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الكويتي  الشعب  يقول  أن  قبل  أسبوعن  من  أقــل  بقي 
كلمته ويختار مرشحيه النتخابات مجلس األمة، وتعد 
هذه االنتخابات مفصلية في تاريخ احلياة النيابية في 
الكويت وتأتي بعد فضائح مدوية لنواب املجلس املنحل 
وللحكومة السابقة، لم حتدث من قبل، وأهمها الرشاوى  
أعضاء  ثلث  عــن  يقل  ال  مــا  حسابات  فــي  أودعـــت  التي 
املــجــلــس، واإلحـــــاالت اجلــمــاعــيــة إلـــى الــنــيــابــة العامة، 

هيمن  الــذي  والفئوي  الطائفي  والصراع 
عــلــى املــجــلــس الــســابــق، وتــعــطــل خطط 

التنمية إلى ما يقارب الصفر في املئة.
لقد انزاح حمل كبير عن كاهل املواطنن 
انتخابات  إلـــى  والـــدعـــوة  املــجــلــس  بــحــل 
وبنوا  الصعداء،  الناس  وتنفس  جديدة، 
فاتهم  مــا  يعوضوا  بــأن  العريضة  اآلمـــال 
آمالهم  يحقق  نظيف  مبجلس  يأتوا  وأن 
ــعــاتــهــم، لــكــن خــفــافــيــش الــظــالم  وتــطــل
آماله،  الشعب  يحقق  أن  أبــوا  واملفسدين 
على  الطائلة  األمـــوال  يغدقون  فــراحــوا 

الناس ليشتروا والءاتهم وليغيروا قناعاتهم، ولم يكتفوا 
بذلك بل زرعوا بعض رموز الفساد ضمن املرشحن لكي 
من  خصومهم  ويسقطوا  الناخبن  أصـــوات  يــكــســبــوا   

املرشحن املخلصن.
إن الـــواجـــب عــلــى كـــل مــخــلــص لــديــنــه، حــريــص على 

يتولوا  بأن  للمفسدين  املجال  يترك  أال  بلده  مصلحة 
وذلك  ودنياهم،  دينهم  عليهم  ويفسدوا  املسلمن  أمور 
بأن يسعوا إلى إيصال الصاحلن إلى املجلس وإلى فضح 

املفسدين والتضييق عليهم وتنفير الناس منهم.
كما يجب على الصاحلن أن يتعاونوا على البر والتقوى، 
ويجب عليهم أن يوحدوا كلمتهم في مواجهة املفسدين 
بأن  يتذرعوا  وأال  املنحرفة  العقائد  أصحاب  ومواجهة 
األمور قد أفلتت من أيديهم، أو أن الفساد 
ترعاه أطراف متنفذة وال ميكن التصدي 
لــه أو إيــقــافــه، يــقــول  الــلــه تــعــالــى: }إنا 
واألرض  الــســمــوات  على  األمــانــة  عرضنا 
أن يحملنها وأشفقن منها  واجلبال فأبن 
وحملها اإلنسان، إنه كان ظلوما جهوال{، 
األمانة  ضيعت  »إذا   :[ الــرســول  ويقول 
فانتظر الساعة«، قالوا: »وما إضاعتها؟«، 
أهله  غــيــر  إلــــى  األمـــــر  وّســـــد  »إذا  قـــــال: 
الله  رسول  ضرب  وقد  الساعة«،  فانتظر 
على  استهموا  الذين  للقوم  مثاًل  لنا   [
فأراد  أسفلها،  وبعضهم  أعــالهــا  بعضهم  فصار  سفينة 
من هم باألسفل أن يخرقوا خرقا في السفينة حتى ال 
ميروا على من هم باألعلى، ثم قال: »فإن تركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا 

جميعا«.

خ���ف���اف���ي���ش ال����ظ����ام 
وامل�����ف�����س�����دي�����ن أب�������وا 
ال���ش���ع���ب  ي���ح���ق���ق  أن 
آم����������ال����������ه، ف�������راح�������وا 
ي����غ����دق����ون األم���������وال 
الناس  على  الطائلة 
ل���ي���ش���ت���روا والءات����ه����م 
قناعاته��م وليغي�روا 
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يأخذها  التي  ال��زي��ادة  عن  سؤالي  يقول:   >
ب��ع��ض أص���ح���اب احمل����ات ف���ي ح��ال��ة الشراء 
بيتًا  استأجر  أن  أري��د  أنا  االئتمان،  ببطاقة 
وإذا  أل��ف��ًا،  ع��ش��ر  ثمانية  )ك����اش(  دف��ع��ت  إذا 
أنا  يقول:  النسبة،  يأخذون  بالبطاقة  دفعت 

خارج اململكة؟
أوالً:  النسبة في مقابل، مقابل ماذا؟  > يأخذون 
بالنسبة ملسألة هذه الزيادة في مقابل شراء سيارة، 
وأجرة بيت، هذا يجوز أن يباع به نسيئة متفاضل 

ال شك، ال إشكال، لكن ال بد أن يسأل عن هذه الزيادة، 
النسبة بسبب م��اذا؛ ألنها هي أوالً: ال مدخل لها  هذه 
في الربا؛ ألنك تستأجر إن دفعت )كاش( ثمانية عشر 
ألفاً، وإذا أخرت تسعة عشر ما املانع؟ ولو صارت مؤجلة 
سبب  عن  يُسأل  لكن  املانع؟  ما  ألفاً  وعشرين  بخمسة 
هذه الزيادة، هل ألن الثمانية عشر مقبوضة هي املقابلة 
للتسعة عشر غير مقبوضة؟ هذا شيء، وإذا كانت أجرة 
إشكال  الدفع هذا ال  لتعجيل  تبعاً  وتنقص  تزيد  احملل 

فيه نهائياً.

–اإلنترنت  االت���ص���ال  ووس���ائ���ل  اجل����وال   >
وأصبحت  الطلب،  عن  أشغلتنا  والقنوات- 
كيف  معها؟  نعمل  ف��م��اذا  ال��ض��روري��ات؛  م��ن 
يكون عندي توازن في علم الشرع والواقع؟

> املقرر عند أهل العلم أن العلم الذي جاء احلث 
للخشية،  امل���ورث  وال��س��ن��ة  ال��ك��ت��اب  علم  ه��و  عليه 
���ا يَْخَشى ال��لَّ��َه ِم��ْن ِع��َب��اِدِه الْ��ُع��لَ��َم��اءُ{ )فاطر:  َ }ِإنَّ
28(، فاملورث للخشية هو العلم الذي جاء طلبه في 

النصوص، وإذا شغلتك هذه القنوات عن العلم الذي 
أنت بصدده فاتركها، وإذا أعانتك هذه اآلالت على 
حتصيل العلم الشرعي فاستفد منها، املسجل يفيدك 
نفسك في  إذا حصرت  يفيد  قد  اإلنترنت  ويعينك، 
أمكنك  ف���إذا  العلمية،  ال����دروس  تبث  ال��ت��ي  امل��واق��ع 
االستفادة منها فيما أنت بصدده من حتصيل العلم 
العلم  في  مقصراً  نفسك  رأي��ت  وإذا  منها،  فاستفد 

بسببها فاتركها.

< يقول: يكثر عندنا تربية القطط في البيوت، 
فما حكم إطعامها من حلوم امليتة؟

> تربية القطط معروف أن لها وعليها، تنجس األماكن 
وه���ي م��ن ال��ط��واف��ن ي��ح��س��ن إل��ي��ه��ا ب��ا ش���ك، وتأكل 

احلشرات املؤذية فلها وعليها، يبقى أن األصل في مثل 
فيها  يدفع  تشترى، ال  وال  تباع  لكنها ال  اجل��واز،  ه��ذا 
األم��وال، وقد نهي عن ثمن السنور، وأما إطعامها من 
امليتة فا مانع منه؛ ألنها تأكل ما ال يجوز أكله من غير 

نكير، تأكل الفئران، وهو في حكم امليتة.

< ما القول في أج��ر مئة أل��ف ص��اة؟ هل هي كل 
حدود احلرم أم هو خاص باملسجد فقط؟

> بل في جميع احلرم، وهذا قول جمهور أهل العلم، 

لكن الصاة في املسجد لها مزايا أيضاً، كثرة اجلماعة 
باغي  عليها  ي��ح��رص  اجلنائز  على  وال��ص��اة  وال��ق��دم 

اخلير.

الزيادة حال الشراء ببطاقة االئتمان

التعارض بين طلب العلم ومتابعة الواقع

حكم إطعام القطط من الميتة

جميع الحرم داخل في الفضل

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 

الدكتور 
عبدالكريم

 ابن عبداهلل 
الخضير

فتاوى 
الفرقان
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هل الضمان محرم
< هل الضمان محرم، علمًا بأنه يشمل 
ال���ص���ي���ان���ة أم�����ا ال��ت��ك��ال��ي��ف ف���ه���ي على 

املشتري؟
له  ثمن  يؤخذ في مقابله  ال��ذي  الضمان   <
وقع في السلعة، يعني إذا كان اجلوال مثًا 
ومئتن،  بألف  وبضمان  بألف،  ضمان  دون 
مجهولة،  صناعة  مقابل  في  املئتان  فهاتان 

وإصاح مجهول، فيمنع من هذه احليثية، 
أبيعك  أن���ا  ق���ال ص��اح��ب احمل����ل:  إذا  أم���ا 
اجلوال بألف سواًء أتيتنا به لنصلحه لك، 
الثمن، وال  لها وقع في  تأتنا، وليس  لم  أم 
أجل إصاحه فا  قيمة محددة من  اتخذ 
بأس؛ ألن اإلصاح حينئٍذ يكون تبرعاً من 

البائع.

ثم  م��ا،  لعمل  أجيرًا  استأجرت  إذا   >
إعطاؤه  يلزمني  فهل  عمله،  يتم  لم 
ال��ذي عمل فيه؟ وهل  أج��رة اجل��زء 
إلمتام  تركه  ك��ان  إذا  ه��ذا  في  يفرق 

العمل بسببي أو بسببه؟
األجرة  تعطيه  أن  يلزمك  بسببك  ك��ان  إذا   <

من  يستحق  ال  فإنه  بسببه  ك��ان  وإذا  كاملة، 
األجرة شيئاً إال إذا اتفق على ذلك، جزئ العمل 

إذا أردت إبراء ذمتك، تقول: أنا ال أريد أن 
آكل من حقه شيئاً فهذا هو الورع؛ 

ألن اإلجارة عقد الزم، ال 
يجوز إلغاؤه من 

طرف واحد.

اإلجارة عقد الزم

أثر األدب أمام 
األستاذ

< ام����رأة ن���ذرت أن ت��ص��وم ل��ل��ه ك��ل يوم 
لها  ال���ل���ه  س���ه���ل  إذا  واث����ن����ن  خ��م��ي��س 
م��ا ت��ري��د، ث��م س��ه��ل ل��ه��ا، ف��ه��ي اآلن ال 
البيت،  شغل  بسبب  ال��ص��وم  تستطيع 

وأطفالها صغار، فماذا تعمل؟
> على كل حال يجب عليها أن تفي بالنذر 

< ما حكم قول املسلم أثناء الكام: »ال 
قدر الله« أو قول: »الله ال يقوله«؟

الله« ه��ذا دع��اء أال يقدر هذا  ق��در  > »ال 
يقدر وال  أال  املتكلم  املكروه، دعاء من قبل 

إال إذا عجزت، إذا عجزت عن الوفاء بالنذر 
فإنها تكفر كفارة مين وهي التي في قول 
ِفي  ِباللَّْغِو  اللَُّه  يَُؤاِخُذُكُم  اَل   { تعالى:  الله 
ْدُتُ اأْلمَْيَاَن  اِنُكْم َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم ِبَا َعقَّ أمَْيَ
أَْوَسِط  ِمْن  َمَساِكَن  َعَشَرِة  ِإْطَعاُم  اَرتُُه  َفَكفَّ
ِريُر  حَتْ أَْو  ِكْسَوتُُهْم  أَْو  أَْهِليُكْم  تُْطِعُموَن  َما 

َرَقَبٍة َفَمْن لَْم يَِجْد َفِصَياُم ثََاثَِة أَيَّاٍم{.

يكتب ه���ذا امل���ك���روه، وه���ذا ف��ي ن��ظ��ري ال 
يقول:  بعضهم  ال��ل��ه،  ش��اء  إن  فيه  إش��ك��ال 
منكراً فا  إذا كان كاماً  و»الله ال يقوله«، 

شك أن الله ال يقوله.

من عجز عن الوفاء

حكم قول »اهلل ال يقوله«

< هل من آداب طالب العلم االتكاء في 
الرجلن وغير هذا، وما  الدرس، ومد 
أثر التأدب لطالب العلم في حتصيل 
يقول:  فيه؟  البركة  وحصول  العلم، 

وكذا مقاطعة الشيخ أثناء اإللقاء؟
> االتكاء أثناء الدرس إن قامت احلاجة 
إليه فاألصل فيه اجلواز، إن كانت احلاجة 
داعية إلى ذلك، ومثله مد الرجلن، بعض 
الناس إذا أطال كف الرجلن تؤملانه، وال 
يستطيع املشي عليهما إال بشقة، فمثل 
هذا إذا دعته احلاجة إلى ذلك فا بأس، 
وإال فاألصل أن مد الرجلن بن الناس 

خاف األولى.

المبايعة باإلنترنت
باإلنترنت  امل��ب��اي��ع��ة  ي���ج���وز  ه���ل   >
قبل  املبلغ  حت��وي��ل  يتم  أن��ه  بحيث 

قبض السلعة؟
قبض  قبل  املبلغ  تسليم  يتصور  يعني   <
السلعة حتى في البيع العادي باملواجهة، 
باإليجاب  ي��ت��ف��ق��ان  ف��ه��م��ا  ل���ه  أث����ر  وال 
املشتري  فكون  وال��ق��ب��ول، 
يقبض السلعة قبل الثمن 
إشكال،  ال  ال��ع��ك��س  أو 
اآلالت،  بواسطة  والبيع 
اإلي������ج������اب وال����ق����ب����ول 
والهاتف  ب���االن���ت���رن���ت 
املكاتبة  م��ن  وغ��ي��ره��ا 

هذه أجازوها.
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المحليات

استنكر الداعية اإلسالمي الشيخ 
ال���دك���ت���ور ن���اظ���م امل���س���ب���اح ق���رار 
احلكومة بشطب عدد من مرشحي 
ال����ذي����ن حكمت  األم������ة  م��ج��ل��س 
وإلغاء  بإعادتهم  اإلدارية  احملكمة 
بشطبهم،  الداخلية  وزارة  ق���رار 
احلكومة  ت��ص��رف  ه��ل  متسائاًل: 

في  يصب  إيجابياً  كان  بالشطب  وقرارها 
مصلحتها ويقوي مصداقيتها وثقة الشعب 
فيها وفي قراراتها ونهجها اجلديد؟ مؤكداً 
أصدرت  حينما  أخطأت  قد  احلكومة  أن 
ُرغ��م ما تضمه من  ق��رارات غير مدروسة 
كوادر ومستشارين قانونيني وكان األولى بها 
التأني ودراسة األمر وأبعاده قبل اتخاذ مثل 
هذه القرارات التي تضعف ثقة الشعب في 

السلطة التنفيذية.
الداخلية  ووزارة  احلكومة  أن  إلى  وأش��ار   
ال��ل��وم والنقد  ك��ان��ت ف��ي غ��ن��ًى ع��ن كلمات 
الالذع الذي ُوِجه لها بسبب القرار املذكور، 
الكويت  بها  التي متر  األوض���اع  أن  م��ؤك��داً 
ما  بقدر  متخبطاً  حكومياً  أداًء  تتحمل  ال 
حتتاج إلى احلكمة وتطبيق القانون واتخاذ 
ال  ح��ت��ى  والصحيحة  امل��ن��اس��ب��ة  ال���ق���رارات 
تتفاقم األزمات وتزيد الفجوة بني احلكومة 

والشعب في هذه الظروف.
الكويتي  ال��ق��ض��اء  ع��ل��ى  وأث��ن��ى   
العادل، الفتاً إلى أننا مع الشطب 
القانوني ألي مرشح، أما الشطب 
غ��ي��ر ال��ق��ان��ون��ي وغ��ي��ر امل���دروس 
ال����ذي ي��ش��ع��ل ال��ف��ن وي���زي���د من 
حالة االحتقان السياسي املوجود 
مبادئ  ترفضه  وتعسفاً  ظلماً  فيعد  أص��اًل 
ونحن ضده  والدستور  اإلسالمية  الشريعة 

شكاًل وموضوعاً.
احلكومة سعت  أن  املسباح  الدكتور  وب��نينّ   
الشخصيات  ب��ع��ض  »ص���ن���ع«  إل���ى  س��اب��ق��اً 
بعد  حت��ول��ت  وال��ت��ي  لها  امل��وال��ي��ة  البرملانية 
بعد  للحكومة  سياسيني  خصوم  إل��ى  ذل��ك 
وتقويتهم  ب��دع��م��ه��م  احل��ك��وم��ة  ق��ام��ت  أن 
وهذا  الح��ق��اً،  عليهم  انقلبت  ث��م  سياسياً، 
النهج  تتبع  تكن  لم  احلكومة  أن  على  ي��دل 
امل��ؤس��س��ي واخل���ط���ط اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة في 
بطرق  ذل��ك  واستبدلت  واإلص���الح  التنمية 
حتى  السياسي  ال��والء  بشراء  سديدة  غير 
انتهى »شهر العسل« بينها وبني املوالني لها 
وكان األجدى بها أن تعمل وفق رؤية منهجية 
وبرامج مؤسسية تخدم بها الكويت وتكسب 

الكويتيني.

مستنكرًا قرار الشطب الذي ألغته »اإلدارية« بعد يومني

د.المسباح: تخبط الحكومة وقراراتها غير 
المدروسة زادا الفجوة بينها وبين الشعب

األمير أصدر توجيهاته بتقديم مساعدات     دوائية عاجلة إلى 400 طفل في غزة 
أع���ل���ن���ت ج��م��ع��ي��ة ال����ه����ال األح���م���ر 
من  كويتية  ط��ائ��رة  إق���اع  ال��ك��وي��ت��ي 
اجلوية  امل���ب���ارك  ع��ب��دال��ل��ه  ق���اع���دة 
م��ح��م��ل��ة ب�����األدوي�����ة وال����ت����م����ور إل���ى 
األش���ق���اء ف��ي ق��ط��اع غ���زة ب��ن��اء على 
الشيخ  ال��ب��اد  أم��ي��ر  سمو  توجيهات 

صباح األحمد. 

جمعية  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  وق���ال 
ال��ك��وي��ت��ي برجس  ال���ه���ال األح���م���ر 
البرجس: إن سمو أمير الباد أصدر 
توجيهاته بتقدمي مساعدات دوائية 
عاجلة إلى 400 طفل في قطاع غزة 
أن  إل��ى  مشيرًا  كلويا،  فشا  يعانون 
اجلمعية تولت اإلشراف على إيصال 

هذه املساعدات. 
سيتم  األدوي������ة  ش��ح��ن��ة  أن  وأوض������ح 
تسليمها إلى جلنة حقوق اإلنسان في 
األحمر  الهال  خال  من  غزة  قطاع 
ف���ي ال���ق���ط���اع، م��ع��ت��ب��را امل���س���اع���دات 
قبل  م��ن  وال��ت��زام��ا  واج��ب��ا  الكويتية 
الفلسطيني،  الشعب  جت��اه  الكويت 

للتنمية  الكويتي  الصندوق  ع��ام  مدير  أك��د 
االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر أهمية 
لبنان  في  الصندوق  ينفذها  التي  املشاريع 
التحتية  البنية  وحتسني  باقتصاده  للنهوض 

األساسية به.
وقال البدر مبناسبة زيارته للبنان على رأس 
ال��ص��ن��دوق سيوقع عقدي  إن  رس��م��ي:  وف��د 
مشروعي ري نهر الليطاني وآبار للمياه في 
البقاع الغربي وراشيا بتكلفة تصل إلى نحو 

109 ماليني دوالر.
مت  الليطاني  نهر  ري  م��ش��روع  أن  وأض���اف 
الصندوق  م���ن  ق����رض  ع��ل��ى ش��ك��ل  مت��وي��ل��ه 
الكويتي بقيمة تصل إلى نحو 72 مليون دوالر 
مئة  بنحو  العربي  الصندوق  يسهم  في حني 
 80 الصندوقان  سيغطي  حيث  دوالر  مليون 
إلى  تصل  التي  املشروع  تكلفة  من  املئة  في 

330 مليون دوالر.
وذكر أن مشروع آبار املياه في البقاع الغربي 
وراشيا تصل تكلفته إلى نحو 37 مليون دوالر 
ال�����300 م��ل��ي��ون دوالر  وي��دخ��ل ض��م��ن منحة 
أن  وأك���د   .2006 ع��ام  الكويت  م��ن  املقدمة 
هذين املشروعني سيسهمان في توفير املياه 
لعدد كبير من القرى التي تعاني نقص املياه 
فضال عن دورهما في زيادة اإلنتاج الزراعي 

وايجاد فرص عمل.
وأكد أنه بحث واستعرض مشاريع الصندوق 
ال��ك��وي��ت��ي، ف��ض��اًل ع��ن زي���ارة م��ش��روع طريق 

)احلازمية- صوفر( الذي ميوله الصندوق.

صندوق التنمية يؤكد 
أهمية مشاريعه في لبنان 



9

ن - 2012/1/23م
الفرق���ان  664 - 29  صف�������ر   1433ه���� -  االثن���

إضافة إلى السباب والغيبة والبهتان

األوقاف: محرمات االنتخابات الرشوة وصورية نقل األصوات والقسم على االقتراع

األمير أصدر توجيهاته بتقديم مساعدات     دوائية عاجلة إلى 400 طفل في غزة 
املأساوية  األوض���اع  ظ��ل  ف��ي  والسيما 

التي يشهدها قطاع غزة. 
ولفت البرجس إلى أن هذه التوجيهات 
املتجذر  اخلير  حب  جتسد  السامية 
ال��ك��وي��ت ق���ي���ادة وش��ع��ب��ا، مؤكدا  ف���ي 
ب����ذل ك���ل اجل���ه���ود واالم����ك����ان����ات في 
الكويتية  امل��س��اع��دات  إي��ص��ال  سبيل 

إلى أهالي غزة وذلك في إطار حرص 
الكويت على دعم كل اجلهود الرامية 
إل�����ى ت��خ��ف��ي��ف امل���ع���ان���اة ع����ن أه���ال���ي 

القطاع. 
وقال: إن املساعدات الكويتية الطبية 
كانت واحدة من أهم املساعدات التي 
تلقاها قطاع غزة في الوقت املناسب، 

سباقة  دوم��ا  كانت  الكويت  أن  مؤكدا 
في دعم الشعب الفلسطيني. 

وأع���رب ع��ن خ��ال��ص ش��ك��ره وتقديره 
لسفارة الكويت في القاهرة ملا بذلته 
في سبيل تسهيل عمل اجلمعية من 
للشعب  ومعونات  مساعدات  تقدمي 

الفلسطيني في قطاع غزة.

أشاد وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 
عباس  محمد  اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف 
»بيتك«  الكويتي  التمويل  بيت  بجهود  النومس 
القضايا  دع��م  خ��الل  من  باملجتمع  واهتمامه 
وذلك  واملجتمع،  بالفرد  املتعلقة  الرئيسية، 
بالتعاون  نفذها  م��ش��روع��ات  ع��دة  خ��الل  م��ن 
ومن  االجتماعي،  دوره  ضمن  احلكومة،  م��ع 
بينها إنشاء مركز بيت التمويل الكويتي لعالج 
رعاية  مبنى  تأهيل  إع���ادة  وك��ذل��ك  اإلدم����ان، 
األحداث، مشيراً إلى أن هذا الدور جعل من 
»بيتك« منوذجاً يحتذى به على مستوى القطاع 

اخلاص.
ج���اء ذل���ك ف��ي احل��ف��ل ال����ذي ن��ظ��م��ه برنامج 
البناء البشري للتدريب والتطوير التابع لوزارة 
بيت  والشؤون اإلسالمية، في مركز  األوقاف 

الكويتي لعالج اإلدمان، ومبشاركة عدد  التمويل 
من املتخصصني وممثلي املؤسسات اإلصالحية، 
مبناسبة إطالق البرنامج الذي يهدف إلى تدريب 
مجموعة من املتطوعني على مهارات التواصل مع 

النزالء داخل املؤسسات االصالحية.
البشرية  امل�����وارد  إدارة  م��دي��ر  أك���د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
واخلدمات في »بيتك« محمد عبدالرحمن اجلالل 
أن  »لبيتك«،  املقدمة  التكرمي  درع  تسلمه  خالل 
املركز الذي أنشأه »بيتك« قبل أكثر من 7 أعوام 
بتكلفة بلغت 4.5 ماليني دينار بالتنسيق مع وزارة 
الصحة وافتتحه سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه أسهم 
في حتقيق نتائج ايجابية من خالل رعاية وعالج 
قيمة  جعله  مم��ا  امل��خ��درات،  آف��ة  على  املدمنني 
ونقلة  الكويتي،  املجتمع  لقدرات  مهمة  مضافة 

أساسية في دعم جهود املجتمع واحلكومة في 
مكافحة املخدرات وعالج املتعاطني في أجواء 
صحية مناسبة وفي مركز مؤهل على أفضل 
رعاية  مجال  في  العاملية  املستويات  وأرق��ى 

وعالج وتأهيل املدمنني على املخدرات.
وأضاف اجلالل: بعد هذه املساهمة الكبيرة 
واملهمة، وسع »بيتك« من دوره ومساهماته في 
واإلرشاد،  التوعية  بوسائل  املكافحة  مجال 
الوطني  للمشروع  وامل��س��ان��دة  ال��دع��م  ف��ك��ان 
ال��ذي حقق  امل��خ��درات »غ���راس«  للوقاية من 
جن��اح��ا كبيرا، وأس��ه��م ف��ي احل��د م��ن تفاقم 
األسرة،  توعية  مجال  في  والسيما  املشكلة 
براثن  ف��ي  ال��وق��وع  م��ن  األب��ن��اء  بطرق حماية 
امل��خ��درات وأف��ض��ل وأس���رع ال��وس��ائ��ل للعالج 

والقضاء على االدمان.

وزير الشؤون يشيد بجهود »بيتك« في دعم المجتمع

والشؤون  االوق��اف  وزارة  في  الفتوى  هيئة  دعت 
االس��الم��ي��ة ال��ي��وم امل��واط��ن��ني إل���ى امل��ش��ارك��ة في 
انتخابات مجلس األمة 2012 واالدالء بأصواتهم 

الختيار الكفء العدل حتقيقا للمصلحة العامة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أن املواطنني في 
الكويت أسرة واح��دة وإخ��وة متحابون على طول 
تاريخهم وبينهم من وشائج األلفة واملودة الكثير 
وعليهم احملافظة على هذه املودة وعدم التفريط 

فيها مبتعدين بذلك عن املصالح الشخصية.
انتخابات  ق���رب  مبناسبة  أن���ه  ال��ب��ي��ان  وأض����اف 
الرابع  التشريعي  للفصل  األم��ة  مجلس  أعضاء 
عشر فإن هيئة الفتوى ترى من واجبها أن تذكر 
لعضوية  والترشيح  االنتخاب  حق  له  من  جميع 

هذا املجلس باملبادىء االسالمية التي يجب عليه 
التزامها اثناء الفترة االتخابية.

ال��ن��اخ��ب��ون أصحاب  يختار  ب��أن  ال��ب��ي��ان  وط��ال��ب 
الكفاءة والعدالة القادرين على حتمل أعباء هذه 
متأثرين  غير  العامة  باملصالح  املهتمني  الوظيفة 
مبصاحلهم الشخصية والفئوية، وهذه أمانة في 
الله  أم��ام  املسؤولية  عن  يخرجون  وال  أعناقهم 

تعالى إال بالقيام بها على الوجه الصحيح.
وذكر أنه ال يجوز ألي من الناخبني أن ينقل اسمه 
من منطقته االنتخابية إلى منطقة انتخابية أخرى 
التزوير  من  نوع  ألنه  حقيقي،  غير  نقال صوريا 
وهو حرام شرعا وال يجوز ألي من املرشحني أن 
يغري أحدا من الناخبني ألجل انتخابه بأي منفعة 

مادية أو غير مادية؛ ألن ذلك رشوة محرمة، كما 
ال ينبغي للمرشح أن يأخذ على الناخب عهدا أو 

ميثاقا أو قسما أن يعطيه صوته.
والسخرية  ال��ت��ن��اب��ز  ي��ج��وز  أن���ه ال  ع��ل��ى  وش����دد 
والسباب والغيبة والبهتان في العملية االنتخابية 
سواء للمرشح أم للناخب، وعلى اجلميع االبتعاد 
اث��ارة الفن  عن الشائعات التي ال يراد منها اال 

والفرقة بني املجتمع.
املكانة  وأص��ح��اب  األم���ة  علماء  ال��ب��ي��ان  وط��ال��ب 
الناخبني  ينصحوا  بأن  فيها  املسموعة  والكلمة 
أحد  انتخاب  يطلبوا  أن  دون  االخ��ت��ي��ار  بحسن 
باسمه داعني الله تعالى أن يوفق اجلميع خلدمة 

اإلسالم والوطن واملواطنني.
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درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

) سورة القيامة (
باب: في قوله تعالى: }ال حترك به لسانك لتعجل به{. 

ِلَساَنَك  ِب��ِه  ْك  ����ِرّ َ َق��ْول��ه }اَل حتحُ ِف��ي  ��اٍس:  َع��َبّ اْب���ِن  َع��ْن   .2173
ًة، َكاَن  ْنِزيِل ِشَدّ َعاِلجحُ ِمْن الَتّ ] يحُ ِبيحُّ ِلَتْعَجَل ِبِه{ َقاَل: َكاَن الَنّ
َكاَن  َكَما  َما  هحُ كحُ َحِرّ أحُ َأَنا  اٍس:  َعَبّ اْبنحُ  ِلي  َفَقاَل  َشَفَتْيِه،  كحُ  َحِرّ يحُ
َكاَن  َكَما  َما  هحُ كحُ َحِرّ أحُ َأَنا  َسِعيٌد:  َفَقاَل  َما،  هحُ كحُ َحِرّ يحُ ِه]  الَلّ ولحُ  َرسحُ
َتَعاَلى: }اَل  هحُ  الَلّ َفَأْنَزَل  َشَفَتْيِه،  َك  َفَحَرّ َما  هحُ كحُ َحِرّ يحُ اٍس  َعَبّ اْبنحُ 
{، َقاَل:  ْرآَنهحُ ْك ِبِه ِلَساَنك ِلَتْعَجَل ِبِه ِإَنّ َعَلْيَنا َجْمَعهحُ َوقحُ ِرّ َ حتحُ
 ،} ْرآَنهحُ قحُ ِبْع  َفاَتّ َق��َرْأَن��اهحُ  }َف��ِإَذا  هحُ  َتْقَرؤحُ ��ّمَ،  ثحُ َص��ْدِرَك  ِفي  َجْمَعهحُ 
َفَكاَن  َق��اَل:   ، َت��ْق��َرَأهحُ  َأْن  َعَلْيَنا  ِإَنّ  ��َمّ  ثحُ َوَأْن��ِص��ْت،  َفاْسَتِمْع  َق��اَل: 
ِه] ِإَذا َأَتاهحُ ِجْبِريلحُ اْسَتَمَع، َفِإَذا اْنَطَلَق ِجْبِريلحُ َقَرَأهحُ  ولحُ الَلّ َرسحُ

. ] َكَما أْقَرَأهحُ ِبيحُّ الَنّ
 

ْك ِبِه ِلَسانََك  ِرّ َ الشرح:  سورة القيامة : باب في قوله تعالى: }َل تحُ
ِلتَْعَجَل ِبِه{ أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي رواه 

اإلمام مسلم رحمه الله في الصالة، باب الستماع والقراءة.
ق��ال: كان  ب��ه{،  لتعجل  به لسانك   في قوله عز وج��ل: }ل ت��رك 
املشقة في تصيل  املعاجلة: هي  التنزيل شدة،  يعالج من  النبي] 
ذلك  ويظهر  الوحي،  نزول  للنبي] حني  يحصل  كان  وهذا  الشيء، 
على وجهه وأثره على بدنه، كما قالت أم املؤمنني عائشة رضي الله 
عنه  فينفصل  البرد  الشديد  اليوم  في  عليه  ينزل  رأيته  ولقد  عنها: 
الوحي، وإّن جبينه ليتفّصد َعرقاً، يعني يسيل عرقا في اليوم الشديد 
البرد، وهذا يدل على الشدة وثقل الوحي عندما ينزل على النبي]، 

كما قال الله تعالى: }إنا سنحُلقي عليك قولً ثقياًل{ )املزمل(.
 وثقل الوحي من ثقل ما جاء به من القرآن العظيم والتنزيل احلكيم 
من عند الله امللك العظيم، وأيضا من هيبة املَلَك، فإن جبريل عليه 
السالم رسول بني الله تعالى وبني خامت النبيني]، فإذا جاءه من عند 

الله أخذته الهيبة والشدة بسبب ذلك.
 قوله: وكان النبي] يحرك شفتيه عند نزول الوحي، كان النبي] 
يحرك شفتيه ولسانه، يقرأ مع امللك، والسبب في تريك النبي] 
للسانه وشفتيه مع قراءة جبريل عليه السالم هو خشيته أن يذهب 
ْك به لَسانَك  ِرّ عليه، فينساه ول يحفظه، فقال الله تعالى له: }ل تحُ
علينا   : أي  وق��رآن��ه،  في ص��درك   : أي  علينا جمعه{  إّن  به  لتعَجَل 
قرأه جبريل  إذا  واملقصود  قرآناه،  فإذا  أمرناه  كما  يقرأه جبريل  أن 
فما  تعالى،  الله  إلى  الله  بأمر  يكون  ما  إلى  بإضافة  وه��ذا  بلسانه، 
يكون بأمر الله يصح أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فجبريل كان 
ينزل بأمر الله تبارك وتعالى وبكالمه ووحيه، ولذلك صحت اإلضافة 
فإذا َقرأناه، أي: إذا قرأه جبريل فاتّبع قرآنه، يعني: استمع لقراءته 
وأنصت، ثم اقرأه كما قرأه متبعاً له، وقد قال أيضا جل وعال في هذا 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)46()3(

حبُّ المصطفى] للقرآن والوحي
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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وحيه{  إليك  يحُقضى  أن  قبِل  من  بالقحُرآن  تَعجْل  }ول  أيضا: 
)طه: 114(، أي: اصبر حتى يفرغ جبريل منه.

