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املبارك  احلج  موسم  تعالى  الله  بحمد  األيــام  هذه  علينا  يهل 
بعد عام حافل باألحداث اجلسيمة؛حيث حدث فيه تغيرات 
جذرية في العالم العربي واإلسالمي وإضطرابات وقتل ودمار 
وسقوط أنظمة سلطوية جثمت على صدر هذه األمة عقودا 
الــوراء، وقد  إلى  ثقيلة، ودمــرت كل خير فيها وأرجعت بالدنا 
التي  الثورات والتغيرات على أيدي الشعوب  كانت جميع تلك 
نزلت إلى الشوارع وفرضت التغيير ولم تأت من اخلارج أو بسبب 

انقالبات عسكرية، كما حدث في منتصف القرن املاضي.
ال ميكننا احلكم على تلك التغيرات بالنجاح أو بالفشل، حيث 
ما زال الطريق طويال وأمام تلك الشعوب حتديات كثيرة نسأل 
أمــَر رشــِد يعز  الله تعالى أن يلطف بهذه األمــة، وأن يهيئ لها 

فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته.
ومنته-  تعالى  الله  بفضل  واضحة-  مؤشرات  هنالك  أن  شك  ال 
الــثــورات وهــي مصر وتونس  الــتــي حــدثــت فيها  الـــدول  أن  على 
كبيرًا  متنفسا  اإلســالمــيــة  الــدعــوات  فيها  وجـــدت  قــد  وليبيا 
وحريات بعد عهود الظلم واالضطهاد والقهر التي واجهتها في 
ظل األنظمة القمعية التي حكمت شعوبها باحلديد والنار، وقد 
الحظنا االجتاه الشعبي نحو انتخاب املرشحن الذين يرفعون 
اإلسالمية،  الشريعة  بتطبيق  ويــنــادون  اإلسالمية  الشعارات 
أعداد قليلة  والعلمانية في  القومية  الدعوات  انحصرت  بينما 
العالم  أن هــذا هــو األمـــر الطبيعي فــي  املــؤيــديــن، وال شــك  مــن 
اإلسالم  بغير  ترضى  ال  املسلمة  الشعوب  فغالبية  اإلســالمــي، 
شريعة ومنهاجا، وقد استمعنا خلطاب رئيس املجلس االنتقالي 
لله  ساجدا  خر  الــذي  أيــام،  قبل  عبداجلليل  مصطفى  الليبي 
تعالى شكرا وعرفانا، ثم صرح بأن ليبيا اجلديدة ستقوم على 

الشريعة اإلسالمية، وأنه سيمنع البنوك الربوية وهكذا.
اإلسالمية  األحــزاب  من  العديد  تأسس  فقد  مصر  في  أما 
اإلخوة  وقــام  البرملانية،  االنتخابات  خلوض  تستعد  التي 

مرة  ألول  االنتخابات  خلوض  حزبهم  بتأسيس  السلفيون 
في تاريخهم الطويل.

أما في تونس فقد أسفرت انتخابات املجلس التأسيسي عن فوز 
ساحق حلزب النهضة التونسي بقيادة راشد الغنوشي الذي كان 
محظورا في عهد زين العابدين، وتنافست األحزاب على املشاركة 
معه في تشكيل احلكومة، لكن البد من تنبيه القائمن على ذلك 
ليس  لتقدميها  حاليا  يسعى  التي  التنازالت  سلسلة  بأن  احلزب 
محاولة  مثل  الكثيرين  تعاطف  تفقده  إنها  بل  يسّوغها  ما  لها 
االندماج أو التعاون مع األحزاب العلمانية، ووضع امرأة متبرجة 
على رأس احلزب أو غيرها من التنازالت، وإذا كان حزب النهضة 
يرى بأن مثل تلك التنازالت تكسبه شعبية أكبر وتزيد من حجم 
أصواته االنتخابية فإن هذا املنهج يعد مخالفة صريحة للمنهج 
للوسيلة، ويرفض  الغاية مبررة  أن تكون  الذي يرفض  اإلسالمي 
التنازل عــن املنهج األصــيــل مــن أجــل إرضـــاء الــنــاس، ومــن يدرس 
سيرة الرسول ] يدرك أن متيز منهج الدعاة إلى الله عن املناهج 
األخرى هو شرط في جناح الدعوة، كما قال تعالى: }وال تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم 

ال تنصرون{، وقال: }ودوا لو تدهن فيدهنون{.
إلى حتقيق األهــداف، وليس  للوصول  إن االنتخابات وسيلة 
احلق  على  الثبات  أهمية  بقدر  الــنــاس  رضــا  تكسب  أن  املهم 

وتوصيل الرسالة التي ارتضاها الله تعالى للعاملن.
الله تعالى قد وعد بأن يتم نوره وينشر دينه في جميع  إن 
بلدان العالم بعز عزيز أو بذل ذليل، وما على الدعاة إلى الله 
تعالى إال أن ينصروا الله تعالى لكي ينصرهم ويثبت أقدامهم: 
}وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم 
في األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني 

ال يشركون بي شيئا{.
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< م������اذا ت���ق���ول���ون ف��ي��م��ن ي���ه���ب األع���م���ال 
والعمرة  واحل��ج  القرآن،  كقراءة  الصاحلة، 
عمن توفي وهو تارك للصالة، وفي الغالب 
ي��ك��ون ه���ذا امل��ت��وف��ى ج��اه��اًل وغ��ي��ر متعلم؟ 

أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 
ت��ارك الصالة ال يحج عنه، وال يتصدق عنه؛   <
ألنه كافر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي ]: 
الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة »  »بني 
رواه مسلم في صحيحه، وقوله ]: »العهد الذي 
بيننا وبينهم الصالة؛ فمن تركها فقد كفر » رواه 

اإلمام أحمد، وأصحاب السنن بإسناد صحيح. 
أما القراءة عن الغير فال تشرع ، ال عن احلي وال عن 
النبي ]:  قال  وقد   ، ذلك  على  الدليل  لعدم  ؛  امليت 
»من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد »أخرجه مسلم 
في صحيحه ، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في 
الصحيحني بلفظ: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

منه فهو رد » ، ومعنى فهو رد: أي فهو مردود. 
الله  الصحابة رضي  عن  وال  النبي ]  عن  يثبت  ولم 
عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن ووهبوا ثوابه حلي 

وال ميت . والله ولي التوفيق.

< بالنسبة ملن أدى فريضة احلج وتيسر له أن 
يحج م��رة أخ��رى ه��ل يجوز ل��ه ب��داًل م��ن احلج 
للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات احلج 
للمرة  احل��ج  إن  حيث   ، املسلمن  للمجاهدين 
الثانية تطوع ، والتبرع للجهاد فرض ؟ أفيدونا 

جزاكم الله عن املسلمن خير اجلزاء.
> من حج الفريضة فاألفضل له أن يتبرع بنفقة احلج 
الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي ] ملا 
بالله ورسوله«،  »إمي��ان  العمل أفضل؟ قال:  سئل: أي 

متفق على  مبرور«  »ح��ج   : ق��ال  أي؟،  ثم  السائل:  ق��ال 
صحته. 

فجعل احلج بعد اجلهاد ، واملراد به حج النافلة ؛ ألن 
احلج املفروض ركن من أركان اإلسالم مع االستطاعة 
، وفي الصحيحني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: »من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير 
فقد غزا« وال شك أن املجاهدين في سبيل الله في أشد 
احلاجة إلى املساعدة املادية، والنفقة فيهم أفضل من 

النفقة في التطوع للحديثني املذكورين وغيرهما. 

وكفيها  وج��ه��ه��ا  ت��غ��ط��ي  أن  ل��ل��م��رأة  ي��ج��وز  ه���ل   >
ل��ل��ع��م��رة وهي  أو  للحج  ت��ذه��ب  ع��ن��دم��ا  ب��ق��ف��ازي��ن 
حرية  أعطاها  وليها  إن  بل  مكرهة  ليست  بذلك 
أفيدونا  وجهها؟  تغطي  أو  تكشف  أن  بن  اخليار 

جزاكم الله خيرًا . 
> املرأة في اإلحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب 
؛  اليدين  القفازين في  تلبس  أن  لها  وليس  بالبرقع  أو 
فقال  ذل��ك  عن  نهى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ألن 
عليه الصالة والسالم في احلديث الصحيح فيما يلبس 
)رواه  القفازين«  تلبس  وال  امل��رأة  تنتقب  »وال   : احمل��رم 
البخاري( يعني في اإلحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها 

بغير ذلك من خمار ونحوه جللبابها أو عباءتها أو نحو 
ذلك ، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها ال تلبسه 
احملرمة ال في العمرة وال في احلج، قالت عائشة رضي 
الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها 
من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، فاملرأة 
بخمار  تغطي وجهها  رجال  منها  إذا قرب  تفعل هكذا 
ونحوه، ال بنقاب مصنوع للوجه وال تغطي يديها بقفازين 
ولكن بغيرهما ، وهكذا الرجل احملرم ال يغطي وجهه 
يديه  يغطي  ولكن  ونحوها،  بالعمامة  رأس��ه  يغطي  وال 
بغير قفازين عند احلاجة ، فلو غطى يديه بالرداء أو 

باإلزار أو بشيء آخر فال بأس بذلك ، واملرأة كذلك.

تارك الصالة ال يحج عنه

األفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة 
حج التطوع في سبيل اهلل.

حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها

من فتاوى 
سماحة
 الشيخ 

عبدالعزيز 
ابن باز 

رحمه اهلل

فتاوى 
الفرقان
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حكم من لم يطف طواف اإلفاضة ورجع 
إلى بالده وجامع أهله

< رجل لم يطف طواف اإلفاضة ورجع 
إلى بالده وجامع أهله فماذا عليه؟ 

> عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه 
ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يرجع 
ويطوف طواف اإلفاضة، وهذا خطأ عظيم 

عليه التوبة إلى الله واالستغفار والرجوع إلى 
مكة لطواف اإلفاضة ، وعليه دم يذبح في 
مكة؛ ألن إتيانه زوجته قبل طواف اإلفاضة 
ال يجوز وفيه دم ، والصواب أنه يكفيه رأس 

من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 

حدود  خ���ارج  احل���اج  وق���ف  إذا   >
عرفة –قريبًا منها – حتى غربت 
ال��ش��م��س ث���م ان���ص���رف ف��م��ا حكم 

حجه ؟ 
لم يقف احل��اج في عرفة في  إذا   <
وقت الوقوف فال حج له ؛ لقول النبي 
اإلمام  )رواه   « ع��رف��ة  »احل���ج   :  [
بليل قبل  أحمد( ، فمن أدرك عرفة 

أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج. 
وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم 
عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر 
هذا هو املجمع عليه بني أهل العلم. 

ال��زوال ففيه خالف بني  أما ما قبل 
أهل العلم، واألكثرون على أنه ال يجزئ 
الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال وال 
في الليل، ومن وقف نهاراً بعد الزوال 
أو لياًل أجزأه ذلك، واألفضل أن يقف 
نهاراً بعد صالة الظهر والعصر جمع 
تقدمي إلى غروب الشمس ، وال يجوز 
الغروب  قبل  االنصراف 
ملن وقف نهاراً فإن فعل 
عند  دم  ف��ع��ل��ي��ه  ذل����ك 
أكثر أهل العلم ؛ لكونه 
وهو   ، واج���ب���اً  ت����رك 
الوقوف  ف��ي  اجل��م��ع 
بني الليل والنهار ملن 

وقف نهاراً. 

< هل من املباح للمرأة أن تأخذ حبوبًا 
تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي 

فريضة احلج؟ وهل لها مخرج آخر؟ 
> ال حرج أن تأخذ املرأة احلبوب التي متنع 
أيام رمضان حتى تصوم  الشهرية  ال��دورة 

مع الناس، وفي أيام احلج حتى تطوف مع 
وإن  احل��ج،  أعمال  عن  تتعطل  وال  الناس 

وجد غير احلبوب شيء مينع الدورة 
فيه  يكن  ل��م  إذا  ب��أس  ف��ال 

م���ح���ذور ش���رع���اً أو 
مضرة.

حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة

حكم الوقوف 
خارج حدود عرفة

النفرة من  األي��ام عند  < نرى في هذه 
الشديد  ال��زح��ام  مزدلفة  إل��ى  ع��رف��ات 
بحيث إن احلاج إذا وصل إلى مزدلفة ال 
الزحام  شدة  من  فيها  املبيت  يستطيع 
ويجد مشقة في ذلك، فهل يجوز ترك 
املبيت مبزدلفة؟ وهل على احلاج شيء 
إذا ترك املبيت بها ؟ وهل جتزئ صالة 
امل��غ��رب وال��ع��ش��اء ع��ن ال��وق��وف واملبيت 
احلاج  يصلي  ب��أن  وذل���ك   ، مزدلفة  ف��ي 
صالتي املغرب والعشاء في مزدلفة ثم 
يتجه فورًا إلى منى فهل يصح الوقوف 
على هذا النحو؟ نرجو توضيح ذلك مع 

ذكر الدليل. 
> املبيت مبزدلفة من واجبات احلج ؛ اقتداء 
بالنبي ] فقد بات بها ] وصلى الفجر 
بها وأق��ام حتى أسفر ج��داً، وق��ال: »خذوا 
وال  مسلم(  بنحوه  )رواه  مناسككم«  عني 
يعتبر احلاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى 

؛  انصرف  ثم  جمعاً  فيها  والعشاء  املغرب 
ألن النبي ] لم يرخص إال للضعفة آخر 

الليل. 
جبراً  دم؛  فعليه  مزدلفة  في  يبت  لم  وإذا 
ب��ني أه��ل العلم  ال��واج��ب، واخل���الف  لتركه 
مزدلفة  ف��ي  املبيت  ك��ون  ف��ي  ال��ل��ه  رحمهم 
 ، معلوم  مشهور  س��ن��ة،  أو  واج��ب��اً  أو  رك��ن��اً 
وأرجح األق��وال الثالثة أنه واجب على من 
تركه دم وحجه صحيح، وهذا هو قول أكثر 
أهل العلم، وال يرخص في ترك املبيت إلى 
أما  للضعفة،  ال  الليل  من  الثاني  النصف 
فالسنة  معهم ضعفة  ليس  الذين  األق��وي��اء 
لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر 
حتى  إي��اه سبحانه  داع��ني  الله  ذاكرين  بها 
الشمس؛  طلوع  قبل  ينصرفوا  ثم  يسفروا 
برسول الله ]، ومن لم يصلها إال  تأسياً 
أن  كفاه  الضعفة  م��ن  األخ��ي��ر  النصف  ف��ي 
أخذاً  ينصرف  ث��م  ال��وق��ت  بعض  بها  يقيم 

بالرخصة، والله ولي التوفيق.

من صلى المغرب والعشاء بمزدلفة ثم 
انصرف ال يعتبر مؤديًا للواجب
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في برقية لها إلى أركان القيادة السعودية والشعب 
اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية  عزت  السعودي 
ف��ي وف���اة ول��ي العهد ال��س��ع��ودي ص��اح��ب السمو 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  امللكي  

رحمه الله.
وفي تصريح له قال الشيخ طارق العيسى - رئيس 
التراث اإلسالمي:  مجلس اإلدارة بجمعية إحياء 
بفقد  اإلسالمية  األمة  ونعزي  أنفسنا  نعزي  إننا 
كان  فقد  اخل��ي��ر،  العربي  والقائد  اإلن��س��ان  ه��ذا 
رجل دولة ورجل إنسانية، وقد أطلق عليه محبوه 
»سلطان  مسمى  ال��س��ع��ودي  الشعب  وخ��ص��وص��اً 
اخلير«. وإننا نسأل الله عز وجل لألمة وللشعب 
السعودي ولذويه خاصة الصبر، وأن يرحم الفقيد 
ويسكنه فسيح جناته، وأضاف العيسى أن الفقيد 
يرحمه الله كان إنساناً فاضاًل وقائداً متميزاً لم 
عمل  عن  والقيادية  السياسية  مسؤولياته  تشغله 
ل��ه ف��ي حله وترحاله،  ك��ان م��الزم��اً  ال��ذي  اخلير 
وليس أدل على ذلك من عمله على وضع أسس 
له  تضمن  واإلن��س��ان��ي،  اخل��ي��ري  للعمل  مؤسسة 
ملساعدة  السريع  للتدخل  وتؤهله  االس��ت��م��راري��ة 
احمل��ت��اج��ن، ك��م��ا أن���ه ق��د أن��ش��أ م��دي��ن��ة سلطان 
لتهتم  نشاطها  اتسع  التي  اإلنسانية  للخدمات 
املختلفة من ذوي االحتياجات اخلاصة،  بالفئات 
وع��م��ل��ت م��دي��ن��ة األم��ي��ر س��ل��ط��ان ب��االش��ت��راك مع 
ودور  امل��ع��اق��ن  وم��ؤس��س��ات  اخل��ي��ري��ة  اجلمعيات 
األيتام، ولم تقتصر اهتمامات الفقيد رحمه الله 
على الداخل السعودي فقط، بل امتدت اهتماماته 
إلى العديد من مناطق احلاجة في العالم والسيما 
نحو  على  األفريقية  القارة  في  املنكوبة  املناطق 
خاص وله رحمه الله مساهماته املتميزة في سد 

خالل  م��ن  هناك  امللحة  اإلنسانية  االحتياجات 
إنشاء جلنة األمير سلطان لإلغاثة ، والتي عهد 
لها بتلبية احتياجات املالين من الفقراء في كل 
وأثيوبيا، فضاًل عن عدد من  وتشاد  النيجر  من 
الله  رحمه  وللفقيد  الفقيرة،  األفريقية  ال���دول 
 ، الكويت  أه��ل  ورج��ول��ي��ة جت��اه  إنسانية  م��واق��ف 
ومنها موقفه الصلب في مواجهة االحتالل البعثي 
تغيير مجرى  ف��ي  ف��اص��اًل  ك��ان  ال��ذي  الصدامي 
القيادية  الله رجل املواقف  األحداث، فهو رحمه 

الرائدة في مواجهة األخطار واملعضالت.
وقد متيزت احلقبة التي تسلم فيها مسؤولياته في 
القيادة السعودية على مدى العقدين املاضين بلم 
شمل األسرة اخلليجية وتطوير القوات العسكرية 
السعودية حتى أصبحت على يديه على مستوى 
عال من اجلاهزية والتدريب، والسيما سالح اجلو 
الدول  في  مثيالته  من  الكثير  على  يتفوق  ال��ذي 
األخرى، وقد كان له الدور البارز في إرساء قوة 
للدفاع عن اخلليج واجلزيرة العربية، وهو اجليش 
الذي عرف باسم )درع اجلزيرة(، وقد رأينا جميعاً 
كيف كان لهذه القوات الدور الرائد في احلفاظ 
على أمن واستقالل دولة البحرين الشقيقة، وما 
أبدته هذه القوات من استعداد لردع أي اعتداء، 

سواء على اململكة أم على أي دولة خليجية، وكلنا 
يرى كيف أن اململكة قد أصبحت في هذه الفترة 
العمود الفقري ملنظومة مجلس التعاون اخلليجي.

وأضاف العيسى أن األمير سلطان بن عبدالعزيز 
للعلم  الله كان رجل خير ورجل علم محباً  رحمه 
أسرة عربية سلفية  والعلماء، كيف ال وهو سليل 
عريقة حملت راية التوحيد منذ بدايتها، وأقامت 
دولة إسالمية حتت هذه الراية املباركة، وقد عرف 
عنه احترامه الشديد للعلماء واللقاء بهم بن فترة 
إلقامة  الرئيسن  الركنن  على  م��ؤك��داً  وأخ���رى، 
الدولة في اململكة، وهما: احلكم والعلم ، وقد أكد 
في أكثر من مناسبة على هوية الدولة في اململكة 
العربية السعودية، وأنها دولة قامت على الدعوة 
السلفية وبأسرة ونظام حكم يطبق شرع الله ودينه 
اآلخر  الطرف  وعلى  والسنة،  الكتاب  نهج  على 
شرعية  إسالمية  نظرة  ذا  الله  رحمه  ك��ان  فقد 
متوازنة، وعرفت عنه مواقفه الصلبة جتاه األفكار 
العلمانية  أو  واإلره��اب  التطرف  س��واء  املنحرفة، 

واإلحلاد، فال إفراط وال تفريط. 
العيسى  ط��ارق  الشيخ  ق��ال  تصريحه  ختام  وف��ي 
التراث  إح��ي��اء  بجمعية  اإلدارة  مجلس  رئيس   -
الله- رجل  إن األمير سلطان -رحمه  اإلسالمي: 
دولة، بل رجل أمة؛ إذ على الرغم من مسؤولياته 
في  الثاني  الرجل  إن��ه  حيث  والكبيرة-  املتعددة 
اململكة- إال أنه قد وجد الوقت والهمة ليتواصل 
األعمال  من  العديد  على  وليشرف  العلماء،  مع 
اخليرية شخصياً، بل إن بعض احلاالت اإلنسانية 
كان يتابعها، ويهتم بها شخصيا، وهذا ما نقل عنه، 

رحمه الله  رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

إحياء التراث اإلسالمي عزت في وفاة ولي العهد السعودي  األمير سلطان بن عبدالعزيز 

طارق العيسى: نعزي أنفسنا و األمة اإلسالمية بفقد هذا اإلنسان والقائد العربي الخّير

ف���ي ب��رق��ي��ة ب��ع��ث��ت ب��ه��ا ج��م��ع��ي��ة إح���ي���اء التراث 
امللكي األمير نايف  اإلسالمي إلى صاحب السمو 
بن عبدالعزيز آل سعود باختياره وليا للعهد من 
قبل خادم احلرمن الشريفن وجاء في البرقية:

صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز 
آل سعود   حفظه الله

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 يسر  أبناؤكم في جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
التهنئة  بخالص  سموكم   مقام  إلى  يتقدموا  أن 
والتبريك مبناسبة صدور األمر السامي لتوليكم 

منصب ولي عهد اململكة العربية السعودية  . 
س��ائ��ل��ن امل��ول��ى ال��ك��رمي أن ي��وف��ق��ك��م ل��ك��ل خ��ي��ر ، 
الهدى  يلهمكم  وأن   ، ب��ّوأك��م  ما  على  يعينكم  وأن 

إحياء التراث تبعث برقية تهنئة لولي عهد الســعودية الجديد

رجل دولة، بل رجل أمة، وعلى الرغم 
من مسؤولياته املتعددة والكبيرة 
وجد الوقت والهمة ليتواصل مع 
العلماء، وليشرف على العديد 
من األعمال اخليرية شخصيًا
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عاد وفد جلنة القارة األفريقية بجمعية إحياء التراث 
اإلسالمي الكويت برئاسة نائب رئيس اللجنة جمال 
إبراهيم احلميدي يرافقه مسؤول قسم املشاريع في 
اللجنة راشد أحمد القطان من رحلة شملت كال من 
جمهورية كينيا وجمهورية ساحل العاج ،كان الهدف 
منها تقدمي اإلغاثة العاجلة للمنكوبن واملتضررين 
الالجئن من الصومال هربا من املجاعة ، وكذلك 
في  اللجنة  تتبناها  التتي  اخليرية  املشاريع  لتفقد 

كلتا اجلمهوريتن.
نائب   – احلميدي  جمال  أوض��ح  له  تصريح  وف��ي 
رئيس جلنة القارة األفريقية بجمعية إحياء التراث 
أن الوفد عندما زار كينيا قام بزيارة  اإلسالمي – 
سعادة  ومقابلة  نيروبي  ف��ي  الكويت  دول��ة  س��ف��ارة 
ودار  بالوفد  رح��ب  ال���ذي  السند  يعقوب  السفير 
احلديث حول زيارة منطقة )داداب( لتوزيع اإلغاثة 
الوفد  مبرافقة  السفير  م��ن  الطلب  ومت   ، هناك 
لتوزيع اإلغاثة على متضرري اجلفاف من النازحن 
الصومالين في منطقة )داداب(؛ حيث أبدى السفير 
استعداده للسفر مع الوفد، ثم غادر الوفد نيروبي 
برفقة سفير دولة الكويت ورئيس هيئة إغاثة شرق 
في  العاملن  وبعض  عبده  أحمد  الشيخ   أفريقيا 
القنوات واإلذاعات احمللية والعاملية على منت طائرة 
صغيرة، وفور وصول الوفد إلى هذه املنطقة متت 
املباشرة بتوزيع اإلغاثة على النازحن الصومالين 

واملتضررين من اجلفاف في مخيم )ايفو3(.
النازحن في منطقة  بأن عدد  وأوض��ح احلميدي 
ومت  ن��ازح،  أل��ف   )500( من  بأكثر  يقدر  )داداب( 
الكويت،  دول��ة  سفير  من  مبشاركة  اإلغاثة  توزيع 
وقد استفاد من هذه اإلغاثة ما يقارب  )3500( 
أسرة متوسط عدد أفرادها )6( أشخاص لألسرة 

دقيق  ال��واح��دة، واح��ت��وت اإلغ��اث��ة على )ال���رز – 
الذرة – دقيق البر- الزيت- احلليب السائل(، وقد 
 – ال��رز  خصص لكل أس��رة : )10( كيلوجرام من 
كيلو   )10(  – البر  دقيق  كيلوا جرامات من   )10(
جرامات من الذرة، و )24( علبة حليب )6( لترات 
الصومالين  النازحن  بعض  مقابلة  مت  وهناك   ،
وسؤالهم عن كيفية وصولهم الى منطقة )داداب(، 
وع��ن��د س���ؤال ب��ع��ض ال��ن��س��اء ال��ص��وم��ال��ي��ات أجنب 
في  واستغرقنا  اجلفاف  من  هربنا  نحن  بالقول: 
يقارب  م��ا  )داداب(  إل��ى  وصولنا  حل��ن  الطريق 
بعض  م��ات  وق��د   ، األق���دام  على  مشياً  الشهرين 

أوالدهن أثناء السير في الطريق.
وأض��اف احلميدي أن الوضع ما زال بحاجة إلى 
كثيرا من  إن  اإلغ���اث���ات؛ حيث  ت��ق��دمي  م��ن  م��زي��د 
النازحن اجلدد ال يجدون شيئا مما تقدمه األمم 
اخليرية  اجلمعيات  قبل  من  ي��وزع  ما  إال  املتحدة 
ولقرب  املناسبة  وبهذه  املنطقة،  تلك  في  العاملة 
حلول عيد األضحى املبارك أعاده الله علينا وعلى 
نهيب  فإننا  وال��ب��رك��ات،  باخلير  اإلسالمية  األم��ة 
املعطاء  البلد  بأهل اخلير من احملسنن في هذا 
ملتضرري  األض��اح��ي  مل��ش��روع  بالتبرع  يقوموا  أن 
في  وال��ن��ازح��ن  الصومال  ف��ي  واملجاعة  اجل��ف��اف 

ال��ص��وم��ال وال���ق���رن األف��ري��ق��ي؛ ح��ي��ث ت��ب��ل��غ قيمة 
األضحية الواحدة في الصومال )20( دينارا ، هذا 
ويستفيد من هذا املشروع عدد )26( دولة من دول 

القارة األفريقية.
وحول زيارة جمهورية ساحل العاج فقد أوضح جمال 
توزيع  إليها  وصوله  فور  باشر  الوفد  أن  احلميدي 
احلرب  متضرري  على  اإلغاثة  من  األول��ى  الدفعة 
األهلية في ساحل العاج، وحتديداً مدينة )بواكيه( 
ال��ع��اص��م��ة )أب��ي��دج��ان( م��ا يقارب  ال��ت��ي تبعد م��ن 
الدفعة  عدد  ( ؛ حيث استفاد من هذه  )320 كم 
الواحدة  أف��راد األس��رة  )330( أسرة متوسط عدد 
)7( أشخاص ، وقد خصص جزء من اإلغاثة لدار 
توزيع  ومت  للحكومة،  التابعة  )بواكيه(  في  األي��ت��ام 
للتنمية  الوطنية  املنظمة  إش���راف  حت��ت  اإلغ��اث��ة 
واخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ف��ي ساحل 
العاج، وهي املشرف على تنفيذ مشاريع اللجنة في 
ساحل العاج، بعد ذلك مت توزيع الدفعة الثانية من 
اإلغاثة على عدد )500( أسرة في )أبيدجان(، كما 
مت تخصيص مبلغ من اإلغاثة لشراء مواد غذائية 
وإصالح بعض البيوت املتضررة من احلروب ، وكان 

ذلك في مدينة ) دوكوي(.
وف���ي ن��ه��اي��ة ت��ص��ري��ح��ه أه���اب ج��م��ال احل��م��ي��دي - 
التراث  بإحياء  األفريقية  القارة  جلنة  رئيس  نائب 
اإلسالمي - باحملسنن الكرام من أهل اخلير في 
لتقدمي  اخليرية  واجلمعيات  واملؤسسات  الكويت 
املزيد من املساعدات إلخوانهم في كينيا )النازحن 
الصومال  ف��ي  املتضررين  وك��ذل��ك   ، الصومالين( 

ودول القرن األفريقي املجاورة من موجة اجلفاف.

إعداد/جلنة اإلعالم

وفد جلنة القارة األفريقية بجمعية إحياء التراث بعد عودته من مخيمات الالجئني: 

الصومال...الوضع ما زال بحاجة إلى مزيد من تقديم اإلغاثات

والسداد.. كما نسأل سبحانه أن يجعل عملكم خالصا 
لوجهه الكرمي .

