة البحث العلمي) للدكتور

ول �ي��د ال��رب�ي��ع األس �ت��اذ امل�س��اع��د كلية اوصيغ
ال�ت�م��وي��ل ،وال � ��دورة اخل��ام �س��ة( :امل��ش��روع من
الفكرة إلى الواقع) د .جاسم الرجحي األستاذ
املساعد ،كلية الدراسات التجارية ،ومضمونها
كيفية حتويل األف �ك��ار واخل��واط��ر إل��ى تطبيق
عملي في ال��واق��ع ،وال��دورة السادسة( :كيفية
اس�ت�ع��داد لبيت ال��زوج�ي��ة) وقدمتها د .سعاد

البشر االستشاري النفسي مبكتب اإلمناء
االجتماعي.
وخ�ت��م ب��أن ه��ذه ال� ��دورات ت�ق��دم بالتعاون
م ��ع م �ك �ت��ب ال �ع �م �ي��د امل��س��اع��د لألبحاث
واالس �ت �ش��ارات وال�ت��دري��ب ،واع��دا اجلموع
الطالبية بتقدمي املزيد في املوسم التدريبي
الثاني.

ينظمها نادي الربان في الصيف
ودن � �ي� ��اه� ��م ,م� �ش� �ي ��را إل � ��ى أن
النادي يستقبل الراغبني في
املشاركة من شريحة الشباب
للفئة العمرية م��ن  12حتى
 16س �ن��ة ع �ل��ى أن ي��ك��ون من
سكان محافظة األحمدي.

وأوضح أن النادي يشتمل على
حلقة لتحفيظ القرآن الكرمي
وف � �ق� ��رة «ح� �م ��اي ��ة ووق� ��اي� ��ة»
التي يتعلم من خاللها فنون
ال��دف��اع ع��ن ال �ن �ف��س ,مشيرا
إلى أن النادي اهتم باجلانب

ال� �ت���رف� �ي� �ه���ي ل� �ل� �م� �ش ��ارك�ي�ن،
فخصص فترة ترفيهية يوميا
ل �ل �ت �س��ال��ي داخ�� ��ل احلديقة
ورحالت أسبوعية إلى املدينة
ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة واألك� � ��واب� � ��ارك
وغيرها.

حضرة صاحب السمو أمير البالد :

لم يعد المجال يسمح بالمزيد من الفوضى واالنفالت والمشاحنات
ح��ذر أم�ي��ر دول��ة ال�ك��وي��ت ،الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح ،من أية محاوالت
للمساس بدستور وأمن الدول اخلليجية،
التي تعيش هذه األيام سلسلة من األزمات
السياسية ،أب��رزه��ا ال�ص��راع احملتدم بني
احلكومة وأعضاء مجلس األمة ،باإلضافة
إلى االحتجاجات املتزايدة للمطالبة بحقوق
غير حاملي اجلنسية الكويتية «البدون».
وق��ال أمير الكويت في كلمة موجهة إلى
الشعب بعد عودته من رحلة عالجية ناجحه:
«إنني أشارككم مشاعر القلق واالستغراب
إزاء ما تشهده الساحة احمللية من أحداث
وممارسات بالغة السوء والضرر ،ولعلكم
تتابعون معي ما يجري حتت قبة البرملان
من ممارسات تخرج عن إط��ار الدستور،
وت�ت�ج��اوز مقتضيات املصلحة الوطنية،
تتسم بالتعسف وتسجيل املواقف وتصفية
احلسابات والشخصانية املقيتة».
وأض��اف محذراً« :لقد جت��اوزت ممارسات
البعض احل ��دود وال�ض��واب��ط التي وضعها
ال��دس �ت��ور حل�م��اي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،وانزلق
ال �ب �ع��ض إل� ��ى م� �ح���اوالت ت �ك��ري��س ثقافة
غريبة على مجتمعنا ،قوامها اخل��روج عن
القيم الكويتية الفاضلة املعهودة ،وانحدار
لغة احل��وار والتخاطب ،وانتهاك الدستور

والقانون ،وجتاوز ضوابط احلرية وحدودها،
لتطال حرية اآلخرين واملساس بكراماتهم،
واإلساءة إلى دول شقيقة وصديقة».
وتابع الشيخ صباح متسائ ً
ال« :فإلى أين
نحن اليوم ماضون؟ ..وماذا يراد بكويتنا
الغالية؟ ..سؤال يتردد في ذهن كل كويتي
مخلص لوطنه بعد أن بلغ السيل الزبى،
وأص��ب��ح اجل �م �ي��ع ره�ي�ن م �ش��اع��ر القلق
واإلحباط».
واستطرد قائ ً
ال« :نعم ..علينا أن نعترف
بأننا ،كسائر املجتمعات وال ��دول ،نعاني

السلبيات وأوج��ه القصور في الكثير من
م �ج��االت ال �ع �م��ل ،وف ��ي مختلف امليادين
التي ينبغي علينا التصدي لها ومعاجلتها
وإي �ج��اد أف �ض��ل احل �ل��ول ل �ه��ا ،ول �ك��ن متى
كانت املشكالت والقضايا حتل بالتحدي
والتشكيك وال �ف��وض��ى وم�ظ��اه��ر الشحن
واإلثارة؟».
وق��ال« :ل��م يعد املجال يسمح باملزيد من
الفوضى واالنفالت واملشاحنات ،التي تهدد
أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته ..فنحن
ننعم بفضل الله بنهج دميقراطي حقيقي،
اخترناه جميعاً ،ودس�ت��ور شامل متكامل
نفخر ب��ه ،وب��رمل��ان منتخب ،ومؤسسات
إعالمية حرة ،ومجتمع تسوده كل أسباب
األلفة واملودة والتالحم».
وأشار أمير الكويت إلى أنه طلب من وزير
الداخلية مواصلة ات�خ��اذ ك��اف��ة التدابير
الكفيلة بحماية أمن الكويت واستقرارها،
وعدم التهاون إزاء كل من يحاول املساس
ب��أم��ن ال �ب�لاد وث��واب�ت�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة ،مشدداً
على أن اح �ت��رام ال�ق��وان�ين واالل �ت��زام بها،
ه��ي مسؤولية تقع على ك��ل م��واط��ن كما
أنها مسؤولية مضاعفة على رجال األمن
وقياداته.

الفرق ��ان  18 - 637رج ��ب 1432ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/6/20 -م

بلغ السيل الزبى ،وأصبح اجلميع رهني مشاعر القلق واإلحباط

9

درا�سات �شرعية
شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري()22

()3

في أسماء السور ومعانيها
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا .واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون
للعاملني نذيرا .واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور ،وهدى ورحمة ونورا للمؤمنني.
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما كثيرا.
باب :في سورة (براءة) و(األنفال) و (احلشر)
يد ْب ِن ُج َب ْي ٍر َق َ
ورةُ
َ .2142ع ْن َس ِع ِ
الُ :قل ُْت لاِ ْب ِن َع َّب ٍ
اسُ :س َ
آلت ْو َب ِة؟ َق َ
الت ْو َب ِةَ ،ق َ
الَّ :
َّ
اض َح ُةَ ،ما زَ ا َل ْت َتنْ ِز ُل
الَ :ب ْل ِه َي الْفَ ِ
يها
{و ِمنْ ُه ْم} َح َّتى َظ ُّنوا َي ْبقَ ى ِم َّنا َأ َح ٌد ِإ َاّل ُذ ِك َر ِف َ
{و ِمنْ ُه ْم)} َ
َ
َ
لأْ
َ
َ
َ
ُ
ورةُ َب ْد ٍر  .ق َ
ال؟ ق َ
.ق َ
ال أالّ
ورةُ ا ْنفَ ِ
الِ :تل َْك ُس َ
ال قل ُْت ُ :س َ
ُقل ُْتَ :فالحْ َ ْش ُر؟ َق َ
ير .
ال :نَزَ َل ْت ِفي َب ِني َّ
الن ِض ِ
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الشرح :
الباب العشرون من كتاب التفسير من مختصر اإلمام مسلم لإلمام
املنذري باب في سورة براءة واألنفال واحلشر ،وإمنا جمعها في
هذا الباب لورود هذا األثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها،
وه��و حديث سعيد بن جبير ق��ال :قلت الب��ن عباس رض��ي الله
عنهما :سورة التوبة  ....وهذا األثر أخرجه اإلمام مسلم في آخر
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كتاب التفسير من صحيحه .
سعيد بن جبير هو األسدي موالهم ،ثق ٌة ثبت فقيه ،تابعي مشهور
بالتفسير عن ابن عباس ،وهو من املكثرين في الرواية عن ابن
عباس رضي الله عنهما .
واب��ن عباس رضي الله عنهما هو عبد الله ،ابن عم النبي [ ،
ترجمان القرآن ،وحبر األمة ،وعالم القرآن املتبحر فيه ،ببركة دعوة
النبي [ « :اللهم علمه التأويل ،وفقهه في الدين» .
قال :فقلت البن عباس رضي الله عنهما :سورة التوبة؟ فقال ابن
عباس معترضا كاملستفهم أو كاملنكر« :آلتوبة؟! بل هي الفاضحة»
أي إن سورة التوبة قد فضح الله سبحانه وتعالى فيها املنافقني،
وذلك ببيان صفاتهم وأقوالهم وأفعالهم ،ال بذكر أسمائهم ،فسورة
التوبة ليس فيها ذكر أسماء املنافقني وذكر قبائلهم ،الذين كانوا
على عهد النبي [  ،وإمنا فضح الله سبحانه وتعالى فيها صفات
املنافقني ،وأوض��ح فيها أفعالهم القبيحة التي ظهر منها ما في
قلوبهم من الكفر بالله تعالى ،والتكذيب لرسوله [  ،وقصد
احملاربة لإلسالم وأهله.
ولذلك ق��ال اب��ن عباس في بيان ذل��ك :ما زال��ت تنزل{ومنهم}
{ومنهم} يعني :ما زال��ت تنزل اآلي��ات تلو اآلي��ات التي مطلعها
{ومنهم} كما في قوله سبحانه وتعالىَ { :ومِ نْ ُهم َّمن يَلْمِ ز َ
ُك فِ ي
�ات َف � ِإ ْن أ ُ ْع� ُ
�ص� َد َق� ِ
ض��وا َوإِن ّلَ� ْم يُ ْع َط ْوا مِ ن َها ِإ َذا ُه ْم
�ط��وا ْ مِ نْ َها َر ُ
ال� َّ
النبي
يَ ْس َخ ُطونَ} (التوبة ،)58 :وق��ول��ه{ :ومنهم الذين يُ��ؤذون
َّ
اه َد اللّ َه
ويقولون هو أُذن} (التوبة ،)61 :وقولهَ { :ومِ نْ ُهم َّم� ْن َع َ
ني َفل َ َّما آتَا ُهم
لَ ِئ ْن آتَانَا مِ ن َف ْ
الصالحِ ِ َ
َص َّد َق َّن َولَنَ ُكونَ َّن مِ َن َّ
ضلِهِ لَن َّ
ضونَ} (التوبة ،)76 -75 :
ضلِهِ بَ ِخلُوا ْ ِبهِ َوتَ َو ّلَوا َّو ُه��م ّ ُم ْعرِ ُ
ِ ّمن َف ْ
وغيرها .
ق��ال :حتى ظنّوا ،يعني ظن الصحابة ،أنه لن يبقى أحد إال ذكر
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في ه��ذه ال�س��ورة  ،وه��ذا من خوفهم رض��ي الله عنهم من
النفاق وأخالقه ،وأن املؤمن احلق ال بد أن يخشى التقصير
في حق الله تعالى ،والوقوع فيما ال يرضي الله من األقوال
واألفعال.
ولكثرة ما ذكر الله في التوبة من أحوال املنافقني ،قال ابن
عباس :هي س��ورة «الفاضحة»؛ ألن الله سبحانه وتعالى
فضح فيها املنافقني ،وكشف أستارهم.
وأي�ض��ا تسمى س��ورة «ال �ب �ح��وث» ،ألن�ه��ا تبحث ع��ن أسرار
املنافقني .
وتسمى أيضا« :املبعثرة» ألنها بعثرت صفوف املنافقني ،
وأعلنت احلرب على املشركني.
وتسمى س��ورة التوبة؛ ألن ه��ذه ال�س��ورة ذك��ر الله سبحانه
وتعالى في خامتتها توبته على النبي واملهاجرين واألنصار
وذلك مبغفرة ذنوبهم ،وتوفير حسناتهم ،ورفعت درجاتهم
اجرِ ي َن
�اب الله َعلَى ال ّنَب ِ ِّي َوالمْ ُ َه ِ
في اآلخ��رة ،فقال{ :لَقَد ّتَ� َ
اعةِ الْ ُع ْس َرةِ} (التوبة،)117 :
نصارِ ا ّلَذِ ي َن ا ّتَ َب ُعوهُ فِ ي َس َ
َواألَ َ
ثم ذكر توبته على الثالثة الذي خلفواَ { :و َعلَى ال ّثَ َ
الثَةِ ا ّلَذِ ي َن
خُ ِلّفُوا ْ َحتَّى ِإ َذا َ
ض بمِ َ ا َر ُح َب ْت( }...التوبة:
ضا َق ْت َعلَيْهِ ُم األَ ْر ُ
 )118اآلية ،فلهذا س ّماها الصحابة بسورة التوبة ،وكتبت في
املصاحف بهذا االسم.
َ
ومعلوم أن التوبة منزلة عظيمة من م�ن��ازل{ :إي��اك نعب ُد
وإي��اك نستعني} ،وهي منزلة ال يستغني عنها العبد مهما
ارتفعت منزلته ودرجته؛ فإن الله تبارك وتعالى ذكرها عن
صفوة خلقه ،وس��ادات الناس ،من أنبيائه ورسله ،فما من

نبي ف��ي ال�ق��رآن إال وق��د ذك��ر الله سبحانه وتعالى توبته
واستغفاره ،وأول ذلك توبة أبينا آدم عليه الصالة والسالم
وزوجه حواء ،في قوله تعالى ملا تابا من األكل من الشجرة:
{ َقاالَ َر ّبَنَا َظل َ ْمنَا أَنف َُسنَا َوإِن ّلَ ْم تَغْفِ ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن
مِ َن خْ َ
ال ِ
اسرِ ي َن} (األعراف ،)23 :وذكر ربنا سبحانه وتعالى
توبة نوح عليه السالم ،وذكر توبة إبراهيم وموسى وهارون
ويونس عليهم الصالة والسالم وغيرهم .
والتوبة منزلة من منازل العبودية ،فكل ٍ
عبد لله فهو تائب،
يقول اإلم��ام ابن القيم رحمه الله :قد قسم الله سبحانه
وتعالى العباد إلى قسمني ،وما ث َّم قس ٌم ثالث ،فقالَ { :و َمن
ِك ُه ُم َّ
ّلَ ْم يَت ُْب َفأُ ْولَئ َ
الظالمِ ُونَ} (احلجرات  ،)11 :يعني :إما
أن تكون تائبا ،وإم��ا أن تكون ظاملا ،ال يوجد قسم ثالث!
فاملؤمن تائب ،والفاجر مص ٌر ظالم ،فاملؤمن حاله كما قال
سبحانهَ { :وا ّلَ��ذِ ي � َن ِإ َذا َف َعلُوا ْ َف ِ
اح َش ًة أَ ْو َظل َ ُموا ْ أَنْف َُس ُه ْم
وب ِإ ّ
الَ اللّ ُه
استَ ْغ َف ُروا ْ ِل ُذنُوبِهِ ْم َو َمن يَغْفِ ُر ال ّ ُذنُ َ
َذ َك ُروا ْ اللّ َه َف ْ
َولَ ْم يُ ِص ّ ُروا ْ َعلَى َما َف َعلُواْ} (آل عمران  ،)135 :فمن صفة
املؤمن أنه ال يص ّر على ذنبه ،بل يتوب ويندم ويستغفر الله
سبحانه وتعالى .
ف��اب��ن ع �ب��اس رض��ي ال �ل��ه عنهما ك��أن��ه رأى أن تسميتها
بالفاضحة ،أق��رب من تسميتها بالتوبة؛ ألن الله سبحانه
وتعالى ذكر فيها أحوال املنافقني  ،وفضح فيها أسرارهم.
قوله  :قال « :قلت س��ورة األنفال؟ قال  :تلك س��ورة بدر»
أي إن الله سبحانه وتعالى ذك��ر فيها وقائع غ��زوة « بدر
الكبرى « التي حصلت فيها ،من لقاء جيش اإلميان مبعسكر
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الكفر والطغيان ،على غير موعد بل بتقدير الله وقضائه؛ ليحقّ
الله احلق ويبطل الباطل ،ولو كره املجرمون ،وينتقم ممن شاق
الله ورسوله ش ّر انتقام ،كما قال سبحانه{ :يوم نبطش البطشة
الكبرى إنا منتقمون} .
وذكر في هذه السورة – األنفال  -نزول املالئكة لنصرة الصحابة
وتثبيتهم  ،ونزول السكينة في قلوبهم  ،وإلقاء الرعب في قلوب
املشركني ،ونزول املطر للتطهر به  ،ولتثبيت األقدام ،وما حصل
فيها من إجابة دعاء املؤمنني ،واستغاثتهم بربهم  ،وغير ذلك مما
جرى فيها .
واألن�ف��ال :جمع نفل ،وهي الغنيمة ،التي نفلها الله تعالى لهذه
األمة من أموال الكفار ،وذلك أن غزوة بدر هي الغزوة الكبرى
الفاصلة بني معسكر الكفر واإلميان  ،التي حكم الله فيها للنبي
[ وأصحابه على من ظلمهم وبغى عليهم ،ففصل الله سبحانه
وتعالى فيها بينهم وبني عدوهم ،وغنموا في هذه الغزوة غنائم
عظيمة ،واختلف فيها الصحابة ،في قسمتها وكيف التصرف
بها ،فأنزل الله تعالى ه��ذه ال�س��ورة وف��ي مطلعها{ :يسألونك
عن األنفال} أي :الغنائم { ُقلِ األَنفَا ُل ِللّهِ َوال َّر ُسولِ } أي :يحكم
فيها الله ورسوله [  ،فليس لكم من األمر شيء {فاتقوا الله}
بامتثال أوامره  ،وترك زواجره ،وطاعة رسوله فيما يأمركم به،
ات ِبيْ ِن ُك ْم} أي أصلحوا ما حصل بينكم من التشاحن
ِحوا ْ َذ َ
صل ُ
{ َوأَ ْ
واالختالف ،بالتواد والتحاب والتواصلَ { ،وأَ ِطي ُعوا ْ اللّ َه َو َر ُسولَ ُه إِن
ُكنتُم ّ ُمؤْمِ ِننيَ} فاألنفال التي حصل فيها اختالف بينكم ،بينّ الله
سبحانه وتعالى أنها لله والرسول ،أي :يحكم الله سبحانه وتعالى
فيها ما يشاء ،فعليكم السمع والطاعة .
قوله« :ق��ال :قلت :فاحلشر؟ ق��ال :نزلت في بني النضير» بنو
النضير طائفة كبيرة من اليهود كانت تسكن في املدينة ،وهي
إح��دى ثالث قبائل هناك ،وه��ي :بنو النضير وبنو قينقاع وبنو
قريظة ،وبنو النضير كانوا قد عاهدوا النبي [ ملا هاجر النبي
[ إلى املدينة ،ومن لوازم العهد بينهم :أن يعني بعضهم بعضا
في النوائب واحل��روب والديات ،وكان النبي [ قد ذهب إليهم
يستعينهم في دي��ة عمرو بن أمية الضمري ،فقالوا ل��ه :اجلس
هاهنا  ،ثم زين لهم الشيطان الشقاء األبدي ،بأن يلقوا على النبي
[ حجرا من سطح أحد بيوتهم فيقتل ،وقال أحدهم :ال تفعلوا،
والله ليخبرن رسول الله [؟! أي بالوحي ،هو يهودي لكن يعرف
أنه نبي الله ،فجاء الوحي إلى النبي [ فأخبره بغدرهم ونقضهم
للعهد ،فعند ذلك قام النبي [ ورجع إلى املدينة وتبعه الصحابة؛
فأرسل إليهم أن يخرجوا من املدينة ألنهم نقضوا العهد ،فجاءهم
عبد الله بن أب��ي كبير املنافقني وحرضهم على ع��دم اخلروج،
وقال :أنا معكم ،ومعي ألفا مقاتل ،ومعكم قبيلة غطفان تعينكم

أيضا ونحن من ورائكم ،فال تخرجوا ،وحرضهم على العصيان،
فأبوا أن يخرجوا ،فعند ذلك حاصرهم النبي [  ،وحرق بعض
نخلهم لتخويفهم وهي البويرة ،وألقى الله سبحانه وتعالى الرعب
في قلوبهم ،كما ذكر في أول سورة احلشر ،ثم بعد ذلك نزلوا على
الصلح ووافقوا على اخل��روج ،وأذن لهم النبي [ أن يأخذوا ما
حتمله إبلهم غير السالح ،فخرجوا من املدينة  ،وأجالهم النبي
[ صلحا .
هذه كانت قصتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة احلشر
َاب مِ ن دِ يَارِ ِه ْم
فقالُ { :ه َو ا ّلَذِ ي أَخْ َر َج ا ّلَذِ ي َن َك َف ُروا مِ ْن أَ ْهلِ الْكِ ت ِ
صونُ ُهم
لأِ َ َّولِ الحْ َ ْشرِ َما َظنَنتُ ْم أَن يَخْ ُر ُجوا َو َظنُّوا أَ ّنَ ُهم َّما ِن َعتُ ُه ْم ُح ُ
ِ ّم َن اللَّهِ َف َأتَا ُه ُم اللَّ ُه مِ ْن َحيْثُ لَ ْم يَ ْحت َِسبُوا َو َق َذ َ
ف فِ ي ُقلُوبِهِ ُم ال ّ ُر ْع َب
صارِ }
يُخْ رِ بُو َن بُيُوتَ ُهم ِب َأيْدِ يهِ ْم َوأَيْدِ ي المْ ُؤْمِ ِن َ
ني َف ْ
اعتَ ِب ُروا يَا أُولِي الأْ َبْ َ
(احلشر . )2 :
فخرجوا من املدينة ولوال أن الله كتب عليهم اجلالء لعذبهم كما
ع��ذب بني قريظة .وكانت نخل بني النضير لرسول الله غنيمة
خاصة ،قال تعالى{ :وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم
عليه من خيل وال ركاب} (احلشر .)6 :
فسورة األنفال فيها قصة غ��روة ب��در ،وس��ورة احلشر فيها قصة
غزوة بني النضير ،فإذا أراد املسلم أن يطلع على ما حصل في بدر
فليقرأ تفسير سورة األنفال  ،وإذا أراد أن يعلم ما حصل في غزوة
بني النضير فليقرأ تفسير سورة احلشر من تفسير اإلمام ابن جرير
وابن كثير وكذا كتب السيرة وما جاء في الصحيح من أحاديثها.
والله تعالى أعلم .

