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السالم عليكم
من املبادئ اجلميلة التي جاء بها اإلس�لام ،وسعى إلى غرسها في نفوس
األن����ام ،وترغيبهم فيها على ال����دوام ،حسن ال��ظ��ن ب��اآلخ��ري��ن؛ ألن في
إح��س��ان ال��ظ��ن ال��ث��واب اجل��زي��ل م��ن ال���رب ال��رح��ي��م ،وف��ي��ه راح���ة النفس،
وصفاء القلب ،بل هو سبب من أسباب سالمة ال��ص��در ،وتدعيم روابط
احملبة واأللفة بني املسلمني ،وتقوية أواص��ر العالقات بني املؤمنني ،غير
أن من تأمل حال املسلمني اليوم يرى أمرا عجبا ،وشيئا يورث النفس هما
وكدرا ،وميأل الفؤاد قلقا وحزنا .إن سوء الظن مرض خطير ،وداء وبيل،
فكم ُقطعت من أرحام ،وفسدت املودة بني اخلالن ،وتكدرت العالقات بني
اجليران ،بسبب سوء الظن.
وملا كان هذا ال��داء خطيرا ،وأم��ره عظيما ،نهى الله عنه ،وحذرنا منه،
وتوعد من وقع فيه بأليم العقاب ،وشديد العذاب ،فقال مخاطب ًا املؤمنني:
{ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم}.
وف��ي الصحيحني من حديث أب��ي هريرة ] ،أن النبي [ ق��ال« :إياكم
وال���ظ���ن؛ ف���إن ال��ظ��ن أك���ذب احل���دي���ث ،وال حت��س��س��وا ،وال جت��س��س��وا ،وال
تنافسوا ،وال حت��اس��دوا ،وال تباغضوا ،وال ت��داب��روا ،وك��ون��وا عباد الله
إخوانا» .وفي سنن أبي داوود من حديث أبي برزة األسلمي ] ،أن النبي
[ قال« :يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل اإلمي��ان قلبه ،ال تغتابوا
املسلمني ،وال تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته،
ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته».
وعده كذبا صراحا وزورا بواحا،
لقد حذر النبي [ أمته من الظن املجردّ ،
وبهتانا محضا ،ولعل من أهم األم��ور التي تعني على جتنب إس��اءة الظن
باآلخرين ،أن يضع كل واح��د منا نفسه مكان أخية عند ص��دور فعل أو
قول منه يقتضي إساءة الظن به ،وحينها سيكتشف أنه ال يرضى لنفسه
أن يساء الظن بها؛ مما يجعله يكف عن السير في هذا الوادي السحيق،
والنفق املظلم الذي يؤدي به في النهاية إلى غضب الله وسخطه ،ومن
تأمل بعني البصيرة ،م��ا ج��اء ف��ي كتاب ال��ل��ه ،يجد أن الله وج��ه عباده
لهذا املعنى ،فقال سبحانه{ :ل��وال إذ سمعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات
بأنفسهم خيراً} ،وحينما جتتهد في التماس األعذار ،ستريح نفسك من
عناء الظن السيئ ،وستتجنب اإلكثار من اللوم إلخوانك.
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ومم��ا يعني على ت��رك ه��ذه الصفة السيئة أن يعلم من اتصف بها كيف
كان السلف رحمهم الله ،وهم أطهر قلوبا وأنقى سريرة يحملون الكالم
على أحسن محمل ،وأفضل معنى ،وأن يعلم أنه لم يكن من منهجهم تأويل
األلفاظ ،ولي املعاني ،والفرح بالعثرات ،ومعاملة املسلمني بسوء الظن،
فعند ص��دور ق��ول أو فعل من أخيك ح��اول التماس األع���ذار ،واستحضر
حال الصاحلني األب��رار الذين كانوا يحسنون الظن ،ويلتمسون املعاذير
حتى قال بعضهم :إني أللتمس ألخي املعاذير من عذر إلى سبعني ،ثم
أقول :لعل له عذر ًا ال أعرفه ،فهال تأسى اخللف بالسلف ،فنأوا بأنفسهم
عن سوء الظن؟!
قعد العلماء قاعدة ،مفادها أن كل من رأيته يسيء الظن بالناس
وقد ّ
طالب ًا إظهار معايبهم ،وكشف سرائرهم ،فاعلم أن ذلك خلبث باطنه،
وسوء طويته؛ فإن املؤمن يطلب املعاذير لسالمة باطنه ،واملنافق يطلب
العيوب خلبث باطنه.
ومما يساعد على ترك سوء الظن بالناس ،استشعار معنى األخوة التي
أخبر الله عنها بقوله{ :إمن��ا املؤمنون إخ��وة} ،ف��إن من مقتضيات هذه
األخوة التي أرشد إليها القرآن ،وحث عليها خير األنام ،أن نبتعد كل البعد
عن تتبع العورات ،وتصيد السقطات ،والبحث عن الزالت ،واملسلم الصادق
الذي يخشى الله ويخافه ،يحب إلخوانه ما يحب لنفسه ،وال يجعل من
نفسه حكما على أقوال وأفعال اآلخرين ،وإمنا مثله كمثل النحلة التي ال
تقع إال على الورد والزهر ،وليس كالذباب الذي ال يقع إال على القاذورات
والنجاسات .هذا هو املنهج الشامل ،والتجرد الكامل ،الذي تربى عليه
السلف الصالح :عدل وإنصاف ،وجترد من الهوى واإلرجاف ،رسمه لألمة
علماء امللة ،فقد حملوا العبارات احملتملة على الوجه احلسن ،يغذي ذلك
صدر سليم ،وجترد من الهوى جميل مع سخاء نفس ونصح لألمة ،فأين
املسلمون اليوم من هذا املنهج اجلميل ،واملسلك القومي؟!
ولألسف أن جند الساحة السياسية مشتعلة اليوم بسبب فقداننا لتلك
املبادئ األساسية وشيوع إطالق التهم وسوء الظن بني الناس ،والسيما
فيما بني املتنافسني سياسيا حتى حتولت املمارسات السياسية إلى نقمة
ال نعمة ،وحتى تفجرت العداوات والبغضاء بني الناس.
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فتاوى الفرقان
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

أحدث اإلمام في الركعة الرابعة وأناب مأموم في الركعة الثالثة
> إذا أحدث اإلم��ام في الركعة الرابعة من الصالة وأناب
ع�ن��ه ف��ي اإلم��ام��ة م�س�ب��وق��ا أدرك ال �ص�لاة ف��ي الركعة
الثالثة ،فما حكم من أحرم في الركعة األولى والثانية مع
اإلمام األول؟ فهل يجوز لهم التسليم قبل اإلمام الثاني؟
أو يجوز لهم الزيادة في الصالة اقتداء باإلمام ليسلموا
معه أو ينتظرونه جالسني حتى يتم أربعا ثم يسلمون
معه في الرابعة دون زيادة معه وال تسليم قبله .وماحكم
صالة اجلميع في هذه األحوال؟

أحكام السقط
> أفيد سماحتكـم بأن لي زوجـة وقـد رزقنا الله بستة
أطفال واحلمد لله ،وبعدهم حملت خمس مرات ولكنها
تسقط ف��ي ش�ه��ري��ن أو ث�لاث��ة ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ،وكلما
جاءها النزيف أذهب بها إلى املستشفى ،ويعملون لها
عملية تنظيف ،وال أدري ماذا يفعلون باجلنني ،وهل
يجب دفنه أم ال وإذا كان علَّي شيء نحو دفنهم فأرجو
علي تسميتهم؟
إرشادي ،هل يجب َّ
< احلمد لله ..إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه ال يغسل وال يصلى
عليه وال يسمى وال يعق عنه؛ ألن��ه لم ينفخ فيه ال ��روح ...وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

< احلمد لله ...إذا كان واقع هؤالء املصلني كما ذكر وجب على من
أدرك الركعة األولى والثانية مع اإلمام األول ،أال يقوم مع اإلمام
الثاني حينما يقوم إلمتام صالته ،بل يجلس مكانه؛ ألنه قد صلى
أربع ركعات ،وهي فرضه ،وليس له أن يسلم قبل إمامه؛ ملا ثبت
عن النبى [ أنه قال« :إمنا جعل اإلمام ليؤمت به» احلديث ،متفق
عليه ،ولقوله« :إن��ي إمامكم فال تسبقوني بالركوع وال بالسجود
وال بالقيام وال باالنصراف» أخرجه مسلم في صحيحه ...وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحدث في صالة الجمعة
فهل يقضيها ركعتين أم
أربعا عند اإلعادة
ً

> رجل حضر اخلطبة وصلى وفي التشهد األخير في أول
التشهد أح��دث حدث ًا أصغر ،فهل يجوز أن يصلي صالة
ً
بدال من اجلمعة
اجلمعة أم ال؟ وهل يصلي صالة الظهر
أم ال؟
< احلمد لله ..إذا كان األم��ر كما ذكر فإن املصلي املذكور
يقضي ص�لاة اجلمعة ظهراً أرب��ع رك�ع��ات ..وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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أخذ األجرة في النيابة عن الحج ولم ينفق
هذا المال للحج حيث ذهب

6

> شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوع ًا ،واستأجر
شخص ًا ليحج عنها ،فركب بسيارة حتمل احلجاج تبرع ًا،
ً
رجال ليحج حجة اإلسالم عن رجل
وإن شخص ًا آخر استأجر
توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه ،فركب من استأجر
سيارة حتمل احلجاج تبرع ًا .فهل جتزئ هذه احلجة وتبرأ
بها الذمة في احلالتني؟
< احلمد لله ..حيث إن من أجر ليحج عن غيره قد أدى احلج
عمن طلب منه احلج عنه كما شرع الله فقد برئت ذمته مما
كلف به من احلج ،سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعاً ،أو مشى

على رجله وكفى هذا احلج عن املتوفى ،سواء كان عن حجة
اإلسالم أم كان تطوعاً؛ ألن الوصول إلى مكة وأماكن املشاعر
املقدسة وسيلة ألداء النسك ،واملقصود بالذات :هو أداء احلج
فريضة أو تطوعاً ،فتصح إذا أديت األرك��ان والواجبات على
ما شرع الله ،وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول
إلى مكة ،لكن ال ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي
تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا؛ فإن هذا ليس من مكارم
األخ�لاق ..وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم.

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

إهداء تالوة القرآن الكريم
لآلخرين.
> هل يجوز أن أختم القرآن الكرمي لوالدي ،علما بأنهما أميان
ال يقرآن وال يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف
القراءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه اخلتمة؟ وهل يجوز لي
أن أختم القرآن ألكثر من شخص؟
< احلمد لله ..لم ي��رد في الكتاب العزيز وال في السنة املطهرة
عن رسول الله [ ،وال عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية
إهداء تالوة القرآن الكرمي للوالدين وال لغيرهما ،وإمنا شرع الله
ق��راءة القرآن لالنتفاع به ،واالستفادة منه ،وتدبر معانيه والعمل
َاب أَنْ َزلْنَاهُ ِإلَيْ َك ُم َبا َر ٌك ِل َي َّد َّب ُروا آيَاتِهِ َو ِل َيتَ َذ َّك َر
بذلك ،قال تعالى{ :كِ ت ٌ
َ
اب} وقال تعالى{ :إِنَّ َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْهدِ ي ِللَّتِي ِه َي أ ْق َو ُم}
أُولُو الأْ َلْ َب ِ
وق��ال نبينا عليه الصالة والسالم« :اق��رؤوا القرآن فإنه يأتي يوم
القيامة شفيعا ألص�ح��اب��ه» ،وي�ق��ول [« :إن��ه يؤتى ب��ال�ق��رآن يوم
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران
كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف حتاجان عن
أصحابهما».
واملقصود  :أن��ه أن��زل للعمل به وت��دب��ره والتعبد بتالوته واإلكثار
من قراءته ،ال إلهدائه لألموات أو غيرهم  ،وال أعلم في إهدائه
للوالدين أو غيرهما أصال يعتمد عليه  ،وقد قال [« :من عمل
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد».
وق��د ذه��ب بعض أه��ل العلم إل��ى ج��واز ذل��ك وق��ال��وا  :ال مانع من
إه��داء ث��واب القرآن وغيره من األعمال الصاحلات ،وقاسوا ذلك
على الصدقة والدعاء لألموات وغيرهم ،ولكن الصواب  :هو القول
األول؛ للحديث املذكور ،وما جاء في معناه  ،ولو كان إهداء التالوة
مشروعا لفعله السلف الصالح.

والعبادة ال يجوز فيها القياس؛ ألنها توقيفية ال تثبت إال بنص من
كالم الله عز وجل أو من سنة رسوله [ ،للحديث السابق وما
جاء في معناه.
أما الصدقة عن األموات وغيره  ،والدعاء لهم ،واحلج عن غيره
ممن قد حج عن نفسه ،وهكذا العمرة عن غيره ممن قد اعتمر
عن نفسه ،وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام فكل هذه
العبادات قد صحت بها األح��ادي��ث عن رس��ول الله [ إذا كان
احملجوج عنه واملعتمر عنه ميتا أو عاجزا لهرم أو مرض ال يرجى
برؤه ،والله ولي التوفيق.

أسباب الخشوع في الصالة

> م��ا السبب ف��ي ع��دم اخل�ش��وع ف��ي ال�ص�لاة؟ وكيف يتخلص
اإلنسان من ذلك؟
<احلمد لله ..الله جل وعال يقولَ { :ق ْد أَ ْفل َ َح المْ ُؤْمِ نُو َن ا َّلذِ ي َن ُه ْم
صالتِهِ ْم َخ ِ
اش ُعونَ} .واخلشوع له أسباب ،وعدمه له أسباب
فِ ي َ
فللخشوع أسباب وه��ي :اخلضوع بني ي��دي الله ،وأن تذكر أنك
واقف بني يديه سبحانه وتعالى ،وقد ورد في احلديث الصحيح:
«إذا ك ّبر أحدكم فال ميسح احلصى فإن الرحمة تواجهه» ،وفي
لفظ آخر« :إذا قام أحدكم في الصالة فإنه يناجي ربه».
فاإلنسان إذا دخ��ل في الصالة فإنه يناجي رب��ه فيتذكر ه��ذا املقام
العظيم ،وأنه بني يدي الله ،فليخشع لله ،وليقبل على صالته ،وليتذكر
عظمة الله عز وج��ل ،وأن��ه بني ي��دي أعظم عظيم سبحانه وتعالى،
وليقبل على صالته وليقبل على قراءته وعلى سجوده وركوعه ،ويتذكر
كل ما يلزم في هذا املقام ،وأن غفلته عن الله تنقص صالته فينبغي له
أن يتذكر ذلك حتى تزول عنه الغفلة وحتى تزول عنه الوساوس ،ويسأل
ربه العون على هذا في سجوده  ،وفي آخر التحيات يقول :اللهم أعني
على اخلشوع ،اللهم يسر لي اخلشوع ،اللهم أعذني من الشيطان ومن
شر نفسي ،يسأل ربه ،ويستعني به سبحانه وتعالى.

أخطاء األطباء هل فيها دية
> بالنسبة لألطباء الذين يجرون العمليات ،لو فرضنا
وفاة أحد املرضى بني أيديهم وهم يجرون العملية بسبب
هذه العملية؛ أال يلحقهم في ذلك شيء أو يلزمهم كفارة؟
<اجلواب :احلمد لله ..إذا حصل منهم تفريط نتج عنه وفاة
الشخص ،أو كان الطبيب ال يحسن إج��راء العملية؛ فإنه في

هذا يكون عليه مسؤولية ،يكون عليه الكفارة والدية ً
أيضا على
عاقلته؛ ألن هذا يعد من قتل اخلطأ ،أما إذا كان الطبيب مث ً
ال

خبيراً بإجراء العملية ،وحالة املريض تتحمل هذا الشيء ،ولم
يحصل تفريط؛ فإنه ال ح��رج عليهم في ذل��ك ،وليس عليهم

ضمان وال كفارة.
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المحليات

الفضالة :البالد وضعت خارطة طريق
أك��د رئيس اجلهاز امل��رك��زي ملعاجلة
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية
ص��ال��ح ي��وس��ف ال�ف�ض��ال��ة أن اجلهاز
يعمل باستمرار على إطالع الشعب
ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى أوض � � ��اع املقيمني
ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة ،ويعكف
ع �ل��ى االن��ت��ه��اء م ��ن م �ع��اجل��ة امللف
املوكل به بأسرع وقت ممكن .وقال

الفضالة لوكالة األن�ب��اء الكويتية
(كونا) عقب اجتماعه مع وفد من
ال�س�ف��ارة البريطانية ل��دى البالد:
إن ��ه أك ��د خ�ل�ال االج �ت �م��اع اهتمام
دولة الكويت بحل مشكلة املقيمني
بصورة غير قانونية في أسرع وقت
ممكن ،وهو ما متثل بصدور مرسوم
أم� �ي ��ري ف ��ي ش �ه��ر ن��وف �م �ب��ر املاضي

بتشكيل اجل �ه��از امل��رك��زي ملعاجلة
أوضاع تلك الفئة في أسرع وقت.
وأض ��اف أن ال��دول��ة وض�ع��ت خارطة
طريق حلل قضية املقيمني بصورة
غ��ي��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة ،وأل� ��زم� ��ت نفسها
ب ��االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن ت �ن �ف �ي��ذه��ا خ�ل�ال
خمسة أعوام في حال عدم حدوث
أي معوقات.

األوقاف تفتتح مشروع مركز القرين للدراسات اإلسالمية

افتتحت وزارة األوق� ��اف وال �ش��ؤون اإلسالمية
م �ش��روع م��رك��ز ال �ق��ري��ن ل �ل��دراس��ات اإلسالمية
ب��إش��راف وتنفيذ ق�ط��اع ش��ؤون ال �ق��رآن الكرمي
وال��دراس��ات اإلس�لام�ي��ة برعاية وزي��ر األوقاف
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون اإلسكان
محمد النومس ،ويعد مشروع مركز القرين من
أكبر املشاريع اإلنشائية التي تشرف عليها وزارة
األوق ��اف م��ن حيث املساحة اإلجمالية وكذلك
التصاميم الهندسية الفريدة التي أخذت الطابع
االسالمي.
وق��ال وكيل وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية
ال��دك �ت��ور ع ��ادل ال �ف�لاح مم�ث�لا ع��ن راع ��ي حفل
االفتتاح :إن الوزارة حريصة على حتقيق غاياتها
االستراتيجية التسع التي من أهمها زيادة اإلقبال
على حفظ القرآن الكرمي ودراس��ة علومه لدى
كافة الفئات ،والتي أخ��ذت التسلسل األول في
الغايات.
وذك��ر أن ال�ن��شء ال�ي��وم يحتاج إل��ى توفير كافة
السبل اجل��اذب��ة له لإلقبال على كتاب الله عز
وجل ،ولعل توفير املنشأة اجلاذبة وتأهيل املواقع
املناسبة من أهم أسباب اجلذب وازدي��اد أعداد
الدارسني والدارسات.

وبني أن أهل الكويت لديهم احلرص منذ القدم
على تعليم أبنائهم لعلوم القرآن الكرمي وحفظه
والتطور الذي شهده املجتمع ،والسرعة الكبيرة
التي تسير بها األحداث حتتاج الى تطور آخر يفوقه
في مجال القرآن الكرمي وعلومه بكافة املجاالت
التعليمية والشرعية واإلدارية والهندسية ،فاليوم
وم��ن خ�لال نظرة مجردة ألي ف��رد في املجتمع
فإنه يرى االنتشار املنظم واجلميل لدور القرآن
الكرمي بكافة مناطق الكويت.
وأضاف الفالح« :إننا نقف أمام صرح معماري
كبير وتصميم هندسي مميز لنرسم به مالمح
ه��ذه ال �ص��ورة التي تعد فخرا ل ��وزارة األوقاف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة وذل ��ك م��ن خ�لال قيامها
بتنفيذ مثل هذه املشاريع الضخمة وذات الطاقة
االستيعابية الكبيرة».
وأش��ار إل��ى أن ل �ل��وزارات مساهمات وشراكات
قامت بهت إميانا منها بالدور البارز في جناح
مشاريعها وانشطتها ،حيث كان ل��وزارة التربية
دور من خالل تبني املراكز واستغالل املدارس
خ�لال الفترة املسائية إض��اف��ة إل��ى املؤسسات
اإلصالحية بوزارة الداخلية ودور الرعاية بوزارة
الشؤون االجتماعية والعمل ،مثمنا الدور الذي

ق��ام��ت ب��ه ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال استخراج
التراخيص واملساهمة بنشر مباني دور القرآن
الكرمي بكافة مناطق الكويت.
من جانبه ق��ال الوكيل املساعد لشؤون القرآن
ال�ك��رمي وال��دراس��ات اإلس�لام�ي��ة عبدالله مهدي
ال�ب��راك :إن دور القرآن الكرمي في الكويت لها
أصداء طيبة على مستوى العالم اإلسالمي ولعل
املتابع لنشاط تلك املراكز والدور يرى حرص أهل
الكويت نحو تسجيل أبنائهم بتلك املراكز وهو ما
اتسم به مجتمع اآلباء واالجداد منذ القدم حلفظ
ال�ق��رآن ال�ك��رمي ودراس ��ة علومه «وه��و م��ا جعلنا
نحمل على عاتقنا مهمة استكمال الطريق بجهود
جميع اإلخوة العاملني بقطاع شؤون القرآن الكرمي
والدراسات اإلسالمية».
ب���دوره ق��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س جل�ن��ة ع �ق��ود الصيانة
املهندس سليمان السويلم ،إن هذا املشروع الضخم
قامت باإلشراف على تنفيذه جلنة عقود صيانة
قطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية
الذي يعد من أكبر املشاريع الهندسية التي تقوم
بتنفيذها ال��وزارة وليضاف إلى املراكز املنتشرة
في جميع محافظات ومناطق دولة الكويت.
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فاز بيت التمويل الكويتي ،ماليزيا (بيتك ـ
ماليزيا) بجائزة أفضل منتج إسالمي في
السوق املاليزي ،عن منتج «حساب الذهب»،
في ملتقى التمويل اإلسالمي في العاصمة
املاليزية كواالملبور ،وقد تسلمت اجلائزة
الرئيسة التنفيذية لبيتك ـ ماليزيا جميلة
جمال الدين ،في حفل أقيم خالل امللتقى

بحضور ورعاية وزير الدولة املاليزي نور بن
يعقوب ،ومشاركة ع��دد كبير م��ن القياديني
ف��ي امل��ؤس�س��ات امل��ال�ي��ة وال�ب�ن��وك اإلسالمية
واملهتمني بصناعة الصيرفة اإلسالمية في
ماليزيا والعالم .وأعربت جميلة جمال الدين
في تصريح صحافي عقب تسلمها اجلائزة من
الوزير نور بن يعقوب عن سعادتها باجلائزة

وقالت :املنتج يسمح للعمالء بأن يستثمروا
في الذهب بطريقة آمنة وبعوائد مجزية،
لقد ملسنا إق�ب��اال كبيرا وترحيبا واسعا
من العمالء باحلساب اجلديد ،وبلغ عدد
عمالء هذا احلساب خالل فترة قصيرة 3
آالف عميل مبجموع قدره  700كيلو ذهب
مبيع.

لحل قضية «البدون» خالل  5سنوات
وجدد الفضالة التأكيد على النظر
في منح اجلنسية ملن تنطبق عليهم
شروط التجنيس من حملة إحصاء
ع ��ام  1965وم ��ا ق �ب �ل��ه ،ش��ري �ط��ة أن
ي� �ك ��ون ��وا م �ق �ي �م�ين ب �ص �ف��ة دائ� �م ��ة
ومستمرة في الكويت خالل الفترة
امل��اض �ي��ة ،ويتمتعوا بحسن السير
والسلوك ،وأصحاب امللفات النظيفة

املسجلني في اجلهاز املركزي.
وأشار إلى مجموعة التسهيالت التي
ج ��رى ت�ق��دمي�ه��ا م��ؤخ��را للمقيمني
بصورة غير قانونية ،وهي خدمات
العالج والتعليم ،واستخراج شهادات
امليالد ،وال��وف��اة ,وال ��زواج ,والطالق,
ً
فضال عن عمل التوكيالت واستخراج
رخص القيادة ،وتسهيالت البطاقات

التموينية ومتتع املعاقني م��ن فئة
امل �ق �ي �م�ين ب � �ص� ��ورة غ��ي��ر قانونية
ب��اخل��دم��ات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا املجلس
األعلى للمعاقني.
وأك ��د ال�ف�ض��ال��ة ف��ي ه��ذا اإلط� ��ار أن
اجل �ه��از ي� ��درس م��ع ب�ق�ي��ة األجهزة
احلكومية أحكام العمل لهذه الفئة
في الفترة القليلة القادمة.

ترجمة الستراتيجية األوقاف ومواكبة منها للمناسبات اإلسالمية

أبا الخيل :فالشات الحج قريبًا عبر الفضائيات العربية
أفاد مدير إدارة اإلعالم الديني في وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية واملشرف العام على املشروع
القيمي لتعزيز العبادات « نفائس» صالح أبا اخليل
ب��أن ف�لاش��ات احل��ج ال�ت��ي ه��ي م��ن إن�ت��اج اإلدارة
سوف تبث قريبا عبر الفضائيات العربية؛ وذلك
مساهمة من اإلعالم الديني في زيادة الوعي لدى
املجتمعات العربية واإلسالمية بهذه الفريضة
املقدسة من جهة ،وتطبيقاً إلستراتيجية الوزارة
املتمثلة في الوجود الفاعل واملؤثر عبر املناسبات
اإلسالمية من جهة أخرى.
وأوض ��ح أب��ا اخل�ي��ل أن ال�ف�لاش��ات تشتمل على
م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ت��وج�ي�ه��ات اإلس�لام �ي��ة املتعلقة
بفريضة احل��ج وأهميتها ف��ي ح�ي��اة املسلم مثل
«احلج شكر على النعمة – فضل مساعدة غيره

ألداء مناسك احلج – تسخير املال في طاعة الله»
وموضوعات أخرى كثيرة كلها تدور في هذا الفلك.
وأكد أبا اخليل على أن إدارة اإلعالم الديني ال

تدخر جهداً في سبيل توصيل رسالتها جلميع
املسلمني من الناطقني وغير الناطقني بالعربية
عبر وسائل اإلعالم املتاحة؛ وذلك إلميانها بأهمية
رسالتها ،وتقديرها للدور الكبير الذي تؤديه على
املستويني العربي واإلسالمي الذي يفرض عليها
عدم التكاسل أو التهاون واملضي قدماً نحو التميز
وال ��ري ��ادة ف��ي م �ج��ال اإلع�ل�ام القيمي مبختلف
أشكاله.
واختتم أبا اخليل باإلعراب عن تقديره للفضائيات
العربية التي تفتح ذراعيها دائماً ألعمال اإلدارة،
مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تلعبه
صحافتنا احمل�ل�ي��ة ف��ي ت��وص�ي��ل رس��ال��ة اإلعالم
الديني ملجتمعنا اإلسالمي بصفة عامة وللكويتي
بصفة خاصة.

