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األسبوع  الكويتي  األمــة  مجلس  انتخابات  شهدت 
املــــاضــــي اكـــتـــســـاحـــا كـــبـــيـــرا لـــلـــتـــيـــارات اإلســـالمـــيـــة 
أرقاما كبيرة  السلفي، حيث حققوا  التيار  والسيما 
بــن الــفــائــزيــن بــاالنــتــخــابــات، وملــا كــان عــنــوان تلك 
االنتخابات هو البحث عن النزاهة ومحاربة الفساد 
املجلس  وفــي  السابقة  احلكومات  في  تفشى  الــذي 
امللتزمن  إلــى  الناخبن  أنظار  اجتهت  فقد  السابق 
الناخبون  قــام  كما  األهـــداف،  تلك  لتحقيق  دينيا 
بــاجــتــثــاث كــثــيــر ممــن تــســبــبــوا فــي ضــعــف املجلس 
وانـــحـــراف مــســيــرتــه وعـــقـــدوا الــصــفــقــات مـــن أجل 
األمة  حــســاب  على  الشخصية  مصاحلهم  حتقيق 

التي انتخبتهم وأوصلتهم إلى تلك املناصب املهمة.
الشـــك أن هـــذه االنــتــخــابــات األخـــيـــرة تـــدل داللة 
قاطعة على أن املسلمن في جميع البلدان اإلسالمية 
إن أتيحت لهم فرصة االختيار دون حواجز أو عوائق 
أو تزوير فإنهم يبحثون عن املرشح اإلسالمي الذي 
يضع مخافة الله تعالى أمام عينيه ويراقبه ويتقي 

الله تعالى في أعماله. 
إن املسؤولية اليوم على عاتق املجلس كبيرة، فالناس 
على  تتحسر  وأصبحت  والتأزمي  الفساد  سئمت  قد 
التنمية  مــؤشــرات  جميع  فــي  ينحدر  بلدها  رؤيـــة 
أو  الصحة  أو  التعليم  مستوى  على  ســواء  واإلجنـــاز 
أن ترى بلدانا كثيرة قد  التحتية، وتتحسر  البنية 

سبقتنا بعدما كانت تنظر إلينا نظرة القدوة.

أحوال  وصف  في  الكرمي  القرآن  آيات  يتدبر  من  إن 
األمم السابقة وأسباب هالكها، ليجد أن كثيرا منها 
قد جمع  بن البعد عن منهج الله تعالى والشرك به 
التي ال يختلف على  الفساد  سبحانه وبن مظاهر 
إنكارها أحد، فقد قال شعيب عليه السالم لقومه: 
}أوفوا املكيال وامليزان  وال تبخسوا الناس أشياءهم 
وال تعثوا في األرض مفسدين{، وقال لقومه: }وال 
تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله 
}ويل  سبحانه:  وقال  عوجا{،  وتبغونها  به  آمن  من 
يستوفون  الناس  على  اكتالوا  إذا  الذين  للمطففن 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون{، وقال لوط عليه 
السالم لقومه: }أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
لقومه:  السالم  عليه  هود  وقــال  العاملن{،  من  أحد 
مصانع  وتتخذون  تعبثون،  آيــة  ريــع  بكل  }أتبنون 

لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين{.
في  كبير  حتد  اليوم  أمامهم  اإلسالمين  الدعاة  إن 
وذلك  بها،  والنهوض  مشكالها  من  الكويت  انتشال 
له  ويخلصوا  أعينهم  أمــام  تعالى  الله  يجعلوا  بــأن 
وسائل  احلنيف  الــديــن  مــن  يستلهموا  وأن  عملهم، 
يتعاونوا  وأن  الفساد،  ومحاربة  ببالدهم  النهوض 
األرض  فــي  مكناهم  إن  }الــذيــن  والتقوى  البر  على 
أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن 

املنكر ولله عاقبة األمور{.
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نستطيع  ال  الفجر  لصالة  نقوم  عندما   >
امل�����اء، ف��أح��ي��ان��ًا نتيمم  ل���ب���رودة  ال���وض���وء 
ب���د من  أم ال  ي��ك��ف��ي  ف��ه��ل ه����ذا  ون���ص���ل���ي، 
أن  علينا  ف��ه��ل  ك��ذل��ك  ك���ان  وإن  ال���وض���وء؟ 

نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم؟
> إذا كان عندكم ما يسخن به املاء تعينّ عليكم 
ذلك، وال تصح الصالة بالتيمم مع هذه احلالة، 

املاء وخشيتم الضرر  به  لم يكن عندكم ما يسخن  إذا 
املاضية  الصلوات  حال  كل  وعلى  التيمم،  إلى  تعدلون 
إن كنتم قد اقتديتم ممن تبرأ الذمة بتقليده، فإذا كان 
ما  يقضون  فال  أفتاهم  من  العلم  أهل  من  أفتاهم  قد 
فات، وإن كانوا اعتمدوا على رأيهم واجتهدوا من غير 
فتوى فإنهم يعيدون ما ال يشق عليهم إعادته، وما ميكن 

ضبطه·

< رج��ل ت���زوج م��ن ام���رأة وب��ع��د دخ��ول��ه عليها 
بينهما  ح��دث  واآلن  ذه��ب،  طقم  إليها  أه��دى 
سوء تفاهم فطلبت املرأة الطالق منه، فهل له 
مطالبتها بالذهب الذي أهدى لها بعد دخوله 
عليها، أو يكون له ما كان بينهما من املهر، ويكون 

الذهب لها؛ ألنه كان بعد دخوله عليها؟

> على كللل حللال هللذه هللديللة، فللإن كللان الللطللالق منه 
فال يستحق هذه الهدية؛ ألنه دفعه إليها على سبيل 
الهدية، وهي هبة، والعائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه، أما إذا كانت املطالبة منها فتريد اخللع، وتريد 
أن ترد عليه املهر فترد معه الهدايا، ترد عليه جميع 

ما دفع إليها·

حكم التيمم بسبب البرد

حكم رد الهدية من المطلقة

من فتاوى 
الشيخ الدكتور 

عبدالكريم 
ابن عبداهلل 

الخضير

< ه��ل ي��ج��وز ال��ت��ل��ث��م ف��ي ال���ص���الة؟ وه���ل يجوز 
االستناد إلى جدار إذا كنت متعبًا؟

احلاجة  وجللدت  وإذا  التلثم،  يكرهون  العلم  أهللل   <

كللنللت متعباً  نللعللم إذا  الللكللراهللة، واالسللتللنللاد  ارتللفللعللت 
وتستطيع القيام مع االستناد فهو أحسن من اجللوس؛ 

ألنه أقرب إلى الفرض·

التلثم في الصالة·· مكروه

فتاوى 
الفرقان

املكتسبة  األم��وال  فيها  تصرف  التي  املصارف  ما   >
من أسهم محرمة؟ وهل يجزئ صرفها في املساجد 

وقضاء الديون؟
> هذه أموال خبيثة تصرف في مصارف خبيثة في 

مجاري، في دورات مياه، وما أشبه ذلك، ووضعت 
النبي] قال:  ونللحللوهللا؛ ألن  للللدواب  أعلللالف  فللي 
»كسب احلجام خبيث« ثم قال:  »أطعمه ناضحك« 
اخلبيثة  املصارف  أو  املواشي  أعللالف  في  تصرف 

كدورات املياه واملجاري وشبهها·

الثانية  الركعة  ف��ي  ب��ال��ق��راءة  االب��ت��داء  حكم  م��ا   >
���ِدي���ِث  َ ُب ِب��ه��َذا الحْ ِن����ي َوَم����نحْ ُي���َك���ِذّ م��ن ق��ول��ه: }َف����َذرحْ

َلُموَن{ )القلم: 44(. ُث اَل َيعحْ ِرُجُهمحْ ِمنحْ َحيحْ َتدحْ َسَنسحْ

> األولى أن املصلي يختار في تقسيم السورة ما يتم به 
املعنى، فإذا مت املعنى انتقل إلى معنى جديد يستأنف 

به الركعة الثانية·

الحرام مصارف المال 

حول تقسيم اآليات في الصلوات
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> م���ا ال��ك��م ف���ي ال���ق���ات وال���دخ���ان 
اللذين انتشرا بن بعض املسلمن؟ 
وم������ا ح���ك���م ص���ح���ب���ة م�����ن ي���ت���ن���اول 
ك��ل��ي��ه��م��ا؟ وم����اذا يجب  أو  أح��ده��م��ا 
على رائد األسرة نحو ابنه أو أخيه 
إن ك���ان ي��ت��ع��اط��ى ش��ي��ئ��ًا م��ن هذين 

الصنفن؟
والدخان؛  الللقللات  حتلللرمي  فللي  ريلللب  ال   >
بعض  في  وتخديرهما  الكثيرة،  ملضارهما 
فللي بعض األحيان  وإسللكللارهللمللا  األحلليللان، 
بهما  العارفون  الثقات  بذلك  كما صرح   -
- وقد ألف العلماء في حترميهما مؤلفات 
كثيرة، ومنهم شيخنا العالمة الشيخ محمد 
البالد  مللفللتللي   - الللشلليللخ  آل  إبللراهلليللم  بللن 

السعودية سابقاً - رحمه الله -.
واحلذر  تركهما  مسلم  كللل  على  فالواجب 
وال  وال شراؤهما  بيعهما  يجوز  وال  منهما، 
وسحت،  حلللرام  وثمنهما  فيهما،  الللتللجللارة 

نسأل الله للمسلمي العافية منهما.
وال جتوز صحبة من يتناولهما أو غيرهما 
أسباب  من  ذلك  املسكرات؛ ألن  أنللواع  من 

أينما  املسلم  على  والواجب  فيهما،  وقوعه 
كللان صحبة األخلليللار، واحللللذر مللن صحبة 
الللنللبللي ] اجلليس  األشلللللرار، وقلللد شللبلله 
الللصللالللح بللحللامللل املللسللك، وقللللال: »إملللا أن 
يحذيك، وإمللا أن تبتاع منه، وإمللا أن جتد 
اخلبيث  الصاحب  وشبه  طيبة«،  ريحاً  منه 
بنافخ الكير، وأنه »إما أن يحرق ثيابك، وإما 
أن جتد منه ريحاً خبيثة« ، وقد قال ]: 
»املرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من 

يخالل«.
والواجب على رب األسرة، أن يأخذ على يد 
املنكرة،  األمللور  من هذه  يتعاطى شيئاً  من 
أو  والللتللأديللب،  بالضرب  ولللو  منها،  ومينعه 
إخراجه من البيت حتى يتوب، وقد قال الله 
سبحانه: }َفاتَُّقوا اللََّه َما اْستََطْعتُْم{، وقال 
عز وجل: }َوَمن يَتَِّق اللََّه يَْجَعل لَُّه ِمْن أَْمِرِه 

يُْسًرا{.
ووفقهم  املسلمي،  أحلللوال  الله  أصلح 

لكل ما فيه صالحهم وصالح 
إنلللله خير  أسللللرهللللم؛ 

مسؤول.

حكم القات والدخان وصحبة من يتناولهما

حكم تقليد القّراء المشهورين
< ما حكم تقليد القراء في هذا النوع، 
الفاحتة  س��ورة  مقطع  ف��ي  انتشر  وق��د 
ب��ق��راءة األول��ى ب��ق��راءة ق��ارئ، والثانية 
نفسه  بالقارئ  والثالثة  ق��ارئ،  بقراءة 

األول وهكذا؟
يقرؤون  الذين  اء  بالقرنّ املقصود  كللان  إن   <
أهل  عند  املعروفة  الللقللراءات  على  الللقللرآن 
العلم السبع أو العشر فالتلفيق غير مرٍض 
يقرأ  أن  اإلنسان  على  بل  العلم،  أهللل  عند 

بللقللراءة واحللدة من أول الللقللرآن إلللى آخره، 
يلفق  أخللرى فال  بقراءة  يقرأ  أن  أراد  وإذا 
بي قراءته، فكيف بصالة واحدة يقرأ آية 
على قراءة عاصم، واآلية الثانية على ورش، 
والثالثة على قالون، هذا تلفيق، واألصل أن 
القراءة تكون واحدة، وال يلفق بي القراءات، 
بقراءة  كاملة  الللسللورة  مللرة  قللرأهللا  لللو  لكن 
قارئ والثانية بقراءة قارئ آخر ال بأس، ما 
لم يحدث تشويش؛ ألن هذه القراءات كلها 

صحيحة وثابتة ومتواترة·

أسأل أهل العلم عن 
مشكالتك االجتماعية

ال��ع��ل��م ع���ن مشكالت  أه����ل  < ه���ل س�����ؤال 
األسرية واالجتماعية مشروع، أم أن هذه 
ينبغي أن يسأل عنها األطباء النفسيون 

واالستشاريون االجتماعيون؟
العلم  أهلللللل  هللللم  اللللعلللللللم  أهلللللل  ال،   <
واالستشارة، وهم أهل املعرفة واخلبرة؛ 
مللعللروفللة قاسم  ألن مللشللكللالت األسلللر 
يكون  قللد  لكن  اجلللملليللع،  بللي  مشترك 
التعامل مع بعض النفسيات يحتاج فيه 
إلى متخصص نفسي، لكن األصل هو 
طارئة،  األمللور  وهللذه  الشرعي،  العلم 
وكللانللت مللشللكللالت املللسلللللمللي حتللل من 
قبل علمائهم، ومن قبل عقالئهم وهذه 

العلوم طارئة على املسلمي·

ساحة المسجد لها 
حكم المسجد

< هل تأخذ ساحة املسجد حكم املسجد 
االعتكاف  ي��ع��ن��ي  وغ��ي��ره��ا  ال��ت��ح��ي��ة  ف���ي 
وم��ك��ث اجل��ن��ب وال��ائ��ض وغ��ي��ر ذل��ك من 

أحكام املسجد؟
مسورة  كلللانلللت  إذا   <
حكمه  فحكمها  بسوره 
مكشوفة،  كللانللت  وللللو 
سور  كلللللان  إذا  أملللللا 
يشملها  ال  املللسللجللد 
حكم  لها  ليس  فإنه 

املسجد·

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز رحمه اهلل
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املحليات

كتب/ احملرر احمللي
أسفرت  ال���ت���ي  ال���ن���ت���ائ���ح  ت���ؤك���د 
 2012 األم���ة  مجلس  نتائج  عنها 
للخارطة  واض���ح���ة  ت��غ��ي��ي��رات  ع���ن 
السنوات  ف��ي  الكويتية  السياسية 
القادمة التي ستحدد مسار العالقة 
العالقات  وك��ذل��ك  السلطتني  ب��ني 
االقتصادية واالجتماعية في البلد، 
االنتخابية  املاكينة  أظ��ه��رت  ف��ق��د  
ف��رزا ج��دي��دا للقوى امل��ع��ارض��ة في 
أغلبية   متثل  أصبحت  حيث  البالد 
إذ جتاوز عددها في املجلس  القادم 

32 نائبا، وكان من نصيب  التيار اإلسالمي 22 
نائبا، رغم احملاوالت الفاشلة ألعداء اإلصالح من 
أجل تشويه سمعة بعض نواب التجمع السلفي إال 
أنه قد استطاع  بحمد الله تعالى إيصال جميع  
مرشحيه إلى قبة البرملان، بينما استطاع الشعب 
ال��ك��وي��ت��ي إس��ق��اط أغ��ل��ب م��ن ات��ه��م��وا بفضيحة 

اإليداعات املليونية الذين عرفوا ب�»القّبيضة«.
القادم  للمجلس  السياسية  التركيبة  حيث  وم��ن 
اإلسالمية  التيارات  من  العديد  من  يتكون  فإنه 
 4 التالي:  النحو  على  موزعني  البرملانية  والكتل 
خالد  وه��م  السلفي  اإلس��الم��ي  للتجمع  أع��ض��اء 
وعبداللطيف  العمير  علي  وال��دك��ت��ور  السلطان 
الكندري، و4  أعضاء  العميري والدكتور محمد 
للحركة الدستورية اإلسالمية وهم الدكتور جمعان 
احلربش ومحمد الدالل وأسامة الشاهني وحمد 
املطر، و5 أعضاء لكتلة العمل الشعبي وهم أحمد 
الدقباسي،  وع��ل��ي  ال��ب��راك،  ومسلم  ال��س��ع��دون، 
أعضاء  و4  الطاحوس،  وخالد  اخلليفة،  ومحمد 
وهم  البرملانية،  واإلص��الح  التنمية  لكتلة  منتمني 
الدكتور فيصل املسلم والدكتور جمعان احلربش 
الصواغ،  وف���الح  الطبطبائي  ولي����د  وال��دك��ت��ور 
محمد  وه���و  ال��وط��ن��ي  للتحالف  وح��ي��د  وع��ض��و 
اإلسالمي  الوطني  للتحالف  وع��ض��وان  الصقر 
الري،  وأحمد  عبدالصمد  عدنان  وهما  الشيعي 
الشيعية  والسالم  العدالة  حلركة  وحيد  وعضو 

الوطني  العمل  لكتلة  وهو صالح عاشور، وعضو 
ثوابت  لتجمع  وحيد  وعضو  الغامن،  م��رزوق  وهو 

األمة وهو محمد هايف.
وجوه سلفية جديدة

دخلت  التي  اجلديدة  السلفية  الوجوه  أب��رز  ومن 
والدكتور  الدمخي،  عادل  الدكتور   2012 مجلس 
محمد الكندري، وعبداللطيف العميري، والدكتور 
وعبدالله  الداهوم،  وب��در  العازمي،  مطيع  أحمد 

برغش، وناصر مرداس، وعمار العجمي.
رؤية وتعاون

ق���ال ال��دك��ت��ور ع����ادل ال��دم��خ��ي  رئ��ي��س جمعية 
امل��ق��وم��ات األس��اس��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان وأستاذ 
الشريعة في تصريح صحفي له عقب فوزه:  كلنا 
في خدمة الكويت سواء من وفق في االنتخابات 
أو من لم يوفق، مشيرا إلى  أن البلد يحتاج اليوم 
واضحة  ورؤية  األولويات  وترتيب  االستقرار  إلى 
ب��ني املجلس واحل��ك��وم��ة مضيفا  وت��ع��اون ص���ادق 
جميعا  ونتفق  اخلالفات  على  نتسامى  أن  علينا 

على أجندة واحدة وهي خدمة الكويت.
املادة الثانية

ومن جانبه قال النائب محمد هايف: إن األرض 
الدستور،  من  الثانية  امل��ادة  لتعديل  اآلن  خصبة 
وذلك ان كثرة النواب اإلسالميني في املجلس تسهل 
الطريق لتعديلها، لتصبح الشريعة اإلسالمية هي 

مصدر التشريع الوحيد في الكويت.
الثمانينيات  بداية  منذ  اإلسالميون  ح��اول  وق��د 

املشروعات  م����ن  ال���ع���دي���د  ط�����رح 
ت��س��ع��ى ألسلمة  ال��ت��ي  اإلس��الم��ي��ة 
ق��وان��ني ال��ب��الد، ول��ك��ن م��ن الالفت 
في  اإلسالميني  بعض  اهتمام  أن 
ت���دغ���دغ مشاعر  ال��ت��ي  امل���ش���اري���ع 
فيما  اهتمامهم  من  أكثر  الناخبني 
ولذلك  ال��ق��وان��ني  ب��أس��ل��م��ة  يتعلق 
فإن اإلسالميني مطالبون في هذا 
يهتموا  بأن  أكثر من غيره  املجلس 
تصحيح  ويحاولوا  الله  يرضي  مبا 
املسار فيما يتعلق بأسلمة القوانني 
بقدر استطاعتهم؛ ألنهم لم يدخلوا 
األوضاع  لتصحيح  إال  املجلس  في 
اإلسالميون  يوحد  بأن  األوان  آن  وقد  اخلاطئة، 
الفساد بكل أشكاله، واالبتعاد  صفوفهم ملواجهة 
عن كل ما يعكر صفو مهمتهم األساسية التي هي 
إرضاء الله تعالى والقيام مبهمة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر من على هذا ملنبر املهم.
سقوط املرأة

املرأة  يسقط  أن  الكويتي  الشعب  استطاع  وق��د 
مقعد  احل��ص��ول حتى على  م��ن  تتمكن  ل��م  ال��ت��ي 
السيئ  أدائ��ه��ا  ال��ب��رمل��ان بسبب  واح���د حت��ت قبة 
في  دخولها  أن  عن  فضال  السابق،  املجلس  في 
غفلة  بسبب  كان  أعضاء  بأربعة  السابق  املجلس 
بالدور  استهانت  ال��ت��ي  احملافظة  ال��ت��ي��ارات  م��ن 
الذي كان يقوم به التيار الليبرالي التغريبي الذي 
أقحم املرأة في املعترك السياسي بصورة مفاجئة 
املجتمع  وتقاليد  اإلسالمية  للشريعة  ومخالفة 
الكويتي  املجتمع  استيقط  وع��ن��دم��ا  ال��ك��وي��ت��ي، 
وتابعت قواه احلية االنتخابات بجدية كانت املرأة 
أول من ابتعد عن املشهد وسيختفي معها جميع 

من أراد تغريب املجتمع بإذن الله تعالى.
ورغ���م ذل���ك ف��إن��ن��ا م��ا زل��ن��ا نسمع مم��ن يطالب 
أن  بعد  »كوتا«  للمرأة  خاصة  مقاعد  بتخصيص 
منيت بهذا الفشل الذريع أمام صناديق االقتراع، 
ول��ك��ن ه��ي��ه��ات أن ي��ش��رع امل��ج��ل��س اجل��دي��د مثل 
الناخب  رغبات  مع  املتصادمة  التشريعات  ه��ذه 

الكويتي.

جناح باهرللنواب اإلسالميني واملعارضة

االنتخابات الكويتية .. وهبوب رياح التغيير
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أوضاع تحت المجهر!

اإلسالمية  للتيارات  أع��ادت  إسالمية مكتسحة  الكلمة، وصبغة  تعنيه هذه  ما  بكل  ثوري  مجلس 
هيبتها بعد أن قلب »القبيضة« الشارع الكويتي رأسا على عقب فخرج معظمهم وانتفض ليعلن 
والدة مجلس أمة معارض نتوقع أن يترأسه النائب أحمد السعدون ليعود من جديد لصهوة جواده 

الذي لطاملا انتظره منذ سنوات!
أبرز نتائج مجلسنا سقوط نون النسوة األربعة دفعة واحدة، وتقلص اعداد النواب الشيعة من 9 في 
املجلس املاضي إلى 7، وسقوط اسماء لها ثقلها أمثال عبدالله الرومي ومعصومة مبارك وضيف 
الله بورمية وحسن جوهر ومشاري العصيمي وصالح املال وخلف الدميثير الذي ظل عضوا دائما 

منذ مجلس 1981 حتى النكسة!
أمر آخر فاجأ اجلميع كان وصول النائبني محمد اجلويهل ونبيل الفضل وكشفت هذه املفاجأة عن 
دعم املهري لهما على حساب مقعدين للشيعة وهو ما كشف عنه غاضبا املرشح اخلاسر فاخر 

القالف الذي الم املهري لقلب الطاولة على طائفته بدعم الفائزين على حسابهم!
من جانب آخر، بقدر سعادتي بسيطرة اإلسالميني على املجلس من اخوان وسلف ومحافظني إال 
أنني أشعر بتشاؤم شديد وعدم تصور كيف سيحاور اجلويهل مسلم البراك مقابل حوار الفضل مع 
أحمد السعدون؟!، املطلوب تهدئة األوضاع وتقبل كل منا اآلخر »رغم عالت البعض«، وعدم شحن 

األجواء السياسية أكثر مما هي مشحونة، واالبتعاد عن االصطاف األعوج!
تعيدنا  بصورة  باأللقاب  والتنابز  والتالسن  باملهاترات  فننغمس  أكثر  بأنفسنا  ننشغل  ال جتعلونا 
للوراء إلى العصور اجلاهلية وحروب داحس والغبراء التي امتدت أربعني عاما اشترك فيها العديد 

من القبائل والطوائف بسبب نتيجة سباق فرسني!
فإذا استمررنا بنفخ النواب وكأننا في دوري للكرة كل حسب أهوائه فإننا سنصل بالنهاية إلى مبارة 

املصري واألهلي بكرة القدم التي انتهت بجرحى وقتلى واحتراق االستاد الرياضي على من فيه!
يا نواب مجلسنا ونحن نبارك لكم الفوز ال حترقوا أنفسكم وحترقونا معكم مبهاتراتكم وخالفاتكم 
الشخصية واتقوا الله فينا واعلموا أن الله سبحانه يقول في محكم آياته: }َواتَُّقوا يَْوًما تُْرَجُعوَن 

ا َكَسَبْت َوُهْم اَل يُْظلَُموَن{ )البقرة:281(. ى ُكلُّ نَْفٍس مَّ ِفيِه ِإلَى اللَِّه ثُمَّ تَُوفَّ
أقول ذلك مطالبا »ربعنا« النواب بإعطاء احلكومة اجلديدة التي لم تتشكل بعد الفرصة الكافية 
إلثبات كفاءتها بعيدا عن اتخاذ املواقف املسبقة أو الشحن املسبق وتصوير معارضتها »بطولة« ما 
لم تظهر عكس ذلك السيما أن املؤشرات األولية لتلك النتائج تشير لظهور معارك جانبية طاحنة، 

والله يستر!
على الطاير

أخشى ما اخشاه أن ننشغل بصراعات عنصرية وقبلية وطائفية و»مسكراتية« يجرنا اليها البعض بالكالم!، 
نحذر العقالء فقط من االجنراف لهذه املعركة احملرقة لنا جميعا وندعو إلى الرد بالتي هي أحسن وعدم 

مجاراة اجلنون بجنون خاصة أن شكل مجلسنا لن يستمر أكثر من عام في أحسن أحواله! 
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

مجلس برسم احلل!

waleed_yawatan@yahoo.com-twitter @waleedALAMAD

وليد إبراهيم األحمد)�(

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح ب��ب��رق��ي��ات ت��ه��ان ألعضاء 
فيها سموه عن خالص  عبر  األم��ة  مجلس 
املواطنون  اياهم  أوالها  التي  بالثقة  تهانيه 
سائال  األم���ة،  مجلس  لعضوية  بانتخابهم 
املولى تعالى ان يوفق اجلميع خلدمة الوطن 
ورفع  وت��ط��وره  رقيه  ف��ي  واإلس��ه��ام  العزيز 
الشيخ  العهد  ول��ي  سمو  بعث  كما  راي��ت��ه، 
نواف األحمد اجلابر الصباح ببرقيات تهان 

مماثلة.
ومن جانبه هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك الصباح أعضاء مجلس 
وخطورة  امل��س��ؤول��ي��ة  جسامة  وأك���د  األم���ة، 
القدرة  ال��ل��ه  يلهمهم  أن  متمنيا  امل��رح��ل��ة، 
حسن  ع��ن��د  ل��ي��ك��ون��وا  وال��ع��زمي��ة  واإلرادة 
والنهوض  ب��ه��م،  وامل���واط���ن���ني  ال���وط���ن  ظ���ن 
بالبالد وحتقيق تطلعات الشعب في األمن 
ومكافحة  وال��رخ��اء  والتنمية  واالس��ت��ق��رار 
والروح  االنتماء  وتعزيز  السلبية  الظواهر 

الوطنية.

سمو األمير للنواب: 
أُهنئكم على ثقة 

المواطنين

2012أمــــــــة
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درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

سورة الضحى
باب: في قوله تعالى: }ما وّدعك ربك وما قلى{

ْسَوِد ْبِن َقْيٍس َقاَل: َسِمْعُت ُجْنُدَب ْبَن ُسْفَياَن   2177. َعْن اأْلَ
ِه ] َفَلْم َيُقْم َلْيَلَتْنِ َأْو َثَلًثا، َفَجاَءْتُه  َيُقوُل: اْشَتَكى َرُسوُل اللَّ
َقْد  َشْيَطاُنَك  َيُكوَن  َأْن  ْرُج��و  أَلَ ��ي  ِإنِّ ُد،  ُمَحمَّ َيا  َفَقاَلْت:  اْم��َرَأٌة 
ُه َعزَّ  َتَرَكَك، َلْم َأَرُه َقِرَبَك ُمْنُذ َلْيَلَتْنِ َأْو َثَلٍث، َقاَل: َفَأْنَزَل اللَّ

َك َوَما َقَلى{. َعَك َربُّ ْيِل ِإَذا َسَجى، َما َودَّ َحى، َواللَّ َوَجلَّ }َوالضُّ
ال��ش��رح:  س���ورة الضحى ب��اب ف��ي ق��ول��ه تعالى }م��ا وّدع���ك ربك 
وما قلى{ وهذا احلديث، قد رواه اإلم��ام مسلم في كتاب اجلهاد 
أذى  م��ن  النبي ]  لقي  م��ا  ب��اب  ال��ن��ووي:  وب��وب عليه   )1134/3(

املشركني واملنافقني.
بن  جندب  يقول: سمعت  التابعي  قيس  بن  أس��ود  من حديث  وه��و 

سفيان [ وهو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي، أبوعبدالله، 
وينسب إلى جده أحياناً.

قال: »اشتكى رسول الله ]« اشتكي مبعنى مرض وحصل له وعكة. 
قوله »فلم يقم ليلتني أو ثالثا« أي: ما قام الليل ليلتني أو ثالثا، وهذا 
فيه دليل أن قيام الليل كان قدميا مبكة، وقد قالت عائشة رضي الله 
إلى  فرضيته  نُسخت  ثم  أوالً،  املسلمني  على  فريضة  كان  أنه  عنها: 

االستحباب، كما رواه ابن نصر املروزي في كتابه قيام الليل.
وقيل: بقي واجباً على النبي ] ومستحباً لغيره.