     وإن جمعية إحياء التراث  اإلسالمي ليسرها أن تؤكد 
 ، السعودية  العربية  للمملكة  ومساندتها   تأييدها 

ولقيادتها احلكيمة حفظها الله ورعاها.. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

    رئيس مجلس اإلدارة - طارق العيسى

إحياء التراث تبعث برقية تهنئة لولي عهد الســعودية الجديد
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ال��ذي وقع  هذه احللقة األخيرة في شرح حديث اإلف��ك 
الله  رضي  عائشة  املؤمنن  أم  مطلقا  النساء  أش��رف  على 

عنها وأرضاها.
ْفِك  ِباإْلِ َج��اؤوا  ِذيَن  الَّ ِ}إنَّ  الله عز وجل:  : فأنزل     قالت 
ِلُكلِّ  ُكْم  لَّ َخْيٌر  ُهَو  َبْل  ُكم  لَّ َشّرًا  َسُبوُه  َتْ اَل  نُكْم  مِّ ُعْصَبٌة 
ى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه  ِذي َتَولَّ ْثِم َوالَّ ا اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ ْنُهم مَّ اْمِرٍئ مِّ

َعَذاٌب َعِظيٌم{ )النور : 11(.
بيان  وه��ذا ش��روع في   : الذين ج��اؤوا باإلفك{  قوله }إن 
ال��ل��ه عنها، وهي  ال��ن��ازل��ة ف��ي ش��أن عائشة رض��ي  اآلي���ات 
تعالى:  ال��ل��ه  ب��ق��ول  تنتهي  آي����ة،  ث��م��ان��ي ع��ش��رة  ت��ق��ري��ب��ا 
َكِرمٌي{  َوِرْزٌق  ��ْغ��ِف��َرٌة  مَّ َلُهم  َي��ُق��وُل��وَن  ��ا  ِمَّ ُؤوَن  ُم��َب��رَّ }ُأْوَل��ِئ��َك 

)النور : 26(.
إذا قلبه  واإلف��ك: هو أقبح الكذب وأفحشه، وهو مأخوذ من أفك الشيء، 
عن وجهه، فاإلفك هو احلديث املقلوب، وهو ما اتهمت به عائشة رضي الله 

عنها، وهو إفك وكذب عظيم ، وقد حاول بعض أهل البدع أن يزعم أن هذه 
اآليات ليست نازلة في عائشة؟ فيكّذب - والعياذ بالله - باألحاديث الصحيحة 
السنن  وف��ي  املسند  وف��ي  مسلم  وف��ي صحيح  البخاري  ف��ي صحيح  ال���واردة 
وغيرها؟! وهذا إفٌك جديد يضاف إلى ما اتهمت به عائشة رضي الله عنها 
املسلمني واحملدثني،  أيضا مخالف إلجماع  وهو  العظيم،  والكذب  اإلفك  من 
وقد ذكر غير واحد من أهل التفسير : إجماع املسلمني على أن املراد بهذه 
، وقصتها مشهورة في ذلك  الله عنها  املؤمنني عائشة رضي  أم  اآلي��ات هي 
قال:  ول��ذا  النفاق؛  أهل  فيها  قاله  برأها مما  وجل  عز  الله  وأن  مستفيضة، 
نُكْم{ والعصبة: هم من الثالثة إلى العشرة،  ْفِك ُعْصَبٌة مِّ }ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا ِباإْلِ
وقيل: من العشرة إلى اخلمسة عشر، وقيل غير ذلك، فالعصبة املقصود بها 
هنا: اجلماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض }منكم{ أي ناٌس ينتسبون إليكم، 
أهل  أشاعه  اغتر مبا  ذكرنا  كما  املؤمنني  بعض  ألن  الغافل؛  الصادق  فمنهم 
النفاق ، فوقع فيما وقعوا فيه، ومنهم من هو منتسٌب لكم في الظاهر، ولكنه 
منافق في احلقيقة ، }ال حتسبوه شراً لكم { أي : بل هو خيٌر لكم ، واخلطاب 
للنبي ] ولعائشة وأبي بكر وصفوان بن املعطل رضي الله عنهم وكل من تأذى 
مبا حدث، وهو تسلية لهم، فيقول لهم الله تعالى:  ال حتسبوا هذا األمر شراً 
لكم ، بل هو خيٌر لكم، وقد يقول قائل : كيف يكون خيرا لهم وهو اتهام وقذف 

ورمي لعائشة رضي الله عنها؟! 
واجلواب كما قال أهل العلم: إن اخلير هو ما زاد نفعه على ضره ، واخلير 
الذي حصل للنبي ] وعائشة وأبي بكر وغيرهم هو الثواب العظيم، الذي 
ويهتم  اإلنسان  منه  يتضايق  وكونه مما  املصيبة،  هذه  على  الصبر  ث��واب  هو 
له ويبكي، وهذا أيضا فيه تكفير للسيئات ، ورفع للدرجات ، ثم ما نزل من 
بيان براءة عائشة رضي الله عنها بنت الصديق [، ودفاع الله عنها ، وأنها 
لبقية  ثم  أوال،  عائشة  املؤمنني  ألم  تزكية  وه��ذه  والفضل،  الشرف  غاية  في 
أزواج النبي ]؛ ألن الله تعالى ال يختار لنبيه ] إال الصاحلات العفيفات 

الكرميات.
ثِْم{ أي : لكل امرئ من هذه  ا اْكتََسَب ِمَن اإْلِ نُْهم مَّ وقوله تعالى: }ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ
العصبة التي تكلمت باإلفك والكذب، ما اكتسب من اإلثم، أي لكل واحد منهم 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)36()3(

حديث اإلفك )6(
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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نصيب من اإلثم والذنب بسبب كالمه، }والذي تولى كبره{  أي: الذي 
حمل معظمه وكان يشيعه ويذيعه منهم ، له عذاب عظيٌم ، واملقصود 
كبير  سلول  اب��ن  أب��ي  بن  الله  عبد   : التفسير  أه��ل  عامة  عند  بذلك 
املنافقني لعنه الله ، فهو الذي أشاع هذا اإلفك ورّوج له ، وخدع به 
بعض الناس ، ولذا فله عذاٌب عظيم في الدنيا واآلخرة ، زيادة على 
رِك األسفل من النار  غيره ، وقد توعد الله املنافقني بأنهم }في ال��دّ

ولن جتَد لهم نَصيرا{.
قولها »عشر آيات ، فأنزل الله عز وجل هذه اآليات ببراءتي« أي : أنزل 

الله تعالى في شأن قصتها عشر آيات فيها ببراءتها. 
منه  لقرابته  مسطح  على  ينفق  وك��ان   - بكر [  أب��و  »فقال  قالت: 
وفقره- : والله ال أنفق عليه شيئا بعد الذي قال في عائشة«  مسطح 
ينفق عليه  وك��ان  الله عنهما،  بكر رض��ي  أب��ي  اب��ن خالة  قلنا هو  كما 
الله عز  أنزل  وبعدما  املهاجرين،  فإنه كان من فقراء  لقرابته وفقره، 
وجل براءة عائشة قال أبو بكر - بعدما وقع فيها واتهمها - أنا أنفق 
 ، انفق عليه  والله ال  ؟؟!  باإلساءة  يقابلني  ، وهو  إليه  عليه، وأحسن 
َعِة  فأنزل الله عز وجل هذه اآليات: }َواَل يَْأتَِل أُْولُو الَْفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ
َولَْيْعُفوا  اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  َوامْلَُهاِجِريَن  َوامْلََساِكنَي  الُْقْربَى  أُْوِل��ي  يُْؤتُوا  أَن 
ِحيٌم{ )النور: 22(  بُّوَن أَن يَْغِفَر اللَُّه لَُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَّ َولَْيْصَفُحوا أاََل حُتِ
وال يأتل : أي ال يحلف ، كما قال عز وجل :}لِّلَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمن نَِّسآِئِهْم{ 

)البقرة : 226(.  يُْؤلُوَن : أي يحلفون أال يقربوا نساءهم.
تاجراً  كان  ألنه  بكر [؛  أبا  يعني  َعِة{  َوالسَّ ِمنُكْم  الَْفْضِل  }أُْولُ���وا 
أولو  القربى{ أي: ال يحلف  أولي  يؤتوا  أن  وكان عنده مال وسعة } 
الفضل منكم والغنى أال يعطوا ويتصدقوا على أولي القربى واملساكني 

واملهاجرين في سبيل الله تعالى.
بُّوَن أَن يَْغِفَر اللَُّه لَُكْم{ يعني بسبب صدقاتكم  ثم قال سبحانه: }أاََل حُتِ
وعطفكم عليهم، وبصفحكم عن املسيئني منهم لكم، فإّن اجلزاء من 
جنس العمل ، فكما تغفر للناس إساءتهم، يغفر الله تعالى لك إساءتك، 

وكما تصفح عنهم يصفح الله عنك. 
قال حبان بن موسى قال: قال عبد الله بن املبارك: هذه أرجى آية في 
آية يرجو بها اإلنسان ثواب  الله سبحانه وتعالى، يعني: أعظم  كتاب 

الله ومغفرته وفضله.
قولها : »فقال أبو بكر : والله إني ألحب أن يغفر الله لي ، فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه ، وقال : ال أنزعها منه أبدا« أي : 
بُّوَن أَن يَْغِفَر اللَُّه لَُكْم{ قال أبو بكر عفا  ملا نزلت هذه اآلية: }أاََل حُتِ
الله عنه ذلك طلبا ملغفرة الله سبحانه، ورغبة فيما عند الله عز وجل، 
وال شك أن هذا أمر فيه شدةٌ على النفس، ويحتاج إلى الصبر، كما 
اَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم{  اَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما يُلَقَّ قال الله: }َوَما يُلَقَّ
َواَل  َسنَُة  احْلَ تَْستَِوي  :}َواَل  قبلها  الله عز وجل  وقال   .)35 : )فصلت 
يِّئَُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفِإَذا الَِّذي بَيْنََك َوبَيْنَُه َعَداَوةٌ َكَأنَُّه َوِليٌّ  السَّ

َحِميٌم{)فصلت : 34(.
 فإذا أساء إليك أحد فقابل اإلساءة باإلحسان؛ فإن ذلك يقلب العداوة 

إلى صداقة ، فأنت إذا أحسنت إلى اإلنسان ملكت قلبه ، وصار أخا 
لك ، كما قال القائل: أحسْن إلى الناس تَستعبْد ُقلوبهم 

بُّوَن  فطاملا استعبَد اإلنساَن إحساُن،  فالله عز وجل ملا قال : }أاََل حُتِ
كان  التي  النفقة  وارجع  بكر عن ميينه  أبو  لَُكْم{ رجع  اللَُّه  يَْغِفَر  أَن 

ينفقها على مسطح، وقال : ال أنزعها منه أبدا.
قالت عائشة : »وكان النبي ] سأل زينب بنت جحش زوج النبي ]  
عن أمري : »ما علمِت« أو »ما رأيِت«؟ وهذا لم يذكر فيما سبق من 
احلديث ، وهو أن رسول الله ]  قد سأل زينب بنت جحش وهي 
من أمهات املؤمنني سألها عن عائشة ما تقول فيها ؟ أو ماذا تعلم عن 
عائشة؟ هل علمت شيئا أو هل رأت شيئا؟ فقالت زينب بنت جحش 
أم املؤمنني رضي الله عنها : »أحمي سمعي وبصري« أي: لم أسمع 
فال  عنه،  أص��ون جوارحي  فلذلك  بعيني،  أر شيئا  ولم  بأذني،  شيئا 
أتكلم بشيء؛ ألن الله تعالى يقول: }َوالَ تَْقُف َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلٌْم ِإنَّ 
ْمَع َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد ُكلُّ أُول�ِئَك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوال{ )اإلسراء : 36(  السَّ
أي ال تقل: رأي��ُت، وأن��ت لم تر، وسمعُت، وأن��ت لم تسمع ، وعلمُت، 

وأنت لم تعلم.
ثم قالت : »والله ما علمت إال خيرا« أي إنها على البراءة من ذلك فيما 
سبق. قولها: »وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله ]« أي 
أن زينب كانت تفاخرها وتضاهيها بجمالها ومكانتها عند رسول الله 
]، ولو أن غيرتها وهواها غلبا دينها وورعها، لتكلمت في عائشة؛ 
ألن اإلنسان أحيانا إذا أبغض إنسانا رمبا تكلم فيه بغير حق، كما أنه 
إذا أحب إنسانا مدحه بغير حق ، والواجب العدل كما قال الله عز 
َذِلُكْم  أَْوُف��واْ  اللِّه  َوِبَعْهِد  ُقْربَى  َذا  َكاَن  َولَْو  َفاْعِدلُواْ  ُقلْتُْم  وجل: }َوِإَذا 

ُروَن{  )األنعام : 152(. اُكم ِبِه لََعلَُّكْم تََذكَّ َوصَّ
وقال عز وجل: }َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو 

أَْقَرُب ِللتَّْقَوى{ )املائدة : 8(.
فال يحملك البغض جلماعة أو لقوم، أو لطائفة، أو لقبيلة، على أال 
تقول فيهم بالعدل، بل اعدل ولو كانوا أعداءك، فهذا دين الله سبحانه 
الله  احل��ق؛ ألن  تعلم من  فيهم مبا  فقل  كفارا  كانوا  ولو  بل  وتعالى، 

سبحانه وتعالى هو احلق ويحب احلق ويأمر باحلق، ويكره الباطل.
 قولها: »فعصمها الله بالورع« فزينب بنت جحش  ضرة عائشة، ومعلوم 
ما يكون بني الضرائر من الغيرة والكراهية، لكن حماها الله وعصمها 

بتقواها وورعها، من أن تقول مبا قاله أهل اإلفك من القذف.
قولها : »وطفقت أختها حمنة بنت جحش حتارب لها« أي إن أخت 
زينب وهي حمنة بنت جحش وقعت فيما قال أهل االفك؛ ألنها غارت 
ألختها وأخذتها احلمية فتكلمت في عائشة تعصبا ألختها ، فهلكت 

فيمن هلك، وحّدها النبي ] حد القذف.
يقول الزهري: »هذا ما انتهى إلينا من أمر هؤالء الرهط« يعني إلى 
هنا انتهى احلديث الذي حدثه به الرهط الذين سبق ذكرهم رحمهم 

الله تعالى.
وهذا احلديث فيه فوائد ومباحث كثيرة، ذكرها احلافظ ابن حجر 



12

ن - 2011/10/31م
حلج���ة   1432ه���� -  االثن���

الفرق���ان  654 - 4  ذو ا

درا�شات �شرعية

في فتح الباري وذكرها اإلمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ، وذكرنا 
كثيرا منها ، ولعلنا نذكر ما تيسر من كالم اإلمام النووي هنا مختصرا مع 
التعليق عليه: إحداها: جواز رواية احلديث الواحد عن جماعة؛ ألن الزهري 

قد سمع حديث اجلماعة ورواه عنهم قطعة واحدة. 
الثانية: صحة القرعة بني النساء، يعني: عند السفر وفي العتق وتقدم الكالم 

عليه.
الثالثة : وجوب االقتراع بني النساء عند إرادة السفر ببعضهن. 

والرابعة: ال يجب قضاء مدة السفر للنسوة املقيمات ، أي بعد القرعة ، وهذا 
مجمع عليه إذا كان السفر  طويال ، وحكم القصير حكم الطويل على املذهب 

الصحيح ، وخالف فيه بعض الشافعية.
اخلامسة: جواز سفر الرجل بزوجته سواء في الغزو أو في غيره. 

السادسة: جواز غزوهن، أي غزو النساء مع الرجال. 
السابعة: جواز ركوب النساء في الهوادج.

الرجال  يحمل  ب��أن  األس��ف��ار،  تلك  ف��ي  لهن  ال��رج��ال  ج��واز خدمه  الثامنة: 
الهودج.

التاسعة: ارحتال العسكر يتوقف على أمر األمير، فهو الذي يأمر باالرحتال 
ويأمر بالنزول.

العاشرة: جواز خروج املرأة حلاجة اإلنسان بغير إذن الزوج . وهذا من األمور 
املستثناة ، أي املرأة إذا أرادت أن تقضي حاجتها وتذهب إلى اخلالء ، ال 

حتتاج أن تستأذن الزوج في هذا األمر. 
احلادية عشرة : جواز لبس النساء القالئد في السفر كاحلضر.

الثانية عشرة : أن من يُركب املرأة على البعير وغيره ال يكلمها إذا لم يكن 
محرما ، إال حلاجة؛ النهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه.

الثالثة عشرة : فضيلة االقتصاد في األكل في النساء وغيرهن، وأال يكثر منه 
بحيث يهبله اللحم، أي يحمل اللحم الكثير بسبب كثرة األكل.

وهذا كان حال النساء والرجال في زمن املختار ].
تعرض  حلاجة  ونحوها  ساعة،  اجليش  بعض  تأخر  ج��واز  عشرة:  الرابعة 

للجيش إذا لم يكن ضرورة في االجتماع.
، وإكرام  ، وإنقاذ الضائع  ، وعون املنقطع  امللهوف  اخلامسة عشرة: إعانة 

ذوي األقدار ، ملا فعل صفوان ] في هذا كله.
السادسة عشرة: حسن األدب مع األجنبيات، وال سيما في اخللوة بهن عند 
إبراكه  من  عنه  الله  فعل صفوان رضي  كما  غيرها،  أو  برية  في  الضرورة 
اجلمل من غير كالم وال سؤال، وأنه ينبغي أن ميشي أمامها ، ال بجنبها وال 

وراءها؛ وذلك حتى ال ينظر إليها ويفنت بها.
السادسة عشرة:  استحباب اإليثار للركوب ونحوه ، كما فعل صفوان.

السابعة عشرة: استحباب االسترجاع عند املصائب - يعني قوله: إنا لله وإنا 
إليه راجعون - سواء كانت في الدين أو الدنيا ، وسواء كانت في نفسه أم 

من يعز عليه.
الثامنة عشرة : تغطية املرأة وجهها عن نظر األجنبي ، سواء كان صاحلا أو 
غيره ، فصفوان صحابي بدري من البدريني ، ومع ذلك عائشة غطت وجهها 
عنه؛ ألن املرأة فتنة ويخشى على الصاحلني أيضا من فتنة النساء، فالرجل 

رجل يخاف عليه الفتنة ، وليس فتنة النساء قاصرة على غير الصاحلني.

لم  لو  يحلف حتى  أن  أي  استحالف،  غير  من  احللف  ج��واز  التاسعة عشرة 
يستحلفه اجلليس، إذا كان يريد أن يؤكد كالمه.

العشرون: يستحب أن يستر عن اإلنسان ما يقال فيه، إذا لم يكن فيه فائدة 
بعارض  إال  ذل��ك  بعد  ول��م تسمع   ، األم��ر شهرا  ه��ذا  كتموا عن عائشة  ،كما 
عرض، وهو قول أم مسطح : تعس مسطح. فإذا سمعت ما يقال في أخيك 
شيئا يكرهه ، فال تبلغه إياه ، إذا لم كان هناك فائدة ؛ ألنه يضيق الصدر 

ويجلب الهم والغم.
ألن  املعاشرة؛  وحسن  زوجته  الرجل  مالطفة  استحباب  والعشرون:  احلادية 

عائشة تقول: فقدت اللطف الذي كنت أجده من رسول الله ].
الثانية والعشرون : أنه إذا عرض عارض يقلل من اللطف بأن سمع عنها شيئا 
أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه ؛ لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن 
سببه فتزيله. فإذا تفطنت املرأة لضيق زوجها تسأل عن السبب الذي قلل هذا 

العارض، فإذا كان سببا من جهتها ، فلتبادر في إزالته.
دائما  كان  النبي ]  ألن  املريض؛  عن  السؤال  استحباب  والعشرون:  الثالثة 

فيقول: »كيف تيكم؟«.
الرابعة والعشرون: يستحب للمرأة إذا أرادت اخلروج حلاجة، أن يكون معها 

رفيقة تستأنس به ، ولئلها يتعرض لها أحد.
اخلامسة والعشرون : كراهة اإلنسان لصاحبه أو قريبه إذا آذى أهل الفضل ، 
أو فعل غير ذلك من القبائح ، كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. أي أن أم 
مسطح دعت على ابنها عندما آذى أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها، وهذا 

من احلب في الله والبغض في الله عند الصحابة رضي الله عنهم.
السادسة والعشرون: فضيلة أهل بدر والذب عنهم، كما فعلت عائشة في ذبها 

عن مسطح؛ فقد دافعت عنه، فقالت : أتسبني رجال من أهل بدر؟!
السابعة والعشرون : أن الزوجة ال تذهب إلى بيت أبويها إال بإذن زوجها، كما 

قالت عائشة للرسول عليه الصالة والسالم:  أتأذن لي أن آتي أبوي؟
الثامنة والعشرون: جواز التعجب بلفظ التسبيح، أي أن يقول املسلم : سبحان 

الله، إذا تعجب.
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التاسعة والعشرون: استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه 
فيما ينوبه من األمور.

الثالثون: جواز البحث والسؤال عن األمور املسموعة عمن له به تعلق، 
أما غيره فمنهٌي عنه، وهو جتسس وفضول.

أي شيء يخصك أنت ، يجوز لك أن تسأل عنه وتتحرى، أما ما يخص 
غيرك فال تبحث عنه؛  ألنه يدخل في التجسس، أو في الفضول، ومن 

حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه.
احلادية والثالثون: خطبة اإلمام عند نزول أمر مهم؛ إذ إن النبي ] 

صعد املنبر وخطب في الناس في احلادثة.
الثانية والثالثون: اشتكاء ولي األمر إلى املسلمني من تعرض له بأذى 

في نفسه أو أهله أو غيره ، واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به.
فولي أمر املسلمني إذا تعرض له بعض الناس باألذى في عرضه وغيره، 
فله أن يقول للناس: هناك أناس يؤذونني بكذا وكذا ، فال تلوموني إن 

عاقبتهم وآذيتهم.
الثالثة والثالثون: فضائل ظاهرة لصفوان ابن املعطل رضي الله عنه 
بشهادة النبي ] له مبا شهد، وبفعله اجلميل في إركاب عائشة وحسن 

أدبه في جملة القضية.
الرابعة والثالثون: فضيلة لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله 

عنهما.
وذلك ملا أخذتهما احلمية مع النبي ]، وقالوا: مرنا مبا تشاء إن كان 

منا نقتله، قالوه حبا لرسول الله ].
واملنازعات،  واخلصومات  الفنت  لقطع  املبادرة  والثالثون:  اخلامسة 

وتسكني الغضب.
السادسة والثالثون: قبول التوبة واحلث عليها.

توبة  بكر  أب��و  قبل  وك��ذل��ك  احل��د،  بعد  ه��ؤالء  توبة  قبل  فالنبي ]  
مسطح.

السابعة والثالثون: تفويض الكالم إلى الكبار دون الصغار ألنهم أعرف.
كما جاء في كالم عائشة رضي الله عنها.

الثامنة والثالثون: جواز االستشهاد بآيات القرآن العزيز، وال خالف 
للحاجة   ، مشابهة حلالك  بآية  االستشهاد  من  مانع  فال   ، جائز  أنه 

لالستدالل.
نعمٌة  له  من جت��ددت  بتبشير  املبادرة  استحباب   : والثالثون  التاسعة 

ظاهرة ، أو اندفعت عنه بلية ظاهرة.
األربعون : براءة عائشة من اإلفك ، وهي براءة قطعية بنص القرآن 
العزيز ؛ فلو تشكك فيها إنسان - والعياذ بالله - صار كافرا مرتدا 

بإجماع املسلمني.
يقول اإلمام النووي: لو تشكك فيها إنسان - والعياذ بالله - صاركافرا 
مرتدا بإجماع املسلمني، فأي إنسان يشكك في براءة عائشة بعد نزول 
آيات القرآن  فهذا كافر مرتد بإجماع املسلمني؛ ألن الذي يشك في 
كالم الله يكون مكذبا له، ومشككا في صدق الله، والعياذ بالله، وهذا 

كله ردة عن الدين وكفر.

 قال ابن عباس وغيره : لم تزن امرأة نبٍي من األنبياء عليهم السالم، 
وهذا إكرام من الله تعالى لهم. وقد تكون املرأة كافرة  لكن الله تعالى 

يكرم نبيه من أن تقع امرأته في فاحشة.
احلادية واألربعون : جتديد شكر الله تعالى عند جتدد الّنعم.

الثانية واألربعون : فضائل ألبي بكر الصديق بقوله تعالى: }وال يأتل 
أولو الفضل منكم والسعة ... { اآلية.

الثالثة واألربعون: استحباب صلة األرحام وان كانوا مسيئني. كما فعل 
أبو بكر مع مسطح.

الرابعة واألربعون: العفو والصفح عن املسيء.
اخل��ام��س��ة واألرب����ع����ون: اس��ت��ح��ب��اب ال��ص��دق��ة واإلن���ف���اق ف���ي سبيل 

اخليرات.
السادسة واألربعون: أنه يستحب ملن حلف على ميني ، ورأى غيرها 

خيرا منها ، أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن ميينه.
املصلحة  رأى  ثم   ، شيئا  أعطيه  ال  والله  فقال:  حلف شخص  ف��إذا 
، وال يحتج  الذي هو خير  خالف هذا، فإنه يكّفر عن ميينه ويفعل 
َعلُواْ اللَّه ُعْرَضًة  باليمني وال يقول أنا حلفت ، كما قال تعالى: }َوالَ جَتْ

واْ َوتَتَُّقواْ َوتُْصِلُحواْ بنَْيَ النَّاِس{ )البقرة : 224(. اِنُكْم أَن تََبرُّ مَْيَ ألِّ
ملا  عنها،  الله  رض��ي  املؤمنني  أم  زينب  : فضيلة  واألرب��ع��ون  السابعة 

أمسكت لسانها وحمت سمعها وبصرها.
الثامنة واألربعون: التثبت في الشهادة.

إك���رام احمل��ب��وب مب��راع��اة أصحابه وم��ن خدمه  التاسعة واألرب��ع��ون: 
للنبي  إكراما  ؛  وإكرامه  حسان  مبراعاة  عائشة  فعلت  كما  وأطاعه، 
]. وذلك أن حسان بن ثابت [ ُذكر في األحاديث والسيرة أنه 
هو ممن تكلم ووقع فيما قاله بعض املنافقني، لكن النبي ] أكرمه 
ومدحه ، فكانت عائشة تكرمه ومتدحه بعد ذلك إكراما لرسول الله 

وكرامته.
اخلمسون : أن اخلطبة تبدأ بحمد الله تعالى، والثناء عليه مبا هو 

أهله. 
احلمد  بعد  يقول  أن  للخطيب  يستحب  أن��ه   : واخلمسون  احل��ادي��ة 
والثناء والصالة على النبي ] والشهادتني: أما بعد، وقد كثرت فيه 

األحاديث الصحيحة.
أميرهم،  حرمة  انتهاك  عند  املسلمني  غضب  واخلمسون:  الثانية 
الناس،  ف��إذا جترأ   ، للرعية  أعلى  مثل  ألنه  ذل��ك؛  بدفع  واهتمامهم 
وصار كل يتكلم في عرضه أو ينال منه في املجالس، فإن ذلك يضيع 
هيبة السلطان، ويضعف األمر إذا صدر منه، أو يضعف الطاعة، وهذا 

كله خالف ما جاء في األحاديث النبوية.
بن  أسيد  ،كما سب  ملبطل  املتعصب  ج��واز سب  واخلمسون:  الثالثة 
منافق جتادل  إنك  وق��ال:  للمنافق،  لتعصبه  عبادة  بن  سعد  حضير 
النفاق  ي��رد  ول��م   ، املنافقني  فعل  تفعل  أن��ك  وأراد:   . املنافقني  ع��ن 

احلقيقي.
 هذا آخر الفوائد الذي ذكرها اإلمام النووي رحمه الله تعالى.



التي  النبوية  األحاديث  من  نخبة  جمع  في  السلف  نهج  على  جريًا 
– الصدقة اجلارية-  الوقف  تخص باب علم مستقل، وإحياء لسنة 
ما  ورتبت  الوقفية،  األعمال  في  نبويًا  حديثًا  أربعني  جمعت  فقد 
الفقه  وكتب  وشروحها،  السنن  كتب  من  وفوائد  أحكام  من  فيها  جاء 
وفوائد  أحكاما  حوى  حديث،  لكل  متوسطًا  شرحًا  وأفردت  وغيرها، 
واملشاريع  املؤسسات  على  وللقائمني  املتصدقني،  من  للواقفني  جمة 
الوقفية، ونظار الوقف، والهيئات واملؤسسات املكلفة برعاية األصول 
الوقفية ومنائها. أسأل الله أن يجعل هذا العمل إحياء لسنة الوقف 
في  ذلك  أجر  لنا  ويكتب  وعمال،  قواًل  به  وينفع  اجلارية،  والصدقة 

صحائفنا.

