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السالم عليكم
كثير من الدول تعلن أنها دولة مسيحية ،أو يهودية{ ،يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إال
أو ب���وذي���ة ،أو ه��ن��دوس��ي��ة ،وك���ذل���ك األح������زاب التي أن يتم نوره ولو كره الكافرون}.
ي��ك��ون ال��دي��ن ف��ي ق��س��م��اه��ا م��ث��ل :احل����زب املسيحي ال��واج��ب علينا أن ن��ص��دع ب��احل��ق ون��ت��ع��ام��ل بالعدل
ال��دمي��ق��راط��ي ،أو ال��ي��ه��ودي ال��ت��ل��م��ودي وه���ك���ذا ،وال ونتعاون على البر والتقوى ل��ي��ذوق ال��ن��اس الرحمة
جند أن أحد ًا ينكر عليهم أو يجيش اإلعالم املضاد وعدل اإلسالم بعد أن جربوا ظلم األديان ،ندعوهم
ضدهم ،أو يقطع املساعدات عنهم ،أو يحاصرهم ،أو ب��احل��ك��م��ة وامل��وع��ظ��ة احل��س��ن��ة واجل�����دال ب��ال��ت��ي هي
يتدخل في شؤونهم.
أح��س��ن ح��ت��ى ت��ك��ون كلمة ال��ل��ه هي
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى
وال��ت��ج��رب��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف���ي دول ال � ��واج � ��ب ع �ل �ي �ن��ا أن
شمال أفريقيا دخ��ل امللتزمون فيها
وال نأبه بهم ،قال تعالى{ :واليزالون
ونتعامل
باحلق
نصدع
في قوائم حالهم حال باقي القوائم،
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم
وع���ب���رت اجل��م��اه��ي��ر ع���ن رأي���ه���ا في بالعدل ونتعاون على
إن استطاعوا} ،وجنزم بأن اإلسالم
قادم وهذا وعد الله تبارك وتعالى:
ص��ن��ادي��ق االق����ت����راع ،وح��ص��ل��وا على البر والتقوى ليذوق
أع��ل��ى نسبة اق���ت���راع ول��ه��م احل���ق في
{وال��ع��اق��ب��ة للمتقني} وق���ال تعالى
وعدل
الرحمة
الناس
صياغة الدستور وتشكيل احلكومة
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في كتابه الكرمي.
ون ِبي َش ْيئ ًا َو َم ْن َكفَ َر
َخ ْو ِف ِه ْم َأ ْمن ًا َي ْع ُب ُدون َِني ال ُي ْش ِر ُك َ
ون ( ،})55فنسأل الله
اسقُ َ
ف��ث��ارت ث��ائ��رة اخل��ص��وم ف��ي ال��داخ��ل واخل���ارج وكأنها َب ْع َد َذ ِل َك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ْم الْفَ ِ
حرب ال هوادة فيها ،وأضرموا نار الفنت وهددوا وجاؤوا أن يصلح أحوال املسلمني ويعلي كلمة الدين ،ويبصر
بخيلهم ورجلهم م��ن أج��ل طمس معالم ال��دي��ن في املسلمني بأمر دينهم ويثبتهم عليه إن��ه نعم املولى
نفوس الناس بعد أن المس اإلمي��ان شغاف قلوبهم :ونعم النصير.

املراسالت
دولة الكويت

ص.ب  27271الصفاة
الرمز البريدي 13133
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وكالء التوزيع
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هاتف -24826820/1/2 :فاكس24826823 :
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عام المملكة
العربية
السعودية

حكم الصالة بالنعال
> هل الصالة في النعال سنة ُيثاب فاعلها،
وإذا كانت كذلك فكيف ميكن أن نعمل بهذه
السنة في املساجد املفروشة؟
< جاء أن النبي [ قال« :صلوا في نعالكم خالفوا
اليهود» .رواه أبو داود في سننه في باب الصالة في
النعل ،فبعض العلماء قال :عموم هذا احلديث يدل
على أن الصالة في النعلني مستحبة ،والنبي [
كان من هديه دخول املسجد بالنعال والصالة فيها،
ولهذا ملا صلى فيهما م��رة أت��اه جبريل وأخبره أن
فيهما قذراً فخلعهما فخلع الناس نعالهم ،فلما قضى
النبي [ صالته قال« :ما حملكم على إلقاء نعالكم؟»

قالوا :رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله
[« :إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» ،وقال:
«إذا جاء أحدكم إلى املسجد فلينظر ،فإن رأى في نعليه
قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما».
وبعض العلماء ق��ال :ه��ذا ملا كانت املساجد ترابية أما
املبلطة وامل�ف��روش��ة ف��دخ��ول األح��ذي��ة ق��د يحمل األتربة
والقاذورات في املسجد فيتسخ املسجد ،فإذا كان كذلك
فعدم الصالة فيها أولى ،وليس ذلك كرهاً للسنة حاشا،
ولكن ملا يترتب على الدخول بها في املساجد املفروشة من
أن تنتقل من تلك األحذية الوساخات وأن��ت ال تستطيع
التأكد من خلو النعل من القذر عند دخول املسجد.

الشك في ترك الفاتحة
> إذا ك��ان��ت امل � ��رأة ت �ص �ل��ي ،ول ��م ت ��در ه��ل ق��رأت
سورة الفاحتة أم ال؟ فهل لها أن تقرأها أم تعيد
الصالة؟
< ن��ق��ول :إن شككت ف��ي ق���راءة الفاحتة فالعلماء
يقولون :إن الشك في ترك الركن كتركه؛ إذ الفاحتة
ركن من أرك��ان الصالة ،فمن شك في تركها فكأنه
تركها ،لكن إن كان هذا الشك في ركعة معينة في
أثناء الصالة فإن كانت في األولى فإن األولى تبطل،
وت��ق��وم الثانية مقامها ،وإن ك��ان الشك ف��ي الثانية

فتبطل وتقوم الثالثة مقامها وهكذا ،وإن كان الشك
ف��ي األخ��ي��رة ف��إن��ك تعيدين ال��رك��ع��ة ،وإن ك��ان الشك
بعد ال��ف��راغ واالن��ص��راف م��ن ال��ص�لاة فهذا الشك ال
محل له؛ ألن الشك بعد الفراغ من العبادة ال يعتبر،
ولكني أخشى عليك أن يكون معك وسواس ،فالواجب
عليك إذا أتيت الصالة أن تقبلي عليها بقلبك ،وأن
تتدبري القراءة وأذك��ار الركوع والسجود ونحو ذلك،
وتخشعي في صالتك؛ فإن هذا من أسباب سالمتك
من الوسواس والنسيان.
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> سماحة الشيخ وال��دي ربط كلب ًا صغير ًا من أجل
تربيته فمات ذل��ك الكلب في رب��اط��ه ،وأم��ي كذلك
قتلت دجاجة من دون قصد فماذا عليهما؟ علم ًا بأن
والدي قد توفي ،ووالدتي ما زالت على قيد احلياة؟
< نسأل الله أن يتجاوز عن وال��دك وع��ن وال��دت��ك ،وقد
ص��ح ع��ن النبي [ ق��ال« :دخ�ل��ت ام ��رأة ال�ن��ار ف��ي هرة
ربطتها ال هي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من خشاش
األرض» .فاحليوانات عموماً ال يجوز اقتناؤها إال ملن يثق
من نفسه القدرة على الرعاية واحلماية لها ،والكلب ال
يجوز اقتناؤه إال ف��ي ث�لاث ح��االت وه��ي :كلب الصيد،

وكلب ماشية ،أو حرث؛ حلديث أبي هريرة عن النبي [
أنه قال« :من اتخذ كلباً إال كلب صيد أو ماشية أو زرع،
نقص من أجره كل يوم قيراط» ،ومن يقتنون الطيور من
حمام وغيره يخطئون أحياناً فيذهبون عن البيت فيموت
احليوان عطشاً وجوعاً ،وكل هذا خطأ ،احليوان ال يجوز
أن حتبسه إال أن تطعمه وتسقيه ،وحتافظ عليه ،وأما
أن تهمله وتضيعه فأنت بذلك مخطئ وآث��م ،وما دامت
والدتك لم تتعمد قتل تلك الدجاجة وإمنا قتلتها من غير
قصد فال حرج عليها إن شاء الله ولعل الله أن يعفو عنها.
وعليك باالستغفار عن والدك والصدقة عنه والدعاء له
لعل الله أن يعفو عنه.

> أن��ا ش��اب ت��ائ��ب وع�ل��ي دي ��ون ول��م أستطع
سداد تلك الديون ،فهل توبتي صحيحة؟
< توبتك صحيحة فيما بينك وب�ين ال�ل��ه ،أما
حقوق عباد الله فال بد من أدائ�ه��ا ،ف��إن كنت
ق��ادراً على الوفاء فبادر؛ ألن النبي [ يقول:
«م��ن أخ��ذ أم��وال الناس يريد أداءه��ا أدى الله
عنه ،ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه الله» وأمر
الدين عظيم ،فالنبي [ أمرنا أن نستعيذ بالله
من الدين ،ففي احلديث« :اللهم إني أعوذ بك
م��ن الهم واحل ��زن ،وم��ن العجز وال�ك�س��ل ،ومن
البخل واجلنب ،ومن غلبة الدين وقهر الرجال»،
فعلى املسلم أن يتقي ال�ل��ه ف��ي ح�ق��وق العباد
ويتخلص منها قبل القدوم على الله ،يقول النبي
[« :أت��درون من املفلس فيكم؟ قالوا :املفلس

فينا من ال درهم له وال متاع ،قال :ولكن املفلس
من يأتي ي��وم القيامة بأعمال أمثال اجلبال،
ويأتي وق��د ظلم ه��ذا وض��رب ه��ذا وشتم هذا
وأكل مال هذا ،فيأخذ هذا من حسناته ،وهذا
من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي
ما عليه أخ��ذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم
طرح في النار» وروح املؤمن معلقة بدينه ،لكن
إن عجز عن أداء دينه فينبغي أن ينظر إلى
ميسرة ،وال يجوز ألرباب الدين أن يكلفوه مبا
ال يطيقه؛ ألن الله تعالى يقولَ { :وإِن َكا َن ُذو
َص َّد ُقوا ْ خَ يْ ٌر َّل ُك ْم
ُع ْس َرةٍ َفن َِظ َرةٌ ِإلَى َميْ َس َرةٍ َوأَن ت َ
إِن ُكنتُ ْم تَ ْعل َ ُمونَ} (البقرة )280:فعليه الصبر
واجل��د ف��ي طلب قضاء دي�ن��ه ،وليستعن بالله
عسى الله أن يعينه.

اعتداء على حقوق الناس
> ما حكم من أخ��ذ انتداب ًا إل��ى عمل ولم
يذهب؟ وإن ذهب ولم يكمل مدة انتدابه
املقررة؟
< ال يحل ألي إنسان أن يأخذ شيئاً من مال
الدولة أو غيرها ممن يعمل عنده بغير حق ،وال
أن ي��أذن بذلك لغيره إذا علم أن إذن��ه مخالف
للصواب ،ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في
سننه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله

عنهما عن النبي [ قال« :من استعملناه على
عمل ف��رزق�ن��اه رزق� �اً ،فما أخ��ذ بعد ذل��ك فهو
غ�ل��ول» ،وعلى ذل��ك ال يحل لهذا الشخص أن
يأخذ املال العائد له من االنتداب الذي لم يقم
به؛ ألنه ال حق له فيه ،وفيه ظلم لغيره ،واعتداء
على حقوق اآلخرين بغير حق شرعي ،كما أن
الراتب ال يحل له عن املدة التي ترك فيها العمل
بغير مسوغ شرعي.

تحسين القراءة
أحسن ق��راءت��ي للقرآن الكرمي
> إذا أردت أن ّ
فهل علي أن أتابع شيخ ًا واحد ًا أم أي شيخ من
القراء؟
< كون اإلنسان يحاول حتسني صوته في القراءة،
وحتسني نطقه بها ،ويسمع إلى أحد القراء – هذا
طيب – فإن اكتفى بواحد فاحلمد لله ،وإن أحب أن
يستمع إلى أكثر من واحد؛ لكي يكون هذا االستماع
يعود عليه بفائدة ،فال بأس ،أما أن يضطرب أمره
فيوماً يسمع لهذا ،ويوماً يسمع لهذا ،ثم يفوت األمر

من غير أن يلتزم بطريقة معينة ،أو يتقن مهارة
طيبة ،فهذا قد يكون فيه تفريط ،لكن األول��ى أن
تقصري نفسك على ق��ارئ معني ت��رت��اح�ين معه،
وتعلمني أنك تستفيدين منه ،ويكون معروفاً بجودة
القراءة ،وضبط التجويد ،وحسن الصوت ،حتى
تكوني على طريقة واض �ح��ة ،ويكون
حتسن
لذلك تأثير طيب على ّ
ق� � ��راءت� � ��ك وحبك
للقرآن.

> هل اإلمام إذا قال في الرفع من
ال��رك��وع :الله أكبر ب� ً
�دال م��ن سمع
ال� �ل ��ه مل ��ن ح� �م ��ده ي �ل��زم��ه سجود
السهو؟
< السنّة كما قال النبي [« :وإذا قال
سمع الله ملن حمده ،فقولوا :ربنا لك
احلمد» فبينَّ [ أن اإلم��ام إذا رفع
رأسه من الركوع يقول :سمع الله ملن
حمده ،وال يقول  :الله أكبر ،فإن قال:
الله أكبر ،مقام «سمع الله ملن حمده»
عامداً تبطل صالته ،وإن كان ساهياً
جبر بسجود السهو فيسجد سجدتني
قبل أن يسلِّم؛ ألن هذا إخالل بواجب
من واج�ب��ات ال�ص�لاة؛ ف��إن النبي [
ق��ال« :إمن��ا جعل اإلم��ام ليؤمت به فال
تختلفوا عليه ،ف��إذا ك َّبر فك ِّبروا وال
تك ِّبروا حتى يك ِّبر ،وإذا ركع فاركعوا
وال تركعوا حتى يركع ،وإذا قال سمع
الله ملن حمده فقولوا ربنا لك احلمد»،
فجعل حق املأموم أن يقول :ربنا لك
احلمد ،ال أن يقول :الله
أك��ب��ر ،واإلم � ��ام يقول:
س�م��ع ال�ل��ه مل��ن حمده،
ف� ��إن ت��رك��ه��ا ساهياً
س�ج��د س�ج��دت�ين قبل
أن يسلم جبراً لذلك
الواجب الذي تركه.
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توبتك صحيحة

هذا يبطل
الصالة
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المحليات

«األوقـ ــاف» حتـ ـ ِّ
ـذر
األئمة واخلطب ــاء:
َّ
حذرت وزارة األوقاف والشؤون
اإلس�لام�ي��ة األئ�م��ة واخلطباء
وامل � ��ؤذن �ي��ن م���ن ال� �ت� �ط ��رق إل��ى
ال ��دع ��اي ��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة عبر
امل �ن��اب��ر أو اس �ت �غ�لال املساجد
ف � � ��ي أي ش � � � ��أن م � � ��ن ش � � ��ؤون
االن �ت �خ��اب��ات .وأب�ل�غ��ت مصادر

أبعـــدوا المسـاجد عـ

م��س��ؤول��ة أن ال�� � ��وزارة أرسلت
إل��ى جميع األئ �م��ة واخلطباء
وامل ��ؤذن�ي�ن تعميما ي �ح��ذر من
االنحياز ألي تيار أو التطرق
ألي ش� �خ� �ص� �ي ��ة س� �ي ��اس� �ي ��ة،
م �ش��ددة ع �ل��ى ع ��دم استغالل
املنابر ف��ي فترة االنتخابات،

وش� ��دد ال�ت�ع�م�ي��م ع �ل��ى أن من
ي� �ت� �ط ��رق مل� �ث ��ل ه� � ��ذه األم� � ��ور
ف�س�ي�ت��م إي �ق��اف��ه ومحاسبته
وف � ��ق م��ي��ث��اق امل� �س ��اج ��د ،كما
ش� ��دد ال �ت �ع �م �ي��م ع �ل��ى ض� ��رورة
ع � ��دم ال� �س� �م ��اح ألي شخص
ب��إل �ق��اء ك �ل �م��ة ح���ول ال��ش��ؤون

أشاد بحكمة سمو األمير وقيادته

نبيل العربي :الكويت تضطلع بدور مهم في كل الموضوعات العربية
أشاد األمني العام جلامعة الدول العربية الدكتور
نبيل العربي بالدميقراطية التي تتمتع بها دولة
الكويت وباحلكمة السياسية للقيادة الكويتية.
وقال الدكتور العربي في لقاء خاص قبيل بدء
جولته العربية التي استهلها بزيارة العراق ثم
قطر واختتمها بزيارة دولة الكويت إنه سيلتقي
خالل الزيارة مع كبار املسؤولني فيها.
وأك ��د ال�ع��رب��ي أه�م�ي��ة زي��ارت��ه للكويت ف��ي ظل
ال�ظ��روف احلالية التي مير بها العالم العربي
مضيفا أن دول��ة الكويت من ال��دول التي تؤدي

دورا مهما باعتدال وحكمة في كل املوضوعات
العربية.
وأض��اف أن��ه سيبحث مع القيادة الكويتية أهم
املواضيع على الساحة ،والسيما األزمة السورية
والقمة العربية املقبلة فض ً
ال عن التعرف على
وجهة النظر الكويتية إزاء تلك املوضوعات ملا لها
من أهمية في مسيرة العمل العربي املشترك.
وأشار إلى أن آراء القيادة الكويتية في املوضوعات
املتعلقة بالساحة العربية حاليا ستكون آراء مفيدة
ج���داً ،مضيفا أن��ه س�ي�ع��رض ك��ذل��ك املشكالت

احلالية باملنطقة.
وأوضح أن محادثاته مع القيادة الكويتية سوف
ت�ت�ن��اول م��وض��وع تطوير جامعة ال ��دول العربية
واألفكار التي مت طرحها خالل اجتماع مجلس
اجل��ام�ع��ة ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال � ��وزاري ف��ي سبتمبر
امل ��اض ��ي ,الف��ت��اً إل ��ى أن ��ه س �ي �ت �ح��دث م��ع كبار
املسؤولني الكويتيني عن اخلطوط العريضة وعن
تصوره وتطلعاته ملا ميكن الوصول إليه إزاء هذا
املوضوع وأنه سيستمع إلى وجهة النظر الكويتية
في هذه املوضوعات.

أودعوا وحولوا مبالغ مبئات اآلالف دون أي نشاط جتاري أو دخل مرتفع
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 26شبهة غسل أموال في  ..2010وال تحويل إلى النيابة
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كشف مكتب مكافحة غسل األموال في الكويت
أن  26شخصا اشتبه بقيامهم بعمليات غسل
أم��وال في ع��ام  ،2010منهم من أودع مبالغ
مبئات آالف الدنانير دون أن يكون له أي نشاط
جتاري وال تتناسب مع دخله الشهري ،كأحد
املشتبه بهم الذي أودع مبلغ  207آالف دينار،
وحوالة مببلغ  196ألف دينار دون ممارسته
ألي نشاط جتاري ،ومثله مشتبه به آخر أودع
مبلغ  403آالف دينار وحول  375ألف دينار،
وثالث اشتبه به إليداعه مبلغ  850ألف دينار
وحول  65ألف دينار ولديه وديعة مببلغ 130
ألف دينار ،ومثلهم الـ  26مشتبها بهم ،منهم
إحدى املبرات اخليرية التي حولت ملشتبه به
مبلغ  12ألف دينار ،كما تلقى املشتبه مبلغا
قيمته  14أل��ف دي�ن��ار م��ن حت��وي�لات داخلية،

وبلغت سحوباته النقدية  12ألف دينار دون أن
يكون له أي نشاط جتاري داخل الكويت.
وأوضح املكتب في تقرير له أنه في ذلك العام 2010
قام بعمل حتريات عن  647جهة وشخصاً ،ووجه
تنبيهات لـ 56من أصحاب النشاطات التجارية،
وألغى  9تراخيص لعدم التزام أصحابها مبكافحة
غسل األم��وال ،مشيرا إلى أنه لم يتم حتويل أي
من املشتبه بهم إلى النيابة العامة .لكن املصدر لم
يوضح أسباب عدم التحويل إلى النيابة ،وهل ثبت
عدم إمتام جرمية غسل األموال؟
من جانب آخر ،كشف مصدر حكومي أن وحدة
التحريات املالية هي اجلهة املسؤولة عن تتبع
احل �س��اب��ات امل �ص��رف �ي��ة ال �ت��ي حت��وط �ه��ا شكوك
لتضخمها بعد ورود تقارير من البنوك بشأنها،
وأوض��ح أن وح��دة التحريات لها كامل احلق في

كشف حسابات اجلميع حتى لو كانوا وزراء أو
أعضاء في مجلس األمة.
من جهته ،قال بنك الكويت املركزي :إن التقييم
املشترك لدولة الكويت ال��ذي أع��د بواسطة
صندوق النقد الدولي بشأن عمليات غسل
االم��وال ومتويل اإلره��اب جاء بناء على طلب
الكويت ،مشيرا إلى أن بعض الصحف تناقلت
ال�ت��وص�ي��ة ال �س��ادس��ة اخل��اص��ة باألشخاص
السياسيني املمثلني للمخاطر على أنها لم
تطبق على األشخاص السياسيني احملليني،
مبينا أن هذا األمر قد أثر سلبا على الكويت
في حني أن تلك التوصية انصرفت حتديدا
على األشخاص السياسيني من غير املقيمني
في الدولة والذين قد يلجأون إلى دولة أخرى
إلخفاء ثرواتهم.

ــن الدعـاية االنتخــابية
السياسية أو االنتخابية قبل
أخ ��ذ إذن م�س�ب��ق م��ن ال � ��وزارة.
وق��ال مصدر م�س��ؤول :إن وزارة
األوق � � ��اف حت� ��رص ع �ل��ى عدم
ال��ت��ع��رض ألي ت� �ي ��ار أو تكتل
أو م��رش��ح أو ع �ض��و س��اب��ق في
امل�� �س� ��اج� ��د ،وس � �ت � �ش� ��دد على

تسجيل أي خطبة وأي درس
سيتم القاؤهما .وكشف املصدر
ستوحد بعض خطب
أن الوزارة
ّ
اجلمعة لنبذ ش��راء األص��وات
والقبلية والطائفية في اختيار
املرشحني وأن الصوت أمانة ال
يجوز  -شرعا  -بيعه أو اختيار

من ليس كفئ ًا ملصلحة الوطن.
وأش� ��ار امل �ص��در إل ��ى أن ال� ��وزارة
س � �ت � �ك� ��ثّ � ��ف دروس ال� ��وع� ��ظ
واإلرش��اد لتوعية املجتمع بأن
ال �ص��وت واالخ �ت �ي��ار هما أمانة
والب��د م��ن التيقن م��ن انتخاب
من يخدم مصلحة البالد.

ف��ي وق ��ت ت��واص �ل��ت ردود ال�ف�ع��ل احمللية
عن تورط نائب في الدائرة األولى تربطه
ع�لاق��ات عمل جت��اري��ة ب��إح��دى الشركات
بجرمية غسل أموال لدعم البرنامج النووي
اإليراني ،كشفت مصادر قانونية مطلعة أن
فريق أمن الدولة املكلف بجمع التحريات
ل�ل�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة اط �ل��ع ع �ل��ى ال �ع��دي��د من
املستندات اخلطيرة للغاية ،والتي قدمتها
الوافدة املصرية ضد الشركة ومسؤوليها،
وللنائب عالقة عمل جتارية بها ،وأن أمن
الدولة ال يزال منتظراً رد البنوك احمللية
ع��ن حسابات الشركة وح�س��اب��ات النائب
الشخصية؛ ألنه جزء ال يتجزأ من شركة
متهمة بقضية أم��ن دول��ة ،وه��ي عالقتها
ب�غ�س��ل األم � ��وال ل��دع��م ال��ن��ووي اإليراني
احملظور دولياً.
وك�ش�ف��ت امل��ص��ادر ع��ن ت�ف��اص�ي��ل ارتباط
ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ال �ت��ي ل�ل�ن��ائ��ب عالقة
عمل جت��اري��ة ب�ه��ا ،بأنها متلك مجموعة
من الشركات ،إحداها تأسست في إيران،
وهي من الشركات التي صدرت قرارات من
وزارة اخلزانة األميركية بتجميد أرصدتها
وتتبع أموالها وحساباتها ،خصوصاً بعدما
ثبتت ملكية الشركة لعدد من سفن الشحن
(بينها امل�ي�ج��ران وع��واف��ي) التي سبق أن
ضبطت فيها ح��اوي��ات ت��اب�ع��ة ل�ه��ا حتمل
أسلحة وذخ��ائ��ر وم�ع��دات مسلحة متجهة

إلى سورية ثم لبنان ،متهيداً لتسليمها إلى
حزب الله اللبناني.
وم ��ن ج��ان�ب��ه أك ��د ع�ض��و م�ج�ل��س الشيوخ
األميركي (م��ارك كيرك) ،في كتاب سري
له موجه إلى وزير الدفاع األميركي السابق
(روب ��رت غيتس) بتاريخ  26م��اي��و 2011
بشأن هذه القضية ،قائ ً
ال« :تفيد معلومات
وأدل � ��ة امل� �ص ��ادر امل �ف �ت��وح��ة ب ��أن الشركة
الكويتية ،التي حصلت مؤخراً على عقد
م��ن هيئة ال��دف��اع اللوجستية م��ن اجليش
األم �ي��رك��ي ،ل��دي�ه��ا ت��اري��خ م��ن املعامالت
املشبوهة مع احلكومة اإليرانية ومؤسسات
القطاع اخلاص؛ حيث ساعدت في تشغيل
املوانئ احمل��ددة املستخدمة في البرنامج
النووي اإليراني والسفن اخلاضعة للرقابة
واحملددة من قبل حكومة الواليات املتحدة،
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل��ك ف��إن ال��دل�ي��ل يفيد بأن
ال�ش��رك��ة الكويتية امل�ش��ارك��ة ف��ي املشروع
املشترك قد مت حتديدها من قبل احلكومة
األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى أن �ه��ا ت�س��اع��د إي� ��ران في
ال�ت�ه��رب م��ن ال�ع�ق��وب��ات وف��ي سعيها نحو
احلصول على أسلحة الدمار الشامل».
وأوضح عضو الكونغرس ،في رسالته إلى
وزير الدفاع األميركي ،أن «الشركة الكويتية
لها صلة مالية بخطوط الشحن اإليرانية
التي مت حتديدها من قبل وزارة اخلزانة
األم�ي��رك�ي��ة مب��وج��ب األم ��ر التنفيذي في

سبتمبر  2008لتقدميها خدمات لوجستية
لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات املسلحة
اإليرانية ،وهي الذراع العسكرية اإليرانية
ال �ت��ي ت �ش��رف ع �ل��ى ب��رن��ام��ج الصواريخ
الباليستية».
كما أرس��ل عضو الكونغرس نفسه رسالة
ثانية إلى وزارة اخلزانة األميركية بتاريخ
 21يونيو  2011تفيد بأن الشركة الكويتية
مرتبطة بعالقات مالية مع خطوط الشحن
اإليرانية ،وحتديداً مع شركتني إيرانيتني
هما «ح��اف��ظ داري ��ا» و«ال��واح��ة والفجر»،
وهما من الكيانات احملظورة من قبل وزارة
اخلزانة األميركية.
وأضاف أن «الشركة الكويتية تقوم بتوريد
آالف الشاحنات والسيارات ونظم اإلدارة
الدولية للشحن وإدارة سالسل اإلمداد
ل�ل�ق��وات وال��دب�ل��وم��اس�ي�ين األم�ي��رك�ي�ين في
منطقة الشرق األوس��ط ،وخاصة العراق
وأفغانستان ،وأن الشركة الكويتية حصلت
مؤخراً على عقد من وزارة الدفاع األميركية
بقيمة  42مليون دوالر ،وآخر بقيمة 750
مليون دوالر من اجليش ،وأن املعلومات لدى
مجلس الشيوخ تفيد بأن خطوط الشحن
اإليرانية أقرضت شركة مملوكة للشركة
الكويتية لشراء سفينتي شحن إيرانيتني،
وهما سفينتان مستخدمتان ومدارتان من
قبل النظام اإليراني».
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فضيحة نائب األولى:
شركته اشترت أسلحة لـ «حزب اهلل» بأموال إيرانية
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درا�سات �شرعية
شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري()41

()3

من الظن السيئ باهلل تعالى
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا .واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون
للعاملني نذيرا .واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور ،وهدى ورحمة ونورا للمؤمنني.
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما كثيرا.
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سورة (حم السجدة)
{و َم ��ا ُك�ن��تُ � ْ�م َت� ْ�س��تَ � ِ�ت� ُ�رونَ َأ ْن َي� ْ�ش� َ�ه� َ�د َع َل ْيكُ ْم
ب��اب ف��ي ق��ول��ه تعالىَ :
َس ْم ُعكُ ْم}
ود َق َ
اجتَ َم َع ِعنْ َد ال َْب ْي ِت َث اَل َث ُة نَفَ ٍرُ :ق َر ِش َّي ِان
َ .2162ع ْن ْاب ِن َم ْس ُع ٍ
الْ :
َو َثقَ ِف ٌّي َأ ْو َثقَ ِف َّي ِان َو ُق َر ِش ٌّيَ ،ق ِل ٌ
ون ِه ْم،
ير َش ْح ُم ُب ُط ِ
يل ِفقْ ُه ُق ُل ِ
وب ِه ْمَ ،ك ِث ٌ
ول؟ َو َق َ
َفقَ َ
ال َأ َح ُد ُه ْمَ :أ ُت� َ�ر ْونَ ال َلّهَ َي ْس َم ُع َما نَقُ ُ
ال آْال َخ� ُ�رَ :ي ْس َم ُع ِإ ْن
َ
َ
آْ
َ
لاَ
َ
َ
َ
َج َه ْرنَا َو َي ْس َم ُع ِإ ْن أ ْخفَ ْينَ ا! َوقال الخ ُرِ :إ ْن كانَ َي ْس َم ُع ِإذا َج َه ْرنَا
{و َما ُكنْ تُ ْم َت ْستَ ِت ُرونَ َأ ْن
َف ُه َو َي ْس َم ُع ِإ َذا َأ ْخفَ ْينَ اَ ،ف َأ ْنزَ َل ال َل ُّه َع َّز َو َج َّلَ :
ود ُك ْم}.
َي ْش َه َد َع َل ْيكُ ْم َس ْم ُعكُ ْم َولاَ َأ ْب َص ُار ُك ْم َولاَ ُج ُل ُ
الشرح :احلديث في سورة حم السجدة ،وميز أهل التفسير هذه السورة
بقولهم {ح��م} حتى ال تلتبس بسورة السجدة التي تبدأ بـ «أل��م» فقيل:
حم السجدة ،ليبني أن املقصود هو سورة فصلت ،وهذا احلديث في قول
الله تبارك وتعالى من هذه السورةَ { :و َما ُكنتُ ْم ت َْستَ ِت ُرو َن أَ ْن يَ ْش َه َد َعلَيْ ُك ْم
َس ْم ُع ُك ْم }...اآلية (فصلت.)22 :
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وقد أخرجه اإلمام مسلم في كتاب صفات املنافقني وأحكامهم.
يقول ابن مسعود ]« :اجتمع عند البيت ثالثة نفر» ويظهر أن هذا كان في
اجلاهلية ،وميكن أن يكون في أوائل البعثة.
قوله« :قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي» أي :الشك منه ،فهو ال يذكر هذا
متاما ،فهم ثالثة :إما أن يكونا قرشيني  -من قريش  -واآلخر ثقفي ،أي من
قبيلة ثقيف التي كانت تسكن الطائف ،أو ثقفيني وقرشيا.
قوله« :قلي ٌل فقه قلوبهم ،كثي ٌر شحم بطونهم» أي :ليس لهم عقول راجحة،
وال فقه وال فهم ،وال توحيد وال إميان؛ ألنهم من املترفني ،ومن الذين اتبعوا
الشهوات ،بدليل كثرة شحوم بطونهم ،وقد قيل :البطنة تذهب بالفطنة.
قوله« :فقال أحدهم :أترون أن الله يسمع ما نقول؟!» وهذا سؤا ٌل يدل؛ على
اجلهل البالغ بالله تعالى ،والغباء التام ،إذ كيف يكون اإلله العظيم ،الذي يدير
األمر كله ،ال يسمع كالم الناس؟! وال يعلم بأحوالهم ،وال يدري ما يقولون أو
ما يفعلون؟! تعالى الله عما يقول الظاملون علوا كبيرا.
قوله« :وق��ال اآلخ��ر :يسمع إ ْن جهرنا ،وال يسمع إن أخفينا!» وه��ذا أضل
وأغبى من األول! إذ كيف يسمع اجلهر وال يسمع اخلفاء؟! وهذا االعتقاد
كان موجوداً عند بعض املشركني ،فيقولون :إن أردمت أن تتكلموا مبا ال يرضى
الرب فتهامسوا! حتى ال يسمعكم الله أو يسمعكم الرب؟!
قوله« :وقال اآلخر :إ ْن كان يَسمع إذا جهرنا ،فهو يسمع إذا أخفينا» وهذا
كالم عاقل ،فإن كان الله سبحانه وتعالى يسمع اجلهر فهو يسمع السر؛ ألن
الله تبارك وتعالى إله العاملني ،العظيم في صفاته ،وليس كغيره من البشر
الذين يسمعون القريب وال يسمعون البعيد ،ويسمعون اجلهر وال يسمعون
السر؛ ولذلك قال :إذا كان يسمع ما يجهر به فهو يسمع ما نس ّر به.
فأنزل الله عز وج��لَ { :و َم��ا ُكنتُ ْم ت َْستَ ِت ُرو َن أَ ْن يَ ْش َه َد َعلَيْ ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َولاَ
صا ُر ُك ْم َولاَ ُجلُو ُد ُك ْم} (فصلت ،)22 :أي :ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم
أَبْ َ
السمع والبصر ،مبعنى لو لم يشهد عليكم السمع والبصر ،أكان في ذلك
استتار عن الله سبحانه وتعالى وسمعه وبصره؛ ألن الله تبارك وتعالى يسمع
ويرى كل خلقه ،وال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء ،وسمعه تام
كامل ليس فيه نقص ،وبصره كذلك تام ال نقص فيه وال عيب.
وأيضا من معنى اآلية :لو أن اإلنسان ال يفعل األشياء احملرمة أمام الناس ،لكان
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أول الشاهدين عليه جوارحه ،فأنت إذا أسررت باملعصية ولم يكن عليك
شهود ،فأين السمع وأين البصر وأين اجللود واجل��وارح واألعضاء؟!
وهؤالء شهود معك أينما كنت ،وكلها مما تشهد على العبد أيضا يوم
القيامة ،وهذا فيه سبب نزول هذه اآليةَ { :و َما ُكنتُ ْم ت َْستَ ِت ُرو َن أَ ْن يَ ْش َه َد
َعلَيْ ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َولاَ أَبْ َصا ُر ُك ْم َولاَ ُجلُو ُد ُك ْم}(فصلت.)22 :
م��ا تَ ْع َملُونَ}
وقوله تعالىَ {:ولَكِ ن َظنَنتُ ْم أَ َّن ال�لَّ� َه لاَ يَ ْعل َ ُم َكثِيراً ِ مّ َّ
(فصلت ،)22 :هذا ظن املشركني الباطل بالله تعالى وصفاته ،وهو
من الظن السيئ بالله ،ومبا ال يليق بأسمائه وصفاته العال { َو َذ ِل ُك ْم
ص َب ْحتُم ِ ّم ْن الخْ َ ِ
اسرِ ي َن}(فصلت:
َظ ّنُ ُك ُم ا ّلَذِ ي َظنَنتُم ِب َر ِ ّب ُك ْم أَ ْر َدا ُك ْم َف َأ ْ
 ،)23أي بسبب هذا الظن الباطل بالله سبحانه وتعالى ،واعتقاد ما ال
يليق بالله من األسماء والصفات ،بل املستقر في عقول الناس كلهم،
على اختالف مللهم ونحلهم ،خصوصا من له بقية إميان منهم مأثور
عن املرسلني ،أن الله عز وجل له صفات الكمال واجلالل واجلمال،
وأن له من كل ٍ
صفة أمتها وأكملها وأجملها ،فهو سبحانه له األسماء
احلسنى والصفات العال ،وعندما تقول :يسمع إن أخفينا وال يسمع
إن أعلنا ،فهذا وصف يتنزه الله عنه ،وهو ظن بالله سيئ ،ولذلك قال
عنهَ { :و َذ ِل ُك ْم َظ ّنُ ُك ُم ا ّلَذِ ي َظنَنتُم ِب َر ِ ّب ُك ْم أَ ْر َدا ُك ْم} أَ ْر َدا ُك ْم ،أي :أهلككم،
إ ْذ جرأكم على املعاصي والفواحش.
وقوله{ :فأصبحتم من اخلاسرين} ألنكم خسرمت أنفسكم ،وخسرمت
أعماركم ،وخسرمت أعمالكم ،وخسرمت أهليكم ي��وم القيامة ألنكم
دخلتم النار ،ودخ��ول النار هو اخلسارة الكبرى التي ال تعدلها أي
خسارة.
ص ِب ُروا َفالنَّا ُر َمثْ ًوى ّلَ ُه ْم َوإِن يَ ْستَ ْع ِتبُوا
ثم قال سبحانه وتعالىَ { :ف ِإن يَ ْ
َف َما ُهم ِ ّم َن المْ ُ ْعتَ ِبنيَ} (فصلت ،)24 :إن يصبروا على النار وأنى لهم
أن يصبروا عليها ،فمن هذا الذي له قدرةٌ وطاقة على أن يصبر على
ح ّر النار ،ولهيبها وأغاللها ومقامعها؟! وكيف إذا كانت هذه النار
ٍ
بتسعة وتسعني مرة ،من الذي له طاقة على أن
أشد من نار الدنيا
يصبر على هذه النار؟! عافانا الله وإياكم.
{ َوإِن يَ ْستَ ْع ِتبُوا} يعني :وإن يطلبوا رفع العتب واملؤاخذة ،ولو قالوا :يا
ربنا ائذن لنا أن نتوب ،وأن نعتذر وأن نرجع ونرفع عنا الغضب ،وأن
نرفع عن أنفسنا املؤاخذة والذنب { َف َما ُهم ِ ّم َن المْ ُ ْعتَ ِبنيَ} ليس لهم
مرد إلى الدنيا وليس لهم مرجع آخر يرجعون فيه فيعملون صاحلا،
هذا ال يعطاه أبدا أهل النار.
وجاء في مسند اإلمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما حديث متعلق
بهذه اآلية :من حديث معاوية بن أبي حيدة ] قال :قال رسول الله
[ « :حتشرون هاهنا  -وأومأ بيده إلى الشام  -مشاة وركباناً وعلى
وجوهكم ،وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام وأول ما يعرف
عن أحدكم فخذه وكفه وتال رسول الله [ قوله تعالى{ :وما كنتم
تستترون « }....اآلية.
ففي احلديث أن الشام أرض احملشر واملنشر ،نسأل الله سبحانه
وتعالى أن يفرج عن أهلها ويكبت عدوها ،وفيها من الفضائل الواردة
في السنة شيءٌ كثير ،وجاء عن النبي [ أنه قال « :طوبى للشام؛