ويدل على أن املشركني كانوا يسمعون النبي ] إذا قرأ القرآن بالليل 
ممن كان حول النبي ] من جيرانه، فكانوا إذا قام يصلي من الليل 
يسمعون قراءته، بل كان بعضهم يحضر للسماع قريباً من بيته، يأتي 
ليسمع ه��ذا ال��ق��ول العجيب، وه��ذا ال��ق��رآن ال��ك��رمي ال��ذي ل��م يسمع 
العجم، فكان بعض  العرب وال  اإلن��س واجل��ن مبثله من قبل، وال  به 
دون  النبوية،  السيرة  في  جاء  كما  س��راً  القرآن  يستمعون  املشركني 

قومهم، فلما لم يقم ليلتني أو ثالثا، علموا بذلك.
قوله: »جاءته ام��رأة« قالت بعض الروايات إنها امرأة أبي لهب فقد 
كانوا  النبي ]،  لهب عم  أب��و  وزوج��ه��ا  النبي ] هي  كانت جت��اور 

يقيمون بقرب منزل النبي ] فجاءته امرأته. 
ودع  قد  املشركون:  فقال  النبي ]،  على  جبريل  أبطأ  رواي��ة:  وف��ي 
محمد ]، فقالت املرأة: يا محمد، إني ألرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك! لم أره قربك منذ ليلتني أو ثالثاً. أي أنها لم تره ولم تسمعه 
يصلي من الليل، فقالت له: »أرجو أن يكون الشيطان قد تركك« وهذه 
مكابرة منها ومعاندة لله عز وجل ولرسوله ]، وإال هي تعلم يقيناً 
وقومها يعلمون أن القرآن ليس بقول شيطان؟! وال هو من جنس ما 
تقوله الشياطني أو تأمر به! فهو قول علي عظيم ال يُعلى عليه، وهو 
الله  النثر، وال قول اإلن��س واجل��ن، بل هو كالم  ال يشابه الشعر وال 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)37()3(

رعاية اهلل لنبيه ]
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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سبحانه وتعالى.
من  ال��دال  بتشديد  وّدع  محمٌد؟!«  ُوّدع  »ق��د  املشركني:  وق��ول 
بها  قرأ  التي  القراءة  والترك، وهي  الفراق  الذي هو  ال��وداع، 
السبعة، وقرئ: َوَدعك، بالتخفيف، من ودعه يدعه يعني تركه، 

وهي بنفس املعنى.
فأنزل الله سبحانه وتعالى رداً عليهم سورة الضحى، فأقسم 
انصراف  ومحل  النهار،  وس��ط  ه��و  ال��ذي  بالضحى  سبحانه 

الناس الكتساب معايشهم.
}والليل إذا سجى{ سجى مبعنى غطى، فالليل يغطي الكون 
بالضحى  تعالى  الله  فأقسم  النهار،  ض��وء  ويغطي  بظالمه، 
وضيائه، والليل وظالمه }ما ودعك ربك وما قلى{، ما ودع 
فإن  باطل،  ق��وٌل  وتركك  مفارقتك  قالوه عن  ما  بل  نبيه ]، 
الله عز وجل ما ودعك وال تركك }وما قلى{ قلى من الِقلى 
وهو البغض، فالله تبارك وتعالى ال يودع أحبابه وال يبغضهم، 
بل يقربهم سبحانه وتعالى ويحسن إليهم، ومتام السورة كلها 
في بيان اعتناء الرب سبحانه وتعالى بنبيه ]، باقي السورة 
كلها لبيان نعم الله عز وجل على رسوله ] }ولآلخرةُ خيٌر 
ربُّ��ك فترضى{ أي: فسوف  يُعطيك  األُول��ى، ولسوَف  لَك من 
به  ب��ه، وتقر  الدنيا وف��ي اآلخ��رة ما ترضى  رب��ك في  يعطيك 
عينك، ويكفي في ذلك شرف النبوة والرسالة، فإنها أعظم من 
كل جاه، ومن كل ماٍل ومن كل منصب، ثم قال سبحانه وتعالى 
}ألم يجدَك يتيماً فآوى، ووجدَك ضاالً فهدى، ووجدَك عائال 
فأغنى{ أي: قد وجدك الله تعالى يتيماً فآواك، فإّن النبي ] 
أبواه وهو صغير، فكفله جده عبداملطلب ثم كفله عمه  توفي 
وقلب  إلى صدر حنون،  وتعالى  الله سبحانه  ف��أواه  أبوطالب، 
بعمه حتى  وتعالى  الله سبحانه  داف��ئ، وحماه  رحيم، وحضن 
بعد الرسالة }ووجدك ضاالً{ أي: لم تكن على رسالة وال نبوة، 
فهداك الله تعالى أعظم هداية، وجعلك على أعظم ملٍة ودين 

}ووجدك عائاًل{ يعني فقيراً فأغناك الله تبارك وتعالى.
 التنافس في الدنيا 

سورة التكاثر
باب في قوله تعالى}ألهاكم التكاثر{

 [ ِبيَّ  النَّ َأَتْيُت  َق��اَل:  الشخير  بن  عبدالله  َعْن   .2178  
َماِلي  آَدَم:  اْب��ُن  َيُقوُل  َق��اَل:  َكاُثُر{  التَّ }َأْلَهاُكْم  َيْقَرُأ  َوُه��َو 
َم��اِل��ي! َق��اَل: َوَه��ْل َل��َك َي��ا اْب��َن آَدَم ِم��ْن َم��اِل��َك ِإالَّ َم��ا َأَكْلَت 

ْقَت َفَأْمَضْيَت«. َفَأْفَنْيَت، َأْو َلِبْسَت َفَأْبَلْيَت، َأْو َتَصدَّ
 الشرح: سورة التكاثر وأورد فيها حديث عبدالله بن الشخير 

[، رواه اإلمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق ) 2958 (.
من  العامري، صحابي  ع��وف  اب��ن  هو  الشخير  بن  الله  عبد 

مسلمة الفتح.
يقول الصحابي عبدالله بن الشخير: أتيت النبي ] وهو يقرأ 
السورة  هذه  يتلو  وهو  املقابر{  زرمت  حتى  التكاثر،  }ألهاكم 

التي يقول الله تعالى فيها للناس.
واألوالد،  األم��وال  في  التكاثر  أي: شغلكم  التكاثر{  }ألهاكم 
والتباهي بذلك والفخر بكثرتها، واالشتغال في تكثيرها، أي 
دينكم،  عن  ألهاكم  حتى  وكسبها  وجمعها  األم��وال  تكثير  في 
وطلب أعمال آخرتكم، فالتشاغل كثيراً باملعاشُ ينسي اإلنسان 

دينه وينسيه حتصيل اخلير وأعمال اخلير.
وقيل: إن اآلية نزلت في حيني من قريش تكاثروا في السيادة 
وأع���ز عزيزاً  س��ي��داً  أك��ث��ر  نحن  ي��ق��ول  منهم  وال��ش��رف، فكل 
ثم  سهم،  بني  عبدمناف  بنو  فكثر  قائداً  وأكثر  نفراً  وأعظم 
تكاثروا باألموات فكثرتهم بهم فنزلت }ألهاكم التكاثر{ فلم 
القبور.  بأهل  افتخرمت  يعني  املقابر{  زرمت  }حتى  ترضوا 
وهذه رواية عن مقاتل والكلبي وفيها ضعف »أسباب النزول 

للنيسابوري«. 
أي: ما كفاكم التكاثر بالدنيا واألحياء، حتى انتقلتم إلى التكاثر 
باألموات من اآلباء واألجداد، وهذا يحصل أيضاً بني الناس، 
وهو التباهي والتفاخر باآلباء واألجداد ممن قد فارق الدنيا.

أنه ينسب  آدم مالي مالي« أي:  ابن  »يقول  النبي ]:  فقول 
ومكابراً، مع أن الذي أعطاه ووهبه  املال إلى نفسه مفتخراً 

وملكه هو الله سبحانه.
ثم يبني النبي ] حقيقة انتفاع العبد باملال فيقول: »هل لك 
أكلته فني  ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت« أي ما  يا 
وذهب ولم يبق منه شيء »أو لبست فأبليت« أي: ما اشتريت 

من لباس فلبسته فبلي واخلولق وفني.
فإنها  صدقة  من  تصدقت  ما  أي:  فأمضيت«  تصدقت  »أو 
ماضية وباقية لك مذخورة، وفي رواية أيضا ملسلم: »أو أعطى 
فاقتنى« أي: ما أعطى فقد اّدخر ثوابه، وفي بعضها »فأقنى« 

أي: فأرضى.
وفي رواية له: »وما سوى ذلك فهو ذاهٌب وتاركه للناس«.

أي: أن اإلنسان ال يستفيد من ماله في احلقيقة، إال ما يبقى 
له في الدار اآلخرة، كما قال تعالى }ما عندكم يَنفْد وما عند 
الله باق{ )النحل: 96(. أي: ما عندك من مال تأكله وتلبسه 
فيفنى وينفد، ولكن ما تتصدق به يبقى لك ذخراً عند الله عز 

وجل يوم تلقاه.
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درا�شات �شرعية

ومن معنى اآلية أيضا: أن ما في الدنيا من متاٍع يفنى ولو كثر، وما 
في اآلخرة من متاع وزينة باٍق ال يفنى وال يزول، فمن آثر الفاني على 
الباقي فليس بعاقل، كما قال سبحانه }وما عند الله خير لألبرار{ 

وقال }بل تؤثرون احلياة الدنيا، واآلخرة خير وأبقى{.
ولهذا يجب أن يحرص اإلنسان على ترك التكاثر في األموال واألوالد 
فيما ال ينفع وال يبقى، والواجب التكاثر والتنافس فيما يبقى لك في 

اآلخرة، كي ينفعك يوم ال ينفع مال وال بنون.
نعي النبي ]

سورة الفتح
 باب في قوله تعالى }إذا جاء نصر الله والفتح{

ِلي  َق��اَل  َق��اَل:  ُعْتَبَة  ْب��ِن  ِه  َعْبِداللَّ ْب��ِن  ِه  ُعَبْيِداللَّ َع��ْن   .2179  
ِمْن  َنَزَلْت  آِخَر ُسوَرٍة  َتْدِري  َهاُروُن -  َوَقاَل  َتْعَلُم -  اٍس:  اْبُن َعبَّ
ِه َواْلَفْتُح{  اْلُقْرآِن، َنَزَلْت َجِميًعا؟ ُقْلُت: َنَعْم }ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَّ

َقاَل: َصَدْقَت.
املؤلف  الله{ وسماها  نصر  وهي }إذا جاء  الفتح  س��ورة  الشرح:   
ابن  النصر، وأورد فيها حديث  أنها: سورة  الفتح، واملشهور  بسورة 

عباس، وقد رواه اإلمام مسلم في كتاب التفسير أيضا.
ابن  لي  قال  ق��ال:  بن مسعود  عتبة  بن  عبدالله  بن  عبيدالله  يقول 
ت��دري - آخر سورة  رواي��ة:  تعلم - وفي  الله عنهما:  عباس رضي 
نزلت من القرآن نزلت جميعاً؟ قلت: }إذا جاء نصر الله والفتح{ 

قال: صدقت.
فابن عباس رضي الله عنهما يتذاكر العلم مع عبيدالله بن عبدالله 
فقهاء  أحد  املدني،  عبدالله  أبو  الهذلي  وهو  بن مسعود،  عتبة  بن 
التابعني، ثقة ثبت، ويسأله فيقول: هل تعلم أي سورة هي آخر سورة 
نزلت من القرآن نزلت جميعاً؟ يعني: أنها نزلت دفعة واحدة، ولم 
تنزل تباعاً، كما هي العادة في السور القرآنية، ينزل منها شيء ثم 

يتبعه الباقي، ورمبا تأخذ السورة شهوراً بل سنني حتى تكتمل.
فقال عبيدالله: نعم }إذا جاء نصر الله والفتح{ فهذه آخر سورة من 

القرآن كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما.
وفي هذه السورة يقول الرسول ]: »نُعيت إلي نفسي« وفي لفظ 
»قرب إلي أجلي« يعني أن النبي ] ملا نزلت عليه هذه السورة علم 
أن فيها نعيه، وملا نزلت عليه هذه السورة، أخذ في أشد ما كان قط 

اجتهاداً في أمر اآلخرة والعمل لها.
نبيه ] }إذا جاء نصر الله  وألن الله تبارك وتعالى يقول مبشراً 
والفتح{ واملقصود بالفتح فتح مكة، الذي أيد الله فيه رسوله ] 
الرسول  انتصر  وملا  أهل احل��رم،  الذين هم  أهل مكة  ونصره على 
ال��رس��ول ] قد ظهر على  أن  العرب  أه��ل احل��رم ورأى  ] على 
قومه الذين هم أهل احلرم الذين ال يغلبهم غالب من القبائل، ألنهم 

في  عنهم  تعالى  الله  داف��ع  قد  وقريشاً  مكة  أهل  أن  جميعا  يعلمون 
حادثة الفيل، وأهلك أبرهة وجيشه جميعاً بالطير األبابيل، وملا سلّط 
الله عليهم رسوله ] علموا أنه على احلق، فكان هذا سبباً في دخول 

العرب في دين الله أفواجاً بعد فتح مكة.
وتعالى  تبارك  والله   ،[ للنبي  حصلت  وجليلة  عظيمة  نعمة  فهذه 
يقول له }ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك 

واستغفره إنه كان تواباً{.
فكان النبي ] قد عرف أن فيها نعيه، وأن وفاته ] قد اقتربت، 
الله حق  األم��ة، وجاهد في  األمانة، ونصح  وأدى  الرسالة،  بلّغ  فقد 

جهاده.
فأمر الله تعالى نبيه ] باحلمد واالستغفار في هذه احلال، ويستعد 
أي  للقاء ربه، ويختم أعماله بذلك، وكان النبي ] يتأول القرآن – 
يعمل به - وهذه اآلية خصوصاً، فكان يكثر أن يقول في صالته في 
ركوعه وسجوده: » سبحانك الله ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي » رواه 

مسلم.
> هذا آخر كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم،،،

 نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به.
ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كتاب: فضائل القرآن من هذا املختصر، 

لتعلقه به.
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

القـــــدر )11(
كتب الله لي عمرة لم أخطط لها مسبقاً.. حني اتصل بي 
صاحبي وأبدى رغبته في صحبتي له.. لم أتردد.. قضينا 
يومني في مكة ومثلهما في املدينة التي لم أزرها منذ أكثر 

من عشر سنوات..
- أينما تقرأ في كتاب الله جتد آية توضح شيئاً من قضايا 
القدر.. كنت وصاحبي في مسجد النبي ] بني العشاءين.. 
وكنا قد سلمنا على النبي ] بعد الصالة مباشرة.. وأخذنا 

مجلساً هادئاً ننتظر الصالة األخيرة..
فتح صاحبي املصحف... قرأ:

قِّ َفَمْن اْهتََدى َفِلنَْفِسِه  }ِإنَّا أَنَْزلْنَا َعلَيَْك الِْكتَاَب ِللنَّاِس ِباحْلَ
ِبَوِكيٍل{  َعلَيِْهْم  أَنْ���َت  َوَم���ا  َعلَيَْها  يَ��ِض��لُّ  ��ا  َ َف��ِإنَّ َض��لَّ  َوَم���ْن 

)الزمر:41(
- ف��ي ه���ذه اآلي����ة.. ينسب ال��ل��ه االه���ت���داء ل��ل��ع��ب��د.. }من 
اهتدى{.. وكذلك الضالل.. }ومن ضل{.. وذلك أن العبد 
يختار بإرادته ما يريد.. فالذي يختار طريق الهداية ويبذل 
أسبابها ينالها.. فضاًل من الله.. ومن يختار طريق الغواية 
ويسير فيها يتركه الله.. عدالً منه عّز وجّل. واألول  يثاب 
على طاعته.. واآلخر يعاقب على معصيته.. في اآلخرة أما 

في الدنيا... فال جزاء وال عقاب.. وإنا ابتالء..
- هل نستطيع أن جنزم بأن من أراد الهداية نالها؟

- نعم.. إذا بذل أسبابها الصحيحة.. عمل الطاعات.. ترك 
أخل بشيء  الله.. ومن  ودع��اء  لله..  اإلخ��الص  السيئات.. 
من هذه الشروط حرمه الله »الهداية«.. وإن كان فيما يبدو 
»مهتديا«.. وبهذا نفهم حديث النبي ]: »إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ال يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة.. وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال 

فيدخل  النار  أهل  بعمل  فيعمل  الكتاب  عليه  فيسبق  ذراع 
النار« متفق عليه.

قاطعني..
- أري����د ش��رح��اً ل��ه��ذا احل��دي��ث والس��ي��م��ا »ف��ي��س��ب��ق عليه 

الكتاب«؟
- بفضل الله لقد كنت اطلعت على شرح ابن حجر والنووي 
للصحيحني قبل فترة وجيزة.. نعلم ابتداء أن ما كتبه الله 
في اللوح احملفوظ إنا هو علمه... وما يقع في الكون يتفق 
مع ما كتبه الله لكمال علمه سبحانه وتعالى.. أما األعمال: 
أن  بعد  إال  العبد  على  تسجل  فال  والسيئات«  »احلسنات 
يعملها.. وهنا تكون احملاسبة على ما يعمله العبد.. ال ما 
كتبه الله.. وفي شرح احلديث يقول النووي.. »واملراد بهذا 
احلديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس ال أنه الغالب 
أن أحدنا  للناس«.. وذلك  يبدو  رواي��ة.. »فيما  فيهم« وفي 
ال ينبغي أن يحكم على أحد.. فيقول: »والله ال يغفر الله 
لفالن«.. لكثرة معصيته.. أو يقول »فالن من أهل اجلنة« 
لكثرة طاعاته.. فإن أحدنا ال يعلم خامتة أي أحد.. وكذلك 
هذا احلديث يحذر اإلنسان من سوء اخلامتة فال يركن إلى 
صالح أعماله »ويضمن« اجلنة بل يتأسى برسول الله ] 
ويكثر من الدعاء »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«.. 
عليه  »فيسبق   :[ ق��ول��ه  أم���ا  ال��ص��ح��ي��ح��ة«..  »السلسلة 
اإلنسان  الله ما سيفعله هذا  الكتاب«.. أي سبق في علم 
ولكنه هو الذي عمل بعمل أهل اجلنة.. أو عمل بعمل أهل 
النار.. فنال جزاء عمله.. ال أن الله كتب عليه مبعنى أرغمه 

على عمل أهل النار..
ولكن نبني أن هذا قد يحصل في القليل النادر من الناس 
خللل في أسباب الهداية.. كالغرور أو العجب أو االتكال إلى 
األعمال الصاحلة وعدم دعاء الله عز وجل.. فالهداية فضل 

من الله والضالل عدل من الله، ملن اختار هذه الطريق.. )�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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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 .
واحل���دي���ث ال��ث��ام��ن ع��ش��ر، ي��خ��ب��رن��ا فيه 
ال��ن��ب��ي] أن���ه م��ه��م��ا ح���رص ع��ل��ى املال، 
فاستهلك،  أك��ل  م��ا  إال  حقيقة  ل��ه  فليس 
سوى  وما  فأنفذ،  وتصدق  فأبلى،  ولبس 

ذلك فإنه تاركه للناس ال محالة.        
احلديث الثامن عشر: 

الوقف والصدقة  مال باٍق
َقاَل:  أَِب��ي��ِه  َع��ْن  ٍف بن عبدالله  ُم��َط��ِرّ َع��ْن 
»أتيت النبي] وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، 
)قال(  مالي  مالي  آدم:  اب��ن  »يقول  ق��ال: 
وهل لك يا ابن آدم! من مالك إال ما أكلت 
تصدقت  أو  فأبليت،  لبست  أو  فأفنيت، 

فأمضيت؟«.
إن م��ال اإلن��س��ان احلقيقي ه��و م��ا قدمه 
ربه كما قال سبحانه:  عند  لنفسه ذخ��راً 
َكَما  ُف������َراَدى  ِج��ئْ��تُ��ُم��ونَ��ا  }َولَ����َق����ْد 
َوتََرْكتُْم  ٍة  َمَرّ َل  أََوّ َخلَْقنَاُكْم 
لْنَاُكْم َوَراَء  َما َخَوّ

من  أعطيناكم  ما  تركتم  أي  ُظ��ُه��وِرُك��ْم{. 
من  للوارثني  ظهوركم  وراء  الدنيا  أم��وال 
بعدكم؛ فليس لنا من مالنا إال ما تصدقنا 
ب��ه ف��أم��ض��ي��ن��ا، ول��ب��س��ن��ا ف��أب��ل��ي��ن��ا، وأكلنا 
ذاهبون  فإننا  ذل��ك  س��وى  وم��ا  فأفنينا، 
الباقية،  ه��ي  فالصدقة  للناس؛  وت��ارك��وه 
كما قالت عائشة: »أنهم ذبحوا شاة فقال 
النبي] ما بقي منها؟ قلت: ما بقي منها 

إال كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها«.
فالسعيد من اتخذ من دنياه ما ينفعه في 
األجر  فيه  ميتد  ما  منها  ويجعل  آخرته، 
ماله  من  ق��ّدم  من  فالعاقل هو  وال��ث��واب، 
فإن  اإلق��ام��ة،  دار  في  به  فيفوز  يحبه  ما 
يدعه  استصحبه معه وال  من أحب شيئاً 
لغيره فيندم وال ينفع الندم؛ وهذا من فعل 
اب��ن عمر ال  ك��ان  صحابة رس��ول الله]، 
يعجبه شيء من ماله إال قدمه لله، حتى 
فأعجبته،  ناقة  على  راكباً  يوًما  ك��ان  إن��ه 
)وقلدها( وجعلها  فنزل عنها في احل��ال، 

هدًيا لله عز وجل.
تفسيره سورة  ف��ي  كثير  اب��ن  ق��ال 
تعالى  »ي��ق��ول  التكاثر: 
أشغلكم حب 

الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب اآلخرة 
جاءكم  حتى  ذلك  بكم  ومت��ادى  وابتغائها، 
أهلها«،  من  وص��رمت  املقابر  وزرمت  امل��وت 
سورة،  من  أعظمها  »ما  القِيّم:  ابن  وقال 
موعظًة  وأبلغها  فائدًة،  وأعظمها  وأجلَّها 
اآلِخرة،  ف��ي  ترغيًبا  ه��ا  وأش��َدّ وحت��ذي��ًرا، 
نيا، على غاية اختصارها  وتزهيًدا في الُدّ
فتباَرك  نظمها،  وُحْسن  ألفاظها،  وجزالة 
عنه  رس��ولُ��ه  وبلَّغها  ��ا،  ح��ًقّ بها  تكلَّم  َم���ْن 

َوْحًيا«. 
»يقول  آخر عند مسلم كذلك:  لفظ  وفي 
العبد: مالي مالي، إمنا له من ماله ثالث: 
ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى 
فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه 

للناس«. 
ل��ه م��ن ماله  وامل��ع��ن��ى: أن ال��ذي يحصل 
ث���الث م��ن��اف��ع ف��ي اجل��م��ل��ة، ل��ك��ن منفعة 
واحدة منها حقيقَيّة باقية، والباقي منها 
صوريَّة فانية:  )َما أََكَل( أي ما استعمل 
من جنس املأكوالت واملشروبات )َفَأْفنَى( 
الثياب  من  أي  لَِبَس(  )أَْو  فأعدمها،  أي 
)َفَأبْلَى( أي فأخلقها، )أَْو أَْعَطى( أي لله 
تعالى )َفاْقتَنَى( املعنى في اللغة: »يقتَني« 
وهو أْن يتخذه لنفسه ال للبيع، واملقصود 
في احلديث  أنه ل�ّما أعطى هذا املاَل لله 
تعالى جعله اللُه ذخيرًة له لآلخرة، )َوَما 
ِسَوى َذِلَك( أي وما عدا ما ُذِكَر من سائر 
والعقار واخلدم  املواشي  املال من  أنواع 
والنقود واجلواهر ونحو ذلك )َفُهَو( أي 
ذلك العبُد )َذاِهٌب( عنه،  )َوتَاِرُكُه ِللنَّاِس( 
فائدٍة  ب��ال  غيرهم  أو  للورثة  ت��ارك��ه  أي 
احملاسبة  مطالبة  أّن  م��ع  إل��ي��ه،  راج��ع��ٍة 

في القبر واآلخرة واملعاقبُة عليه 
هو. 

األربعــون الوقفيــة )18(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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عيسى القدومي )�(

)�( باحث إسالمي
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به  يبلغ  امل��ال عماًل  فاملوفق من جعل من 
إل��ى اآلخ���رة، فعن أن��س رض��ي الله عنه، 
قال: قال رسول الله]: »يتبع امليت ثالثة، 
فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله 
ويبقى  وماله،  أهله  فيرجع  وعمله،  وماله 
عمله«. وعن أبي بَْرَزةَ األَْسلَمي رضي الله 
َقَدما  ت��زول  »ال  ق��ال:  النبَي]   أَنّ  عنه: 
عمره:  عن  يُسأل  حتى  القيامة  يوم  عبٍد 
فيَم أفناه، وعن علمه فيَم فعل، وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيَم أنفقه، وعن جسمه 

فيَم أباله«. 
لذا قال األوزاعي:

املال يذهب حله وحرامه
يوًما ويبقى بعده آثامه

ليس التقي مبتق إللهه
حتىيطيب طعامه وكالمه
وذك����ر احل��اف��ظ ب��ن ع��س��اك��ر ف��ي ترجمة 
األحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه رأى 
في يد رجل درهماً فقال ملن هذا الدرهم 

ف��ق��ال ال��رج��ل ل��ي ف��ق��ال إمن��ا ه��و ل��ك إذا 
أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر، ثم أنشد 

األحنف متمثال قول الشاعر:
أنت للماِل إذا أْمَسكته

َفِإذا أنَْفقته فاملال لك
واحل��دي��ث ف��ي��ه ف��وائ��د ج��م��ة: ف��ه��و داللة 
أمرك  لعاجلة  ك��ان  م��ا  أن  على  واض��ح��ة 
من الدنيا فهو الفاني والبالي، وما جعلته 
وأبقيته  أمضيته  ما  فهو  الصدقة  لله من 
الله  لك ساعة لقاء  وجعلته أمامك ذخراً 

تعالى.
مع  التعامل  نهج  في  للمسلم  توجيه  وفيه 
ما اكتسبه من مال يخصه، فمهما حرص 
وأكثر،  وج��م��ع  ب��امل��ال،  وت��ع��ام��ل  الشخص 
فأبلى،  ولبس  إال مأكل،  له حقيقة  فليس 
وت��ص��دق فأنفذ، وم��ا س��وى ذل��ك فإنه ال 
م��ح��ال��ة ت���ارك���ه. وف��ي��ه أن ال��ص��دق��ة ذخر 

لصاحبها وكنز له. 

ما  ه��و  احلقيقة  ف��ي  العبد  م��ال  أن  وفيه 
موته،  بعد  ذخ���راً  ل��ه  ليكون  لنفسه  ق��دم 
وليس ماله ما جمع فاقتسمه الورثة بعده. 
معنا  ترحل  لن  بلغت  مهما  الدنيا  فأرباح 
زادت  مهما  اإلن��س��ان  وث���روة  القبور،  إل��ى 
فهي إلى الورثة من بعده ثم إلى األحفاد 
ثم إلى مالك امللك فهو ال��وارث احلقيقي 
لألرض ومن فيها ومن عليها: }إنَّ��ا نَْحُن 
نَِرُث األَْرَض َوَمْن َعلَيَْها َوِإلَيْنَا يُْرَجُعوَن{. 
الوقف  هو  املسلم  به  يتصدق  ما  وأفضل 
تعالى: }َما  الله  قال  ثوابه،  الذي يستمر 
ِعنَْدُكْم يَنَْفُد َوَما ِعنَْد اللَِّه بَاق{. فالوقف 
بها  يتطوع  وإمن��ا  بواجبة،  ليست  صدقة 
املسلم ويبذلها لوجه الله تعالى، وهو سنة 
مستحبة، مسنونة مشروعة، وال سيما مع 
املطهرة  السنة  وف��ي  إليها،  الناس  حاجة 
وال��ت��ي هي  اجل��اري��ة،  الصدقة  ح��ث على 
تلك  بل أفضل  الصدقة،  أب��واب  ب��اب من 

األبواب. 
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حوار

 الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبد الله السدحان لـ »الفرقان«:

منشأ اإلشاعة وأساسها غالبًا 
ما يكون: خبرًا من شخص، أو 
خبرًا من جريدة، أو مجلة، أو 

إذاعة، أو تلفاز

اإلشاعات... أثرها على المجتمعات وطرائق 
القضاء عليها

وجود  في  احلقيقي  السبب  ما  بداية   >
األخبار الكاذبة واإلشاعات؟

> النواة والبذرة األولى هي عدم التثبت في 
األخبار وأخذها جزافاً دون متحيص أو نقد،

يكون:  م��ا  غالباً  وأساسها  اإلش��اع��ة  ومنشأ 
خ��ب��راً م��ن شخص، أو خ��ب��راً م��ن ج��ري��دة، أو 
مجلة، أو إذاعة، أو تلفاز، أو من رسالة خطية، 
العنكبوتية  الشبكة  أو  مسجاًل،  شريطاً  أو 

»اإلنترنت«.
فهذه الوسائل هي طرائق تناقل األخبار بني 

الناس وانتشارها بينهم.
سماع  ع��ن��د  امل��ط��ل��وب  األدب  ف��م��ا  إذًا   >

األخبار؟
> لقد وضع اإلسالم منهجاً عظيماً وميزاناً 
دقيقاً أدق من ميزان الذهب في بيان صحيح 
األخبار من سقيمها يتمثل في نصوص كثيرة 
على رأسها: }يَا أَّيَها الَِّذيَن آَمنُوا ِإْن َجاَءُكْم 
ِبَجَهالٍَة  َقْوًما  تُِصيبُوا  أَْن  َفتََبَيّنُوا  ِبنََبٍإ  َفاِسٌق 
َفتُْصِبُحوا َعلَى َما َفَعلْتُْم نَاِدِمنَي{ )احلجرات: 

.)6
العاقبة  بيان  ثم  وحتذير  بالتبني  وأم��ر  ن��داء 

الوخيمة في حالة عدم التروي والتثبت.
أّما النصوص الثابتة في السنة فكثيرة منها:

قوله ] كما في صحيح مسلم: »كفى باملرء 
كذباً أن يحدث بكل ما سمع«، ومن ذلك أيضاً 
قال  زع��م��وا«،  الرجل  مطية  »بئس  ق��ول��ه]: 
ال  حديث  في  زعموا  يقال  وإمن��ا  اخلطابي: 

النار  سريان  األمة  جسد  في  تسري  التي  اآلفة  تلك  اإلشاعة   
في يابس احلطب فتأكل بشراهة وتفسد في حلظات ما يفسد 
بغيرها في ساعات أو أيام؛ فلإلشاعة سوق رائجة وبضاعة نافقة 
بطالن  عن  الناجتة  اآلثار  تقدير  عدم  أو  االكتراث  عدم  مع 
مشكالت  من  اإلشاعةوماتسببه  مفاسد  ولتوضيح  اإلشاعة، 
اجتماعية وكيف نتمكن من وضع حلول لها،  كان لنا هذا اللقاء 
السدحان  الله  عبد  بن  محمد  عبدالعزيز  الدكتور  الشيخ  مع 
التراث  إحياء  بجمعية  إلخوانه  زيارته  خالل   – الله  حفظه   -

اإلسالمي مبدينة سعد العبدالله.

حاوره: وليد دويدار
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سند له وال ثبت فيه وإمنا هو شيء حكي عن 
النبي] من  فذم  البالغ  األلسن على سبيل 
احلديث ما كان هذا سبيله وأمر بالتثبت فيه 
والتوثق ملا يحكيه من ذلك فال يردونه حتى 

يكون معزياً إلى ثبت ومروياً عن ثقة.
تعالى  الله  وأم��ا ما ورد عن الصحابة رضي 
فكثير  األخ��ب��ار  ن��ق��ل  ف��ي  التثبت  ف��ي  عنهم 

وكثير. 
ف��م��ن ذل����ك م���ا أخ���رج���ه ال���ب���خ���اري ومسلم 
وغ��ي��ره��م��ا ع��ن أب���ي م��وس��ى رض���ي ال��ل��ه عنه 
فلم  للدخول على عمر  ثالثاً  استأذن  عندما 
يؤذن له فرجع فرده عمر بعدما ذهب وقال له 
ما منعك؟ فذكر أبو موسى احلديث، فقال له 
بينة -يعني شاهداً  لتقيمن عليه  عمر: والله 

على ما سمعت.
الرواية  ف��ي  التثبت  ف��ي  ال��ع��ل��م��اء  ك���الم  أم���ا 
أبواباً  له  عقدوا  بل  يحصر،  أن  من  فأشهر 
في كثير من كتبهم والسيما فيما يتعلق بكتب 
مصطلح احلديث فمن ذلك قول مالك البن 
وهب: »اعلم أنه ليس يسلم رجل حّدث بكل 
ما سمع وال يكون إماماً أبداً وهو يحدث بكل 

ما سمع«.
وقال عبدالرحمن بن مهدي: »ال يكون الرجل 
ما  ع��ن بعض  ب��ه حتى ميسك  يقتدى  إم��ام��اً 

سمع«.
ولذا على ناقل اخلبر أن يتروى ويتثبت في كل 
ما يقال وليحذر أن يبادر بالتصديق الفوري؛ 
ف��إن األص���ل ال��ب��راءة ال��ت��ام��ة وت��ل��ك اإلشاعة 
ناشئة طارئة واألصل بقاء ما كان على ما كان 
حتى تقوم األدلة الواضحة على خالف ذلك.

