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فــي كــل زمــن مــن األزمــــان تــقــوى فيه رايـــة اإلميـــان ويشتد عودها، 
قلوب  في  اإلميــان  لهدم  متعددة  سبال  ويتخذ  ينتشر  النفاق  جتد 
املجتمع  في  والفتنة  البلبلة  وإثــارة  دينهم  في  وتشكيكهم  املسلمن 
املسلم؛ ولذلك فقد قص الله تعالى علينا كثيرا من قصص املنافقن 

وأساليبهم وأمراضهم اخلبيثة ليحذرنا من الركون إليهم، ومنها:
1- مرض القلب: }في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا{.

واملشركن  واملــنــافــقــات  املنافقن  }ويــعــذب  بــالــلــه:  السيئ  الــظــن   -2
واملشركات الظانن بالله ظن السوء{.

هزوًا  اتخذها  شيئا  آياتنا  من  علم  }وإذا  الله:  بآيات  االستهزاء   -3
أولئك لهم عذاب مهن{.

4- اإلفساد في األرض، وادعــاء اإلصــالح: }وإذا قيل لهم ال تفسدوا 
ال  ولكن  املفسدون  هم  أنهم  أال  مصلحون  نحن  إمنا  قالوا  األرض  في 

يشعرون{، }وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها..{.
5- رمي املؤمنن بالسفه.. }وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا 

أنؤمن كما آمن السفهاء أال إنهم هم السفهاء{.
6- اللدد في اخلصومة مع إتيانهم في بعض األحيان بالقول اجلميل: 
}ومن الناس من يعجبك قوله في احلياة الدنيا ويشهد الله على ما 

في قلبه وهو ألد اخلصام{.
الرد على الذين أباحوا فوائد البنوك: 

لهم  بــأن  املنافقن  }بشر  باملؤمنن:  والتربص  الكافرين،  مــواالة   -8
عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنن أيبتغون 

عندهم العزة فإن العزة لله جميعا...{.
9- مخادعة الله والكسل في العبادات والرياء وقلة الذكر والتذبذب 
خادعهم  وهو  الله  يخادعون  املنافقن  }إن  والكافرين:  املؤمنن  بن 
وإذا قاموا إلى الصالة قاموا كسالى يراؤون الناس وال يذكرون الله إال 
قليال مذبذبن بن ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء ومن يضلل الله 

فلن جتد له سبيال{.
10- مــخــادعــة املــؤمــنــن أيــضــا: }يــخــادعــون الــلــه والــذيــن آمــنــوا وما 

يخدعون إال أنفسهم وما يشعرون{.
إلى  تر  }ألــم  الله:  أنــزل  والــصــدود عما  الطاغوت،  إلــى  التحاكم   -11

الذين يزعمون أنهم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
وإلى  الله  أنــزل  ما  إلــى  تعالوا  لهم  قيل  وإذا  بعيدا  ضــالال  يضلهم  أن 

الرسول رأيت املنافقن يصدون عنك صدودا{.
خباال  إال  زادوكـــم  ما  فيكم  خرجوا  }لــو  املؤمنن:  بن  اإلفــســاد   -12
وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم 

بالظاملن{.
13- الكذب، وإخالف الوعد، وخيانة األمانة.. للحديث: »آية املنافق 
ثالث: إذا حدث، كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان«. وفي رواية: 

»وإذا خاصم فجر«.
}املنافقون  الــلــه:  ونــســيــان  املــعــروف،  عــن  والــنــهــي  باملنكر  األمـــر   -14
املعروف  عــن  وينهون  باملنكر  يــأمــرون  بعض  مــن  بعضهم  واملــنــافــقــات 

ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن املنافقن هم الفاسقون{.
15- طاعة الكفار واملنافقن والفاسقن في بعض األمر: }ذلك بأنهم 
قالوا للذين كرهوا ما نزل الله   سنطيعكم في بعض األمر والله يعلم 

إسرارهم{.
16- يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا )قصة اإلفك(: }إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في 

الدنيا واآلخرة والله يعلم وأنتم ال تعلمون{.
ولقد شاهدنا في األيام األخيرة بروز ظاهرة النفاق في أبشع صورها 
الشريعة  أحكام  في  تشكيك  إلــى  اإلسالمين،  بالدعاة  وملــز  همز  من 
شعبنا  اإلسالمين،  املتطرفن  من  وتخويف  إرجــاف  إلــى  اإلسالمية، 
عليهم  تنطلي  املاكرة،  األساليب  تلك  يفهم  ال  الذي  الطيب-لألسف- 
لكي  املــنــافــقــون  يبثه  ممــا  بعضا  ويــصــدقــون  اخلبيثة  الشبهات  تلك 
سبيل  عن  ويصدوهم  دينهم  عليهم  ويلبسوا  اإلســالم  في  يكّرهوهم 

الله.
إن دعاة اإلسالم مطلوب منهم التصدي للمنافقن بالكلمة الصادقة 
واحلجة القوية وباستخدام جميع الوسائل اإلعالمية املمكنة لكي 
واملنافقن  الكفار  النبي جاهد  يفضحوهم ويكشفوا زيفهم: }ياأيها 

واغلظ عليهم ومأواهم جنهم وبئس املصير{.
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وآدابها  الفتوى  شروط  انطباق  مدى  ما   >
على املفتن؟

الله  بكتاب  ع��املً��ا  يكون  أن  يجب  املفتي  إن   <
وبقواعد  وسلم  عليه  الله  صلى  رس��ول��ه  وسنة 
األقوال  وب��راج��ح  األح��ك��ام  وم���دارك  االستنباط 
أما  األدلة·  ع��ل��ى  ع��رض��ه��ا  ح��س��ب  وم��رج��وح��ه��ا 
ال���ش���روط ال��ت��ي ذك��ره��ا أه���ل ال��ع��ل��م:  أن يكون 
اإلجماع  ومواقع  األحكام  ألدل��ة  عاملًا  أو  حافًظا 
بها  نزل  التي  العربية  اللغة  ومعاني  واالختالف، 
الشرع املطهر، والناسخ واملنسوخ واملطلق واملقيد 
إلى غير ذلك من الشروط فهي تطلب من املفتي 
نفسها  الشروط  توافر  ويجب  املطلق(·   )املجتهد 
في مجتهد املذهب أو مجتهد األقوال الذي يأخذ 
حسنة  نية  ذا  يكون  أن  يجب  كما  الراجح·  بالقول 
تقًيّا ال يحب الظهور أو الطمع في الدنيا، وال يكون 
هواه  يناسب  ما  العلماء  أق��وال  من  االقتباس  همه 
أو هوى الناس املستفتني أو من نصبه لفتوى، وغير 
ذلك من النزاعات الباطلة، بل يجب أن يكون قصده 
الوصول إلى احلق والنصيحة للخلق إلبراء ذمته أمام 
الله،  حكم  ب��نيَّّ  أفتى  إذا  ألن��ه  وتعالى،  سبحانه  الله 

لذلك يُسمى باملوّقع عن رب العاملني، وقد جاء في كتاب 
ابن القيم رحمه الله )إعالم املوقعني عن رب العاملني( 
أن املفتي إمنا يقول: هذا حالل وهذا حرام، وينسب 
لَّى  : }ِإنَّّ الَِّّذينَّ يَّْفتَُّرونَّ عَّ قوله إلى شرع الله عزَّّ وجلَّّ
{ )النحل:116(، ويقول سبحانه  ِذبَّ الَّ يُْفِلُحونَّ اللَِّّه الْكَّ
ا  ا وَّمَّ رَّ ِمنْهَّ هَّ ا ظَّ وَّاِحشَّ مَّ ِبّيَّ الْفَّ مَّ رَّ رَّّ َّا حَّ وتعالى: }ُقْل ِإمنَّّ
ا لَّْم  أَّْن تُْشِرُكوا ِباللَِّّه مَّ ِقّ وَّ يِْر احْلَّ ثْمَّ وَّالْبَّْغيَّ ِبغَّ اإْلِ نَّ وَّ بَّطَّ
 } تَّْعلَُّمونَّ الَّ  ا  مَّ اللَِّّه  لَّى  عَّ تَُّقولُوا  أَّْن  وَّ اًنا  ُسلْطَّ ِبِه  ْل  يُنَِّزّ
)األعراف:33(، فجعل القول على الله بال علم من أشد 
احملرمات· كما أخبر املولى عزَّّ وجلَّّ أن القول على الله 
تعالى:   قال  الشيطان  يتبع  املرء ممن  يجعل  بغير علم 
ُمِبنٌي  ��ُدٌوّ  عَّ لَُّكْم  ِإنَّّ��ُه   ? اِن  يْطَّ الشَّّ ُخُطوَّاِت  تَّتَِّّبُعوا  }وَّالَّ 
لَّى  أَّْن تَُّقولُوا عَّ اِء وَّ وِء وَّالْفَّْحشَّ َّا يَّْأُمُرُكْم ِبالُسّ ?168? ِإمنَّّ
عظيمة،  فاملسألة  )البقرة:169(،   } تَّْعلَُّمونَّ الَّ  ا  مَّ اللَِّّه 
وللمجتمعات  مفت،  من  للناس  بد  وال  كبير،  واملنصب 
من مرجع يرجعون إليه عند احلاجة، ألن الفتوى من 
ال��ذي ال  ض��رورات املجتمع املسلم، لكن على اإلنسان 
يجد في نفسه القدرة العلمية والكفاءة الدينية للقيام 
اجتماعًيّا  أو  رسمًيّا  ك��ان  س��واء  املنصب  ه��ذا  بأعباء 

التنصل من هذا العمل العظيم·

< هناك بعض الفقهاء يحلون تعاطي حبوب منع 
احلمل للنساء وأيضًا  بعض األطباء هل هم على 

حق؟ أرجو اإليضاح في ذلك؟
> ال أظن أن أح��ًدا من الفقهاء يحل تعاطي حبوب 
امل���رأة ال  تكون  ك��أن  إال لسبب شرعي  منع احل��م��ل، 
حياتها  على  ذل��ك خطر  ف��ي  وك��ان  احل��م��ل،  ل  تتحمَّّ
حبوب  تأخذ  احلالة  هذه  ففي  بقائها،  على  وخطر 
للحمل،  ص��احل��ة  غير  أصبحت  ألن��ه��ا  احل��م��ل،  منع 
وألن احلمل يقضي على حياتها، ففي هذه احلالة ال 
بأس بها للضرورة· وكذلك تعاطي حبوب منع احلمل 
كأن  ع��ارض  بسبب  لفترة  باألصح  تأخير احلمل  أو 

تكون املرأة في حالة مرض أو تكاثر عليها الوالدة وال 
عليها  تؤّخر  حبوًبا  فتأخذ  األطفال  تغذية  تستطيع 
بعد  تتفرغ الستقبال احلمل اجلديد  احلمل، بحيث 
أن تنتهي من احلمل األول، في هذه احلالة ال بأس 
غير  من  منع احلمل  تأخذ حبوب  أن  أما  ذلك·  في 
سبب شرعي فهذا ال يجوز، ألن احلمل مطلوب في 
اإلسالم، والذرية مطلوبة في اإلسالم، فإذا كان أخذ 
احلبوب فراًرا من الذرية وألجل حتديد النسل، كما 
يقوله أعداء اإلسالم، فهذا حرام، وال أحد يقول به 
املعتبرين، وأما أهل الطب فقد يقولون  الفقهاء  من 

ال بأحكام الشريعة· هذا ألنهم ُجهَّ

المفتي يجب أن يكون تقيًا واليحب الظهور 
وال األطماع الدنيوية

متى يجوز  تناول حبوب منع الحمل

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 
الدكتور صالح 

بن فوزان 
الفوزان

فتاوى 
الفرقان
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قضاء دين المتوفى من الزكاة·· مشروع
ول��م يخلف ما  < توفي شخص وعليه دي��ن، 
دينه  قضاء  يجوز  فهل  الدين؛  ه��ذا  يسدد 

من الزكاة؟
> ال شك أن قضاء الدين عن امليت أمر مشروع، 
وفيه إحسان إلى امليت، وفك لرهانه، وإبراء لذمته· 
بامليت  أت��ي  إذا  أول اإلس��الم  النبي] في  وك��ان 
ف��إن أخبر  دي��ن?  ليصلي عليه؛ س��أل:  هل عليه 
أن عليه ديًنا؛ تأخر عن الصالة، وق��ال:  »صلوا 
على صاحبكم« رواه البخاري في  صحيحه )6/ 
الدين عن امليت  195(، وفي بعض املرات حتّمل 
بعض الصحابة، فصلى عليه النبي]، وحث هذا 
الصحابي على أداء الدين الذي التزم بأدائه إلى 
هذا،  عمله  على  ال��رس��ول]  ل��ه  ودع��ا  أداه،  أن 
وقال: )اآلن بردت عليه جلدته( رواه اإلمام أحمد 

وسع  فلما  امليت·  يعني:  )330/3(؛  في  مسنده 
امليت  الدين عن  يحمل  رس��ول��ه؛ ص��ار  على  الله 
الذي ليس له وفاء، ويصلي عليه، فدل هذا على 
مشروعية قضاء الدين عن امليت· أما قضاؤه من 
الله  العلم؛ ألن  أه��ل  ال��زك��اة؛ فمحل خ��الف بني 
سبحانه وتعالى بنيَّّ مصارف الزكاة في األصناف 
سبحانه  الله  بيَّّنه  م��ا  على  فيقتصر  الثمانية، 
الدين  وقضاء  عليها،  الزيادة  يجوز  وال  وتعالى، 
عن امليت ال يدخل فيها فيما يظهر، وهذا أحد 
رواية  وهو  الثاني،  والقول  العلم·  ألهل  القولني 
عن أحمد، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية:  
أنه يجوز قضاء الدين عن امليت من الزكاة، ولكن 
مهما أمكن أن يُقضى الدين عن امليت من غير 

الزكاة؛ فإنه أحوط وأحسن والله أعلم·

إذن  دون  ال����زواج  للبكر  ي��ج��وز  ه��ل   >
املكاملات  في  الشرع  حكم  وما  والدها؟ 
في  اجل��وال  عبر  والرسائل  الهاتفية 
حدود الصداقة بن الشاب والشابة؟

ت��ت��زوج دون إذن  ل��ل��م��رأة أن  ي��ج��وز  > ال 
نظًرا  أحسن  وه��و  وليها،  ألن��ه  وال��ده��ا؛ 
ل���أب أن مينع  ي��ج��وز  ول��ك��ن ال  م��ن��ه��ا، 
تزويج ابنته من الكفء الصالح، قال]: 
وأمانته؛  دي��ن��ه  ت��رض��ون  م��ن  أت��اك��م  »إذا 
فزّوجوه، إال تفعلوه؛ تكن فتنة في األرض 
وفساد كبير( رواه الترمذي في  سننه ) 
41/4-43(، ورواه ابن ماجه في  سننه    
في   احل���اك���م  ورواه   ،)633  ،632/1(
مستدركه )164/2، 165(، ورواه البيهقي 
في السنن الكبرى ) 82/7(  كلهم بنحوه· 
الزواج  على  ت��ص��رَّّ  أن  للبنت  ينبغي  وال 
م���ن ش��خ��ص ال ي��رت��ض��ي��ه وال���ده���ا؛ ألن 
الوالد أبعد نظًرا منها، وألنها ال تدري؛ 
والله  منه،  التزوج  عدم  في  اخليرة  لعل 
يًْئا  شَّ بُّوا  حُتِ أَّْن  ى?  سَّ }وَّعَّ يقول:  تعالى 
وعليها   ،)216 )البقرة:  لَُّكْم{  ��ٌرّ  شَّ ُه��وَّ  وَّ
وال  أن تسأل الله أن يختار لها الصالح· 
بينها  يكون  أن  للفتاة  يجوز 
الشباب  م���ن  أح���د  وب���ني 
م��ك��امل��ات ورس���ائ���ل سواء 
في اجلوال أو غيره؛ ألن 
ه��ذا ق��د يفضي إل��ى ما 
ال حتمد عقباه، ويطمع 
الشباب،  ه����ؤالء  ف��ي��ه��ا 
وألن هذا يذهب احلياء 
م��ن ال��ف��ت��اة، وف��ي��ه من 
احمل�������اذي�������ر ال����ش����يء 

الكثير·

< ما صحة القول: »إن الذنوب تتساقط 
عند الوضوء«؟

> نعم، وردت في فضل الوضوء أحاديث كثيرة 
الذي  احل��دي��ث  ومنها  وغ��ي��ره��ا،  الصحاح  ف��ي 
ومسلم  مالك  رواه  ما  وهو  السائل،  إليه  أش��ار 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
»إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه 
إليه بعينه مع  خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
امل��اء أو مع آخ��ر قطر امل��اء، ف��إذا غسل رجليه 

خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو مع 
الذنوب«·  من  نقًيّا  يخرج  امل��اء حتى  آخر قطر 
قال:  عنه  الله  رض��ي  عثمان  عن  مسلم  وروى 
قال رسول الله]: »من توضأ فأحسن الوضوء 
خ��رج��ت خ��ط��اي��اه م��ن ج��س��ده ح��ت��ى ت��خ��رج من 

حتت أظفاره···« رواه مسلم في صحيحه 
)216/1(  من حديث عثمان بن 

ع��ف��ان رض��ي ال��ل��ه عنه  
احلديث·

تساقط الذنوب عند الوضوء

ال زواج للمرأة 
دون وليها

للمشركن  بالهداية  ال��دع��اء  يجوز  هل   >
من ُعّباد القبور ونحوهم أم ال؟

 > نعم، يجوز طلب الهداية للمشركني والكفار بأن 
الله لقبول  يوّفقهم  ، مبعنى  الله عزَّّ وج��لَّّ يهديهم 
الهداية  تطلق  كثيرة:   أن��واع  الهداية  ألن  احل��ق؛ 
وي��راد بها البيان واإلرش���اد، وه��ذا شيء حاصل؛ 
للحق  الناس  كل  أرش��د  وتعالى  سبحانه  الله  ألن 

احلق  لقبول  التوفيق  مبعنى  وهداية  لهم،  وبيَّّنه 
والعمل به؛ فيجوز أن ندعو للكفار بأن يهديهم الله 
لقبول احلق والدخول في اإلسالم· إمنا املمنوع أن 
ِللنَِّّبِيّ  كَّانَّ  ا  تعالى: }مَّ لقوله  باملغفرة؛  لهم  ندعو 
كَّانُوا  لَّْو  وَّ ِللُْمْشِرِكنيَّ  يَّْستَّْغِفُروا  أَّْن  نُوا  آمَّ الَِّّذينَّ  وَّ
اُب  أَّْصحَّ أَّنَُّّهْم  لَُّهْم   َّ تَّبَّنيَّّ ا  مَّ بَّْعِد  ِمْن  ُقْربَّى  أُوِل��ي 
ال  والكافر  فاملشرك  )ال��ت��وب��ة:113(؛  ��ِح��ي��ِم{  اجْلَّ

يجوز االستغفار له والترحم عليه·

طلب الهداية للمشركين جائز
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المحليات

العالم  جلنة  رئيس  نائب  احلسينان  فهد  صرح 
العربي في جمعية إحياء التراث اإلسالمي بأن 
النصرة  العربي ومن منطلق واجب  العالم  جلنة 
لقوله  وامتثاال  س��وري��ا،  ف��ي  املنكوبني  إلخواننا 
فعليكم  ال��دي��ن  ف��ي  استنصروكم  }وإن  تعالى: 
املجازر  تلك  وص��ور  مشاهدات  وم��ن  النصر{، 
أرض  على  اآلن  التي جتري  اإلنسانية  واملآسي 
اعتداءات  من  أهلها  يعانيه  وما  العزيزة،  سوريا 
ونقص في الغذاء والدواء نتيجة احلصار الظالم 
العديد من  ف��ي  ال��ذي ف��رض على شعب أع��زل 
املدن والقرى من نظام ظالم جائر، فقد أعلنت 
اإلغاثية  حملتها  ع��ن  ال���ت���راث  إح��ي��اء  جمعية 
وتركيا،  ولبنان  األردن  ف��ي  السوريني  لالجئني 

وكذلك في داخل سوريا؛ لذا تهيب جلنة العالم 
العربي باإلخوة واألخوات من مواطنني ووافدين 
دعم املنكوبني في سوريا باإلغاثات العاجلة على 
كذلك  ون��ح��ي��ي   .66527528 ال��س��اخ��ن:  اخل���ط 
الكويت  دول��ة  اتخذتها  التي  اإلنسانية  امل��واق��ف 
أميرا وحكومة وشعباً في فتح املجال وتيسير مد 

يد العون لتقدمي املساعدات. 
ل��ذا ن��دع��و أه��ل اخل��ي��ر وال��ع��ط��اء ل��ن��ب��ادر مل��د يد 
العون واملساعدة وبأسرع وقت ممكن، ورفع أكف 
الضراعة إلى الله عز وجل فليس أقل من الدعاء 
والعطاء. اللهم اجعل ألهل سوريا فرجا ومخرجا، 
وآمنهم في  واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، 
وطنهم، اللهم واكشف عنهم البالء يا رب العاملني

تصريح صحافي بشأن إغاثة سوريا

ترحيب وإشادة بقرار منع الشيشة والتــدخين... قانون المكافحة أثلج الصدور
والدعاة  الدين  علماء  من  عدد  أشاد 
ب��ت��ف��ع��ي��ل ق����رار م��ن��ع »ال��ش��ي��ش��ة« في 
بالقرار  ووص���ف���وه  ال��ع��ام��ة  األم���اك���ن 
التجارة،  ل����وزارة  واجل����ريء  ال��ش��ج��اع 
م��ط��ال��ب��ن ب��ت��ش��دي��د ال���رق���اب���ة على 
امل��خ��ال��ف��ن، مل���ا ل��ل��ت��دخ��ن م���ن أض���رار 
صحية، ومل��ا ي��ح��دث ف��ي امل��ق��اه��ي من 
مشكالت، وما يلحق السهر في املقاهي 

من ضرر بحياة الكثير من األسر.
»ما  املسباح:  ناظم  د.  الداعية  وق��ال 
التدخن  أن  أث���ب���ت  ق���د  ال���ط���ب  دام 
ب����أن����واع����ه م���ض���ر ب���ص���ح���ة اإلن����س����ان 
املتعاطي له وبصحة جليسه كان البد 
املهم،  التشريع  ه��ذا  مثل  إص���دار  م��ن 
األوقاف  ب���وزارة  اإلف��ت��اء  قطاع  وعلى 
إصدار الفتاوى الشرعية لتبيان حكم 

الشرعية؛  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ال��ت��دخ��ن 
وحتى  الوضعي  القانون  دور  لتعزيز 
عموم  م��ن  أكبر  جت��اوب  هناك  يكون 
تفعيل  ونتمنى  واملقيمن،  املواطنن 
تبقى  وأال  الواقع  أرض  على  القوانن 

مجرد قوانن على ورق«.
اخليرية  اإلحسان  مبرة  رئيس  وأكد 
ق��ام به اإلخوة  ب��در احلجرف »أن ما 

الهالل  ج��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  أع��ل��ن 
اجلمعية  أن  البرجس  برجس  الكويتي  األحمر 
الوطنية  اجلمعيات  م��ع  مستمر  ات��ص��ال  على 
السوريني  املنكوبني  إغاثة  على  للعمل  والدولية 
جراء األوضاع اإلنسانية الصعبة التي تشهدها 

بالدهم.
وقال البرجس ل�)كونا(: إن اجلمعية على اتصال 
مستمر ومتواصل مع االحتاد الدولي جلمعيات 
واللجنة  األح��م��ر  وال��ص��ل��ي��ب  األح��م��ر  ال��ه��الل 
الدولية للصليب األحمر واملنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر إلغاثة املنكوبني جراء 

األوضاع اإلنسانية التي تشهدها سورية.
وأش����ار إل���ى أه��م��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ت���ط���ورات الوضع 
لكل  املساعدات  وتوصيل  سورية  في  اإلنساني 
األط����راف س���واء داخ���ل س��وري��ة أم ف��ي الدول 
املجاورة لها ومخيمات النازحني الذين تضرروا 
جراء األحداث املؤسفة التي تتعرض لها بالدهم 
حاليا، وذلك من خالل وضع خطة عمل تفصيلية 

إليصال املساعدات.
باملعايير  التزام رئيس  البرجس: لدينا  وأضاف 
الدولية من خالل النداءات الدولية التي يطلقها 
األحمر  وال���ه���الل  للصليب  ال���دول���ي  االحت�����اد 
التي  ال���دول  ملساعدة  االنسانية  املنظمات  أو 
تتعرض للكوارث، مؤكدا حرص الهالل األحمر 
الكويتي على تقدمي كل أشكال الدعم اإلنساني 
ال��ت��ي تتعرض  ال��ع��ال��م  واخل��ي��ري لكافة ش��ع��وب 

لألزمات والكوارث في مختلف دول العالم.

البرجس: خطة عمل تفصيلية 
إليصال المساعدات داخل 
سوريا أو مخيمات النازحين

إحياء  بجمعية  آسيا  ش��رق  جنوب  جلنة  أعلنت 
التراث اإلسالمي بعد عودة وفدها من جمهورية 
أهل  بها  تبرع  مساعدات  توزيع  عن  أندونيسيا 
اخلير في دولة الكويت إلخوانهم احملتاجني في 
وقد  أندونيسيا.  جمهورية  من  مختلفة  مناطق 
أكثر  امل��س��اع��دات  ه��ذه  م��ن  املنتفعني  ع��دد  بلغ 
عددها  بلغ  محتاجة  أسر  من  نسمة   7600 من 
أكثر من 1900 أسرة تشمل تقريبا 550 أرملة. 
وقد شملت املساعدات توزيع 19 طنا من األرز، 
ويتيمة  يتيما   220 لعدد  وش��راء مالبس جديدة 
التابعة  املراكز  تؤويهم  الذين  اجلدد  األيتام  من 
في  سوكابومي  ومدينة  بوقور  مدينة  في  للجنة 
د.  املساعدات دعا  توزيع  وأثناء  الغربية.  جاوى 

أحمد حمود اجلسار للكويت وأهل الكويت عامة 
الفقراء.  ��ن  وأمَّ خاصة  واملتبرعات  وللمتبرعني 
اللجنة  م��ع  بالتعاون  امل��س��اع��دات  ت��وزي��ع  وق��د مت 
يرأسها  التي  أندونيسيا  في  املشتركة  اخليرية 
بن  زواوي  أحمد  الشيخ  اللجنة  مكتب  مشرف 
عادل  املستشار  الفاضل  األخ  ن��واوي، ومبشاركة 
األمير القائم باألعمال بسفارة دولة الكويت في 
السفر  ع��ن��اء  مشكورا  جتشم  ال���ذي  أندونيسيا 
بنفسه  ليشارك  املساعدات  توزيع  منطقة  إل��ى 
املستشار  ق��ام  زي��ارت��ه  أث��ن��اء  وف��ي  توزيعها.  ف��ي 
اللجنة  مشاريع  أكبر  أح��د  بتفقد  كذلك  األمير 
في أندونيسيا وهو مركز املعتوق لأليتام ومركز 

الزامل لليتيمات في مدينة )سوكابومي(.

