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أن  رغــم  القبيح  وجهه  عــن  الــســوري  النظام  كشف  لقد 
في  الــشــمــس  تــغــطــى  كــمــا  اال  تغطيته  ميــكــن  ال  وجــهــه 
رابعة النهار، 200 شهيدا كانت الهدية التي قدمها ذلك 
مفرط  ازديــاد  وهناك  العرب،  للمراقبن  املجرم  النظام 
الستخدام القوة ضد املتظاهرين وزيادة عدد الشهداء 
منذ أن وّقع النظام بروتوكول اجلامعة العربية، وذهاب 
املراقبن العرب لسورية، وكأنه يستهزئ باملوقف العربي 

برمته، ولألسف فمازال هنالك من يدافع 
عنه ويسّوغ جرائمه ومنهم مشايخ دين، 
فــهــم بــذلــك يــثــبــتــون لــلــعــالــم بـــأن الدين 
»الغاية  يــتــحــدثــون عــنــه شــعــاره:  الـــذي 

تبرر الوسيلة«.
املــــجــــازر قـــد أسهمت  تــلــك  بــــأن  أعــتــقــد 
الــتــعــجــيــل بــنــهــايــة أعظم  وتــســهــم فـــي 
العربية  األمــــة  عــرفــتــه  إجـــرامـــي  نــظــام 
إسحق  أن  يحكى  احلــديــث.  تاريخها  فــي 
جرمية  عــن  ســألــوه  عندما  الهالك  رابــن 
هجماته  إحـــدى  فــي  الصهيوني  الــكــيــان 

الفلسطينين أجاب بأنه مهما فعلت إسرائيل فلن  على 
تصل الى ما فعله حافظ األسد في قتل أكثر من 40 ألف 
مواطن سوري في مدينة حماة، وها هو ذا االبن يسير 
شعبه،  مــن  تبقى  مــا  قتل  استكمال  فــي  أبــيــه  نهج  على 
ولكن هيهات، فالعالم قد استيقظ من نومه وال ميكن أن 
يسمح باستمرار تلك اجلرمية، وقريبا بإذن الله سنسمع 

بانقالب الشعب السوري على جالديه وحترره من أبشع 
نظام عرفته سورية في تاريخها.

املصالح،  حتكمه  الــذي  الغربي  الــدور  على  نراهن  لسنا 
سيكون  الصهيوني  الكيان  زوال  بأن  موقنا  أصبح  والــذي 
حتميه،  التي  األنظمة  تلك  زوال  مــع  الله  بــإذن  قريبا 
ولكننا نعلم بأن ما يجري اليوم في سورية يحرج الغرب 
ماء  إلنــقــاذ  مرغما  للتدخل  وسيضطره  اإلحـــراج  أشــد 
أهــل ســوريــة األحرار  يــا  وجــهــه، فاصبروا 

فالنصر قريب بإذن الله تعالى.
ــــســــوري في  عـــنـــدمـــا حتـــــرك الــســفــيــر ال
املــتــحــدة األمــيــركــيــة حملاصرة  الـــواليـــات 
احلكومة  عــلــمــت  الـــســـوريـــن  املـــعـــارضـــن 
األميركية بذلك فوجهت له إنذارا شديدا 
واتــــخــــذت تـــدابـــيـــر حلــمــايــة الــســوريــن 
املــهــاجــريــن عــلــى أرضــهــا، لــكــن فــي بالدنا 
التي تدين باإلسالم وتتعاطف مع الشعب 
الـــســـوري جنـــد الــســفــيــر يــتــصــرف وكأنه 
املواطنن  من  يشاء  من  فيهدد  بلده،  في 
يــشــاء، فهل  مــن  ويــرفــع قضايا على  يــشــاء  مــن  ويتوعد 

وصل بنا الذل إلى أن نرضخ لهذه العصابات؟!.
قال تعالى: }وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم 
مؤمنن إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
األيام نداولها بن الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 

منكم شهداء والله ال يحب الظاملن{ )140-139(

الدور  على  ن��راه��ن  لسنا 
حتكمه  ال������ذي  ال���غ���رب���ي 
أصبح  وال�����ذي  امل��ص��ال��ح، 
الكيان  زوال  ب���أن  م��وق��ن��ا 
الصهيوني سيكون قريبا 
م��ع زوال تلك  ال��ل��ه  ب���إذن 
حتميه ال���ت���ي  األن���ظ���م���ة 
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< امرأة كانت تسمع أصواتًا بن فترة وأخرى, 
وب��ع��د ف��ت��رة زال����ت ه���ذه األص�����وات وحجت, 
وبعد حجها جاءت لها أفكار ووساوس فتركت 
ال��ص��اة ل��ف��ت��رة, ث��م ك��ان��ت ت��ق��ول إن��ه��ا كافرة 
وغير ذلك, ثم جاءتها حالة نفسية شديدة 
وتتخيل أن هناك شياطن حولها, وذهبوا بها 
إلى املستشفى وأعطوها أدوية نفسية وحاليًا 
حالتها الصحية جيدة, ماذا عن حجها وماذا 

عن الفترة التي تركت فيها الصاة؟
وس��اوس شيطانية وخياالت ال حقيقة  ه��ذه  كل   <
لها ومن إرجاف الشيطان، وعلى املسلم أن يحّصن 

نفسه باألوراد، يقرأ عند منامه »آية الكرسي« و»قل هو 
من  ويكثر  البقرة«  و»آخ��ر سورة  و»املعوذتني«  أحد«  الله 
على  واحملافظة  الله  وذكر  والتحميد  والتكبير  التسبيح 
الشيطان  ألن  حتصنه؛  ه��ذه  ال��ق��رآن  وت���اوة  الفرائض 
ن  يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فإذا حصَّ
اإلنسان نفسه بهذه األذكار بتوفيق من الله تفر الشياطني 
الله،  ذك��ر  القلب من  ف��راغ  يؤتى اإلنسان من  إمن��ا  منه، 
وفيما يتعلق بتركها للصاة تتوب إلى الله وتستقبل عمًا 
صاحلاً وتسأل الله الثبات والتوفيق في املستقبل، وأما 
أتاها وس��اوس ال تركن  السابق فصحيح وكل ما  حجها 

إليها وال تلتفت لها أبدا.

بالكمائن  احل����دود  ف��ي ح���رس  ال��ع��ام��ل��ون  ه��ل   >
سبيل  في  كاملرابطن  يعدون  السرية  واخلفارات 

الله؟
> يقصد باملرابطة في سبيل الله مرابطة اجلنود وإقامتهم 
ف��ي ن��ح��ر ال��ع��دو حل��ف��ظ ح���دود وث��غ��ور ال��ب��اد املسلمة، 
وصيانتها عن دخول األعداء إلى داخل الباد اإلسامية، 
في  املرابطة  فضل  بيان  ف��ي  كثيرة  أح��ادي��ث  وردت  وق��د 
سبيل الله، ففي صحيح اإلمام البخاري عن سهل بن سعد 
ي��وم في  الساعدي [ أن رس��ول الله ] ق��ال: »رب��اط 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليها«، وفي صحيح اإلمام 

أنه  الله ]  رس��ول  عن  الفارسي [  سلمان  عن  مسلم 
وقيامه« وفي  وليلة خير من صيام شهر  يوم  »رب��اط  ق��ال: 
داود  أب��ي  وس��ن  حبان  اب��ن  أحمد وصحيح  اإلم���ام  مسند 
والترمذي عن فضالة بن عبيد [ قال: سمعت رسول الله 
] يقول: »كل ميت يختم على عمله إال الذي مات مرابطاً 
ويأمن  القيامة  يوم  إلى  له عمله  ينمو  فإنه  الله  في سبيل 
فتنة القبر« قال الترمذي حسن صحيح. ومثل عملكم في 
حرس احلدود، من الرباط على ثغور الباد البرية والبحرية 
أرجو من الله أن يكون داخًا في الرباط في سبيل الله، ملن 

صلحت نيته وأخلص في عمله.

امللحوظة  الظواهر  من  اجلماعي  الدعاء  ظاهرة   >
املشاعر, هل  أو في  السعي  أو  الطواف  وال سيما في 

لذلك أصل, وهل يعذر من ال يحسن الدعاء؟
ينقل،  لم  ألنه  مشروع؛  غير  الصفة  هذه  على  الدعاء   <
والتعلل بأنه ال يحسن الدعاء غير مسّوغ لهذا العمل؛ ألنه 
ال يشرع في الطواف دعاء مخصوص، بل يدعو العبد مبا 
أحب من خيري الدنيا واآلخرة، وإن عجز عن الدعاء فلن 
من  بك  وأع��وذ  اجلنة  أسألك  إني  اللهم  يقول:  أن  يعجز 

النار فإنه قد قال رجل للنبي ] حني سأله: كيف تقول 
في الصاة؟ قال: أتشهد وأقول: »اللهم إني أسالك اجلنة 
وأعوذ بك من النار. أما إني ال أحسن دندنتك وال دندنة 
أمور  ه��ذه  وك��ل  ن��دن��دن«،  »حولها  النبي ]:  فقال  معاذ 
إال  لعباده  يشرع  والله سبحانه ال  املسلمني  آحاد  يدركها 
ما يطيقون، فالواجب االتباع والتأسي فليس الشأن بكثرة 
صاح  في  الشأن  لكن  ألفاظه،  وحتسني  وطوله  الدعاء 

القلب والقول والعمل وموافقة السنة.

اليؤاخذها اهلل بهذه الوساوس

العمل في حرس الحدود من الرباط في سبيل اهلل

الدعاء الجماعي غير مشروع

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز آل 
الشيخ مفتي 
عام المملكة 

العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان
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من خلع الخف بعد المسح.. بطلت طهارته
< ما حكم الصاة في اجلزمة؟ وهل يجوز 
ومن  س��واء؟  واجلزمة  اخلفن  على  املسح 
فهل  خلعها  ثم  اجلزمة  على  باملسح  ق��ام 

طهارته باقية؟
> من صلى وهو البس حلذائه فصاته صحيحة 
لداللة األحاديث الصحيحة على إباحة الصاة 
ب��ن م��ال��ك [  بالنعلني، وم��ن ذل��ك أن أن��س 
ُسئل أكان النبي ] يصلي في نعليه قال نعم، 
ف��ي صحيحيهما،  وم��س��ل��م  ال��ب��خ��اري  أخ��رج��ه 
وأخ��رج��ه اإلم��ام أحمد في املسند، وق��د حث 
النبي ] على الصاة بالنعال واخلفاف ويدل 
لذلك ما رواه ش��داد بن أوس [ ق��ال: قال 
رسول الله ]: »خالفوا اليهود فإنهم ال يصلون 
في نعالهم وال خفافهم« رواه أبو داود في سننه، 
وقد ثبت عن النبي ] أنه صلى حافياً ومنتعًا 

مما يدل على جواز األمرين.
ويدل لذلك ما أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه بإسناد جيد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت رسول الله 
أن  أراد  من  لكن  ومنتعًا  حافياً  يصلي   [
من  يتأكد  أن  عليه  يجب  فإنه  بنعليه  يصلي 
عدم وجود جناسة بهما، فإن كانتا طاهرتني 
النجاسة  أزال  أو  خلعهما  وإال  بهما  صلى 
عنهما. ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد اخلدري 
[ أنه قال: قال رسول الله ]: »إذا جاء 
أحدكم إلى املسجد فلينظر فإن رأى في نعليه 
قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما« أخرجه 
اإلمام أحمد وأبو داود. وإذا لبس اخلف على 
طهارة ومسح عليه ثم خلعه فا يصح املسح 

عليه وبطلت طهارته لزوال املسح.

فما  ال�����ري�����اح  ي���س���ب  ال�����ن�����اس  ب���ع���ض   >
توجيهكم؟

> هذه املسألة حكم فيها رسول الله ] في 
احلديث الذي رواه أبي بن كعب [ قال: قال 
]: »ال تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون 

فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، 
وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك 

من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر 
الترمذي،  رواه  ب��ه«  أم��رت  ما 

وق���ال: ح��دي��ث حسن 
صحيح.

ال تسبوا الريح

بناء المساجد من 
الصدقة الجارية

< روي عن الرسول ] أنه قال: من صلى 
أربعًا قبل صاة العصر بنى الله له بيتًا 

في اجلنة متى تكون هذه األربع؟
> احملفوظ: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما 
الله امرأ  الله ]: »رح��م  ق��ال رس��ول  ق��ال: 
داود،  أبو  أخرجه  أرب��ع��اً«،  العصر  قبل  صلى 
نه، واإلمام أحمد، وصححه  والترمذي، وحسَّ
ن إسناده األلباني في هداية  ابن حبان، وحسَّ

الرواة إلى تخريج أحاديث املصابيح واملشكاة 
)2/522(، وما رواه علي بن أبي طالب [ 
أربع  العصر  النبي ] يصلي قبل  قال: كان 
املائكة  على  بالتسليم  بينهن  يفصل  ركعات 
النسائي،  أخ���رج���ه  احل����دي����ث.  امل���ق���رب���ني« 
بعد  األرب��ع  هذه  وتكون  نه،  وحسَّ والترمذي، 
دخول وقت العصر، أي إذا أذن لصاة العصر 
تصلي  أن  قبل  بسامني  ركعات  أرب��ع  تصلي 

صاة العصر.

صلوا قبل العصر أربعًا

< أوصى رجل ببناء مسجد من ماله, 
اجلارية  الصدقة  من  ذلك  يعد  فهل 

له بعد موته؟
ماله  من  ببناء مسجد  املسلم  أوص��ى  إذا   <
فاملسجد من الصدقة اجلارية، الدائم نفعها، 
والليلة خمس  اليوم  في  فيه  ي��ؤذن  فمسجد 
مرات، ويصلي فيه املسلمون ال ميكن ألحد 
أن يتعرض له بأي شيء حلرمته، فهذه نعمة 
املسلم  على  الله  من  وفضل  للعبد،  الله  من 
فهو من الصدقات اجلارية، وأنصح إخواني 
القادرين أال يحرموا أنفسهم من هذا الثواب 
ال��ع��ظ��ي��م، ع��ن ع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان [ قال: 
لله  بنى  »م��ن  يقول:  الله ]  سمعت رس��ول 
له مثله في اجلنة«، متفق  الله  بنى  مسجداً 

عليه، وأخرجه اإلمام أحمد، والطبراني.

حكم قص شعر المرأة
ت��ق��ص شعر  ل��ل��م��رأة أن  < ه��ل ي��ج��وز 
لشعر  م��ش��اب��ه��ًا  ي��ك��ون  بحيث  رأس��ه��ا, 

رأس الرجل؟
> كون امل��رأة املسلمة تقص شعر رأسها، 
حتى يكون مشابهاً لشعر رأس الرجل هذا 
م، ملا رواه ابن عباس رضي الله  أمر محرَّ
عنهما قال: قال رسول الله 
املتشبهني  الله  »لعن   :[
بالنساء،  ال����رج����ال  م����ن 
النساء  م��ن  واملتشبهات 
بالرجال«، رواه البخاري، 
والترمذي،  داود،  وأب���و 
ماجه،  وابن  والنسائي، 
كما أن في قصه تغييراً 
خل���ل���ق ال����ل����ه، وامل������رأة 

جمالها في شعرها.
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المحليات

مؤكدًا على مبادئ التعايش وقبول اآلخر وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية

 د.المسباح: نحذر من »الحفالت المنافية لآلداب« 
في رأس السنة ونطالب الداخلية بمكافحتها

»التعريف باإلسالم النسائية« أطلقت حملة      لنشر الحس الدعوي في المدارس والنوادي 
جلنة  في  النسائية  ال��ش��ؤون  ش��ددت 
احلس  نشر  على  باإلسالم  التعريف 
ال��دع��وي ب��ن ال��ف��ت��ي��ات ف��ي امل���دارس 
بأهمية  م��ن��ه��ًا  اه��ت��م��ام��ا  واألن����دي����ة، 
ال���ع���م���ل اخل����ي����ري جل��م��ي��ع ال���ش���رائ���ح 
بكل  املجتمع  م��ع  ال��ت��واص��ل  وض����رورة 

فئاته.
والدعوة  اإلع���الم  م��س��ؤول��ة  وأش����ارت 

اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ع��ائ��ش��ة ب��ورح��م��ة إلى 
ال��ت��ي مارستها  م��ن األن��ش��ط��ة  »ع���دد 
اللجنة »إذ استضافت مدرسة نسيبة 
جلنة  للبنات  امل��ت��وس��ط��ة  ك��ع��ب  ب��ن��ت 
التعريف باإلسالم في أحد برامجها، 
»سنايا«  ن�����ادي  اس���ت���ض���اف  وك���ذل���ك 
ل��ل��ف��ت��ي��ات وف������دًا م���ن ال��ل��ج��ن��ة يضم 
واملسلمات  ال��داع��ي��ات  م��ن  مجموعة 

اجلدد«.
وق���ال���ت ب��ورح��م��ة: »ن��ح��ن م���ن خالل 
عمل  طبيعة  ن��وض��ح  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه 
وقصة  وإجن��ازات��ه��ا  ال��دع��وي  اللجنة 
نشأتها ودوره��ا في نشر اإلس��الم بن 
الكويت«  في  املسلمة  غير  اجلاليات 
مبينة »أن الدعوة ال تنحصر في سن 
عمره  ك���ان  مهما  مسلم  ف��ك��ل  معينة 

مشــــــــاركة 
غيــــر 

املســـــــلمني 
أعيـــــادهم 
ال جتــــوز 

الدكتور  الشيخ  اإلس��ام��ي  ال��داع��ي��ة  ح��ذر 
املنافية  إقامة »احلفات  املسباح من  ناظم 
وغيرها  الفنادق  بعض  ف��ي  ال��دي��ن«  آلداب 
احتفاالً برأس السنة امليادية، مطالباً وزارة 
الداخلية ومنتسبيها الشرفاء الغيورين على 
وأال  يكافحوها  أن  ال��وط��ن  وه��ذا  الله  دي��ن 
الشباب  تفسد  كونها  بإقامتها  يسمحوا 
والفتيات، مضيفاً أنه ال يجوز شرعاً تهنئة 
في  مشاركتهم  أو  بأعيادهم  املسلمني  غير 
لعقيدة  منافية  ألن��ه��ا  الدينية  احتفاالتهم 
اإلسام، وأن فاعلها آثم شرعاً باتفاق علماء 
التي  لعقيدتهم  إق���رارا  ذل��ك  األم��ة ألن في 
مشيراً  بطانها،  الشرعية  النصوص  بينت 
بأعيادهم  املسلمني  غير  احتفاالت  أن  إلى 
تضم العديد من املخالفات الشرعية كالتبرج 
وهي  بالقول  واخلضوع  احمل��رم  واالختاط 
عيد  ف��ي  يأتيها  أن  للمسلم  يجوز  ال  أم��ور 
أو غيره، ال مع مسلمة وال غير مسلمة، ملا 
واآلثار  العظيمة  املفاسد  من  عليها  يترتب 

السيئة على الدين واخللق.
هما  واألض��ح��ى  الفطر  عيدي  أن  وأوض���ح 
ال��ع��ي��دان ال��وح��ي��دان ال���ل���ذان ي��ج��ب شرعاً 
للمسلمني االحتفال بهما، وما سواهما ليس 
أن  إل��ى  اإلس��ام في شيء،الفتاً  أعياد  من 
كبيرة  ومنزلة  مكانة  السام  عليه  للمسيح 

أولي  م��ن  عندنا  فهو  املسلمني،  قلوب  ف��ي 
العزم من الرسل، وأن اإلميان به وبرسالته 
ندين  ركن من أركان اإلمي��ان، ومحبته ديناً 
الله تعالى به دون أن نرفعه إلى درجة اإلله 
آَمنَّا  }ُق���ْل  تعالى:  بقوله  م��ذك��راً  ال��واح��د، 
ِباللِّه َوَما أُنِزَل َعلَيْنَا َوَما أُنِزَل َعلَى ِإبَْراِهيَم 
َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويَْعُقوَب َواألَْسَباِط َوَما 
الَ  ِبِّهْم  َرّ ِمن  َوالنَِّبيُّوَن  َوِعيَسى  ُموَسى  أُوِتَي 
نُْهْم َونَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن{.  أََحٍد ِمّ ُق بنَْيَ نَُفِرّ

كبيرا بني عدم  أن هناك فرقا  إلى  وأش��ار 
جواز مشاركة غير املسلمني في احتفاالتهم 
وطريقة  الشرعية  الناحية  من  وأعيادهم 
وحددتها  نظمتها  التي  معاملتهم  وكيفية 
قوله  في  كما  اإلسامية،  الشريعة  أحكام 
ت��ع��ال��ى: }ال ي��ن��ه��اك��م ال��ل��ه ع���ن ال���ذي���ن لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
يحب  الله  إن  إليهم  وتقسطوا  تبروهم  أن 
نعاملهم  ب��أن  مطالبون  فنحن  املقسطني{ 

باحلسنى وأن جنادلهم بالتي هي أحسن.
اليهود  بأعياد  أن حرمة االحتفال  وأضاف 
للسواد  م��ع��روف  ش��رع��ي  وال��ن��ص��ارى حكم 
الشرعية  والنصوص  املسلمني  من  األعظم 
ال�������واردة ف���ي ذل����ك أك���ث���ر م���ن أن حتصى 
وأش��ه��ره��ا ق��ول��ه ] »م��ن تشبه ب��ق��وم فهو 

منهم«.
وأكد أنه لن يصلح حال آخر هذه األمة إال 
املعني  إل��ى  ال��رج��وع  أولها من  به  مبا صلح 
ال��ل��ه وس��ن��ة رس��ول��ه ] بفهم  ك��ت��اب  األول 
سلفنا الصالح من الصحابة الكرام رضوان 
النبي  بتحذير  أجمعني،مذكرا  عليهم  الله 
والنصارى  لليهود  األعمى  التقليد  من   [
حيث قال ]: »لتتبعن َسنن من قبلكم شبراً 
لو سلكوا جحر  ب��ذراع حتى  بشبر وذراع���اً 
آليهود  الله  رسول  يا  قلنا  لسلكتموه،  ضب 
والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غير اليهود 

والنصارى«.
وخ��ت��م امل��س��ب��اح: إن��ن��ا ن��ؤك��د ع��ل��ى مبادئ 
التعايش وقبول اآلخر وفق ضوابط الشريعة 
أن  نقبل بحال من األح��وال  اإلسامية وال 
أو  أي مسمى  املسلمني حتت  عقائد  ُتس 
اعتزاز  أهمية  على  مؤكدا  عقيدة،  أو  فكر 
املسلمني بعقيدة التوحيد والوالء والبراء.
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بوصول قطار عام 2011 إلى محطة النهاية قدمت 
املشاريع  بأهم  كشفا  والشويخ  الشامية  زك��اة  جلنة 
وذلك  املنصرم،  العام  خال  نفذتها  التي  والبرامج 
انطاقاً من إحساس اللجنة والقائمني عليها بأهمية 
والدرب  املنهج  هما  والشفافية  املكاشفة  تكون  أن 
اللذان تسير عليه مؤسسات العمل اخليري واإلنساني 
حتى حتقق رسالتها في تخفيف املعاناة عن العديد 

من األسر واألشخاص احملتاجني للمساعدة. 
 - اللجنة  أن  احلمر  سالم  اللجنة  ع��ام  مدير  وذك��ر 
وكعادتها - عملت على تنويع إسهاماتها ومشاريعها 
اإلنسانية واخليرية على امتداد العام، وقد حتققت 
النجاح  كبيرة من  الله وعونه - نسبة  - بفضل من 

ملختلف مشاريع اللجنة لهذا العام. 
وقد جاء على رأس هذه املشاريع مشروع مساعدة 
ال��س��ن، وك��ذل��ك مساعدات  ال��دخ��ول وك��ب��ار  ضعاف 
واملطلقات  ل��أرام��ل  وم��س��اع��دات  للمرضى  ال��ع��اج 
احملتاجني  مساعدات  وكذلك  وامل��ه��ج��ورة،  واألي��ت��ام 
ممن لديهم مشكات مادية لتسوية أوضاع إقامتهم 
عليهم،  املستحقة  املبالغ  على  املتوقفة  ال��ب��اد  ف��ي 

بنغازي - )كونا(: أعلن في بنغازي عن وصول ثاني 
سفينة شحن كويتية هذا اإلسبوع إلى ميناء بنغازي 
تقل عدداً من سيارات اإلسعاف واملطافئ املجهزة 
بأحدث التجهيزات مقدمة للشعب الليبي من أجل 

مساعدته ودعمه في عملية إعادة اإلعمار.
وقال بيان لسفارة الكويت لدى ليبيا إن السفينة 
كبيرين؛  وشعبي  رسمي  ترحيب  استقبلت وسط 
حيث تقدم مراسم االستقبال مسؤولون حكوميون 
ليبيون وعن اجلانب الكويتي القنصل في السفارة 

هادي املطيري.

وكذلك املساعدة على السفر واملغادرة النهائية. 
من املشاريع املتميزة أيضا مساعدة األسر احملتاجة 
دراستهم وعدم طردهم  ومتابعة  أبنائها،  تعليم  على 
بسبب املصروفات، وقد أولت اللجنة اهتماماً خاصاً 
باالستقرار الدراسي والنفسي للعديد من أبناء األسر 

احملتاجة. 
ومت صرف مساعدات شهرية لأسر احملتاجة، وذلك 
بعد بحث وتدقيق للتعرف على مدى استحقاق هذه 
قامت  ذل��ك  أج��ل حتقيق  وم��ن  للمساعدات،  األس��ر 
التي  األسر  لزيارة  ميدانيني  باحثني  بإرسال  اللجنة 
وواقعية  ميدانية  ال��دراس��ة  لتكون  املساعدة  تطلب 
ملامسة أحوال هذه األسر عن قرب، ثم تقوم اللجنة 
على  احلالة  وتعاين  ميدانية  دراس��ة  احلالة  بدراسة 
اإلدارة  مجلس  إل��ى  تقريرها  وترفع  العملي  الواقع 

بالتوصية املطلوبة لكل حالة. 
لتأهيل  األم��ل  م��ش��روع  أيضا  املهمة  امل��ش��اري��ع  وم��ن 
يؤدي  ما  الغارمني  قيد  وفك  ومساعدتهم  السجناء 
إل���ى االس��ت��ق��رار األس����ري ل��ه��ذه األس���ر واإلحساس 

بالطمأنينة واألمان. 

وأقيمت بهذه املناسبة احتفالية أشاد املتحدثون 
املناصر  الكويت  ب��دور  الليبي  اجلانب  من  فيها 
للشعب الليبي مند البداية األولى النطاقة ثورته 

وعلى جميع املستويات والصعد.
كويتية  م��س��اع��دات  ث��ان��ي سفينة  ه��ذه  أن  ي��ذك��ر 
تصل إلى ميناء بنغازي الليبي خال أسبوع حيث 
وصلت قبل يومني ناقلة نفط مقدمة من الشعب 
الكويتي إلى الشعب الليبي بناء على توجيهات من 
محملة  األحمد  صباح  الشيخ  الباد  أمير  سمو 

بأكثر من عشرين ألف طن من الوقود.

الحمر: مشروعات »زكاة الشامية« شملت آالف المحتاجين 

بنغازي استقبلت ثاني سفينة مساعدات كويتية

»التعريف باإلسالم النسائية« أطلقت حملة      لنشر الحس الدعوي في المدارس والنوادي 
مي��ث��ل اإلس�����الم ب��ش��خ��ص��ه وأخ���الق���ه، 

وهذا ما ملسناه في جلنة التعريف«.
وشهدت الزيارة إشهار إحدى املهتديات 
الشهادتن؛  ونطقت  إسالمها  اجل��دد 
األم�����ر ال�����ذي ك����ان ل���ه أث����ر ط��ي��ب في 
املنضمة  ذكرت  »وقد  احلضور  نفوس 
حديثا لإلسالم أن عامل هدايتها كان 
والتأثر  احلسنة  وامل��ع��ام��ل��ة  األخ���الق 

مبن حولها من املسلمن واملسلمات.
إلى ذلك وفي ظل األنشطة املتعددة 
ن��ظ��م��ت ال����ش����ؤون ال��ن��س��ائ��ي��ة ن����دوة 
ب��ع��ن��وان: »م��ت��ى ن��ح��ت��اج إل���ى ال����دواء« 
العبد  عتاب  الصيدالنية  للدكتورة 
الله بحضور مديرة الشؤون النسائية 
وجميع  ال��ب��ل��ي��س  وض��ح��ة  ب��ال��ل��ج��ن��ة 
م���دي���رات األق����س����ام، وراف�����ق ال���ن���دوة 

اللجنة،  ل��ص��ال��ح  م��ع��رض ط��ب��ق خ��ي��ر 
إلى جلسة شعبية تراثية  باإلضافة 
هذه  ف��ي  دار  حيث  ق��دمي��ًا،  للكويت 
الدكتورة  ب��ن  طبي  ن��ق��اش  اجللسة 
من  عدد  إلى  فيه  استمعن  واحلضور 
النصائح الطبية املفيدة، التي تهدف 
وزي���ادة  املسلمة  األس����رة  تنمية  إل���ى 

الوعي الصحي لديها.

كونا: أشاد وزير اخلارجية التركي أحمد 
 - التركية  ال��ع��اق��ات  بعمق  أوغ��ل��و  داود 
الكويتية وتيزها في كل املجاالت منوها 
ب��ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك وامل��ت��ن��ام��ي ب��ني باده 

ودول مجلس التعاون اخلليجي.
هاتفي  اتصال  في  التركي  الوزير  وش��دد 
ال�����وزراء ووزير  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  م��ع 
اخل��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ ص��ب��اح خ��ال��د احلمد 
هذا  في  االستمرار  أهمية  على  الصباح 
وتعزيز  اجلانبني  تطلعات  لتحقيق  النهج 

االستقرار في املنطقة.
الشيخ ص��ب��اح اخلالد  م��ع  أوغ��ل��و  وب��ح��ث 
على  احلالية  السياسية  التطورات  أيضا 

املستويني اإلقليمي والدولي.
من جانبه أعرب الشيخ صباح اخلالد عن 
املبادرة  ه��ذه  على  التركي  للوزير  الشكر 
تقديره  معبرا عن  البناء،  التواصل  وذلك 
حلرص اجلمهورية التركية على استمرار 
التعاون والتنسيق املشترك مع الكويت مبا 

يخدم العاقات الثنائية.
إقليمي  تنسيق  حاليا  ي��ج��ري  أن��ه  ي��ذك��ر 
لعقد  م��وع��د  ل��ت��ح��دي��د  ت��رك��ي   - خليجي 
اجلولة املقبلة من احلوار االستراتيجي بني 
اجلانبني واملقرر أن تستضيفه اجلمهورية 

التركية مطلع هذا العام. 

وزير الخارجية التركي: 
العالقات مع الكويت متميزة 

في كل المجاالت
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِمْن  َهْل  َوَتُقوُل  ِت  اْمَتَلْ َهْل  َم  َهنَّ ِلَ َنُقوُل  }َي��ْوَم  تعالى:  قوله  في  باب: 
َمِزيٍد{

َم َهْل  َهنَّ اِب ْبُن َعَطاٍء ِفي َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ }َيْوَم َنُقوُل ِلَ 2167. َعْبُد اْلَوهَّ
ِت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد{ َفَأْخَبَرَنا َعْن َسِعيٍد َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس  اْمَتَلْ
َوَتُقوُل:  ِفيَها،  ُيْلَقى  ُم  َجَهنَّ َت��َزاُل  َق��اَل: »اَل  ��هُ  َأنَّ ِبيِّ ]  النَّ َعْن  َماِلٍك  ْبِن 
ِإَلى  َبْعُضَها  َفَيْنَزِوي  َقَدَمُه،  ِفيَها  ِة  اْلِعزَّ َربُّ  َيَضَع  ى  َحتَّ َمِزيٍد؟  ِمْن  َهْل 
َفْضٌل،  ِة  نَّ اْلَ ِفي  َي��َزاُل  َواَل  َوَك��َرِم��َك،  ِتَك  ِبِعزَّ َقْط  َقْط  َوَتُقوُل:  َبْعٍض، 

ِة«. نَّ ُه َلَها َخْلًقا، َفُيْسِكَنُهْم َفْضَل اْلَ ى ُيْنِشَئ اللَّ َحتَّ
الشرح:

َهنََّم َهْل  َ في سورة )ق( أورد حديث أنس [ في قوله تعالى: }يَْوَم نَُقوُل لجِ
يٍد{ )ق: 30(. واحلديث رواه اإلمام مسلم في كتاب  ْن َمزجِ اْمتََلْتجِ َوتَُقوُل َهْل مجِ

النة وصفة نعيمها وأهلها )2186/4-2188(، نسأل الله من فضله وكرمه.
البصري  العجلي موالهم،  أبونصر  بن عطاء، وهو اخلّفاف  قال عبدالوهاب 

نزيل بغداد، صدوق رمبا أخطأ.