أكد مدير ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات في
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ناصر العمار
عدم وجود أي مالحظات حول العمل اخليري
الكويتي واألم��وال التي يحولها إلى اخلارج،
من قبل وفد اخلزانة األميركية املعني بشؤون
مكافحة غسل األموال واجلرائم املالية خالل
اجتماعهم مع وكيل وزارة الشؤون واملسؤولني
املعنيني في ال��وزارة األسبوع املاضي ،مشيراً
إلى أن الوفد أبدى اطمئنانه حول اإلجراءات
التي تتخذها الوزارة بهذا اجلانب.
وأوضح العمار في تصريح صحفي أن احلوار
ك��ان ي��دور ح��ول اآلل�ي��ة التي يتم م��ن خاللها
جمع هذه األموال وحتويلها ،مؤكدا أن انطباع

ال��وف��د ح��ول العمل اخل�ي��ري الكويتي واآلليات
املتبعة فيه كان جيداً بعد أن اطمأن الوفد بأن
ال��وزارة تسعى التخاذ كل التدابير التي حتفظ
سمعة املؤسسات اخليرية التي لها عالقة بجمع
التبرعات.
وأش � ��ار إل���ى أن االج �ت �م��اع م ��ع وف���د اخلزانة
األميركية برئاسة مساعد وزير اخلزانة دانيل
ك�لاس��ر وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ي��أت��ي ض�م��ن إطار
ال �ت �ع��اون ال��وث�ي��ق ب�ين وزارة ال �ش��ؤون واجلانب
األميركي فيما يتعلق مبكافحة متويل اإلرهاب،
وه��ي عالقة وط�ي��دة وق��وي��ة نابعة م��ن إحساس
الكويت ممثلة بالعديد من اجلهات باتخاذ جميع
اخل�ط��وات ال�لازم��ة لتنفيذ ق��رارات هيئة األمم

املتحدة املعنية مبكافحة متويل اإلرهاب.
وأش��ار إل��ى أن اجلانب الكويتي ق��دم كل ما
يتعلق بقضية اآللية املثلى التي مت االتفاق
عليها بني ال��وزارة واجلهات املعنية في جمع
األم��وال وحتويلها إلى اخل��ارج ،الفتا إلى أن
ه��ذه االجتماعات وم��ا يتم فيها م��ن تبادل
لآلراء واخلبرات تعطي نتائج إيجابية حول
كل ما تقوم به الوزارة.
وأك��د ال�ع�م��ار ح��رص ال� ��وزارة ال�ش��دي��د على
احلفاظ على سمعة العمل اخليري بشكل
عام ،دون املساس مبسيرته الطويلة ،وبفضل
م��ن الله نشعر باالطمئنان م��ن خ�لال هذه
اللقاءات على مستوى جميع األصعدة.
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حذر من إلقاء التهم جزاف ًا

د .ناظم المسباح :الشعب لن يرضى بغير محاسبة متورطي «الفضائح المليونية»
أكد الداعية االسالمي الشيخ الدكتور ناظم املسباح أنه اذا ثبت ما يثار
حالي ًا مما يطلق عليه فضائح اإليداعات املليونية لبعض نواب األمة فهو
ناقوس خطر يدق في جسد الوطن وينخر فيه ،وهو بال شك سلوك مشني
ذمته الشريعة ملا فيه من إفساد للذمم وهالك للمجتمع ،مؤكد ًا أن مال
الرشوة ٌ
مال سحت ال خير فيه وال بركة بل يجر على صاحبه اخلراب
والوبال في الدنيا واآلخرة.
وشدد على خطورة إلقاء التهم وتوزيعها جزافاً

على بعضهم بال دليل واضح وصريح والسيما
بعد ما ظهر من براءة أحد النواب الذين اتُهموا
ظلماً وبهتاناً في القضية املذكورة ،مشيراً إلى أن
العالج البد أن يكون بحكمة وبالقنوات القانونية
الصحيحة عبر السلطة القضائية ،الفتاً إلى أن
هذه الظاهرة ليست بجديدة ويعرف ذلك جيداً
العديد من النواب املخضرمني.
وتابع أن طرح هذه القضية بهذا الشكل عبر
وسائل اإلع�لام املختلفة بال قيود أو ضوابط
أس��اء للمؤسسة التشريعية وأعضائها بشكل
ع��ام ،مضيفاً :لسنا مع أسلوب بعض النواب
في التصعيد غير املس ّوغ فاحلكمة في معاجلة
األمور احلساسة أمر مطلوب.
وأك��د على ض ��رورة أن ت�ك��ون القضية برمتها

بيد السلطة القضائية تستقصي احلقائق عبر
وسائلها الدستورية والقانونية وتثبت احلقائق
لتبرئ البريء وتدين املذنب وحتاكمه مهما عال
منصبه أو اسمه ألن��ه أس��اء لوطنه وفئته قبل
أن يسيء لنفسه ،مبيناً ض��رورة إن��زال األمور
منازلها بعقالنية ،فكل مشكلة لها طريقتها
املناسبة في احلل ولهذا ال ينبغي لنا أن نقيم
الدنيا وال نقعدها على أي مشكلة كبيرة كانت
أو صغيرة.
وشدد على أن الشعب لن يرضى بغير محاسبة
كافة املتورطني في هذه الفضيحة وإقصائهم
نهائيا عن العمل السياسي العام الذي أفسدوه
بأفعالهم املشينة مهما كانوا كباراً أو نافذين.
وأوض��ح أن الله عز وج��ل نهى عن أك��ل أموال
الناس بالباطل ،فقال سبحانه{ :يَاأَ ُّي َها ا َّلذِ ي َن

آ َمنُوا ال تَ ْأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَيْنَ ُك ْم بِالْ َب ِ
اطلِ إال أن
تَ ُكو َن جِ َ
اض مِ نْ ُك ْم} ،والرشوة من
ت��ا َر ًة َع� ْن تَ � َر ٍ
أشد أنواع أكل األموال بالباطل؛ ألنها دفع املال
إلى الغير بقصد إمالته عن احلق ،موضحاً أن
التحرمي قد شمل أركان الرشوة الثالثة ،وهم:
ال��راش��ي وامل��رت �ش��ي وال ��رائ ��ش :وه��و الوسيط
بينهما ،ف�ق��د ث�ب��ت ع��ن رس ��ول ال �ل��ه [ أنه:
«لعن الراشي واملرتشي والرائش» رواه أحمد
والطبراني من حديث ثوبان ].
ونصح د .املسباح اجلميع بتقوى الله عز وجل
واحلذر من سخطه وجتنب أسباب غضبه؛ فإنه
جل وعال غيور إذا انتهكت محارمه ،وقد ورد
في احلديث الصحيح« :ال أحد أغير من الله»،
داع �ي �اً ك��ل م��ن س��ول��ت لهم أنفسهم وأغراهم
الشيطان بأكل املال احلرام ،أن يتوبوا إلى الله
تعالى وأن يجنبوا أنفسهم وأهليهم املال احلرام
واألكل احلرام ،جنا ًة بأنفسهم وأهليهم من النار
حلم نبت من احلرام،
التي جعلها الله أولى بكل ٍ
داعياً املولى جل وع�لا أن يحفظ الكويت من
كل مكروه وس��وء وأن يتم عليها نعمتي األمن
والسالم.
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أكد الداعية اإلسالمي الشيخ حاي احلاي
أن��ه ال ي�ج��وز م��ن الناحية الشرعية أن يتم
االق�ت�ب��اس م��ن «اإلجن �ي��ل» أو االستشهاد به
لتدعيم وجهة نظر معينة والسيما إذا كانت
ت�ل��ك االق �ت �ب��اس��ات تتعلق ب��أم��ور عقائدية،
مشددا على أهمية احلذر في استخدام جمل
ورد ذكرها في «اإلجنيل».
وب �ي��ن احل� � ��اي أن «اإلجن� � �ي � ��ل» ج��م��ع بعد
خمسمئة عام من رفع نبي الله عيسى عليه
السالم إل��ى السماء؛ مما عرضه للتحريف
والزيادات ،مشيرا إلى أن الله عز وجل قد
حكم على اإلجنيل بأنه كتاب أصابه التبديل
والتحريف.

وتابع« :يكفينا ما لدينا من القرآن الكرمي ولسنا
بحاجة ل�ل�ت��وراة أو اإلجن�ي��ل أو التلمود ،فالله
تبارك وتعالى لم يفرط في الكتاب من شيء
وأوضح كل شيء في القرآن».
واستشهد احل��اي بقصة ق��راءة أمير املؤمنني
عمر بن اخلطاب ] من ورق��ة من التوراة،
مما جعل النبي [ يستدرك ذلك عليه غاضبا
بقوله« :لقد جئتكم بها بيضاء نقية».
وأضاف« :ال شك أن ترك القرآن الكرمي والتعلق
بأمور منسوخة في التوارة واإلجنيل أمر غير
جائز شرعا ،وهذا التحرمي ال يقتصر فقط على
االستشهاد بل يتعدى ذلك إلى االقتباس أيضا».
وحذر من أن تلك االقتباسات واالستشهادات قد

يؤثر في العامة ومن املمكن أن تتعلق القلوب
الضعيفة بها ،موضحا أن املبدأ الذي يجب
أن يتبع في هذا الصدد هو{ :لكم دينكم ولي
دين} .وشدد على خطورة استخدام عبارات
من قبيل« :يا أبتاه اغفر لها» ،أو «يا أبانا
ال��ذي ف��ي ال�س�م��اء» ،موضحا أن استخدام
كلمات كهذه يجرح صحة العقيدة.
وت��اب��ع« :لقد نهانا النبي [ أن نستخدم
كلمات من قبيل عبدي وأم�ت��ي ،وأم��رن��ا أن
نستبدل بها «بها فتاي وفتاتي» ،مشيرا إلى
أن لفظة األب في األدبيات النصرانية تعني
اإلل��ه وه��و ما يتعارض بوضوح مع العقيدة
اإلسالمية.

�إميانيات

كلمات في العقيدة

املؤمن يتميز يف كل شيء
amir122@yahoo.com
 نعم من زعم اإلميان يجب عليه أن يتميز عن غيره في من الله وتكفير لذنوبه ،أو رفع لدرجاته ،فيتحصن بالصبرالعبادات واألخالق والعقيدة والتصرفات ،وال يكون كباقي قلبا وقالبا ،ويتذكر قول الله عز وجل{ :الذين إذا أصابتهم
«الناس»؛ ألن الله أراد من املؤمنني أن تكون لهم معايير مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} ،وفزع إلى الصالة
والدعاء يسأل الله رفع املصيبة وزوال الكرب ،مبا ثبت عن
مختلفة عن عامة الناس.
رسول الله[ كقوله[« :أال أخبركم بشيء إذا نزل برجل
 هذه عبارات عامة أرجو أن تبينها حتى تتضح الصورة.كنت وصاحبي في جلسة عامة بني العشاءين جمعت سبعة منكم كرب أو بالء من باليا الدنيا دعا به يفرج عنه؟» فقيل
له :بلى ..فقال« :دعاء ذي النون :ال إله إال أنت سبحانك
آخرين.
 لو تتبعنا كتاب الله عز وجل عندما يذكر الله عز وجل إني كنت من الظاملني» (السلسلة الصحيحة).أخالق اإلنسان ،يستثني عباده املؤمنني ،كقوله عز وجل :وحتى لو طالت املصيبة فإنه يعلم أن الفرج قريب من عند
{إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الله وأن {مع العسر يسرا} وال يقنط من رحمة الله،
اخلير منوعا إال املصلني( }..املعارج{ ،)22-19 :كال إن ويؤمن بأن االبتالء على قدر اإلميان« ,وأن أشد الناس بالء
اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى} (العلق{ )8،7:إن اإلنسان األنبياء ثم األول فاألول» البخاري ..وال يسخط مهما حاول
لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه حلب اخلير لشديد} الشيطان أن يلقي في قلبه من القنوط والتذمر ،ويستعني
(العاديات{ ،)10-8 :إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا بالصالة ،وباألخوة الصادقة ،وبسيرة الصاحلني.
وعملوا الصاحلات}( ،العصر) وهكذا في القرآن كله ،املؤمن فإذا انكشف الغم وزال البالء ،سجد شكراً لله أن أعانه
يتميز عن عموم الناس بأن له مواقف أساسها اإلميان بالله بالصبر وأن كشف عنه الشدة ،ويتذكر حديث النبي[:
«مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال الريح متيله وال يزال املؤمن
ومما يتميز به املؤمن بوضوح حال نزول املصيبة.
يصيبه البالء ،ومثل املنافق كمثل شجرة األ َرز ال تهتز حتى
كان املستفسر (بو عبدالرحمن):
حتصد» مسلم ..ويكون حاله بعد البالء خيرا من حاله
 كيف يتميز املؤمن حال نزول املصيبة؟! لقد وصف الله عامة الناس بقوله{ :وإذا مس اإلنسان قبل ،وإذا طالت املصيبة حتى انتهت حياته تذكر حديثالضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره النبي[« :ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفني ما قرضت باملقاريض مما يرون من ثواب أهل البالء» حسنه
كانوا يعملون} (يونس ،)12 :وكذلك قال تعالى{ :فإذا مس األلباني.
اإلنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إمنا أوتيته وأخيراً ذكر الرسول[ هذه احلقائق صراحة في حديث
على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم ال يعلمون} (الزمر :صهيب قال :بينما رسول الله[ قاعد مع أصحابه إذ
ضحك ،فقال« :أال تسألونني مم أضحك؟» قالوا :يا رسول
.)49
هذه حال عامة الناس ،أما املؤمن فهو على خير مع ربه الله مم تضحك؟ قال« :عجبت ألمر املؤمن إن أمره كله
عز وجل حال الرخاء ،فإذا نزلت به شدة علم أنه ابتالء خيرا ،إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير ،،وإن
أصابه ما يكره صبر فكان له خيرا ،وليس كل أحد أمره
() كاتب كويتي
خير إال املؤمن» مسلم.
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درا�سات �شرعية
شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري()34

()3

حادثـة

اإلفـك ()4

كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا .واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون
للعاملني نذيرا .واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور ،وهدى ورحمة ونورا للمؤمنني.
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما كثيرا.
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ذك��رن��ا ف��ي احللقة ال�س��اب�ق��ة :أن النبي [ اس�ت�ش��ار بعض املعنى األول أقوى.
علمت على أهلي إال خيراً» وه��ذا هو األص��ل ب��راءة الناس
أصحابه فيما قيل ف��ي ح��ق أم املؤمنني ،ونستكمل بقية قوله« :فو الله ما
ُ
الشرح للحديث.
ٍ
بشهود أو بينة أو اعتراف أو ما أشبه
وسالمتهم  ،وال يتحول عن هذا األصل إال
قالت « :فقام رسول الله [ على املنبر» بعد هذه االستشارة ذلك  ،وإال فاألصل أن اإلنسان بريء حتى تثبت إدانته.
وبعد الشعور بشيء من الطمأنينة من كالم أهله ،ومن كالم قوله« :ولقد ذك��روا رج� ً
لا ما علمت عليه إال خيراً» وأيضا هم اتهموا رجال
أقرب الناس إلى عائشة وهي بريرة موالتها ،قام [ على معروفا باخلير والصالح  ،ومعروفا بالعدالة  ،وهو كما ذكرنا رجل من البدريني،
أي ممن شهد بدرا.
املنبر.
قولها « :فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول « استعذر قوله « :وم��ا ك��ان يدخل على أهلي إال معي» أي :لم يحصل له خلوة  ،فلم
يحصل شيء من ريبة من تصرف مريب  ،ولم يشهد عليه أح ٌد بشيء ،وهو
يعني ق��ال :م��ن يعذرني  ،فطلب ال�ع��ذر  ،ق��ال « :ي��ا معشر
رجل صالح فمن أين تأتي التهمة ؟! ومن أين يأتي الظن السيئ؛ ولذا قال الله
املسلمني  ،من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي
ِ
بأنفسهم خيراً وقالوا
ظن املؤمنُون واملؤْمنات
تبارك وتعالى{ :لوال إ ْذ سمعتموه ّ
«من يعذرني يعني :من يقوم بعذري وينصفني إن عاقبته
هذا ٌ
ني لوال َجاؤوا عليه بأربعةِ ُشهداء فإ ْذ لم يأتوا ّ
بالشهداء فأؤلئك
إفك مب ٌ
على فعله ،وأقمت عليه ما ينبغي أن يؤدب به ،وقيل :معنى
عند اللهِ هم الكاذبون}( ،النور  )13-12 :فأهل اإلميان والصالح واالستقامة
من يعذرني ،أي من ينصرني  ،والعذير هو الناصر  ،لكن والعفاف يظن بهم اخلير  ،كما أرشد الله في اآلية الكرمية.
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قوله « :فقام سعد بن معاذ األنصاري فقال :أنا أعذرك منه يا رسول الله»،
وهاهنا إشكا ٌل في احلديث  ،وهو ذكر سعد بن معاذ وهو سيد األوس [
وأرض��اه  ،في هذه القصة في غزوة بني املصطلق املسماة بغزوة  :املريسيع،
وكانت هذه الغزوة سنة ست للهجرة  ،واملعلوم من السيرة أن سعد بن معاذ
رضي الله عنه مات بعد غزوة اخلندق  ،وقد كانت سنة أربع  ،فكيف يحضر
هذا املجلس وهذا املوقف فيتكلم وهو قد مات قبله؟!
ولهذا قال القاضي عياض :قال بعض شيوخنا  :ذكر سعد بن معاذ في هذا
وهم  ،واألشبه أنه غيره ،فقيل :هو أسيد بن احلضير ،ومنهم من قال  :إ ّن
غزوة املريسيع كانت سنة أربع ،يعني في سنة اخلندق ،لكن األشهر أنها كانت
بعد غزوة اخلندق  ،كما ذكر غير واحد أن املريسيع كانت سنة خمس أو سنة
ست.
قوله« :إن كان من األوس ضربنا عنقه « يعني قال  :أنا أعذرك منه يا رسول
الله  ،أي أنا أعطيك العذر بأن تقتله إن كان من األوس؛ ألنه كان سيد األوس،
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وميلك ذلك .قوله  « :وإن كان من إخواننا اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك»؛
ألنه ليس له والية على اخلزرج  ،إمنا الوالية العامة للرسول [ ،فله
األمر على اجلميع  ،أي إن كان من اخلزرج تأمرنا نحن فنفعل به ما
تشاء.
قالت « :فقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج وكان رجال صاحلاً ،
اجتَهلته احلمية» وأكثر رواة مسلم رووه بهذا اللفظ « :اجتهلته»
ولكن ْ
يعني استخفته احلمية وأغضبته وحملته على اجلهل  ،وف��ي رواية
البخاري « :احتملته» يعني أغضبته احلمية.
واحلمية هي العصبية  ،والعصبية  -عافانا الله وإياكم  -إذا طرأت
على اإلن�س��ان غطت على قلبه وعقله ،وص��ار اإلن�س��ان يتصرف دون
عقل وشرع ،وهذا من أعظم املخاطر واملنكرات التي حذر منها الشرع
يغضب
احلنيف ،فقد ق��ال النبي [ « :من قاتل حتت راي��ة ُع ّم ّية ،
ُ
ل َع َصبة ،أو يدعو إلى َعصبة  ،أو يَنصر َعصبة  ،فقتل ،فقتلته جاهلية»
رواه مسلم ( .)1476/3
فالذي يدعو إلى العصبة  ،أو يقاتل على العصبة  -والعصبة هم أقرباء
الرجل من جهة األب  -فهذا إن مات وهو كذلك فميتته جاهلية؛ ألنه
يقاتل ال لنصرة الدين  ،وال لنصرة احلق ،بل ألجل العصبة والعشيرة!
ومحض الهوى والتعصب! كما كان أهل اجلاهلية يفعلون.
لكن سعد ب��ن ع�ب��ادة رج��ل ص��ال��ح ،وم��ن أص�ح��اب النبي [ ،ب��ل من
أصحاب بيعة العقبة  ،أي من السابقني إلى اإلس�لام من األنصار ،
لكن احتملته العصبية على الوقوع في هذا اخلطأ ] ،وعن الصحابة
وأرضاهم أجمعني.
كذبت  ،لعمر الله ال تقتله ،وال تقدر على
قوله  « :فقال لسعد بن معاذ :
َ
قتله» أي  :إن كان من اخلزرج فما لك عليه والية  ،فال تقتله وال تقدر
على قتله ،واألوس واخلزرج قبيلتان كانتا تسكنان املدينة كما هو معلوم،
وبينهما عداوات قدمية كانت في اجلاهلية ،فتثور هذه العداوات بعض
األحيان بينهم ،وفي بعض املواقف بتحريش الشيطان أو املنافقني،
فيحصل بينهم ما يحصل بني البشر ،لكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم
كانوا سريعا ما يعودون إلى احلقّ والصلح  ،ويندمون ويتعانقون وينسون
ما حصل بينهم من خالف  ،ويحمدون الله سبحانه وتعالى على نعمة
اإلسالم  ،وأخوة اإلميان  ،وائتالف القلوب بعد التنافر الذي كانوا عليه
في اجلاهلية  ،كما قال سبحانه وتعالىَ {:وا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َم َت اللّهِ َعلَيْ ُك ْم ِإ ْذ
ص َب ْحتُم ِب ِن ْع َمتِهِ ِإخْ َواناً َو ُكنتُ ْم َعلَى َشفَا
ُكنتُ ْم أَ ْع َداء َف َأ َّل َف بَينْ َ ُقلُو ِب ُك ْم َف َأ ْ
ُح ْف َرةٍ ِّم َن النَّارِ َف َأن َق َذ ُكم ِّمنْ َها َك َذل َ
ي اللّ ُه لَ ُك ْم آيَاتِهِ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدونَ}،
ِك يُ َب نِّ ُ
(آل عمران .)10 :
قوله« :قال أسيد بن احلضير وهو ابن عم سعد بن معاذ» أسيد بن
حضير أيضا هو من أصحاب بيعة العقبة األولى  ،وممن بايع رسول
الله [ فيها ،فقال أسيد بن حضير وك��ان ح��اض��را ،ق��ال لسعد بن
عبادة« :كذبت لعمر الله» لعمر الله :قسم بحياة الله تعالى ،وهي صفة

من الصفات اإللهية  ،وقال  « :كذبت لعمر الله لنقتلنه؛ فإنك منافق
جتادل عن املنافقني « قوله  :إنك منافق  ،ال يريد بهذا النفاق النفاق
االعتقادي  ،إمنا يريد النفاق العملي ،كأنه يقول له :كيف ت ّدعي أنك
مسلم وحتبنا ،ثم تعادينا هذه العداوة  ،وتظهر لنا امل��ودة واملصافاة
ثم في مثل هذا املوقف تظهر لنا العداوة ،كأنك منافق أو هذا أشبه
بحال املنافق  ،وهذا كما قلنا كان في موقف حمية وغضب وعصبية ،
فحصل منهم ما حصل ،ومثل هذه املواقف واألقوال ال تنقص من قدر
الصحابة وفضلهم؛ ألنهم على كل حال بشر  ،والبشر معرضون للخطأ،
والصحابة رضي الله عنهم وإن كانت لهم مثل هذه األخطاء  ،لكنها
يسيرة وقليلة  ،ومغمورة في بحار حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم
 ،التي قدموها في سبيل الله  ،واألعمال التي نصروا بها الله عز وجل
ودينه ورسوله [ ،واألموال التي أنفقوها في نصرة اإلسالم ،فلم تكن
هذه إال مجرد ع��ارض يحصل لإلنسان الضعيف  ،ال��ذي يعتريه ما
يعتري غيره من الغضب واالنفعال والتوتر واالنزعاج.
قولها  « :فثار احليان األوس واخلزرج » بعد هذا السجال واجلدال
ال��ذي حصل بني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأصحابهما  ،ثار
احليان ،أي األوس واخلزرج  ،وحصل لهم نوع من احلمية « ،حتى هموا
أن يقتتلوا » حتى هموا أن يحصل بينهم عراك أو تشابك باأليدي ،أو
بالعصي وما أشبه ذلك.
قولها « :ورس��ول الله [ قائم على املنبر فلم ي��زل يخفّضهم « أي
يأمرهم بتخفيض الصوت ،ويسكتهم ،حتى سكتوا جميعا وسكت [،
فقد كادت تنشب فتنة بني الصحابة وفرقة ،وهذه الفنت حاكها أهل
النفاق والدسائس ،أرادوا بها اإليقاع بني املؤمنني  ،وتهييج العداوات
بني املسلمني  ،وهذا ال شك أنه هدف ألعداء أمة اإلسالم في كل عصر
ومصر  ،فهم دائما يحاولون إيجاد ما يثير العداوات بني املسلمني  ،وما
يردهم إلى العصبيات اجلاهلية  ،وإلى مبادئ أو حضارات إن متسكوا
بها فرقتهم بعد أن جمعهم اإلسالم على قلب رجل واحد .قال عز وجل
ممتنا أيضا على رسوله {:وأ ّلف بني ُقلوبهم لو أنفقت ما في األرض
جميعا ما ألفت بني قلوبهم ولكن الله ألف بينهم}( ،األنفال. )63:
فالله سبحانه وتعالى ألف بينهم بدينه وباإلميان وبشرائع اإلسالم
وبرسوله [ ،ولو أنفقت ذهب األرض جميعا ما ألفت بني قلوبهم،
لكن الذي ألف بينهم هو الله سبحانه وتعالى .فأعداء اإلسالم يريدون
تفريق األم��ة ،وإذا تفرقت األم��ة ضعفت وسهل التغلب عليها ،مثل
العصي إذا تفرقت سهل تكسرها ،كما قال القائل:
تأبى الرما ُح إذا اجتمع َن تكسرا ...
فإذا افترقن تكسرت آحادا
فاحلزمة القوية ال ميكن أن يكسرها اإلنسان ،لكن إذا تفرقت
األعواد كسر كل عود وحده ،وهذا هو املقصود في قول أعداء الله
يتبع.
« :فرق ت َُسد»
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درا�سات �شرعية

احلكمـة ضالـة املؤمن ()38

إنك ال تهدي من أحببت
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لو تفحص العاقل نعم الله عليه  -ولن يحصيها عدا  -فلن يجد أعظم نعمة
من نعمة الهداية ،قال ابن القيم« :فإن أفضل ما يقدر الله بعبده وأجل ما
يقسمه له (الهدى) ،وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه (الضالل) ،وكل نعمة
دون نعمة الهدى ،وكل مصيبة دون مصيبة الضالل» ،ولهذا قال عز وجل:
{مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل الله مين عليكم أن
هداكم لإلميان إن كنتم صادقني}.
وم��ن عظمة الهداية أن أه��ل اجلنة إذا دخلوا اجلنة ورأوا ما فيها من أنواع
النعيم فإن أول ما يقولونه{ :احلمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لوال أن هدانا الله} ،وأعظم ما يتحسر عليه املفرط حني يرى العذاب أنه لم
يكن من املهتدين كما قال تعالى{ :أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت
في جنب الله وإن كنت ملن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من
املتقني} ،وقال[« :كل أهل اجلنة يرى مقعده من النار فيقول  :لوال أن الله
هداني ،فيكون له شكرا ،وكل أهل النار يرى مقعده من اجلنة فيقول :لو أن
الله هداني ،فيكون عليه حسرة» .أخرجه أحمد واحلاكم.
() أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة  -جامعة الكويت

وقد ذكر الله عز وجل في مواضع كثيرة
من كتابه أن الهدى والضالل بيده سبحانه
وتعالى فقال{ :من يهد الله فهو املهتِد ومن
يضلل فلن جتد له وليا م��رش��دا} ،وه َذا
من عظمته وكمال تفرده باخللق والتدبير
أنه يصطفي من يشاء من عباده فيوفقه
للخير وهذا من فضله كما قال عز وجل
ف��ي احل��دي��ث ال�ق��دس��ي« :ي��ا ع�ب��ادي كلكم
ضال إال من هديته فاستهدوني أهدكم».
وق ��د ي�ش�ك��ل ع�ل��ى ب�ع��ض األف��ه��ام آيتان
قرآنيتان تثبت إحداهما الهداية لرسول
ال �ل��ه[ واألخ � ��رى تنفيها ع �ن��ه ،فاآلية
األول��ى قوله تعالى{ :وإن��ك لتهدي إلى
صراط مستقيم} ،واألخرى قوله تعالى:
{إنك ال تهدي من أحببت}.
قال الشيخ ابن سعدي« :يخبر تعالى أنك
يا محمد  -وغيرك من باب أولى -ال تقدر
على هداية أحد ،ولو كان من أحب الناس
إليك ،ف��إن ه��ذا أم��ر غير مقدور للخلق
هداية للتوفيق ،وخلق اإلميان في القلب،
وإمنا ذلك بيد اللّه سبحانه تعالى ،يهدي

أول أسباب تحصيل
الهداية سؤال اهلل
عز وجل أن يرزق
العبد الهداية وأن
يوفقه للحق علما
وإرادة وقبوال
باملكلفني فقط وهي حجة الله عز وجل
على خلقه التي ال يعذب أح��دا إال بعد
إقامتها عليه كما ق��ال ع��ز وج��ل{ :وما
كنا معذبني حتى نبعث رس��وال} ،وقال:
{رس�ل�ا م�ب�ش��ري��ن وم �ن��ذري��ن ل�ئ�لا يكون
للناس على الله حجة بعد الرسل}.
وهذه الهداية هداية بيان وتوجيه وإرشاد
وت �ع �ل �ي��م وال ت �س �ت �ل��زم ح �ص��ول التوفيق
وات�ب��اع احل��ق في األم��ر نفسه ،فال دخل
لها ب��إدخ��ال ال�ه��داي��ة ف��ي القلوب وشرح
الصدور كما قال عز وجل{ :وأم��ا ثمود
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى}؛
فقد متت هدايتهم ببعثة الرسول املبني
لهم ،وقال عز وجل{ :وما كان الله ليضل
قوما بعد إذ ه��داه��م حتى يبني لهم ما
يتقون} ،فهداهم الله تعالى هداية البيان
والداللة فلم يهتدوا؛ فأضلهم الله عقوبة
لهم بعد أن عرفوا احلق فأعرضوا عنه،
وقال عز وجل{ :إنا هديناه السبيل إما
شاكرا وإما كفورا} ،فقد أودع الله في كل
نفس حب اخلير وكراهية الشر كما قال
عز وج��ل{ :ونفس وم��ا سواها فألهمها
فجورها وتقواها}.
املرتبة الثالثة :هداية التوفيق واإللهام:
وهي أخص من التي قبلها ،وتتحقق هذه
الهداية بأن يوفق الله عز وجل العبد إلى
سلوك طريق احل��ق واالستقامة ويبعده
عن طريق االنحراف ،كما قال عز وجل:
{فمن ي��رد الله أن يهديه يشرح صدره
ل�ل�إس�ل�ام} ،وق� ��ال{ :أف��م��ن ش ��رح الله
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من يشاء ،وهو أعلم مبن يصلح للهداية
فيهديه ،ممن ال يصلح لها فيبقيه على
ضالله.
وأم ��ا إث �ب��ات ال�ه��داي��ة ل�ل��رس��ول ف��ي قوله
ت �ع��ال��ىَ { :و ِإ ّنَ � � � َ
�ك لَ �تَ � ْه��دِ ي ِإلَ� ��ى ِص � � َر ٍ
اط
ُم ْستَقِ ٍيم}؛ فتلك هداية البيان واإلرشاد،
ف��ال��رس��ول[ يبني ال �ص��راط املستقيم،
وي��رغ��ب ف �ي��ه ،وي �ب��ذل ج �ه��ده ف��ي سلوك
اخللق ل��ه ،وأم��ا كونه يخلق ف��ي قلوبهم
اإلميان ،ويوفقهم بالفعل ،فحاشا وكال.
ول �ه��ذا ،ل��و ك��ان ق ��ادرا عليها ،ل�ه��دى من
وص��ل إل�ي��ه إح�س��ان��ه ،ون�ص��ره ومنعه من
قومه ،عمه أبا طالب ،ولكنه أوصل إليه
م��ن اإلح �س��ان ب��ال��دع��وة ل�ل��دي��ن والنصح
التام ،ما هو أعظم مما فعله معه عمه،
ولكن الهداية بيد اللّه تعالى».اهـ.
ومم��ا يزيد األم��ر وض��وح��ا وي��زي��ل م��ا قد
يطرأ على األذهان من تساؤالت ،أن نعلم
أن ال�ه��داي��ة ليست نوعا واح��دا ب��ل إنها
أقسام عديدة ومراتب متنوعة.
فاملرتبة األولى :الهداية العامة:
وهي هداية كل نفس إلى مصالح معايشها
وم��ا يقيمها وه��ي أع��م املراتب  ،وه��و ما
فطر الله عليه عباده من األعمال الفطرية
التي فيها مصاحلهم والبعد عن مضارهم،
كما ق��ال ع��ز وج��ل{ :ال��ذي خلق فسوى
وال ��ذي ق��در ف �ه��دى} ،وق ��ال على لسان
موسى عليه السالم{ :ربنا الذي أعطى
كل شيء خلقه ثم هدى} ،فإعطاء اخللق
هو إيجاده في اخلارج املوجود ،والهداية
هي التعليم والداللة على سبيل بقائه وما
يحفظه وما يقيمه.
املرتبة الثانية :هداية اإلرشاد
والبيان للمكلفني:
وه ��ي ه��داي��ة امل�ك�ل�ف�ين ب�ب�ي��ان احل ��ق من
الباطل ومتييز طريق الرشد من طريق
ال�غ��واي��ة وب�ي��ان اخل�ي��ر م��ن ال�ش��ر  ،وهذه
املرتبة أخص من التي قبلها؛ ألنها تختص