من  الفائدة  وما  اإلشاعات؟  تكثر  ملاذا   >
وراء الترويج لها؟

اختالف  كثرة  اإلشاعات  كثرة  أسباب  > من 
واملسموعة،  واملرئية  املقروءة  اإلعالم  وسائل 
وأوالدهم،  لبيوتهم،  الناس  من  كثير  وإهمال 
وبكل حال مرّوج اإلشاعة ال يخلو مراده من 

مقاصد عدة.
لتلك  ت���ردي���ده  أن  مب��ع��ن��ى  ال��ن��ص��ح:  األول: 
هو  إمن��ا  مجالسه  أو  مجلسه  ف��ي  اإلش��اع��ة 

بدافع احلرص على نصح ذلك املشاع عنه.
من  األسلوب  هذا  بيان صحة  بصدد  ولست 
بعض  طريقة  ه��ذه  أن  الشاهد  إمن��ا  خطئه، 
ال��ن��اس ف��ي ت��روي��ج اإلش��اع��ة ب��دع��وى النصح 

للمشاع عنه كما يزعم.
الدافع  ي��ك��ون  ب��أن  وذل���ك  الشماتة:  ال��ث��ان��ي: 
واحملرك لنشر اإلشاعة وترويجها بني الناس 
فيه.  والوقيعة  بصاحبها  الشماتة  ه��و  إمن��ا 

عياذاً بالله من هذا.
اإلشاعة  ناقل  من  بالنشوة  الشعور  الثالث: 
وإشخاص  له  السامعني  إصغاء  ي��رى  عندما 
كلمة  لكل  والتشوق  والتلهف  إليه  أبصارهم 

يقولها.
وه���ذا ح���ال أغ��ل��ب امل���رّوج���ني ل��إش��اع��ة فإن 
وإشخاصهم  حل��دي��ث��ه،  ال��س��ام��ع��ني  إص���غ���اء 
بإبصارهم إليه، وتشوقهم لسماع كل ما يقول 
اإلشاعة هذا  لنقل  الدوافع  أعظم  من  داف��ع 
من   – الله  يكاد إال من رح��م  وال   – إن سلم 
التزويد في الكالم بغية تشويقهم وتعلقهم مبا 

يقول.
فمن  بذكرها:  املجالس  أوق��ات  قطع  الرابع: 
املعلوم املشاهد أن كل احلاضرين أو أغلبهم 
الكالم  في  يشاركوا  أن  يريدون  املجلس  في 
والنقاش – ولو كان عقيماً – ويرون السكوت 
نقصاً في حقهم فتراهم يذكرون هذه اإلشاعة 
بقصد املشاركة في احلديث بغض النظر عما 

يترتب عليه نقلهم ذاك.
اخل��ام��س: ع���دم ت��ص��ّور ال��ن��ت��ائ��ج م��ن الناقل 

واملنقول إليه في حالة بطالن اإلشاعة.
السادس: ضعف الوازع عند نقل اإلشاعة.

السابع: عدم محاسبة النفس وتفقدها.
وغير ذلك.

< ه��ل مي��ك��ن أن مت���ّس اإلش��اع��ة عقيدة 

مروجها؟
> من اإلشاعات ما يتفق العقالء على بطالنه 
يغني عن إسقاطها«  يقال: »سقوطها  أو كما 

و»بطالنها يغني عن إبطالها«.
دليل  به  االشتغال  اإلشاعات  النوع من  فهذا 

على نقص عقل ناقلها.
ولو كان األمر يقف عند هذا احلد لكان هيناً 
ناقل  معتقد  في  القدح  إل��ى  يتعداه  قد  لكن 
ك��أن تكون اإلش��اع��ة تكذيباً  اإلش��اع��ة وذل��ك 
العكس  على  أو  بتصديقه  القرآن  ورد  لشيء 

من ذلك.
كبعض الشائعات التي تخرج بني فينة وأخرى 
بأن القيامة تقوم في اليوم الفالني بالتاريخ 
في  مي��وت  الناس  من  فالناً  ب��أن  أو  الفالني 
وقت كذا في يوم كذا في مكان كذا وما شاكل 
ما  ال��ذي  بالغيب  الرجم  من  كله  فهذا  ذل��ك، 

أُنزل به من سلطان.
}إن ال��ل��ه ع��ن��ده علم ال��س��اع��ة...{، }ق��ل ال 
يعلم من في السموات واألرض الغيب إال الله 
وما يشعرون أيان يبعثون{، وبكل حال فنقل 
إلى  ي��ؤدي  ولغير مصلحة  ت��رو  دون  اإلشاعة 

مفاسد كثيرة.
< مباذا تنصحون ناقل األخبار؟

> أوالً : أن يتقي الله تعالى في نفسه ويراقبه 
في كل ما يقول ويفعل.

ث���ان���ي���اً: أن ي��ت��ذك��ر أن����ه م��ح��اس��ب ع��ل��ى كل 
عليكم  }وإن  ت��ع��ال��ى:  ق����ال  ي��ق��ول��ه��ا،  ك��ل��م��ة 

حلافظني..{.
وق���ال: }وم��ا يلفظ م��ن ق��ول إال لديه رقيب 

عتيد{.
أن   – إثماً  أو  كذباً   – باملرء  وق��ال]: »كفى 

يحدث بكل ما سمع«.
ثالثاً: أن يكون قصده سليماً ال لوث فيه كأن 
يستغل ذكر اإلشاعة للتنفيس عن نفسه مما 
ي��ج��د ف��ي ص���دره ع��ن امل��ن��ق��ول ع��ن��ه فليحذر 
املسلم من هذا املسلك املشني : }واعلموا أن 
}يعلم  فاحذروه{،  أنفسكم  في  ما  يعلم  الله 

خائنة األعني وما تخفي الصدور{.
على املسلم أن يصلح قلبه  وعلى هذا فلزماً 
إلى ذلك سبياًل ومتى ما  وقالبه ما استطاع 
علم الله ذلك منه فسيرى ويلقى من الله ما 

يحب ويرضى.

النواة والبذرة األولى 
هي عدم التثبت في 

األخبار وأخذها جزافًا 
دون تمحيص أو نقد

قال عبدالرحمن بن مهدي: 
»ال يكون الرجل إمامًا 

يقتدى به حتى يمسك 
عن بعض ما سمع«
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حوار

والقرائن  األدل���ة  تكن  ل��م  إذا  والسيما  ف���وراً 
قائمة أكمل قيام وأمته.

رابعاً : إذا كانت اإلشاعة عن شخص موسوم 
باخلير فينبغي أن يحمل على احململ احلسن 
ويلتمس له العذر في ذلك إذا كان للعذر مبرر 

شرعي صحيح.
إليه فعلى  فيما نسب  له مسّوغ  يكن  لم  فإن 
في  الواجب  ب��أن  الناقل  يذكر  أن  له  املنقول 
يستقيم  حتى  والتوجيه  النصح  احلالة  ه��ذه 

اخللل الذي سبب وجود اإلشاعة.
< م���ا اآلث�����ار امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى اإلش���اع���ات 

الباطلة؟
كثيرة  املترتبة على بطالن اإلشاعة  اآلثار   <

منها :
1- اتهام البريء مبا ليس فيه.

2- تلوث الذمم واأللسنة نتيجة اخلوض في 
أمور بال ترو وتثبت.

3- انعدام أو تقلّص الثقة املتبادلة بني الناقل 
واملنقول له.

احملسوبني  وخ��ص��وص��ا  املجتمع  شماتة   -4
إذا كان منشأ اإلشاعة  على اإلسالم خاصة 
الدعوة  حقل  ف��ي  العاملني  م��ن  وم��ص��دره��ا 

وبشكل عام من شباب الصحوة.
تركها  ي��ن��ب��غ��ي  اإلش����اع����ات  ك���ل  ه���ل    >

ودحضها؟
وتواطأ  قرائنه  وكثرت  شواهده  قويت  ما   <
الرواة عليه فهذا قد خرج من حيز اإلشاعة 
إل��ى حيز احلقيقة وه��و من ب��اب: )أن��ي أرى 

رؤياكم قد تواطأت فتحروها..(.
ال����ذي ك��ث��رت مخارجه  ف��م��ث��ل ه����ذا اخل��ب��ر 
واحتفت به القرائن وكثرت شواهده في حالة 
عدم قبوله واالعتراض عليه مغالطة للحقيقة 
أّول  فيه في  الشك  الواقع؛ ألن  وه��روب من 

رابعاً: أن يتروى ويتثبت في كل ما يقول وأن 
يحذر من التزّيد في الكالم وأال ينقل إال ما 
تبرأ  حتى  رؤيته  أو  سماعه  من  متأكداً  ك��ان 

ذمته. 
اإلشاعة  نقل  من  مقصده  يكون  أن  خامساً: 
التأكد من صحتها إلى املنقول عنه: فعليه أن 
يبني هذا ملن يستمع إليه حتى يستنير بآرائهم 

حول هذا اخلبر.
س��ادس��اً: على ن��اق��ل اإلش��اع��ة أن ي��ف��ّرق بني 
قد  الذي  اجلليس  أو  يرتادها  التي  املجالس 
يجالسه وقت حديث اإلشاعة، فما كل مجلس 
ت��زي��د بل  ق��د  امل��ج��ال��س  إن بعض  ب��ل  يصلح، 
تزايد في ترويج اإلشاعة وعلى أوجه مختلفة،  
فيتسع اخلرق على الراقع، وهذه املجالس هي 

التي يحضرها الغوغاء من الناس.
إن  منفعتهم  على  راجحة  مضرتهم  وأول��ئ��ك 

صح أن عندهم نفعاً في مجالسهم تلك.
املنقول  يحث  أن  اإلشاعة  ناقل  على  سابعاً: 
نقلهم  في  والتأكد  والتروي  التثبت  على  لهم 
عنه؛ ألنه املصدر األصلي لهم وكل كالم يخرج 

منهم فمحسوب عليه ومنسوب له.
ثامناً: أن يسارع أوالً في استشارة أهل العلم 
وال��ف��ض��ل ف��ي أم��ر ه��ذه اإلش��اع��ة وعليه أن 
يأخذ مبشورتهم فإنهم أدرى باملصلحة بحكم 
الله تعالى في  علمهم وجتربتهم. بل قد بني 
محكم التنزيل أن هذا املسلك – أعني مسلك 
الرد إلى أهل العلم – هو املسلك السليم في 

مثل هذا.
قال تعالى : }وإذا جاءهم أمر من األمن أو 
اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
يستنبطونه  ال��ذي��ن  لعلمه  منهم  األم��ر  أول��ي 
منهم ولوال فضل الله عليكم ورحمته التبعتم 

الشيطان إال قلياًل{.
< ومباذا تنصحون من ُتنقل له األخبار 

والشائعات؟
نُ��ِق��ل��ت له  ال�����ذي  ل����ه، أي:  امل��ن��ق��ول  أم����ا   <

اإلشاعة.
وأنه  تعالى  بالله  الناقل  ر  يَُذِكّ أن  عليه  أوالً: 

محاسب ومؤاخذ على كل كلمة يلفظ بها.
ثانياً: وعليه أيضاً أن يحثه على التروي وعدم 

العجلة في نقله.
ثالثاً : عليه أيضاً أال يبادر بتصديق اإلشاعة 

إذا كانت اإلشاعة عن 
شخص موسوم بالخير 

فينبغي أن يحمل 
على المحمل الحسن 

ويلتمس له العذر

األمر والتردد في قبوله قد ارتفع وزال بقوة 
األدلة املصاحبة للخبر.

انتشار  معاجلة  وه��ي  مسألة  هنا  يبقى  لكن 
دائ��رت��ه وحمل  تقليص  م��ن  واحمل��اول��ة  اخلبر 
أهاًل  ك��ان  إن  احلسن  احململ  على  صاحبه 

لذلك مع الدعاء له.
للمحمل  أه��ل  امل��ش��اُع عنه غير  ك��ان  إن  أم��ا 
احل��س��ن وك���ان ف��ي ب��ي��ان أم���ره وك��ش��ف ستره 
مصلحة راجحة ففي هذه احلال ال حرج في 
انتشار اخلبر بل هو األولى واألجدر شريطة 
ع���دم ال��ت��زّي��د ف��ي��ه أو ال��ت��ص��رف ف��ي سياقه 
تضخيم  بغية  األصلي  باملعنى  يخل  تصرفاً 

القضية فوق حقيقتها.
< أخيرًا: ما الطرائق التي تخلص املجتمع 

من فتنة اإلشاعات؟
> لدفن اإلشاعة وإماتتها طرائق عدة منها:

من  وحت��ذي��ره  تعالى  بالله  الناقل  تذكير   -1
مغبة القول بال علم.

2- تذكير الناقل بالعاقبة املتحصلة إذا كانت 
}فتصبحوا  فيها:  مبالغاً  أو  كذباً  اإلش��اع��ة 

على ما فعلتم نادمني{.
دون  اإلش���اع���ة  تقبل  ف��ي  ال��ت��ع��ج��ل  ع���دم   -3

استفهام أو اعتراض.
ترديدها  في  اإلش��اع��ة؛ ألن  ترديد  ع��دم   -4
كثير  بل  بعض  إضفاء  مع  لها  انتشار  زي��ادة 
من الكذب عليها وكما قيل في املثل الروسي: 

»الكذبة كرة ثلجية تكبر كلما دحرجتها«.
5- اقتفاء خط سير اإلشاعة وتتبع مسارها 
ل��ل��وص��ول إل���ى ج���ذوره���ا ووض����ع ال��ي��د على 

مطلقيها ومحاسبتهم بحزم.
6- عدم املباالة أو إظهار التعجب واالهتمام 
والتشكيك  أخ��رى  أط��راف  عند سماعها من 
فورة  يخفف  ذات���ه  بحد  ف��ه��ذا  صحتها؛  ف��ي 
أنفسهم  يراجعون  ويجعلهم  اإلش��اع��ة  ناقلي 

قبل بث تلك الشائعة.
7- أن يحاول أن يرد على اإلشاعة في الصحف 
وم���ا ش��اك��ل��ه��ا إذا ك��ان��ت اإلش���اع���ة ن��اش��ئ��ة من 
الصحف أو أنها بلغت بني الناس مبلغاً عظيماً، 
من  أكثر عدد  أم��ام  اإلشاعة  بطالن  بيان  فإن 
وإخماد  عليها  للقضاء  وسيلة  أس��رع  ال��ن��اس، 
ذكرها، وإن لم يخمد ذكرها بالكلية فعلى األقل 

إزالة القناعة التامة بها من أذهان الناس.



19

ن - 2012/2/6م
الفرق���ان  666 - 14  ربي���ع األول   1433ه���� -  االثن���

األربعاء  يوم  مروعة  مجزرة  بعد  مصر  أنحاء  جميع  الغضب  اجتاح 
لكرة  مباراة  إثر  مصاب  ألف  من  وأكثر  قتياًل   77 ضحيتها  راح  املاضي 
عملية  اعتبرها  البعض  الساحلية؛  بورسعيد  مدينة  ف��ي  ال��ق��دم 
مدبرة، والبعض اآلخر لم يجد تفسيًرا لها، لكنها في النهاية أدخلت 
بعد  املصرين  جميع  احل��زن  ث��وب  وكسا  مبصر،  بيٍت  ك��ل  ف��ي  احل��زن 
سماع صرخات أهالي القتلى، فيما ظل الوجوم يسيطر على مشاعر 
األهالي الذين لم يجدوا أبناءهم قلًقا على مصيرهم الذي لم ُيعرف 
حتى اآلن، بعدما ظلوا فترة طويلة يرفعون الفتات بأسماء ذويهم، 
دون التوصل ألي نتيجة، أما عن طبيعة اإلصابات فقد تنوعت بن 

جروح في الرأس وكدمات في الوجه وكسور في الذراع والساق. 

وأث���ارت األح���داث ت��س��اؤالت ع���دة، وم��وج��ات من 
ردود الفعل الغاضبة في أوساط القوى السياسية 
التي وضعت ما حدث في إطار مخطط يستهدف 

إجهاض الثورة، وتعطيل مسار نقل السلطة.
مظاهرات وفوضى في مناطق مختلفة 

املذبحة  تلك  وفي تطور سريع وملحوظ ألحداث 
رصدت »الفرقان« تداعياتها على الشارع املصري 
حيث تفجر العديد من أعمال العنف واملواجهات 
أن  وال��اف��ت  واملتظاهرين،  األمنية  األج��ه��زة  بني 
متفرقة  أم��اك��ن  ف��ي  انتشرت  االح��ت��ج��اج��ات  تلك 
من الباد، مما ينذر بفوضى عارمة ويؤكد أن ما 
حدث كان مؤامرة مدبرة إلدخال الباد في هذه 

الفوضى اخلاقة. 
- فقد استمرت االشتباكات أمام وزارة الداخلية 
على مدار 24 ساعة كاملة، وأعلنت وزارة الصحة 
أن إجمالي املصابني فى اشتباكات محيط وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة م��ن��ذ وق��وع��ه��ا وح��ت��ى اآلن ب��ل��غ 2532 

حالة. 
وأوضح بيان صادر عن الوزارة مساء اجلمعة أنه 
مت إسعاف 1234 مصاًبا في مكان األح��داث من 
خ��ال س��ي��ارات اإلس��ع��اف امل��ت��واج��دة ف��ي محيط 
التحرير، كما مت إسعاف  الداخلية وميدان  وزارة 
املتمركزة  املتنقلة  العيادات  خال  من  حالة   237

بالقرب من ميدان التحرير. 
ومخطط  األم��ن��ي  االن��ه��ي��ار  ملسلسل  واس��ت��م��راًرا 
إح�����راق م��ص��ر مم���ا أع����اد ل���أذه���ان م���ن جديد 
مجموعة  ق��ام  السجون،  واقتحام  ح��رق  سيناريو 
مساء  امل��رج  شرطة  قسم  باقتحام  البلطجية  من 
يوم اجلمعة وقاموا بإضرام النيران فيه مستغلني 
حالة غياب األمن، وقاموا بتهريب عدد كبير من 
مع  واشتباكات  النار  تبادل إلطاق  بعد  السجناء 

قوات األمن احمليطة بالقسم.
في  املتظاهرين  آالف  خ��رج  اإلسكندرية  وف��ي   -
مسيرة من أمام مسجد القائد إبراهيم، استقرت 
أمام قيادة املنطقة الشمالية العسكرية، ثم انتقلت 
سموحة  بنمطقة  اإلسكندرية  أم��ن  مديرية  إل��ى 

للتنديد بأحداث بورسعيد. 
غرابة:  خالد  اللواء  اإلسكندرية  أمن  مدير  وقال 
بعدم  للقوات  م��ش��ددة  تعليمات  إص���دار  مت  »إن���ه 
املبادرة باستخدام العنف مع املتظاهرين أمام مقر 
بأقصى درج��ات ضبط  واالل��ت��زام  األم��ن  مديرية 

النفس«.

مصر تشتعل من 
جديد عقب أحداث 
شغب مؤسفة 

تقرير: وائل رمضان

استمراًرا ملسلسل االنهيار األمني

م�صر
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م�صر

التى  الشائكة  األس��اك  بإزالة  املتظاهرون  وق��ام 
اخللفية  البوابة  أم��ام  حاجزين  على  مثبتة  كانت 
عن  أم��ت��ار   10 بنحو  تفصلهم  وك��ان��ت  للمديرية، 

القوات دون حدوث اشتباكات معها.
- وفي العباسية اشتبك عدد من أهالي العباسية 
وزارة  مبنى  املتواجدين في شارع  املتظاهرين  مع 
ال��دف��اع، وذل���ك بعد أن رف��ض امل��ت��ظ��اه��رون فض 
اعتصامهم بناء على مطالبة األهالي لهم، خاصة 
واملنسقة  املتظاهرين  ب��ني  م��ش��ادات  ح��دوث  بعد 
والتي  الصامتة  األغلبية  ائتافات  ألح��د  العامة 

أعلنت تأييدها للمجلس العسكري.
- وقد أعلن التليفزيون املصري مساء اجلمعة أن 
املقابل  الضرائب  مأمورية  مبنى  في  شبت  النار 
كان  ال��ق��اه��رة، حيث  ف��ى وس��ط  الداخلية  ل���وزارة 

اآلالف يتظاهرون مساء اجلمعة.
الصحة،  وزير  أوضح  السويس،  محافظة  وفي   -
أنه مت تسجيل 56 حالة إصابة، مت نقل 18 منهم 
بطلقات  إص��اب��ة  ح��االت  بينها  املستشفيات  إل��ى 
الطبية  اإلم��ك��ان��ي��ات  أن  إل���ى  الف��ت��ا  خ���رط���وش، 
ب��احمل��اف��ظ��ة ل��م ت��ع��ان أي ن���وع م��ن ال��ن��ق��ص حتى 
ال��وزارة جهزت فرقا طبية على أمت  أن  إال  اآلن، 
طلب  حالة  في  السويس،  إلى  للتوجه  االستعداد 

مديرية الصحة باحملافظة ذلك.
نواب  مع  باملشاركة  النور  ح��زب  ن��واب  ق��ام  فيما 
املتصاعدة  األمور  لتهدئة  محاوالت  في  السويس 
أمام مبنى مديرية األمن بالسويس ومحاولة لفض 
االشتباك بني األمن واملتظاهرين ومت التواصل مع 

الشرفاء من املتظاهرين لتهدئة األمور.
- وف��ي امل��ن��ص��ورة واص��ل ع��دد م��ن الشباب غير 
أمن  مديرية  على  هجومهم  انتماؤهم،  امل��ع��روف 
الدقهلية وقسم أول املنصورة، حتى وصل إجمالي 
اإلصابات في صفوف األمن حتى منتصف الليل، 

22 إصابة من بينهم أربعة ضباط و18 مجندا.
ردود فعل القوى السياسية

عقاء  اجل��ن��زوري  كمال  ال���وزراء  رئيس  ناشد   -
الداخلية،  أمام  االشتباكات  لوقف  التدخل  األمة 
وفي نفس السياق أكد املجلس العسكري أن هناك 

فتنة  إلح���داث  تسعى  وخ��ارج��ي��ة  داخلية  أط��راف��ا 
مبصر.

- أما رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني 
ف��ق��د ط��ال��ب األع���ض���اء خ���ال اجل��ل��س��ة الطارئة 
للمجلس التي عقدت بعد األحداث بإقالة قيادات 
األمن بوزارة الداخلية على خلفية ما حدث، وأكد 
املتسببني في  التحقيق مع جميع  النواب ض��رورة 

هذه األحداث.
جلنة  رئيس  مخيمر  عباس  اعتبر  جانبه  م��ن   -
الدفاع واألمن القومي مبجلس الشعب في كلمته، 
أن التهاون األمني من جانب رجال الشرطة أدى 
إل��ى ه��ذه ال��ك��ارث��ة، مشيًرا إل��ى ض���رورة محاكمة 
إن هذه  وق��ال:  األم��ن باحملافظة،  ق��ي��ادات  جميع 
الكارثة تقع على عاتق وزارة الداخلية، كما طالب 
بالكامل،  القدم  ك��رة  احت��اد  إدارة  مجلس  بإقالة 
هذه  ع��ن  املسؤولني  ض���رورة حتديد  إل��ى  مشيًرا 

الكارثة وحتويلهم للقضاء للعقاب.
- فيما اعتبر »مجلس أمناء الثورة« في بيان، أن 
ما حدث في بورسعيد جزء من سلسلة مؤامرات 
ت��ه��دف حل���رق م��ص��ر، وإش���ع���ال ال���ب���اد، وإث����ارة 

الفوضى، وإعادة إنتاج النظام القدمي.
السلفي عن  »ال��ن��ور«  أع���رب ح��زب  م��ن جانبه   -
استيائه الشديد ملا حدث وألم مبصر شعًبا وبلًدا، 
الشعب  مجلس  انعقاد  إل��ى  ل��ه  بيان  عبر  داع��ًي��ا 
للوقوف على األح��داث ومعاقبة كل  بشكل طارئ 

من شارك في هذه املذبحة.
وشدد على ضرورة استدعاء وزير الداخلية محمد 
وراء  احلقيقية  األسباب  عن  الستجوابه  إبراهيم 

هذه احلادثة حملاسبة كل من قصر في أداء واجبه 
من كل اجلهات املعنية سواء قبل املباراة أو أثناءها 
أو بعدها، وذلك من خال جلنة حتقيق مستقلة 

للوقوف على خلفيات ومابسات تلك األحداث.
وطالب »النور« بالقبض والكشف عن »الفوضويني« 
املتسببني في هذه األح��داث، مؤكًدا أنه أمر ملح 
ال��ف��ارق��ة ف��ي تاريخ  وض����روري ف��ي ه��ذه اللحظة 
عليهم  يطلق  البعض ممن  الستغال  نظًرا  مصر 
»الثوريني« األحداث للعبث بأمن املواطن وإشاعة 
االعتداء  ح����وادث  جميع  أن  خ��اص��ة  ال��ف��وض��ى، 
انعقاد  التي تلت  الزمنية  الفترة  والنهب متت في 

جلسات مجلس الشعب.
- ومن جهته، اتهم حزب »احلرية والعدالة« فلول 
التي راح  النظام املخلوع بتدبير مجزرة بورسعيد 
ال��ع��ش��رات وأص��ي��ب امل��ئ��ات، م��ؤك��ًدا أن  ضحيتها 
ب��أي ح��ال عن  ما ح��دث في بورسعيد ال ينفصل 
حوادث  م��ن  املاضية  األي���ام  خ��ال  ال��ع��ام  املشهد 
البريد  ومكاتب  البنوك  من  لعدد  منظمة  سرقة 
ما  وه��و  ال��ط��رق،  وقطع  السطو  ح��االت  وانتشار 
يشير إلى وجود أصابع لم تعد خفية تريد إدخال 

مصر في فوضى منظمة. 
باتخاذ  العسكري  املجلس  ل��ه،  بيان  ف��ي  وط��ال��ب 
ومنشآته  ال��ش��ع��ب  حل��م��اي��ة  الكفيلة  اإلج�����راءات 
وثورته من هذه املؤامرات والتصدي لهذا التورط 
هذه  منع  يستطيع  ك��ان  ال��ذي  الشرطة  جهاز  من 
الكارثة إال أنه اكتفى بالوقف متفرًجا مما يحمله 
الكاملة  املسؤولية  ذك��ره��ا  السابق  األط���راف  م��ع 
ملا تشهده مصر من أعمال عنف، وأش��ار إلى أن 

 طالب »النور« 
بالقبض والكشف 
عن »الفوضوين« 
املتسببن في هذه 

األحداث

 اتهم حزب »احلرية والعدالة« فلول النظام 
املخلوع بتدبير مجزرة بورسعيد التي راح 

ضحيتها العشرات وأصيب املئات
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هذه األفعال ظهرت بشكل واضح بعد االنتهاء من 
كبيرة  نقلة  كانت  التي  الشعب  مجلس  انتخابات 

للثورة املصرية.
- فيما حذرت »اجلماعة اإلسامية« من مخططات 
األهلية  احل���رب  ووي���ات  الفتنة  ت��ه��دف إلش��ع��ال 
إلى  السلطة  تسليم  عرقلة  أج��ل  من  ال��ب��اد،  في 
سلطة وطنية مدنية. وفى بيان لها حول أحداث 
بورسعيد قالت اجلماعة: إن هذه األحداث تهدف 
االستحقاقات  على  احلصول  دون  احليلولة  إل��ى 

الشرعية.
وط��ال��ب��ت اجل��م��اع��ة اإلس��ام��ي��ة ب��ض��رورة اتخاذ 
إجراءات حاسمة ورادعة ملن سمتهم »دعاة الفتنة 
الذين  املسؤولني  الباد« وضد كل  والتخريب فى 
تورطه  يثبت  أداء واجباتهم، وكل من  قصروا في 
ف��ي ه���ذه األح�����داث امل��ؤس��ف��ة. وم���ن ج��ان��ب��ه أكد 
السفير عبدالله األشعل، املرشح احملتمل للرئاسة، 
في  القابعني  ترتيبات  يخرج عن  ال  ح��دث  ما  أن 
وتكراًرا بضرورة  م��راًرا  والذين طالب  اآلن،  طره 

تفريقهم، وقطع االتصال بهم. 
السلفيون في قلب األحداث

في خطوة جادة كانت حتتاجها بورسعيد وينتظرها 
علي  النائب  ق��ام  ال��ب��رمل��ان،  ن��واب  م��ن  مواطنوها 
السلفي  التيار  ع��ن  الشعب  مجلس  عضو  طلبة 
إلى  بالتوجه  النور  ح��زب  من  كبير  ع��دد  يصحبه 
استاد بورسعيد والوقوف خارج حجرات الاعبني 
اخلروج  تستطع  لم  التي  األهلي  جماهير  لتأمني 

من االستاد.

ف��ي��م��ا أح��ض��ر ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي ط��ل��ب��ة وح����زب النور 
سيارات لنقل اجلماهير على نفقتهم اخلاصة إلى 
القاهرة وإلى اإلسكندرية، إال أن بعض اجلماهير 
رفضت اخلروج إال بعد االطمئنان على املصابني أو 
اجللوس بجوار جثث رفقائهم وأصدقائهم القتلى.

تسليم السلطة للمدنين هو ال�مخرج
سلطان  جمال  الصحفي  الكاتب  أك��د  جانبه  من 
أن املسؤولية السياسية املباشرة يتحملها املجلس 
األعلى للقوات املسلحة بدون أي شك؛ ألن املؤسسة 
األمنية وإدارتها وتوجيهها هي مسؤوليته؛ ألنه يقوم 
االنفات  وعمليات  اآلن،  اجلمهورية  رئيس  مقام 
األمني املتكررة خال األيام املاضية كانت مؤشًرا 
على أن هناك خلًا ما، ومن املفترض أن املجلس 
نشاهده،  ما  ويشاهد  بذلك،  علم  على  العسكري 
وعامات  الناس  هواجس  من  نسمعه  ما  ويسمع 
االس��ت��ف��ه��ام وال��ت��ع��ج��ب، ف���أن ي��ك��ون امل��ج��ل��س غير 
ومقدماتها  ودالالتها  املشاهد  تلك  لتتابع  م��درك 
ويتغاضى  وي��درك  يعرف  كان  وإن  مصيبة،  فتلك 

عمدا فاملصيبة أعظم بدون أي شك. 
كارثة  من  أعقبها  وما  األمني  االنفات  وأح��داث 
الوطن في بورسعيد تعطينا شعاًرا واحًدا ال غير، 
وهو أن على املجلس العسكري أن يسلم السلطة 
في أسرع وقت ممكن لسلطة مدنية منتخبة؛ لكي 
مدنية  سلطات  خ��ال  م��ن  امل��ص��ري  للشعب  يتاح 
منتخبة في الرئاسة والبرملان اإلشراف احلقيقي 
واملباشر على املؤسسات اخلطرة وخاصة املؤسسة 
األمنية، والتي مت اختراقها وهيكلتها على قواعد 
االنتخابات  مضت،  عاما  ستني  ط��وال  فرعونية 

الرئاسية اآلن أصبحت ضرورة قصوى وعاجلة.
بيان الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح

الهيئة الشرعية للحقوق واإلصاح  وقد أصدرت 
بياًنا نددت فيه بهذه الكارثة، وتقدمت فيه بالعزاء 
بإقالة  فيه  وطالبت  واملنكوبني،  الضحايا  ألس��ر 
التحقيق اجل��اد في  ال��ذي فشل في  العام  النائب 
جميع األحداث املؤسفة التي مرت بها الباد من 
قبل، كما طالبت الهيئة بعدم جواز إقامة مباريات 
الدوري العام في ظل هذه الظروف من االنفات 
األم��ن��ي، وم���ح���اوالت ج��ر ال��ب��اد إل���ى الفوضى، 
بالقيم  واالستهتار  الدماء احملرمة،  والتجرؤ على 

واألخاق واآلداب العامة.
أحداث  ف��ي  ف��وري  بتحقيق  الهيئة  طالبت  كما   
التي  املجزرة  املباراة وفي أسباب وقوع هذه  تلك 
ال عهد للمصريني بها، كما طالبت باإلعان فوًرا 
عن نتائج هذه التحقيقات وماحقة املتورطني في 
هذه األحداث بالفعل أو بالتحريض، على أن يتولى 
واإلشراف  التحقيق  الشعب تشكيل جلنة  مجلس 

على عملها.
ك��ذل��ك ح���ذر خ��ط��ب��اء امل��س��اج��د وامل��ت��ح��دث��ون في 
ال��ق��ن��وات ال��ف��ض��ائ��ي��ة م��ن ش���ؤم ع��اق��ب��ة التعصب 
ممارسة  أن  إل��ى  اجلماهير  وتوجيه  ال��ري��اض��ي، 
التشجيع  التقاتل على  أولى من  إيجابّيًا  الرياضة 

والتفضيل بني األندية بشكل سلبي.
جهود جلنة تقصي احلقائق 

املأساة  ه��ذه  وأله��م��ي��ة  للطبع  املجلة  م��ث��ول  قبل 
احلقائق  تقصي  جلنة  جهود  »الفرقان«  رص��دت 
في  للتحقيق  ال��ش��ع��ب  مجلس  ق��ب��ل  م��ن  املشكلة 
أحداث بورسعيد التي توصلت إلى شاهد خطير 
وكواليس  وتفاصيل  ه��ام��ة  معلومات  ع��ن  كشف 

التحضير ملجزرة بورسعيد.
الفوضى  نشر  بأن  اللجنة  اعترف ألعضاء  حيث 
منظًما  ع��م��ًا  ك���ان  االس���ت���اد  داخ���ل  والبلطجية 
ومنهجًيا وبعيًدا متاًما عن أهالي بورسعيد، مضيًفا 
أنه مت استئجاره وآخرين مقابل 150 جنيها للفرد. 
وأضاف البلطجي في اعترافاته أن 3 من قيادات 

احلزب الوطني »املنحل« يقفون وراء األحداث.

الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح تطالب بتحقيق 
فوري ملا حدث وإعالن نتائج التحقيقات بأسرع وقت 

ممكن ومالحقة املتورطن بالفعل أو التحريض 

التحقيقات األولية تشير إلى 
أن نشر الفوضى والبلطجية 

داخل االستاد كان عماًل منظمًا 
وممنهجًا وراءه 3 قيادات من 

احلزب الوطني »املنحل«



22

ن - 2012/2/6م
الفرق���ان  666 - 14  ربي���ع األول   1433ه���� -  االثن���

�سورية

والقناصة  والدبابات  الطائرات  واستخدم   
بجنود  إي��ران  وام��دت��ه  البحرية،  وال��ب��ارج��ات 
ببارجات  وروس��ي��ا  بقناصة،  ال���ات  وح���زب 
وأسلحة وتدريبات ومواقف سياسية )الفيتو( 
ضد أي قرار يصدر؛ فكان من جهة القيادة 
السورية  واألزم���ة  القضية  ت��دوي��ل  ال��س��وري��ة 
وليس من حق الشعب !! والتدخل العسكري 

األجنبي وليس من حق الشعب كذلك!!.
أق��ص��ى م��ا ات��خ��ذت��ه اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة من 
مبادرة  وتقدمي  املراقبني  بعثة  هو  إج��راءات 
وت��وص��ي��ل امل���ل���ف إل����ى م��ج��ل��س األم�����ن على 
وغير  متناقضني  وطرحواخطابني  استحياء 
ورئيس  اجلامعة  ع��ام  أم��ني  ب��ني  متجانسني 
تقرير  م��ع  ال����دوره  ل��ه��ذه  ال����وزاري  مجلسها 

)مجرم احلرب اجلنرال الدابي(.
البشعة  ال��ص��ورة  بهذه  احل��رب  استمرار  إن 

واإلبادة اجلماعية وتعذيب األطفال واغتصاب 
النساء وقتل املدنيني ومنع دفن القتلى ومنعهم 
صريحة  انتهاكات  لهي  الصلوات،  آداء  من 
وصارخة لكل املبادئ واألعراف الدولية على 
مرأى ومسمع اجلميع وتأذن بحرب أهلية ال 
تتوقف احل��رب ويستبدل  لم  ه��وادة فيها ما 

النظام اجلائر الطاغي.
ام��رأ مسلماً  ام��رئ يخذل  يقول]: »ما من 
في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه 
يحب  موطن  في  الله  خذله  إال  من عرضه، 
فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في 
موضع ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه 
من حرمته، إال ينصره الله في موطن يحب 

نصرته«.
على  الظلم  ه��ذا  السوري حتمل  الشعب  إن 
والهوان  ال��ذل  أن���واع  فيها  ذاق  سنة  أرب��ع��ني 
وسرقة مدخراته وخيراته، وعاش في سجن 
كبير وهو يستذكر مجزرة حماة قبل ثاثني 

سنة التي راح ضحيتها 60 ألف نسمة!!
وصلني اخلبر التالي من داخل سوريا: قوات 
إلى  متوجهان   18 والفرقة  الرابعة  الفرقة 
األسلحة  من  واقية  كمامات  ومعهم  حمص 
لضربهم  م����ؤش����رات  وه�����ذه  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
بالكيماوي، وحتذيرات للعساكر »من لم ينفذ 

األوامر يقتل فوراً«.
وخبر آخر:مت تسميم مياه الزبداني وقصف 
املعظمية وداريا والقابون بقذائف هاون على 

جميع الذين يسكنون الطوابق العلوية.
وأنا أصدق هذا اخلبر وأتوقعه؛ ألن القائد 
ي��ح��م��ل��ون ه���ذا التوجه  وح��اش��ي��ت��ه وب��ط��ان��ت��ه 
الغالي.  ال��س��وري  ب��ال��دم  ملطخة  وأي��ادي��ه��م 

والنظام  مضى  شهرا   11 منذ 

باحلديد  ي��ت��ع��ام��ل  ال���س���وري 

والنار مع شعبه في اعتقاالت 

وتعذيب وتشريد وقتل وهدم 

وللمزارع  وللمساجد  للمنازل 

وس��رق��ة أم���اك ال��ن��اس، فبلغ 

عدد القتلى حتى إعداد هذا 

أن  ال��ل��ه  ن��س��أل   ،9000 امل��ق��ال 

عدد  وب��ل��غ  ش��ه��داء،  يتقبلهم 

وعدد  أل����ف،   110 امل��ش��ردي��ن 

املعتقلن قرابة 43 ألف.

كتب: د. بسام الشطي

نطالب حكومتنا مبواقف 
شجاعة من أحداث سوريا
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وحسبنا الله ونعم الوكيل.
إننا نطالب حكومتنا الغالية بعشرة أمور:

> السماح لألئمة واخلطباء بالقنوت إلخوانهم 
املستضعفني من الشعب السوري األبي.

للفقراء والضعفاء  > السماح بجمع األموال 
واألرام��ل، ويتم ذلك عبر شاشات التلفزيون 

احمللية وإيصالها بأيادي أمينة.
الكويت  لعاجهم في  استضافة اجلرحى   <

أو على حساب الدولة.
إذ  فبراير،  احتفاالت  أن��واع  جميع  توقف   <
كيف يقتل الشعب العربي املسلم ويباد ونحن 
نقيم االحتفاالت والسرور، فإننا وهم كجسد 
واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

األعضاء بالسهر واحلمى.
بسبب  السوريني  احملتجزين  تسليم  عدم   <
دولتهم؛ ألن مصيرهم  إلى  السفارة  أح��داث 

حتما املوت والقضاء عليهم دفعة واحدة.
> كل من انتهت إقامته؛ جتدد له  احلكومة 
ضمن استثناء إجرائي إلى حني االنتهاء من 

األزمة السورية.
> االستنكار أمام السفير السوري وتسجيل 
املوقف بأننا نرفض رفضا قاطعاً ما يحدث 
)حكومة وشعباً( ونطالبهم بوقف نزيف الدم 

الغالي.
> لتبذل حكومتنا موقفا مطلوبا مع إخوانهم 
لتغيير  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول  ف��ي 
يحدث  م��ا  موقفهما جت��اه  وال��ص��ني  روس��ي��ا 

والضغط بكل الوسائل املتاحة .
> فتح املجال لإلعام الداخلي للحديث عن 
وشفافية  بكل صراحة  سوريا  في  األوض��اع 
اإلدالء  امل��ق��ي��م  ال���س���وري  للشعب  وال��س��م��اح 

مبطالبه بحرية كاملة.
لعقد  السوري  الوطني  املجلس  > استضافة 
لتوحيد  املضياف  البلد  الكويت  ف��ي  لقائه 

كلمته وأهدافه.
دماء  يحضن  أن  وتعالى  تبارك  الله  ونسأل 
مؤزرا  نصرا  وينصرهم  سوريا  في  إخواننا 
اخلوف  بعد  من  ويبدلهم  آج��ل  غير  عاجًا 
أمناً ويحرر بادهم ويوحد صفوفهم وكلمتهم 

ليكونوا سهما على العدو.

الكويتي  األم����ة  م��ج��ل��س  اس��ت��ن��ك��ر ع��ض��و 
املجزرة  ب��ش��دة  الدمخي  ع���ادل  ال��دك��ت��ور 
املروعة التي ارتكبها النظام السوري في 
حي اخلالدية بحمص والتي خلفت أكثر 
يوم  في  اجلرحى  ومئات  قتيل   300 من 
دام لم تشهد مثله سوريا منذ بدء الثورة، 
السفارة  واقتحام  العنف  أسلوب  رافضا 
السورية واالحتجاجات غير السلمية التي 
صدرت من بعض أبناء اجلالية السورية، 
وطالب الداخلية بإطاق سراح الكويتتني 
والسوريني الذين مت اعتقالهم وعدم إبعاد 
بأحضان  رميه  فبمجرد  منهم،  أح��د  أي 
بالقتل  عليهم  سيحكم  ال��س��وري  النظام 
احلكومة  مطالبة  على  وش��دد  والتنكيل 
الكويتية ومجلس التعاون اخلليجي بوقفة 
موحدة وحازمة ضد الدعم الروسي لهذا 
لروسيا  الصريح  والتلويح  املجرم  النظام 
تتراجع  ل��م  إذا  معها  ال��ع��اق��ات  بقطع 
مع  وغيراألخاقي  املتخاذل  موقفها  عن 
لدعوة  مطالبته  مجددا  اإلنسان  حقوق 
جامعة الدول العربية بطرد السفراء على 

غرار ما قامت به تونس.
الدمخي  أب���دى فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
م��ش��اع��ر احل����زن واألل����م مل��ا ي��ح��دث في 
الشديد ملشاعر وغضب  وتقديره  سوريا 
بضبط  طالبهم  ف��إن��ه  ال��س��وري��ة  اجلالية 
ردة  تكون  وأال  بالصبر  والتحلي  النفس 
اقتحام  فيها  التي متت  بالطريقة  فعلهم 
وتخريب مبنى السفارة السورية احتراما 
للقوانني املرعية بالبلد، والسيما أن أهل 
الكويت منحازين بالكامل للشعب السوري 
تقدير  الداخلية  وزارة  وط��ال��ب  ال��ث��ائ��ر، 

أبناء  ب��ه  يشعر  ال���ذي  الغضب  مشاعر 
اجلالية السورية وهم يرون أهلهم وذويهم 
يقتلون كالنعاج وأن يكتفى بلفت نظرهم 
أو توقيعهم على تعهدات بعدم تكرار ذلك 
سحبت  التي  املدنية  بطاقاتهم  وإرج���اع 
منهم، والسيما بعد ورود مجموعة يبدون 
فيها تخوفهم من إبعادهم عن الباد من 
أن  يستحيل  ال��ذي  األم��ر  الداخلية  قبل 
بأيدينا  به فا يعقل أن نسلمهم  نرضى 

لهذا النظام الدموي ليقتلهم .
ومناشدة  استغاثة  ن��داء  الدمخي  ووج��ه 
العربي والدولي ومجلس األمن  للضمير 
ب��ال��ت��ح��رك ال��ف��وري إلي��ق��اف ه���ذا القتل 
العالم  يتحمل  وأن  املمنهج  اجل��م��اع��ي 
مسئوليته األخاقية عما يحدث ويوقف 
السيل  بلغ  فقد  ح��ده  امل��ج��رم عند  ه��ذا 
بأدنى  يتحلى  ل��ع��اق��ل  مي��ك��ن  وال  ال��زب��ى 
يحدث  مب��ا  يقبل  أن  اإلنسانية  درج���ات 

بعد اليوم.

طالب الداخلية اطالق سراح الكويتيين والسوريين 
وعدم إبعادهم ليحكم عليهم بالقتل والتنكيل 

د. عادل الدمخي : نستنكر بشدة مجزرة حي اخلالدية بحمص
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اإ�صدرات خمتارة

مسالك األبصار في ممالك األمصار
اسم الكتاب ووصفه: مسالك 
األبصار في ممالك األمصار

تأليف: ابن فضل الله العمري شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن يحيى

األريب  العالم  ه��و  الكتاب  ه��ذا  مؤلف 
واحمل��ق��ق األدي���ب »أح��م��د ب��ن يحيى بن 
في  امل��ؤرخ احلجة  القرشي«  الله  فضل 
وامل��م��ال��ك وخطوط  امل��س��ال��ك  م��ع��رف��ة 
الترسل  وإم�����ام  وال���ب���ل���دان،  األق���ال���ي���م 
ب��أخ��ب��ار رجال  وال����ع����ارف  واإلن����ش����اء، 
ع��ص��ره وت��رج��م��ات��ه��م، ف��ق��د ك���ان غزير 
تاريخ امللوك  بالتاريخ وال سيما  املعرفة 

واحلكام.
إذا  الرجل  ه��ذا  عظمة  للقارئ  وتظهر 
علم قصر عمره وما ترك من آثار جليلة 
في  األبصار  »مسالك  كتاب  أهمها  من 
م��س��ال��ك األم���ص���ار« وال����ذي يشكل مبا 
ثقافية  موسوعة  معلومات  من  يحتويه 

وجغرافية كبيرة. 
مؤلفات  م��ن  م��ؤل��ف  أه��م  ميثل  الكتاب 
ابن  ذك��ره  وقد  العمري،  الله  ابن فضل 
إنه  بردي  تغري  وابن  العسقالني  حجر 
في أزيد من عشرين مجلداً، وذكره ابن 
العماد احلنبلي أنه في سبعة وعشرين 
مجلداً، وورد مبوسوعة العلوم اإلسالمية 
ف����ؤاد سزكني  وق��س��م  إن���ه 32 ج������زءاً. 
سفراً. وعشرين  سبعة  إل��ى  املخطوط 

 

ينقسم الكتاب إلى قسمني.
األول في األرض والثاني 
األرض  أه�������ل  ف�����ي 

واألقوام املختلفة.
القسم  وي���ن���ق���س���م 
إلى  ب������دوره  األول 
ق���س���م���ني أي����ض����اً 
وقد استخدم 
له  العمري 

كلمة »النوع« الفريدة ولعلها في قبال كلمة 
»الفن« التي استعملها النويري.

ولعله  امل��س��ال��ك،  ذك���ر  ف��ي  األول:  ال��ن��وع 
استخدم هذا العنوان مبعناه الوسيع الذي 
وف��ي��ه خمسة  ال��ع��ام��ة،  اجل��غ��راف��ي��ا  يشمل 
أبواب: األول في أبعاد األرض وأوضاعها، 
في  والثالث  السبعة،  األقاليم  في  والثاني 
ال��ب��ح��ار وم���ا يتعلق ب��ه��ا م��ن م��س��ائ��ل وقد 
حتدث فيه عن القنباص )البوصلة( أيضاً، 
واخلامس  وعالماتها،  القبلة  في  والرابع 

في الطرق.
النوع الثاني: في ذكر املمالك وفيه خمسة 
من  بالترتيب  فيه  فيتحدث  ب��اب��اً،  عشر 
واملمالك  البلدان  عن  الغرب  إل��ى  الشرق 
اجليل،  خ��ان،  جنكيز  بيت  الهند،  التالية: 
اجل��ب��ال، أت���راك ال���روم )آس��ي��ا الصغرى(، 
املسلمني  اليمن،  واحلجاز،  والشام  مصر 
البربر،  باحلبشة، والسودان، مالي، جبال 
األندلس،  )امل��غ��رب(،  العدوة  ب��ّر  إفريقية، 

العرب املعاصرين وأماكنهم.
الثاني: في أهل األرض والقبائل  القسم 
أن���واع. أرب��ع��ة  وف��ي��ه  املختلفة   واألق�����وام 

انتقالية،  مرحلة  أن��ه  يبدو  ال��ذي  األول 
فيه  ويتحدث  والغرب  الشرق  بني  يقارن 
العلماء،  الطبيعة واحليوان وطوائف  عن 
في  الثالث  املختلفة،  األدي��ان  في  الثاني 
التاريخ  في  والرابع  الدين،  أهل  طوائف 
وف��ي��ه ب��اب��ان، األول ف��ي احل��ك��وم��ات قبل 
اإلس����الم وال��ث��ان��ي ف��ي احل��ك��وم��ات بعد 

اإلسالم.
خصائص الكتاب

ي��ع��ّد م��س��ال��ك األب���ص���ار كتاب  مي��ك��ن أن 
مطالعة للمعلمني ورواّد األدب، وإن تأليف 
مثل هذا الكتاب يحتاج إلى قريحة أدبية 
بارعة وذهن جّوال ونّقاد، والعمري يتحلى 

بكلتا الصفتني على حّد أعلى.
لقد سلك املصنف في سفره هذا مسلكاً 
هذه  موسوعته  وإن  ف��ي��ه،  ف��أب��دع  ف��ري��داً 
معلوماتها  وسعة  األدب��ي  اجلانب  من  تعّد 

وشموليتها سفراً قيماً.
اجلمعية  مكتبة  في  موجود  الكتاب  فهذا 
ف��ي قسم ال��ت��اري��خ وال��س��ي��ر. وه��و ف��ي 25 
والتاريخ  ل��ل��ت��راث  زي���د  م��رك��ز  ق���ام  مجلد 
ب��ط��ب��اع��ت��ه ون���ش���ره وه���ي ال��ط��ب��ع��ة األولى 

1425ه� 2004م. 

تأليف خالد بن احمد الزهراني.
هذا الكتاب مفيد في موضوعه، واضح 
ف��ي أس��ل��وب��ه، شيق ف��ي ع��رض��ه، مدعم 
عن  والقول  والسنة  الكتاب  من  باألدلة 
ويكتب  به  ينفع  أن  الله  فأرجو  األئمة، 

األجر ملؤلفه.
و من أهم مواضيعه: 

الشيخ  م��ع��ال��ي  ت��ق��دمي  م���ن  1- ص����ورة 

دعوة أهل 
البــدع
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التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي 
هو حق اهلل على العبيد

أل��ق��اه��ا فضيلة  وه��و ع��ب��ارة ع��ن دروس 
الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 

بن إبراهيم آل الشيخ
بيان  على  يحتوي  كتاب  التوحيد:  كتاب 
بالدليل  واجلماعة  السنة  أه��ل  لعقيدة 
قال  النبوية،  والسنة  الكرمي  القرآن  من 
وكتاب   «  :- الله  حفظه   - الشارح  عنه 
التوحيد: كتاب عظيم جداً، أجمع علماء 
التوحيد على أنه لم يصنف في اإلسالم 
ف��ي م��وض��وع��ه م��ث��ل��ه، ف��ه��و ك��ت��اب وحيد 
منواله  ينسج على  ل��م  ب��اب��ه  ف��ي  وف��ري��د 
مثله؛ ألن املؤلف - شيخ اإلسالم محمد 
الله - طرق في  بن عبد الوهاب رحمه 
العبادة، وما  الكتاب مسائل توحيد  هذا 
يضاد ذلك التوحيد، من أصله، أو يضاد 
ك��م��ال��ه، ف��ام��ت��از ال��ك��ت��اب ب��س��ي��اق أبواب 
توحيد العبادة مفصلة، ُمَدلَّلًَة، وعلى هذا 
النحو، بتفصيل، وترتيب، وتبويب ملسائل 
إلى  التوحيد، لم يوجد من سبق الشيخ 
وإلى  إل��ي��ه،  العلم  ط��الب  فحاجة  ذل��ك، 

معرفة معانيه ماسة؛ ملا اشتمل عليه من 
اآليات، واألحاديث، والفوائد.. «.

وقال املؤلف رحمه الله: في مقدمة شرح 
الكتاب:-

احلمد لله والصالة والسالم على رسول 
الله وآله وصحبه ومن وااله: هذا شرح 
مجالس  ف��ي  شرحته  التوحيد،  لكتاب 
ابن  اإلس���الم  شيخ  مسجد  ف��ي  متصلة 

ت��ي��م��ي��ة ب��ح��ي س��ل��ط��ان��ة ف���ي مدينة 
العربية  اململكة  عاصمة  ال��ري��اض 
ال��س��ع��ودي��ة، وق��د ف��رغ م��ن األشرطة 
األلفاظ  ب��ع��ض  وأص��ل��ح��ت  امل��س��ج��ل��ة 
مب��ا ي��ن��اس��ب امل��ك��ت��وب، ف��ل��م أق��ص��د إلى 
تأليف ش���رح، ول��ذل��ك ف��إن��ي أرغ���ب من 
احملققني في مقاصد التأليف أن يغضوا 
الطرف عما قد يرد في الشرح من عدم 
أن  أسأل  والله  عبارة،  علو  أو  استيعاب 
يجزي مؤلف األصل اجلد اإلمام محمد 
ال��وه��اب خير اجل��زاء عن أهل  بن عبد 
السنة لقاء ما قرب لهم من علوم الكتاب 
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  والسنة، 

وسلم تسليما. 
فهذا الكتاب موجود في مكتبة اجلمعية 
في قسم العقيدة. وهو في مجلد واحد 
مكون من 629صفحة قامت دار التوحيد 
األولى  الطبعة  وه��ي  ون��ش��ره  بطباعته 

1424ه� 2003م. 

ص��ال���ح ب�ن ف�����وزان الف���وزان.
2- تقدمي فضيلة الشيخ القاضي ص��ال���ح 

ب�ن عب���د الله ال��دروي�����ش.
3- امل�ق����دم��ة.

الله  إلى  الدعوة  األول: فضل  الفصل   -4
تعالى.

5- الفصل الثاني: تعريف البدعة وخطرها 
وذم أهلها.

وأحوال  البدعة  أنواع  الثالث:  الفصل   -6
أهلها.

الرابع: تكفير املخالفني ألهل  7- الفصل 
السنة واجلماعة.

8- الفصل اخلامس: توبة املخالفني ألهل 

السنة واجلماعة.
أهل  بعض  ف��ت��اوى  ال��س��ادس:  الفصل   -9

العلم في دعوة املخالفني.
دع����وة  وس���ائل  ال��س��اب��ع:  ال��ف��ص��ل   -10

املخ�الف��ني. 
11- اخلامتة.

12- فهرس املراجع. 
فهذا الكتاب موجود في مكتبة اجلمعية في 
الدعوة. وهو مكون من 253صفحة  قسم 
ونشره  بطباعته  اجل���وزي  اب��ن  دار  قامت 
م���زي���دة ومنقحة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ع��ة  وه���ي 

1430ه� 2009م.
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العامل العربي

فاتورة  إن  كابيتال«:  »املاسة  مؤسسة  وقالت 
ظل  ف��ي  للتضاعف  مرشحة  ال��ع��رب��ي  ال��غ��ذاء 
ارتفاع نسبة الطلب على الغذاء مع ازدياد عدد 
سكان املنطقة مما يستدعي مزيًدا من اإلنتاج 

الغذائي لتلبية هذا الطلب املتزايد.
وال يعد تزايد عدد السكان هو السبب الوحيد 
باعتبار  الغذائية  ال��ف��ات��ورة  قيمة  ارت��ف��اع  ف��ي 
 %59 بنسبة  الغذائية  السلع  أسعار  ارتفاع  أن 
 2008 ع��ام  الشهر  نفس  2007م  م��ارس  ب��ن 
رغم  عام  بشكل  الغذائية  بالسلع  يتعلق  فيما 
طفرة  شهدت  قد  والسمن  الزيوت  أسعار  أن 

كبيرة وصلت حلد 106% فيما سجلت أسعار 
احلبوب ارتفاًعا مبقدار %83.

وأوضح التقرير أن غياب التكنولوجيا وافتقاد 
م���ن األراض�����ي الصاحلة  م��س��اح��ات واس���ع���ة 
ال��دور األهم في  أداء  املياه قد  للزراعة وشح 
زي���ادة ح��دة األزم���ة رغ��م إش��ادت��ه بسعي عدد 
والسعودية  قطر  ومنها  العربية  ال���دول  م��ن 
واإلم��ارات ومصر وليبيا والكويت إليجاد حل 
لهذه املشكلة وزيادة االعتماد على إمكانياتها 
تنشيط  عبر  س���واء  األزم���ة  لتسوية  ال��ذات��ي��ة 
االستثمارات في هذا القطاع بضخ استثمارات 

لتأجير أراض زراعية في بلدان أفريقية وبناء 
واعتماد  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  غ��ذائ��ي��ة  اح��ت��ي��اط��ي��ات 

سياسات محددة لألمن الغذائي.
عنق الزجاجة

خ��ط��ط الستصالح  وج����ود  ال��ت��ق��ري��ر  ورص����د 
الزراعية  األراض�����ي  م��ن  ش��اس��ع��ة  م��س��اح��ات 
يتجاوز نحو 45 مليون هكتار وهو مشروع قد 
الزجاجة  املنطقة حالة عنق  ينجح في جت��اوز 
في تدبير احتياجاتها الغذائية وقصر االعتماد 

على اخلارج بنسب أقل.
ضرورة  على  العربية  ال��ب��ل��دان  التقرير  وح��ث 
زراعة  وأساليب  الغذاء  بتكنولوجيا  االهتمام 
وعمليات  املهجنة  احملاصيل  ودوران  ال��ب��ذور 
الري  بعد احلصاد وحتسن عمليات  املعاجلة 
وتعزيز الواعي حيال أمناط الطقس فضاًل عن 

الدوران السريع للمحاصيل.
وطالب التقرير كذلك بضرورة تشجيع القطاع 
اخل����اص س����واء ف���ي ع��م��ل��ي��ات ال��ن��ق��ل املتعدد 

حذر تقرير دولي من خطورة ارتفاع حجم الطلب العربي على الغذاء 
مليار   92.4 إلى   2008 عام  دوالر  مليار   61.4 من  العربية  ال��دول  في 
دوالر عام 2020، وهو أمر قد يعرض موازنات عدد من الدول العربية 

للخطر كون أوضاعها االقتصادية يعاني مشكالت هيكلية.

فاتورة الغذاء العربي تتضاعف
ارتفعت إلى 92 مليار دوالر واحلبل على اجلرار 

الفرقان ـ القاهرة / مصطفى الشرقاوي
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الوسائط أم التبريد أم الزراعة أم التخزين أم 
األبحاث واألغذية املعاجلة باعتبار ذلك عاماًل 

محورًيا في سياسات األمن الغذائية.
التقرير  أول��ه��ا  التي  ال��ش��دي��دة  األهمية  ورغ��م 
أنه  إال  الغذائي  األم��ن  في  التكنولوجيا  ل��دور 
الدولية  للمنظمات  أهمية  يقل  ال  ل��دور  أش��ار 
املتحدة وصندوق  األمم  أو  الدولي  البنك  مثل 
النقد الدولي في احلفاظ على األمن الغذائي 
من  أفريقيا  وش��م��ال  األوس���ط  ال��ش��رق  ملنطقة 
لألفراد  ومتنوعة  سهلة  وس��ائ��ل  تأمن  خ��الل 

واملؤسسات واحلكومات اإلقليمية لالستثمار.
ظواهر سلبية

على  ي��دي��ه  وض��ع  ق��د  التقرير  ه��ذا  ك��ان  وإذا 
املشكالت الهيكلية اخلاصة باالقتصاد العربي 
الغذائية  األزمة  ألقت بظاللها على هذه  التي 
الظواهر  م��ن  ع���دًدا  ي��رص��د  ل��م  التقرير  ف��إن 
السلبية التي تعانيها استراتيجية العالم العربي 
فاتورة  م��ن  واحل���د  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ف��ج��وة  لتقليل 
عربية  مشاريع  عن  فاحلديث  العربي  ال��غ��ذاء 
لزراعة مالين األفدنة في بلدان أفريقية مثل 
املياه  وأوغندا واالستفادة من فائض  السودان 
حتى  جيدة  نتائج  حتقق  لم  البلدان  ه��ذه  في 
يقرب  ما  منذ  أعلنت  التي  مصر  فمثاًل  اآلن، 
لتأجير ما يقرب  من خمس سنوات مساعيها 
من مليوني فدان في السودان وأوغندا لم تبدأ 
حتى اآلن في زراعة هذه األراضي بشكل فعلي 
ق��درة مصر  ناهيك عن أن هناك تشكيًكا في 
زراعة  وراء  م��ن  الغذائية  الفجوة  تقليل  على 
مالين األفدنة في بلدان اجل��وار حيث شكك 
هذه  ج��دوى  في  الزراعين  اخل��ب��راء  من  كثير 
املشروعات، كما بن د. زيدان هندي األستاذ 
جناح  عدم  شمس  عن  جامعة  الزراعة  بكلية 
مثل هذه االستثمارات في حتقيق أهدافها، أكد 
الذاتية  اإلمكانيات  على  االعتماد  أهمية  على 
مصر  ف��ي  مناطق  ه��ن��اك  أن  السيما  للبلدان 
تستطيع وعبر استخدام تكنولوجيا متقدمة أن 
حتقق إنتاجيات عالية في محصول استراتيجي 
مثل القمح في حالة وجود إرادة سياسية قادرة 

على عدم مثل هذه التوجهات االستراتيجية.
من  شاسعة  مساحات  استصالح  أن  إلى  ونبه 
شاملة  نهضة  تستتبعه  ال��داخ��ل  في  األراض���ي 
تخفيف  على  ق��ادرة  مجتمعات جديدة  وإيجاد 
معتبًرا  الكبرى في مصر،  املدن  الضغط على 

قمًحا  املنزرعة  األراض��ي  زي��ادة مساحات  أن 
الغذائية  الفجوة  ألزم��ة  كثيرة  حلوالً  ستوفر 

وارتفاع فاتورتها املالية.
تراجع كبير

وبنظرة دقيقة على الوضع في عدد من البلدان 
العربية جند أن هناك سياسات في عدد منها 
فهناك  التقرير  إل��ي��ه  ذه��ب  م��ا  م��ع  تتناقض 
العلمية  البحوث  مراكز  ميزانيات  في  تراجع 
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي خ��ص��وًص��ا ف��ي ك��ل من 
موازنات  تراجعت  حيث  واليمن  وليبيا  مصر 
مراكز البحوث الزراعية في مصر بنسبة %28 
بنسب  تكرر  ما  وهو  املاضين  العامن  خالل 
متفاوتة في اليمن وليبيا وهو ما يضعف جهود 
تضييق الفجوة في ظل االهتمام الكبير بسد 

هذا العجز.
وتضاف إلى ذلك التأثيرات السلبية ملا أطلق 
عليها ثورات الربيع العربي؛ حيث أسهمت هذه 
األحداث في إصابة عدد من البلدان بأزمات 
من  كانت  سورية  مثل  دول��ة  فمثاًل  اقتصادية 
البلدان القليلة التي كانت حتقق اعتماًدا كبيًرا 
على إنتاجها في توفير احتياجاتها الغذائية غير 

السياسية  واألح��داث  االقتصادية  األوضاع  أن 
خلقت واقًعا صعًبا ألزمة االحتياجات الغذائية 
وجعلت سورية تتوسع في االعتماد على اخلارج 
في توفير احتياجاتها مما شكل ضغوًطا صعبة 

على ميزان املدفوعات.
العربي  اخلليج  ب��ل��دان  قيام  مقبوالً  ك��ان  وإذا 
هذه  معاجلة  ف��ي  املالية  ال��وف��رات  باستخدام 
إل���ى شراء  ال��س��ع��ودي��ة جل���أت  ف��م��ث��اًل  املشكلة 
إنتاج نحو مليوني طن من القمح من الواليات 
معن  توقيت  في  لتسليمها  األمريكية  املتحدة 
ل��ض��م��ان م��ض��اع��ف��ة م��خ��زون��ه��ا م���ن احلبوب 
فإن  2014م  عام  األسعار  ثبات  على  للحفاظ 
مثل هذه الوفرات املالية ليست متاحة جلميع 
البلدان العربية خصوًصا البلدان ذات األوضاع 
االق��ت��ص��ادي��ة امل��ع��ق��دة والس��ي��م��ا أن��ه��ا تواجه 
الستصالح  مالية  ميزانيات  تدبير  صعوبات 
األراضي فضاًل عن توفير احتياجاتها من املياه 
في ظل حالة اجلفاف التي ضربت ع��دًدا من 
املائية  إمكانياتها  في  الشديد  والهدر  البلدان 
هذه  مثل  أن  والش��ك  والتصحر  النحر  نتيجة 
األوضاع تشكل نوًعا من الضغط على القطاع 
الزراعي وهو ما ينتقده الدكتور نادر نورالدين 
أستاذ احملاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة 
والذي وصف سياسات حتقيق األمن الغذائي 
في بلدان العالم العربي بالقصور، مشيًرا إلى 
لتحقيق هذا  متكاملة  استراتيجية  وجود  عدم 
الهدف بشكل يعمق من اعتماد العالم العربي 
احتياجاتها  توفير  في  اخلارجية  البلدان  على 

الغذائية بنسبة تفوق %75.
ولفت إلى أن تداعيات هذا األمر ال تقتصر على 
إنها تضع الدول  الغذائية بل  نقص اإلم��دادات 
العربية في مأزق شديد في حالة حدوث أزمة 
عاملية في القمح كما وقع في روسيا عام 2007م 

التي ضاعفت من فاتورة الغذاء العربي.
بل إن األمر ال يتوقف عند هذا احلد بل يرهن 
القرار السياسي العربي ملثل هذه االحتياجات، 
مراكز  موازنات  مضاعفة  أهمية  على  مشدًدا 
وايالء  املنطقة  ب��ل��دان  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  البحوث 
ودعم  ال��زراع��ي��ة  للتكنولوجيا  ك��ب��ي��رة  أه��م��ي��ة 
م��ش��اري��ع ق��وم��ي��ة ل��س��د ه���ذا ال��ع��ج��ز وتوسيع 
استثمارات القطاعن العام واخلاص في هذا 
املجال بوصف ذلك السبيل الوحيد لسد هذه 

الفجوة.