ألن مالئكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها» رواه أحمد والترمذي،
وقال أيضا [ « :الشام أرض احملشر واملنشر « رواه أحمد وابن
ماجة .وقال الله سبحانه وتعالى { َو جَ َّ
نيْنَاهُ َولُوطاً ِإلَى الأْ َ ْر ِض ا ّلَتِي
بَا َر ْكنَا فِ ي َها ِلل ْ َعالمَ ِ نيَ} (األنبياء ،)71 :وهي أرض الشام باتفاق أهل
التفسير ،وما يحصل اليوم في أرض الشام لعله إرهاصات بعودة
اإلسالم وحكمه إليها ،وتربية ربانية ألهلها ،يهيئ فيها الناس إلى
أمر يريده الله سبحانه وتعالى منهم ،وأن يتربوا على شيء يخالف ما
كانوا عليه سابقا ،فنسأل الله عز وجل أن يأجرهم وأن يرفع البالء
عنهم وأن يحقن دماءهم.
ثم قال« :حتشرون إلى الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم» فالناس
ي��وم القيامة يحشرون ثالثة أص�ن��اف :صنفٌ مشاة ميشون على
األرض ،وصنف ركبان يركب ال��واح��د على البعير ،واالث�ن��ان على
البعير ،والثالثة على البعير ،والعشرة على البعير ،بحسب درجة
اإلنسان ،فإذا كان اإلنسان من أهل الصالح واإلمي��ان فله مركوب
خاص به ،وهذا من تكرمي الله عز وجل له.
والثالث من الناس  -والعياذ بالله  -من يحشر على وجهه ،كما ذكر
ربنا عز وجل في كتابه.
وقوله« :وتعرضون على الله ،وعلى أفواهكم ال�ف��دام» الفدام هو
اخليط الذي يربط به فم القربة ،أي إنسان فمه مربوط.
وقوله «وأول ما يعرف عن أحدكم فخذه وكفه» أي :فينطق أعضاؤه،
ويشهد عليه فخذه مبا اكتسب في الدنيا ،وكفه كذلك ،قال :وتال
رسول الله [ قوله تعالى{ :وما كنتم تستترون....مما تعملون}.
وهذا حديث أيضا في تفسير هذه اآلية.
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{ي ْو َم ن َْب ِط ُش ال َْب ْط َش َة ا ْلكُ ْب َرى ِإ َنّا ُمنْ تَ ِق ُمونَ } َفال َْب ْط َش ُة َي ْو َم
آْال ِخ َر ِة َ
وم.
الد َخ ِان َوال َْب ْط َش ُة َو ِ
َب ْد ٍرَ ،و َق ْد َم َض ْت َآي ُة ُّ
الر ِ
اللّزَ ُام َو َآي ُة ُّ
َ .2164ع ْن َع ْب ِد ال َل ِّه َق َ
الَ :
وم
الد َخ ُ
ان َو ِ
«خ ْم ٌس َق ْد َم َضينْ َ ُّ
الر ُ
اللّزَ ُام َو ُّ
َوال َْب ْط َش ُة َوالْقَ َم ُر».
{فارتقب يو َم تأتي
الشرح :سورة الدخان فيها حديث واحد في قوله تعالى:
ْ
السماءُ بدخان مبني} (الدخان .)10:وقد رواه اإلمام مسلم في صحيحه في
كتاب صفة القيامة واجلنة والنار .عن مسروق وهو ابن األجدع الهمداني،
أبو عائشة ،ثقة فقيه عابد مخضرم ،أحد أصحاب ابن مسعود.
قال « :كنا عند عبدالله جلوس وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا
عبد الرحمن «وهي كنية عبدالله بن مسعود» إن قاصا عند أبواب كندة»
وأبواب كندة من أبواب الكوفة «يقص ويزعم» لم يذكر اسم هذا القاص،
والقصاص جماع ٌة من الوعاظ يستميلون العوام إليهم باألحاديث املنكرة،
بل ألكاذيب واألعاجيب من القصص ،ولشيخ اإلس�لام ابن تيمية رسالة
في ذلك باسم :أحاديث القصاص ،والبن اجلوزي كتاب باسم :القصاص
واملذكرين ،وللسيوطي رسالة أيضا باسم :حتذير اخلواص وغيرهم.
قوله« :يزعم أن آية الدخان جتيء فتأخذ بأنفاس الكفار ،ويأخذ املؤمنني
منه كهيئة الزكام ،فقام أبو عبدالله وجلس وهو غضبان» أي إن عبدالله بن
مسعود ملا سمع هذا القول وغضب منه ،جلس فقال :يأيها الناس اتقوا الله،
من علم منكم شيء فليقل مبا يعلم ومن لم يعلم فليقل :الله أعلم» وهذه
موعظة من عبدالله بن مسعود ] جللسائه أال يتكلم اإلنسان بشيء إال
في حدود ما يعلم؛ فإن القول على الله تعالى بغير علم من كبائر الذنوب
ومن احملرمات العظيمة ،وهي سبب لوقوع الشرك في األرض ،والشرك في
األرض إمنا وقع بسبب القول على الله بغير علم ،والواجب على اإلنسان أن
يقول فيما يعلم من كتاب أو سنة أو أقوال أهل العلم ،أما إذا سئل عن شيء
ال يعلمه ،فاألدب الذي أدب الله به املؤمنني أن يقول :الله أعلم.
أجر وما
قال :فإن الله عز وجل قال لنبيه [ُ { :قل ال أسألكم عليه من ٍ
أنا من املتكلفني} ما أسألكم عليه من أجر يعني ال أسألكم على البالغ
أجرا ،فال أسألكم على بالغ الدين أجرا والرسالة ،وال على التعليم وال على
اإلرشاد والنصح ،ال أسألكم عليه ماال وال أجرة {وما أنا من املتكلفني}
فمن قال على الله بغير علم فهو متكلف ،ومن تكلم فيما ال يعلم فهو متكلف،
والنبي [ لم يكن من املتكلفني ،وإمنا كان عليه الصالة والسالم إذا ُسئل
عن شيء ال يعلمه سكت وانتظر الوحي حتى ينزل ،فال تتقدم بكالم إال
بعلم ،وهذا من باب أولى أن يكون متوجها لعلماء األمة والدعاة والوعاظ
واملعلمني واملرشدين أال يقولوا شيئا إال بعلم.
ثم قال عبدالله بن مسعود« :أن رسول الله [ ملا رأى من الناس إدبارا،
فقال :اللهم سبع كسبع يوسف» أي إن النبي [ ملا رأى إعراض املشركني
في مكة عنه ،ملا أعرضوا عن دعوته وعن رسالته ،وكفروا مبا جاء به؛
ألن اإلع��راض ن��وع من أن��واع الكفر ،وه��و أن يعرض اإلن�س��ان عن الدين
بالكلية ،ال يتعلمه وال يعمل به وال يتبعه ،فهذا كفر إعراض ،يقول الله عز
وجل{ :والذين كف ُروا ع ّما أُنذروا ُمعرضون} يعني أنهم كانوا يولون األوامر
اإللهية دبرهم ،أي ظهورهم.
فلما رأى الرسول [ منهم إعراضا وإدبارا ،قال« :اللهم أعني عليهم»  -وفي
هذه الرواية « -اللهم سبع كسبع يوسف» ،وفي رواية أخرى« :اللهم أعني

عليهم بسبع كسبع يوسف» ،املقصود بسبع يوسف عليه الصالة والسالم هي
التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ،أنهم جاءتهم سبع سنني
مجدبة ،قحط وشح في األمطار وحاجة ،بحيث إن هذه السبع أكلت ما عند
الناس من مؤونة مدخرة ،فكل ما كانوا يدخرونه من حبوب وطعام فني ولم
يبق منه شي ٌء بسبب قلة األمطار ،وذهاب اخليرات.
«حصت كل شيء» يعني
والسنة هي اجلدب والقحط،
ّ
قوله« :أصابتهم َسن ٌة» َّ
لم تبق عندهم حبوباً وال طعاما يأكلونه.
قوله« :حتى أكلوا اجللود وامليتة من اجل��وع» حتى صار أحدهم يأكل جلد
الشاة الذي يجلس عليه ،يأخذه ويأكله ،وأكلوا امليتة أيضا من شدة اجلوع؛
لدعاء النبي [ عليهم واستجابة الله له ،وهذا كما قال الله تبارك وتعالى
ني َونَق ٍْص ِ ّمن ال ّثَ َم َر ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم
ِالس ِن َ
عن قوم فرعونَ { :ولَ َق ْد أَخَ ْذنَا آ َل فِ ْر َعو َن ب ِ ّ
يَ َّذ َّك ُرونَ} (األعراف ،)130 :بالسنني يعني بالقحط الشديد ،ونقص الثمرات
عندهم ،ملا كذبوا موسى عليه السالم عقوبة لهم من الله ،وهذا يبني لنا أن
ما يحدث على األرض له عالقة بذنوب بني آدم وطاعاتهم ،خالفاً ملا يقوله
املالحدة والالدينيون الذين يزعمون :أنه ال عالقة مبا يحدث على األرض
مبعاصي اإلن�س��ان؟! ف��إذا قال لهم أهل الدين والعلم :اح��ذروا غضب الله
وانتقامه ،احذروا الزالزل ،احذروا األعاصير والفيضانات ،احذروا األوبئة
واألم��راض؛ ألن الله عز وجل يعاقب خلقه مبا يشاء ،قالوا لهم :هذه أمور
طبيعية حتدث للمؤمنني والكفار وكما حتدث في ديار املسلمني حتدث في
ديار الكفار ال فرق؟؟! وهذا من اجلهل البالغ بالله تعالى وسننه الكونية التي
قررها الله في كتابه ،وهذه األمور لو حصلت في بالد املسلمني فهي ابتالء
وتكفير للسيئات ،أما إذا حدثت في بالد الكفار فهي عقوبة ونكال ،وهناك
فرق بني العقوبة واالبتالء ،العقوبة عذاب ،أما االبتالء ففيه الرحمة واملغفرة
ورفعة الدرجات ،والتنبيه للرجوع لله والتوبة ،وما أشبه ذلك من الفوائد التي
حتصل للمؤمنني باالبتالءات.
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قوله« :وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان» يعني من
شدة اجلوع واجلهد ،صار الناس إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء،
رأوا كهيئة الدخان مما بينهم وبني السماء ،وذلك أن اإلنسان بسبب
شدة اجلوع يضعف النظر عنده ،حتى إنه يكون على عينيه غشاوة
كالدخان ،هذا تفسير ابن مسعود ،وأن اآليات التي من سورة الدخان
اب
الس َماء ِب ُدخَ ٍان ّ ُمب ٍ
ّاس َه َذا َع َذ ٌ
ِني يَغ َْشى النَ َ
{ َفا ْرتَقِ ْب يَ ْو َم تَ ْأتِي َّ
أَلِي ٌم}(الدخان )11 - 10 :فيقول :إن الدخان الذي ذكره الله عز وجل
في هذه السورة ،هو الذي حصل لقريش ملا أعرضوا عن اإلسالم،
صار أحدهم إذا رفع بصره إلى السماء يرى كأن هناك دخانا بينه
وبني السماء ،بسبب اجلهد واجلوع.
قوله« :ف��أت��اه أب��و سفيان فقال :يا محمد ،إن��ك جئت تأمر بطاعة
الله وبصلة الرحم يذكره ،يقول أنت جئت بطاعة الله وجئت بصلة
الرحم ،وإن قومك قد هلكوا بسبب دعائك ،فادعوا الله لهم» يذكره
مبا كان يدعو إليه من صلة األرحام ،والتراحم بني اخللق ،أن يخفف
عنهم بدعائه ،وأن يصرف عنهم اجلوع واجلهد فالنبي عليه الصالة
والسالم دعا لهم بأن يرفع الله تعالى عنهم البالء؛ أمال في إميانهم
وإسالمهم وتوبتهم ،ولكن أصروا على كفرهم إال القليل منهم؛ لهذا
اب َقلِي ً
قال الله عز وجلِ { :إ ّنَا َك ِ
ال ِإ ّنَ ُك ْم َعا ِئ ُدونَ}(الدخان:
اشفُو الْ َع َذ ِ
 ،)15أي سنكشف عنكم هذا اجلوع وهذا العذاب به ،فسمى اجلوع
الشديد عذابا ،فاجلوع الشديد عذاب ،والناس اليوم إذا ذكرتهم بنعمة
الطعام ونعمة األمن ،يسخرون من هذه النعم اجلليلة ،ويقولون :نعم
نأكل ونشرب حتى الدواب تأكل وتشرب؟! هكذا يقولون ،مع أن الله
سبحانه وتعالى امنت على عبادة بالطعام والشراب في كتابه فقال:
ِ
جوع وآمنهم من خوف}
رب هذا
{فليعبُدوا َّ
البيت الذي أَطعمهم من ٍ
ورمب��ا استهزأ بعضهم بالطعام القليل ،أو بالطعام ال��ذي ال يعجبه
والنبي [ ما عاب طعاماً قط ،إ ْن اشتهاه أكله ،وإ ْن كرهه تركه.
فعندما دعا الرسول عليه الصالة والسالم رفع الله عنهم ،وقال الله:
اب َقلِي ً
{ ِإ ّنَا َك ِ
ال ِإ ّنَ ُك ْم َعا ِئ ُدونَ} قال ابن مسعود :أفيكشف
اشفُو الْ َع َذ ِ
ع��ذاب اآلخ��رة؟! ه��ذا االستفهام من اب��ن مسعود ي��دل على أن ابن
بدخان مبني} بأن هذا
ٍ
مسعود كان يفسر اآلية {يو َم تأتي السماءُ
الدخان هو ما حصل لقريش بدليل أن الله عز وجل قال{ ِإ ّنَا َك ِ
اشفُو
اب َقلِي ً
ال} فعذاب اآلخ��رة ال يكشف؛ فاستدل بهذا على أن
الْ � َع � َذ ِ
الدخان املقصود هو ما حصل لقريش من رؤية كهيئة الدخان بسبب
اجلوع بينهم وبني السماء.
لكن يشكل على هذا الفهم الذي فهمه ابن مسعود أمور:
أوال :وجود أحاديث صحيحة تصرح بأن الدخان من عالمات الساعة،
فقد وردت أحاديث صحيحة من حديث حذيفة بن أسيد قال :طلع
علينا رسول الله [ ونحن نتذاكر ،قال « :ما تذكرون؟ « قالوا نذكر
الساعة ،ق��ال « :إنها لن تقوم حتى ت��روا قبلها عشر آي��ات ،فذكر
الدخان والدجال والدابة ،وطلوع الشمس من مغربها ،ونزول عيسى
بن مرمي ،ويأجوج ومأجوج وثالثة خسوف خسف باملشرق ،وخسف
باملغرب ،وخسف بجزيرة العرب ،وآخ��ر ذل��ك ن��ار تخرج من اليمن

تطرد الناس إلى محشرهم ،رواه اإلمام مسلم.
وأيضا :ورد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا قال النبي
[ « :ب��ادروا باألعمال ستا :طلوع الشمس من مغربها والدخان
وداب��ة األرض وال��دج��ال ،وخُ ويصة أحدكم وأم��ر العامة» .خويصة
أحدكم يعني املوت ،وأمر العامة هو القيامة ،وبادروا يعني :استعجلوا
باألعمال قبل نزول هذه اآليات الكبرى ،فذكر منها طلوع الشمس
من مغربها؛ ألن الشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة،
والدخان فجعل الدخان من عالمات الساعة الكبرى.
{فارتقب
السماء
وأيضا فان اآلية صريحة في أن الدخان يأتي من
ْ
ي��وم تأتي السماء ب��دخ� ٍ�ان مبني} فليس هو ما ي��راه الناس كهيئة
الدخان ،كما قال ابن مسعود ،فال يصح أن يحمل الدخان الذي
باآلية الكرمية على أن��ه مجرد تهيؤ وتخيل ،فال ي��ؤول إال بقرينة
واضحة ،وال توجد هاهنا قرينة.
وأيضا :آية الدخان فيها خطاب عام للجميع ,واألرجح  -والله تعالى
أعلم -أن الدخان يكون قبل قيام الساعة ،وأنه من عالمات الساعة،
وال مانع أن يكون أيضا أن أهل مكة رأوا ما يشبه الدخان بسبب
اجلوع الشديد الذي حصل لهم.
ُ
َ
ْ
ّ
وقوله{ :يَ ْو َم نَبْ ِط ُ
َقِ
ش الْ َب ْط َش َة الكبْ َرى ِإنا ُمنت ُمونَ}(الدخان)16 :
فالبطشة يوم بدر ،وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية
الروم» ،قال :البطشة كانت يوم بدر؛ ألن الله سبحانه وتعالى بطش
باملشركني في يوم بدر فقتل منهم سبعني ،وأسر سبعني .واللزام في
قوله سبحانه وتعالىَ { :ف َس ْو َف يَ ُكو ُن ِلزَاماً} (الفرقان )77 :يعني
سوف يكون عذابهم لزاما ،وهو ما جرى لهم في يوم بدر أيضا من
القتل ،وهي البطشة الكبرى أيضا.
وأيضا اآلية فيها عموم ،فكل من كذب بدعوة الرسول [ فعذابه
الزم ،أي واقع ال محالة ،أو مالزم له ال يفارقه وهو مستمر له ما
لم يسلم ،فإذا كان موحداًَ فإن عذابه ال يالزمه ،يعني ال يدوم ،أما
املشرك فعذابه الزم مستمر ال ينقطع .قوله « وآية الروم» أي :التي
ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة الروم ،وأنها من أشراط
الساعة ،وهكذا احلديث الذي بعده وهو في الباب نفسه.
«خمس قد مضني :الدخان،
قال عن عبدالله بن مسعود ] قال:
ٌ
واللزام ،والروم ،والبطشة ،والقمر».
وهذا كما قلنا يدل على أن ابن مسعود ] كان يرى هذه خمسة
آيات مضت ،يعني :حصلت وانتهت ،فالدخان حصل ،واللزام الذي
هو العذاب الذي لزمهم حصل لهم في غزوة بدر ،وكذلك البطشة
وآية الروم ،والقمر يعني انشقاق القمر الذي حصل على عهد النبي
[ ،فانشق القمر فرقتني ،فقال رسول الله [« :اشهدوا» أي على
انشقاق القمر ،ال��ذي ذك��ره ربنا سبحانه وتعالى في س��ورة باسمه
اع ُة َو َ
ضوا َويَقُولُوا ِس ْح ٌر
انش َّق الْ َق َم ُر َوإِن يَ َر ْوا آيَ ًة يُ ْعرِ ُ
الس َ
{ا ْقتَ َربَ ِت َّ
ّ ُم ْستَمِ ّ ٌر} (القمر  )2 -1وقولهم :هذا سحر ،هو قول املشركني عند
رؤيتهم انشقاق القمر ،وه��و من استكبارهم ،وانشقاق القمر من
عالمات الساعة التي مضت.
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إ�سالمية
ق�ضـايا
�أوقاف �

األربعــون الوقفيــة
عيسى القدومي
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جري ًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي
تخص باب علم مستقل ،وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية-
فقد جمعت أربعني حديث ًا نبوي ًا في األعمال الوقفية ،ورتبت ما
جاء فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها ،وكتب الفقه
وغيرها ،وأفردت شرح ًا متوسط ًا لكل حديث ،حوى أحكاما وفوائد
جمة للواقفني من املتصدقني ،وللقائمني على املؤسسات واملشاريع
ال��وق�ف�ي��ة ،ون �ظ��ار ال��وق��ف ،وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات املكلفة برعاية
األص��ول الوقفية ومنائها ،أس��أل الله أن يجعل ه��ذا العمل إحياء
ً
قوال وعمال ,ويكتب لنا
لسنة الوقف والصدقة اجلارية ,وينفع به
أجر ذلك في صحائفنا .
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واحلديث احل��ادي عشر فيه بشرى للعاملني في
نشر ثقافة ال��وق��ف ،فكلما وق��ف واق ��ف ،وكلما
أسهم مسلم في الوقف ،كان للداعي له والدال
عليه األجر املستمر ما دام الوقف جارياً.
احلديث احلادي عشر
الوقف إحياء سنة
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف املُزني،
حدثني أبي عن جدي؛ أن رسول الله [ قال« :من
أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس ،كان له مثل
أجر من عمل بها ال ينقص من أجورهم شيئا ،ومن
ابتدع بدعة فعمل بها ،كان عليه أوزار من عمل بها
ال ينقص من أوزار من عمل بها شيئا»(.)1
احلديث بوب له ابن ماجه باباً أسماه« :باب من
أحيا سنة قد أميتت» ،قال السندي في شرح سنن
ابن ماجه:«قيل املراد بالسنة ما وضعه رسول الله
[ من األحكام وهي قد تكون فرضا كزكاة الفطر
وغير ف��رض كصالة العيد وص�لاة اجلماعة
وق � ��راءة ال� �ق ��رآن م��ن غ �ي��ر الصالة
وحتصيل العلم ونحو ذلك،
وإح� � �ي � ��اؤه � ��ا أن
ي� �ع� �م ��ل

بها ويحرض الناس ويحثهم على إقامتها”(.)2
وفي احلديث بيان أن من كان أص ً
ال في عمل من
أعمال البر واخلير والهدى ،وتبعه عليه غيره ،كان
له أج��ر ه��ذا العمل وث��واب��ه ،وإح�ي��اء سنة الوقف
الذي أرشد النبي محمد [ صحابته إليه ،وحثهم
عليه ،وفعله بنفسه حني أوقف أراضي مخيريق،
إحياء لسنة النبي [ ،وإح�ي��اء ألحكامه وفقهه
فضائله ومقاصده.
ونشر ثقافة الوقف دع��وة إل��ى الهدى ،ق��ال [:
دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من
«من َ
تبعه ،ال يَنقص ذلك مِ ن أجورهم شيئا «( .)3وقال
[« :من د ّل على خير فله مثل أجر فاعله» (.)4
ق��ال ال �ن��ووي ف��ي ش��رح��ه للحديث« :ف�ي��ه فضيلة
ال��دالل��ة ع�ل��ى اخل �ي��ر والتنبيه عليه واملساعدة
لفاعله ،واملراد مبثل أجر فاعله ،أن له ثواباً بذلك
الفعل كما أن لفاعله ثواباً ،وال يلزم أن يكون قدر
ثوابهما سواء»(.)5
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
ولهذا كان املبتدئ باخلير والشر ،له مثل من تبعه
من األج��ر وال��وزر ،كما قال النبي [“ :من سن
سنة حسنة فله أجرها وأج��ر من عمل بها إلى
يوم القيامة ،من غير أن ينقص من أجورهم شيئا،
وم��ن سن سنة سيئة فعليه وزره��ا ووزر
من عمل بها إلى يوم القيامة،
م� � � ��ن غ� � �ي � ��ر أن
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ينقص من أوزارهم شيئاً”؛ وذلك الشتراكهم في
احلقيقة؛ وأن حكم ال�ش��يء حكم نظيره ،وشبه
الشيء منجذب إليه ،فإذا كان هذان داعيني قويني
فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ وذلك أن
كثيرا من أهل املنكر يحبون من يوافقهم على ما
هم فيه ،ويبغضون من ال يوافقهم ،وهذا ظاهر في
الديانات الفاسدة من م��واالة كل قوم ملوافقيهم،
ومعاداتهم ملخالفيهم” (.)6
وسنة الوقف النبوية الشريفة هي من أعظم نعم
الله عز وجل على أمتنا؛ إذ لم تترك مجاال من
مجاالت احلياة إال طرقته ،ووفرت من املوارد ما
يكفل استمرارية الصرف وفق شروط الواقفني،
مما وفر املناخ املالئم لنشأة احلضارة اإلسالمية
التي أشرقت على العالم قرونا عديدة ،ومهمة إحياء
سنة الوقف مثلت أح��د األه��داف االستراتيجية
لألمانة العامة لألوقاف منذ نشأتها(.)7
وإحياء سنة الوقف ونشرها وترسيخها في األمة
هو استئناف ملسيرة احلضارة اإلسالمية املجيدة
ودفع لألمة إلى منزلة خير أمة أخرجت للناس،
ف�ق��د ج�ع��ل دي�ن�ن��ا العظيم ال��رح�م��ة االجتماعية
والتعاون اإلنساني واحل��رص على نفع اآلخرين
أساساً يبنى عليه تقومي اإلنسان وجزاؤه.
فاجلوانب اخليرية والتطوعية – إن فعلت لوجه
ال�ل��ه تعالى – فهي ع �ب��ادة ,وإن أخلصت النية،
فتكون كل حركة وكل كلمة وكل جهد وكل تفكير
وكل سلوك في دائرة ذلك املقصد جتارة مع الله
تعالى(.)8
وثقافة الوقف ثقافة غائبة ،وال سيما لدى األجيال
الناشئة والشباب ،وهذا أدى إلى ضعف األوقاف،
وتباطؤ املساهمة باجلديد منها ،وال�ت�ط��وع في
مؤسساتها ،فانحسر  -بهذا الغياب -دور األوقاف
في الوقت احلالي بشكل ملحوظ.
فإذا أردنا املآل األفضل للوقف اإلسالمي وقطاعه
املتنوع في أوطاننا ،فال بد أن نحيي سنته الغائبة
بني األجيال ،وتعريفهم بأحكامه ومقاصده وأبعاده
وخ �ص��ائ �ص��ه وم �س��اه �م��ات��ه احلضارية،
وتهيئتهم وتأهيلهم ودفعهم للتطوع
مبؤسساته ،والبذل من

وال �ع��دال��ة ،لتكون
س � �ل� ��وك � �اً ي� �ع���م األم � ��ة
بأسرها ،وإسهاماً في دعم حركة
املجتمع والدولة باجتاه التنمية ومكافحة
العوز واجلهل واملرض ،ودعم مؤسسات التعليم
والبحث العلمي والتقني بكل مجاالته.
ال شك أن إحياء سنة الوقف احلميدة بني الناس
مسؤولية جماعية ،كل حسب إمكاناته وطاقته
م��ن دع ��اة وق �ض��اة وم��ؤس �س��ات خ�ي��ري��ة ووقفية،
ووسائل إعالم مختلفة ،ومسؤولية أيضاً القطاع
احلكومي والتجاري كشريك في إيصال رسالة
الوقف واملساهمة في مؤسساته ودعم مشاريعه
وإعالمه.
وإلحياء سنة الوقف بني الناس ،ال بد أن حتييها
بنفسك أوالً ،ثم تنقلها إلى غيرك ،فنسأل الله
تعالى أن يكتب لنا األجر في إحياء سنة قد أميتت
في العديد من األوطان والبلدان ،ومن أحياها فله
األجر املستمر.
(الهوامش)
 - 1صحيح سنن ابن ماجه ،لأللباني ،باب من أحيا
سنة قد أُميتت .برقم .173
 -2ان�ظ��ر :حاشية السندي على اب��ن م��اج��ه ،ألبي
احلسن احلنفي املشهور بالسندي.
 - 3أخرجه مسلم ،برقم (.)2674
 - 4أخرجه مسلم ،برقم ( .)1893
 - 5امل�ن�ه��اج ف��ي ش��رح صحيح مسلم ،طبعة بيت
األفكار الدولية ،ص .1214
 - 6مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمــــد بن تيمية
( .)150/28
 - 7د .عبد احملسن اخل��راف��ي ،أم�ين ع��ام األمانة
ال �ع��ام��ة ،كلمته ال�ت��ي أل�ق��اه��ا مم�ث�لا دول ��ة الكويت
في افتتاح فعاليات منتدى قضايا الوقف الفقهية
اخلامس ،الذي أقيم في العاصمة التركية في الفترة
من  15-13مايو 2011م   =  12 -10جمادى اآلخر
 .1432انظر :صحيفة القبس  15مايو 2011م.
 - 8ل�لاس �ت��زادة :ان �ظ��ر :ال�س�ل��وك االج�ت�م��اع��ي في
اإلس�لام ،الشيخ حسن أيوب ،ص  .16دار السالم،
مصر ،ط1427(3هـ2006-م).
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أجل إيجاد أوقاف تخدم اجليل الشبابي ،وترعى
اهتماماته وتطلعاته وآماله وتوجهه التوجيه
السوي ملا يصلح له دنياه وآلخرته.
واخلطوة األولى إلحياء سنة الوقف هي نشر
ثقافته ،ودفع عامة الناس لإلسهام في مشاريعه،
وتوجيه املختصني بتقدمي مساهماتهم الفكرية
والعلمية والعملية ف��ي إي�ج��اد أوق ��اف عصرية،
تواكب التغيرات واملتطلبات في املجتمعات العربية
واإلسالمية والعاملية.
ويتطلب ذل��ك تبسيط ثقافة الوقف ليستوعبها
اجل�م�ي��ع ،وجعلها على م��راح��ل ومستويات لكي
يدركها العامة ،فاخلطاب املتخصص واألكادميي
ل��ه منابره ودراس��ات��ه ،م��ا ن��ري��ده أن تكون ثقافة
ال��وق��ف ح��اض��رة مستوعبة داف�ع��ة للعمل لكسب
األجر وصالح البالد والعباد.
فال يتحقق ما نصبو إليه من إحياء سنة الوقف،
ورع��اي��ة امل�ه�م��ل م �ن��ه ،ومن��ائ��ه إال ب��زي��ادة الفقه
وامل �ع��ارف ح��ول ال��وق��ف ،وه��ذا يتطلب  -وبشكل
ع��اج��ل – وض��ع ب��رام��ج م��دروس��ة ب��دق��ة للتوعية
بأهمية ال��وق��ف ،يتنوع بها اخل�ط��اب واألسلوب
واألدوات والرسائل والوسائل ،ثم مراقبة جتاوب
وتقبل وتفاعل اجلمهور العام معها ،وهل أوجدت
وأح��ي��ت ف�ي�ه��م امل� �ب ��ادرة وال��رغ �ب��ة ف��ي اإلسهام
واملشاركة إلعادة الوقف ملا كان عليه في العهود
املاضية.
ثقافة الوقف ال بد أن تعم ويدرك الناس أهميتها
ونتاجها ،وهذا يتطلب أن تكون املؤسسات الوقفية
على قدر املسؤولية ،وأن تستوعب طاقات الشباب
املتطوعة ،وأن تدربهم وتأهلهم ليحسنوا العمل
واإلدارة في تلك املؤسسات ،ثقافة منطلقها أن
ما شرع في اإلسالم يصلح الدين والدنيا ،ويقود
ال�ب�ش��ري��ة إل��ى م��ا يحقق ل�ه��م ال �س �ع��ادة واألم ��ان
والكرامة والعزة في كل زمان ومكان ،وثقافة مبا
حقق الوقف من استقامة حياة الناس وتوجيههم
إلى ربهم وجهة صحيحة.
ونحن بحاجة إل��ى إحياء سنة الوقف من خالل
التعريف بدوره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته،
التي شهدتها احلضارة اإلسالمية حتى تاريخها
ال�ق��ري��ب ،وال يتأتى ذل��ك إال بتجديد اخلطاب
املستندإعلى أصول في نهجنا إلحياء سنة الوقف
ونشر ثقافته التي أخلصها باآلتي:
 -1اآليات الكرمية في كتاب الله تعالى ،التي حتث
على الصدقة بالعموم ،ويدخل ضمنها الوقف.