»إحياء التراث«: مساعدات كويتية استفــادت 
منها 1900 أسرة محتاجة في إندونيسيا
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ترحيب وإشادة بقرار منع الشيشة والتــدخين... قانون المكافحة أثلج الصدور
قانون  تطبيق  م��ن  التجارة  وزارة  ف��ي 
األماكن  في  والشيشة  التدخن  منع 
التي تفرح اجلميع  األم��ور  العامة من 
واملنظمات  الصحة  وزارة  أن  سيما  وال 
الطبية حتذر منذ سنوات طويلة من 

خطورة التدخن«.
وأضاف أن هذا القرار السليم الشجاع 
كانت جميع األسر في الكويت تنتظره 

منذ زمن طويل، فكم من بيوت هدمها 
التي ال  املقاهي  ف��ي ه��ذه  اآلب���اء  سهر 
نرجو  واننا  الشر،  إال  ورائها  من  يأتي 
من اإلخوة املسؤولن تطبيق القانون 

على اجلميع.
ف���ي جامعة  ال��ت��ف��س��ي��ر  أس���ت���اذ  وأك�����د 
الكويت الدكتور عبداحملسن املطيري 
صدور  أث��ل��ج  الشجاع  ال��ق��رار  ه��ذا  »أن 

أهالي الكويت، فقد كانت جميع األسر 
في  واألبناء  األب  فقدان  تعاني  التي 
وإننا  طويل.  زمن  منذ  تنتظره  الليل 
ندعو جميع اإلخوة أصحاب محالت 
التبغ أن يتقوا  الشيشة ومحالت بيع 
مكسبهم  يكون  وأن  جتارتهم  في  الله 

حالال ال يشوبه احلرام«.

أوضاع تحت المجهر!

تخيلوا لو فاز النائب محمد الصقر برئاسة مجلس األمة كيف 
سيصبح حال البلد بعد خسارة املعارضة ملرشحها وعدم دخولها 

بحسبة املقاعد الوزارية؟
ال شك ستقوم القيامة وحتدث املشاكسات بني النواب أنفسهم 
في  البالد  لتمر  أخ��رى  من جهة  واحلكومة  وال��ن��واب  من جهة 
)حانا ومانا( من جديد وندخل في سباق الصراعات اجلانبية!

لكن االرتياح الشعبي للمعارضة التي جاءت كما قلناها وتوقعناها 
)سعدونية( ولله احلمد في رئاسة مجلس األمة أعادت التوازن 
بني احلكومة التي رفضت املعارضة املشاركة فيها وبني املجلس 

الذي اكتسى اللون اإلسالمي ال�)حمش(!
املبارك  جابر  الشيخ  حكومة  فيها  أسهمت  املريحة  املعادلة  هذه 
النية لنواب املجلس عندما ترك رئيس  التي بدأت بإثبات حسن 
مجلس الوزراء حرية اختيار أعضاء حكومته بالتصويت على رئاسة 
املجلس )على كيفهم(، فخرج وزير اإلسكان ووزير شؤون مجلس 

األمة شعيب املويزري فرحا ليعلن تصويته للسعدون دون حرج!
مشجعة  تكون  أن  يجب  التي  والبداية  املوقف  ه��ذا  أجمل  ما 
كانت  صفحة  ونطوي  جديدة  لنفتح صفحة  األط��راف  جلميع 
وهذا  الطائفية،  النعرات  فيها  سادت  الكويت  حياة  من  قامتة 
ح��ض��ري وذاك ب���دوي، وه���ذا عميل وآخ���ر م���وال، وه���ذا )ولد 
وخروج  متجنس،  وآخ��ر  أصلي  وه��ذا  ط��رث��وث،  وآخ��ر  بطنها( 
كادت  حتى  الشوارع  في  ويتضاربا  ليتباريا  الفريقني  جماهير 

البالد أن حتترق ونحترق معها!

مطلوب حتكيم العقل على العواطف واالبتعاد عن االصطفاف 
األعمى لهذا أو ذاك وكأننا في حرب ال بد أن يكون فيها قاتل 

ومقتول!
نحن في حاجة إلى العودة إلى بناء املواطنة احلقة بعيدا عن 
الوالءات اخلارجية وإقرار توحيد اجلنسية وحتريك االقتصاد 
احملرمة  الربوية  الفوائد  ح��رق  بعد  املالي  املركز  تعزيز  نحو 
وحل املشكالت اإلسكانية والتوظيف والصحة والتعليم وتطبيق 

القانون بعيدا عن لغة االستثناءات املنتقاة! 
نحن في انتظار حل مشكلة البدون التي طالت كثيرا وأحرجتنا 
وهو  م��ن اجلنسية  ح���رم  م��ن  ننصف  ح��ت��ى  ال��ع��ال��م  دول  أم���ام 
يستحقها، في وقت جنست فيه الراقصة والطبال وحرم منها 

املستحق الذي ضحى بحياته لتبقى أركان الدار وأهلها!
إسقاط  وع���دم  واحل��ك��وم��ة  املجلس  ب��ني  مشتركا  تعاونا  ن��ري��د 
مخلفات حكومات الشيخ ناصر احملمد على آداء حكومة الشيخ 

جابر املبارك اليافعة!
على الطاير

من جديد وللمرة األلف نرجو من حكومتنا عدم إلقاء ال�)10( 
متهمني ب��اق��ت��ح��ام ال��س��ف��ارة ال��س��وري��ة ل��ل��وح��وش اجل��ائ��ع��ة في 

سورية!
ال�)17(  الكويتي ذي  باملواطن  ألقى  كما نرجو منها معرفة من 

عاما ليخرج في مظاهرات الشغب والعار في البحرين! 
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

انسوا حكومات ناصر احملمد! 

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

وليد إبراهيم األحمد)�(
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِه ] َيُقوُل:  2096.عن َأبي ُأَماَمَة اْلَباِهِلّي َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل الَلّ
ْصَحاِبِه،  أِلَ َشِفيًعا  اْل��ِق��َي��اَم��ِة  َي���ْوَم  َي��ْأِت��ي  ��ُه  َف��ِإَنّ اْل��ُق��ْرآَن  »اْق����َرُءوا 
َيْوَم  َتْأِتَياِن  ُهَما  َفِإَنّ ِعْمَراَن  آِل  َوُس��وَرَة  اْلَبَقَرَة  ْهَراَوْيِن  الَزّ اْق��َرُءوا 
ِفْرَقاِن  ُهَما  َكَأَنّ َأْو  َغَياَيَتاِن،  ُهَما  َكَأَنّ َأْو  َغَماَمَتاِن،  ُهَما  َكَأَنّ اْلِقَياَمِة 
اْلَبَقَرِة؛  ُسوَرَة  اْقَرُءوا  َأْصَحاِبِهَما،  َعْن  اِن  اَجّ ُتَ  ، َصَواَفّ َطْيٍر  ِمْن 
َفِإَنّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْسَرٌة، َواَل َتْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة«. َقاَل 

َحَرُة. ُمَعاِوَيُة: َبَلَغِني َأَنّ اْلَبَطَلَة: الَسّ
 الشرح: قال املنذري: باب في قراءة القرآن وسورة البقرة وآل عمران، 
وهذا احلديث رواه اإلمام مسلم في املوضع السابق وهو كتاب صالة 
املسافرين )804( وبوب عليه النووي: باب فضل قراءة القرآن وسورة 

البقرة.
البقرة وآل عمران« في هذا دليل على جواز أن يقال:  وقوله: »سورة 
النساء، وسورة  وس��ورة  آل عمران،  وس��ورة  البقرة،  كذا، كسورة  سورة 

املائدة، وهكذا.
بعض  كرهه  وق��د  فيه،  كراهة  وأن��ه ال  السلف،  أكثر  عليه  ال��ذي  ه��ذا 
املتقدمني، وقال: إمنا يقال السورة التي يُذكر فيها البقرة، السورة التي 
يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها النساء، السورة التي تذكر 

فيها املائدة، وعلى هذا جرى اإلمام ابن جرير الطبري في تفسيره. 
لكن الصواب هو: القول األول، وبه قال اجلمهور؛ ألن املعنى معلوم، فإذا 
قلنا: سورة البقرة، فاجلميع يعلم أن املقصود من قولنا: سورة البقرة، 
أي السورة التي ذكرت فيها قصة البقرة، وإذا قلنا: سورة آل عمران، 
فهذا يعني السورة التي ذكرت فيها قصة امرأة عمران أو تفضيل آل 

عمران على العاملني، وهكذا في بقية السور.
أما احلديث فعن أبي أُمامة الباهلي، واسمه ُصّدي بن عجالن، صحابي 

مشهور [، سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانني.
يوم  يأتي  فإنه  ال��ق��رآن؛  »اق���رءوا  يقول:  الله ]  ق��ال: سمعت رس��ول 
القيامة شفيعا ألصحابه« في هذا دليل على أن القرآن يشفع ألصحابه 

يوم القيامة، وأصحابه هم الذين يتلونه ويقرءونه ويحفظونه ويدرسونه 
ويفهمونه ويعلمونه، كل هؤالء أصحاب القرآن، فهذه فضيلة ألهل القرآن؛ 
ولذلك حّث الرسول ] على قراءته وتالوته، والعمل مبا فيه، وأخرج 
اإلمام ابن حبان في صحيحه: من حديث جابر عن النبي ] أنه قال: 
»القرآن شافٌع مشّفع، وماِحٌل مصّدق، من جعله أمامه قاده إلى اجلنة، 
ومن جعله خلفه ساقه إلى النار«. ومعنى » ماحل« يعني: شاهد، فالذي 
يجعل القرآن أمامه، ويقتدي به، ويعمل بأحكامه، ويعظمه ويجله، ويجعله 
نصب عينه، فإنه يقوده إلى اجلنة، ومن جعل القرآن خلف ظهره، ونسيه 
وتناساه، واشتغل بغيره، وأعرض عن العمل به، فإنه يدفعه في قفاه في 
جهنم والعياذ بالله، كما قال تعالى: }فإما يأتيّنكم مّني ُهًدى فمْن اتّبَع 
هداي فال يضلُّ وال يشقى ومْن أعرَض عن ذكري فإّن له معيشًة ضنكاً 

ونحشره يوَم القيامة أعمى{ )طه: 124-123(.
وقال تعالى عن اليهود: }وملا جاءهم رسوٌل من عند الله مصّدٌق ملا معهم 
نَبَذ فريٌق من الذين أُوتوا الكتَب كتاَب الله وراَء ُظهورهم كأنهم ال يعلمون 

واّتبعوا ما تتلو الشياطني{ )البقرة: 101 – 102(.
وقال ] أيضا في شفاعة القرآن: »الصياُم والقرآن يشفعاِن للعبِد يوَم 
القيامة، يقوُل الصيام: أي رّب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه، ويقول القرآُن: رّب منعته النوم بالليل فشّفعني فيه، فيشفعان« رواه 

أحمد والطبراني.
قوله: »اقرءوا الزهراوين« والزهراوان مثنى زهراء، والزهراء هي املنيرة 
على  نورهما  لعظيم  بالزهراوين  عمران  وآل  البقرة  وسميت  املضيئة، 
أصحابهما في الدنيا واآلخرة، وكثرة هدايتهما، وكثير أجرهما في الدنيا 

واآلخرة.
قوله: »فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان« الغمامة 
والغياية كالهما مبعنى واحد، فالغمامة هي ما تغم اإلنسان يعني تغطيه 
وتستره عن السماء، والغياية كذلك، وهي الظله كالغمامة فوق الرأس، 
من سحابة أو غيرها، فاملعنى: تأتي هاتان السورتان كأنهما غمامتان يوم 

شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم لإلمام املنذري )2( 

باب: في قراءة القرآن وسورة البقرة وآل عمران
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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القيامة تظالن صاحبهما من حّر الشمس في املوقف.
قوله: »أو كأنهما فرقان من طير صواف« فرقان: يعني قطعتان أو 
جماعتان من طير، أي: تأتي هاتان السورتان يوم القيامة كأنهما 
جماعتان من الطير، وفي رواية »حزقان من طير« واملعنى واحد، 
السماء  في  أجنحتها  بسطت  التي  الطير  هي  الصواف  والطير 
أثناء الطيران، فالطير في طيرانه  يبسط جناحيه ويقبض، فيوم 
على  أجنحتها  باسطات  كالطير  السورتان  هاتان  تأتي  القيامة 

أصحابها، فتظلل أصحابها من حر الشمس يوم القيامة.
قوله: »حتاجان عن أصحابهما« أي: إن البقرة وآل عمران حتاجان 
أي جتادالن عن أصحابهما، وتقيمان احلجة لهم، وتدافعان عن 
وآل  البقرة  أن  ظ��اه��ره  احل��دي��ث  وه��ذا  قراءتهما،  م��ن  املستكثر 
عمران جتسمان يوم القيامة كالطير أو كالغمام، أو كأنهما فرقان 
من طير، وهذا أمر ليس بعجيب على قدرة الله سبحانه وتعالى؛ 
فإنه قادر على أن يجعل األشياء املعنوية أشياء حسية، كما جاء 
في كثير من النصوص، فقد ورد في احلديث الصحيح: »أن املوت 
اجلنة  بني  ويذبح  أملح،  كبش  على ص��ورة  القيامة  ي��وم  به  ُيجاء 
والنار...« احلديث، فانقلب هذا الشيء املعنوي إلى شيء مادي، 
كما ذكرنا أن الصيام والقرآن يشفعان ألصحابهما يوم القيامة، 
يقول الصيام: أي رب منعته الطعام فشفعني فيه، ويقول القرآن: 
األشياء  ه��ذه  أن  مع  فيه،  فشفعني  بالليل  النوم  منعته  رب  أي 
الله سبحانه وتعالى يجعلها أشياء حسية، قادرة  معنوية، إال أن 

على النطق بحجج، والدفاع عن صاحبها يوم القيامة.
قال الشوكاني: وذلك غير مستبعد من قدرة القادر القوي الذي 

يقول للشيء: كن فيكون.
السورة  ه��ذه  بركة«  أخذها  ف��إن  البقرة؛  س��ورةَ  »اق���رءوا  قوله: 

العظيمة أخذها بركة، وذلك لكثرة ما فيها من املنافع 
العظيمة، واخلير الكثير، واحلجج واألحكام واملواعظ 
عظيمة  جملة  ذكر  قد  تعالى  والله  والعبر،  والفوائد 
ولهذا  السورة،  الشرعية في هذه  األحكام  واف��رة من 
كان الصحابة رضي الله عنهم يبقون في حفظ هذه 

السورة مدة طويلة، فقد ورد في املوطأ: أن ابن عمر يقول: مكثت 
في حفظ سورة البقرة ثماني سنني، وذلك أنهم كانوا يحفظون 
اآليات واألحكام وال يكتفون بحفظ اآلية فقط، وإمنا يتعلمون ما 
فيها من العقائد والتوحيد واإلميان، واألحكام الفقهية، وما فيها 
من العمل، أي:كيف يكون العمل بهذه األحكام التي ذكرها الله 

سبحانه وتعالى في هذه اآليات.
وقال أنس [: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، جدَّ فينا. 
رواه أحمد. جد يعني: صار عظيما فينا؛ لكونه أصبح عاملا من 
العلماء، فمن قرأ البقرة وآل عمران صار من العلماء، وقراءتهما 
هنا ليست مجرد التالوة كما قلنا؛ ألن التالوة ميكن للرجل أن 
تكون في ساعة من الزمان، إمنا املقصود أنه يقرأ البقرة وآل 
بهذه  العمل  وكيفية  أحكامها  ويتعلم  وفهم،  تدبر  ق��راءة  عمران 

األحكام.
ومن تدبر البقرة وآل عمران رأى فيهما جملة عظيمة وافرة من 
الفقهية  واألحكام  واإلحسان،  وأركان اإلميان واإلسالم  العقائد 
والقبلة  الصالة  من  العبادات  أحكام  من  والشرعية،  والعملية 
من  املسلمة  األس��رة  ونظام  والعمرة،  واحلج  والصيام  والطهارة 
الزواج والطالق والعدة وامليراث، وأحكام الدولة املسلمة وأحوال 
الكتاب  أه��ل  قصص  من  فيها  ما  ثم  والعهود،  والسلم  احل��رب 
وغير  والعبر،  املواعظ  من  ذلك  في  وما  أنبيائهم  مع  وأحوالهم 
إلى  إذا رجعت  إنك  العد واحلصر، حتى  يفوق  كثير، مما  ذلك 
أو  العربي،  ابن  القاضي  ككناب  القرآن(  )أحكام  األحكام  كتب 
أن سورة  القرطبي وغيرها، ستجد  أو تفسير  كتاب اجلصاص 
اإلسالم،  أح��ك��ام  م��ن  األك��ب��ر  اجل��ل  على  استحوذت  ق��د  البقرة 
وهكذا األحكام في سورة آل عمران؛ ولذا كان أخذها بركة على 

العبد، فيبارك الله تعالى في علمه وإميانه وفهمه.
ب��غ��ي��ره��ا، فإنه  ق��ول��ه: »وت��رك��ه��ا ح��س��رة« أي: م��ن اش��ت��غ��ل عنها 
سيتحسر على هذا إما في الدنيا وإما في اآلخرة، وذلك إذا رأى 
ثواب أهل القرآن يوم القيامة، فإنه سيتحسر على هذا الهجر 
للقرآن، وما فاته من الفضل والدرجات العال، وكثير من املسلمني 
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اليوم – لألسف الشديد - اشتغلوا بالدنيا وبتعلم علوم الدنيا، وأنفقوا 
والهندسة واحلاسوب  كالطب  املادية  العلوم  تعلم  الكثيرة في  األوقات 
)الكمبيوتر( والتجارات والصناعات وغفلوا عن القرآن الكرمي، والذكر 
احلكيم، والنور املبني، الذي أنزله الله تعالى على رسوله ]، وهو كالم 
الله عز وجل الذي هو أفضل الكالم، كالم العلي القدير، إال من رحم 

الله.
قوله: »وال تستطيعها البطلة« قال معاوية - وهو أحد رواة احلديث -: 
»بلغني أن البطلة: السحرة« فمعاوية وهو ابن سالم أبو سالم الدمشقي 
وهو ثقة، وهو أحد رواة احلديث: أن البطلة هم السحرة، وهم ممن 
يبطل  البقرة مما  فقراءة سورة  الكفر،  في  ويقعون  بالباطل  يوصفون 

السحر، ويفسد أعمال السحرة من اإلنس واجلن بإذن الله تعالى.
وأيضا معتى قوله: »وال تستطيعها البطلة« أي: ال يستطيعها أهل الباطل 
على اختالفهم ومللهم، وهم الذين يأتون بالباطل ويدعون إليه، فمن 
تعلم سورة البقرة وآل عمران، صار قادرا على الرد على أهل الباطل؛ 
ألنه عرف احلق بتفصيل، وما كان عليه أهل الباطل من يهود ونصارى 
ومشركني ومالحدة، وما دام أنه عرف احلق الذي في سورة البقرة وآل 
عمران فهو قادر على الرد على أهل الباطل، فال يستطيع أهل الباطل 

أن يتسلطوا عليه، وال أن يغلبوه.
بالقرآن تالوة وقراءة،  الذي يشتغل  وفي هذا احلديث: دليل على أن 
الله  يجازيه  ون��ه��ارا،  لياًل  وتعلما،  وتعليماً  وتفسيرا،  وتفكرا  وت��دب��راً 
سبحانه وتعالى أفضل اجلزاء وأعظم اإلجابة يوم القيامة، وقد ورد في 
احلديث عند الترمذي: »َمن شغله القرآن عن ذكري ومسألتي، أعطيته 
العلم  أه��ل  بعض  ضعفه  احلديث  وه��ذا  السائلني«  أعطي  ما  أفضل 
وحسنه آخرون، ومعنى هذا احلديث: أن الذي يشتغل بالقرآن وبالعلم 
الداعني،  السائلني  يعطي  ما  أفضل  وتعالى  سبحانه  الله  يعطيه  به، 
الذين يسألون الله: اللهم أعطني كذا، اللهم أسألك كذا، فهذا الذي 
اشتغل بالعلم وبالقرآن وبالتفسير، يعطيه الله أفضل ما يعطي هؤالء 

الذين يسألونه ألنه اشتغل بكالم الله.
وجاء عن عبد الله بن خباب [ أنه قال: فضُل كالم الله على سائر 

الكالم، كفضل الله على سائر خلقه. رواه عبدالله في السنة.
أي: إذا أردت أن تعلم فضل القرآن على سائر الكالم، فتذكر أنه كالم 
الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شي فكالمه عظيم 
كذلك، وألن الكالم صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، فكالمك أنت 
كالم يليق بك وبعلمك، وكالم الله سبحانه وتعالى يليق بجالله وكماله 
سبحانه  قال  كما  الله،  بعظمة  وشاهدا  الله،  بعلم  نزل  وقد  وجماله، 
وتعالى: }لكِن اللُه يَشهد مبا أَنزَل إليك أَنزله بعلمِه واملالئكُة يَشهدون 

وكفى بالله شهيدا{ )النساء: 166(.
فكالم الله تعالى نزل بعلمه وبحكمته ورحمته، وعظمته وقدرته على 
كل شيء، ومن كان من أهل القرآن فإنه يغلب أهل الباطل جميعا؛ فإن 

من تعلم القرآن صار بيده أعظم احلجج والبراهني على إبطال كل باطل، 
وإذا كان من أخذ بسورة البقرة استطاع أن يبطل بها كل باطل، ودعوة كل 
مبطل، فكيف إذا تعلم القرآن كله؟!! فال شك أنه يكون حبراً من األحبار 
الربانيني، وعاملا من العلماء املتبحرين، قال سبحانه: }ومْن يؤَت احلكمَة 

فقد أُوتي خيراً كثيراً{ )البفرة: 269(. والقرآن معدن احلكمة والعلم.
وينبغي في احلقيقة أن يندم اإلنسان على تضييع األوقات في غير تعلم 
القرآن وتفسيره، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله في آخر 
حياته: ندمت على األوقات التي ضيعتها في غير تفسير القرآن، وودت 

أني أمضيت عمري كله في تفسير القرآن. 
هذه كلمات قالها شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي أمضى عمره في العلم 
وال  في جت��ارة  عمره  أمضى  فما  والتأليف،  والكتابة  وال��ق��راءة  والبحث 
في زراعة وال في حساب، وإمنا أمضى عمره في القرآن والسنة وعلوم 
السلف، ونصرة عقيدة أهل السنة واجلماعة، والدفاع عنها، والرد على 
أهل البدع بأنواعهم، ومع ذلك يقول: ندمت على أنني ما أمضيت عمري 

كله في دراسة القرآن!
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، ومبا فيه من اآليات والذكر 
السميع  هو  إن��ه  بآياته،  العاملني  ب��ه،  العلماء  من  يجعلنا  وأن  احلكيم، 

العليم.
 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

حتقيق اإلميان
- لم يكن حتقيق اإلميان بالقدر مشكلة عند الصحابة، فقد 
فهموا املطلوب منهم بأحاديث بسيطة سمعوها من رسول الله 

.[
- هل لك أن تبني ذلك بأمثلة؟

كنت وصاحبي نتمشى حول مسجد النبي ] ابتداء من فندقنا 
الواقع عند الزاوية الشمالية الشرقية للمسجد.

- لقد ضرب الرسول ] لهم مثال في احلديث املتفق عليه، 
عن أبي موسى أن رسول الله ] قال: »إن مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة 
منها  وكانت  الكثير،  والعشب  الكأل  فأنبتت  املاء  قبلت  طيبة 
أجادب أمسكت املاء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك 
ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله 
مبا بعثني به فعلم وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 

هدى الله الذي أرسلت به«.
وهذا شرح قول الله تعالى: }ياأيها الناس قد جاءكم الرسول 
باحلق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما في 

السموات واألرض وكان الله عليماً حكيما{ )النساء: 170(.
فإن الله بعث األنبياء جميعا بالهدى، الذي هو البيان واإلرشاد 
واحلجة والبرهان وخامتهم الرسول ] بعثه بأعظم بيان وهو 
وأقبل عليه  الهدى  قبل هذا  الناس من  العظيم، فمن  القرآن 
مخلصاً وأراد أن يستزيد إمياناً منه أن الهداية سبيل للنجاة 

بعد املوت، فهذا ييسر الله له درب الهداية ويزيده هدى.
ومن الناس من لم يهتم بهذا األمر ولم يعنت به، ولم يرفع بذلك 
رأساً غفلة منه، أو ضعف إميان، أو عدم يقني مبا سيكون بعد 

املوت، فهذا تركه الله ملا اختار.
قاطعني..

- وهل اختيار هذا وذاك مبحض إرادتهما؟ أم بتقدير الله؟

- كال األمرين معاً، هكذا فهم الصحابة الكلمات التي تلقوها 
من رسول الله ] مباشرة، ففي البخاري أن رسول الله ] 
كان في جنازة فأخذ شيئاً فجعل ينكت به األرض، فقال: »ما 
منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من النار ومقعده من اجلنة«، 
قالوا: يا رسول الله أفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال ]: 
»اعملوا فكل ميسر ملا خلق له، أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر 
لعمل أهل الشقاء«، ثم قرأ: }فأما من أعطى واتقى وصدق 
وكذب  واستغنى  بخل  من  وأما  لليسرى  فسنيسره  باحلسنى 
تردى{  إذا  ماله  عنه  يغني  وما  للعسرى  فسنيسره  باحلسنى 

)الليل: 5 - 11(، وفي رواية قالوا: إذاً جنتهد.
والحظ -يا أبا عبدالله- أن التيسير للعمل من الله، أتى بعد 
لليسرى{،  واتقى...{، }فسنيسره  العبد }أعطى  العمل من 
}بخل واستغنى{، }فسنيسره للعسرى{، ثم قرأ اآليات في 
سبب نيل اجلنة: }ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم 
وهو  ربهم  عند  السالم  دار  }لهم   ،)43 )األعراف:  تعملون{ 
وليهم مبا كانوا يعملون{ )األنعام: 127(، }فال تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون{ )السجدة: 
17(، }أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم جنات املأوى 
نزالً مبا كانوا يعملون{ )السجدة: 19(، }أولئك أصحاب اجلنة 

خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون{ )األحقاف: 14(.
فلقد نالوها بأعمالهم، وسبق في علم الله ما هم عاملون فكتبه 
عز وجل، وهذا معنى احلديث: »إن الله عز وجل خلق آدم ثم 
أخذ اخللق من ظهره وقال: هؤالء إلى اجلنة وال أبالي، وهؤالء 
إلى النار وال أبالي، فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ 

قال: على مواقع القدر« السلسلة الصحيحة.
فالعبد ال يعلم الغيب وال يعلم ماذا كتب له، ولن يحاسب على 
الصحابة:  قال  ولذلك  يعمل؛  ما  بل سيحاسب على  كتب،  ما 
»إذاً جنتهد«، أو »إذاً جند في العمل«، وهذا هو املطلوب من 

العبد أن يعمل بطاعة الله لينال الثواب من الله. )�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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القـــــــدر )13(



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

أجر ذلك في صحائفنا .