تراجع موازنات البحث 
العلمي واستخدام 

أساليب تقليدية في 
الزراعة أفشل مساعي 

تضييق الفجوة الغذائية

زيادة عدد السكان 
ونقص األراضي الصاحلة 

للزراعة يضع املنطقة 
على أعتاب أزمة غذائية 

شراء بعض الدول 
العر بية  إنتاج مالين 

األفدنة األمريكية خيار 
تكتيكي ال ينهي األزمة 
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بنجالدي�ش

إرث االشتراكية 
ومخططات التنصير وراء 

حمالت العدوان على 
إسالميي بنجالديش

بالله؛ األمر الذي قابله عموم املجتمع برفض 
خرجوا  الذين  اإلسالميون  مقدمتهم  وف��ي 
البنغالية  األق��ال��ي��م  ع��م��ت  ت��ظ��اه��رات  ف��ي 
القضاء  إل��ى  قانونية  استشكاالت  وق��دم��وا 
–املسيس باألساس لصالح الرئيسة وحزب 
عوامي احلاكم؛ حيث أكدت قيادات احلزب 
املبادئ  ع��ن  ال��رج��وع  استحالة  واحل��ك��وم��ة 
أساسها  على  ال��ت��ي  وال��ن��ص��وص  العلمانية 
»بنغالديش«  الشرقية  باكستان  انفصلت 
عن الباكستان، والتي جاءت أساساً مضادة 
لباكستان  اإلس��الم��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  جل��م��ي��ع 
االنفصالي  ال��دس��ت��ور  أك���د  ح��ي��ث  آن�����ذاك، 
والدميقراطية  واالشتراكية  العلمانية  على 

والشيوعية.

بنغالديش  خ���ارج���ي���ة  وزي��������رة  وخ����رج����ت 
)دييوموني نواز( مؤخراً لتؤكد عزم حكومتها 
على علمنة الدولة، قائلة: إن بنغالديش دولة 
أكد  فيما  معتدلة،  مسلمة  وليست  علمانية 
ضرورة  على  أحمد(  )شفيق  القانون  وزي��ر 
العلماني  م   1972 دس���ت���ور  إل����ى  ال���ع���ودة 
الشيوعي الذي ألغاه الرئيس الراحل »ضياء 
أضاف  ال��ذي  بالدستور  وأب��دل��ه  ال��رح��م��ن« 
»اإلميان بالله سبحانه وتعالى« بنداً رئيسياً 
بالدستور والذي يعد الدين اإلسالمي ديناً 

رسمياً للدولة.
ولم جتد حسينة وحكومة عوامي سوى العنف 
والتضييق على اإلسالميني سبياًل إلخضاع 
املجتمع البنغالي للعلمانية القسرية، فقامت 

تصعيد موتور 
 2012 يناير  مطلع  وف��ي  ع��ام��اً،   40 فبعد 
أعادت حكومة الشيخة حسينة واجد وحزب 
بإلغاء  قسراً  العلمانية  إل��ى  البالد  عوامي 
املواد الدستورية املعبرة عن إسالمية البالد 
أو ارتباطها بالدول اإلسالمية؛ حيث قضت 
احملكمة العليا في دكا مؤخرا بإعادة املبادئ 
جميع  وإل��غ��اء  البالد  دستور  إل��ى  العلمانية 
املواد والكلمات املعبرة عن إسالمية الدولة، 
كانت  ال��ت��ي  ال��دس��ت��وري��ة  التعديالت  وأل��غ��ت 
قد أدخلت على دستور البالد »الصادر في 
1972«، بعد االنقالب العسكري عام 1975 
الذي ألغى كلمة علمانية من نص الدستور 
وأكد على ارتباط البالد باإلسالم واإلميان 

تصاعد وتيرة األحداث في بنغالديش باجتاه التضييق على اإلسالمين في الفترة األخيرة يطرح املزيد 
من التساؤالت والتكهنات التي ميكن تفسيرها في ضوء مربع استراتيجي، يستهدف تصفية ووقف التمدد 
اإلسالمي في شبه القارة الهندية، يصب في صالح أهداف املربع االستراتيجي، الذي يضم الهند وأمريكا 
حسينة  الشيخة  بنغالديش  وزراء  رئيسة  استخدم  املربع  الواسعة...ذلك  املنصرين  وشبكة  والصهاينة 
واجد احملكومة برغبة جامحة في تصفية حسابات قدمية مع اإلسالمين وأصحاب التوجهات القومية 
والوطنية الذين وقفوا بوجه سياسات والدهامجيب الرحمن الذي كان يدفع بالبالد نحو الهند ليبتعد 
عن الوحدة مع باكستان التي أجبرت على فصل أجزاء منها عنوة ليضمن الغرب والهند عدم وجود دولة 

مسلمة قوية في شبه القارة الهندية..

رضا عبدالودود

علمنة دستور بنجالديش.. هل متهد ملخطط 

تنصير 20 مليونًا في 2020؟
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عن الباكستان ومن قبلها عن الهند، وبالطبع 
عملت تلك الصحف والدوريات واملطبوعات 
عقائد  وإفساد  اإلسالمية  القيم  هدم  على 
الكثير  وت��ع��رض  ال��ط��رق  بجميع  املسلمني 
م��ن ال��ش��ب��ه��ات ح���ول اإلس����الم ف��ي ح��ني ال 
الصحف  من  القدر  نفس  املسلمون  ميتلك 
أو اجل��رائ��د وال��وس��ائ��ل اإلع��الم��ي��ة األخرى 
هذه  لكل  والتصحيح  ال��رد  م��ن  ميكنهم  م��ا 
تلك  وتتنوع  نهار،  ليل  تثار  التي  الشبهات 
البنغالية  باللغة  يصدر  ما  بني  ما  الصحف 
وما يصدر باللغة اإلجنليزية التي تتخذ من 
لها  يومية  م��ادة شبه  الهجوم على اإلس��الم 
ومن   ، معتنقيه  قلوب  في  اإلس��الم  لتحطم 
ما  املسلمني  على  ت��أث��ي��راً  امل���واد  تلك  أك��ث��ر 
نشرته جريدة )بروتوم آلو( اليومية من رسم 
وقامْت   ،[ للنبيِّ  إهانة  فيه  كاريكاتيري 
للجريدة  التابعة  األسبوعيَّة   2000 جريدة 
سالفة الذكر بنْشر مقالة نعت فيها الكاتب 

مكة املكرمة – حاشا لله - مبدينة البُغاة.
فيعتبر  الفضائية  ل��ل��ق��ن��وات  بالنسبة  أم���ا 
املسلمون أقل تطوراً وأقل مهنية من غيرهم 
من اإلعالميني الذين يسيطرون على املواد 
املستمعني  ع��ق��ل  ت��س��م��م  ال��ت��ي  اإلع��الم��ي��ة 
القنوات  تستطيع  ال  فيما  وامل��ش��اه��دي��ن، 
وديجانتو( )إسالمي  قناتي  مثل  اإلسالمية 

أن تباري أو جتاري ذلك الزخم الهائل من 
التشويه لضعف بضاعتها ولقلة خبرة أبنائها 

وكفاءتهم.
من املستفيد

املعادلة  ض��وء  ف��ي  احلملة  تلك  فهم  ميكن 
احل��اك��م��ة مل��س��ار ال��س��ي��اس��ات ف���ي محيط 

بنغالديش الداخلي واخلارجي..
املتطرف  عوامي  ح��زب  يقف  الداخل  ففي 
باكستان  عن  االنفصال  أنصاره  ق��اد  ال��ذي 
تدعمه  الذي  املاضي  القرن  سبعينيات  في 
املخابرات الهندية تصفية حسابات تاريخية 
في  الهند  ع��ن  انفصلت  التي  باكستان  م��ع 

.1947
البالد  رئيسة  مع  عوامي  سياسات  تالقت 
تقف   ،1974 انقالب  في  والدها  قتل  التي 

السلطات باعتقال أمير اجلماعة اإلسالمية 
ال��ش��ي��خ )م��ط��ي��ع ال��رح��م��ن ن��ظ��ام��ي( ونائبه 
واألمني  س��ع��ي��دي(  ح��س��ني  )دوالر  ال��ش��ي��خ 
مجاهد  محمد  أحسن  على  للجماعة  العام 
ومساعديه )قمر الزمان( و)عبد القادر مال(
السجون  في  بهم  وألقت  »اإلره���اب«  بتهمة 
حتى ال يكون هناك صوت معارض ملا تفعله 
دولة  إلى  البالد  للدستور وحتويل  من هدم 

علمانية ال عالقة لها بالدين بل حتاربه.
كما ألقت السلطات القبض على البروفيسور 
أمير  عاما-   -89  – أعظم«  »غ��الم  الشيخ 
رفض  ب��ل  –سابقا-  اإلس��الم��ي��ة  اجل��م��اع��ة 
لدواعي  ب��ك��ف��ال��ة  ع��ن��ه  اإلف������راج  ال��ق��اض��ي 
شيخوخته ومرضه ووض��ع حتت ظ��روف ال 
قيادية معروفة في  إنسانية، وهو شخصية 
العالم وهو من كبار علماء أهل السنة؛ األمر 
القابلة  التظاهرات  من  املزيد  أشعل  ال��ذي 

للتحول إلى مواجهات دامية في البالد. 
وفي السياق ذات��ه، اعتقلت قوى األم��ن في 
ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 6500 من 
ك����وادر اجل��م��اع��ة اإلس��الم��ي��ة ف��ي محاولة 
ك��ل مظاهر  م��ن  ال��ب��الد  لتصفيتها وجت��ري��د 
الفكرة  يحملون  الذين  من  والتخلص  الدين 

اضطهاد  بحملة  ق��ام��ت  ك��م��ا  اإلس��الم��ي��ة، 
اخليرية  واملؤسسات  العلماء  ضد  وتضييق 
والتعليمية اإلسالمية. فقررت وقف التعليم 
اإلسالمي وفرض مناهج غير إسالمية في 

املعاهد الدينية األهلية. 
وفي سياق اإلجراءات املوتورة قررت احلكومة 
محاكمة شخصيات وقيادات إسالمية على 
خلفية أنهم كانوا ضد تقسيم باكستان عام 
واحلافظ  املسلمني  بوحدة  ون��ادوا  م   1971

على الهوية اإلسالمية.
تالقي عداوات حسينة وحزب عوامي 

إلى  األخيرة  العدائية  احلملة  جذور  وتعود 
ذاتي  ب��دف��ع  وال��ت��ي حت��رك��ت  ال��ع��ام 2008، 
اجلماعة  ق���وة  مل��واج��ه��ة  احل��اك��م  للتحالف 
اجتماعية  التي حققت إجنازات  اإلسالمية 
وسياسية واسعة انعكست على أرض الواقع 
األحزاب  من  ع��دد  مع  حتالفات  مبجموعة 
لسياسات  ال��راف��ض��ة  وال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��وم��ي��ة 
حكومة عوامي وانتهاكاتها حلقوق اإلنسان.

ويذخر تاريخ احلزب بالعداء لإلسالم، وقد 
وض��ح ذل��ك جلياً م��ن خ��الل ف��ت��رات حكمه 
1975م  إل��ى  1971م  من  الفترة  في  للبالد 
مارس  فقد  2001م  إلى   1996 من  وكذلك 
اإلسالمية  للحركة  ش��دي��داً  قمعاً  خاللها 
وقتل آالف العلماء وأغلق املدارس واملعاهد 
في  للحكم  م��ج��دداً  صعوده  ومنذ  الدينية، 
2008 ووتيرة التصعيد ضد اإلسالميني في 

تزايد غير مسوغ.
تتفاقم  ال��ت��اري��خ��ي،  ال���ع���داء  ذل���ك  ب��ج��ان��ب 
أزمات عموم مسلمي بنغالديش من سيطرة 
العلمانية االشتراكية على تفاصيل السياسة 
اليومية بجانب السيطرة املمنهجة واحملكمة 
على معظم وسائِل اإلعالم منُذ االستقالل 

يزخر تاريخ حزب عوامي 
بالعداء لإلسالم وقد وضح 
ذلك جليًا من خالل فترات 

حكمه للبالد في الفترة 
من 1971م إلى 1975م
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بنجالدي�ش

بعدائية شديدة ضد تيار اجلماعة اإلسالمية 
الذي يتمدد بقوة في الشارع البنغالي ويحمل 
أج��ن��دة واض��ح��ة ألسلمة احل��ي��اة ف��ي البالد 
واالقتصاد  السياسة  مبناحي  الدين  ورب��ط 

وجميع النشاطات احلياتية.
معطيات إقليمية ودولية

التصعيد  حملة  تتماهى  آخ��ر  صعيد  على 
بنغالديش مع االستراتيجية  ضد إسالميي 
وخلق  األط���راف  بشد  امل��ع��روف��ة  األمريكية 
للكيانات  بديلة  معتدلة  إسالمية  كيانات 
األوسط،  الشرق  مناطق  في  تشدداً  األكثر 
البعيدة  اإلسالمية  ال��دول  دعم  على  وتقوم 
ع��ن م��رك��ز ال���دول اإلس��الم��ي��ة وال��ت��ي يوجد 
بها أعداد كبيرة من املسلمني لضمان عدم 
ارتباطهم بحركات أو سياسات دول املركز، 
ت��ل��ك االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ت��الق��ى م���ع مصالح 
انصياعاً  أكثر  ج��وار  دول  تريد  التي  الهند 
استجابة  وأك���ث���ر  اإلق��ل��ي��م��ي��ة،  ل��س��ي��اس��ات��ه��ا 
قوة  في  ت��رى  حيث  الهندوسية؛  ملصاحلها 
دعماً  بنغالديش  ف��ي  اإلسالمية  اجلماعة 
على  يؤثر سلباً  الهند  وتواصاًل مع مسلمي 
انفجارها  عدم  نحو  تضغط  شائكة  ملفات 
التي  امل��ل��ف��ات  ك��م��ا ف��ي كشمير وع���دد م��ن 
يسعى مسلموها نحو توجيهها نحو مزيد من 
حقوقهم وحرياتهم، لذا تدعم الهند حكومة 
أصحاب  بنغالديش  إسالميي  ضد  عوامي 
املشروع اإلسالمي للحياة، فيما متد يد العون 
لكثير من اجلماعات الصوفية والقاديانيني 
الذين ترى فيهم إفراغاً لإلسالم من حيويته 

وفاعليته املجتمعية والسياسية.
ول��ع��ل امل��ل��ف األب����رز ال���ذي مي��ك��ن أن يكون 
املسبب حلمالت عوامي وحسينة العدوانية، 
والهند  واش��ن��ط��ن  فتسعى  ب��اك��س��ت��ان.  ملف 
للضغط عليها حلصرها في أضيق مساحات 
لتقليص دورها االستراتيجي في  أراضيها، 
امللف األفغاني وفي ملف كشمير مع الهند، 
لبالدهم  بنغالديش  ورغم والءات إسالميي 
البنغالية  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ف��رض��ي��ات  أن  إال 
وفعالية  ق��وة  أي��ة  أن  إل��ى  ت��ذه��ب  والهندية 

للجماعة اإلسالمية في بنغالديش هي قوة 
املؤيدة  التاريخية  ملواقفهم  نظراً  لباكستان 

للوحدة مع باكستان كدولة إسالمية قوية..
تزييف التاريخ خلدمة سياسات 

عوامي وحسينة
ولعل ما يفسر ما سبق، ويؤكد ضلوع جهات 
إق��ل��ي��م��ي��ة وم��ح��ل��ي��ة ع���دة ف���ي ص��ي��اغ��ة تلك 
الهجمة الشرسة ضد التوجهات اإلسالمية 
الصهيو  السياسات  فيها  تتعانق  =ال��ت��ي   –
إيجاد  في  األمريكية  الرغبات  مع  -هندية 
منظومة إقليمية مضادة لإلسالميني بجميع 
تصنيفاتهم في تلك املنطقة التي تشهد تعاظم 
قوة اإلسالميني فيها سواء في باكستان أم 
ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان- ارت��ك��ازه��ا ع��ل��ى مزاعم 
باطلة ال جتد لها أي صدى للمصداقية في 
أوساط الشعب البنغالي، حيث تتصدر حملة 
اإلقصاء القسري لإلسالم شعارات »تصفية 
باكستان«،  ع��ن  االن��ف��ص��ال  معارضي  ملف 
الواقع والتاريخ يؤكدان أن اجلماعة  إال أن 
اإلسالمية لم يكن لها أي دور رسمي معترف 
اجليش،  أو  الباكستانية  احلكومة  داخل  به 
ولم يدع أي شخص ذلك عليها، ودعا زعيم 
اجلماعة نفسها )غالم أعظم( إلى االنضمام 
إلى واحدة من »جلان السالم« التي اعترف 
الرغم من اخلالف حول  منتقدوه على  بها 
الغرض من هذه اللجان التي كانت من أجل 
احلفاظ على السالم بني اجليش والسكان 
احلوادث  سجل  إن��ه  ب��ل  البنغال،  احملليني 
التفصيلية  والوقائع  واألسماء  التواريخ  مع 
يوجد  ال  كما  س��اع��ده��م،  ال��ذي��ن  للضحايا 
دليل واحد على أن اجلماعة اإلسالمية في 
أي وق��ت قد دع��ت أو حرضت على العنف 
بنغالديش سواء  رع��اي��ا  م��ن  أح��د  أي  ض��د 

كان مسلماً أم هندوسياً أم مقاتاًل من أجل 
احلرية أو غير ذلك، ولعل ما يدحض دعاوى 
كانت حتت  بنغالديش  أن  حكومة )عوامي( 
رقابة صارمة من اجليش الباكستاني لذا لم 
يستطع )غالم( وحزبه »اجلماعة اإلسالمية« 
ألعمال  م��ع��ارض��ة  علنية  تصريحات  نشر 
ناشد  فقد  ذل��ك  وم��ع  العسكرية،  املؤسسة 
وسعى  العسكرية شخصياً  القوات  )أعظم( 

إلى حل للصراع سياسياً وليس عسكرياً.
يذكر أنه بعد انفصال باكستان بشطريها عن 
العلمانية  الهند  شجعت  1947م  عام  الهند 
الغربية  باكستان  ع��ن  بنغالديش  انفصال 
كانوا  الذين  البنغاليني  بعض  مع  بالتعاون 
لم  )البنغال(  الشرقية  باكستان  أن  يدعون 
تكن حتظى باملعاملة نفسها التي حتظى بها 
باكستان الغربية )الباكستان( فقامت حرب 
بني شطري باكستان وكانت الهند تقف إلى 
حتى  )بنغالديش(  الشرقية  باكستان  جانب 
املنفصلة  الدولة  وحظيت  االنفصال  لها  مت 
بتأييد القوى التي كانت ال تريد لها أن تبقى 
االنفصال  وبعد  قوية،  مسلمة  دول��ة  ضمن 
من  اآلالف  س��ج��ن  مت  1971م  ع���ام  وف���ي 
لكن  اإلسالميني  من  لالنفصال  املعارضني 
سراحهم  وأط��ل��ق  برأتهم  آن���ذاك  احلكومة 
بناء على اتفاقية ثالثية متت بني بنغالديش 

بعد انفصال باكستان 
بشطريها عن الهند عام 

1947م شجعت الهند 
العلمانية انفصال بنغالديش 

عن باكستان الغربية
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جميع  ع��ن  العفو  وأع��ل��ن  والهند  وباكستان 
ما حدث  يبقى  أن  ينبغي  وك��ان  املعارضني. 
تاريخاً ال ميس حياة الناس وحرياتهم لكن 
احلاكم  العلماني  ع��وام��ي(  )راب��ط��ة  ح��زب 
ل��الن��ف��ص��ال وج����د اآلن أن  امل���ؤي���د  ح��ال��ي��اً 
قوة  ذات  أصبحت  اإلس��الم��ي��ة«  »اجل��م��اع��ة 
فأعادوا  ال��ب��الد  ف��ي  واجتماعية  سياسية 
إثارة القضية منذ أن عادوا إلى احلكم عام 
اجلماعة  ق��ادة  مبحاكمة  وطالبوا  2008م، 
وتأييدهم  ح���رب  ج��رائ��م  ارت��ك��اب��ه��م  بحجة 

للقوات الباكستانية عام 1971.
أصابع املنصرين حاضرة

جانب آخر من املشهد السياسي في بنغالديش 
ال ميكن جتاهله في األزمة املتصاعدة، وهو 
دور املنظمات التنصيرية الناشطة في قلب 
أكبر  ثالث  تعد  بنغالديش  أن  فرغم  آسيا، 
ويبلغ  العالم  مستوى  على  للمسلمني  جتمع 
عدد سكانها 140 مليون نسمة، 89% منهم 
من املسلمني، لم يتجاوز عدد النصارى فيها 
50 ألف نسمة في العام 1947، وفي العام 
العشرية  نهاية  ومع  ألف   200 بلغوا   1971
مليون،   2 نحو  بلغوا   21 القرن  من  األول��ى 
في خطوات ثابتة نحو هدف معلن من قبل 
السنني  عشرات  منذ  التنصيرية  املنظمات 
بتنصير 20 مليوناً حتى العام 2020، بجهود 

تصاعدية يبذلها جيش املنصرين الذي يزيد 
منظمة  رأسها  وعلى  منظمة  ألف   30 على 
و«جمعية  و)ك��اري��ت��اس(،  العاملية(،  )ال��رؤي��ة 
الشبان املسيحية« التي تركزت جهودها في 
بناء الكنائس في كل مكان، حتى في املناطق 
التي ال يوجد بها أي فرد نصراني، فارتفع 
عدد الكنائس في بنغالديش من 13 كنيسة 
عام 1960 إلى أكثر من 500 كنيسة حالًيا. 
وتشمل األنشطة التنصيرية جميع الطوائف؛ 
املسلمني والبوذيني والهندوس، فالكل سواء 
االقتصادية  واملشكالت  الفقر  سيف  حتت 
إلى  للتحّول  الرئيسة  األس��ب��اب  تعد  ال��ت��ي 
البعثات  وتلجأ  بنغالديش.  في  النصرانية 
لتسهيل  ج��دي��دة  أس��ال��ي��ب  إل��ى  التنصيرية 
مهمتها، من بينها جلوء املنصرين الستخدام 
أنشطتهم،  ف��ي  وع��رب��ي��ة  إس��الم��ي��ة  أل��ف��اظ 
فيطلقون على الكتاب املقدس اسم )اإلجنيل 
الكرمي(،  )ال���ق���رآن  غ���رار  ع��ل��ى  ال��ش��ري��ف( 
وي��س��م��ون ال���ص���الة ب���� )امل���ن���اج���اة(، بجانب 
سلسلة املستشفيات ودور الرعاية التي تعمل 
الذي  البنغالديشي،  باملجتمع  كاألخطبوط 
وصلته النصرانية مع قدوم البرتغاليني في 
بنوا  حيث  امل��ي��الدي؛  عشر  السادس  القرن 
مستشفى ومدرسة في مدينة هوجلي، وهو 
املكان الذي استطاع البرتغاليون أن يحصلوا 
ب��دؤوا بعد ذلك  ثم  باإلقامة فيه،  إذن  على 
ينتشرون حتى وصلوا إلى العاصمة ومدينة 
التمدد  على  يشجع  ما  ولعل  )شيتاجوجن(. 
ال��ت��ن��ص��ي��ري ف���ي ال���ب���الد احل��ك��وم��ات التي 
وفق  للمنصرين  التسهيالت  جميع  مت��ن��ح 
سابق  وق���ت  –في  ل��ي��ن��ت��و(  )األب  اع���ت���راف 
دون  شهر  مي��ر  »ال  بأنه  اإلع���الم-  لوسائل 
أن تأتي مجموعة من الناس ليعلنوا اعتناق 

النصرانية في كنيسة كاكريل. وليس هناك 
أية مشكالت تعوق الدعوة إلى النصرانية«، 
مضيًفا أن »احلكومة لم تتوان عن تقدمي أي 
دعم لنا.. نحن أقلية، لكننا منتلك نفوًذا في 
مجتمعنا«... »لقد أنشأ النصرانيون العديد 
من املدارس والكليات، ككلية نوتردام، التي 
كلية  إل��ى  إض��اف��ة  العاصمة،  قلب  ف��ي  تقع 
سانت زفير«، ومنظمة قوة اإلنقاذ، والبعثة 
اللوثرية التنصيرية، وكنيسة اليوم السابع«.

ووفقاً للشيخ )محمد سلطان ذوق الندوي(، 
اإلسالمية  امل����ع����ارف  دار  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر 
ببنغالديش »في حوار معي سابقا« فإن 30 
ألف منظمة غير حكومية متتلك من مساحة 
البالد 54 ألف ميل مربع، تنفق تلك املنظمات 
دوالر(  مليون   200( )تاكا(  مليارات  ثمانية 
من مجموع املساعدات اخلارجية التي تبلغ 
10 مليارات »تاكا« سنوًيا »250 مليون دوالر« 
املنظمات  تلك  وتنظم  دوالًرا«،   = تاكا   40«
ح��م��الت إس����اءة ل��ل��ق��رآن وال���رس���ول -]- 
املرشحني  بعض  تدعم  كما  علنية،  بصورة 
في االنتخابات الذين وصل كثير منهم إلى 
البرملان ومقاعد احلكومة، وميثلون غطاًء أو 
رين. واألدهى من  املنصِّ خط دفاع ألنشطة 
رين ذلك ركز أنشطته  ذلك أن جيش املنصِّ
لفصلها  للتمهيد  احل���دودي���ة  امل��ن��اط��ق  ف��ي 
ع��ن ب��ن��غ��الدي��ش، ب��ل ق���دم أس��ل��ح��ة للحركة 
قبلت  التي  )جاروهيل(  بقبيلة  االنفصالية 
ال��ن��ص��ران��ي��ة وش��ن��ت ح���رب ع��ص��اب��ات ضد 
احل��ك��وم��ة ف��ي م��ن��اط��ق ش��ي��ت��اج��اجن اجلبلية 

للحصول على االستقالل..!!...
ولعل تلك األنشطة التنصيرية لم يكن لتتحقق 
لوال الدعم احلكومي سواء املباشر أم غير 
اإلسالم  وإبعاد  العلمانية  أن  كما  املباشر، 
عن منظومة احلياة البنغالية يصب مباشرة 
في مصلحة جيوش املنصرين ومخططاتهم 
لتنصير 20 مليون مسلم حتى 2020، والذي 
لن يتأتى إال باعإدة هيكلة الدستور وعلمنته 

ومن ثم القوانني الحقا وبصورة إلزامية...

30 ألف منظمة غير حكومية 
متتلك من مساحة البالد 54 

ألف ميل مربع، تنفق تلك 
املنظمات ثمانية مليارات 
»تاكا« »200 مليون دوالر« 
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 » ن قا لفر ا «
ف���������ي س�����ي�����اق 

تقف  التالي  التحقيق 
االجتماعية  امل��ؤس��س��ات  دور  على 

ال�����زواج على  تيسير س��ب��ل  ف��ي  اخل��ي��ري��ة 
معاناتهم  ظ��ل  ف��ي  الفلسطيني  ال��ش��ب��اب 
االق��ت��ص��ادي��ة امل���ري���رة، وت��ب��ن ك��ي��ف حث 
املقبلن  م��س��اع��دة  م��ب��دأ  ع��ل��ى  اإلس�����ام 
تلك  دور  تقييم  على  وتعرج  ال���زواج،  على 
من  للمزيد  ال��دع��وات  وتطلق  املؤسسات 
العمل اجلاد لتيسير سبل الزواج للشباب 
أمًا في حماية املجتمع من تفشي اآلفات 

االجتماعية في جسده، تابعوا..
غالء متواصل

عانى الشاب الفلسطيني نضال أحمد - 
34 عامًا  - كثيراً في حتقيق حلمه بالزواج 
بسبب ارتفاع املهور وغاء أثاث املعيشة، هو 
اآلن ينتظر موسم الصيف ليتم زفافه على 

عروسه بعد عامن من االنتظار.
على  يسيطر  أصبح  »الغاء  نضال:  يقول 
مرتفعة  أسعارها  النوم  أطقم  ش��يء:  كل 
ج����داً، وك��ذل��ك امل���واص���ات، ن��اه��ي��ك عن 
أس��ع��ار ال��ذه��ب وك��ذل��ك أس��ع��ار إيجارات 
ال��ب��ي��وت وص����االت األف�����راح، وع��ل��ى مدار 
ك��ل شيكل ألف��ي خلطيبتي  ع��ام��ن أدخ���ر 
مبتطلبات العرس«، ولم ينف الشاب صبر 

عمدت مؤسسات أخرى كمؤسسة )أكورد(
الزوجية  بيت  ببناء  الشباب  مساعدة  إلى 
عملية  أي��ض��اً  وسهلت  التكاليف  بنصف 
السداد على الشباب املقبلن على الزواج، 
بينما حرصت جمعية التيسير للزواج على 
لديها  يتقدم  ش��اب  لكل  ن��وم  تقدمي غرفة 
على  ثمنه  تقسيط  وي��ت��م  ل��ل��زواج  بطلب 
عامن باإلضافة إلى جملة من املساعدات 
العينية واملادية وفقاً حلالة الدعم املتوافرة 
للمشاريع التي تنفذها تباعاً من أجل تيسير 
سبل الزواج على الشباب الفلسطيني الذي 
يعاني ويات احلصار وما أثمره من فقر 
وبطالة أعجزاه عن توفير متطلبات الزواج 

األساسية.