 -2األحاديث
النبوية في فعل النبي
[ ووق��ف األوق��اف وحث املسلمني
على الوقف والصدقة اجلارية.
 -3فعل الصحابة وأوقافهم الكثيرة ،وتوثيقهم
للوقف ،وإشهادهم عليه ،وحرصهم على رعايته
ون �ظ��ارت��ه ف��ي ح�ي��ات�ه��م ،وحت��دي��د م��ن ي �ت��واله من
بعدهم ،واملجاالت التي أوقفوا فيها.
 -4كتب الفقه ال�ت��ي خصصت ألح �ك��ام الوقف
ومشروعيته باباً مستق ً
ال ،وأخرجت له العديد من
املسائل.
 -5أقوال املتقدمني في الوقف ،من فقه وأحكام
وخصائص وسمات ومجاالت ،وأكثره نفعاً.
 -6دور الوقف في بناء احلضارة اإلسالمية في
العهود ،وحماية املسلمني مع انتقاء بعض العبارات
املناسبة.
 -7روائع ون��وادر أوقاف املسلمني ،وكيف خلدها
ومجدها التاريخ.
 -8مقومات جناح املؤسسات الوقفية التي متلكها
األمة حصراً ،عن غيرها من األمم.
 -9إيضاح دور الغرب في رعاية الوقف وأصوله،
وسن التشريعات حلمايته ،وكيف أنه استفاد كثيراً
من نظام الوقف في اإلسالم.
 -10حاجة املجتمعات املعاصرة ألوق��اف جديدة
(عصرية) تفي بحاجات املجتمع ،وتنشيء مجاالت
جديدة للوقف والرعاية.
ونستخلص م��ن احل��دي��ث ف��وائ��د منها :إن إحياء
سنة الوقف إحياء لسنة من سنن اإلس�لام ،وكل
من أوقف ولو َسه ًما واحدًا يرجو ب َّره وذخره عند
الله فقد ساهم في إحياء سنته،
وفيه فضيلة الداعي إل��ى سبل اخلير في األمة
وإحياء السنة التي أميت منها الكثير ،وأنه على
قدر الفضل العظيم الذي يحصل في نشر السنة،
فإن وزر ناشر الشر والداعي إلى الضالل عظيم.
وفيه بشرى للعاملني في نشر ثقافة الوقف ،فكلما
وقف واقف ،وكلما ساهم مسلم في الوقف ،كان
للداعي لها وال��دال عليها األج��ر املستمر مادام
الوقف جارياً ،وأمتنا أمة عطاء ،فما علينا إال أن
نحسن مخاطبة العقول ،ومس اإلحساس ،وإدراك
احلاجة.
فما أحوجنا اليوم إلى إحياء الوقف كسنة عملية
حققت بتطبيقاتها ومخرجاتها ل�لأم��ة التقدم
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خطب منربية

وصايا للشباب
في الفتن
فضيلة الشيخ :صالح بن محمد آل طالب ()
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ِّ
بضعة عقود
املتأخرة من تاريخ ّأمتنا وقبل
ّأيها املسلمون ،في األعصار
ِ
غفوة في دينها وإع� ً
�راض��ا عن قرآنها
مجملها تعيش
األم��ة في
ِ
َ
كانت ّ
املستقيم على دينه
وانقطاعا من تاريخها .لقد كان املسلم
نبيها
ً
ُ
وسنّ ة ّ
ً
َ
جلدته
ووحشة بني أبناء
وطنه
أكثر ديار املسلمني يعيش
ِ
غربة في ِ
في ِ
لغربة الدين ،وذلك في ِّ
ظل الهزمية ّ
الشاملة للمسلمني أمام االستعمار،
والثقافي،
الفكري
أخطر أسلحته ،بل
العسكري
يكن االحتالل
ّ
ّ
الذي لم ِ
َ
ّ
وأن التغريب هو
بأن
ومحاولة
اإلسالم قد انتهى عصرهّ ،
إقناع املسلمني ّ
َ
ِ
فكرهم
ّ
فيمموا َ
حتمية التاريخ ،وانخدع بذلك بعض أبناء املسلمني؛ َّ
َ
تطبعت بعض دي��ار املسلمني
حتى
�رب,
�
غ
�
ل
وا
�رق
�
ش
�
ل
ا
�ة
�
ه
�
ج
ومنهجهم
َّ
حياة بعيد عن اإلسالم.
وانطبع أه ُلها على نظام
ٍ
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ول �ق��د ك� ��ا َن امل�� ��أزِ ق احل �ق �ي �ق� ّ�ي ل�ل�أ ّم��ة أن صار
اإلس�لام بني عجزِ علمائه وجهلِ أبنائه ،وهذه
األم إذا ابتع َدت عن كتاب ربها
سنّة الله في مَ
ومنهاجه{ :إِنَّ اللَّ َه الَ يُ َغ ّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغ ّي ُرواْ
َم��ا ِب َأنف ُِسهِ ْم} (ال��رع��د ،)11:حتى إذا احلولك
ّ
الظالم وأرخَ ��ى سدولَه على األرض أو كاد أذِ ن
الله حينها بانفراج ,ولعتمات الليل بنفَس وانبالج،
فشهِ دت األمة عود ًة صادقة جلموعها وانعطاف ًة
فوصلوا من حبال دينِهم ما رثّ ،
جا ّدة لشبابها،
َ
وأح َيوا في نفوسهم ما َدرس ،فعمِ رت املساجد
�واج��ا لطلب
وأح� ِي� َي��ت ال�س�نن ،وأق�ب��ل الشباب أف� ً
العلم ،وقامت فريض ُة اجلهاد بعدما كانت غائبةً
أو مغ ّيبة ،وظهرت عودةٌ حميدة للدين في صفوف
األ ّمة رجاالً ونسا ًء ،شي ًبا وشبا ًبا ،في ك ّل أنحاء
العالم ,بحمد الله تعالى.
َ
استبشر الصاحلون واألخيا ُر بهذه العود ِة
وبقدر ما
والتمسك بحبل الله املتني بقدرِ ما
للدين
العا ّمة
ّ
�وب ال�ك��اف��ري��ن واملنافقني،
أغ��اظ��ت ال�ص�ح��وةُ ق �ل� َ
فقالوا :ن��زوةٌ ع ّما قليل ت��زول ،أو ت ّيار سيذهب
ِ
شيوخها،
ويحول ،وس َعوا في تثبيط شبابها وملز
() إمام وخطيب المسجد الحرام

وتشويه سيرتها ومسيرها ،وأصبح انتشا ُر ركاب
غصة في حلوق الشانئني ،ومشكل ًة تؤ ِّرق
اإلميان َّ
ّ
ولكن أكثر
غالب على أمره,
الظاملني ,إال أ ّن الله
ّ
ٌ
الناس ال يعلمون ،فقامت على سوقِ ها واجتازت
ّ
احلدو َد
وتخطت السدود ،وأصبحت ه ًّما حقيق ًّيا
َ
خوف عليها
صعب املِراس ألعاديها ،وال
وخص ًما
َ
اإللهي بالتمكني ما
فل َديها من األصالة وال َوعد
ّ
يؤهلها للبقاء بل للغلبة .وإمن��ا اخلطر احملد ُق
ّ
واله ّم املقلق واخل��وف منها عليها ,ومن شمالها
على ميينها.
إ ّن اإلسال َم كما يرزَأ بأعدائه وشانئِيه فإ ّنه يرزأ
َ
الصراط
أحيا ًنا بأبنائه ومح ّبيه ،وذلك إذا جفَوا
السبيل األه��دى ،فإليكم يا
األق��وم ،وح��ادوا عن ّ
ممن انتظرتهم األ ّم��ة عقو ًدا في
شباب اإلس�لام َّ
غف َوتها ،فطلعوا جنو ًما زُه ًرا في صح َوتها ،إليكم
همسات مصحوبَة ب��دع� ٍ
باحلب
�وات ،وك�ل� َم��ات
ّ
ٍ
مق َّرنات ,من ف� ٍ
جتاوزات
أمضه ما يرى مِ ن
�ؤاد َّ
ومخالفات ،مما ميكن أن يعي َق اخلطى ويفرِ ح
بأس املسلمني بينهم.
الع َدا ويجع َل َ
نقِ ف مع ّ
الشباب وقف ًة أث��ا َره��ا وأجاشها وه َّيج
ٍ
اختالف
شجونها ما أف َرزته األزمان املتأخّ رةُ من
ٍ
وأحكام
واجتهاد من غير أهله
في املناهج وال ّرؤى
ٍ

ورؤى غ�ي��ر واض��ح��ة ،ي��ذكِ ��ي ذل ��ك ت�ق�ص�ي� ٌر في
الشرعي والعلماء وسعا ٌر
االستمداد من العلم
ّ
من املستفزِّين لهم بفِ كرهم أو عملِهم أو تسلّطهم
في ميدان الفسقِ أو الفكر املنحرِ ف ,فض ً
ال عن
ونهب الثروات؛
تسلّط األعداء واحتاللِ األراضي
ِ
مما أف َرز ر ّدةَ فعل لم تض َبط في بعض األحيان
ّ
مبيزان العلم والعقل.
شباب اإلسالم ،إ ّننا نرى أ ّن الفص َل في القضايا
َ
الكبار ّ
لألم
للشعوب ومعاجل َة الشؤون املصيرية مَ
عند أه��ل األرض ق��اط�ب� ًة ت�ك��ون م��ن اختصاص
مم��ن عركتهم احلياة
علمائها وش ��أنِ ك�ه��ول�ه��اّ ,
وحنَكتهم التجارب ،وفي غزوة بدر قال النبي [
علي أيها الناس» ،فقام أبو
ألصحابه« :أشيروا ّ
ّ
بكر فتكلّم ,ثم ق��ام عمر فتكلم ,ثم ق��ام املقداد
بن عمرو فتكلّم ,ثم قام س ّيد األنصار سعد بن
معاذ فتكلّم رضي الله عنهم أجمعني ،مع أ ّن في
الصحابة شبا ًبا يد ّكون اجلبال بعلمِ هم وفروس ّيتهم
وفضلهم.
لكن ذلك توارى ل َدينا في واقعنا املعاصر ،فأصبح
ّ
احلديث عن تلك القضايا ومعاجل ُة تلك الشؤون
ً
باحا للش ّبان ّ
والعالم واجلاهل ,بل
والشيب
كأل ُم ً
ِ
يتقحم في مسائ َل لو ع َرضت للفاروق
جتِ د من
َّ
جلمع لها أه َل بدر ,وأصبح احلديث عن القضايا
الشرع ّية ومصا ِئرِ األ ّمة َميدا ًنا للعوام في الشريعة
والصحافيني ,وقد قال النبي [ في االصطفاف
األحالم والنهى».
للصالةِ « :ل َيلني منكم أولو
ّ
ِ
فقضايا كبرى كاستعداءِ
بعض األمم وج ّر األمة
ِ
ٍ
ساح املعارك،
إلى
مواجهات غيرِ متكافئة وحتديد ِ
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ك�� � � ّل ذل���ك
مم�� � � ��ا يجب
ّ
أن َ
تقف ع�ن� َده ُجرأة
ال� ّ�ش �ب��اب وإق��دام��ه��م ,وينتهي
دون�ه��ا بحثُهم واجتهادهم ,ويكلوا األم � َر فيها
للعلماء الربان ّيني الذين شابت حلاهم في اإلسالم,
وهم بع َد ذلك معذورون أما َم الله كما يع َذرون في
التاريخ .نعم ،التاريخ الذي نقل إلينا أنَّ إيقاف
ِ
زحف التّتر كان بتوجيه وحكمةِ العلماء الربانيني،
وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله,
فاقرؤوا التاريخ.
لقد آن لأل ّمة أن تقتن َع أ ّن احلديثَ في املصائب
والبت في القضايا الكبرى ليس لك ِّل أحد ,فليس
فن الوعظ والتأثير مث ً
ال أن
ّ
بالضرورة ملن ب َرع في ّ
ِ
يحسن اخلوض في تلك الشؤون ,وليس ملن أكرمه
الله بالبالء في دروب اجلهاد أن يحتك َر توجي َه
األ ّمة في هذه القضايا.
إ ّننا كما نذود عن تلك القضايا اجلاهلني بال ّدين
الكاشحني عنه والشانئني أهلَه فإ ّننا ً
أيضا نذود
احمل ّبني له الراغبني في نصرتِه إذا ت��وا َرى العلم
واحلِ لم َ
ِ
العواطف وقلّة التجارب،
حجب من
خلف
ٍ
الشرعي الصحيحَ { ,و ِإ َذا
إذا ن��أت عن املوقف
ّ
َجاء ُه ْم أَ ْم ٌر ّم َن األ ْمنِ أَوِ الخْ َ ْ��و ِف أَ َذا ُع��واْ ِبهِ َول ْوَ
َر ُّدوهُ ِإلَى ال َّر ُسولِ َو ِإلَ��ى أ ُ ْو ِل��ي األ ْم��رِ مِ نْ ُه ْم لَ َع ِل َم ُه
ِطونَ ُه مِ نْ ُه ْم} (ال�ن�س��اءَ { ،)83:والَ
ا َّل��ذِ ي� َن يَ ْستَنْب ُ
ت َُس ُّبواْ ا َّلذِ ي َن يَ ْد ُعو َن مِ ن ُدونِ للَّهِ َف َي ُس ُّبواْ اللَّ َه َع ْد ًوا
ِب َغيْرِ عِ ل ْ ٍم} (األنعام.)108:
َ
شباب اإلسالم ،أبنا َءه ومح ّبيه ،إ ّن شريعة اإلسالم
َ
بالسيف وال ّرمح فقد ج��اءت بال ّرفق
�اءت
�
ج
كما
ّ
والنّصح ،وكما جاءت مبنازلةِ العد ّو فقد جاءت
ِّ
ليس لذاتِه
بالصبر على بالئه
ّ
والكف عن إيذائهَ ،
وال كرامة ،بل ملصلحة اإلس�لام واملسلمني ،في

مواط َن تُع َمل فيها األدل��ة ويعرِ فها الراسخون
في العلم.
رسف في قيوده،
ي
]
ل
د
جن
أبو
ِيد
ولقد اقت
َ
َ
ُ
النبي وه��و يصيح:
�ام
يسوقه مشرِ ك من أم� ِ
ّ
أأ ُ َر ّد أُف� نََت�؟ وأغير اخللق يرى ويصبِر؛ أل ّنه
يعلم أ ّن العاقبة خير ,وهو ما حصل كما في
صحيح البخاري.
وقبل ذلك كان اإلسالم في فترتِه األولى حني بدأ
يشب ويترع َرع بني احلِ جر ودارِ ابن األرقم ،كان
ّ
ّ
القِ
أتباعه لة يتع ّرضون لألذى وال َبطش ،ولم يُؤ َمر
أح ٌد منهم بالر ّد ,وإمنا بالصبر ،فكانت اخلِ َيرة
في اتّباع هذا األمر ،حتى حمِ د الصحابة عاقبتَهم
وقوِ يت شوكتُهم.
إ ّن م��راع��اةَ ح��الِ املسلمني ق� � ّو ًة وض�ع� ًف��ا ،قدرة
وع �ج �زًا ،ظ �ه��و ًرا وان �ح �س��ا ًرا معتبرةٌ ف��ي ج َريان
ّهي واإللزام والتّأثيم وعدمِ ه ,ونحن
األحكام أو الن ِ
ٍ
بحاجة إل��ى إع � ٍ
�داد وب�ن��اء وص�ب��ر ودع ��اء وعودة
الشباب كثي ٌر من الواجبات
أقوى والتجاء ،وأمام
ِ
الس نَن الربان ّية
تقتضيه
ل
تسلس
واملسؤوليات في
ّ
ُ
وتوجيهِ النّصوص الشرعية؛ حتى تستعي َد األ ّمة
يادي.
صدارتها وتأخ َذ مكانها ال ّر ّ
اص ِب ْر إِنَّ
أع��وذ بالله من الشيطان الرجيمَ { :ف ْ
ض ا َّلذِ ى نَعِ ُد ُه ْم أ ْوَ
َو ْع َد اللَّهِ َحقٌّ َفـ ِإ َّما نُرِ يَن ََّك بَ ْع َ
نَتَ َو َّف َين ََّك َف ِإلَيْنَا يُ ْر َج ُعونَ} (غافر.)77:
�اب األ ّم��ة وعِ ماد
أ ّي�ه��ا املسلمون ،دع��وةٌ إل��ى ش�ب� ِ
ً
مستقبلها .يا غ ّر ًة في جبني ال ّدهر ,ويا ُد ّرة في
بفهم
جيدِ األ ّمة ,دعوةٌ صادِ قة إلى الكتاب والسنة ِ
الشرعي وإلى
السلف الصالح ,دع��وة إلى العلم
ِّ
العلماء الربانيني.
إ ّن وجو َد املثيرات واستفزا َز الظاملني مع احلم ّية
وال �غ �ي��ر ِة ل�ل� ّدي��ن ليسا ع���ذ ًرا ملخالفة الشريعة
أو اخل� ��روج ع��ن ال �س � ّن��ة ف��ي م�ع��اجل��ة األح ��داث
والقضايا .إ ّن الله تعالى تع ّبدنا باتّباع شريعته
ِ
املخالف
وسنّته ،ال باتّباع الهوى وال باالجتهاد
للنص ،وفي صلح احلديبية كما في البخاري ملّا
ّ
عاهد النبي [ كفا َر مكة على أمورٍ منها :أن يعو َد
العام القابل ,وأن ير َّد من
مِ ن غيرِ ُعمرة إ ّال في
ِ
أتاه مسل ًما من م ّكة إلى أهل م ّكة ,وأال ير ّدوا من
أتاهم مرت ّدًا ,فلم يُعجب ذلك عم َر ب َن اخلطاب
] ،وقال للنبي [ :ألسنَا على احلقّ وعد ّونا
على الباطل؟! فلِم ِ
نعط الدن ّية في دينِنا؟! وجادل
بكر الص ّديق ] ،فقال
في ذلك ,ثم ذهب ألبي ٍ
له مثل ذلك ,حتى قال له أبو بكر :إ ّنه لرسول الله،

ِ
فاستمسك بغرزه،
وليس يعصي ر َّبه ,وهو ناصره,
ُ
فواللهِ إ ّنه على احلقّ  .إلى أن تب ّينت العاقبة أ ّن
اخلير كلَّه كان فيما أمضاه النبي  ،قال عمر بعد
فعملت لذلك أعماال ،أي :من الصاحلات،
ذلك:
ُ
لع ّل الله أن يك ّف َر عن مجادلتَه تلك.
النص ،ولو كان في ذلك
إ ًذا ال مجا َل لالجتهاد مع ّ
نب في الظاهر أو أل ٌم في ِ
الباطن ،فإ ّن اخلي َر ك َّل
غ ٌ
اخلير في اتّباع الدليلِ ِّ
واطراح ميلِ النّفوس.
الشرعي أو غ ِّيب
غاب العلم
أ ّيها املسلمون ،وإذا َ
ُّ
مدع ًيا أ ّن ما
ولست
ث,
حت ّولت الطاقات إلى كوارِ
ُ َّ
ولكن اإليراد
ذكرته هو السبب الوحيد فيما ذكر,
ّ
الشرعي
للتّنبيه على عِ ظم وأه ّم ّية مرتبةِ العلم
ّ
في التأثير في امل��واق��ف .ومل��ا ج��اد َل اب � ُن ع ّباس
رضي الله عنهما اخلوار َج بالعلم رجع منهم ثالثة
ٍ
موقف واحد.
آالف في
ّ
قصة يتجلى فيها موقفُ
وهاكم -رعاكم اللهّ -
العلم إزا َء العاطفة رواه��ا البخاري رحمه الله,
النبي [ وم��اج الناس بني
وذل��ك عندما تو ِّفي
ّ
مصدِّق وم�ك� ّذب ,والعاطفة تقتضي ال ّرغب َة في
عدم التصديق ،حتى قام عمر بن اخلطاب ]
في املسجدِ يه ّدد ويتوعد من يقول :إ ّن رسول الله
[ قد مات ,وذلك لهولِ الفاجعة وعِ ظم املصيبة،
فجاء أبو بكر ] وعم ُر يكلّم الناس فقال :اجلِس
يجلس ،فأقبل النّاس إليه
يا عمر ،فأبى عمر أن
َ
وتركوا عمر ،فقال أبو بكر :أ ّما بعد :من كان منكم
يعبد مح ّمدًا فإ ّن مح ّمدًا قد مات ،و َمن كان يعبد
حي ال ميوت ،قال الله تعالىَ { :و َما
الله فإ ّن الله ّ
ُم َح َّم ٌد ِإ َّال َر ُسو ٌل َق ْد خَ ل َ ْت مِ ن َقبْلِهِ ال ُّر ُس ُل أَف ِإن
�ات أَ ْو ُق ِت َل ان َقلَبْتُ ْم َعلَى أَ ْعقَا ِب ُك ْم َو َم��ن يَن َقل ِْب
َّم� َ
ض َّر اللَّ َه َشيْ ًئا َو َس َي ْجزِ ي اللَّ ُه
َعلَى َعقِ َبيْهِ َفلَن يَ ُ
َّ
الشـاكِ رِ ي َن} (آل ع �م��ران ،)144:قال ابن ع ّباس
الناس لم يعلموا أ ّن
رضي الله عنهما :والله ،لكأنَّ
َ
الله أنزل هذه اآلية حتى تالها أبو بكر ،فتلقّاها
منه الناس ،فما أسم ُع بش ًرا إال يتلوها ،قال عمر:
سمعت أبا بكر تالها فعقِ رت
والله ،ما هو إال أن
ُ
أهويت إلى األرض
حتى ما تُقِ لنّي رجالي ,وحتى
ُ
النبي قد مات .رواه
علمت أ ّن
ني سمعتُه تالها،
ح َ
ُ
ّ
البخاري.
قال ابن حجر« :وفي احلديث ق ّوةُ جأش أبي بكر
وك�ث��رة عِ لمه ،وان�ظ��ر َ
كيف س��ارع عمر بال ّرجوع
النص
وت�خ�لّ��ى ع��ن ت�ل��ك ال�ع��اط�ف��ةِ ع�ن��دم��ا بلغه
ّ
الشرعي الفاصل».
ّ
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أه ً
ال بالمشاركة والمغالبة!!
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(د .ناثان براون) يهودي متعصب جد ًا ومييني متطرف وأستاذ العلوم
السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن ،وهو خريج
جامعة برينسيون وشارك في اللجنة االستشارية الدولية لصياغة
الدستور الفلسطيني وخبير إستراتيجي لبرنامج األمم املتحدة
لإلمناء حول احلكم في الدول العربية بعد الربيع العربي.
حل (د .ناثان) ضيفا على اجلامعة األميركية
بدولة الكويت الثالثاء املاضي وهذه اجلامعة
العاشرة في الدول العربية واإلسالمية التي
يلقي فيها محاضراته حول املشاركة ال املغالبة،
وقد تقابل مع جماعة اإلخ��وان املسلمني في
م�ص��ر وليبيا وت��ون��س وت��رك�ي��ا وي�ن�ق��ل وجهة

النظر األميركية حول هذه الرؤية ،وقد تابعت
محاضراته؛ ألنه يتكلم باللغة العربية بطالقة
ولكنه يصر على احلديث باللغة اإلجنليزية
وبيع كتبه املترجمة بالعربية ،وتتلخص رؤيته
باآلتي:

إذا ك ��ان ال��ش��ارع ال �ع��رب��ي ي��ري��د أن يحكمه
اإلس�لام�ي��ون ف�لا مانع ل��دى ال�غ��رب م��ن هذه
امل�ش��ارك��ة س��واء ف��ي احل�ك��م أم ف��ي املجالس
التشريعية أم في الشورى أو غيرها ،وهذا
كالم كبار املسؤولني في البيت األبيض وفي
حلف ال�ن��ات��و ...ولكن عليهم اآلت��ي :االلتزام
باملعاهدات املبرمة منذ سنوات من األنظمة
السابقة فيما يختص بدولة إسرائيل واحلفاظ
على أمنها واستقرارها ،وأيضا احملافظة على
ح��ري��ة األق �ل �ي��ات ف��ي ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام��ي من
النصارى واليهود والفئات اإلسالمية املخالفة
لهم ،وعدم إلغاء القوانني الليبرالية والعلمانية،

اختار الناس اجلماعات اإلسالمية؟ أليس
ألمانتهم وصدقهم وتطبيق رؤيتهم للحصول
على مصالح الناس وتكميلها وتوقف الفساد
وتقليله.
فلو بحث على م�ح��رك��ات البحث ع��ن كلمة
«املشاركة ال املغالبة» لوجدت تصريحات قادة
اإلخوان في مصر وكأنها إقرار لرؤية (ناثان
ب��راون) الذي أكد أن جماعة اإلخ��وان قالوا:
نحن نريد تطبيق األتي:
توفير ف��رص ع�م��ل ,وت��وف�ي��ر س�ك��ن ,وتوفير
مصادر رزق وحياة كرمية ,وهذا هدفهم في
املرحلة احلالية.
إن ال �ص��راع ب�ين احل��ق وال �ب��اط��ل ق��ائ��م ولن
ي �ت��وق��ف ،ول �ك��ن اإلص � ��رار ع �ل��ى ن �ش��ر احلق
وال �ع��دل لتطبيق منهج اإلس�ل�ام احل��ق على
األرض ه ��و ال� �ه ��دف األس� �م ��ى م ��ن دخ ��ول
البرملانات ليتنفس الناس نسيم السعادة بعد
الظلم والقهر ،قال تعالى{ :فماذا بعد احلق
إال الضالل} ،ويقول سبحانه{ :ول��وال دفع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض}،
وقال أيضا{ :ومن يشاقق الرسول من بعد ما

الذي أوصلكم أيها امللتزمون هم
الشعوب وليس الغرب؛ فواجب
علينا االلتزام بالنصوص
وعدم متييع اإلسالم ،فاملدة
قصيرة واآلمال كبيرة
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وعدم التعرض حلريات املرأة فلها احلق في
امل�ش��ارك��ة واإلس �ه��ام ف��ي حقوقها السياسية
وع��دم إل��زام�ه��ا باحلجاب أو فصل الطالب
عن الطالبات في أماكن التعليم ،وعدم إلغاء
ق��رارات اتخذت من حرية «اخلمر واملراقص
وغ�ي��ره��ا» ،وع��دم التعرض مليول األشخاص
«ال �ش��اذي��ن ج �ن �س �ي��ا» ،وع� ��دم ت�ق�ل�ي��ص حرية
اإلعالم وحقوق اإلنسان« :حرية التطاول على
الدين واالستهزاء والسخرية».
وع��دم التعرض لآلثار واملتاحف والسياحة،
واح�ت��رام عقائد اآلخ��ري��ن واملخالفني ،وعدم
تطبيق الشريعة ألنها أحادية الفكر ،وهناك
دي��ان��ات أخ��رى أق��دم من اإلس�لام ولها أتباع
وجماهير ،وعدم إجبار الفئات األخ��رى على
تعلم الدين االسالمي ،والسماح بالنشاطات
التبشيرية والسياسية ،وعدم فتح تهم سياسية
للمخالفني ،واستقاللية اجليش والشرطة،
وع ��دم م�ن��ع م �ش��ارك��ة ال �ت �ي��ارات األخ� ��رى في
صياغة الدستور ،وعدم عزل اقتصاد مصر
عن العمالت الدولية ،وفتح مجاالت للمنظمات
الدولية وحرية احلركة وحرية التنقل ،ومراقبة
املنظمات اإلره��اب �ي��ة وال �ت �ع��اون م��ع الهيئات
ال��دول �ي��ة ل�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى اإلره� ��اب والتطرف
ومراقبة حساباتهم ،وتنفيذ القرارات األممية
في حقهم ،وتطبيق النموذج التركي على أرض
الواقع.
وع��دم العزلة ال��دول�ي��ة؛ ف�لاب��د م��ن احلضور
واملشاركة في االجتماعات الدولية وتطبيق
اإلي��دي��ول��وج�ي��ة احل��دي�ث��ة واحل �ض��اري��ة وحوار
احل �ض��ارات وتطبيق التوصيات وتنفيذها,
وال��ت��ع��اون م��ع ال �ص �ن��دوق ال ��دول ��ي« :فرض
ض��رائ��ب ،وسياسة التقشف والتضييق على
الناس في رزقهم».
ك�ل�ه��ا الءات ت��دع��و إل ��ى ال �ت �ن��ازل ع��ن الدين
اإلس�لام��ي ،وال يقبلون حتى ال�ت��درج لتطبيق
الشريعة اإلسالمية الصاحلة لكل زمان ومكان
والعادلة مع كل البشر وهي محل االستقرار
وال �س �ع��ادة وال��رح �م��ة ،وي�ب�ق��ى ال��س��ؤال :ملاذا

لو بحث على محركات البحث
عن كلمة «املشاركة ال املغالبة»
لوجدت تصريحات قادة
اإلخوان في مصر وكأنها إقرار
لرؤية (ناثان براون)

تبني له الهدى ويتبع غير سبيل املؤمنني نوله
ما تولى ونصله جهنم}.
ولنعلم جميعاً أن الله سبحانه{ :غالب على
أم��ره ولكن أكثر الناس ال يعلمون} ،والذي
أوصلكم أيها امللتزمون ه��م الشعوب وليس
ال �غ��رب؛ ف��واج��ب علينا االل �ت��زام بالنصوص
وعدم متييع اإلس�لام ،فاملدة قصيرة واآلمال
ك�ب�ي��رة وال��ن��اس اخ �ت��اروك��م ووض �ع��وك��م حتت
املجهر ليراقبوكم م��اذا تعملون! وال يثبطكم
تطاول أفراخ الغرب في االنتقاص من قدركم
أو النيل منكم أو كسر الهيبة ليسخر اجلميع
منكم{ :إن ينصركم الله فال غالب لكم وإن
يخذكم فمن ذا الذي ينصركم}.
والب ��د م��ن ق ��راءة متأنية لكتاب «ال ��رد على
املخالف» للعالمة بكر أبوزيد -رحمه الله-
والسيما في قوله تعالى{ :أفبهذا احلديث
أنتم م��ده�ن��ون} ،فالفرق كبير ب�ين املداهنة
واملداراة.
فاهتدوا بهدي خير القرون واستنوا بسننهم،
وال تضيعوا األوام��ر وتفتخروا أنكم تنتسبون
إل��ى ال��دي��ن ،ف��االن�ت�س��اب دون التطبيق عار
وشنار ،وه��ؤالء يريدون أن يفتنوكم كما قال
سبحانه{ :وإن ك ��ادوا ليفتنونك ع��ن الذي
أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً التخذوك
خليال ،ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم
شيئا قليال}.
فأنتم لم تدخلوا من أجل مغامن حقوقية أو
حزبية أو سياسية أو مناصب دنيوية وسيادة
وعلو أو مغامن مالية ،بل تريدون أن تكون كلمة
الله هي العليا وأن تفتحوا أعينا ُعميا وآذانا
صما وقلوبا ُغلفا؛ فال تسمعوا للطاعنني وال
ُ
تركنوا إليهم وال ترضوهم بأعمالكم؛ فالله
أحق أن تخشوه وترضوه ،وتعاونوا على البر
وال �ت �ق��وى وال ت �ع��اون��وا ع�ل��ى اإلث ��م والعدوان
ومعصية الرسول.
ق��ال ال�ف��اروق عمر بن اخلطاب ]« :نحن
قوم أعزنا الله باإلسالم؛ فمن ابتغى العزة في
غير اإلسالم أذله الله».
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تغطيات