 والستماع واإلنصات للقراءة صار أدباً من آداب املسلمني إذا 
تحُلي القرآن، كما قال الله تعالى: }وإذا قحُرئ القحُرآن فاْستَمعوا 
له وأَنصتحُوا لعلكم تحُرحمون{ )األعراف: 204(، أي: والستماع 
ليس مجرد السماع، بل هو اإلنصات واإلصغاء، وترك التحدث 
أو الشتغال مبا يصدحُّ عن الستماع، فاستمعوا بقلوبكم لكالم 
والعلم  والبصيرة  الكثير،  واخلير  الرحمة  لكم  لتحصل  الله، 

الغزير، واإلميان املتجدد، والهداية للصراط املستقيم.
 وهذا هو هدي النبي] الذي أمر به األمة، في الصالة وخارج 
الصالة، فقد قال] عن اإلمام في الصالة: »إمنا جعل اإلمام 
ليؤمت به، فإذا كّبر فكّبروا، وإذا قرأ فأنصتوا..« رواه النسائي 

وأصله في الصحيحني.
  وقد قال جمٌع من أهل العلم: إن الستماع لقراءة القرآن في 
قراءتها  الكتاب فيجب  أم  أما  الكتاب،  أم  فيما سوى  الصالة 
على اإلمام واملأموم، لقوله علية الصالة والسالم: »ل صالةَ ملن 
لم يَقرأ بفاتة الكتاب« متفق عليه، وأحاديث بألفاٍظ أخرى في 

هذا الباب، فاإلنصات والسكوت مطلوب عند قراءة القرآن.
كما  ذل��ك  بعد  تقرأه  أن  أي:  بيانه{،  علينا  إَنّ  }ث��م  وق��ول��ه:   
قلنا سببه:  كما  الستعجال  وه��ذا  السالم،  عليه  ق��رأه جبريل 
أن النبي] كان يخشى أن يتفلّت منه القرآن، فقال الله له ل 
تخف: }إن علينا جمعه{، أي: في صدرك فال يذهب عنك منه 
شيءٌ }وقرآنه{ أي: أن تقرأه كما قرأه جبريل }فإذا قرأناه{، 
أي إذا أمّت جبريل قراءته }فاتبع قرآنه{، أي: استمع قراءته 

حتى يرسخ في ذهنك، ثم تقرأه بعد ذلك.
 

ما  وتفسير  بيان  معناه:  أيضا  بَيانه{،  علينا  إّن  }ثم  وقوله: 
فيه من احل��الل واحل��رام واألح��ك��ام، وبيان ما أجمل لك في 
بالوحي  أصحابك  على  أشكل  أو  عليك،  أشكل  وم��ا  ال��ق��رآن 
السنة  وأعرض عن  بالقرآن وحده  أخذ  فمن  نة،  والسحُّ النبوي 

فقد خالف القرآن؟! 
ينزل  ك��ان  ف��ال��رس��ول]  ل��ه،  وش��ارح��ة  للكتاب  مبينة  نة  فالسحُّ
عليه تفسير الكتاب، كما قال تعالى: }وما يَنطْق عن الَهوى، 
التمسك  زع��م  فمن   ،)4-3 )النجم:  يحُوحى{  وح��ٌي  إل  هو  إْن 
النبوية،  السنة  إلى  والرجوع  العتصام  وترك  وحده،  بالقرآن 
إّن  }ث��م  يقول:  الكتاب  ألن  الكتاب  في  ج��اء  ملا  مخالف  فهو 
علينا بيانه{، وهذا البيان تارة يكون بالقرآن، وتارة يكون بلسان 
الرسول]، فالذي يترك بيان النبي] يكون قد ترك القرآن، 

كما أوضح الله سبحانه وتعالى.
البيان ع��ن وقت  تأخير  ه���ذا: ج���واز  م��ن  العلم  أه��ل  وأخ���ذ   
ويتأخر  اآلي��ة،  عليه  تنزل  فقد  احل��اج��ة،  إل��ى حني  اخلطاب 

بيانها وتفصيل العمل بها.
بن جبير  والقائل هو سعيد   - اب��ن عباس  لي  »فقال  قوله:   
الله] يحركهما،  ك��ان رس��ول  أن��ا أحركهما لك كما  ق��ال:   -
فحرك شفتيه فقال سعيد: أنا أحركهما، كما كان ابن عباس 
عباس  اب��ن  ك��ان  كما  أحركهما  أن��ا  سعيد:  ق��ول  يحركهما« 
يحركهما، هذا يسمى عند أهل احلديث: باحلديث املحُْسلَسل، 
يبتسم  أن  مثل  معينة  ويذكر صفة  ال��راوي  يرويه  ال��ذي  وهو 
التحديث  عند  بصره  يرفع  أن  أو  باحلديث  التحديث  عند 
باحلديث ويقول هكذا رأيت رسول الله] فعل فهذا يسميه 
أهل احلديث باحلديث املسلسل، وهو من الندرة في األحاديث 

وليس كثيراً.
 قال في البيقونية: 

َسلَْسٌل قحُْل ما َعلى َوصٍف أتَى 10- محُ
: أما والله أنَبأني الَفتى  مثلحُ

11-ك�ذاَك ق�ْد حَدثَن�يه قائم�اً
َما ثَِني تََبَسّ  أو بعَد أن حَدّ

 فمن أقسام احلديث )املسلسل( وهو اسم مفعول من )َسلسله( 
إذا ربطه في سلسلة، هذا في اللغة.  

ال��رواة، فنقلوه بصيغة   وفي الصطالح: هو الذي اتفق فيه 
معينة، أو حال معينة. 

، إما وصف األداء،  يعني أن الرواة اتفقوا فيه على وصٍف معنَيّ
أو وصف حال الراوي أو غير ذلك . 

، وقد  امل��ن  يكون في  وق��د   ، السند  يكون في  واملسلسل قد 
يكون فيهما معاً.

 وفائدة معرفة املسلسل هو: التنبيه على أن الراوي قد ضبط 
الرواية .

وأيضا مما يستفاد من هذا احلديث : 
للعلم، وحرصه وشوقه على تلقي الوحي من   حبحُّ النبي] 

الله عز وجل.
  وحرصه أيضا] على الزيادة منه، وأمر الله له بذلك في 
قوله: }وقل رّب زدني علماً{، فإن العلم خير عظيم، والزيادة 

منه مطلوبة، وكذا الجتهاد في تصيله.
 وفيها: سؤال الله تعالى الزدياد منه، والستعانة به سبحانه 

على تقيق ذلك.
 وفيها أيضا: األدب في تلقي العلم، وأن املتعلم ينبغي له أن 
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درا�شات �شرعية

يتأنى ويصبر حتى يفرغ املعلم واململي من كالمه املتصل، فإذا فرغ 
سأله، ول يقطع عليه كالمه ويبادره بالسؤال، فرمبا حرم من العلم 
باستعجاله. وكذلك يجب على َمن يحُستفتى - من أهل العلم وغيرهم 
- عدم الستعجال باجلواب، قبل معرفة سؤال السائل، ومقصوده.

  من أهوال القيامة
)ويل للمطففن(

 باب: في قوله تعالى: }يوم يقوم الناس لرب العاملن{.
اسحُ  النَّ ومحُ  َيقحُ }َي��ْوَم   [ ِبِيّ الَنّ َعْن  َمَر:  عحُ اْب��ِن  َعْن   .2174  
��ْم ِف��ي َرْش��ِح��ِه ِإَلى  هحُ ��ومحُ َأَح��دحُ ��َن{، َق���اَل: »َي��قحُ ِل���َرِبّ اْل��َع��امَلِ

َنْيِه«. ذحُ َأْنَصاِف أحُ
 الشرح:

سورة »ويل للمطففني«، أو سورة »املطففني« وهي سورة مكية، باب 
في قوله تعالى: }يوَم يقومحُ الناس لرب العاملني{، واحلديث أخرجه 
وإياكم  الله  القيامة وأهوالها، أعاننا  اإلمام مسلم في: كتاب صفة 

على أهوالها، واحلديث رواه البخاري أيضا.
 قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي] قال: }يوم يقوم الناس 
لرب العاملني{، أي: سيقومون بني يدي الله تعالى فيحاسبهم على 

القليل والكثير، فعليهم الستعداد لذلك.
هم في رشحه إلى أنصاف أذنيه« والرشح هو   قال: »يقومحُ أحدحُ
العرق، ويحتمل أن يكون ذلك عرق نفسه، ويحتمل أن يكون عرقه 
وعرق غيره، وسبب كثرة العرق يوم القيامة أمور، منها: دنو الشمس 
من رؤوس العباد، كما جاء في احلديث الصحيح عن املقداد رضي 
الله عنه مرفوعا: »إذا كان يوم القيامة، أحُدنيت الشمس من العباد 
حتى تكون قيد ميل أو ميلني، فتصهرهم الشمس، فيكونون في 
العرق كقدر أعمالهم، منهم َمن يعرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه 
إلى ركبتيه ، ومنهم من يأخذه إلى حقويه - يعني موضع اإلزار 

منه - ومنهم من يلجمه إجلاما« رواه أحمد، نسال الله العافية.
القيامة، وكثرة  يوم  الناس  ازدحام   وأيضا: فالعرق يكون بسبب 
واإلنس  األولني واآلخرين،  باجتماع  القيامة،  اخللق في ساحات 

واجلن. 
وأي��ض��ا: بسبب ش��دة األه���وال واخل���وف، ف��اإلن��س��ان ف��ي املوقف 
يعرق،  فيه فزع وخوف  يكون  وما  النفس،  الشديد على  الصعب 

فبسبب هول ذلك اليوم يكثر العرق . 
نسال الله السالمة ! وقول الرسول]: »يقوم أحدهم في رشحه 
العاملني،  ل��رب  واقفني  قائمني  يظلون  يعني  أذنيه«  أنصاف  إل��ى 
ويأخذ بعضهم الرشح إلى أنصاف أذنيه، وفي الرواية السابقة: 
أن بعضهم يلجمه العرق إجلاماً، وهذا ليس لكل الناس، بل كما 
ذكر النبي] بحسب العمل، ألن األحاديث يوّضح بعضها بعضاً.

وأيضا من املعاني في قوله تعالى: }يوَم يقوم الناسحُ لرب العاملني{، 

أي: يقومون من قبورهم بأمر رب العاملني، أن يقال لهم: قوموا فإذا 
هم قيام ينظرون، كما قال الله تبارك وتعالى: }ثم نحُفخ فيه أحُخرى 

فإذا هم قياٌم ينظرون{ )الزمر: 68(.
 وقال أهل التفسير: املراد قيامهم من قبورهم لربهم، لفصل القضاء 

بينهم يوم القيامة، واقفني ليقضي الله تعالى بينهم بحكمه وبعدله.
 وأيضا من املعاني: قيامهم مبا عليهم من حقوق العباد، بني يدي الله 
عز وجل،  فكٌل يؤدي احلق الذي عليه، إن أخذ من مال أحد، إن أخذ 
من عرضه، إن ضربه، إن سّبه بغير حق، كل هذا يؤدى ما عليه غير 

منقوص، في يوم كان مقداره خمسني ألف سنة.
 وقد جاء في احلديث: أن ذلك اليوم يخفف على العبد املؤمن، فقد 
روى أبوهريرة عن النبي] قال: »يوَم يقوم الناسحُ لرب العاملني مقداَر 
كتدّلي  املؤمنني،  على  ذلك  حُيّهون  سنٍة،  ألف  من خمسني  يوم  نصِف 

الشمس للغروب إلى أن تغرب ».
رواه ابن حبان )7333( وأبو يعلى )6025( وقال الهيثمي في املجمع 

)337/10(: رجاله رجال الصحيح، وهو حديث صحيح. 
يعني: يخفف هذا اليوم الشديد بهوله العظيم وكربه، على املؤمن 

حتى يكون كنحو ساعة فال يشعر بثقله.
وهذه األقوال ميكن أن تدخل كلها في تفسير قوله تعالى: }يوم 
لآلية،  تفسيراً  تكون  أن  العاملني{؛ ألنها تصلح  لرب  الناس  يقوم 
والنبي] ذكر هذا احلديث لبيان ما يكون من العرق يوم القيامة 

في املوقف.
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

القـــــدر )10(
أمراً  وإذا قضى  واألرض  السموات  تعالى: }بديع  الله  يقول 
ويقول سبحانه:   ،)117 )البقرة:  فيكون{  كن  له  يقول  فإمنا 
}ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإمنا 
يقول له كن فيكون{ )مرمي: 35(، ويقول عز وجل: }هو الذي 
فيكون{  كن  له  يقول  فإمنا  أمراً  قضى  فإذا  ومييت  يحيي 

)غافر:68(.
- إن قضاء الله عز وجل نوعان: قضاء كوني، وقضاء شرعي، 
إرادة  فهناك  وجل،  عز  الله  وإرادة  الله  مشيئة  في  قلنا  كما 
راد  ل  الذي  فهو  الكوني،  القضاء  أما  وإرادة شرعية،  كونية 
القيامة،  له ول مانع لوقوعه، ول يحاسب عليه اإلنسان يوم 
وإمنا يقع في الكون أو على اإلنسان اختبارا له، أو متحيصاً 
أو تكفيراً لذنوبه:مولده، مماته، املصائب العامة، الكوارث التي 
يسمونها )طبيعية(، وهي دون شك بقضاء الله حلكمة علمها 

من علمها وجهلها الغافلون.
قاطعني:

- وهل ذكر الله القضاء الشرعي في كتابه؟!
- نعم.. في قوله عز وجل: }وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه 
وبالوالدين إحسانا{ )اإلسراء:23(، فالله عز وجل أمر أمراً 
شرعياً يسع العبد اتباعه أو مخالفته، قضى أل نعبد إل إياه، 
ومن الناس من يشرك بالله، وقضى أن نحسن إلى والدينا، 
ومن الناس من يعق والديه، وقال عز وجل: }وما كان ملؤمن 
لهم اخليرة  يكون  أن  أمراً  الله ورسوله  إذا قضى  ول مؤمنة 
مبينا{  الله ورسوله فقد ضل ضاللً  من أمرهم ومن يعص 

)األحزاب: 36(.
وهناك  يتبعها،  من  هناك  ورسوله]  الشرعية  الله  وأوامر 
من يخالفها؛ فهذا من القضاء الشرعي وكلمة )قضاء( تمل 
هذا املعنى وذاك، وكذلك )اإلرادة( وهناك )إرادة كونية( واقعة 
إرادة شرعية  ل محالة، ول يستطيع أحد مخالفتها، وهناك 
يخالفها العصاة كقوله تعالى: }يريد الله ليبني لكم ويهديكم 

سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم{ )النساء: 
26(، وقوله سبحانه: }والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
يتبعون الشهوات أن متيلوا مياًل عظيما{ )النساء: 27(، وقوله 
عز وجل: }يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة 
األنعام إل ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله 
ليجعل  الله  يريد  }ما  وقوله:   ،)1 )املائدة:  يريد{  ما  يحكم 

عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم{ )املائدة: 6(.
فهذه إرادة شرعية، ويريد الله منا أن نتوب ليتوب علينا، ومنا 
من يتوب ومن الناس من ل يتوب، ويريد الله منا أل نصيد 
اإلرادة  هذه  يعصي  أن  شاء  من  ويستطيع  محرومون،  ونحن 
شرعي«،  »أمر  أو  شرعي«  »حكم  أي:  شرعية«  »إرادة  ألنها 
أما اإلرادة الكونية واألمر الكوني والقضاء الكوني؛ فال أحد 
يستطيع اخلروج عليه أو حتى تأخيره }إن الله يفعل ما يريد{ 

)احلج: 14(.
علق صاحبي على هذا اإلسهاب:

يتتبع جميع  أن  يجب  القضية  املرء هذه  يفهم  نعم.. حتى   -
التي  اآليات  فيتدبر  األمر؛  تتناول  التي  واألحاديث  اآليات 
تذكر )القضاء(، و)اإلرادة(، و)األمر( ويعلم أنه ل تناقض بني 
آيات الكتاب ول أحاديث النبي] الصحيحة؛ فيخرج بالفهم 
في  األمر  الله  »إذا قضى  الصحيح:  ففي  للقضاء،  الصحيح 
السماء ضربت املالئكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة 
على صفوان« )البخاري(، وفي صحيح مسلم: »ل تنذروا فإن 

النذر ل يغني من القدر شيئاً وإمنا يستخرج من البخيل«.
حتى  ول  لرده،  مجال  ل  الذي  الكوني  والقضاء  القدر  فهذا 
واألرض  السموات  خلق  قبل  الله  كتبه  الذي  هو  لتعطيله، 

بخمسمئة عام.
- وكيف يكون قد كتب وهو »جديد« بالنسبة للمالئكة؟

- نعم.. ذلك أن املالئكة ل تعلم الغيب، ول ما هو مكتوب في 
اللوح احملفوظ، حتى يظهره الله عز وجل لهم وينزل من تت 
العرش إلى السماء فتعرفه املالئكة، ثم ينزل إلى األرض حيث 

قدره الله عز وجل. )�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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الدعاة للناخبين:اختاروا الكفء األمين..
وابتعدوا عمن يخالف الشريعة

أجمع عدد من املشايخ والدعاة على ضرورة اختيار صاحب الكفاءة األمن الذي يراقب الله في جميع 
تصرفاته، محذرين من املخالفات الشرعية التي تزيد أيام االنتخابات من الغيبة والنميمة والشائعات 

والكذب والعصبية القبلية والطائفية وأخطرها الرشاوى بشراء الذمم.
وأكدوا أن التكالب على هذه الكراسي إمنا تكليف وليس تشريفًا، وأن املرء محاسب على ما قدمه أثناء 
توليه املنصب يوم القيامة، مطالبن بأن يكون املرشحون على قدر املسؤولية فيما يقدمون من قوانن 

تخدم البالد والعباد.

كتب: مبارك فهد الدوسري )�(

أكدوا أن شراء األصوات أمر خطير يجب محاربته

)�( صحفي وإعالمي كويتي

2012أمــــــــة
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المسباح: 
نحن في نعمة يحسدنا 

عليها آخرون قاموا 
بالتضحيات حتى يصلوا 

إلى ما وصلنا إليه
نحذر من شق المجتمع 

عبر الَقَبلية والطائفية 
والحزبية ويجب أن يكون 

التنافس شريفًا
البعض يستخدم المال 

فيستغل حاجة الناس مما 
يترتب عليه وصول عناصر 
ال خير فيها ما يؤدي إلى 

ضياع البلد
أن بعضهم قد يستخدم االفتراء  تعالى، مبيناً 
ليحرق خصمه واملنافس معه في الدائرة، فال 

يتورع عن الكذب، والكذب محرم في ديننا.
وتابع قائال: إن بعضهم ال يحفظ لسانه فيقع 
فالغيبة من  الناس، وهذا محرم؛  أعراض  في 
املوبقات التي حرمها الدين كما قال تعالى »وال 
يغتب بعضكم بعضاً«، الفتاً إلى أن بعضهم قد 
يسلك مسلك النميمة لإلفساد بني الناس، كل 
العملية  تفسد  ومحرمة  سلبية  ظ��واه��ر  ه��ذه 
االنتخابية ويترتب على هذا وصول عناصر ال 
خير فيها وال نفع للبلد وال إلى الدين، وهذا ال 
شك سيؤدي إلى ضياع البلد ومن وقع في هذا 

فقد حتمل تبعات ما قام به.
في  امل��ال  يُستخدم  أن  م��ن  املسباح  د.  وح��ذر 
الناس  حاجة  فتستغل  الكرسي  لهذا  الوصول 
إلى أن يصوتوا ملرشح ما، فدفع املال هذا نوع 
الراشي  الله  »لعن  والرسول ]:  الرشوة،  من 
األخوة  على  نحرص  ب��أن  مطالبا  وامل��رت��ش��ي«، 
وع��ل��ى ال��ت��م��اس��ك وع��ل��ى احمل��ب��ة ف��ي��م��ا بيننا، 
فاالنتخابات كلها لوقت وستذهب وتنتهي ومن 
أعانه الله وتخلق بقيم اإلسالم السامية فهذا 

في  ويؤجر  يثاب  فهو  الناس  وأخ���الق؛  الناس 
مسعاه.

وحدة الصف
الكويتي،  املجتمع  ش��ق  م��ن  د.امل��س��ب��اح  وح���ذر 
م��ش��ي��را إل���ى أن���ه ق��د تنتشر ب��ع��ض األم���راض 
اإلنسان  يتعصب  فقد  االنتخابية  العملية  إبَان 
لطائفته ولذلك الرسول] يقول في احلديث 
وفيه  من عصابته  رج��اًل  ول��ى  »م��ن  الصحيح: 
الله ورسوله  لله منه فقد خان  من هو أرضى 
واملؤمنني«؛ فلذلك علينا أن نحذر من أن تكون 
الناس،  صفوف  لشق  سبباً  االنتخابات  ه��ذه 
التقاطع والتدابر وتقسيم  في  وأن تكون سبباً 
املجتمع إلى حضر وبدو، داعيا إلى أن نتنافس 
جميعاً لنيل األجر والثواب وخدمة الناس ولنيل 
الله تعالى وهذا يؤدي إلى أن تذوب  مرضات 
مثل هذه الظواهر السلبية من تعصب للطائفة 

أو للحزب أو للقبيلة.
إب���ان العملية االن��ت��خ��اب��ي��ة قد  أن���ه  إل���ى  ول��ف��ت 
تتفشى بعض األمراض بل، قد تستخدم بعض 
الله  لدين  واملعارضة  للخلق  املنافية  األساليب 

في البداية أكد الشيخ د.ناظم سلطان 
املسباح أن املشاركة الشعبية في احلكم ِنعمة 
الكويت،  وتعالى علينا في  تبارك  الله  ِنَعم  من 
جميع  في  القرار  اتخاذ  في  يشارك  فالشعب 
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  احل���ي���اة  ج���وان���ب 
والسياسية، الفتاً إلى أن هذه الِنعمة نرى اآلن 
وتُ��ق��دم شهداء  تقاتل  ال��دول  بعض  في  الناس 
من  فيه  نحن  م��ا  إل��ى  تصل  حتى  وتضحيات 
يُحسن  أن  اجلميع  فعلى  مشاركة،  ومن  حرية 

استخدام هذه الِنعمة .
وأشار د.املسباح إلى أن كرسي البرملان تكليف 
وليس تشريف، وهو موضع خلدمة الناس في 
عندما  مسؤولية  وهو  احلياة،  جوانب  مختلف 
نقف بني يدي الله تبارك وتعالى كما قال]: 
»إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم 

ضيع«. 
وتابع قائال: على املرشحني أن ينووا نية خالصة 
األجر  ويعطيهم  تعالى  الله  يثيبهم  وبهذا  لله 
وال��ث��واب وال���رس���ول] ي��ق��ول: »إمن���ا األعمال 
بالنيات«؛ فإذا كانت نية اإلنسان خدمة الناس 
عقائد  وحفظ  ال��دي��ن  وصيانة  البلد  وخ��دم��ة 



اإلصالح هو الهدف
وتابع قائال: ولذلك نحن نسأل املرشحني عن 
سبب ترشيحهم، هل إلصالح البلد واإلصالح 
في الدين واإلصالح في أمور املعاش والدنيا؟ 
أم الهدف أن يحصل على منصب وجاه ويحصل 
أن  ويعلم  يقرر  أن  للمرشح  فالبد  دنيا؟  على 
ه��ذا األم��ر ليس باألمر الهني وق��د ق��ال النبي 
فأخذ  عمل  على  منكم  استعملناه  »م��ن   :[
ولو مخيطاً فإن ذلك يكون غلوالً يوم القيامة« 
أمانة  واملسألة  عظيم  فاألمر  مخيط؛  مجرد 

ومسؤولية.
وأشار إلى أن من األمور حقيقة، ومن املنكرات 
التي تكون وحتصل في أيام االنتخابات التعصب 
اجلاهلي بجميع أشكاله، سواء كان تعصباً قبلياً 
أو عائلياً أو حزبياً أو طائفياً، فإن هذا كله مما 
حرمه اإلسالم وبنَينّ أن هذه األفعال من أفعال 
سواًء  ألي شخص  يجوز  ال  فلذلك  اجلاهلية؛ 
أكان مرشحاً أم ناخباً أن يستغل هذه الفرصة 
إلذكاء التعصب اجلاهلي، بل الواجب عليه أن 
يسعى إلى اإلصالح ويبحث عن الرجل الصالح 
ال��ق��وي األم���ني، كما ق��ال الله ع��ز وج��ل: }ِإَننّ 
وامليزان  األَِم��نُي{  الْ��َق��ِوُينّ  اْستَئَْجْرَت  َم��ِن  َخيَْر 
يكون على التقوى كما قال الله عز وجل: }ِإَننّ 

أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَنِّه أَتَْقاُكْم{.

شراء األصوات والرشاوى 

حرام
وبني أن كثرة الغيبة والنميمة والسخرية ونقل 
الشائعات حتصل في هذه األيام لرفع مرشح 
على حساب مرشح آخر، وهذا أمر محظور في 
الشريعة، وهي أمور محرمة ال جتوز لكنها تزيد 
ه��ذه األي��ام وه��ي ال جت��وز قبل ذل��ك وال بعده، 
واألدلة في ذلك كثيرة كما قال الله عز وجل: 
}َواَل يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحُبنّ أََحُدُكْم أَْن يَْأُكَل 
َم أَِخيِه َميًْتا َفَكِرْهتُُموهُ{، وقال الرسول ]:  حَلْ
»ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراتهم فإن من 
يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله 
فلنحذر  بيته«  ج��وف  في  ول��و  يفضحه  عورته 

حقيقة هذه املسالك.
الرشاوى  من  يحصل  ما  د.الهاجري  واستنكر 
وشراء األصوات وهذه -وال شك- أمور محرمة 

مخلصني نراقب الله تبارك وتعالى في اختيار 
املرجوة  األه���داف  يحقق  ال��ذي  األم��ني  القوي 
ويكون سبباً في دفع عجلة التطور والتقدم في 
يكون سبباً  وأن  كل جانب من جوانب احلياة، 
في حفظ أخالق املسلمني والدفاع عن العقيدة 
وأسلمة القوانني وفق الشريعة، نسأل الله الذي 
ال إله إال هو لنا ولهذا املجتمع الكويتي أن يوفق 

في اختيار األكفأ واألحسن.
في  الشريعة  أس��ت��اذ  ق��ال  جانبه  م��ن   <
كلية الشريعة بجامعة الكويت د.حمد 
محمد الهاجري: إنه أجاز جماعة من أهل 
واقعاً  ك��ان  ملا  االنتخابات  في  املشاركة  العلم 
وانتخاباً، ولكن  في بالدنا اإلسالمية ترشيحاً 
ب��غ��رض اإلص���الح ف��ي ال��دي��ن وال��دن��ي��ا، ويجب 
النظر إلى عدم تهافت كثير من الناس وكأنهم 
املنصب ومن هذا  يغنموا من هذا  أن  يريدون 
اجلاه الذي يحصل عليه من خالل تفوقه وفوزه 
في هذه االنتخابات، وال شك أن هذا املنصب 
تكليف وليس تشريفاً وقد جاء أبو ذر الغفاري 
الصحابي اجلليل [ إلى النبي ] يطلب إليه 
أن يستعمله فقال يا رسول الله أال تستعملني؟ 
فقال النبي ]: »يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها 
من  إال  وندامة  خزي  القيامة  يوم  وأنها  أمانة 

أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها«.

هو الرابح.

إيجابية المرأة
وذكر أن أهل العلم يحثون املرأة على أن تكون 
إيجابية وعليها كذلك أن تصوت لألكفاء وقبل 
أن تذهب للتصويت تسأل من تثق بدينه ومن 
أم زوج��اً، الفتا  أم أب��اً  تثق بعلمه إن ك��ان أخ��اً 
إلى أنه عندما يأتي وقت التصويت عليها قبل 
أن تصوت أن يكون اختيارها بناء على األسس 
التي بينها العلماء أن يكون من تصوت له قوياً 

وأن يكون أميناً .
وقال د.املسباح: إن الكويت بلدنا ويجب علينا 
من  وأحسن  أفضل  البرملان  قبة  إلى  ندفع  أن 
االجتماعية  أم��ورن��ا  لنا  يحفظوا  حتى  عندنا 
الكويت  كانت  إذا  مثاًل  وأضرب  واالقتصادية، 
لها مكانة في قلوبنا وإذا كانت لها مكانة في 
نفوسنا فيجب أن ندفع بأفضل وأعز ما عندنا 
إذا  ال��ن��اس - مستشهداً-  وأك��ف��أ  ال��رج��ال  م��ن 
لها  ما  لها  فابنته  ابنته  رجل خلطبة  تقدم  ما 
من املكانة في قلبه ويريد إسعادها ويريد لها 
التوفيق فتجده يستخير ويسأل ويختار أحسن 
املتقدمني، ثم بعد ذلك يحمل هذا الرجل أمانة 
هذه البنت، فالشك أنه ينبغي أن تكون للكويت 
لهم من  ما  لهم  األبناء  كما  نفوسنا  مكانة في 
أمناء  فنكون  نفوسنا،  وف��ي  قلوبنا  في  املكانة 

الهاجري:
استشراء الرشاوى 

وشراء األصوات أمر خطير 
يؤدي إلى شراء األمانات 

وأصحابها ملعونون

النساء كالرجال في 
األمانة وعليهن الحذر من االختالط 

والتبرج، فالهدف السليم ال يرتكب 
بالوسيلة المحرمة
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بل  املجتمعات،  ف��ي  حقيقة  السيئ  األث��ر  م��ن 
التعصب قد يؤدي باإلنسان إلى أن يبطل احلق 

ويحق الباطل.