صدره لإلسالم فهو على نور من ربه}،
وق��ال{ :ول�ك��ن الله حبب إليكم اإلميان
وزي �ن��ه ف��ي ق�ل��وب�ك��م وك���ره إل�ي�ك��م الكفر
والفسوق والعصيان} ،وهذه الهداية هي
فعل الله عز وجل ال��ذي اختص به وقد
نفاه عن رسوله الكرمي[ فقال{ :إنك
ال تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من
يشاء وهو أعلم باملهتدين} ،وق��ال{ :إن
حت��رص على ه��داه��م ف��إن الله ال يهدي
م��ن ي�ض��ل} ،ف��ال��رس��ول[ يهدي هداية
البيان والتوجيه ،وهي املرتبة الثانية ،كما
ق��ال تعالى{ :وإن��ك لتهدي إل��ى صراط
مستقيم} ،لكنه ال ميلك هداية التوفيق
وشرح الصدور كما تقدم.
وحيث تقرر أن الهداية بيد الله عز وجل
وجب على العبد أن يسعى في حتصيلها
ويجتهد في اكتسابها ،متاما كما يسعى
في حتصيل ال��رزق والبحث عن أسباب
الشفاء مع إميانه التام واعتقاده اجلازم
ب��أن ال ��رزق بيد ال�ل��ه وال�ش�ف��اء م��ن عنده
وحده عز وجل.
وأول أسباب حتصيل الهداية سؤال الله
ع��ز وج��ل أن ي ��رزق ال�ع�ب��د ال �ه��داي��ة وأن
يوفقه للحق علما وإرادة وقبوال ،كما أن
االعتصام بالله ودينه والقيام باألعمال
ال�ص��احل��ة سبيل لتحصيل ال�ه��داي��ة كما
قال عز وج��ل{ :إن الذين آمنوا وعملوا
الصاحلات يهديهم ربهم بإميانهم جتري
م��ن حتتهم األن �ه��ار ف��ي ج�ن��ات النعيم}،
وقال عز وجل{ :ومن يعتصم بالله فقد
هدي إلى صراط مستقيم} ،وأيضا فإن
التوبة النصوح سبب للهداية؛ ق��ال عز
وجل{ :قل إن الله يضل من يشاء ويهدي
إليه من أناب}.
نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل،
وأن يوفقنا لصالح األع�م��ال واألخالق،
وأن يتقبل منا اليسير ،وأن يتجاوز عن
التقصير ،وبالله التوفيق.
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إ�سالمية
ق�ضـايا
�أوقاف �

األربعــون الوقفيــة
عيسى القدومي
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جري ًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي
تخص باب علم مستقل ،وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية-
فقد جمعت أربعني حديث ًا نبوي ًا في األعمال الوقفية ،ورتبت ما جاء
فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها ،وكتب الفقه وغيرها،
وأفردت شرح ًا متوسط ًا لكل حديث ،حوى أحكام ًا وفوائد جمة
عظيمة للواقفني من املتصدقني ،وللقائمني على املؤسسات واملشاريع
الوقفية ،ونظار الوقف ،والهيئات واملؤسسات املكلفة برعاية األصول
الوقفية ومنائها ,أسأل الله أن يجعل هذا العمل إحياء لسنة الوقف
ً
قوال وعمال ,ويكتب لنا أجر ذلك في
والصدقة اجلارية ,وينفع به
صحائفنا.
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واحل� ��دي� ��ث ال � �س� ��ادس ،دل� �ي ��ل م ��ن األدل� ��ة
اخلاصة على مشروعية اإلشهاد في الوقف
والصدقة ،وانتفاع امليت بصدقة احلي ،وأن
اإلشهاد هو أحد الطرق الشرعية في توثيق
الوقف ,وأن من البر بالوالدين بعد موتهما:
التصدق عنهما.
اإلشهاد في الوقف
عن عبد الله بن عباس ،أن سعد بن عبادة
رضي الله عنه – أخا بني ساعدة  -توفيت
أمه وهو غائب عنها ،فأتي النبي [ ،فقال
«:يا رسول الله ،إن أمي توفيت وأنا غائب
ع�ن�ه��ا ،ف�ه��ل ينفعها ش��يء إن ت�ص��دق��ت به
عنها؟ قال « :نعم» .قال  :فإني أشهدك أن
حائطي املخراف صدق ٌة عليها»(.)1
ب � ّوب البخاري لهذا احلديث بقوله“ :باب
اإلشهاد في الوقف والصدقة” ،وقد
أحل � ��ق ال� ��وق� ��ف بالصدقة،
وروى نحوه أبو داود
و ا لتر مذ ي

والنسائي ،بالسند إل��ى اب��ن عباس  “:أن
رج�لا ق��ال :ي��ا رس��ول ال�ل��ه إن أم��ي توفيت
أفينفعها إن تصدقت عنها؟ ف�ق��ال :نعم ،
قال :فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد
تصدقت به عنها”(.)2
ق��ال امل �ن��ذري  :وه��ذا ال��رج��ل ه��و سعد بن
عبادة ](.)3
واحلديث مفاده :كان لسعد بن عبادة ]
حائط ( )4مخراف ( :)5أي بستان ،وسأل
النبي [ يستفتيه إن كان ينفع أمه التصدق
ببستانه عنها ،وكانت توفيت في غيابه ،فقال
له النبي [« :نعم» تصدق عنها ،فأشهد
رسول الله [ أن بستانه املخراف صدقة
على أم ��ه ،ووث ��ق صدقته ب��اإلش�ه��اد عليه،
وقوله« :أخا بني ساعدة» أي :واحدا منهم،
والغرض أنه أيضا أنصاري ساعدي.
وفي إشهاد سعد ،ذكر ابن حجر أن قوله:
«أش �ه��دك» يحتمل إرادة اإلش �ه��اد املعتبر,
ويحتمل أن يكون معناه اإلع�ل�ام ،واستدل
املهلب لإلشهاد ف��ي ال��وق��ف بقوله تعالى:
{وأش�� �ه� ��دوا إذا ت �ب��اي �ع �ت��م} ( س ��ورة
ال� �ب� �ق ��رة ،)282/ق� ��ال :فإذا
أمر باإلشهاد في

()6

البيع وله عوض فألن يشرع في الوقف الذي
ال عوض له أولى.
وق��ال اب��ن املنير  :ك��أن البخاري أراد دفع
التوهم عمن يظن أن الوقف من أعمال البر
فيندب إخفاؤه ،فبني أنه يشرع إظهاره ألنه
بصدد أن ينازع فيه وال سيما من الورثة”.6
ووقف عمر ألرض خيبر ثبت بداية باإلشهاد
ف��ي عهد رس ��ول ال�ل��ه [ ،وم��ع ذل��ك كتب
عمر ] كتاب وثيقته وأش�ه��د عليه في
وصيته التي كتبها في خالفته ،ودع��ا نفرا
م��ن املهاجرين واألن �ص��ار فأحضرهم ذلك
وأشهدهم عليه ،فانتشر خبرها.
وعثمان أشهد النبي [ والصحابة على
وقفه عندما أعلن وقفه لبئر روم��ة سقاية
للمسلمني ،وسمع ذلك النبي [ ،وكل من
حضر من الصحابة ،وذلك إثبات بالشهادة،
وك� ��رر ه ��ذا اإلث� �ب ��ات ع �ن��دم��ا ك ��ان خليفة،
باستشهاد جمع غفير من الصحابة.
ودل ع�ل��ى م�ش��روع�ي��ة ال�ت��وث�ي��ق بالشهادة:
الكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،وفعل الصحابة
رضوان الله عليهم.
وق � ��د اس � �ت� ��دل ب� �ع ��ض أه � ��ل ال� �ع� �ل ��م على
مشروعية توثيق ال��وق��ف بالشهادة بقوله
ووجه
تعالى{ :وأشهدوا إذا تبايعتم}(ّ ،)7
االس�ت��دالل به بقوله « :ف��إذا أم��ر باإلشهاد
في البيع وله عوض ،فألن يشرع في الوقف
ال��ذي ال ع��وض ل��ه أول ��ى» ( ،)8ومم��ا يدل
ل��ذل��ك ع�م��ل ب�ع��ض خ�ل�ف��اء رس ��ول ال�ل��ه [
في توثيق أوقافهم باإلشهاد عليها ،كعمر
وعثمان وسعد رضي الله عنهم وأرضاهم.
ج��اء ف��ي امل��وس��وع��ة الفقهية  “ :الشهود
على التصرفات وسيلة لتوثيقها ،واحتياط
للمتعاملني عند التجاحد ،والعمل على هذا
عند أهل العلم من أصحاب النبي
[ وغيرهم؛ ألن احلاجة

وم��ن فوائد احلديث :يشرع إظهار الوقف
واإلش��ه��اد ف�ي��ه ،ح�ت��ى يحفظ م��ن الضياع
واملنازعة والتعدي عليه والسيما من الورثة
أو غيرهم ،وفيه أن الوقف يطلق عليه مسمى
الصدقة؛ فكل وق��ف صدقة ،وك��ل صدقة

 - 2سنن
أبي داود ،برقم
(  ،)2882وسنن الترمذي
برقم ( ،)669وصحيح النسائي
برقم ( .)3657
 - 3انظر :عون املعبود (.)63/8
 - 4احلائط :البستان من النخل إذا كان عليه
حائط أي جدار ،ويجمع على :حوائط.
 - 5املخراف  :أي البستان ،جاء في معجم
البلدان للحموي ( : )71/5املخراف  :وهو
من امل�خ��ارف ،واح��ده��ا َم��خْ � َرف ،وه��و جني
النخل ،وإمن��ا سمي مخرافاً :ألن��ه يخترف
منه.
 - 6فتح الباري ( .)717/6
 - 7سورة البقرة  ،آية .282
 - 8فتح الباري.)717/6 ( ،
 - 9املوسوعة الفقهية.)140-139 /14( ،
 - 10اإلفصاح ( .)356/2
 - 11توثيق الوقف ( املعوقات واحللول )،
د.عبد الرحمن الطريقي ،بحث منشور.
 -12نصت امل��ادة األول��ى من قانون الوقف
املصري رقم ( 48لسنة  )1952على اشتراط
إشهاد رسمي من الواقف ،أمام إحدى احملاكم
الشرعية التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو
أكثرها؛ سداً للباب أمام الدعاوى الباطلة
إلثبات الوقفيات بشهادات الزور ،وهذا يتفق
مع احلكم القانوني الذي يشترط التسجيل
في السجل العقاري لكل تصرف واقع على
العقار ،أي�اً كان العقار ،وأي�اً كان التصرف
الواقع عليه .انظر  :الفقه اإلسالمي وأدلته
 ،د .وهبة الزحيلي.)215/8( ،
 - 13أحكام األوقاف ،للخصاف ،ص .210
 -14ال�ف�ق��ه اإلس�ل�ام��ي وأدل� �ت ��ه ،د .وهبة
الهوامش
 - 1أخ��رج��ه ال�ب�خ��اري ف��ي ال��وص��اي��ا ،باب الزحيلي.)215/8( ،
اإلش� �ه ��اد ف��ي ال��وق��ف وال �ص��دق��ة  ،برقم ( )15أخرجه مسلم  ،برقم (.)1631
 - 16أخرجه مسلم ،برقم (.)2674
.2762
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داعية إلى الشهادة حلصول التجاحد بني
ال �ن��اس ف��وج��ب ال ��رج ��وع إليها”(،)9
وف��ي حكم اإلش �ه��اد ،ق��ال اب��ن هبيرة:
“ واتفقوا على أن اإلش�ه��اد مستحب
وليس بواجب” ( ، )10وه��ذا يعم اإلشهاد
على العقود وغيرها ،سواء كتبت أم لم تكتب
(.)11
ف��امل�ق��رر ش��رع �اً أن ال �ش �ه��ادة إح ��دى طرق
إث�ب��ات الوقفية ،وف��ي الفقه اإلس�لام��ي لم
يشترط اإلشهاد على الوقف بوصفه شرطاً
لصحته ،أال أنه في العهود املتأخرة أدرجت
بعض الدول اإلسالمية بنودا قانونية إلثبات
الوقف كاشتراط صدور إشهاد رسمي ممن
ميلكه ،أمام اجلهة املختصة بسماعه ،وبناء
على ه��ذه ال�ن�ص��وص ُع� � ّد اإلش �ه��اد شرطا
لصحة الوقف ،واستثني وقف املسجد فهو
ال يزال على حكمه الفقهي الذي اتفق عليه
الفقهاء على صحة ال��وق��ف على املسجد
وتوابعه سواء مت اإلشهاد أم ال(.)12
وف��ي بيان الشهادة التي تقبل في الوقف،
قال اخلصاف« :إن شهد الشهود أن فالناً
أق ��ر ع�ن��دن��ا أن ��ه وق ��ف ه ��ذه األرض وقفاً
صحيحاً وح��دده��ا ،وأن ��ه ك��ان مالكها في
وقت ما وقفها ،قضينا بأنها وقف من قبل
الواقف وأخرجناها من يدي الذي هي في
يديه»(.)13
وذكر اخلصاف حكم الوقف إذا انقطع ثبوته
فقال :إن األوقاف التي تقادم أمرها ،ومات
شهودها ،فما كان لها من رسوم في دواوين
ال �ق �ض��اة ،وه��ي ف��ي أي��دي �ه��م ،أج��ري��ت على
رسومها املوجودة في دواوينهم استحساناً
إذا تنازع أهلها فيها ،وما لم يكن لها رسوم
في دواوي��ن القضاة ،فمن أثبت حقاً فيها
عند التنازع حكم له به (.)15

ليست وقفاً.
وف � �ي� ��ه دل � �ي� ��ل من
األدل��ة اخلاصة على مشروعية
اإلش �ه��اد ف��ي ال��وق��ف وال �ص��دق��ة ،وف�ي��ه أن
اإلش �ه��اد ف��ي ال��وق��ف م��ع كتابته مستحب
عند الفقهاء في توثيق األوقاف ،ويُعد ذلك
حجة في صحته .وفيه أن اإلشهاد هو أحد
الطرق الشرعية في توثيق الوقف ،وقد دلت
النصوص على مشروعية ثبوت الوقف ،إما
ب��اإلق��رار أو الكتابة أو الشهادة مفردة أو
مجتمعة.
وفيه دليل على انتفاع امليت بصدقة احلي،
أي انتفاع األموات بسعي األحياء ،وفيه أن
التصدق للوالدين ب��اب م��ن أب ��واب برهما
حتى بعد موتهما وه��و م��ن األع �م��ال التي
يصل ثوابها للميت ،وفيه أن الصدقة من
أعمال اإلحياء املالية التي ينتفع بها امليت،
وف�ي��ه استعجال ال�ت�ص��دق وال �ب��ذل للميت،
والسيما إن كان أباً أو أماً فهما أولى الناس
بالبر واإلحسان ،وفيه دليل واضح على أن
الصدقة تلحق الوالدين بعد موتهما إذا كانا
مسلمني ،دون وصية منهما.
وهذا من فضل الله تبارك وتعالى الواسع
على عباده أن��ه إذا م��ات اإلن�س��ان وأفضى
إل��ى م��ا ق��دم ،جعل الله ع��ز وج��ل ل��ه بابني
الستمرار األجر والثواب :الباب األول في
حياته :وذلك بأن يعمل اإلنسان من األعمال
ما يستمر أجره بعد موته ،كما في قول النبي
[ «إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال
م��ن ث�لاث� ٍ�ة :إال م��ن ص��دق��ة ج��اري��ة ،أو علم
ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له»(.)15
وكذلك األجر الذي يناله اإلنسان من هدايته
غيره ،يقول النبي [َ « :م ْن َد َعا ِإلَى هدى
ك��ان ل��ه م��ن األج��ر مثل أج��ور م��ن تبعه ،ال
يَنقص ذلك مِ ن أجورهم شيئا» (.)16
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جمال الحشاش :نناشد أهل الخير دعم

أخبار الجمعية

أعلن جمال احلشاش  -نائب رئيس جلنة جنوب
ش��رق آس�ي��ا بجمعية إح�ي��اء ال �ت��راث اإلس�لام��ي أن
م��وج��ة م��ن ال�ف�ي�ض��ان��ات ال �ش��دي��دة اج �ت��اح��ت في
األيام األخيرة املاضية عدد ًا من دول جنوب شرق
آسيا ،خاصة الفلبني وتايالند وكمبوديا ،وأدت إلى
حدوث خسائر كبيرة في البنية التحتية وتدمير
املمتلكات الشخصية ل�س�ك��ان امل�ن��اط��ق املنكوبة،

وجرفت هذه الفيضانات األراض��ي الزراعية التي
ت�ش�ك��ل أح ��د م��ص��ادر ال � ��رزق ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي تلك
الدول.
وقـال احلشاش :إن عشرات اآلالف من املتضررين
ينتظرون املساعدات اإلغاثية العاجلة ،موضح ًا
أن اللجنة ق��د س��اه�م��ت ب��دف�ع��ة إغ��اث�ي��ة عاجلة
بقيمة خمسة ع�ش��ر أل��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي لشراء

إحياء التراث تفتح باب التبرع لمشروع األضاحي
فتحت جمعية إحياء التراث اإلسالمي باب
ال �ت �ب��رع مل �ش��روع األض��اح��ي خ ��ارج الكويت،
والذي تتبناه سنويا ،وسيغطي هذا املشروع
ما يقارب  50دولة في مختلف أنحاء العالم،
وهي تنزانيا ،ويبلغ سعر األضحية فيها 10
دنانير ،أم��ا ف��ي كينيا وأوغ �ن��دا فيبلغ سعر
األض�ح�ي��ة فيهما  15دي��ن��ارا ،وف��ي ك��ل من
مدغشقر وسريالنكا وال �ص��وم��ال وغامبيا
وإثيوبيا وب��رون��دي وموريتانيا سيبلغ سعر
األضحية  20دينارا ،وفي غانا وتوغو واليمن
والفلبني وسيراليون والكونغو والنيجر ومالي
يبلغ  25دينارا.
وفي الكاميرون وجيبوتي ومنغوليا وبنغالديش
وساحل العاج وبوركينافاسو والسودان يبلغ 30
دينارا ،وفي الصني والهند وباكستان ونيبال
وليبيريا وغينيا كوناكري ونيجيريا والسنغال

سيبلغ  35دي �ن��ارا ،وف��ي بنني وطاجكستان
وقرقيزيا وأوكرانيا والقرم وروسيا االحتادية
وإندونيسيا وبلوشستان يبلغ سعر األضحية
 40دينارا.
وفي غينيا بيساو وألبانيا والبوسنة وكوسوفا
وكمبوديا وفيتنام والوس يبلغ سعر األضحية
 45دينارا ،وفي املغرب سيكون سعر األضحية
 50دينارا .كذلك سيتم استقبال التبرعات
لكل من العراق وليبيا ومصر وسيبلغ سعر
األض�ح�ي��ة فيها  75دي �ن��ارا ،وف��ي فلسطني
وغزة ولبنان  85دينارا.
أم��ا البحرين فسيبلغ سعر األضحية فيها
 100دينار ،وفي فلسطني والقدس والضفة
سيبلغ  120دينارا.
أم��ا أس�ع��ار أض��اح��ي البقر ف��ي طاجكستان
وقرقيزيا وأوكرانيا والقرم وروسيا االحتادية

فستكون  280دينارا للبقرة الكاملة ،وقيمة
السهم فيها سيبلغ  40دينارا ،وفي منغوليا
س�ي�ك��ون س�ع��ر ال �ب �ق��رة ك��ام�ل��ة  210دنانير،
وقيمة السهم فيها  30دينارا ،أما في لبنان
وإن��دون�ي�س�ي��ا ،فسيكون سعر األض�ح�ي��ة من
البقر  385دينارا ،وقيمة السهم الواحد فيها
 55دينارا ،وفي الفلبني وتايلند وماليزيا سيبلغ
 175دينارا ،وقيمة السهم  25دينارا.
أما في إثيوبيا وسريالنكا وباكستان فسيبلغ
 125دي�ن��ارا ،وقيمة السهم  17دي�ن��ارا ،وفي
الهند  70دي �ن��ارا والسهم  10دن��ان�ي��ر .أما
أس �ع��ار األض��اح��ي م��ن اإلب���ل ف�س�ت�ك��ون في
إثيوبيا للجمل الكامل  210دنانير ،والسهم
ال��واح��د سيبلغ  30دي��ن��ارا ،وف��ي السودان
سيكون  230دي �ن��ارا ،وقيمة السهم الواحد
ستبلغ  33دينارا.

الفرق ��ان  19 - 652ذو القع ��دة 1432ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/10/17 -م

«الجيل اإلسالمي بإحياء التراث» اختتمت أنشطتها السنوية في «مبارك الكبير»

18

اخ�ت�ت�م��ت جل�ن��ة اجل �ي��ل اإلس�ل�ام��ي التابعة
جلمعية إحياء التراث األسالمي في منطقة
م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر أن�ش�ط�ت�ه��ا ال �س �ن��وي��ة لعام
(2011م) ،ومت خ�لال حفل االختتام عرض
أنشطة اللجنة مبختلف أقسامها املتوسط
وال �ث��ان��وي ،وم��رك��ز «رف �ق��اء اخل �ي��ر» ،كما مت
تكرمي الطلبة املشاركني في أنشطتها مثل:
مسابقة ال �ق��رآن ال �ك��رمي ف��ي رح�ل��ة القرآن
للشباب الثانوي ،ومسابقة القرآن الكرمي في

رحلة القرآن للشباب املتوسط ،ونادي األصدقاء
الصيفي السابع.
وشكر عبدالله يحيى الكندري – رئيس جلنة
اجليل اإلسالمي – جميع من أسهم في إجناح
هذه األنشطة ،موضحاً أن هذا التكرمي هو أقل
ما ميكن أن يقدم لهؤالء املتميزين لتحفيزهم
وحثهم على تقدمي املزيد.
وأوض��ح أن األنشطة التي تقيمها اللجنة تأتي
انطالقاً من دعم جمعية إحياء التراث اإلسالمي

غير احمل��دود لكل ما يخدم أف��راد املجتمع،
باإلضافة لطلبة امل ��دارس؛ حيث مت توزيع
مئات النسخ من مذكرة الطالب للنجاح على
جميع م��دارس احملافظة ،وه��ي م��ذك��رة من
إعداد اللجنة ،واستفاد منها كثير من الطلبة
خ�لال فترة االمتحانات ،باإلضافة لتنظيم
العديد من الفعاليات والبرامج كاخلواطر
والدروس وتوزيع الهدايا ،وتنظيم املسابقات،
وع �م��ل ص�ي��ان��ة ل�ب�ع��ض امل �ص �ل �ي��ات ،وتوزيع
املكتبات.

المتضررين والمنكوبين
امل��واد اإلغاثية وال�ض��روري��ة ملساعدة املنكوبني.
وناشد احلشاش أهل اخلير دعم املتضررين في
تلك الدول ومساعدتهم والتخفيف من معاناتهم
القاسية  ،والله في عون العبد ما كان العبد في
ع��ون أخ �ي��ه ،ق��ال رس ��ول ال�ل��ه [« :م��ن ف��رج عن
مسلم كربة  ،فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم
القيامة» رواه البخاري.

أق��ام مركز الشباب بجمعية إحياء التراث
اإلس�ل�ام���ي احل� �ف ��ل اخل��ت��ام��ي لألنشطة
الصيفية لعام 1432ه �ـ  2011 -م ،مساء
اجلمعة  ،2011/10/7وقد اشتمل احلفل
على فقرات متنوعة تخللته كلمات ملسؤولي
املركز وبعض الضيوف ،وفي افتتاح احلفل
ألقى رئيس جلنة الشباب الدكتور أحمد
الشراد كلمة شكر فيها اللجان العاملة في
امل��رك��ز على م��ا أق��ام�ت��ه م��ن أنشطة خالل
الصيف ،كما شكر األعضاء املتميزين الذين
ن��ال��وا ال�ت�ك��رمي ف��ي احل�ف��ل بسبب متيزهم
وإش ��راف� �ه ��م ع �ل��ى ال �ع��دي��د م ��ن األنشطة
التربوية التي استفاد منها أبناؤنا الطلبة,
كما حضر احل�ف��ل الشيخ رائ��د احلزميي
خطيب مسجد الكليب ال��ذي ب��دوره ألقى
كلمة توجيهية ألعضاء املركز وحثهم فيها
على طاعة الوالدين وإدخال السرور والفرح
عليهما ،مشيراً إل��ى مكانة ال��وال��دي��ن في
اإلسالم واألهمية امللقاة على عاتق املراكز
اإلسالمية لتعزيز ه��ذه املكانة في نفوس
األب �ن��اء ،كما أك��د الشيخ احل��زمي��ي أهمية
حتبيب النشء في احملافظة على الصلوات
اخلمس والتفوق في الدراسة ،مشيراً إلى
أن رضا الوالدين هو السبيل إلى رضا الله
عز وجل.
بعد ذلك جاء دور فقرة توزيع اجلوائز على ال��ش��راد وال �ش �ي��خ رائ���د احل��زمي��ي بتوزيع
األعضاء املتميزين في األنشطة الصيفية اجلوائز على املشاركني.
كحفظ القرآن الكرمي واألنشطة الثقافية واجلدير بالذكر أن مركز الشباب بجمعية
واالجتماعية األخ��رى ،وقام الدكتور أحمد إحياء التراث اإلسالمي يقيم أنشطة علمية

وثقافية للنشء على م��دار السنة لتعزيز
دور الثقافة اإلسالمية في تنمية مهاراتهم
العلمية واالجتماعية حتى يكونوا نافعني في
أمتهم ومجتمعهم.
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م�صــر
اعتبرت الدعوة إلى التدخل خيانة عظمى

الدعوة السلفية:
أحداث مايسبيرو تهدد
كيان الدولة المصرية
ومستقبل البالد
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أعربت الدعوة السلفية في مصر عن عميق حزنها جتاه األحداث التي
شهدتها القاهرة وما صاحبها من اعتداء لقوات األمن ،مطالبة اجلميع
مسلمني ومسيحيني بضرورة ضبط النفس والهدوء وعدم االنصياع
ألية دعوة للتخريب ،وطالبت أيضا بسرعة اجراء حتقيق تعلن
نتائجه ويحاسب من تثبت إدانته ،ولفتت الدعوة السلفية أمريكا
أن تدرك تاريخها وحاضرها العنصري الذي ال يسمح لها بتمثيل
دور حامي األقليات في العالم ،ومتنت لها أن تبذل شيئا من جهودها
في حماية النساء واألطفال واملقدسات التي تنتهك يوميا بواسطة
ربيبتها «إسرائيل»،محذرين القوى األجنبية من محاولة التدخل
في الشؤون املصرية ،وأكدوا أن املصريني قادرون على حماية بلدهم
مبا فيها أماكن عبادة األقباط واملنشآت احليوية وجاء بيان الدعوة
السلفية في مصر على النحو اآلتي:
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احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله،
أما بعد :فتعرب «الدعوة السلفية» عن غاية
األسف ،واحلزن ،والقلق جتاه األحداث التي
شهدتها القاهرة ،وتسع محافظات مصرية
 ف��ي نفس التوقيت  -ت�ه��دد ك�ي��ان الدولةاملصرية ومستقبل البالد ،وتدين بكل شدة
االعتداء على «القوات املسلحة» ،و»الشرطة
امل �ص��ري��ة» ،وامل�م�ت�ل�ك��ات ال �ع��ام��ة واخلاصة،
واملطالبات بالتدخل األجنبي؛ مما يؤكد وجود
تواطؤ بني أطراف داخلية وخارجية تستهدف
إدخال مصر إلى حالة الفوضى اخلالقة -في
زعمهم -التي ال تصنع إال الدمار.

