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العامل العربي وخريطة 

طريق للخروج من الأزمة

كيف تر�سم خريطة 

مل�ستقبل اأبنائك؟

السلفية.. أقوى 
الدعوات اإلصالحية 

في تايالند

المسجد 
األقصى 

عند اليهود

الثورات العربية.. 
وإشكالية المواقف 

النخبوية

الكويت تنعم بفضل اهلل باألمن واالستقرار والرفاهية بما 
تقدمه من خدمات وتبرعات للفقراء في جميع دول العالم

صاحب السمو أمير البالد يستقبل أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد بـ »إحياء التراث«:



{واأن هذا �رصاطي م�ستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل 

فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم و�ساكم به لعلكم تتقون}

مجلة إسالمية أسبوعية تصدر عن 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي

رئيس مجلس اإلدارة

طارق سامي العيسى

رئيس التحرير

د. بسام الشطي

 السعودية 4 رياالت - البحرين 350 فلسا - قطر 4 رياالت - سلطنة عمان 500 بيسة  األردن 500 فلس - املغرب 5 دراهم - اإلمارات 4 دراهم

املقاالت واآلراء املنشورة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي الفرقان واملجلة غير 

ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر
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صاحب السمو أمير البالد يستقبل 
مجلس اإلدارة اجلديد إلحياء التراث
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19 > كلمات في العقيدة: بعض األيام... خير من بعض.
28 > العالم العربي وخريطة طريق للخروج من األزمة. 

30 > الثورات العربية.. وإشكالية املواقف النخبوية
38 > اإلمام ابن عاشور .. وَمقاِصُد الشريعة.

46 > همسة تصحيحية: ملصلحة من البؤس في الصومال؟!
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املراسالت

السالم عليكم
حفظه   - الــبــالد  أمير  سمو  استقبل  حانية  وكلمات  رحــب  بصدر 
الله ورعاه - وفدا يضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية إحياء 
مجلس  تشكيل  مبناسبة  لزيارته  ذهبوا  الذين  اإلسالمي  التراث 
اإلدارة اجلديد، وبن لهم سموه اعتزازه وفخره بالعمل اخليري في 
الكويت الذي كان له الفضل بعد الله تعالى فيما تتمتع به الكويت 
اليوم من خيرات وال سيما حتريرها من الغزو العراقي اآلثم خالل 
العبارة  وهــذه   - البشر  مبقاييس  معجزة  تعد  التي   - أشهر  سبعة 

كررها سمو ولي العهد - حفظه الله ورعاه - على مسامع الوفد.
املستمر في تأسيس  البالد على دور اجلمعية  أمير  أثنى سمو  ثم 
والوسطية  االعتدال  منهج  ونشر  البالد  في  اخليري  العمل  وبناء 
ومحاربة الغلو واإلرهــاب، وطالبها باملزيد من بذل اجلهد والوقت 

إلكمال رسالتها للعالم والتي هي رسالة الكويت.
التراث  إحــيــاء  جمعية  لوفد  الــبــالد  أمير  سمو  كلمات  أن  شــك  ال 
تأسيسها  منذ  واجلمعية  بها،  ونفتخر  نعتز  شهادة  هي  اإلسالمي 
قبل ثالثن عاما قد اختطت لنفسها ذلك املنهج الواضح البن الذي 
هو منهج السلف الصالح - رضوان 
الله عليهم - في عمل اخليرات 
وأسهمت  املنكرات،  ومحاربة 
وإسهامًا مغااًل في التصدي 
التي  املــنــحــرفــة  للمناهج 
سعت لكي تطل بوجهها 
املجتمع  على  القبيح 
الــــكــــويــــتــــي املـــســـلـــم 
املـــتـــمـــســـك بـــديـــنـــه 

وعــقــيــدتــه، لــكــن جــهــود الــدعــاة إلـــى الــلــه تــعــالــى ونــشــرهــم للعلم 
الشرعي الصحيح قد أثمرت بفضل الله تعالى في نبذ تلك املبادئ 

الهدامة املنحرفة وتطهير البالد منها.
أهمية  لبيان  املناسبات  بادرت في جميع  كذلك فإن اجلمعية قد 
بهدف  انتقادهم  أو  ضدهم  الشارع  تهييج  وعدم  األمر  والة  طاعة 
إسقاطهم من أعن الناس، وإمنا الواجب هو سلوك الطرق الشرعية 

لتقومي األخطاء.
ومما ال شك فيه أن تفهم قيادتنا احلكيمة ملنهج اجلمعية ودعمها 
املتواصل لقيادات وأعضاء اجلمعية والدفاع عنها في جميع احملافل 
الدولية، ال شك أن هذا الدعم من القيادة كان له أكبر األثر - ولله 
وبقية  الكويت  في  لها  الناس  وقبول  أعمالها  انتشار  في   - احلمد 
الناس  ينفع  ما  وأمــا  جفاء  فيذهب  الزبد  }فأما  املعمورة:  آصقاع 
فيمكث في األرض كذلك يضرب الله األمثال{، }ألم تر كيف ضرب 
الله مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 

تؤتي أكلها كل حن بإذن ربها{.
لقد سعى بعض احلاقدين على العمل اخليري اإلسالمي، من الدول 
إلى تشويه صورة جمعية  املتحدة األميركية،  والواليات  الغربية 
بعض  وشاهدنا  اإلرهــاب،  بدعم  واتهامها  اإلسالمي  التراث  إحياء 
ويحرضون  الظاملة  احلملة  تلك  يتولون  من  هم  الصهاينة  اليهود 
حكوماتهم على اجلمعية، لكن بفضل الله تعالى قد باءت جهودهم 
بالفشل وشعروا باإلحباط عندما رأوا جميع قيادات الكويت وعلى 
التهم  تلك  يرفضون  األمــن  عهده  وولــي  الــبــالد  أمير  سمو  رأســهــا 
ويذبون عن اجلمعية، }يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله 

متم نوره ولو كره الكافرون{.
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< هل لقيام رمضان عدد معني أم ال؟ 
سبيل  على  معني  ع��دد  رمضان  لقيام  ليس   <
كله فال  الليل  ق��ام  اإلن��س��ان  أن  فلو  ال��وج��وب, 
ركعة؛  أو خمسني  ركعة  بعشرين  قام  ولو  حرج, 
فال حرج, ولكن العدد األفضل ما كان النبي ] 
ثالث عشرة  أو  ركعة؛  إح��دى عشرة  وهو  يفعله 
ُسئلت: كيف كان  املؤمنني, عائشة  أم  ركعة, فإن 
في  يزيد  ال  فقالت:  رم��ض��ان؟  ف��ي  يصلي  النبي 
ركعة,  إح��دى عشرة  ف��ي غيره على  وال  رم��ض��ان 

ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه املشروع, 
وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام 
بعد الركوع واجللوس بني السجدتني, خالف ما يفعله 
الناس اليوم, يصليها بسرعة متنع املأمومني أن يفعلوا 
ما ينبغي أن يفعلوه, واإلمامة والية, والوالي يجب عليه 
أن يفعل ما هو أنفع وأصلح. وكون اإلمام ال يهتم إال أن 
يخرج مبكراً هذا خطأ, بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان 
والسجود  والركوع  القيام  إطالة  يفعله, من  النبي ] 
والقراءة  ال��دع��اء  م��ن  ونكثر  ال����وارد,  وال��ق��ع��ود حسب 

والتسبيح وغير ذلك. 

< هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها 
في الفراش وهو في رمضان؟ 

> نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو 
صائم, سواء في رمضان أم في غير رمضان, ولكنه 
إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد, فإن كان في نهار 

ذلك  قضاء  ولزمه  اليوم  بقية  إمساك  لزمه  رمضان 
اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه وال 
يلزمه اإلمساك, لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه 
تطوعا فال قضاء  ك��ان صومه  وإن  اليوم  ذل��ك  قضاء 

عليه. 

< ما السفر املبيح للفطر؟ 
 )83( الصالة هو  للفطر وقصر  املبيح  السفر   <
كيلو متر ونصف تقريبا, ومن العلماء من لم يحدد 
مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر 
الله ] كان إذا سافر ثالثة  فهو سفر, ورس��ول 

فراسخ قصر الصالة, والسفر احملرم ليس مبيحا 
تناسبه  ال  املعصية  سفر  ألن  وال��ف��ط��ر؛  للقصر 
سفر  ب��ني  يفرق  ال  العلم  أه��ل  وبعض  الرخصة, 
املعصية وسفر الطاعة لعموم األدلة, والعلم عند 

الله. 

الثاني  واألذان  يأكلون  األشــخــاص  بعض   >
صحة  فما  رمــضــان,  لشهر  الفجر  فــي  يــؤذن 

صومهم؟
> إذا كان املؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب 

اإلمساك من حني أن يسمع املؤذن فال يأكل أو يشرب. 
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً ال يقيناً كما هو 
الواقع في هذه األزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن 

ينتهي املؤذن من األذان.

قيام رمضان

تقبيل الزوجة

السفر المباح فيه الفطر

األكل أثناء األذان

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 

العالمة ابن 
عثيمين رحمه 

اهلل

فتاوى 
الفرقان
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المرض المستمر

< املريض مرضا مستمرا ماذا يفعل؟ 
> إذا كان املريض يرجى برؤه فإنه يقضي 
إذا  وأما  بعد شفائه,  أثناء مرضه  فاته  ما 
كان مريضا ال يرجى برؤه فإنه يطعم عن 
كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف 

صاع من غيره, أما إذا قال له الطبيب إن 
فنقول  الصيف,  أي��ام  في  يضرك  صومك 
, وهذا  الشتاء  أي��ام  ف��ي  ذل��ك  ل��ه: يصوم 
تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما, 

والله أعلم. 

الصائم  اســـتـــعـــمـــال  حـــكـــم  مــــا   >
ــــــروائــــــح الـــعـــطـــريـــة فـــــي نـــهـــار  ال

رمضان؟ 
نهار  ف��ي  يستعملها  أن  ب���أس  ال   <
البخور  إال  يستنشقها  وأن  رم��ض��ان 
ال يستنشقه؛ ألن له جرما يصل إلى 

املعدة وهو الدخان.

قضاء الصيام
 بعد التوبة 
< ما حكم املسلم الذي مضى عليه 
أشهر من رمضان في سنوات عديدة 
دون صيام مع إقامة بقية الفرائض 
أيلزمه  الصوم,  وهو دون عائق عن 

القضاء إن تاب؟ 
إن  يلزمه  ال  القضاء  أن  الصحيح   <
إذا  بوقت  تاب؛ ألن كل عبادة مؤقتة 
وقتها  ع��ن  تأخيرها  اإلن��س��ان  تعمد 
منه,  يقبلها  ال  الله  ف��إن  ع��ذر  ب��دون 
وع��ل��ى ه���ذا ف��ال فائدة 
عليه  ولكن  من قضائه 
الله عز  إل��ى  يتوب  أن 
وجل ويكثر من العمل 
ال��ص��ال��ح, وم���ن تاب 

تاب الله عليه. 

< يــــقــــول الـــــرســـــول عـــلـــيـــه الـــصـــاة 
السحور  في  فإن  »تسحروا  والسام: 
بركة«, فما املقصود ببركة السحور؟ 
الشرعية  ال��ب��رك��ة  بها  امل���راد  ال��س��ح��ور  ب��رك��ة   <

< خروج الدم من الصائم هل يفطر؟ 
ال  األس��ن��ان  على  يحصل  ال��ذي  النزيف   <
يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتالعه 
ما أمكن؛ ألن خروج الدم بغير إرادة اإلنسان 

فمنها  الشرعية  البركة  أم��ا   , البدنية  والبركة 
وأما  به,  واالقتداء  الرسول  أمر  امتثال 

تغذية  فمنها  البدنية  ال��ب��رك��ة 
ال��ب��دن وت��ق��وي��ت��ه على 

الصوم. 

ال يعد مفطرا وال يلزم من أصابه ذلك أن 
ما  واح��ت��رز  أنفه  رع��ف  لو  وكذلك  يقضي, 
ميكنه عن ابتالعه فإنه ليس عليه في شيء 

وال يلزمه قضاء.

بركة السحور

خروج الدم من الصائم

استعمال 
الصائم للروائح

امُلــرد هل  النساء واألوالد  إلى  النظر   >
يؤثر على الصيام؟ 

الصيام؛ ألن  تؤثر على  كل معصية  نعم   <
الله تعالى إمنا فرض علينا الصيام للتقوى: 
}ياأيها الذين آمنوا ُكتب عليكم الصيام كما 
تتقون{  لعلكم  قبلكم  من  الذين  على  ُكتب 
وق��ال النبي ] : »م��ن لم ي��دع ق��ول الزور 
واجلهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع 
ابتلي  الذي  الرجل  طعامه وشرابه«, وهذا 
هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها, هذا 
ال شك أن��ه يفعل احمل��رم ف��إن النظر سهم 

من سهام إبليس والعياذ بالله, كم من نظرة 
والعياذ  الباليا فصار  أوقعت صاحبها في 
على  أث��رت  نظرة  من  كم  لها,  أسيراً  بالله 
قلب اإلنسان حتى أصبح أسيراً في عشق 
الصور؛ ولهذا يجب على اإلنسان إذا ابتلي 
ب��ه��ذا األم���ر أن ي��رج��ع إل��ى ال��ل��ه ع��ز وجل 
عن  يعرض  وأن  منه,  يعافيه  ب��أن  بالدعاء 
النساء  من  أحد  إلى  بصره  يرفع  وال  هذا 
أو أحد من املرد, وهو مع االستعانة بالله 
تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا 

الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى.

النظر إلى النساء
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حمليات

قام وفد ميثل مجلس اإلدارة بجمعية إحياء التراث اإلسالمي بلقاء صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح  أمير البالد  مبناسبة انتخاب 
أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد للجمعية. كما قام الوفد كذلك بلقاء سمو 

الشيخ/ نواف األحمد اجلابر الصباح – ولي العهد – حفظه الله.
وفي تصريح للشيخ طارق العيسى - رئيس مجلس اإلدارة بجمعية إحياء 
الله، وسمو  : إننا تشرفنا بلقاء سمو األمير حفظه  التراث اإلسالمي قال 
الله؛ في لقاء أبوي طيب ساده الود والرعاية  من قبل  ولي العهد حفظه 
الكرمية  وتوجيهاته  لنصائحه  استمعنا  حيث  الله،  حفظه  األمير  سمو 
سموه  منا  وطلب  الكويتي،  املجتمع  وخدمة  اخليري  بالعمل  يتعلق  فيما 

االستمرار بهذا العطاء.

الكويت تنعم بفضل اهلل باألمن واالستقرار 
والرفاهية بما يبذله أبناؤها من جهود وبما تقدمه 
من خدمات وتبرعات للفقراء في جميع دول العالم

صاحب السمو أمير البالد يستقبل أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد بـ »إحياء التراث«:

حمليات

لقاء أبوي 
طيب ساده الود 

والرعاية من قبل 
سموه حفظه الله  

حيث استمعنا 
لنصائحه 

وتوجيهاته 
الكرمية فيما 

يتعلق بالعمل 
اخليري وخدمة 
املجتمع الكويتي
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أعضاء  ق��ام  وق��د  وخارجها،  احمللية  الساحة 
ال��وف��د ال���ذي ض��م ك��ا م��ن ن��ائ��ب الرئيس د. 
وائل احلساوي، وأمني السر األخ عبدالرحمن 
املطوع، وأمني الصندوق األخ سليمان البريه، 
املسباح،  ناظم  د.  الشيخ  األع��ض��اء:  واإلخ��وة 
واألخ/ وليد الربيعة، والشيخ د. فرحان عبيد 
إجنازات  أب��رز  على  سموه  بإطاع  الشمري، 
القليلة  والسنوات  العام  هذا  خال  اجلمعية 

املاضية.
قدموا  اجلمعية  أعضاء  أن  العيسى  وأوض��ح 
لسموه مذكرة من 100 صفحة تضمنت توثيقا 
جلميع أنشطة اجلمعية واإلصدارات والفتاوى 

ال��ت��ي ع��اجل��ت ق��ض��اي��ا ال��ت��ط��رف واإلره�����اب 
الفنت  والتكفير واخل��روج وغيرها من قضايا 
التي تهدد أمن الباد والعباد، مؤكدين بذلك 
والسنة  ال��ك��ت��اب  منهج  تطبيق  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
حتارب  التي  السمحة  اإلسامية  والشريعة 
هذه األفكار املنحرفة ، خصوصاً أن اجلميع 
له دين  التطرف ليس  ليس مبنأى عنها؛ ألن 

وال دولة. 
أثنى  الله  العيسى أن سموه حفظه  وأوض��ح  
ع��ل��ى ال��ع��م��ل اخل���ي���ري ف���ي ال��ك��وي��ت عموماً 
وخص جهود جمعية إحياء التراث اإلسامي 
في  سيما  وال  عليها  وال��ق��ائ��م��ني  وأنشطتها 
حيث  امل��ن��ح��رف؛  التكفيري  ال��ف��ك��ر  م��واج��ه��ة 
أوضحنا لسموه أننا وضمن هذا االجتاه قمنا 
وقدمنا  ونشرها،  العلم  طالب  مكتبة  بطباعة 
وهي  املكتبة  ه��ذه  إص����دارات  إح���دى  لسموه 
الثامن هدية لسموه، حيث إن هذا  اإلص��دار 
اإلصدار موجه لعاج فتنة التكفير والتطرف 
واإلره��اب والفساد في األرض، وهذه املكتبة 
نسخة  آالف   4 م��ن��ه��ا  ط��ب��ع  ح��ق��ي��ب��ة  ض��م��ن 
وخطباء  اإلسامية  املراكز  على  مجانا  ت��وزع 

عبر لنا سموه عن تأثره 
البالغ مبا رآه من مآسي 

الفقر والعوز الذي يعيشه 
املسلمون في بعض األماكن 

كالصومال وغيرها

وأكد لنا حفظه الله على االستمرار في دعم 
العمل اخليري؛ ألنه يسهم بفاعلية في خدمة 
املجتمع ومساعدة الفقراء، وأشار سموه إلى 
أن الكويت تنعم بفضل الله  باألمن واالستقرار 
ومبا  جهود  من  أبناؤها  يبذله  والرفاهية مبا 
في  للفقراء  وت��ب��رع��ات  خ��دم��ات  م��ن  تقدمه 

جميع دول العالم. 
ل��ن��ا س��م��وه حفظه ال��ل��ه ع��ن تأثره  ك��م��ا ع��ب��ر 
الذي  والعوز  الفقر  رآه من مآسي  البالغ مبا 
يعيشه املسلمون في بعض األماكن كالصومال 

وغيرها.
شكروا  اجلمعية  أعضاء  إن  العيسى:  وق��ال  
سموه على املبادرات اإلنسانية التي يتقدم بها 
الفترة  في  أبرزها  من  ك��ان  وخارجيا  داخليا 
األخيرة مبادرته السامية لتوزيع مواد التموين 
للشعب الكويتي مجانا ملدة عام كامل  فضا 

عن املالية ألبناء الشعب الكويتي كافة. 
كما قال الشيخ طارق العيسى: إن اللقاء تطرق 
ملسنا  التي  املهمة  القضايا  من  للعديد  كذلك 
ومتابعته  الكبير  س��م��وه  اهتمام  خالها  م��ن 
ل��ق��ض��اي��ا ال��ع��م��ل اخل���ي���ري واإلس���ام���ي على 
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حمليات

داخل  األمنيني  واملسؤولني  واملعاهد  املساجد 
لغات  إل��ى  ترجمت  أن  بعد  وخارجها،  الباد 

عدة . 
وقد أبدى سموه إعجابه مبا استعرضناه من 
في  اجلهود  من  املزيد  ببذل  وأوص��ان��ا  جهود 

هذا الصدد.
لقاء  خ��ال  تطرقنا  أن��ن��ا  العيسى  وأض���اف   
من  ونسمعه  ن��راه  م��ا  إل��ى  الله  سموه حفظه 
الفقراء  يوجهها  التي  والشكر  الثناء  عبارات 
في العالم إلى احلكومة الكويتية وعلى رأسها 
سموه ، في دعمهم للعمل اخليري واإلنساني 
عن  معبرة  مضيئة  نقطة  من  ذلك  ميثله  وما 

سمعة الكويت في اخلارج. 
ال��وف��د  قدموا  أع��ض��اء  العيسى أن  وأض���اف 
لسموه التقريرين اإلداري واملالي للجمعية عن 
السنة املاضية اللذين تضمن حصرا لألنشطة 
طريق  عن  اجلمعية  بها  قامت  التي  اخليرية 
الدولة  وزارات  مع  بالتعاون  املختلفة  جلانها 
املعنية وبإشراف السفارات الكويتية، مؤكدين 
إن��ش��ائ��ه��ا تعمل  ل��س��م��وه أن اجل��م��ع��ي��ة وم��ن��ذ 
املشاريع  وتنفيذ  وأهلها  الكويت  خدمة  على 
اخليرية، حيث إنها شريك مع باقي مؤسسات 
املتبرعني  أمانات  توصيل  في  اخليري  العمل 

إلى مستحقيها.

وتابع: وفي استعراضنا إلجنازات اجلمعية في 
مجال املشاريع اخليرية والتي كان منها  بناء 
مئات املساجد وما يقارب 31 مركز إساميا 
ومركزا  ومدرسة  مسجد  من  يتكون  متكاما 
صحي والعشرات من املدارس، أكد لنا  سموه 
ضرورة االهتمام ببناء املدارس ألبناء املسلمني 
وال سيما أن التعليم على رأس األولويات؛ ملا 
له من دور مباشر في نبذ التعصب والتطرف 
السمحة  ال���دي���ن اإلس���ام���ي  ت��ع��ال��ي��م  ون��ش��ر 
والقائمة على القرآن الكرمي والسنة النبوية. 

أطلعوا  اجلمعية  أعضاء  أن  العيسى  وأوض��ح 
سموه على مشروع كفالة األيتام، حيث وصل 
عددهم في اجلمعية إلى 40 ألف يتيم يكفلهم 
أهل الكويت، وأنه ال يكاد يخلو بيت كويتي من 

كافل يتيم.
مجلس  رئيس  العيسى  ط��ارق  الشيخ  واختتم 
اإلسامي  ال��ت��راث  إح��ي��اء  بجمعية  اإلدارة  
حديثه بالثناء اجلزيل والشكر ملا القاه أعضاء 
ال��وف��د م��ن رع��اي��ة أب��وي��ة ك��رمي��ة م��ن صاحب 
السمو أمير الباد، سائلني الله عز وجل  أن 
مين  على الكويت وشعبها بنعمة األمن واألمان 
وأهلها   للكويت  يبارك  وأن  سبحانه،  بفضله 
مبا يقومون به من عمل إنساني وخيري جبل 

عليه أهل الكويت حكومة وشعباً.

الشيخ/ طارق العيسى – رئيس 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي :

طلب منا سموه 
االستمرار بهذا العطاء، 
وأكد لنا على االستمرار 
في دعم العمل اخليري؛ 

ألنه يسهم بفاعلية 
في خدمة املجتمع 
ومساعدة الفقراء

أكدنا على أهمية تطبيق 
منهج الكتاب والسنة

أبدى سموه إعجابه 
بجهود اجلمعية في 

مكافحة اإلرهاب 
وأوصانا ببذل املزيد من 
اجلهود في هذا الصدد
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أوضاع تحت المجهر!

دعونا من السياسة هذا األسبوع ولنستمتع معا بسطور رسالة وصلتني من أحد املتابعني 
موجهة إلينا جميعا بعد أن قست القلوب وأصبحت كاحلجارة ورمبا هي أشد من ذلك، 
ولنتجاذب جمال تلك السطور احلية والناصحة موجهة لكل من ماتت صاته في هذا 

الزمن ويريد أن يحييها!
- قم بتغير السور القصيره التي تقرؤها دائما.

 - استشعر بأن كل هذا الكون حطام أمام سجدة خاشعة للعظيم سبحانه.
 - وأنت تخر ساجدا تذكر أنك أقرب ما تكون لرب العاملني.. أطل سجودك.. وبث له 

رجاويك.
- تذكر عند شرودك في الصاة وتفكيرك في الدنيا أن ربك يعلم السر والنجوى وأن 

اآلخرة خير وابقى.
- استشعر قدمك... بصرك... سمعك... صحتك... غناك، وقف له بكل ذل وأشكره 

جل في عاه.
الرسول عليه الصاة والسام:  راح��ة كما قال  تلذذ في صاتك حتى تصبح لك   - 

»أرحنا بها يا بال« راحه يتوقف بها كل هذا الكون وضجيجه وهمومه.
- أقبل على صاتك كالطفل الذي يهرع ألحضان من يحب.

التي  م��ن  ب��ك  أرح��م  فهو  امل��ول��ى حتتضنك؛  واج��ع��ل رحمة  وأس��ج��د  الله  أقبل على   -
ولدتك.

قلبي  في  »رب��ي ال جتعل  وق��ل:  قلبك..  استحضر  ترتب..  تعطر..  العزيز  لقاء  قبل   -
سواك«.

إال على اخلاشعني.. فكن  كبيرة  الصاة  بأن  أخبرنا  املولى جل في عاه  أن  تذكر   -
منهم.

اللهم اجعل قرة أعيننا في صاتنا يا رب العاملني.
على الطاير

مع قرب شهر الرحمة واملغفرة تطل علينا شياطني اإلنس واجلن و)الشخلعة( السنوية 
التي ال تزداد ضراوتها إال في هذا الشهر الكرمي!

الصدور  في  ما  تشفي  لعلها  السطور،  ق��ادم  في  منها  الب��د  وقفة  لنا  ذل��ك  في  ولعل 
من حرقة على شبابنا وشاباتنا املتابعني لها واملتفرغني باالعتكاف أمامها طوال شهر 

رمضان الكرمي.
وقانا الله وإياكم شرور معظم تلك احملطات الفضائية الساقطة !

ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم.

إال.. صــــــــالتي!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(

فرع  اإلسامي  التراث  إحياء  جمعية  نظمت 
منتسبي  م��ع  مفتوحا  شبابيا   ً لقاء  اجل��ه��راء 
رحلة عمرة جلنة رياض الصاحلني في عامها 
الثامن على التوالي ضمت في قافلتها ) 74 ( 
شابا وطالبا من املرحلة الثانوية الذين عادوا 
امل��ق��دس��ة بعد أن قضوا  ال��دي��ار  م��ؤخ��را م��ن 
عشرة أيام ما بني مكة املكرمة واملدينة املنورة 
ومدينة أبها السياحية، وأشرفت عليها جلنة 

رياض الصاحلني. 
الدعوة  جلنة  رئيس  السعيدي  ع��واد  وأش���ار 
اللقاء يأتي في إطار  إل��ى أن ه��ذا  واإلرش���اد 
الشباب  ورع��اي��ة  باحتضان  اللجنة  اه��ت��م��ام 
ديننا  تعاليم  من  انطاقا  احلبيب،  بلدنا  في 
احلنيف الذي سعى لتوعية جيل مسلم صالح 

يخدم دينه وباده.
أمور  أولياء  بعض  ال��ذي حضره  اللقاء  وضم 
العنزي  رخيص  للشيخ  توجيهية  كلمة  الطلبة 
والشؤون  األوق������اف  وزارة  وخ��ط��ي��ب  إم�����ام 
املسلم  الشباب  دور  فيها  ت��ن��اول  اإلس��ام��ي��ة 
بحياة  واالرت��ق��اء  باألمة  والنهوض  الرقي  في 
املجتمع املسلم، مسلطا األضواء على جوانب 

من سيرة املصطفى ] . 
ويأتي هذا اللقاء تتويجا لنجاح فعاليات هذه 
الرحلة التي شملت أداء مناسك العمرة وحفظ 
تثقيفية  ج��وان��ب  كما شملت  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن 

وترويحية في املدينة املنورة ومدينة أبها . 
جلهود  وثمرة  تشجيعا  اللقاء  ه��ذا  يأتي  كما 
اللجنة في ضم الشباب ونشر األلفة واحملبة 

بينهم . 
بنجاح  تصريحه  ختام  في  السعيدي  وأش��اد 
دراسي  م��وس��م  بعد  ت��أت��ي  ال��ت��ي  الرحلة  ه��ذه 
حافل ألبنائنا الطلبة، مشيرا إلى أنها لم تكن 

لتنجح لوال تضافر اجلهود من اجلميع.