�إميانيات

كلمات في العقيدة

من اختبارات التقوى ...تسريح بإحسان
 لقد وصف الله عز وجل اإلمساك «باملعروف» و«التسريحباإلحسان» ..أعلى درجة من املعروف ...أليس كذلك؟
كان محدثي «بو مساعد» أحد رواد املساجد الذين ال تراهم
كثيراً في املسجد لبعد منزله ...ولكن إذا حضر غالباً ما
يسأل.
 مالحظة جميلة..واإلجابة :بلى ...اإلحسان أعلى من املعروف.
 كنت آقرأسورة البقرة واستوقفتني آيات الطالب من اآلية:( 226إلى اآلية ( )232ثم ذهبت إلى سورة الطالق ..وحاولت
أن أربط هذه وتلك وما زالت أقرأ تفسير كل هذه اآليات.
 إن الطالق حل أوجده الله الوضع بني زوجني ال ميكن أنتستمر احلياة بينهما ...وإذا كان الطالق وفق شريعة الله
فإنه يقضي على كثير من مشكالت املجتمع.
 وكيف يكون الطالق وفق شريعة الله؟ إذا اختلف الزوجان ...ولم ميكن اإلصالح بينهما ...أوأراد الرجل أن يطلق زوجته ..فعليه أن يطلقها في طهر لم
يجامعها فيه.
قاطعني:
 هل تعني ...أنه إذا حصلت مشكلة ...اليوم ..بني زوجني..وقرر الزوج الطالق ...فإن عليه أن يصبر حتى حتيض زوجته
ثم تطهر ثم إذا أراد الطالق طلقها قبل أن يأتيها؟
 نعم ..إال أن تكون حام ًال فله أن يطلقها دون أن ينتظر...
هكذا أمرنا الله في الطالق ...وهذا تفسير قوله عز وجل
في سورة الطالق{ :فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا
الله ربكم} ..والحظ أن الله أمرنا في آيات الطالق...
مبراقبته ...والتزام حدوده{ :تلك حدود الله فال تعتدوها
() كاتب كويتي

ومن يتعد حدود الله فألئك هم الظاملون} (البقرة،)229 :
{وال تتخذوا آيات الله هزواً} {واتقوا الله واعلموا أن الله
بكل شيء عليم} ({ )231ومن يتق الله يجعل له مخرجاً}
(الطالق ..)2 :فعلى املسلم الذي ّيدعي التقوى أن يتقي الله
في هذا األمر بأن ينفذه وفق شريعة الله واملنهج الذي يبنه
الرسول [ فال يطلق ثالثاً في مجلس واحد ...وال يطلق
في حيض أو طهر جامع فيه ..وال يشن حرباً ..على مطلقته
ليتهرب من النفقة ..هنا يتبني اإلنسان مدى تقواه لله عز
وجل .
 إنه اختبار صعب لكثير من الناس. نعم ..وذلك حتى ال يظن أحدنا أنه ملجرد كثرة صالتهوصيامه بلغ منازل املتقني ...بل عليه أن يتقي الله فيما
يكره ...كموضوع الطالق ...وقطيعة الرحم.
 كيف في موضوع قطيعة الرحم؟! أن يصل رحمه وفق شريعة الله ...فيصل من قطعه..ففي البخاري قال رسول الله [« :ليس الواصل باملكافئ،
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» فمن يستطيع
أن يصل من قطعه ..هنا تتجلى التقوى وتقدمي طاعة الله
على هوى النفس.
 هل حديث« :أبغض احلالل إلى الله الطالق» صحيح؟ احلديث عن ابن عمر رواه أبو داود وضعفه األلباني ،ولكنهناك حديث آخر يبني أن للشيطان دورا في قضية الطالق
عموماً« :إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول :من أضل مسلماً
ألبسته التاج قال :فيخرج هذا فيقول :لم أزل به حتى طلق
امرأته ،فيقول :أو شك أن يتزوج ويجيء هذا فيقول لم أزل
به حتى عق والديه فيقول :يوشك أن يبرهما ،ويجيء هذا
فيقول :لم أزل به حتى أشرك :فيقول لم آزل به حتى قتل..
فيقول :أنت :أنت أنت ،ويجيء هذا فيقول :ويلبسه التاج»
السلسة الصحية لأللباني.
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بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد()
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درا�سات �شرعية

احلكمـة ضالـة املؤمن ()27

رحم الله عبدا قال فغنم
أو سكت فسلم
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د .وليد خالد الربيع ()
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نعمة الكالم واإلبانة عن املراد من أجلّ النعم التي امنت الله تعالى بها
على عباده وميزهم بها عن البهائم كما ق��ال تعالى{ :الرحمن .علم
القرآن  .خلق اإلنسان  .علمه البيان}.
قال ابن كثيرُ »:ي ْخ ِبر َت َعا َلى َع ْن َف ْضله َو َر ْح َمته ِب َخل ِْق ِه َأ َنّهُ َأ ْنزَ َل َع َلى
ِع َباده ا ْلقُ ْرآن َو َي َّس َر ِحفْ َظهُ َو َف ْه َمهُ َع َلى َم ْن َر ِح َمهُ  ،ثم نقل عن حْ َ
ال َسن
الن ْطقَ ،و َق َ
ال َّ
الض َّحاك َو َق َت َادة
تفسير قوله {علمه البيان} قالَ :ي ْع ِني ُّ
اهنَ ا َأ ْح َسن َو َأ ْق� َ�وى أِ َ
الش ّر َو َق� ْ�ول حْ َ
رهماَ :ي ْع ِني خْ َ
ال ْير َو َّ
ل َّن
ال َسن َه ُ
َو َغ ْي َ
الس َياق ِفي َت ْع ِليمه َت َعا َلى ا ْل��قُ � ْ�رآن َو ُه� َ�و َأ َداء ِت�َل�اَ َوت��هَ ،و ِإ َمّ َ
ن��ا َي ُكون َذ ِل َك
ِّ
الن ْطق َع َلى خْ َ
اللْق َو َت ْس ِهيل ُخ� ُ�روج حْ ُ
عها ِم ْن
ير ُّ
ال� ُ�روف ِم ْن َم َو ِ
اض َ
ِب َت ْي ِس ِ
حْ َ
الل َّسان َو َّ
اعها».اهـ.
اللْق َو ِ
جها َو َأن َْو َ
الشفَ َتينْ ِ َع َلى ِا ْخ ِتالف َم َخ ِار َ
() أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة  -جامعة الكويت

ويرى الطبري أن البيان أشمل من مجرد
الص َواب مِ ْن الْ َق ْول فِ ي َذل َ
ِك
النطق فقالَ « :و َّ
َ
أَ ْن يُقَالَ :م ْعنَى َذل َ
النْ َسان
ِك أ َّن اللَّه َعلَّ َم إْ ِ
َما ِبهِ حْ َ
اجة ِإلَيْهِ مِ ْن أَ ْمر دِ ينِهِ َو ُدنْ َياهُ مِ َن
ال َ
الالل َو حْ َ
حْ َ
ال َرامَ ,و مْال َ َعايِش َو مْالَن ِْطقَ ,و َغيْر
�اج��ة ِإلَ�يْ��هِ ; أِلَ َّن اللَّه َج ّلَ
َذ ِل� َ
م��ا ِب��هِ حْ َ
�ك مِ َّ
ال� َ
َ
َ
َ
صب َ
ِخ َبرِ ِه َذلِك ,أ ّنَ ُه َعلّ َم ُه مِ َن
ثَنَا ُؤهُ لَ ْم يَخْ ُ
ص ْ
الْ َب َيان بَ ْع ً
ضا ُدون بَ ْعض  ,بَ ْل َع َّم ».اهـ.
قال الطاهر بن عاشور{« :علمه البيان}
خبر ثالث تضمن االعتبار بنعمة اإلبانة
عن املراد واالمتنان بها بعد االمتنان بنعمة
اإلي�ج��اد ،أي علم جنس اإلن�س��ان أن يبني
عما في نفسه ليفيد غيره ويستفيد هو.
وال�ب�ي��ان :اإلع ��راب عما ف��ي الضمير من
املقاصد واألغراض وهو النطق ،وبه متيز
اإلنسان عن بقية أن��واع احليوان فهو من
أعظم النعم.
ومعنى تعليم الله اإلنسان البيان :أنه خلق
فيه االستعداد لعلم ذلك»اهـ.
ومن يتأمل في أحوال الناس يجد أن في
كثير منهم حب الكالم واالستكثار منه فيما
ينفع وفيما ال ينفع ،فيما يعلم وفيما يجهل

المتأمل في أحوال
الناس يجد أن في
كثير منهم حب
الكالم واالستكثار
منه فيما ينفع
وفيما ال ينفع
قال النووي« :معناه :ال يتدبرها ويفكر في
قبحها ،وال يخاف ما يترتب عليها ،وهذا
كله حث على حفظ اللسان».
عن عقبة بن عامر قال :قلت :يا رسول الله
ما النجاة؟ قال [ « :أمسك عليك لسانك،
وليسعك بيتك ،وابك على خطيئتك» ،وقال
سفيان ب��ن عبد الله:قلت :ي��ا رس��ول الله
حدثني بأمر أعتصم ب��ه ،ق��ال [ »:قل:
ربي الله ،ثم استقم» ،قلت :يا رسول الله
علي؟ فأخذ بلسان نفسه
ما أكثر ما تخاف ّ
ثم قال»:هذا».
وقد تتابع العلماء من الصحابة ومن بعدهم
على احلث على حفظ اللسان والصمت عن
السوء ،قال أبو ال��درداء »:أنصف أذنيك
من فيك ،فإمنا ُجعل لك أذنان وفم واحد
لتسمع أكثر مما تتكلم» ،وقال ابن مسعود:
«والله الذي ال إله إال هو ،ليس شيء أحوج
إلى طول حبس من لساني» ،وك��ان يقول:
«يا لسان قل خيرا تغنم  ،واسكت عن شر
تسلم ،من قبل أن تندم» ،وقال أبو الدرداء:
«ال خير في احلياة إال ألحد رجلني :منصت
واع ٍ  ،أو متكلم عالم» ،وقال األوزاعي« :ما
بلي أح��د ف��ي دي�ن��ه ب�ب�لاء أض��ر عليه من

الواجب على العاقل
أن يلزم الصمت إلى
أن يلزمه التكلم،
فما أكثر من ندم
إذا نطق ،وأقل من
يندم إذا سكت
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فيما يهمه وفيما ال يعنيه  ،بل إن بعضهم
قد اتصف ببعض الصفات املقيتة كما قيل:
فالن متشدق ،ثرثار ،مهذار ،غث املنطق،
ت��اف��ه ال �ك�لام ،يتمنطق ب��ال �ه��راء ،ويتنطع
بفضول ال �ق��ول ،ويتكثر بلغو امل �ق��ال ،إذا
تكلم انصرفت عنه الوجوه ،وأعرضت عنه
القلوب ،وانقبضت منه الصدور ،وسئمته
النفوس.
ول�ه��ذا جن��د النصوص الشرعية واآلداب
الدينية ت�ق��رر فضيلتني ال غنى للمسلم
عنهما ،وهما؛ إما النطق بخير أو الصمت
وحفظ اللسان ،فعن أب��ي هريرة ] أن
رسول الله [ قال« :من كان يؤمن بالله
وال �ي��وم اآلخ ��ر ،فليقل خ�ي��را أو ليصمت»
متفق عليه.
قال النووي« :معناه :أنه إذا أراد أن يتكلم؛
ف��إن ك��ان م��ا يتكلم ب��ه خيرا محققا يثاب
عليه؛ واجبا أو مندوبا ،فليتكلم ،وإن لم
يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن
الكالم ،سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه
أو مباح مستوي الطرفني ،فعلى هذا يكون
ال�ك�لام امل�ب��اح م��أم��ورا بتركه ،مندوبا إلى
اإلمساك عنه مخافة اجن��راره إلى احملرم
أو املكروه ،وه��ذا يقع في العادة كثيرا أو
غالبا ،وقد قال الله تعالى{ :ما يلفظ من
قول إال لديه رقيب عتيد}.
ون�ق��ل ع��ن ال�ق�ش�ي��ري أن��ه ق ��ال« :الصمت
بسالمة هو األص��ل  ،والسكوت في وقته
صفة الرجال ،كما أن النطق في موضعه
من أشرف اخلصال»اهـ.
وق ��ال [ « :رح ��م ال �ل��ه ع �ب��دا ق��ال خيرا
فغنم ,أو سكت ع��ن س��وء فسلم» حسنه
األلباني ،وهو ظاهر الداللة في تقرير هذا
األصل الكرمي في قول اخلير أو السكوت
والصمت.
وال �ن �ص��وص ال�ش��رع�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��رر خطر
اللسان كثيرة مما يدل على فضل الصمت
وقلة الكالم  ،منها ق��ول النبي [ « :إن
العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار
أبعد ما بني املشرق واملغرب» .متفق عليه،

طالقة لسانه».
وم��ا أح �س��ن نصيحة أب��ي ح��امت البستي
حني ق��ال «:ال��واج��ب على العاقل أن يبلغ
مجهوده في حفظ اللسان حتى يستقيم
ل ��ه؛ إذ ال �ل �س��ان ه��و امل� ��ورد ل�ل�م��رء موارد
العطب ،والصمت يكسب احملبة والوقار،
ومن حفظ لسانه أراح نفسه ،والرجوع عن
الصمت أحسن م��ن ال��رج��وع ع��ن الكالم،
والصمت منام العقل ،واملنطق يقظته»اهـ
وال يخفى أن اجلدل واالعتراض والنقاش
العقيم بني الناس سبب لكثير من البغضاء
واخل��ص��وم��ات  ،ف�ب�ع��ض ال��ن��اس هوايته
اجل��دل وإج�ب��ار ال�ن��اس على قبول رأي��ه ،
ومتعته في تسفيه آراء اآلخرين ،في حني
أن األم��ر واس��ع واخ�ت�لاف وجهات النظر
فيما يتسع فيه املجال للتنوع ليس مبررا
ل�ل�خ�ص��وم��ة واجل � ��دل؛ ف��اح �ف��ظ للجليس
كرامته باحترام رأيه وليس من الضرورة
أن توافقه ،فالصمت في مثل هذه املواضع
خير من اجلدل العقيم ،كما قال البستي»:
ال��واج��ب ع�ل��ى ال�ع��اق��ل أال ي�غ��ال��ب الناس
على كالمهم  ،وال يعترض عليهم فيه؛
ألن الكالم  -وإن كان في وقته  -حظوة
جليلة فإن الصمت في وقته مرتبة عالية،
عي باملنطق ،واإلنسان
ومن جهل بالصمت ّ
إمن��ا هو ص��ورة ممثلة أو صالـّة مهملة ،
لوال اللسان  ،والله جل وعز رفع جارحة
اللسان على سائر اجل ��وارح ،فليس منها
شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع  ،وال أعظم
ذنبا منه إذا جنى»اهـ.
فما أحوجنا إلى لزوم الصمت واإلقالل من
الكالم في زمن أصبح فيه الكالم مصدر
للرزق ،فهناك من يثري من ثرثرة بعضنا،
ب��ل ويحثنا على ك�ث��رة ال �ك�لام ليستنزف
أموالنا ،واسمع نصيحة البستي حني قال:
«الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى
أن يلزمه التكلم ،فما أكثر م��ن ن��دم إذا
نطق ،وأق��ل من يندم إذا سكت  ،وأطول
ال�ن��اس ش�ق��اء ،وأعظمهم ب�لاء م��ن ابتلي
بلسان مطلق ،وفؤاد مطبق».اهـ.
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نفحات �إميانية
وقفات فقهية ()27

التعريف بإنكار نعمة
اهلل بعد معرفتها
د .حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ ()
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يقول الله تعالى{ :يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون}
(النحل )82 :وهنا وقفات البد لنا منها:
أوال :النعمة هي اخلير والفضل ،وأصل النعيم كل حال ناعمة من
النعومة والليونة ضد اخلشونة واليبوسة والشدائد ،وهي احلالة التي
يستلذ بها اإلنسان ،واألصل فيها عموم رحمة الله ،وهي ما آتاهم الله
من الصحة ،واألمن ،والكفاية .ووصف الله عباده الصاحلني بإنعامه
عليهم{ :صراط الذين أنعمت عليهم} (الفاحتة ،)7 :ووصف جناته
بالنعيم{ :وألدخلناهم جنات النعيم} (املائدة.)65 :
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ثانيا :وإنكار النعمة هو ترك القيام مبا وجب
عليهم م��ن العلم مبعرفتها ،يقول الله تعالى:
{واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم
به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم
ب��ذات الصدور} (امل��ائ��دة .)7 :قال ابن قتيبة:
يقولون :هذا بشفاعة آلهتنا ،اهـ .وحينما أنعم
الله على قارون أنكر نعمة الله عليه{ :قال إمنا
أوتيته على علم عندي} (القصص .)78 :وقال
قتادة :على علم مني بوجوه املكاسب اهـ .فمن
أعلمه بوجوه املكاسب؟ وقول الله تعالى{ :ولئن
أذقناه رحمة منا من بعد ض��راء مسته ليقولن
هذا لي وما أظن الساعة قائمة} (فصلت.)50 :
قال مجاهد :هذا بعملي وأنا محقوق به ،وقال
آخرون :على علم من الله أني له أهل .وقال عون
ابن عبدالله :يقولون :لوال فالن لم يكن كذا.
ثالثا :قول الله تعالى{ :وجتعلون رزقكم أنكم
تكذبون} (الواقعة )82 :ففي الصحيحني عن
زيد بن خالد اجلهني قال :صلى لنا رسول الله
[ ص�لاة الصبح باحلديبية على أث��ر سماء
كانت من الليلة ،فلما انصرف أقبل على الناس
فقال« :هل ت��درون م��اذا قال ربكم؟ قالوا :الله
() إمام وخطيب المسجد النبوي  -المدينة المنورة

ورس��ول��ه أع �ل��م ،ق��ال إص�ب��ح م��ن ع �ب��ادي مؤمن
وكافر فأما من قالُ :مطرنا بفضل الله ورحمته،
فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ،وأما من قال:
ُمطرنا بنوء كذا وك��ذا ،فذلك كافر بي ومؤمن
بالكوكب» وإمنا أضافوا نزول املطر إلى نوء كذا
وك��ذا ،فمن وق��ت لنزوله وأن��زل��ه؟ ول��و ش��اء الله
ملنعه! فهذا كفر بالنعمة التي يجب أن تضاف
إلى املنعم بشكره ،وفي احلديث القدسي« :إني
واجل ��ن واإلن���س ف��ي ن�ب��أ ع�ظ�ي��م ،أخ�ل��ق ويُعبد
غيري ،وأرزق ويشكر غيري».
رابعا :أما املؤمن فمتمثل لقوله تعالى{ :وأما
بنعمة ربك فحدث} ،لقوله تعالى{ :وم��ا بكم
من نعمة فمن الله} (النحل .)53 :وقوله تعالى:
{وإن تعدوا نعمة الله ال حتصوها إن اإلنسان
لظلوم كفار} (إبراهيم)34 :؛ رجاء لقوله تعالى:
{وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم} وخوفا
من متام اآلية{ :ولئن كفرمت إن عذابي لشديد}
(إبراهيم )7 :والله أعلم.
عدم القول في الدين ما ليس لنا به علم
يقول الله تعالى{ :وال تقف ما ليس لك به علم
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسؤوال} (اإلس ��راء )36 :وذل��ك بسوء التأويل

واالستنتاج اخلاطئ.
ومثاله عندما ُسئل أح��د ال�غ�لاة عند ترويجه
لدعاء األموات مع الله ما هو دليله؟ قال :لقاء
نبينا محمد مبوسى صلى الله عليهما وسلم،
مشيرا إل��ى حديث امل �ع��راج ،يقول الله تعالى:
{وم��ن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك
يعرضون على ربهم ويقول األشهاد هؤالء الذين
كذبوا على ربهم أال لعنة الله على الظاملني}
(هود .)18 :تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
ولبيان ذلك نقول وبالله التوفيق:
أوال :لم يذهب رسول الله [ إلى ضريح موسى
عليهما ال�س�لام ،بل ُع��رج به إل��ى رب��ه ومعبوده
احلي القيوم تشريفا له ،وكرامة ألمته ولفرض
أعظم أرك��ان التوحيد بعد الشهادتني ،أال وهو
الصالة.
ثانيا :وقف رسول الله [ بني يدي الله تعالى،
وليس في حاجة ألحد من خلق الله.
ثالثا :لقاء النبي [ لم يكن خاصا مبوسى \
بل مر في طريقه بجمع من األنبياء كما ورد
في احلديث ،من آدم إلى عيسى عليهم أفضل
الصالة والسالم.
رابعا :لم يطلب نبينا محمد [ من موسى \
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الشفاعة ولم يقصده للبركة ،ولم يعده موسى
بذلك .بل موسى \ بادره بسؤاله فقال« :ماذا
فرض ربك على أمتك»؟ قال [« :قلت :فرض
عليهم خمسني صالة» .فكان موقف موسى \
موقف املوحد لربه ،فذكره مبا يجب على كل
مؤمن موحد أن يعمله قال له« :فراجع ربك فإن
أمتك ال تطيق ذلك» ولم يقل ارجع إلى سواه،
كما سنرى في احلديث.
خامسا :انظر كيف يجعلون قمة التوحيدة قاعدة
للشرك ،وص��دق الله حيث يقول{ :إن��ا جعلنا
الشياطني أول�ي��اء للذين ال يؤمنون وإذا فعلوا
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا
بها قل إن الله ال يأمر بالفحشاء أتقولون على
الله ما ال تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا
وجوهكم عند كل مسجد وادع��وه مخلصني له
الدين كما بدأكم تعودون} (األعراف،)29-27 :
ولم يقل عند كل ضريح أو ولي.
ويستحسن بنا استعراض احلديث املشار
إليه:
ففي الصحيحني وغيرهما عن أنس بن مالك
قال :كان أبوذر يحدث أن رسول الله [ قال:
«ف��رج سقف بيتي وأن��ا مبكة فنزل جبريل [

ففرج ص��دري ثم غسله من م��اء زم��زم ثم جاء
بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإميانا فأفرغها
في صدري ثم أطبقه ،ثم أخذ بيدي فعرج بي
إلى السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل
\ خلازن السماء الدنيا افتح ،قال :من هذا؟
قال هذا جبريل ،قال :هل معك أحد؟ قال نعم
معي محمد [ ،قال :فأُرسل إليه؟ قال :نعم.
ففتح قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل
عن ميينه أس��ودة ،وعن يساره أس��ودة قال فإذا
نظر قبل ميينه ضحك وإذا نظر قبل شماله
بكى ،قال فقال :مرحبا بالنبي الصالح واالبن
الصالح قال قلت :يا جبريل من هذا؟ قال هذا
آدم [ وه��ذه األس��ودة عن ميينه وع��ن شماله
نسم بنيه ،فأهل اليمني أه��ل اجلنة واألسودة
التي عن شماله أهل النار؛ فإذا نظر قبل ميينه
ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ،قال :ثم عرج
بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال خلازنها
افتح قال فقال له خازنها ،مثل ما قال :خازن
السماء الدنيا ففتح .فقال أنس بن مالك :فذكر
أن��ه وج��د في السماوات آدم وإدري��س وعيسى
وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعني
ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد
آدم \ في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء
السادسة ،قال :فلما مر جبريل ورسول الله [
بإدريس صلوات الله عليه ق��ال مرحبا بالنبي
الصالح واألخ الصالح قال فقلت من هذا؟ فقال
هذا إدري��س قال ثمر م��ررت مبوسى \ فقا
ملرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح قال قلت
من هذا؟ قال هذا موسى قال ثم مررت بعيسى
فقال :مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح قلت:
من هذا قال هذا عيسى ابن مرمي قال ثم مررت
بإبراهيم \ فقال مرحبا بالنبي الصالح واالبن
الصالح ،قال :قلت من هذا قال هذا إبراهيم.
قال ابن شهاب وأخبرني بن حزم أن بن عباس
وأبا حبة األنصار يكانا يقوالن قال رسول الله
[ :ثم عرج بي حتى ظهرت ملستوى أسمع فيه
صريف األقالم ،قال بن حزم وأنس بن مالك قال
رسول الله [ :ففرض الله على أمتي خمسني
صالة قال فرجعت بذلك حتى أمر مبوسى فقال
موسى \ :ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال:

قلت فرض عليهم خمسني صالة قال لي موسى
\ :فراجع ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك قال
فراجعت ربي فوضع شطرها ،قال فرجعت إلى
موسى \ فأخبرته قال :راجع ربك فإن أمتك
ال تطيق ذل��ك ق��ال :فراجعت رب��ي ف�ق��ال :هي
خمس وه��ي خمسون ال يبدل القول ل��دي قال
فرجعت إل��ى موسى فقال :راج��ع رب��ك ،فقلت:
قد استحييت من ربي ،قال :ثم انطلق بي جبريل
حتى نأتي سدرة املنتهى فغشيها ألوان ال أدري
ما هي ،قال :ثم أدخلت اجلنة فإذا فيها جنابذ
اللؤلؤ وإذا ترابها املسك» ،انتهى.
 -1فهذا خ��ازن السماء \ ملك عظيم كلف
بأمر عظيم لم يعلم أن جبريل هو الذي يطلب
منه الفتح ولم يعلم أن معه أح��دا ولم يعلم أن
م�ح�م��دا [ أُرس� ��ل إل �ي��ه .ح�ت��ى س ��أل جبريل
فأجابه ..وك��ذا خ��ازن السماء الثانية لم يعلم
حتى سأل.
 -2وهذا نبينا محمد [ لم يعلم أن هذا آدم
\ وال ه��ذا موسى وال ه��ؤالء األنبياء حتى
أخبره جبريل ،والنبي [ مر مبوسى ولم يكن
يقصده.
 -3وهذا موسى \ لم يعلم ما فرض الله على
أمة محمد [ حتى سأله فأخبره ،ولم يشفع
موسى لنبينا عليهما الصالة والسالم في أمر
الصالة وال غيرها ،بل أم��ره أن يرجع إلى ربه
ولم يسأله نبينا الوساطة أو الشفاعة وهذا هو
التوحيد؛ ولهذا بعث الله الرسل لعباده.
 -4فهؤالء عظماء خلق الله ال يعلمون الغيب
فمن دونهم أولى بعدم علم الغيب ،فاألموات ال
يسمعون دعاء الداعني وال ينفعونهم ،وصدق الله
حيث يقول{ :قل ادعوا الذين زعمتم من دونه
ف�لا ميلكون كشف ال�ض��ر عنكم وال حتويال}
(اإلسراء.)56 :
اخل�لاص��ة :ق��ول الله تعالى{ :وال��ذي��ن يدعون
من دونه ما ميلكون من قطمير إن تدعوهم ال
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
وي��وم القيامة يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل
خبير} (فاطر )14 - 13 :وقال الله تعالى{ :قل
احلمد لله وس�لام على عباده الذين اصطفى
آلله خير أما يشركون} (النمل.)59 :
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حوارات
رئيس دورة العالمة محمد بن صالح العثيمني العلمية ..األستاذ فيصل بن علوش العتيبي للفرقان:

نهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة والمنهج
المستقيم وربط طالب العلم الشرعي بسلف األمة
الدورة ّيدرس فيها نخبة
من المشايخ والعلماء
من داخل الكويت وخارجها
متونًا مختلفة في العقيدة
والفقه والحديث والتفسير
واألصول والقواعد الفقهية
تم تدريس مايقرب من 25
كتابًا على مدار األعوام
السابقة أهمها القواعد
الفقهية الكبرى للسدالن
والقواعد الفقهية للسعدي
وأصول التفسير البن عثيمين
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حاوره :عالء الدين مصطفى
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أكد رئيس دورة العالمة محمد بن صالح العثيمني العلمية األستاذ فيصل بن علوش العتيبي أن هذه الدورة
دورة علمية يدرس فيها نخبة من املشايخ والعلماء من داخل الكويت وخارجها متون ًا مختلفة في العقيدة
والفقه واحلديث والتفسير واألصول والقواعد الفقهية وغيرها من فنون الشريعة يركز فيها على مراعاة
املستويات املختلفة التي حترص على احلضور للدورة عن طريق دروس علمية مكثفة.
وأوضح أن الدورة تهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة واملنهج املستقيم وربط طالب العلم الشرعي بسلف
ً
وعمال ودع� ً
�وة وخلق ًا  ،فضال عن بث العلم الشرعي املؤصل املبني على الكتاب والسنة
هذه األم��ة علم ًا
على منهج سلف األمة .وقال :إنه مت تدريس ما يقرب من  25كتاب ًا في الدورة على مدار األعوام السابقة
مثل كتاب القواعد الفقهية الكبرى للسدالن ومنهج السالكني والقواعد الفقهية للسعدي وأصول التفسير
البن عثيمني ونخبة الفكر البن حجر والعقيدة الواسطية.
وبني أن ال��دورة حظيت بتزكية ثلة من مشايخ وعلماء وشخصيات العالم اإلسالمي من أبرزهم فضيلة
الشيخ العالمة عبدالرحمن البراك ،مشيرا إلى أن أبرز احملاضرين في الدورة طيلة السنوات التسع املاضية
علماء من اململكة العربية السعودية من أشهرهم فضيلة الشيخ العالمة عبدالله الغنيمان.

الفرق ��ان  18 - 637رج ��ب 1432ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/6/20 -م

> دورة العالمة محمد بن صالح العثيمني
العلمية سمعنا عنها كثير ًا لكن لعل القارئ
يتساءل ما هذه الدورة؟
< أش�ك��ر ف��ي ب��داي��ة ه��ذا ال�ل�ق��اء استضافتكم
الكرمية لي إلجراء هذا اللقاء والتعريف بدورة
العالمة محمد بن صالح العثيمني العلمية فأقول
وبالله التوفيق ..
ومم��ا ال ش��ك فيه أن ال�ل��ه تعالى أم��ر الثقلني
بعبادته ،فقال {وم��ا خلقت اجل��ن واإلن��س إال
ليعبدون} (الذاريات )56 :فتحقيق العبادة أمر
مطلوب م��ن اخللق كلهم ،ومل��ا ك��ان ه��ذا األمر
مقرراً عند ذوي الفطر السليمة؛ كان لزاماً على
العبد أن يسعى إلى نيل الطرق املوصلة إلى هذا
املقصد.
هذا وإن من أشرف العبادات وأجل الطاعات،
طلب العلم الشرعي  ،فهو الطريق املوصل إلى
اجل�ن��ة؛ ل��ذا ق��ال نبينا محمد [ «وم��ن سلك
طريقاً يطلب فيه علماً  ،سلك الله به طريقاً من
طرق اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب
العلم رض�اً مبا يصنع  ،وإن العالم يستغفر له
من في السموات وم��ن في األرض ،واحليتان
في ج��وف امل��اء ،وإن فضل العالم على العابد
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب،
وإن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء لم يورثوا
ديناراً وال درهماً  ،وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه
أخذ بحظ وافر» رواه أحمد وحسنه األلباني .

