
Al-forqan

العدد 657  االثنني  10 محـــرم  1433هـ - املوافق 5 /2011/12م

»الفرقان« تفتح ملف املدارس 
الشرعية في قطاع غزة

)�صالم وورلد(.. التوا�صل 

الجتماعي على الإنرتنت 

بنكهة اإ�صالمية

ال�صتبـداد واأ�صبـابـه

اإلسالميون يتصدرون المشهد السياسي 
في االنتخابات البرلمانية المصرية

مدير دائرة التعليم 
الشرعي:  نعمل 

على تخريج نوعية 
متخصصة من الدعاة 

المتميزين دينيًا 
وعلميًا وأخالقيًا

حزب النور السلفي مفاجأة املوسم

فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم
قال رسول اهلل ]: »ال تسبوا أصحابي، ال 
تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أُحٍد ذهبا ما أدرك مد 

أحدهم وال نصيفه« 



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

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

مجلة إسالمية أسبوعية تصدر عن 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي

رئيس مجلس اإلدارة

طارق سامي العيسى

رئيس التحرير

د. بسام الشطي

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

املقاالت واآلراء املنشورة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي الفرقان واملجلة غير 

ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر

الفرقـــان  657 -  10 محـــرم 1433 هــــ  
اإلثنـــن -2011/12/5م

في هذا العدد

سعر النسخة يف الكويت 250 فلسا ت
ـا

وي
تـ

ـح
م

ال

الفرقان تفتح ملف املدارس 
الشرعية في غزة

)سالم وورلد(.. التواصل االجتماعي 
على اإلنترنت بنكهة إسالمية

فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم

العالم العربي على
 أعتاب موجة برد

26

36

16

30

12 > كلمات في العقيدة: القدر )3(.
20 > االستبداد وأسبابه.

33 > الدين والسياسة.. أيهما التابع وأيهما املتبوع؟  .
40 > الوقف ومسيرة حياة.

46 > همسة تصحيحية: السلفية منهج إصالح .



دولة الكويت
ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25362733 )مباشر( 
25348659-25348664 داخلي )2733(

فاكس: 25339067

االشرتاكات
وكالء التوزيع االشتراكات السنوية

> 15 دينارا لألفراد )أول مرة(
> 11 دينارا التجديد  ملدة سنة

> 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
> دولة الكويت: املجموعة اإلعالمية العاملية
هاتف: 24826820/1/2- فاكس: 24826823

www.al-forqan.net    
 E-mail: forqany@hotmail.com

املراسالت

السالم عليكم

الكويت أو ما يعادل 83 دوالرا أمريكيا 
ملثيالتها خارج الكويت.

> 15 ديناراً كويتياً )للدول العربية(
> 20 ديناراً كويتياً )للدول األجنبية(

حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي

01101036691/2

االنتخابات  فــي  اإلســالمــيــن  للمرشحن  الــكــاســح  الــفــوز 
البرملانية في املغرب وتونس ومصر يدل داللة قاطعة على 
ثقة الناس الكبيرة بكل من يرفع شعار اإلسالم ويدعو إلى 
العقود  مــن  بالرغم  اإلســالمــيــة،  الشريعة  أحــكــام  تطبيق 
على  فيها  هـــوادة  ال  الــتــي  واحلـــرب  التغريب  مــن  الطويلة 
جميع مظاهر التدين والزج بالدعاة في السجون في بعض 
واإلهانات  التعذيب  أنـــواع  جميع  واســتــخــدام  الـــدول،  تلك 

معهم.
أن  تنسينا  أال  يجب  الثقة  تلك  أن  شــك  ال 
باختبار  اليوم  تقوم  إمنــا  املسلمة  الشعوب 
هـــــؤالء املـــرشـــحـــن الكـــتـــشـــاف حــقــيــقــة ما 
تطبيقها  ومـــــدى  شـــعـــارات  مـــن  يــحــمــلــونــه 
أعماال  يريدون  فالناس  الواقع؛  أرض  على 

وإجنازات ال أقواال وشعارات.
إن الـــشـــعـــوب املــســلــمــة قـــد جـــربـــت خــالل 
األنظمة  من  الكثير  عاما  سبعن  من  أكثر 
النتيجة  لكن  رقابها،  وسلمتها  واألحـــزاب 
كــانــت مـــدّمـــرة ومـــؤملـــة؛ حــيــث حتــولــت تلك 
اشتراكية-   - حــريــة  الــبــراقــة:  الــشــعــارات 

وحكم  عضوض  ديكتاتورية  إلــى  وغيرها،  وطنية  وحــدة 
الناس تكفر بتلك األحزاب  بوليسي صارم، كل ذلك جعل 

واألنظمة وتبادر إلى إسقاطها واستبدال أخرى بها.
جهودا  يبذلوا  أن  يجب  شعوبهم  بثقة  اليوم  الفائزين  إن 
مضاعفة من أجل حتقيق البرامج التي وعدوا بها شعوبهم، 
وأن  أعمالهم  جميع  في  واألمانة  القوة  يحققوا  أن  ويجب 

يجتثوا بؤر الفساد التي عشعشت في بالدنا عقودا طويلة، 
كما البد من السعي نحو حتقيق العدل بن اجلميع حتى 

مع من يخالفهم في املنهج.
في  الــنــجــاح  مفتاحا  هما  واإلدارة  االقــتــصــاد  أن  شــك  وال 
إدارة البلدان، وأن الواجب هو االستعانة بجميع الكفاءات 
املتوافرة إلدارة شؤون البالد إدارة منهجية سليمة النتشال 
بالدهم من األزمات االقتصادية والديون، وإلعادة توزيع 
والبطالة  الــفــقــر  مــشــكــالت  وحــــل  الـــدخـــل 
والسرقات،  والرشوة  الفساد  على  وللقضاء 
وضعت  قد  اإلسالمية  الشريعة  أن  شك  وال 
احللول جلميع تلك األمور، وأقام رسول الله 
في  مثاليا  مجتمعا  وسلم  عليه  الله  صلى 
املدينة ورسخ فيه مبادئ العدل واإلحسان؛ 
فالواجب على اإلسالمين دراسة تلك املبادئ 
ولتكن  شعوبهم،  على  لتطبيقها  والــســعــي 
الــلــه تعالى،  ونــيــل رضـــا  اآلخــــرة هــي همهم 
وإقصاء  الضيقة  احلــزبــيــة  عــن  وليبتعدوا 
اخلصوم واملنافسن، ولينفتحوا على العالم 

ليستفيدوا من جتارب اآلخرين.
أقاموا  األرض  فــي  مكناهم  إن  }الــذيــن  تعالى:  الله  يقول 
ولله  املنكر،  ونهوا عن  باملعروف  وأمــروا  الزكاة  وآتــوا  الصالة 
األرض  في  خليفة  جعلناك  إنــا  داود  }يــا  األمـــور{،  عاقبة 
فاحكم بن الناس باحلق وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد مبا 

نسوا يوم احلساب{.

ع���ل���ى ال���ف���ائ���زي���ن في 
االنتخابات  أن يبتعدوا 
الضيقة  احلزبية  عن 
وإق��������ص��������اء اخل�����ص�����وم 
ول����ي����ن����ف����ت����ح����وا ع���ل���ى 
من  ليستفيدوا  العالم 
جت�������������ارب اآلخ�������ري�������ن
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< ما  صفات املنافقن؟
- ص��ف��ات��ه��م، فبَينّ  > أوض����ح ال��ل��ه -ع�����َزنّ وج�����َلنّ
ال  ظاهر  إميانهم  أن  صفاتهم:  من  أن  -تعالى- 
باطن، يقول – سبحانه -: }َوِمَن النَنّاِس َمن يَُقوُل 
آَمنَنّا ِباللَنِّه َوِبالَْيْوِم اْلِخِر َوَما ُهم ِبُْؤِمِنَي يَُخاِدُعوَن 
َوَما  أَنُفَسُهْم  ِإاَلنّ  يَْخَدُعوَن  َوَما  آَمنُوا  َوالَنِّذيَن  اللَنَّه 
يَْشُعُروَن{ )البقرة:8-9 (، فهم آمنوا في الظاهر 
وك���ف���روا ف��ي ال��ب��اط��ن، ف��ق��ل��وب��ه��م ع��ل��ى خ���اف ما 
اإلسام  أهل  يصفون  أنهم  ومن صفاتهم  أظهروه· 
بأنهم سفهاء العقول، ضعفاء الرأي، قليلو التفكير، 
الرأي  أه��ل  أنفسهم  ي���رون  ال��وق��ت  نفس  ف��ي  وه��م 
َكَما  آِمنُوا  لَُهْم  ِقيَل  الراجح: }َوِإَذا  الصائب والعقل 
ِإنَنُّهْم  أاََل  َفَهاءُ  الُسنّ آَمَن  َكَما  أَنُْؤِمُن  َقالُوا  النَنّاُس  آَمَن 
يَْعلَُموَن{ )البقرة:1٣ (، مقالة  اَلنّ  َولَِكن  َفَهاءُ  الُسنّ ُهُم 
ثْلَنَا  قالها قبلهم قوم نوح لنوح: }َما نََراَك ِإاَلنّ بََشًرا ِمنّ
أِْي {  َوَما نََراَك اتَنَّبَعَك ِإاَلنّ الَنِّذيَن ُهْم أََراِذلُنَا بَاِدَي الَرنّ

)هود: 27(·
ومن صفات القوم: أنهم يعدون الصاح واخلير فساداً، 
واإلفساد والشر صاحاً، فإذا دُعوا إلى التمسك باحلق 
والباطل  والضال  والكفر  ذلك فساداً،  ولزومه جعلوا 
العقول،  ف��ي  وانعكاس  الفطر،  ف��ي  انتكاس  ص��اح��اً، 
: }أََفَمن ُزِينَّن  وانقاب في احلقائق، يقول الله -عَزنّ وجَلنّ
لَُه ُسوءُ َعَمِلِه َفَرآهُ َحَسًنا َفِإَننّ اللَنَّه يُِضُلنّ َمن يََشاءُ َويَْهِدي 
َمن يََشاءُ{ )فاطر:8( ، ويقول -سبحانه -: }َوِإَذا ِقيَل 
َا نَْحُن ُمْصِلُحوَن{  لَُهْم اَل تُْفِسُدوا ِفي اْلَْرِض َقالُوا ِإَننّ

)البقرة:11(·
وهذه مقالة قالها فرعون في حق موسى وأتباعه، يقول 
َل ِدينَُكْم  قاصاً  خبره: }ِإِننّي أََخاُف أَن يَُبِدنّ -سبحانه – 
ومنافقو  )غافر:26(  الَْفَساَد{  اْلَْرِض  ِفي  يُْظِهَر  أَن  أَْو 
العصر إذا ُدعوا إلى اخلير والهدى، وُحذروا من إضرار 
على  العدو  وإعانة  صفوفهم  بي  الفنت  ونشر  املسلمي 
قالوا: نحن مصلحون، ونحن ونحن···  اإلسام وأهله – 

تشابهت القلوب في الكفر والباطل·
ومن صفات القوم: أنهم إذا دعوا إلى حتكيم شرع الله وتنفيذ 
تََر  العادلة، صدوا وانصرفوا وأعرضوا: }أَلَْم  الله  أحكام 
ِإلَى الَنِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَنُّهْم آَمنُوا ِبَا أُنِزَل ِإلَيَْك َوَما أُنِزَل ِمن 
أَن  أُِم��ُروا  َوَق��ْد  اُغوِت  الَطنّ ِإلَى  يَتََحاَكُموا  أَن  يُِريُدوَن  َقبِْلَك 

يَْطاُن أَن يُِضلَنُّهْم َضَااًل بَِعيًدا َوِإَذا ِقيَل  يَْكُفُروا ِبِه َويُِريُد الَشنّ
امْلُنَاِفِقَي  َرأَيَْت  ُسوِل  الَرنّ َوِإلَى  اللَنُّه  أَنَزَل  َما  ِإلَى  تََعالَْوا  لَُهْم 
)النساء:60-61(، فنفوسهم متيل  َعنَك ُصُدوًدا{  وَن  يَُصُدنّ
إلى أحكام الكفرة، إلى القواني اجلائرة الظاملة التي تبيح 
لهم احملرمات والفجور، وتسمح لهم بالسوء والفساد، أما 
من  املظلوم  حق  تأخذ  التي  املنصفة  العادلة  الله  أحكام 
قلوبهم من عداوة  ملا في  يقبلونها؛  أحكام ال  فتلك  ظامله، 
موافقة لهوائهم  أحكامه  ف��ي  ي��ك  ف��إن  وأه��ل��ه،  ل��إس��ام 
قبلوها، }َوِإَذا ُدُعوا ِإلَى اللَنِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم بَيْنَُهْم ِإَذا َفِريٌق 
إليه مذعني {  يأتوا  لهم احلق  يكن  وإن  ْعِرُضوَن  ُمنّ نُْهم  ِمنّ

)النور( ما قبلوها إال ملوافقتها لهوائهم ال غير·
وأهله،  ب��اإلس��ام  يستهزئون  أنهم  ال��ق��وم:  صفات  وم��ن 
وأعمالهم،  باملسلمي  ويسخرون  اإلس��ام  أهل  ويعيبون 
يسخرون بأهل اخلير والصاح: }َولَِئن َسَألْتَُهْم لََيُقولَُننّ 
ُكنتُْم  َوَرُسوِلِه  َوآيَاِتِه  أَِباللَنِّه  ُقْل  َونَلَْعُب  نَُخوُض  ُكنَنّا  ��ا  َ ِإَننّ

تَْستَْهِزئُوَن{ )التوبة:65(·
املجتمعات  ي��ح��اول��ون صبغ  أن��ه��م  ال��ق��وم:  وم��ن ص��ف��ات 
اإلسامية بصبغة غير إسامية، شرقية كانت أو غربية، 
مجتمعاً  يكون  املسلم حتى  املجتمع  يحولوا  أن  يحاولون 
قال  وأتباعهم،  املنافقون  يسعى  هكذا  إحل��ادي��اً،  إباحياً 
وا لَْو تَْكُفُروَن َكَما َكَفُروا َفتَُكونُوَن  الله -جَلنّ جاله-: }َوُدنّ

َسَواًء { )النساء(·
ومن أخاق القوم: أنهم أمرة باملنكر نهاة عن املعروف، 
أم��رة بكل شر وفساد، نهاة عن كل خير وص��اح، يقول 
بَْعٍض{  ن  ِمنّ بَْعُضُهم  َوامْلُنَاِفَقاُت  }امْلُنَاِفُقوَن  تعالى:  الله 
أمرة  الذين هم  أه��ل اإلمي��ان  )ال��ت��وب��ة:67(، فهم عكس 
ب��امل��ع��روف، ون��ه��اة ع��ن امل��ن��ك��ر، ي��ق��ول ال��ل��ه -سبحانه-: 
يَْأُمُروَن  بَْعٍض  أَْوِل��َي��اءُ  بَْعُضُهْم  َوامْلُ��ْؤِم��نَ��اُت  }َوامْلُ��ْؤِم��نُ��وَن 

ِبامْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن امْلُنَكِر{ )التوبة:17(·
دينه  بنصر  الله  أن وعد  يرون  أنهم  القوم:  ومن أخاق 
الكافرين  ��ده  وت��وعنّ ب��ال��ث��واب،  املتقي  ووع���ده  اتبعه  وم��ن 
بالعقاب – أن ذلك غرور وخداع؛ لنهم ال يصدقون بلقاء 
َوالَنِّذيَن  امْلُنَاِفُقوَن  يَُقوُل  }َوِإْذ  بوعيده:  يؤمنون  وال  الله 
ُغُروًرا{  ِإاَلنّ  َوَرُس��ولُ��ُه  اللَنُّه  َوَعَدنَا  ا  َمنّ ��َرٌض  َمنّ ُقلُوِبِهم  ِفي 

)الحزاب:12(·   
احذروا النفاق وأعمال املنافقي، وكونوا على حذر منهم 

ومن شرهم وفسادهم·

صفات المنافقين؟

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان
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الطواف بالقبور·· شرك
ي��ق��ع م���ن ك��ث��ي��ر م���ن املسلمن  م���ا  < م���ا ح��ك��م 
ال��ط��واف ح��ول القبور  ال��ب��ل��دان م��ن  ف��ي بعض 
ال  أنهم  زعمهم  مع  إليها  والتقرب  واألضرحة 
يعبدونها وإمنا يتوسلون بها إلى الله، وما الرد 

على هؤالء القوم؟
> نقول: هذا شرك املشركي بعينه، شرك 
قريش وش��رك ق��وم ن��وح وق��وم ه��ود وقوم 
ص��ال��ح وق���وم إب��راه��ي��م، إن��ه��م م��ا عبدوهم 
هذا  نقول:  والوسيلة،  الشفاعة  لج��ل  إال 

الله  وسيلة،  أول��ئ��ك  جعل  م��ا  الله  ب��اط��ل، 
جعل الوسيلة إليه طاعته ودعاءه وإخاص 
الدين له، لم يجعل للشرك به وعبادة غيره 
وسيلة إليه؛ لنك إذا عبدت غيره ودعوت 
هذا  ون��داً،  شريكاً  لله  جعلت  فقد  غيره، 
وجاءت  للعبادة  خلقوا  اخللق  لن  يليق  ال 
الرسل لتدعو اخللق إلى إخاص العبادة 
لله وأال يكون مع الله شريك في شيء من 

ذلك·

ونحوها  كالفوائد  البنوك  أم��وال  هل   >
من الربا احملرم؟

ال��ب��ن��ك��ي��ة م��ن الربا؛  ال��ف��وائ��د  ن��ع��م، ه���ذه   <
لن��ك ح��ي ت���ودع م��ال��ك ف��ي البنك ف��ي هذه 
ال��ت��ي تعطي ف��وائ��د، ف��إن البنك  احل��س��اب��ات 
هذا  على  ومحددة  مقدرة  فائدة  لك  يضمن 
ال��ف��ائ��دة مقابل اإلي����داع وترك  امل���ال، وه���ذه 
احل��س��اب ف��ي البنك مل��دة ك��ذا وك���ذا، وهذه 
تدخل  ربح جت��ارة  ليست  املنصوصة  الفائدة 
لكان  كذلك  كانت  لو  لنها  البنك؛  مع  فيها 
للربح واخلسارة وهذا ال  املال معرضاً  رأس 
م وقد قال الله عَزنّ  يكون، فهي من الربا احملرنّ
بَا اَل يَُقوُموَن ِإاَلنّ َكَما  :  }الَنِّذيَن يَْأُكلُوَن الِرنّ وجَلنّ
َذِلَك  امْلَِسنّ  ِمَن  يَْطاُن  الَشنّ يَتََخَبنُّطُه  الَنِّذي  يَُقوُم 
اللَنُّه  َوأََح��َلنّ  بَا  الِرنّ ِمثُْل  الَْبيُْع  ��ا  َ ِإَننّ َقالُوا  ِبَأنَنُّهْم 
ِبنِّه  َرنّ ن  َمْوِعَظٌة ِمنّ بَا َفَمن َجاَءهُ  َم الِرنّ الَْبيَْع َوَحَرنّ
َفانتََهى َفلَُه َما َسلََف َوأَْمُرهُ ِإلَى اللَنِّه َوَمْن َعاَد 
َفأُولَِئَك أَْصَحاُب النَنّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن مَيَْحُق 
َدَقاِت َواللَنُّه اَل يُِحُبنّ ُكَلنّ  بَا َويُْرِبي الَصنّ اللَنُّه الِرنّ
اِت  احِلَ اٍر أَِثيٍم ِإَننّ الَنِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الَصنّ َكَفنّ
َكاةَ لَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد  َاةَ َوآتَُوا الَزنّ َوأََقاُموا الَصنّ
يََأيُنَّها  يَْحَزنُوَن  ُهْم  َواَل  َعلَيِْهْم  َواَل َخْوٌف  َرِبنِّهْم 
الَنِّذيَن آَمنُوا اتَنُّقوا اللَنَّه َوَذُروا َما 
ْؤِمِنَي  بَا ِإن ُكنتُم ُمنّ بَِقَي ِمَن الِرنّ
َفِإن لَنّْم تَْفَعلُوا َفْأَذنُوا ِبَحْرٍب 
تُبْتُْم  َوِإن  َوَرُس��وِل��ِه  اللَنِّه  ��َن  ِمنّ
اَل  أَْم��َواِل��ُك��ْم  ُرُؤوُس  َف��لَ��ُك��ْم 
تُْظلَُموَن{  َواَل  تَ��ْظ��ِل��ُم��وَن 
)ال������ب������ق������رة:279-275(،  
أج��ارن��ا ال��ل��ه وإي��اك��م من 
وإياكم  ورزق���ن���ا  ع��ذاب��ه 
ال��ق��ن��اع��ة ب��ح��ال��ه عن 

حرامه·
< ه��ن��اك شخص ق��ال ل��ي إن��ه ن��ص��ران��ي، أريد 
وتوجيهه  ل��ن��ص��ح��ه  ال��س��ل��ي��م��ة  ال���ط���ري���ق���ة 

لإلسالم؟
> نقول: هذا الذي يعتنق الديانة النصرانية ادعه 
ر بحمد  بَشنّ عيسى  نبيك  إن  ل��ه:  وق��ل  الله،  إل��ى 
ًرا  صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عنه:  }َوُمَبِشنّ

أَْحَمُد{ )الصف:7(  اْسُمُه  بَْعِدي  يَْأِتي ِمن  ِبَرُسوٍل 
وإن محمداً خامت النبياء وإن الواجب اتباعه وإن 

عيسى إذا نزل بآخر الزمان يحكم بشريعة 
محمد ]، فأوضح له السبيل وبِينّ 

له بحكمة وبصيرة  فعسى 
يهديه  أن  ال���ل���ه 

على يديك·

كيف أدعو النصراني لإلسالم؟

الفوائد البنكية·· 
ربا محرم

 } < في آية في القرآن: }َوَق��ْرَن ِفي ُبُيوِتُكَنّ
بهذه  ينصح  أخ  ع��ن��دي   ،)33 )األح�����زاب: 
من  وكل  وأخواته،  زوجاته  مع  دائمًا  اآلي��ة 
يصادف من اإلناث الالتي مير بهن·· فماذا 

يا سماحة املفتي تقول في ذلك؟
> هذه الية بعنى أن املرأة ينبغي أن يكون بيتها 
املنزل،  م��ن  ب��اخل��روج  تتبرج  وال  وج��وده��ا،  مقر 
أبيها،  بيت  زوجها،  بيت  بيتها،  م��أواه��ا،  املنزل 
بيت أمها، بيت أبنائها وهو مقرها، وهناك امرأة 
تقول أحب أن أعيش في فندق ليلة كل شهر بعيداً  
عن ضوضاء البيت··  فنقول: هذا ال يجوز؛ لن 
هذا أمر خطير، ولهذا جاء في  احلديث: “إن 
املرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها؛ فقد 
انتهكت ما بينها وبي الله”؛ فيا أخواتي، املرأة 
مقرها بيتها، وإن خرجت حلاجتها؛ فلتخرج في 
وقت معي ولتعد، أما أن تسمح لنفسها بغادرة 

فهذا  ذل���ك،  ون��ح��و  ف��ن��ادق  ف��ي  وسكناها  بيتها 
تتقي  امل��رأة أن  خطره عظيم، وشره كبير، على 
واملصالح،  املفاسد  تراعي  وأن  نفسها،  في  الله 
لن  الله؛  تقوى  عليها  ش��يء،   أي  يخدعها  وال 
{ )الحزاب:٣٣(؛  بُيُوِتُكَننّ الله قال: }َوَق��ْرَن ِفي 
فالبيوت مأوى النساء، هو السبيل لستر عورتها، 
إلى  تذهب  ف��امل��رأة   ع��ورات اجلميع·  الله  ستر 
عملها متحفظة في عمل محدود وفي مجتمع، 
نعم، في عمل محدود مع أخواتها، ليس لديهن 
تخرج  ال،  يقول  أح��د  فا  لبيتها،  وتعود  رج��ال، 
املرأة حلاجتها، كانت النساء يشهدن الصاة مع 
رسول الله ]، لكن الكام في خروجها من بيتها 
لسكنها في فندق أو شقة مفروشة أو نحو ذلك، 
فهو من وسائل شر، وقد تنخدع املرأة ويخدعها 
نسأل  املصيبة،  وتقع  بها  فيغرر  له؛  دين  ال  من 

الله لنا وللجميع العافية·

عمل المرأة·· ال ينافي قوله تعالى: }َوَقْرَن 
ِفي ُبُيوِتُكنَّ {
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المحليات

أطلق رئيس جمعية مقومات حقوق 
ال��دك��ت��ور ع���ادل الدمخي  اإلن��س��ان 
بشارة ألهالي احملتجزين واملعتقلني 
اجلمعية  وأعضاء  رئيس  قيام  بعد 
األستاذ  األول  العام  احملامي  بلقاء 
العدل،  بقصر  ناصر احلوطي  بدر 
ال����ذي أك���د ل��ه��م خ���ال ال��ل��ق��اء أن 

النيابة العامة ستفرج عن جميع املعتقلني على 
مالية،  بكفاالت  االم��ة  مجلس  اقتحام  خلفية 
العامة ستخلي سبيل جميع  النيابة  أن  مؤكداً 
املعتقلني سواء من قدم تظلما أم من لم يقدم.

وش��ك��ر الدمخي احمل��ام��ي ب��در احل��وط��ي على 

تفهمه لطلب اجلمعية بإطاق سراح 
املعتقلني، مشيرا إلى أن اللقاء كان 
كبير  بشكل  التفاؤل  وعمه  إيجابيا 
والسيما بعد تأكيدات احملامي العام 
النيابة وعدم  نزاهة حتقيقات  على 
خضوع هذه التحقيقات ألي ضغط 
سياسي، وكانت تسير بشكل متسق 
نوع  باالعتبار  للبلد آخذة  العامة  مع املصلحة 
إلى أن احملتجزين هم  اجل��رم وآث��اره، مشيرا 

أبناؤنا جميعا.
املعتقلني  ألهالي  شكر  رسالة  الدمخي  ووج��ه 
وثقتهم  وتضحياتهم  صبرهم  على  وذوي��ه��م 

شكر أهالي املعتقلني وذويهم على صبرهم وتضحياتهم وثقتهم بنزاهة القضاء الكويتي

الدمخي: إطالق سراح المعتقلين أثلج صدورنا وأعاد األمل بانفراج األزمة

د. عمر المقبل بمخيم »إحياء التراث«:   األماني الدنيوية تتحقق باالستعانة باهلل
كلية  في  املشارك  احلديث  أستاذ  ق��ال 
د.عمر  ال��ق��ص��ي��م  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ش��ري��ع��ة 
تتحقق  الدنيوية  األم��ان��ي  إن  املقبل: 
ب��االس��ت��ع��ان��ة ب��ال��ل��ه ع���ز وج���ل ووض���وح 
األه������داف، م��ش��ي��را إل���ى أن ال��ك��ث��ي��ر من 
أمانهيم  حتقيق  عن  يعجزون  الشباب 
هذه  حتقيق  شروط  يدركون  ال  ألنهم 

األماني.
ج���اء ذل���ك ف��ي م��ح��اض��رة دي��ن��ي��ة ضمن 

ف��ع��ال��ي��ات األس��ب��وع ال��ث��ان��ي م��ن املخيم 
إحياء  جمعية  تنظمه  ال��ذي  الربيعي 
التراث االسالمي فرع محافظة اجلهراء 
السعيدي  ع���واد  الشيخ  أداره����ا  وال��ت��ي 

حتت عنوان: »بحر األماني«.
ودعا املقبل الكثير من الناس إلى إعادة 
النظر في األمنيات التي قطعت أعناق 
العجز  أو  املوت  إال  بعضهم فلم يوقفها 
وهو  عمره  يضيع  حتى  حتقيقها  ع��ن 

ينتقل في األمنيات من حقل إلى حقل 
دون أن يحقق شيئا يذكر.

البحر  م��ث��ل  إن األم���ان���ي  امل��ق��ب��ل:  وق����ال 
وهي  عمقها  وات���س���اع  ل��ت��م��دده��ا  وذل���ك 
تتحرك  عليها  الناس  الله  فطر  فطرة 
حياة  ف��ي  أه��داف��ا  وتصبح  قلوبهم  ف��ي 
ال  فهي  أجلها  من  عمره  يفني  اإلنسان 
يخلو منها جيل حتى في أزهى عصور 
الصحابة والتابعن رضوان الله عليهم.

دعا األستاذ املساعد بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود، في اململكة العربية السعودية، الداعية 
الدكتور علي الشبل، املسلمني إلى تعظيم شأن 
بقلوبهم  لله عز وجل في عباداتهم  اإلخاص 
قبل ألسنتهم، والوقوف وقفة جادة مع النفس، 
الدنيا وزخرفها  تكالبت فنت  أن  بعد  والسيما 

عليهم.
وقال الداعية الدكتور علي الشبل، في محاضرة 
إميانية بعنوان »أعظم مقامات الدين«، ضمن 
الربيعي  املخيم  فعاليات  من  الثالث  األسبوع 
اإلسامي  التراث  إحياء  جمعية  نظمته  الذي 
وس��ط حضور غفير،  اجل��ه��راء  ف��رع محافظة 
»النبي  إن  الشمري:  فرحان  الدكتور  وأداره��ا 

مراتب  أع��ل��ى  اإلح��س��ان  أن  أوض���ح  محمد ]، 
الدين؛ ألنه بدأ أوال باإلسام وهو ميثل األساس 
أعلى  مبرتبة  ثم  اإلمي��ان،  مبرتبة  ثم  للمسلمني، 
النبي  جبريل  حينما سأل  وذلك  اإلحسان،  وهي 
فقال:  اإلح���س���ان،  ع��ن  وال���س���ام  ال��ص��اة  عليه 
فإنه  ت��راه  تكن  لم  ف��إن  ت��راه،  كأنك  تعبدالله  أن 
يراك«، مشيرا إلى أن ديننا احلنيف دين راق في 
شرعه وسماحته؛ ولذلك قال النبي ]: »إن الله 
اإلتقان،  لغة  وهو  كل ش��يء«  اإلحسان على  كتب 
الله  دين  في  لإلتقان  دعوة  اإلسامية  فشريعتنا 

وفي العبادة وفي كل شيء.
كما عبر عنه احلديث،  اإلح��س��ان  أن  إل��ى  ولفت 
هو مبنزلتني: األولى أن تعبد الله كأنك تراه أي 

أن تستشعر في عبادتك لله كأنه بني عينيك 
وفي  وتوحيدك  وبصومك  بصاتك  وأمامك 
أدي��ت��ه��ا على  ه��ل  ع��ب��ادات��ك، متسائا:  ك��اف��ة 
االعتياد أم استشعرت هذا املقام؟ ومتسائا 
أكثر: هل عندما عبدت الله في صاتك كان 
قراءتك  في  أو  سريعا،  منها  تفرغ  أن  همك 
بسرعة؟  تختمه  أن  همك  ك��ان  ه��ل  ل��ل��ق��رآن: 
فاعبده  املقام  لهذا  تصل  لم  إذا  بأنه  مجيبا 
يعتقدها  التي  املنزلة  وه��ذه هي  ي��راك،  كأنه 
مبلغ  فيها  اليبلغون  ولكنهم  املسلمني،  جميع 

اليقني على الوجه الذي يرضاه الله.
وأوضح الشبل، أن الله مع احملسنني مبعيتني: 
عامة  معية  وه��ي  خللقه،  ال��ل��ه  معية  األول���ى 

الداعية الشبل في المخيم »تراث الجهراء«الربيعي : اإلحسان أعلى مراتب الدين 

بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي التي ال ميكن 
املزايدة عليها وطاملا كانت مفخرة للكويت.