تراث الجهراء نظمت 
لقاًء مفتوًحا مع 

شباب رحلة رياض 
الصالحين للعمرة
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المحليات

أك��د ال��داع��ي��ة اإلس��ام��ي الشيخ 
ال����دك����ت����ور ن����اظ����م امل���س���ب���اح أن 
املباحثات اخلليجية التي أجراها 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء سمو 
ال��ش��ي��خ ن��اص��ر احمل��م��د ض���رورة 
باد  م���ن  ال���ب���داي���ة  وأن  م��ل��ح��ة، 
أنها  على  تأكيداً  كانت  احلرمني 

عمقنا االستراتيجي وسندنا بعد الله، الفتاً 
إقليمية حساسة  ظ��روف  في  أنها متت  إلى 
وحرجة وال سيما مع تنامي مظاهر اخلطر 
األخيرة  الفترة  في  األم��ة  لها  تعرضت  التي 
نتطلع  أننا  مضيفاً  الكثير،  منها  ظهر  التي 
بني  العاقات  لتعزيز  اخلطوات  من  للمزيد 
العاقة  هذه  وحماية  اخلليج  ودول  الكويت 
من التصدع، مشيراً إلى أطماع الهال الذي 
التي  األردن  ملك  الله  عبد  امللك  منه  ح��ذر 
البحرين  للقاصي والداني في أحداث  بدت 
أن  مؤكداً  وغيرها،  ولبنان  والعراق  واليمن 

تكون  أن  تستدعي  املخاطر  ه��ذه 
اخلليج  دول  ل���دى  ج��دي��ة  ه��ن��اك 
ال��ع��رب��ي ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا من 
عملية  إستراتيجية  وض��ع  خ��ال 
دعوته  وم��ج��ددا  األم���ة،  ملستقبل 
تكون  خليجية  كونفدرالية  إلقامة 
اخلليج  دول  حلماية  درع  مبثابة 

من أطماع الطامعني.
نظر  بُ��ع��د  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ون  أن  ينبغي   : وت��اب��ع 
في  شامل  عميق  بتأمل  التفكير  خ��ال  من 
فالسياسات  واحل��ي��وي��ة،  العليا  مصاحلنا 
في  الوجوه  بتغير  تنهار  والتحالفات  تتغير 
ع��ال��م أص��ب��ح��ت امل��ص��ل��ح��ة ه��ي دي���ن الدول 
تبيع  الدول قد  أن هذه  واحلكومات، مؤكداً 
في  ولنا  بخس  بثمن  وحلفاءها  أصدقاءها 
مبيناً  وعبرة،  عظة  السابق  املصري  النظام 
عقيدتنا  حتفظ  قوية  جبهة  تكوين  أهمية 
وأرضنا من بطش الطامعني الذين ال يرقبون 

دعا لتعزيز عالقتنا مع مجلس التعاون وحمايتها من التصدع

المسباح: الكونفدرالية الخليجية درع لحماية دول الخليج من الطامعين

الخرافي: التصفيات النهائية لمسابقة الكويت لحفظ القرآن في سبتمبر  
الــعــام لــأمــانــة العامة     أعــلــن األمــــني 
لــأوقــاف د.عــبــداحملــســن اخلــرافــي عن 
النهائية  للتصفيات  االســتــعــداد  بــدء 
ملسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده الـ 15 التي تقام هذه 
»قـــرآنـــي هداني«،  الــســنــة حتــت شــعــار 
حيث إن التصفيات النهائية للمسابقة 

سبتمبر  شـــهـــر  نـــهـــايـــة  فــــي  ســـتـــكـــون 
واملشاركات  املشاركني  دعا  وقد  املقبل، 
االستعداد  ضــــرورة  إلـــى  املــســابــقــة  فــي 
لالشتراك في التصفيات النهائية التي 
يسهم  املنافسة  من  جو  عــادة  يتخللها 
في خلق جيل جديد من النشء يحمل 
متثيل  على  وقـــادر  الــكــرمي،  الله  كتاب 

الكويت مستقبال في املسابقات العاملية 
الــتــي جتـــرى فــي هـــذا اإلطـــــار، كــمــا أن 
اغتنام شهر رمضان املبارك وما يسوده 
من أجواء إميانية وروحانية يعد فرصة 
احلفظة  مــن  املــشــاركــني  جلميع  رائــعــة 
واحلافظات للمراجعة واالستعداد قبل 

بدء التصفيات النهائية للمسابقة.

في  التعليمية  نابلس  منطقة  مدير  ثّمن 
املبادرات  عواد  ذياب  يوسف  د.  فلسطني 
النبيلة جلمعية الهال األحمر الكويتي جتاه 

الشعب الفلسطيني وقضاياه اإلنسانية.
وق��ال ع���واد: إن ال��ه��ال األح��م��ر الكويتي 
وظروفهم  للفلسطينيني  قويا  سندا  ظ��ل 

اإلنسانية.
كان  الكويتي  األحمر  الهال  أن  وأض��اف 
لبت  التي  الوطنية  اجلمعيات  أوائ���ل  م��ن 
ن���داء ال��واج��ب اإلن��س��ان��ي وت��واج��دت على 
تقديره  عن  معربا  الفلسطينية،  الساحة 
ل��ل��ج��ه��ود اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا - وما 

زالت - لتحسني األوضاع على الساحة 
الفلسطينية.

اإلنساني  ال��ع��م��ل  م��س��ي��رة  ع��ل��ى  وأث���ن���ى 
جلمعية الهال األحمر الكويتي، مبينا أن 
العمل الذي تقوم به اجلمعية محل تقدير 

وثناء من املجتمع الدولي كافة.

مدير منطقة نابلس التعليمية: مساعدات الهالل األحمر الكويتي سندنا القوي

في األمة إالً وال ذمة.
وأوضح أن املشكلة الرئيسة لألمة تكمن في 
انفراد كل دولة من الدول العربية واإلسامية 
بالتفكير واتخاذ القرارات، أما أعداؤنا فإنهم 
يجتمعون على كلمة واحدة بتخطيط جماعي 
يحدد مصاحلهم، مؤكداً على أن األمة متلك 
والتحديات  األخ��ط��ار  مجابهة  على  ال��ق��درة 
اإلقليمية التي متر بها، فالعقول واإلمكانيات 
املادية، والقوى البشرية موجودة وال ينقصنا 
إال وضع مصاحلنا نصب أعيينا والتخطيط 
أهمية  على  م��ش��ددا  للمستقبل،  الصحيح 
التنسيق بني كافة الدول العربية واإلسامية 
بصفة  ال��ع��رب��ي  اخلليج  ودول  ع��ام��ة  بصفة 

خاصة.
وخ��ت��م امل��س��ب��اح داع��ي��اً امل��ول��ى ج��ل وع���ا أن 
يؤلف بني قلوب والة األمر ملا فيه خير الباد 
وصالح العباد وأن يحفظ الكويت وسائر باد 

املسلمني من كل مكروه وسوء.
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فك رجال مباحث العاصمة طاسم قضايا 
الفاخرة مبحافظة  واملنازل  الفلل  سرقات 
العاصمة بعد أن ألقوا القبض على عصابة 
تخصصت في تلك العمليات مكونة من 3 
رجال وزوجاتهم الثاث من أصول أرمنية 
يحملون جوازات سفر روسية؛ حيث ارتكبوا 
عشرات القضايا التي كان ضحيتها أثرياء 

كويتيني.
رواه��ا مصدر  ما  الواقعة حسب  تفاصيل 
وردتهم  العاصمة  مباحث  رج��ال  أن  أمني 
مالية  ومبالغ  مجوهرات  سرقات  قضايا 
م��ن ف��ل��ل وم��س��اك��ن ف��اخ��رة ف��ي محافظة 
العاصمة منذ ما يقارب الشهرين، وجميع 
الكسر  ط��ري��ق  ع��ن  تتم  ال��س��رق��ة  عمليات 
والنقود  املجوهرات  تلك  على  واالستياء 
املباحث  ج��ه��از  فكثف  الثمينة،  وال��ق��ط��ع 
عمليات البحث والتحري عن مرتكبي تلك 

ف��ي حتريك  اإلع���ام مضيها  وزارة  أك��دت 
والقنوات  الصحف  ض��د  قضائية  دع���اوى 
الفضائية التي تطاولت على الذات اإللهية 
املرئي  ل��ق��ان��ون��ي  ت��ط��ب��ي��ق��ا  وال���رس���ول ] 

العمليات، حتى توصلوا الى معلومات أولية 
تفيد بأن عددا من الوافدين من اجلنسيات 
العمليات  بتلك  يقومون  من  هم  الروسية 
يساندهم عدد من النساء لتسهيل عمليات 

السرقة.
وزوجاتهم  األرم��ن��ي��ني  إن  امل��ص��در:  وق���ال 
حيث  للسرقة؛  مبتكرة  بعمليات  يقومون 
املجوهرات  س��رق��ة  بعد  ال��ل��ص��وص  ي��ق��وم 
مبحاولة بيع بعض تلك املجوهرات لبعض 
إث��ب��ات شخصية  ال��ت��ي ال تطلب  احمل���ات 
مجموعة  هناك  بينما  ذل��ك،  شابه  ما  أو 
بسهولة  تصريفها  يتم  ال  املجوهرات  من 
حيث يقوم اللصوص بتزيني نسائهم بتلك 
التي ال يتم تصريفها ومن ثم  املجوهرات 
يغادرن الباد لبيعها في اخلارج، بعد ذلك 
يعدن الى الباد الرتكاب عمليات سرقات 

جديدة .

وامل��س��م��وع وامل��ط��ب��وع��ات وال��ن��ش��ر، وكشفت 
مصادر مطلعة أن عدد اإلحاالت التي متت 
منذ العام 2007 وحتى اآلن بلغ 15 قضية 

منظورة أمام القضاء .

أرمنيون يحملون جوازات سفر روسية

تفكيك خلية »مافيا« لسرقة منازل 
األثرياء في الكويت

وزارة اإلعالم: نتابع تحريك 15 قضية تطاول 
على الذات اإللهية والرسول ]

أكد مراقب إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل أحمد 
الصانع أن اإلدارة فتحت باب تلقي الطلبات 
املقدمة من اجلمعيات اخليرية املوجودة في 
وسندات  إي��ص��االت  على  للحصول  ال��ب��اد، 
قبض املشروع الثامن جلمع التبرعات خال 

شهر رمضان املقبل.
تقدمت  اآلن  أن��ه حتى  إل��ى  الصانع  وأش��ار 
على  للحصول   10 أص���ل  م��ن  جمعيات   4
ت��ل��ك اإلي���ص���االت وال��س��ن��دات، م��ت��وق��ع��اً أن 
اجلاري  األسبوع  نهاية  بحلول  العدد  يزيد 
ليشمل اجلمعيات اخليرية العشر، موضحا 
الطلبات  تلك  تسلم   االنتهاء من  أنه عقب 
أي  أو  ال��دول��ة،  مطبعة  إل��ى  سيتم حتويلها 
“الشؤون”،  إش���راف  حت��ت  أخ���رى  مطبعة 
لطباعة اإليصاالت والسندات وفق األعداد 
وضع  ع��ن  كاشفا  جمعية،  ك��ل  ت��راه��ا  التي 
تسعى  املقبلة  للمرحلة  عمل  خطة  اإلدارة 
من خالها إلى استمرار املتابعة واإلشراف 
امليداني على مؤسسات العمل اخليري ودور 
العبادة في محافظات الكويت الست للتأكد 
العمل  وقوانني  لوائح  بتطبيق  التزامها  من 
ال��ب��اد حلمايته  امل��ع��م��ول بها ف��ي  اخل��ي��ري 
م��ن ال��دخ��اء، م��ش��دداً على أن��ه ل��ن يسمح 
للمخالفني آلليات العمل اخليري بالعمل في 
واللجان  واملبرات  اخليرية  اجلمعيات  مقار 

التابعة لها.

بدء تلقي طلبات الحصول 
على إيصاالت جمع 

التبرعات

غسيل أموال عراقية وإيرانية في الكويت  
لـجريدة  رفـــيـــع  أمـــنـــي  مـــصـــدر  كـــشـــف 
طلبت  الداخلية  أن  الكويتية  »األنــبــاء« 
من اإلدارة العامة للجمارك التدقيق على 
املغادرين والقادمني اإليرانيني والعراقيني 
نظرا لورود معلومات استخباراتية تؤكد 
عراقية  أمــوال  غسيل  عمليات  هناك  أن 

وإيرانية بالعملة الكويتية. 
وقال املصدر إن املعلومات االستخباراتية 

دخول  تتضمن  بها  الكويت  زودت  التي 
العراقية  اجلــنــســيــتــني  مــــن  وافــــديــــن 
قانونية  بصورة  الكويت  إلى  واإليرانية 
لــكــنــهــم يــحــمــلــون كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة من 
اإليراني  والــتــومــان  الــعــراقــي  الــديــنــار 
العمالت  حيث يقومون باستبدال هذه 
مجددا  بها  والــعــودة  الكويتية  بالعملة 

إلى أوطانهم. 

ممثلة  الداخلية  أن  إلــى  املــصــدر  وأشـــار 
فــي جــهــاز أمــن الــدولــة أخــطــرت اإلدارة 
وطلبت  القضية  بهذه  للجمارك  العامة 
املغادرين  مـــع  األمـــنـــي  الــتــدقــيــق  مــنــهــا 
والقادمني ومصادرة أي مبالغ بحوزتهم، 
املعدل املسموح  إذا كانت فوق  وال سيما 
إلـــى جــهــات االختصاص  بــه وإحــالــتــهــم 

للتحقيق معهم. 
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

الاَ  ِتكاَ واَ لاَ ْر ِبصاَ هاَ ْ الاَ تاَ : }واَ لاَّ جاَ زاَّ واَ ْوِلِه عاَ اٍس : ِفي قاَ باَّ ْن اْبِن عاَ 2146. عاَ
اٍر  واَ ماَ ُمتاَ لاَّ ساَ ْيِه واَ لاَ ُه عاَ ى اللاَّ لاَّ ِه صاَ ُسوُل اللاَّ راَ ْت واَ لاَ زاَ الاَ : ناَ ا{ قاَ اِفْت ِبهاَ ُتخاَ
ِلكاَ  ِمعاَ ذاَ ا ساَ ِإذاَ ُه ِباْلُقْرآِن ، فاَ ْوتاَ عاَ صاَ فاَ اِبِه راَ ْصحاَ ى ِبأاَ لاَّ ا صاَ اناَ ِإذاَ كاَ ةاَ ، فاَ كاَّ ِباَ
ى  الاَ عاَ ُه تاَ الاَ اللاَّ قاَ اءاَ ِبِه، فاَ ْن جاَ ماَ ُه واَ لاَ ْنزاَ ْن أاَ ماَ وا اْلُقْرآناَ ، واَ ُبّ اْلُْشِرُكوناَ ساَ
الاَ  )واَ كاَ  تاَ اءاَ ِقراَ اْلُْشِرُكوناَ  عاَ  ْسماَ ياَ فاَ  ) ِتكاَ لاَ ِبصاَ ْر  هاَ ْ تاَ الاَ  )واَ  [ ِه  ِبِيّ ِلناَ
ْهراَ  اْلاَ ِلكاَ  ذاَ ْر  هاَ ْ الاَ تاَ واَ اْلُقْرآناَ  ْسِمْعُهْم  أاَ اِبكاَ  أاَْصحاَ ْن  عاَ ا(  ِبهاَ اِفْت  ُتخاَ

ِة.  تاَ افاَ اْلُخاَ ْهِر واَ نْياَ اْلاَ ُقوُل: باَ ( ياَ ِبيلاً ِلكاَ ساَ نْياَ ذاَ ِغ باَ اْبتاَ )واَ
الشرح:   هذا احلديث الثالث في سورة اإلسراء . 

ِبَها{  تَُخاِفْت  َوالَ  ِبَصاَلِتَك  َهْر  َتْ }َوالَ  تعالى  قوله  في  باب   : املنذري  قال 
)اإلسراء: 110( وقد أورد اإلمام مسلم هذا احلديث في كتاب الصالة ، وبوب 
عليه اإلمام النووي: باب: التوسط بالقرآن في الصالة اجلهرية واإلسرار ، 

إذا خاف من اجلهر مفسدة . 
َهْر ِبَصاَلِتَك     قوله : قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: }َوالَ َتْ

َوالَ تَُخاِفْت ِبَها َوابْتَِغ بَْيَ َذِلَك َسِبياًل{ )اإلسراء: 110( . 

َهْر ِبَصاَلِتَك( بصالتك، أي:  بقراءتك .  قوله: )َوالَ َتْ
ِبَها( أي: تخفض صوتك بالقراءة، فال تفعل هذا وال هذا، فكال  تَُخاِفْت  )َوالَ 

األمرين محذور، بل لتكن قراءتك بي اجلهر واإلخفات . 
قال ابن عباس: نزلت ورسول الله متوار مبكة. 

فاآلية مكية إذا، بل السورة كلها - كما قلنا - سورة مكية، ونزول هذه اآلية كان 
ورسول الله ] متوار، يعني: مختفي عن األنظار، أي إبان دعوة اإلسالم األولى 
وأذاه��م على نفسه،  املشركي وبطشهم  كان يخشى  النبي ]  السر، ألن  في 
وعلى أصحابه، ألن الزمن أول اإلسالم كان زمن ضعف، وقلة أنصار، وغربة 
شديدة، كما جاء في احلديث الصحيح: »بدأ اإلسالُم غريباً، وسيعود غريباً، 

فطوبى للغرباء«  رواه مسلم . 
فكان النبي ] مبكة أول اإلسالم مستضعفاً هو وأصحابه رضي الله عنهم، 
فكان إذا صلّى عليه الصالة والسالم بأصحابه املكتوبة، أو قيام الليل؛ ألنه كان 
واجباً عليهم أول اإلسالم، لقوله سبحانه: }يا أيها املزمل قم الليل إال قليال{ 

اآليات من سورة املزمل . 
فكان ] يرفع صوته بالقرآن، ليسمعوا صوته وقراءته، ويأخذوا القرآن عنه، 
ويحفظوه، ويتدبروه ويفقهوه، ثم ليعملوا به، ثم ليبلغوه غيرهم من الناس، فهو 
وتوجيهاته،  وآدابه  وأحكامه  ومنهاجه،  تعالى، وعقيدته  الله  دين  مشتمٌل على 
وهكذا كان دأب السلف من الصحابة فمن بعدهم، فليس همهم حفظ احلروف 

فقط، وتضييع احلدود؟! كما هو حال كثير من قراء اليوم؟! 
ِبِه« أي:  َجاَء  َوَمْن  أَنَْزلَُه،  َوَمْن  الُْقْرآَن،  َسبُّوا  امْلُْشِرُكوَن  َذِلَك  َسِمَع  »َفِإَذا  قوله: 
كان إذا سمع املشركون قراءة النبي ] بأصحابه، سبوا القرآن ومن أنزله؟! 
وهذا من إحلادهم وكفرهم، وجرأتهم على الله تعالى، وتعديهم على حرماته، 
وصدهم عن سبيله، وإال فقد علموا أنه كالم الله تعالى، لكن كان هذا دليل 
عنادهم ومحادتهم لله، ومعاداتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم] : }إّن الذين 
كفروا بالّذكر ملا َجاءهم وإّنه لكتاٌب عزيز ال يَأتيه الباطُل من بي يديه وال من 

خلفه تنزيٌل من حكيٍم حميد{ )فصلت : 41-40(. 
شأنه  من  املنتقصة  أو  املنفرة،  األوص��اف  بأنواع  له  وصفهم  ل��ه:  سبهم  فمن 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)26()3(

أعداء القرآن 
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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وعظمته، كقولهم عنه: إنه سحر! وإنه قول البشر! وأنه أساطير األولي 
هذا«  مثل  لقلنا  شئنا  »ل��و  وقولهم:  شاعر!  وق��ول  كاهن!  ق��ول  وأن��ه   !
وغير ذلك مما حكاه القرآن الكرمي عنهم في آيات كثيرة، وهم يعلمون 

كذبه؟! 
وكانوا أحيانا يرفعون أصواتهم بالصياح عند قراءة القرآن، لئال يسمع 
الناس التالوة فيهتدون للحق، كما قال تعالى: }وقال الذين كفروا ال 

تَسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون{ )فصلت : 26( . 
فتواصوا فيما بينهم فقالوا أوالً : ال تسمعوا لهذا القرآن، وال تصغوا 
إليه، بل أعرضوا عنه، وال تلتفتوا إليه، وال إلى من جاء به، وهذا كفر 

اإلعراض عن احلق، وتاهل بيناته . 
املنطق  والتخليط في  والصفير  باملكاء  يعني:  فيه،  الغوا  قال مجاهد: 

على رسول الله ] إذا قرأ القرآن، قريٌش تفعله . 
وثانيا: الغوا فيه، أي: أكثروا اللغط واللغو – وهو الكالم الذي فائدة فيه 

-  واألصوات عنده، لئال يسمعه أحد فيهتدي . 
بالبرامج  به،  واالهتداء  القرآن  الناس عن  زماننا: صد  في  ذلك  ومن 
املضلة،  والشهوات  احملرمة،  والصور  الهابطة،  والفضائيات  الفاسدة، 
واألغاني واملعازف، وغيرها مما شاع وذاع في زماننا، وال حول وال قوة 
إال بالله؟!  بل يعمل ذلك حتى في رمضان شهر القرآن؟! عاملهم الله 

مبا يستحقون. 
إلى  احل��ق  وجهه  عن  واص��رف��وه  معانيه،  في  الكالم  أكثروا  املعنى:  أو 

املعاني الباطلة، لتصدوا عن االهتداء به . 
وهذا أيضا ما يقوم به أهل البدع واألهواء، بصد الناس عن السنن مبا 
ينشرونه من بدع وضالالت، وحتريف ملعاني القرآن والسنة، وعمل بغير 

ما كان عليه القرون املفضلة . 
واحلق ما  وقوله: )لعلكم تغلبون(  هي شهادة منهم للقرآن العظيم – 
أن الناس لو استمعوا للقرآن وأصغوا له، وفهوا  شهدت به األعداء – 
معانيه، لغلبوا، والهتدى الناس للحق، وانقادوا للرسول، ودخلوا في دين 
الله أفواجا، لعظمة كالم الله تعالى، وجماله وجالله وحالوته، وأخذه 
وأخباره  الرائقة،  ومعانيه  الرائعة،  وعباراته  التامة،  بكلماته  للقلوب 
املاتعة، وقصصه احلقة، ومواعظه التي تتصدع لها اجلبال، وتتقطع لها 

األرض، وإعجاز تشريعاته . 
وقد توعدهم الله بعدها، قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال الله منتصراً 
للقرآن، ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفر واإلحلاد: }فلنُذيقّن الذين 
جزاء  ذلك  يعملون  كانوا  الذي  أس��وأَ  ولنَجزيّنهم  شديداً  عذاباً  كفروا 
أعداء الله النار لهم فيها دار اخللد جزاء مبا كانوا بآياتنا يجحدون{ 

)فصلت :  27- 28( . 
ولهذا أمر الله تعالى املؤمني بخالف حال الكافرين، فقال: }وإذا ُقرىَء 

الُقرآن فاستمعوا له وأنصتُوا لعلكم تُرحمون{ )األعراف : 204(. 
واالستماع غير اإلنصات، فاإلنصات ترك التحدث أو االشتغال بغيره. 

وأما االستماع: فهو أن يلقي بسمعه للقرآن، ويحضر قلبه عنده، ويتدبر 
ما يسمع، فمن فعل هذين األمرين حي يتلى كتاب الله تبارك وتعالى، 
فإنه ينال خيرا كثيرا، وعلماً غزيرا، وإميانا متجددا، وهداية وبصيرة 

في دينه ودنياه وأخراه . 
َوَمْن  أَنْ��َزلَ��ُه  َوَم��ْن  الْ��ُق��ْرآَن،  امْلُْشِرُكوَن َسبُّوا  َذِل��َك    قوله: }َف��ِإَذا َسِمَع 
َجاَء ِبِه{ وهذه مفسده حتصل باجلهر بالقرآن ورفع الصوت به، ودرء 
املفاسد مقدم على جلب املصالح إذا تعارضتا مع التساوي، أو كانت 

َهْر ِبَصاَلِتَك .  املفسدة أعظم، ولهذا قال الله تعالى لنبيه َوالَ َتْ
ال��ق��راءة، وال يسمع  أن يسمع أصحابه  أق��ل،  ق��رأ بصوت  إذا  وميكنه 
املشركون قراءتك فتحصل مفسدة، وهي سب القرآن، وسب من أنزله 

ومن جاء به . 
َوالَ تَُخاِفْت ِبَها أي: ال تسر بقراءتك عن أصحابك، فال يأخذوا عنك 

القران وال يسمعونه . 
َذِل��َك َسِبياًل يعني توسط في ه��ذا األم��ر لتجمع بي فعل  بَ��ْيَ  َوابْ��تَ��ِغ 

املصلحة ودرء املفسدة. 
وهذه قاعدة شرعية عظيمة، يسار على منوالها في األمور . 

وجاء في تفسير ابن جرير: عن التابعي اجلليل محمد بن سيرين أنه 
قال: نبأت أن أبا بكر [ كان إذا قرأ خفض، وكان عمر ] إذا قرأ 
جهر، فقيل ألبي بكر لم تصنع هذا؟ قال: أنا أناجي ربي، وقد عرف 
حاجتي. وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: أنا اطرد الشيطان، وأوقظ 
الوسنان - والوسنان يعني النعسان - فلما نزلت هذه اآلية قيل ألبي 

بكر: ارفع شيئا، وقيل لعمر: اخفض شيئا . 
فهذه اآلية للمنفرد أيضا، فاملنفرد إذا صلى ال يجهر كثيرا، وال يسر 

كثيرا . 
 أما اإلمام : فإنه يقتدي بالنبي ] فيجهر بالصلوات اجلهرية، يجهر 
في صالة الفجر وفي املغرب وفي العشاء، وفي صالة اجلمعة وفي 
صالة العيدين والكسوف وهكذا، فالصلوات اجلهرية، يجهر بها اتباعا 

لسنته. 
وأما الصلوات السرية: كالظهر والعصر وصلوات النهار عموما، فإنه 

يسر بها . 
أما إذا كان لوحده منفردا: فإنه كذلك يقتدي بالنبي ]، فيجهر في 
بي  فيها  مخير  فهو  الليل  ص��الة  وأم��ا  السرية،  في  ويسر  اجلهرية، 

اجلهر واإلسرار،  هكذا هدي النبي ] . 
وهذه اآلية دليل أيضا على التوسط في األمور، والله تعالى: }يقول 
املبالغة في  كان  فإذا   ،)143 : )البقرة  َوَسطاً{  ��ًة  أَُمّ َجَعلْنَاُكْم  َوَكَذِلَك 
األمر تؤدي إلى مفسدة، فإنها تترك، ويؤخذ مبا هو أقل منها، حتى 

تندفع هذه املفسدة . 
والله تعالى أعلم
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األيوبي  الدين  صالح  دور  عن  السابق  املقال  في  بدأناه  ملا  استكمااًل 
اإلصالحي ومنهجيته في التغيير، نقول بداية: إَنّ املعاهد واملدارس 
ة  األَمّ ة  هوَيّ على  احلفاظ  في  ومؤثًرا  بارًزا  دوًرا  أدت  ة  الشرعَيّ
املعاهد بقوة  املختلفة، حيث صمدت هذه  ة عبر عصورها  اإٍلسالمَيّ
ة ومسخ هويتها في كثير من  أمام جهود املستعمرين في تغريب األَمّ
ة، ومنها على سبيل املثال بالد املغرب العربي، حيث  البلدان اإلسالمَيّ
كانت تلك املدارس سبًبا رئيًسا في احلفاظ على اللغة العربية التي 

جلأ املستعمر الفرنسي إلى كل األساليب واإلجراءات لوأدها.
 كما لعبت كذلك دوًرا مهًما في احلفاظ على 
حيث  ليبيا  في  واإلسالمَيّة  العربَيّة  األصالة 
جلأ اإليطاليون أثناء استعمارها إلى محاربة 
كل الزوايا الدينية والكتاتيب التي دأبت على 
 - الله  رحمه   – املختار  عمر  الشيخ  إم���داد 
قائد الثورة الليبية بعناصر ال تأبه باملوت في 
الليبي  الشعب  سبيل احلفاظ على مقدسات 
جامع  أَدّى  تونس  وفي  والعربَيّة،  اإلسالمَيّة 
الزيتونة أدواًرا كبيرة في تاريخ هذا البلد الذي 
سعت فرنسا للقضاء عليه لكّنها لم تتمكن من 
ذلك، بل بقي صامًدا يرفد الساحة التونسية 
رحمه   – الثعالبي  مبصلحني منذ خير الدين 

الله- ومن جاء بعده.
ومتكنت هذه املؤسسات التربويَّة بهذا الصمود 
واإلسالمَيّة  العربَيّة  الهويَّة  على  احلفاظ  من 
كثير  في  واإلس��الم��ي  العربي  االنتماء  وعلى 
من البلدان التي وقعت حتت نيران االستعمار 

فترات من الزمن.
وق��د ع��رف ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي امل��درس��ة قبل 
ال��ق��رن ال��راب��ع ال��ه��ج��ري/ ال��ع��اش��ر امليالدي، 
وك��ان��ت أول م��درس��ة بنيت ف��ي دي��ار اإلسالم 
هي املدرسة البيهقية في نيسابور، ثم املدرسة 
النظامَيّة في بغداد، ثم أخذت املدارس تنتشر 
البلدان  من  وغيرهما  وخ��راس��ان  العراق  في 

اإلسالمَيّة.
واقع  بوضوح في  املؤسسات  أثَّ��رت هذه  وقد 
من  والفكريَّة  واالجتماعَيّة  السياسَيّة  احلياة 
خالل التوعية املتوقدة التي قامت بها، وكانت 
نتيجة ذلك أنها أحدثت انقالًبا فكرًيا شاماًل، 
من خالل تربية جيل متميز صالح يرغب في 

طاعة الله عز وجل ويراعي أمره ونهيه.
املدارس  إنشاء  من  الدين  هدف صالح  وقد 
ال��ت��ي ش��ّي��ده��ا إل���ى م��ج��م��وع��ة م��ن األه����داف 

أهمها:
• القضاء على املناهج الفاسدة التي انتشرت 

في هذا الوقت.
• إيجاد اإلنسان املؤمن بربه من خالل تعليم 

الناس وتثقيفهم بأمور دينهم.
• نشر اللغة العربية واالعتناء بها.