ق��ال: أخبرنا عن سعيد وه��و اب��ن أب��ي َع��روب��ة، اليشكري م��واله��م، أب��و النضر 
البصري، ثقة حافظ له تصانيف، وعنده تدليس، لكنه أثبت الناس في قتادة.

وأحد  بالتفسير،  املشهور  الليل  التابعي  السدوسي،  دعامة  ابن  وهو  وقتادة 
املكثرين من الرواية عن أنس.

عن أنس بن مالك [ قال: عن النبي ] أنه قال: » ال تزال جهنم يلقى فيها« 
»وهذا في اآلخرة، يعني يلقى فيها من أهلها - والعياذ بالله - من أهل النار، 
كما قال سبحانه وتعالى: }كلما أُلقي فيها فوٌج َسألهم َخَزنتها ألم يأتكم نذير{ 

)امللك: 8(.
وقال تعالى }كلما دخلت أمٌة لعنْت أختها{ )األعراف: 38(.

فأهل النار يُلقون فيها أفواجاً أفواجاً، وجماعات بعد جماعات.
وال تزال جهنم ُيلقى فيها من الناس وهي تقول: »هل من مزيد« والله سبحانه 
وتعالى قد وعد النار أن ميلها، كما جاء في احلديث: »ولكل منكما ملؤها« فالله 
تعالى وعد النة أن ميلها، ووعد النار أن ميلها، فالنار كلما ألقي فيها أناس، 

قالت: هل من مزيد؟ يعني أن فيها قدرة على التهام املزيد من الناس والبشر.
قوله: »حتى يضع رب العزة فيها قدمه« يعني: حتى يضع الله سبحانه وتعالى 
قدمه املنزهة عن املشابهة للمخلوقني فيها، ففي هذا احلديث الشريف: إثبات 
صفة القدم لربنا تبارك وتعالى، وإثبات هذه الصفة جاٍر على مذهب أهل السنة 
أو  بتأويل  لبعضها  أو  لها  تعرٍض  كلها، من غير  الصفات  إثبات  والماعة في 
تنزيها  وننزه  التمثيل،  من  خالياً  إثباتاً  نثبت  بل  أو متثيل،  تعطيل، وال حتريف 
السميع  وه��و  ش��يء  كمثله  ليس  تعالى  الله  ألن  وال��ت��أوي��ل،  التعطيل  من  خالياً 
البصير، وقولنا في الصفات كقولنا في الذات، فكما أن الذات ال يُشبهها شيءٌ، 
فكذلك الصفات ال يشبهها شيء، وأما مجرد االشتراك في االسم فهذا ال يعني 
التطابق في الصفات، فاإلنسان يُسمى ببعض األسماء التي يسمى بها اخلالق، 
الله  أسماء  من  كلها  وهذه  وامللك،  والبصير  والسميع  واحلكيم  والعليم  كاحلي 
تعالى، لكن يجوز أن تطلق على املخلوق، وهذا ال يعني التساوي في الصفات، 
فأين سمع املخلوق من سمع اخلالق سبحانه وتعالى؟ وأين علم املخلوق من علم 
اخلالق؟ وأين غنى املخلوق من غنى اخلالق؟ وأين ملك املخلوق من ملك اخلالق 

وملكوته؟! وهكذا.

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)43()3(

من صفات اهلل تعالى في )سورة ق(
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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فمجرد االشتراك في األسماء ال يعني التناسب أو التساوي في الصفات 
اشتركوا  وإن  الصفات  في  تفاوت عظيم  بينهم  املخلوقني  إن  بل  أب��داً، 
في االسم، فأنت تقول رأس النملة، وتقول رأس البعير، ورأس األسد، 
أن هذه  بينها؟! مع  تناسب  يوجد  تناسب؟ ال  بينها  ورأس البل، فهل 
كلها مخلوقات، فالله سبحانه تبارك وتعالى أولى أال يشابه املخلوق في 

صفاته، ألنه اخلالق وكل ما سواه مخلوق.
تبارك  قالت:  عنها  الله  ج��اء عن عائشة رض��ي  ما  ذل��ك:  وم��ث��االً على 
وفي رواية: احلمد لله الذي وسع سمعه  الذي وسع سمعه كل شيء – 
األص��وات - لقد ج��اءت املجادلة إل��ى رس��ول الله ] تكلمه، وأن��ا في 
ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله تبارك وتعالى - من فوق سبع 
سموات - }قد سمَع اللُه قوَل التي ُتادلك في زوجها وتَشتكي إلى الله 

والله يسمُع حتاوركما إن الله سميٌع بصير{ )املجادلة: 1(.

رواه أحمد )46/6( والبخاري تعليقا والنسائي وابن ماجة.
وهذه  الصفات،  في  التساوي  يعني  ال  األسماء  في  االشتراك  فمجرد 
املسألة لم يفهمها أهل البدع من الهمية واملعطلة واملعتزلة وأشباههم، 
في  وال��ت��ش��اك��ل  التشابه  يعني  األس��م��اء  ف��ي  االش��ت��راك  أن  ظ��ن��وا  فهم 
الصفات؟! فلما تقول سمع الله وبصره، يقول: ال، ليس لله سمع وبصر، 
ملاذا؟ ألنه يتوهم أن اخلالق مثل املخلوق في السمع والبصر؟! فيقع في 

التمثيل أوالً، فيفر من التمثيل إلى التعطيل؟!
عليم  وتعالى سميٌع بصير حي  ربنا سبحانه  فيقولون:  السنة  أهل  أما 
حكيم غني قدير، وهو سبحانه كما وصف نفسه في كتابه العزيز، وكما 
وصفه رسوله ]، وله وجٌه يليق بكماله، وله يٌد تليق بجالله، وجاء في 
عز  لله  نثبتها  نحن  الصفات  بقية  وهكذا  قدماً،  له  أن  احلديث:  هذا 
وجل إثباتا من غير متثيل، وكذا بال تأويل وال تعطيل، فالنبي ] يقول 
هاهنا: »إّن جهنم ال تزال تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع 

ربُّ العزة فيها قدمه«.
أما أهل التأويل فقالوا: ليست هي صفة لله؟! بل قالوا: حتى يقّدم فيها 
من قّدمه من خلقه؟! وقال آخرون: قدمه عائدة على قدم بعض خلقه؟! 

وهذا كله تأويل لهذه الصفة؟! وتالعٌب بالنصوص وحتريف لها؟!
فالسلف رحمهم الله ينزهون الله تعالى، ويقّدسون النصوص من الكتاب 
والسنة، وال يتعرضون لها بتحريف وال تعطيل، فمذهبهم اإلميان بآيات 
تكيف،  وال  وال حتريف  تعطيل،  وال  تأويل  غير  من  الصفات  وأحاديث 
والتمثيل: أن تقول هي مثل كذلك، والتكييف: أن تقول هي على كيفية 
كذا، بل ميرونها على ظاهرها، وال يتعرضون لها بشيء من التعطيل أو 

التأويل.
قوله: »فينزوي بعضها إلى بعض« أي: إذا َوضع فيها ربُّ العزة َقَدمه، 
لها  أي حصل  ان��ض��م،  وان���زوى مبعنى  بعض،  إل��ى  بعض جهنم  ان���زوى 

انضمام وانكماش، فتجتمع على من فيها، نسأل الله السالمة.
« بالكسر، وفي  وتقول: » قْط قْط » بسكون الطاء، وفي رواية »قطجِ قطجِ
حسبي  أو  كفاني،  كفاني  مبعنى:  وكلها  بالياء،  قطني«  »قطني  رواي��ة 
حسبي، يعني: حسبي قد امتلت. وفي رواية: »فهنالك مَتتلئ، ويُْزوى 

بعضها إلى بعض«.
وتقول: »بعزتك وكرمك« يعني تقسم مؤكدة لقولها، بعزة الله، وكرم الله، 

وهي من صفات الله التي يجوز اإلقسام بها.
قوله »وال يزال في النة َفْضٌل حتى يُنْشئ الله لها َخلقاً« وفي رواية 
لها  تعالى  الله  يُنشئ  ثم  يبقى،  أن  الله  شاء  ما  النة  من  »يَبقى  له: 
النبيني  من  أهلها،  يدخلها  أن  فبعد  النة  أما  أي:  يشاء«  مما  َخلقاً 
وم��ن جميع  األول���ني واآلخ��ري��ن،  م��ن  وال��ش��ه��داء  واملؤمنني والصاحلني 
األمم، يبقى فيها فضل، على كثرتهم، يبقى فيها فسحة أو مساحات 
خالية ليس فيها أحد، وهذا يدل على سعة النة، وعظم خلقها، كما 
قال الله سبحانه وتعالى: }َوسارعوا إلى مغفرٍة من ربكم وجنٍة َعرضها 

السموات واألرض{.
لو قلت: ما عرض السماء الدنيا؟ قلنا: شيءٌ ال يطيقه اخليال، فأهل 
الفلك يقولون: في السماء مئة وعشرون مليار مجرة، واملجرة الواحدة 
منها فيها ماليني املاليني من النجوم والكواكب، تخيل هذا!! وهذا كله 
في السماء الدنيا فقط، وفوقها ست سموات، كل واحدة منها محيطة 

مبا قبلها؟ فأي اتساع هذا؟ وأي خلق عظيم هذا؟!
وقد ثبت في احلديث الصحيح: »أن آخر من يدخل النة، رجٌل يُعطى 

مثل ُملك َملك من ملوك الدنيا، وعشرة أمثاله« فسبحان الله!
ومع ذلك يبقى فضل في النة، وذلك أن النة عظيمة السعة، وملك 
الواحد من أهل النة في النة عظيم جدا، فإذا كان أقل أهل النة 
درجة، وآخر الناس دخوال النة رجل يدخل ويعطى مثل ُملك ملك من 
ملوك الدنيا وعشرة أمثاله، فكيف بالذين يدخلون الفردوس األعلى، 

وكيف إذا كان من أصحاب الدرجات العلى، سبحان الله العظيم!
فعند ذلك: »ينشئ الله لها خلقاً« أي: يخلق الله تعالى لها خلقاً يدخلهم 

إياها، ويسكنهم فضل النة، يسكنهم ما بقي من النة من فراغ؟!
أما النار، فال يخلق الله تعالى لها خلقاً فيدخلهم في فراغ النار؟! ألن 
الله سبحانه وتعالى ال يظلم الناس شيئا، فال يخلق خلقاً ليعذبهم بغير 
جرم وال ذنب ارتكبوه، لكن هل ميكن أن يدخل النة أحٌد بغير عمل؟ 
نعم، ألن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، وفضله أوسع من 

عقوبته، ولذلك يخلق خلقاً ويدخلهم النة بغير عمل وال حساب.
قال أهل العلم: ومثلهم األطفال الذين لم يعملوا خيراً، ومع ذلك يدخلهم 
الله عز وجل النة تبعاً آلبائهم املؤمنني، كما قال تعالى: }والذين آمنوا 
واّتبعتهم ذريتُهم بإمياٍن أحلقنا بهم ذريتهم{ وهذا من فضل الله تعالى 

ورحمته.
نقوُل  }ي��وم  وتعالى:  سبحانه  ربنا  قول  في  املعتزلي  الزمخشري  قال 
طريقة  على  الكالم  ه��ذا  مزيد{:  من  هل  وتقول  امتلتجِ  هل  لهنم 

التمثيل والتخيل؟! وال سؤال وال جواب؟!!
هكذا يقول؟! أي: ليس هناك س��ؤاٌل يقع وال ج��واب؟! فال يقال للنار 
هل امتلت! وال تقول هي: هل من مزيد! إمنا هذا على جهة التخيل 
وهو جحد  االعتزالي،  على مذهبه  أنه جار  وهذا ال شك  والتمثيل؟! 
حقائق ومعاني األسماء احلسنى والصفات العال، ولذا جعل هذا من 
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باب املجاز، وهو القول الذي ال حقيقة له؟ وهذا ليس مبستغرب عليه؛ ألنه 
يحمل كثيرا من الصفات اإللهية على املجاز؟ وعلى عدم احلقيقة، وال حول 
وال قوة إال بالله، ولذلك يحذر العلماء من دراسة تفسيره للمبتدئني، وهو وإن 
كان قوياً في باب البيان والبديع، وبيان حسن ألفاظ القرآن والبالغة، لكنه في 

العقيدة ليس جيداً أبداً.
وما أنكره هنا، ليس مبستنكر وال غريب في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى 
}ثم  تعالى:  قوله  في  كما  ش��اء،  إذا  المادات  ينطق  القرآن  بنص  جاء  كما 
أو كرها قالتا  استوى إلى السماء وهي دخاٌن فقال لها وللرض أئتيا طوعاً 

أتينا طائعني{ )فصلت: 11(.
أليس هذا كالم السماء وكالم األرض، وهما من المادات.

وأيضا ورد في األحاديث: قوله عليه الصالة والسالم: »حتاجت النار والنة، 
فقالت النار: أوثرت باملتكبرين واملتجبرين، وقالت النة: فمالي ال يدخلني إال 
ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم – أو وغرتهم، أي أهل احلاجة والوع -..« 
احلديث رواه مسلم )2186/4-2189(، ففيه حصول كالم من النة وكالم من 
النار.  وأيضا في احلديث: »اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب، أََكل بعضي 

بعضا، فجعل الله لها نََفسا في الشتاء ونفسا في الصيف....« احلديث.
هم  وكذا إنطاقه الوارح، كما مّر معنا عند قوله سبحانه وتعالى:}وقالوا للودجِ
لم شهدمت علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطَق كل شيٍء وهو خلقكم أوَل مرة{ 

)فصلت: 21(.
إذن هذا ليس بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد أنطق الله سبحانه 
وتعالى احلجر لنبينا ] فكان يسلم عليه مبكة، وحّن جذع النخلة للذكر على 
عهد النبي ]، وكان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل على عهد 
هذه  ملثل  والتعطيل  التأويل  أو  لالعتراض  وجه  وال  كثير،  وغيره  النبي ]، 

الصفات.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على احلق، واحلمد لله رب العاملني.

من القراءات: سورة اقتربت الساعة
باب في قوله تعالى }هل من مدكر{

ُم  ْسَوَد ْبَن َيِزيَد َوُهَو ُيَعلِّ 2168. عن َأبي ِإْسَحق َقاَل: َرَأْيُت َرُجًل َسَأَل اْلَ
ِكٍر( َأَداال  اْلُقْرآَن ِفي امْلَْسِجِد، َفَقاَل:َكْيَف َتْقَرُأ َهِذِه اْلَيَة )َفَهْل ِمْن ُمدَّ
ِه ْبَن َمْسُعوٍد َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل  َأْم َذااًل؟ َقاَل: َبْل َدااًل، َسِمْعُت َعْبَد اللَّ

ِكٍر( َدااًل. ِه ] َيُقوُل )ُمدَّ اللَّ
الشرح: سورة: »اقتربت الساعة« وذكر فيها أثر عن ابن مسعود [ في قوله 
تعالى: }فهل من مدكر{، وقد رواه مسلم في صالة املسافرين )565/1( وبوب 
وهو  السبيعي،  إسحق  أبي  عن  قال  بالقراءات.  يتعلق  ما  باب  النووي:  عليه 

عمرو بن عبدالله الهمداني، الثقة املكثر العابد.
 قال: »رأيت رجال سأل األسود بن يزيد« وهو ابن قيس النخعي، مخضرم ثقة 

فقيه مكثر، من أصحاب عبدالله بن مسعود [ واآلخذين عنه.
قوله: »وهو يعلم القرآن في املسجد« يعني كان يعلم ويحفظ الناس كتاب الله، 

ويلقنهم آياته، وكيف يقرؤونها.
قوله: »فقال له رجل: كيف تقرأ هذه اآلية: }فهل من مدكر{ أداال أم ذاال« 

بالذال املعجمة يعني املنقطة، أم بالدال املهملة التي دون نقطة؟
فقال األسود: بل داال: }فهل من مدكر{، ثم قال: سمعت عبدالله بن مسعود 

[ يقول: سمعت رسول الله ] يقول )مدكر( داال.
ومدكر أصلها متكر فكتبت التاء داال، ثم أدغمت في الذال املعجمه فصار النطق 
بها داال مهملة، واملعنى: هل من متذكٍر، هل من معتبر وهل من متعظ، وهذه اآلية 
تكررت في سورة القمر بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى إهالكه لقوم نوح قال: 

}ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر{، فهل من متعظ، ملا حصل لهم.
وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إهالكه لعاد قال: }فهل من مدكر{، وملا ذكر 
إهالكه لثمود قال: }فهل من مدكر{، وهكذا ملا ذكر إهالكه لقوم لوط وقوم 
إل��ى االت��ع��اظ مبا حصل لهم، وم��ا يحصل للظاملني في كل  ف��رع��ون، ذك��ر ونّبه 
زمان ومكان، والاحدين الكافرين، واملتجاوزين حلدود الله تبارك وتعالى من 

العقوبات.
أي: أن الله عز وجل يّسر كتابه وسّهله، للحفظ والتالوة، والتدبر والفهم، وكذا 
هو ميسر للعمل، ومن تيسير كتابه سبحانه وتعالى: أن الصبيان يحفظونه، وأن 
الناس يستطيعون قراءته بسهولة، مع أنه كالم ملك امللوك جل جالله وتقدست 
األرض  به  ول��و قطعت  البال لصدعها،  أن��زل كالمه على  لو  ال��ذي  أس��م��اؤه، 
لقطعها، كما قال تبارك وتعالى }لو أَنزلنا هذا القرآن على جبٍل لرأيته خاشعاً 

ُمتصّدعاً من خشية الله{ )احلشر(.
 وفيه: دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا القرآن من النبي ]، ثم 
نقلوه ملن بعدهم من التابعني، ونقله التابعون ملن بعدهم من أتباع التابعني، وهكذا 
الله عز وجل.  تاما محفوظا بحفظ  تبارك وتعالى  الله  إلينا كتاب  حتى وصل 
والصحابة رضي الله عنهم كما هم نقلة القرآن، فهم أيضا نقلة السنة النبوية، 
تبارك وتعالى،  الله  إلينا كتاب  الله عنهم وأرضاهم وصل  فعن طريقهم رضي 
أراد أن يهدم  أراد أن يطعن في الصحابة  النبي ]، فمن  إلينا سنة  ووصلت 
اإلسالم، ألنهم شهودنا، وإذا أردت أن تسقط شهادة الشهود فاجرحهم، بأن تقع 
في أعراضهم وتطعن في عدالتهم، فإذا سقطت شهادتهم سقط ما يشهدون به، 
وهكذا ملا طعن الزنادقة في الصحابة، فقالوا عنهم ما قالوا، من االتهام بالكفر 
بذلك  أرادوا  ذل��ك،  أشبه  وما  دنيا  وأنهم طالب  واخل��داع؟!  والكذب  والزندقة 
إسقاط نصوص الكتاب العزيز واألحاديث الشريفة، وهدم اإلسالم من أساسه، 

عاملهم الله مبا يستحقون.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ].
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

القـــــدر )7(
ال تعارض بني آيات الله، وال بني أحاديث النبي ]، وال بني 

آيات الكتاب العزيز واألحاديث الصحيحة.
تابعت حواري مع صاحبي.. سألني:

- لعل أكثر حديث يسبب لي »عدم فهم« في القضاء والقدر، 
هو: »إن الرجل ليعمل بعمل أهل النة حتى ما يكون بينه 
وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 

فيدخلها«، وال أعلم إن كان هذا احلديث صحيحا أم ال؟!
- بل احلديث متفق عليه، ومتامه:

وهو  الله ]  رسول  حدثنا  قال:  مسعود  بن  عبدالله  عن 
أمه  بطن  في  خلقه  يجمع  أحدكم  »إن  املصدوق:  الصادق 
يكون  ثم  ذلك،  مثل  علقة  ذلك  في  يكون  ثم  يوما،  أربعني 
في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل امللك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو 
أهل  بعمل  ليعمل  أحدكم  إن  غيره  إله  ال  فوالذي  سعيد، 
النة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب 
ليعمل بعمل  النار فيدخلها، وإن أحدكم  فيعمل بعمل أهل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه 

الكتاب فيعمل بعمل أهل النة فيدخلها«.
في  بيناها  التي  بالقدر  اإلميان  أصول  يجمع  حديث  وهو 
واملشيئة  والكتابة  العلم  بأنها:  نلخصها  حوارنا،  بداية 
بعمل  »فيعمل  احلديث:  مفردات  في  انظر  ولكن  واخللق، 
أهل النار« أي إن العبد هو الذي اختار أن يعمل هذا العمل 
املؤدي إلى النار، وعلم الله عز وجل ذلك قبل خلقه، فكتبه، 

ولكن العبد هو الذي اختار وهو الذي عمل.
قاطعني:

- ولكن احلديث يوحي بأن هذا العبد لم يكن له خيار إال أن 
يعمل بعمل أهل النار؛ ألنه سبق أن ُكتب عليه ذلك.

- كال.. احلديث ال يوحي بهذا، بل يبني أمرين منفصلني: 

له،  يعلم ما كتب  العبد، والعبد ال  الله، وما عمله  ما كتبه 
هذا  ووقع  يعمل  أن  يريد  ما  إرادته  مبحض  اختار  ولكنه 

العبد في هذه املعصية؛ ألنه لم يتخذ أسباب الهداية.
- كيف ذاك؟!

أصابه  النة«  أهل  بعمل  »يعمل  كان:  الذي  العبد  هذا   -
الغرور بصالحه، ولم يكن يدعو الله أن يثبته على احلق كما 
بنّي لنا الرسول ] حيث في احلديث: »كان أكثر دعائه: 
أتخاف  له:  ثبت قلبي على دينك«، فقيل  القلوب  يا مقلب 
علينا يا رسول الله؟ قال]: »نعم.. إنه ليس آدمي إال وقلبه 
بني إصبعني من أصابع الله؛ فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ« 

)حسنه األلباني(.
الله أن  بالطاعات ويجتنب املعاصي، ويدعو  يأتي  فاملؤمن 
يثبته على الطاعة دائماً ويخلص في دعائه وال يغتر بعبادته، 
يؤتون  }والذين  املؤمنني:  عباده  الله  وصف  كما  حاله  بل 
ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون{ )املؤمنون: 
60(، هذا يثبته الله عز وجل على الهدى؛ ألنه اتخذ أسباب 
الثابت في احلياة  الله الذين آمنوا بالقول  الثبات: }يثبت 
الدنيا وفي اآلخرة ويضل الله الظاملني ويفعل الله ما يشاء{ 
)إبراهيم: 27(، وال ينبغي لعبد أن يقول: إن الله هو الذي 
أضلني؛ ألن هذا منطق إبليس: }مبا أغويتني ألزينن لهم 
آدم  أما   ،)39 )احلجر:  أجمعني{  وألغوينهم  األرض  في 
لم  أنفسنا وإن  الذنب فقال: }ربنا ظلمنا  عندما وقع في 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اخلاسرين{ )األعراف: 23(، 
عليه،  وأثنى  الله  حمد  اخلير  إلى  وفق  إذا  العبد  وهكذا 
وسأله الثبات واملزيد من هذا اخلير، وإذا وقع في الذنب 
الم نفسه واستغفر وأقر بظلمه لنفسه؛ وبهذا جنمع اآليات 
وذلك  ظاهرها،  في  متعارضة  تبدو  قد  التي  واألحاديث 
بني  وال  الله  آيات  بني  تعارض  ال  بأنه  ويقيننا  اللتزامنا 
فهمك  اتهم  الشعور  هذا  جاءك  وكلما  النبي]،  أحاديث 

وابحث عن املعنى الصحيح. )�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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ِإلَيِْهْم َما ُهْم  قال ابن كثير: »أَْي يَنُْسبُوَن 
وقوله:  يَْفَعلُوهُ،  َولَ��ْم  يَْعَملُوهُ  لَْم  ِمنُْه  بُ��َرآء 
}َفَقْد ِاْحتََملُوا بُْهتَاًنا َوِإثًْما ُمِبيًنا{ َوَهَذا 
َعْن  يُنَْقل  أَْو  يُْحَكى  أَْن  الَْكِبير  الَْبْهت  ُهَو 
اْلُْؤِمِننَي َواْلُْؤِمنَات َما لَْم يَْفَعلُوهُ َعلَى َسِبيل 
الَْعيْب َوالتَّنَقُّص لَُهْم، ثم ذكر َعْن َعاِئَشة 
رضي الله عنها أنها َقالَْت: َقاَل َرُسول اللَّه 
اللَّه؟  ِعنْد  أَْربَ��ى  بَا  الرِّ أَّي  ألْصَحاِبِه   [
بَا  َقالُوا: اللَّه َوَرُسوله أَْعلَم، َقاَل: »أَْربَى الرِّ
ِعنْد اللَّه ِاْسِتْحالل ِعْرض ِاْمِرٍئ ُمْسِلم« ثُمَّ 
َواْلُْؤِمنَات  اْلُْؤِمِننَي  يُْؤُذوَن  }َواَلَِّذيَن  َقَرأَ: 
ِبَغيِْر َما ِاْكتََسبُوا َفَقْد ِاْحتََملُوا بُْهتَاًنا َوِإثًْما 

ُمِبيًنا{.
ويعلل الشيخ ابن سعدي سبب استحقاق 
م��ن ي���ؤذي ال��ؤم��ن��ني ل��إث��م ال��ب��ني بأنهم: 
اللّه  أمر  حرمة  وانتهكوا  عليهم،  »تعدوا 

باحترامها«.
وأما الشيخ الطاهر بن عاشور فقد ب�ّي�ن 

مفهوم التدين عند بعض الناس غير مكتمل اجلوانب، وذلك 
التدين  حقيقة  أن  فظنوا  بصيرتهم،  وضعف  علمهم  لقلة 
من  شك  ال  وهذا  والذكر.  والصيام  الصالة  كثرة  في  تكمن 
أنهم غفلوا عن جانب مهم في فقه  إال  الدينية،  املطلوبات 
قواعد  بينت  التي  الشرعية  النصوص  به  اعت�نت  التدين 
واإلحسان  بالبر  املسلم  حق  رعاية  وهو  أال  وركائزه،  الدين 
وكف األذى واإلساءة، وهذا مجال رحب للتقرب إلى الله عز 

وجل لو كانوا يعلمون.
فمن اآليات الكرمية في هذا الشأن قوله عز وجل: }والذين 
احتملوا  فقد  اكتسبوا  ما  بغير  واملؤمنات  املؤمنن  يؤذون 

بهتانا وإثما مبينا{.

د. وليد خالد الربيع )�(

ال تــؤذوا املسلمـني
احلكمـة  ضالـة املؤمن )45(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت



15

ن - 2012/1/2م
الفرق���ان  661 - 8  صف�������ر   1433ه���� -  االثن���

مناسبة هذه اآلية لا قبلها وهي قوله عز 
وجل: }إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم 
الله في الدنيا واآلخرة{ فقال: »أحلقت 
حرمة الؤمنني بحرمة الرسول ] تنويها 
إلى  لإشارة  على حدة  وذك��روا  بشأنهم، 
ن����زول رت��ب��ت��ه��م ع��ن رت��ب��ة ال���رس���ول عليه 
)الؤمنات(  وع��ط��ف  وال���س���الم.  ال��ص��الة 
على )الؤمنني( للتصريح مبساواة احلكم 
لوزع  الشريعة،  كان ذلك معلوما من  وان 
ال��ؤذي��ن ع��ن أذى ال��ؤم��ن��ات ألن��ه��ن جانب 
ضعيف بخالف الرجال فقد يزعهم عنهم 

اتقاء غضبهم وثأرهم ألنفسهم. 
قوله  بقرينة  القول  أذى  ب���األذى:  وال���راد 
من  البهتان  ألن  بهتانا{؛  احتملوا  }فقد 
ألقوالهم،  وذل���ك حتقير  األق����وال،  أن���واع 
وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبني، والراد 
أن��ه ج��رم من  ال��ق��وي، أي  العظيم  بالبني 

أشد اجلرم، وهو وعيد بالعقاب عليه«.
ويوضح الشيخ ابن عثيمني حقيقة األذى 
ومجاالته فيقول: »واألذية: هي أن حتاول 
قلبيا،  منه  يتألم  مبا  الشخص  ت��ؤذي  أن 
ذلك  ك��ان  س��واء  بدنيا،  منه  يتألم  أو مبا 
األشياء  باختالق  أم  بالشتم  أم  بالسب 
عليه أم مبحاولة حسده أم غير ذلك من 

األشياء التي يتأذى بها السلم.
بي�ّن أن  تعالى  الله  كله ح��رام؛ ألن  وه��ذا 
ما  بغير  والؤمنات  الؤمنني  ي��ؤذون  الذين 

اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
قال أهل العلم: وأنواع األذى كثيرة، منها 
أن يؤذي ج��اره، ومنها أن يؤذي صاحبه، 
وم��ن��ه��ا أن ي���ؤذي م��ن ك���ان ف��ي ع��م��ل من 
صداقة،  بينهم  ت��ك��ن  ل��م  وإن  األع���م���ال، 
بالضايقة وما أشبه ذلك، وكل هذا حرام، 

والواجب على السلم احلذر منه«.
األحاديث  م��ن  الطهرة  السنة  ف��ي  وج��اء 
ال��ك��ث��ي��رة م��ا ي��ح��ذر م��ن إي����ذاء السلمني 
كقوله ]: »ال حتاسدوا وال تناجشوا وال 

تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على 
بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، السلم 
أخو السلم ال يظلمه وال يخذله وال يكذبه 
إلى  ويشير  هاهنا،  التقوى  يحقره،  وال 
صدره ثالث مرات، كل السلم على السلم 
حرام دمه وماله وعرضه« أخرجه مسلم.

قال ابن رجب:« قوله: »بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه السلم« يعني يكفيه 
من الشر احتقاره أخاه السلم، فإنه إمنا 
يحقر أخاه السلم لتكبره عليه، والكبر من 

أعظم خصال الشر«.
وع���ن اب���ن ع��م��ر ق���ال: ص��ع��د رس���ول الله 
»يا  فقال:  رفيع  فنادى بصوت  النبر   [
معشر من أسلم بلسانه ولم يفض اإلميان 
ت��ؤذوا السلمني وال تعيروهم  إلى قلبه ال 
عورة  تتبع  من  فإنه  عوراتهم،  تتبعوا  وال 
تتبع  وم��ن  عورته،  الله  تتبع  السلم  أخيه 
الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله«، 
أخ��رج��ه ال��ت��رم��ذي ف��ي ب��اب م��ا ج��اء في 

تعظيم الؤمن.
فهذا نهي صريح من النبي ] عن إيذاء 
يعم  النهي  س��ي��اق  ف��ي  والفعل  السلمني، 
كما  والعنوي  البدني  اإلي��ذاء  أوج��ه  سائر 

تقدم. 
ومما يؤكد حرمة إيذاء السلم ما ورد من 
تعالى  الله  أن  على  ت��دل  التي  األح��ادي��ث 
الترمذي  أخ��رج  فقد  الؤمن،  إي��ذاء  يكره 
والطبراني أن النبي ] قال: »ال يتناجى 
اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي الؤمن، 

والله يكره أذى الؤمن«.
فكيف يجرؤ مسلم أن يفعل ما يكره الله 
إي��ذاء السلم، ولهذا  عز وجل، ومن ذلك 
قال الفضيل: »ال يحّل لك أن تؤذَي كلباً 
أو خنزيراً بغير حّق، فكيف مبن هو أكرم 
مخلوق«؟ وقال قتادة: »إّياكم وأذى الؤمن 

فإّن الله يحوطه، ويغضب له«.
ومن عجيب ما ورد في النصوص الشرعية 
ولو بسب قريبه  السلم  إي��ذاء  النهي عن 
الكافر، فلما شكا عكرمة بن أبي جهل إلى 
رسول الله ] أنه يقال له: ابن عدو الله، 
ت��ؤذوا مسلما  »ال  فقال ]:  ق��ام خطيبا 

بشتم كافر« أخرجه احلاكم والبيهقي.
فتؤذوا  األم����وات  ت��س��ب��وا  »ال  وق���ال ]: 
الناوي:  قال  الترمذي،  أخرجه  األحياء« 
»ال تسبوا أموات السلمني فتؤذوا األحياء 

من أقاربهم«. 
واخل����الص����ة ك���م���ا ي���ق���ول اب�����ن رج����ب: 
يحل  ال  السلم  أن  النصوص  »تضمنت 
إيصال األذى إليه بوجه من الوجوه من 

قول أو فعل بغير حق«.
وان���ظ���ر إل���ى ه���ذا اخل��ل��ق ال��رف��ي��ع الذي 
تصوره أقوال السلف، فعن يحيى بن معاذ 
قال: »ليكن حظ الؤمن منك ثالثة، إن لم 
تنفعه فال تضره، وإن لم تفرحه فال تغمه، 
الربيع  وق��ال  تذمه«،  فال  لم متدحه  وإن 
بن خثيم: »الناس رجالن؛ مؤمن فال تؤذه، 
وجاهل فال جتاهله«، وقال رجل لعمر بن 
عبد العزيز: أجعل كبير السلمني عندك 
أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي 

أولئك حتب أن تسيء إليه«. 
فما أجدر السلم أن يوسع أفقه ويزيد علمه 
فيعلم أن التدين ليس عبادة فحسب، وإمنا 
هو قيام بحق الله عز وجل، وهو كذلك قيام 
بحقوق العباد، فكف األذى عن الغير صدقة 
قربة  وه��و  نفسه،  على  العبد  بها  يتصدق 

يتقرب بها إلى الله تعالى، وبالله التوفيق.