من هذا املنطلق جاءت فكرة هذه الدورة العلمية
التي تعنى بنشر العلم الشرعي وتذليل العقبات
التي قد تقف في طريق من يطلبه  ،فهي دورة
علمية ي��درس فيها نخبة من املشايخ والعلماء
من داخ��ل الكويت وخارجها متوناً مختلفة في
العقيدة والفقه واحلديث والتفسير واألصول
والقواعد الفقهية وغيرها من فنون الشريعة،
يركز فيها على مراعاة املستويات املختلفة التي
حترص على احلضور للدورة عن طريق دروس
علمية مكثفة على فترات أربع هي فترة الفجر
والعصر على فترتني وفترة املغرب ،بحيث ينهي
احملاضر لهذه الدورة كتباً متعددة في مختلف
التخصصات الشرعية في مدة وجيزة على أيدي
مشايخ مشهود لهم بالكفاءة واملنهج املستقيم،
ه��ذه ال ��دورة حتمل اس��م علم م��ن أع�لام األمة
اإلسالمية إنه فضيلة الشيخ العالمة محمد بن
صالح العثيمني – رحمه الله تعالى – فكان من
أجمل ما ميكن أن نكرم به هذا العلم الراحل أن
نسمي هذه الدورة باسمه .
ه��ذه ال��دورة املباركة عبارة عن مشروع علمي
انطلقت ب��اك��ورت��ه مطلع صيف ع��ام 1423هـ
امل��واف��ق 2002م وه��ا هو ذا يستمر بحمد الله
تعالى وتوفيقه بنجاح ملحوظ ومشاهد متمماً
عامه العاشر في تطور وعطاء نسأل الله تعالى
أن يبارك فيه ويتقبله.
> أخي فيصل هل للجنة املنظمة القائمة

على الدورة أهداف تريد حتقيقها؟
< نعم بال شك ف��إن ه��ذه ال��دورة ما قامت وال
وضع لها هذه التجهيزات والترتيبات إال لتحقيق
أهداف سعت اللجنة املنظمة للدورة حتقيقها,
لعل من أبرزها :
 -1نشر العقيدة الصحيحة واملنهج املستقيم بني
كافة شرائح املجتمع.
 -2ربط طالب العلم الشرعي بسلف هذه األمة
علماً وعم ً
ال ودعو ًة وخلقاً.
 -3بث العلم الشرعي املؤصل املبني على الكتاب
والسنة على منهج سلف األمة.
 -4إي��ج��اد ح�ل�ق��ة ت��واص��ل ب�ي�ن ش �ب��اب األمة
وعلمائها.
 -5اإلسهام في إنشاء جيل مصلح للمجتمع في
كافة جوانبه ومناحيه.
> إذ ًا ما األمور التي تقدمها اللجنة املنظمة
للحاضرين لدروس وفعاليات الدورة؟
< أهم األمور التي تقدمها الدورة خدم ًة لطالب
العلم تتمثل في اآلتي:
 -1طباعة الكتب امل��راد شرحها وتوزيعها ملن
يحضر دروس الدورة.
 -2ت��وزي��ع امل �ط��وي��ات واألش��رط��ة ال �ت��ي تغطي
جوانب متعددة من الشريعة .
 -3توزيع هدايا قيمة في افتتاح الدورة وأثناء
دروسها.
 -4توفير الوسائل املعينة على حتصيل العلم من
مثل املذكرات واألقالم وأجهزة العرض وشاشات
التلفاز واحلقائب.
 -5ن�ق��ل م�ب��اش��ر ل���دروس ال� ��دورة ع�ل��ى املوقع
الرسمي للدورة على النت.
ً
 -6نقل حي ومباشر صوتا وص��ورة لألخوات
احلاضرات في مصلى النساء.
 -7توفير وجبات خفيفة ومشروبات ساخنة
وباردة للحضور في فترات االستراحة .
 -8إق��ام��ات امل�س��اب�ق��ات امل�ت�ع��ددة والفعاليات
املتنوعة أثناء فترة الدورة.
> حدثنا عن أهم الكتب التي مت تدريسها
في الدورات التسع السابقة؟
< بحمد الله وفضله مت تدريس مايقرب من
 25كتاباً مثل :كتاب القواعد الفقهية الكبرى
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للسدالن ،ومنهج السالكني والقواعد الفقهية
للسعدي ،وأصول التفسير البن عثيمني ،ونخبة
الفكر البن حجر ،والعقيدة الواسطية ،والفتوى
احلموية ،والعبودية لشيخ اإلس�لام ،وج��زء من
مختصر صحيح مسلم ل�ل�م�ن��ذري ،واألص ��ول
من علم األص��ول البن عثيمني ،وأص��ول السنة
لإلمام أحمد وعقيدة السلف للصابوني ،وكشف
الشبهات ،وك�ت��اب التوحيد ون��واق��ض اإلسالم
وأص��ول اإلمي��ان حملمد بن عبدالوهاب ،وكتاب
االعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري،
واللمعة ف��ي األج��وب��ة السبعة لشيخ اإلسالم،
وعمدة الفقه البن قدامة واألربعون في دالئل
التوحيد وعشرون قاعدة في أسماء الله وصفاته
البن القيم ،وجزء من دليل الطالب لنيل املطالب
ملرعي احلنبلي ،والرد على القبوريني البن معمر
وال ��رد على اجلهمية ل �ل��دارم��ي ،وع�ق�ي��دة أهل
السنة واجلماعة البن عثيمني.
> من هم أبرز احملاضرين معكم في الدورة
طيلة السنوات التسع املاضية؟
< طبعاً احملاضرون معنا في هذه الدورة خالل
ال�س�ن��وات املاضية ك��ان��وا على قسمني القسم
األول :محاضرون من اململكة العربية السعودية
م��ن أشهرهم فضيلة الشيخ العالمة عبدالله
الغنيمان رئيس قسم الدراسات العليا باجلامعة
اإلسالمية سابقاً ،وفضيلة الشيخ أ.د صالح
السدالن أستاذ الدراسات العليا بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،وفضيلة الشيخ أ.د
عبدالعزيز الراجحي أستاذ ال��دراس��ات العليا
بجامعة اإلم ��ام محمد ب��ن س�ع��ود اإلسالمية،
وفضيلة الشيخ أ.د محمد اخلم ّيس عضو هيئة
التدريس بقسم العقيدة بجامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية ،وفضيلة الشيخ أ.د محمد
التميمي مدير جامعة املدينة العاملية ،وفضيلة
الشيخ د .سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء سابقاً ،وفضيلة
الشيخ د .حمد التويجري رئيس قسم العقيدة
بجامعة اإلم���ام محمد ب��ن س �ع��ود اإلسالمية
سابقاً ،وفضيلة الشيخ د .عبدالباري األنصاري
عضو هيئة التدريس بكلية احلديث باجلامعة
اإلسالمية

والقسم الثاني احملاضرون من دولة الكويت ومن
أشهرهم فضيلة الشيخ د .محمد احلمود رئيس
اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث اإلسالمي،
وفضيلة الشيخ ح��اي احل��اي اإلم��ام واخلطيب
ب� � ��وزارة األوق � � ��اف ،وف �ض �ي �ل��ة ال �ش �ي��خ عدنان
عبدالقادر اإلم��ام واخلطيب ب ��وزارة األوقاف
وفضيلة الشيخ عثمان اخلميس املشرف العام
على دورة العالمة محمد بن صالح العثيمني
وفضيلة الشيخ أ.د محمد الطبطبائي عميد
كلية الشريعة سابقاَ ،وفضيلة الشيخ د .خالد
شجاع أستاذ الفقه وأصوله باملعهد التطبيقي،
وفضيلة الشيخ فيصل ق��زار اإلم��ام واخلطيب
بوزارة األوقاف ،وفضيلة الشيخ د .وليد العلي
أستاذ العقيدة بجامعة الكويت.
> ه��ل ت�ق��دم اللجنة املنظمة مطبوعات
للحاضرين واملشاركني في دوراتكم؟
نعم بال شك فإننا في كل دورة ننظمها نقوم
بتوزيع عدة مطبوعات ،منها أن نقوم بطباعة
املتون امل��راد شرحها في كتاب واح��د ،وكذلك

طباعة م��ذك��رة صغيرة يسجل عليها الطالب
أسئلته وقلم يكتب به وكناب يتناول موضوعاً ما
يوزع على احلضور في يوم االفتتاح ومجموعة
أشرطة صوتية وكيس يحمل ه��ذه املطبوعات
وغيرها من األمور لكن هذه أهمها.
> ه��ل ح�ظ�ي��ت ال � ��دورة ب�ت��زك�ي��ة أح ��د من
العلماء؟
< نعم بحمد الله وفضله حظيت ه��ذه الدورة
بتزكية ثلة من مشايخ وعلماء وشخصيات العالم
اإلسالمي من أبرزهم فضيلة الشيخ العالمة
عبدالرحمن ال�ب��راك ،وفضيلة الشيخ العالمة
عبدالعزيز ال��راج�ح��ي ،وفضيلة الشيخ سعد
الشثري ،والسيد عبدالله بن محمد العثيمني،
(ابن الشيخ العثيمني) والشيخ محمد النجدي،
والشيخ مبارك الهاجري ،وغيرهم كثير.
> ما شاء الله عطاء جميل وملحوظ ,لكن
ه��ل آم��ال�ك��م تقف عند ه��ذا احل��د أم لكم
تطلعات مستقبيلة ترجون حتقيقها؟
< بحمد الله وفضله ف��إن الناظر لعطاء هذه
ال��دورة العلمية دورة العالمة محمد بن صالح
العثيمني العلمية ي��رى أنها ف��ي تقدم مستمر
عاماً بعد ع��ام وه��ذا بفضل الله عز وج��ل في
املقام األول؛ لذا فإن اإلخوة القائمني على هذه
الدورة لهم رؤى وتطلعات يطمحون إلى حتقيقها
لعل من أبرزها:
 )1إق��ام��ة دورات ع��دة تخصصية ف��ي العام

دروس علمية مكثفة
يحاضر فيها علماء
أفاضل ،ونعمل على
إيجاد حلقة تواصل بين
شباب األمة وعلمائها
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الواحد .
 )2إقامة دورات شرعية عدة خارج الكويت.
 )3تسجيل دروس الدورة صوتياً ومرئياً وعرضها
في األسواق والفضائيات .
 )4تفريغ األش��رط��ة ال�ت��ي سجلت م��ن دروس
الدورة وتهيئتها للطباعة والنشر .
 )5إنشاء مشروع وقفي للدورة يغطي احتياجاتها
ومستلزماتها.
 )6توفير سكن للطالب القادمني من خارج دولة
الكويت حلضور فعاليات الدورة.
 )7إنشاء مكتبة علمية تخدم العلم ومحبيه.
 )8إن� �ش ��اء ج��ام��ع ي�ح�ت�ض��ن أن �ش �ط��ة وبرامج
الدورة باسم جامع العالمة  /محمد بن صالح
العثيمني.
 )9إن �ش��اء م��رك��ز ال �ع�لام��ة م�ح�م��د ب��ن صالح
العثيمني العلمي.
> أخبرنا عن موعد جدول الدورة العاشرة
لهذا العام التي ستشرح أبرز احملاضرين في
هذه الدورة؟
< موعد انطالق هذه الدورة لهذا العام هو تاريخ
 7/22إل��ى  1432/8/1هـ امل��واف��ق  6/23إلى
 2011/7/2م في مسجد فهد الزبن مبنطقة
بيان بجانب جمعية بيان التعاونية القدمية .
ض �ي��ف ال� � ��دورة ه��و ف�ض�ي�ل��ة ال �ش �ي��خ العالمة
 /ع�ب��دال�ل��ه ب��ن محمد الغنيمان رئ�ي��س قسم
الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية سابقاً.

وسيكون عنوان محاضرة االفتتاح «املخرج من
الفنت» لفضيلة الشيخ عبدالله الغنيمان وفضيلة
الشيخ د  .محمد احلمود النجدي .
وجدول الدورة لهذا العاموفق اآلتي:
ال�ش�ي��خ  /ع�ب��دال�ل��ه ال�غ�ن�ي�م��ان ك �ت��اب الرسالة
التدمرية لشيخ اإلسالم بعد صالة الفجر وكتاب
السنة من سنن أبي داود السجستاني بعد صالة
املغرب  ،بينما سيشرح الشيخ عثمان اخلميس
من باب احلضانة حتى نهاية كتاب احلدود من
كتاب عمدة الفقه الب��ن قدامة املقدسي بعد
صالة العصر.
أما عن أهم اإلصدارات واملطبوعات  :فقد مت
طباعة متون الدورة كلها في كتاب واحد ليسهل
على الطالب حملة والعناية به  ،كما مت طباعة
مذكرة صغيرة لتدوين األسئلة عليها وكذلك
توزيع كيس هدية الدورة وكتاب معاملة احلكام
ف��ي ض��وء الكتاب والسنة للشيخ عبدالسالم

البرجس ،وإصدار ألبوم صوتي بعنوان :األسئلة
واألجوبة املنهجية في التعامل مع والة األمور،
يوزع على احلضور املشاركني  ،كما سيوزع بإذن
الله شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله الغنيمان
ضمن سلسلة إص ��دارات ش��روح ال ��دورة ،ويعد
اإلصدار الثاني ،وغيرها من األمور .
م��ن أب ��رز األن�ش�ط��ة وامل �ن��اش��ط :عمل مسابقة
حتريرية على شرح كتاب التوحيد للغنيمان ومت
رصد جوائز قيمة لها مع املسابقة املعتادة وهي
مسابقة ال�س��ؤال املباشر من قبل الشيخ ،كما
سيعم ب��إذن الله في ه��ذه ال��دورة تطبيق نظام
إلكتروني لتسجيل الطالب يكون شرطا لتسلم
م�ت��ون ال���دورة على أن يعطى ال�ط��ال��ب شهادة
حضور في نهاية الدورة ،وكذلك كما هو معتاد
نقل مباشر لدروس الدورة على املوقع الرسمي
للدورة.
ّ
مت في هذا العام إحداث جلنة نسائية متخصصة
ذات ك ��وادر نشطة تغطي اح�ت�ي��اج��ات النساء
احلاضرات للدورة ،لذا نحث إخواننا وأخواتنا
على حضور فعاليات هذه الدورة.
> ه��ل م��ن كلمة تختمون بها ه��ذا اللقاء
معكم؟
< في نهاية هذا اللقاء أتقدم بحمد الله عزوجل
في املقام األول على ما يسره وأعان على تيسيره
لنا في إقامة هذه الدورة خالل السنوات التسع
املاضية ،ثم أشكر في املقام الثاني وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ممثلة بإدارة مساجد حولي
وعلى رأس�ه��ا مديرها وليد الستالن ،وأخص
بالشكر اجلزيل مراقبها الثقافي د .محمد باني
املطيري على تعاونه امللحوظ واملثمر الذي ملسناه
مع حضرته خالل تنظيم ال��دورة في السنوات
املاضية ،كما أتقدم بالشكر جلميع املساهمني
والداعمني إلجناح ال��دورة مادياً ومعنويا ،ومن
أراد التواصل أو االستفسار مع اللجنة املنظمة
فيسرنا ذلك عن طريق:
 اخلط الساخن 66394399 – 55554780 : )+965( 99816983 الفاكس )+965( 25380405 : -املوقع الرسمي www.alothymeen.co :
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�إميانيات

شـهر رجـب بيـن املبتـدَع واملشـروع
د .نايف بن أحمد بن علي احلمد
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احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعني ،وبعد :فإنه في هذه األيام يكثر السؤال عن شهر
رجب ( فضله وصيامه  ،)..ولعلي في هذه العجالة أذكر بعض األحكام
املتعلقة بهذا الشهر ،فأقول مستعينا بالله تعالى:
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• رجب أحد األشهر ُ
احلرم
قال تعالى { ِإ َّن ِع � َّدةَ ّ ُ
الش ُهورِ ِعنْ َد اللَّهِ اثْنَا
الس َم َو ِ
ات
َع َش َر َش ْهراً فِ ي كِ ت ِ
َاب اللَّهِ يَ ْو َم َخل َ َق َّ
ض مِ نْ َها أَ ْربَ� َع� ٌة ُح� ُر ٌم َذ ِل� َ
الدي ُن الْ َق ِ ّي ُم
َو أْالَ ْر َ
�ك ِ ّ
ني
َفال ت َْظ ِل ُموا فِ يهِ َّن أَنْف َُس ُك ْم َو َقا ِتلُوا مْال ُ ْشرِ كِ َ
اعل َ ُموا أَ َّن اللَّ َه َم َع
َكا َّف ًة َك َما يُقَا ِتلُونَ ُك ْم َكا َّف ًة َو ْ
مْالُتَّقِ نيَ} (التوبة ،)36 :واألشهر احل��رم هي
محرم ورج��ب وذو القعدة وذو احل�ج��ة .عن
أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي [ أنه
قال« :إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق
الله السموات واألرض ،السنة اثنا عشر شهرا
منها أربعة ح��رم ،ثالثة متواليات ذو القعدة
وذو احلجة واحملرم ،ورجب شهر مضر الذي
بني جمادى وشعبان» رواه البخاري ()4662
ومسلم ( . )1679
< وقد ُسميت هذه األشهر ُحرما:
 /1لتحرمي القتال فيها إال أن يبدأ العدو؛
لذا يُسمى رجب األصم؛ ألنه ال يُنادى فيه يا
قوماه ،أو ألنه ال يُسمع فيه صوت السالح.
 /2لتحرمي ان�ت�ه��اك احمل ��ارم فيها أش��د من
غيرها .
رجب :أي يُ َّ
عظم.
وسمي
رجب رجباً ألنه كان يُ َّ
ٌ
ُ
(لطائف املعارف . )225 /
< دعاء دخول رجب:
عن أنس رضي الله عنه أن النبي [ كان
يقول إذا دخل رجب« :اللهم بارك لنا في رجب
وشعبان وبلغنا رمضان» رواه أحمد ()259/1
والبزار ( 616زوائد) والطبراني في األوسط
( )3939والبيهقي في الشعب ( )3815وهو من

رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري
ق��ال ال�ب�خ��اري« :منكر احل��دي��ث» ا.ه��ـ شعب
اإلمي���ان ( )375/3وض�ع�ف��ه احل��اف �ظ��ان ابن
رجب وابن حجر رحمهما الله تعالى (لطائف
املعارف.)234/
• ذبح العتيرة (الذبيحة) في رجب
(الرجبية)
استحب بعض العلماء ذب��ح عتيرة ف��ي شهر
رجب مستدلني بحديث مخنف بن سليم رضي
الله عنه قال :كنا وقوفا مع النبي [ بعرفات
فسمعته يقول« :يأيها الناس على كل أهل بيت
في كل ع��ام أضحية وعتيرة ،هل ت��درون ما
العتيرة ؟ هي التي تسمونها الرجبية» رواه
أحمد ( )76/5وأبو داود ( )2788والنسائي
( )4224والترمذي ( )1518وق��ال الترمذي:
ه ��ذا ح��دي��ث ح�س��ن غ��ري��ب وال ن �ع��رف هذا
احل��دي��ث إال م��ن ه��ذا ال��وج��ه م��ن حديث ابن
عون .ا.هـ وضعفه ابن حزم (احمللى )356/7
وعبد احل��ق كما في (تهذيب السنن )92/4
واخل�ط��اب��ي ف��ي ( امل�ع��ال��م  )94/4وق ��ال ابن

قال النووي رحمه اهلل
تعالى« :واحتج به
العلماء على كراهة
هذه الصالة المبتدعة
التي تسمى الرغائب

كثير« :وقد تُكلم في إسناده» ا.هـ (التفسير
.)225/3
واجلمهور على أنها منسوخة مبا رواه أبو هريرة
رضي الله عنه أن النبي [ قال «ال َف َر َع وال
َعتِي َرة» رواه البخاري (  )5474ومسلم ()1976
(أنظر :احملرر  250/1واملغني  367/9املبدع
 306/3وفتح الباري  512/9ولطائف املعارف
 226 /وبدائع الصنائع  62/5والبحر الرائق
 )197/8قال أبو داود :قال بعضهم :الفرع،
أول ما تنتج اإلبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم
ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر ،والعتيرة،
في العشر األول من رجب  ( .السنن ،)104 /3
وذهب بعض العلماء كابن سيرين وأبي عبيد
وإسحق بن راهويه والشافعية إلى أن املنسوخ
ه��و ال ��وج ��وب( .امل �ج �م��وع  335/8وتهذيب
السنن  94/4ولطائف املعارف  226/والفروع
 415/3واملبدع  306/3وفتح الباري 511/9
ونيل األوط��ار  232/5وعون املعبود 343 /7
وحتفة األحوذي . )85/5
• العمرة في رجب:
يخص بعض املسلمني شهر رجب بعمرة ظنا
منهم أن لها فضال وأجرا ،والصحيح أن رجبا
كغيره من األشهر ال يخص وال يقصد بأداء
العمرة فيه ،والفضل إمن��ا ف��ي أداء العمرة
في رمضان أو أشهر احلج للتمتع  ,ولم يثبت
أن النبي [ اعتمر في رجب ،وقد أنكرت
ذلك أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها( .رواه
البخاري . )1775
• بدع شهر رجب:
م��ن ال�ع�ب��ادات التي أحدثها ال�ن��اس ف��ي شهر
رجب ما يلي:
أوال :صالة الرغائب :وهي اثنتا عشرة ركعة
بعد املغرب في أول جمعة بست تسليمات،
يقرأ في كل ركعة بعد الفاحتة س��ورة القدر
ث�لاث��ا واإلخ �ل��اص ث�ن�ت��ي ع �ش��رة م���رة ،وبعد

 232/وش��رح مسلم للنووي  209/2وتبيني
العجب  21/ومواهب اجلليل . )408/2
ومن يصليها يحتج مبا ُروي عن النبي [ أنه
قال« :في رجب ليلة ُكتب للعامل فيها حسنات
مائة سنة وذلك لثالث بقني من رجب  »..رواه
البيهقي في الشعب ( )374/3وضعفه كما
ضعفه احلافظ اب��ن حجر في تبيني العجب
( )25وقال القاري « :ضعيف جدا « األدب في
رجب ،48/أقول :أمارات الوضع ظاهرة عليه
فقد أجمع العلماء على أن أفضل ليلة في
السنة ليلة القدر ،وهذا اخلبر يخالف ذلك .
ومن بدع تلك الليلة :االجتماع وزيادة الوقيد
والطعام ،ق��ال الشيخ علي ال�ق��اري« :ال شك
أنها بدعة سيئة وفعلة منكرة؛ مل��ا فيها من
إسراف األموال والتشبه بعبدة النار في إظهار
األحوال» ا.هـ األدب في رجب 46/
< صيام رجب
رجب كغيره من األشهر لم يرد في الترغيب
في صيامه حديث صحيح بل يُشرع أن يصام
منه االثنني واخلميس وأيام البيض ملن عادته
الصيام كغيره من األشهر ،أما إف��راده بذلك
فال .
أم ��ا م��ا ي��ذك��ره ال ��وع ��اظ وال �ق �ص��اص��ون في
الترغيب في صيام شهر رج��ب كحديث «إن
في رجب نهرا يقال له رجب ،ماؤه أشد بياضا
من الثلج ،وأحلى من العسل ،من صام يوما من
رجب شرب منه» فهو حديث موضوع رواه ابن
اجل��وزي في الواهيات ( )912وق��ال الذهبي
«باطل» ا.هـ امليزان ()524/6
وحديث« :رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه

احلسنات؛ فمن صام يوما من رجب فكأمنا
ص��ام سنة ،وم��ن ص��ام منه سبعة أي��ام غلقت
عنه سبعة أبواب جهنم ،ومن صام منه ثمانية
أيام فتح له ثمانية أبواب اجلنة ،ومن صام منه
عشر أيام لم يسأل الله إال أعطاه ،ومن صام
منه خمسة عشر يوما نادى مناد في السماء:
قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل ،ومن
زاد زاده الله» رواه البيهقي في الشعب (3801
) والطبراني في الكبير ( )5538وعده احلافظ
ابن حجر من األحاديث الباطلة (مواهب اجلليل
 )408/2وقال الهيثمي« :وفيه عبدالغفور –
يعني اب��ن سعيد  -وه��و متروك» ا.ه�ـ مجمع
ال��زوائ��د ( )188/3وق��د ذك��ر احلافظان ابن
اجلوزي وابن حجر رحمهما الله تعالى جملة
من األحاديث الباطلة واملوضوعة في فضائل
شهر رجب (انظر مواهب اجلليل . )408/2
وأخ�ت��م مب��ا ذك��ره احلافظان اب��ن القيم وابن
حجر رحمهما الله تعالى تلخيصا ملا ذكرناه:
ق��ال اب��ن القيم « :ك��ل حديث ف��ي ذك��ر صوم
رج��ب وص�ل�اة بعض الليالي فيه فهو كذب
مفترى» ا.هـ املنار املنيف . 96/
وقال احلافظ ابن حجر « :لم يرد في فضل
شهر رجب وال في صيامه وال صيام شيء منه
معي وال في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث
نَّ
صحيح يصلح للحجة» ا.هـ تبيني العجب11 /
(وانظر :لطائف املعارف . )228/
أسأل الله تعالى مبنه وكرمه أن يوفقنا التباع
السنة واجتناب البدعة إنه جواد كرمي ,والله
تعالى أعلم ,وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعني.
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االنتهاء من الصالة يصلي على النبي [
سبعني مرة ويدعو مبا شاء  .وهي بال شك
بدعة منكرة وحديثها موضوع بال ريب ،وذكرها
ابن اجلوزي في ( املوضوعات  )124/2وقال
النووي رحمه الله تعالى« :واحتج به العلماء
على كراهة هذه الصالة املبتدعة التي تسمى
الرغائب ،قاتل الله واضعها ومخترعها؛ فإنها
بدعة منكرة من البدع التي هي ضاللة وجهالة
وفيها منكرات ظاهرة ،وقد صنف جماعة من
األئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل
مصليها ومبتدعها ودالئ��ل قبحها وبطالنها
وتضليل فاعلها أك�ث��ر م��ن أن حت�ص��ر» ا.هـ
(ش��رح مسلم  20/8األدب في رجب للقاري
 43/نيل األوط ��ار  )337/4وق��ال اخلطابي
رحمه الله تعالى« :حديث صالة الرغائب جمع
من الكذب وال��زور غير قليل» ا.ه �ـ (الباعث
ألبي شامة  )143 /وقال احلافظ ابن رجب
رحمه الله تعالى « فأما الصالة فلم يصح،
في شهر رجب صالة مخصوصة تختص به
واألحاديث املروية في فضل صالة الرغائب
في أول جمعة من شهر رجب كذب وباطل ال
تصح وهذه الصالة بدعة عند جمهور العلماء
 ...وأول ما ظهرت بعد األربعمائة؛ فلذلك
لم يعرفها املتقدمون ولم يتكلموا فيها» ا.هـ
(لطائف املعارف .)228 /
ثانيا :صالة النصف من رجب:
وه��و من األح��ادي��ث املوضوعة ( املوضوعات
البن اجلوزي )126/2
ثالثا :صالة ليلة املعراج:
وهي صالة تصلى ليلة السابع والعشرين من
رجب ،وتسمى :صالة ليلة املعراج ،وهي من
الصلوات املبتدعة التي ال أصل لها صحيح ال
من كتاب وال سنة (انظر :خامتة سفر السعادة
للفيروز آب��ادي  150/والتنكيت الب��ن همات
 )97/ودع ��وى أن امل �ع��راج ك��ان ف��ي رج��ب ال
يعضده دليل ،قال أبو شامة رحمه الله تعالى:
«ذك��ر بعض ال�ق�ص��اص أن اإلس���راء ك��ان في
رجب ،وذلك عند أهل التعديل والتجريح عني
الكذب» ا.هـ (الباعث  232/ومواهب اجلليل
. )408/2
وقال أبو إسحق إبراهيم احلربي رحمه الله
تعالى« :أُس��ري برسول الله [ ليلة سبع
وعشرين من شهر ربيع األول» ا.هـ (الباعث