ونحن نؤكد على اآلتي:
 -1نطالب جميع أف��راد الشعب املصري،
مسلمني ومسيحيني ،بضرورة ضبط النفس
والهدوء ،وعدم املشاركة في أية مظاهرات
واع �ت �ص��ام��ات ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي ،وعدم
االنصياع ألية دع��وة للتخريب ألية منشأة،
أو ملكيات عامة أو خاصة ،ونناشد اجلميع
االستمرار في ال��روح الطيبة التي ظهرت
أث�ن��اء ال �ث��ورة م��ن جميع ش��رك��اء ال��وط��ن في
احملافظة على األمن ،ومنع االعتداء.
 -2إجراء حتقيق فوري وعاجل تعلن نتائجه،
ويُحاسب َمن تثبت إدانته ،خصوصاً أن َمن

حرضوا على العنف ،وأطلقوا التهديدات ،ثم
نفذوها في موعدها معروفون بأعيانهم ،والبد
من محاسبة اجلهات واألفراد املتورطني في
األحداث أياً ما كان دينهم أو مناصبهم.
 -3امل�س�ي�ح�ي��ون ف��ي م�ص��ر ج ��زء م��ن نسيج
املجتمع املصري ،وحقوقهم أس��اس ضمانها
ال �ت��زام األغ�ل�ب�ي��ة املسلمة ب��إس�لام�ه��ا ،الذي
يأمرهم برعايتهم ،وم�ن��ع االع �ت��داء عليهم،
وكفالة حرية اعتقادهم وعبادتهم ،فعليهم
أن يحذروا من الوقوع فريسة ملن يحاولون
توظيفهم؛ لتنفيذ مخططات ال تريد اخلير
لوطنهم ،وال مانع عندهم م��ن الصعود ولو
على جثث النصارى واملسلمني م ًعا!
 -4ع �ل��ى أم��ري �ك��ا أن ت� ��درك أن تاريخها
وحاضرها العنصري ال يسمح لها بتمثيل دور
حامى األقليات في العالم ،وعليها أن تعلم أن
وجود أي قوات أمريكية في بالدنا يعني أنها
ستعا َمل مبا ُعوملت به «القوات الفرنسية»،
و»اإلجنليزية» في القرنني املاضيني ،ولتسأل
التاريخ يخبرها.
ً
 -5يا ليت أمريكا تبذل شيئا من جهودها
في حماية النساء واألطفال ،واملقدسات التي
تُنتهك يومياً بواسطة ربيبتها «إسرائيل».
 -6ل��م ت�ت�ح� َل أم��ري�ك��ا ب��احل�ص��اف��ة الالزمة،
وأس �ف��رت ع��ن وج�ه�ه��ا احل�ق�ي�ق��ي ،وأظهرت

املطالبة بالتدخل األجنبي
يؤكد وجود تواطؤ بني
أطراف داخلية وخارجية
تستهدف إدخال مصر إلى
حالة الفوضى اخلالقة
على املسيحيني أن يحذروا
من الوقوع فريسة ملن
يحاولون توظيفهم
لتنفيذ مخططات التريد
اخلير لوطنهم
للمصريني كافة أن ما يحدث ما هو إال جزءٌ
مِ ن مخطط أمريكي؛ لنشر الفوضى والتدخل،
ثم التقسيم ،وعلى جميع املصريني أن يدركوا
ذلك قبل فوات األوان.
 -7األزمة لم تكن قط أزمة حراسة كنيسة،
وامل�ظ��اه��رات اندلعت بعيداً عن أي كنيسة،
وحماها اجليش رغم التجاوزات اللفظية التي
كانت فيها ،حتى بدأ العنف من املتظاهرين.
 -8بناء الكنائس ينظمه قانون خاص كما هو
احل��ال في كل دول العالم ،ومنها« :أمريكا»
-التي حتاول بسط حمايتها على أقباط مصر،

وإذا افترضنا وجود مطالبات بتغييره فهذا ال
يعني إسقاطه ،وعلى َمن يريد تغييره أن يرفع
طلبه إل��ى املجلس التشريعي املنتخب؛ وال
سيما أن الكنيسة رفضت عدة مشاريع قوانني
جديدة في هذا الصدد في نفس الوقت الذي
يحاول بعض مثيري الفتنة حتريض النصارى
بإقامة كنائس خارج إطار القانون ،وحتريض
املسلمني على هدمها ،وهو سلوك مرفوض
من اجلانبني ،ويجب على احلكومة أال تسمح
بأي ص��ورة من الصور بهذا التجاوز من أي

من اجلانبني.
 -9أزمة «املريناب» معروضة أمام القضاء،
وك��ان ينبغي انتظار حتقيقات القضاء في
املسألة ،ولكن تصوير األم��ر على أن��ه عنف
طائفي ممنهج ض��د ن�ص��ارى مصر أم��ر في
غ��اي��ة ال �ك��ذب ،وال سيما م��ع ت �ب��رؤ نصارى
«املريناب» ممن أسموهم مثيري الفتنة في
«ماسبيرو».
 -10ن �ح��ذر احل �ك��وم��ة امل��ؤق �ت��ة مِ ��ن التعجل
ف��ي «س�ل��ق» أي ق��وان�ين ،ولتترك ه��ذا األمر
للبرملان املنتخب؛ فال يوجد أي وجه للتعجل
في إصدار أي تشريع دون مناقشة مجتمعية
مستفيضة لدراسته مِ ن كل الوجوه.
 -11نحن نعتبر ال��دع��وة للتدخل األجنبي
خ �ي��ان��ة ع�ظ�م��ى ي �ج��ب ت �ق��دمي م��ن يُطالِب
بها للمحاكمة العاجلة ،ونحذر كل القوى
األجنبية من أي محاولة للتدخل في شؤون
مصر ،فاملصريون جميعاً قادرون على حماية
ب�ل��ده��م ،مب��ا فيها أم��اك��ن ع �ب��ادة األقباط،
ُواجه محاوالت
واملنشآت احليوية ،بل ست َ
ال�ت��دخ��ل بكل حسم مِ ��ن امل�ص��ري�ين جميعاً
«جيشاً وشعباً ،مسلمني وأقباطا» ،ونذكرهم
أن مصر ظلت دائماً مقبرة الغزاة.
اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة رخ��ا ًء لكل
املصريني.
الدعوة السلفية

احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله،
وبعد :يتابع مجلس شورى العلماء ويرصد
ما يجري أمام مبنى ماسبيرو من أحداث،
وقد رأينا بعض االعتداءات التي متت بحرق
بعض املمتلكات ،وأعلن التليفزيون املصري
عن وقوع كثير من القتلى إلى جانب أعداد
أكثر من املصابني ،وال شك أن هذه األعمال
التخريبية تضر مبصالح البالد العليا وتضر
القائمني بها أيضاً ،وندعو القائمني بها إلى
الكف عنها ح��االً جتنباً ملزيد من الشرور
ال�ت��ي ال ن��أم��ن عاقبتها ،وإن ك��ان��ت هناك

طلبات فيتم ال�ت�ق��دم بها للجهات املسؤولة
بالطرق الرسمية املعروفة ،ون��ود أن ننوه أن
ه��ذه األعمال ال يقرها ش��رع أو دي��ن ،ونوجه
نداء إلى املجلس العسكري بسرعة إنهاء هذا
الوضع القائم بالطريقة التي يحافظ بها على
الدماء واألموال ،والضرب على أيدي العابثني
ال��ذي��ن ي �ض��رون ب��ال�ب�لاد ومحاكمتهم جتنباً
للصدام الذي من املمكن أن يحدث بني أفراد
الشعب -وهذا أمر ال حتمد عقباه -ونحرص
على عدم وقوعه.
كما يوجه مجلس ال �ش��ورى ن ��دا ًء إل��ى جميع

املصريني بضرورة االنصراف إلى أعمالهم
وترك الوقفات االحتجاجية الفئوية التي
تضر بالبالد وتوقف عجلة التقدم واإلنتاج
ونحن نلمس جميعا ما أصاب البالد من
وراء ذلك.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق املسؤولني
إلى معاجلة هذا الوضع على ما يحبه الله
ويرضاه ،وأن يجنب البالد والعباد الفنت
ما ظهر منها وما بطن ،وآخ��ر دعوانا أن
احلمد لله رب العاملني.
بتاريخ  11من ذوي القعدة لعام  1432هجرياً.
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اقت�صاد �إ�سالمي

أول بنك إسالمي في مصر بعد الثورة

بدأ حزب النور اإلسالمي فتح باب االكتتاب إلنشاء أول بنك إسالمي فى
مصر حتت مسمى «بنك النور اإلسالمي» ،وجاء ذلك خالل انعقاد املؤمتر
االقتصادي للحزب ،وأعلن احلزب أنه قدم اقتراح ًا للمجلس العسكرى
بإنشاء البنك للموافقة عليه ،وأعلن الدكتور محمد نور أحد قادة احلزب
أن بنك النور سوف ُيسقط التعامل بالفوائد الربوية التي من شأنها
مخالفة املادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة هي املصدر
األساسي للتشريع.
وعليه ف��إن وق��ف التعامل بالربا متوافق مع
ن��ص دس��ت��وري ص��ري��ح ك�م��ا أن األمريكيني
واألوروبيني بعد األزمة املالية العاملية أعادوا
التفكير في النظام الربوي ال��ذي كان أساس
األزمة املالية ،ومن املقرر أن يقوم احلزب على
دع��م املشروعات الصغيرة واملتوسطة وذلك
حت��ت إش���راف ال��دول��ة ع�ل��ى أدائ���ه املصرفي
ومشروعاته.
وهذه اخلطوة تعد خطوة مباركة حيث إن دولنا
اإلسالمية حتتاج إلى تطوير آلياتها السياسية
واالقتصادية مبا يتوافق مع دينها وشريعتها حتى

تتحرر من األنظمة التي فرضها علينا االستعمار
الغربي ،وتستعيد األمة إلى نظامها وشريعتها.

بنك إسالمي أم سلفي؟!

وه �ن��اك م�لاح�ظ��ة جت��در اإلش� ��ارة إل�ي�ه��ا فإن
العديد من الوسائل اإلعالم العربية واألجنبية
ق��د ح��اول��ت تشويه خ�ط��وة فتح ه��ذا البنك،
حيث إن�ه��ا استخدمت صيغا ت��دل على أنه
بنك لفئة معينة وليس بنكا إسالميا ،حيث
إن إذاع���ة (ال �ب��ي ب��ي س��ي) وب �ع��ض اجلرائد
احمللية قد بالغت في نعت البنك بأنه «أول
بنك سلفي» حتى يترسخ ف��ي أذه��ان الناس

أن��ه ينتمي إل��ى تيار معني أو أن��ه يختلف مع
البنوك اإلسالمية األخ��رى ،وه��ذا ي��دل على
سوء طوية هؤالء ومحاولتهم لتنفير الناس من
مثل هذه املبادرات ،والسيما فأننا منر مبرحلة
يتعرض فيه املنهج السلفي لهجوم شرس من
قبل العلمانيني وبعض الفئات املنحرفة ،وعليه
إننا نؤكد أن الرؤية اإلسالمية لالقتصاد ال
حتتاج إلى توضيح ومسألة البنوك اإلسالمية
أص�ب�ح��ت ال �ي��وم مطلبا للعديد م��ن البنوك
التقليدية التي تطلب فتح نوافذ إسالمية في
فروعها ،بل رأينا أن بورصة باريس املشهورة
اف�ت�ت�ح��ت ق�ب��ل أس �ب��وع�ين ق�س�م��ا للتعامالت
اإلس�لام �ي��ة ،وع�ل�ي��ه ف��إن م�ح��اول��ة ل��ي أعناق
احلقائق وتشويه األمور ،التي تستعملها بعض
اجلرائد واإلذاع��ات ال تنطلي على املسلمني
املتعطشني ل��رؤي��ة البنوك اإلس�لام�ي��ة وترك
جميع األم ��ور املخالفة للشريعة اإلسالمية
حتى تستعيد األمة شخصيتها اإلسالمية.
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احلمد لله ،وال�ص�لاة وال�س�لام على رسول
الله ،وبعد :إن��ه في ي��وم السبت املوافق 10
من ذي القعدة  1432هجرياً  8من أكتوبر
2011م ،اج�ت�م��ع م�ج�ل��س ش���ورى العلماء،
وقرروا اآلتي:
 -1يدعو مجلس شورى العلماء جموع املصريني
في االنتخابات املقبلة إلى اختيار األصلح من
املرشحني ،ممن تتوافر فيهم القدرة والكفاءة
والنزاهة واحلرص على تبني قضايا الشريعة
اإلسالمية ،بغير تعصب إلى أحد أو إلى حزب
على حساب الصالح العام.
 -2ي��وج��ه م�ج�ل��س ش���ورى ال�ع�ل�م��اء اإلخوة
املرشحني إل��ى احملافظة على ه��وي��ة األمة
وااللتزام بالضوابط الشرعية ،وعدم التهاون

فيها ،مما يضعف الثقة والتأييد.
 -3اتفقت كلمة مجلس شورى العلماء على توجيه
النداء الواضح للجنود السوريني بعدم امتثال
األمر في توجيه بنادقهم وسالحهم لقتل مسلم
من املسلمني أياً كانت الدوافع واملس ّوغات ،كما
نوجه كلمتنا إلى القيادة السورية بحقن دماء
السوريني وحفظ أعراضهم وأموالهم ،وعلى
أمة االسالم أن جتتهد في الدعاء لهم أن يفرج
الله همهم وينفس كربهم.
حفظ الله مصر وسائر بالد املسلمني من كل
مكروه ،وسوء واحلمد لله رب العاملني،
وص َّل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.
أعضاء املجلس
1ـ فضيلة الدكتور /عبدالله شاكر ...رئيساً.

2ـ فضيلة الشيخ /محمد حسان ...نائباً.
3ـ فضيلة الشيخ /محمد حسني يعقوب...
عضواً.
4ـ فضيلة الشيخ /سعيد عبدالعظيم...
عضواً.
5ـ فضيلة الشيخ /مصطفى بن العدوي...
عضواً.
6ـ ف�ض�ي�ل��ة ال �ش �ي��خ /ج �م��ال املراكبي...
عضواً.
7ـ فضيلة ال �ش �ي��خ /أب ��و ب�ك��ر احلنبلي...
عضواً.
8ـ فضيلة الشيخ /وحيد بن بالي ...عضواً.
9ـ فضيلة الشيخ /جمال عبدالرحمن...
منسقاً.

أوضح رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور أحمد محمد
علي أن مبادئ التمويل اإلسالمي قادرة على املساعدة في خفض
حدة األزمات املالية وتكرارها إلى احلد األدنى بإدخال انضباط أكبر
إلى النظام املالي العاملي .
وأكد في كلمة له مبنتدى قادة العالم بجامعة كولومبيا بالواليات
املتحدة األمريكية على إمكانيات مساهمة الصناعة املالية اإلسالمية
الصاعدة في تعزيز استقرار النظام املالي العاملي واستعادة حيويته
من خالل بعض عناصر نظام التمويل اإلسالمي التي ال غنى عنها
لضمان سالمة النظام املالي العاملي واستقراره .
ولفت الدكتور أحمد محمد إل��ى أن
التمويل اإلسالمي يتطلب أن يتحمل
خ��ط��ر ال��ت��خ��ل��ف ع���ن ال���س���داد بحظر
بيع الدين ،فيخلق بذلك بيئة سليمة
متكينية لضمان االجتهاد الالزم ممن
يقدمون القروض.

وأك��د أن امل��ب��ادئ األساسية للتمويل
اإلس�ل�ام���ي ال تقتصر ع��ل��ى العقيدة
اإلسالمية بل إن الرسالة الرئيسية
للتمويل اإلسالمي هي رسالة عاملية
أي� ً
�ض��ا  ،الف��ت��ا االن��ت��ب��اه إل���ى أن���ه وفي
ٍ
الوقت الذي يدعو فيه قادة العالم إلى

اإلصالح املالي فإنه من املناسب إعادة
بناء أنظمتنا املالية على أسس أخالقية
وم��ع��ن��وي��ة م��ق��ب��ول��ة ع��ل��ى ن��ط��اق واسع
خلدمة اخلير املشترك لإلنسانية.
وأش���ار إل��ى أم��ور ف��ي نظام التمويل
اإلس�ل�ام���ي ت��س��ه��م ف���ي خ��ف��ض حدة
األزم������ات امل���ال���ي���ة ،وم��ن��ه��ا أن حصة
امل���س���اه���م���ة ف����ي إج���م���ال���ي التمويل
حتتاج إلى الزيادة وحصة الدين إلى
التخفيض فيما يحتاج االئتمان إلى
أن يكون مقتص ًرا بصفة أساسية على
التعامالت التي لها عالقة بالقطاع
احلقيقي من أجل ضمان أن يتحرك
التوسع ف��ي االئ��ت��م��ان ب��ه��ذا ال��ق��در أو
ذاك ف��ي انسجام م��ع من��و االقتصاد
احلقيقي.
وأض�����اف أن����ه وب���ال���رغ���م م���ن ال����دور
السلبي ال��ذي لعبته مبادالت الديون
في األزمة املالية احلالية فإن األدوات
املالية ميكنها أن تلعب دو ًرا ايجاب ًّيا
في تشجيع التوسع الصحي لالئتمان
والنمو االقتصادي عندما يتم تنظيمها
تنظي ًما سلي ًما فيما حتتاج املؤسسات
املالية جميعها إلى التنظيم واإلشراف
ب��ص��ورة صحيحة بحيث ت��ظ��ل ساملة
ووج����ود ح��اج��ة إلع��ط��اء مهلة تأجيل
للمدينني احمل��ج��وز على أموالهم من
أج����ل ع����دم ال��ت��س��ب��ب ف���ي تعاستهم
وم��ع��ان��ات��ه��م ب��ع��رض ممتلكاتهم للبيع
باملزاد بأسعار مجانية».
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البنك اإلسالمي للتنمية:مبادئ التمويل اإلسالمي
قادرة على خفض حدة األزمات المالية
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قطوف �أ�سرية

الحيل الذكية إلقناع األطفال
باألغذية الصحية!
املستشارة التربوية :شيماء ناصر
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األطفال روح األسرة ..أملها ومستقبلها..الدم اجلديد الذي يجرى
ً
جيال نافع ًا يخدم دينه ومجتمعه وأسرته ,واألم
في عروقها ليصبح
غالب ًا هي الشخصية املنوط بها العناية الصحية باألبناء والقيام
على إعداد الطعام وتقدميه لهم ،وهي حتاول جاهدة أن تقدم لهم
األطعمة الغنية بكل مواصفات الغذاء الصحي ,ولكن هل يطاوع
األبناء في ذلك؟
غالب ًا ما يستجيب الطفل ألي شيء يرضي طموحه وأهواءه ،إال أن
إقناعه بتناول الطعام الصحي السليم ليس باألمر السهل!
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فاألطفال جتذبهم أصناف احللوى املغلفة،
وال�ش�ي�ك��والت��ة ،واآلي ��س ك ��رمي ،كما جتذبهم
ال�س�ل��ع ال �غ��ذائ �ي��ة ال�ش�ي�ق��ة املختلفة بألوان
أغلفتها اجلذابة ،التي تنال في الغالب نصيباً
كبيراً من الدعاية املوجهة لهم -لألطفال-
خصيصاً.
ولكن األم الذكية برغبتها األكيدة في توصيل
النافع واملفيد من الغذاء ألبنائها؛ تستطيع أن
تبتكر احليل واألساليب الذكية إلقناع أبنائها
بالغذاء الصحي.
وعليها أن تستعني بالله تعالى ،وأن تتحلى
بالصبر واملرونة؛ حيث إنها تتعامل مع أطفال
صغار قد ال يدركون جيداً البعد االنتفاعى
الغذائي في عملية تناول الطعام.
وإليك -عزيزتي األم  -مجموعة من اخلطوات
ذات األثر اإليجابي والتي تعينك في مهمتك:

 -1دعيهم يشاركون:

ه��ذه أفضل طريقة تثير أطفالك وجتعلهم
يتناولون األطعمة الصحية ،وهي أن جتعليهم

ي �ش��ارك��ون ف��ي ق ��رار اخ�ت�ي��ار ط�ع��ام العائلة،
وهذا يتضمن ذهابهم مع األب واألم للتسوق،
وإت��اح��ة ال�ف��رص��ة لهم ف��ي اخ�ت�ي��ار األطعمة
رص
بأنفسهم ،ثم اتركيهم يساعدونك في ّ
األطعمة املختلفة( :خضر -فاكهة -أطعمة
جافة) في أماكنها وأنت تبينني لهم أثناء ذلك
فوائد كل صنف بأسلوب مرح ومتحمس في
الوقت نفسه.

 -2الطفل ينمو على التقليد

إنها حقيقة تربوية يدركها ك��ل م��ن مارس
تربية األطفال؛ لذلك اجعليهم يقلدونك في
سلوكك الغذائي السليم ،وأتيحي لهم الفرصة
أن يشاهدوك وأنت تتناولني الفاكهة الطازجة
أمامهم بكثرة وتظهرين استمتاعك بها ،أو
حترصني على إع��داد طبق السلطة وتناوله
مع كل وجبة غذاء ،إن حالة االستمتاع التي
تظهرينها أثناء ذلك جتذبهم بشدة وجتعلهم
يقلدونك في تناول الفاكهة واالستمتاع بها
أيضاً.

 -3خففي ما يتناوله
من حلوى:

عند إعطائك الطفل علبة حلوى ،حاولي أن
تفرغي نصف محتوياتها،وذلك كلما اشتريت
ل��ه ش�ي�ئ�اً؛ إن ذل��ك سيخفف م��ن ض��رر هذه
املأكوالت عليه ،وسيعوده على عدم االكتراث
بها.

 -4أظهري استياءك:

وذل��ك كلما أعطيت طفلك لوناً من احللوى
أو املأكوالت الصناعية التي يطلبها ،فإن ذلك
سيرسخ في نفسه وذهنه أن هذه املأكوالت
رديئة وغير مفيدة.

 -5اغتنمي فرصة شعورهم
بالجوع:

ومن أفضل هذه األوق��ات عند رجوعهم من
امل��درس��ة فحينئذ يكون لديهم استعداد تام
لتناول أي شيء تقدمينه لهم ،فحبذا لو قمت
بتجهيز طبق م��ن الفاكهة أو اخلضراوات
املقطعة وقدمته لهم ريثما ينتهي إعداد طعام
الغداء!

الدم الجديد الذي يجرى
في عروق ليصبح عما
قليل جيلًا نافعًا يخدم
دينه ومجتمعه وأسرته
األم هي الشخصية
المنوط بها العناية الصحية
باألبناءوالقيام على إعداد
الطعام وتقديمه لهم
من احلليب يفي بحوالي نصف الكمية الالزمة
للطفل من احلبوب والبروتني ومنتجات األلبان.

 -11كوني قدوة حسنة:

 -6قدمي لهم الطعام
بطريقة مرحة:

 -9األطعمة اللينة وتورتات
الفاكهة:

حاولي أن جتعلي تناول الطعام عندهم عملية
شيقة ومرحة ،وقومي مث ً
ال بتقطيع الفاكهة
وترتيبها بشكل ج ّذاب في الطبق ،ويا حبذا
ل��و قدمتها ف��ي طبق عليه ص��ور ألن ��واع من
الفاكهة ،وأنت أثناء ذلك تكلمينهم بأصوات
مرحة على لسان الطعام نفسه وهو يطالبهم
أن يأكلوه بسرعة ،أو يخ ّمن :من الذي ينتهي
من طبقه أوالً وتكون له جائزة؟ وهكذا.

األط��ع��م��ة ال��ل��ي��ن��ة أوامل���ه���روس���ة ت � ّع��د من
الطرق السهلة إلدخال الفاكهة في طعام
أط��ف��ال��ك ،فاصنعيها بنفسك وقدميها
لهم ،كما ميكنك أن تخلطي الفراولة مع
امل��وز وتضيفي إليها احلليب املثلج
إلض��اف��ة امل��زي��د م��ن الكالسيوم
وإع����ط����اء ال����ق����وام الكرميي
احملبب لألطفال.

الصحية.

ت���ذك���ري أن الطعام
ل� �ي ��س محصوراً
ف� ��ي السلطة
وال � � �ف� � ��واك� � ��ه
فقط ،فمث ً
ال:
س��ان��دوت��ش من
ال� �ف ��ول م ��ع كوب

مثلما تراعني كل الطرق جلعل أطفالك يأكلون
طعاماً صحيا ،فتذكري أنك بوصفك أماً يجب
أن تكوني ق��دوة حسنة ومثاال جيدا في تناول
الطعام الصحي ،ف��إذا كنت تأكلني كثيراً من
األطعمة غير الصحية وكان غذاؤك سيئاً ،فال
ِ
حرصت
تلوميهم بعد ذلك إذا قلدوك ،أ ّما إذا
على البدء بنفسك في تناول الصحي واملفيد
ِ
فستراك أعينهم وتتعلق نفوسهم
من األطعمة،
بسلوكك ،ثم ال يلبثون أن يقلدوك في تناول
وغيره من العادات احلسنة
ا لطعا م
التي حترصني على
تعليمها لهم.

 -8كوني حازمة:

إذا رفض أطفالك تناول الطعام الطبيعي فال
تستبدلي به طعاماً مصنّعاً كاحللوى واآليس
ك ��رمي ،وال تقلقي ف��إن األط �ف��ال إذا ضغط
عليهم الشعور باجلوع فسيتناولون أي طعام
يرونه أمامهم.
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 -10بعض األغذية
 -7ال للحلويات بعد األكل!
ال تقدمي احللويات بعداألكل على اإلطالق مغذية أكثر مما
تتصورين:
حتى ال يتعود أبناؤك على ه��ذه العادة غير
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فل�سطني املحتلة
منذ اح �ت�لال ال�ي�ه��ود ألرض فلسطني ف��ي ع��ام  1948م ،ل��م ينقطع
مسلسل االعتداءات على املساجد فتم تدمير أكثر من  1200مسجد،
والذي بقي منها في مناطق الـ« - »48التي كانت قائمة قبل االحتالل-
حوالي  100مسجد إلى اآلن ،وتلك املساجد لم تسلم من أناس عرفوا
عبر التاريخ بسوء اخللق والكذب واالفتراء والتحريف الذي اتخذوه
وسيلة للكسب؛ حيث قامت املؤسسات الرسمية اليهودية بتحويل
بعض املساجد إلى ُكنُ ٍس يهودية :كمسجد العفولة ،ومسجد طيرة
الكرمل ،ومسجد أبو العون ،وبعضها اآلخر ُح ِ ّول إلى خمارة كمسجد
ب�ي�س��ار ،ون ��اد ليلي كمسجد السكسك ف��ي منطقة ي��اف��ا ،ومسجد
عسقالن ما زال يستعمل مطعم ًا ومتحف ًا وغيرها الكثير الكثير.
وم�ن��ذ ب��داي��ة ع��ام 2010م وإل ��ى اآلن صعد
ال��ي��ه��ود م ��ن اع� �ت ��داءات� �ه ��م امل �م �ن �ه �ج��ة على
املساجد ،فتم حرق العشرات منها وتدميرها،
وك�ت��اب��ة ع �ب��ارات مسيئة ل�لإس�لام ،والرسم
ع �ل��ى ج��دران �ه��ا ال�ن�ج�م��ة ال �س��داس �ي��ة ،ومن
ال�لاف��ت ت��رك املغتصبني ع�ب��ارة ت��وض��ح رقم
املسجد في مسلسل التدمير واحلرق كعبارة:
«املسجد رقم  18الذي يحرق» ،وهذا ما دفع
بعض املختصني من التصريح بوجود تنظيم
للمغتصبني ال�ي�ه��ود يستهدف امل�س��اج��د في
فلسطني ،أم��ا م��وق��ف ق ��وات االح �ت�لال من
ذل��ك فهو الرعاية واحلماية لتلك األعمال
اإلجرامية قبل التنفيذ ،والشجب واالستنكار
بعد احلرق والتدمير  .مع ترك ما يزيد على
ن�ص��ف م�ل�ي��ون مغتصب ف��ي م�ن��اط��ق الضفة

الغربية وال �ق��دس ،وبيدهم أكثر م��ن نصف
مليون قطعة سالح آلية فردية.
وج��اء ح��رق مسجد «ال �ن��ور» ف��ي قرية طوبا
الزنغرية الواقعة في منطقة اجلليل بشمال
فلسطني احملتلة عام  1948فجر يوم االثنني
 ،2011/10/3بوصفهاجرمية تضاف إلى
سجل ج��رائ��م االع �ت��داء على املساجد التي
أشعلها املغتصبون الصهاينة الذين أسموهم
زوراً مستوطنني ،هوايتهم وممارستهم اليومية
أضحت حرق املساجد ،وتدنيس املقابر ،وقلع
األش��ج��ار ،وق �ت��ل م��ن ي��واج�ه�ه��م أو مينعهم،
ويتلقون الدعم والرعاية واحلماية من قوات
االحتالل ومؤسساته ،قبل تنفيذ اجلرمية وما
بعدها ،فهم في مأمن من العقاب ،وهؤالء ال
يتحركون ف��رادى ،فلهم من ميثلهم دينياً من
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ماذا وراء حرق المساجد
في فلسطين؟!

