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السالم عليكم
ه��ن��ال��ك أص���ول متفق عليها ب�ين أه���ل ال��س��ن��ة واجل��م��اع��ة في
التعامل مع أولياء األم��ور املسلمني يكاد يجهلها أغلب الناس؛
بسبب الركض وراء الدساتير الغربية واالفتتان بها أو بسبب
اجلهل بالدين أو بسبب األهواء وحظوظ النفس ،نذكر ثالثة
منها:
ً
أوال :في وجوب السمع والطاعة في غير معصية.
السمع والطاعة ل��والة األم��ر من املسلمني -في غير معصية-
مجمع على وجوبه عند أهل السنة واجلماعة ،وهو أصل من
أصولهم التي باينوا بها أهل البدع واألهواء.
وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إال وهو ينص على
وج��وب السمع والطاعة ل��والة األم��ر ،وإن ج��اروا وظلموا ،وإن
فسقوا وفجروا.
وق��د نقل اإلجماع على ذل��ك ح��رب الكرماني -صاحب اإلمام
أحمد -حيث قال في «العقيدة» التي نقلها عن جميع السلف:
«واالن��ق��ي��اد مل��ن واله ال��ل��ه -ع��ز وج��ل -أم��رك��م ،ال تنزع ي��دا من
طاعته ،وال تخرج عليه بسيف ،حتى يجعل الله لك فرجا
ومخرجا ،وال تخرج على السلطان ،وتسمع ،وتطيع ،وال تنكث
بيعته؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة».
وق��د روي في األح��ادي��ث الصحاح التي بلغت حد التواتر -أو
ك��ادت أن تبلغه -أم��ر النبي [ بالسمع والطاعة لولي األمر
ومناصحته ومحبته ،والدعاء له ،ما لو ذكرناه لطال الكالم،
ل��ك��ن اع��ل��م أن م��ن ق��واع��د ال��ش��ري��ع��ة امل��ط��ه��رة ،وامل��ل��ة احلنيفة
احمل���ررة :أن طاعة األئمة ف��رض على كل الرعية ،وأن طاعة
السلطان مقرونة بطاعة الرحمن ،وأن طاعة السلطان تؤلف
شمل الدين ،وتنظم أمر املسلمني.
ثاني ًا :في الصبر على جور األئمة
الصبر على جور األئمة أصل من أصول أهل السنة واجلماعة ال

املراسالت
دولة الكويت

ص.ب  27271الصفاة
الرمز البريدي 13133
هاتف( 25362733 :مباشر)
 25348664-25348659داخلي ()2733
فاكس25339067 :

تكاد ترى مؤلفا في السنة يخلو من تقرير هذا األصل ،واحلض
عليه ،وقد بلغت األحاديث حد التواتر في ذلك .وهذا من محاسن
الشريعة؛ فإن األمر بالصبر على جور األئمة وظلمهم يجلب من
املصالح ويدرأ من املفاسد ما يكون به صالح العباد والبالد.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله تعالى« -وأما ما يقع من
ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ؛ فال يجوز أن يزال ملا
فيه من ظلم وجور ،كما هو عادة أكثر النفوس؛ تزيل الشر مبا
هو شر منه ،وتزيل العدوان مبا هو أعدى منه ،فاخلروج عليهم
يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم ،فيصبر عليه ،كما
يصبر عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ظلم املأمور
واملنهي -في مواضع كثيرة -كقوله تعالى{ :وأمر باملعروف وانه
عن املنكر واصبر على ما أصابك}.
ثالث ًا :في النهي عن سب األمراء
الوقيعة في أعراض األمراء ،واالشتغال بسبهم ،وذكر معايبهم
خطيئة كبيرة ،وجرمية شنيعة ،نهى عنها الشرع املطهر ،وذم
فاعلها ،وهي نواة اخلروج على والة األمر ،الذي هو أصل فساد
الدين والدنيا معا.
وقد علم أن الوسائل لها أحكام املقاصد؛ فكل نص في حترمي
اخلروج وذم أهله ،دليل على حترمي السب ،وذم فاعله.
وق��د ثبت ف��ي «الصحيحني» م��ن حديث أب��ي ه��ري��رة ] عن
النبي [ ق���ال« :م��ن ك��ان ي��ؤم��ن بالله وال��ي��وم اآلخ���ر؛ فليقل
خيرا أو ليصمت» ،وفي «الصحيحني»  -أيضا -عن أبي موسى
األشعري ] ،قال« :قالوا :يا رسول الله! أي اإلسالم أفضل؟
قال :من سلم املسلمون من لسانه ويده».
نرجو أن تقوم جميع مؤسسات الدولة بتدريس تلك القواعد
ال��ذه��ب��ي��ة ألب��ن��ائ��ن��ا وح��ث��ه��م عليها ح��ت��ى ي��خ��رج ج��ي��ل مسلم
يتمسك بالشريعة اإلسالمية ويأمن الفنت في دياره.
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قيام الليل·· دأب الصالحين
> من صلى العشاء في جماعة والفجر مع
اجلماعة ،ه��ل يكتب ل��ه قيام الليل كله؟
جزاكم الله خيرا·

< عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال :دخل عثمان
ب��ن عفان املسجد بعد ص�لاة امل�غ��رب ،فقعد وحده
فقعدت إليه ،فقال :يابن أخي ،سمعت رسول الله [
يقول« :من صلى العشاء في جماعة فكأمنا قام نصف
الليل ،ومن صلى الصبح في جماعة فكأمنا صلى الليل
كله» أخرجه مسلم ،وأخرجه أبو داود أيضاً ،وقال في
آخره« :ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام
ليلة» وبنحوه أيضاً أخرجه الترمذي·
يبي فيه النبي [ فضل صالة العشاء
وهذا احلديث ِ نّ
والفجر في جماعة ،وأنها تعدل قيام الليل في فضلها؛
ملا يحصل من العبد فيها وفي حتريها من مجاهدة لنفسه
ومغالبة للنوم فيظهر بذلك شدة حرصه على الطاعة،
وهذان الفرضان ،العشاء والفجر ،يأتيان في وقت الراحة
وال��دع��ة؛ فالعشاء يأتي بعد عناء النهار بالعمل والكد،
والفجر أتي بعد أن ينام العبد ويستغرق في نومه ،وهذا كله
يجعل هاتني الصالتني من أثقل الصلوات على املنافقني؛
لعدم حرصهم على الطاعة وإمنا صلواتهم ملراءاة الناس·
ولهذا أخرج الشيخان عن أبي هريرة ] قال :قال رسول
ال�ل��ه [« :إن أث�ق��ل ص�لاة على املنافقني ص�لاة العشاء
وص�لاة الفجر ،ول��و يعلمون ما فيهما ألتوهما ول��و حبوا،
ولقد هممت أن آمر بالصالة فتُقام ثم آمر رج ً
ال فيصلي
بالناس ،ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم
ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»·
وأخرج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال :قال

رسول الله [« :من صلى صالة الصبح فهو في ذمة الله؛
فال يطلبنكم الله من ذمته بشيء ،فإنه من يطلبه من ذمته
بشيء يدركه ،ثم يكبه على وجهه في نار جهنم» ،وفي هذا
احلديث ترغيب في صالة الفجر ،وأن من صالها فهو في
ذمة الله ،وحتذير من التخلف عنها·
ويحسن هنا أن أنبه على أم��ر ،أال وه��و أن حديث عثمان
املتقدم وإن كان فيه بيان الفضل العظيم واألجر اجلزيل ملن
أدى صالة العشاء والفجر في جماعة ،لكن ينبغي للمسلم
أال يبغته ذلك على التهاون بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني،
والله قد ذكره وجعله من أهم خصال املؤمنني الذين فازوا
باجلنان ،ونالوا من ربهم الرضوان فقال سبحانهَ { :كانُوا
�ح��ارِ ُه ْم يَ ْستَغْفِ ُرونَ}
َق ِليلاً ِ ّم� َن اللَّيْلِ َما يَ ْه َج ُعو َن َو ِب��الأْ َ ْس� َ
(الذاريات·)17،18 (:
وفي آخر آية من س��ورة املزمل حث على قيام الليل ،وكان
اخلطاب موجهاً للرسول [ وأصحابه ،وهم أكمل اخللق
وأحرصهم على ص�لاة الفرائض جماعة؛ فاملسلم ينبغي
له االق�ت��داء برسوله [ في ذل��ك؛ ف��إن عائشة رض��ي الله
َّ
تتفطر قدماه،
عنها أخبرت عنه [ أنه رمبا قام الليل حتى
وأيضاً ينبغي للمسلـم أن يكـون مسـابقاً باخليرات ،منافساً
تقربه من
في ميادين الطاعات والصاحلات ألنها هي التي ِ ّ
ْ
َ
رضوان الله وجنـانه والله سبحانه يقول{ :لمِ ِ ثْلِ َه َذا فل َي ْع َملِ
الْ َعامِ لُونَ} (الصافات )61 :ويقول سبحانهَ { :وفِ ��ي َذل َ
ِك
َفل ْ َيتَنَا َف ِس المْ ُتَنَافِ ُسونَ} (املطففون ،)26:وال ينبغي للمؤمن أن
يحرم نفسه األجر واملغنم للذة نوم أو غفلة ساعة ،فإن الدنيا
مزرعة للمؤمن ين ّوع فيها الطاعات وال ُق ًرب فيجني ثمارها
أوفر ما كانت وأحسنها يوم القيامة ،جعلنا الله وإياكم من أهل
الله وخاصته ،املتنافسني في طاعته املجتنبني ملعصيته·
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> في بلدنا يعدون الطعام للميت وكأنه حفلة في
الثالثة األي��ام األول��ى م��ن م��وت امل�ي��ت ،فما حكم
إعداد الطعام وتوزيعه لوفاة شخص ما؟
< إن ك��ان معد الطعام أه��ل امليت فإنه ال يجوز؛ ألن
إعدادهم الطعام يعد من النياحة ،كما أخبر بذلك جرير
بن عبد الله البجلي ] بقوله« :كنا نعد االجتماع إلى
أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة» ،فال
يحل لهم صنع الطعام ليطعم غيرهم ،إمنا يشرع لغيرهم

أن يبعث لهم طعاماً ،كما قال النبي [« :اصنعوا آلل
جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم» ،لكن إن تصدقوا
بعد مضي وقت على الفقراء واملساكني فذلك حسن،
لكن املهم أال يتصدقوا يوم موته أو قريباً منه؛ ألن هذا
من باب البدع· أما الصدقات بعد مضي وقت من باب
اإلحسان للميت والصدقة عنه فهذا حسن إن شاء الله·
املهم أن أهل امليت ال يعدون الطعام ملن جاء يعزيهم،
لكن يبعث لهم ،فهذا سنة·

> إذا كان اإلم��ام ال يفعل بعض السنن،
ه ��ل ي� �ج ��وز االق � �ت� ��داء ب ��ه ف ��ي تركها
للحديث :إمن��ا جعل اإلم��ام ليؤمت به؟
نرجو التوضيح·
< جعل اإلمام ليؤمت به بالفريضة ،أما السنن
فكل مسؤول عن نفسه ،واملسلم ينبغي له
احملافظة على الرواتب ،وال شك أن اإلمام
إذا رآه الناس يلتزم هذه الرواتب اقتدوا به،
إال أن الرواتب كما هو معلوم مشروع فعلها
في املنزل ،ففعلها في املنزل أولى من فعلها
في املسجد ملن قدر على ذلك؛ حلديث ابن
عمر – رضي الله عنهما – عن النبي [
ق��ال :اجعلوا ف��ي بيوتكم م��ن صالتكم وال

تتخذوها قبورا·
فاملقصود أن هذا احلديث وهو قوله [« :إمنا
جعل اإلم��ام ليؤمت ب��ه» ،إمن��ا هو خ��اص مبن
ائتم به بالفريضة ،وكذلك النوافل التي يشرع
اجلماعة لها ،كالتراويح والعيدين والكسوف
واالستسقاء واجلنازة· أما سائر النوافل من
ال��روات��ب وغيرها فكل إم��ام نفسه في ذلك·
أما إذا جلس اإلم��ام لالستراحة ،فينبغي أن
يجلسوا معه ،لكن نقول :جلسة االستراحة ال
تشرع إال عند االحتياج إليها عند كبر سن
اإلمام وعجزه عن مواصلة القيام؛ فإن النبي
[ ل��م يفعلها إال عند كبر سنه؛ ول�ه��ذا ما
رواها عن رسول الله [ إال صحابيان·

ننصح المبتدع ثم نهجره
على قدر بدعته
> ما الضابط في التعامل مع املبتدع،
وه� ��ل ي �ه �ج��ر مب��ج��رد ف �ع �ل��ه ب��دع��ة أو
أكثر؟
< من أعلن بدعة وجب أن ننصحه ونوجهه
ونناقشه ،فلعل شبهة عرضت له وتأوي ً
ال
خطر بباله ،وعليه يجب أن نزيل شبهته،
ونبي خطأ تأويله ،ونوضح له احل��ق؛ فإن
نّ
ً
ه��ذا ه��و ال��واج��ب علينا؛ ألن ك�لا عرضة
للخطأ ،ورمبا هو أخطأ ،ويظن أنه مصيب
وتعرض عليه شبهة أو تأويل ،وظن أن ذلك
خير فيجب أن ننصحه أوالً ،ونوجهه ونقنعه،

وجن��ادل��ه ب��ال�ت��ي ه��ي أح �س��ن ل�ن�ح��ق احلق
ونبطل الباطل؛ فإن كثيراً من الناس قد يقع
في اخلطأ من غير قصد ،ولكن ألجل سوء
فهم وقلة إدراك وشبه عرضت له وتأويل
لبعض النصوص ظن أن هذا التأويل تأويل
سائغ ،فال بد من النصيحة واإلقناع ،فعسى
الله أن يفتح على قلبه ويخلصه من تلك
الشبهات ،ويصرف قلبه عن تلك التأويالت
الباطلة ،وإذا أقيم احلق عليه وأبى واستكبر
ول��م ينقد إل��ى احل��ق وج��ب أن نهجره على
ق��در بدعته ،ونكرهه على ق��در ما ق��ام به
من الشر·

حكم التحدث مع المخطوبة
> هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته
قبل ال ��زواج شخصي ًا أو عبر اجل��وال وفي
كل امل�ج��االت من الكالم··؟ أطلب تفسير ًا
واضح ًا حول هذه املسألة.
< اخلاطب ال ينبغي له التحدث مع مخطوبته
إال بعد العقد عليها؛ ألن احل��دي��ث معها قبل

العقد عليها يوشك أن يسبب التقا ًء وأم��وراً ال
حتمد عقباها ،فال ينبغي التحدث عبر
اجل��وال أو غيره إال بعد ما يتم
العقد عليها ،وألنها قبل
ال�ع�ق��د ف��ي حكم
األج � �ن � �ب � �ي� ��ة
عنه·

> ه� ��ل س �ي �ل �ح��ق ب ��ال� �ن ��اس ال ��ذي ��ن
يدخلون اجلنة من يحبونهم ممن
دخل النار ،أي هل من املمكن إخراج
احملبوبني من النار ،حيث إن جميع
مطالب أهل اجلنة ُتلبى؟
< تُلبى مطالب أهل اجلنة في حدود ما
شرع الله ،وتقبل شفاعتهم فيمن ]
وأذن له ،لكن أن يدخل املشركون اجلنة
ف�لا؛ ق��ال ال�ل��ه تعالى ع�ن��هِ { :إ ّنَ�� � ُه َمن
يُ ْشرِ ْك بِاللَّهِ َف َق ْد َح َّر َم اللَّ ُه َعلَيْهِ الجْ َ ّنَ َة
َو َم � ْأ َواهُ النَّا ُر َو َما ل َّ
نص ٍار}
ِلظالمِ ِ َ
ني مِ ْن أَ َ
(املائدة ،)72 :فال يشفع الشافعون إال
ف��ي امل��وح��دي��ن ال��ذي��ن عظمت ذنوبهم
وخطاياهم لكنهم موحدون لم يخرجوا
من ملة اإلسالم ،هؤالء ميكن الشفاعة
فيهم ،يقول الله تعالى ملالئكته :أخرجوا
من النار من قال ال إله إال الله ومن في
قلبه مثقال ذرة من إميان ،أما املشركون
العابدون غير الله الكافرون بالله فهؤالء
ال يرحمهم أحد ،وال يشفع فيهم أحد،
اب النَّارِ
ص َح ُ
قال الله تعالىَ { :ونَا َدى أَ ْ
يضوا َعلَيْنَا مِ َن
�اب الجْ َ � ّنَ��ةِ أَ ْن أَفِ ُ
�ح� َ
ص� َ
أَ ْ
م��ا َر َز َق� ُك� ُم اللَّ ُه
المْ َ��اءِ أَ ْو مِ َّ
َق��الُ��وا ِإ َّن ال�لَّ� َه َح َّر َم ُه َما
َع�لَ��ى الْ� َك��افِ ��رِ ي � َن ا ّلَذِ ي َن
ا ّتَ�� َ
�خ� � ُذوا دِ ي �نَ � ُه � ْم لَ ْه ًوا
َ
َ
َولَعِ ًبا َوغ� َّرتْ� ُه� ُم الحْ َياةُ
نسا ُه ْم
ال ّ ُدنْ َيا َفالْ َي ْو َم نَ َ
َك َما نَ ُسوا ِلقَا َء يَ ْومِ هِ ْم
هَ? َذا َو َم � � ��ا َك� ��انُ� ��وا
ِب��آيَ��ا ِت�نَ��ا يَ ْج َح ُدونَ}
(األعراف·)51,50 :
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مطالب
أهل الجنة
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المحليات

«مقومات حقوق اإلنسان» :بعض مكاتب
أكدت جمعية مقومات حقوق اإلنسان أن
جرائم الكفالء تزايدت بحق اخلادمات
ب �س �ب��ب ض �ع��ف ال �ع �ق��وب��ات وع � ��دم وضع
ض��واب��ط تكفل ح�ق��وق العمالة املنزلية
وتردع منتهكي احلقوق اإلنسانية.
وش ��ددت اجلمعية ف��ي ب�ي��ان لها على أن
ب �ع��ض م �ك��ات��ب ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة جتبر
اخل���ادم���ات ع �ل��ى ال �ب �غ��اء وت �ت��اج��ر بهن،
والقوانني قاصرة عن حمايتهن.

واستنكرت اجلمعية في بيان لها ضرب
خادمة إثيوبية ضرب ًا مبرح ًا من قبل
كفيلها داخ��ل مكتب للعمالة املنزلية
مم��ا أدى إل��ى وف��ات �ه��ا ،بحسب وسائل
اإلع�ل�ام ،واص �ف��ة احل��ادث��ة باجلرمية
امل��روع��ة التي تهز الضمير اإلنساني،
وه ��ي وص �م��ة ع ��ار ف��ي م�ج�ت�م��ع كويت
اخلير ،وفعل إجرامي ترفضه كل فئات
املجتمع ال�ك��وي�ت��ي ،آم�ل��ة ف��ي حيادية

اإلج� ��راءات والتحقيقات وشفافيتها
وسالمتها لضمان ح��ق املجني عليها
ومعاقبة اجلاني املباشر وغير املباشر.
وعبرت اجلمعية عن ثقتها في اجلهات
املعنية بالداخلية ،وحرصها على تطبيق
العدالة ،مطالبة مبعاجلة القصور الواضح
في التشريعات الوطنية اخلاصة بعمال
وع��ام�ل�ات امل �ن��ازل ال ��ذي أدى إل��ى إه��دار
كرامتهم وانتهاك حقوقهم ،مشيرة إلى

تنوعت برامجها ما بني مرئية ومقروءة ومسابقات
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األذينة :برامج إدارة اإلعالم الديني عن الحج
متميزة ونالت ثناء الجماهير
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صرح الوكيل املساعد للقطاع الثقافي في
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية خليف
األذينة بأن التغطية اإلعالمية للوزارة ممثلة
في القطاع الثقافي (إدارة اإلعالم الديني)
واملتعلقة مب��وس��م احل��ج ل�ه��ذا ال �ع��ام سواء
في اجلانب املرئي أو املقروء أم من خالل
املسابقات والبرامج والفالشات واإلهداءات
التي كانت متميزة للغاية ،وحظيت بإعجاب
وثناء املتابعني من اجلماهير على اختالف
شرائحهم ومستوياتهم.
وأش��ار األذينة خالل تصريح صحفي إلى
ب�ع��ض ال �ب��رام��ج واألن �ش �ط��ة امل��رئ �ي��ة التي
أعدتها اإلدارة وذك��ر منها (برنامج احلج
املبرور) الذي استضاف في حلقته األولى
مدير مكتب ش��ؤون احل��ج روم��ي الرومي و
نوقشت م��ن خ�لال��ه اس�ت�ع��دادات الوزارة
ف��ي خ��دم��ة احل �ج �ي��ج ،وأه���م اإلرش � ��ادات
واالس�ت�ع��دادات التي تقدمها ال ��وزارة قبل
تأدية هذه الفريضة املقدسة وفي أثنائها،
وكذلك آلية التعاون بني األوقاف والوزارات
املختلفة مثل الداخلية والصحة واململكة
العربية السعودية الشقيقة ،ه��ذا فض ً
ال
ع��ن التنسيق بينها وب�ي�ن ح �م�لات احلج
مبا فيها النواحي التنظيمية املتعلقة بهذا
الشأن ،وقضايا أخرى كثيرة كلها تدور في
هذا الفلك ،فضال عن اإلجابة عن أسئلة

اجلماهير على الهواء مباشرة.
بينما استضاف في حلقته الثانية أستاذ
الشريعة اإلس�لام�ي��ة واخل�ب�ي��ر باملوسوعة
الفقهية وعضو هيئة الفتوى باألوقاف أ .د.
أحمد احلجي الكردي ،الذي تناول بالشرح
والتوضيح كل ما يتعلق بأحكام احلج ،أما
احللقة الثالثة فاشتملت على إجابات شافية
كل التساؤالت والفتاوى اخلاصة باحلج،
وذلك على لسان ،أستاذ الشريعة بجامعة
الكويت الدكتور شافي سلطان العجمي،
أما احللقة األخيرة فتضمنت فضل العشر
األوائل من ذي احلجة ،والسيما يوم عرفة،
فض ً
ال عن حكم األضاحي ،ونبذة مختصرة
عن سنن العيد ،واآلداب التي ينبغي على كل

مسلم االلتزام بها في هذا اليوم ،وذلك على
لسان عضو هيئة اإلفتاء بوزارة األوقاف أ.د
عيسى زكي عيسى.
كما أش��ار األذينة إلى فالشات احلج التي
مت بثها عبر  16قناة فضائية ،ووضعها عبر
أق��راص  dvdوتوزيعها على احلجاج من
املواطنني واملقيمني وذلك بهدف زيادة الوعي
الديني والثقافي بهذه الفريضة املقدسة،
ف �ض�لا ع ��ن وض �ع �ه��ا ع �ب��ر م��وق��ع نفائس
واليوتيوب والتويتر وإرسالها للجماهير عن
طريق الواتس أب  ،وزاد األذينة :هذا فض ً
ال
ع��ن إع��داده��ا للمسابقة ال��دي�ن�ي��ة الكبرى
( احل��ج امل �ب��رور) التي رص��دت لها جوائز
تقدر بـــ  3000دينار كويتي ،للفائز األول
 250د.ك والثاني  200د.ك والثالث 150
د.ك والرابع 100د.ك وبقية الفائزين 50
د.ك ،مشيرا إل��ى أن��ه قد مت التنسيق مع
جريدة الوطن ووض��ع صناديق للمظاريف
بكل م��ن اجل��ري��دة واإلدارة ،وذل��ك تيسيرا
وتسهيال على املتسابقني بعد أن مت وضع
أسئلة املسابقة عبر موقع نفائس اإللكتروني
www.nafaess.com
كما أش��ار األذي�ن��ة إل��ى أن��ه ق��د مت اإلعالن
عن برامج ومسابقات احل��ج عبر صحفنا
احمللية ،كما وزع��ت اإلدارة برامج احلج
على جميع مؤسسات الدولة.

العمالة المنزلية تجبر الخادمات على البغاء
أن االع�ت��داء بالضرب على عمال املنازل
ص ��ورة ش��ائ�ن��ة ،تتكرر ب�ين ف�ت��رة وأخ ��رى،
سواء من الكفالء أم من مكاتب اخلدم.
وت ��اب� �ع ��ت اجل �م �ع �ي��ة :إن ع� �م ��ال امل� �ن ��ازل
وعامالتها يواجهون في الكويت مشكالت
وانتهاكات ال حصر لها ،من سوء املعاملة
وع ��دم دف��ع ال��روات��ب أو ت��أخ��ره��ا وإجبار
اخلادمات على العمل ساعات طويلة تصل
إل��ى  18س��اع��ة ي��وم�ي� ًا ،ومنهن م��ن تعملن

 365يوم ًا من دون ي��وم واح��د إج��ازة ،كما
يتم تقييد حركة البعض ومنع تنقلهم
وحجز جوازات سفرهم ما يشكل تقييد ًا
ص��ارم� ًا للحريات الشخصية ،الفتة إلى
أن املشكلة األساسية التي يجب التركيز
عليها هي عدم وجود قانون عمل يحفظ
حقوق الثالثة :عمال وع��ام�لات املنازل،
وصاحب العمل ،ومكاتب اخلدم.
وأوضحت أن عدد ًا غير قليل من مكاتب اخلدم

في الكويت يعد املسؤول األول عن االنتهاكات
التي تقع بحق العمالة املنزلية ،وال سيما أن
الواقع يثبت ت��ورط العديد من هذه املكاتب
ف ��ي امل� �ت ��اج ��رة ب �ع��ام�ل�ات امل � �ن� ��ازل ،خصوص ًا
امل �س �ت��رج �ع��ات م�ن�ه��ن م ��ن خ�ل�ال حتريضهن
أحيان ًا ،وإجبارهن أحيان ًا أخرى على الهروب
م��ن م �ن��ازل ال�ك�ف�لاء الستغاللهن ف��ي أعمال
منافية لآلداب والقيم ،وهو األمر الذي يؤكد
تهمة االجتار بالبشر ضد الكويت.

قدموا الكويت على أشخاصكم ومصاحلكم وكراسيكم

وص��ف ال��داع �ي��ة اإلس�لام��ي الشيخ
ال ��دك� �ت ��ور ن ��اظ ��م امل��س��ب��اح اقتحام
امل �ج��ام �ي��ع ال�ش�ب��اب�ي��ة مل�ج�ل��س األمة
ومحاولتهم ال�ت�ح��رك مبسيرة نحو
ب�ي��ت س�م��و رئ �ي��س ال � ��وزراء باخلطأ
اجلسيم ،م��ؤك��داً رفضه التام لقيام
بعض ال �ن��واب بشحن ال �ش��ارع بهذه
الطريقة التي تؤدي إلى تخريب الوطن
بدالً من اإلصالح الذي ينشده اجلميع ،مبيناً أن
حالة االحتقان والتوتر السياسي التي فجرت
األوض� ��اع أس�ب��اب�ه��ا أص�ب�ح��ت م�ع�ل��وم��ة للعيان،
األم ��ر ال ��ذي أث ��ار ال�غ�ض��ب ال�ش�ع�ب��ي ،مناشداً
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال�ت��دخ��ل بحكمته امل�ع�ه��ودة ل�ن��زع فتيل
األزمة ومعاجلة جذور االحتقان السياسي الذي
سيعصف بالوطن ،داعياً السلطتني أن يتقوا الله
ويتعاونوا فيما بينهم مستندين ف��ي ذل��ك إلى
ه��دي السلف الصالح وطريق اآلب��اء واألجداد
الذين تراضوا على دستور ينظم عالقة الشعب
بالسلطة فال يطغى طرف على آخر ،مشدداً على
أن كل األشخاص زائلون والكويت باقية فقدموا
الكويت على أشخاصكم ومصاحلكم وكراسيكم.
احلكومة
ودعا احلكومة إلى تصحيح مسارها من خالل
تطبيق القانون – فعلياً – على اجلميع ودون
انتقائية ،وات �ب��اع النهج اإلص�لاح��ي بالفعل ال
بالقول؛ كي تعود الكويت در ًة للخليج ويطمئن

اجليل احلالي على مستقبل الوطن
والشعب ،مؤكداً على ضرورة أن يعي
اجلميع أن�ن��ا أصبحنا نعيش واقعاً
ج��دي��داً تنتشر فيه مفاهيم احلرية
والشفافية واالنفتاح اإلعالمي وعلى
احلكومة أن ت��ؤدي عملها على أكمل
وج��ه وتستعد للمساءلة وال���رد في
النطاق الدستوري والقانوني من خالل
املؤسسات الرقابية كديوان احملاسبة ومجلس
األم��ة ،م�ش��دداً على أن األس�ل��وب القدمي الذي
تُ َغ َّيب فيه الشعوب قد ذهب ،وعقارب الساعة
ال تعود إلى الوراء.
النواب
وتابع الدكتور املسباح :في ظل النظام الدميقراطي
فإن الرقابة واحملاسبة حق أصيل لنواب الشعب
امل�س��ؤول�ين أم��ام الله ث��م الشعب ال��ذي انتخبهم
وه��م مطالبون مبمارسة ه��ذا احل��ق من منطلق
أداء األمانة التي ائتمنهم الشعب عليها ،مشدداً
على ض��رورة ممارسة هذا احلق حتت قبة عبد
الله السالم وليس في الساحات؛ ألن هذا األمر
يشعل األزمات ويثير الفنت ،الفتاً إلى ضرورة أن
يرضى النواب ب��رأي األغلبية ،وفي حالة ارتأى
ال�ن��واب املعارضون أن األغلبية تلوثت بالفساد
السياسي وأن املجلس قد صار بال فاعلية فعليهم
ٍ
حينئذ البحث عن حلول أخرى يراعون فيها فقه
املصلحة واملفسدة؛ إذ «ال يجوز تغيير املنكر مبنكر
أشد منه» ،وال يجوز االعتراض على الفساد املالي