وك����ان ق��ط��اع غ���زة ق���د ش��ه��د ف���ي اآلون���ة 
ب��روز ع��دد م��ن اجلمعيات تقدم  األخ��ي��رة 
لتوفير  الفلسطيني  للشباب  تسهيات 
بفعل  يعجز  التي  ال���زواج  متطلبات  بعض 
فمؤسسة  توفيرها،  ع��ن  أس��ع��اره��ا  غ��اء 
إلى  ع��م��دت  االجتماعي  للتعاون  الشهد 
تنفيذ برنامج الزواج التكافلي الذي يهدف 
إل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ات األس��اس��ي��ة األولية 
كتوفير  فلسطيني  بيت  إلن��ش��اء  ال��ازم��ة 
غرفة النوم والصالة والغذاء وبدلة العروس 
والكوافير باإلضافة إلى مبلغ نقدي يصل 
إلى 2500 دوالر، ويذكر أن تلك املتطلبات 
يلتزم الشاب املقبل على الزواج بتسديدها 
قد  مريحة  وبأقساط  طويلة  فترات  على 
ت��ص��ل م��دت��ه��ا إل���ى ع��ش��ر س���ن���وات، فيما 

التيسير في الزواج.. 
مهمة جمعيات 
خيرية في غزة !

أغض  فإنه  فليتزوج  الباءة  منكم  استطاع  من  الشباب  معشر  »ي��ا 
له  فإنه  بالصوم  فعليه  يستطع  لم  وم��ن  للفرج،  وأحصن  للبصر 
وجاء« هكذا؛ قال رسول الله] مؤكدًا على أن الزواج آية من آيات 

الله في خلقه.
السلبي  الذي عكست عليه حالة احلصار باألثر  وفي قطاع غزة 
باتت متطلبات زواج باهظة الثمن من مهور وأثاث بيت غير موجود، 
حتى أصبح الشاب الفلسطيني يعيش حالة من القلق وعلى إثرها 
املادية  باملساعدة  العون  يد  له  متد  مؤسسة  أي  عن  باحثًا  خرج 

ليؤمن بعضًا من متطلبات الزواج األساسية.

فلسطني: ميرفت عوف

بسبب تفاقم انعكاسات احلصار الصهيوني
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عليه  خطيبته  أه���ل 
وم��وق��ف��ه��م ال��ت��ع��اون��ي من 
املتطلبات  ت��ل��ك  ت��أم��ن  ف���ي  م��س��اع��دت��ه 
وكل  ب��ه��ا  مي��ر  ال��ت��ي  للحالة  واستيعابهم 
في  معه  أسهم  حماه  أن  مؤكداً  الشباب، 
املهر  أمر  قليًا في  وتنازل  الصالة  إيجار 
وأقنع ابنته بالعيش في بيت عبارة عن غرفة 
ومطبخ ودورة مياه أعلى منزل أهله؛ ألن 
إغاق املعابر وعدم سماح دولة االحتال 
بإدخال مواد البناء حال دون أن يستكمل 
البيت الذي وعدها به، ويشير الشاب إلى 
أب���واب امل��ؤس��س��ات االجتماعية  أن��ه ط��رق 
سبل  لتيسير  مشاريع  تنفذ  التي  اخليرية 
لم  لكنه  الفلسطيني  الشباب  ال��زواج على 
ميلك االنتظار طويًا ريثما يأتي التمويل 
لتنفيذ مشاريعها، مؤكداً  املؤسسات  لتلك 
أن تلك اخلطوة من املؤسسات جيدة ولكن 
حتتاج إلى املزيد من اجلهد في رصد جهات 
متويلية حتقق إجناز املشاريع سريعاً دومنا 
االنتظار طويًا، ودعا الشاب إلى ضرورة 
ال��دور وتنسق مع  أن تتخذ احلكومة هذا 
تلك املؤسسات للتخفيف عن كاهل الشباب 
املقبل على الزواج ومساعدتهم على العفة 

بتكوين أسر صاحلة.

غالء املهور طبيعي
فيما ترى »هديل« طالبة جامعية أن 
الزواج وخاصة  ارتفاع متطلبات  مسألة 
وج��ه��ة نظرها،  م��ن  أم��ر طبيعي  امل��ه��ر 
واألسباب ال تعدو األوضاع االقتصادية 
الصعبة التي يعيشها القطاع والتي ألقت 
وأسعار  احل��ي��اة  طبيعة  على  بظالها 
السلع املتوافرة- إن توافرت أصًا بسبب 
ل�»الفرقان«:  وتقول  واإلغ��اق-  احلصار 
»إن العروس لن تستطيع باملهر البسيط أن 
تؤمن احتياجاتها والتي يصر أهل العريس 
على مطالبتها بها كالذهب مثًا أو أنواع 
املابس املختلفة وجتهيزات املنزل إن كان 
بها وبزوجها«، الفتة إلى  مستقًا وخاصاً 
أن األعباء كثيرة على الطرفن وأن احللول 
التي تقدمها مؤسسات التعاون االجتماعي 
استطاعت أن حتد قليًا من املشكلة ولكن 
االقتصادي  احلصار  م��ادام  قولها  حسب 
قائماً فسيظل أمر الزواج ليس هيناً على 
إلى  داع��ي��ة  ال����زواج،  على  املقبل  الشباب 
تكاثف اجلهود من أجل إيجاد حلول لتلك 
ارتفاع  على  تأثير  لها  ك��ان  التي  املشكلة 
فقط  الفتيات  ل��دى  ليس  العنوسة  نسبة 
البقاء  الذين يفضلون  الشباب  لدى  وإمنا 
دون زواج؛ ألنهم ال ميلكون توفير متطلباته 

األساسية من مهر وبيت للزوجية.
دور املؤسسات

أقدمت  ال���ص���ع���وب���ات  ه�����ذه  ك����ل  ب��س��ب��ب 
اجلمعيات اخليرية على مساعدة الشباب 

اليسير؛  بالشيء  ولو  ال��زواج  املقبلن على 
فاملؤسسات االجتماعية اخليرية في قطاع 
غزة وإمياناً منها بأن الزواج آية من آيات 
الزيجات  زي��ادة  إلى  الله في خلقه، سعت 
ظروفاً  يعانون  ال��ذي��ن  الفلسطينين  ب��ن 
املساعدة  بتقدمي  وذلك  اقتصادية صعبة، 
لهم  زوج��ات  بإيجاد  الفلسطيني  للشباب 
أجملها  التي  النكاح  أس��س  فيهن  تتوافر 
رسول الله] في قوله: »تُنْكُح امْلَْرأَةُ ألْربٍَع: 
َمالها َولدينها: َفاْظَفْر  َ َسبها وجلجِ َ ملالها وحلجِ

ينجِ تَربَْت يََداَك«. ّ بذاتجِ الدجِ
االجتماعية  ال��ل��ج��ن��ة  م���س���ؤول  ي��ق��ول 
ب����ج����م����ع����ي����ة ال�����ت�����ي�����س�����ي�����ر ل��������ل��������زواج 
والتنمية،«فريج أبو حميد« ل�»الفرقان« 
إن ثمَة أهداف مهمة تسعى اجلمعية إلى 
لتيسير  ال��دؤوب  السعي  أهمها  حتقيقها، 
الذي  الفلسطيني  للشباب  ال��زواج  أسباب 
ي��ع��ان��ي أوض���اع���اً اق��ت��ص��ادي��ة ص��ع��ب��ة، وال 
يتمكن من توفير متطلبات الزواج الكثيرة 
وال��ب��اه��ظ��ة الثمن ف��ي ظ��ل ان��ع��دام فرص 
العمل وما أثمره احلصار من فقٍر وبطالة، 
للحد من ظاهرة  العمل اجلاد  فضًا عن 
العنوسة واملساعدة على تيسير الزواج مبا 
يضمن احملافظة على النسيج االجتماعي 
خال  م��ن  الرذيلة  ومحاربة  الفلسطيني 
تشجيع الزواج وتسهيله، وتهدف اجلمعية 
إل���ى اإلسهام  ب��ح��س��ب ح��م��ي��د-   – أي��ض��اً 
ف��ي رف���ع ج���زء م��ن امل��ع��ان��اة ع��ن الشعب 
تقدمي  على  العمل  خال  من  الفلسطيني 
عن  ناهيك  والطارئة  العاجلة  املساعدات 
على  والعمل  املشكات  ح��ل  ف��ي  التدخل 
اإلصاح األسري من خال برامج تثقيفية 
وتوعوية لنشر الفضيلة، وبَنّ أن جمعيته 
حترص على إقامة املشاريع التنموية ذات 
العاقة ببناء األسرة الفلسطينية ودعمها 
التي  وامل��ع��ي��ق��ات  ال��ت��م��وي��ل  أن ظ���روف  إال 
يواجهها حتد من ذلك، داعياً إلى ضرورة 
واملجتمعية  الرسمية  اجلهود  تتكاتف  أن 

فريج �أبو حميد:
�أهد�فنا �ل�سعي �لدوؤوب 
لتي�سري �أ�سباب �لزو�ج 

لل�سباب الفل�سطيني 
والعمل اجلاد للحد من 

ظاهرة �لعنو�سة
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املضبطة  وإمتام  املهر  في  والفصل  الفتاة 
إلى  وغيرها من إج��راءات الكتاب وصوالً 
تقدمي اخلدمات العينية كاألثاث املنزلي أو 
املادية من أجل إمتام الزفاف مبا يضمن 

تكوين أسرة إسامية صاحلة.
اإلسالم يحث

في  األك��ي��دة  املستحبات  من  ال���زواج  ويعد 
من  الكثير  وج��اءت  اإلسامية،  الشريعة 
الرسول]  وأحاديث  القرآنية  النصوص 
الله ج��ل وع��ا في  ق��ال  ذل��ك فقد  مبينة 
س���ورة ال��ن��ور: }وأن��ك��ح��وا األي��ام��ى منكم 
وال��ص��احل��ن م���ن ع��ب��ادك��م وإم���ائ���ك���م، إن 
والله  فضله  من  الله  يغنهم  فقراء  يكونوا 
واسع عليم{، وقال]:»النكاح سنتي فمن 

رغب عن سنتي فليس مني«.
د. رمضان  ي��ش��ي��ر  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
بجامعة  اإلف��ت��اء  جلنة  رئيس  ال��زي��ان 
املسلمن  اإلس��ام حث  أن  إلى  األقصى، 
ال��زواج بوصفه سنة كونية البد منها  على 
ليحيا اإلنسان في مجتمع سوي، وأضاف 
أن اإلسام يحث جميع القادرين على الزواج 
املطلوب  ال��ش��رع��ي  بالسعي  ي��ق��وم��وا  ب���أن 
للزواج، الفتاً إلى أنه إذا تعثر عليهم ذلك 
من حيث احلصول على نفقات الزواج فيُسن 
للمجتمع أن يتعاون معهم الستكمال شريعة 
ال��ل��ه، وذل���ك ان��ط��اق��اً م��ن ق��ول النبي]: 

أن اختتام املشروع كان بإقامة حفل ضخم 
وحكومية  رسمية  مؤسسات  فيه  شاركت 
حميد  وش��دد  مدني،  مجتمع  ومؤسسات 
خاصة  اهتماماً  تولي  اجلمعية  أن  على 
بتزويج ذوي االحتياجات اخلاصة ليس من 
باب الشفقة وإمنا إمياناً منها بحقوقهم في 
نفذت  أن اجلمعية  أسرة، موضحاً  تكوين 
مشروعن لهم أحدهم )قناديل فلسطن(
االنتفاضة(  و)أق��م��ار  باملكفوفن  اخل��اص 
األقصى،  ان��ت��ف��اض��ة  ب��ج��رح��ى  اخل�����اص 
حالياً  ت��ق��وم  اجلمعية  أن  حميد  وك��ش��ف 
أحدها  أخ��رى  مشاريع  ثاثة  تنفيذ  على 
لتزويج األس��رى احمل��رري��ن واآلخ��ر تزويج 
أب��ن��اء ال��ش��ه��داء وال��ث��ال��ث ت��زوي��ج الشباب 
الثاثن،  عمره  جت��اوز  ممن  الفلسطيني 
الفتاً إلى أن تنفيذ املشاريع مرهون بتوافر 
الدعم الازم إال أنه يأمل أن تنجز جميعها 

في فصل الصيف بعد أشهر قليلة.
فكرة  عرض  على  التيسير  جمعية  وتعمل 
بطلبات  املتقدمات  الفتيات  على  ال���زواج 
للزواج ومن ثَمّ تعمل على إقناعهن بالفكرة 
وتنهي حالة التردد لديهن وفي وقت الحق 
والفتيات  الشباب  بن  لقاءات  ترتيب  يتم 
داخل أروقتها وبحضور الوالدين، فإذا ما 
إمتام  باجتاه  تسير  واإليجاب،  القبول  مت 
لطلب  رس��م��ي��اً  بالتقدم  الفعلية  اخل��ط��ى 

من أجل حتقيقها.
مشاريع مختارة

على امتداد سنوات عملها عمدت جمعية 
التيسير للزواج على تنفيذ عدد من مشاريع 
الزواج مبا يحقق سعيها في تيسير احلياة 
االجتماعية داخل القطاع، يوضح تفاصيلها 
حميد فبعضها متثل في صندوق التيسير 
لتمويل الزواج والقرض احلسن، مؤكداَ أن 
الشباب  يعانيها  التي  االقتصادية  احلالة 
احلصار  إط��ب��اق  واس��ت��م��رار  الفلسطيني 
وارتفاع تكاليف الزواج مبا ال يطيقه أحد 
الصندوق  إنشاء  إل��ى  دعتهم  القطاع  في 
بشكل عاجل، الفتاً إلى أنه يتم من خال 
الصندوق متويل الشباب باحتياجات الزواج 
اإلسامية  املرابحة  نظام  وفق  األساسية 
إلى  وأش��ار  وبنسبة مرابحة زهيدة،  فقط 
أن التمويل يقدم من خال البنك الوطني 
خاصة  ومعايير  ش��روط  اإلسامي ضمن 
ملن له دخ��ل، وب��َنّ أنه في ح��االت خاصة 
يتم تقدمي القرض احلسن مع وجود كفاء 
حميد  أوض��ح  فيما  امل��ق��دم،  املبلغ  لسداد 
نفذته  الذي  واألضخم  األكبر  املشروع  أن 
اجلمعية هو مشروع تزويج جرحى احلرب 
النقدية  االستفادة  أن  م��ؤك��داً  غ��زة،  على 
لهؤالء العرسان كانت أكبر فضًا عن عدد 
اجلرحى الذين شملهم املشروع، الفتاً إلى 

امل�سروع الأكرب 
والأ�سخم الذي نفذته 
اجلمعية هو م�سروع 

تزويج جرحى احلرب 
على غزة،بتمويل من 
خالل البنك الوطني 

الإ�سالمي �سمن 
�سروط القر�ض احل�سن 

ومعايريه
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العبد في  العبد ما كان  الله في عون  »إن 
إلى أن  املجتمع املسلم  عون أخيه«، داعياً 
الزواج  يستطيعون  ال  مل��ن  ببصيرة  ينظر 
بسبب تعذر النفقات املالية لديهم ومن ثَمّ 
القادرين  قبل  من  مساعدتهم  على  العمل 
أو  الصدقات،  أو  الزكاة  أم��وال  من  س��واء 
من خال جمعيات خيرية أو حتى وزارات 
لتذليل  وذل��ك  املسلمة  األس��رة  ببناء  تُعنى 
وحاجزاً  عبئاً  باتت  التي  املادية  العقبات 
ومانعاً من احلصول على الزواج الصحيح 
الذي يؤدي إلى تكوين األسرة املسلمة التي 
هي أحد أهم مقاصد الشريعة اإلسامية 
ثَمّ  وم��ن  وال��دي��ن  األخ���اق  على  باحلفاظ 
الصالح،  النشء  بإيجاد  املجتمع  متاسك 
وحَثّ د. الزيان كل فرد مسلم في املجتمع 
القدرة  لديه  ممن  خارجه  أو  الفلسطيني 
على املساعدة املالية املباشرة للوقوف مع 
الشباب الفلسطيني الذي يُحاصر ويُضيق 
عليه وال تُفتح له ُسبل العيش كباقي شباب 
العالم في السعي في مناكب األرض قائًا: 
»نحُث جميع القادرين سواء كانوا أفراداً أم 
مؤسسات أم حكومات للوقوف مع الراغبن 
في ال��زواج لتوفير احتياجات ال��زواج التي 
متنعهم عن توفيرها الظروف االقتصادية 
البطالة  ح��ال��ة  الس��ت��ش��راء  ن��ظ��راً  الصعبة 
وان���ع���دام ف���رص ال��ع��م��ل ب��س��ب��ب احلصار 
كما  االحتال«،  يفرضه  الذي  االقتصادي 
ح��َثّ د.ال��زي��ان األه��ال��ي على ع��دم املغاالة 
ال��زواج مبا يحقق  في املهور وتيسير أمور 
ب��أن من  الشباب  وبشر  األن��ف��س،  إع��ف��اف 
النفس  وص���ون  العفة  ع��ن  بالبحث  ي��ق��وم 
لن  وتعالى  سبحانه  فالله  للحال  متوجهاً 
يتركه، مؤكداً أن كثيراً من الشباب لم ميلك 
شيئاً من احتياجات الزواج باستثناء دخل 
شهري ثابت ال يتجاوز 300 دوالر وفتح الله 
الرزاق،  وتعالى  سبحانه  فهو  بركاته  لهم 
إليجاد  السعي  ض���رورة  على  ش��دد  ولكنه 
تكاليف ال��زواج باحلال دون اخل��روج عن 

منطق االعتدال والتوسط.
خدمات متباينة

وي���رى ال��داع��ي��ة اإلس��الم��ي وائ���ل الزرد 
اجلمعيات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  أن 
التيسير في  م��ب��دأ  م��ن  اخل��ي��ري��ة واأله��ل��ي��ة 
وأكد  ألخ����رى،  جمعية  م��ن  تتباين  ال����زواج 
ل�»الفرقان« أن بعض اجلمعيات  في حديثه 
واإلغاثة  العون  يد  تاريخ طويل في مد  لها 
ومنها  األصعدة  مختلف  على  للفلسطينين 
امل���س���اع���دة ف���ي ت��ي��س��ي��ر س��ب��ل ال������زواج ملن 
في  األواص��ر،  وتقطعت  السبل  بهم  ضاقت 
إشارة منه إلى اجلمعية اإلسامية وجمعية 
فكانت  اإلسامي  املجتمع  وجمعية  الفاح 
الرائدات في العمل اخليري، وشدد على أن 
اجلمعيات التي استُحدثت مؤخراً أبلت باًء 
حسناً إال أنه يُقر بأنه ينقصها بعض اخلبرة 
اخليرين  واملتبرعن  الداعمن  الستجاب 
برامجهم  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن  مي��ك��ن��ون��ه��م  ال���ذي���ن 
أن  »ال ميكن  ق��ائ��ًا:  وأض��اف  ومشاريعهم، 
نعمم ذلك على كل اجلمعيات ولكن باإلجمال 

التي  اجلمعيات  بعض  إال  جيدة  بحالة  هي 
نشأت ضعيفة وما زالت ضعيفة«.

وأوضح الداعية اإلسامي الزرد أن بعض 
التيسير  كجمعية  احل��دي��ث��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
وغيرها  أك��ورد  مؤسسة  من  نافسها  ومن 
بآخر  أو  بشكل  ت��س��اه��م  أن  اس��ت��ط��اع��ت 
بتيسير الزواج على كل راغبيه من خال 
إقامة حفات الزواج اجلماعي، الفتاً إلى 
أن اجلمعيات اخليرية بدأت تتنافس في 
إقامة مثل هذه احلفات ،مشيراً إلى أن 
واعد  أقامتها جمعية  تلك احلفات  آخر 
لألسرى والتي ُزف من خالها 50 عريساً. 
تخفف  راقية  خطوات  أنها  على  مشدداً 
ع��ن ك��اه��ل ال��ش��ب��اب امل��ق��ب��ل ع��ل��ى ال���زواج 
في غزة  بات عسيراً  ال��زواج  أن  والسيما 
الثمن  والباهظة  الكثيرة  متطلباته  بفعل 
أن  املعابر، مؤكداً  وإغ��اق  بفعل احلصار 
العنوسة في غزة لم تقتصر على الفتيات 
فقط وإمنا أصابت الشباب أيضاً والسبب 
ب���رأي���ه اق��ت��ص��ادي ب��ح��ت، وي���دع���و »وائ���ل 
الزرد« إلى ضرورة أن يشترك اجلميع في 
تيسير الزواج دون إلقاء العبء على كاهل 
طرف دون اآلخر، موضحاً أن اجلمعيات 
الزواج  تيسير  قادرة على  تعد  لم  وحدها 
تقوم  أن  باحلكومة  مهيباً  راغ��ب��ي��ه،  لكل 
واملساكن،  األم��اك��ن  إي��ج��اد  ف��ي  ب��دوره��ا 
واألهالي عليهم أن يخففوا سقف طلباتهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيًا سواء فيما 
االحتياجات  من  غيرها  أو  باملهور  يتعلق 
األس��اس��ي��ة ل��ل��زواج، وب���َنّ أي��ض��اً أن على 
م���ن حجم  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ف���ي  دوراً  ال��ت��ج��ار 
الفائدة التي تعود إليهم من ثمن البضائع 
أو  للزواج كاألثاث  الشباب  التي يحتاجها 
جميعاً  نشترك  لم  »إن  قائًا:  العقارات، 
آثار  جميعاً  فسنجني  ال���زواج  تيسير  في 
عدم الزواج السلبية في بادنا من انتشار 

الرذيلة وفساد األخاق«.

حفالت الزواج اجلماعي 
خطوات راقية تخفف 

عن كاهل ال�سباب 
املقبل على الزواج 

خا�سة اأن الزواج بات 
ع�سريًا يف غزة

ن�سعى لتذليل العقبات 
املادية التي باتت 

عبئًا وحاجزًا ومانعًا من 
احل�سول على الزواج 

ال�سحيح الذي يوؤدي اإىل 
تكوين الأ�سرة امل�سلمة
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اأحوال �صحية

أثر القات 
على األمعاء 

الدقيقة والغليظة
األميبا واجليارديا والديدان:

يكون متعاطو القات أكثر عرضة لهذه األمراض 
امللوث  القات  عبر  بها  أمعاؤهم  تصاب  حيث 
بالبكتيريا والطفيليات وغير ذلك نتيجة تداوله 

بأيدي املزارعني والبائعني وغيرها.
اإلمساك

يصاب متعاطو القات مبرض اإلمساك وذلك 
ل��وج��ود م���ادة ال��ت��أن��ني، ول��وج��ود أي��ض��اً مواد 
حركة  م��ن  تقلل  التي  كالكاثينون  سمبتاوية 
األمعاء الذاتية ونتيجة اجللوس لفترة طويلة.

البواسير
يصاب متعاطو القات مبرض البواسير نتيجة 
طويلة  لساعات  واجللوس  املزمن  لإلمساك 

في مقايل القات.
فقدان الشهية

ح��ي��ث ي��ش��ع��ر م��ت��ع��اط��و ال���ق���ات ب��ال��ش��ب��ع فال 
إلى  ذل��ك  وي��رج��ع  ت��ن��اول الطعام  إل��ى  مييلون 
التي  كالكاثينون  باإلمفيتامني  الشبيهة  املواد 
يحتويها القات والتي لها أثر على مركز الشبع 

مما يقلل الشهية للطعام.
سوء التغذية

دائماً ما يصاب متعاطو القات بسوء التغذية 
إلى هبوط  يؤدي  الشهية مما  لفقدان  نتيجة 

أخرى غير القات كاملبيدات التي تستخدم 
في رشه.

تقوم عصارة القات التي تبتلع بتقليل حموضة 
املعدة؛ مما يؤدي إلى أن يصاب متعاطو القات 

بسوء الهضم.
بالتأثير  أيضاً  القات  خالصة  تقوم  كما 
إلى  ي��ؤدي  االث��ن��ي عشر مم��ا  على غشاء 
االثني  وال��ق��رح��ة  ب��االل��ت��ه��اب��ات  إص��اب��ت��ه 
نسبة  على  دراس��ة  أجريت  وق��د  عشرية، 
متعاطي  عند  االثني عشر  قرحة  ح��دوث 
ال��ق��ات ف��وج��د أن ح��دوث��ه��ا ي��زي��د خمس 
مرات بني ماضغي القات عن غيرهم  من 

الذين ال يتعاطونه.

نسأل الله تعالى أن يحقق هذا البحث املوجز 
القات  عن  توعية  إيجاد  من  إليه  نهدف  ما 

وأثره على صحة اإلنسان، والله املوفق.
املريء

وبقرحة  بالتهابات  ال��ق��ات  متعاطو  ي��ص��اب 
املريء نتيجة ما تقوم به خالصة القات من 

تخريش للغشاء املخاطي للمريء.
املعدة واالثني عشر

وقرحة  بالتهابات  ال��ق��ات  متعاطو  يصاب 
القات  خالصة  تخريش  نتيجة  املعدة  في 
»التأنني« املوجودة فيه  بتأثير مادة  وكذلك 
على غشاء املعدة، وقد يعزى ذلك ألسباب 

القــات 
وآثاره على صحة 

اإلنسان

للقات أضرار كثيرة على الصحة اجلسدية والنفسية بينتها األبحاث 
الطبية والعلمية، والكثير من الذين يتعاطون القات يقعون ضحية 
لتلك اآلثار، وإذا تتبعنا جذور املشكلة لوجدنا أنها تعود إلى التأثير 
عن  فضاًل  القات،  يحتويها  التي  الكيميائية  للمواد  والضار  السلبي 
التي تتغلغل في أعماق ج��ذوره، وجتعل من  بها،  التي يرش  السموم 
املستحيل التخلص منها، وفيما يلي بيان ذلك ابتداء من الفم وانتهاء 
باألمعاء الدقيقة والغليظة مرورًا بفتحة الشرج، باإلضافة إلى أثره 
على الكبد والكليتن وكذلك آثاره على صحة األم احلامل واجلنن، 
االحتماالت  وك��ذل��ك  متعاطيه  على  النفسية  الناحية  م��ن  وآث���اره 
غير املستبعدة عن مسؤولية القات غير املباشرة »بواسطة املبيدات 

السامة التي يرش بها في اإلصابة ببعض السرطانات«.

د.محمد مسعود ُسميح
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املناعة  ج��ه��از  فعالية 
يجعل  مم����ا  اجل����س����م  ف����ي 

الشخص عرضة لألمراض والعلل.
إن مشكلة سوء التغذية ظاهرة موجودة لدى 
الدخل  ذوي  والسيما  القات  متعاطي  غالبية 

احملدود »الطبقات الفقيرة«.
أثر القات على الكبد

هناك عالقة متوقعة بني مضغ القات واختالل 
مواد  على  القات  احتواء  لسبب  الكبد  عمل 
فضاًل  كالتأنني  الكبد  على  السمية  معروفة 

عن السموم التي يرش بها القات.
التهابات الكبد

يكونون  القات  متعاطي  أن  الدراسات  أثبتت 
النوع  السيما  الكبد  اللتهابات  عرضة  أكثر 
وجد  دراس��ة  جيبوتي  في  أجريت  وقد  »ب«، 
ب��ني مؤشرات  ع��الق��ة  ه��ن��اك  أن  م��ن خاللها 
فيروس الكبد واعتياد مضغ القات؛ حيث كان 
 ٪6.4 املاضغني  غير  ل��دى  الفيروس  مؤشر 

بينما كان عند ماضغي القات ٪13.2.
ويعتقد أن سمية القات تنقص املناعة وتؤدي 
وإزالة  تصفية  اجلسم  استطاعة  ع��دم  إل��ى 
الفيروس من نوع »ب« ما يؤدي إلى أن تكون 

اإلصابة بالفيروس مزمنة.
اجلهاز البولي.. حصر البول:

لهبوط  ع��رض��ة  أك��ث��ر  ال��ق��ات  متعاطو  ي��ك��ون 

أخرى  اضطرابات  وإل��ى  وقوته،  البول  تدفق 
التبول مثل الصعوبة في إخراجه  في عملية 
وزي��ادة ع��دد م��رات التبول ويعود ذل��ك إلى 
على  القامتينات  مل��واد  السمبثاوية  اآلث��ار 
في  تتحكم  ال��ت��ي  والعضلة  املثانة  ج���دار 

خروج البول.
دراس��ات في جامعة صنعاء  أجريت  وقد 
إلى  ي��ؤدي  ال��ق��ات  أن  فوجد  سنة  1995 
ه��ب��وط ت��دف��ق ال��ب��ول وق��وت��ه وص��ع��وب��ة في 

التبول وزيادة عدد مراته.
حصوات الكلى

الح���ظ ب��ع��ض األط��ب��اء أن ك��ث��ي��راً م��ن الذين 
القات  متعاطي  من  العيادات  على  ي��ت��رددون 
أن  إال  الكلى  إصابة بحصوات  تكون عندهم 

ذلك لم يخضع للبحث املخبري.
أثر السموم على الكلى

التي  بالسموم  تتأثر  الكلى  كما هو معلوم أن 
ومالها  املبيدات  فإن  ولذلك  اجلسم،  تدخل 
إيجاد ضرر على  إلى  ي��ؤدي  تأثير سمي  من 

الكلى ووظيفتها.
اجلهاز التنفسي

القات  مجالس  بها  تتميز  التي  التهوية  سوء 
له أثر رئيسي، فضاًل عن الدخان امللبد في 
أجواء املقايل، في إصابة مريض الربو بنوبات 
حادة تهدد حياته، وكذلك يتعرض الكثير من 
متعاطي القات لإلصابة بااللتهابات الرئوية.

مرض السل
بالسل  القات  متعاطي  إصابة  احتمال  هناك 
أك��ث��ر من  ب��ني  امل��داع��ة  ت���داول قصبة  نتيجة 
واحد، إضافة إلى سوء التهوية وكثافة الدخان 

في مجالس القات.

القلب واألوعية الدموية
للقات أثر على القلب يشعر به املتعاطي مما 
يؤدي إلى شعوره بالقلق، وإذا أردنا أن نتحدث 
على أثر القات على القلب واألوعية الدموية 
فإننا البد أن نتحدث عن بعض األمور املهمة 

التي يجب أن يعرفها اجلميع وهي:
القات وتسارع نبضات القلب

ألن  لذلك  عرضة  أكثر  القات  متعاطو  يكون 
على  تعمل  القات  في  املوجودة  الكاثني  م��ادة 
زي���ادة  نشاط العصب ال���وردي ال��ذي يرتبط 

بالقلب ويسيطر على وظيفته.
القات وارتفاع ضغط الدم

الرتفاع  ع��رض��ة  أك��ث��ر  ال��ق��ات  متعاطو  ي��ك��ون 
والكاثني  ال��ك��اث��ي��ن��ون  م���واد  ال���دم ألن  ض��غ��ط 
واإلف��دري��ن امل��وج��ودة ف��ي ال��ق��ات تعمل على 
تضييق األوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع 

ضغط الدم.
الغدد الصماء

وجد من خالل الدراسات أن القات يؤثر على 
الغدد الصماء في اجلسم، وتنشأ عن  بعض 

ذلك آثار سلبية على صحة اإلنسان.
أثر القات على هرمون التسترون

الكاثينون  أن  أبحاثهم  أث��ن��اء  العلماء  الح��ظ 
امل���وج���ود ف���ي ال���ق���ات ي��ع��م��ل ع��ل��ى انخفاض 
وهذا  الطبعي،  معدله  التسترون عن  هرمون 
مما يفسر شعور بعض متعاطي القات بنقص 

القدرة اجلنسية.
أثر القات على الغدة الدرقية

وجد أن مادة الكاثينون تؤدي إلى رفع مستوى 
وهذه  »الثيروكسني«  الدرقية  الغدة  هرمون 
على  تظهر  ال��ت��ي  األع����راض  تفسر  ال���زي���ادة 
وفقدان  احل���رارة  زي��ادة  مثل  القات  متعاطي 

شهية الطعام.
أثر القات على الغدة النخامية

أثبتت األبحاث أن القات يحرض الفص األمامي 
الهرمونات  بعض  إفراز  على  النخامية  للغدة 
للغدة  احمل��رض  الهرمون  أي   ACTH مثل 
فوق الكلوية لتفرز مواد كيماوية مشابهة في 
الدوائية  »الهيدروكورتيزون«  ملركبات  تركيبها 

هناك عالقة متوقعة بني 
م�ضغ القات واختالل عمل 
الكبد ب�ضبب احتواء القات 
على مواد معروفة ال�ضمية 
على الكبد كالتاأنني ف�ضاًل 

عن ال�ضموم
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اأحوال �صحية

قد يضاعف من األضرار الناجتة عن تسمم 
احلمل حينما متضغه النساء احلوامل األكثر 

عرضة لإلصابة بالتسمم احلملي.
اجلهاز العصبي

الشيء  هو  العصبي  اجلهاز  على  القات  أث��ر 
القات،  نحو  ال��ن��اس  ال��ذي يجذب  األس��اس��ي 
والفكر  ال��ذه��ن  ون��ش��اط  واألري��ح��ي��ة  فالنشوة 
والرغبة في احلديث واالسترسال فيه تعطي 
أسيراً  فيجعله  القات،  ملتعاطي  محبباً  أث��راً 
بهذا  تعلقه  ف��ي  يصل  أي��ض��اً  ب��ل جتعله  ل��ه، 
يشبه  ما  أو  الولع  حد  إل��ى  العجيب  العشب 
الناس  يتداول بني  ما  بالفعل  »وه��ذا  اجلنون 
في وصفهم ملن يبالغ في تعاطي القات بأنه 
مادة  أن  ال��دراس��ات على  دل��ت  وق��د  مولعي« 
على  امل��ؤث��رة  الرئيسية  امل���ادة  ه��ي  الكاثينون 

اجلهاز العصبي.
ال��ق��ات على  أث��ر  أن نتحدث ع��ن  أردن���ا  وإذا 
اجلهاز العصبي فإن ذلك ميكن أن يتحدد في 

مرحلتني.
أثناء مضع القات

ف���ي ه����ذه امل��رح��ل��ة ي��ش��ع��ر م��ت��ع��اط��ي القات 
بالتالي:

< تنشيط عقلي.
< تنشيط جسمي.