23

ق�ضايا

جريمة حصار غزة
في الفقه اإلسالمي
د.عطية فياض
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بعد م��رور أكثر من عامني عاما على حصار غزة تآمر دول��ي من أجل
عقوبة شعب بأكمله من أجل إسرائل الغاصبة لألراضي الفلسطينية
لم يشهد التاريخ البعيد أو القريب مأساة كالتي يعيشها أهل غزة؛ إذ
تداعى عليهم اجلميع القريب قبل البعيد ،فما إن توقفت احملرقة
التي سيقوا إليها بتواطؤ مفضوح وعلني مما يسمى باملجتمع الدولي
وحتت غطاء مما يسمونه «الشرعية الدولية» حتى حتركت كثير
من العواصم ،وعقدت قمم إلحكام احلصار عليهم تارة ملنع تهريب
ال �س�لاح ال ��ذي ل��م يتفق ب�ع��د ع�ل��ى ت�ع��ري�ف��ه ،ف�ق��د ي�ك��ون م��ن جملة
السالح :األدوية ،والطعام ،ومواد البناء ،ومستلزمات املدارس ،وتارة
أخرى مبنع حماس من السيطرة على القطاع وغير ذلك من الذرائع.
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وه��ذه احلالة وإن كان أهلنا في غزة يعيشونها
منذ أكثر من عامني إال أن اجلديد فيه هذه املرة
هي مباركة ومشاركة كثير من ال��دول األوربية
وغير األوربية فيها وفق اتفاق دولي سعى إليه
الكيان الصهيوني قبل وقف احملرقة بيوم واحد
مع أمريكا ،لتقوم األخ�ي��رة ب��دور الشرطي في
املنطقة؛ حلماية الكيان الصهيوني من األدوية
التي تدخل للمرضى ،ومواد البناء التي تستخدم
في إيواء املشردين في الشوارع واملدارس بعدما
أق��دم احمل�ت��ل املتحضر واألك �ث��ر أخ�لاق�ي��ة على
دك البيوت فوق رؤوس ساكنيها ،وقتل األطفال
والنساء والشيوخ بدم بارد وباحملرم من األسلحة،
وقد تطوعت بعض الدول األوربية للمشاركة في
هذه احلملة .
وقد يتخيل بعض املسلمني أنه ما دام القصف
قد توقف ،وهدأت األمور بعض الشيء ،وبدأت
مفاوضات تثبيت ما أسموه «وقف إطالق النار»
فإن األمر يسير ،وينبغي أن تهدأ نفوسنا ،ونصير
إلى همومنا ،فيمكن ألهل غزة أن يعيشوا حتت

أي ظروف كما كانوا يعيشون من قبل ،وميكنهم
ال�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى إج� � ��راءات احل��ص��ار بطريقتهم
اخل��اص��ة بحفر األن �ف��اق ت��ارة  ،ومب��ا يتكرم به
الصهاينة من فتات الطعام وال�ش��راب والوقود
وال��دواء ت��ارة أخ��رى متجاهلني أن احلصار في
حد ذاته يعد عدوانا مباشرا على هذا الشعب،
وه��ذا ما يجب أن يعيه املسلمون أوال حتى ال
تصور األم��ور تصويرا غير صحيح ،ويفهم أنه
إن توقف القصف واستمر احلصار فال داعي
للمقاومة.
وهنا يلزم بيان املوقف الشرعي الصحيح من
اس �ت �م��رار ح��ال��ة احل �ص��ار ال �ش��ام��ل ع�ل��ى غزة،
ومشاركة كثير من الدول في إحكامه ،وسكوت
بعضها اآلخر عليه ،بل ورمبا تسويغه مبسوغات
سياسية وغيرها ،وهو ما نبرزه فيما يلي:
أوال :احل�ص��ار بالطريقة التي يطبقها الكيان
الصهيوني مبعنى حبس أهل غزة فيها ومنعهم
من اخلروج منها أو الدخول إليها ،ومنع احلركة
ال �ت �ج��اري��ة ب��ل ودخ� ��ول امل �س��اع��دات اإلنسانية

وغيرها ،وما يترتب على ذلك من إحلاق الضرر
ال�ف��ادح بالناس أص�ح��اء وم��رض��ى بسبب نقص
الطعام والشراب والدواء والوقود الالزم وزيادة
البطالة؛ كل ذلك عده الفقهاء من صور العداون
العمد ال��ذي يترتب عليه إذا ترتب عليه موت
ِ
احملاصر.
احملاصر أن يقتص من
َ
قال الدسوقي الفقيه املالكي «يقتص ممن منع
الطعام والشراب ولو قصد بذلك التعذيب ...
وقال نقال عن ابن عرفة املالكي :من صور العمد
 ...أن من منع فضل ماءه مسافرا عاملا بأنه ال
يحل له منعه وأنه ميوت إن لم يسقه قتل به ,وإن
لم يل قتله بيده ا هـ فظاهره أنه يقتل به سواء
قصد مبنعه قتله ,أو تعذيبه وفي الفروق» من
حبس شخصا ومنعه من الطعام والشراب فهو
قاتل له .
وق ��ال زك��ري��ا األن �ص��اري ال�ش��اف�ع��ي« :ل��و حبسه
وم�ن�ع��ه ال �ط �ع��ام أو ال��ش��راب وال �ط �ل��ب ل��ه مدة
مي��وت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا ومات
لزمه القود لكونه عمدا لظهور قصد اإلهالك

الحصار بالطريقة
التي يطبقها الكيان
الصهيوني إذالل ومهانة
للشعب الفلسطيني
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به وتختلف املدة باختالف احملبوس قوة وضعفا
والزمان حرا وبردا ففقد املاء في احلر ليس كهو
في البرد وكذا يلزمه القود إن سبق له جوع أو
عطش وكانت املدتان تبلغان املدة القاتلة وعلمه
احلابس ملا ذكر .
وه��ذه اجل��رمي��ة ال�ت��ي ينفذها الصهاينة بحق
شعب غ��زة تعد ص��ورة من ص��ور جرائم اإلبادة
اجلماعية ف��ي نظر ال�ق��ان��ون ال��دول��ي املعاصر
حسب م��ا ج��اء ف��ي اتفاقية األمم املتحدة ملنع
جرمية اإلبادة اجلماعية التي اعتمدت وعرضت
للتوقيع والتصديق أو لالنضمام بقرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة في  9كانون األول/ديسمبر
 ،1948وك��ان بدء نفاذها في  12كانون األول/
يناير 1951؛ حيث ج��اء ف��ي امل ��ادة الثانية من
ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ص��ور اإلب� ��ادة اجل�م��اع�ي��ة على
الوجه التالي« :في هذه االتفاقية ،تعني اإلبادة
اجلماعية أيا من األفعال التالية ،املرتكبة على
قصد التدمير الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية
أو اثنية أو عنصرية أو دينية ،بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من اجلماعة( ،ب) إحلاق أذى
جسدي أو روحي خطير بأعضاء من اجلماعة(،ج)
إخضاع اجلماعة ،عمدا ،لظروف معيشية يراد
بها تدميرها امل��ادي كليا أو ج��زئ�ي��ا(،د) فرض
تدابير تستهدف احل��ؤول دون إجن��اب األطفال
داخل اجلماعة( ،هـ) نقل أطفال من اجلماعة،
عنوة ،إلى جماعة أخرى».
فهذا النص بكامل صوره ينطبق على ما تقوم به
إسرائيل في حق أهل غزة .
ثانيا :في احلصار بالطريقة التي يطبقها الكيان
الصهيوني إذالل ومهانة للشعب الفلسطيني قد
تكون أعظم مما يحدث في املواجهة العسكرية،
فلنا أن نتصور أمة أو شعبا مينع من الدخول إلى
وطنه أو اخل��روج منه إل��ى غيره ،ومينع الطعام
والشراب والدواء ،بل ومينع احلديث معه ،ويعيش
كما يقول العدو «غزة ال حياة وال موت» فيسمح
بني وق��ت وآخ��ر مب��رور بعض ال�ض��روري��ات كلما
أشرفت غزة على املوت ،وهذه هي املهانة والذل
إن الله ك��رم بني آدم جميعا وك��ان من مظاهر
تكرميهم أن حملهم في البر والبحر يتحركون
بحرية ،ويتنقلون من أرض ألرض طلبا للطيب
من ال��رزق ،وي��وم أن يحرم اإلنسان من مظاهر
التكرمي التي منحها الله إي��اه فيجب عليه أن
يجاهد حتصيال لها.
ثالثا :احلصار املفروض على غزة هو من قبل
عدو محتل غاصب لألرض ،وذريعته في احلصار
داحضة وسخيفة ،فهو ال يريد رفع احلصار إال
إذا سقطت حكومة ح�م��اس أو اع�ت��رف��ت بحق
الكيان الصهيوني في اغتصاب األرض واالعتداء
على الفلسطينيني ف��ي أي وق��ت ،وأخ �ي��را فتح
املعابر مقابل إطالق سراج اجلندي الصهيوني
«شاليط» ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تعج فيه معتقالت
العدو بآالف األسرى من الفلسطينيني الذين ال

ذنب لهم إال أنهم يدافعون عن حقهم في احلياة
وط��رد املغتصبني  ،ف��إن لم تذعن حماس لهذه
الطلبات فهي ومن يوافقها من احلركات إرهابية
 ،ولست أدري بأي منطق يرى البعض من الذين
يسمون أنفسهم حكماء وعقالء أن على حماس
اإلذع ��ان ل�ش��روط الرباعية  ،وت��رك املغتصبني
يتجولون بحرية ف��ي األراض ��ي التي اغتصبها
العدو بينما أصحابها يعيشون في مالجئ في
هذا البلد أو ذاك؟؟
واجب األمة في رفع احلصار:
نظرا لآلثار التي يخلفها احلصار على أي شعب
محاصر فقد اعتبر الفقهاء أن حصار أي بلد
مسلم من احل��االت التي يتعني فيها اجلهاد أي
يصبح اجل �ه��اد ف��رض ع�ين ال يحتاج إل��ى إذن
أصحاب اإلذن .
ومما ورد في ذلك ما قاله البهوتي احلنبلي في
حاالت فرضية اجلهادَ { :و َم ْن َح َ
الص َّف مِ ْن
ض َر َّ
َ
َ
أَ ْهلِ َف ْر ِ
ص َر بَل َدهُ
صرِ َع ُد ٍ ّو أو ْ َح َ
ض الجْ ِ َهادِ أَ ْو َح ْ
احتَا َج إلَيْهِ بَعِ ي ٌد فِ ي الجْ ِ َهاد ِأَ ْو تَقَابَ َل
َع � ُد ّ ٌو أَ ْو ْ
استَنْ َف َرهُ َم ْن لَ ُه
ال َز ّْحفَان المْ ُ ْس ِل ُمو َن َوالْ ُك َفّا ُر أَ ْو ْ
صا َر الجْ ِ َها ُد
اس ِتنْفَا ُرهَُ ,ولاَ ُع ْذ َر تَ َع نَّ َ
ي َعلَيْهِ َ ْ
أيَ :
ْ
ض َعينْ ٍ َعلَيْهِ } (اآليه )5:وفي نص آخر يظهر
َف ْر َ
فيه سقوط إذن ال��وال��د وال��دائ��ن ونحوهما في
اَّ
ي َعلَيْهِ الجْ ِ َها ُد
حالة تعني اجل�ه�
�اد{:إل أَ ْن يَتَ َع نَّ َ
�ص� ِ ّ
لحِ ُ ُ
اس ِتنْ َفارِ
ضورِ ال� َّ
�ف ,أَ ْو َح ْ
صرِ الْ� َع� ُد ِ ّو ,أَ ْو ْ
َ
الإْ ِ َم ِام لَ ُه َونَ ْحوِ ِه َف َي ْسق ُ
ُط إ ْذنُ ُه َما َو ِإ ْذ ُن َغرِ ٍمي; لأِ ّنَ ُه
ض َعينْ ٍ َوتَ ْر ُك ُه َم ْع ِص َي ٌة} (اآليه)6:
يَ ِصي ُر َف ْر َ
فالواضح م��ن النص املتقدم :أن حالة حصار
ال �ع��دو ل�ب�ل��د ال تختلف ف��ي احل �ك��م ع��ن حالة
االحتالل ،أو القتل ونحوهما من حاالت العدوان
التي يجب فيها الدفع.
وهذا النص يؤكد أن جميع ما تقوم به الفصائل
اجل�ه��ادي��ة م��ن دف��ع ل�ل�ع��دوان ب��أي وسيلة تراها
مناسبة وحسب ما يتيسر لها هو حق شرعي
أص �ي��ل  ،وف ��ي م�ق��اب��ل ذل ��ك ي�ت�ع�ين ع�ل��ى األمة
كلها أن تشارك مشاركة إيجابية في مساندة
ودع��م الفصائل اجلهادية رفعا للحصار وإزالة
لالحتالل كله ،وهذه املشاركة اإليجابية ال تنطلق
م��ن ب��واع��ث إنسانية فقط ب��ل قياما بالواجب
الشرعي  ،وأخلص بعضا من صور هذه املشاركة
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الواجبة فيما يلي:
أوال :وجوب تقدمي الدعم املادي باختالف صوره
وأشكاله مب��ا فيها ال�س�لاح للدفاع ع��ن النفس
واسترداد احلقوق املسلوبة .
وما يقدم ليس من قبيل التعاطف اإلنساني بل من
قبيل القيام بفرائض ال��دي��ن ،وه��و ف��رض اجلهاد
باملال الذي يأخذ نفس أحكام اجلهاد بالنفس كما
قال اجلصاص الفقيه احلنفي املعروف في قوله
تعالى { :وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل
ال �ل��ه} « :ف��أوج��ب ف��رض اجل �ه��اد ب��امل��ال والنفس
جميعا ,فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو
ضعيف ال يصلح للقتال فعليه اجلهاد مباله بأن
يعطيه غيره فيغزو به ,كما أن من له قوة وجلد,
وأمكنه اجلهاد بنفسه كان عليه اجلهاد بنفسه ,وإن
لم يكن ذا مال ويسار بعد أن يجد ما يبلغه ,ومن
قوي على القتال ,وله مال فعليه اجلهاد بالنفس
واملال ,ومن كان عاجزا بنفسه معدما فعليه اجلهاد
بالنصح لله ولرسوله بقوله{ :ليس على الضعفاء
وال على املرضى وال على الذين ال يجدون ما ينفقون
حرج إذا نصحوا لله ورسوله }» (اآليه)7:
وق ��ال ال��زي�ل�ع��ي ف��ي تبيني احل �ق��ائ��ق« :وأح���وال
ال�ن��اس مختلفة فمنهم م��ن ي�ق��در على اجلهاد
بالنفس وامل��ال ،ومنهم من يقدر بأحدهما وكل
ذلك واج��ب لقوله تعالى{ :وجاهدوا بأموالكم
وأنفسكم} وقوله{ :إن الله اشترى من املؤمنني
أنفسهم وأموالهم ب��أن لهم اجلنة يقاتلون في
سبيل الله فيقتلون ويقتلون} (اآليه)8:
واستنكر ابن القيم تناقض بعضهم في أحكامهم
فيقول في هذا املعنى «من أوجب على العاجز
ببدنه أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه ولم
يوجب على املستطيع مباله أن يخرج ما يجاهد
به الغير  :فقوله ظاهر التناقض» (اآليه. )9:
وفي املوسوعة الفقهية «يجب على املسلمني أن ال
يعطلوا اجلهاد في سبيل الله ,وأن يجهزوا لذلك
الغزاة مبا يلزمهم من عدة وعتاد وزاد ,لقول الله
تعالى{ :وأنفقوا في سبيل الله وال تلقوا بأيديكم
إلى التهلكة} وقوله عز وجل { :وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم
الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله

فضح الكيان الصهيوني
إعالميا بتسليط الضوء
على جرائمه وتوثيقها،
ونشرها بين الجميع
مسلمين وغير مسلمين
ي��وف إليكم وأنتم ال تظلمون} وجتهيز الغزاة
واجب املسلمني جميعا ,حكاما ومحكومني ,وهو
من أعظم القرب لقول النبي صلى الله عليه
وسلم{ :من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا
} (اآليه. )10:
وإذا ك��ان تقدمي ال��دع��م أله��ل غ��زة احملاصرين
ض��رب��ا م��ن ض ��روب اجل �ه��اد ب��امل��ال ل��دف��ع حالة
احلصار  ،ف��إن ثمة واجبا آخ��ر يقع على عاتق
الدول والشعوب املجاورة لغزة وهو واجب القيام
بحقوق اجل��وار ،وكما أن للفرد جيرانا فللدول
جيران وللمدن جيران  ،وليس اجلار هو اجلار
األول بل أوصله البعض إلى أربعني ،وقد نفى
النبي صلى الله عليه وسلم اإلميان عن جيران
يتمتعون ويأكلون ويشربون ولهم جيران معدومون
وهو يعلمون ذلك ،فأخرج احلاكم في املستدرك
عن عائشة رضي الله عنها أن رس��ول الله [
ق��ال« :ليس باملؤمن ال��ذي يبيت شبعانا وجاره
جائع إلى جنبه»
ثانيا :تقدمي الدعم املعنوي واملتمثل في تكثيف

االت �ص��االت الشخصية ب��أه��ل غ��زة ،والرسائل
البريدية ،والتلفزيونية ،وكتابة املقاالت ،والدعاء،
واملسيرات وغير ذلك من هذه املظاهر التي ترفع
من روحهم املعنوية ،ويجب أال نقلل من أثرها .
وفي املقابل يجب اإلنكار بالطرق الشرعية على
بعض الكتاب واإلعالميني ونحوهم ممن يتفقون
مع العدو الصهيوني في رؤيته وقراراته تصفية
حلسابات سياسية أو طلبا ملغنم ،أو خوفا من
أن تصيبهم دائ ��رة ،ف�لا نترك مقالة وال خبرا
إال ونعلق عليها ردا لها ودح�ض��ا مل��ا فيها من
افتراءات ،وهذا باب سهل ميسور لكل منصف
إذا أراد أن يكون له دور فاعل في هذه األزمة .
وال نقلل من قيمة الكلمة ،فشطر الكلمة التي
تعني على قتل مسلم حتجب صاحبها من رحمة
ال�ل��ه ،ففي املقابل م��ن أع��ان على إح�ي��اء نفس
بشطر كلمة شملته رحمة الله عز وجل .
ثالثا :عدم التردد في كسر احلصار بأي طريق
يتيسر لتوصيل االحتياجات الالزمة ألهل غزة
ردا على إغالق املعابر الرسمية .
رابعا :فضح الكيان الصهيوني إعالميا بتسليط
الضوء على جرائمه وتوثيقها ،ونشرها بني اجلميع
مسلمني وغير مسلمني ،وترديدها بني األوالد
والناشئة ،وفي اخلطب وال��دروس ،وفي املراكز
الثقافية املختلفة ،وإقامة الندوات واملؤمترات
مع استخدام املصطلحات الصحيحة ،كما يجب
فضحه قضائيا برفع الدعاوى القضائية أمام
جهات االختصاص احمللية واإلقليمية والدولية.
خامسا :عدم التعامل مع العدو الصهيوني بأي
وج��ه من وج��وه التعامل ،ومقاطعة ال��دول التي
تشاركه وتدعمه ،فال يعقل شرعا وال عقال أن
يقوم العدو الصهيوني بذبح أطفالنا ونسائنا
وشيوخنا وي�ه��دم بيوتنا وم��دارس�ن��ا ومساجدنا
ف� ��وق رؤوس� �ن ��ا وم� ��ع ذل� ��ك ي��ص��در ل ��ه الطعام
وال�ش��راب ،وال��وق��ود ،ومتتلئ احمل�لات التجارية
للدول اإلسالمية ببضائعه من مالبس ،وأجهزة
كهربائية ،وأغذية وغيرها ،وهذا واجب يحتاج
إل��ى تأصيل ش��رع��ي وب��راه�ين سنوضحها في
مقالة أخرى إن شاء الله .
أسأل الله أن يكشف البالء والكرب عن كل مكروب
ومبتلى إنه على كل شيء قدير ،وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إيران وسعت دائرة جتسسها على دول اخلليج
لتمتد ألهداف استراتيجية في مصر

شبكات التجسس
اإلسرائيلية-
اإليرانية تحاصر
العالم العربي

الفرقان  -القاهرة  /مصطفى الشرقاوي
لم ُ
1948جهدا في محاوالت
تأل الدولة العبرية منذ تأسيسها عام
ً
زرع شبكات جتسس لها في عدد كبير من ال��دول العربية ومن بينها
مصر؛ إدراكا منها أن اإلطالع على كم كبير من املعلومات حول طبيعة
األوضاع السياسية واالستراتيجية في هذه البلدان هو السبيل املهم
للحفاظ على أمنها وضمان بقاء كيانه داخل محيط عربي يضمر لها
العداء ويتحني إللقائها في البحر إذا أتيحت له الفرصة.
وعملت إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة لنشر
شبكات التجسس ف��ي مصر وك��ان��ت أولها
وأك�ث��ره��ا إث��ارة للجدل شبكة «الف ��ون» التي
اعتمدت على جتنيد عشرات من اجلواسيس
من أبناء الطائفة اليهودية عملوا على إشاعة
اضطرابات وتفجير مقر مكتب االستعالمات
األمريكية في اإلسكندرية في ع��ام ،1954
وهي الشبكة التي استطاعت مصر تفكيكها
وكانت من أول األسباب التي دفعت القاهرة

لتفعيل ج �ه��از امل �خ��اب��رات ال�ع��ام��ة املصرية
وتنشيطه ،ولم ينته األم��ر بالطبع باكتشاف
السلطات املصرية ،لشبكة جتسس قادها
«إيالن تشامي جرابيل» ،بتهمة التجسس على
مصر ونقل معلومات عن أج��واء البالد بعد
الثورة ،وإحداث الفتنة الطائفية ومتت إحالة
القضية لنيابة أمن الدولة العليا.
وتوالت خالل هذه العقود موجات التجسس
ال�ص�ه�ي��ون��ي ع�ل��ى م�ص��ر س���واء ت���ورط فيها

دبلوماسيون أجانب أم رعايا غربيون كانت
ال�ق��اه��رة تنزل بهم أقسى العقوبات ومنها
أح �ك��ام ب��اإلع��دام ط��ال��ت ف��ي األغ �ل��ب األعم
م��واط �ن�ين م �ص��ري�ين ،ورغ� ��م ذل ��ك واصلت
إسرائيل مساعيها الخ�ت��راق األم��ن القومي
املصري خالل املواجهات العسكرية مع مصر
في حربي 1967و 1973سع ًيا إلحل��اق أكبر
ق��در م��ن ال�ض��رر مبصر وتقزميها سياس ًيا
واقتصاد ًيا وعسكر ًيا.
وواصلت إسرائيل زرع اجلواسيس باعتباره
نهجا دائ ًما للكيان الصهيوني على الدوام،
ً
إال أن م��وج��ة التجسس ت�ص��اع��دت حدتها
ضد مصر رغم توقيع البلدين على اتفاقية
ال �س�لام وإن �ه��اء ح��ال��ة احل��رب كما ي��ؤك��د د.
ع��اص��م ال��دس��وق��ي أس �ت��اذ ال�ت��اري��خ احلديث
بجامعة حلوان في مصر وال��ذي أوض��ح أن
الكثيرين منّوا أنفسهم بقطف ثمار السالم
الزائف مع إسرائيل ،ومع هذا لم يفوت هذا
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الكيان غير الشرعي فرصة الستخدام هذا
السالم املزعوم ستاراً للتجسس على مصر
التي يصنفها على أنها عدوه األول في الشرق
األوسط.
وأوض��ح د .عاصم أن حبر معاهدة السالم
عام  1979لم يكن قد جف حتى استطاعت
مصر تفكيك شبكة جواسيس ت��ورط فيها
ض��اب��ط م �خ��اب��رات إس��رائ �ي �ل��ي ي��دع��ى «أبو
ش��ري��ف»؛ حيث مت جتنيد اجل��اس��وس عامر
سلمان وهو بدوي من سيناء عام  1982وظل
يعمل لصالح املخابرات اإلسرائيلية أكثر من
 10سنوات حتى ضبط وحكمت عليه محكمة
العريش بالسجن مدى احلياة.
أبرز احملطات
ويؤكد الدسوقي أن مرحلة التسعينيات قد
ش �ه��دت أك �ث��ر ح�ق��ب التجسس اإلسرائيلي
على مصر وال سيما بعد توقيع اتفاق أوسلو
 1993حتى وصول نتنياهو لسدة السلطة في
خصوصا في ظل
إسرائيل وال��دول العربية
ً
تراجع احملاذير املفروضة على سفر الرعايا
املصريني إلى إسرائيل ،مشي ًرا إلى أن قضية
إلقاء األجهزة املصرية القبض على الرقيب
السابق بسالح البحرية عبد املنعم عبد امللك
الذي حكم عليه باملؤبد كانت حلقة في مسلسل
التجسس ت�ل�اه ب�ع��د ف �ت��رة تفكيك األجهزة
األمنية لشبكة جتسس إسرائيلية جديدة كان
بطلها هذه املرة اجلاسوس اإلسرائيلي عزام
عزام الذي كان يعمل مدي ًرا ملصنع إسرائيلي
مصري مشترك للنسيج في القاهرة ،وهي
املرة التي استخدم فيها التطبيع االقتصادي
كقناة للتجسس على مصر واستمرت هذه
األزم��ة لسنوات ع��دة حتى أص��در الرئيس
املخلوع حسني مبارك قرا ًرا باإلفراج عنه.
ستار اقتصادي
وأش��ار إلى أن قضايا التجسس اإلسرائيلية
استمرت ضد مصر وامتدت ملنشآت حيوية
مصرية ومنها هيئة الطاقة ال��ذري��ة؛ حيث
سعت إسرائيل لالطالع على جميع أسرار
البرنامج النووي عبر جتنيد أحد الباحثني
ف��ي امل��رك��ز وي��دع��ى ش��ري��ف الفياللي الذي