جتدر اإلشارة إلى أن وفد اجلمعية الذي التقى 
احملامي العام ضم كا من رئيسها الدكتور عادل 
الدمخي ونائب الرئيس الدكتور يوسف الصقر 
عبدالله  األس��ت��اذ  اجلمعية  ومحامي  وع��ض��و 
الدمخي وعضو مجلس اإلدارة األستاذة دالل 
الدرويش، وقد توجه وفد اجلمعية فور انتهاء 
اللقاء مباشرة إلى السجن املركزي حرصا منه 
على التواجد واحلضور الستقبال املفرج عنهم 
وتهنئتهم  إطاق سراحهم جميعا  من  والتأكد 

ومشاركة ذويهم هذه الفرحة.
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د. عمر المقبل بمخيم »إحياء التراث«:   األماني الدنيوية تتحقق باالستعانة باهلل
الفطرة  ه��ذه  اإلن��س��ان بحسب  أن  وب��ن 
جت���ده ي��ب��ح��ر ف��ي س��ف��ن األم���ان���ي بهذه 
ويفشل  بعضها  يتحقق  الدنيا  احل��ي��اة 
م��ع��ه ح��ت��ى آخر  وت��ب��ق��ى  بعضها اآلخ���ر 
حلظة من حياته فترتطم سفن أمانيه 
بصخرة املوت؛ إذ يشير القرآن إلى ذلك 
في قوله تعالى: }حتى إذا جاء أحدهم 
أعمل  ل��ع��ل��ي  ارج����ع����ون  رب  ق����ال  امل�����وت 
صاحلا فيما تركت{، فحينها تصغر تلك 

فيقول  عينيه  ف��ي  ال��دن��ي��وي��ة  األم��ان��ي 
الله عز وجل: }كال إنها كلمة هو قائلها 

ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون{.
وأشار املقبل إلى أن أماني اإلنسان ينتقل 
فيها من سفينة إلى سفينة حتى ما بعد 
املوت إذ يتمنى العاصي أن يرجعه الله 
ليعمل صاحلا ثم ترتقي أماني اإلنسان 
وهو في قبره فيأتيه امللكان ويسأالنه: 
من ربك؟ ما دينك؟ من هو نبيك؟ فإن 

تعثر خاب وخسر، وإن أجاب جنا وأفلح 
وأبحر في سفينة النجاة.

تستمر  األمنيات  سفن  أن  املقبل  وب��ن 
الذين  في أرض احملشر والسيما للكفار 
دخ��ل��وا ال��ن��ار وال أم���ل ل��ه��م ف��ي حتقيق 
يقولون:  إذ  األوان  ف��وات  بعد  األم��ان��ي 
الرسوال{  وأط��ع��ن��ا  ال��ل��ه  أط��ع��ن��ا  }ليتنا 
متسائال: أين كنتم من هذه األمنية في 

الدنيا؟ 

جلميع اخللق الطاعه عليهم وال تخفى عليه 
خافية، والثانية معية خاصة لعباده املخلصني 
من األنبياء واملرسلني والصاحلني، ومن كمل 
حفظهم  املعية  هذه  تقتضي  إذ  املؤمنني؛  من 
بقول  وتأييدهم فا ميسهم سوء، مستشهدا 
الله تعالى في قصة الغار بزمن هجرة النبي 
عليه الصاة والسام عندما قال النبي ألبي 

بكر رضي الله عنه: »ال حتزن إن الله معنا«.
املسلمني  آف��ة تصيب بعض  »ه��ن��اك  أن  وب��ني 
وهي القلوب التي أحاط بها الصدأ واملرض«، 
الذين  مدلا على ذلك بحال بعض املسلمني 
يصلون ولكن صاتهم ال تردعهم عن ارتكاب 
ولم  ال��ص��اة  تغيرهم  فلم  فاحشة  أو  محرم 
أم��ر خطير ال يجليه  وه��ذا  ال��ق��رآن،  يغيرهم 
بالقلوب قبل  ع��ز وج��ل  لله  اإلخ���اص  س��وى 

األلسنة.

جنيف - )كونا(: رحبت الكويت بتقرير 
ملجلس  التابعة  احلقائق  تقصي  جلنة 
حقوق اإلنسان حول األوضاع في سورية 
وشكرت أعضاء اللجنة جلهودهم املضنية 
التي بذلوها إلعداد هذا التقرير، داعية 

سورية إلى االحتكام إلى العقل.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة في جنيف السفير ضرار رزوقي: 
»إننا في القرن احلادي والعشرين ولقد 
مذها  تطورا  اإلع��ام  وسائل  تطورت 
فأصبح  املاضية،  سنة  العشرين  خ��ال 
من املستحيل إخفاء احلقائق عن أحداث 

قد تقع في أية بقعة من بقاع األرض«.

واستطرد في كلمة الكويت أمام اجللسة 
اإلنسان  ح��ق��وق  مل��ج��ل��س  االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
هالنا  »لقد  في سورية:  األوض��اع  حول 
ما رأينا في اإلع��ام عن األوض��اع في 
س��وري��ة خ��اص��ة إط���اق ال��ن��ار عشوائيا 
ضد املتظاهرين وقد أتى تقرير اللجنة 
سورية  في  للتحقيق  املستقلة  الدولية 

يطابق ما رأيناه«.
إل���ى أن »االط����اع ع��ل��ى تقرير  وأش����ار 
ب��ك��ل ما  ب��ال��ذه��ول  اللجنة ق��د أص��اب��ن��ا 
تضمنه  ملا  معان  من  الكلمة  هذه  تعنيه 
التقرير من معلومات حول األوضاع في 

سورية«.
أوامر  إل��ى  يشير  »التقرير  أن  وأوض��ح 
ب���إط���اق ال���ن���ار ب���غ���رض ال���ق���ت���ل، وأن 
عشوائيا  ال���ن���ار  ت��ط��ل��ق  األم�����ن  ق�����وات 
أصيبوا  الغالبية  وأن  املتظاهرين  ضد 
العلوي  القسم  ف��ي  عليهم  بالتصويب 
من اجلسد مبا في ذلك باجتاه الرأس« 
مشددا على أن هناك »استخداما مفرطا 
تعرضوا  ج��رح��ى  ه��ن��اك  أن  كما  للقوة 

للتعذيب بعد نقلهم إلى املستشفى«.
وانتقد »أن يطال التعذيب حتى األطفال 
ووجود عمليات حبس تعسفي واعتقال 
الوفيات  بينما  ال��ق��ان��ون  ن��ط��اق  خ���ارج 
ذلك«،  من  بأكثر  واالعتقاالت  ب��اآلالف 
ال��ش��دي��د لقائمة  م��ع��رب��ا ع��ن »األس����ف 
االنتهاكات السورية الواردة في التقرير 

وأنها طويلة للغاية«.

الكويت: يجب التدخل لحماية المدنيين في سورية
في  تسير  األوض����اع  »أن  رزوق����ي  وع���ّد 
سورية جتاه األسوأ وقد تكون األوضاع 
وتتطلب  العقوبات  مرحلة  جت��اوزت  قد 
على  مشددا  املدنيني«  حلماية  التدخل 
أن »وق���ف س��ف��ك دم���اء األب���ري���اء وعدم 
تعقيد احللول التوافقية ملرحلة انتقالية 

قد يجنبنا التدخل األجنبي«.
في الوقت ذاته أثنى رزوقي على مبادرة 
اجلامعة العربية مؤكدا أنها »أهم مبادرة 
في تاريخها حتقن الدماء وتطفئ احلريق 
الذي بات يهدد كل بيت وكل أسرة وكل 

رجل وكل امرأة«.
وحذر من أن »هذا احلريق قد يقود إلى 
نزاع مسلح ال يعرف أحد نتائجه اال الله 

سبحانه وتعالى«.
القول:  على  الكويتي  السفير  وش���دد 
وما  خير  كل  إال  لسورية  نريد  ال  »إننا 
يصب في مصلحتها، وإن الكويت لتؤكد 
األراضي  وس��ام��ة  وح���دة  أهمية  على 
ال��س��وري��ة وت��أم��ل ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت أن 
مع  بإيجابية  السورية  القيادة  تتجاوب 
فوات  قبل  العربية  الدول  خطة جامعة 

األوان«.
وأوضح أن احلفاظ على السلطة بالقمع 
املجتمع  يزيد  ل��ن  والتخويف  والتهديد 
التغيير  الدولي إال إص��رارا على إج��راء 
القانون  م��ع  يتوافق  ومب��ا  األف��ض��ل  نحو 
اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان 

والقانون الدولي«. 
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درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

اْلَعَذاِب  ُدوَن  ْدَن��ى  اْلَ اْلَعَذاِب  ِمَن  ُهْم  }َوَلُنِذيَقَنّ باب في قوله تعالى: 
ْكَبِر{. اْلَ

ُهْم ِمْن اْلَعَذاِب    2158- َعْن ُأَبِيّ ْبِن َكْعٍب ِفي َقْوِلِه َعَزّ َوَجَل: }َوَلُنِذيَقَنّ
وُم َواْلَبْطَشُة َأْو  ْنَيا، َوالُرّ ْكَبِر{، َقاَل: َمَصاِئُب الُدّ ْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اْلَ اْلَ

َخاِن. : ِفي اْلَبْطَشِة َأْو الُدّ اُكّ َخاُن - ُشْعَبُة الَشّ الُدّ
الشرح: 

احلديث الثاني في سورة السجدة في قوله تعالى: }َولَنُِذيَقنَُّهْم ِمَن الَْعَذاِب 
أبي بن  لعلهم يرجعون{، هذا احلديث حديث  اْلَْكَبِر  الَْعَذاِب  ُدوَن  اْلَْدنَ��ى 
الله عنه   رواه اإلم��ام مسلم في كتاب: صفة القيامة واجلنة  كعب رضي 

والنار، وأورده اإلمام املنذري هاهنا في كتاب التفسير.
ُدوَن  اْلَْدنَ��ى  الَْعَذاِب  ِمَن  تعالى: }َولَنُِذيَقنَُّهْم  أُبَي بن كعب في قوله   يقول 
الَْعَذاِب اْلَْكَبِر{ )السجدة: 21(، قال: مصائب الدنيا، يعني: ما يعذبهم به 
في الدنيا من املصائب قبل اآلخرة: }لعلهم يرجعون{ إلى الله، أي لعلهم 
يتوبون، ولعلهم يتعظون ويتذكرون، وهذه اآلية شبيهة بقوله تبارك وتعالى: 

}َظَهَر الَْفَساُد ِفي الَْبِرّ َوالَْبْحِر ِبَا َكَسَبْت أَيِْدي النَّاِس ِليُِذيَقُهم بَْعَض الَِّذي 
في  النقص  بان  يعني:  الفساد،  ظهر   ،)41 )ال��روم:  يَْرِجُعوَن{  لََعلَُّهْم  َعِملُوا 
اخليرات في البر والبحر، هذا معنى الفساد ها هنا، يعني نقص اخليرات 
والقحط واآلفات التي تصيب الزروع والثمار في البر، أو اآلفات التي تصيب 
البحار فتنقص خيرات البحر من السماك واحليوانات،  هذا النقص سببه 
ما كسبت أيدي الناس من املعاصي واآلثام: }لََعلَُّهْم يَْرِجُعوَن{، أي: إلى الله 
تعالى، فاإلنسان إذا أخذ بالفقر ونقص الموال، أو بالمراض أو بالشدائد؛ 

فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب من معاصيه.
 وقال أبو العالية: من عصى الله فقد أفسد في الرض؛ لن صالح الرض 

والسماء بالطاعة. 
ولهذا ثبت في الصحيحني: »أن العبَد الفاجر إذا مات، يَستريح منه العباُد 

والبالد والشجر والدواب«.
اْلَْدنَ��ى{، العذاب  الَْعَذاِب   والله تبارك وتعالى قال هاهنا: }َولَنُِذيَقنَُّهْم ِمَن 
الدنى يعني القرب وهو ما قبل املوت، فالعذاب الذي يعذبون به قبل املوت 
الدنيا . وقيل: }ال��ع��ذاب الدن���ى{ إقامة  ال��ع��ذاب الك��ب��ر، فهو ع��ذاب  دون 
احل��دود؛  فاإلنسان إذا أتى كبيرة من الكبائر كالسرقة أو شرب اخلمر أو 
أنواع ما  له. وأيضا:  املعّجل  العذاب  نوٌع من  الزنى وأقيم عليه احلد؛ فهذا 
يبتلى به اإلنسان من الهموم والغموم والحزان ، هذا كله من العذاب الذي 
يعجله الله تعالى للناس، حتى يتذكروا قبل املمات، وال يصيبهم العذاب الكبر 
الذي يكون يوم القيامة، فما يصيب الناس في دنياهم هو من الرحمة الربانية، 
فالله تعالى لو ترك العاصي يفعل ما يشاء ولم يعذبه بشيء، ولم يرده عنه، 
ولم يسلط عليه أي شي، كان هذا شر له ليس بخير، فإن الشر لإلنسان أن 
له  ثم يجازي بكل أعماله، فهذا شر  امل��وت  يأتيه  يفعل ما يشاء حتى  يترك 

وليس بخير. 
ولذلك ملا قيل للنبي]: إن فالنا ال يصيبه صداع وال تصيبه حمى، قال]: 

»أف، هذا من أهل النار« رواه أحمد.
 فالذي ال يصيبه شيء، هذا يدل -والعياذ بالله– على أن الله تعالى ما أراد 

به خيراً، فالعذاب الدنى إذن يشمل كل مصائب الدنيا.

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)39()3(

العـذاب األدنـى
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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 وقوله: »الروم والبطشة«، يعني أن هذا أيضا داخل في عذاب الله 
الدنى، والبطشة: هي ما حصل من القتل واجلراح للمشركني يوم بدر، 
وقيل: البطشة ما أصاب أهل مكة من السنني التي هي سنو اجلوع 
احلاجة،  ش��دة  من  والعظام  اجليف  أكلوا  حتى  والقحط،  واجل��دب 

فأذاقهم الله تعالى هذا العذاب املؤجل.
 وقوله: »شك شعبة هل هو الروم أو الدخان« يعني هل ما جاء في 
أول س��ورة ال��روم، أو ما ج��اء في الدخان ال��ذي ذك��ره ربنا عز وجل 
بقوله: }يَْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب أَِليٌم{ )الدخان: 11(، لكن الول هو 
القوى. وقيل: العذاب الدنى هو عذاب القبر؛ لن عذاب القبر دون 
العذاب الكبر الذي يكون يوم القيامة، لكن هذا التفسير غير صحيح 
بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: }لََعلَُّهْم يَْرِجُعوَن{، والذي يعذب 
في قبره ليس له فرصة في أن يرجع عن عمله السيئ، إذاً ال يصلح 

أن تفسر اآلية بعذاب القبر والله تعالى أعلم.
 وفي عذاب القبر آيات أخر كقوله سبحانه وتعالى: }النَّاُر يُْعَرُضوَن 
اَعُة أَْدِخلُوا آَل ِفْرَعْوَن أََشَدّ الَْعَذاِب{  َعلَيَْها ُغُدّواً َوَعِشّياً َويَْوَم تَُقوُم الَسّ

)غافر: 46(. 
ا َخِطيئَاِتِهْم أُْغِرُقوا َفأُْدِخلُوا نَاراً  وفي قوله سبحانه عن قوم نوح: }ِمَّ
ن ُدوِن اللَِّه أَنَصاراً{ )نوح: 25( هذه اآلية تدل أيضا  َفلَْم يَِجُدوا لَُهم ِمّ
على عذاب القبر، فبعد الغرق جاءهم احلرق في النار في قبورهم، 

والعياذ بالله تعالى.
 غزوة الحزاب 

َأْسَفَل  َوِم���ْن  َف��ْوِق��ُك��ْم  ِم��ْن  َج���اُءوُك���ْم  }ِإْذ  تعالى:  قوله  ف��ي  ب��اب 
ِمْنُكْم{.

: }ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم   2159- َعْن َعاِئَشَة ِفي َقْوِلِه َعَزّ َوَجَلّ
َناِجَر{،  احْلَ اْلُقُلوُب  َوَبَلَغْت  ْبَصاُر  اْلَ َزاَغْت  َوِإْذ  ِمْنُكْم  َأْسَفَل  َوِمْن 

ْنَدِق. َقاَلْت: َكاَن َذِلَك َيْوَم اْلَ
الشرح: 

هذا احلديث في س��ورة الح��زاب، وقد رواه اإلم��ام مسلم في كتاب 
التفسير أيضا، وهو في تفسير قوله تعالى من سورة الحزاب اآلية 
ِمنُكْم  أَْسَفَل  َوِم��ْن  َفْوِقُكْم  ��ن  ِمّ َج��اءُوُك��م  }ِإْذ  سبحانه:  قال  العاشرة، 
نُونَا{  الُظّ ِباللَِّه  َوتَُظنُّوَن  نَاِجَر  احْلَ الُْقلُوُب  َوبَلََغِت  اْلَبَْصاُر  َزاَغْت  َوِإْذ 
عما حصل لصحاب  تعالى  الله  من  إخبار  وه��ذا   ،)10 )الح���زاب: 
رضي  عائشة  قالت  كما  بالنعمة،  لهم  وتذكير  اخلندق  يوم  النبي] 
ِمْن  َجاءُوُكْم  }ِإْذ  اآلية  يوم اخلندق«؛ لن هذه  ذلك  »كان  عنها:  الله 
}ِمْن  اخلندق  يوم  جنود  ج��اءت  أن  كان  ِمنُْكْم{  أَْس��َف��َل  َوِم��ْن  َفْوِقُكْم 
َفْوِقُكْم{ قالوا: أي من أعلى الوادي، وهم غطفان وسيدهم عيينة بن 
حصن، وهوازن وسيدهم عوف بن مالك، وأهل جند وسيدهم طليحة 
بن خويلد السدي، وانضم إليهم من اليهود بنو النضير من املدينة، 

فهؤالء كلهم جاءوا: }من فوقكم{ يعني من جهة املشرق. 
}ومن أسفل منكم{ أي: من جهة الغرب من ناحية مكة، وهم قريش 
ومن معهم من الحابيش وهي القبائل املجتمعة، وسيدهم أبو سفيان 

بن حرب، وجاء معهم العور السلمي ومعه حيي بن أخطب اليهودي 
في يهود بني قريظة من وجه اخلندق ومعهم عامر بن الطفيل،  ومعنى 
الحزاب: أي الذين حتزبوا حلرب النبي] وصحبه واجتمعوا عليهم 

من أهل جند واحلجاز.
ِباللَِّه  َوتَُظنُّوَن  نَاِجَر  الُْقلُوُب احْلَ َوبَلََغِت  اْلَبَْصاُر  َزاَغْت   وقوله: }َوِإْذ 
فلم  كل شيء،  عن  وعدلت  مالت  يعني:  البصار،  زاغت  نُونَا{،  الُظّ

تنظر إال إلى عدوها. 
واحليرة،  وال��ه��ول  الدهشة  بسبب  شخصت  أي  }َزاَغ�����ْت{  وق��ي��ل: 
فاإلنسان إذا أصابه الفزع فإن عينه ال تكاد تطرف؛ بل ينظر ويحدق 
بالهول الذي أمامه من شدته، وهذا بسبب تعاون العداء على النبي 

صلى الله عليه وسلم وصحبه .
تكون في  أنها  ومعروف  الُْقلُوُب{ احلناجر جمع حنجرة،  }َوبَلََغِت   
احللقوم، وهي التي يتكلم بها اإلنسان، فالوصف القرآني يقول: إن 
القلوب بلغت احلناجر يعني أن القلوب وصلت إلى احللقوم من شدة 
اخلوف والفزع، وهذا تصوير ملا حصل لبعض الناس الذين كانوا في 
بالشجاعة  يعرفون  الذين  الكبار  النبي]  لصحاب  وليس  املدينة، 
والبسالة والرأي واإلقدام رضي الله عنهم وأرضاهم، بل هو إخبار 
ملا حصل لبعض الناس الذين كانوا في املدينة من ضعاف اإلميان، 
والسيما أهل النفاق الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم }يحسبون كل 
ْوُف  صيحة عليهم{ املنافقون. وقال عز وجل عنهم: }َفِإَذا َجاء اخْلَ
امْلَْوِت{  ِمَن  َعلَيِْه  يُْغَشى  َكالَِّذي  أَْعيُنُُهْم  تَ��ُدوُر  ِإلَيَْك  يَنُظُروَن  َرأَيْتَُهْم 
)الح��زاب: 19(، وهذا من شدة اخلوف، فاملعنى: أن القلوب كأنها 
أن  ول��وال  احلناجر،  وإل��ى  احللقوم  إلى  ووصلت  مكانها  من  ارتفعت 
احلنجرة وقفت في طريقها خلرجت القلوب، لكن ضيقت احلناجر 
على القلوب، وإال لكانت انخلعت الفئدة وخرجت من أماكنها!  هذا 

من شدة الفزع عافانا الله جميعا منه.
 وقوله: }وتظنون بالله الظنونا{، أي: الظنون بالله تعالى مختلفة، 
فأما أهل اإلميان فقالوا كما أخبر الله: }َهَذا َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه 
َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه َوَما َزاَدُهْم ِإاَلّ ِإمَياناً َوتَْسِليما{ )الحزاب: 22(، 
فهذا حال أهل اإلميان والصالح من الصحابة رضي الله عنهم، وأما 
أهل النفاق فجزعوا وخافوا وذهب صبرهم، فقالوا: }يا أهل يثرَب{ 
الدين، وال  بأخوة  يبالون  أنهم ال  إلى  إش��ارة  الوطن!!  باسم  نادوهم 

يقدرون اإلميان قدره.
 وقوله: }هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا{ بهذه الفتنة 
الشديدة، كان االختبار بها عظيما، لكن ظهر إميانهم ويقينهم بالله 

با فاقوا به الولني واآلخرين، فرضي الله عنهم جميعا.
موضعكم  في  أح��د  بقي  ما  أي:  فارجعوا{  لكم  ُمقام  }ال  وقوله:   
الذي خرجتم إليه، وهؤالء العداء سيستأصلون كل الناس فال يبقى 
تبارك  بالله  السيئ  ظنهم  فهذا  املدينة!  إل��ى  فارجعوا  أح��د،  منهم 
ناصر  وتعالى  سبحانه  الله  أن  إال  يقينهم،  ولعدم  لنفاقهم  وتعالى؛ 

عبده ورسوله] أوالً وآخرا.
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- تعال نذكر آيات أخرى لبيان جانب آخر من القدر، يقول 
إلى  يشاء  من  يهدي  واملغرب  املشرق  لله  وجل: }قل  عز 
صراط مستقيم{ )البقرة: 142(، ويقول سبحانه: }لقد 
صراط  إلى  يشاء  من  يهدي  والله  مبينات  آيات  أنزلنا 
مستقيم{ )النور: 46(، ويقول: }وكذلك أنزلناه آيات بينات 
به كثيرا  الله يهدي من يريد{ )احلج: 16(، }يضل  وأن 
ويهدي به كثيراً{ )البقرة: 26(، }ويقول الذين كفروا لوال 
أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي 
إليه من أناب{ )الرعد: 27(، وكذلك: }أفمن زين له سوء 
عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء{ 
)فاطر: 8(، }كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء{ 

)املدثر: 31(، هذه بعض اآليات وهناك غيرها.
- وما االعتراض في هذه اآليات؟!

- يقول أصحاب األهواء: الهداية بيد الله، فلو هداني الله 
الله يهدي من يشاء ويضل من  إلى الصالة لصليت؛ ألن 

يشاء.
- رغم أني ال أعرف اإلجابة الناجعة عن هذه الشبهة، إال 
أني أعلم أنه ال ينبغي ملسلم أن ينسب إلى الله أنه أضله، 

ولذلك هو ال يأتي بالطاعات ويرتكب احملرمات.
 كنت وصاحبي نتابع نقاشنا حول قضايا القدر ، ويعجبني 
فيه رغبته في تعلم القضايا الشرعية، رغم أنه نال درجة 

األستاذية في علم األحياء.
- صدقت يا )أبا عبد الله( إذا عجز املرء عن فهم بعض 
أو عيب،  نقص  أي  الله  إلى  ينسب  أن  ينبغي  األمور فال 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً.
- لنرجع إلى معاني اآليات.

ويهدي من  يشاء  الله }يضل من  أن  تبني  اآليات  - هذه 
يشاء{، وتعال نقرأ اآليات التي تبني هذه اآليات، يقول عز 
وجل: }وما يضل به إال الفاسقني{ )البقرة: 26(، ويقول 

سبحانه: }كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب{ )غافر: 
34(، ويقول: }كذلك يضل الله الكافرين{، وباملقابل يقول 
عز وجل: }ويهدي إليه من أناب{ )الرعد: 27(، }فإما 
يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى{ 
)طه: 123(، }إن الله ال يهدي من هو كاذب كفار{ )الزمر: 
3(، }إن الله ال يهدي من هو مسرف كذاب{ )غافر: 28(، 
}والله ال يهدي القوم الظاملني{ )البقرة: 258(، }والله ال 
يهدي  ال  }والله   ،)264 )البقرة:  الكافرين{  القوم  يهدي 

القوم الفاسقني{ )املنائدة: 108(.
والكاذبني  واملسرفني  الفاسقني  يهدي  ال  وجل  عز  فالله 
القوم  هؤالء  أن  مبعنى  واملرتابني،  والكافرين  والظاملني 
وأعرضوا  الله،  هدى  عن  البعيدة  السبل  هذه  اختاروا 
اجلانب  وعلى  اختاروا،  ملا  الله  فتركهم  الله،  أوامر  عن 
اآلخر يهدي الله عز وجل }من أناب{، و}يهدي من اتبع 
رضوانه{، أي: اجتهد في عمل ما يرضي الله عز وجل، 
ويهدي من اتبع الهدى الذي أنزله الله، مبعنى أن هوالء 
الله  الله ونيل رضوانه فوفقهم  القوم اجتهدوا في طاعة 
تقواهم{  وأتاهم  هدى  زادهم  اهتدوا  }والذين  بزيادة 

)محمد:17(.
يشاء{  من  ويضل  يشاء  من  }يهدي  نفهم  املعنى  وبهذا 
الضالل،  درب  وسلكوا  وفسقوا  وكفروا  ضلوا  الذين  أن 
الله  تركهم  بل  وجل،  عز  الله  عن  رغماً  ذلك  يفعلوا  لم 
الكفر(  )حتى  الكبائر  هذه  ويرتكبون  األمور  هذه  يفعلون 
سبحانه  ولكنه  يرضاها،  وال  يحبها  ال  وجل  عز  أنه  مع 
القيامة،  يوم  بالعدل  يجازيهم  حتى  وذلك  بوقوعها،  أذن 
والفائزون اجتهدوا في طاعة الله، فأذن الله لهم بطاعته 
يجازيهم  حتى  فضله،  من  وزادهم  مرضاته  إلى  ووفقهم 
ليس  واإلضالل  فالهداية  القيامة،  يوم  عملوا  ما  بأفضل 
عشوائيا وليسا قهراً ورغماً على الله، بل بإذنه سبحانه، 
ولكنه  والفسوق،  والظلم  الكفر  يبغض  وجل  عز  كان  وإن 

سمح بوقوعه في ملكه ملن أراد ذلك. )�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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أوضاع تحت المجهر!

امللغمة  بالكلمات  والتقاذف  العضالت  استعراض  عن  لنتوقف 
اجلديدة  األح��داث  بعد  يستوعب  لم  ومل��ن  باأللقاب،  والتنابز 
السابعة  له: لقد استقالت حكومة الشيخ ناصر احملمد  نقول 
إلى غير رجعة، وجاءت رئاسة جديدة للحكومة القادمة للشيخ 
جابر املبارك الذي سعى في مد يد العون باملساهمة في إطالق 
سراح املتهمني باقتحام مجلس األمة في ثورة األربعاء األسود!

توقفوا  وقبيضة:  حكومني  ومخربني،  معارضني  للجميع  نقول 
عن الردح فنحن أمام مرحلة جديدة من تصفية النوايا وفتح 
حل  س��واء  التعيسة  الصفحة  تلك  متزيق  ب��ل  ج��دي��دة  صفحة 
مجلس األمة أم لم يحل، لكن دون أن نسمح ألنفسنا بتجاهل 
كل  ليأخذ  واملرتشني  الراشني  ومالحقة  املليونية  االي��داع��ات 

منهم جزاءه من خالل األحكام القضائية.
إليه  تتجه  واألنظار  املقبلة  املرحلة  رجل  املبارك  جابر  الشيخ 
والسيما أنه ميلك هدوءا في الطرح، وبرز بعدم صداميته مع 
منتقدوه في  قل  وبالتالي  املستقيلة،  األمة في احلكومة  نواب 

مجلس األمة؛ األمر الذي يوحي بالتفاؤل.
ونحن نقول التفاؤل، ونرجو من النائب شعيب املويزري وهو من 
هذه القلة وفيه حرة أن يخفف من حدة التصعيد جتاه رئيس 
احلكومة اجلديد، وأن يذكر الله بدال من تقليب املواجع والقول 
بأن الرئيس اجلديد كان انقالبيا على الدستور وبارك شطب 
استجواب الشيخ ناصر احملمد األخير من جدول األعمال قبل 
أن  التي يجب  املواجع  أيام من استقالة حكومته، وغيرها من 
السياسي  التعامل  لنفتح صفحة جديدة من  بل متزق  تشطب 
واحلفر  أمامها  املطبات  ووض��ع  األحقاد  عن  بعيدا  األخالقي 

حتى سواء صحت أم لم تصح املعلومات عن هذا أو ذاك.
الذي  اجل��دي��د  الرئيس  نهج  وراق��ب��وا  الكويت  ف��ي  ال��ل��ه  ات��ق��وا 
خلط  عن  بعيدا  ال��وزراء  ملجلس  رئيساً  منصبه  توليه  أسعدنا 

نريد  وال  للكويت  اخلير  نريد  كنا  إذا  ه��ذا  باملاضي،  األوراق 
دمرت  التي  النتنة  واألجندات  التخوين  وعبارة  للتأزمي  العودة 

البلد!
دعونا نلتفت للوطن! 

جهود مباركة
خدمة  ملموسة  مب��ج��ه��ودات  ت��ق��وم  ب��اإلس��الم  التعريف  جلنة 
لإلسالم واملسلمني، ومن هذه املشاريع املشروع الوقفي لطباعة 
مليون مصحف بلغات مختلفة، وقد اطلعت مؤخراً على مبادرة 
موقع العجمان االلكتروني بالتعاون مع اللجنة من خالل دينموها 
اخليري احملامي منيف العجمي فوجدت نفسي مناديا كل قبيلة 
أو  اللجنة  تلك  لتتبنى مشاريع مماثلة مع  أو جماعة  أو عائلة 
واإلصالح  ال��ت��راث  إح��ي��اء  والسيما  املتعددة  اخليرية  اللجان 
داعية  كفالة  مثل  مشاريع  لدعم  اخليرية  والهيئة  االجتماعي 
اجلارية  بالصدقة  ومساعدة احملتاجني  أو عمرة  وأخ��رى حج 

والوقفيات لتعم الفائدة.
على الطاير

بعد سقوط حكومة ناصر احملمد »بط اجلربة« النائب صالح 
عاشور وأخرج ما في قلبه حول التغيير العربي واملوقف جتاه 
سوريا قائاًل: »بعد سوريا لتستعد دول اخلليج« مللكيات دستورية، 
ولتستعد املنطقة من اآلن حلكومات شعبية منتخبة، فمن غير 
املنطقي واملقبول تدخل دول اخلليج لتغيير األنظمه في ليبيا 

واليمن وسوريا وتظل هي كما هي وراثية ومتسلطة وفاسدة«!
سبحان الله لم نسمع بهذا الكالم من قبل، فقد فوجئنا بثورتك 
خاطر  ش��ان«  »م��ن  املتسلطة  ال��وراث��ي��ة  األنظمة  على  امليمونة 

سوريا، والله يستر من القادم يابومهدي! 
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

مزقـــــوا الصفـــحـــــة!