تبصير ال��ن��اس مب��ا يحيق بهم وب��األم��ة من   •
اجلهاد  على  األم��ة  تربية  خ��الل  من  مخاطر 

وحثهما عليه.
إع��ادة بناء املجتمع وفق أصول ومنهج أهل   •

السنة واجلماعة.
ما  وال��ق��ض��اء على  األخ���الق احلميدة  نشر   •

أفسدته املناهج السابقة من أخالق الناس.
طريق شاقة

وال شك أن الطريق لم تكن مفروشة بالورود 
أمام صالح الدين إلحداث هذا التغيير، فقد 
كان أمامه عدد من العقبات والتحديات التي 
مشروعه  ف��ي  ل��ل��ب��دء  عليها  يتغلب  أن  الب���د 
كبيًرا  واجًبا  أَنّ عليه  أدرك  وقد  اإلصالحي، 
إلى  بحاجة  أمامه  تقف  ِجساما  مسائل  وأَنّ 

حل جذري وكان من أهمها:
• فساد املؤسسات التربوية املوجودة التي كانت 

متثل مصدر التلقي الوحيد للناس آنذاك.
• ف��س��اد امل��ن��اه��ج ال��ت��رب��وي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت متثل 
تخالف  التي  العقائد  لنشر  خ��اًص��ا  تشريًعا 

عقائد املسلمني من أهل السنة واجلماعة.
وج�����ود زع���م���اء ورؤس������اء ع��ل��ى رأس هذه   •
املؤسسات التربوية يحاولون تولي زمام األمور 

وعرقلة جهود صالح الدين اإلصالحية.
وبرغم هذه التحديات إال أَنّ صالح الدين – 
رحمه الله – استطاع بتوفيق الله التغلب عليها 
وحتقيق األهداف التي كان يصبو لها، وإحداث 
التغيير الشامل الذي يريد، من خالل استغالل 
التعليم وفق املفاهيم واالجتاهات التي حددها 
التصور اإلسالمي، والسعي نحو ترجمة هذه 
للتطبيق،  قابلة  تعليمية  أهداف  إلى  املفاهيم 
املؤسسات  من  بعدد  ذل��ك  على  استعان  وق��د 

التربوية التي متثلت في:
• أوالً: املساجد.

• ثانًيا: الكتاتيب.

منهجية صالح الدين األيوبي في التغيير.. دروٌس وِعبَر
كتب: وائل عبدالغفار

 الطريق لم تكن 
مفروشة بالورود 
أمام صالح الدين 

إلحداث هذا التغيير

)2من 2(
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• ثالًثا: املدارس الشرعية.
التعليمية اخلاصة  امل��راك��ز  راب��ًع��ا:   •

)البيمارستانات (.
يشكل  ك��ان  ال�مساجد: حيث  أوالً:   •
امل���ه���م ف����ي جميع  امل���س���ج���د احمل������ور 

أش��ك��ال ال��ن��ش��اط االج��ت��م��اع��ي، حيث 
والقضاء،  للعبادة،  أماكن  املساجد  كانت 

والغرباء،  السبيل  البن  وم��أوى  والتدريس، 
ومن هذا املرتكز انطلق صالح الدين – رحمه 
تربوية  مؤسسة  باعتباره  املسجد  من   – الله 
ال��ك��ام��ل م��ن خ���الل التدريس،  ت���ؤدي دوره����ا 
فاعتنى – رحمه الله - بكل املساجد وحولها 
للمسجد  أع��اد  وبهذا  تربوية،  مؤسسات  إلى 

دوره الريادي في التغيير.
بالصغار  الدين  اهتم صالح  الكتاتيب:  ثانًيا: 
أَنّ  وليقينه  املجتمع اإلسالمي،  ألهميتهم في 
تؤديه  مهمة  ومنظمة  تربوية  مؤسسة  الُكتَّاب 
دوًرا مهًما في تربية وإعداد أطفال املسلمني 

فعمل على فتح  وبناء الكتاتيب لهم.
وللمدارس  ال��ش��رع��ي��ة:  ال�������م���دارس  ث���ال���ًث���ا: 
الشرعية في سيرة صالح الدين شأٌن خاص، 
م���ن املؤسسات  ح��ي��ث مت���َيّ���زت ع���ن غ��ي��ره��ا 
األخرى من حيث استقالل البناء، وتخصيص 
الوقف الالزم لها، والنظام الداخلي، واألقسام 
امللحقة، وإدارتها، ورواتب املدرسني، ومعايير 

قبول الطلبة بها. 
املدارس

وقد اهتم صالح الدين – رحمه الله – ووزراؤه 
ووجهاء  والقضاة  والتجار  واألم��راء  والعلماء 
الناس باملدارس، فقدموا املال الالزم لبناءها 
وتأثيثها، وخصصوا لها الوقف الالزم والذي 
والطالب،  املدرسني  على  ب��دوره  كان يصرف 
وكان يقدم للطالب الرواتب الشهرية، واملأكل 
وامل��ش��رب وامل��س��ك��ن امل��ج��ان��ي، وذل���ك لضمان 

دميومة هذه املدارس بعد وفاة مؤسسيها.
ببناء  ال��دي��ن  اهتم ص��الح  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
انتشارها  على  وعمل  عليها  وشجع  امل��دارس 

بكافة السبل، وكان من أبرزها:
• ال�مدرسة الناصرية: أسسها السلطان صالح 

الدين على أصول املذهب الشافعي.
الناصر  أيًضا  أنشأها  القمحية:  ال�مدرسة   •

بن  م��ن مسجد عمرو  بالقرب  ال��دي��ن  ص��الح 
العاص وأوقفها على فقهاء املالكية.

الدين  أنشأها صالح  السيوفية:  ال�مدرسة   •
وعرفت بالسيوفية لقربها من سوق السيوف 

وأوقفها على علماء احلنفية.
• ال�مدرسة الناصرية بالقرافة: أنشأها أيًضا 
الشافعية،  فقهاء  على  وأوقفها  الدين  صالح 
عن  تزيد  التي  امل��دارس  من  العديد  وغيرها 
في   – الله  رحمه   - بناها  مدرسة  العشرين 

مصر.
اخلاصة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�������م���راك���ز  راب�����ًع�����ا: 
)البيمارستانات(: ويذكر ابن جبير واصًفا هذه 
النوعية من املؤسسات فيقول: »ومما شاهدناه 
من مفاخر هذا السلطان، البيمارستان الذي 
القصور  القاهرة، وهو قصر من  بناه مبدينة 
ال��رائ��ع��ة ح��س��ًن��ا وات��س��اًع��ا، وع���ني فيها أهل 
ومكنهم  العقاقير  خزائن  لهم  ووض��ع  املعرفة 
من استعمالها«؛ وقد عنَيّ صالح الدين أطباء 
األطباء  بتعليم  يقومون  وم��درس��ني  مشرفني 

فيه.
بيمارستان آخر وفعل  كما شَيّد باإلسكندرية 
به كما فعل ب��األول، حيث كان اهتمام صالح 
الدين ُمنْصًبا على استقطاب أهل االختصاص 

لتعليم تخصصهم ونشره بني أبناء الشعب.
رحمه الله –  وبهذا اجلهد الكبير استطاع – 
ل ويسارع في عملية التغيير واإلصالح  أن يُعِجّ
املنشود ملا تؤدية هذه النوعية من املؤسسات 

في إحداث هذا التغيير.
التمويل والدعم

ال��دي��ن بتمويلها ودع��م��ه��ا، وال   اه��ت��م ص��الح 
وقد  ف��ق��ي��ًرا  ك��ان  امل��ص��ري  الشعب  أن  سيما 
أُرهق بكثرة الضرائب، وجزء آخر من الشعب 
كان من املغاربة والسودان وغيرهم من الغرباء 
الدين  تنبه صالح  وقد  الفقراء،  العلم  وطلبة 
االستقرار  من  ق��در  توفير  على  فعمل  لذلك 
املادي للمعلمني والطالب وتقدمي التسهيالت 
املناسبة لهم ليستطيعوا التفرغ للتعليم والتعلم، 
وقد اعتمد على مصادر عدة للتمويل أهمها:

• التمويل من قبل الدولة )بيت مال املسلمني(: 
أو  ب��ن��اؤه  ك��ل مسجد مت  اب��ن جبير: »إن  ق��ال 
م��درس��ة، ي��ع��ني ل��ه��ا ال��س��ل��ط��ان ص���الح الدين 
بها«،  وامللتزمني  وساكنيها  بها  تقوم  أوق��اًف��ا 
وقال في موطن آخر: »وأحلق باملسجد النظام 
وأجرى  للغرباء  م���أوى  ك��ان  حيث  ال��داخ��ل��ي، 

عليهم األرزاق في كل شيء«.
سلطاًنا  بصفته  ال��دي��ن  ص���الح  ����ن  أَمّ وب��ه��ذا 
املؤسسات،  ه��ذه  متويل  املسلمني  أم��ر  وول��ي 
كل شهر على  ديناًرا في  أربعني  يعطي  فكان 
أوقاف  في  للنظر  دنانير  وعشرة  التدريس، 
امل���درس���ة، وس��ت��ني رط���اًل م��ص��رًي��ا م��ن اخلبز 
يومًيا، ويجعل راويتني – سقاءين - للمدرسة 

كل يوم.
ث��ان��ًي��ا: التمويل م��ن قبل األم����راء وال����وزراء   •
والقضاة  وال���وزراء  األم��راء  اقتدى  والقضاة: 
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في  فشرعوا  ال��دي��ن،  ص��الح  السلطان  بفعل 
إقامة املؤسسات التربوية ومتويلها، ومن هؤالء 
على  وأنفق  أشرف  الذي  الفاضل(  )القاضي 
لها  وأوق��ف  إليه  املنسوبة  الفاضلية  املدرسة 

الوقف الالزم، وغيره الكثير.
• ثالثًا: التمويل من قبل عامة الناس: حيث مول 
املؤسسات  الشعب  عامة  وغيرهم من  التجار 

التربوية مبصر مثل ابن األرسوفي.
 – األيوبي  الدين  أن صالح  يتضح  مما سبق 
التربويَّة عناية  أولى املؤسسات  الله –  رحمه 
خاصة وغطى جوانب املجتمع املصري كاملة 
بكافة طبقاته، ألنه قصد إحداث تغيير شامل 
االجتاهات  جميع  فصهر  املجتمع،  واق��ع  في 
ال��ت��رب��وي، واس��ت��ط��اع أن ينهض  نحو االجت���اه 
ب��األم��ة م��ن خ��الل ه��ذا االجت���اه؛ وق��د متيزت 
جهوده التربوية بعدة مزايا يجب أن تؤخذ في 

االعتبار، وهي :
التي  املناهج  جميع  الدين  ص��الح  ��ل  أَصّ  )1(

وضعها على منهج الكتاب والُسنَّة.
)2( حافظ على هذه األصول وذلك بالقضاء 

على البدع واملخالفات الشرعية.
)3( نشر مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

التربية  خ��الل  م��ن  بواقعها  األم���ة  رب��ط   )4(
اجلهادية العملية.

)5( اعتمد مبدأ التوازن والشمولية سمة بارزة 
في جهوده ومساعيه.

)6( اه��ت��م ب��امل��ؤس��س��ات ال��ت��رب��وي��ة ع��ام��ة من 
مساجد وكتاتيب ومدارس وغيرها.

التربوية،  ل��ل��م��ؤس��س��ات  ال��ت��م��وي��ل  وف���ر   )7(
وحافظ عليها، وعمل على بقائها، حيث اعتنى 
ن األرزاق لهم على حِدّ  باملدرسني والطالب وأَمّ

سواء، وبذلك ضمن دميومة تلك املؤسسات.
ومن خالل هذه اخلطوات ارتقى صالح الدين 
واإلصالح  للتغيير  نظرية  بناء  نحو  بجهوده 
االجتماعي تتمثل بتبني احلاكم املسلم التربية 
وسيلة للتغيير، فمجموعة اإلجراءات التي قام 
لبناء األمة قطف ثمارها باسترجاع بيت  بها 
واقع  وتغيير  الصليبيني،  أي��دي  م��ن  امل��ق��دس 
وق��ع حت��ت االحتالل  ال��ذي  امل��ص��ري  املجتمع 

اإلسماعيلي قرابة الثالثمائة عام.

اخلالصة
وخ��الص��ة م��ا س��ب��ق: ف����إَنّ جت��رب��ة ص���الح الدين 
األيوبي – رحمه الله - تدفعنا أن نربط بني واقع 
ة  العصر الذي عاش فيه بواقعنا املعاصر؛ ألن األَمّ
التي  نفسها  والتحديات  الصعاب  ال��ي��وم  تعيش 
عاشها وواجهها صالح الدين على كافة املستويات 

السياسية واالجتماعية والفكرية وغيرها.
وملَّا كان األمر كذلك، واليوم شبيًها بالبارحة، 
الذي  الكامل  التربوي  ال��ف��راغ  ه��ذا  وف��ي ظل 
اإلسالمية  للحركات  البد  كان  ��ة،  األَمّ تعيشه 
وبشكل ُمِلٍحّ أن تضع في قمة أولوياتها »العناية 
باملؤسسات التربويَّة والفكريَّة« التي تبدأ من 
ري���اض األط��ف��ال ح��ت��ى آخ���ر م��راح��ل التعليم 
للتغيير  االن��ط��الق  نقطة  وجتعلها  اجلامعي، 
ش��ام��ل؛ بغية إخ����راج »ف��ق��ه��اء« راس��خ��ني في 
والسياسية  الفكرية  سواء  كافة  العلم  ميادين 
والعسكرية  واالق���ت���ص���ادي���ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

كذلك عن  تبحث  وأن  احلياة،  ميادين  وسائر 
على  وتعمل  الناشئة،  األجيال  من  املوهوبني 
تنمية مواهبهم ورعايتها حتى تبرز »القيادات 

ة مجدها. احلكيمة« التي تعيد لألَمّ
ومن هنا فإن أهم التوصيات التي نخرج بها 

من هذا ال�مقال هي:
• ضرورة التزام التربية في إطارها اإلسالمي 

أداة لتغيير الواقع املظلم.
ة الثقات في كافة  • إعطاء الفرصة لعلماء األَمّ
التخصصات بوضع الترتيبات الالزمة إلحداث 
التطوير الشامل للمناهج التعليمية والتربوية.

• ضرورة العمل على إحياء فريضة طلب العلم 
الشرعي ودعم املؤسسات التعليمية التي تقوم 

بذلك.
• اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وفرض 

القوانني الالزمة لذلك.
بالضوابط   - ج��ه��ادي��ة  تربية  األم���ة  تربية   •
الشرعية التي أقرها علماؤنا - وذلك حلفظ 

الدين والعرض والهوية.
• إحياء دور املسجد والعودة به ملا كان عليه في 

صدر اإلسالم وأزمان العزة.
ونشره  وتشجيعه  العلمي  بالبحث  االهتمام   •

ودعمه. 
• نشر املكتبات العلمية وإحياء دورها في بناء 

املجتمعات.
• تكرمي العلماء وإجراء األوقاف الالزمة لهم 

لنضمن لهم العيش الكرمي والتفرغ للتعليم.
ة التي حتترم نفسها وهويتها  وختاًما: فإن األَمّ
ثوابتها  تُخضع  أن  أب���ًدا  تقبل  ال  وكينونتها، 
ومستقبل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وأه��م��ه��ا  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
أجيالها لهيمنة وعقلية الغرب الكافر احملتل؛ 
مأساوية  س��ت��ك��ون  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ي  النتيجة  ألن 
إلى  حتما  وس��ت��ؤدي  املقاييس  بكل  وك��ارث��ي��ة 

تفسخ وانهيار هذه األمة، والله املستعان.
املراجع: 

كتاب: )هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا   •
ل��ل��دك��ت��ور/ م��اج��د عرسان  ع���ادت ال��ق��دس( – 

الكيالني.
• كتاب: )أثر جهود صالح الدين األيوبي التربوية 
في تغيير واقع املجتمع املصري( - حملمد حمدان 

القيسي.

 أولى المؤسسات 
ة عناية خاصة  التربوَيّ

وغطى جوانب 
المجتمع المصري 

كاملة بكافة طبقاته
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بعض األيام... خري من بعض
حديثاً  لي  ليقرأ  العلوي...  ثوبه  جيب  من  ورقة  أخرج 

سألني عن ثبوته:
- عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ] بيدي فقال: 
»خلق الله البرية يوم السبت، وخلق فيها اجلبال يوم األحد، 
وخلق الشجر يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق 
النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم اخلميس، وخلق 
وآخر  اخللق  آخر  في  اجلمعة  يوم  من  العصر  بعد  آدم 

ساعة من النهار فيما بني العصر إلى الليل«.
- لقد كنت أبحث قبل يومني عن فضائل اجلمعة وكان 
وهو في صحيح  عليه هذا احلديث..  اطلعت  ما  ضمن 

مسلم.. فهو من األحاديث الصحيحة.
- عندما اطلعت على احلديث دخل في نفسي شيء .

- أي شيء؟!
- ملاذا فضل الله يوم األربعاء على الثالثاء فخلق النور في 

األول والشر في الثاني؟
األيام  بل تفضيل  يوم...  يوم على  بتفضيل  ليس  - هذا 
يكون بذكر فضيلة اليوم ال مبا خلق فيه... مثال... فضل 
الله يوم اجلمعة على سائر األيام وجاء في ذلك أحاديث 
تبني فضل اجلمعة... وكذلك فضل يوم االثنني واخلميس 
»فيهما ترفع األعمال إلى الله..« صحيح اجلامع.. وفضل 
يوم عرفة أيا كان من أيام األسبوع... لعظمة العبادة التي 
محرم(...  من  )العاشر  عاشوراء  يوم  وفضل  فيه  تقع 
وهكذا يكون تفضيل األيام مبا يكون فيها من عبادات... 
مسلم  في شرح  النووي  أن  إلى  أشير  وهنا  وطاعات... 
بني أن »ٌخلق املكروره يوم الثالثاء«، أي:للمجهول مبعنى.. 
بضم اخلاء.. وكسر االم... قياساً على قول الله تعالى: 
أراد بهم  أم  }وأنا ال ندري أشر أريد مبن في  األرض 

ربهم رشداً{ )اجلن:10( .
- إذا ال ينبغي أن يتشاءم أحد من يوم الثالثاء مثاًل؟

- بالطبع... ال تشاؤم في اإلسالم على اإلطالق... ونهى 
النبي ] عن الّطيرة... )التشاؤم(... )متفق عليه( .

- وأين جاء ذكر اخللق في القرآن؟
في سورة فصلت: }قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض 
في يومني وجتعلون له أنداداً ذلك رب العاملني وجعل فيها 
في  أقواتها  فيها  وقدر  فيها  وبارك  فوقها  من  رواسي 
وهي  السماء،  إلى  استوى  ثم  للسائلني  أيام سواء  أربعة 
أتينا  أوكرها قالتا  ائتيا طوعاً  لها ولألرض  دخان فقال 
طائعني... فقضاهن سبع سموات في يومني وأوحى في 
وحفظاً  الدنيا مبصابيح  السماء  وزينا  أمرها  سماء  كل 
ذلك تقدير العزيز العليم( )9-12(، وهنا يجب أن نفصل 
بعض الشيء أن األرض خلقت في أربعة أيام... مبا في 
األخرى،  املعيشة  ولوازم  أقوات  من  فيها  بث  ما  ذلك 
والسموات خلقت في يومني... فهذا اخللق كله أخذ ستة 
وعلق  العرش...  على  وتعالى  سبحانه  استوى  ثم  أيام، 
األلباني - رحمه الله - على حديث مسلم الذي أوردناه 
في البداية بقوله: »أن هذه األيام ليست تلك... بل أيام 
األيام  من  جزء  احلديث  في  املذكورة  فاأليام  مختلفة«، 
في  وردت  التي  واملخلوقات  اآلية،  في  املذكورة  األربعة 
األرض  في  الله  بثها  التي  املخلوقات  من  جزء  احلديث 

وذكرها في اآلية إجماالً.
كان صاحبي يستمع باهتمام كأمنا يتعلم شيئاً جديداً .

- وهناك حديث آخر عن بعث األيام يوم القيامة... عن 
الله  رسول  قال  قال:  قال:   ] األشعري  موسى  أبي 

:[
»حتشر األيام على هيئتها، وحتشر اجلمعة زهراء منيرة 
تضيء  خدرها  إلى  تهدى  كالعروس  بها  يحفون  أهلها 
بياضاً، وريحهم  كالثلج  ألوانهم  لهم ميشون في ضوئها، 
كاملسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقالن 
ال يطرفون تعجباً حتى يدخلون اجلنة، ال يخالطهم أحد 

إال املؤذنون احملتسبون« صحيح الترغيب والترهيب .

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(

)�( كاتب كويتي
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ولهذا ذم الشرع األثرة وحذر من آثارها، 
وفق  ب��احل��ق��وق  واملطالبة  بالصبر  وأم���ر 
أو  الفوضى  واجتناب  املشروعة  السبل 

سلوك الطرق غير املشروعة .
فَعْن أَُسيِْد بِْن ُحَضيٍْر - َرِضَي اللُه َعنُْه -: 
أََنّ َرُجاًل ِمَن األَنَْصاِر َخاَل ِبَرُسوِل اللِه ] 
َفَقاَل: أاَلَ تَْستَْعِملُِني َكَما اْستَْعَملَْت ُفاَلًنا؟ 
َفَقاَل: »ِإنَُّكْم َستَلَْقْوَن بَْعِدَي أَثََرًة َفاْصِبُروا 
ْوِض«، وَعْن َعبِْد اللِه  َحتَّى تَلَْقْوِني َعلَى احْلَ
بِْن َمْسُعوٍد - َرِضَي اللُه َعنُْه - َقاَل: َقاَل 
لَنَا َرُسوُل اللِه ] : »ِإنَُّكْم َستََرْوَن بَْعِدي 
تَْأُمُرنَا  َفَما  َقالُوا:  تُنِْكُرونََها  َوأُُم��وًرا  أَثَ��َرًة 
ُهْم،  َحَقّ ِإلَيِْهْم  وا  »أَُدّ َق��اَل:  اللِه؟  َرُس��وَل  يَا 

ُكْم«. َوَسلُوا اللَه َحَقّ
فمن العدل أن تعامل الناس كما حتب أن 
والتزام  احلقوق  ب��أداء  وذل��ك  يعاملونك، 
قيل:  ول��ذا  اآلخرين،  ومراعاة  الواجبات 
»إن أردت التنعم مبا تستحق هب اآلخرين 
دلت  ما  هو  املبدأ  وه��ذا  يستحقون«،  ما 
بن  أنس  روى  ،فقد  املطهرة  السنة  عليه 

يقوم  التي  األسس  أعظم  ومن   ، اإلسالمية  القيم  أهم  من  العدل 
عليها التشريع واملجتمع واألخالق، والعدل يقتضي القيام بحقوق 
الله تعالى، والقيام بحقوق العباد تامة غير منقوصة ، فبعض الناس 
- وهم قلة - يطالبون بحقوقهم وزيادة، لكنهم ال يؤدون واجباتهم 
جتاه الله تعالى وال جتاه العباد، وهذا ليس من العدل وال اإلنصاف، 
بحيث  والواجبات،  احلقوق  بني  التوازن  يقتضي  القسط  فميزان 
يؤدي اإلنسان ما عليه من واجبات قبل أن يطالب مبا له من حقوق، 
أما العكس فهي أثرة مقيتة وأنانية كريهة، إذا غرست بذورها في 
األفراد واملجتمع أنبتت آثارا وخيمة من الفساد والبغضاء واحلقد 
 ، بالفرص  البعض  واستئثار  احلقوق  ضياع  من  والتذمر  والفوضى 
ورمبا جتاوز األمر القول إلى الفعل بإحلاق األذى باآلخرين انتقاما 

منهم وعقوبة لهم .

د. وليد خالد الربيع )�(

إن أردت التنعم مبا تستحق
هب اآلخريـن ما يستحقــون

احلكمـة  ضالـة املؤمن )31(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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مالك رضي الله عنه أن النبي ] قال: 
أح��دك��م حتى يحب ألخ��ي��ه ما  ي��ؤم��ن  »ال 

يحب لنفسه« متفق عليه. 
قال النووي: »معناه ال يؤمن اإلميان التام، 
وإال فأصل اإلميان يحصل ملن لم يكن بهذه 
الصفة، واملراد يحب ألخيه من الطاعات 
واألشياء املباحات، ويدل عليه ما جاء في 
»حتى  احلديث:  هذا  في  النسائي  رواي��ة 

يحب ألخيه من اخلير ما يحب لنفسه«.
ومن كمال اإلميان أن يحب املسلم إلخوانه 
ما يحب لنفسه، وأن يبغض لهم ما يبغضه 
لنفسه، قال ابن رجب: »واملقصود أن من 
يحب  أن  الواجبة  اإلمي��ان  خصال  جملة 
املرء ألخيه املؤمن ما يحب لنفسه ويكره 
ذل��ك عنه  زال  ف��إذا  لنفسه،  يكره  م��ا  ل��ه 
فقد نقص إميانه، وقد روي أن النبي ] 
ما حتب  للناس  »أح��ب  قال ألبي هريرة: 
لنفسك تكن مؤمنا« أخرجه الترمذي وهو 

حسن )ص.ج:7833(
هذا  تؤكد  التي  الشرعية  النصوص  ومن 
املعنى قوله ] : »من أحب أن يزحزح عن 
وهو  منيته  فلتدركه  اجلنة  ويدخل  النار 
يؤمن بالله واليوم اآلخر ويأتي إلى الناس 

الذي يحب أن يؤتى إليه« رواه مسلم.
ق��ال ال��ن��ووي: »ه��ذا من جوامع كلمه ] 
فينبغي  م��ه��م��ة،  وه�����ذه  ح��ك��م��ه،  وب���دي���ع 
االعتناء بها، وأن اإلنسان يلزم أن ال يفعل 

مع الناس إال ما يحب أن يفعلوه معه«.
إخوانه  ي��راع��ي  اإلمي���ان  صحيح  فاملؤمن 
املسلمني، فيقوم لهم مبا يستحقونه منه، 
كما يحب منهم أن يقوموا له مبا يستحقه 
املالية  ب��األم��ور  تعلق  م��ا  س���واء  عليهم، 
أومالسلوكية، فإذا كنت حتب أن يحترمك 
منهم  تكره  كنت  وإذا  فاحترمهم،  الناس 
أن يغشوك أو يأكلوا مالك بغير حق فال 
أن  تريد منهم  وإذا كنت  بهم،  تفعل ذلك 
خصوصيتك  ويحترموا  غيبتك  يحفظوا 

واحترم  غيبتهم  واح��ف��ظ  بنفسك  ف��اب��دأ 
خصوصيتهم، وهكذا في كل األمور، فلو 
لعرف  غيره  مكان  نفسه  اإلن��س��ان  وض��ع 
ال��ت��ص��رف الصحيح ف��ي ك��ل م��وق��ف، إال 
أن بعض الناس يظن أنه يعيش في هذه 
الدنيا منفردا فيفعل ما يريد دون مراعاة 
حلقوق اآلخرين أو مشاعرهم، أو يتوهم 
يدوروا  أن  الناس  فعلى  الكون  مركز  أنه 
حوله مؤدين احلقوق والواجبات له، وليس 
وال  بحق  يطالبوه  أن  وال  عليه ش��يء  لهم 
أداء واجب، والشك أن هذه أنانية مفرطة 
ونرجسية بغيضة، فاملؤمن يحب لنفسه ما 
يحب إلخوانه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه 

.
وقد كان النبي ] يطبق هذا املبدأ عمليا 
ذر رضي  ألب��ي  ق��ال  فقد   ، م��ع أصحابه 
الله عنه : » يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، 
وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ال تأمرّن 
على اثنني، وال تولني مال يتيم«، قال ابن 
رج��ب:« وإمن��ا نهاه عن ذل��ك ملا رأى من 
ضعفه، وهو يحب هذا لكل ضعيف، وإمنا 

كان يتولى أمور الناس ألن الله قواه على 
ذلك وأمره بدعاء اخللق كلهم إلى طاعته، 

وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم«اه�.
ويبني ابن رجب أن حتصيل هذه الصفة 
من  ال��ص��در  بسالمة  يكون  إمن��ا  الطيبة 
أم���راض ال��ق��ل��وب ف��ق��ال: »وح��دي��ث أنس 
الذي نتكلم اآلن فيه يدل على أن املؤمن 
ويريد ألخيه  املؤمن  أخ��اه  يسر  ما  يسره 
وهذا  اخلير،  لنفسه من  يريد  ما  املؤمن 
الصدر  سالمة  كمال  من  يأتي  إمن��ا  كله 
م��ن الغش وال��غ��ل واحل��س��د، ف��إن احلسد 
يقتضي أن يكره احلاسد أن يفوقه أحد 
أن  يحب  ألن��ه  فيه،  يساويه  أو  خير  ف��ي 
بها  وينفرد  بفضائله  ال��ن��اس  على  ميتاز 
عنهم واإلميان يقتضي خالف ذلك، وهو 
أن يشركه املؤمنون كلهم فيما أعطاه الله 
منه  عليه  ينقص  أن  غير  من  اخلير  من 

شيء »اه�.
وفي اخلتام، فإن دعوى األخوة اإلميانية 
حتتاج إلى دليل عملي يصدقها، وال أدل 
املؤمنني  مع  اخللق  حسن  من  ذل��ك  على 
كما قال النبي ] : »أكمل املؤمنني إميانا 
يقيم  أن  ذل���ك  ورأس  خ��ل��ق��ا«،  أح��س��ن��ه��م 
لهم  فيحب  نفسه،  مقام  أخ��وان��ه  املسلم 
ما يحب لها، ويكره لهم ما يكره لها، كما 
بقوله  املؤمنني  عباده  تعالى  الله  وص��ف 
ك��ان بهم  ول��و  أنفسهم  : }وي��ؤث��رون على 

خصاصة{.
كما أن املجتمعات تتقدم وتزدهر بالتعاون 
ما  أحسن  ف��رد  كل  يقدم  وأن  والتكامل، 
أمر  كما  ومجتمعه  إخوانه  عنده خلدمة 
على  }وتعاونوا  فقال:  عباده  تعالى  الله 
ت��ع��اون��وا ع��ل��ى اإلثم  ال��ب��ر وال��ت��ق��وى وال 
فباب  واألث���رة  األنانية  أم��ا  وال���ع���دوان{، 
الفساد والشر، وعنوان العداوة والقطيعة 
، نسأل الله تعالى العافية والسالمة من 

كل إثم، وبالله التوفيق .