القبلية والتحزب تستوجب الحذر
وتابع قائال: إننا نالحظ أن بعضهم رغم علمه 
الباطل،  من  عنده  ما  وبطالن  صاحبه  بكذب 
هذه  رؤي��ة  إلى  الفتاً  عنه،  وينافح  يدافع  لكنه 
الناس  بعض  حت��زب  عبر  وظ��ه��وره��ا  املشاهد 
حساب  ع��ل��ى  ال��ع��ائ��ل��ة  أو  القبيلة  إل���ى  ال��ي��وم 
من  وإظهار  إبرازهم  عدم  وكذلك  الصاحلني، 
األمانة  لهذه  كفئاً  ليس  أن��ه  حاله  م��ن  يعرف 
وال لهذه املسؤولية، ومع ذلك التعصب املقيت 
والتعصب األعمى جعل هؤالء يظهرون من ال 
أن  يستحق  من  ويبخسون  ويكتمون  يستحق، 
يظهر، والنبي  قد حذر من هذا، وقد ضرب 
التنفير  والسالم في سبيل  الصالة  مثاًل عليه 
الطائفية  العصبية  ومن  القبلية  العصبية  من 
والعصبية للون واجلنس وغير ذلك من خالل 
آدم  بنو  قوله ] وه��و يحذر من ه��ذا: »كلكم 
لتدعون  أو  لتتركن  ق��ال  ث��م  ت���راب،  م��ن  وآدم 
الله  عند  أه��ون  لتكونون  أو  بأنسابكم  فخركم 
وهذا  بأنفها  الننت  تدفع  التي  اجل��ع��الن«  م��ن 
الناس أن يكون  ال شك مثل ال يقبل أحد من 

موصوفاً به.
وتأسف العصيمي ألن زمن االنتخابات غالباً ما 
يكون سوقاً رائجة لكثير من املنكرات، فتشتهر 
عورات  وتتبع  الغيبة  قضية  ال��وق��ت  ه��ذا  ف��ي 
والنميمة  خصوصياتهم  في  والتدخل  الناس 
ال���ن���اس، واس��ت��غ��الل اإلنسان  ب��ني  واإلف���س���اد 
حلاجات الناس عبر الرشوة وشراء األصوات، 
والتعرض أيضاً للفظ اجلاللة من خالل احللف 
وإجرائه على اللسان وكذلك اإلقسامات، بل إن 
بعض الناس اليوم جترأ على الله جل وعال من 
خالل حلف بعض الناس على أمر محرم، وهذا 
أخطر ما يكون؛ فهذا اإلنسان جمع بني حشف 
وسوء كيل، مبعنى أنه طلب من هذا اإلنسان أن 
يحلف على أن يأخذ مقابل هذا الصوت مبلغاً 
ال��رش��وة وب��ني التعريض  ب��ني  امل���ال فجمع  م��ن 
َعلُواْ  بلفظ اجلاللة كما قال جل وعال: }َوالَ جَتْ
الشك  اإلنسان  وهذا  َْيَاِنُكْم{،  أِلنّ ُعْرَضًة  اللنَّه 

أنه لم يقدر الله حق قدره.
وأشار العصيمي إلى أن املعصوم كل العصمة 

إبراز  وكذلك  الشريعة،  عن  ال��ذب  في  املتمثل 
امل��رش��ح، وأال  ال��دور الشرعي من خ��الل عمل 
تكون الدنيا هي أكبر الهم وال هي مبلغ العلم،، 
أمام  الله جل وع��ال  أن��ه من جعل  إل��ى  مشيرا 
عينه واحتسب األجر في جعل وقته في سبيل 
له  وع��ال سيجعل  الله ج��ل  ف��إن  ال��دي��ن  نصرة 
العمر  ف��ي  والبركة  القبول  ولكالمه  التمكني 
وهذا األثر يجده اإلنسان في نفسه وفي أهله 

وفي مجتمعه.
وأضاف العصيمي أنه كلما كثر الصاحلون 
في املجتمع بدءاً مبن لهم السلطة والوالية 
والس��ي��م��ا م���ن إخ��وان��ن��ا امل��رش��ح��ني الذين 
-بإذنه  فإنه  غيرهم،  يلكه  ال  م��ا  يلكون 
تعالى -سيجد املجتمع أثر هؤالء من خالل 
م��ا ي��ط��رح��ون��ه، ف��ن��س��أل ال��ل��ه ج��ل وع���ال أن 
املجتمع،  البالغ في حماية  الدور  لهم  يكون 
املجتمع  يؤتى  لئال  منيعاً  س��وراً  يكونوا  وأن 
األمانة  ه��ذه  ف��ي  التفريط  عبر  قبلهم  م��ن 

العظيمة.

الحذر من الفرقة واالختالف
وذك���ر أن م��ن أع��ظ��م م��ا ح��ذر منه النبي ] 
حت��ذي��ره م��ن الفرقة واالخ��ت��الف، وم��ن أعظم 
إلى  اإلنسان  واالختالف حتيز  الفرقة  أسباب 
فئته وإلى قبيلته وإلى عائلته، وال شك أن مثل 
على  ليس  الناس  يتكتل  أن  إل��ى  سيؤدي  ه��ذا 
به في قوله:  الله جل وع��ال  أم��ر  ال��ذي  الدين 
تفرقوا{،  وال  جميعاً  الله  بحبل  }واعتصموا 
للتعصب  كان  فيما  ينظروا  بأن  ه��ؤالء  مطالبا 

وأخ��ب��ر ال��ن��ب��ي ] ب��أن��ه: »ل��ع��ن ال��ل��ه الراشي 
واملرتشي«، فكون اإلنسان يبيع أمانته ال شك 
أن هذا أمر خطير جداً، وتقع اللعنة في الرشوة 

على الراشي واملرتشي.
وأش����ار إل���ى أن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��س��اء مراعاة 
الضوابط الشرعية في جميع األمور فيما يتعلق 
االنتخابات،  مبوضوع  يتعلق  فيما  أو  بذواتهن 
م��ن حيث وجوب  ال��رج��ل  ع��ن  يختلفن  ال  فهن 
األمانة ومن حيث ترك الغيبة والنميمة، ومما 
والسفور  التبرج  عن  البعد  منه  احل��ذر  ينبغي 
مثل  الليل  ف��ي  والتأخر  بالرجال  واالخ��ت��الط 
م��ا يسمى  أو  م��رش��ح  م��ع  يقفن  ال��الت��ي  بعض 
باملفاتيح االنتخابية من النساء، كل هذه األمور 
يجب على املرأة املسلمة أن تراعيها، وإن كان 
ال  السليم  الهدف  لكن  سليماً،  هدفاً  هدفها 

يرتكب بالوسيلة احملرمة. 
نحفظ  أن  والبد  أمانة  التصويت  قائال:  وتابع 
}يَ�اأَيُنَّها  يقول:  وج��ل  عز  فالله  األم��ان��ة،  ه��ذه 
َوتَُخونُواْ  ُسوَل  َوالَرنّ اللَنَّه  تَُخونُواْ  الَ  آَمنُواْ  الَنِّذيَن 
وجل  الله عز  وأمرنا  تَْعلَُموَن{  َوأَنتُْم  أََمانَاِتُكْم 
وا  بأداء األمانة، فقال: }ِإَننّ اللَنَّه يَْأُمُرُكْم أَْن تَُؤُدنّ
أَْهِلَها{، ومن األمانات أن نصل  ِإلَى  اأْلََمانَاِت 
الذي هو  إلى املنصب  بالرجل الصالح الكفء 
أهل إن لم يكن بالكفاءة التي نريدها فاألقرب 
إل��ى الكفاءة وإل��ى اإلص���الح، ه��ذا ال��ذي يجب 

علينا مبا يعود على البلد واملجتمع باألفضل.
ول��ف��ت إل���ى أن���ه ف��ي ح���ال اخ��ت��ي��ارك األفضل 
تكون أوصلت من يقوم بإصدار ما ينفع األمة 
أخبر  وق��د  وللشعب،  للبلد  العامة  واملصلحة 
يؤمتن  حتى  تأتي  ال  الساعة  أن  من  النبي] 
لهذا  فلنحذر  اخلائن،  األم��ني  ويخون  اخلائن 
األمر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي] جاءه أعرابي فسأله فقال متى 
األمانة  ضيعت  »إذا  النبي]:  فقال  الساعة 
فانتظر الساعة، فقيل وما إضاعتها فقال إذا 

وسد األمر لغير أهله فانتظر الساعة«.

الطائفية التجوز
وب�����دوره ط��ال��ب ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ض���اوي 
ال��ع��ص��ي��م��ي امل��رش��ح��ني ب����أن ي��ض��ع��وا نصب 
أعينهم وهم قد نووا خوض غمار االنتخابات 
املسلمني  نفع  ف��ي  البالغ  ال���دور  لهم  يكون  أن 
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ف��ي قلبه أن ه��ذا ال��ص��وت ال��ذي سيصوت به 
سيتحمل من ورائه تبعات عدة، األولى األمانة 
وقد  ومكانها،  محلها  ف��ي  تكون  وأن  وأدائ��ه��ا 
أمرنا بذلك النبي]: »ال دين ملن ال أمانة له« 
التي يجب  أم��ر من األم��ور  مبعنى أن األم��ان��ة 
أن يستشعرها كل إنسان، والصوت  االنتخابي 
إحد صور أداء األمانة، موضحاً أن من اخليانة 
لألمة وللمسلمني أن تكون أنت سبباً في إبراز 
م��ن ل��ي��س ب��ك��فء، وال��ن��ب��ي] أخ��ب��ر ب���أن من  
ع��الم��ات الساعة ف��ي آخ��ر ال��زم��ان أن��ه يخون 
األمني ويؤمتن اخلائن وينطق الرويبضة، قالوا: 
من الرويبضة يا رسول الله؟ قال]: »الرجل 
التافه يتكلم في أمر العامة« وال شك أن هذا 
الرجل التافه ما كان ليتصدر وال ذلك اخلائن 
ما كان ليظهر إال ملا تساهل بعض الناس في 

إبراز مثل هؤالء.
وتابع قائاًل: إن التصويت للمرشح قد يكون سبباً 
فيتحمل  املرشح سنة سيئة  ذلك  يسن  أن  في 
وزره��ا من ك��ان سبباً في إب��راز ذل��ك املرشح، 
كل  التي ظهرت في  القوانني  بعض  أن  وليعلم 
وتصويت  انتخاب  فيها  يكون  التي  املجتمعات 
بها كانت مصادمة لكثير  الناس  وأقرت وألزم 
من أوامر الشرع، وكان سبب ذلك هو تساهل 

وتابع قائاًل: إن املرأة رمبا قد ال تطلع على واقع 
تسترشد  أن  بأس  ال  لكن  املرشحني  من  كثير 
بأقوال من تراه كفئا وهذا ليس نوعاً من سلب 
أن  اإلع��الم  وي��روج عبر  اليوم  نفهم  كما  رأيها 
املرأة أصبحت اليوم تقاد إلى صناديق االقتراع 
ه��ذا غير صحيح، الشك  ف��إن  وه��ي ال متيز، 
أننا اليوم في مجتمع متعلم وكثير من املرشحني 
قد كشف عن برنامجه من خالل ما يظهر في 
باألمر  ليس  االختيار  إذاً  والصحف.  القنوات 
أن يستخير  ب��أس  األم��ر هني وال  بل  الصعب، 
ابن  اإلنسان ويستشير كما قال شيخ اإلسالم 
وشاور  اخلالق  استخار  من  خ��اب  »م��ا  تيمية: 

املخلوقني« فهذا أيضاً له أثر.

المرأة ال تخرج
ودعا العصيمي املرأة إلى البعد عن التبذل في 
من  وال  املعقول  من  فليس  االنتخابات،  قضية 
املقبول وال من أعرافنا في هذا املجتمع احملافظ 
أن تخرج املرأة كما نقول وتدخل في االنتخابات 
وتشغل نفسها على حساب تفريطها في أبنائها 
وبيتها وزوجها، وأن على املرأة دوراً، ودورها إمنا 

يكمن في قضية اختيار األكفأ واألصلح.
وأشار العصيمي إلى أنه قبل أن يضع اإلنسان 
يستحضر  أن  ي��ج��ب  ال��ورق��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  قلمه 

هو الذي حفظ جوارحه في هذه األزمان، وفي 
الله إما  ه��ذه األوق���ات من أن يقع فيما ح��رم 
بلسانه أو بفعله، وال شك أن اإلنسان العاقل هو 
الذي يشح بحسناته أبلغ من شحه مباله، وال 
شك أن املال وإن كان محبباً للنفس لكن ال شك 
أن اإلنسان إذا لقي الله عز وجل فقيراً ساملاً 
من الذنوب خير له من أن يلقى الله عز وجال 
غنياً قد حمل كثيراً من املعاصي والذنوب على 
رأسه يحملها يوم القيامة من أوزاره وأوزار من 

كان سبباً في إيقاعه في كثير من املخالفات.
التعامل  الشرعية  السياسة  من  أن  إلى  ولفت 
مع الواقع الذي نعيشه من خالل عدم إغفال 
قضية أن يكون للمرأة دور من خالل االنتخاب 
وليس الترشيح؛ ألن الترشيح ال شك أنه نوع من 
الوالية التي األصل فيها أن متتنع املرأة عنها، 
مشيراً إلى أن على أخواتي الناخبات اليوم بال 
ولله  في إخراج الصاحلني،  تعوياًل كبيراً  شك 
للنساء  كان  املاضية  االنتخابات  خالل  احلمد 
دور كبير وطيب في حسن االختيار، واملسؤولية 
أنها أيضاً مضاعفة  في قادم األي��ام في ظني 
وجود  على  ي��دل  وه��ذا  النساء،  أخ��وات��ي  على 
الدين في قلوب النساء ووجود اخلوف من الله 
األثر  له  كان  املجتمع احملافظ  وأن  وج��ل،  عز 

البالغ في اختيار األكفاء.

العصيمي:
الشرع حّذر من الفرقة 

واالختالف وهذا ما نلمسه 
من تحيز اإلنسان إلى فئته 

وقبيلته وعائلته 
االنتخابات سوق رائجة لكثير من 

المنكرات قد تضيع على اإلنسان ما 
جناه من حسنات في سنوات 
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الغيبة والنميمة والرشوة والبهتان التي يقع فيها 
كثير من الناس في هذه األيام بحجة أن هذا 
املوضوع هو املطروح وأن الناس كلهم يتكلمون 
في املرشحني ويتكلمون عنهم أحياناً بحق وأكثر 
األحيان بالباطل، فإن كان والبد فليتكلموا عن 
أن  أعمالهم ال عن أشخاصهم، وعلى اجلميع 
يتقي الله في أنفسنا وأن نحافظ على حسناتنا 

وأال نعطيها لآلخرين.
وت��وج��ه إل��ى امل���رأة ق��ائ��ال: وصيتي ل��ل��م��رأة أن 
تتقي الله، وأن حتسن االختيار وتعطي صوتها 
البالد،  لهذه  وأن��ه خير  املصلحة  فيه  ترى  ملن 
بحجة  الرجال  مجالس  حتضر  بأال  وأوصيها 
املرشحني فستعرف  تعرف حال  أن  تريد  أنها 
الرجال، فاتقني  ولكن من غير مخالطة  ذلك، 

الله أيتها النسوة.
الله  أمانة فاتق  وأضاف اخلميس: إن صوتك 
فيمن تعطيه صوتك وليكن القوي األمني الذي 
يحسن العمل وله من اخلبرة أو من التقوى أو 
أي  من  أو  العمل  من حسن  أو  الشهادات  من 
شيء تظن أنه نافع وأنه يصلح هذه البالد وأنه 
من  إليه  أوك��ل  فيما  وتعالى  تبارك  الله  يتقي 
وأسأل  نعطيه صوتنا  أن  بأس  ال  فهذا  العمل 
الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً ويوفق قادة 

هذه البالد ملا يحب ويرضى.

من اآلن وليعلم اجلميع أن األمر تكليف وليس 
القيامة خزي  يوم  وإنها  أمانة  وإنها  بتشريف، 

وندامة .

الطائفية التجوز
واملنتخبني  املرشحني  جميع  اخلميس  وح��ذر 
من أنه ال يجوز أن يحول املجتمع إلى طائفي 
أو قبلي أو أُسري أو غير ذلك من األمور، بل 
علينا جميعاً أن نتقي الله في هذه البالد وفي 
بلغني  الذين  الناس  أقولها جلميع  وأنا  أهلها، 
عنهم أنهم يستحلفون وأحياناً يطلب منهم أن 
يقسموا على القرآن الكرمي أنهم يعطون فالناً 
أو فالناً، فأنا أقول لهم أنتم في حل من هذه 
األقسام جميعاً، ولو أقسمت بالله فقد قال]: 
غيرها  رأى  ث��م  ي��ني  على  أح��دك��م  »إذا حلف 
وليكفر عن  ال��ذي هو خير  فليأتى  منها  خيراً 
يينه«، الفتا إلى أنه  لو أقسمتم ما أقسمتم 
كانوا من  املرشحني س��واء  لبعض  األي��ان  من 
األقارب أو القبيلة أو الطائفة أو غير ذلك ثم 
وجدمت من هو خيراً منهم فدعوا من أقسمتم 
له وكفروا عن أيانكم فال يجوز لكم أن تعطوا 
من ال ترونه يستحق ذلك بحجة أنكم أقسمت 

له فاتقوا الله في بالدكم.
وطالب اخلميس اجلميع باحلذر من الوقوع في 

هذا  أن  إل��ى  مشيراً  وتخاذلهم،  الناس  بعض 
الصوت إذا وجه لغير مستحقه، فإنه سيتحمل 
أن القضية  تبعة ذلك إلى يوم القيامة، مؤكداً 
وجل  الله عز  يتقي  أن  اإلنسان  وعلى  خطيرة 
ي��ع��رف من  ل��ه، وأن  ي��ص��وت  ي��دق��ق فيمن  وأن 
أن  طمأنينة  اإلنسان  ويكفي  الصوت،  يستحق 
يضع رأسه على وساده وقد أعطى صوته ملن 
يستحق وواله الوالية التي يرى أن ذلك اإلنسان 
كفء لها، فنسأل الله عز وجل أن يولي علينا 
خيارنا وأن يحجب عن الظهور شرارنا، إنه ولي 

ذلك والقادر عليه.
ال���ش���ي���خ ع���ث���م���ان محمد  ق�����ال  ب�������دوره 
كتابه  في  وتعالى  تبارك  ربنا  قال  اخلميس: 
إنه  والسالم  الصالة  عليه  يوسف  عن  العزيز 
قال مللك مصر: }اْجَعلِْني َعلَى َخَزاِئِن اأْلَْرِض 
َعِليٌم{، ومن هذه أخذ أهل العلم  ِإِننّ��ي َحِفيٌظ 
األهلية  نفسه  في  رأى  إذا  لإلنسان  يجوز  أنه 
فإنه  والواجبات  احلقوق  أداء  على  ق��ادر  وأن��ه 
إلى  مشيراً  نفسه،  وي��رش��ح  ذل��ك  يعلن  أن  ل��ه 
الله  يتقوا  أن  إلى  املرشحني  أدعو جميع  أنني 
أنه  نفسه  رأى في  وك��ل من  القضية  ه��ذه  في 
قادر على حمل هذه املسؤولية فنعم، ومن رأى 
أنه غير قادر على حمل هذه املسؤولية فليتنح 

الخميس:
أطالب من يجد في نفسه 
عدم المقدرة على خوض 
االنتخابات بأن يسحب ترشيحه
من حلف على إعطاء فالن ووجد 
من هو خير منه فهو في حل من قسمه 
وعليه كفارة يمين

األمر عظيم في اتهام الناس دونما 
دليل أو برهان فاتقوا اهلل 
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افتتح مقره االنتخابي وأشار إلى خطورة االعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للدخل

الكندري: إصالح المؤسسة التشريعية يعتمد 
على وعي الناخب واختياره الصحيح 

أف��ت��ت��ح م��رش��ح ال���دائ���رة األول����ى ال��ن��ائ��ب السابق 
د.محمد الكندري مقره االنتخابي في بيان وسط 
سابقون  ومسؤولون  وزراء  تقدمه  حاشد  حضور 
ورموز دينية وجمع غفير من قواعده االنتخابية، 
وقال الكندري: إن حضوركم دليل على ما ميتلكه 
الناخب الكويتي من وعي كامل وحرصه اإليجابي 
على التفاعل مع العملية االنتخابية ليقوم باالختيار 
بشكل صحيح لتكون مخرجات العملية االنتخابية 
اإلصالحية  العناصر  من  الكثير  وحتمل  إيجابية 

التي حتمل هم البلد واملواطن. 
أن  املرحلة حرجة والبد  أن  إلى  الكندري  وأش��ار 
مرشحني  عاتقنا  على  امللقاة  املسؤولية  نستشعر 
الناخب  بيد  هي  االنتخابية  فاملعادلة  وناخبني؛ 
م��ت��ى م��ا ت��ف��اع��ل بشكل إي��ج��اب��ي وم��ت��ى م��ا كانت 
أولى  ف��ه��ذه  البلد؛  ص��ال��ح  ف��ي  تصب  مخرجاتنا 
خطوات اإلصالح الذي يبدأ بوعي الناخب ويكون 
ناجت املعادلة هو أغلبية إصالحية حتمل هم البلد 
هناك  يكون  أن  ميكن  ال  إذ  املقبل؛  املجلس  ف��ي 
إصالح سياسي دون إصالح السلطتني التشريعية 
والتنفيذية وعندها يسير املركب بحسب ما نطمح 
ولذلك  إليها،  التي نطمح  التنمية  إليه وستتحقق 
وعي  على  يعتمد  التشريعية  املؤسسة  ف��إص��الح 
ال��ن��اخ��ب وم���دى ق��درت��ه على االخ��ت��ي��ار الصحيح 
وعندها تتحقق املعادلة وتتأثر التشكيلة احلكومية 

القادمة والعكس صحيح. 
وأوض����ح ال��ك��ن��دري ض����رورة ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى هذا 
الطرح؛ ألننا استشعرنا حجم العزوف عام 2009 
والسيما في الدائرة األولى فكانت نسبة التصويت 
وقتها أقل من 60% وأثرت على املخرجات واليوم 
نتيجة  العزوف  من  ن��وع  عندهم  الناس  من  كثير 
صحيحة  وغير  خاطئة  معاجلة  وه��ذه  لإلحباط 
الناس على  وستزيدنا إحباطا والسيما أن قلوب 
في  طريقتها  ولكن  البلد،  إص��الح  ويهمها  البلد 
العالج للمشكالت غير صحيحة وأنت أيها الناخب 

متلك اليوم تغيير املعادلة متى ما تفاعلت بشكل 
للمجلس،  اإلصالحية  العناصر  بإيجاد  صحيح 
وحسن  اإليجابي  التفاعل  إل��ى  الناخبني  داع��ي��ا 
الدستور  االختيار وهو واجب ديني ووطني كفله 
ومع األسف بعضهم يتعامل مع االنتخابات وكأنها 
وه��ذا غير صحيح؛  الكويت  بلد غير  حتدث في 
إذ إن��ن��ا ن��ش��اه��د ش��ع��وب��ا أخ���رى ت��ق��ات��ل م��ن أجل 
املشاركة السياسية كما شاهدنا في مصر وتونس 
وسورية، فهم يقاتلون من أجل املشاركة في القرار 
من  تسيل  ودماؤهم  الضحايا  وقدموا  السياسي 
تكون  وأن  السياسية  القضايا  في  املشاركة  أجل 
لهم يد في املشاركة في القرار السياسي، ونحن 
نتخلى  فلماذا  النعمة،  ه��ذه  عندنا  احلمد  ولله 
التحدي  بروح  االلتزام  إلى  اجلميع  داعيا  عنها؟ 
واإلصرار؛ فاملعادلة بأيدينا والبد من تكريس هذه 
النسائي،  العنصر  في  والسيما  ونشرها  الثقافة 
فتاوى  وهناك  جميعا،  مشتركة  مسؤولية  وعلينا 
دينية بهذا اخلصوص، موضحا أن الفتاوى تقوم 
على املصلحة ودرء املفسدة، فإذا تركنا االنتخابات 

للمفسدين فهذه مصيبة كبيرة. 
وعن توجهاته وبرنامجه االنتخابي قال الكندري: 
من حقكم علينا معرفة ما قدمناه، فعلى الرغم من 

قصر مدة عمر مجلس 2009 إال أننا قدمنا الكثير 
جانب  إلى  واملقترحات  القوانني  مشروعات  من 
قيامنا بدورنا الرقابي ولذلك قدمنا 53 اقتراحا 
األعضاء  ب��ني  م��ن  الثالث  ترتيبنا  وك���ان  بقانون 
املشكالت  مبعاجلة  تتعلق  وكلها  املجال  هذا  في 
العالقة الصحية، والتعليمية، واإلسكانية، وقضايا 
تتعلق باألسرة واملرأة واألخالق ومحاربة الفساد 
وكشف الذمة املالية باالستعانة مبختصني وذوي 
خبرة في هذا البلد، وهذا هو الدور األهم لعضو 
التي  للمشكالت  إيجاد احللول  مجلس األمة في 
تسهم في نشر الفساد في البلد وملن يسأل أين 
هذه القوانني؟ نقول إن هناك دورة إدارية مستندية 
قد تصل إلى سنتني إلقرار هذه القوانني، وهذا 
لنا  كتب  وإذا  العالم،  برملانات  كل  الواقع في  هو 
بقوانني  املشاريع  هذه  متابعة  فسنواصل  النجاح 

مع تقدمي غيرها وفق حاجة البلد. 
بعيدا عن  ينتهج خطا  أن��ه  على  الكندري  وش��دد 
تعامله  في  والشخصانية  احلكومي  االصطفاف 
إلى األرقام الكبيرة  وممارساته االنتخابية، الفتاً 
التي حققها في االنتخابات السابقة التي تعكس 
ثقة الناخبني به، وأكد الكندري أن من أهم تطلعاته 
اإلسالمية  الهوية  تعزيز  على  العمل  املستقبلية 
الشخصية  بناء  أن  إل��ى  الفتاً  والقيم،  واألخ��الق 
وقال:  الصحيح،  البشري  الكويتية هو االستثمار 
قانون  كل  وتعديل  القوانني  أسلمة  إلى  سنسعى 
فيما  والسيما  اإلسالمية  الشريعة  مع  يتعارض 

يتعلق باجلانب االقتصادي واجلانب اجلزائي.
 م��ش��ي��را إل����ى خ���ط���ورة االع���ت���م���اد ع��ل��ى النفط 
مصدراً وحيداً للدخل وهو سلعة متقلبة األسعار 
وعلينا  له  البديل  إيجاد  العالم  دول  وم��ح��اوالت 
االعتماد  دون  الدخل  لزيادة  البدائل  في  البحث 

على النفط وحده. 
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وأنهى األزمة بحل مجلس األمة السابق.
وأضاف املرشح العميري في كلمة ألقاها 
افتتاح  مبناسبة  أقيمت  التي  ال��ن��دوة  ف��ي 
مقره املشترك مع املرشح خالد السلطان: 
»إننا إذا أردنا أن ننهض من جديد فعلينا 
أن نستفيد مما سبق من أح��داث ونأخذ 

منها الدروس والعبر«.
إل���ى امل��م��ارس��ات غ��ي��ر الصحيحة  وأش����ار 
ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت ف��ي ال��س��اب��ق، م��وض��ح��ا أن 
هذه املمارسات هي السبب الرئيس حلالة 

التأزمي وتوقف عجلة التنمية.
ودعا الناخبني إلى اختيار أعضاء املجلس 
املقبل من املرشحني الذين يعدون عن إرادة 
حكومة  تشكيل  يتم  وأن  احلقيقية،  األم��ة 
األمة  مع مخرجات مجلس  تتوافق  مقبلة 
املقبل يتم اختيارها بعيداً عن احملاصصة 

وتكون قادرة على االجناز.
وأكد العميري أن الكويت ال تعاني مشكلة 
ف��ي كل  العمل  ق��وان��ني تنظم  ع��دم وج���ود 
عدم  ف��ي  تكمن  املشكلة  ل��ك��ن  امل���ج���االت، 
التنمية  القوانني، معدا خطة  تطبيق هذه 

أكبر دليل على هذا الكالم.
بالشباب؛  االه��ت��م��ام  إل��ى  احلكومة  ودع��ا 
إنشاء  إل��ى  داع��ي��ا  املستقبل،  عماد  ألنهم 
ج��ام��ع��ة ح��ك��وم��ي��ة ث��ان��ي��ة ف��ي أس���رع وقت 
وزي����ادة ع���دد ال��ب��ع��ث��ات ال��دراس��ي��ة واملنح 
مخرجات  استيعاب  يتم  حتى  الطالبية 
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ول��ت��ف��ادي ت��ك��رار مشكلة 
للعام  العامة  الثانوية  خريجي  قبول  أزمة 
الدراسي املاضي بسبب محدودية املقاعد 

في جامعة الكويت.

الرافض  احلكومة  موقف  م��ن  استغرابه 
لهذا الطلب الذي ال تقل كلفته عن مليار 
البنوك  نفقة  وعلى  عاما   12 مل��دة  دي��ن��ار 
التي جتنيها  األرب��اح  من  الربوية وخصماً 

من الودائع احلكومية.
االقتصادية  األنظمة  انهيار  إل��ى  وأش���ار 
على  بنيت  التي  والرأسمالية  االشتراكية 
في  أن��ه  مضيفاً  لإلسالم،  مخالفة  أس��س 
موازاة ذلك نرى استقرار ومناء االقتصاد 
أن شرع  دليل على  أكبر  اإلسالمي وه��ذا 
الله هو الطريق الوحيد لصالح البشر في 

دنياهم وإخراهم.
م��ن ج��ان��ب��ه ب��ني ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ومرشح 
أن  العميري  عبداللطيف  الثانية  الدائرة 
تودي  ك��ادت  خطيرة  بأزمة  م��رت  الكويت 
أمير  سمو  حكمة  ثم  الله  عناية  ل��وال  بها 
ال��ب��الد ال���ذي ت��دخ��ل ف��ي ال��وق��ت املناسب 

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية 
خالد سلطان بن عيسى: إن األهداف التي 
بعضوية  ف���وزه  ح���ال  لتحقيقها  سيسعى 
مجلس األمة تتضمن التركيز على حكومة 
وتنقية  القضاء  واستقالل  الكفاءات  تضم 
ال��ف��س��اد ومالحقة  وس��ائ��ل اإلع����الم م��ن 
خطة  تطبيق  إلى  إضافة  الفساد،  جرائم 
التنمية. وانتقد في ندوته مبناسبة افتتاح 
مقره االنتخابي حالة الفساد والتردي في 
اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلكومية 

للمواطنني واملقيمني.
ودعا إلى تطبيق شرع الله في حياة األمة؛ 
األمور  وتستقيم  األح���وال  »تصلح  به  ألن 
مؤكداً  والرخاء«،  باألمن  البشرية  وتسعد 

أن هذا هو هدفه وطريقه.
الربوية  الفوائد  إلغاء  إلى  احلكومة  ودعا 
على قروض املواطنني االستهالكية، مبدياً 

خالل افتتاحهما املقر االنتخابي املشترك 

السلطان: »شرع اهلل« الطريق الصحيح النتعاش األنظمة االقتصادية
العميري: على الحكومة اختيار أعضائها وفقًا لمخرجات مجلس األمة
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السابق  النائب  الثالثة  الدائرة  وعد مرشح 
د. على العمير ناخباته في الدائرة الثالثة 
بحماية الكويت وصيانة نظامها االجتماعي 
خطه  أن  م��ش��دداً  ودس��ت��وره��ا،  بشريعتها 

السياسي الدائم هو »علي بصيرة«.
الثالثة  الدائرة  ناخبات  لقائه  خالل  وق��ال 
مساء بديوان اخلضر: هناك هدر اخالقي 
وان���ف���الت ف���ي ال��ص��ح��ف االل��ك��ت��رون��ي��ة أو 
التواصل  شبكات  م��ن  وغ��ي��ره  التويتر  ف��ي 
م���ن اخلطورة  أن���ه  م���ؤك���داً  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
التي  التعبير  حرية  على  ال��ف��رد  يتربى  أن 
لهذا  أنه سيتصدى  مبيناً  باآلخرين،  تقدح 
االنفالت األخالقي كما تصدى لغيرها من 

القضايا االخالقية والقيمية. 
الثاني  بلقائه  سعادته  عن  العمير  وأع��رب 
الدائرة  بناخبات  االنتخابية  جوالته  خالل 

التي  هي  أصواتهن  تكون  أن  راجياً  الثالثة 
ت��ن��ج��ي ه����ذا ال��ب��ل��د وجت��ع��ل��ه ع��ل��ى اجل����ادة 

الصحيحية.
ال����ذي  ال���س���ي���اس���ي  أن اخل�����ط  وأض��������اف 
في  بصيرة«  »على  وه��و  دائ��م��ا  سيصاحبه 

كل مواقفه التي سيقفها في املجلس، نافياً 
دغدغة املشاعر.