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

وليد إبراهيم األحمد)�(
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القناعة  إل��ى  يدعونا  املطهر  ال��ش��رع  إن 
والعفاف، ويحذرنا من االستكثار املذموم 
ويوجهنا  البراقة،  ومظاهرها  الدنيا  من 
إلى االشتغال مبعالي األمور، واالستعداد 
ليوم املعاد، وتوظيف ما بأيدينا من الدنيا 
غير  من  اآلخ��رة،  وتعمير  الدين  خلدمة 
التمتع  م��ن  ال��دن��ي��وي��ة  إه��م��ال حلظوظنا 
وجل  ع��ز  الله  سخر  مب��ا  والتنعم  امل��ب��اح 
لنا من النعم وأخرج لنا من األرزاق دون 
ع��ز وجل:  ق��ال  كما  تفريط،  إف���راط وال 
الدار اآلخرة وال  الله  آتاك  }وابتغ فيما 
ال��دن��ي��ا وأح��س��ن كما  ت��ن��س نصيبك م��ن 

أحسن الله إليك{.
فالقناعة والرضا مبا رزق الله من أسباب 
السعادة القلبية والراحة البدنية كما قال 
كفافا،  ورزق  أسلم،  من  أفلح  قد   «  :[

وقن�ّعه الله مبا آتاه« أخرجه مسلم.
وكان من دعاء النبي ]: » اللهم قنعني 
مبا رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف على 
ك��ل غ��ائ��ب��ة ل��ي ب��خ��ي��ر »أخ���رج���ه احلاكم 

وصححه ووافقه الذهبي.

إل���ى ظ��ه��ور سلوكيات  ال��ن��اس  ل���دى ب��ع��ض  امل��ال��ي��ة  ال��وف��رة  أدت 
لديهم  االستهالكية  الصبغة  منت  فقد  املجتمع،  في  غريبة 
إليه وما ال  فصاروا يشترون كل شيء، ويقتنون ما يحتاجون 
ويتنافسون  الكمالية،  باألمور  يتباهون  وأصبحوا  يحتاجون، 
إلى  والثراء؛ مما حدا ببعضهم اآلخر  الغنى  إب��راز مظاهر  في 
تقليدهم ومحاكاتهم ولو كان ذلك خارجا عن قدرتهم املالية، 
وما  املتراكمة  املالية  واألعباء  الديون  في  ذلك  يوقعهم  وقد 

يتبعها من مطالبات وسجن ونحوها.

د. وليد خالد الربيع )�(

املتشبع مبا لم يُعَط 
كالبس ثوبَْي زور

احلكمـة  ضالـة املؤمن )42(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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املسلم  يعرف  أن  القناعة  أس��ب��اب  وم��ن 
ينظر  بأن  به  وما فضله  عليه  الله  نعمة 
إلى من هو أقل منه ماال وأدنى درجة كما 
منكم،  أسفل  من  إلى  »انظروا  قال ]: 
وال تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر 

أال تزدروا نعمة الله«متفق عليه.
فحقيقة الغنى فيما يكون في القلب من 
اليد  يكون في  فيما  وليس  قناعة ورضا 
من أموال ومقتنيات كما قال ]: »ليس 
ال��غ��ن��ى ع��ن ك��ث��رة ال��ع��رض، ول��ك��ن الغنى 
النووي:  ق��ال  عليه،  النفس«متفق  غنى 
احلديث:  ومعنى  الدنيا،  متاع  »العرض: 
وشبعها،  ال��ن��ف��س،  غنى  احمل��م��ود  الغنى 
املال مع احلرص  كثرة  وقلة حرصها، ال 
على الزيادة؛ ألن من كان طالبا للزيادة لم 

يستغن مبا معه، فليس له غنى«اه�.
بغنى  القلب  غنى  »يكمل  القيم:  ابن  قال 
آخر هو غنى النفس، وآيته: سالمتها من 
احلظوظ، وبراءتها من املراءاة«، فاجلري 
من  واالستكثار  اجل��وف��اء،  املظاهر  وراء 
املتاع الزائل ال يزيد اإلنسان إال فقرا في 
نفسه، وذال حلاجاته، وتأمل كيف وصف 
بالعبودية  حاله  ه��ذا  ك��ان  من  النبي ] 
وال��ذل لهذه املطلوبات فقال ] » تعس 
تعس  ال��دره��م،  عبد  تعس  الدينار،  عبد 
ع��ب��د اخلميصة،  ت��ع��س  ع��ب��د اخل��م��ي��ل��ة، 
تعس  ُمنع غضب،  وإن  رض��ي  أعطي  إن 

وانتكس، وإذا شيك فال انتقش«.
إلى  نفسه  نازعته  »م��ن  ح���امت:  أب��و  ق��ال 
ال��ق��ن��وع، ث��م ح��س��د ال��ن��اس ع��ل��ى م��ا في 
لسخاوة،  وال  لقناعة  ذلك  فليس  أيديهم 
بل لعجز وفشل، فمثله كمثل حمار السوء 
الذي يعرج بخفة حمله، ويحزن إذا رأى 
الثقيل،  القوة واحلمل  العلف يؤثر به ذو 
فالقانع الكرمي أراح قلبه وبدنه، والشره 

اللئيم أتعب قلبه وجسمه.«اه�.
فقوله ]: »املتشبع مبا لم يعط كالبس 
اجلليلة  النبوية  احلكم  م��ن  ثوبي    زور« 
مريضا،  اجتماعيا  سلوكا  تعالج  ال��ت��ي 

وظن  اجلوفاء،  باملظهرية  صاحبه  ابتلي 
يرفع  البراقة  املظاهر  من  االستكثار  أن 
صاحبها أو يزيد من غناه في أعني الناس، 
وسبب ورود احلديث ما روته   أسماء بنت 
الله عنهما -  قالت: »  أبي بكر  - رضي 
يا  النبي  ]  فقالت:  إل��ى  ام���رأة   جاءت 
رسول الله إن لي ضرة فهل علّي جناح أن 
أتشبع من مال زوجي مبا لم يعطني؟ وفي 
رواي��ة عائشة: أق��ول: إن زوج��ي أعطاني 
ما لم يعطني؟ فقال رس��ول الله    ]: » 

 املتشبع مبا لم يعط كالبس ثوبي    زور«.
قال النووي: »قال العلماء: معناه: املتكثر 
ما  عنده  أن  يظهر  ب��أن  عنده،  ليس  مبا 
الناس،  ع��ن��د  ب��ذل��ك  يتكثر  ع��ن��ده  ل��ي��س 
ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من 

لبس ثوبي زور.
قال أبو عبيد وآخ��رون: هو ال��ذي يلبس 
ث��ي��اب أه����ل ال���زه���د وال���ع���ب���ادة وال�����ورع، 
متصف  أن��ه  للناس  يظهر  أن  ومقصوده 
بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد 
أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياء، 
وأوهم  لغيره  ثوبني  لبس  كمن  وقيل: هو 
يلبس قميصاً  م��ن  ه��و  وق��ي��ل:  ل��ه،  أنهما 
واحداً ويصل بكميه كمني آخرين فيظهر 
اخلطابي  وح��ك��ى  ق��م��ي��ص��ني،  ع��ل��ي��ه  أن 
ق��والً آخ��ر: أن امل��راد هنا بالثوب احلالة 
واملذهب، والعرب تكني بالثوب عن حال 
البسه، ومعناه: أنه كالكاذب القائل ما لم 
يكن، وق��والً آخر: أن امل��راد الرجل الذي 
تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبني يتجمل 
بهما فال ترد شهادته حلسن هيئته. والله 

أعلم«. انتهى.
وقال ابن حجر في الفتح: “قوله “املتشبع” 
بذلك  يتكثر  عنده  ليس  مبا  املتزين  أي 
ويتزين بالباطل، كاملرأة تكون عند الرجل 
ولها ضرة فتدعي من احلظوة عند زوجها 
أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتها، 

وكذلك هذا في الرجال«.
وعن سبب تثنية الثوبني: قال ابن حجر: 
»لإلشارة إلى أن كذب املتحلي مثنى؛ ألنه 
كذب على نفسه مبا لم يأخذ وعلى غيره 
ال��زور يظلم  لم يعط، وكذلك شاهد  مبا 

نفسه ويظلم املشهود عليه«.
التثنية إش���ارة إلى  ف��ي  ال����داودي:  وق���ال 
في  مبالغة  مرتني  ال��زور  قال  كالذي  أنه 
التحذير من ذلك، وقال ابن التني »هو أن 
الناس  يظن  عارية  أو  وديعة  ثوبي  يلبس 
أنهما له ولباسهما ال يدوم ويفتضح بكذبه، 
وأراد بذلك تنفير املرأة عما ذكرت خوفاً 
ويورث  وضرتها  زوجها  بني  الفساد  من 
الذي  كالسحر  فيصير  البغضاء  بينهما 
يفرق بني املرء وزوجه، ويحتمل أن تكون 
بالتشبع،  حصل  أن��ه  إل��ى  إش���ارة  التثنية 
به  يتشبع  ما  فقدان  مذمومتان:  حالتان 

وإظهار الباطل« اه�.
وخالصة األمر أنه على املسلم أن يرضى 
مب��ا ق��س��م ال��ل��ه ع��ز وج���ل ل���ه، وال يظهر 
يحمل  وال  ف��ي��ه،  ه��و  ب��أع��ل��ى مم��ا  نفسه 
يطيق  ال  ما  والديون  النفقات  من  نفسه 
وحقيقة  واق��ع��ه  تخالف  ب��ص��ورة  ليظهر 
أمره، وال مانع من الطموح املشروع بأن 
أعلى  ويكسب  امل��رات��ب،  أعلى  إل��ى  يصل 
املظاهر  طريق  عن  ليس  ولكن  الدخول، 
والتحصيل  اجل���اد  بالسعي  ب��ل  امل����زورة، 
النافعة، واخلبرات املفيدة،  املتقن للعلوم 
يرقى بجد في  فبذلك  ال��دؤوب،  والعمل 
الرفعة،  في سماء  ويعلو  الكماالت،  سلم 
كما قال عز وجل: }وقل اعملوا فسيرى 
وبالله  وامل��ؤم��ن��ون{  ورس��ول��ه  عملكم  الله 

التوفيق.

الشرع يدعونا إلى 
القناعة والعفاف، ويحذرنا 

من االستكثار المذموم 
من الدنيا ومظاهرها 

البراقة، ويوجهنا إلى 
االشتغال بمعالي األمور
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مفاهيم

احلمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد: » فإن 
الله عز وجل:  العالم بعد كتاب  الطالب، وعني به  أولى ما نظر فيه 
نة ملراد الله عز وجل  سنن رسوله صلى لله عليه وآله وسلم، فهي املبيِّ
من مجمالت كتابه، والدالة على حدوده، واملفسرة له، والهادية إلى 
الصراط املستقيم صراط الله، َمن اتبعها اهتدى، ومن ُسلبها ضل وغوى 
وواله الله ما تولى، وِمن َأوكد آالت السنن املعينة عليها، واملؤدية إلى 
حفظها معرفة الذين نقلوها عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الناس كافة، وحفظوها عليه،وبلغوها عنه، وهم صحابته احلواريون 
الذين وعوها وأدوها ناصحن محسنن حتى أكمل مبا نقلوه الدين، 
وثبت بهم حجة الله تعالى على املسلمن فهم خير القرون، وخير أمة 
عليهم،  وجل  عز  الله  بثناء  جميعهم  عدالة  ثبتت  للناس،  أخرجت 
وثناء رسوله عليه السالم، وال أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه 
الله  قال  منه  أكمل  تعديل  وال  ذل��ك،  من  أفضل  تزكية  وال  ونصرته، 
اِر ُرَحَماُء  اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِه َوالَّ ٌد َرُسوُل اللَّ تعالى ذكره: }ُمَحمَّ
ِه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي  دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَّ عًا ُسجَّ َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ

ُجود{)الفتح: 29(.  ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ

د. نايف بن أحمد احلمد )�( 

وأعمقها  قلوبا،  األم��ة  ه��ذه  أب��ر  »والصحابة 
وأقومها هديا، وأحسنها  تكلفا،  وأقلها  علما، 
وإقامة   [ نبيه  لصحبة  الله  اختارهم  حاال 
»فحبهم  مسعود [.  اب��ن  قاله  كما  دي��ن��ه«. 
سنة، والدعاء لهم قربة، واالقتداء بهم وسيلة، 

واألخذ بآثارهم فضيلة«. 
وهم صفوة خلق الله تعالى بعد النبيني عليهم 
الله  ابن عباس رضي  ،فعن  والسالم  الصالة 
ْمُد  اْلَ }ُق��ِل  وج��ل:  الله عز  ق��ول  عنهما في 

ِع���َب���اِدِه الَّ��ِذي��َن اْصَطَفى{  ِل��لَّ��ِه َوَس����الٌم َع��لَ��ى 
)النمل:59( قال: أصحاب محمد ].

وقال سفيان في قوله عز وجل: }الَِّذيَن آَمنُوا 
َوتَْطَمِئنُّ ُقلُوبُُهْم ِبِذْكِر اللَِّه{)الرعد: 28( قال: 

هم أصحاب محمد ]. 
وع��ن وه��ب ب��ن منبه- رحمه ال��ل��ه- ف��ي قوله 
تعالى: }ِبَأيِْدي َسَفَرٍة ِكَراٍم بََرَرٍة{ )عبس:15، 

16( قال هم أصحاب محمد ].
وق���ال ق��ت��ادة ف��ي ق��ول��ه تعالى: }يَ��تْ��لُ��ونَ��ُه َحقَّ 
ِتالَوِته{)البقرة:121( هم أصحاب محمد ] 

آمنوا بكتاب الله وعملوا مبا فيه. 
وقال ابن مسعود [: »إن الله نظر في قلوب 

العباد فوجد قلب محمد ] خير قلوب العباد 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في 
قلوَب  فوجد  محمد  قلب  بعد  العباد  قلوب 
أصحابِه خيَر قلوِب العباِد فجعلهم وزراَء نبيِه 
يُقاِتلون على دينه« والصحابي هنا هو َمن لقي 
ذل��ك. فقد  وم��ات على  ب��ه،  النبي ] مؤمنا 
جاء في حديث قيلة العنبرية رضي الله عنها: 
خرجت أبتغي الصحابة إلى رسول الله ]. 

آي��ات وأح��ادي��ث كثيرة  ف��ي فضلهم  وق��د ورد 
ِمَن  لُ���وَن  اأْلَوَّ اِبُقوَن  }َوالسَّ تعالى:  قوله  منها: 
اْلَُهاِجِريَن َواأْلَنَْصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن 
َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت 
َذِلَك  أَبَداً  ِفيَها  َخاِلِديَن  اأْلَنَْهاُر  تََها  َتْ ِري  َتْ

الَْفْوُز الَْعِظيُم{ )التوبة:100(.
وقال تعالى: }لََقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُْؤِمِننَي ِإْذ 
ُقلُوِبِهْم  ِفي  َما  َفَعِلَم  َجَرِة  الشَّ َت  َتْ يَُباِيُعونََك 
َقِريباً{  َفتْحاً  َوأَثَابَُهْم  َعلَيِْهْم  ِكينََة  السَّ َفَأنَْزَل 

)الفتح:18(. 

فضائل الصحابة 
رضي اهلل عنهم

)�(  قاضي المحكمة العامة بمحافظة رماح 
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َوالَِّذيَن  ال��لَّ��ِه  َرُس����وُل  ��ٌد  }ُم��َح��مَّ تعالى  وق���ال 
تََراُهْم  بَيْنَُهْم  ُرَحَماءُ  اِر  الُْكفَّ َعلَى  اءُ  أَِش��دَّ َمَعُه 
َوِرْضَواناً  اللَِّه  ِمَن  َفْضاًل  يَبْتَُغوَن  داً  ُسجَّ عاً  ُركَّ
َذِلَك  ُجوِد  السُّ أَثَِر  ِمْن  ُوُجوِهِهْم  ِفي  ِسيَماُهْم 
َكَزْرٍع  يِل  اْلْنِ ِفي  َوَمثَلُُهْم  التَّْوَراِة  ِفي  َمثَلُُهْم 
َعلَى  َفاْستََوى  َفاْستَْغلََظ  َف��آَزَرهُ  َشْطَأهُ  أَْخ��َرَج 
َوَعَد  اَر  الُْكفَّ ِبِهُم  ِلَيِغيَظ  اَع  رَّ ال��زُّ يُْعِجُب  ُسوِقِه 
ِمنُْهْم  ��اِت  ��اِلَ ال��صَّ َوَعِملُوا  آَم��نُ��وا  ي��َن  الَّ��ذِ اللَُّه 

َمْغِفَرًة َوأَْجراً َعِظيماً{ )الفتح: 29(. 
تعالى وترّضى  الله  آيات عديدة ذكرهم  وفي 

عنهم. 
ومما جاء في السنة: 

ع��ن أب���ي ه��ري��رة [ ق���ال: ق���ال رس���ول الله 
]: »ال تسبوا أصحابي، ال تسبوا أصحابي، 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحٍد 
ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه« وسبب 
تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة، 

إنفاقهم  وألن  غيرهم،  بخالف  ال��ال  وضيق 
، وحمايته، وذلك معدوم  كان في نصرته ] 
بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم، وقد قال 
تعالى: }ال يَْستَِوي ِمنُْكْم َمْن أَنَْفَق ِمْن َقبِْل الَْفتِْح 
َوَقاتََل أُولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة{)الديد:10( وهذا 
كله مع ما كان فيهم في أنفسهم من الشفقة، 
واليثار،  وال���ت���واض���ع،  واخل���ش���وع،  وال����ت����ودد، 
واجلهاد في الله حق جهاده، وفضيلة الصحبة 
درجتها  ينال  وال  عمل،  يوازيها  ال  لظة  ول��و 
بشيء، والفضائل ال تؤخذ بقياس، ذلك فضل 

الله يؤتيه من يشاء « ا.ه�. 
»معنى  ت��ع��ال��ى:  ال��ل��ه  رح��م��ه  البيضاوي  وق���ال 
الديث: ال ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا 
من الفضل واألجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد 
يقارن  ما  التفاوت  وسبب  نصيفه،  أو  طعام 
النية«  الخ��الص، وص��دق  األفضل من مزيد 
الاجة  وكثرة  القلة،  من  كانوا  ما  »مع  ه�،  ا 
والضرورة« وقيل: »السبب فيه أن تلك النفقة 
أثمرت في فتح السالم، وإعالء كلمة الله ما 
ال  بالنفوس  اجلهاد  وكذلك  غيرها،  يثمر  ال 
يصل التأخرون فيه إلى فضل التقدمني لقلة 
عدد التقدمني، وقلة أنصارهم فكان جهادهم 
النصرة، ورجاء  النفس مع  بذل  أفضل، وألن 

الياة ليس كبذلها مع عدمها« ا ه�. 
ومما جاء في فضلهم رضي الله عنهم حديث 
»خير  ق��ال:  النبي ]  اب��ن مسعود [ عن 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«، 
وإمنا صار أول هذه األمة خير القرون؛ ألنهم 
آمنوا به حني كفر الناس، وصدقوه حني كذبه 
وواسوه  وآووه،  ون��ص��روه،  وع����زروه،  ال��ن��اس، 
ب��أم��وال��ه��م وأن��ف��س��ه��م، وق��ات��ل��وا غ��ي��ره��م على 

كفرهم حتى أدخلوهم في السالم« ا ه�. 
ومما جاء في فضلهم ما رواه أبو بردة [ 
ق����ال: ق���ال رس����ول ال��ل��ه ]: »ال��ن��ج��وم أمنة 
ما  السماء  أت��ى  النجوم  ذهبت  ف��إذا  للسماء؛ 
أتى  ذهبت  ف��إذا  أمنة ألصحابي  وأن��ا  توعد، 
أمنة ألمتي  يوعدون، وأصحابي  ما  أصحابي 
يوعدون«  ما  أمتي  أت��ى  ذه��ب أصحابي  ف��إذا 
انقراض  بعد  الادثة  الفنت  إلى  إش��ارة  وهو 
ع��ص��ر ال��ص��ح��اب��ة م��ن ط��م��س ال��س��ن وظهور 

البدع وفشو الفجور في أقطار األرض. 
حال  يصف   ] علي  الؤمنني  أمير  وهاهو 
أراك��ة قال: صليت خلف  أبي  الصحابة، فعن 
علي صالة الفجر فلما سلم انفلت عن ميينه 
كانت  إذا  حتى  ال��ك��آب��ة،  عليه  ك��أن  مكث  ث��م 
قال:  رم��ح  قيد  السجد  حائط  على  الشمس 
لقد رأيت أصحاب محمد ] فما أرى اليوم 
شعثا  ضمرا  يصبحون  كانوا  يشبههم،  شيئا 
غبرا بني أعينهم أمثال ركب العزى قد باتوا 
الله ويراوحون  يتلون كتاب  لله سجدا وقياما 
بني جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا 
الريح  ي��وم  ف��ي  الشجر  كما متيد  م���ادوا  الله 

فهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم.
الوعيد الشديد فيمن آذى أصحاب 

النبي ] 
عن عبد الله بن مغفل الزني [ قال: قال 
رسول الله ]: »الله الله في أصحابي، الله 
الله في أصحابي، ال تتخذوهم غرضا بعدي، 
أبغضهم  وم��ن  أح��ب��ه��م،  فبحبي  أحبهم  فمن 
آذاني،  فقد  آذاه��م  وم��ن  أبغضهم،  فببغضي 
ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن 
آذى الله فيوشك أن يأخذه« قال الناوي رحمه 
الله تعالى: »الله الله في أصحابي« أي اتقوا 

قال رسول الله ]: 
»النجوم أمنة للسماء؛ 
فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعد، وأنا 

أمنة ألصحابي«

قال رسول الله ]: »الله 
الله في أصحابي، الله الله 
في أصحابي، ال تتخذوهم 
غرضا بعدي، فمن أحبهم 

فبحبي أحبهم
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مفاهيم

الله فيهم، وال تلمزوهم بسوء، أو اذكروا الله 
إيذانا  وكرره  وتوقيرهم،  تعظيمهم  وفي  فيهم 
مب��زي��د ال��ث على ال��ك��ف ع��ن ال��ت��ع��رض لهم 
مبنقص »ال تتخذوهم غرضا« هدفا ترموهم 
بقبيح الكالم كما يرمى الهدف بالسهام وهو 

تشبيه بليغ »بعدي« أي بعد وفاتي« ا ه�. 
قال  ق��ال:  الله عنهما  ابن عباس رضي  وعن 
رسول الله ]: »َمن سب أصحابي فعليه لعنة 

الله والالئكة والناس أجمعني«. 
موقف السلف الصالح من الصحابة 

الكرام
الصحابة  فضل  الصالح  السلف  ع��رف  لقد   
أراد  م��ن  ك��ل  على  وردوا  ذل��ك  وبيَّنوا  ال��ك��رام 
عمر  اب��ن  ق��ال  عنهم،  ال��ل��ه  رض��ي  انتقاصهم 
رضي الله عنهما: »ال تسبوا أصحاب محمد 
] ف��ل��م��ق��ام أح��ده��م س��اع��ة خ��ي��ر م��ن عمل 

أحدكم ُعمره«. 
وج��اء رج��ل إل��ى عبد الله بن ال��ب��ارك وسأله 
أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
»لتراب في منخري معاوية مع رسول الله ] 

خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز«. 
وجاء رجل إلى المام أبي زرعة الرازي رحمه 
الله فقال: يا أبا زرعة أنا أبغض معاوية، قال: 
ِلَم ؟ قال: ألنه قاتَل عليا. فقال أبو زرعة: إن 
خصٌم  معاوية  وخصَم  رحيم  ربٌّ  معاوية  ربَّ 
كرمي، فما دخولك أنت بينهما رضي الله عنهم 

أجمعني؟! 
وق���ال الم���ام أح��م��د رح��م��ه ال��ل��ه تعالى: »إذا 
رأي���ت رج��ال ي��ذك��ر أص��ح��اب رس���ول ال��ل��ه ] 
بسوء فاتهمه على السالم، »وقال رحمه الله 
من  ي��ذك��ر شيئا  أن  ي��ج��وز ألح��د  ال   « تعالى: 
مساويهم وال يطعن على أحد منهم بعيب وال 
نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان 
بل  عنه  يعفو  أن  ل��ه  ليس  وعقوبته،  ت��أدي��ب��ه 
يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن ثبت 
أعاد عليه العقوبة وخلده البس حتى ميوت 

أو يراجع«. 
وقال بشر بن الارث رحمه الله تعالى: »َمن 
وإن  كافر  الله ] فهو  شتم أصحاب رس��ول 

صام وصلى وزعم أنه من السلمني«.

ولعل كثيرا من الكتاب ممن في قلوبهم مرض 
الذين ينتقصون أصحاب رسول الله ] في 
الصحف وغيرها يرون أن الوقت لم يحن بعد 
النتقاص القرآن والسنة، فرأوا أن تقليل شأن 
أخصر  من  هو  الناس  عند  الكرام  الصحابة 
الطرق لرد الكتاب والسنة كما قال أبو زرعة 
ينتقص  الرجل  رأي��ت  »إذا  تعالى:  الله  رحمه 
أحدا من أصحاب رسول الله ] فاعلم أنه 
زن��دي��ق؛ وذل��ك أن ال��رس��ول حق وال��ق��رآن حق 
وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاُب 
ي��ري��دون أن يجرحوا  ال��ل��ه ] وإمن���ا  رس���ول 
بهم  واجل��رح  والسنة  الكتاب  ليُبطلوا  شهودنا 

أولى وهم زنادقة« ا ه�. 
وقال السرخسي رحمه الله تعالى: »فمن طعن 
فيهم فهو ملحد منابذ لإلسالم دواؤه السيف 

إن لم يتب« ا ه�. 

السماك  ب��ن  ُصبيح  ب��ن  الم���ام محمد  وق���ال 
الصحابة:  ان��ت��ق��ص  ل���ن  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  رح��م��ه 
موسى  يسبون أصحاب  ال  اليهود  أن  »علمَت 
عليه السالم وأن النصارى ال يسبون أصحاب 
عيسى عليه السالم، فما بالك ياجاهل سببت 
أصحاب محمد ]؟ وقد علمُت من أين أتيَت 
لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك خلفت 
ربك، ولقد كان في ذنبك شغل عن السيئني 
فكيف لم يشغلك عن احملسنني ؟ أما لو كنت 
ولرجوت  السيئني،  تناولت  لا  احملسنني  من 
لهم أرحم الراحمني، ولكنك من السيئني فمن 
العائب  أيها  والصالني،  الشهداء  عبت  ثَ��مَّ 
ألصحاب محمد ] لو منَت ليلك، وأفطرت 
وصوم  ليلك  قيام  من  لك  خيرا  لكان  نهارك 
نهارك مع سوء قولك في أصحاب رسول الله 
] فويحك ال قيام ليل، وال صوم نهار، وأنت 
البشرى  ليس فيه  تتناول األخيار فأبشر مبا 
يا  وت���رى.. ومب تتج  ل��م تتب مم��ا تسمع  إن 
جاهل إال باجلاهلني، وشر اخللف خلف شتم 
من  ألف  من  خير  السلف  من  لواحد  السلف 

اخللف« ا ه�. 
وقال ابن الصالح رحمه الله تعالى: »إن األمة 
مجمعة على تعديل جميع الصحابة، وَمن البس 
الفنت منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتد 

بهم في الجماع« ا ه�. 
لشأنهم  رفعا  العقائد  كتب  في  فضلهم  ذك��ر 

قال رجل لإلمام أبي زرعة: 
أنا أبغض معاوية، قال: ِلَم 

؟ قال: ألنه قاَتل عليا. 
فقال أبو زرعة: إن ربَّ 

معاوية ربٌّ رحيم وخصَم 
معاوية خصٌم كرمي، فما 

دخولك أنت بينهما
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وعلوا لنزلتهم: 
ق���ال ال��ط��ح��اوي رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: »ونحب 
نُفرط في حب  وال  الله ]  رس��ول  أصحاب 
أحد منهم، وال نتبرأ من أحد منهم ونبغض من 
يبغضهم وبغير الق يذكرهم، وال نذكرهم إال 
بخير، وحبهم دين وإميان وإحسان، وبغضهم 

كفر ونفاق وطغيان« ا ه�. 
وذك����ر ال��م��ي��دي رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى أن من 

السنة: »الترحم على أصحاب محمد ] كلهم 
ف��إن الله عز وج��ل ق��ال }َوالَّ��ِذي��َن َج���اءُوا ِمْن 
ْخَواِننَا الَِّذيَن  بَْعِدِهْم يَُقولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِلِ
إال  نؤمر  فلم  ِباْلمَياِن{)الشر:10(  َسَبُقونَا 
أو  تنقصهم  أو  سبهم  فمن  لهم،  باالستغفار 
في  له  وليس  السنة  على  فليس  منهم  أح��دا 
بن  مالك  واح��د عن  أخبرنا غير  الفيء حق، 

أنس« ا ه�. 
الله  تيمية -رح��م��ه  اب��ن  وق���ال شيخ الس���الم 
الصحابة،  من  شجر  عما  »وميسكون  تعالى: 
مساوئهم  في  الروية  اآلث��ار  هذه  إن  ويقولون 
م��ن��ه��ا م��ا ه��و ك����ذب، وم��ن��ه��ا م��ا ق��د زي���د فيه 
هم  منه  والصحيح  وجهه،  عن  وُغيَِّر  ونقص، 

وإما  مصيبون،  مجتهدون  إما  معذورون؛  فيه 
السوابق  م��ن  ول��ه��م  م��خ��ط��ئ��ون...،  مجتهدون 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن 
صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما ال 
يغفر لن بعدهم ؛ ألن لهم من السنات التي 
متحو السيئات مما ليس لن بعدهم... ثم الَقْدر 
الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في 
الميان  من  ومحاسنهم  القوم،  فضائل  جنب 
والهجرة،  بالله، ورسوله، واجلهاد في سبيله، 
والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح، ومن 
منَّ  وم��ا  وبصيرة،  بعلم  القوم  سيرة  في  نظر 
أنهم  يقينا  علم  الفضائل  م��ن  ب��ه  عليهم  الله 
خير اخللق بعد األنبياء ال كان وال يكون مثلهم، 
التي هي  األمة  الصفوة من قرون هذه  وأنهم 

خير األمم، وأكرمها على الله« ا ه�. 
تعالى  الله  ق��ال  إال كما  نقول  وف��ي اخلتام ال 
}َوالَِّذيَن َجاءُوا ِمْن بَْعِدِهْم يَُقولُوَن َربَّنَا اْغِفْر 
َعْل  ْخَواِننَا الَِّذيَن َسَبُقونَا ِباْلمَياِن َوال َتْ لَنَا َوِلِ
َرُؤوٌف  ِإنَّ��كَ  َربَّنَا  آَمنُوا  ِللَِّذيَن  ِغاّلً  ُقلُوِبنَا  ِفي 
َرِحيٌم{ اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعني 
واحشرنا وإياهم في زمرة سيد الرسلني والله 
تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعني.