< اإلحساس بالراحة.
< زيادة احلديث.

< زيادة القدرة على التركيز.

ومن جانب آخر سجلت كثير من البحوث أن 
القات يؤدي إلى انخفاض مستوى التسترون 
اجلنسي  الهرمون  يعتبر  وه��و  البالزما،  في 
األساسي، وهذا يفسر الفتور اجلنسي الذي 

يشكو منه البعض من متناولي القات.
القات وتشوه احليوانات املنوية

كما سجلت البحوث أن القات يؤدي إلى نقص 
فضاًل  وحركتها  املنوية  احليوانات  ع��دد  في 
غير  املنوية  احليوانات  عدد  في  الزيادة  عن 

الطبيعية »مشوهة«.
أثر القات على احلامل واجلنن

فإنه  ال��ق��ات  احل��ام��ل  امل���رأة  تتعاطى  عندما 
الكيميائية  املواد  تأثير  يكون  أن  من احملتمل 
م��ث��ل ال��ك��اث��ي��ن��ون ع��ل��ى اجل��ن��ني م��ش��اب��ه��اً ملواد 
اإلمفيتامني الدوائية والتي يشار إليها بإصبع 
أكدت  كما  األج��ن��ة،  بتشويه  بالقيام  االت��ه��ام 
هذا بعض التقارير العلمية، ومن األمور التي 
التي  امل��ب��ي��دات  وجنينها  احل��ام��ل  األم  تضر 
الالتي  احل��وام��ل  والنساء  ال��ق��ات،  بها  ي��رش 
كانت  وإن  باملبيدات  امل��ل��وث  ال��ق��ات  ميضغن 
بنسبة بسيطة يكن عرضة ألن حتدث بعض 
العاهات اخللقية عند املواليد، فقد وجد أن 
إصابة األجنة بآفات خلقية كاحلنك والشارب 

املفلوق مرتبطة بشيوع استعمال املبيدات.
القات وتسمم احلمل

ن��ش��رت��ه مجلة  ال���ذي  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ق��ري��ر  يشير 
إل��ى أن لقات  م��ارس 1988م  »ال��الن��س��ت« 5 

التمثيل  عملية  م��ن  إف���رازات���ه���ا  ت��رف��ع  ال��ت��ي 
الغذائي في اجلسم وترفع ضغط الدم.

أشارت الدراسات العلمية أيضاً إلى أن القات 
يقوم بخفض هرمون البروالكتني الذي يوجد 
وبذلك    النخامية  للغدة  اخللفي  الفص  ف��ي 
يقل إدرار اللنب عند األم ويؤدي إلى عزوفها 

عن رضاعة طفلها.
اجلهاز التناسلي

أهمية  حتمل  عدة  استبيانية  بحوث  أجريت 
به  ق��ام  م��ا  البحوث  تلك  وم��ن  كبيرة  علمية 
األسودي«  »نعمان  اليمنيني  الباحثني  أح��د 
من دراسة لنيل شهادة املاجستير من جامعة 
القات  ب��أث��ر  يتعلق  س���ؤاالً  وض��ع  إذ  صنعاء، 
الدافع  يضعف  وه��ل  التناسلي  اجلهاز  على 
اجلنسي؟ فكانت النتيجة أن 39٪ أجابوا بنعم 
أما 34٪ فأجابوا  بالنفي،  بينما 26٪ أجابوا 

بأنهم ال يدرون.
على  تأثيراً  للقات  أن  البحث جند  ه��ذا  من 
الدافع  على  ذلك  وينعكس  التناسلي  اجلهاز 
اجلنسي وهذا أصبح أمراً مألوفاً ويتردد على 
أم��ر واق��ع ال  أن��ه  الكثير  مم��ا يعكس  ألسنة 

ميكن جتاهله أو التغاضي عنه.
ال��دك��ت��ور )مانزوني(  اإلي��ط��ال��ي  ال��ب��اح��ث  أم��ا 
الذي سافر إلى اليمن عام 1877م وقام فعلياً 
بتعاطي القات ودّون مالحظاته حول القات، 
وكان من أهمها أن أوراق القات كانت مفقده 

متاماً للشهوة اجلنسية.

وجد الباحثون باأن للقات 
تاأثريًا ي�ضبه الإدمان 

ولكنه ل ي�ضبه الإدمان، 
على املخدرات الكربى 

كالأفيون واملورفني 
والهريويني، الذي ميكن اأن 

يقال عن القات اإن له مظهرًا 
من مظاهر الإدمان غري 

املتعمد، وهو ما ي�ضميه 
العلماء »الإدمان النف�ضي«
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البول  في  اضطرابات  حدوث  إلى  باإلضافة 
»وهذا ما يفسر كثرة التبول عند املخزنني«.

ما بعد مضغ القات:
في هذه الفترة متعاطي القات يشعر باألمور 

اآلتية:
< القلق.

< عدم التركيز.
< امليل لالنزواء
< قلة احلديث.

< األرق.
< الصعوبة في التبول.

< ضعف األداء اجلنسي.
< قلة الشهية.

< اخلمول.
القات وآثاره النفسية

للقات آثار نفسية تبدو جلية عند متعاطيه وقد 
درس هذا اجلانب كثير من الباحثني ووجدوا 
حدوث تغيرات نفسية ملحوظة بعضها غاية 
القات  متعاطي  بعض  أن  مثل  الطرافة  ف��ي 
يشعرون بداء العظمة »Paranoia«، وبعضهم 
في  تتوارد  وبعضهم  الدنيا،  ملك  بأنه  يشعر 
هذه  ولكن  غنياً  سيصبح  بأنه  أف��ك��ار  عقله 
من  الشخص  ينتهي  عندما  تختفي  األف��ك��ار 

تعاطي القات.
ومن اآلثار النفسية الشعور بالراحة، فقد ذكر 
أحد الباحثني األجانب ويدعى كنيدي أن أحد 
أساتذة اجلامعة تعاطي القات ألول مرة وقد 
واالنبساط  احلديث  في  زي��ادة  عليه  لوحظ 
نفسية  أم��ور  ع��ن  فضاًل  ال��ق��ات،  تناوله  بعد 
غاية في اإلزع��اج تظهر في متعاطي القات، 
قد  القات  تعاطي  من  فترة  بعد  حيث جت��ده 
غابت عنه حاالت املرح واالرتياح وجتده قد 
كف عن احلديث ويداخله قلق ما، وهذه سمة 
خاصة عند املخزنني تشوبها الكآبة والشرود 

والقلق أحياناً.
ومن أهم اآلثار النفسية للقات:

< القلق واألرق:
سببها  ال��ت��ي  النفسية  األم����راض  م��ن  وه��م��ا 

الرئيس مادة الكاثينول املوجودة في القات.

اجلنون التفاعلي:
وهو مرض نفسي فيه صورة من صور اجلنون، 
وق��د سجلت ل��ه��ذا امل���رض ث��الث ح���االت في 
قسم األمراض النفسية في لندن، ووجد أن 
حالتني من احلاالت الثالث أظهرت توجهات 
جنائية تضمنت االنتحار والقتل، وكان مجموع 
احلاالت التي سجلت في بريطانيا حتى عام 
وكانت  ح��ال��ة،  ع��ش��رة  اثنتي  ح��وال��ي  1990م 
وأقل  »ه��وس«  أو  »باروني«  تكون  بأن  مفرقة 
احلاالت كانت »اإلحباط« وأما حاالت التفاعل 
اجلنوني فعادة ما تظهر عند املخزنني لفترة 

طويلة »8 ساعات«.
< هوس جنوني وانفصام شخصية:

ويكون ذلك بتأثير مادة الكاثينون على اجلهاز 
العصبي، وقدرة تلك املادة على إثارة حاالت 
مرضية مثل الهوس وانفصام الشخصية، وقد 
سجلت حالة هوس جنوني لرجل في أمريكا 

عمره 23 بعد تناوله كمية من القات.
القات واإلدمان

وجد الباحثون أن هناك مظاهر عند متعاطي 
القات انطباعا للدارس بأن للقات تأثيراً يشبه 
اإلدمان ولكنه ال يشبه اإلدمان، على املخدرات 
الكبرى كاألفيون واملورفني والهيرويني، والذي 
من  مظهراً  له  إن  القات  عن  يقال  أن  ميكن 
مظاهر اإلدم��ان غير املتعمد وهو ما يسميه 
النفسي«، وه��ي ص��ورة من  »اإلدم���ان  العلماء 
التعود التي تسيطر نفسيا وال تسيطر  صور 
فإنه  فجأة  القات  عن  انقطع  ف��إذا  جسدياً، 
والقلق  والتبرم  الضيق  مبثل  نفسياً  يصاب 
الوفاة كما هو احلال  إلى  لكن ذلك ال يؤدي 

في اإلدم��ان اخلطير وهو اإلدم��ان اجلسدي 
والهيرويني  وامل��ورف��ني  األفيون  متعاطي  عند 
نفسياً  امل��دم��ن  ع��ل��ى  تسيطر  ح��ي��ث  وغ��ي��ره، 
له في  إل��ى هالكه وحت��دث  وت��ؤدي  وجسدياً 
حالة انقطاعه عن تناوله أعراض االنسحاب 
وهزات  البطن  وآالم  الغثيان  في  تظهر  التي 
إلى  ت���ؤدي  ق��د  وارجت���اج���ات  عنيفة  عصبية 

موته.
لذا فإن املتعاطي ملثل هذه املواد املخدرة يجب 
أن يعالج في مستشفيات خاصة عالجاً طويل 

املدى وهذا ال ينطبق على القات.
مؤثرة  ع��ادة  متعاطيه  لدى  تكون  فالقات  إذاً 
تسبب اإلدمان النفسي الذي ال شك في أنه 

تأثير سيئ ولكنه غير قاتل.
القات واإلصابة بالسرطان

كما هو معلوم فإن تناول القات مرتبط بصورة 
له عالقة بسرطانات  الذي  بالتدخني  شائعة 
البولي،  واجل��ه��از  واحل��ن��ج��رة  كالفم  ع��دي��دة 
ويرتبط أيضا  عند بعض الناس مع األسف 
باخلمر، الذي أثبت العلم تورطه بسرطانات 

اللسان والبلعوم ولقاعدة الفم.
لكن األمر اآلخر وال��ذي ال يستطيع أن ينكر 
هو األثر السيئ   للمبيدات التي ال تكاد نبتة 
من  الكثير  أثبتت  وال��ت��ي  منها،  تخلو  ال��ق��ات 
الدراسات العلمية أنها مسؤولة عن كثير من 
السرطانات مثل مادة »د. د. ت« املسؤولة عن 
كانوا  الذين  األف��راد  في  البنكرياس  سرطان 

يعملون في املصانع التي تنتجها.
احمليطة  املناطق  أن  ال��دراس��ات  أثبتت  وق��د 
بعض  يعاني  بريطانيا  في  املبيدات  مبصانع 
سكانها من سرطانات الرئة واملعدة والبنكرياس 

وكذلك سرطان املثانة والبروستات.
بعد هذا وغيره مما نعرف وال نعرف عن هذه 
عادات  من  بها  يرتبط  وم��ا  املدمرة  الشجرة 
من  إل��ى صف  اخل��ط��ورة، هل سننضم  بالغة 

ينشدون حياة أروع وأجمل وأنقى دون قات؟
ه���ذا م���ا ن��أم��ل��ه ون���رج���وه ون���ع���ول ع��ل��ى ذوي 
العمل من أجل  الوعي وال��رأي الصائب على 

حتقيقه.

الأثر ال�ضيئ   للمبيدات 
التي ل تكاد نبتة القات 

تخلو منها، والتي اأثبتت 
الكثري من الدرا�ضات 

العلمية اأنها م�ضوؤولة عن 
كثري من ال�ضرطانات
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وليكتب  سعيد،  فليمل  عثمان:  ق��ال  ال��ع��اص،  اب��ن 
زيد«.

املنهج في هذا اجلمع:
بعد ما اتفق عثمان مع الصحابة -رضي الله عنهم 
أج��م��ع��ن- ع��ل��ى ج��م��ع ال��ق��رآن ع��ل��ى ح���رف، سلك 
األمة على  أجمعت  فريًدا، وطريًقا سليًما،  منهًجا 

سالمته ودقته.
- فبدأ عثمان -[- بأن خطب في الناس فقال: 
»أيها الناس، عهدكم بنبيكم منذ ثالث عشرة وأنتم 
و»قراءة  أُبّي«  »قراءة  وتقولون:  القرآن  متترون في 
قراءتك،  تقيم  م��ا  وال��ل��ه  ال��رج��ل:  يقول  عبدالله«، 
فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله 
شيء ملا جاء به، وكان الرجل يجيء بالورقة واألدمي 
فيه القرآن، حتى جمع من ذكر كثرة، ثم دخل عثمان 
فدعاهم رجاًل رجاًل فناشدهم، لسمعت رسول الله 

-]- وهو أماله عليك؟ فيقول: نعم«.
املؤمنن حفصة  أم  إلى  وأرس��ل عثمان -[-   -
إلينا  أرس��ل��ي  أن  عنهما-  ال��ل��ه  -رض���ي  عمر  بنت 
بالصحف ننسخها في املصاحف ثم نعيدها إليك، 
فأرسلت بها إليه، ومن املعلوم أن هذه الصحف هي 
 -]- الصديق  بكر  أب��ي  عهد  في  جمعت  التي 

على أدق وجوه البحث والتحري.
ث��اب��ت والقرشين  - ث��م دف���ع ذل���ك إل���ى زي���د ب��ن 

قراءتي  إن  يقول:  بعضهم  أن  بلغني  فقد  القراءة؛ 
خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفًرا، قلنا: 
فما ترى؟ قال: نرى أن جنمع الناس على مصحف 
قلنا:  اخ��ت��الف،  يكون  وال  فرقة  تكون  فال  واح��د، 
لفعلت  وليت  لو  والله  علي:  ق��ال  رأي��ت..  ما  فنعم 

مثل الذي فعل«.
اللجنة املختارة:

اختار عثمان -[- أربعة لنسخ املصاحف هم:
زي��د ب��ن ث��اب��ت، وع��ب��دال��ل��ه ب��ن ال��زب��ي��ر، وسعيد بن 
العاص، وعبدالرحمن بن احلارث بن هشام، وهؤالء 

الثالثة من قريش.
الناس؟  أكتب  »م��ن  الصحابة:  عثمان  س��أل  فقد 
قالوا: كاتب رسول الله -]- زيد بن ثابت، قال: 
فأي الناس أعرب؟ وفي رواية أفصح، قالوا: سعيد 

تاريخ هذا اجلمع:
كان ذلك في أواخ��ر سنة 24 وأوائ��ل سنة 25 كما 

قال ابن حجر العسقالني، رحمه الله تعالى.
فكرة اجلمع:

وأخبره حذيفة  ما سمع،  عثمان -[-  ملا سمع 
يفعل،  فيما  الصحابة  استشار  رأى،  مبا   -]-
فقد روى ابن أبي داود بإسناد صحيح -كما يقول 
احلافظ ابن حجر- من طريق سويد بن غفلة قال: 
»ي��أي��ه��ا الناس  أب��ي ط��ال��ب -[-:  ب��ن  ق��ال علي 
في  خ��ي��ًرا  إال  ل��ه  تقولوا  وال  عثمان،  ف��ي  تغلوا  ال 
املصاحف.. فوالله ما فعل الذي فعل في املصاحف 
ق��ال: ما تقولون في هذه  إال عن مأل منا جميًعا، 

وصفته  الكرمي  ال��ق��رآن  جمع  مراحل  السابقة  احللقات  في  تناولنا 
وكذلك   ،[ الرسول  عهد  في  القرآن  جمع  ومميزات  الكتابة  وأدوات 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه وسنتحدث في هذه احللقة عن تاريخ 
اجلمع واللجنة التي اختيرت لهذه املهمة اجلبارة فضاًل عن الفريق 

الذي سلكه عثمان رضي الله عنه الجناز املهمة.

كتب: ياسر عبدربه )�(

تاريخ جمع القرآن الكريم

تاريخ �إ�سالمي

)�(  باحث إسالمي

3 دفع الشبهات حول جمع القرآن الكـــــرمي 
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الربعة  إلى  فبعثوا  ق��ال:  ثابت،  بن  وزي��د  كعب،  بن 
وك��ان عثمان  ق��ال:  بها  التي في بيت عمر، فجيء 
أخروه.  ش��يء  في  ت���دارءوا  إذا  فكانوا  يتعاهدهم، 
قال محمد: فقلت لكثير، وكان فيهم فيمن يكتب: 
هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: ال. قال محمد: 
فظننت ظًنا إمنا كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم 

عهًدا بالعرضة اآلخرة فيكتبونها على قوله«.
عن  املعروفة  الثابتة  ال��ق��راءات  على  االقتصار   -
الرسول -]- وإلغاء ما لم يثبت. وقد كان الهدف 
عثمان -[-  عهد  في  الكرمي  القرآن  جمع  من 
العرضة  في  ال��ق��راءات  من  يثبت  لم  مما  جتريده 
األخيرة للقرآن على الرسول -]- وقد كان بعض 
الرسول  م��ن  سمعها  ك��ان  ب��ق��راءة  ي��ق��رأ  الصحابة 

-]- ولم تثبت في العرضة األخيرة.
املعروف  الوجه  والسور على  اآلي��ات  ُمرتَّب  كان   -
اآلن؛ قال احلاكم في »املستدرك«: »إن جمع القرآن 
ل��م ي��ك��ن م���رة واح����دة، ف��ق��د ُج��م��ع بعضه بحضرة 
بكر  أب��ي  بعضه بحضرة  ثم جمع  ال��رس��ول -]- 
السور،  ترتيب  ف��ي  ه��و  الثالث  واجل��م��ع  الصديق، 
عفان،  بن  عثمان  املؤمنن  أمير  خالفة  في  وك��ان 

رضي الله عنهم أجمعن«.
الفروق بن جمع أبي بكر وجمع عثمان 

-رضي الله عنهما-:
كان معنى »اجلمع« ظاهًرا في جمع القرآن في عهد 
أبي بكر، فقد كان القرآن مفرًقا فأمر بجمعه، كما 
قال احملاسبي: »كان ذلك مبنزلة أوراق وجدت في 
بيت رسول الله -]- فيها القرآن منتشر، فجمعها 

جامع، وربطها بخيط حتى ال يضيع منها شيء«.
إلى تفريق  فمعنى اجلمع فيه ظاهر ال يحتاج  إذاً 
لكن  ال��رس��ول -]-  ف��ي عهد  اجل��م��ع  وب��ن  بينه 
الثاني والثالث؛  اإلشكال واللبس هو في اجلمعن 
إذ كيف يأمر عثمان بجمع القرآن وهو مجموع في 

عهد أبي بكر، رضي الله عنهما؟ !
ولذا فإن العلماء يولون التفريق بن جمع القرآن في 

الثالثة، وأمرهم بنسخ مصاحف منها، وقال عثمان 
في  ثابت  بن  وزي��د  أنتم  اختلفتم  »إذا  للقرشين: 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإمنا نزل 

بلسانهم«.
- إذا تواتر في آية أكثر من قراءة تكتب اآلية خالية 
من أية عالمة تقصر النطق بها على قراءة واحدة 
فتكتب برسم واحد يحتمل القراءتن أو القراءات 

فيها جميًعا، مثل:
أ - }َفتََبيَّنُوا{ التي قرأت أيًضا: }فتثبتوا{.

ب - }نُنِشُزَها{ قرأت أيًضا: }نَنُشُرها{.
القراءات  حتتمل  بحيث  رسمها  ميكن  لم  إذا  أم��ا 
على  يدل  برسم  املصاحف  بعض  في  فتكتب  فيها 
قراءة، وفي مصاحف أخرى برسم يدل على القراءة 

األخرى مثل:
ِإبْ��َراِه��ي��ُم{ هكذا كتب في بعض  ِبَها  ���ى  أ - }َوَوصَّ

املصاحف، وفي بعضها: }وأوصى{.
بواو قبل  بُِّكْم{.  رَّ ن  مِّ َمْغِفَرٍة  ِإلَ��ى  ب - }َوَس��اِرُع��وا 
بحذف  بعضها  وف��ي  املصاحف،  بعض  في  السن 

الواو.
وب��ع��د ال���ف���راغ م��ن ن��س��خ امل��ص��اح��ف ب��ع��ث عثمان 
-[- بنسخ منها إلى األمصار اإلسالمية؛ حيث 
لألفراد،  منها  نسخ مصاحف  في  املسلمون  نشط 
وكان زبيد بن احلارث في املدينة يتفرغ في رمضان 
من كل سنة لعرض املصاحف فيعرضون مصاحفهم 

عليه، وبن يديه مصحف أهل املدينة.
مزايا جمع القرآن في عهد عثمان -[-:

متيز هذا اجلمع مبزايا عديدة، منها:
- ُكتب القرآن على حرف واحد من األحرف السبعة 
م��ج��رًدا حتى يحتمل  وق��د كتب  هو ح��رف قريش، 
أحرًفا أخرى، فإن لم يحتمل إال حرًفا واحًدا كتب 
بلسان قريش، قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 
»جمع عثمان -[- الناس على حرف واحد من 
األحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله -]- 

القراءة بها ملا كان ذلك مصلحة«.
- إهمال ما نسخت تالوته؛ فقد كان قصد عثمان 
-[- جمع الناس على مصحف ال تقدمي فيه وال 
تأخير، وال تأويل أثبت مع تنزيل، وال منسوخ تالوته 
وحفظه؛  ق��راءت��ه  وم��ف��روض  رسمه  مثبت  مع  كتب 

خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد.
األخيرة  ال��ع��رض��ة  ف��ي  ثبت  م��ا  االق��ت��ص��ار على   -
وإه��م��ال م��ا ع����داه؛ ف��ق��د روى اب���ن أب���ي داود في 
بن  كثير  عن  سيرين،  بن  محمد  عن  »املصاحف« 
أفلح، قال: »ملا أراد عثمان أن يكتب املصاحف جمع 
له اثني عشر رجاًل من قريش واألنصار، فيهم أبي 

عهد أبي بكر وجمعه في عهد عثمان عنايتهم إلزالة 
هذا اللبس، ويذكرون فروق�ًا.

يقصد  »لم  »االنتصار«:  في  بكر  أبو  القاضي  قال 
عثمان قصد أبي بكر في جمع القرآن بن لوحن، 
وإمنا قصد جمعهم على القراءات الثابتة املعروفة 

عن النبي -]- وإلغاء ما ليس كذلك«.
بكر  أبي  »الفرق بن جمع  وغيره:  التن  ابن  وقال 
أن  ك��ان خلشية  بكر  أب��ي  جمع  أن  عثمان  وج��م��ع 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ ألنه لم يكن 
في صحائف  فجمعه  واح��د،  موضع  في  مجموًعا 
مرتًبا آليات سوره على ما وقفهم عليه النبي -]- 
وجمع عثمان كان ملا كثر االختالف في وجوه القراءة 
حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك 
ببعضهم إلى تخطئة بعض؛ فخشي من تفاقم األمر 
في ذلك، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد 
لغة  على  اللغات  سائر  من  واقتصر  لسوره  مرتًبا 

قريش محتًجا بأنه نزل بلغتهم«.
ونستطيع أن نستخلص أهم الفروق، وهي:

- أن ال��ب��اع��ث جل��م��ع ال��ق��رآن ف��ي ع��ه��د أب���ي بكر 
-[- خشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب 
في  ب��ال��ق��راء  القتل  اس��ت��ح��رَّ  ح��ن  وذل���ك  حفظته، 
ا جمعه في عهد عثمان -[-  ة، أمَّ دَّ ال��رِّ حروب 

فلكثرة االختالف في وجوه القراءة.
من  بقي  ما  يشمل  بكر -[-  أب��ي  أنَّ جمع   -
األحرف السبعة في العرضة األخيرة، أما جمعه 
في عهد عثمان فقد ك��ان على ح��رف واح��د هو 
أحرًفا  يحتمل  حتى  جت��ري��ده،  م��ع  قريش  ح��رف 

أخرى.
- أنَّ أبا بكر -[- لم يلزم الناس باتباع املصحف 
باتباعه  فألزمهم   -]- عثمان  أما  كتبه،  ال��ذي 
مبشورة الصحابة وإجماعهم؛ لذا ُمنعت القراءة مبا 
العرضة  يثبت في  ول��م  السبعة  األح��رف  نسخ من 
األخيرة، وظهر بذلك ما يُعرف بالقراءة الشاذة، ولو 
بها، وبهذا  النبي -]-  ق��راءة  َصّح سندها وثبت 
يظهر أن ضابط القراءة الشاذة التي صح سندها 
العرضة  ف��ي  نسخت  كونها  األئ��م��ة  بها  ي��ق��رأ  ول��م 

األخيرة.
- أنَّ جمع أبي بكر -[- كان مرتب اآليات، وفي 
كان  فقد  عثمان  جمع  ��ا  أمَّ خ��الف،  السور  ترتيب 

مرتب اآليات والسور باتفاق.
- أنَّ اجلمع في عهد أبي بكر -[- مبعنى اجلمع 
وأم��ا اجلمع في عهد عثمان  في مصحف واح��د، 

-[- فبمعنى نسخه في مصاحف متعددة.

ُكتب القرآن على حرف 
واحد من األحرف 

السبعة هو حرف قريش، 
وقد كتب مجرًدا حتى 

يحتمل أحرًفا أخرى
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إنفاذ املصاحف:
أنفذ عثمان  املصاحف  اللجنة نسخ  أمتَّت  أن  بعد 
وأرسل  منها،  بنسخ  اإلس���الم  آف���اق  إل��ى   -]-
َم��ْن يوافق ق��راءت��ه، فأمر زي��د بن  مع كل مصحف 
ثابت أن يقرئ باملدني، وبعث عبدالله بن السائب 
م��ع امل��ك��ي، وامل��غ��ي��رة ب��ن أب��ي ش��ه��اب م��ع الشامي، 
��ل��م��ي م��ع ال��ك��وف��ي، وعامر  وأب���ا ع��ب��دال��رح��م��ن ال��سُّ
في  التابعون  وتلقى  البصري،  مع  عبدالقيس  بن 
لضبط  منهم  ق��وم  وتفرغ  إمامهم،  ق��راءة  قطر  كل 

القراءات حتى صاروا أئمة يُرحل إليهم.
موقف الصحابة من هذا اجلمع:

أن��ف��ذ عثمان امل��ص��اح��ف أم��ر مب��ا سوى  وب��ع��د أن 
مصحفه أن يُحرق، وبعث إلى أهل األمصار: »إني 
فامحوا  ما عندي  وك��ذا، ومحوت  ك��ذا  قد صنعت 

ما عندكم«.
الله عنهم- ما صنع  الصحابة -رضي  وقد رضي 
عثمان، وأجمعوا على سالمته وصحته. وقال زيد 
بن ثابت: »فرأيت أصحاب محمد يقولون: أحسن 

والله عثمان، أحسن والله عثمان«.
قال:  ب��ن سعد،  ع��ن مصعب  داود  أب��ي  اب��ن  وروى 
ق عثمان  »أدرك������ت ال���ن���اس م��ت��واف��ري��ن ح���ن ح����رَّ
ذلك  يُنِكر  ل��م  وق���ال:  ذل���ك،  فأعجبهم  املصاحف 
منهم أحد«. وروى سويد بن غفلة، قال: قال علي 
-[-: »ال تقولوا في عثمان إال خيًرا، فوالله ما 
منا«،  م��أل  ع��ن  إال  املصاحف  ف��ي  فعل  ال��ذي  فعل 
وعند ابن أبي داود قال: قال علي في املصاحف: 

»لو لم يصنعه عثمان لصنعته«.
ول����م يُ��ن��ق��ل ع���ن أح����د م���ن ال��ص��ح��اب��ة خ����الف أو 
من  روي  م��ا  إال  عثمان -[-  فعل  مل��ا  معارضة 
أن  وينبغي   -]- مسعود  بن  عبدالله  معارضة 
تكن بسبب حصول  لم  أن معارضته -[-  نعلم 
تقصير في اجلمع، أو نقص أو زيادة، وإمنا جاءت 
النسخ  جلنة  أع��ض��اء  م��ع  تعيينه  ل��ع��دم  معارضته 
للمصاحف؛ ولهذا قال: »أُْعَزُل عن نسِخ املصاحف 
ُصلب  لفي  وإنَّه  أسلمت  لقد  والله  رجل،  ويتََوالَّها 

رجٍل كافٍر«.
أن  »فبلغني  ق��ال:  ابن شهاب،  عن  الترمذي  وروى 
ذلك َكِرَهه ِمن مقالة ابن مسعود رجاٌل من أفاضل 

أصحاب النبي ]«.
وقد دافع أبو بكر األنباري عن اختيار زيد بقول: 
»ولم يكن االختيار لزيد.. إال أن زيًدا كان أحفظ 
للقرآن من عبدالله؛ إذ وعاه كله ورسول الله -]- 
، وال ينبغي أن يظنَّ جاهل أنَّ في هذا طعًنا على  حيٌّ

عبدالله بن مسعود -[- ألن زيًدا إذ كان أحفظ 
لتقدميه عليه؛ ألن  فليس ذلك موجًبا  للقرآن منه 
أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كان زيد أحفظ 
منهما للقرآن، وليس هو خيًرا منهما، وال مساوًيا 
لهما في الفضائل واملناقب، وما بدا عن عبدالله بن 
مسعود من نكير فشيء نَتََجه الغضُب، وال يعمل به 
وال يؤخذ به، وال يُشك في أنه -[- قد عرف 
ومن  عثمان  اختيار  ُحْسَن  عنه  الغضب  زوال  بعد 
على  وبقي  الله -]-،  رس��ول  أص��ح��اب  م��ن  معه 

موافقتهم وترك اخلالف لهم«.
د ذلك الذهبي -رحمه الله- فقال: »وقد ورد أنَّ  وأكَّ

ابن مسعود رضي وتابع عثمان ولله احلمد«.
وق���ال اب��ن كثير -رح��م��ه ال��ل��ه-: »وإمن���ا روي عن 
عبدالله بن مسعود شيء من الغضب بسبب أنه لم 
إلى أن قال: ثم رجع  يكن ممن كتب املصاحف... 