مبرة اآلل واألصحاب
تعقد مؤتمر «السابقون
األولون ومكانتهم لدى
المسلمين» الثاني
حوار :وائل عبد الغفور
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صرح الشيخ /محمد اخلضر رئيس اللجنة العلمية مببرة اآلل
واألصحاب بأن الـمبرة بصدد عقد مؤمتر« :السابقون األولون
ومكانتهم لدى الـمسلمني» الثاني ،نهاية هذا األسبوع ،وذلك بالتعاون
مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ورابطة العالم اإلسالمي ،ويأتي
هذا الـمؤمتر في إطار سعي الـمبرة الدائم لتحقيق الرؤية التي أنشئت
من أجلها التي من أهم مقاصدها وأهدافها تصحيح الـمفاهيم التي
حالت دون وجود وحدة حقيقية بني الـمسلمني كافة ،تلكم الـمفاهيم
التي طرأت على اإلسالم فغيرت مساره وأضعفت جانبه وأوهنت قواه؛
فكان ما كان مما نعانيه في ماضينا وحاضرنا من تفرق وتشرذم خالف
مقصود اإلسالم من اجتماع الـمسلمني حتت راية توحيد الله عز
وجل وإقامة دينه احلنيف ،كذلك نشر تراث اآلل واألصحاب والعمل
على غرس محبتهم في نفوس الـمسلمني.
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> ونحن من جانبنا في مجلة الفرقان
ودعما منا لـمثل هذه األنشطة الفاعلة
ً
التي تهدف إلى نشر العلوم الشرعية
ب�ين أف ��راد الـمجتمع وخ�ص��وص� ًا تلك
الـمتعلقة بتراث اآلل واألصحاب من
ع�ب��ادات وم�ع��ام�لات وغ�ي��ره��ا ،التقينا
ً
بداية
بالشيخ محمد اخلضر ،وسألناه
عن رؤي��ة الـمؤمتر وال�ه��دف ال��ذي من
أجله ُع ِقد ،فقال:
< احل �م��د ل �ل��ه ،وال��ص�ل�اة وال��س�ل�ام على

رس��ول الله وب�ع��د ،ف��إن ه��ذا الـمؤمتر هو
امتداد للمؤمتر األول ال��ذي أقامته وزارة
األوق ��اف بالتعاون م��ع الـملتقى العالـمي
ل�ع�ل�م��اء الـمسلمني الـمنبثق م��ن رابطة
العالم اإلس�لام��ي بالتعاون مع مبرة اآلل
واألصحاب ،وقد كان الهدف من الـمؤمتر
األول وهو كذلك من الـمؤمتر الثاني ،ما
يلي:
( )1ت��ع��زي��ز دور امل ��ؤس� �س ��ات األهلية
واحلكومية ك ��وزارات ال�ش��ؤون اإلسالمية

واألوق��اف في نشر تراث اآلل واألصحاب
ومحبتهم.
( )2نشر ثقافة التسامح والتعايش على
هدي اآلل واألصحاب ومن خالل تراثهم.
( )3ال �ت �ع��ري��ف مب��آث��ر اآلل واألصحاب
ومناقبهم وأدوارهم احلضارية.
( )4إيضاح املنهج الوسطي في التعامل مع
النصوص املتعلقة باآلل واألصحاب.
( )5استعراض مواقف علماء األمة من آل
البيت النبوي.
( )6تقدمي مشروعات عملية تعزز مكانة
السابقني األولني.
> هل نستطيع بذلك أن نقول :إن رؤية
الـمؤمتر منبثقة من رؤية الـمبرة؟ أو
لنقل لتعزيز تلك الرؤية؟
< ال شك أن التقاء وزارة األوق��اف رابطة
العالم اإلس�لام��ي م��ع امل�ب��رة يعزز حتقيق
رؤيتها التي طرحتها منذ بداية تأسيسها
وسعت إلى أن تكون هذه الثقافة هي ثقافة
املجتمع.
> م��ا ال�ف��رق ب�ين ه��ذا امل��ؤمت��ر واملؤمتر
األول؟ وما معايير اختيار الـمحاضرين
والـمشاركني بالـمؤمتر؟

< املؤمتر األول يختلف عن املؤمتر الثاني
ب ��أن األول غ�ل��ب عليه اجل��ان��ب النظري
العلمي ،أما الثاني  -إن شاء الله  -فيغلب
ع�ل�ي��ه اجل��ان��ب ال�ع�م�ل��ي م��ن خ�ل�ال وجود
حلقات نقاشية كبيرة وموسعة تصل إلى
اثنتي عشرة حلقة نقاشية لم تكن موجودة
في املؤمتر األول ،حتى اختيار الشخصيات
اختلفت في هذا املؤمتر؛ حيث مت التركيز
ف��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر على الصف الثاني من
العلماء واملفكرين في شتى املجاالت مبا
فيها اجلانب النفسي والتربوي ،وراعينا
وجود متخصصني فيه حتى نستطيع تفعيل
التوصيات التي خرج بها املؤمتر األول.
> ه ��ل ن �ف �ه��م م ��ن ذل� ��ك أن توصيات
ال�ـ�م��ؤمت��ر األول ل��م ُت�ف� َّ�ع��ل ح�ت��ى اآلن
كعادة كثير من الـمؤمترات التي تظل
توصياتها حبيسة األدراج وال يتم
حتويل األفكار التي خرجت بها إلى
مشاريع عمل على أرض الواقع؟
< لنكن صرحاء في هذا اجلانب ،فإن أغلب
املؤمترات العربية –ال أق��ول اإلسالمية–
يغلب عليها مثل هذا األم��ر كما تفضلت،
ولكن بفضل الله فإن هذا املؤمتر يختلف
عن مثل هذه املؤمترات ،وهو ثمرة وبركة

عنوان احملاضرة
األئمة األربعة وعالقتهم بآل البيت

د  .محمد يسري (مصر)

الزمن
 25دقيقة

احملاضر

تعظيم اآلل واألصحاب ألمهات املؤمنني

علي األمني (لبنان)

 25دقيقة

الفعالية الثانية (  12.00ظهراً –  1.15ظهراً) رئيس اجللسة  :د  .عبد الله التركي
عنوان احملاضرة

احملاضر

الزمن

السلوك التعبدي عند اآلل واألصحاب في الصدر األول

د .موسى الشريف (السعودية)

نصيب اآلل واألصحاب في األدب العربي شعراً ونثراً

د .خالد الشايجي ( الكويت )

 25دقيقة
 25دقيقة

الفعالية الثالثة ( 5.15مساء  7.30مساء) رئيس اجللسة  :مطلق القراوي
احملاضر

عنوان الورشة

ورشة العمل األولى  :مشروع إنشاء قناة تعنى بنشر
تراث وثقافة اآلل واألصحاب بلغات مختلفة

الزمن

 1ـ عبد الرحيم الزرعوني ( اإلمارات )

 20دقيقة

 2-م. .عبدالرحمن العرفج (جاسكو– األردن)

 20دقيقة

 3ـ فهد الشميمري ( السعودية )

 20دقيقة

رئيس اجللسة  :د  .ماجد املرسال ( السعودية )
ورشة العمل الثانية  :مشروع منظومة أدب الطفل خلدمة
تراث اآلل واألصحاب

 1ـ طارق البكري ( الكويت )

 30دقيقة

 2ـ محمد منير سعد الدين (لبنان)

 30دقيقة

الفعالية الرابعة (  9.30صباحاً –  11.30ظهراً ) .رئيس اجللسة  :د  .فريد املفتاح ( البحرين )
عنوان الورشة

احملاضر

ورشة العمل الثالثة :مشروع حضور املرأة في تراث اآلل
واألصحاب

1ـ د .محمد مصطفى أبو شوارب (الكويت)
 2محمد رشيد العويد . 3ـ نسيبة املطوع

رئيس اجللسة  :د  .عبد الـمحسن اخلرافي
 1ـ ماجد عبد الله ( الكويت )

ورشة العمل الرابعة  :مشروع إنتاج سالسل برامجية ملختلف
الشرائح تهدف لنشر تراث اآلل واألصحاب من خالل
الفضائيات

 2ـ ذياب أبو سارة (الكويت )
 3ـ فهد الشميمري ( السعودية )

الزمن
 20دقيقة
 20دقيقة
 20دقيقة

 20دقيقة
 20دقيقة
 20دقيقة

فعاليات اليوم الثاني األربعاء  26محرم 1433هـ املوافق  21ديسمبر 2011م
الفعالية اخلامسة ( 12.00ظهراً  1.15 -ظهراً )  -رئيس اجللسة  :د  .مبارك الهاجري
عنوان احملاضرة

احملاضر

(( محاضرة ))  :صحيحا البخاري ومسلم
وموقفهما من آل البيت

1د .سعود بن عيد بن عمير اجلربوعي الصاعدي (السعودية) 3-د  .يحيى إسماعيل ( الكويت )

الزمن
 25دقيقة
 25دقيقة

الفعالية السادسة ( 5.15مساء  7.30 -مساء) رئيس اجللسة  :طارق العيسى
عنوان الورشة

احملاضر

الزمن

ورشة العمل اخلامسة  :مشروع تأسيس وقف لدعم اإلصدارات
العلمية واإلعالمية في تراث اآلل واألصحاب

 1ـ د  .عبد احملسن اخلرافي ( الكويت )

 30دقيقة
 30دقيقة

 2ـ خليل الشطي ( الكويت )

رئيس اجللسة  :د  .محمد الكندري
ورشة العمل السادسة  :مشروع دمج ثقافة اآلل واألصحاب في
املناهج الدراسية

 1ـ د .بسام الشطي ( الكويت )
 2ـ أحمد سعد املنيفي ( الكويت )

 30دقيقة
 30دقيقة
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الـمؤتمر هو امتداد
للمؤتمر األول
الذي أقامته وزارة
األوقاف بالتعاون مع
الـملتقى العالـمي
لعلماء الـمسلمين
الـمنبثق من رابطة
العالم اإلسالمي

جدول أعمال املؤمتر
فعاليات اليوم األول  -الثالثاء  25محرم 1433هـ املوافق  20ديسمبر 2011م
الفعالية األولى (  10.15صباحاً  11.45 -صباحاً ) .رئيس اجللسة  :د  .خالد املذكور
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من بركات املؤمتر األول ،حيث مت إنشاء
جلنة ملتابعة توصيات املؤمتر األول ،وجاء
هذا املؤمتر ليفعل هذه التوصيات ويحولها
إلى مشاريع عمل على أرض الواقع ،فض ً
ال
عن أن هناك عددا من اإلجنازات حتققت
في الفترة املاضية منها على سبيل املثال
طباعة وترجمة عدد من الكتب بالتعاون
مع وزارة األوق��اف الكويتية وإرسالها إلى
دول مختلفة.
م��ن ج��ان�ب��ه أك ��د امل �ق��رر ال�ع�ل�م��ي للمؤمتر
ال�ش�ي��خ /ع�م��رو بسيوني على أن اللجنة
العلمية للمؤمتر راع��ت أم ��و ًرا ع��دة عند
اختيار احملاضرين واملشاركني في املؤمتر
من أهمها املعايير اجلغرافية ،فتم دعوة
محاضرين من أماكن مختلفة من الوطن
العربي وعلى رأسهم دول اخلليج ،والشق
اآلخر هو الشق التقني أو املهني من حيث
اختيار احملاضر املناسب للموضوع الذي
سيطرحه حتى يكون هناك إث��راء حملاور
املؤمتر وموضوعاته،
كذلك مت وض��ع معايير محددة وواضحة
ع�ن��د اخ�ت�ي��ار م �ح��اور امل��ؤمت��ر ،وك �م��ا ذكر
الشيخ محمد اخلضر فإن هذا املؤمتر جاء
لتفعيل توصيات املؤمتر األول وفي الوقت
نفسه ل��م يخل ه��ذا امل��ؤمت��ر م��ن مباحث
نظرية في املوضوع نفسه ولكن في سبيل
تطويره إلى األمام.
أما الشق الثاني الذي يصبغ املؤمتر بصبغته
العملية وهو الشق التطبيقي فقد جاء في
ص� ��ورة ب��رام��ج وم �ش��روع��ات ع �م��ل سيتم
مناقشتها من خالل ورش العمل وحلقات
النقاش ،ومنها على سبيل امل�ث��ال :إنشاء
قناة فضائية تعنى بتراث اآلل واألصحاب،
كذلك إنتاج سلسلة تعنى بأدب الطفل مثل
إنتاج برامج كرتونية وغيره ،ومن أهم مزايا
املؤمتر ً
أيضا إنشاء جلنة لتسويق مشاريع
وبرامجه املؤمتر لضمان تنفيذ توصيات
املؤمتر على أرض الواقع.

فعاليات اليوم الثالث

اخلميس  27محرم 1433هـ املوافق  22ديسمبر 2011م
الفعالية السابعة  9.30صباحاً 11.30 -صباحاً رئيس اجللسة  :د  .توفيق السديري ( السعودية )
عنوان الورشة
ورشة العمل السابعة  :مشروع
ترجمة الكتب والبرامج التي
تدعم مشروع تراث اآلل
واألصحاب إلى لغات العالم
الرئيسة والفرعية

احملاضر

الزمن

 1ـ  .محمد سالم اخلضر ( الكويت )

 15دقيقة

 .2د .صالح بن عبد العزيز بن عثمان السندي (السعودية)

 15دقيقة

 3-د .محمد بن عبد الرحمن اخلميس (السعودية)

 15دقيقة

 4ـ د  .سعد الشهراني ( السعودية )

 15دقيقة

رئيس اجللسة  :د  .سعد الشهراني

 30دقيقة

 - 1وزارة العمانية أو القطرية

ورشة العمل الثامنة  :مشروع
تسويق مشاريع املؤمتر وبرامجه

 30دقيقة

 2ـ محمد املزيني ( الكويت )

الفعالية الثامنة  12.00ظهراً  1.15ظهراً  -رئيس اجللسة  :فريد العمادي
عنوان احملاضرة

احملاضر

البصمات احلضارية لآلل واألصحاب في الفتوحات اإلسالمية

د  .محمد البرزجني
 1ـ د  .حامت الشريف ( السعودية )

مكافحة الغلو في العقيدة والتاريخ من هدي اآلل واألصحاب

الزمن
 25دقيقة
 25دقيقة

الفعالية التاسعة  5.15مساء  7.30مساء  -رئيس اجللسة  :د  .عادل الفالح
عنوان احملاضرة
ورشة العمل التاسعة  :مشروع
نشر ثقافة العالقة احلميمة بني
اآلل واألصحاب من خالل وزارات
األوقاف اخلليجية “ خطط
وفعاليات
ورشة العمل العاشرة  :تراث اآلل
واألصحاب في الدراسات اللغوية
“ تنظير وتطبيق “

احملاضر
 -1وكيل وزارة األوقاف البحرينية
 - 2حسن احلوسني «وزارة األوقاف اإلماراتية»
 - 3فريد العمادي (الكويت)
 -4د .ماجد بن عبد الله املرسال (السعودية )
 1ـ د .عبد احملسن الطباطبائي (الكويت )
 2ـ د  .حسان الطيان ( الكويت)

الزمن
 20دقيقة
 20دقيقة
 20دقيقة
 20دقيقة
 30دقيقة
 30دقيقة

�إميانيات

كلمات في العقيدة

القـــــدر ()5
بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد()

«ال تعارض بني آيات الكتاب العزيز ..وال تعارض بني أحاديث النبي
[ وال تعارض بني القرآن واألحاديث الصحيحة»
 الله خلق كل شيء ...وخلقه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون...هذا هو األصل وال نستثني إال اثبت باحلديث الصحيح استثناؤه...
والعبد يختار من األعمال ما يريد ..ويحاسب على اختياره.
 هل ميكن أن تذكر آيات الكتاب العزيز في بيان عمل اإلنسان. نعم ...لقد نسب الله العمل إلى اإلنسان في مواضع كثيرة من كتابهالعزيز{ ..فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً
يره} (الزلزلة{ ..)8،7 :ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم
تعملون} (األعراف{ ،)43 :اعملوا ما شئتم إنه مبا تعملون بصير}
(فصلت{ ،)40 :وقالت أوالهم ألخراهم فما كان لكم علينا من
فضل فذوقوا العذاب مبا كنتم تكسبون} (األعراف{ ،)39 :ثم قيل
للذين ظلموا ذوقوا عذاب اخللد هل جتزون إال مبا كنتم تكسبون}
(يونس{ ..)52 :وقيل للظاملني ذوقوا ما كنتم تكسبون} (الزمر:
 ..)24ففي هذه اآليات وغيرها ...نسب الله عز وجل العمل إلى
اإلنسان وكذلك الكسب ...فهو الذي عمل ...وهو الذي اختار وهو
الذي سعى ...وذلك أن الله خلق فيه القدرة على الطاعة ...وعلى
املعصية{ ...وهديناه النجدين} (البلد{ ...)10 :إنا هديناه السبيل
إما شاكراً وإما كفوراً} (اإلنسان ،)3 :وهذه القدرة التي خلقها في
اإلنسان ...هي التي جعلته أه ً
ال للتكليف ...مبعنى :يأتيه األمر من
الله ...من األمور الشرعية ...وهو له القدرة على القبول أو الرد...
على التطبيق أو االمتناع ...هذا في األوامر الشرعية ...وكذلك في
املناهي الشرعية ...له القدرة على الطاعة ...واملعصية ...واقتراف
املعصية أو جتنبها ...فهو قادر على أداء الصالة ...أو اإلعراض
عنها ...وكذلك قادر على شرب اخلمر ...أو جتنبها ...واملرء يختار
من هذه األفعال ما يريد ...فإن هو أقبل على الطاعات يسر الله
له األمر ...وإن أقبل على املعصية ...تركه وما يريد ...فالعبد هو
الذي يختار ...والرب عز وجل ييسر أو يخلي بينه وبني ما يريد...
واملالئكة تكتب ما يفعله العبد{ :وإن عليكم حلافظني كراماً كاتبني
() كاتب كويتي

يعلمون ما تفعلون} (االنفطار{ )12-10 :أم يحسبون أنا ال نسمع
سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون} (الزخرف{ )8 :إن
رسلنا يكتبون ما متكرون} (يونس ...)21 :كان صاحبي يستمع
باهتمام ...تركته ليعلق.
 مع أني أعرف كل هذه األمور إال أن ترتيبها وبيانها بهذه الطريقةجعلها أكثر وضوحاً في ذهني ...تابع ما تريد.
 واألحاديث الصحيحة ...منسجمة مع آيات الكتاب العزيز ...فيوصف اإلنسان بأنه هو الذي يعمل ...وهو الذي يكسب ...ففي
احلديث القدسي« :ياعبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها عليكم ،فمن
وجد خيراً فليحمد الله ،ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه»
مسلم ...وفي احلديث اآلخر «إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها
عليه ،فإن عملها فاكتبوها سيئة ،وإذا هم بحسنة فلم يعملها
فاكتبوها حسنة ،فإن عملها فاكتبوها عشراً» مسلم ...قاطعني:
 طاملا ذكرت األحاديث ...ما القول في احلديث الصحيح« :إن اللهعز وجل خلق آدم ،ثم أخذ اخللق من ظهره وقال :هؤالء إلى اجلنة
وال أبالي ،وهؤالء إلى النار وال أبالي »...السلسلة الصحيحة.
 وتتمة احلديث؟! ال أعرفها. تتمته« :فقال قائل :يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال :علىمواقع القدر» ...هذا احلديث يضاف إلى اآليات واألحاديث السابقة
أن اإلنسان يعمل اخلير أو الشر ...ويكسب احلسنات أو السيئات
بعمله واملالئكة يكتبون ذلك ...ولإلنسان القدرة على الطاعة وعلى
املعصية ...وحسابه يوم القيامة على عمله ...الذي عمله في الدنيا
وسجلته املالئكة ...وهذا هو الكتاب الذي يعرض يوم القيامة{ :وكل
إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه
منشوراً ...اقرأ كتابك} (اإلسراء )13 :وحيث إن علم الله كامل فإنه
علم أن هذا اإلنسان سيعمل بعمل أهل النار ...وسيدخلها بعمله...
وأن ذاك اإلنسان سيعمل بعمل أهل اجلنة ...وسيدخلها بعمله الذي
وفقه الله إليه ...فالنار عدل من الله ...واجلنة فضل من الله.
 واحلديث اآلخر?!لنؤجل هذا احلديث إلى لقائنا القادم إن شاء الله.
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قطوف �أ�سرية

ترغيب الطفل
في صالة الجمعة
املستشارة التربوية :شيماء ناصر
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ي�ه�ت��م األب ب�ت�ع��وي��د ول���ده وت��رغ�ي�ب��ه ف��ي أداء ص�ل�اة اجل�م�ع��ة مع
املسلمني ،وذلك إضافة إلى ما تقدم من تعويده ارتياد املسجد في
الصلوات اخلمس املكتوبة ،فيوم اجلمعة ي��وم عظيم ،وه��و أفضل
األي��ام ؛ لقوله[« :خير ي��وم طلعت عليه الشمس ي��وم اجلمعة،
ويظهر األب
فيه خلق آدم ،وفيه أدخل اجلنة ،وفيه أخرج منها»ُ .
ألوالده االهتمام بهذا اليوم ،وتعظيمه ،وإعطائه هالة من الوقار،
واإلجالل؛ حتى يقع في نفوسهم حبه ،وتقديره حق قدره.

24

ويبدأ األب ذلك اليوم بصالة الفجر مع أوالده
ف��ي امل �س �ج��د ،ف� ��إذا أش��رق��ت ال �ش �م��س صلوا
الضحى مب��ا تيسر م��ن ال��رك�ع��ات ،ث��م يأمرهم
ب��أن يستفيدوا من وقتهم ب��أي عمل مفيد ،أو
يناموا بعض الوقت استعداداً لصالة اجلمعة،
ث��م يوقظهم قبل م��وع��د ال�ص�لاة ب��وق��ت ٍ
كاف،
ويأمرهم باالغتسال والتطهر والنظافة ،فيبدأ
ب��أك�ب��ر األوالد س �ن �اً ،وي��أم��ره��م بلبس أحسن
الثياب ،والتطيب ؛ لقوله[« :من اغتسل يوم
اجلمعة ،واستاك ،ومس من طيب إن كان عنده،
ول�ب��س م��ن أح�س��ن ثيابه ،ث��م خ��رج حتى يأتي
املسجد ،فلم يتخط رقاب الناس حتى ركع ما
شاء الله أن يركع ،ثم أنصت إذا خرج اإلمام،
فلم يتكلم حتى يفرغ من صالته كانت كفارة ملا
بينها وبني اجلمعة التي قبلها» ,وتعويد األوالد
الصغار على صالة اجلمعة من واجبات األب
ومهامه ،ومن املعروف أنها ليست واجبة على
األطفال الصغار شرعاً ،ولكن التعويد عليها
يبدأ من مرحلة الطفولة.
وال بد لألب من احلكمة ،وتقدير طبيعة الطفل،
فال يشتد مع الولد دون سن العاشرة ،بل يسلك
معه أسلوب الترغيب والتشويق ،وي�ح��اول أن

يعرف سبب إحجامه عن الذهاب إلى اجلمعة،
فإن كان بسبب طول اخلطبة وعدم قدرته على
ام�ت�لاك نفسه ،وحاجته إل��ى قضاء احلاجة،
حاول األب اختيار مسجد آخر يوجز إمامه في
خطبته ،وال بأس أن يتعاهد ولده في املسجد
قبل اخلطبة إن كان محتاجاً إلى قضاء احلاجة
أم ال؟ أما إن كان سبب زهد الولد في حضور
اجلمعة راجعاً إلى التبكير في اخل��روج إليها،
ف�لا ب��أس أن يتأخر األب ،فيذهب قبل بدء
اخلطبة بوقت قصير ،أو يكلف غيره اصطحاب
الولد إلى املسجد قبل اخلطبة بقليل ،أو يخرج
األب م��ن املسجد ليأتي ب��ه قبل اخلطبة إن
كان املسجد قريباً ،فإن كان الولد ق��ادراً على
اخل��روج بنفسه تركه وشأنه في اختيار وقت

ال بد لألب من الحكمة،
وتقدير طبيعة الطفل ،فال
يشتد مع الولد دون سن
العاشرة ،بل يسلك معه
أسلوب الترغيب والتشويق

احلضور للصالة.
أم��ا إذا أب��دى ال��ول��د ع��دم رغبته ف��ي حضور
اجلمعة لغير سبب معروف سوى امليل إلى اللعب،
أو نحو ذلك ،فليس على األب محظور في تركه
مرفهاً حتى يكبر ويبلغ العاشرة ،ويدرك فضل
اجلمعة ،ويقدم بنفسه عليها راغباً فيها ،وهذا
ما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذ
كان مييل إلى ترك الولد الصغير وشأنه ،فال
يشتد معه في حضور صالة اجلمعة ،فقد روي
أنه دخل مرة املسجد يوم اجلمعة فوجد غالماً
فقال له« :يا غالم اذهب العب ،قال :إمنا جئت
إل��ى املسجد ،ق��ال يا غ�لام اذه��ب العب ،قال:
إمنا جئت إلى املسجد ،قال :فتقعد حتى يخرج
اإلمام ،قال :نعم» ,ففي هذه الرواية فقه ألبي
هريرة ،وبعد نظر؛ حيث ال يرى حتميل الولد
ما ال يطيق من الصبر على الطهارة ،واجللوس
طوي ً
ال دون لعب حتى يخرج اإلمام ،ثم االستماع
إلى اخلطبة وأداء الصالة ،فالولد الصغير غير
مكلف شرعاً ،والقسوة عليه ،وإلزامه بها وهو
يكرهه فيها ،فإذا كبر صعب عليه
عنها عاجزّ ِ ،
أداؤه� ��ا على ال��وج��ه امل�ط�ل��وب ،ف ��األب يقتدي
ب�ع�ل�م��اء ال�س�ل��ف ف��ي ه ��ذا ،ف�لا ي��وج��ب صالة

ص�لاة اجلمعة أن ي�س��أل أوالده ع��ن موضوع
اخلطبة ،وما ميكن أن يستخلصوه من الفوائد،
وذل��ك ليعرف م��دى استفادتهم وتركيزهم مع
اخلطيب ،ف��إن وج��د منهم غفلة وع��دم تركيز
نبههم وحثهم على الفهم واإلنصات ،وال بأس
أن يحثهم قبل الدخول إلى املسجد على حسن
اإلن �ص��ات ،وأن��ه س��وف يسألهم ع��ن مضمون
اخلطبة إذا خرجوا بعد الصالة ،فيكون ذلك
أدعى لهم لكمال االلتفات إلى كالم اخلطيب،
والتركيز أثناء اخلطبة.
اجلمعة على ولده دون سن العاشرة ،بل ينتهج
معه أسلوب الترغيب دون الترهيب ،فإن أقبل
وإال تركه وشأنه مرفهاً حتى يبلغ العاشرة أو ما
قبلها بقليل فيبدأ معه باإللزام.
ويتخ ّير األب من املساجد أفضلها وأحسنها
حل�ض��ور اجلمعة ،ف��إن ك��ان يعيش ف��ي إحدى
م��دن امل�س��اج��د ال�ث�لاث��ة املفضلة ق��دم�ه��ا على
غيرها طلباً لألجر واملثوبة ،وإن كان في غيرها
م��ن امل��دن وال �ب�لاد ،اخ�ت��ار أكبرها ،وأشهرها،
وأكثرها جماعة ،مع االجتهاد في اختيار أفضل
اخلطباء ،وأعلمهم ،وأكثرهم رقة وخشوعاً؛ إذ
إن للخطبة دوراً هاماً في التأثير على أخالق
األوالد ،خاص ًة إذا فهموها وعقلوها ،فإن لم
يعقلها بعضهم لصغر ال �س��ن ،ف��إن انفعاالت
اخلطيب ،ونبرات صوته ،وصدق عباراته ،وتأثر
املصلني بخطبته ،كل ذلك يؤثر في نفس الولد
الصغير ،ويظهر هذا التأثير إذا كبر وعقل ،وقد
أشار ابن اجلوزي رحمه الله إلى هذا املعنى -
كما تقدم  -فح َّدث عن نفسه وهو صغير كيف
كان يتأثر بخشوع وبكاء بعض مشايخه ،فكان
يحدث ذلك في نفسه تأثيراً بالغاً.
وي�ح��اول األب بعد اخل��روج من املسجد وأداء

إمامة الصبي

أما إمامة الصبي في الصالة املفروضة فهي
من أعظم الروابط التى تقيد الولد باملسجد،
وحتليه بحلية اإلمي ��ان وال��وق��ار ،وق��د اختلف
السلف في جوازها :فمنهم من أجازها ،ومنهم
م��ن منعها ،ف��إن ك��ان ال��ول��د ق��ري�ب�اً م��ن البلوغ
حافظاً ،متقناً للقراءة فال ب��أس بإمامته في
بعض الصلوات نيابة عن اإلم��ام الراتب  -إن
لم يوجد من هو أفضل منه  -أخذاً بقول من
أجاز ذلك ،واقتداء بالصحابي عمرو
ابن سلمة ] حيث كان يؤم قومه
وهو ابن سبع سنني ،أو ثماني
س�ن�ين ،ف��إن ل��م يتيسر ذلك
في الصلوات املكتوبة ،مكنه
من إمامة الناس في صالة
التراويح خاصة إن كان
الولد حافظاً للقرآن
أو بعض أجزائه
ب��إت �ق��ان ،وقد
روت السيدة
عائشة رضى
ال �ل��ه عنها أنهم
ك � ��ان � ��وا ي� ��أخ� ��ذون
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أما إمامة الصبي في
الصالة المفروضة فهي
من أعظم الروابط التى تقيد
الولد بالمسجد ،وتحليه
بحلية اإليمان والوقار

الصبيان من الكتاب ليقوموا بهم في رمضان،
ويرغبونهم في ذلك عن طريق األطعمة الشهية،
وه��ذا ي��دل على أنهم كانوا ص�غ��اراً تستهويهم
األطعمة الشهية ،ويدرسون في الكتَّاب ،فليس
في إمامة الولد العاقل محظور شرعي ،خاصة
في ص�لاة النافلة ،فيحرص األب خاصة في
شهر رمضان أن يقيد ولده مبسجد احلي ،أو
غيره ليصلي بالناس طول الشهر ،فيخرج من
رمضان بزاد روحي عظيم ،وأدب حسن؛ حياء
من االجتراء على املعاصي واألخطاء بعد أن
كان ق��دوة يصلي الناس بصالته ،فيرزق وقار
ومهابة اإلمامة ،والسكينة واالتزان.
ومن خالل تردد األب على مسجد احلي يحاول
أن يتعرف على جيرانه من أهل املنطقة التي
ويكون
يعيش فيها ،ويعرف أوالده على أوالدهمّ ِ ،
بني اجلميع عالقات وأواصر محبة ،فإن املساجد
في هذا العصر فقدت دروها التربوي ،وأصبحت
فقط« -مكاناً يؤدي فيه املسلمون الصالة ثمينصرفون ،يدخل املصلون في صمت ،ويخرجون
في صمت ،ال يتعارفون ،وال يتناصحون» ,لهذا
يعمل األب جاهداً على إكساب مسجد احلي
طابعاً آخر ،يحيي فيه جانب التعارف والتآخي
بني اجل�ي��ران الكبار منهم والصغار ،فيتعرف
عليهم ،وي��زوره��م في بيوتهم مصطحباً بعض
أوالده ،ويدعو بعضهم عنده لتناول طعام الغداء
أو العشاء ،فتتكون عالقات وصالت بني أهل
احلي.