حاخامات وحركات متطرفة ،وكذلك ممثلون
في أحزابهم السياسية ،ومنهم ال��وزراء في
احلكومة ،واألعضاء في البرملان العبري.
وأعلن أهالي القرية اإلضراب العام احتجاجا
على االع�ت��داء محملني حاخام مدينة صفد
امل �ج��اورة مسؤولية إح ��راق املسجد -الذي
بني قبل خمس س �ن��وات -بعدما ت��ورط في
تصريحات عنصرية حتريضية ضد العرب
واملسلمني .وكعادتهم ن��دد «شمعون بيريز»
وغيره من ق��ادة االحتالل بتلك املمارسات،
ومع ذلك لم نسمع أو نقرأ أن مغتصبا واحدا
منهم قد اعتقل أو سجن بحكم قضائي على
ممارساته وع��دوان��ه!! فاملعتدي اليهودي ال
يكشف أمره أو مالبسات إجرامه ،ويترك له
العنان ليمارس هواياته في تدنيس املقدسات
واالعتداء على املمتلكات.
وم� ��ا زال� ��ت ف� �ت ��اوى ح��اخ��ام��ات �ه��م تدعوهم
لالستمرار في إجرامهم ،ولو وصل األمر إلى
سفك ال��دم��اء ،فهذا فعل يؤجر ويثاب عليه
بوصفه ي�ه��ودي�اً!! ألن الطرف اآلخ��ر يُعد –
حسب شريعتهم  -من اجلوييم ،أي :حيوانات
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بهيئة بشر حتى يأنس بهم اليهودي!!
ملاذا حترق مساجدنا؟!
ال يخفى على املتابعني ملمارسات املغتصبني
اليهود أن تلك اجلرائم هي ضمن سياسة
أُط�ل��ق عليها ع�ب��ارة« :الثمن ال��واج��ب دفعه»
وتتمثل ف��ي ش��ن هجمات انتقامية منهجية
ض��د أه ��داف فلسطينية ف��ي ك��ل م��رة تتخذ
فيها سلطات االحتالل إجراء يعدونه مناهضا
لالستيطان!!
وت�ل��ك امل�ج�م��وع��ات الصهيونية ال�ت��ي قامت
وت�ق��وم ب��االع�ت��داء على املساجد غير بعيدة
عن مصادر القرار في «الكيان الغاصب» على
مستوياته املختلفة ،كما أن املجموعة اإلرهابية
اليهودية املسماة «ش��ارة الثمن» التي أعلنت
مسؤوليتها عن حرق مسجد النور في قرية
طوبا الزنغرية في اجلليل بشمال فلسطني،
ليست تنظيما سريا ،بل تنظيم موجود بني
مجموعات املغتصبني داخ��ل املناطق احملتلة
ع ��ام  ،1967وه ��ي اس �ت �ن �س��اخ ل �ل �ع��دي��د من
املجموعات اليهودية املتطرفة التي نشأت
خالل العقود األربعة املاضية.

وال شك أن ممارسات اليهود تنم عن الوقاحة
واحلقد الدفني على املسلمني وديانتهم وكتابهم
الكرمي ،فلم تتوقف محاوالت حتريف القرآن
الكرمي والتشكيك في صحة آياته  ،وما زال
مسلسل نشر الكتب املشوهة لإلسالم وسيرة
ال�ن�ب��ي محمد [ م�س�ت�م��را ،وج ��اء تدنيس
القرآن الكرمي من جملة النصائح التي تلقوها
من اخلبراء في الشأن اإلسالمي ،بأن ذلك
من أشد ما يؤثر في املسلم ويشعره باإلهانة
والذل ،وقد يؤدي به إلى االنهيار واالستسالم
الكامل؛ فاملقصود من هذا اإلذالل املدروس.
ف��ي السابق ع��ادوا ال��رس��ول محمداً [ مع
معرفتهم أنه رسول من عند الله تعالى ،فقد
ُروي بالسند إلى صفية بنت حيي بن أخطب
سمعت عمي أبا ياسر
رضي الله عنها قالت« :
ُ
وهو يقول ألبي حيي بن أخطب« :أهو هو؟»
 وذلك بعد أن ذهبا إليه وجلسا إليه وسمعنامنه -قال :نعم والله ،قال :أتعرفه وتثبته؟ قال
نعم ،قال :فما في نفسك منه؟ قال :عداوته
قيت»( .)1وبالفعل ،كان حيي وأخوه
والله ما بَ ُ
عدوين لله ورسوله [ ،مدة حياتهما ،بل كانا

من أشد اليهود عدواة وحقداً ،وكانا جاهدين
ف��ي رد ال�ن��اس ع��ن اإلس�ل�ام ،وذل��ك مصداق
ق��ول��ه ت�ع��ال��ى{ :ل�ت�ج��دن أش��د ال �ن��اس عداوة
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا}(.)2
واحلسد من اليهود لهذه األمة ليس بجديد
فقد أخبرنا به العليم بحالنا وحالهم  ،قال
ت�ع��ال��ى{ :أم ي�ح�س��دون ال� �ن ��اس( )3ع�ل��ى ما
آتاهم الله من فضله}( ،)4وعن عائشة رضي
الله عنها عن النبي [ قال « :ما حسدتكم
اليهود على شيء ما حسدتكم على السالم
والتأمني(.)5
وال ريب أنها جرائم تنفذ جلس نبض العالم
اإلسالمي ،وال ميكن قبول أنها فعل فردي،
بل خطة مبيتة ،وهل حرق املساجد وتدنيس
املصاحف إال تفنن في اتباع أساليب مبتكرة
وغير مألوفة بهدف إذالل وقهر أبناء فلسطني
للنيل من كرامتهم وإحلاق األذى النفسي بهم،
ب��دءا م��ن اح�ت�لال األرض ،وعمليات القمع
واإلرهاب والتعذيب حتى االعتراف أو املوت،
وحتويل املساجد إلى زرائب للحيوانات ،وأوكار
للخنا وال�ف�ج��ور ،وج��رف األراض� ��ي ،والقتل
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فل�سطني املحتلة
وال�ت�ش��ري��د ،وه��دم ال�ب�ي��وت ،وت��رك األطفال
والنساء والعجائز في ال�ع��راء ،واالغتياالت
والتصفيات ،واالستفزاز واإلذالل ،ومعاملة
أه��ل فلسطني كمعاملة احل �ي��وان ...لدرجة
جتعلنا نطأطئ رؤوسنا خجال ومهانة.
ولعلنا نتساءل :م��اذا سيجري لو أن مسلماً
أو مسلمني جتمعوا وحرقوا الكنس ومزقوا
التوراة والتلمود رداً على اجلرائم التي ترتكب
بحق أهل فلسطني واألمة اإلسالمية والعربية
وش�ع��وب�ه��ا؟ وه��ل سمعتم أن مسلماً أحرق
ال �ت��وراة أو ق��ام بتدنيسها رداً على جرائم
اليهود املستمرة ف��ي فلسطني وتصريحات
احل��اخ��ام��ات ال�ت��ي جمعت ق��ام��وس األلفاظ
الرذيلة التي تقطر حقداً وخبثاً وسماً وإساءة
ل�ك��ل م��ا ه��و ع��رب��ي وإس�ل�ام��ي ،ول �ك��ن األمة
املسلمة تنطلق م��ن عقيدة راس�خ��ة وشرعة
محكمة وقيم حضارية راقية ال تقبل الهبوط
إل��ى مستويات االنحطاط التي يهبط إليها
قتلة األنبياء وال��رس��ل ،ونحن على يقني أن
املناشدات األخالقية وبيانات اإلدانة والشجب
واالستنكار لم تعد تكفي ،فاملطلوب سياسة
ع��رب�ي��ة وإس�لام �ي��ة م �غ��اي��رة ،س�ي��اس��ة تضمن
اتخاذ خطوات فعالة لكسر وشل يد اإلرهاب
ال �ف��اش��ي ال �ص �ه �ي��ون��ي ،وتفضي إلى اتخاذ
خطوات عملية لنصرة الشعب الفلسطيني
وحماية مساجد املسلمني ومقابرهم.
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 - 1رواه اب��ن هشام في السيرة ،518/1
ورواه البيهقي في الدالئل.255 -254/2 :
 - 2سورة املائدة  ،آية .82
- 3حسدهم للنبي [ على ما رزق��ه الله
من النبوة العظيمة ،ومنعهم من تصديقه
حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بني
إسرائيل ،انظر املصباح املنير في تهذيب
تفسير ابن كثير  ،ص .301
 - 4سورة النساء  ،آية .54
 - 5صحيح ابن ماجه  ،حديث رقم .697

أوضاع تحت المجهر!
الله يرحم احلكومة!
وليد إبراهيم األحمد()
وهكذا أصبحت السياحة بقدرة قادر لدى الطاقم اإلشرافي التربوي في وزارة التربية
العتيدة ملنهج الصف السابع في دولة الكويت «سائح يقصد العتبات املقدسة بقصد
القيام بشعائر دينية معينة حتقق االطمئنان الروحي كالقيام بشعائر العمرة في مكة أو
زيارة مدينة كربالء في العراق أو زيارة الفاتيكان»!
ه�ك��ذا اجل�ه��اب��ذة س ��اووا م��ن حيث األه�م�ي��ة زي ��ارة بيت ال�ل��ه احل ��رام ب��زي��ارة كربالء
والفاتيكان!
كيف يكون ذلك وقد جاءت الكعبة في مكة قبلة للمسلمني سنة وشيعة ,وكربالء للشيعة
فقط ,والفاتيكان للمسيحني فقط؟! ما هذا اخللط األغبر املطني بستني ألف طينة
من أناس كان يفترض بهم اإلملام بالعلم ال أقول بالعلم الشرعي بل ببديهيات الثقافة
االجتماعية التي يعرفها من هم يدرسون في املرحلة االبتدائية!
ِ
َّاس لَلَّذِ ي ِب َب َّك َة
ن
ِل
ل
ع
ض
و
ِ
قال تعالى في محكم تنزيله في سورة آل عمران{ :إ َِّن أَ َّو َل بَيْ ٍت ُ َ
َات َّمقَا ُم ِإبْ َر ِ
َّاس
اهي َم َو َمن َد َخل َ ُه َكا َن آمِ نًا َو ِللَّهِ َعلَى الن ِ
ُم َبا َر ًكا َو ُه ًدى ِّلل ْ َعالمَ ِ َ
ات بَ ِّين ٌ
ني فِ يهِ آيَ ٌ
است ََطا َع ِإلَيْهِ َس ِبيلاً َو َمن َك َف َر َف ِإ َّن اللَّ َه َغن ٌِّي َعنِ الْ َعالمَ ِني} (. )97-96
ِح ُّج الْ َبيْ ِت َمنِ ْ
من الذي يريد إدخال العبارة التالية في (مخوخ) عيالنا ,وهي التي لم تكن موجودة في
العام املاضي وأقحمت هذا العام خلسة على األطفال ليتساوى أقدس مكان على وجه
األرض باتفاق املسلمني باألماكن األخرى؟!
ال نلوم النائب خالد السلطان الذي هدد وتوعد وزير التربية والتعليم العالي أحمد
املليفي باالستجواب ,وسنكون من مؤيديه بال تردد إذا لم حتذف تلك العبارة بعيدا عن
املس ّوغات ألواهية أو تعترف بخطئها وتقرر شطبها في العام املقبل بعد مساءلة من
ألفوا وأشرفوا على ذلك املقرر وعددهم تسعة!
بقى أن نعرف أن حقوق التأليف والطبع والنشر في ذل��ك الكتاب محفوظة لقطاع
البحوث التربوية واملناهج بإدارة تطوير املناهج بوزارة التربية!
فاحذروا االقتباس يا قوم من دون ذكر املصدر! باختصار :الله يرحم احلكومة!

على الطاير

الذي أعرفه منذ طفولتي أن التيار الليبرالي والقومي عادة ما يظهر مواقفه حيال
زيادات كوادر املوظفني بالرفض وعتب احلكومة إذا ما أقدمت على تلك اخلطوة من
باب ضرورة مساهمة املواطن في بناء وطنه ،بل مطالبتها بفرض ضرائب شهرية وسنوية
على دخل املواطن التاجر!
اليوم أرى العكس من ذلك متاما؛ حيث ينبري بعض كتاب ذلك التوجه املقبور بالدفاع
عن تلك ال��زي��ادات وإشعال املظاهرات في كل مكان! سبحان مغير األح��وال ومبدل
املصالح واألوضاع!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!
waleed_yawatan@yahoo.com
() كاتب كويتي

مستقـــبل
الدعــــــوة
السلفيـة
في مصر
بعد ثورة
 25يناير

كتب :وائل رمضان

ً
واسعا حول مستقبل احلركات
جدال
أن هناك
ذكرت فيما سبق َّ
ً
وأن هناك حالة من القلق تصل إلى درجة الهلع
اإلسالمية في مصرَّ ،
َّ
من وصول اإلسالميني إلى ُس َّدة احلكم ،وهذا التخوف تؤجج ناره
وتشعل فتيله مراكز الدراسات الصهيوأمريكية التي ترصد وحتلل
األحداث بدقة متناهية ،وقد خلصت تلك التحليالت مبا ال يدع
ً
مجاال للشك إلى أن اإلسالميني هم القوة الوحيدة التي تستحوذ
على ثقة الشارع املصري في الوقت الراهن ،وأن األجواء مهيأة بدرجة
كبيرة حلصول اإلسالميني على أغلبية في االنتخابات القادمة.
وال ش��ك أنَّ املكانة التي اكتسبها اإلسالميون
عمو ًما والسلفيون على وجه اخلصوص لم تكن
وليدة اللحظة ,ولم تأت من ف��راغ ,بل كانت لها
مقدمات وأسباب أهمها:
التأثير الكبير للقنوات الفضائية السلفية التي
ارت �ب��ط ال �ن��اس ب�ه��ا وبعلمائها ط ��وال السنوات
الفائتة .امللل من األنظمة الديكتاتورية وكل من
ارتبط بهم وحاجة الناس إلى التغيير ،والسيما
ب�ع��د فشل أغلب جت ��ارب ال �ت �ي��ارات العلمانية
والليبرالية وغيرها من أصحاب األفكار واملبادئ
املنحرفة التي أخذت فرصتها كاملة من الوقت
واإلم �ك��ان��ات ول��م ت �ف��رز إال م�ث��ل ه��ذه األنظمة
املستبدة والفاسدة.
طبيعة الشعب املصري وعاطفته الدينية الكبيرة

وثقته في كل من يرفع شعار اإلسالم.
ت�ع��اط��ف ال �ن��اس م��ع اإلس�لام �ي�ين نتيجة الظلم
واالضطهاد والتضييق والقهر الذي وقع عليهم
طوال السنوات الفائتة.
استشعار الناس مصداقية اإلسالميني بعد أن
أتيحت لهم الفرصة للتعبير بحرية عن برامجهم
وأن�ش�ط�ت�ه��م وال�ت�ح��ام�ه��م ب��اجل�م��اه�ي��ر ف��ي كافة
ميادين احلياة.
مستقبل املشروع السلفي
لذلك فإن احلديث عن مستقبل املشروع السلفي
في ظل ه��ذه املكاسب ال يُ َع ُّد من نافلة القول،
بل هناك حاجة ُمل َِّحة له في الوقت الراهن؛ ألن
املسألة ليست فقط في إحالل نظام محل نظام،
وال ف��ي إب ��دال حكم بحكم ،فليس م��ن منهجنا

كسلفيني تغيير األنظمة فقط ،وال نسعى لذلك،
وإمن��ا منهجنا منهج حياة متكامل ،وإع��ادة بناء
لشخصية اإلنسان بكل أبعادها وبكافة مرافقها
العقدية واألخالقية والسلوكية.
وه��ذا ليس انحيازًا مني لهذه الدعوة املباركة،
وال اختزاال جلهود باقي التيارات اإلسالمية ،أو
نفي وجودها من الساحة ،مع اعتقادي اجلازم
أنَّ املنهج السلفي ه��و املنهج األص�ل��ح واألقوم
إلنقاذ املجتمع ،بل البشرية جمعاء وهداية الناس
وإخراجهم من الظلمات إل��ى ال�ن��ور ،ولكن هذا
االهتمام جاء ألسباب عدة أهمها:
استحواذ السلفيني دون غيرهم من التياراتاإلسالمية على النصيب األكبر من هذا اجلدل
السابق ذكره ،وال شك أن هذا مؤشر واضح على
الدور املؤثر لهم في املجتمع املصري.
دخول السلفيني في املشهد السياسي املصريكان مفاجأة ونقلة نوعية كبيرة للدعوة السلفية
حتتاج منا إلى وقفة ودراسة متأنية ودقيقة يجب
أال متر مرور الكرام.
تنوع املدارس السلفية وتعددها في مصر؛ ممايستوجب دراس��ة آليات التنسيق والتكامل بني
هذه املدارس في املرحلة املقبلة.
اس �ت �ه��داف ال�س�ل�ف�ي�ين ع �ل��ى وج ��ه اخلصوصم��ن قبل النصارى والعلمانيني وخ�ص��وم الدين
ف��ي ال��داخ��ل واخل � ��ارج؛ مم��ا ي�س�ت��وج��ب دراسة
إستراتيجيات مواجهة تلك املخططات.
-ام�ت�لاك السلفيني لطاقات وإمكانات وموارد
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م�صر
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م�صر
البد �أن تكون لدى
القائمني على
امل�شروع ال�سلفي
القدرة على ا�ست�شراف
امل�ستقبل وت�سخري
كافة اجلهود والطاقات
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التحدي الأكرب
هو يف الهجوم
املوجه نحو الإ�سالم
ذاته ،واملحاوالت
امل�ستمرة للنيل منه
ليل نهار ،والهجوم
عليه وما يتبعه من
هجوم على الإ�سالميني
ملنع �صوتهم
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هائلة ،والبد من معرفة كيفية التوظيف األمثل
لهذه الطاقات واملوارد.
وأخ�ي��راً صعوبة املرحلة التي متر بها مصر،وص �ع��وب��ة ال �ت �ن �ب��ؤ مب ��ا مي �ك��ن أن ت � ��ؤول إليه
األح � ��داثُ ؛إذ إن امل�لاب�س��ات ال�ت��ي تشترك في
صناعة املستقبل كثيرة ومتداخلة ،وتضعنا أمام
تساؤالت عديدة عن مستقبل املشروع السلفي
في ظل هذه املتغيرات.
م��ن هنا يبرز دور ال��دع��وة السلفية الريادي،
وهنا تقع املسؤولية الكبيرة على عاتق قيادات
هذه الدعوة باعتبارها جزءا ال يستهان به من
احلراك الشعبي املوجود ،وباعتبار الثقة التي
توليها الشعوب لها ،وباعتبار ً
أيضا أنها بلغت
ح ًّدا من التجذر في املجتمع ال ميكن معه تصور
اختفائها أو تراجع تأثيرها في املدى املنظور.
واالس �ت �ش��راف باملستقبل ودراس��ات��ه ع�ل� ٌم في
حد ذات��ه ،ول��ه مناهجه ومؤسساته التي تعنى
ب��ه وبتدريسه ،وق��د ظهر ف��ي منتصف القرن
ال �ع �ش��ري��ن امل� �ي�ل�ادي ،ف��ي ال ��والي ��ات املتحدة
األمريكية ،ثم في أوروبا ،وكان الدافع العسكري
بالطبع وراء ذلك.
وعن أهمية هذا العلم يذكر الدكتور خالد بن
عبد الله املزيني ،أستاذ الفقه بقسم الدراسات
اإلسالمية والعربية جامعة امللك فهد للبترول
وامل�ع��ادن ،أهمية استشراف املستقبل فيقول:
«اس�ت�ش��راف املستقبل ض ��روري ل�ق��ادة الرأي،
وساسة الشعوب ،وأص�ح��اب املصالح العامة،
وهو طبيعة تنزع إليها النفوس البشرية أبداً،

املنهج ال�سلفي هو الأ�صلح
والأقوم لإنقاذ املجتمع
والب�شرية جمعــاء
كما يقرر ذلك ابن خلدون بقوله :اعلم أنَّ من
خواص النفوس البشرية ،التشوف إلى عواقب
أمورهم ،وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت،
وخير وشر ،وال س ّيما احلوادث العامة ،والتطلُّع
إلى هذا طبيع ٌة ،البش ُر مجبولون عليها».
وقد حدد علماء اإلدارة أهم فوائد استشراف
املستقبل ومنها:
عدم التخبط في اخلطوات ،وعدم احليرة فياتخاذ املواقف والقرارات:
ي�ع��د دل�ي� ًلا واض� ً�ح��ا ف��ي جلب امل�ن��اف��ع ،ودفع
املضار واألخطار.
ي�س��اع��د ف��ي رس��م ال�س�ي��اس��ات ،والتخطيط،وحتديد األولويات.
ي�ع�م��ل ع�ل��ى استقاللية األم ��ة ف��ي تطلعاتهااملستقبلية وع��دم االستسالم لألجندات التي
تُ َو ِّصف واقعها وتفرض له احللول واملخارج.
ومن أهم األدوات الالزمة الستشراف املستقبل
وبناء الرؤية املستقبلية ما يلي:
ـــــ ال �ق��درة ال�ع��ال�ي��ة ع�ل��ى ال�ت�خ�ط�ي��ط :فاأل َّمة
اإلسالمية اليوم تواجه من أعدائها في الداخل
واخل ��ارج ك�ي��داً عظي ًما ،ق��د أُرس �ي��ت قواعده،
ُ
وش ِّيدت أركانه ،وعلت رايته ،وأحد أهم ركائزه
التخطيط املتقن والنظر البعيد ،لذلك البد أن
يقابل التخطيط مبثله ،واملكر بأشد منه.
والتخطيط هو األسلوب األمثل ال��ذي يساعد
السلفيني واإلسالميني على مواجهة هذا الكيد،
ويعينهم على استشراف املستقبل ملواجهته،
وتخطي العقبات ،والتعامل مع املتغيرات.

م��ع األخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار أنَّ التخطيط عملية
مرهقة ومكلفة حتتاج إلى قيادات ماهرة ذات
ك �ف��اءة ع��ال�ي��ة ،م��ع احل��اج��ة إل��ى ك��م ه��ائ��ل من
املعلومات والبيانات ذات التكاليف العالية ،إال
أنه في النهاية يحقق نتائج باهرة ويجنب الدعوة
كثيراً من اخلسائر ويوفر كثيراً من اجلهود.
ـــــــ ام �ت�لاك م��ؤس�س��ات وم��راك��ز أب �ح��اث تعنى
بصناعة ال �ق��رارات ،ففي دراس��ة ق��ام بها مدير
ب��رن��ام��ج م��راك��ز التفكير وامل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي في
برنامج ال�ع�لاق��ات ال��دول � َّي��ة بجامعة بنسلفانيا
ف��ي مدينة فيالدلفيا األمريكية نشرتها مجلة
« »Foreign Policyفي ع��دد كانون الثاني/
شباط  ،2009جاء فيها أ َّن عدد املراكز املعنية
ب��دراس��ات املستقبل وصنع القرار في الواليات
املتحدة األمريكية وصل ما يقارب ( )1872مركزًا
منتشرة في جميع الواليات األمريكية من إجمالي
حوالي ( )4000مركز على مستوى العالم ،وقد
أطلق عليها منذ ظهورها «بيوت اخلبرة».
في حني ذكرت اإلحصائية أ َّن عدد هذه املراكز
في العالم العربي ال يتجاوز ( )25مركزًا ،كثي ٌر
منها يفتقر ألب �س��ط اإلم �ك��ان��ات ال �ت��ي تؤهله
للقيام بعمله ،ف��ي ح�ين أ َّن ع��دد امل��راك��ز في
الدولة اليهود ّيَة أكثر من ( )20مركزًا ضخ ًما،
بخالف تلك املراكز التي ميولها اليهود في دول
الغرب والواليات املتحدة لتوجيهها مبا يخدم
أهدافها.
لذلك تعد هذه املراكز من أهم أدوات صناعة
ال �ق��رار وب �ن��اء ال��رؤي��ة املستقبلية ف��ي العصر

ا�ستهداف ال�سلفيني على وجه
اخل�صو�ص من قبل الن�صارى
والعلمانيني وخ�صوم الدين
يف الداخل واخلارج ي�ستوجب
درا�سة ا�سرتاتيجيات مواجهة
تلك املخططات
املنعم الشحات ،وغيره.
( )7أظ��ه��رت ه �ش��اش��ة ال��ت��ي��ارات العلمانية
وال�ل�ي�ب��رال�ي��ة وض�ح��ال�ت�ه��ا وف�ش�ل�ه��ا ف��ي تقدمي
مشروع يقنع اجلماهير ،وب��دا ذل��ك من خالل
احلوارات والسجاالت التي قادها علماء الدعوة
السلفية عبر الفضائيات املختلفة؛ مما لم يكن
يقدر على ذلك غيرهم.
هذه املكاسب وغيرها التي حتصلت بعد الثورة
الب��د أن تكون محل عناية ورع��اي��ة م��ن علماء
ال��دع��وة وق��ادت�ه��ا حتى ميكن االس �ت �ف��ادة منها
ً
مفروشا
ودعمها ،وال شك أن الطريق لن يكون
ب ��ال ��ورود ب��ل س�ت�ت�ه��دده ال �ع��دي��د م��ن العقبات
والتهديدات ،من أهمها:
( )1املشروع الصهيوأمريكي الذي جعل املشروع
السلفي ه��د ًف��ا اس�ت��رات�ي�ج� ًي��ا ف��ي ح��رب��ه على
احلركات اإلسالمية ،وأدواته اإلقليمية واحمللية
التي تسعى بكل وسيلة وطريقة لتشويه صورة
الدعوة وإبعادها بكل سبيل عن واقع احلياة.
( )2حجم املشروع السلفي  -والسيما بعد ولوج
معترك السياسة  -طموح لدرجة قد تكون أكبر
م��ن حجم ش�ب��اب ال��دع��وة وط��اق�ت�ه��م ،ونخشى
أن يتم سرقة طلبة العلم وشباب الدعوة إلى
املعترك السياسي فتخلو الساحة الدعوية دون
أن نشعر من رجاالتها وحماتها.
( )3ظهور خالفات متوقعة وواردة بني طلبة
العلم والسيما عند تزاحم املصالح الدعوية مع
املصالح السياسية.
( )4رمبا يضطر السلفيون إلى عقد حتالفات
مع الفرقاء السياسيني ومع أناس كانوا باألمس
أع��داء ،فالبد أن يكون لديهم التصور الكامل
واملعايير الواضحة لعقد مثل هذه التحالفات،
وهل ستكون في صالح الدعوة أم ال؟
( )5وج���ود أف �ك��ار وت��وج �ه��ات م�ح�س��وب��ة على
الدعوة السلفية رمبا تُستَغل بصورة أو بأخرى
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احل��دي��ث ،ف��ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات االستراتيجية
ال �ف �ع��ال��ة ع �ل��ى ك ��اف ��ة األص � �ع� ��دة السياسية
واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية مرهون
بتلك املؤسسات.
ومع األسف الشديد فإن شريحة كبيرة من األ َّمة
اإلسالم َّية – عموماً ،أفراداً وجماعات -وكثير
من الدعاة واملؤسسات الدعوية يعانون كثيراً
م��ن الغموض ف��ي رؤيتهم املستقبلية ،ويغيب
عنهم أهميتها ،ومناهجها ،وأساليبها ،من حيث
الفكر ومن حيث التطبيق.
مكاسب ومخاطر
ـــــــ ومن هذا املنطلق أعرض هنا لبعض املكاسب
التي حتصلت عليها الدعوة السلفية نتيجة هذه
األح��داث ،وكذلك بعض املخاطر والتهديدات
التي ميكن أن تقف في وجه املشروع السلفي،
لعلنا نستفيد منها في بناء الرؤية املستقبلية
التي نتحدث عنها ،ومن أهم هذه املكاسب:
( )1أظهرت األح��داث الرصيد الفعلي للدعوة
السلفية ف��ي ال �ش��ارع امل�ص��ري وم��دى تعاطف
الناس مع هذا املنهج وعلمائه.
( )2دفعت األح��داث قيادات الدعوة السلفية
إلى إعادة صياغة املشروع السلفي على أسس
جديدة تعتمد على تأصيل فقهي ونظري لتحديد
الضوابط الشرعية لالنخراط واملشاركة في
احلياة السياسية املصرية.
( )3استشعر السلفيون حجم املسؤولية التي
يحملونها ،ف�ب��دأت تتكون لديهم رؤى جديدة
خ��رج��ت ع��ن اإلط ��ار احمل�ل��ي الضيق إل��ى رؤى
أوسع وأرحب لبناء مشروع نهضة يخرج األمة
من أزمتها.
( )4ع��ززت الثقة في ق��درات الدعوة وشبابها
وإم�ك��ان��ات�ه��م مم��ا أع �ط��ى م��زي��دا م��ن احليوية
واحل��راك داخ��ل نطاق الدعوة وب�ين شرائحها
املختلفة ،وهذا ما ظهر جل ًيا في مليونية الهوية
والشريعة مما غ َّير حسابات كثير من املراقبني
في الداخل واخلارج جتاه الدعوة السلفية.
حسنت الصورة الذهنية للدعوة سواء في
(َّ )5
األوساط الشعبية أم مع القيادة السياسية من
خ�لال ال��دور ال�ب��ارز واالل�ت�ح��ام الكبير لشباب
الدعوة وبني تلك األوساط ،ودورهم في احلفاظ
على األمن والسيطرة على االضطرابات.
( )6أظهرت كثيرا من الطاقات والكفاءات التي
لم يكن يراها الناس من قبل أمثال الشيخ عبد