عيسى القدومي

واحلديث الثامن، من جوامع كلم النبي] في 
الوفاء بالعهود والشروط، وأنها من الصفات 
التي رسخها اإلسللام، ومدحها ورتب عليها 

اجلزاء اجلزيل والثواب الوفير.  
احلديث الثامن 

شروط الواقف معتبرة في الشريعة
عنه، عن رسول  الله  أبللي هريرة رضللي  عن 

الله] أنه قال: »املسلمون على شروطهم«.
»باب  بللقللوللله:  احلللديللث  لللهللذا  البيهقي  بلللّوب 
اللللواقلللف«، وأورده  الللصللدقللة على مللا شللرط 
في كتاب الوقف؛ وذلك لقوة اعتبار شروط 
الواقفني املستمدة من أصل شرعية الوقف، 
تعالى  لله  ملكه  بحبس  يللرض  لللم  فللالللواقللف 
الشروط،  بللهللذه  إال  ملللللكلله  ملللن  وإخللللراجلللله 
ومقتضى ذلك في سائر العقود، أن الشرط 
املعقود  وعللاد  العقد  بطل  يتحقق  لم  إذا 
عليه إلى صاحبه، وال سبيل إلى 
ذلك في الوقف؛ فوجب 
علللللّد شللللروط 

الواقف في وقفه.  وقد عَبّر ابن القيم عن 
ماله  يُخرج  لم  »الللواقللف  بقوله:  املعنى  هللذا 
إال على وجه معني؛ فلزم اتباع ما عينه في 
الوقف من ذلك الوجه، وقد اتفق العلماء على 
أن شروط الواقف - في اجلملة - معتبرة في 

الشريعة، وأن العمل بها واجب«.
محمد]،  النبي  كلم  جوامع  من  واحلديث 
التي أكدت أهمية الوفاء بالعهود وااللتزامات، 
فل»املسلمون على شروطهم« أي: ثابتون عليها 
ال يرجعون عنها، فاملسلم يوفي مبا عليه من 
حقوق وواجبات وال يتهرب منها، وال يتحايل 
إلسقاطها والتملص منها؛ بل إن دينه وإميانه 
يحمله على أداء احلقوق والوفاء بااللتزامات 
والشروط: َجمع شرط، واملراد بها الشروط 

املباحة . 
اإلرادة  تلللللك  بللهللا  يقصد  الللواقللف  وشللللروط 
وثيقة  في  عنها  بالتعبير  الواقف  يقوم  التي 
الوقف،  كتاب  تسمى:  الوثيقة  وهللذه  وقفه، 
وهو  الوقف.  حجة  أو  بالوقف،  اإلشهاد  أو 
يعبر عن إرادته تلك في صورة مجموعة من 
الشروط، التي يحدد بها كيفية إدارة أعيان 
وصرفه  ريعه،  وتقسيم  الوقف، 
التي  اجللللهلللات  إلللللى 

ينص عليها أيضاً في الوثيقة نفسها.
فلللي جملتها  اللللشلللروط  تلللللك  ويللطلللللق علللللى 
اصللطللاح: )شلللروط الللواقللف(، وأهلللل العلم 
من  الشرعية  النصوص  منلزلة  إلى  رفعوها 
حيث لزومها ووجوب العمل بها، فقالوا: »إن 
شللرط الللواقللف كنص الللشللارع«، ولللكللن هذه 
كانت  إذا  إال  املنلزلة  بهذه  تكون  ال  الشروط 
محققة ملصلحة شرعية، أو موافقة للمقاصد 
العامة للشريعة، وهي املتمثلة في حفظ الدين 
والنفس والعقل والعرض واملال، وأبطلوا كل 
شرط يؤدي إلى إهدار مصلحة شرعية، أو 

يخالف مقصداً من تلك املقاصد.
بقوله: »من قال  وأوضح ذلك شيخ اإلسام 
مللن الللفللقللهللاء: إن شلللروط الللواقللف نصوص 
كللألللفللاظ الللشللارع، فللمللراده أنللهللا كالنصوص 
في الداللة على مراد الواقف؛ ال في وجوب 
من  يستفاد  الواقف  مللراد  إن  أي  بها  العمل 
ألفاظه املشروطة؛ كما يستفاد مراد الشارع 
من ألفاظه؛ فكما يعرف العموم واخلصوص 
والترتيب في  والتشريك  والتقييد  واإلطللاق 
الللشللارع؛ فكذلك تعرف  ألللفللاظ  الللشللرع مللن 
فللي الللوقللف مللن ألللفللاظ اللللواقلللف.. وأملللا أن 
جتعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من 
العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل 
أحد  ال  إذ  املسلمني؛  باتفاق  كفر  فهذا  بها؛ 
بعد   - البشر  من  به  يأمر  ما  كل  في  يطاع 
رسول الله] والشروط إن وافقت كتاب الله 
كانت  الله  كتاب  وإن خالفت  كانت صحيحة 

باطلة«.
»قول  قوله:  البصائر«  عيون  »غمز  في  جاء 
قيل:  الشارع،  كنص  الواقف  شرط  العلماء: 
بأمر  أيضا  وذلللك  العمل،  لللزوم  في  به  أراد 
يلللللزم عليه إنكار  تللعللالللى وحللكللملله؛ فللا  الللللله 

حيث  زمللانللنللا؛  فللي  احملصلني  بعض 
قال: هذه كلمة شنيعة غير 

األربعــون الوقفيــة )8(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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صحيحة«.  
نللوعللان: شلللروط صحيحة،  والللشللروط 
الصحيحة  فالشروط  باطلة،  وشللروط 
الزمة، وأما الشروط الباطلة- التي تضمنت 
إما حتليل حرام أو حترمي حال- فهي الغية، 
وهذا ما نص عليه شيخ اإلسام: »وقد اتفق 
املسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى 
صحيح وفاسد كالشروط في سائر العقود«. 
والشروط التي يجب الوفاء بها، هي الشروط 
التي ال تُخالف كتاب الله وسنَّة رسوله، فإن 
قال]:  ولللذا  تصح؛  وال  فتحرم  خالفتهما 
»فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله؟!، ما كان من شرط ليس في كتاب 
الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مئة شرط،  

كتاب الله أحق وشرط الله أوثق«.
يللقللول شلليللخ اإلسلللللام ابللللن تلليللملليللة: »وهللللذا 
اتفق  اللللذي  املستفيض  الللشللريللف  احلللديللث 
أنه  على  اتفقوا  بالقبول،  تلقيه  على  العلماء 
عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك 
في  بللالللشللروط  منهم  أحللد  عند  مخصوصا 
البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق أو 
الهبة أو البيع أو النكاح أو اإلجارة أو النذر 
أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على 
عباده بحيث تتضمن تلك الشروط األمر مبا 
نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو حتليل 
ما حرمه أو حترمي ما حلله، فهذه الشروط 
العقود:  جميع  فللي  املسلمني  باتفاق  باطلة 

الوقف وغيره«.
وأضللاف شيخ اإلسللام ابن تيمية: »إذا خا 
العمل املشروط في العقود كلها عن منفعة في 
الدين أو في الدنيا، كان باطًا باالتفاق في 
أصول كثيرة؛ ألنه شرط ليس في كتاب الله 
تعالى فيكون باطًا، ولو كان مائة شرط«.. 
وفي جواب سؤال آخر، قال رحمه الله: »إذا 
علم شرط الواقف، عدل عنه إلى شرط الله 
لشرط  كان مخالفاً  )إذا  الواقف  قبل شرط 

الله( «.
كثر مجيئها في  التي  الواقفني  ومن شللروط 
وقللد سميت في االصطاح  األوقللاف  وثائق 

احللللللللللللللللديلللللللللللللللث 
وهي  العشرة،  بالشروط 

أن  للللللواقللف  الصحيحة  الللشللروط  مللن 
أغلب  بها  اهللتللم  وقللد  وقللفلله،  فللي  يشترطها 
في  عليها  الللنللص  على  وحللرصللوا  الللواقللفللني 
أوقافهم، تفصيلها اآلتي: اإلعطاء، واحلرمان، 
واإلدخلللال، واإلخلللراج، والللزيللادة، والنقصان، 

والتغيير، واإلبدال، واالستبدال، والتبادل.
وهنالك مسوغات ملخالفة شرط 

الواقف في أحوال قيدها أهل العلم 
باآلتي:

• إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة 
الوقف، كأال يوجد من يرغب في الوقف إال 

على وجه مخالف لشرط الواقف. 
• إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة 

املوقوف عليهم كاشتراط العزوبة مثًا. 
غرضا  يللفللوت  بالشرط  العمل  أصللبللح  إذا   •
للواقف، كأن يشترط اإلمامة لشخص معني 

ويظهر أنه ليس أهًا إلمامة الصاة. 
إذا اقتضت ذلللك مصلحة أرجللح، كما إذا   •
وقف أرضا للزراعة فتعذرت وأمكن االنتفاع 
إذ  باملصلحة؛  العمل  فينبغي  البناء،  في  بها 
من املعلوم أن الواقف ال يقصد تعطيل وقفه 
مغني   ،388/5 الطالبني  روضلللة   - وثللوابلله 

احملتاج 391/2.
بالعهود  اللللوفلللاء  أن  احللللديلللث:  فللوائللد  وملللن 
وااللللللتللللزام بلللاللللشلللروط ملللن الللصللفللات التي 
ورتب  الللقللرآن،  ومللدحللهللا  اإلسللللام،  رسخها 
عليها اجلزاء اجلزيل والثواب الوفير، الوفاء 
للخالق  االلتزامات،  وأداء  وبالعهود،  بالعقود 

سبحانه وللمخلوقني . 
وفيه أن األصَل في الشروط الصحة ولزوم 
سواء  الشريعة،  تخالف  لللم  مللا  بها،  الللوفللاء 
كانت في العبادات أو في املعامات، وحرٌي 
بالشروط واحلقوق، ويحذر  يفي  أن  باملسلم 
ورود  أسباب  من  ألنهما  واخليانة  الغدر  من 
النار كما قال]: »املكر واخلديعة واخليانة 

في النار«. 
وفيه أن األصل في الشروط والعقود هو احلل 

واإلباحة إال ما قام 
بطانه،  علللللى  الللدللليللل 

بالعهود  اللللوفلللاء  وجلللللوب  وفللليللله 
وااللتزامات التي يعقدها اإلنسان على 

تعالى مبقتضى إسامه  الله  نفسه سواء مع 
كللالللقلليللام بللواجللب اإلميللللان واإلخلللللاص ونبذ 
الواجبة،  العبادات  وكللأداء  واملعاصي،  الشرك 
املسلمني  من  غيره  مع  اإلنللسللان  يعقده  ما  أو 
وغيرها  وتللبللرعللات  معامات  مللن  غيرهم  أو 
من تصرفات الزمة كما قال عز وجل: }يأيها 

الذين آمنوا أوفوا بالعقود{.
ومن أعظم املسؤوليات نظارة الوقف، والناظر 
الللوقللف ومؤمتن  لللهللذا  الللوقللف هللو راع  على 
ريعه  وصلللرف  إدارتلللله،  وحللسللن  رعايته  على 
على الوجه املوافق لشروط الواقف، وكذلك 
الضوابط الشرعية، جاء في الصحيحني عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله]: »أال كلكم راع، وكلكم مسؤول 

عن رعيته«. 
قول   – الله  رحمه   – عثيمني  ابللن  وللشيخ 
الواقف  بللشللروط  الناظر  الللتللزام  فللي  نفيس 
نصه: »على نظار الوقف أن يلتزموا بشروط 
الواقف، وأن يرعوا الوقف ويحافظوا عليه، 
وتوزيع  أصله  بحفظ  التساهل  يحذروا  وأن 
َن أََمانَتَُه  ريعه، قال تعالى: }َفلْيَُؤِدّ الَِّذي اْؤمُتِ
ل  واملؤَمّ 283(؛  )البقرة:  َربَّللله{  اللللَّللَه  َولْللَيللتَّللِق 
وحتقيق  تنِفيذ  في  النفيس  بذُل  النظاِر  في 
اللللواقلللف وإقلللاملللة ضللوابللط الوقِف  شللللروِط 
وتعمير أصوله واستثماِر محصوِله والسلوك 
واإلنعاَم  اإلكللرام  لهم  يوِجب  ما  باملستفيدين 
األخاق  وسجيِح  الرحمة  بطرائق  وأخذهم 

وُسبُل الشفقة واإلرفاق.
روى البخاري من حديِث أبي موسى األشعرّي 
قال: قال رسول الله]: »إن اخلازن املسلم 

قني«.  األمني أحُد املتصِدّ
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الواقع وال�شرع

اإلضرابات العمالية حق 
مشروع أم فوضى خالقة؟

يترتب  قد  ما  تفوق مبراحل  األم��ر  على هذا 
احملدودة،  الفئوية  واملنافع  املصالح  من  عليه 
سواء على املستوى االقتصادي أم االجتماعي 

أم النفسي.
ع وقنن  والدليل على ذلك أَنّ الغرب الذي شَرّ
هذه الظاهرة ما زال يكتوي ينيرانها وويالتها، 

القانون  بنص  مة  ُمحَرّ اإلضرابات  كانت  فقد 
ويعاقب عليها بشدة في الدول الغربية، وظلت 
القرن  منتصف  ح��ت��ى  ط��وي��ل��ة  ل��ف��ت��رة  ك��ذل��ك 
التاسع عشر؛ حيث مت االعتراف بحق الطبقة 
فقد  واإلض���راب،  التجمع  حرية  في  العاملة 
باإلضراب عن  للعمال حقهم  بريطانيا  أقرت 

الكويت  تشهده  م��ا  على  ينطبق  ال��ك��الم  ه��ذا 
هذه األيام من إضرابات متثل ظاهرة جديدة 
وث��ق��اف��ة دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى ه���ذا امل��ج��ت��م��ع ل��م تكن 
م��وج��ودة م��ن ق��ب��ل، وم��ه��م��ا ك��ان��ت املسوغات 
واألسباب التي دفعت هؤالء املضربني، ومهما 
كانت شرعية اإلضراب من الناحية القانونية، 
فال شك أن اآلثار السلبية واخلسائر املترتبة 

ومختلف  وامتيازاتهم  مكاسبهم  عن  الدفاع  في  والعمال  واألجراء  املوظفن  حق  في  أحد  يجادل  ال 
حقوقهم، وممارسة كافة احلقوق املكفولة لهم من قبل القانون في املطالبة بهذه احلقوق، لكن ما العمل 
حن تصطدم املطالبة بهذه احلقوق مع حقوق طبقات وشرائح أخرى من املجتمع؟ ما العمل حن تصبح 
املطالبة بهذه احلقوق مجرد تعطيل ملصالح املواطنن وإضرار متعمد بهم من خالل اإلضراب واالنقطاع 

عن العمل؟ ما العمل حن تعطي هذه اإلضرابات ذريعة ملن يريد أن يعبث بأمن هذا البلد واستقرار ه؟
هنا إًذا يقع نوع من االصطدام بن حق وحق، حق املوظف في املطالبة بحقه من خالل اإلضراب، وحق 

املواطن في االستفادة من املرافق العامة املكفولة له أيًضا بكل القوانن.

حتقيق: وائل رمضان
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احلمود  محمد  ال��ش��ي��خ  فضيلة  أك���د  ب���داي���ًة 
العلمية بجمعية إحياء  اللجنة  النجدي رئيس 
إخالل  اإلض��راب  أن  على  اإلسالمي  التراث 
وصاحب  جهة،  من  العامل  بني  العمل  بعقد 
العمل م��ن جهة أخ���رى، ول��ق��د َدع���ا ال��ل��ه عز 
والوفاء  االل��ت��زام  إل��ى  الكرمي  كتابه  في  وج��ل 
ال��ت��ي يقطعها  ب��ال��ع��ه��ود وامل��واث��ي��ق وال��ع��ق��ود 
اإلنسان على نفسه جتاه اآلخر، وال بد من أن 
يقوم العامل بجميع األعمال املوكلة إليه على 
الوجه الذي يرضي الله تعالى؛ مصداًقا لقوله 
ِبالُعُقوِد{  أَْوُف��وا  آَمنُوا  الِذيَن  }يَاأَيَُّها  تعالى: 

)املائدة:1(. 
املفاسد  ب��ع��ض  اإلض�������راب  ي��ص��اح��ب  وق����د 
العنف، وهذا ما ال  الشغب ومظاهر  وأعمال 
الفقهية:  القاعدة  على  بناء  الشارع  يرتضيه 
»درء املفاسد أولى من جلب املنافع«، وهناك 
إليها  اللجوء  التي ميكن  الوسائل  من  العديد 
فاعلية  أك��ث��ر  ت��ك��ون  وق���د  امل��ط��ال��ب،  لتحقيق 
وجدوى من اإلضراب، كالتظلم لدى املسؤولني 
ومخاطبتهم وجدالهم بالتي هي أحسن ونحو 
ذلك، واإلنسان العاقل ال يترك باًبا وفق أسس 

سليمة شرعية إال ويطرقه.
أم���ا االن��ق��ط��اع ع��ن ال��ع��م��ل بسبب ع���دم دفع 
العمل  والرواتب فهذا جائز؛ ألن رب  األج��ور 
العمل  عن  ينقطع  أن  فللعامل  بالعقد،  أخ��ل 
ق���ال]: »أعطوا  وق��د  أج���ره،  ل��ه  حتى يدفع 
ابن  رواه  عرقه«  يجف  أن  قبل  أج��ره  األجير 
م��اج��ة. وال��ل��ه أع��ل��م، وص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ى نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم .
حرام شرعًا

املراكبي  جمال  الدكتور  أك��د  جانبه  وم��ن 
السلفي  ال��ع��ل��م��اء  ش���ورى  مجلس  رئ��ي��س 
والدعاة  األط��ب��اء  إض����راب  ع��ل��ى  تعليقه  ف��ي 
بوزارة األوقاف املصرية، أن إضراب األطباء 
ال��ذي ميوت  وال��دع��اة ح��رام شرعاً، واملريض 
بسبب إضراب األطباء طبيبه في حكم الشرع 

)قاتل(.
وقال: عمل الدعاة من وظيفة األنبياء فيجب 
تقصير  بسبب  العمل  عن  يضربوا  أال  عليهم 
الدولة في منحهم حقهم املالي، وأضاف: أن 
اإلضراب  ه��ذا  سيستغلون  أشخاصا  هناك 
وي��ص��ع��دون امل��ن��اب��ر ل��ب��ث ال��ف��س��اد ف��ي نفوس 

ته فرنسا عام 1864م  العمل عام 1871م، وأقَرّ
وبلجيكا عام 1866م، وهكذا أصبح اإلضراب 
الرأسمالية حًقا مشروًعا  الدول  العمالي في 
ومعترًفا به، إال أن تلك الدول عانت كثيًرا هذا 

التشريع.
> ففي فرنسا بلغت اخلسائر نتيجة إلضراب 
أواخر عام 2010  الوقود في  عمال محطات 
نحو ثالثة مليارات يورو، مبا يقدر بنحو 400 

مليون يورو يومًيا.
> وفي إجنلترا أُغلقت آالف املدارس أبوابها 
وتعطلت خدمات عديدة مثل احملاكم ومراكز 
احلكومة  موظفي  إض���راب  نتيجة  التوظيف 
والقطاع العام عن العمل احتجاًجا على خطط 

خفض معاشات التقاعد.
من  كبيرة  موجه  تشهد  التي  اليونان  وف��ي   <
خلسائر  تعرضت  واالحتجاجات  اإلضرابات 
م��ال��ي��ة ض��خ��م��ة، ف��ض��اًل ع���ن ت��ك��دس أك����وام 
الشوارع  مداخل  وعلى  حاويات  في  القمامة 
عليه  أطلق  فيما  أثينا  العاصمة  أن��ح��اء  ف��ي 

)حرب القمامة(.
وملا انتقلت عدوى هذه الظاهرة إلى مجتمعاتنا 
نراع  ولم  فيها  ما  بأسوأ  األس��ف  مع  نقلناها 
ما  فحدث  لتنفيذها  وضعت  التي  الضوابط 
حدث من تداعيات وخسائر تفوق مبراحل ما 

قد يترتب عليها من مصالح:
> ف���ف���ي م���ص���ر أك������د ع������دد م����ن اخل����ب����راء 
االقتصاد  كبدت  اإلضرابات  أن  االقتصاديني 
املصري خسائر يومية وصلت إلى 300 مليون 
دوالر، فيما تراجع معدل النمو حتى وصل إلى 
إل��ى جلوء  ه��ذا  وأدى  بالسالب   %4.3 معدل 
مصر إل��ى االق��ت��راض اخل��ارج��ي ال��ذي وصل 
إلى 92% من الناجت احمللي اإلجمالي الذي بلغ 

1366 مليار جنيه.
> وفي تونس أعلن االحتاد التونسي للصناعة 
االقتصاد  أن  التقليدية  والصناعات  والتجارة 
التونسي تَكّبد خسائر قيمتها 200 مليون يورو 
جّراء االعتصامات واإلضرابات التي شهدتها 

البالد مؤخًرا.
أن تصل  ت��وق��ع احمل��ل��ل��ون  ال��ك��وي��ت  وف����ي   <
النفط  عمال  إض��راب  نتيجة  الكويت  خسائر 
إلى 350 مليون دوالر يوميا، فيما أكد رئيس 
العنزي  أحمد  للجمارك  العامة  اإلدارة  نقابة 

أن إضراب اجلمارك سيكلف الدولة خسائر 
تصل إلى أكثر من 300 مليون دينار في اليوم 

الواحد.
التداعيات  وه���ذه  ه���ذه اخل��س��ائ��ر  ك��ل  أم���ام 
م��ا اخل��ي��ار الصحيح  ن��ت��س��اءل بكل ح��ي��ادي��ة: 
يكون  للمطالبة بحقوقهم؟ هل  املوظفني  أمام 
ومجدًيا  حقيقًيا  ح��اًل  العمل  ع��ن  اإلض���راب 
وهل  لها؟  يتعرضون  التي  العالقة  للمشكالت 
تؤدي اإلضرابات فعاًل إلى حلول ترضي جميع 
األطراف؟ وهل هناك بديل مشروع لإلضراب 
ال يترتب عليه أي ضرر أو يُخِلّف وراءه أي نوع 
املتحققة  املصالح  ت��وازي  وهل  اخلسائر؟  من 
م��ن اإلض����راب األض����رار ال��ن��اجت��ة ع��ن��ه؟ وما 
وما  اإلض����راب؟  ملشروعية  ال��ش��رع��ي  ال���رأي 
انتشار  الناشئة من  املستقبلية على  األض��رار 
مثل هذه الثقافة في مجتمعاتنا؟ وأخيًرا هل 
عه الغرب ويُقننه يصلح أن نأخذ به  كل ما يُشِرّ
نضعها  ومحيرة  كثيرة  أسئلة  مجتمعاتنا؟  في 
لنتعرف على آرائهم في هذا  أمام املختصني 

الشأن.

د.جمال املراكبي: إضراب 
األطباء والدعاة حرام شرعًا، 

واملريض الذي ميوت بسبب 
إضراب األطباء طبيبه في 

حكم الشرع )قاتل(

الشيخ احلمود: اإلضراب 
إخالل بعقد العمل ويصاحب 

بعض املفاسد وأعمال 
الشغب ومظاهر العنف التي 

اليرتضيه الشارع

إننا أمام مرحلة صعبة متر 
بها دولة الكويت وعلى كل 
األطراف حتمل املسؤولية 

الكاملة في احلفاظ على أمن 
البلد واستقراره
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الواقع وال�شرع

الناس، وطالب أصحاب هذه املهن باستشارة 
أهل العلم قبل اتخاذ القرار باإلضراب حتى ال 

يرتكبوا حرمة يعاقبون عليها يوم القيامة.
يشعر بالقلق

وت��وج��ه��ن��ا ل��رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة م��ق��وم��ات حقوق 
وسألناه  الدمخي  ع��ادل  الدكتور  اإلنسان 
ع��ن رؤي��ت��ه ل���زي���ادة ظ��اه��رة اإلض���راب���ات في 
الفترة األخيرة بالكويت، فقال: حق اإلضراب 
التي  ال��دول��ي��ة  العمل  ات��ف��اق��ي��ات  ف��ي  مكفول 
إلى  الباحثون  الكويت، ويشير  صادقت عليها 
أن اإلضراب يقصد به امتناع العمال جماعًيا، 
ام��ت��ن��اع��ا م��ؤق��ت��ا ع��ن ال��ع��م��ل ال��واج��ب عليهم 
مبقتضى عقود العمل نتيجة منازعات العمل 
التي حتدث بينهم وبني أصحاب العمل وبنية 
الرجوع إلى العمل بعد حسمها، واإلضراب قد 
يكون له بواعث  مهنية يقوم به العمال للمطالبة 
تخفيض  أو  األج��ور،  كزيادة  املهنية  بحقوقهم 
اإلضراب  يكون  ورمب��ا  العمل،  ساعات  ع��دد 
باإلضافة  املواطنني  جميع  ويشمل  اقتصادًيا 
اقتصادية  إج���راءات  على  لالحتجاج  للعمال 
حكومية كفرض الضريبة، ورمبا يكون  تعبيرا 
عن موقف سياسي،  ولكن ما يشعرنا بالقلق 
بطريقة  ينتشر  ب��دأ  احل��ق  ه��ذا  استخدام  أن 
غريبة وسريعة لدرجة أن املتابع للشأن احمللي 
يتوقع أنه كل يوم يوجد إضراب جلهة ما حتى 
الطالب باملدارس وصلت إليهم هذه الظاهرة 

وعلى نحو مقلق!.
نتيجة ال سبب

< م���ن وج��ه��ة ن��ظ��رك م���ا األس���ب���اب التي 
لتلك  ال��س��ري��ع  االن��ت��ش��ار  ه���ذا  إل���ى  أدت 

الظاهرة؟
ي��درك أن  > ال ش��ك أن أي م��راق��ب منصف 
ال��س��ب��ب ط��ري��ق��ة احل��ك��وم��ة ف��ي ال��ت��ع��ام��ل مع 
مطالبات املوظفني، فهي أوصلت رسالة غير 
بأن  قناعتنا  النفط - مع  كادر  بعد  صحيحة 
لهم حق املطالبة وعملهم محل تقدير – حيث 
ل��ع��دة جهات  ع��دي��دة  ه��ن��اك مطالبات  ك��ان��ت 
كاملعلمني وغيرهم لم يلتفت لها، ومبجرد أن 
وافقت  قلم  بجرة  باإلضراب  النفطيون  هدد 
عليها  مضى  التي  مطالباتهم  على  احلكومة 
هنا  بها،  يؤخذ  ول��م  األدراج  في  طويل  وق��ت 
تلبي مطالب  بأن احلكومة ال  املوظفون  شعر 

املعتادة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��ال��وس��ائ��ل  ي��ت��ح��رك  م���ن 
اإلعالمية،  واملطالب  واخلطابات  كالعرائض 
فقط،  اإلض��راب��ات  عند  وبسرعة  تتحرك  بل 
ك�����ادر النفط  إق�����رار  إل����ى ذل�����ك  أن  أض����ف 
وبعض الكوادر األخرى سابقاً أشعر العاملني 
وال��ظ��ل��م وعدم   بالغنب  ف��ي اجل��ه��ات األخ���رى 
مرات،  عدة  راتبه  يزيد  من  فهناك  املساواة، 
امليزانية،  الكادر بحجة  وهناك من يحرم من 
زيادة  تزيد أسعار كل شيء  ال��ذي  الوقت  في 
والرقابة  ثابتا  ي��زال  ال  الفرد  ودخ��ل  مسعورة 
احلكومية على األسعار حبر على ورق وبهرجة 
للمواطن  تنكشف  ما  سرعان  كاذبة  إعالمية 
حينما يبتاع  احتياجاته  اليومية؛  لذلك أرى 
أن اإلضرابات هي نتيجة ال سبب وأن السبب 

الرئيس لها سياسة احلكومة املتخبطة .
املوظف  ن��وازن بن حق  أن  < كيف ميكن 
ف��ي حت��س��ن وض��ع��ه وب���ن ع���دم اإلض���رار 

بالصالح العام واملصلحة الوطنية؟ 
استنفاد  بعد   - العمال  اضطر  حالة  ف��ي   <
اإلضراب  ملرحلة  للوصول   - الوسائل  جميع 
اإلضرابات   أن���واع  ف��ي  ي��ت��درج��وا  أن  فعليهم 
فيبدأوا من األدن��ى  إلى األعلى،  ويحرصوا 
أضراراً   يسبب  ال  ال��ذي  ال��ن��وع  اختيار   على 
احلاجات  ي��ع��ط��ل  ال  أو  ال��ع��ام��ة،  ب��امل��ص��ل��ح��ة 
ال��ض��روري��ة وح��اج��ات ال��ن��اس األس��اس��ي��ة، فال 
يعقل  مثال اإلضرار بحجاج بيت الله للوصول 
إلى مطالب مالية أو اإلضرار باملرضى وذوي 

كما  املوظف،  دخل  أجل حتسني  من  اإلعاقة 
إضرابهم   يصاحب  أال  املضربني  على  يجب 
العنف  نوع من مظاهر  أي  أو  الشغب  أعمال 
مثل االح��ت��ك��اك م��ع رج���ال األم���ن أو تخريب  

املمتلكات اخلاصة أو العامة.
مخالف للدستور

وع�����ن اآلث��������ار االق����ت����ص����ادي����ة ل���إلض���راب���ات 
احل�������داد اخلبير  ول���ي���د  ال���دك���ت���ور  ق����ال 
الدستور  م��ن  امل���اده 26  تنص  االق��ت��ص��ادي: 
على أن »الوظائف العامة خدمة وطنية تناط 
في  الدولة  موظفو  ويستهدف  بها  بالقائمني 
الرأي  أن حرية  من  بالرغم  وظائفهم..«  أداء 
مكفولة وأن النظام اإلداري والقوانني املنظمة 
له بحاجة إلى تطوير؛ حيث أكل عليها الدهر 
النظام  وأن  السبعينيات،  منذ  وه��ي  وش��رب 
اإلداري الذي ينظم العمل احلكومي يجب أن 
يتصف بالعدالة واملساواة في األجور، وأيضا 
مقابل  ت��ع��ط��ى  األج����ور  أن  ي��ض��م��ن  أن  ي��ج��ب 
والواجبات،  امل��س��ؤول��ي��ات  وحت��م��ل  اإلن��ت��اج��ي��ة 
إال أن هذا ال يعني أن نقوم باإلضراب وشل 
مصالح الدولة فهذا مخالف للدستور؛ إذ إن 
مجلس  أهمها  عديدة  قانونية  قنوات  هناك 
إبداء  وأيضا  واألج��ور،  الرواتب  لتغيير  األم��ة 
اإلعالم،  الصحافة ووسائل  ال��رأي من خالل 
بالقضاء  املمثلة  القضائية  السلطة  وأي��ض��ا 
يجب  اإلض����راب  ح��ال��ة  ف��ي  وح��ت��ى  اإلداري، 
املواطنني  ومصالح  العامة  املصلحة  م��راع��اة 

الناشي: يجب على اإلعالم 
أن يتعامل مع هذه القضايا 
مبهنية عالية ومصداقية، 
والبد أن يراعي املضربون 

املصالح الوطنية العليا

د.الدمخي: االضراب قد يكون 
له بواعث مهنية أو سياسية ولكن 
مايشعرنا بالقلق أن استخدام هذا 

احلق بدأ ينتشر بطريقة غريبة حتى 
طالب املدارس وصلت إليهم الظاهرة
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كما في النص الدستوري.
في  الكويتية  العمالة  رغبة  ج��دا  هالني  لقد 
اإلض�����راب وش���ل ت��ص��دي��ر ال��ن��ف��ط س����واء من 
من  واألس��وأ  النفط،  عاملي  من  أم  اجلمارك 
ذلك منع احلجاج من أداء فريضتهم التي كتبها 
الله عليهم دون أدنى شعور وطني أو إنساني.