25
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أغلبية اإلسالميني فجرت موجة غضب من جانب الغربيني وحلفائهم العلمانيني

إسالميو الربيع العربي بين العداء
الغربي وفوبيا العسكر والليبراليين
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الفرقان  -القاهرة  /أحمد عبدالرحمن
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حربا شرسة
أشعلت النتائج الالفتة التي حققها اإلسالميون في كل من مصر وتونس واملغرب
ً
ضد التيار اإلسالمي؛ حيث تبارى العلمانيون والليبراليون في الكيد لهم ونثر اتهامات متتالية
لإلسالميني بتبني مواقف عدائية ضد احلريات العامة وحقوق األقليات ،بل تبنت وسائل اإلعالم
املوالية لهذين التيارين وفلول النظم السابقة رؤى معادية لإلسالميني في هذه الدول وركزت على
مخاطر وصول اإلسالميني للسلطة على مجاالت السياحة واالستثمار واألوضاع االقتصادية وعلى
تراجع الثقة العاملية في بلدان املنطقة واحتماالت أن يؤثر هذا املد اإلسالمي على عالقات البلدان
العربية بالقوى الكبرى.
ول��م تتوقف احلمالت بالطبع عند ه��ذا احلد

العلمانية والليبرالية التونسية فوز اإلسالميني

التونسي بشكل أعاد إلى األذهان االضطرابات

ح�ي��ث ص �ع��دت ه ��ذه ال �ق��وى م��ن ح�م�لات�ه��ا كل

باالنتخابات مبوجة من االحتجاجات أمام مقر

ال�ت��ي سبقت س�ق��وط ن�ظ��ام الرئيس التونسي

وف� ��ق م �خ �ط �ط��ات��ه؛ ح �ي��ث اس �ت �ق �ب �ل��ت القوى

الهيئة التأسيسية املكلفة بصياغة الدستور

ال�ه��ارب زي��ن العابدين بن علي والسيما أنهم

حرصوا على الوجود أم��ام الهيئة التأسيسية
وك��أن�ه��م ي��رغ�ب��ون ف��ي توصيل رس��ال��ة مفادها
رف��ض هيمنة اإلس�لام�ي�ين رغ��م أن�ه��م وصلوا
للحكم بأغلبية شعبية وف��ق النتخابات جرت
وف��ق النهج ال��ذي يطالب ب��ه العلمانيون منذ
سنوات طوال.
ورغم تبني اإلسالميني في تونس خطا ًبا عاقالً
ومتواز ًنا بل مستفزًا لتيارات إسالمية أخرى،
إال أن هذا النهج لم يرق لليبراليني والعلمانيني
الذين استمروا في الكيد لهم رغ��م ما أبداه
اإلسالميون من مرونة عبر التحالف مع بعض
القوى الليبرالية املعتدلة في تونس لتشكيل
حكومة وأخ��ذوا ينتقدون احلد من صالحيات
رئيس اجلمهورية في الدستور املؤقت رغم أنهم
طالبوا طوي ً
ال باحلد من هذه الصالحيات في
عهد املخلوع بن علي.
الطابع الهادئ للتباينات بني التيار اإلسالمي
والعلماني في تونس ال يقارن باألوضاع املتوترة
بشدة بني اإلسالميني والليبراليني في مصر،
فالتيار العلماني لم يخف ع��داؤه لإلسالميني
منذ نتائج استفتاء مارس حيث دشن حمالت
ت�ل��و األخ� ��رى ل�ت��وج�ي��ه ان �ت �ق��ادات ش��رس��ة لهم
أهمها السعي للهيمنة على الساحة واستخدام
الدميقراطية كحصان طروادة للوصول للسلطة
ثم التنكر للدميقراطية بعد ذلك لها بل تخريب
ال�س�ل��م ال ��ذي ص �ع��دوا عليه للسلطة ،ب��ل إن
الليبراليني واملنظمات ال�ث��ورة اليمنية عملوا
ط��وي� ً
لا على تأجيل االنتخابات البرملانية بل
فجروا أح��داث ش��ارع محمد محمود الدامية
في ميدان التحرير التي خلفت أكثر من 41
قتي ً
ال من أجل قطع الطريق على اإلسالميني
لتحقيق األغلبية البرملانية.
وثيقة السلمي
وحينما فشلت ه��ذه احمل��اول��ة ال �ت��ي سبقتها
محاولة أخ��رى أط�ل��ق عليها ف��ي مصر وثيقة
السلمي؛ حيث سعى التيار العلماني بكل قوة
لفرض مبادئ فوق دستورية وذلك ملنع صياغة
دس�ت��ور يحفظ الهوية اإلس�لام�ي��ة ملصر وهي

احمل ��اول ��ة ال �ت��ي ف �ش �ل��ت على
أث��ر تنظيم القوى اإلسالمية
مل �ظ��اه��رات م�ل�ي��ون�ي��ة متتالية
احتجاجا على هذه الوثيقة.
ً
غير أن السقوط الذريع لوثيقة
ال�س�ل�م��ي امل��زع��وم��ة م��ن املجلس
األعلى للقوات املسلحة احلاكم في
مصر لم يقنعه بالتراجع ،حيث راجع
خياراته وبحث في دف��ات��ره القدمية فلم
يجد أمامه إال إنشاء ما أطلق عليه املجلس
مواز للبرملان
االستشاري املنوط به القيام بدور ٍ
في صياغة الدستور بل التأكيد على ضرورة
موافقته على صياغة الدستور من قبل اجلمعية
التأسيسية كما أكدت تصريحات عضوه البارز
ال �ل��واء مختار امل�لا ،وه��و األم��ر ال��ذي رفضته
ال��ق��وى اإلس�ل�ام �ي��ة ب��ل أق� ��دم ح ��زب احلرية
والعدالة اجلناح السياسي جلماعة اإلخوان
امل �س �ل �م�ين ع �ل��ى س �ح��ب مم�ث�ل�ي��ه م��ن املجلس
والتأكيد على ع��دم عودته حلني ص��دور بيان
واضح من املجلس األعلى للقوات املسلحة ينفي
أي دور تشريعي لهذا املجلس وحصر مهامه
في دور محدود جدا ال يتجاوز تقدمي مشاورات
للسلطة.
محلل للعسكري
ورغم خروج إشارات متتالية من املجلس العسكري
للتأكيد بأن صياغة الدستور تعد مهمة أصيلة
ووح�ي��دة للبرملان املنتخب إال أن اإلسالميني
خصوصا أنهم
واصلوا حملتهم على االستشاري
ً
ينظرون له كمحلل لقرارات املجلس العسكري

> املخاوف من فشل
املشروع التغريبي
وتقليص النفوذ
األمريكي وراء مخاوف
العلمانيني من الشريعة
اإلسالمية

املشكوك
ج�� � � � � � �دًا ف ��ي
احملدد
ت�س�ل�ي�م��ه ل�ل�س�ل�ط��ة وف� ��ق املوعد
نهاية يونيو القادم.
بل إن الضجة التي اشتعلت حول وثيقة السلمي
نوعا من التربص
واملجلس االستشاري كشفت ً
من جانب املؤسسة العسكرية املصرية املرتبطة
ب �ص�لات وث �ي �ق��ة م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة باملد
اإلسالمي ال��ذي عكسته نتائج الربيع العربي
والراغبة في تقليم أظافر اإلسالميني وتوصيل
رسالة لهم مفادها أنهم لن يكونوا وحدهم في
احلكم أو صياغة الدستور حتى في حالة متتعهم
باألغلبية املطلقة داخل البرملانات املختلفة.
ب��ل إن رواي ��ات ت�ت��ردد ف��ي دوائ ��ر صنع القرار
في مصر تشير إلى مساع تقوم بها الواليات
املتحدة األمريكية إلشعال فتنة بني اإلسالميني
والعسكر تعيد تكرار سيناريو الصدام الذي وقع
عام  1954بني عبدالناصر وجماعة اإلخوان
املسلمني وان�ت�ه��ى ب�س�ط��وة ال�ع�س�ك��ر ،رغ��م أن
هذا السيناريو يبدو شديد الصعوبة في ظل
املتغيرات التي شهدتها مصر خالل السنوات
األخيرة ناهيك عن افتقاد العسكر لشخصية
كاريزمية من وزن عبدالناصر يستطيع فرض
سيناريو معني.
إشعال فتنة
وق��د ج��اء سعي واشنطن إلش�ع��ال الفتنة بني
السلطة واإلسالميني في مصر بعد أن أخفقت
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> واشنطن مولت حمالت الليبراليني ضد
اإلسالميني وتدخلت لدى العسكر لتقليص
صالحيات البرملان القادم
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مساعيها ف��ي التأثير ف��ي نتائج االنتخابات
امل�ص��ري��ة عبر ال��دع��م غير احمل ��دود للتيارات
العلمانية والليبرالية ،وهو الدعم الذي اعترف
به املعهد اجلمهوري األمريكي وق��دره تقرير
بحوالي  200مليون دوالر خالل املرحلة األولى
من االنتخابات املصرية ،وإق��راره بفشل هذه
احملاوالت في تعديل موازين القوى في مصر.
وال شك أن املساعي األمريكية إلضعاف نفوذ
اإلس�لام �ي�ين ووض ��ع ال�ع�ق�ب��ات أم ��ام استعادة
الهوية اإلسالمية لدول الربيع العربي لن تقف
عند حد معني والسيما أن واشنطن قد طالبت
القاهرة وخالل الزيارة التي قام بها رئيس جلنة
العالقات اخلارجية بالكوجنرس األمريكي جون
كيري ،طالبت املجلس األعلى بضرورة انتزاع
ضمانات من جانب اإلسالميني حول احلفاظ
على املصالح األمريكية وعدم املساس مبعاهدة
السالم املصرية اإلسرائيلية قبل أن تعلن دعمها
للخيار الدميقراطي في مصر.
قلق متصاعد
غير أن د .طارق فهمي أستاذ العالقات الدولية
بكلية االق �ت �ص��اد وال �ع �ل��وم السياسية جامعة
القاهرة يرى أن واشنطن قلقة جدًا من الصعود
اإلس�لام��ي ال ��ذي عكسته ن�ت��ائ��ج االنتخابات
البرملانية في كل من مصر وتونس واملغرب؛ لذا
فقد سعت بكل السبل ل��وأد هذه الصحوة في
مهدها فلما عجزت فقدت سعت لفتح نوافذ
احل��وار مع اإلسالميني للتعرف على وجهات
نظرهم.
ول�ف��ت إل��ى أن اإلس�لام�ي�ين سيتعاملون بنهج
براجماتي مع املخاوف األمريكية ،فبقدر ما
ستقدم واشنطن لإلسالميني بقدر ما ستحصل
خصوصا أنها تدرك أن زمن
على شيء مقابل
ً
تبعية مصر التامة للواليات املتحدة األمريكية
في زمن مبارك قد ولى ولن يعود.
وأش � ��ار إل ��ى أن م �ط��ال �ب��ة ال��ق��وى اإلسالمية
بإدخال تعديالت على معاهدة السالم املصرية
اإلسرائيلية ن��وع م��ن النضج السياسي ،فقد
أب��دوا التزا ًما باملعاهدة دون البنود املجحفة
بحقوق مصر في السيادة على سيناء وهو ما
يعد نص ًرا إستراتيج ًيا لهذه القوى في حالة
حتققه والسيما أن هذا األمر لم يطرحه نظام
مبارك من بعيد أو قريب طوال العقود الثالثة
املاضية.

ورج� � ��ح أن ت �س �ع��ى واش� �ن� �ط ��ن خل��ط��ب ود
اإلسالميني عبر احتوائه ومنعهم م��ن جتاوز
اخل�ط��وط احل �م��راء والس�ي�م��ا أن ال��دخ��ول في
صدام معهم حال ًيا ال يخدم املصالح األمريكية
ف��ي ظ��ل االض��ط��راب��ات ال�س�ي��اس�ي��ة واألمنية
التي تعاني منها املنطقة التي جتعل واشنطن
بحاجة حلليف قوى في املنطقة للقيام بأدوار ال
يستطيع غير اإلسالميني الوفاء بها حال ًيا.
تابع ذليل
ول �ع��ل األح�� ��داث ال �س��اب �ق��ة وح��ال��ة االحتقان
الشديد التي تسود جنبات بلدان الربيع العربي
واحلملة على اإلسالميني من جانب التيارات
العلمانية والليبرالية وحلفائها من األمريكيني
والعسكر ،تكشف ع��ن تصاعد م�خ��اوف هذه
القوى من امل��د اإلس�لام��ي وم��ن إمكانية إنقاذ
م���واد ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام �ي��ة واس �ت �ع��ادة األمة
لهويتها وهي الهوية التي ستمنع حتول بلدان
املنطقة لتابع ذليل لواشنطن كما كان معموالً به
طوال العقود السابقة ،ناهيك عن أن استعادة
الهوية اإلسالمية لألمة ستعلن تسديد رصاصة
الرحمة على الفكر الليبرالي والعلماني الذي
ت�ص��اع��د ن �ف��وذه خ�ل�ال ال �ع �ق��ود امل��اض �ي��ة عبر
اخ�ت��راق مؤسسات ب�ل��دان املنطقة ،وه��و نفوذ
مرشح للتراجع واألف��ول في ظل تعاطي األمة

> اإلسالميون قادرون
على احتواء احلملة
ضدهم وتوحيد
صفوفهم يوفر لهم
الفرصة ملواجهة
األجندة الغربية

اإليجابي مع اإلسالميني الذين ميتلكون
وحدهم حال ًيا املشاريع والقدرات القادرة على
إنقاذ سفينة األمة من الغرق.
تنازالت مؤملة
وتدرك القوى العلمانية والليبرالية ومن ورائهم
األم��ري �ك �ي�ين أن ت �ص��اع��د ن �ف��وذ اإلسالميني
سيحد بالطبع من النفوذ األمريكي ومن سطوة
األم��ري�ك��ان على م�ص��ادر ال �ث��روة العربية وفي
مقدمتها النفط؛ ل��ذا تسعى واشنطن جاهدة
وعبر حلفائها للضغط على اإلسالميني لعلها
تستطيع انتزاع تنازالت منهم غير أن هذا الطرح
ال يحظى بقبول من املرجعيات اإلسالمية في
مصر وحتى من قبل األحزاب اإلسالمية التي
قبلت بقواعد اللعبة وفق املنظور األمريكي ولن
تقبل بهذه الطروح بحسب د .نصر عبدالسالم
رئيس حزب البناء والتنمية ال��ذراع السياسية
للجماعة اإلسالمية في مصر ال��ذي ي��رى أن
استعادة الهوية اإلسالمية للبلدان العربية قد
حتولت لهدف محوري للقوى اإلسالمية ومن
ثم فإن هذه القوى لن تقبل بأي مساس بثوابتها
ولن ترضخ للضغوط األمريكية وستعمل على
إيجاد عالقات متوازنة مع القوى العظمى في
العالم.
واستغرب بشدة احلملة التي تدبرها واشنطن
وحلفاؤها ضد الشريعة اإلسالمية معتب ًرا أن
مخاوفهم م��ن انهيار مشروعهم ف��ي املنطقة
ونفض األمة لغبار التبعية هو ما يؤجج مخاوفهم
من الشريعة التي تشكل وحدها السبيل األهم
إلن�ق��اذ األم��ة م��ن امل��أزق الشديد ال��ذي تعاني
منه منذ عقود سلمت خاللها هويتها لتيارات
مشبوهة وقوى عاملية ال تسعى إال للحفاظ على
مصالح القوى املرتبطة بها.

ال مانع من« :االنتخابات» ،و«مراقبة البرملان للحاكم» ،و«قيام مؤسسات الدولة على مبدأ الشورى»

علي عبدالعال

في توضيح منه ملوقف (ال��دع��وة السلفية) من (الدميقراطية) بوصفها
نظرية حاكمة للعملية السياسية ف��ي م�ص��ر ،والسيما ف��ي ظ��ل الهجوم
اإلعالمي ال��ذي يلقاه السلفيون من وقت آلخر بشأنها ،قال الشيخ ياسر
برهامي -عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية :-إن «الدميقراطية التي َق ِبلنا
آلياتها هي كما صرح به برنامج احلزب (يقصد النور) منضبطة بضوابط
الشريعة» ،وأضاف« :نعني أننا ال نقبل أن يكون احلكم لغير الله».
وفي ج��واب لبرهامي على أسئلة تلقاها موقع
«ص� ��وت ال �س �ل��ف» ال� ��ذي ي �ش��رف ع �ل �ي��ه ،شرع
الشيخ يوضح املقصود من قبولهم بـ «آليات»
الدميقراطية ،قائال :نقبل مسألة «االنتخابات»
على ما فيها من بعض املخالفات إال أنها أقل
مفسدة من ترك املجال للعلمانيني والليبراليني،
ونقبل« :مراقبة البرملان للحاكم ،وإمكانية عزله
ومنع اس�ت�ب��داده» ،ونقبل «قيام املؤسسات في
الدولة على مبدأ الشورى الذي يتم من خالل

االنتخاب».
أم��ا م��ا ل��م يقبله السلفيون ،فهو -كما يوضح
الشيخ ياسر« -الفكرة الفلسفية للدميقراطية
في أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية»،
وما في الدميقراطية من كفر «في أصل فكرتها»؛
وذلك العتقادهم اجلازم بأن «احلكم لله».
وف�ي�م��ا يستند إل �ي��ه ال�س�ل�ف�ي��ون م��ن الشريعة
اإلسالمية في موقفهم من الدميقراطية ،يوضح
الشيخ برهامي للمعترضني عليهم أن« :النظم

البشرية» ميكن أن ننتفع مبا يوافق الشرع منها.
مستدال بالنظم اإلدارية التي كانت عند الفرس
مثل «ال��دي��وان» قد عمل بها عمر بن اخلطاب
] لتنظيم مصالح املسلمني.
كما يضرب مثال مبا كان من «تنازالت» من نحو
ما فعله النبي  -صلى الله عليه وسلم -في صلح
احلديبية ،حني قبل محو «بسم الله الرحمن
الرحيم» وتغييرها إلى «باسمك اللهم» ،وأيضا
«محمد رسول الله» إلى «محمد بن عبدالله»؛
استجابة ملا اشترطه مشركو قريش مع كونه
قالها بلسانه« :إني رسول الله وإن كذبتموني».
وك��ذل��ك ق�ب��ول��ه أن ي��رد َم��ن ج ��اءه مسل ًما إلى
امل �ش��رك�ين ،ي �ق��ول ال�ش�ي��خ ي��اس��ر« :ك��ان��ت هذه
املفسدة مغمورة إلى جنب املصلحة» ،ودليل ذلك
قول النبي [َ « :وا ّلَذِ ي نَف ِْسي ِب َيدِ ِه ال يَ ْس َألُونِي
َّ
خط ًة يُ َع ِ ّظ ُمو َن فِ ي َها ُح ُر َم ِ
ات اللَّهِ إِال أَ ْع َطيْتُ ُه ْم
اها» (رواه البخاري).
ِإ ّيَ َ
فيؤكد ب��ذل��ك ب��ره��ام��ي على أن امل��وق��ف الذي
ات��خ��ذه ال�س�ل�ف�ي��ون جت ��اه «ال��دمي �ق��راط �ي��ة» لم
يخالف العقيدة ال في مسألة احلكم ،وال في
مسألة ال��والء وال �ب��راء .ثم يخاطب املعترضني
عليه من بعض شيوخ السلفية ،ممن يرفضون
الدميقراطية جملة وتفصيال ،قائال :ال حتاكمونا
إلى مصطلحات القوم التي وضعوها ،ونحن قد
فصلنا فيما قبلناه وما احتملناه ألجل مصلحة
أعظم ،وما رددناه من فكرتها الفلسفية.
فاملصطلحات البشرية يُقبل فيها مثل هذا
التقسيم (يشير إلى تقسيم ثالثي وضعه شيخ
اإلس�لام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ملصطلح
قطاعا كبي ًرا إلى السنة النبوية)
«الفناء» ليجذبا
ً
حتى لو طالب أهله بأن نقبله كما هو ،فنقول :ال
يلزمنا أن نأخذه كله ،أو نرفضه كله ،بل نأخذ
منه ما يوافق الشرع وما يحتمله ،ونرد ما خالف
الشرع.
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الشيخ ياسر برهامي :الديمقراطية
التي قبلنا آلياتها منضبطة بالشرع
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الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور لـ«الفرقان» عشية إعالن
النتائج النهائية للمرحلة الثانية لالنتخابات الـمصرية:

الـمؤشرات تؤكد حصول حزب النور
على نسبة عالية تفوق الـمرحلة األولى بكثير
حوار :وائل رمضان
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شكرا للدعاية املجانية!
أيتها الصحف الصفراء
ً
ظ��ن ك�ث�ي��ر م��ن اإلع�لام �ي�ين امل �ص��ري�ين امل �ع��روف�ين ب�ت�ح�ي��زه��م اجل �ل��ي ضد
اإلسالميني عامة والسلفيني خاصة أنهم يستطيعون أن يجعلوا الناس
يكرهون اإلسالميني ع��ن طريق املصائد والكمائن التي ينصبونها لهم
في برامجهم ،وأنهم ق��ادرون على صد الناس عنهم من خ�لال حمالتهم
دائما مبا ال تشتهيه سفنهم.
اإلعالمية املسعورة ولكن تأتي الرياح لهم ً
عاما دخلت
فقد نقلت قناة احلكمة أن سيدة عجوزا جت��اوزت الثمانني ً
عمن تنتخبه ،فقال لها :إنه ال يستطيع أن يقول
اللجنة لتسأل القاضي ّ
لها ذلك ،فقالت له السيدة :أريد أن أنتخب الناس التي ستمنع املايوهات!!!
وه��ذا إبراهيم عيسى رئيس قناة التحرير يخرج في برنامجه وينصح
اإلعالميني بعدم االغترار ،وأنهم لن يؤثروا في الشارع املصري وقال لهم:
لقد هاجمت السلفيني أربعة أشهر ولم يؤثر فيهم ذلك!!!.
وهذه املستشارة نهى الزيني مع وائل اإلبراشي في برنامج احلقيقة على
قناة درمي تقول( :ليه كل الهجوم علي الشيخ عبداملنعم الشحات؟! هو
حر يقول رأيه في أدب محفوظ  -دي حرية ،وكمان هو مثقف جد ًا وأنا عن
نفسي بالرغم أني معترضة على رأيه في جنيب محفوظ لكن أنا معجبة
به وبأسلوبه وبدفاعه عن رأيه وثباته عليه).
وال ش��ك أن ه��ذه ال �ض��رب��ات امل��وج�ع��ة ك�م��ا ي �ق��ول ضيفنا ال��دك �ت��ور عماد
وإصرارا ،وكما يقول املثل املصري« :الضربة
عبدالغفور تزيد الشباب قوة
ً
التي ال متيتك تقويك».
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> في بداية حديثنا معه طلبنا منه تفاصيل
أكثر حول حقيقة هذه النتائج فقال:
< بفضل ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ى ه��ذه املؤشرات
حقيقية إل��ى ح� ٍ�د كبير وتعطينا مؤشرا على أن
نتائج احل��زب في هذه املرحلة ستكون أعلى من
املرحلة األول��ى بدرجة عالية ج �دًا ،فعلي سبيل
امل �ث��ال ف��ي ال �س��وي��س ت�ق��دم�ن��ا ب �ف��ارق كبير جدًا
جتاوز  ،٪50حيث وصل عدد أصوات حزب النور
 126.000مقابل  56.000للحرية والعدالة ،وفي
محافظة البحيرة تؤكد املؤشرات أننا في املرتبة

األولى ً
أيضا ،وقد حصل مرشح حزب النور على
املقعد ال �ف��ردي ع�م��ال على ( ) 134000مقابل
( ،)90666وفي مقعد الفئات حصل مرشح النور
على ( )124748مقابل ( )81269ملرشح احلرية
والعدالة ،وف��ي بني سويف نكاد نكون متساوين
بالتمام مع احلرية والعدالةً ،
أيضا في محافظة
اإلسماعيلية سواء بسواء مع احلرية والعدالة ،وفي
الشرقية نحن في املرتبة الثانية ،وفي إحدى دوائر
اجليزة بفضل الله متقدمون بنسبة  ٪45مقابل
 ٪25للحرية والعدالة ،وفي دائرة أخرى بالتساوي

معهم ،وف��ي سوهاج لم تتضح بعد ولكنها تسير
بطريقة ممتازة ،وعمو ًما ففي األماكن التي يتقدم
علينا فيها احلرية والعدالة الفارق ليس كبيرا،
وكذلك أسوان فنحن على قدم وساق معهم.
وب�ف�ض��ل ال �ل��ه ق��د أدي �ن��ا ف��ي ه ��ذه اجل��ول��ة أداء
ممتازا وال�ف��ارق سيكون أق��رب بكثير بيننا وبني
احلرية والعدالة مما ح��دث في املرحلة األولى
لالنتخابات.
> هل معنى ذلك أنكم تالفيتم األخطاء التي
وقعتم فيها في املرحلة األولى؟
< بفضل الله سبحانه وتعالى تالفينا كثيرا من
األخ�ط��اء التي ارتكبت في املرحلة األول��ى ،وأنا
أظن أننا قدمنا أداء إلى ٍ
حد كبير ممتازا جدًا،
وغدًا ستتضح األمور بصورة أكبر للناس جمي ًعا،
وكذلك أنا مستبشر باملرحلة الثالثة ً
أيضا ،وبرغم
أن هناك تيا ًرا أراد أن يبرز احلدث على أنه إجناز
كبير  -وهو كذلك بالفعل  -ولكني بينت لإلخوة أن
هذا ليس طموحنا ونستطيع فعل أكثر من ذلك،
ونحن بفضل الله نتنافس مع أنفسنا وه��ذه هي
طبيعة املسلم دائ ًما همته عالية وأمله كبير في
نصر الله عز وجل.
> ما تفسيركم لـما حدث للمقاعد الفردية
في الـمرحلة األول��ى وسقوط بعض الرموز
كالشيخ عبدالـمنعم الشحات وغيره ،التي
أثرت على النسبة النهائية للحزب في تلك
الـمرحلة؟
< أخي يعلم الله سبحانه وتعالى أني ال أريد أن
أحزنك وأحزن إخواني ،فيعلم الله احلجم الهائل
للتزوير الذي حدث في إعادة الفردي في املرحلة
األولى ،وفي الوقت نفسه ال نريد أن نتكلم في هذه
القضايا ونلقي العبء على الناس أو الظروف،
ولكن احلقيقة أن هناك تزويرا هائ ً
ال ال تتخيله،
وكان من الصعب علينا حتمله.

يعلم اهلل الحجم الهائل
للتزوير الذي حدث في
إعادة في المرحلة
األولى ومع ذلك النريدأن
نتكلم في هذه القضايا
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> ه � � � ��ل مت رص� � � � � ��د ه� � ��ذه
الـمخالفات وإثباتها؟
< أحب أن أؤكد لك أنه ليس من مصلحتنا فضح
العملية االنتخابية برمتها والسعي لسقوطها،
ونحمد الله على أننا حصلنا على هذه النسبة،
وقد نبهنا املسؤولني على أن هذا األمر خطأ ،ولم
يكن لدينا رغبة لتوجيه حديثنا لإلعالم حتى ال
حتدث مشكالت ،واألمور واضحة للعيان والكالم
أوضح من أن يقال ،فكيف تكون قد حصلت على
 ،%24ومنافسك  %36ثم جتد النسبة تتحول إلى
العكس متا ًما فيحصل هو على  36مقعدا وحتصل
أن��ت على  6مقاعد فقط ،وأقسم بالله العظيم
إننا في اإلع��ادة من املفترض أن نحقق أعلى من
ذلك بكثير ،والنسبة التي حصلنا عليها ال تعبر
بأي حال من األحوال عن احلقيقة حيث كان من
املفترض أن نحصل على  18مقعدا في اإلعادة
واملنافس يأخذ  ،24ولقد ُظلمنا في أكثر من 12
مقعدا في اإلعادة ُظلما ب ِّينا ب ِّينا؛ حيث كان أداؤنا
في اإلعادة أفضل بكثير من االنتخابات األصلية.
> هل كان للحملة اإلعالمية التي هاجمت
السلفيني بضراوة أثر على هذه النتائج؟
< ال شك أننا تعرضنا لهجوم إعالمي ال يتحمله
بشر ،هم لم يفتروا عن مهاجمتنا ليل نهار ،ومع
ذلك نؤكد على شبابنا أال يركنوا إلى هذا األمر
وأال تؤثر فيهم هذه احلمالت املسعورة وعليهم أن
يعملوا والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقنا ،كما
أننا على قناعة أنه ليس من مصلحتنا أن نكون
األوائل في هذه االنتخابات.

وف� � � � ��ي مصر
يقولون في املثل:
«الضربة التي ال متيتك
ت��ق��وي��ك)» ،ف �ك��ل ال��ض��رب الذي
سيضربونه لنا سيقوينا ب��إذن الله ،لذلك عليهم
أن يفهموا ذلك أنه كلما زادوا من هجومهم زاد
إص��رارن��ا وازددن ��ا ق��وة وازدادت قاعدتنا وازداد
إص��رار شبابنا ،فلن نستسلم أب�دًا للمؤامرة ولن
نستسلم أبدًا لألوضاع اخلاطئة.
> سؤال قد ُيحزن الكثيرين ويسبب لهم أملا
وتعتصر له قلوبهم ،وه��و تصريحات بعض
الـمشايخ وموقفهم من احلزب ،والتي عدها
بعضهم تخذيال للحزب وأع �ط��ت الفرصة
للحزب الـمنافس أن يستفيد منها بصورة أو
بأخرى؟
< أخي احلبيب هناك أشياء ال نريد التحدث عنها
وهي كما قلت تسبب أملًا وحز ًنا كبي ًرا ،ولكني أقول:
ما الذي أغضب إخوة يوسف من يوسف؟ ال شك
أن هذا موجود في أماكن كثيرة ،وال شك ً
أيضا
أننا نتحمل عب ًئا كبي ًرا ونحارب على جبهات كثيرة،
كما أننا ال ندري ما الذي أغضب إخواننا منا ،وقد
حاولنا أن مند لهم يد العون ،نحن نصلهم وهم
يقطعوننا ،ونهادنهم وه��م يعادوننا ،ومل��اذا حزب

النور بالذات وهناك أح��زاب سلفية أخرى غيره
على الساحة؟ وال شك أن تسليط األض��واء على
احلزب دون غيره من األحزاب السلفية األخرى له
دور في ذلك ،ليس في الداخل فقط ولكن ً
أيضا
على املستوى العاملي فقد زارنا عدد من القناصل
والسفراء والصحافة العاملية والقنوات العاملية،
حتى النيوزويك والتاميز قالوا لنا إننا أحدثنا
ضجة ف��ي أمريكا فهم ال يتحدثون ع��ن احلرية
والعدالة بقدر حديثهم عن حزب النور.
> أود قبل أن أختم حديثي معكم أن أنقل
لكم رسائل احلب والـمودة من إخوانكم في
ال�ك��وي��ت ،وال�ك��ل هنا همه متابعة أخباركم
وي��دع��ون لكم ليل ن�ه��ار ،وه��م ُي�ع� ِّ�ول��ون على
الـمشروع السلفي الـمصري الذي بدأ يتبلور
في ح��زب ال�ن��ور ،وه��م ي��ؤك��دون أن الـمشروع
ال�س�ل�ف��ي ال�ع��ال�ـ�م��ي س�ي�ت��أث��ر ك �ث �ي� ً�را بنهضة
ال �ـ �م �ش��روع ال �س �ل �ف��ي ف ��ي م��ص��ر ،ويحملون
مشاعر جياشة يتمنون إيصالها لكم فماذا
تقولون لهم؟
< أخي والله أنا مقدر هذه املسؤولية وقلت ذلك
إلخ��وان��ي إن ع�ي��ون ال�ع��ال��م معلقة ب�ك��م وشغلهم
ال�ش��اغ��ل أن �ت��م ،وف��ي ال ��دول العربية واخلليجية
إخوانكم مشغولون بكم ،وق��د أرس��ل لي أحدهم
وه��و ال��دك�ت��ور /م��راد أب��وه�لال��ة رس��ال��ة تُعبر عن
ذل��ك ،وأن��ا أع��رف حجم العبء ال��ذي علينا ،وأنا
حني أتكلم فليس ورائي فقط  100000الذين هم
أعضاء حزب النور ولكن هناك ماليني يعقدون
اآلم��ال علينا ونسأل الله أن يلطف بنا ويجعلنا
أهال حلمل هذه املسؤولية.
وأنا أقول إلخواني هؤالء الذي متتلئ قلوبنا شو ًقا
ومحبة لهم :نحن جنود استخدمنا الله تبارك
وتعالى واستخلفنا في ه��ذا العمل ،ونحمد الله
على ذل��ك ون �ع��رف أن وراءن���ا دع��اء امل�لاي�ين من
إخواننا وأبناء أمتنا اإلسالمية ،ونحن لن نخذلكم
ونريد أن نطمئنكم أننا لن نتنازل أبدًا عن أصول
وثوابت منهجنا ،وأي شيء يبلغكم عنا أننا تخلينا
عن املنهج أو فرطنا في حق من حقوق الشريعة
فال تصدقوا ذلك ،فنحن ما خلقنا إال لهذا العمل
وليس لنا هدف وال همة إال هذا األمر ،وقد بذلنا
ف��ي سبيله ال�غ��ال��ي والنفيس وت��رك�ن��ا ف��ي سبيله
الدنيا ،وندعو الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا وال
يستبدلنا وأن نكون عند حسن ظنكم وال تنسونا
من صالح دعائكم.
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باقر :من الطبيعي أن يغلب الثورات العربية
الطابع الديني ويجب أال نستغرب ذلك
كتب :احملرر احمللي
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حذر النائب والوزير األسبق عضو اللجنة االستشارية االقتصادية
أحمد باقر من عواقب الهدر املالي للزيادات والكوادر واالمتيازات
املالية التي تطالب بها النقابات واجلهات بني احلني واآلخر ،مشيرا
إلى أن الدولة ستواجه عجزا ماليا في ميزانية  2020بسبب تضخم
بندي الرواتب والدعم إضافة إلى الزيادات السنوية احملددة بـ7.5
إلى  10في املئة ،حسب الدراسات التي قدمها كل من البنك الدولي
وتوني بلير وماكنزي.
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> بوصفك مراقب ًا سياسي ًا ووزير ونائب
سابق ًا كيف تقيم الساحة السياسية،
وم � ��ا ت� �ش� �ه ��ده ال� �ع�ل�اق ��ة احل ��ال� �ي ��ة بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية؟
< الوضع في الكويت سيئ جدا ألمور عدة،
منها ال�ت��رك�ي�ب��ة التشكيلية ملجلسي األمة
وال� ��وزراء ،فاحلكومة غير ق ��ادرة على حل
قضية مهمة ج��دا ،أال وهي قضية الكوادر
وال� ��زي� ��ادات ،ت �ل��ك ال �ق �ض �ي��ة ال �ت��ي تعصف
وت �ض��رب ب�ق��وة خ�ط��ة التنمية ال�ت��ي صادق
عليها مجلس األمة بقانون ،وتضرب كذلك

الدراسات احمللية والعاملية التي أجريت من
أج��ل تنمية الكويت ،ومنها دراس��ات البنك
الدولي ،وتوني بلير ،وماكنزي ،وجلنة إصالح
املسار االقتصادي الكويتية.
ورغم كل هذه الدراسات فإن احلكومة غير
قادرة على حل هذه القضية ،فإذا نظرنا إلى
ميزانية الدولة التي تبلغ  19.5مليار دينار
فسنجد أن الرواتب تتكلف  10مليارات منها،
و 4.5مليارات مواد مدعومة ،إذاً ماذا تبقى
لتنمية الكويت واألمن ،والصحة ،واإلسكان،
والتعليم؟

وق��د ح��ذر سمو األم�ي��ر ف��ي افتتاح اللجنة
االس �ت �ش��اري��ة االق��ت��ص��ادي��ة ،ال �ت��ي أحظى
بعضويتها ،من املصروفات اجلارية ،مشددا
ع�ل��ى أن مستقبل األج��ي��ال ال �ق��ادم��ة غير
م��أم��ون ،ورغ ��م ك��ل ذل��ك ل��م ت�ق��م احلكومة
بإقناع املواطنني ومجلس األم��ة والنقابات
واإلعالم بأن الوضع الذي تسير عليه البالد
خطير جدا.
وإذا ع��دن��ا إل��ى ب�ن��د ال��روات��ب فسنجد أن
مجلس األم��ة أق��ره مببلغ  9مليارات و200
م�ل�ي��ون ،ول�ك��ن بعد ال��زي��ادات ال�ت��ي صرفت
للعسكريني ،والعاملني في النفط ،والطلبة،
واملتقاعدين واملعلمني أصبح بند الرواتب
يفوق العشرة مليارات ،وماذا فعلت احلكومة
قبل تصريح وزير املالية مصطفى الشمالي
ب ��أن ال �ك��وي��ت ستضطر إل ��ى خ �ف��ض قيمة
الدينار ،وأن الرواتب أصبحت تستهلك 80
في املئة من النفط؟ هل طلبت عقد جلسات
خ��اص��ة ف ��ي م �ج �ل��س األم�� ��ة؟ ه ��ل شرحت
ب��ال�ص��ور وامل�س�ت�ن��دات واألرق� ��ام ،م��ن خالل
اإلع�ل�ام ،للمواطنني حجم ال�ك��ارث��ة املقبلة