بدستورها  الكويت  سنحمي  العمير:  وق��ال 
ال���ذي ج��ع��ل ال��ش��ري��ع��ة االس��الم��ي��ة مصدراً 
رئيسياً من مصادر التشريع، وسنحفظها في 
نظامها االجتماعي االسري كما في املادتني 

الثامنة والتاسعة من الدستور.
وأضاف العمير إن من جتد منكن أفضل من 
أمانة  فهي  صوتها  لها  فلتعط  العمير  على 
تسألن عنها يوم القيامة وشهادة في الوقت 
على  واحل��ف��اظ  االس���رة  أن  م��ؤك��داً  نفسه، 
شأنها  في  ونقدم  األول،  همنا  هي  كيانها 
اق��ت��راح��ات م��ث��ل امل��ج��ل��س األع��ل��ى لألسرة 
وبرامج  وخطط  ونفوذ  صالحيات  ويعطى 

من أجل احملافظة على هذه االسرة.

مشددًا أن خطه السياسي الدائم هو »علي بصيرة«

العمير: سنتصدى لالنفالت األخالقي والقيمي 
ونطالب بمجلس أعلى لألسرة للمحافظة عليها

د.غازي  الشيخ  السعودي  الداعية  أكد 
أنه  موضحا  البيت،  أهمية  الشمري 
الطمأنينة  به  تتحقق  الذي  السكن  هو 
وال���راح���ة م��ص��داق��ا لقوله  وال��س��ع��ادة 
بيوتكم  م��ن  لكم  جعل  }وال��ل��ه  تعالى: 

سكنا{.
نظمتها  التي  في احملاضرة  ذل��ك  ج��اء 
جلنة الدعوة واإلرشاد التابعة جلمعية 
الفردوس   – اإلسالمي  التراث  إحياء 
اإلسالمية  الثقافة  إدارة  مع  بالتعاون 

األسرية«،  ال��س��ع��ادة  »ق���واع���د  ب��ع��ن��وان: 
وحتدث فيها عن بعض القواعد التي تعني 

على حتقيق السعادة األسرية.
تكون  أن  أردت  اذا  د.الشمري  واض��اف   
وأسرتك  ب��ي��ت��ك  ف���ي  م��ط��م��ئ��ن��اً  س��ع��ي��داً 
ومجتمعك فالبد من األخذ بقواعد حتقيق 
السعادة األسرية والتي سنذكر لكم بعضاً 
منها، وهي مستنبطة من الكتاب والسنة 
وفقه الواقع، وهي: لغة االحترام والتقدير 
للمشاعر  ال��ع��ن��ان  وإط����الق  بيننا  ف��ي��م��ا 

أي  األول��وي��ات  وفقه  املتبادلة  والثقة 
وثقافة  التجاهل  ول��غ��ة  ف��األه��م  امل��ه��م 
الصراحة، مبينا إذا أخذ اإلنسان بهذه 
القواعد يكون سعيداً مطمئنا في بيته 

وأسرته ومجتمعه.
 ولفت إلى أهمية تطوير النفس متناوالً 
التطور  في  الرغبة  منها،  عدة محاور 
إلى  والصبر  واالل��ت��زام  واالستمرارية 
ج��ان��ب أن ي��ك��ون ه��ن��اك ه��دف تسعى 

لتحقيقه وأن تنظر إلى األمام. 

في محاضرة بلجنة الدعوة واإلرشاد بالفردوس

غازي الشمري: قواعد السعادة األسرية يحددها 
الكتاب والسنة النبوية الشريفة

2012أمــــــــة
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املسلمني  ال��س��وي��ل��م  ع��ب��دال��ل��ه  ال���داع���ي���ة  ط��ال��ب 
باالجتهاد في الدعاء واإلحلاح فيه إلى الله مهما 
طال زمن البالء واشتد، داعياً املسلمني في حال 
تأخر إجابة الدعاء التفتيش عن أنفسهم وإصالح 

أحوالهم مع الله عز وجل.
ج��اء ذل��ك خ��الل األس��ب��وع ال��س��اب��ع م��ن فعاليات 
اإلسالمي  التراث  إحياء  الربيعي جلمعية  املخيم 
فرع محافظة اجلهراء وسط حضور جيد وأدارها 

الشيخ محمد الرشيدي.
بدأ السويلم حديثه عن الدعاء بتعريفه بأنه هو 
العبادة مصداقا لقوله تعالى: }وأن املساجد لله 
الله  مع  تعبد  ال  أي  أح��دا{  الله  مع  تدعوا  فال 
عليه  تخفى  ال  وج��ل  ع��ز  الله  أن  أح���دا، مضيفا 
خافية فهو يسمع كالمنا ويرى مكاننا ومن رحمة 
الله أنه لم يجعل بيننا وبينه واسطة ال مبلك مقرب 
وال بنبي مرسل وال برجل صالح ولم يجعله أيضا 
فالباب  محدد  مكان  في  أو  محدد  بزمن  مقترنا 

مفتوح بيننا وبني الله.
يعجزه  وج��ل ال  الله عز  أن  إل��ى  السويلم  وأش��ار 
شيء في األرض وال في السماء وهو القادر على 
كل شيء وهو عليه هنينّ فإذا أراد شيئا يقول له 

كن فيكون.
وخاطب احلضور قائاًل: اسأل ربك ما شئت من 
أمور الدنيا واآلخرة؛ فخزائن الله مألى وعظيمة 
وهو الكرمي، مستشهدا بذلك في احلديث القدسي: 

لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم  »يا عبادي 
قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل 
واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي اال كما 
ينقص املخيط اذا أدخل البحر« ولتحقيق غايتنا 
وجل  عز  الله  نعرف  أن  يجب  الدعاء  باستجابة 
لربك  تعظيمك  من  يزيد  مما  وصفاته  باسمائه 
فإذا عرفت أنه حي قوي ال يعجزه شيء يخشع 
قلبك وتطمئن نفسك. مشيرا إلى أنه يجب على 
أن  وعليه  الله  وبأمر  بالله  يكون عاملا  أن  املسلم 

يجتهد في ذلك حتى يعبد الله على بصيرة.
وأوضح السويلم أن الدعاء نوعان، دعاء مختص 
يرددها  التي  ال��ذك��ر  أن���واع  جميع  وه��و  بالعبادة 
املسلم في حياته ومنها قراءة القرآن واالستغفار، 
والنوع الثاني، هو دعاء املسألة والطلب كأن يدعو 
اهدني  ارحمني،  ل��ي،  اغفر  رب  بقوله:  املسلم 
الشرعية  اآلداب  من  جملة  مستعرضا  وغيرها 
لله  اإلخ���الص  أعظمها.  وم��ن  ب��ال��دع��اء  املتعلقة 
عز وجل وهذا شرط لصحة كل عبادة أن تكون 

خالصة لله ال يشوبها رياء وال سمعة.
الدعاء حيث  آداب  اليقني من  أن  السويلم  وذكر 
يدعو املؤمن وهو موقن باالجابة فتدعو الله عز 
وجل أن يشفيك من املرض وأنت موقن باإلجابة، 
فإذا دعا الرجل التخلو دعوته من ثالثة، إما أن 
سوء  بالدعاء  عنه  يصرف  أو  له  الله  يستجيب 
يقع له أو تدخر له في اآلخرة، مطالبا املسلمني 

الذين يدعون الله وال يستجاب لهم بأال يستعجلوا 
بترك الدعاء مصداقاً لقول النبي ]: »يستجاب 
املسلم يسأل  أن  يعجل«، موضحا  لم  ما  ألحدكم 
م��ن نفسك  ب��ح��ال��ك  أع��ل��م  وه���و  وك��رمي��اً  عظيماً 
وأرحم بك من أمك فما عليك إال أن تتضرع إلى 
فال  عنده  نفسك  وتنكسر  الدعاء  في  وتلح  الله 
األنبياء  قبلك  من  صبر  فلقد  اإلجابة،  تستبطئ 
والسالم،  الصالة  عليهم  ويوسف  ويونس  أي��وب 
مبينا آداب الدعاء، ومنها أال يدعو بإثم أو قطيعة 
رحم كمن يدعو على أبنائه أو إخوانه؛ فهذا سوء 
وقلة أدب مع الله لقول النبي]: »يستجيب الله 

ألحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم«.
وإن  الدعاء  من  اليأس  ع��دم  إل��ى  السويلم  ودع��ا 
طال أمده أو زاد البالء فالله عز وجل ال يتخلى 
عنا طرفة عني ولو تخلى عنا لهلكنا، محذراً من 
موانع الدعاء التي ال يستجاب فيها: منها ارتكاب 
فإذا  ذل��ك،  متنع  واملعاصي  فالذنوب  احمل��رم��ات 
تتأخر  فقد  نفسك  ع��ن  فتش  اإلج��اب��ة  ت��أخ��رت 
االجابة بسببك فأصلح الطريق مع الله وتب إلى 

الله توبة نصوحا.
محاضرته  ختام  ف��ي  احل��ض��ور  السويلم  وط��ال��ب 
فحسب  لنفسه  ليس  املسلم  يدعو  أن  ب��ض��رورة 
بل للمسلمني وإلخواننا املقربني بالصالح ويدعو 
للمسلمني عامة وللعلماء مبا فيه اخلير والتوفيق 

والسداد. 

في مخيم »تراث اجلهراء«

عبداهلل السويلم: الدعاء عبادة وإن تأخرت 
االستجابة فأصلح أحوالك وتب إلى اهلل

أصدرت جمعية إحياء التراث اإلسالمي كتاب: 
ف��ي سير  تأصيلية  ق����راءة  اق��ت��ده-  »ف��ب��داه��م 
وقصص األنبياء عليهم السالم« للكتاب عثمان 

بن محمد اخلميس.
القطع  م��ن  ف��ي 491 ص��ف��ح��ة  ال��ك��ت��اب  وي��ق��ع 
كما  األنبياء  وقصص  سير  ويتضمن  ال��وس��ط 

وردت في القرآن الكرمي واألحاديث النبوية ويبدأ 
الكتاب بالتعريف على األنبياء وصفاتهم وحقوقهم 

والفرق بينهم.
إثراء  ال��ك��ت��اب  م��ن  ال��ه��دف  إن  اجلمعية  وق��ال��ت 
معلومات الطفل املسلم وتعزيز األخالق اإلسالمية 
لديه،  وال��س��ل��وك��ي  العلمي  اجل��ان��ب  وت��ق��وي��ة  ل��دي��ه 

فضاًل عن بيان أهمية أركان اإلسالم وشرحها 
بطرائق ميسرة تناسب عقول األطفال.

من  مجموعة  على  بإسهاب  الكتاب  ويجيب 
األسئلة املتعلقة باألنبياء والرسول مثل أسباب 
وك��ي��ف األمة  إليهم  ال��ن��اس  ت��ع��دده��م وح��اج��ة 

اإلسالمية هي أكثر الناس تعظيما لألنبياء.

»إحياء التراث« تصدر »فبهداهم اقتده« قراءة تأصيلية في سير 
األنبياء وقصصهم
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�إ�سالميات

السفر  ذل��ك  م��ن  النبي ]  ف��ي صحبة  ال��ذي��ن 
مجيء ص��ف��وان بها ف��ي ه��ذا احل���ال، أش��اع ما 
حتى  األلسن،  وتلقفته  احلديث،  ووش��ى  أش��اع، 
يتناقلون  وص���اروا  املؤمنني،  بعض  بذلك  اغتر 
عن  طويلة  م��دة  الوحي  وانحبس  ال��ك��ام،  ه��ذا 
ذلك مبدة،  بعد  عائشة  اخلبر  وبلغ  النبي ]، 
فحزنت حزناً شديداً، فأنزل الله تعالى براءتها 
في هذه اآلية، ووعظ الله املؤمنني، وأعظم ذلك، 

ووصاهم بالوصايا النافعة«.
وهذه اآلية شاهد عظيم وبرهان كبير على خطر 
التشهير باآلخرين وما يسببه من آثار سلبية في 

حياة األمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
امْلُْؤِمِننَي  يُ�����ْؤُذوَن  }َوالَّ���ِذي���َن  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه   -3
بُْهتَاناً  اْحتََملُوا  َفَقِد  اْكتََسبُوا  َما  ِبَغيِْر  َوامْلُْؤِمنَاِت 

َوِإثْماً ُمِبيناً{)األحزاب:58(.
تفسيره  ف��ي  تعالى  ال��ل��ه  رح��م��ه  كثير  اب��ن  ق��ال 
لهذه اآلية: »أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه 
الكبير  البهت  هو  وه��ذا  يفعلوه،  ولم  يعملوه  لم 
أن يحكى أو ينقل عن املؤمنني واملؤمنات ما لم 

يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم«.
َْصنَاِت ثُمَّ لَْم  4- قوله تعالى: }َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُ

ل��ه��ذه اآلي���ة: »إن��ه��ا ن��زل��ت ف��ي ش��أن عائشة أم 
املؤمنني رضي الله عنها حني رماها أهل اإلفك 
الكذب  م��ن  ق��ال��وه  املنافقني مب��ا  م��ن  وال��ب��ه��ت��ان 
وال��ف��ري��ة ال��ت��ي غ���ار ال��ل��ه ع��ز وج���ل ل��ه��ا ولنبيه 
صلوات الله وسامه عليه، فأنزل تعالى براءتها 

صيانة لعرض رسول الله ]«.
وق����ال اب���ن س��ع��دي -رح���م���ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى- في 
تفسيره لهذه اآلية: »إنها نزلت في قصة اإلفك 
املشهورة الثابتة في الصحاح والسنن واملسانيد، 
وحاصلها أن النبي ] في بعض غزواته ومعه 
رضي  الصديق  بنت  الصديقة  عائشة  زوج��ت��ه 
الله عنهما، انقطع عقدها، فانحبست في طلبه 
ورحلوا هم بجملها وهودجها، فلم يفقدوها، ثم 
استقل اجليش راحا، وجاءت مكانهم، وعلمت 
في  واستمروا  إليها،  رجعوا  فقدوها  إذا  أنهم 
السلمي  املعطل  ب��ن  ص��ف��وان  وك���ان  مسيرهم، 
م���ن أف���اض���ل ال��ص��ح��اب��ة [، ق���د ع���رس في 
أخ��ري��ات القوم ون��ام، ف��رأى عائشة رض��ي الله 
عنها فعرفها، فأناخ راحلته فركبتها من دون أن 
نزل  بعدما  بها  يقود  جاء  ثم  تكلمه،  أو  يكلمها 
املنافقني  بعض  رأى  فما  الظهيرة،  في  اجليش 

تَِشيَع  أَْن  يُِحبُّوَن  ي��َن  الَّ��ذِ }ِإنَّ  تعالى:  قوله   -1
ِفي  أَِليٌم  َع��َذاٌب  لَُهْم  آَمنُوا  الَِّذيَن  ِفي  الَْفاِحَشُة 
تَْعلَُموَن{ ال  َوأَنْ��تُ��ْم  يَْعلَُم  َوال��لَّ��ُه  َواآلِخ���َرِة  نَْيا  الدُّ

)النور:19(.
تفسيره  في  تعالى-  الله  -رحمه  كثير  ابن  قال 
لهذه اآلية الكرمية: »هذا تأديب ملن سمع شيئاً 
من الكام السيئ، فقام بذهنه شيء منه وتكلم 

به فا يكثر منه وال يشيعه ويذيعه«.
وقال ابن سعدي -رحمه الله تعالى- في تفسيره 
املستقبحة  الشنيعة  األم���ور  »أي  اآلي���ة:  ل��ه��ذه 
كان  وإذا  ت��ش��ت��ه��ر،  أن  ف��ي��ح��ب��ون  امل��س��ت��ع��ظ��م��ة 
الفاحشة  تشيع  أن  محبة  ملجرد  الوعيد  ه��ذا 
واستحاء ذلك بالقلب، فكيف مبا هو أعظم من 
الفاحشة  ذلك، من إظهاره ونقله، وسواء كانت 
صادرة أو غير صادرة، وكل هذا من رحمة الله 

بعباده املؤمنني، وصيانة أعراضهم«.
2- قوله تعالى: }ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا ِباإِلْفِك ُعْصَبٌة 
َسبُوهُ َشّراً لَُكْم بَْل ُهَو َخيٌْر لَُكْم ِلُكلِّ  ِمنُْكْم ال َتْ
اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكتََسَب ِمْن اإِلثِْم َوالَِّذي تََولَّى ِكبَْرهُ 

ِمنُْهْم لَُه َعَذاٌب َعِظيٌم{)النور:11(.
تفسيره  في  تعالى-  الله  -رحمه  كثير  ابن  قال 

 حكم التشهير
الشيخ حاي احلاي

التحذير من جريمة التشهير )2(

سامية،  وفضائل  كرمية  وأخالق  صحيحة  بعقائد  اإلسالم  جاء  لقد 
واحلرام،  احلالل  بن  حيث  األفراد،  سعادة  وتكفل  النفوس  تطهر 
وأوضح للناس سبل السالم، وحذر من كل ما من شأنه املساس باآلخرين 
وتشويه سمعتهم والنيل من كرامتهم وقذف أعراضهم، ومبا أن جرمية 
التشهير من اجلرائم الضارة باألفراد واملجتمعات، من خالل ما حتدثه 
األفراد  بن  اخلالفات  من  الكثير  ووقوع  العالقات،  في  تصدع  من 
التشهير  جرمية  اإلسالمية  الشريعة  حرمت  فقد  لذا  واجلماعات، 
باآلخرين وحذرت منها أشد التحذير، والدليل على ذلك من الكتاب 

والسّنة وعمل الصاحبة ما يلي:
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يَْأتُوا ِبَأْربََعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم ثََماِننَي َجلَْدًة َوال 
الَْفاِسُقوَن{ ُهْم  َوأُْولَِئَك  أَبَداً  َشَهاَدًة  لَُهْم  تَْقَبلُوا 

)النور:4(.
في  تعالى-  ال��ل��ه  -رح��م��ه  الطبري  اإلم���ام  ق��ال 
تفسيره لهذه اآلية: »أي: والذين يرمون العفائف 
من حرائر املسلمني بالزنا، ثم لم يأتوا على ما 
رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون 
عليهن أنهن رأوهن يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين 
رموهن بذلك ثمانني جلدة، وال تقبلوا لهم شهادة 
أب��داً، وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله تعالى 

وخرجوا عن طاعته ففسقوا عنها«.
5- قوله ]: »من سمع سمع الله به، ومن يرائي 
ومسلم   ،)6134( البخاري  رواه  به«  الله  يرائي 

.)2986(
فقد دل هذا احلديث الشريف على أمرين:

املؤمنني  ف��ي  القبيح  ال��ق��ول  ع��ن  النهي  األول: 
وكشف مساوئهم وعيوبهم.

وأذاعها،  ال��ن��اس  بعيوب  سمع  م��ن  أن  ال��ث��ان��ي: 
أو  أو شهره  املكروه،  وأسمعه  عيوبه  الله  أظهر 

مأل سماع الناس بسوء الثناء عليه.
6- قوله ]: »ال ضرر وال ضرار« أخرجه ابن 

األلباني  الوقت  حافظ  شيخنا  وصححه  ماجه 
رحمه الله.

وهذا احلديث نص في ترمي الضرر الذي هو 
إحلاق مفسدة باآلخرين مطلقاً، كما نص على 
باآلخر  الذي هو إحلاق مفسدة  الضرر  ترمي 
على وجه املقابلة، ألن النفي ب�»ال« االستغراقية 
في احلديث يفيد ترمي سائر أنواع الضرر في 
الشرع، ألنه نوع من الظلم، إال ما خص بدليل 
واإلضرار  الضرر  أن  أي:  والعقوبات،  كاحلدود 
الرمني إذا كانا بغير حق، وأما إيقاع الضرر 
الضرر  إدخ��ال  ألن��ه  فهو مطلوب ش��رع��اً،  بحق 
على من يستحقه، كمن تعدى حدود الله فيعاقب 
بقدر جرميته أو كونه ظلم غيره، فيطلب املظلوم 

مقابلته بالعدل.
وكثير من الظلم الذي يقع من الناس، إمنا يسبب 
الضرر الذي قسمه أهل العلم إلى قسمني: ضرر 
أنفسهم  ف��ي  مفاسد  ب��اآلخ��ري��ن  يحلق  »م���ادي« 
»أدبي«  معنوي  وض��رر  وممتلكاتهم،  وأم��وال��ه��م 
يلحقه باآلخرين مفاسد في سمعتهم وكرامتهم 

وشرفهم ونحو ذلك.
من  املسلمون  سلم  م��ن  »املسلم   :[ قوله   -7

لسانه ويده« رواه البخاري )10( ومسلم )41(.
وه���ذا احل��دي��ث ال��ش��ري��ف ظ��اه��ر ال��دالل��ة على 
ترمي جرمية التشهير باآلخرين، وخص اللسان 
بالذكر ألنه املعبر عما في النفس، وهكذا اليد، 
ألن أكثر األفعال بها، واحلديث عام بالنسبة إلى 
اللسان ميكنه القول في  اليد، ألن  اللسان دون 
تشارك  أن  ميكن  نعم  اليد،  بخاف  املوجودين 
ذلك  في  أثرها  وإن  بالكتابة،  ذلك  في  اللسان 
عظيم، ويستثنى من ذلك شرعاً تعاطي الضرب 
املسلم  على  والتعازيز  احل��دود  إقامة  في  باليد 

املستحق لذلك.
وال  تناجشوا  وال  ت��اس��دوا  »ال   :[ قوله   -8

بيع  بعضكم على  يبع  وال  تدابروا  وال  تباغضوا 
ب��ع��ض، وك��ون��وا ع��ب��اد ال��ل��ه إخ��وان��ا، املسلم أخو 
التقوى  املسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره، 
هاهنا، ويشير إلى صدره ثاث مرات، بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه املسلم، كل املسلم 
على املسلم ح���رام، دم��ه وم��ال��ه وع��رض��ه« رواه 

مسلم )2564(.
رجاء  أب����ي  ع���ن  ش��ي��ب��ة  أب����ي  اب����ن  رواه  م���ا   -9
العطاردي: »أن عمر وعثمان رضي الله عنهما، 

كانا يعاقبان على الهجاء«.
وقد اشتهرت عقوبة عمر [ للُحطيئة لهجائه 
وك��ان سيد قومه- بقصيدة  ب��در-  بن  الزبرقان 

منها:
ملا بدا لي منكم عيب أنفسكم

ولم أجد جلراحي عندكم آسي
أزمعت يأساً مريحاً من نوالكم

ولن ترى طارداً للمرء كالياس
التشهير عبر املنابر

بالعلم  تفيض  ث��رة  ينابيع  املساجد  منابر  تعد 
الطرق  ت���ض���يء  إش���ع���اع  وم����راك����ز  واإلمي��������ان، 
ل��ه��داي��ة اإلن���س���ان، ف��ه��ي امل��ش��اع��ل ال��ت��ي تنطلق 
الصادقة  وال��دع��وات  املباركة  التوجيهات  منها 
إلى  ال��داع��ي��ة  السامية  والتعاليم  واإلرش����ادات 

التآلف واالنسجام، والتمسك بهدي اإلسام.
وهكذا كان منبر نبينا محمد ]، منارة أضاءت 
إلى  ق��ادت  علمية  وجامعة  العزة،  دروب  لألمة 
طريق النصر والنهضة، حيث كان عليه الصاة 
والسام، يعلم الصحابة أحكام دينهم ويبصرهم 
أصبح  ال���ذي  املنبر  خ��ال  م��ن  أم��ره��م  بعاقبة 
تنطلق  كبرى  ودعامة  عظمى  قاعدة  عهده  في 
منها تعاليم اإلس��ام، وفق منهج نبوي كرمي له 
النفوس  يرشد  ف��ري��د،  ومتيز  خاصة  روحانية 
إلى طريق الهداية والفاح، ويقوم سلوكها نحو 
أداء الطاعات وترك املنكرات، بعيداً عن التنفير 

والتعسير والتشهير.
قال ابن القيم- رحمه الله تعالى-: »وكان مدار 
بآالئه  عليه  والثناء  الله  حمد  على   [ خطبة 
وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد اإلسام 
الله  بتقوى  واألم��ر  وامل��ع��اد،  والنار  وذك��ر اجلنة 
وتبيني مواقع رضاه وموارد غضبه، وكان يخطب 
وكان  ال��ن��اس،  تقتضيه حاجة  وق��ت مبا  كل  في 
ال��رج��ل وقصر خطبته  ي��ق��ول: »إن ط��ول ص��اة 
وأقصروا  ال��ص��اة،  فأطيلوا  فقهه،  م��ن  مئنة 

تعد منابر المساجد ينابيع 
ثرية تفيض بالعلم واإليمان، 

ومراكز إشعاع تضيء 
الطرق لهداية اإلنسان هي 

المشاعل التي تنطلق 
منها التوجيهات المباركة
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�إ�سالميات
إلى  ي��وج��ه  حتى  ب��ه  يتصلون  ب��ال��ذي��ن  بالعلماء 
اخلير، وإنكار املنكر من دون ذكر الفاعل، فينكر 
الربا، من دون ذكر  الزنا، وينكر اخلمر، وينكر 
من فعله، ويكفي إنكار املعاصي والتحذير منها 
من غير ذكر أن فاناً يفعلها، ال حاكم وال غير 
حاكم، وملا وقعت الفتنة في عهد عثمان [، 
قال بعض الناس ألسامة بن زيد [: أال تنكر 
على عثمان؟ قال: أأنكر عليه عند الناس؟ لكن 
على  شر  ب��اب  أفتح  وال  وبينه  بيني  عليه  أنكر 
عثمان [  زمن  في  الشر  فتحوا  وملا  الناس، 
والقتال  الفتنة  وأنكروا على عثمان جهرة متت 
والفساد الذي اليزال الناس في آثاره إلى اليوم، 
وقتل  وم��ع��اوي��ة،  علي  ب��ني  الفتنة  حصلت  حتى 
عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من 
الصحابة وغيرهم بأسباب اإلنكار العلني وذكر 
أمرهم  ول��ي  الناس  أبغض  حتى  علناً،  العيوب 

وحتى قتلوه، نسأل الله العافية«.
-رحمه  عثيمني  اب���ن  ال��ع��ام��ة  شيخنا  وق����ال 
كتابه »مقاصد اإلس��ام« عندما قرر  الله- في 
أن النصيحة تكون للوالة سراً ال عانية وساق 
احلديث،  ه��ذا  ومنها  ذل��ك،  على  األدل���ة  بعض 
قال: »فإن كان الكام في امللك بغيبة، أو نصحه 
الله  توعد  التي  إهانته  من  به  والتشهير  جهراً 
ما  م��راع��اة  يجب  أن��ه  فاشك  بإهانته،  فاعلها 
ذك���رن���اه«  ي��ري��د اإلس����رار بالنصح ون��ح��وه، ملن 
يغشونهم  الذين  العلماء  من  نصيحتهم  استطاع 
ويخالطونهم، وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم.. 
إلى أن قال: »فإن مخالفة السلطان فيما ليس 
من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في 
الوعظ  ومواضع  والصحف  واملساجد  الافل 
النصيحة في شيء،  باب  ذل��ك، ليس من  وغير 
ف��ا تغتر مب��ن يفعل ذل��ك، وإن ك��ان ع��ن حسن 
نية، فإنه خاف ما عليه السلف الصالح املقتدى 

بهم، والله يتولى هداك«.
قلت: وتأمل يرعاك الله جل وعا هدي السلف 
العلماء  وس��ار  التشهير  وع��دم  الستر  فقه  ف��ي 
الربانيون على هذا األص��ل، وق��رروه في كتبهم 
هذا  ف��ي  وأق��وال��ه��م  نصائحهم،  ف��ي  ب��ه  وعملوا 
سأنقل  وإمنا  ويطول سردها،  يصعب حصرها 
شيئاً من أقوالهم في وجوب النصيحة في السر، 
املؤمنني  سبيل  هو  هذا  أن  للقارئ  يظهر  حتى 
صحابته  آث���ار  وامل��ق��ت��ف��ني   [ لنبيهم  املتبعني 

الكرام رضوان الله عليهم أجمعني.

الشافعي رحمه الله تعالى:
تعمدني بنصحك في انفرادي  

وجنبني النصيحة في اجلماعة
فإن النصح بني الناس نوع  

من التوبيخ ال أرضى استماعه
وإن خالفتني وعصيت قولي  

فا جتزع إذا لم تعط طاعة
اإلنكار  إلى  نفسه مضطراً  وإذا وجد اخلطيب 
يوجه  أن  حقه  من  فليس  الناس،  من  فئة  على 
هذا  في  يعمم  بل  بأعينهم،  أن��اس  إلى  التقريع 
الفتنة، وه��ذا ما كان  إث��ارة  لعدم  األم��ر، توخياً 
من  أح��د  على  أن��ك��ر  حينما  ال��رس��ول]  يفعله 
الناس مخالفة من املخالفات، فعن عائشة رضي 
الله عنها َصنََع النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً 
ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي] 
أقوام  بال  »ما  ق��ال:  ثم  وأثنى عليه  الله  فحمد 
يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم 
بالله وأشدهم له خشية« رواه البخاري )6861(، 

ومسلم )2356(.
يجتمع  خطيباً  جتد  أن  النفس  في  يحز  ومم��ا 
الناس بني يديه في اجلمعة راغبني غير راهبني 
وال مجبرين، وهو مع ذلك يوبخ ويشهر ويتوعد 
اآلخرين، وكأنه قد خا مما حذرهم منه، فمثل 
هذه الطريقة ال تتفق مع أدب اخلطاب، بل هي 
ضرب من سوء األدب مع اآلخرين، وعدم احترام 

للمنبر الذي يقف عليه.
باز -رحمه  بن  العامة عبدالعزيز  قال شيخنا 
بعيوب  التشهير  السلف  منهج  من  »ليس  الله-: 
ال��والة وذك��ر ذلك على املنابر؛ ألن ذلك يفضي 
إلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة في املعروف 
ويفضي إلى اخلوض الذي يضر وال ينفع، ولكن 
فيما  النصيحة  السلف:  عند  املتبعة  الطريقة 
بينهم وبني السلطان والكتابة إليه، أو االتصال 

ما  ك��ث��ي��راً  وك���ان   ،)869( مسلم  رواه  اخل��ط��ب��ة« 
يخطب بالقرآن«.