قال اإلمام محمد بن ُصبيح بن 
السماك ملن انتقص الصحابة: 

»علمَت أن اليهود ال يسبون 
أصحاب موسى عليه السالم، وأن 

النصارى ال يسبون أصحاب عيسى 
عليه السالم، فما بالك ياجاهل 

سببت أصحاب محمد ]؟

»ن��ح��ن أح���ق وأول����ى مب��وس��ى م��ن��ك��م«؛ بهذا 
الهدي النبوي أكد الداعية السالمي الشيخ 
يوم عاشوراء من  أن  السباح  ناظم  الدكتور 
حوادث  فيها  وق��ع��ت  ال��ت��ي  العظيمة  األي���ام 
الله  ّن��ى  وب��ع��ده، فقد  كبرى قبل الس��الم 
فرعون  وأغ���رق  وق��وم��ه،  موسى  فيه  تعالى 
وقومه، وفيه استشهد السني بن علي رضي 
الله عنه عام 61ه�، مؤكداً أن الواجب على 
جميع السلمني اتباع هدي النبي] وسلفه 
الصالح في هذا اليوم، مشيراً إلى أن الذي 
من  بيته وصحابته  وأهل  النبي]  ورد عن 
ق��ال] في فضله  العاشر،  بعده هو صيام 
عندما سئل عن صيام يوم عاشوراء: »يكفر 
من  والتاسع  مسلم(،  )رواه  الاضية«  السنة 
محرم؛ فالنبي] قال: »لئن عشت إلى قابل 

ألصومن التاسع« يعني مع العاشر.
وأضاف أن جميع السلمني يحزنون ويأسفون 
على استشهاد السني بن علي الذي قتل غدراً 
وظلماً مثلما قتل عمر بن اخلطاب، وعثمان بن 
عفان، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم 
أجمعني - الفتاً إلى أن مقتل السني بن علي 
واستشهاده كان فاجعة وحدثاً جلاًل ال يرضى 
به أحد من السلمني، مبيناً أن السني - رضي 
الله عنه - لم يكن يريد قتاالً، وإمنا خرج تلبية 
ل��ن��داء أه��ل ال��ع��راق ال��ذي��ن خ��ان��وه وتخلوا عنه 
وهم من خانوا علياً - رضي الله عنه - أيضاً، 
مشيراً إلى أن كبار الصحابة أمثال عبدالله بن 
عباس، وعبدالله بن عمر قد خالفوا السني 
واعترضوا على خروجه، وهو أمر أوسع بحثاً 

من أهل العلم قدمياً وحديثاً.

ودع����ا د. ال��س��ب��اح إل���ى ال����ذر م���ن إث���ارة 
األحقاد والطعن في الصحابة - رضي الله 
قتل  فقد  ال��س��ني،  مقتل  بحجة   - عنهم 
- رضي  البيت  وأهل  الصحابة  من  العديد 
الله عنهم - جوراً وظلماً ولم يجأ الصحابة 
ال��آمت ومجالس  إق��ام��ة  إل��ى  البيت  أه��ل  أو 
باألحقاد  والنفوس  القلوب  لشحن  ال��ع��زاء 
واألضغان، قال تعالى: }تلك أمة قد خلت 
تسألون  وال  كسبتم  ما  ولكم  كسبت  ما  لها 

عما كانوا يعملون{.
السلمني من  الله  أن يحفظ  بالدعاء  وختم 
الفنت ما ظهر منها وما بطن، وأن يدمي على 
واألمان  األم��ن  نعمتي  جميعاً  الكويت  أه��ل 
ت��ت ظ��ل ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و الشيخ 

صباح األحمد حفظه الله ورعاه.

د. المسباح يحث على إتباع الهدي النبوي في يوم العاشر من محرم الحرام
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مقاالت

ال  الله،  لعنة  فعليه  محاباة،  أح��دا  عليهم 
ع���دال، حتى  م��ن��ه ص��رف��ا، وال  ال��ل��ه  يقبل 

يدخله جهنم«.
الله:  تيمية رحمه  ابن  اإلس��ام  قال شيخ 
»ف��إن ع��دل عن األح��ق األصلح إل��ى غيره 
أو  ع��ت��اق��ة،  والء  أو  بينهما،  ق��راب��ة  ألج��ل 
أو مذهب  بلد  ف��ي  م��واف��ق��ة  أو  ص��داق��ة، 
والفارسية  كالعربية  جنس،  أو  طريقة  أو 
أو  م��ال  من  يأخذها  لرشوة  أو  والتركية، 
منفعة أو غير ذلك من األسباب أو لضغن 
في قلبه على األحق، أو عداوة بينهما، فقد 
خان الله ورسوله واملؤمنني ودخل فيما نهى 
عنه في قوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا 
ال تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
الشرعية:  ال��س��ي��اس��ة  ت��ع��ل��م��ون{«  وأن��ت��م 

.)18-17(
> التعمد في إضعاف نفوس أهل الشورى 
ب��ال��رش��وة واملصالح  وأه���ل احل��ل وال��ع��ق��د 
اخل��دم��ات؛ مما  وتقدمي  وامل��ادي��ة  املعنوية 
وتسويغه  االستبداد  عن  للدفاع  يدفعهم 
ومساندته؛ فعندها تنتفي الغاية الشرعية 
للضغوط  إرض����اء  لتصبح  ال���ش���ورى  م��ن 
اإلعامي  للتلميع  وم��س��رح��ا  اخل��ارج��ي��ة 
إلى  والرقابية  التشريعية  السلطة  وتسليم 

الذمة وجهاد الطلب حتى أصبحنا ضحايا 
االستبداد الداخلي، واستدلوا بأدلة ليس 
محلها هذه احلوادث مثل أن اإلسام يدعو 

إلى الرفق والهدوء.
ال��ص��ري��ح��ة لصفات  امل��ع��اي��ي��ر  إس��ق��اط   <
ال��والي��ة م��ث��ل األم��ان��ة وال��ص��دق وخطورة 
الغش واستباحة األموال العامة، وإسقاط 
املناهج الدينية والتضييق على نشر العقيدة 
باملعاصي  واجل��ه��ر  الصافية  اإلس��ام��ي��ة 
وفي  واملواقع،  الفضائيات  عبر  واإلباحية 
احلديث: »من ولي من أمر املسلمني شيئا، 
األلباني  صححه  النار«،  في  فهو  فغشهم 
وقد رواه الطبراني في األوسط والصغير، 
ليلة  بات  وال،  وال  إم��ام  »ما من  وحديث: 
عليه  الله  ح��رم  إال  لرعيته  غاشا  س���وداء 

اجلنة« رواه الطبراني وحسنه األلباني.
املراكز  في  الناس  تنصيب  في  واحمل��اب��اة 
احلديث:  ففي  الكفاءة؛  أسس  على  ليس 
فأّمر  املسلمني شيئا،  أم��ر  م��ن  ول��ي  »م��ن 

وأسباب االستبداد كثيرة، منها:
القدر  فوق  الطاعة  مفهوم  في  املغاالة   <
العلماء  الشرعي املأمور به، وتنفير بعض 
من االحتساب على الوالة، وجمع النصوص 
ولتسويغ  السيرة  م��ن  وم��واق��ف  الشرعية 
أوام��ر املستبد، ووص��ل احل��د إل��ى تسويغ 
حتت  والدخيلة  الغربية  الثقافة  مفاهيم 
الطبيعي  واملسار  املجبرة  العوملة  مفاهيم 

املتحرر.
> التضييق على شريعة إنكار املنكر؛ فكلما 
انتقد عالم مخالفة واضحة وصريحة من 
قبل وزير أو مسؤول، أصبحت هناك أزمة 
في اجلماعة، وكان هناك خلط متعمد في 
ولي  طاعة  وب��ني  املنكر  إنكار  بني  الطرح 
وعدم  ال��ف��ن  ودرء  ال��وط��ن  ومحبة  األم���ر 
حتى  للسلف  م��خ��ال��ف��ة  وه����ذه  ال��ت��أج��ي��ج، 
أصبح احلديث عن خطر القرامطة وبيان 
ضالهم وتفنيد شبهاتهم، طائفية مذمومة 
وخ��رق��ا ل��ل��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة وع��ل��ى اجلميع 

الصبر حتى ينكشف أمرهم!!
قالوا:  والعلمانية  الليبرالية  نقد  مت  وإذا 
ه��ذه إث���ارة وإق��ص��اء ل��آخ��ر، وأن���ت لست 
التعددية  زم��ن  ف��ي  ون��ح��ن  ب��وص��ي  عليهم 
وق��ب��ول اآلخ����ر، ف��أي��ن احل��ري��ة املشروعة 
ومنع  والدستور؟!  القانون  في  ومساحتها 
احل��دي��ث ع��ن عقوبة امل��رت��د وأح��ك��ام أهل 

وواليتها؛  وإدارتها  بالسلطة  انفراد  بأنه  االستبداد  املختصون  عّرف 
مما يتسبب في القهر، وقد يفتح ذلك أبواب الظلم والفساد وضروب 
بأمور  اعتقاد  أو  قول  أو  فعل  على  األفراد  وإكراه  والطغيان  العدوان 

مخالفة للدين.

د. بسام الشطي

إسقاط املعايير 
الصريحة لصفات 

الوالية مثل األمانة 
والصدق وخطورة الغش 
واستباحة األموال العامة

االستبـداد وأسبـابـه
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إلى  الباد  تسليم  بعدها  ويتم  أهلها  غير 
جهات ودول ومنظمات من أجل من يدفع 

أكثر!!
الوكالة عن األمة في تطبيق أحكام  فأين 
اإلسام؟ وأين عقوبة اإلخال بالعقود في 

الشورى واملسؤولية؟!
باملعروف  األم����ر  ت���رك  األس���ب���اب  م���ن   <
ففي  باحلق؛  وال��ص��دع  املنكر  عن  والنهي 
تقول  أن  تهاب  أمتي  رأي��ت  »إذا  احلديث: 
وفي  منها«،  ت��وّدع  فقد  ظالم،  يا  للظالم: 
احلديث اآلخر: »إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه، عمهم الله بعقابه«، 
إلى  الركون  في  عقوبة  األحاديث  وأخطر 
الظالم،  يد  على  »لتأخذن  وأهله:  الظلم 
ولتقصرنه  أط���را،  احل��ق  على  ول��ت��أط��رن��ه 
على احلق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب 
كما  ليلعننكم  ث���م  ب��ع��ض،  ع��ل��ى  ب��ع��ض��ك��م 
مباح  ه��و  مب��ا  احملاسبة  فتجب  لعنهم«.. 
ومتاح، وردهم إلى احلق وعدم مجاملتهم 
ارتكاب  والسكوت عن  على حساب احلق 

نواقض اإلميان.
> ان��ت��ش��ار ع��ق��ي��دة اإلرج�����اء واجل��ب��ر من 
والباطنية  واألش���اع���رة  ال��ص��وف��ي��ة  خ���ال 
كماليات  ه��ذه  كل  وأن  الطغيان،  وتسويغ 

الوالي  ويكفي  النعم،  فاذكروا  فانية  ودنيا 
الفساد  وكل  الشهادتني  وينطق  يصلي  أن 
القيامة،  يوم  الله  إلى  أمره  والظاهر إمنا 
وه��ذا هو الوهن ال��ذي أص��اب األم��ة. وال 
يفهم من هذا الكام الدعوة إلى املواجهة 
يترك  والفوضى، ولكن ال  الدم  واستباحة 

إنكار املنكر.
وقدره  الله  أن هذا قضاء  اجلبر  وعقيدة 
وي���ج���ب ال���رض���ا ب��ال��ق��ض��اء وال����ق����در في 

االستبداد.
الواقع  > دع��وى ترك ما يحدث من أجل 
املجاورة  ال���دول  تعيشه  ال���ذي  ال��ف��وض��وي 
وأط���م���اع دول ك��ث��ي��رة، ووص���ل احل���د إلى 
اإلس���ام���ي���ة، وحتقيق  ال��ش��ري��ع��ة  ت��ن��ح��ي��ة 
م��ك��اس��ب ش��خ��ص��ي��ة، وس��رق��ة امل���ال العام 
وسوء تصريفه ومنع املصلحني من ممارسة 
والتعذيب  القضاء  في  والتدخل  اإلص��اح 
صورتهم  وتشويه  املخالفني  على  والظلم 

باإلعام ونشر الفساد بكل صوره.
بالباطل،  الباحثني  املستشارين  تقريب   <
وإبعادهم  ب��احل��ق  ال��ن��اص��ح��ني  واق���ص���اء 
وتغييب الوالة عن حقيقة ما يجري للشعوب 
على أيدي بعض أفراد السلطة التنفيذية، 
في  املصلحني  تشويه  إل��ى  احل��د  ووص���ل 
القلوب  تكرههم  حتى  التنفيذية  السلطة 
تترقب  والشعوب  األلسنة  عليهم  وتدعو 

يوم اخلاص منهم لتجعله عيدا أكبر.
املتجاوزين  ناجح حملاسبة  > وكل مشروع 
ال��رق��اب��ي��ة ونظام  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ث��ل  احل����د 
احلسابات،  تضخم  وم��راق��ب��ة  الشفافية 
العقبات  ووضعوا  إلجهاضه  بردود  قابلوه 

للحيلولة دون حتقيقه، وهمهم هو التغاضي 
عن املجرم واملنحرف والتستر عليه وعلى 
مواقع  من  دوره��م  ميارسوا  حتى  أنصاره 
احلديث  وفي  الظل،  حكومة  في  مختلفة 
الذي حذر منهم: »إن شر الرعاء احلطمة« 
أخرجه مسلم، وهو الذي يضرب الناس وال 
يرحمهم ويسوقهم سوقا عنيفا ال رفق فيه 
»اللهم  قال ]:  ولذلك  منصبه؛  مستغا 
عليهم  أمتي شيئا فشق  أمر  من  ولي  من 
فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا 

فرفق بهم فارفق به« أخرجه مسلم.
رجال  وح��ول��ه  الظالم  يولد  االس��ت��ب��داد   <
االنهيار  أسباب  رأس  وه��ذا  الظلمة،  من 
وتونس  م��ص��ر  ف��ي  ف��ان��ظ��ر  للمجتمعات، 
وليبيا والعراق، وملا سئل مروان بن محمد 
آخ��ر م��ل��وك بني أم��ي��ة: م��ا ال���ذي أضعف 
األركان؟  وثبات  السلطان  قوة  بعد  ملكك 

فقال: االستبداد برأيي واحمليطني بي.
وقال الفاروق عمر بن اخلطاب [ للوالة: 
»أال وإني لم أبعثكم أمراء وال جبارين، ولكن 
بعثتكم أئمة الهدى، يهتدى بكم، أدّروا على 
املسلمني حقوقهم، وال تضربوهم فتذلوهم، 
حق(  بغير  حتبسوهم  )أي  ��روه��م  جت��مّ وال 
دونهم،  األب�����واب  ت��غ��ل��ق��وا  وال  ف��ت��ف��ت��ن��وه��م، 
فيأكل قويهم ضعيفهم، وال تستأثروا عليهم 

فتظلموهم، وال جتهلوا عليهم«.
الله  أراد  »إذا  ابن عباس:  األث��ر عن  وفي 
بقوم خيرا استعمل عليهم احللماء، وجعل 
أراد  وإذا  السمحاء،  أي���دي  ف��ي  أم��وال��ه��م 
بقوم باء استعمل عليهم السفهاء، وجعل 

أموالهم في أيدي البخاء«.
النسيج االجتماعي بضرب قيم  > متزيق 
ومعادين،  موالني  إل��ى  وتقسيمه  املجتمع 
وجهاء،  وم��ت��ع��ل��م��ني  وف����ق����راء،  وأغ���ن���ي���اء 
وأصيل وغير أصيل، داخل وخارج السور، 
قوى  ي��ص��ب��ح��وا  ح��ت��ى  بينهم  وال��ت��ح��ري��ش 
أفكار  إل��ى  مطالباتهم  وحت��وي��ل  متناحرة 

غثائية..
والله املستعان!

االستبداد يولد الظالم 
وحوله رجال من الظلمة، 
وهذا رأس أسباب االنهيار 

للمجتمعات فانظر في 
مصر وتونس وليبيا والعراق
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م�صــر

اإلسالميون يتصدرون المشهد السياسي 
في االنتخابات البرلمانية المصرية

مبكًرا  اللعبة  ه��ذه  إل��ى  فطنوا  اخلصوص  وج��ه 
ولم  جيدة،  ق��راءة  األح���داث  ق��راءة  واستطاعوا 
يطل بهم املقام كسابق أمرهم في بداية الثورة، 
القرار  وأخ��ذوا  وعلماؤهم  قياداتهم  فاجتمعت 
مباشرة ودون تردد بأن ما يحدث عبث وفوضى 

وسفك للدماء بغير حق.
الهيئة الشرعية تأخذ بزمام املبادرة

وقد كان أهم اجتماع شهدته تلك األحداث هو 
اجتماع الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح والتي 

تضم في عضويتها ثلة كبيرة من علماء الدعوة 
الرحمة  ق��ن��اة  نقلت  وق��د  م��ص��ر،   ف��ي  السلفية 
وك���ان فيه  ال��ه��واء مباشرة  ه��ذا االج��ت��م��اع على 
محمد  والدكتور  حسان،  محمد  الشيخ  من  كل 
العظيم،  عبد  سعيد  وال��دك��ت��ور  امل��ق��ص��ود،  عبد 
وال��دك��ت��ور علي ال��س��ال��وس، وال��دك��ت��ور عمر عبد 
مبا  ليقرروا  ي��س��رى،  محمد  وال��دك��ت��ور  العزيز، 
ف��ي ميدان  م��ا يحدث  للشك أن  م��ج��االً  ي��دع  ال 
التحرير عبث وفوضى، وفي املقابل نددوا أيًضا 
الشرطة  ق��وات  من  املسّوغ  وغير  القاسي  بالرد 
على هؤالء املتظاهرين مهما كانت دوافعهم، وأن 

اإلسالميون جنحوا مرتن
إن امل��ت��أم��ل ف���ي امل��ش��ه��د االن��ت��خ��اب��ي ي��ج��د أن 
اإلسالميني جنحوا مرتني في هذه االنتخابات، 
نصبه  ال��ذي  الفخ  ف��ي  يقعوا  ل��م  حينما  جنحوا 
والليبراليني  ال��ف��وض��وي��ني  م��ن  م��ج��م��وع��ة  ل��ه��م 
والعلمانيني والشيوعيني، الذين أرادوا أن يشعلوا 
الدامية  األح���داث  ف��ي  م��ن جديد  األزم���ة  فتيل 
والتي  واح��د،  بأسبوع  االنتخابات  سبقت  التي 
أرادوا من خاللها استدراج اإلسالميني إلى أتون 
العسكري،  املجلس  وب��ني  بينهم  مستعرة  ح��رب 
على  وال��س��ل��ف��ي��ني  ع��م��وًم��ا  اإلس��الم��ي��ني  أن  إال 

في أجواء غير مسبوقة من احلرية والنزاهة شهدتها االنتخابات البرملانية املصرية استطاع اإلسالميون على 
اختالف توجهاتهم تصدر تلك االنتخابات في مرحلتها األولى بنسبة قد تصل إلى %65 حسب املؤشرات األولية؛ 
لتثبت بذلك أغلبية الشعب املصري أنها اختارت االنحياز إلى شرع الله عز وجل رغم كيد الكائدين، وقد أجمع 
كما  املخالفات،  أو  التجاوز  حاالت  من  حالة  أي  تشهد  لم  االنتخابات  أن  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  املراقبون 

شهدت إقبااًل منقطع النظير من الناخب املصري الذي أثبت فعاًل أنه لن يضحي بتلك الثورة ومكتسباتها.

حزب النور السلفي مفاجأة املوسم

كتب: وائل رمضان
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بأنهم  والقساوسة  الكنيسة  يسري  دكتور  واتهم 
قائال:  ق��وة،  بكل  مرشحيهم  خلف  يقفون  كانوا 
الكنيسة عملت حشًدا كبيًرا جًدا من أنصارها 
وكانت  متثلها،  ال��ت��ي  املصرية  الكتلة  النتخاب 
من  املواطنني  نقل  على  تعمل  أتوبيسات  هناك 
الكنائس واملقرات إلى مقرات االنتخاب بصورة 
كبيرة جًدا، وهذا لم تفعله التيارات اإلسالمية، 
باحلشد  قامت  التي  الكنيسة هي  أن  إلى  الفًتا 
ال  وأن��ه��م  مرشحيها،  إلجن��اح  ال��دي��ن  باستخدام 
التيارات  متلك  كما  حقيقًيا  برنامجا  ميتلكون 

اإلسالمية.
وعن أداء حزب النور في االنتخابات وعن النسبة 
التي حصل عليها احلزب قال دكتور حماد: إن 
املطلوب،  املستوى  على  يكن  ل��م  أداؤه  احل���زب 
وخاصًة أنه وليد سياسًيا بالنسبة لعدد كبير من 
األح��زاب الثقيلة، وأن احلزب ليس لديه متويل 
مادي كبير مما شكل أيًضا عقبة له، مشيًرا إلى 
النسبة التي سيحققها احلزب في هذه املرحلة 
ستنحصر بني 25% و30 % ومن املمكن أن تتزايد 

بعد اإلعالن النهائي للجان الفرز بالقاهرة.
اإلسالم هو الفائز

األعمال  أعلن رجل  املؤشرات  عقب ظهور هذه 
قناة  مع  ح��واره  في  ساويرس  النصراني جنيب 
ألن  يرتاح  ال  بوصفه مسيحياً  إنه  قال    »cbc«
املتحدة  الواليات  ويناشد  باإلسالم  كم مصر  تحُ
توجيه ضربة استباقية إلى مصر حملاصرة الربيع 
العربي، ثم قال بكل أسى: إن الغرب يتفرج وال 
الغرب  وأكد على ضرورة مساهمة  يفعل شيًئا، 
ف��ي ف��ات��ورة ال��ص��راع م��ع اإلس��الم��ي��ني، ف��أن��ا ال 
أستطيع أن أتمل وحدي فاتورة دولة بأكملها. 
العلمانيني  م��ن  وإخ���وان���ه  وألم��ث��ال��ه  ل��ه  ون��ق��ول 
والليبراليني: أليست هذه هي الدميقراطية التي 
العسكري  املجلس  وأي��ن  نهار؟!  ليل  بها  تنادون 
من هذا االستعداء الواضح للتدخل في الشؤون 

الداخلية ملصر؟!
إنها ال شك حرب طويلة املدى تنتظر اإلسالميني 
في مصر، سيكون السلفيون جزءا أساسيا وهدفاً 
رئيسا فيها، واملواجهة اآلن أصبحت في ميدان 
العمل بعد أن كانت من قبل في ميدان التنظير، 
وانقسم الناس ومتيزوا إلى فسطاطني: فسطاط 
تعالى:  الباطل؛ قال  أهل  أهل احلق، وفسطاط 
}يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 

واتقوا الله لعلكم تفلحون{.

ذلك القمع يدفع إلى مزيد من الصدام وإشعال 
االجتماع  ه��ذا  أن  فأكثر. وال شك  أكثر  األزم��ة 
بالذات كان له أثر بالغ على نفوس الشباب؛ ألنه 
جاء في وقت مبكر بعد األحداث مباشرة، وكان 
مبثابة الشعاع الذي أخرج الشباب من نفق مظلم 

حاولت تلك القلة جرهم إليه.
باإلسكندرية  السلفية  الدعوة  علماء  أثبت  كما 
حزب  بشباب  دفعوا  حينما  امليدان  رج��ال  أنهم 
النور ليهدئوا من حدة املواجهات بني املتظاهرين 
بينهم  تفصل  بشرية  دروًع���ا  ويكونوا  والشرطة 
رغم الضرر البالغ الذي وقع على هؤالء الشباب، 
أقاموها  التي  امليدانية  املستشفيات  عن  فضاًل 
مل��ع��اجل��ة اجل��رح��ى وامل��ص��اب��ني، ك��م��ا ف��ع��ل ذلك 
مشايخ وعلماء وطلبة جامعة األزهر املنتمون إلى 
بزيهم  امليدان  إلى  نزلوا  السلفية حينما  الدعوة 
ة  األزهري مما كان له األثر البالغ في تخفيف حدَّ

تلك املواجهات.
وقد عبرت البيانات التي صدرت في صدر هذه 
األحداث عن وضوح موقف الدعوة السلفية منها 
السنة  أنصار  جمعية  بيان  مثل   البداية   منذ 
باإلسكندرية،  السلفية  الدعوة  وبيان  احملمدية، 
وبيان الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح، فضاًل 
القنوات  على  والعلماء   املشايخ  توجيهات  عن 

الفضائية بني احلني واآلخر. 
أمام  كبيًرا  كان تدًيا  املوقف  ذلك  أن  وال شك 

تلك املؤامرات التي حاولت بكل الوسائل والسبل 
فنجح  إفشالها،  أو  البرملانية  االنتخابات  تأجيل 
املرحلة  ه��ذه  عبور  في  الله  بفضل  اإلسالميون 
بسالم، ثم بعد ذلك استطاعوا أن يجنوا ثمار هذا 

النجاح بفوزهم الباهر في املرحلة األولى لها.
حزب النور يحقق املفاجأة

التوقعات  أغلب  خالفت  التي  املفاجأة  وك��ان��ت 
ب��دخ��ول ح���زب ال��ن��ور ال��س��ل��ف��ي - ع��ل��ى ضعف 
إمكاناته وقلة خبراته - كمنافس قوي بل شرس 
أحياًنا، حيث استطاع احلصول على املركز األول 
 209274 ( أص��وات  بعدد  دمياط  في محافظة 
والعدالة، وعموًما  للحرية   ) ( مقابل )167897 
حصول  إمكانية  إل��ى  األول��ي��ة  امل��ؤش��رات  تشير 
ح��زب ال��ن��ور على م��ا ي��ق��ارب 30% م��ن أصوات 
أنها  ش��ك  وال  االن��ت��خ��اب��ات،  تلك  ف��ي  الناخبني 
نسبة ال يستهان بها، وإجناز عظيم لهذا احلزب 

السلفي الوليد.
إلى ذلك أشار اإلعالمي عمرو أديب إلى أن حزب 
النور كان احلصان األسود في هذه االنتخابات، 
املصري  التعاطف  ه��ذا  ع��ن  مستغرًبا  وت��س��اءل 
كان  أين  أيًضا:  وتساءل  أت��ى؟  أين  من  السلفي: 
وهي  الظاهرة؟  هذه  تفسير  وما  الناس؟  ه��ؤالء 

أسئلٌة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب..!!
املتحدث  يسرى حماد،  دكتور/  قال  ومن جانبه 
اإلسالميني  فوز  إن  السلفي:  النور  باسم حزب 
األولى شيء  املرحلة  كبيرة في  وتقيقهم نسبا 
لقرارات  قبل  م��ن  متوقًعا  وك���ان  ج���ًدا،  طبيعي 
ال��ش��ع��ب امل��ص��ري ال����ذي أث��ب��ت أن���ه أك��ث��ر وعًيا 
وإدراًكا، رغم حملة التشويه التي طالت السلفيني 
املصري  الشعب  وتخويف  األخ��ي��رة  الفترة  ف��ي 
قبل  من  كان  وه��ذا  للناس،  فزاعة  وأنهم  منهم، 
التيارات الليبرالية، الفًتا إلى أن هذا التخويف 
من قبل النخبة جاء بالعكس عليهم في صناديق 
االقتراع حيث كشف حقيقة هذه الفزاعة الشعب 

املصري.

أثبت علماء الدعوة السلفية 
باإلسكندرية أنهم رجال امليدان 
حينما دفعوا بشباب حزب النور 
ليهدئوا من حدة املواجهات بن 

املتظاهرين والشرطة
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ممن  بشبهاتهم  التأثر  م��ن  خوفا  ومجالستهم؛ 
فاإلغراق  نفسه،  ع��ن  ب��ه  ي��داف��ع  م��ا  عنده  ليس 
في قراءة كل ما يُكتب وسماع كل ما يقال يؤدي 
يشعر صاحبه،  الفكر من حيث ال  انحراف  إلى 
فتنة، وقد حذر  نعيش  أننا  أيضا: ال شك  وقال 
اَعِة  َ يََدِي السَّ النبي ] منها حيث َقاَل: »ِإنَّ بَينْ
ُج ؟ َقاَل:  َج«. ِقيَل: يَا َرُس��وَل اللَِّه َوَم��ا النْ��َه��رنْ النْ��َه��رنْ
، َقالُوا: يَا  ِ تَينْ »النَْقتنُْل َوالنَْكِذُب، النَْقتنُْل َوالنَْكِذُب«. َمرَّ
تُُل ِفي النَْعاِم النَْواِحِد أَكنْثََر ِمننْ  َرُسوَل اللَِّه َواللَِّه لَنَقنْ
ِرِكَي َولَِكننْ َقتنٌْل  ُشنْ َكَذا َوَكَذا، َقاَل: »لَينَْس ِبَقتنِْلُكُم النْ
ُجَل  الِم َحتَّى ِإنَّ الرَّ ِل اإِلسنْ يَُكوُن بَينْنَُهمنْ َمَعاِشِر أَهنْ
َقاَل:   » أَبَ��اهُ  تُُل  لََيقنْ ُجَل  الرَّ ِإنَّ  َحتَّى  أََخ��اهُ،  تُُل  لََيقنْ
َقاَل:  اللَِّه«  ِكتَاُب  »َوِفيُكمنْ  َقاَل:  اللَِّه؟  ِكتَاُب  َوِفينَا 

َوَمَعنَا ُعُقولُنَا؟... قال: »تطيش عقولكم«.
العلماء  إل��ى  ال��رج��وع  أهمية  على  الشيخ  وش��دد 
كان  قائال:  الكبرى  النوازل  هذه  مثل  في  الكبار 
العلماء يفرقون بي عالم وعالم في باب التراجم 
ال��ن��اس في  إل��ي��ه  ي��رج��ع  ال��ع��ال��م  بقولهم: إن ه��ذا 
النوازل، للداللة على سعة علمه، ومن الشكلة أن 
يتكلم الرء في السائل الدلهمة بعيداً عن أقوال 
العلماء رغم ما قد يترتب عليها من سفك للدماء 
ال��دول، ومن العجيب أن  وخ��راب للبيوت وضياع 
مثل هذه  من  التقليل  يحاولون  اإلخ��وة  من  كثيراً 
األمور بقولهم: إن هذه من السائل اخلالفية، رغم 

 ج���اء ذل���ك ف��ي م��ح��اض��رة أل��ق��اه��ا ف��ي ديوانية 
قال  حيث  الفيحاء  في  احلساوي  وائ��ل  الدكتور 
الشيخ فيصل قزار: إن من أجمع األحاديث التي 
يَُغلُّ  ال  »ث��الث  قوله ]:  الباب  ه��ذا  في  وردت 
عليهن قلب مسلم: إخالص العمل لله، ومناصحة 
والة األمور، ولزوم جماعة السلمي؛ فإن دعوتهم 
حتيط من ورائهم« رواه مسلم، ومعناه: ال يحمل 

الغلَّ وال يبقى فيه مع هذه اخلصال.
َض��ى لكم ث��الث��ا: أن  يَ��رنْ ال��ل��ه  وق��ول��ه أي��ض��ا: »إَنّ 
تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تَعنْتَصموا بحبل 
والَّه  من  تَنَاَصحوا  وأن  تفرقوا،  وال  جميًعا  الله 
الله أمركم«، مشيرا إلى قول شيخ اإلسالم ابن 
تيمية في شرحه لهذه األحاديث حيث قال: »فقد 

الثالث،  بي اخلصال  األح��ادي��ث  ه��ذه  في  جمع 
إخالص العمل لله، ومناصحة أولي األمر، ولزوم 
أصول  جتمع  ال��ث��الث  وه���ذه  السلمي،  جماعة 
الدين وقواعده، وجتمع احلقوق التي لله ولعباده، 

وتنتظم مصالح الدنيا واآلخرة«.
الكثير  يفعله  ل��ا  استغرابه  ع��ن  الشيخ  وأع���رب 
م��ن ط���الب ال��ع��ل��م ال��ذي��ن ي��ق��ع��ون ف��ي الشبهات 
ومتابعة شبهات  ق��راءة كل شيء  إكثارهم  بسبب 
إلى أن تصبح  البدع مما يؤدي  النحرفي وأهل 
عنده  السلمات  م��ن  األم���ور  م��ن  الشبهات  ه��ذه 
وقراءتها  سماعها  كثرة  من  يستغربها  ال  بحيث 
رغم أنها تخالف الكتاب والسنة، مؤكدا أن علماء 
السلف كانوا يحذرون من قراءة كتب أهل البدع 

الله أن يهتموا  أكد الشيخ فيصل قزار اجلاسم أنه يجب على الدعاة إلى 
أهمية طاعة والة  الناس  وأن يعلموا  األم��ور،  للمجتمع ولوالة  باملناصحة 
األمر، مشيرا إلى خطورة تأليب الشارع على احلاكم وخطورة اخلروج الذي 
باالسم  ذكرت  التي  الوحيدة  الفرقة  إن  قائال:  كلها،  األمة  مصلحة  يضر 
أنها كانت تكّفر  الكثيرين يعتقدون  أن  في األحاديث هي اخل��وارج، ورغم 
موضوع  ف��ي  إال  أوائ��ل��ه��م  يكّفر  ل��م  الصحيح  على  لكنهم  ال��ذن��وب  بجميع 
التحكيم، وهذا من ابرز عالماتهم أنهم يكفرون احلاكم املسلم ويستحلون 
اخلروج عليه، فعن أبي الوليد عبادة بن الصامت [ قال: »بايعنا رسول 
الله ] على السمع والطاعة في العسر واليسر واملنشط واملكره وعلى أثرة 
الله  من  عندكم  بواحا  كفرا  ت��روا  أن  إال  أهله  األم��ر  ننازع  أال  وعلى  علينا 
تعالى فيه برهان وعلى أن نقول باحلق أينما كنا ال نخاف في الله لومة 
الناس يحتجون على ما أجمع عليه  الئم«.متفق عليه، وقال: فإن بعض 

أهل العلم ويحاولون تأويل األدلة بطرق غريبة لم يسبقهم إليها أحد.