السعر فماذا نفعل؟ من أين نأتي بوظائف
ألجيالنا القادمة ،علما أن احلكومة مطالبة
ه��ذا ال�ع��ام  2012-2011بتوفير 20.500
فرصة عمل ،وفي عام  2025مطلوب توفير
 55ألف فرصة ،وفي سنة  2029مطلوب 74
الفا ،ومن اآلن حتى  2029ستكون قوة العمل
في الكويت مليون كويتي.
لذلك يجب على احلكومة توفير فرص عمل
للكويتيني في القطاعني العام واخلاص؛ ألن
التعليم العام به  500ألف طالب من الصف
األول االب �ت��دائ��ي ح�ت��ى ال�س�ن��ة ال��راب �ع��ة في
اجلامعة ،كل هذا العدد يحتاج إلى وظيفة
وأغلبهم سيفضل العمل احلكومي ،كبقية
الكويتيني؛ لعدة أسباب :رواتب أعلى وكوادر،
زيادات تطالب بها النقابات ومجلس األمة،
إج��ازات سنوية أكثر ،عدم وج��ود محاسبة،
ودوام أخف.
وإذا حدث ذلك فإن الرواتب ستصل بعد 10
سنوات إلى  20مليار دينار ،على األقل ،وهذا
يعود إل��ى ع��دم وج��ود أغلبية للحكومة في
البرملان ،وأغلبيتها تظهر في االستجوابات
فقط ،أما القوانني فإنها تفرض عليها فرضا
مثل الزيادات والكوادر ،ومن وجهة نظري إذا
لم جتد احلكومة األغلبية التي تضمن لها
مترير ال�ق��وان�ين وامل�ش��اري��ع التي تصب في
مصلحة البلد ،فعليها أن تستقيل ،ويعاد
تشكيلها ب��وزراء يحظون بأغلبية كبيرة في
املجلس.
ك��ل ه��ذه امل�ش�ك�لات ال�ت��ي ت��واج��ه احلكومة
واملطالبات املتكررة بزيادة الرواتب لن تنتهي،
بل إنها تدور في دائرة مغلقة ،فكل مواطن
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عليها الكويت؟
وإذا نظرنا كذلك إلى أداء احلكومة بالنسبة
إلى موضوع اإليداعات املليونية ،فإننا سنرى
أن أداءها «متواضع» ،وكأنها متفرجة ،فربع
أعضاء مجلس األمة محالة حساباتهم إلى
النيابة العامة لشبهات مالية تتعلق بغسل
األم��وال ،وأري��د هنا ال��رد على وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس األمة وزير النفط د .محمد
البصيري ،ال��ذي ص��رح ب��أن ه��ذه الشبهات
تتعلق بغسل األم��وال ال بالرشاوى؛ ألن��ه لو
قرأ املادة األولى من قانون  35لسنة 2002
ب�ش��أن غسل األم� ��وال ،ل��وج��د أن الرشاوى
وال�ك�س��ب غير امل �ش��روع متضمنة ف��ي هذا
القانون ،فكيف يقول إنها ليست رشاوى؟!
وبسبب تغطية احلكومة ال يعرف أحد من هم
هؤالء النواب ،وكم تبلغ أحجام أموالهم ،وهل
نقدا أم شيكات ،وما امل��دة التي مت خاللها
إيداع األموال ،وما اإلجراءات التي يجب أن
تقوم بها احلكومة والنيابة والداخلية؟ مع
العلم أن السلطات التنفيذية واجبها أن تقف
حائال ب�ين اجل��رمي��ة ووق��وع�ه��ا ،ال أن تقف
متفرجة على ما يحدث قائلة« :إن األمر بيد
النيابة».
وفض ً
ال عن ذلك أعتقد أن من حق الشعب
الكويتي أن يعلم هذه التفاصيل؛ ألن احملاسبة
والرقابة الشعبية مهمة ج��دا ،وم��ن اخلطأ
االقتصار على االجراءات القضائية التي لن
نتوصل من خاللها إل��ى ش��يء بسبب نقص
التشريعات أو ضعف اإلجراءات.
وإذا قمنا ب��إج��راء عملية حسابية بسيطة
ب��أن جمعنا قيمة ب�ن��دي ال��روات��ب والدعم
وضربناها في عامل زيادة سنوي مقداره 7
في املئة ،وهو أقل معدل فقد يصل إلى 11
في املئة بالسنة ،حسب دراسة البنك الدولي،
لوجدنا أن هذين البندين فقط سيصالن إلى
 53مليار دينار و 350مليونا عام  ،2029أي
بعد  17عاما من اآلن.
وم��ن أج��ل تغطية هذين البندين ف��إن سعر
برميل النفط من املفترض أن يصل إلى 220
أو  230دوالرا للبرميل ،وإذا لم يصل إلى هذا

إن من حق الشعب
الكويتي أن يعلم تفاصيل
مسألة اإليداعات؛
ألن احملاسبة والرقابة
الشعبية مهمة جد ًا

يطالب بزيادة ،وعلى سبيل املثال :أين ذهبت
األلف دينار لكل مواطن وإسقاط ألفي دينار
عن الكهرباء وزي��ادات اجلامعة والتطبيقي،
وغيرها الكثير؟! وما أن تطالب جهة بزيادة
حتى تتبعها جهات أخرى ،مثل سقوط قطع
الدومينو املتوالية ،كل ذلك وما زال املواطن
يطالب بالزيادة.
ل ��ذا ي�ج��ب ع�ل��ى احل �ك��وم��ة ت �ق��دمي اخلطط
وال ��دراس ��ات الكفيلة ب�ك�س��ب ود الشعب،
فاحلكومة ومجلس األمة هما اللذان يقودان
ال �ش��ارع نحو األف �ض��ل ،ال العكس ،وحسب
اإلح �ص��ائ �ي��ات ال��رس�م�ي��ة ل��و اس�ت�م��ر إنتاج
الكويت من النفط مبعدل  3ماليني برميل
يوميا بسعر  100دوالر للبرميل ،فإن الدولة
ستدخل مرحلة العجز في ميزانية -2020
 ،2021وه��ذا يرجع إلى تنامي املصروفات
بنسبة  7في املئة في السنة على األقل كما
ذك��رن��ا ،كما ل��م حتقق ال �ك��وادر ال�ع��ادل��ة بني
املواطنني ،فهناك جهات تضاعفت رواتبها
وف�ئ��ات ل��م ت��زد إال اليسير؛ مم��ا خلق جوا
من عدم الرضا واالرتياح ولألسف لم تربط
الزيادات مبستويات التضخم.
هذا بالنسبة إلى دور احلكومة ،أما إذا انتقلنا
إلى دور مجلس األمة فإننا سنجد أنه يتحمل
جزءا كبيرا من الوضع السيئ الذي تعيشه
الدولة ،فرغم أن بعض النواب أيد تصريح
وزي��ر النفط ب��أن أق��ل من  85أو  90دوالرا
لسعر برميل النفط ،واحتمالية خفض قيمة
الدينار ،ف��إن مجلس األم��ة هو السبب في
الوصول إلى العجز احملتمل وخفض القيمة،
فكلما قدم طلب بزيادة الرواتب أو عمل كادر
لبعض الفئات فزع له أغلبية أعضاء مجلس
األمة.
وإن كانت فزعتهم من أج��ل العيش الكرمي
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن ،وأن ي �ع �ي��ش امل� ��واط� ��ن في
«بحبوحة» ،لكن ليس بهذه الطريقة ،وهذه
الزيادات املرتفعة ،فمعدل التضخم  5أو 7
في املئة فكيف أرفع حجم الرواتب إلى 70
أو  80في املئة كما حدث؟! وكذلك يجب أن
نستخدم هذه الزيادات بوصفها أداة جذب
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للتخصصات ال �ن��ادرة وال �ط��اردة كتخصص
الفيزياء والكيمياء ،وف��ي ج��ذب الكويتيني
للعمل ف��ي مهن مثل التمريض ،وف��ي رفع
روات ��ب م��ن يعمل أك�ث��ر ،فكيف ن�س��اوي بني
من يعمل حصة أو حصتني في األسبوع ومن
يعمل  12و 14حصة؟!
> هل ما تعانيه الكويت من حالة عدم
اس�ت�ق��رار ل��ه عالقة ب��ال�ص��راع الداخلي
لألسرة احلاكمة؟
< ال شك في ذلك ،فهناك خالفات كثيرة في
أسرة احلكم ،ولكنها ليست السبب الرئيس
فيما تعانيه الكويت من عدم استقرار.
> خ�ل�اف امل ��واق ��ف ب�ي�ن ن� ��واب التجمع
السلفي واضح للعيان ،فالعمير يصنف
ع �ل��ى أن� ��ه ح �ك��وم��ي ،ب �ي �ن �م��ا السلطان
مصنف من املعارضة ،فهل هذا اخلالف
ي�ع�ك��س خ�ل�اف��ات داخ� ��ل ب �ي��ت التجمع
السلفي؟
< ن�ع��م ،ه�ن��اك خ�لاف ب�ين األخ علي واألخ
خالد ،ولكل نائب منهما فريق يؤيده في رأيه،
ولكن هذا اخلالف في وجهات النظر ال أكثر،
وهناك محاوالت جادة لتقريب وجهات النظر
فيما بينهما ،وأرجو في القريب العاجل أن
يزال هذا اخل�لاف ،وأود أن أشير إلى أننا
في التجمع ليس لدينا إجبار أو الزام فنحن
جتمع ال حزب.
> ملاذا تأخر إعالن األمني العام للتجمع
السلفي والهيئة اإلدارية حتى اآلن؟
< بسبب هذه اخلالفات سابقة الذكر.
> يالحظ توافق مواقف النائب محمد
امل�ط�ي��ر م��ع م��واق��ف ال�ت�ج�م��ع ،ف�ه��ل هو
محسوب عليكم أو قريب منكم؟
< النائب املطير قريب منا جدا ،وهو محبوب
وله مواقف جريئة وطيبة جدا ،وهناك الكثير
من النواب آراؤهم قريبة منا.
> اس �ت �خ��دم��ت ال �ف �ت��اوى ال��دي �ن �ي��ة في
ق��ض��اي��ا س �ي��اس �ي��ة ل �ت �ح��دي��د م��واق��ف
ن��واب �ك��م ،ول �ك��ن ن��رى ان�ق�لاب��ا ع�ل��ى تلك
ال� �ف� �ت ��اوى ،ف �م��ا األس � �ب� ��اب؟ وه� ��ل هذه

مبا أن الدين مكون
أساسي فمن الطبيعي
أن يكون مصدرا
رئيس ًا للتشريع
الفتاوى ملزمة للنواب؟
< حمل الدستور مجلس األمة أمانة األخذ
بأحكام الشريعة ،ولكن هناك بعض اإلخوة
يفتون في القضايا السياسية دون إملام بكل
جوانبها ،وه��ذا ش��يء م��ؤس��ف ،وأن��ا أنصح
باإلحاطة بكل جوانب املوضوع قبل اإلفتاء؛
ولذلك جند أن الفتوى قد تختلف من شيخ
آلخر على حسب اطالعه وإملامه مبوضوع
الفتوى ،فقد سألت أحد املشايخ حول جواز
االعتصامات فقال لي :االعتصامات حرام،
وعندما قلت له :إن كان العمال ،مثال ،الذين
يعملون في مصنع قد تضررت صحتهم من
هذا العمل ،بسبب غاز سام فاضطروا إلى
التوقف لرفع األمر إلى السلطات لتحسني
األوض��اع فهل يجوز؟ ق��ال :نعم ،فقلت هذا
ه��و املقصود م��ن بعض االع�ت�ص��ام��ات ،أما
اعتصامات األطباء مثال وتعريض املريض
للموت فهذا حرام ،وعليه يجب على املفتي
أن ي�ك��ون دقيقا وأن يحيط ب��امل��وض��وع من
كل جوانبه ،وأن يستعني باملختصني في كل
جانب.
> يغلب ال �ط��اب��ع ال��دي �ن��ي ع�ل��ى الربيع
ال �ع��رب��ي ول �ي��س ب �ع �ي��دا ع��ن ه ��ذا غلبة
ال�ص�ب�غ��ة ال��دي �ن �ي��ة ع �ل��ى امل �ع��ارض��ة في
الكويت اليوم ،فهل ميكن وصف الفترة
احلالية بالصحوة الدينية الثانية؟
< ليست صحوة دينية ،ولكن أحب أن أوجه
كالمي هنا لإلخوة الليبراليني والعلمانيني-
أن الدين مكون أساسي من مكونات األمة
وهو متجذر بها حتى األعماق ،وال تعتقدوا
أنكم تستطيعون الغاءه ،فكل الثورات العربية

كان للدين دور رئيس في جناحها ،ففي مصر
كانت الكنيسة تقف إلى جانب املسجد في
هزمية االستعمار ،وكذلك في جميع الدول
العربية.
ومبا أن الدين مكون أساسي فمن الطبيعي
أن ي �ك��ون م �ص��درا رئيسيا للتشريع ،ومن
الطبيعي أن يغلب على ال �ث��ورات العربية
الطابع الديني؛ ولذلك يجب أال نستغرب
ذلك ،وال شك في أنه باإلمكان قيام نهضة
وط�ن�ي��ة علمية واق �ت �ص��ادي��ة دون اإلخالل
بقواعد الدين اإلسالمي وأحكامه.
> ه ��ل ه� �ن ��اك ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن ال��ت��ي��ارات
اإلس� �ل��ام � � �ي� � ��ة ف� � ��ي ال� � �ك � ��وي � ��ت خ�ل��ال
االنتخابات البرملانية ،وحت��دي��دا بني
احلركة الدستورية اإلسالمية والتجمع
السلفي؟
< لقد اتفقنا في مرة واختلفنا في أخرى،
ولكن االخ �ت�لاف ك��ان ح��ول بعض القضايا
املطروحة ،فجميعنا متفق في األساسيات
ولكننا نختلف في بعض األمور أحيانا ،مثل
القروض ،وكذلك حول اإلساءات التي تنشر
لبعض ال��رم��وز أح�ي��ان��ا ،ف�ه��ذه االختالفات
من طبيعة البشر ،ولكن األصعب هو إلغاء
اآلخ��ر ،كما يحدث اآلن في مصر ،فبعض
الفئات حتاول إلغاء الفئة األخرى وإقصاءها
من الدائرة االنتخابية وهذا ال يجوز.
> ه��ل س �ن��رى أح �م��د ب��اق��ر م��رش�ح��ا في
االنتخابات املقبلة؟
< ال ،ل��ن أت��رش��ح م��رة أخ��رى ف��أن��ا اكتفيت
مب ��ا خ �ض��ت م ��ن ان��ت��خ��اب��ات ،ف �ق��د دخلت
مجلس األمة ست مرات نائباً ومرة واحدة
ووزي��راً معيناً ،وقد قضيت حوالي  25سنة
ب�ين العمل احلكومي وال�ب��رمل��ان��ي ،وشاركت
في إق��رار العديد من القوانني ،منها قانون
الزكاة ،وجلب األموال املغصوبة من اخلارج،
وق��ان��ون ح�م��اي��ة األم � ��وال ال �ع��ام��ة ،وقانون
استقالل القضاء ،وقانون التأمني الصحي
على الوافدين ،والقانون الذي مينع استغالل
املرأة وغيرها الكثير ،واحلمد لله على ذلك.
> إذا ع��رض��ت ع�ل�ي��ك احل �ك��وم��ة اليوم

امليزان بني القبيضة واملقتحمني!
وليد إبراهيم األحمد()
بعيدا عن سيناريو املطب الدستوري للتشكيل احلكومي األخير وحل مجلس األمة الضائع
بني احلل وإعادة احلل ،فإن احلمالت االنتخابية للمرشحني من املجلس األخير لن تخرج
عن قضيتني.
املجموعة األولى املسماة باملعارضة ستضرب املرشحني املصنفني باالنبطاحيني لتركز
على فضيحة الرشاوى وماعرف بالقبيضة لتغني على هذا الوتر الفضيحة مقابل رقص
مجموعة القبيضة على استدعاء النيابة العامة لنواب املعارضة املقتحمني قاعة عبدالله
السالم ممن (قطوا) الشباب على صخر!
مقابل ذلك ستتفرغ املجموعة األخرى من املرشحني اجلدد لضرب الطرفني مستنكرة
أداء احلكومة واملجلس معا اللذين ضيعا البلد وألقيا باملواطنني في غيابات اجلب!
يا ناس (يا هو) ال تصدقوا دغدغة الغالبية و(فرفرتهم) على الدواوين ،فاملهم حتكيم
العقل ومعرفة الصالح من الطالح باتباع ميزان رب العباد بتأييد من انتهج شرع الله
سبحانه في منطلقاته قدر اإلمكان ومبخافته وطبق ذلك على أداءه.
ولعل مؤشرات ذلك تتضح من خالل سالمة طرح النواب ومنهجهم بعيدا عن املزايدة
ووض��ع االستجوابات املقدمة ط��وال حكومات الشيخ ناصر احملمد السبع في امليزان
ملعرفة مواقفهم مع تقييم ظاهرة اخلروج للشارع والتصريحات النيابية أو النابية ال فرق،
وتبادل الكلمات أو اللكمات ال فرق داخل وخارج املجلس التي البد أن تكون قد ولدت
قناعات لدى الناخبني عن البعض بعيدا عن شعارات املرشحني احلالية والضرب مع
استخدام (الركل) في حكومة ال وجود لها بل تعد في عداد األموات!
لنترك الدعايات االنتخابية وتقاذف املرشحني فيما بينهم ولننتظر ما ستسفر عنه األيام املقبلة
وسط حراك سياسي ال يتوقف وقضايا تظهر وتختفي فجأة في توقيت غير مناسب مثل
إضراب القانونيني الذي يغرد خارج السرب لعدم تفرغ أحد لهم وانشغال البلد في (ترقيع)
املطبات الدستورية ،ناهيك عن االستعدادات واجل��والت املكوكية التي يقوم بها املرشحون
وانشغالهم بأنفسهم رغم تصريحاتهم املجاملة للقانونيني املأخوذ خيرها هذه األيام!

على الطاير

رغم تعاطفنا وتأييدنا لقضايا البدون املنسية إال أننا كنا قد نصحناهم بأال يفكروا في
التجمهر األسبوع املاضي بسبب انشغال البلد وعدم وجود املتابع ،إال أن بعضهم قد
أصر على اخلروج إلى الشوارع فحدث ما حدث من مصادمات وقنابل مسيلة للدموع
في تيماء والصليبية واألحمدي!
أعيد وأكرر للبدون الكويتيني :استقروا في منازلكم فلن ينفعكم أحد هذه األيام حتى
ننتهي من (صيحة) االنتخابات وتعلن حكومة تصريف العاجل من األمور انصرافها!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!
waleed_yawatan@yahoo.com-twitter @waleedALAMAD
() كاتب كويتي
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أو مستقبال تولي حقيبة وزاري ��ة فهل
ستقبل؟
< ف��ي ال �ظ��روف احلالية ال أواف ��ق مطلقا،
فأنا أطالب بتعديل جذري في احلكومة ،فال
ميكن أن أشارك في حكومة تستنزف البلد
بهذه الطريقة السائدة اآلن.
> ك��ون��ك ع �ض��وا ف��ي م�ج�م��وع��ة  ،26ما
رؤيتك ملستقبل الكويت؟
< أرى أن مستقبل الكويت بعد توفيق الله
مرتبط ارتباطا وثيقا ب��أداء مجلس األمة
ومجلس ال��وزراء ،ولكنهما لألسف لم يكونا
على ق��در املسؤولية امللقاة على عاتقهما؛
لذلك البد من التعجيل بحل املجلسني ألن
تأخر احلل يوما بعد يوم ستكون كلفته عالية
على الكويت.
> مل��اذا اقتصر حت��رك املجموعة على
ال��ب��ي��ان��ات ال �ص �ح��اف �ي��ة ،وال ن� ��رى لها
حتركات أخرى على ارض الواقع؟
< بالعكس ،ك��ان لها حت��رك ول�ك��ن ل��م يكن
م�ك�ث�ف��ا ف �ق��د ال�ت�ق�ي�ن��ا س �م��و األم��ي��ر مرتني
واحل�ك��وم��ة م��رت�ين ،والتقينا أغ�ل��ب أعضاء
مجلس األمة وطرحنا عليهم رؤيتنا ،وأقمنا
الندوات واملقابالت التلفزيونية ،وشاركنا مع
بعض القوى في العديد من الندوات ،ولكن
هذا ليس كافيا والسيما أن لدينا الكثير من
املتخصصني في السياسة واالقتصاد.
أم��ا أه���داف امل�ج�م��وع��ة فتتمثل ف��ي وقف
االس��ت��ن��زاف وت�ن�م�ي��ة ال �ك��وي��ت ،ومحاربة
الفساد ،ونحن من البداية قلنا إننا لسنا
ح��زب��ا أو جت �م �ع��ا س �ي��اس �ي��ا ب ��ل مجموعة
ضغط ،ورغم اختالف التوجهات السياسية
واأليديولوجية داخ��ل املجموعة ،ليبرالي
وإسالمي وسني وشيعي ،فإننا اتفقنا على
أهداف معينة ملصلحة الكويت ،وهذا مثال
صغير ملا ميكن أن تكون عليه الكويت في
املستقبل ،ف��رغ��م اخ�ت�لاف التوجهات بها
فإنه باالمكان جمع الكويتيني على مصلحة
ال �ك��وي��ت ،ون �ح��ن عملنا ي �ق��وم ع�ل��ى تقدمي
النصيحة ملجلسي األمة وال��وزراء من أجل
النهوض مبستقبل األمة.

أوضاع تحت المجهر!
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مقاالت

استدرك عمرًا
قد أضعت أوله
بقلم :الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ()
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قبل أيام قالئل طوي سجله ،فهنيئ ًا ملن أحسن فيه واستقام ،وويل
ملن أساء وارتكب اإلجرام ،هلم نتساءل عن هذا العام :كيف قضيناه؟
ولنفتش ك�ت��اب أعمالنا كيف أمليناه· ف��إن ك��ان خ�ي��ر ًا حمدنا الله
وشكرناه ،وإن كان شر ًا تبنا إلى الله واستغفرناه·
قص من عمره ،وأنها
كم يرجو املرء متام شهره ،وهو يعلم أن ذلك َي ْن ُ
مراحل يقطعها من سفره ،وصفحات يطويها من دفتره ،وخطوات
ميشيها إلى قبره ،فهل يفرح بذلك إال من استعد للقدوم على ربه
بامتثال أمره·
أل��م ت��روا إل��ى ه��ذه الشمس كل ي��وم تطلع وت�غ��رب؛ ففي طلوعها ثم وق��ال أب��و بكر الصديق ] ف��ي خطبته:
غروبها إي��ذان بأن هذه الدنيا ليست ب��دار ق��رار ،وإمن��ا هي طلوع ثم “إنكم تغدون وتروحون إلى أجل غ ّيب عنكم
غروب·
عمله؛ فإن استطعتم أال ميضي هذا األجل
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ألم تروا إلى هذه األعوام تتجدد عاماً بعد
ع��ام؛ فأنتم ت��ودع��ون ع��ام�اً شهيداً عليكم
وت�س�ت�ق�ب�ل��ون ع��ام �اً ج��دي��داً م�ق�ب�ل ً
ا إليكم،
فبماذا ت��ودع��ون ال�ع��ام امل��اض��ي وتستقبلون
العام اجلديد؟!
فليقف ك��ل م�ن��ا م��ع نفسه م�ح��اس�ب�اً ماذا
أسلفت في عامي املاضي ،ف��إن ك��ان خيراً
ازداد وإن يكن غير ذلك أقلع وأناب؛ فإمنا
متحو السيئ َة احل�س�ن� ُة ،ق��ال [« :وأتبع
السيئة احلسنة متحها» ليحاسب كل منا
نفسه ع��ن ف��رائ��ض اإلس�ل�ام وأدائ �ه��ا ،عن
حقوق املخلوقني والتخلص منها ،عن أمواله
التي جمعها من أين وجاءت وكيف ينفقها؟
ح��اس�ب��وا أنفسكم ال �ي��وم فأنتم أق��در على
العالج منكم غداً؛ فإنكم ال تدرون ما يأتي
به الغد·
ح��اس�ب��وه��ا ف��ي خ �ت��ام ع��ام�ك��م وف ��ي جميع
() عضو هيئة كبار العلماء

أي��ام�ك��م؛ فإنها خزائنكم التي حتفظ لكم
أعمالكم ،وع ّما قريب تفتح لكم فترون ما
أودعتم فيها؛ روي أن رسول الله [ خطب
فقال« :أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى
معاملكم ،وإن لكم نهاية فانتهوا نهايتكم ،إن
املؤمن بني مخافتني :أج��ل مضى ال يدري
ما الله صانع فيه ،وأجل قد بقي ال يدري
ما الله قاض فيه؛ فليأخذ العبد من نفسه
لنفسه ،ومن دنياه آلخرته ،ومن الشبيبة قبل
الهرم ومن احلياة قبل املوت»·

لنتذكر انقضاء العمر ،وقرب
الموت ،وبتغير األحوال وزوال
الدنيا وحلول اآلخرة؛  ،وكم مات
فيه من حي ،وكم استغنى
فيه من فقير ،وافتقر من غني

إال وأنتم في عمل صالح فافعلوا”·
وق��ال عمر بن اخلطاب ] في خطبته:
أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل حتاسبوا·
وزن��وه��ا قبل أن ت��وزن��وا ،وت��أه�ب��وا للعرض
ضو َن لاَ تَخْ فَى
األكبر على الله· {يَ ْو َمئ ٍِذ تُ ْع َر ُ
مِ ن ُك ْم َخافِ َي ٌة } (احلاقة·)18 :
ل�ن�ت��ذك��ر ب��ان�ق�ض��اء ال �ع��ام ان �ق �ض��اء العمر،
وبسرعة م��رور األي��ام ق��رب امل��وت ،وبتغير
األح��وال زوال الدنيا وحلول اآلخ��رة؛ فكم
ولد في هذا العام من مولود ،وكم مات فيه
من حي ،وكم استغنى فيه من فقير ،وافتقر
من غني ،وكم عز فيه من ذليل ،وذل فيه من
عزيزُ { :قلِ اللَّ ُه َّم َمال َ
ِك المْ ُل ْ ِك تُ ْؤتِي المْ ُل ْ َك
من ت ََشاءُ َوتُعِ ّ ُز َمن
َمن ت ََشاءُ َوتَنزِ ُع المْ ُل ْ َك مِ َّ
ت ََشاءُ َوتُذِ ّ ُل َمن ت ََشاءُ ِب َيدِ َك الخْ َ يْ ُر ِإ ّنَ َك َعلَى
ُك ِ ّل َش ْيءٍ َقدِ ي ٌر تُو ِل ُج اللَّيْ َل فِ ي ال ّنَ َهارِ َوتُو ِل ُج
ال� ّنَ� َه��ا َر فِ ��ي اللَّيْلِ َوتُ��خْ ��رِ ُج الحْ َ � َّ�ي مِ � َن المْ َ ِ ّي ِت
َوتُخْ رِ ُج المْ َ ِ ّي َت مِ َن الحْ َ ِ ّي َوتَ ْر ُز ُق َمن ت ََشاءُ ِب َغيْرِ
اب} (آل عمران·)27 - 26 :
ِح َس ٍ

الزواج العرفي منزلق خطير
بقلم :فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر احلمود

راجع نفسك على أي شيء طويت صحائف
ه��ذا ال �ع��ام؟ فلعله ل��م يبق م��ن ع�م��رك إال
ساعات أو أيام؛ فاستدرك عمراً قد أضعت
أول��ه؛ ق��ال النبي [« :اغتنم خمساً قبل
خمس :شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل
سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل
شغلك ،وحياتك قبل موتك» هكذا أوصانا
رس��ول الله [ باغتنام ه��ذه اخلمس قبل
حلول أضدادها؛ ففي الشباب قوة وعزمية،
فإذا هرم اإلنسان وشاب ضعفت قوته وفترت
عزميته ،وفي الصحة نشاط وانبساط؛ فإذا
مرض اإلنسان انحط نشاطه وضاقت نفسه
وث�ق�ل��ت عليه األع��م��ال ،وف��ي ال�غ�ن��ى راحة
وف ��راغ ف��إذا افتقر اإلن �س��ان اشتغل بطلب
العيش لنفسه ولعياله ،وفي احلياة ميدان
فسيح لصالح األعمال ،فإذا “مات اإلنسان
انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية أو
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”·
فاستدركوا ما فات بالتوبة ،واستقبلوا ما
بقي بالعمل الصالح؛ فإن إقامتكم في هذه
الدنيا محدودة وأيامكم معدودة وأعمالكم
مشهودة·

الزواج العرفي له صورتان:
األول ��ى :زواج دون ول��ي وال ش�ه��ود ،وهذا
باطل من أصله؛ لقول النبي [« :ال نكاح
إال ب��ول��ي وش��اه��دي ع ��دل» ،وف��ي احلديث
اآلخر« :أميا امرأة نكحت نفسها فنكاحها
باطل» ،وإذا كان باط ً
ال فهو نكاح مح ّرم·
الثانية :نكاح كامل الشروط واألركان لكنه
غير مو ّثق رسمياً ،فهذا النوع نكاح صحيح
من حيث احلكم ،ولكن يؤدي إلى مشكالت
ومفاسد في املستقبل نحن في غنى عنها،
ومن تلك املشكالت:
أن ال ��زوج بعد مضي ف�ت��رة م��ن ال��زم��ن ال
يستطيع إثبات هذا ال��زواج لتف ّرق الشهود
وع� ��دم اس �ت �ط��اع��ة ال� ��زوج احل��ص��ول على
األدلة ،فيع ّرض نفسه للمساءلة والشبهة·
أن هذه الزوجة قد تتنكر على زوجها بعد
ف �ت��رة ،إذا أخ ��ذت م�ن��ه ك��ل م��ا ت��ري��د ،فال
يستطيع محاكمتها لعدم وجود وثيقة الزواج
الرسمية·
وفي حال حدوث أوالد بينهما ال يستطيع
إخ��راج بطاقة عائلة وي�ك��ون الضحية هم
() األستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء

األوالد وضياع مستقبلهم·
وإذا كان هذا الزواج مجرد إشباع رغبة ثم
مآله إلى الطالق ،فهذا تالعب ٍ
وتعد على
احلكمة من الزواج الذي شرعه الله·
وه��ذا ال�ن��وع م��ن ال ��زواج ي��ؤدي إل��ى ضياع
احلقوق بني الزوجني ،بل رمبا ي��ؤدي إلى
ضياع األنساب في حال عدم قدرة الزوج
على تسجيل أوالده في السجل املدني·
لذا فإني أح ّذر الرجال والنساء ،والسيما
الطالب والطالبات في اخلارج من العبث
بهذه الشعيرة الظاهرة من شعائر اإلسالم،
وااللتزام مبا شرعه الله من أحكام الزواج
وباألنظمة ال��دول�ي��ة التي حتفظ لكل من
ال��زوج�ين حقه على اآلخ��ر ،ف��ال��زواج عهد
ال للعبث ،وال مح ً
وميثاق غليظ ليس مح ً
ال
إلشباع الرغبات فحسب·
وعلى كافة اجلهات املسؤولة في الداخل
واخل� ��ارج أن ت�ض��ع ال�ت��داب�ي��ر ال��واق �ي��ة من
االنخراط في هذا املنزلق اخلطير الذي
ي�س��يء إل��ى تعاليم اإلس�ل�ام أوالً ث��م إلى
املجتمع املسلم كافة·
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لقد ح��ثّ اإلس�ل�ام على ال���زواج الشرعي
ّ
ورغ��ب فيه وح � ّذر من كل زواج ال يشتمل
على أركانه وشروطه املعتبرة شرعاً·
ون �ظ��راً مل��ا انتشر ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة بني
ال �ش �ب��اب ،والس �ي �م��ا م��ا ي�س�م��ى بالزواج
ال �ع��رف��ي م��ن ب�ل�اد م� �ج ��اورة ،ف��إن��ي أح ّذر
إخ ��وان ��ي ال �ش �ب��اب م��ن ال ��وق ��وع ف��ي وحل
هذا ال��زواج ومفاسده على الدين وأخالق
املجتمع ،فأقول:

37

�إميانيات

الفتور ..أسبابه ومظاهره وعالجه
كتبه /محمد اجلهمي
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احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،أما بعد؛
فإن ِمن أخطر األمراض التي تصيب العاملني في حقل الدعوة إلى
الله« :الفتور» ،وعندما ُيذكر الفتور يتبادر إلى الذهن عند الكثيرين
الفتور عن بعض العبادات الشخصية :كالصيام ،والقيام ،والذكر،
وقراءة القرآن ،ولكن -في احلقيقة -األمر أعم من ذلك ،واملفهوم
مفهوم الفتور -أوسع من ذلك ،فيشمل :الفتور في طلب العلم ،وفيمايتعلق بالسلوك والتربية ،وفيما يتعلق بالدعوة إلى الله ،وفي كل
جوانب الدين.