والسياسي بحرق البلد بأكمله ،فلديكم اإلعالم
والندوات املنضبطة وأخيراً االستقالة واالنتظار
ل�لان�ت�خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة وإف��س��اح امل �ج��ال للناخب
ليصحح مسار البرملان إذا انحرف عن مساره،
م��ؤك��دا على ض ��رورة أن يتدخل ال�ع�ق�لاء لوقف
شحن اجلماهير سلبياً؛ فاليوم شاهدنا اقتحام
قاعة عبدالله السالم وتخريبها وإذا استمر احلال
على ما هو عليه فإننا سنشاهد سفكاً للدماء  -ال
قدر الله  -وهو ما ال يقبله أو يرضاه أي مسلم
يحب دينه ووطنه وإخوانه.
العلماء
وب�ّي�نّ أن ال�ك��وي��ت أح ��وج اآلن إل��ى أن يتصدر
العلماء الربانيون املشهد من أجل ضبط إيقاع
ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ب��أح �ك��ام ال�ش��ري�ع��ة وأخالق
سلفنا الصالح وه��دي�ه��م ،مشيراً إل��ى أن ترك
العلماء االنخراط في العمل السياسي بحجة أن
للسياسة أهلها لم يعد له مجال اآلن ،فالشباب
أصبح اليوم أحوج ألهل العلم من أي وقت مضى،
مشدداً على أنه ال مجال لترك املجال للشارع
ال�س�ي��اس��ي م �ن �ف��رداً والس �ي �م��ا ف��ي ظ��ل املشهد
احلالي الذي بدأ ينفلت تدريجياً ،مذكراً بقوله
تعالى{ :وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}،
وبقوله تعالى{ :وتعاونوا على البر والتقوى وال
تعاونوا على اإلثم والعدوان} ،داعياً املولى جل
وعال أن يحفظ الكويت أميراً وحكوم ًة وشعباً
من كل مكروه وسوء ،وأن يجنبها الفنت ما ظهر
منها وما بطن.
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د .المسباح :اقتحام المجلس خطأ جسيم وشحن العامة
دون اتزان له عواقبه الوخيمة على المجتمع
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شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري()38

()3

سورة الفرقان  -اتساع باب التوبة
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا .واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون
للعاملني نذيرا .واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور ،وهدى ورحمة ونورا للمؤمنني.
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما كثيرا.
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�ون َم� َ�ع ال َل ِّه ِإ َله ًا
{وا َّل� ِ�ذي� َ�ن لاَ َي� ْ�د ُع� َ
باب في قوله تعالىَ :
َ
آخ َر} (الفرقان.)68 :
َاسا ِم ْن َأ ْه� ِ�ل ِ ّ
الش ْر ِك َقتَ ُلوا
َ -2156ع ْن ْاب� ِ�ن َع َّب ٍ
اسَ :أ َّن ن ً
َف َأكْ َث ُرواَ ،وزَ َن� ْ�وا َف َأكْ َث ُرواُ ،ث� َّ�م َأ َت� ْ�وا ُم َح َّم ًدا[ َفقَ ُالواِ :إ َّن
ول َو َت ْد ُعو حَ َ
ا َل ِّذي َتقُ ُ
ل َس ٌنَ ،و َل ْو ُت ْخ ِب ُرنَا َأ َّن مِ َلا َع ِملْنَ ا َك َّف َار ًة
ون َم َع ال َل ِّه ِإ َل ًها َ
ون
آخ َر َولاَ َيقْ تُ ُل َ
ين لاَ َي ْد ُع َ
{وا َل ِّذ َ
َ ،فنَ زَ َل َ
س ا َل ِّتي َح� َّ�ر َم ال َل ُّه ِإ َاّل ِب حْ َ
ون َو َم� ْ�ن َيفْ َع ْل
َّ
ال ِ ّق َولاَ َيزْ نُ َ
النفْ َ
َ
َ
َذ ِل� َ
ين أ ْس� َ�ر ُف��وا َع َلى
{يا ِع َب ِاد َي ا َل ِّذ َ
�ام��ا}َ ،و َن��زَ َل َ
�ك َيل َْق أ َث� ً
َأ ْنفُ ِس ِه ْم لاَ َتقْ نَ ُطوا ِم ْن َر ْح َم ِة ال َل ِّه}.
الشرح:
هذا احلديث في سورة الفرقان  ،وهي سورة مكية ،وقد أخرجه
اإلمام مسلم في كتاب اإلميان ،وبوب عليه النووي :كون اإلسالم
يهدم ما قبله ،وكذا احلج  ،والهجرة ،اإلس�لام يهدم ما قبله،
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احلج يهدم ما قبله ،الهجرة تهدم ما قبلها.
يقول ابن عباس رضي الله عنه« :إن ناسا من أهل الشرك قتلوا
فأكثرواَ ،و َزنَ ْوا َف َأ ْكثَ ُروا» يعني :أسرفوا على أنفسهم في القتل،
والزنا ،وارتكاب الفواحش ،واحملرمات والكبائر.
قوله« :ثم أتوا محمداً[ ،فقالوا :إن الذي تقول وتدعوا إليه
حلسن» دعوتك واإلس�ل�ام ال��ذي تدعو إليه أم��ر حسن  ،وأمر
جميل  ،ودين عظيم  ،ولو تخبرنا أن ملا فعلنا أو ملا علمنا كفارة
 ،ألسلمنا وآمنا ،ودخلنا في دينك ،وهذا سائغ في اللغة العربية
وهو أن يحذف جواب السؤال ،إذا كان معلوما للسامع ،كما ورد
ذلك في كثير من اآليات ،كما في قوله تعالى مثالَ { :ولَ ْو تَ َرى ِإذِ
َّ
الظالمِ ُو َن َم ْو ُقو ُفو َن ِعن َد َر ِ ّبهِ ْم يرجع بعضهم إلى بعضهم القول}..
(سبأ  }31 :ولم يذكر تعالى اجلواب؟ واجلواب :لو رأيت حالهم،
لرأيت أمرا عظيما وجلال.
وكذا قولهَ { :ولَ ْو تَ َرى ِإذِ َّ
الظالمِ ُو َن َم ْو ُقو ُفو َن ِعن َد َر ِ ّبهِ ْم}.
وقوله عز وج��لَ { :ولَ��� ْو تَ�� َرى ِإذِ ال َّ
��ظ��المِ ُ��و َن فِ ��ي َغ�� َم�� َر ِ
ات المْ َ ْو ِت}
(األنعام ،}93 :يعني :لرأيت أمرا مهوال عظيما ،فهذا وأشباهه
جائز وسائغ في اللغة العربية ،وهو أن يحذف اجلواب إذا كان
معلوما.
فهؤالء قالوا :لو تخبرنا أن ملا عملنا من اآلثام كفارة ألسلمنا،
يعني هم كانوا يرغبون بالتوبة ،وقد أحبوا اإلسالم ،ودين اإلسالم،
لكن ردهم عنه أنهم أكثروا من الكبائر ،وأسرفوا على أنفسهم
آخ َر َولاَ
 ،فنزلت اآلية الكرميةَ { :وا ّلَذِ ي َن لاَ يَ ْد ُعو َن َم َع اللَّهِ ِإلَهاً َ
ْس ا ّلَتِي َح َّر َم اللَّ ُه إ اَِّل بِالحْ َ ِ ّق َولاَ يَ ْزنُونَ( }..الفرقان:
يَ ْقتُلُو َن ال ّنَف َ
 ،)68وهذه كبائر الذنوب وعظائم األم��ور  ،فالشرك هو فساد
األدي��ان ،والقتل فساد األب��دان ،والزنا فساد األع��راض والنسل،
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وكلها كبائر عظيمة تتعلق بالضروريات اخلمس التي بها
قوام حياة الناس ،وال تتم مصالح بني آدم إال بها ،وهي:
الدين ،وحفظ النفس ،وحفظ العرض ،وحفظ املال،
حفظ ّ
وحفظ النسل ،ولهذا خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر
في اآلية ،فقالَ { :وا ّلَذِ ي َن لاَ يَ ْد ُعو َن َم َع اللَّهِ ِإلَهاً َ
آخ َر}..
(الفرقان{ )68 :ال يدعون} يعني :ال يسألون ويطلبون،
فالدعاء مبعنى السؤال والطلب واإللتجاء إلى غير الله
تعالى فيما ال يقدر عليه إال الله عز وجل ،فهم ال يشركون
بالله عز وجل ،بل يخلصون له العبادة {وال يقتلون النفس
التي ح��رم الله إال باحلق }؛ ف�لا يعتدون على األنفس
املعصومة ،من مسلم أو كافر معاهد {إال باحلق} أي:
بالقصاص النفس بالنفس ،وقتل الزاني احملصن ،واملرتد
عن دينه َ { :ولاَ يَ ْزنُونَ} ال يقعون في جرمية الزناَ { ،و َمن
يَ ْف َع ْل َذل َ
ِك يَل ْ َق أَثَاماً} قال ابن عمرو :هو واد في جهنم،
وقيل :يجازى جزا ًء شراً آلثامه التي ارتكبها  ،وهو ما ذكره
اع ْ
بقوله{ :يُ َ
ف لَ ُه الْ َع َذابُ َي ْو َم الْقِ َيا َمةِ } أي :يغلّظ عليه
ض َ
ويك ّرر { َويَخْ ل ُ ْد فِ يهِ ُم َهاناً} (الفرقان ،)69 - 68 :يخلد في
العذاب  ،واخللود هو البقاء الطويل ،وهو أبدي سرمدي
إذا جمع هذه الثالث ،إذا جمع بني الشرك والقتل والزنا،
خلد في نار جهنم ،وكذا إذا اقتصر على الشرك ،لكن إذا
بريء من َّ
الشرك ال يخلد في نار جهنم ،ولو زنا أو سرق،
وهذا بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية  ،قال تعالى:
{ ِإ َّن اللّ َه الَ يَغْفِ ُر أَن يُ ْش َر َك ِبهِ َويَغْفِ ُر َما ُدو َن َذل َ
ِ��ك لمِ َن
يَ َشاءُ} (النساء.)116 ، 48 :
فاخللود هو ألهل الشرك والكفر ،وأما أهل الكبائر  ،فإنهم
ال يخلدون في النار.
ُ
ً
ً
َ
صالحِ ا َفأ ْولَئ َ
ِك
وقوله{ :إ اَِّل َمن ت َ
َاب َوآ َم َن َو َعمِ ل َع َمال َ
يُ َب ِ ّد ُل اللَّ ُه َس ِ ّيئَاتِهِ ْم َح َسن ٍ
َات} (الفرقان )70 :أي من تاب
إلى الله عز وجل توبة صادقة ،تاب الله عليه ،وان كان قد
أشرك بالله تعالى ،وإن كان قد قتل ،وان كان قد سرق ،أو
زنا أو شرب اخلمر ،فمن تاب وندم وأقلع عن ذنبه ورجع
إلى الله سبحانه وتعالى فان الله يتوب عليه.
ونزل أيضا جواباً لهؤالء الذين جاؤوا النبي[ وقالوا:
«إن الذي تدعو إليه حلسن لو تخبرنا أن ملا فعلنا كفارة»
نزل قول الله تعالى في سورة الزمرُ { :ق ْل يَا ِع َبادِ َي ا ّلَذِ ي َن
أَ ْس�� َر ُف��وا َعلَى أَنف ُِسهِ ْم لاَ تَ ْقن َُطوا مِ ن َّر ْح َمةِ اللَّهِ ِإ َّن اللَّ َه
��وب َجمِ يعاً ِإ ّنَ�� ُه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم} (الزمر :
يَغْفِ ُر ال�� ّ ُذنُ َ

ٌ
تلطف عظيم بالعصاة
 ،)53وهذه اآلية في احلقيقة فيها
وأصحاب الكبائر  ،وأول ما يدل على اللطف فيها :أن
الله عز وجل ناداهم ونسبهم إلى نفسه  ،فقال (قل يا
عبادي) فهذا ترف ٌق بهم منه سبحانه وتعالى ،أي فأنتم
عبادي وأنتم خلقي ،والله سبحانه وتعالى هو خالقكم
وهو الذي يناديكم سبحانه ،فيقولُ { :ق ْل يَا ِع َبادِ َي ا ّلَذِ ي َن
أَ ْس�� َر ُف��وا َعلَى أَنف ُِسهِ ْم} (الزمر  )53 :يعني بالغوا في
ارتكاب الذنوب واملعاصي والسيئات ،وأكثروا وكرروا إلى
حد اإلسراف في هذا الباب{ :لاَ تَ ْقن َُطوا مِ ن َّر ْح َمةِ اللَّهِ }
ال تيأسوا من رحمة الله ،والقنوط هو اليأس { ِإ َّن اللَّ َه
وب َجمِ يعاً} ملن تاب إليه وهو حي ،فمن تاب
يَغْفِ ُر ال ّ ُذنُ َ
إليه وهو حي فان الله يغفر ذنبه كله ،ولو كان قد أشرك
بالله أو كفر ،أما بعد املوت فان الله ال يغفر للمشرك أبدا،
كما قال تعالى أيضاِ { :إ ّنَ ُه َمن يُ ْشرِ ْك بِاللّهِ َف َق ْد َح َّر َم اللّ ُه
َعلَيهِ الجْ َ ّنَ َة َو َم ْأ َواهُ النَّا ُر َو َما ل َّ
نص ٍار} (املائدة:
ِلظالمِ ِ َ
ني مِ ْن أَ َ
.)72
وقولهِ { :إ ّنَ ُه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم}{ ،الغفور} :كثير املغفرة
وه��ذه صيغة مبالغة ،والرحيم البالغ الرحمة ،فهذا من
الترهيب للذي كانوا على الكفر والشرك والكبائر وأرادوا
العودة إلى الله عز وجل رغبهم بهذه الترغيبات نسأل الله
سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم مبا سمعنا.
سورة ألم تنزيل السجدة
باب  :في قوله تعالىَ :
س َّما ُأ ْخ ِف َي َل ُهم
{ف اَل َت ْع َل ُم َنفْ ٌ
ِ ّمن ُق َّر ِة َأ ْعينُ ٍ } (السجدة .)17 :
�الَ :ق� َ
َ -2157ع� ْ�ن َأ ِب��ي ُه� َ�ر ْي� َ�رةَ َق� َ
�ال َر ُس� ُ
�ول ال َلّه[:
«يقُ ُ
النيَ َما
الص حِ ِ
َ
ول ال َل ُّه َع َّز َو َج َّل َ :أ ْع َد ْد ُت ِل ِع َب ِاد َي َّ
َ
ُ
َ
لاَ َعينْ ٌ َرأ ْتَ ،ولاَ أ ُذ ٌن َس ِم َع ْتَ ،ولاَ َخ َط َر َع َلى قل ِْب َب َش ٍر
ُ ،ذ ْخ ًرا َبلْهَ َما َأ ْط َل َع ُك ْم ال َل ُّه َع َل ْي ِه ُث َّم َق َر َأَ :
{ف اَل َت ْع َل ُم
س َما ُأ ْخ ِف َي َل ُه ْم ِم ْن ُق َّر ِة َأ ْعينُ }.
َنفْ ٌ
الشرح:
سورة السجدة وتسمى أيضا بسورة  :ألم تنزيل السجدة،
متيزا لها عن بقية السور املتشابهة التي افتتحت بـ ألم
وروى فيها حديثان ولذلك قال باب في قوله تعالى{ :فلاَ
ْس َّما أُخْ فِ َي لَ ُهم ِ ّمن ُق َّر ِة أَ ْعينُ ٍ } وهذا احلديث:
تَ ْعل َ ُم نَف ٌ
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد أورده اإلمام مسلم
في كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها.
قوله :قال رسول الله[« :يقول الله عز وجل »...أي أن

11

درا�سات �شرعية

الفرق ��ان  3 - 656محــ ��رم 1433ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/11/28 -م

احلديث حديث قدسي يرويه النبي[ عن ربه عز وجل.
قوله :يقول الله عز وجل« :أع��ددت لعبادي الصاحلني ما ال
ني ما أع��ددت لعبادي الصاحلني ،ولم
عني رأت» أي :لم تر ع ٌ
تسمع أذن مبا أع��ددت لعبادي ،وال خطر على قلب بشر ما
نفي عام ،فال توجد عني رأت ما أعد الله
أعددت لعبادي ،وهذا ٌ
لعباده الصاحلني في جنات النعيم ،وهذا العام مخصوص مبا
رآه النبي[ من رؤيا العني في ليلة املعراج ،وما رآه النبي[
في منامه مما قصه على الصحابة في حديث الرؤيا الطويل،
ورؤيا األنبياء حق ،فربنا سبحانه وتعالى قد أعد في اجلنان
ماال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر.
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قوله« :ذخ��را» أي ادخ��ر لهم ذل��ك ،يعني ادخ��ره الله سبحانه
وتعالى لهم في اآلخرة قوله« :بله ما أطلعكم عليه» بله :يعني دع
عنك ما أطلعكم عليه «فإن الذي لم يطلعكم الله عليه أعظم».
وفي رواية« :بله ما أطلعتكم عليه» يعني ما أطلعكم الله عليه
مما ذكره لكم في القرآن والسنة ،هو شيء يسير مما ادخره الله
للصاحلني ،والصاحلون هم الذين جمعوا بني اإلميان الصحيح،
والعمل الصالح املخلص ،الذي يصدق فيه صاحبه ،ثم قرأ قول
ْس َّما أُخْ فِ َي لَ ُهم ِ ّمن ُق َّر ِة أَ ْعينُ ٍ َجزَاء بمِ َ ا
الله تعالى{ :فلاَ تَ ْعل َ ُم نَف ٌ
َكانُوا يَ ْع َملُونَ} (السجدة ،)17 :وفي رواية أخرى قال :مصداق
ْس} ،وقوله تعالى{ :فلاَ تَ ْعل َ ُم
ذلك في كتاب الله{َ :فلاَ تَ ْعل َ ُم نَف ٌ
ْس َّما أُخْ فِ َي لَ ُهم ِ ّمن ُق َّر ِة أَ ْعينُ ٍ } النفس هنا جاءت أيضا منكرة،
نَف ٌ
أي :فال تعلم أي نفس من النفوس ،أي نفس كانت ،ما أخفاه الله
ألولئك الذين تقدم لكم صفتهم ،فإن الله سبحانه وتعالى قال
قبل هذه اآلية { :تَت ََجا َفى ُجنُوبُ ُه ْم َعنِ المْ َ َ
اج ِع يَ ْد ُعو َن َر ّبَ ُه ْم
ض ِ
َخ ْوفاً َو َط َمعاً َوممِ َّ ا َر َز ْقنَا ُه ْم يُنفِ قُونَ} (السجدة ،)16 :تتجافى
جنوبهم يعني  :تتباعد جنوبهم عن املضاجع  ،يعني عن الفرش،
أي أنهم يتركون لذيذ النوم على الفراش ،ويقومون لصالة الليل،
ألن الصالة عندهم ألذ  ،والقراءة عندهم أشهى ،وهذا األمر
في العادة ال يعلم به الناس؛ ألن التجافي عن اجلنوب وترك
النوم عادة يكون في البيوت  .وقال بعض أهل التفسير :أنهم
ال ينامون قبل ص�لاة العشاء ،ألن من ن��ام قبل ص�لاة العشاء
في العادة تفوته صالة العشاء ،ولذلك هم يصبرون وال ينامون
حتى يصلون العشاء ،وورد في حديث البخاري« :أن النبي[
كره النوم قبل العشاء ،والسمر بعدها» ،ألن النوم قبل العشاء
في العادة يضيع العشاء ،والسهر بعد العشاء قد يضيع صالة
الفجر ،ويضيع قيام الليل ،فمن سهر بعد صالة العشاء طويال
فانه تفوته صالة الفجر وصالة الليل في الغالب ،فالنبي[ كره

هذا وه��ذا ،وهذه الكراهة تصل إلى التحرمي فمن علم أنه من
نفسه أنه إن نام قبل صالة العشاء ستفوته صالة العشاء حتما،
فإنه يحرم عليه النوم ،وكذلك السهر ،فمن علم أن هذا السهر
يضيع عليه صالة الفجر ،فإنه يحرم عليه هذا السهر.
{ َوممِ َّ ���ا َر َز ْق��نَ��ا ُه�� ْم يُنفِ قُونَ} من ال��زك��وات والنفقات الواجبة،
والصدقات املستحبة ،سرا وعلنا.
وهؤالء ملا كانوا يقومون وال يشعر بهم أحد ،كان اجلزاء من جنس
ْس َّما أُخْ فِ َي لَ ُهم ِ ّمن ُق َّر ِة
العمل ،فقال الله تعالى{ :فلاَ تَ ْعل َ ُم نَف ٌ
أَ ْعينُ ٍ } ،يعني ما تقر به األعني من النعيم( ،فال تعلم) يعني على
وجه التفصيل ،أما على وجه اإلجمال فنحن نعلم أن هناك جنات
وأشجار وثمار ،وقصور وبيوت ،ولباس من احلرير والسندس،
وحلي من الذهب ،وأواني من الذهب والفضة ،ومآكل ومشارب
رفيعة وغيرها ،لكن هذا كله على وجه اإلجمال بالنسبة للحقيقة،
فمن حيث التفصيل نحن ال نعلم ما أعد الله تعالى للمؤمنني من
النعيم ،أما من حيث اإلجمال فنحن نعلم جزاء ما كانوا يعملون،
مما ذكر الله تعالى من أعمالهم الصاحلة التي تقدم ذكرها.

�إميانيات

كلمات في العقيدة

القـــــدر ()2
بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد()

 ال بد أن نتذكر دائماً عندما نريد مناقشة أية قضيةأنه ال تعارض بني آيات الكتاب العزيز ،وال بني األحاديث
الصحيحة ،وال بني اآليات واألحاديث الصحيحة.
 وهل هناك من ال يقر بهذه القاعدة ،بل هذا األصلالبدهي؟!
قالها صاحبي مستغرباً.
 نعم ..وإن لم يقولوها بلسان املقال ،وبعد هذه التذكرةتعال نقرأ بعض اآليات من كتاب الله تعالى ،يقول تعالى:
{ألم تعلم أن الله له ملك السموات واألرض يعذب من
يشاء ويغفر ملن يشاء والله على كل شيء قدير} (املائدة:
 ،)40ويقول عز وجل{ :يعذب من يشاء ويرحم من يشاء
وآليه تقلبون} (العنكبوت.)21 :
يحتج بعض الناس بهاتني اآليتني ليقولوا :ملاذا العمل
إذا كان الله يعذب من يشاء ويغفر ملن يشاء ،والرد بكل
بساطة نقول لهم :اقرؤوا جميع اآليات التي تبني من
يعذبهم الله ،مث ً
ال{ :إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار
لفي جحيم} (االنفطار{ ،)13 :ونادى أصحاب النار
أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم
الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين} (األعراف:
{ ،)50مثل اجلنة التي وعد املتقون جتري من حتتها
األنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى
الكافرين النار} (الرعد{ ،)35 :إن الله لعن الكافرين
وأعد لهم سعيراً} (األحزاب{ ،)64 :وسيق الذين كفروا
إلى جهنم زمراً} (الزمر{ ،)71 :وسيق الذين اتقوا ربهم
إلى اجلنة زمراً} (الزمر{ ،)73 :تلك اجلنة التي نورث
من عبادنا من كان تقياً} (مرمي{ ،)63 :وألفت اجلنة
() كاتب كويتي

للمتقني وبرزت اجلحيم للغاوين} (الشعراء{ ،)90 :إن
الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها ال تفتح لهم أبواب
السماء وال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل في سم
اخلياط وكذلك جنزي املجرمني} (األعراف.)40 :
وآيات أخرى كثيرة تبني أن مآل الكافرين النار وأن الله
يعذب الكافرين ،واملجرمني ،والظاملني ،وأن مآل املؤمنني
اجلنة ،وأن الله يغفر للمتقني واملخبتني والصادقني
واملستغفرين ،فإذا جمعنا هذه اآليات بتلك التي تبني أن
الله {يعذب من يشاء ويرحم من يشاء} اتضح املعنى.
كان صاحبي منصتاً ..متابعاً يهز رأسه موافقاً:
 أكمل االستنتاج والبيان. أقول :يتضح املعنى بأن العذاب ملن يستحقه منالناس نتيجة كفره وظلمه ،والرحمة ملن يستحقها من
الناس جزاء طاعته وتقواه ،وكل ذلك مبشيئة الله،
أي إن العاصي ال يعصي رغماً عن الله ،بل أذن الله
للمعصية أن تقع ،وأذن الله للظلم أن يقع مع أنه حرمه
ونهى عنه وال يحبه ،ولكنه سمح بوقوعه في ملكه ممن
يريد أن يرتكبه من خلقه ،ولو شاء عز وجل ملنعه ،ولكن
حتى يعطي كل أحد حسب عمله سمح ألهل املعصية
أن يرتكبوا معاصيهم ،وأما أهل التقوى والصالح الذين
يريدون رضا الله ويحرصون على نيل مغفرته وعفوه؛
فإنه سبحانه يتفضل عليهم بزيادة توفيق وسداد؛
فيزدادوا في طاعة الله عز وجل ،وينالوا اجلنة ال
مقابل أعمالهم ،بل تفضال من الله؛ ذلك أن أعمال
العبد تقصر عن أن تدخله اجلنة ،وكل ذلك مرة أخرى
مبشيئة الله ,وهذا معنى{ :يعذب من يشاء ويرحم
من يشاء} وفق أعمالهم ,ال عبثاً وال بعشوائية ،تعالى
سبحانه عن ذلك.
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درا�سات �شرعية

احلكمـة ضالـة املؤمن ()41

كونـــوا ربانــيني
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دعا النبي [ بعض أهل الكتاب لإلميان به ،ودعاهم إلى طاعته،
فكان جوابهم  :أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله؟ فأنزل الله
تعالى هذه اآلية{ :ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب واحلكم
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا
ربانيني مبا كنتم تعلّمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون} ،وفيها ذكر
بعض مقاصد البعثة ووظائف الرسول [ ،ومن ذلك أنه [ يأمر
أتباعه أن يكونوا ربانيني؛ ولهذا كان من األهمية أن يتعرف محب
الرسول [ ومتبعه على معنى الربانية وأبعادها حتى يتحقق
بهذا الوصف.
فالرباني في لغة العرب منسوب إلى الرب ـ بزيادة ألف ونون
للمبالغة ـ وقيل :هو من الرب مبعنى التربية ،كانوا يربون املتعلمني
بصغار العلوم قبل كبارها.
() أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة  -جامعة الكويت

وقد اختلف املفسرون في املراد بالربانيني؛
َف َقا َل بَ ْعضه ْم َ :م ْعنَاهُ ُ :كونُوا ُح َك َماء ُعل َ َماء
فقهاء وه��و ق��ول ِابْ��ن َع َّباس وأَ ِب��ي َرزِ ين

و ُم َج ِ
والسدِّ ّي ،وذهب َسعِ يد بْن ُج َبيْر
اهد
ُّ
إلى أنهم حْ ُ
ال َك َماء األتْقِ َياءَ ،و َقا َل َ
آخ ُرونَ:
ُه� ْم ُوالة النَّاس َو َقا َدتهم  ،كما قال ِابْن
َزيْ��د :ال� َّر َّب��ا ِن� ُّي��و َن  :ا َّل��ذِ ي � َن يَ � ُر ُّب��و َن النَّاس
ُوالة َه َذا الأْ َ ْمر ،يَ ُر ُّبونَ ُه ْم :يَلُونَ ُه ْمَ ،و َق َرأَ:
{لَ ْولاَ يَنْ َها ُهم ال َّر َّبا ِن ُّيو َن َوالأْ َ ْح َبار} َقا َل:
ال َّر َّبا ِن ُّيو َن  :الْ ُوالةَ ,والأْ َ ْح َبار  :الْ ُعل َ َماء.
وق��ال اب��ن س�ع��دي« :أي :علماء حكماء
حلماء معلمني للناس ومربيهم ،بصغار
ال�ع�ل��م ق�ب��ل ك �ب��اره ،ع��ام�ل�ين ب��ذل��ك ،فهم
يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي
مدار السعادة ،وبفوات شيء منها يحصل
النقص واخللل»اهـ.
ومي� �ك ��ن ه �ن��ا أن ن �ل �خ��ص أه� ��م سمات
الربانيني:
ً
أوال  :التوحيد واإلخالص
توحيد الله تعالى أساس دعوة الرسل كما

من أهم سمات
الرباني االشتغال
بالعلم؛ دراسة
عميقة وتدريسا
رفيقا ،وهذا ما تدل
عليه نصوص العلماء
حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل
في أمثاله ،وقالوا :درس الكتاب إذا قرأه
بتمهل حلفظه ،أو للتدبر ،وفي احلديث:
« ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إال
ن��زل��ت عليهم السكينة» رواه الترمذي،
فعطف التدارس على ال�ق��راءة ،فعلم أن
الدراسة أخص من القراءة ،ومادة درس
تستلزم التمكن من املفعول؛ فلذلك صار
درس الكتاب م�ج��ازا ف��ي فهمه وإتقانه
ول ��ذل ��ك ع �ط��ف ف ��ي ه���ذه اآلي� ��ة {ومبا
كنتم تدرسون} على {مبا كنتم تعلمون
الكتاب}» اهـ.
ثالث ًا  :األمر باملعروف والنهي عن
املنكر
الرباني يقوم بوظيفة الرسل والنبيني،
وم�ن�ه��ا إرش� ��اد ال �ن��اس إل ��ى مصاحلهم،
ودع��وت �ه��م إل��ى خ �ي��ري ال��دن�ي��ا واآلخ���رة،
وأم��ره��م ب��امل �ع��روف ون�ه�ي�ه��م ع��ن املنكر
كما قال تعالى{ :لوال ينهاهم الربانيون
واألحبار عن قولهم اإلثم وأكلهم السحت

الرباني يقوم بوظيفة
الرسل والنبيين،
ومنها إرشاد الناس
إلى مصالحهم،
ودعوتهم إلى خيري
الدنيا واآلخرة
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قال عز وجل{ :وما أرسلنا من قبلك من
رس��ول إال نوحي إليه أن��ه ال إل��ه إال أنا
فاعبدون} ،واإلخالص من أهم ما يأمر
به الرسل الناس كما قال تعالى{ :وما
أمروا إال ليعبدوا الله مخلصني له الدين
حنفاء} ،وال يخفى أن الرباني منسوب
إلى ال��رب وهو الله تعالى ،قال الطاهر
ابن عاشور« :ألن النسب إلى الشيء إمنا
يكون ملزيد اختصاص املنسوب باملنسوب
إل�ي��ه .ومعنى ذل��ك أن يكونوا مخلصني
لله دون غيره» ولهذا قال في اآلية التي
تليها تأكيدا لهذا املعنى { :وال يأمركم أن
تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا أيأمركم
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون }.
ثاني ًا :التعلم والتعليم
من أهم سمات الرباني االشتغال بالعلم؛
دراس ��ة عميقة وت��دري �س��ا رف�ي�ق��ا ،وهذا
ما ت��دل عليه نصوص العلماء؛ ق��ال ابن
األعرابي« :الرباني :العالم املعلم ،الذي
يغذو الناس بصغار العلم قبل كبارها»،
وق ��ال محمد ب��ن ع�ل��ي اب��ن احلنفية ملا
م��ات عبد ال�ل��ه ب��ن ع�ب��اس ]« :اليوم
مات رباني هذه األم��ة» ،وروي عن علي
] أنه قال« :الناس ثالثة؛ عالم رباني،
ومتعلم على سبيل جن ��اة ،وه�م��ج رعاع
أتباع كل ناعق».
وقال ابن سعدي « :والباء في قوله (مبا
كنتم تعلمون) ب��اء السببية ،أي :بسبب
تعليمكم لغيركم املتضمن لعلمكم ودرسكم
لكتاب الله وسنة نبيه ،التي بدرسها يرسخ
العلم ويبقى ،تكونون ربانيني».
وقال الطاهر« :وقوله {مبا كنتم تعلمون
ال �ك �ت��اب} أي ألن علمكم ال�ك�ت��اب من
شأنه أن يصدكم ع��ن إش��راك العبادة،
ف��إن فائدة العلم (العمل) ،و(تدرسون)
معناه :تقرؤون ،أي قراءة بإعادة وتكرير:
ألن م ��ادة درس ف��ي ك�لام ال �ع��رب حتوم