فالمؤمن صحيح 
اإليمان يراعي 

إخوانه المسلمين، 
فيقوم لهم بما 
يستحقونه منه

 »أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم 

خلقا«، ورأس ذلك 
أن يقيم المسلم 

أخوانه مقام 
نفسه
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تربويات

حوار بين 
صديقتين حول:

للوقوع  كبير  سبب  الفراغ  أن  اعلمي  أن��وار: 
في مصيدة »املعاكسات الهاتفية«، فاحرصي 
النافعة  بالنشاطات  فراغك  وقت  ملء  على 
األشرطة  وسماع  القرآن،  كقراءة  واملفيدة.. 
تعلم  أو  امل��ف��ي��دة،  الكتب  وق����راءة  ال��ن��اف��ع��ة.. 
مساعدة  أو  الطبخ،  فن  إتقان  أو  اخلياطة، 

الوالدة في شؤون البيت .
ي��وج��د هناك  ف��ا  اع��ت��دت عليها  لقد  ن���دى: 

سبيل لتركها!!
أنوار: اعلمي أنك - إذا تركت عادة »املعاكسات 
الهاتفية« - ستشعرين بشيء من الضيق والهم 
واالنقباض.. وهذا شيء طبيعي بسبب ترك 

النفس ملألوف تعودت عليه .
إن هذا الضيق واالنقباض هو أمر وقتي.. ال 

يلبث أن يزول وينقضي ويتاشى إلى األبد، 
لله  ت��رك شيئاً  ي��س��ي��رة؛ ألن م��ن  أي���ام  وب��ع��د 

عوضه الله خيرا منه.
تتوقف  لن  الهاتفية«  »املعاكسات  عزيزتي  يا 
عند تبادل الكلمات والضحكات عبر سماعة 
األعراض  هتك  إل��ى  تصل  إم��ا  بل  الهاتف.. 
وس��ل��ب العفة وال��ش��رف.. وه���ذا ش��يء واقع 
وإزهاق  القتل  إل��ى  تصل  أن  وإم��ا  م��ع��روف، 

النفس بغير حق مع هتك األعراض .
ندى: حسناً لكني ال أستطيع.....

أنوار: )قاطعتها(: قد يأتيك الشيطان.. وأنت 
بكلمات  في حالة خلوة مع نفسك، فيذكرك 
ه���ذا »ال���ذئ���ب امل��ع��اك��س« احل���ل���وة.. ووع����وده 
مباشرة،  اخلواطر  تلك  فاقطعي  املعسولة.. 

المعاكسات 
الهاتفية

كنت ذاهبة يومًا ما 
لزيارة صديقتي، وهناك 

لفت انتباهي فتاة في 
عمر الزهور جالسة 

معنا اسمها ندى، وكان 
محور حديثنا حول 

املكاملات الهاتفية 
وخطرها 

على املجتمع، 
فطرحت رأيها 

لي بأن املكاملات 
ال حرام فيها، 

فهي متأل وقت 
الفراغ وليست 

هناك حجة في 
حترميها، فكان هناك 
حوار حاد بيننا حول 

ذلك :

أنوار سعود العتيبي )�(

)�( كاتبة كويتية.
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معها،  تسترسلي  وال 
وب��ي��ل.. وشر  داء  ف��إن��ه��ا 
خطير.. وقولي لنفسك:

أهلها  خانت  بفتاة  رج��ل  يتزوج  أن  يعقل  هل 
وأسرتها وشرفها وباعت عرضها لشيطان؟!!

ندى: كيف لي أن أتركها إلى غير رجعة؟ من 
باب الفضول فقط وليس العزم .

أنوار: أبعدي جهاز الهاتف من غرفتك اخلاصة 
وال تبقي في املنزل مبفردك، واحرصي على 
مخالطة الفتيات الصاحلات، وبعدها تضرعي 
إلى الله أن ييسر لك الزوج الصالح، وتذكري 
صورة وال��دك وكيف لك أن تدسي رأسه في 
الدينية  الكتيبات  التراب، واقرئي العديد من 

لعلها تصلح حالك إلى األفضل .
فو  الكام  ه��ذا  عليك  كثرت  قد  ألن��ي  آسفة 
الله لهو الصواب بعينه؛ فإياك أن تكوني قنبلة 

الهاتف .
ندى: بصراحة ال أرى فيها املنكر؛ فأنا ال أخرج 
مع أحد منهم، إنها مجرد تسلية صدقيني ال 

غير .
أنوار: لنقل إنها مجرد تسلية، ولكن أال تخافني 

من أن يراك أحد؟
ن����دى: )ب��ض��ح��ك��ة س���اخ���رة(: ن��ع��م أخ����اف من 

أخي.
أنوار: سبحان الله تخافني من أن يراك أخوك 
وال تخافني من الله عز وجل؟! أنت بهذه احلال 
كأنك تخونني والدك وتدسني وجوه أهلك في 

سواد التراب.
تريثي وافهمي ما أقول لعله يكون فيه الصاح 
لك، فكم من فتاة تتكلم ثم متر األيام فتخرج ثم 

تركض األعوام وتبقى الضحية في النهاية.
أبيك  الفتاة ما مكانة  ه��ذه  أن��ك  لو  لي  قولي 

وأهلك أمام مسمع الناس ورؤى البشر؟!
ما سمعتهم؟ أتخطر في اخلير أم تدنس في 

الشر؟!
الكثير من يقولون بأن هذا  ندى: لكن هناك 

يسمى احلب احلقيقي قبل الزواج!
أنوار: بل هذا ما يسمى العشق احملرم وتعلق 
الداهية  إل��ى  يجر  قد  بل  ال��ل��ه..  بغير  القلب 
العظمى، وبعض الفتيات قد يتساهلن مبثل ذلك 
بل قد يظهر منها ما يدل على استدعائها لذلك، 

ق������������ال 
}وال  تعالى: 
الشيطان  خ��ط��وات  تتبعوا 

إنه لكم عدو مبني{.
أرجو منك أختي أال تغتري بكثرة العاصيات.. 
والهيام  بالعشق  والتعلق  ال��ش��ب��اب  وم��غ��ازل��ة 
اآلن  تندمني  ال  ق��د  مبصاحبتهم،  وامل��ف��اخ��رة 
ما  على  ستندمني  غدا  ولكن  تفعلني  ما  على 

اقترفه لسانك.
كوني على يقظة دائما بأن احلياة ال تدوم بأي 
حال من األحوال، قد يأتيك ملك املوت وأنت 
فما  معه،  الطريق  في  أنت  أو  الهاتف  بيدك 

حال والدك حني ذلك؟
شدي عزميتك من اآلن وال تقولي غدا أتركها 

أو بعد غد .
ألراه عني  وإن��ي  قلته  ما  أعجبني  لقد  ن��دى: 
أشفي  لعلي  بنصيحتك  س��أف��ع��ل  ال���ص���واب، 
نفسي م��ن ذن��وب��ي امل��اض��ي��ة، أن��ا أع��ت��رف أني 
نادمة على ما فعلت، أشكرك أختي على هذه 

النصيحة.
أنوار: ال شكر على واجب قد فرضه الله على 
كل مسلم يحب اخلير ويسعى لصاح الناس.

ويكألك  بحفظه..  يحفظك  أن  ال��ل��ه  أس���أل 
التقيات..  املؤمنات  م��ن  ويجعلك  برعايته.. 
ال��ع��ام��ات.. ول��س��وف تبقني أختا  ال��داع��ي��ات 

لي.. حتى وإن لم تستجيبي لنصيحتي.

        كوني على يقظة دائما 
بأن الحياة ال تدوم بأي حال 
من األحوال، قد يأتيك ملك 

الموت وأنت بيدك الهاتف أو 
أنت في الطريق معه، فما 

حال والدك حين ذلك؟
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}كنتم خير أمة أخرجت للناس{... فنحن أمة متميزة، مّيزها الله 
عز وجل عن سائر األمم حتى أصبح التميز سمة من سماتها وصفة 

بارزة من صفاتها فالتميز والتفوق هو مطلب الصاحلني.
شيئا  فيها  وجدنا  إذا  إال  قيمة  للحياة  »ليس  تقول:  حكمة  وهناك 
نناضل من أجله« وأبناؤنا هم قرة أعيننا... من منا ال يريد أن يكون 
أبناؤه من املتميزين  في املستقبل؟! فمهمة اآلباء واألمهات هي  تربية 
األبناء والقيام على توجيههم ورعايتهم، فهي أمانة عظمى، ومسؤولية 
كبرى سنسأل عنها بني يدي الله عز وجل كما جاء في الصحيحني في 

حديث ابن عمر: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«. 

)�(  مــتخصصة فى مجال إدارة مرحلة  
رياض األطفال.

ِيّزه  وتنميتها، فنحن نؤمن أن لكِلّ طفٍل ميزًة تمُ
نتيجةمُ  التميمَُّز  هذا  أن  نؤمن  كما  اآلخرين،  عن 
ٍل بني البيئة وعوامل الوراثة، ومن املعروف  تفاعمُ
أن فترة الطفولة تتميز بسرعة التقبل وسرعة 
الكثير  اختزال  يستطيع  بحيث  والتلقي  التطبع 
يستطيع  ال  بسرعة  واألح��اس��ي��س  األف��ك��ار  م��ن 

اإلنسان احلصول عليها بعد هذه املرحلة.

ماذا نعني بالتميز؟ 
ترفع  ب��ص��ورة   واإلب���داع  التفوق  بالتميز:  نعني 
املرء وتعلي شأنه وخلقه وسلوكه ليكون شخصية 
أسرة  كل  أن  فيه  متميزة، ومما الش��كَّ  مسلمة 
لتفخر  والتميمُّز  والتفومُّق  اإلب��داع  ألبنائها  حت��بمُّ 
بهم وبإبداعاتهم وهذا يحتاج إلى معرفة كاشفٍة، 
اإلبداع  لتربيِة  واع��ي��ة،  وق��درة  ن��اف��ذٍة،  وبصيرة 
وترشيدها في حدود  املواهب  وتعزيز  والتميمُّز، 

اإلمكانات املتاحة
مهمة  ل��أط��ف��ال  املستقبلية  ال��ت��رب��ي��ة  أن  مب��ا 
وأساسية فكيف السبيل لنرسم خريطة ملستقبل 

سنة، وهي مرحلة املراهقة 
وكل مرحلة  يتبع فيها اآلباء واألمهات  أساليب 
بر  إل��ى  بأبنائهم  ليصلوا  التربية  ف��ي  مختلفة 
األمان وكما قال  الرسول ] هو خير مرب على 
مر العصور واألجيال فمهما تغيرت العصور فهو 
مرشد  خير  فهو  األول،  واملربي  واملرشد  املعلم 
عبارة  في  ق��ال  فقد  أبنائهم؛  تربية  في  لآلباء 
موجزة جامعة ألحدث أساليب التربية احلديثة: 
»الطفه سبًعا، وأدبه سبًعا، ثم صادقه سبًعا، ثم 
أطلق له احلبل على الغارب بعد ذلك...«، ووفقاً 
من  املبدعني  نسبة  أن  تبنَيّ  الدراسات  ألحدث 
األطفال من سن الوالدة إلى السنة اخلامسة من 
أعمارهم نحو 90%، وعندما يصل األطفال إلى 
سن السابعة تنخفض نسبة املبدعني منهم إلى 
10%، وما إن يصلوا السنة الثامنة حتى تصير 
أنظمَة  أن  إل��ى  يشير  مم��ا  ف��ق��ط،   %2 النسبة 
عملها  تعمل  االج��ت��م��اع��ي��َة  واألع�����راَف  التعليم 
أنها  مع  معاملها،  وطمس  املواهب  إجهاض  في 
تطويرها  بل  عليها،  احلفاظ  على  ق��ادرًة  كانت 

النمو  م��راح��ل  أه��م  م��ن  الطفولة  مرحلة  وتعد 
ف���ي ح��ي��اة اإلن���س���ان، فمرحلة  وأك��ث��ره��ا أث�����راً 
فيها  يتم  للفرد  تكوينية  مرحلة  ه��ي  الطفولة 
منوه اجلسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي، 
ف��ي حياة  ت��أث��ي��راً عميقاً  امل��رح��ل��ة  وت��ؤث��ر ه���ذه 
الفترة  املستقبلية، وتظهر خالل هذه  الشخص 
أه���م ال���ق���درات وامل���ؤه���الت وت��رس��م اخلطوط 
املستقبل.  في  الطفل  عليه  سيكون  ملا  الكبرى 
وم���ن  امل��الح��ظ أن اإلس���الم ل��م ي��ت��رك التربية 
ثالث  ح��دد  ول��ك��ن  واألم  األب  أله���واء  تخضع  

مراحل تر بهم عملية تربية األبناء .
تربية األبناء 

تربية األبناء وهى:-
امل��رح��ل��ة األول����ى: م��ن س��ن امل��ي��الد حتى س��ن 7 

سنوات وهى مرحلة  اللعب واللهو واملداعبة  
املرحلة الثانية: من سن 7 سنوات وحتى سن 14 

سنة وهى  مرحلة التعليم والتأديب.
املرحلة الثالثة: من سن 14 سنة وحتى سن 21 

املستشارة التربوية: د.ميادة عبد الفتاح إبراهيم )�(

كيف ترسم خريطة 
لمستقبل أبنائك؟
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حياته 
املفيدة  الرياضة  ممارسة  البدنية:-  الناحية   •

وتعويد الطفل على التغذية السليمة 

بها  يحتذى  ال��ت��ي  ال��ق��دوة  م��ن  الب��د  ملحوظة: 
الطفل حتى يكون إنسانا صاحلا،  كذلك علينا 
املفيدة  القصص  بعض  وق��ص  األم��ث��ال  ض��رب 
على مسامع األطفال والبد أن نذكر أن احلماية 
الزائدة ألبنائنا مثل اإلهمال لهم، كالهما خطأ 
بل  عشوائية  عملية  ليست  فالتربية  ت��رب��وي؛ 

عملية منظمة البد أن حتكمها قواعد وأسس.

أهم المبادئ التي يسير عليها اآلباء 
واألمهات أثناء تنفيذ الخطة:- 

لتعرف  إظفارهم  نعومة  منذ  أب��ن��اءك  الزم   -1
عنهم كل شيء.

2- ما يلقى إلى الطفل في سّن الطفولة يرسخ 
يتخلّى  ال  ل��ه  ع���ادة  ويصبح  ويثبت،  نفسه  ف��ي 

عنها. 
من خالل  برفٍق  الطفل  يوّجه  أن  علىاألب   -3

أخطائه.
بني  يؤّلف  ما  أه��ّم  األَْوالِد من  بَ��نْيَ  ال��ْع��دلمُ   -4
وهو  واالختالف،  الفرقة  ويحفظهم من  قلوبهم 

عنَوان املسلم.
5- حسن التعامل مَع األبناء يرسخ في ذاكرتهم، 

ويكون له أبلغ األثر في سالمة شخصّيتهم.
6- م��داع��ب��ة األب��ن��اء ومم��ازح��ت��ه��م م��ن خير ما 
االجتماعّي  للتكّيف  ويهّيئهم  بالكبار  يحّببهم 

املنَاسب.
7- ف����ي األب�����ن�����اء ط���اق���ة ع��ظ��ي��م��ة الب�����د من 

استغاللها.
8- توحيد طريقة التربية بني األب واألم.

األوالد  ب���ني  ال���ف���ردي���ة  ال���ف���روق  م��الح��ظ��ة   -9
ومراعاتها.

من أهم األخالق التي يجب علينا 
تعويد األبناء عليها:- 

• برالوالدين.
• التسامح.

• التعاون واملشاركة.

• تقبل الرأي اآلخر.
• تقبل النصيحة من الكبار.

• احترام ملكية اآلخر.

كل  يتعلمون  ط��امل��ا  أب��ن��ائ��ن��ا  أخ��ط��اء  2-ن��ت��ق��ب��ل 
جديد.

3- بناء صورة إيجابية لدى الطفل عن نفسه. 
4- علينا بناء الثقة بأبنائنا.

5- احلوار هو محور تعامالتنا مع أبنائنا؛ ألنه 
ع الطفل ليحكي باستفاضة عما يشعر به. يشِجّ

6- االستماع إلى اآلخرين بفهم وتفهم، فالطفل 
ع��ل��ى ح��س��ن االستماع  وي���ت���درب  ي��ع��ود  ال����ذي 
أفكاًرا جديدة على  يبني  أن  لآلخرين يستطيع 

أفكار اآلخرين.
7- تشجيع  الطفل على إتقان مهارات مختلفة 
مهارات   – لغات   – رياضة   – بشرية  تنمية   (
كمبيوتر – الكون من حولنا – العلوم والبيئة... 

إلخ.
واتخاذ  التجارب  بخوض  ألبنائك  اسمح    -8

القرارات.
اآلداب  تعليمهم  ف���ي  ألب��ن��ائ��ك  ق����دوة  ك���ن   -9

السلوكية.
10- علم أبناءك قيمة الوقت: فالذين يتسكعون 

ويضيعون وقتهم يفقدون احترام االخرين.

و اآلن مع الخريطة:
البد من أن تشمل جميع نواحي حياة  الطفل:

• الناحية الشخصية: الطباع واألفكار واملبادئ 
التى نحاول زراعتها فى أبنائنا  

واملعرفة  امل��ع��ل��وم��ات  امل��ع��رف��ي��ة:-  ال��ن��اح��ي��ة   •
والدراسة التي نوجه أبناءنا إليها  

واملشكالت  العاطفة  ال��وج��دان��ي��ة:-  الناحية   •
النفسية التي قد يواجهها الطفل  وحلولها 

العائلة  مع  االجتماعية:-العالقات  الناحية   •
واألص����ح����اب واجل�����ي�����ران   وامل��ج��ت��م��ع احملط 

وأشكالها.
• الناحية الدينية:- العقيدة والعبادات والقرآن 
وكيف  وال��س��ي��رة  الشريفة  واألح���ادي���ث  ال��ك��رمي 

نقدمها لهم . 
العامة   النظافة  ق��واع��د  الصحية:-  الناحية   •
والنظافة  اخل��ارج��ي  املظهر  على  واحمل��اف��ظ��ة 

الشخصية. 
• الناحية ال��ث��ق��اف��ي��ة:- غ��رس ح��ب ال��ق��راءة – 
ومتابعة برامج العلوم والفلك  نحن أمة اقرأ – 

والتاريخ. 
• ال��ن��اح��ي��ة األخ����الق����ي����ة:- ال��ق��ي��م واألخ�����الق 
والسلوكيات الصحيحة التى ميارسها الطفل فى 

لينفعوا  وم��ب��دع��ني  متميزين  ل��ي��ك��ون��وا  أوالدن����ا 
أنفسهم ويكونوا نافعني ألوطانهم ولدينهم؟

رسم الخريطة يتطلب أشياء عدة 
مهمة:- 

أوالً: االستعانة بالله سبحانه وتعالى.
ث��ان��ي��اً: ات��خ��اذ س��ي��رة س��ي��دن��ا محمد ق���دوة لنا 

وألوالدنا.
ثالثاً: التخطيط من قبل اآلباء واألمهات وحتديد 

الطريق الذي يسير فيه األبناء.
رابعاً: بذل املجهود والعمل من قبل األبناء وذلك 
يتطلب قدراً من حتمل املسؤولية واالستقاللية 
واالعتماد على النفس، والبد أن يراعى التدريج 
باالستقالل  ال��ت��م��ت��ع  ع��ل��ى  األب���ن���اء  ت��ع��وي��د  ف��ي 

واحلرية خالل مراحل النمو املختلفة، 
بعض المبادئ التى يرسيها اآلباء 

واألمهات قبل وضع الخريطة:-
ونحترم  ون��ح��ت��رم��ه��م  أب��ن��اءن��ا  ن��ح��ب  ن��ح��ن   -1

رغباتهم.
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أكثر من رحلة قصيرة خالل الشهر، وبإمكانك 
االستفادة من طاقات األبناء في هذه الرحالت 
فقرات  تنفيذ  في  املشاركة  أو  الطعام  كإعداد 
في  مجهوداتهم  على  الثناء  تنس  وال  البرنامج، 
القيام مبجموعة رحالت  الرحلة، وميكن  نهاية 
حتت عنوان )اعرف بلدك( يتم من خاللها زيارة 
املختلفة  السياحية  واملعالم  واحلدائق  املتاحف 
من  األبناء  تعويد  ويتم  واملعاقني،  األيتام  ودور 
ومساعدة  والعطاء  والبذل  النظام  على  خالله 

اآلخرين.
املبدع  اإلنسان  إن صناعة  أق��ول:  النهاية  وف��ي 
وأخطرها؛ فوجب  الصناعات  أدق  الصالح من 
حاجًة  وأكثرها  الصناعات  أجهد  من  تكون  أن 
للصبر، إن صناعة اإلنسان هي صنعة األنبياء 
}واؤمر  تعالى:  ق��ال  ال��س��الم؛  ال��ص��الة  عليهم 
واالصطبار  عليها{،  واصطبر  بالصالة  أهلك 

هو الصبر الكثير.
إن تربية األبناء مهمة حتتاج إلى االستعانة بالله 
وااللتجاء إلى الله تعالى أن يصلح أبناءنا؛ فلقد 
قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز: }ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا 

للمتقني إماماً{.

تكليفه  وبإمكانك  الرسام..  وبرنامج   )word(
ببعض املهام مثل كتابة آيات قرآنية أو لوحات 

إرشادية.
9- االلتحاق ببعض الدورات املفيدة: مثل دورات 
اللغة اإلجنليزية ودورات الدفاع املدني والهالل 

األحمر وغيرها.
10- الرياضة: يجب أن ميارس األبناء التمارين 
في  االشتراك  مت  لو  وحبذا  يومياً..  الرياضية 
مراكز  أو  ب��ال��ن��وادي  الرياضية  األل��ع��اب  بعض 
حسب  باملدارس  الصيفية  النوادي  أو  الشباب 
املستطاع.. مع املتابعة الدقيقة لأبناء ومالحظة 

اإليجابيات والسلبيات.
املنزل:  أع��م��ال  ف��ي  وامل��س��اع��دة  ال��ت��ع��اون   -11
ويفضل عمل جدول لتنظيم هذا األمر ولضمان 

املشاركة الفعلية لأبناء في أعمال املنزل. 
األرح���ام:  وص��ل��ة  االجتماعية  ال��ع��الق��ات   -12
وحبذا أن يوضع جدول لزيارة األقارب واالتصال 
التواصل  ع��ل��ى  األب���ن���اء  ل��ت��ع��وي��د  تليفونياً  ب��ه��م 
الواجبات  بعض  وض��ع  وب��اإلم��ك��ان  أقاربهم  م��ع 
االجتماعية األخرى كالتعاون مع اجليران وزيارة 
أصدقاء املدرسة واملسجد مع انتقاء األصدقاء 

الصاحلني.
ت��خ��رج مع  ال���رح���الت: اح����رص ع��ل��ى أن   -13
وليكن لك  أبنائك في رحالت طويلة وقصيرة، 

• الرحمة والرفق.
• اإلتقان في العمل.

• اإلحسان لآلخرين.
• كتمان السر.

• الوفاء بالوعد.

من أهم المهارات التي يجب علينا 
إكسابها لألبناء:- 
• مهارة اإلنصات وحسن االستماع.

• مهارة التفكير اإلبداعي.
• مهارة حل املشكالت.

• مهارة االتصال والتواصل.
• حتديد الهدف.

• مهارة التخطيط.
ال��ف��راغ في أشياء  أوق��ات  و الب��د من استغالل 
تعويد  من  والب��د  بإجنازاتنا  نفرح  حتى  مفيدة 
الصيفية في كل  اإلج��ازة  األبناء على استغالل 

ما هو مفيد مثل:-
1- أداء الصالة في املسجد 

2- حفظ قدر معني من القرآن الكرمي يومياً. 
3- حفظ احلديث الشريف ومكارم األخالق .

4- الصيام والصدقة: فمن املمكن تدريب االبن 
ع��ل��ى ص��ي��ام ث��الث��ة أي���ام م��ن ك��ل ش��ه��ر وإخراج 

صدقة أسبوعية.
الثقافي: ويتم ذلك من خالل  الوعي  زيادة   -5
مكتبة  عمل  أو  العامة  املكتبات  في  االش��ت��راك 
في املسجد أو في املنزل وتشمل مكتبة للكتب 
والقصص والشرائط الفيديو والكاسيت والسي 

دي.
ل��ل��ط��ف��ل: بقصد  6- زي����ادة ال��وع��ي ال��س��ي��اس��ي 
وتكوين  الساحة  علي  امل��ث��ارة  بالقضايا  اإلمل���ام 
رأي جتاهها وذلك عن طريق املشاهدة املوجهة 
وكذلك  السياسية..  وللبرامج  األخبار  لنشرات 
قراءة اجلرائد واملجالت.. والدخول على مواقع 

النت اخلاصة بوسائل اإلعالم. 
الرسم  م��ث��ل  وال���ه���واي���ات:  امل���ه���ارات  تنمية   -7
وال��ت��ل��وي��ن وال��ش��ع��ر وال��ك��ت��اب��ة واإلن��ش��اد واخلط 
العربي واألرك��ي��ت وغ��ي��ره��ا.. ف��ض��اًل ع��ن تعلم 
والنجارة  الكهرباء  مثل  املفيدة  املهارات  بعض 

والسباكة والدهان وغيرها.
8- تعلم بعض برامج الكمبيوتر: ليكون جلوسهم 
أم���ام ال��ش��اش��ة أك��ث��ر إف���ادة مثل ب��رن��ام��ج الورد 
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يرد السؤال: هل هذا مشروع أم غير مشروع؟ 
وهدي   [ النبي  وسنة  الله  كتاب  إل��ى  نرجع 
السلف الصالح، هل هذا األمر دل على جوازه 
ومشروعيته كتاب الله ففعله أم لم يدل عليه أو 
النصوص  عليه  دلت  الذي  فنجتنبه؟  عنه  نهى 
أن هذا األمر ليس له أصل ال في الكتاب وال 
في السنة؛ ألن هذه األمة لم تأت بأحزاب ولم 
بانتخابات حتى يقال إن هذه االنتخابات  تأت 
من الزمها أنه إذا لم ينفذ ما اتفقوا عليه في 
االنتخاب أنهم يخرجون عليه، بل جاءت بأصل 
لولي األم��ر، وهي عقد بني  البيعة  عظيم وهو 
الراعي والرعية، وهذا العقد يستلزم أن الرعية 
تسمع وتطيع ملن واله الله أمرهم وأنه ال يجوز 
اخلروج على هذا األمر بعصيانه، يقول بعضهم: 
نحن ال نريد أن نخرج لقتال وال غيره، ونقول 
لهم: إن��ه إذا ق��ال لك ول��ي األم��ر ال تفعل هذا 
النصوص  عصيته،  فقد  أفعله،  وتقول  الشيء 
من الكتاب والسنة تأمر بالسمع والطاعة؛ فإذا 
ك��ان ول��ي األم��ر يقول ل��ك: ال تخرج إل��ى هذه 
املظاهرة، وتخرج، هل هذا سمع وطاعة؟ هذا 
باخلروج  أحد  يقول  والله ال  عنه،  أجب  سؤال 
في هذا األمر سواء أكان سلميا أم غير سلمي 
إال سيقف بني يدي الله حافيا عاريا يسأل عن 
كل ما يترتب على هذا األمر، سيسأل عنه بني 
إنني  العظيم  بالله  وأقسم  وجل،  عز  الله  يدي 
ال أحابي قريبا وال بعيدا ودائما أنا ال أتعرض 
في الدروس لهذه املسائل؛ ألن هذا درس علم 
يظن  وال  تتعلم،  أن  أج��ل  م��ن  وال��ن��اس خرجت 
يتكلم  يقول: ال  اآلخ��ري��ن،  أداه��ن  أن��ي  بعضهم 
الفتنة  إذا خشيت  إال في مواطن محددة، نعم 
يزلوا  أن  وخشيت  وال��ص��احل��ني،  األخ��ي��ار  على 
بالشبهات فأنا أقول: إن اخلروج فيما ظهر لي 
إذا  الطريقة  بهذا  والسنة  الكتاب  من نصوص 
قال ولي األمر ال تخرج، وتخرج، فأنت عاص له 

وعاص لله ورسوله، هذا على ظاهر النص.