38

تعريف الفتور:
فتر :أي سكن بعد حدة ،والن بعد شدة ،فالفتور:
انكسار وضعف بعد صالبة وقوة ،فالفتور مرض
يصيب األقوياء ،ويفت في عضد كل من يتطلع
إل��ى الكمال ف��ي ال��دي��ن ،وعلى ه��ذا ف��إن األمر
يزداد خطورة؛ ألنه مرض يستهدف شريعة أهل
اإلميان والعاملني املنتجني واملجتهدين في العمل
والدعوة الذين تنهض بهم األمة ،وقد مدح الله
املؤمنني بأنهم{ :يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّ َه قِ َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َو َعلَى

ُجنُوبِهِ ْم} (آل ع �م��ران ،)191:ووصفهم بأنهم:
{تَت ََجا َفى ُجنُوبُ ُه ْم َع��نِ المْ َ َ
اج ِع يَ� ْد ُع��و َن َر َّب ُه ْم
ض ِ
خَ ْو ًفا َو َط َم ًعا} (السجدة.)16:
�ب األَ ْع َمالِ ِإلَ��ى اللَّهِ
وقال الرسول « :-[-أَ َح� ُّ
تَ َعالَى -أَ ْد َو ُم � َه��ا َو ِإ ْن َق� َّ�ل» (متفق عليه) ،وعنعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما -عن النبي
[ -قال« :إِنَّ ِل ُك ِّل َع َم ٍل ِش َّر ًةَ ،و ِل ُك ِّل ِش َّرةٍ َفتْ َرةٌ،اهتَ َدىَ ،و َم ْن
َف َم ْن َكانَ ْت َفتْ َرتُ ُه ِإلَى ُس َّنتِي؛ َفقَدِ ْ
�ك؛ َف َق ْد َه�لَ� َ
�ت ِإلَ��ى َغيْرِ َذ ِل� َ
�ك» (رواه أحمد
َك��انَ� ْ

والبيهقي ،وصححه األلباني) ،وعن أم املؤمنني
عائشة -رضي الله عنها -أن رسول الله -[-
َّاس خُ ُذوا مِ ْن األَ ْع َمالِ َما ت ُِطيقُونَ؛
قال« :يَ َأ ُّي َها الن ُ
َ
َ
َفإِنَّ اللَّ َه ال يمَ َ ُّل َحتَّى مَ َ
تلُّواَ ،وإِنَّ أ َح َّب األ ْع َمالِ
ِإلَى اللَّهِ َما َدا َم َو ِإ ْن َق َّل» (متفق عليه).
قال القائل:
لكل إلى شأو العال حركات
ولكن عزيز في الرجال ثبات
وفي هذاَ قال النبي  -[-لعبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما« :-الَ تَ ُك ْن مِ ثْ َل ُف َ�لا ٍنَ ،كا َنيَقُو ُم اللَّيْ َل َفتَ َر َك قِ َيا َم اللَّيْلِ » (متفق عليه)،
وف��ي «صحيح مسلم» ع��ن حنظلة األسيدي
قال :لَقِ َينِي أَبُو بَ ْك ٍر َفقَا َلَ :كيْ َ
ف أَنْ َت يَا َحن َْظل َ ُة؟
َق��ا َلُ :قل ْ ُت :نَا َف َق َحن َْظل َ ُةَ .ق��ا َلُ :سبْ َحا َن اللَّهِ !
َما تَقُو ُل؟! َق��ا َلُ :قل ْ ُت :نَ ُكو ُن ِعنْ َد َر ُس��ولِ اللَّهِ
[ -يُ َذ ِّك ُرنَا بِالنَّارِ َو جْ َال َّ� ِ�ن��ة َحتَّى َك َأ َّنا َرأْ ُي
َعينْ ٍ َف� ِإ َذا خَ َر ْجنَا مِ ْن ِعنْدِ َر ُس��ولِ اللَّهِ -[-
الضيْ َع ِ
اتَ ،فن َِسينَا
َعا َف ْسنَا األَ ْز َوا َج َواألَ ْوال َد َو َّ
َكثِي ًراَ .قا َل أَبُو بَ ْك ٍرَ :ف َواللَّهِ ِإ َّنا لَنَلْقَى مِ ثْ َل َه َذا،
ْت أَنَا َوأَبُو بَ ْك ٍر َحتَّى َدخَ لْنَا َعلَى َر ُسولِ
َفانْ َطلَق ُ

ملوسى وه��ارون -عليهما السالم -في مواجهة
فرعون{ :اذ َْه ْب أَنْ َت َوأَخُ َ
وك بِآيَاتِي َوال تَ ِن َيا فِ ي
ذِ ْكرِ ي} (طه ،)41:أي :ال تفترا عن ذكر الله ،وال
تضعفا عنه.
وال �ف �ت��ور ي��ؤخ��ر ص��اح �ب��ه ف��ي ال��دن �ي��ا؛ فيحرم
ال��درج��ات العالية ف��ي اجل�ن��ة ،فالفتور قصور،
ومدة العمر قصيرة ،فالتقصير في مدة قصيرة
خسران بعيد ،ق��ال معاذ بن جبل« :ال يتحسر
أهل اجلنة على شيء إال على ساعة مرت بهم لم
يذكروا الله -تعالى -فيها».
مظاهر الفتور:
 االستهتار باألمانة وعدم استشعار املسؤولية،وأهم األمانات وأعظم املسؤوليات :الدعوة إلى
الله.
 التكاسل عن العبادات والطاعات ،واإلحساسبالثقل إذا أداها وال سيما الصالة.
 ترك الشيء بعد املداومة عليه ،أو عدم فعلهبالكيفية املطلوبة ،أو فعله مع عدم الرغبة فيه.
 ضياع الوقت ،وعدم االستفادة منه. التسويف والتأجيل ،فما ميكن أداؤه في يوميُفعل في أسبوع ،بل في شهر.
 ض �ع��ف امل �ش��اع��ر ال��دي �ن �ي��ة جت ��اه م��ا يحدثللمسلمني ومقدساتهم وما يفعله الكفار في بالد
املسلمني.
 الفوضوية في العمل ،وكثرة النقد لألعمالاإليجابية؛ تنص ً
ال من العمل.
 احتقار ال�ط��اع��ات وال�ق��رب��ات التي يقوم بهااآلخرون.
 كثرة االعتذار والتهرب من العمل. اس �ت �ص �غ��ار ال���ذن���وب ،وع� ��دم امل� �ب ��االة بفعلاملنكرات.
 ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -عدم الغضب عندما تنتهك حرمات الله.
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اللَّهِ ُ -[-قل ْ ُت :نَا َف َق َحن َْظل َ ُة يَا َر ُسو َل اللَّهِ .
َفقَا َل َر ُسو ُل اللَّهِ َ « :-[-و َما َذ َ
اك؟!» ُقل ْ ُت :يَا
َر ُسو َل اللَّهِ نَ ُكو ُن ِعنْ َد َك تُ َذ ِّك ُرنَا بِالنَّارِ َو جْ َ
النَّةِ
َحتَّى َك َأ َّنا َرأْ ُي َعينْ ٍ َ ،ف ِإ َذا خَ َر ْجنَا مِ ْن ِعنْدِ َك؛
الضيْ َع ِ
ات فن َِسينَا
َعا َف ْسنَا األَ ْز َوا َج َواألَ ْوال َد َو َّ
َكثِي ًراَ .فقَا َل َر ُسو ُل اللَّهِ َ « :-[-وا َّلذِ ي نَف ِْسي
ِب َيدِ ِه ِإ ْن لَ ْو تَ ُدو ُمو َن َعلَى َما تَ ُكونُو َن ِعنْدِ ي َوفِ ي
ِّ
صا َف َحتْ ُك ْم المْ َال ِئ َك ُة َعلَى ُف ُر ِش ُك ْم َوفِ ي
الذ ْكرِ ؛ لَ َ
اع ًة» ثَالثَ
اع ًة َو َس َ
ُط ُرقِ ُك ْمَ ،ولَكِ ْن يَا َحن َْظل َ ُة َس َ
َم َّر ٍ
ات( .رواه مسلم).
ومِ ��ن ص�ف��ات امل�لائ�ك��ة العظيمة ال�ت��ي ذكرها
الله في سياق مدحهم أنهم{ :يُ َس ِّب ُحو َن اللَّيْ َل
َوال َّن َها َر ال يَ ْفتُ ُرونَ} (األنبياء ،)20:أي أنهم في
طاعة وعبادة دائمة.
والفتور من صفات املنافقني ،كما قال -تعالى:-
ني يُخَ ادِ ُعو َن اللَّ َه َو ُه َو خَ ادِ ُع ُه ْم َو ِإ َذا
{إِنَّ المْ ُنَافِ قِ َ
َّاس
َقا ُموا ِإلَى َّ
الصال ِة َقا ُموا ُك َسالَى يُ َراءُو َن الن َ
َوال يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّ َه ِإ َّال َقلِي ً
ال} (النساء.)142:
َ
وق��ال الله -عز وج��لَ { :-ولَ � ْو أ َرا ُدوا خْ ُ
ال ُرو َج
َ
ألَ َع ُّدوا لَ ُه ُع َّد ًة َولَكِ ْن َكرِ هَ اللَّ ُه انْ ِب َعاثَ ُه ْم َفثَ َّبط ُه ْم
َوقِ �ي� َل ا ْق � ُع � ُدوا َم � َع الْ� َق� ِ
�اع��دِ ي� َن} (التوبة.)42:
ث�ب�ط�ه��م :ي�ع�ن��ي أخ��ره��م ع��ن اخل� ��روج ،وذلك
بسبب فتورهم وضعف همتهم ،والركون إلى
الكسل بدالً من االجتهاد والنشاط في ساعة
الصال ِة
الشدة ،وق��ال الرسول « :-[-أَثْ� َق� ُل َّ
َعلَى المْ ُنَافِ قِ نيَ :الْعِ َشاءُ َوالْف َْج ُرَ ،ولَ ْو يَ ْعل َ ُمو َن َما
فِ يهِ َما ألَتَ ْو ُه َما َولَ ْو َحبْ ًوا» (رواه البخاري).
والفتور يؤخر عن الوصول إلى درجة احملبوبية؛
ألن ال ��وص ��ول إل �ي �ه��ا ال ي �ك��ون إال مبواصلة
ال�ط��اع��ة واجل ��د واالج �ت �ه��اد ف�ي�ه��ا ،والنشاط
الدائم مبواصلة الفرائض بالنوافل؛ لقول الله
تعالى -ف��ي احل��دي��ث القدسيَ « :و َم ��ا يَزَا ُلَعبْدِ ي يَتَ َق َّر ُب ِإلَ� َّ�ي بِال َّن َوافِ لِ َحتَّى أ ُ ِح َّبهَُ ،ف ِإ َذا
ص َرهُ
أَ ْح َببْتُهُ؛ ُكن ُْت َس ْم َع ُه ا َّل��ذِ ي يَ ْس َم ُع ِبهِ َ ،وبَ َ
ا َّلذِ ي يُبْ ِص ُر ِبهِ َ ،ويَ� َدهُ ا َّلتِي يَبْ ِط ُ
ش ِب َها َورِ ْجل َ ُه
َ
ا َّلتِي يمَ ْ ِشي ِب َهاَ ،و ِإ ْن َس َألَنِي أل ُ ْع ِط َي َّنهَُ ،ول ِئنِ
استَ َعا َذنِي أل ُ ِعي َذ َّنهَُ ،و َما تَ��ر َّد ْد ُت َع ْن َش ْيءٍ أَنَا
ْ
َف ِ
اعل ُ ُه تَ َر ُّددِ ي َع ْن نَف ِْس المْ ُؤْمِ نِ  ،يَ ْك َرهُ المْ َ ْو َتَ ،وأَنَا
أَ ْك َرهُ َم َسا َءتَهُ» (رواه البخاري).
فيترتب على ذلك معية الله ونصرته وتأييده؛
لذلك قال الله -عز وجل -في معرض اإلعداد

الفتور من صفات املنافقني
ويؤخر عن الوصول إلى
درجة احملبوبية؛ ألن
الوصول إليها اليكون إال
مبواصلة الطاعة واالجتهاد

 ترك طلب العلم وترك دروس العلماء ،والقناعةبتحصيل القليل من العلم.
أسباب الفتور:
 -1الوهن:
«ح ُّب ال ُّدنْ َياَ ،و َك َر ِ
اه َي ُة
وهو ما فسره رسول ُ :-[-
المْ َ ْو ِت» (رواه أبو داود ،وصححه األلباني).
أما حب الدنيا :فرأس كل خطيئة كما في احلكمة
املشهورة ،وهو أصل التثاقل إلى األرض ،وسبب
االستئسار للشهوات ،واالنغماس في الترف.
وأما كراهية املوت :فثمرة حب الدنيا واحلرص
على متاعها مع تخريب اآلخرة ،فيكره أن ينتقل
من العمران إلى اخل��راب ،قال الطغرائي مبينًا
حب السالمة في االنحطاط بالهمة والفتور:
حب السالمة يثني عز َم صاحبه
ُّ
عن املعالي ويغري املر َء بالكسل
إن حب الدنيا وكراهية املوت صنوان ال يفترقان،
وإن الهمة العالية ال تسكن القلب اجلبان ،فأين
َمن هذا حاله ممن قال فيه رسول الله :-[-
ُ
«طوبَى ِل َعبْ ٍد أخَ َذ ِبعِ نانِ َف َر ِسهِ في َسبِيلِ الله،
َ
ْ
راسةِ
أسهُُ ،م ْغ َب َّرةٌ ق َدماهُ ،إ ْن كا َن في احلِ َ
أش َعثُ َر ُ
السا َقةِ كا َن في
كا َن في احلِ َ
راسةِ  ،وإ ْن كا َن في َّ
اس�تَ� ْأ َذ َن لَ ْم يُ��ؤ َذ ْن لَ�هُ ،وإ ْن َش َف َع لَ ْم
َّ
السا َقةِ  ،إِنِ ْ
يُش َّف ْع»؟ (رواه البخاري).
 -2إهدار الوقت الثمني في الزيارات
والسمر وفضول املباحات:
قال الرسول ِ « :-[ -ن ْع َمتَانِ َم ْغبُو ٌن فِ يهِ َما َكثِي ٌر
الص َّح ُةَ ،والْ َف َرا ُغ» (رواه البخاري).
مِ َن الن ِ
َّاسِّ :
والوقت أنفس ما ُعنيت بحفظه
وأراه أسهل ما عليك يضيع
 -3العجز والكسل:
وهما العائقان ال�ل��ذان أكثر رس��ول الله -[-
التعوذ منهما بالله -سبحانه وتعالى -وقد يعذر
ال�ع��اج��ز؛ ل�ع��دم ق��درت��ه ،ب�خ�لاف الكسول الذي
يتثاقل ويتراخى عما ينبغي مع القدرة ،قال الله
تعالىَ { :-ولَ� ْو أَ َرا ُدوا خْ ُال � ُرو َج ألَ َع� ُّدوا لَ ُه ُع َّد ًة
َولَكِ ْن َكرِ هَ اللَّ ُه انْ ِب َعاثَ ُه ْم َفثَ َّب َط ُه ْم َوقِ ي َل ا ْق ُع ُدوا َم َع
الْقَاعِ دِ ي َن} (التوبة.)42:
وق��د ت��رى الرجل موهو ًبا وناب ًغا فيأتي الكسل
ف�يُ�خ��ذل ه�م�ت��ه ،ومي�ح��ق م��وه�ب�ت��ه ،وي�ط�ف��ئ نور
بصيرته ،ويشل طاقته ،قال الفراء -رحمه الله:-
«ال أرح��م أح �دًا كرحمتي لرجلني :رج��ل يطلب
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العلم وال فهم له ،ورجل يفهم وال يطلبه ،وإني
ألعجب ممن وسعه أن يطلب العلم وال يتعلم».
قال املتنبي:
ولم أ َر في عيوب الناس عي ًبا
كنقص القادرين على التمام
 -4الغفلة:
وش�ج��رة الغفلة تُسقى مب��اء اجلهل ال��ذي هو
عدو الفضائل كلها ،قال عمر « :-]-الراحة
للرجال غفلة» ،وق��ال شعبة ب��ن احل�ج��اج« :ال
ً
فراغا فإن املوت يطلبكم» .وسئل ابن
تقعدوا
اجل ��وزي« :أي�ج��وز أن أفسح لنفسي ف��ي مباح
املالهي؟!» ،فقال« :عند نفسك من الغفلة ما
يكفيها».
َّاس ِح َسابُ ُه ْم
قال الله -تعالى{ :-ا ْق �تَ� َر َب لِلن ِ
ضونَ} (األنبياء ،)1:وقال
َو ُه� ْم فِ ي َغ ْفل َ ٍة ُم ْعرِ ُ
الله -تعالى{ :-لَ َق ْد ُكن َْت فِ ي َغ ْفل َ ٍة مِ � ْن َه َذا
ص ُر َك الْ َي ْو َم َحدِ ي ٌد}
َف َك َش ْفنَا َعن َْك غِ َطا َء َك َف َب َ
(قَ { ،)22:وأَنْذِ ْر ُه ْم يَ ْو َم الحْ َ ْس َر ِة ِإ ْذ ُق ِض َي األَ ْم ُر
َو ُه ْم فِ ي َغ ْفل َ ٍة َو ُه ْم ال يُؤْمِ نُونَ} (مرمي.)39:
 -5التسويف والتمني:
وهما صفة بليد احل��س ،ع��دمي امل�ب��االة الذي
كلما همت نفسه بخير إم��ا يعيقها بـ»سوف»
حتى يفجأه املوت ،فيقولَ { :ر ِّب لَ ْوال أَخَّ ْرتَنِي
يب} (املنافقون ،)10:وإما يركب
ِإلَ��ى أَ َج� ٍ�ل َقرِ ٍ
بها بحر التمني ،وهو بحر ال ساحل له ،يدمن
ركوبه مفاليس العالم.
قال رجل البن سيرين« :إن��ي رأي��ت في منامي
أني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح! فما
تفسير هذه الرؤيا؟» فقال له« :أنت رجل كثير
األماني واألحالم».
قال الناظم:
وانتبه من رقدة الغفلة فـــالــعــمـر قــــلـيـــل
واطـرح سوف وحـتى فــهــمـا دا ٌء دخــــيــل
وقال آخر:
مـن كـان مـرعـى عـزمه وهـمـومـه
روض األمـانـي لـم يـزل مـهـزوالً
 -6مصاحبة من ّ
تغشاه الفتور ورقدت به
همته:
ال ��ذي كلما هممت ب��ال�ن�ه��وض ،ج��ذب��ك إليه،
وغ� َّرك قائ ً
ال« :أمامك ليل طويل فارقد» ،عن
أبي موسى األشعري  -]-قال :قال رسول

شجرة الغفلة تسقى مباء
اجلهل الذي هو عدو
الفضائل كلها فالعلم يصعد
الهمة ويورث صاحبه
الفقه مبراتب األعمال
الصال ِِح َو جْ َ
ِنا َمثَ ُل جْ َ
الله « :-[-إ مَّ َ
ِيس
الل ِ
الل ِ
ِيس َّ
الس ْوءِ َك َحامِ لِ المْ ِْس ِك َونَافِ ِخ الْكِ يرِ َ ،ف َحامِ ُل المْ ِْس ِك
َّ
َ
َ
َ
َ
ِإ َّما أ ْن يُ ْحذِ يَكَ ،و ِإ َّما أ ْن تَبْتَا َع مِ نْهَُ ،و ِإ َّما أ ْن تجَ ِ َد
يحا َط ِّي َب ًةَ ،ونَافِ ُخ الْكِ يرِ ِإ َّما أَ ْن يُ ْحرِ َق ِث َيابَ َك،
مِ نْ ُه رِ ً
تجَ
يحا خَ بِيثَ ًة» (رواه مسلم).
منه
د
َو ِإ َّما أَ ْن ِ َ
رِ ً
ومن املشاهد أن املاء والهواء يفسدان مبجاورة
اجليفة ،فما الظن بالنفوس البشرية؟!
وال جتلس إلى أهل الدنايا
فإن خالئق السفهاء تعدي
 -7العشق:
ألن صاحبه يحصر همته في حصول معشوقه
س
فيلهيه ع��ن ح��ب ال�ل��ه ورس��ول��ه ِ { -[-بئْ َ
ل َّ
ني بَ َدالً} (الكهف.)50:
ِلظالمِ ِ َ
فالعشق مينع ال �ق��رار ،ويسلب امل �ن��ام ،ويحدث
اجلنون ،وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله
وع��رض��ه ونفسه ،وأت�ل��ف دينه ودن �ي��اه ،والعشق
بذلك يترك امللِك مملو ًكا ،والسلطان عبدًا ،ترى
الداخل فيه يتمنى اخلالص ،والت حني مناص!
 -8االنحراف في فهم العقيدة:
وال سيما مسألة «القضاء والقدر» ،وعدم حتقيق
التوكل على الله سبحانه وتعالى.
 -9الفناء في مالحظة حقوق األهل
واألوالد واستغراق اجلهد في التوسع في
حتقيق مطالبهم:
ِك َعلَيْكَ
نظ ًرا لقول الرسول َ « :-[-وإِنَّ ألَ ْهل َ
َح ًّقا؛ َف َأ ْع ِط ُك َّل ذِ ي َحقٍّ َح َّقهُ» (رواه البخاري).
وق��د ع� َّ�د ال�ق��رآن الكرمي األه��ل واألوالد أعداء
للمؤمن إذا حاال بينه وبني طاعة الله -عز وجل-
روى اب��ن ج��ري��ر ع��ن ع�ط��اء ب��ن ي�س��ار ف��ي قوله
اج ُك ْم
تعالى{ :-يَ َأ ُّي َها ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا إِنَّ مِ ْن أَ ْز َو ِاح َذ ُرو ُه ْم} (التغابن،)14:
َوأَ ْوالدِ ُك ْم َع ُد ًّوا لَ ُك ْم َف ْ
قال :نزلت في عوف بن مالك األشجعي كان ذا
أهل وولد ،وكان إذا أراد الغزو؛ بكوا إليه ورققوه،

فقالوا« :إلى من تد ُعنا»؟! فيرق ويقيم ،فنزلت
هذه اآلية.
 -10املناهج التربوية والتعليمية الهدامة:
ال �ت��ي ت�ث�ب��ط ال �ه �م��م ،وت�خ�ن��ق امل ��واه ��ب ،وتكبت
الطاقات ،وتخرب العقول ،وتنشئ اخلنوع ،وتزرع
في األجيال ازدراء النفس ،وتعمق فيها احتقار
الذات والشعور بالدونية ،مثل :املناهج الصوفية
التي تُعرِ ض عن علوم القرآن والسنة ،وتُرهِّ ب
مريديهم من طلب العلم الشرعي حتى سقط
م��ن ك��م أح��ده��م ي��و ًم��ا قلم ك��ان يخفيه؛ خشية
أن يفتضح بينهم بطلب العلم! فقال له شيخه:
«استر عورتك!».
وكذلك املناهج التعليمية والتربوية التي ارتضت
العلمانية دينًا ،فراحت تسمم آبار املعرفة التي
يستقي منها ش�ب��اب املسلمني؛ لتخرج أجياالً
مقطوعة الصلة بالله ،تبتغي العزة في التمسح
على أعتاب ال�غ��رب ،وتأنف من االنتساب إلى
اإلسالم!
 -11توالي الضربات ،وازدياد اضطهاد
العاملني لإلسالم:
مما ينتج الشعور باإلحباط في نفوس الذين ال
يفقهون حقيقة البالء وسنن الله في خلقه ،كما
ينتج عنه :استطالة الطريق؛ فيضعف السير إلى
الله -عز وجل -وقد كان  -[-يعزي أصحابه
املضطهدين في «مكة» بتبشيرهم بأن املستقبل
لإلسالم ،وبأن العاقبة للمتقني ،كما في حديث
خباب بن األرت  -]-أنه قالَ :
«ش َك ْونَا ِإلَى
َر ُسولِ اللَّهِ َ -[-و ُه َو ُمتَ َو ِّس ٌد بُ ْر َد ًة لَ ُه فِ ي ِظ ِّل
الْ َك ْع َبةِ َف ُقلْنَا :أَال ت َْستَن ِْص ُر لَنَا؟ أَال تَ ْد ُعو لَنَا؟
َفقَا َلَ « :ق ْد َكا َن َم ْن َقبْل َ ُك ْم يُؤْخَ ُذ ال َّر ُج ُل َفيُ ْح َف ُر لَ ُه
ض َفيُ ْج َع ُل فِ ي َهاَ ،فيُ َجاءُ ِبالمْ ِ ن َْشارِ َفيُ َ
وض ُع
فِ ي األَ ْر ِ
ِص َفينْ ِ  ،وَيمُ ْ َش ُط ِب َأ ْم َش ِ
اط
َعلَى َرأْ ِس��هِ َ ،فيُ ْج َع ُل ن ْ
ص ُّدهُ َذل َ
ِك
الحْ َ دِ يدِ َما ُدو َن لحَ ْ مِ هِ َو َع ْظمِ هِ َف َما يَ ُ
َع� ْن دِ ي� ِن��هِ َ ،وال�لَّ��هِ لَ َي ِت َّم َّن َه � َذا األَ ْم � ُر َحتَّى يَ ِسي َر
ض َر َم ْو َت ال يَخَ ُ
اف إِال
صنْ َعا َء ِإلَى َح ْ
ال َّراكِ ُب مِ ْن َ
َ
ُ
اللَّ َه َوال ِّذئْ َب َعلى َغنَمِ هِ َولَكِ َّنك ْم ت َْستَ ْع ِجلُونَ» (رواه
البخاري).
أخي ستبيد جيوش الظالم
ويشرق في الكون فجر جديد
فأطـلـق لـروحك إشراقـها
تـرى الفـجـر يرمقنا من بعيد

عليه؛ كي يحول بينه وبني ما هو أعظم ثوا ًبا.
واحدا:
هما
ً
 -2إرادة اآلخرة ،وجعل الهموم ًّ
قال الله -تعالىَ { :-و َم ْن أَ َرا َد ِ
اآلخ َرةَ َو َس َعى لَ َها
َس ْع َي َها َو ُه َو ُمؤْمِ ٌن َفأُولَئ َ
ِك َكا َن َس ْعيُ ُه ْم َم ْش ُكو ًرا}
(اإلسراء ،)19:وقال الرسول َ « :-[-م ْن َكانَ ِت
ِ
اآلخ� َرةُ َه َّم ُه َج َع َل اللَّ ُه ِغنَاهُ فِ ي َقل ْ ِبهِ َو َج َم َع لَ ُه
َش ْمل َ ُه َوأَتَتْ ُه ال ُّدنْ َيا َو ِه َي َر ِ
اغ َم ٌةَ ،و َم ْن َكانَ ِت ال ُّدنْ َيا

َه َّم ُه َج َع َل اللَّ ُه َف ْق َرهُ بَينْ َ َعيْنَيْهِ َو َف َّر َق َعلَيْهِ َش ْملَهَ،
َولَ ْم يَ ْأتِهِ مِ َن ال ُّدنْ َيا ِإ َّال َما ُق ِّد َر لَهُ» (رواه أحمد
والترمذي ،وصححه األلباني).
 -3كثرة ذكر املوت:
ألنه يدفع إلى العمل لآلخرة ،ومحاسبة النفس،
وجتديد التوبة ،وإيقاظ العزم على االستقامة،
والتجافي عن دار الغرور.
 -4الدعاء:
ألن��ه سنة األن�ب�ي��اء ،وج��ال��ب ك��ل خير ،وق��د قال
�ج� َز َعنِ
�ج � ُز ال� َّن� ِ
�اس َم � ْن َع� َ
ال��رس��ول « :-[-أَ ْع� َ
ال�� ُّد َع��اءِ » (رواه البيهقي ،وصححه األلباني)،
وك��ان م��ن دع��ائ��ه  -[-عقب ال�ص�لاة« :الل ُه َّم
أَعِ نِّي َعلَى ذِ ْكرِ َك َو ُش ْكرِ َك َو ُح ْسنِ عِ َبا َدت َ
ِك» (رواه
أحمد وأبو داود ،وصححه األلباني) ،وكان من
دعائه « :-[-اللَّ ُه َّم ِإ ِّن��ي أَ ُع��و ُذ ب َ
ِك مِ َن الْ َع ْجزِ
َوالْ َك َسلِ » (متفق عليه).
 -5االجتهاد في شغل النفس باحلق
والطاعة واخلير:
ق��ال احل �س��ن« :ن�ف�س��ك إن ل��م تشغلها باحلق،
شغلتك بالباطل».
 -6التحول عن البيئة املثبطة الداعية إلى
الفتور:
ف ��إن للبيئة احمل�ي�ط��ة ب��اإلن �س��ان أث � � ًرا جسي ًما
ال يخفى ،ف��إذا ك��ان��ت بيئة مثبطة داع �ي��ة إلى
الكسل واخلمول وإيثار ال��دون؛ فإنه على املرء
أن يهجرها إلى حي تعلو همته؛ كي يتحرر من
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 -12الغلو والتشدد وحتميل النفس ما ال
تطيق:
فيخالف بذلك الهدي النبوي ،ثم يفتر وميل،
َدخَ � َل ال َّنب ُِّي  -[-المْ َ ْس ِج َد َف � ِإ َذا َحبْ ٌل ممَ ْ ُدو ٌد
السارِ يَتَينْ ِ ؛ َفقَا َلَ « :ما ه َذا الحْ َ بْ ُل؟!» َقالُوا:
بَينْ َ َّ
ٌ
َّ
َ
ه َذا َحبْل ِل َزيْن ََبَ ،ف ِإ َذا َفتَ َر ْت تَ َعلقَتَ .فقَال ال َّنب ُِّي
ص ِّل أَ َح ُد ُك ْم نَ َش َ
اطهَُ ،ف ِإ َذا َفتَ َر
[« :-الَُ ،حلُّوهُ ِليُ ََفل ْ َي ْق ُع ْد» (متفق عليه).
وكذلك حديث الثالثة الذي تقا ّلوا عبادة الرسول
[َ -فقَا َل أَ َح� ُد ُه� ْم :أَ َّم��ا أَنَ��ا َف ِإ ِّني أ ُ َصلِّي اللَّيْ َلالد ْه َر َوالَ أُف ِْط ُرَ .و َقا َل
صو ُم َّ
أَبَدًاَ .و َقا َل آخَ ُر :أَنَا أَ ُ
آخَ ُر :أَنَا أَ ْعتَزِ ُل الن َِّسا َء َف َ
ال أَتَ َز َّو ُج أَبَدًاَ .ف َجا َء َر ُسو ُل
َ
اللهِ َ -[-فقَا َل« :أَنْتُ ُم ا َّلذِ ي َن ُقلْتُ ْم َك َذا َو َك َذا ،أ َما
صو ُم
 َواللهِ ِ -إ ِّني ألَخْ َشا ُك ْم للهِ َوأَتْقَا ُك ْم لَهُ ،لكِ نِّي أَ َُوأُف ِْط ُرَ ،وأ ُ َصلِّي َوأَ ْر ُق ُدَ ،وأَتَ َز َّو ُج الن َِّسا َء؛ َف َم ْن َرغِ َب
س مِ نِّي» (متفق عليه).
َع ْن ُس َّنتِي؛ َفلَيْ َ
 -13الذنوب واملعاصي:
قال الله -تعالىَ { :-ك َّ
ُ
ُ
ال بَ ْل َرا َن َعلَى قلوبِهِ ْم َما
َكانُوا يَ ْك ِسبُونَ} (املطففني ،)14:قال أنس« :هو
الذنب على الذنب حتى يعمى القلب» .وقيل لعبد
الله بن مسعود« :ال نستطيع قيام الليل» .فقال:
«أبعدتكم الذنوب واملعاصي».وقال أحد السلف:
«حرمت قيام الليل أربعني ليلة بذنب أصبته».
ُ
وقال الرسول ِ « :-[-إ َّيا ُك ْم َو ُم َح َّق َر ِ
وب؛
ات ال ُّذنُ ِ
َف ِإ َّن ُه َّن يَ ْجتَمِ ْع َن َعلَى ال َّر ُجلِ َحتَّى يُ ْه ِل ْكنَهُ» (رواه
أحمد ،وقال األلباني :صحيح لغيره).
عالج الفتور:
 -1العلم والبصيرة:
فالعلم يصعد بالهمة ،وي ��ورث صاحبه الفقه
مبراتب األعمال ،فيتقي فضول املباحات التي
تشغله ع��ن ال�ت�ع�ب��د :ك�ف�ض��ول األك� ��ل ،والنوم،
والكالم ،ويراعي التوازن والوسطية بني احلقوق
والواجبات؛ امتثاالً لقول الرسول َ « :-[-ف َأ ْع ِط
ُك َّل ذِ ي َحقٍّ َح َّقهُ» ،ويبصره بحيل إبليس وتلبيسه

سلطان ت��أث�ي��ره��ا ،وينعم بفرصة ال�ت��رق��ي إلى
املطالب العالية.
 -7صحبة أولي الهمم العالية ومطالعة
أخبارهم:
فالطيور على أشكالها تقع ،وكل قرين باملقارن
يقتدي ،وع��ن أن��س ] ق��ال :ق��ال رس��ول الله
[« :-إنّ مِ � َن ال � ّن� ِ�اس��ا َمفاتِي َح ِلل ْخَ يْرِ
�اس ن� ً
َمغالِي َق ِل�ل� ّ
ّ
�اس��ا َمفاتِي َح
�
ن
�اس
�
ن
�
ل
ا
ن
ِ
�ش� ِّر ،وإنّ مِ � َ
ً
ل َّ
ِلش ِّر َمغالِي َق للخير» (رواه ابن ماجه ،وحسنه
األلباني).
وقالت العرب« :لوال الوئام ،لهلك األنام» ،وقال
أحد السلف« :إمنا يجلس الرجل إلى من ينفعه
في دينه».
قال الناظم:
أنت في الناس تقاس
بالذي اخترت خلي ً
ال
فاصحب األخيار تعلو
وتـنـل ذكـ ًرا جـميالً
 -8نصيحة املخلص:
ِ
يح ُة،
َّص
ن
ال
ن
ِّي
فقد قال الرسول « :-[-إ مَِّنا الد َ
َ
إ مَّ َ
يح ُة» َقالُوا :لمِ َ ْن يَا َر ُسو َل اللهِ ؟
ِنا الدِّي ُن الن َِّص َ
َ
ني
َق��ا َلِ « :للَّهِ َولِكِ تَا ِبهِ َو ِل� َر ُس��و ِل��هِ َوأل ِئ � َّم��ةِ المْ ُ ْسلِمِ َ
َو َعا َّمتِهِ ْم» (رواه مسلم ،وأحمد واللفظ له).
 -9املبادرة واملداومة واملثابرة في كل
الظروف:
اص ِب ُروا
قال الله -تعالى{ :-يَ َأ ُّي َها ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا ْ
صا ِب ُروا َو َراب ُ
ِطوا َوا َّتقُوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُِحونَ} (آل
َو َ
عمران ،)200:وقال الله -تعالىَ { :-و َج ِ
اه ُدوا فِ ي
اللَّهِ َحقَّ ِج َهادِ هِ} (احلج ،)78:وقال -سبحانه:-
اه ُدوا فِ ينَا لَنَ ْهدِ يَ َّن ُه ْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ اللَّ َه
{ َوا َّلذِ ي َن َج َ
لمَ َ َع المْحُ ْ ِس ِننيَ} (العنكبوت.)69:
فكبير الهمة ال يستسلم لألمر الواقع ،بل يبادر
ويبادئ في أقسى الظروف حماية لهمته ووقاية
لها من الفتور.
دائما:
 -10تعاهد اإلميان ومراقبة القلب ً
ميا َن لَ َيخْ ل َ ُق فِ ي
كما قال الرسول ِ « :-[-إ ّن ا ِإل َ
فاس َألُوا اللَّ َه
َج � ْو ِف أَ َح��دِ ُك� ْم َك َما يَخْ ل َ ُق ال� َّث� ْو ُب؛ ْ
مي��ا َن فِ ي ُقلُو ِب ُك ْم» (رواه الطبراني
أَ ْن يُ َج ِّد َد ا ِإل َ
واحلاكم ،وصححه األلباني).
ونسأل الله أن يجدد اإلمي��ان في قلوبنا ،وأن
يحفظنا بحفظه ،ويعصمنا من الفنت ما ظهر
منها وما بطن ،واحلمد لله رب العاملني.