اإلض��راب جائز ولكن ال يشل مصالح الدولة 
وف���رض ال����رأي ول���ي ال����ذراع ب��ه��ذه الصورة، 
واستجابة الدولة لذلك تعني أننا نعيش عصر 
عواقبها  أن  أعتقد  ال��ت��ي  اإلداري����ة  الفوضى 
وخ��ي��م��ة أه��م��ه��ا ع��ل��ى امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة التي 
يجب  ال��زي��ادات  ألن  تعويض؛  بال  ستستنزف 
أيضا أن تعني معها زيادة دخل الدولة، وأخيًرا 
ورؤية  وال��ت��ط��وي��ر  احلكمة  إل��ى  بحاجة  نحن 

أخرى لألمور، والله أعلم.
تعطيل للخدمات اإلنسانية

أستاذ  العظيم  ع��ب��د  ح��م��دي  د.  أك���د  ك��ذل��ك 
اإلدارية  للعلوم  السادات  بأكادميية  االقتصاد 
أن اإلضرابات أحد أساليب االحتجاجات التي 
يجب أال تؤدي إلي تعطيل األعمال، والسيما 
فيما يتعلق باخلدمات اإلنسانية؛ نظًرا ملا لها 
مثل  حالة  ففي  سلبي،  اقتصادي  م��ردود  من 
ي���ؤدي عدم  إض���راب األط��ب��اء م��ن املمكن أن 
الظاهرة  تكرار  مع  والسيما  السريع  العالج 
في حالة استمرارها إلي التأثير على إنتاجية 
العنصر البشري سواء من خالل زيادة أعداد 
املدى  على  بالوفيات  اخلسائر  أو  املصابني 

أو  الطبية  تقدمي اخلدمة  نتيجة عدم  البعيد 
املناسب حتى  الوقت  في  الالزمة  اإلسعافات 
في حالة اإلضرابات اجلزئية، وكذلك احلال 
بالنسبة لإلضرابات في مرفق القضاء، الذي 
قد يؤدي إلى التأخير في احلصول على املنافع 
املثال للمستثمرين  التعويضات على سبيل  أو 
بالنسبة إلضراب  مع جهات حكومية، وأيضا 
عمال املصانع وما يترتب عليه من نقص في 
اليومي  اإلي��رادات نتيجة توقف حجم اإلنتاج 
وبالتالي تراجع املبيعات على الرغم من ثبات 
فالقانون  العمال،  أج��ور  فيها  مب��ا  التكاليف 
يسمح بحصولهم على األجور حتى في حالة 

اإلضراب بل إنهم قد يطالبون بحوافز.
مهنية ومصداقية

وعن دور اإلعالم في التعامل مع هذه الظاهرة  
أن  الناشي  أك��د اإلع��الم��ي األس��ت��اذ سالم 
اإلعالم له دور مهم جًدا في التعامل مع هذه 
األزمة فبإمكانه أن يسلط عليها الضوء بحيث 
فيتعامل  العكس  أو  ويضخمها،  مهمة  يجعلها 
معها بطرقة تقلل من شأنها، وال يخفى على 
احلديثة  التقنية  الوسائل  استخدام  أن  أحد 
تضخيم  على  ال��ق��درة  م��ن  اإلعالميني  مكنت 
مثل هذه األحداث وإثارة الناس بطرق كثيرة 
القليلة  األع��داد  أح��د، فيجعل  ال تخفى على 
كثيرة بدمج بعضها مع بعض وغير ذلك، لذلك 
في هذه  دور حقيقي  لعب  ع��الم ميكنه  ف��إال 
وكذلك ميكنه  األزم���ات،  من  وغيرها  األزم��ة 

أداء دور غير حقيقي أيًضا.
لذلك يجب أن يتعامل اإلعالم مع هذه القضايا 
مبهنية عالية ويكون عنده مصداقية؛ ألن هذه 
القضايا تؤثر في املجتمع بشكل كبير، والسيما 
غير  واملظاهرات  اإلض��راب��ات  ه��ذه  أغلب  أن 

مطابقة للحقيقة.
< ه��ل اإلض��راب��ات متثل ظ��اه��رة جديدة 
على املجتمع الكويتي وما األسباب التي 

أدت إليها من وجهة نظرك؟
لكن  القانون  وكفلها  م��وج��ودة  اإلض��راب��ات   <
اخلطوات  يسلكوا  لم  املضربني  أن  ظني  في 
يجوز  فال  بحقوقهم،  املطالبة  في  الصحيحة 
اللجوء إلى اإلضراب إال في نهاية املطاف بعد 
بالطرق  الوسائل  كل  استنفدت  قد  تكون  أن 
أن  يصلح  ال  أن��ه  كما  والصحيحة،  املتدرجة 
أماكن  فهناك  عامة،  ظاهرة  اإلض��راب  يكون 
حساسة البد أن يراعى فيها املصلحة العامة 
للبلد واملصلحة الوطنية وأال يكون مبالًغا فيها 

وفوق احلد املعقول.
مخالف للقواعد

النائب  م��ع  حتدثنا  السياسي  اجل��ان��ب  وف��ي 
العمير وسألناه عن رؤيته حول  الدكتور علي 
هذه الظاهرة، فقال: اإلضرابات مشروعة في 
اختالف  املجتمعات على  وفي  العاملي  النظام 
الرأي حني  للتعبير عن  تنوعها، وهي طريقة 
بكامل  تتمتع  ال  ع��م��ال��ي��ة  ف��ئ��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
اإلضراب،  من  نوعا  تنظم  وبالتالي  حقوقها 
وفي الدول التي ترعى مصاحلها بشكل جيد 
وبشكل تنموي مع وجود حرص على مصالح 
ال��ن��اس جت��د أن ه��ذه اإلض���راب���ات تنظم في 
أوق��ات وف��ي أزم��ان ال يكون فيها ض��رر على 
هذه املجتمعات، وهذا ما نقصده حينما نقول: 
الذي  أما  الدولي،  القانون  في  إنها مشروعة 
نُيّ أسوأ األوقات لتنفيذ هذه  نراه اليوم وهو حَتَ
اإلضرابات، كإضراب عمال املطارات وهناك 
حاجة شديدة ملثل هذا القطاع، أو تقوم الهيئة 
التعليمية مثاًل باإلضراب في العام الدراسي، 
ف��ال ش��ك أن ه��ذا األم��ر ليس فقط مخالف 
اإلضرابات،  أجلها  التي شرعت من  للقواعد 
بل ال ينسجم مع شريعة ربنا سبحانه وتعالى، 
ونبينا محمد] أوصانا باإلجمال في الطلب، 
إذا اإلنسان أتى ليطلب مطلبا معينا في زيادة 
»وأجملوا  ق���ال]:  م���ادي،  أو حافز  ك��ادر  أو 
في الطلب« مبعنى جتملوا في الطلب، ويكون 
نوع من  الطلب بطريقة حضارية وليس فيها 
العنف أو تعطيل ملصالح املواطنني أو اإلضرار 

مبصالح الدولة.
لذلك فنحن بني هذين األمرين ال نقول بأنها 
تنفذ  إنها  نقول  وال  وش��رًع��ا،  قانوًنا  محرمة 

أحياًنا بطريقة مشروعة وصحيحة.

د. العمير: نحن بن هذين 
األمرين ال نقول بأنها محرمة 

قانوًنا وشرًعا، وال نقول 
إنها تنفذ أحياًنا بطريقة 

مشروعة وصحيحة
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الواقع وال�شرع

< ما تقييمكم للتعامل احلكومي مع مثل 
هذه اإلضرابات؟

> احلقيقة أن التعامل احلكومي تأخر كثيًرا 
بأن  امل��اض��ي  االنعقاد  دور  ف��ي  ح��ذرن��ا  ونحن 
كامل  شامل  بتصور  تأتي  أن  احلكومة  على 
ع��ن ه��ذه ال��ك��وادر؛ ألن هناك اخ��ت��الالت في 
الرواتب طاملا حذرنا منها، وحذرنا من إعطاء 
ميزة لفئة وترك فئة أخرى؛ ثم إن االستجابة 
زي����ادة هذه  ف��ي  أس��ه��م��ت  امل��ض��رب��ني  لطلبات 
اإلضرابات حيث أعطت مؤشرا سيئاً بأن من 

يضرب يأخذ حقه.
مؤشر سلبي

اإلضرابات  ه��ذه  وص��ول  على  تعليقكم  ما   >
والثانوي؟  امل��ت��وس��ط  طلبة  م��ن  شريحة  إل��ى 
اإلضرابات  أن  ذلك مؤشرا على  يعطي  وهل 

أصبحت ثقافة في املجتمع الكويتي؟ 
> هذا مؤشر سلبي؛ ألن الطلبة ال يفترض أن 
واالعتصامات  اإلضرابات  هذه  ملثل  يجنحوا 
خاصة أنهم ليسوا في السن التي متيز صحة 
القرارات التربوية والتعليمية التي تتخذ، ولم 
يشاركوا بلجان وغير ذلك، ومفترض أن أولياء 
لديهم،  الظاهرة  أمورهم يكبحون جماح هذه 
الذين  امل���درس���ني  ب��ب��ع��ض  ابتلينا  ق��د  ون��ح��ن 

يشجعونهم على مثل هذه االعتصامات.
رمبا هناك قرارات غير صحيحة خرجت من 
تشكل  أن  املفترض  من  ولكن  اللجان،  بعض 
وليس خروج  ال��ق��رارات  للرد على هذه  جلان 
التمييز في هذه  يستطيعون  الذين ال  الطلبة 

املرحلة العمرية.
< هل تعد هذه اإلضرابات ثورة من نوع 

آخر في املجتمع الكويتي؟
يكون  أن  التذمر فضاًل عن  من  ن��وع  ه��ذا   <
ثورة، تذمر موجود في شرائح املجتمع، بعضه 
نتيجة ظلم وقع فتسبب في مثل هذا التذمر، 
وبعضه محاولة فقط خللق أجواء التوتر في 
البلد وهذا إن شاء الله يتم كبحه، ونأمل أن 
هذه  ع��الج  في  املجلس  مع  احلكومة  تتعاون 

املشكلة. 
وجود خلل

• وعن وصول هذه الظاهرة إلى املجال التربوي 
واملؤسسة التعليمية حتى وصل األمر إلى إقحام 

الطلبة ف��ي ه��ذه األزم���ة ق��ال ال��دك��ت��ور جاسم 
احلمدان األستاذ بكلية التربية جامعة الكويت 
إن  التربوية:  اإلدارة  ماجستير  برنامج  ومدير 
متثل  واملظاهرات  واالعتصامات  اإلض��راب��ات 
ينبغي  ت��دل على وج��ود خلل  الضيق  حالة من 
التي  التعليمية  األزم����ات  م��ن  وه���ي  ت��ق��ومي��ه، 
باملجاالت  تأثًرا  التعليمي  املجال  إل��ى  انتقلت 

األخرى سواء السياسية أم االقتصادية.
وه����ذه اإلض����راب����ات ت��ت��الح��ق ف��ي��ه��ا األح����داث 
متخذ  على  ضغًطا  ت��ول��د  أن��ه��ا  كما  وتتشابك 
اضطراب  حالة  ف��ي  وجتعله  التربوي  ال��ق��رار 
التعامل  يستوجب  األم���ر  ف���إن  ل���ذا  وت��خ��ب��ط؛ 
القرارات  اتخاذ  والفعال معها، ويكون  السريع 
فيها من خالل آليات منهجية محددة، كما أننا 
البد أال نعتمد على ردود األفعال في التعامل 
م��ع م��ث��ل ه���ذه األزم����ة والس��ي��م��ا ف��ي املؤسسة 
العلمي في  األسلوب  نتبع  أن  التعليمية ويجب 
اتخاذ القرارات، علًما بأنه توجد إشارات قبل 

األزم���ات ميكن حتريها كتحري  ه��ذه  ح��دوث 
األمطار والعواصف قبل قدومها، وهي حتتاج 
ف��ي ع��الج��ه��ا ل��دراس��ة أس��ب��اب��ه��ا س���واء كانت 
داخلية ضمن املؤسسة التعليمية، أم خارجية 
اخلاسر  يكون  التي  املصالح،  فيها  تعارضت 

الوحيد فيها هم الطلبة.
ختاًما: ال شك أننا أمام مرحلة صعبة متر بها 
دولة الكويت وعلى كل األطراف حتمل املسؤولية 
الكاملة في احلفاظ على أمن واستقرار هذا 
البلد سواء من األفراد واملواطنني الذين يجب 
أم  لبلدهم،  العامة  املصلحة  يغلبوا  أن  عليهم 
التي يجب أن تتحلي بروح  من قبل احلكومة 
م��ع مطالب  التعامل  ف��ي  وال��ع��دل  امل��س��ؤول��ي��ة 
ل��دي��ه��ا رؤي���ة واضحة  ي��ك��ون  م��واط��ن��ي��ه��ا، وأن 
الستشراف املستقبل، واملواقف الواضحة هي 
التي تعبر عن صحة وسالمة هذه الرؤية التي 
يجب أال تكون في معزل عن الواقع الذي متر 
به املنطقة العربية في الوقت الراهن، وأن ما 
نراه من نيران مشتعلة في بعض الدول كانت 
أن  ش��ك  وال  ال��ش��رر،  مستصغر  م��ن  بدايتها 
وينذر  متفرقة  أماكن  في  وتطاير  َكثُر  الشرر 
بخطر كبير، فعلى الشرفاء واملخلصني إدراك 
األم��ور قبل فوات األوان؛ ألن سوء استخدام 
احلقوق املشروعة واحلرية املكفولة يؤدي في 

النهاية إلى الفوضى ووقتها ال ينفع الندم.

د.جاسم احلمدان:املظاهرات متثل 
حالة من الضيق تدل على وجود 
خلل يستوجب التعامل السريع 

والفعال خالل آليات منهجية 
التعتمد على ردود األفعال
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كلمات في العقيدة

)�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com

الفائدة.. من تذكر املوت
وفاته...  قبل  جوبز(  )ستيف  كلمات  أخي  لي  بعث 
والتي ميكن ترجمتها »أن أتذكر أنني سأموت قريباً 
كان أهم أداة على اإلطالق حصلت عليها ملساعدتي 
شيء:  كل  تقريباً  ألنه  الكبرى  قراراتي  اتخاذ  على 
من  اخلوف  كل  والفخر،  الزهو  كل  التوقعات،  كل 
أمام  تبخرت  األشياء  هذه  كل  الفشل..  أو  اإلحراج 
حقيقة املوت... ولم يبق إال ما هو مهم باحلقيقة.. أن 
تتذكر أنك ستموت أفضل طريقة عرفتها أنا لتجنب 

السقوط في اخلوف من أن تفقد شيئاً«.
وصلتني هذه الكلمات عبر البريد اإللكتروني.. فما 

كان مني إال أن أجبته:
يعلم  كان  وليته  احلكمة..  من  الكثير  فيها  كلمات   -
أن املوت ليس نهاية اإلنسان.. لكان عمل ألجل تلك 

احلياة أكثر مما عمل في حياته هذه.
هاتفني صاحبي.. لنكمل احلوار:

- هذا رجل نصراني.. أو رمبا لم يؤمن بشيء.. وكما 
وصفه كثيرون »لقد أحدث تغييراً في العالم أجمع«.. 
فما بالك مبن يؤمن يقيناً أنه سيموت.. ثم يبعث.. ثم 
يحاسب.. ثم يجازى؟! ال شك أن هذه العقيدة تدفع 
أن  هذه..  حياته  في  مثالياً  إنساناً  يكون  أن  العاقل 
يكون »مفتاحاً للخير مغالقاً للشر« أن يكون مصلحاً.. 
بعد كونه صاحلاً.. مييط األذى عن الطريق.. ويصلح 
بني الناس.. ويدعو إلى توحيد الله عز وجل.. ولذلك 
في  ألننا  القبور..  زيارة  إلى   [ الرسول  أرشدنا 
نهيتكم عن  »إني كنت  املوت..  زحمة احلياة ننسى.. 

زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم املوت« مسلم.

سّكت ليعلق صاحبي..
الدنيا.. لقد  املوت يجعلني أزهد في  بالنسبة لي   -
جمعنا من الدنيا ما ال نحتاج له.. بنينا ما ال نسكن.. 
واشترينا ما ال نركب.. واقتنينا ما ال نستعمل.. وذلك 
أصبح  حتى  املال..  من  علينا  به  الله  منَّ  ما  لكثرة 
األمر.. أننا كلما اشتهينا شيئاً عملناه.. رمبا.. قررنا 
أال نقضي ليلة في بيوتنا.. فنذهب إلى أرقى الفنادق 
أو  القريبة  الدول  إحدى  في  األسبوع  نهاية  عطلة 
البعيدة.. هكذا ملجرد التغيير.. فعندما أتذكر املوت 
الثياب  حتى  لها..  قيمة  ال  األشياء  هذه  كل  تصبح 
ونحن  هذا..  كل  ملاذا  الفارهة..  واملراكب  الغالية 
سريعاً سنتركه.. ونغادر إلى.. حتت التراب.. عالم ال 

قيمة فيه لشيء إال »العمل الصالح«؟!
- ولكن ال بأس أن يتمتع املرء بخير الدنيا احلالل.

- أعلم ذلك.. ولكن األمر أصبح كله متتعا.. ال مجرد 
أوقات محدودة وساعات معدودة.. أظن أننا بحاجة 
صالة  نفوت  ال  حتى  الدوام  على  املوت  تذكر  إلى 
جماعة ألجل اجتماع.. وال نفوت قراءة حزب كل ليلة 
ألجل إرهاق العمل.. وال نفوت اإلحسان إلى اآلخرين 

بحجة انشغالنا وعدم درايتنا بهم.
- ال أتفق معك.. ال نريد أن ننغص حياتنا.. تعرف 
الصحابة.. يشكون  النبي ] عندما خاطبه  حديث 
تغير أحوالهم اإلميانية عندما يكونون معه وبعد أن 
الله  رسول  لهم  قال  ماذا  واألوالد..  باألهل  ينشغلوا 
]؟..» والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون 
على فرشكم  املالئكة  لصافحتكم  الذكر  وفي  عندي 
ثالث  وساعة.  ساعة  حنظلة  يا  ولكن  طرقكم،  وفي 

مرات« صحيح مسلم.
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؟؟؟؟؟؟

المستشار عبد الجليل يعلن أن أي قانون 
يعارض الشريعة اإلسالمية معطل قانونًا

كما هي: إبعاد اإلسالم عن احلكم والتوجيه، 
ولكن ما فعله املستشار عبد اجلليل وإعالنه 
الصريح أن تكون الشريعة اإلسالمية املصدر 

القوانني  جميع  واعتبار  للتشريع،  األساسي 
كان  معطلة  اإلس��الم��ي��ة  للشريعة  املخالفة 
سابقة لم نتعود سماعها  من احلكام، وتعد 

ل��م ن��ر م��ن ال���دول التي ادع��ت أنها وطنية   
سعيا حقيقيا إلعادة األمة إلى شريعتها، بل 
القدمي  املستعمر  بتوصيات  تتشبث  تزال  ما 

هذا ما يجب أن يتحقق في جميع الثورات العربية، حتى تتمكن من حتقيق االستقالل الكامل لبلدانها 
الذي فرض علينا طريقته  بلداننا  الذي تركه االستعمار األجنبي في  املوروث  لم  تتحرر من  التي 
في احلكم بعدما نحى الشريعة اإلسالم جانبا؛ مما جعل منظومة احلكم في البلدان اإلسالمية ال 
للحكم  أننا منلك منظومة متكاملة  الغربية رغم  البلدان  تختلف في شيء عن منظومة احلكم في 
ولبناء األمة، وهي منظومة حضارية استطاعت أن تقود العالم أكثر من أربعة عشر قرنا، ولكننا ما 
زلنا نعاني اخلضوع للمنظومة احلضارية التي فرضها علينا املستعمر، وهذا يعني أن األمة اإلسالمية 

لم تتحرر من االستعمار احلقيقي، وإن تغيرت املسميات من استعمار أجنبي إلى دولة وطنية.

كتب/ عبدالقادر علي ورسمه

ليبيا تستعيد هويتها اإلسالمية
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يجلس 
على  م���ع���ه 

وح�����اول احلرس  ع��رش��ه 
منعه قال لهم قولته الشهيرة التي تدل على 
»كانت  ق��ال:  عندما  احلقيقية  للحرية  فهم 
فيما  تتساوون  وأنكم  األح��الم  عنكم  تبلغنا 
بعضا،  بعضكم  يستعبد  بكم  ف���إذا  بينكم، 
إلى  ف��م��ص��ي��ره��م  ح��ال��ه��م  ه����ذا  ق���وم���ا  وإن 
زوال«،وق��د زال ملك كسرى بعد ذلك بأيام 
الغريب أن هؤالء يحاولون وصم  قليلة ومن 
وهاهم  دائما  باإلرهاب  واملسلمني  اإلس��الم 
أن  الفكري ملن يحاول  اإلرهاب  يستخدمون 
التي  الفكرية  منظومتهم  قبضة  من  يتحرر 
على  هيمنتهم  بعد  ال��ع��ال��م  على  ف��رض��وه��ا 
مصائر األمم منذ عهد اإلستعمار العسكري 
إلى يومنا هذا، ولكن احلقيقة التي يجب أن 
العربي  العالم  في  وأذنابهم  الغرب  يفهمها 
واإلس���الم���ي أن ال��ن��اس ح��ني ي��ح��رم��ون أن 
ال��ع��دي��د من  ف��ي��ه��م  ي��ظ��ه��ر  دي��ن��ه��م  يحكمهم 
املقاومة وميكن أن تكون بعض هذه  أشكال 
املقاومات غير محمودة العواقب، ويجب أن 
تقرر مصيرها  أن  األم��ة  لهذه  الغرب  يترك 
وبأمان،  بأمن  العالم  يعيش  حتى  بنفسها، 
وب���دون ت��وص��ي��ات خ��ارج��ي��ة وت��دخ��ل بشؤون 
أكثر  ولكن  أمره  على  غالب  والله  اآلخرين، 

الناس ال يعلمون.

مؤشرا إيجابيا يشير إلى أن األمة قد تستعيد 
حريتها بالكامل، رغم أن أعداء اإلسالم لن 

يتركوها تطبق شريعتها وإسالمها بسهولة.
وجاء في خطاب املستشار عبد اجلليل في 
حترير  فيه  أعلن  ال��ذي  الصحافي  مؤمتره 
كامل أراضي ليبيا من فلول القذافي قوله: 
»نحن بوصفنا دولة إسالمية اتخذنا الشريعة 
ومن  للتشريع،  األساسي  املصدر  اإلسالمية 
ثم فإن أي قانون يعارض املبادئ اإلسالمية 

للشريعة اإلسالمية فهو معطل قانونا«.
وأش��ار إلى أن قانون ال��زواج والطالق الذي 
حد من تعدد الزوجات هو مخالف للشريعة 
اإلسالمية، وهو موقوف، وقال: إن هناك نية 
صادقة لتقنني كل القوانني املصرفية بالذات، 
ونسعى إلى تكوين مصارف إسالمية بعيدة 
على  املكتوب  الشعار  أن  ويذكر  ال��رب��ا،  عن 
الله  تعالى: }وأح��ل  قوله  الليبية هو  العملة 
البيع وحرم الربا{، ومع ذلك لم تطبق هذه 
ونرجو  وبنوكها،  الليبية  القوانني  في  اآلي��ة 
والشعب  عبداجلليل  املستشار  يتمكن  أن 
ليحققوا  ال��وع��ود  ه���ذه  حتقيق  م��ن  الليبي 
لوطنهم احلرية الكاملة، وليثبتوا للعالم أنهم 
الطاغية  إزاح��ة شخص  أجل  من  يثوروا  لم 
الذي  ال��ن��ظ��ام  لتغيير  ث���اروا  ولكنهم  ف��ق��ط، 

وضعه الطاغية.
هجوم شرس

لهجوم  اجلليل  عبد  املستشار  تعرض  وق��د 
ومنظمات  الغربية،  ال���دول  قبل  م��ن  ش��رس 
العرب  العلمانيني  وبعض  اإلن��س��ان،  حقوق 
بسبب هذه التصريحات، وفي رده على هذه 
مؤمتر  خ��الل  اجلليل  عبد  ق��ال  الهجمات 
صحافي في بنغازي االثنني املاضي: »كالمي 
باألمس ال يعني تعديل أي قانون أو إلغاؤه، 
أطمئن املجتمع الدولي أننا ليبيون مسلمون، 
وتساءل:  الوسطيني«.  املسلمني  من  ولكننا 
»ملاذا لم يركزوا على قولي: إن أموال بعضهم 

ودم�������اءه�������م وأع����راض����ه����م 
محرمة على اآلخرين؟! هذه 
اإلسالمي،  الدين  أساسيات 

وإذا  املسلم،  سلوكيات  وه��ذه 
املبادئ  ب��ه��ذه  املسلمون  ال��ت��زم 

خطر  هناك  يكون  فلن  الثالثة، 
تيارات أخ��رى«، وأضاف:  على أي 

الزواج  بقانون  مثال  ضربت  »عندما 
وال���ط���الق أردت����ه م��ث��ال ف��ق��ط؛ ألن ذلك 

إال  الزوجات  تعدد  القانون احلالي ال يجيز 
األمر،  ذلك  لتعذر  تتوافر  لم  إذا  بإجراءات 

بينما بنص قرآني الشريعة جتيز التعدد«.
يرتكب  لم  اجلليل  عبد  املستشار  أن  ورغ��م 
م��ا ي��س��ت��وج��ب ه���ذا ال��ت��وض��ي��ح ك��ل��ه إال أننا 
محكومون مبنظومة أخالقية عاملية ال تسمح 
بأن يتحرر املسلمون من اإلرث االستعماري، 
واحلرية التي يتشدقون بها لن تكون إال ضمن 
إطارهم الفكري، واملشكلة األخرى التي تواجه 
اإلرث  هذا  من  التحرر  أرادوا  إذا  املسلمني 
املنافقني من  بعض  الثقيل هي  االستعماري 
الغرب  موائد  على  تربوا  الذين  جلدتنا  بني 
يخالف  ما  كل  عن  للدفاع  حماة  وأصبحوا 
اإلسالم؛ مما يجعلهم طابورا خامسا ألعداء 
اإلسالم، ورغم ذلك يجب على املسلمني أال 
يخافوا ممن يحاول ثنيهم عن أن يستعيدوا 
حريتهم الكاملة حتى يحققوا للعالم التحرر 
استعبدتهم  ال��ت��ي  ال��ش��ه��وات  م��ن  احلقيقي 
ويهتمون  اخل��ال��ق  ح��ق��وق  ينسون  وجعلتهم 
مخالفتها  رغ��م  لإلنسان  مزعومة  بحقوق 
الصريحة لشريعة الله ودينه، وقد استعبدت 
لنا  وجعلوها  احلديثة  احل��ض��ارة  الشهوات 
في  جن��د  إن��ن��ا  حتى  حمايتها  يجب  حقوقا 
بلداننا من يتباكى على حقوق الشواذ والفرق 
املنحرفة، وقد حاز املسلمون األوائل قصب 
األم��ور عندما  مثل هذه  توضيح  السبق في 
دخل الصحابي اجلليل على كسرى وأراد أن 

< تساءل: »ملاذا لم يركزوا على قولي: إن أموال 
بعضهم ودماءهم وأعراضهم محرمة على 
اآلخرين؟! هذه أساسيات الدين اإلسالمي
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أضحى العقيد معمر القذافي فتنة في حياته بل وبعد مماته، ففي 
الصالة  أفضل  عليه  بصاحبها  واستهزأ  النبوية،  السنة  أنكر  حياته 
والسالم، وأسهم في إذكاء الفنت واحملن بن شعوب األمتن اإلسالمية 
والعربية، وشغل العالم بخطاباته املجنونة، وبعد مماته فنت الناس 
بعض  آراء  استطلعنا  وقد  والنار.  بالكفر  عليه  احلكم  قضية  في 
العلماء واملشايخ حول حكم القذافي في اإلسالم بعد أن خاض فيه 

العالم واجلاهل، وفيما يلي التفاصيل: 
في البداية أوضح رئيس قسم العقيدة 
ال��ش��ري��ع��ة، جامعة  ب��ك��ل��ي��ة  وال���دع���وة 
القذافي  أن  الشطي  بسام  د.  الكويت 
أم���ر ال���ن���اس ب��ت��ق��دي��س ال��ك��ت��اب األخضر 
وإلغاء كلمة »قل« من القرآن، كما كان يأمر 
والعكس،  جهرية  لتكون  السرية  بالصالة 
وكان يأمرهم باحلج إلى القدس بدال من 
املخالفني  لكل  ال��دم��اء  استباح  وق��د  مكة، 
واستباح  األع��راض  واستباح  وألتباعه،  له 
وأفسد  ليبيا،  في  وطغى  العامة  األم���وال 
العصابات،  ودع��م  احل��روب  وأشعل  كثيرا 
الفتا إلى أنه مجرم وما حدث له شفى الله 

به صدور املؤمنني وقلوبهم. 
وسأل الشطي الله تعالى أن يكون القذافي 
الليبيني  ع��ل��ى  ي��ول��ي  وأن  ل��غ��ي��ره،  ع��ب��رة 
وأن  الصاحلة،  البطانة  ويرزقهم  خيارهم 
يحقن دماءهم ويدمي عليهم األمن واألمان 
عنهم  وي��ب��ع��د  م��ت��ح��اب��ني،  إخ����وة  ويجعلهم 

احلاقدين. 
ومن جهته، أشار اإلمام واخلطيب بوزارة 

األوق���اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة الشيخ 
ي��رى أن القذافي  أن��ه  إل��ى  ح���اي احل���اي 
منذ  قالها  بأدلة  مستشهدا  مسلما،  ليس 
م��ا حدثه به  أرب��ع��ة ش��ه��ور، منها  م��ن  أكثر 
في  ال��ل��ه-  -رح��م��ه  ش��اك��ر  محمود  الشيخ 
القذافي  أن  بعيدة  فترة  منذ  جلسة عشاء 
ضبط في محفل بهائي، ومعلوم أن الفرقة 

البهائية فرقة كافرة. 
باز  اب��ن  وأض��اف احل��اي قائال: إن الشيخ 
-رحمه الله- عندما قيل له إن القذافي قتل 
وسجن الكثير، قال »هذا املخبول املأفون«، 
وع���ن���ده ك��ت��اب��ه األخ���ض���ر وه����و م��زي��ج من 

واستهزأ  وغيرها،  والشيوعية  االشتراكية 
عن  صحيحة  وبأحاديث   ،[ النبي  بسنة 
واستهزأ  األح���ادي���ث،  وب����رواة  ال��ن��ب��ي ]، 

بشفاعة النبي ].
وأكد احلاي في الوقت نفسه على خطورة 
قال ألخيه  »من  النبي ]:  لقول  التكفير؛ 
يا كافر، فإن كان كافرا وإال رجعت إليه«، 
مشيرا إل��ى ق��ول شيخ اإلس��الم اب��ن تيمية 
رحمه الله »ومن ضنائن العلم أن أهل السنة 

ال يكّفرون بل يخّطئون«. 
ال  أنه  فأكد  الداعية فيحان س��رور  أما 
مضل  ض��ال  القذافي  أن  ع��اق��الن  يختلف 
وظالم لنفسه ولغيره، وقد طغى وجتاوز حده 
وهو متأثر بفكر العبيديني، وقد سمعت له 
كلمة قد طعن فيها ببعض الصحابة وأشاد 
بشفاعة  ال��ق��ول  ورّد  الفاطميني  مب��ذه��ب 
أنه  وبلغنا  وسلم،  عليه  الله  الرسول صلى 
الشريفة، وفرض على  النبوية  السنة  أنكر 
خطباء املساجد والقائمني على اإلعالم أال 
يستدلوا بالسنة النبوية، وأن كتابه األخضر 
يجزئ عن السنة وهو نافع وفيه اخلير ملن 

استمسك به. 
ق��د قيل أيضا إن  إن��ه  وت��اب��ع س��رور بقوله 
القرآن  الكلمات من  بعض  القذافي حذف 
وهي كلمة »قل«، وقال إن هذا كالم موجه 
أن  لنا  حاجة  ف��ال  لنا  وليس   [ للرسول 
نقول: }قل هو الله احد{ وإمنا نقرأ هذه 
اآلية »هو الله أحد« من غير كلمة »قل«، إن 
ثبتت عنه هذه املخالفات الشرعية، ولم يتب 
منها أو يتبرأ من قولها حتى فارق احلياة، 