يقول ابن رجب: 
»تضمنت النصوص أن 

المسلم ال يحل إيصال 
األذى إليه بوجه من 

الوجوه من قول أو 
فعل بغير حق«.



جريًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي 
تخص باب علم مستقل، وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية- 
ما  ورتبت  الوقفية،  األعمال  في  نبويًا  حديثًا  أربعني  جمعت  فقد 
جاء فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها، وكتب الفقه 
وغيرها، وأفردت شرحًا متوسطًا لكل حديث، حوى أحكاما وفوائد 
جمة للواقفني من املتصدقني، وللقائمني على املؤسسات واملشاريع 
املكلفة برعاية  وامل��ؤس��س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��وق��ف،  ون��ظ��ار  ال��وق��ف��ي��ة، 
إحياء  العمل  ه��ذا  يجعل  أن  الله  أس��أل  ومنائها،  الوقفية  األص��ول 
لسنة الوقف والصدقة اجلارية، وينفع به قواًل وعمال، ويكتب لنا 

أجر ذلك في صحائفنا .
واحلديث الثالث عشر من األدلة على مشروعية 
الوقف، وعلى تأكيد فعل النبي ] لهذه السنة، 
وتوجيهه لصحابته وأمته من بعده، داللة على 

فضلها وأثرها على الفرد واملجتمع. 
احلديث الثالث عشر: 

وقف النبي ] البن السبيل 
عن عمرو بن احل��ارث ق��ال: »م��ا ت��رك رسول 
وال أمة  وال عبداً  وال دره��م��اً  دي��ن��اراً  الله ] 
وسالحه،  يركبها  كان  التي  البيضاء  بغلته  إال 

وأرضا جعلها البن السبيل صدقة«1.
بّوب البخاري هذا احلديث في: »باب الوصايا«، 
وه من األدل��ة التي يستدل بها  وأهل العلم ع��دُّ
على مشروعية الوقف، فالنبي ] قد حبس 
بنفسه أرضاً تخصه ملنفعة ابن السبيل. قال في 
تلك األرض ابن حجر في الفتح: »إنه تصدق 
الوقف«.  حكم  حكمها  فصار  األرض،  ملنفعة 
قال النووي: »األرض التي كانت للنبي 
] بخيبر وفدك فقد سبلها 
ح���ي���ات���ه وجنز  ف����ي 
قة  لصد ا

بها على املسلمني«2. 
قال ابن حجر في الفتح: »قوله وال عبداً، وال 
أمًة« أي في الرق، وفيه داللة على أن من ذكر 
من رقيق النَّبّي ] في جميع األخبار كان إما 
مات و إما أُعتقه«3. وقالت عائشة رضي الله 
ودرع��ه مرهونة  الله ]  رس��ول  »تُوفي  عنها: 
بثالثني صاعاً من شعير«4. وبوب ابن كثير في 
لم  النَّبيِّ ]  أن  بيان  »باب  والنهاية:  البداية 
أمة وال  وال  وال عبداً  وال درهماً  ديناراً  يترك 
يُ��ورث عنه: بل أرضاً  شاة وال بعيراً وال شيئاً 

جعلها كلها صدقة لله - عزَّ وجلَّ –«5.  
بنفسه،  يبدأ  أن  نبينا محمد ]  وقد حرص 
موقوفة  أول صدقة  أن  الواقدي  مغازي  ففي 
كانت في اإلسالم أراضي مخيريق التي أوصى 

بها إلى النبي - ] - فوقفها النبي ]«6. 
وخصص وقفه ]، البن السبيل، قال الشيخ 
ابن عثيمني رحمه الله: »السبيل: الطريق، وابن 
السبيل أي: املسافر، وسمي بابن السبيل؛ ألنه 
مالزم للطريق، واملالزم للشيء قد يضاف إليه 
لطير  امل��اء،  اب��ن  يقولون:  كما  البنوة،  بوصف 
السبيل  ب��اب��ن  امل����راد  ي��ك��ون  امل����اء، فعلى ه���ذا 
املسافر  وامل���راد  للسفر،  امل���الزم  املسافر 
ال����ذي ان��ق��ط��ع ب��ه ال��س��ف��ر أي 
نفقته،  ن�����ف�����دت 

فليس معه ما يوصله إلى بلده7. 
لألموال،  وخ��ازن��اً  جابياً  يبعث  لم  فالنبي ] 
إلى  وداعياً  ونذيراً،  ومبشراً  هادياً  بعث  إمنا 
ال��ل��ه ب��إذن��ه، وس��راج��اً م��ن��ي��راً؛ وه���ذا ه��و شأن 
والسالم،  ال��ص��الة  عليهم  ورس��ل��ه  الله  أنبياء 
إن  األنبياء،  ورث��ة  العلماء  »إن  قال ]  ولهذا 
األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً إمنا ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر«8. وقال ] 
»ال نورث ما تركنا فهو صدقة«9. وفي صحيح 
اللَّه  مسلم عن عائشة قالت: »ما ترك رسول 
ديناًرا وال درَهًما وال شاًة َوال بَعيًرا َوال أوصى 

بشيٍء« 10.
ولهذا  غيرهم،  يورث  كما  يورثون  ال  فاألنبياء 
ق��ال اب��ن ع��ب��اس: وإمن��ا ت��رك م��ا ب��ني الدفتني 
النبي محمد ] هو  وم��ي��راث  ال��ق��رآن.  يعني 
يترك  ول��م   [ توفي  ول��ه��ذا  والسنة؛  الكتاب 
درهماً وال ديناراً وال عبداً وال أمة وال بعيراً وال 
شاة وال شيئاً، إال بغلته وأرضا جعلها صدقة 
البن السبيل. هكذا كان النبي عليه السالم، لم 
يكن همه الدنيا، بل كان همه اآلخ��رة، وكانت 
همته إلرشاد الناس ودعوتهم إلى الصالح، لم 
بخلده  ت��در  ول��م  الدنيا،  وحطام  الدنيا  يجمع 
عليه الصالة والسالم، ولم يبال بها ولم يلتفت 
إليها، بل كان يأخذ الدنيا ويصرفها ، ويأتيه 

املال العظيم فال يقوم إال وقد أنفقه كله. 
فهي  له،  وموضحة  ومبينة  له  مفسرة  والسنة 
تعالى،  الله  له، واملقصود األعظم كتاب  تابعة 
كما ق��ال ت��ع��ال��ى: }ث��م أورث��ن��ا ال��ك��ت��اب الذين 

اصطفينا من عبادنا{ 11.
وهذه اآلية من أعظم آي الرجاء، ملا فيها من 
الكتاب، وملا وهب من  لهذا  توريث هذه األّمة 
الفضل الكبير واجلزاء احلسن يوم احلساب، 
لهذا  األّم���ة  ه��ذه  إي���راث  أّن  تعالى  ب��نّي  فقد 
الكتاب دليل على أّن الله اصطفاها واختارها 

على من سواها.
 - السالم  عليهم   - فاألنبياء 

للدنيا  ي��خ��ل��ق��وا  ل���م 

األربعــون الوقفيــة )13(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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عيسى القدومي )�(

)�( باحث إسالمي
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لآلخرة  خلقوا  وإمن���ا  وي��ورث��ون��ه��ا،  يجمعونها 
قال  ولهذا  فيها،  ويرغبون  إليها  يدعون 
تركناه  م��ا  ن���ورث،  »ال  ال��ل��ه ]:  رس���ول 
أظ���ه���ر هذه  م���ن  أول  وك�����ان  ص����دق����ة«، 
احمل��اس��ن م��ن ه���ذا ال��وج��ه أب���و ب��ك��ر الصديق 
- [ -، مل��ا سئل ع��ن م��ي��راث النبي - ] 
- فأخبر عنه بذلك، ووافقه على نقله عنه - 
عليه السالم - غير واحد من الصحابة، فمنهم 
والزبير  وطلحة  والعباس  وعلي  وعثمان  عمر 
وعائشة  هريرة  وأبو  عوف  بن  الرحمن  وعبد 

رضي الله عنهم12. 
وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فعن 
سليمان بن مهران: بينما ابن مسعود [ يوما 
معه نفر من أصحابه إذ مر أعرابي فقال: على 
ما اجتمع هؤالء؟ قال ابن مسعود [ » على 
النبي  فميراث  يقسمونه«.  ميراث محمد ] 
احلقيقي ال��ذي ورث��ه هو الدين؛ هو   – [ -
بعدهم  الصحابة، ومن  الذي أخذه عنه  العلم 
ما  امليراث  فهذا  بعد،  من  األم��ة  ثم  التابعون 

زالت األمة تنهل منه حتى يأتي أمر الله.
وم���رَّ أب��وه��ري��رة ب��س��وق امل��دي��ن��ة ف��وق��ف عليها 
فقال: يا أهل السوق! ما أعجزكم قالوا: وما 
ذاك يا أب��ا ه��ري��رة؟ ق��ال: ذاك م��ي��راُث رسول 
فتأخذون  ت��ذه��ب��ون  وال  ��م،  يُ��ق��سَّ الله-]– 
نصيبكم منه؟ ق��ال��وا: وأي��ن ه���ؤالء؟ ق��ال: في 
أبوهريرة  ووق��ف  س��راع��اً،  فخرجوا  املسجد، 
لهم حتى رجعوا، فقال لهم: وما لكم؟ فقالوا: 
فيه،  فدخلنا  املسجد  أتينا  قد  هريرة!  أبا  يا 
أبوهريرة:  لهم  م، فقال  يُقسَّ فلم نر فيه شيئاً 
وما رأيتم في املسجد أحداً ؛ قالوا: بلى رأينا 
وقوماً  القرآن،  يقرؤأون  وقوماً  يصلون،  قوماً 
يتذاكرون احلالل واحلرام، فقال لهم أبوهريرة 

- [ -: ذلك ميراث محمد13.  
كثيرة  أحاديث  ورود  بعضهم  على  يلتبس  وقد 
ذكر أشياء كان يختص بها صلوات الله وسالمه 
عليه في حياته من دور ومساكن نسائه، وإماء، 
وبغلة،  وس��الح،  وغنم،  وإب��ل،  وخيول،  وعبيد، 
وثياب، وأث��اث، وخامت، وغير ذلك - في كتب 
السنن - فلعله عليه السالم تصدق بكثير منها 
إمائه  أعتق من  وأعتق من  في حياته منجزا، 
وعبيده، وأرصد ما أرصده من أمتعته مع ما 

النضير  بني  من  األرض��ني  من  به  الله  خصه 
وخيبر وفدك في مصالح املسلمني، ولم يخلف 

من ذلك شيئا يورث عنه. 
ففيه  كثيرة:  وعبر  وف��وائ��د  دروس  وللحديث 
داللة على مشروعية الوقف، فهو نظام إسالمي 
شرع بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وفيه 
الله  رس���ول  بها  عمل  قائمة  سنة  ال��وق��ف  أن 
]، واتبعه الصحابة والتابعون واملسلمون من 

بعدهم. 
وفيه داللة أن األنبياء عليهم الصالة والسالم 
لهداية  بعثوا  وإمن��ا  األم���وال  جلمع  يبعثوا  لم 
النور؛  إل��ى  الظلمات  م��ن  وإخ��راج��ه��م  ال��ن��اس 
ولهذا لم يورثوا دينارا وال درهما وإمنا ورثوا 

العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 
الدنيا  ف��ي  النبي ]،  زه��د  على  دالل��ة  وفيه 
ك��ال��راك��ب الذي  ال��ف��ان��ي؛ وإمن��ا ه��و  وحطامها 
استظل حتت شجرة ثم راح وتركها؛ وهو ] 
أسوة حسنة لنا في زهده وتواضعه ورغبته عن 

الدنيا وزينتها. 
أكثر  نفعاً  الذي يحقق  الوقف  يختار  أن  وفيه 
في زمنه، فابن السبيل كان في غاية احلاجة 
ألن يرعى وتوفر له احلاجات الضرورية وسبل 
يقدم  أن  املسلم  ينبغي على  لذا  كثيرة؛  اخلير 
آخرته مبا  ويبني  ملستقبله،  يده  في  ما  بعض 
أجره  يعود  شيئاً  يوقف  ب��أن  دن��ي��اه،  م��ن  يجد 
عليه بعد وفاته، ولنا في رسول الله ] قدوة 

ح�����س�����ن�����ة، وه�����و 
الذي ُغفر له ما تقدم 

من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك 
فأوقف  الوقف،  من  نصيبه  ينس  لم 

أرضاً لتكون له ذخراً عند ربه في يوم لقائه، 
وكان ذلك دافعاً للصحابة ألن يوقفوا األوقاف 
التي تنوعت وتعددت مجاالتها لتكون أكثر نفعاً 

في مجتمعهم. 
فالوقف من أعظم صور اإلنفاق، وأكثرها أجرا 
انتفاعا  الناس  أكثر  فالواقف  نفعا،  وأعمها 
بالوقف؛ ألنه يخلف عليه في الدنيا أضعافا، 
وب��ع��د م��وت��ه ي��س��ري ل��ه األج���ر وه��و ف��ي قبره، 
لألحياء،  نفع  فيها  ج��اري��ة،  ص��دق��ة  فالوقف 
عباده  على  الله  من  وفضل  لألموات.  ورحمة 
أن جتري لهم احلسنات في دنياهم وأخراهم. 
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؟؟؟؟؟؟

بين مسؤولية الناخب في ُحسن االختيار 
وأمانة الـمرشح في ُحسن األداء

بآرائهم وتوجيهاتهم في هذا الشأن املهم، 
والتقيت بداية بفضيلة الشيخ د.محمد 
العلمية  اللجنة  رئيس  النجدي  احلمود 

بجمعية إحياء التراث اإلسالمي وسألته 
إليها  تنظر  وكيف  التصويت  مسألة  عن 
ال�مسألة في  الشريعة، وهل تدخل هذه 

األمانة  وت��ل��ك  ال�مسؤولية  ه��ذه  وب��ن   >
فيه  التقيت  ال���ذي  التحقيق  ه���ذا  ك���ان 
وال�مختصن لنسترشد  العلماء  بثلة من 

أيام قالئل وساعات معدودة ويتوجه الناخبون إلى صناديق االقتراع ليدلوا بشهاداتهم أمام الله عز 
وجل ابتداء، ثم ليسطروا بأيديهم صفحة جديدة في تاريخ الكويت، فإما أن تكون صفحة بيضاء 
ناصعة إذا أحسنوا االختيار وأخلصوا لله فيه، وإما أن تكون صفحة مكررة من صفحات ال�ماضي الذي 

امتأل باألزمات ووصول بعض من ال يستحق إلى قبة البرل�مان. 
الرابح  أو  احلقيقي  اخلاسر  ولكن  ربح،  من  فيها  وربح  خسر  من  فيها  خسر  وقد  االنتخابات  ستنفض 
وأمانة  االختيار،  ُحسن   في  الناخب  مسؤولية  بن  مستقبله  يقع  الذي  الوطن  هذا  هو  احلقيقي 

ال�مرشح في حسن األداء.

حتقيق: وائل رمضان

االنتخابات البرلمانية
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ال�مناصب 
العامة وال�مواصفات 

ال��ت��ي ي��ج��ب ت��واف��ره��ا ف��ي ن����واب مجلس 
األمة أو غيرها من ال�مناصب التي يكون 
إشراف  فيها  ويكون  لألمانة  حتمل  فيها 

على أموال املسلمن ومصاحلهم؟
هؤالء  م���ن  إن���س���ان  ألي  ي���ج���وز  ال  أوالً:   <
املرشحني أن يتقدم من تلقاء نفسه للترشيح 
ألن في هذا تزكية للنفس، والله تعالى أمرنا 
أال نزكي أنفسنا، والرسول ] نهى أن يُعطَى 
اإلنسان املسؤولية إذا طلبها أو حرص عليها، 
ونحن نعرف أن أغلب هؤالء من طالب هذه 

املناصب واحلريصني عليها.
أما إذا تقدم أحد هؤالء للترشيح فاملسؤولية 
تقع على الناخبني، واملسؤولية األولى والكبرى 
أمام الله عز وجل خاصًة في هذه األيام تقع 
على بقية الناس وليس على املرشحني، فليتقوا 
الله عز وجل في اختيارهم، ويجب أن يكون 
ومجرداً  ه��وى،  كل  من  مجرداً  االختيار  هذا 
من كل مصلحة، ومجرداً من كل عصبية ومن 
قول  أس��اس  على  ويكون  نظرة شخصية،  كل 

باب الشهادة؟
شهادة،  هي  التصويت  مسألة  أن  شك  ال   <
املنصب،  لهذا  بأنه أهل  للمرشح  تزكية  وهي 
التي هي  الوظيفة  أو هذه  العمل  لهذا  وأه��ل 
إشراف  ألنها  واخلطرة،  املهمة  الوظائف  من 
على دنيا ودين املسلمني، وعلى أموالهم، وهي 
في  يقول  وتعالى  سبحانه  الله  ألن  مسؤولية 
يشهدون  ال  }والذين  الرحمن:  عباد  صفات 
في احلديث في  النبي ]  ويقول   ،} ال��زور 
صفة املنافق أنه »إذا أؤمتن خان«، فالصوت 
اإلن��س��ان أن  أم��ان��ة، وال يرضى  ف��ي احلقيقة 
هذا  ألن  يستحقه،  ال  لشخص  صوته  يكون 
وتعالى  تبارك  الله  ذكر  التي  األمانة  تضييع 
}إنا  تعالى:  ق��ال  كما  األم���ور،  أثقل  من  أنها 
عرضنا األمانة على السموات واألرض فأبني 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه 
ك��ان ظلوما ج��ه��وال{، واألم��ر اآلخ��ر أن��ت إذا 
للناس  أعطيت صوتك لشخص فكأنك تقول 
يا أيها الناس انتخبوا فالنا، فإنه أمني، وهو 
ص��ادق، وهو صالح لهذا املكان، فال شك أن 
هذا واجب عظيم البد على اإلنسان أن يؤديه 
ب��أم��ان��ة، وأي��ًض��ا امل��ؤم��ن يحب اخل��ي��ر للناس 
من  يكون  حتى  بالفضل  اخلير  أله��ل  ويشهد 

خالله إصالح البالد والعباد.
مواصفات نائب ال�مستقبل

توافرها  التي البد من  ال�مواصفات  ما   >
من  الناخب  يستطيع  حتى  ال�مرشح  في 
خاللها معرفة أن صوته وشهادته ستكون 

شهادة حق؟
الشخص  ه���ذا  ف��ي  ي��ت��واف��ر  أن  الب���د  أوالً   <
من  خير  }إن  وتعالى:  سبحانه  الله  ذك��ر  ما 
اس��ت��أج��رت ال��ق��وي األم���ني{، والب��د أن يكون 
بواجبات هذا  القيام  والقدرة على  القوة  فيه 
املنصب، وأن يكون مؤهال لهذا املكان، حيث 
يحتاج هذا املكان إلى نوع من األهلية ونوع من 
لديه  تكون  بحيث  والقول  العمل  على  القدرة 
القدرة على قول احلق، وأن يتكلم مبا يعلم من 

احلق والسيما من الكتاب والسنة.

ه���ذا  ي����ك����ون  أن  الب������د  ث�����م 
نفسه،  في  صاحًلا  الشخص 
شيء،  على  اؤمت��ن  إذا  أمينا 

ق����ادًرا ع��ل��ى أن يؤدي  وي��ك��ون 
الذي  يستبدل  وال  األمانة  هذه 

هو أدنى بالذي هو خير.
اإلن���س���ان همه  ي���ك���ون  أال  وي���ج���ب 

كسب املال على حساب مصلحة أمته 
املصلحة  على  اخلاصة  املصلحة  فيقدم 

العامة فهذا ال شك أن يدل على خطورة هذا 
املنصب.

الرضوخ لضغوط العرف والعادات
< بعضهم يقول إنني ال أستطيع إعطاء 
أو  أو ح���زب���ي  ق��ب��ي��ل��ت��ي  إال الب����ن  ص���وت���ي 
عشيرتي حتى ولو كان غير مؤهل لهذا 
ال�منصب بحجة أن ه��ذه أع��راف وأن��ه ال 
يستطيع مخالفتها، فهل يعد هذا عذرًا 

له أمام الله تبارك وتعالى؟ 
> ال يكون له عذًرا حتى يُْجَبر ويُْكَره إكراًها، 
واإلك����راه ف��ي ال��ش��رع ل��ه وص��ْف��ه ب��أن يُْضرب 
د  يُهدَّ أو  بالسجن،  د  يُهدَّ أو  الشديد،  الضرب 
فادح،  يقع عليه ضرر  أن  ماله، مبعنى  بأخذ 
أم��ا م��ج��رد أن أخ��س��ر م���ودة ف���الن، وصحبة 
فالن، فهذا ليس بعذر، فالله سبحانه وتعالى 
يقول: }يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني لله 
شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين 
واألقربني{، فالله يأمرنا أن نقوم باحلق ونقوم 
وأقربائنا،  أنفسنا  على  ول��و  الصدق  بشهادة 

وهذا هو الواجب وما عليه أهل اإلسالم.
ضوابط تولي ال�مناصب العامة

الشيخ  إلى  توجهنا  السياق  نفس  وفي   >
ال��دك��ت��ور س��ل��ي��م��ان م��ع��رف��ي ب���س���ؤال عن 
لتولي  الشريعة  وضعتها  التي  الضوابط 

< تساءل: »ملاذا لم يركزوا على قولي: إن أموال 
بعضهم ودماءهم وأعراضهم محرمة على 
اآلخرين؟! هذه أساسيات الدين اإلسالمي

< الدكتور سليمان معرفي: ال يجوز ألي إنسان من 
هؤالء املرشحن أن يتقدم من تلقاء نفسه للترشيح ألن 
في هذا تزكية للنفس، والله تعالى أمرنا أال نزكي أنفسنا
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< د.عادل ال�مطيرات: إن إيصال مرشح غير مؤهل هو من أعظم 
اخليانة، وهو عالمة من عالمات قرب يوم القيامة وال شك أنها والله 

مسؤولية كبرى وأمانة عظمى في عنق الناخب يوم القيامة!

عن تلك ال�مفاسد فقال:
> إن إيصال مرشح غير مؤهل هو من أعظم 
يوم  ق��رب  من عالمات  وه��و عالمة  اخليانة، 
األمانة  »إذا ضيعت  النبي ]:  قال  القيامة، 
فانتظر الساعة« قيل: كيف إضاعتها يا رسول 
ال��ل��ه؟ ق���ال: »إذا وس��د األم���ر إل��ى غير أهله 

فانتظر الساعة » رواه البخاري.
ال ش��ك أن��ه��ا وال��ل��ه م��س��ؤول��ي��ة ك��ب��رى وأمانة 
عظمى في عنق الناخب يوم القيامة! إن هذا 
الصوت الذي سيعطيه للمرشح أمانة وتزكية 
منه إليه، والله سبحانه وتعالى يقول: }والذين 
ال يشهدون الزور{، إن الناخب إذا منح صوته 

ألحد فكأمنا يقول: إنه صادق أمني!
إن على الناخب واجًبا عظيًما وهو أن يوصل 
يوصل من  األم��ني،  الصادق  البرملان  قبة  إلى 
بالصدق  ي��ت��ص��ف  وم���ن  ال���وص���ول،  ي��س��ت��ح��ق 
واألم��ان��ة وح��ب اخلير للناس، وم��ن يشهد له 
وأهله  دينه  وخدمة  والفضل  باخلير  الناس 
وبلده، ومن همه إصالح العباد والبالد، ومن 
وحدة  على  ويحرص  والرعية  ال��راع��ي  يحب 

البلد وينبذ الفرقة واالختالف.
خطورة الرشوة ومفاسدها

< م��ا خ��ط��ورة اس��ت��خ��دام ال��رش��وة وسيلة 
على  وه��ل  البرل�مان؟  قبة  إل��ى  للوصول 
ال���ن���اخ���ب إث�����م ف����ي ذل�����ك إن ق���ب���ل ه���ذه 

الرشوة؟
> قال رسولنا الكرمي ] » لعن الله الراشي 
وامل��رت��ش��ي« رواه ال��ت��رم��ذي، وال ش��ك ف��ي أن 
الله!  رحمة  من  واإلبعاد  الطرد  اللعن؟  معنى 
فهل يوجد مسلم عاقل يرجو لقاء الله تعالى 

يكون  ب���أن  ي��رض��ى 
مبعداً  مطروداً  ملعوناً 

أيرضى  ال���ل���ه؟!  رح���م���ة  م���ن 
البرملان  في  نائًبا  الشخص  يكون  أن 

وهو  الدنيوي  واملنصب  اجل��اه  على  فيحصل 
من طرده  يفلح  هل  الله؟!  رحمة  من  مطرود 
الله من رحمته؟ خاب وخسر إن لم يتب من 
أن  وأظ���ن  العظيمة،  الكبيرة  املعصية  ه��ذه 
ي��رض��ى أن يقع ف��ي كبيرة  ك��ذل��ك ال  امل��رش��ح 
من  الله  رحمة  من  ويُطرد  الذنوب  كبائر  من 
أجل منصب أو وجاهة، والله سبحانه يقول: 
}أَتَْستَبِْدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى ِبالَِّذي ُهَو َخيٌْر{، 
إلى  إن وصل   – القيامة  يوم  موقفه  فليتذكر 
البرملان عن طريق الرشوة – ماذا سيقول لربه 
يكلمه  العظيم حينما  اليوم  سبحانه في ذلك 
ليس بينه وبينه ترجمان؟ مباذا سيرد حينما 
يقول له ربه في هذا املوقف العظيم: عبدي لم 
دفعت الرشوة؟ عبدي لم آثرت الدنيا ونسيت 
اآلخ��رة؟ عبدي لم حصلت على منصب دون 
وجه حق؟ بالله عليك أخي املرشح ماذا سيكون 

جوابك حينئذ؟ أعد لهذا السؤال جوابا!!
الشائعات وسيلة ال�مفلسن

كوسيلة  الشائعات  استخدام  عن  م��اذا   >
لإلضرار بال�مرشحن ال�منافسن؟

ونشر  وال����ق����ال  ال���ق���ي���ل  أن  ف����ي  ش����ك  ال   <
ال��ش��ائ��ع��ات، وإي��ق��اع ال���ع���داوة وال��ب��غ��ض��اء بني 
املرشحني عن طريق الكذب والغيبة والنميمة، 
ب��ل م��ن كبائر  ال��ش��رع  كلها أم��ور محرمة ف��ي 
الذنوب، واقرؤوا معي –بارك الله فيكم– هذه 
النصوص الشرعية التي تبني حرمة مثل هذه 

الله عز وجل: }إن خير من استأجرت القوي 
األمني{، واملقصود بالقوي األمني: القوي في 
حزم،  عنده  فيكون  مواقفه،  في  القوي  دينه، 
ويُعرف هذا من  العاطفة،  العقل على  فيقدم 
وليس  معه،  والتعامل  ومعرفته  سيرته  خالل 
ابن  أو  القبيلة،  ابن  أو  ابن احل��ي،  أنه  ملجرد 
ي��ج��وز ألن م��س��ائ��ل احلكم  األس�����رة، ه���ذا ال 
حت��ت��اج إل��ى ق��وة وع��زمي��ة وح���زم، وال حتتاج 
أو  خلوق،  الشخص  أن  ومجرد  عواطف  إل��ى 
دائًما  وأن���ه  وأن���ه يصلي،  ط��ي��ب،  أن��ه شخص 
تعد  ال  لكنها  انطباًعا  تعطي  ه��ذه  باملسجد، 

مقاييس في مسألة احلكم.
وأم���ا األم��ان��ة فهي احمل��ك ال��رئ��ي��س ف��ي هذا 
األمر، فالبد أن يصوت اإلنسان ملن ُعِرف عنه 
األمانة والصدق، كما كان يعرف عن النبي ] 
في اجلاهلية، فلما دعاهم إلى اإلسالم قالوا 
ما جربنا عليه كذًبا قط، فالبد أن يشتهر بني 
على  االختيار  يكون  وأن  الصفة  بهذه  الناس 

هذا األساس سواء املرشح أم الناخب.
دور العلماء في توجيه الناخبن

ب��ي��ان ه��ذا احل��ق وما  ف��ي  العلماء  م��ا دور   >
دورهم في توجيه الناخب الوجهة السليمة؟

واملشايخ  العلم  أه��ل  م��ن  امل��ط��ل��وب  ال���دور   <
والوعاظ وغيرهم، هو حث الناس أن يتجردوا 
وال  الشخصية،  واملصالح  الهوى  مسألة  من 
شك في أن من العلماء من يقوم بهذا الدور 
أنه  كما  ق��ص��ور،  ل��دي��ه  وبعضهم  ي��ج��ب،  كما 
يجب على أهل العلم أال يستغلوا املنابر التي 
أعطيت لهم سواء في املسجد، أو من خالل 
برنامج تلفزيوني، أو عمود في جريدة لتلميع 
أو  شخصية  ملصلحة  يستحق،  ال  م��ن  بعض 
لهوى عنده، ونقول إن أكثرية أهل العلم بفضل 
الله يقوم بالدور املطلوب في بيان هذا احلق.
عواقب جناح ال�مفسدين وغير املؤهلن

وصول  على  ال�مترتبة  ال�مفاسد  وع��ن   >
م���ن ال ي��س��ت��ح��ق وغ��ي��ر امل���ؤه���ل إل���ى قبة 
البرل�مان سألنا الدكتور عادل ال�مطيرات 

الشيخ: حاي احلايالشيخد.: محمد النجدي
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باب  اإلم���ارة،  كتاب  صحيحه، 
ضرورة  بغير  اإلم����ارة  ك��راه��ة 
الله  أب��ي ذر رض��ي  حديثا ع��ن 
عنه، قال: قلت: يا رسول الله، 
فضرب  ق���ال:  تستعملني؟  أال 
»يا  ق��ال:  ثم  بيده على منكبي، 
وإنها  ض��ع��ي��ف،  إن���ك  ذر،  أب���ا 
القيامة خزي  يوم  وإنها  أمانة، 
الذي  وأدى  بحقها،  أخذها  من  إال  ون��دام��ة، 

عليه فيها«.
قال اإلمام النووي رحمه الله: »هذا احلديث 
والسيما  ال��والي��ات  اجتناب  ف��ي  عظيم  أص��ٌل 
تلك  بوظائف  القيام  عن  فيه ضعف  كان  ملن 
الوالية، وأما اخلزي والندامة فهو في حق من 
لم يكن أهال لها، أو كان أهال ولم يعدل فيها 
فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم 
على ما فّرط، وأما من كان أهال للوالية وعدال 
فيها، فله فضل عظيم تظاهرت به  األحاديث 

الصحيحة«. شرح مسلم 210/11
وقد روى البخاري ومسلم في باب النهي عن 
طلب اإلمارة واحلرص عليها عن عبد الرحمن 
ب��ن س��م��رة، ق���ال: ق���ال ال��ن��ب��ي ]: »ي���ا عبد 
فإنك  اإلم���ارة،  تسأل  ال  سمرة،  بن  الرحمن 
إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها 
من غير مسألة أعنت عليها«، وروى البخاري 
ومسلم أيضا من حديث أبي موسى رضي الله 
عنه، قال: أقبلت إلى النبي ] ومعي رجالن 
من األشعريني، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان 
على  نستعمل   - ال  أو   - »ل��ن  ف��ق��ال:  العمل، 

عملنا من أراده«.
< وماذا لو علم ال�مسلم من نفسه القدرة 
سيقوم  وأن��ه  الوالية  هذه  حق  أداء  على 
الذين  إخواننا  من  وخاصًة  تقتضيه  مبا 
يكون هدفهم إقامة الدين وتطبيق شرع 