يبالي مبن خالفه  أال  ينبغي عليه  الصواب،  له 
الرسل صلوات  منهج  كان، وهذا هو  كائنا من 
تبحث  أن  عليك  ال���ذي  عليهم  وس��الم��ه  ال��ل��ه 
عنه في كل فتنة وفي كل محنة، أن تسأل عن 
الله؟  سؤال واحد ال ثاني له: ما الذي يرضي 
حتى تعلمه وتعمل به وتدعو إليه، وقد أجمعت 
نصوص الكتاب والسنة على األمر بلزوم جماعة 
املسلمني والسمع والطاعة، وهذا أصل عظيم 
لم يختلف عليه اثنان من أهل العلم رحمهم الله، 
ولذلك قال عز وجل: }إن الله يأمركم أن تؤدوا 
األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن 
حتكموا بالعدل إن الله نعّما يعظكم به إن الله 
أطيعوا  آمنوا  الذين  يأيها  بصيرا  سميعا  ك��ان 
الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم{، ميزة 
الدين والشرع أنه يحكم بالعدل فيعطي كل ذي 
حق حقه، ال مييل لهذا على حساب هذا، أمر 
الوالي بالعدل وأمر بأداء األمانة وأمر الناس أن 
يسمعوا له ويطيعوا، فهذا النص أصل شرعي 
السموات  قامت عليه  الذي  العدل  ميزان  وهو 
واألرض، وبناء على ذلك فإنه يرد هذا السؤال: 
ما معنى الطاعة لولي األمر؟ معناها االستجابة؛ 
ف���إذا أم��ر اإلن��س��ان ب��أم��ر م��ن ول��ي األم���ر فإنه 
لم يكن معصية  بهذا األمر ما  يعمل  أن  يلزمه 
لله عز وجل؛ ألن النبي ] قال: »على املسلم 
والسالم  الصالة  عليه  وقال  والطاعة«  السمع 
كان  إذا  أن��ه  وب��ني  وال��ط��اع��ة«،  بالسمع  »عليكم 
األمر مبعصية الله فإنه ال يسمع وال يطاع كما 
والطاعة  السمع  »إمن��ا  الصحيح:  احلديث  في 

باملعروف«:
إلى اخلروج  الدعوة  فإن  ثبت هذا األص��ل  إذا 
سلمية  غير  أم  سلمية  أكانت  س��واء  مبظاهرة 

أوال وقبل كل شيء الوصية بتقوى الله عز وجل؛ 
فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من 
كل كرب فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل 
بالء عافية، وهذه الوصية وهي الوصية بتقوى 
الله وّصى الله بها األولني واآلخرين، ومكانتها 
وفضلها وحسن عاقبتها ال تخفى على مسلم، 
إلى  ال��رج��وع  وتعالى  سبحانه  الله  تقوى  وم��ن 
اخلالف  عند  والسيما   [ نبيه  وسنة  كتابه 
واحملن؛  الفنت  وحصول  األق���دام  تزلزل  وعند 
فإن الله أحب أقواما فحبب إليهم كتابه وسنة 
رسوله ]، لكن ينبغي أن يعلم املسلم أن احلق 
مبا  تأتي  ال  نبيه]  وسنة  الله  كتاب  وأن  مر 
تهواه األنفس وال مبا تشتهيه، ولكن تأتي وفق 
الصواب؛ ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعود نفسه 
من  نصا  سمع  من  فكل  للشرع،  التسليم  على 
كتاب الله وسنة النبي ] وتبني له احلق فإنه 
عن  يسأل  عاريا  حافيا  الله  ي��دي  بني  سيقف 
هذا الذي علمه من كتاب الله وسنة النبي ] 
ويحاسب عليه، وينبغي أن يعلم أن العمل بهدي 
يهذب  أم��ر  هناك  وليس  السالمة،  هو  الشرع 
الناس ويقوم سلوكهم ويهديهم إلى جادة احلق 
إال  وال عصمة  هناك جن��اة  وليس  الدين،  مثل 
بهذا الدين، }قد جاءكم من الله برهان وكتاب 
الله عز وجل  التي هدى  البصائر  مبني{ هذه 
إليها عباده، ينبغي للمسلم أن يأخذها بقوة وأن 
يلتزمها وأال يتعامل معها بالعواطف، هذا أمر 
في  ندخل  أن  قبل  يعلم  أن  وينبغي  ج��دا  مهم 

تفاصيل املسائل.
إن الدين ليس بالهوى وال بالتشهي، وينبغي لكل 
من استبان له احلق ورجع إلى أهل العلم فبينوا 

الشنقيطي  املختار  محمد  الشيخ  لفضيلة  سمعته  شريط  أعجبني 
جميعا،  منه  نستفيد  متميز  بثوب  يخرج  حتى  أهذبه  أن  وآثرت 

وإليكم املادة:

مواقـف في زمـن الفتـن
عامل احلداد

درو�س وعرب
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العامل العربي

ال شك أن خروج العالم العربي من املأزق الشديد الذي يعانيه حالًيا 
كبيًرا  هًما  يشكل   ،1967 نكسة  منذ  يواجهه  حتد  أكبر  يعد  والذي 
لكل الوطنيني العرب والغيورين على استقرار ورخاء أمتهم وأوطانهم، 
فاألزمات التي تعانيها مصر وتونس ومن بعدهما اليمن وسوريا وليبيا 
تشير ملدى املأزق الذي تعانيه املنطقة، فحالة االضطرابات األمنية 
البحث  العربية جتعل  العواصم  التي حتاصر  الشهداء  ونعوش آالف 

عن حلول للخروج من هذا املأزق ضرورة حتمية.

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن

العربية  البلدان  في  األوض��اع  ونتيجة صعوبة 
»اليمن  حالًيا  املشتعل  الثالثي  في  خصوًصا 
يومًيا  القتلى  مئات  وسقوط  وليبيا«  وسوريا 
ف��ي ه��ذه ال��ب��ل��دان خصوًصا ف��ي س��وري��ا التي 
استخدم فيها النظام احلاكم كل احليل للبقاء 
الشهداء  ب��آالف  ضحى  لو  حتى  السلطة  في 
يعد  البالد  في  احلالي  الوضع  استمرار  فإن 

نوًعا من العبث.
قد  ال��س��وري  النظام  أن  اآلن  حتى  فالواضح 
املصري  النظامني  مصير  من  بشدة  استفاد 
والتونسي وأخذ احليطة واحلذر لكيال يواجه 
ن��ف��س��ه، ح��ي��ث اس��ت��ع��ان بالصديق  ال��س��ي��ن��اري��و 
الشعب  ليذيقوا  لبنان  في  وعمالئه  اإليراني 
والقبض  السوري األمرين لتصفية متظاهريه 
على أطفاله ونسائه وتعذيب رجاله في زنازين 

النظام العلوي وسط صمت إسالمي مطبق.
سيناريو دموي

وما يحدث في سوريا مثله يتكرر في ليبيا حيث 
أذاقت كتائب القذافي الشعب الليبي األمرين 

في مدن الوسط والغرب الليبي؛ حيث تعمدت 
الثوار لعلهم  رفع معدل اخلسائر في صفوف 
ويقدمون  العقيد  نظام  مع  املقايضة  يقبلون 
تنازالت قد تفضي إلى تقاعده وعدم مغادرته 

ليبيا مع تقدمي ضمانات تستبعد مالحقته.
وإذا كانت األوضاع في سوريا وليبيا على هذه 
اليمن ورغم  الوتيرة السيئة فإن األوضاع في 
لم  أنها تبقى األق��ل س��وًءا حيث  تدهورها إال 
إلى  ش��ارع  من  قتاالً  اآلن  حتى  مدنها  تشهد 
أن  إال  وليبيا،  ف��ي س��وري��ا  ي��ح��دث  ش���ارع كما 
األزمة اشتعلت بعد استهداف الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح في مسجد قصر الرئاسة 
ف��ي ص��ن��ع��اء بشكل وض���ع ال��ي��م��ن ع��ل��ى شفير 

األزمة.
أكثر  ي��ب��دو  اليمنية  األزم���ة  ح��ل  أن  ش��ك  وال 
سهولة من األزمتني في سوريا وليبيا، فاملبادرة 
لتسوية  م��ط��روح��ة  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي  اخلليجية 
األزم����ة ك��م��ا أك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة السعودي 
لتسويتها،  الفيصل تشكل حاًل منطقًيا  سعود 

خصوًصا أن الرئيس اليمني وبحسب مصادر 
غير  السلطة  عن  بالتنازل  أق��ر  قد  متطابقة 
إجبار  يستطيع  عله  تنفيذها  ف��ي  ماطل  أن��ه 
مالحقته  متنع  تنازالت  تقدمي  على  املعارضة 
وعائلته واملوالني له خصوًصا قيادات احلرس 
اجلمهوري التي تنسب إليها كثير من العمليات 

املشبوهة ضد املتظاهرين في املدن اليمنية.
أزمة ثقة

ومن البديهي التأكيد أن أزمة فقدان الثقة بني 
األوضاع  عن  املسؤولة  هي  واحملكوم  احلاكم 
إل��ي��ه��ا األوض�����اع عربًيا،  آل���ت  ال��ت��ي  ال��س��ي��ئ��ة 
فوصول األوضاع االقتصادية واالجتماعية إلى 
البطالة  معدالت  ووص��ول  السيئ  املنحى  هذا 
ألكثر من 25 مليون عربي أغلبهم من الشباب 
دون  العربية  ال��دول  ألغلب  الفقر  ومحاصرة 
وجود أي سياسات حملاصرته هي من فجرت 

األحداث.
لذا فمن املهم التأكيد أن قيام أغلبية األنظمة 
واقتصادية  س��ي��اس��ي��ة  ب��إص��الح��ات  ال��ع��رب��ي��ة 
واجتماعية يشكل السبيل األول حلل األزمة كما 
السياسية  العلوم  أستاذ  نافعة  د. حسن  يؤكد 

استعادة الثقة بني احلاكم واحملكوم تنهي حمامات 
الدماء ومتهد السبيل ملصاحلات واسعة

العالم العربي 
والخروج من األزمة
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املتوترة  األج��واء  هذه  فمثل  القاهرة،  بجامعة 
التي جعلت األوضاع  على كافة األصعدة هي 
تخرج عن السيطرة وجتعل شعوبا عديدة من 
البلدان تضحي بدمائها وزهرة شبابها للخالص 
من الديكتاتورية؛ لذا - والكالم مازال لنافعة 
- فمن الواجب على األنظمة العربية خصوًصا 
في البلدان التي تشهد ثورات إقرار مثل هذه 
اإلصالحات التي تخفف قبضتها على السلطة 
وتكرس من تداول السلطة وتنهي زمن احلزب 
القمعية  األمنية  امل��ؤس��س��ات  وتفكك  ال��واح��د 
حتترم  ج��دي��دة  أس���س  وف���ق  هيكلتها  وت��ع��ي��د 
حقوق اإلنسان وتنهي لألبد عصور املعتقالت 

والزنازين وزوار الليل.
النظم احلاكمة في  تردد  أن  إلى  نافعة  ولفت 
عدد من ال��دول العربية في إق��رار إصالحات 
الصراعات  فجر  ال���ذي  ه��و  وج��ذري��ة  شاملة 
والتوترات وحال دون الوصول حللول وسط بني 
الشعوب واألنظمة التي ساحت على مقاعدها 

دون أن تسعى لتحسني أوضاع شعوبها.
املجتمع  مؤسسات  جميع  مشاركة  أن  ورأي 
والدينية  السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

في إيجاد حلول لألزمات املشتعلة يعد ضرورًيا 
للغاية بشرط أن تؤدي هذه املؤسسات دورها 
التي  االنهيار  حالة  أن  سيما  وال  باستقاللية 
أصابت مؤسسات الدولة في البلدان اخلمسة 
الدور  أدت  قد  األح���داث  فيها  اشتعلت  التي 
لهذه  السلمية  احل��ل��ول  اس��ت��ب��ع��اد  ف��ي  األه���م 

األزمات.
ظواهر إيجابية

ورغم قتامة األوضاع في العالم العربي خالل 
يخلو من ظواهر  ال  أنه  إال  األخيرة  السنوات 
إيجابية منها استعادة بعض مؤسسات املجتمع 
الدينية الستقالليتها  املؤسسات  رأسها  وعلى 
خالل  غ��دت  التي  األمنية  السيطرة  وانهيار 
هذه  لسياسيات  كموجة  األخ��ي��رة  ال��س��ن��وات 
امل���ؤس���س���ات، ب���ل إن ال��ق��ي��ود ق���د رف��ع��ت عن 
األنشطة الدعوية مبختلف ألوان طيفها حيث 
أتيحت احلرية جلميع التيارات الدينية ملمارسة 

دورها بعيًدا عن احلصار األمني.
ومن املؤكد أن مثل هذه الظروف توفر أجواء 
من  بعدد  اإلسالمية  الهوية  إيجابية الستعادة 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ب��ر ن��ش��ر ال��ف��ك��ر اإلسالمي 
وعمل  نبينا  وسنة  كتابنا  من  والنابع  السليم 

الذي تصاعد في  ال��دور  سلفنا الصالح، وهو 
عدد من البلدان العربية وفي مقدمتها مصر. 
وف���ي اإلط����ار ذات����ه ال مي��ك��ن ت��ص��ور تصاعد 
أن  دون  اإلسالمية  للتيارات  ال��دع��وي  ال���دور 
يكون لألمر وجه إيجابي في محاربة التيارات 
الوافدة والفكر الضال الذي سيطر على املشهد 
في عدد من البلدان اإلسالمية، فهذا طائفي 
وهي  وقومي  عروبي  واآلخ��ر  علماني  والثاني 
التيارات التي تضررت بشدة من قيام الثورات 
احلرية  مناخ  أن  سيما  وال  العربي  العالم  في 
في  سيستغل  اإلسالمية  للتيارات  أتيح  ال��ذي 
الفكر الضال وتعرية رموزه بعد  جتريف هذا 
أن حيل بينها وبني حتقيق هذا الهدف طوال 
العقود املاضية بحجة رغبة األنظمة احلاكمة 

في تسويق نفسها دولًيا.
علماء  من  كوكبة  السابق  الطرح  هذا  ويدعم 
عبد  امل��ه��دي  ع��ب��د  د.  مقدمتهم  وف���ي  األم���ة 
القادر أستاذ احلديث وعلومه بجامعة األزهر 
ال��دع��وة اإلسالمية  أن  ي���رى  ح��ي��ث  ال��ش��ري��ف 
شهدتها  التي  التطورات  من  بشدة  استفادت 
املنطقة في الفترة األخيرة حيث رفعت أغلب 
اإلسالمية  للتيارات  احلرية  وأعطيت  القيود 
الس��ت��ع��ادة دوره����ا ال��دع��وى واس��ت��أن��ف��ت كافة 
أنشطتها، وهو ما سيكون له تداعيات إيجابية 
تضررت  التي  اإلسالمية  الدعوة  مسار  على 

بشدة طوال العقود املاضية.
وت��اب��ع: الش��ك أن اس��ت��ع��ادة ال��وج��ه اإلسالمي 
سعت  أنظمة  شمس  وغ��ي��اب  املنطقة  لبلدان 
واالشتراكي  الليبرالي  الفكر  لتكريس  طوياًل 
ع��ل��ى ح���د س����واء ع��ل��ى ح��س��اب ت����راث األمة 
املشبوهة  امل���ذاه���ب  س��ي��ج��ع��الن  وع��ق��ي��دت��ه��ا، 
الذي  املصير  نفس  ت��واج��ه  ال��ض��ال��ة  وال��ف��رق 

واجهته األنظمة الغابرة.
اإلسالمية  التيارات  تبني  أهمية  على  وش��دد 
ثوابت  خلطاب عاقل ومتوازن وواضح يراعي 
حتى  احل��ال��ي��ة  امل��ت��غ��ي��رات  يتجاهل  وال  األم���ة 
مؤيدين  واكتساب  أرضيتها  استعادة  يستطيع 
األغلبية  ويعيد  ال��ش��ب��اب،  م��ن  خ��ص��وًص��ا  لها 
العظمى من املواطنني جلادة الصواب بعد أن 
تعرضت حملاولة جتريف بسبب بطش األنظمة 

واستئناس املؤسسات الدعوية الرسمية.

استمرار األجواء الدموية 
تهدد بإضعاف البلدان 
العربية ويضعها حتت 

مقصلة أعدائها 

متسك القذافي بالسلطة 
ومجازر أتباع النظام يقودان 

سوريا وليبيا للنفق املظلم 

رفع القيود عن الدعوة 
اإلسالمية ميهد السبيل 

إلقصاء الفكر املشبوه 
والتيارات الوافدة 
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العامل العربي

الشريعة اإلسالمية  العربية تكاد تكون متشابهة ال تطبق أحكام  األوضاع 
وعمقًا..  اتساعًا  يزداد  فقرًا  قياسية،  بطالة   يعانون  العرب  وجل  الغراء، 
ينخرها  واقتصادات  الشرائية..  للقدرة  وتدهورًا  الوسطى،  للطبقة  وتآكاًل 
الفساد وتثقلها املديونيات العالية..وجلهم يرزحون حتت أنظمة استبدادية 
وجل  السلطة..  بتداول  تؤمن  وال  الشعبية  اإلرادة  حتترم  ال  بوليسية..  
القانون  دولة  تغييب  عن   فضاًل   تشريعي..  استقرار  عدم  يعانون  العرب 
واملؤسسات.. فاالنتخابات مزورة  والدساتير عرضة للتالعب والتغيير وفق 
محاكمات،  أو  تهم  غير  من  السجون  في  بالناس  والزج  واألهواء!!  املصالح 
والصحية  التعليمية  الناحية  من  خدمات  وال  العام،  املال  على  واالستيالء 
واإلسكانية، وال مياه صاحلة للشرب متوفرة، وال تشجيع لإلنتاج احمللي، وال 

كرامة إنسانية وال رعاية لألمومة وال للطفولة وال للمعاقني.
أمتنا  شعوب  األنظمة  بعض  سامت  لقد 
خبرات  متتلك  باتت  حتى  العذاب؛  سوء 
تراكمية في القمع املنهجي املتكامل الذي 
رمبا يبدأ بالغاز املسيل للدموع.. ليتحول 
وبسرعة قياسية إلى الرصاص احلي وإلى 
الدموي  العنف  أشكال غير مسبوقة من 
قتاًل وذبحاً وتنكيال حتى املوت وتشويهاً 
والعربدة  الرقص  إلى  وصوالً  لألجساد، 
فوقها؛ إذ ال مانع لدى هذه األنظمة  من 
حمالت تطهيرية استئصالية متالحقة.. 

الذي  القليل  النزر  أم��ام  ال��ول��دان  تشيب 
اقتضى  ل��و  ح��ت��ى  حيثياتها..  م��ن  رش���ح 
األم�����ر ت��دم��ي��ر امل�����دن واس��ت��ب��اح��ة حتى 
األثرية..  ومواقعها  وكنائسها  مساجدها 
فمن ال يقف مع الثورة هو بالضرورة في 

صفوف أعدائها.. !!
لقد حولت هذه األنظمة جيوشنا الوطنية 
إل��ى ق���وات اح��ت��الل ت��غ��زو وجت��ت��اح املدن 
وتنكل مبواطنيها.. وتبدل أمنهم خوفاً.. 
وبيوتهم  وجل����وءا  ت��ش��رداً  واس��ت��ق��راره��م 

اآلمنة املستقرة إلى مخيمات تعصف بها 
الشعوب  خيارات  جعلت  جيوش  الرياح؛ 
ومخيمات  جماعية  مقابر  ب��ن  م��ح��ددة 
أصبح  و  والصحارى  اجلبال  في  النزوح 
إعالمها بوقا جلميع أنواع الكذب والدجل 

ومحل اشمئزاز وقهر!!
أن وصل  بعد  واحل��ال هذه–  فال غرابة 
االستبداد مداه - أن ترتفع حرارة الشارع 

العربي حتى درجة الغليان.
ولكن هذه األنظمة بعد أن جترف اجلثث 
وال���دم���اء ش��رع��ي��ت��ه��ا..  حت����اول ب��ك��ل ما 
بأن  ال��ق��وة..  وأوه���ام  أدوات  من  بوسعها 
تتجمل وترمم صورتها بالدعوة حلوارات 
هذه  ش��روط  السلطة  إذ حتدد  وهمية.. 
ووثائقها  أعمالها  وج���داول  احل����وارات  
وأدواتها  باسمها  والناطقن  وشخوصها 
اإلعالمية؛ فهي تدعو للحوار في الوقت 
القمعية  عملياتها  ف��ي��ه  ت��ت��واص��ل  ال���ذي 
بغزو  والعسكرية  األمنية  أجهزتها  وتقوم 
امل����دن وح���ص���اره���ا وت��س��ت��ق��دم م���ن دول 
وإره��اب��ي��ن عسكرين  م��ج��رم��ن  أخ���رى 

الثورات العربية.. 
وإشكالية 

المواقف النخبوية
د. عيدة املطلق قناة
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وقناصة لقمع املساملن املناهضن للحكم 
وتستقبل أسلحة من دول عدة فضاًل عن 
أدوات التعذيب لوقف االنتفاضة الشعبية 
االعتقال  م��ن  مكثفة  ح��م��الت  وت��ن��ف��ي��ذ 

والقنص والقتل والتنكيل!!
ي��س��ت��وي احل������وار مع  ن�����دري ك��ي��ف  وال 
باجلثث؟؟  وتنكل  وتغتصب  تقتل  أنظمة 
يثق مبخرجات،  أن  للشارع  وكيف ميكن 
احلراب  أسنة  ي��دار حتت  كهذا  »ح���وار« 
)الشبيحة(  وع��رب��دة  الدبابات  وجنازير 

و)البلطجية(...؟!
بالتناقضات.. احلافل  املشهد  هذه  أمام 
بات من الطبيعي أن تفقد أدوات السلطة 
إعادة  في  تفشل  وأن  فعاليتها  القمعية 
عقارب الزمن إلى الوراء وإعادة املارد إلى 
قادرة  تعد   لم  فاألنظمة  ثانية..  قمقمه 

على السيطرة وضبط إيقاع الشارع!!
ورغم كل ما في هذا املشهد من إشكاليات 
وحيثيات قاسية.. إال أن اإلشكالية - التي 
تبدو عصية على الفهم - تكمن في ردود 
تصدر  التي  املتضاربة  واملواقف  األفعال 

عن بعض النخب..!!
ب��ع��ض ه���ذه ال��ن��خ��ب أخ����ذت ت��داف��ع عن 
األن��ظ��م��ة وت��ش��رع��ن مم��ارس��ات��ه��ا وتروج 
روايتها  وت��ت��ب��ن��ى  وت��ره��ات��ه��ا..  مل��زاع��م��ه��ا 
والفضائيات  اإلع��الم  اتهام  في  السيما 
احلقائق«   ب���أن���ص���اف  »ت���أت���ي���ن���ا  ب���أن���ه���ا 
إسقاط  هدفها  ألن  ال��رواي��ات،  وتفبرك 
»األنظمة الثورية املمانعة«   تلبية للرغبة 

األمريكية.!!
 – العربية  ال��ث��ورات  يتهم  أخ��ذ  وبعضها 
والسيما الثورة السورية – بأنها مفتعلة، 

يقودها »الزعران واحلشاشون«.. !!
وب��ع��ض��ه��ا ت��ك��رم ب���االع���ت���راف ب��ج��زء من 
متظاهرين  ه���ن���اك  ب����أن   – احل��ق��ي��ق��ة 
ب�«حقوق  خ��رج��وا مطالبن   »س��وري��ن«  
مشروعة ومحقة »..  ولكن هذه النخب 
بينهم..  تسللت  »أي��اد خفية«  ب��أن  جت��زم 
القومي  ال��دور  وإسقاط  الفوضى  إلث��ارة 

ل�«سوريا«..
تقدم  ل��م   – تعددها  على  النخب  ه��ذه   
لنا تفسيراً لتصريحات أحد بعض رموز 
وال���س���وري للصحف  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ن��ظ��ام��ن 
األم��ري��ك��ي��ة وال��ب��ري��ط��ان��ي��ة وم��ف��اده��ا أن 
»استقرار إسرائيل هو في استقرار هذه 

األنظمة « !!
درجة  إلى  االستزالم   بلغ  ونتساءل: هل 
أن تقوم هذه النخب بتجنيد نفسها للعبث 
مسار  على  والتشويش  العامة  بالذاكرة 
الوعي الشعبي وشن حرب نفسية  إطالق 
التشكيك  حمالت  من  متواصلة  موجات 

والتخوين؟!
سكتت  العربية  اجلامعة  ف��إن  ول��ألس��ف 
دهرا منذ بداية االحتجاجات في سورية، 
ثم ذهب أمينها العام للرئيس السوري حتى 
يبلغه عن دعمه الكامل له ولشرعيته، وال 
يعترف بالتصريحات األميركية التي نصت 
على أن بشار األسد فقد شرعيته!! فهل 
هل  الظالم؟!  أم  املظلوم  تنصر  اجلامعة 
الشعوب  أم  القيادة اجلائرة  هي حلماية 

املغلوبة على أمرها؟!

اس��ت��ن��ك��ر م���ؤمت���ر امل���ش���رف���ن ع���ل���ى ش����ؤون 
املضيفة  العربية  ال���دول  ف��ي  الفلسطينين 
اليونسكو  منظمة  ب��ه  قامت  م��ا  أم��س  بشدة 
بوضع مدينة القدس على موقعها اإللكتروني 
النتهاكها  إلس���رائ���ي���ل  ع���اص���م���ة  ب��وص��ف��ه��ا 
ومخالفتها قوانن وقرارات الشرعية الدولية 

بشأن قضية القدس.
وأوصى املؤمتر في ختام أعماله الدول العربية 
واألمانة العامة للجامعة العربية مبتابعة هذا 
املوضوع اخلطير والعمل على إلغائه مقترحا 
بعث رسالة من األمن العام للجامعة إلى كل 
واملديرة  املتحدة  ل��ألمم  العام  السكرتير  من 
هذا  خطورة  ح��ول  اليونسكو  ملنظمة  العامة 
بهذا  ال��دول��ي��ة  ل��ل��ق��رارات  ومخالفته  اإلج���راء 

الشأن واملطالبة بالعمل على إلغائه.
عقد  إل��ى  القدس  دعوته جلنة  كذلك  وج��دد 
اج��ت��م��اع ع��اج��ل الت���خ���اذ م���ا ي��ل��زم للتصدي 
لتهويد  ال��ه��ادف��ة  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  للمخططات 

املدينة .
مع  التوأمة  إل��ى  العربية  العواصم  دع��ا  كما 
الفلسطينية  ال��دول��ة  عاصمة  القدس  مدينة 
احلكومية  وغير  احلكومية  املؤسسات  ودعوة 
التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية 
املقدسية  املؤسسات  م��ع  للتوأمة  والصحية 
أج���ل ض��م��ان تقدمي  م��ن  االخ��ت��ص��اص  ذات 
القدس  وامل��س��ان��دة ملدينة  وامل��س��اع��دة  ال��دع��م 

وأهلها ومؤسساتها.
للجامعة  العامة  األم��ان��ة  م��ن  امل��ؤمت��ر  وط��ل��ب 
العربية استمرار دراسة إمكان رفع قضايا أمام 
االختصاص  ذات  والدولية  الوطنية  احملاكم 
مدينة  النتهاكها  قانونيا  إس��رائ��ي��ل  ملقاضاة 

القدس وأهلها ومقدساتها.  
القدس  اليونسكو  لوضع  تستنكر  والفرقان 

على موقعها بوصفها عاصمة إلسرائيل

الفرقان تستنكر: 
استياء عام  وضع اليونسكو 

القدس على موقعها 
بوصفها عاصمة إلسرائيل
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عدد املسلمني
يبلغ عدد املسلمني في تايالند حوالي 10 ماليني 
نسمة ينتشرون في مختلف أنحاء البالد، وميثلون 
األغلبية في احملافظات اجلنوبية وهي فطاني، 

وجاال، وناراتيوات، وستول، وسوجنكال.
الطبيعة والعادات

  يعيش مسلمو تايالند فيما بينهم في جو يغلب 
في  وامل��س��اع��دة  اخلير  أم��ور  ف��ي  التعاون  عليه 
واملواساة  الفرح  ومناسبات  مثاًل  البناء  أعمال 

في األحزان ... إلخ.
فتتمثل  عليها  ي��ح��رص��ون  ال��ت��ي  ال���ع���ادات  أم���ا 
بالعام  واالح��ت��ف��ال  األوالد  وخ��ت��ان  ال����زواج  ف��ي 
الهجري اجلديد في املدارس الدينية واملساجد 
واالحتفال بعيدي الفطر واألضحى في املساجد 
ببرامج دينية كإجراء مسابقة في القرآن الكرمي 
ومسابقة دينية بني الطلبة املسلمني وغير ذلك.