دعاة عن »القذافي«: ضال مضل ظالم 
لنفسه ولرعيته طاعن في السنة النبوية

حتقيق: ضاري املطيري 

أنكر السنة النبوية الشريفة، 
وفرض على خطباء المساجد 

والقائمين على اإلعالم أال 
يستدلوا بالسنة النبوية وأن 

كتابه األخضر يجزئ عن السنة

أكدوا خطورة تكفير املعني واحلكم بالنار دون بينة
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يكفر  ف����ه����و 
ك��ف��را أك��ب��ر وقد 

خلع ربقة اإلسالم من عنقه، 
ألنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وال 

يجوز الترحم عليه. 
وأضاف قائال: ليعلم القارئ أن األصل في 
وعلى  فطرته  على  ب��ق��اؤه  املسلم  اإلن��س��ان 
إسالمه، وإن جار وظلم، وال يجوز إخراجه من 
اإلسالم إال بيقني وليس مبجرد أقاويل هنا 
وهناك، أو شكوك؛ ألن التكفير حكم شرعي 
وليس مجرد عواطف فال يجوز تكفير املسلم 
أتى  إذا  إال  وظلم  ج��ار  وإن  الفاسق  الظالم 
وثبتت شروط  اإلس��الم  نواقض  بناقض من 
املعني  تكفير  ألن  امل��وان��ع؛  وانتفت  التكفير 
آثار شرعية، منها  تترتب عليه  خطير، ألنه 
يُكفن وال يُصلى عليه، وال  أنه ال يُغسل وال 

يُدفن في مقابر املسلمني، وال يُورث. 
وتابع بأن السلف، رحمهم الله، كانوا يخشون 
التكفير كخشية الله؛ ألن الذي مينعهم من 
هذا هو اخلوف من الله ملا يترتب عليه من 
ف��إن احلكم  لم يكن كافرا  إذا  آث��ار، وألن��ه 
يعود على من أطلقه لو كان أصلح الناس، 
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة [: 
أن رسول الله ] قال: »من قال ألخيه يا 
كافر، فقد باء بها أحدهما« رواه البخاري. 
السهل ولذلك يجب  باألمر  فالتكفير ليس 
على املسلم أال يصدر حكم تكفير املعني إال 
التأويل، ثم اعلم أيضا  عن بينة ال حتتمل 

لشبهة  الرجل  تكفير  عن  توقفت  إذا  أن��ك 
عليها  تقف  ول��م  ل��ك،  تتبني  لم  أقواله  وأن 
السند  قبل  م��ن  إليك  تصل  ول��م  بنفسك، 
ال��ص��ح��ي��ح، ث���م ال��ت��زم��ت ال��ص��م��ت وسكت 
وفوضت أمره إلى الله فإن الله ال يسألك 
ملاذا لم تكّفره؟ وإمنا يسألك: ملاذا كّفرته؟ 
على  حكم  وه��و  شرعي  حكم  التكفير  ألن 
في  اإلن��س��ان  يخطئ  وألن  بالكفر،  إن��س��ان 

العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. 
من على »تويتر« 

وعلى صعيد التواصل االجتماعي وردود فعل 
»تويتر«  في  صفحاتهم  على  العلماء  بعض 
عبدالقادر  عدنان  الشيخ  أش��ار  وغيره، 
إلى أنه ال جتوز الصالة على القذافي ويحرم 
دفنه في مقابر املسلمني بعد ثبوت تطاوله 
على ال��ق��رآن وال��س��ن��ة وحت��رمي��ه احل��ج ملكة 
املكرمة، وقال في موضع آخر: »كيف يُترحم 

جعله  م��ن  يتب  ول��م  القذافي  على 
كتابه األخضر بديال عن القرآن؟!«، في حني 
في  صفحته  على  الشريكة  د.عبدالله  قال 
ومنهم  العلماء  كفره  قد  »القذافي  »تويتر«: 
ناقشوه  وق��د  وغيرهما  واللحيدان  ب��از  اب��ن 

وأقاموا عليه احلجة منذ عقود«. 
املنجد  املعروف محمد صالح  الداعية  أما 
الدعاء  ي��ج��وز  »ال  »ت���وي���ت���ر«:  ع��ل��ى  ف��ق��ال 
باملغفرة والرحمة للمعتدي على سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واملعارض لشرع 
رب العاملني واملستهزئ به«، وكأنه يشير إلى 
القذافي املعروف عنه التطاول على السنة 

النبوية. 
عثمان اخلميس في »الرسالة« 

وعلى صعيد آخر، صرح الداعية عثمان 
اخلميس في لقائه مع قناة »الرسالة« بأنه 
كما  مسلم،  غير  القذافي  ك��ون  إل��ى  »مييل 
جتوز  ال  وبالتالي  أس��ي��ر،  وه��و  قتله  يجوز 
بقتل  وق��ام  مجرم  كافر  ألنه  الرحمة  عليه 

الليبيني وتشريدهم ونهب خيراتهم«. 
الداعية  اس��ت��ب��ش��ر  أخ�����رى،  ج��ه��ة  وم���ن 
القذافي  ب��ه��الك  م��ح��م��د ال��ك��وس خ��ي��را 
الذي وصفه في »اليوتيوب« بأنه تعالى على 
دين الله واستهزأ بسنة النبي ]، واستهزأ 
كالبخاري  احل���دي���ث  وأئ���م���ة  ب��ال��ص��ح��اب��ة 

ومسلم.

السلف، رحمهم اهلل، كانوا 
يخشون التكفير كخشية 

اهلل ألن الذي يمنعهم من 
هذا هو الخوف من اهلل لما 

يترتب عليه من آثار
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القت�ساد الإ�سالمي

ك��لَّ ش���يء،  طاب  إن طابت ط��اب  اللقمة  ألن 
واألفعال؛  األق�����وال  وط��اب��ت  وال���ب���دن،  ال��ق��ل��ب 
املنزل  عليه  يبنى  ال��ذي  ك��األس��اس  إنها  حيث 
وق��ال ]  ال��ب��ذرة،  فيها  توضع  التي  التربة  أو 
في حديث كعب بن عجرة: »يا كعب بن عجرة 
إنه ال يربو حلم نبت من سحت إال كانت النار 
الناس  الله  وأمر  الترمذي،  به«، صحيح  أولى 
الشيطان  عن خطوات  واالبتعاد  احلالل  بأكل 
التي تقود اإلنسان إلى احلرام واملوبقات، قال 
تعالى:}ياأيها الناس كلوا مما في األرض حالال 
طيباً وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبني{ البقرة، وقال أيضا:}ياأيها الذين آمنوا 

ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{.
الربا

 ون��ب��ه على حت��رمي اإلس���الم اس��ت��غ��الل الناس 
أن  إلى  مشيرا  كالربا،  بالباطل  أموالهم  وأك��ل 
الربا يدخل ضمن املهلكات، ومن كبائر الذنوب 
التي يجب أن يبتعد عنها املسلمون، قال تعالى: 
أضعافاً  الربا  تأكلوا  ال  آمنوا  الذين  }ياأيها 
وقال  تفلحون{،  لعلكم  الله  وات��ق��وا  مضاعفًة 
تعالى: }الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس{، وقال 

ه��ذا م��ن خ��راب ف��ي ال��ن��اس وال��ب��الد على حد 
أكل األموال  أيضا عن خطورة  سواء، وحتدث 
متنبها  املسلم  يكون  أن  بد  ال  قائال:  احملرمة 
أهمية  لها من  ملا  التي يضعها في فمه  للقمة 
ملاذا؟  أيضا،  واألخ��روي��ة  الدنيوية  حياته  على 

ج��اء ذل��ك ف��ي م��ح��اض��رة أل��ق��اه��ا ف��ي ديوانية 
اجلابرية  منطقة  ف��ي  املسباح  ج��اس��م  الشيخ 
املالية وعقوبتها في  »التجاوزات  حتت عنوان: 
املال وحرمة  اإلس��الم« وحتدث فيها عن فتنة 
الربا والرشوة وأكل أموال اليتامى، وما يحدثه 

أكد طارق العيسى رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
من  وجعله  كبرى،  أهمية  األموال  حفظ  موضوع  أعطى  اإلسالم  أن 
أكل  أن  إلى  مشيرا  بحفظها،  اإلسالم  جاء  التي  اخلمس  الضرورات 
املسلم؛  بال  عن  يغيب  أال  يجب  أمر  املال  مصدر  من  والتأكد  احلالل 
ألن األمة اإلسالمية متر مبرحلة يختلط فيها احلالل باحلرام وال 
جتد من يبالي ما يأكل من أي مصدر يأتي، وجاء في احلديث الذي 
رواه أبو هريرة [ عن النبي ]: »ليأتن على الناس زمان ال يبالي 
مبا أخذ املال أمن حالل أم من حرام«، وقال أيضا: جند أن حال األمة 
النبوي، ولكن يجب أن  إليه احلديث  اإلسالمية يتطابق مع ما أشار 
نفهم أن االلتزام بالثوابت اإلسالمية في املال هو الذي يحمي املجتمع 
باإليداعات  يسمى  وما  العام،  املال  استباحة  عن  فضال  الفساد  من 
املليونية التي أكدت لنا مدى تفاقم الفساد عندما تبتعد األمة عن 

الطريق الذي حدده لها دينها احلنيف.

كتب/ عبدالقادر علي ورسمه

العيسى: االلتزام بالثوابت اإلسالمية
في المال هو الذي يحمي المجتمع من الفساد

القت�ساد الإ�سالمي

نبه على حرمة استغالل الناس وأكل أموالهم بالباطل
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أيضا:}ميحق الله الربا ويربي الصدقات{.
وعن جابر [ قال: لعن رسول الله ] »آكل 
»هم  وق���ال:  وش��اه��دي��ه«  وكاتبه  ومؤكله  ال��رب��ا 
سواء«، مشيرا إلى أن املرابني يتحركون حركة 
املمسوس املضطرب القلق في الدنيا وهم في 
اآلخ��رة كذلك، وفي احلديث »دره��م ربا أشد 
عند الله من ست وثالثني زنية في اإلسالم«، 
}ياأيها  األل��ب��ان��ي،  وصححه  ال��ط��ب��ران��ي  رواه 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنني فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 

الله ورسوله{،
قال القاسمي: »ومن حاربه الله ورسوله ال يفلح 
الدنيا  أب��داً«، محذرا مما  يصيب املرابي في 
احلرام،  يكسب  إن��ه  ق��ال  حيث  اآلخ����رة؛  قبل 
منه  يسرق  أو  ومي��رض  حسي،  تلف  ويصيبه 
وهناك  أمالكه،  بعض  أن حتترق  امل��ال وميكن 
حيث  ال��دن��ي��ا؛  ف��ي  يلحقه  معنوي  محق  أيضا 
ب��ه؛ ألن جميع هذه  امل��ال وال ينتفع  إن��ه  يكنز 
والشركات  البنوك  التي يجمعها في  األرص��دة 
وهو  ال��ورث��ة،  سيأخذها  ويستثمرها  ال��رب��وي��ة 

يتحمل وزرها كما حتمل هم جمعها!!
وجاء في احلديث الذي رواه البخاري ومسلم: 
»اجتنبوا السبع املوبقات، قيل: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس 
التي حرم الله إال باحلق، وأكل مال اليتيم، وأكل 
الزحف، وقذف احملصنات  يوم  والتولي  الربا، 
ال��غ��اف��الت امل��ؤم��ن��ات«، وف��ي ح��دي��ث آخ��ر رواه 

أهل  يصيب  عما   [ النبي  يتحدث  البخاري 
النار من العذاب؛ حيث قال ] ذات غداة: »إنه 
وإنهما قاال  ابتعثاني  وإنهما  آتيان  الليلة  أتاني 
لي انطلق، فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول 
أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح 
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي 
له  فيفغر  قد جمع عنده احلجارة  ال��ذي  ذلك 
فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه 
كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قال: 
قلت لهما ما هذان؟  قاال لي انطلق انطلق قال 
فانطلقنا...« وفي اخلتام قيل له: »وأما الرجل 
الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم احلجر 
فإنه آك��ل ال��رب��ا...« احل��دي��ث، وه��ذا كله يؤكد 
املجتمعات  تدمير  في  وخطورته  الربا،  حرمة 

وعقوبتها في اآلخرة.
الرشوة

أما فيما يتعلق بالرشوة التي تعد في اإلسالم 
إلى  العيسى  ف��أش��ار   احل���رام،  الكسب  ضمن 

ال��رش��وة كقوله ]:  ال���ذي  ورد ف��ي  ال��وع��ي��د 
»لعن الله الراشي واملرتشي«،  وفي رواية عند 
قائال:  بينهما  ال��ذي ميشي  »وال��رائ��ش«  أحمد 
ومنكر  أم��ر عظيم  على  إال  تكون  ال  اللعنة  إن 
كبير، وأضاف قائال: الرشوة في احلكم تدخل 
حتت قوله تعالى:  }وال تأكلوا أموالكم بينكم 
فريقاً  لتأكلوا  احلكام  إلى  بها  وتدلوا  بالباطل 

من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون{.
أما الرشوة في الوظائف، فهي أن يعطي اإلنسان 
صاحبه شيئا مشروعا في األصل، وقد يكون 
في صورة هدية كالهدايا التي يعطيها املوظفون 
قال  ه��ذا  وف��ي  العمل،  في  ملسؤوليهم  العمال 
الرسول ]: »من استعملناه على عمل فرزقناه 
فما أخ��ذ بعد ذل��ك فهو غلول« صحيح  رزق��ا،ً 
تعد  العمال  هدايا  أن   إلى  مشيرا  داود،  أبي 
رشوة وأنها ليست بهدية، وكذلك الهدية التي 

يتم تقدميها للقضاة  فإنها سحت أيضا.
الغش

وأش��ار أيضا إل��ى ن��وع آخ��ر من أن��واع الفساد 
الغش محرم في  أن  الغش، مؤكدا  املالي وهو 
اإلسالم سواء أكان في األموال أم في غيرها من 
املعامالت، مستدال بقوله صلى الله عليه وسلم: 
»من غشنا فليس منا« رواه مسلم، وأضاف أن 
التجاوزات  تدخل ضمن   أخ��رى  أم��ورا  هناك 
املالية احملرمة في اإلسالم؛ حيث إن اإلسالم 
واضحة؛  الكسب  طريقة  تكون  أن  على  ش��دد 
القيامة عن  يوم  امل��رء  تعالى سيسأل  الله  ألن 
هذا كله، كما جاء في احلديث:»ال تزول قدما 
يسأل  ربه حتى  عند  من  القيامة  يوم  ادم  ابن 
عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه« صحيح 

الترمذي.
التطفيف في الكيل

وأك�����د ال���ع���ي���س���ى:  وج�����ود أن������واع أخ�����رى من 
ال��ت��ج��اوزات امل��ال��ي��ة احمل��رم��ة ال��ت��ي ي��ق��ع فيها 
ومنها  بحرمتها،  علمهم  رغ��م  اليوم  املسلمون 
في  ه��ؤالء  تعالى  الله  توعد  وق��د  الكيل  نقص 
على  اكتالوا  إذا  الذين  للمطففني  قوله: }ويل 
الناس يستوفون{، قال السدي: ملا قدم رسول 
الله ] املدينة وبها رجل يقال له أبو جهينة له 
فأنزل  باآلخر  ويكتال  بأحدهما  يكيل  مكياالن 
»ويل  السلف:  وق���ال بعض  اآلي���ات،  ه��ذه  ال��ل��ه 
عرضها  حبة  ناقصة  يعطيها  بحبة  يبيع  مل��ن 
الشيخ  فضيلة  وي��ق��ول  واألرض«،  ال��س��م��وات 

هناك أنواع أخرى من 
التجاوزات املالية احملرمة 
التي يقع فيها املسلمون 

اليوم رغم علمهم 
بحرمتهاومنها نقص الكيل

الهدايا التي 
يعطيها املوظفون

 ملسؤليهم في العمل تدخل 
ضمن الرشوة احملرمة
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القت�ساد الإ�سالمي

وقال ]: »وال يسرق السارق حني يسرق وهو 
في  َقطع  النبي ]  أن  احلديث  وفي  مؤمن«، 
وعن  عليه،  متفق  دراه���م«،  ثالثة  قيمته  مجن 
الله ] يقطع يد  عائشة قالت:  »كان رسول 
عليه،  متفق  فصاعداً«  دينار  ربع  في  السارق 
البيضة  يسرق  ال��س��ارق  الله  »لعن  وق��ال ]: 
متفق  ي��ده«  فتقطع  احلبل  ويسرق  يده  فتقطع 
عليه، وقال العلماء: »وال تنفع السارق توبته إال 

أن يرد ما سرقه..«.
ومن األمور التي حرمها اإلسالم القمار، وقال 
تعالى: }ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر 
الشيطان  عمل  من  رجس  واألزالم  واألنصاب 

فاجتنبوه لعلكم تفلحون{.
ق���ال رس���ول ]: »م���ن ق���ال ل��ص��اح��ب��ه: تعالى 

أقامرك، فليتصدق« رواه البخاري.
وقد أكد رسول الله ] أن أكل احلرام يجلب 
لصاحبه النقم والعقوبات الدنيوية، ومنها عدم 
استجابة الدعوة، كما جاء في احلديث: »الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر ميد يده إلى السماء: 
حرام  ومشربه  ح��رام  ومطعمه  رب،  يا  رب  يا 
رواه  لذلك؟!«  يستجاب  فأنى  باحلرام،  وغذي 
مسلم، ورغم أن السفر يعد من مواطن إجابة 
أك��ل احل��رام منع من استجابة  ولكن  ال��دع��وة، 
دعوته، وعليه فإن اإلسالم حذر كثيرا من أن 
يقع املسلم في هذه التجاوزات الكثيرة املتعلقة 
في باألموال، وشرع لها عقوبات ليرتدع الناس 
ع��ن ال���وق���وع ف��ي��ه��ا؛ ح��م��اي��ة ألم����وال املسلمني 
للمجتمع  االجتماعي  التكافل  على  وحفاظا 
الواحد  كاجلسد  يكون  أن  ينبغي  الذي  املسلم 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى، كما جاء في احلديث.
أن يكون  العيسى  وف��ي خ��ت��ام احمل��اض��رة دع��ا 
الله وأن يبتعد  املسلم دائما وقافا عند حدود 
ع��ن ال��ش��ب��ه��ات وال��ش��ه��وات ح��ت��ى ال ي��ق��ع في 
احلرام، مشيرا إلى أن االلتزام بأوامر اإلسالم 
يكفل لألمة الوئام واألمن االجتماعي، وكذلك 
السعادة التي يطلبها الكثير من الناس في غير 
موطنها؛ ألن أكل أموال الناس بالباطل واقتراف 
الدنيوية  ال��س��ع��ادة  ع��ن  امل���رء  يبعد  احمل��رم��ات 
واألخروية أيضا كما قال تعالى: }ومن أعرض 
يوم  له معيشة ضنكا ونحشره  عن ذك��ري فإن 

القيامة أعمى{.

رسول الله فقال ]: »كال والذي نفسي بيده 
إن الشملة لتلتهب عليه ناراً، أخذها من الغنائم 
لم تصبها املقاسم«، البخاري، وعن زيد اجلهني 
أن رجاًل غل في غزوة خيبر فامتنع النبي ] 
من الصالة عليه وقال: » إن صاحبكم غل في 
سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من 
أبو  أخرجه  درهمني«  يساوي  ما  اليهود  خ��رز 

داود والترمذي وصححه األلباني.
وقال اإلمام أحمد: »ما نعلم أن النبي ] امتنع 
عن الصالة على أحد إال الغال وقاتل نفسه«. 
وقال العيسى معلقا على هذا األمر: إذا كانت 
يتجاوز سعرها  ال  التي  البسيطة  الشملة  تلك 
تُدخل  الكفار  أم��وال  من  وه��ي  دنانير،  عشرة 
من أخذها بغير حق النار، فما بال من يأخذ 
التي تسمى  كهذه  املسلمني  أموال  املاليني من 
يستبيحون  أساس  أي  وعلى  املليونية،  الودائع 
هذه األموال، رغم أن اجلميع يعرف حرمة املال 

العام وخطورته
السرقة

وأشار العيسى إلى أن السرقة شرع لها اإلسالم 
عقوبة شديدة بفظاعة جرمها، حيث قال تعالى: 
جزاًء  أيديهما  فاقطعوا  والسارقة  }والسارق 
حكيم{،  عزيز  والله  الله  من  نكاالً  كسبا  مبا 

الذي  »املوظف  عئمني:  اب��ن  صالح  بن  محمد 
يتأخر في احلضور أو يتقدم في اخلروج فإنه 
من املطففني الذين توعدهم الله بالويل«، ولو 
نقص م��ن رات��ب��ه ري��ال واح��د م��ن عشرة آالف 

لقال: ملاذا نقص؟!
اخليانة

وشدد العيسى على مغبة اخليانة التي نهى الله 
تعالى املسلمني عنها كما قال تعالى: } ياأيها 
وتخونوا  والرسول  الله  تخونوا  ال  آمنوا  الذين 

أماناتكم وأنتم تعلمون{، )األنفال:25(.
قال ابن عباس: األعمال التي ائتمن الله عليها 
الله  }إن  تعالى:  فقال  الفرائض،  يعني  العباد 
ال يهدي كيد اخلائنني{ وقال رسول ]: »ال 
إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له«، 
)رواه أحمد وحسنه األلباني(، وأشار الرسول 
] إلى أن من صفات املنافقني خيانة  األمانة 

كما جاء في احلديث »... وإذا اؤمتن خان«.
ائتمنك  »أدِّ األمانة إلى من  وق��ال رس��ول ]: 
الصالة  أن  إل��ى  خ��ان��ك«، مشيرا  تخن من  وال 
والكيل  أمانة،  وال��وزن  أمانة،  والوضوء  أمانة، 
أنواعا  عدد  وقد  الودائع،  ذلك  وأعظم  أمانة، 
كثيرة من التجاوزات  التي يقع فيها كثير من 

الناس اليوم ومنها:
منع الزكاة

قال العيسى: إن الله تعالى توعد مانعي الزكاة 
الذين ال  للمشركني،  بالنار حيث قال: }ووي��ل 
يكنزون  تعالى: }الذين  ، وقال  الزكاة{  يؤتون 
الله  سبيل  في  ينفقونها  وال  والفضة  الذهب 
فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار 
وجنوبهم وظهورهم  بها جباههم  فتكوى  جهنم 
ه���ذا م���ا ك��ن��زمت ألن��ف��س��ك��م ف���ذوق���وا م���ا كنتم 
مال  أك��ل  وكذلك   ،)35-34 )التوبة  تكنزون{ 
تعالى:  قوله  في  الوعيد  فيه  ورد  وقد  اليتيم، 
إمنا  ظلماً  اليتامى  أم��وال  يأكلون  الذين  }إن 

يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا{.
الغلول من الغنيمة

وأش������ار ال��ع��ي��س��ى إل����ى ح���رم���ة ال���غ���ل���ول وهو 
اخليانة من أموال الغنيمة قبل تقسيمها، قال 
تعالى:}وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت مبا 
للنبي ]  وكان  )األنفال(،  القيامة{،  يوم  غل 
عبد يدعى »رفاعة بن يزيد« أصابه سهم فكان 
فيه حتفه فقال الصحابة: هنيئاً له الشهادة يا 

على املسلم أن يكون 
دائما وقافا عند 

حدود الله، وأن يبتعد 
عن الشبهات والشهوات 
حتى ال يقع في احلرام

إذا كانت تلك الشملة البسيطة التي 
ال يتجاوز سعرها عشرة دنانير، 
وهي من أموال الكفار ُتدخل من 

أخذها بغير حق النار، فما بال من 
يأخذ املاليني من أموال املسلمني 

كهذه التي تسمى الودائع املليونية



نفحات �إميانية

30

ن - 2011/10/31م
حلج���ة   1432ه���� -  االثن���

الفرق���ان  654 - 4  ذو ا

أما املنافع الدنيوية ففي قوله 
تعالى: 

} ِلَيْشَهُدوا َمنَاِفَع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم اللَِّه 
ِفي  أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت { )احلج : 28(. 

كافة  م��ن  احلجيج  يجمع  م��وس��م  واحل���ج 
الله  آيات  ، فيظهر فيه من  بقاع األرض 
}َوِمْن  تعالى:  قوله  في  جاء  ما   سبحانه 
َواْخِتَلُف  َواأْلَْرِض  َمَواِت  السَّ َخلُْق  آيَاِتِه 
َليَاٍت  َذِل���َك  ِف��ي  ِإنَّ  َوأَلْ��َواِن��ُك��ْم   أَلِْسنَِتُكْم 

ِللَْعاِلِنَي{ )الروم : 22(. 
واحلج عبادة عظمى تتساوى فيها الهيئات 
وتتوحد األعمال وترتفع األص��وات  بنداء 
واحد يشترك فيه اجلميع: الغني والفقير، 
وال��ل��ك وال��م��ل��وك، وال��رئ��ي��س  وال����رؤوس، 
الرحمن:  ون���داؤه���م  اإلح�����رام،  ل��ب��اس��ه��م 
لك  ال  شريك  لبيك  لبيك،  اللهم  »لبيك 
ال  واللك،  لك  والنعمة  احلمد  إن  لبيك، 
ش��ري��ك ل���ك«، ن���داء واح���د على  اختلف 

األلسنة واأللوان. 
اللسان  ن��ط��ق  وي��ت��واف��ق  األب�����دان  جتتمع 
السلمون  ويتعرف  اجلنان،  مراد  ويتوحد 
 على حاجات إخوانهم ، في عرفة موسم 
عظيم، وفي منى ومزدلفة مقام ال شغل 
 لهم فيه إال ذكر الله، حتى رمي اجلمار، 
له  ليس   ، والسعي  ال��ط��واف  ع��ن  فضًل 
والعبادة  وال��ش��ك��ر  ال��ذك��ر  إال  ش��غ��ل   من 

والطاعة.
والعوائد  العظمى  ال��ف��وائ��د  ه��ذه  ك��ل  م��ع 
الكبرى يظهر األثر السيئ للجهل الشديد 
 في التزاحم الذي يؤذي الكثيرين، بل قد 
يودي بحياة بعض الضعفة والساكني  ، عند 
احلجر  لتقبيل  التزاحم  أو  اجلمار،  رمي 
بفعله  لم  يكلفوا  ما  األس��ود، وفعل بعض 
بجبل  تسمى  ال��ت��ي  ال��ص��خ��رات  ك��ص��ع��ود 
الرحمة، وهذا يحدث بسبب  خطأ عظيم 

هو اجلهل بأحكام الدين القومي. 

تعلًما،  العبادات  أيسر  من  أن احلج  فمع 
الناس  أن  إال  ول��ط��ًف��ا،  سماحة  وأك��ث��ره��ا 
 ، فيه  دم  وال  شوكة  ال  جهاد  من   أحالوه 

فجعلوا الشوكة فيه بازرة، والدم نازًفا. 
ويرجع ذلك إلى أن احلاج ال يقوم بأوجب 
احلج  ،  إل��ى  اخل��روج  قبل  عليه  الواجبات 
وهو أن يتعلم مناسك احلج من واجبات 
وهيئات  وآداب  وم��ح��ظ��ورات  وم��ن��دوب��ات 
 ورخص وسائر أعمال احلج، وهذا اخلطأ 
لبقية األخطاء،  أُمٌّ  بالنسبة لألخطاء  هو 
وي���زي���د م���ن ذل���ك اخل��ط��أ أن ال���ن���اس لم 
يفهموا أن عبادة احلج في هيئتها أعمال 
 ع����ادات أح��ال��ت��ه��ا ن��ي��ة ال��ت��ق��رب إل���ى الله 
تعالى، واالقتداء بالنبي ]  إلى عبادات، 
فالسفر والترحال واللباس إحراًما وحتلًل 
والسير طواًفا وسعًيا،  والكث مبنى وعرفة 
والنهار،  الليل  وقضاء  والبيت  ومزدلفة 
ورمي اجلمار، كل  هذه في هيئتها أعمال 
الله،  إل��ى  ال��ت��ق��رب  بنية  ع���ادات ص���ارت 
وقصد االقتداء بالنبي  ] صارت عبادة 
مشروعة، بل مفروضة واجبة الزمة على 

احلج فريضة عظمى، وركن من أركان اإلسالم، ومؤمتر جامع للمسلمن 
دنيوية،  ومنافع  أخروية  منافع  فيه  واحل��ج  األرض،  أرج��اء  من  كافة 
ففيه مغفرة  الذنب؛ حلديث أبي هريرة أن النبي ]: قال »العمرة إلى 

 العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املبرور ليس له جزاء إال اجلنة«. 
وحلديث أبي هريرة أيضًا: »من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع  كيوم ولدته أمه«.  وحديث عطاء بن يسار أيًضا : »من حج البيت 
، ُغفر له ما تقدم من  فقضى نسكه وسلم املسلمون من  لسانه ويده 
قال  قال:   ،] عباس،  ابن  حلديث  دنيوية  أخروية  ومنافع  ذنبه«.  
الفقر  ينفيان  فإنهما  وال��ع��م��رة؛  احل��ج  ب��ن  »ت��اب��ع��وا   :[ رس���ول  الله 

 والذنوب كما ينفي الكير خبث احلديد«.

مــن أخطــاء
 الحـجيج

فضيلة الشيخ: محمد صفوت نور الدين - رحمه الله
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كل  قادر مستطيع للزاد والراحلة، مع أمن 
الطريق وبلوغ سن التكليف. 