الله عز وجل وال يقوم بذلك غيرهم؟
الوالية  ه���ذه  ف��ي  ف���س���اًدا  رأى  إن  امل��س��ل��م   <
على  ال����ق����درة  ن��ف��س��ه  م���ن  ورأى  امل���ط���ل���وب���ة، 

األمور:
ق�����ال   -
س����ب����ح����ان����ه: 
يَ�����ْغ�����تَ�����ب  }َوال 
أَيُِحبُّ  بَ��ْع��ًض��ا  ��ْع��ُض��ُك��م  بَّ
َميًْتا  أَِخيِه  ��َم  حَلْ يَْأُكَل  أَن  أََحُدُكْم 

ِحيٌم{. اٌب رَّ َفَكِرْهتُُموهُ َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تَوَّ
أَن  يُ��ِح��بُّ��وَن  الَّ��ِذي��َن  وق��ال سبحانه: }ِإنَّ   -
تَِشيَع الَْفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْم َعَذاٌب 
نَْيا َواآلِخَرِة َواللَُّه يَْعلَُم َوأَنتُْم ال  أَِليٌم ِفي الدُّ

تَْعلَُموَن{.
– قال النبي ]: »إياكم والكذب فإن الكذب 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار 
حتى  الكذب  ويتحرى  يكذب  الرجل  والي��زال 

يكتب عند الله كذابا » رواه مسلم.
– وقال النبي ]: »ال يدخل اجلنة قتات« أي 

منام، رواه مسلم.
- وقال النبي ]: »ليس املؤمن بالطعان وال 

اللعان وال الفاحش وال البذيء« رواه أحمد.
أيس  قد  الشيطان  »إن  النبي ]:  ق��ال  و   -
أن يعبده املصلون ولكن في التحريش بينهم« 

رواه مسلم.
أبعد هذا البيان من الله ورسوله بيان؟ أما آن 
للمرشحني أن يتقوا الله سبحانه وتعالى؟ أما 
آن األوان أن يتركوا الكذب والغيبة والنميمة 

والسب والشتم وإشاعة الفرقة واالختالف؟
أسأل الله بأسمائه احلسنى وصفاته العلى أن 
يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، وأن يجنبنا 
بلدنا  يحفظ  وأن  والعمل،  ال��ق��ول  ف��ي  ال��زل��ل 
بلدنا آمنا مطمئنا  من كل مكروه، وأن يجعل 
وسائر بالد املسلمني. وصل اللهم وبارك على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

الضوابط الشرعية لفضح 
ال�مفسدين

التي وضعتها الشريعة  < وعن الضوابط 
في إظهار فساد ال�مفسدين وبيان حالهم 

حتى يحذر الناس منهم.
> يقول الشيخ حاي احلاي: بداية البد من تبيني 
حال املفسدين وكشف حالهم؛ ألننا إذا ما بينا 
حالهم بأنهم مرتشون وأنهم مفسدون حتى ال 
يعم فسادهم، ولكن الشريعة وضعت ضوابط 
ومعايير الستخدام هذا احلق والضابط وهو 
النبي  قول  باب  من  الشخص  اسم  ذكر  عدم 
]: »ما بال أقوام يفعلون كذاك وكذا«، ويكون 
ذلك من خالل نشر العلم النافع في الصحف 
بالتحذير من فعل هؤالء  واملجالت  والقنوات 
لهم  التعرض  دون  الفاسدة  تصرفاتهم  وبيان 
الرجل  وض��ع  من  الب��د  أن��ه  وبيان  بأسمائهم، 
املناسب في املكان املناسب مثل ما فعل النبي 

] واخللفاء الراشدون من بعده.
التخويف من طلب الواليات العامة

الشريعة  وضعتها  التي  ال��زواج��ر  وع��ن   >
عليها  واحل��رص  العامة  ال��والي��ات  لطلب 

قال الشيخ ناظم ال�مسباح: 
> احلمد لله رب العاملني وأشهد أال إله الله 
أن محمدا عبد  ل��ه، وأشهد  وح��ده ال شريك 
الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

وسلم وبعد:
فطلب الوالية مكروه ابتداء في الشريعة؛ ألنها 
أمانة واألسلم لإلنسان أال يشغل ذمته بها ال 
أو هناك من هو أقوى  سيَّما إذا كان ضعيفاً 
منه على حملها، وقد خّرج اإلم��ام مسلم في 

< الشيخ ناظم املسباح:طلب الوالية مكروه ابتداء في 
الشريعة؛ ألنها أمانة واألسلم لإلنسان أال يشغل ذمته بها ال 

ما إذا كان ضعيفًا أو هناك من هو أقوى منه على حملها سيَّ

الدكتور عادل املطيراتالشيخ: سليمان معرفيالشيخ: ناظم املسباح
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< طلب الوالية يجب أن يتقيد بالضوابط الشرعية، 
فيجب أن يكون طالبها أهاًل لها، وأال يوجد من هو 

أفضل منه ممن يرغب بها إن توافرت الضوابط.

يحمل  أن  ب��أه��ل  ول��ي��س  امل��ن��ص��ب، 
ه���ذه األم���ان���ة وق���د أخ��ذه��ا بالغش 

اء تقلده  واخلديعة، وكان ما أكله جرَّ
ا  لهذا املنصب نوعا من السحت، وأميَّ

جسم نَبَت من سحت فالنار أولى به.
الناس من أمثال ه��ؤالء، فإن من  فليحذر 

اإلثم  في  شاركهم  ه��ذا  عملهم  على  أعانهم 
والغش واخلديعة للمؤمنني. والله أعلم. 

دور اإلعالم في التوجيه واإلرشاد
< وعن دور اإلعالم في توجيه الناخبن 
والصاحلن  ال�مؤهلن  ال��ن��واب  الختيار 
ال���ش���ي���خ خالد  ال�����م��ن��ص��ب، ق�����ال  ل���ه���ذا 

سلطان:
> ب��ال ش��ك ف��ي أن اإلع���الم ل��ه دور كبير في 
التأثير وفي توجيه الرأي العام، وهذا الدور لو 
لم يكن كذلك ملا لعبه كبار الساسة في الدول 
يعدون  وال��ذي��ن  وغيرها  واألمريكية  األورب��ي��ة 
االنتخابية  اإلعالم رافدا أساسيا في احلملة 
التي تؤثر في الرأي العام، وال شك أن اإلعالم 
ودورا سلبيا في  إيجابيا  دورا  يؤدي  أن  ميكن 
هذه  في  أساسياً  تأثيراً  فيؤثر  املسألة،  هذه 
احلسبة، فكما أنه يكون سبًبا في إيصال أناس 
عناصر  لنا  يوصل  أن  كذلك  صاحلني، ميكن 
احلقائق  وت��زي��ي��ف  التلميع  خ���الل  م��ن  سيئة 
نتجاهله؛  أن  نستطيع  ال  م��ا  وه���ذا  ح��ول��ه��م، 
أوصي  أن��ا  ولذلك  ذل��ك،  لنا  أثبت  الواقع  ألن 
إخواننا املرشحني باالهتمام باللعبة اإلعالمية 
لسببني: األول أنه مؤثر بدرجة كبيرة على رأي 
رسالة  أصحاب  أنهم  اآلخ��ر  واألم��ر  الناخب، 
وعندهم الشيء الذي نحتاج إليه وال يستطيع 
أحد غيرهم حمله وهو األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر وفق الضوابط الشرعية املتفق عليها 

عند أهل العلم.
ال�معالي ما دور  < بصفتك مديًرا لقناة 
ال�مجتمع  ث��ق��اف��ة  ت��رش��ي��د  ف��ي  ال��ق��ن��اة 
الختيار  السليمة  ال��وج��ه��ة  وت��وج��ي��ه��ه 
النواب الصاحلن وبيان خطورة إيصال 

م������ن ال 
يستحق إلى 

هذا ال�مجلس؟
> بالطبع نحن نعمل على وضع خطة عمل 

لتوجيه الرأي العام من خالل سياسة مناسبة 
القناة  أن  والسيما  القناة،  سياسة  مع  تتوافق 
بشكل  واالجتماعية  الشرعية  باجلوانب  تهتم 
أكبر، ولكننا سنحاول الدخول في توجيه الرأي 
العام بتجرد ملصلحة البلد من خالل عدد من 
القناة،  التي ستصدرها  التوجيهية  الفالشات 
فضاًل عن مجموعة من اللقاءات مع مجموعة 
من املختصني بحيادية تامة، وبذلك نكون قد 
قمنا مع إخواننا بتوجيه الناخبني ومساعدتهم 
في اختيار الصاحلني وحتذيرهم من املفسدين 
أصحاب األجندات اخلاصة، وهذا إمنا نقوم 
به من باب املعذرة إلى الله تبارك وتعالى أننا 
على  حتملناها  التي  والرسالة  بالواجب  قمنا 

عاتقنا في بيان احلق للناس جميًعا.
جملة القول

الشرعية،  ذّم��ت��ه  أن  ال��ن��اخ��ب  يعي  أن  الب��د 
وضميره الوطني يفرض عليه اختيار األصلح 
بأيدينا،  مزالقنا  نحفر  فإننا  وإال  للناس، 
فالبلد  لنفسه،  الكمني  نصب  كمن  ون��ك��ون 
لنا جميًعا، فيجب أن مييز  بلدنا، واملصالح 
الناخب بني الغث والسمني، وأن يكون نصب 
امل��رش��ح في  م��ع��ي��ار: ص��الح  ك��ل  عينيه قبل 
نفسه، وصالحه في مجتمعه، وخبرته ومتيزه 
في خدمة الناس ورفقه بهم، قال تعالى }ِإنَّ 

َخيَْر َمِن اْستَْأَجْرَت الَْقِويُّ اأْلَِمنُي{.

إصالحها فينبغي أن يطلبها حرصا منه على 
الفاسدين  الفرصة على  وتفويت  الدين  إقامة 
الله  نبي  فعل  كما  ال��والي��ة،  ب��ه��ذه  املتربصني 
يوسف عليه السالم عند عزيز مصر قال الله 
عنه: }َوَقاَل امْلَِلُك ائْتُوِني ِبِه أَْستَْخِلْصُه ِلنَْفِسي 
ا َكلََّمُه َقاَل ِإنََّك الَْيْوَم لََديْنَا َمِكنٌي أَِمنٌي َقاَل  َفلَمَّ
اْجَعلِْني َعلَى َخَزاِئِن اأْلَْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم{ 

)يوسف: 54- 55(.
وق��د يصل األم��ر إل��ى حد ال��وج��وب إن خشي 
أهل  وج��ود  مع  مبتدعة  أو  يتقلدها فساق  أن 

الفضل والقدرة عليها.
النبي  ق��ال  كما  لألمة  النصيحة  من  ه��ذه  بل 
»لله  ق��ال:  مل��ن؟  قلنا:  النصيحة«  »الدين   :[
وعامتهم«  املسلمني  وألئمة  ولرسوله  ولكتابه 

رواه مسلم وغيره. 
بالضوابط  يتقيد  أن  يجب  الوالية  طلب  لكن 
لها،  أه��اًل  طالبها  يكون  أن  فيجب  الشرعية، 
وأال يوجد من هو أفضل منه ممن يرغب بها 

إن توافرت الضوابط.
< ماذا عن الذين يتحايلون للوصول إلى 
هذه ال�مناصب سواء بالرشوة أم بالكذب 

وغيره من الوسائل غير املشروعة؟
> ال يجوز ب��أي ح��ال من األح���وال طلب هذه 
يجوز  فال  املشروعة،  غير  بالطرق  املناصب 
الظلم وال الرشوة وال الكذب وال شهادة الزور، 
فإن في هذا كله حتايال على الدين، وخداعا 
الذي  والبغي  الغش  أكبر  للمؤمنني، وهذا من 
حذر الله منه وتوعد صاحبه بالعذاب األليم، 
ِبيُل َعلَى الَِّذيَن يَْظِلُموَن  َا السَّ قال تعالى: }ِإمنَّ
أُولَِئَك  ��قِّ  احْلَ ِبَغيِْر  اأْلَْرِض  ِفي  َويَبُْغوَن  النَّاَس 

لَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم{ )الشورى: 42(.
وفي احلديث الصحيح عن أبي هريرة رضي 
»م��ن غش  ق��ال:  الله ]  أن رس��ول  الله عنه 

فليس منا« رواه مسلم وغيره. 
واإلن����س����ان ال����ذي ي��س��ل��ك ه����ذه ال���ط���رق غير 
إمنا  والي���ة،  أو  منصب  إل��ى  ليصل  املشروعة 
يقتطع ح��ق غ��ي��ره م��ن أه��ل ال��ك��ف��اءة ف��ي هذا 
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العهد  ول��ي  عبدالعزيز  ب��ن  نايف  األم��ي��ر  ش��ّدد 
الداخلية،  وزي���ر  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
على أن السعودية ستظل متبعة للمنهج السلفي 
القومي، ولن حتيد عنه، ولن تتنازل، فهو مصدر 
عزها وتوفيقها ورفعتها، كما أنه مصدر رقيها 

وتقدمها.
ووفقا لصحيفة »االقتصادية«، قال خالل رعايته 
وطني«  ومطلب  شرعي  منهج  »السلفية  ن��دوة 
سعود  بن  محمد  اإلم��ام  بجامعة  الرياضة  في 
اإلسالمية، وتدشينه مشاريع جامعة اإلمام التي 
إن هذه  ريال:  لنحو 2.3 مليار  تكلفتها  وصلت 
منذ  السوي  السلفي  املنهج  على  قامت  الدولة 
تأسيسها، وهي تعتز بذلك وتدرك أن من يقدح 
في نهجها، أو يثير الشبهات والتهم حوله، فهو 

رجل جاهل يستوجب بيان احلقيقة.
الندوة  باستضافة هذه  قيام اجلامعة  وأضاف: 
وإي��ض��اح احلقائق جتاه  البيان،  ذل��ك  م��ن  ج��زء 
ما  وبهتاناً  زوراً  حمل  ال��ذي  القومي  النهج  ه��ذا 
مغلوطة  ومفاهيم  وأباطيل  كذب  من  يحتمل  ال 
كالتكفير والغلو واإلره��اب وغيره، بشكل يجعل 
واحداً  الوقوف صفاً  جميعاً  علينا  الواجب  من 
في وجه ذلك، وأن نواجه تلك الشبهات واألقاويل 

الباطلة مبا يدحضها ويبني عدم حقيقتها.
الذي  املنهج  ه��ي  احل��ق��ة  السلفية  ان  وأض���اف 
يستمد أحكامه من كتاب الله تعالى وسّنة رسوله 
]، وهي بذلك تخرج من كل ما التصق بها من 

التهم أو تبناه بعض أتباع املنهج السلفي.
وبني بقوله: وحسبما هو معروف فإن هذه الدولة 
املباركة - السعودية- قامت على املنهج السلفي 
السوي منذ تأسيسها على يد اإلمام محمد بن 
سعود وتعاون معه اإلمام محمد بن عبدالوهاب 
-رحمهما الله-، والتزال إلى يومنا هذا بفضل 
وت��درك أن من يقدح في  تعتز بذلك  الله وهي 
نهجها أو يثير الشبهات والتهم حوله فهو رجل 

جاهل يستوجب بيان احلقيقة.

أوضاع تحت المجهر!

وهكذا تستمر اجلمبزة السياسية في سباق االنتخابات البرملانية وآخرها املرشح )القالبي( 
الذي دخل صراع الكراسي بعد أن كان يقول لن أنزل، وهاهو يركض مسرعا قبل أن يقفل 

مدير إدارة االنتخابات علي مراد باب مقر الترشح وذلك نزوالً عند رغبة اجلماهير!
لكن  األم��ة  مجلس  من  استقالته  أنه سيقدم  أعلن  عندما  داهمته  التي  احلالة  نفس  وهي 
سرعان ماعاد قبل أن يصدقه اجلميع ليجلس في مقعده قبل أن يحتله غيره وذلك نزوالً 

عند رغبة اجلماهير أيضاً!
ذكرتني هذه احلالة الصعبة بقول »نعم« ثم »ال« و»ال« ثم »نعم« بلعبة قدمية كنا نلعبها ونحن 
صغار قبل اتخاذ القرار األخير عندما نقتطف وردة ثم نقطع أوراقها ورقة ورقة لنقرر حسب 

الورقة األخيرة بني )حتبني وماحتبني حتبني وماحتبني(!
)جمبزة( أخرى ظهرت مع زيادة عدد املرشحني )147 مرشحاً ومرشحة( بعد اقفال الباب 
عن االنتخابات املاضية 2009، متثلت في ظهور مهرجني من الرجال والنساء فهذا يطالب 
بالكنائس وبتمثيل املسيحيني في املجلس وهو يجهل عقيدتهم، وآخر يقول إن الهنود احلمر 
قادمون، وآخر يريد إحضار )دمبكجية( من اخلارج الفتتاح مقره االنتخابي، لكنه غير رأيه 
للضائقة املالية التي مير بها، وأخرى تقول بإنها تلبس اللون األحمر تيمنا مبا يسمى بعيد 

احلب!
أمثال هؤالء يسعون للشهرة واألضواء فقط في حني أن هناك مرشحني آخرين ممن ترشحوا 

وبكثرة يسعون للتخريب على مرشحني بأعينهم كونهم مدفوعني من قبل الغير وبثمن!
كما الميكن أن ننسى أن هناك نسبة البأس بها ممن قرر خوض السباق طلباً في إجازة 
ان  بعد  املساومات معه لالنسحاب  باب  ينتظر فتح  رسمية مجانية من عمله، وهناك من 
يقبض املال احلرام والله يقول في محكم تنزيله في سورة البقرة }َواَل تَْأُكلُوا أَْمَوالَُكم بَيْنَُكم 
ِبالَْباِطِل...{ وموضوع املال احلرام واسع ستكون لنا معه وقفات بعد أن أصبح لدى البعض 

من املرشحني حق مكتسب اليحق ألحد محاسبته وال للقانون أن يقاضيه!
على الطاير

رئيس  اللبناني  الله  التابعة حلزب  اللبنانية  »املنار«  قناة  اتهام  كانت  إيرانية  )جمبزة(  آخر 
وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بأنه يقوم بتمويل سلفيي الكويت عبر 
قناة »وصال« إلسقاط النظام السوري! هذا الهذيان إن دل على شيء فإمنا يدل على شدة 
ألم ضربات الشارع السوري املتالحقة نحو القيادة وعدم متكن إيران من إنقاذ احلليف الذي 

بدأ يترنح ويفقد توازنه فاستخدم سالح االتهامات العشوائية!
النستبعد أن نسمع غداً أن سلفيي واخوانيي الكويت ميولون إسرائيل لضرب احلوثيني القتلة 

في صعدة! باختصار هو نداء القشة قبل الغرق!
ومن أجل تصحيح هذه االوضاع بإذن الله نلقاكم!

جمبزة!!

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

وليد إبراهيم األحمد)�(

األمير نايف بن عبدالعزيز: 
السعودية ستظل متبعة 

للمنهج السلفي
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إذا لم يغضب طفلك وتعلم كيف يتعامل مع غضبه في مرحلة مبكرة 
يتصرف  وأن  مشاعره،  عن  التعبير  في  بالغة  صعوبة  سيجد  فإنه 

بصورة الئقة عندما يكبر.
نوبات الغضب أمر طبيعي ومعظم األطفال يعانون منها بن السنة 

األولى والسنة الرابعة من العمر.
وتختلف عالمات نوبة الغضب من طفل الى آخر وتتراوح بن األنن، 
والبكاء، والصراخ، والركل والضرب، والتدحرج على األرض، وحبس 
جميعا  والفتيات  الصبيان  عند  الغضب  نوبات  وحت��دث  التنفس. 

وحتى بن األطفال ذوي الطباع الهادئة.
يرغب األطفال الصغار في تنفيذ كل شيء بأنفسهم، يودون ارتداء 

مالبسهم واألكل وكل ما يفعله الكبار.

الوالدان  يرغب  الذي  السلوك  وتنمية  لتشكيل 
في رؤيته عند صغارهما.

تجنب نوبات الغضب
لتجنب نوبات الغضب من الضروري أن يجتهد 
الوالدان في تطوير شخصية الطفل ليتعلم كيف 

ميكنه ضبط نفسه واالعتداد بها.
اخلبراء  ينصح  الشخصية  ه��ذه  مثل  ولتطوير 
التربية،  ف��ي  معتدل  أس��ل��وب  ب��ات��ب��اع  ال��وال��دي��ن 
سلوك  ومالحظة  واض��ح��ة،  بقواعد  واالل��ت��زام 
الطفل ليشجعوه عندما يتصرف تصرفاً جيداً.

 وعند اتباع مثل هذه األساليب، سيجد الوالدان 
أطفالهم  رع��اي��ة  ف��ي  ق��درة  أكثر  أصبحا  أنهما 

وتوجيههم وتأديبهم.
نصائح لألمهات لتجنب نوبات 

الغضب
كنت  إذا  ألط��ف��ال��ك،  ق��دوة  تكوني  أن  تعلمي   -
الصعب  م��ن  سيكون  األس��ب��اب،  ألتفه  تغضبني 
قول  تذكري  مبشاعرهم،  التحكم  تعلم  عليهم 

الشاعر:
ال تنه عن خلق وتأتي مثله

عار عليك إذا فعلت عظيم
يسلك  والتشجيع عندما  اإلط��راء  أكثري من   -

أسباب نوبات الغضب مؤشرا حقيقيا ملشكالت 
مثل:

- أسلوب الوالدين املتناقض في تأديب الطفل.
- ك��ث��رة ان��ت��ق��اد ال��ط��ف��ل م��ن ق��ب��ل ال��وال��دي��ن أو 

اإلخوة.
- إهمال الوالدين للطفل أو احلماية املفرطة.

- ع���دم االس���ت���ق���رار األس�����ري -امل��ن��اف��س��ة بني 
اإلخوة.

- وجود صعوبة في النطق.
يعبر  أن  يستطيع  وال  متأملا  الطفل  يكون  أن   -

عن نفسه.
األمراض  علم  إخصائية  بايرون  تانيا  د.  تشير 
البريطانية  األط���ف���ال  من���و  وخ��ب��ي��رة  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
وأربعة  ع��ام��ني  ب��ني  األط��ف��ال  أن  إل��ى  الشهيرة 
سلوك  يحاكون  فإنهم  بالتقليد،  يتعلمون  أعوام 
أي  إليهم،  ال��ن��اس  أق���رب  والسيما  حولهم  م��ن 
أباءهم وأمهاتهم؛ لذا تقترح أن هذه أنسب فترة 

يجب علينا تذكر أن األطفال الصغار ما زالوا في 
وعندما  الصغير  عاملهم  على  للسيطرة  محاولة 
يحسون  فإنهم  مهمة  ينجزوا  أن  يستطيعون  ال 

بالتوتر؛ مما قد يؤدي إلى نوبة الغضب.
إخ��ص��ائ��ي دراس����ات األسرة  ف��ت��ش«  »د.  ي��ق��ول 
واألس���ت���اذ اجل��ام��ع��ي ف��ي ج��ام��ع��ة »ك���ول���ورادو« 
األميركية: »حتدث نوبات الغضب نتيجة  وجود 
طاقة عالية وعدم القدرة على استعمال الكالم 

للتعبير عن رغبات الطفل واحتياجاته.
ما يحدث عند نوبة الغضب يعتمد على مستوى 
الوالدين  وم����دى ص��ب��ر  ال��ط��ف��ل  ع��ن��د  ال��ط��اق��ة 

ومهارتهم التربوية«.
أسباب الغضب

من األسباب األساسية حلدوث نوبة الغضب:
-أن يسعى الطفل إلى جذب انتباه اآلخرين.

-أن يكون الطفل جائعاً أو مرهقا.
عندما ال يستجاب لرغبات الطفل أحياناً تكون 

نوبات الغضب عند األطفال.. 
معاناة يمكن تجنبها

املستشارة  التربوية:  شيماء ناصر 
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الغضب سيدرك طفلك أنه لن يحصل على ما 
يريد من خالل التصرف بهذه الطريقة.

- حاولي أن تكتشفي سبب نوبة الغضب، فنوبات 
الغضب تعالج بطريقة مختلفة وفقا للسبب.

مشاعره،  ع���ن  ل��ت��ع��ب��ي��ره  ط��ف��ل��ك  ت��وب��خ��ي  ال   -
ووضحي له أن من الطبيعي أن يشعر بالغضب، 
عن  بها  ليعبر  وسيلة  إيجاد  إل��ى  معه  وتوصلي 

غضبه بوسائل أكثر هدوءا.
- إذا حدثت نوبة الغضب في مكان عام، يجب 
االنزواء بطفلك لتجنب تفاقم األمر أو احلصول 

على مزيد من االهتمام.
طفلك  على  وأثني  احلسن،  السلوك  - شجعي 
ال��غ��ض��ب، فمكافأة  ن��وب��ة  ت��خ��ف ح���دة  ع��ن��دم��ا 
البقاء  على  لطفلك  حافز  هي  اجليد  السلوك 

هادئا.
- إذا كان السبب رفض طلب للطفل، ال تتراجعي 
عن موقفك لتخففي من حدة نوبة غضبه، وإال 
فسيتعلم الطفل أن الهياج والصياح هما وسيلة 

للحصول على ما يريد.
أشياء يجب على الوالدين تذكرها

- واحد من كل خمسة أطفال حتدث له نوبات 
غضب مرتني في اليوم.

ت��ص��رف طفلهم، شيء  م��ن  ال��وال��دي��ن  - ضجر 
طبيعي، ولكنه يعقد األمر.

- كوني حاسمًة ولكن حاولي أن جتدي طريقة 
إيجابية حلل املوقف.

الغضب  ن��وب��ات  ل��ت��ف��ادي  التخطيط  ح��اول��ي   -
ومسبباتها.

بحاجة  أن��ت  ال��ه��ي��اج،  سبب  ع��ن  النظر  وبغض 
لالحتفاظ برباطة جأشك وهدوئك.

فعل  ك��رد  الضرب  أو  والتوبيخ  الصياح  جتنبي 
ع��ل��ى ن��وب��ة غ��ض��ب ط��ف��ل��ك، وال ت��ع��ق��دي األمر 
عندما  ال��ش��ع��ور  ميكنهم  ف��األط��ف��ال  ب��ت��وت��رك، 
يصاب والداهم بالتوتر، وهذا قد يزيد في شدة 

حالتهم.
 إذا شعرِت أن نوبات الغضب ازدادت في حدتها 
أو أنها أصبحت تتكرر أكثر من املعتاد، فال تقلقي 

واستشيري طبيبك اخلاص لكي تطمئني.
ليست  ع��ادة  الغضب  نوبات  أن  تذكري  وأخيراً 
من  تختفي  مرحلة  فإنها  وعموما  للقلق  مدعاة 
وينضجون،  األطفال  يكبر  عندما  نفسها  تلقاء 
للعالم  فهمهم  ويزيد  النفس  وسيتعلمون ضبط 
وشعورهم  غضبهم  م��ن  يقلل  مم��ا  حولهم،  م��ن 

بالتوتر.
على  الطفل  ق���درة  وت��زي��د  ال��ت��وت��ر  يقل  عندما 
السيطرة على مشاعره فستتباعد نوبات الغضب 

وحينها يعم الهدوء والسكينة جو األسرة.
اقتراحات.. للتعامل مع نوبات 

الغضب
- االحتفاظ بالهدوء.

عند  التعامل  كيفية  تعلمي   -
ن��ف��س��ك ومع  ال���غ���ض���ب م����ع 

اآلخرين.
- عند تأديب الطفل، كوني 

حازمة.
- حاولي أن تشغلي 

الطفل  ان���ت���ب���اه 
بشيء آخر.

أن  تعلمي   -
ت����ت����ج����اه����ل����ي 

الغضب،  نوبات 
نوبة  ف���ب���ت���ج���اه���ل 

السلوك  على  تركزي  وال  جيدا،  سلوكا  الطفل 
غير الصحيح فقط.

- ت��ف��ادي األم���اك���ن ال��ت��ي حت���دث ف��ي��ه��ا نوبات 
ي��ت��ه��ي��ج��ون في  م��ن األط���ف���ال  ال��غ��ض��ب، فكثير 

األسواق أو في األماكن املزدحمة.
يعطون  األط��ف��ال  فمعظم  دالئ��ل،  ابحثي عن   -
إشارات كثيرة عندما يحسون بالضيق، فبمجرد 
انتباه  اإلش���ارات، حاولي شغل  مثل هذه  رصد 

الطفل بأشياء أخرى.
- أعطي طفلك فرصة السيطرة على املوقف، 
م��ن صغر  فبالرغم  خ��ي��ارات؛  عليه  واع��رض��ي 
بالتذمر  ي��ش��ع��رون  األط��ف��ال  أن  إال  أع��م��اره��م، 
عندما ال يحسون بأن لهم رأيا أو ال يستطيعون 

اتخاذ القرارات.
- تعرفي على طباع طفلك، ومن أمثلة ذلك إذا 
الطفل،  تعب  ع��ن  ناجتة  الغضب  ن��وب��ات  كانت 

حاولي أن ينام الطفل أثناء اليوم.
التعامل مع نوبات الغضب

وصياحه  طفلك  ص��راخ  أن  في  ثمة شك  ليس 
سبب لالنزعاج، وقد تشعرين بالغضب واحلرج 

أمام اآلخرين.
أثناء أعصف نوبات غضب طفلك،  أنه  تذكري 

تعد نوبات الغضب 
من مشكالت 

السلوك العادية 
عند األطفال ومن 

أساسيات نمو الطفل.
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حوار

الشيخ كمال اخلطيب في حوار خاص مع »الفرقان« 

مستمرون في احلفاظ على املقدسات اإلسالمية في األراضي 
احملتلة 48 ضمن إمكاناتنا املتواضعة

مقومات صمودنا ذاتية نابعة من قناعتنا 
وإيماننا بأننا أصحاب الحق وأهل الوطن

< ب���داي���ًة ض��ع��ن��ا ش��ي��خ��ن��ا ال��ف��اض��ل في 
صورة احلياة اليومية للفلسطينين في 
األراضي احملتلة عام 48، ما أكثر املشكالت 
التي يعانون منها؟ وماذا تفعل املؤسسات 
املعنية إلعاناتهم على الصمود في وجه 

احملتل؟
> جميعنا يعرف أن أهل الداخل الفلسطيني 
اآلن،  حتى  النكبة  منذ  أي   ،48 العام  ومنذ 
ي���واج���ه���ون م��ش��اري��ع ال��ت��ه��وي��د و)األس����رل����ة( 
ومحاوالت مسخ الهوية سواء كان ذلك موجها 

لألرض أم لإلنسان الفلسطيني، أما األرض 
فمزيد من املصادرة، وأما اإلنسان فمستمرة 
محاولة مسخ هويته الفلسطينية وإبعاده عن 
ول��ع��ل آخ��ر م��ش��روع ملصادرة  وث��واب��ت��ه،  قيمه 
النقب  منطقة  له  تتعرض  ما  هنا  األراض���ي 
فلسطيني هناك  أل��ف  ترحيل 30  ق��رار  عبر 
ومصادرة ما يقرب من 800 ألف دومن عبر 
القوانني  خطة »برافار«، ناهيك عن مشاريع 
التي تُسن في الكنيست بهدف التضييق على 
الفلسطيني في الداخل احملتل ك�»قانون منع 
إحياء ذاكرة النكبة«، و»قانون منع رفع األذان« 
وغ��ي��ره��ا مب���ا ي��ح��ق��ق ب��زع��م��ه��م م��س��خ هوية 
الفلسطيني وجعله يعيش على هامش الوجود 

في أرض الوطن احملتل.
تفعله  وم���ا  ال��ص��م��ود  مل��ق��وم��ات  بالنسبة  أم���ا 
تكون  أن  قبل  أنها  فأؤكد  املعنية  املؤسسات 
من أي جهة مقومات ذاتية داخلية نابعة من 
احلق  أص��ح��اب  بأننا  كفلسطينيني  قناعتنا 
من  فيها  ومن  »إسرائيل«  وأن  الوطن،  وأه��ل 
»إس��رائ��ي��ل��ي��ني« ط��ارئ��ون وم��ح��ت��ل��ون، أرى أن 
هذه القناعة متنحنا املزيد من القوة واملزيد 
السلوكيات  مواجهة  في  والثبات  الصبر  من 
واملنهجية العنصرية التي متارسها »املؤسسة 

اإلسرائيلية«.
< في الداخل احملتل، الكثير من املساجد 
امل��ه��ج��ورة، م��ا ج��ه��ودك��م إلن��ق��اذه��ا، و ما 

املشكالت التي تقف أمامكم أيضًا؟
وسياسة  بقرار  املساجد  هجر  شك  دون   <

قوانن مبنع إعالء صوت األذان، وأخرى بعدم االحتفال بذكرى 
على  الديني  باحلقد  محمومة  واعتداءات  والتهجير،  النكبة 
املساجد واألماكن املقدسة في األراضي احملتلة عام 48، واعتداءات 

مماثلة في القدس واملسجد األقصى.
لألحياء  وهدم  الهواء  في  معلقًا  معها  ليبدو  جسده  تنخر  أنفاق 
املناطق  مختلف  في  للمساجد  وحرق  الهوية،  لطمس  التاريخية 
الغربية  الضفة  وبورين وغيرهما من مدن  الله  رام  الفلسطينية: 
ذلك  من  أكثر  بل  هناك،  للفلسطيني  اإلسالمية  الهوية  ملسخ 
مناقشة قرار بالكنيست العتماد مدينة القدس عاصمة للشعب 

اليهودي في العالم وليس لدولة االحتالل اإلسرائيلي فقط.
الضفة  الفلسطينية احملتلة في  واألراضي  القدس  تعانيه  ما  هذا 
الغربية وأراضي الداخل عام 48، مما يكشف عن البعد احلقيقي 
للصراع الفلسطيني- الصهيوني الذي حاولت مرارًا دولة االحتالل 

تغييبه واعتبار الصراع صراعًا سياسيًا بحتًا.
»الفرقان« في سياق السطور التالية تلتقي بالشيخ كمال اخلطيب 
تبصر بعضًا من تفاصيل عيش الفلسطينين في األراضي احملتلة 
مجابهة  في  هناك  اإلسالمية  احلركة  دور  على  وتطلع   ،48 عام 
احملتلة  األراضي  في  الفلسطينيون  يواجهها  التي  التحديات  كل 
واملسجد  القدس  نصرة  في  البارز  دورهم  صفحات  في  وتقرأ   ،48

األقصى في وقت التخاذل العربي والصمت اإلسالمي..