ل�ب�ئ��س م ��ا ك ��ان ��وا ي �ص �ن �ع��ون} ق���ال ابن
سعدي« :هلاّ ينهاهم العلماء املتصدون
من الله عليهم بالعلم
لنفع الناس ،الذين ّ
واحلكمة عن املعاصي التي تصدر منهم،
ليزول ما عندهم من اجلهل ،وتقوم حجة
الله عليهم ،فإن العلماء عليهم أمر الناس
ونهيهم ،وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي،
وي��رغ�ب��وه��م ف��ي اخل �ي��ر وي��ره�ب��وه��م من
الشر»اهـ.
ول �ه��ذا ذه��ب ال�ط�ب��ري إل��ى أن ال َّر َّبان ِّي
�س��وب ِإلَ ��ى ال�� َّر َّب��ان وه��و ا َّل���ذِ ي يَ ُر ّب
ْ َم �نْ� ُ
ُ
صلِح أ ُموره ْم َويَ ُر ّب َها,
النَّاسَ ,و ُه َو ا َّلذِ ي يُ ْ
َويَ � ُق��وم ِب� َه��ا ،ق��الَ « :و َك ��ا َن الْ� َع��ا ِل��م بِالْفِ قْهِ
َو حْ ِ
ين  ,يَ� � ُر ّب أ ُ ُمور
�ص � ِل� ِ�ح� َ
ال � ْك � َم��ة مِ � ْن المْ ُ� ْ
النَّاس ِبتَ ْعلِيمِ هِ ِإ َّيا ُه ْم الخْ َ يْر َ ,و ُد َعائِهِ ْم
صل َ َحته ْم َ ,و َك ��ا َن َك َذل َ
ِك
ِإلَ��ى َم��ا فِ �ي��هِ َم ْ
حْ َ
الكِ يم التَّقِ ّي ِللَّهِ َ ,والْ َول ِّي ا َّلذِ ي يَلِي أ ُ ُمور
النَّاس َعلَى المْ ِ نْ َهاج ا َّلذِ ي َو ِل َي ُه المْ ُق ِْس ُطو َن
ني أ ُ ُمور الخْ َ لْق بِالْقِ َي ِام فِ يهِ ْم,
صل ِِح َ
مِ ْن المْ ُ ْ
آجلهمَ ,و َعا ِئ َدة
اجلهم َو ِ
بمِ َ ا فِ يهِ صالح َع ِ
ال َّنفْع َعلَيْهِ ْم فِ ي دِ ينه ْم َو ُدنْ� َي��ا ُه� ْم; َكانُوا
م � ْن َد َخ � َل فِ ي
َجمِ ي ًعا ُم ْست َِح ِّق َ
ني أَ َّن ُ��ه� ْم مِ َّ
َق ْوله َع َّز َو َج� َّ�لَ { :ولَكِ ْن ُكونُوا َر َّبا ِن ِّينيَ}،
َف��ال� َّر َّب��ا ِن� ُّي��و َن ِإ ًذاُ ,ه � ْم ِع � َم��اد ال � َّن��اس فِ ي
الْفِ قْه َوالْعِ لْم َوأ ُ ُمور الدِّ ين َوال ُّدنْ َيا؛ َو ِل َذل َ
ِك
َقا َل ُم َج ِ
اهدَ « :و ُه ْم َف ْوق الأْ َ ْح َبار « ,لأِ َ َّن
الأْ َ ْح َبار ُه ْم الْ ُعل َ َماء؛ َوال َّر َّبان ِّي :الجْ َ امِ ع ِإلَى
اسةِ َوال َّت ْدبِير,
الْعِ لْم َوالْفِ قْه ,الْ َب َ
صر ب ِّ
ِالس َي َ
صلِح ُه ْم فِ ي
َوالْقِ َيام ِبأُ ُمورِ ال َّر ِع َّيةَ ,و َما يُ ْ
ُدنْ َيا ُه ْم َودِ ينه ْم ».اهـ.
وال شك أن هناك صفات أخرى للربانيني،
يجمعها االلتزام بكل ما شرعه الله تعالى
من العقائد واألخالق واألعمال ،ظاهرا
وباطنا  ،فعال وتركا  ،مع اإلخالص لله
تعالى واالتباع لرسول الله [ والنصح
للخلق ورحمتهم ،نسأل الله تعالى أن
يجعلنا منهم ،وبالله التوفيق.
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إ�سالمية
ق�ضـايا
�أوقاف �

األربعــون الوقفيــة
عيسى القدومي
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جري ًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي
تخص باب علم مستقل ،وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية-
فقد جمعت أربعني حديث ًا نبوي ًا في األعمال الوقفية ،ورتبت ما
جاء فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها ،وكتب الفقه
وغيرها ،وأفردت شرح ًا متوسط ًا لكل حديث ،حوى أحكاما وفوائد
جمة للواقفني من املتصدقني ،وللقائمني على املؤسسات واملشاريع
ال��وق�ف�ي��ة ،ون �ظ��ار ال��وق��ف ،وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات املكلفة برعاية
األص��ول الوقفية ومنائها ،أس��أل الله أن يجعل ه��ذا العمل إحياء
ً
قوال وعمال ,ويكتب لنا
لسنة الوقف والصدقة اجلارية ,وينفع به
أجر ذلك في صحائفنا .
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واحل��دي��ث ال�ع��اش��ر ،ب�ش��رى لكل مسلم ،لينال
األج��ر العظيم ويستمر األج��ر في احلياة وما
بعد املمات ،ما دام ينتفع منه اإلنسان أو الطير
أو البهيمة  ،أال وهو الغرس والزرع.
احلديث العاشر  :الغرس صدقة إلى يوم
القيامة
عن أنس ،قال :قال رسول الله[« :ما من مسلم
يغرس غرساً ،أو يزرع زرعاً ،فيأكل منه طير أو
إنسان أو بهيمة ،إال كان له منه صدقة» (.)1
يبشرنا رسولنا ال �ك��رمي[ ف��ي ه��ذا احلديث
أن الغرس باب من أب��واب البر واخلير يسلكه
امل��ؤم��ن رغبة ف��ي إع�م��ار األرض ودوام األجر
وال� �ث ��واب ،وأن ��ه م��ا م��ن مسلم ي �غ��رس غرساً،
أي :يثبت الشجر في األرض ،أو ي��زرع الزرع
 والغرس غير ال��زرع  -فيأكل من امل��زروع أواملغروس إنسان أو طير أو بهيمة باختياره أو
من غير اختياره ،إال كان له به صدقة إلى
يوم القيامة ،ما دام يُنتفع من زرعه
وغرسه.
وفي رواية مسلم
ع�� � � � � ��ن

جابر« :ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما
أكل منه له صدقة ،وما سرق له منه صدقة،
وما أكل السبع منه فهو له صدقة ،وما أكلت
الطير فهو له صدقة ،وال ي��رزؤه أح��د إال كان
له صدقة»(.)2
وجاء في احلديث« :سبع يجري للعبد أجر ُه َّن
وهو في قبره بعد موته» ( ،)3وذكر منها« :غرس
النخل» ،فمن غرس نخ ً
ال وس ّبل ثمره للمسلمني
ف��إن أج��ره يستمر كلما طعم من ثمره طاعم,
حيوان,
ٍ
وكلما انتفع بنخله منتفع من إنسان أو
وه�ك��ذا ال�ش��أن ف��ي غ��رس ك��ل م��ا ينفع الناس
من األشجار ،ففي غرس النخل وال��زروع مناء
للمجتمع ،وتوفير احلاجيات األساسية ،وحتقيق
األم��ن الغذائي ،واملساهمة في عملية التنمية
االقتصادية ،وزيادة عوامل اإلنتاج ك ّماً ونوعاً.
ومن فضل اإلسالم أن جميع أعمال املسلم التي
ينتفع بها غيره ،يثاب عليها في اآلخ��رة ،حتى
وإن كان املنتفع حيواناً أو طيراً ،وال يكون ذلك
إال للمسلم؛ ولذلك سأل الرسول[ أُم ُم َب ِّشر
األنصارية قائ ًَ
ال لها :من غرس هذا النخل؟
أمسلم أم كافر؟ فقالت :بل ُمسلم ،فقال« :ال
يغرس مسلم غرساً ،وال يزرع زرعا ،فيأكل منه
إنسان وال دا َّب��ة وال ش��ي ٌء ،إال كانت ل ُه
صدق ٌة»(.)4
وك ��ان الصحابة
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رض��وان الله عليهم يسألون رسول الله [ إن
ك��ان لهم أج��ر ف��ي اإلح�س��ان إل��ى البهائم وفي
سقيها وإطعامها ،فأجابهم بأنه في كل ٍ
كبد
ٍ
رطبة أج� ٌر ،أي في كل كبد حي أجر .وحرص
الصحابة رضوان الله عليهم على وقف البساتني،
والزروع واحلوائط ،قربة إلى الله تعالى ،ونفعا
للعباد ،وك��ل كبد رط�ب��ة ،وأش �ه��دوا على ذلك،
وبعضهم تولى نظارتها ورعايتها وتوزيع نتاجها
في حياته ،وأوصى مبن يتوالها من بعده ،فعمر
رض��ي الله عنه قد أوق��ف أرض��ه بخيبر وهي
أنفس ما ملك  ،ووقف على بن أبي طالب رضي
الله عنه أرضه بينبع ،ووقف أبو طلحة رضي
الله عنه مزرعته «بيرحاء» وكان فيها أجود نخل
املدينة ،وأوق��ف عمرو بن العاص ] أرضه
املسماة (ال � َو َه��ط أو ال � ُو َه �يْ� ِ�ط) ف��ي الطائف،
ووقف جابر بن عبد الله رضي الله عنه بستانه
على أال يباع وال يوهب وال يورث.
وروى أحمد بالسند عن أنس بن مالك رضي
الله عنه ق��ال :قال رس��ول الله [« :إن قامت
الساعة وبيد أحدكم فسيلة ف��إن استطاع أال
يقوم حتى يغرسها فليفعل» (.)5
أي إن ق��ام��ت القيامة وف��ي ي��د أح��دك��م نخلة
صغيرة  -الفسيل صغار النخل -فإن استطاع
أال يقوم من محله ال��ذي هو جالس فيه حتى
يغرسها فليغرسها ندباً ،فاملسلم يستمر على
عمل اخلير ومنه الغرس ،ولو كان قبل القيامة
بلحظات ،فإنه مأجور على ذلك.
جاء في «فيض القدير» :واحلاصل أنه مبالغة
في احلث على غرس األشجار ،وحفر األنهار؛
لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها احملدود
امل�ع��دود املعلوم عند خالقها ،فكما غ��رس لك
غيرك فانتفعت به؛ فاغرس ملن يجيء بعدك
لينتفع ،وإن لم يبق من الدنيا إال صبابة (.)6
فإن الله عز وجل لم يخلق اخللق عبثاً {أَ َف َح ِسبْتُ ْم
أَنمَّ َ ا خَ ل َ ْقنَا ُك ْم َع َبثاً َوأَ َّن ُك ْم ِإلَيْنَا لاَ تُ ْر َج ُعونَ} ..بل
خلقهم من أجل غاية حددها لهم وهي
 :عبادة الرب ،وعمارة األرض،
وتزكية األنفس.

وأن الغرس والزرع صدقة جارية إذا انتفع به
الغير من آدم��ي أو طير أو دآب��ة ،وأن الغرس
نوع من أنواع العبادات التي ينبغي للموسرين أال
يحرموا أنفسهم منها ،وأن أجرها باق لإلنسان
بعد موته.
وفيه فضيلة الغرس وفضيلة ال��زرع ،وأن أجر
فاعلي ذل��ك مستمر م��ا دام ال �غ��راس والزرع
وما تولد منه إلى يوم القيامة ،وفيه أن الثواب
واألجر في اآلخرة يختص باملسلمني ،وفيه أن
اإلنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته
دابة أو طائر أو نحوهما.
وفيه احلض على عمارة األرض ,واتخاذ الزرع
والقيام عليه ورعايته ،وفيه أن أجر ذلك الزرع
يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكوال منه ولو
م��ات غارسه أو انتقل ملكه إل��ى غيره ف��إن له
فيه أجرا.
وف�ي��ه أن ال �غ��رس وال� ��زرع جمع خ�ي��ري الدنيا
واآلخ � ��رة ،ف�ف��ي األول� ��ى ك��ان وم��ا زال الوقف
داعماً رئيساً للتنمية واحلضارة ،وفي اآلخرة
الثواب واألج��ر املستمر بفضل الله ومنّه على
خلقه .وفيه أن الوقف شمل مختلف جوانب
احلياة ،والغرس تنمية للموارد الوقفية وبذل
للجهود بالوسائل املتاحة لزيادة موارد الوقف
وتكثيرها.
وفيه استمرار ثواب الزرع والغرس إلى ما بعد
املمات ما دامت باقية يؤكل منها ،وفيه فضل
مباشرة العمل باليد ،وما يترتب عليه من اجلهد

وال� �ك ��دح والتعب
والعناء.
وال ش ��ك أن ال �ق �ي��ام مبهمة
االس �ت �خ�لاف ف��ي األرض وإعمارها
ب� ��ال� ��زروع ،م �ق �ص��د م ��ن م �ق��اص��د الوقف
اإلس�لام��ي ،وال ��ذي يسهم ف��ي تلبية حاجات
املسلمني -وغيرهم  -الضرورية من الطعام،
وال� �غ ��رس وال � ��زرع ص� ��ورة م��ن ص ��ور التكافل
االج �ت �م��اع��ي ،وم �ظ �ه��ر م ��ن م �ظ��اه��ر اهتمام
املسلمني بشؤون مجتمعهم ،وضمان مستقبل
أجيالهم ،لتكتفي األمة املسلمة مبا لديها من
موارد اقتصادية بدل أن تستجدي الطعام من
غيرها ،أو تنتظر إحسان اآلخرين عليها ،ولقد
عاشت األم��ة املسلمة ق��رو ًن��ا وع �ق��و ًدا سابقة
لديها األم��ن ال�غ��ذائ��ي ،بسبب ك�ث��رة األوقاف
وبركتها.
الهوامش

( )1أخرجه البخاري في األدب ،باب :رحمة الناس
والبهائم ،برقم ( )6012ومسلم في املساقاة واملزارعة،
باب :فضل الغرس والزرع ،برقم (.)1552
 - 2أخرجه مسلم في صحيحه ،باب فضل الغرس
والزرع برقم .1552
 - 3أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء (،)390/2
وحسنه األلباني في صحيح اجلامع برقم .3602 :
 - 4أخرجه مسلم في صحيحة برقم.1553
 - 5رواه أحمد ( )12512واللفظ ل��ه ،والبخاري
في األدب املفرد ( ،)168/1قال شعيب األرناؤوط
وآخ ��رون :إس�ن��اده صحيح على ش��رط مسلم ،انظر
مسند اإلم��ام أحمد بن حنبل ( )296/20احملقق:
شعيب األرناءوط.
 - 6فيض القدير شرح اجلامع الصغير ( )30/3لعبد
ال��رؤوف املناوي ،املكتبة التجارية الكبرى  -مصر،
ط .األولى (1356هـ).
( )7أخرجه احلاكم ،في املستدرك ،عن أبي بردة،
برقم  ،2203وصححه األلباني في سلسلة األحاديث
الصحيحة ،رقم .607
( )8فتح الباري  ،ابن حجر .384 / 4 ،
( )9املرجع السابق .6 / 5 ،
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وق��د ورد الثناء على من يأكل من كسب
يده كما في قوله  :عندما ُسئل أي الكسب
أطيب؟ قال « :عمل الرجل بيده ،وكل بيع مبرور»
( ،)7وغرس الزرع حث على اجلد ،وذم البطالة،
وتوجيه العاطلني إلى مصادر الكسب احلالل،
ق��ال اب��ن حجر  -رح�م��ه ال�ل��ه « :-وم��ن فضل
العمل باليد الشغ ُل باألمر املباح عن البطالة
ُ
والتعفف عن ذلة
واللهو وكسر النفس بذلك ،
السؤال ،واحلاجةِ إلى الغير» ( ، )8وقال أيضاً:
« فيه احلث على عمارة األرض ،وأن أجر ذلك
يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكوالً ،ولو مات
زارعه أو غارسه» (.)9
وأوقاف املسلمني في العهود اإلسالمية تعدت
حاجة اإلنسان لتفي بحاجة احليوان ،وقد ثبت
في التأريخ أوقاف خاصة لتطبيب احليوانات
امل��ري �ض��ة ،وأوق� ��اف ل��رع��ي احل �ي��وان��ات املسنة
العاجزة كوقف أرض امل��رج األخضر بدمشق.
وأوق � ��اف خ�ص��ص ري�ع�ه��ا خل��دم��ة احليوانات
والرفق بهم ،ومن ذلك أوقاف للخيول امل ُ ِ ّسنة،
وأوقاف لطيور احلرم؛ وكان – إلى عهد قريب
 وقف خاص ملركب شيخ األزهر عرف مبسمى«وق��ف بغلة شيخ األزه ��ر» ،ليوفر ال��داب��ة التي
يركبها شيخ األزهر ونفقاتها وعلفها ورعايتها.
وف��ي مدينة ف��اس خصص وق��ف على ن��وع من
معي ،فوقف له بعض
الطير يأتي في موسم نَّ
اخل ِ ّيرين ما يعينه على البقاء،
ويسهل له العيش
ِّ
ف��ي تلك امل� � َّدة م��ن ال��زم��ن؛ وك ��أن ه��ذا الطير
املهاجر الغريب له على أهل البلد ح َّق الضيافة
واإلي��واء! وكانت هناك مدارس خاصة لتدريب
اخليول على الفروسية ،وغيرها الكثير.
وك��ان من روائ��ع أوق��اف الناصر ص�لاح الدين
األي��وب��ي -رح �م��ه ال �ل��ه -ب�ع��دم��ا ح ��رر القدس
وفلسطني من أيدي الصليبيني ،وأراد أن يعيد
احلياة للقدس وليهيئ مرافقها الستقبال من
ش��د ال��رح��ال إل��ى امل�س�ج��د األق �ص��ى ،وإع ��ادة
الطابع اإلسالمي واحليوية للمدينة املباركة ،أن
قام بوقف الكثير من األراضي واملزارع والقرى
ل�ت�ص��رف محاصيلها ع�ل��ى امل�س�ج��د األقصى
ومدينة القدس.
نستخلص من احلديث فوائد منها:
ف��ي ه��ذا احل��دي��ث ترغيب ف��ي أع�م��ال اخلير،
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حــــوار
الدكتور عبد الله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة احملمدية لـ«الفرقان»:

األمـوال التي تأتينا من «إحياء التراث» تأتي
عن طريق وزارة الخارجية وال نعرف الطرق والـ
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مؤخرا ألحد أبرز وأعرق تلك املؤسسات
استمرارا ملسلسل استهداف مؤسسات العمل اخليري جتدد االتهام
ً
ً
في مصر أال وهي جمعية أنصار السنة احملمدية من خالل تقرير قدم إلى وزارة العدل املصرية أعده بعض
املغرضني واحلاقدين يتهم فيه اجلمعية بتلقي أموال من دول خليجية أبرزها الكويت وقطر بهدف إثارة
القالقل واالضطرابات في مصر ،ولم يكن هذا التقرير هو األول من نوعه الذي يستهدف اجلمعية ويحاول
تشويه صورتها وإمنا هو محاولة يائسة ضمن محاوالت سابقة فاشلة واصطياد في املاء العكر.
> لذلك كان ال بد لنا من لقاء رئيس اجلمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر للوقوف على حقيقة هذه
االدعاءات ،وسألته بداية عن حقيقة هذا التقرير وملاذا تتم إثارته في هذا الوقت بالذات ،فقال فضيلته:
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أن هذا
< امل �س��أل��ة ب��اخ �ت �ص��ار ش��دي��د َّ
املوضوع جاء على خلفية تصريح السفيرة
املرتقبة ملصر في الواليات املتحدة من
أنهم أرسلوا ماليني ال��دوالرات ملساعدة
الدميقراطية في مصر ،وقد أقلق هذا
بعض ال�ت��وج�ه��ات ال�ت��ي تعمل حلسابها
اخلاص ،وتطمع أن يكون لها سيادة في
املستقبل ،فخاطبت وزارة العدل ووزارة
التضامن االجتماعي أن تزودها بأسماء
اجلمعيات التي تتلقى أم��واال وتبرعات
من اخلارج ،ونحن من هذه اجلمعيات.
فتم إرسال هذه املعلومات إليهم وهي ال
تخصنا بحال من األحوال ودون الرجوع
إلينا في ذلك ،ومن ثم سمعنا أن أمواالً
ض �خ �م��ة ج � � ًدا ت �ق��در ب� �ـ( :م �ئ��ة وواح���د
وثمانني مليون جنيه ) وصلت إلى جمعية
أنصار السنة من مؤسسة عيد بقطر،
وذك��روا أن هذا املبلغ دخل إلى حسابنا
في يومي  22/21فبراير ،وادعوا أن هذا
املبلغ صرف ألعمال سياسية ولتوجهات
مخالفة وإلثارة بعض القالقل والفوضى
في مصر.
ً
ون�ق��ول ب��داي �ة :إن االدع ��اء بأننا تلقينا
أم � ��واالً ف��ي ش �ه��ر ف �ب��راي��ر ،وأن هناك

حوار :وائل رمضان
تساؤالت كثيرة حول تسلم هذه األموال
في هذا التاريخ بالذات ،فنقول :إننا لم
نتسلم هذه األم��وال وال عشرها وجميع
ال��دالئ��ل وامل��ؤش��رات تؤكد بطالن ذلك،
فالبنوك على سبيل املثال كانت معطلة
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ومل��ا استأنفت البنوك
عملها صدر قرار من املسؤولني بصرف
أموال ال تتجاوز خمسني ألف جنيه ،وهذا
يدل على أن ربط هذا القول بهذا التاريخ
غير صحيح على أرض الواقع.
ف�ض� ً
لا ع��ن أن ه��ذا ال�ت��اري��خ ح��دث فيه
نوع من اللبس؛ حيث إن هذا التاريخ هو
تاريخ موافقة وزير التضامن االجتماعي
السابق على صرف املبالغ املتأخرة من

جميع املبالغ التي وصلتنا
من تاريخ  2010/6/1إلى
 2011/7/30وهي تقريب ًا
 11مليون جنيه

السنتني السابقتني  2011/2010بعد أن
تقدمنا بشكوى والتماسات ب��أن تأخير
صرف هذه املبالغ يؤثر على عجلة اإلنتاج
وغير ذلك من املشاريع اخليرية ،فوافق
وزي ��ر ال�ت�ض��ام��ن ف��ي ه��ذا ال �ت��اري��خ على
ص��رف ه��ذه املبالغ فيما خصصت له،
وجاءنا خطاب من وزارة التضامن بهذا
اخلصوص ،وهم عندما نظروا إلى هذا
اخل�ط��اب ن�ظ��روا فقط إل��ى التاريخ ولم
ينظروا إلى مضمون اخلطاب الذي هو
صرف ملبالغ متأخرة.
هذا فض ً
ال عن أن هذه املبالغ التي تأتي
من اخلارج تدخل إلى اجلمعية بطريقة
رسمية ويوافق عليها من اجلهات األمنية
امل�ع�ت�م��دة ف��ي ال�س��اب��ق واحل��ال��ي ،وهذه
األم� ��وال ت��أت��ي مخصصات إم��ا لكفالة
أيتام أو بناء مساجد أو مستشفيات أو
مساعدة الفقراء أو غير ذلك من األعمال
اخليرية.
وعندما تأتي هذه املخصصات توجه إلى
أصحابها بطريقة قانونية ،فنحن ال نتسلم
م��االً ف��ي أيدينا وإمن��ا ت��أت��ي ع��ن طريق
البنوك ويخرج بها شيك باملخصصات
التي ستصرف فيها ،وتشرف على ذلك

ال �ص��رف وزارة التضامن االجتماعي،
وهذه الدورة هي التي نسير عليها ،لذلك
فال ميكن أن يصرف مخصص في غير
ما خصص له.
> م� ��اذا ع ��ن ات� �ه ��ام ج�م�ع�ي��ة إحياء
التراث اإلسالمي والزج بها ً
أيضا في
هذه االدعاءات؟
< أود أن أشير إلى أمر مهم ج ًدا بهذا
اخلصوص ،وهو أن األم��وال التي تأتينا
م��ن الكويت وعلى وج��ه اخل�ص��وص من
جمعية إح �ي��اء ال �ت��راث اإلس�لام��ي تأتي
بطريقة رسمية؛ حيث تسلم هذه املبالغ
إلى وزارة اخلارجية الكويتية التي تقوم
بدورها بتسليمها إلى سفارتها في مصر،
وتقوم بتسليم تلك املبالغ عن طريق شيك
باسم جمعية أنصار السنة وليس باسم
أشخاص ليدخل في حساب اجلمعية،
موضحا ب��ه املبالغ
وه��ذا الشيك يكون
ً
املخصصة التي سيتم صرفها في هذا
الشيك ،ويتم الصرف بعد موافقة وزارة
التضامن االجتماعي واجلهات األمنية
املعتمدة بطريقة رسمية ف��ي األوقات
املخصصة ل��ذل��ك ،وم�ع�ن��ى ذل��ك أن��ه ال
توجد لدينا قنوات أو طرق خلفية تأتي
منها أموال للجمعية.
> ما رد فعل اجلمعية؟ وهل اتخذت
إج � � ��راءات م�ع�ي�ن��ة ل��ل��رد ع �ل��ى هذه
التهم؟
< بداي ًة :نحن أعددنا تقري ًرا سينزل إن
شاء الله في مجلة التوحيد ،وسنرسل لكم
نسخة منه إن شاء الله ،وفيه بيان وتفنيد
لتلك االدع � ��اءات وذك��رن��ا فيه باألرقام

املبالغ التي تأتي من اخلارج
تدخل إلى اجلمعية
بطريقة رسمية ويوافق
عليها من اجلهات األمنية
املعتمدة في السابق واحلالي
واملستندات جميع املبالغ التي وصلتنا
من تاريخ  2010/6/1إلى 2011/7/30
وهي تقريباً  11مليون جنيه خالل هذه
الفترة.
ث��ان � ًي��ا :قمنا بالطبع ب��ال�ت��وج��ه مباشرة
إل��ى اجل�ه��ة امل�ش��رف��ة علينا وه��ي وزارة
التضامن االجتماعي ،مع العلم أن الوزارة
تقوم سنو ًيا بالتفتيش علينا ولم توجه لنا

نحن مؤسسة خيرية تساهم
في تخفيف املعاناة عن
املواطنني وتساهم في دعم
االقتصاد واحلالة االجتماعية
للفقراء واأليتام واملساكني

إساءة أو جتد عندنا شبهة من قبل.
> م��ن ال���ذي ي�ق��ف وراء إث� ��ارة هذه
القضية؟
< نحن ال نتهم أح ًدا بعينه أو جه ًة بعينها
ولكننا ن �ق��ول :إن م��ا أث�ي��ر م��ن شائعات
حول اجلهات املرخصة وغير املرخصة
التي تتلقى أم��واالً من اخل��ارج أثار قل ًقا
أو بلبلة داخل الدولة ،ولكننا بعيدون عن
هذا األم��ر متا ًما ،فنحن لم ندخل يو ًما
ما إلى عالم السياسة ،ولم نؤسس حز ًبا
ولم نشارك في األحزاب ،ولم يتقدم منا
أحد للمشاركة في املجالس النيابية ،أو
غير ذل��ك ،وال يطمح أح��د منا للترشح
للرئاسة.
نحن مؤسسة خيرية تسهم في تخفيف
امل�ع��ان��اة ع��ن امل��واط�ن�ين وتسهم ف��ي دعم
االقتصاد واحلالة االجتماعية للفقراء
واأليتام واملساكني من خالل بناء املساجد
واملستشفيات ،نحن بفضل الله لنا تاريخ
وب��رغ��م أن ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق ك��ان شديد
الوطأة علينا فلم يسبق أن ثبتت علينا
تهمة أو شبهة في تصريف األموال التي
تأتينا من الداخل أو اخلارج.
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بطريقة رسمية
ــقنـوات الخلفيـة
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م�صـــر
نبذة عن إجنازاتها
في الدعوة والعمل اخليري

جماعة أنصار السنة
المحمدية في مصر
مسيرتها وأبرز علمائها
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جماعة أنصار السنة احملمدية :جماعة إسالمية سلفية قامت في
مصر ً
أوال ثم انتشرت في غيرها للدعوة إلى اإلسالم على أساس من
التوحيد اخلالص والسنة الصحيحة لتطهير االعتقاد ونبذ البدع
واخلرافات.
تأسست جماعة أنصار السنة احملمدية عام (1345هـ ـ 1926م) مبدينة
القاهرة ،على يد الشيخ محمد حامد الفقي ومبشاركة مجموعة
من إخوانه :الشيخ محمد عبد الوهاب البنا ،والشيخ محمد صالح
الشريف ،والشيخ عثمان صباح اخلير ،والشيخ حجازي فضل عبد
احلميد ،في الوقت الذي كانت تعج فيه مصر ومعظم بلدان العالم
اإلسالمي بالشركيات والبدع واخلرافات بسبب تسلط الصوفية على
املناحي الفكرية واملؤسسات الدينية ،فكان تأسيس اجلماعة للدعوة
لتجديد الدين على أساس من التوحيد اخلالص والسنة الصحيحة
ومحاربة الشرك والبدعة في كافة صورها.