حوكم باإلشغال الشاقة املؤبدة ،وبعد أشهر
ع��دة ألقت السلطات املصرية القبض على
شبكة جتسس إسرائيلية ،ومت اعتقال أربعة
أعضاء بهذه الشبكة وكان من بني املعتقلني
ط��ارق عبد ال��رازق املسؤول بإحدى شركات
الهاتف النقال.
ويالحظ من هذا السرد التاريخي أن الدولة
العبرية لم تترك مجاالً للتجسس على مصر
إال وع�م�ل��ت ع�ل��ى احل �ص��ول ع�ل��ى معلومات
ح �س��اس��ة ب �ش��أن��ه ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق بالنواحي
السياسية واالقتصادية والعسكرية أو حتى
الزراعية والسياحية ،فالدولة العبرية ورغم
توقيعها على معاهدة السالم مع مصر إال إنها
اع ّدن القاهرة دائ ًما العدو اللدود لها ،ونظرت
ملعاهدة السالم باعتبارها خيا ًرا مؤقتًا قد
ينتهي في أي توقيت لتشتعل املواجهة بينها
وبني مصر مؤيدة من بعض الدول العربية.
ب��ل إن إسرائيل استخدمت جميع الوسائل
ف��ي ال�ت�ج�س��س ض��د ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ومنها
سوريا ولبنان وال�ع��راق ،وجنحت عبر جهاز
استخباراتها في تأمني معلومات قيمة أفضت
لتدمير امل�ف��اع��ل ال �ن��ووي ال �س��وري ،ب��ل إنها
جنحت في زرع عمالء لها في جميع املؤسسات
احلساسة في سوريا عبر اجلاسوس األشهر
إيلي كوهني الذي أدت الصدفة الدور األكبر
ف��ي اك�ت�ش��اف ال�س�ل�ط��ات ال �س��وري��ة لقضيته
وإنزال حكم باإلعدام بحقه.
وسائل حديثة
بل إن إسرائيل لم تعتمد في جتسسها على
وسائل غير تقليدية؛ حيث إنها وبحسب اللواء
زكريا حسني اخلبير االستراتيجي واملدير
السابق ألكادميية ناصر العسكرية أطلقت
منذ سنوات القمر الصناعي «أفق  »5بتكلفة
 60مليون دوالر ق��ادر على رص��د حتركات

فضيحة الفون
وقضية إيلي كوهني
وعزام عزام أشهر
العمليات القذرة

اجل�ي��وش العربية ،وأت��اح إلسرائيل إمكانية
احل�ص��ول على ص��ور استخباراتية للمواقع
العسكرية العربية ،كما سيتيح لها متابعة
برامج تطوير الصواريخ الباليستية في دول
إسالمية كبرى كإيران وباكستان.
وي��ؤك��د أن ه ��ذا ال�ق�م��ر ل�ي��س م�ن�ف�ص� ً
لا عن
شبكة األقمار األمريكية للتجسس املوجودة
في منطقة الشرق األوسط البالغ عددها 16
قم ًرا أمريك ًيا؛ ألن هناك تعاو ًنا مخابرات ًيا
غير مسبوق بني أمريكا وإسرائيل ،بل إن هذا
القمر يرصد احتماالت وج��ود برامج إلنتاج
األسلحة النووية ف��ي ال�ع��راق وليبيا وإيران
وباكستان ،كما يخدم ً
أيضا املصالح ويعمل
بالتكامل مع أقمار التجسس األمريكية على
املنطقة.
ويرى أن إسرائيل ستستمر في التجسس على
جميع ال��دول العربية فهي ورغ��م عالقاتها
اإلستراتيجية مع األردن سعت كثي ًرا لتأمني
شبكة عمالء لها في األردن وللحصول على
معلومات إستراتيجية عن دول اخلليج لتحييد
هذه الدول في أي مواجهة عسكرية مع الدول
العربية.
�رج��ا ف��ي اإلق� ��رار ب ��أن إسرائيل
وال ي�ج��د ح� ً
استخدمت بعثاتها الدبلوماسية ورجال أعمالها
ومشروعاتهم في أكثر من دولة عربية كستار
للتجسس ،باعتبار أن املواجهة حتمية بينها
وبني دول اجلوار العربي؛ مما يفرض على مصر

عمالء إسرائيل ينتشرون في
أغلب الدول العربية «وأفق
 »5أتاح لها الفرصة لرصد
حتركات اجليوش العربية
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وال��دول العربية مراجعة اتفاقياتها السياسية
واالق�ت�ص��ادي��ة م��ع إس��رائ�ي��ل وع��دم توفير أي
مجال الختراق األمن القومي العربي.
حرب باردة
ف �ي �م��ا ي���رى ال� �ل ��واء ح �س��ام س��وي �ل��م اخلبير
االستراتيجي أن محاوالت إسرائيل لم تتوقف
للتجسس على مصر والدول العربية ،الفتا أن
كل ما فعلته اتفاقية «السالم» هذه بني مصر
وإسرائيل ،هو نقل احل��رب من ساخنة إلى
ب��اردة ،فاتفاقية كامب ديفيد وما جرته في
ذيولها من تطبيع بني مصر واألردن والدولة
الصهيونية لم مينعا الصهاينة من استهداف
الدولتني وغيرهما وجعلها على رأس سلم
أولويات املخابرات الصهيونية.
وأض��اف لقد جت��اوز عدد جواسيس املوساد
الذين مت جتنيدهم وال��دف��ع بهم نحو مصر
والدول العربية مئات اجلواسيس ،موضحا أن
التجسس سيستمر؛ ألن اليهود ال يثقون في
أحد ،حتى وإن كان هو أصدق أصدقائهم ،أي
الواليات املتحدة ،فواشنطن تكشف كل فترة
عن شبكة صهيونية للتجسس عليها ،وهو ما
درسا لنا كعرب أن نعيد النظر في طبيعة
يعد ً
عالقتنا معها.
وأش ��ار إل��ى أن إس��رائ �ي��ل جل��أت ف��ي الفترة
األخيرة لتجنيد جواسيس مزدوجي اجلنسية
لتورط دوالً أخ��رى معها وتنكر دوره��ا ،كما
ح��دث ف��ي قضية اغ�ت�ي��ال امل�ب�ح��وح ف��ي دبي

وشبكة إي�لام ج��راب�ي��ل ،مشيراً إل��ى أن هذا
األس �ل��وب تتبعه أج �ه��زة األم ��ن اإلسرائيلية
وخاصة املوساد ،مضيفاً أن إسرائيل لم ترسل
وال سيما للدفاع عن اجلاسوس حتى اآلن في
محاولة منها للتخلص من مسؤوليتها عنه.
غزو فضائي
بل إن إسرائيل سعت لالستفادة من الثورة
اإلعالمية التي يشهدها العالم العربي ،فعملت
على توثيق صالتها ب�ع��دد م��ن الفضائيات
وم�ح��اول��ة جتنيبها ل�ف�ت��رات؛ خشية أن تقع
ضحية لتحريض هذه الفضائيات عبر تقدمي
منح وإن ك��ان بشكل غير مباشر ل�ع��دد من
العاملني ومقدمي البرامج بهذه الفضائيات
للتدريب في مؤسسات إعالمية غربية تتولى
تكريس ن��وع م��ن ثقافة ال�س�لام ل��دى هؤالء،
وتبني ال��دع��وات للتعايش السلمي بني دول
املنطقة  ،بل إن العالقات الوثيقة بني إسرائيل
وهذه الفضائيات ترجمت في الظهور املكثف
ملسؤولني إسرائيليني في اختراق واضح لقرار
وزراء اإلعالم العرب بعدم التطبيع اإلعالمي
مع الكيان الصهيوني؛ مما عزز من اتهامات
بأن عدي ًدا من الفضائيات العربية واملصرية
تتلقى متوي ً
ال إسرائيل ًيا ما تتبناه من مواقف
راغبة في نشر فوضى خالقة وال��دف��اع عن
التطبيع مع الدولة العبرية.
مخطط مشبوه
وإذا كان قيام إسرائيل بالتجسس على الدول
العربية يبدو طبيع ًيا فإن األمر الغريب ج ًدا
حال ًيا يتمثل في إعالن السلطات املصرية عن
إلقاء القبض على الدبلوماسي اإليراني قاسم
احلسني الذي وجهت له تهمة جمع معلومات
عن املؤسسات االقتصادية والعسكرية من
خالل زرع خاليا تعمل على تنفيذ مخططات
احلرس الثوري اإليراني بالقاهرة ،وذلك عقب

ث��ورة  25يناير ،رغم أن هذه الفترة شهدت
ع�لاق��ات البلدين ت �ط��و ًرا ك�ب�ي� ًرا ،ب��ل حتدث
بعضهم ع��ن إم�ك��ان�ي��ة اس�ت�ئ�ن��اف العالقات
الدبلوماسية ب�ين ال��دول�ت�ين ،ولكن يبدو أن
هذه القضية ستعيد عالقات البلدين للمربع
األول وستحبط محاوالت تطبيع العالقات
بني البلدين.
تعزيز النفوذ
وي��زي��د م��ن ح�ج��م ال �ت��وت��ر م��ا أث�ب�ت�ت��ه جهات
التحقيق من مساعي إيران لتجنيد عمالء لها
في أغلب املؤسسات املصرية ،والتأكيد أن
مهمة الشبكة لم تقتصر على جمع معلومات
عن مصر فقط بل السعي لتكرار السيناريو
نفسه في اململكة العربية السعودية ،وهو ما
يجعل هناك حاجة لإلجابة عن تساؤل حول
أس �ب��اب ق�ي��ام إي ��ران بالتجسس على مصر
والسعودية ،واإلجابة ببساطة كما يؤكد د.
وحيد عبد املجيد اخلبير واحمللل السياسي:
أن إي��ران تسعى منذ سنوات لتعزيز نفوذها
في عدد من الدول العربية من ثم فإن سعيها
للحصول على معلومات استراتيجية عن
مصر يبدو طبيع ًيا الفتًا إلى أن إيران تسعى
لفرض نفسها كقوة إقليمية مهمة في املنطقة
وهي تدرك أن وجود مصر قوية بعد الثورة
قد يحول دون حتقيق هذا األمر.
ولفت إلى أن إيران تستهدف إضعاف القوى
ال�ع��رب�ي��ة التقليدية م�ث��ل م�ص��ر والسعودية
باعتبار أن مصر مؤهلة بعد الثورة الستعادة
بريق العمل العربي املشترك ،كما أن وقوف
السعودية ضد محاوالت إيران الهيمنة على
البحرين قد أزعج إيران بشدة باعتبار أن إيران
ال ميكن أن حتقق أهدافها االستراتيجية إال
بإضعاف الدولتني والعمل على نشر مذهبها
ف��ي ب�ل��دان اجل��وار وه��و أم��ر م��رف��وض جملة
وتفصي ً
ال.
ورأى أن هناك صعوبة في احلديث عن فتح
صفحة ج��دي��دة م��ع إي��ران م��ن جانب العالم
العربي للعالقات م��ادام��ت ل��م تتخذ قرارا
إستراتيج ًيا بوقف التدخل في ش��ؤون دول
اجلوار العربي.
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تونس اخلضراء التي شبت
فيها نيران الغضب والكرامة
في نفوس شعبها الباسل ثأر ًا
لكرامة الشاب املتعلم واملثقف
محمد بوعزيزي الذي لم
يتحمل صفعة على خده من
شرطية تونسية بحجة عدم
استخراج ترخيص لعربة يبيع
عليها اخلضراوات
في مواجهة لشبح
البطالة والفقر
فأشعل في نفسه
النار (نرجو أن
يرحمه ربه ويغفر
له) ،ليتحول الشعب
بعدها إلى جمرة
حمراء على ظالم
مستبد وعائلة فسدت
في حكمها فأنهكت
الدولة وأفقرتها ،وفي
ساعة املواجهة سقط
النظام غير متحمل جمرة
الغضب ليفر هارب ًا تارك ًا
الشعب ومصيره.

استعداد ًا
لالنتخابات
الرئاسية

الشباب
التونسي:

نؤيد حكم ًا إسالمي ًا
معتد ًال
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رسالة تونس :حامت محمد عبدالقادر
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إنها تونس العربية  ،األفريقية  ،اإلسالمية
ذات الطبيعة الساحرة واخلضرة التي حتيط
بها م��ن ك��ل ج��ان��ب؛ ل��ذا أطلق عليها تونس
اخلضراء.
ف��ي مهمة صحافية قضيت ف��ي تونس
ساعات ع��دة ،وم��ن ش��ارع احلبيب بورقيبة
أه��م وأش�ه��ر ال �ش��وارع بالعاصمة التونسية
وأجملها ،ك��ان لنا ه��ذه اجلولة في الشارع
ال ��ذي ش�ه��د امل��واج �ه��ة العنيفة م��ع الشعب
التونسي –أثناء ث��ورت��ه  -وم��ن أم��ام وزارة
الداخلية التي ما زال��ت حتاصرها دبابات
األم��ن الوطني التونسي ومدرعاته ونصبت
األسالك الشائكة حولها.
رأينا الهدوء يحيط باملدينة ،إال أن رائحة
االح�ت�ج��اج��ات م��ا زال ��ت تنتشر ف��ي املكان،

واحلديث ال ينقطع ،واآلمال واحلذر يتبادالن
حديث الناس ،فبالرغم من سقوط بن علي
وأسرته وعودة الهدوء إال أنه برواية التونسيني
هدوء حذر  ،فما زالت هناك عمليات يقوم
به بعض اخلارجني على القانون من سرقة
وتعرض في الطريق..إلخ ،وأكبر دليل على
ذلك التوترات األمنية األخيرة التي انفجرت
بعد تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات
ال��راج�ح��ى ب��وج��ود حكومة ظ��ل ت��دي��ر شؤون
احلكم في تونس ب��إش��راف موالني للرئيس
املخلوع بن علي ،إال أن الوزير األول (رئيس
ال��وزراء) الباجي قائد السبسي رأى أن هذه
التصريحات مجرد أكاذيب ،متهماً أطرافاً
سياسية بأنها وراء هذه االضطرابات.
وم��ن ناحيته شكك الشيخ راش��د الغنوشي،

رئيس حزب النهضة اإلسالمي في مصداقية
حكومة السبسي (االنتقالية) ،مؤكداً على أن
اجليش هو الدعامة الوحيدة التي تقوم عليها
تونس بعد ثورتها ضد الفساد والقهر الذي
عاناه الشعب طيلة  23عاماً.
وي�ت�خ��وف ال�غ�ن��وش��ي م��ن ال��وض��ع ف��ي تونس
ال��ذي وصفه باخلطير  ،وخصوصاً تعامل
الشرطة التونسية مع التظاهرات األخيرة
التي رأى أنها وحشية وشديدة القسوة ،وأنه
ق��د ف��ات الشرطة م��ا ح��دث م��ن تغيير وأن
من حق الشعب التونسي التعبير عن رأيه،
وأوضح الغنوشي أن رسالة حزبه تتمثل في
جن��اح املرحلة احلالية ف��ي تونس لالنتقال
من نظام بوليسي ديكتاتوري إلى نظام أكثر
حرية ملمارسة الشعائر واحلرية التي تتفق مع

ما النقبله وجود قيادات
من العهد السابق في
الحكومة الحالية
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الشريعة الغراء.
على أي حال نال التونسيون حريتهم التي ال
رجوع عنها .
وعندما قررت احلديث مع عدد من الشباب
التونسي ع��ن األح���وال بعد ال�ن�ظ��ام السابق
والتفكير ف��ي املستقبل ف��وج�ئ��ت بترحيبهم
الشديد واالنهمار في احلديث وبدوا وكأنهم
م�ح�ل�ل��ون س�ي��اس�ي��ون وق��ال��وا إن �ه��م ألول مرة
يتحدثون للصحافة.
وكانت املفارقة التي تستحق الوقوف عندها
لتأملها حني سألتهم هل كانوا يتوقعون أن
تكون مصر هي احملطة الثانية لتغيير النظام
بعد ثورة تونس ،فأجمع كل من حتدثت إليه
على النفي ،بل كانوا يتوقعون اجلزائر ،وحني
سألتهم عن موقفهم من حكم إسالمي كانت
اإلجابة باإلجماع على املوافقة ولكن أن يكون
معتدالً  ،فتونس في األساس دولة إسالمية.
والتفاصيل في السطور التالية:
س��أل��ت رف�ق��ة امل �ن��اع��ي ،وه��ي ت�ع�م��ل باملعهد
املؤهل للشرطة النسائية بعد املرحلة الثانوية،
ع��ن ال �ث��ورة ال�ت��ون�س�ي��ة ف �ق��ال��ت :ن�ح��ن اجليل
الصاعد في تونس من بعد حكم زين العابدين
بن علي ،ولم نكن نتوقع أبداً قيام هذه الثورة
نظراً للحكم االستبدادي والقمعي طوال 23
سنة حكمنا فيها «بن علي».

وتضيف  :تونس اليوم تعيش مرحلة تاريخية
صعبة ولكن نتوقع ح��دوث قفزة ف��ي جميع
القطاعات ومناحي احل�ي��اة ،ولدينا ثقة في
احلكومة احلالية ،إال أننا منانع وجود وزراء
كانوا من نظام زين العابدين بن علي.
وعن نظام احلكم في تونس وأفضل النظم
التي يريدها الشعب التونسي ي��رى ك��ل من
محمد ش��ام��خ ورف �ق��ة امل�ن��اع��ي أن العلمانية
ظلت حتكم تونس منذ عهد الرئيس السابق
ال��راح��ل احل�ب�ي��ب ب��ورق�ي�ب��ة ،ون �ح��ن ف��ي هذه
املرحلة االنتقالية نؤيد حكما إسالمياً معتدال،
وه��ذه املرحلة االنتقالية التي تعيشها تونس
تؤهل حلكم إسالمي وسطي معتدل والسيما
أن احلجاب كان ممنوعاً في عهد «بن علي»
وكذلك الصالة في املساجد في أوقات معينة
لدرجة أنه لو ضبط مواطن يصلي في مسجد
في غير منطقة إقامته يسأل أمنياً ويتم تتبعه،
أيضاً التعليم الديني لم يكن موجوداً  ،فالتعليم
الفرنسي كان هو الغالب واملسيطر في عهد

«بن علي».
ونرجو أن يحكمنا امللتزمون بالدين ولكن
القانون يدعو لالحتكام لصندوق االنتخاب
الذي نأمل أن يفرز األحسن للعباد والبالد.
وي �ق��ول محمد ش��ام��خ :ع ��دت ب�ع��د الثورة
حيث كنت ضمن ثالثة آالف من زمالئي في
الشرطة مفصولني بقرار من الرئيس السابق
زين العابدين بن علي ،ودون سبب ،ونقول لك:
هذه أول مرة نتحدث فيها مع الصحافة  ،فكان
ممنوعا على الشعب احلديث مع الصحف.
يقول محمد أنور شاكر (مهندس)  :لقد مت
حل حزب التجمع بزعامة «بن علي» ،ومعروف
أن السبسي حسب التاريخ من القيادات التي
أسست حلزب التجمع؛ ولذلك فنحن نرفضه
ونرفض كل من كان في النظام السابق .
وأما عن تشكيل حكومة إسالمية في الوقت
ال��راه��ن فنحن نؤيد ه��ذا االجت��اه بشرط أن
تكون حكومة معتدلة وسطية ،ولكن املشكلة
تكمن في قبول الغرب لنا  ،ولكن إذا كانت
حكومة معتدلة مثل النموذج التركي فأظن أن
هذا حل جيد ومقبول.
وعن أوض��اع احلياة والشعب التونسي بعد
الثورة يقول محمد  :الصحافة حتررت كثيراً
وكشفت عن فساد النظام السابق والسيما ما
تعلق بالرئيس زين العابدين بن علي وزوجته
ليلى الطرابلسي وأقاربهما .وعن رأي��ه فيما
يجري في ليبيا املجاورة لتونس ،قال :قد أخذ
منحى آخر بعد أن حمل (ما يطلق عليه) الثوار
السالح فصارت حرباً أهلية وهذا ال نؤيده.
ويختتم محمد كالمه معنا بأن الوضع في
تونس لم يتضح بعد ولم يتم حتى اآلن حتديد
موعد النتخابات الرئاسة في تونس ،إال أن
انتخابات املجلس التأسيسي لوضع دستور
جديد للبالد ستتم في  24يوليو املقبل.
وف��ي ل�ق��اء م��ع ث�لاث فتيات ه��ن  :خديجة
الشماخي (23س �ن��ة) ،وأس �م��اء ص�ب��ري (23
سنة) ،وأروى عيادي (24س�ن��ة) اشتكني من
بطء احلكومة احلالية في اتخاذ القرار ،كما
أن ه�ن��اك مظاهر وب�ق��اي��ا األن�ظ�م��ة القدمية
واألح���زاب السياسية التي كانت مستأنسة
باحلزب احلاكم السابق ،وفي احلكومة احلالية
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تونــــ�س
وزراء من العهد القدمي ،وهذا يتنافى مع ثورة
قام بها الشباب ،فنحن نرى أن الشباب مت
إقصاؤهم من املناصب القيادية فهناك وزراء
أعمارهم  85سنة.
وتواصل الفتيات حديثهن بأن النظام السابق
كبتهم فترة حكمه ومنع الشعب التونسي من
احل��دي��ث ف��ي ال�س�ي��اس��ة ومم��ارس��ة احلرية،
واليوم ال بد أن يتغير املناخ وأن تولد احلرية
بعد ث ��ورة الياسمني ال�ت��ي ق��ام بها الشعب
التونسي وألهمها للشعوب العربية التي تريد
التخلص م��ن حكم طغاتها  ،ولكن لألسف
وبكل صراحة نقول لك :إن املناخ في تونس
اليوم يشوبه اخل��وف وع��دم االستقرار؛ فما
زال��ت األوض ��اع األمنية غير مستقرة ،فكنا
مجموعة م��ن األص��دق��اء جالسني ف��ي أحد
األم��اك��ن ف��ي وس��ط العاصمة وج��اء بعض
األف� ��راد يتلصصون علينا ومينعوننا من
احل��دي��ث ،وه��و م��ا ك��ان ي�ح��دث ف��ي العهد
السابق ،ع�لاوة على ظهور بعض من لهم
أغ��راض سرقة وغير ذل��ك وه��م يظهرون
بالليل ،ويشكلون خ�ط��را حقيقيا .وعن
حجاب املرأة والفتاة التونسية وأنه ظاهرة

ن��ادرة في تونس  ،نفت الفتيات ذلك وقلن :
احلجاب ليس ظاهرة قليلة في تونس ،ورغم
النظام البائد كانت نسبة كبيرة من الفتيات

نشعر بالقلق والتوتر
األمني بعد الثورة ونتخوف
من رجال الشرطة

التونسيات محجبات.
وعن إقامة حكم إسالمي في تونس وافقت
الفتيات الثالث فور انتهائنا من السؤال عن
إق��ام��ة حكم إس�لام��ي ف��ي ت��ون��س ب�ش��رط أن
يكون معتدالً.
وعن توقعاتهن بشأن احملطة الثانية الندالع
التغيرات ف��ي األنظمة العربية بعد تونس،
توقعن أن تكون اجلزائر هي احملطة الثانية
بعد تونس نظراً لتشابه الظروف والعوامل
السياسية وتقارب طبيعة الشعبني  ،إال أنهم
فوجئوا بالثورة املصرية.
ومن املشاهد التي لفتت انتباهنا ونحن في
شارع احلبيب بورقيبة قيام الشباب التونسي
مبا قام به املصريون بتنظيف ميدان التحرير
ودهانه بعد الثورة  ،فقد شاهدنا عددا من
الشباب والفتيات يقومون بتنظيف الشارع
ف��ي اجلهة املقابلة ل ��وزارة الداخلية وجمع
املخلفات منه في مشهد حضاري.
نسأل الله أن يولي على تونس خيارهم ويصلح
ذات بينهم ويؤلف على اخلير واحملبة قلوبهم،
وتعود تونس واحة أمن وأمان واستقرار ونتاج
وتنمية ،ومنوذجا صاحلا يحتذى به.
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تونس دولة عربية إسالمية

32

تقع في شمال القارة األفريقية وهي أصغر
دول ��ة م��ن ح�ي��ث امل�س��اح��ة ب�ين دول شمال
أفريقيا ،يحدها البحر األبيض املتوسط
ش �م��االً وش��رق �اً ،وغ��رب �اً اجل��زائ��ر مبسافة
( 965ك ��م) ،وحت��ده��ا ليبيا م��ن اجلنوب
الشرقي مبسافة ( 459كم).
ونظام الدولة جمهوري بعد استقاللها عن
االحتالل الفرنسي في  20مارس  1956وكان
أول رئيس لها احلبيب بورقيبة الذي مارس
حكما ُ ديكتاتورياً وخصوصاً ضد اإلسالميني
وإطالق حرية بال قيود للمرأة هناك وحقوق
ال نظير لها في العالم العربي وظل حاكماًر
طيلة  31عاماً قبل أن يقفز على احلكم بعد
ذلك الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي
الذي أسقطته الثورة التونسية والتي عرفت

بثورة الياسمني في  14يناير املاضي.
عاصمتها م��دي�ن��ة ت��ون��س ،واالس� ��م الرسمي
ل �ل��دول��ة ه ��و :اجل �م �ه��وري��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ،وتبلغ
مساحتها حوالي  162.155كم ..ويبلغ عدد
السكان حوالي  10ماليني نسمة.
ويقع  %30م��ن مساحة تونس ف��ي الصحراء
الكبرى بينما اجلزء األكبر تربة خصبة موازية
للبحر .وم��ن أه��م امل ��دن ال�ت��ون�س�ي��ة :تونس،
سوسة ،صفاقس ،قابس ،بنزرت ،القيروان،
باجة ،قفصة.
الديانة :اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة وتبلغ
نسبة املسلمني في تونس  ،%98واملسيحيني
 ،%1أما اليهود والديانات األخرى .%1
الطوائف
تعيش في تونس مجموعات عِ رقية محدودة؛

فالع َرب والبربر ميثلون  %98من إجمالي
ع��دد السكان ،واألوروب �ي��ون ميثلون نسبة
 .%1واليهود وغيرهم .%1
أشهر املساجد
مسجد عقبة ب��ن ن��اف��ع وي �ق��ع ف��ي مدينة
ال�ق�ي��روان .ومسجد بن خيرون وه��و أحد
أقدم مساجد القيروان .ومسجد الزيتونة
وه ��و ع��ب��ارة ع��ن ج��ام �ع��ة وم �س �ج��د كبير
مبدينة ت��ون��س ،ويعد ثاني املساجد التي
بنيت في تونس بعد جامع عقبة بن نافع
في القيروان.
وم �س �ج��د ال �ع��اب��دي��ن وي��ق��ع ع �ل��ى مساحة
1200متر مربع ويسع حلوالي  1700مصل
واستغرق بناؤه ثالث سنوات وافتتح في 17
رمضان 1424هـ املوافق  11نوفمبر .2003

أوضاع تحت المجهر!