فلسطني: ميرفت عوف



27

ن - 2011/12/12م
الفرق���ان  658 - 17  مح�����رم   1433ه���� -  االثن���

في  اع��ت��م��دوا  فقد  االح��ت��ال،  م��ن  ممنهجة 
العام 48 سياسة هدم عدد كبير من املساجد 
عبر مسح وإزالة 537 قرية فلسطينية تقريباً 
ومساجد  وم���دارس  بيوت  من  عليها  ما  بكل 
املواقع وحتديداً  بعض  في  أنه  غير  ومقابر، 
وعكا  وحيفا  ي��اف��ا  ف��ي  الساحلية  امل���دن  ف��ي 
ولكن  م��وج��ودة،  بقيت  والرملة  واللد  وصفد 
ضدها  مم��ارس��ت��ه��ا  االح���ت���ال  دول����ة  زادت 
الصاة  فيها  تتم  ُكنس  إل��ى  بعضها  فحولت 
العفولة،  مسجد  ف��ي  احل��ال  ه��و  كما  لليهود 
فضًا عن مساجد أخرى حولتها من أماكن 
للعبادة إلى مطاعم ومقاٍه كما هو احلال في 
املسجد اجلديد مبدينة قيسارية الفلسطينية 
مت  أيضاً  وهناك مساجد  على ساحل حيفا، 
حتويلها إلى دور للفنانني كمسجد عني حوض 
مساجد  هناك  م��ازال��ت  ولكن  الفلسطينية، 
أخرى جنحنا في احلركة اإلسامية بالداخل 
تؤدي  وإبقائها  عليها  واحلفاظ  ترميمها  في 
دورها الديني، والسبب هو وجود فلسطينيني 
يقطنون حولها كما حدث في مسجد )حسن 
بيك( في يافا ومسجد )احلاج عبدالله( في 
مدينة حيفا ومساجد أخرى في مدينة عكا 

وغيرها من املدن الفلسطينية.
ولعل القضية املشتعلة هذه األيام فيما يخص 

مدينة  في  الكبير(  )املسجد  قضية  املساجد 
بئر سبع والذي أُسس منذ العام 1905 وهو 
بناء عثماني من الدرجة األولى، حاولنا كثيراً 
من أجل إعادة فتحه للصاة إال أننا واجهنا 
سياسة إسرائيلية حادة، ورغم أننا استطعنا في 
السنوات األخيرة احلصول على قرار محكمة 
وليس  إسامي  متحف  إلى  املسجد  بتحويل 
للصاة إال أنه خال األسابيع القليلة املاضية 
)اإلسرائيلي(  للجيش  معرضاً  استخدامه  مت 
ما ميثل مساسا خطيرا بقدسية املسجد كونه 
أننا مستمرون  أؤك��د  ذل��ك  وم��ع  للعبادة،  بيتا 
وضمن إمكاناتنا املتواضعة في احلفاظ على 
املقدسات اإلسامية في األراضي احملتلة 48 
بها  نقوم  التي  التطوعية  املشاريع  من خال 
الفلسطينية  واملساجد  املقابر  على  للحفاظ 

التاريخية.
< ن��ع��رف أن أب���رز اجل��ه��ود جت��اه املسجد 
األقصى تخرج من أبناء األراضي احملتلة 
املسؤولية  لهذه  تنظرون  كيف   ،48 ع��ام 
ف��ي ظ��ل ال��ت��خ��اذل ال��ع��رب��ي م��ع قضيته 

القدس؟
القدس  جت��اه  بواجبنا  قيامنا  إن  حقيقًة؛   <
ل��ن��ا«، و)ن��ع��م��ة( من  ه��و مبثابة »ش���رف كبير 
أقرب  جعلنا  أن  علينا  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  ال��ل��ه 

القدس  إلى  واملسلمني  والعرب  الفلسطينيني 
واملسجد األقصى املبارك، ففي الوقت الذي 
ال يستطيع فيه أهلنا من قطاع غزة وأهلنا من 
فأهل  القدس،  إلى  الوصول  الغربية  الضفة 
الداخل الفلسطيني عام 48 هم األقدر على 
اإلحيائية  مشاريعنا  كانت  وبالتالي  الوصول، 
يبقون  بُعّمار  األقصى  املسجد  لرفد  املباركة 
على هويته اإلسامية ورسالته املقدسة عبر 
الترميم  مشاريع  وك��ذل��ك  ال��ب��ي��ارق،  م��س��رات 
من  التي  العلم  مصاطب  ومشاريع  واإلعمار 
خالها يرفد املسجد األقصى بعشرات املئات 
في  الفلسطيني  ال��داخ��ل  أب��ن��اء  م��ن  واآلالف 
سبيل أن يظل األقصى يستشعر التواصل مع 
أبنائه ومحبيه، أؤكد أن ذلك »شرف عظيم«، 
وم��ع ذل��ك أرى أن��ه ليس احل��ل الكافي وإمنا 
ب���زوال االح��ت��ال وكنسه؛ األم��ر الذي  احل��ل 
يتطلب تضافر جهد األمة كلها: الفلسطينيني 
االحتال  زوال  أج��ل  من  واملسلمني  وال��ع��رب 
ح��ال��ة احل��ري��ة احلقيقية  وع��ن��ده��ا س��ت��ك��ون 

للقدس واملسجد األقصى املبارك.
< ملسنا في اآلونة األخيرة حربا مسعورة 
الدينية  األم��اك��ن  على  املستوطنن  م��ن 
ال��غ��رب��ي��ة وح�����رق مساجد  ال��ض��ف��ة  ف���ي 
إلى  تنظرون  كيف  متعددة،  واعتداءات 

ذلك وما املطلوب؟
في  الفلسطينية  األراض����ي  ش��ه��دت  ن��ع��م   <
وم���ازال���ت ح��رب��ا مسعورة  األخ���ي���رة  اآلون�����ة 
أن  يؤكد  ضد ما هو مقدس وإس��ام��ي، مبا 

نحن نقوم بتسكين آالم 
القدس ولكن اجتثاث 

الوباء الصهيوني 
يتطلب جهد األمة كلها
الحل بزوال االحتالل 

وكنسه؛ األمر الذي 
يتطلب تضافر جهد 

األمة كلها
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حوار

ال ميكن أن نتنازل عنها، ولكن أؤكد أن ذلك 
واإلسامي  العربي  الرسمي  ال��دور  يلغي  ال 
هذه  مع  يتعاطى  أن  يجب  ال��ذي  واإلنساني 
القضية باعتبارها قضية متييز عنصري من 
وال  الدنيا  تُقيم  )إسرائيل(  األول��ى،  الدرجة 
تُقعدها حينما يتم االعتداء على مقبرة يهودية 
في ضواحي مدينة باريس أو فرانكفورت في 
أملانيا أو غيرها، أتساءل هنا ملاذا هم يقومون 
يومياً بتحطيم شواهد القبور واالعتداء على 
أنه  ج��داً  واض��ح  العاملي  واملوقف  املساجد؟! 
يكيل مبكيالني ومبعيارين ملواجهة هذا العنت 

والصلف الصهيوني غير املسوغ.
< ب���ش���يء م����ن ال��ت��ف��ص��ي��ل ح���دث���ن���ا عن 
القدس  ف��ي  الصهيونية  الهجمات  آخ��ر 
الوجود  أن  والسيما  األقصى؟  واملسجد 
العربي فيها جتاوز 35% وهو ما يتعارض 
التهويدية،  االح���ت���الل  م��خ��ط��ط��ات  م��ع 
ل���ص���د تلك  وم������ا ج����ه����ود م���ؤس���س���ت���ك���م 

االعتداءات؟

ليس  اإلس��رائ��ي��ل��ي   – الفلسطيني  ال��ص��راع 
تدعي  كما  األول��ى  بالدرجة  سياسياً  صراعاً 
خلفياته  له  هو صراع  وإمنا  العبرية،  الدولة 
ال��دي��ن��ي��ة واحل��ض��اري��ة، وال مي��ك��ن أن نصف 
املستوطنون حتت  بها  يقوم  التي  االعتداءات 
بعيداً  )اإلسرائيلية(  العسكرية  اآلل��ة  حماية 
الدينية جت��اه كل ما هو مقدس  عن احل��رب 
وإسامي، أؤكد أن ما يجري اآلن في الشارع 
يحظى  جارف  عنصري  تيار  هو  اإلسرائيلي 
برعاية املثلث املشؤوم في احلكومة »نتنياهو، 
التي  املتطرفة  فالنظرة  ل��ي��ب��رم��ان«،  ب���ارك، 
يتبناها املثلث احلكومي طالت با أدنى شك 
بالضفة  الفلسطينية  األراض��ي  في  املساجد 
عبر  والقدس  الفلسطيني  والداخل  الغربية 
اليهودية  الشعارات  وكتابة  باحلرق  االعتداء 
عكاشة  مسجد  في  سواء  واملسيئة  املتطرفة 
في القدس أم في مسجد احلمرا في مدينة 
صفد ومسجد املجادلة في مدينة عكا، وهذه 
االعتداءات باتت مظاهر يومية ميارسها هؤالء 
احلقيقي  ببعده  الصراع  ب��روز  إل��ى  يشير  ما 
)البعد الديني( الذي طاملا حرصت )املؤسسة 
الصراع  وإظ��ه��ار  تغييبه  على  اإلسرائيلية( 
بوجهه السياسي فقط، وأقول هنا )إسرائيل( 
هي اخلاسرة األولى من جعل الصراع صراعاً 
دينياً؛ ألنها بهذا ال تصبح مبواجهة فقط 13 
مليون فلسطيني إمنا 400 مليون عربي وما 
تربطهم  كلهم  مسلم  مليون   1400 من  يقرب 
بالقدس واألقصى عاقة حميمة، )إسرائيل(

حمقاء  وقيادة  غبية  قيادة  احلالية  بقيادتها 
ستكون  الديني  الصراع  سيف  تشهر  حينما 

هي أول من يكتوي بناره.
أما على صعيد املطلوب ملواجهة تلك احلرب 
الدينية، فنحن على صعيد الداخل الفلسطيني 
عليه  االع��ت��داء  يتم  مسجد  ك��ل  أوالً  ق��رارن��ا 
نرممه ثم يبنى مسجد آخر، هم يريدون أن 
يخرسوا صوت األذان ونحن من طرفنا صوت 
األذان سيعلو ويستمر في أن يطرق مسامعهم 
كثيرة  أنه ال خيارات  أعتقد  أب��وا،  أم  ش��اؤوا 
واإلصرار  والصبر  الصمود  خيارنا  أمامنا، 
التي  ثوابتنا  التي متثل  مواقفنا  على  والعناد 

ما يجري اآلن في 
الشارع اإلسرائيلي 

هو تيار عنصري جارف 
يحظى برعاية )نتنياهو، 

بارك، ليبرمان(

االعتداءات  آخ��ر  أن  أح��د  على  يخفى  ال   <
املاضية  القليلة  األيام  كانت خال  وأشرسها 
وسببها عيد األن��وار الذي يحتفل به الشعب 
ال��ع��ي��د عنواناً  ُج��ع��ل ه���ذا  ال��ي��ه��ودي؛ ح��ي��ث 
اليهود  وامل��ت��ط��رف��ني  امل��س��ت��وط��ن��ني  ل���دع���وات 
ما  وه��و  امل��ب��ارك،  األق��ص��ى  املسجد  الجتياح 
املاضيني؛ حيث  واألح��د  يومي اخلميس  كان 
ال��ش��رط��ة وأج��ه��زة األمن  ف��ي حماية  دخ��ل��وا 
املسجد  ساحات  داخ��ل  وجتولوا  واملخابرات 
القرارات  ع���ن  ن��اه��ي��ك  امل���ب���ارك،  األق���ص���ى 
االستيطانية  الوحدات  آالف  بناء  باستمرار 
يناقش  الذي  القرار  القدس، فضًا عن  في 
حالياً في الكنيست والقاضي باعتبار القدس 
ليس عاصمة فقط إلسرائيل وإمنا »القدس 
في  اليهودي  للشعب  وموحدة  أبدية  عاصمة 
القرار  العالم«، وبا شك أن هذا  أرج��اء  كل 
واألعراف  باملواثيق  احلائط  ع��رض  يضرب 
باعتبارها  القدس  مع  تتعاطى  التي  الدولية 
ألصحابها  ي���وم���اً  س��ت��رج��ع  م��ح��ت��ل��ة  م��دي��ن��ة 
الشرعيني، لكن يبدو أن حالة الغلو والتطرف 
قراءة  ع��ن  وتعميهم  ه���ؤالء  تُ��ص��م  وال��ص��ل��ف 
املنطقة ستشهد  أن  إل��ى  يشير  ال��ذي  الواقع 
تغيرات سيتضرر منها املشروع الصهيوني في 
ظل اإلرادة الشعبية العربية واإلسامية التي 
قررت أن تطوي صفحة زعماء كانوا سبباً في 
ضياع فلسطني وإذالل شعبها، وإن شاء الله 
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يتم تنصيب حكام شرفاء مخلصني يكون لهم 
الدور املبارك في الدفاع عن احلق الفلسطيني 

وكبح جماح هذا التغول الصهيوني.
تلك  ملجابهة  املؤسسة  بجهود  يتعلق  وفيما 
االعتداءات في القدس واملسجد األقصى ال 
لدينا  يتوافر  ما  عبر  إليها  نسعى  أننا  شك 
اجل��ه��ود جهودا  تبقى  ول��ك��ن  إم��ك��ان��ات،  م��ن 
املسجد  رف���د  اس��ت��م��رار  ف��ي  تتمثل  شعبية 
ودعم  واملصليات  باملصلني  املبارك  األقصى 
احلركة التجارية في القدس عبر وجود آالف 
الفلسطينيني من الداخل احملتل عام 48 هناك 
يومياً؛ مما يعزز ويثبت وجود وصمود التجار 
املقدسيني وأهلنا في القدس القدمية الذين 
األقصى  املسجد  عن  األول  الدفاع  هم خط 
بتضافر  تكون  األكبر  الوسيلة  ولكن  املبارك، 
االحتال  لزوال  واإلسامية  العربية  اجلهود 
القدس،  آالم  بتسكني  نقوم  نحن  األب��د،  إل��ى 
يتطلب جهد  الصهيوني  الوباء  اجتثاث  ولكن 

األمة كلها.
< جسر باب املغاربة ومحاوالت االحتالل 
احلثيثة إلزالته، ملاذا وما هدفها الغائب 

عن األنظار؟
الذي  ال��ب��اب  ه��و  امل��غ��ارب��ة  ب��اب  أن  > معلوم 
بيد   67 ع��ام  االح��ت��ال  منذ  مفاتيحه  بقيت 
اجليش اإلسرائيلي، واعتمد في فترة الحقة 
املستوطنون  م��ن��ه  يعبر  م��دخ��ًا  اآلن  وإل���ى 

والسياح وجيش االحتال اإلسرائيلي حينما 
وتعود  املبارك،  األقصى  املسجد  اقتحام  يتم 
قضية باب املغاربة إلى العام 2004 حني مت 
هدم الطريق الترابي التاريخي الذي بني منذ 
الفتح األيوبي في عهد )صاح الدين األيوبي(

وبناء  الصليبيني،  م��ن  وحت��ري��ره��ا  ل��ل��ق��دس 
الصاة  ساحة  توسيع  بهدف  وذل��ك  اجلسر 
عند اليهود واملسماة ساحة املبكى، باإلضافة 
إلى إيجاد منطقة أوسع للنساء اليهوديات من 
أجل الصاة فيها، مما سيشكل خطراً كبيراً 
على مسجد البراق الذي هو مبحاذاة ساحة 
البراق، وهذا يشير إلى وجود مخطط خبيث 
ليكون أيضاً مكانا لصاة النساء اليهوديات، 
أقرب  كوسيلة  اجل��س��ر  اع��ت��م��اد  ع��ن  ناهيك 
وأقوى لدخول اآلليات العسكرية اإلسرائيلية 
الج��ت��ي��اح امل��س��ج��د األق��ص��ى امل��ب��ارك عندما 
برأيي مشروع  امل��ش��روع  ذل��ك،  األم��ر  يتطلب 
القدس  مستقبل  على  ج���داً  وخطير  خبيث 
املسجد األقصى املبارك مبا يشير  وحتديداً 
إلى ضرورة استمرار اجلهود ملنع هذا املشروع 
الذي فيه شر مستطير على املسجد األقصى 

املبارك.
الدول  التنظيمات اإلسالمية في  < فوز 
ذلك  ه��ل  ال��ط��اغ��ي��ة،  أنظمتها  املسقطة 
أسلمة  وإع���ادة  األقصى  لتحرير  بشرى 

القضية الفلسطينية؟

ط��رأت على  التي  التغيرات  تكون  أن  آم��ل   <
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وخ��ل��ع ع���دد م���ن احلكام 
إسامية  وطنية  قيادات  ووص��ول  الفاسدين 
أن  آم��ل  ال��ش��ع��وب،  ق��رار  بفعل  أصيلة  خيرة 
ي��ك��ون ف��ي ه���ذا إن ش���اء ال��ل��ه ت��ع��ال��ى تعزيز 
املبارك  األقصى  واملسجد  القدس  ملستقبل 
أن  يقني  على  نحن  االح��ت��ال،  زوال  بتعجيل 
ما يجري في املنطقة هو في صالح القضية 
الفلسطينية التي أريد لها أن تكون قضية يتم 
من خال  اإلع��ام  منابر  عبر  فقط  تداولها 
حتييد ال��ش��ع��وب وم��ن��ع��ه��ا م��ن ال��ت��ج��اوب مع 
رأيناه  كما  وغ��زة،  وفلسطني  القدس  قضايا 
جلياً في قمع املظاهرات الشعبية في الدول 
العربية أثناء احلرب على غزة، وأثناء تدنيس 
شارون للمسجد األقصى، أما وقد أصبحت 
فعلى  ال���ق���رار  ه���ي ص��اح��ب��ة  اآلن  ال��ش��ع��وب 
مستقبل  أن  إلى  مطمئن  الشخصي  الصعيد 
شاء  إن  خير  في  سيكون  واألق��ص��ى  القدس 

الله تعالى.
< ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��رب��ي وال����دول����ي ما 
واملسجد  القدس  لنصرة  فعليًا  املطلوب 

األقصى؟
ومؤسسات  تشكيات  بوجود  نعرف  نحن   <
عاملية وعربية وإسامية جميعها تهتم بقضية 
القدس، آمل أن تتضافر هذه اجلهود لتُشكل 
مع بعضها قوة دفع باجتاه تخليص القدس من 
االحتال الغاشم، وهذا ال شك يتطلب إعادة 
العربية اجلديدة،  أولويات احلكومات  ترتيب 
ال��ص��وت اإلس��ام��ي الصادق  ي��ك��ون  آم��ل أن 
ينبعث من املغرب وتونس وليبيا ومصر، وإن 
شاء الله قريباً من سوريا واليمن، وأن تُشكل 
كلها مع بعضها البعض إن شاء الله خط دفاع 
حقيقي عن القدس واملسجد األقصى املبارك، 
قوي  بتيار شعبي  احلكومات  هذه  تُرفد  وأن 
تُشكل رساالت واضحة الداللة لاحتال بأن 
بعد  ينحصر  لن  واألقصى  بالقدس  املساس 
اآلن مبواقف شجب واستنكار جتترها ألسنة 
تيار  إل��ى  وإمن���ا ستتحول  وامل��ل��وك  ال��رؤس��اء 
هادر تدرك إسرائيل متاماً أنه سيُشكل واقعاً 

جديداً في املنطقة.
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أوجد  ب��أن  ع��ب��اده  على  سبحانه  ام��ن  فقد 
ويجملون  عوراتهم،  به  يسترون  لباساً  لهم 
لباس  وه��و  منه  أحسن  لباساً  ظاهرهم  ب��ه 
في  وباطنهم  ظاهرهم  يجمل  الذي  التقوى، 
الدنيا واألخرى، ولباس التقوى هو اإلميان، 
رب��ه فيالزم طاعته،  يتقي  امل��رء  ال��ذي يجعل 
على  بنعمه  ويستعني  معصيته،  عن  ويبتعد 
ذريعة  ي��ك��ون  أن  وي��ح��ذر  م��رض��ات��ه،  حتقيق 
وتقوى  وانتهاك حرماته،  تعدي حدوده،  إلى 
الله سبب لسعة الرزق، ويسر األمر، وتكفير 
السيئة، وعظم األجر: }ومن يتق الله يجعل 
ل��ه م��خ��رج��اً وي���رزق���ه م��ن ح��ي��ث ال يحتسب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ 
أمره قد جعل الله لكل شيء ق��دراًً{ )سورة 
الله  يتق  }ومن  تعالى:  وقال  الطالق:3-2(. 
يجعل له من أمره يسراً ذلك أمر الله أنزله 
إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعِظم 
له أجراًً{ )سورة الطالق:4-5(. فاتقوا الله 

في جميع أموركم، واعملوا له شكرا، واتقوه 
في مالبسكم، ال تكسبوا بها وزرا.

إن هذا اللباس بجميع أصنافه وأشكاله من 
الزينة التي أخرجها الله وأباحها لعباده، ولقد 
أنكر سبحانه على من حرم شيئا منها دون 
برهان، أو جتاوز منها ما جاء به الشرع في 
ذكره  قال سبحانه في  كما  بيان،  شأنها من 
املصون: }قل من حرم زينة الله التي أخرج 
للذين  هي  قل  ال��رزق  من  والطيبات  لعباده 
القيامة  الدنيا خالصة يوم  آمنوا في احلياة 
)سورة  يعلمون{  لقوم  اآلي��ات  نفصل  كذلك 

األعراف:32(.
علينا  امتناناً  إليه  الزينة  سبحانه  فأضاف 
بأحكام  فيها  نتقيد  أن  لنا  وتنبيهاً  بنعمته، 
شريعته، فال نتحكم فيها بتحليل أو حترمي، 
احلكيم:  الشرع  يخالف  فيما  نستعملها  أو 
ال��ل��ه ف��ال تعتدوها وم��ن يتعد  }ت��ل��ك ح���دود 
ال��ظ��امل��ون{ )سورة  ال��ل��ه فأولئك ه��م  ح���دود 

البقرة:229(. 
داخل  فإنه  اإلب��اح��ة؛  اللباس  في  األص��ل  إن 
في عموم قوله: }هو الذي خلق لكم ما في 
األرض{ )سورة البقرة:29(. فكله حل لنا إال 
ما قام الدليل من الشرع على حترميه؛ ولهذا 
كان احملرم من اللباس قليال بالنسبة للحالل، 
ال��ف��ض��ل واجل����الل، وعطاؤه  ع��ط��اء م��ن ذي 
سبحانه أوسع من منعه، وهو تعالى ال مينع 
ومصلحة  بالغة،  إال حلكمة  من شيء  عباده 
وهناك  الواسعة،  الرحمة  ذو  فإنه  جامعة؛ 
ضوابط توضح احملرم من اللباس، ينبغي أن 
العلم  وأن يسألوا أهل  الناس،  يعلمها جميع 
عما أشكل عليهم أمره حتى يزول االلتباس:

أحدها: ما فيه تشبه بالكفار، كالزي اخلاص 
أو ش��ع��ار؛ فإن  إش���ارة  لهم  م��ا فيه  أو  ب��ه��م، 
حترمي التشبه بالكفار في اللباس من األصول 
املهمة، التي توافرت بشأنها األدلة، واشتهر 
عند سائر األمة، فكل لباس يختص بالكفار 
رجال  للمسلم  يجوز  فال  غيرهم،  يلبسه  ال 

أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أوالكم من النعم، ودفع 
املصائب  من  وعافاكم  الطيبات،  من  رزقكم  فكم  النقم،  من  عنكم 
والبليات، ومن ذلك ما أنزل لكم ربكم من أنواع اللباس؛ لكي تستتروا 
لعلكم  لكم  مذكرًا  سبحانه  قال  كما  الناس،  بن  به  وتتجملوا  به 
تشكرون: }يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوآتكم وريشًا 
لعلهم يذكرون{ )سورة  الله  آيات  التقوى ذلك خير ذلك من  ولباس 

األعراف:26(.

فـي اللبـاس.. 
ما يحل منه 
ومـا يحـــرم

الشيخ عبد الله بن صالح القصير
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كان أم امرأة لبسه، سواء كان لباساً شاماًل 
للجسم كله أم لعضو منه؛ لقوله : »من تشبه 
يقتضي  بهم  التشبه  ف��إن  منهم«؛  فهو  بقوم 
فيعجب  م��ن��ه،  أع��ل��ى  ب��أن��ه��م  املتشبه  ش��ع��ور 
بصنيعهم ويفن مبشكالتهم، حتى يجره ذلك 
والعوائد  واألعمال  العقائد  اتباعهم في  إلى 
واألحوال، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه 
الله في قوله : »من تشبه بقوم فهو منهم«: 
التحرمي، وإن كان  أقل أح��وال هذا احلديث 

ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم.
أو شفافيته  العورة لضيقه  الثاني: ما يظهر 
علينا  ام���ن  سبحانه  ال��ل��ه  ف���إن  ق��ص��ره؛  أو 
العورة وأخذ  الذي من فوائده ستر  باللباس 
الزينة؛ إذ يقول: }يا بني آدم قد أنزلنا عليكم 
عوراتكم:  ليستر  أي  يواري سوآتكم{  لباساً 

}وريشاً{ )سورة األعراف:26( أي زينة.
ف���إذا ك��ان ال��ل��ب��اس ال يستر ال��ع��ورة ف��إن��ه ال 
بالزينة،  التجمل  وال  باملنة  التمتع  به  يتحقق 
فيجب على الرجال والنساء كل بحسبه ستر 

عوراتهم، والستر ال يقصد به تغطية البشرة 
فقط، بل يتعداه إلى تغطية األعضاء احملكوم 
شرعاً بأنها عورة ال بد من سترها عن أنظار 
الناس، سواء منها ما يختص بالصالة بحيث 
سميكاً   – نسبياً   – واس��ع��اً  ال��ل��ب��اس  ي��ك��ون 
يصفها  وال  العورة،  عن  ينحسر  فال  سابغاً، 
لضيقه أو صفاقته أو شفافيته، قال تعالى: 
}يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{ 
اللباس،  )س��ورة األع���راف:31(. فالزينة هي 
سبحانه  ف��أم��ر  ال��ص��الة،  باملسجد:  وامل����راد 
العباد أن يلبسوا أحسن ثيابهم وأجملها في 
الصالة؛ للوقوف بني يديه، ومناجاته والتذلل 
املسلم  اللباس مطلوب من  والتجمل في  له. 
مبا أب��اح الله له من غير إس��راف وال تبذير 

وال تكبر وال مخيلة.
الثالث: التشبه من الرجال بالنساء أو العكس؛ 
فكل لباس يختص بأحد اجلنسني سواء كان 
ونحوه،  كالقميص  اجل��س��م  جلميع  ش��ام��اًل 
وغطاء  كالسراويل  منه  بعضوا  مختصاً  أم 

ال���رأس، أو األط���راف ك��احل��ذاء واجل���وارب، 
للجنس  ي��ج��وز  ال  ف��إن��ه  هيئته؛  أو  ل��ون��ه  ف��ي 
اآلخر لبسه؛ ملا ورد من النصوص الصحيحة 
الرجال  من  املتشبهني  وعيد  في  الصريحة 
بالرجال،  النساء  من  واملتشبهات  بالنساء، 
رضي  عباس  اب��ن  عن  وغيره  البخاري  ففي 
املتشبهني  الله  رسول  »لعن  قال:  عنهما  الله 
النساء  بالنساء، واملتشبهات من  الرجال  من 
عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن  بالرجال«. 
ق���ال: »ل��ع��ن رس���ول ال��ل��ه ال��رج��ل يلبس لبس 
املرأة، واملرأة تلبس لبس الرجل«، فما جرى 
بأنه  الشرع -عليه  الذي ال يخالف  العرف- 
أو هيئة  لونه  أو  نوعه  النساء في  لباس  من 
لبسه،  للرجال  يجوز  وخياطته، فال  تفصيله 
وهكذا ما تعورف عليه بأنه من لباس الرجال 
اخلاص بهم فال يجوز للنساء لبسه، ولو على 
سبيل الهزل أو التمثيل في املناسبات؛ حتى 
ال يتعرض املسلم للعن، وهو الطرد واإلبعاد 
عن رحمة الله، قال عمر بن عبدالعزيز رحمه 
»لقد خاب وخسر من خرج من رحمة  الله: 
الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها 

السموات واألرض«.
لباسه  فكان  السابقة،  الضوابط  راعى  فمن 
شرعياً ال مخالفة فيه بوجه من الوجوه، فال 
يحلو  ونحوه مما  ثوبه  يختار  أن  عليه  ح��رج 
له رجاًل كان أم امرأة بشرط جتنب الشهرة، 
وليس ثم مانع أن يكون من األمة من هم أكثر 
فإن  واألك��ث��ر س��ت��راً؛  يتحرون األفضل  ورع��اً 
، وبينهما مشتبهات  احلالل بنينّ واحلرام بنينّ
ال يعملها كثير من الناس، من وقع فيه وقع 

في احلرام على الدوام.

اللباس الذي  ال يستر العورة فإنه ال يتحقق به 
التمتع بالمنة وال التجمل بالزينة، فيجب على 

الرجال والنساء كل بحسبه ستر عوراتهم
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أكد عدد من العلماء والدعاة على حترمي مشاركة الكفار في أعيادهم 
من  تعد   األعياد  أن  موضحن  والسّنة،  القرآن  بنص  بها  تهنئتهم  أو 
أو  التهنئة  منع  أن  أوضحوا  كما  ملة،  أي  في  الظاهرة  الشعائر  أعظم 
املشاركة ال يعني الدعوة لالعتداء عليهم وعدم التعامل احلسن مع 
بالكفار  التشبه  بعدم  مطالب  املسلم  أن  إلى  مشيرين  املسلمن،  غير 
وحتقيق البراء من الشرك وأهله واالعتزاز بعقيدته، وإليكم أقوال 

العلماء والدعاة حول حكم مشاركة أو تهنئة الكفار في أعيادهم. 
أصالن عظيمان 

اإلم�����ام واخل��ط��ي��ب ب������وزارة األوق�����اف 
وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة ال��داع��ي��ة داود 
عن  الللكللام  أن  إلللى  أشلللار  العسعوسي، 
على  مبني  الكفار  بأعياد  التهنئة  موضوع 
والبراء،  الللوالء  أولهما  عظيمني،  أصلني 
وثانيهما حترمي التشبه بالكفار، والواجب 
على املسلم أن يتبرأ من الكفر ومعبودات 
في  يشابههم  وأال  الباطل،  ودينهم  الكفار 
من  يعد  والعيد  الللظللاهللرة،  دينهم  شعائر 

أعظم الشعائر الظاهرة في أي ملة. 
التركيز على أصل  أنلله البللد مللن  وأضلللاف 
أن  األول:  أسللبللاب،  لثاثة  والللبللراء  اللللوالء 
لقوله  اإلميلللان  صحة  على  دالللللة  حتقيقه 
الذين  يتولون  منهم  كثيرا  }تلللرى  تعالى: 
أن  أنفسهم  لهم  قللدمللت  مللا  لبئس  كللفللروا 
سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه 
ما اتخذوهم أولياء{، فهذه جملة شرطية 
تللدل على أن شللرط اإلميلللان عللدم مواالة 

الللكللفللار، ويللؤكللد ذلللك حللديللث: »أوثلللق عرى 
اإلميان املواالة في الله واملعاداة في الله«. 