41

�إميانيات
احلمد لله وحده ،والصالة والسالم على
من ال نبي بعده ،أما بعد:
ففي كل زمان تخرج طائفة من الناس
على جماعة املسلمني ووالة أمرهم
متذرعني بأسباب شتى وبحجج متنوعة؛
فمنهم من يخرج لدنيا يصيبها أو
مكانة يرجوها ،ومنهم من يخرج باسم
الدين ودعوى تغيير املنكر متشبهني في
طريقتهم باخلوارج الذين خرجوا على
أمير املؤمنني علي ] وهم يقولون :ال
حكم إال لله ،ومع ذلك قاتلهم ] ومعه
أصحاب رسول الله [ ،رواه مسلم.
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لزوم جماعة
المسلمين وإمامهم
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وال يعرف أن صحابياً واحداً قد خرج مع هؤالء
وال ش��ك أن ه ��ؤالء ق��د ش �ق��وا ع�ص��ا الطاعة
وأش�غ�ل��وا املسلمني ب��أم��ور ال حتمد عقباها،
وبالرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبيه [ جند
املنهج الرباني في بيان أهمية ل��زوم اجلماعة
وعدم اخل��روج على من واله الله تعالى أمرنا،
وذل��ك ظاهر في آي��ات كثيرة وأحاديث عديدة
منها:
�ح�بْ��لِ اللّهِ
اع �تَ� ِ
أوالً :ق��ال تعالىَ { :و ْ
�ص � ُم��وا ْ ِب� َ
َجمِ ي ًعا َوالَ تَ� َف� َّر ُق��واْ} (آل ع �م��ران )103:قال
ابن مسعود ]« :حبل الله :اجلماعة» وقيل:
ال �ق��رآن ،ق��ال اب��ن تيمية رح�م��ه ال�ل��ه تعالى:
«وقد فسر حبله بكتابه وبدينه·· وباإلخالص
وبأمره·· وباجلماعة·· وكلها صحيحة فإن
القرآن يأمر بدين اإلسالم وذلك عهده وأمره
وطاعته واالعتصام به جميعاً إمنا يكون في
اجلماعة» اهـ.

بقلم :د· نايف بن أحمد احلمد
ثانياً :قال تعالىَ { :والَ تَ َف َّر ُقواْ َوا ْذ ُكُ��رواْ ِن ْع َم َة
ال �لّ��هِ َع�ل َ�يْ� ُك� ْم} (آل ع��م��ران )103:ق��ال قتادة
رحمه الله تعالى :-إن الله ع َّز وج َّل قد كرهلكم الفُرقة ،وق� ّدم إليكم فيها ،وحذركموها،
ون�ه��اك��م عنها ،ورض��ي لكم السمع والطاعة
واأللفة واجلماعة ،فارضوا ألنفسكم ما رضي
الله لكم إن استطعتم ،وال قوة إال بالله» اهـ.ـ
رواه الطبري·
ثالثاً :عن أبي هريرة ] قال :قال رسول الله
[« :إن الله يرضى لكم ثالثاً ويكره لكم ثالثاً؛
فيرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً،
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً وال تفرقوا،
ويكره لكم قيل وق��ال وكثرة السؤال وإضاعة
املال» رواه مسلم ،قال ابن عبدالبر -رحمه الله

تعالى« :-الظاهر في قوله« :ويرضى لكم أن
تعتصموا بحبل الله جميعاً» أنه أراد اجلماعة»
اهـ.
راب�ع�اً :ق��ال [« :ث�لاث خصال ال يَغِ ُّل عليهن
قلب مسلم أبداً :إخالص العمل لله ،ومناصحة
والة األمر ،ولزوم اجلماعة فإن دعوتهم حتيط
من ورائهم» رواه أحمد وابن ماجة من حديث
زيد بن ثابت ] وصححه ابن حبان·
قال ابن األثير -رحمه الله تعالى -في كالم
ل��ه نفيس« :وامل�ع�ن��ى أن ه��ذه اخل�ل�ال الثالث
تستصلح بها القلوب ،فمن متسك بها طهر قلبه
والد َغل والشر» اهـ.
من اخليانة َّ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله تعالى:-
«فقد جمع ف��ي ه��ذه األح��ادي��ث ب�ين اخلصال
ال �ث�لاث ،إخ�لاص العمل لله ومناصحة أولي
األم��ر ول��زوم جماعة املسلمني ،وه��ذه الثالث
جتمع أص��ول الدين وق��واع��ده وجتمع احلقوق

بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة
واخلوارج واملعتزلة وغيرهم فإن قلوبهم ممتلئة
غ ً
ال وغشاً» اهـ.
وقال شيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه
الله تعالى« :لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم
إال بسبب اإلخالل بهذه الثالث أو بعضها» اهـ.
خامساً :عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
خطبنا عمر باجلابية ،فقال :إني قمت فيكم
كمقام رس��ول الله [ فينا ،فقال« :أوصيكم
بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ،ثم
يفشو الكذب حتي يحلف الرجل وال يستحلف،
ويشهد الشاهد وال يستشهد ،أال ال يَخْ ل ُ َونَّ
رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان ،عليكم
باجلماعة ،وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع
الواحد وهو من االثنني أبعد ،من أراد بحبوحة
اجل �ن��ة ف�ل�ي�ل��زم اجل �م��اع��ة ،م��ن س��رت��ه حسنته
وساءته سيئته فذلكم املؤمن» رواه النسائي في
الكبرى والترمذي وق��ال« :ه��ذا حديث حسن
صحيح غريب» اهـ.
قال ابن العربي -رحمه الله تعالى -في شرحه
معنى «عليكم باجلماعة» قال« :يحتمل معنني:
أحدهما :أن األمة إذا اجتمعت على قول فال
يجوز ملن بعدهم أن يحدث قوالً آخر·
الثاني :إذا اجتمعوا على إمام فال حتل منازعته
وال خلعه ،وهذا ليس على العموم ،بل لو عقد
بعضهم جلاز ولم يحل ألحد أن يعارض» ا هـ.
سادساً :عن حذيفة بن اليمان ] قال« :كان
الناس يسألون رسول الله [ عن اخلير ،وكنت
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ،فقلت :يا
رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله
بهذا اخلير ،فهل بعد ه��ذا اخلير ش��ر؟ قال:
«ن �ع��م ،فقلت :ه��ل بعد ذل��ك ال�ش��ر م��ن خير؟
قال« :نعم ،وفيه دخن» قلت :وما دخنه؟ قال:
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التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا واآلخرة؛
وبيان ذلك أن احلقوق قسمان :حق لله ،وحق
لعباده ،فحق الله أن نعبده وال نشرك به شيئاً
كما جاء لفظه في أحد احلديثني؛ وهذا معنى
إخالص العمل لله كما جاء في احلديث اآلخر،
وحقوق العباد قسمان خاص وعام ،أما اخلاص
فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره
فهذه من فروع الدين؛ ألن املكلف قد يخلو عن
وجوبها عليه وألن مصلحتها خاصة فردية ،وأما
احلقوق العامة فالناس نوعان :رع��اة ورعية،
فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم
جماعتهم فإن مصلحتهم ال تتم إال باجتماعهم
وهم ال يجتمعون على ضاللة ،بل مصلحة دينهم
ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله
جميعاً ،فهذه اخل�ص��ال جتمع أص��ول الدين،
وق��د ج ��اءت مفسرة ف��ي احل��دي��ث ال ��ذي رواه
مسلم عن متيم ال��داري ق��ال :ق��ال رس��ول الله
[« :الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين
النصيحة ،قالوا :ملن يا رس��ول الله؟ ق��ال :لله
ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم»؛
فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق
الله وعبادته وح��ده ال شريك ل��ه ،والنصيحة
ألئ�م��ة املسلمني وعامتهم ه��ي مناصحة والة
األمر ولزوم جماعتهم فإن لزوم جماعتهم هي
نصيحتهم العامة ،وأما النصيحة اخلاصة لكل
واح��د منهم بعينه فهذه ميكن بعضها ويتعذر
استيعابها على سبيل التعيني» اهـ.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى« :وقوله [:
«ثالث ال يَغِ ُّل عليهن قلب مسلم··» إلى آخره،
أي ال يحمل الغل وال يبقى فيه مع هذه الثالثة
ف��إن�ه��ا تنفي ال �غ��ل وال �غ��ش وه��و ف�س��اد القلب
وسخائيمه ،فاملخلص لله إخالصه مينع غل
قلبه ويخرجه ويزيله جملة؛ ألنه قد انصرفت
دواع��ي قلبه وإرادت��ه إلى مرضاة ربه فلم يبق
فيه موضع للغل والغش··· وقوله ··« :ومناصحة
أئمة املسلمني» هذا أيضاً مناف للغل والغش،
فإن النصيحة ال جتامع الغل إذ هي ضده فمن
نصح األئمة واألمة فقد برئ من الغل ،وقوله:
«ولزوم جماعتهم» هذا أيضاً مما يطهر القلب
من الغل والغش ف��إن صاحبه للزومه جماعة
املسلمني يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم
م��ا ي�ك��ره لها وي �س��وؤه م��ا ي�س��وؤه��م وي �س��ره ما
يسرهم؛ وهذا بخالف من انحاز عنهم واشتغل

قال [« :ثالث خصال ال
يَ غِ ُّل عليهن قلب مسلم
أبد ًا :إخالص العمل لله،
ومناصحة والة األمر ،ولزوم
اجلماعة فإن دعوتهم حتيط
من ورائهم» رواه أحمد

«قوم يستنون بغير سنتي ،ويهدون بغير هديي،
تعرف منهم وتنكر» فقلت :هل بعد ذلك اخلير
من ش��ر؟ ق��ال« :نعم ،دع��اة على أب��واب جهنم،
من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت :يا رسول
الله صفهم لنا ،ق��ال« :نعم ،ق��وم من جلدتنا،
ويتكلمون بألستنا» قلت :يا رسول الله فما ترى
إن أدركني ذلك؟ قال« :تلزم جماعة املسلمني
وإمامهم» فقلت :فإن لم تكن لهم جماعة وال
إم��ام؟ ق��ال« :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن
تعض على أص��ل شجرة ،حتى يدركك املوت،
وأن��ت على ذل��ك» رواه البخاري ومسلم ،وهذا
احلديث املبارك يذكر لنا املنهج الصحيح في
التعامل؛ فعلى من في رقبته بيعة ل��والة األمر
السمع والطاعة ولزوم اجلماعة ،أما من يرى
أنه ال إمام في هذا الزمان فعليه أن يعتزل تلك
الفرق كلها ،ولو أن يعض على أصل شجرة ،حتي
يدركه امل��وت ،وهو على ذل��ك ،كما أم��ره بذلك
نبينا [ ولم يأمره بحمل سالح أو خروج·
وقوله [ «دعاة على أبواب جهنم» يشمل كل
داع إلى الشهوات أو الشبهات أو اخلروج على
جماعة املسلمني ،قال مال علي القاري -رحمه
الله تعالى« :-ويتكلمون بألسنتنا» أي بالعربية
أو ب��امل��واع��ظ واحل �ك��م أو مب��ا ق��ال ال�ل��ه وقال
رسوله وما في قلوبهم شيء من اخلير ،يقولون
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» ا هـ.
وق��ال ب��در الدين العيني -رحمه الله تعالى-
«وفيه :حجة جلماعة الفقهاء في وجوب لزوم
جماعة املسلمني وترك القيام على أئمة احلق
ألنه أمر بذلك ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق
عصاهم»·و قال الطبري -رحمه الله تعالى:-
«والصواب أن امل��راد من اخلبر لزوم اجلماعة
الذين في طاعة من اجتمعوا علي تأميره ،فمن
نكث بيعته خرج عن اجلماعة» اهـ.
وقال النووي -رحمه الله تعالى« :-وفي حديث
حذيفة ه��ذا ل��زوم جماعة املسلمني وإمامهم
ووجوب طاعته ،وإن فسق وعمل املعاصي فتجب
طاعته في غير معصية» ا هـ .وقد ب َّوب النووي
لهذا احلديث بقوله :باب وجوب مالزمة جماعة
املسلمني عند ظهور الفنت وفي كل حال وحترمي
اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة».
وللحديث بقية ،والله املوفق للصواب والهادي
للرشاد ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه.
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هذه املساحة
مخصصة لك..
نتواصل من خاللها
مع همومك..
آمالك ..آرائك..
اقتراحاتك
وسوف جتد
رسالتك كل عناية
واهتمام فما عليك
إال أن ترفع قلمك
وتكتب..
فنحن
في االنتظار..

كيف نزرع حب الله يف قلوب �أطفالنا؟
حتتاج هذه املهمة في البداية إلى أن يستعني الوالدان
بالله ،فيطلبا عونه ويسأاله األج��ر على حسن تربية
أوالده��م��ا اب�ت�غ��اء م��رض��ات��ه ،وي �ج��ب أن ي�ت�ن��اوال هذا
امل��وض��وع بفهم وع �م��ق وب �ح��ب وود ،وي �ج��ب مراعاة
متطلبات املرحلة العمرية للطفل وسماته الشخصية
وظروفه ،وكلما بدأنا مبكرين كان ذلك أفضل ،وفيما
يلي توضيح كيفية تعليمهم حب الله في شتى املراحل:
 .1املرحلة األولى
تبدأ هذه املرحلة منذ والدة الطفل حتى السنة التاسعة،
فبعد أن يولد الطفل ويبدأ بالرضاعة والنمو يكون
أشد استقباال ملتغيرات احلياة من الشاب البالغ؛ ألن
الوليد يكون مثل الصفحة البيضاء اجلاهزة الستقبال
خطوط الكتابة؛ لذا يجب أن نرقيه بالرقية الشرعية
ونسمع معه ال�ت�لاوات القرآنية لشيوخ ذوي أصوات
ن��دي��ة ،كما نكثر م��ن االستغفار والتسبيح والتحميد
والتهليل ونحن نعلمه؛ حتى حتفُه املالئكة ويتعود سماع
مثل هذه الكلمات النورانية ،ومع زيادة منو الوعي عند
الطفل يجب أن نحرص على أن نذكر الله عز وجل
أمامه دائما ونسعى إلى أن يكون لفظ اجلاللة مالمسا
لسمعه حتى يحفظه ويصبح من أوائل مفرداته ،وإذا
أراد أن يحبو وأصبح ق��ادرا على النطق ،فيجب أن
نأخذ بيده ونريه أننا نريد أن ندفعه فنقول «يا رب ..يا
معني» ،ونحاول أن جنعله يردد معنا ،فإذا أصبح أكثر
قوة على التلفظ بالكلمات علمناه الشهادتني ورددناهما
معه حتى يعتادهما ،فنراه يسأل عن معناهما حني
يستطيع الكالم.
وف��ي السنة الثانية يكون الطفل متفتح ال��ذه��ن؛ مما
ي��دع��ون��ا إل��ى حتفيظه بعض ق�ص��ار ال �س��ور كالفاحتة
والعصر والكوثر ،وذلك حسب قدرته ،وكذلك حتفيظه
األذكار واألدعية ،وكلما زاد وعيه وإدراكه ر ّددنا أمامه
أن الله هو الذي رزقنا الطعام ،وهو الذي جعل لنا املاء
عذبا ليروي عطشنا ،وه��و ال��ذي أعطاه امل��ال واملنزل
واللعب ..إلخ :لذلك فهو جدير بالشكر .وإذا جلسنا إلى
الطعام قلنا بصوت يسمعه« :باسم الله» ،وإذا انتهينا
قلنا« :احلمد لله»؛ حتى يعتاد الطفل ذلك ويردده بنفسه
دون أن نطلب منه ذلك ،وكذلك باقي األدعية واألذكار.
ومن السنة الثالثة حتى السادسة يكون استقبال الطفل
للمعلومات واستفادته منها واقتداؤه بأهله في أحسن
حاالته ،كما يكون شغوفا باالستماع للقصص؛ لذا يجب
االستفادة من هذا في تأليف القصص وروايتها وهي

التي توجهه إلى التصرف بالسلوك القدمي الذي نرجوه
له ،وتكون هذه الطريقة أكثر تأثيرا إذا كانت تهدف إلى
تعريفه بالله على أنه الرحيم الرحمن ال��ودود احلنان
املنان الكرمي .وينبغي حني نتحدث عن الله جل وعال
معهم ف��ي ه��ذا العمر أن نكون ص��ادق�ين ونبتعد عن
املبالغات.
وفيما بني السابعة والعاشرة تكون املرحلة العمرية في
غاية األهمية ،لذا ال يصح التهاون بها على اإلطالق؛
ففيها تبدأ ملكاته العقلية والفكرية في التفتح بشكل
جيد؛ لذا فإنه يحتاج في هذه املرحلة إلى أن نصاحبه
ونعامله كصديق ،وم��ن خ�لال ذل��ك نغرس في نفسه
فكرة العبودية لله عز وجل بعمق.
 .2املرحلة الثانية
ت �ك��ون ه ��ذه امل��رح �ل��ة م��ن س��ن ال �ع��اش��رة وم ��ا بعدها،
وفي هذه املرحلة تظهر بوضوح على الطفل مظاهر
االستقالل واالعتداد بالنفس والتشبث بالرأي والتمرد
ع�ل��ى ن�ص��ائ��ح ال��وال��دي��ن وتعليقاتهما ،وه��و ف��ي هذه
املرحلة يود التحرر مما يظن أنه قيود؛ فيميل أكثر إلى
أصدقائه ،ويفتح لهم صدره ويتقبل منهم ما ال يتقبله
من غيرهم ،فنوضح لهم عن طريق القصص أن الله
سبحانه وتعالى هو خير من األصدقاء وهو خير عماد
وسند ،كما ينبغي أن نوضح ألطفالنا أن الله تعالى
أحيانا يبتلي اإلنسان مبكروه أو مصيبة؛ ليطهره ويرفع
درجاته ويقربه منه أكثر.
وهذه املرحلة خطيرة؛ ألنها تعيد بناء الطفل العقلي
والفكري من جديد ،وق��د ت��ؤدي إل��ى عواقب وخيمة
إن أسيء التعامل مع الطفل فيها ،ومما يجدي أيضا
مع أطفالنا في هذه املرحلة :احل��وار الهادئ الهادف
الصحي اإلي�ج��اب��ي امل��وض��وع��ي ال��ذي ي��رى احلسنات
والسلبيات في ذات الوقت ،ولكي نضمن التأثير فيهم
علينا أن نقتدي مبعلم البشرية رسول الله [ الذي
كان يعلم أصحابه ويوجههم بطرائق كثيرة ،منها على
سبيل املثال ال احلصر :التشويق بالسؤال ثم إجابته،
كما ق��ال [« :أت���درون م��ن امل�ف�ل��س؟» إث ��ارة لالنتباه
بالسؤال ،ورواية القصص وانتهاز فرصة حدوث موقف
معني ورواي��ة األخبار ،ولتحقيق هذا الهدف يجب أال
نتحدث معه وهو غاضب أو بعد عقابه ،وال نكرر على
سمعه كلما أخطأ أن الله سيدخله جهنم ،فيرتبط اسم
الله عز وجل في ذهنه بجهنم.

معالي حزران املطيري

< دروازة بن عالج

مت منع العسكريني من التصويت في الستينيات من
القرن املاضي إبان زمن الثورات واالنقالبات العسكرية
وال�ع��رب�ي��ة واس �ت �ي�لاء ق ��ادة اجل �ي��وش ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة والفوضى،
وأعتقد أنه هو السبب واملسوغ الوحيد آنذاك لعدم إشراك العسكر في
السياسة بدليل أن��ه عندما تأسس احل��رس الوطني الكويتي في فترة
الحقة ،كانت األوضاع في الوطن العربي هادئة ومستقرة؛ لذلك لم يطرح
أصال موضوع تصويتهم من عدمه لعدم وجود أي هاجس أمني أو قومي
بدليل أنهم يصوتون!
وهناك حكاية طريفة مفادها أن هناك ثالثة أوالد عم قرروا االنخراط
في السلك العسكري ،فقادت أحدهم واسطته وقبل في الداخلية ،والثاني
في ضباط اجليش ،واآلخر واسطته كانت أقوى (شوي)؛ فكان من حسن
حظه أنه قبل في ضباط احل��رس الوطني ،وألن��ه ال يتم قبول أكثر من
 15طالبا سنويا في احل��رس؛ لذلك فإنهم يتلقون تدريباتهم مع طلبة
ضباط اجليش طوال مدة الدورة؛ فكان اثنان من أوالد العمل يأكالن مع ًا
ويتدربان مع ًا ،حتى تخرجا وأقسما القسم نفسه مع ًا.
لن أخوض في فرق الراتب أو سرعة الترقية أو االمتيازات التي يحصل
عليها املواطن ضابط ًا كان أو فرد ًا في احلرس بالنسبة (لعيال عمه) من
ضباط اجليش أو الداخلية وأف��راده �م��ا ،يكفي فقط أن نقول لضباط
اجليش وال��داخ�ل�ي��ة :صحيح أنكم حماة ال��وط��ن ومطلوب منكم كما هو
مطلوب م��ن (ول��د عمكم) ف��ي احل��رس السهر واالس�ت�ع��داد وب��ذل الغالي
والنفيس ،بل حتى النفس في سبيله ولكن لألسف ،واسطتكم لم تكن
قوية بشكل كاف حتى تستحقوا أن تصوتوا وتعاملوا بوصفكم مواطنني
كاملي املواطنة كاحملظوظ (ولد عمكم).
لذلك إما أن تسمحوا لهؤالء املساكني بالتصويت حالهم حال (احلرمي)
وإخ��وان�ه��م و(ع �ي��ال عمهم) ب��احل��رس ال��وط�ن��ي ،أو أق�ت��رح على احلكومة
أن تنشئ مدنا عسكرية ألف��راد اجليش والشرطة فيها م��دارس وشوارع
ومستشفيات وأسواق ومخافر وبلدية ومتوين وصحافة وإذاعة وتلفزيون
وحدائق عامة ومساجد لعسكريي اجليش والداخلية فقط.
هنا فقط ميكننا إقناعهم بأن ما يحدث في وطنهم أو ما ينتج عن مجلس
األمة من ق��رارات ال يعنيهم وال ميسهم أو ميس أسرهم كما ميس (عيال
عمهم) من املواطنني بأي شكل من األشكال! ولذلك وحتى ذلك الوقت،
وإلى وقت االنتقال للمدن اجلديدة أرى أنه يجب السماح لهم ولو بشكل
مؤقت التصويت كونهم يعيشون بيننا حاليا ومعنيني باألمر!
وعاشت التنمية!

صالح العالج

كان احل��وار وما زال دعامة من الدعائم
األساسية لتحقيق التواصل والتفاهم بني
الناس عامة ،فضال عن أنه من القنوات
ال�ف�ع��ال��ة ل�لان�ف�ت��اح ع�ل��ى اآلخ���ر وتبادل
األف �ك��ار واآلراء م�ع��ه ،أم��ا فيما يخص
املسلمني؛ فإننا جن��د أن للحوار مكانة
خاصة في الشريعة اإلسالمية باعتباره
أجن��ع ال��وس��ائ��ل إلظ �ه��ار احل��ق والدفاع
ع�ن��ه وال ��دع ��وة إل ��ى دي ��ن ال �ل��ه ع��ز وجل
ونصرة اإلس�لام ،يقول تعالى{ :ادع إلى
سبيل رب��ك باحلكمة واملوعظة احلسنة
وج��ادل�ه��م بالتي ه��ي أح �س��ن} (النحل:
 ،)125وي�ق��ول ع��ز وج��ل{ :وم��ن أحسن
ق��وال مم��ن دع��ا إل��ى ال�ل��ه وع�م��ل صاحلا
وق� ��ال إن �ن��ي م ��ن امل �س �ل �م�ين} (فصلت:
 ،)33وم��ن أج��ل حتقيق ه��ذه املقاصد
العليا جن��د أن الشريعة اإلس�لام�ي��ة قد
أصلت لهذا احل��وار البناء ال��ذي ننشده،
ت��أص�ي�لا منهجيا وع�م�ل�ي��ا ،ينبني على
ضوابط وآداب وسلوكيات محددة؛ فصار
املسلمون مطالبني مبعرفتها والتحلي بها
وال�ت��زام العمل بها ،س��واء اجت��اه بعضهم
البعض أو جتاه أهل الديانات واملذاهب
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،والس �ي �م��ا ف��ي ظ��ل الظروف
ال��راه �ن��ة ال�ت��ي حت�ف��ل ب�ت��داف�ع��ات فكرية
واختالفات ثقافية تستدعي منا إثبات
وجودنا كمسلمني ،وإعطاء النموذج األمثل
للمسلم احلقيقي كما سنه لنا الرسول
[ والصحابة الكرام ،وتصحيح الصورة
السلبية ال�ت��ي تشيعها وس��ائ��ل اإلعالم
الغربية عن املسلمني ،ومبا أن االختالف
والتنوع في اجلنس والدين واللون واللغة
والفكر يعتبر سنة من سنن الله في خلقه،
يقول تعالى{ :ومن آياته خلق السموات
واألرض واخ�ت�لاف ألسنتكم وألوانكم}
(الروم ،)22 :فإن ذلك يقتضي من البشر
عموما فتح جسور التواصل والتعارف
وت� �ب ��ادل امل �ن��اف��ع وامل �ص��ال��ح ع ��ن طريق
ح��وارات هادفة تنطلق مما هو مشترك؛
فأصلنا واح��د ،وه��م آدم عليه السالم،

يقول [« :كلكم آلدم وآدم م��ن تراب»
ويقول تعالى{ :كان الناس أمة واحدة}
(البقرة)213 :؛ لذلك جند القرآن الكرمي
كثيرا ما يخاطب بصيغة العموم من قبيل:
«ياأيها الناس» و«يا بني آدم» ،كما جنده
يذكر أهل الكتاب في مقام الدعوة إلى
احلنيفية السمحة ،باألصل الذي يجمعنا
معهم وهو رسالة إبراهيم عليه السالم؛
يقول عز وج��ل{ :وق��ال��وا كونوا ه��ودا أو
نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من املشركني} (البقرة.)13٥ :
فديننا بالدرجة األولى دين حوار وتعايش
واح� �ت���رام ل�ل�آخ ��ر ،ول �ي��س دي���ن تعصب
وخ�ص��وم��ة وان �غ�ل�اق ,واألم ��ة اإلسالمية
حتكم عالقاتها وحتاوراتها قواعد تقوم
على أساسها صحة كل عالقة وسالمة
كل حوار.
وحتى يكون احملاور املسلم قدوة حسنة في
تطبيق ال��رأي الراجح الذي يحاور ألجل
إثباته للطرف اآلخر وإقناعه به ،فالبد له
من االلتزام مبا يدعو إليه؛ فيكون داعية
وم �ح��اورا بفعله قبل ق��ول��ه؛ ف��إن التزام
احمل ��اور مب��ا ي��دع��و إل�ي��ه واحل ��رص على
العمل به هو أكبر دليل على اقتناعه به
ويقينه وعلى القدرة على إقناع اآلخرين
به ،ويكفي احملاور حثا على االلتزام مبا
يحاور فيه ،وحتذيرا له من مخالفة القول
للعمل ،إنكار الله تعالى على بني إسرائيل؛
حيث قال تعالى{ :أتأمرون الناس بالبر
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال
تعقلون} (البقرة ،)44 :وقوله عز وجل:
{ي��أي�ه��ا ال��ذي��ن آم �ن��وا ل��م ت�ق��ول��ون م��ا ال
تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما
ال تفعلون} (الصف.)3 - 2 :
إن اإلس�لام حني يدعو إلى احل��وار فإنه
ي��دع��و ف��ي ال��وق��ت نفسه إل��ى التضامن
العاملي بني كل الشعوب؛ حتى تستطيع أن
تتحمل معا املسؤولية عن مستقبل وأمن
واستقرار هذا العالم.

د .طارق برغاني  -املغرب
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معايير اختيار المرشح
د .بس ــام الشـطـي

بدأت في الكويت احلملة االنتخابية الختيار 50
نائباً للبرملان في خمس دوائر والكل متحمس
للمشاركة إليصالهم إلى البرملان للقيام بحقهم
جتاه الدين والعباد والبالد.
ول�ك��ن ثمة خصائص ومم �ي��زات ومعايير يجب
توافرها في املرشح يتفق عليها القاصي والداني،
ومنها:
 القوي األم�ين :كما ق��ال تعالى على لسان ابنتيشعيب{ :يا أبت إن خير من استأجرت القوي األمني}،
والقوة التي نعنيها قوة في الطرح وصالبة في املواقف
والصدع باحلق وحمل هم أمانة املسؤولية التي طوقها
الناخبون حول عنقه ،والسيما فيما يتعلق بالرقابة على
السلطة التنفيذية ،ووضع التشريعات املناسبة للبالد
والعباد.
 احل�ف�ي��ظ ال�ع�ل�ي��م :أي ص��اح��ب اخل �ب��رة ف��ي مجالهليكون الرجل املناسب في املكان املناسب ،والعليم مبا
سيؤديه ضمن برنامج انتخابي واضح املعالم ومحدد
األطر وقابل خلطوات التطبيق ،فلما كلم ملك مصر
يوسف عليه السالم اعجب به ،وقال{ :إنك اليوم
لدينا مكني أمني قال اجعلني على خزائن األرض
إني حفيظ عليم} ،أي عنده خطة لسبع سنني
عجاف.
 الناجح في أسرته وفي عمله وسبق له أنقدم إجنازات حتفظ له وليس عالة على العمل
السياسي ودخي ً
ال على النقابات؛ فليس كل
ملتزم يصلح لهذا العمل؛ فلما طلب أبو ذر
من النبي[ أن يجعله واليا قال« :يا أبا
ذر إنها أمانة وإنها ي��وم القيامة خزي
وندامة إال من أخذها بحقها وحسابه
على الله».
 -العارف لقدر ولي األمر ،والذي

يرى مكانته ويكون ناصحاً أمينا وينزله منزلته دون
السكوت ع��ن م��واط��ن اخللل ف��ي ال���وزارات أو تسويغ
أعمالهم والدفاع املستميت عنها؛ فهناك فرق بني املداراة
واملداهنة ،وعليه أال يسكت عن الظلم واالستبداد ،قال
أبو بكر الصديق  -رضي الله عنه« :إني وليت عليكم
ول�س��ت بخيركم إن أحسنت فأعينوني ،وإن أسأت
فقوموني» .قال رجل« :والله لو وجدنا بك اعوجاجاً
ل�ق��وم�ن��اك ب��ال�س�ي��ف» ،وه ��ذه ال �ع �ب��ارة ال تليق مبكانة
الصديق ،ولكن حتى يبني أهمية الصدع باحلق.
 الذي ينزل عند رأي إخوانه وال يشذ عنهم ،وينزلعند اجتهاد العلماء ،والسيما إن استدلوا بالدليل
القاطع وال�ب��ره��ان الساطع م��ن الوحيني ،كتاب الله
وسنتة رسوله[.
والسعي احلثيث لتغيير املنكرات وإقامة شرع الله عز
وجل عبر القنوات املتاحة واملباحة؛ ألنه الرصيد الباقي
ومن أجله جوز العلماء الدخول للمجالس النيابية.
 ال��ذي ال يسعى إل��ى مكتسبات شخصية أو فئوية؛بل إل��ى حتصيل مصالح املسلمني وتكميلها وتعطيل
املفاسد وتقليلها ،ويسعى إل��ى احل�ف��اظ على سمعة
املجلس ،وإيجاد قوانني للحد من الهدر في املال العام
واستباحته والعمل مبقتضى( :من أين لك هذا؟).
 يبذل اجلهد في حل املشكالت املزمنة مثل (البدون)واإلسكان ،ويوجد قوانني للحد من اجلرائم والفساد
اإلداري واألخ�لاق��ي ،ويعمل ليكون صمام أم��ان في
املجتمع ،ويتواصل معهم ليكون فيمن قال عنهم الله
تبارك وتعالى{ :إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما
توفيقي إال بالله عليه توكلت.}..
نسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وال
يولي علينا شرارنا ،ويصلح ذات بيننا
ويوفقنا جميعاً للعمل بكتابه وسنة
نبيه.
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