كتب: عبدالقادر ورسمه

الشيخ فيصل قزار اجلاسم: 

نحن بحاجة إلى تهدئة 
الناس وبيان الحكم الشرعي 
في مسألة السمع والطاعة 
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الزمان بحرمة  العلماء يفتون في قدمي  أكابر  أن 
الظاهرات وإيغار صدور العامة على ولي األمر، 
بل جند أن كثيرا من الناس جعلوا مسألة إسقاط 
ينبغي أن  ك��ان  أن��ه  بحد ذات��ه، مع  الرئيس هدفاً 
أوضاع  إصالح  إلى  الرئيس  دعوة  القصد  يكون 
يكون  أن  يجب  الرئيس  تغيير  لو مت  وحتى  البلد 
سعي الدعاة إلى التغيير إلى األحسن، وأن يخلفه 
من هو خير منه؛ ألن هم الداعية هو اإلصالح إلى 
األحسن ما استطاع إليه سبيال، فإسقاط الرئيس 
في  أنه مطلب هو  بعضهم  يزعم  ال��ذي  واحلاكم 
إصالح  أن  م��ؤك��داً  غ��اي��ة،  وليس  وسيلة  حقيقته 
األحوال ال يتم بي عشية وضحاها، واألصل أن 
نتأنى في مجال إصالح الجتمع والعقيدة بروية 

وأال نستعجل ويجب أن نصبر.
وأش��ار الشيخ إلى ما كان عليه السلف في أيام 
للعلماء  وقتله  ظلمه  بكثرة  عرف  ال��ذي  احلجاج 
وق��د ك��ف��ره بعضهم ألق���وال ل��ه ف��ي ال��ق��رآن على 
ذل��ك عندما سئل  وم��ع  عنه،  ثبوتها  ف��ي  خ��الف 
احلجاج  ُقتل  إن  »أخشى  قال:  البصري  احلسن 

أن يُولى عليكم أمثال القردة واخلنازير«.
قال:  حيث  الفاهيم  اختالط  من  الشيخ  وح��ذر 
إننا جند بعض الناس يقولون: البد أن يكون في 
اجلهاد إراقة الدماء، متذرعي بتأييد ما يجري 
في بعض البالد اإلسالمية، بينما جند أن األصل 

ولذا  البالد؛  يكون اجلهاد خ��ارج  أن  في اجلهاد 
فالنساء والضعفة آمنون، إال أن يداهمهم العدو 
باب  من  الصائل  دفع  فيكون  السلمي  دي��ار  في 
الضرورة حفاظاً على النساء والضعفة، وإذا وقع 
استجلب  لو  ما  بخالف  منا  اختيار  بغير  يكون 
السلمون الشر لبالدهم وعرضوا النساء والضعفة 
التي  اآلي��ات  إلى  نعود  أن  ولنا  واالنتهاك،  للقتل 
رجال  }ول��وال  تعالى:  قوله  مكة،  فتح  في  نزلت 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم 
في  الله  ليدخل  علم  بغير  معرة  منهم  فتصيبكم 
رحمته من يشاء{. ففتح مكة أخره الله حفاظاً 

على ضعفاء السلمي في مكة.
وقال: جند اليوم أن اجلميع يتكلم عن الشكالت 
احلاصلة في البلد ويريد حلها بطريقته اخلاصة 
محاسبة  للنائب  يجيز  ال��ب��الد  دس��ت��ور  أن  رغ��م 
ال��وزراء، وتساءل قائال:  اجلميع حتى من رئيس 
لاذا ال نستخدم هذه األمور في مكانها الصحيح؟! 
وشدد الشيخ على رفضه الفساد الالي وما سمي 
باإليداعات الليونية؛ حيث قال: كلنا يرفض هذا 
ولكن  يرضى عما حدث  أحد  وال  الالي  الفساد 
يجب أن ننظر إلى مصلحة البالد واحلفاظ على 
الكتاب  نصوص  تأمرنا  كما  االجتماعي  سلمها 
والسنة، مشيرا إلى أننا نعاني ضعفاً في تعظيم 
النصوص وجند من يستهزئ ومن يؤول األحاديث 
يتحدث  ع��ددا ممن  إن  دليل شرعي، حتى  بغير 
في هذا الشأن يفسرون األحاديث بتفسيرات لم 

يسبقهم إليها أحد من العلماء.
وأش���ار الشيخ إل��ى ع��دم مجابهة ال��ن��اس مب��ا ال 
تبعدهم  ق��د  بألفاظ  ووصمهم  عقولهم  ت��درك��ه 
الدعوة كاخلوارج وغير ذلك؛ ألن هذا  عن أهل 
أمر  وه��و  التيار  ض��د  السباحة  م��ن  نوعا  يكون 
ب��ه مصلحة  تتحقق  وال  أث��ر سلبي  ل��ه  يكون  ق��د 
الدعوة من جلب الصلحة ودفع الفسدة، وقال: 
والرد  الثوار  ه��ؤالء  أغ��رق في مجابهة  جند من 
عليهم، وهذا قد يسبب مشكالت نحن في غنى 
ال  حتى  بعنف  أال جنابههم  ينبغي  ولذلك  عنها؛ 
يفروا من الدعوة؛ ألن هذه الجابهة ال تأتي إال 
بالعناد، واإلنسان البد أن يكون كالمه في وقت 
ولي  فوائد طاعة  بيان  من  والب��د  م��وزون��اً  الفنت 
األمر وكذلك استخدام القنوات الدستورية ولزوم 
الكبار، وعلينا أن  العلماء  اجلماعة وسماع كالم 
الرء  الذي يقصد بإصالح  قوائم اإلصالح  نبي 
أن  ينبغي  الداعية  وش��أن  غيره،  وإص��الح  نفسه 

يكون إصالح اآلخرين من غير التشفي.
في  للفتاوى  التصدي  ع��دم  على  الشيخ  وش��دد 
الداعية  أو  العالم  بها  يستفت  ل��م  التي  األم���ور 
كاألمور التي حتدث في البلدان العربية التي ال 
يلتفت أصحابها إلى احلكم الشرعي مبا يفعلون، 
ولاذا يتطوع الدعاة بإعطائها شرعية أو انتقادها 
رغم أن أصحابها لم يسألوا عنها ولم يحرصوا 
على ذلك؟! مشيرا إلى قول العلماء: إن بذل العلم 
لن ال يريده إهانة للعلم، ونحن بحاجة إلى تهدئة 
الناس وبيان احلكم الشرعي في مسألة السمع 

والطاعة من غير تهييج وال اتهامات. 
للناس  السلفي  النهج  بيان  أهمية  الشيخ  ولفت 
الفنت؛ ألن��ه يجب في مثل هذه  في وس��ط ه��ذه 
الشخصية  آراءه����م  ال��ن��اس  ي��ت��رك  أن  األوق����ات 
وي��رج��ع��وا أق����وال ال��ع��ل��م��اء األك���اب���ر، ق��ائ��اًل يجب 
لم  إذا  الدستور  إلى  نعود  أننا  للناس  نوضح  أن 
يخالف الشرع، أما إذا خالف الشرع في مسألة 
من مسائله مثل إباحته للمظاهرات فال يجوز أن 
نأخذ به؛ ألنها تخالف الشرع وأقوال العلماء في 
هذا الباب واضحة، كما قال الشيخ ابن عثيمي 
رحمه الله: فالظاهرات كلها شر سواء أذن فيها 
احلاكم أو لم يأذن، وإذن بعض احلكام بها ما هو 
لكان  قلبه  إلى ما في  لو رجعت  وإال  إال دعاية، 
يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقول: 
دميقراطي وأنه قد فتح باب احلرية للناس، وهذا 

ليس من طريقة السلف.

كلنا يرفض هذا الفساد 
المالي وال أحد يرضى عما 

حدث ولكن يجب أن ننظر إلى 
مصلحة البالد والحفاظ على 

سلمها االجتماعي

الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل: 
المظاهرات كلها شر سواء أذن 

فيها الحاكم أو لم يأذن
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ق����ط����اع غ���زة 
على  وت�������ق�������ف 

النشء  تربية  في  دوره��ا 
القادة  إع��داد  في  وأهميتها  املسلم، 

والدعاة الذين يصلون بالقضية الفلسطينية إلى 
من  جعبتهم  في  يحملون  مبا  والتمكني  النصر 
قواعد قرآنية وقيم ومبادئ إسالمية نافعة لكل 

زمان ومكان.
الدينية  وال����ش����ؤون  األوق������اف  وزارة  ع���م���دت 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إل����ى إن���ش���اء م�����دارس األوق����اف 
والقدس  الغربية  الضفة  الشرعية فوجدت في 
احملتلة بدايًة ومن ثَمّ أنشأت في قطاع غزة فيها 
في  طالباً   120 بعدد طالب   1996/9/28 في 
البنني  مبدرسة  والثانوية  اإلع��دادي��ة  املرحلتني 
في مدرسة  وحوالي 80 طالبة  مدينة غزة  في 

البنات مبدينة خان يونس.
مدير دائرة التعليم الشرعي في وزارة األوقاف 
الشرعية عدنان حسان يتحدث ل�»الفرقان« عن 
م��دارس األوق���اف الشرعية في قطاع  أه��داف 
غزة فيقول: إنها تهدف إلى تخريج أجيال على 
قدر من الوعي والفهم واإلدراك ألحكام القرآن 
النبوية الشريفة ، أجيال لديهم  الكرمي والسنة 
القدرة على البحث والتحليل في فروع الشريعة 

املتعددة .
ويضيف حسان أن م��دارس األوق��اف الشرعية 
تسعى عبر املناهج التدريسية وأساليب التعليم 
املتبعة التي تشرف عليها وزارة األوقاف والشؤون 

املتخصصني تخصصاً دقيقاً في أحكام الشريعة 
اإلسالمية.

الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة  وص����ول  وم���ع 
إل��ى قطاع غ��زة وتشكيل ال���وزارات دأب��ت وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية على االهتمام بالتعليم 
املدارس  أن  ليقينها  الصغار  للنشء  الشرعي 
صالح،  ب��ن��اء  ألي  واألس����اس  ال��ب��ذرة  الشرعية 
العام  ف��ي  ق��راره��ا احلكيم  ات��خ��اذ  إل��ى  فعمدت 
الشرعية  األوق����اف  م��درس��ة  ب��إن��ش��اء  1996م، 
للبنات  أخ��رى  غ��زة، ومدرسة  للبنني في مدينة 
في مدينة خان يونس لتقوما بدورهما في تربية 
القومية وفق األسس  التربية اإلسالمية  النشء 
املميزة  وامل��ن��اه��ج  التعليمية  واخل��ط��ط  الدينية 

علمياً ودينياً.
في  الشرعية  امل���دارس  ملف  تفتح  »ال��ف��رق��ان« 

غزة  قطاع  في  الشرعي  بالعلم  االهتمام  ويعود 
إلى العام 1978م عندما افتتحت كلية الشريعة 
اإلسالمية  اجلامعة  نشأة  ب��داي��ة  م��ع  وال��ق��ان��ون 
واملتعلقة  الفلسطيني  املجتمع  احتياجات  لتلبي 
بالفقه والتشريع وتغيير الواقع االجتماعي الذي 
كان عليه القطاع والكثير من السلوكيات املخالفة 
األجيال  تناقلتها  التي  القومي  اإلس��الم  ألحكام 
التي  اخلاطئة  للموروثات  وفقاً  آلخر  جيل  من 
ال تستند إلى عقيدة أو مبدأ تشريع وإمنا قائمة 
العلم  عن  الناجت  املغلوط  والعلم  اخلرافة  على 
السجائر  تقدمي  م��ن  ال��ع��زاء  كطقوس  املغلوط 
للمعزين بوصفه نوعاً من الكرم واحلرص على 
باالثنني  يعرف  وم��ا  والسنوية  األرب��ع��ني  إق��ام��ة 
العلماء  قلة  عن  والناجتة  وغيرها،  واخلميس 

نعمل على تخريج 
نوعية متخصصة من 

الدعاة المتميزين دينيًا 
وعلميًا وأخالقيًا

بالعلم  االهتمام  إل��ى  وتعالى  سبحانه  الله  دع��ا  العظيم  كتابه  ف��ي 
ِذيَن  ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َواَلّ ُه اَلّ اهتمامًا مطلق، فقال جل وعال:}َيْرَفِع الَلّ
ا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{، وفي مواطن أخرى شدد  ُه ِبَ ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوالَلّ
متساوية  مرتبة  في  وجعله  الشرعي  بالعلم  االهتمام  ض��رورة  على 
ْؤِمُنوَن  اْلُ َك��اَن  ق��ال:}َوَم��ا  حن  وتعالى  سبحانه  سبيله  في  اجلهاد  مع 
يِن  ُهوا ِفي الِدّ ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكِلّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفَقّ ِلَيْنِفُروا َكاَفّ
ُهْم َيْحَذُروَن{، فالعلم الشرعي هو  َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعَلّ
قوام احلياة والضابط لغيره من العلوم اإلنسانية والعلمية األخرى، 
ومن تفقه في دينه كان خير الناس عند الله بدليل حديث النبي] 

حيث قال: »من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين«.

فلسطني : ميرفت عوف 

مدير دائرة التعليم الشرعي: 
»الفرقان« تفتح ملف املدارس الشرعية في قطاع غزة
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التربية  ووزارة  الدينية 
تخريج  إل��ى  العالي  والتعليم 
املتميزين  ال���دع���اة  م��ن  متخصصة  ن��وع��ي��ة 
دي��ن��ي��اً وع��ل��م��ي��اً وأخ��الق��ي��اً، ف��ض��ال ع��ن عملها 
الوجه  وإب��راز  الشرعية  العلوم  لنشر  احلثيث  
املشرق للدعوة اإلسالمية في فلسطني والعالم 
الشرعي  التعليم  دائ��رة  مدير  يقول  اإلسالمي، 
جيل  بناء  إل��ى  تهدف  الشرعية  امل���دارس  :»إن 
احلوار  على  ق��ادري��ن  واملبدعات،  املبدعني  من 
خالل  من  وذل��ك  واإلرش���اد  والتوجيه  والنقاش 
املواد املنهجية املختلفة واملتنوعة واألنشطة غير 
املنهجية سواء التي تقرها وزارة األوقاف أم التي 
، ويشدد حسان  العالي«  والتعليم  التربية  وزارة 
على أن املدارس الشرعية ال تنغلق على نفسها 
وتعمل على اتباع كافة الوسائل التي تسهم في 
إحكام ربط الطلبة والطالبات بالبيئة واملجتمع 
بالعلوم  الطلبة  معرفة  تدعيم  وك��ذل��ك  احمللي 
امل��س��اع��دة ف��ي نشر ال��دع��وة اإلس��الم��ي��ة كاللغة 
مؤكداً  اإلجنليزية،  واللغة  واحل��اس��وب  العربية 
مؤخراً  احل��اس��وب  ق��س��م  افتتحت  ال�����وزارة  أن 
البنني بغزة، وشدد على أن اطالع  في مدرسة 
القدمية  الفكرية  املذاهب  مختلف  على  الطلبة 
واملعاصرة ومقارنتها باإلسالم وتعريفهم بتاريخ 
اإلس�����الم وم����دى إس���ه���ام امل��س��ل��م��ني ف���ي إث���راء 
عاملية  تأكيد  إل��ى  يهدف  اإلنسانية  احل��ض��ارة 
والتفوق  التميز  على  املسلمني  وق��درة  اإلس��الم 

في مختلف املجاالت العلمية واحلضارية .
 واستكمل قائاًل: »نهدف إلى نشر العلم الشرعي 
وإع�����داد اإلن���س���ان ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ومت��ك��ي��ن��ه من 
الثقافة الشرعية الدينية، مما يؤهله أن يكون 
مجتهداً واعياً في دينه سواء درس الهندسة 
أن  وأض��اف  اإلنسانية«  العلوم  أم  الطب  أم 
تتبعها  التي  والتطبيقية  املنهجية  األساليب 
األوقاف  ل��وزارة  التابعة  الشرعية  امل��دارس 
احلميدة  األخ��الق  وتعزيز  تقومي  إل��ى  تعمد 
وت��ن��أى ب��ال��ط��ال��ب ع��ن ال��س��ل��وك��ي��ات اخلاطئة 
أن  مؤكداً  ومجتمعياً،  إسالمياً  احملمودة  غير 
ن سواهم  عَمّ يتميزون  الشرعية  امل��دارس  طلبة 

بسلوكياتهم وأخالقهم احلسنة.
صقل الشخصية وبناء العقل

للبنني مبدينة  الشرعية  األوقاف  مدير مدرسة 
الشرعي  التعليم  أن  يؤكد  العمصي  رام��ز  غ��زة 
ينتسب  أن��ه  والسيما  الطالب  شخصية  يصقل 
انتهاء  –بعد  عمره  م��ن  مهمة  مرحلة  ف��ي  إليه 
املرحلة األساسية االبتدائية- الفتاً إلى أنه في 
الثقافية  إلى دعم حصيلته  املرحلة يحتاج  هذه 
يكون  ألن  يؤهله  مبا  وق��درات��ه  مهاراته  وتطوير 

متميزاً مهيئاً الستقبال أي معلومة.
 وشدد العمصي في حديثه ل�»الفرقان« على أن 
التركيز في املدرسة على املواد الشرعية الدينية 
بحيث يدرس خمس مواد دينية فضاًل عن املنهج 
ال���ذي ي��درس��ه أق��ران��ه ف��ي امل����دارس احلكومية 
العالي، يفيد  والتعليم  التربية  واملقرة من وزارة 
ويجعله  الدينية،  العملية  حياته  ف��ي  ال��ط��ال��ب 
مختلفاً متميزاً عن أقرانه وأترابه في املدارس 
األخرى، والسبب كما يقول أ. العمصي أن طالب 
املدرسة الشرعية لديه جرعات دينية متكنه من 
والفقهية  الشرعية  الوقوف على أهم احملطات 
ف��ي ح��ي��ات��ه، فهو ي���زداد مت��ي��زاً وت��أل��ق��اً بحفظه 

ل��ق��رآن ال��ك��رمي ح��ي��ث ت��ق��ر امل���درس���ة ك��ل فصل 
وأيضاً  الكرمي،  القرآن  من  جزء  دراس��ي حفظ 
مبعرفته باألحاديث النبوية الشريفة التي متكنه 
من مناقشة العلماء والدعاة ، فضال عن وقوفه 
على جزء كبير من العقيدة اإلسالمية والثقافة 
بعامله ومتنحه  التي تربطه  املعاصرة  اإلسالمية 
تبصراً في مختلف العلوم لتسخيرها مبا يخدم 
دينه ويعلي شأن وطنه إلى أمجاد العال، مضيفا: 
»الطالب يتخرج في املدارس الشرعية بحصيلة 
دينية ثقافية واعية ومتكاملة جتعل انخراطه في 
التعليم اجلامعي أيسر وأيضاً تصقل شخصيته 
ومتنحه شخصية  عاداته  وتقوم  سلوكه  وتهذب 
أن  مؤكداً  وقضيتها«  عارفة حلقوقها  إسالمية 
ذلك ما يحتاجه الوطن الفلسطيني في مواجهته 

مع أعدائه.
الطلبة

منذ أن نشأت املدارس الشرعية في قطاع غزة 
مدينة  في  للبنني  إحداها  فقط  اثنتني  وج��دت 
غزة والثانية للبنات في مدينة خان يونس، لكن 
توسيعها  األوق��اف على  وزارة  العزم في خطط 
مازال قائماً فقط يحتاج إلى مزيد من االهتمام 
ب��ال��وق��ف ع��ل��ى امل������دارس ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن قبل 
اخليرين وأصحاب املال وجهود حثيثة في توفير 
اإلمكانات اخلاصة من معلمني وكل ما حتتاجه 

العملية التعليمية.
التلميذ عبد  ب��دأ  للبنني  األوق���اف  م��درس��ة  ف��ي 
 – اإلع���دادي  الثالث  الصف   - عايش  الرحمن 
يومه بكل جد ونشاط ، هذا الفتى اختار التعليم 
الشرعي كي مينح فرصة جيدة لصقل شخصيته 
على املبادئ اإلسالمية القومية التي متكنه من 
االنتصار حلقوقه، ولقد الحظ اجلميع من حوله 
املرحلة  دخوله  منذ  به  أل��م  ال��ذي  التغير  م��دي 
بكافة  وثقافة  علماً  أكثر  ب��ات  فقد  اإلع��دادي��ة 

القضايا الدينية .
يقول عبد الرحمن :« اجلميع هنا يبذل قصارى 
نافعة  إسالمية  تربية  تربيتنا  أج��ل  م��ن  جهده 

مفيدة« ، ويرى الفتى أن األنشطة 
غير املنهجية التي تنفذها املدرسة تسهم في صقل 
شخصيته سواء من ناحية معرفية أم أخالقية أم 
بدنية كونها تركز على عملية بناء العقل واجلسد 
وبنَيّ  املختلفة،  الرياضية  األنشطة  عبر  م��ع��اً 

ن�شعى لن�شر العلوم 

ال�شرعية واإبراز 

الوجه امل�شرق للدعوة 

الإ�شالمية يف فل�شطني 

والعامل الإ�شالمي
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الله  إلى  والدعوة  الشرعي  العلم  في  مشواري 
إلى  ع��ن��ي«، الف��ت��اً  أب��ل��غ رس��ال��ت��ه فيرضى  حتى 
وعلومه  القرآن  في  السيما  الشرعي  املنهج  أن 
حفزه كثيراً على حفظ القرآن الكرمي حتى أنهى 
ثمانية أجزاء منه ويرجو أن يتم الثالثني حفظاً 

وتدبراً ملعاني اآليات ودالالتها.
مدرستان شرعيتان و185 طالبًا وطالبة 

لكل منهما
تقتصران  الشرعيتان  والبنات  البنني  مدرستا 
فقط على انتساب الطلبة والطالبات منذ الصف 
اإلعدادية  املرحلة  بداية  أي  األساسي  السابع 
،وفي صفوفها يستكمل الطالب دراسته الثانوية 
في فرع العلوم اإلنسانية فقط وذلك منذ نشأة 
الدراسي  العام  حتى   1996 ع��ام  في  امل���دارس 

احلالي .
»إن  يقول:  الشرعي حسان  التعليم  دائرة  مدير 
على  تعكف  الدينية  وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارة 
دراسة افتتاح مدارس للنشء منذ الصف األول 
الكافية  امليزانيات  وج��ود  عدم  ولكن  األساسي 
شهد  احل��ال��ي  ال��ع��ام  أن  م��ؤك��داً  يعيقها«، 
افتتاح القسم العلمي في املدارس الشرعية 
تعليمهم  استكمال  في  الطلبة  لرغبة  تلبية 
في احلقل العلمي، وبنَيّ أن الوزارة تعكف 
أيضاً  الشرعية  الثانوية  خطة  تنفيذ  على 
ليتمكن الطلبة من احلصول على املعلومات 
الكافية في العلوم الشرعية والتي متكنهم 

من املواصلة في احلقل الشرعي.
وحول أعداد الطلبة في املدارس الشرعية 

ال����ذي ب��رأي��ه ي��ح��ق��ق ال���ت���وازن ب��ني ب��ن��اء الروح 
األنشطة  من  متوازية  بسلسلة  واجلسد  والعقل 
والعلمية  التثقيفية  أي��ض��اً  وامل��ن��اه��ج  وال��ب��رام��ج 
والدينية واألدبية، وشدد على أن تفرد املدارس 
املختلفة والسيما  والبرامج  باألنشطة  الشرعية 
الدينية كحفظ القرآن الكرمي واألحاديث النبوية 
شخصية  يصقل  اإلسالمية  والثقافة  الشريفة 
والنقاش  احل��وار  على  القدرة  ومينحه  الطالب 
مع العلماء والدعاة في مختلف القضايا الفقهية 
صلى  محمد  احلبيب  بسيرة  أيضاً  يربطه  كما 

الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
وي��ف��خ��ر ج��ه��اد أن����ه ي��ن��ت��م��ي مل���درس���ة األوق����اف 
لاللتحاق  فيها  التخرج  أعتاب  وعلى  الشرعية 
درجة  على  للحصول  اإلسالمية  الدعوة  بكلية 
التي  الشرعية  العلوم  أح��د  ف��ي  البكالوريوس 
إسالميا  داع��ي��ة  ي��ك��ون  أن  ف��ي  موهبته  تصقل 
بالكلمة  الله  إلى  يدعو  وإماما  مفوها  وخطيبا 
بفارغ  قائاًل:»أنتظر  احلسنة،  واملوعظة  الطيبة 
ال��ص��ب��ر ال��ت��خ��رج ف��ي ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ألكمل 

 %91 على  ال��ذي حصل  عايش  املتفوق  الطالب 
)معدل تراكمي( العام املاضي أن ما جعله يلتحق 
بالتعليم الشرعي جودة التعليم وكفاءة املدرسني 
فضاًل عن حالة االحتواء واالحتضان للمواهب 
أنه  فخراً  تلمع  بعيون  الفتى  ويؤكد  واملبدعني، 
األعوام  خ��الل  معدله  حتسني  على  سيحرص 
العلمي  بالقسم  االلتحاق  من  ليتمكن  القادمة 
في املدرسة الشرعية ذاتها ثم التفوق لاللتحاق 
بكلية الطب التي من خاللها سيتمكن من خدمة 
في  العدو  رصاص  يواجهون  الذين  شعبه  أبناء 

كل حني.
أنشطة وبرامج متنوعة

ال يتأتى بناء الشخصية اإلسالمية القادرة على 
املواجهة لالنتصار لدين الله وإعالء كلمته وراية 
اإلس��الم على طبق من ذهب بل على طبق من 
بأنشطة  امل��دع��وم  واالج��ت��ه��اد  وامل��ث��اب��رة  الصبر 
وبرامج منهجية وأخرى غير منهجية كاملسابقات 
والرحالت  وال��دي��ن��ي��ة  وال��ري��اض��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الترفيهية واملهرجانات الهادفة التي توثق عالقة 

الطالب بدينه ووطنه.
الصف  ف��ي  سليمان  أمي��ن  ج��ه��اد  الطالب 
اإلنسانية  ال���ع���ل���وم  ف����رع  ع��ش��ر  ال���ث���ان���ي 
)التوجيهي( يؤكد أن أهم ما مييز  املدارس 
العلوم  لتعلم  فرصة  متنحه  أنها  الشرعية 
ال��ش��رع��ي��ة وه�����ذا م���ا ت��ف��ت��ق��ده امل�����دارس 
العلوم  الفتى أن  احلكومية األخ��رى، ويرى 
كان  تفاصيلها  ف��ي  وال��ت��ب��ح��ر  ال��ش��رع��ي��ة، 
الشرعي  بالتعليم  لاللتحاق  أسبابه  أح��د 

مدير مدر�شة الأوقاف 
ال�شرعية للبنني: الطالب 

يتخرج يف املدار�س 
ال�شرعية بح�شيلة دينية 
ثقافية واعية ومتكاملة

الطلبة يف املدار�س 
ال�شرعية: التعليم ال�شرعي 

يحقق التوازن بني بناء 
الروح والعقل واجل�شد
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ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة األوق����اف أك���د أن��ه��ا ف��ي العام 
الدراسي احلالي 2010-2011 بلغت 185 طالباً 
ملدرسة البنني ومثلهم 185 طالبًة ملدرسة البنات 
يتم اختيارهم وفق معايير محددة أوالها بحسب 
قوله حصول الطالب على معدل 85% فما فوق 
عن حسن  فضاًل  االبتدائية،  املرحلة  نهاية  في 
واجتياز  البديهة  وسرعة  القومي  واخللق  األدب 
اختبار حتديد املستوى اخلاص باملدرسة، وشدد 
ح��س��ان ع��ل��ى أن األع����داد ت��زاي��دت م��ن��ذ نشأة 
املدارس الشرعية ملا في املدارس الشرعية من 
مميزات جتعل الطلبة واألهالي يفضلونها على 
العلوم  لدراسة  واسعة  مساحة  كإفراد  غيرها 
الشرعية والفقهية وعلوم القرآن والسيرة النبوية 
ببيئته  الطالب  تربط  التي  املعاصرة  والقضايا 
باإلضافة  وقيمه،  بدينه  صلته  وتدعم  احمليطة 
إلى قلة أعداد الطلبة في الفصل الواحد بحيث 
ال تتجاوز 25 طالباً في الفصل األمر الذي مينح 
الطلبة فرصة الستفادة كبرى من املواد العلمية 
والشرعية املطروحة وكذلك األنشطة والبرامج 
الثقافية التي تكاد تخلو منها املدارس احلكومية 
وحالة النظام وااللتزام ناهيك عن توافر كفاءات 
غالبية  إن  ح��ي��ث  ال��ت��دري��س  م��ج��ال  ف��ي  علمية 
من  واملتفوقني  املاجستير  حملة  م��ن  معلميها 