احلديث العشرون : 
فضل الوقف في سبيل الله 

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري 
رض����ي ال��ل��ه ع��ن��ه ق����ال: ج����اء رج����ل بناقة 
مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله،  فقال 
رسول الله]: »لك بها يوم القيامة سبعمئة 

ناقة كلها مخطومة«.
ال��ل��ه م��ن أف��ض��ل وجوه  ال��وق��ف ف��ي سبيل 
فائدة،  وأعمها  أج���راً،  وأعظمها  اإلن��ف��اق، 
وأدومها نفعاً، وأبقاها أثراً، وقد بني نبينا] 
الله،  سبيل  ف��ي  وال��ت��ص��دق  اإلن��ف��اق  فضل 

وثماره وآثاره، ومضاعفة األجر لصاحبه. 
النبي]،  إلى  ففي احلديث أن رجاًل جاء 
سبيل  في  »ه��ذه  فقال:  خطام،  فيها  بناقة 
تعالى،  ال��ل��ه  سبيل  ف��ي  ص��دق��ة  أي  ال��ل��ه« 
يوم  بها،  لك  ال��ل��ه]:«  فقال رس��ول 
كلها  ناقة  سبعمئة  القيامة 

مخطومة«.
ق���������������������ال 

معنى  مسلم:  لصحيح  شرحه  ف��ي  ال��ن��ووي 
قريب  وه��و  خ��ط��ام،  فيها  أي:  »مخطومة« 
له أجر  امل��راد  أن  الزمام، قيل: يحتمل  من 
س��ب��ع��م��ائ��ة ن��اق��ة، وي��ح��ت��م��ل أن ي��ك��ون على 
ظاهره، ويكون له في اجلنة بها سبعمئة كل 
شاء  حيث  يركبهن  مخطومة  منهن  واح��دة 
وجنبها،  اجلنة  خيل  ف��ي  ج��اء  كما  للتنزه، 

وهذا االحتمال أظهر. 
أح��ادي��ث مبضاعفة  السنة  في  وردت  وق��د 
عياض  فعن  سبعمئة ضعف؛  إل��ى  احلسنة 
عبيدة  أب��ي  على  دخلنا  ق���ال:  غطيف  اب��ن 
نعوده من شكوى أصابته – وامرأته حتيفة 
أبو  ب��ات  كيف  قلنا:   – رأس��ه  عند  ق��اع��دة 
قال  بأجر،  ب��ات  لقد  والله  قالت:  عبيدة؟ 
أبو عبيدة: ما بت بأجر، وكان مقبال بوجهه 
بوجهه،  ال��ق��وم  على  فأقبل  احل��ائ��ط،  على 
ما  ق��ال��وا:  قلت؟  عما  تسألوني  أال  وق���ال: 
أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت 
رسول الله] يقول: من أنفق نفقة فاضلة 
أنفق على  الله فبسبعمائة، ومن  في سبيل 
زاد  م��ا  أو  مريضا  ع��اد  أو  وأه��ل��ه،  نفسه 
أمثالها،  بعشرة  فاحلسنة  أذى، 
لم  وال��ص��وم جنة ما 

يخرقها، ومن ابتاله الله، عز وجل ببالء في 
جسده فهو له حطة«. 

واستدل العلماء من احلديث على أن الناقة 
التنقل فيها.  من دواب اجلنة، ومن وسائل 
وكذلك اخليل حلديث النبي]: »إذا دخلت 
جناحان  له  ياقوتة  من  بفرس  أتيت  اجلنة 
في  شئت  حيث  بك  ط��ار  ثم  عليه  فحملت 
والدواب  الطيور  م��ن  اجلنة  وف��ي  اجل��ن��ة«. 
ما ال يعلمه إال الله تعالى، قال تعالى فيما 
َطيٍْر  ��مِ  }َوحَلْ النعيم:  من  اجلنة  أهل  يناله 

ا يَْشتَُهوَن َوُحوٌر ِعنٌي{.  ِممّ
التي حبست في سبيل  الفرس  وفي فضل 
الله تعالى، قال القرطبي: »حكي عن عبد 
الله بن املبارك: خرج إلى غزو فرأى رجال 
حزينا قد مات فرسه فبقي محزونا فقال 
له: بعني إياه بأربعمئة درهم، ففعل الرجل 
ذلك أي باعه له، فرأى من ليلته في املنام 
اجلنة  في  وفرسه  قامت  قد  القيامة  ك��أن 
يأخذه،  أن  ف��أراد  ف��رس،  سبعمائة  وخلفه 
فنودي أن دعه فإنه البن املبارك وقد كان 
وطلب  إليه  ج��اء  أصبح  فلما  ب��األم��س،  لك 
اإلق��ال��ة فقال ل��ه: ول��م؟ ق��ال : فقص عليه 
القصة فقال له: اذهب فما رأيته في املنام 

رأيناه في اليقظة«. 
وقد تنوعت عبارات السلف في بيان معنى 
في سبيل الله ، فقال سعيد بن جبير: »يعني 
به  »يعني  مكحول:  وق��ال  ال��ل��ه«،  طاعة  في 
اإلنفاق في اجلهاد من رباط اخليل وإعداد 
ال��س��الح وغ��ي��ر ذل����ك«، وق���ال اب���ن عباس: 
إلى  الدرهم فيهما  »اجلهاد واحلج يضعف 
سبعمئة ضعف«.  وقال بعض أهل العلم بأن 
»في سبيل الله« تعم جميع اإلنفاق في وجوه 

اخلير، ومن أعظمها اجلهاد.
وف���ي وق���ف اخل��ي��ل وأش��ب��اه��ه من 

ابن  ي���ق���ول  احل����ي����وان����ات، 

األربعــون الوقفيــة )20(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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عيسى القدومي )�(

)�( باحث إسالمي
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قدامة في املغني: »الذي يجوز وقفه هو ما 
جاز االنتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصاًل 
واحليوانات،  كالعقار،  متصاًل،  بقاء  يبقى 
ذلك..والفرس  وأش��ب��اه  واألث���اث،  وال��س��الح 
احلبيس إذا عطب فلم ينتفع به في اجلهاد، 
جاز بيعه، وصرف ثمنه في مثله، ولم يجز 
إلى  لها  ألنه صرف  ال��َف��َرس؛  على  إنفاقها 

غير جهتها«.  
الوقف  فضيلة  ففيه  فوائد:  احلديث  وفي 
الله، وفيه ج��واز وقف  واإلن��ف��اق في سبيل 
امل��ن��ق��ول ك��احل��ي��وان وغ���ي���ره، وف��ي��ه احلث 
والترغيب في اإلنفاق في سبيل الله، وفيه 
أن ثواب الله وفضله أكثر من عمل العامل؛ 
ألنه لو ُعومل العامل بالعدل لكانت احلسنة 
الله يعامله بالفضل، والزيادة؛  مبثلها؛ لكن 
بل  ناقة؛  بسبعمائة  الواحدة  الناقة  فتكون 
مِلَْن  يُ��َض��اِع��ُف  }َوال��لَمّ��ُه  تعالى:  لقوله  أزي��د؛ 

يََشاءُ َواللَمُّه َواِسٌع َعِليم{.
عباده،  على  تعالى  الله  لفضل  بيان  وفيه 
فأجر  وال��زي��ادة،  بالفضل  لعباده  ومعاملته 
الله  سبيل  في  جعلت  التي  الواحدة  الناقة 
فللصدقة  ال��ق��ي��ام��ة،  ي���وم  ن��اق��ة  بسبعمائة 

أن  مقدمتها  في  املتصدق،  يجنيها  ثمرات 
الله يضاعف أجرها إلى سبعمئة ضعف يوم 

القيامة، بل تكون سبباً في دخول اجلنة. 
وفيه اإلشارة إلى اإلخالص لله في العمل، 
وموافقة الشرع في ذلك؛ وذلك لقول الرجل 
»في سبيل الله«، وفيه اتساع مجاالت اإلنفاق 
في سبيل الله، وتنوع مصارفه، وتعدد أوجه 
أولى  من  يجعله  فيه، ما  واإلح��س��ان  البر 
ما يتسابق إليه احملسنون، وأهم ما يتنافس 

فيه املتنافسون . 
املسلم  يقدمه  خيٌر  الله  في سبيل  والوقف 
ُموا  في حياته ألخراه، قال  تعالى: }َوَما تَُقِدمّ
ُدوهُ ِعنَْد اللَمِّه ُهَو َخيًْرا  ألَنُْفِسُكْم ِمْن َخيٍْر َتِ
َوأَْعَظَم أَْجًرا{، والوقف في سبيل الله يدفع 
الله عز وجل به عن العبد البالء، حتى كان 
أصابتهم  إذا  إخوانه  يوصي  العلماء  بعُض 
الشدائد وامللمات، أن يكثروا من الصدقات 

اجلارية حتى يعافيهم الله عز وجل. 
وكل صدقة جارية هي في أصلها صدقة، 
يدوم  نفعها  ألن  الصدقات  أفضل  م��ن  ب��ل 
باب  م��ن  اجلنة  تدخل  أنها  ثمراتها:  وم��ن 
الصدقة، كما قال النبي]: »ومن كان من 

دقِة«. ووجه  دقِة ُدِعي من باِب الَصمّ أهِل الَصمّ
رحمه  عثيمني-  ب��ن  ص��ال��ح  للشيخ  س���ؤال 
اجلارية،  الصدقة  أن  ه��ل  م��ف��اده:   – ال��ل��ه 
أفضل الصدقات؟ فأجاب: »فضلها بسبب 
األحوال  بعض  ت��ع��رض  ق��د  لكن  دوام��ه��م��ا، 
تعل غيرها أفضل منها، كوقت املسغبة« .   
وكان] سباقا إلى الصدقة؛ قال ابن القيم: 
كان] أعظم الناس صدقة مبا ملكت يده، 
وكان ال يستكثر شيئاً أعطاه لله تعالى وال 
يستقله، وكان ال يسأله أحد شيئاً عنده إال 
وك��ان عطاؤه  كثيرا،  أو  ك��ان  قلياًل  أع��ط��اه، 
العطاء  وك���ان  الفقر،  ي��خ��اف  م��ن ال  ع��ط��اء 
وال��ص��دق��ة أح��ب ش��يء إل��ي��ه، وك���ان سروره 
وفرحه مبا يعطيه أعظم من سرور اآلخذ 
مبا يأخذه، وكان أجود الناس باخلير، ميينه 

كالريح املرسلة«. 
وعلى هذا النهج القومي سار التابعون ومن 
املتعاقبة  اإلسالمية  العصور  عبر  بعدهم 
فتوسعت األوقاف، وشملت بنفعها كثيراً من 
والعلمية،  واالجتماعية،  اخليرية،  املرافق 
املجتمع  في خدمة  كبيراً  وأسهمت إسهاما 

اإلسالمي، والنهوض برقيه وتقدمه.
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فرق كبير بين زمن االستخالف وزمن 
االستضعاف، فاإلنسان إذا كان ضعيفًا 
ال تلزمه أحكام ما إذا كان قويًا ممّكنًا!!

في خضم األحداث واملستجدات احلالية يقف اإلنسان حائرًا.. يجد من 
الناس مختلفن،  حوله هرجا ومرجا.. أمور تتغير وأخرى تتبدل، وجتد 
فمنهم من هرول ميينا بأقصى سرعة، ومنهم من هرول يسارًا، ومنهم من 
الفنت، ويشتد اجلدل فيمن أصاب ومن أخطأ، ومن  اعتصم بالسكوت في 
تقاعس، وسرعان ما يتساءل اجلميع، وكل منهم يوجه اآلخر مبا يحب أن 
يراه عليه، وكثير من املستجدات على الساحة تسبب األلم الشديد الذي 
عارمة..  وفوضى  مؤملة،  أح��داث  وقعت  فقد  الفؤاد،  وينحر  القلب،  يدمي 
والقوم  الفنت وتنشرها  النار وتؤججها، وتوقع  أياد خبيثة تشعل  وهناك 
اخلطوب  وت��زداد  احمل��ن  تشتد  عندما  يتصرفون  كيف  ي��درون  ال  هائمون 
أخرى  م��رة  ون��ع��ود  ب��األم��ان،  اإلح��س��اس  ال��ن��اس  ويفقد  الفوضى،  وتنتشر 
للتساؤل: أين نحن من شرع الله، وإلى أين نسير، وكيف نسير، وأين نحن 
من التمسك بثوابت أهل السنة واجلماعة والتقيد مبا ورثناه عن سلفنا 

في فهم النوازل، فنحن في نوازل مدلهمة؟
وليعلم املرء أن اإلع��راض عن أمر الله، سبب في زوال نعمة األم��ن، وحلول 
اخلوف والفزع، قال الله تعالى: }ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيام أعمى{ )طه:124(، ويجب أن يشعر كل منا أنه مسؤول 
بن يدي الله عز وجل عن أي إخالل باألمن من جهته أو إثارة للفتنة بقول 
أو عمل، والبد أن ينكر على من أخل بأمن املسلمن بشرط أن يكون إنكاره 
استهموا  كقوم  الدنيا  هذه  في  والناس  الشرعية،  بالضوابط  مقيدا  عليه 
الذين هم في  ف��أراد  أسفلها،  على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم 
أسفلها أن يخرقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا! فلو تركهم من 
هم في أعالها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم جنوا جميعا، وهكذا 

حال الفريقن فيما نعيشه من أحداث على الساحة في مصر هذه األيام.
واحدا ممن جمع بن  واليوم وعلى صفحات مجلتكم احلبيبة نستضيف 
العلم الشرعي والتأصيل الواقعي فيما مير بنا وما متر به األمة في حوار 
ملجلة التوحيد مع رجل درس وتعلم، ثم عّلم ونشر العلم في صمت دون أن 

يحرص على الشهرة.
وإلى تفاصيل احلوار الذي ننشره على حلقتن بإذن الله تعالى:

الشيخ أبو احلسن املأربي رئيس دار احلديث في مأرب باليمن:

ض الوالء  البد من تبعُّ
والبراء، ومعرفة ما 

عند الرجل من جوانب 
حميدة فيعان عليها 
وما عنده من جوانب 

أخرى فيناصح فيها!!
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إضاءات مهمة في فقه االختالف 
الصحيح بن اإلسالمين

يسمى  مبا  األم��ة  متر  الشيخ:  فضيلة   >
»ث�����ورات ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، ه��ل ل��ك��م أن 
امل��س��ائ��ل الشرعية  ب��دل��وك��م ف��ي  ت��دل��وا 
نحافظ  أن  علينا  يجب  التي  والثوابت 

عليها؟
بالتمسك  أن��ص��ح ف��ي مثل ه��ذه األوق���ات   <
مبا  والتقيد  واجلماعة،  السنة  أهل  بثوابت 
ورثناه عن سلفنا في فهم النوازل؛ فإن هذا 
وأنصح  املدلهمة،  ال��ن��وازل  في  كثيرا  ينفعنا 
يجري  كما  مضى  مب��ا  ننشغل  ب��أال  أيضا 
من كثير من الشباب فيما بينهم، ما حكم 
الذي حدث، أهو خروج على ولي األمر أم 
اخلالف  ه��ذا  وراء  من  يجنون  ال  ثم  ال؟ 
إال الوقع فيما   ال حتمد عقباه، والتنافر 
غيروا  الذين  هم  فال  بينهم،  يقع  ال��ذي 
الفساد املوجود، وال هم الذين أبقوا على 
مودة قلوبهم وتآلفهم ومحبتهم، فال رأس 
باخلالف  حصلوا  ال��رب��ح  وال  أب��ق��وا،  امل��ال 
حكم  ع��ن  والبحث  القضايا،  ه��ذه  ح��ول 
ما مضى، ولكن أنصح بالبحث في توصيف 
معه  التعامل  وكيفية  اآلن،  امل��وج��ود  ال��واق��ع 
املرضية عن  والقواعد  الشرعية  األدلة  وفق 
فينظرون  عنهم،  الله  رضي  الصالح  السلف 
في هذا الواقع املوجود، وكيف يتعاملون معه، 
أم  منه  ب��االق��ت��راب  معه  التعامل  يكون  وه��ل 

االبتعاد عنه.
وال شك أن إخواننا لهم في ذلك وجهات 
ن��ظ��ر م��خ��ت��ل��ف��ة، ه��ن��اك م��ن ي���رى الترك 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، وه����ن����اك م����ن ي�����رى ال���دخ���ول 
بالكلية، وهناك من يرى الدخول بصورة 
معينة ولو على سبيل املرحلية، وأيا كان 
اخل��اف يجب أال  فأحب أن أوض��ح أن هذا 
يفسد ما بني اإلخوة؛ ألن اجلميع يريد رضا 
الله عز وجل، وكل  يبحث عن تقليل الشر، 
جاءت  الشريعة  أن  باعتبار  اخل��ي��ر  وتكثير 
بتكميل املصالح وحتصيلها، وبتعطيل املفاسد 

وتقليلها.
الدخول  في  املصلحة  أن  يرى  من  فهناك 
ل��ل��م��ج��ال��س ال��ن��ي��اب��ي��ة وه���ن���اك م���ن ي����رى أن 
املصلحة ف��ي اخل���روج، وه��ن��اك م��ن ي��رى أن 

املفسدة األكثر في اإلحجام، وهناك من يرى 
أن املفسدة األكثر في اإلقدام، وهذه وجهات 
العمل  وي��ح��ت��م��ل��ه��ا  األخ�����وة،  حتتملها  ن��ظ��ر 
اإلسامي، فا يجوز أن يفترق اإلخوة فيما 
بينهم بسبب االختاف في: هل ندخل أم ال 
ندخل؟ ألن هذه مسألة اجتهادية، يسعني 
أن أرى فيها قوال، وترى فيها قوال، واألخوة 
السلف  ح��ال  إل��ى  نظرنا  فلو  ب��اق��ي��ة،  بيننا 
لرأيناهم اختلفوا في مثل هذا، بل أكبر منه 
فقد  بالعقيدة،  تتصل  مسائل  كانت  فرمبا 
اختلف الصحابة هل رأى النبي] ربه أم ال؟ 
فلعائشة رضي الله عنها قول، والبن عباس 
رضي الله عنهما قول، ومع ذلك لم يتهاجرا، 
ولم يتكلم أحدهما في اآلخر، ولم يطعن فيه، 
في  ربهم  الكفار  رؤي��ة  في  السلف  واختلف 
عرصات يوم القيامة، هل يرونه أم ال؟ على 
ثاثة أقوال، ذكرها شيخ اإلسام ابن تيمية 
ومع  البحرين،  ألهل  رسالته  في  الله  رحمه 

ذلك لم يتهاجروا.
وتناظروا في قضية العشرة املبشرين باجلنة 
حتى ارتفعت األصوات، ومع ذلك لم يفترقوا، 
فلو أن كل خاف يفرقنا فلن تبقى لنا  باقية، 
برتبة  ال��ن��وازل  ه��ذه  ننظر في مثل  أن  يجب 
هذه املسألة ومقدارها الشرعي: هل اخلاف 
فيها متعلق باألصول أم هي من األمور التي 
يسع فيها اخلاف؟ هذا أيضا ما يعني بإذن 
النوازل  الله عز وجل على اخلروج من هذه 

بأقل التضحيات وبأقل الثمن، بل رمبا يزيدنا 
بصيرة والتصاقا مبنهج سلفنا الذين اختلفوا 

في كثير من املسائل ولم يفترقوا.
املسائل االجتهادية ال تفرق إال عند 

أهل البدع!!
< ما كيفية وضع قواعد ثابتة للخروج  
م��ن ه��ذا اخل���الف ب��ن امل��ؤي��د واملعارض، 
وما القواعد الشرعية التي تضمن عدم 
ال��دخ��ول إلى  ب��ال��ث��واب��ت عند  اإلخ���الل 

هذا املعترك؟
القواعد  نضع  الذين  لسنا  ح��ال  كل  على   <
اليوم، فالقواعد قررت وأصلت من زمن بعيد، 
ولسنا أول من سيتعامل مع نصوص الكتاب 
منا  أكثر  علماء  معها  تعامل  فلقد  والسنة، 
تقى وعلما وفهما وعمقا في الفهم، وأبر منا 
قلوبا، تعاملوا مع هذه النصوص واستخلصوا 

منها قواعد.
ال والء وال براء  أن��ه  ال��ق��واع��د:  وم��ن ه��ذه 
باب  من  ك��ان  وم��ا  االجتهاد،  مسائل  على 
وأن  العباد،  االجتهاد فال حرج فيه على 
امل��س��ائ��ل االج��ت��ه��ادي��ة ال ت��ف��رق إال عند 
أهل البدع الذين كانوا يحدثون املقاالت 
يكّفر  األب  فكان  ويوالون ويعادون عليها، 
االب���ن وال��ع��ك��س، ه���ذا ب��خ��اف أه���ل السنة 
واجلماعة،  السنة  على  قائم  منهجهم  الذين 
فهذا الشعار لم يأت من فراغ، أي أهل اتباع 
بالسنة  نتمسك  ان  ن��ري��د  فنحن  واج��ت��م��اع، 
أن  ونريد  واعتصام،  وق��وة  في ضوء جماعة 
ال  والسنة  الكتاب  على  وق��وة  جماعة  نكون 
على ضاالت وال على خزعبات، إمنا نكون 
على سنة وجماعة، واتباع واجتماع، وبعضهم 
يعبر فيقول: متسك ومتاسك، متسك باآلثار 
ومت��اس��ك وت����راص ف��ي ال��ص��ف��وف، أو كلمة 
ال��ت��وح��ي��د وت��وح��ي��د ال��ك��ل��م��ة، ك��ل ه���ذه معان 
»أهل  العظيم  الشعار  هو  هذا  الكلمة،  لهذه 
فراغ،  من  ي��أت  لم  ال��ذي  واجلماعة«  السنة 
فكلمة السنة احتراز من أهل البدعة، وكلمة 
والتشرذم  الفرقة  أهل  من  احتراز  اجلماعة 

والتفرق.
نحن نسير بن واجبن

العلماء:  بعض  ق��ال  وق��د  ال��ش��ي��خ:  ويضيف 
من  خير  امل��رج��وح  القول  على  االجتماع 
ولنا في  ال��راج��ح،  القول  االخ��ت��الف على 

أنصح في مثل هذه األوقات 
بالتمسك بثوابت أهل 

السنة والجماعة، والتقيد 
بما ورثناه عن سلفنا

نحن نسير بين واجبين والبد 
من تحقيقهما، واجب االتباع، 
وواجب االجتماع، فإذا أمكن 

ان نقوم بهما جميعا فال 
يجوز أن نفرط في أحدهما
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عفان  بن  عثمان  مع  مسعود  اب��ن  موقف 
رضي الله عنهما في صاته وراءه في منى 
ق��دوة في ه��ذا، فقد صلى ابن مسعود وراء 
التي  الصاة  أنها خاف  يرى  عثمان صاة 
صاها النبي ]، ومع ذلك قيل له: إذا كنت 
وراءه؟  تصلي  فلماذا  السنة،  قد خالف  تراه 
قال: االختاف شر، أو اخلاف شر، فعندما 
يخرج ابن مسعود فا يصلي وراء عثمان في 
موقف احلج، والناس مجتمعون سيثير فرقة، 
ويحدث بلبلة؛ فكان االجتماع مع وجود هذا 
اخلاف مصلحته أرجح من أن يتمسك بهذه 
ذلك  وي��ؤدي  الشرعية  األحكام  من  اجلزئية 

إلى تفرق.
ف��ن��ح��ن ن��س��ي��ر ب���ن واج���ب���ن والب�����د من 
حت��ق��ي��ق��ه��م��ا، واج������ب االت�����ب�����اع، وواج�����ب 
االجتماع، فإذا أمكن أن نقوم بهما جميعا 
ف���ا ي��ج��وز أن ن��ف��رط ف���ي أح��ده��م��ا، وإذا 
تعارضا فتارة نقدم واجب االتباع، وتارة نقدم 
واجب االجتماع، وقد قدم النبي ] واجب 
االجتماع عندما قال لعائشة: »لوال أن قومك 
حديثو عهد بكفر لغيرت بناء الكعبة« )أخرجه 
البخاري(، فراعى جانب اجلماعة واالجتماع 
عن جانب إحياء سنة قد أماتها من قبله وهم 
كفار قريش، وكما قال في ابن سلول: »دعه؛ 
كي ال يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه« 
الناس،  تأليف  فراعى  البخاري(،  )أخ��رج��ه 
حد  إقامة  من  أول��ى  اإلس��ام  في  ودخولهم 
يقول:  كان  ال��ذي  الله عليه، وهو  من ح��دود 
}ليخرجن األعز منها األذل{ )املنافقون:8(، 
فإذا تعارض الواجبان واجب االتباع وواجب 

االجتماع فتارة يكون هذا وتارة يكون ذاك.
ال جتعل أول قائمة اخلصوم إخوانك!

االتباع  لقاعدة  تأصيله  ف��ي  الشيخ  وي��زي��د 
واالجتماع قائا: إن ابن مسعود قام باألمرين، 
صلى مع عثمان فأحيا سنة االجتماع، وبنّي 
ه��ذا خ��اف ما  إن  وق���ال:  الشرعي،  احلكم 
صلى النبي ] فقام بواجب االتباع والبيان، 
يفهم  العلم  طلبة  بعض  لألسف  أحيانا  لكن 
وواجب  والبيان  االتباع  بواجب  يقوم  لن  أنه 
السنة إال إذا فرق الكلمة! أال ميكن أن تبني 
السنة في ضوء االجتماع! أال ميكن أن نبني 

السنة في حدود االختاف! وهذا هو الذي 
يتقبلوه،  أن  إخواننا  نفوس  من  كثير  عجزت 
أن نختلف ولكن جتمعنا دعوة واحدة  ميكن 
ولذلك جاء من أص��ول أهل  واح��د؛  وعمل 
البر  وراء  ال���ص���الة  واجل���م���اع���ة:  ال��س��ن��ة 
والفاجر،  ال��ب��ر  وراء  واجل��ه��اد  وال��ف��اج��ر، 
والسمع والطاعة لولي األمر الفاجر في 
املعروف، كل هذا حفاظا على اجلماعة، 
ف����إذا ك��ن��ت س��أس��ع��ى إل����ى احل���ف���اظ على 
اجلماعة مع إمام في صالة حتى ال يؤول 
املساجد عن اجلماعة،  إلى تعرية  أمري 
وأن ينفض الناس عن إحياء شعيرة الصاة 
في املساجد، فكيف بإحياء سنة االئتاف بني 
الدعاة والعاملني في حقل الدعوة، وال سيما 
هم  الذين  السلفية،  الدعوة  أبناء  هم  الذين 
أبناء السنة، الذين هم أبناء منهج الصحابة 
ومنهج التابعني ومنهج القرون املفضلة، ومنهج 
األئمة األربعة، منهج احلمادين والسفيانني، 
ومنهج البخاري وأبي داود وابن تيمية، ومن 

تبعهم بإحسان إلى زمننا هذا.
النظر إلى األمور بحسب رتبها 

الشرعية
كثير من  لو نظرت في  وإن��ك  الشيخ:  يقول 
اليوم  الدعوية  الساحة  ف��ي  يعملون  ال��ذي��ن 
فلماذا  يتفقون على هذه األص��ول،  وجدتهم 
يكون هذا اخلاف محتدما بينهم حتى تظن 
أنك تتكلم مع أفراد كل منهم ينتمي إلى دين 
آخر وليس إلى دعوة واحدة؟! فترى اخلاف 
محتدما، والعداوة امتألت بها القلوب مبا قد 
ال متتلئ على اليهود والنصارى وال الرافضة، 
فا  بخصومه  قائمة  اإلنسان  يضع  فعندما 
يجعل أول هذه القائمة إخوانه، وإن كان والبد 
رأسها،  وليس  القائمة  آخ��ر  في  فليجعلهم 
الهدف فأنت  وأنت عندما جتعل أخاك هو 
ال ت��رى بعد ذل��ك األه��داف التي بعده التي 
يجب أن توجه إليها سهامك بالدعوة والبيان 
والتوضيح؛ ألنك انشغلت بشيء معني، وكلما 
اتسع علم الرجل وحلق في سماء العلم رأى 
األمور على وضعها الطبيعي، فأنا لو وضعت 
أكبر من هذا  أراه  فأنا  أم��ام عيني  أصبعي 
املبنى العظيم؛ ألني ما أرى غيره، فإذا أشبع 
كل  أنها  ورأى  واح��دة  مسألة  بفهم  اإلنسان 

شيء، فا شك أن ذلك سيكون على حساب 
مسائل أخرى، فالواجب علينا أن ننظر إلى 
بحسب  ال  الشرعية  رتبها  بحسب  األم���ور 
رؤانا لها نحن، وأن ننظر إلى األمور فنعطي 
كل شيء حقه وقدره في البحث العلمي، وال 
املستحب  جنعل  وال  مستحبا  امل��ب��اح  جنعل 
واجبا، وال جنعل احلرام حاال وال مكروها، 
وإمنا جنعل كل شيء في موضعه الصحيح، 
كل هذا يساعدنا في اخلروج من هذه األزمة 

التي نعيشها.
كيف يكون التصالح والتاصفح مع 

الوالء الكامل والبراء الكامل؟!
< مع دعوتكم للتصالح والتصافح، كيف 
في  الكامل  والبراء  الكامل  الوالء  يكون 

تصوركم؟
> إن شيخ اإلسام ابن تيمية -رحمه الله- 
لألنبياء  يكون  إمن��ا  الكامل  ال���والء  أن  ذك��ر 
والرسل والصديقني والصاحلني، وأن البراء 
والزنادقة  املنافقني  من  يكون  إمن��ا  الكامل 
وأعداء اإلسام الذين يكيدون له ويحاربونه 
ويعلنون عداءهم له، أما الذين خلطوا عما 
يتبعض  أن  وآخ��ر سيئا فهؤالء البد  صاحلا 
ال����والء هو  ال����والء وال���ب���راء؛ ألن  ف��ي حقهم 
وبر،  طاعات  من  الرجل  به  يقوم  عما  ف��رع 
الرجل  به  يقوم  وال��ذم هو فرع عما  والبراء 
بقول أهل  نقول  كنا  إن  من سيئات وفجور، 
الرجل  في  يجتمع  يقولون:  الذين  السنة 
ط��اع��ة وم��ع��ص��ي��ة، وب���ر وف��ج��ور، وحسنة 
فيه  ويجتمع  ن��ق��ول:  أن  ف��الب��د  وس��ي��ئ��ة؛ 
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من مواليد محافظة الدقهلية، مركز أجا، كفر 
عوض، قرية السنيط.