20

< نشأ الشيخ محمد حامد الفقي 1310هـ
1378هـ (1892هـ ـ 1959م) في بيت علم ودين،
فكان وال��ده زمي ً
ال في الدراسة للشيخ محمد
عبده .وفي عام1322هـ ـ 1904ه��ـ بدأ الشيخ
محمد حامد الفقي دراسته األزهرية ،وفي عام
1917م حصل الشيخ على شهادة العاملية من
جامعة األزه��ر ،وانطلق بدعوته إلى التوحيد
اخلالص والدفاع عن السنة من خالل مسجد
ش��رك��س بالقاهرة ال���ذي ت��ول��ى إمامته ث��م من
هدارة الذي ظل إماماً له حتى وفاته.
مسجد ّ
ـ بدأ التفكير بجدية في إنشاء جمعية أو دار
حتمل فكرتهم وتنشر مبادئهم ،وافتتحت في
ديسمبر 1926م حتت اسم« :دار جماعة أنصار
السنة احملمدية» ،واختير الشيخ محمد حامد

رئيسا لها ،فأخذت الدعوة بعدًا آخر وزاد
الفقي ً
عدد أتباعها؛ مما أثار حنق بعض كبار موظفي

قصر احلكم بعابدين على الشيخ ،فعملوا بكل
السبل لصد الناس عنه وع��ن دعوته ،لدرجة
دفع بعض املأجورين حملاولة قتله ،وأثناء سفر

بعد عودة الشيخ من الحجاز
دب النشاط في الجماعة
مرة أخرى حيث وضع لها
قانونًا وكون لها إدارات
جديدة ،فزاد عدد الفروع

املؤسس إلى احلجاز ملدة ثالث سنوات اعترت
اجلماعة فترة ركود.
ـ وبعد عودة الشيخ من احلجاز دب النشاط في
اجلماعة مرة أخرى حيث وضع لها قانوناً وكون
لها إدارات ج��دي��دة ،ف��زاد ع��دد ال��ف��روع داخل
ال��ق��اه��رة واجل��ي��زة وانتقلت إل��ى اإلسكندرية
وبعض احملافظات وبلغ أتباعها اآلالف.
بعد أن استوى عود اجلماعة وبلغ أشده ،أسس
الشيخ محمد حامد الفقي مجلة الهدي النبوي
لتكون لسان حال اجلماعة واملعبرة عن عقيدتها
ودعوتها والناطقة مببادئها ،وتولى هو رئاسة
حتريرها ،وش��ارك في حتريرها مجموعة من
العلماء املعروفني أمثال احملدث الشيخ أحمد
شاكر ،واألستاذ محب الدين اخلطيب ،والشيخ
محيي ال��دي��ن عبد احلميد ،والشيخ محمود
شلتوت شيخ األزهر وغيرهم.
م���ع ت��ط��ور أع���م���ال اجل��م��اع��ة ال��دع��وي��ة أنشأ
الشيخ الفقي مطبعة السنة احملمدية لنشر
كتب السلف وبوجه خاص كتب ابن تيمية وابن
القيم ،فجمعت محبته لهما بينه وبني شيخي
األزه���ر الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد
املجيد سليم ،اللذين أيدا دعوة الشيخ الفقي.
شارك الشيخ حامد الفقي املجاهدين جهادهم
ضد االح��ت�لال البريطاني ملصر إب��ان احلرب
العاملية الثانية ،كما أسهم في طباعة املنشورات
ضد االحتالل البريطاني ملصر.
ـ توفي رحمه الله فجر اجلمعة  7رجب 1378هـ

مسجد اإلميان  -حلوان

املوافق 16يناير 1959م في دار اجلماعة حيث
نقل إليها حسب رغبته لصالة الفجر على أثر
عملية جراحية أجريت له.
تواكب على رئاسة اجلماعة بعد وفاة مؤسسها
مجموعة من العلماء البارزين أمثال:
• الشيخ عبد الرزاق عفيفي :الذي حصل
ع��ل��ى ش��ه��ادة التخصص ف��ي ال��ف��ق��ه وأصوله
(املاجستير) ثم العاملية (الدكتوراه) من جامعة
األزه����ر وع��م��ل م��درس��اً ف��ي امل��ع��اه��د العلمية
األزهرية .كما عاصر تأسيس اجلماعة ويعد
الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ من كتاب العدد األول
في مجلتها الهدي النبوي وأحد علماء أول هيئة
لكبار العلماء باجلماعة ،مع جمع من العلماء
الكبار أمثال :الشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد
احلليم الرمالي ،والشيخ حامد الفقي.
اختير نائباً أوالً لرئيس اجلماعة ف��ي صفر
1365ه���ـ امل��واف��ق فبراير 1946م ،ف��ي الوقت
الذي كان فيه شغل رئيس اجلماعة لفرع محرم
بك باإلسكندرية.
وب��ط��ل��ب خ����اص م���ن م��ف��ت��ي امل��م��ل��ك��ة العربية
السعودية الشيخ محمد ب��ن إب��راه��ي��م ،سافر
الشيخ ومعه الشيخ محمد خليل ه��راس إلى
السعودية للتدريس ب��دار التوحيد بالطائف.
وف���ي ع���ام 1370ه�����ـ ن��ق��ل ل��ل��ت��دري��س باملعاهد
العلمية وكلية الشريعة بالرياض.
ـ في  24صفر 1379ه��ـ  29أغسطس 1959م
اختير الشيخ عبد ال���رزاق عفيفي باإلجماع

رئيساً عاماً للجماعة خلفاً للشيخ حامد الفقيـ
بعد وفاته ،واختير الشيخ عبد الرحمن الوكيل
رئيساً لتحرير مجلة الهدي النبوي.
في عام 1380ه��ـ انتدب مرة أخ��رى للتدريس
في اململكة العربية السعودية ،وتدرج في سلك
التدريس إلى أن أصبح مدي ًرا للمعهد العالي
للقضاء عام 1385ه��ـ ،كما ش��ارك في اللجان
املتخصصة لوضع مناهج التعليم باململكة .وفي
عام 1391ه��ـ نقل إلى اإلدارة العامة للبحوث
العلمية واإلف���ت���اء وال���دع���وة واإلرش�����اد وعني
نائ ًبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء ،مع جعله عض ًوا في مجلس هيئة كبار
العلماء باململكة العربية السعودية ظل يشغله
حتى يوم وفاته ( 25ربيع األول  1415املوافق
 1أغسطس 1994م) ـ رحمه الله تعالى .وقد
تخرج علي يديه جيل من علماء اململكة والعالم
اإلسالمي املعروفني مثل :الشيخ عبد الله بن
جبرين ،الشيخ صالح اللحيدان ،الشيخ عبد
الله ب��ن حسن ب��ن ق��ع��ود ،الشيخ عبد العزيز
آل الشيخ ،الشيخ عبد الله بن غديان ،الشيخ
ص��ال��ح ال���س���دالن ،ال��دك��ت��ور ص��ال��ح الفوزان،

نال رجال الجماعة والكثير
من أعضائها ما نال
غيرهم من التضييق
واالضطهاد واالعتقال
في أكثر من مناسبة.

وغيرهم ،وطيلة هذه الفترة لم
تنقطع صلته باجلماعة.
• الشيخ عبد الرحمن الوكيل1332( :هـ ـ
1390هـ) (1913م ـ 1971م) :تلقى تعليمه في
األزه��ر وحصل على اإلج��ازة العالية من كلية
ملرض ألم
أصول الدين ولم يكمل دراسته العليا ٍ
ب��ه ،رغ��م ما يتمتع به من سعة االط�لاع وقوة
اللغة ووضوح املعنى وجمال البالغة.
ش��ارك الشيخ عبدالرحمن الوكيل في أعمال
�لا أوالً
اجلماعة املختلفة إل��ى أن أصبح وك��ي ً
للجماعة وزادت مكانته اخلاصة عند الشيخ
محمد حامد الفقي .وق��د عرفه ق��راء مجلة
ال��ه��دي النبوي بقدرته الفائقة علي اإلقناع،
وإف��ح��ام خصومه م��ن أص��ح��اب ال��ط��رق وأهل
األهواء والفرق من قاديانية وبهائية وغيرهم من
خالل سلسلة األبحاث التي كان يحررها حتت
عنوان «طواغيت» ،ولذلك لقبه قراء املجلة بـ
«هادم الطواغيت» ،مما عرضه للتحقيق أمام
النيابة العامة بسبب شكاوى مشايخ الطرق
الصوفية ضده ،التي رد عليها في كتابه رسالة
إلى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ،التي صدرت
فيما بعد بعنوان «هذه هي الصوفية».
انتدب للعمل باملعهد العلمي بالرياض بصحبة
الشيخ محمد عبد الوهاب البنا ـ أحد املؤسسني
األوائل للجماعة عام 1371هـ ـ 1952م.
بعد انتخاب الشيخ عبد الرزاق عفيفي رئيساً
عاماً للجماعة عني الشيخ الوكيل نائباً له في
 22صفر 1379هـ ـ  27أغسطس 1959م ،وبعد
سفر الشيخ عبد الرزاق عفيفي إلى السعودية
انتخب رئيساً ع��ام��اً للجماعة ف��ي  15محرم
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من مشاريع اجلمعية في إسوان  -مصر

م�صـــر
1380ه����ـ ـ  9ي��ول��ي��و1960م وان��ت��خ��ب الدكتور
محمد خليل هراس نائ ًبا له.
ـ في ع��ام 1969م ادمجت احلكومة املصرية
جماعة أنصار السنة احملمدية في اجلمعية
الشرعية لتجمد نشاطها ،وبذلك توقفت مجلة
الهدي النبوي التي ك��ان يشغل الشيخ الوكيل
رئ��اس��ة حت��ري��ره��ا .وف���ي ت��ل��ك األث���ن���اء انتدب
الشيخ الوكيل للتدريس في كلية الشريعة مبكة
املكرمة وظل يشغل وظيفة أستاذ للعقيدة بقسم
الدراسات العليا إلى أن توفي رحمه الله في 22
جمادى األول 1390ه��ـ املوافق 1971م مخل ًفا
تراثاً علمياً ما بني التأليف والتحقيق يدل على
مكانته العلمية العالية.
وهكذا انتهت املرحلة األولى من تاريخ اجلماعة
لتبدأ مرحلة جديدة:
املرحلة الثانية:
• يعد الشيخ محمد عبد املجيد الشافعي
املعروف بـ« :رشاد الشافعي» (1338ـ 1411هـ)
(1919م – 1990م) املؤسس الثاني للجماعة
الذي كان يشغل منصب سكرتير عام للجماعة
وامل��ش��رف على ال��ف��روع قبل جتميد نشاطها،
بجانب عمله م��دي��راً ع��ام��اً مل��دي��ري��ة التموين
مبحافظة اجليزة؛ إذ بذل قصارى جهده في
السعي إلعادة إشهار اجلماعة مرة أخرى ،وقد
مت له ذلك في عهد رئيس مصر األسبق محمد

أنور السادات في عام 1390هـ ـ 1972م.
وبعد ثالث سنوات 1393هـ من إعادة اإلشهار
أص��در العدد األول من مجلة التوحيد لتكون
ب��دي ً
�لا ع��ن مجلة ال��ه��دي ال��ن��ب��وي ،وت��ول��ى هو
رئاسة حتريرها ،ثم الشيخ عنتر حشاد ،ومن
بعده تولى الشيخ أحمد فهمي رئاسة حتريرها.
ومن ثم عاد نشاط اجلماعة إلى سابق عهده،
وزاد عدد أتباعها وكثرت عدد الفروع املنتسبة
إليها.
 في ع��ام 1975م وف��ي حياة املؤسس الثانيللجماعة األس��ت��اذ محمد رش��اد الشافعي مت
انتخاب الشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيساً
للجماعة خلفاً له ،ومن ثم ترأس فرع اجلماعة
مبحافظة اجليزة حتى وفاته عام (1411هـ/

1990م).
ول���د ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ع �ل��ي ع �ب��د الرحيم
مبحافظة اإلسكندرية ،وحفظ القرآن الكرمي في
صغره ثم التحق مبدرسة املعلمني باإلسكندرية
حيث تخرج فيها عام 1923م ،وظل يعمل في
حقل التعليم ،وقد رقي في الوظائف التعليمية
املختلفة حتى صار موجهاً.
ف��ي ع��ام 1943م أس��س جماعة إخ���وان احلج
باإلسكندرية وم��ن خاللها تعرف على الشيخ
محمد حامد الفقي ع��ام 1948م أث��ن��اء أحد
رحالت احلج.
جمع حبه للسنة والتوحيد بينه وب�ين الشيخ
محمد عبد ال��س�لام الشقيري صاحب كتاب
السنن واملبتدعات والشيخ أبو الوفاء درويش
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تقوم جمعية إحياء التراث اإلسالمي بدعم
امل��ش��اري��ع اخليرية اإلنسانية ف��ي جميع
أنحاء العالم اإلسالمي حتقيقا لرسالتها
اإلنسانية وتوصيل تبرعات احملسنني إلى
وجهتها الصحيحة مبا يتوافق مع أهداف
اإلدارة ون��ظ��ام��ه��ا ،ومب����ا ي��وف��ي حاجة
املسلمني في مناطق عملها ،وحتقيقا منها
ألحد أهدافها الرئيسة ال��ذي هو إنشاء
املساجد واملراكز ،واملؤسسات التعليمية
واالجتماعية والصحية ورعايتها خلدمة
اإلس��ل�ام وامل��س��ل��م�ين ف��ي أن��ح��اء العالم،
أجن���زت اجلمعية ال��ع��دي��د م��ن املشاريع

اخليرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة،
ومن أبرز هذه املشاريع اخليرية مستشفى
احلبيب املصطفى مبنطقة فيصل باجليزة،
بتبرع من قبل مبرة منابع اخلير ،ومسجد
مبدينة دمياط اجلديدة ،بتبرع من قبل فتوح
وخولة عبد اللطيف بوقماز ،ومسجد في
منطقة ط��ور سيناء بتبرع من قبل موضي
سلطان العيسى ،ومركز إسالمي مبنطقة
أسكر باجليزة بتبرع من عبد العزيز راشد
احلصان ،ومسجد منطقة جنير بالدقهلية،
ب��ت��ب��رع م��ن س��ع��ود راش���د رش��ي��د املطيري،
ومسجد مبنطقة بئر العبد بسيناء تبرعت به

نادرة محمد النجدي ،واملركز اإلسالمي
مبنطقة طوخ طنبشا – املنوفية تبرع به
سلمان محمد العجمي ،ومسجد صناديد
بطنطا ،ومسجد علقام مبديرية التحرير
تبرع به جعيشن جزاع الشمري ،ومسجد
الزواوي مبنطقة فارسكور بدمياط تبرع
ب��ه عبدالقادر سيد ال����زواوي ،ومسجد
اسطنا املنوفية تبرع به الدكتور عدنان
عبدالكرمي العيدان ،ومستوصف مبدينة
قنا ،تبرع به نافل عبدالهادي العجمي
وامل���رك���ز اإلس�ل�ام���ي مبنطقة دراو في
أس�����وان ، ،وم��ج��م��ع اإلمي����ان مبحافظة

مسجد دمياط اجلديدة  -دمياط

حلوان ،وغير ذلك من املشاريع اخليرية التي
تبرع بها أهل اخلير في الكويت ،وقد قامت
اجلمعية بإنشاء  8مراكز إسالمية وخمسة
مستشفيات و 15مسجدا وساهمت في بناء
 11مسجداً آخر ،و 26بئراً وبرادا ومحطة
لتحلية امل���ي���اه ،ب��ل��غ��ت تكلفتها اإلجمالية
 23989000جنيها مصريا ،ويبلغ عدد األيتام
املكفولني من قبل اجلمعية حتى شهر ستة
من ع��ام  4932 ،2011يتيما وبكلفة بلغت
 7118400جنيها مصريا ،وهناك العديد من
املشاريع اإلنسانية التي تقوم بها اجلمعية
بالتعاون مع اجلمعيات اخليرية في مصر
كمساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة وكفالة
األسر املتعففة واألرامل فضال عن املشاريع
املوسمية كإفطار الصائم واألضاحي.

مجمع التوحيد  -طوخ

املستشفى الكويتي  -بنها
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عالمة الصعيد ،والشيخ عبد العزيز بن راشد
النجدي وعلى أيديهم انتشرت دعوة التوحيد
في اإلسكندرية وما حولها.
يعد الشيخ أحد العلماء املبرزين في االهتمام
بالسنة ،مع براعته ونبوغه في علم اجلغرافيا،
ويذكر له دور بارز في تأسيس املعاهد العلمية
ووض��ع مناهجها باململكة العربية السعودية،
ويذكر أنه ظل لسنوات طويلة ي��درس باحلرم
املكي.
تولى رئاسة اجلماعة في حياة رئيسها السابق
نتيجة النتخابه من أعضاء اجلمعية العمومية.
وف��ي عهده توسعت اجلماعة في بناء املراكز
اإلسالمية التي تقدم خدمات متكاملة لعموم
املسلمني ،وب��ن��اء املستشفيات واملستوصفات

اإلسالمية باإلضافة إل��ى تقدمي املساعدات
وال��ك��ف��االت ل�لأي��ت��ام واحمل��ت��اج�ين ،وتضاعفت
أعداد مجلة التوحيد في عهده من  5آالف إلى
 36ألف نسخة.
ـ ك��ان ل��دروس الشيخ وعلماء اجلماعة أثرها
ال���ب���ال���غ ع��ل��ى ال���ش���ب���اب والس���ي���م���ا بجامعتي
اإلسكندرية وال��ق��اه��رة حيث عمقت مفاهيم
الدعوة واملنهج السلفي الذي قاد تيار الصحوة
اإلسالمية الذي يدعو إلى التوحيد ويبني السنة
وي��ح��ارب ال��ش��رك وي��دح��ض ال��ب��دع��ة .وأصبح
الكتاب اإلسالمي السليم واسع االنتشار ،بعد
أن كان سوق الكتاب حكراً على كتب الصوفية
وأه�����ل األه�������واء وال���ت���غ���ري���ب ،وع����م احلجاب
وانتشرت الفضيلة ،وانحسر تيار التصوف في

بيئات محدودة.
نال رجال اجلماعة والكثير من أعضائها ما نال
غيرهم من التضييق واالضطهاد واالعتقال في
أكثر من مناسبة.
• انتخب الشيخ صفوت نور الدين ملنصب
الرئيس العام للجماعة ،خلفاً للشيخ محمد
على عبد الرحيم بعد وفاته 1991م .والشيخ
صفوت أح��د العلماء املهتمني بالسنة النبوية
وعلومها ،وقد متيزت فترة رئاسته باالهتمام
بإنشاء املعاهد العلمية لتخريج الدعاة ،وتقدمي
الكفاالت لطالب العلم ،كما توسعت اجلماعة
في إنشاء املساجد وتسيير القوافل الدعوية
وإنشاء مراكز حتفيظ القرآن وإقامة األسابيع
الثقافية بشكل دوري في جميع فروع اجلماعة
على مستوى القطر املصري ،في الوقت الذي لم
تهمل االهتمام بتقدمي املساعدات االجتماعية
املختلفة للمحتاجني وكفالة اليتيم ،باإلضافة
إل��ى التصدي ملكافحة كافة أش��ك��ال التغريب
وال��ع��ل��م��ن��ة للمجتمع امل���ص���ري ،م��ع االهتمام
بإبراز قضايا املسلمني واألقليات اإلسالمية
والتعريف بها من خالل مجلة التوحيد ،الذي
ترأس حتريرها الشيخ صفوت الشوادفي.
ـ كما ش��ه��دت ف��ت��رة رئ��اس��ت��ه تنسيقاً وتقارباً
مع الهيئات اإلسالمية الرسمية مثل األزهر
ووزارة األوقاف ،وقد شاركت اجلماعة كعضو
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م�صـــر
م��راق��ب ف��ي اج��ت��م��اع��ات امل��ج��ل��س اإلسالمي
العاملي للدعوة واإلغاثة بالقاهرة.
توفي رحمه الله يوم اجلمعة  13رجب 1423هـ
املوافق 2002/9/20م بعد صالة اجلمعة في
املسجد احلرام مبكة ،وصلي عليه في املسجد
احل���رام بعد ص�لاة امل��غ��رب ودف���ن ف��ي مقابر
مكة.
 ث��م أص��ب��ح فضيلة ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور جمالاملراكبي رئيساً عاماً للجماعة في الفترة ما
بني  2002و 2009
وبعد ذلك تقلد املنصب فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الله شاكر اجلنيدي ال��ذي م��ازال رئيسا
عاما للجماعة.
من أبرز علماء اجلماعة
أبرزت جماعة أنصار السنة احملمدية مبصر
والعالم اإلسالمى علماء أفذاذا وكان وما زال
لهم آثارهم العلمية املباركة ،داخل مصر
وخارجها ،ومن أشهرهم :
< فضيلة الشيخ العالمة محمد حامد الفقي
مؤسس اجلماعة.
< فضيلة الشيخ العالمة احملدث أحمد شاكر
« احملقق املعروف «.
< فضيلة الشيخ محمد عبد احلليم الرمالي،
رحمه الله.
< فضيلة الشيخ العالمة عبد ال��رزاق عفيفى

مستشفى احلبيب املصطفى -فيصل  -اجليزة

مسجد التوحيد  -سيناء

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية سابقا.

كبار العلماء بالسعودية سابقا.
< فضيلة ال��ش��ي��خ أب���و ال��وف��ا دروي����ش عالمة
سوهاج وأحد كبار علماء مصر فى زمانه.
* فضيلة الشيخ عبد العزيز راش��د النجدي،
الشريف-رحمه الله.
< فضيلة الشيخ محمد عبد ال��وه��اب البنا
املدرس باحلرم املكى « حفظه الله.
< فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم أحد
رؤساء اجلماعة سابقا.

< فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه
الله.

< فضيلة الشيخ عبد الظاهر أبوالسمح إمام
احل��رم املكى ،ومؤسس دار احلديث اخليرية
مبكة املكرمة.

< فضيلة الشيخ العالمة محمد خليل هراس

صاحب شرح الواسطية ونونية ابن القيم.

< فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة عضو هيئة
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احلمد لله رب العاملني ،نحمده على نعمه
العظيمة وآالئ���ه الكثيرة ،ونصلي ونسلم
ع��ل��ى خ��ي��ر خلقه ن��ب��ي ال��ه��دى والرحمة،
ص���ل���وات ال��ل��ه وس�ل�ام���ه ع��ل��ي��ه وع��ل��ى آله
وصحبه أجمعني والتابعني وكل من تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
ف���إن ج��م��اع��ة أن���ص���ار ال��س��ن��ة احملمدية،
ج��م��اع��ة رس��م��ي��ة م��ش��ه��رة ت��دع��و إل���ى الله
ب��احل��ك��م��ة وامل���وع���ظ���ة احل���س���ن���ة ،وذل����ك
معلوم بالنسبة ملؤسسات ال��دول��ة املعنية،
كمثلها م��ن اجلمعيات ،وس��ب��ق البيان أن
اجل��م��اع��ة ت��ق��ع حت��ت م��راق��ب��ة إداري�����ة من

وزارة التضامن والشؤون االجتماعية واألمن
القومي ،وكذلك هي خاضعة ملراقبة اجلهاز
املركزي للمحاسبات وكذلك جهاز املخابرات
العامة وأمن الدولة فيما سبق ،فهي خاضعة
ف��ي تصرفاتها اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة على وجه
اخلصوص لهذه اجلهات كلها.
ه����ذا ف��ض ً
�لا ع���ن حل��ص��ول اجل��م��اع��ة على
موافقات بتلقي تبرعات م��ن اخل���ارج وهذه
ال��ت��ب��رع��ات ت���دخ���ل مب��س��ت��ن��دات ،وتصرف
مبستندات ،وذلك كله يتم حتت رقابة شديدة
م��ن اجل��ه��ات املعنية س��ال��ف��ة ال��ذك��ر وال يتم
صرف أي مبلغ من حسابات اجلماعة إال بعد
تلقي املوافقة من اجلهات املعنية.

ول��ق��د درج����ت ب��ع��ض ال��ص��ح��ف املغرضة
على نشر الشائعات التي تضر بسمعة
اجلماعة وت��ش��وه صورتها ل��دى القاصي
والداني ،وذلك بنشر أرقام مبالغ فيها غير
صحيحة باملرة ،بل الكذب فيها صريح،
واجلماعة حتتفظ بحقها في مقاضاة كل
اجلهات واألشخاص الذين يدلون بدلوهم
ف��ي ه��ذا املنحى متخفني وراء أغراض
ودوافع خبيثة.
واحل���ق أن اجل��م��اع��ة ل��م تتلق أي مبالغ
في الفترة املشار إليها بجريدة األخبار،
كما نشر بها ي��وم��ي األرب��ع��اء واخلميس
16و 2011/11/17في حساباتها املعروفة

< فضيلة الشيخ العالمة محمد صفوت نور
الدين الرئيس العام السابق للجماعة ،رحمه
الله.
< ف��ض��ي��ل��ة ال��ش��ي��خ ال��ع�لام��ة م��ح��م��د صفوت
الشوادفى رئيس حترير مجلة التوحيد سابقا،
رحمه الله.
< فضيلة الشيخ الدكتور جمال املراكبى نائب
الرئيس احل��ال��ي للجماعة ورئيسها السابق،
حفظه الله.
< فضيلة ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ل��ه شاكر

اجل��ن��ي��دي ال��رئ��ي��س ال��ع��ام احل��ال��ي للجماعة،
حفظه الله.
قالوا عن اجلماعة:
قال سماحة العالمة الشيخ عبد العزيز بن باز
– رحمه الله – « مفتي ع��ام اململكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة س��اب��ق��ا « :ج��م��اع��ة أن��ص��ار السنة
احملمدية مبصر جماعة إسالمية سنية سلفية,
تدعو إل��ى الله على منهاج جماعة النبوة في
التوحيد ,والتعبد والسلوك ,وتعقد الوالء والبراء
على الكتاب والسنة ,وهذا ما هو معروف عنها

– ولله احلمد – فهي متثل جماعة املسلمني
احل��ق��ة ف��ي وس��ط ه��ذه املجتمعات ال��ت��ي تعج
بأنواع الفرق والنحل ,وقد نفع الله بهم خلقا
كثيرا من العلماء وطلبة العلم ,وعامة الناس,
وهذا االسم « :جماعة انصار السنة احملمدية
« إمنا صار لتتميز به أمام اجلماعات والفرق
ال��ت��ي دخلتها ال��ب��دع واأله����واء امل��ض��ل��ة ,وعقد
ال��والء والبراء ليس على هذا االسم وإمنا هو
على الكتاب والسنة واحلب في الله والبغض
في الله .ا هـ.

سلفا للجميع ،وإمنا احلقيقة أن هذه ادعاءات
باطلة لتشويه صورة اجلماعة عمدا وقصدا،
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وبهذا اخلصوص فإننا نشير إلى أن املبالغ التي
وردت إلى اجلمعية مثبتة باملستندات الدافعة
ال��ت��ي نتحدى أن يثبت غيرنا س��واه��ا ،وقد
تلقت اجلماعة في الفترة من 2010/6/1م
إل���ى 2011/7/20م ،م��ن م��ؤس��س��ة الشيخ
عيد بقطر مبلغا وق���دره «»559.039.39
ب��ال��دوالر األم��ري��ك��ي ،وبتحويله إل��ى اجلنيه
املصري =( ،)3.186.524.52ما مت صرفه
منها ،)1.795.001.65( :وم��ا لم يصرف
(.)1.391.522.87
ك��م��ا ورد إل���ى اجل��م��اع��ة م��ن جمعية إحياء
ال���ت���راث ب��ال��ك��وي��ت ف��ي ن��ف��س ال��ف��ت��رة أعاله

مبلغ وق���دره ( )2.097.564.31بالدوالر
األم��ري��ك��ي ،وبتحويله إل��ى اجلنيه املصري=
( ،)11.536.603.70وقد مت صرف املبلغ
ك��ل��ه ،على ال��رغ��م م��ن أن اجل��ري��دة املذكورة
ن��ش��رت أن اجل��م��اع��ة تلقت مبالغ ف��ي نفس
الفترة املذكورة تزيد على  296مليون جنيه،
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ووسائل اإلعالم املغرضة كما هو املعتاد منها
في مثل هذا األمر تختلق األكاذيب ،بزعمها
أن هذه املبالغ املزعومة ،استعملت في أيام
ال��ث��ورة لدعمها ،ول��دع��م التيار السلفي في
االن��ت��خ��اب��ات ،وجماعة أن��ص��ار السنة بعيدة
كل البعد عن هذه األمور ،وتاريخها معروف
منذ نشأتها ،أنها ال تشارك إال في األعمال
الدعوية واخليرية املرخص بها قانونا ،فهي

جماعة دعوية باملقام األول.
وإن جماعة أنصار السنة احملمدية تناشد
املجلس األع��ل��ى للقوات املسلحة املوقر،
وم��ج��ل��س ال�������وزراء ال��ت��دخ��ل إلن���ه���اء هذه
الهجمة الشرسة على «أنصار السنة» ،كما
تناشدهم التدخل لبيان احلق ،واألخذ على
أيدي الظاملني الذين ال يرقبون في مؤمن
إ ّالً وال ذم��ة ،كما تناشد اجلماعة معالي
وزي���ر ال��ع��دل ت��وخ��ي ال��ع��دل وحت���ري احلق
والصدق فيما يصرح به من قبل وزارته.
وتطلب اجلماعة من وزارة التضامن سرعة
ال��رد على ه��ذه الترهات والشائعات وإال
ف��س��وف تضطر اجل��م��اع��ة الت��خ��اذ إجراء
قانونيا حيال ذلك.
والله من وراء القصد.
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موقف السلفيين من الحكام ووالة
األمور ..الحقائق واألكاذيب
كتب :عالء الدين عبد الهادي
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احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،أما بعد:
ففي ظل حالة اختالط املفاهيم التي يعاني منها مجتمعنا ،ومع تعمد
اخللط والتشويش من كثير من جنوم اإلعالم الفاسد ممن يسمون
ً
فضال عن كثير من اإلعالميني
أنفسهم ُكتـَّ ًابا ومفكرين وباحثني،
املضللني أنفسهم ،ومع كثرة االتهامات الظاملة املوجهة للسلفية عن
نبي
جهل أح�ي��ا ًن��ا وع��ن س��وء قصد أح�ي��ا ًن��ا أك�ث��ر ،ف��ي ظ��ل ه��ذا كله نِّ
وكثيرا ما َت��رد في
مواقف السلفيني في قضية غاية في األهمية،
ً
نقاشات الناس إذا ما جاء ذكر السلفية والسلفيني ،أال وهي« :قضية
احلكم واحلاكمية ووالية أمر املسلمني» ,وهي ِمن ضمن القضايا التي
اختلطت فيها األوراق كثيراً.
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وامل��ت��اب��ع للمسائل ال��ت��ي ن��ذك��ره��ا هنا
يجدها مرتبطة بالعقيدة اإلسالمية
الصافية كما ينادي السلفيون بها دائ ًما،
وكما دون��وه��ا في كتبهم ومحاضراتهم
املعلنة املبثوثة ،وهاهي ذي هذه املسائل
وأق��وال السلفيني وفتاواهم منقولة عن
م��واق��ع��ه��م وك��ت��ب��ه��م وم��ح��اورات��ه��م ،وقد
اقتصرت على فترة ما قبل الثورة ر ًدا
ع��ل��ى امل��ش��ك��ك�ين ف��ي ال���دع���وة السلفية
واملتهمني لها بالتلون حتى ن��رد عليهم
ظلمهم وعدوانهم ،كما اقتصرت على
بعض املنشور مبوقع «ص��وت السلف»،
وأغلبه من فتاوى الشيخ «ياسر برهامي»
حفظه الله -ألنه املوقع األكثر جم ًعاواألكثر استيعا ًبا في مثل هذه القضايا،
وما فيه من قضايا املنهج السلفي إمنا
يعبر في حقيقته عن موقف السلفيني
عامة ،وليس د« /ياسر» -حفظه الله-
خاصة.