إهمال  هلللو  الللثللانللي  الللسللبللب  أن  وتلللابلللع: 
جلللملللهلللور مللللن املللسلللللمللني للللهلللذا األصللللل 
لكثرة  وذلللك  الثانوية،  بللاألمللور  وإدراجللله 
اجلهل بأصول االعتقاد التي دلت عليها 
أحداً  خاطبت  أنللك  لللو  حتى  النصوص، 
بوجوب حتقيق هذا األصل لقال لك هذا 
فهو  الثالث  السبب  وأمللا  نعرفه،  ال  ديللن 
دور أعداء اإلسام في متييع هذا األصل 
االعتقاد  وحللريللة  األديللللان  زمللالللة  بحجة 
فتضيع بذلك هوية املسلم، وتأكيداً لهذا 
الوحيني على  األصللل فقد دلت نصوص 
أو  أعيادهم  في  الكفار  مشاركة  حتللرمي 

تهنئتهم بها ونحو ذلك. 

داللة فرح 
وأما الداعية د.راشد العليمي فتساءل: هل 
سمو اخللق مع النصراني يكون بالتهنئة مبا 
فيه شتم لله، موضحا أن التهنئة داللة فرح 
لآلخر، واألعياد الدينية مبنية على عقائد 

فاسدة ال يقرها مسلم وال يفرح بها. 
وأشلللار إلللى أن مللن شلللارك الللنللصللارى في 
أعيادهم، وبادلهم التحية والتهنئة، فليعلم 
أن بلله خلللللا كللبلليللرا فللي عللقلليللدتلله، بللل في 
من  مع  باالجتماع  يسعد  فكيف  أخاقه، 
أنلله على  إلللى  الواحد األحللد، الفتا  يشتم 
يزداد  الللقلللللوب،  فللي  العقيدة  تللرسللخ  قللدر 
من  املللوحللد  وينفر  سبحانه،  لله  التوقير 

أعداء الله، أو مشاركتهم في باطل. 
أن يتصور  إنلله ال ميكن  العليمي  وأضللاف 
أن حترمي التهنئة للنصارى دعوة لاعتداء 
بالله،  للشرك  بغضنا  بني  فشتان  عليهم، 

والتعامل احلسن مع غير املسلمني. 
عقيدة الوالء والبراء 

إنه ليس  وأم��ا الشيخ حاي احل��اي فقال: 
هناك نصوص لعلماء املسلمني واتفاق على 
إلى  الفتا  امللليللاد،  بأعياد  تهنئتهم  حتللرمي 
الهدايا  وإهللداؤهللم  مشاركتهم  ال جتوز  أنه 
وغير ذلك مما يؤدي إلى التهوين من عقيدة 
الللوالء والبراء أو املللواالة واملللعللاداة في الله 
عز وجل، وهذه العقيدة من أصول اإلسام 
قال تعالى: }ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ال يهدي 
}ياأيها  تعالى:  وكقوله  الللظللاملللني{  الللقللوم 

دعاة سلفيون: مشاركة غير المسلمين 
وتهنئتهم بأعيادهم محرمة  

حتقيق: ضاري املطيري 

العسعوسي: حجة زمالة 
األديان وحرية االعتقاد 
تضّيع هوية المسلم

بنصوص الوحيني واإلجماع وعقيدة الوالء والبراء
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الذين آمنوا ال 
تتولوا قوما غضب 

الله عليهم قد يئسوا من اآلخرة 
كما يئس الكفار من أصحاب القبور{، وتابع 
إن مما يدل على عظم املواالة واملعاداة في 
الله عز وجللل، ما رواه أحمد واحلاكم عن 
الللللله عنهما قلللال: قال  ابلللن عللبللاس رضلللي 
رسول الله ]: »أوثق عرى اإلميان: املواالة 
في الله واملللعللاداة في الله واحلللب في الله 

والبغض في الله عز وجل«. 
وقللال ابللن القيم فللي أحللكللام أهللل الذمة: 
الكتاب،  أهللل  أعياد  حضور  حكم  »فصل 
إظللهللاره فا يجوز  لهم  أنلله ال يجوز  وكما 
للمسلمني مماالتهم عليه وال مساعدتهم وال 
احلضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم 
أهله«، وأضاف احلاي أن الفقهاء من أتباع 
بذلك،  صرحوا  كتبهم  في  األربعة  األئمة 
بن  احلسن  بن  الله  هبة  أبوالقاسم  فقال 
منصور الطبري الفقيه الشافعي: وال يجوز 
للمسلمني أن يحضروا أعيادهم ألنهم على 
منكر وزور وإذا خالط أهل املعروف أهل 
املنكر بغير اإلنكار عليهم كانوا كالراضني 
به املؤثرين له فنخشى من نزول سخط الله 
على جماعتهم فيعم اجلميع، نعوذ بالله من 
سخطه، وقال عمر [ محذراً مخالطة 
أهل الكتاب في أعيادهم: »اجتنبوا أعداء 
في  البخاري  أخرجه  أعيادهم«  في  الله 
حترمي  أدلللة  مللن  أن  وزاد  الكبير  التاريخ 

إظهار أعيادهم واملشاركة فيه والتهنئة لهم 
ما جاء في شروط عمر بن اخلطاب [ 
الصحابة  عليها  اتفق  التي  الللذمللة  ألهللل 
رضي الله عنهم وسائر الفقهاء أن: »أهل 
في  كتاباً  وال  صليباً  يخرجون  ال  الللذمللة 
أعيادهم..  يظهرون  وال  املسلمني  أسللواق 
وذكر منها الباعوث والشعانني وال يظهرون 

النيران في أسواق املسلمني«. 
ابللن تيمية رحمه  وقللد نقل شيخ اإلسللام 
الللللله فللي كللتللابلله املللاتللع اللللرائلللع: »اقتضاء 
املسلمون  كان  »فللإذا  املستقيم«:  الصراط 
قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف 
يسوغ للمسلمني فعلها أوليس فعل املسلم 
لها أشد من فعل الكافر لها مظهراً لها«. 

وأضاف انه ال شك أن جتويز التهنئة ألهل 
املوافقة  إلللى  ذريعة  أعيادهم  في  الكتاب 
أشبه  فللإذا  والعمل،  القصد  في  والللرضللا 
أن هذه  مبينا  القلب،  القلب  أشبه  الهدي 
التهنئة هي مشاركة قلبية فعلية تورث نوعاً 

مللللللللن مللللللللودة 
ولللللو كان  ومللحللبللة 
شيئا يسيرا لكنه يؤثر أثرا بالغا؛ 
مسعود  بللن  عبدالله  عللن  أثللر  جللاء  حيث 
[ أنه قللال: »ال يشبه الللزي الللزي حتى 
تشبه القلوب« أخرجه ابن أبي شيبة وفيه 

ضعف. 
أعياد املشركن 

العلمية  اللجنة  رئيس  أوض��ح  ب��دوره، 
ال���ت���اب���ع���ة جل��م��ع��ي��ة إح����ي����اء ال���ت���راث 
اإلس����الم����ي د.م���ح���م���د ال���ن���ج���دي أن 
النبوية،  والسنة  الكرمي  الكتاب  نصوص 
حرمة  على  دلللت  اإلسامية  األمللة  وعمل 
يهود  من  الكتاب  وأهل  املشركني  مشاركة 
ونصارى في أعيادهم وشعائر دينهم، فمن 
تعالى: }والذين ال يشهدون  قوله  الكتاب 
الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما{، وقال 
مجاهد والربيع بن أنس وعكرمة وغيرهم 
أن املقصود هو: أعياد املشركني، كما في 
تفسير ابن جرير وغيره، وهذا ملا فيه من 
الباطل واملنكر والفواحش واخلنا، كما هو 

معلوم ومشاهد. 
وأما من السّنة: فروى أنس بن مالك قال: 
يومان  ولهم  املدينة  الله ]  رسللول  قللدم 
يلعبون فيهما، فقال: »ما هذان اليومان؟« 
قالوا: كنا نلعب فيهما في اجلاهلية، فقال 
رسول الله ]: »إن الله قد أبدلكم بهما 
الفطر«  ويللوم  األضحى  يللوم  منهما:  خيرا 

العليمي: كل من شارك 
النصارى في أعيادهم وبادلهم 

التهنئة لديه خلل عظيم



حتقيقات

34

ن - 2012/1/2م
الفرق���ان  661 - 8  صف�������ر   1433ه���� -  االثن���

متفق عليه، فوجه الداللة من احلديث: أن 
العيدين اجلاهليني لم يقرهما رسول الله 
]، وال تركهم يلعبون فيهما على العادة، 
خيرا  بهما  أبدلكم  قد  الله  »إن  قللال:  بل 
منهما« واإلبللدال من الشيء يقتضي ترك 
املبدل منه؛ إذ ال يجمع بني البدل واملبدل 

منه. 
رجل  نذر  قال:  الضحاك  بن  الثابت  وعن 
إبا  ينحر  أن  الله ]  رسللول  عهد  على 
إني  فقال:   [ الله  رسللول  فأتى  ببوانة، 
النبي  فقال  ببوانة،  إبللا  أنحر  أن  نللذرت 
]: »هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية 
يعبد؟« قالوا: ال، قال: »فهل كان فيها عيد 
من أعيادهم« قال: ال، قال رسول الله ]: 
»أوف بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر في معصية 
أبو  رواه  آدم«  ابن  الله، وال فيما ال ميلك 
داود وإسناده على شرط الشيخني، وهذا 
احلديث يدل على أن الذبح مبكان عيدهم، 

ومحل أوثانهم، معصية لله تعالى. 
وأضللللاف الللنللجللدي أن املللشللاركللة لللهللم في 
أعيادهم واحتفاالتهم الباطلة مشابهة لهم، 
وجل:  عز  قللال  وقللد  ولذويهم،  لهم  وتوليا 
}يللاأيللهللا الللذيللن آمللنللوا ال تللتللخللذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يهدي  ال  الله  إن  منهم  فإنه  منكم  يتولهم 
القوم الظاملني{، وقد قال ]: »ليس منا 
وال  باليهود  تشبهوا  ال  بغيرنا،  تشبه  من 

بالنصارى« رواه الترمذي بسند حسن. 
منهم«  فهو  بقوم  تشبه  »ومن  أيضا:  وقال 
رواه أحللمللد. واألحللاديللث فللي هللذا الباب 

كثيرة وقد ذكرنا منها ما يكفي. 
بيان  فللي  ابللن تيمية  وقللال شيخ اإلسلللام 
خطورة هذه األعياد على األمة: »واحملذور 
في أعياد أهل الكتابني التي نقرهم عليها، 
أشد من احملذور في أعياد اجلاهلية التي 
من  حلللذروا  األملللة  فللإن  عليها،  نقرهم  ال 
أنه  وأخللبللروا  والنصارى،  اليهود  مشابهة 
سيفعل قللوم منهم هللذا احملللذور، بخاف 
آخر  في  إال  يعود  ال  فإنه  اجلاهلية،  ديللن 

املؤمنني  أنلللفلللس  اخلللتلللرام  مللنللذ  اللللدهلللر، 
عموما«. 

»الصراط  قللال:  اإلسلللام  أن شيخ  وتللابللع 
املللسللتللقلليللم هلللو أمللللور بللاطللنللة فلللي القلب، 
ذلك،  وغللليلللر  وإرادات  اعلللتلللقلللادات  ملللن 
وأمللللور ظلللاهلللرة: مللن أقللللوال وأفلللعلللال قد 
عادات  أيضا  تكون  وقللد  عللبللادات،  تكون 
فللي الللطللعللام واللللللبللاس والللنللكللاح واملسكن، 
واإلقامة،  والسفر  واالفللتللراق،  واالجتماع 
والركوب وغير ذلك، وهذه األمور الباطنة 
والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما 
يوجب  واحلللال  الشعور  من  بالقلب  يقوم 
أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر، من سائر 

األعمال يوجب للقلب شعورا وأحواال، وقد 
بعث الله محمدا ]، وشرع له من املنهج 
والشريعة ما يخالف سبيل املغضوب عليهم 
هديهم  في  مبخالفتهم  فأمر  والضالني، 
املفاسد،  من  مشابهتهم  في  ملا  الظاهر، 

ومنها: 
1 - إن املشاركة في الهدي الظاهر، تورث 
املتشابهني،  بني  وتقاربا  وتشاكا  تناسبا 
تعالى  الله  أمر  التي  املعاداة  وهذا خاف 

بها املؤمنني. 
الظاهر،  الللهللدي  فللي  املللشللاركللة  إن   -  2
بني  التمييز  وارتللفللاع  االخللتللاط،  تللوجللب 
عليهم  املغضوب  وبني  املرضيني،  املهديني 

والضالني. 
للخسران  سللبللب  هللديللهللم  اتللبللاع  إن   -  3
فاملشارك  وسخطه،  تعالى  الله  وغضب 
الغضب  لهم في أسباب  لهم فيه مشارك 

واخلسران في الدنيا واآلخرة. 
وكلللللمللا كللللان الللقلللللب أمت حللليلللاة، وأعللللرف 
بللاإلسللام ظللاهللراً وبللاطللنللاً وللليللس مجرد 
التسمية به كان إحساسه مبفارقة اليهود 
عن  وبعده  أمت،  وظاهراً  باطناً  والنصارى 

أخاقهم وعاداتهم أشد.

النجدي: نصوص الكتاب 
والسّنة دلت على 

التحريم الواضح

الحاي: تجويز المشاركة 
والتهنئة موافقة في 

القصد والعمل
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عن جابر بن عبد الله [ أن النبي ] دعا في مسجد الفتح ثالثًا 
يوم االثنن ويوم الثالثاء ويوم األربعاء، فاستجيب له يوم األربعاء 
بن الصالتن، فعرف البشر في وجهه، قال جابر: فلم ينزل بي أمر 

مهم غليظ إال توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف اإلجابة.
أب��و محمد  ث��م السهمي  ب��ن زي��د األسلمي  ل��وج��ود كثير  ل��ن  إس��ن��اده 
الكمال  )انظر تهذيب  النسائي: ضعيف  ابن مافنة، قال عنه  املدني 

في أسماء الرجال للحافظ املزي )115/24( رقم )4941(.
قال أبو زرعة: صدوق فيه لني.

قال أبو حامت: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه.
قال عنه يحيى بن معني: ليس بذاك.

وقال ابن محرز عنه: ضعيف.
وقال عنه: صالح.

وقال عنه: ثقة.
وقال عنه: ليس به بأس!

الساقط  بللذاك  ليس  شيبة:  بن  يعقوب  عنه  وقللال 
وإلى الضعف ما هو.

وقال عنه اإلمام أحمد: ما أرى به بأسا.
وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن عدي: لم أر به بأساً وأرجللو أنه ال بأس 
به.

ونقل احلافظ ابن حجر أبو الفضل رحمه الله تعالى 
قول أبي جعفر الطبري: وكثير بن زيد عندهم ممن 

ال يحتج بنقله.
الللتللقللريللب )ص808 رقم  وقلللال عللنلله احلللافللظ فللي 

5646(: صدوق يخطئ.
بللن زيللد هللذا روى هللذا احلللديللث عن  قلت: وكثير 
عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك األنصاري، 
وهذا فيه نظر، وفي  »تعجيل املنفعة بزوائد رجال 
األئمة األربعة«: قال رحمه الله تعالى )750/1( رقم 
)563(: عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك 
األنصاري عن أبيه وجابر وعنه كثير بن زيد وعبد 

الله بن محمد.
ابن عقيل: فيه نظر.

قلت: ووافقه احلافظ ابن حجر.
قال احلافظا بن حجر رحمه الله تعالى: »أما الذي 
روى عن جابر وروى عنه كثير بن زيد فهو كما ذكر 

وحديثه عن جابر في الدعاء في مسجد الفتح«.
قلت: وحديث جابر هذا رواه أحمد )332/3( ورواه 
وابن سعد  )رقم 704(،  املفرد  األدب  البخاري في 
في الطبقات الكبرى )73/2(، والبيهقي في شعب 
اإلميان )رقم 3874( كلهم رووه من طريق كثير بن 
زيد عن عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب، وليس له 
طريق آخر يعضده ويشد من أزره، وأورده البخاري 
فيه جرحا  يذكر  ولم   )133/5( الكبير  التاريخ  في 

وال تعديًا.
وابن أبي حامت كذلك ما جرحه وال عدله )95/5(: 

ليس له حديث كثير.
وذكره ابن حبان في الثقات )3/7(.

قلت: فهو غير مشهور بالعلم وال عرفه أهل العلم، 
فهو مجهول احلال.

وكل من نص على تعريف مجهول احلال فيما وقفت 
عليه - والعلم عند الله جل وعا  لم يقيدوه بعبارة 
»ولم يوثق أو يجرح« إال كام احلافظ أبي الفضل 
ابن حجر رحمه الله تعالى، فقد أصاب رحمه الله 
في  بأنواعها هي ال شك طعن  تعالى ألن اجلهالة 

املجهول الذي هو من ألفاظ اجلرح.
الله تعالى: املجهول  البغدادي رحمه  قال اخلطيب 
عند أصحاب احلديث هو من لم يشتهر بطلب العلم 
في نفسه وال عرفه العلماء به ومن لم يُعرف حديثه 

إال من جهة راو واحد.
تعالى  الله  وتتبع كام احملدثني رحمهم  وباستقراء 
الطرق  بإحدى  عندهم  معروفاً  يكون  الللراوي  فللإن 

األربعة اآلتية:
غير  من  واحلديث  التراجم  كتب  في  يذكر  أن   -1

طريق هذا الذي تفرد به.
2- أن يّعرفه من تفرد عنه بذكر بعض أخباره.

3- أن يكون معروفاً برواية احلديث وذلك بأن يروي 
عدداً من األحاديث أو التراجم.

4- أن يروي عنه ثقة من كبار احلفاظ أو من قيل 
عنه: إنه ال يروي إال عن ثقة، ثم يسميه بحيث ال 
يشتبه بغيره فا يقول: حدثني صالح أو حدثني أبو 
محمد املدني، ونحو ذلك من األسماء التي يشترك 

فيها الكثيرون.
توبع،  إذا  لاعتبار  صالح  احلللال  فمجهول  قلت: 
والذي حتصل لي - والله أعلم - أنه ليس له متابع 
يشد من عضده ويقوي أزره فيبقى حديثه ضعيفا 
لتفرد كثير هذا، وهذه العلة األولى، ولوجود العلة 

الثانية وهي عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب.
تنبيه:

جابر  حديث  األلباني  الوقت  حافظ  شيخنا  حسن 
 )704،246/1( رقم  املفرد  األدب  في صحيح  هذا 
وفي صحيح الترغيب له رحمه الله تعالى )143/2 

رقم 1185(.
املفرد  األدب  شللارح  العوايشة  حسني  األخ  وكذلك 
أنه حديث  واحلق   )381-380/2( الله خيرا  جزاه 

ضعيف ال يعمل به.
»اقتضاء  تعالى في  الله  وقال شيخ اإلسام رحمه 
اجلحيم«  أصللحللاب  مللخللالللفللة  املستقيم  اللللصلللراط 
من  طللائللفللة  بلله  يعمل  احلللديللث  وهلللذا   :)433/1(
كما  هللذا  في  الدعاء  فيتحرون  وغيرهم  أصحابنا 
نقل عن جابر [ ولم نستدل عن جابر [ أنه 

حترى الدعاء في املكان بل في الزمان.
تللرى أن شيخ اإلسللام ال يعمل به وال يحث  فأنت 
عليه، بل أشار إلى ضعف احلديث بقوله رحمه الله 
تعالى »كما نقل عن جابر« ولم يقل: كما ثبت عن 

جابر، أو نحو ذلك.

حديث الدعاء يوم 
األربعاء ال يصح

الشيخ حاي احلاي
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ال�سلة الإخبارية

األسد ونصراهلل يفاوضان إسرائيل لضمان 
حيادها مقابل معاهدة سالم

نقلت صحيفة »السياسة« الكويتية عن مصادر 
داخ���ل امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة إش��ارت��ه��ا إل���ى أن 
بني شخصيات  اخلفاء  في  تدور  »مفاوضات 
مقربة من الرئيس السوري بشار األسد وحليفه 
»حزب الله« من جهة، وبني أطراف إسرائيلية 
رسمية من جهة أخرى، من أجل التوصل إلى 
تفاهمات مع الدولة العبرية كي تقف األخيرة 
على احلياد إزاء ما يجري في سوريا من ثورة 

تهدف إلى إسقاط نظام األسد«.
وقال أحد أعضاء »املجلس الوطني السوري« 
املعارض في لندن ل�»السياسة« إن »التفاهمات 
موفدين  ثالثة  بواسطة  االس��د  حققها  التي 
إفريقيا،  ج��ن��وب  ودول���ة  وجنيف  ب��اري��س  إل��ى 
اجليش  وقيادتي  احلكومة  عن  ممثلني  للقاء 
ف���ي شهري  واالس���ت���خ���ب���ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
»العدو  لتحييد  امل��اض��ي��ني  ومت����وز  ح���زي���ران 
ف��ي سوريا،  ال��دائ��رة  األزم���ة  ف��ي  الصهيوني« 
واملعارضة،  الثورة  جانب  إلى  التدخل  وع��دم 
ال��ذي حتدث  الله«  »ح��زب  مع  اتفاقاً  شملت 
باسمه مع اإلسرائيليني مسؤول أمني سوري 
رفيع املستوى برتبة لواء، يؤكد أن األمني العام 
وحزبه  نصرالله  حسن  السيد  الله«  ل�»حزب 
وأن  إس��رائ��ي��ل،  ض��د  عمل  ب��أي  معنيني  غير 
الليطاني  جنوب  من  أطلقت  التي  الصواريخ 
على إسرائيل خالل األسابيع الثمانية املاضية 
أن »حزب  إل���ى  وأش����ار  ب��ه��ا.  لهما  ع��الق��ة  ال 
الفصيلني  باسمي  السوري  املسؤول  زّود  الله 
تلك  أطلقا  اللذين  املتطرفني  الفلسطينيني 
احلزب  م��ع  تنسيق  أي  دون  م��ن  ال��ص��واري��خ 
عناصر  ثمانية  أس��م��اء  وحت��دي��داً  غ��ي��ره،  أو 
بينهم  بالعمليتني  قاموا  الفصيلني  هذين  من 
ضابط من »اجلهاد اإلسالمي« وضابطان من 
املقيمني  العامة«  القيادة   - الشعبية  »اجلبهة 

في سوريا«.
وذكر أن »االستخبارات اإلسرائيلية العسكرية 
)أمان( واخلارجية )املوساد( والداخلية )شني 

بنيامني  حكومة  على  م��ص��رة  زال���ت  م��ا  ب��ت( 
ب��اراك، بضرورة  إيهود  دفاعه  ووزي��ر  نتنياهو 
ألن  ونظامهم؛  األس��د  آل  التدخل ضد  ع��دم 
تغييراتها التي تلتقي مع تقديرات جناح صغير 
داخل إدارة )الرئيس األميركي( باراك اوباما 
سلفي  حكم  يخلف  أن  تتوقع  واش��ن��ط��ن،  ف��ي 
تشارك  »البعث«  نظام  انقاض  على  متطرف 
فيه مجموعات اسالمية أشد خطورة وتطرف 
من »اإلخوان املسلمني«؛ األمر الذي من شأنه 
ع���ودة االض��ط��راب إل��ى احل���دود ال��س��وري��ة – 
اإلسرائيلية، ودفع »حزب الله« إلى فتح جبهة 
به بسبب مواقفه  التحرش  لبنان مقابل عدم 
والسلفيني  واالخ������وان  ال���ث���ورة  م��ن  ال��راه��ن��ة 

املعارضني«.
السوري«  ال��وط��ن��ي  »امل��ج��ل��س  ع��ض��و  ون��ق��ل 
مؤسسة  داخ���ل  املستوى  رفيعة  م��ص��ادر  ع��ن 
املوازية  دمشق  في  السوري  القومي«  »األم��ن 
األسد  م��ن  وامل��ف��وض��ة  القوية  لالستخبارات 
إن »مؤيدين  ق��ول��ه��ا  إس��رائ��ي��ل  م��ع  ال��ت��ف��اوض 
أث��ري��اء في  اقتصاد  الله« من رج��ال  ل���»ح��زب 
يجرون  وم��ازال��وا  أج��روا  والبرازيل،  املكسيك 
وموفدين  دي��ب��ل��وم��اس��ي��ني  م���ع  م���ف���اوض���ات 
في حال خروج  أنه  فيها  يؤكدون  إسرائيليني 

الراهنة  محنتهم  من  وجماعاته  األس��د  بشار 
ساملني وجناحهم في إجهاض الثورة واستعادة 
زمام األمور وامتناع إسرائيل عن دعم املعارضة 
واملعلومات  بالسالح  الثائر  والشارع  السورية 
وعود  حسب  وإق��دام��ه  اإلعالمية،  والدعاية 
إفريقيا  وجنوب  وجنيف  باريس  إلى  مبعوثيه 
مع  ف��وراً  الثالثة  السالم  معاهدة  توقيع  على 
الدولة العبرية بعد مصر واألردن، فإن »حزب 
الله«، )كما نقل األثرياء الشيعة في املكسيك 
سيلتزم  العبريني(  امل��وف��دي��ن  إل��ى  وال��ب��رازي��ل 
املعاهدة السورية ويوقع بروتوكول )جنتلمان( 
بوقف  فيه  يتعهد  نتنياهو،  حكومة  مع  سري 
عدائه للدولة العبرية وعدم استخدام أسلحته، 
وخصوًصا صواريخه اإليرانية والسورية ضد 
على  اللبنانية  الدولة  يحمل  بعدما  أراضيها، 
على  اللبنانيني  االط����راف  ب��ني  ات��ف��اق  توقيع 
ترسانته  معظم  مبوجبه  يضع  احل��وار  طاولة 
اللبناني،  اجل��ي��ش  ع��ه��دة  ف���ي  ال��ص��اروخ��ي��ة 
م��ن خبرائه  أل��ف��اً  ن��ح��و 15  ب���إش���راف  ول��ك��ن 
وعناصره، ما سيجعل إسرائيل تطمئن إلى أن 
ضدها  استخدامها  ميكن  ال  الصواريخ  ه��ذه 

بالسهولة الراهنة«.
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نيويورك - ا ف ب: اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« املدافعة 
عن حقوق االنسان, أمس, النظام السوري بأنه قام بنقل عدد كبير 
العربية  اجلامعة  مراقبي  على  محظورة  مواقع  إل��ى  املعتقلن  من 

الذين يقومون حاليا مبهمة في سورية.
وذكرت املنظمة أن السلطات السورية نقلت رمبا مئات املعتقلن إلى 
مواقع عسكرية ممنوعة على املراقبن العرب الذي وصلوا االثنن 
»ب��دخ��ول كل  املطالبة  إل��ى  العربية  داع��ي��ة اجل��ام��ع��ة  ال��ب��اد,  إل��ى 
السورية«؛  احلكومة  مع  املبرم  اتفاقها  »مبوجب  االعتقال  مواقع« 
حيث ينص بروتوكول االتفاق املوقع بن دمشق واجلامعة العربية 
في 19 ديسمبر اجلاري, على السماح للمراقبن بالتحرك بحرية 

واالتصال بأي جهة بالتنسيق مع احلكومة السورية.
وقالت مدير قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في املنظمة )ساره 
ليا ويتسن( في بيان إن »احلكومة السورية أظهرت إنها لن تتراجع 
أمام أي شيء لعرقلة مراقبة مستقلة للقمع الذي متارسه«, داعية 
اجلامعة العربية إلى »الرد على هذه احلجج واإلصرار بوضوح على 

الوصول إلى كل املعتقلن«.
أف���راد ق��وات األم��ن السورية ف��ي حمص معقل احلركة  وق��ال أح��د 
االحتجاجية في وسط الباد, ل�»هيومن رايتس ووتش« بعد توقيع 

البروتوكول, إن مدير سجن املدينة أمر بنقل معتقلن.
وأضاف أن بن 400 و600 معتقل نقلوا في 21 و22 ديسمبر اجلاري, 
إل��ى م��راك��ز اع��ت��ق��ال أخ���رى وخ��ص��وص��ا إل��ى م��رك��ز عسكري إلنتاج 

الصواريخ يقع في زيدل قرب حمص.
»عمليات  أن  القول  هويته  عن  يكشف  لم  ال��ذي  املصدر  عن  ونقل 
في  نقلوا  املعتقلن  »بعض  أن  موضحا  دف��ع��ات«,  على  مت��ت  النقل 

سيارات جيب مدنية فيما نقل آخرون في شاحنات بضائع«.

600 معارض تم ترحيلهم إلى مركز 
عسكري إلنتاج الصواريخ 

رام الله )الضفة الغربية(- ا ف ب: 
اتهم وزير الدولة الفلسطيني لشؤون 
األربعاء  غ��ن��ي��م  م��اه��ر  االس��ت��ي��ط��ان 
املستوطنني  ب��اس��ت��خ��دام  إس��رائ��ي��ل 
لتنفيذ  »ال����ب����اط����ل����ة«  واحمل�����اك�����م 
موضحا  »االحتاللية«،  مخططاتها 
أنها قتلت 118 فلسطينيا هذا العام 

بينهم سبعة بأيدي مستوطنني.
وف����ي م���ؤمت���ر ص��ح��اف��ي ع���ق���ده مع 
االراضي  ف��ي  املتحدة  األمم  ممثل 
جيالرد(،  )ماكسويل  الفلسطينية 
الفلسطينيني  ع���دد  إن  غنيم  ق���ال 
العام  خالل  إسرائيل  قتلتهم  الذين 
2011 بلغ 118 قتيال، بينهم مئة في 

غزة و18 في الضفة الغربية.
»بتنفيذ  إس���رائ���ي���ل  غ��ن��ي��م  وات���ه���م 
خالل  م��ن  االحتاللية  مخططاتها 
واملستوطنني  االح�����ت�����الل  ق������وات 
واحملاكم الباطلة«، موضحا أن »بني 
سقطوا  فلسطينيني  سبعة  القتلى 
بأيدي مستوطنني بينما قتل اجليش 
تظاهرات  خ��الل  اثنني  اإلسرائيلي 

ضد االستيطان«.
وأوضح غنيم أنه خالل عام 2011 
وقع 893 اعتداء بحق الفلسطينيني 
554 شخصا  إصابة  إل��ى  أدى  مما 
متضامنا  و45  طفال   41 بينهم  من 
أج���ن���ب���ي���ا خ�����الل م���ش���ارك���ت���ه���م في 

تظاهرات ضد االستيطان.
ويأتي اإلعالن عن هذه األرقام بينما 
نفذها  م��ت��ك��ررة  اع���ت���داءات  سجلت 
مستوطنون أخيرا على مساجد في 

الضفة الغربية.
وقال غنيم إن 86 مسجدا تعرضت 
فضاًل  امل��س��ت��وط��ن��ني  الع�����ت�����داءات 
نفذها  متعمد  ده��س  حالة   37 عن 

مستوطنني بحق فلسطينيني.
وقال غنيم إن إسرائيل قامت خالل 
ب������535 ع��م��ل��ي��ة ه���دم ملنازل  ال���ع���ام 
ومنشآت ومساجد وتركزت عمليات 

الهدم في منطقتي األغوار وجنوب 
اخلليل، وأصدرت 577 إخطار هدم 

جديد.
االستيطان  ش��ؤون  وزارة  ورص���دت 
نهاية  حتى  استيطانيا  موقعا   474
مستوطنة   184 منها  احلالي  العام 
موقعا  و26  استيطانية  ب��ؤرة  و171 
م��ب��ن��ى مت  آخ����ر و93  اس��ت��ي��ط��ان��ي��ا 
كليا  أو  ج��زئ��ي��ا  ع��ل��ي��ه��ا  االس��ت��ي��الء 
م��ن ق��ب��ل امل��س��ت��وط��ن��ني ف��ي القدس 
م��ج��م��وع مساحة  وب��ل��غ  ال��ش��رق��ي��ة. 
املستوطنات حسب الوزارة 140 كلم 
عليها  البناء  مساحة  وبلغت  مربعا 

69 كلم مربعا.
ب�»نهب  إس��رائ��ي��ل  غنيم  ات��ه��م  ك��م��ا 
خالل  من  الطبيعي  والغاز  البترول 
حفر آبار للبترول والغاز في املناطقة 
قلقيلية  من   1967 احملاذية حلدود 

شماال حتى بدرس واملدية جنوبا«.
وأوضح أن من هذه اآلبار »بئر مجد 
5 حيث مت سحب حوالي 144 ألف 
برميل بترول و360 مليون قدم مكعب 
من الغاز خالل 2011«، مشيرا إلى 
لعدم  الفلسطينية  »اخل��س��ائ��ر  أن 
بحوالي  تقدر  امل��ورد  ه��ذا  استغالل 

800 مليون دوالر سنويا«.
وتابع أن إسرائيل »تنهب ما مجموعه 
من  سنويا  مكعب  متر  مليون   711
املوارد املائية الطبيعية الفلسطينية 
قيمتها  تقدر  الغربية،  الضفة  ف��ي 

بحوالي 700 مليون دوالر«.
وح���ول اجل���دار ال��ع��ازل ال���ذي تبنيه 
إسرائيل، أشار غنيم أن طوله سيبلغ 
عند اكتماله 757 كلم منها 695 كلم 
يقارب  وم��ا  الغربية  الضفة  داخ���ل 
62 مب��ح��اذاة اخل��ط األخ��ض��ر وهو 
م��ا س��ي��ؤدي إل��ى ع��زل 10.2٪ من 
طول  وبلغ  الغربية.  الضفة  مساحة 
اجلدار لغاية اآلن 444 كم، ومازال 

51.5 كم منه قيد التنفيذ.