الدراسة  ف��ي  درس���ت  ث��م  1958م،  سنة  ول���دت 
النظامية، وتوجهت إلى اليمن في سنة 1980م، 
ومكثت فيها إلى ما   قبل شهر ونصف تقريبا   

أي نحو 31 سنة.
يسر الله عز وجل لي طلب العلم أكثر ما يكون 
هادي  ب��ن  مقبل  بالشيخ  والتقيت  اليمن،  ف��ي 

الوادعي رحمه الله.
وك��ذل��ك س��اف��رت إل���ى ال���ري���اض، وم��ك��ث��ت مدة 
رحمة  ب��از  بن  عبدالعزيز  الشيخ  سماحة  عند 
الله عليه، وكان يتخلل ذلك لقاءات مع فضيلة 
وفضيلة  العثيمني،  ص��ال��ح  ب��ن  محمد  الشيخ 

الشيخ عبدالله بن جبرين، رحمهما الله.
وسافرت إلى األردن عام 1416ه� للقاء شيخنا 
محدث العصر الشيخ األلباني رحمة الله عليه، 
ومكثت في عمان ستة عشر يوما، وكانت كلها 
الشيخ  احمل���دث  ال��ع��ام��ة  فضيلة  م��ع  جلسات 
األل��ب��ان��ي رح��م��ه ال��ل��ه، وك����ان ذل���ك م��ن خال 
كلها  مجلسا  أحد عشر  أو  مجلسا  اثني عشر 
ك��ان��ت ف��ي ع��ل��م احل��دي��ث وب��ع��ض م��س��ائ��ل علم 
الدعوة،  بفقه  يتصل  فيما  وك��ذل��ك  األص����ول، 
والسياسة الشرعية، وما هو موجود بني الدعاة 
إلى  ال��دع��وة  حقل  في  اإلسامية  واجلماعات 

الله عز وجل.
في  باالستمرار  وتعالى  سبحانه  الله  يسر  ثم 

املؤلفات،  بعض  بكتابة  الله  ويسر  العلم،  طلب 
املؤلفات،  أكثر  وه��و  احل��دي��ث،  ف��ي علم  س��واء 
وبعضها في الفقه، وبعضها في األصول، وكثير 
منها أيضا في فقه الدعوة، والسياسة الشرعية، 
منها املطبوع ومنها ما هو في طريقه إلى ذلك.
أعمل في حقل الدعوة قيما على دار احلديث 
العلم،  م��ن طلبة  أرب��ع��م��ئ��ة  وف��ي��ه��ا  م����أرب،  ف��ي 
يدرسون دراسة منهجية مبعهد إعداد الدعاة، 
نفع  وق��د  ال���دار،  ه��ذه  أيضا في  تأهيلهم  ويتم 
الله سبحانه وتعالى بها، فتخرج في هذه الدار 
عدد كبير من الدعاة، وانتشروا في ربوع اليمن، 
دول عربية وغربية،  اليمن في  وبعضهم خارج 

وفي دول جنوب شرق آسيا.

الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني في سطور

ف��ي باده،  إل��ى ع��دم دخ��ول اخلمر  يدعو 
أق��ول: ال  فهل  املنكرات،  ذل��ك من  أو غير 
معه  أتعامل  أن  علّي  بل  ال،  معه؟!  أتعامل 
أتعاون  أما في بدعته فا  في منع اخلمر 
السلف،  وه��ذا ظاهر في هدي  فيها،  معه 
واملشكلة أن كثيرا من إخواننا يفهم أن منهج 
العالم  كلمة أخذها عن  السلف هو مجرد 
الفاني، ثم ال يفهم من ذلك إال هجر أهل 
البدع وهجر املخالف، وما هذا إال جزء من 
منهج السلف، وليس هو كل منهج السلف، 
ف��ه��ذا م��وق��ف لسفيان ال��ث��وري م��ع ث��ور بن 
يزيد الكاعي وهو ثقة ثبت، في احلديث 
لكنه قدري -رمي بالقدر- وهو اسمه ثور 
لسفيان  قيل  املشهور،  احليوان  اس��م  على 
الثوري: هل نأخذ احلديث عن ثور، وهذا 
من  لكنه  ثبت  واإلتقان  العدالة  ناحية  من 
ناحية البدعة عنده زلة خطيرة، وهي بدعة 
القدرية، فهل نأخذ عنه؟ لو سئل واحد من 
أهل زماننا لقال: ال، اتركه وال كرامة، هذا 
ال يساوي كذا، كما هو كام أهل احلديث، 
ول��ك��ن م���اذا ق��ال سفيان؟ ق���ال: خ���ذوا عن 
ثور، واتقوا قرنيه، أي خذوا عنه احلديث، 
وهذا ميثل  بها،  ينطحكم  ال  بدعته  واتقوا 
منهجا عند أهل السنة، أن تأخذ احلق من 

املخالف، والباطل ترده عليه.

تاما،  ثم بعد ذلك يهجره هجرا  مع ج��اره، 
اجلار،  ومي���رض  امل��ي��ت  ج���اره  عند  فيموت 
وي��ع��اف��ى م��ن امل����رض، وي��س��اف��ر وي��ع��ود من 
السفر، وحتدث له مناسبات وأزمات، وهذا 
هذا  سألته،  فإن  ببغضه،  الله  إلى  يتقرب 
الذي تقاطعه مسلم؟ يقول: نعم، وعنده من 
أعمال البر؟ نعم، فأين والؤك له في حدود 

ما عنده من اخلير؟!
موقف أهل احلق من املناصحة 

واملناصرة
يقول الشيخ: إذاً هذه قواعد نظرتها عند 
ال  فرمبا  الناس  من  كثير  أما  يعرفها،  من 
العملي  التطبيق  عند  ذلك  ومع  يعرفونها، 
تتحشرج في صدورنا وحلوقنا، وال نستطيع 
القيام بها، فا بد من تبعض الوالء والبراء، 
والب�����د م���ن م��ع��رف��ة م���ا ع��ن��د ال���رج���ل من 
عنده  وم��ا  عليها،  فيعان  حميدة،  ج��وان��ب 
وموقف  فيها،  فيناصح  أخ��رى  جوانب  من 
باحلق،  الناس  أعلم  هم  الذين  احلق  أهل 
املناصحة  قائم بني  باخللق:  الناس  وأرحم 
واملناصرة، نناصحه إن أخطأ، ونناصره إن 
أص��اب، وق��د أختلف مع من أواف��ق��ه، وقد 
أتوافق مع من أختلف معه، رجل بيني وبينه 
بلده  ف��ي  ورأي��ن��اه  معتزلي،  مثا  خصومة 
قام  املنكر،  عن  وينهى  باملعروف  يأمر  قام 

وبغض،  محبة  ف��ي��ه  ويجتمع  وذم  م���دح 
والرجل  يكون  هذا  كل  وعقوبة،  ونصرة 
ينظر إليه من عدة جهات كما يقول شيخ 
اإلسالم ابن تيمية: كاللص الفقير تقطع 
يده لسرقته، ويعطى من بيت املال لسد 
ألنه  ي���ده؛  نقطع  ننحن  فبينما  ح��اج��ت��ه، 
يسرق، إذا بنا نعطف عليه ونرحمه ونعطيه 

من زكاة املسلمني لسد حاجته!
تاما  ي��وال��ي اإلن��س��ان شخصا والء  أن  أم��ا 
في  يكون  ال  فهذا  تاما،  ع��داء  يعاديه  أو 
حق من يخلط هذا وذاك، ولألسف أنك 
ق��د جت��د ف��ي ه��ذه األي���ام ال��رج��ل يختلف 
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حوارات

قواعد أهل السنة في التعامل مع 
املخالف!

وعن كيفية التعامل مع املخالف يقول الشيخ: 
وقد أصل أهل السنة كثيرا من القواعد في 
بالكتاب  االعتصام  مع  املخالف  مع  التعامل 
وال��س��ن��ة، وال��ت��ع��اون م��ع امل��خ��ال��ف فيما فيه 
النبي ] يقول: »شهدت مع  وإذا كان  حق، 
املشركني  -مع  اجلاهلية  في  حلفا  عمومتي 
والعزى-  ال���ات  ي��ق��ول��ون:  ال��ذي��ن  والوثنيني 
لو  اجلاهلية،  في  حلفا  عمومتي  مع  شهدت 
ُدعيت إليه في اإلسام ألجبت، وما أحب أن 

لي به كذا وكذا، وأني أنكثه«.
هذا مع املشركني فكيف مع أعداء اإلسام 
إخواننا  بعض  ت��رى  ه���ذا؟!  زماننا  ف��ي  اآلن 
أنا  له وجهة نظر مثل في العمل السياسي، 
وإما  فأناصره،  أوافقه  أن  إما  أمرين:  أحد 
وال  ب��رأي��ي  أحتفظ  أن��ا  فابتداء  أواف��ق��ه،  أال 
بالتحذير منه دون  الله  إلى  أذه��ب، وأتقرب 
والليبراليني  العلمانيني  من  املرشحني  بقية 
يجب  ال����ذي  ه���و  ه���ذا  أن  وأرى  وغ��ي��ره��م، 
التحذير منه، وهذا ال ينبغي، وإذا كنت أنا ال 
أرى هذا الشيء وال أشارك فا أشارك، أما 
أني أحذر من فان أو غير ذلك، فهذا ليس 
هو املنهج الصحيح، وال ينبغي لهذا أن يكون 

بني طلبة العلم.
خالفاتنا  تكون  أن  يجب  ح��ال  كل  وعلى 
منضبطة بقواعد السلف، وعندما نتكلم 
من  نتفة  عن  نتكلم  ال  السلف  منهج  عن 
كالم فالن أو فالن، إمنا نتكلم عن اجلادة 
والقواعد  ال���ع���ام،  وال��ط��ري��ق  امل���وط���وءة، 
أيضا  فستجد  وإال  بينهم،  عليها  املتفق 
شديدة،  كلمات  له  كانت  من  السلف  من 
فلو جعلنا هذا منهجا للسلف فهذا غير 

صحيح.
فالشافعي ملا سأل املزني عن رجل، فقال: 
ك����ذاب، ق����ال: اك����ُس أل��ف��اظ��ك، ق���ل: ليس 
بأنه  ُمدح  الله-  -رحمه  والبخاري  بشيء، 
ال��ت��ج��ري��ح، وكلما  ف��ي  ال��ع��ب��ارة  ك��ان لطيف 
استطعت أن تصل املقصود بالبيان بألطف 
أخيك  على  الشيطان  تعني  ال  حتى  عبارة 
كان أولى، فمنهج السلف منهج عظيم ولو 

فقهناه لعرفناه حق معرفته.
فرق كبير بن زمن االستضعاف وزمن 

االستخالف!
< بعد هذه األحداث في العالم العربي 
ه���ل ي��ج��ب إع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي��م��ا يسمى 
بفقه الواقع، وهل يجب تغيير املفاهيم 
ح��ت��ى ت��ت��الءم م��ع األح����داث وال���ن���وازل؟ 
ف��ه��ن��اك ف����ارق ك��ب��ي��ر مي���وج ف��ي��ه الناس 
تخل  أو  بالتطبيق  التزام  بن  ما  بشدة 
ع��ن ب��ع��ض األم����ور ح��ت��ى ن��س��اي��ر الواقع 

الذي نحياه؟!
بتغير  تتغير  الفتوى  أن  > نحن جميعا نعرف 
ذكر  كما  والنيات،  والعوائد  واألحوال  األزمنة 
ابن القيم في كتابه العظيم »إعام املوقعني«، 
بالهوى،  وال  بالتشهي  ليس  التغيير  هذا  وأن 
وإمن���ا ه��و راج���ع أي��ض��ا إل��ى م���وارد الشريعة 
نقول  وم��رة  ب��األم��ر،  نقول  فمرة  ونصوصها، 
ب��خ��اف��ه إذا ك���ان ه���ذا احل��ك��م ي��ن��اس��ب هذه 
الظروف، وهذا احلكم يناسب تلك الظروف، 
في  تيمية  اب��ن  اإلس���ام  شيخ  تكلم  فعندما 
»الصارم املسلول« عمن يتكلم في العهد املكي 
والعهد املدني، ذكر رحمه الله أن ليس هناك 
عهد برمته يؤخذ جليل من األجيال، والعهد 
اآلخر ال يؤخذ منه شيء، قال: »من كان قويا 
ممكنا فليأخذ بنصوص العهد املدني، ومن كان 

مستضعفا فليأخذ بنصوص العهد املكي«.
مبعنى أن هناك فرقا بني زمن االستخاف 
وزمن االستضعاف، فاإلنسان إذا كان ضعيفا 
ال تلزمه أحكام ما إذا كان قويا ممكنا، وليس 
هذا من باب التنازل، ولكن هذا من باب فهم 
احلكم بحسب حيثيات احلكم، فأنت عندما 
تأمر الغني بالزكاة، وال تأمر الفقير بالزكاة، 
هل أنت بدلت احلكم؟! بالطبع ال، ولكن ألن 
هذا وجد فيه سبب احلكم، فذكرت له احلكم، 

ن  أل و
لم  ه��������ذا 

حقه  في  يجب 
تذكره  ف��ل��م  احل���ك���م، 

وتعالى  س��ب��ح��ان��ه  ف��ال��ل��ه  ل���ه، 
واألعرج  امل��ري��ض  واستثنى  ب��اجل��ه��اد،  أم��ر 

واألعمى، وعندما ال تخاطب هؤالء باجلهاد 
فليس ألنك جاملتهم، ولكن ألن الله عز وجل 
عذرهم فنحن في مثل هذه احلالة ننظر إلى 

الواقع املوجود.
دخول اإلسالمين في العمل السياسي 

له ما يسوغه!!
كان في وقت من األوقات وفي بعض البلدان 
دخول اإلساميني في العمل السياسي ال يغير 
من املعادلة شيئا، فإن النتائج كانت معروفة 
س��ل��ف��ا، وف���ل���ذات أك��ب��اد ال��ص��ن��ادي��ق معروف 
إذن  وهكذا  تفرز،  أن  قبل  أحشائها  في  ما 
عندما يدخل أهل احلق في مثل هذه األحوال 
فسيكونون ألعوبة وال مصلحة يأتون بها، لكن 
في نظري في هذه األيام أن الواقع قد تغير، 
فمن  أم���ل،  بصيص  فيها  أم���ورا  ه��ن��اك  وأن 
املمكن أن يكون هناك تعبير صادق عن رغبة 
اإلعامية،  اآلل��ة  ومع  ما،  حد  إلى  الشعوب 
التي عملت في مصر خال العقود املاضية 
على أن تغرب األمة وتطمس هويتها بالكلية، 
وتدعو إلى الرذيلة، وحتارب الفضيلة، وتشوه 
احلقائق، وتطمس املعالم، إلخ هذه اجلهود، 
عن  للتعبير  للشعوب  فرصة  ج��اءت  عندما 
إرادتها ورغبتها ظهر أن هذه اآللة اإلعامية 
ما كانت إال كالقشرة أو كالثوب الذي تلبسه 
احلية ثم تخلعه وترميه ومتشي في طريقها.

وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى في مجتمع 
مصر ليس باجلديد وال بالغريب، انظر إلى 
العبيديني حكموا مصر رمبا قريبا من مائتي سنة، 

كان في وقت من 
األوقات وفي بعض 

البلدان دخول اإلسالميين 
في العمل السياسي ال 

يغير من المعادلة شيئا
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احلرث والنسل، فلو ترك املجال لهم لفعلوا 
قال  التدافع،  سنة  هي  وه��ذه  األفاعيل،  بنا 
تعالى: }ولوال دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا{ )احلج: 40(، البد من 
مثل  في  وتدخل  تذهب  عندما  أن��ت  تدافع، 
هذه األشياء وترتكب منكرات، صحيح، ومن 
قال بأنه سيدخل ولن يرتكب املنكرات، فهذا 
واهم ومن قال سأدخل وال أتنازل عن شيء، 
ت��ن��ازل لكن هل  فهذا أيضا واه���م، الب��د م��ن 

يسوغ هذا التنازل شرعا أو ال يسوغ؟!
ارتكاب املفسدة الصغرى لدفع املفسدة 

الكبرى
ه��ذا هو  إن  ق��ائ��ا:  الشيخ حديثه  وي��واص��ل 
الذي  ال��ك��ام  أن  أت��ص��ور  أن  أم���ا  ال��ب��ح��ث، 
أتكلم به في املساجد هو الكام الذي أتكلم 
لكن  تغير،  أنه سيكون هناك  اآلن!! البد  به 
هل هذا التغير هو من ترك الدين؟ هل هذا 
يجوز؟  ال  أم  يجوز  هل  بالهوى  يكون  التغير 
ه���ذا ه��و ال��ب��ح��ث، وع��ن��دن��ا ق��اع��دة تقتضي 
املفسدة  ل��دف��ع  الصغرى  املفسدة  »ارت��ك��اب 
العظمى، أو تفويت أدنى املصلحتني لتحصيل 
أعظمهما«، فهذه قاعدة شرعية تنتظم كثيرا 
الكبرى  القواعد  ومن  الشريعة  جزئيات  من 
رحمه  اإلس��ام  يقول شيخ  وكما  الدين،  في 
الله: »ليس العالم الذي يعلم اخلير من الشر، 
ولكن العالم الذي يعلم خير اخليرين فيثبته، 
وشر الشرين فيجتنبه«، نحن بحاجة إلى فقه 
شر الشرين، فلقد اصبحت األمور ممتزجة 
متداخلة، إن عملت خيرا فا بد أن يكون معه 
تترك  أن  تركت ش��را الب��د  وإن  الشر،  بعض 
تعمل؟  أو  تترك  فهنا هل  بعض اخلير،  معه 
هنا البد من النظر إلى املوازنة الشرعية، ال 
العلم،  طلبة  بعض  عنها  يتكلم  التي  املوازنة 
أن���ك إذا ذك���رت امل��ب��ت��دع الب���د أن ت��ذك��ر كل 
حسناته، وهذا ال يصح، فاملوازنة تكون بني 
هذا  واملفاسد،  املصالح  وبني  والشر  اخلير 
مما جاء به الدين الكرمي.. وللحوار بقية في 

العدد القادم.
والله من وراء القصد.

من اخلارج؛ ألنه ال يوجد لهم مظلة سياسية 
يحميهم،  سياسي  كيان  لهم  وليس  حتميهم، 
ويتوغل  يتغلغل،  كيان سياسي  لهم  ولو وجد 
في مفاصل الدولة يستطيع أن يدافع عنهم، 
الظاملة  اجل��ائ��رة  االتهامات  ه��ذه  يبطل  وأن 
التي ترميهم مبا ليس فيهم، فا شك أنه من 
خال الدخول في مثل هذه املجاالت ميكن 
تقليل الشر، وهذه غاية شرعية، يقول شيخ 
كان  »حيثما  الله:  رحمه  تيمية  ابن  اإلس��ام 
تقليل الشر ثم شرع الله«؛ ألن شرع الله جاء 
يقلله، ومن األلفاظ اجلامعة  أو  ليغير الشر 
منكم  رأى  »م��ن  ق��ول��ه]:  ال��ك��رمي��ة  النبوية 

منكرا فليغيره بيده...« )مسلم( احلديث.
ولم يقل فليزله، لو قال: فليزله، حلملنا عنتا 
لو  »فليغيره«  وكلمة  نزيله،  أن  نستطيع  م��ا 
وتسعني  تسعة  إل��ى  املئة  في  مئة  من  غيرته 
املئة، يصدق أنك غيرته، ولو  أو تسعني في 
من  ب��دال  الشر  إل��ى  االنطاق  جعلت سرعة 
في  كيلو  مائة  إل��ى  الساعة  في  كيلو  مائتي 
الساعة حتى لو لم تغيره بالكلية لكنك على 
بهذا  أنت  الشر،  مسيرة عجلة  تبطئ  األق��ل 

غيرت شيئا، وفعلت شيئا.
إم��ا أن نترك املجتمع  أم��ري��ن:  ب��ني  ث��م نحن 
نعتزل  أن  يعني  مبا  املجتمع  ونعتزل  بالكلية 
جنلس  ذلك  وبعد  بالكلية،  السياسي  العمل 
ننتظر ماذا يقرر هؤالء في دمائنا وأموالنا، 
م����اذا س��ي��خ��رج م��ن حت��ت ق��ب��ة ال��ب��رمل��ان من 
قرارات تتحكم في دمائنا وأموالنا، يأتي وزير 
منا،  املساجد  بسحب  علينا،  حاقد  أوق��اف 
مينع أنشطتنا، يأتي مثا وزير داخلية حاقد 
مثا  ونحن  ال��س��ج��ون،  دعاتنا  يدخل  علينا 
اليمن اآلن عندنا معادلة فيها احلوثية،  في 
مثل  لو ميسكون  إي��ران،  لدعوة  امتداد  وهم 
الباد ألهلكوا  الوظائف احلساسة في  هذه 

وم��������������ع 
ملا  ذل���������ك 
منها  خ����رج����وا 
ما وج��د أح��د من أهل 
فكانوا  بعقيدتهم،  ي��ق��ول  مصر 
ك��ال��ق��ش��رة ع��ل��ى مجتمع ص��ل��ب، ق��ش��رة على 
ص��خ��رة س��رع��ان م��ا ذه��ب��ت ال��ق��ش��رة وبقيت 
اخلير  يحبون  ف��ال��ن��اس  ه��ي،  كما  ال��ص��خ��رة 
وقلوبهم حتب اخلير، ففي مثل هذه احلالة 
ب�»اإلساميني«،  يسمون  من  دخ��ول  أن  أرى 
ونحن جميعا مسلمون واملجتمع مسلم، وكل 
ما في األمر أن هذا برنامج إسامي، وهذا 
»إساميا«  شخص  يسمى  فقد  ذل���ك،  غير 
وآخر »مستقا« وهو مسلم أيضا، وال نكفر 
أح���دا م��ن أه���ل اإلس����ام ول��ي��س معنى أني 
إسامي أن اآلخر كافر، بالطبع ال، فالشاهد 
من هذا أن من يسمون ب�»إساميني« يدخلون 
في هذا املضمار، وبإذن الله عز وجل إن لم 
من  أه��و  الشر  فبعض  كله،  الشيء  يحققوا 

بعض، وتقليل الشر غاية شرعية.
ولكن أحب أن أقول: يجب أال يفهم من خال 
اإلسام  دول��ة  نقيم  أننا سوف  األشياء  هذه 
ولكن  النبوة،  عهد  في  ك��ان  كما  تامة  إقامة 
وأن  منه،  نقلل  وأن  الشر  نغير  أن  نستطيع 
وأن نؤسس مظلة سياسية  نكثر من اخلير، 
حتمي الدعوة، وتدافع عنها، وإال كانوا حتتى 

املطرقة وكل شيء يوجه إليهم.
غيري جنى وأنا املعاتب فيكم

وكأنني سبابة املتندِم
شرع الله جاء ليغير الشر أو يقلله

يقول الشيخ: إنه في هذه األيام جتد أناسا 
ي��أخ��ذون األم�����وال، وال��ت��م��وي��ل م��ن اخل���ارج، 
واإلساميون يتهمون بأنهم هم الذين ميولون 

يقول شيخ اإلسالم رحمه اهلل: 
»ليس العالم الذي يعلم الخير 

من الشر، ولكن العالم الذي 
يعلم خير الخيرين فيثبته، وشر 

الشرين فيجتنبه«،
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ردود و�شبهات

دون  ولقد حذر النبي] أن يكفر أحد أحداً 
برهان، فقال: »أميا امرٍئ قال ألخيه يا كافر، 
ب��اء بها أحدهما، إن ك��ان كما ق��ال، وإال  فقد 

دعا  »م��ن  وق��ال:  مسلم(،  )رواه  عليه«  رجعت 
رجال بالكفر أو قال: عدو الله! وليس كذلك 
إال حار عليه« )رواه مسلم(، وقال: »ال يرمي 

إال  بالكفر  ي��رم��ي��ه  ب��ال��ف��س��وق وال  رج���اًل  رج���ل 
ارت��دت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك« )رواه 
فهو  بكفر  »ومن رمى مؤمناً  وق��ال:  البخاري(، 

كقتله« )رواه البخاري(.
أه���ل ال��س��ن��ة واجل��م��اع��ة ي��ف��رق��ون ب��ن احلكم 
املطلق على أصحاب البدع باملعصية أو الكفر 
وب���ن احل��ك��م ع��ل��ى ش��خ��ص م��ع��ن مم���ن ثبت 
إسالمه بيقن: »كان رجالن في بني إسرائيل 
متآخين، فكان أحدهما يذنب، واآلخر مجتهد 
في العبادة، فكان ال يزال املجتهد يرى اآلخر 
الذنب، فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب، 
ل��ه: أق��ص��ر. ف��ق��ال: خلني ورب���ي، أبعثت  فقال 
علي رقيبا! فقال: والله ال يغفر الله لك، أو ال 

هناك من يتهم أهل السنة واجلماعة بأنهم يكّفرون من غير سبب أو 
يكفرون املعن.  واحلق أن عقيدة أهل السنة واجلماعة أنهم ال يكفرون 
أحدًا بعينه من املسلمن ارتكب مكفرًا إال بعد إقامة احلجة، فتتوافر 
الشروط، وتنتفي املوانع، وتزول الشبهات عن اجلاهل واملتأول، فأهل 
السنة ال يكّفرون املكره إذا كان قلبه مطمئنًا باإلميان، بل ال يكفرون 
ونقص  بالفسق  عليه  يحكمون  وإمنا  ذنب،  بكل  املسلمن  من  أحدًا 
اإلميان ما لم يستحل ذنبه: }إن الله ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما 

دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثمًا عظيما{.