العالقة باحلكومة
التايالندي  الدستور  من   38 امل��ادة  لنص  طبقاً 
كفالة  السابقة، فهناك  والدساتير  لعام 1997م 
لكافة  الدينية  الشعائر  وإقامة  العقيدة  حلرية 

املواطنني ومن ضمنهم املسلمون .
املساجد وإدارتها

تايالند  أنحاء  املساجد في مختلف  يصل عدد 
بانكوك  العاصمة  وف��ي  م��س��ج��داً،   3494 إل��ى 

الدكتور  قيم  بحث  في  الواقع  ه��ذا  رص��د  فقد 
عميد  نائب  ال��ت��اي��الن��دي،  هأميي  عبدالرشيد 
في  والعربية  اإلسالمية  ال��دراس��ات  أكادميية 
في  أن  موضحاً  راجنكرين،  ن��ارادي��وس  جامعة 
تايالند إخواناً يستصرخون األخوة اإلسالمية، 

ويستنجدون بالشعوب احملبة للعدالة والسالم.
التجارة تنقل اإلسالم

رغ��م وف���رة ال��دراس��ات ال��ت��ي تتعمق ف��ي تاريخ 
األقصى  الشرق  لبالد  دخوله  وكيفية  اإلس��الم 
للسيطرة  أو جيش محارب   دون قوة عسكرية 
على ممالك بوذية وبراهمية ليقيم دوالً وإمارات 
إسالمية في إندونيسيا وماليزيا وجزر الفيلبني، 
إال أن الدراسات عن دخول اإلسالم إلى تايالند 
بلغها  التي  الرفيعة  املكانة  ن��ادرة، رغم  ت��زال  ال 
بلداً  منها  جتعل  وك��ادت  تايالند  في  املسلمون 
إسالمياً كما اعترف بذلك كثيرون من الرحالة 
القرنني  خ��الل  تايالند  زاروا  ال��ذي��ن  األج��ان��ب 

السادس عشر والسابع عشر امليالديني.
وفي اآلونة األخيرة ظهرت بعض الدراسات التي 
معظمها  لتايالند  اإلس��الم  دخ��ول  عن  تتحدث 
مترجم عن دراسات غربية،  ومن أشهر املؤرخني 
الذين حتدثوا عن الوجود اإلسالمي في تايالند 

كيكريت  األم��ي��ر«  امل��ع��اص��ر  ال��ت��اي��الن��دي  املفكر 
ورئيس حترير  األسبق  ال��وزراء  »رئيس  براموج 
صحيفة »سيام رات« فقد ألقى محاضرة بقاعة 
الستينيات  أوائ��ل  في  ببانكوك  املعلمني  مجلس 
عن تاريخ الوجود اإلسالمي في تايالندا وتعد 
هذه احملاضرة من أفضل املصادر التاريخية عن 

تاريخ اإلسالم وما أداه من أدوار.
املهاجرون  بها  التي قام  الرحالت  وقد ثبت أن 
العرب والهنود والفرس بغرض التجارة بجانب 
الدين  نشر  ف��ي  أسهمت  االق��ت��ص��ادي��ة  آث��اره��ا 
ل��م تطأها قدم  أم��اك��ن متعددة  ف��ي  اإلس��الم��ي 

عربي واحد.

ال ميكن لصحافي أو باحث يهتم بشؤون املسلمني في العالم أن يقع بحث 
في يده كمثل الذي بأيدينا عن املسلمني في تايالند إال ويتناوله ؛ ملا 
فيه من كنوز معرفية عن وجود وانتشار اإلسالم في بلد مثل تايالند  
وال سيما أن الدين الرسمي لتايالند هو البوذية، وكيف نشأت حركات 
التحرير، واحلفاظ على الهوية اإلسالمية في جنوب البالد حتديدًا، 

واملشكالت والتحديات التي يعانيها املسلمون هناك.

السلفـيـة..
 أقوى الدعوات 

اإلصالحية في تايالند

      الدراسات عن دخول 
اإلسالم إلى تايالند ال 

تزال نادرة، رغم المكانة 
الرفيعة التي بلغها 

المسلمون في تايالند

تقرير كتبه : حامت محمد عبدالقادر
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واملنطقة الوسطى للبالد حوالي 365 مسجدا.
  وقد بنيت هذه املساجد مبساعدات مالية من 
املسلمني وبعضها من قبل احلكومة التايالندية.

وطبقاً للمرسوم امللكي اخلاص باملساجد لسنة 
على  ت��ق��وم  إداري����ة  جلنة  مسجد  لكل  1947م 
من  مكونة  اإلس��الم��ي��ة،  للشريعة  وف��ق��اً  ش��ؤون��ه 
ومدة  ع��ض��واً،  و12  وامل���ؤذن  واخلطيب  اإلم���ام 
العمل جلميع األعضاء 4 سنوات، ما عدا اإلمام 
واخل��ط��ي��ب وامل����ؤذن فهي لهم م��دى احل��ي��اة أو 

باالستقالة.
شيخ اإلسالم

شيخ اإلس��الم أو »ج��والر أشمونتري« هو أعلى 
تعيينه  ويتم  تايالند،  في  اإلسالمية  املناصب 
ب��ق��رار م��ل��ك��ي، ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ه م��ن ق��ب��ل رؤساء 
ويقوم  ب���احمل���اف���ظ���ات،  اإلس���الم���ي���ة  امل���ج���ال���س 
له،  كمستشارين  الكفاءة  ذوي  من  عدد  بتعيني 
إدارة  ع��ن  وامل��س��ؤول  املسلمني  رئيس  يعد  فهو 
شؤونهم اإلسالمية، كما يعتبر مستشاراً للدوائر 
وينص  اإلسالمية،  للشؤون  املختلفة  احلكومية 
تايالند  ف��ي  اإٍلس���الم  ب��ش��ؤون  القانون اخل��اص 
على أن شيخ اإلسالم مستشار لوزارة الداخلية 
وهو  باملسلمني،  يتعلق  فيما  وغيرهما  والتعليم 
رئيس املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية والقائم 

باإلشراف على املساجد واملدارس اإلسالمية.

التعليم
في البدايات كان املعهد أو املدرسة يعرف باسم 
» فندوق« ويؤسسه عالم من العلماء يدرس فيه 
املفروضة  ال��ص��ل��وات  ك��ل  بعد  املسلمني  ألوالد 
أجراً  يتقاضى  ال  متطوعاً،  واللغة  الدين  علوم 
على ذلك، معتمداً بعد الله على عرقه وما يصل 
وفاعلي  احملسنني  من  وهبات  هدايا  من  إليه 

اخلير.
وقد نبغ كثير من طلبة » فندوق » حتى صاروا 
علماء أجالء ولهم سمعة طيبة في علوم الدين 
واللغة .. وفي عام 1961 غيرت احلكومة نظام 
احللقات في » فندوق » إلى الفصول املدرسية 
عن  فضاًل  دراس��ي��ة  مناهج  وأدخ��ل��ت  املنتظمة 
إلى  »ف��ن��دوق«  اس��م  وح��ول��ت  العصرية،  العلوم 

معهد أو مدرسة .
ال��ث��ان��وي��ة فيمكن للطالب  امل��رح��ل��ة    وأم���ا ف��ي 
الدينية األهلية  املدارس  الدراسة في  املسلمني 
املنتشرة في البالد والتي تبلغ 395 مدرسة وإما 
الدراسة في املدارس األهلية التي تدرس الدين 
والدنيا معاً والتي يبلغ عددها 158 مدرسة أو 
في مدارس احلكومة العامة التي تدرس العلوم 

العصرية فقط.
مستويات  ثالثة  فهناك  اجلامعية  املرحلة  أو 

املسلمون  ال��ط��الب  يستطيع  جامعية  تعليمية 
اإلسالمية،  ج��اال  جامعة   : وه��ي  بها  االلتحاق 
جلامعة  التابعة  اإلس��الم��ي��ة  ال��دراس��ات  وكلية 
الدراسات  وأكادميية  ناكرين،  األمير سوجنكال 
اإلس���الم���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ن����ارادي����واس 
الدرجة  على  للحصول  بناراتيوات  راجنكرين 

العالية ) الليسانس (.
هيئات إسالمية عاملية

تقوم  خيرية  ومؤسسات  جمعيات  تايالند  في 
وهناك مؤسسات  رعاية شؤون مسلميها،  على 
وه��ي��ئ��ات إس��الم��ي��ة ع��امل��ي��ة ت��ق��وم ب��ه��ذا الدور 
الوجود  على  واملساعدة  معنوياتهم  ورفع  أيضاً 

اإلسالمي هناك، ومن أهم هذه املؤسسات : 
األزهر الشريف :

  فقد أدى دوراً فعاالً في رفع مستوى مسلمي 
تايالند من خالل بعثاته ملعلميه للمدارس الدينية 
الدراسية  امل��ن��ح  وك��ذل��ك  ت��اي��الن��د،  ف��ي  األهلية 
الدينية  الكتب  وإرس��ال  التايالنديني،  للطالب 
واللغة العربية وإقامة الدورات لتدريب األئمة، 
تايالند  في  الدينية  امل��دارس  ومعادلة شهادات 

بالشهادات الثانوية األزهرية وغير ذلك.
املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة:

حيث يقدم منحاً ألبناء تايالند للدراسة باألزهر، 
ويقدم معونات مالية وكتباً دينية  وغيرها.

رابطة العالم اإلسالمي :
مادياً  تايالند  مسلمي  ب��دع��م  ال��راب��ط��ة  ق��ام��ت 
مستواهم  ورف���ع  أوض��اع��ه��م  لتحسني  وأدب���ي���اً 
والثقافي،  والعلمي  واالق��ت��ص��ادي  االجتماعي 
ليس هذا فحسب، بل عرضت الرابطة مشكالت 
مسلمي تايالند في املؤمترات اإلسالمية ومنها 
املكرمة  مبكة  الثالث  اإلس��الم��ي  القمة  مؤمتر 
عام 1401هجرية؛ حيث حثت الرابطة احلكومة 
التايالندية على وقف العمليات العسكرية ضد 
أوضاعه  حتسني  على  والعمل  املسلم،  الشعب 
اقتصادياً وتعليمياً ومنحه كافة حقوقه املدنية.

ك��م��ا ط��ل��ب��ت ال��راب��ط��ة إث�����ارة ق��ض��ي��ة املسلمني 
ف��ي ت��اي��الن��د ف��ي احمل��اف��ل وامل��ؤمت��رات العربية 

واإلسالمية والدولية لنيل حقوقهم املشروعة.
الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية 

واإلفتاء والدعوة واإلرشاد :
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار  وه���ي ه��ي��ئ��ة 
اخلارجية  الدعوة  جلنة  قامت  وقد  السعودية، 
تعالى  الله  إل��ى  الدعاة  من  العديد  بكفالة  بها 

شيخ اإلسالم أو »جوالر 
أشمونتري« هو أعلى 

المناصب اإلسالمية 
في تايالند

عدد المسلمين 
في تايالند حوالي 
10 ماليين نسمة 

ينتشرون في مختلف 
أنحاء البالد
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خالل وسائل اإلعالم السمعية واملرئية.
ثانيًا : مشكلة التعليم :

في  يكون  تايالند  في  املسلمني  ألبناء  التعليم 
املدارس اإلسالمية األهلية املتواضعة أو كتاتيب 
يوم  أو  واألح��د  السبت  يومي  باملساجد  ملحقة 
ي��وم ما عدا  األح��د فقط أو في املساء من كل 
اخلميس واجلمعة، وتقوم األسرة بتلقني أبنائها 

التعاليم الدينية في املنزل.
يتلقون  واألم��ه��ات  اآلب���اء  م��ن  الكبار  أن  كما    
دروس��ه��م ال��دي��ن��ي��ة ف��ي امل��س��اج��د أو ف��ي بيوت 
العلماء الذين وقفوا أنفسهم على خدمة الدين 
أهم  وم��ن  أسبوعياً..  مرتني  أو  م��رة  وتعاليمه 

املشكالت التي تواجه التعليم هناك :
• ضعف اإلمكانيات املادية واألدبية.

• قلة املدارس واجلامعات.
بالتعليم  اخل���اص���ة  امل���ن���اه���ج  ت���واف���ر  ع����دم   •

اإلسالمي.
ألوضاعهم  املناسبة  اإلسالمية  الكتب  ن��درة   •
وحاجاتهم، وخاصة أنهم يواجهون غزواً ثقافياً 

من قبل أعداء اإلسالم.
قبل  م��ن  م��ع��ادي��ة  تعليمية  وج����ود س��ي��اس��ات   •

احلكومة التايالندية.
ثالثًا : املشكالت االقتصادية :

املهارات،  ونقص  الدخول  انخفاض  في  وتتمثل 

واملدرسني الذين يقومون بتبليغ الدين اإلسالمي 
في مجتمع تايالند، كما قامت بتوزيع املصاحف 
ب��ع��ض املساجد  إل���ى  وال��ك��ت��ي��ب��ات اإلس��الم��ي��ة 

واملعاهد اإلسالمية األهلية في تايالند.
هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية :

مكتبها  من خالل  منها  تايالند  مسلمو  استفاد 
العديد  املعلمني  تكفل جلنة  بانكوك؛ حيث  في 
امل��دارس واملعاهد اإلسالمية  من املدرسني في 
العديد  اإلسالمية  ال��دع��وة  جلنة  وتكفل  فيها، 
م��ن ال��دع��اة ف��ي امل��س��اج��د وال��ق��رى، كما تقدم 
الطلبة  م��ن  للعديد  ال��دراس��ي��ة  اإلع��ان��ات  جلنة 

والطالبات إعانة دراسية شهرية.
أهم احلركات الدعوية اإلسالمية على 

ساحة تايالند :
واملدارس  املساجد  في  العلماء  دور  إلى  باإلضافة 
لنشر اإلسالم ودعوته، فهناك بعض حركات الدعوة 
اإلسالمية التي أسهمت في نشر الدعوة اإلسالمية 

في تايالند وهي بترتيب البحث فق اآلتي:
 : • جماعة الدعوة والتبليغ 

تبليغ  على  دعوتها  تقوم  إسالمية  وهي جماعة 
فضائل اإلسالم لكل من تستطيع الوصول إليه، 
منهم  واح��د  ك��ل  يستقطع  ب��أن  أتباعها  ملزمة 
جزًءا من وقته لتبيلغ الدعوة ونشرها بعيداً عن 

التشكيالت احلزبية والقضايا السياسية.
  وتقوم هذه اجلماعة على تزكية النفس وتربيتها 

بالدعوة إلى مبادئها الستة، وهي :
1- اليقني بالكلمة الطيبة » ال إله إال الله محمد 

رسول الله ».
2- إقامة الصالة باخلشوع واخلضوع.

3- العلم والذكر.
4- إكرام املسلمني.
5- إخالص النية.

6- اخلروج في سبيل الله.
حركة الدعوة السلفية: 

اإلصالحية  احل��رك��ات  رائ���دة  السلفية  ال��دع��وة 
ال��ت��ي ظ��ه��رت إب����ان ع��ه��ود ال��ت��خ��ل��ف واجلمود 
الفكري في العالم اإلسالمي، تدعو إلى العودة 
بالعقيدة اإلسالمية إلى أصولها الصافية، وتلح 
من  ب��ه  علق  مم��ا  التوحيد  مفهوم  تنقية  على 
بن  الشيخ محمد  أحياها  وق��د  ال��ش��رك،  أن��واع 
عبدالوهاب رحمه الله، وقد انتشرت مع احلكم 

السعودي في بلدان جند ثم دخلت الرياض ثم 
مكة املكرمة واملدينة املنورة.

وان��ت��ق��ل��ت ال���دع���وة ال��س��ل��ف��ي��ة إل���ى ت��اي��الن��د مع 
اململكة  في  واجلامعات  املعاهد  في  املتخرجني 
العربية السعودية، وال سيما اجلامعة اإلسالمية 
أواخر  لها منذ  التابعة  املنورة واملعاهد  باملدينة 

القرن الرابع عشر الهجري.
وحظيت هذه الدعوة بنجاح كبير بفضل النشاط 
واجلهود املكثفة من رواد هذه احلركة في مجال 
العقيدة وتنقية مفهومها والعناية بتعليم العامة 
عن  ال��ب��ح��ث  إل���ى  أن��ظ��اره��م  ول��ف��ت  وتثقيفهم 
الدليل ودعوتهم إلى التنقيب في بطون أمهات 
الكتب واملراجع قبل قبول أية فكرة فضاًل عن 
على  القضاء  في  جهوداً  لهم  أن  كما  تطبيقها، 
بسبب  منتشرة  كانت  التي  واخل��راف��ات  ال��ب��دع 
اجلهل والتخلف ومطالبة املسلمني بالرجوع إلى 

ما كان عليه املسلمون في الصدر األول.
مشكالت املسلمني في تايالند :
أواًل : مشكلة تربية األطفال :

األمة،  ومستقبل  الغد  عماد  هم  األط��ف��ال  ألن 
يعانون  تايالند  في  املسلمني  أطفال  أن  فنجد 

مشكالت أساسية وهي : 
1- البيئة التي يعيشون فيها .

التعليم اإللزامي في املرحلة االبتدائية في   -2
املدارس احلكومية البوذية.

3- انتشار الرذيلة بني العديد من األطفال من 

الدعوة السلفية رائدة 
الحركات اإلصالحية التي 

ظهرت إبان عهود التخلف 
والجمود الفكري 

عدد المسلمين في 
تايالند10 ماليين نسمة 

ويمثلون األغلبية في 
المحافظات الجنوبية
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ح��ي��ث احل��رف��ة ال��رئ��ي��س��ة ملسلمي ت��اي��الن��د هي 
وعليه  والفواكه،  واألرز  املطاط  أشجار  زراع��ة 
العاملية  األسعار  وتقلب  الطبيعية  األح��وال  فإن 
من العوامل التي تؤثر في اقتصاد املسلمني في 

تايالند.
عالوة على ذلك الضرائب الكبيرة التي تفرضها 
أسعار  في  وحتكمها  امل��زارع��ني  على  احلكومة 
واخلشب،  واألرز  املطاط  الزراعة خاصة  مواد 

معاهد  املسلمني عن دخول  أبناء  يحجم  كذلك 
ذوي  لتفريخ  األساسي  )احملضن  الفني  التعليم 
املهارات( وذلك لكونها تعتمد في مناهجها على 
البوذية في صفوف املسلمني، وال  نشر الديانة 
املهارات  ي��ؤدي لضعف  أن ه��ذا اإلح��ج��ام  شك 

الفنية ملسلمي تايالند.
رابعًا : املشكالت االجتماعية:

أكبر هذه املشكالت هي االنخراط في املجتمع 
والعادات  واللغة  ال��دي��ن  ف��ي  ان��خ��راط��اً  ال��ب��وذي 
بفعل  بطيئاً  ك��ان  وإن  االجتماعية،  والتقاليد 
دون  حت��ول  التي  هناك  اإلسالمية  املؤسسات 

سرعة حتقق هذا االنخراط املشؤوم، 
األسماء  تغيير  االن��خ��راط  ه��ذا  مظاهر  وم��ن 
اإلس��الم��ي��ة إل���ى األس��م��اء ال��ب��وذي��ة، وال سيما 
االبتدائية  املرحلة  في  يدرسون  الذين  األطفال 

واملتوسطة، وكذلك أسماء األماكن.
ولإلسراع في عملية االنخراط قامت احلكومة 
بطرد زعماء املسلمني إلى خارج البالد بوسائل 

مختلفة حتى تسيطر البوذية عليهم.
حتديات  الوجود اإلسالمي 

م��ن أه��م ال��ت��ح��دي��ات اخل��ط��ي��رة ب��ه��دف تصفية 
الوجود اإلسالمي في تايالند :

الشيوعيون  يتظاهر   : الشيوعية  التحديات   •
بأنهم مسلمون  ويتمركزون في األدغال واجلبال 
لشرح  القرى  إلى  املدربني  عمالءهم  ويرسلون 

مبادئهم الهدامة للقرويني املسلمني.
• التنصير التنصرانية: اإلرساليات التنصرانية 
في تايالند نشيطة جداً، حيث إمكانياتها املادية 
الضخمة التي ترصدها الهيئات واملنظمات في 

الدول النصرانية الغربية، ومن وسائل ذلك : 
• إنشاء مستشفيات وعيادات طبية في الواليات 
اجلنوبية )معقل املسلمني( لتقدمي العالج ملرضى 

املسلمني مجاناً أو بأسعار مخفضة.
فتح فصول دراسية في مدينة جاال لتدريس   •
اللغات احلية وغيرها من العلوم للطلبة املسلمني، 

بهدف الترويج لتعاليم النصرانية.
• النشاط اليهودي: فقد بدأت املنظمات اليهودية 
طريق  عن  املسلم  التايالندي  املجتمع  غزو  في 
إنشاء نوادي الروتاري في كل من مدينة جاال، 
وسوجنكورا،  وس��ت��ول،  وف��ط��ان��ي،  ون��ارات��ي��وات، 
بتشجيع من  ويتم هذا بطبيعة احلال  وغيرها، 

احلكومة التايالندية.

المسلمون محرومون 
من حقوقهم 

السياسية وتمثيلهم 
في الحكم

تقع تايالند في قلب الكتلة اليابسة التي تشغل 
جنوب شرق آسيا، حتدها من الشمال جمهورية 
االشتراكية وجمهورية الوس  االحتادية  بورما 
الدميقراطية الشعبية، وشرقاً جمهورية الوس 
جمهورية  وجنوباً  تايالند،  وخليج  وكمبوديا 
بورما  جمهورية  وغ��رب��اً  االحت��ادي��ة   ماليزيا 

وبحر أندامان ومضيق ماالقا.
وتبلغ مساحة تايالند حوالي 512.965 كيلو 
دول��ة في جنوب  أكبر  ثالث  وه��ي  مترا مربعا 
من  وب��ورم��ا  إندونيسيا  بعد  أي  آس��ي��ا،  ش��رق 

حيث املساحة.
السكان فطبقاً إلحصاء عام 2004  أما عدد 
منهم  يعيش  نسمة،  مليون   63 م��ن  أكثر  بلغ 

بانكوك  العاصمة  في  نسمة  ماليني  سبعة  نحو 
وحدها، والباقون يعيشون في مناطق مختلفة من 

البالد.
يدين  البوذية، حيث  هو  للدولة  الرسمي  والدين 
بها حوالي 87% من السكان، ويليها اإلسالم حيث 
يدين به حوالي 12%، ويدين بالنصرانية حوالي 

0.6%، و0.4% يدينون بديانات أخرى.
 ون��ظ��ام احل��ك��م ف��ي ت��اي��الن��د ه��و ال��ن��ظ��ام امللكي 
عناصر  تتكون  حيث  الدميقراطي   ال��دس��ت��وري 
عاهل  لقب  يحمل  ال��ذي  وه��و  امللك  م��ن  احلكم 
الدولة وهو رمز لالحترام والتقديس عندهم، وله 
الدستور،  البالد حددها  ب��إدارة  متعلقة  سلطات 

وهي ثالثة :

تصدر  التي  وه��ي   : التشريعية  السلطة   -1
املراسيم والتشريعات املستخدمة في احلكم، 
الشيوخ ومجلس الشعب،  وتتمثل في مجلس 

ويأتي أعضاؤهم باالنتخاب العام.
رئيس  من  وتتكون   : التنفيذية  السلطة   -2
ال��وزراء وال��وزراء الذين مت اختيارهم من بني 
أعضاء مجلس الشعب، ويجب عليهم تقدمي 

الوالء للملك قبل ممارسة وظائفهم.
3- السلطة القضائية : وتتمثل في احملكمة 
التي تفصل في املنازعات بني املواطنني هناك 
املوظفني  ومتنع  التايالندي،  للقانون  طبقاً 
بطريق  السلطة  اس��ت��ع��م��ال  م��ن  احل��ك��وم��ي��ني 

مخالف للقانون.

تايالند في سطور
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البقعة التي يطلق عليها » قدس األقداس«؛ 
الهيكل  وذلك الختالفهم على حتديد مكان 
الذي يزعمون أن سليمان عليه السالم  قد 
بناه. والفئة التي تعتقد أن تلك الصخرة هي 
م��ك��ان »ق���دس األق����داس« ي��ح��رم��ون أن تطأ 
قدم أي يهودي تلك البقعة ما لم يتم شعائر 
يسلط  دائ��م��ا  ال��ي��ه��ودي  واإلع���الم  التطهير. 
األضواء واملشاهد على مسجد قبة الصخرة 

دون املسجد األقصى بأكمله . 
ترى   – أما السامريون  وهم طائفة يهودية 
على  أنها  اليهود  طوائف  من  الوحيدة  أنها 
فتعتقد   – السالم  عليه  موسى  وأتباع  حق 
بُني فوق جبل جرزمي في ظاهر  الهيكل  أن 

نابلس . 
وحاخامات اليهود ديدنهم تأجيج 
املطالب في نفوس اليهود، فقد 
يهودا  تسفي  »احل���اخ���ام  ص���رح 
1967م  سنة  نكسة  بعد  ك��وك« 
بأن: »كل هذه األراضي هي لنا، 
قطعاً، تخصنا جميعاً، ال ميكن 
أن تنقل لآلخرين حتى لو قسم 
واألكيد  ال���واض���ح  م��ن  م��ن��ه��ا... 
»ال  أو  عربية«   »مناطق  ال  أن��ه 
أراضي عربية« هنا، إمنا أراض 

لكل  امل��ل��ك  داود  ق��ول  ج��اء  يليه  وف��ي سفر 
املجمع : »ِإن سليمان ابِني الذي وحده اختارهُ 
والعمل عظيم   ، وَغ��ٌضّ الله، إمنا هو صِغير 

ألن الهيكل ليس إلنسان بل للرب اإلله«.
وطائفة من اليهود لهم اعتقاد بأن الصخرة 
داخل  وهي  املذهبة  القبة  عليها  بنيت  التي 
أسوار املسجد األقصى، هي أقدس بقعة في 
املعبد املزعوم ، ويسمونها »قدس األقداس«، 
وهذا االعتقاد ليس محل اتفاق بني حاخامات 
اليهود وطوائفهم، فبينهم خالف على حتديد 

الزعم يريدون أن تبقى فلسطني  وهم بهذا 
والعقود  واألزم���ان  التاريخ  م��ر  على  ف��ارغ��ة 
م���ا  - بنو  ي��وم��اً  وال��ع��ه��ود؛ ألن��ه��م سكنوها 
أن  ك��ل ساكنيها  م��ن  وامل��ط��ل��وب  إس��رائ��ي��ل- 
يدفعوا إيجار سكناهم ووجودهم على أرض 
املتسامحني-   – اليهود  لتكرم  ؛  فلسطني 
بالسماح لألمم والشعوب أن يسكنوها على 

امتداد 5 آالف سنة!!
جاء في بعض أسفار التوراة – التي حرفتها 
لبنائه:  ووص����ف  ل��ل��ه��ي��ك��ل  ذك����ر   - أي��دي��ه��م 

املَلك سليمان  بَنَاه  الَّ��ِذي  »والبيت 
للرب طولُه ِستوَن ِذَراًعا، وعرضه 
ثاََلثوَن  وسمكه  ذراًع���ا،  ع��ش��رون 
ذراًعا. َوالِرواق قدام َهيَكِل البيِت 
طوله عشرون ذراعا َحَسَب َعْرِض 
قدام  أذرع  وعْرضه عشر  الَْبيِْت، 
البيت. وعمل للبيت كوى مسقوفة 
البيت  حائط  م��ع  وبنى  مشبكًة. 
البيت  حيطان  مع  حواليه  طباقا 
ح��ول الْ��َه��يْ��َك��ِل واحمل����راِب، وعمل 

غرفات في مستَديِرها« .

المسجد األقصى 
عند اليهود

اليهود يزعمون  أنهم ورثة أنبياء الله تعالى إبراهيم وإسحق ويعقوب 
واإلمامة   الرسالة  لهم  كانت  – الذين  السالم  عليهم   - وسليمان  وداود 
على أرض فلسطني ؛ وهذا الزعم جرأهم على القول بأن كل ما شيده 
أو أعاد ترميمه األنبياء فإنه حٌق خالص لليهود!! والصهيونية رددت 
وما زالت تلك املزاعم حول أحقيتهم بالقدس  حتت مسمى »أورشليم 
حينما  التاريخية،  إسرائيل  عاصمة    - بزعمهم   - ألنها  اليهودية«  
اتخذها داود ملكهم األول عاصمة له، وأنها استمرت عاصمة لهم في 

عهد ولده سليمان امللك الثاني  . 

عيسى القدومي
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ألسالفنا،  ال��دائ��م  اإلرث  فقط،  إسرائيلية 
وإليها جاء اآلخرون »العرب« وعليها بنوا من 
حاخام  وأتبع  غيابنا«!!،  وف��ي  منا  إذن  دون 
إسرائيل األكبر ، إسحق نسيم غداة اخلامس 
من يونيو 1967 م بأن: »أرض إسرائيل هي 

ميراٌث ُمقدٌس لدى كل يهودي«  .
وفي كلمة »الرابي سرائيل آرئيل« التي ألقاها 
في ديسمبر 2004م أمام اجلماعات اليهودية 
العاملة لهدم املسجد األقصى وإقامة الهيكل 
ميكن  »كيف  تساءل:  أنقاضه،  على  املزعوم 
أن يرتاح ويطمئن بالنا مع تقادم السنني في 
حني لم نقدم شيئاً من أجل بناء الهيكل بيت 
الرب؟! والرب يريد منا أن نبدأ بالعمل، إذاً 

علينا أن نبدأ بالعمل« .
وتأجيج   ، الهيكل  ح��ول  مزاعمهم  هي  تلك 
بناء  إع���ادة  أج��ل  م��ن  وحاخاماتهم  ق��ادت��ه��م 
ال��ه��ي��ك��ل امل����زع����وم  ع��ل��ى أن���ق���اض املسجد 
على  أن��ه شيد  باعتبار   ، امل��ب��ارك  األق��ص��ى 
بعد  يتفقوا  لم  ال��ذي   ، الهيكل  ذلك  أنقاض 
وم��س��اح��ت��ه وأوصافه،  م��ك��ان��ه  ع��ل��ى حت��دي��د 
وسيأتي - مبشيئة الله - الرد الوافي على 
مزاعم اليهود حول الهيكل املزعوم في العدد 

القادم.