وتعود إل��ى ما كانت عليه من قبل من أفكار؛
مما قد يضر كثي ًرا بالدعوة ويهدم كل ما مت
بناؤه من ص��روح في الفترة املاضية ،والسيما
مع وجود اآللة اإلعالمية الفاسدة التي تخلط
احلابل بالنابل وتصطاد في املاء العكر.
خطورة املرحلة
ختا ًما :فإن املشروع السلفي في مصر محط
أن �ظ��ار ال �ع��ال��م أج �م��ع ،وع �ل��ى ال�ق��ائ�م�ين عليه
استشعار ه��ذه امل�س��ؤول�ي��ة ،وخ �ط��ورة املرحلة
املقبلني عليها ،وإدراك حجم األزمة احلقيقي،
ف ��إنَّ اإلن �س��ان إذا احتوشته امل �خ��اوف تنبهت
حواسه وتيقظت مداركه واستنفرت قواه ،فإن
لم يفعل فاملوت حتم الزم.
إذا املرء لم يحتل وقد َج َّد ِج ُّد ُه
أضاع وقاسى أم َرهُ وهو مدب ُر
وال ش��ك أن �ه��م أم� ��ام حت��دي��ات ك �ث �ي��رة ،منها
ف��ي اجل��ان��ب ال �س �ي��اس��ي ،ومنها في اجلانب
االق �ت �ص��ادي ،واألخ �ط��ر م��ن ه��ذا كله اجلانب
الثقافي الذي يهدف إلى الغزو الفكري وإلى
إح�لال القيم والتصورات الغربية محل القيم
والتصورات اإلسالمية.
والتحدي األك�ب��ر ه��و ف��ي الهجوم امل��وج��ه نحو
اإلس�لام ذات��ه ،واحمل��اوالت املستمرة للنيل منه
ليل نهار ،والهجوم عليه وما يتبعه من هجوم
على اإلسالميني ملنع صوتهم ،وإعالن صمتهم،
ورضوخهم لألمر ال��واق��ع ال��ذي انبطحت فيه
األمة أمام املد اليهودي الصهيوني األمريكي،
الذي ال يقبل أن يرى رأساً يرتفع ،أو معارضاً
ي��رف��ض ،أو إن �س��ان �اً ي �ق��ول ال للظلم والقهر
والتطبيع.
أم� ��ام ه ��ذه ال �ت �ح��دي��ات وغ �ي��ره��ا مم��ا يواجه
اإلس� �ل��ام وامل �س �ل �م�ين ال ب ��د أن ت� �ك ��ون لدى
القائمني على امل �ش��روع السلفي ال �ق��درة على
استشراف املستقبل ،وكيفية اخل��روج من هذا
النفق امل�ظ�ل��م ،وعليهم تسخير ك��اف��ة اجلهود
وال �ط��اق��ات م��ن ال�ب��اح�ث�ين وامل�ف�ك��ري��ن وعلماء
الدعوة ،ليعملوا على إظهار دينهم على الدين
ك�ل��ه ،ول�ي��واج�ه��وا ال�ت�ع��دي ب��االس�ت�ع��داد والعمل
والفكر ،قال تعالى{ :وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو الله
وعدوكم} .وسنتعرف أكثر على هذه الرؤية في
حوارنا مع الشيخ الدكتور ياسر برهامي في
األعداد القادمة إن شاء الله.
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اللغة العربية

اللغة العربية..
بين تكالب األعداء
وعقوق األبناء
بقلم :محمد عبدالكرمي عبده
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صيحات متكررة هنا وهناك حلماية اللغة العربية من االنقراض،
ً
فعال في خطر؟ وهل هي على
وعلينا أن نتساءل :هل اللغة العربية
شفا االنقراض؟
املجمعات اللغوية تطالب وسائل اإلعالم العربية ورجال الدولة
باستخدام اللغة العربية السليمة؛ ألنها املخرج الوحيد ،أو السبيل
األوحد ،لتجعل من الشعوب العربية احتاد ًا عاملي ًا في وجه التكتالت
األجنبية وإلغاء الثنائية بني اللغة العربية واللغات األجنبية.
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يرى العالمة د .يوسف القرضاوي أن هناك
أخ �ط��اراً ث�لاث��ة على اللغة العربية :اخلطر
األول هو خطر اللغات األجنبية التي تزاحمها
وتهددها في عقر دارها ،واخلطر الثاني يتمثل
في العامية احمللية التي يروج لها الكثيرون،
ال �ت��ي أص�ب�ح��ت س��ائ��دة ف��ي أج �ه��زة اإلعالم
ويطالب بعضهم بجعلها لغة تعليمية ،واخلطر
الثالث هو خطر اللحن واألخطاء اللغوية حتى
في الفصحى التي يؤديها اخلطباء والكتاب
واملذيعون وغيرهم.
كذلك ذكر رئيس أحد مجامع اللغة العربية أن
املدارس األجنبية التي أصبحت منتشرة اآلن
انتشاراً مهوالً في العالم العربي ،أدت إلى
ضعف املستوى التعليمي العام وانحطاطه،
حيث ال تعطي هذه املدارس النشء ما يكفي
من حصص التربية اإلسالمية واللغة العربية؛
األم��ر ال��ذي وسع الهوة بينه وبني لغته األم،
هذا باإلضافة إلى عدم استخدام اجلامعات

ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ف��ي م �ج��ال ال �ع �ل��وم والطب
والهندسة والصيدلة بحجة عجز العربية عن
استيعاب تلك العلوم ،وذل��ك على الرغم من
معرفتهم التامة بأن بعض اجلامعات العربية
عربت هذه املواد منذ فترة ليست بالقصيرة
كسورية على سبيل املثال.
دراسات
املعروف أن اللغة العربية التي يبلغ عمرها
أل �ف��ي ع ��ام ت�ق��ري�ب�اً ت�ع��رض��ت ع�ب��ر تاريخها
الطويل لسهام األع��داء ،كما تعرضت ألسوأ
صور العقوق من أبنائها ،فهل تنقرض العربية
اجلميلة وحتل العامية محلها كما قيل؟
أكدت دراس��ة علمية ظاهرة عزوف الطالب
ف ��ي دول اخل �ل �ي��ج ال��ع��رب��ي ع ��ن االلتحاق
بتخصص اللغة العربية بكليات التربية بسبب
قلة احلوافز التشجيعية ملعلمي اللغة العربية،
وضيق ف��رص الترقي لهم للمناصب العليا
وقلتها ،ع�لاوة على ع��دم وج��ود تقدير كاف

لهم من قبل املجتمع.
وأش� ��ارت ال��دراس��ة ال �ت��ي ق��ام ب�ه��ا ع��دد من
أساتذة اجلامعات في سلطنة عمان ،إلى أن
هناك ضعفاً لغوياً بيناً لدى الطالب ،فجعل
التالميذ ال ميلكون املقدرة اللغوية الكافية
التي تتيح لهم التعبير بشكل صحيح ،بل ال
يستطيعون أن يكونوا ألنفسهم فكرة واضحة
عما ي �ق��رؤون ،كذلك أوض�ح��ت ال��دراس��ة أن
أب��رز أس�ب��اب ضعف التحصيل اللغوي لدى
الطالب ،إمنا يعود إلى األنظمة التربوية التي
تفصل ب�ين التحصيل ف��ي اللغة والتحصيل
في املواد األخرى؛ مما يشكل اجتاهات لدى
الطلبة ليست في صالح إتقان اللغة العربية
في الوقت الذي يسود فيه ضعف لدى بعض
املعلمني وقصور في املناهج في تعليم اللغة.
وك�ش�ف��ت ال ��دراس ��ة ال �ت��ي أج��ري��ت ع�ل��ى مئة
وخمسني طالباً جامعياً ،أن هناك أسباب
عدة وراء عزوف الطالب عن االلتحاق مبهنة
تدريس اللغة العربية ،وهي أن معلمي العربية
من أكثر الفئات عرضة لالنتقادات ،وتعدد
جهات متابعتهم ،وانحسار فرص العمل لديهم،
عالوة على الصورة غير املشجعة التي قدمتها

ب�ع��ض وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ،خ�ص��وص��ا السينما
العربية ملعلمي اللغة الغربية ،وزيادة على ذلك
كان لتجارب بعض املعلمني في تركهم لتدريس
امل��ادة ،والبحث عن وظائف أخ��رى ،مفعولها
في تشجيع العزوف عن هذا امليدان ،فض ً
ال
عن عدم تقدير املجتمع ملعلمي اللغة العربية
تقديراً كافياً وقلة احلوافز التشجيعية وفرص
الترقي املتاحة أمامهم.
وفي رأيي الشخصي أن مسألة تقدير املجتمع
ملعلمي اللغة العربية تعود إلى القائمني على
أمر اللغة في الوزارة املعنية ،الذين استهانوا
بها وم��ن ث��م سقطت م��ن حسابات الطالب
ف��ي جميع امل��راح��ل ال��دراس �ي��ة بحجة عدم
أهميتها.
اللغة العربية والعوملة
ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  17إل��ى  19ف�ب��راي��ر 2008
عقد في القاهرة مؤمتر بعنوان «لغة الطفل
العربي في عصر العوملة» ،وقد قام املجلس
العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع جامعة
الدول العربية بتنظيم املؤمتر؛ حيث طرحت
عشرات القضايا املتصلة باألطفال العرب
وح��ال لغتهم ،وتعدت نواقيس اخلطر التي

دقها املؤمتر مرحلة التحذير من تدهور اللغة،
ومت �ح��ورت ح��ول عملية التغيير اجلوهري
ف��ي طريقة احل �ي��اة ،وال� �ع ��ادات ،والتقاليد،
واألع � ��راف ،وال �ق �ي��م ،وامل �ع �ت �ق��دات ،وم��ن ثم
التنازل عن الهوية.
واق��ع احل��ال أش��ار إليه رئيس حترير مجلة
العربي الكويتية د .سليمان العسكري ،ويتمثل
ف��ي وج ��ود ث�ل�اث ظ��واه��ر ل�غ��وي��ة تتمثل في
اللهجات الدارجة والعاميات احملكية من اللغة
األم ،واللغة الفصيحة املكتوبة التي حتل محل
التقديس كونها لغة القرآن الكرمي ،واللغات
األجنبية املنتمية إلى ثقافات مهيمنة حتيط
مبجتمعاتنا ،كل ذلك في غياب مراكز لغوية
تعليمية موازية باللغة العربية.
ويأسف العسكري لكون اللغة العربية راوحت
مكانها بعيداً عن املعاصرة ،حتى أصبحت
أخيلتها حبيسة ال �ع �ص��ور ال �ق��دمي��ة ،وفتح
امل �ج��ال أم��ام ل�غ��ات أخ ��رى ،فأصبحنا نحيا
بني مواليد األلفاظ واملشتقات األجنبية التي
تضاف كل يوم من مخترعات وتقنيات ،بينما
أعداد هائلة من وفيات اللغة العربية تسجل
كل يوم وكل ساعة.
وي�ع��زو العسكري ذل��ك إل��ى أج�ه��زة «البالي
س�ت�ي�ش��ن» و«اآلي ب ��اد» وأل �ع��اب الكمبيوتر
بأسمائها األعجمية وأبطال السينما والرسوم

اإلعالنات الموجهة لألطفال
تؤثر في اللغة التي
يستخدمها الطفل في
الكتابة والحديث والتعبير
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اللغة العامية بلهجاتها
المختلفة أسهمت
بشكل فاعل في
إضعاف استخدام اللغة
العربية بين األطفال

املتحركة األسلس نطقا واأليسر لفظاً مما هو
متاح في اللغة العربية.
األطفال العرب يئسوا من البضاعة العربية
ال�ت�خ�ي�ل�ي��ة اجل ��ام ��دة ،وجل� ��ؤوا إل ��ى بضاعة
ال�غ��رب اجل��اه��زة ،ونوعية اللغة املستخدمة
في اإلعالنات التجارية ،وعلى عبوات املواد
الغذائية مث ً
ال التي يتداولها األطفال يومياً،
فض ً
ال عن اإلعالنات املنتشرة في الشوارع
ال�ت��ي حتمل ف��ي مجملها كلمات تسهم في
إف �س��اد ال�ل�غ��ة ،وه ��ذه اللغة املستخدمة في
اإلع�لان��ات املوجهة لألطفال تؤثر في اللغة
التي يستخدمها الطفل في الكتابة واحلديث
والتعبير ،وال سيما استعمال اللهجات احمللية
واملفردات األجنبية املكتوبة بأحرف عربية،
التي ت��ؤدي إلى إدخ��ال مفردات هجينة غير
صحيحة إلى مخزون الطفل من اللغة.
احلديث تركز حول الطفل ولغة الطفل لكونه
يتلقى للمرة األول��ى ج��رع��ات لغته ،والطفل
لوحة بيضاء تسجل كل ما ميلى عليه حفظاً
عن طريق التلقني ،ويبدو أن اللغة العامية
بلهجاتها املختلفة أسهمت بشكل فاعل في
إض �ع��اف اس�ت�خ��دام اللغة ب�ين األط �ف��ال في
الدول العربية.
وليت األمر توقف عند حدود خلط العامية
ب��ال�ف�ص�ح��ى ،ف���دول اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي تشهد
حالياً ظاهرة أشد خطورة وهي «االقتراض
غير اإلرادي املتواصل للمفردات والعبارات
األج �ن �ب �ي��ة م ��ن ال �ط �ف��ل وي �ش �ه��ده��ا مكتوبة
ويسمعها في محيطه اخل��اص وال�ع��ام» ،وقد
أشار بعضهم إلى ظاهرة التهافت من األسر
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى تعليم أب�ن��ائ�ه��ا ف��ي «م���دارس
اللغات» ،التي تعلمهم اللغات األجنبية خالل
املراحل العمرية املبكرة من دون حتقيق احلد
األدن ��ى م��ن اإلت �ق��ان امل�ط�ل��وب للغة العربية،
وتطالب هذه األصوات بتطبيق مناذج عربية
ناجحة في تعليم اللغات األجنبية لألطفال
مع احلفاظ على لغتهم األم ،وعلى الرغم من
ذل��ك ،ف��إن أقلية فقط في ه��ذا املؤمتر هي
من عارضت تعلم األطفال لغات أجنبية ،بل
اتفق اجلميع على حتمية تعلم هذه اللغات،
وال سيما بعد دخ��ول العالم احللقة الثالثة
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اللغة العربية
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من حلقات احلضارة اإلنسانية وهي «حلقة
املعلوماتية».
صراع مع لغات أخرى
كذلك استعرض ناقد خليجي واقع لغة الطفل
العربي في دول اخلليج بعد ازدحام مدن دول
اخلليج بالعمالة األجنبية التي استقدمت
خبراء ومهنيني من جهات مختلفة يستخدمون
في التخاطب اللغة اإلجنليزية التي تسرب
الكثير م��ن عناصرها إل��ى املجتمع احمللي
لدرجة التنافس مع العربية.
وال يقتصر األم ��ر ع�ل��ى ت�ه��دي��د اإلجنليزية
وحدها ملستقبل العربية من وجهة نظره ،حيث
شجع الثراء وحب الوجاهة على اتخاذ اخلدم
وال�س��ائ�ق�ين ،وج�ل��ب احل��اض �ن��ات ،واملربيات
األجنبيات خل��دم��ة األط �ف��ال ،وتربيتهم في
بيوتهم ،وب��ذل��ك ب��دأت العربية لغة املجتمع
صراعها مع لغات هؤالء إلى جانب صراعها
القوي مع اإلجنليزية لغة الغازي املتفوق ،كما
امتد هذا الصراع إلى احلياة اخلاصة ليهدد
لغة األطفال بدءاً من نشأتهم األولى.
وأضاف الناقد أن التهديد الكبير للغة الطفل
العربي في اخلليج يتمثل في االقتراض غير
اإلرادي ملفردات أجنبية مكتوبة ومنطوقة في
احمليطني العام واخل��اص ،كما يكمن «الغزو
النفسي» لإلجنليزية ليس ف��ي اللهفة على
تعلمها ،وإمنا في اإلقبال الشديد عليها من
شرائح مختلفة بدافع التباهي مبعرفتها على
أس��اس أنها لغة اجلنس األرق��ى ،في مقابل
االنتقاص من اللغة األصلية والشعور حيالها
بالدونية والتخلف.
أخطار
وط��ال��ب عالم اللسانيات ف��ي جامعة تونس
د .عبدالسالم املسدي بإنقاذ اللغة العربية
امل�ه��ددة ب��االن��دث��ار ،وبإيقاف النزيف اللغوي
الذي يهدد اللغة وينزلق بها تدريجياً.
وأشار إلى أن األمة العربية هي الوحيدة التي
يخرج أبناؤها من التعليم الثانوي وعمرهم
يقارب العشرين سنة ،وهم في معظمهم غير
ق��ادري��ن على حترير عشر صفحات سليمة
بلغتهم القومية أو حتى بلغة أجنبية.
ويرى خبراء وتربويون عرب أن عوملة الثقافة

وس�ي��ادة اللغة اإلجنليزية أكثر خطورة على
العربية م��ن االس�ت�ع�م��ار ،وأن�ه��ا س�ت��ؤدي إلى
ضعف التواصل باللغة القومية حتى إن رئيس
اجلمعية الدولية للطب النفسي حذر من موت
العربية بعد نصف قرن.
وقال أستاذ الطب النفسي د .أحمد عكاشة
إن الطفل العربي عموماً يفاجأ بوجود أكثر
من لغة أولها لغة األم أو البيت ،ولغة الكتاب
الفصيح ،ولغة زمالء الدراسة ،ولغة املدرس
الذي يتحدث العامية ،وهذا يساعد على وجود
فوضى غير طبيعية لدى الطفل ،أما الطبقات
الثرية فتلحق أبناءها مب��دارس أجنبية رمبا
تعفي طالبها من تعليم اللغة العربية.
وأضاف أن االلتحاق مبعظم الوظائف يقتضي

التهديد الكبير للغة الطفل
العربي في الخليج يتمثل في
االقتراض غير اإلرادي لمفردات
أجنبية مكتوبة ومنطوقة في
المحيطين العام والخاص

إجادة التعامل مع الكمبيوتر ،فض ً
ال عن إجادة
اللغة االجنليزية ،محذراً من أن استمرار هذا
الوضع على مدى خمسني عاماً سيؤدي إلى
موت اللغة العربية.
لقد ه��ددت العربية في نهاية القرن التاسع
عشر وحتى ما بعد أواس��ط القرن العشرين
بواسطة أبنائها الذين تولوا مهمة املستعمر
وأخ��ذوا يعددون قصور العربية وصعوبتها،
ون��ادوا بضرورة استبدال العامية بها؛ ألنها
أكثر شموالً.
ه��ذه الصيحة من دع��اة العامية ك��ادت تؤتي
أكلها ل��وال أن قيض الله تعالى للغة القرآن
من ي��ذود عنها وينافح دونها حتى انتصرت
على أعدائها.
واليوم تغيرت الصورة مع ثبات النية واشتداد
األم ��ل ف��ي ت�ق��وي��ض ه��ذه ال�ل�غ��ة ال�ت��ي هالهم
ان�ت�ش��اره��ا بسرعة جنونية م��ع ان�ت�ش��ار دين
اإلس �ل�ام ،ف �ج��ددوا أسلحتهم واستخدموا
آخ��ر ما توصلت إليها التكنولوجيا احلديثة
بوصفها سالحاً جديداً وعصرياً ،لكنهم وبال
شك سيجدون صداً لدعواتهم ،فاللغة العربية
متجددة وقادرة على املنافسة والوقوف أمام
أعتى العواصف؛ ألنها التي اختارها املولى
عز وجل لساناً خلامت رساالته.

تدهورت قوتها وفقدت ثقتها في أوساط الشعب

بقلم :عبدالقادر علي ورسمه
متكنت حركة الشباب الصومالية من الوصول إلى أهم أماكن العاصمة مقديشو
لتنشر فيها القتل والدمار ,حيث متكن أحد انتحارييها من تفجير سيارته في
مجمع الوزارات الذي يعد من أكثر املناطق اكتظاظا باملراجعني ،وقد وقع هذا
التفجير عندما كان العديد من الطلبة احلاصلني على املنح الدراسية التي كانت
قد تبرعت بها احلكومة التركية يتسلمون منحهم من وزراة التربية والتعليم
العالي ،رغم أن حركة الشباب نفت استهدافها باملدنيني إال أنها اعترفت هذه
املرة مبسؤوليتها عن الهجوم اإلرهابي خالفا للمرة السابقة التي مت فيها
استهداف حفل تخرج طلبة كلية الطب جلامعة (بنادر) التي راح ضحيتها أغلب
الطلبة اخلريجني وذويهم وبعض أولياء أمور الطلبة وثالثة من الوزراء ،وقد
ُع ّد في حينها أن عدم تبني حركة الشباب للحادث سببه كان اخلوف من تضرر
سمعتهم ،ولكنهم اليوم وبعد اندحارهم من العاصمة قبل أكثر من شهرين هاهم
يعودون ويتبنون أبشع عملية متت في العاصمة منذ أن متكنت هذه احلركة من
استيراد العمليات االنتحارية إلى الصومال.
وق��د ت �س��اءل ال�ك�ث�ي��رون مل��اذا تبنت احلركة
هذا التفجير املروع الذي راح ضحيته أكثر
م��ن ثمانني قتيال وج��رح فيه أكثر م��ن مئة
وخمسني؟! ،ومن املؤكد أن املرحلة التي متر
بها احلركة لها الدور الرئيسي في تبنيها مثل
ه��ذه العملية رغ��م فظاعتها ،فضال عن أن

كثيرا من قواعدها ما تزال تعيش في جهل
مدقع بالكثير من األح�ك��ام الشرعية ،وال
سيما ما يتعلق بحرمة دماء املسلمني ،حيث
إنهم لم يسمعوا من أحكام اإلسالم إال عن
(اجلهاد) ومحاربة الغزاة واملرتدين حسب

أب�ج��دي��ات احل��رك��ة؛ ول��ذل��ك ي �ع��دون ك��ل من
يخالفهم متحالفا مع احلكومة التي يسمونها
باملرتدة ،ويعدونه هدفا مشروعا لهم ،وعليه
فإن تبني احلركة ملثل هذه األعمال لم يكن
مستغربا وال سيما بعد أن مت إخراجهم من
أغ�ل��ب أح�ي��اء العاصمة ،ومت ش��ل كثير من
حتركاتها ،فضال عن اخلالفات التي تعصف
ب�ص�ف��وف ب�ع��ض ق��ادت �ه��ا مم��ا ي�ج�ع��ل بعض
ه��ذه األط��راف حت��اول لفت األنظار إلثبات
الوجود ،ومن هذا املنطلق فقد وعد املتحدث
باسم حركة الشباب علي محمد راجي في
تصريحات بثتها إذاع��ة األن��دل��س الناطقة
باسم احلركة بتكرار مثل ه��ذه العمليات،
حيث قال“ :نعد بأن تصبح هذه الهجمات
ضد العدو روتينية وستتزايد يوما بعد يوم”،
وأضاف راجي قائال :إن هجوم الثالثاء وجه
ض��رب��ة للمرتزقة ال��ذي��ن ي�خ��دم��ون مصالح
الكفار الذين يعتقدون أنهم استولوا على
مقديشو وأن الهجوم يثبت أننا ما نزال في
مقديشو وخصوصا في كيلو » 4في إشارة
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إلى املنطقة التي استهدفها االنتحاري ،ومن
جانب آخر ،قال علي راجي :إن «الهجوم هو
حتذير لألجانب الذين جاءوا إلى الصومال
حتت راي��ات ع��دة لسرقة ثرواتنا الطبيعية
وتقسيم شعبنا» ،واصفا املعلومات عن مقتل
ط�لاب أو جرحهم في الهجوم بأنه محض
أكاذيب ،مؤكدا أن «املجاهدين ال يهاجمون
أبدا دون امتالك املعلومات الكافية.
هذه التصريحات تؤكد لنا هشاشة موقف
احل��رك��ة ومحاولتها اس�ت�ع��ادة دور البطولة
ولفت األنظار بأي ثمن حتى ولو كان إزهاق
أرواح املدنيني األبرياء ،وعلى أية حال فإن
هذا كله يؤكد لنا املرحلة احلرجة التي متر
بها ح��رك��ة ش�ب��اب وم��ا تعانيه م��ن انسداد
ف��ي األف ��ق جعلها تتخبط ب �ه��ذه الطريقة
الهستيرية ،ويشير بعض املتابعني إل��ى أن
السبب وراء مثل ه��ذه األع �م��ال ميكن أن
يكون اخلالفات التي بدأت تعصف بقيادة
اجلماعة ،حيث إن جزءا من هذه القيادات
يحاول استعادة دوره في قيادة احلركة على
حساب اآلخرين.
اخلالفات الداخلية
تؤكد بعض األوساط املقربة حلركة الشباب
أنها تعاني خالفات داخلية بني قياداتها في
الصف األول ،وقد استفحلت هذه اخلالفات
م���ؤخ���را ،وت �ش �ي��ر ه� ��ذه األوس � � ��اط إل� ��ى أن
اخلالفات كانت غير علنية ولكنها في اآلونة
األخيرة ظهرت على السطح؛ حيث إن أمير
احلركة املسمى بأبي زبير يتبنى نهجا متشددا
أكثر لكيفية التعامل مع املناطق اخلاضعة
لسيطرتهم وحل بعض املشكالت مع رؤساء
العشائر مم��ا أف�ق��د احل��رك��ة تأييد القبائل
املوجودة في هذه املناطق ،إال أن فريقا آخر
يتزعمه الناطق السابق ب��اس��م احل��رك��ة أبو
منصور ال��ذي ي�ع��ارض ه��ذه السياسة ويرى
أن احلركة ستفقد الكثير من دعمها الشعبي
إذا استمرت بهذه السياسات ،وقد استفحل
اخل�لاف حتى وص��ل إل��ى ن��وع م��ن القطيعة
غ �ي��ر امل�ع�ل�ن��ة ح �ت��ى وص �ل��ت األم� ��ور إل ��ى أن
يسحب أبوزبير جيشه من العاصمة من غير

الشباب أعلنت مسؤوليتها
عن الهجوم رغم فظاعته
إلثبات الوجود بعد فشل
حركتها وإخراجها من أغلب
أحياء العاصمة
أن يستشير أحدا مما أصاب الفريق اآلخر
بالصدمة ،وعلى كل حال فإنني ما زلت أعد
اخلالفات الداخلية لقيادات الشباب خالفات
شخصية وليست منهجية حيث إن اجلميع
ما زال يتبنى فكرة احلركة نفسها؛ ولذلك
اليجب أن نعول عليها كثيراً؛ ألنها قد تضعف
احلركة مرحليا ولكنها ال تقضي عليها ،وإن
كانت متثل مؤشرا على بداية ضعفها.
موقفها من احلركات األخرى
ملعرفة ما يدور داخل حركة الشباب الصومالية
ال بد من اإلشارة إلى أن احلركة مت تأسيسها
قبيل سقوط احملاكم اإلسالمية ،ولكنها كانت
موجودة في الساحة منذ فترة بوصفها فكرة،
وقد تأثر مؤسسو احلركة بالفكر اجلهادي
وال يخفي قادتها انتماءهم لفكر القاعدة،
وفضال عن حداثة عهدها وانتمائها إلى فكر
لم تعهده الساحة الصومالية ،تعاني احلركة
أيضا عدم وجود علماء كبار في صفوفها ،وكل
قياداتها من الصف األول ال يوجد فيهم من
جتاوز العقد اخلامس ،كما أن هذه القيادات
تعمل حتت الظالم وال تظهر إلى العلن خوفا
من االغتيال أو قصف الطائرات األمريكية،
وأغ �ل��ب ال�ش�ع��ب ال ي �ع��رف��ون إال أسماءهم

تصريحاتهم تؤكد
هشاشة موقفهم
ومحاوالتهم للفت األنظار
بأي ثمن حتى لو كان
إزهاق أرواح المدنيين