بقلم د. بسام الشطي

موقف أهل السنة والجماعة من التكفير
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يدخلك الله اجلنة! فقبض أرواحهما، فاجتمعا 
عند رب العاملن، فقال لهذا املجتهد: كنت بي 
ق���ادراً؟! وقال  ي��دي  أو كنت على ما في  عاملاً 
وقال  برحمتي،  اجلنة  فادخل  اذهب  للمذنب: 
النار«. قال أبو هريرة:  لآلخر: اذهبوا به إلى 
»والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه 

وآخرته« )صحيح سنن أبو داود، األلباني(.
والكفار في الشرع صنفان:

كفار أصليون - أي الذين لم يدخلوا في دين 
والفالسفة،  الدهريون،  وه��م  أص��اًل،  اإلس��الم 
واملشركون، واملجوس، والوثنيون، وأهل الكتاب 
م��ن ال��ي��ه��ود وال��ن��ص��ارى؛ ف��ه��ؤالء ق��د دل على 
وموتاهم  واإلج��م��اع،  والسنة  الكتاب  كفرهم 
مخلدون في النار، ويحرم عليهم دخول اجلنة: 
}قاتلوا الذين ال يؤمنون بالله وال باليوم اآلخر 
يدينون  وال  ورسوله  الله  ما حرم  يحرمون  وال 
دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 

اجلزية عن يد وهم صاغرون{.
واملرتدون: الذين ينتسبون إلى اإلسالم، ولكن 
يناقض  ق��ول  أو  فعل  أو  اعتقاد  منهم  يصدر 
ببعض  قاموا  وإن  بذلك،  فيكفرون  إسالمهم، 

شعائر اإلسالم كغالة الباطنية والقاديانية.
إن الكفر نقيض اإلميان، إال أن الكفر في لسان 
الشرع كفران: إذ يرد الكفر في بعض النصوص 
مراداً به أحياناً الكفر املخرج عن امللة، وأحياناً 
أخرى يراد به الكفر غير املخرج من امللة، وذلك 
أن للكفر شعباً كما أن لإلميان شعباً، وكما أن 
اإلميان قول وعمل، فكذلك الكفر قول وعمل، 
واملعاصي والذنوب كلها من شعب الكفر، كما 

أن الطاعات كلها من شعب اإلميان.
ويقع الكفر: باعتقاد القلب وبالعقل، وبالقول، 

وبالشك والترك.
قسمان:  واجلماعة  السنة  أه��ل  عند  والكفر 
األول كفر أكبر مخرج من امللة، وهو ما يناقض 
في  اخللود  ويوجب  اإلس���الم،  ويبطل  اإلمي��ان 
والشك  والفعل  والقول  باالعتقاد  ويكون  النار 

والترك واإلعراض واالستكبار.
والكفر األكبر أنواع، منها:

ما  وهو  والتكذيب،  واجلحود  اإلنكار  كفر   -1

الرسل،  اعتقاد كذب  مثل  وباطناً  كان ظاهراً 
أو  ال��واق��ع،  بخالف  احل��ق  ع��ن  إخبارهم  وأن 
ادع���اء أن ال��رس��ول ] ج��اء ب��خ��الف احلق. 
أو  الكذب  الله  افترى على  }وم��ن أظلم ممن 
مثوى  في جهنم  أليس  ج��اءه  ملا  باحلق  ك��ذب 

للكافرين{.
2- كفر اإلباء واالستكبار مع التصديق، وهو 
عدم االنقياد واإلذعان لرسول الله ظاهراً مع 
العلم به ومعرفته باطناً؛ وذلك بأن يقر أن ما 
جاء به الرسول ] حق من ربه، لكنه يرفض 
وأهله:  للحق  واح��ت��ق��اراً  وب��ط��راً  أش��راً  اتباعه 
ككفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولم ينكره، 
ولكن قابله باإلباء واالستكبار: }إال إبليس أبى 
الكافرين{، }قالوا أنؤمن  وأستكبر وكان من 

لك واتبعك األرذلون{.
3- كفر اإلع��راض: بأن يعرض بسمعه وقلبه 
عما جاء به الرسول ]، فال يصدق ذلك وال 
إليه  يصغي  وال  يعاديه  وال  يواليه  وال  يكذبه 
به،  يعمل  وال  يتعلمه  ال  احل��ق  وي��ت��رك  البتة، 
ويهرب من األماكن التي يذكر فيها احلق فهو 
كافر كفر إعراض: }والذين كفروا عما أنذروا 

معرضون{.
وال  النبي  بصدق  يجزم  ب��أال  الشك:  كفر   -4

اتباعه؛  ويتردد في  أم��ره،  بل يشك في  كذبه، 
إذ املطلوب اليقن التام بأن ما جاء به الرسول 
من ربه حق ال مرية فيه، فمن تردد في اتباع ما 
جاء به الرسول أو جوز أن يكون احلق ضاللة 
فقد كفر كفر شك، قال تعالى: }ألم يأتكم نبأ 
الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين 
رسلهم  جاءتهم  الله  إال  يعلمهم  ال  بعدهم  من 
بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا 
كفرنا مبا أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا 

إليه مريب{.
5- كفر ن��ف��اق: وه��و إظ��ه��ار اإلس���الم واخلير، 
الباطن  مخالفة  وه��و  وال��ش��ر،  الكفر  وإب��ط��ان 
العقل  أو  ب��ال��ل��س��ان  ال��ق��ول  ل��ل��ظ��اه��ر وإظ���ه���ار 
ب��خ��الف م��ا ف��ي القلب م��ن االع��ت��ق��اد: }ومن 
وما  اآلخر  وباليوم  بالله  آمنا  يقول  من  الناس 

هم مبؤمنن{.
6- كفر ال��س��ب واالس��ت��ه��زاء: ب��ش��يء م��ن دين 
بالضرورة،  الدين  معلوم من  اإلس��الم مما هو 
سواء كان الشخص هازال أم العبا أم مجامال 
للكفار: }ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا نخوض 
ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 

ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم{.
7- ك��ف��ر امل��ع��ص��ي��ة: ه��و ك���ره دي���ن اإلس����الم أو 
أو  الله  أو ش��يء من ش��رع  ش��يء من أحكامه، 
مما أن��زل أو ك��ره نبي اإلس��الم أو ما ج��اء به 
الله  أن��زل  بأنهم كرهوا ما  الشرع: }ذل��ك  من 

فأحبط أعمالهم{.
امللة:  من  املخرج  غير  األصغر  الكفر  والثاني: 
وه��و ما ال يناقض أص��ل اإلمي���ان، بل ينقصه 
اإلسالم،  صفة  صاحبه  يسلب  وال  ويضعفه، 
وقد أطلقه الشارع على بعض املعاصي والذنوب 
على سبيل الزجر والتهديد، ومنه كفر النعمة، 
املسلم،  وق��ت��ال  واإلح���س���ان،  العشير  وك��ف��ران 
والطعن في النسب والنياحة على امليت: }وإن 
طائفتان من املؤمنن اقتتلوا فاصلحوا بينهما{ 
»اثنتان  كفر«،  وقتاله  فسوق  املسلم  »سباب   ،
النسب،  في  الطعن  كفر:  بهم  هما  الناس  في 

والنياحة على امليت« )رواه مسلم(.
عرضته  واجلماعة  السنة  أهل  منهج  هو  هذا 

باختصار حتى يتبن احلق من الباطل.

أهل السنة واجلماعة 
يفرقون بن احلكم املطلق 

على أصحاب البدع باملعصية 
أو الكفر وبن احلكم على 

شخص معن

كفر السب واالستهزاء: بشيء 
من دين اإلسالم مما هو معلوم 

من الدين بالضرورة، سواء 
كان الشخص هازال أم العبا 

أم مجامال للكفار
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مقاالت

الوقفة األولى: ما أشبه الليلة بالبارحة!
 ال بد أن يعلم املسلمون أن ما يقوم به هؤالء من 
وإمنا  العصر،  وليد هذا  ليس  للشريعة،  وملز  غمز 
هم مسبوقون فيه، فمنذ بعثة النبي]، وما انفك 
حتى  الله،  ش��رع  على  الشبهات  يثيرون  أسالفهم 
مع وجود النبي] بني أصحابه، فعن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: ملا نزلت: }َواَل تَْأُكلُوا 
ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعلَيِْه{ )األنعام:121(، أرسلت  ِمَّ
له:  إلى قريش أن خاصموا محمًدا وقولوا  فارس 
فما تذبح أنت بيدك بسكني فهو حالل، وما ذبح الله 
عز وجل بشمشير من ذهب )سيف من ذهب( يعني 
َياِطنَي  امليتة فهو حرام؟ فنزلت هذه اآلية: }َوِإَنّ الَشّ
لَيُوُحوَن ِإلَى أَْوِلَياِئِهْم ِليَُجاِدلُوُكْم{ )األنعام: 121(، 
وإن الشياطني من فارس، وأولياؤهم قريش، أورده 
أحمد  العالمة  وصححه  التفسير،  ف��ي  كثير  اب��ن 

شاكر.
الشبهة  تلك  أل��ق��وا  كيف  احلبيب-  فانظر-أخي   
على الصحابة، كيف تأكلون ما تذبحون بأيديكم 

وتتركون أكل امليتة وما أماتها إال الله؟!
شيًئا،  املسلمني  من  ناس  أنفس  في  ذلك  فأحدث 

ِإلَى  لَيُوُحوَن  َياِطنَي  الَشّ }َوِإَنّ  تعالى:  الله  فأنزل 
أَْوِلَياِئِهْم ِليَُجاِدلُوُكْم َوِإْن أََطْعتُُموُهْم ِإنَُّكْم مَلُْشِرُكوَن{ 

)األنعام: 121(، فبني الله لهم:
 1- أن من يلقي الشبهات حقيقة هم الشياطني وما 

هؤالء إال مطية لهم يأمترون بأمرهم.
الله  لشرع  ينقاد  أن  املسلم  على  الواجب  أن   -2  
عز وجل، ويقول: »سمعنا وأطعنا«، وال يلتفت إلى 
إليه من شبهات تعارض ما معه من نقل  يلقى  ما 

صحيح.
 3- كان من املمكن أن يخبر الله عز وجل النبي] 
بأنه هو الذي أماتها، وهو الذي نهاهم عن األكل 
منها، فله األمر من قبل ومن بعد، ولكنه بنّي لهم 
أن إطاعة املشككني فيما يلقونه من شبهات يؤدي 

إلى الشرك.
 4- أن الله سبحانه وتعالى بنّي حقيقة هؤالء في 
الَِّذي  }ُه��َو  فقال سبحانه:  كتابه،  آية من  ما  غير 
أُُمّ  ُه��َنّ  ُمْحَكَماٌت  آَيَ���اٌت  ِمنُْه  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  أَنْ���َزَل 
ا الَِّذيَن ِفي ُقلُوِبِهْم َزيٌْغ  الِْكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشاِبَهاٌت َفَأَمّ
َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه  َفَيتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَء الِْفتْنَِة 
اِسُخوَن ِفي الِْعلِْم يَُقولُوَن  َوَما يَْعلَُم تَْأِويلَُه ِإاَلّ اللَُّه َوالَرّ

وقفات شرعية 
مع تطبيق الشريعة 

اإلسالمية 
ُر ِإاَلّ أُولُو اأْلَلَْباِب{  َكّ آََمنَّا ِبِه ُكٌلّ ِمْن ِعنِْد َرِبّنَا َوَما يََذّ
)آل عمران: 7(، فقد وصف الله عز وجل من يلقي 
زيغ،  قلبه  الشيطان وفي  أولياء  بأنه من  الشبهات 

فليحذر كل مسلم أن يكون من اتصف بذلك.
 الوقفة الثانية: الشبهات التي أثاروها حول 

حد السرقة والرد عليها:
أواًل: تعريف السرقة:

لغة: مصدر الفعل سرق، ويدل على أخذ ما ليس له 
أخذه في خفاء وستر.

 شرًعا: عرفها الدرديري في الشرح الصغير بأنها: 
أخذ مكلف نصاًبا فأكثر من مال محترم لغيره، بال 
شبهة قوية، وخفية بإخراجه من حرز غير مأذون 
فيه، وإن لم يخرج هو بقصد واحد، أو أخذه حًرا 

ال مييز لصغر أو جنون. اه�.
 ثانًيا: دليل وجوب احلد

َفاْقَطُعوا  ��اِرَق��ُة  َوال��َسّ ��اِرُق  }َوال��َسّ تعالى:  قوله   -1
َعِزيٌز  َواللَُّه  اللَِّه  ِمَن  نََكااًل  َكَسَبا  ِبَا  َجَزاًء  أَيِْديَُهَما 

َحِكيٌم{ )املائدة: 38(.
الله عنها قالت: إن رسول   2- عن عائشة رضي 
الله] قال: »ال تُقطع يد السارق إال في ربع دينار 
جرام   1.11 )ح��وال��ي:  عليه.  متفق  ف��ص��اع��ًدا«. 

ذهًبا(.
 3- وعنها رضي الله عنها: أن النبي] قال: »إمنا 
فيهم  إذا سرق  كانوا  أنهم  قبلكم  من  الذين  أهلك 
أقاموا  الضعيف  فيهم  سرق  وإذا  تركوه،  الشريف 

عليه احلد«.  متفق عليه.

إعداد: املستشار أحمد السيد 

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن 
ساقها  التي  الشبهات  عن  موصواًل  احلديث  يزال  فما  وبعُد:  وااله، 
بإثارة  قاموا  وقد  مصر،  في  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  معارضو 
العديد من الشبهات حول احلدود؛ إما من ناحية ثبوتها، أو من ناحية 
بإذن  الشبهات فندحضها، ونبني عوارها  لهذه  تطبيقها، وسنتعرض 

الله تعالى، فنقول وبالله تعالى التوفيق:



25

ني - 2012/2/20م
الفرقـــان  668 - 28  ربيع األول   1433هــــ -  االثنـــ

 ثالًثا: الشبهات التي أثاروها
شروط  في  مختلفون  الفقهاء  أن  األول��ى:  الشبهة 
فقد  بينهم،  ات��ف��اق  يوجد  يكاد  وال  احل��د،  تطبيق 
اختلفوا فيمن جحد متاًعا بعد استعارته من أهله 
النصاب  أم ال؟ واختلفوا في  يقام عليه احلد  هل 
ومن  يشترط،  ل��م  م��ن  ومنهم  اش��ت��رط  م��ن  فمنهم 
أم  بينهم هل هو ربع دينار  اشترطه اختلفوا فيما 
ثالثة دراهم أم عشرة دراهم؟ واختلفوا في محل 
القطع، وهل يجمع مع القطع والغرم أم ال؟ فبأي 

األقوال سنأخذ؟!
 ويرد عليهم باآلتي:

بتشريعها  الوضعية  القوانني  واضعو  قام  ملا  أوالً: 
في مصر، كان أمامهم القانون الفرنسي واإليطالي 
واإلجنليزي واألمريكي، فلماذا أخذوا هذا وتركوا 
ذلك؟! ومامعيار التفضيل؟! وملاذا لم يتركوا اجلميع 
بدعوى عدم اتفاقها؟! فهم لم يقولوا ذلك ولم يسَع 
الفرنسي  القانون  إزاحة  إلى  اإلجنليزي  االحتالل 
واس��ت��ب��دال��ه ب��ال��ق��ان��ون اإلجن��ل��ي��زي، م��ع ط��ول فترة 
القصد  ألن  وذل���ك  مل��ص��ر؛  اإلجن��ل��ي��زي  االستعمار 
هو إزاحة املسلمني عن شريعتهم، وال يهم إلى أي 
وا لَْو تَْكُفُروَن  الشرائع يتجهون، قال الله تعالى: }َوُدّ
َكَما َكَفُروا َفتَُكونُوَن َسَواًء{ )النساء: 89(، فاألصل 
عندهم هو نقل املسلمني إلى الكفر، وال يهم بعد 
ذلك ما نقلوا إليه من إحلاد أو نصرانية، أو يهودية 

أو بهائية، أو غيرها.
للمسلمني  الشخصية  األح���وال  مجال  في  ثانًيا:   

إال وفيه  م��وض��وع��ات��ه  م��ن  م��وض��وع  ي��ك��اد يخلو  ال 
من  بالراجح  املصري  القانون  أخ��ذ  مع  اخل��الف، 
األئمة  أق���وال  وبعض  حنيفة،  أب��ي  اإلم���ام  مذهب 
في بعض املسائل؛ با يحقق مصلحة الناس، وفي 
اململكة  وفي  املالكي،  باملذهب  أخ��ذوا  املغرب  بالد 
العربية السعودية باملذهب احلنبلي، وفي الصومال 
هذا،  على  أح��د  يعترض  ول��م  الشافعي،  باملذهب 

فلماذا االعتراض في مجال احلدود؟!
 الشبهة الثانية: تهكمهم على احلرز:

قام أحد رؤساء حترير الصحف املصرية املعارضة، 
إسالمي،  ه��و  م��ا  لكل  الشديد  بعدائه  وامل��ع��روف 
ودفاعه املستميت عن الشيعة بإلقاء محاضرة عن 
الدولة املدنية، وك��ان ما ق��ال: »ل��و س��رق شخص 
ماالً من حافظة نقودك تُقطع يده ولو سرق ماليني 
اجلنيهات بواسطة الكمبيوتر فال تُقطع يده طبًقا 

ملفاهيم هؤالء«. وهنا ضجت القاعة بالتصفيق!!
وهو هنا يتهكم على شرط احلرز في السرقة الذي 
اشترطه الفقهاء، وللرد على هذه الشبهة ال بد أن 

نتكلم عن احلرز.
تعريف احلرز

حرزته  يقال:  والتحفظ،  احلفظ  من  مأخوذ  لغة: 
واح��ت��رز ه��و أي حت��ف��ظ، وأص���ل احل���رز ف��ي اللغة 
املوضع احلصني واملكان الذي يحفظ فيه واجلمع 

أحراز.
شرًعا: عرفه القرطبي في اجلامع ألحكام القرآن 
بأنه »هو ما نُصب عادة حلفظ أموال الناس، وهو 

يختلف في كل شيء بحسب حاله«.
وقال ابن قدامة في )املغني(: »واحلرز ما ُعد حرًزا 
من  الشرع  في  اعتباره  ثبت  ملا  فإنه  ال��ع��رف؛  في 
غير تنصيص على بيانه، ُعلم أنه رد ذلك إلى أهل 
إل��ى معرفته إال م��ن جهته  ال��ع��رف؛ ألن��ه ال طريق 
القبض،  معرفة  في  إليه  رجعنا  كما  إليه،  فيرجع 

والُفرقة في البيع، وأشباه ذلك«. اه�.
دليله:

أبيه عن جده عبد   1- عن عمرو بن شعيب عن 
الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي] ُسئل 
ذي  من  منه  أص��اب  »م��ن  فقال:  املعلق،  الثمر  عن 
ُخ��بْ��نَ��ة ف��ال ش��يء ع��ل��ي��ه«. رواه  ح��اج��ة غير متخذ 
ال��ت��رم��ذي وحسنه األل��ب��ان��ي. ق��ال اب��ن األث��ي��ر في 
النهاية في غريب احلديث واألثر: »اخلبنة: معطف 
ثوبه،  في  منه  يأخذ  ال  أي  ال��ث��وب:  وط��رف  اإلزار 

يقال: أخنب الرجل، إذا خبأ شيًئا في خبنة ثوبه أو 
سراويله«. اه�.

 2- وعنه أيًضا أنه قال: »من أصاب بفيه من ذي 
حاجة غير متخذ خبنة فال شيء عليه، ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق 
املجن  ثمن  فبلغ  اجلرين  يؤويه  أن  بعد  شيًئا  منه 
األلباني.  وحسنه  داود  أب��و  رواه  ال��ق��ط��ع«.  فعليه 
واجلرين، املوضع الذي يجمع فيه التمر، ويكون من 
بناء ونحوه، وال يشترط أن يكون مغلًقا، واملجن أي 

الترس وهو ثالثة دراهم أو ربع دينار.
 3- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن رجاًل من مزينة أتى رسول الله] فقال: 
يا رسول الله، كيف ترى في حريسة اجلبل؟ فقال: 
املاشية  من  ش��يء  في  وليس  والنكال،  ومثله  »ه��ي 
قطع إال فيما آواه املراح، فبلغ ثمن املجن ففيه قطع 
مثليه  غرامة  ففيه  املجن  ثمن  يبلغ  لم  وم��ا  اليد، 
وجلدات نكال«. رواه النسائي وحسنه األلباني. أي: 
من سرق املاشية التي تسرح في اجلبال فعليه ردها 
املوضع  وهو  امل��راح  آواه  ما  أما  به،  ويُنَّكل  ومثلها، 
إليه لياًل »احلرز«  إليه املاشية، وتأوي  الذي تروح 

ففيه قطع اليد إذا بلغ النصاب.
 اختالف الفقهاء في اشتراطه

قال ابن عبد البر في »التمهيد«: واختلف العلماء 
في السارق من حرز، فأما فقهاء األمصار باحلجاز 
في  احل��رز  جميًعا  اعتبروا  فإنهم  والشام  والعراق 
وقالوا: من  ذلك،  باتفاق منهم على  القطع  وجوب 
أو  املقدار  بلغ  عليه  سرق من غير حرز فال قطع 
قوله  الفقهاء في ذلك  إليه  ملا ذهب  زاد، واحلجة 
»ال قطع في حريسة جبل  وسلم:  عليه  الله  صلى 
امل��راح«، وأجمعوا أن السارق من مال  حتى يأويها 
الله  وق��ال صلى  عليه،  قطع  ال  والوديعة  املضاربة 
مختلس«،  وال  خ��ائ��ن  على  قطع  »ال  وس��ل��م:  عليه 
وأجمعوا على ذلك، وفي إجماعهم على أن ال قطع 
احلرز،  مراعاة  على  دليل  مختلس  وال  خائن  على 
وقال أهل الظاهر وبعض أهل احلديث وأحمد بن 
حنبل في رواي��ة عنه: كل س��ارق يُقطع، س��رق من 
حرز وغير حرز؛ ألن الله أمر بقطع السارق أمًرا 
احلرز«.  يذكر  ولم  املقدار  النبي]  وب��نّي  مطلًقا، 
اه�. والراجح اشتراط احلرز؛ لثبوته عن النبي]، 

وهو تخصيص لعموم آية السرقة.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
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م�صر

القاعدة  ه��ذه  نطبق  حينما  أن��ن��ا  ش��ك  وال 
على ما يجري اآلن في مصر من إحالة 40 
مصرًيا وأجنبًيا حملكمة جنايات القاهرة في 
قضية التمويل األجنبي للجمعيات األهلية، 
ف���إن أرك����ان ه���ذه اجل��رمي��ة ت��ك��ون مكتملة 
متاًما، وأن وصف اخليانة العظمى هي أقل 

ما ميكن أن يوصف به هؤالء العمالء.
تاريخ مشبوه

ضخ موقع )ويكيلكس( املشهور عدًدا كبيًرا 
من الوثائق املسربة في أنحاء العالم، وكان 
للسفارة األمريكية نصيب كبير منها، وكان 
السفارة  مبنى  أن  الوثائق  ه��ذه  ضمن  من 
األمريكية في كل دولة ميثل مركز )سي آي 
أيه CIA( ( مصغر متصل باملركز الرئيس 

جاء في املوسوعة العربية العاملية أن اخليانة العظمى تعني في األصل 
عدم الوالء، والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي إليها الفرد، وتوجه 
األمن  تقويض  بهدف  خارجية  بدولة  يتصل  من  إلى  التهمة  هذه 
هي  اخليانة  هذه  على  العادية  العقوبة  وتكون  بالده،  في  واالستقرار 
العظمى  باخليانة  املتهُم  الشخُص  ى  وُيسَمّ املؤبد،  السجن  أو  اإلعدام 
في العادة خائًنا، ورغم أَنّ اخليانة في املفهوم اللغوي تعني الغدر وعدم 
اإلخالص وجحود الوالء، إال أن مفهومها - كمصطلح - قد شابه الغموض، 
تبًعا لتطور مفهوم الدولة، وتطور النظم السياسية بها، فهي تعني أحياًنا 
عدم الوالء للدولة، وأحياًنا أخرى العمل ضد مصالح الدولة، وقد توجه 
االتصال  عند  وتكتمل  أركانها  وتقوم  ألعماله،  أو  للحاكم  للمعارضن 
بدولة أجنبية بهدف املساس باالستقرار في البالد. وهي جرمية يحاكم 

عليها، وتكون عقوبتها شديدة قد تصل إلى اإلعدام.