رحلــــــة نقاهـــــة ..طويلــــة!
وليد إبراهيم األحمد()

على الطاير

اإلجن��از الكبير ال��ذي حققه ح��زب العدالة والتنمية وللمرة
الثالثة على التوالي في انتخابات الرئاسة التركية بقيادة رجب
طيب أردوغان في إجناز لم يسبقه إليه حزب تركي آخر يؤكد
املد اإلسالمي القادم الذي بات يشغل الرأي العام األوروبي،
ويؤكد خوف الواليات املتحدة من تولي اإلسالميني زمام أمور
احلكومات العربية التي أسقطتها الثورات!
وبالتالي إن��زع��اج إسرائيل مما يحدث في املنطقة العربية
بدليل معبر رف��ح ،ول��ن يهدأ لها ب��ال حتى تعود احلكومات
الساقطة لعرشها الذي كان!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

waleed_yawatan@yahoo.com
() كاتب كويتي
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سألني أحد الزمالء اإلعالميني العرب عن حال البلد والسيما
ن��واب مجلس األم��ة بعد خطاب األمير ال��ذي جاء باختصار
ليقول سموه« :بلغ السيل الزبى»!
قلت :ماذا تقصد؟
قال :هل ستستمر لغة االستجوابات في املجلس؟
قلت :طبيعي ستستمر كونها أداة دستورية من حق النواب
تفعيلها متى ما المسوا فسادا هنا أو هناك .
قال :أقصد الشحن النيابي واملهاترات واملظاهرات الشبابية
هل ستستمر؟
قلت :تقصد حالة الفوضى العارمة؟
قال :نعم.
قلت :أثبت ع��دد م��ن ن��واب املجلس املعارضني مسؤوليتهم
عندما أع�ل�ن��وا رفضهم امل�ش��ارك��ة ف��ي اح�ت�ج��اج��ات اجلمعة
املاضية احتراما لنداء األمير.
قال :أي إن الشباب وثورتهم قد هدأت ..؟
قلت :الصحيح أن النواب وثورتهم قد هدأت كونهم هم من
يحرك الشباب ويحمسهم على الهيجان أوالهدوء!..
قال :نستطيع أن نقول األمور اآلن عال العال؟!
قلت :ال تفرح كثيرا فالهدوء مؤقتا بعد اخلطاب وبعد (كم
يوم) ستعود حليمة لعادتها القدمية!
قال :واالستجوابات..؟
قلت :جاهزة لرئيس احلكومة إذا لم يسقط في جلسة طرح
الثقة!
قال :يبدو أنك حكومي..؟!
قلت :وهل وجدتني أثني على احلكومة بني ثنايا ردودي؟
قال :ماذا تريد إذاً؟
قلت :انتهت صالحية حكومتنا ومعها مجلسنا فأداة التفاهم
مشلولة؟
قال .. :وكيف العمل؟
قلت :أضعف اإلميان النيابي أن أستغل صالحياتي الدستورية
داخل قاعة عبد الله السالم الخارجها من دون متثيل وفرد

عضالت وترصد وتصيد لألخطاء ودغدغة لألصوات و...؟
قال :واحلكومة؟
قلت :أن تعمل بثقة وإخالص وتخشى الله سبحانه بعيدا عن
ترضية فالن وعالن وتوزيع الهبات !!
قال :يبدو أنك ناقم على السلطتني !!
قلت :بل قل مستاء من أداء السلطتني والتصعيد املستمر في
لغة اخلطاب املشتركة مقابل بقاء حال البلد من سيئ إلى
أسوأ !
قال :وخطاب سمو األمير ...
قلت :جاء ليهدئ األوضاع ويزيل االحتقان في وقته املناسب؛
فهو والد اجلميع وطاعته واجبه ولوال تدخالت سموه بعد الله
في كثير من املعارك الدائرة بيننا ألصبحنا في خبر كان!
ق��ال :ومتى سينصلح احل��ال وتتحرك ب�لادك��م نحو التنمية
السياسية واالقتصادية واالجتماعية؟
قلت :عندما يأخذ املجلس بيد احلكومة ويغادران البالد معا
في رحلة نقاهة طويلة!...
قال :طويلة!! ...
قلت :طويلة ...حتى تظهر دماء جديدة بعقلية جديدة وبثوب
جديد حتاكي الشعب وتنهض مبقدراته التدغدغ عواطفه
لتخلق أجيال تصطف لهذا أو تصطف مع ذاك !!

33

ال�سلة الإخبارية
خادم الحرمين يقدم
 3ماليين برميل
نفط هدية لليمن
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ق ��دم خ� ��ادم احل��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين امللك
عبدالله بن عبدالعزيز  3ماليني برميل
من النفط اخلام «هبة» لليمن بقيمة 300
مليون دوالر أميركي.
وأوض��ح وزي��ر النفط اليمني أمير سالم
ال�ع�ي��دروس أن ه��ذه الكمية تأتي لدعم
االق�ت�ص��اد الوطني واإلس �ه��ام ف��ي توفير
احتياجات املواطنني وتخفيف معاناتهم
جراء النقص احلاد من املشتقات النفطية
ال���ذي ت��واج �ه��ه ال �ب�لاد ف��ي ظ��ل الوضع
االستثنائي الذي تعيشه اليمن.
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االقتصاد ورقة أردوغان الرابحة
في االنتخابات التركية

فاز رئيس ال��وزراء التركي
رج��ب طيب أردوغ ��ان كما
هو متوقع بفترة والية ثالثة
في االنتخابات البرملانية،
وب���ذل���ك س �ي �ص �ب��ح أجنح
زع� �ي ��م دمي���وق���راط���ي في
تاريخ تركيا ،فما السر إذاً
وراء هيمنة أردوغ��ان على
ال �س��اح��ة ال �س �ي��اس �ي��ة في
تركيا؟
على الصعيد الدولي ينظر
إلى أردوغان باعتباره شخصية صعبة في
كثير من األحيان ،صاحب شخصية دفاعية
وص��ارم��ة ولكن حكيمة في الوقت نفسه،
أما على الصعيد الداخلي فيختلف األمر
مت��ام��ا فتمتلئ ه��ذه الشخصية باحليوية
ومتلك حس الدعابة والسيما عند لقائه
بأنصاره.
وميلك أردوغان «كاريزما» قتالية تلقى قبول
األت��راك س��واء في امل��دن املزدحمة أم في
البلدات األناضولية الصغيرة ،وهو سياسي
كبير جاء ليحكم تركيا وهي متر مبرحلة
انتقالية حتى شبهه بعضهم (مبارغريت
ت��ات �ش��ر) و(ه �ي �ل �م��وت ك� ��ول) و(ميخائيل
غورباتشوف) الذين اتبعوا األسلوب نفسه،

ولكن على الرغم من هذا
القبول تظل هذه الشخصية
صعبة املراس وحادة الطباع
في بعض األحيان.
ورغم الشعبية الكبيرة التي
يتمتع بها إال أن أردوغان
فشل في فترة واليته الثانية
في استقطاب دعم العديد
م��ن الليبراليني واملثقفني
األت� � � ��راك ال� ��ذي� ��ن نظروا
ل��ه ل��وه �ل��ة ب��اع �ت �ب��اره رائد
ال��دمي��وق��راط�ي��ة ال ��ذي أن�ه��ى حكم الدولة
العسكرية التي سيطرت على البالد لفترات
طويلة في القرن العشرين.
ويظل اإلجناز األبرز الذي حققه أردوغان
هو استقرار االقتصاد التركي الذي عانى
لسنوات عديدة دوامة األزمات االقتصادية
ال �ت��ي ت�ع��اق�ب��ت عليه م��ع ارت��ف��اع معدالت
التضخم وأسعار الفائدة وضعف العملة.
أم��ا ال�ي��وم فأصبحت تركيا موضع حسد
دول امل�ن�ط�ق��ة ،ف�ه��ي تتمتع مب �ع��دالت منو
اقتصادية تقترب من مثيالتها في الصني
كما تنافس الشركات التركية بنجاح في
االحتاد األوروبي والشرق األوسط وأفريقيا
وآسيا الوسطى».

مسلمو بريطانيا يطالبون بإجراءات رادعة بعد تزايد تدنيس
مساجدهم ومقابرهم وتخريبها
ط��ال��ب م�س�ل�م��ون ب��ري�ط��ان�ي��ون سلطات
بالدهم باتخاذ إجراءات سريعة للتصدي
ل �ت��زاي��د ت�خ��ري��ب م�س��اج��ده��م وتدنيس
مقابرهم.
وق���ال���ت ص �ح �ي �ف��ة «إن ��دب� �ن ��دان ��ت أون

صنداي» :إن املجلس اإلسالمي البريطاني
دع��ا إل��ى ات�خ��اذ إج ��راءات قوية للتصدي
للهجمات املعادية لإلسالم وسط مخاوف
من عدم اإلبالغ عن جرائم الكراهية ضد
املسلمني.

وأض��اف��ت أن املجلس انتقد التنميط
العرقي للجالية املسلمة في بريطانيا،
وش ��دد على أن األق�ل�ي��ات ه��ي عرضة
 42م��رة أكثر من غيرها لالستهداف
مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب.

أع �ل��ن ال�ب�ن��ك اإلس�ل�ام ��ي للتنمية أن ��ه س�ي�ق��وم بدعم
االقتصاد املصري خالل الثالث سنوات املقبلة من خالل
املساهمة في عدد من مشروعات البنية التحتية.
وقال البنك الذي يتخذ من جدة غرب السعودية مقرا
ل��ه ف��ي ب�ي��ان ل��ه إن رئ�ي��س مجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية أحمد محمد علي سيبحث مع املسؤولني في
احل �ك��وم��ة امل �ص��ري��ة ب��رام��ج وخ �ط��ط م�ج�م��وع��ة البنك
لتمويل التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر
للسنوات ال�ث�لاث املقبلة ،وك��ذل��ك للتوقيع على عدد
من االتفاقيات لتمويل مشروعات اقتصادية وتنموية
مهمة.
وأوضح «أن املجموعة تخطط لدعم االقتصاد املصري
خ�لال األع��وام الثالثة املقبلة من خ�لال املساهمة في
عدد من مشروعات البنية التحتية كالكهرباء والسكك
احل��دي��دي��ة وال �ط��رق والتعليم وامل��وان��ئ وت��وف�ي��ر فرص
العمل واخلدمات االجتماعية ،إلى جانب أن املؤسسات
التابعة ملجموعة البنك ستقوم بجهود مماثلة لدعم
جهود التنمية في مصر.

خطة إسرائيلية لمنع
إعالن دولة فلسطين
ذكرت أسبوعية «دير شبيغل» األملانية أن اخلارجية اإلسرائيلية أعدت
خطة سرية تهدف إلشراك ديبلوماسييها في جميع دول العالم  -وال
سيما األوروبية  -في حملة واسعة تهدف لرفض إعالن قيام الدولة
الفلسطينية عند التصويت عليه خالل اجتماع اجلمعية العامة لألمم
املتحدة في سبتمبر املقبل.
وأض��اف��ت أن خ�ط��ة ت��ل أب�ي��ب ال�ت��ي أرس �ل��ت ف��ي ال�ث��ان��ي م��ن الشهر
اجلاري إلى جميع سفاراتها باخلارج تضمنت مطالبة الديبلوماسيني
اإلسرائيليني بالتواصل مع كبار السياسيني في البلدان التي يخدمون
فيها للتأثير على قرار دولهم باجتاه التصويت في املنظمة األممية ضد
إعالن الدولة الفلسطينية.

مستوطنون متطرفون يحرقون
مسج ًدا في الضفة الغربية
أقدم مستوطنون متطرفون على حرق مسجد بلدة املغير الكبير في
شمال شرق رام الله ،بالضفة الغربية.
وأف��اد شهود عيان بأن ع��ددا من املستوطنني قاموا بإحضار أعداد
كبيرة من إطارات السيارات ووضعوها حول املسجد وأضرموا النار
فيها ،مؤكدا أن أهالي البلدة أخمدوا النيران التي أتت على أجزاء
كبيرة من املسجد.

الكويت قدمت  50مليون
دوالر لدعم الجيش البوسني
أعرب وزير الدفاع البوسني (سلمو تسيتوكيتش) عن تقديره ملوقف
الكويت جتاه الدولة البوسنية واجليش البوسني بصفة خاصة وللدور
الذي أدته في دعم اجليش البوسني منذ بداية تأسيسه.
وأضاف (تسيتوكيتش) خالل لقائه سفيرنا لدى البوسنة والهرسك
محمد فاضل خلف في مقر وزارة ال��دف��اع البوسنية أن��ه يقدر دور
الكويت في مساعدة اجليش البوسني في مراحل تأسيسه األولى من
خالل تقدمي مساعدة مالية وصلت إلى  50مليون دوالر.
وأشاد بالدور الذي تؤديه السفارة الكويتية من أجل الرقي مبستوى
العالقات الثنائية بني البلدين.
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البنك اإلسالمي للتنمية
يدعم االقتصاد المصري
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ظواهر طبيعية

هل الكسوف
غضب أو تخويف
أو ظاهرة طبيعية؟
د .محمد بن خالد الفاضل
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كثر احلديث عن هذا املوضوع في هذه األي��ام ,ونحن حديثو
عهد بخسوف القمر في منتصف محرم ,واستاء الناس كثير ًا
م��ن تصريح ألح��د الفلكيني السعوديني ف��ي إح��دى الصحف
احمللية عندما ق��ال« :وك��ان الناس في املاضي يعتقدون أشياء
ال أساس لها من الصحة ,فكانوا ينسبون هذه الظواهر لغضب
ال ��رب ,إال أن األب �ح��اث العلمية ف��ي العصر احل��دي��ث بينت أن
اخلسوف يحدث عندما تقع الشمس واألرض والقمر جميعها
امتداد واحد »...
على
ٍ
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ولست أسيء الظن بهذا الفلكي  ,وإمنا
أراه اجتهد اجتهاداً مبنياً على اجلهل
باجلانب الشرعي لهذه القضية احملكومة
بعدد من األح��ادي��ث النبوية التي بلغت
أعلى درجات الصحة والقبول؛ فهي في
صحيح البخاري و صحيح مسلم أو فيهما
معاً  ,فال يحسن مبسلم مهما بلغ من
منزلة في علم الفلك أو غيره من العلوم
أن يتجاهل مثل هذه األحاديث حتى ولو
لم يكن يعرف كنهها واملراد منها ,ويكفيه
أنها صادرة عن الرسول [  ,الذي زكاه
ربه بقولهَ { :و َما يَن ِْط ُق َعنِ الْ َه َوى ِإ ْن ُه َو
وحى} (النجم )4،3 :وأوجب
إِال َو ْح ٌي يُ َ
() أستاذ اللغة العربية  -جامعة األمير سلطان

علينا اتباعه واألخ��ذ عنه بقوله تعالى:
{ َو َما آتَا ُك ُم ال َّر ُسو ُل فَخُ ُذوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َعنْ ُه
َفانْتَ ُهوا} (احلشر )7 :أليس الرسول [
فصل لنا أحكام الصالة والزكاة
هو الذي ّ
والصيام واحلج وغيرها ,من حيث العدد
والوقت والكيفية والهيئة وغير ذلك؟ فكيف
نستسلم لهذه األحكام طائعني مختارين في
حياتنا اليومية دون سؤال أو اعتراض أو
افتيات  ,ثم بعد ذلك نفتات عليه ونتجاوز
في أحكام الكسوف واخلسوف ,وقد نُقل
عنه [ أنه ملا كسفت الشمس فزع فزعاً
ش��دي��داً ,ق��ال أب��و موسى ] « :خسفت
الشمس فقام النبي [ فزعاً يخشى أن
تكون الساعة ،فأتى املسجد فصلى بأطول

ٍ
وسجود رأيته قط يفعله ,وقال:
وركوع
قيام
ٍ
ٍ
هذه اآليات التي يرسل الله ال تكون ملوت
أح � ٍ�د وال حل�ي��ات��ه ول �ك��ن ي �خ��وف ال �ل��ه بها
عباده ,فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا
إلى ذكره ودعائه واستغفاره» رواه البخاري
ومسلم .
وق��د بلغ م��ن ف��زع��ه – وه��و أع�ل��م الناس
بربه – أنه أخطأ فلبس رداء بعض نسائه,
كما قالت أسماء – رض��ي الله عنها : -
«فأخطأ بدرع حتى أُدرِ ك بردائه بعد ذلك
« رواه مسلم.
وم� ��ن م �ظ��اه��ر ف��زع��ه – ع �ل �ي��ه الصالة
وال �س�ل�ام , -إط��ال�ت��ه ال �ص�لاة ط ��والً غير
معهود ,مع أنه يأمر بالتخفيف ,قال جابر
رضي الله عنه« :فأطال القيام حتى جعلوا
يخ ّرون» رواه مسلم .
وأكدت ذلك أسماء – رضي الله عنها –
بقولها« :فأطال رس��ول الله [  ,القيام
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ج� ��داً ح �ت��ى جت�ل�ان��ي ال� � َغ � ْ
�ش ��ي ,فأخذت
ق��رب��ة م��ن م��اء إل��ى جنبي فجعلت أصب
على رأس��ي أو على وجهي من امل��اء» رواه
البخاري ومسلم .
وف��ي امل��وض��وع أح��ادي��ث صحيحة أخرى
رواها البخاري ومسلم عن عائشة – رضي
الله عنها  , -وعن أبي بكرة  ,وعن أسماء
وفيها أم��ر بالصالة وال��ذك��ر واالستغفار
والصدقة والتعوذ م��ن ع��ذاب القبر ,بل
والعتق ,فقد روى البخاري عن أسماء –
رضي الله عنها – قولها« :لقد أمر النبي
– صلى الله عليه وسلم – بالعتاقة في
كسوف الشمس».
فأي كتاب عندنا بعد كتاب الله أصح من
صحيح ال�ب�خ��اري ومسلم  ,فهل نصدق
ق��ول ال��رس��ول وعمله ال��ذي نقل إلينا من
نسائه وصحابته نق ً
ال صحيحاً بحركاته
وسكناته ,أو نصدق صاحبنا الفلكي الذي

ال فجزم به وجتاهل أموراً
علم شيئاً قلي ً
أخرى مهمة في املوضوع ال يحسن مبثله
جتاهلها  ,خصوصاً وأنه قد وقع في مثل
هذه الهفوة في منتصف صفر من العام
املاضي ,ورد عليه الشيخ العالمة د .صالح
الفوزان وأبان له الصواب في ذلك ,نسأل
الله لنا وله الهداية وسائر املسلمني .
وه��ذه القضية – مل��ن بحث ع��ن احل��ق –
ليست من القضايا املبهمة أو الشائكة أو
املغمورة  ,خصوصاً في ظل ثورة املعلومات
عبر شبكة اإلنترنت العاملية  ,وم��ن نعم
ال �ل��ه علينا أن ع�ل��م علمائنا الراسخني
األحياء منهم واألم��وات قد ق ّيض الله له
م��ن يخدمه ويقربه لطالبيه عبر مواقع
أنشئت لهذا الغرض ,وال يكلفك استفتاء
ع ّ
المتنا الكبير سماحة الشيخ ابن باز ,
أو سماحة تلميذه العالمة ابن عثيمني أو
غيرهما إال ملسة زر تدخلك إل��ى موقعه
اجلميل املرتّب املب ّوب  ,وفي هذا املوضوع
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله « : -وما
يقع م��ن خسوف أو كسوف ف��ي الشمس
والقمر ونحو ذلك مما يبتلي الله به عباده
هو تخويف منه سبحانه وتعالى وحتذير
لعباده م��ن ال�ت�م��ادي ف��ي الطغيان ,وحثٌ
لهم على الرجوع واإلنابة إليه  »...ويقول:
«وكونها آية تعرف باحلساب ال مينع كونها
تخويفاً من الله ج� ّل وع�لا ،وأنها حتذير
منه سبحانه ،فإنه هو الذي أجرى اآليات,
وهو الذي رتب أسبابها  ,»...وسئل الشيخ
ابن عثيمني عن اثنني تنازعا في الكسوف:
أهو غضب من الله ,أم تخويف منه  ,فقال
سماحته« :املصيب من قال إنه تخويف،
ألن النبي [ صرح بذلك ,فقال :يخوف
ال �ل��ه ب�ه�م��ا ع� �ب ��اده ,ل �ك��ن ق��د ي �ك��ون هذا
التخويف لعقوبة انعقدت أسبابها ,ولهذا
أم��ر الناس بالفزع إل��ى الصالة والدعاء
واالستغفار والصدقة والتكبير . »..
وقد أُشبع هذا املوضوع بحثاً في مواقع

اإلن �ت��رن��ت ،وق ��د اس �ت �ف��دت ك �ث �ي � ًرا من
خطبة الشيخ إبراهيم احلقيل ،ومن
م��وض��وع ل��ـ (ف �ت��ى ال��ظ��ل) موجودين
ف��ي ع��دد م��ن امل��واق��ع ،وإن ��ي ألعجب
كيف تخفى هذه القضية على حبيبنا
الفلكي ،وأهل الفلك أكثر الناس علماً
بعظمة ه��ذا الكون ومجراته وكواكبه
وجن��وم��ه ،والطبيعي أن ي�ك��ون��وا أكثر
ال��ن��اس ره �ب��ة وخ ��وف� �اً م��ن أي تغيير
ي�ح�ص��ل ف�ي��ه ص �غ �ي��راً ك ��ان أم كبيراً،
وكأن الله سبحانه وتعالى – وله املثل
األعلى – يقول لنا :هذه الكواكب تسير
أمامكم لي ً
ال ونهاراً بإتقان بديع ،وقد
فأي قوة
تخرج عن مسارها سويعاتّ ،
وأي
في األرض تستطيع أن تخرجها؟ ّ
قوة تستطيع أن تعيدها إذا خرجت ؟،
ولعل هذا هو معنى قوله تعالىُ { :ق ْل
أَ َرأَيْتُ ْم ِإ ْن َج َع َل اللَّ ُه َعلَيْ ُك ُم اللَّيْ َل َس ْر َم ًدا
ِإلَى يَ ْو ِم الْقِ َيا َمةِ َم ْن ِإلَ ٌه َغيْ ُر اللَّهِ يَ ْأتِي ُك ْم
ب ِ
ِض َياءٍ أَ َف�لا ت َْس َم ُعو َن ُق � ْل أَ َرأَيْ �تُ � ْم ِإ ْن
َج َع َل اللَّ ُه َعلَيْ ُك ُم ال ّنَ َها َر َس ْر َم ًدا ِإلَى يَ ْو ِم
الْقِ َيا َمةِ َم ْن ِإلَ ٌه َغيْ ُر اللَّهِ يَ ْأتِي ُك ْم ِبلَيْ ٍل
ت َْس ُكنُو َن فِ يهِ أَفال تُبْ ِص ُرو َن َومِ ْن َر ْح َمتِهِ
َج َع َل لَ ُك ُم اللَّيْ َل َوال ّنَ َها َر ِلت َْس ُكنُوا فِ يهِ
ضلِهِ َولَ َعلَّ ُك ْم ت َْش ُك ُرونَ}
َو ِلتَبْتَغُوا مِ ْن َف ْ
(القصص.)73،71 :
بلى والله سنشكرك يا ربنا ونحمدك
ونثني عليك مبا أنت أهله ,وال يسعنا
إال ما وسع رسولك وحبيبك – صلى
الله عليه وسلم – الذي شرفته بقولك:
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة
{ َوأَنْ�� َز َل اللَّ ُه َعلَيْ َك الْكِ ت َ
ض ُل
َو َعلَّ َم َك َما لَ� ْم تَ ُك ْن تَ ْعل َ ُم َو َك��ا َن َف ْ
اللَّهِ َعلَيْ َك َع ِظي ًما} (النساء،)113 :
وص��دق الله العظيم في قوله الكرمي:
{إ مَّ َ
ِنا يَخْ َشى اللَّ َه مِ ْن ِع َبادِ ِه الْ ُعل َ َماءُ}
(فاطر.)28:
نسأل الله أن يزيدنا منه خشية ورهبة،
وفيه رجا ًء ورغبة.
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ثقافة وكتب

مكتبة الملك عبدالعزيز
 24عام ًَا من التوثيق
وحفظ التراث
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مكتب امللك عبدالعزيز العامة بالرياض ،مؤسسة خيرية أنشأها
ويرعاها خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
آل سعود ،الرئيس األعلى ملجلس إدارتها في اخلامس من رجب عام
(1405هـ1985/م) ،وافتتحها -حفظه الله -في العاشر من رجب
(1408هـ) املوافق 1987/2/27م؛ للعناية بشؤون الكتاب واملستفيدين
منه ،وهي منشأة ذات بنية مكتملة األركان من التجهيزات احلديثة
والنظم املستجدة التي ترضي وتتوافق مع متطلبات باحث هذا الزمان،
كما أن ما بنيت عليه فكرة إنشائها ،وتضمنته من أهداف سامية نبيلة،
وما سبق قيامها من تخطيط متفق مدروس ،يهدف جملته إلى املضي
بها إلى أسمى غايات الكمال في كل أقسامها ومجاالتها املتعددة والرقي
بها إلى أحدث املجاالت وأرقاها لتخدم الثقافة والعلم واملعرفة ،وتلبي
في الوقت نفسه حاجات قاصديها مبختلف مشاربهم؛ ليجد فيها الكل
مبتغاه من عالم وباحث أو امرأة أو طفل ،كل وفق رغبته وبحسب فئته
العمرية وطائفته املعرفية ومبقدار استيعابه الفكري والتحصيلي.
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العلم والثقافة
وي��أت��ي ه��ذا اإلجن���از احل �ض��اري إمي��ان �اً منه
يحفظه ال�ل��ه -بأهمية العلم والثقافة فيحياة الشعوب واألمم وفي منو البالد وتقدمها
وتطورها .والهدف من إقامة هذه املؤسسة
اخل �ي��ري��ة ،ت��وف�ي��ر م �ص��ادر امل�ع��رف��ة البشرية
وتنظيمها وتيسير استخدامها وجعلها في
م�ت�ن��اول ال�ب��اح�ث�ين وال ��دارس�ي�ن؛ ح�ي��ث تعمل
املكتبة على نشر املعرفة والثقافة في املجتمع
السعودي مع التركيز على التراث اإلسالمي
والعربي ،وتقدم خدماتها بجودة ترقى إلى
مستوى توقعات املستفيدين من هذه اخلدمات،
وتلبي احتياجاتهم ،وحتقق رضاءهم ،وللمكتبة

اه�ت�م��ام مميز بتوثيق ت��اي��خ اململكة العربية
السعودية ،وتاريخ امللك عبدالعزيز -طيب الله
ثراه -على وجه اخلصوص بوصفها تتشرف
ب�ح�م��ل اس �م��ه ،ك�م��ا ت �ب��ذل ق �ص��ارى جهدها
لرصد التراث العربي واإلسالمي واإلسهام
في إحيائه وإخراجه مبا يالئم روح العصر،
كما تسهم في خدمة املجتمع من خالل إقامة
ال �ن��دوات واحمل��اض��رات وامل �ع��ارض واملشاركة
في املناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية،
ودعم حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة
والنشر ،وتنمية ثقافة الطفل ،وتوفير خدمات
امل �ع �ل��وم��ات ل��ل��م��رأة ،وت� �ب ��ادل اخل� �ب ��رات مع
مؤسسات املعلومات على مختلف املستويات.