حملة البكالوريوس كحد أدنى وفق قوله.
بيئة مميزة

مجانية التعليم في املدارس الشرعية التي تتبع 
وزارة األوقاف والشؤون الدينية ميزة أخرى لها، 
وهي أيضا توفر العديد من اخلدمات املجانية 
في  )املقررة  املدرسية  الكتب  من  ب��دءاً  للطالب 
امل��ق��رر من  ال��ش��رع��ي  ال��ت��رب��ي��ة( وامل��ن��ه��ج  وزارة 

بتوفير  الدينية، مروراً  والشؤون  األوقاف  وزارة 
احل��ق��ائ��ب وال��ك��راس��ات وال��ق��رط��اس��ي��ة للطالب 
وال��ط��ال��ب��ات، وك��ذل��ك ال���زي امل��درس��ي جلميع، 
ن��اه��ي��ك ع��ن ت��أم��ني امل���واص���الت ل��ه��م الطالب 
طعام  وجبة  وتقدمي  وإي��اب��اً،  ذه��اب��اً  والطالبات 
يومياً وصوالً إلى تأمني رسوم امتحانات الثانوية 
للطلبة  متنوعات  معونات  تقدمي  وأيضاً  العامة 

املتفوقني والفئة الفقيرة منهم.
ويوضح العمصي مدير مدرسة األوقاف الشرعية 
للبنني أن مدرسته تسعى إلى تطبيق خطة أنشطة 
والشؤون  األوق���اف  وزارة  عليها  تشرف  مميزة 
والبرامج  األنشطة  كافة  في  واملشاركة  الدينية 
والتعليم  التربية  وزارة  تقيمها  التي  واملسابقات 
العالي، وبنَيّ أن أحد أهم األنشطة التي ترعاها 
والثقافية  الدينية  املسابقات  األوق����اف  وزارة 
وكذلك الرياضية مبا يحقق بناًء للجسم والعقل 
والروح معاً ، ويلفت إلى أن الوزارة تفرد مكافآت 
»ترصد  قائاًل:  املسابقات  في  للمتفوقني  مادية 
الوزارة مكافأة مالية ملسابقات حفظ كتاب الله 
تلخيص  مسابقة  الشريفة  النبوية  واألح��ادي��ث 
)زكاة(  جلنة  مع  بالتعاون  تنفذها  التي  الكتب 
التي تقوم بتوزيع الكتب على الطلبة ليعملوا على 
سبر أغوارها وتلخيصها بالطريقة املناسبة التي 
حتافظ على جوهر الكتاب ومضمونه ال كلماته 

وألفاظه اللغوية«.
وأكد أن ذلك  النوع من األنشطة والبرامج يُخرج 
طلبته  بعض  مبدعني، مستذكراً  نابغني  تالميذ 
األوقاف  م��درس��ة  ف��ي  بتخرجهم  يفخر  ال���ذي 
ب��ات خطيباً  ال���ذي  ال��ش��ورب��ج��ي  غ��س��ان  ومنهم 
مفوهاً وإماماً وداعية إسالميا يلتف الكثير من 

الشباب حوله للتفقه في أمور الدين وموافقتها 
بنشوة  قائاًل:»أشعر  واستكمل  الدنيا،  أمور  مع 
قد  أبنائي  م��ن  ابنا  أرى  عندما  كبيرين  وف��رح 
تسلم موقعاً مهماً في املجتمع، أفتخر بهم وأصر 
وكافة املهتمني على إكمال الرسالة في بناء جيل 

قادر على النصر والتمكني«.
خطط تطويرية

وتعكف وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون 
تطوير  على  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  مع 
تقتصر  ال  بحيث  وفروعها  الشرعية  امل���دارس 
على فرعي العلوم اإلنسانية والفرع العلمي، بل 
تتعداه إلى الثانوية الشرعية على غرار الثانوية 
التعليم  دائرة  مدير  وكشف  بالقاهرة،  األزهرية 
العديد من  ال��وزارة عقدت  أن  الشرعي حسان 
التربية  وزارة  م��ع  وامل��ن��اق��ش��ات  العمل  ورش���ات 
فيها  الشرعية  الثانوية  إلق��رار  العالي  والتعليم 
واملهنية  والفندقية  الصناعية  كالثانوية  متاماً 
أن إقرارها سيكون  وغيرها من الفروع، مؤكداً 

نقلة نوعية في التعليم الفلسطيني.
إلى  األوق��اف عمدت  وزارة  أن  ويوضح حسان 
طابق  نصف  ببناء  الشرعية  امل���دارس  تطوير 
في كل من مدرسة، البنني بغزة والبنات بخان 
يونس، مؤكداً أن ذلك التوسع في املباني يزيد 
الشرعي  بالتعليم  امللتحقني  الطلبة  أع��داد  من 
وشدد على أن التوسع كان لتلبية رغبات الطلبة 
واأله���ال���ي ب��االن��ض��م��ام ل��ل��دراس��ة ف��ي املدارس 

الشرعية.
وت��ش��ي��ر ال��ط��ال��ب��ة أف��ن��ان م��ن م��درس��ة األوق���اف 
أن  إل��ى  ي��ون��س  خ��ان  مبدينة  للبنات  الشرعية 
املرحلة  في  العلوم  ف��رع  األوق��اف  وزارة  افتتاح 
البقاء واالستمرار، تقول:  الثانوية شجعها على 
ألكمل  العلمي  ال��ف��رع  بافتتاح  ك��ث��ي��راً  »ف��رح��ت 
ال��ش��رع��ي��ة وال أضطر  امل���درس���ة  دراس���ت���ي ف��ي 
تختلف  التي  احلكومية«،  امل��دارس  إلى  للخروج 
وبّينت  تعبيرها،  وفق  وسلوكاً  ومضموناً  شكاًل 
كافة  في  مدرساتها  بشهادة  املتفوقة  الطالبة 
اجلوانب العلمية واألخالقية أن أمنياتها بتطوير 
مدارس األوقاف في قطاع غزة كبيرة وأمنيتها 
أكبر بزيادة أعدادها وافتتاح مدارس تهتم بتعليم 
لتتمكن من  النشء منذ الصف األول االبتدائي 
وعلمي  إمياني  ب��زاد  املستقبل  ملواجهة  إع��داده 

معاً.  



؟؟؟؟؟؟

العالم العربي على أعتاب موجة برد شديدة

املواسم  العلماء  لتقديرات  وفقا  ستصبح 
احل��ارة في مناطق حارة أصاًل مثل جنوب 
آسيا ووس��ط أفريقيا أكثر ح��رارة وه��و ما 

ميثل مشكالت بيئية واقتصادية معقدة.

التغير  م��خ��اط��ر  أن  إل���ى  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
املناخي يتزايد عليه فيجب على دول العالم 
املخاطر  ه��ذه  مثل  م��ع  للتعامل  التضافر 
تداعيات  أن  والسيما  للكوارث،  املتزايدة 

إل���ى إم��ك��ان��ي��ة أن تتعرض  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
البحار خلطر  على  املطلة  الصغيرة  ال��دول 
الرياح  البحر وزيادة سرعة  ارتفاع مستوى 
امل��ص��اح��ب��ة ل��أع��اص��ي��ر االس��ت��وائ��ي��ة؛ حيث 

حذر تقرير صادر عن األمم املتحدة من أن التغيرات املناخية التي يشهدها العالم ستؤدي إلى حالة 
وصفها بالتطرف في درجات احلرارة خالل األعوام املقبلة، إذ سيصبح فصل الشتاء أكثر برودة وفصل 

الصيف أكثر حرارة، وهو ما ميكن أن يزيد من مخاطر الفيضانات واجلفاف في عدد من بقاع العالم.
وكشف التقرير أن ثمة احتماالت كبيرة بأن تؤثر انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجمة عن 
النشاطات البشرية املتصلة بحرق الوقود على حالة الطقس، مرجحا أن تكون الدول الفقيرة األكثر 
معاناة وتضرًرا من الطقس السيئ والقاسي، والسيما مع تفاقم أزمة الغذاء بسبب اضطراب اإلنتاج 
السنوي للمنتجات الزراعية وتضاؤل إمكانيات الصيد، وهذا إلى جانب تضرر قطاع السياحة الذي 

يعد مصدرا أساسيا للدخل في عدد كبير من البلدان النامية.

الفرقان ـ القاهرة / مصطفى الشرقاوي

انخفاض درجات احلرارة وهطول أمطار 
غزيرة يعيد ملف التغيرات املناخية لواجهة األحداث 
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تنخفض 
درجات  م��ع��ه 

احلرارة ملعدالت قياسية.
وأرجع ذلك إلى معاناة املنطقة من ظاهرة 
الضغط  نظم  على  ب��ش��دة  امل��ؤث��ر  »ال��ن��ي��ن��و« 
من  األمطار  كميات  وتوزيع  العاملية  اجلوي 
منطقة ألخرى مما يوفر فرصة ألجواء غير 
مناسبة وغير مستقرة الفًتا إلى أن معدالت 
األمطار العالية التي شهدناها أخيًرا مرجح 

استمرارها طوال فصل الشتاء.
درجات  ان��خ��ف��اض  م��س��وغ��ات  ت��ت��وق��ف  وال 
العالم عند هذا األم��ر فقط،  احل��رارة في 
فالثورة الصناعية والقيام باستخراج وحرق 
مليارات األطنان من الوقود األحفوري الذي 
يشمل النفط والغاز والفحم لتوليد الطاقة، 
تعد من أهم أسباب التغيرات املناخية التي 
ضربت االستقرار املناخي في مقتل وكرست 
القاري املضطرب في بقاع  املناخ  نوًعا من 
مهمة من العالم لدرجة أن املدى احلراري 
أو  والشتاء أصبح غير مسوغ  الصيف  بني 

مفهوم.

ه���ذه األح����داث س��ت��ك��ون أك��ث��ر ت��دم��ي��ًرا في 
البلدان النامية.

موجة برودة
التقرير مصداقية موجة  ولعل ما زاد هذا 
العالم  ال��ت��ي ض��رب��ت  ال��ش��دي��دة  ال���ب���رودة 
من  الكثير  الثلجية  ال��ع��واص��ف  واج��ت��ي��اح 
البلدان األوروبية واألمريكية وصوالً ملناطق 
ال��ع��رب��ي��ة؛ ح��ي��ث انخفضت  ف���ي اجل���زي���رة 
درج��ات احل���رارة إل��ى ما دون ال���4 درجات 
في منطقة تبوك بالسعودية وضربت موجة 
غير مسبوقة من األمطار مناطق في مصر 

وغيرها من بلدان املغرب العربي.
ت��ت��م��ث��ل ف���ي ه��ط��ول األمطار  ل���م  ال��غ��راب��ة 
وتسجيل درج��ات احل��رارة معدالت أقل ما 
الفترة  باملقارنة في  درج��ات  يقرب من 10 
ن��ف��س��ه��ا ف���ي م��ث��ل ه���ذا ال���وق���ت م���ن العام 
عربية  بلداًنا  أن  نذكر  أن  فيكفي  املاضي، 
ضربها جفاف ملحوظ خالل العام املاضي، 
سواء في النصف اجلنوبي من العالم أم في 
النصف الشمالي لدرجة أن درجة احلرارة 
ارت��ف��ع��ت ف���ي ب���ل���دان م��ث��ل روس���ي���ا لدرجة 
أس��ه��م��ت ف��ي إح����راق م��الي��ني األف��دن��ة من 
القمح، وهو ما عزز تكهنات بأن يكون فصل 
الشتاء األكثر دفًئا لكن جاءت الرياح مبا ال 
كثير  يعيده  السفن، وهو اضطراب  تشتهي 
من اخلبراء إلى االحتباس احل��راري الذي 
يسود العالم بشكل أسهم في عدم استقرار 
ال��ن��ظ��ام امل��ن��اخ��ي ح��ي��ث ي����ؤدي إل���ى زي���ادة 
احلرارة في فصل الصيف ملعدالت قياسية، 
وهو سيناريو يتكرر في فصل الشتاء حيث 
تنخفض درج��ة احل��رارة بشكل غير متوقع 

حتى ألكثر خبراء املناخ خبرة ودراية.
تفسيرات متعددة

ال��ت��ي ضربت  ال��ب��رودة  وال ش��ك أن م��وج��ة 
أمام  مصراعيه  على  الباب  تفتح  املنطقة 

سبب  لتفسير  اج��ت��ه��ادات 
هذه املوجة الباردة املفاجئة 
أهمها تأثر املنطقة مبنخفض 

ينتقل  الفاعلية  جوي متوسط 
كتلة  م��ع  أع��ل��ى  مستويات  إل��ى 

تترافق   ب�����اردة ج����ًدا  إل���ى  ب�����اردة 
وتصاعد  مكثف  أم��ط��ار  هطول  م��ع 

احتماالت لسقوط الثلوج على مرتفعات 
اجلزيرة  مناطق  وبعض  الشام  مناطق  في 
من  حالة  األج��واء  وكذلك ستشهد  العربية 
أمطار  هطول  مع  املناخي  االستقرار  عدم 
العالم  من  متفرقة  مناطق  في  جًدا  غزيرة 

العربي.
أجواء سيبيرية

بل إن األمر وصل وبحسب د. عيسى رمضان 
إمكانية حتول  إل��ى  اجلوية  األرص��اد  خبير 
أجزاء كبيرة من املنطقة إلى أجواء سيبيرية 
شديدة البرودة يشكل الصقيع املعلم الرئيس 
لها، الفًتا إلى أن الطقس هذا العام سيكون 
املنطقة مبنخفض جوي  تأثر  بسبب  ب��ارًدا 
السوداني  للمنخفض  ام��ت��داد  وه��و  متعمق 
يصاحبه منخفض متعمق وكتلة هواء باردة 
في طبقات اجلو العليا تتحرك إلى جنوب 
العربية ومناطق مهمة في املغرب  اجلزيرة 

العربي.
حيث ستبدأ الرياح اجلنوبية واحململة ببخار 
امل��اء في االرت��ف��اع إل��ى طبقات اجل��و العليا 
عديدة  ملناطق  متتد  كثيفة  سحًبا  فيكونان 
في املنطقة، مرجًحا أن تزداد فرص سقوط 
القادم  الشتاء  بغزارة طوال فصل  األمطار 

< االحتباس احلراري يقف وراء االضطراب احلالي 
واألمطار الغزيرة تهدد  احملاصيل الزراعية < غرق 

دلتا النيل في مصر وتضرر مالين األفدنة في 
بلدان عربية من مظاهر الكارثة 
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< العالم العربي األكثر تضرًرا من التغيرات 
املناخية وافتقاد إستراتيجية واضحة 

للتعامل معها يزيد املخاطر



من 
ح����������ار 

صيفا  ج���������اف 
إل��ى ح��ار ج��اف صيفا  لدافئ ممطر شتاء 

وبارد ممطر شتاء.
من  ن��وع   أقصى  بضرورة ممارسة  وطالب 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال����دول ال��ص��ن��اع��ي��ة الكبرى 
الكربون  أك��س��ي��د  ث���ان���ي  ان��ب��ع��اث  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
وااللتزام باملعاهدات الدولية كمعاهدة كيتو 
اآلثار  لتالفي  خطط   ووض��ع  وكوبنهاجن 
العربية  ال��ب��الد  على  امل��ن��اخ  لتغير  السلبية 
الدولية  املنتديات  على  األم��ر  ه��ذا  وط��رح 
باعتبار أن دولنا هي األكثر تضررا من هذه 

التغيرات.
املناخية  التغيرات   رص��د  أهمية  إل��ى  ونبه 
في املنطقة والعالم   وعرض األدلة العلمية 
م��ن األرص�����اد األرض���ي���ة وال��ف��ض��ائ��ي��ة التي 
تبعات  وتوضيح  التغير  ه��ذا  ح��دوث  تؤكد 
العربية  بلداننا  ف��ي  ال��ق��رار  ملتخذي  ذل��ك 
لتدارك اخلطر من اآلن، والسيما أن هناك 
للتآكل  تتعرض  قد  مصر  دلتا  في  مناطق 
التام بفعل هذه التغيرات بشكل يهدد حياة 
عشرات املاليني  من السكان وقد يجبرهم 
استمرار  حالة  في  مناطقهم  م��غ��ادرة  على 
ال��ت��راخ��ي ف��ي رص���د ه���ذا اخل��ط��ر ووضع 

اخلطط ملواجهة تداعياته   

 تداعيات اقتصادية
سيسهم  احل������راري  امل����دى  ه����ذا  ك����ان  إذا 
ويسهم في  األج���واء عاملًيا  اض��ط��راب  ف��ي 
ان��خ��ف��اض درج���ة احل����رارة، ف��إن تداعيات 
هذا االنخفاض ستكون مدمرة على القطاع 
ستضر  حيث  العربي،  العالم  في  الزراعي 
والبرسيم  ال��ب��ط��اط��س  م��ح��اص��ي��ل  ب��ش��دة 
دخول  ب��ش��دة  سيضر  م��ا  وه��و  والطماطم 
العربي  العالم  بلدان  في  املزارعني  ماليني 
معهد  مدير  النحراوي  محمد  د.  بحسب 
أن  أك��د  حيث  مصر  في  احملاصيل  بحوث 
بلدان  ع��دة  ف��ي  انخفاض درج���ة احل���رارة 
احملاصيل  م��ن  ع���ددا  ب��ش��دة  يضر  عربية 
في مقدمتها اخلضراوات؛ حيث يؤدي إلى 
حت��ول امل��ي��اه امل��وج��ودة م��ن خ��الل النباتات 
لتهتك  ي��ؤدي  وبالتالي  التجمد  حالة  إل��ى 

اخلاليا.
وأوضح أن محاولة التغلب على هذه املشكلة 
ذات  ه��ذه احملاصيل  بعض  زراع��ة  بتأخير 
على  سيًئا  تأثيًرا  حتمل  التصديرية  القوة 

احملصول وتضره ضرًرا بالًغا.
من  للتقليل  س��ب��ال  ال���ن���ح���راوي  د.  وط����رح 
الري  أهمها ض���رورة  األزم���ة  ه��ذه  مخاطر 
عدم  على  يساعد  حتى  للنباتات  املستمر 
جتمد اخلاليات النباتية، باإلضافة ألهمية 
باملليارات  خسائر  من  يقلل  حتى  التسميد 
قد تصيب اقتصادياتنا العربية واحملاصيل 
ال��وق��ت من  املهمة امل��زروع��ة ف��ي مثل ه��ذا 
لها  يكون  قد  التأثيرات  هذه  إن  بل  العام، 
البتروكيماويات،  صناعات  على  مخاطر 
م��ع��دالت احلرارة  ان��خ��ف��اض  أن  خ��ص��وًص��ا 
حيث  املنطقة  في  ا  ج��دً باملالحة  يضر  قد 
ميكن أن يصيب أرضية النيل بالشلل التام 
تضرًرا  األكثر  في خسائر جتعلنا  ويتسبب 

من هذه األزمة.

اخلطر القادم
مسلم  أك������د  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
وأستاذ  اخل��ب��ي��ر   ش��ل��ت��وت 

والفضاء  ال��ش��م��س  ب���ح���وث 
العربي  االحت��اد  رئيس  ونائب 

تغير  أن  والفلك  الفضاء  لعلوم 
لظاهرة  ن��ت��ي��ج��ة  األرض  م���ن���اخ 

مطلع  مع  أصبح  احل��راري  االحتباس 
وواقعا،  حقيقة  والعشرين  احلادي  القرن 

املناخي  التغير  لهذا  السلبية  لآلثار  مشيرا 
أج���زاء من  غ��رق  مثل  العربية  ال��ب��الد  على 
دلتا نهر النيل وتأثير معدل الفيضان بهذا 
التغير، وفي املقابل وهذا هو  اخلطير أن 
درجة  انخفاض  في  تنعكس  التغيرات  هذه 
احلرارة شتاء وهطول األمطار بغزارة علي 
ب��ل��دان ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي خ��اص��ة دول شمال 
احلرارة  وانخفاض   الشام  وب��الد  أفريقيا 
عن معدالتها الطبيعية في كل البالد العربية 

وزيادة العواصف الترابية واألعاصير.
العالم  إليه مبا شهده  ذه��ب  ما  ودل��ل على 
من موجات جفاف شديدة ضربت الصومال 
بلدا  أص��اب  م��ا  وه��و  مسبوق،  غير  بشكل 
ع��م��الق��ا ب��ح��ج��م روس���ي���ا ب��ج��ف��اف شديد 
إنتاجها  وأص���اب  اقتصادية  ك���وارث  خلف 
اإلستراتيجي من القمح بفعل احلرائق وهو 
ما جعل أغلب الترجيحات تصب في إطار 
التغيرات  أن  يبدو  ولكن  ب��رودة،  أق��ل  شتاء 
املناخية ستغيب مناخ البحر املتوسط ليتحول 

< ظاهرة »النينو« ترجح استمرار اضطراب الطقس في 
املنطقة لسنوات < إعادة االعتبار التفاق »كيوتو« 
وتفعيله كفيل بإنقاذ مناطق في املنطقة من االنهيار

< الشتاء القارس 
يلحق أضراًرا كبيرة 
بالصادرات النفطية 

ويهدد االقتصاد 
العربي بالركود
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أقرت  حيث  العملي  التطبيق  في  داللته  له 
في  الدين  اعتبار  بإمكان  العلمانية  النظم 
العالقات االجتماعية ذات االعتبار اخلاص 
في الدين، وهو أمر الزواج وتكوين األسرة، 
أو ما يسمونه: بـ»األحوال الشخصية«، ومع 
هذا.. اضطرت العلمانية إلى إفساح املجال 
الوعظي،  الدين؛ الستثمار جانبه  أكثر أمام 
ووعــده ووعــيــده األخـــروي في الــوصــول إلى 
التي  السياسات  ببعض  أكبر  الــتــزام  درجــة 

ميكن أن تلقى قبوالً في دين األفراد.
العلمانيون  يناضل  التي  النقطة  هي  وهــذه 
»عدم  وهــي:  بــالدنــا-  فــي  -والسيما  عليها 
وإخضاعه  استثماره  بــل  ــن«،  ــدي ال مــحــاربــة 
رمبا  ِقَبلهم  مــن  الــتــراجــع  وهـــذا  للسياسة، 
يكون قد جاوز سقف طموحات رجال الدين 

في أوروبا.
إلى  املنتسبني  العجيب أن يعده بعض  ولكن 
مبيًنا،  فتًحا  املسلمني  من  الدعوة  أو  الدين 
ليلتقوا  العلمانيني؛  اجتـــاه  فــي  ويــتــحــركــوا 
املجال  إفساح  مبحاولة  وســط  منطقة  عند 
التشريعات  مسائل  فــي  البشرية  للتجارب 
التجديد،  أو  االجتهاد،  دعــوى  العامة حتت 
أو السعة واملرونة، أو غيرها، بل رمبا تعدى 

بتحوير  األقــل-  -على  اللفظي  التجمل  إلى 
السياسة«،  عن  الدين  »فصل  إلى:  شعارها 
في  حتمل  ال  سياسة  كلمة  أن  اعتبار  على 
جتعله  شريفة  معاٍني  السامع  عند  طياتها 
بعيًدا  فيها  اإلنــســان  عيش  تصور  من  ينفر 
كان  اللفظي  التحوير  هذا  إن  بل  دينه،  عن 

وبعد فترة وجيزة خفت صوت هذه العلمانية 
»االحتاد  معاقلها:  أبرز  في  حتى  اإلحلادية 
الالدينية  العلمانية  لــصــالــح  الــســوفــيــتــي«، 
الــتــي تــنــادي بـــ»فــصــل الــديــن عــن احلياة«! 
العلمانية  هــذه  اضــطــرت  فقد  هـــذا..  ومــع 

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، أما بعد:
فتعتبر مسألة العالقة بن الدين والسياسة هي أبرز نقاط اخلالف 

بن اإلسالم والعلمانية.
وعلى خالف ما يشيع العلمانيون.. فإنهم يتلقون في العالم اإلسالمي 
هزمية تلو األخرى جتبرهم على التراجع خطوة بعد خطوة، بل ال 
نكون مبالغن إذا قلنا: إن العلمانية في الغرب اضطرت إلى التراجع 
عدة خطوات إلفساح املجال لوجود الدين بجوارها؛ حتى ال يظهر 

الغرب في ثوب الالدينية احملضة في مواجهة دين حيوي كاإلسالم.
يظهر هذا بوضوح إذا تتبعنا طموحات العاملانية في بدايتها وواقعها؛ 
فقد كانت العاملانية التي يطلقون عليها أنها: »ضد الدين« هي األكثر 
الدين،  على  القضاء  أرادت  التي  العاملانية  وهي:  وانتشاًرا،  شيوًعا 

وأطلقت عليه وصف: »أفيون الشعوب«!

كتبه: عبد املنعم الشحات

الدين والسياسة.. أيهما التابع 
وأيهما المتبوع؟  

مقاالت

مراجعة في شعار: »فصل الدين عن السياسة«
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مقاالت

ــواب االعتقاد  أب إلــى  التشريع  ــواب  أب األمــر 
االعتقادية  الــقــضــايــا  كــم  تقليل  مبــحــاولــة 

الغيبية التي تثير حفيظة العلمانيني.
بيد أن العلمانيني بحكم االنتهازية السياسية 
بينهم  مشترًكا  قــاســًمــا  تــكــون  تــكــاد  -الــتــي 
تقريًبا- يسيسون الدين بأقصى درجة متى 
احتاجوا إلى ذلك، وليس أدل على ذلك من 
دينية  حرًبا  متــارس  التي  إسرائيل«،  »دولــة 
شؤونها  تدير  بينما  املسلمني؛  مع  ضروًسا 
الداخلية بنظام علماني يكاد يصنف ضمن 

العلمانيات املتطرفة!
كما أن الدول الغربية التي خرجت العاملانية 
حربها  تصف  أن  تستحيي  ال  عندها  ِمــن 
»حــرب صليبية جديدة«،  بأنها  اإلســالم  مع 
احلرية  مــن  العلمانية  مقتضيات  وتخالف 
الشخصية ونحوها في حربها ملظاهر وجود 
كـــاملـــآذن واحلجاب.  بـــالدهـــم:  فــي  إســــالم 
لــيــس ضد  بــأنــه  ـــامـــا« علينا  »أوب َّــل  وتــفــضـــ
أن  بعد  املــرأة  تختاره  أن  احلجاب؛ شريطة 
الــعــلــم! حــتــى عــد بعضهم  تــنــال حظها مــن 
ما  أخبث  من  أنــه  مع  فتًحا،  التصريح  هــذا 
يكون! فإنه ال يسمح لنا بحجاب نسائنا حتى 
نعلمهن  أن  يعني  ال  هــو  وبالطبع  نعلمهن، 
احلجاب،  فرضية  وأدلـــة  والــســنــة،  الكتاب 
الذي  املدني  التعليم  نعلمهن  أن  يعني  وإمنا 

يُعلي مبادئ العلمانية!
وعلى أي فإنهم ال يكفون عن تسييس الدين 
وتوظيفه في الوقت الذي يستنكفون فيه عن 

اتباعه واالنقياد له.
أن  يعرفون  الذين  هــؤالء  من  العجب  وليس 
دينهم احملرف سوف يجعلهم يتركون أسباب 
بركات  على  منها  بــدالً  ليحصلوا  الــتــداوي؛ 
أموالهم؛  من  وينخلعوا  والــرهــبــان،  األحــبــار 
ألنه ال ميكن أن يدخل غني اجلنة مهما بلغ 
إلى  ماله  جميع  من  باالنخالع  إال  صالحه 
البشر،  مــن  أحــد  يطيقه  ذلــك ممــا ال  غير 
مــوا على  وال حتى رجــال الــديــن الــذيــن حــَرّ
أنفسهم الزواج املباح في دينهم، واستعاضوا 
عنه بانتهاكات تتصاعد فضائحها حيًنا بعد 

حني، وتدفع لها التعويضات باملاليني!

إلى  املنتسبني  العاملانيني  من  العجب  ولكن 
الذين  الشاملة  الكاملة  بتشريعاته  اإلســالم 
رفــع شعار »ال دين  يــصــرون -أيــًضــا- على 
في السياسة، وال سياسة في الدين«؛ حتى 
يهربوا من االلتزام باألحكام الشرعية فيما 
أقصى  بينما ميارسون  به؛  الناس  يسوسون 

درجات توظيف الدين أو تسييسه!
حتارب  أن  املــتــحــدة  األمم  أرادت  فعندما 
التدخني في ِسن الطفولة؛ أصدرت القوانني 
18 سنة  من  أقل  ملن هم  السجائر  بيع  ملنع 
على اعتبار أن التدخني ضرر وحرام، وهذا 
حسن، ولكن ديننا يحرم على الفرد أن يضر 
نفسه صغيًرا كان أم كبيًرا، ويلزم املجتمع أن 

يغير املنكر حتى وإن فعله صاحبه اختياًرا.
باليد،  التغيير  املنكر:  تغيير  وســائــل  وِمـــن 
وأولى من يقوم بذلك السلطات احلاكمة أي 
البلوغ  سن  أن  فضاًل  السياسات،  أصحاب 
عندنا ببلوغ احللم وليس ببلوغ ثمانية عشر 

عاًما.
ومع هذا وجدنا فتاوى حترم التدخني عند 
الــذي رأى أهــل السياسة -وهــي هنا  السن 
يــجــرمــوه، ونسبت  أن  الــدولــيــة-  الــســيــاســة 
هذا إلى اإلسالم، وامتنعت عن الكالم عما 

وهي  فيه،  الكالم  عن  السياسة  أهــل  امتنع 
الدين أو إخضاعه  صورة فجة من تسييس 

للسياسة واستدعائه عند احلاجة.
يسوغ  لكي  الدين؛  بعضهم  استدعى  ورمبــا 
ما ينافيه، واألمثلة على ذلك كثيرة: كإصدار 
الفتاوى املبيحة لتعامالت البنوك، أو إطالق 
في  معابدهم  إقــامــة  فــي  املسلمني  غير  يــد 
لها!  املسلم  تبرع  اإلســالم؛ فضاًل عن  بالد 
»التسييس«  لهذا  كثرة  حُتصى  ال  والنماذج 
املجحف للدين رغم إعالنهم املستمر رفض 

تسييس الدين.
ونحن معهم نرفض »تسييس الدين« مبعنى: 
استخدامه تابًعا للسياسة، وخادًما ألغراضها 
سواء كانت سياسة دولة أم سياسة حزب أو 
فرد، ولكن ال ننادي مثلهم بـ»فصل الدين عن 
السياسة  بـ»إخضاع  ننادي  السياسة«، وإمنا 
للدين«؛ بدالً مما يجري اآلن في كل واٍد من 

إخضاع الدين للسياسة.
وهذه القضية تعد كغيرها من القضايا التي 
يستورد العلمانيون فيها مشكالت وحلوال من 
عند غيرنا، ثم يريدون أن يفرضوها علينا، 
وإن كنا في غنى عنها فإذا اضطر مريض ما 
إلى بتر عضو من أعضائه، وكان هذا عالًجا 
ميثل »أحسن احللول السيئة«؛ فال يعني هذا 

أن يقلده األصحاء.
»الدميقراطية«-  فروعها  -وِمــن  والعلمانية 
احللول  أحسن  أصحابها-  -باعتراف  متثل 
عانتها  الــتــي  التشريعية  لــأزمــات  السيئة 
الروماني  القانون  من  انتقلت  التي  أوروبـــا 
القاصر إلى القانون الكنسي اجلائر، ثم إلى 
عندهم  هو  الذي  الفاسد  العاملاني  القانون 
عن  مشغولون  وهم  السيئة،  احللول  أحسن 
احلــــل احلــســن -»الــتــشــريــع اإلســـالمـــي«- 
بــعــداوة اإلســالم أو بجهله، مع أن األمــر ال 
يخلو من أصوات تطالب بتطبيق التشريعات 
اإلسالمية في جوانب تشريعية عديدة، وِمن 
بتطبيق  التي طالبت  األصــوات  ذلــك:  أمثلة 
الــتــشــريــعــات االقــتــصــاديــة اإلســالمــيــة بعد 

األزمة العاملية األخير.
في  ديــن  »ال  مقولة  أصحاب  نسأل  إننا  ثم 

ونحن معهم نرفض »تسييس 
الدين« مبعنى: استخدامه 

تابًعا للسياسة، وخادًما 
ألغراضها سواء كانت سياسة 

دولة أم سياسة حزب أو فرد

العلمانيون بحكم 
االنتهازية السياسية  

يسيسون الدين 
بأقصى درجة متى 
احتاجوا إلى ذلك
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لإلسالم  املبدأ  هــذا  مخالفة  بجالء  يتضح 
بداهة.