حتقيق: وائل رمضان

العالقات المصرية األمريكية على صفيح ساخن
بعد فضيحة التمويل األمريكي املشبوه ملؤسسات املجتمع املدني
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في قضية منظمات املجتمع املدني والتمويل 
غير القانوني تلقي ظالال ًكثيفة من الشك 
حول براءة أولئك املتهمني، ولو كانت واثقة 
من براءتهم النتظرت للقضاء أن يحكم لهم 

بالبراءة.
مخطط أمريكي لتقسيم مصر

أحدثت  الثقيل  ال��ع��ي��ار  م��ن  م��ف��اج��أة  وف���ي 
ص��دم��ة واس���ع���ة ف���ي ال���ش���ارع امل���ص���ري مت 
الكشف عن مخطط أمريكي لتقسيم مصر، 
كما مت الكشف عن وجود أكثر من 150 من 
األمريكية  بالسفارة  يعملون   CIA عناصر 

جلمع املعلومات. 
خرائط  وج���ود  ع��ن  التحقيقات  وك��ش��ف��ت 
إل��ى دوي��الت صغيرة،  ورس��وم تقسم مصر 
فضاًل عن ماكيتات وخرائط لنقاط ارتكاز 
القوات املسلحة، في الوقت الذي حذر فيه 
خبراء أمنيون من خطورة الهيمنة األمريكية 
وم��ح��اوالت زعزعة االس��ت��ق��رار، على ضوء 
املنظمات  ح���ول  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ك��ش��ف��ت��ه  م���ا 

الصفوية؛  الدولة  مع  باالشتراك  األوس��ط 
ألن سقوط مصر القوة اإلقليمية العظمي، 
ال يقل أهمية بالنسبة للمخطط عن سقوط 
العاملية  القوة  باعتباره  السوفيتي  االحت��اد 
العظمي، خاصة أن مخطط قصقصة ريش 
كل القوى العربية القادرة واملؤثرة استكملت 
حلقاته منذ احتالل العراق، القلعة الشرقية 
واقعًيا  وتفكيكه  العربي،  للعالم  احلصينة 
الديني،  والنطاق  اجلغرافي،  النطاق  على 
والتفعيل املؤثر للدور اإليراني على مقدراته 
يتم  م��ا  عما  فضاًل  وتوجهاته،  وسياسات 
تغييرات  م��ن  العربي  اخلليج  ام��ت��داد  على 

دميوجرافية عرقًيا وعقائدًيا.
تفاصيل القضية

وعودة إلى املوضوع الرئيس فقد أمرت هيئة 
غير  األجنبي  التمويل  قضية  في  التحقيق 
املشروع لبعض منظمات املجتمع املدني في 
بإحالة 40  مصر األحد 5 فبراير احلالي، 
إلى  وأجنبية  مصرية  جنسيات  من  متهًما 
ذكرت  حسبما  ال��ق��اه��رة،  جنايات  محكمة 

وكالة أنباء )الشرق األوسط( املصرية. 
وضع  باستمرار  التحقيق  هيئة  أم��رت  كما 
قضية  ف��ي  للمحاكمة  احمل��ال��ني  امل��ت��ه��م��ني 
ال��ت��م��وي��ل األج��ن��ب��ي غ��ي��ر امل���ش���روع لبعض 
منظمات املجتمع املدني على قوائم املنع من 

السفر وترقب الوصول.
ووجهت للمتهمني تهًما بتلقي متويل أجنبي 
من دول عدة على رأسها الواليات املتحدة 
األمريكية باملخالفة للقانون وبدون احلصول 
على تراخيص ملزاولة أنشطتها داخل مصر 
أنشطة  في  املالية  املبالغ  تلك  واستخدام 
ومن  الدولة،  بسياسة  واإلخ��الل  محظورة، 
بني املتهمني 16 أمريكًيا وخمسة صربيني، 

أملانيان اثنان، وثالثة عرب و 14 مصرًيا.
تورط السفارة األمريكية

القضية  السفارة األمريكية في هذه  تورط 
ما عبر عنه  وه��ذا  فيها،  ج��دال  حقيقة ال 
الدكتور محمود غزالن بقوله: إن التهديدات 
األمريكية بقطع املعونة عن مصر إذا أصرت 
على السير في إجراءات محاكمة األمريكيني 

)Headquarter( في أمريكا.
وبينت الوثائق املسربة  الدور االستخباراتي 
الذي تؤديه السفارات األمريكية في معظم 
ال����دول، ومت ال��ك��ش��ف ع��ن ذل���ك م��ن خالل 
برقيات أرسلتها وزيرة اخلارجية األمريكية، 
هيالري كلينتون، مصنفة )سري( موجهة إلى 
السفارات تطلب فيها واشنطن مهمات عادة 
ما توكل إلى جهاز السي آي أيه كالتنصت 

والتجسس على اجلهات املعنية فيها.
ما  فرقا  أن هنالك  الوثائق  وتبني من هذه 
ودورها  للسفارة،   الدبلوماسي  الوجه  بني 
التجسسي،  االس��ت��خ��ب��اري  ال��س��ري  اخل��ف��ي 
الذي يتطلب وجود طاقم مدّرب استخبارًيا 
واجتماعًيا وعسكرًيا ونفسًيا حتى يستطيع 
إليه،  امل���وك���ل���ة  امل���ه���م���ات  ب��ج��م��ي��ع  ال���ق���ي���ام 
مطلب  أي  لتنفيذ  التامة  اجلاهزية  ولديه 
تدخاًل  ليصبح  ي��ت��ط��ور  وق���د  اس��ت��خ��ب��اري  
وقد  املضيف،  البلد   سياسة  في  مباشًرا 
يصل ن��ف��وذ  س��ف��راء بعض ال���دول إل��ى أن 
يقوموا مبقام احلاكم الفعلي لهذا البلد أو 
يرفض  ال  ال��ذي  اخل��اص  ومستشاره  ذاك، 
له طلب، فيعزلون وزيرا ويضعون بدال عنه 
حتى  أو  آخ���ر،  وي��غ��ي��رون  ق��ان��ون��ا  ويطبقون 
األنظمة،  بتغيير  ت��ق��وم  بانقالبات  ال��ق��ي��ام 
مثال )انقالب مصدق في إيران ضد الشاه، 

وانقالب حسني الزعيم في سوريا(.
أبعاد األزمة

هذه مقدمة أردت من خاللها إعطاء تصور 
ألب��ع��اد تلك األزم���ة، وأن��ه��ا ام��ت��داد ملخطط 
بعيد املدى، مترامي األطراف تشترك فيه 
املتحدة  ال��والي��ات  رأسها  على  ع��دة  جهات 
والكيان اليهودي الصهيوني إلضعاف مصر 
وتفكيك  إسقاطها  على  العمل  بل  إقليمًيا، 
مؤسساتها، وهذا ما عبر عنه الكاتب أسامة 
الصهيوني  املخطط  إن  ق���ال:  حيث  غيث 
إخراج مصر،  يعمل على  الغربي  األمريكي 
من  ووزن��ه��ا،  وثقلها  وحضارتها  بتاريخها 
امل����ع����ادالت اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ش��رق األوس����ط 
مبفهومه الواسع، ومبفهومه الضيق للتمكني 
للكيان الصهيوني املغتصب من قيادة الشرق 

مفاجأة من العيار الثقيل 
أحدثت صدمة واسعة في 

الشارع المصري تم الكشف 
عن مخطط أمريكي لتقسيم 

مصر، كما تم الكشف 
عن وجود أكثر من 150 

من عناصر CIA يعملون 
بالسفارة األمريكية

اللواء عبد المنعم كاطو، إن 
الخرائط التي وجدت بحوزة 

تلك المنظمات، تكشفت 
عن مخطط فعلي لتقسيم 

مصر إلى أربع جهات
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املعونة  ب��إل��غ��اء  ال��ش��ع��ب(  ومجلس  ال����وزراء 
حسان«  »الشيخ  وتعهد  نهائًيا،  األمريكية 
واح��دة، قائال:  ليلة  املعونة في  بجمع مبلغ 
الله إن  أمام  بالله وعلى مسؤوليتي  »أقسم 
األضعاف  مئات  سيجمع  املصري  الشعب 
معونات  م��ن  أمريكا  لنا  تقدمه  كانت  مم��ا 

تافهة«. 
التليفاز املصري، من  جاء ذلك، على شاشة 
خالل برنامج )ستوديو 27(؛ حيث كان الشيخ 
ضيف البرنامج الذي استمر حتى الساعات 
األولى من صباح اليوم التالي، وأضاف: أقول 
قيمة  وستبقى  كبرى..  قامة  مصر  ألمريكا: 
إل��ى أب��د ال��ده��ر.. ول��ن نركع أم��ام معونتكم 
بضعة مالليم..  أم���ام  نُ���ذل  ول��ن  ال��ت��اف��ه��ة.. 
وأقسم بالله إن الشعب املصري سيجمع من 
خالل شبابه وعلمائه ورجال أعماله.. حتى 
السيدات الالتي يبعن »اجلرجير والطماطم 
في الشارع«.. عشرات املليارات من اجلنيهات 
لهذه املبادرة، حتى ال ينكسر املصريون أمام 

دولة عدوة مثل أمريكا. 
غطرسة غير مقبولة

وفي تصريح له وصف نادر بكار املتحدث 
الرسمي باسم حزب النور، تلويح واشنطن 
غير  الغطرسة  من  نوع  بأنه  املعونة  مبنع 
إلى أن املعونة األمريكية  املقبولة، مشيراً 
ب�»جيوب  إل���ى م��ا أس��م��اه  ت��ذه��ب  ك��ان��ت 
الشعب  منها  ينتفع  أن  دون  املنتفعني« 
أنه  إلى  ذاته  الوقت  في  املصري، مشيراً 
لالنتفاع  قاسية  ش���روط  وض��ع  يتم  ك��ان 
منها، وأنه في الغالب ينتفع منها الشركات 

األمريكية في نهاية األمر.
وأكد بكار سعي حزب النور مع املصريني 
الشرفاء، إلى مواصلة العمل وبذل مزيد 
الثورة،  م��ط��ال��ب  م��ن اجل��ه��د الس��ت��ك��م��ال 
إلنهاء  السياسية،  مصر  إرادة  وحت��ري��ر 
قبل  املصريون  عاناها  التي  التبعية  حالة 

اندالعها.
 املوقف الشعبي 

بدأت  امل���ص���ري  ال���ش���ارع  ف��ع��ل  رد  وف����ي 

اح��ت��الل ل��ل��ع��ق��ول وال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى أفكار 
ومعتقدات الشباب املصري«.

واشنطن تهدد بقطع املعونة عن مصر
به  قامت  ال��ذي  اإلج���راء  واشنطن  انتقدت 
السلطات املصرية، مطالبة مصر بوقف ما 
سمته إرهاب املجتمع املدني وسط تلميحات 
استدعت  فيما  للقاهرة  مساعداتها  بوقف 
امل��ص��ري في  السفير  األمل��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
أملانية كانت من  برلني والسيما أن منظمة 

بني املنظمات التي مت تفتيشها. 
موقف احلكومة املصرية

أك���دت احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة أخ��ي��ًرا رفضها 
املجتمع  مل��ن��ظ��م��ات  ال��س��ي��اس��ي«  »ال��ت��م��وي��ل 
مخالفات  في  التحقيق  أن  مؤكدة  امل��دن��ي، 
هذه املنظمات سيستمر رغم ردود األفعال 

الغربية واألمريكية الغاضبة.
ك��م��ال اجل���ن���زوري رئ��ي��س احلكومة  وق����ال 
الوزراء:  اجتماع ملجلس  أعقاب  املؤقتة في 
إن مصر ستبقى، ولن تركع ألحد، وستعبر 
األزمة التي متر بها، مشدداً على أن مصر 
هي العمود الفقري للمنطقة، وعلى اجلميع 
أن يعي أن وقوع مصر، يعني وقوع املنطقة 
بأسرها، إال أنه استطرد قائاًل: إن الشعب 
امل��ص��ري ال��ع��ظ��ي��م، ق���ادر ع��ل��ى أن يتخطى 

احملن.
مبادرة الشيخ محمد حسان وال�معونة 

ال�مصرية
أطلق فضيلة الشيخ محمد حسان، مبادرة 
لالستغناء  املصرية«  »املعونة  اس��م  حملت 
امل��ع��ون��ة األم��ري��ك��ي��ة، عسكريا  مت��اًم��ا ع��ن 
واقتصاديا، متهيًدا إلبالغ اجلهات املسؤولة 
في مصر، وهي )املجلس العسكري ومجلس 

باملخالفة  أجنبي  متويل  على  حصلت  التي 
للقانون.

من جهته، يرى اخلبير اإلستراتيجي اللواء 
عبد املنعم كاطو، أن اخلرائط التي وجدت 
بحوزة تلك املنظمات، تكشفت عن مخطط 
فعلي لتقسيم مصر إلى أربع جهات، لتصبح 
أخرى،  جهة  في  والنوبة  جهة،  في  سيناء 
دولتني  لتشكل  املساحة  بقية  تتفكك  بينما 
واألخ���رى  إس��الم��ي��ة  إح��داه��م��ا  مستقلتني 

مسيحية.
وق���ال: إن أخطر م��ا ف��ي األم��ر رص��د تلك 
املسلحة  ال��ق��وات  ارت��ك��از  ملناطق  اخل��رائ��ط 
ووجودها، وهو أمر جد خطير، يهدد األمن 
من  ك��ل  مبحاسبة  وط��ال��ب  للبالد،  القومي 
قام  وم��ن  اخل��رائ��ط،  تلك  بحوزته  ضبطت 
برسمها، والسيما بعدما ثبت من أن انتشار 
لم  املصرية  األراض���ي  على  املنظمات  تلك 
يكن بهدف العمل األهلي أو مرتبطا مبجال 
أهداف  لتنفيذ  كان  وإمن��ا  اإلنسان،  حقوق 
البعد  كل  بعيدة  سياسية  أخ��رى  لنشاطات 
عن نشاطها احلقيقي الذي مارسته باخلفاء، 
غير عابئة بسيادة وقوانني البلد الذي تعمل 
على أرضه، رافًضا كل احملاوالت اإلعالمية 

اللتماس األعذار لهذه املنظمات.
البرادعي جزء من ال�م��ؤامرة

أكد اللواء حسن اللبيدي اخلبير العسكري 
على  بالبرادعي  دفعت  عندما  واشنطن  أن 
الساحة السياسية مبصر كان أول ما تناوله 
هو قضية النوبة، ودفع أهالي النوبة لتدويل 
يدعم  أن  يعقل  كيف  متسائاًل:  قضيتهم، 
تقسيم مصر وفصل  للرئاسة فكرة  مرشح 
ضارًبا  عنها  املصرية  األراض���ي  م��ن  ج��زء 
الوحدة عرض احلائط؟! على حد  مبفهوم 

قوله. 
وأضاف: »هذه املنظمات هي جزء من هيمنة 
املصرية،  األراض��ي  على  األمريكي  النظام 
وهي التي حترك األيادي اخلفية، وبالتالي 
فنحن نواجه اآلن احتالال أمريكًيا إسرائيلًيا 
ملصر، ليس احتالال بالقوة العسكرية، وإمنا 

الشيخ محمد حسان: »أقسم 
باهلل وعلى مسؤوليتي أمام 

اهلل إن الشعب المصري سيجمع 
مئات األضعاف مما كانت تقدمه 

لنا أمريكا من معونات
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ح��رك��ة )م���واط���ن���ون ض���د ال���غ���الء( حملة 
واملنتجات  ال��ب��ض��ائ��ع  مل��ق��اط��ع��ة  ش��ع��ب��ي��ة 
األمريكي  املوقف  خلفية  على  األمريكية 
امل��ع��ادي ل��ل��ث��ورة امل��ص��ري��ة، وق���ال محمود 
ضد  »مواطنون  حركة  منسق  العسقالني 
الغالء«: إن احلركة سوف تبدأ من خالل 
في  مصر  محافظات  مبختلف  أعضائها 
جميع  خ��الل  من  للمقاطعة  الدعوة  نشر 
الوسائل املتاحة، وفي مقدمتها امللصقات 
توزيعها  ميكن  التي  الورقية  واإلع��الن��ات 
امل���واص���الت وف���ي املساجد  ف��ي وس��ائ��ل 
أماكن  وف�����ي  واجل����ام����ع����ات  وال���ك���ن���ائ���س 
احلملة  أن  وأض��اف  العمالية،  التجمعات 
اإلعالم  وسائل  جميع  إل��ى  تتوجه  س��وف 
املرئية واملسموعة واملقروءة بهدف تفعيل 
املياه  مقاطعة  وبخاصة  املقاطعة  س��الح 
ماكدونلذ   – كوكاكوال   – )بيبسي  الغازية 
األمريكية(،  املنتجات  وكنتاكي، وجميع   –
إللغاء  األوان  آن  إن��ه  العسقالني:  وق��ال 
االتفاقيات  من  وغيرها  )الكويز(  اتفاقية 

وشدد  وإسرائيل،  أمريكا  مع  االقتصادية 
على  االعتماد  ض���رورة  على  العسقالني 
وتطوير  األمريكية  املعونة  وإل��غ��اء  ال��ذات 
طاقة االحتجاج إلى طاقة إنتاج واالنتقال 

السريع من التحرير إلى التعمير.
رئيس هيئة األركان األمريكي في 

القاهرة 
الداخل  ف��ي  األف��ع��ال  ردود  تتوالى  فيما 
واخل���ارج ح��ول ه��ذه القضية، وص��ل إلى 
األمريكي  األرك���ان  هيئة  رئيس  ال��ق��اه��رة 
)م���ارت���ن دمي��ب��س��ي( م��س��اء اجل��م��ع��ة 10 
فبراير على منت طائرة خاصة إلى مطار 
ملصر  زي��ارة  في  العسكري  القاهرة  شرق 

تستغرق يومني.
اصطحب  )دميبسي(  إن  املصادر:  وقالت 
وف���ًدا ض��م 19 ف����رًدا؛ وت��وج��ه م��ن املطار 
العسكري إلى أحد فنادق مصر اجلديدة 
يجري  أن  املقرر  من  ملصر،  زيارته  خالل 
مباحثات مع قيادات املجلس األعلى للقوات 
املسلحة تتناول تطورات الوضع في مصر، 

على  األمريكية  املصرية  العالقات  وبحث 
الذين  النشطاء األمريكيني  ضوء محاكمة 

مت منعهم من مغادرة مصر مؤخًرا.
وك��ان بعض اخل��ب��راء ق��د أك���دوا أن زيارة 
األخيرة  احمل��اول��ة  مبثابة  تعد  )دميبسي( 
األمريكيون  امل��س��ؤول��ون  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
عن  بالتوقف  املصرية  السلطات  إلق��ن��اع 
للدميقراطية  الداعمة  املنظمات  مداهمة 
العاملة مبصر وتوصيل رسالة للمسؤولني 
املصريني، مفادها أنه في حالة عدم التنازل 
بتهمة  األمريكيني  النشطاء  محاكمة  عن 
احلصول على متويالت أجنبية بشكل غير 
شرعي، فإن املساعدات األمريكية السنوية 
إلى مصر قد تكون مهددة خالل املرحلة 
العالقات  املقبلة، فإلى أي اجتاه ستسير 
ستستعيد  ه���ل  وواش���ن���ط���ن،  م��ص��ر  ب���ني 
هذا  مظلم؟!  نفق  إلى  تدخل  أم  عافيتها 
في  األح��داث  عنه مجريات  ما ستكشف 

الفترة املقبلة إن شاء الله.
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م�شائل �شرعية

نعمة  هي  علينا  بها  وتعالى  تبارك  الله  مّن  قد  ومنة  خير  أعظم  إن 
اإلس����ام. وأق����وم ش��ري��ع��ة ه��ي ش��ري��ع��ة ال��رح��م��ن، ف��ك��ان��ت األم���ة التي 
إسام  فيها:  اإلسام  معاني  لتحقق  ب�»املسلمن«  تسمى  أن  استحقت 
القلب واجلوارح، وإسام الفرد واملجتمع، وإسام احلياة كلها لله تعالى 
وحده ال شريك له، وهو اإلسام الذي تضمنته تلك الكلمة العظيمة 

التي تعدل الكون كله، وهي: »ال إله إال الله«.
البشرية  اجلماعة  تقود  قرونا  األم��ة  ه��ذه  ظلت 
وتسيطر على العالم املتحضر إال قليال، وهي تتبوأ 
مركز األمة الوسط بني العاملني الشرقي والغربي، 
العظيمة  الكلمة  لتلك  إدراك��ه��ا  بفضل  ذل��ك  ك��ل 
واقع  ف��ي  مدلولها  وحتقيق  مبقتضاها  والعمل 

االنحطاط  األم��ة في  ثم أخذ شأن هذه  احلياة، 
وحضارته في الذبول وفقدت شيئاً فشيئاً مركزها 
املرموق وومنزلتها، ولم يكن لذلك من سبب إال أن 
الله« قد خفت، ومقتضياتها قد  إله إال  نور: »ال 
روح  هي  الله«  إال  إله  »ال  الكلمة:  فهذه  أهملت، 

فإنها  حياتها،  ومنبع  وج��وده��ا  وس��ر  األم��ة  ه��ذه 
ظلت تفقد من ذاتها مبقدار ما تفقد من نور هذه 
إلى  األخيرة  العصور  في  األم��ر  آل  حتى  الكلمة 

الفقدان الكامل أو شبه الكامل.
وعندما تصاب أمة من األمم بهذا املرض املدمر 
»ف��ق��دان ال���ذات« ف��إن أب���رز أع��راض��ه يتمثل في 
غير  واالستمداد  األخ��رى  باألمم  القاتل  االنبهار 

الواعي من مناهجها ونظمها وقيمها.
وقد وقع ذلك في حياة األمة اإلسالمية حتقيقا 
شبرا  قبلكم  ك��ان  م��ن  س��ن  »لتركنب   :[ لقوله 
بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر 
ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته 
صحيح  بسند  م��ال��ك  رواه  لفعلتموه«  بالطريق 

وأصله عند مسلم.
ال��ع��ض��ال ميكن  ال���داء  أن ه��ذا  ل��أم��ة  لقد خيل 
مداواته بشعارات ساذجة ومظاهر جوفاء تتلقاها 
نسميهم  أص��ب��ح��ن��ا  ال��ذي��ن  ال��ك��ف��ار  م��ن  جميعها 

ب�»العالم املتحضر« أو ب�»األمم الراقية«.
هما  للذوبان  وقابليتنا  ال��ذات��ي  استعدادنا  وك��ان 
نسميها  التي  الشرسة  النفسية  للحرب  األك��ب��ر 
»الغزو الفكري« أمثال االشتراكية - والقومية - 
والوطنية - والدميقراطية - واحلرية - وفلسفة 
ال��ت��ط��ور - وال��الدي��ن��ي��ة، وغ��ي��ره��ا م��ن املسميات 
وال��ش��ع��ارات، وس��رت ع��دوى ه��ذه األوبئة سريان 
والقلوب،  العقول  وتغلغلت في  الهشيم،  النار في 
التي فقدت رصيدها من »ال إله إال الله« أو كادت، 
هزيلة،  أجيال ممسوخة  ذلك ظهور  على  وترتب 
ومرت في مطلع هذا القرن حقبة مظلمة راجت 
املنحرفة،  وامل��ذاه��ب  امل��وب��وءة  األفكار  فيها س��وق 
حتى قيل: إن هذه األمة تلفظ أنفاسها األخيرة، 
ول��ك��ن ال��ل��ه رد كيدهم ف��ي ن��ح��وره��م وأن��ب��ت في 
وسط الركام والظالم رجاال صدقوا ما عاهدوا 
بلد إسالمي حركة  كل  فانفجرت في  عليه،  الله 
والسنة  الكتاب  من  وق��وده��ا  تستمد  تصحيحية 
مباشرة، ومت إدراك أن سبب انحطاط هذه األمة 

هو انحرافها عن حقيقة: »ال إله إال الله«.
معنى العلمانية
املعنى اللفظي

لكلمة  صحيحية  ت��رج��م��ةغ��ي��ر  ال��ع��ل��م��ان��ي��ة  ل��ف��ظ 
بلفظ  لها  صلة  ال  كلمة  وه��ي   »Secularism«
والترجمة  اإلط�����الق،  ع��ل��ى  وم��ش��ت��ق��ات��ه  »ال��ع��ل��م« 

الصحيحة للكلمة هي »الالدينية« أو »الدنيوية«.
أما املعنى التعريفي لهذه الكلمة:

أسباب 
العلمانية في 
المجتمعات اإلسالمية

بقلم: جاسم السويدي

)2-1(
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كادت األمة أن تلفظ أنفاسها األخيرة، ولكن الله رد كيد العلمانين في نحورهم 
وأنبت في وسط الركام والظام رجاال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنفجرت 

في كل بلد إسامي حركة تصحيحية تستمد وقودها من الكتاب والسنة

ت���ق���ول دائ������رة امل���ع���ارف ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف���ي مادة 
»Secularism«: هي حركة اجتماعية تهدف إلى 
صرف الناس وتوجيههم من االهتمام باآلخرة إلى 
االجتاه  الدنيا وحدها، وظل هذا  بهذه  االهتمام 
من خالل التاريخ احلديث كله باعتبار أنها حركة 
ملا عانته هذه  للنصرانية  للدين ومضادة  مضادة 
النصرانية  ظ��ل  ف��ي  احل��ي��اة  ق��س��وة  م��ن  الشعوب 

املنحرفة املتسلطة.
ويقول قاموس »العالم اجلديد« لوبستر: إن الدين 
الدولة  لها في شؤون  الكنسية ال دخل  والشؤون 

والسيما التربية العامة.
يكون  أن  ينبغي  إن��ه ال  اك��س��ف��ورد:  وي��ق��ول معجم 

الدين أساسا لأخالق والتربية.
اجتاه  إن  اجلديد:  الثالث  الدولي  املعجم  ويقول 
احلياة شأن خاص، وإن الدين له اعتبارات أخرى 
ال صلة لها بالدنيا وال باحلكم، والقول املشهور: 
»أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله« هو مأخود 
أن  وق��د جتاهلوا   ،)21  -  17( متى  إجن��ي��ل  م��ن 
الذين  اليهود  على  ردا  ذل��ك  ق��ال  املسيح  السيد 
أرادوا اإليقاع بينه وبني قيصر الروم؛ فسألوه: هل 
ندفع اجلزية والضريبة لقيصر أم ال؟ فرد عليهم 
الدينار  على  توجد  التي  الصورة  ما  هو:  بسؤال 
أي��دي��ك��م؟ ف��ق��ال��وا: ه��ي صورة  ب��ني  ال��ت��ي  والعملة 
لقيصر  لقيصر  ما  أع��ط  إذاً  لهم:  فقال  قيصر! 
وما لله لله. وهذا القول ال يعني أن مسألة احلالل 

واحلرام ال تكون لله كما زعم دعاة العلمانية.
املعاصرة  اإلسالمية  الكتب  في  الشائع  والتعبير 
هو: »فصل الدين عن الدولة«، وهو في احلقيقة 
ينطبق  ال��ذي  للعلمانية  الكامل  املدلول  يعطي  ال 
يكون  ال  ق��د  ال��ذي  السلوك  وعلى  األف���راد  على 
الدين عن  إنها فصل  بالدولة، ولو قيل:  له صلة 
احلياة، لكان أصوب؛ لذلك فإن املدلول الصحيح 
للعلمانية هو إقامة احلياة على غير الدين، سواء 

بالنسبة لأمة أم للفرد.
إذًا ما األسباب التي أدت إلى دخول 

العلمانية في العالم اإلسامي؟
سوف نقوم بتقسيمات لكي يتضح األمر بصورة 

أسهل.
أوالً: انحراف األمة اإلسالمية.

ثانياً: التخطيط اليهودي الصليبي
وسوف نؤجل ثانياً إلى وقت آخر.

وانحطاطها  اإلسالمية  األمة  تأخر  عن  احلديث 
في القرون األخيرة طويل ومتشعب، ولكن السمة 

فهم  عن  االنحراف  هي  التأخر  هذا  في  البارزة 
اإلسالم نفسه، وهذا االنحراف هو نتيجة وسبب 

في آن واحد.
اإلسالمية  األم���ة  أص���اب  ال���ذي  ل��ل��وه��ن  نتيجة: 
بالذل هو  الدنيا وكراهية املوت« وإصابتنا  »حب 
ترك اجلهاد باملفهوم الواسع للكلمة، ومعلوم من 
فقه التربية اإلميانية أن الله يعاقب على الذنب 
بالذنب، وهو صنف من أصناف العقاب، وهكذا 
العملي  انحرافها  على  اإلسالمية  األم��ة  عوقبت 
العقيدة  ف���ي  م��ن��ه  ب��ان��ح��راف أش���د  وال��س��ل��وك��ي 

والتصور.
أح��داث جسام ومخاطر  ت��اله من  ملا  وه��و سبب 
جمة اجتاحت الرقعة اإلسالمية من أقصاها إلى 

أدناها، وعلى سبيل املثال:
1 - الركود العلمي العام: الذي هيمن على احلياة 
اإلسالمية في عصر كانت أوروبا فيه قد نفضت 
امل��اض��ي وح��ث��ت اخل��ط��ى على الطريق في  غ��ب��ار 

العلم واالكتشاف.
امل��ادي واملعنوي: الذي جعل البالد  2 - الضعف 
أوروبا  وج��ع��ل  للكفار  س��ائ��غ��ة  لقمة  اإلس��الم��ي��ة 
تلتهمها قطعة قطعة، ولقد كانت هزمية العثمانيني 
أمام  السريع  املماليك  وتقهقر  »سان جونار«  في 
وال  املثالني،  هذين  على  واضحاً  مؤشراً  نابليون 
ننسى كذلك تفوق الكفار علميا وعسكريا، واحلقد 
الصليبي الذي بث سراياه الفكرية جنباً إلى جنب 
فإن  ه��ذا  كل  ورغ��م  »االستعمارية«،  السرايا  مع 
حسب  أنفسهم  قبل  م��ن  إال  ي��ؤت��وا  ل��م  املسلمني 
قال:  إذ  ذلك  تعالى في  الله  التي سنها  القاعدة 
}ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم{ وأوضحها الرسول]: 
»دعوت ربي أال يهلك أمتي بسنة عامة وأال يسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 

حتى يقاتل بعضهم بعضا« مسلم.
أن  كما  نقول:  أن  نستطيع  اإلجمال  وعلى سبيل 
العلمانية ظهرت في أوروبا نتيجة لتحرير الدين 
ال��ع��ال��م اإلسالمي  ال��ن��ص��ران��ي، فقد ظ��ه��رت ف��ي 
ن��ت��ي��ج��ة ان���ح���راف امل��س��ل��م��ني. أم���ا م��ظ��اه��ر هذا 

االنحراف فيمكن إيجازها فيما يلي:
انحراف في مفهوم األولوهية:

1- توحيد الطاعة واالتباع
2 - توحيد اإلرادة والقصد »العبادة«.