أهداف املكتبة
وتهدف مكتبة امللك عبدالعزيز إل��ى حتقيق
عدة أهداف منها« :توفير جميع أوعية اإلنتاج
الفكري وتنظميها من كتب ودوري ��ات ومواد
سمعية وبصرية ،ومخطوطات في مجاالت
املعرفة املختلفة ،واالهتمام بتجميع اإلنتاج
الفكري والعربي واألجنبي وتوثيقه بجميع
أش �ك��ال��ه م��ن ال ��دوري ��ات وال �ب �ح��وث املتعلقة
بتاريخ امللك عبدالعزيز -رحمه الله -وتاريخ
اململكة العربية السعودية بوجه ع��ام ،ونشر
امل �ع��رف��ة وال�ث�ق��اف��ة وال �ع �ل��وم خ��اص��ة العربية
منها واإلسالمية واالهتمام بالتراث العربي
واإلس�لام��ي واإلس�ه��ام في إحيائه وجتديده،
وتوفير خدمات الترجمة والنشر العملي في
مجاالت العلوم العربية واإلسالمية مبا يحقق
تطوير البحث العلمي باململكة ،واإلسهام في
خدمة املجتمع من خالل تنظيم احملاضرات
والندوات الثقافية والعلمية وإقامة املعارض
واملهرجانات وامل�ش��ارك��ة فيها ،وب�ن��اء اإلنتاج
الفكري والعربي واألجنبي وتوثيقه فيما يخص
م �ج��االت اخل�ي��ل وال�ف��روس�ي��ة ل��دع��م البحوث
والدراسات املتخصصة في هذا املجال.

فض ً
ال عن الصور التي القتطها الرحالة وربان
السفن والعسكريون وامل�ب�ع��وث��ون والقناصل
والسياسيون الذي زاروا املنطقة منذ منتصف
القرن املاضي وحتى بدايات القرن احلالي،
وهذا األرشيف التاريخي من الصور يعد أحد
أهم املصادر الفريدة في العالم التي جتسد
ص��ورة املنطقة العربية في املاضي ،ومعظم

توفير أوعية اإلنتاج
الفكري وتنظيمها من كتب
ودوريات ومواد سمعية
وبصرية ومخطوطات في
مجاالت املعرفة
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وتدخل هذه املجموعات ضمن اهتمام املكتبة
وسياستها في احلفاظ على التراث العربي
املطبوع في شتى املجاالت والعلوم واملعرفة،
وحت �ت��وي ه��ذه املكتبة على كتب ن ��ادرة ذات
موضوعات مهمة باللغة العربية ،ويبلغ عددها
( )2038تقريبا ،بجانب كتب نادرة جدا باللغة
الفرنسية جار حصرها وتصنيفها ،وهناك كتب
متخصصة في ال��دراس��ات املتعلقة باجلزائر
واملغرب في شتى املجاالت باللغة الفرنسية
ج��ار حصرها وتصنيفها ،وم�ج�م��وع��ات من
القواميس واملعاجم واملوسوعات ،ومثلها من
ال ��دوري ��ات وال �ص �ح��ف وامل �ج�ل�ات الفرنسية
والتي يعود تاريخ بعضها للقرن التاسع عشر
مرورا باحلروب العاملية واألحداث املهمة حتى
عام 1986م.
الصور والوثائق
وتقتني مكتبة امللك عبدالعزيز العامة أيضا
أرش�ي�ف��ا ل�ل�ص��ور ي�ع��د م��ن أن ��در املجموعات
امل �ص��ورة ف��ي ال�ع��ال��م ،يبلغ ع��دده��ا ()5564
ص� � ��ورة ف ��وت ��وغ ��راف� �ي ��ة أص��ل��ي��ة م � �ف� ��ردة أو
مجموعات محفوظة في ألبومات ،التقطها
أشهر مصوري الشرق واملنطقة العربية منذ
ب��داي��ات التصوير الشمسي ع��ام (1740م)،

ه��ذه الصور يسجل بعض املعالم املهمة في
اململكة العربية السعودية إضافة إلى تصوير
بعض املشاعر وامل�ع��ال��م الدينية ف��ي ك��ل من
مكة واملدينة ،فض ً
العن العديد من الصور
التي التقطت لألماكن األثرية التاريخية في
العواصم واملدن العربية ،تعكس في مجملها
تنوعا ألشكال احلياة االجتماعية واملعامالت
العربية وتؤرخ للتطور املدني واملعماري فيها،
حيث تظهر أسواقها ومساجدها وطرقاتها
وكافة أشكال احلياة فيها ،فضال عن مجموعة
من الصور التي التقطت في مناسبات تاريخية
مهمة لشخصيات سياسية واجتماعية بارزة،
ومبا أن الوثائق الرسمية وغير الرسمية تعد
مادة علمية أساسية مهمة في كتابة التاريخ،
تعول األمم كثيرا على جمع وثائقها وحفظها
وإتاحتها أم��ام أبنائها الراغبني ف��ي دراسة
تاريخ وطنهم ،فمن هنا كان حرص مكتبة امللك
عبدالعزيز العامة بالرياضة ،بدعم ورعاية
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه الله -على اقتناء
الوثائق والكتب النادرة السيما ما يتعلق بتاريخ
امللك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-
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ثقافة وكتب
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وتاريخ اململكة العربية السعودية وتخصيص
جناح لها في املكتبة.
النقود والعمالت
ومب � ��ا أن ال� �ن� �ق ��ود وال� �ع� �م�ل�ات -والسيما
اإلس�لام�ي��ة -تعد م�ص��درا مهما م��ن مصادر
التاريخ لكونها وثيقة رسمية ،وركنا أصيال
من أركان الدولة ،وشارة من شاراتها ،وعنوان
مجدها ال��ذي يعكس اقتصادياتها وسيادتها
ومعامالتها وسائر أوضاعها وعالقتها بالدول
امل��ج��اورة؛ فقد ح��رص��ت إدارة مكتبة امللك
عبدالعزيز العامة على اقتناء أكثر من ()7000
عملة ن��ادرة ما بني ذهبية وفضية وبرونزية،
يعود تاريخها إلى مختلف العصور اإلسالمية،
وتضم ه��ذه املجموعة عمالت مهمة ونادرة
من النقود العربية واإلسالمية التي ضربت
ف��ي العهود األم��وي��ة والعباسية واألندلسية
والفاطمية واأليوبية ،واألتابكية والسلجوقية
واململوكية ،ودول املشرق اإلس�لام��ي ،كذلك
دول املغرب العربي وحتى العصر العثماني،
وحت� �ت���وي ع �ل��ى ن� � ��وادر مل �ج �م��وع��ات تشكل
موضوعات بحثية ،تهم الدراسني والباحثني،
كما ضمت مجموعة من القطع التي ال تتوافر
في العديد من املجموعات احمللية والعاملية،
وهو ما اعطى أهمية كبرى ملجموعة املكتبة
على املستويني احمللي والعربي ،وميكننا القول
إن ه��ذه ال�ع�م�لات اإلس�لام �ي��ة ال�ت��ي ضمتها
املكتبة مؤخرا تعد أكادميية تضم بني جوانبها

مختلف علوم املعرفة التي ال يستغنى عنها
في أبرز جوانب احلضارة اإلسالمية وكتابة
تاريخها بصدق وأمانة فضال عن كونها متثل
جانبا وثائقيا مهما عن احلضارة اإلسالمية
والزاهرة على مر العصور.
مكتبة للنساء
وب�ع��د افتتاح املكتبة ف��ي ع��ام 1408ه� �ـ وجه
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز ،بأن تتاح للمرأة السعودية فرصة
االستفادة من خدمات املكتبة خالل أيام محددة
ف��ي الفترة املسائية ،يتلقني فيها اخلدمات
املكتبية املتنوعة من قبل متخصصات في هذا

إنشاء مكتبة مستقلة
للنساء في عام 1416هـ تعد
أول مكتبة عامة مخصصة
للنساء في اململكة

املجال ،فبدأت أولى املكتبات النسائية بإنشاء
قسم نسائي ملحق باملكتبة الرئيسة ،وذلك في
مطلع عام 1409هـ ،بأمر من خادم احلرمني
الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس
مجلس ال��وزراء الرئيس األعلى ملجلس إدارة
امل �ك �ت �ب��ة ،ومت حت��وي�ل�ه��ا إل ��ى م�ك�ت�ب��ة نسائية
متكاملة وافتتاحها رسميا في 1416/7/5هـ.
ويعد وج��ود املكتبات النسائية من املميزات
ال �ت��ي ت�ف�خ��ر ب �ه��ا م�ك�ت�ب��ة امل �ل��ك عبدالعزيز
العامة ،وهي أول��ى املكتبات النسائية العامة
ف��ي اململكة العربية السعودية املتكاملة في
العناصر واألساليب املعلوماتية احلديثة ،ولم
متض أربع سنوات حتى وجه خادم احلرمني
الشريفني بإنشاء ف��رع متكامل للمكتبة في
منطقة املربع ضمن مركز امللك عبدالعزيز
التاريخي ،وق��د مت افتتاحه ف��ي السابع من
رمضان ١420ه�ـ 15 ،ديسمبر 1999م ،ومنذ
ذلك التاريخ والفرع اجلديد مبكتباته الثالث
يقدم خدماته املكتبية واملعلوماتية املتنوعة إلى
املواطنني واملقيمني رجاال ونساء وأطفاال من
خالل مكتبة الرجال ومكتبة النساء ومكتبة
الطفل ،لتعد مكتبة امللك عبدالعزيز العامة
من املكتبات التي رسمت طريق النجاح في
استقطاب أعداد كبيرة من ال��زوار من جميع
ف�ئ��ات امل�ج�ت�م��ع؛ لتقدميها خ��دم��ات�ه��ا بجودة
ترقى إل��ى مستوى توقعات املستفيدين من
ه��ذه اخل��دم��ات ،وتلبي احتياجاتهم ،وحتقق

املعلومات والقاعات
كما توفر املكتبة إمكانية التصفح املجاني
لقواعد املعلومات املشتركة بها من داخل مبنى
املكتبة وهي :قاعدة الفروسية ،وقاعدة امللك
عبدالعزيز ،وقاعدة ولسون ،وقاعدة محامي
اململكة ،وقاعدة اس��أل زاد ،وقاعدة ابسكو،
واخل��دم��ات البحثية ،وخ��دم��ة البحث اآللي
املتخصص ،وخدمة اإلحاطة اجلارية ،وخدمة
التصوير واإلرشاد واخلدمة املرجعية ،وخدمة
البحوث الببلوجرافية ،وتتألف املكتبة من
قاعات عدة متمثلة في :قاعة خدمة اإلنترنت،
وقاعة اخلدمات السمعية والبصرية ،وخلوات
ال�ب�ح��ث ،وتستقبل املكتبة على م��دار العام
مجموعات من الطلبة والطالبات واملؤسسات
وال �ه �ي �ئ��ات األك��ادمي �ي��ة؛ ح�ي��ث ي�ت��م تعريفهم
بخدمات ومقتنيات املكتبة وط��رق تنظيمها
واالس �ت �ف��ادة منها ،وق��د ت��وج خ��ادم احلرمني
ال �ش��ري �ف�ين -رع�� ��اه ال� �ل ��ه -أن �ش �ط��ة املكتبة
وخدماتها املجانية باألهداف اإلمنائية ومنها
توفير املعلومات ومصادرها بأشكالها املتنوعة
ف��ي ك��ل امل �ع��ارف ،وحتقيق ال�ك�ف��اءة املقدمة
للباحثات وامل ��رت ��ادات ،م��ع إق��ام��ة األنشطة
الثقافية املختلفة م��ن ن ��دوات ،ومحاضرات
ومعارض وتنسيق برامج التدريب والزيارات
م��ع اجل�ه��ات املستفيدة ،كما ت�ق��وم املكتبات
النسائية بصياغة وتنفيذ مجموعة متنوعة من

تضم أكثر من ( )7000عملة
نادرة ما بني ذهبية وفضية
وبرونزية تعود إلى مختلف
العصور اإلسالمية
خدمات املعلومات على أيدي متخصصات في
علوم املكتبات واملعلومات واحلاسب اآللي.
مكتبة األطفال
وتتميز مكتبة الطفل بسعيها املتواصل إلى تعزيز
العالقة بني الطفل والكتاب ،وإلى تعويد األطفال
على القراءة احلرة وحب الكتاب وإيصال الكتاب
امل�لائ��م ل��رواده��ا األط �ف��ال ف��ي مختلف العلوم
لتلبية امل �ي��ول وب��االجت��اه��ات املتباينة ،وتقدم
مكتبة الطفل العديد من اخلدمات واألنشطة
الشهرية والفصلية لروادها األطفال في جميع
األرك ��ان ،وتعد مكتبة الطفل مشروعا ثقافيا
وتربويا ،متكامال تبنّى إطالق وإشباع مواهب
وح ��اج ��ات ال �ط �ف��ل واه �ت �م��ام��ات��ه ،ف �م��ن خالل

يتوافر في املكتبة مجموعات
من الكتب النادرة ذات
الطبعات الفريدة في قيمتها
العلمية أو التاريخية
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رضاءهم.

األنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية متكنت
املكتبة من حتقيق أهدافها األساسية وهي إثراء
ثقافة الطفل ،كما اعطت الطفل دورا إيجابيا
أكبر ،وإتاحة الفرصة له للقراءة احلرة ،وقامت
بتعزيز العالقة بني الطفل والكتاب ،بل تعدى
ذلك إلى إيصال الكتاب املناسب للطفل في كل
مكان ،واستقطابا للمزيد من ال��رواد الصغار،
قدمت مكتبة الطفل خالل عام 1430هـ العديد
من األنشطة املختلفة منها :األنشطة الفنية
ال�ت��ي ت�ن��وع��ت أه��داف �ه��ا وم��وض��وع��ات�ه��ا بهدف
استغالل املواهب الصغيرة وتشجيع قدراتهم
اإلبداعية ،وأنشطة التوعية والثقافة ،وتهدف
إلى رفع مستوى الوعي لدى الطفل السعودي
وم��واك �ب��ة امل�ن��اس�ب��ات احمل�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة وجعل
الطفل مشاركا فيها ،وبلغ ع��دد رواد مكتبة
الطفل خالل العام ( )5511طفال ،كما بلغت
الزيارات املدرسية التي استقبلتها مكتبة الطفل
خالل العام ( )2486طفال ،فيما بلغ إجمالي
عدد املستفيدين من خدمات اإلنترنت ()2016
طفال.
تصنيف الكتب
وي�ت��واف��ر ف��ي املكتبة مجموعات م��ن الكتب
ال �ن��ادرة ذات الطبعات ال�ف��ري��دة ف��ي قيمتها
العلمية وال�ت��اري�خ�ي��ة ،وذل ��ك م��ن ح�ي��ث قدم
تاريخ الكتاب أو ف��رادة املوضوع ،وهي تعتبر
مجموعات متنامية ومتاحة االطالع للباحثني
واملهتمني.
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�إميانيات

فضح دعاة الحرية
فضيلة العالمة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ
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ّ
تفضل عليه بهذه
لنبينا ملا
ربنا
ّأيها املسلمون ،أتدرون ماذا قال ُّ
ّ
الكاملة التامة الشاملة خليري الدنيا واآلخرة؟! قال له:
الشريعة
ِ
َ
ين َ
يع ٍة ّمن األ ْم ِر َف َّات ِب ْع َها َو َ
ُ
{ث َّم َج َعلْنَ َ
ال
ال َت َّت ِب ْع َأ ْه َواء ا َل ِّذ َ
ـك َع َلى َش ِر َ
ون ِإ َن ُّه ْم َلن ُيغْ نُ و ْا َع َ
نك ِم َن ل َل ِّه َش ْيئ ًا َو ِإ َّن َّ
الظـاملِ نيَ َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو ِل َياء
َي ْع َل ُم َ
َب ْع ٍض َوال َل ُّه َو ِل ٌي المْ ُ َّت ِقنيَ } (اجلاثية.)19 ،18:
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أجل أ ّم َة اإلسالم ،هذا امتنا ٌن على نب ّينا ،وتذكير
َ
بحق هذه الشريعة أن يلز َمها علماً وعم ً
ال،
له ِ ّ
صغي إلى أه��واء الضالني واملغرضني
وأن ال يُ َ
خطاب له
أعداءِ الشريعة قدمياً وحديثاً .وهو
ٌ
وأل ّمته جميعاً إ ْذ هداهم لهذا الدين أن يقبلوه
عِ لماً وعم ً
يعضوا عليه بالنواجذ ،وأن
ال ،وأن ّ
يح َمدوا الله على أن هداهم لإلسالمَ { ،و َما
ُكنَّا ِلنَ ْهتَدِ َى لَ ْوال أَ ْن َه َدانَا للَّهُ} (األعراف،)43:
فاحلمد لله على نعمةِ اإلسالم.
أ ّم� � َة اإلس�ل�ام ،ش��ري�ع� ُة اإلس�ل�ام ب ّينت لنا أن
املنفر َد باخللق وال��رزق واإلحياء واإلم��ات��ةِ بال
شريك ه��و املستح ّ ُق ألن تُ�ص � َرف ال�ع�ب��ادة له
وح َده دون ما سواه ،فال يستح ّ ُق العبادةَ مخلوق
مرسل.
نبي مق َّر ٌب أو ملك َ
مهما كان؛ ّ
املتصرف في كلّ
شريع ُة اإلسالم ب ّينت لنا أن
ِّ
يجب أن
األح��وال على أك َمل الوجوه هو الذي ِ
ينسى ،وأن
يُطاع فال َ
يعصى ،وأن يذ َكر فال َ
يُش َكر فال يكفَر.
شريع ُة اإلسالم ب َّينت لنا أن ر ّبَنا وخالقَنا بعث
مح َّمداً بالهدى ودي��ن احل��ق ،وجعل{ :كال َمه
وحياً أوحاه إليهَ ،و َما يَ ِ
نط ُق َعنِ
وفِ عله وتقريره ْ
وحى} (النجم.)4،3:
الْ َه َوى ِإ ْن ُه َو ِإ ّالَ َو ْح ٌي يُ َ
شريع ُة اإلسالم ب َّينت لنا أن ا ُ
حلك َم والتحاكم
ب�ين أ َّم ��ة اإلس�ل�ام مّ
إن��ا ه��و لشريعة اإلسالم
وجيل من
العادِ لة املُصلحةِ الصاحلة لك ّل أ ّمة
ٍ
الناسَ ،و َما اخْ تَل َ ْفتُ ْم فِ يهِ مِ ن َش ْيء َف ُح ْك ُم ُه ِإلَى

اللَّهِ (الشورى.)10:
شريع ُة اإلسالم ـ أ ّيها اإلخوة ـ ب َّينت لنا أ َّن من
ويقني
متسك بهذه الشريعة وعمل بها بإخالص
ٍ
َّ
فله جزاءُ احلسنى في الدنيا واآلخرةَ ،م ْن َعمِ َل
صاحلاً ّمن َذ َك ٍر أَ ْو أُنْثَى َو ُه َو ُمؤْمِ ٌن َفلَن ُْح ِي َي ّنَ ُه
َح َيو ًة َط ّي َب ًة َولَن َْجزِ يَ ّنَ ُه ْم أَ ْج َر ُهم ِب َأ ْح َسنِ َما َكانُوا ْ
يَ ْع َملُو َن (النحل.)97:
َ
شريع ٌة نسخ الله بها ك ّل الشرائع ،وجمع فيها
ـب
خي َر ما مضى من الشرائعَ ،وأَن َزلْنَا ِإلَيْ َك الْكِ تَ َ
ص ّدقاً لمّ َا بَينْ َ يَ َديْهِ مِ َن الْكِ تَ ِـب َو ُم َهيْمِ ناً
بِالحْ َ قّ ُم َ
َ
َ
با أن َز َل اللّ ُه (املائدة.)48:
اح ُكم بَيْنَ ُهم مِ َ
َعلَيْهِ َف ْ
شريع ُة اإلس�لام ب َّينت لنا فض َل امل��ؤم��ن ،وأ َّن
املؤم َن أطه ُر وأنقى وأص � َدق وأزك��ى َم��ن على
وجهِ األرض بهذا ال ّدين الذي م َّن الله به عليه،
ني ِإ ْذ بَ َعثَ فِ يهِ ْم َر ُسوالً
لَ َق ْد َم َّن اللَّ ُه َعلَى المْ ُؤمِ ِن َ
ّم ْن أَنف ُِسهِ ْم يَتْلُوا َعلَيْهِ ْم ءايَـتِهِ َويُ َز ّكيهِ ْم َويُ َعلّ ُم ُه ُم
ـب َوالحْ ِ ْك َم َة َوإِن َكانُوا ْ مِ ن َقبْ ُل لَفِ ي َ
ضل َ ٍـل
الْكِ تَ َ
ِني (آل عمرانَ ،)164:ق ْد أَ ْفل َ َح َمن ز َكاّ َها َوق ْدَ
ّ ُمب ٍ
اها (الشمس.)10 ،9:
اب َمن َد َّس َ
َخ َ
ُ
ٌ
شريعة اإلس�لام شريعة شامِ لة في العبادات
السماحة
وامل��ع��ام�ل�ات واألخ �ل ��اق ،ش��ري �ع � ُة ّ
واليُسر ،شريع ُة العدلِ واإلنصاف وإيتاء ِ ّ
كل ذي
حق ح َقّه.
ٍّ
ٌ
َ
شريعة رفع الله بها اآلصا َر واألغالل عنّا ،تِلكم
اآلصار واألغ�لا ُل التي كانت على من قبلنا،
ا ّلَذِ ي َن يَ ّتَ ِب ُعو َن ال َّر ُسو َل ال ّنَب َِّي األمي ا ّلَذِ ي يَ ِج ُدونَ ُه

َم ْكتُو ًبا عِ ن َد ُه ْم فِ ى ال ّتَ ْو َرا ِة َوا ِإلجنِ يلِ يَ ْأ ُم ُر ُهم
وف َويَنْ َها ُه ْم َعنِ المْ ُنْ َكرِ َويُ ِح ّ ُل لَ ُه ُم َّ
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
لط ِ ّي َب ِـت
َ
َويُ َح ّر ُم َعليْهِ ُم اجلنائية َويَ َ
ِص َر ُه ْم
ض ُع َعنْ ُه ْم إ ْ
واألغالل التي َكانَ ْت َعلَيْهِ ْم (األعراف.)157:
شريع ٌة َك ُملت في ِ ّ
كل أحوالها ،ف َمن م َّن الله عليه
رب العاملني،
بِها فليعل ْم أنها النعمة العظمى من ِ ّ
رب العاملني على ك ّل حال.
فاحلم ُد لله ِ ّ
العلم واملعرفة
أ ّمة اإلسالم ،يتف َّوهُ ُ
بعض قاصري ِ
ـ أحياناً من بعض أبناء املسلمني ،وق��د يكون
مِ ن أع��داء املسلمني ـ بدعو ِة األ ّم��ة اإلسالمية
إلى احل ّر ّية املدن ّية فيما يزعمون ،م��اذا يريد
هؤالء من هذه احل ّر ّية املدن ّية؟ ماذا ِ
يقصدون
ويهدِ فون مِ نها؟ كلم ٌة لها احتماالت لدى أولئك،
يقولون :ننادي بح ّر ّي ٍة في الفِ كر وال ّرأي وال ّدين،
يتكلّم اإلنسا ُن مبا شاء متى شاء وإذا شاء ،بال
سلطاني ،يقولون :ك ّ ٌل يع ِ ّبر
إمياني وال رادِ ع
وازِ ٍع
ّ
ّ
عن رأيِه ،وك ّ ٌل يُخبر ع ّما في ِ
نفسه ،سواء كان
ذلك موافِ قاً لشرع الله ،أم كان مناقِ ضاً مللّة
رأي ِ
ملح ٍد وزنديق
اإلسالم ،أم كا َن هذا ال ّرأي َ
ال يؤمن بالله واليوم اآلخر ،هكذا يز ُعم دعاةُ
احل ّر ّية ،ويأبى الله على املسلمني ذلك.
ف��امل��ؤمِ �ن��ون آم �ن��وا ب��ال�ل��ه رب� �اً وب��اإلس�ل�ام ديناً
ومبحمد نب ًّيا رس ��وال ،رف َعنا ال�ل��ه باإلسالم،
الضالل
وأكر َمنا باإلسالم ،فماذا بع َد
ِّ
احلق إال ّ
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فأ ّنى يؤفكون؟ أَ َف َغيْ َر دِ ينِ اللَّهِ يَبْغُو َن َولَ ُه أَ ْسل َ َم
ـوت َواأل ْر ِض َط ْو ًعا َو َك ْرهً ا َو ِإلَيْهِ
الس َم ِ
َمن فِ ي َّ
يُ ْر َج ُعو َن (آل عمران.)83:
فأه ُل اإلميان أه ُل تصديق ورضاً بالله وبشرعِ ه
ٍ
وحمل النّفوس على ذلك ،لتأم ُر َّن
وانقياد له َ
باملعروف ،ولتنهو َّن عن املنكر ،ولتأخ ُذ َّن على
ي��د ال� ّ�ظ��ال��م ،ول�ت��أط��ر ّنَ��ه على احل � ِ ّ�ق أط ��را ،أو
ِ
بعض،
بعضكم
ليوشك َّن الله أن
يضرب ُ
ِ
برقاب ٍ
َ
ث ّم يلعنكم كما لعنهم{ ،لُعِ َن ا ّلَذِ ي َن َك َف ُروا ْ مِ ن
ي
يسى بْنِ َم ْر مَ َ
ِسانِ َدا ُوو َد َوعِ َ
ِسرءي َل َعلَىل َ
بَنِي إ ْ
ذل َ
َاه ْو َن
ص ْوا َّو َكانُوا ْ يَ ْعتَ ُدو َن َكانُوا ْ الَ يَتَن َ
ِك مِ َ
با َع َ
�س َم��ا َك��انُ��وا ْ يَ ْف َعلُونَ}
َع��ن ّ ُم�ن� َك� ٍ�ر َف� َع�لُ��وهُ لَ� ِب�ئْ� َ
(املائدة.)79 ،78:
ي�ق��ول��ون :ح� ِ ّ�ري � ٌة ف��ي التّحكيم وال�ق�ض��اء ،وأ َّن
القو َل جلمهور النّاس وكثر ِة الناس مهما كانت
مناقض حلكم
حق أم باطل ،وهذا
الكثرة ،على ِ ّ
ٌ
الله ،أَ َف ُح ْك َم الجْ َ ـهِ ِل َّيةِ يَبْغُو َن َو َم� ْن أَ ْح َس ُن مِ َن
اللَّهِ ُح ْكماً ّل َق ْو ٍم يُوقِ نُو َن (املائدة ،)50:فاحلك ُم
لله وح َده ،والتّحاك ُم إليه وحده ،هكذا املسلمون
رضوا بالله رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد
الذين ُ
نب ًّيا رسوالً.
يقولون أيضاً :إ َّن امل��رأةَ لم ت َ
ُعط في اإلسالم
ح ّر ّيتَها ،وم��ا ح ّر ّيتُها ل��دى أول �ئ��ك؟! ح ّر ّيتُها