وجوب طاعة والة األمور الشرعيني
 السلفيون يعتقدون وج��وب طاعة والةاألم��ور الشرعيني الذين ي�ق��ودون الناس
بكتاب الله -إن وج��دوا -وال ي��رون جواز
اخل��روج عليهم م��ا دام��وا قائمني باحلق
وال �ع��دل م��ا ل��م ي�ف�س��دوا وي ��زد فسادهم
وجورهم على مفسدة اخلروج عليهم :قال
الله -تعالى{ :-إ َِّن اللَّ َه يَ ْأ ُم ُر ُك ْم أَ ْن تُ َؤ ُّدوا
األَ َمانَ ِ
َّاس
ات ِإلَى أَ ْه ِل َها َو ِإ َذا َح َك ْمتُ ْم بَينْ َ الن ِ
أَ ْن حَ ْ
ت ُك ُموا بِالْ َع ْدلِ إ َِّن اللَّ َه نِعِ َّما يَعِ ُظ ُك ْم ِبهِ
إ َِّن اللَّ َه َكا َن َسمِ ي ًعا بَ ِصي ًرا يَا أَ ُّي َها ا َّلذِ ي َن

ال تكون المعارضة للحاكم
مقصودة بذاتها ،بل المعارضة
السياسية ينبغي أن تكون
نوعا من الحسبة ،وتصحيح
ً
مسار الحاكم في حال انحرافه

آ َمنُوا أَ ِطي ُعوا اللَّ َه َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُسو َل َوأُولِي
األَ ْمرِ مِ نْ ُك ْم َف ِإ ْن تَنَاز َْعتُ ْم فِ ي َش ْي ٍء َف ُر ُّدوهُ
ِإلَى اللَّهِ َوال َّر ُسولِ ِإ ْن ُكنْتُ ْم تُؤْمِ نُو َن بِاللَّهِ
ِك َخيْ ٌر َوأَ ْح َس ُن تَ ْأوِ ي ً
اآلخرِ َذل َ
َوالْ َي ْو ِم ِ
ال}
(النساء.)59-58:
قال العلماء« :نزلت اآلية األولى في والة
األم� ��ور ،عليهم أن ي ��ؤدوا األم��ان��ات إلى
أهلها وإذا حكموا بني الناس أن يحكموا
ب��ال�ع��دل ،ون��زل��ت الثانية ف��ي الرعية من
اجليوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي
األمر الفاعلني لذلك في قسمهم وحكمهم
وم �غ��ازي �ه��م ،وغ �ي��ر ذل ��ك إال أن يأمروا
مبعصية الله فإن أمروا مبعصية الله فال
طاعة ملخلوق في معصية اخلالق ،و« ِإنمَّ َ ا
َّ
اع ُة فِ ي المْ َ ْع ُر ِ
وف» (متفق عليه).
الط َ
فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله
وسنة رسوله[ ،وإن لم تفعل والة األمر
ذل��ك أطيعوا فيما ي��أم��رون به من طاعة
الله؛ ألن ذلك من طاعة الله ورسوله[،
ك�م��ا أم��ر ال �ل��ه ورس ��ول ��ه[َ { :وتَ َعا َونُوا
َعلَى الْ ِب ِّر َوال َّت ْق َوى َوال تَ َعا َونُوا َعلَى ا ِإلثْ ِم
َوالْ ُع ْد َوانِ } (املائدة.)2:
َّ
يتحل بهذه الصفة -إقامة
وأم��ا م��ن ل��م
كتاب الله -من احلكام املتغلبني فغاية ما
هنالك اإلجابة إلى احلق إن دعا إليه ،فقد
قال النبي[ في صلح احلديبيةَ « :وا ّلَذِ ي
نَف ِْسي ِب َيدِ ِه ال يَ ْس َألُونِي خُ َّط ًة يُ َع ِ ّظ ُمو َن
فِ ي َها ُح � ُر َم� ِ
اها»
�ات ال�لَّ��هِ إِال أَ ْع َطيْتُ ُه ْم ِإ ّيَ َ
(رواه البخاري).
وعند السلفيني ال تكون املعارضة للحاكم
مقصودة بذاتها ،بل املعارضة السياسية
نوعا من احلسبة ،وتصحيح
ينبغي أن تكون ً
مسار احلاكم في حال انحرافه عن الشرع

واألص �غ��ر امل �ش��ار إل �ي��ه س��اب � ًق��ا ،فحينما
تقول« :هذا الفعل يعد كف ًرا» ال يعني هذا
بالضرورة أن كل من قام بهذا الفعل كافر
عند الله -تعالى -بل قد متنع من تكفيره
موانع معينة تخص حاله.
وقد ذكر الشيخ ياسر برهامي الشروط
ال �ت��ي ينبغي ت��واف��ره��ا ف��ي ش�خ��ص حتى
يحكم عليه شخص من أهل العلم بتكفيره
بعينه ،وهي:
 -1ال �ع �ق��ل :ف�لا ن�ك�ف�ـ� ِّ�ر م��ن ذه ��ب عقله
بالكلية كاملجنون ،أو من غاب عن الوعي:
كالنائم ،واملغمى عليه.
 -2ال�ب�ل��وغ :ف�لا نكفر ط�ف� ً
لا ص�غ�ي� ًرا لم
يبلغ.
وال��دل�ي��ل على م��ا ذك��رن��ا ق��ول��ه[ُ « :رفِ َع
الثَ :ع ْن النَّائ ِِم َحتَّى يَ ْستَيْقِ َ
الْ َقل َ ُم َع ْن ثَ ٍ
ظ،
الصب ِِّي َحتَّى يَ ْحتَ ِل َمَ ،و َع� ْن المْ َ ْجنُونِ
َو َع� ْن َّ

ال ادعاء للعصمة لولي األمر
وال تقديس له ،بل الحاكم
والمحكوم في اإلسالم
تنطبق عليهما القاعدة
نفسها ،طاعة اهلل ورسوله

َحتَّى يَ ْعقِ َل» (رواه أحمد وأبو داود
والترمذي ،وصححه األلباني).
 -3بلوغ احلجة التي يكفر منكرها :فال
نك ِّفر من يُحتمل في حاله اجلهل الناشئ
ع��ن ع��دم ال �ب�لاغ ،وه ��ذا ن��وع م��ن اجلهل
يُ�ع��ذر م��ن يتصف ب��ه -ع�ل��ى عكس جهل
اإلع��راض -مع التنبيه على أن َمن يصح
عذره بجهله قد يأثم إن كان مقص ًرا في
طلب العلم ال��واج��ب عليه ،والدليل على
هذا الشرط قوله -تعالى{ :-ألُنْذِ َر ُك ْم ِبهِ
َو َم ْن بَلَغَ} (األنعام.)19:
 -4القصد امل�ن��اف��ي للخطأ :فقد يريد
إن �س��ان ح� ًق��ا فيصيب ب��اط� ً
لا ،خ�ط� ًأ منه
وليس عم ًدا.
 -5التذكر املنافي للنسيان.
وه� ��ذان ال �ش��رط��ان علمناهما م��ن قوله
تعالىَ { :ر َّب�نَ��ا ال تُ َؤ ِاخ ْذنَا ِإ ْن نَ ِسينَا أَ ْو
أَخْ � َ
�ط� ْأنَ��ا} (ال �ب �ق��رة ،)286:فقد ق��ال الله
تعالىَ « :-ق ْد َف َعل ْ ُت» (رواه مسلم). -6االختيار وعدم اإلكراه :فاملرء يحاسب
على ما فعله اختيا ًرا مبحض إرادته؛ لقوله
تعالى{ :-إِال َم� ْن أ ُ ْك ��رِ هَ َو َقلْبُ ُه ُم ْط َمئ ٌِّنص ْد ًرا}
بِا ِإل َ
ميانِ َولَكِ ْن َم ْن َش َر َح بِالْ ُك ْفرِ َ
(النحل.)106:
 -7عدم التأويل احملتمل :فقد يقع إنسان
في أمر من الباطل متأوالً له وج ًها.
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احلكيم وعن
احلق والعدل.
وف�� ��ي ه�� ��ذا امل� �ع� �ن ��ى نتذكر
اخل�ط�ب��ة ال�ش�ه�ي��رة ألب ��ي ب�ك��ر ] أول
خليفة وإمام للدولة اإلسالمية بعد النبي
[ حينما قال كلمته املضيئة« :أطيعوني
ما أطعت الله فيكم ،فإن عصيته فال سمع
وال طاعة».
إذاً ف�لا ادع ��اء للعصمة ل��ول��ي األم��ر وال
ت �ق��دي��س ل ��ه ،ب��ل احل��اك��م واحمل� �ك ��وم في
اإلس�لام تنطبق عليهما القاعدة نفسها،
طاعة الله ورسوله [ ويحاسبان طب ًقا
للقانون ذاته.
وإن وقع خالف أو نزاع -وذلك وارد -بني
احل��اك��م واحملكومني ف��ي مسائل احلالل
واحل� � ��رام واحل � ��ق وال� �ب ��اط ��ل؛ فاجلميع
مخاطبون بكتاب الله -تعالى -وعليهم
أن يردوا ذلك النزاع إلى الشرع احلكيم:
�ي ٍء َف � ُر ُّدوهُ ِإلَى اللَّهِ
{ َف� ِإ ْن تَنَاز َْعتُ ْم فِ ي َش� ْ
َوال � َّر ُس��ولِ ِإ ْن ُكنْتُ ْم تُؤْمِ نُو َن بِاللَّهِ َوالْ َي ْو ِم
ِك َخيْ ٌر َوأَ ْح َس ُن تَ ْأوِ ي ً
اآلخرِ َذل َ
ِ
ال}.
َمن حكم بالقوانني الوضعية
السلفيون ال يحكمون بالكفر على َمن
حكم بالقوانني الوضعية بأعيانهم إال بعد
استيفاء ال�ش��روط وانتفاء امل��وان��ع ،وهذا
ال يتعارض مع املسألة السابقة ،وحترير
امل�س��أل��ة مبني على فهم االخ �ت�لاف بني
كفر النوع وكفر العني ،وبني الكفر األكبر
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وم �س��أل��ة أخ� ��رى ي�ن�ب�غ��ي أن ت �ت �ض��ح في
األذهان ،وهي أن الكفر األكبر هو املخرج
من ملة اإلس�لام ،أما الكفر األصغر فال
يخرج صاحبه من امللة ،وإمنا سمي بذلك
تشني ًعا له وحتذي ًرا منه ،ولداللة أنه باب
قد يؤدي إلى الكفر األكبر.
وعلى ما سبق نفهم من قوله -تعالى:-
{ َو َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بمِ َ ا أَنْ َز َل اللَّ ُه َفأُولَئ َ
ِك ُه ُم
الْ َكافِ ُرونَ} (املائدة ،)44:أن بعض هؤالء
كفروا الكفر األكبر ،وبعضهم كفروا الكفر
األصغر ،بحسب التفاصيل املذكورة في
املسألة السابقة (رقم.)3:
ً
أيضا -فاحلكم بغير ماوعلى ما سبق
أن��زل الله كفر ،وال يعني هذا أن كل من
قام بهذا الفعل يكون كاف ًرا بعينه وشخصه
ك�ف� ًرا أك�ب��ر ،ب��ل ق��د ال ينطبق عليه هذا
احلكم حتى تنتفي موانع تكفيره وتتحقق
ش��روط ذل��ك التكفير ،وحتى تقام عليه
احل�ج��ة ب��واس�ط��ة ع��ال��م حجة ثبت يزيل
الشبهات ،ويبني األدلة.
وه��ذه املسألة -التفريق ب�ين كفر النوع
وكفر العني وفهم ش��روط تكفير املعني-
مسألة دقيقة ال يعلمها كثير من املشنعني
ف��ي اإلع�ل�ام وامل�ت��رب�ص�ين باإلسالميني،
ولو علموا ما أراه��م يبرحون مكانهم من
التشنيع والتصيد.
وقد بينَّ ذلك ً
أيضا الشيخ «ياسر برهامي»
في فتوى له نشرت مبوقع «صوت السلف»
بتاريخ  7شعبان 1428هـ  20 -أغسطس
 ،2007بعنوان:
مسألة في العذر باجلهل في باب
احلكم بغير ما أنزل الله
> كنتم قد أجبتم عن سؤال لي بخصوص
تكفير النوعني اخل��ام��س وال �س��ادس في
الشرك في احلكم بأن« :استيفاء الشروط
الحتمال التأويل بأنه ورث هذا النظام ولم
يستحدثه ،وأنه يخشى احتالل البالد لو
طبقت الشريعة ،فظن اإلك��راه أو وجوده
وق��د يظن معه ج ��واز اإلب �ق��اء على هذه

األنظمة الوضعية،
وق� ��د ي �ل �ب��س عليه
ع �ل �م��اء ال� �س ��وء أن
ال�ق��وان�ين الوضعية
ل� �ي� �س���ت مخالفة
ل �ل �ش��ري �ع��ة؛ ألن �ن��ا في
ح��ال��ة ض� � ��رورة ،وغير
ذل�� ��ك» .اه�� � �ـ ،ف��ه��ل هذا
ال� �ك�ل�ام ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى النوع
السادس ً
أيضا؟
< احلمد لله ،والصالة والسالم على
رسول الله ،أما بعد:
نعم ،ينطبق احتمال اجلهل والتأويل ،بل
اجلهل عند هؤالء أكثر والله أعلم.
واع�ل��م أننا ق��د نعذر إنسانـًا ل��م تقم عليه
احلجة في ظننا ،وال ينفعه ذلك عند الله إذا
لم يكن جاه ً
ال وال متأوالً ،فاملنافقون يَحكم
امل�س�ل�م��ون ب��إس�لام�ه��م ،وه��م ع�ن��د ال�ل��ه في
الدرك األسفل من النار »..انتهى النقل.
وفي فتوى أخرى بعنوان« :حكومة حماس
وم��ا يطلقه عليها بعضهم م��ن أوصاف
الدولة اإلسالمية» ونشرت مبوقع «صوت
السلف» بتاريخ 21 :شوال 1431هـ 29 -
سبتمبر  ،2010يقول الشيخ ً
أيضا« :وأما
من لم يحكم مبا أنزل الله؛ فإنه ال تثبت
له «الوالية الشرعية» حتى لو كان ال يكفر
لتأويل أو جهل أو أي مانع آخر « ..انتهى
النقل.
وفي فتوى ثالثة نشرت في املوقع نفسه
بتاريخ 15 :ربيع أول 1428ه�ـ  2 -أبريل
 ،2007وف��ي إط��ار الفكرة نفسها يقول

الخروج على الحاكم
الظالم مرتبط عند
السلفيين بالمصالح
والمفاسد ،والقدرة
والعجز

ال�� �ش�� �ي� ��خ« :أم�� ��ا
احل�ك��ام ال��ذي��ن يطبقون
خ�لاف الشرع ففيهم تفصيل :منهم من
يكفر ك�ف� ًرا أك�ب��ر ،ومنهم م��ن يكفر كف ًرا
أصغر ،والذي يأتي الكفر األكبر ال يكفر
بعينه إال بعد استيفاء ال�ش��روط وانتفاء
امل��وان��ع م��ن قِ � َب��ل أه��ل ال�ع�ل��م أو القضاء
الشرعي» انتهى النقل.
اخلروج على احلاكم
اخلروج على احلاكم الظالم مرتبط عند
السلفيني باملصالح وامل�ف��اس��د ،والقدرة
والعجز ،فال يرى السلفيون اخلروج على
كل حاكم ظالم في أية ظروف ومالبسات،
ب ��ل األم� ��ر ع �ن��ده��م ي�ن�ض�ب��ط باملصالح
وامل��ف��اس��د ،ف���رب م �ح��اول��ة خ� ��روج على
فساد انقلبت فسا ًدا أكبر ،أو م َّكنت من
هو أكثر ف�س��ا ًدا من احلكم ،ورمب��ا يقدر
بعض الناس في مكان ما وزمان ما على
ما ال يقدر عليه آخرون في املكان والزمان
نفسيهما أو غيرهما.
وال أظن أن عاق ً
ال يجادل في هذه القاعدة،
ولكن دعنا نقر أنه قد يختلف الناس في
تطبيقها ،فهذا ال شك محل اجتهاد ورأي
وأخذ ورد.
وال بد ً
أيضا أن نقر أنه قد يخطئ إنسان
في تقدير املفسدة واملصلحة فيمتنع مث ً
ال
م��ن اخل ��روج ف��ي ث��ورة على حاكم ظالم؛

ال يجوز لنا أن نغير المنكر
بمنكر أعظم ،وال يجوز لنا
أن نغير المنكر بحدوث
منكرات متعدية على
غيرنا من المسلمين
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ل �غ �ل �ب��ة ظن
ح��دوث املفسدة
ال �ك �ب��رى ،ال ألن ��ه ي �س � ّوغ الظلم
وينافق احلكام ،وإن قدر الله وعافى البالد
والعباد فلم تتحقق هذه املفسدة الكبرى
التي كان يخافها فال يصح إلنسان آخر
أن يعاتبه على رف��ق الله بالناس إذ قدر
لهم العافية في هذه املرة فلم تقع البلية،
وال يصح ً
أيضا أن يحتج عليه بالقدر بعد
وقوعه ،وبعد أن علمه اجلميع وقد كان
مجهوالً للجميع.
وال ينبغي أن يستخدم ه��ذا االخ�ت�لاف في
تقدير األمر من أجل التشنيع على من حتفظ
وعلق األمر على املصالح واملفاسد ،واالتهام
بالسلبية أو والية َمن حارب الله وظلم عباده!
ال سيما إن كان هذا احلذر وهذا التحفظ
خو ًفا على غيره من الناس وحرماتهم ،وليس
جبنًا أو ضع ًفا أو عجزًا ذات ًيا.
وتطبيقاً عملياً لذلك ،وفي أزمة املسجد
األحمر في باكستان ك��ان للشيخ «ياسر
برهامي» هذه الفتوى التي نشرت مبوقع
«ص ��وت ال �س �ل��ف» ب �ت��اري��خ 3 :ذو احلجة
1428هـ  12 -ديسمبر  ،2007بعنوان:
أزمة املسجد األحمر في باكستان
> نرجو من فضيلتكم التعليق على أزمة
املسجد األحمر؟ وهل ما فعله عبد الرشيد
غازي في اخلروج على برويز مشرف كان

صحيحا وجائزًا؟
ً
وه � � ��ل م � ��ا فعلته
احلكومة في قتالهم
في املسجد وقتلهم
ل � �غ� ��ازي وتالميذه
يُعتبر م��ن ب��اب قتال
اخلارجني على اإلمام؟
نرجو التفصيل ف��ي هذه
املسألة.
< احلمد لله ،والصالة والسالم
على رس��ول الله ،أما بعد؛ ف��أوالً البد
من النظر في مثل هذه األمور إلى مسائل
عدة ،منها:
أمر املصلحة واملفسدة ،ومنها أمر القدرة
وال�ع�ج��ز ،ومنها اع�ت�ب��ار ال �ض��رر اخلاص
والضرر املتعدي ،فلو وجد منكر فال يجوز
إزالته مبنكر أعظم؛ وذل��ك ألن املقصود
إزالة منكرات الشرع كلها ،والله -عز وجل-
ال يحب الفساد ،وال يحب املفسدين ،فإذا
ترتب على إنكار منكر فساد أعظم كان
ذلك مما ال يحبه الله -عز وجل -واملوازنة
بني املصالح واملفاسد إمنا تكون مبيزان
الشريعة.
وال شك أن سفك ال��دم��اء املعصومة مع
بقاء املنكرات كما ه��ي فيه ع��دم تقدير
للمصالح واملفاسد والقدرة والعجز؛ فليس
كل ما نتمناه نقدر عليه ،فإذا كان اإلنسان
يؤدي بعمله إلى ضرر ٍ
متعد فذلك ال يجوز
له ،والله أعلى وأعلم.
ث��م إذا ك��ان اخل ��ارج على احل��اك��م املسلم
ينقم أم� � ًرا معينًا ف�لا ي�ج��وز ل��ه اخلروج

ملجرد وج��ود املعاصي واملنكرات ما داما
ك��ان احل��اك��م قائ ًما بأمر الله -سبحانه
وتعالى -ول��و خالفه في بعض املعاصي،
لكن قتال احل��اك��م للخارج عليه الب��د أن
يكون بعد إزال��ة ما نقمه إذا كان مخال ًفا
للشرع ،فال يجوز أن يقاتله مع بقائه على
ظ�ل�م��ه ،ف�لا يُ�ع��ان ف��ي ت�ل��ك احل��ال��ة ،وإن
كان اخلارج الذي يفسد أكثر مما يصلح
مخط ًئا أي� ً
�ض��ا ،فقد سئل اإلم ��ام مالك
رحمه الله -ع ّمن يخرج على أئمة اجلوروالظلم ،فقال« :دعه ،فينتقم الله من ظالم
بظالم ،ثم ينتقم منهما جمي ًعا».
فال يجوز لنا أن نغير املنكر مبنكر أعظم،
وال ي �ج��وز ل�ن��ا أن ن�غ�ي��ر امل�ن�ك��ر بحدوث
منكرات متعدية على غيرنا من املسلمني
آحادهم وعامتهم.
وإن ك��ان احلاكم ال��ذي خ��رج عليه بعض
اخل��ارج�ين بغاة عليه ،ال يجوز ل��ه ً
أيضا
أن يقاتلهم حتى يزيل ما ينقمون عليه من
مخالفة الشرع ،فموقف املسلم في مثل
هذا نصح املسلمني؛ ملراعاة ما ذكرنا من
القواعد ،وضبط األمور مبيزان الشريعة
بالرجوع إلى العلماء ،واحلرص على دماء
املسلمني وعوراتهم وحرماتهم كلها.
وف ��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ن�ص��ح ك��ل م��ن تولى
أم ًرا من أمور املسلمني بااللتزام بالشرع
ف��ي رع �ي �ت��ه ،وأن ي�ت�ق��ي ال �ل��ه -سبحانه
وتعالى -بإقامة الدين فيهم وتولي أمرهم
باإلصالح ،وليس مبجرد امللك والرياسة
يتسلط عليهم بأنواع التسلط ،مع التنبيه
إلى أن احلكم بشرع الله -سبحانه وتعالى-
هو الذي يقي األمة كل هذه املنكرات ،وأن
حتكيم غير ش��رع ال�ل��ه -ع��ز وج ��ل -من
أعظم أسباب الفساد لألمة ،ولكن ال يُغ َّير
منكر مبنكر أعظم» انتهى النقل.
اللهم أرنا احلق حقـًا وارزقنا اتباعه ،وأرنا
الباطل باط ً
ال ،وارزقنا اجتنابه.
وص ِّل اللهم وسلم على نبينا محمد ،وعلى
آله وصحبه أجمعني.
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الدعوة ال�سلفية

الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية
وأثرها في مقاومة االنحرافات الدينية
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ف ��ي رس��ال �ت��ه العلمية
ال��ت��ي ت��ق��دم ب �ه��ا لنيل
درج� � ��ة ال� ��دك � �ت� ��وراه في
ال� �ش���ري� �ع���ة اإلس�ل�ام� �ي���ة
حت� � � ��دث ال� � �ب � ��اح � ��ث عبد
الوهاب خليل عبد الرحمن
عن تاريخ دخول اإلسالم إلى
الهند وع��ن ال ��دور ال��ذي قامت
ب��ه ال ��دع ��وة ال�س�ل�ف�ي��ة لتصحيح
االن �ح��راف��ات ال�ع�ق��دي��ة ،وق��د أشرف
ع�ل��ى ال��رس��ال��ة ال��دك �ت��ور :ب��رك��ات عبد
الفتاح دويدار.
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ل�� � �ق� � ��د ع � ��رف � ��ت
ال � �ه � �ن� ��د اإلس� �ل ��ام
منذ البدايات األولى،
ف� � ��ي ع � �ه� ��د اخل �ل�اف� ��ة
الراشدة ،واستنارت بنور
اإلس�لام في القرن األول
م���ن ال� �ه� �ج ��رة ،وتشرفت
بقدوم الصحابة والتابعني
واملجاهدين إليها.
ودخ�����ل ك��ث��ي��ر م���ن الهنود
ف����ي دي�����ن ال���ل���ه أف����واج����ا،
ولوال االجتاهات املنحرفة
والسياسات االستعمارية،
وض���ع���ف ب��ع��ض ال���ق���ادة،
ألس���ل���م ك���ل س���ك���ان هذه
الدولة العمالقة؛ حيث
ط��اف بها ال��دع��اة إلى
ال��ل��ه ي��ب��ل��غ��ون الناس
رس����ال����ة اإلس���ل���ام،
وي���دع���ون���ه���م إلى

عبادة الله وتوحيده دون إش��راك ،وك��ان من
ه���ؤالء ال��دع��اة ،دع���اة ال��دع��وة السلفية (أو
حركة أهل احلديث) ،وهم أكبر وأول حركة
إسالمية خالصة ف��ي الهند بعد الصحابة
وال��ت��اب��ع�ين وامل��ج��اه��دي��ن األول��ي�ن ،وق��د أدت
دورا عظيما في مجال الدعوة إلى اإلسالم،
وإص��ل��اح ال��ع��ق��ي��دة وال����ع����ادات والعبادات
واألخ��ل�اق ،وج��اه��دت ف��ي سبيل ال��ل��ه حتى
أقامت دولة إسالمية؛ ولذا آثر الباحث أن
ي��ك��ون م��وض��وع رس��ال��ت��ه ح���ول ه���ذه احلركة
ليع ِّرف بها وبرجاالتها وبالدور الذي قاموا
به في شبه القارة الهندية ،من تنقية العقائد
ومقاومة لالنحرافات الدينية.
وج��اء ه��ذا البحث ف��ي مقدمة وأرب �ع��ة أبواب
وخامتة.
أما املقدمة فقد ذكر فيها الباحث أهم الدوافع
التي حملته على اختيار هذا املوضوع ،وبني فيها
أيضا العقبات التي واجهته أثناء البحث ،كذلك
قدم ملخصا للمنهج الذي سار عليه.
َّ

الباب األول :اإلسالم ودخوله في الهند.
ج�ع�ل��ه ال �ب��اح��ث ل��دراس��ة دخ���ول اإلس �ل�ام في
املجتمع الهندي ،وجعله في ثالثة فصول:
الفصل األول :احلالة الدينية
واالجتماعية والفكرية قبل اإلسالم.
حت��دث فيه ال�ب��اح��ث ع��ن احل��ال��ة االجتماعية
والدينية ،وعن الديانات التي انتشرت في الهند
قبل اإلسالم ،وكذلك بعد اإلسالم.
فبني أن هناك ثالث ديانات عرفت ألهل الهند
قبل اإلسالم وهي -1 :البرهمية أو الهندوكية.
 -2البوذية-3 .اجلينية.
وس��ت دي��ان��ات نشأت بعد دخ��ول اإلس�ل�ام في
الهند وهي -1 :املجوسية -2 .اليسك
(السيخية) -3 .املسيحية -4 .الدين اإللهي.
 -5آرية سماج -6 .القاديانية.
الفصل الثاني :دخول اإلسالم وانتشاره.
ف��ي ه��ذا الفصل حت��دث الباحث ع��ن مراحل
دخول اإلسالم إلى الهند ،وبدأ حديثه بالعالقات
التجارية ب�ين ال�ع��رب وال�ه�ن��ود ،وأث��ر ذل��ك في
انتشار اإلسالم ،حيث استوطن عدد من الهنود
البالد العربية ،من قدمي الزمان ،وأسلم عدد
كبير منهم بعد انتشار الدعوة اإلسالمية.
كذلك بني أن خبر اإلسالم قد وصل الهند في
وقت مبكر ،وذل��ك في حياة النبي [ ،كذلك
تشرفت بقدوم الصحابة إليها في القرن األول
الهجري .كما عرض لقائمة احلكام وسالطني
املسلمني الذين حكموا الهند منذ دخولهم إلى
عصر االستعمار.
الفصل الثالث :أثر اإلسالم في الهند.
حتدث فيه الباحث عن أثر اإلسالم في العقيدة
والسياسة والثقافة ،وفي األحوال االجتماعية،
فبني ما لإلسالم واملسلمني من تأثير في حضارة
الهند وثقافتها وآدابها وحياتها االجتماعية.