لقد أقام النبي ] املجتمع املسلم على أساس 
ال��ب��ة واألل���ف���ة، وأب��ع��د ع��ن��ه أس��ب��اب التمزق 
وال��ف��رق��ة، ف��ل��م ي��ك��ن م��ن ه��دي��ه ع��ل��ي��ه الصاة 
وال��س��ام إث��ارة الفتنة وال��ن��زاع وال��ف��رق، وكانت 
منضبطة  املنبر  ف��وق  م��ن  يلقيها  ال��ت��ي  خطبه 
ومتزنة باحلكمة والتعقل والبعد عن إثارة الفتنة 
أو التعرض ألناس بأعيانهم، والنيل منهم بطرق 
نابية تنفر منها الطباع السليمة والعقول السوية، 
َربَِّك  َسِبيِل  ِإلَ��ى  }اْدُع  تعالى:  الله  قول  متمثًا 
ِبالَِّتي ِهَي  َسنَِة َوَجاِدلُْهْم  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ ِباحْلِ
أَْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم مِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو 
سبحانه:  وقوله  باملهتدين{)النحل:125(،  أَْعلَُم 
َفّظاً  ُكنَْت  َولَ��ْو  لَُهْم  ِلنَْت  اللَِّه  ِمْن  َرْحَمٍة  }َفِبَما 
َعنُْهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  وا  النَْفضُّ الَْقلِْب  َغِليَظ 
َعَزْمَت  َفِإَذا  األَْمِر  ِفي  َوَشاِوْرُهْم  لَُهْم  َواْستَْغِفْر 
ِلنَي{)آل  امْلُتََوكِّ يُِحبُّ  اللََّه  ِإنَّ  اللَِّه  َعلَى  ْل  َفتََوكَّ

عمران:159(.
وإن اخلطيب الناجح املؤثر، هو من يقتدي بسيد 
خطبه  وفي  عامة،  شؤونه  كل  في  املرسلني] 
ودعوته بصفة خاصة، وأن يسلك سبيل التبشير 
طرفي  إل��ى  يلتفت  وال  ال��ن��اس،  على  والتيسير 
النافع  األم��ر  ذل��ك  يتم  وال  والتعسير،  التنفير 
احلكمة  أساليب  باستخدام  إال  التبشير  وه��و 
التجريح  أساليب  عن  بعيداً  احلسنة  واملوعظة 
والشتم للجماعات والدول واحلكام والفئات أو 
ذكر أسمائهم بالسخرية واالستهزاء؛ ألن نفوس 
أو  ال��دع��وة  م��ن س��م��اع  تنفر عندئذ  امل��دع��وي��ن 
اخلطبة واملوعظة، وتنتكس إلى الوراء، وتصبح 

املوعظة داء ال دواء.
كما يجب عدم التشهير بالعصاة من فوق أعواد 
الناس ونهشها  أع��راض  الولوغ في  املنابر، فإن 
أمر قبيح ال يقره من عنده أثارة من دين أو عقل 
البعد عن هدي  كل  بعيد  ذل��ك  إن  بل  أدب،  أو 
املصطفى ] الذي لم يعرف عنه أنه شّهر بأحد 
أو جّرحه، ففي التلميح ما يغني عن التصريح، 
وفي التعميم ما يغني عن التخصيص، والتجريح 
بل هو جرمية  أدب،  املنبر سوء  فوق  والتشهير 
وهو  املعصية،  لصاحب  وتوبيخ  املستمع  بحق 
النصيحة  الفرقة واإلع��راض عن  إلى  يؤدي  ما 
وال��ت��م��ادي ف��ي اخل��ط��أ، وف��ي ذل��ك يقول اإلمام 

إن الخطيب الناجح 
المؤثر، هو من يقتدي 

بسيد المرسلين 
] في كل شؤونه 

عامة، وفي خطبه 
ودعوته بصفة خاصة
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برعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تطلق 
الدورة الرابعة لجائزة الكويت اإللكترونية

أطلقت مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي جائزة 

الكويت اإللكترونية حيث 
خصصت لها جوائز نقدية 
تبلغ 50 ألف دينار كويتي 

االمتداد  تعد  اإللكترونية  الكويت  جائزة   
وهي  للمعلوماتية  العاملية  للجائزة  الكويتي 
املتحدة  ل��ألمم  اإللكتروني  التوى  جائزة 
- غ��اي��د، وف��ت��رة االش��ت��راك ف��ي منافسات 
جائزة الكويت االلكترونية تستمر حتى 31 
كويتي  مشروع  أي  وبإمكان   ،2012 م��ارس 
االستمارة  تعبئة  فيها من خال  االشتراك 
للجائزة.  الرسمي  املوقع  في  االلكترونية 

www.KuwaiteAward.org.kw
أوال: تصنيفات اجلائزة

1-احل�����������ك�����������وم�����������ة اإلل�������ك�������ت�������رون�������ي�������ة 
 e-Government

للجهات  اإللكترونية  املشاريع  بها  تشارك 
للمواطنني  خدماتها  تقدم  التي  احلكومية 

واملجتمع بشكل عام.
2-ال����������ت����������رف����������ي����������ه اإلل��������ك��������ت��������رون��������ي

 e-Entertainment
ترفيهاً  تقدم  التي  اإللكترونية  للمشاريع 

وتسلية بشكل إيجابي للمجتمع.
 e-Health 3 - الصحة اإللكترونية

خدمات  تقدم  التي  اإللكترونية  للمشاريع 
صحية أو تسهم في تطوير املجال الصحي 

باملجتمع. 
 e-Business 4 - التجارة اإللكترونية

خدماتها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  التجارية  للمشاريع 
األعمال  ت��ط��ور  ف��ي  يسهم  مب��ا  لعمائها 

التجارية.
 e-Culture 5 - التراث اإللكتروني

توثيق  على  تعمل  التي  الثقافية  للمشاريع 
ال���ت���راث إل��ك��ت��رون��ي��ا ب��ش��ك��ل إب���داع���ي، مما 

يساهم بنشره في املجتمع.
 e-Learning 6 - التعليم اإللكتروني

تعليم  تقدم طرق  التي  التعليمية  للمشاريع 
بصورة  متميزاً  تعليمياً  ومحتوى  إلكتروني 

إلكترونية.
 e-Science 7 - العلوم اإللكترونية

اإلنسانية  ال��ع��ل��وم  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ل��ل��م��ش��اري��ع 
وفروعها  أن����واع����ه����ا  ب��ش��ت��ى  وال���ع���ل���م���ي���ة 

إلكترونيا.
 e-Inclusion 8 - االحتواء اإللكتروني

وهو فرع خاص للمشاريع اإللكترونية التي 
وتتويهم   البشرية  امل���وارد  بتنمية  تسهم 
بالوسائل التكنولوجية، وهي موجهة للفئات 
ال��ت��ي ت��ع��د أق��ل��ي��ة أو م��ع��زول��ة ع��ن مجتمع 
على  امل���ش���روع  يعمل  بحيث  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 
متكينهم واحتوائهم بتوفير قنوات لاتصال 
أيديهم.  متناول  في  املعلومات  يجعل  مبا 

ومثاله فئة ذوي االحتياجات اخلاصة بحيث 
باستخدام  باملجتمع  االندماج  من  يتمكنون 
أن  التكنولوجيا، كما ميكن  أدوات ووسائل 
يساعد املشروع على متكني املرأة باملجتمع، 
وغيرها من الفئات التي قد تكون معزولة 
فبشكل  مائمة،  ب��ص��ورة  محتواة  غير  أو 
عام يسعى هذا التصنيف لتقليص الفجوة 

الرقمية بكل وسيلة ممكنة.

املشاركة  ميكن  التي  املشاريع  أن��واع  ثانيا: 
بها

بإمكان أي مشروع إلكتروني كويتي املشاركة 
في منافسات جائزة الكويت كالتالي:

1- املواقع اإللكترونية واألنظمة على شبكة 
اإلنترنت.

اخلاصة  واألنظمة  اإللكترونية  املواقع   -2
على الشبكات الداخلية )اإلنترانت(.

3- برمجيات على أقراص مدمجة الوسائط 
املتعددة والوسائل اإلعامية مثل DVD و

CD والفيديو.
4- ال��ب��رم��ج��ي��ات واألن��ظ��م��ة امل��ن��ف��ذة على 
األجهزة التي تعمل بلمس الشاشة )أجهزة 

 .)Kiosk
التفاعلي  التلفزيون  وأنظمة  برمجيات   -5

.)Interactive TV(
واألجهزة  النقالة  الهواتف  برمجيات   -6

املساعدة الرقمية بأنواعها.
إلكترونية على  ألعاب  أو  فيديو  ألعاب   -7
مبا  الترفيهية  واألج��ه��زة  األنظمة  مختلف 

فيها األجهزة املستحدثة واجلديدة كلياً.
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املدير  املالكي  مرمي  السيدة  حديث  كان  بينما 
قيادات  بتعيني  املطالبة  ع��ن  باملؤسسة  ال��ع��ام 
االجتار  مكافحة  مجال  في  متخصصة  وطنية 
بني  تفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  وط��ال��ب��ت  بالبشر، 

الدول للحد من هذه الظاهرة.
وكان املنتدى يهدف إلى أمور عدة أهمها:

للقطاع  االجتماعية  املسؤولية  روح  تنمية   >
اخلاص واملساهمة في جهود املكافحة.

من  وعربية  وخليجية  وطنية  حتالفات  بناء   >
وإعداد  والتنسيق،  التعاون  مستوى  رف��ع  أج��ل 

كوادر في مجال التدريب.
ال��ن��اف��ذة في  وال��ت��ش��ري��ع��ات  ال��ق��وان��ني  < تفعيل 
وتفعيل  الشأن،  بهذا  واملتعلقة  العربية  املنطقة 
املتحدة  األمم  اتفاقية  بتنفيذ  املتعلقة  اآلليات 

ملكافحة اجلرمية.
النتائج املتوقعة من املبادرة العربية في 

مجال مكافحة االجتار بالبشر
القوانني  وحتسني  وتعزيز  عربية  شراكة  بناء 
ال��وط��ن��ي��ة، رف���ع درج���ة ال��وع��ي ب��ه��ذه الظاهرة 
وتربوية،  إعالمية  سياسات  وتنفيذ  اخلطيرة 
زيادة القدرات الذاتية للمنظمات غير احلكومية، 

وخطط  سياسات  لتفعيل  عربية  م��ب��ادرة  تبني 
وإجراءات مرتبطة مبكافحة هذه الظاهرة.

بناء قدرات
بناء  أق��س��ام:  ثالثة  إل��ى  ال��ق��درات  بناء  ينقسم 
قدرات بشرية، وبناء قدرات مالية، وبناء قدرات 
املبادرة  خارطة  فإذا حتققت سارت  تقييمية.. 

في التجاه الصحيح..
بناء حتالفات في كل دولة وصواًل إلى 
تعاون خليجي وعربي وإسالمي ودولي:

كل دولة تريد النجاح في احلد من مكافحة 
من:  متخصصني  ت��ش��رك  بالبشر  االجت���ار 
والشؤون  العمل  ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
االجتماعية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، 
واملشرعني  ل��ل��ق��ض��اء،  األع���ل���ى  وامل��ج��ل��س 
التي  واملؤسسات  دي��ن«،  وعلماء  »قانونيني 
ت��ق��دم خ��دم��ات اإلي����واء وال��رع��اي��ة لضحايا 
املجتمع  وم���ؤس���س���ات  ب��ال��ب��ش��ر،  االجت������ار 
املدني، واملؤسسات األكادميية، واملؤسسات 
اإلعالمية، واملؤسسة التربوية.. ومع االلتزام 
َثل كل دولة على أعلى مستوى لنتمكن  بأن تمُ
من حتقيق مانصبوا إليه بأسرع مما نتوقع.

إعداد هيكلة اللجان: وتقوم على ثالث 
جلان:

األولى: اللجنة الدائمة لتسيير املبادرة: ومهمتها 
تنسيق األنشطة واالتصاالت ومتابعة مخرجات 
الشراكة  نهج  وتشكيل  تأثيراته  ومدى  املشروع 

والتعاون.
تسهيل  ومهمته  امل��ب��ادرة:  تنفيذ  فريق  الثانية: 
من  خ��ب��راء  وض��م  والفعاليات  ال��ب��رام��ج  تنفيذ 
واجلرمية«  باملخدرات  »معنيني  املتحدة  األمم 

وتوفير الدعم الالزم لتنفيذ البرامج.
مجال  في  مختصني  خبراء  مجموعة  الثالثة: 
ب��ال��ب��ش��ر وح���ق���وق اإلنسان  م��ك��اف��ح��ة االجت�����ار 
االستشارات  وتقدمي  التدريب  مبهمة  يقومون 

وعمليات التقييم.
املسؤولية اجلماعية:

وغير  احلكومية  املنظمات  دور  ف��ي  تتلخص 
بالبشر  االجت��ار  احلكومية في مواجهة ظاهرة 
ومعاجلة  لها،  واحل���ازم  املوضوعي  والتصدي 
اآلثار والتداعيات الناجمة عنها، وتعميق الوعي 
الوسائل  ب��ك��ل  وم��ح��ارب��ت��ه��ا  لنبذها  املجتمعي 
والسبل املمكنة، إلغاء القيود غير املسّوغة على 
تدابير  تنفيذ  عند  التنقل  في  األشخاص  حق 
للوقاية  عاملة  بشرية  ك��وادر  تأهيل  املكافحة، 
الظاهرة  هذه  مع  للتعامل  والرعاية  واحلماية 

الفترة  الدوحة- قطر منتدى ملكافحة االجتار بالبشر في  عقد في 
من 16-2012/1/17، بحضور خبراء من األمم املتحدة وجامعة الدول 
العربية ومنظمات دولية من أستراليا والهند وخبراء من دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وقد نظم وشارك فيه أعضاء من املؤسسة القطرية 

ملكافحة االجتار بالبشر...
حتدث في املؤمتر سعادة الدكتور عبدالله املال رئيس إدارة املؤسسة 
هذه  مخاطر  ملواجهة  وقائية  إجراءات  باعتماد  وطالب  القطرية 
الظاهرة باحلزم واملوضوعية وتأهيل الكوادر العاملة التي تتعامل مع 

هذه اجلرمية.

مكافحة االتجار بالبشر
إعداد: بسام الشطي

بحضور خبراء من األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات دولية
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وضحاياها.
دور وسائل اإلعالم

إعداد برامج توعوية شاملة حول خطورة مشكلة 
والتأكيد  مكافحتها،  وس��ب��ل  بالبشر  االجت���ار 
اجلهود  دع��م  في  الدينية  والقيم  امل��ب��ادئ  على 
الرامية للمكافحة، أمانة نقل املعلومات وتسهيل 
وتيسير احلصول عليها، مناقشة القضية نقاشاً 
دقة  أهمية  شفافية،  وب��ك��ل  ع���ادالً  موضوعياً 
احلسنة  النوايا  سفراء  جهود  تفعيل  الترجمة، 
اإلنسان،  بحقوق  املهمة  العامة  والشخصيات 

وتعزيز القيم األخالقية واالجتماعية.
دور منظمات املجتمع املدني والقطاع 

اخلاص واجلمعيات اخليرية
بخطورة  الوعي  وزي��ادة  الشراكة  ثقافة  تعميق 
في  املطلوب  بالدور  القيام  السلبية،  الظاهرة 
توفير فرص عمل مناسبة للشباب في مشاريع 
ت��ن��م��وي��ة ه��ادف��ة م��ن ش��أن��ه��ا م��ع��اجل��ة البطالة 
وأخيراً  بالبشر،  االجتار  أسباب  من  باعتبارها 

تقدمي سبل املساعدة املطلوبة للضحايا.
دور املؤسسات التعليمية واملراكز البحثية:

ال��ع��م��ل ع��ل��ى تضمني امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة هذه 
مقررات  ووض��ع  مكافحتها،  وكيفية  الظاهرة 
مرحلة  ك��ل  م��ع  تتناسب  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ه��ذه  تتعلق 
مكافحة  لثقافة  مستقلة  م��ادة  إدراج  تعليمية، 
مسابقات  عمل  اجلامعية،  املناهج  في  االجتار 

الصدد،  ب��ه��ذا  األب��ح��اث  كتابة  وط��ل��ب  دوري����ة، 
الهيئات  وت��دري��ب  وتأهيل  الباحثني  وتشجيع 

املعنية.
دور مؤسسات الدولة القانونية

يضمن  مبا  العمالة  استقدام  تشريعات  تنفيذ 
الثغرات  ويسد  التزاماتهم،  وينظم  حقوقهم، 
أحكام  متابعة  ضعف  ع��ن  الناجمة  القانونية 
هذه التشريعات، ومتابعة تنفيذ اللوائح والنظم 
العمالة،  وت��ش��غ��ي��ل  اس��ت��ق��دام  ش���رك���ات  ل��ع��م��ل 
حلول  إيجاد  العمالة،  ه��روب  أسباب  ومعاجلة 
وإيجاد  قانونية،  غير  بصورة  املقيمني  ملشكلة 
والزواج  وال��دع��ارة،  البغي  على  تقضي  حلول 
أجل  من  القاصرات-  البنات  -تزويج  القسري 
األطفال،  توظيف  من  احل��د  على  العمل  امل��ال، 
واملسكرات،  امل��خ��درات  مكافحة  على  والعمل 
في  بالنظر  تختص  احملاكم  في  دوائ��ر  وإنشاء 

قضايا متعلقة بجرائم مكافحة االجتار بالبشر، 
سن تشريعات ووسائل ملكافحة املواقع اإلباحية 
وتبادل  املتهمني،  تسليم  استخدامها،  وإس���اءة 

املعلومات الدقيقة والصحيحة.
مساعدة ضحايا االجتار بالبشر

ل��دع��م ضحايا االجتار  إن��ش��اء ص��ن��دوق وط��ن��ي 
واحملامني  ب��ذوي��ه��م  االت��ص��ال  تسهيل  بالبشر، 
وسفارات دولهم، تبصيرهم بحقوقهم القانونية 
طبيا،  وفحصهم  عالجهم  وتسهيل  وامل��دن��ي��ة، 
تعويضهم عن األضرار التي حلقت بهم، وإنشاء 
دار إليوائهم بصورة إنسانية، عدم كشف أسماء 
وضع  اإلع����الم،  وس��ائ��ل  عبر  االجت���ار  ضحايا 
وقائع  على  ال��ش��ه��ود  حلماية  فعالة  إج����راءات 
االجت����ار، ت��ق��دمي ال��دع��م وامل��س��اع��دة لضحايا 
احلروب والكوارث والنزاعات املسلحة واالنفالت 
األم��ن��ي، وحماية األط��ف��ال م��ن االس��ت��غ��الل في 
وتهريب  امل��خ��درات  وت��روي��ج  وال��دع��ارة  التسول 
البضائع عبر احلدود، وجتنيدهم في النزاعات 

املسلحة.
أسباب االجتار بالبشر

الفقر، والسعي وراء احلصول على مستوى معيشي 
والفساد  العمل  قلة فرص  آخر،  أفضل في مكان 
الكوارث  السياسي،  االس��ت��ق��رار  ع��دم  احلكومي، 
الطبيعية، الطمع املادي، نقص الوعي االجتماعي 

وانخفاض مستوى التعليم، قلة الوازع الديني.

من أسباب االتجار بالبشر
الفقر، والسعي وراء الحصول 

على مستوى معيشي 
أفضل في مكان آخر، قلة فرص 

العمل والفساد الحكومي
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أسباب الطلب على االجتار
بحث أرباب العمل عن أيد عاملة رخيصة ومرنة 
بحيث يسهل استغاللها بأقل مقدرة على املطالبة 
من  غالبيتهم  راش��دي��ن  كبار  وج��ود  بحقوقها، 
وإشباع رغباتهم اجلنسية  يبحثون عن  الرجال 
األحيان  معظم  ف��ي  الطبيعية  غير  أو  ال��ش��اذة 
اقتصاديا،  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ب��ل��دان  م��ن  ومعظمهم 
صفقات التبني؛ حيث يسرقن األطفال من دول 
فيها حروب مثل البوسنة والصومال حتت مظلة 
تسويق  في  بالقوانني  للتالعب  إنسانية  هيئات 

املخدرات عن طريق األطفال واملدنيني.
تقرير صادر عن األمم املتحدة عن 

)تاتنجار( بالبشر
عدد الدول املصدرة 127 و98 دولة مرور و137 
دولة مقصد، عدد احلاالت في جنوب شرق آسيا 
225 ألف حالة، وجنوب آسيا 150 ألف حالة، 
االحتاد السوفيتي 100 ألف حالة، شرق أوروبا 
75 ألف حالة، وأمريكا الالتينية والكاريبي 100 

ألف حالة، أفريقيا 50 ألف حالة.
تعريف االجتار بالبشر

عرفته األمم املتحدة: بأنه العمليات التي تتضمن 
جتنيد أشخاص أو تنقيلهم أو إيواءهم واستقبالهم 

بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك 
من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو 
أو استغالل حالة  السلطة،  أو استغالل  اخلداع 
الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا 
شخص  على  سيطرة  ل��ه  شخص  موافقة  لنيل 
آخر لغرض االستغالل، مثل االستغالل اجلنسي 
أو السخرة أو اخلدمة قسرا، أو االسترقاق، أو 
نزع  أو  واالستعباد  بالرق  الشبيهة  املمارسات 
بالبشر  االع��ض��اء، ويقدر ع��دد ضحايا االجت��ار 
والنساء  األط��ف��ال  م��ن  مليوناً   15 مليوناً،  ب���27 

ومردودهم املالي 12 مليار دوالر سنوياً.
أنواع االجتار بالبشر

الدعارة  جت��اري:  جنس  باجلنس:  االجت��ار   -1
»صالونات التدليك، فنادق، شقق، نوادي عراة، 

تصوير أفالم خليعة، جنس غير جتاري ولكنه 
مشبوه مثل الزواج القسري واإلجباري ألطفال 

صغار وليس زواجاً دائماً ولكنه مؤقت.
الظلم  مع  األثمان  بأبخس  بالعمل  االجت��ار   -2

وسلب احلقوق واالعتداء!
3- االجتار بالعقيدة: فهناك طرق باطنية جتعل 
املال  ل��ه  وي��ق��دم��ون  لسيدهم  ع��ب��ي��داً  امل��ري��دي��ن 
والنساء ضمن طقوس معينة فهم أسرى ألفكار 

وأوهام ال تتفق مع احلرية.
4- االجتار باألطفال: شحادة، وخدمة منزلية، 
ال��ص��ي��د وال��ص��ن��اع��ة واألش���غ���ال الشاقة،  وف���ي 
أو  األس��ل��ح��ة  بيع  لتمرير  واجل��ن��س،  وال��دع��ارة 
وجعلهم  احل��روب  في  أو مشاركتهم  املخدرات، 

دروعاً بشرية، التبني، األنشطة اإلجرامية.
5- جتارة أعضاء اإلنسان: عن طريق عصابات 
منظمة أو مستشفيات وهمية، أو استغالل فقر 

الناس فيضطرون لبيع أعضائهم كالكلى..
6- االجتار بصحة الناس: كدفن مخلفات نووية 
أو كيميائية أو بيولوجية في أراض بها حروب، 
أو نشر أمراض وأدوية فاسدة أو بكتيريا ضارة 

أو فيروسات.
األمريكان  م��ث��ل  امل��ذل��ة:  ب��ال��ص��ور  االجت����ار   -7

يتم سرقة  األطفال من 
دول فيها حروب مثل 

البوسنة والصومال تحت 
مظلة هيئات إنسانية 

للقيام التالعب بالقوانين
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يتبولون  وهم  باعوا صورة ألربعة جنود  عندما 
على قتلى أفغانستان بعد رميهم بالرصاص.

8- االجتار بتهريب البشر ونقلهم بطرق بدائية 
وتعريض حياتهم للخطر.

أو  األب��وي��ن  مجهولي  أو  باملرضى  االجت���ار   -9
االعتداء  يتم  كثيرة  حاالت  فسجلت  باملعاقني: 
على املعاقني في دور إيوائهم أو سرقة أعضائهم، 
أو إرسالهم إلى مواخير الزنا، أو إجراء جتارب 

طبية عليهم.
أسيراً  املسحور  فيكون  بالسحر:  االجت��ار   -10
فيقوم  إمي��ان��ي  ح��ال ضعف  ف��ي  وه��و  للساحر 

باستغالله مالياً واالعتداء عليه جنسياً.
موجودة  ال��ظ��اه��رة  وه��ذه  رق��ي��ق��اً:  جعلهم   -11
ولكنها محدودة وحاربها اإلسالم بالكفارة التي 

خصت أوالها بعتق رقبة..
أهم احللول:

1- وضع خطة استراتيجية للوقاية من املشكلة، 
ومراجعة وإصالح التشريعات بهذا اخلصوص.

والعواقب  باملخاطر  املجتمعي  الوعي  زي��اة   -2
الناجمة عن هذه اجلرمية.

احلكومية  ال����دوائ����ر  ف���ي  امل��ع��ن��ي��ني  دع����م   -3
مع  التعامل  طرائق  على  وتدريبهم  وتطويرهم 

مكافحة االجتار بالبشر.
الفقر،  محاربة  ومنها  سياسية  إصالحات   -4
التعليم  م��ن  ال��ك��رمي  العيش  وتوفير  والبطالة، 
القيم  وغرس  واألمن  والغذاء  والسكن  والعالج 

اإلميانية وزيادة الوعي.
واألزمات،  احل��روب  فتيل  ن��زع  على  العمل   -5

وحتسني املستوى املعيشي لدى األفراد.
العائل  احل���اق  وتسهيل  بالعمل  االه��ت��م��ام   -6

بأسرته.
التي  العنكبوتية  والشبكات  القنوات  وقف   -7
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ش��ر ال��ف��س��اد اإلب���اح���ي واألف����الم 

املاجنة.
في  واإلداري  املالي  الفساد  على  القضاء   -8

الدول.
العمالة  جت��ار  على  العقوبات  أش��د  إن���زال   -9
السياحة  جتارة  على  والقضاء  اخلدم  ومكاتب 
اجلنسية، ووضع خطة للقضاء على املخدرات 

واملسكرات.
10- حت��م��ل وس���ائ���ل اإلع�����الم م��س��ؤول��ي��ة دقة 
وحنكة  بحكمة  امل���وض���وع  وت���ن���اول  امل��ع��ل��وم��ات 
ومتابعة  وت��وع��وي��ة  تثقيفية  ب��رام��ج  وإص�����دار 

املوضوع بشفافية.

لضحايا  متخصص  ع���ام  م����أوى  إي��ج��اد   -11
املتميزة في  املواصفات  يحمل  بالبشر  االجت��ار 
كرامة اإلنسان وتوفير العالج النفسي والبدني 

لهذه الفئة من املجتمعات.
12- تعجيل إبرام االتفاقيات اإلقليمية والدولية 
املتخصصة؛ للقضاء واحلد من هذه الظاهرة..

13- معاجلة ثغرات قانونية قد يستغلها التجار 
اإلنسان..  حلقوق  خطيرة  خ��روق��ات  إلح���داث 
وعدم إغالق باب التعريف باالجتار بالبشر فله 

صور متعددة قد تظهر من حني إلى آخر.
امل��م��ارس ضد  التمييز  أن����واع  ك��ل  وق���ف   -14
في  الضعيفة  أو  الدينية  أو  العرقية  األقليات 

املجتمعات.
مشاكلها  وح��ل  األس��ري��ة  ال��رواب��ط  توثيق   -15
أو  املعيل  وفاة  حال  في  املادية  الكفالة  وتوفير 

عدم استطاعته العمل.
وحكومة  أم��ي��راً  دول��ة قطر  نشكر  وف��ي اخلتام 
ال��ق��ض��ي��ة اخلطيرة  ت��ب��ن��ي ه���ذه  ع��ل��ى  وش��ع��ب��اً 
واستضافة اخلبراء لطرق أبواب العالج الناجع 
التصدي  في  اخلليجي  املجتمع  ص��ورة  وإب���راز 

لظاهرة االجتار بالبشر.
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حــــوار

حوار : وائل رمضان مبسطة  ف��ك��رة  تعطينا  أن  ميكن  ه��ل   >
عن جامعة ال�مستقبل؟

> جامعة املستقبل جامعة أهلية غير ربحية 
اإلنسانية  واملعارف  الشرعية  بالعلوم  تعنى 
كانت  حيث  2008؛  ع��ام  ف��ي  تأسيسها  مت 
هناك حاجة ُمِلّحة جًدا لوجودها في منطقة 
شمال شرق كينيا، والسيما بعد أن انتشرت 
مبراحلها  األه��ل��ي��ة  اإلس���ام���ي���ة  امل������دارس 
املختلفة، وتخرج فيها أعداد هائلة من حملة 
وملا  والبنات،  البنني  من  الثانوية  الشهادات 
كانت املنح الدراسية التي تأتينا من البلدان 
العدد  واإلسامية ال تستوعب هذا  العربية 
يجد  ال  أغلبهم  أص��ب��ح  الطلبة  م��ن  الكبير 

سبيًا ملواصلة الدراسة اجلامعية.
ف��ض��ًا ع��ن وج���ود أع���داد أخ���رى أي��ًض��ا من 
ج أك��ث��ر مما  تُ��َخ��رِّ ال��ت��ي  امل���دارس احلكومية 
تخرجه املدارس األهلية، كذلك كانت لدينا 

تقبل  ال  احلكومية  اجلامعة  أن  وه��ي  عقبة 
من الطلبة املسلمني إال أعداداً بسيطة جًدا 

منهم.
من هنا كان مطلب إيجاد جامعة تستوعب أو 
على األقل تخفف من هذه األعداد الكبيرة 
ف��ي ال��ق��ط��اع��ني األه��ل��ي واحل��ك��وم��ي مطلًبا 
ضرورًيا وُملحا حتى نستطيع املساهمة في 
بنور  املستنيرين  من  جيل  بتعليم  األم��ة  بناء 
مع  وقيمهما  بأخاقهما  املتحلني  الوحيني 
قطار  ومواكبة  األمم  تقدم  بأسباب  األخ��ذ 

احلضارة فيما ينفع األمة.
تضمها  ال����ت����ي  ال���ك���ل���ي���ات  ع����ن  م�������اذا   >

اجلامعة؟
كلية  واح���دة ه��ي  بكلية  ب���دأت اجل��ام��ع��ة   <
وذلك  للغات  ومعهد  اإلسامية  ال��دراس��ات 
أبنية  لوجود  قاريسا  في  السام  مركز  في 

كافية للبدء بهذه الكليات، وقد بذلنا جهًدا 
كبيًرا في ترميم وإصاح املباني التي كانت 
موجودة واستطعنا بفضل الله بدء الدراسة 

في تلك الكلية.
مشروع  اجل���ام���ع���ة  م���ش���روع  أن  ش���ك  وال 
في  يضم  أن  ونخطط  نتطلع  متكامل  كبير 
الكليات  من  وع���دداً  التربية  كلية  املستقبل 
والهندسة  كالتجارة  والتطبيقية  النظرية 

والطب وغيرها من الكليات. 
< م���اذا ع��ن رس��ال��ة اجلامعة واأله���داف 

التي قامت من أجلها؟
> أم��ا ع��ن رس��ال��ة اجل��ام��ع��ة فهي أن تكون 
منارة معرفية إسامية عاملية رائدة متميزة 
في العلوم الشرعية والعربية وسائر مجاالت 

املعرفة.
وأم���ا ع��ن األه���داف ال��ت��ي ق��ام��ت م��ن أجلها 

اجلامعة فهي:
اإلسامية  والثقافة  الشرعي  العلم  نشر   -

»العلم النافع بشتى صنوفه وتخصصاته ضرورة بشرية ال تستقيم احلياة بدونه، واألمة احملرومة 
من ذلك البد أن تعاني الكثير من التخبط والتخلف وتكون في ذيل األمم األخرى، لذلك تتسابق 
األمم إلى تطوير التعليم واالعتناء به وتسعى جاهدة إلى أن تكون حياتها مبنية على قواعد ثابتة 

من العلم«.
بهذه الكلمات افتتح الدكتور فيصل شريف محمد حديثه عن جامعة املستقبل الكينية التي يعمل 
مديرًا لها، وقد أكدت على كالمه قبل أن أبدأ حواري معه قائال: إن االستثمار في رأس املال البشري 
من خالل التعليم يعد في مقدمة القضايا التي تعنى بها املجتمعات على اختالف أنظمتها ومستويات 
منوها حيث ثبت أن العنصر البشري ليس هو فقط أحد عناصر اإلنتاج ومحددات االنتاجية بل هو 
املؤثر الرئيسي في جميع مكونات التنمية بحيث أصبح في مقدمة املقاييس الرئيسة لثروة األمم، 