1 - توحيد الطاعة واالتباع
نسي املسلمون تلك القاعدة التوحيدية العظمى: 
»ال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق« وغفلوا عن 
قوله تعالى: }اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال 
تتبعوا من دونه أولياء{، وبذلك صرفوا هذا النوع 
من العبادة أو جزءا منه إلى احلكام والوالة وعلماء 
الصوفية،  ال��ط��رق  ومشايخ  املتعصبني  امل��ذه��ب 
مبا  اجل��و  لهم  تهيأ  الذين  املشعوذين  عن  فضاًل 
األم��ة من جهل وسذاجة، وقد  كان يسيطر على 
كانت الدول التي تتقاسم العالم اإلسالمي ثالث 

دول:
في  الصفوية  والدولة  الهند،  في  املغولية  الدولة 
األبيض  البحر  ف��ي  العثمانية  وال��دول��ة  ف���ارس، 

املتوسط.
بالنسبة للدولة الصفوية: ميكن القول بأنها كانت 
اسماً  لإلسالم  انتسابها  يجعل  انحرافا  منحرفة 
فقط، فقد كانت باطنية، وكان احلكم فيها يجري 
املتعصبني،  الباطنية  علماء  وأه����واء  آراء  على 
الدول  مهاجمة  هو  مللوكها  الشاغل  الشغل  وك��ان 

العثمانية؛ ألنها سنية.
مثل  ملوكها  بعض  فكان  املغولية:  ال��دول��ة  أم��ا 
»أورن�������ك زي�����ب« ج��اه��ل��ني ب��ح��ق��ي��ق��ة اإلس�����الم، 
اخلرافات  من  بكثير  مختلطا  له  فهمهم  وك��ان 
وال���ت���ص���ورات غ��ي��ر ال��ص��ح��ي��ح��ة، وذل����ك ألنهم 
ب��ل دخ��ل��وا فيه  ل��م يعتنقوا اإلس���الم ال��ص��اف��ي، 
األمة  عليها  كانت  التي  املشوهة  الصورة  على 
حيث  الثاني؛  العباسي  العصر  في  اإلسالمية 
والطوائف  والفكرية  املذهبية  الصراعات  كانت 
األمة مما هيأ  التي نخرت في جسم  الباطنية 
لهم اك��ت��س��اح ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي، وه���ذا اجلهل 
باإلضافة إلى كون املسلمني أقلية بني الهندوس، 
جعل إلغاء الشريعة اإلسالمية من قبل اإلجنليز 

ال يقابل بكثير من املعارضة.       يتبع
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بالد الشام ومستقبل اإلسالم

الشام  أرض  بركة  ج��اءت في  التي  الكرمية 
نذكر منها: 

األرض  إل��ى  ول��وط��اً  }وجنيناه  تعالى:  قوله 
 ،)71 )األنبياء:  للعاملني{  فيها  باركنا  التي 
فيها:  باركنا  التي  األرض  إن  احلسن:  قال 
زيد،  واب��ن  ذلك عن مجاهد،  وروي  الشام، 
وابن جريج. جنى الله تعالى إبراهيم ولوطا 
إلى األرض املباركة واختار فلسطني من بالد 

الله  رحمه   – السعدي  الشيخ  ق��ال  الشام. 
ف��ي تفسيره ل��آي��ة: » أي ال��ش��ام... ومن   –
بركة الشام أن كثيراً من األنبياء كانوا فيها، 
وأن الله اختارها مهاجراً خلليله وفيها أحد 

بيوته الثالثة املقدسة وهو بيت املقدس«.
ب��ارك��ه��ا الله  وامل��س��ج��د األق��ص��ى ف��ي أرض 
أسرى  ال��ذي  }سبحان  تعالى:  ق��ال  تعالى، 
بعبده لياًل من املسجد احلرام إلى املسجد 

وجاء ذكر بالد الشام في كتاب الله تعالى، 
قال  للعاملني،  باركها  التي  املباركة  األرض 
شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه الله – في 
»ثبت  الشام وأهله«:  كتابه: »مناقب  مقدمة 
وآثار  والسنة  بالكتاب  مناقب  وأهله  للشام 
العلماء، وهي أحد ما اعتمدته في حتريضي 
دمشق،  ول��زوم  التتار،  غزو  على  للمسلمني 
واآليات  مصر...«.  إلى  الفرار  عن  والنهي 

بالد الشام طيبة مباركة، ورد في شأنها آيات محكمات في كتاب الله، وأحاديث صحيحة في سنة رسول الله 
]، وآثار موقوفة على الصحابة وكبار التابعن ومن دونهم؛ فهي مهد الرساالت السماوية، ومحل لدعوات 
رسل الله تعالى. وحن كان يتحدث املؤرخون والرواة القدامى عن الشام وأرضها كانوا يقصدون بذلك الرقعة 
التي تشغلها اآلن سوريا ولبنان واألردن وفلسطن، تلك كانت بالد الشام على مدى تاريخ طويل، كما قال 
ابن الفقيه الهمداني: »أجناد الشام أربعة: حمص ودمشق وفلسطن واألردن«. وفتوح الشام ابتدأها خليفة 

رسول الله] أبو بكر الصديق رضي الله عنه واستكملت في زمن أمير املؤمنن عمر رضي الله عنه.

عيسى القدومي
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بالد   – وج��ل  عز   – تعالى  الله  ذك��ر  كذلك 
الشام واألرض املقدسة، وجعلها مبوأ صدق، 
قال تعالى: }ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ 
ص���دق{، ق��ال اب��ن كثير: »ه��و ب��الد مصر 
وقال  ون��واح��ي��ه«.  املقدس  يلي  وال��ش��ام مما 
الطبري عن قتادة: »بوأهم الله الشام وبيت 

املقدس«. 
بالد الشام في أحاديث املصطفى]:

أحاديث  السنة  كتب  من  الصحيح  في  جاء 
كثيرة في فضل »بالد الشام« نذكر منها: 

الوصية بسكنى الشام: 
عنهما،  الله  رض��ي  عمر  ب��ن  الله  عبد  ع��ن 
عليكم  »َستَْخُرُج  الله ]:  رسول  قال  قال: 
م��ان نَ���اٌر م��ن َح��ْض��َرَم��وت قبَل  ف��ي آِخ��ر ال��زَّ
يا رسول  الناس« قالوا:  ُشُر  حَتْ القيامة  يوم 
الله! فما تأمرنا؟ قال: »عليكم بالشام »رواه 

الترمذي وصححه األلباني.
وعن عبدالله بن َحَوالة رضي الله عنه قال: 
ال��ل��ه ]: »َس��تُ��َج��ّن��دون أجناداً  ق��ال رس���ول 
بالعراق،  وُج��ن��داً  ب��ال��ش��ام،  ُج��ن��داً  م��ج��ن��دة: 
وُجنداً باليمن«، قال عبدالله: فقمت فقلت: 
خْر لي يا رسول الله. فقال: »عليكم بالشام، 
َفمن أَبَي، َفليلَْحق بيمِنِه، ولََيستَِق من ُغدرِه؛ 
فإنَّ الله – عز وجل – قد تَكفل لي بالشام 

وأهله« رواه أبو داود وصححه األلباني.
»عليك  ال��ش��ام:  بسكنى   [ النبي  ووص���ى 
يجتبي  أرض��ه،  الله في  فإنها خيرة  بالشام 
إل��ي��ه��ا خ��ي��رت��ه م��ن ع���ب���اده«. رواه أب���و داود 

وأحمد، بسند صحيح. 
عقر دار املؤمنن بالشام:

قال رسول الله ]: »وال تزاُل من أُمتي أّمة 
ُقلوَب  لهْم  الله  ويزيُغ   ، احل��قِّ على  يقاِتلُوَن 
اعة،  السَّ تقوم  حتى  منهم  ويرُزُقهم  أق��واٍم، 
ويأتي وعُد الله، واخَليُْل معقوٌد في نواصيها 
املؤمنني  داِر  وُعقُر  القيامة،  يوِم  إلى  اخَليُْر 
بالشاِم« متفق عليه. وهذا فيه تصريح: أن 

الطائفة املنصورة بالشام.

فيها الطائفة املنصورة: 
عن معاوية بن أبي سفيان [ قال: سمعت 

األقصى الذي باركنا حوله{. 
ل��ه فضيلة إال ه��ذه اآلية  ل��م تكن  ل��و  ق��ي��ل: 
ألنه  وافية؛  البركات  وبجميع  كافية،  لكانت 
مضاعفة.  فيه  فالبركة  ح��ول��ه،  ب���ورك  إذا 
ومن بركته أن ُفضل على غيره من املساجد 
سوى املسجد احلرام ومسجد الرسول ]، 
فاملسجد األقصى وما حوله مما يحيط به 
من بالد كلها مباركة، قال ابن تيمية – رحمه 
الدين،  في  البركة  تتناول  والبركة   :– الله 
ريب  ال  معلوم  وكالهما  الدنيا  في  والبركة 

فيه.
ق��وم��ه بدخول  ال��س��الم  م��وس��ى عليه  وأم���ر 
قوم  }ي��ا  امتنعوا:  لكنهم  املقدسة  األرض 
لكم  الله  كتب  التي  املقدسة  األرض  ادخلوا 
وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين{، 
وبالد الشام ميراث الصاحلني، قال تعالى: 
}وأورث��ن��ا ال��ق��وم ال��ذي��ن ك��ان��وا يستضعفون 
مشارق األرض ومغاربها التي باركنا فيها{، 
األرض  إل��ى  لسليمان  وال��ري��ح  الله  وأج���رى 

امل��ب��ارك��ة، ق���ال ت��ع��ال��ى: }ول��س��ل��ي��م��ان الريح 
عاصفة جتري بأمره إلى األرض التي باركنا 
فيه�ا وكنا بك�ل ش�يء عاملني{، قال ابن جرير 
إلى  سليمان  بأمر  الريح  »جت��ري  الطبري: 
األرض التي باركنا فيها، يعني: أنها الشام، 
كانت جتري بسليمان وأصحابه  أنها  وذلك 
إلى حيث شاء سليمان، ثم تعود به إلى منزله 
بالشام؛ فلذلك قيل: إلى األرض التي باركنا 

فيها«.
وقال تعالى: }والتني والزيتون وطور سينني  
وهذا البلد األمني{، ذكر بعض املفسرين أن 
املقصود بالتني: بالد الشام، والزيتون: بيت 

املقدس. 

من بركة الشام أن كثيرًا من 
األنبياء كانوا فيها، وأن الله 

اختارها مهاجرًا خلليله وفيها 
أحد بيوته الثالثة املقدسة 

وهو بيت املقدس
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مْن  تَ���َزاُل طائفة  »ال  يقول:  الله ]  رس��ول 
من  يَُضّرهم  ال  الله،  بأمر  قائمة  أّم��ة  تي  أُمَّ
اللِه  أَْم��رُ  يَأتِي  َحتى  َخَذلهْم  َمن  بَُهم، وال  َكذَّ
ذِل��َك« متفق عليه. قال مالك بن  َعلى  وُه��م 
ام ». يخامر: سمعت معاذاً يقول: »وُهم بالشَّ

وفي رواية أخرى صحيحة: »ال تزال َطاِئَفة 
َظاِهِريَن على  احَلق  يقاتلوَن على  ِتي  أمَّ من 
م��ن ن���اوأَُه���ْم َح��تَّ��ى ي��ق��ات��َل آِخ��ره��م املَِسيَح 
ابن مرمي  أن عيسى  املعلوم  ومن  الدجال«. 
عليه السالم يدرك املسيح الدجال بباب لد 

بفلسطني فيقتله.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله - 
في مجموع الفتاوى )449/4(: »والنبي ] 
ميَّز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائماً إلى 
آخر الدهر، وبأن الطائفة املنصورة فيهم إلى 
آخر الدهر؛ فهو إخبار عن أمر دائم مستمر 
فيهم مع الكثرة والقوة، وهذا الوصف ليس 
ال��ش��ام م��ن أرض اإلس���الم؛ فإن  لغير أه��ل 
التي هي أصل اإلمي��ان ينقص في  احلجاز 
والنصر  واإلمي��ان  العلم  منها:  الزمان  آخ��ر 
واملشرق،  والعراق  اليمن  وكذلك  واجلهاد، 
وأما الشام فلم يزل فيها العلم واإلميان ومن 

يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت«.
املالئكة باسطو أجنحتها على الشام: 

عن زيد بن ثابت [، قال: سمعت رسول 
الله ] يقول: »ُطوبَي للشام، ُطوبَي للشام«، 
قلت: ما بال الشام ؟ قال: »املالِئَكُة باِسُطو 
الترمذي  وراه   « ال���ش���ام  ع��ل��ى  أْج��ِن��َح��ِت��ه��ا 

وصححه األلباني. 
اإلميان إذا وقعت الفنت في الشام: 

رضي  عن عبد الله بن عمرو بن العاص – 
الله عنهما - قال: قال رسول الله]: »إنِّي 
رأيُت عمود الكتاب انتزع من حْتت ِوَسادِتي، 
إلى  ُعِمد به  ؛ فإذا هو نور ساطع  َفنَظرُت 
ام، أال إّن اإلميان إذا وَقَعت الِفَت بالشام«  الشَّ

رواه اإلمام أحمد وصححه األلباني. 
ال خير في املسلمن إذا فسد أهل 

الشام: 
عن معاوية [، قال: قال رسول الله ]: 

ف��ال خير فيكم، ال  ال��ش��ام،  أه��ل  »إذا فسد 
تزال طائفة من أمتي منصورين ال يضرهم 
من خذلهم حتى تقوم الساعة » رواه اإلمام 
أحمد وصححه األلباني. فنفى اخليرّية عن 
األمة عند فساد أهل األرض املقدسة، فال 
بدَّ من اإلميان والعمل الصالح واجلهاد في 
سبيله، فما أجمل اجتماع قداسة املكان مع 

قداسة العمل.
دعاء الرسول ] ألهل الشام:

الله عنهما  بن عمر - رضي  الله  عن عبد 
بارك  »اللهم  الله ]:  ق��ال رس��ول  ق��ال:   -
ميننا«  ف��ي  لنا  ب��ارك  اللهم  شامنا،  ف��ي  لنا 
قالوا: وفي جندنا؟ قال: »اللهم بارك لنا في 
يا  قالوا:  لنا في ميننا«  بارك  اللهم  شامنا، 
يدعو  أن  يريدون  الله: وفي جندنا؟  رس��ول 
البتة   – لهم  النبي] ألهل جند، فما دعا 
ال��زالزل والفت، وبها يطلُع  - قال: »هنالك 

قرُن الشيطاِن«.
فسطاط املسلمن يوم امللحمة في 

دمشق في الشام:
فعن أبي ال��درداء[ قال: قال النبي ]: 
املسلمني  ُف��ْس��َط��اُط  الكبرى  امل��لْ��َح��َم��ِة  »يَ���ْوُم 
الغوطة، فيها مدينة يقال  لها:  بأرِض يقال 

لها: دمشق؛ خيُر منازِل املسلمني يومئٍذ«.
في الشام أرض احملشر واملنشر: 

م��ن ح��دي��ث أب��ي ذر [ ق���ال: ق��ال رسول 
الله]: »الشام أرض احملشر واملنشر«.

فأرض الشام: هي األرض املقدسة، واألرض 
امل��ب��ارك��ة، وخ��ي��رة ال��ل��ه م��ن أرض����ه، وأرض 
ال���رب���اط واجل���ه���اد، وم��ح��ل ح���زب ال��ل��ه من 
عباده، وهم الطائفة املنصورة: أهل احلديث 
اقتداء  بإحسان،  تبعهم  ومن  باآلثار،  والعلم 

مبنهج السلف الصالح - رضوان الله عليهم 
– عقيدة ومنهجاً وسلوكاً وتربية.

بالد الشام حاضرة اخلالفة اإلسالمية في 
آخر الزمان:

عن أبي حوالة األزدي [ قال: وضع رسول 
الله ] يده على رأسي أو على هامتي ثم 
رأي��ت اخلالفة قد  إذا  »يابن ح��وال��ة:  ق��ال: 
الزالزل  دن��ت  فقد  املقدسة،  األرض  نزلت 
يومئذ  وال��س��اع��ة  العظام  واألم���ور  وال��ب��الي��ا 
أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك«. 

صحيح اجلامع.
من أحق الناس بعمارة األرض املباركة:

املسلمون املوحدون أحق الناس بعمارة األرض 
املباركة، والشام ثغر من ثغور املسلمني وبلد 
الله لن  جهاد إلى قيام الساعة؛ ألن أعداء 
فيها،  للسكنى  الترغيب  فكان  عنها،  يكفوا 
والرباط، والدعوة إلى التوحيد ومؤازرة من 
حياة  في  مهماً  عنواناً  احلق  أهل  من  فيها 

املسلم.
وألنها حلبة الصراع بني احلق والكفر؛ فهي 
مركز ق��ي��ادة ال��ن��اس إل��ى اخلير ال��ذي بشر 
الشام  أهل  فسد  »إذا  بقوله:  النبي ]  به 
أمتي  من  طائفة  ت��زال  وال  فيكم،  خير  فال 
منصورين ال يضرهم من خذلهم حتى تقوم 

الساعة«.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ز  - رحمه الله: »والنبي ] ميَّ
أهل الشام بالقيام بأمر الله 
دائمًا إلى آخر الدهر، وبأن 

الطائفة املنصورة
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الكبار - رحمهم  أئمة احلديث  ف   وملا ع��رَّ
الله - الطائفة املنصورة قالوا: هم أهل العلم 
الصالح  بالسلف  اقتداء  تبعهم  ومن  باآلثار 
رضوان الله عنهم عقيدة ومنهجاً، يقصدون 
بذلك من كان على علم في احلديث واألثر 

وعلى منهاج النبوة.
عسقالن ثغر مهم من ثغور الشام: 

وهو  الكبير«  »املعجم  في  الطبراني  أخ��رج 
عباس  اب��ن  ع��ن   »3270/ »الصحيحة  ف��ي 
ق��ال: ق��ال رس��ول ال��ل��ه]: »أول ه��ذا األمر 
ثم  يكون خالفة ورح��م��ة،  ث��م  نبوة ورح��م��ة، 
يكون ملكاً ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم 
احلمر، فعليكم باجلهاد، وإن أفضل جهادكم 

الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقالن«.
العصور  أق�����دم  م��ن��ذ  ع���رف���ت  وع���س���ق���الن 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، ووص��ف��ت ب��ع��روس ال��ش��ام من 
املدن  »م��وس��وع��ة  ف��ي  ج��اء  فلسطني،  جند 
الفلسطينية«: »وتعد عسقالن مدينة ساحلية 
تاريخها  م��دى  على  اق��ت��ص��ادي  ش��أن  ذات 
البحري  مينائها  إل��ى  ذل��ك  ويعود  الطويل، 
احلدود  من  القريب  اإلستراتيجي  وموقعها 
للقادمني  ومواجهتها  املصرية-الفلسطينية، 
ك��ان��وا أم غ����زاة، وكانت  م��ن ال��ب��ح��ر جت����اراً 
عرضة للسيطرة عليها في التاريخ القدمي، 
لم  فلسطني  فتح  ح���اول  ي��ع��رف جيش  ول��م 

يحاول السيطرة على عسقالن، ولم يحدث 
أن فتحت فلسطني من اجلنوب إال بعد فتح 
عسقالن، ولم تقل أهمية عسقالن في كل 

عهود احلكم اإلسالمي«.
واحل���دي���ث م���ن أع����الم ودالئ�����ل ن��ب��وت��ه ] 
 « احلمر  تكادم  عليه  يتكادمون  »ث��م  ففيه: 
باملسلمني،  الذي سيصل  إلى احلال  إش��ارة 
التفرق  بسبب  السلطة،  ي��ت��ن��ازع��ون  وأن��ه��م 
واالختالف، ومن ثم كان قوله: »وإن أفضل 
رباطكم عسقالن« إشارة إلى أفضل الرباط 
على اعتبار أن هذا الرباط في بالد الشام، 
وبالد الشام مطمع الكفار، ومن تتبع تاريخ 
موقعها  أهمية  يرى  القدم  منذ  الشام  بالد 
الغزاة األول  الذي كان هدف  اإلستراتيجي 
للنفاذ إلى فلسطني، فالسيطرة عليها كانت 
التحكم في الطرق املؤدية إلى معظم  تعني 
وشرقاً،  وج��ن��وب��اً  ش��م��االً  فلسطني  أن��ح��اء 
ف��ي حركة  منها  التحكم  ذل��ك  إل��ى  ي��ض��اف 

املواصالت البحرية.
بالد الشام مستقبل اإلسالم:

عن حذيفة [ قال: قال رسول الله ]: 
»تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم 
تكون  ثم  يرفعها،  أن  ش��اء  إذا  الله  يرفعها 
خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله 
أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، 
ثم تكون ملكاً عاضاً، فتكون ما شاء الله أن 
يرفعها،  أن  الله  شاء  إذا  يرفعها  ثم  تكون، 
ثم تكون ملكاً جبريَّاً، فتكون ما شاء الله أن 
تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون 
خالفة على منهاج النبوة، ثم سكت«. أخرجه 

أحمد والطيالسي بإسناد حسن.
يتحقق  أن مستقبل اإلسالم  الداللة:  ووجه 

بإعادة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة، 
فمن حقق اخلالفة الراشدة التي كانت بعد 
النبوة؟ أليس السلف الصالح من الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان؟ إذاً فالذي يعيد اخلالفة 
الراشدة في آخر الزمان هم من كانوا على 
ومن  الصحابة  م��ن  الصالح  السلف  منهج 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 وفي حديث أبي أمامة [ عن النبي ] 
قال: »إن الله استقبل بي الشام، وولى ظهري 
اليمن، ثم قال: يا محمد! إني قد جعلت لك 
ما جتاهك غنيمة ورزق��اً، وما خلف ظهرك 
مداداً، وال يزال الله يزيد –أو قال: يعزز - 
اإلسالم وأهله، وينقص الشرك وأهله، حتى 
يسير الراكب بني كذا – يعني البحرين - ال 
مبلغ  األم��ر  وليبلغنَّ هذا  ج��وراً،  إال  يخشى 

الليل«. صحيح اجلامع الصغير/ 1716. 
العاقبة للمتقن  طال الزمان أو َقُصر:

من سنن الله تعالى أن تكون العاقبة للمتقني 
طال الزمان أو قصر، فالنصر والتمكني لدين 
الله قادم ال محالة بنا أو بغيرنا، قال تعالى: 
}هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احلق 
ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون{.

ينصرهم  بأن  املؤمنني  تعالى  الله  وعد  وقد 
الزمان بنظر  على عدوه وعدوهم وإن طال 
املؤمنني أو قصر، وربط الرسول ] األرض 
املباركة بأصلها األصيل وهو اإلس��الم؛ فهو 
أو  أمر،  لها  يتم  ولن  وبه حياتها،  مستقبلها 
يعلو لها شأن إال من خالل هذا الدين وأهله 
املصلني املوحدين املؤدين فرائضه، واملجتنبني 
معاصيه، فالنصر موعود الله سبحانه وتعالى 
للجباه الساجدة، والقلوب املوحدة، واأليدي 
امل��ت��وض��ئ��ة، ق��ال ت��ع��ال��ى: }وع���د ال��ل��ه الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم 
قبلهم  من  الذين  استخلف  كما  األرض  في 
ول��ي��م��ك��نن ل��ه��م دي��ن��ه��م ال����ذي ارت��ض��ى لهم، 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني ال 
يشركون بي شيئاً فمن كفر بعد ذلك فأولئك 

هم الفاسقون{ )النور: 55(.
واحلمد لله رب العاملني.

أرض الشام: هي األرض املقدسة، 
واألرض املباركة، وخيرة الله من 

أرضه، وأرض الرباط واجلهادومحل 
حزب الله من عباده، و أهل 

احلديث والعلم باآلثار
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رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن« رواه 
البخاري في صحيحه. 

الله في  ابن تيمية رحمه  قال شيخ اإلسللام 
املستقيم  الللصللراط  )اقللتللضللاء  املعطار  كتابه 
من  األعياد  »إن  اجلحيم(:  أصحاب  مخالفة 
جملة الللشللرع واملللنللاهللج واملللنللاسللك الللتللي قال 
هم  منسكا  جعلنا  أمللة  }لكل  سبحانه:  الله 
ناسكوه{ كالقبلة والصاة والصيام، فا فرق 
بني مشاركتهم في العيد وبني مشاركتهم في 
العيد  في جميع  املوافقة  فإن  املناهج؛  سائر 
موافقة في الكفر، واملوافقة في بعض فروعه 
موافقة في بعض الكفر، بل األعياد هي من 
أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها 
من الشعائر، فاملوافقة فيها موافقة في أخص 
شللرائللع الكفر وأظللهللر شللعللائللره، وال ريللب أن 
املوافقة في هذا قد تنتمي إلى الكفر باجلملة 
بشروطه، وأما مبدؤها فأقل أحواله أن يكون 
النبي  أشللار  االختصاص  وإلللى هذا  معصية، 
] بقوله: »إن لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا 
أهل اإلسام«، وهذا أقبح من مشاركتهم في 
تلك  ألن  عاماتهم؛  من  ونحوه  الللزنللار  لبس 
عامة وضعية ليست من الدين وإمنا الغرض 
أما  والكافر،  املسلم  بني  التمييز  منها مجرد 
العيد وتوابعه فإنه من الدين امللعون هو وأهله 
من  به  يتميزون  فيما  موافقة  فيه  فاملوافقة 

أسباب سخط الله وعقابه« اهل. 
قلت: واملشاركة في هذا العيد )فالنتني( تهدم 
أصللا مللن أصلللول اإلسلللام أال وهللو املواالة 
واملعاداة لله عز وجل )الوالء والبراء(؛ لذلك 
املسلمني  جلميع  واإلرشللللاد  بالنصح  نتوجه 
واملسلمات بأن يحذروا املشاركة في هذا العيد 

حفاظا على دينهم وابتغاء مرضاة ربهم. 
وبلللارك على نبيه محمد  الللللله وسلللللم  وصلللللى 

وصحبه وسلم.