امل � �س � �ت � �ع� ��ارة؛
ول� �ه ��ذه األسباب
وغيرها جتد لدى حركة
ال �ش �ب��اب ح�س��اس�ي��ة م�ف��رط��ة جتاه
العلماء الكبار والدعاة السلفيني في البلد،
واحل��رك��ات اإلسالمية األخ ��رى ،وق��د سعت
حركة الشباب ملنع أي وجود إسالمي مسلح
غيرها في جنوب الصومال ،وكان لها ما أرادت؛
حيث استطاعت التخلص من وجود احلزب
اإلسالمي بعد معارك ضارية واغتياالت حتى
أعلنت قيادة احلزب انضمامها إلى احلركة
حفاظا على سالمتهم ،ومن ناحية أخرى فإن
حركة الشباب ال تسمح بنشر دعوة مستقلة
ع��ن توجهاتها ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تقع حتت
سيطرتها ،بل ه��ددت أكثر من م��رة العديد
م��ن العلماء وال��دع��اة ف��ي املناطق املستقرة
بسبب محاضرة أو درس حتدث فيه هؤالء
العلماء عن حرمة دماء املسلمني أو مسألة
التكفير وغير ذلك من املسائل التي يجهلها
العديد من قواعد احلركة الذين لم ميروا
بحلق العلم وبدؤوا مشوارهم من املعسكرات
وحمل البندقية؛ ولذلك فإن احلركة حتاول
أن تربي املنتمني إليها ف��ي عزلة تامة عن
العلماء وتبعدهم عن اجلميع حتى ال يتأثروا
بالدعوة السلفية ،ب��ل تبنت منهجا معاديا
جلميع احلركات األخ��رى منذ بدايتها حيث
إنها أص��درت بيانا أسمته «ولتستبني سبيل
املجرمني» لتكفير املجموعة التي كان يرأسها
شريف شيخ أحمد قبل توليه السلطة حني
ق��رر التفاوض مع حكومة عبدالله يوسف،
وأعلنوا موقفهم من حكومة شريف؛ حيث

سطروا في بيانهم
مقولتهم املشهورة:
“فالواجب على املجاهدين
أن يواصلوا عبادة اجلهاد ،وأال يفرقوا
بني جنود طاغوت الدميقراطية املرتدين،
وال� �غ ��زاة احملتلني” ،وق ��د ص��اغ��ت احلركة
ه��ذا ال�ب�ي��ان وموقفها النهائي ع��ن شريف
شيخ أح�م��د قبل إع�ل�ان حكومته ووصفته
بالردة ،حيث قالت“ :ال تنخدعوا باملظاهر
واألش �ك��ال ،ف��زم��رة ش��ري��ف ق��د ش �م��روا عن
سواعدهم خلدمة الصليب” .وك��ان متوقعا
أال توافق احلركة على التفاهم مع احلكومة
االنتقالية رغم احمل��اوالت الفاشلة التي قام
بها بعض املخدوعني بها ،وفي السياق نفسه
وصفوا العلماء الذين ح��اول��وا ال��دخ��ول في
املصاحلة وإخ�م��اد ن��ار الفتنة بأنهم علماء
س��وء ،وأعلنوا عداوتهم لكل عالم أو داعية
يتحدث عن فتنة إراق��ة دم��اء املسلمني التي
كانت مالمحها ظاهرة في حينها ،وجاء في
بياناتهم السالف الذكر قولهم« :احذروا من
ش��ر ق��د اق �ت��رب ،يحركه علماء س��وء ،ممن
آث ��روا منهج ال�س�لام��ة على س�لام��ة املنهج،
وخ��ذل��وا امل�ج��اه��دي��ن ف��ي أح �ل��ك الظروف،
وب� ّ�ح��ت أص��وات �ه��م ه ��ذه األي� ��ام ف��ي مناوءة
املجاهدين» ،وموقفها مع احلزب اإلسالمي
الذي كان يشاطرها العداء مع حكومة شريف
شيخ أحمد في املعارك الضارية التي دارت
بينهم كانا معروفا ،وقد متت اإلشارة إليه في
السابق ،وعلى أية حال فإن حركة الشباب
جعلت هذا البيان استراتيجيتها للتعامل مع
احل��رك��ات اإلسالمية األخ��رى امل��وج��ودة في

الساحة الصومالية ،معلنة سياسة املعاداة مع
اجلميع ،وكانت واضحة في مسيرتها التي
ام�ت��دت أك�ث��ر م��ن س��ت س �ن��وات ،وي�ب��دو أنها
دخلت في عدها التنازلي.
مستقبل احلركة
ومما ال شك فيه أن احلركة متر بأصعب
م��راح �ل �ه��ا ح �ي��ث إن �ه��ا ت �ع��ان��ي ال �ع��دي��د من
املشكالت الداخلية واخلارجية ،وقد خسرت
التأييد الشعبي في كثير من املناطق التي تقع
حتت سيطرتها بعد موجة اجلفاف األخيرة
التي برهنت للجميع قلة خبرتها للتعامل مع
األزم��ات ،فضال عن عدم اهتمامها بأرواح
الناس حيث كانت ومازالت تهتم بسيطرتها
على هذه املناطق أكثر من اهتمامها بالبشر
الذين يتعرضون للموت جوعا في أية حلظة،
بينما قياداتها كانت تكرر عدم وجود مجاعة
في مناطقهم وأن هذه املسألة مسيسة ،حتى
فجع العالم باملناظر املرعبة.
وب�ع��د انسحاب اجل��زء الكبير م��ن احلركة
م��ن ال�ع��اص�م��ة ،ب ��دأت احل�ك��وم��ة االنتقالية
والقوات األفريقية بتصفية اجليوب املتبقية
في العاصمة بعد التفجير املروع ،ومواجهة
ب�ع��ض ال��ق��وات األخ� ��رى ف��ي إق�ل�ي�م��ي جدو
وج��وب��ا ال��وس �ط��ى ،ف �ض�لا ع��ن مواجهتهم

تعيش الحركة في أصعب
ظروفها منذ تأسيسها
واليلوح في األفق ما
يشير إلى جاهزيتها
لمواجهة الجميع
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تحاول الحركة أن تربي
قواعدها في عزلة تامة
وتبعدهم عن العلماء
السلفيين حتى اليتأثروا بهم
ووتبنى منهجا معاديا للجميع

جلماعة أه��ل السنة الصوفية ف��ي مناطق
ع��دة من وس��ط الصومال ،ويبدو أن حركة
ال�ش�ب��اب تعيش اآلن ف��ي أص �ع��ب ظروفها
القتالية منذ تأسيسها ،وال يلوح في األفق
ما يشير إلى جاهزيتها ملواجهة اجلميع كما
يؤكد الباحث في مركز اجلزيرة للدراسات
محمد محفوظ ،وعليه ف��إن م��ن امل��ؤك��د أن
ال��دور الذي مثلته حركة الشباب وصل إلى
مرحلته األخ�ي��رة ،وال يوجد حتى اآلن قوة
جاهزة لسد الفراغ ،ومن املستبعد أن تتمكن
احلكومة االنتقالية من إحالل قوات حكومية
في جميع أماكن وجود الشباب؛ ولذلك إذا
لم يتحرك العلماء بوضع مشروع إنقاد وطني
يشارك فيه جميع أعيان قبائل تلك املناطق
ف��إن السيناريوهات القادمة بعد السقوط
احمل �ت��وم حل��رك��ة ال�ش�ب��اب ل��ن ت �ك��ون أفضل
من مرحلة الشباب ،بل من املؤكد أن هذه
املناطق ستعود إلى الفوضى والتناحر القبلي
حيث إن أمراء احلرب السابقني ما يزالون
يحلمون بالعودة ومبشاريع دوي�لات جديدة
لتفتيت تلك املناطق ،واألنكى من ذلك موقف
احلركة الصوفية التي تسمي نفسها بأهل
السنة واجلماعة ،الذي ميثل تطرفا من نوع
آخ��ر بسبب موقفها م��ن ال��دع��وة السلفية،
وتكفيرها كل من يخالف فكرها ،وقد جنحت
الدعوة السلفية في السابق في التغلب على
احلركات الصوفية في الدعوة ونشر العلم
الشرعي والعقيدة الصحيحة في أوساط
امل �ج �ت �م��ع ،ول �ك��ن ف��ي ه ��ذه امل� ��رة املواجهة
ستكون مع حركة صوفية مسلحة تستأصل
جميع من يخالفها ال��رأي ،وه��ذا ميثل وجه
الشبه بينهم وبني الشباب؛ ولذلك التعامل
مع ه��ذه اجلماعة يحتاج إل��ى استراتيجية
جديدة ،فهل ميكن أن يتحرك العلماء هذه
املرة إلنقاذ البلد من الكوارث التي فعلها من
تستر باسم اإلسالم؟! وأنا متأكد أن الشعب
ال �ص��وم��ال��ي ي �ق��ف إل ��ى ج��ان �ب �ه��م ،ح �ي��ث إن
الشعب الصومالي ما زال يفرق بني الدعوة
اإلسالمية التي يقودها العلماء وب�ين هذه
احلركات املتسلطة على الشعب.
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فرق

الصوفية تطل برأسها من
جديد لتنضم إلى ركب
المهاجمين للدعوة السلفية
كتب :عبدالله بن الهمام
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بدأ بعض مشايخ الصوفية في العالم اإلسالمي رص صفوفهم
لالستفادة من املناخ اجلديد بعد الثورات العربية ,رغم مواقفهم
السيئة مع احلكومات الفاسدة ,وكذلك ارتباطهم املشبوه باملؤسسات
الغربية التي حتاول أن توظفهم حتى يكونوا بديال عن احلركات
اإلسالمية األخرى ،وقد مت عقد املؤمتر الصوفي العاملي بالقاهرة،
وقد ركز املشاركون هجومهم على الدعوة السلفية ،حتى وصف أحد
املشاركني في املؤمتر السلفية بأنها “بدعة مختلقة” ,قائال“ :ال
شرعية لوجود تيار يسمى بالسلفية ،وال يوجد شيء اسمه تيار
سلفي ،وهذا األمر بدعة مختلقة”.
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وقد جاء انعقاد هذا املؤمتر في ظل صراع فكري
محتدم بني التيارات اإلسالمية املختلفة التي تتمتع
ب�ح�ض��ور وت��أي�ي��د ج�م��اه�ي��ري ح��اش��د وق���وي ،وبني
التيارات الليبرالية والعلمانية املختلفة التي حتظى
بدعم أمريكي واسع وحضور إعالمي قوي ،وكانت
التيارات الليبرالية والعلمانية قد حاولت االستعانة
ببعض الطرق الصوفية والتحالف معها من خالل
الدعوة إلى مليونية تواجه بها احلضور اإلسالمي
الكاسح للقوى اإلسالمية التي دعت ملليونية اإلرادة
الشعبية ،إال أن ه��ذه احمل��اول��ة ب��اءت بالفشل بعد
رف��ض قطاع واس��ع م��ن رم��وز الصوفية ف��ي مصر
ذوي النفوذ احلقيقي واجلماهيرية في األوساط
الصوفية ،وال يستبعد املراقبون وجود عالقة بني
توقيت ه��ذا املؤمتر واملشاركني فيه وب�ين الصراع
احملتدم بني التيارات املختلفة ،والسيما أن االستعانة
برموز التصوف وإحياءه كانت إحدى التوصيات التي
أوصى بها تقرير “راند” ملواجهة ما يعرف باإلسالم
السياسي ،ويعنون به كافة االجتاهات اإلسالمية
التي ترى مرجعية الشريعة اإلسالمية في شؤون

احلياة ،وانتهت إلى دعم وتأييد االجت��اه الصوفي
ونشره والدعوة إليه.
العداء للسلفية
وم���ن ال�ل�اف ��ت أن امل ��ؤمت ��ر ال �ص��وف��ي األول ضم
العديد من العلماء املشهورين بانحرافاتهم العقدية
وعدائهم للدعوة السلفية ،كأمثال احلبيب اجلفري
اليمني املعروف بالشطحات ،ومحمد سعيد رمضان
البوطي السوري املعروف بعدائه للدعوة السلفية،
وهو صاحب املقوالت الغريبة من مثل “إذا جاز
لنا أن نكفر اب��ن عريي فيجوز لنا أيضاً أن نكفر

التيارات العلمانية
تحاول االستعانة بالطرق
الصوفية والتحالف معها
لمواجهة القوى اإلسالمية
الفاعلة في المجتمع

اب��ن تيمية”! و “السلفية يستخدمها االستعمار
لتفريق املسلمني” ،وقد انكشف أمره اآلن للجميع
بعد وق��وف��ه ف��ي وجهه ال �ث��ورة ال�س��وري��ة املستمرة،
ودف��اع��ه املستميت عن النظام البعثي النصيري
حتى وهو يستخدم كل هذه املجازر الفظيعة ضد
شعبه؛ ليعرف اجلميع من هو مع االستعمار ومن
هو مع أمته! وعلى أي��ة ح��ال ف��إن وج��ود مثل هذه
الشخصيات املشبوهة يؤكد لنا موقف املؤمتر من
تطلعات الشعوب العربية؛ حيث إن أغ�ل��ب طرق
الصوفية كانت معروفة في ط��وال تاريخها بأنها
م��ع ال �ق��وي ول��م ت�س��ع ي��وم��ا ل�ل��وق��وف م��ع الضعفاء
واملظلومني ،فضال عن أنها ال تهتم بإعادة الناس إلى
اإلسالم وشريعتهم املسلوبة ،وقد كانت مع املستعمر
وما زالت مع النظام العاملي وال��دول القمعية ضد
ال�ت�ي��ارات اإلس�لام�ي��ة ،ودع��م القذافي للعديد من
الطرق الصوفية املصرية أصبح غير خ��اف على
أحد ،حيث أكد عالء أبو العزائم أحد كبار ممثلي
الطرق الصوفية في مصر أن الزعيم الليبي معمر
القذافي ه��و ال��راع��ي األول للصوفية ف��ي العالم،
وأوض��ح أن العقيد القذافي يقوم بتمويل النشاط
الدعوي وقوافل مواجهة حمالت التنصير واألنشطة
اإلسالمية التي تقوم بها القيادة اإلسالمية العاملية،
وأشار أبو العزائم إلى أن اهتمام القذافي بالدعوة
اإلسالمية ونشر الدين اإلسالمي في ربوع القارة
األفريقية يرجع إلى نشأته في بيت صوفي؛ حيث
كان جده يرأس إحدى الطرق الصوفية في ليبيا،
وأنه مت تسميته بقذاف الدم بسبب خروج الدم من
فمه أثناء مشاركته في حلقات الذكر الصوفية التي
تنتشر في ليبيا!

الدور املشبوه للطرق الصوفية
يقول الدكتور شاكر الشريف مؤكدا الدور املشبوه
للطرق الصوفية :ف��ي ال��دراس��ات ال�ت��ي ت�ق��وم بها
بعض مراكز األبحاث التي تعتني مبحاربة اإلسالم
تُ��وج��ه السهام بقوة نحو املنهج السلفي ويعدونه
الصخرة التي تتحطم عليها كل محاوالت االختراق
للبنية العقدية واألخالقية لألمة اإلسالمية ،وبعد
جتارب متعددة ومحاوالت شتى وجدوا أن من أجنع
الوسائل لتحقيق ما يريدون أن يكون توجه إسالمي
آخر هو رأس احلربة التي يحاربون بها السلفية،
وق��د وق��ع اختيارهم على الصوفية للقيام بذلك
ال��دور ليقينهم أنها من أبعد الناس عن السلفية
وأع��دى أعدائها ،وذل��ك أن مراجع الصوفية التي
يرجعون إليها تناقض مناقضة تامة مراجع السلفية
فهي ال تخرج عن ال��رؤى واملنامات ومتابعة شيوخ
الطريقة والشطحات في ظل منهج غير منضبط
ف��ي الفهم واالس�ت�ن�ب��اط م��ن ال�ن�ص��وص ،يعتمد ما
يزعمونه من الكشف وال��ذوق واإلل�ه��ام واخلواطر
وال�ع�ل��م ال�ل��دن��ي ،وم��ن هنا ك��ان��ت الصوفية القناة
املنفتحة ال�ت��ي مت��ر م��ن خاللها ح�م�لات التغريب
وإفساد الهوية وإضعاف الوالء للمؤمنني والبراء من
الكافرين ،وهذا يفسر سر حفاوة أعداء امللة واألمة
بالصوفية ،حيث يقوم الفكر الصوفي في مجمله
على استبعاد اجلهاد ضد أعداء امللة ويقدم تفسيرا
لإلسالم يعتمد اخلمول واخلنوع ،مع االنفتاح غير
املنضبط مع اآلخر املختلف عقديا وثقافيا باختالق
ذرائع متعددة ،مع االتكالية والسلبية إزاء ما يعترض
األمة من حتديات؛ وذلك لبعدهم عن اخلوض في
السياسة وتسليم األمر للساسة-أيا كانوا مسلمني

أم غير مسلمني -كي يفعلوا ويقولوا ما يشاؤون،
«وهذا لم مينع من وجود مجموعات صوفية-خاصة
في أفريقيا-خرجت على ه��ذا النسق ،وساعدت
بشكل كبير وجهد منسق في التصدي للمستعمر
ال �ك��اف��ر ال� ��ذي اح �ت��ل ب�ل�اد امل �س �ل �م�ين ،وتصدت
للحمالت التنصيرية ،وأسهمت في نشر كثير من
التعاليم اإلسالمية عن طريق الكتاتيب».
الغرب يتبنى
ويؤكد الدكتور شاكر أن أمريكا تتبنى كثيرا من
س�ي��اس��ات�ه��ا إزاء ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام��ي ع�ل��ى تقارير
مؤسسة «راند» ،وقد وردت الفقرة التالية في أحد
تلك التقارير وهي تبني السلوك األمريكي لتخريب
اإلسالم من داخله« :تقوية مكانة الصوفية ،وتشجيع
الدول التي لديها تقاليد صوفية قوية للتركيز على
ذل��ك اجل��زء م��ن تاريخها ،وإدراج ��ه ف��ي مناهجها
التعليمية «.
وفي السياق نفسه رعت بريطانيا في أواخ��ر عام
2009م إن�ش��اء «املجلس الصوفي العاملي» ومقره
ف��ي ل�ن��دن ،بترخيص بريطاني ومعتمد م��ن وزارة
اخلارجية البريطانية ،وأص��در املجلس بيانا جاء
فيه أنه «منظمة إسالمية تدعو إلى حتقيق السلم
وال�س�لام ف��ي العالم وتتصدى ل�لإره��اب والعنف

األبحاث التي تعتني بمحاربة
اإلسالم ُتوجه السهام
بقوة نحو المنهج السلفي
ويعدونه الصخرة التي تتحطم
عليها كل محاوالت االختراق
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كانت الصوفية القناة
المنفتحة التي تمر من خاللها
حمالت التغريب وإفساد
الهوية وإضعاف الوالء
للمؤمنين والبراء من الكافرين

والتشدد والتعصب ،وال تتدخل في سياسات الدول
املختلفة وحتترم كل معتقد ألي دين أو عقيدة ،وتعمل
على إزالة اخلالفات العقائدية ،وتقرب بني األديان
املختلفة لتحقيق االستقرار في كل دول العالم ،وهي
منظمة لها الشخصية املعنوية املستقلة ،أغراضها
نشر الدين اإلسالمي الصحيح ،والدعوة إلى الله
ونشر الوعي الديني والثقافي» ،ويتضح من هذا
البيان املراد بالدين اإلسالمي الصحيح عند هذا
املجلس املعتمد لدى بريطانيا والغرب ،فهو يحترم
كل معتقد ألي دي��ن أو عقيدة ويقرب بني األديان
املختلفة ،في الوقت ال��ذي يتصدى فيه للتعصب
والتشدد ،وه��ي تعبيرات محجوزة لوصف املنهج
السلفي بها.
ملاذا الهجوم على السلفية؟
وإذا عرفنا الدور الذي متثله الطرق الصوفية في
العالم اإلسالمي طوال تاريخها من العمالة ونشر
الدجل واخلرافة ،وإبعاد الناس عن اإلسالم احلق ال
نستغرب موقفهم املتشنج ضد املنهج السلفي الذي
يرفض تشويه اإلسالم ويربي املسلمني على اإلسالم
الصحيح الذي قال عنه الرسول [« :عليكم بسنتي
وسنة اخللفاء ال��راش��دي��ن املهديني ،عضوا عليها
بالنواجذ» ،وقال تعالى{ :ومن يشاقق الرسول من
بعد ما تبني له الهدى ويتبع غير سبيل املؤمنني نوله
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
وع ��ن ت��وض �ي��ح م�ع�ن��ى ال�س�ل�ف�ي��ة وس �ب��ب هجومهم
عليها يقول الدكتور شاكر الشريف :السلفية تعني
اقتفاء آثار السلف الصالح ومتابعتهم في تعاملهم
مع النصوص الشرعية من الكتاب العزيز والسنة
املطهرة من حيث تعظيمها وتوقيرها وتقدميها على
كل ما عداها ،ومن حيث كيفية فهمها واستنباط
األحكام منها ،ومن ثم فالسلفية متثل منهجا وليست
مذهبا أو مجموعة اختيارات فقهية ،ولهذه اخلاصية
صار من أصعب الصعاب تطويع أو استخدام متبعي
املنهج السلفي ،ب��ل ص ��اروا حجر ع�ث��رة أم ��ام كل
محاوالت إفساد عقيدة املسلمني وتخريب سلوكهم
وأخالقهم ،ومن ثم لم يكونوا-كغيرهم-جسرا يعبر
عليه أع��داء األمة ليقتطعوا منها ما ش��اؤوا ،وهذا
يفسر سبب العداوة الشديدة التي تلقاها السلفية
واحلرب التي تشن عليها بني فترة وأخرى سواء من
األعداء اخلارجيني أو من ربائبهم الداخليني.
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ال�سلة الإخبارية

الكويت تشدد على إغالق المواقع اإلباحية
والدينية التي تنتهك األعراف والتقاليد
خ�لال اجتماعه م��ع م �س��ؤول اق�ت�ص��ادي في
الرابع من يناير ،2010ناقش ناصر الكندري
مدير دائ��رة الرقابة على الهاتف في وزارة
االت �ص��االت ،الرقابة على اإلنترنت ،وحظر
احلكومة الكويتية «ب��رت��وك��ول ال�ص��وت على
اإلن�ت��رن��ت» وح�ق��وق امللكية الفكرية املتعلقة
بقضايا اإلنترنت.
وأضاف الكندري أنه يكرس وظيفته إلغالق
املواقع اإلباحية والدينية التي تنتهك األعراف
والتقاليد الكويتية.
وأعرب الكندري عن اهتمامه بالتكنولوجيا
األم �ي��رك �ي��ة ،وامل �س��اع��دة ف��ي ح �ق��وق امللكية
الفكرية ،وتوحيد ب��رام��ج غلق م��زود خدمة
اإلنترنت.
وط�ل��ب ال �ك �ن��دري امل �س��اع��دة ف��ي ف�ه��م كيفية
رصد املواقع اإلباحية التي تستخدم األلفاظ
العربية واملسميات الغربية للربط مع مواقع
غربية إباحية.
وقال إنه يحصل على معلوماته من الشكاوى

من قبل اجلمهور ومن خالل الرصد العشوائي
لشبكة اإلنترنت.
وأض��اف الكندري أنه باإلضافة إلى الرصد
والعمل ال��ذي يقوم ب��ه مكتبه ،ف��إن شركات
اإلنترنت تقوم بتصفية ملقماتهم من املواد
اإلباحية واالنتهاكات الدينية ،ووزارة الداخلية
لديها ال�ق��درة على االت�ص��ال املباشر مع أي
شركة إنترنت وإغالق املواقع .
وأك��دت الوثيقة التي حملت رقم  14بتاريخ
 2010/01/11أن الكندري ال يثأر من املدونني
أو املواقع التي تنتقد مكتبه أو عمله.
وأك��د الكندري أن��ه على الرغم من أن��ه كان
ضحية لعدد من عبارات املدونني الهجومية،
فإنه لم يحجب تلك املواقع ،رافضا مزاعم
بالقول إن لديه مكتبا ملراقبة اإلنترنت على
م��دى  24س��اع��ة ف��ي األس �ب��وع و إن��ه يراقب
املدونني ويحد من حريتهم في حرية التعبير.
ومت سؤاله عن احلجب على خدمة الصوت
عبر برامج اإلنترنت مثل سكاي بي ،فأجاب

الكندري بأن وزارة االتصاالت ترى أن مثل
ه��ذه اخلدمة ستخفض من عائداتها ،وقال
إن ال� ��وزارة تعمل على تقييم ه��ذه اخلدمة
بحيث تفيد ك�لا م��ن املستهلك وال � ��وزارة .
وكمؤشر على استخدام خدمة الصوت على
اإلنترنت على نطاق واسع في الكويت ،ذكر
الكندري كيف أنه تتبع ذات مرة خط خدمة
الصوت عبر اإلنترنت الذي قاده إلى وزير
اخلارجية.
وفيما يتعلق بدور مكتب الكندري في التعامل
مع قضايا حقوق امللكية الفكرية (مثل تبادل
امللفات غير املشروعة) ،أوضح أنه يتصرف
بناء على تعليمات من وزارة اإلعالم ،وأوضح
أن��ه يتلقى رسائل من ط��ارق العجمي ،وكيل
وزارة اإلعالم لشؤون الصحافة واملطبوعات
تتعلق باملوسيقى واألف�ل�ام وم��واق��ع انتهاك
حقوق امللكية الفكرية ،وبناء على تعليمات
العجمي ،فإن الكندري يقوم بفتح حتقيقات
في مواقع حجب حقوق امللكية الفكرية.
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اإلسالم بد ً
ال من قيم الجمهورية في الضواحي الفرنسية
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كشفت دراس ��ة فرنسية ب�ع�ن��وان« :ضاحية
اجل �م �ه��وري��ة» أن« :م� �ب ��ادئ اإلس�ل��ام حتل
تدريجيا محل قيم اجلمهورية في الضواحي
الفرنسية ،التي تعاني البطالة والفقر ،ويتهم
سكانها السلطات بالتخلي عنهم».
وحت ��دث ��ت ال���دراس���ة ع ��ن «ت ��راج ��ع ارتياد
التالميذ املطاعم املدرسية بسبب قضايا
تتعلق باحلالل» ,ومعارضة املسلمني الزواج
من غير املسلم».
وت �ش �ي��ر ال���دراس���ة ال �ت��ي ت �ك��رس��ت حلركة
االض� �ط ��راب ��ات ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا الضواحي
الفرنسية في العام  2005إلى أن مفردات

أعمال الشغب استعارت الكثير من مصطلحات
اإلس�ل�ام ،م�ش��ددة ف��ي ال��وق��ت نفسه على «أن
جوهر املشكلة اجتماعي مثل إنكار احلق في
االندماج في املجتمع ،وخصوصا احلصول على
عمل» ،موضحة أنه بذلك «حتل قيم اإلسالم
محل قيم اجلمهورية التي تبدو وعدا باملساواة
مع عدم تنفيذه».
وتبني الدراسة «أن أحد أسباب الوجود القوي
لإلسالم هو أن اجلمهورية انسحبت وتخلت
عن مهماتها؛ ما أدى إلى اضطرار األشخاص
الذين شعروا بالتخلي عنهم للبحث عن هوية
أخ��رى ،واإلس�ل�ام حقق إل��ى ح��د كبير طلبهم

املرتبط بالهوية».
ووفقا للدراسة ف��إن موقع «كليشي ومون
ف �ي��رم �ي��ل» ال � ��ذي ي �خ �ض��ع أله� ��م برنامج
للتحديث في فرنسا «ما زال يشهد بطالة
مرتفعة وإخفاقا في التعليم وشبكة نقل
سيئة للغاية» ،مبينة «أن هذه املنطقة تعد
واحدة من املدن الفرنسية التي تضم نسبة
كبيرة من األجانب تصل إلى .»٪33
وتستنتج الدراسة «أن الرجوع إلى اإلسالم
تعزز وتنوعت أشكاله في الضواحي ،السيما
في ارتياد املساجد بانتظام والصيام نظاميا
م��ن قبل ال��رج��ال واح �ت��رام ق��واع��د احلالل
واحلرام بصرامة في كل جوانب احلياة».

حث وزير املالية الباكستاني شوكت تارين الواليات املتحدة على
املوافقة سريعا على تشريع يهدف إلى خلق فرص عمل ومحاربة
العنف في باكستان وأفغانستان.
وق��ال ت��اري��ن ف��ي اجتماع ملجلس ال�ت�ج��ارة واالستثمار الثنائي
رأسه مع املمثل التجاري األمريكي رون كيرك« :نريد أن نتحرك
سريعا بشأن مناطق فرص اإلعمار».
وأضاف تارين قائال« :نحتاج إلى خلق وظائف».
وجاء االجتماع في وقت تزايد فيه القلق على الوضع األمني في
باكستان الدولة املسلحة نووي ًا ،واحلليف املقرب لواشنطن في
حربها ضد القاعدة وجهود إعادة االستقرار إلى أفغانستان بعد
أن تصاعد العنف في شمال غرب باكستان ،واتسع نفوذ حركة
طالبان الباكستانية.
وطرحت التشريع اخلاص مبناطق فرص اإلعمار إدارة الرئيس
األمريكي السابق جورج بوش لكنه لم يطبق قط ،والغرض منه
إقامة مناطق خاصة في الدولتني تباع فيها السلع في الواليات
املتحدة دون دفع رسوم.
وصرح كيرك بأن هناك أغلبية متوافرة في الكوجنرس لتمرير
التشريع.
وقال كيرك« :ما نحاول القيام به هو استعادة مجتمعات صحية
وإعطاء األم��ل للناس ،ويجب أن يحدث ه��ذا من القاعدة إلى
القمة».
وجاء في بيان مشترك صدر عن االجتماع أن الدولتني ناقشتا
أيض ًا احلاجة إلى زيادة حجم التجارة بني دول جنوب آسيا في
املقام األول ،وبني املنطقة ودول آسيا الوسطى.
وتطرقت احملادثات أيضا إلى برنامج اخلصخصة الباكستاني.