وطلبت إليه أن يعطينا تعريفًا موجزًا عن جامعة املستقبل، وكان هذا  احلديث:

جامعة الـمستقبل أول جامعة إسالمية 
غير ربحية في شمال شرق كينيا

تعنى بالعلوم الشرعية والـمعارف اإلنسانية
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واملفيد من املعارف اإلنسانية.
- إعداد البحوث العلمية وترجمتها ونشرها 
اإلسامية  العلوم  م��ج��االت  ف��ي  وتشجيعها 
والعربية بخاصة وسائر العلوم وفروع املعرفة 

اإلنسانية التي يحتاج إليها املجتمع بعامة.
العلوم  ف��ي  متخصصني  ع��ل��م��اء  ت��ك��وي��ن   -
اإلس��ام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة م��ت��زودي��ن م��ن العلوم 
اإلسام  إل��ى  للدعوة  يؤهلهم  مبا  وامل��ع��ارف 
وحل ما يعرض للمسلمني من مشكات في 
شئون دينهم ودنياهم على هدى من الكتاب 

والسنة وعمل السلف الصالح.
في  والثقافية  العلمية  ال��رواب��ط  إق��ام��ة   -
اجلامعات والهيئات واملؤسسات العلمية في 
العالم وتوثيق تلك الروابط خلدمة اإلسام 

وحتقيق أهدافه.
< ماذا عن ال�مناهج التعليمية ال�معتمدة 

لديكم؟
> امل��ن��ه��ج امل��ع��ت��م��د ف��ي اجل��ام��ع��ة ه��و منهج 
اجل���ام���ع���ة اإلس���ام���ي���ة ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، 
واللغة  اإلجنليزية  اللغة  تدريس  عن  فضًا 
السواحلية، ونهدف من ذلك إلى تقوية لغة 
ال��دع��اة ف��ي ه��ذا اجل��ان��ب؛ حيث وج��دن��ا أن 
أكثر الدعاة ينقصهم هذا اجلانب، ومن هنا 
يصعب عليهم توصيل الدعوة إلى الناطقني 
بغير اللغة العربية، وحتى ميكنهم االنخراط 
في املجتمعات األخرى وكذلك االستفادة من 

فرص العمل املوجودة في البلد.
< ما أهم التحديات التي تواجهكم؟

> ال��ت��ح��دي ال��وح��ي��د ال�����ذي ي��واج��ه��ن��ا هو 
كثير  على حل  يساعدنا  الذي  املالي  الدعم 
م��ن امل��ش��ك��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ا، وم��ع��ل��وم أن 
العالم أصبح قرية واح��دة فإذا كانت لديك 
اإلمكانات املادية فبإمكانك أن تأتي بالكوادر 
من أي جهة تريد، فاملشكلة التي تواجهنا هي 

العامل االقتصادي فقط. 
ال�مؤسسات  م���ع  آف���اق���ًا  ف��ت��ح��ت��م  ه���ل   >

اخليرية التي ميكن أن تدعمكم؟
> بداية نحن قلنا البد أن نعتمد على الدعم 
احمللي حتى نثبت أنفسنا بداية وال نريد أن 
نفتح عاقات من أول وهلة، فالناس إذا لم 
يدعموك،  أن  ميكن  ال  شيئاً  عندك  يجدوا 
فنحن قلنا نعتمد على الدعم احمللي وبفضل 
ال��ل��ه وج��دن��ا دع��ًم��ا ك��ب��ي��ًرا م��ن ال��داخ��ل، ثم 
بعض  مع  نعمل عاقات خارجية  بدأنا  إننا 
واخليرية  اإلسامية  وامل��ؤس��س��ات  اجل��ه��ات 

وإن شاء الله تعالى نرجو خيًرا كثيًرا.
< أخيًرا: ما الدور الذي ميكن أن تقدمه 
الدعوة اإلسالمية  اجلامعة في خدمة 

في املجتمع الكيني؟
> سبق اإلش��ارة إلى أن هذه اجلامعة ثمرة 
اململكة  في  اإلسامية  اجلامعة  ثمرات  من 

القائمني عليها  إن  السعودية؛ حيث  العربية 
م��ن خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات ال��س��ع��ودي��ة، ومن 
أننا بصدد  املنطقة، ومب��ا  ه��ذه  ال��دع��اة في 
غ���زو ف��ك��ري راف��ض��ي ج��دي��د ف���إن اجلامعة 
مبنهجها السلفي تقوم بالتصدي لهذا الغزو، 
ودحض الشبه التي يثيرها هؤالء بني أوساط 
أهل السنة، باإلضافة إلى أن اجلامعة تؤدي 
دوًرا أساسًيا في ترشيد الصحوة اإلسامية 

ومحاربة األفكار الهدامة كالتكفير وغيره.
كما أننا نعول كثيًرا -بإذن الله- على الطاب 
والطالبات الذين يتخرجون على هذا املنهج 
املبارك في نشر الدعوة اإلسامية السلفية 
في املنطقة، حيث إنها تقع في عاصمة إقليم 
اإلقليم  ه��ذا  وس��ك��ان  كينيا،  ش��رق��ي  ش��م��ال 
من املسلمني وهو متاخم لكل من الصومال 
وإثيوبيا، وال توجد في هذه املنطقة جامعة 
إس��ام��ي��ة وال غ��ي��ر إس��ام��ي��ة س���وى جامعة 
متاًما  مهمل  اإلقليم  هذا  أن  كما  املستقبل، 
نرى  فإننا  لذلك  الكينية،  قبل احلكومة  من 
االرتقاء  في  بجد  نسعى  أن  واجبنا  من  أن 
بهذه اجلامعة وفتح كليات في شتى املجاالت 
لتنتفع بها األمة ونحقق دور اجلامعة املنشود، 

والله املوفق لكل خير. 

املنهج املعتمد في اجلامعة 
هو منهج اجلامعة 

اإلسالمية باملدينة 
املنورة، فضاًل عن  تدريس 

اللغة اإلجنليزية

التحدي الذي يواجهنا 
هو الدعم املالي الذي 

يساعدنا على حل كثير 
من املشكالت التي تواجهنا



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 .

احلديث السادس عشر: 
وقف بني النجار 

عن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي ] 
ببناء املسجد، فقال: »يا بني النجار، ثامنوني 
بحائطكم ه��ذا«. ق��ال��وا: ال وال��ل��ه، ال نطلب 

ثمنه إال إلى الله.
حينما قدم رسول الله ] املدينة وأمر ببناء 
املسجد، أرسل إلى أعيان وكبار بني النجار، 
ليبني  ل��ه��م،  أرض���اً  يبيعوا  أن  إليهم  وط��ل��ب 
عليها رسول الله ] مسجداً، فكان جوابهم 
ال  تعالى،  لله  وقفاً  األرض  تلك  أنهم جعلوا 
يطلبون ثمناً لها من أحد، إال األجر والثواب 

من الله تعالى.
وف��ي لفظ آخ��ر، ق��ال أن��س رض��ي الله عنُه: 
ببناء املسجد،  املدينة، وأمر  النبي ]  قدم 
فقال: »يا بني النجار، ثامنوني«، فقالوا: ال 
الله، فأمر بقبور  إلى  نطلب ثمنه إال 
املشركني فنبشت، ثم باخلرب 
وبالنخل  ف��س��وي��ت، 
ف������ق������ط������ع، 

فصفوا النخل قبلة املسجد«.
من  وبطن  األن��ص��ار  م��ن  قبيلة  النجار  وبنو 
اخل���زرج، وه��م بنو تَ��يْ��م ال��ات ب��ن ثعلبة بن 
ب��ن اجَل��ُم��وح، واحَل��اِئ��ط ه��و البستان  عمرو 
وثامنوني:  كان محاطاً،  إذا  بالنخيل  املزروع 
أي بايعوني، وقدروا لي ثمن حائطكم ألذكر 
أعطوني  مبعنى  أخ��ت��اره؛  ال��ذي  الثمن  لكم 
حائطكم بالثمن على سبيل املساومة؛ وثامنه 

بكذا أي قدر معه الثمن. 
للنبي ] سريعاً،  النجار  بني  ج��واب  فكان 
املشورة؛  وط��ول  التأخير  يحتمل  ال  ف��األم��ر 
بأنهم ال يرغبون بثمنه من أحد إال من الله، 
ع ِبه، ونطلب  واملعنى ال نطلب الثمن بل نتبَرّ

الثمن أي األجر من اللَّه تعالى. 
النجار أن  الله تعالى بني  وبهذا الفعل وفق 
إلى يوم الدين،  كان لهم بذلك الوقف أجراً 
فكل من شد الرحال من سائر أنحاء الدنيا 
إلى مسجد رسول الله امتثاالً لقوله ]: »ال 
حال إال إلى ثاثة مساجد: املسجد  تشد الِرّ
احلرام، ومسجد الرسول، ومسجد األقصى«. 
قال النووي في شرح حديث ال تشد الرحال: 
املساجد  ه���ذه  فضيلة  ع��ظ��ي��م  ب��ي��ان  »ف��ي��ه 
الثاثة، وميزتها على غيرها؛ لكونها 
صلوات  األنبياء  مساجد 
وسامه  ال���ل���ه 

شد  وفضيلة  فيها،  الصاة  ولفضل  عليهم، 
الرحال إليها«. 

احلديث  »وف��ي  »الفتح«:  في  احلافظ  وق��ال 
فضيلة هذه املساجد، ومزيتها على غيرها؛ 
قبلة  األول:  وألن  األنبياء،  مساجد  لكونها 
الناس وإليه حجهم، والثاني: كان قبلة األمم 

السالفة، والثالث: أسس على التقوى«. 
ومسجد النبي ] هو املسجد الذي أسس 
ع��ل��ى ال��ت��ق��وى، وف��ي��ه ق���ال رس���ول ال��ل��ه ]: 
»ص��اة ف��ي مسجدي ه��ذا أفضل م��ن ألف 

صاة فيما سواه إال املسجد احلرام«. 
وقد اختار رسول الله ] هذه البقعة لتكون 
مسجداً يجتمع املسلمون فيه ألداء صلواتهم 
بنائه،  ف��ي  م��ع أصحابه  وع��ب��ادات��ه��م، وش��رع 
فاستغرق ذلك شهوراً عدة، وأسس النبي ] 
من  األول  العام  من  األول  ربيع  في  املسجد 
هجرته، وكان طوله سبعني ذراع��اً، وعرضه 
ستني ذراعاً، أي ما يقارب 35 متراً طوالً، و30 
عرضاً وارتفاع جدرانه: 2م، ومساحته الكلية: 
1060 متراً مربعاً تقريباً، وجعل أساسه من 
احلجارة والدار من اللَِّب وهو الطوب الذي 
لم يحرق بالنار، وكان النبي يبني معهم اللَِّب 
إنارة  واحلجارة، وسقفه من اجلريد، وكانت 
امل��س��ج��د ت��ت��م ب��واس��ط��ة م��ش��اع��ل م��ن جريد 
النخل، توقد في الليل. وجعل للمسجد ثاثة 
أبواب: األول: في اجلهة اجلنوبية، والثاني: 
ثم  عاتكة،  باب  ويسمى  الغربية،  اجلهة  في 
من  وال��ث��ال��ث:  ال��رح��م��ة.  بباب  يعرف  أصبح 
اجل��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة، ويسمى ب��اب ع��ث��م��ان، ثم 

أصبح يعرف بباب جبريل.
منذ تلك اللحظة صار املسجد منارة تشع في 
أرجاء دولة اإلسام الناشئة، كما كان أيضاً 
بداية االنطاقة جيوش اإلسام التي فتحت 
مشارق األرض ومغاربها في عهده ] وعهد 
ولبني  املسلمني،  خلفاء  م��ن  بعده  ج��اء  م��ن 

النجار أجر جار منذ أن بني املسجد 
النبوي إلى يومنا هذا، بل إلى 

ال��زم��ان؛ فكلما  آخ��ر 

األربعــون الوقفيــة )16(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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عيسى القدومي )�(

)�( باحث إسامي
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فيه  واعتكف  امل��ص��ل��ون؛  فيه  صلى 
القرآن،  فيه  وُقرئ  املعتكفون؛ 
حلقات  جنباته  ف��ي  وع��ق��دت 
ال��ع��ل��م، م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن أربعة 
عشر قرناً إلى ما يشاء الله تعالى، 
ال يحصي أجورهم على أرضهم تلك 
إال الله تعالى، وهذه بركة من بركات 
الوقف لله تعالى؛ فهنيئاً لبني النجار 

على هذا األجر العظيم.
النجار  ب��ن��ي  »أن  ال��ف��ت��ح:  ف��ي  ج���اء 
تصدقوا باألرض لله عز وجل، فقبل 
قولهم،  ينكر  ول��م  ذل��ك،   [ النبي 
أوقف  إذا  أن����ه  ع��ل��ى  دل��ي��ل  وه����ذا 
جائز.  فهو  م��َش��اًع��ا  أرًض���ا  جماعة 
فلو كان وقف املشاع ال يجوز ألنكر 
واستدل  احل��ك��م،  لهم  وب��ني  عليهم 
بهذه القصة على أنه حكم املسجد 
يثبت للبناء إذا وقع بصورة املسجد 
وعن  ب��ذل��ك،  الباني  ل��م يصرح  ول��و 
له  ثبت  فيه  أذن  إن  املالكية  بعض 

حكم املسجد، وعن احلنفية إن أذن للجماعة 
بالصاة فيه ثبت واملسألة مشهورة، وال يثبت 
بالوقفية  الباني  إن صرح  إال  عند اجلمهور 
وجاء  معها .   ون���وى  محتملة  صيغة  ذك��ر  أو 
أيضاً: »ومراد البخاري أن الوقف يصح بأي 
لفظ دل عليه إما مبجرده وإما بقرينة والله 

أعلم«. 
جواز  فيه  منها:  نذكر  فوائد  احلديث  وف��ي 
التصريح بالوقف وإشهاره وإعانه، واجلهر 

بطلب أجر ذلك العمل من الله تعالى.
وفيه مشروعية وقف األرض للمسجد، وهذا 
هو احلائط الذي بني فيه مسجد رسول الله 
] وفيه صحة وقف املشاع الذي ينتفع به، 
بنو  فعل  كما  وقفها  يصح  امل��ش��اع  واألرض 

النجار وأقرهم النبي ] على ذلك.
وفيه أن الوقف يعقد بالتصريح، وأنه قد مت 
انعقاد الوقف قبل البناء، فيؤخذ منه أن من 
انعقد  يبنيها مسجداً،  أن  على  أرض��اً  وقف 

الوقف قبل البناء. 
وفيه أهمية بناء املساجد، وأن إقامة املساجد 
أول وأهم ركيزة في بناء املجتمع اإلسامي. 
َا يَْعُمُر َمَساِجَد  امتثاالً لقول الله تعالى: }ِإَنّ
َاةَ  اللِّه َمْن آَمَن ِباللِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر َوأََقاَم الَصّ

َكاةَ َولَْم يَْخَش ِإالَّ اللَّه َفَعَسى أُْولَ�ِئَك  َوآتَى الَزّ
النبي ]:  وقول  امْلُْهتَِديَن{.  ِمَن  يَُكونُواْ  أَن 
وجه  به  يبتغي  تعالى  لله  مسجداً  بنى  »من 
كان  وم��ا  اجل��ن��ة«.  في  بيتاً  له  الله  بنى  الله 
هذا الفضل من الله إال لعظمة هذه املساجد 
وأهمية وجودها في األرض للمسلمني، ولقد 
عليهم-  الله  -رض��وان  الصالح  السلف  كان 
وتركوا  املساجد،  فيها  بنوا  إذا فتحوا باداً 
رسالة  وي��ؤدي  اخلير،  الناس  يعلم  من  فيها 
إسامياً  م��رك��زاً  باعتبارها  املساجد،  ه��ذه 
لتفقيه املسلمني في شؤون دنياهم وآخرتهم، 
في  االنتشار  هذا  املساجد  لتنتشر  تكن  لم 

تاريخ اإلسام كله إال بطريق األوقاف.
ون��ظ��ام ال��وق��ف ف��ي اإلس���ام يعد أح��د أهم 
املقاصد  حتقيق  ف��ي  أسهمت  ال��ت��ي  النظم 
مقدمتها  وف��ي  اإلسامية،  للشريعة  العامة 
وأحكام  وع��ب��ادات  عقائد  م��ن  ال��دي��ن  حفظ 
شرعها الله سبحانه وتعالى، والوقف حفظ 
مقدمتها حفظ  وف��ي  اخل��م��س  ال���ض���رورات 
وحفظها  املساجد  بإقامة  للمسلمني،  الدين 
اإلسامية،  ال��ه��وي��ة  حفظ  وف��ي  ورع��اي��ت��ه��ا، 

ونشر العلم. 
العباد،  خ��ي��رات  فيه  تصب  وع���اءٌ  وال��وق��ف 

ويفيض 
ت  ا خلير با

ال���ب���اد، وقد  ع��ل��ى 
محمد  أص���ح���اب  ت��ن��اف��س 

] على ال��وق��ف ال���ذي ه��و من 
وأفضلها  ال��ص��دق��ات  أن����واع  أن��ف��ع 

وأكثرها أجراً. 
وم����ن إب����داع����ات ال���ن���اص���ر صاح 
وروائعه  الله  رحمه  األيوبي  الدين 
من  وفلسطني  القدس  حينما حرر 
احلياة  أعاد  أنه  الصليبيني،  أيدي 
إل��ى ال��ق��دس ب��أن أوق���ف األوقاف 
ال��ت��ي ت��ص��رف ع��ل��ى إم���ام املسجد 
تتالت  ثم  فيه،  والعاملني  األقصى 
يصلح  ما  كل  التي طالت  األوق��اف 
الباد والعباد، لتسهيل شد الرحال واملكوث 
في القدس وتوفير الطعام والشراب واملأوى 
القدس وما حولها،  والطبابة ألهل  والتعليم 
وبذلك عادت احلياة إلى القدس سريعاً بعد 
في  وهي  عاماً   91 املسلمون  عنها  ُغيب  أن 

ظل رماح االحتال الصليبي. 
تُقَصد  القدس  كانت  سنة  من  أق��ل  وخ��ال 
في  الله  إل��ى  ويتقرب  ال��رح��ال  إليها  ويشد 
مجاورة املسجد األقصى وهو ثالث املساجد 
ال��ت��ي ي��ش��د إل��ي��ه��ا ال���رح���ال، وه���ذا م��ن فقه 
الناصر صاح الدين وحنكته أن أعاد احلياة 
النبض  ع��اد  وبعودتها  للقدس  االقتصادية 

لكل مناحي احلياة.
وقد تتابع املسلمون جيًا بعد جيل يوقفون 
وأعمال اخلير  وال��دور  والبساتني  األراض��ي 
باملنشآت  الدولة اإلسامية  والبر، مما مأل 
الكثرة  م��ن  ح���داً  بلغت  وال��ت��ي  وامل��ؤس��س��ات 
يصعب إح��ص��اؤه واإلح���اط���ة ب���ه، وك���ان في 
تنافس  التي  املساجد  البيوت  تلك  مقدمة 
املسلمون وما زالوا في إقامتها، لتكون ذخراً 
العهود  من  عهد  من  وم��ا  آخرتهم،  في  لهم 
تفي  وقفية  بإبداعات  امتاز  إال  اإلسامية 

بحاجات وضرورات الزمة لعهدهم. 
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�ش�ؤون احلياة

 َعن أَبي ُهَريَْرةَ [ قاَل: »جاَءْت فاِطَمُة ِإلى 
النبيِّ ] تَْسألُُه َخاِدماً فقاَل لَها: ُقوِلي: »اللُّهمَّ 
الَعِظيِم،  الَعْرِش  َوَربَّ  بِْع  السَّ َمَواِت  السَّ َربَّ 
يِل  َواإلْنِ التَّْوَراِة  ُمنِْزَل  َشْيٍء،  ُكلِّ  َوَربَّ  َربَّنَا 
ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  َوالنََّوى،  احَلبِّ  فاِلَق  َوالُقْرآِن، 
َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَنَْت آِخٌذ ِبنَاِصَيِتِه، أَنَْت األّوُل 
َفلَيَْس َقبْلََك َشْيءٌ، وأَنَْت اآلِخُر َفلَيَْس بَْعَدَك 
َشْيءٌ، َوأَنَْت الّظاِهُر َفلَيَْس َفْوَقَك َشْيءٌ، وأَنَْت 
يَْن،  الباِطُن َفلَيَْس ُدونََك َشيءٌ، اْقِض َعنِّي الدَّ
َوأْغِنني ِمَن الَفْقِر« )أخرجه أحمد وأبو داود 
وهو عند مسلم وقال الترمذي: َحِديٌث َحَسٌن 

صحيٌح(.
عظم  الناس  من  كثيراً  إن  املسلمون:  أيها 
بطنه، ونبت حلمه، وقوي عظمه، مبال غيره، 

وإن  جحده،  ديناً  استدان  إن  بالباطل،  أكله 
استقرض قرضاً تظاهر أنه نسيه، فسبحان 
الله ! كيف يهنأ بالطعام والشراب واملنام، من 
هذا حاله، وذاك مثاله، يقول النبي ]: »كل 
املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه« 
قاعدتهم  العلم  أهل  وقرر  مسلم(،  )أخرجه 
املشهورة: »حقوق العباد مبنية على التضييق 
التيسير  على  مبنية  الله  وحقوق  واملشاحة، 
واملسامحة«، وإلى جانٍب من جوانب تعظيم 
حقوق العباد، ينّبه إلى ذلك رسول الله ] 
إال  مسلم  امرئ  مال  يحل  »ال  يقول:  حيث 
بطيب نفٍس منه« )أخرجه ابن حبان واحلاكم 
في صحيحيهما، وصحح سنده األلباني في 

يحيى بن موسى الزهراني

احلـذر من الوقـــوع 
في معضـلة الــدين

أمة اإلسالم: مشكلة ومعضلة، 
لزمت الكثير من الناس، وهم عنها 

في غفلة، جتر التبعات، وتعقب 
اللوعات، إنها مشكلة الدين، 

الدين يوقع في كبائر الذنوب، 
ويجر كثيرًا من اخلطوب، كذب 

ومتلق، وهروب وحتملق، فاتق 
الله – أيها املديون – وأد ما في 
ذمتك من مال، ولو كان أقل من 

ريال، واعلم أن ميزان الله – عز 
وجل – يحصي مثاقيل الذر، وال 

تظلم نفس شيئًا، وليس ثمة 
دينار وال درهم، إمنا هي احلسنات 

والسيئات، ثم اعلم أيها املديون، 
أن حقوق اآلدمين ال تسقط 

بالتوبة فقط، بل البد من ردها 
إلى أهلها، واعلم أنك مسؤول 

عن صغيرها وكبيرها، وقليلها 
وكثيرها، وبعض الناس يتقال 

الذي في ذمته، ثم ال يؤديه، وال 
يستسمح صاحبه، ثم اعلم أن 
احلاجات، ال يقضيها إال فاطر 
األرض والسموات، فتعلق برب 

البريات، 
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اإلرواء 280/5(، ويؤكد ] أيضاً هذا املعنى 
حتى  أخذت  ما  اليد  »فعلى  اجلامع:  بقوله 
املديون  تأمل  ولو  تؤديه« )صححه احلاكم(، 
ذلك، لسارع إلى سداد ما عليه من الديون، 
ألنه يتمتع مبال ليس له، عن أبي هريرةَ [ 
عندهُ  كانت  »َمن  الله ]:  رسوُل  قال  قال: 
َمظلمٌة ألخيِه ِمن ِعرِضه أو شيٍء، فلَيتحلَّلُْه 
منُه اليوَم، قبَل أال يكوَن ديناٌر وال ِدرهٌم، إن 
كاَن لُه عمٌل صاِلٌح أُِخَذ منُه بقْدِر َمظلمِته، 
سيِّئات  من  أُِخَذ  َحسناٌت،  لُه  تكْن  لم  وإن 
صاحِبه فُحِمَل عليه« )أخرجه البخاري(، يا 
أكل  ملن  أكيد،  وتهديد  وعيد شديد،  من  له 
أموال الناس واحتال، واستدان بقصد عدم 
فأين  األفضال،  رد  عدم  وأضمر  القضاء، 
له راحة البال، بل أمره في سفال، وعاقبته 
إلى وبال، يقول الكبير املتعال: }يَـأَيَُّها الَِّذيَن 
آَمنُواْ الَ تَأُْكلُواْ أَْموالَُكْم بَيْنَُكْم ِبالَْبـاِطِل{.. إلى 
قوله: }َوَمن يَْفَعْل َذِلَك ُعْدَواناً َوُظلْماً َفَسْوَف 

نُْصِليِه نَاراً َوَكاَن َذِلَك َعلَى اللِّه يَِسيراً{.
إن اإلسالم حذر كل احلذر من التهاون في 
في قضائه،  والتأخير  املطل  أو  الدين،  أداء 
أو التساهل وعدم االكتراث في أدائه، وتوعد 
على ذلك بعقوبة مهلكة، ونهاية مؤملة، عن أبي 
موسى األشعري [، عن َرُسوِل الله ] أنَُّه 
نُوِب ِعنَْد الله أْن يَلَْقاهُ ِبَها  قال: »إنَّ أَْعَظَم الذُّ
َعبٌْد بَْعَد الَْكَباِئِر الَِّتي نََهى الله َعنَْها، أْن َيُوَت 
)أخرجه  َقَضاءٌ«  لَُه  يََدُع  الَ  َديٌْن  َوَعلَيِْه  َرُجٌل 
أبوداود وغيره وصححه احلاكم(، فأد األمانة 
فالله  أهلها، وتذكر حسرتها وعقوبتها،  إلى 
يقول  يحذرك،  منه  والشرع  يأمرك،  بذلك 
تُؤدُّواْ  أَن  يَأُْمُرُكْم  اللَّه  }ِإنَّ  وخالقك:  ربك 
النَّاِس  بَْيَ  َحَكْمتُم  َوِإَذا  أَْهِلَها  ِإلَى  األََمانَاِت 
ِبِه  يَِعُظُكم  ا  ِنِعمَّ اللَّه  ِإنَّ  ِبالَْعْدِل  ُكُمواْ  َتْ أَن 
ِإنَّ اللَّه َكاَن َسِميعاً بَِصيراً{، ثم اعلموا أيها 
الناس، أن من استدان، وفي نيته اخلالصة، 
معان  فهذا  بدينه،  الوفاء  الصادقة،  ونفسه 
َعبِْداللَِّه  َعْن  حصوله،  حي  دينه  أداء  على 
بِْن َجْعَفٍر َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما َقاَل: َقاَل َرُسوُل 

يَْقِضَي  َحتَّى  اِئِن  الدَّ َمَع  اللََّه  »إنَّ   :[ اللَِّه 
َديْنَُه، َما لَْم يَُكْن ِفيَما يَْكَرُهُه اللَّه« )أخرجه 
ن إسناده ابن حجر  ابن ماجة واحلاكم، وحسَّ
في الفتح(، فمن أصابته احلاجة، ونزلت به 
الفاقة، فليلحقها بالله تعالى، ويتجه لباب ربه، 
فالله يسمع الدعوى، ويعلم النجوى، ويقضي 
ِعَباِدي  َسأَلََك  }َوِإَذا  تعالى:  قال  الشكوى، 
اِع ِإَذا َدَعاِن  َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّ
َفلَْيْستَِجيبُواْ ِلي َولْيُْؤِمنُواْ ِبي لََعلَُّهْم يَْرُشُدوَن{، 
فاحذروا الدين وخطورته، والسلف وعقوبته، 
دخول  عن  فيحبس  ومات  استدان  فرمبا 
اجلنة، ويأتيه شعور الغم والهم تت التراب، 
بِْن  الَْبَراِء  َعِن  والعذاب،  والوحشة  والوحدة 
َعاِزٍب َرِضَي اللَُّه َعنُْه، َعْن َرُسوِل اللَِّه ] َقاَل: 
يِْن َمأُْسوٌر ِبديِنِه، يَْشُكو إلَى اللَِّه  »َصاِحُب الدَّ

الَْوْحَدةَ« )أخرجه الطبراني في األوسط(.
إخوة اإليان: ملا كان الدين بهذه املثابة من 
اخلطورة، أنزل الله تعالى آية في كتابه تبي 
أهميته، وشديد محاسبته، فقد أمر مبكاتبته، 
فقال تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ِإَذا تََدايَنتُم 
ى َفاْكتُبُوهُ َولَْيْكتُب بَّيْنَُكْم  َسّمً ِبَديٍْن ِإلَى أََجٍل مُّ
َكَما  يَْكتَُب  أَْن  َكاِتٌب  يَأَْب  َوالَ  ِبالَْعْدِل  َكاِتٌب 
قُّ  احْلَ َعلَيِْه  الَِّذي  َولْيُْمِلِل  َفلَْيْكتُْب  اللُّه  َعلََّمُه 
ثم  َشيْئاً{،  ِمنُْه  يَبَْخْس  َوالَ  َربَُّه  اللَّه  َولَْيتَِّق 

فقال:  الدين  على  بالشهادة  سبحانه  أمر 
لَّْم  َفِإن  رَِّجاِلُكْم  من  َشِهيَديِْن  }َواْستَْشِهُدواْ 
ن تَْرَضْوَن ِمَن  يَُكونَا َرُجلَْيِ َفَرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِمَّ
َر ِإْحَداُهَما  َهَداء أَن تَِضلَّ إْْحَداُهَما َفتَُذكِّ الشُّ
األُْخَرى{، ومنع اعتذار الشهداء، إذا علموا 
قدر الدين، ووقت الوفاء، فقال تعالى: }َوالَ 
أَن  تَْسأَُمْواْ  َوالَ  ُدُعواْ  َما  ِإَذا  َهَداء  الشُّ يَأَْب 
تَْكتُبُْوهُ َصِغيراً أَو َكِبيراً ِإلَى أََجِلِه{، وبي الله 
عز وجل أن كتابة الدين، واإلشهاد عليه من 
القسط واملعروف، ومن العدل وعدم الظلم، 
إن  وارد، السيما  الكتابة  مع عدم  فالنسيان 
كان الذهن عنه شاردا، فرمبا وقع الناس في 
سبحانه:  فقال  االئتالف،  وعدم  اخلالف، 
َهاَدِة  ِللشَّ َوأَْقوُم  اللِّه  ِعنَد  أَْقَسُط  }َذِلُكْم 
َوأَْدنَى أاَلَّ تَْرتَابُواْ{، وبي الله عز وجل لعباده 
بيد، مع عدم الدين، ال يُحتاج  البيع يداً  أن 
العباد:  رب  فيقول  اإلشهاد،  أو  للكتابة  معه 
اَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم  }ِإالَّ أَن تَُكوَن ِتَ
َفلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها{، ثم أمر الله 
سبحانه:  فقال  البيع،  على  باإلشهاد  تعالى 
}َوأَْشِهُدْواْ ِإَذا تََبايَْعتُْم{، ثم نُسخ هذا األمر، 
مع األمانة وعدم الغدر، فقال الواحد الوتر: 
َن  }َفِإْن أَِمَن بَْعُضُكم بَْعضاً َفلْيَُؤدِّ الَِّذي اْؤُتِ
أََمانَتَُه َولَْيتَِّق اللَّه َربَُّه{، وحذر املولى جل وعال 
عباده من اإلضرار في الشهادة أو كتمانها، أو 
كتابة الدين زائداً أو ناقصاً، وتوعد على ذلك 
وعيداً شديداً، وحذر منه تذيراً بليغاً، فقال 
قوالً حكيماً: }َوالَ يَُضآرَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهيٌد َوِإن 
َويَُعلُِّمُكُم  اللَّه  َواتَُّقواْ  ِبُكْم  ُفُسوٌق  َفِإنَُّه  تَْفَعلُواْ 
سبحانه  وقال  َعِليٌم{،  َشْيٍء  ِبُكلِّ  َواللُّه  اللُّه 
يَْكتُْمَها  َوَمن  َهاَدةَ  الشَّ تَْكتُُمواْ  }َوالَ  وتعالى: 
َفِإنَُّه آِثٌم َقلْبُُه َواللُّه مِبَا تَْعَملُوَن َعِليٌم{، أقول 
ما قلت وسمعتم، فما كان من حق وصواب، 
فاحلمد لله الواحد التواب، وما كان من خطأ 
فهو  املعبود،  الله  فأستغفر  مقصود،  غير 
الغفور الودود، واستغفروا الله، استغفروا الله 