العقيدة ،كذلك حتدث عن حركة أهل احلديث
بالهند ،وظهور الدعوة السلفية.
الفصل الثاني :احلركة السلفية من القرن الرابع
إلى القرن العاشر من الهجرة.
حت��دث ف�ي��ه ال�ب��اح��ث ع��ن ب�ع��ض املصلحني في
ه��ذه ال �ف �ت��رة ،م��ن ال�ع�ل�م��اء واحمل��دث�ين واحلكام
وال��س�ل�اط�ي�ن ...ف�م��ن ال�ع�ل�م��اء ال�ش�ي��خ احملدث
إسماعيل الالهوري ،واإلمام احملدث أبو الفضل
رضا الدين ،والشيخ نظام الدين البديواني،...
وم��ن احلكام والسالطني محمد تغلق ،وفيروز
تغلق ،وسكندرلودي وغيرهم.
الفصل الثالث :احلركة السلفية في
القرنني احلادي عشر والثاني عشر
الهجريني.
وفيه حتدث الباحث عن دور اإلمام السيد أحمد
عبد األحد الفاروقي ،والشيخ عبد احلق احملدث
ال��ده �ل��وي ،ك�م��ا حت ��دث ع��ن ت �ط��ور ح��رك��ة أهل
احلديث السلفية في القرن الثاني عشر ،وجهود
الشاه ولي الله الدهلوي في إحياء السنة.
الفصل الرابع :الدعوة السلفية في القرن
الثالث عشر قبل االستعمار.
وفيه ع��رض الباحث ل��دور اإلم��ام السيد أحمد
ب��ن ع��رف��ان ،وال �ش��اه إس�م��اع�ي��ل ال�ش�ه�ي��د ،وبني
أثرهما في مقاومة االنحرافات التي تسربت إلى
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الباب الثاني :االنحراف الديني ،سببه
وأثره.
جعله الباحث للحديث عن االن�ح��راف الديني،
وعن أسبابه وآث��اره في حياة املسلمني ،وقسمه
إلى متهيد وثالثة أبواب.
الفصل األول :أنواع االنحراف الديني.
حتدث فيه الباحث عن أهم االنحرافات الدينية،
مع بيان أثرها في العقائد ،واملباحث األساسية
ف��ي ه��ذا البحث ه��ي وح��دة ال��وج��ود ،واحللول،
وال �ت��أوي��ل ،واالس�ت�غ��اث��ة ،واالس�ت�ع��ان��ة بغير الله،
وس�م��اع امل��وت��ى ،وال�ع�ل��م بالغيب ،واحل��دي��ث عن
بشرية الرسول[.
الفصل الثاني :الطوائف املنحرفة.
في هذا الفصل عرض الباحث لعدد من الطوائف
املنحرفة ،مثل املتصوفة ،والباطنية ،وأذنابها...
والبريلوية (املبتدعة).
وف��ي أثناء حديثه عن الصوفية وتأثيرهم في
املجتمع الهندي ،فرق الباحث بني الصوفية غير
املنحرفة ،والصوفية املنحرفة ،وبني أن الصوفية
غير املنحرفة كان لها جهد كبير في نشر اإلسالم
في األوساط الهندية-خالفا للصوفية املنحرفة-
كما بذلوا جهدا في محاربة الفساد في البالد،
وتكوين املجتمع اإلسالمي الهندي الصالح ،الذي
استطاع أن يعيش سبعة قرون في وسط الوثنية
البرهمية ،وامللوكية املستبدة.
الفصل الثالث :االنحرافات احلديثة.
ذكر فيه الباحث االنحرافات احلديثة ،وأثرها
على املسلمني عامة ،فتحدث عن حركة السيد
أح�م��د خ��ان وأث��ره��ا ،وال �ق��ادي��ان �ي��ة ،ك�م��ا ناقش
مسألة االن �ح��راف ف��ي األخ�ل�اق وال��ع��ادات في
أوس��اط املسلمني عامة ،كعادات ال��زواج ،وعدم
زواج األرملة ،ومنع زواج بنت العم والعمة ،وعدم
أك��ل حل��م ال�ب�ق��ر ،وم�ن��ع اخل�ت��ان وإب��اح��ة البغاء،
وامليسر.
الباب الثالث :دور الدعوة السلفية في
مقاومة البدع.
خصص الباحث هذا الباب لذكر جهود السلفيني
في مقاومة البدع واالنحرافات وردهم ،وتضمن
هذا الباب خمسة فصول:
الفصل األول :تعريف باحلركة السلفية.
في ه��ذا الفصل ع � َّرف الباحث مبعنى العقيدة
عند السلف الصالح ،ثم عرض ألهم مزايا هذه

املسلمني ،وما كان لهما من جهود في إحياء السنة
ونشر العقيدة الصحيحة ،وبث الوعي اإلسالمي
في املجتمع.
الفصل اخلامس :وقفة تأمل مع هذه
الدعوة.
تناول الباحث هذا الفصل من خالل مبحثني:
األول :سيرة الدعوة :وبني فيه أنه حصلت في
الهند نهضة دينية جديدة مستقلة معتدلة سائرة
على طريق الشريعة املستقيمة ،اخترقت السهول
واس�ت�ق��رت ف��ي كهوفها ،وشعابها وتغلغلت في
مغاراتها وأوردتها تدعو إلى االعتصام بالكتاب
والسنة.
الثاني :املخالفون لهذه النهضة :ذكر الباحث في
هذه اجلزئية أن املخالفني لهذه الدعوة ثالث فرق
هم -1 :الروافض -2 .دعاة البدعة والقبوريون.
 -3املتعصبون األحناف.
الباب الرابع :الدعوة السلفية في عصر
االستعمار.
حتدث فيه الباحث عن الدعوة السلفية في عصر
االستعمار وبعدها ،وذلك من خالل متهيد وثالثة
فصول ،وفي التمهيد عرض للكيفية التي دخل
بها االستعمار في ب�لاد الهند ،وتشددهم على
املسلمني.
الفصل األول :الفرق الضالة.
خصص الباحث هذا الفصل للحديث عن النحل
الضالة ،وموقف السلفيني منهم ،وه��ذه النحل
هي القاديانية ،والنصرانية ،والهندوسية.
ال�ف�ص��ل ال �ث��ان��ي :احل��رك��ة العلمية م��ع مواصلة
الدعوة واجلهاد .في هذا الفصل عرض الباحث
ألسماء بعض الوجهاء الذين بذلوا جهدهم في
تنشيط احلركة العلمية في مجاالت :التدريس،
وال �ت��أل �ي��ف ،وال �ص �ح��ف واجل ��رائ ��د..ث ��م حتدث
ع��ن جمعية أه��ل احل��دي��ث(احل��رك��ة السلفية)،
ومؤمترات أهل احلديث....ثم ختم هذا الفصل
باحلديث ع��ن أه��م اإلجن� ��ازات ال�ت��ي ق��ام��ت بها
جمعية أهل احلديث.
الفصل الثالث :حركة أهل احلديث كما
يراها أعالم العلماء.
في هذا الفصل عرض الباحث جلملة من اآلراء
ألكابر العلماء حول الدعوة السلفية في الهند،
منهم العالمة سيد سليمان ال�ن��دوي ،والعالمة
مسعود عالم ال�ن��دوي ،والعالمة مناظر أحسن
كيالني ،وإمام الهند أبو الكالم آزاد.

31

؟؟؟؟؟؟

اقتحام املقار السيادية في العالم العربي
يفتح امللف الساخن؟!

هل عادت الفوضى الخالقة لتطل
برأسها على المنطقة؟
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ً
مقبوال في بعض البلدان العربية التي
إذا كان اقتحام مقر األجهزة األمنية أو املقرات السيادية
حولت حكومتها املتعاقبة وأنظمتها احلاكمة حياة شعوبها إلى جحيم ونشرت عبر سياسات استمرت
لعقود الفقر واجلهل واملرض بني شعوبها معتمدة على ممارساتها القعمية ،وسياساتها الديكتاتورية،
ً
وتفصيال في عدد من البلدان ،وفي مقدمتها
جدا بل غير مقبول جملة
فإن هذا األمر يبدو
غريبا ً
ً
الكويت التي انفردت دون سواها من البلدان العربية بتجربة يحتذى بها ،حيث أدى البرملان الذي
حاول بعضهم اقتحامه وإتالف محتوياته والعبث باملمتلكات العامة مهمة تعزيز املشاركة السياسية
في املجتمع الكويتي.
وال ميكن في ه��ذا السياق احلديث عن سمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر
أن اقتحام البرملان الكويتي قد عد يو ًما الصباح وال سيما إن احلكومة الكويتية
أسود في تاريخ الدميقراطية كما وصفه لم مت��ارس ط��وال تاريخ الكويت احلديث

قم ًعا ضد شعبها ،بل إن البرملان العريق
ودواوين املواطنني كانت توفر أدوات للرأي
وال��رأي اآلخ��ر ولم تقابل السلطات هذا

األمر بأي نوع من القمع ،بل عززت من
دور هذا البرملان الذي أسهم في االرتفاع
باملمارسة الشورية في البالد.
ورغم الغضب احلكومي الشديد من قيام
مجموعة من النواب واملواطنني باقتحام
البرملان إال أنها تعاملت مع احلدث بتعقل
وح �ك �م��ة ح �ي��ث ل��م ت�ل�ج��أ إل ��ى إج� ��راءات
استثنائية واك �ت �ف��ت ب��إح��ال��ة املقتحمني
للبرملان للقضاء؛ رغبة في عدم اخلروج
بالقضية من مسارها القانوني الطبيعي
إلى مسار استثنائي.
رفاهية ومنو
ول �ع��ل م��ا ي��زي��د االس �ت �غ��راب أن الكويت
مستقرة اقتصاد ًيا منذ س�ن��وات وتقدم
دعما وخدمات ملواطنيها وتؤمن دخوالً
ع��ادل��ة ح��ول��ت امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي لواحد
من أكثر املواطنني العرب دخ� ًلا ،بل إن
سياساتها ت��راع��ي ب�ين حقوق املواطنني
حال ًيا وتأمني حق األجيال القادمة لتعيش
في مستوى األجيال احلالية نفسها.
بل إنها ـ أي السلطات الكويتية ـ لم تنتهج
النهج القمعي ال��ذي تبنته نظيراتها في
بلدان عربية عديدة ،بل لم تتعامل بعنف
م��ع املقتحمني وت��رك��ت األم ��ر للمعاجلة
القانونية حتى يتم محاسبة من ارتكبوا هذه
التجاوزات وحاولوا املساس بأحد مقرات
السيادة ،في وقت لم تغلق احلكومة باب
احلوار بل أعلنت استعدادها لالنخراط
في احلوار حلل أي مشكلة.
بل إن ه��ذا التصعيد لم يجبر احلكومة
الكويتية على تبني إج ��راءات تصعيدية
فمثل ه��ذه اخل�ط��وات اخلاطئة لم تدفع
سمو أمير البالد مث ً
ال إلى حل البرملان
حال غير دستورياً أو أي إجراءات تتنافى
مع تقاليد الكويت الراسخة.

سيادة البالد
إن س �م��و األم� �ي ��ر حرص
خ�ل�ال ب �ي��ان رس �م��ي على
إب��داء احل��رص على سيادة
الدولة بالتأكيد على أنه لن
يقيل احلكومة ولن يسحب الثقة
من رئيس الوزراء حتى لو كانت له
حتفظات على أدائه «فسيادة الدولة
محفوظة ولن نقبل إمالءات أو محاولة
لفرض وجهة نظر معينة على الدولة».
وال شك أن اقتحام ه��ذا املبنى املهم لم
تقف تداعياته عند ه��ذا احل��د ،ب��ل إن
بعض األطراف استغلته إلشعال فتنة بني
الكويت وبعض بلدان اخلليج ،وهو األمر
ال��ذي نفته الكويت والعواصم اخلليجية
جملة وتفصي ً
ال.
فوضى خالقة
وإذا تركنا ال�ك��وي��ت فلن جن��د األوضاع
أف�ض��ل ح ��االً ف��ي م�ص��ر ،ح�ي��ث اشتعلت
فتنة بعد قيام الشرطة في مصر بفض
اعتصام لضحايا ثورة  25يناير في أحد
البقاع مبيدان التحرير وهو اإلجراء الذي
أغضب ذوي الضحايا والشهداء ،بل إن
األم ��ر انقلب إل��ى م��ذاب��ح راح ضحيتها
أكثر من  35قتي ً
ال حتى ساعة إعداد هذا
التقرير ،وهي أحداث تفتح الباب واس ًعا
أم ��ام ف��وض��ى عانتها أق �ط��ار عربية في
الفترة األخيرة وكأنها تعيد كتابة التاريخ
وتعيد إنتاج تصريحات وزي��رة اخلارجية
األمريكية السابقة كونداليزا رايس التي

حتدثت
ع��ن فوضى
خ�ل�اق��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وه� ��ي الفوضى
التي متكن أع��داء األم��ة من إع��ادة رسم
خريطتها واالنقالب على أنظمة وطنية
ومنها أنظمة ل��م ترتكب أي أخ�ط��اء بل
بذلت الغالي والنفيس من أجل مصالح
مواطنيها ،وعملت على ضمان رفاهيتهم
وكفلت لهم كل سبل الراحة والرفاهية.
أحداث متكررة
واخلطير ف��ي األم��ر أن ظ��واه��ر اقتحام
م �ق��رات س �ي��ادي��ة ف��ي ب �ل��دان ع��رب�ي��ة قد
ت �ك��ررت خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة دون أن
جتد هبة كبيرة من العلماء واملرجعيات
الدينية في املنطقة لدرجة أن الكثيرين
لم يركزوا على األحداث بل حاول بعضهم
غض الطرف عنها والتعامل معها كتطور
عادي في املنطقة خالل األشهر األخيرة،
رغم أنها تفتح الباب أم��ام فنت ومساس
خروجا على ولي أمر
بهيبة الدولة ،وتعد
ً

>ـ اقتحام البرملان الكويتي غير مسوغ واحلوار مفتاح
حلل أي أزمات > معاجلة احلكومة الكويتية لألزمة
بإحالة املقتحمني للقضاء سدت أبواب الفتنة
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>ـ عرابو الفتنة يحاولون استغالل التطورات العربية
لتنفيذ مخططات مشبوهة > املواجهات الدامية في
مصر تستوجب حتكيم لغة العقل والبعد عن املواجهة
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> متسك سمو األمير
بسيادة البالد ورفضه
إقالة رئيس الوزراء
أفشال املساعي لضرب
استقرار البالد
> العلماء يرفضون تهديد
السيادة ويطالبون بتطبيق
حد احلرابة على ترويع اآلمنني
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شرعي ،بل إنها تتماهى مع مخططات
قوية معادية للعالم العربي واإلسالمي
ترغب في تنفيذ أجندتها الساعية للسطو
على ث��روات املنطقة وإض�ع��اف أنظمتها
والعمل على فرض عمالء لهم في املنطقة
يبيحون لهم ما كان يرفضه اآلخر.
فاملساس بهيبة الدولة وضرب االستقرار
داخ��ل دول�ن��ا ي�ح� ّول عبر ه��ذه العمليات
شرعا وقانو ًنا إلى عنوان رئيس
املرفوضة
ً
في مجمل األحداث التي شهدتها املنطقة
منذ أشهر عدة وهو مخطط حتركه قوى
خارجية ت�ب��ذل الغالي والنفيس وتؤمن
الدعم جلماعات فوضوية تبغي تكريس
الفتنة وتذهب باملنطقة إلى النفق املظلم.
الفتنة نائمة
وال ينبغي هنا جتاهل التداعيات السلبية
خصوصا أن مرورها
ملثل هذه احل��وادث
ً
م��رور ال �ك��رام ق��د ي�ق��ودن��ا إل��ى انزالقات
تضرب االستقرار في املنطقة في مقتل،
وه��و أم��ر ي �ع��ده ال�ش�ي��خ ي��وس��ف البدري
�وع��ا من
ال��داع �ي��ة اإلس�لام��ي امل �ع��روف ن� ً
اإلفساد في األرض ينبغي الضرب على
ي��د م��ن يقترفونه ،ويطبق ح��د احلرابة
عليهم ،معتب ًرا أن ه��ذا األم ��ر يتورط
فيه في األغلب األعم أناس على صالت
بأجهزة استخبارات خارجية يضمرون
العداوة والبغضاء لألمة.
ولفت إلى ضرورة أن يهب العلماء للتحذير
من هذا اخلطر ويحذروا األمة من مخاطر

ه��ذه الفنت
ال � �ت� ��ي تهدد
األخ� �ض ��ر واليابس
ف��ي املنطقة ،مطال ًبا بضرورة
تطبيق حد احلرابة على كل من يحاولون
املساس بأمن األم��ة واستقرارها ،الفتًا
إل��ى وج ��ود مخاطر ملثل ه��ذه األحداث
كونها تتيح للخارجني على القانون شرعية
إجرامهم مادامت النخب تتورط في هذا
األمر.
وأب ��دى ال �ب��دري ضيقه م��ن دع��اة الفتنة
وإت��اح��ة الفرصة أمامهم لبث سمومهم
أم�� ��ام اجل��م��ي��ع حت���ت ذري� �ع���ة اخل�ل�اف
السياسي ،متسائ ً
ال :هل يحل اخلالف
السياسي عبر البلطجية وترويع اآلمنني
وإتالف املرافق العامة؟!
وأنحى البدري بالالئمة على غياب إقامة
دين الله ونصرة سنة رسول الله [ عن
أج�ن��دة دع��اة الفتنة ،متسائ ً
ال :مل��اذا لم
نشهد هبة حني تستباح حرمات اإلسالم
ولم جند جماعة تشدد على ضرورة تطبيق

> الكويت قدمت
جتربة رائدة في عاملنا
العربي واستغالل
األزمة لضرب عالقاتها
بأشقائها لعب بالنار

شرع
ال � � �ل� � ��ه
رغم خلفيتها
اإلسالمية؟! وهذا ما
يقدم دلي ً
ال على وجود أيد أجنبية تعبث
في جسد األمة وتقود عبر عمالء لها ما
يطلق عليه الربيع العربي.
طرق ملتوية
وف��ي السياق ذات��ه ي��رى د .محمد إمام
أستاذ السياسة الشرعية بجامعة األزهر
أن اإلس�ل�ام وض��ع ق��واع��د حل��ل اخلالف
ال �س �ي��اس��ي ع �ب��ر احل � ��وار ل��ط��رح جميع
وجهات النظر والبحث عن تسوية تضمن
ح�ل��والً وسطا ألي أزم ��ات ،والسيما إذا
كانت األزمة ذات طابع سياسي.
وأش��ار إلى أن استخدام العنف لتحقيق
شرعا،
أج�ن��دة سياسية أم��ر منهي عنه
ً
والسيما إذا ك��ان هناك برملان يستطيع
فيه كل ط��رف أن يعبر عن وجهة نظره
دون تثريب فلم اللجوء لطرق ملتوية وغير
قانونية لتحقيق أجندات سياسية؟!
غير أن د .إم��ام أرج��ع األم��ر إل��ى غياب
االهتمام بالقضايا الشرعية في األحداث
األخيرة بالتأكيد على أن مناخ احلريات
ه��و حجر ال��زاوي��ة ف��ي ن�ص��رة ش��رع الله
ومادامت احلرية حتققت عبر ضوابطها
الشرعية فستعود نصرة شرع الله لواجهة
األح� ��داث ش��اء م��ن ش��اء وأب ��ى م��ن أبى،
مشي ًرا إلى أن هذه العودة قريبة.

كتبه /أمين عبد الرحيم

احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،أما بعد:
{واتْ ُل َع َل ْي ِه ْم
قصة ولدي آدم عبرة للمعتبرين :فقد قال الله تعالىَ :
آد َم ِبالحْ َ ِّق ِإذْ َق َّر َبا ُق ْر َبا ًنا َف ُتقُ ِّب َل ِم ْن َأ َح ِد ِه َما َو َل ْم ُي َتقَ َّبلْ ِم َن
َن َب َأ ْابنَ ْي َ
ال َ
أل ْق ُت َلنَّ َك َق َ
اآلخ ِر َق َ
ال ِإ مَّ َ
َ
نا َي َتقَ َّب ُل ال َّل ُه ِم َن المْ ُ تَّ ِقنيَ } (املائدة،)27:
قال ابن دينار -رحمه الله« :-اخلوف على العمل أال ُيتقبل أشد من
العمل» لطائف املعارف .223
إن اإلنسان يزرع ليحصد ،ويبذر ليجني الثمرة،
وي�ع��د ال�ط�ع��ام ل�ي��أك��ل ،وال�ط��ال��ب ي��ذاك��ر لينجح،
والعامل يكد ويتعب ليكسب آخر الشهر ما ينفق
به على أهله ،والصائم يصوم ليفرح م��رة عند
فطره ،وأخ��رى عند لقاء رب��ه ،وأن��ت أيها املسلم
تصلِّي ،وتز ِّكي ،وتصوم ،وتعبد ربك ،وترجو من
الله القبول.
وه ��ذا اب��ن آدم ينقم ع�ل��ى أخ �ي��ه أن ت�ق� َّب��ل الله
تعالى -قربان أخيه ،ولم يتقبل قربانه ،ففصلاألخ القضية فقال{ :إ مَّ َ
ِنا يَتَ َق َّب ُل اللَّ ُه مِ َن المْ ُتَّقِ نيَ}،
تيت من قبل نفسك ،أصلِح
ما ذنبي أن��ا؟! إمنا أ ُ َ
سريرتك ،وح ِّقق التقوى؛ يتقبل الله منك.
ذكروا عن عامر بن عبد الله العنبري أنه بكى حني
حضرته الوفاة ،فقيل له« :ما يبكيك؟ فقد كنت
وكنت ،»...فقال« :يبكيني أني أسمع الله يقول:

{إ مَّ َ
ِن��ا يَتَ َق َّب ُل اللَّ ُه مِ َن المْ ُتَّقِ نيَ}» تفسير الطبري
« ،»589/74روح املعاني «.»588/4
وق��ال أب��و ال� ��درداء ]« :ألن أستيقن أن الله
إلي من الدنيا
قد تقبل مني صالة واحدة أحب َّ
وم��ا فيها ،إن الله يقول :مَّ َ
{إن��ا يَتَ َق َّب ُل اللَّ ُه مِ َن
المْ ُتَّقِ نيَ}».
قبول األعمال مطلب األنبياء والصاحلني:
ل��م يغفل األن �ب �ي��اء وال �ص��احل��ون ال �غ��رض الذي
يؤملون م��ن تقربهم إل��ى ربهم -ت�ب��ارك وتعالى؛
فتراهم يعملون الطاعات ،ويبتهلون إلى الرحمن
في قبولها.
ه��ذه ام ��رأة ع �م��ران ت�ن��ذر ول�ي��ده��ا لله -تعالى-
وتدفع بفلذة كبدها وقرة عينها ،ومناها أن يتقبل
الله منها ،قال الله تعالىِ { :إ ْذ َقالَ ِت ا ْم َرأَةُ عِ ْم َرا َن
َر ِّب ِإ ِّني نَ َذ ْر ُت لَ َك َما فِ ي بَ ْطنِي ُم َح َّر ًرا َفتَ َق َّب ْل مِ نِّي

السمِ ي ُع الْ َعلِي ُم} (آل عمران.)35:
ِإ َّن َك أَنْ َت َّ
وهذا إبراهيم -عليه السالم -وولده إسماعيل
يرفعان ب�ن��اء البيت احل ��رام ،وي��ؤس�س��ان قواعد
العبادة والطاعة لله -تعالى -التي ت��دوم مبرور
األي ��ام ،ويبتهالن إل��ى ال�ل��ه ف��ي ال��دع��اء يرجوان
القبول ،ق��ال الله تعالىَ { :و ِإ ْذ يَ � ْر َف � ُع ِإبْ َراهِ ي ُم
ِس َماعِ ي ُل َر َّبنَا تَ َق َّب ْل مِ نَّا ِإ َّن َك
الْ َق َواعِ َد مِ َن الْ َبيْ ِت َوإ ْ
السمِ ي ُع الْ َعلِي ُم} (البقرة.)127:
أَنْ َت َّ
قرأ وهيب بن الورد هذه اآليةَ { :و ِإ ْذ يَ ْر َف ُع ِإبْ َراهِ ي ُم
ِس َماعِ ي ُل َر َّبنَا تَ َق َّب ْل مِ نَّا ِإ َّن َك
الْ َق َواعِ َد مِ َن الْ َبيْ ِت َوإ ْ
السمِ ي ُع الْ َعلِي ُم} ،ثم بكى وأخ��ذ يقول« :يا
أَنْ� َ
�ت َّ
خليل الرحمن ،ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت
ُمشفق أال يتقبل منك» تفسير ابن كثير .175/1
وأما الصاحلون فقد حكى الله عنهم فقال{ :إِنَّ
ا َّلذِ ي َن ُه ْم مِ ْن خَ ْش َيةِ َر ِّبهِ ْم ُم ْشفِ قُو َن َوا َّلذِ ي َن ُه ْم
بِآيَ ِ
ات َر ِّبهِ ْم يُؤْمِ نُو َن َوا َّلذِ ي َن ُه ْم ِب َر ِّبهِ ْم ال يُ ْشرِ ُكو َن
َ
َوا َّلذِ ي َن يُ ْؤتُو َن َما آتَ ْوا َو ُقلُوبُ ُه ْم َو ِجل َ ٌة أ َّن ُه ْم ِإلَى َر ِّبهِ ْم
اج ُعو َن أُولَئ َ
ِك يُ َسارِ ُعو َن فِ ي خْ َ
اليْ َر ِ
ات َو ُه ْم لَ َها
َر ِ
َسا ِبقُونَ} (املؤمنون.)61-57:
ْ
ُ
ع��ن عائشة -رض ��ي ال�ل��ه عنها -ق��ال��ت :قل ُت:
«يَا َر ُسو َل اللَّهِ َ { ،وا َّلذِ ي َن يُ ْؤتُو َن َما آتَ ْوا َو ُقلُوبُ ُه ْم
َو ِجل َ ٌة} ،أَ ُه َو ال َّر ُج ُل ا َّلذِ ي يَ ْزنِي َويَ ْسرِ ُق َويَ ْش َر ُب
خْ َ
ال� ْم� َر؟»َ ،ق��ا َل« :ال يَا ِبن َْت أَ ِب��ي بَ ْك ٍر -أَ ْو يَا ِبن َْت
صلِّي،
ِّ
صو ُم َويَت ََص َّد ُق َويُ َ
الصدِّيقِ َ -ولَكِ َّن ُه ال َّر ُج ُل يَ ُ
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�إميانيات
عن ابن عبا�س -ر�ضي اللـه
نورا
عنهما -قال�« :إن للح�سنة ً
يف القلب ،و�ضياء يف الوجه،
و�سعة يف الرزق ،وقوة يف
البدن ،وحمبة يف قلوب اخللق،
و�إن لل�سيئة ظلمة يف القلب،
و�سوا ًدا يف الوجه ،و�ضيق ًـا
يف الرزق ،و�ضعف ًـا يف البدن،
ً
وبغ�ضا يف قلوب اخللق».

الفرق ��ان  3 - 656محــ ��رم 1433ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/11/28 -م

َو ُه� َو يَخَ ُ
اف أالَ يُتَ َق َّب َل مِ نْهُ» (رواه الترمذي وابن
ماجه ،وصححه األلباني).
ثمرات القبول:
وقد يقول إنسان :إمنا تظهر ثمرة قبول األعمال
الصاحلة في اآلخ��رة كما ق��ال{ :أُولَ � ِئ� َ
�ك ا َّلذِ ي َن
نَتَ َق َّب ُل َعنْ ُه ْم أَ ْح َس َن َما َعمِ لُوا َونَت ََجا َو ُز َع ْن َس ِّيئَاتِهِ ْم
�اب جْ َ
�ص � ْدقِ ا َّل ��ذِ ي َكانُوا
ص� َ�ح� ِ
ال � َّن��ةِ َو ْع�� َد ال� ِّ
فِ ��ي أَ ْ
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وع ُدونَ} (األحقاف ،)16:فهل نستشعر ثمرات
يُ َ
القبول هذه في الدنيا؟
واجل ��واب :نعم ،هناك ث�م��رات كثيرة ميكن أن
ندركها ،من ذلك:
 -1البركة والنماء:
ملا نذرت امرأة عمران ما في بطنها لله ،و َدعت
الله أن يتقبل منها؛ جاء اجلواب من الله تعالى:
{ َفتَ َق َّبل َ َها َر ُّب َها ِب َقبُ ٍول َح َس ٍن َوأَنْ َبتَ َها نَ َباتًا َح َسنًا}
(آل عمران ،)37:قال املهامييِ {« :ب َقبُ ٍول َح َس ٍن}:
بجعلها ف��وق كثير من األول �ي��اءَ { ،وأَنْ� َب�تَ� َه��ا نَ َباتًا
َح َسنًا} :بجعل ذريتها من كبار األنبياء» تفسير
القاسمي .312/2
َ
وعن ابن عباس -رضي الله عنهماَ {« :-وأنْ َبتَ َها
نَ َباتًا َح َسنًا} أي :ر َّباها تربية حسنة في عبادة
وطاعة لربها» ،وفي رواية عنه« :أنه سوى َخْ لقها،
يشب غيرها في عام» روح
تشب في يوم ما ُّ
فكانت ُّ
املعاني .79/3
ق��ال ال �ل��ه ت�ع��ال��ى{ :يمَ ْ � َ�ح� � ُق ال �لَّ � ُه ال�� ِّربَ��ا َويُ ْربِي
�ص � َد َق� ِ
�ات} (ال��ب��ق��رة ،)276:وع��ن أب��ي هريرة
ال� َّ
] قال :قال رسول الله [َ « :م ْن ت ََص َّد َق ِب َع ْدلِ

ت َرةٍ مِ ْن َك ْس ٍب َط ِّي ٍب َ -والَ يَ ْق َب ُل اللَّ ُه ِإ َّال َّ
مَ ْ
الط ِّي َب-
َ
ُ
ِص ِ
اح ِبهِ ك َما
َوإِنَّ اللَّ َه يَتَ َق َّبل ُ َها ِب َيمِ ينِهِ  ،ث َّم يُ َر ِّبي َها ل َ
يُ َر ّبي أَ َح ُد ُك ْم َفل ُ َّوهُ َحتَّى تَ ُكو َن مِ ثْ َل جْ َ
ال َبلِ » (متفق
عليه).
والفل ُّو :وهو املُهر؛ ألنه يُفلَى أي يُ َ
فطم ،وضرب به
املثل؛ ألنه يزيد زيادة بينة ،وأحوج ما يكون النتاج
إلى التربية إذا كان فطي ًما ،فإذا أحسن العناية به
انتهى إلى حد الكمال «فتح الباري».
 -2احلفظ والرعاية:
فالذي تو َّلى حفظ مرمي هو الله تعالى؛ بأنه اختار
زك��ري��ا -عليه ال �س�لام -لكفالتها ،ف�ق��ال تعالى:
{ َو َك َّفل َ َها َز َكرِ َّيا} (آل عمران.)37:
 -3صحبة الصاحلني واألخيار:
«كما اختار الله -عز وجل -زكريا -عليه السالم-
يصحب مرمي -عليها السالم -يعلمها ويؤدبها»؛
قال تعالىَ { :و َك َّفل َ َها َز َكرِ َّيا}.
قال ابن كثير -رحمه الله« :-وقرنها بالصاحلني
من عباده تتعلم منهم العلم واخلير والدين؛ فلهذا
قالَ { :و َك َّفل َ َها َز َكرِ َّيا}» تفسير ابن كثير .260/1
ووهب الله ملرمي عيسى -عليهما السالم ،فأيده
الله -تعالى -بجبريل يحوطه ويحفظه ويرعاه،
يسى ابْ� َن َم � ْريمَ َ الْ َب ِّين ِ
َات
فقال تعالىَ { :وآتَيْنَا عِ َ
وح الْ ُق ُد ِس} (البقرة.)87:
َوأَ َّي ْدنَاهُ ِب ُر ِ
ارتياحا ملجالسة الصاحلني ،ومحبة
فإذا وجدت
ً
ً
لسماع نصائحهم ،وميال إليهم؛ فتلك ثمرة من
ثمرات قبول الطاعات ،وبشرى من بشائر القبول

تـُزف إليك.