أن تتح َّرر من القيودِ الشرع ّية التي أرسلتها
ّ
الشريعة إليها ،وأن تتح َّرر من عِ َفّتها وصيانتِها
وحشمتِها وكرامتِها وتستبدِ ل ال��ذي هو أدنى
ب��ال��ذي ه��و خ �ي��ر ،ت �س �ت �ب��دِ َل ال �ب��اط � َل باحلقّ ،
�اض ع��ن احلِ �ش�م��ة وال �ك��رام��ة والصيانة
وت �ع �ت� َ
منهج الشريعة
بالسفور والتب ّرج واخلروج عن
ّ
ِ
ً
َ
ال �ت��ي ك� َف�ل��ت ل�ه��ا ف��ي أرب �ع �ة ع�ش��ر ق��رن �ا هذه
الفضائ َل وال�ك��رام��ة ،وصانَتها وحفِ ظتها من
تالعب األراذل بها ،حفظت امل��رأةَ ،وفحفظت
ِ
َ
ٍ
األنساب ،وحاطتها بعناية عظيمة.
َ
بالضرورات
أ ّيها املسلم ،هذه الشريع ُة اعتنَت
ّ
اخلمس ،فجاءت حلمايةِ ال ّدين واملالِ والعِ رض
وتوعدت من تع ّدى على حدودِ
والعقل والنّفسّ ،
الله ،واملسلمون يلتزمون شرع الله.
أ ّيها املسلم ،نقول لهؤالء :دعوى احل ّر ّية دعوى
باطل ٌة ،مّ
إنا هي شعار وآلة يتستَّرون من ورائِها،
ون�ح��ن املسلمون على دي��ن اإلس�ل�ام إن شاء
حتكيم شرع الله ماضون.
الله ثابِتون ،وعلى
ِ
إ َّن ه��ذه احلري َة أداة يقولونها من غير تعقّل
باب ما في قلبِه
ملعناها ،ومنهم من يقولها من ِ
مرض النفاقِ والعياذ بالله.
من
ِ
تناقض أرب��ا ِب�ه��ا ،ورموزُها
ه��ذه احل � ّر ّي � ُة ن��رى
َ
َ
أذهبوا حقيقة احل ّر ّية
وحمل ُة لوائِها هم الذين َ
َ
لدين وال
فيما يتعاملون ،فتعاملُهم ال
يخضع ٍ
خللُق وال ل ُعرف في حربِهم وسلمهم؛ أل َّن هذه
احل ّر ّية عندما ال تتَّفق مع مصاحلهم فال اعتبار
وال ميزان لها.
نحن املسلمون ال ننخدِ ع بهذه اآلراءِ  ،فعندنا
كتاب ر ّبنا وسنّة نب ّينا،
شر ُع ّ
رب العاملني ،عندنا ُ
فيهما الكفاية واخل�ي� ُر مل��ن فهِ مهما واطمأ َّن
إليهما وح َّكمهما وحتاك َم إليهما .هذه احل ّر ّية
�ارات أ ّو ُل م��ن ج�ن��ى عليها
ال��زائ �ف � ُة ه��ي ش��ع� ٌ
ونقضها من ّ
َ
خططوا لها و َد َعوا إليها ،واملسلم
مؤمن بالله حقاً ،إ َّن الله ج ّل وعال أمرنا أن
ال يكو َن لنا ِخ� َي��رة في أم��ره وأم��رِ رس��ول��ه ،بل
أم� � ُر ال�ل��ه وأم ��ر رس��ول��ه ن�ل� ّب��ي [ ل��ه ونسمع
ونطيعَ ،و َما َكا َن لمِ ُؤْمِ ٍن َوالَ ُمؤْمِ ن ٍَة ِإ َذا َق َ
ضى اللَّ ُه
َو َر ُسولُ ُه أَ ْمراً أَن يَ ُكو َن لَ ُه ُم الخْ ِ َي َرةُ مِ ْن أَ ْمرِ هِ ْم
ضالالً ّ ُمبِيناً
ض َّل َ
َو َمن يَ ْع ِص للَّ َه َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َ
(األحزاب.)36:
فاستقيموا على طاعةِ الله ،واع َملوا بشرع الله،

وال تخدعنَّكم األفكار واآلراءُ التي يدلِي بها إ ّما
عد ّ ٌو لإلسالم ،وإ ّما جاهل به وبحقيقتِه ،يقول
ما يقوله اآلخ��رون من غيرِ رو ّي� ٍ�ة أو تعقّل في
ذلك .مّ
بأسباب
إنا أصاب املسلمني ما أصابهم
ِ
ِ
بأسباب َعزْلهم دينَهم عن
تفريطهم في دينِهم،
ِ
ّ
احلياة ك ِلها.
ّ
أحزاب ضالة وطوائفُ
لقد نشأ في املسلمني
ٌ
ف��اس��دة ،كلّها حتمِ ل ش�ع� ٍ
�ارات تعادي اإلسالم
وأهلَه ،استخدمهم أعداءُ اإلسالم ،وبذلوا ك َّل
َ
أغراضهم
اجلهود في تركيزهم ،فل َّما قضوا
ود َّم� ��روا وأف �س��دوا ون��ال��وا م��ن األ ّم ��ة م��ا نالوا
وأُض��عِ ��ف ك �ي��ا ُن األ ّم���ة وق� � َّل حت� ّ ُم�ل�ه��ا؛ تسلَّط
األعداء علينا من ِ ّ
كل جانب.
إ َّن هذا التسلّط نتيجة ألولئك الذين انخدعوا
بأعداء اإلسالم ،وصاروا مِ طواعاً لهم في ِ ّ
كل
ويوجهونهم
األح��والِ  ،يد ِ ّبرونهم كيف يشاؤون،
ِّ
قضوا مصا َ
كيف يريدون ،حتى إذا َ
حلهم منهم
تخلّوا عنهم ،وما كأ ّنَهم يعرفونهم؛ إذ األعداء
ليس لهم صداق ٌة دائمة ،ولكنَّها املصال ُح ال ّدائمة
وحسب ما يستفيدون،
حسب مصاحلِ هم
َ
على َ
إال أ َّن األم � َة إن انتبهت ألم��رِ ه��ا وع��ادت إلى
ووح���دت ص َفّها وج� ّنَ�ب��ت أ َّم�ت�ه��ا هذه
رش��ده��ا َّ
املبادئ والشعارات ،عندما َر َفع بعض املسلمني
ِ
الشعارات املاركس ّية واالشتراك ّية ،وأتَ��وا بها
ً
شريعةِ
عِ
اإلسالم ،فأفسدوا
ليجعلوها َوضا عن
العبا َد والبالد ،ح َّل
العقوبات ،ذلك
باملسلمني
ُ
ِك ِب َأ َّن اللَّ َه لَ ْم يَ ُك ُم َغ ّيراً
تقدير العزيز العليم ،ذل َ
ّن ْع َم ًة أَنْ َع َم َها َعلَى َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغ ّي ُروا ْ َما ِب َأنْف ُِسهِ ْم
(األنفال.)53:
فاملسلمون ال ولن يكو َن لهم نص ٌر وتأييد وال
ق ّوة وال منع ٌة إال إذا عادوا إلى ر ّبهم ،عادوا إلى
شرع ر ِ ّبهم ،فقاموا بالواجب ح َّق قيام ،وح َّكموا
ِ
شريع َة اإلس�لام عِ لماً وعم ً
ال ،واجتمعت على
ذلك القلوب ،فإ َّن القلوب ال يجمعها إال ال ّدين،
قلوب
ال يجمعها إال دين الله الذي جمع الله به
َ
ً
من مضى ،وال يزال هذا ال ّدين قوياً عزيزا متى
نص َر َّن اللَّ ُه َمن
ما وجد األنصا َر واألعوانَ { ،ولَ َي ُ
َ
ّ
نص ُرهُ ِإ َّن اللَّ َه لَ َقوِ ّ ٌي َعزِ ي ٌز ا ّلَذِ ي َن ِإ ْن َّمكنَّـا ُه ْم
يَ ُ
َ
الصلَوةَ َواتَ ُوا ْ ال َّز َكـوةَ َوأَ َم ُروا ْ
ْ
َ
فِ ي األ ْر ِض أقا ُموا َّ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َونَ َه ْوا ْ َعنِ لمْ نْكرِ َو ِللهِ َعـقِ َبة األ ُمورِ }
(احلج.)41 ،40:
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مع
القراء
إشراف:

عالء الدين
مصطفى
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هذه املساحة
مخصصة لك..
نتواصل من خاللها
مع همومك..
آمالك ..آرائك..
اقتراحاتك
وسوف جتد
رسالتك كل عناية
واهتمام فما عليك
إال أن ترفع قلمك
وتكتب..
فنحن
في االنتظار..

فهم ال�صالة
يتكرر لقاؤنا مع موضوع :كيف تتلذذ بالصالة؟
وقد تعمدت أن أضعه في عدة مواضيع خوفاً من
ضياع الفائدة؛ ألن املوضوع طويل وال يحتمل أن
يسرد في مرة .
كما اتفقنا أن صالتنا ط��ائ��ر رأس ��ه محبة الله
وجناحاه الرجاء واخلوف ،وأنه ال يستطيع الطيران
دون ذلك ،وقد يسأل سائل كيف يجتمع حب الله
وخوفه ورجاؤه معاً؟ أال جتد أن الطفل قد تضربه
أمه وتعنفه فيظل يطالعها بعني محبة ثم يرجع
ليرمتي بني أحضانها.
فكذلك العبد مع الله يكون لسان حاله :يا ربي أنا
املذنب الذليل املقصر املستحق لعقابك وعذابك،
ل �ك��ن ي��ا رب أن��ط��رح ب�ي�ن ي��دي��ك راج� �ي� �اً عفوك
ومغفرتك ي��ا غ�ف��ور ي��ا رح�م��ن ي��ا رح �ي��م ،ولذلك
جند أن سيد االستغفار هو دعاء جمع بني احملبة
والرجاء واخلوف ،فأنت حتبه ومتجده وتثني عليه
بقولك« :اللهم أنت ربي ال إله إال أنت» ثم تتذلل
بني يديه فتقول« :خلقتني وأن��ا عبدك وأن��ا على
ع�ه��دك ووع ��دك م��ا استطعت» وي �ب��دأ اعترافك
بالذنب خوفاً من عقاب الله واللجوء إليه« :أبوء
لك بنعمتك علي وأب��وء بذنبي» ثم ترجوه العفو
واملغفرة« :فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت»
هيا بنا اآلن نبدأ رحلتنا بفهمنا أسرار الصالة:
أوال :األذان :وه��و النداء للصالة ال��ذي يجب أن
يفرحك وينشئ قلبك فهو دعاء من الله عز وجل
ملقابلتك ودع ��وة منه ل�ل��وق��وف ب�ين ملك امللوك،
فاستشعر معي اآلن أن الله ال��ذي بيده ملكوت
السموات واألرض يناديك أن��ت باسمك فيقول:
حي علي الصالة  ...عليه أفضل الصالة والسالم
يقول بصوته احلنون« :من أحب لقاء الله أحب الله
لقائه» أال حتب لقاء الله واجللوس بني يديه؟! ما
أشرف هذه اجللسة وما أروعها ،هيا قم مسرعاً
قائ ً
ال لبيك ربي لبيك حبيبي{ :وعجلت إليك رب
لترضى} فإن أحبك وأحب لقاءك وأرجو عطاءك
ومغفرتك وأخاف من يوم النداء األكبر يوم القيامة:
{فتول عنهم يوم يدع الداعي إلي شيئ نكر}.
ثانياً :الطهارة  :يا ربي جئتك مسرعا ملبياً لندائك،

يجب أن أتطهر يا ربي فالوضوء استباحة للصالة،
وبهذه احلال طهرت جسدي يا ربي تتساقط عنك
ال��ذن��وب بكل عضو تغسله حتى تستشعر احملبة
وال��رج��اء واخل ��وف ف��ي ك��ل عمل وط��اع��ة لله رب
العاملني.
ثالثاً :استقبال القبلة :القبلة هي :بيت الرب وال
تصح صالتك إال باستقبالك لها ولكن ال يكفي
استقبال القبلة فقط فقد قال الله تعالى{ :ليس
البر أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن
البر من آمن بالله واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب
والنبيني وأتي املال على حبه ذوي القربى واليتامى
واملساكني واب��ن السبيل والسائلني وف��ي الرقاب
وأقام الصالة وآتى الزكاة ،واملوفون بعهدهم إذا
عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحني
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون}
ولكن يجب أن يتوجه اإلنسان إل��ي رب��ه باجلسد
والقلب معاً.
فأنا أرجو في استقبالي للقبلة أن يستقبلني الله
بوجهه الكرمي فقد بني لنا رسولنا عليه الصالة
وال �س�لام أن الله يستقبل املصلي بوجهه م��ا لم
يلتفت وفي األثر أن الله عز وجل يقول ملن يلتفت
في الصالة «إلى خير منى ،إلى خير منى» ال والله
سبحانك ال ي��وج��د م��ن ه��و خير م�ن��ك ،ب��ل نحن
مقصرون.
إذا أنا أرجو استقبال وجه الله ،ولكني في الوقت
نفسه أخاف أن يصرف الله وجهه عني كما أني
أخاف أن يصرف وجهي عن القبلة في القبر ،فقد
سئل بعض ن ّباشي القبور في املاضي عن أسوأ
املناظر التي رأوه��ا فقالوا :إن أغلب أهل القبور
كانت وجوههم مصروفة عن القبلة ،اللهم يا حنان
يا منان يا واح��د يا أح��د يا ف��رد يا صمد يا من
لم تلد ول��م تولد ومل��ن يكن لك كفواً أح��د ،اللهم
إننا نسألك بأسمائك احلسنى وصفاتك العال أن
متأل قلوبنا خشوعاً وأعيننا دموعاً من خشيتك،
وأن ترفعنا برحمتك إلى أعلى اجلنان وأال حترمنا
لذيذ مناجاتك يا رب العاملني.

الداعية :أم شويع

جتمع الشباب في ديوانية واحدة
عمل جيد؛ حيث يتحاور هؤالء الشباب
في أمور تخصهم في احلياة وفي مستقبلهم،
ويكون لهذه الديوانية شخص مسؤول من الشباب
وجلنة ،و يعدون برنامجا خاصا بهم ألمور كثيرة،
واستدعاء شخصيات علمية ورياضية أو دينية؛
ألنها املكان املناسب لهذه املجاالت في هذا املجتمع،
ً
فضال عن عمل مسابقات ثقافية.

كتب شبابية
الكتب اخل��اص��ة ب��األع�م��ار متنوعة منها للكبار
ومنها للشباب ومنها للصغار ،وكل عمر من هذه
األع�م��ار له كتب خاصة ب��ه ،واآلن ألقي الضوء
على الكتب اخلاصة بالشباب؛ فالشباب كتبهم
تختلف عن كتب الصغار؛ فهذه الكتب تخاطب
شريحة ف��ي املجتمع لهم ميولهم وتطلعاتهم
املستقبلية من كتب تتحدث عن املهارات اليدوية
واملسابقات العلمية والفنية والتعليمية ،وماذا
س��وف يعملون ف��ي املستقبل ف��ي أي م�ج��ال من
مجاالت العمل املختلفة الهندسية والكيمائية
واإلداري� � � ��ة؛ ف �ع�لا إن �ه��ا ك �ت��ب ج �ي��دة ت��زخ��ر بها
املكتبات العامة أو اجلامعية.

يوسف علي الفزيع

 - 1عش في حدود يومك وال تقلق
على الرزق وعلى املستقبل؛ فإنه بيد
الله عز وجل{ :وفي السماء رزقكم
وما توعدون}.
 - 2ذ ّكر نفسك بالثمن الهائل الذي
تدفعه نتيجة القلق.
 - 3دع التفكير في املاضي؛ فإنه
ل��ن ي�ع��ود ،يقول ال��رس��ول[« :وإن
أصابك شيء فال تقل :لو أني فعلت
كان كذا وك��ذا ،ولكن قل :قدر الله
وم��ا ش��اء ف�ع��ل؛ ف��إن ل��و تفتح عمل
الشيطان».
 - 4تدبر احلقائق بعناية قبل وضع
القرار.
 - 5ارض بقضاء الله وقدره؛ فكل
أمر املؤمن خير ،يقول الرسول[:
«عجبا ألمر املؤمن :إن أمره كله له
خير وليس ذل��ك ألح��د إال للمؤمن
إن أصابته س��راء شكر فكان خيرا
له ،وإن أصابته ض��راء صبر فكان
خير له».
 - 6أح ��ص ن�ع��م ال �ل��ه ع�ل�ي��ك بدال
م��ن أن حتصي همومك ،ق��ال الله
ت�ع��ال��ى{ :وإن ت �ع��دوا نعمة ال�ل��ه ال
حتصوها}.
 - 7ال ت� �ه� �ت ��م ب� �ت���واف���ه األم� � ��ور
وصغائرها.
 - 8ال ت �ع��ط األم� � ��ور أك� �ث ��ر مما
تستحق.
 - 9استغرق وقتك في عملك.
 - 10ال تكن أنانيا وصب اهتمامك
ع �ل��ى اآلخ ��ري ��ن وأدخ � ��ل السعادة
والسرور في نفوس اآلخرين.
 - 11اجعل عملك خالصاً لله تعالى،
وال تنتظر الشكر من أحد.
 - 12ر ِّكز جهدك على عملك ،وال
تستمع للوم الالئمني.

 - 13احتفظ لنفسك بسجل تدون
فيه األخ �ط��اء ال�ت��ي ارتكبتها وعد
إليها لتستخلص العبر.
 - 14ال تفكر في االقتصاص من
أعدائك ،قال تعالى{ :والكاظمني
الغيظ وال�ع��اف�ين ع��ن ال�ن��اس والله
يحب احملسنني}.
 - 15حاول أن تغير األشياء السلبية
إلى إيجابية.
 - 16اع� ��رف ن�ف�س��ك وال حتاول
التشبه بغيرك وال حتسد أحداً من
الناس.
 - 17إذا أصابك القلق فال جتزع
وال تيئس؛ فقد يكون ابتالء من الله
عز وجل ،قال تعالى{ :إنه ال ييئس
من روح الله إال القوم الكافرون}.
البد أن حت��اول التخلص من القلق
بطريقة علمية:
 - 1ال تطلب من نفسك أشياء فوق
قدرها؛ فهذا يصنع لك القلق.
 - 2انظر إلى واقعك بعني الرضا.
 - 3استمتع بالنجاح فما من أحد
منا إال ول��ه ق��در من النجاح ينبغي
أن يذكره.
 - 4ال حتسد أحداً من الناس؛ فإن
ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء.
إذاً كيف نتخلص ونعالج القلق؟!
ق��ال ت�ع��ال��ى{ :إن ال�ل��ه ال يغير ما
ب�ق��وم حتى ي�غ�ي��روا م��ا بأنفسهم}
ف�لا ي �ك��ون ال �ع�لاج إال ب�ك�ت��اب الله
وس �ن��ة رس ��ول ��ه[ ،وي�ك�م��ن العالج
أي �ض �اً ف ��ي :ال��ص�ل�اة ،ق ��ال تعالى:
{واستعينوا بالصبر والصالة}،
وك��ان ال��رس��ول[ إذا ح��ز ب��ه أمر
فزع إلى الصالة وكان يقول« :أرحنا
بها يا بالل».

حنان املطوع
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همسة
تصحيحية

لماذا فاز «العدالة
والتنمية» للمرة الثالثة؟
د .بس ــام الشـطـي

ألول م��رة في تاريخ تركيا يفوز ح��زب ث�لاث مرات
متتالية وبزيادة واضحة وقبول اجتماعي كبير .هذا
السؤال ملاذا فاز حزب العدالة والتنمية ح َّير اخلصوم
في معرفة اإلٌجابة ،وأعتقد ومن خالل قراءتي أن هناك
أسباب عديدة في هذا اخلصوص:
< توفيق الله عر وجل أوالً وأخيراً ثم التخطيط الدقيق؛حيث
نزلوا إل��ى الساحة وجالسوا الناس وسمعوا منهم ولهم
متابعات جيدة للصحافة ولإلعالم ولقضايا الناس.
< ّ
نشطوا التجارة ف��ي تركيا حيث حصلوا على الدولة
الثانيةبعد الصني في التنمية وعلى الصناعات املتقدمة
رغم الظروف العاملية املنهارة والصناعة اإلبداعية وعملوا
على االكتفاء الذاتي ورفعوا سعر عملتهم ووفروا وظائف
كثيرة وعاجلوا مشكلة البطالة.
< السياسة اخلارجية القوية وتسجيل املواقف وكسب
الدول شعوباً وقيادات مثل قضية فلسطني وحصار غزة
وليبيا واآلن في سورية وفتح احلدود جلميع الالجئني،
وإعادة مكانتها القوية بني الدول اإلسالمية خاصة.
< فهموا القوانني جيداً وقد حجموا سلطة اجليش
ورفعوا القضايا عليهم بعد االنقالبات ولم يتنازلوا
عن دينهم في احلجاب ،وحجب املواقع السيئة وبناء
املساجد واملعاهد الدينية ،وإرجاع الهوية الدينية
إلى الشباب خاصة.
< صبرهم فكم من محاولة إنقالبية واغتياالت
تعرضوا لها وتشويه الصورة لم تفت بعضدهم
فملكوا أعصابهم وأحسنوا ملن أساء إليهم ولم
ينتهجوا سياسة إلغاء اآلخر ،بل تعاملوا مع
اجلميع أنهم مواطنون من الدرجة األولى،
وحلوا أغلب املشكالت مع األح��زاب إال
قضية األك���راد فهي حتتاج إل��ى وقت
طويل.

< ل��م يجعلوا هدفهم اللهث وراء االنضمام إل��ى السوق
األورب��ي��ة بل هدفهم بناء مجتمع متماسك وق��وي وإبراز
الهوية اإلسالمية وإحياؤها بني كل فئات املجتمع.
< خ��ف��ض ال��رس��وم ع��ل��ى امل����دراس واجل��ام��ع��ات والعالج،
واالستماع إلى كل ما يعانيه املواطن التركي في داخل بالده
وخارجها.
< كانوا واضحني في خطواتهم ،وهمهم األول اآلن هو تغيير
الدستور ليواكب مطالب الشعب واالهتمام ببناء دولة صلبة
تهتم باألجيال القادمة وتغدو رقماً قويا وصعباً.
< ح��ق��ق أردوغ��������ان االس���ت���ق���رار األم���ن���ي واالقتصادي
واالجتماعي ،وأنهى سنوات األزمات االقتصادية وارتفاع
معدالت التضخم وأسعار الفائدة وضعف العملة ،وجعل
ال��ش��رك��ات ال��ت��رك��ي��ة م��ح��ل ت��ق��دي��ر ب��ع��د جن��اح��ه��ا الباهر
ومنافستها ال��ش��رك��ات الصينية وم��د جسور ال��ت��ع��اون مع
الدول اخلليجية.
< اهتم ببرنامج إنشاء مناطق سكنية للماليني والقضاء
على الفقر ،فال يريد أن ي��رى مواطناً تركياً فقيراً دون
وظيفة وبال عالج ودون مأوى ،هكذا قالها وحققها.
< أصبحت تركيا رقما مهما في السالم العاملي ورقما
مهما في االقتصاد العاملي ،ورقما مهما في كل املؤمترات
الدولية.
صحيح أنه لم يحقق  330مقعداً من أصل  550مقعداً،
ولكنه حقق  325مقعداً ،وباستطاعته التأثير على الباقي
من خالل مصلحة تركيا والشعب التركي ،فال رشوة دفعت
والضمائر بيعت ،وال تالعب بالصناديق مت ،وال التأثيرات
اإلعالمية من خالل شراء صحف وقنوات ،بل الصدق
واألم��ان��ة واالن��ت��م��اء الديني والهوية اإلسالمية
واحترام اجلميع وع��دم إلغاء اآلخ��ر وبناء
ال���ب�ل�اد؛ ألن ال����دول حت��ت��رم القوي
دوماً ،هذه عوامل جناحه.

همسة تصحيحية