ذو الكرم واجلود.
على  له  والشكر  إحسانه،  على  لله  احلمد 

�أد �لأمانة �إىل �أهلها، 

وتذكر ح�سرتها وعقوبتها، 

فالـله بذلك ياأمرك، 

و�ل�سرع منه يحذرك

ولو تاأمل �ملديون 

ذلك، ل�سارع �إىل �سد�د 

ما عليه من �لديون، لأنه 

يتمتع مبال لي�س له
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توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله الله وحده 
أن  وأشهد  لشأنه،  تعظيماً  له،  شريك  ال 
محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، 
أصحابه  وعلى  عليه،  وسالمه  ربي  صلوات 

وإخوانه.. وبعد: 
يقول الله تعالى: }َوِإن َكاَن ُذا ُعْسَرٍة َفنَِظَرةٌ 
ُكنتُْم  ِإن  لَُّكْم  َخيٌْر  ُقوا  تََصدَّ َوأَن  َميَْسَرة  ِإلَى 
تَْعلَُموَن{، قال القرطبي رحمه الله: »ندب الله 
تعالى بهذه األلفاظ إلى الصدقة على املُعِسر 
وجعل ذلك خيراً من إنْظاره وانتظار سداده«، 
فالتيسير على املعسرين فضله كبير، وأجره 
التيسير  أنواع  كان من أعظم  ولهذا  عظيم، 
أو  كاماًل،  دينك  تتنازل عن  أن  الناس،  على 
آجاًل،  خيره  ترجو  عاجاًل،  جزءاً  منه  تضع 
ترجو بركته، وتروم معونته، قال تعالى: }َوأَن 
 ] ُهَريَْرةَ  أَِبي  َعْن  لَُّكْم{،  َخيٌْر  ُقواْ  تََصدَّ
َر َعلَى  َقاَل: َقاَل َرُسوِل اللِّه ]: »... َوَمْن يَسَّ
َواآلِخَرِة،  نَْيا  الدُّ ِفي  َعلَيِْه  اللُّه  َر  يَسَّ ُمْعِسٍر، 
َواللَُّه ِفي َعْوِن الَْعبِْد َما َكاَن الَْعبُْد ِفي َعْوِن 
 [ النبي  وقال  مسلم(،  )أخرجه  أَِخيِه...« 
قال: » من أنظر معسراً، أو وضع عنه، أظله 
الله في ظله، يوم ال ظل إال ظله » )أخرجه 

مسلم(.
أيها املسلمون: من أعظم البر باآلباء واألمهات 
بعد موتهم، وفي حياتهم، أن يُسارع األبناء إلى 
سداد ديونهم، وقضاء حوائجهم، والسيما إن 
كانا فقيرين، ال يستطيعان القضاء والوفاء، 
القضاء،  في  املسارعة  األبناء،  على  فواجب 
َجاَء  َقاَل:  َعنُْهَما  اللُّه  َرِضَي  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن 
اللِّه!  َرُسوَل  يا  َفَقاَل:   [ النَِّبيِّ  ِإلَى  َرُجٌل 
أََفأَْقِضيِه  َوَعلَيَْها َصْوُم َشْهٍر،  َماتَْت  ي  أُمِّ ِإنَّ 
َك َديٌْن،  َعنَْها؟ َفَقاَل: »أرأيت لَْو َكاَن َعلَى أُمِّ
أَُكنَْت َقاِضَيُه َعنَْها؟« َقاَل: نََعْم، َقاَل: »َفَديُْن 
اللُّه أََحقُّ أَْن يُْقَضى« )متفق عليه(، فما أعظم 
لن  األبناء  فعل  مهما  وتالله  الوالدين،  حق 
يوفوا أهليهم حقهم، ولكنه السداد واملقاربة، 
قال تعالى: }َواْعبُُدواْ اللَّه َوالَ تُْشِرُكواْ ِبِه َشيًْئا 
َوِبالَْواِلَديِْن ِإْحَساًنا{، هذه هي نظرة اإلسالم 

للوالدين، نظرة شمولية من كل نواحي احلياة، 
فيجب برهما ولو كانا كافرين، فيُطاعان في 
قال  معصيته،  في  ويعصيان  الله،  طاعة 
تعالى: }َوِإن َجاَهَداَك َعلى أَن تُْشِرَك ِبي َما 
لَيَْس لََك ِبِه ِعلٌْم َفاَل تُِطْعُهَما َوَصاِحبُْهَما ِفي 
ثُمَّ  ِإلَيَّ  أَنَاَب  َمْن  َسِبيَل  َواتَِّبْع  َمْعُروًفا  نَْيا  الدُّ
ِإلَيَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنَبِّئُُكم مِبَا ُكنتُْم تَْعَملُوَن{، وال 
تطيعوا في معصيتهما، وترك سداد ديونهما، 
الواجب على  بل  بعيداً،  وال  زوجة وال قريباً 
يشعر  حتى  السداد،  في  املسارعة  األبناء 
قبريهما،  في  والطمأنينة  بالراحة  الوالدان 
َقاَل  واجلميل،  الواجب  رد  من  شيء  وهذا 
َواِلده ِإالَّ أَْن  َولٌَد  يَْجِزي  َرُسوُل اللِّه ]: »الَ 
)أخرجه  َفيُْعِتَقُه«  َفَيْشتَِريَُه  لُوكاً  َمْ يَِجَدهُ 

مسلم(.

أيها املديون: تذكر أنك في كرب وهم، وحزن 
وغم، وقد أشار النبي ] إلى ما يزيل الهم، 
ويُذهب الغم، في أحاديث متضافرة، وكلمات 
متوافرة، فَعْن أَْسَماَء ِبنِْت ُعَميٍْس َرِضَي اللَُّه 
»أاَلَ   :[ اللَِّه  َرُسوُل  ِلي  َقاَل  َقالَْت:  َعنَْها 
َكِلَماٍت تَُقوِليِهنَّ ِعنَْد الَْكْرِب، أَْو ِفي  أَُعلُِّمِك 
َشيْئاً«  ِبِه  أُْشِرُك  الَ  َربِّي  اللَُّه  اللَُّه  الَْكْرِب: 
)أخرجه أبو داود واللفظ له، والنسائي، وابن 
ماجة، وصححه األلباني في الصحيحة برقم 
2755(، َوَعِن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما، أَنَّ 
َرُسوَل اللَِّه َكاَن يَُقوُل ِعنَْد الَْكْرِب: » الَ إلَه إالَّ 
ِليُم الَْعِظيُم، الَ إلَه إالَّ اللَُّه َربُّ الَْعْرِش  اللَُّه احْلَ
مَواِت َواألَْرِض  الَْعِظيِم، الَ إلَه إالَّ اللَُّه َربُّ السَّ
البخاري  )أخرجه  الَْكِرمِي«  الَْعْرِش  َوَربُّ 
خير  على  وسلموا  وصلوا  هذا  ومسلم(، 
املعظمي، نبي الثقلي، إمام املتقي، أفضل 
النبيي، وآخر املرسلي، سيد األولي، وفخر 
املبي،  احلق  بذلك  أمركم  فقد  اآلخرين، 
فقال القوي املتي، في التبيان والتبيي: }ِإنَّ 
اللََّه َوَماَلِئَكتَُه يَُصلُّوَن َعلَى النَِّبيِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

آَمنُوا َصلُّوا َعلَيِْه َوَسلُِّموا تَْسِليماً{.

من �أعظم �لرب بالآباء 

و�لأمهات بعد موتهم، 

ويف حياتهم، �أن ُي�سارع 

�لأبناء �إىل �سد�د ديونهم
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اخلمور،  وشرب  البصر،  وعدم غض  األجنبية، 
والرقص، واألغاني، والغيبة، والنميمة؛ فإن هذا 
حلدوده  تعد  وهــو  تعالى،  الله  حرمه  مــا  كله 
َفاَل  اللَِّه  ُحــُدوُد  }ِتلَْك  قال عز وجل:  سبحانه، 
ــِئــَك ُهُم  َفــأُولَ ـــُدوَد الــلَّــِه  َوَمـــْن يَتََعدَّ ُح تـَـْعــتـَـُدوَهــا 

امِلُوَن{ )البقرة: 229(. الظَّ
البرية  واحلــيــوانــات  للطيور  التعرض  عــدم   -7
واألشــجــار والــنــبــاتــات بــــاألذى، إال مــا كــان من 
تقتل:  فإنها  والعقرب  كاحلية  مؤذياً  احليوانات 
فعن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنَْها أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ] 
َوابِّ ُكلُُّهنَّ َفاِسٌق يَْقتُلُُهنَّ ِفي  َقاَل:»َخْمٌس ِمْن الدَّ
َدأَةُ َوالَْعْقَرُب َوالَْفْأَرةُ َوالَْكلُْب  َرِم الُْغَراُب َواحْلِ احْلَ

الَْعُقوُر«. متفق عليه.
8- احلذر من اإلسراف والتبذير: فقد قال الله 
عز وجل في النهي عن ذلك: »}ُكلُوا َواْشَربُوا َواَل 
تُْسِرُفوا ِإنَُّه اَل يُِحبُّ امْلُْسِرِفَي{ )األعراف: 31(، 
ْسِكَي  ُه َوامْلِ وقال سبحانه: }َوآِت َذا الُْقْربَى َحقَّ
ِريَن َكانُوا  ْر تَبِْذيًرا، ِإنَّ امْلَُبذِّ ِبيِل َواَل تَُبذِّ َوابَْن السَّ
َكُفوًرا{  ِلَربِِّه  يَْطاُن  الشَّ َوَكاَن  َياِطِي  الشَّ ِإْخــَواَن 

)اإلسراء: 26، 27(.
9- التأمل في مخلوقات الله تعالى التي سخرها 
َمَواِت َواأْلَْرِض  لنا: قال تعالى: }ِإنَّ ِفي َخلِْق السَّ
ِري ِفي  الَِّتي َتْ َوالُْفلِْك  َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف 
َماِء  الَْبْحِر مِبَا يَنَْفُع النَّاَس َوَما أَنَْزَل اللَُّه ِمَن السَّ
ِمْن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوِتَها َوبَثَّ ِفيَها ِمْن 
ِر بَْيَ  َحاِب امْلَُسخَّ يَاِح َوالسَّ ُكلِّ َدابٍَّة َوتَْصِريِف الرِّ
)البقرة:  يَْعِقلُوَن{  ِلَقْوٍم  آَليَاٍت  َواأْلَْرِض  َماِء  السَّ

164(، وصدق من قال:
لله في اآلفاق آيات لعـل

أقلــها هو ما إليه هداك
ولعل ما في النفس من آياته

عجب عجاب لو ترى عيناك
والكون مشحون بأسرار إذا

حاولَْت تفسيًرا لها أعياك
وغير ذلك من الطاعات التي إذا حافظ عليها 
املسلم انقلبت عادته إلى عبادة، فمتى خلصت 
يؤجر  طاعة  أصبح  املــبــاح،  عمل  فــي  لله  النية 

عليها العبد ويثاب.

الرواتب: ففي  السنن  مع احملافظة على صالة 
َب ِإلَيَّ َعبِْدي ِبَشْيٍء  احلديث القدسي: »َوَما تََقرَّ
َعبِْدي  يََزاُل  َوَما  َعلَيِْه  اْفتََرْضُت  ا  ِمَّ ِإلَيَّ  أََحبَّ 
ُب ِإلَيَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَُّه َفِإَذا أَْحَببْتُُه ُكنُْت  يَتََقرَّ
ِبِه  يُبِْصُر  ــِذي  الَّ َوبـَـَصــَرهُ  ِبِه  يَْسَمُع  ــِذي  الَّ َسْمَعُه 
ِبَها  َيِْشي  الَِّتي  َوِرْجــلـَـُه  ِبَها  يَبُْطُش  الَِّتي  َويَــَدهُ 
ألُِعيَذنَُّه«  اْستََعاَذِني  َولَِئِن  ألُْعِطَينَُّه  َسَألَِني  َوِإْن 

البخاري.
3- كف الصبيان عند دخول الليل في أول سواده 
َعِن  َجاِبٍر،  َعْن  الشياطي:  انتشار  ساعة  فإنها 
تَْذَهَب  َحتَّى  ِصبَْيانَُكْم  »ُكــُفــوا  َقــاَل:   [ النَِّبيِّ 
َياِطُي«.  َفْحَمُة، أَْو َفْوَرةُ الِْعَشاِء، َساَعَة تََهبُّ الشَّ
وصححه  املـــفـــرد  األدب  فـــي  الـــبـــخـــاري  رواه 

األلباني.
4- حسن اجلوار وعدم إيذاء اآلخرين: بسماع 
األغاني، والتفحيط، وإلقاء القمامة بجوار محل 
َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  َماِلٍك  بِْن  أَنَِس  فَعْن  الغير، 
اللِه ] يَُقوُل: »َما ُهَو مِبُْؤِمٍن َمْن لَْم يَْأَمْن َجاُرهُ 
وصححه  املسند  فــي  يعلى  أبــو  رواه  ــُه«.  ــَق ــَواِئ بَ

األلباني في الترغيب والترهيب.
5- إطفاء النار عند النوم: فَعْن أَِبي ُموَسى َرِضَي 
اللَُّه َعنُْه َقاَل اْحتََرَق بَيٌْت ِبامْلَِدينَِة َعلَى أَْهِلِه ِمَن 
َهِذِه  »ِإنَّ  َقاَل:  النَِّبيُّ ]  ِبَشْأِنِهُم  َث  َفُحدِّ اللَّيِْل 
َفَأْطِفئُوَها  ِنْتُْم  َفــِإَذا  لَُكْم  َعــُدوٌّ  ِهَي  ــا  َ ِإنَّ النَّاَر 

َعنُْكْم«. متفق عليه.
بــأفــعــال محّرمة  انــتــهــاك احلــرمــات:  6- عــدم 
كاالختالط بي الرجال والنساء، واخللوة باملرأة 

ما أحوجنا في هذه األيام لتدبر هذه املعاني التي 
حدثنا الله تعالى عنها، السيما وقد اته كثير 
ينبغي أن نفّوت  البر، فال  التخييم في  إلى  منا 
على أنفسنا األجور املتعلقة بهذه األيام اجلميلة، 
من سنن وآداب إذا حافظ عليها العبد كانت له 
البركة والسالمة بإذن الله سبحانه، فاملسلم ال 

ينفك عن طاعة الله في حياته كلها.
ولــعــل أهــم مــا ينبغي اإلشــــارة إلــيــه مــن السنن 

واآلداب في طلعات البر واملخيمات:
1- احملافظة على األذكار، ومنها: 

< أذكار الصباح واملساء، وهي منتشرة مشهورة 
تتاج منا حلفظ ومواظبة، ويعرف بركتها من 

حافظ عليها، بعد الفجر، وبعد العصر.
التخييم، فقد  املكان محل  نــزول  الذكر عند   >
اللَِّه -]-  َرُســوَل  روى مسلم في الصحيح أن 
كان يَُقوُل: »َمْن نََزَل َمنِْزالً ثُمَّ َقاَل أَُعوُذ ِبَكِلَماِت 
َشْىءٌ  هُ  يَُضرُّ لَْم  َخلََق.  َما  َشرِّ  ِمْن  اِت  التَّامَّ اللَِّه 

َل ِمْن َمنِْزِلِه َذِلَك«. َحتَّى يَْرَتِ
كان  النبي ]  فإن  املطر،  نــزول  الذكر عند   >
إذا  رأســــه-  يكشف  أي:   – رأســـه  عــن  يحسر 

أمطرت السماء ويقول: اللَُّهمَّ َصيًِّبا نَاِفًعا.
َرِضَي  َعاِئَشَة  فَعْن  الريح،  الذكر عند هبوب   >
َعَصَفِت  ِإَذا  النَِّبىُّ -]-  َكاَن  َقالَْت:  َعنَْها  اللَُّه 
َما  َوَخيَْر  َخيَْرَها  أَْسَألَُك  ِإنِّى  »اللَُّهمَّ  َقاَل  يُح  الرِّ
َها  َوأَُعــوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ِبِه  ِفيَها َوَخيَْر َما أُْرِسلَْت 

َوَشرِّ َما ِفيَها َوَشرِّ َما أُْرِسلَْت ِبِه« رواه مسلم.
2- احملافظة على الصلوات اخلمس في أوقاتها، 

َفاْنُظُروا  ْرِض  اأْلَ ِفي  ِسيُروا  }ُقْل  احلكيم:  كتابه  في  تعالى  الله  قال 
َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  اللَّ ِإنَّ  اآْلِخَرَة  ْشَأَة  النَّ ُيْنِشُئ  ُه  اللَّ ُثمَّ  ْلَق  اخْلَ َبَدَأ  َكْيَف 
هذه  تفسير  في  الله  رحمه  السعدي  قال   )20 )العنكبوت:  َقِديٌر{ 
َبَدَأ  َكْيَف  }َفاْنُظُروا  وقلوبكم  بأبدانكم  األْرِض{  ِفي  }ِسيُروا  اآلية: 
ْلَق{ فإنكم ستجدون أممًا من اآلدمين واحليوانات، ال تزال توجد  اخْلَ
شيئًا فشيئًا، وجتدون النبات واألشجار، كيف حتدث وقتًا بعد وقت، 
وجتدون السحاب والرياح ونحوها، مستمرة في جتددها، بل اخللق 

دائمًا في بدء وإعادة.

آداب فـي الـبر والمخيمـات
وليد دويدار
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حوادث وعرب

��َل وال��ن��اظ��ر بعنٍي راص���دة وقلب  ول��ع��َلّ امل��ت��أِمّ
اآليات  هذه  بعَض  يسترجَع  أن  يحاول  يَِقظ 
واحل��واِدِث والكوارث والّنُذر ليجَدها ما بني 
م��وٍج ع��اٍت وم��اٍء ط��اٍغ وخسٍف مهِلك وزلزال 
���ر ووب�����اٍء مم��ي��ت، ي��رس��ل ال��ل��ه اجل����راَد  م���دِمّ
ل والضفادع والدَم والطيور بأمراضها  والقَمّ
واألعاصيَر برياحها والفَيضانَات مباِئها، في 
وأوِبئَة  مستأِصلَة  أم��راٌض  مفّصالت،  آي��اٍت 
ال  حيوانات،  وتنقلها  طيوٌر  حتملها  منتِشرة 
ها  ه��ا، وال يستطيع أح��ٌد صَدّ ميِلك أح��ٌد رَدّ
ِمن علم في  أوت��َي  عليها مهما  السيطرةَ  وال 
مكتشفاِته ومختبراته ومختَرعاته وراصداته، 
ع��ل��ي��ه��ا وال احل�����َدّ من  ال��س��ي��ط��رةَ  ال مي��ل��ك 
ها، إنها جنوٌد من  انتشاِرها وال دفعها أو رَدّ
جنوِد الله في البّر والبحر واجلّو، }َوَما يَْعلَُم 
ُجنُوَد َرِبَّك ِإاَلّ ُهَو َوَما ِهَي ِإاَلّ ِذْكَرى ِللَْبَشِر { 

)املدثر: 31(.
ال��ل��ه غير  ج��ن��وٌد غ��ي��ر م��ت��ن��اِه��َي��ة؛ ألَنّ ق����درةَ 

وأرِضه  وجّنه  بإنِسه  كلُّه  فالكون  متناهية، 
وكواكبه  وبحره  وبَ��ّره  وماِئه  وهوائه  وسمائه 
وجنوِمه وكِلّ مخلوقاته ما عِلمنا منه وما لم 
رة بأمِره، سبحانه ميسك ما  نعلَم كلُّها مسَخّ
من  إل��ى  يشاء  ما  ويرسل  يشاء،  عّمن  يشاء 
تُ����دَرك عظمُة اجل��ب��ار جّل  ي��ش��اء، وك��ي��ف ال 
جالله وَضعف جبابرة األرض مهما أوتُوا من 
قّوة؟! كيف ال تدُلّ على عظَمِة اجلّبار ومنها 
ر دياًرا في ثواٍن وأجزاء  ما يهِلك أمًما ويدِمّ
من الثواني، ومنها ما ينتِقل عبَر املاء، ومنها 
ما يطير في الهواء، ومنها ما يُرى، ومنها ما 
وتخِويفات،  وعقوباٌت  وآي��ات  نُ��ُذر  يُ��رى؟!  ال 
الّطاقات،  تطيقها  وال  ال��ق��وى،  تدفعها  ال 
منها  ن  تتمَكّ وال  ال��ق��درات،  عليها  تقدر  وال 
وال  ال���ّراِص���دات  فيها  تفيد  وال  اإلم��ك��ان��ات، 
ال��ت��ن��ّب��َؤات، وال ت��ِص��ل إل��ي��ه��ا امل���ض���اداُت وال 
املُِصّدات، من حيث يحتِسبون وال يحتَِسبون، 
يَْخِسَف  أَن  ِيّئَاِت  الَسّ َمَكُروا  الَِّذيَن  }أََفَأِمَن 
يَْأِتَيُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحيُْث  أَْو  ِبِهُم اأْلَْرَض  اللَُّه 
َفَما ُهم  تََقلُِّبِهْم  يَْأُخَذُهْم ِفي  أَْو  يَْشُعُروَن،  اَل 
ٍف َفِإَنّ َربَُّكْم  مِبُْعِجِزيَن، أَْو يَْأُخَذُهْم َعلَى تََخُوّ

ِحيٌم{ )النحل: 45 - 47(، }أََفَأِمنتُْم  لََرءُوٌف َرّ
َعلَيُْكْم  يُْرِسَل  أَْو  الَْبِرّ  َجاِنَب  ِبُكْم  يَْخِسَف  أَن 
)اإلسراء:  َوِكياًل{  لَُكْم  ُدوا  َتِ اَل  ثَُمّ  َحاِصًبا 
يَْخِسَف  أَن  َماِء  الَسّ ِف��ي  ��ن  َمّ }أَأَِم��ن��تُ��م   ،)68
ن ِفي  ِبُكُم اأْلَْرَض َفِإَذا ِهَي َتُوُر، أَْم أَِمنتُم َمّ
َفَستَْعلَُموَن  َحاِصًبا  َعلَيُْكْم  يُْرِسَل  أَن  َماِء  الَسّ
َب الَِّذيَن ِمن َقبِْلِهْم َفَكيَْف  َكيَْف نَِذيِر، َولََقْد َكَذّ

َكاَن نَِكيِر،{ )امللك: 16 - 18(.
إنها آياُت الله وأّيامه، تظهر فيها عظمُة ذي 
اجلالل وُقدرته وقّوته وعظيم ُسلطاِنه وِعّزته 
وتاُم ملكه وأمِره وتدبيره. إَنّ هذه احلوادَث 
والقوارع توِقظ قلوًبا غافلة؛ لتراجَع توحيدها 
ِته وقدرته  وإخالَصها، فال تشِرك معه في قَوّ
تهم  م��ن غَرّ ويُ��ف��ي��ق بعض  أح����ًدا،  وس��ل��ط��اِن��ه 
هو  خلََقهم  ال��ذي  الله  أَنّ  فيتذَكّرون  قّوتهم، 
املستكبرين  أولئك  وبخاّصٍة  قّوًة،  منهم  أشّد 
تهم وطال عليهم األَمد، فِرحوا  تهم قَوّ ممن غَرّ
مبا عندهم من الِعلم، ولقد قال الله في أقواٍم 
اأْلَْرِض  ِفي  َفاْستَْكَبُروا  َعاٌد  ا  }َفَأَمّ ساِبقني: 
ًة أََولَْم يََرْوا  ِقّ َوَقالُوا َمْن أََشُدّ ِمنَّا ُقَوّ ِبَغيِْر احْلَ
ًة َوَكانُوا  أََنّ اللََّه الَِّذي َخلََقُهْم ُهَو أََشُدّ ِمنُْهْم ُقَوّ
في  وَق��اَل   ،)15 )فصلت:  يَْجَحُدوَن{  ِبآيَاِتنَا 
َفيَنُظُروا  اأْلَْرِض  ِفي  يَِسيُروا  }أََفلَْم  آَخرين: 

يحُسُن التذكيُر وجتُدر احملاسَبة حيَنما تكون املناسبُة، وها أنتم  أوالء 
املنصِرم جَرت فيه  في مفَتَتح عاٍم، وقد وّدعتم عاًما قبَله، وعاُمكم 
أحداٌث وجتّلت فيه آيات، ولكَنّ الغفلَة والركون إلى األسباب والتعّلَق 

بها تغِلّظ من قساوِة القلوب.
رات الكونية  ث اإلحصائّيون عن تكاُثِر املتغِيّ يذكر الّراِصدون ويتحَدّ
على هذه األرض وتتاُبع احلوادث والكوارث في هذا العصِر، ويقولون: 
الكوارث  وأنواع  والِغَير  الزالزل  عَدد  زاد  السنون  مت  تقَدّ كّلما  إّنه 

واملُثالت.

بقلم: معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد )�(

حوادث وقوارع 
توقظ قلوبًا غافلة 

)�( رئيس مجلس القضاء األعلى 
– عضو هيئة كبار العلماء

– رئيس مجمع الفقه اإلسالمي
– إمام املسجد احلرام
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َكيَْف 
َعاِقَبُة  َك���اَن 
الَِّذيَن ِمن َقبِْلِهْم َكانُوا أَْكثََر 
َفَما  اأْلَْرِض  َوآثَ��اًرا ِفي  ًة  ُق��َوّ َوأََش��َدّ  ِمنُْهْم 
َجاَءتُْهْم  ا  َفلََمّ يَْكِسبُوَن،  َكانُوا  ا  َمّ َعنُْهم  أَْغنَى 
َن الِْعلِْم  ُرُسلُُهم ِبالَْبِيّنَاِت َفِرُحوا مِبَا ِعنَدُهم ِمّ
َرأَْوا  ا  َفلََمّ يَْستَْهِزئُوَن،  ِبِه  َكانُوا  ا  َمّ ِبِهم  َوَحاَق 
ُكنَّا  مِبَا  َوَكَفْرنَا  َوْحَدهُ  ِباللَِّه  آَمنَّا  َقالُوا  بَْأَسنَا 
ِبِه ُمْشِرِكنَي، َفلَْم يَُك يَنَفُعُهْم ِإمَيانُُهْم مَلَّا َرأَْوا 

بَْأَسنَا{ )غافر: 82 - 85(.
ك��ار في هذِه اآلياِت  الِعَبر واالِدّ ومن مواقِف 
التخويِف  م��ن  فيها  ال��ل��ه  ي��رِس��ل  م��ا  وال���ّن���ُذر 
نُْرِسُل  }َوَم���ا  سبحانه:  ق��ال  كما  والّتحذير 
وقوله   ،)59 )اإلس��راء:  تَْخِويًفا{  ِإاَلّ  ِباآْليَاِت 
القمر:  وخ����س����وِف  ال��ش��م��س  ك���س���وِف  ف���ي 
}إنهما آيتَاِن من آيات الله، يخِوّف الله بهما 

عباده{.
ِمن حوِله  الناِس  آح��اَد  ي��َرى  إنساٍن  فَكم من 
ال  لكّنه  الله  آي��اِت  ويَقَرأ  ويُقتَلون  يُتََخّطفون 
الِكبار  ِم��ن ه��ذه اآلي��اِت  يعتبر، ف��إذا ما رأى 
كان  ملن  ِذك��رى  فهي  ك���ر،  واَدّ ر  تذَكّ املخِوّفات 
وَمن  ذلك من حَضرها  يستوي في  قلب،  له 
ش��اه��َده��ا وم���ن َوق����ع ف��ي��ه��ا وم���ن جَن���ا منها 
وفيضانات  وزالزل  أعاصيُر  بها؛  َسِمع  ومن 
وان��ه��ي��ارات وأوِب��ئ��ة وأم���راض م��ن آي���ات الله 
ر الغافلني وتنِذر الظاملني وتوِقظ  وجنوِده، تذِكّ
بها  ويرِجع  املؤمنون  بها  ويَعتَبر  املستكبرين 

املذنبون.

من  وخوفه  محّمد  نبِيّكم  هدي  إلى  انظروا 
جَعله  ق��د  وتعالى  سبحانه  الله  أن  م��ع  رِبّ���ه 
بَُهْم َوأَنَت  أَمنًَة ألصحابه، }َوَما َكاَن اللَُّه ِليَُعِذّ
ِفيِهْم{ )األنفال: 33(، ومع هذا كان إذا هّبت 
الريح الشديدةُ عِرف ذلك في وجِهه، وحني 
الّسحاُب  ويكون  السماء  في  الَغمام  ينعقد 
ركاًما يَُرى عليه الصالة والسالم يقِبل ويُدِبر 
البيَت ويخرج، فتقول عائشة رضي  ويدخل 
الله عنها: ما بك يا رسول الله؟! فيقول ]: 
رأوا  قوًما  إَنّ  عذاًبا،  يكوَن  أن  نُني  يؤِمّ »ما 
ذل��ك ف��ق��ال��وا: ه��ذا ع���اِرٌض ممطرنا، فقال 
ِفيَها  ِري��ٌح  ِب��ِه  اْستَْعَجلْتُم  َم��ا  ُه��َو  }بَ��ْل  الله: 
َعَذاٌب أَِليٌم{ )األحقاف: 24( حتَّى إذا نَزل 

َي عنه«. املطر سِرّ
واالبتالءاِت:  اآلي��اِت  هذه  في  املواقِف  ومن 
املوِسرين،  القادرين  عباَده  بِه  الله  يفِت  ما 
فَينظَر كيف يعملون: هل ينِفقون من مال الله 
الذي آتاهم؟ وهل يساِرعون في إخوانهم أم 
تراهم يقِبضون أيِديَهم ينَسون ربَّهم وينَسون 
هذه  وف��ي  َغفلَِتهم؟  في  ويعيشون  إخوانهم 
االبتالءاِت َحّدث وال حرج من أنواع اإلغاثات 
��ق��ون م��ن غ����ذاٍء وكساء  ال��ت��ي ي��ب��ُذل��ه��ا امل��وَفّ
وعالج وتعليم ومأوى وأنواٍع من املساعدات 
وامل���واَس���اة، ال ت��َق��ع حت��ت ح��ص��ٍر م��ن ُحسن 
والعمل،  القول  وإحساٍن في  معاَملَة وشفقة 
السماء،  رُبّ  رِحَمه  أه��َل األرض  رح��م  وم��ن 
فِللَّه احلكمة البالغُة في خلقه وأمره وتدبيره 

وُصنعه وفي آياته وابتالءاته.
وهذه اآليات واحلوادث والكوارُث ولو ُعِرفت 
فال  الِعلمية  وتفسيراتها  امل��اّدّي��ة  أسبابها 
يُ��َظ��َنّ أن ه��ذا ص��ارٌف عن كونها  ينبغي أن 
آياٍت وتخويفات والّنظِر في ما وراء األسباِب 

وِحكَمته،  وُحكِمه  الله  أق��داِر  من  والتعليالت 
رها متى شاء،  يقِدّ وَم��َق��اِدره،  الله  آيات  فهي 
يشاء،  عّمن  وميِسكها  ش��اء،  كيف  ويرسلها 
كانت  مهما  ورفعها  دفعها  عن  اخللق  يعجُز 
واحتياطاتُهم  وق��واه��م  وم��ع��اِرف��ه��م  علومهم 
واستعداداتهم، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
رحمه الله: فإذا كان الكسوُف له أَجٌل مسّمى 
لم يناِف ذلك أن يكوَن عند أَجِله يجعله الله 
ب  سبًبا ملا يقتضيه من عذاٍب وغيره ملن يعِذّ
الله في ذلك الوقت، أو لغيره مّمن ينزل الله 
به ذلك، كما أَنّ تعذيَب الله ملن عّذبه بالريح 
الوقت  كانت في  الباردة كقوم عاٍد  الشديدِة 
املناسب، وهو آخر الشتاء كما ذكر ذلك أهُل 
رحمه  ق��ال   – األن��ب��ي��اء.  وَق��ص��ص  التفسير 
الله -: »وكذلك األوق��اُت التي ينزل اللُه بها 
واألَُول  رمضان  من  اآلخ��رة  كالعشِر  الرحمَة 
من ذي احلجة وكجوِف الليل وغير ذلك هي 
وينزل  تتأّخر،  وال  تتقّدم  ال  دة،  محَدّ أوق��اٌت 
فيها من الرحمِة ما ال ينزل في غيرها« انتهى 
كالمه. وقال مثَل ذلك وقّرَره اإلماُم ابن القّيم 

في مفتاح داِر السعادة.
وإَنّ مما يُخَشى أن يكوَن الركوُن إلى التفسير 
املاّدّي واالستكانُة إلى التحرير الِعلمّي والبعد 
ع��ن ال��ِع��َظ��ة وال��ذك��رى م��ن ت��زي��نِي الشيطان، 
َجاَءُهم  ِإْذ  }َف��لَ��ْواَل  سبحانه:  قوله  في  كما 
ُعوا َولَِكن َقَسْت ُقلُوبُُهْم َوَزيََّن لَُهُم  بَْأُسنَا تََضَرّ

يَْطاُن َما َكانُوا يَْعَملُوَن{ )األنعام: 43(. الَشّ
ع اجلبال وال  عياًذا بالله تهتّز الِبحار وتتصَدّ
ترتف  وال  الّديار  وترتف  القلوب؟!  تهتّز 
تعِصف  وال  ال���ري���اح  وت��ع��ِص��ف  األف����ئ����دة؟! 
النفوس؟! وتتزلَزل األرض وال يتزلزل ابُن آدم 
املخذول؟! يبتَلَون ويفتَنون في كِلّ عام مّرة أو 

مرتني، ثم ال يتوبون وال هم يذكرون.
الناس ومواقَفهم  ل أحواَل بعض  تأَمّ إَنّ من 
فيهم  م��خ��ي��ف��ة؛  أم�������وًرا  رأى  وم��س��ال��ك��ه��م 
وانتهاك  ش��دي��دة،  الله  ح��رم��اِت  على  ج���رأةٌ 
ألوام���ره،  وتَضييع  عظيمة،  ال��ل��ه  حل��رم��ات 
املسؤوليات  في  وتفريٌط  حل��دوده،  وت��اوٌز 
احلقوق،  وإضاعِة  واملعامالت  العباداِت  في 
الله،  ِم��ن مكر  الله  ف��احل��َذَر احل��ذر رحمكم 
اِسُروَن{  }َفاَل يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإاَلّ الَْقْوُم اخْلَ

)األعراف: 99(.