ذك����رت ص��ح��ي��ف��ة ه���آرت���س ال��ع��ب��ري��ة قبل 
بضعة أيام أن )يائير نتنياهو( أحد أبناء 
»بنيامني نتنياهو« نشر تعليقات مناهضة 
لإلسالم بصفحته على موقع الفيسبوك. 
هو جندي في اجليش الصهيوني كتب بعد 
مقتل عائلة يهودية في مارس في الضفة 
الغربية احملتلة إن »اإلرهاب له دين وهو 

اإلسالم«.
حذفت  التعليقات  إن  ه��آرت��س:  وق��ال��ت 
على  مرئية  تعد  ول��م  عنها  بعدما حت��رت 
صفحة يائير نتنياهو على موقع التواصل 
االج��ت��م��اع��ي ال��ش��ه��ي��ر. ول���م ي��ن��ف دافيد 
شيمرون وهو محام لعائلة نتنياهو التقرير 
لكن وصفه بأنه »استخدام سخيف وسيئ 

الظن لتعليقات مراهق«.
نتنياهو  اب���ن  إن  أي��ض��ا  ش��ي��م��رون  وق����ال 
افتراضي  م��ن��ت��دى  ف��ي  نفسه  ع��ن  »ع��ب��ر 
غير رسمي« وأنه »يحترم كل الناس وهو 
مستعد للعيش في سالم في إسرائيل مع 

أناس من كل الهويات«.
قيل  ال��ت��ي  األخ���رى  التعليقات  ب��ني  وم��ن 
أن ي��ائ��ي��ر ن��ت��ن��ي��اه��و ن��ش��ره��ا ق���ول���ه: إن 
الفلسطينيني »ليس لهم أرض.. لم توجد 
دولة فلسطينية في التاريخ على اإلطالق.« 
وقال أيضا: »ليس كل املسلمني إرهابيني 

لكن كل اإلرهابيني مسلمون«.
التي  اآلراء  م��ن  وغ��ي��ره  التصريح  وب��ه��ذا 
بوضوح  يتكشف  نتنياهو«  »يائير  نشرها 
الدور الذي يؤديه كل مغتصب من اليهود 
قادة  أبناء  فهؤالء   ، فلسطني  أرض  على 
اليهود يسهمون في إشاعة األكاذيب وبث 
في  فلسطني  أهل  حقوق  حول  الشبهات 

أرضهم ومقدساتهم.  
وفي موقع مكتب رئيس احلكومة احلالي 
)بنيامني نتانياهو( باللغة العربية ويحوي 

الوزراء،  مجلس  لرئيس  الذاتية  السيرة 
التعريف به بأنه مقاتل ثم ضابط  ويبدأ 
في الوحدة اخلاصة التابعة لقيادة األركان 
وتدرجه   )  1972 إل��ى   1967  ( ال��ع��ام��ة 
رئيساً  انتخابه  أعيد  أن  إل��ى  مهامه  في 

للحكومة مرة أخرى عام 2009م.
ويحوي كذلك املوقع خطابات وتصريحات 
وطريقة  الرسمية،  ومقابالته  نتانياهو 
اجلمهور  وم���راج���ع���ات  م��ع��ه  ال���ت���واص���ل 
خالل  انتباهي  لفت  وم��ا  واقتراحاتهم. 
السيرة  ع��ن��وان  امل��وق��ع  وحت��ت  تصفحي 
رئيس  عقيلة  نتانياهو  ل��س��ارة  ال��ذات��ي��ة 
ال��وزراء: »أنها أم لولديْن هما يائير )19 
عاماً( على الذي يؤدي خدمته العسكرية 
طالب  وهو  عاماً(   15( وأفنير  اإللزامية 
للجامعة  احمل��اذي��ة  الثانوية  امل��درس��ة  في 
ال��ع��ب��ري��ة ف���ي أورش���ل���ي���م ال���ق���دس وحاز 
املسابقة  في  األول��ى  اجلائزة  على  أيضاً 
وجائزة  ال��ت��وراة  معرفة  في  اإلسرائيلية 
الوصيف الثاني في املسابقة العاملية في 

معرفة التوراة 2010م« .   
وال���ت���وراة ال ش��ك أن��ه��ا امل��ص��در الرئيس 
ت��ع��زز احل��ق��د على  ال��ت��ي  ال��ي��ه��ود  لعقيدة 
وعد  املختار  الله  شعب  وأنهم  اآلخرين، 
كل من سواهم نعاًجا وعبيًدا لليهود بناًء 
أنها   – يدعون   – توراتية  نصوص  على 

على لسان الرب والرب منها براء. 
متى نرى أبناء قادة أمتنا يدرسون القرآن 
املسابقات  في  اجل��وائ��ز  على  ويحصلون 
حلفظ كتاب الله تعالى وعلومه؟! فيكونوا 

بذلك قدوة ألبناء األمة جمعاء.

أبناء قادة اليهود
 بماذا يتفوقون؟!!
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ال�شريعة

باحِلَكَم التي تقوم عليها الشريعة التي تكون سابقة 
ملقاصدها، وبعلل األحكام التي تنبني عليها.

وقيييد ذكييير اإلمييييام قيييول ميين فييّرقييوا بيين املقاصد 
واملَصالح، ونّبه إلى أنه إذا ثَبَت أّن إدراك املَقاصد 
فليس  ومعاداً،  معاشاً  املصالح  لتحقيق  ُجعل  قد 
املصالح  أّن  رأى  إذ  بينهما،  التفرقة  املُجدي  من 
هي التي ترجع إليها األحكام الشرعية »وكان ذلك 
هو األصل واألساس من وضع كتاب املقاصد، وهو 
لألحكام الشرعية« الشيخ  املَصالح مناطاً  اعتبار 
محمد بن احلبيب بن اخلوجة، كتاب »ابن عاشور 

وكتابه مقاصد الشريعة ج2 ص171. 
في  بينهما،  التفريق  َمنحى  نحوت  قييد  أنني  إال 
مقالي عن التجديد الّسنّي املعاصر، حيث ذكرت 
»َضرورة الفصِل بن ما هو من مقاصد الشرع، وما 
هو من ِحسابات املصالح واملفاسد، ومن ثّم بن ما 
التي  الشرعية  والكليات  العامة  املقاصد  من  هو 
نستلهمها  الشريعة،  في  متناثرة  بجزئياٍت  تثبت 
ميين األحييكييام الييشييرعييييية الييثييابييتيية، وبييين حسابات 
في  أساساً  تتخذ مجالها  التي  واملفاسد  املصالح 
تلك احلوادث التي ليس فيها ُحكٌم شرعّي َخاٌص، 
أو مقصٍد  كليٍة  قاِعدة  إدراجييهييا حتييَت  أمكن  وإن 
العلماء  عليها  أطلَق  ما  وهييي  ثابٍت،  عيياٍم  َشرعي 
أساس  على  التفريق  فأقمت  املرسلة«،  »املَصالح 
رأيييت من أهمية ذلك  ملّا  وذلييك  عملّي ال نظري؛ 

وسيرةُ الشيخ اإلمام ابن عاشور َمسرودة في كثيٍر 
القارئ  يجدها  لترديدها،  داعي  ال  املَواضع،  من 
املؤلفات  ميين  العديد  وفييي  الييزركييلييّي،  أعيييام  فييي 
القرن  من  األخيييييرة  العقود  في  عنه،  ُكتبت  التي 

السالف.
لكن ما يهمنا هنا هو احلديث عن أمرين يتعلقان 
بيياإلمييام ابييين عيياشييور، أولييهييمييا دراسييتييه ملقاصِد 
عاقته  والييثييانييي  بييه،  فيها  انييفييرد  ومييا  الشريعة، 

الفكرية بخير الدين التونسي . 
ابن عاشور ومقاصد الشريعة:

املقاصد على سبيٍل  ابيين عاشور في بحث  جييرى 
يَختلف في الّنظر إليها عما َجرى عليه الُعلماء في 
توِجيهها، وما َدَرج عليه الدارسون في هذا العلم، 
من أنها تُعنى بحفظ الضرورات اخلمس: الدين، 
والنفس، والعقل، والنسل، واملال، وإن كانت تلتقي 
أدرج  وإن  عيياشييور،  فابن  مراتبها.  أعلى  في  بها 
الضرورات اخلمس في إقامة مصالح الناس، يعني 
باملقاصد أمرين: العلل األولى أو املبادئ األصلية 
التي  الفطرة  وجعلها  الشريعة،  عليها  بنيت  التي 
ومقاصدها  اإلنسان  بها  وخلق  الدين  عليها  بني 
هي الَسماحة واملُساواة واحُلرية، ثم الثاني، وهو 
األْدنى منها، علل األحكام التفصيلية أو اجلزئية 
التي جاءت في مفردات في الشريعة. ونكاد جنزم 
من دراستنا ملَنهج اإلمام، بأنه إمنا عّرف املقاصد 

كثيٌر ممن هم محسوبون  اعتمد  إذ  َعصِرنا؛  في 
على التيار اإلسامّي وعلى الِفكر اإلسامّي، على 
تقصي حسابات املصالح واملفاسد من حيث هي 
مقاصد الشرع احلنيف، فصّححوا الزائف، وزّيفوا 

الصحيح. ثم نبدأ رحلة املَقاصد مع اإلمام.
الفطرة، التي بُني عليها اإلسام، هي أْصُل أصول 
}ِفْطَرة  اإلنسان  عليها  بُني  التي  وهي  الشريعة، 
الَِّتى َفَطَر النَّاَس َعلَيَْها{ الروم: 30(، وقوله  اللَِّه 
] :«كل مولوٍد يولد على الفطرة«، فمنها تصُدر 
التصرفات  تصلح هذه  تصّرفاته، ومبوافقتها  كّل 
أو تفسد، فهي »جملة الدين في عقائده وشرائعه« 
الشرعية  األحكام  كّل  َجاءت  وقد  املقاصد 271. 
إفسادها،  ومتنع  وتصونها،  الفطرة،  حكم  تؤكَد 
وتنّظم مواِرُدها، كما في أحكام الوضوء والطهارة، 
وإنشاء  واحلييدود،  والقصاص  والرضاع،  والييزواج 
املعامات وإبرام العقود، وكافة األحكام الشرعية، 
فكّل  ولتأكيده.  الغرض  هييذا  على  بناء  تتوجه  إذ 
ما ينافي الفطرة السليمة من العيوب اخلالية من 
الييدنييس، فهو ميين أميير الله وشييرعييه؛ ولييذلييك فإن 
الشريعة ملّا جاءت لم تهدم كّل ما قبلها، بل جاءت 
هو  ما  فأقرت   ،340 السابق  والتقرير«  »بالتغيير 

من الفطرة، وبّدلت ما يناوئها ويضادها.
والييسييميياحيية، هيييي مييقييصييد مييين أعييظييم مقاصد 
منتشرة  أحكامها،  استقرأ  من  يجدها  الشريعة؛ 
النبوية،  والتوجيهات  الشرعية  األحكام  كافة  في 
وهي معنى الوسطية واالعتدال في الشرع، ومعنى 
َجَعلْنَيُكْم  }َوَكييذَ ِلييَك  تعالى:  قال  الدين،  في  اليسر 
»رحم   : وقوله ]   ،)143 )البقرة:  ييًة وسطا{  أَُمّ
اشترى،  إذا  سمحاً  بييياع،  إذا  سمحا  رجييا  الييلييه 
سمحاً إذا اقتضى« البخاري. ولذلك ُسيى الدين 
باحلنيفية الَسمحة كما في حديث البخاري؛ وقد 
الشريعة با شييذوذ، وال  أكثر أحكام  بنيت عليها 
تستقل  والفطرة ال  الفطرة،  الدين هو  إذ  عجب؛ 
عن السماحة، والسماحة تأتي من معنى الرحمة، 
الييتييي هييي مييقييصييود بعثة رسيييول الييلييه ] }َوَميييا 
 ،)107 )األنبياء:  ِلّلَْعيامَلَِن{  َرْحييَمييًة  ِإاَلّ  أَْرَسلْناك 
وقد جاءت الّسماحة في تفاصيل الشرائع كما في 
املُعامات من أحكام البيوع، والتيسير في الزواج، 
وحترمي اإلعضال، وأنييواع الرخص، واحلييثّ على 

اإلمام ابن عاشور .. وَمقاِصُد الشريعة

أن  إال  الَشريعة،  َمقاصد  موضوع  باحلديث  تناول  إذا  املتكلم،  َيَسع  ال 
الطاهر  بــن  محمد  امُلجتهد  األصــولــّي  والفقيه  اجلليل  اإلمـــام  يــذكــَر 
العظيمة  املؤلفات  وصاحب  الزيتونة،  جامعة  شيخ  التونسّي،  عاشور 
مثل »مقاصد الشريعة اإلسالمية« و«النظام االجتماعّي في اإلسالم«، 
و«التحرير والتنوير«، وغيرها من جليل املؤلفات وفريدها في التفسير 
»ديوان  شــرح  في  اجلليل  كتابه  ــرك  ويــذِكّ واحلــديــث.  والبيان  واللغة 
بشار« مبا فيه من إمامٍة في الفقه الّلغوي، وِحرٍص على العربية ومتلك 
اللغة  إلمــام  »امُلتنبي«  بكتاب  والتنقيب،  البحث  فــي  ودأٍب  ناصيتها، 
وفحِل البيان في َعصِرنا الَعالمة اجلليل محمود محمد شاكر، رحمهم 

الله جميعا.

د.طارق عبد احلليم
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الدخول فيها بحقها، وما ال يحصى من اجلزئيات 
التي وردت مبنية على هذا املقصد.

واملساواة، هي مقصد عام للتشريع، وهي األصل 
فييي املييعييامييات وإقيياميية احُلييييدود؛ إذ القصد من 
القصاص العدل بن الناس، الذي يقوم على أنهم 
سواسية با فرق، إال ما فرَضه ظرٌف طارئ على 
العقيدة.  فساد  أو  الِصغر،  أو  كالعبودية،  األصل 
والنساء سواسية كالرجال في أصل التكليف وفي 
احلقوق بحسب الفطرة اخلاصة بِكا اجلنسن: 
َعايِمٍل  َعَمَل  أُِضيُع  َل  أَِنّي  َربُُّهْم  لَُهْم  }َفاْستََجاَب 
أُنييثَييى{ )آل عييمييران: 195(.  أَْو  َذَكيييٍر  ييين  ِمّ يينييُكييم  ِمّ
واملساواة مثا في مفهوم الشريعة تستدعي حفظ 
الدين والتساوي في اجلامعة الدينية، وحفظ املال 
لتساوي حقوق امِللكيات بن الناس. وفي املساواة 
بيين املسلم وغييييير املييسييلييم، يييقييرر ابيين عيياشييور أن 
األصل هو املساواة في غالب احلقوق خلضوعهما 
حلكومة واحدة، كما في القاعدة الفقهية باملذاهب 
ثم إجماع  لنا وعليهم ما علينا«،  ما  »لهم  األربعة 
ألنها،  الكبرى؛  الواليات  من  منعهم  على  العلماء 
كما ذكر ابن عاشور، تنافي مقصد حفظ الدين، 
وهم غير مؤمتنن على اجلامعة الدينية التي تقوم 
على حفظها احلكومة املسلمة، ال على أي جامعة 
تتمشى  ال  أنها  من  العرقية،  أو  كالقومية  أخييرى 
مع منع عقد الييوالء معهم ملا ثبت في القرآن من 
ذلك، وكذلك ما في الوالية العامة من التشريف 
املضاد لذم الكفر وحتقيره. ثم ما في اجلبلة من 
منع مساواة الرجل للمرأة في حق اإلنفاق؛ إذ هو 
حق لها دونه، ومنع مساواة املرأة للرجل في كفالة 

الصغير لقدرته على اإلنفاق والتوجيه وهي أمور 
ثابتة في مقصد الفطرة.

واحلرية، مبنية على أن »استواء أفراد األمة في 
أنفسهم مقصد أصلي من مقاصد  تصرفهم في 
الييشييريييعيية، وذليييك هييو املييييراد بيياحلييرييية« املقاصد 
على  القضاء  على  التأكيد  جيياء  هنا  وميين   .390
العبودية التي هي ضد احلرية. والشرع يؤكد على 
فحرية  والعمل،  اإلعتقاد  في  جتييري  احُلييرييية  أن 
االعتقاد تعني التحرر من اخلرافات واألوهام التي 
أضافها اإلنسان لدين الفطرة، في غيبة من عقله، 
»الداخلن حتت احلكومة  أن  تعني  العمل  وحرية 
يخولهم  التي  أحوالهم  في  متصرفون  اإلسامية 
الشرع التصرف فيها غير وجلن وال خائفن من 
أحد. ولكل ذلك قوانن وحدود حددتها الشريعة 
ال يستطيع أحٌد أن يحملهم على غيرها« املقاصد 
الشرعّي  املقصد  هذا  بأولوية  نّوهنا  وقد   .396
في مقالنا عن التجديد السنّي حيث قلنا إّن »هذا 
يدّل على ِعظم قدر احلرية وحق التعبير، والدفاع 
عنهما ولو باملوت دونهما، وهو أوَضَح من أن ندّلل 
املُجتمع  املَقصد، يجب على  ولتحقيق هذا  عليه. 
املُسلم عامة، ويندب للفرد خاصة، أن يشارك في 
كل عمٍل من شأِنه أن يأتي باحُلرية، ومينع الَكبَت 

والُظلم«.
مقاصد  عن  احلديث  إلى  عاشور  ابن  يتحول  ثم 
الشريعة في أوجه األحكام الشرعية التي تتناول 
فييي شييتييى جوانبها.  ميينيياحييى احلييييياة اإلنييسييانييييية 
فمقاصد الشريعة في القضاء » أن يشتمل على ما 
فيه إعانة على إظهار احلقوق وقمع الباطل الظاهر 

واخلفّي، وذلك مأخوٌذ من حديث املوطأ أن رسول 
الله ] قال »إمنا أنا بشر، وإنكم تختِصمون إلّي، 
بعض،  من  بحجته  أحليين  يكون  أن  بعضكم  ولعل 
له  فمن قضيُت  أسمع،  ما  نحو  على  له  فأقضي 
بحِق أخيه فا يأُخذه، فإمنا أقتطُع له قطعًة من 
النار« »املقاصد 498. ثم مقاصد الشرع في نظام 
العائلة »أن األصل األصيل في تشريع العائلة هو 
إحكام آصرة الِنَكاح، ثم آصرة القرابة، ثم آصرة 
األواصر  هذه  من  االنحال  يقبل  ما  ثم  الصْهر، 
الثاثة« املقاصد 430. ثم حتدث عن مقاصد املال 
يَتداول  الذي  »فاملال  يقوله:  املالية،  والتصرفات 
بن األمة ينظر إليه على وجه اجُلملة وعلى وجه 
التفصيل، فهو على وجه اجلملة حٌقّ لألمة عائٌد 
أن  الشريعة  شييأن  فمن  الغير،  عن  بالغنى  عليها 
بن  بأسلوٍب يحفظه موزعاً  إدارتييه  نظام  تضبط 
في  مناِئه  على  تعن  وأن  املستطاع،  بقدر  األميية 
املنتفع  كون  عن  النظر  بقطع  بأعواضه  أو  نفسه 
أو طوائف وجماعاٍت  خاصة،  أفييراداً  مباشرة  به 
صغرى أو كبرى، وينظر إليه على وجه التفصيل 
باعتبار جزء منه حقاً راجعاً ملكتسبه ومعاجله من 
أفراد أو طوائف أو جماعاٍت معينة أو غير معينة، 
أو حقاً ملن ينتقل إليه من مكتسبه« املقاصد 456. 

وهكذا في أحكام التبرعات والشهادة وغيرها.
وال يخفى فضل هذا النظر وأهميته ملن يتصدى 
للقول في احلكومة اإلسامية، وللقيام بها فضًا 
عن القول فيها؛ إذ إن مناحي النظر في متطلبات 
ما  كافة  في  التشريع  وَضيييرورة  احلديثة،  احلياة 
يَعِرض على الناس من حاجاٍت، يجعل اعتبار هذه 
املقاصد الكلية غاية في األهمية، ومَوّجهاً للتقنن 

ُجملة وتفصيًا.
املَقاصد  أن  هو  هنا  والتنويه  بالذكر  يجدر  ومما 
عاشور،  ابيين  عليها  ونييّبييه  ذكييرنييا،  التي  الشرعية 
ليست ِعلا لألحكام التفصيلية، ومن ثّم ال ميكن 
الرجوع  دون  الفتاوى  إصييدار  في  إليها  نرجع  أن 
إلى جزئيات الشرع وأدلته. وهذا االلتفاف حول 
الييشييرع هييو مييا ييينييادي بييه عييدد ميين املنتمن إلى 
بالرجوع  وفكراً،  قلباً  النائن عنه  اسماً،  اإلسام 
إلى مبادئ الشريعة، أي مقاصدها العامة. وهذا 
كما  االجتهاد  في  اختاف  ال  العقيدة،  في  خلل 
أو  معانيها  من  بأي  املقاصد،  ودور  للعامة.  يهيأ 
بشكٍل  األحكام  في  املُجتهد  تُرِشد  أن  مستوياتها 
أن  ال  الصحيح،  الطريق  في  اجتهاده  يوجه  عام، 
يكون علة مباشرة للحكم، إال فيما كان من مصلحة 

مرسلة.
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بني  العطّية  في  املفاَضلَِة  من  املنع  في  األَمّ 
أوالده����ا ك���األِب ل��ع��م��وِم ق��وِل��ه: »اتَّ���ق���وا اللَه 

واعدلوا بني أوالدكم«. 
وال��راِج��ُح من القولني من أق��واِل أه��ِل العلم 
قدِر  على  بينهم  القسَمُة  األوالد  عطَيِّة  في 
ميراِثهم؛ للذكِر ِمثُل حِظّ األنثََيني، قال ُشريح 
إلى  »ارُدده���م  أوالده:  بني  ماله  قسم  لرجل 
سهاِم الله وفرائضه«، وقال عطاء: »ما كانوا 

يقِسمون إاّل على كتاب الله - جل وعال-«. 
يَقتضيه  ملعنى  األوالد  بعِض  وأما تخصيُص 
تخصيُصه من َحاَجٍة أو نََفَقة للولد أو َمرٍض 
أصابَه أو َكثرِة عياٍل عنده أو الشتغاِله بعلٍم 
ون��ح��وه ف��إن��ه ال ب���أس ح��ي��ن��ئ��ٍذ؛ ل��ع��دِم قصد 
التخصيِص واألَثَرة، وال يلزُم األَب حينئٍذ أن 
َي في ذل��ك، بل يعطي ك��اًلّ على حسِب  يسِوّ
حاجته، بدون أن يقصد التفضيَل أو األَثََرةَ 
ثََبت  َكَما  بالّنّياِت  واألع��م��اُل  غيره،  على  له 

ذلَك َعِن النبِيّ ]. 

وَمن وَقع في تفضيِل بَعِض أوالِدِه على بعٍض 
الَعدُل  عليِه  املتحِتّم  فالواجُب  العطَيّة  في 
ُخَصّ  التي  عطَيِّته  ف��ي  ب��رج��وٍع  إّم��ا  بينهم؛ 
ِباملثل  األوالِد  بقَيّة  بِإعطاِء  أو  بها،  املعَطى 

على قاِعَدة: »للذَكر مثُل حِظّ األنثيني«. 
وحتُرُم الوصَيّة لواِرِثه من ولٍد وغيِره؛ لظاهر 
ه،  قوله: »إَنّ الله قد أَعَطى كَلّ ِذي حٍقّ حَقّ
��َة ل���وارث«، وص���َحّ ع��ن اب��ن عباٍس  ف��ال وص��َيّ
»اإلضراُر  موقوًفا:   - عنهما  الله  رض��ي   -
أجاز  إذا  ولكن  الكبائر«،  م��ن  ال��وص��َيّ��ة  ف��ي 
ذل��ك ب��اق��ي ال��ورث��ِة ج���ازت ف��ي ق��ول جمهور 
الدارقطنّي  عنَد  زي��ادة  في  كما  العلم،  أهل 
والبيهقي: »إال أن يجيَز الورثُة«. وإن أسَقَط 
عن واِرِثه ديًنا أو أوَصى ِبقضاِء َديِن واِرِثه، 
ثابتة  قوّية  قرينة  تَُقم  لم  ما  كالوصَيِّة  فهو 
على ِصدِقه في ذلك. ومن أعَطى َعطَيّة أو 
وهب ِهَبًة وهو في َمَرِض موته املُخوِف ألحد 
أوالده فحكُم عطّيته حكُم الوصّية، فال تنفذ 
إاّل بالثلث، وال تصّح للوارث إال بإجاَزِة الورثة 

إن مات املوصي في مرِضه ذلك. 
اإلسالمي:  الفقه  في  الكلَّيّة  القواِعِد  ومن 
اإلسالم:  ومن أصول  »األم��وُر مبقاصدها«، 

مسألة يجهلها بعض املسلمني، فيقع فيها من غيِر أن يدرَك حكَمها، أو أن 
ة، وتفضيل بعِضهم  يستبصر عاقَبَتها، إنها التفضيُل بني األوالِد في العطَيّ

مِييز.  على بعٍض على وجِه احملاباة والَتّ
ِته وسائر شؤوِنه  َي بني أوالِده في رعايته وعطَيّ إَنّ املشروَع للَعبِد أن يسِوّ
ُه ِفي َأْوالِدُكْم{  وفَق وصية الله لعباده؛ إذ يقول - جل وعال -: }ُيوِصيُكْم الَلّ
السلف   أي:   - يستحبون  »كــانــوا  النخعي:  إبــراهــيــُم  قــال   ،)11 )الــنــســاء: 
بعَض  َل  يفِضّ أن  لــأِب  يجوز  فال  الُقَبل«؛  في  حتى  األوالِد  بني  التسوَيَة 
ز بعَضهم دون  أوالده على بعٍض في العطّية والهدية، وال يجوز له أن ميِيّ
غيِره من أوالِده في ذلك، َرَوى النعماُن بن بشير - رضي الله عنهما - قال: 
ي: ال أرَضى حتى ُتشِهَد  ق علَيّ أبي بصدقٍة من بعض ماِله فقالت أِمّ تصَدّ
رسوَل اللِه، فانَطَلق أبي إلى رسوِل الله لُيشِهَده على َصَدَقتي، فقال رسوُل 
قوا الله واعِدلوا بني  هم نحلَته كذلك« قال: اَل، قال رسول الله: »اَتّ الله: »أُكَلّ
أوالِدكم«، فرجع أبي فرَدّ تلك الصدقة. رواه مسلم. وفي لفٍظ: »فارُدده«، 
وفي لفٍظ: »فَأرِجعه«، وفي لفٍظ:»ال تشِهدني على َجور«، وفي لفٍظ: »فال 
تشِهدني إًذا« وفي لفٍظ: »فأشِهد على هذا غيري« متفق عليه. وفي لفٍظ 
على  دليل  وهــذا  الفقهاء:  قــال  والنسائي.  أحمد  رواه  بيَنهم«  »ســِوّ  آخــر: 
ه، وامَتَنع من الشهادِة عليه، واجَلوُر  ِدّ بــرَ التحرمِي؛ ألّنه سماه َجوًرا، وأَمَر 

حرام، واألمُر يقتضي الوجوَب. 

العدل بين األوالد
 في العطية والوقف 

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

)�( إمام وخطيب المسجد النبوي - المدينة المنورة
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ةَ شيٍء  »األعمال بالنّيات«، فمن قصد مضاَدّ
شَرَعه الله فعمله غير جائز في حكِم الله. وإَنّ 
مما ينبغي احلذُر منه الوقوَع فيما مينع واِرثَه 
من امليراث بأِيّ حيلة كانت، فذلك كبيرة من 
الكبائر كما نص على ذلك احلّجاوّي وغيره 
من أهل العلم، قال السفاريني - رحمه الله 
وَرثَِته  أَنّ َمن قَصَد منَع ميراث  -: »ال ريَب 
وُجرًما َجسيًما، وال  ذنًبا عظيًما  ارتكب  قد 
يَ��ص��ُدق فيَها  ال��ت��ي  سَيّما ف��ي ه��ذه احَل��ال��ِة 
على  فإقداُمه  الفاِجر،  فيها  ويَتوُب  الكاِذب 
ذلك فيَها َدليٌل ظاهر على قسوِة َقلبه وفساِد 

لُِبّه« انتهى. 
ف  فبعُض الناس يريد َمنَع أوالده من التصُرّ
موته،  بعد  من  إليهم  انتقاله  بعد  ماِله  في 
فيتَّجه إلى حيلة الوقف، وقصُده منُع الورثِة 
تصّرف  أو  ببيٍع  امل���وروث  في  التصرف  ِم��َن 
ناقل، وهذا مذموٌم شرًعا، قال الشيخ عبد 
الرحمن بن َحَسن - رحمه الله - فيَمن هذا 
أمرين:  يريد  احلقيقِة  ف��ي  »وه���ذا  ق��ص��ُده: 
بَيِعه  م��ن  لهم  ال��ل��ه  أح���َلّ  م��ا  األول: حت���رمَي 
وال��ث��ان��ي: حرمان  وال��ت��ص��ّرف فيه،  وه��دّي��ِت��ه 
فيشاِبُه  اإلنَ�����اِث  وأزواَج  ال���ذك���وِر  زوج����ات 

مشابهًة جِيَّدًة ما ذكره الله عن املشركني في 
سورة األنعام« انتهى كالمه. 