زاد من ذلك اخلطأ أن صار الناس يقلدون 
 ، له بذلك علم  أم��ر احل��ج من ليس  في 
الكتف  كشف  ك��أن  اإلح���رام  هيئة   فترى 
أن��ه سنة فقط  مع  مناسكها،  األمي��ن من 
في  أشواط القدوم السبع فحسب، لكنك 
ويعني  ذل���ك،  على  جميًعا  احل��ج��اج  ت��رى 
ترسم  اإلرشادية  اللصقات  أن  على  هذا 
صورة احلاج في إحرامه وقد كشف كتفه 
األمين  ، فيثبت ذلك اخلطأ ، ومن أسباب 
مبساعدة  ي��ق��وم  م��ن  تسمية  األخ���ط���اء: 
والسفر  اإلق���ام���ة  ت��دب��ي��ر  احل���ج���اج  في 
)مطوًفا(، فيظن الناس أن وظيفته تعليم 
فترى   ، احل��ج  ومناسك  ال��ن��اس  الطواف 
ال��ق��ادم يسأل أع��م��االً عند أولئك  احل��اج 
الفتيا  عن  يتورعون  ال  الطوفني  وهؤالء 

مبا ال يعلمون. 
ومما يعني على ذلك طلب التكسب بالبدع، 
ف��ت��رى أص��ح��اب ال��س��ي��ارات ي��ن��ادون على 

 احلجيج بالزارات بالدينة أو بالعمرة من 
التنعيم ، أو اجلعرانة مبكة، فيظن  الناس 
إل��ى جوار  أن ه��ؤالء ما دام��وا موجودين 
لهذه  األعمال،  دليل صحة  احل��رم، فهذا 
يظنون  ب��ل  مبشروعيتها،  ف��ت��وى  وك��أن��ه��ا 
للفتيا  فيسألونهم والخرون  هؤالء محّلً 

يجيبون وال يردون العلم ألهله.
هذا، مع أن مراكز الدعوة واإلرشاد قريبة 
ميكنهم أن يسألوهم، بل سيارات  التوعية 
الناس  يرشدون  ودعاتها  الشوارع  جتوب 
أن  لم  يتعلموا  الناس  لكن  الساجد،  في 
في  يتحرون  كما  دينهم  أم��ر  في  يتحروا 

أمر دنياهم. 
وإن العامي إذا عرضت له مسألة دينية ال 
يسعه في الدين إال السؤال عنها؛ ألن  الله 
تعبدهم  ولكن  باجلهل،  اخللق  يتعبد  لم 

بتصحيح القصد واالقتداء بالنبي ]. 
لذا فإن السائل ال يصح له أن يسأل من 
الشريعة جوابه؛ ألنه إسناد  يعتبر في  ال 
 األمر لغير أهله ، فكأن السائل يقول لن 
أخبرني  سأله:  إذا  للمسألة  بأهل  ليس 
 عما ال تدري، وأنا أسترشد بك فيما نحن 
في اجلهل به س��واء، مع أنه لو سأل  عن 
طريق أو مكان يريده ويسأل من يعلم أنه 
جاهل بالطريق لعده الناس من  الجانني، 
والطريق الشرعي أولى بالرعاية والعناية؛ 
ألنه هلك في الخرة،  بينما هذا هلك 

في الدنيا. 
النبي ]؛  مقام  األم��ة  في  قائم  والفتي 
ورثة  ال��ع��ل��م��اء  »إن  ال��ن��ب��ي ]:  حل��دي��ث 
األنبياء، وإن األنبياء لم يُورثوا ديناًرا وال 

 درهًما ، وإمنا ورثوا العلم«. 
وي���ح���رم ال��ت��س��اه��ل ف���ي ال��ف��ت��وى ويحرم 
 ، بالفتوى  بالتساهل  ُع��رف  من  استفتاء 
وال  نظر  بغير  بالتسارع  وي��ح��رم  الفتوى 
براعة  بالفتوى  اإلس��راع  أن  لظنه  تفكر؛ 

وترك  اإلسراع عجز ونقص.
التزاحم على  أن  احل��اج  يعلم  أن  ويبقى   
احلجر ليس من  السنة، وأن صعوده على 
إلى  )ال��ش��اذروان(، ليصل  الكعبة  رصيف 
الطواف غير صحيح مثله  احلجر  يجعل 
كمثل الذي يدخل من باب احلجر ويخرج 
من  الخر؛ ألن هذا الرصيف الذي حول 
الكعبة من الكعبة ومزاحمة النساء  للرجال 
عند احلجر ليست من الفضل وال يعفيها 
وال��ذي  أوقعت  ال��ذي تقع فيه  الذنب  من 

فيه الرجال. 
وكذلك ليس من أعمال يوم عرفة صعود 
اجلبل )الصخرات السماة جبل الرحمة(، 
فل النبي صلى الله عليه وسلم صعدها ، 

وال أحد من أصحابه.
فيها  النبي ]  أذن  إمنا  وعمرة  التنعيم 
لعائشة، رضي الله عنها؛  ألنها لم تكن قد 
طافت قبل احلج حليضها، وإمنا فعل ذلك 
ليهدم قول أهل  اجلاهلية بحرمة العمرة 
لن اعتمر حتى ينخلع ذو احلجة واحملرم 

ويأتي شهر  صفر. 
 ، الشرع  ليس من  الكعبة  أحجار  وتقبيل 

إمنا التقبيل للحجر األسود فقط. 
نسأل الله أن يرزقنا حجاً مبروراً، وذنبا 

مغفوراً.  
والله من وراء القصد.  

الحاج ال يقوم بأوجب الواجبات عليه قبل الخروج إلى 
الحج  ، وهو أن يتعلم مناسك الحج من واجبات ومندوبات 

ومحظورات وآداب وهيئات  ورخص وسائر أعمال الحج
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د.شاهر بن ظافر الشهري

في  املنتشرة  األمراض  من  كثيرًا  إن 
ميكن  التي  األمراض  من  هي  احلج  فترة 
الوقاية منها أو التحكم فيها، وهي تأتي 

نتيجة لألسباب اآلتية:
1- ازدحام احلجاج في املشاعر أو في أماكن 
ورمي  والسعي،  ال��ط��واف  مثل:  العبادة  أداء 

اجلمرات وغيرها.
2- عدم احملافظة على النظافة الشخصية أو 

النظافة العامة أو نظافة املأكل واملشرب.
3- اإلجهاد بسبب املشي الكثير، أو السهر أو 

التعرض لضربات الشمس.
4- وجود أمراض مسبقة لدى احلاج، وأدى 

احلج إلى تفاقمها وزيادة مضاعفاتها.
5- عدم األخذ باألسباب الوقائية من احلصول 
على التطعيمات املوصى بها، أو عدم األخذ 

بالتعليمات الصحية املناسبة لكل حاج.
6- قلة الوعي الصحي لدى كثير من احلجاج 

القادمني من مناطق مختلفة.
أو  االزدح����ام  بسبب  إلص��اب��ات  التعرض   -7

الذهاب إلى األماكن اخلطرة في اجلبال، 
والتعرض حلوادث السير.

الطاعنني  و  السن  كبار  م��ن  كثير  ق��دوم   -8
في العمر إلى احلج مما يعرضهم لألمراض،  

واإلصابات.
9- األن��ان��ي��ة ل��دى كثير م��ن احل��ج��اج و عدم 
احترام حقوق غيرهم؛  مما يجعلهم يتصرفون 

أو اإلصابة  للخطر  تعرض غيرهم  تصرفات 
باألمراض املختلفة.

10- االستعدادات الصحية قبل احلج:
وتشمل مجموعة من النصائح الصحية للحاج 

أثناء االستعداد للحج:
 نصائح عامة:

1. مراجعة الطبيب قبل السفر للحصول على 
املستجدات في اإلجرات الوقائية والتطعيمات 
املطلوبة، والتأكد من استقرار احلالة الصحية 

والقدرة على احلج ملن لديه مرض مزمن.
2. حمل بطاقة خاصة تبني تشخيص املرض 
لتسهيل  مزمن،  مب��رض  مصاب  مريض  لكل 
قدر  –ال  إصابته  ح��ال��ة  ف��ي  إسعافة  عملية 
الله-أو وجود مضاعفات للمرض، ويفضل أن 

تكون سوارا حول املعصم.
التشخيص  ي��وض��ح  مفصل  تقرير  حمل   .3
لديه  لكل حاج  دواء  لكل  والعالج واجلرعات 

مرض يحتاج املتابعة والرعاية.
التي  األدوي�������ة  م���ن  ك��اف��ي��ة  ك��م��ي��ة  أخ����ذ   .4
تكون  ال  ق��د  ألن��ه��ا  م��ري��ض؛  أي  يستخدمها 

متوافرة في املشاعر.
التطعيمات اخلاصة باحلج:

أمر  احل��ج  قبل  كافية  بفترة  التطعيم  أخ��ذ 
ضروري لوقاية احلاج واحلجاج من األمراض. 
بأخذها  يوصى  التطعيمات  وهناك عدد من 
قبل احلج منها ما هو إلزامي، ومنها ما هو 

اختياري نلخصها في اآلتي:
)التهاب  الشوكية  احل��م��ى  ض��د  ج-التطعيم 

السحايا(:

صحتك في الحج

يتبعها  أن  ينبغي  التي  الصحية  اإلرش��ادات 
فريضته  ي���ؤدي  أن  يستطيع  ح��ت��ى  احل���اج 

بيسر وسهولة:

• وهو من التطعيمات التي تشترط احلكومة 
السعودية أخذها قبل السفر للحج. واحلمى 
الشوكية من األمراض املعدية اخلطيرة وتنتقل 

بواسطة الرذاذ املتطاير من الفم  
واألنف، وتصيب أغشية املخ و النخاع الشوكي، 
وتؤدي غالباً إلى الوفاة إن لم تعالج، وقد تؤدي 

إلى إعاقات في حالة تأخر العالج.
واللقاح عبارة عن جرعة واحده )نصف مل(، 

حتقن حتت اجللد.
يجب أن يتم اللقاح قبل عشرة أيام من السفر 
على األقل، ويستمر مفعوله ثالث سنوات يتم 

التطعم بعدها عند السفر مرة أخرى للحج.
التطعيم ضد اإلنفلونزا:

وهي تصيب نسبة كبيرة من احلجاج، وتؤثر 
بالتعب  وتصيبهم  للمناسك  أدائ���ه���م  ع��ل��ى 
حتى  معهم  تستمر  وق���د  ال��ع��ام،  واإلره�����اق 
تطعيم  ه��ن��اك  ول��ذل��ك  احل���ج.  إكمالهم  بعد 
اختياري. ولكنه  ب��أخ��ذه،  ينصح  لالنفلونزا 

ل��ت��وص��ي��ات اجلهات  م��ط��اب��ق  أن����ه  وي���ت���أك���د 
الصحية في اململكة، التي تصدر سنوياً بهذا 

اخلصوص.
التطعيم ضد االلتهابات الرئوية:

ويسمى لقاح )نيمو كوكس(، وهو لقاح خاص 
ال يعطى لكل احلجاج، ولكنه يعطى للمرضى 
املصابني باألنيميا املنجلية، أو الفشل الكلوي، 
ال���ذي���ن مت  امل���رض���ى  امل���ن���اع���ة، أو  ن��ق��ص  أو 
استئصال الطحال لديهم. كما ميكن إعطاؤه 
ي��ع��ان��ون من  ال��ذي��ن  أو  ال��س��ن،  ك��ب��ار  للحجاج 

أمراض مزمنة في الكبد أو القلب أو الرئة.
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التطعيم ضد احلمى 
الصفراء:

من  ال��ق��ادم��ني  للمرضى  ويعطى 
ف��ي��ه��ا املرض،  امل��ن��ت��ش��ر  امل��ن��اط��ق 
الصحراوية  ش���ب���ه  ك���امل���ن���اط���ق 
األف��ري��ق��ي��ة، وب��ع��ض ال�����دول في 

أمريكا اجلنوبية.
تطعيم األطفال:

األساسية  للتطعيمات  استكمالهم  من  يتأكد 
عن  فضاًل  الرئيسة،  الطفولة  أم��راض  ضد 

التطعيمات اخلاصة باحلج.
احلقيبة الطبية:

وحتتوي على مجموعة من األدوية قد يحتاجها 
احلاج أثناء حجه وفق اآلتي:

أدوية عامة وتشمل:
> خافض احلرارة مثل الباراسيتامول.

> مضاد السعال وطارد البلغم.
> كرميات وفازلني وبودرة.

> كرميات ومراهم إلصابات العضالت.
> كرميات للجروح.

> األم�����الح ال��ت��ع��وي��ض��ي��ة ب��ال��ف��م م��ث��ل أمالح 
يحتاجها  قد  والتي  والبوتاسيوم  الصوديوم 
واإلره��اق احلراري  الشمس  احل��اج لضربات 

أو نوبات اإلسهال الشديدة
أدوية خاصة وتشمل:

مثل  املزمنة  األم���راض  ببعض  خاصة  أدوي���ة 
أدوية السكري، و ارتفاع ضغط الدم، والربو، 
وأمراض القلب وغيرها من األمراض املزمنة 

حسب حالة كل حاج بكمية كافية.
األكثر  املشكالت  بعض  احل��اج  عزيزي  وإليك 
أثناء أداء الشعائر،  التي قد تواجهها  شيوًعا، 
التشنج  وه���ي:  ع��الج��ه��ا،  بكيفية  والنصيحة 
الشمس،  وض����رب����ات  احل�������راري،  واإلن����ه����اك 
واحلروق اجللدية الشمسية، والنزالت املعوية. 
نقص  نتيجة  يحدث  1- اإلنهاك احل��راري: 
أو نقص أحدهما؛  ف��ي اجل��س��م  وامل��ل��ح  امل���اء 

عادة  وي��ص��اح��ب��ه  ال��ش��دي��د،  ل��إج��ه��اد  نتيجة 
وارتفاع  وغثيان  والعطش  باإلرهاق  إحساس 
في درجة احلرارة، وتشنج في عضالت البطن 
والرجل، وعالجه يكون بإعطاء محلول ملحي 
املتشنجة  العضلة  تدليك  م��ع  ف��ت��رات،  على 
برفق، ونقل املصاب إلى مكان مظلل، وتبريد 

جسمه برشه باملاء.
إصابة  احلجاج  أكثر  الشمس:  ضربات   -2
السن  وكبار  ال��ب��اردة،  املناطق  سكان  هم  بها 
واإلسهال،  الكلوي  والفشل  السكري  ومرضى 
ارتفاع  نتيجة  وتشنجات  إغماء  وأع��راض��ه��ا: 
درجة حرارة اجلسم، وعالجها يكون باحملافظة 
فاقًدا  يكون  ع��ادة  ألن��ه  امل��ص��اب؛  تنفس  على 
للوعي، مع عدم إعطائه أي سوائل عن طريق 
الفم ملنع وصولها إلى الرئتني، وينبغي نقله إلى 

أقرب مركز لعالج ضربات الشمس.
حتدث  الشمسية:  اجل��ل��دي��ة  احل���روق   -3
نتيجة تعرض اجللد ألشعة الشمس املباشرة 
ب��االح��م��رار، يتلوها  ول��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة، ف��ت��ب��دأ 
شديد،  أل��م  يصاحبها  مائية  فقاقيع  ظ��ه��ور 
وعالجها يتم بنقل املصاب إلى مكان مظلل، 
مع استخدام املكمدات الباردة، ووضع مرهم 
للحروق مثل سلفات الفضة وتغطيتها بشاش 

طبي معقم جاف.
4- النزالت املعوية:

حتدث نتيجة تناول األطعمة امللوثة عن طريق 
الفم، وعدم نظافة األطعمة، وأعراضها: حدوث 
قيء أو إسهال، أو قيء وإسهال مًعا مصحوبة 
باأللم في البطن، أما عالجها فهو: اإلكثار من 
محلول  واستخدام  والعصائر،  السوائل  شرب 

ماء  بإذابته في  معاجلة اجلفاف 
معقم وشربه، وفى حالة استمرار 
تناول  وش���دت���ه مي��ك��ن  اإلس���ه���ال 
»اإلميوديوم«  كبسولتني من عقار 
وه����و ك��ف��ي��ل مب��ن��ع اإلس���ه���ال في 
احل����ال، ف��ض��اًل ع���ن  ذل���ك يجب 
غسل اليدين باملاء والصابون بعد 
استعمال احلمام ملنع انتقال العدوى، ومراجعة 
ألكثر  اإلسهال  استمرار  عند  الصحي  املركز 
من 24 ساعة، أو عند حدوث إسهال مصاحب 

مبخاط أو دم عند حدوث حمى.
5. حاالت اإلغماء عند مرضى 

السكري:
ي��ص��اب احل���اج باإلغماء،   ي��ح��دث أح��ي��ان��ا أن 
ويجب  بالسكري،  مريضاً  ك��ان  إذا  والسيما 
التفريق بني اإلغماء نتيجة لزيادة نسبة  هنا 
السكر بالدم، وذلك نتيجة للنقص الشديد في 
مستوى السكر، إثر تناول جرعة كبيرة نسبياً 
يعاني  الثانية  احل��ال��ة  ففي  األن��س��ول��ني،  م��ن 
املريض من تشنجات ورعشات باجلسم تكون 
هنا  ميكن  و  غزير،  بعرق  مصحوبة  واضحة 
للسكر،  سريع  املريض مبصدر  حلق  ترطيب 
عن  جلوكوز  إعطائه  قبل  النحل  عسل  مثل 

طريق الوريد.
وإذا كان املريض في حالة إدراك، يجب عليه 
النشوية  امل��واد  يعادل 15 مجم من  ما  تناول 
س��ري��ع��ة االم��ت��ص��اص م��ث��ل: ن��ص��ف ك���وب من 
 5 أو  احلليب،  من  ك��وب  أو  الفاكهة،  عصير 

إذا  أم��ا  )السكاكر(،  احللوى  من  قطع 
نتيجة الرتفاع  اإلغماء  كان 

فيجب  بالدم،  السكر 
معاجلته بحرص 

سرعة  م���ع 
إلى  ن��ق��ل��ه 

أقرب مركز 
صحي.
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أبو  ذهب  هذا  وإلى  القادر،  على  الوجوب  األضحية  حكم  أن  الراجح 
اإلمام  عن  ورواية  باملقيم،  يقيده  ولم  ومالك  باملقيم،  وقيده  حنيفة 
أحمد - رحمهم الله تعالى - وربيعة الرأي، واألوزاعي، وبعض املالكية، 
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  الوجوب  واختار  احلسن،  بن  ومحمد  والليث، 

رحمه الله.
قال شيخ اإلسالم رحمه الله تعالى )126/23(: وأما األضحية فاألظهر 
جميع  في  العام  النسك  وهي  اإلسالم،  شعائر  أعظم  من  فإنها  وجوبها 
صالتي  إن  }قل  تعالى:  قوله  في  بالصالة  مقرون  والنسك  األمصار، 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العاملن{ )األنعام: 162(، وقد قال تعالى: 

}فصلِّ لربك وانحر{ )الكوثر: 2(، فأمر بالنحر كما أمر بالصالة.
ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله] 
من حديث أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي ] 
قال: »إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال 
وفي  مسلم(.  )رواه  شيئاً«  وبشره  شعره  من  ميس 
رواي��ة: »ف��ال يأخذن شعرا وال يقمن ظ��ف��راً«، وفي 
رواية: »فليمسك من شعره وأظفاره« )رواه مسلم(، 

)شرح النووي 653/4، 654/4( كتاب األضاحي.
قالوا: والواجب ال يتعلق باإلرادة، وهذا كالم مجمل، 
إن  فيقال:  العبد،  إرادة  إل��ى  يوكل  ال  الواجب  ف��إن 
شئت فافعله، بل قد يعلق الواجب بالشروط لبيان 
الصالة  إل��ى  قمتم  }إذا  كقوله:  األحكام  من  حكم 
القيام،  أردمت  إذا  ف��ي��ه:  ق���دروا  وق��د  ف��اغ��س��ل��وا{، 
وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذ، والطهارة واجبة 

ق��ال عز وجل:  وال��ق��راءة في الصالة واجبة، وق��ال 
}إن هو إال ذكر للعاملني ملن شاء منكم أن يستقيم{ 

)التكوير: 27 - 28(، ومشيئة االستقامة واجبة.
يقدر عليها بحيث  بأن  ووجوب األضحية مشروط 

يكون ثمنها فاضاًل عن حوائجه األصلية.
وأدلة القائلن بالوجوب:

1 - حديث ال��ب��راء بن ع��ازب، ق��ال [: ذب��ح أبو 
ل��ه رس��ول الله]:  ال��ص��الة، فقال  ب��ردة [ قبل 
»أبدلها، قال: ليس عندي إال جذعة، قال: هي خير 
من مسنة، قال: اجعلها مكانها ولن جتزئ عن أحد 

بعدك« )رواه الشيخان(.
قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله تعالى )التمهيد 
يعيد  أن  فأمره  حديث:  في  قوله  وأم��ا   :)189/23

أن  إل��ى  ذه��ب  م��ن  اح��ت��ج  فبهذا  أخ���رى؛  بأضحية 
األضحية واجبة فرضاً؛ ألن ما لم يكن واجباً فرضاً 

لم يؤمر فيه باإلعادة.
إل��ى إيجابه: أم��ر رسول  ثم ق��ال: وحجة من ذه��ب 
الله] أبا بردة بن نيار بأن يعيد قبل وقتها، وقال 
له في اجلذعة: »العناق ال يجزئ عن أحد بعدك« 
في  ال  الواجبة  الفرائض  في  يقال  إمنا  هذا  ومثل 

التطوع.
2- احلديث الثاني: عن جندب بن سفيان البجلي 
النحر قال: »من  يوم  النبي ]  [ قال: شهدت 
وم��ن لم  أخ��رى،  فليعد مكانها  أن يصلي  ذب��ح قبل 

يذبح فليذبح« )رواه البخاري ومسلم(.
3 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: 
صلى بنا رسول الله ] يوم النحر باملدينة، فتقدم 
النبي ] قد نحر، فأمر  رجال فنحروا وظنوا أن 
النبي ] من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، وال 

ينحروا حتى ينحر النبي ].
قال احلافظ ابن حجر أبو الفضل رحمه الله تعالى 
بالوجوب  )الفتح 6/10(: وقد استدل من قال  في 

بوقوع األمر فيها باإلعادة.
ب���ي���ان ش����رط األضحية  امل��ق��ص��ود  ب����أن  وأج���ي���ب: 
الضحى  راتبة  صلى  ملن  ق��ال  كما  فهو  املشروعة، 
مثال قبل طلوع الشمس: إذا طلعت فأعد صالتك. 

ما حكم 
األضحية؟ وهل 

يجوز ذبحها خارج 
دولة المضحي؟

الشيخ حاي احلاي
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ووجوب األضحية مشروط بأن يقدر عليها بحيث يكون ثمنها فاضاًل 
عن حوائجه األصلية... قال النبي ] قال: »إذا دخل العشر وأراد 

أحدكم أن يضحي فال ميس من شعره وبشره شيئًا« )رواه مسلم(

قلت: هو كذلك وال مينع أن يستدل به على الوجوب 
على املستطيع.

وامل��ش��ه��ور ع��ن أب��ي ه��ري��رة [ أن��ه��ا واج��ب��ة على 
املوسر املقيم مبصر وروى عنه [حديث في ذلك 
الله تعالى، وروي مرفوعا إلى  كما سيأتي إن شاء 
النبي ]: »من كان له سعة ولم يضح فال يقربن 
مصالنا« )أخرجه ابن ماجة، كتاب األضاحي، باب 
األضاحي واجبة أم ال؟ 1044/2، وأحمد 321/2، 
 ،232/4 املستدرك  الضحايا،  كتاب  في  واحل��اك��م 

وقال: صحيح اإلسناد. ووافقه الذهبي(.
فإن  تعالى؛  الله  رحمهما  منهما  وه��م  وه��ذا  قلت: 
عباش  بن  عبدالله  لوجود  وذل��ك  ضعيف  احلديث 
القتبائي املصري، وأورده الذهبي نفسه في امليزان 

)158/4( وضعفه أبو داود والنسائي.
وقال أبو حامت: وليس باملتني، صدوق يكتب حديثه. 
قال ابن يونس: منكر احلديث. وقال عنه احلافظ 
يغلط،  رقم 3522(: صدوق  التقريب )ص317  في 
أخرج له مسلم في الشواهد )1644( وتوبع عليه، 

ولم يوثقه إال ابن حبان وابن خلفون.
هريرة  أبي  على  موقوفا  ف��رواه  فيه  اضطرب  وقد 
[ ولم يصح، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
بن  عبدالله  ع��ن  وه��ب  اب��ن  ط��ري��ق  م��ن   )260/9(
عياش عن عيسى بن عبدالرحمن بن فروة عن ابن 

شهاب الزهري عن سعيد بن املسيب عن أبي هريرة 
موقوفاً.

بن  عبدالرحمن  بن  عيسى  لوجود  تالف؛  وإسناده 
فروة أبو عبادة الزرقي، وأورده احلافظ الذهبي في 
امليزان، وقال: تركه النسائي، وقال أبو زرعة: ليس 
بالقوي. وقال أبو داود: شبه متروك، وقال البخاري: 

حديثه مقلوب. )امليزان رقم 6589 - 382/5(.
وقال أبو الفضل احلافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 
الدارقطني  وأخرجه   ،)5306  - )التقريب  متروك 
)285/4( من طريق عمرو بن احلصني بن محمد 
بن عالثة عن عبدالله بن أبي جعفر عن األعرج عن 
أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي]، وإسناده واٍه، فيه 

عمرو بن احلصني العقيلي متروك احلديث.
وق���ال اب��ن ع���دي: ح��دث ع��ن ال��ث��ق��ات بغير حديث 
وأورد   .)307  -  306/5  -  6357( امل��ي��زان  منكر. 
في  غاية  رواي���ات  امل��ي��زان  في  الذهبي  احلافظ  له 
البطالن. قلت: فهذه طرق هذا احلديث وهي تدور 
بني الضعف والضعف الشديد، وال ميكن أن يرتقى 
الله  عند  والعلم  الضعف،  الشديدة  الشواهد  بهذه 

جل وعال.
وهذا احلديث صححه شيخنا حافظ الوقت حسنة 
األي���ام )شيخنا األل��ب��ان��ي رح��م��ه ال��ل��ه( ف��ي صحيح 
مشكلة  تخريج  كتابه:  إلى  وعزاه   ،)6490( اجلامع 
مرفوعاً  حديث ضعيف  أنه  واحل��ق   .)102( الفقر 

وموقوفاً وهو مضطرب، والعلم عند الله سبحانه.
قال احلافظ ابن امللقن رحمه الله تعالى: واختلف 

أهل العلم في وجوبها على قولني:
أحدهما: أنها ال جتب، بل هي سنة يثاب فاعلها ومن 
تركها ال إثم عليه، وهو قول ابن املسيب، وعطاء بن 
وأحمد،  والشافعي،  واألس��ود،  وعلقمة،  رب��اح،  أبي 
وأبي يوسف، وأبي ثور، قال ابن التني: وهو املعروف 

من مذهب مالك وذكر عنه أبو حامد الوجوب.
قال ابن املنذر: وروينا أخباراً عن األوائل تدل على 
أن ذل��ك ليس ب��ف��رض، روي��ن��ا ذل��ك ع��ن أب��ي بكر، 
وقال  وب��الل.  البدري، وسعد،  وأبي مسعود  وعمر، 
الليث وربيعة: ال نرى أن يترك املوسر املالك ألمر 
الضحية، الضحية. )انظر التمهيد 192/23(. قال 
أن  إال  ما صنع  فبئس  تركها  فإن  يتركها  مالك: ال 

يكون له عذر.
وذكر ابن حبيب وغيره أنه قال: هي سنة ال رخصة 

ألحد في تركها، وعنه: إن وجد الفقير من يسلفه 
ثمنها فليستسلف. وفي املدونة: من اشترى أضحية 
ثم حبسها حتى ذهب أيام الذبح أنه أثم إذا لم يضح 
بها. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل 

على أنها ليست واجبة.
ذك���ر ع��ب��دال��رزاق ع��ن ال��ث��وري ع��ن إس��م��اع��ي��ل عن 
الشعبي عن أبي سريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر 
وما يضحيان! أخرجه عبدالرزاق في املصنف )رقم 
8139 - 381/4(. قلت: وإسناده صحيح. وعن ابن 
عمر: »من شاء ضحى ومن شاء لم يضح« )أخرجه 
عبدالرزاق 381/4، والبخاري رحمه الله تعالى بوب 

باباً سماه: باب سنة األضحية(.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف. 
قال احلافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى 
في  ب��ن سلمة  ح��م��اد  وص��ل��ه   :)10/3( ال��ف��ت��ح  ف��ي 

مصنفه بسند جيد.
حنيفة  أب��ي  ق��ول  وه��و  واجبة،  أنها  الثاني:  والقول 
ومحمد، وعن النخعي أنها واجبة على أهل األمصار 
واجبة على كل  وق��ال محمد: هي  ما خال احل��اج، 

مقيم في األمصار إذا كان موسراً.
اب��ن ح��رم: ومم��ن روي��ن��ا عنه إيجابها مجاهد  ق��ال 
في  يرخصون  يكونوا  لم  الشعبي:  وع��ن  ومكحول، 

تركها إال حلاج أو مسافر.ا ه�.
نقلها إلى اخلارج

أما عن نقل األضحية إلى اخلارج؛ فهذا األمر يتعلق 
بالوكالة، وهي مشروعة بنص الكتاب والسنة، كما 
إلى  هذه  بورقكم  أحدكم  }فابعثوا  وج��ل:  عز  قال 
املدينة{ )الكهف: 19(. وقال ابن قدامة )203/5(: 
ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة احلقوق 

والعتق والطالق حاضراً أو غائباً.
والدليل من السنة على جواز الوكالة: حديث عروة 
للنبي ] جلب فأعطاني  بن اجلعد [: عرض 
ديناراً فقال: »يا عروة ائت اجللب فاشتر لنا شاة« 
فاشتريت  صاحبه  فساومت  اجللب،  فأتيت  ق��ال: 
فلقيني  وأقودهما  أسوقهما  فجئت  بدينار  شاتني 
بدينار،  ش��اة  منه  فبعت  فساومني  بالطريق  رج��ل 
فأتيت النبي] بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول 
»وصنعت  قال]:  وهذه شاتكم،  ديناركم  الله هذا 
»اللهم  ف��ق��ال]:  ق��ال: فحدثته احل��دي��ث،  ك��ي��ف؟« 

بارك له في صفقة ميينه«.
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الوكالة/ البيوع، باب املضارب يخالف )3384( عن 
عروة بن أبي اجلعد البارقي [ قال: أعطاه النبي 
فاشترى  ش���اة؛  أو  أضحية  ب��ه  يشتري  دي��ن��اراً   [
ودينار،  بشاة  فأتاه  بدينار  إحداهما  فباع  شاتني 
فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح 

فيه. )صحيح رواه ابن ماجة 1960(.
وعن ابن ماجة )1961( وعن عروة بن أبي اجلعد 
البارقي قال: قدم جلب فأعطاني النبي] ديناراً، 

فذكر احلديث.
ف��األف��ض��ل ف��ي ذب���ح األض���اح���ي أن ت��ك��ون ف��ي بلد 
على  يثبت  ولم  النبي]  سنة  إنها  حيث  املضحي، 
أنهم  الصالح  والسلف  عنهم  الله  رض��ي  الصحابة 
ذب��ح��وا األض��اح��ي خ���ارج ب��ل��دت��ه��م، ب��ل إن حديث: 
»اذب���ح���وا وادخ�����روا وت������زودوا« ي���دل ع��ل��ى أن سنة 
األضحية األكل منها واالدخار كذلك، أما ما يفعله 
بلدهم  خ��ارج  إال  يضحون  ال  أنهم  الناس  من  كثير 
كإندونيسيا والسنغال وغيرهما من بالد املسلمني؛ 
تذبح  وكونها  األضحية  سنة  إماتة  إلى  يؤدي  فهذا 
داخل بلد املضحي، فمن ذبح باخلارج فله أجر من 
الله عز وجل أجر الصدقة وليس له أجر األضحية، 
وفي  الكويت  في  الضحايا  بأن  بعضهم  يحتج  وقد 
بلد املضحي غالية، ولتكن غالية فقد يأتي معنا أن 

السنة استسمان األضحية واألفضل فيها أغالها.
األفضل في ذبح األضاحي

والذكر  الغنم،  ثم  البقر،  ثم  اإلب��ل،  فيها:  األفضل 
واألن��ث��ى س���واء، ث��م ش��رك ف��ي ب��دن��ة، ث��م ش��رك في 
بقرة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال به مالك 
في الهدي، وقال في األضحية: األفضل اجلذع ثم 
الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ ألن النبي] ضحى 

بكبشني وال يفعل إال األفضل.
ق���ال ف���ي اإلن���ص���اف: األف���ض���ل ف��ي��ه��م��ا اإلب�����ل، ثم 
بال  وه��ذا  كاماًل،  خ��رج  إذا  يعني  الغنم،  ثم  البقر، 
ن��زاع، ثم األغلى  ن��زاع، واألفضل منها األسمن بال 
ثمنا، ثم األشهب، ثم األصفر، ثم األسود، جزم به 
والرعاية  والتلخيص،  واملستوعب،  »ال��ه��داي��ة،  في 
في  وقدمه  وغيرها  والفائق«  واحلاويني  الصغرى، 
»الرعاية الكبرى« واختار فيها البيض، ثم الشهب، 
وقيل  ال��س��ود،  ثم  البلق،  ثم  العفر،  ثم  الصفر،  ثم 

عفراء خير من سوداء، وبيضاء خير من شهباء.
آكده  حنبل:  ونقل  ال��ب��ي��اض،  يعجبني  أح��م��د:  ق��ال 

السوداء. وقال في الكافي: أفضلها البياض، ثم ما 
كان أحسن لوناً.