كار  من مواقِف الِعَبر واالِدّ
في هذِه اآلياِت والّنُذر 
ما يرِسل الله فيها من 
التخويِف والّتحذير
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ال�سلة الإخبارية

الدعاة عن فتاوى الصادق املهدي حول املرأة: ال تستحق مجرد الرد عليها 

الخراز: لو لم يكن النقاب مشروعًا في عهد النبي] 
لما منعها من االنتقاب وقت اإلحرام 

أفتى زعيم حزب األمة القومي الصادق املهدي 
بجواز حضور  االنصار  امام طائفة  السوداني 
النساء ملناسبات عقد الزواج كشاهدات وتشييع 
النساء  اصطفاف  وعد  للثواب،  ابتغاء  املوتى 
خلف الرجل في الصالة مجرد عادة، قائال: إن 
الصواب أن يقفن محاذيات للرجال، كما هو في 
احلرم املكي، كما دعا إلى ازالة وجوه التمييز 
ضد املرأة ومنها النقاب الذي يلغي شخصيتها، 
احلضرية  املجتمعات  في  النقاب  أن  موضحا 
امل��رأة غير  يكون وسيلة ملمارسة اإلج��رام وأن 
إلى  القضايا  ه��ذه  حملنا  باحلجاب،  مطالبة 
مجموعة من علماء الكويت لنعرف رأيهم فيها 

وحكم الدين بشأنها، فماذا قالوا؟ 
لدول  الشريعة  علماء  راب��ط��ة  رئيس  وب��س��ؤال 
السابق  والعميد  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس 
لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية د.عجيل 
النشمي عما أفتى به الصادق املهدي قال في 
يكسب  الفتاوى  ه��ذه  مثل  على  ال��رد  كلمتني: 
رد  فال  إليها  يسعون  التي  الشهرة  أصحابها 
الشرعية  اللجنة  رئ��ي��س  أي��ض��ا  وق���ال  ع��ل��ي��ه، 

د.ناظم  االس���الم���ي  ال���ت���راث  إح��ي��اء  بجمعية 
يرد  أن  يستحق  ش���يء ال  ه��و  ه���ذا  امل��س��ب��اح: 

عليه. 
وأضاف الباحث اإلسالمي صالح الغامن: هذه 
الفتوى مصادمة للمعلوم من الدين بالضرورة 
في  الصفوف  وت��س��اوي  احلجاب  فرضية  من 
الصالة الرجال مع النساء وال يستحق أن يرد 
يعمل  ولم  فتوى شاذة  ألنها  فقهيا؛  ردا  عليها 
بها أحد من السابقني وإثمها على قائلها؛ ألن 
النساء  صفوف  أن  النبوية  السنة  في  ال���وارد 
خلف صفوف الرجال في الصالة وهو الوارد 
الشاذة  الفتاوى  هذه  على  وردا  النبي]  عن 
أف���ادن���ا اإلم�����ام واخل��ط��ي��ب ب�����وزارة األوق����اف 
غير  امل���رأة  أوال:  بأنه  اخل���راز  خالد  الداعية 

للمرأة  اإلس��الم  ج��اء  ق��ال:  باحلجاب  مطالبة 
وما شرع  لها،  واحلياء صيانة  والعفة  بالستر 
احلجاب إال عزة للمرأة لتكون في حصن منيع 
وأال تكون مشاعا تتمتع بها كل عني وتتأمل في 
مكنونة  ودرة  مصونة  جوهرة  فاملرأة  جمالها، 
محفوظة حتى ال تعبث بها األيادي، ويجب أن 
تكون مستورة من السهام املسمومة وهذا من 
أصحاب  من  صيانتها  للمرأة  اإلس��الم  تكرمي 
الشهوات التي ال تتوقف صيحاتهم عن إخراج 
املرأة من كرامة احلجاب والفضيلة قال تعالى: 
الذين  وي��ري��د  عليكم  ي��ت��وب  أن  ي��ري��د  }وال��ل��ه 
عظيما{،  ميال  متيلوا  أن  ال��ش��ه��وات  يتبعون 
فتلون مكر القائلني وتنوع سعيهم بأن احلجاب 
من  وه��ذا  تقدم،  السفور  وأن  وتخلف،  رجعية 
من  كل  فليس  الناس  على  والتلبيس  التضليل 
وقع في اخلطأ دليل على بطالن احلكم فهل 
اذا وقع املسلم في الكبيرة نطعن في اإلسالم؟ 
وهل إذا وقع شرطي املرور في مخالفة نقول 
قانون املرور باطل؟ وإذا وقع القاضي أيضا في 

حكم غير صحيح نلغي القضاء؟ 

اخلرطوم أ.ش.أ: طالبت هيئة علماء السودان، 
زع��ي��م ح��زب األم���ة ال��ق��وم��ي ال��ص��ادق املهدي 
مبراجعة نفسه على خلفية فتاوى أطلقها يوم 
السبت املاضي لصالح املرأة، أجاز فيها وقوف 
وتشييع  الصالة  في  الرجال  مبحاذاة  النساء 
ال����زواج،  امل����رأة للموتى وش��ه��ادت��ه��ا ف��ي ع��ق��د 
وق����ال رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة ع��ل��م��اء ال���س���ودان محمد 
إن  صحافية:  تصريحات  ف��ي  ص��ال��ح  عثمان 
ما ذهب إليه الصادق املهدي ال يجوز تعميمه 
بالعلم  العارفني  أهلها  من  تؤخذ  الفتاوى  وأن 
الشرعي، وأضاف محمد عثمان صالح، أن من 

خالف إجماع العلماء عليه أن يراجع نفسه حتى ال 
يذكر في الدين ما ليس فيه، مستشهدا بأحاديث 
ال��رس��ول] ب��ش��أن ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة للرجال 
في  للرجل  امل���رأة  م��ح��اذاة  أن  للنساء،  واخللفية 
الصالة تتم في حالة استثنائية فقط في احلرم 
املكي.ولفت صالح إلى أن شهادة املرأة في عقود 
الزواج بحضور أولياء األمر ال مدعاة له، خاصة 
بني  املباعدة  عن  الرسول] حتدث  حديث  وأن 

أنفاس الرجال والنساء.
وفيما يختص مبشاركة املرأة في تشييع اجلثمان، 
لم  األم��ر  إن  ال��س��ودان:  علماء  هيئة  رئيس  ق��ال 

يحدث في تاريخ املسلمني حني كفاية الرجال، 
الكفاية  املوتى من فروض  وان مسألة تشييع 

إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقني. 
الشرعية  ال���راب���ط���ة  أص�����درت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
وصفت  بيانا  وال���دع���اة،  للعلماء  ال��س��ودان��ي��ة 
»الكفرية«  ب���  امل��ه��دي  ال���ص���ادق  أق����وال  ف��ي��ه 
تقدميه حملاكمة شرعية  أو  الستتابته  ودعت 
احلكومة  الرابطة  وحثت  أمثاله،  وت��ردع  ترده 
ثوابت  عن  الدفاع  في  بواجباتها  لالضطالع 
ال��دي��ن وم��ن��ع األص����وات ال��ت��ي ت��س��وق نفسها 

ألعداء الله )حسب البيان(.

هيئة علماء السودان: ما ذهب إليه المهدي ال يجوز تعميمه 

العنزي: اليجوز صالة 
المرأة بجانب الرجل سواء 

بالمساجد أو غيرها
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ال���وزاري  للمجلس  التنفيذي  املكتب  ق��رر  ك��ون��ا  ال��ق��اه��رة- 
ال��ع��رب��ي ل��ل��م��ي��اه ع��ق��د م��ؤمت��ر دول����ي ح���ول امل��ي��اه العربية 
بهدف  اإلسرائيلي  االح��ت��ال  حت��ت  ال��واق��ع��ة  املنطقة  ف��ي 
إس��رائ��ي��ل بسرقة  ق��ي��ام  م��خ��اط��ر  تسليط األض����واء ح���ول 
املياه العربية من األراضي احملتلة، وكلف املجلس في ختام 
أعماله هنا أمس األربعاء األمانة الفنية للمجلس الوزاري 
العربية  ال����دول  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتنسيق  للمياه  ال��ع��رب��ي 
املعنية واألطراف األخرى ذات العاقة إلجراء الترتيبات 
الازمة لعقد هذا املؤمتر، وأكد املكتب أهمية دعوى سلطة 
لعرض  وذل��ك  للمياه  العربي  واملجلس  الفلسطينية  املياه 
تقييم  ح��ول  ال��دول��ي  البنك  بتقرير  اخلاصة  املستجدات 
العقبات التي تواجه تطوير قطاع املياه في فلسطن على 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ش���دد  ك��م��ا  للمكتب،  ال��ق��ادم  االج��ت��م��اع 
االع���داد  أه��م��ي��ة  ع��ل��ي  للمياه  ال��ع��رب��ي  ال�����وزاري  للمجلس 
والتحضير العربي اجليد للمنتدى العاملي السادس للمياه 
في مارسليا في فرنسا مارس املقبل ودعوة الدول العربية 
الثاني  التحضيري  االج��ت��م��اع  ف��ي  بفاعلية  امل��ش��ارك��ة  إل��ى 
لكبار املسؤولن العرب الذي سيعقد في باريس بالثاني من 
مارس املقبل ملناقشة مسودة البيان الوزاري الذي سيقدم 
العربي  املؤمتر  عقد  املكتب  وق��رر  للمياه  العاملي  للمنتدى 
األول للمياه في بغداد نهاية شهر مايو القادم حتت عنوان 
املائية  احل��ق��وق  حماية  ف��ي  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  »تطبيقات 
والتأكيد  املياه املشتركة مع دول غير عربية«  العربية في 
ع��ل��ى م��وض��وع ت��ق��اس��م م��ي��اه األن��ش��ه��ار امل��ش��ت��رك��ة وحتديد 

احلصص العادلة واملعقولة لكل دولة.
اجتماعه  لعقد  موعدا  القادم  مايو   29 يوم  املكتب  وحدد 
السادس في بغداد قبيل الدورة الرابعة للمجلس الوزاري 

العربي للمياه في بغداد أيضا يوم 30 مايو.

الجامعة العربية تفضح سرقة 
إسرائيل للمياه العربية

االستراتيجي  اخل��ب��ي��ر  اق���ت���رح 
السعودي الدكتور )راشد أبامني( 
رئيس مركز السياسات النفطية 
والتوقعات االستراتيجية، إنشاء 
قناة متر مبحاذاة مضيق هرمز، 
التهديدات  أهمية  م��ن  للتقليل 
بإغالق  اخلليج  ل��دول  اإليرانية 
املضيق، وذلك من خالل شق قناة 
العمانية،  األراض��ي  عبر  بحرية 
احتاد  »ق��ن��اة  اس��م  ولتكن حت��ت 

دول اخلليج العربي البحرية«. 
وأكد الدكتور )أبامني( أن الوقت 
إيجاد  ف��ي  ج��دي��ا  للتفكير  ح��ان 
بدائل عملية واقتصادية وسلمية 
العربي،  اخلليج  نفط  لتصدير 
التهديد  ظ����ل  ف����ي  خ���ص���وص���ا 
اإليراني املستمر بإغالق مضيق 
هرمز، وضرب املصالح العاملية. 
لشق  الفعلية  التكلفة  أن  ورأى 
ق���ن���اة ب���ه���ذا ال���ع���رض ل���ن تكون 
ل���وج���ود ممرات  ن��ظ��را  ك��ب��ي��رة، 
مائية طبيعية غير نافذة بسبب 
بعض العوائق املرتفعة البسيطة 
واملتصلة باليابسة، كما أن التكلفة 
امل��ال��ي��ة إلزال���ة ال��ع��وائ��ق وتوسيع 

بعضها  وتوصيل  املائية  املمرات 
ال  فهي  ج��دا،  منخفضة  ببعض 
خط  إليه  يحتاج  ما  إل��ى  حتتاج 
األنابيب من التكاليف التشغيلية 
واملراقبة  املستمرة،  والصيانة 
الدقيقة على مدار الساعة، إلى 
عند  املستمر  االستنفار  جانب 

التسربات أو األعطال. 
وأش���ار إل��ى أن ف��ائ��دة ه��ذه القناة 
أو  معبرا  تكون  ول��ن  عامة  ستكون 
كما  فقط  والغاز  للبترول  نقل  أداة 
ه��ي احل���ال ف��ي األن��اب��ي��ب، ب��ل في 
مرور البواخر والناقالت بشكل عام، 
وسيكون لها أيضا مردود اقتصادي 
على سلطنة عمان من خالل رسوم 
للصيانة  م��ن��اط��ق  وإن���ش���اء  ال��ع��ب��ور 
وال����وق����ود وم����ا ش��اب��ه ذل����ك، وقال 
القناة  ه��ذه  مثل  »إن ش��ق  أب��امن��ي: 
سيكون ممرا آمنا لناقالت النفط، 
العاملي من  االحتياج  تلبية  وبالتالي 
النفط، سواء كان هذا االحتياج في 
ظروف عادية أو طارئة، واالستغناء 
الناقالت  اس���ت���خ���دام  ع���ن  مت���ام���ا 
ملضيق هرمز في حال تأزم الوضع 

العسكري فيه«.

خبير استراتيجي سعودي يقترح 
إنشاء »قناة االتحاد« بديال لهرمز



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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الناس؟ أم هو أثر يسمع  ال��ورع من  هل ذهب 
وي��روى وي��ق��ال؟ نحن أح��وج ما نكون في هذا 
واشتبهت  األشياء  فيه  اختلطت  الذي  الزمان 
العبد  يبلغ  فبالورع  نتورع،  أن  إلى  األم��ور  فيه 
درجة املتقني، وبالورع يصلح الله حال العابدين، 

وبالورع يرفع الله شأن الصاحلني.
نتورع عن  الله-  -يارعاك  الله  في  أخي  تعال 
احملرمات وه��و أه��م أم��ر في ال��ورع، ثم نتورع 
أم ال،  العلماء هل هو محرم  اشتبه على  عما 
الصادقون  يتورع  ثم  مكروه،  كل  نتورع عن  ثم 
بعد ذلك عن أمور قد أحلها الله عليهم ولكنه 
الصدق والورع كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
تعالى-في  الله  -رحمهما  القيم  اب��ن  لتلميذه 
معنى كالمه عندما خاض في أمر مباح قال له 

إنه مباح قال ولكن لست أنت الذي تخوضه. 
فضله:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ]: »كن ورعاً تكن أعبد الناس« أخرجه 
ابن ماجه، وقال رسول الله ]: »فضل العلم 
أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع« 
أخرجه البزار، قال ابن القيم في املدارج وقد 
واحدة  كلمة  ف��ي  كله  ال���ورع   [ النبي  جمع 
فقال: »من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه« 
أخرجه الترمذي، وعن عائشة رضي الله عنها: 
»إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة؛ هو الورع«، 
وقال احلسن في قوله تعالى: }يؤتي احلكمة 
من يشاء{ قال الورع، وعن معاوية بن قرة قال: 
سريره  على  متكئ  وه��و  احلسن  على  »دخلت 
فقلت يا أبا سعيد أي األعمال أحب إلى الله قال 
الصالة في جوف الليل والناس نيام، قلت فأي 
الصوم أفضل قال في يوم صائف، قلت فأي 
الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغالها 
ثمناً، قلت فما تقول في الورع قال ذاك رأس 
األمر كله«، وعن عبدالله بن سليمان أن عمر 

بن اخلطاب [ قال أي الناس أفضل قالوا: 
»املصلون«، قال: »إن املصلي يكون براً وفاجراً« 
»إن  ق��ال:  الله«  سبيل  في  »املجاهدون  قالوا: 
املجاهد يكون براً وفاجراً«، قالوا: »الصائمون« 
قال: »إن الصائم يكون براً وفاجراً«، قال عمر: 

»لكن الورع في دين الله يستكمل طاعة الله«.
أهمية الورع

عن أرطأة بن املنذر قال قال: عيسى بن مرمي 
مثل  تصيروا  حتى  »ل��و صليتم  ال��س��الم:  عليه 
األوتاد،  أمثال  تكونوا  حتى  وصمتم  احلنايا، 
وج��رى م��ن أعينكم ال��دم��وع أم��ث��ال األن��ه��ار ما 
إسناده  ب��ورع ص��ادق«  إال  الله  عند  ما  أدركتم 

حسن إلى أرطأة.
ما الورع؟

قال الشبلي: »الورع: أن يتورع عن كل ما سوى 
الله«.

• فائدة: قال ابن القيم:»اخلوف يثمر الورع«.
درجات الورع

قال الهروي عن الورع وهو على ثالث درجات:
١- الدرجة األولى: جتنب صون القبائح لصون 

النفس وتوفير احلسنات وصيانة اإلميان.
٢- الدرجة الثانية: حفظ احل��دود عند ما ال 
إبقاًء على الصيانة والتقوى وصعوداً  به  بأس 

عن الدناءة وتخلصاً من اقتحام احلدود.
٣- الدرجة الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو 
وعارض  بالتفرق  والتعلق  ال��وق��ت  شتات  إل��ى 

يعارض حال اجلمع.
أثره

كعب  بن  أب��ي  عن  الليثي  عمير  بن  عبيد  عن 
ت��رك عبد شيئاً ال  ق��ال: »م��ا  الله عنه  رض��ي 
يتركه إال لله إال آتاه الله مبا هو خير منه من 
حيث ال يحتسب، وال تهاون له يأخذه من حيث 

ال ينبغي له إال آتاه الله مبا هو أشد عليه«.
عادل احلداد

اأين اأ�صحاب الورع
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وجرى  م��ا،  مكان  ف��ي  شخصان  التقى 
بينهما احلوار اآلتي:

قال األول: أنا أزور بعض األماكن املهمة في الدولة 
للتعرف على الناس والتحاور معهم في أمور احلياة 

وأعطيهم من خبرتي املعلومات الكثيرة.
وقال الثاني: أنا أزور املكتبات العامة إلعداد بحوث 
مثل  كثيرة،  أمور  عن  واملعارف  العلوم  من  كثير  في 
واملجالت  الكتب  من  صدر  ما  وآخر  األجهزة،  تطور 
هذه  خاص  سجل  في  وأسجل  والعلمية،  الثقافية 
حروف  حت��ت  النشر  ودار  ال��ع��ن��وان،  مثل  البيانات، 
هجائية، وأختلط بالطالب وأزودهم مبعلومات حول 
هذه الكتب لكي تدعم عندهم املنهج الدراسي؛ ألن 
معلومات  وتخرج  وأخ��رى،  فترة  بن  تتطور  املناهج 
خدمات  إنها  امل��وض��وع��ات،  من  كثير  ح��ول  جديدة 

جليلة للناس.
يوسف علي الفزيع

حوار ثقافي
إن دور املسجد يجب أال يقتصر على 
والنوافل  اخل��م��س  ال��ص��ل��وات  إق��ام��ة 
م��ن ال��ع��ب��ادات وال��ط��اع��ات، وممارسة 
القرآن  وحتفيظ  الدينية،  الشعائر 
واحلديث وتدريس علومهما، واالهتمام 
التقليدية  اإلس���الم���ي���ة  ب��ال��ق��ض��اي��ا 
والشريعة  والفقه  كالعقيدة  املعروفة 
والدعوة والتعليم والتربية ونشر الفكر 
بل  واإلص����الح..  والتزكية  واألخ���الق 
يجب أن يتعدى ذلك بأن يهتم بقضايا 
املجتمع اإلسالمي املتعددة واملتشعبة 
خ��اص��ة ف��ي ع��ص��رن��ا احل��اض��ر الذي 
األمور  وتعقدت  املشاكل  فيه  تعددت 
ونوازل  وط��وارئ  مستجدات  وظهرت 
عديدة تتعلق باحلياة العامة السياسية 
والعلمية  واالجتماعية  واالقتصادية 
من  ف��إن  ولهذا  والطبية..  والثقافية 
والعلماء  امل��س��اج��د  خ��ط��ب��اء  واج����ب 
والفقهاء والدعاة والوعاظ واملرشدين 
واألمة  املجتمع  مبشاكالت  التعريف 
والبطالة  والفقر  واألمية  اجلهل  مثل 
االجتماعية  وال������ف������وارق  وال���ظ���ل���م 
والطبقية والتلوث ومختلف األمراض 
االجتماعية التي يتخبط فيها الناس، 
وكذلك االهتمام والعناية باإلشكاليات 
االقتصادية العويصة التي تعيق عملية 
التنمية والتقدم وغير ذلك من األمور 
التطرق  يجب  التي  املهمة  والقضايا 
إل��ي��ه��ا وت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ي��ه��ا في 
واملواعظ  وال����دروس  اجلمعة  خطب 
واحملاضرات وإبراز وتوضيح مواقف 
ال���ش���رع احل���ن���ي���ف   م��ن��ه��ا، وإعطاء 
مرتبطة  تكون  حتى  لها  عملية  حلول 
للناس  املعاش  بالواقع  وثيقاً  ارتباطاً 
واملواعظ  وال���دروس  اخلطب  تلك  ال 
التي تتحدث في واٍد والناس في واٍد 

آخر، فتتجاهل واقع املسلمني أفرادا 
وجماعات وال متس مشاكلهم من قريب 
أو بعيد، فاملسجد باإلضافة إلى دوره 
والتعليمي  والتوعي  والدعوي  الديني 
م��رك��ز ات��ص��ال ب��ني أف���راد وجماعات 
املجتمع واألمة، ومركز لتدبير شؤونهم 
الدينية والدنيوية، ومصدر ألنشطتهم 
يتعلق  م��ا  وك��ل  املختلفة  االجتماعية 
بحياتهم العامة واخلاصة، وهكذا فإن 
املسجد يجب أن يهتم بقضايا املجتمع 
السياسية  وم���ش���اك���الت���ه:  امل���ت���ع���ددة 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
والتعليمية والتربوية والعلمية والطبية 
عصرنا  في  واستجدت  ظهرت  التي 
قبل  م��ن  معروفة  تكن  ول��م  احل��اض��ر 
والصحابة  والرسالة  النبوة  عهد  في 
الصالح  والسلف  الراشدين  واخللفاء 
واخلالفة اإلسالمية، وعليه أن يعمل 
على حتليلها ومناقشتها وتبيان موقف 
العلماء  واج��ت��ه��ادات  منها  اإلس����الم 
احللول  وإعطاء  واحملدثني  القدامى 
عليها،  بالتغلب  الكفيلة  وال��ع��الج��ات 
دينية  مؤسسة  املسجد  يكون  وبذلك 
الفرد  خدمة  على  تعمل  واجتماعية 
م��ن جميع  واألم���ة  وال��وط��ن  واملجتمع 
وت��ق��وم بدورها  ال��ن��واح��ي احل��ي��ات��ي��ة، 
املتميز  والتوعوي  واإلعالمي  الديني 
إل���ى ج��ان��ب امل��ؤس��س��ات األخ����رى، إن 
تقدم املسجد وإشعاعه وازدهاره اليوم 
املجتمع  قضايا  على  بانفتاحه  رهني 
واملستجدة  ال��ط��ارئ��ة  خ��اص��ة  واألم���ة 
وأحكام  ف��ت��اوى  إي��ج��اد  تتطلب  ال��ت��ي 
علماء  طرف  من  لها  مناسبة  وحلول 
املتخصصني   اإلس��الم  ودع��اة  وفقهاء 

واملنفتحني على علوم العصر.

عمر الرماش

دور  امل�ضجد يف حل ق�ضايا 

املجتمع الإ�ضالمي وم�ضاكالته 
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أو  بعلم وع��دل  إما  امل��رأة  الذين يتحدثون في قضايا 
عّد  فاإلسالم  يعرفون،  ال  ويهرفون مبا  وجهل،  بظلم 
حقوق املرأة أمانة عظيمة وميثاقاً غليظاً، قال تعالى: 
}وأخذن منكم ميثاقا غليظا{، وصدع خير البشر في 
خطبة الوداع بهذا املعنى قائال: »فاتقوا الله في النساء، 
فإنكم أخذمتوهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم زرقهن 

وكسوتهن باملعروف«.
وبالعالقات  اجلنسية،  باملغامرات  يفتخر  ال��ذي  أن  آملنا  فكم 
الغرامية، واجلهر باملعصية والتفاخر بها، والدعوة إليها، وينشر 
بالصوت والصورة ما قام به، أن ميثلكم في مجلس األمة ألنه 

دغدغ العواطف وتكلم بالنزعات واألهواء؟!
املؤمنني  أذى  مشروع  في  كبره  الذكر  السيء  هذا  استوى  لقد 
واملؤمنات في أعراضهم وميلك قاموسا في أسوأ مصطلحات 
اجلزاف،  والتهم  بالقذف  اآلخ��ر  من  والنيل  والشتائم  السباب 
الهاوية  إل��ى  ان��ح��دار  حقيقتها  وف��ي  شجاعة  ذل��ك  أن  ويعتقد 
ويستحيل أن من في قلبه ذرة من إميان أن ينزل إلى مستواه 

في الرد..
والعدل  والرذيلة  الفضيلة  والباطل وبني  فالصراع بني احلق 
والظلم إلى قيام الساعة، فقد أوذي األنبياء واملرسلون في 

أعراضهم فصبروا، وإليك بعضا من النماذج:
الشيطان،  لهما  وس��وس  ملا  السالم  وح��واء عليهما  آدم   >
شيئا  يريد  ك��ان  ولكن  الناصحني  مل��ن  إن��ه  بالله  وأق��س��م 
سوأتهما{،  من  عنهما  وري  ما  لهما  }ليبدي  واح���دا: 
أنزلنا عليكم  آدم قد  بني  املباشر: }يا  التعقيب  فجاء 
لباسا ي���واري س��وأت��ك��م وري��ش��ا ول��ب��اس ال��ت��ق��وى ذلك 
خير{، فهؤالء الذين سلكوا مسلك الشيطان ال هم 
امل���رأة واخ��راج��ه��ا ع��ن ع��ب��اءة الستر  لهم إال تعري 

والعفة بدعوى اجلاهلية »التحرر من القيم«.
إبراهيم اخلليل وزوج��ه هاجر  < وما حدث مع 
عليهما السالم مع امللك الفاسد الذي يريد أن 
يخطفها فدعت الله تبارك وتعالى: »اللهم إن 
كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي 
الكافر،  تسلط علي  زوج��ي فال  إال على 
فغط حتى ركض برجله، قالتها ثالثا 

فقال امللك والله ما أرسلتم إلي إال شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم، 
وأعطوها أجرها فرجعت فلما رجعت إلى زوجها، قالت: أشعرت 

أن الله كتب الكافر وأخدم وليدة« رواه البخاري )80/3(.
وهكذا يريدون حتويل بعض اجلزر إلى مواخير الزنا ويطالبون 

في حملتهم االنتخابية بهذا.
< يوسف عليه السالم، قال تعالى: }وراودته التي هو في بيتها 
عن نفسه وغلقت األب��واب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه 

ربي أحسن مثواي إنه ال يفلح الظاملون{..
واليوم يريدون رفع احلياء عن املرأة من خالل تلك املطالبات 
املخالفة ألدنى األخالق حتى يهنأ لهم جو الفساد بكل الوسائل 

املتاحة لهم عن طريق مجلس األمة!
< وما تعرضت مرمي عليها السالم من افتراء من قومها وإيذاء 
ومازالت تتداوله كتبهم السيئة: }يا أخت هارون ما كان أبوك 

امرأ سوء وما كانت أمك بغيا{.
أن  إال  أمامهم  املهد  ف��ي  تكلم  ال��س��الم  عليه  عيسى  أن  ورغ��م 
منهم  يتكرر  واملشهد  فطعنوا،  غيهم  في  زاد  والشيطان  الهوى 
في الطعن بامللتزمني إنهم يرون املرأة على أنها مجال للشهوة 
وليست امرأة! سبحان الله من قال بهذا إال الظنون التي خاجلت 

قلوبهم املريضة.
قالوا  ملا  قومه  السالم من  ال��ذي حلق مبوسى عليه  واألذى   >
»ك��ان موسى  »آدر« ففي احل��دي��ث:  أن��ه مريض وم��ش��ّوه جنسيا 
عليه السالم رجال حييا، قال فكان ال يرى متجردا، قال فقال: 
بنو إسرائيل إنه آدر، قال فاغتسل عند مويه، فوضع ثوبه على 
ثوبي،  يضربه:  بعصاه  واتبعه  يسعى،  احلجر  فانطلق  احلجر، 
حجر ثوبي، حتى وقف على مأل من بني إسرائيل ونزلت: }يا 
الله مما  فبرأه  آذوا موسى  كالذين  تكونوا  آمنوا ال  الذين  أيها 
قالوا وكان عند الله وجيها{ رواه مسلم، فهؤالء يريدون معرفة 
أسرار بيوت املرشحني امللتزمني حتى يفضحوها أو ينالوا منهم، 
أهليهم قوال  واملؤمنات في أعراضهم وأعراض  املؤمنني  فأذية 
وفعال هي من سنن اليهود التي حذر الله سلوكها، وتبعهم فيها 
يؤذون  تعالى: }وال��ذي��ن  ق��ال  وم��ك��ان،  زم��ان  كل  املنافقون في 

املؤمنني واملؤمنات بغير ما اكتسبوا  فقد احتملوا بهتانا 
وإثما مبينا{..

اللهم ولِّ علينا خيارنا وال تولِّ علينا شرارنا 
واستقرار  وأم��ان  أمن  في  بلدنا  ليكون 

وتنزل فيها البركات والرحمات.

يفتخر بالمغامرات الجنسية وبالعالقات الغرامية
د. بســـام الشـطـي