إسرائيل قتلت 118 فلسطينيًا 
واعتدت على 86 مسجدًا عام 2011
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مقاالت

كما  الله  بيد  األرزاق  أن  حقيقة:  تصادم  فهي 
اْلُلَْك  تُْؤِتي  اْلُلِْك  َماِلَك  اللَُّهمَّ  }ُق��ِل  تعالى:  قال 
َوتُِعزُّ َمْن تََشاءُ  ْن تََشاءُ  َوتَنِْزُع اْلُلَْك ِمَّ َمْن تََشاءُ 
يُْر ِإنََّك َعلَى ُكلِّ َشْيٍء  ِبَيِدَك اْلَ َوتُِذلُّ َمْن تََشاءُ 
ِفي  النََّهاَر  َوتُ��وِل��ُج  النََّهاِر  ِفي  اللَّيَْل  تُوِلُج  َقِديٌر، 
ِمَن  اْلَيَِّت  َوتُْخِرُج  اْلَيِِّت  ِمَن  يَّ  اْلَ َوتُْخِرُج  اللَّيِْل 
يِّ َوتَْرُزُق َمْن تََشاءُ ِبَغيِْر ِحَساٍب{)آل عمران  اْلَ
اللََّه  أَنَّ  يَْعلَُموا  }أََولَ����ْم  أيضا:  وق��ال   ،)٢7-٢٦
ْزَق ِلَْن يََشاءُ َويَْقِدُر ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت  يَبُْسُط الرِّ
يُْؤِمنُوَن{ )الزمر:5٢(، وقال كذلك: }أَُهْم  ِلَقْوٍم 
يَْقِسُموَن َرْحَمة َربَِّك نَْحُن َقَسْمنَا بَيْنَُهْم َمِعيَشتَُهْم 
بَْعٍض  َف��ْوَق  بَْعَضُهْم  َوَرَف��ْع��نَ��ا  نَْيا  الدُّ ��َي��اِة  اْلَ ِف��ي 
َوَرْحَمُة  ُسْخِرّيًا  بَْعًضا  بَْعُضُهْم  ِلَيتَِّخَذ  َدَرَج���اٍت 
وقال  )الزخرف:3٢(،  يَْجَمُعوَن{  ا  ِمَّ َخيٌْر  َربَِّك 
َجَعلَُكْم َخالِئَف األْرِض  الَّ��ِذي  جل وعال: }َوُه��َو 

َوَرَفَع بَْعَضُكْم َفْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيبْلَُوُكْم ِفي َما 
آتَاُكْم ِإنَّ َربََّك َسِريُع الِْعَقاِب َوِإنَُّه لََغُفوٌر َرِحيٌم{ 
)األن��ع��ام:1٦5(، واآلي��ات الدالة على هذا العنى 
كثيرة في كتاب الله، فليس كل من سلك سبيال 
وال  فقير  هناك  كان  لا  وإال  عليه  للرزق حصل 
مسكني، فلو أن كل من أراد أن يكون غنياً وبذل 
السبب الوصل إلى ذلك حصل له مراده ألصبح 
الناس أغنياء كما قيل في الثل: »لو أن كل  كل 
من جاء وجنر... ماظل في الوادي شجر«، وقيل 
أيضاً: »لوجريت جري الوحوش... غير رزقك ما 
حتوش«، وكذلك ظن بعض النساء: أن دراستها 
بيتها يضمن لها مستقبلها، فهذا  وعملها خارج 
الظن ليس بالضرورة صحيحاً، فالله تعالى وإن 
كان قد شرع لعباده السعي في طلب الرزق كما 
ق��ال ع��ز وج��ل: }ُه���َو الَّ���ِذي َج��َع��َل لَ��ُك��ُم األَْرَض 
َوِإلَيِْه  ِرْزِقِه  ِمْن  َوُكلُوا  َمنَاِكِبَها  ِفي  َفاْمُشوا  َذلُوالً 
أن��ه أم��رن��ا أن نتوكل  ال��نُّ��ُش��وُر{)ال��ل��ك:15(، إال 

دراسة + عمل = 
ضمان للمستقبل

أمرنا  ثم  بالسبب،  نتعلق  أن  ال  به  ونتعلق  عليه 
بيد  ال  وح��ده  بيده  األرزاق  أن قسمة  نعتقد  أن 
غيره كما بينت اآليات السالفة، وأمرنا كذلك أن 
جنمل في الطلب وأال نأتي بالوسائل واألسباب 
غير الشروعة، فعن جابر ابن عبدالله أن رسول 
الله ] قال: »ال تستبطئوا الرزق فإنه لن ميوت 
فأجملوا في  له  رزق هو  آخر  يبلغه  العبد حتى 
الطلب: أخ��ذ ال��الل وت��رك ال���رام« رواه ابن 
قال  ال��رق��اة:  في  ق��ال  األلباني،  حبان وصححه 
الله قوله »فأجملوا« أي اكتسبوا  الطيبي رحمه 
بالوجه  إال  تطلبه  أال  وه��و  جميل،  بوجه  ال��ال 
الله  مأمورة في شرع  السلمة  فالرأة  الشرعي، 
وحكمه بالقرار في البيت كما قال تعالى: }َوَقْرَن 
{ )األحزاب:33(، وقد أراد الله منها  ِفي بُيُوِتُكنَّ
سواء  الرجل  ورعاية  وكفالة  كنف  في  تكون  أن 
تعالى:  ق��ال  كما  أم غيرهما  زوج���اً  أم  أب��اً  ك��ان 
اللَُّه  َل  َفضَّ ��ا  ِبَ النَِّساِء  َعلَى  اُم��وَن  َق��وَّ َج��اُل  }ال��رِّ
أَْمَواِلِهْم{  ِمْن  أَنَْفُقوا  ��ا  َوِبَ بَْعٍض  َعلَى  بَْعَضُهْم 
السلمة من ذلك  الرأة  تأنف  )النساء:34(، فال 
رحمه  عثيمني  ابن  الشيخ  قال  الله،  فهذا حكم 
للزوجة  بالنسبة  ال��زوج  الفتوح:  اللقاء  في  الله 
سيد، كما قال الله تعالى: }َوأَلَْفَيا َسيَِّدَها لََدى 
للزوج  بالنسبة  )ي��وس��ف:٢5( وال��زوج��ة  الْ��َب��اِب{ 
أسيرة، لقول النبي ]: »اتقوا الله في النساء، 
فإنهن عوان عندكم« والعواني جمع عان والعاني 
راع  فالزوج سيد، والزوج أيضاً  هو األسير، إذاً 

بقلم: خالد بن صالح الغيص )�(

ال��ن��س��اء - وح��ت��ى ب��ع��ض الرجال  تنتشر ف��ي ه���ذه األي����ام ب��ن ب��ع��ض 
خصوصًا اآلباء منهم - املقولة املشهورة التي يصح لي أن أطلق عليها 
مصطلح » املعادلة النسائية« وهي: حتى تضمن املرأة مستقبلها عليها 
ما  أو  اجلامعية  الشهادة  على  حتصل  حتى  ال��دراس��ة  ف��ي  جتتهد  أن 
يعادلها، ومن َثم تدخل وتشارك في سوق العمل خارج البيت. وهذه 
املقولة - أو املعادلة النسائية - في ظاهرها ال شيء فيها وأنها كغيرها 
من كالم الناس املباح، ولكن عند التأمل والتفحص جند أنها تنم عن 
معان باطلة وتصادم حقائق شرعية ثابتة من كالم الله تعالى وكالم 

رسوله ] ولها كذلك آثار سيئة.

املعــــادلــة النســــائيـــة

ksmksmg@hotmail.com- كاتب كويتي  )�(
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على أهله، نصبه النبي ] ولم ينصبه أحد من 
»ال��رج��ل راع ف��ي أهله  النبي ]:  ال��ن��اس، ق��ال 
وم��س��ؤول ع��ن رع��ي��ت��ه«، ف��خ��روج ال���رأة السلمة 
أن  فعليها  كله،  ذلك  يخالف  بيتها  خ��ارج  للعمل 
كان  )وان  فضله  من  الله  تسأل  وأن  الله  تتقي 
بيتها  الرأة خارج  لعمل  استثناء وشروط  هناك 
- كما ذكر العلماء - لكن هذا االستثناء ال يكون 

هو األصل ويقدر بقدره(.
اآلخر  شقها  في  النسائية  العادلة  هذه  وأيضاً 
منه  يعجب  م��ا  فيها  الستقبل«  »ض��م��ان  وه���و: 
الكلمة  ه��ذه  مت��ر  كيف  ال��ل��ه  فسبحان  ال��س��ل��م: 
هذا  غيرها  وعلى  السلمة  ال��رأة  على  الشنيعة 
أو  لسلمة  يصح  فكيف  نكير،  غير  م��ن  ال���رور 
مسلم يؤمن بالله واليوم اآلخر أن يقولها، فعلم 
إال  يعلمه  ال  ال���ذي  تعالى  ال��ل��ه  علم  م��ن  الغيب 
غيره،  بيد  ال  وح��ده  بيده  الستقبل  هو وضمان 
ُل  اَعِة َويُنَزِّ ِعلُْم السَّ يقول تعالى: }ِإنَّ اللََّه ِعنَْدهُ 
الَْغيَْث َويَْعلَُم َما ِفي األَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس َماَذا 
مَتُوُت  أَْرٍض  ِب��َأيِّ  نَْفٌس  تَ��ْدِري  َوَم��ا  َغ��ًدا  تَْكِسُب 
أيضاً:  وقال  )لقمان:34(،  َخِبيٌر{  َعِليٌم  اللََّه  ِإنَّ 
ا ِإال َما َشاَء  }ُقْل ال أَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفًعا َوال َضّرً
يِْر  أَْعلَُم الَْغيَْب الْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَ ُكنُْت  َولَْو  اللَُّه 
ِلَقْوٍم  َوبَِشيٌر  نَِذيٌر  ِإال  أَنَا  ِإْن  وءُ  السُّ ِنَي  َمسَّ َوَما 
يُْؤِمنُوَن{ )األعراف:188(، وقال جل وعال: }َوِإْن 
َوِإْن  ُهَو  ِإال  لَُه  َكاِشَف  َفال  ِبُضرٍّ  اللَُّه  مَيَْسْسَك 
يُِرْدَك ِبَخيٍْر َفال َرادَّ ِلَفْضِلِه يُِصيُب ِبِه َمْن يََشاءُ 

)يونس:107(،  ِحيُم{  الرَّ الَْغُفوُر  َوُهَو  ِعَباِدِه  ِمْن 
البدهية  اإلمي��ان��ي��ة  ال��ق��ائ��ق  ه���ذه  ول���أس���ف 
نحتاج  أصبحنا  ب��ال��ض��رورة  ال��دي��ن  م��ن  العلومة 
إلى تبيانها في هذا الزمان!! إنها الادية والغفلة 
ع��ن اآلخ���رة وال��دي��ن، لقد ك��ان��ت ه��ذه القائق 
والعجائز  السن  كبار  ل��دى  معلومة  السابق  في 
زمن  في  تبيانها  إلى  نحتاج  وأضحينا  بالفطرة 
العلم والّذرة وثورة االتصاالت! وال حول وال قوة 
إال بالله، فمن الذي يؤكد للمرأة أنها إذا حصلت 
على الشهادة اجلامعية أو العمل الوظيفي تضمن 
فكم  سعيدة،  وتعيش  تريده  ما  وتنال  مستقبلها 
امرأة شقيت بشهادتها اجلامعية وأصبحت وباالً 
بسبب  بيتها  وهدمت  خربت  ام��رأة  وك��م  عليها، 
انشغالها بعملها خارج البيت عن زوجها وأبنائها، 
وكم امرأة أصابها العناء بسبب خروجها من بيتها 
إلى سوق العمل، فهذه اإلحصائيات والدراسات 
ولكن  ذل��ك،  تثبت  والشرقي  الغربي  العالم  في 
لأسف اإلعالم الضلل ال يسلط الضوء عليها، 
فبعد أن فاتها قطار العمر تود لو أنها استقبلت 
مسارها!!  تصحح  حتى  مااستدبرت  أمرها  من 
ولكن هيهات، لقد رأيت بعيني في قناة »اجلزيرة« 
مظاهرة احتجاجية ألكثر من سبعة آالف طبيب 
العربية يحتّجون على  وطبيبة في إحدى الدول 
التي  األرزاق  إنها  وظيفة،  وجود  وعدم  البطالة 
يصّرفها الله كيف يشاء، يرزق من يشاء بشهادة 
الصغير  العصفور  رزق  كما  أوبغيرها  جامعية 
وجداتنا  أمهاتنا  فهذه  الكبير،  النسر  بجانب 
غدين ملكات في بيوتهن يأمرن وينهني ويطيعها 
ويطلب رضاها أكبر رجل في بيتها - وقد يكون 
في الارج وزيراً أوغيره - وما نالت ذلك بشهادة 
جامعية وال عمل خارج بيتها وإمنا نالته - بعد 
قدر الله لها – بطاعتها لربها بلزوم بيتها والقرار 
أبنائها  تربية  وعلى  زوجها  على  وبصبرها  فيه 

ومافاتها من الدنيا إال مالم يكتبه الله لها.
فهل فكر أحدنا بهذا السؤال: هل اختار لنفسه 
أن يولد هنا أو هناك؟! هل اختار لنفسه أن يولد 
الفقر  بلد  في  يولد  أم  والسعة  الير  بلد  في 
وقضاؤه  الله  إرادة  إنها  والله..  ال  والجاعات؟! 
وقدره، إذا فليحمد الله من أنعم الله عليه بالير 
من  وليحتسب  وليصبر  عليه،  وليشكره  الكثير 
الشروع  السبيل  ولنسلك  رزق��ه،  ُضّيق عليه في 

ال��رزق ال��ذي يرضى الله به علينا من  في طلب 
غير إفراط وال تفريط، والسبب الشروع للمرأة 
السلمة في طلب ال��رزق هو أن تكون في كفالة 
الرجل ورعايته وسيأتيها ما قدر لها والبّد، وأي 

شك في ذلك فمن ضعف اإلميان. 
وهذه الفاهيم التغريبية التي يُراد للمرأة السلمة 
أن تتبناها نراها تروج خصوصاً في دول الليج 
في  ال��ن��س��اء  غالبية  فيها  تعيش  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي 
للعمل خارج  ال��رأة  فيها  عيش رغيد وال حتتاج 
الكماليات  لتحصيل  إال   - الغالب  في   – البيت 
وللخروج من سلطة الرجل وهذا خالف مايريده 
الله تعالى للمرأة السلمة كما أسلفت، فال تطلب 
ببطرها  ولغيرها  لنفسها  الشقاء  السلمة  الرأة 
لنعمة الله التي أنعم بها عليها، فقد ضرب الله 
بينها  الله  جعل  حيث  سبأ  ملكة  في  مثاًل  لنا 
ظاهرة،  قرى  فيها  الله  ب��ارك  التي  القرى  وبني 
كما قال تعالى: }َوَجَعلْنَا بَيْنَُهْم َوبنَْيَ الُْقَرى الَِّتي 
يَْر  السَّ ِفيَها  ْرنَ��ا  َوَق��دَّ َظ��اِه��َرًة  ُق��ًرى  ِفيَها  بَاَرْكنَا 
ِسيُروا ِفيَها لََياِلَي َوأَيَّاًما آِمِننَي َفَقالُوا َربَّنَا بَاِعْد 
بنَْيَ أَْسَفاِرنَا َوَظلَُموا أَنُْفَسُهْم َفَجَعلْنَاُهْم أََحاِديَث 
ٍق ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر  زَّ ْقنَاُهْم ُكلَّ ُمَ َوَمزَّ
َشُكوٍر{ )سبأ: 18-19(، فطلبوا العناء والشقاء 
بطر  على  الله  فعاقبهم  ال��راح��ة  نعمة  وسئموا 
النعمة، وكما قّص الله تعالى علينا من قول بني 
اسرائيل حني سئموا وملوا الّن والسلوى وطلبوا 
األدنى فأعطاهم مايريدون عقوبة لهم ال مكرمة 
نَْصِبَر  لَْن  ُموَسى  يَا  ُقلْتُْم  تعالى: }َوِإْذ  قال  كما 
ا  ِمَّ لَنَا  يُْخِرْج  َربَّ��َك  لَنَا  َف��اْدُع  َواِح��ٍد  َطَعاٍم  َعلَى 
تُنِْبُت األْرُض ِمْن بَْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها 
َوبََصِلَها َقاَل أَتَْستَبِْدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى ِبالَِّذي ُهَو 
َخيٌْر اْهِبُطوا ِمْصًرا َفِإنَّ لَُكْم َما َسَألْتُْم َوُضِربَْت 
لَُّة َواْلَْسَكنَُة َوبَاءُوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َذِلَك  َعلَيِْهُم الذِّ
النَِّبيِّنَي  َويَْقتُلُوَن  اللَِّه  ِبآيَاِت  يَْكُفُروَن  َكانُوا  ِبَأنَُّهْم 
يَْعتَُدوَن{  َوَك��انُ��وا  َع��َص��ْوا  ��ا  ِبَ َذِل��َك  ��قِّ  اْلَ ِبَغيِْر 
)البقرة:٦1(، وما ضرب الله تعالى هذه األمثلة 
هذه  تخدعنا  فال  ونتعظ  لنعتبر  إال  القرآن  في 
الله  م��ن  عهد  عندنا  فليس  ال��ن��ك��راء،  ال��ع��ادل��ة 
}لَيَْس  تعالى:  قال  كما  أصابهم  ما  يصيبنا  أال 
ِبَأَماِنيُِّكْم َوال أََماِنيِّ أَْهِل الِْكتَاِب َمْن يَْعَمْل ُسوًءا 
يُْجَز ِبِه َوال يَِجْد لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِلّيًا َوال نَِصيًرا{ 

)النساء:1٢3( .
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وَمّد  عليها،  وتوّثب  الُفتْيا،  أقدم على  من  وكُلّ 
باع التكلّف إليها، وليس له معرفٌة ودراية بهذا 
األصل األصيل واألساس اجلليل؛ جاء بالعظائم 
وهكذا  والغرائب،  بالشذوذ  وأفتى  واملصائب، 
َديَْدُن ُكِلّ من تسلّق مقام الُفتْيا بال تأصيل وال 

حتصيل·
ومن استَْقَرأَ الشرع في مصادره وموارده وجده 
عليه  ومرّتًبا  املعنى،  هذا  اعتبار  على  شاهًدا 
ما  ك��ل  َس���ُدّ  الكبرى  والغاية  عظمى،  أحكاًما 
وأحكامها،  الشريعة  قواعد  َخ��ْرم  على  يحمل 
ويُفِضي إلى فتح باب الشر والفساد واالنحالل، 
ولو كان في أصله جائًزا، ومن رّد هذا املعنى 
واللوازِم  التنظيمية  القيود  ك��ل  ي��رّد  أن  لزمه 
الدنيوية،  الناس  حياة  تضبط  التي  املصلحية 
والتي لوالها لصارت احلياة فوضى بال حدود، 
وشقاًء غير مردود، مع أن تلك القيود واللوازم 
قائمة على تقييد ما هو مباٌح أصاًل، ومنع ما 

هو جائز شرًعا·
ز  إن الشريعة َمبِْنية على األخذ باحلزم، والتَحُرّ
مما عسى أن يكون طريًقا إلى الفتنة واالختالل 
وفساد األحوال، قال جّل في عاله: }َواَل تَُسبُّوا 
َعْدًوا  اللََّه  َفَيُسبُّوا  اللَِّه  ُدوِن  ِمن  يَْدُعوَن  الَِّذيَن 
سّب  عن  فنهى   ،)108 )األن��ع��ام:   } ِعلٍْم  ِبَغيِْر 
آلهة املشركني – وإن كان جائًزا – لكونه ذريعة 
رب  احل��ق  اإلل���ه  ب��س��ّب  ذل��ك  املشركني  ملقابلة 
العاملني، وفيه دليٌل على أن اجلائز ُيْنَُع منه إذا 

أّدى فعله إلى ضرر في الدين·
عليه  فثار  املسجد  طائفِة  ف��ي  أع��راب��ٌي  وب��ال 
تُْزِرُموه،  »ال  الهدى ]:  رس��ول  فقال  ال��ن��اُس، 
دعوه«، فتركوه حتى بال، فلما قضى بوله أمر 
متفق  النبي ] ِبَذنُوب من ماء فأُْهِريق عليه· 
هم عما هو مشروٌع ملصلحٍة راجحة،  عليه· فَكَفّ
وهي دفُع أعظم املفسدتني باحتمال أيسرهما، 

وحتصيُل أعظم املصلحتني بترك أيسرهما·
وامتنع رسول الله ] عن طلب عمر َقتْل عبد 
الله بن أُبّي وقد ظهر نفاُقه، وقال - بأبي هو 

وأمي صلوات الله وسالمه عليه -: »ال يتحّدث 
الناس أن محمًدا يقتل أصحابه«، متفق عليه·

وامتنع - بأبي هو وأمي صلوات الله وسالمه 
ال��ب��ي��ت ع��ل��ى قواعد  ب��ن��اء  إع����ادة  عليه - ع��ن 
إبراهيم، وقال لعائشة: »لوال أن قومك حديثو 
سبيل  في  الكعبة  كنز  ألنفقت  بجاهلية  عهٍد 
الله، وجلعلت بابها باألرض، وألدخلت فيها من 

احِلْجر« أخرجه مسلم·
يلك  ال  ك��ان  إذا  املباشرة  م��ن  الصائُم  ُوم��ِن��َع 
ن��ف��س��ه؛ خ��ش��ي��ًة مم��ا ق��د يُ��ْف��ِض��ي إل���ى إبطال 
قال الترمذي: »ورأى بعض أهل العلم  صومه· 
يَُقِبّل، وإال فال؛  َملَك نفسه أن  إذا  أن للصائم 

ليسلم له صوُمه«·
وُش�����ِرَع ع���دُم م��ب��اش��رة احل��ائ��ض إال م��ن وراء 
حائل  بال  مباشرتُها  تُْفِضي  أن  خشية  حائل؛ 
إلى إتيان احملرم، وكل ذلك َجْرًيا على قاعدة: 

َسّد الذرائع، والنظر في مآالت األفعال·
وم��ن أدل��ة ه��ذا املعنى ق��ول امل��ول��ى ج��َلّ وعال: 
ِمن  يُْخِفنَي  َما  ِليُْعلََم  ِبَأْرُجِلِهَنّ  يَْضِربَْن  }َواَل 
الضرب  من  فمنعهن   ،)31 )ال��ن��ور:   } ِزينَِتِهَنّ 
ب��األرج��ل - وإن ك��ان ج��ائ��ًزا ف��ي نفسه - لئال 
دواعَي  يثير  ما  الرجال  إلى سماع  يكون سبًبا 

للدين قواعد بقدر اإلحاطة بها تتحقق السالمة من املزالق، وعلى 
قدر األخذ بها تنجو األمة من املضائق، ومن قواعد الشرع املعتبرة، 
وأص��ول��ه امل���ق���ّررة، وأس��س��ه احمل�����ّررة: اع��ت��ب��اُر م���آالت األف���ع���ال، ونتائج 
ويسهل  حكمه،  ُيعلم  الفعل  إل��ي��ه  ي���ؤول  م��ا  إل��ى  وبالنظر  األع��م��ال، 
ملا يؤول  ُيْنَهى عنه  العمل في األصل مباًحا، لكن  وصفه، وقد يكون 
إليه من املفسدة، وكُل مشروع مآله غير مشروع فهو في الشرع ممنوع، 
وكل جائز ُيْفِضي إلى غير جائز فهو في الشرع غير جائٍز، ومتى كانت 
كانت  أو  املفسدة،  إل��ى  التوسل  بها  ُقِصَد  للمباح  موضوعًة  الوسيلة 
ُمْفِضيٌة  لكّنها  املفسدة،  إلى  التوسُل  بها  ُيقصد  لم  للمباح  موضوعًة 
منها،  مينع  الشرع  ف��إن  مصلحتها؛  من  أرج��ح  ومفسدتها  غالًبا  إليها 

وينهى عنها·

حكم اإلسالم 
في درء الفتن 

بقلم: فضيلة الشيخ صالح بن محمد البدير )�(

)�(  إمام المسجد الحرام
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الشهوة والطمع فيهن·
ونهى املرأة إذا خرجت إلى املسجد أن تتطيب، 
أو تصيب بخوًرا - مع جوازه في نفسه - لئال 
لها؛  وتعرضهم  الرجال،  َميْل  إلى  ذريعة  يكون 

ألن رائحتها وإبداء محاسنها يدعو إليها·
وأمرها أن تخرج تَِفلًَة، وأال تتطّيب، وأن تقف 
خلف الرجال، وأال تُسّبح في الصالة إذا نابها 
شيء، بل تُصّفق ببطن كّفها على ظهر األخرى، 
املفاسد،  وحماية عن  للذريعة،  ذلك سّداً  وكل 

وإغالًقا لباب الفتنة·
وك���ل ف��ع��ٍل يُ��ْف��ِض��ي ق��ط��ًع��ا إل���ى إف��س��اد امل���رأة، 
ويؤدي  أهلها،  ونظر  ولّيها  رقابة  من  وإفالتها 
ويُسّهل  ل��ل��ع��اب��ث��ني،  وت��ع��ري��ض��ه��ا  ضياعها  إل���ى 
ح��ص��ول ال��ش��ر ل��ه��ا، ووق����وع االع���ت���داء عليها؛ 
وإن  عنه،  وحكمها  اإلباحة  اس��م  َسلْب  فيجب 
كان في األصل جائًزا؛ ألنه صار بذلك اإلفضاء 
املقطوع به حراًما، وما ال خالص من احلرام إال 
باجتنابه ففعله حرام، واألسباب والطرق تابعة 
في  واملعاصي  احملرمات  ووسائل  ملقاصدها، 
ووسيلة  غايتها،  إلى  إفضائها  بحسب  حكمها 
مقصود،  وكالهما  للمقصود  تابعة  املقصود 
ووسيلة املمنوع تابعة للممنوع وكالهما ممنوع، 

وإباحة الوسائل والذرائع املُْفِضية إلى احلرام 
املنصوص عليه نقٌض للتحرمي وتغييٌر ألحكام 

الشريعة·
يرد  لم  يتكئون على ما  وأه��ل اخل��داع واحليل 
أكبر  إل��ى  بإفضائه  القطع  م��ع  بتحريه  ن��ٌص 
الشرور واملفاسد، وينادون به حيلًة، ويظهرونه 
خديعًة، ويجعلونه وسيلة إلى استباحة احملظور 
وإسقاط املُتََحِتّم املأمور، قال محمد بن احلسن: 
ال��ف��راُر من أحكام  “ليس من أخ��الق املسلمني 
الله باحليل املوِصلة إلى إبطال احلق”، ورسول 
الهدى ] يقول: »ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلّوا محارم الله بأدنى احِليَل« أخرجه ابن 
بطة، وجّوده ابن كثير· وفي هذا غاية التحذير 

ألمة محمد أن ينتهكوا احُلُرَم باحِلَيل.
املُْفِضي  اجل��ائ��ز  م��ن  ي��ن��ع  ال��ش��رع  ك���ان  وإذا 
مسالك  يسلك  فيمن  القول  فما  احل��رام  إل��ى 
الكتاب  ن��ص��وص  ل����رد  وال��ت��ح��ري��ف  ال���ت���أوي���ل 
في  والتشكيك  وإضعافها  وتوهينها  والسنة 
الفاجر، وذلك  بالباطل واملكر  داللتها باجلدل 
العاّمة  وجت��ريء  املُْستََبان،  احملظور  الستباحة 
األمة  لدى  التمسك  وإضعاف  العصيان،  على 

بدين اإلسالم؟!
إن البلّية املُْهِلَكة ما وقع فيه األعّم األغلب من 
اخل���وض ف��ي احل���الل واحل����رام مب��ج��رد اآلراء 
الفقهية،  ال��ق��ض��اي��ا  ح��ت��ى ص����ارت  واأله������واء، 
والنوازُل الَعِصّية ُمْعتََرًكا للن�زال وأمواِج األقوال 
واملنتديات،  واملجالت  الصحف  تضاعيف  في 
عاطل،  كل  ويتناولها  جاهل،  كل  فيها  يخوض 
ويدلي فيها بقوله كل سافل· يُحَكم فيها مبا يراه 
وافتياًتا  الله،  على  افتراًء  األنسب  هو  األغلب 
شٌرّ  الدين،  على  وجتاسًرا  األم��ة،  علماء  على 

ُمْحِدق، وبالءٌ ُمْطِبق، وسبيٌل ُموِبق·
يقول القاسم رحمه الله تعالى: »والله ألن يُْقَطع 
أعلم«  أتكلم مب��ا ال  أن  م��ن  إل��ّي  أح���ُبّ  لساني 
»كان  تعالى:  الله  رحمه  مالك  اإلم���ام  وي��ق��ول 
أصحاب رسول الله ] تصعب عليهم املسائل، 
وال يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي 
والتوفيق  السداد  من  ُرِزق���وا  ما  مع  أصحابه، 
اخلطايا  َغّطت  الذين  بنا  فكيف  الطهارة،  مع 

والذنوب قلوبنا؟!«·

بثوب اإلصالح،  املخادعون  فيه  في زمن ظهر 
واملنافقون مبظهر النصح واإلشفاق، واحملتالون 
الَغيَْرة والوالء، قد اتخذوا من زخارف  بلبوس 
امل��ق��ال ح��ب��االً ي��ص��ط��ادون ب��ه��ا ض��ع��ي��َف الرأي 
مب��واق��ع األخ���ط���ار، وق��ل��ي��َل امل��ع��رف��ة مبواضع 
املصالح واملضار، يجادلون في احلق بعد ظهور 
ُصبِْحه، وسطوع براهني صدقه، في هذا الزمن 
يتوّجب على كل مسلم أَْخذ ِحْذِره من اإلرادات 
اخلبيثة، واألغراض الفاسدة، واألهواء املُِضلّة، 
باطلها،  تواصت على  التي  الكاذبة،  والنواصي 

وتعاهدت على مكرهاً·
وعند وقوع االشتباه، وظهور املخالفة واملعارضة، 
يتعني مراجعة علماء األمة، وأكابر مفتيها؛ ألن 
ال��وق��وع في  م��ن  األم���ان  إليهم سبيل  ال��رج��وع 
والعلماء  املفسدين·  وحتريف  املبطلني،  َش��َرك 
أعلم الناس بفقه املوازنات، وأقدر الناس على 
املشتبهات،  ُح��ك��م  وتبيني  ��ح��ات  املُ��َرِجّ إع��م��ال 
الهالك في ترك اجتهادهم، والفالح في لزوم 
يزال  الله بن مسعود: »ال  يقول عبد  َغ��ْرِزِه��م، 
الناس صاحلني متماسكني ما أتاهم العلم من 
أصحاب محمد ومن أكابرهم؛ فإذا أتاهم من 

أصاغرهم هلكوا«·
وسوءُ  عقوبته  تُخشى  مما  والصيانة  الوقاية 
السعدي  عطية  فعن  امل��ت��ق��ني؛  ط��ري��ق  عاقبته 
قال: قال رسول الهدى ]: »ال يبلغ العبد أن 
يكون من املتقني حتى يدع ما ال بأس به حذًرا 
مم��ا ب��ه ب���أس« أخ��رج��ه ال��ت��رم��ذي واب���ن ماجه 
اإلسناد·  لضعف  نُ��وزع  وقد  احلاكم،  وصححه 
وي��ق��ول احل��س��ن: »م���ا زال���ت ال��ت��ق��وى باملتقني 
احلرام«  مخافة  من احلالل  كثيًرا  تركوا  حتى 
ورسول الهدى ] يقول: »إن احلالل بنّي وإن 
احلرام بنّي وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن 
اْستَبَْرأَ  الشبهات  اتقى  فمن  الناس؛  من  كثير 
لدينه وِعْرِضه، ومن وقع في الشبهات وقع في 
احلرام، كالراعي يرعى حول احِلَمى يوشك أن 
يَْرتََع فيه، أال وإن لكل ملك ِحَمى، أال وإن ِحَمى 
فيه  يَُشّك  ما  على  اجترأ  ومن  محارمه«،  الله 
وليس  استبان،  ما  يواقع  أن  أوش��ك  اإلث��م  من 
العاقل  وإمنا  والشر،  يعلم اخلير  الذي  العاقل 

الذي يعلم خير اخليرين وشّر الشرين·
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البو�سنة والهر�سك

دعاء لفلسطين 
من البوسنة والهرسك

ف���ي زيارتنا  ال��ت��ي أس��ع��دت��ن��ي  وم���ن األم�����ور 
التي  اجلمعة  خطبة  أن  والهرسك  للبوسنة 
بك،  خ��س��رو  ال��غ��ازي  مسجد  ف��ي  صليناها 
ومأساتها،  فلسطني  ع��ن  م��وض��وع��ه��ا  ك���ان 
لم  نعم  جتاهها.  وقادتهم  املسلمني  وواج��ب 
أستوعب من اخلطبة إال كلمات قليلة - ألنها 
أن  أيقنت  أنني  إال   – البوسنية  باللغة  كانت 
وآمالها  مشتركة،  همومها  واح��دة  أمة  أمتنا 

وتطلعاتها متقاربة ولو بعدت املسافات.
ومعايشتي  فلسطني،  ملأساة  قراءتي  وخ��ال 
والهرسك  ال���ب���وس���ن���ة  م����أس����اة  ل��ت��ف��اص��ي��ل 
بل  التشابه  م��ن  الكثير  وج���دت  امل��ع��اص��رة، 
التطابق في الكثير من األحداث واملمارسات 
وكذلك  فلسطني،  مست  التي  واالع��ت��داءات 
كلتيهما  أن  يحزنني  وما  والهرسك،  البوسنة 
قد نالها ما نالها من قتل وتشريد، واعتداء 

على املساجد واملقابر والتاريخ والوجود.
اعتدى  ال��ت��ي  املساجد  ع��دد  فلسطني  ففي 
حول  وق��د  مسجد،   1200 بلغ  اليهود  عليها 
ومطاعم  وم����راق����ص  ب������ارات  إل����ى  ب��ع��ض��ه��ا 
والهرسك  البوسنة  ف��ي  وك��ذل��ك  وم��س��اك��ن، 
فقد مت تدمير أكثر من 1400 مسجد خال 
العدد  ف��ي  يقاربها  وم��ا  ال��ص��رب��ي��ة،  احل���رب 

خال احلكم الشيوعي اليوغسافي.
وم��س��ل��س��ل س��ل��ب األوق�����اف اإلس��ام��ي��ة في 
ف��ل��س��ط��ني وال���ب���وس���ن���ة وال���ه���رس���ك م���ا زال 
كونها  فأحياناً  متشابهة  بحجج  مستمراً، 
للدولة،  أنها أماك  أراضي غائبني، وأخرى 
وتيقنت بأن كل من أراد أن يسلب أمة هويتها 
وتاريخها وثباتها على أرضها جعل من الوقف 
هدفاً للتدمير والسلب واالعتداء والتشكيك. 
حقاً لقد وعى كل محتل الدور الذي يقدمه 
الوقف من حفظ الدين وحفظ كرامة املسلم، 
فكانت احل��رب على األوق���اف هو دي��دن كل 

معتٍد.
وموقف منظمة اليونسكو السلبي من األوقاف 
في فلسطني واالعتداء عليها من ِقبل احملتل 
من  نفسه  اليونسكو  موقف  هي  الصهيوني، 
األوقاف اإلسامية في البوسنة والهرسك. 