الهيئة العالمية للتعريف بالرسول
بالرياض تدين تصريحات نقيب المحامين
األردنيين المسيئة للرسول [

أك��دت الهيئة العاملية للتعريف
ب ��ال ��رس ��ول [ ون� �ص ��رت ��ه ،أن
ال�ت�ص��ري�ح��ات امل�ن�س��وب��ة لنقيب
احمل � ��ام �ي��ن ب� � � � � ��األردن «م � � ��ازن
ارش �ي��دات» تعد إس��اءة مباشرة
للنبى [ ب��ل إن ف�ي�ه��ا تهويناً
ص��ري �ح �اً وم� �ب ��اش ��راً م ��ن مقام
النبوة.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها،
أن األمانة العامة للهيئة تابعت ما
صدر مؤخراً عن نقيب احملامني
باألردن؛ حيث قال فى لقاء حواري
ت�ل�ف��زي��ون��ى إلح ��دى الفضائيات
األردن � �ي� ��ة« :إن امل �ش �ك �ل��ة فيمن
يجلس على كرسى القضاء ،وإذا
رجعنا إلى مجلة األحكام العدلية
سنجد  40صفة للقاضي ،وهذه
الشروط ميكن أال تكون موجودة
بالنبى محمد»!!
ودع � ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ارش � �ي� ��دات أن
ي��ب��ادر بتصحيح خ�ط�ئ��ه بشكل
صريح ومباشر ،ب��إع�لان التوبة
واالستغفار وإعالن اعتقاده بكمال
النبي [ واعتذاره الصريح عن
هذه اإلساءة غير املس ّوغة ،مؤكدة
أن سيدنا محمدا عليه الصالة

وال �س�لام ،أج� � ّل وأش ��رف وأعلم
من مقارنته بأشخاص أو قضاة
تتحقق فيهم تلك الشروط أو ال
تتحقق ،فقد شرفه الله بالنبوة
وم َّيزه بالعصمة.
ون ّوهت الهيئة باملوقف السريع
واحل ��ازم ال��ذي ص��در ع��ن دائرة
اإلف� �ت ��اء ال��ع��ام ب� � ��األردن؛ حيث
صدر عنها بيان كرمي فى وجوب
تعظيم مقام النبي [ ،وتضمن
ت��وض�ي�ح��ات م�ه�م��ة ينبغي على
اجلميع فهم مضامينها والعمل
بها.
يذكر أن الهيئة العاملية للتعريف
بالرسول [ ونصرته مؤسسة
إسالمية عاملية تعريف ّية تهدف
إل��ى التعريف ب��ال��رس��ول محمد
[ ،وت �ق��دمي س�ي��رت��ه وأخالقه
وإجن� ��ازات� ��ه إل���ى ال� �ن ��اس كافة،
ب� �ص ��ورة واض� �ح ��ة ق��ائ �م��ة على
احل� �ق ��ائ ��ق امل ��وث� �ق ��ة ،واألرق � � ��ام
احملددة ،واحلوار الهادف.
وهى إحدى الهيئات املستقلة ذات
الشخصية االعتبارية املنبثقة عن
رابطة العالم اإلسالمي ،ومقرها
مدينة الرياض.
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باكستان تطلب من أمريكا
تعجيل المساعدات
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حوار
عطية أبو نواس أراني (مدير كلية مينداناو احلديثة بالفلبني) في حوار مع «الفرقان»:

جعلنا شعارها :نحو بناء مستقبل أفضل
لجيل أمثل في الفلبين
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أكد األستاذ /عطية أبو نواس أراني (مدير كلية (مينداناو) احلديثة بالفلبني) أن كلية (مينداناو)
احلديثة بالفلبني ،مت تسميتها نسبة إلى (مينداناو) وهو اجلزء اجلنوبي للفلبني ،ومعظم املسلمني
يسكنون فيه .وأشار إلى أنها تأسست لتجمع العلوم الشرعية والعصرية والتطبييقية وتضم العديد من
الكليات ومعترف بها من قبل احلكومة الفلبينية ،مشير ًا إلى أنها تعمل حتت شعار « :نحو بناء مستقبل
أفضل جلليل أمثل في الفلبني».
وقال في حوار مع «الفرقان» :إن هناك خطة تنموية واستثمارية يصرف ريعها في هذه الكلية ،وذلك
لضمان استمراية عطاء هذا الصرح العلمي ،وفي امليزانية التشغيلية ،مثل :املزارع الوقفية ،واملجمع
التجاري الوقفي ،و(سوبر ماركت) ،وكلها في انتظار من ميولها.

42

> في البداية نود أن نعرف متى تأسست
اجلامعة؟
< مت تأسيسها عام  ،2007وقد حضر حفل
انطالقها س �ع��ادة سفير جمهورية الفلبني
لدى دولة الكويت سابقا الدكتور /سوكارنو
تاجنول.
فكرة التأسيس
> كيف كانت فكرة تأسيسها؟
< رأى الطلبة الدارسون في الكويت (املعهد
ال��دي�ن��ي – الهيئة ال �ع��ام للتعليم التطبيقي
والتدريب – جامعة الكويت) من أبناء الفلبني
ض��رورة تأسيس تعليم جامعي ،ليلبي حاجة
إخوانهم في الفلبني ،ولتوفير املهن ومصدر
املعيشة لهم ،والسيما أن أغلب أبناء املسلمني
من الطبقة احملتاجة؛ لذا تنادوا بترجمة هذه
الفكرة إل��ى ال��واق��ع امللموس ،وساندهم في
ذلك إخوانهم الدارسون في اململكة العربية
السعودية.
وبعد ذلك عرضنا الفكرة على األكادمييني من
الفلبني ومن الكويت ،ففي الفلبني مت عرضها
ع�ل��ى س �ع��ادة ال��دك �ت��ور /س��وك��ارن��و تاجنول،
فرحب بهذه الفكرة ،وأبدى استعداده للتعاون
معنا ف��ي جناحها .وف��ي الكويت ذهبنا إلى

عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة الكويت السلبق سعادة /أ.د .محمد
السيد عبد الرزاق الطبطبائي ،وعرضنا له
الفكرة ،وقد وجدنا منه االهتمام والتشجيع،
جزاهم الله خيرا.
ثم زرن��ا فضيلة الشيخ /أ.د .عجيل جاسم
ال�ن�ش�م��ي وع��رض �ن��ا ع�ل��ى فضيلته الفكرة،
وفعال منحنا تزكيته لنا ،وشجع املتبرعني
على التبرع في بناء هذه الكلية.
ثم عرضنا املوضوع على شيخنا الدكتور/
بسام الشطي حفظه الله ،وقد رحب بالفكرة،
وأعطانا تزكية لبناء هذه الكلية.
وغ �ي��ره��م م��ن أص �ح��اب ال�ف�ض�ي�ل��ة العلماء
واملشايخ.
احملسن الكبير
> كيف حصلتم على البناء؟

هناك خطة تنموية
واستثمارية يصرف ريعها
في هذه الكلية وكلها في
انتظار من ميولها

< بعد أن حصلنا على التشجيع والتأييد
وال�ت��زك�ي��ة م��ن أص �ح��اب الفضيلة العلماء،
والدعاة املخلصني ،اتصلنا بأحد احملسنني
ال��ذي كنا نعرفه منذ أي��ام دراستنا باملعهد
الديني ،وأخبرناه بحاجتنا إلى املساعدة لبناء
ه��ذه الكلية .وبعد أن سمع احملسن الكبير
هذه الفكرة ،فقد أجابنا ،وقال :سنبدأ ببناء
مسجد الرحمة ،في مقر الكلية ،وفعال بدأ
البناء ع��ام 2008م ،ومت��ت الصالة في هذا
املسجد غرة شهر رمضان 1430ه �ـ ،ويتسع
أللف مصل.
وبعد أن رأى حماسنا ،بدؤوا ببناء الكليات.
> ما املباني التي مت بناؤها؟
• مسجد الرحمة.
• مبنى احلاسوب اآللي.
• مبنى إدارة الفنادق واملطاعم.
• مبنى الرعاية الصحية.
• مبنى الشريعة والدراسات اإلسالمية.
• وح��دات سكنية للمدرسني عددها ( ) 10
وحدات سكنية.
• سكن الطالبات ،العدد ( .) 2
• مبنى إدارة الكلية.
• كافتيريا.

أسسنا نادي الفتية
بهدف االهتمام بالشباب،
وتثقيفهم وتعليمهم أمور
دينهم ،وكذلك مت تأسيس
نادي النساء
والتطبيقية ،فله أن يتقدم للعمل في اخلارج.
ل��ذا فإننا نخطط لفتح مكتب العمالة في
الفلبني ،لنتعامل مع الشركات واألفراد الذين
يرغبون للحصول على العمالة من الفلبني.
وأنتهز هذه الفرصة ألنادي إخواني أصحاب
الشركات للتعاون معنا ،واالتصال بنا في حالة
رغبتهم في استقدام أصحاب املهن.
 3فروع
> هل هناك فروع لكم في الفلبني؟
< ن�ع��م لكلية ال�ش��ري�ع��ة ف�ق��ط ،وأم ��ا غيرها
فإلى اآلن لم نستطع فتح الفروع؛ لعدم وجود
إمكانات مادية.
فكلية الشريعة لها ثالثة ف��روع ( :في مركز
عائلة الكفيف مبنطقة ب��اري��را – ف��ي مركز
نورية اجلبري -رحمها الله -مبنطقة سلطان
مسطورا – في منطقة توجناوان ).
> ما طريقة التدريس بكلية الشريعة؟
< أوال :التعليم امل�ب��اش��ر م��ن األس��ات��ذة في
الفلبني.
ث��ان �ي��ا :ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ب �ع��د ع��ن ط��ري��ق بعض

تأسست لتجمع العلوم
الشرعية والعصرية
والتطبييقية وتضم
العديد من الكليات
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االفتتاح
> متى مت افتتاح مقر الكلية؟
< في  9يوليو 2011م ،مت حفل افتتاح مقر
الكلية مبنطقة لباجنان محافظة زامبواجنا
اجلنوبي.
وقد حضر احلفل عدد من الشخصيات في
الفلبني ،أمثال ( :مدير الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب ف��رع احملافظة - .كما
أرس�ل��ت وزي ��رة ش��ؤون املسلمني ممثال عنها
حلضور هذا احلفل  -كما حضر ممثل امللحق
الديني لسفارة اململكة العربية السعودية لدى
الفلبني) وغيرهم.
> ما التخصصات املوجودة في الكلية؟
< ك�م��ا ق�ل��ت س��اب �ق��ا ( :احل��اس��وب اآلل ��ي –
إدارة الفنادق واملطاعم – الرعاية الصحية
– الشريعة ) ف�ض� ً
لا ع��ن امل��درس��ة الشاملة
االبتدائية باللغة العربية واإلجنليزية ،ومدرسة
حتفيظ القرآن الكرمي.
علما بأن منهج كلية الشريعة مأخوذ من منهج
كلية الشريعة بجامعة الكويت.
> ه��ل التخصصات معترف بها م��ن قبل
احلكومة الفلبينية؟
< نعم ،التخصصات التطبيقية معترف بها
من قبل باحلكومة الفلبينية ،وكذلك املدرسة
الشاملة ،أما الشريعة فنحن في صدد إعداد
جميع األوراق.
> ما اخلدمات التي تقدمونها للطلبة؟
• توفير السكن برسوم رمزية فقط.
• توفير املواصالت برسوم منخفضة.
• توفير مقاعد مجانية للمحتاجني ،والفقراء.
> من أين حتصلون على هذه املنحة؟
• من احلكومة الفلبينية ،فإنها تقدم لنا عددا
من املقاعد على حسابها.
• م��ن احملسنني ال�ك��رام ب��دول��ة الكويت ،وقد
حصلنا منذ البداية إلى اآلن على عدد 150
طالبا على حساب أهل اخلير من دولة الكويت،
جزاهم الله خيرا.
> أين يعمل الطالب بعد تخرجه؟
< أوال :شهادتنا معترف بها من قبل احلكومة
الفلبينية ،فله أن يتقدم للعمل في قطاعات
احلكومة أو اخلاصة.
ث��ان �ي��ا :األي� ��دي ال�ع��ام�ل��ة الفلبينية مرغوبة
ف��ي اخل���ارج والس�ي�م��ا التخصصات املهنية

كلية مينداناو احلديثة
بالفلبني مت تسميتها نسبة
إلى مينداناو وهو اجلزء
اجلنوبي للفلبني ،ومعظم
املسلمني يسكنون فيه

األكادمييني من الكويت ،وكان فضيلة الشيخ/
د .بسام الشطي  -حفظه الله  -يدرس في
الكلية.
> هل اكتمل بناء الكلية؟
< أك �ث��ر امل �ب��ان��ي ف �ق��ط ،وه �ن��اك م �ب��ان نحن
بحاجة إليها ،مثل ( :مكتبة الكلية – قاعة
متعددة األغراض – فصول دراسية للمراحل
االبتدائية والثانوية – مركز التدريب املهني –
بيت الضيافة ).
نادي الفتية
> هل لكم أنشطة دعوية؟
< نعم ،بفضل الله تعالى مت تأسيس :نادي
الفتية بهدف االهتمام بالشباب ،وتثقيفهم،
وتعليمهم أمور دينهم ،وكذلك مت تأسيس نادي
النساء لألهداف نفسها ،وفي الشهر الفضيل
شارك في الدورة الرمضانية للنساء أكثر من
 150امرأة.
> هل لكم مشاريع استثمارية؟
< نعم ،هناك خطة تنموية واستثمارية يصرف
ريعها في هذه الكلية؛ وذلك لضمان استمراية
ع�ط��اء ه��ذا ال �ص��رح العلمي ،وف��ي امليزانية
التشغيلية ،م�ث��ل :امل ��زارع الوقفية ،واملجمع
التجاري الوقفي ،وسوبر ماركت ،وكلها في
انتظار من ميولها.
كلمة أخيرة
> هل من كلمة أخيرة؟
< أوال :أشكر القائمني على مجلة الفرقان،
وأيضا أشكر جلنة جنوب شرق آسيا بجمعية
إحياء التراث اإلسالمي على مواصلة دعمهم
لهذه الكلية.
ك �م��ا أت��وج��ه ب��ال�ش�ك��ر إل ��ى ال�ه�ي�ئ��ة اخليرية
اإلسالمية العاملية وإلى جلنة آسيا التابعة لها
على دعمهم لنا.
كما أدعو املولى عز وجل أن يوفق جميع من
ساند هذه الكلية ،وتبرعوا بأموالهم وأوقاتهم
وأفكارهم لصالح هذه املؤسسة التعليمية ،وأن
تكون هذه األعمال في ميزان حسناتهم يوم
الدين.
وأن�ت�ه��ز ه��ذه ال�ف��رص��ة ألط�ل��ب م��ن احملسنني
الكرام مواصلة دعمهم ملشاريعنا ،ودعم هذه
الكلية الفتية ،واإلسهام في تكملة بنائها ،كما
أدعوهم لزيارتنا في جنوب الفلبني ،وشكرا
لكم جميعا.
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احلـــج

مختصر أعمال

احلـــــج

وبعـض أهم
أحكامه

الفرق ��ان  19 - 652ذو القع ��دة 1432ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/10/17 -م

وليد دويدار
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احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على من
بعثه الله رحمة للعاملني ،وعلى آل��ه وصحبه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
{و َأ ِّذ ْن ِفي
فقد قال الله تعالى في كتابه احلكيمَ :
وك ِر َج اً
اس ِبالحْ َ ِّج َي ْأ ُت َ
ال َو َع َلى ُك ِّل َ
ام ٍر َي ْأ ِتنيَ
ض ِ
النَّ ِ
يق} (احل��ج  ، )27 :وق��ال سبحانه:
ِم� ْ
�ن ُك� ِّ�ل َف� ٍّ�ج َع ِم ٍ
ُ
م ِاتي ِل َّل ِه َر ِّب
{ق� ْ
صلاَ ِتي َو ُن ُس ِكي َو َم ْح َي َ
اي َو مَ َ
�ل ِإ َّن َ
يك َل ُه َو ِب َذ ِل َ
ال َْعالمَ ِ نيَ لاَ َش ِر َ
ك ُأ ِم ْر ُت َو َأ َنا َأ َّو ُل المْ ُ ْس ِل ِمنيَ }
(األنعام  )163 ، 162 :فحج النبي [ في جمع غفير
ً
ممتثال ألمر الله بأداء فريضة احلج،
من أصحابه
قاصد ًا إع�لان التوحيد ومخالفته أله��ل الشرك
وعبدة األوث���ان ،وق��د ق��ال الله تعالى يحثنا على
االقتداء بهَ :
�ول ال َّل ِه ُأ ْس َو ٌة
{ل َق ْد َك� َ
�ان َل ُك ْم ِفي َر ُس� ِ
ان َي ْر ُجو ال َّل َه َوال َْي ْو َم آْ
ال ِخ َر َو َذ َك َر ال َّل َه
َح َسنَ ٌة لمِ َ ْن َك َ
يرا} (األحزاب  ،)21 :فمن أراد أن يكون على وفق
َك ِث ً
ه��دى النبي [ ووف��ق ما نقل عنه أصحابه رضي
الله عنهم ،فليعلم أن احلج ثالثة أنواع ،وهي:

التمتع ،والقران ،واإلفراد ،وخيرها التمتع،
كما أن أعمال احلج تتلخص في اآلتي:
 -1أن يحرم احل��اج م��ن امل�ي�ق��ات ،ويقول
املتمتع« :لبيك اللهم عمرة» ،ويقول القارن:
«لبيك اللهم عمرة وحجاً» ،ويقول املفرد:
«لبيك اللهم حجاً» ،ثم يلبون.
 -2أم��ا املتمتع فيطوف للعمرة ويسعى
يقصر ويتحلل من اإلحرام ،وأما
ويحلق أو ّ
القارن واملفرد فيطوفان للقدوم ،ويسعون
للحج إن أرادا ت�ق��دمي ال�س�ع��ي ،ويبقيان
باإلحرام حتى يوم الثامن من ذي احلجة.
 -3ف��إذا كان يوم التروية (الثامن من ذي
احلجة) أحرم املتمتع باحلج قائ ً
ال« :لبيك
اللهم حجاً» ،ثم يذهب احلجاج إلى منى،
فيصلون الظهر والعصر واملغرب والعشاء

قصراً من غير جمع.
 -4ث��م ي�ص�ل��ون ف�ج��ر ال �ي��وم ال �ت��اس��ع من
ذي احل �ج��ة مب �ن��ى ،وي�ت��وج�ه��ون إل��ى جبل
((ع��رف��ة)) بعد ط�ل��وع الشمس ،ويصلون
ب��ه الظهر والعصر ق�ص��راً وجمع تقدمي،
وي��ذك��رون الله ويدعونه ويتضرعون إليه
حتى غ ��روب ال�ش�م��س ،ث��م يتوجهون إلى
مزدلفة ملبني فيصلون بها املغرب والعشاء
قصراً وجمعاً ،ويبيتون.
 -5ف��إذا ك��ان ال�ي��وم العاشر (ي��وم النحر)
ي�ص�ل��ون ال�ف�ج��ر وي��أت��ون امل�ش�ع��ر احلرام
–إن تيسر ذل��ك -ويكبرون ويهللون حتى
اإلسفار ،ثم يتوجهون إلى منى ويلتقطون
س �ب��ع ح �ص �ي��ات م��ن ال �ط��ري��ق أو م��ن أي
مكان.

 -6ثم يرمون جمرة العقبة (الكبرى) بسبع
حصيات ،ويكبرون مع كل حصاة يرمونها،
ويذبح الهدي -وهو واجب في حق املتمتع
والقارن.
 -7ث��م يحلق احل ��اج أو ي�ق�ص��ر ،واحللق
للرجال أفضل.
 -8ويطوفون طواف اإلفاضة.
 -9ويسعى املتمتع سعي احلج ،ويسعى من
لم يسع سعي احلج للقارن أو املفرد.
 -10ويبيتون مبنى.
 -11وفي اليوم التالي ( 11من ذي احلجة)
يرمون اجلمرات الثالث ويكبرون مع كل
ح�ص��اة اب �ت��دا ًء بالصغرى ويقفون بعدها
متجهني للقبلة م��ع ال��دع��اء إن تيسر ،ثم
الوسطى ويقفون بعدها للدعاء ،وأخيراً
الكبرى وال يقفون بعدها ،ويبيتون هذه
الليلة مبنى.
 -12وفي اليوم الثاني عشر ترمى اجلمرات
كما في احلادي عشر ،ويخرج املتعجل من
منى قبل غروب الشمس ،ويطوف طواف
ال ��وداع عند السفر ،ويبيت ف��ي منى من
بقي.
 -13وفي اليوم الثالث عشر يرمي املتأخر
اجلمرات كما فعل في اليومني السابقني،
ويطوف طواف الوداع عند السفر ،ويسقط
طواف الوداع عن احلائض والنفساء.
وهنا جملة من أهم األحكام التي
تتعلق باحلج:
( )1احلج كغيره من العبادات ال يقبله الله
حتى ي�ك��ون خ��ال�ص�اً ل��ه سبحانه وتعالى،
وعلى سنة النبي [.

الفرق ��ان  19 - 652ذو القع ��دة 1432ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/10/17 -م

من األخطاء :المزاحمة
التي تؤذي المسلمين،
واستالم أركان الكعبة كلها
أو التمسح بها ،والدعاء
الجماعي ،والتلبية الجماعية

( )2ال تسافر املرأة بغير محرم.
( )3ال ي�ص��ح احل ��ج ع�ن��د ف ��وات أحد
أركانه ،وهي :اإلحرام ،والوقوف بعرفة،
وطواف اإلفاضة ،وسعي احلج وهو رأي
اجلمهور.
ً
( )4من ترك واجبا من واجبات احلج
ج��اه� ً
لا أو ن��اس �ي �اً أو م�ت�ع�م��داً فعليه
دم ،وواج�ب��ات احل��ج ه��ي :اإلح��رام من
امليقات للقارن واملفرد وإح��رام العمرة
من امليقات للمتمتع ،وال��وق��وف بعرفة
إلى الليل ،واملبيت مبزدلفة إلى نصف
الليل ،واملبيت مبـنى ،ورمي جمرة العقبة
األولى يوم النحر وبقية األيام التشريق،
وذبح الهـدي للمتمتع والقارن ،واحللق
أو التقصير ،وطواف الوداع.
( )5وال يكون الرمل في الطواف إال في
األشواط الثالثة األولى.
( )6وال ي �ض �ط �ب��ع احل � � ��اج إال في
الطواف.
( )7ومن األخطاء :املزاحمة التي تؤذي
املسلمني ،واستالم أركان الكعبة كلها أو
التمسح بها ،والدعاء اجلماعي ،والتلبية
اجلماعية ،وع��دم تعميم ال��رأس عند
التقصير واالكتفاء بأخذ جزء بسيط
من الشعر من أي ناحية في الرأس،
والوقوف خارج حدود عرفة ،والتوكيل
مع القدرة في الرمي.
( )8اإلنابة في احلج جائزة ملن حج عن
نفسه.
( )9يجوز أن تنوب امل��رأة عن الرجل،
كما يجوز للرجل أن ينوب عن املرأة.
( )10احلج مدرسة يتعلم فيها املسلم
البذل والعطاء والصبر ،والتضرع إلى
الله ،ويتذكر فيها اآلخرة وما فيها من
حشر ونشر ،ووقوف بني يدي ربه.
ه��ذا م��ا ي�س��ر ال�ل��ه جمعه ع�ل��ى سبيل
االختصار ،أسأل الله تعالى أن يتقبل
م�ن��ا وم �ن �ك��م ،وص� � ِّل ال�ل�ه��م ع�ل��ى نبينا
محمد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

45

همسة
تصحيحية

الهجوم على السلفيين ..لماذا؟
د .بس ــام الشـطـي

هجوم منظم من قبل املستشرقني والليبراليني والعلمانيني
والباطنيني وغيرهم على السلفية ،التي تدعو إلى العودة
واالستمساك بكتاب الله عز وجل والسنة احملمدية على
فهم السلف الصالح  -رضي الله عنهم  -وقواعدها في
ذلك التوحيد وهو إف��راد الله بالعبادة واالتباع للنبي [
والتزكية للنفس البشرية ووحدة املسلمني على هذه األصول
الثالث ،واألمر املعروف والنهي عن املنكر ،وهذا ليس حكرا
وحصرا على فئة معينة أو جماعة ،بل لكل املسلمني.
أعتقد أن هذا الهجوم جاء من أسباب عدة منها:
 الصراع بني احلق والباطل إلى قيام الساعة ،كما قال تعالى:{واليزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا}.
 وملا قال ورقة بن نوفل للنبي[« :ما جاء أحد بالذي جئت بهإال عودي».
 ليصدوا الناس عن هذا املنهج ويحاولون تشويهه ،والسيما أنالسلفية ثابتة وصادقة ومخلصة ولها تأصيل ،وهي قائمة على
الوالء بني أتباعها ،كما قال تعالى{ :ليصدوا عن سبيل الله}.
 ألن بعضهم أعطى مس ّوغات من خ�لال تصرفات حمقاءومخالفة للشرع؛ كاالعتداء على أماكن العبادة وعلى الناس
في األسواق واالعتداء على املخالفني ،ورغم أنها تصرفات
لم يوافق عليها أحد إال أنهم استفادوا منها إعالمياً.
 ألنهم يرون أن اخلالف مع األعداء قائم على العقيدةوليس ملصالح دنيوية؛ فمثال لو حلت مشكلة فلسطني
احملتلة ال ينتهي العداء؛ ألن دينهم مخالف.
 وألن لهم تأثيراً كبيراً على استقطاب اآلخرين؛فمثال وضعوا مرشدين في السجون الغربية ،فإذا
بهم يدخلون في دين الله أفواجا ،وتأثر األوروبيون
بنسب كبيرة ،فهذا أزعجهم فأعلنوا احلرب.
أساليبهم ف��ي ذل��ك :اإلع�ل�ام واس�ت�غ�لال بعض
ال�ص��ور وال��زي��ادة عليها حتى تخرج بأسلوب
ت�ن�ف�ي��ري م �ش��وه ،ك �م��ا اس �ت �خ��دم��وا أسلوب
الشبهات وطرحها ،واستخدموا املبغضني
للدعوة السلفية م��ن ال�ف��رق الباطنية

وإن�ش��اء قنوات إعالمية وفتح جبهات للتراشق الكالمي ،ومت
دعمهم باألموال لعقد مؤمترات وطباعة كتب ،والتحريش بينهم
وبني والة األمر ،ومحاولة تشويه جمعياتهم اخليرية وأنشطتهم
الدينية ومضايقتهم ف��ي امل��ط��ارات ،وأخ �ي��راً ق��ام املسؤولون
الغربيون في دول الثورات ،وقالوا :إذا اخترمت السلفيني فسنقطع
عنكم املعونات ،وسيكون هناك حصار دول��ي وع��دم االعتراف
الدبلوماسي والسياسي بكم ،وقاموا بدعم مالي كبير للمرشحني
الليبراليني علنا.
عالج ذلك:
بيان الدعوة السلفية من خالل اإلعالم ،وأال نقارن أنفسنا بتلك
ال��دول ،قال تعالى{ :إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا
عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون}،
وعزاؤنا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ،وتكفل
سبحانه بنصر املؤمنني{ :وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن
كنتم مؤمنني}.
 التواصل مع والة األمر والسفراء في الداخل واخلارج دون كلل،وإنشاء القنوات الفضائية واملواقع والصحف بجميع اللغات.
 التعاون مع السلفيني في العالم ،وعقد مؤمترات لرصد هذهاحلرب اإلعالمية وكيفية مجابهتها مع التواصل مع القانونيني
لرفع القضايا.
 تسخير اإلمكانات وتوزيع األدوار ،والسيما في هذه املرحلة. بيان حقيقة اإلسالم في معاملة أهل الكتاب وغيرهم. بيان حقوق املرأة التي أوالها اإلسالم. أسس التعامل مع ولي األمر. االلتفاف حول العلماء. عدم إعطائهم مس ّوغات ومماسك لبعض التصرفات التييدعون السلفية ،وإنكارها والبراءة منها.
تنسب لبعض من ّ
 االنفتاح على من يريد أن يعرف السلفية؛ فالدعوةظ��اه��رة وتتعامل بشفافية وبتلوين اخلطاب
ال��دي��ن��ي ،أي جتميله ول��ي��س ت��غ��ي��ي��ره أو
ت��ب��دي��ل��ه ،ف��ف��ي احل���دي���ث« :أدعوكم
بدعاية اإلسالم».
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