وليحذر املسلم من تفضيِل بعِض األوالد على 
رسول  َمه  حَرّ فذلك مما  الوقف،  في  بعض 
الله واع��ِدل��وا بني  »اتَّ��ق��وا  ق��وِل��ه:  الله بعموم 
ِمن  أوَق��َف على احملتاِج  لو  أوالدك���م«، ولكن 
ابِن  البخاري عن  ذَك��َره  ب��أس؛ ملا  ذّرّيته فال 
عَمَر - رضي الله عنهما - أّنه وقَف نَصيَبه 
من داِر ُعَمر لَذِوي احلاجة من آل عبد الله. 
قال ابن قدامة - رحمه الله -: »واملستَحُبّ أن 
يَقِسم الوقف على أوالِده على َحسِب ِقسَمة 
الله - تعالى -في امليراث بينهم للذّكِر مثل 
الذكر  وإن خالف فسَوّى بني  األنثيني،  حظ 
ل بعَض البنني  لها عليه أو فَضّ واألنثى أو فَضّ
أو بعض البنات على بعض أو خَصّ بعَضهم 
رواية  في  أحمد  فقال  بعض،  دون  بالوقف 
محمد بن احلكم: إن كان على طريق األثََرة 
له عياٌل  بعَضهم  أَنّ  وإن كان على  فأكرهُه، 
وبه حاجة يعني فال بأس به، ووجُه ذلك أن 
الزبيَر خَصّ املردودةَ من بناِته دوَن املستَغِنَية 
لو  أحمد  قول  قياس  وعلى  بصدَقِته،  منهّن 

بالوقِف  أوالده  ِم��ن  بالعلِم  املشتغلني  خ��َصّ 
الّديِن  َذا  أو  الِعلِم  َطلَِب  على  لهم  حتريًضا 
َم��ن له فضيلٌة  امل��ري��َض أو  ��اق أو  ال��ُف��َسّ دون 
دَلّ على  وق��د  ب��أَس،  َفضيلَِته فال  أج��ِل  من 
ِصّحة هذا أَنّ أبا بكٍر الصّديَق نحَل عائشَة 
جذاَذ عشرين وسقا دون سائر َولَِده. أخرجه 

مالك«. انتهى كالمه - رحمه الله -.
وبعُض الناِس يوِقف على أوالِد الّظهور دون 
ِحرَمان  على  ينُصّ  إّن��ه  أي:  البُُطون،  أوالد 
أوالِد البنات، وهذا وإن أَجاَزه بعُض الفقهاء 
ٍن يِجد أنه وقٌف أريد  فالَّذي ينُظُر إليه بتمُعّ
األمر  عاقبِة  ف��ي  البنات  أوالِد  ِح��رم��ان  ب��ه 
هاتهَنّ من  مّما أباَحه الله - جل وعال - ألَمّ
قون على التحذيِر منه؛  ميراث؛ ولهذا فاحملِقّ
استناًدا لنصوِص الوحي ومقاِصد الشريعة، 
قال الشيخ عبد الرحمن بن َحَسن - رحمه 
الله - في أثناِء جواٍب له: »وما أشرَت إليه 
وشَجَره  ع��ق��اَره  يوقف  الناس  بعَض  أَنّ  من 
على ذّرّيِته الذكور ما تناَسلوا واألنثى حياتَها، 
فهذا وقُف اإلثم واجَلنَب؛ ملا ِفيِه من احليلة 
على حرمان أوالد البناِت مّما جعله الله لهم 
الوجِه  هذا  على  الوقُف  وه��ذا  العاقبة،  في 
وغايتُه  بها من سلطان،  الله  أنزل  ما  ِبدعٌة 
تغييُر فرائِض الله بحيلِة الوقف، وقد صنَّف 
فيه شيخنا محّمد بن عبد الوّهاب - رحمه 
الله - وأبَطَل ُشَبه املعارضني« انتهى كالمه 
املتني. وفي فتاوى اإلماِم عبد الكرمي بن زياٍد 
»وأما  لفظه:  ما   - الله  رحمه   - الشافعّي 
اإلناِث  دوَن  األوالِد  من  الذكور  على  الوقُف 
ِجَهِة اجِلبال، والقواعُد - أي:  َعَمّ في  فقد 
القواعد الشرعّية - ُمشِعَرة بَقصِد ِحرمانهّن، 
القيام  فالواجُب  ِبَذلك؛  حون  يصِرّ رمبا  بل 
في إبطال هذا الوقف« انتهى. وقد ذكر مثَل 
َهَذا التقرير األلوسّي في تفسيره مّما تؤِيّده 
وعدُل  وأهداُفها  وغاياتها  الشريعة  مقاصُد 

أحكاِمها ونُبل تعاليمها.
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ال�سلة الإخبارية

 3000 من  أكثر  يصل  ساعة   24 كل 
التغذية  وسوء  يعانون اجلوع  شخص 
إلى املعسكرات املزدحمة بالفعل لكي 

يقيموا فيها.
معرضة  مليون طفل  نصف  حياة  إن 

 12 عن  يقل  ال  ما  وإن  وشيك،  خلطر 
مليون شخص يكافحون من أجل البقاء 

على قيد احلياة.
مديرة وكالة املساعدة الطبية البريطانية 
نشهد  »لم  قالت:  والصومال  كينيا  في 

عشرات  منذ  القبيل  ه��ذا  من  شيئا 
املئات  »إن  وأض����اف����ت:  ال���س���ن���ن«، 
م��ن ع��م��ال اإلغ��اث��ة يبكون ج���راء ما 
يشاهدونه بأعينهم في منطقة القرن 

األفريقي«.

نصف مليون طفل معرضون للموت جوعًا  

آالف المسلمين يحيون ذكرى مجزرة سربرينيتسا

القذافي يستعين بإسرائيل لقمع الثورة

ملجزرة   16 ال���  ال��ذك��رى  املسلمن  آالف  أحيا 
سريبرينيتسا التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية 
آالف مسلم، وأجريت مراسم دفن رفات 613 
جماعية،  مقابر  في  عليها  عثر  الضحايا  من 

ومت حتديد هوياتهم منذ سنة.
على  سيرا  آالف شخص  ثمانية  نحو  ووص��ل 
أيام  م��دى ثالثة  أن قطعوا على  بعد  األق��دام 

مسعى  ف��ي  معادية  ب��دول  القذافي  نظام  يتصل 
االنتفاضة، حيث  لقمع  إسرائيلين  جللب خبراء 
إسرائيل  ال��ى  املستوى  رفيع  رسمي  وف��د  سافر 
والتقي ليفني وعرض وقف ضربات الناتو مقابل 

إرجاع ثروات اليهود في ليبيا إلسرائيل.
املتحدة  األمم  لدى  الدائم  ليبيا  مندوب  وطالب 
عبدالرحمن شلقم العقيد معمر القذافي بالتنحي 
مبن  الليبين  جميع  داعيا  السلطة،  عن  الفوري 

م��س��اف��ة 110 ك��ل��م، ع��ب��ر ال��ط��ري��ق ال���ذي سار 
في  فرارهم  أثناء  البوسنيون  املسلمون  عليه 
يوليو 1995 هربا من القوات الصربية بقيادة 
اجلنرال راتكو مالديتش، بحسب وكالة األنباء 

الفرنسية.
وهذه املجزرة واحدة من أسوأ املجازر البشرية 

في أواخر القرن العشرين.

التابعة  األم��ن��ي��ة  ال��ك��ت��ائ��ب  ف��ي  امل��ش��ارك��ون  فيهم 
واالنضواء  ال��ث��ورة  إل��ى  االنضمام  إل��ى  للقذافي، 
حت���ت راي����ة امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي ب��اع��ت��ب��اره املمثل 

الشرعي للبالد.
ترسلهم  التي  وال���دول  املرتزقة  شلقم  ح��ذر  كما 
أسماء  أن  مؤكدا  محاكمات،  سيواجهون  بأنهم 
لقاء  أم����واال  تتقاضى  ال��ت��ي  وال����دول  امل��س��ؤول��ن 

إرسالهم باتت معروفة.

الروس األكثر 
تطرفًا في إسرائيل  

كشف بحث أكادميي امتد لعقدين من 
ومتطرف  عنصري  توجه  ع��ن  ال��زم��ن 
ل���دى امل��ه��اج��ري��ن ال�����روس ع��ل��ى وجه 
اخل����ص����وص داخ������ل إس����رائ����ي����ل ضد 
عددهم  أن  إلى  مشيرا  الفلسطينين، 
دائما  ويؤيدون  مليون نسمة  نحو  يبلغ 
ال��ق��ادة األق���وي���اء ح��ت��ى ل��و ت��ب��رأوا من 
مبادئ الدميقراطية. وأظهر البحث أن 
املهاجرين الروس هم أكثر اإلسرائيلين 
الفاشية،  ل��أف��ك��ار  وت��أي��ي��دا  ت��ط��رف��ا 
الذين  املهاجرين  ثلثي  أن  إلى  مشيرا 
قدموا خالل عام 1990 وما بعده من 
أن  ي���رون  سابقا  السوفييتي  االحت���اد 
أمن  على  خطر  ال��داخ��ل  فلسطينيي 
املؤسسة اإلسرائيلية، كما يؤيد نصف 
املستطلعن قائدا )قويا كاريزميا( حتى 
لو تبرأ من املبادئ الدميوقراطية وأن 
62% منهم متأكدون أنهم سيبقون في 
مجتمع  مازالوا  أنهم  يعني  ما  البالد، 
م��ه��اج��ري��ن ي��رف��ض��ون االن��ص��ه��ار في 
ويفضلون  اإلسرائيلية  الصهر  بوتقة 

االحتفاظ بثقافتهم األصلية. 
الروس  املهاجرين  أن  الدراسة  وأظهرت 
ب� »اإلس��الم فوبيا« ويدعو %55  مصابون 
عدد  خفض  أج��ل  م��ن  العمل  إل��ى  منهم 
اليوم  يشكلون  الذين  الداخل  فلسطينيي 
17% من سكان إسرائيل البالغن نحو 7 
التقليل هي  أن  مالين نسمة.. موضحة 

كلمة ملطفة ل� »الترحيل«. 
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اتــهــم الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ اجلــامــع األزهــــر، 
الدول الغربية بزرع إسرائيل بالعالم العربي واالنحياز 
لــهــا، وبــاتــبــاع ســيــاســة الــكــيــل مبــيــكــالــني جتـــاه القضية 

الفلسطينية.
وأضــــاف الــطــيــب، خـــال اســتــقــبــالــه وفــــدًا مــن البرملان 
ــــي بــالــقــاهــرة أن ذلــك االنــحــيــاز يــؤثــر سلبًا في  األوروب
نفوس الشعب العربي، معربًا عن اعتقاده بحاجة الغرب 

إلى حكمة الشرق ملعاجلة مختلف القضايا العالقة. 
موقعها  عـــلـــى  املـــصـــريـــة  األهـــــــــرام  صــحــيــفــة  وقــــالــــت 
م للوفد شرحًا جلهود األزهر  اإللكتروني: إن الطيب قَدّ
في التقريب بني مختلف األديان مبصر في إطار مبادرة 
»بيت العائلة« التي أنشئت حديثًا، وشرحًا آخر لوثيقة 
األزهر الشريف، داعيًا أعضاء الوفد إلى دراستها وإباغ 

األزهر برأيهم فيها.
التواصل  باستمرار  الوفد  أعضاء  طالب  ناحيتهم  من 
وتبادل املعلومات مع األزهر حول حقيقة اإلسام، وفتح 
حوار مع األزهر خال املرحلة املقبلة وتبادل األفكار في 

أوروبا والتصدي لإلساءة التي توّجه لإلسام. 
وضــم وفــد البرملان األوروبـــي عــددًا من الــنــواب برئاسة 
الــتــحــالــف التقدمي  مــارتــن شــولــتــز رئــيــس مــجــمــوعــة 
األوروبي  االحتاد  وسفير  والدميقراطيني  لاشتراكيني 

لدى القاهرة مارك فرانكو.

شيخ األزهر يتهم الغرب 
بزرع إسرائيل في العالم 

العربي واالنحياز لها  

الواقعة  امل��ن��ورة  املدينة  حتتفل 
غرب السعودية وامللقبة ب�«طيبة 
عاصمة  ب��ت��ت��وي��ج��ه��ا  ال��ط��ي��ب��ة« 
للعام  اإلس����الم����ي����ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
2013، حيث يعلن أمير املنطقة 
اختيار  م��اج��د  ب��ن  عبدالعزيز 
للتربية  اإلس��الم��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
)اإليسيسكو(  والثقافة  والعلوم 
للثقافة  عاصمة  املنورة  املدينة 

ثاني  اختيار  وج��اء  اإلسالمية، 
املكرمة  بعد مكة  أق��دس مكان 
ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى امل��س��ل��م��ن منذ 
على  بناء  وذل��ك  العامن،  نحو 
اجتماع وزراء الثقافة واإلعالم 
في الدول اإلسالمية بحسب ما 
الردادي  ص��الح  الدكتور  ذك��ره 
الثقافة  وزارة  ف�����رع  م���دي���ر 

واإلعالم في املدينة املنورة.

السعودية  العربية  اململكة  دعت 
اجلميع الى »وقف اراقة الدماء« 
»اجلادة«  باالصالحات  والقيام 
اإلنسان  ح���ق���وق  ت��ك��ف��ل  ال���ت���ي 

العربي.
السعودية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
الى  »اجلميع  ت��دع��و  اململكة  ان 
والعقل  احل��ك��م��ة  ص���وت  تغليب 
ووقف إراقة الدماء واللجوء إلى 
االصطالحات اجلادة التي تكفل 
حقوق وكرامة اإلنسان العربي«. 
»حترص  السعودية  أن  وأض��اف 

على األمن واالستقرار واحلفاظ 
األوطان  واستقالل  وح��دة  على 
العربية وجتدد شعورها باألسى 
العديد  لسقوط  العميق  وحزنها 
النساء  فيهم  مبن  الضحايا  من 

واألطفال«. 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة األمير  وك����ان 
أيام  ق��ب��ل  دع���ا  الفيصل  س��ع��ود 
ال���ى إج����راء »إص���الح���ات جادة 
الدماء«  املزيد من  إراق��ة  وع��دم 
ف��ي إش���ارة إل��ى س��وري��ة دون أن 

يذكرها باالسم. 

المدينة المنورة« عاصمة 
للثقافة اإلسالمية 

الرياض تدعو إلصالحات جادة ووقف 
إراقة الدماء في الدول العربية 



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لم أعقل أبوي قط إال وهما يدينان 
فيه  يأتينا  إال  ي��وم  علينا  ول��م مير  الدين، 
رسول الله ] طرفي النهار، بكرة وعشية، 
ابتُلي املسلمون خرج أبوبكر مهاجرا  فلما 
ب��ل��غ برك  إذا  ن��ح��و أرض احل��ب��ش��ة، ح��ت��ى 
الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. 
أبوبكر:  فقال  أبابكر؟  يا  تريد  أي��ن  ق��ال: 
أخرجني قومي فأريد أن أسيح في األرض 
وأعبد رب��ي. ق��ال اب��ن الدغنة: ف��إن مثلك 
يا أبابكر ال يُخَرج وال يُخَرج، إنك تكسب 
امل���ع���دوم، وت��ص��ل ال���رح���م، وحت��م��ل الكل، 
نوائب احلق،  وتقري الضيف، وتعني على 

فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك.
فرجع وارحتل معه ابن الدغنة، فطاف ابن 
فقال  قريش،  أش��راف  في  عشية  الدغنة 
لهم: إن أبا بكر ال يخرج مثله وال يخرج، 
ويصل  امل��ع��دوم  يكسب  رج���ا  أت��خ��رج��ون 

الرحم، ويحمل الكل ويقري الضيف ويعني 
على نوائب احلق. فلم تكذب قريش بجوار 
ابن الدغنة، وقالوا البن الدغنة: مر أبا بكر 
وليقرأ  فيه  فليصل  داره،  في  ربه  فليعبد 
به؛  يؤذينا بذلك وال يستعلن  ما شاء، وال 
فإنا نخشى أن يفنت نساءنا وأبناءنا، فقال 
ذلك ابن الدغنة ألبي بكر. فابتنى مسجدا 
بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، 
وأبناؤهم  املشركني  نساء  عليه  فيتقذف 

وهم يعجبون منه وينظرون إليه.
ف��ق��ال: قد  أب��ي بكر  إل��ى  اب��ن الدغنة  فأتى 
علمت ال���ذي ع��اق��دت ل��ك ع��ل��ي��ه، ف��إم��ا أن 
تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلى ذمتي 
فإني ال أحب أن تسمع العرب أني أخفرت 
في رجل عقدت له. فقال أبوبكر : فإني أرد 

إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل.
محمد العجمي

ف��ي امل��اض��ي ك��ان��ت ه��ن��اك م��ظ��اه��ر وأمور 
احلياة  بحسب  ال��ي��وم  يحدث  عما  تختلف 
احلياة،  وظ��روف  الناس  يعيشها  ك��ان  التي 
دون مشكات،  تامة  راح��ة  الناس في  كان 
متعاونني فيما بينهم حيث املساعدة بحسب 
متبادل،  واح��ت��رام  منهم  إن��س��ان  أي  ط��اق��ة 
يعطف  والكبير  الكبير،  يحترم  الصغير 
على الصغير، املجتمع في تاحم وألفة، ال 
تفرقة بني إنسان وآخر، الكل سواء، غير ما 
اليوم من مشكات وظواهر غريبة  يحدث 
تناسب  ال  مستحدثة  وأم����ور  ال��وط��ن  ع��ن 
أحوال الناس في املجمتع وما تعودوا عليه 

من صفات حميدة.

العمر والوقت
بعضا  بعضهما  يكمل  كلمتان  وال��وق��ت  العمر 
إنسان  ف��أي  قصير،  والعمر  كثيرة  ف��األوق��ات 
يعمل صاحلا،  ل��ك��ي  ال��وق��ت  ي���درك  أن  ي��ح��ب 
فاألعمال كثيرة والعمر محدود، فهناك فئات 
نقضي  ي��ق��ول��ون:  الشباب  ومنها  املجتمع  ف��ي 
الوقت  هو  العمر  أن  يعلمون  وال  الوقت،  على 
ليكون  الصاحلة  ب��األع��م��ال  يشغلوه  أن  يجب 
لهم األجر في اآلخ��رة، فاأليام تذهب وكذلك 
والكبار  ب��ه��ا،  يحسون  وال  وال��س��ن��ون  ال��ش��ه��ور 
كذلك يعملون على تدارك األوقات مبا يؤدونه 

من أعمال صاحلة يدخرونها لآلخرة.
يوسف علي الفزيع

ق�صة اأبي بكر مع ابن الدغنة

املا�ضي واحلا�ضر
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مرت أعوام دون أن أمسك بورقي 
وقــلــمــي ألكـــتـــب مـــا بـــداخـــلـــي فقد 
تزاحمت األحــداث في رأسي في اآلونة 
يحدث  عما  والتعبير  املعنى  وفــقــدت  األخــيــرة 
حولي لقد كنت في قدمي الزمن أكتب ألعبر عن 
حب في قلبي أو مشاعر الصبا ولكن اآلن وجدت 
واألعمق  الــدائــم  حبي  عــن  ألعبر  أكتب  نفسي 

لوطني مصر حبيبتي.
مصر منذ أعوام طويلة وأنا بعيدة عن أراضيك 
ولكن حبك يسري في عروقي مسرى الدم عندما 
أنطق باسمك أجد جميع أوتار قلبي ترجتف من 
طيبة  الــلــون،  السمراء  محبوبتي  حبك،  فــرط 
القلب، عريقة األصل، معطاءة، كنت دوما عونًا 
للجميع ولكن محبوبتي أين أنت اآلن؟ وإلى أين 
سوف تذهبني؟ أجد خطاك ثقيلة والغيوم تلوح 
فيك في كل مكان، أجد الذئاب تعوي من حولك 
في كل وقت وزمان، ولكني أعلم أنك شامخة دومًا 
وعزتك  بقوتك  تعبرين  وســوف  الزمان  مر  على 

كل هذه العواصف.
جنالء فوزي حشمت

حبيبتي مصر

يعرف الصدق بأنه قول احلق، 
للحقيقة  املطابق  القول  وبأنه 

والواقع.
بأنه  ال��ص��دق  بعضهم  وي��ع��رف 
املتكلم  الكام املطابق العتقاد 
واحلقيقة  ال��واق��ع  طابق  س��واء 
على  واعترضوا  يطابق،  لم  أم 
ب��أن لو ج��از أن  ه��ذا التعريف 
املتكلم  اعتقاد  طابق  ما  نسي 
فيما  الناس  ق��ول  لكان  صدقا 
يعتقدون كاما صدقا، وكذلك 
تعالى:  ال��ل��ه  ل��ق��ول  امل��ن��اف��ق��ون 
قالوا  امل��ن��اف��ق��ون  ج���اءك  }إذا 
والله  الله  ل��رس��ول  إن��ك  نشهد 
يشهد  والله  لرسوله  إنك  يعلم 

إن املنافقني لكاذبون{.
املنافقني  أن  ال���ف���رق  ول���ك���ن 
يعلنون حيث  ما  غير  يعتقدون 
إنهم صدقوا بأن ال إله إال الله، 

ولكنهم كذبوا في اعتقادهم.
منافع الصدق ومراتبه:

يقول الرسول ]: »إن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي 
إلى اجلنة وإن الرجل ليصدق 
حتى يكتب عند الله صديقا«.

ف���ال���ص���دق ط���ري���ق س��ه��ل إلى 
مرضاة الله تعالى وإلى اجلنة 
والكذب طريق إلى سخط الله 

تعالى والنار.
وللصدق مراتب عدة وهي:

القول:  الصدق في  األول��ى:   -
}ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 

وقولوا قوال سديدا{.
العمل  في  الصدق  الثانية:   -

الشخص  أع���م���ال  ت��ك��ون  ب����أن 
الظاهرة مطابقة الباطنة.

- ال��ث��ال��ث��ة: ال��ص��دق ف��ي النية 
يرجع  وه��ذا  وال��ع��زم،  واإلرادة 
إلى اإلخاص، وذلك بأن يكون 
الباعث على القول والعمل هو 

الله تبارك وتعالى.
الكام  في  الصدق  ذل��ك  وم��ن 
لكيا  ال���ص���ادق���ة  ال���ن���ي���ة  م����ع 
يقولون  الذين  كاملنافقني  يكون 
قلوبهم  في  ليس  ما  بأفواههم 
يبطنون،  ما  خ��اف  فيظهرون 
وم��ن أمثلة م��ا وق��ع م��ن هؤالء 
امل��ن��اف��ق��ني أن��ه��م ق���ال���وا: إنك 
لرسول الله، وهذا الكام صدق 
الله كذبهم ال من ناحية  ولكن 

القول باللسان ولكن بالقلب.
ومن ثمار وفضائله الصدق في 
الدنيا الطمأنينة، أي طمأنينة 
الناس إلى ما ينقله من خير أو 
بعد الكذب الذي يوقع صاحبه 
في الريبة ويجعل موقف الناس 
م���وق���ف شكوك  م���ن ص��اح��ب��ه 

وأوهام.
وروي عن رسول الله ] قوله: 
والكذب  ط��م��أن��ي��ن��ة  »ال���ص���دق 

ريبة«.
أعلى  امل��س��ل��م  يبلغ  وب��ال��ص��دق 
من  يتمكن  ل��م  وإن  ال��درج��ات 
أداء ما يعزم عليه من علم؛ قال 
الشهادة  ال��ل��ه  »م��ن س��أل   :[
يصدق بلغه الله مازل الشهداء 

ولو مات على فراشه؟«.
محمد البنوان

ال�صدق



همسة تصحيحية

همسة
تصحيحية

لمصلحة من البؤس 
في الصومال؟!

الصومال دولة عربية إسالمية تقع شمال شرق أفريقيا، يحدها 
خليج عدن شماال، واحمليط الهندي شرقا، وكينيا وإثيوبيا غربا، 
وعدد  627657ك����م2  مساحتها  الغربي،  الشمال  في  وجيبوتي 
من  وه��ي   1960 يوليو  في  استقاللها  نالت   ،7253137 سكانها 
التاسع حيث قامت  ال��دول. انتشر اإلسالم فيها قبل القرن  أفقر 
الرابع  القرن  في  اإلثيوبيون  هزمها  التي  اإلسالمية  )عفة(  مملكة 
عشر، ثم أسس املسلمون مملكة )عادال(، وكان األتراك حينها يدعمون 
عائلة  وسيطرت  اإلثيوبيني،  البرتغاليون  يدعم  بينما  الصوماليني، 
مظفر من األش��راف املسلمني على ميناء مقديشو الذي كان يعد من 
أهم املوانئ، ومنذ سنة 1887م نشأت احملمية البريطانية على أرض 
الصومال، كما بدأ التوغل اإليطالي إلى الداخل، لكنهم جوبهوا بالزعيم 
 ،1899 ع��ام  األغلبية  اجلهاد ضد  أعلن  ال��ذي  عبدالله حسن  محمد 
واجتاح موسوليني إثيوبيا وإريتريتا والصومال عام 1936، ومن ثم فقد 
األمن  وفقدان  والتشريد  احل��روب  تاريخه من  الصومال طوال  عانى 

والفقر املدقع.
الدموع  يعترينا األلم واحلزن ونذرف  نتابع أوضاع األطفال  عندما 
على ما نقرؤه ونسمع من أوضاع معيشية صعبة فضاًل عن أبشع 
والظروف  القبلية  ال��ن��زاع��ات  بسبب  للحقوق  وس��ل��ب  اجل��رائ��م 
املعيشية، فنجد األطفال على جوانب الطريق الوعر بعد أن فقد 
أغلبهم آباءهم وأمهاتهم وأهاليهم خالل احلروب األهلية التي 

دخلت في عقدها الثاني.
ينتمون إلى أسر مشردة وقد رأيتهم في معسكرات اليمن وفي 
كينيا وإثيوبيا وجيبوتي وفي دول العالم يبحثون عن لقمة 
بدون  العراء  في  يبيتون  وتسول..  بؤس  العيش في حياة 
مأوى ويفترشون األرض ويلتحفون السماء، وقد بلغ عدد 
األطفال زهاء 16 ألف طفل موزعني على احملافظات 
التابعة  الطفولة  منظمة  ذكرته  ملا  وفقا  الصومالية 

لليونيسيف.
مقديشو  العاصمة  األطفال شوارع  بعض  يتخذ 
مقرا لهم يتسكعون بالشوارع ومع العصابات 
بعد أن تشردوا وتركوا منازلهم؛ فال تعليم 

وال مأوى وال عالج وال غذاء وال ماء وال دواء، وأصبحت حياتهم قاسية 
غير  الطريق  في  دخ��ل  وبعضهم  جانب،  كل  من  تواجههم  واملشكالت 
يومه  ق��وت  على  يحصل  وبعضهم  والنهب،  السرقة  مثل  من  املشروع 
من  تنظيف احملال ونقل القمامة أو بيع القات أو مساعدة اجلماعات 

املسلحة ليشترك في دوامة العنف واإلرهاب.
التي  والعصابات  البحرية  القرصنة  بعد  إليهم  العالم  التفت  ولقد 
تسرق السفن التجارية وسفن النفط وسفن النقل؛ ألن احلياة عندهم 
وعليها  العيش،  لقمة  على  يحصل  أن  يريد  منهم  وكل  شيئا  تعادل  ال 
قدمت دول عدة تعرضت سفنها للقرصنة دفعت مبالغ ضخمة، وبعض 
السفن تعرض طاقمها للخطر وللقتل وكثير من القراصنة مت قتلهم أو 
محاكمتهم في بلدان أخرى، وبعض الدول وضع دوريات أمنية جتوب 

البحار وطائرات عمودية ملراقبة األجواء.
الصومال  ه��ي  العالم  ب��ل��دان  أف��ق��ر  أن  املتحدة  األمم  أعلنت  وال��ي��وم 
املياه  في  حاد  عن  فضاًل  مدمرة،  وحروباً  شديداً  جفافاً  تعاني  التي 
واألمراض  األوبئة  فيها  الصومالية نشطت  والبيئة  للشرب،  الصاحلة 
املعدية وانهيار احلكومة املركزية فال رواتب وال وظائف وال زراعة وال 
صناعة وال إنتاج وال تعليم، ويتعرضون ملمارسات وانتهاكات واستغالل 
جنسي وجتنيد إجباري من قبل أمراء احلروب واجلماعات املسلحة.. 
وأصبحت أراضيهم مدافن للمخلفات النووية، وسواحلها الغنية بالثروة 
السمكية تسرق من قبل سفن للصيد ومصانع للتعليب والتصدير، وبعض 

أراضيها التي بها معادن  تسرق من قبل عصابات دولية منظمة.
أعتقد أنه من الواجب على الدول اإلسالمية جعل هذا العام في رمضان 
ملناصرة الشعب الصومالي من خالل وقف نزيف احلروب وعودة األمن 
واالستقرار وعودة التعليم وفتح املراكز احليوية لعودة احلياة الطبيعية 
»أطباء  والسيما  إليهم  املعونات  بإيصال  اخليرية  للجمعيات  والسماح 

بال حدود« وغيرها.
وأيضا االهتمام بالالجئني وتوفير األراضي اآلمنة لعودتهم وخدمة 

بالدهم، ومطالبة الهيئات األممية بدعم االستقرار والعيش 
الكرمي للشعب الصومالي؛ ألن كل يوم تأخير سيفقد 

فيه الشعب أكثر من مائة حالة وفاة يوميا، 
فهل من مستجيب؟!

د. بســـام الشـطـي