ف��ائ��دة: األش��ه��ب ه��و األص���ل، ق��ال ف��ي احلاويني: 
الكبرى«:  »الرعاية  في  ق��ال  األبيض،  هو  األشهب 

األملح ما بياضه أكثر من سواده.
قال في الشرح الكبير: ولنا ما روى أبو هريرة [ 
يوم اجلمعة  اغتسل  »من  الله]:  قال رسول  قال: 
في  راح  وم��ن  ب��دن��ة،  ق��رب  فكأمنا  اجل��ن��اب��ة  غسل 
في  راح  وم��ن  ب��ق��رة،  ق��رب  فكأمنا  الثانية  الساعة 
راح  أقرن، ومن  الثالثة فكأمنا قرب كبشاً  الساعة 
في الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح 
)رواه  بيضة«  ق��رب  فكأمنا  اخلامسة  الساعة  في 

البخاري ومسلم(.
البدنة  فكانت  تعالى  الله  إلى  به  يتقرب  ذبح  وألنه 
وأنفع  فيه أفضل كالهدي، وألنها أكبر ثمنا وحلماً 
الرقاب أفضل؟  النبي ] سئل: أي  للفقراء، وألن 
قال: أغالها ثمنا وأنفسها عند أهلها، واإلبل أغلى 
بالكبش؛  التضحية  فأما  البقر،  من  وأنفس  ثمنا 

فألنه أفضل أجناس الغنم.
إراقة الدم  والشاة أفضل من شرك في بدنة؛ ألن 

مقصودة في األضحية.
في  والكبش  شيخنا:  قال   :)366/13( املغني  وفي 

األضحية أفضل من املعز؛ ألنه أطيب حلماً.
تعالى:  الله  لقول  واستحسانها  استسمانها  ويسن 
}ذل���ك وم���ن يعظم ش��ع��ائ��ر ال��ل��ه ف��إن��ه��ا م��ن تقوى 

القلوب{ )احلج: 32(.
ب��ن سهل  أب��ا أم��ام��ة  ب��ن سعيد: سمعت  ق��ال يحيى 
املسلمون  وك��ان  باملدينة  األضحية  نسمن  كنا  ق��ال: 
يسمنون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها: 

استسمانها واستعظامها: استحسانها.
ب��اب أضحية  ال��ب��اري: كتاب األض��اح��ي،  انظر فتح 
الطبري  ت��ف��س��ي��ر  وان���ظ���ر   ،5553 رق���م  ال��ن��ب��ي] 
)156/17( واألفضل في لون الغنم البياض ملا روي 
عن م��والة أب��ي ورق��ة بن سعيد، قالت: ق��ال رسول 
الله]: »دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين« 

وفي رواية: »أفضل« حديث جيد.
فوائد:

الصحيح  على  املعز  ثني  م��ن  أفضل  ال��ض��أن  ج��ذع 
من املذهب وقطع به األكثر، قال اإلم��ام أحمد: ال 

من  أفضل  والثني  بالضأن،  إال  األضحية  يعجبني 
املذهب  من  الصحيح  على  بقرة  وسبع  بعير  ُسبع 
الدين  تقي  الشيخ  وعند  األصحاب،  وعليه  مطلقا 

األجر على قدر القيمة مطلقاً.
ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة.

ى به: العمر الذي يضحَّ
فثني  املعتبرة شرعا،ً  السن  تبلغ األضحية  أن  البد 
اإلبل ما أكمل خمس سنني، ومن البقر ما له سنتان، 
وم��ن امل��ع��ز م��ا ل��ه س��ن��ة، ف��ال ي��ج��زئ إال اجل���ذع من 

الضأن والثني من غيره.
له ستة  أشهر ودخ��ل في  الضأن ما  واجل��ذع من 
علم  ظهره  على  الصوفة  مالت  إذا  ويعرف  السابع 
أنه أجذع. قال اخلرقي: وسمعت أبي يقول: سألت 
بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ 
دام  ما  ظهره  على  قائمة  الصوفة  ت��زال  ال  ق��ال��وا: 
أنه قد  حمال؛ فإذا نامت الصوفة على ظهره علم 
أج��ذع. وثني اإلبل ما أكمل له خمس سنني ودخل 

في السادسة.
اخلامسة  السنة  مضت  إذا  وغيره:  األصمعي  قال 
فهو  ثنيته،  وألقى  السادسة  في  ودخل  البعير  على 
ثنيته،  أن��ه إمن��ا سمي ألن��ه ألقى  حينئذ ثني ون��رى 
النبي]  ألن  سنتان؛  لها  التي  فهي  البقرة،  وأم��ا 
عليكم  تعسر  أن  إال  مسنة  إال  ت��ذب��ح��وا  »ال  ق���ال: 
فتذبحوا جذعة من الضأن«. )أخرجه مسلم، كتاب 
األضاحي، باب سن األضحية رقم 1963(. ومسنة 

البقر التي لها سنتان.
قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى قال: العلماء: 
والبقر  اإلب��ل  من  ش��يء،  كل  من  الثنية  هي  املسنة 
يجوز  ال  بأنه  تصريح  وه��ذا  فوقهما،  فما  والغنم 
اجلذع من غير الضأن في حال من األحوال، وهذا 

مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض.
العلماء  ومذهب  فمذهبنا  الضأن  من  اجل��ذع  وأم��ا 

كافة: يجزئ سواء وجد غيره أم ال.
قال اجلمهور: هذا احلديث محمول على االستحباب 
واألفضل تقديره: ليستحب لكم أال تذبحوا إال ُمسنة، 
فإن عجزمت فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح مبنع 
ق��ال: وق��د أجمعت  جذعة الضأن وأنها ال جت��زئ، 
األمة أنه ليس على ظاهره؛ ألن اجلمهور يجوزون 
اجل��ذع من الضأن مع وج��ود غيره وع��دم��ه. انظر 

شرح النووي لصحيح مسلم )185/13(.
والبدنة  واح��د  عن  الشاة  وجت��زئ  املقنع:  في  ق��ال 

والبقرة عن سبعة.
أبي  بيته؛ حلديث  الرجل وأه��ل  الشاة عن  وجت��زئ 
الضحايا  ع��ن  سئل  حينما  األن��ص��اري [  أي��وب 
على عهد رسول الله ] فقال: »كان الرجل يضحي 

األفضل في ذبح األضاحي أن تكون في بلد املضحي؛  حيث 
إنها سنة النبي ] ولم يثبت على الصحابة رضي الله 

عنهم والسلف الصالح أنهم ذبحوا األضاحي خارج بلدتهم
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إذا وقع لها عيب كالعرج البن فإن كان بتفريط 
منه لزمه إبدالها بأخرى سليمة وإن كان من غير 

تفريط فله أن يذبحها وجتزئه
ضمان عليه إال أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيني 
ألنها أمانة واألمني ال ضمان عليه إذا لم يفرط، وإذا 
ولو  ذبحها  لزمه  السارق  استنقذها من  أو  وجدها 

فات وقت الذبح.
5- ال يجوز بيع جزء من األضحية ال جلد وال حلم 
وال يعطي اجلزار أجرته منها كما جاء من حديث 
علي [ قال: أمرني رسول الله ] أن أقوم على 
وأال  وأجلّتها  وجلودها  بلحمها  أتصدق  وأن  بدنة 
أعطي اجلزار منها، وقال: »ونحن نعطيه من عندنا« 
أخرجه البخاري كتاب احلج )1717( ولفظ مسلم: 
أن النبي ] أمره أن يقوم على بدنة وأمره أن يقسم 
بدنه كلها: حلومها وجلودها وجاللها في املساكني 
وال يعطي في جزارتها منها شيئاً، اخرجه مسلم في 
الهدايا وجلودها  بلحوم  الصدقة  باب  كتاب احلج، 

وأال يعطي اجلزار منها شيئاً )رقم1317(.
لكن إذا دفع إلى جازرها شيئاً لفقره أو على سبيل 
الهدية فال بأس، واألفضل أن يعطيه أجرته كاملة 
تقع مسامحة في األجرة  لئال  يعطيه منها  ثم  أوالً 

ألجل ما يأخذه، فيكون من باب املعاوضة.
ابن حجر  احلافظ  الفضل  ألبي  الباري  فتح  انظر 

رحمه الله تعالى )556/3(.
6- األكل من األضحية:

من  ويدخر  ويتصدق  يأكل  أن  ضحى  ملن  يستحب 
أضحيته.

قال تعالى: }فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير{، 
)احلج:28(.

عن عبدالله بن واقد عن النبي ] في األضاحي: 
»ف��ك��ل��وا وادخ�������روا، وت���ص���دق���وا« أخ���رج���ه مسلم، 

األضاحي )1971(.
وفي لفظ: »كلو وتزودوا« أخرجه مسلم، األضاحي.

وعن سلمة بن األكوع [: »كلوا وأطعموا وادخروا« 
رقم  األضاحي  كتاب  البخاري  أخرجه  عليه،  متفق 

)5569(، ومسلم، األضاحي، )1974(.
وعن أبي سعيد [ عن النبي ]: »كلوا وأطعموا 
واحبسوا أو ادخروا«، أخرجه مسلم في األضاحي 

.)1974(
لهذه األحاديث استحب أهل العلم أن يقسم املضحي 
أثالثاً: ثلثا لألكل وثلثا لالدخار وثلثا للتصدق؛ لقول 
النبي ]: »فكلوا وادخروا وتصدقوا« أخرجه مسلم 

.)1971(

2- املريضة: فيها حمى أو جرب ظاهر.
3- العرجاء: ال تستطيع مرافقة السليمة.

4- الكسيرة: الهزيلة.
5- ال��ت��ي ال ت��ن��ق��ي: ال��ت��ي ل��ي��س ف��ي��ه��ا م��خ أي مخ 

العظم.
6- العجفاء: هي الكسيرة الهزيلة الضعيفة.

7- العضباء: مقطوعة األذن.
8- املقابلة: التي شقت أذنها من األمام مرضاً.

9- املدابرة: التي شقت أذنها من اخللف.
10- الشرقاء: التي شقت أذنها طوالً.

11- اخلرماء: التي شقت أو خرقت أذنها.
12- املصّفرة: هي التي تستأصل أذنها حتى يبدو 

صماخها.
13- املستأصلة: التي ذهب قرنها من أصله.

القاموس:  وفي  بصرها،  يذهب  أن  البخقاء:   -14
البخق أقبح من العور.

15- املشيحة: هي التي ال تتبع الغنم عجفاء.
وأحلق بعض العلماء بهذه العيوب:

1- ال��ب��ت��راء: ال��ت��ي ق��ط��ع ذن��ب��ه��ا م��ن اإلب���ل والبقر 
من  األلية  قطعت  أو  بها  التضحية  فتكره  وامل��ع��ز، 
الله ]  رس��ول  أم��رن��ا  علي [:  الغنم؛ حلديث 
أن نستشرف العني واألذن وأال نضحي مبقابلة وال 

مدابرة وال بتراء وال خرقاء.
أحكام فقهية البد من مراعاتها في 

األضحية:
إذا اشترى املسلم أضحيته ونواها لله تعالى قربه له 

جل وعال فهناك أحكام فقهية:
لله  زال متلكه عن األضحية فهي ص��ارت  لقد   -1
إال  تبديلها  وال  وهبتها  بيعها  عليه  فيحرم  تعالى 

بأفضل منها.
م��ط��ل��ق��اً، فال  ع��ام��اً  ت��ص��رف��اً  ي��ت��ص��رف فيها  2- ال 
يستعملها في حرث وال يحلب من لبنها ما فيه نقص 
عليها أو يحتاجه ولدها املتعني معها وال يجز شيئاً 
وإذا جزه  لها  أنفع  يكون  أن  إال  من صوفها ونحوه 
وإن  أفضل  به  والتصدق  به  ينتفع  أو  به  فليتصدق 

ولدت ذبح ولدها معها.
3- إذا وقع لها عيب كالعرج البني فإن كان بتفريط 
كان من غير  وإن  بأخرى سليمة  إبدالها  لزمه  منه 

تفريط فله أن يذبحها وجتزئه.
فال  منه  تفريط  بغير  ض��اع��ت  أو  س��رق��ت  إذا   -4

بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى 
تباهي الناس فصارت كما ترى«.

أن  ج��اء  ما  ب��اب  الترمذي  أخرجه  حديث صحيح: 
البيت )رقم1505(،  الواحدة جتزئ عن أهل  الشاة 
وابن ماجه: كتاب األضاحي، باب من ضحى بشاة 

عن أهله )رقم3147(.
الرجل وأهل  البقرة عن  ُسبع  > فائدة: هل يجزئ 

بيته؟ أم ال يجزئ الُسبع إال عن واحد؟
اللجنة  رجحته  وال���ذي  العلم،  أله��ل  ق���والن  ه��ن��اك 
العالمة  برئاسة  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أن 
واحد  عن  إال  يجزئ  ال  البقرة  وسبع  البدنة  سبع 

والله أعلم.
ال��رج��ل وأه��ل بيته، وأما  ال��ش��اة فتجزئ ع��ن  وأم��ا 
سماحة شيخنا اجلليل عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
يجزئ  البقرة  وسبع  البدنة  سبع  أن  فيرجح  تعالى 

عن الرجل وأهل بيته في معنى الشخص الواحد.
واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  ف��ت��اوى 
)399/11(، وفتاى ابن باز )44/18-45( في إجزاء 
بيته،  وأه��ل  الرجل  عن  والبقرة  البدنة  من  السبع 
والراجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته ألنهم في 

معنى الشخص الواحد.
قلت: وهذا ما أرجحه والله أعلم.

العيوب في األضاحي:
املانعة  العيوب  من  ساملة  تكون  أن  لألضحية  البد 
الله طيب ال يقبل إال طيبا، كما  من األج��زاء؛ ألن 
قال رسول الله ] فيما رواه مسلم، عن البراء بن 
عازب [ قال: قام فينا رسول الله ] وأصابعي 
أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: 
»أربع ال جتوز في األضاحي: العوراء البني عورها، 
ظلعها،  البني  والعرجاء  مرضها،  البني  واملريضة 

والكسيرة التي ال تنقي«.
البني  بالعرجاء  يضحى  ال  ال��ت��رم��ذي:  رواي���ة  وف��ي 
باملريضة  وال  ع��وره��ا،  البني  بالعوراء  وال  عرجها، 

البني مرضها، وال بالعجفاء التي ال تنقي.
الضحايا  كتاب  النسائي،  أخرجه  صحيح:  حديث 
باب ما نهي عنه من األضاحي رقم )4144(، وأبو 
داود كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا رقم 
)380( والترمذي كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه 

من األضاحي )9497(.
قال ابن قدامة رحمه الله عن هذه األربع املذكورة: 
»ال نعلم بني أهل العلم خالفاً في أنها متنع اإلجزاء« 

املغني )369/13(.
عيوب مكروهة في األضحية:
1- العوراء: التي انخسفت عينها أو برزت.



�إميانيات

38

ن - 2011/10/31م
حلج���ة   1432ه���� -  االثن���

الفرق���ان  654 - 4  ذو ا

قال ابن حجر- رحمه الله - في الفتح: »والذي 
يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي احلجة: 
ملكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصالة 
والصيام والصدقة واحلج ، وال يأتي ذلك في 

غيره«. 
الله - في لطائف  اب��ن رج��ب - رحمه  وق��ال 
املعارف: » ملا كان الله سبحانه قد وضع في 
نفوس عباده املؤمنني حنينا إلى مشاهدة بيته 
احلرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته 
املستطيع احل���ج مرة  ع��ل��ى  ف���رض  ع���ام،  ك��ل 
واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا 

بني السائرين والقاعدين«. 
الله  رحمه  تيمية-  اب��ن  اإلس��الم  شيخ  وسئل 
- عن عشر ذي احلجة، والعشر األواخر من 

رمضان، أيهما أفضل؟ 
فأجاب: »أيام عشر ذي احلجة أفضل من أيام 
العشر من رمضان، والليالي العشر األواخر من 

رمضان أفضل من ليالي عشر ذي احلجة«. 
قال احملققون من أهل العلم : أيام عشر ذي 
األواخر  العشر  وليالي  األي��ام،  أفضل  احلجة 

من رمضان أفضل الليالي. 
الساعات  اغتنام  إل��ى  املسلم-  أخ��ي  ف��ب��ادر- 
واحملافظة على األوقات فإنه ليس ملا بقي من 
عمر ثمن ، وتب إلى الله من تضييع األوقات، 
في  الصالح  العمل  على  احل��رص  أن  واع��ل��م 
هذه األيام املباركة هو في احلقيقة مسارعة 
 : تعالى  ق��ال  التقوى،  على  ودليل  اخلير  إل��ى 
ْم َشَعاِئَر اللَِّه َفِإنََّها ِمن تَْقَوى  }َذِلَك َوَمن يَُعظِّ

الُْقلُوِب{ )احلج :32(، وقال تعالى:
وُمَها َواَل ِدَماُؤَها َولَِكن يَنَالُُه  }لَن يَنَاَل اللََّه حُلُ

التَّْقَوى ِمنُكْم{ )احلج: 37(.
ال��ل��ه��م وف��ق��ن��ا إل���ى ع��م��ل ال��ط��اع��ات والفوز 
وشكرك،  ذك��رك،  على  أعنا  اللهم  باجلنات، 
الله وسلم على نبينا  وحسن عبادتك، وصلى 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعني. 

رس���ول ال��ل��ه ] : » م��ا م��ن أي���ام أع��ظ��م عند 
من  فيهن  العمل  إليه  أح��ب  وال  سبحانه  الله 
التهليل  هذه األيام العشر. فأكثروا فيهن من 
والتكبير والتحميد« رواه الطبراني في املعجم 

الكبير. 
وهو   (  - الله  رحمه  جبير-  بن  سعيد  وك��ان 
»إذا  السابق(  عباس  اب��ن  حديث  روى  ال��ذي 
يكاد  ما  حتى  اجتهادا  اجتهد  العشر  دخلت 

يقدر عليه« رواه الدارمي بإسناد حسن. 
وروي عنه أنه قال: »ال تطفئوا سرجكم ليالي 

العشر« كناية عن القراءة والقيام. 

أيها املسلمون : 
إن أعمار ه��ذه األم��ة هي أقصر أع��م��ارا من 
األمم السابقة ، قال صلى الله عليه وسلم : 
رواه  والسبعني«  الستني  بني  ما  أمتي  »أعمار 

الترمذي وابن ماجة. 
لها  بأن جعل  وكرمه عوضها  الله مبنه  ولكن 
في  تبارك  التي  الصاحلة  األعمال  من  كثيرا 
العمر، فكأن من عملها رزق عمرا طويال، ومن 
}لَيْلَُة  فيها:  الله  ق��ال  التي  القدر  ليلة  ذل��ك 

ْن أَلِْف َشْهٍر{ )القدر:3(. الَْقْدِر َخيٌْر مِّ
قال الرازي: » اعلم أن من أحياها فكأمنا عبد 
الله نيفا وثمانني سنة ، ومن أحياها كل سنة 

فكأمنا رزق أعمارا كثيرة ». 
التي  العشر  هذه  املباركة أيضاً  ومن األوقات 
ورد في فضلها آيات وأحاديث، منها قول الله 
تعالى: }َوالَْفْجِر َولََياٍل َعْشٍر{ )الفجر:2،1(.

قال ابن كثير رحمه الله : املراد بها عشر ذي 
احلجة. 

وقال عز وجل: } َويَْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم 
��ْع��لُ��وَم��اٍت { )احل���ج: 28(، ق��ال اب��ن عباس:  مَّ

»أيام العشر«. 
وفي احلديث الذي رواه اإلم��ام البخاري عن 
النبي صلى  أن  عنهما  الله  عباس رضي  ابن 
أيام  ف��ي  العمل  م��ا   « ق���ال:  ال��ل��ه عليه وس��ل��م 
اجلهاد؟  وال  ق��ال��وا:  العشر«  ه��ذه  من  أفضل 
قال: »وال اجلهاد إال رجل خرج يخاطر بنفسه 

وماله فلم يرجع بشيء«. 
قال   : قال  الله عنهما:  ابن عمر رضي  وعن 

احلمد لله رب العاملن، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلن 
نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعن.. وبعد: 

فإن من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصاحلن مواسم يستكثرون 
ورائح،  الصالح، وامد في آجالهم فهم بن غاد للخير  العمل  فيها من 

ومن أعظم هذه املواسم وأجلها أيام عشر ذي احلجة. 

فضل أيام عشر ذي الحجة 
عبدامللك القاسم
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خالل الشهور املاضية، وحتديدا بعيد الثورة، أسقط في أيدي من كانوا يسيطرون على املشهد 

السياسي واالقتصادي والثقافي في تونس، بعد أن سقطت أو باألحرى أسقطت عصا البوليس من 

أيديهم، فظهروا على حقيقتهم مجردين من كل قيمة، وكان البد من جس نبض الشعب التونسي 

ومساندة  مادي  دعم  من  عهدوه  عما  تختلف  مغايرة  ظروف  )في  اإلسالمية  األمة  ورائه  ومن 

»برسيبوليس«  الديكتاتورية( فكان فيلم  وأمنية من  وتغطية سياسية  معنوية من االستبداد، 

ويدعو  اإللهية  الذات  يجسد  الذي  »نسمة«  قناة  على  إيرانين(  )ملحدين  اإليراني  الفرنسي 

للتمرد على اخلالق سبحانه من خالل مشاهد تكرس ذلك في أذهان األطفال.

عبدالباقي خليفة 

اإلسالم الحي في تونس..
 يتصدى لرياح الردة 

تون�س
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عن  ال��ت��ون��س��ي��ون  فيها  ع��ب��ر  اح��ت��ج��اج ضخمة 
ل��ل��ه ورس���ول���ه] واإلس�����ام، مؤكدين  والئ��ه��م 
من  والنفيس  الغالي  لبذل  استعدادهم  على 
الروحي للشعب واألم��ة، واملتمثل  أجل السام 
في قيم اإلسام وتعاليمه وعقيدته وشريعته، 
ف�»الشعب مسلم ولن يستسلم«، وقد بلغ ببعض 
الغاضبني احلماس إلى درجة قاموا فيها بحرق 

منزل صاحب قناة »نسمة«. 
بها  ج��يء  »حنبعل«  ق��ن��اة  كما  »ن��س��م��ة«  وق��ن��اة 
في  وأه��ل��ه  اإلس���ام  على  شاملة  ح��رب  لشن 
امل���غ���رب اإلسامي  وم��ن��ط��ق��ة  ت��ون��س خ��اص��ة 
اإلسامية  الباد  على  ذلك  بعد  لتعمم  عامة 
قاطبة، وهذا ما فهمه بعض العاملني في القناة 
في  االن��خ��راط  راف��ض��ني  استقاالتهم  فقدموا 
حرب اإلس��ام، كما طلبت الكثير من النوادي 
القناة عدم بث مبارياتها لنفس  الرياضية من 
الغرض، وسحب العديد من التجار إعاناتهم 
من  العديد  أدان���ت  كما  ال��ق��ن��اة،  م��ن  التجارية 
األح�����زاب، ب��ث ال��ف��ي��ل��م ال����ذي ص���دم املجتمع 
الضمير  ف��ي  م��ا  أن��ق��ى وأص��ف��ى  ف��ي  التونسي 
اجل��م��ع��ي ل���أم���ة، ف���ي ح���ني س��ان��دت��ه أح���زاب 
فرنسا »القطب احلداثي« و»احلزب االشتراكي 
واحلريات«  العمل  أجل  من  والتكتل  التقدمي« 
وهي أحزاب استخدمها املخلوع، ومثل بعضها 

دور املعارضة املدخونة. 

بقي ال��ق��ول: إن��ه ف��ي ال��وق��ت ال���ذي متثل فيه 
اإلسام،  على  حربا  و»نسمة«  »حنبعل«  قناتا 
متنع الهيئة املؤقتة لإلعام الترخيص لقنوات 
إس��ام��ي��ة، أي ح��ري��ة س��ب ال��دي��ن وم��ن��ع نشر 

الدين!!! 
متويل الكفر بأموال الشعب: 

الضجة   أثار  الذي  لإلحلاد  الداعي  الفيلم  أما 
فهو من إنتاج املخرجة التونسية، نادية الفاني، 
بالله  امي��ان��ه��ا  وع���دم  ب��إحل��اده��ا،  تتبجح  ال��ت��ي 
والرسل، وتقوم بحلق رأسها، على طريقة النازيني 
اجلدد. وقد زاد من نقمة الشعب التونسي على 
الثقافة  وزارة  وب��األخ��ص  التونسية  السلطات 
دعمها للفيلم مببلغ 600 مليون مليم تونسي، أي 
نحو 300 ألف يورو، كافية لتوفير كتب مدرسية 
ملئات الطلبة من أبناء األسر الفقيرة الذين لم 
يجدوا كتبا ومابس وأحذية الئقة، وال يزالون 
بصفوفهم  يلتحقوا  لم  اآلن  وحتى  بيوتهم  في 

الدراسية لأسباب اآلنفة. 
التونسي وق��واه احلية عن  وقد أعرب الشعب 
وتساءلوا  الشعب،  مبقدسات  امل��س  رفضهم 
عما إذا كان للمسلمني أن يحتجوا عن الرسوم 
القرآن في  املسيئة، وجرمية حرق  الدمناركية 
أمريكا وغيرها وال ميكنهم أن يفعلوا ذلك في 
تونس وخارجها عندما متس مقدساتهم بتمويل 
رسمي من احلكومة املؤقتة التي ستحاسب على 

برسيبوليس، منهجية التكفير: 
الدين في  تعليم  اليساريون يحتجون على  كان 
غير  األط��ف��ال  أن  بحكم  احلكومية  امل����دارس 
قادرين على التمييز، ونسوا ما قاله فادميير 
ف���ي االحت����اد  رئ���ي���س ش��ي��وع��ي  ل��ي��ن��ني، )أول 
أن  »امل��دارس ال ميكن  بأن  املنهار(  السوفياتي 
مسلم  التونسي  الشعب  وألن  محايدة«،  تكون 
ف��ا مي��ك��ن ل��ل��م��دارس وف���ق ال��ت��ص��ور السابق 
املنهج   آخ��ر غير  ي��درس��وا منهجا  أن  )اب��ت��داء( 
اإلسامي، ولكن اليساريني والعلمانيني عموما، 
)وهم  غيرهم  به  يطالبون  ما  ينسون  كعادتهم 
فئة معزولة(، ويحاولون فرض تصوراتهم على 
الشعب املسلم، وفي هذا اإلطار يأتي بث فيلم 
تغطي  التي  »نسمة«  قناة  »برسيبوليس«على 
في  التأثير  حملاولة  واملغرب،  واجلزائر  تونس 
النشء املسلم، وزرع الكفر واإلحلاد بني البراعم 
باإلسام،  تكفر  وه���ي  تكبر  ح��ت��ى  ال��ص��غ��ي��رة 
وتترعرع في ظل ثقافة إحلادية كفرية مرتدة، 
الغد؛ ولذلك كان رد  اليوم هم رجال  فأطفال 
للمرتدين ومن وراءهم،  الشعبي مزلزال  الفعل 
ف��ق��د ش��ه��دت امل����دن ال��ت��ون��س��ي��ة ان��ط��اق��ا من 
)بنزرت( في أقصى الشمال وحتى قفصة في 
أقصى اجلنوب مرورا مبدن الساحل والوسط: 
سوسة، والقيروان، وسيدي بوزيد، وصفاقس، 
وغيرها فضا عن العاصمة تونس مظاهرات 

كانت متنع الهيئة املؤقتة 
لإلعالم الترخيص 

لقنوات إسالمية، أي 
حرية سب الدين ومنع 

نشر الدين!!! 