وكما أن فلسطني كلها وقف إسامي وقفها 

البوسنة  في  األوق��اف  مديرية  اختيار  وك��ان 
والهرسك - اجلهة املنظمة للدورة - للفندق 
م��دي��ن��ة سراييفو،  م��رك��ز  ف���ي  ف��ه��و  م��وف��ق��اً 
وبالقرب من وقف الغازي خسرو بك واملتمثل 
التجارية  واحمل���ات  وامل��درس��ة  املسجد  ف��ي 
واملرافق التي اتسعت بعد ذلك لتكون مدينة 

سراييفو.  
واألوق��اف اإلسامية في البوسنة والهرسك 
العثماني  ال��وج��ود  بداية  مع  بالظهور  ب��دأت 
املدن  ب��ع��ض  تسمية  وت��ع��د  ف��ي��ه��ا،  ال��رس��م��ي 
في  األوق��اف  دور  على  شاهد  أكبر  بالوقف 
املراكز  وظ��ه��ور  وال��ه��رس��ك  البوسنة  تطوير 
املراكز  ظ��ه��ور  تبعه  مم��ا  ف��ي��ه��ا،  احل��ض��ري��ة 
والدينية،  والثقافية  والسياسية  االقتصادية 
وك��ت��أك��ي��د ل����دور األوق������اف اإلس���ام���ي���ة في 
األوقاف  باسم  مدن  خمس  ُسّميت  البوسنة 
العليا«،  »األوق��اف  وقف  غوريني  مدينة  مثل 
الصغرى«،  »األوق����اف  وق��ف  دون��ي��ي  ومدينة 
إسكندر،  »وق����ف  وق����ف  إس��ك��ن��در  وم��دي��ن��ة 
و»كولن وقف«، و«مدينة وقف« وتسمى حالياً 
سانسكي موست. كما أن بعض املدن احلالية 
كانت حتمل في اسمها كلمة وقف، مثل مدينة 
مركونيتش غراد التي كان اسمها في السابق 

فارتسار وقف.

سراييفو  في  تدريبي  برنامج  عقد  في  للمشاركة  تعالى  الله  وفقني 
اخليري  والعمل  »الوقف  بعنوان:  والهرسك-   البوسنة  عاصمة   –
البرامج  إط���ار  ف��ي  /2011/9م،   30  26- م��ن  الفترة  ف��ي  وال��ت��ط��وع��ي« 
التدريبية التي تنفذها األمانة العامة لألوقاف- الكويت - في الدول 
التطوع  ثقافة  وإح��ي��اء  املتطوعن،  لتأهيل  واإلس��ام��ي��ة،  العربية 

ونشرها وتعزيز مفهوم الوقف، وفنون إدارته ورعايته.  

عيسى القدومي

االعتداءات على فلسطن، 
تتشابه مع البوسنة والهرسك، 

وما يحزنني أن كليتهما نالها 
ما نالها من قتل وتشريد، 

واعتداء على املساجد واملقابر 
والتاريخ والوجود
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اجلديد  حتى   – م��درس��ة  أو  مسجداً  وق��ف 
املثبتة  واللوحة  الوقف  وثيقة  يكتب   - منها 
ًثم  أوال  العربية  باللغة  املسجد  ب��اب  على 
معك  تكلم  من  كل  وكذلك  البوسنية.  باللغة 
بالبوسنية - بواسطة مترجم - يعتذر بداية 
تقديرهم  م��ن  وه���ذا  ال��ع��رب��ي��ة،  يتقن  ال  أن��ه 
واحترامهم ورغبتهم في تعلم اللغة العربية.  

وخال فترة زيارتنا لسراييفو كنا نصلي في 
مسجد الغازي خسرو بك املقابل متاماً ملدرسة 
الغازي خسرو بك في سراييفو، وكان الطاب 
ميلؤون املسجد في صاة الفجر والصلوات 
وأسعدني  ص����دري.  أث��ل��ج  مشهد  األخ����رى، 
األوضاع  بأن  هناك  إخواننا  من  سمعناه  ما 
تغيرت بعد احلرب، من إقبال ملحوظ على 
حفظ القرآن الكرمي، وتعلم مبادئ اإلسام، 
املسلمني،  ارت��داء احلجاب بني نساء  وتزايد 
وال��ت��وس��ع ف��ي ط��ب��اع��ة امل��ص��اح��ف، وأمهات 
الكتب اإلسامية، وحرص جيل الشباب على 
تعلم العربية وااللتحاق باجلامعات اإلسامية 
بعكس ما كان قبل اندالع احلرب؛ ولهذا أكد 
الكثيرون أن الصرب والكروات لو فطنوا إلى 
ما ستؤدي إليه احلرب في البوسنة من ربط 

شعبها باإلسام ملا شنوا هذه احلرب.

فكذلك  فتحها،  ح��ني  عنه  الله  رض��ي  عمر 
ومنها  األوق���اف،  أم��اك  من  بنيت  سراييفو 
وأوقاف  إسحاقوفيتش،  بك  عيسى  أوق��اف 
الغازي خسرو بك، وما نشاهده من دكاكني، 
وأسواق مسقوفة، وقناطر، وجسور، وشبكات 
املياه الكثير منها وقف، بل ثاثة أرباع مساكن 

سراييفو، جميعها كانت ملكا لألوقاف.
�����ن امل��ص��ل��ون على  وف����ي خ���ت���ام اخل��ط��ب��ة أمَّ
أهلها  يحفظ  ب��أن  لفلسطني  اخلطيب  دع��اء 
املغتصبة،  أراضيها  تسترد  وأن  ومقدساتها 
والبوسنة  فلسطني  يحفظ  أن  الله  ون��س��أل 

والهرسك وكل أوطان املسلمني.  
مشاهد ووقفات في سراييفو: 

سراييفو،  مطار  في  الطائرة  هبطت  حينما 
ال���وراء ما  أحسست وك��أن ال��زم��ن يعود إل��ى 
لي  تعيد  وال��ذاك��رة  1992-1995م،  عام  بني 
شنها  ظاملة  حلرب  والدماء  الدمار  مشاهد 
والهرسك،  البوسنة  على  احلاقدون  الصرب 
األل���وف من  م��ئ��ات  ال��ت��ي ح��ص��دت مأساتها 
أنظر  وأن���ا  أحسست  لقد  املسلمني،  أرواح 
شواهد  وكأنها  املطار،  ومنشآت  معالم  في 
على سنوات عصيبة شهد املطار الكثير من 
أحداثها. بدأ هذا اإلحساس يتراجع، حينما 

األوقاف،  ومديرية  السفارة  ممثلو  استقبلنا 
ف��ي تسهيل مهمتنا،  ي��أل��وا ج��ه��داً  ل��م  ال��ذي��ن 
وبدأت الصورة القامتة التي تربعت في ذهني 

تتراجع شيئاً فشيئا.
في سراييفو مبان في غاية اجلمال، تعكس 
العثمانية، ويزيدها  املعمارية  الهندسة  روعة 
جماال الهدوء الذي يتسم به أهلها، واحترامهم 
وطعامهم  بالضيوف،  وترحيبهم  لبعضهم، 
ال��ل��ذي��ذ، واجل���و امل��م��ت��ع ف��ي ف��ص��ل الصيف، 
واملساجد املنتشرة في املدن والقرى، وفي كّل 
جهة من جهاتها ترى أنهارها الكثيرة، وعيون 

املاء العذب املتدفقة بغزارة.
رأيت  استوقفتني،  ال��ت��ي  امل��ش��اه��دات  وم���ن 
يخط  بوسنيا  خطاطا  العاصمة،  مركز  في 
ب��ال��ع��رب��ي��ة، وخ��ط��ه ف��ي غ��اي��ة اجل��م��ال، ومع 
من  كل  أن  وأعجبني  العربية.  يتكلم  ال  ذلك 

أسعدني ما سمعناه من 
إخواننا هناك بأن األوضاع 

تغيرت بعد احلرب، من إقبال 
ملحوظ على حفظ القرآن 

الكرمي، وتعلم مبادئ اإلسام



إشراف:

المحرر 
المحلي

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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قصوى  بأهمية  وامل��اض��ي  ال��ت��راث  قضية  حتظى 
في كل املجتمعات واألمم واحلضارات اإلنسانية؛ 
ن��ظ��راً ألن��ه��ا ت��ض��يء احل��اض��ر وت��س��اع��د على حل 
األزمات واإلشكاليات املعاصرة، التي تواجهها في 
مختلف جوانب احلياة الدينية والثقافية والفكرية 
التراث  يحتل  أن  غرابة  وال  وغيرها،  واحلضارية 
املسلم  اإلنسان  حياة  في  مهما  موقفاً  اإلسالمي 
وبهويته  العريق  مباضيه  يربطه  ألن��ه  امل��ع��اص��ر؛ 
كذلك  ويربطه  والثقافية،  والدينية  احل��ض��اري��ة 
بدينه وعقيدته وشريعته وثقافته األصلية؛ ولهذا 
من  وفهمه  واستيعابه  وقراءته  دراسته  على  يقبل 
فالتراث  املعاصرة؛  حياته  في  منه  اإلف���ادة  أج��ل 
اإلسالمي له أهمية عظيمة في حياة أفراد األمة 
اليوم وجماعاتها، إال أن هناك مع األسف الشديد 
من ينظر إلى هذا التراث من زاوية أخرى مخالفة 
ومعاكسة وال يقبله ويعده عائقاً كبيراً أمام حتقيق 
األخذ  وعدم  رفضه  إلى  ويدعو  والنهضة  التقدم 

به.
التي  الفكر  واملستلبة  املتغربة  العربية  اللجنة  إن 
والكليات  واملعاهد  وتعلمت في اجلامعات  درست 
ال���ت���راث اإلسالمي  ال��غ��رب��ي��ة ت��دع��و إل���ى رف���ض 
رفضاً كلياً واالقتداء بالغرب واتباعه وتقليده في 
السلبي  املوقف  ه��ذا  لديها  تكون  وق��د  كل ش��يء، 
واملعادي نتيجة احتكاك الوطن العربي واإلسالمي 
والغزو  العسكري  االستعمار  فترات  إبان  بالغرب 
القرون  العربية في  للحضارة  واإلعالمي  الفكري 
األخيرة، فهذا الفكر الرافض للقدمي وقيم التراث 
القائم  الغربي احلديث  بالفكر  تأثراً شديداً  تأثر 
على ال��رف��ض واص��ط��دام اجل��دي��د م��ع ك��ل م��ا هو 
قدمي، وقد أدى صراع العلم مع الكنيسة في أوروبا 
والسيما في العصور الوسطى إلى حدوث قطيعة 
تامة بني الفكر الغربي وماضيه املتمثل في الدين 
والتراث، ثم انتقل هذا الصراع إلى العالم العربي 
يعرف  ومستلبا  متغربا  فكرا  فشكل  واإلسالمي؛ 
الدين  يرفض  احلداثة  أو  التغريب  أو  بالعلمانية 
والتراث اإلسالمي ويغيبهما عن الواقع املجتمعي 

ويستنسخ  الغربي  الثقافي  النمط  ويقلد  املعيش 
املواقف الفكرية واالجتماعية للغرب؛ فهذا الفكر 
اإلسالمي  التراث  يقرأ  املتغرب  احلداثي  العربي 
من  انطالقا  ومغلوطة،  سلبية  ق��راءة  ومضامينه 
حتجيمه  أج��ل  م��ن  معينة  أي��دي��ول��وج��ي��ة  خلفيات 
وتغييبه وإقصائه، بل يرفض نظام اإلسالم القائم 
وفقهاء  علماء  واج��ت��ه��ادات  والسنة  ال��ق��رآن  على 
الدينية  وامل��ب��ادئ  واملثل  القيم  يحترم  وال  األم��ة، 

والروحية والثقافية واحلضارية ألمتنا.
عن  يكشف  املتغرب  احلديث  العربي  فالفكر  إذاً 
تناقض صارخ في موقفه ورؤيته األحادية املغلوطة 
واملعادية؛ فإذا كان يدعو إلى رفض التراث اإلسالمي 
رفضا تاماً وعدم تقليده واألخذ به واالستفادة منه، 
فإنه في املقابل يسقط في فخ التقليد الذي ينادي 
احلداثي  الغربي  الفكر  يقلد  إن��ه  بحيث  بتجاوزه 
وثقافات  وأف��ك��ار  وقيم  وإيديولوجياته  وفلسفاته 
واإلحلادية؛  العلمانية  امل��ادي��ة  الغربية  احل��داث��ة 
وبذلك فإنه يقوم على فكرة رفض التقليد بالتقليد 
وال  وعجيبا،  مطلقا  تناقضا  نفسه  مع  ويتناقض 
غرابة أن جند املثقفني العرب احلداثيني يناصبون 
العداء كل فكر إسالمي يرجع إلى التراث ويأخذ 
به لبناء مشروع حضاري معاصر، بل يحاربون كل 

احلركات اإلسالمية الوسطية املعتدلة.

عمر الرماش

النخبة العربية وموقف الرف�ض املطلق للرتاث 

االإ�سالمي واال�ستالب يف الفكر احلداثي املتغرب



45

ن - 2012/1/2م
الفرق���ان  661 - 8  صف�������ر   1433ه���� -  االثن���

ك�������ان االن�����ت�����ق�����ال م������ن ح�����ال�����ة ال���ط���ب���ي���ع���ة 
امل���دن���ي���ة بصنع  إل�����ى ح���ال���ة  »االف����ت����راض����ي����ة« 
العقد  في  قدميا  الناس  اتفق عليه  املالبس ووضع قوانن 
والتمتع  املطلقة  احلرية  من  اإلنسان  بحرمان  االجتماعي 
مقابل ذلك بحقوق مدنية، بعدما عاش اإلنسان في حالة 

صراع وحرب وهمجية انعدمت فيها الرأفة والطمأنينة.
عصور...  م��رت  ث��م  الفالسفة،  بعض  يعتقده  ك��ان  م��ا  ه��ذا 
خلع  ف��ي  تتمثل  واملدنية  الثقافة  حالة  وص���ارت  وع��ص��ور، 
املالبس التي كانت متثل سابقا أول مظهر للحضارة والتمدن، 

وكذلك في األخالق البذيئة واجلور والعسف.
حالة  إل���ى  ي��ع��ودون  ه���ؤالء  أن  فسنجد  قليال  متعنا  وإذا 
الطبيعة تدريجيا حينما كان اإلنسان دون قيمة، وقد وضع 
احلميدة  األخ��الق  في  الطيبة  احلياة  أسس  وجل  عز  الله 
}َوِعَباُد  للناس واإلع��راض عن اجلاهلن:  الطيبة  باملعاملة 
َخاَطَبُهْم  َوِإَذا  َه��ْون��ًا  اأَلْرِض  َعَلى  ��ُش��وَن  مَيْ ي��َن  ��ذِ الَّ ْحَمِن  الرَّ

اِهُلوَن َقاُلوا َسالمًا{ )الفرقان:63(. اجْلَ
والتحلي  السيئن  السيئة مع  التحلي باألخالق  وليس في 
بأخالق طيبة مع الطيبن ومهما حاول اإلنسان أن يصنع، 
لنفسه تصرفا جديدا للتصرف بحكمة فلن يستطيع ذلك 
من  لسانه  وص��ون  األذى  على  والصبر  باحللم  حتلى  إذا  إال 
إذا  ألننا  والكبرياء؛  الغرور  من  وحركاته  الفاحش  الكالم 
الصالة والسالم فسنجد  متعنا في قدوتنا وحبيبنا عليه 
أنه كان ناجحا في حياته بكل مجاالتها ألخالقه احلميدة، 
ونصير  منه  نتعلم  حتى  حسنة  أس��وة  لنا  الله  جعله  وق��د 
أكبر  األخ���الق  م��ن  ال��ت��ج��رد  ف��إن  وب��ال��ت��ال��ي  مثله،  ناجحن 
مؤشر أيضا للعودة إلى احلالة الطبيعة والهمجية الرعناء، 
في  التقدم  ب��أن  بعضنا  يقنعوا  أن  ح��اول��وا  ومهما  إنهم  في 
يقنعوا  فلن  والغرائز  الشهوات  في  والتيه  واملجون  اإلحلاد 
والتدبر؛  بالتفكير  قليال  ولو  دماغه  ينشغل  ال  ساذجا  إال 

فاحلمدلله على نعمة اإلسالم وكفى بها نعمة.
أسماء البكاري- السعودية

تقدم أم عودة 
إلى الطبيعة؟!

إن املتصفح ملا ينشر على صفحات 
مهاترات  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ص��ح��ف 
النواب حول  ومشادات بني بعض 
موضوع ما، ال يستطيع أن يطمئن 
والعباد،  ال���ب���الد  م��ص��ل��ح��ة  ع��ل��ى 
تكون توجها  أن  تعدو  فاملسألة ال 
تفسير  أو  األخ��ط��اء،  تصيد  نحو 
تفسيرا  ال��ن��ظ��ر  ووج��ه��ات  اآلراء 
تبدو  ح��ي��ث  م��غ��رض��ا؛  أو  ض��ي��ق��ا 
متام  واضحة  والضغائن  األحقاد 
ثنايا  وفي  السطور،  بني  الوضوح 

األلفاظ والعبارات.
يجمعها  ال  م��ت��ص��ارع��ة  ت���ي���ارات 
الهدف النبيل، وال النية الصافية، 
أسباب  ي��ع��ل��ق  أن  ي��ب��غ��ي  ف��ال��ك��ل 
ليخرج  غ���ي���ره؛  ع��ل��ى  امل��ش��ك��الت 
يدعي خدمة  والكل  بريئا،  نظيفا 
ومصلحة  وامل���واط���ن���ني،  ال���وط���ن 
اآلراء  تتقاذفها  كرة  غدت  الوطن 

واألهواء.
ال���ت���ي ضاعت  ال��ق��ض��اي��ا  وأب������رز 
وتضيع بني تشعب اآلراء وتصارع 
والتعليم،  التربية  قضية  األه��واء، 
وال شك في أن هذه القضية هي 
من أخطر القضايا دائما في عالم 
احلضارات، ولكن - مع األسف - 
فإن هذه القضية أصبحت حديث 
من يعلم ومن ال يعلم، وحتولت إلى 
اتهامات ليست مبنية على اليقني، 
جوانب،  وتنسى  جانبا  تطرح  بل 
بل إن لهجة التهجم، هي الغالبة، 
ونقطة االلتقاء تكاد تكون معدومة، 
بل هي مستحيلة، وتبقى مصلحة 
الوطن تائهة واملواطن ضائعا بني 
امل��ت��ص��ارع��ة، في  واأله����واء  اآلراء 

إلى اإلفادة  وقت نحن فيه أح��وج 
نضيع  أال  وأج�����در  ال���وق���ت،  م���ن 
دهاليز  بني  واإلمكانات  الطاقات 
األهواء... فتارة نسمع االنتقادات 
من السيدة سعاد الرفاعي لننتظر 
غدا رد جمعية املعلمني، ثم نفاجأ 
وزيرة  للسيدة  استجواب  بإعداد 
كالما  ذل��ك  بعد  لنسمع  التربية، 
وم��ه��ات��رات وات��ه��ام��ات ي��ن��دى لها 
ج��ب��ني ال��ك��وي��ت ال��ن��اص��ع ع��ل��ى مر 
الزمن، ثم حتقيقا عن عدد أجزاء 
يحفظها  ال��ت��ي  ال���ك���رمي  ال���ق���رآن 
املختلفة،  م��راح��ل��ه  ف��ي  ال��ط��ال��ب 
الهدف،  يحقق  منها  اإلكثار  وكأن 

ويرّغب الطالب باملادة.
وعلى كل حال فقضية التربية في 
واد وما يثار حولها في واد آخر، 
والقضية حتتاج إلى إعادة نظر من 
العميقة،  أناس لهم جتربتهم  قبل 
التربوي،  امل���ج���ال  ف���ي  ال��واس��ع��ة 
ال��ك��وي��ت، وأن  ف��ي  ول��ي��س��وا قليال 
ن��ص��ب أع��ي��ن��ه��م مصلحة  ي��ض��ع��وا 
مواصفات  م��ع  يتفق  مب��ا  اجل��ي��ل 
املرحلة املقبلة، بكل رؤية وتفاهم، 
املنشود،  احل������ق  م����ائ����دة  ع���ل���ى 
واس��ت��ب��ع��اد ك��ل ال��ع��ن��اص��ر ال��ت��ي ال 
التجربة  في  لها  تاريخ  وال  خبرة 
النظر  دون  والتعليمية،  التربوية 
التيارات  إل��ى  وال  انتماءاتهم  إل��ى 
فالتربية  درب���ه���ا،  ي��س��ل��ك��ون  ال��ت��ي 
مدروس  واع  رأي  كل  إلى  بحاجة 
واألغراض،  األه���واء  ع��ن  متجرد 
حل  كما  بنا  سيحل  فالفناء  وإال 

بدولة بيزنطة.

عبدالله احلارث

هكذا تنهار املجتمعات.. وتندثر االأمم
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خلق الله تبارك وتعالى آدم من غير أم وال أب، وخلق حواء من 
ضلع آدم، وخلق عيسى عليه السالم من أم بال أب.. وعندما 
نذرت أم مرمي أن الله عز وجل إذا رزقها ولداً ستضعه خادماً 
لبيت املقدس، وملا ولدت مرمي تلك املرأة العابدة الزاهدة التقية 
وتعالى  تبارك  الله  اصطفاها  كرمية  أس��رة  من  املصونة  العفيفة 

وجعلها من أفضل نساء العاملني.
لها:  قائال  السالم  عليه  جبريل  إليها  وتعالى  تبارك  الله  أرس��ل  وقد 
}إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالماً زكياً، قالت أنا يكون لي غالم 
بغياً، قال كذلك قال ربك هو علي هني  ولم أك  ولم ميسسني بشر 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً، فحملته فانتبذت به 

مكاناً قصيا{ )مرمي: 18- 22(.
الله زكريا عليه  الله عز وجل، وقد كفلها نبي  وهذا يبني جليل قدرة 
يعلمهم  أكمل 33 سنة من عمره  فبدأ  وابنها عيسى عندما  السالم، 
ويأمرهم وأخبرهم أنه نبي إليهم، ولكنهم ضايقوه وآذوه، وأرسل أحد 
طالبه ويدعى يهوذا اإلسخريوطي إلى املجرمني ليقتلوا عيسى عليه 
السالم ويحصل هو على املكافأة، فألقى الله تبارك وتعالى الشبه 
على يهوذا فاعتقدوا أنه عيسى وهو يقول لهم إنه ليس عيسى كما 
قال تعالى: }وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم{ وقال سبحانه: 
}بل رفعه الله إليه{، فرفع الله إليه عيسى عليه السالم لينزل 
إلى  ثم يذهب ماشياً  إلى دمشق،  السماء  الزمان من  آخر  في 
بيت املقدس ويسير على دين اإلسالم ومهمته أن يقتل املسيح 
الدجال ويكسر الصليب ويقتل اخلنزير، ويساوي بني القبور 
واألضرحة بعد أن تصبح أماكن يعبد فيها غير الله تبارك 
ابن  أو  إلها  أنه ليس  العدل واحملبة، وبني  وتعالى، وينشر 
الله، بل هو عبدالله تبارك وتعالى: }َوِإْذ َقاَل اللَُّه يَا ِعيَسى 
ي ِإلََهنْيِ ِمْن ُدوِن  ابَْن َمْرمَيَ أَأَنَت ُقلَْت ِللنَّاِس اتَِّخُذوِني َوأُمِّ
ِلي  لَيَْس  َما  أَُق��وَل  أَْن  ِلي  يَُكوُن  َما  ُسبَْحانََك  َقاَل  اللَِّه 
ِبَحقٍّ ِإْن ُكنُت ُقلْتُُه َفَقْد َعِلْمتَُه تَْعلَُم َما ِفي نَْفِسي َوال 
ُم الُْغيُوِب، َما ُقلُْت  أَْعلَُم َما ِفي نَْفِسَك ِإنََّك أَنَْت َعالَّ
لَُهْم ِإالَّ َما أََمْرتَِني ِبِه أَْن اْعبُُدوا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم 
يْتَِني  ا تََوفَّ َوُكنُت َعلَيِْهْم َشِهيداً َما ُدْمُت ِفيِهْم َفلَمَّ
ِقيَب َعلَيِْهْم َوأَنَْت َعلَى ُكلِّ َشْيٍء  ُكنَت أَنَْت الرَّ

َشِهيٌد{ )املائدة: 116 - 117(.

فنحن نؤمن بعيسى نبيا ورسوال، ومن أولي العزم من الرسل، ونحبه 
ونطيع أمره. ولكن هؤالء القوم زعموا أن أباه يوسف النجار ابن خالة 
مرمي وزعموا أنه ابن الله- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ليس له 
والهوت  ناسوت  به  هو  أو  ثالثة  ثالث  أنه  وزعموا  ول��د-  وال  صاحبة 
وطبيعتني وغيرها من االدعاءات، وهم يحتفلون بوالدة عيسى ابن الله 
َمَواُت  ْحَمُن َولَداً لََقْد ِجئْتُْم َشيْئاً ِإّداً تََكاُد السَّ قال تعالى: }َوَقالُوا اتََّخَذ الرَّ
ْحَمِن َولَداً{ َباُل َهّداً أَْن َدَعْوا ِللرَّ ْرَن ِمنُْه َوتَنَشقُّ األَْرُض َوتَِخرُّ اْلِ يَتََفطَّ

)مرمي: 88-90(، فال يجوز التهنئة على أمر باطل وادعاء كاذب.
- اتخذوا الصور واألصنام آلهة وعبدوها من دون الله، ونرى كل عام 
في مثل هذا الوقت البابا يقوم بإسدال الستارة والسجود والركوع لغير 

الله بل لهذه األصنام واألوثان.
- وقد قال بابا الفاتيكان من مقره إن الناس اتخذوا هذه املناسبة للتجارة 
والكسب، وكالمه صحيح، فانظروا إلى المعيات التعاونية واألسواق 
وبيع  واحللويات  )الكيك(  ومحالت  والشموع  امليالد  شجرة  وع��روض 
واألندية  السيارات  على  الصليب  عالمات  التهنئة  وبطاقات  الصلبان 

الرياضية واملالبس والوشم وغيرها من عبارات وموسيقى وأغان.
وإعالنات  األحمر،  )النويل(  ثوب  تلبس  وهي  الفنادق  إلى  انظروا   -
املشبوهة  واحلفالت  اخلمور  ودعايات  املختلفة  ال��دول  عبر  الفنادق 

والصخب والفساد بكل معانيه واملتعة احلرام.
- لقد عطلوا الطلبة في املدارس األجنبية والامعات في دولنا من 
وغيروا  دول��ن��ا،  في  النصرانية  املطاعم  وفتحوا  املناسبة،  ه��ذه  أج��ل 

أسماءها وال يوظفون إال من هو من طائفتهم.
حلقت  التي  الفضائح  بعد  واقعها  من  الكنائس  لتعدل  األوان  آن   -
القسيسات  وحمل  الرهبان  قبل  من  األطفال  على  االعتداء  من  بها 
والشذوذ واإلجهاض وإقامة احلفالت بالكنائس، وعندما منعوا التعدد 

والطالق حدثت الرائم السام.
- ونحن نستنكر ما حدث من تفجير لكنيسة في نيجيريا، ولكن 

التي  اإلسالمية  األكثرية  بسبب غضب  إال  ذل��ك  ح��دث  ما 
النصراني  احلاكم  قبل  من  جماعية  إلب��ادة  تعرضت 

العذاب  سوء  املسلمني  ساموا  الذين  وجالوزته 
في  ذل���ك،  البابا  يستنكر  ول��م  وم���ازال���وا، 

العربية  ال��دول  ال��ذي فتحت  الوقت 
مؤمترات للحوار بني األديان.

معاني أعياد الميالد.. 
وعليها قامت للتهنئة

د. بســـام الشـطـي