إذاً.. فإذا كان َمن يدينون بغير دين اإلسالم 
يقولوا: »ال دين  أن  لم يجدوا غضاضة في 
فإنا  الدين«؛  في  وال سياسة  السياسة،  في 
املسلمني:  الكلمة من  هــذه  يــردد  َمــن  نسأل 
هل تستطيع وأنت مسلم أن تعيد صياغتها 
بوضوح فتقول: »ال إسالم في السياسة، وال 

سياسة في اإلسالم«؟!
بوضوح  ترجمتها  تعيد  أن  تستطيع  هل  ثم 
أكثر وتقول: ال أخالق وال مبادئ -بل الكذب 
إدارة  أي:  السياسة،  في  واخلــداع-  والتلون 
تنظيم  -أي:  سياسة  وال  الــعــامــة،  الــشــؤون 
االقتصاد واالجتماع والتربية واإلعالم- في 

اإلسالم؟!
الدين  إعــادة حتديد  بعد  القضية  أن  أظــن 
الذي نتحدث عنه بحكم كوننا مسلمني وهو 
وهي:  السياسة،  معنى  »اإلســالم«، وحتديد 
على  يصعب  ونظمه؛  املجتمع  شــؤون  إدارة 
النطق به فضاًل عن اعتقاده، فضاًل  مسلم 
أن  أراد  إذا  السياسة  عن  الدين  يفصل  أن 
يشرع بهواه أو بهوى الغرب، ويوظف الدين 
لــلــدفــاع عــمــا ميــكــن الـــدفـــاع عــنــه مــن هذه 
التشريعات، ويعزله عن غيرها، كما يوظفه 
العامة، في  تلميع نفسه وترويجها على  في 

الوقت الذي ال يلتزم فيه بأحكامه.
فيا معشر العلمانيني: أنتم ال تفصلون الدين 
عن السياسة، وإمنا تخضعون الدين للسياسة، 
ونحن نناديكم.. أن تُخِضعوا السياسة للدين؛ 
استجابة ألمر الله -تعالى: }َوَما َكاَن مِلُْؤِمٍن 
أَْن  أَْمــًرا  َوَرُســولـُـُه  اللَُّه  َقَضى  ِإَذا  ُمْؤِمنٍَة  َوال 
َيَرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن يَْعِص اللََّه  يَُكوَن لَُهُم اخْلِ
َوَرُسولَُه َفَقْد َضَلّ َضالال ُمِبيًنا{ )األحزاب: 
َوَرِبّــكَ ال  بقوله -تعالى: }َفال  36(، وعمال 
ُموَك ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم ثَُمّ  يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحِكّ
َقَضيَْت  ــا  مِمَّ َحَرًجا  أَنُْفِسِهْم  ِفي  يـَـِجــُدوا  ال 

َويَُسِلُّموا تَْسِليًما{ )النساء: 65(.
واإلســـــالم ســمــي بــهــذا االســــم؛ لــداللــتــه على 
التسليم واالستسالم. نسأل الله أن يجعلنا ممن 

أسلم وجهه لله وهو محسن، اللهم آمني.

بفصلها عن السياسة.
كلمة دين، ومعنى  بتأمل معنى  ويتضح هذا 
العرب  لغة  فــي  ديــن  فكلمة  سياسة،  كلمة 
الذل  تعني:  وهــي  »دان«،  مــادة  مــن  مشتقة 
تنطبق متام  وهـــذه  واالنــقــيــاد،  واخلــضــوع 
باملعنى  وهــي  اإلســـالم،  ديــن  على  االنطباق 
نفسه أو قريب منه في بقية اللغات، وفسر 
بعضهم هذا االشتقاق بأن القضية احملورية 
في الدين هي مسألة »وجود اخلالق« الذي 
ينبغي أن يخضع له العباد، ثم التعرف عليه 
أو من  الفالسفة  العقل كما عند  من خالل 
بالرسل،  يؤمن  َمــن  عند  كما  الرسل  خــالل 
ومعظم األديان حتتوي بعد ذلك على مظاهر 
يحتوي  كــمــا  اخلــالــق  لــهــذا  تعبدية  خــضــوع 
بعضها على تشريعات منسوبة لهذا اخلالق.

وِمن ثَمّ فـ »فصل الدين عن احلياة« تعد كلمة 
مرفوضة في كل األديان عدا دين املالحدة 
الدين  فصل  وأمــا  اخلالق،  لوجود  املنكرين 
عــن الــســيــاســة فــأمــر مــقــبــول فــي كثير من 
بيد  الله-  بيانه -إن شاء  يأتي  األديــان كما 
أنها مرفوضة متاًما في اإلسالم الذي جاء 

بتشريع كامل شامل.
وإمنــــا يــخــفــف مـــن وقــعــهــا عــلــى املسلمني 
غموض كلمة سياسة أو اشتباهها باملسالك 
األصل  التي  والسيما  املعاصرة،  السياسية 
فيها الذم والتلون، ولكن كلمة السياسة تعني 
بإيجاز شديد: نظم احلكم، أو بصورة أوسع: 
أي:  السياسات،  تشمل  فهي  املجتمع،  نظم 
واالجتماع،  االقتصاد،  وإدارة  تنظيم  طــرق 
ــم، واحلــــرب،  ــســل والــتــعــلــيــم، واإلعــــــالم، وال
وغيرها من املجاالت، وعند تأمل هذا املعنى 

أي  مــن  الــديــن«:  فــي  سياسة  وال  السياسة 
مصدر قد استقوها؟!

ال  إذاً  لهم:  قلنا  السياسة.  ِمــن  قــالــوا:  فــإن 
يجوز لكم أن تنسبوها إلى الدين -أي دين- 
إال بعد التأكد من أنها توافقه ويوافقها، فهل 
فعلوا هذا مع اإلسالم؟ أم أرادوا أن يكرهوا 
السياسية  مقولتهم  اعتناق  على  املسلمني 

دون اعتبار للدين؟!
وإن قالوا: استقوها من الدين، قلنا لهم: أي 
دين تعنون؟! فإن األديان كثيرة، ومنها ما ال 
يوجد فيها أي تشريعات، وِمن ثَمّ فلم يدخل 
يستعمله  أن  مــن  ميــانــع  وال  السياسة،  فــي 

السياسيون أو أن يهجروه.
وِمــن األديـــان ما مر بــأطــوار عــدة يتوافق 
النصارى  ــن  كــدي الــســيــاســة  مـــع  بــعــضــهــا 
أكثر  فــي  الرومانية  الــدولــة  نشرته  الــذي 
فجاجة  وتسييسه  الــديــن  توظيف  صــور 
النصرانية  هجنت  عــنــدمــا  الــتــاريــخ  فــي 
بالوثنية؛ ليكون ديًنا موحًدا لإلمبراطورية 
األتباع  جميع  على  ــفــرض  ويُ الــرومــانــيــة، 
احلقبة  هذه  وفي  اإلمبراطور،  من  بقرار 
الــديــن وضع  ُدونـــت فيها كتب هــذا  الــتــي 
فيها: »دع ما لله لله، وما لقيصر لقيصر«، 
وُفسرت باخلضوع التام للسلطات احلاكمة 

مهما كان حكمها!
طغيان  إلــى  ذلــك  بعد  األمــر  انقلب  نعم، 
نص  إلــى  مستنًدا  يكن  لــم  ولكنه  كنسي، 
إلى  مستنًدا  كــان  أو  كتبهم  فــي  مكتوب 
نصوص عامة تعطي رجال الدين سلطات 
واســعــة امــتــدت إلــى اآلخــــرة، فــضــاًل عن 
العلمانية،  نشوء  فــي  تسبب  ممــا  الدنيا؛ 
الــتــي مـــرت بــاملــراحــل املــشــار إلــيــهــا آنًفا 
الكنيسة  بني  النهاية  في  العالقة  لتنتهي 
والسياسة في أوروبا إلى رضا الدين بأن 
يكون حــاضــًرا حــضــوًرا فــعــاالً فــي خلفية 

السياسة العاملانية احلاكمة.
إن قبول دين ما لفصله عن احلياة العامة أو 
السياسة ال يعني قبول كل دين لهذه القضية، 
يُقال  أن  تستنكف  األديــان  كانت معظم  وإن 
يقال  أن  ترضى  ولكن  احلياة،  عن  بفصلها 

من يفصل الدين عن 
السياسة يريد أن 

يشرع بهواه أو بهوى 
الغرب، ويوظف الدين 

خلدمته متى شاء
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االنرتنت

»سالم  العاملي  املشروع  إلطالق  النهائية  االستعدادات  جتري  للعالم«  نفسك  »افتح  شعار  حتت 

استراتيجية  وفق  اآلخر،  الرأي  احترام  مراعيا  العالم،  على  اإلسالم  النفتاح  الساعي  وورلد« 

واإلجنليزية  العربية  هي  لغات،  ب�ثماني  وذلك  اقتصادي..  أو  أخالقي  حرام«  »دون  تواصلية 

والفرنسية والروسية والتركية والكازاخستانية واألوردية والفارسية؛ حيث مينح موقع التواصل 

التقنيات  التعريف باإلسالم وفضائله من خالل أحدث  القدرة على  وورلد«  االجتماعي »سالم 

التكنولوجية.

القاهرة: رضا عبد الودود

)سالم وورلد(.. التواصل االجتماعي 
على اإلنترنت بنكهة إسالمية

االنرتنت

يستهدف 700 مليون مسلم خالل 10 سنوات شعاره »ال سياسة.. ال محظورات.. ال حدود«
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فريق  عضو  قطان  وعلي  كولييف،  أ.إمل��ي��ر 
عمل مؤسسة أون إسالم، وعزيز عبد الغني 
مدير االتصال في املؤسسة، وإمام املسلمني 
في فنلندا راميل بيليف، وعمر سينجيوالر 

من املكتب الرئيسي في تركيا. 
أصل الفكرة

ن��ش��أت ف���ك���رة: »س����الم وورل�����د« ف���ي ضوء 
وشبكات  باإلنترنت  العاملي  االهتمام  تزايد 
العالم  ال���ذي جعل  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��واص��ل 
الشباب،  دوائر  قرية صغيرة، والسيما في 
لتعزيز موقع  املشروع  ثم جاءت فكرة  ومن 
وتوسيع  املجتمع  ه��ذا  ف��ي  املسلم  الشباب 
آفاقهم ووضعهم في الطريق الصحيح، من 
احلديث،  اإلسالمي  املجتمع  توحيد  خالل 
التالؤم  لتعزيز  عاملية  اتصال  قناة  وإنشاء 
وال��ت��راب��ط االج��ت��م��اع��ي دون اخل����روج عن 
املبادئ والتقاليد اإلسالمية، وحتقيق الذات 
الروحي والتنظيمي ملسلمي  الدعم  وتقدمي 

العالم أجمع.
األفكار  لصقل  اجل��دي��دة  الشبكة  وتسعى 
اإلب����داع����ي����ة مب��ن��ه��ج ج���دي���د ي���ت���واف���ق مع 
طموحات املسلمني، وكذا مساعدة املسلمني 
أفكارهم  بلورة  في  العالم  أنحاء  في جميع 
وإيجاد  ال����واق����ع،  أرض  ع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق��ه��ا 
بالقطاعات  األف���راد  لربط  متكاملة  حلقة 

احلكومية  واملؤسسات  )الشركات  األخ��رى 
املختلفة..(  واجلمعيات  احلكومية   وغير 
وتسهيل التواصل بينها من خالل اإلعالنات 

واملشاركات املتعددة.
إي��ص��ال إعالنات  ال��ش��ب��ك��ة خ��دم��ة  وت��وف��ر 
ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات إل��ى أك��ب��ر شريحة 
من اجلمهور في ضوء »سياسات احلالل« 
الربوية،  املعامالت  وحظر  اإلع��الن��ات  في 
من خالل توسيع احلضور واملشاركني عبر 
الشبكة ليصل إلى 30-50 مليون مستخدم 

خالل ال�3 سنوات القادمة.
األوساط  وورل��د« في  »س��الم  أهمية  وتبرز 
في  املسلمني  تعداد  يبلغ  حيث  اإلسالمية؛ 
ون��ص��ف مسلم في  م��ن مليار  أك��ث��ر  ال��ع��ال��م 
أعمارهم   ت��ت��ج��اوز  ال  منهم   ٪  54 ال��ع��ال��م، 
الذين  يبلغ عدد املسلمني  25  عاما، فيما 
 300-250 ب��ني  م��ا  اإلن��ت��رن��ت  يستخدمون 
مليون شخص، كما أنه من املتوقع أن يبلغ  
مليون   700 املسلمني  من  اإلنترنت  جمهور 

مستخدم، خالل ال�10 سنوات املقبلة.
خبراء من 12 دولة و 15 لغة

ويعتمد تطوير الشبكة على خبراء وتقنيني 
متخصصني من عدد من الدول: أذربيجان، 
أملانيا، اإلمارات، بريطانيا، باكستان، الهند، 
كازاخستان، مصر، ماليزيا، نيجيريا، روسيا، 

ويأتي مشروع شبكة: »سالم وورل��د« الذي 
م��س��ل��م - من  م��ل��ي��ون  ن��ح��و 350  ي��ن��ت��ظ��ره 
بوصفه  اإلن��ت��رن��ت-  شبكة  م��ع  املتفاعلني 
اإلنترنت  ف��ض��اء  ع��ل��ى  إس��الم��ي��ة  إط���الل���ة 
عالم  إلى  املسلمني  رسالة  حامال  الواسع، 
الشبكات االجتماعية، ومن املنتظر تدشني 
أن  على   2012 العام  مطلع  التجريبي  بثه 
يبدأ تواصله الفاعل مع اجلماهير في أبريل 
2012، وف��ق م��ا ص��رح ب��ه امل��دي��ر اإلقليمي 
عيد،  إبراهيم  د.ع��الء  بالقاهرة  للمشروع 
الذي التقيناه عقب ورشة العمل الثانية يومي 
اجلمعة والسبت )11-10( / 11 / 2011 
بفندق سوفيتيل اجلزيرة بالقاهرة، مبشاركة 
رئيس املؤسسة عبد الواحد نيازوف )عضو 
املسلمني(،  ع��ن  السابق  ال��روس��ي  ال��ب��رمل��ان 
إدارة  رئيس مجلس  نائب  أحمد عظيموف 
الشركة، د.محسن رشوان املستشار التقني 
فهمي  ود.محمد  مصر،  في  وورل��د  لسالم 
طلبة أستاذ احلاسبات بجامعة عني شمس 
الورفلي  ومحمود  مبصر،  العلميني  ونقيب 
رئيس إذاعة وتليفزيون ليبيا احلرة، وندمي 
العالم  شباب  منتدى  رئيس  نائب   – كايا 
اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، 
ورئ���ي���س حت��ري��ر امل���وق���ع وص���اح���ب أفضل 
ترجمة ملعاني القرآن الكرمي للغة الروسية 

خديجة الشريف: هدية 
املسلمن للعالم بأموال 
تركية وتقنية هندية 

وإشراف عربي

املدير اإلقليمي بالقاهرة: 
نستهدف تعريف 100 

ألف شاب باإلسالم حول 
العالم خالل الثالث 

سنوات املقبلة
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االنرتنت

تركيا.. وتوفر الشبكة التواصل العاملي من 
خالل نحو ثماني لغات في املرحلة األولى 
امل��ش��روع وه���ي: اإلجن��ل��ي��زي��ة، العربية،  م��ن 

التركية، الروسية، الفرنسية، الفارسية.
وف���ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن امل��ش��روع سيتم 
للتواصل  األخ��رى  اللغات  من  عدد  اعتماد 
عبر »سالم وورلد« وهي: األوردية،املاليزية 
واإلندونيسية، الكردية، الصينية، البنغالية، 
األوزبكية،  األذرب��ي��ج��ان��ي��ة،  ال��ب��وش��ت��و،  ل��غ��ة 
احلاجات  ملواجهة  الكازاخستانية...وذلك 

املتزايدة لألقليات اإلسالمية في العالم.
رقم مهم وسط أمواج التواصل 

االجتماعي غير املنضبط
وحول املشروع املرتقب وتأثيراته املستقبلية 
في اخلريطة الثقافية للمسلمني وانعكاسات 
وورلد(  )س��الم  عبر  االجتماعي  التواصل 
أنحاء  في  واملسلمني  اإلس��الم  ص��ورة  على 
إب��راه��ي��م عيد املدير  ي��ق��ول ع��الء  ال��ع��ال��م، 
وورد(  )س���الم  مب��ص��ر:  للشبكة  اإلق��ل��ي��م��ي 
جديد  م���ش���روع  ه���و   )SalamWorld(
وواعد، فهو عبارة عن  شبكة عاملية للتواصل 
االجتماعي موجهة جلميع املسلمني مبختلف 
وقد  متعددة.  وبلغات  وطوائفهم  أعراقهم 
التطور  ل��ت��واك��ب  ف��ك��رة س��الم وورد  ن��ش��أت 
مجال  في  والسيما  للتكنولوجيا  املتسارع 
اإلنترنت، وتتخذ من فئة الشباب مستهلكا 
رئيسا لها، مضيفا: ومبا أن هذه الفئة من 
املجتمع تعد هي األغلبية الكبرى في العالم 
اإلسالمي فنحن نسعى من خالل املشروع 
إلى تعزيز موقعهم، وتوجيههم إلى الطريق 

الصحيح.
أهم  أن  بالقاهرة:  ملراسلنا  عيد  ويكشف 
أنه سيكون خاليا من  ميزات هذا املشروع 
احل��رام، وسوف يعطي املسلمني في جميع 
أنحاء العالم فرصة ملعرفة املزيد للتواصل 
إقامة  من  ومتكينهم  املستمر،  بينهم  فيما 
الشخصية  وال��ع��الق��ات  التجارية  األع��م��ال 
متصال  سيكون  أنه  األخوي.كما  والتواصل 
والثقافية  اإلسالمية  املواقع  ألهم  وجامعا 

ت��وف��ر اخل��دم��ات األساسية  ال��ت��ي  امل��ف��ي��دة 
كل  ف��ي  املسلمون  يحتاجها  التي  املختلفة 

وقت وفي كل مكان .
التنوع.. استراتيجية

 SalamWorld مي��ي��ز  م���ا  أه����م  ول���ع���ل 
املسلمني  وانتشار  احمللي  للتنوع  مراعاتها 
العمل  ثم جاء فريق  العالم، ومن  عبر دول 
وإط��الق��ه��ا  من  تطويرها  يقوم على  ال��ذي 
واإلمارات  ماليزيا،  بينها:  من  ع��دة  بلدان 
وكازاخستان  وب��اك��س��ت��ان  امل��ت��ح��دة  العربية 
وأملانيا  وروسيا  وتركيا  وأذربيجان  ومصر 
الفريق  ه��ذا  ويعمل  وإسبانيا،  وبريطانيا 
حتت إشراف مجلس تنفيذي أعلى متكون 
م��ع��روف��ة في  ع���دة  ع��امل��ي��ة  م��ن شخصيات 

العالم اإلسالمي من دول مختلفة. 
salamworld.( كما سيشارك في شبكة

وأبرز  العامة  والشخصيات  العلماء   )com

الشبكة تتيح اإلعالنات 
التجارية لرجال األعمال 
املسلمن وفق ضوابط »ال 

ربا..ال حرام«

الثقافة  م��ج��االت  ومشاهير  السياسيني، 
رجال  وك��ب��ار  السينما  وص��ن��اع��ة  وال��ع��ل��وم 

األعمال .
فضاء إسالمي خاِل من احلرام

وحول األهداف األساسية من مشروع الشبكة 
العاملية للتواصل: »سالم وورلد« أوضح عالء 
عيد: أن توحيد املجتمع اإلسالمي املعاصر، 
التالؤم  لتعزيز  عاملية  اتصال  قناة  وإنشاء 
وال��ت��راب��ط االج��ت��م��اع��ي دون اخل����روج عن 
املبادئ والتقاليد اإلسالمية.. أبرز أهداف 
املشروع، بجانب ايجاد حلقة متكاملة لربط 
)الشركات  األخ���رى  بالقطاعات  األف����راد 
احلكومية  وغ��ي��ر  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
التواصل  وتسهيل  املختلفة..(  واجلمعيات 
واملشاركات  اإلع���الن���ات  خ���الل  م��ن  بينها 
جميع  ف��ي  املسلمني  وم��س��اع��دة  امل��ت��ع��ددة، 
اإلبداعية  أفكارهم  بلورة  في  العالم  أنحاء 
وتوفير  الفرصة لتحقيقها على أرض الواقع، 
القبلية  العالقات  استخدام  فرصة  وتوفير 
أو  الشركات  إع��الن��ات  وإي��ص��ال  والعائلية، 
اجلمهور  من  شريحة  أكبر  إلى  املؤسسات 

عبر الشبكة.
وورلد«  »س��الم  أول��وي��ات:  سلم  على  ويأتي 
أك��ث��ر على  االن��ف��ت��اح  ع��ل��ى  ال��ع��ال��م  تشجيع 
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الشبكة اجلديدة تنطلق 
مطلع 2012 ب�16 لغة 

مبشاركة خبراء من 12 دولة

اإلس���الم وامل��س��ل��م��ني، وف��ت��ح م��ج��االت أمام 
بعضهم  على  لالنفتاح  أنفسهم  املسلمني 
كانوا، وكذا  أينما  بينهم  والتواصل املستمر 
العالم من خالل  الثقافي في  التراث  إثراء 
بينهم  فيما  املسلمة  الشعوب  بني  التواصل 
وبني العالم، والتعريف مبا حققته احلضارة 

اإلسالمية من إجنازات.
ولعل أبرز ما يلفت النظر ويبشر بإجنازات 
الثقافية  اخل��ري��ط��ة  صعيد  ع��ل��ى  منتظرة 
للمسلمني، ما ستحققه »سالم وورل��د« من 
خلق فضاء مفتوح في شبكة اإلنترنت يسمح 
للمستخدمني املسلمني بتحقيق مبدأ: »اينما 
كنت فأنت في بيئة إسالمية »، فضاًل عن 

توفير فرص لإلبداع واالبتكار. 
بيئة لألمان اإللكتروني لألسرة املسلمة

وحول رسالة »سالم  وورلد« تقول الناشطة 
)الفيسبوكية( وإحدى املشرفات على املوقع 
مبصر خديجة الشريف: يعد »سالم  وورلد« 
يقدمه  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ت��واص��ل  م��وق��ع  أول 
املسلمون للعالم، يقدمه املسلمون في روسيا 
بتمويل املسلمني في تركيا بتقنيات املسلمني 
في الهند ويعاونهم فيه مسلمون من حوالي 
ينقل  إنتاج جديد  منه  وال��ه��دف  دول��ة،   15
أجمع،  العالم  إلى  الوسطي  اإلس��الم  فكرة 

الدخول  امل��س��ل��م  وغ���ي���ر  ل��ل��م��س��ل��م  وي���ح���ق 
م��ن خ��الل��ه، وس��ي��ت��م استبدال  وال��ت��واص��ل 
مواقع  على  اإللكترونية  املصطلحات  بعض 
التواصل االجتماعي وأسلمتها كتحويل لفظ 
يقدم  كما  »أم��ة« وهكذا،  لفظ  إل��ى  صديق 
بعض اخلدمات املتميزة التي تعلي من قيمة 
الدين اإلسالمي كالصالة واألحاديث النبوية 
والقنوات  اإلسالمية  واإلذاع����ات  وال��ق��رآن 
وورلد  فالسالم  اإلس��الم��ي��ة،  التليفزيونية 
في النهاية يهدف إلى التواصل االجتماعي 
األمان  م��ن  بيئة  ليخلق  اإلس���الم  بضوابط 
غير  واألس��رة  املسلمة  لألسرة  اإللكتروني 

املسلمة.
جسر عاملي

عن  لنا  في حديثه  عيد  يذهب عالء  فيما 
»ال   : بقوله  العاملية  الشبكة  رسالة  جوهر 
احلديث  اإلسالمي  العالم  أن  علينا  يخفى 
يتألف من العديد من املجتمعات املختلفة من 

حيث العادات والتقاليد والثقافات املختلفة، 
حتى من حيث اجلانب الديني فإنهم يتبعون 
وفي  مختلفة،  إسالمية  وم���دارس  مناهج 
متمسكا  مجتمع  ك��ل  يكون  األح��ي��ان  بعض 
االجتماعية  الشبكات  آلية  أن  كما  مبنهجه 
كل  الح��ت��ض��ان  م��ن��اس��ب��ة  ليست  العلمانية 
هذه  أن  كما  اإلس��الم��ي��ة،  املجتمعات  ه��ذه 
اجلماهير املختلفة املكونة لهذه املجتمعات 
للمعلومات  مختلفة  وسائل  إلى  حاجة  في 
وبطرائق مختلفة إليصال رسالة قادمة من 
التواصل  فإن شبكة  لذلك  واح��د..  مصدر 
وسيلة  ستكون  وورد«  »س��الم  االجتماعي: 
للتقارب بني هذه املجتمعات ووسيلة للحوار 
املجتمعات  ه���ذه  ب��ني  ال���راق���ي  احل���ض���اري 
اخل�����روج عن  دون  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االس���الم���ي���ة 
آداب احل��وار أو اإلس���اءة، واح��ت��رام عادات 

املجتمعات املختلفة وتقاليدها«.
ومن ثم يرى القائمون على الشبكة اجلديدة 
ال��ت��ي ت��ن��اف��س )ال��ف��ي��س ب���وك وت��وي��ت��ر( أن 
رسالتهم األساسية أن يصبح »سالم وورلد« 
االجتماعية  احل��دود  مفتوحة حملو  مساحة 
حرية  تعيق  ال��ت��ي  واحل���واج���ز  واملجتمعية 
البلدان  املسلمني من مختلف  االتصال بني 
وامل��ج��ت��م��ع��ات احمل��ل��ي��ة، ف��ض��ال ع��ن التدفق 
من  امل��وق��ع  يتمكن  وأن  للمعلومات،  احل��ر 
داخل  والتسامح  امل��ت��ب��ادل  التفاهم  تعزيز 
املجتمع، وأن تكون  الشبكة وسيلة ربط بني 
مختلف املجتمعات والعرقيات واملجموعات 

اإلقليمية التابعة لألمة املسلمة. 
ويواصل عالء عيد: نسعى أن نكون اجلسر 
ال��ع��ال��م، بني  ب��ني األم��ة وبقية  ال��ذي يربط 
يتغلب  وأن  األخ���رى،  واملجتمعات  اإلس��الم 
من  ويتمكنوا  اللغة  ع��ائ��ق  على  املسلمون 
من  لغة   16 اكثر  باختيار  بينهم  التواصل 

لغات العالم اإلسالمي األكثر انتشارا.
ومن املقرر أن ينطلق سالم وورلد من خالل 
أولى  مرحلة  في  وتركيا  بالقاهرة  مكتبيه 
التواصل  ليصبح  القادمة،  األسابيع  خالل 
االجتماعي دعوة وتسويقا وحوارا حضاريا 

فاعاًل.
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القت�ساد الإ�سالمي

ال��وق��ف، وي��س��م��ع ال����دروس واخل��ط��ب في 
املساجد من أهل العلم والفقه، الذين تكفل 

برعايتهم الوقف . 
للعمل  مهيأ  وي��ك��ون  ع���وده  يشتد  وحينما 
واملشاريع  الوقفية  ف��امل��ؤس��س��ات  وال��ن��ت��اج 
التنموية الوقفية   تقدم فرص العمل وتكون 
حاضرة أمامه، حيث كان ما يقارب ال� %30 
وفي بعض األحيان تصل النسبة إلى %50 
من القوى البشرية تعمل في املجال الوقفي 

ودائرة الوقف .  
وع��ن��دم��ا مي���رض ف���إن )ال��ب��ي��م��ارس��ت��ان��ات(
كانت  التي  هي   - املستشفيات   - الوقفية 
باملجان،  ال��دواء  لهم  وتوفر  املرضى  تعالج 
وال��ط��ب��ي��ب امل��ع��ال��ج وال���ك���ادر ال����ذي يتبعه 
التي  األوق���اف  ري��ع  م��ن  راتبهم  يتقاضون 
خصص ريعها لتشغيل تلك املستشفيات .   
  وي��ش��رب خ���ال م��س��ي��رة ح��ي��ات��ه أحياناً 
كثيرة من أسبلة، ويتوضأ من متوضآت في 
املساجد وامليادين، أوقفها الواقفون قصداً 

في األجر من الله تعالى، ونفع اآلخرين. 
فإن من  مالية،  له ضائقة  وعندما حتدث 

العثمانية  اخلافة  في  والتعليم  الوقفية، 
كان كله وقفا ويصرف لتشغيله من أموال 
واحداً  قرشاً  اخلافة  تدفع  وال  ال��وق��ف، 
الكتب  كانت  يقرأ  وعندما  التعليم،  على 
املتوافرة  هي  لألوقاف  والتابعة  املوقوفة 
بني يديه، ويكتب في ورق األوقاف، واحلبر 

يصرف من وقف خصص لذلك. 
في  الفتى  يصلي  حياته  مسيرة  وخ���ال 
بيوت الله – املساجد – التي هي وقف لله 
يتقاضى  إمام  وراء  مأموماً  ويكون  تعالى، 
أموال  من  معيشته  وتكاليف  مخصصاته 

ي���ول���د امل���ول���ود ف���ي م���ن���زل وق���ف���ي )رب����اط 
التي  القابلة  يد  على   ، للوالدة(  مخصص 
م��ن أم���وال ال��وق��ف، أو أن  تتقاضى رات��ب��اً 
القابلة - الداية - التي تتولى والدة املولود 
- في بيت والديه- هي واقفة جلهدها لله 

تعالى تساعد األمهات على الوالدة . 
   وي��ن��ام امل��ول��ود ف��ي مهد وق��ف��ي، ويأكل 
ويشرب من أموال الوقف- إن كان من أهل 
احلاجة- وعندما يبلغ بضع سنني، يلتحق 
ويتقاضى  أوق����اف،  ه��ي  ال��ت��ي  بالكتاتيب 

شيخه ومعلمه راتبه من أموال الوقف . 
باملدارس  ال��ط��ال��ب  ذل����ك  ب��ع��د  وي��ل��ت��ح��ق 

التاريخي،  وامتدادها  وتنوعها  األوقاف  بكثرة  العثماني  العهد  متيز 
في  الوقف  ك��ان  حيث  واالق��ت��ص��ادي؛  واالجتماعي  الشرعي  ودوره���ا 
مهده  من  اإلنسان  حياة  في  حاضرًا  عهود  من  سبقه  وما  العهد  ذلك 
املسلم ال  فالوقف مالزم حلياة  أم غنيًا،  إلى حلده، سواء كان فقيرًا 
إل��ى وف��ات��ه، وأخ��ص مقالي  م��ن مسه ج���زءًا منها منذ والدت���ه  فكاك 
خالل  ومسيرتها  اإلن��س��ان  حياة  مناحي  ف��ي  ال��وق��ف  دور  إل��ى  ألشير 

العهد العثماني: 

عيسى القدومي

الوقف ومسيرة الحياة

الوقف الإ�سالمي

) اخلالفة العثمانية منوذجًا (
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األوقاف ما خصص لتفريج الكروب وسد 
الديون، وحفظ كرامة اإلنسان .  