ابن مسعود إلى الوفاق«.
يحتمله  ال  ما  ترك  للصحابة  جاز  كيف  قيل:  فإن 
الرسم من األحرف التي أمر الرسول -]- بقراءة 

القرآن بها؟
قيل: إنَّ أمره إياهم باألحرف السبعة لم يكن أمر 
ورخصة...  إباحة  أمر  كان  وإمن��ا  وف��رض،  إيجاب 
بقية  بتركهم  القوم  يكن  لم  كذلك  ذل��ك  ك��ان  وإذا 
الواجب  ك��ان  بل  نقله،  عليهم  ما  تاركن  األح��رف 
الواجب، وهو أحد  به  ي��ؤدون  ما  الفعل  عليهم من 
هذه األح��رف، فإذا حفظوه ونقلوه؛ فقد فعلوا ما 

كلفوا به.
وقد علَّل ابن القيم -رحمه الله تعالى- جمع الناس 
على حرف واحد، وهو أيًضا تعليل حسن لالقتصار 
على ما يحتمله الرسم منها حيث قال: »فلما خاف 
الصحابة -رضي الله عنهم- على األمة أن يختلفوا 
واحد  ح��رف  على  جمعهم  أن  ورأوا  ال��ق��رآن،  ف��ي 
أسلم وأبعد من وقوع االختالف؛ فعلوا ذلك ومنعوا 
الناس من القراءة بغيره، وهذا كما لو كان للناس 
ة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق  عدَّ

العدو،  ق والتشتت، ويطمع فيهم  التفرُّ يوقعهم في 
فرأى اإلماُم جمعهم على طريق واحد، فترك بقية 
إبطال لكون تلك  ول��م يكن فيه  ذل��ك،  الطرق ج��از 
الطرق موصلة إلى املقصود، وإن كان فيه نهي عن 

سلوكه ملصلحة األمة«.
عدد املصاحف التي أمر عثمان -[- 

بنسخها: 
اختلف في عدد النسخ التي كتبها عثمان إلى خمسة 
أقوال: قيل أنها أربع نسخ؛ قال أبو عمرو الداني: 
»أكثر العلماء على أنَّ عثمان بن عفان -[- ملَّا 
كتب املصحف جعله على أربع نسخ، وبعث إلى كلِّ 
ه إلى الكوفة  ناحية من النواحي بواحدة منهن، فوجَّ
إحداهن، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة، 

وأمسك عند نفسه واحدة«.
- قيل: إنها خمس نسخ؛ قال السيوطي: »املشهور 

أنها خمسة«.
داود  أب��ي  اب��ن  روى  فقد  نسخ؛  سبع  إنها  قيل:   -
كتب عثمان  »ملَّا  قال:  السجستاني،  أبي حامت  عن 
املصاحف حن جمع القرآن كتب سبعة مصاحف، 
فبعث واحًدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى 
اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر 
إلى الكوفة، وحبس باملدينة واحًدا«. ونقل ذلك أبو 

شامة واملهدوي، وقال مكي: »ورواته أكثر«.
- وقيل: إنها ثمانية، وهو قول ابن اجلزري.

- وقيل: إنها ستة، وعلى هذا القول بنى ابن عاشر 
منظومته في اختالف احلروف.

خبر هذه املصاحف:
هذه  لبعض  رؤيتهم  القدامى  املؤرخن  بعض  ذك��ر 
امل��ص��اح��ف، ومم��ن ذك��ر رؤي��ت��ه لبعضها اب��ن جبير 
الركن  رأى في  زار جامع دمشق  )ت614ه����( حن 
الشرقي من املقصورة احلديثة في احملراب خزانة 
كبيرة فيها مصحف من مصاحف عثمان -[- 

ه به إلى الشام كما قال. وهو املصحف الذي وجَّ
)ت779ه����(  بطوطة  اب��ن  أي��ًض��ا  املسجد  زار  وق��د 
التي  العظمى  املقصورة  املسجد  قبلة  »وفي  فقال: 
يؤم فيها إمام الشافعية، وفي الركن الشرقي منها 
الكرمي  املصحف  فيها  كبيرة  خزانة  احمل��راب  إزاء 
الذي وجهه أمير املؤمنن عثمان بن عفان -[- 

إلى الشام«.
ورأى النسخة نفسها ابن كثير )774ه�( -رحمه الله 
ا املصاحف العثمانية األئمة  تعالى- حيث قال: »وأمَّ
فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند 
وقد  الله،  بذكر  املعمورة  املقصورة  شرقي  الركن 

وبعد أن أنفذ عثمان املصاحف 
أمر مبا سوى مصحفه أن ُيحرق، 

وبعث إلى أهل األمصار: »إني 
قد صنعت كذا وكذا، ومحوت ما 

عندي فامحوا ما عندكم«
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إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على اإلطالق في النسخ 
التي ال حصر لها، واملتداولة في البالد اإلسالمية 
الفرق  واحد جلميع  قرآن  إال  يوجد  فلم  الواسعة، 
اإلجماعي  االستعمال  وهذا  املتنازعة،  اإلسالمية 
يُعّد  اليوم  حتى  اجلميع  من  املقبول  النص  لنفس 
أكبر حجة ودليل على صحة النص املنزل املوجود 

معنا«.
من طرق جمع القرآن:

من الطرق جلمع كتاب الله بعد جمعه في صدور 
املؤمنن، وجمعه وتدوينه يأتي النوع الثالث:

جمعه مبعنى تسجيله صوتًيا:
بها  يأخذ  أن  ينبغي  أحكاًما  للتالوة  أنَّ  املعلوم  من 
واإلْشَماِم،  ْوِم،  وال��رَّ كالقلقلة،  الكرمي:  القرآن  تالي 
واإلخ��َف��اء، واإلْدَغ����اِم، واإلق���الب، واإلْظ��ه��اِر، ونحو 
مثل  كتابة  تتعذر  ق��د  ب��ل  السهل  م��ن  وليس  ذل��ك، 

هذا.
ولهذا قرر العلماء -رحمهم الله تعالى- أنه ال يصح 
ي  التعويل على املصاحف وحدها، بل البُدَّ من التلقِّ
عن حافٍظ متقٍن، وكانوا يقولون: »من أعظم الَبليَّة 
تشييخ الصحيفة«، ويقولون: »ال تأخذوا القرآن من 
يَُعلُِّم  مصحفي، وال العلم من صحفّي«، وهو الذي 
الشافعي  وكان  املصحف،  رسم  إلى  وينظر  الناس 
بطون  م��ن  تفقه  »م��ن  ي��ق��ول:  تعالى-  الله  -رح��م��ه 

الكتب َضيََّع األحكام«.
اظ القرآن مُييزون احلفظ بالتلقي،  بل إنَّ أعالم ُحفَّ
فهذا ابن مسعود -[- يقول: »والله لقد أخذت ِمْن 
في رسول الله -]- بضًعا وسبعن سورة«، ويبن 
ن أخذ باقيه فيقول في رواية أخرى: »وأخذُت  عمَّ
بقية القرآن عن أصحابه«، وإلدراكه -[- مكانة 
يكن  لم  س��ورة  ُسئل عن  إذا  كان  باملشافهة  التلقي 
ح لهم بذلك وَدلَّهم  تلقاها عن رسول الله -]- صرَّ
على َمن تلقاها باملشافهة عن الرسول -]- فعن 
َمْعِد يَكِرَب قال: »أتينا عبدالله، فسألناه أن يقرأ: 

كان قدمًيا في طبريَّة، ثم نقل منها إلى دمشق في 
كتاًبا  رأيته  وقد  وخمسمائة،  عشرة  ثماني  ح��دود 
جلياًل عظيًما ضخًما بخط حسن مبن قوي بحبر 

محكم، في رقٍّ أظنه من جلود اإلبل، والله أعلم«.
علي  مسجد  ف��ي  رأى  أن��ه  بطوطة  اب��ن  ذك��ر  كما 
عثمان  ك��ان  ال��ذي  املصحف  البصرة  ف��ي   -]-
ال���دم في  ُق��ِت��َل، وأث���ر تغيير  ي��ق��رأ فيه مل��ا   -]-
الورقة التي فيها قوله -تعالى-: }َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه 
كذلك  ويبدو  )البقرة:137(،  الَْعِليُم{  ِميُع  السَّ َوُهَو 
الله العمري قد رأيا  اب��ن اجل��زري واب��ن فضل  أن 
ابن  ورأى  نفسه،  الشامي  املصحف  ه��ذا  كالهما 

اجلزري مصحف�ًا في مصر.
ويبدو -كذلك- أنَّ املصحف الشامي ظلَّ محفوًظا 
الرابع عشر  أوائ��ل القرن  في اجلامع األم��وي إلى 
احترق، فقد قال األستاذ  إنه  الهجري حيث قيل: 
األموي:  اجلامع  عن  حديثه  في  علي  ك��رد  محمد 
حتى إذا كانت سنة 1310ه�، سرت النار إلى جذوع 
سقوفه فالتهمتها في أقل من ثالث ساعات فدثر 
آخر ما بقي من آثاره ورياشه، وحرق فيه مصحف 
كبير باخلط الكوفي كان جيء به من مسجد عتيق 
ف��ي بُ��ص��رى، وك���ان ال��ن��اس ي��ق��ول��ون: إن��ه املصحف 
العثماني. وقيل: إن هذا املصحف أمسى زمًنا في 
حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في ليننجراد 

ثم نقل إلى إجنلترا.
خزائن  أث��ري��ة حتتويها  م��ص��اح��ف  ه��ن��اك  أن  ك��م��ا 
الكتب واآلثار في مصر، ومنها املصحف احملفوظ 
في خزائن اآلثار باملسجد احلسيني، ويقال عنها: 
الشيخ  كثيًرا  ك  َشكَّ وق��د  عثمانية،  مصاحف  إنها 
بأن  معلاًل  ه��ذا  في  الزرقاني  عبدالعظيم  محمد 
فيها زركشة ونقوًشا موضوعة كعالمات للفصل بن 
السور ولبيان أعشار القرآن، ومعلوم أن املصاحف 

العثمانية كانت خالية من كل هذا.
اليقينية  ثقتنا  من  يقلل  ال  املصاحف  ه��ذه  وفقد 
عن  ثقة  املصاحف  من  نقله  واستفاض  تواتر  مبا 
ثقة وإماًما عن إمام، وسواء وجدت هذه املصاحف 
ي��زاول��ه ش��ك وال  ت��ام ال  أو فقدت ف��إنَّ��ا على يقن 
الزيادة  م��ن  املصاحف  ه��ذه  بسالمة  ري��ب  يعتريه 
أو النقصان، وقد اعترف بذلك غير املسلمن من 

العلماء احملققن.
جمعه  الذي  املصحف  »إنَّ  موير:  املستشرق  يقول 
عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا 
بدون أي حتريف، ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث 
لم يطرأ عليه أي تغيير يُذكر، بل نستطيع أن نقول: 

لم يطرأ عليه أي تغيير على 
اإلطالق في النسخ التي ال حصر 

لها، واملتداولة في البالد اإلسالمية 
الواسعة، فلم يوجد إال قرآن واحد 
جلميع الفرق اإلسالمية املتنازعة

}طسم{ املائتن، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم 
َمْن أخذها ِمن رسول الله -]- خبَّاب بن األرت، 

قال: فأتينا خباب بن األرت، فقرأها علينا«.
اب��ن مسعود -[- وغ��ي��ره م��ن أعالم  وم��ا ق��ال��ه 
لم  مشافهة  ل��ل��ق��رآن  التلقي  وج���وب  ف��ي  احل��ف��اظ 
أخ��ذوه من سنة  وإمن��ا  أنفسهم،  يبتدعوه من عند 
نفسه   -[- النبي  ك��ان  فقد   -[- الله  رس��ول 
يتعلم القرآن من جبريل -عليه السالم- ويُشافهه 
به مشافهة، ويُعارضه القرآن في كل عام في شهر 
رم��ض��ان، وع��ارض��ه ع���ام وف��ات��ه ب��ال��ق��رآن مرتن، 
والصلوات اخلمس يُْجَهُر في ثالث منها، وكذا في 
صالة اجلمعة، واالستسقاء، واخلسوف، والكسوف، 
وال��ت��راوي��ح، والعيدين، وف��ي ه��ذا إش��ارة إل��ى تعلم 
ثم  اجلهرية  الصالة  في  الصحيحة  للتالوة  الناس 

تطبيقها في الصالة السرية.
يدخل  َمن  إلى  القراء  يبعث  الرسول -]-  وك��ان 
في اإلسالم لتعليمهم التالوة، وكان بإمكانه -]- 
اخللفاء  بعده  م��ن  بسنته  واق��ت��دى  لهم،  يكتب  أن 
الراشدون، فأرسلوا إلى أهل البلدان املفتوحة ُقّراًء 

يعلمونهم القرآن.
وملا نسخ عثمان املصاحف أرسل مع كل مصحف 
قارًئا يَُعلم الناس عليه، وال شك أنَّ هذا دليل قاطع 
إال  إتقانه  ما ال ميكن  القراءة  أحكام  من  أن  على 
لتحقيق  وسيلة  م��ن  يكن  ول��م  الشفهي،  بالتلقي 
ذلك إال عن طريق القّراء، وقد وجدت في العصر 

احلديث وسائل وآالت تسجل الصوت، ثم تعيده.
وال شك أنَّ هذه اآلالت، واالستفادة منها في نشر 
خاصة  اإلسالمي؛  العالم  في  وبثه  الكرمي  القرآن 
خير  من  الضابط،  املَُعلِّم  تفتقد  التي  البلدان  في 

الوسائل حلفظه وتعليمه. 
وقد أدرك هذا األمر بعُض الغيورين على اإلسالم 
واحلريصن على نشره، فتداعوا جلمع القرآن في 
أشرطة صوتية كما ُجِمَع على الورق في الصحف. 
على  للمحافظة  ال��ع��ام��ة  اجلمعيُة  اجل��م��َع  وت��ب��نَّ��ت 
ذل��ك سنة 1379ه�  وك��ان  ال��ك��رمي مبصر،  ال��ق��رآن 
السعيد«، وقد  »لبيب  رئيسها األستاذ  باقتراح من 
اتفقوا على تسمية املشروع ب�«املصحف املرتل« أو 

»اجلمع الصوتي«.
ربها،  كتاب  األم��ة بحفظ  ينعم على  أن  الله  نسأل 

وصلى الله على نبينا محمد ].



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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أين أصحاب القلوب الفاضية؟ أين البحث من بعض 
الناس عن راحة فالن ورضا فالن من رضا الله عز 
وجل؟ قال الله تعالى: }يحلفون بالله لكم ليرضوكم 
 ، مؤمنني{  كانوا  إن  يرضوه  أن  أح��ق  ورسوله  والله 
الله همنا لدلنا على الطريق ولكن ملا  فلو كان رضا 
انصرف همنا لغيره من حطام الدنيا ضللنا الطريق، 
فاللهم اجعل رضاك همنا، واص��رف عنا هم غيرك 

يا كرمي.
- منزلة الرضا من اإلميان:

القلوب  اب��ن قيم اجل��وزي��ة: »الرضا من أعمال  ق��ال   
نظير اجلهاد من أعمال اجلوارح؛ فإن كل واحد منهما 
ذروة سنام اإلميان«. وقال تعالى: }وعد الله املؤمنني 
واملؤمنات جنات جتري من حتتها األنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر 
العفاني:  الشيخ سيد  قال  العظيم{،  الفوز  هو  ذلك 
الدنيا وملا  الرضا جزاء على رضاهم عنه في  وهذا 
ك��ان ه��ذا اجل���زاء أف��ض��ل اجل���زاء ك��ان سببه أفضل 
األع��م��ال. اه���. وق��ال أب��و ال���درداء [:»ذروة سنام 
ب��ال��ق��در«، وق��د قال  وال��رض��ا  اإلمي���ان الصبر للحكم 
بالله  م��ن رض��ي  اإلمي���ان  الله ]:»ذاق طعم  رس��ول 
رواه مسلم عن  ومبحمٍد رس��وال«  ديناً  وباإلسالم  رباً 

العباس بن عبداملطلب. 
 - كيفية حصول الرضا :

ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله 
رضاه فيه فإنه يوصله إلى مقام الرضا وال بد، قيل 
ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: 
إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه 
فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن 
النون  ذو  ، وقال  وإن دعوتني أجبت  تركتني عبدت، 
ثالثة من أعالم الرضا: ترك االختيار قبل القضاء، 
وفقدان املرارة بعد القضاء، وهيجان احلب في حشو 
البالء«، وقال احلسني بن علي رضي الله عنهما: »من 
اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار 
الله له«، وقال الربيع بن أنس: »وعالمة الشكر الرضا 
بقدر الله والتسليم لقضائه«، وقال حفص بن حميد: 
ماتت  حني  بالكوفة  امل��ب��ارك  بن  عبدالله  عند  »كنت 

يتمنى  أال  الرضا  ق��ال:  الرضا؟  ما  فسألته:  امرأته 
خالف حاله«.

- فضل الرضا :
الله  أب��ي موسى رض��ي  إل��ى   كتب عمر بن اخلطاب 
عنهما :»أم���ا ب��ع��د، ف��إن اخل��ي��ر كله ف��ي ال��رض��ا فإن 

استطعت أن ترضى وإال فاصبر«.
 - مسألة:

وسئل أبو عثمان عن قول النبي ] :»أسألك الرضا 
بعد القضاء« فقال: ألن الرضا قبل القضاء عزم على 

الرضا والرضا بعد القضاء هو الرضا«.
- أهميته :

قال الشيخ سيد العفاني: »ومدار رحى اإلسالم على 
أن يرضى العبد بعبادة ربه وحده وأن يسخط عبادة 

غيره«.
- هل للرضا شروط؟

ال��ه��روي: »وه��و يصح بثالثة ش���روط: أن يكون  ق��ال 
الله عز وجل أحب األشياء إلى العبد وأولى األشياء 
أن  فاحلاصل:  بالطاعة«؛  األش��ي��اء  وأح��ق  بالتعظيم 
يكون الله وحده احملبوب املعظم املطاع؛ فمن لم يحبه 
أحب  ومتى  عليه.  متكبر  فهو  يعظمه  ولم  يطعه  ولم 
معه س��واه وعظم معه س��واه وأط���اع معه س��واه فهو 
مشرك، ومتى أفرده وحده باحلب والتعظيم والطاعة 

فهو عبد موحد والله سبحانه وتعالى أعلم« . اه�. 
- الرضا عن الله يكون بثالثة أمور :
١- استواء النعمة والبلية عند العبد.

٢- أال ترضى إال فيما يرضي الله وال تغضب إال فيما 
يغضب الله.

٣- وإذا سألت فاسأل الله.
- الصبر والرضا :

وعن مكحول قال: سمعت ابن عمر يقول: »إن الرجل 
ليستخير الله فيختار له فيتسخط على ربه، فال يلبث 
أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له« أخرجه ابن 

املبارك في الزهد )١٢٨(.
مقتطفات من كتاب فضل الرضا وأخبار ساداته, 
جمع وترتيب الشيخ سيد العفاني بتصرف وزيادة.

عادل احلداد

والله ور�ض�له اأحق اأن ير�ض�ه اإن كان�ا م�ؤمنني
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الشباب بعمل  املجتمع من خالل قيام  لها دور في  الثقافة 
املجالت  على  واالط����الع  ثقافية  ون����دوات  ثقافية  ب��ح��وث 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��ت��زود ب��امل��ع��ل��وم��ات اجل���دي���دة ح���ول ك��ث��ي��ر من 
املوضوعات التي تخصهم في حياتهم, فهناك ندوات تعمل 
ودينية,  وطنية  ومناسبات  معينة  مواسم  وفي  العام  طول 
حركة  إنها  امل��وض��وع,  بهذا  تهتم  دول  ف��ي  تصدر  وم��ج��الت 

شبابية مشجعة.
والله املوفق.

يوسف علي الفزيع

خاطرة

الشباب
انتشرت ظاهرة صحافة اإلثارة واالرتزاق  والثقافة

في البالد العربية واإلسالمية في الوقت 
احلاضر واستفحلت إلى درجة اخلطورة 
والقنوات  اإلذاع������ات  م��ث��ل  وال��ت��ه��دي��د 
واملواقع  واملجالت  والصحف  التلفزية 
اإللكترونية على شبكة اإلنترنت مع ما 
وانعكاسات  مخاطر  من  عليها  يترتب 
جميع  ع��ل��ى  ع��دي��دة  سلبية  وت��أث��ي��رات 
النواحي، وذلك  أف��راد األم��ة من جميع 
من  وتنشره  وتقدمه  تبثه  ما  من خالل 
ومغالطات  وأباطيل  وإشاعات  أكاذيب 
واللقطات  والكلمات  الصور  خالل  من 
والتحقيقات  واحل�������وارات  وال���ب���رام���ج 

واالستطالعات.
وجوب التصدي للغزو اإلعالمي 

وفضح سياسته
وك�����ل ذل�����ك ي��ت��ط��ل��ب م����ن ك����ل أف�����راد 
وج��م��اع��ات��ه��ا األم���ة والس��ي��م��ا اجلهات 
اإلعالم  قطاع  على  والقائمة  املسؤولة 
واملقروء  وامل��رئ��ي  امل��س��م��وع  واالت��ص��ال 
بينهم  فيما  اجل��ه��ود  وتضافر  التعاون 
الغزو اخلطير  من أجل احلد من هذا 
الدين  على  عظيماً  خطراً  يشكل  ألن��ه 
والتقاليد  وال��ع��ادات  والهوية  والعقيدة 
األصيلة وغيرها من املقدسات وثوابت 
ف��ض��ح سياسته  ك��ذل��ك  وي��ج��ب  ألم����ة، 
على  والتطاول  والعدوانية  التخريبية 
باعتبارها  واإلع���الم  الصحافة  حرمة 
وم��س��ؤول��ي��ة جسيمة،  ش��ري��ف��ة،  م��ه��ن��ة 
القانون  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  م��ؤث��رة  وس��ل��ط��ة 
ال  محددة  مهنية  وأدبيات  وأخالقيات 

ميكن جتاوزها أو اختراقها..
مسؤوليات اجلهات القائمة على 

قطاع اإلعالم
واألخالقي  واملهني  الديني  الواجب  إن 
واملصلحة العليا لألمة تستوجب التدخل 
احلازم من طرف اجلهات القائمة على 
أج��ل حماية حرمة  م��ن  اإلع���الم  قطاع 
والتهديدات  التجاوزات  من  الصحافة 

وامل��خ��اط��ر احمل��دق��ة ب��ه��ا، وال��دف��اع عن 
اإلع���الم اجل���اد وال��ه��ادف ال���ذي أصبح 
ي��ت��ع��رض ل���الخ���ت���راق وامل��ن��اف��س��ة غير 
االرتزاق  صحافة  ط��رف  م��ن  الشريفة 
والتطفل التي تسعى إلى حتقيق مكاسب 
وأطماع ومصالح مادية ومالية ومعنوية 
وسياسية، متجاوزة كل املبادئ القانونية 
املتعارف  واملهنية  واألخالقية  والدينية 

عليها عاملياً.
وجوب احلذر ومقاطعة صحافة 

اإلثارة
السمعي  إن من واجب متتبعي اإلعالم 
والبصري غير الهادف، وقراء الصحف 
واملجالت غير اجلادة مقاطعتها واحلذر 
فيها من  وينشر  ويقدم  يبث  ما  كل  من 
وأخبار  هدامة  وبرامج  مضللة  مقاالت 
مزيفة  ومعلومات  خادعة  وص��ور  كاذبة 
ومغلوطة وأغان ساقطة وكالم فاحش، 
عليهم  كبيراً  خ��ط��راً  يشكل  ذل��ك  فكل 
األجيال  والسيما  النواحي،  جميع  من 
فهي  والشباب،  الطفولة  من  الصاعدة 
والدينية  احلضارية  هويتها  في  مهددة 
للغزو  ومعرضة  والثقافية،  والعقيدية 
واإلحلاد  والعلمنة  والتغريب  واالختراق 
م����ن ط�����رف أع�������داء ال����دي����ن واألم������ة، 
وعمالءهم  النصارى  اليهود  وخصوصا 

ببالد العروبة واإلسالم.
حيث  ذل��ك  من  تعالى  الله  حذرنا  وق��د 
َجاَءُكْم  ِإْن  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَ��ا  ق��ال: 
َقْوماً  تُِصيبُوا  أَْن  َفتََبيَّنُوا  ِبنََبٍإ  َف��اِس��ٌق 
َفَعلْتُْم  َم���ا  َع��لَ��ى  َف��تُ��ْص��ِب��ُح��وا  ِب��َج��َه��الَ��ٍة 
نَ���اِدِم���نَي{ )احل����ج����رات:6(، ف��ه��ل قمنا 
في  املتمثل  الديني واحلضاري  بواجبنا 
واالرت����زاق  اإلث����ارة  لصحافة  ال��ت��ص��دي 
وحماية  وفضحها  ومقاطعتها  والتطفل 
اإلع���الم اجل��اد وال��ه��ادف وال��دف��اع عنه 

ومتابعته ومناصرته؟

عمر الرماش

م�ض�ؤوليةالأفراد واجلماعات يف 

الت�ضدي ل�ضحافة الإثارة والرتزاق



همسة تصحيحية

همسة
تصحيحية

أهنىء إخواني امللتزمني واملستقيمني وصولهم إلى البرملان بعد 
نيلهم ثقة أغلب الشعب ونيلهم وسام التكليف على صدورهم، 
وقد كانت االنتخابات األخيرة رسالة واضحة املعالم بأن الشعب 
الصادرة،  الصحيحة  الفتاوى  مع  متفقني  النساء،  متثيل  يرفض 
ويرفضون وصول املرتشني، ويرفضون تسليم الكويت إلى الشعوبية 
وأفكارهم الدخيلة، ويرفضون الليبراليني، كما يرفضون معاقبة من 
التنمية في  التنفيذية، وجتميد  السلطة  يكشف األخطاء وجتاوزات 
ويرفضون حجب  الشعب،  والعبث مبقدرات  العام  املال  بالدنا وسرقة 
محاسبة الوزارء وسلب إرادة الشعب من خالل التصويت، عزل الكويت 
عن دول اخلليج العربي، ويرفضون اإلمبراطوريات التي انشأت بسبب 
الثغرات القانونية، والتي استخدمت لبث الفنت ومتزيق الوحدة الوطنية 
األمهات  وس��ب  الدين،  وثوابت  أص��ول  على  والتعدي  النعرات  وإث���اراة 
املؤمنني؟ والبد من التدخل في تعطيل كل من أراد تغيير هوية الكويت 
أو التعايش السلمي والبالد وتفويت الفرصة على كل من كان في قلبه 
مرض وسعى للفتنة وضرب القبائل والعوائل وداخل السور وخارج السور 

ومصطلحات سيئة لها غرض فاسد من قلب جاهل أو حاقد.
البالد  أمير  تبريكات سمو  يقابلوا  أن  الكرام هو  نوابنا  أملنا من  كل 
صفحة  يفتحوا  وأن  منها،  أحسن  بتحية  األم��ني  عهده  ول��ي  وسمو 
جديدة بيضاء نقية مع بعضهم البعض، والناخبني سيتابعوهم عن 
والتشريعات  املقترحات  وتقدمي  اللجان  حضور  خ��الل  من  ق��رب 
اللجان  رئاسة  على  في حصولهم  التنسيق  من  والبد  وتفاعلهم، 
من أجل خدمة البالد والعباد، وال مجال للمجاملة أو املساومة 
املجالس  في  سمعناها  التي  السيئة  األساليب  من  غيرها  أو 

العجاف املزعجة.
واحدة  قائمة  وكأنهم  به  تلتزمون  برنامج  وضع  منكم  نريد 
على  وتوقيعكم  تعهداتكم  تنفيذ  ونريد  واح��د،  قلب  وعلى 
املواثيق بأسلمة القوانني وتعديلها والتعاون مع املختصني 

بهذا املجال.
ك��م��ا ن��ري��د م��ن ن��واب��ن��ا ال��ك��رام األح����رار اإلصالحات 
واملرور  واإلس��ك��ان  وال��ص��ح��ة  التعليم  ف��ي  اجل��ذري��ة 
منها  دخل  التي  القوانني  وتعديل  التحتية  والبنية 
أو  أو سياسية  ث��غ��رات جت��اري��ة  ف��ي  امل��ف��س��دون 

اجتماعية أو غيرها.
ونطالب بالسعي احلثيث لعودة املواطنني 

إي��ران، وضمان  البحرية مع  احملتجزين في كل مكان، ورس��م احل��دود 
استمرار توفير السلع بعد األزمات العاصفة التي متر على دول العالم، 

وانهيار االقتصاد العاملي، وكثرة أعداد العاطلني عن العمل.
الشعب  يتالءم وطموحات  االنتخابات مبا  وتعديل قوانني  تغيير  ونريد 
وزيادة األعداد، ومعاقبة النواب الذين يدانون باإلساءة واجلرم املشهود، 
واستغالل املناصب والتباطؤ عن القيام بدورهم، ووجوب تطبيق قانون 

)من أين لك هذا؟(.
نريد منكم أن تطالبوا بحكومة قوية لها خطة واضحة املعالم ومحددة 

الزمن لتلتزم بها احلكومة وحتاسب وتقيم على أساسها.
التجسسية  والشبكات  املليونية،  اإليداعات  مصير  معرفة  منكم  نريد 
اإليرانية، وإجراءات احلكومة للقضاء على الفساد واملفسدين بكل صوره 

وأشكاله، والسيما تلك املخازن املليئة بأغذية غير صاحلة لألدميني.
وتعطيل  وتكميلها،  املصالح  لتحصيل  السعي  النواب  أيها  منكم  نريد 
العمل  ف��رص  وتوفير  البطالة  على  القضاء  ونريد  وتقليلها،  املفاسد 
على  الشباب  وتشجيع  ذل��ك،  القانون  يضمن  كما  اخلريجني،  جلميع 

مواصلة تعليمهم العالي.
ونريد حاًل عاجاًل غير آجل )ملشكلة البدون( وإنصاف اجلميع بالعدل 
الذين  وجنوده  وأعوانه  األس��د  مجازر  من  موقفا صلبا  ونريد  واحل��ق، 

أبادوا الشعب بكل صور البشاعة واإلجرام.
نريد من نوابنا الكرام األحرار إنشاء هيئة للطوارئ واألزمات، وقانون 
لالستفادة  داعمة  ومراكز  األس��ري،  لإلصالح  وهيئة  القيادات  لتعيني 
العمل  بهذا  تقوم  التي  اخليرية  ودعم اجلمعيات  الشباب،  من طاقات 

اجلبار.
نريد إعادة النظر في تلك الشركات التي تبتدء باالكتتاب ثم ميتلكها من 
يحصل على أعلى نسبة، بل البد من حتديد سقف معني لتمليك األسهم، 
رأينا  وق��د  ال��ب��اب،  ه��ذا  أخ��رى من  اقتصادنا دول  تتدخل في  حتى ال 
إمبراطوريات إعالمية ونفطية وصحية وإرساء املناقصات على شركات 
ظاهرها املواطنة وباطنها دول شعوبية حاقدة تعمل على غسل أموالها 

والتجسس عبر بعض شركات الهواتف النقالة التي امتلكتها.
)الطالق  األس��ري��ة  املشكالت  لعالج  ل��ل��دراس��ات  م��رك��زا  نريد 

األسري  التفكك   - املخدرات   - الشذوذ   - العوانس   -
 - والتطرف  العنف   - الهوية  وفقدان  التشبه   -

وغيرها(.
نسأل الله التوفيق والسداد.

نبارك للملتزمين دخولهم 
للبرلمان.. مسؤوليتكم بدأت

د. بســـام الشـطـي