التونسيون عبروا عن 
والئهم لله ورسوله] 

واإلسالم، مؤكدين على 
استعدادهم لبذل الغالي 

والنفيس من أجله
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أفعالها بعد االنتخابات. 
وتساءل أبناء الشعب التونسي وغيرهم: إذا كان 
دين تونس اإلسام كما هو مثبت في الدستور، 
فلماذا ميول فيلم من ميزانية الشعب التونسي 
املسلم يسخر من املقدسات اإلسامية؟! مؤكدين 
الشعب  ميثلون  ال  واملرتدين  امل��ارق��ني  أن  على 
التونسي، وإمنا هم شرذمة معزولة غريبة عن 
فرنسا،  تعيش في  ومقطوعة  التونسي  الشعب 
ومنهم  ه��ؤالء  كانت همة  إذا  تساءلوا عما  كما 
القائمون على »حنبعل ونسمة« ومخرجة الفيلم 
قد انصرفت إلى محاربة اإلسام، في حني لم 
ينبسوا ببنة شفة في عهد املخلوع، ولم يقارعوا 
االستبداد والديكتاتورية، بل كانوا ضمن جوقة 

املديح وإضاءة الشموع وحرق البخور للمخلوع، 
الطرابلسي  ليلى  وال  علي  بن  ينتقدوا  لم  فهم 
من  للنيل  الثورة  بعد  ج��اءوا  ثم  ط��وال حياتها، 
التونسيني  ع��ودة  اإلس��ام حتت غطاء محاربة 
جلذورهم اإلسامية بعد سقوط عصا البوليس 
التي استخدمت بكل دناءة لتحقيق تلك األهداف 

الوضيعة والدنيئة.
وهو أمر ال يستغرب من مأتاه، فالذين هم في 
احلكومة االنتقالية ممن أخرجوا من األرشيف 
التي حولت  وثقافة احلاقة  للبورقيبية  القذر 
»للحرباوات«  محرقة  إل��ى  اجلمهوري  القصر 
التعرض  أحد على  يجرؤ  ولم  السحر،  بغرض 

لها في عمل فني إبان سطوتها. 

انتهت االنتخابات في تونس يوم األحد 23 
أكتوبر املوافق 25 / 11 / 1432 هجريا، 
غير مسبوق.  ودول��ي  انبهار عربي  وسط 
فقد انتهى ذلك العصر الذي يربط تخلف 
ال��ع��رب وامل��س��ل��م��ني ف��ي م��ج��ال اإلصاح 
والتاريخية،  الدينية  بالعوامل  السياسي، 
وانكشفت فرية أن العربي ال يحب التداول 
السلمي  للسلطة، ويركن ملا  يسمى زورا 
)االس���ت���ق���رار(، ل��ك��ن أه���م م��ا حت��ق��ق في 
أولئك  لوصاية  الشعب  رفض  هو  تونس، 
فطاملا  واملجتمع،  الدولة  على  احلداثيني 
الشعب   « أن  مبقولة  ال����رؤوس  ص��دع��وا 
يريد هكذا« أو أن » الشعب هكذا«، وقد 
أظهرت نتائج االنتخابات أن الشعب يريد 
الشعب  غالبية  األق���ل  على  أو  اإلس���ام، 
تريد دين األمة، الذي همش ومت التطاول 
من  غياب  في  السابقة  احلقب  في  عليه 
مقارنة  محاسنه  يبني  من  بل  عنه،  ي��ذود 

ببضاعة املرتدين والصادين عنه. 
معاقبة العهد البائد: 

ورجاال،  نساء  التونسي،  الشعب  خ��روج 
ش���ب���اب���ا وش���ي���وخ���ا إل�����ى االن���ت���خ���اب���ات، 
4 مايني  من  )أكثر  منهم  وانتظاراآلالف 
أدلوا بأصواتهم في االنتخابات( ما يزيد 

أن  دون  طويلة،  طوابير  في  ساعات   6 عن 
 ، االنتخابية  العملية  صفو  يعكر  ما  يحدث 
سوى بعض اللمم البسيط الذي مت تطويقه، 
ومنذ  التونسي  الشعب  استعداد  على  دليل 
البرملان  ف��ي  س���واء  ممثليه  النتخاب  ع��ق��ود 
كالبلديات  التمثيلية  املجالس  من  غيره  أو 
وقد  وغيرها.  والعمد  )احملافظني(  وال��والة 
حيث  من  س��واء  كبيرا  رش��دا  الشعب  أظهر 
االن��ت��ظ��ام ف��ي ص��ف��وف ف��ي ه���دوء أو حسن 
فهي  إشكالية  من  هناك  كان  وإن  االختيار، 
في األميني الذين لم يوفر لهم من يساعدهم 
أصواتهم  نسمع  وكنا  االق��ت��راع،  عملية  على 
وكثيرا  املساعدة،  يطلبون  اخللوة  داخل  من 
التصويت  يريدون  بأنهم  يصرحون  كانوا  ما 
مقيدين  وكنا  يعرفون،  ال  ولكن  لإلساميني 
أن  ن��اخ��ب  ك��ل  ي��ف��رض على  ال���ذي  بالقانون 

يختار مبفرده دون تدخل من أحد، وكنا مع 
القسم  وع��ض��وي  االن��ت��خ��اب��ي  القسم  رئ��ي��س 
وبقية املاحظني الدوليني واحملليني جنيبهم 
يصوتون  فكانوا  التدخل،  نستطيع  ال  بأننا 
كيفما اتفق ، وكانت أصواتهم أصواتا طائشة 
حصل عليها من ال يستحقها، ومع ذلك سقط 
االساميني  ف��إن  وبالتالي  االنتخابات   في 
عامة  بلهجة  أو  املثقفني  ب��أص��وات  جن��ح��وا 
من  ب��اص��وات  شئت  وإن  املتعلمني  أص���وات 

يحسنون القراءة والكتابة. 
بأن  تفيد  التي  التصويت  نتائج  أن  وال شك 
)حزب   ٪  50 من  بأكثر  اإلساميني جنحوا 
مستقلة  لقائمة   ٪  10 عن  فضًا  النهضة( 
محسوبة على اإلساميني املستقلني ، و٪15 
ملنافسني غير معادين، و12 ٪ ملنافسني ميكن 
اختارت  ت��ون��س  أن  ت��ؤك��د   ، معهم  التفاهم 
الهوية، واخ��ت��ارت اإلس��ام واخ��ت��ارت من ال 
يناصبون دينها العداء، علما بأن 110 أحزاب 
خاضت االنتخابات ، بينها 33 قائمة حزبية 
ومستقلة لم حتصل على أي صوت، وكانت 

نتائج البقية هزيلة للغاية وال تكاد تذكر. 
من خال  عاقبت  تونس  أن  أيضا  وال شك 
نتائج التصويت العهد البائد، فكثافة املشاركة 

انتخابات تونس.. الشعب عندما يقول كلمته 

الشك أن الشعب 
التونسي عاقب من خالل 

نتائج التصويت العهد 
البائد وعبر عن والئه 
لإلسالم وانتمائه لألمة
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نصاب  وحتقيق  التصويت  ف��ي  الشعبية 
أن  على  تؤكد   )  ٪  90 من  )أكثر  تاريخي 
الشعب كان مقموعا في العهد البائد، وأنه 
لأمة،  وانتمائه  لإلسام  والئ��ه  عن  يعبر 
وهو ما حدا ببعض العلمانيني للحديث عن 
»استخدام املقدس« و»استغال املساجد«، 
بأنفسهم  يلصقونها  ج��دي��دة  تهمة  وه��ي 
مقاطعون  املقدسات،  عن  بعيدون  بأنهم 

للمساجد ومنقطعون عنها. 
هزمية اليسار والفرنكفون: 

الفرنكفونيني  م���ن  ش���ق  اع���ت���رف  ل��ق��د 
حملتهم  ب��ن��و  ال���ذي���ن  وه����م  ب��ه��زمي��ت��ه��م، 
االنتخابية على التخويف من اإلساميني، 
وب��ال��ت��ال��ي ف����إن ن��ت��ائ��ج االن���ت���خ���اب���ات هي 
ولأيديولوجيا  التخرصات،  لتلك  هزمية 
الفرنكفونية، كما هي هزمية لفلول اليسار 
االنتهازي، الذي حتالف مع بن علي ضد 
اإلساميني، ومثل رأس حربة في مشروع 
وقد  ال��ب��اد.  في  اإلس��ام  ينابيع  جتفيف 
االنتخابات  نتائج  على  اليسار  فلول  ردت 
أعداد  فيها  ش���ارك  م��ظ��اه��رات  بتنظيم 
لكنهم  والهامشيني،  املوتورين  من  صغيرة 
لم يجرؤوا على اإلعان عن أنهم من فلول 
اليسار االنتهازي املهزوم شعبيا وحزبيا في 

االنتخابات.

اس�����ت�����ن�����ك�����ر ال�����داع�����ي�����ة 
الدكتور  الشيخ  اإلسامي 
أدرجته  ما  املسباح  ناظم 
حلقوق  الكويتية  اجلمعية 
مطالبات  م���ن  اإلن���س���ان 
ت��ق��ري��ر مت عرضه  ض��م��ن 
األمم  جهات  إح��دى  على 
نشره  مت  ك��م��ا  امل���ت���ح���دة، 

ونشرت  اإلل��ك��ت��رون��ي،  موقعها  على 
بعض الصحف أجزاًء منه، مؤكداً أن 
بعض املطالبات التي وردت بالتقرير 
ولرسوله  تعالى  لله  م��ح��اّدة  امل��ذك��ور 
] كاملطالبة بإلغاء جترمي املجاهرة 
قانون  وإلغاء  باإلفطار في رمضان، 
والسماح  ب���اآلخ���ر،  ال��ت��ش��ب��ه  جت���رمي 
باملثليني،  خاصة  جمعيات  بتأسيس 
للهندوس  امل��ع��اب��د  ب��ب��ن��اء  وامل��ط��ال��ب��ة 
التربية  مناهج  وتغيير  ب��ل،  والبهرة 
اإلسامية التي تُعلم التوحيد وحتذر 
النََفس  أن  إل��ى  الفتاً   ، الشرك  من 
فقرات  بعض  ف��ي  ال���وارد  الطائفي 
الوطنية  ال��وح��دة  م��ن  ينال  التقرير 

للشعب الكويتي!
م��ح��اول��ة جمعية  امل��س��ب��اح  ورف����ض 
اإلن����س����ان حت���ري���ض جهات  ح���ق���وق 
الثوابت  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��دي  خ���ارج���ي���ة 
ال���ش���رع���ي���ة وال���وط���ن���ي���ة م����ن خال 
إلى  شماعة حقوق اإلنسان، مشيراً 
وأحكامها  اإلس��ام��ي��ة  الشريعة  أن 

بحقوق  اه����ت����م����ت  ق�����د 
أو  كان دينه  أي��اً  اإلنسان 
كافة  لونه قبل  أو  جنسه 
الداخلية  املنظمات  هذه 
مشيراً  واخل�����ارج�����ي�����ة، 
املطالبات  ت��ل��ك  أن  إل���ى 
واضحاً  استخفافاً  تعد 
الكويتيني،  مب���ش���اع���ر 
عقيدة  عقيدتهم هي  فهم مسلمون 
الصحابة وآل البيت والتابعني ومن 
سار على طريقهم من األئمة األربعة 
ومن بعدهم، ومذهب دولتهم مالكي 
منذ تأسيسها والتاريخ شاهد على 
اجلمعية  ه��ذه  هل  متسائًا:  ذل��ك، 
بأفكارها تُعد جزءاً من هذه الدولة 

املسلمة أم إنها من كوكب آخر ؟!
وأكد أننا بوصفنا مسلمني وكويتيني 
تتوافق مع  التي  اإلنسان  مع حقوق 
تتعارض  وال  اإلس��ام��ي��ة  الشريعة 
عن  كثيراً  دافعنا  قد  إننا  بل  معها، 
الكويت  ف��ي  املسلمني  غير  ح��ق��وق 
علينا  ميليه  ما  هذا  ألن  وخارجها، 
ديننا احلنيف، وضميرنا اإلنساني، 
مشدداً على أهمية أن يراجع أعضاء 
الكويتية  اجل��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
ويتقوا  أن��ف��س��ه��م  اإلن���س���ان  حل��ق��وق 
الله في أنفسهم، وفي الكويت فهذه 
األفكار ال يطالب بها من يعلم أحكام 

اإلسام.

د على الثوابت الشرعية والوطنية رافضًا ما جاء في تقريرها من تعِّ

د. ناظم المسباح: مطالبات جمعية حقوق 
اإلنسان ببناء معابد للهندوس وإنشاء 

جمعيات للمثليين .. محاّدة هلل ولرسوله
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ال�سلة الإخبارية

 طالب جتمع مؤلف من مليون مسلم احلكومة 
املاليزية بإصدار قانون خاص يقي من األنشطة 
وكالة  وأف��ادت  املسلم عن عقيدته،  التي حتول 
األن��ب��اء امل��ال��ي��زي��ة )ب��رن��ام��ا( ب��أن��ه حت��ت شعار: 
»فلنحم عقيدتنا«، أعلن جتمع من مليون مسلم 
ت��س��ن احلكومة  ف��ي أن  مب��ال��ي��زي��ا ع��ن رغ��ب��ت��ه 

املسلمني  قانونا خاصا يحول دون حتول  املاليزية 
عن عقيدتهم اإلسالمية.

وأوضح رئيس التجمع محمد عبداحلميد أن هذا 
التي خرج  العشر  التوصيات  يدخل ضمن  الطلب 
املكانة  على  حتافظ  أحكام  جانب  إلى  اللقاء  بها 
اخلاصة لإلسالم كما ينص على ذلك دستور البالد، 

وأشار إلى أن التجمع يدعو إلى أن تدرج هذه 
الذي  اجلديد  القانون  في  العشر  التوصيات 

سيحل مكان قانون األمن الداخلي.
بينهم ممثلو  من  آالف عضو   4 أن  إل��ى  يشار 
عدة منظمات غير حكومية ومفتي والية بيراك 

هاروساني زكريا حضروا اللقاء.

مليون مسلم يطالبون بقانون يحول دون ابتعاد المسلمين عن عقيدتهم  

 أول تفسير للقرآن بلغة الصم
أعلن في العاصمة األردنية عمان عن إصدار أول 
وهو  اإلش��ارة،  بلغة  كامال  الكرمي  للقرآن  تفسير 
تفسير من شأنه أن يخدم أكثر من ستة ماليني 
من  املاليني  وع��ش��رات  العربي،  العالم  في  أص��م 

هذه الفئة حول العالم.
القرآن  جمعية  أع��دت��ه  –الذي  التفسير  وج���اء 
ال���ك���رمي ب��ال��ت��ع��اون م���ع إح����دى ال���ش���رك���ات- في 
مترجم  من خاللها  يقدم  تلفزيونية  ساعة  ستني 
اإلشارة  بلغة  للقرآن  الكامل  التفسير  متخصص 
لفئة الصم، الذين يبلغ عددهم في األردن 17 ألفا 

ويعاني 95% األمية.
أقيم األسبوع قبل  التفسير في حفل  ومت إشهار 
زيد،  بن  رع��د  األمير  برعاية  عمان  في  املاضي 
الذي يشرف على فئة األشخاص ذوي اإلعاقات 

في األردن.
أسلوب علمي

اآلية  ع��رض  املنتج على  ه��ذا  ع��رض  آلية  وتقوم 
متقن،  قارئ  وبصوت  العثماني  بالرسم  القرآنية 
اإلشارة،  بلغة  اآلي��ة  معنى  بشرح  املترجم  ويقوم 
املفهوم لألصم  تقرب  الكون  وتتضمن صورا من 

بأسلوب علمي مدروس.
خمس  التفسير  ه��ذا  إع���داد  ف��ي  العمل  وام��ت��د 
سنوات، واعتمد فيه التفسير امليسر الذي صدر 
عن مجموعة من علماء اململكة السعودية، وتفسير 

املنتخب الصادر عن األزهر الشريف مبصر.
األردنية  األوق��اف  وزارة  من  بإجازة  العمل  وج��اء 
املعروفني،  التفسير  علماء  م��ن  ع��دد  وب��إش��راف 
كما قام مبراجعته أستاذ التفسير بكلية الشريعة 

باجلامعة األردنية سليمان الدقور.

مئة  املنتج  هذا  من  الواحدة  النسخة  كلفة  وتبلغ 
اجلمعية  وتعهدت  دوالرا(،   141( أردن���ي  دي��ن��ار 
بإيصال نسخ منه لكل أصم باألردن مجانا، ودعت 
توزيع  متويل  أو  ل��ش��راء  احملسنني  احلفل  خ��الل 
العربي  والعالم  ب���األردن  الصم  على  املنتج  ه��ذا 

واإلسالمي.
التفسير،  هذا  بأهمية  واضحا  الصم  تأثر  وب��دا 
ح��ي��ث أج��ه��ش أح���ده���م ب��ال��ب��ك��اء ح��ي��ن��م��ا شاهد 
التفسير ألول مرة، وروى القائمون على اجلمعية 
بلغة اإلش���ارة عن سؤال  أج��اب  أن��ه  للجزيرة نت 
القرآن  وك��أن  يشعر  إن��ه  بالقول  بكائه  ح��ول سر 

الكرمي يتنزل اآلن.
مشروع تاريخي

وقال رئيس جمعية احملافظة على القرآن الكرمي 
عمر الصبيحي للجزيرة نت: إن هذا املنتج »هو 
فئة  ويخدم  واإلس��الم،  البشرية  تاريخ  في  األول 
وتفسير  الله  كتاب  كبير عن  إلى حد  مغيبة  تعد 

معانيه.
تعد  السمعية  اإلع��اق��ة  أن  إل��ى  الصبيحي  ولفت 
أصعب أنواع اإلعاقات، وأنه جرى اختيار املترجم 
للغة اإلشارة حسني العورتاني، الذي متتد خبرته 

بهذا املجال لربع قرن.
أن  في  تكمن  التفسير  ه��ذا  أهمية  قائال:  وتابع 
غير  يفهمه  كما   ،%100 بنسبة  يفهمونه  العرب 

العرب بنسبة تصل إلى %70.
الذكرى  ف��ي  املنتج ج��اء  وق���ال: إن إص���دار ه��ذا 
العشرين لتأسيس اجلمعية، وبعد خمس سنوات 
»برايل«  بطريقة  للمصحف  إص��دار اجلمعية  من 
رواجا  والق��ى  البصر  ف��اق��دي  فئة  يخدم  وال���ذي 

كبيرا باألردن والعالم العربي واإلسالمي.
وب���ني أن اجل��م��ع��ي��ة ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى إص���دار 
املصحف املصور كامال، وهو أول عمل من نوعه 
فهد  امللك  مجمع  قام  حيث  البشرية،  تاريخ  في 
بإصدار  بالسعودية  الشريف  املصحف  لطباعة 

سورة إبراهيم فقط سابقا.
استكمال  أم���ام  ع��وائ��ق  ع��ن  الصبيحي  وحت���دث 
ث��ورة في  ال��ذي يشكل  مشروع املصحف املصور، 
خدمة ذوي اإلعاقات منها قضية التمويل، حيث 
يحتاج استكمال هذا املشروع ملليون ونصف املليون 

دينار أردني )2.1 مليون دوالر(.
جناحات الفتة

الكرمي  ال��ق��رآن  على  احمل��اف��ظ��ة  جمعية  وب���دأت 
االنتقال لالهتمام بفئات ذوي اإلعاقات السنوات 
القليلة املاضية بعد أن حققت جناحات الفتة في 
على  وتدريسه  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  حتفيظ  مشاريع 

مستوى األردن.
وحصلت اجلمعية أخيرا على جائزة أفضل جمعية 
للقرآن الكرمي على مستوى العالم اإلسالمي في 

حفل أقيم بجدة باململكة السعودية.
على  ال��ق��رآن  لتحفيظ  م��رك��زا   750 وللجمعية 
يقرب من  ما  فيها  يدرس  األردن  مستوى مملكة 
أل���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، وخ��رج��ت خالل  خمسني 
الكرمي  للقرآن  حافظ   3500 املاضيني  العقدين 

و850 مجازا بالقرآن وفقا لإلجازات املعتمدة.
أحد مشاريع  القرآني  الطفل  نادي  ويعد مشروع 
اجل��م��ع��ي��ة ال����رائ����دة، وه���و م���ش���روع ي��ع��ي��د إحياء 
اإلسالمي،  التاريخ  في  املعروفة  الكتاتيب  فكرة 
أل��ف طفل من هذه  وق��د خرجت اجلمعية ستني 

األندية.
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أوضاع تحت المجهر!

احلكومة هي وحدها من تسبب في مظاهرات الكوادر والزيادات العشوائية األخيرة التي حتدث 
هذه األيام في كل مكان، وهي تترقب بحيرة اليوم تصاعد تهديدات املعلمني والقانونيني الذين 
يتسيدون الساحة باالحتجاجات بعد أن رضخت لكل مضرب واستجابت  ملن جنح إضرابه سواء 

باحلق أم بالباطل!
عندما نلوم احلكومة التي )فسفست( أموال البلد على الهبات والترضيات السياسية وااليداعات 
املليونية و)الكبتات(، فإننا ال نلغي دور نواب بعض األمة الذين يصفقون لتلك الفوضى بالنزول 
للشارع واملشاركة بالتحريض على تلك االعتصامات دون معرفة عما إذا كان الكادر الذي يطالب 
به املوظفون يستحقونه أم ال أم مبالغ فيه؛ تكسبا ألصواتهم وتشفيا في حكومتهم التي يسعون 

إلسقاطها في نار جهنم مضيفني عليها كلمتي: وبئس املصير!
إلى أين تأخذون البلد يا قوم وبند الرواتب واألجور يستنزف )80( % من املوازنة العامة للدولة  

وال� )20( % املتبقية فقط مخصصة للمشاريع اإلنشائية ودعم السلع؟!
هل تعلمون أن هبوط سعر برميلنا النفطي دوالرا واحدا يعني خسارتنا مليونني ونصف املليون 

دوالر في اليوم ؟!
هل تتذكرون ماذا حل بنا وكيف تورطت حكومتنا غير الرشيدة عندما هبط سعر البرميل الى 

ما دون العشرة دوالرات  حتى أنذرتنا بأنها قد تعجز عن دفع مرتباتنا الشهرية؟!
هل فكر نواب بعض األمة في نهاية الزعل الدائم، والتذمر غير املنقطع من األداء احلكومي 
دون إيجاد احللول واملخارج التي تنتشل البلد من األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

اخلانقة التي تعصف بنا جميعا!
األزمة  في  مشاركون  ويصلحنا-  يصلحهم  الله   - نوابنا  أن  إال  للحكومة  ال��الذع  نقدنا  رغ��م 
ومنغمسون في الفوضى والتناحر والتنابز باأللقاب والقطيعة مع الوقيعة فيما بينهم من جهة، 
وفيما بينهم وبني احلكومة من جهة أخرى، وليس هناك أكثر ما يدمي القلب من رفض عدد من 

نوابنا السالم على رئيس مجلس الوزراء بطريقة مخجلة ومؤسفة بحضور أمير البالد!
آه يا وطن ضعنا وأضاعتنا احلكومة بتأييد ومباركة من بعض نواب األمة!

على الطاير
فوز اإلسالميني في انتخابات املجلس التأسيسي التونسي من خالل حزب النهضة اإلسالمي 
في أول انتخابات حرة  بعد اإلطاحة بنظام زين العابدين بن علي سيجعل الدول األوروبية حتترم 
شيئا اسمه إسالم بعد أن لطخ بن علي هذه الكلمة بالعار بتأييد ومساندة من القذافي الذي 

قذف الشعب الليبي تاريخه في سلة املهمالت!
فهنيئا لألمتني اإلسالمية والعربية بهذا النصر، وعقبال وصول اإلسالميني لألنظمة الدكتاتورية 

والسيطرة عليها بعد سقوط األنظمة البعثية يا رب! 
 ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

نواب بعض األمة!

waleed_yawatan@yahoo.com- twitter @waleedALAMAD
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�( أكد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير اإلسكان 
محمد النومس أن الكويت كانت والتزال سباقة إلى 
حصد املراكز األولى في املسابقات الدولية حلفظ 
وتالوة القرآن الكرمي مما يظهر الدور الكبير الذي 
تقوم به األوقاف في توفير الدعم الالزم حللقات 
القرآن في مختلف احملافظات والذي نحصد ثماره 

في كل مسابقة دولية.
وأع����رب ال��ن��وم��س خ���الل اح��ت��ف��ال ت��ك��رمي الطلبة 
أقيم  الذي  الدولية  باملسابقات  الفائزين  الكويتيني 
في مكتبه مبجمع ال��وزارات عن سعادتهم ب�»تكرمي 
هذه الكوكبة من أبناء الكويت الذين حصدوا املراكز 
األولى في املسابقات الدولية حلفظ القرآن الكرمي، 
سواء كانت في األردن أو اجلزائر أو مصر أو تونس 

ولهذا فهم يستحقون منا هذا التكرمي«.
وأضاف أن وزارة األوقاف تتلقى من مثيالتها في 
في  للمشاركة  دع��وات  والصديقة  الشقيقة  ال��دول 
الوزارة  وتقوم  الدول  هذه  تنظمها  التي  املسابقات 
بدورها باختيار القادرين على حتقيق املراكز األولى 

لترشحه للمشاركة.
والشؤون  األوق����اف  وزارة  وك��ي��ل  ق��ال  جانبه  وم��ن 
أبنائنا  ح��ص��ول  إن  ال���ف���الح:  ع����ادل  اإلس���الم���ي���ة 
للكويت  يعد مفخرة  األول��ى  املراكز  الكويتيني على 
التي رعت هؤالء احلفظة  االوق��اف  ووزارة  وأهلها 
ال��ذي��ن ع���ودون���ا ع��ل��ى إح����راز امل���راك���ز األول����ى في 
املسابقات التي تقام في األردن والسعودية ومصر 
التي  ال���دول  م��ن  الكثير  وغيرها  وروس��ي��ا  وت��ون��س 
تقيم مثل هذه املسابقات. وأكد أن هذه اإلجنازات 
الشيخ  البالد  أمير  من سمو  مباشر  بدعم  ج��اءت 
صباح األحمد الذي كان دوما داعما رئيسيا لرعاية 
حفظة القرآن الكرمي. فضاًل عن حرصه الشديد 
على تكرمي الفائزين باملسابقات احمللية أو الدولية 

والذي يترك أثرا كبيرا في نفوس الناشئة.
الكبير في  ال���دور  ك��ان لسموه  ال��ف��الح: كما  وت��اب��ع 
للعمل  العليا  االس��ت��ش��اري��ة  اللجنة  م��ش��روع  دع���م 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  تطبيق  استكمال  على 
وجتسيده في مناهج وزارة التربية وبجميع املراحل 

وذلك رغبة من سموه في صناعة املناخ القرآني.

النومس كرم الفائزين مبسابقة القرآن: 

الكويت سباقة في 
حصد الجوائز الدولية
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ت����زداد ف��ي��ه الدرجات  ال��ع��ش��ر م��ن ذي احل��ج��ة م��وس��م 
التي  األي��ام  وه��ي من أفضل  ف��ات،  ما  العبد  ويستدرك 
يحب الله فيها األعمال الصاحلات وجتتمع فيها العبادات: 
ففيها الصلوات، كما في غيرها، وفيها الصدقة ملن حال 
عليه احلول، وفيها الصوم ملن أراد التطوع أو لم يجد الهدي، 
وفيها احلج إلى بيت الله احلرام و ال يكون في غيرها، وفيها 

الذكر والتلبية والدعاء التي تدل على التوحيد.
األمثل  االستغالل  ينصب على  أبنائنا  اهتمام  نرى  أن  فأرجو 
لهذه األيام ويستبقون فيها اخليرات ويسارعون إلى مغفرة من 
ربهم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني باألعمال 
الطيبة ومنها احلج: »من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه« متفق عليه، وحلديث: »تابعوا 
ينفي  كما  والذنوب  الفقر  ينفيان  فإنهما  والعمرة،  احلج  بني 
الكير خبث احلديد والذهب والفضة، وليس للحجة املبرورة 

ثواب إال اجلنة« رواه الترمذي.
الذي  يوم عرفة  ولو  أيام  التسعة  الصيام في  استحباب   <
صيامه يكفر سنتني السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو 
يوم يعتق الله فيه العباد من النار، وحلديث: »مامن عبد 
يصوم يوما في سبيل الله إال باعد الله بذلك اليوم وجهه 

من النار سبعني خريفا« أخرجه البخاري ومسلم.
تبور، ففي  القرآن فهي جتارة لن  > وتستحب قراءة 
احلديث: »لئن يغدو أحدكم إلى املسجد فيتعلم أية 
ناقتني  م��ن  ل��ه  خير  الله  كتاب  م��ن  أيتني  يقرأ  أو 
وث��الث خير له من ثالث وأرب��ع خير له من أربع 

ومن أعدادهن من اإلبل«.
ففي  وال��ن��واف��ل..  التطوع  ص��الة  وتستحب   <
استطاع  فمن  موضوع  خير  »الصالة  األث��ر: 
اجلامع،  صحيح  فليستكثر«  يستكثر  أن 
واحلديث: »ما عمل ابن آدم شيئاً أفضل 
من الصالة وصالح ذات البني وخلق 

حسن« صحيح اجلامع.
> ويستحب الذكر وترطيب اللسان بالتهليل والتكبير والتحميد 
واالستغفار قال تعالى: }ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 

في أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة األنعام{.
وإطعاماً  للملهوف  إغاثة  باليسير  ول��و  الصدقة  وتستحب   <
للجائع وتفريحاً للمؤمن وإدخاالً للسرور على نفسه وطرداً لهم 
له األجر  البر ويضاعف  لينال املتصدق  للكرب  عنه وتفريجاً 
ويحبه الله عز وجل ويحبه اخللق، ويزكي ماله ونفسه ويغفر 
في  ويحفظه  والدنيار  الدرهم  عبودية  من  ويتحرر  ذنبه  الله 
أن رجال سأل رسول  ابي عمر[  فعن  وول��ده  وماله  نفسه 
»أحب  فقال:  الله،  إل��ى  أح��ب  العمل  وأي  الناس  أي  الله] 
الناس إلى الله أنفعهم وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على 
مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناراً أو تطرد عنه 

جوعا«، رواه الطبراني.
> ويستحب الدعاء وال سيما يوم عرفة فقال]: »خير الدعاء 
الله  إال  إله  قبلي ال  والنبيون من  أنا  قلت  ما  يوم عرفة خير 
وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير« 

أخرجه الترمذي.
فيها  واملشاركة  األضحية  على  أبناءنا  نعلم  أن  ويستحب   <
ومصاحبتنا الختيار أنفسها، فاألضحية شرعت تقربا إلى الله 
أن  على  له  وشكراً  بلحمها،  الفقراء  على  وتصدقا  بدمائها، 
أبقانا أحياء، وهي شعيره من شعائر اإلسالم ورمز للتضحية 
والفداء وسنة أبينا إبراهيم عليه السالم، وهي أحب األعمال 

إلى الله يوم العيد وأيام التشريع.
> وأخيراً تستحب التوبة والبعد عن املعاصي في هذه األيام وفي 

كل زمان يرجع العبد إلى ربه عز وجل الذي يفرح بتوبة عبده، 
والندم على  الذنب  واإلق��الع عن  إليه  واللجوء  والفرار 

ما فات، والعزم على عدم العودة وإرجاع حقوق 
اآلدميني واإلكثار من احلسنات التي تذهب 

السيئات واإلخالص في التوبة.

تربية األبناء 
على تعظيم العشر

د. بســـام الشـطـي