وح��ني تنقله بني امل��دن وال��ق��رى، أو حينما 
فإن  احل���رام؛  الله  بيت  إل��ى  احل��ج  يقصد 
الوقفية،  واآلب���ار  واالس��ت��راح��ات  )التكايا( 
موزعة في الطرق وأماكن جتمع املسافرين، 
وما زال بعضها قائما وإلى اآلن ينتفع بها 

الناس .   
وعندما يحني أجله ويتوفاه الله تعالى، فإنه 
وقفية  بعربات  املغسلة  إلى  بيته  من  يُنقل 
ومغسلة حبست لله تعالى، ويغسله املغسل 
ويُحمل  ال��وق��ف،  مبعيشته  يتكفل  ال���ذي 
ويوضع في تابوت وقفي، ويكفن بكفن من 
أموال الوقف، ويُصِلّي عليه املشيعون بإمامة 
إمام يتقاضى راتبه من الوقف، ويوارى في 
التراب في مقبرة وقفية، كل من يعمل فيها 

يتقاضى راتبه من األوقاف.  
تعد  التي  تركيا،  ف��ي  األوق���اف  زال��ت  وم��ا 
كثيرة  لتاريخ احلضارة اإلسامية  امتداداً 
ومتعددة املجاالت واملنافع واخلدمات، فقد 
وثيقة  أل��ف   26 العثماني  األرش��ي��ف  ح��وى 
قبل سقوط  وق��ف، وك��ان في إسطنبول – 
اخلافة 2517 وقفاً من مدرسة ومسجد 
وزاوي��ة وجامعة وجسر  ومستشفى وسبيل 

ومكتبة وحمام.
وقد حرصت اخلافة العثمانية على إحياء 

سنة الوقف، وأقامت العديد من األوقاف 
في الدول التي فتحتها - على سبيل املثال 
ال احلصر - كان في بلغاريا عام 1982م، 
ورثتها من  التي  األوق��اف  من  وقفاً   3339
مسجداً   2356 م��ن��ه��ا  ال��ع��ث��م��ان��ي،  ال��ع��ه��د 
جامعاً، و142 مدرسة، و 273 جسراً، و 16 
وحمامات  أسبلة  والبقية  )خانقاه(،  خاناً 

ومكتبات. 
وفي البوسنة والهرسك سميت بعض خمس 
األوقاف  باسم  العثماني  العهد  في  م��دن 
مثل مدينة غوريني وقف »األوقاف العليا«، 
الصغرى«،  »األوق��اف  وقف  دونيي  ومدينة 
وم��دي��ن��ة إس��ك��ن��در وق���ف »وق���ف اسكندر، 
و»ك��ول��ن وق���ف«، و»م��دي��ن��ة وق���ف« وتسمى 
حالياً سانسكي موست. كما أن بعض املدن 
احلالية كانت حتمل في اسمها كلمة وقف، 
كان  ال��ت��ي  غ���راد  مركونيتش  م��دي��ن��ة  م��ث��ل 

اسمها في السابق فارتسار وقف.
وكذلك سراييفو بنيت من أماك األوقاف، 
إسحاقوفيتش،  بك  عيسى  أوق��اف  ومنها 
نشاهده  وما  بك،  الغازي خسرو  وأوق��اف 
وقناطر،  مسقوفة،  وأس���واق  دك��اك��ني،  م��ن 
وج���س���ور، وش��ب��ك��ات امل���ي���اه، وث��اث��ة أرباع 
ملكا  ك��ان��ت  جميعها  س��راي��ي��ف��و،  م��س��اك��ن 

لألوقاف. 
ب��ل ك��ان��ت األوق����اف ت��ق��وم ب���دور ال����وزارات 
املتعددة، وتقدم اخلدمات على أكمل وجه، 
وإقامة  للعبادة  خصصت  أوق���اف  ومنها 
ومصليات  واجل��وام��ع  كاملساجد  ال��ص��اة 
العيدين، وأوقاف خاصة بالتربية والتعليم 
والكتاتيب،  احل���دي���ث،  ودور  ك���امل���دارس 
العلم،  وم��س��ط��ب��ات  ال��ف��ق��ه��ي��ة،  واحل��ل��ق��ات 
للمجاالت  وأوقاف خصصت  القرآن  ودور 
املساكن  ك��ب��ن��اء  ال��ت��ن��م��وي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 

للفقراء، واحلدائق والبساتني واآلبار. 
االقتصادية،  ب���األم���ور  خ��اص��ة  وأوق������اف 
والفنادق،  واحلمامات  الوقفية  كاألسواق 
وأوقاف النقود، وأوقاف خصصت ليصرف 
ال��ث��غ��ور والثكنات  م��ن ري��ع��ه��ا ع��ل��ى إق��ام��ة 
وفكاك  ال���س���اح،  وت��ص��ن��ي��ع  ال��ع��س��ك��ري��ة، 
كاملستشفيات،  للعاج  وأوق���اف  األس���رى، 
واملختبرات،  والصيدليات  العجزة،   ودور 

وأماكن النقاهة للمرضى. 
 وأوق����اف خ��اص��ة ب��خ��دم��ات ت��وف��ي��ر املياه 
ومحابس  واآلب��ار  كاألسبلة  الناس،  وسقي 
وأوقاف  امل��اء،  ونقل  القنوات،  وبناء  املياه 
وخاصة  وال��ت��ط��وي��ر،  ل��ل��ت��دري��ب  خصصت 
ل��ألي��ت��ام. وك��ذل��ك أوق����اف ل��ل��ت��دري��ب على 
القتال،  فنون  وإج��ادة  والرماية،  الفروسية 
وم��خ��ت��ل��ف أن����واع ال��ري��اض��ات ال��ت��ي كانت 
متوافرة واحلاجة شديدة للتدريب عليها.  

من  قدمته  وم��ا  األوق���اف  تلك  أروع  فما   
خدمات جليلة، واألروع من ذلك أن طريق 
مفتوحة  أبوابه  اجلارية  والصدقة  الوقف 
وم��ت��ع��ددة، وأف��ض��ل��ه م��ا ك��ان أن��ف��ع للناس، 
الله على عباده، واحلمد  وه��ذا من فضل 

لله رب العاملني.

كانت األوقاف تقوم بدور 
الوزارات املتعددة، تقدم 

اخلدمات على أكمل وجه، 
أوقاف خصصت للعبادة وإقامة 

الصالة كاملساجدوغيرها
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ما قل ودل

عن أبي موسى األشعري [ قال: قال النبي ]: 
»إن بن يدي الساعة أياما، ُيرفع فيها العلم، وينزل 

فيها اجلهل، ويكثر فيها اَلهْرج.والهرج: القتل«.
وع���ن أب���ي ه��ري��رة [، ع��ن ال��ن��ب��ي ] أن���ه قال: 
الشح،  وُيلقى  العمل،  وينقص  ال��زم��ان،  »ي��ت��ق��ارب 
وتظهر الفنت، ويكثر الهرج«، قالوا: يا رسول الله، 

َ هو؟ قال: »القتل، القتل«،  أيمُّ
متفق عليهما   .

> إذا سئل غيرك فال جت��ب؛ ف��إن ذلك 
استخفاف بالسائل واملسؤول.

> ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم 
إلى علم ومن عفو إلى مقدرة.

> راحة اجلسم في قلة الطعام، وراحة 
الروح في قلة اآلثام، وراحة اللسان في 

قلة الكالم.
> ال تلم من أفشى لك س��را، وأن��ت قد 

ضقت به صدرا.
> فوت احلاجة أهون من طلبها إلى غير 

أهلها.
بحزم  فاستعن  املشورة  األم��ر  بلغ  إذا   <

ناصح أو نصح حازم.
يريد  فإنه  األحمق؛  ومصاحبة  إي��اك   <

نفعك فيضرك.

في علل اإلنسان
> الُعْذرة: وجع احللق، يقال: ُعذر الرجل؛ 

فهو معذور.
> والُكباد: وجع الكبد.

فار: اجتماع املاء في البطن، وهو  > والصُّ
االستسقاء.

َرب: فساد املعدة، وهو اإلسهال. > والذَّ
قبل  احلمى  مّس  والرسيس:  س  وال��رَّ  <

أن تظهر.
> وال��ُع��َرواء: أْخ��ُذ احلمى، والقلع: وقت 

انقالعها، والرحضاء: َعرقها.

معجم املعاني

من مشكاة النبوة

< خطأ بعضهم في استعمال حرف اجلر 
بكذا،  منوط  فالنا  إن  فيقولون:  »الباء«، 
أو: م��ن��اط ب��ك��ذا، ي��ري��دون أن��ه يتولى 

إجناز أمر ما.
> والصواب: منوط به كذا، أو: 

مناط به كذا.

من األوهام الشائعة
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سحر البيان

من طرائفهم

قال األفوه األودي:
فينا معاشر لم يبنوا لقومهُم

وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا
ال يرُشدون ولن يرعوا املرشدهم

فالغّي منهُم واجلهل ميعاد
والبيت ال يبتنى إال له َعَمٌدٌ

وال عماد إذا لم تُرس أوتاد
فإن جتّمَع أوتاد وأعمدة

وساكُنُ بلغوا األمر الذي كادوا
ال يصلح الناس فوضى ال َسراة لهم

وال سراة إذا جهالهم سادوا
تُلَْفى األمور بأهل الرشد ما صلحت
فإن تولوا فباألشرار تنقاد

إذا تولى سراة القوم أمرهم
منا على ذاك أمر القوم فازدادوا

أمارة الغّي أن تلقى اجلميع لدى
اإلبرام لألمر واألذناُب أكتاد

كيف الرشاد إذا ما كنت في نفر
لهم عن الرشد أغالل وأقياد

الفارسي[  سلمان  عن 
ق��ال: إمنا مثل املؤمن في 
معه  املريض  كمثل  الدنيا 
ي��ع��ل��م داءه  ال����ذي  ط��ب��ي��ب��ه 
ما  اش��ت��ه��ى  ف���إذا  ودواءه، 
يضره منعه وقال: ال تقربه 
أهلكك،  أت��ي��ت��ه  إن  ف��إن��ك 
يبرأ  حتى  مينعه  زال  فما 
من وجعه، وكذلك  املؤمن 
مما  كثيرة  أشياء  يشتهي 

���ل ب���ه غ��ي��ره من  ق���د ُف���َضّ
عز  ال��ل��ه  فيمنعه  العيش، 
وج���ل إي���اه وي��ح��ج��زه حتى 

يتوفاه فيدخله اجلنة.
وعنه [ قال: إذا أسأت 
سيئة في سريرة فأحسن 
وإذا  س��ري��رة،  ف��ي  حسنة 
عالنية  ف��ي  سيئة  أس���أت 
فأحسن حسنة في عالنية؛ 

لكي تكون هذه بهذه.

الدر المنثور

ملك النحاة )489-568 هـ(

ه��و احل��س��ن ب��ن ص��اف��ي ب��ن عبد ال��ل��ه بن 

نزار، النحوي املعروف ب� »ملك النحاة«.

ق���ال ال��ع��م��اد ال��ك��ات��ب ف��ي »اخل���ري���دة«: ك���ان من 

زين وبرع في النحو حتى صار أنحى  الفضالء املبَرّ

أهل طبقته، وكان فهما فصيحا ذكيا، إال أنه كان 

عنده عجب بنفسه وتيه، لّقب نفسه »ملك النجاة«، 

وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك.

الدين  أص��ول  وق��رأ  الشافعي،  تفقه على مذهب 

على أبي عبدالله القيرواني، واخلالف على أسعد 

امليهني، وأصول الفقه على أبي الفتح بن برهان.

ول���د ب��ب��غ��داد، وس��ك��ن واس���ط م���دة، وس��اف��ر إلى 

خ��راس��ان وك��رم��ان وغ��زن��ة، ث��م رح��ل إل��ى الشام 

باب  مبقبرة  ودف��ن  بها  وتوفي  دمشق  واستوطن 
الصغير.

اإلعالم عن األعالم

يحكى أن أبا العباس الطوسي- وكان 
رحمه  حنيفة،  أب��ي  ف��ي  ال���رأي  سيئ 
ال���ل���ه- أق��ب��ل ع��ل��ى أب���ي ح��ن��ي��ف��ة يوما 
الرجل  يدعو  املؤمنني  أمير  إن  فقال: 
م��ن��ا ف��ي��أم��ره ب��ض��رب ع��ن��ق ال��رج��ل ال 
ي��دري ما هو، أيسعه ذل��ك؟ فقال أبو 
املؤمنني  أمير  العباس،  أبا  يا  حنيفة: 
يأمر باحلق أم بالباطل؟ قال: باحلق، 
فقال أبو حنيفة: أنفذ احلق حيث كان 
وال تسأل عنه. فلما رحل أبو العباس 
قال أبو حنيفة: إن هذا أراد أن يوثقني 

فربطته!

أعطوا ُغواتهُم جهال مقادتهم
فكلهم في حبال الغي منقاد؟!



إشراف:

المحرر 
المحلي

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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لقد حث اإلسالم على اخللق الكرمي وأعلى قدره، 
ق��دره، حتى قبض  وأكفأ  الذميم  اخللق  وح��ذر من 
رسول الله ] وما من خير إال دلنا عليه، وال شر 

إال حذرنا منه وأخذ يحجزنا فصرفنا عنه.
ولسانه،  قلبه  بأصغريه:   - الله  عباد  ي��ا   - وامل���رء 
كما ق��ال ع��م��رو ب��ن م��ع��دي��ك��رب، وع��ل��ى صالحهما 
وفسادهما يكون صالح اإلنسان أو فساده، وتعميما 
للذكرى ومن ثم نتناول بالذكر آفات اللسان ونقف 
تعالى  الله  ع��ل  وأخ��ط��اره��ا،  أم��راض��ه��ا  بعض  على 

يوفقنا لتوقي الوقوع فيها، وحتاشي أضرارها.
روى البخاري عن سهل بن سعد [ عن رسول الله 
]، أنه قال: »من يضمن لي ما بني حلييه وما بني 
رجليه أضمن له اجلنة«، وقال عليه الصالة والسالم 
مل��ع��اذ ب��ن ج��ب��ل: »وه���ل يكب ال��ن��اس ف��ي ال��ن��ار على 
ألسنتهم؟«  إال حصائد  مناخرهم  على  أو  وجوههم 

)رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح(.
وقد أحسن من قال في التحذير من آفات اللسان:

احفظ لسانك أيها اإلنسان
ال يلدغنك إنه ثعبان

كم في املقابر من لديغ لسانه
كانت تهاب نزاله الشجعان

آفات اللسان كثيرة، ومدارها جميعا على االسترسال 
املقال،  وإرس��ال  الكالم،  وبسط  وال��ق��ال،  القيل  في 
آفة موبقة، حذر منها خير اخللق ] فيما  وه��ذه 
قال رسول  ق��ال:  أبي هريرة [،  رواه مسلم عن 
الله ]: »إن الله يرضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا: 
وأن  شيئا،  به  تشركوا  وال  تعبدوه  أن  لكم  فيرضى 
لكم  ويكره  تفرقوا،  وال  الله جميعا  بحبل  تعتصموا 

قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال«.
أعراض  ف��ي  االستطالة  اللسان  آف��ات  أشنع  وم��ن 
اإلسالم  حقيقة  ع���رف  وم���ن  ح���ق،  بغير  امل��ؤم��ن��ني 
ومبادئه وقف على نكيره على من استطال في عرض 

أخيه املسلم، فأوسعه استنكارا، وتوعده نارا.
ق��ال ت��ع��ال��ى: }وال��ذي��ن ي���ؤذون امل��ؤم��ن��ني واملؤمنات 
مبينا{  وإثما  بهتانا  احتملوا  اكتسبوا فقد  ما  بغير 

)األحزاب: 58(.
اآلي��ة عن  ه��ذه  تفسير  كثير في  اب��ن  روى احلافظ 

قتادة قوله: »فإياكم وأذى املؤمن؛ فإن الله يحوطه، 
وإثما  بهتانا  احتملوا  }فقد  وق��ول��ه:  ل��ه،  ويغضب 
مبينا{ يقول: فقد احتملوا زورا وكذبا وفرية شنيعة، 
والبهتان: أفحش الكذب، و»إثما مبينا« يقول: وإثما 

يبني لسامعه أنه إثم وزور. اه�.
بعضا  بعضكم  يغتب  }وال  وتعالى:  سبحانه  وق��ال 
فكرهتموه  ميتا  أخيه  حلم  يأكل  أن  أحدكم  أيحب 

واتقوا الله إن الله تواب رحيم{ )احلجرات: 12(.
أبي  عن  وأحمد  وأب���وداود  والترمذي  مسلم  وروى 
هريرة [ عنه أنه أن رسول الله ] قال: »أتدرون 
الله ورسوله أعلم، قال: »ذكرك  الغيبة؟« قالوا:  ما 
أخاك مبا يكره« قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: »إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن 

لم يكن فيه فقد بهّته«.
وفي »اإلحياء« أن احلسن -رحمه الله- قال: »ذكر 
الغير ثالثة، الغيبة، والبهتان، واإلفك، وكل في كتاب 
الله عز وجل؛ فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن 

تقول ما ليس فيه، واإلفك أن تقول ما بلغك«.
قال في خطبة حجة وروى الشيخان عن أبي بكرة [ 
أن رسول الله الوداع: »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في 
عليه  قوله  أيضا  وص��ح  بلغت«،  هل  أال  ه��ذا،  بلدكم 
الصالة والسالم: »إن أربى الربا استطالة الرجل في 

عرض أخيه« )الصحيحة: 1433(.
أشنع،  املسلم  ع��رض  ف��ي  استطالة  ش��ع��ري،  وليت 
من أن يذكر مبا يكره في غيبته فيحط من قدره، 

وينقص من شأنه؟!
ك��ان حترميها عبثا  لقد ح��رم اإلس��الم الغيبة، وم��ا 
في دين قدم درء املفاسد على جلب املصالح، وجعل 
ثبت  أن  بعد  ُحرمت  بل  التحلية؛  أول��ى من  التخلية 
املجتمع،  تفكيك  إل��ى  ذري��ع��ة  كونها  األل��ب��اب  ل��ذوي 

ومتزيق شمله، وحل ُعراه.
تتوالد  مائدتها  وعلى  األح��ق��اد،  تنتعش  فبالغيبة 
اجلراثيم  تتطاير  الئكيها  أف��واه  وم��ن  اخلصومات، 
وتنتشر األرضة، وتتسلط على جسد األمة فتنخره 

وحُتيله كعصف مأكول.

دولة سلطان

اآفات الل�سان
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عما  تختلف  وأمور  مظاهر  هناك  كانت  املاضي  في 
الناس  يعيشها  كان  التي  احلياة  بحسب  اليوم  يحدث 
وظروف احلياة، كان الناس في راحة تامة دون مشكالت، 
طاقة  بحسب  املساعدة  حيث  بينهم  فيما  متعاونن 
يحترم  فالصغير  متبادل،  احترام  مع  منهم  إنسان  أي 
في  واملجتمع  الصغير،  على  يعطف  والكبير  الكبير، 
تالحم وألفة، ال تفرقة بن إنسان وآخر، والكل سواء، 
غير ما يحدث اليوم من مشكالت وظواهر غريبة عن 
في  الناس  أحوال  تناسب  ال  مستحدثة  وأمور  الوطن 

املجمتع وما تعودوا عليه من صفات حميدة.

خاطرة العمر والوقت

فاألوقات  بعضًا؛  بعضهما  يكمل  كلمتان  والوقت  العمر 
كثيرة والعمر قصير، فأي إنسان يحب أن يدرك الوقت 
محدود،  والعمر  كثيرة  واألعمال  صاحلا،  يعمل  لكي 
فهناك فئات في املجتمع ومنها الشباب يقولون: نقضي 
على الوقت، وال يعلمون أن العمر هو الوقت الذي يجب 
في  األجر  لهم  ليكون  الصاحلة  باألعمال  يشغلوه  أن 
وال  والسنون  الشهور  وكذلك  تذهب  فاأليام  اآلخرة، 
يحسون بها، والكبار كذلك يعملون على تدارك األوقات 

مبا يؤدونه من أعمال صاحلة يدخرونها لآلخرة.
والله املوفق

يوسف علي الفزيع

المـاضي
ح����اول أن ت��ك��س��ب ص��ف��ة واح�����دة من  والحـاضر

والسالم،  الصالة  عليه  نبينا  صفات 
هكذا كان محمد ]

- محمد ] ما عاب شيئا قط. 
إن  ق��ط؛  ع��اب طعاما  م��ا  - محمد ] 

اشتهاه أكله وإال تركه. 
- محمد ] كان يبدأ من لقيه بالسالم. 

- محمد ] كان يجالس الفقراء. 
- محمد ] كان يجلس حيث انتهى به 

املجلس. 
- محمد ] كان أجود الناس. 

- محمد ] كان أشجع الناس. 
- محمد ] أشد حياء من العذراء في 

خدرها. 
- محمد ] ما سئل شيئا فقال: ال. 

اجلاهل،  على  يحلم  ك��ان   [ محمد   -
ويصبر على األذى. 

- محمد ] كان يتبسم في وجه محدثه، 
ويأخذ بيده، وال ينزعها قبله. 

- محمد ] كان يقبل على من يحدثه، 
حتى يظن أنه أحب الناس إليه. 

يسره  أن  أح���د  أراد  م���ا   [ م��ح��م��د   -
بحديث، إال واستمع إليه بإنصات. 

- محمد ] كان يكره أن يقوم له أحد، 
كما ينهى عن الغلو في مدحه. 

ذلك  ع��رف  شيئا  ك��ره  إذا  محمد ]   -
في وجهه. 

- محمد ] ما ضرب بيمينه قط إال في 
سبيل الله. 

- محمد ] كان ال تأخذه النشوة والكبر 
عن النصر. 

- محمد ] كان زاهدا في الدنيا. 
- محمد ] كان يبغض الكذب. 

- محمد ] كان أحب العمل إليه ما داوم 
عليه وإن قل. 

- محمد ] كان أخف الناس صالة على 
الناس وأطول الناس صالة لنفسه. 

- محمد ] كان إذا أخذ مضجعه جعل 
يده اليمنى حتت خده األمين. 

ينام  أن  أراد  إذا  ك����ان   [ م��ح��م��د   -
وضوءه  وت��وض��أ  فرجه  غسل  جنب  وه��و 

للصالة. 
- محمد ] كان إذا جاء أمرا يسره يخر 

ساجداً شكرا لله تعالى. 
قال:  قوما  خ��اف  إذا  ك��ان  - محمد ] 
»اللهم إنا جنعلك في نحورهم ونعوذ بك 

من شرورهم«. 
- محمد ] كان إذا رأى ما يحب قال: 
»احلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات« 
لله على  يكره قال: »احلمد  وإذا رأى ما 

كل حال«. 
- محمد ] كان إذا دعا بدأ بنفسه. 

- محمد ] كان إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه األمين. 

- محمد ] كان إذا فرغ من دفن امليت 
وقف عليه وقال: »استغفروا الله ألخيكم 

وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل«. 
- محمد ] كان ال ينام إال والسواك عند 

رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك. 
أصابع  ب��ث��الث��ة  ي��أك��ل  ك���ان  - محمد ] 

ويلعق يده قبل أن ميسحها. 
- محمد ] كان يحب التيامن ما استطاع 
في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. 
- محمد ] كان يذكر الله تعالى في كل 

وقت.
أربعا  الضحى  يصلي  ك��ان  محمد ]   -

ويزيد ما شاء الله. 
االثنني  يتحرى صيام  ك��ان  - محمد ] 

واخلميس. 
- محمد ] كان يضطجع على احلصير، 
ويرضى باليسير، وسادته من أدم حشوها 

ليف. 
- محمد ] على الرغم من ُحسن خلقه 
كان يدعو الله بأن يحّسن أخالقه ويتعوذ 
من سوء األخالق عليه الصالة والسالم، 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ] 
»اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن  يقول 

خلقي«، رواه أحمد ورواته ثقات. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
] يدعو فيقول: »اللهم إني أعوذ بك من 
الشقاق والنفاق وسوء األخالق«، رواه أبو 

داود والنسائي.
عبدالله احلارث

 كان لكم يف ر�سول الله  ] اأ�سوة ح�سنة

> خواطر
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همسة
تصحيحية

املسلح  التغيير  منهج  منهجني،  بييني  وسييط  منهج  السلفية 
الصدامي غير املنضبط بضوابط الشرع، فتراه يقع في الدماء 
واألموال، وال الذي يراعي املفاسد واملصالح وال يراعي القدرة 

والعجز.
الذي يريد إرضاء اجلميع على  املتلون  السياسي  التغيير  ومنهج 

حساب الهدف األسمى وهو أن تكون كلمة الله هي العليا.
- والسلفية عقيدة وحياة حترص على إيجاد املسلم الذي يحسن 
إسالمه وبناء شخصيته وإيجاد التوازن العلمي النافع والعمل الصالح 

والعقيدة احلسنة واألخالق احلسنة والسلوك السوي.
وعلى  والسنة  الكتاب  على  القائم  التغيير  أفرادها  يسلك  السلفية   -
فهم السلف الصالح والرجوع إلى األئمة األعالم وتغيير حلياة األفراد 
ونظام املجتمع وأسلوب احلكم، وليس تغييرا من أجل التغيير، وال تغييراً 
من أجل إسقاط حزمة قوانني ومواد دستورية، أو معارضة حكم قائم 
لنصرة حزب  آخرين، وال  واستقدام  أوجييه  لتغيير  وال  خييروج عليه،  أو 

سياسي ذي أجندة غير معتمدة من أحكام الشرع.
عن  والنهي  باملعروف  األميير  إقامة  أي  باالحتساب؛  ترتبط  السلفية   -
تسّوغ  وال  تداهنه،  وال  الظالم  مع  تقف  وال  باحلق،  والصدع  املنكر، 
أعماله، ولكنها تقوم باحلسبة من خالل احلكمة واملوعظة احلسنة، 
واجلدال بالتي هي أحسن، وتخلص في عملها، وتقوم بذلك كله وفق 

القوة ووفق الشروط والضوابط حلفظ املجتمع وصيانة الوطن.
لتحصيل  يجتهدون  فهم  واملييصييالييح،  املفاسد  تييراعييي  السلفية   -
املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، ويتعبدون الله بتقدمي 
أوشك  إن  املفسدين  أكبر  ودفييع  تعارضتا  إن  املصلحتني  أكبر 

حدوثهما معاً.
التصورات  في  الناس  بني  االختالف  بوقوع  تقر  السلفية   -
واليييرؤى ومييا يتبع ذلييك ميين أحييكييام وتييوجييهييات، واالختالف 
سنة كونية، ولكن هناك خالف تضاد وخالف تنوع سائغ 
اإلجماع  وال  والصحيحة  الصريحة  النصوص  يصادم  ال 
األخييوة بني  السلفية على  القياس اجللي وحتييرص  وال 
املسلمني، وحتارب البدعة والضاللة وجتاهد من أجل 

إحقاق احلق وبيانه وإبطال الباطل وإزهاقه.
- السلفية ال يوجد بها جمود الفكر وتعرف كيف 
تتعامل مع فقه الواقع وفقه األزمات وفقه النوازع 
أفرادها  وتلزم  العلماء،  إلى  أتباعها  وترجع 

بالرجوع إلى احلق واالعتراف بأنهم كانوا على خطأ وال يتمادون فيه، 
وأنهم حريصون على حفظ األمن االجتماعي واالقتصادي بكل صوره.

الشرك،  وبييرؤ من  الشهادتني  بكل من نطق  اإلسييالم  تثبت  السلفية   -
ما  كبيرة  مرتكباً  كييان  وإن  بذنب  أحييداً  يكفرون  وال  لهم  أخيياً  ويعدونه 
دام غير مستحل لها، ويسألون الله الثبات للبار، ويسألون الله الهداية 
لييلييعيياصييي، ويييتييرحييمييون عييلييى أمييييوات املسلمني وليييو لييم يييعييرفييوهييم ولم 
من  املعاهدين  وال  املسلمني  دماء  يستحلون  ال  والسلفيون  يخالطوهم، 
بعصمة  معصومة محرمة  ويرونها  أموالهم،  وال  أعراضهم  وال  غيرهم 
الشرع وحترميه لها، وال يرون تكفير مسلم بال نية أوضح من الشمس 
وكفر  املعني  كفر  بييني  ويفرقون  فيه  يسارعون  وال  النهار،  وضييح  فييي 

النوع.
- السلفية تدعو إلى العلم والتعلم وإلى العمل للرجال وللنساء، ولكن 
وجتاراتهم  الناس  مصالح  يعطلوا  أال  على  الشرعية  الضوابط  ضمن 
التفرقة، وأكثرهم  الناس على االجتماع ونبذ  وعباداتهم، وهم أحرص 
متسكا بحماية األوطان والبالد والعباد وإيثار املصلحة العامة احلقيقية 

على ضوء الشرعية.
- السلفية ال ترى لألنظمة املدنية والعلمانية والية شرعية إال أن ذلك لم 
مينعهم من قبول احلق منهم إن قالوه أو فعلوه، وكذا التعاون معهم عليه 
من غير مداهنة وال نفاق، ولم يقفوا يوما في وجه السلطات األمنية 
دعوة  محل  يرونهم  أو  يناوشوهم،  أو  معهم  يشتبكوا  ولم  مصطدمني، 

كغيرهم من املسلمني ولم يتحدونهم ليعلنوا حالة الفوضى املتعمدة.
- السلفية لم تفرض رأيها بالقوة أو األمر الواقع رغم أنف اجلميع، ولم 
يتعاون السلفيون مع أعداء دينهم ووطنهم في الداخل وال في اخلارج، 
وال فتحوا مع األعداء قنوات لالتصال واحلوار للضغط على أصحاب 

القرار.
- السلفية صمام أمان لصحوة الشباب وتقليص دائرة العنف وترشيد 

الطاقات لبناء الدولة وتنميتها ومواكبتها لألمم.
- السلفية ال تعرف السرية في مناهجها، بل كتبها معلنة ومحاضرات 
علمائها معلنة ومشايخهما معروفون، وهي ليست حزبا، بل دين قائم، 

يحارب اجلاهلية بكل صورها.
نسأل الله أن يحفظ العباد والبالد، ويصلح والة أمور املسلمني، 

ويييحييقيين اليييدمييياء، ويييبييصييرنييا بيياحلييق ويييرزقيينييا اتباعه، 
ويجعلنا  اجتنابه،  ويييرزقيينييا  بالباطل  ويبصرنا 

جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر.

السلفية منهج إصالح
د. بســـام الشـطـي