 -4القبول في األرض:
فتراه محبو ًبا مألوفـًا ،قال الله تعالى{ :إِنَّ ا َّلذِ ي َن
الصالحِ َ ِ
ات َس َي ْج َع ُل لَ ُه ُم ال َّر ْح َم ُن
آ َمنُوا َو َعمِ لُوا َّ
ُو ًّدا} (م��رمي ،)96:وفي احلديثِ « :إ َذا أَ َح� َّ�ب اللَّ ُه
الْ َعبْ َد نَا َدى ِجبْرِ ي َل“ :إِنَّ اللَّ َه يُ ِح ُّب ُف َ
ال ًنا َف َأ ْح ِببْهُ”،
الس َماءِ :
َفيُ ِح ُّب ُه ِجبْرِ ي ُلَ ،فيُنَادِ ي ِجبْرِ ي ُل فِ ي أَ ْهلِ َّ
“إِنَّ اللَّ َه يُ ِح ُّب ُف َ
الس َماءِ ،
ال ًنا َف َأ ِح ُّبوهُ”َ ،فيُ ِح ُّب ُه أَ ْه ُل َّ
ثُ َّم يُ َ
وض ُع لَ ُه الْ َقبُو ُل فِ ي األَ ْر ِض» (متفق عليه).
فرح املقبولني:
ما أجمل هذه اللحظة التي يطرق سمعك فيها
أنك من املقبولني الفائزين ...قد قبلت صالتك،
وصيامك ،وقيامك ،وحجك ،وعباداتك ،إن فرحة
اإلنسان عندها ال حُت ُّد بحدٍّ  ،وال تٌقدر بقدر.
هذا الصحابي اجلليل كعب بن مالك -رضي الله
عنه -كما في الصحيحني ،تخلف عن رسول الله
[ في غزوة تبوك ،ثم ندم على ذلك ،وملا رجع
النبي [ من غزوته عزم كعب على أن يَص ُدق
النبي
رسول الله [ ،وال يخادع أو ينافق؛ فأتى
َّ
[ ،فأقر بني يديه أنه تخلف عن الغزو وليس لديه
ص َدقََ ،ف ُق ْم
عذر يعتذر به ،فقال[« :أَ َّما َه َذا َف َق ْد َ
َحتَّى يَق ِْض َى اللَّ ُه فِ َ
يك» ،ثم أرجأ النبي [ أمره
مع صاحبني له فعال مثل ما فعله؛ حتى ضاقت
عليهم األرض مبا رحبت ،وضاقت عليهم أنفسهم،
كما قال الله تعالىَ { :و َعلَى ال َّثالثَةِ ا َّلذِ ي َن خُ لِّفُوا
ض بمِ َ ا َر ُح َب ْت َو َ
َحتَّى ِإ َذا َ
ضا َق ْت
ضا َق ْت َعلَيْهِ ُم األَ ْر ُ
َعلَيْهِ ْم أَنْف ُُس ُه ْم َو َظنُّوا أَ ْن ال َمل ْ َج َأ مِ َن اللَّهِ إِال ِإليْهَِ

ما �أجمل هذه اللحظة التي
يطرق �سمعك فيها �أنك
من املقبولني الفائزين...
قد قبلت �صالتك،
و�صيامك ،وقيامك،
وحجك ،وعباداتك
للحسنة نو ًرا في القلب ،وضياء في الوجه ،وسعة
ف��ي ال ��رزق ،وق��وة ف��ي ال �ب��دن ،ومحبة ف��ي قلوب
اخللق ،وإن للسيئة ظلمة في القلب ،وسوا ًدا في
ال��وج��ه ،وضيقـًا في ال��رزق ،وضعفـًا في البدن،
ً
وبغضا في قلوب اخللق».
 -3نور القلب والبصيرة:
كما قيل« :من كثرت صالته بالليل حسن وجهه
بالنهار» ،وق��ال ابن عباس -رض��ي الله عنهما:-
ً
بياضا في الوجه ،ونو ًرا في القلب،
«إن للحسنة
وسعة في ال��رزق ،ومحبة في قلوب اخللق» ،قال
الله تعالىَ { :و َم ْن لَ ْم يَ ْج َعلِ اللَّ ُه لَ ُه نُو ًرا َف َما لَ ُه مِ ْن
نُورٍ } (النور.)40:
 -4الرؤيا الصاحلة يبشر الله بها عبده
املؤمن:
ات،
وفي احلديث« :لَ ْم يَبْ َق مِ َن ال ُّنبُ َّو ِة ِإ َّال المْ ُ َب ِّش َر ُ
الصالحِ َ ُة» (رواه
َقالُواَ :و َما المْ ُ َب ِّش َر ُ
ات؟ َقا َل :ال ُّر ْؤيَا َّ
َ
اها
الصالحِ ُة يَ َر َ
البخاري) ،وفي رواي��ة« :ال� ُّر ْؤيَ��ا َّ
ال � َّر ُج � ُل أَ ْو تُ � َرى لَ �هُ» (رواه الطبراني ،وصححه
األلباني).
صرِ بْنِ عِ ْم َرا َن
وروى البخاري عن أبي َج ْم َرةَ نَ ْ
الض َبعِ ى َقا َل :مَ َ
اسَ ،ف َس َألْ ُت ابْ َن
ُّ
ت َّت ْع ُت َفنَ َهانِي نَ ٌ
اس -رضي الله عنهماَ -ف َأ َم َرنِيَ ،ف َرأَيْ ُت فِ ي
َع َّب ٍ
َ
ً
�ام َك �أنَّ َر ُج�لا يَ� ُق��و ُل ِل��يَ :ح� ٌّ�ج َم �بْ� ُرو ٌر َو ُع ْم َرةٌ
المْ َ�نَ� ِ
َ
َ
َ
َ
اس َفقَالُ :س َّنة ال َّنب ِِّي [
ُمتَ َق َّبل ٌةَ ،فأخْ َب ْر ُت ابْ َن َع َّب ٍ
َ
َ
َ
َفقَا َل لِي :أَقِ ْم عِ نْدِ يَ ،ف َأ ْج َعل لك َس ْه ًما مِ ْن َمالِي،
َقا َل ُش ْع َب ُةَ :ف ُقل ْ ُتِ :ل َم؟ َفقَا َل :لِل ُّر ْؤيَا ا َّلتِي َرأَيْ ُت.
وفي رواي��ة النضر :فقال« :اللَّ ُه أَ ْك� َب� ُرُ ،س َّن ُة أَبِي
الْق ِ
َاس ِم» فتح الباري.503/3
وع��ن أب��ي ه��ري��رة ] أن رس��ول الله [ قال:
ِص َد َقتِهِ
ِص َد َق ٍة ،فَخَ َر َج ب َ
« َق��ا َل َر ُج� ٌل :ألَت ََص َّد َق َّن ب َ
َف َو َ
ص َب ُحوا يَت ََح َّدثُونَ:
ض َع َها فِ ��ي يَ��دِ َس ��ارِ ٍقَ ،ف َأ ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
لحْ
َ
َ
َ
�ص� ِّدق َعلى َس ��ارِ ٍق ،ف�ق��ال« :الل ُه َّم ل��ك ا ْم ُد،
تُ� ُ
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اب ال َّر ِحي ُم}
ثُ َّم ت َ
َاب َعلَيْهِ ْم ِل َيتُوبُوا إِنَّ اللَّ َه ُه َو ال َّت َّو ُ
(التوبة ،)118:وإذا بالصحابة -رضي الله عنهم-
يسمعون هذه اآليات ،فيسرعون إلى كعب فمنهم
فرحا ،ومنهم من
من يسعى ،ومنهم من يركض ً
يرفع صوته يريد أن يزف بشرى القبول إلى كعب
توجه كعب إلى النبي [ إذا به يسوق
] ،وملا َّ
إليه البشرى فيقول« :أَبْ ِش ْر ِبخَ يْرِ يَ ْو ٍم َم َّر َعلَيْ َك
فرحا
ُمنْ ُذ َولَ َدت َْك أ ُ ُّم َك» ،وإذا بكعب يتهلل وجهه ً
بالقبول فيقول« :يا رسول الله [ ،أَمِ ن عندك أم
من عند الله؟» ،قال« :ال ،بَ ْل مِ ْن عِ نْدِ اللَّهِ » ،وطفق
الصحابة يهنئون كع ًبا بتوبة الله عليه.
فإذا كانت هذه فرحة التائب بقبول توبته؛ فما
أدراك ما فرحة الطائع بقبول طاعته...؟!
وما أدراك ما فرحة الصائم بقبول صومه...؟!
وم ��ا أدراك م��ا ف��رح��ة ال �ق��ائ��م ب �ق �ب��ول صالته
وقيامه؟!
اللهم تقبل منـَّا.
عالمات وبشائر القبول:
أخفى الله  -تعالى -عن هذه األمة قبول األعمال،
وكانت األمم فيما قد مضى تأتي النار من السماء
فتأكل ال�ق��راب�ين ،ف َيعرف املتقرب بالقربان أن
قربانه قد قـُبل.
َّ
َ
َ
َّ
ُ
قال الله تعالى{ :الذِ ي َن قالوا إِنَّ الل َه َعهِ َد ِإليْنَا
أَال نُؤْمِ َن ِل َر ُس ٍول َحتَّى يَ ْأ ِت َينَا ِب ُق ْربَ ٍان تَ ْأ ُكل ُ ُه النَّا ُر}
(آل عمران ،)183:وأما هذه األمة فقد جعل الله
تعالى -عِ لم القبول إليه ،فال يطلع عليه العبدإال في وقت احلساب في يوم القيامة.
وم��ع ذل��ك فهناك عالمات ميكن أن يستدل بها
العبد على القبول ،منها:
 -1التوفيق للمزيد:
فمن عالمات قبول الطاعة أن يو َّفق العبد لطاعة
بعدها ،وقبول احلسنة يقود إلى حسنة بعدها،
ق��ال ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ىَ { :ف � َأ َّم��ا َم�� ْن أَ ْع َطى
ص َّد َق بِالحْ ُ ْسنَى َف َسنُ َي ِّس ُرهُ ِللْيُ ْس َرى َوأَ َّما
َوا َّتقَى َو َ
َ
ُ
لحْ
َّ
َ
استَ ْغنَى َوك��ذ َب بِا ْسنَى ف َسنُ َي ِّس ُرهُ
َم� ْن بَ ِخ َل َو ْ
ِلل ْ ُع ْس َرى} (الليل ،)10-5:فالعمل الصالح شجرة
طيبة حتتاج إلى سقاية ورعاية حتى تؤتي ثمارها،
واملهم أن نتعاهد أعمالنا الصاحلة باملداومة عليها
إلى أن نلقى ربنا.
 -2نور الوجه وبياضه:
عن اب��ن عباس -رض��ي الله عنهما -ق��ال« :إن

ِص َد َقتِهِ َف َو َ
ض َع َها فِ ي
ِص َد َق ٍة ،فَخَ َر َج ب َ
ألَت ََص َّد َق َّن ب َ
ص َب ُحوا يَت ََح َّدثُونَ :ت ُُص ِّد َق اللَّيْل َ َة
يَ� َدي زَا ِن� َي� ٍ�ةَ ،ف َأ ْ
َعلَى زَا ِن َي ٍةَ ،فقَا َل« :اللَّ ُه َّم لَ َك الحْ َ ْم ُدَ ،علَى زَا ِن َي ٍة،
ِص َد َقتِهِ َ ،ف َو َ
ض َع َها
ِص َد َق ٍةَ ،ف��خَ � َر َج ب َ
�ص� َّ�د َق� َّ�ن ب َ
ألَتَ� َ
ص َب ُحوا يَت ََح َّدثُونَ :ت ُُص ِّد َق َعلَى
فِ ي يَ َد ْى َغن ٍِّىَ ،ف َأ ْ
َغن ٍِي”َ ،فقَا َل :اللَّ ُه َّم لَ َك الحْ َ ْم ُدَ ،علَى َسارِ ٍق َو َعلَى
ص َد َقت َُك َعلَى
زَا ِن َي ٍة َو َعلَى َغن ٍِيَ ،فأُت َِي فَقِ ي َل لَهُ :أَ َّما َ
َسارِ ٍق َفل َ َعلَّ ُه أَ ْن يَ ْستَعِ َّف َع ْن َسرِ َقتِهِ َ ،وأَ َّما الزَّا ِن َي ُة
اهاَ ،وأَ َّما الْ َغن ِّىي َفل َ َعلَّ ُه
َفل َ َعلَّ َها أَ ْن ت َْستَعِ َّف َع ْن زِ نَ َ
ما أَ ْع َطاهُ اللَّهُ) (متفق عليه) ،وزاد
يَ ْعتَ ِب ُر َفيُنْفِ ُق مِ َّ
الطبراني« :فساءه ذلك ،فأتي في منامه.»...
 -5عدم الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة:
قال يحيى بن معاذ -رحمه الله« :-من استغفر
بلسانه ،وقلبه على املعصية معقود ،وعزمه أن
يرجع إل��ى املعصية بعد الشهر وي�ع��ود؛ فصومه
عليه مردود ،وباب القبول في وجهه مسدود».
اهتمام السلف بالقبول:
روي ع��ن علي ] ق��ال« :ك��ون��وا لقبول العمل
أش��د اهتما ًما منكم بالعمل ،أل��م تسمعوا الله
عز وجل -يقول{ :إ مَّ َِنا يَتَ َق َّب ُل اللَّ ُه مِ َن المْ ُتَّقِ نيَ}
(املائدة ،»)27:لطائف املعارف .223
وقال ابن دينار« :اخل��وف على العمل أال يتقبل
أشد من العمل» السابق.
وقال عبد العزيز بن أبي رواد« :أدركتهم يجتهدون
في العمل الصالح ،فإذا فعلوه وقع عليهم اله ُّم:
أي�ق�ب��ل منهم أم ال؟»! فاللهم إن��ا ن�ت��وس��ل إليك
بأسمائك احلسنى وصفاتك ال�ع�لا ،نطمع في
سعة رحمتك ،ونرجو عظيم عفوك ،ونبتهل إليك
أن جتعل أعمالنا ص��احل��ة ،ول��وج�ه��ك خالصة،
وإليك مقبولة صاعدة.
اللهم ال تردنا بذنوبنا ،وال تطردنا بعيوبنا ،وال
حترمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا.
اللهم هذه بضاعتنا املزجاة أنت اخلبير بها ،ما
عبدناك حق عبادتك ،وال شكرناك حق شكرك،
اللهم تصدق علينا بعفوك عن تقصيرنا ،وقبول
أعمالنا ،والتوفيق للمزيد.
ال �ل �ه��م اج �ع��ل خ �ي��ر أع �م��ال �ن��ا خ��وات �ي �م �ه��ا ،وخير
أيامنا ي��وم أن نلقاك ،وآخ��ر دع��وان��ا أن احلمد
لله رب العاملني .و ِ
ص��ل اللهم وسلم وب��ارك على
عبدك ورسولك محمد [ ،وعلى آله ،وصحبه
أجمعني.
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م�سائل �شرعية
التبصرة في ذكر أحاديث ضعيفة مشتهرة

تخريج حديث:

«استقيموا
لقريش»..
الشيخ حاي احلاي
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عن ثوبان رضي الله عنه قال :قال رسول الله [« :استقيموا لقريش
ما استقاموا لكم ،فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على
أعناقكم فأبيدوا خضراءهم ،فإن لم تفعلوا فكونوا زراعني أشقياء
وكلوا من كد أيديكم» (أخرجه أحمد.)77/5
ومن طريقه اخلالل في السنة رقم ( ،)81،80وأبو نعيم في أخبار
أصبهان ( ،)160/1واخلطيب في تاريخ بغداد ( ،)146/12وابن حبان
في املجروحني ( ،)157/1واحلافظ الروياني في مسنده رقم (،)622
( ،)624وأبو الشيخ في طبقات احملدثني بأصبهان ( ،)6/3وابن
األعرابي في املعجم رقم (.)1301
قال أبو حامت في كتاب «املراسيل» ( :)288سالم بن أبي اجلعد لم
يسمع من ثوبان شيئ ًا ،يدخل بينهما معدان.
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ق��ال إم��ام اجل��رح والتعدليل يحيى بن معني
رحمه الله :لم يسمع سالم من ثوبان.
انظر كتاب اخلالل« :املنتخب من العلل» رقم
( ،)81وقال اإلمام أحمد رحمه الله تعالى:
سالم بن أبي اجلعد لم يلق ثوبان.
انظر السنة للخالل (.)82
وقال اإلمام أحمد أيضا :لم يلق ثوبان ،بينهما
معدان بن أبي طلحة.
انظر جامع التحصيل في أحكام املراسيل
( )218للحافظ العالكي ،وكذا قال أبو حامت

كما في« :حتفة التحصيل» (.)295
وقال يحيى بن معني رحمه الله :سمعت خالد
بن خراش قال :جاء سالم بن أبي مطيع إلى
أبي عوانة ،فقال :هات هذه البدع التي قد
جئتنا بها من الكوفة ،قال :فأخرج إليه أبو
عوانة كتبه فألقاها في التنور ،فسألت خالدا:
ما كان فيها؟ قال :حديث األعمش عن سالم
ب��ن أب��ي اجلعد ع��ن ث��وب��ان ق��ال :ق��ال رسول
الله[« :استقيموا لقريش» وأشباهه.
وق� ��ال ح �ن �ب��ل :س�م�ع��ت أب ��ا ع �ب��د ال �ل��ه قال:

األحاديث خالف هذا ،قال النبي[« :أسمع
وأط��ع ولو لعبد مجدع» .أخرجه مسلم رقم
(.)1837
«ومنشطك ومكرهك».
وق���ال اإلم� ��ام أح �م��د رح �م��ه ال �ل��ه« :السمع
والطاعة في عسرك ويسرك وأث��رة عليك»
ا هـ.
وفيه زي��ادة :ق��ال أحمد رحمه الله :فالذي
ي ��روى ع��ن ال�ن�ب��ي[ م��ن األح��ادي��ث خالف
حديث ثوبان وما أدري ما وجهه؟
وق��ال شيخنا -رح�م��ه ال�ل��ه -ح��اف��ظ الوقت
حسنة األيام :حديث ثوبان هذا ال يصح من
قبل إس�ن��اده واب��ن أب��ي اجلعد لم يسمع من
ثوبان فهو منقطع؛ فإذا ثبت ضعف احلديث
ف�لا ح��اج��ة إل ��ى تكلف ت��أوي �ل��ه؛ ألن ��ه يوهم
صحته.
قلت :وحلديث ثوبان شاهد وال يفرح به من
حديث النعمان بن بشير رض��ي الله عنهما
قال :سمعت رسول الله[ يقول« :استقيموا
لقريش ما استقاموا لكم ،فإن لم يستقيموا
لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم وأبيدوا

خضراءهم».
شعيب بن بيان الصفار ،ق��ال اجلوزجاني:
ي ��روى امل�ن��اك�ي��ر ،وق ��ال العقيلي :ح��دث عن
الثقات باملناكير ،وق��ال الهيثمي في مجمع
الزوائد ( ،)288 :5رواه الطبراني ،وفيه من
لم أعرفه.
قلت :ول��ه شاهد آخ��ر أخ��رج��ه اخل�لال في
السنة رقم ( ،)82عن مهنا أنه سأل اإلمام
أحمد قال :سألته عن علي بن عابس يحدث
عنه احلماني عن أبي فزارة ،عن أبي صالح
مولى أم هانئ ق��ال��ت :ق��ال رس��ول الله[:
«استقيموا لقريش» فقال :ليس بصحيح ،هو
منكر.
ً
قلت :وهذا حديث ضعيف جدا لعلل عدة:
 - 1احلماني :هو يحيى بن عبد احلميد بن
عبدالرحمن احلماني اب��ن بشمني الكوفي،
ح��اف��ظ إال أن �ه��م ات�ه�م��وه ب�س��رق��ة احلديث،
التقريب رقم (.)7591
 - 2علي بن عابس األسدي الكوفي ،ضعيف
يرسل  -التقريب ( )634من الثالثة.
 - 4وله علة قوية.

املنت منكر يخالف األحاديث الصحيحة التي
توجب السمع والطاعة ل��والة األم��ور وعدم
اخلروج أو التظاهر واملظاهرات عليهم.
فعن أب��ي ال�ت�ي��اح ع��ن أن��س ب��ن م��ال��ك رضي
الله عنه قال :قال رسول الله[« :اسمعوا
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن
رأسه زبيبة» رواه البخاري.
وع��ن أب��ي رج��اء ع��ن اب��ن ع�ب��اس رض��ي الله
عنهما يرويه ق��ال :ق��ال النبي[« :م��ن رأى
من أميره شيئا يكرهه فليصبر؛ فإنه ليس
أحد يفارق اجلماعة شبراً فيموت إال مات
ميتة جاهلية» رواه البخاري.
ومما جاء من حديث الشيخني -رحمها الله
تعالى -من طريق شعبة عن أبي التياح عن
أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة
قال :قال رسول الله[« :يهلك الناس هذا
احلي من قريش» قالوا :فما تأمرنا؟ قال[:
ُّ
«لو أن الناس اعتزلوهم» أخرجه البخاري رقم
( ،)3604ومسلم ( ،)2917وأحمد (،)301/2
وأبو يعلى رقم ( ،)6093وأبو عمرو الداني
( ،)189ال�ف�تن ،والبيهقي ف��ي دالئ��ل النبوة
(.)464/6
هذا احلديث طعن به اإلمام أحمد رحمه الله؛
حيث قال ابنه عبد الله رحمه الله ()301/2
عقب ه��ذا احل��دي��ث :وق��ال أب��ي ف��ي مرضه
الذي مات فيه :اضربوا على هذا احلديث؛
فإنه خ�لاف األح��ادي��ث عن النبي[ ،يعني
قوله« :واسمعوا وأطيعوا واصبروا».
قلت :ه��ذا ال�ض��رب على احل��دي��ث م��ن هذا
اإلم��ام اجلبل احلافظ املتقن اإلم��ام أحمد
فيه نظر ،وق��د صححه الشيخان البخاري
ومسلم رحمهما الله.
وليس من شرط صحة احلديث أن يتواطأ
ويتفق أئمة احلديث ونقاده على التصحيح؛
وذلك ألن التصحيح والتضعيف من املسائل
االجتهادية واملجتهد قد يتعرض للخطأ؛ ألن

طبيعة البشر تقتضي عدم العصمة.
وإذا وق ��ع اخ��ت�ل�اف ب�ي�ن أئ �م��ة ه ��ذا العلم
ف��ي التصحيح والتضعيف؛ فهناك قرائن
وم��رج �ح��ات ل�ط��ال��ب ال�ع�ل��م ،أم��ا إذا اتفقوا
وأجمعوا وأزم �ع��وا وأطبقوا وتواظبوا عليه
وتواطأوا على ضعفه مع وضوح األدلة؛ فال
يسع طالب العلم إال موافقتهم ،فهم أهل
الصنعة بلغوا الغاية العليا والنهاية القصوى،
واملدى واملبتغى األعلى واملرتقى األنأى.
هؤالء الرعيل األول املتقدمون قد بلغوا في
احلفظ واإلت�ق��ان واجل��ودة والضبط أقصى
غاياته وحفظوا الطرق ،وفتشوا أشد التفتيش
ونقبوا أش��د التنقيب ،وأحكامهم وأقوالهم
وفتاويهم أعلى األحكام وأصحها؛ لشدة قربهم
ومعاصرتهم للرواية وقوة قرائحهم وحفظهم
مئات األلوف من األسانيد حتى أصبح السند
الذي يشذ عن أحدهم عزيزاً نادراً.
ق��ال احل��اف��ظ ال��ذه�ب��ي رح�م��ه ال�ل��ه (:)748
وج��زم��ت ب��أن املتأخرين على إي��اس م��ن أن
ي�ل�ح�ق��وا امل�ت�ق��دم�ين ف��ي احل �ف��ظ واملعرفة:
«تذكرة احلفاظ .»948/3
ق �ل��ت :ل��ذل��ك ف�ق��د ش�ي��د امل�ت�ق��دم��ون منهجاً
علمياً محكما دقيقاً حصيناً لم يسبقوا إليه
في تاريخ العلم واملعرفة في القدمي واحلديث
ميزوا الصالح منها لالحتجاج مما سواه في
دقة بالغة وحرص عظيم ومسالك مترابطة
تأصيلية رائعة في حفظ سنة النبي[ ،قال
أبو حامت الرازي رحمه الله :لم يكن في أمة
من األمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون
آث ��ار نبيهم ،وأن �س��اب سلفهم إال ف��ي هذه
األمة.
انظر تاريخ دمشق ( ،)30 /38شرف أصحاب
احلديث ( ،)43وفتح املغيث ( ،)4/3وشرح
املواهب (.)394/5
قلت :فهم علماء احلديث وجهابذة اإلسالم
وصيارفة هذا الفن العظيم.
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هؤالء الرعيل األول املتقدمون قد بلغوا في احلفظ واإلتقان واجلودة
والضبط أقصى غاياته وحفظوا الطرق ،وفتشوا أشد التفتيش ونقبوا
أشد التنقيب ،وأحكامهم وأقوالهم وفتاويهم أعلى األحكام وأصحها
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نفحات �إميانية
ما الفرق ..وما الهدي؟

ما الفرق بين المصلي
هلل والمصلي للناس؟
عادل احلداد
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شتان بني هذا وذاك ،هذا قد أقام ما أمر الله به ،وهذا قد اجترأ على
ما نهى الله عنه ،هذا صلح حاله فهدي وأهدى ،وهذا فسد حاله
فضل وأضل ،ال يستون{ :أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون}
سبحان الله! الظاهر يدل على الباطن ،إن كان الظاهر سليما فيدل
على أن الباطن سليم ،بعض القراء إذا صلى إماما أو قرأ في املجالس
أو ظهر حتسبه يخشى الله فيخشع الناس بصوته فأجره عظيم بل
عظيم جداً ،فعن جابر رضي الله عنه قال :قال رسول الله[« :إن
من أحسن الناس صوت ًا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه
يخشى الله» رواه ابن ماجه وبعضهم إذا قرأ جتد أنه متأثر باملقامات
وأحلان األناشيد واملؤثرات الصوتية.
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قال احلافظ ابن كثير« :والغرض أن املطلوب
ش��رع�اً إمن��ا ه��و التحسني بالصوت الباعث
على تدبر القرآن وتفهمه واخلشوع واخلضوع
واالنقياد للطاعة ،فأما األص��وات بالنغمات
احمل��دث��ة امل��رك �ب��ة ع �ل��ى األوزان واألوض � ��اع
امللهية والقانون املوسيقي فالقرآن ينزه عن
ه��ذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائ��ه هذا
املذهب» ،وق��ال امل��اوردي« :ال�ق��راءة باألحلان
امل��وض��وع��ة إن أخ��رج��ت ل �ف��ظ ال� �ق ��رآن عن
صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات
منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو متطيط
يخل ب��ه بعض اللفظ ويلتبس امل�ع�ن��ى ،فهو
ح��رام يفسق ب��ه ال �ق��ارئ وي��أث��م ب��ه املستمع؛
ألنه عدل به عن نهجه القومي إلى االعوجاج،
وال�ل��ه تعالى ي�ق��ول{ :ق��رآن��ا عربيا غير ذى
ع��وج} (ال��زم��ر ،)٢٨:وق��ال اب��ن القيم« :وكل
من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم
ب��رآء من ال�ق��راءة بأحلان املوسيقى املتكلفة
التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة
م�ح��دودة وأنهم أتقى لله من أن ي�ق��رؤوا بها

ويسوغوها» ،فهذا بينه وبني القرآن كما بني
السماء واألرض ،ال يفقه القرآن وال يعلم ملاذا
أنزل ومن يصلح أن يكون كفئا وأه ً
ال للقرآن
وجد الناس قرؤوا فقرأ ووجد بعض اجلهال
ظ�ه��روا فظهر ،سبحانك ه��ذا ض�لال مبني،
سبحانك أين هذا من القرآن؟! قال احلسن
البصري« :إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان
ال علم لهم بتأويله وما تدبر آياته إال باتباعه
وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ،حتى
إن أحدهم ليقول :لقد قرأت القرآن كله فما
أسقطت منه حرفا ،وقد والله أسقطه كله،
ما يرى القرآن له في خلق وال عمل حتى إن
أحدهم ليقول :إن��ي أق��رأ السورة في نفس،
والله ما هؤالء بالقراء وال العلماء وال احلكماء
وال الورعة ،متى كانت القراء تقول مثل هذا؟!
ال كثر الله في الناس مثل هؤالء».
وهناك آثار عن السلف كثيرة في هذا الشأن
تبني ه��دي ال�ن�ب��ي[ وأص �ح��اب��ه رض��ي الله
عنهم في أخذ القرآن وبيان أثر القرآن على
قول الشخص وفعله وخلقه ولكن نكتفي بهذا

األثر ،وسأذكر لكم بعض ما سمعت وما قرأت
من قصص بعضهم ممن يرثى حلالهم ،يقول
أحدهم إن بعض القراء يتخذ واسطة لينال
اإلمامة باملسجد الكبير!! فهل هذا يريد الله؟
وهل هذا هو املقصود مما حفظ من القرآن؟
وه��ل ه��ذا قد تربى على مشايخ يتقون الله
فيما علموا؟! ولو حفظ عند الصاحلني من
القراء ملا كان هذا همه وملا أراد إمامة الناس
أصل� ً
�ا وق��د ي�ك��ون الشيخ ال ش��أن ل��ه بذلك،
والبعض اآلخر ال يصلي إال مبايكروفون معني
له صفات معينة ،واآلخر ينظر في أي مسجد
سيصلي وال يصلي إال ف��ي مساجد معينة
واآلخ��ر يترقب عدد املصلني ،أي صالة تلك
ي��ا أخ��ي ف��ي الله تصليها؟! ال تخدع نفسك
إن كنت مفتوناً فابتعد خيرا لك وملن يصلي
خلفك ،فالصالة والقرآن أجل من هذا كله،
واع�ل��م ي��ا رع��اك الله أن��ه متى دخلت الدنيا
ف��ي ال��دي��ن أف�س��دت العبادة ف�لا تفسد على
نفسك وأص �ل��ح ع�ب��ادت��ك ،وي �ق��ول اآلخ��ر في
املجلس الشعبي أمام الرئيس السابق حسني
مبارك عندما قرأ قوله تعالى{ :وهذا كتاب
أنزلناه مبارك} فوقف عند «مبارك» ومدها

مداً مخ ً
ال بالقراءة ،ثم قرأ الضال{ :فاتبعوه
وات�ق��وا لعلكم ترحمون} ،ول��و اتقى الله في
كالمه سبحانه ملا قالها ،ولو علم جرم ما قال
خلر لله باكيا.
القرآن أنزله الله ليعمل به الناس وفق ما أمر
به سبحانه ،فأي خ��ذالن هذا أن تصرف ما
أنزله الله لغير الله؟!  ،واألمثلة في هذا األمر
بواقعنا كثيرة ولألسف والسيما أن بعض األئمة
هداهم الله قد انشغلوا كثيراً باملايكروفونات
التي تضخم الصوت وزيادة الصدى وما أشبه
ذلك من األمور املستصنعة التي خرجت في
األزمنة األخيرة وشغلت بعضهم عن املقصود
األعظم واألجل من الصالة فألهته بالصوت،
وهذه فتنة وهذا كله بطالنه يغني عن إبطاله؛
لذلك ق��ال اإلم��ام اآلج��ري« :ينبغي ملن رزقه
الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله
قد خصه بخير عظيم ،فليعرف قدر ما خصه
الله ب��ه ،وليقرأ لله ال للمخلوقني ،وليحذر
من امليل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند
السامعني رغبة في الدنيا وامليل إلى حسن
الثناء واجل��اه من أبناء الدنيا ..فمن مالت
نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن

صوته فتنة عليه ،وإمن��ا ينفعه حسن صوته
إذا خشي الله عز وجل في السر والعالنية
وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل
الغفلة من غفلتهم فيرغبون فيما رغبهم الله
عز وجل وينتهون عما نهاهم ،فمن كانت هذه
صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس».
والنجاة واخلير في اتباع من سلف والرجوع
إلى األمر األول فمنهجهم أعلم وأسلم وأحكم،
والذي يرجى أن يكون صاحبه من أهل القرآن
الذين هم أهل الله وخاصته فالبد أن يسير
العبد سير سلفه الصالح والسيما في القرآن
الكرمي ،وأن يهتدي بهديهم ويرتضي طريقتهم
وي�ت�خ��ذه��ا ل��ه منهاجا وال ي�ش��ق عنهم فقد
قال النبي[« :عليكم بسنتي وسنة اخللفاء
الراشديني املهديني ،عضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار» ،وقال
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه« :اتبعوا وال
تبتدعوا فقد كفيتم» ،وقال اإلم��ام األوزاعي
رحمه الله« :عليك بآثار من سلف وإن رفضك
الناس ،وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك
بالقول».
إذا علمت ذلك فالبد أن تتعلم هديهم رضي
الله عنهم ورحمهم ،فما الهدي؟ قال عبدالله
اب��ن مسعود رض��ي الله عنه« :ال تنثروه نثر
الدقل وال تهذوه هذ الشعر ،قفوا عند عجائبه
وحركوا به القلوب ،وال يكن هم أحدكم آخر
ال �س��ورة» ،وع��ن أب��ي ال ��درداء رض��ي الله عنه
قال« :إياكم والهذاذين بالقرآن ،الذين يهذون
ال�ق��رآن ويسرعون بقراءته؛ فإمنا مثل ذلك
كمثل األكم ّه ال أمسكت ماء وال أنبتت كأل»،
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:
«كنا صدر هذه األم��ة وك��ان الرجل من خيار
أصحاب رسول الله[ ما معه إال السورة من

القرآن أو شبه ذلك وكان القرآن ثقيال عليهم
ورزق��وا العمل به وإن آخر هذه األمة يخفف
عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي واألعجمي
فال يعملون به» وقال أيضاً« :لقد عشنا دهراً
طوي ً
ال وأحدنا يؤتى اإلميان قبل القرآن فتنزل
السورة على محمد[ فيتعلم حاللها وحرامها
وآم��ره��ا وزاج��ره��ا وم��ا ينبغي أن يقف عنده
منها ،ثم لقد رأيت رجاالً يؤتى أحدهم القرآن
قبل اإلميان فيقرأ ما بني فاحتة الكتاب إلى
خامتته ال يدري ما آمره وال زاجره وما ينبغي
أن يقف عنده منه ،ينثره نثر الدقل».
وجاء األمر بالترتيل في قوله تعالى{ :ورتل
ال �ق��رآن ت��رت �ي� ً
لا} ،وق��د ف�س��ره السلف كابن
عباس ومجاهد وقتادة واحلسن بأنه التبيني
والترسل حال القراءة بإبانة حروفه وإعطائها
حقها فال يهذه ه� ّ�ذاً أو يسرده س��رداً ،وعن
اب��ن أب��ي ذائ��ب عن صالح ق��ال « :كنت جاراً
البن عباس رضي الله عنهما وكان يتهجد من
الليل فيقرأ اآلي��ة ثم يسكت قدر ما حدثتك
وذك ط��وي��ل ،ث��م ي�ق��رأ ،قلت :ألي ش��يء فعل
ذلك؟ قال من أجل التأويل يفكر فيه ونعتت أم
سلمة رضي الله عنهما قراءته عليه الصالة
والسالم بأنها «ق��راءة مفسرة حرفاً حرفاً»
ووصفت عائشة رضي الله عنها ترتيله عليه
الصالة والسالم فقالت« :لو أراد السامع أن
يعد حروفه لعدها ،ال كسردكم هذا» ،وذكرت
حفصة رضي الله عنها كيفية قراءة النبي[
بقولها« :ك��ان النبي [ يقرأ بالسورة حتى
تكون أطول من أطول منها» ،واآلث��ار الواردة
عن الصحابة واألحاديث الواردة عن النبي[
مستفيضة ،وه��دي��ه عليه ال �ص�لاة والسالم
وهديهم رضي الله عنهم في القرآن واضح
وب�ين مل��ن ن��ور ال�ل��ه بصيرته ،فاللهم ألهمنا
رشدنا ونور بصائرنا واهدنا سبيل الرشاد.
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قال عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه« :اتبعوا وال تبتدعوا فقد
كفيتم» ،وقال اإلمام األوزاعي رحمه اهلل« :عليك بآثار من سلف
وإن رفضك الناس ،وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول»
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اللغة العربية

بين النحو والداللة
بقلم :سعد بن محمد داود
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ال شك أن الضوابط واملصطلحات التي بها تتمايز أبواب علم من العلوم
أمر ضروري ،ولوالها الختلطت املفاهيم وصعب الفصل بينها.
وليس معنى ذلك أن ندور في فلك تلك الضوابط واملصطلحات ،بل ال
بد من ربطها بدالالتها في سياقاتها .فهذا علم النحو هو من علوم
اآللة التي تساعد على فهم النصوص صار غاية في ذاته ،وأخرج عن
سياقه.
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لقد آن األوان أن تهتم مدارسنا وجامعاتنا
بنحو الداللة وتدريسه من خالل النصوص
(قرآنية  -أدبية) حتى تكون الوالدة طبيعية
والنمو في بيئة صحية ،وبذلك نحقق وحدة
اللغة العربية ،وك��ان ه��ذا دي��دن أسالفنا
من أكابر علمائنا كابن جني وعبد القاهر
وغ �ي��ره �م��ا ،ث��م ان �ب��رى ل �ه��ذا االجت� ��اه من
املعاصرين :متام حسان ،ومحمد حماسة
عبداللطيف ،وفاضل السامرائي وغيرهم
ولهم في العالم العربي ط�لاب وقارئون،
واأله��م أن نكسر حاجز الرهبة واخلوف
من نفوس أبنائنا أبناء العربية واحملبني لها
املتحدثني بها متى كانوا وحيثما وجدوا.
وهاك حملة داللية في آيات قرآنية ،وذلك
من خالل:
( - 1االشتغال) وحده:
أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عمل في
ضمير االسم املتقدم أو في سب ّبيه.
مثل :خالد أكرمته  -خالد أكرمت أخاه.
ف �ه��ذا االس ��م امل�ت�ق��دم (خ��ال��د) ي �ج��وز فيه
النصب وال��رف��ع ،فتقول :خالداً أكرمته -
خالد أكرمته.
ولكن هل من فرق بني التعبيرين؟!
ً
وللجواب نقول :في قولنا :خالدا أكرمته،
بالنصب ،الكالم إمنا هو عن املسند إليه
(ال �ف��اع��ل) (ال� �ت ��اء) ف��ي (أك��رم �ت��ه) ضمير

املتكلم.
{واألرض مددناها وألقينا فيها
قال تعالى:
َ
رواسي( }..احلجر.)19 :
فالكالم على الله تعالى ال على األرض،
قدم (األرض) لالهتمام بها من بني
ولكن ّ
ما ذكر.
ق��ال ت�ع��ال��ى{ :واألن� �ع ��ا َم خلقها لكم فيها
دفء( )..النحل.)5 :
فالكالم كذلك على الله  -جل وعال  -ولكنه
قدم (األنعام) لالهتمام بها.
فاحلديث عن املشغول عنه بدرجة أقل من
املتكلم.
وفي قولنا :خالد أكرمته .بالرفع.
ف��ال �ك�لام إمن� ��ا ه ��و ع ��ن امل �ب �ت��دأ (خالد)
فهو املتحدث عنه ،واحل��دي��ث ي��دور عليه
أساساً.
قال تعالى{ :والشعراء يتبعهم الغاوون}...
بالرفع (الشعراء.)224 :

لقد آن األوان أن تهتم
مدارسنا وجامعاتنا بنحو
الداللة وتدريسه من خالل
النصوص (قرآنية  -أدبية)
حتى تكون الوالدة طبيعية

ألن الكالم على الشعراء ول��و نصب لكان
الكالم على (الغاوون).
قال تعالى{ :و َّكل شيء فعلوه في الزبر}...
بالرفع ال غير (القمر.)52 :
ألن املعنى  -والله أعلم  -كل فعلهم في
الزبر مكتوب.
وقد يكون للنصب مزية ال تكون للرفع:
خذ مث ً
ال قول احلق  -جل وعال { :-إنا َّكل
شيء خلقناه بقدر( }...القمر.)49 :
بنصب (كل) ففي النصب داللة ليست في
الرفع؛ فإن التقدير على النصب ،إنا خلقنا
كل شيء خلقناه بقدر ،فهو يوجب العموم.
وإذا رفع فليس فيه عموم؛ إذ يجوز أن يكون
(خلقناه) نعتا لشيء و(بقدر) خبراً لـ(كل)
وال يكون فيه داللة على خلق األشياء كلها،
بل إمنا يدل على أن ما خلقه منها خلقه
بقدر.
وعلى العكس قد يكون للرفع مزية ال تكون
للنصب.
خ ��ذ م� �ث�ل ً
�ا ق� ��ول احل� ��ق  -ج ��ل وع �ل�ا :-
{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}...
(املائدة.)38 :
فقد اختار اإلمام (الف ّراء) الرفع؛ ألن األلف
والالم في السارق والسارقة يقومان مقام
الذي ،فصار التقدير :الذي سرق فاقطعوا
يده ،وعلى هذا التقدير حسن إدخال (الفاء)
ف��ي اخل�ب��ر؛ ألن��ه ص��ار ج ��زاء ...إذا أردت
توجيه هذا اجل��زاء على كل من أتى بهذا
الفعل فالرفع أولى ...وإمنا يحسن النصب
إذا أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها ففي
الرفع عموم ال يوجد في النصب.
 - 2إضمار الفعل:
ي�ق��ول اب��ن ه�ش��ام ف��ي م�ع��رض حديثه عن
(إذا) :وهي على وجهني:
أح��ده �م��ا :أن ت �ك��ون ل�ل�م�ف��اج��أة ،فتختص

قد يكون للتهويل؛ ف��إن في تقدمي املسند
إليه (السماء) في اآلية تهويال ال جتده في
التأخير ..ومثله قوله تعالى{ :إذا السماء
انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار
فجرت} (االنفطار ،)3 - 1 :وقوله تعالى:
{إذا الشمس ك��ورت} (التكوير)1 :؛ فإن
في تقدمي املسند إليه في اآليات (السماء
 الكواكب  -البحار  -الشمس) تهوي ًال ال
جتده في التأخير.
أال ترى أن السماء لم يسبق لها أن انفطرت،
وال الكواكب انتثرت ،وال البحار فجرت ،وال
الشمس ك ��ورت؟؛ فهذه األج ��رام مستقرة
على عادتها ال��ده��ور املتطاولة واألحقاب
امل�ت��وال�ي��ة؛ ول��ذا قدمها إش ��ارة إل��ى الهول
العظيم ،واحل ��دث اجلسيم ال��ذي يصيب
تلك األجرام.
أال ت ��رى إل ��ى ق��ول��ه ت �ع��ال��ى{ :إذا زلزلت
األرض زلزالها} (الزلزلة )1 :كيف أخّ ر
املسند إليه؛ ألن الزلزلة معهودة ،مستمرة
احل�ص��ول بخالف م��ا سبق ،وك��ذل��ك قوله
تعالى{ :فإذا برق البصر وخسف القمر}
(ال �ق �ي��ام��ة )8 - 7 :ول��م ي �ق��ل :إذا القمر
خسف؛ ألن خسوف القمر معتاد احلصول،

ومثله بريق السماء.
وأرى أن تفسير مثل هذا وبيان معناه أولى
من ذكر اخلالف الذي ال طائل منه ،فيحس
دارس العربية أن لهذا غرضا يرمي إليه
املتكلم ،فيراعيه ف��ي ك�لام��ه ،ب�خ�لاف ما
يذكر من خالفات وأعاريب مما يتنزه عنه
الكالم البليغ ،وال يهضمه العقل وينبو عنه
الذوق (معاني النحو .)47/2
وان �ظ��ر إل��ى م��ا ق��ال��وه ف��ي بيت الفرزدق:
(الطويل)
إذا باهلي حتته حنظلية
له ولد منها فذاك املذرع
ق��ال��وا :إن التقدير إذا (ك��ان) باهلي ،فهو
فاعل لفعل م �ح��ذوف ،وك��ذل��ك (حنظلية)
فاعل لفعل محذوف يفسره متعلق الظرف
(حت �ت��ه) احمل� ��ذوف ،وه��ل ي �ح��ذف املفس َّر
املفَّسر؟ إن حذفهما معا أمر محذور.
أال ت��رى ل��و أن�ه��م أع��رب��وا (ب��اه�ل��ي) مبتدأ
واجلملة بعده خبر ،لكنا في غنى عن كل
ه��ذه التمحالت والتعليالت التي ال طائل
من ورائها ،والسيما أن طلب (إذا) للفعل
ليس كطلب (إن) (همع الهوامع .)151/3
فتلك قيمة لغوية للداللة النحوية.

الفرق ��ان  3 - 656محــ ��رم 1433ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/11/28 -م

باجلملة االسمية وال حتتاج إل��ى جواب،
نحو :خرجت فإذا األسد بالباب ،ومنه قوله
تعالى{ :فإذا هي حية تسعى} (طه.)20 :
الثاني :أن تكون لغير املفاجأة ،فالغالب
أن تكون ظرفا للمستقبل متضمنة معنى
ال �ش��رط ،وتختص ب��ال��دخ��ول على اجلملة
الفعلية ع�ك��س ال�ف�ج��ائ�ي��ة ،وي �ك��ون الفعل
بعدها ماضيا كثيرا ومضارعاً دون ذلك،
وقد اجتمعا في قول أبي ذؤيب( :الكامل)
والنفس راغبة إذا رغبتها
وإذا تر ّد إلى قليل تقنع
وإمن ��ا دخ �ل��ت ال�ش��رط�ي��ة ع�ل��ى االس ��م في
نحو قوله تعالى{ :إذا السماء انشقت}
(االنشقاق)1 :؛ ألنه فاعل لفعل محذوف
على شريطة التفسير ،ال مبتدأ ،خالفا
لألخفش والكوفيني (مغني اللبيب )102/1؛
فجمهور النحويني يرون أن الفعل محذوف
وجوبا يفسره املذكور ،والتقدير :إذا انشقت
السماء انشقت.
وفي رأي اجلمهور نظر:
فإنه إن ق��در فعل بعد (إذا) ل��م يكن ثمة
معنى للتقدمي ،وال��ذي ينسجم مع طبيعة
التعبير ال �ع��رب��ي أن معنى ال �ت �ق��دمي غير
معني التأخير ..وإن التقدمي هنا لغرض،
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مع
القراء
إشراف:

المحرر
المحلي
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عزيزي القارئ:
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هذه املساحة
مخصصة لك..
نتواصل من خاللها
مع همومك..
آمالك ..آرائك..
اقتراحاتك
وسوف جتد
رسالتك كل عناية
واهتمام فما عليك
إال أن ترفع قلمك
وتكتب..
فنحن
في االنتظار..

من مفاتيح تدبر القر�آن
والنجاح يف احلياة()2
املسألة الرابعة «وسائل حتقيقه»:
ال��وس �ي �ل��ة األول�� ��ى :ال �ت��وك��ل ع �ل��ى ال �ل��ه تعالى
واالستعانة به.
االستعانة بالله تعالى وسؤاله سبحانه أن يرزقك
«حب القرآن» ،ومن ذلك الدعاء العظيم عن ابن
مسعود رضي الله عنه قال :قال رسول الله[:
«ما أصاب أحد ّ ُ
قط َه ّ ٌم وال َح َز ٌن فقال :اللهم
إن��ي عبدك واب��ن عبدك واب��ن أمتك ،ناصيتي
في قضاؤك،
بيدكٍ ،
في حكمك ،عد ٌل ّ
ماض ّ
أسألك بكل اسم هو لك ،سميت به نفسك ،أو
علمته أحداً من خلقك ،أو أنزلته في كتابك ،أو
استأثرت به في علم الغيب عندك :أن جتعل
القرآن ربيع قلبي ون��ور ص��دري وج�لاء حزني
وذهاب همي ،إال أذهب الله همه وحزنه وأبدله
مكانه فرحا» ،قالوا :يا رسول الله ،ينبغي لنا أن
نتعلم هؤالء الكلمات في كل يوم ثالثا ،خمساً،
سبعاً .ويتحرى مواطن اإلجابة ويجتهد أن يكون
سؤاله بصدق وبتضرع وإحلاح وشفقه وحرص
شديد أن يجاب وأن يعطى.
مثـــال :بعض الناس ال يعرف اإلحلاح في املسأله
إال في مطالبه الدنيوية أما األمور الدينية فتجد
سؤاله عنها ب��ارداً باَهتاً ه��ذا إن دع��ا وسأل.
ومن االستعانة بالله في حصول تدبر القرآن
َ
لقارئ القرآن من االستعاذة بالله تعالى
ما شرع
من الشيطان الرجيم ومن ال َبسملة في أوائل
السور ،ففيهما طلب العون من الله تعالى على
تدبر القرآن عامة والسورة التي يريد قراءتها
خاصة.
الوسيلة :الثانية فعل األسباب.
القراءة عن عظمة القرآن ،مما ورد في القرآن
والسنة وأق��وال السلف في تعظيمهم للقرآن
وحبهم له.
أن ع��دم حبنا للقرآن وعدم
فينبغي أن تعلم ّ
تعظيمنا له سببه اجلهل بقيمته ،مثل الطفل
يعطي خمسمئة ري��ال فيرفض ويطلب رياال
واحدا ً،فكذلك من ال يعرف قيمة القرآن يزهد

فيه ويهجره ويشتغل مبا هو أدنى منه.
وكثير م��ن املسلمني تعظيمه ل�ل�ق��رآن تعظيم
تقليد فحد علمهم أنه ُمنَزّل من عند الله تع ّبدنا
بتالوته في الصالة ونقرؤه على املرضى للشفاء،
أما العلم التفصيلي بعظمة القرآن ومكانته وما
يحققه من جناح لإلنسان في هذه احلياة فهو
محل جهل عند الكثيرين ،وأضرب لذلك مثاالً:
ملا تسمع عن شخص عظيم له أثر في التاريخ
يتكون لديك ص��ورة إجمالية عنه ويصبح له
مكانة في نفسك وعندما تقرأ كتابا من (600
صفحة) عن بطوالته وتضحياته وقصص كرمه
وب��ره للناس وم��ا حققه من إجن��ازات وم��ا قام
به من م��روءات ،وتعيش مع ه��ذا الكتاب مدة
شهر حرفا حرفا فبكل تأكيد أن ص��ورة هذا
القائد أو املصلح ستزداد ُعمقاً وي��زداد حبك
وتعظيمك له وهذا التأثر أمر مشاهد ال ميكن
ألحد إنكاره فلم ال نوظفه لزيادة حبنا وتعظيمنا
للقرآن الكرمي وتعلقنا به؟! فإذا فعلنا ذلك فإن
هذا الكتاب العظيم سيزيد حبنا وتعظيمنا لله
عز وج��ل ،وبهذا نصل إل��ى مرتبة أول�ي��اء الله
املتقني الذين الخوف عليهم وال هم يحزنون،
الذين لو أقسم ال��واح��د منهم على الله ألبره
وحقق له أمنيته.

بقلم الداعية :أم شويع

< دروازة بن عالج

اس �ت �غ��رب��ت م��ن ع ��دم وج� ��ود ت��رج �م��ة صوتية
بالعربي للمعلومات في متحف اللوفر في باريس
بالرغم من أن الفرنسيني قد وضعوا ترجمة للغات أكثر من
سبع دول ال جتمعها معها عالقات تاريخية مبستوى العالقات
التي جتمعها بالعرب ،واستنتجت أن املوضوع وما فيه هو أنهم
ببساطة قد وضعوا لغات من يتعاملون بلغتهم فقط ال غير!..
فالعامل املشترك بني كل من الواليات املتحدة واليابان وفرنسا
وإسبانيا وإيطاليا وال�ص�ين وأي دول��ة تقدمت أو ستتقدم هو
ببساطة استخدامها للغتها األم في العلوم وذل��ك ليس ألمور
قومية أو انتمائية وش�ع��ارات (م��ا منها فايدة وال عايدة وكالم
فاضي وكبير) كالذي نردده ليل نهار منذ أيام عبدالناصر!..
ألن األم��ور (عندهم) ليس للعواطف أو القومية مكان فيها،
فمصلحة ال��وط��ن ه��ي ال �ه��دف األس �م��ى ول��و ع�ل�م��وا أن التطور
وال��رق��ي و(ال��ذك��اء وال�ف�ه��م) مرتبط باللغة األجنبية أو أنهم
سيتطورون أو ستقوم لهم قائمة إذا ما استخدموا لغة اآلخرين،
فيستحدثونها ف��ورا وبطالقة ويتعاملون بها دون ت��ردد؛ ألنها
ببساطة هي الطريق للنجاح ولكنهم لم يفعلوا ذلك العتبارات
أترك للقارئ التفكر فيها ،فلم ينفع أشقاءنا اللبنانيني واألفارقة
عموما أو حتى إخواننا املغاربة مثال إتقانهم للغة الفرنسية!
فالذي ال يتقن اللغة اإلجنليزية عندنا مثال ينظر إليه نظرة
مختلفة فيعد جاهال مبفهوم العباقرة املثقفني الذي لم نستفد
من علمهم باإلجنليزي سوى (رفعة اخلشم) واملطالبة الدائمة
بكوادر وبزيادات تتناسب ومستواهم العلمي (بغض النظر عن
إنتاجيتهم)؛ فإنه يكفينا فخرا وجود هؤالء الدكاترة واملثقفني
الذين يتحدثون اللغة اإلجنليزية بطالقة بيننا!..
بينما ال ��دول األخ ��رى تتطور واألك �ي��د أن�ه��ا ستبقى متطورة،
ألن لغة العلم (عندهم) هي اللغة احمللية التي يفهمها املتعلم
واجلاهل والصغير والكبير ،كما أن األجهزة واآلالت تعمل بلغتهم
أيضا؛ لذلك هم يواكبون ويفهمون ويستوعبون التطور ببساطة
وعلى العكس من ذلك لدينا فإنك إذا (ما تفهم إجنليزي) فأنت
حتما ..متخلف!.

وعاشت التنمية!..

صالح العالج

Salah.alelaj@gmail.com
twitter:@SalahAlelaj

بينما كانت جميع أمهاتنا وجداتنا
يرتدين النقاب ف��ي جميع الدول
العربية من األلف إلى الياء ،جاءت
بعدها فترة أس�ف��رت فيها النساء
ع��ن وجوههن ث��م خلعن احلجاب،
ومضت األيام وصنع منتوج أسموه
اإلره� ��اب ،وأص�ب��ح ال�ن��اس يسمون
الرجل امللتحي باإلرهابي واملتطرف
وي� �ن� �ظ ��رون إل� ��ى ال� �ن� �ق ��اب بنظرة
اإلرهاب والتشدد ،ونسينا ماضينا
وتاريخنا واجنرفنا مع التيار ،وكأن
غ �ش��اوة ت�ع�ل��و أع�ي�ن�ن��ا وأسماعنا،
وبينما كنا ن��رى أن ال��رق��ص حرام
والغناء ح��رام أصبحنا نشاهد في
اإلع �ل�ام راق �ص��ة ونسميها فنانة
وص��اح �ب��ة م��وه�ب��ة وه ��واي ��ة ،ونرى
مغنية مخلوعة ال�ث�ي��اب ونسميها
فنانة وذات صوت شجي ورخيم.
وبينما كنا ن��رى مخالطة البنات
للذكور رذيلة أصبحنا ننظر إليها
من بوابة التعارف ،فالله قد خلقنا
وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف ولم
نكمل آخر اآلية{ :إن أكرمكم عند
الله أتقاكم إن الله عليم خبير}
(احلجرات.)13 :
مل� � ��اذا ت��غ��ي��رت ن �ظ��رت �ن��ا وتبدلت

مفاهيمنا ،تنبهوا واستفيقوا أيها
ال� �ع ��رب ،إن اإلع �ل��ام آل ��ة حربية
قنابلها األفكار السخيفة ورصاصها
الكلمات الساقطة ،وكل من ال يتنحى
عنها أصابته الرصاصات والقنابل
وضاع بني الباطل والضالل وانحاز
إلى سجناء الهوى العقيم في سجون
الالمعنى ،والالغاية ،والالهدف،
صنعوه من أجل أن يسلبونا نخوتنا
وقيمنا الشريفة وحياتنا العفيفة من
أجل صنع عقول تفكر كما يريدون
وتتصرف كما يحبون.
ولكي نصير لعبة في أي��دي أنامل
دن �ي �ئ��ة وف� ��ي ال �س �ي��اس��ة يستعمل
اإلعالم وسيلة أيديولوجية من أجل
التالعب بالشعوب ومن أجل تزييف
احلقائق وتشويهها وبالتالي دمج
الفرد ضمن تلك األفكار.
وقد صدق البوصيري حني قال:
وإذا أراد الله فتنة معشر
وأضلهم رأوا القبيح جمي ً
ال
لذا ليكن إسالمنا احلصن احلصني
في صد ه��ذه الرصاصات ودائماً
لها باملرصاد.

أسماء البكاري
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اليسر بعد العسر في الهجرة
د .بس ــام الشـطـي

لقد مكث النبي محمد بن عبدالله [ ثالث عشرة سنة
في مكة املكرمة يدعو قومه للتوحيد اخلالص ،إال أن قومه
قابلوه بأشد تعذيب واضطهاد وإيذاء له ملن تبعه وسار على
دربه ،فأذن لهم النبي [ بالهجرة إلى احلبشة ثم إلى املدينة
فرادى وجماعات.
وخشي كفار قريش من جتمع املسلمني باملدينة فعقدوا اجتماعاً
خطيراً في دار الندوة ليتشاوروا في أجنع الوسائل للتخلص من
الرسول [ ،وشاركهم إبليس في صورة رجل شيخ مدعيا أنه من
أهل جند أراد النصيحة لهم.
ولقد فضح الله تبارك وتعالى مخططهم بقوله{ :وإذ ميكر بك الذين
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وميكرون وميكر الله والله خير
املاكرين} ،فاالقتراح األول أن يسجن ،فقال لهم إبليس :ال والله ما
هذا لكم برأي؛ ألن اخلبر سيخرج ثم يكاثرونكم به حتى يغلبوكم على
أمركم ،واالقتراح الثاني :نفيه إلى خارج بالدهم ،فقال لهم إبليس .إن
محمدا حسن احلديث واملنطق وسيأسر القلوب وسيجذب الناس إليه
ويغلب بهم قريشا ،واالقتراح الثالث الذي قدمه أبو جهل أن يأخذوا
من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسطا فيهم ،ويعطى كل واحد منهم
سيفا صارما فيضربوا جميعا بسيوفهم محمدا ضربة رجل واحد،
ليتفرق دمه بني القبائل وال يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم
جميعا فيرضوا بالدية ،واختاروا لهذه املهمة أحد عشر رج ً
ال.
< عندما أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة جاء ألبي بكر الصديق
إلعداد اخلطة واملرافقة وقدم أبو بكر للنبي [ راحلتني ،فوافق
[ على أن يدفع ثمنهما وكانت اخلطة وفق اآلتي:
أن يخرجا ليال إلى غار ثور من اجلهة اجلنوبية الغربية من
مكة ،وميكثا في الغار ثالثة أيام حتى يخف الطلب عنهما،
وسيتأجرا دليال ماهرا عارفا مبسالك الطرق وهو عبدالله
ب��ن أري�ق��ط ال� ّدي�ل��ي ،وق��دم��ت أس�م��اء بنت أب��ي بكر الزاد
ووضعته في جراب وقطعت نطاقها فربطت به على فم
اجل��راب؛ فبذلك سميت ذات النطاقني ،وأمر أبو بكر
ابنه عبد الله أن يستمع ملا يقوله الناس عنهما في
النهار ،فيأتيهما به بالليل في الغار ثم يرجع إلى مكة
في السحر ليصبح مع قريش.
وأم��ر الصديق م��واله عامر بن فهيرة أن يرعى
غنمه نهاره ثم يريحها عليهما في الغار إذا
أمسى ،ليشربا من ألبانها ،ويزيل بها أثار
أقدام عبدالله بن أبي بكر ،وأمر أسماء

أن تأتيهما من الطعام مبا يصلحهما في كل مساء.
< وانطلق رسول الله [ إلى علي بن أبي طالب فأمره أن يتخلف
بعده مبكة ريثما يؤدي عن رسول الله [ الودائع التي كانت عنده
للناس ،وأن ينام على فراشه ويتسجى ببرده احلضرمي األخضر،
وطمأنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه.
وعندما أمر الله رسوله بالهجرة أنزل عليه{ :وقل ربي أدخلني مدخل
صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً}.
< وفي طريقه [ إلى الغار وقبل أن تختفي مكة عن األنظار نظر
إليها الرسول بعاطفة مشحونة بالذكريات تدل على حبه لها ملا بها
من رموز في حياته ،فقال« :والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله
إلى الله ،ولوال أني أخرجت منك ما خرجت» .رواه الترمذي وصححه
األلباني.
وقد وضع كفار قريش خطة للعثور على النبي [ وأبي بكر الصديق،
فألقوا القبض على علي وضربوه وذهبوا إلى بيت أبي بكر وضرب
أبو جهل أسماء بنت أبي بكر ووضعوا جميع الطرق النافذة من مكة
حتت املراقبة الدقيقة واستأجروا قصاص األث��ر ليتبعوا آثارهما
حيثما حال.
< وص��ل كفار قريش إل��ى غ��ار ث��ور وص�ع��دوا عليه ولكن أعمى الله
بصيرتهم ،قال تعالى{ :إال تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين
كفروا ثاني اثنني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن الله
معنا}.
وعندما هاجر الرسول [ حلق بهم سراقة بن مالك ولكن فرسه
ساخت في األرض وطلب األمان من الرسول [ وقد مر النبي [
بأم معبد اخلزاعية ،فسألها عن طعام فاعتذرت باجلدب ،وكان لها
شاة هزيلة ضعيفة فمسح النبي على مكان الضرع فامتأل لبناً ثم
حلبها وسقى صاحبه وشرب.
< وك��ان أه��ل املدينة بانتظار ق��دوم النبي [ فكانوا يخرجون في
كل يوم إلى احلرة فينتظرون أول النهار فإذا اشتد احلر رجعوا إلى
منازلهم ،حتى كان يوم االثنني من ربيع األول سنة أرب��ع عشرة من
املبعث وصل [ إليهم فعرفوه فأحدقوا به ،والسكينة تغشاه والوحي
ينزل عليه ،وصاح الناس :جاء محمد ،جاء رسول الله ،الله أكبر..
حتى وصل بعد ذلك إلى املكان املخصص لبناء املسجد النبوي
عند بني النجار أم��ام دار أبي أي��وب األنصاري ،فنزل
ع�ن��ده ث��م بنى املسجد النبوي ث��م مسجد قباء
فأسس أول دول��ة في اإلس�ل�ام ..واحلمد
لله رب العاملني.
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