والكافرات بجميع عاداتهم وتقاليدهم، وكذلك 
حذرنا السلف الصالح من الصحابة والتابعني 
رضي الله عنهم من مشاركة أهل الكتاب في 
أعيادهم التي يحتفلون بها كما قال عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: »من 
بنى بباد األعاجم وصنع فيروزهم وبهرج لهم 
وتشبه بهم حتى ميوت وهو كذلك، حشر معهم 

يوم القيامة« رواه البيهقي بسند صحيح. 
بعيد  بها ما يسمى  ابتلينا  التي  ومن األعياد 
الذي درج عليه  فالنتاين )عيد احلب( وهذا 
كل  فبراير  من   14 في  باحتفالهم  النصارى 
من  كثير  بلله  احتفل  الشديد  ولللأسللف  عللام، 
االحتفال  املسلمني  علللللى  ويللحللرم  املسلمني 
بهذا العيد؛ ألنه كما هو معروف من قصتهم 
الدولة  في  يعيش  كللان  نصرانيا  قسيسا  أن 
الرومانية التي منعت رعيتها من الزواج، فظل 
هذا القسيس يزوج الرجال بالنساء سرا حتى 
أعدمته الدولة الرومانية فاتخذ العشاق يوم 
بتزويجهم  ينصرهم  كللان  ألنلله  عيدا  إعللداملله 
املسلمون  أصلللبلللح  فللهللل  اللللبلللعلللض،  بللعللضللهللم 
بحيث  الدين  وقلة  السفاهة  من  واملسلمات 
العيد؟  هللذا  مبثل  االحتفال  في  يشاركونهم 
»لتتبعن  فيهم:   [ النبي  قللول  صللدق  ولقد 
سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا: يا 

وما أجمل كلمة أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب 
[ حيث قال: »إنا أمة أعزنا الله باإلسام، 
فمهما ابتغينا العزة بغير اإلسام أذلنا الله« 

رواه احلاكم وهو أثر صحيح. 
وقال أبو ذر [: »توفي رسول الله ] وما 
طائر يطير بجناحيه إال عندنا منه علم« رواه 
والطبراني  والللبللزار  صحيحه  في  حبان  ابللن 
في معجمه الكبير وإسناده صحيح. قال أبو 
حامت رحمه الله: معنى: »عندنا منه علم« أي: 
بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته ]. 
وما أدق قول ابن األثير رحمه الله في »النهاية 
في غريب احلديث واألثر«: يعني: أنه استوفى 
بيان الشريعة وما يحتاج إليه الدين حتى لم 

يبق مشكل إال وضرب ذلك مثا. 
وقيل: أراد ] أنه لم يترك شيئا إال بينه، حتى 
بنينّ لهم أحكام الطير وما يحل منه وما يحرم 
إذا  احملللرم  منه  يفدي  الللذي  ومللا  يذبح  وكيف 
أصاب وأشباه ذلك، ولم يرد أن في الطير علما 
سوى ذلك علمهم إياه لم يرخص لهم أن يتعاطوا 

زجر الطير كما كان يفعله أهل اجلاهلية. 
كثيرا  أن  العني  ويبكي  الللفللؤاد،  يحزن  وممللا 
بعادات  قلوبهم  تعلقت  اللليللوم  املسلمني  مللن 
النصارى وتقاليدهم وتشبهوا بهم وقال النبي 
]: »يحشر املرء مع من أحللب«، وهذا يدل 
بالكفار  التشبه  فللي  والتغليظ  الللزجللر  على 

احلمد لله الذي أعز األمة اإلسالمية باإلسالم، ورضيه لنا دينا عظيما 
نعمتي  عليكم  وأمتمت  دينكم  لكم  أكملت  }اليوم  سبحانه:  ق��ال  كما 
ورضيت لكم اإلسالم دينا{، }إن الدين عند الله اإلسالم{، ويقول ]: 
شريك  ال  وح��ده  الله  يعبد  حتى  بالسيف  الساعة،  ي��دي  بن  »بعثت 
له، وجعل رزقي حتت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف 

أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم« رواه أحمد في مسنده وغيره. 

االحتفال بعيد الحب )فالنتاين( يهدم 
أصل الوالء والبراء في اإلسالم 

بقلم : الشيخ حاي احلاي
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القت�ساد الإ�سالمي

يُطرح للمناقشة؟!
ف��ي ج��ري��دة األه���رام ي��وم اخلميس 27 من 
الدكتور  كتب  1989/6/1م  1409ه���  شوال 
وزير األوق��اف األسبق   – النمر  عبد املنعم 
– ك��ل��م��ة حت��ت ع���ن���وان: ح���ول حت��دي��د ربح 
ال���ق���روض وال��ودي��ع��ة االس��ت��ث��م��اري��ة، وبعد 
مناقشة استغرقت ثالثة أرباع الكلمة طرح 
موضوًعا للرأي، واملقدمة تتصل باالجتهاد، 
وال نريد أن نناقشها هنا، وإمنا نقف عند 
إيجاًزا  نوجز  الذي طرحه، وحتى  املوضوع 
شديًدا أحدد النقاط الرئيسة التي أناقشها، 

وهي:
أوالً: املوضوع الذي طرحه إلبداء الرأي.

إلى  م��رده  أن  وي��رى  التحرمي:  سبب  ثانًيا: 
حتديد الفوائد، وأن الدائن هو الذي يحدد، 
وأن املقترض قد يعجز وال يحقق ربًحا من 

القروض فيقع عليه الظلم من املقرض.
ثالًثا: سبب التحرمي ال ينطبق على البنوك.

وأبدأ املناقشة مستعيًنا بالله عز وجل:
النقطة األولى: املوضوع الذي طرحه فضيلة 
فوائد  فحكم  ج��دي��ًدا،  ليس  النمر  الدكتور 

دعوته  وكانت  مقاالت،  ثالثة  في  عليه  ا  رًدّ
تلك حتريًضا للدكتور محمد سيد طنطاوي 
مفتي مصر آنذاك، فأصدر بيانه السياسي 
االستثمار  ش��ه��ادات  حتليل  وفيه  الشهير، 
ا استغرق  وبعض البنوك الربوية، فكتبت رًدّ
سبعة مقاالت، ونُشر الرد في مصر وقطر 
السودان،  ثم  والكويت،  واإلم��ارات  واألردن 
ك��م��ا كتبت ب��ع��ض امل��ق��االت ف��ي ال���رد على 

غيرهم من املجترئني على الفتيا.
، فكيف  بنِيّ والبنوك حرام  القروض  فوائد 

الدعوة،  لهذه  بالتصدي  َش��ُرَف  وكنت ممن 
وكتبت بحًثا نُشر في ملحق خاص مع مجلة 
األزهر في شعبان عام 1402ه�، ثم أعادت 
املجلة نشره بعد شهرين، ثم كتبت بحًثا آخر 
وُجعل  اإلس��الم«،  »رسالة  سلسلة  في  نُشر 
هدية مع مجلة األزه��ر في ذي احلجة من 

العام نفسه، ثم ُجمع البحثان في كتاب.
وفي أواخر عام 1409ه� عاد الدكتور النمر 
يقف  ل��م  ولكنه  الفتنة،  إلث���ارة  ج��دي��د  م��ن 
إلى  دع��ا  وإمن��ا  االستثمار،  ش��ه��ادات  عند 
فكتبت  والبنوك،  القروض  فوائد  مناقشة 

 احلمد لله حمًدا طيًبا طاهًرا مبارًكا فيه، ونصلي على خير البشر 
إال  عنها  يزيغ  ال  كنهارها،  ليلها  البيضاء  احملجة  على  تركنا  ال��ذي 
يوم  إل��ى  سنته  واتبع  بهديه  اهتدى  وم��ن  وصحبه  آل��ه  وعلى  هالك، 

الدين، وبعُد:
م��ص��ر لتحليل شهادات  ف��ي  ق���رن ظ��ه��رت دع���وة  رب���ع  م��ن  أك��ث��ر  فمنذ 
االستثمار، وحمل لواء هذه الدعوة الدكتور عبد املنعم النمر – غفر 
الله له - والدكتور أحمد شلبي، ولم يكتِف بهذا، بل دعا إلى حتليل 

فوائد البنوك الربوية، والتعامل بنظام الفائدة عموًما.

إعداد: د. على أحمد السالوس 

الرد على الذين أباحوا فوائد البنوك 

القت�ساد الإ�سالمي
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قرًنا،  عشر  أرب��ع��ة  منذ  استقر  ال��ق��روض 
أيًضا، ولكن  البنوك استقر حكمها  وفوائد 
منذ أكثر من أربعني سنة، ففوائد القروض 
فأي  واإلج��م��اع،  والسنة  بالكتاب  محرمة 
تعالى:  املال يحرمها قوله  زيادة على رأس 
}َوِإْن تُبْتُْم َفلَُكْم ُرُووُس أَْمَواِلُكْم اَل تَْظِلُموَن 
تُْظلَُموَن{ )البقرة: 279(، وهذا خاص  َواَل 
فيبني  املعسر  امل��دي��ن  أم��ا  امل��وس��ر،  باملدين 
ُعْسَرٍة  ُذو  َك��اَن  }َوِإْن  تعالى:  قوله  حكمه 
ُقوا َخيٌْر لَُكْم ِإْن  َفنَِظَرةٌ ِإلَى َميَْسَرٍة َوأَْن تََصَدّ
تَْعلَُموَن{ )البقرة: 280(، وعند قوله:  ُكنْتُْم 
}يََأيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي 
بَا ِإْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي{ )البقرة: 278(. ِمَن الِرّ

روى الطبري عن السدي قال: »نزلت هذه 
اآلية في العباس بن عبد املطلب ورجل من 
اجلاهلية،  ف��ي  شريكني  كانا  املغيرة،  بني 
أن��اس م��ن ثقيف«.  إل��ى  ال��رب��ا  يسلفان ف��ي 

انظر تفسير الطبري ج6 ص7.
وق������ال اجل����ص����اص ف����ي أح����ك����ام ال���ق���رآن 
)465/1(: »الربا الذي كانت العرب تعرفه 
والدنانير  الدراهم  قرض  كان  إمنا  وتفعله 
إلى أجل، بزيادة على مقدار ما استقرض، 

على ما يتراضون به«.
وقال في موضع آخر )467/1(: »معلوم أن 
ربا اجلاهلية إمنا كان قرًضا مؤجاًل بزيادة 
األجل،  من  ب��دالً  الزيادة  فكانت  مشروطة، 

فأبطله الله تعالى وحرمه«.
 :)92/4( تفسيره  في  ال��رازي  الفخر  وقال 
ال��ذي كان مشهوًرا  »رب��ا النسيئة هو األم��ر 
كانوا  أنهم  وذل��ك  اجلاهلية،  ف��ي  متعارًفا 
يدفعون املال على أن يأخذوا كل شهر قدًرا 
إذا حل  ثم  باقًيا،  املال  رأس  ويكون  معيًنا، 

الدين طالبوا املدين برأس املال«.
والسنة املطهرة بينت أن: »من زاد أو استزاد 
فقد أربى«، ونهت عن قرض جر منفعة، أما 

اإلجماع فهو ثابت.
كل   :)369/4( املغني  في  قدامة  اب��ن  ق��ال 
قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
خ��الف. ق��ال اب��ن امل��ن��ذر: أجمعوا على أن 
املسلف إذا شرط على املستسلف زيادة أو 
الزيادة  أخ��ذ  أّن  ذل��ك،  على  فأسلف  هدية 

على ذلك ربا.
 :)241/3( تفسيره  ف��ي  ال��ق��رط��ب��ي  وق���ال 
أن  نبيهم ]  ع��ن  ن��ق��اًل  املسلمون  »أج��م��ع 
ال��زي��ادة في السلف رب��ا، ول��و كان  اشتراط 
قبضة من علف – كما قال ابن مسعود – أو 

حبة واحدة«.
فتحرمي فوائد القروض من األمور املعلومة 
عنواًنا  يكون  فكيف  بالضرورة،  الدين  من 
ملوضوع يطرحه ألخذ الرأي؟ وقد قال ربنا 
مِلُ��ْؤِم��ٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة ِإَذا  َك��اَن  عز وج��ل: }َوَم��ا 
َيَرةُ  َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اخْلِ

ِمْن أَْمِرِهْم{ )األحزاب:36(.
حول  االخ��ت��الف  فكان  البنوك  فوائد  وأم��ا 
حيث  سنة؛  خمسني  من  أكثر  قبل  حكمها 
لم يدرك بعض الفقهاء طبيعة عمل البنوك: 
حدثني فضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله 
موضًحا موقفهم، فقال: »إنهم بنوا فتواهم 
بطريقة  يستثمر  ال��ب��ن��ك  أن  أس���اس  ع��ل��ى 

دقيقة محسوبة أمكن معها حساب نصيب 
البنك  أن  يدركوا  ول��م  امل��ال،  رأس  صاحب 
ب��رب��ا، وأن���ه من  ي��ق��رض  ال يستثمر، وإمن���ا 
يتفق  منهج إسالمي  إلى  يتحول  أن  املمكن 

مع شروط املضاربة«.
املؤمتر  ك��ان  )1965م(  1385ه����  وف��ي سنة 
ال���ث���ان���ي مل���ج���م���ع ال���ب���ح���وث اإلس���الم���ي���ة، 
وش����ارك ف��ي��ه ك��ب��ار ع��ل��م��اء خ��م��س وثالثني 
الفقهاء  امل���ؤمت���ر  وض����م  إس���الم���ي���ة،  دول����ة 
واالقتصاديني، فاتضحت الرؤية، وباإلجماع 
– ن��ع��م ب��اإلج��م��اع – ص���درت ال��ف��ت��وى بأن 

فوائد البنوك من الربا احملرم.
الفتوى  إل��ى  انتهت  كثيرة  م��ؤمت��رات  وتلته 
امل��ؤمت��رات غلب عليها  ذات��ه��ا، وبعض ه��ذه 
االقتصاد،  رج��ال  إليه  وُدع��ي  الفقه،  طابع 
وبعضها غلب عليه طابع االقتصاد، وُدعي 

إليه رجال الفقه.
وأذكر من هذه املؤمترات على سبيل املثال: 
اإلسالمي،  لالقتصاد  العاملية  امل��ؤمت��رات 
العالم  ل���راب���ط���ة  ال���ت���اب���ع  ال��ف��ق��ه  وم��ج��م��ع 
اإلسالمي، ومجمع الفقه املنبثق عن منظمة 

املؤمتر اإلسالمي.
إذاً: املوضوع ليس جديًدا، فقد بُحث وُحسم، 
بأكبر  يتعلق  وه��و  ج��دي��د،  م��ن  يثار  فلماذا 
يلقى  وكيف  املوبقات؟  السبع  من  الكبائر 
املؤمترات  هذه  فتاوى  ترك  إذا  ربه  املسلم 
كائًنا  فرد،  برأي  وأخذ  مجتمعة،  والهيئات 

من كان؟!
النقطة الثانية:

متفقون  جميًعا  علماءنا  إن  فضيلته:  ق��ال 
بسبب حتديد  املعامالت  هذه  على حترمي 
رًبا  جعلها  التحديد  إن  وي��ق��ول��ون:  ربحها، 

محرًما.
قلت: من الذين أجمعوا واتفقوا؟

إن سبب ال��ت��ح��رمي ه��و م��ج��رد ال��زي��ادة، أو 
سواء  القرض،  عقد  في  املشروطة  املنفعة 
أكانت الزيادة محددة أم غير محددة، وكالم 
ابن قدامة  اجلصاص يبني هذا، وما ذكره 
الوضوح  كل  واض��ح  والقرطبي  املنذر  واب��ن 
في حترمي أي زي��ادة، أو هدية، ولو قبضة 
من علف أو حبة واحدة، فضاًل عن 9% أو 

سبب التحرمي: ويرى أن مرده 
إلى حتديد الفوائد، وأن الدائن 

هو الذي يحدد، وأن املقترض 
قد يعجز وال يحقق ربًحا من 

القروض فيقع عليه الظلم
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احملرم شرًعا.
والبنك كما عرفه االقتصاديون: هو املنشأة 
التي تتاجر في الديون فهو يقترض بفائدة 
حددها؛ ليُقرض بفائدة أكبر حددها البنك 

أيًضا، وليس املقترض من األفراد.
أن  استطاع  ملا  يأخذها  التي  الفائدة  ولوال 
إن  واملقترض  يعطيها،  التي  الفائدة  يحدد 
لم يربح يطالبه البنك بالدين والفوائد، وإذا 
تأخر عن موعد األداء يطبق عليه القاعدة 
أن  أو  تقضي  أن  »إم��ا  املشهورة:  اجلاهلية 
األف���راد لالستهالك  اق��ت��رض  وإذا  ت��رب��ي«، 
بالقرض  ي��ل��زم��ون  ل��ل��ت��ج��ارة  ال  ال���ض���روري 

وفوائده.
وإذا ن��ظ��رن��ا إل���ى امل��ي��زان��ي��ة اخل��ت��ام��ي��ة ألي 
بني  الفرق  من  أس��اًس��ا  دخله  أن  بنك جند 
فوائد القروض التي يأخذها والفوائد التي 
يعطيها، بل جند البنوك بعد أن وصلت إلى 
ما يعرف مبرحلة خلق النقود، تُقرض ما ال 
متلك، وما ال وجود له، وتأخذ فوائد عليه، 
ودائع،  م��ن  لديها  مم��ا  أك��ث��ر  ت��ق��رض  فهي 
ولذلك  االقتصاد؛  رج��ال  يعرفه  أمر  وه��ذا 
فإن الفوائد التي تأخذها البنوك أسوأ من 

ربا اجلاهلية.
أقرض   %10 بفائدة  البنك  أق��رض  وال��ذي 
فالبنك  م��ث��اًل،   %15 بفائدة  أم��وال��ه  البنك 
واملقترض،  املقرض  بني  رب��وي  وسيط  إذاً 
األخير،  للمقترض  ال��واق��ع  ف��ي  واإلق���راض 

البنك هو الذي يحدد كاًلّ من الفائدتني.
فاملودع والبنك شريكان في إقراض األفراد 
البنوك  ب��أن  فضيلته  يقول  فكيف  بالربا، 

تستثمر األموال في أعمال جائزة شرًعا؟
اإلسالمية  ال��ب��ن��وك  ع��ل��ى  ينطبق  ه���ذا  إن 
أن  إس��الم��ي  بنك  أي  يستطيع  وال  ف��ق��ط، 
يحدد األرباح؛ ألنه ال يعلم الغيب، وال يعرف 
ما سيصيبه  وال  األرب���اح،  من  ما سيحققه 
يهدينا  أن  تعالى  الله  نسأل  اخلسائر.  من 

جميًعا، وأن يجنبنا احلرام.
وللحديث بقية إن شاء الله، واحلمد لله رب 

العاملني.

ف��ي جت��ارت��ه��م ع��ن طريق  يتسعون  وال��ي��م��ن 
ال��ق��روض إن ل��م يرغبوا ف��ي ال��ق��راض، أي 
شركة املضاربة، وعلى هذا قد جند صاحب 
امل��ئ��ات، وقد  م��ن صاحب  امل��الي��ني يقترض 

يكسب أضعاف أضعاف الفوائد الربوية.
ك��م��ا أن ه����ذا ال��ت��ع��دي��ل ي��ت��ن��اف��ى م���ع فقه 
النصوص، فلو كان األمر هكذا فكيف تلحق 
املقرض؟!  م��ع  وي��س��ت��وي  امل��ق��ت��رض،  اللعنة 
حيث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل 
الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: »هم 

سواءٌ«.
كما جاء في احلديث الصحيح املشهور، وفي 
استزاد  أو  زاد  »فمن  آخ��ر:  حديث صحيح 

فقد أربى، اآلخذ واملعطي فيه سواء«.
النقطة األخيرة:

اعتبرناه  ال��ذي  التحديد  إن  فضيلته:  ق��ال 
يصلح  ال  األف��راد  مع  التعامل  لتحرمي  علة 
أساًسا لتحرمي التعامل مع املصارف؛ لعدم 

وجود أي ضرر عليها منه.
التعامل مع  ف��ي  ال��ت��ح��رمي  علة  دام���ت  وم��ا 
األفراد – وهي الضرر – غير موجودة في 
في  اإلي���داع  فيكون  امل��ص��ارف،  مع  التعامل 
املصارف وأشباهها من املؤسسات، وتقدير 
غير حرام،  منه محدد مقدًما، ح��الالً  ربح 
ما دامت تستثمر األموال في أعمال جائزة 

شرًعا.
وليست  التحرمي،  علة  قبل  من  بينت  قلت: 
هنا  نقف  ولكن  الضرر،  وال  التحديد،  هي 
عند ختام حديثه: فبكل املقاييس والشروط 
والعلل التي ذكرها هو نفسه تعتبر الفوائد 
اإلقراض،  حالة  ف��ي  البنك  يحددها  التي 
ويأخذها من األفراد املقترضني، من الربا 

ل��و كانت هذه  إذاً  ال��رب��ا احمل��رم  10%، وم��ا 
النسبة زيادة على القرض في مقابل الزيادة 

حالالً غير حرام؟!
وابن قدامة بعد أن ذكر إجماع األمة بغير 
داره  ي��ؤج��ر  أن  ش���رط  »إن  ق����ال:  خ����الف، 
دار  يستأجر  أن  أو على  أجرتها،  بأقل من 
املقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي 
في  أبلغ  ك��ان  عماًل،  له  يعمل  أو  له هدية، 

التحرمي«. اه�.
وقال فضيلته أيًضا: إن التحديد هو الذي 
فرضه الدائن على املدين، لينتهي بعد هذا 
امل��دي��ن فهو  م��ن  ك��ان  ل��و  التحديد  أن  إل��ى 

حالل!!
قلت: عندما بقي شيء من الربا على القبائل 
لسان  تعالى على  الله  وح��ّرم��ه  األف���راد،  ال 
أوالً:  يسأل  الرسول]  أفكان  رسوله]، 
املقرض  كان  فإن  الفائدة؟  ال��ذي حدد  من 
تفرقة  أحلها؟  املقترض  ك��ان  وإن  حّرمها، 
عجيبة لم يقل بها أحد من قبل، وإمنا كما 
ق��ال اجل��ص��اص آن��ًف��ا: »ع��ل��ى م��ا يتراضون 
به«. فاملقرض قد يحدد ويرضى املقترض، 
فيرضى  بالتحديد  هو  يبدأ  قد  واملقترض 
املقرض، وكل منهما يرضى مبا يراه محقًقا 
يأذن كل منهما بحرب  ملصلحته، ومع هذا 

من الله ورسوله.
ويبقى هنا ما قاله فضيلته من أن التحديد 
املدينني،  يظلم  قد  الدائنون  فرضه  ال��ذي 
إلى  ه��ذا  بعد  وينتهي  ظ��ه��وره��م،  ويقصم 
انتفى  ومتى  الضرر،  هي  التحرمي  علة  أن 

الضرر فال حترمي.
قلت: العلة وصف ظاهر منضبط مناسب، 
وه���ي ه��ن��ا ال���زي���ادة امل��ش��روط��ة ال��ت��ي سبق 
ألبتة  علة  يصلح  ف��ال  ال��ض��رر  أم��ا  بيانها، 
يكن  لم  وإن  ح��رام  فالضرر  الربا،  لتحرمي 

من الربا: »ال َضَرَر، وال ِضَراَر«.
والربا محرم وإن لم يؤد إلى الضرر، وكثير 
م��ن رب��ا اجلاهلية ك��ان ال ي��ؤدي إل��ى ضرر 
يستخدم  كان  القروض  فمعظم  باملقترض، 
في التجارة الدولية باملفهوم احلديث؛ حيث 
كان التجار الكبار الذين يذهبون إلى الشام 

والربا محرم وإن لم يؤد إلى 
الضرر، وكثير من ربا اجلاهلية 

كان ال يؤدي إلى ضرر باملقترض، 
فمعظم القروض كان يستخدم في 
التجارة الدولية باملفهوم احلديث
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قدر  تقريرا  روسية  أبحاث  مجموعة  أع��دت 
في  الروسية  األسلحة  ص���ادرات  إجمالي  أن 
العام 2012 ستجاوز 14 مليار دوالر من بينها 
إلى  ميغ  ط��راز  م��ن  بعضها  حديثة  مقاتالت 

سورية.
وافادت وكالة األنباء الروسية )نوفوستي( بأنه 
بحسب مركز حتليل اإلستراتيجيات الروسية 
فإن إجمالي الصادرات الروسية من األسلحة 

سيتجاوز في العام 2012 ال� 14 مليار دوالر.
طائرة   50 نحو  املرتقبة  الصادرات  وستشمل 
 8 فيها  مب��ا   30 س��وخ��وي  ط���راز  م��ن  قتالية 

طائرات معدة للتصدير إلى اجلزائر، وكذلك 
بي  وميغ 29  ميغ 29  ط��رازي  من  24 طائرة 
للهند وميامنار. وأضاف املركز أن روسيا قد 
ميغ  ط��ائ��رات  بتوريد  احلالي  العام  في  تبدأ 
لعقد  تنفيذا  س��وري��ة  إل��ى  احلديثة   2 إم   29
العام 2007.  إبرامه في  توريد 24 طائرة مت 
وبدأت موسكو اختبار أولى هذه الطائرات في 
كال  روسيا  تسلم  أن  ويتوقع   ،2011 ديسمبر 
من اجلزائر واإلمارات العربية املتحدة وسائل 
تسلم  كما  أ(   1 إس  )بانتسير  اجل��وي  الدفاع 

سورية وسائل الدفاع اجلوي )بوك إم 2 أ(.

صادرات األسلحة الروسية ستتجاوز 14 مليار دوالر 
في 2012  من بينها مقاتالت حديثة إلى سورية  

يهود متطرفون يستعدون الجتياح »األقصى« 
تمهيدًا لتقسيمه وبناء الهيكل المزعوم  

اإلسرائيلي  احل��ك��وم��ي  االس���ت���ه���داف  ظ���ل  ف���ي 
الشرقية  القدس  ملدينة  الرسمي  وغير  الرسمي 
حزب  من  أعضاء  دعا   ،1967 عام  منذ  احملتلة 
الوزراء  رئيس  يتزعمه  الذي  اإلسرائيلي  الليكود 
األقصى  املسجد  اقتحام  إل��ى  نتنياهو  بنيامني 

للدعوة إلقامة الهيكل اليهودي على أنقاضه. 
وأكد األعضاء من حزب الليكود اليميني املتطرف 
بهدف  املبارك،  األقصى  املسجد  اقتحام  نيتهم 
أنقاض  على  امل��زع��وم  الهيكل  بناء  إل��ى  ال��دع��وة 

املسجد األقصى. 
وكانت بعض املواقع اإلسرائيلية، بحسب جريدة 
اإلسرائيلي  لليمني  والتابعة  العربي«  »ال��ق��دس 
ن��ش��رت إع��الن��ا ف��ي األي���ام األخ��ي��رة ب��اس��م حزب 
»الليكود - أعضاء املركز« دعت فيه آالف أعضاء 
احل����زب إل���ى اق��ت��ح��ام امل��س��ج��د األق���ص���ى، على 
)موشيه  املدعو  مقدمته  في  سيكون  وف��د  رأس 
فيجلني(، الذي نافس نتنياهو على رئاسة احلزب 
أصوات  من   %25 نسبة  على  وحصل  أي��ام،  قبل 

أعضاء احلزب.
إل��ى ذل��ك ح��ذر رئيس دائ��رة ش��ؤون القدس في 
منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع من نية 
املسجد  اقتحام  »الليكود«  ف��ي  األع��ض��اء  ه��ؤالء 

على  املزعوم  الهيكل  بناء  إلى  والدعوة  األقصى 
أنقاض املسجد األقصى.

وقال قريع في بيان أص��دره: »إن هذه الدعوات 
لبناء  النية  ح��ول  املتجددة  القدمية  الصهيونية 
األقصى  املسجد  حساب  على  امل��زع��وم  الهيكل 
املبارك، مع ما يرافقها من قرار احملكمة العليا 
ب��إع��ط��اء احل���ق ل��ل��ي��ه��ود ب��ال��ص��الة ف���ي املسجد 
تقسيم  فكرة  لطرح  املبارك هي متهيد  األقصى 
كخطوة  واليهود  املسلمني  بني  األقصى  املسجد 

لتحقيق أهدافهم لبناء الهيكل املزعوم«. 
وأضاف أن هذه اخلطوة االستفزازية تأتي ضمن 
املخطط اإلسرائيلي السابق عام 1996 بأن يتم 
كبير،  يهودي  كنيس  إلى  املرواني  املصلى  حتويل 
إيقاف هذا املخطط اخلطير بعد وقفة  لكن مت 
الشعب الفلسطيني بثبات وإعمار املصلى املرواني 
وترميمة خالل فترة وجيزة ومت افتتاحه لصالة 
اإلسرائيلي  املخطط  هذا  إحباط  ليتم  املسلمني 

حينذاك. 
الدولية  ال��رب��اع��ي��ة  اللجنة  إل���ى  ال��دع��وة  ووج���ه 
املتحدة  األمم  ومنظمات  ال��دول��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
والسيما اليونسكو ومؤسسات حقوق اإلنسان إلى 

الوقوف والتصدي لهذه اإلجراءات اخلطيرة. 

السعودية  العربية  اململكة  عام  مفتي  أكد 
الشيخ  آل  عبدالله  بن  عبدالعزيز  الشيخ 
أن للفلك دوره وآثاره العلمية، وأنه ينبغي 
لقول،  أو  رأي  ألي  الله  ش��رع  نخضع  أال 
اعتقادا جازما أن محمدا ]  نعتقد  وأن 
أكمل الناس بيانا وأحسنهم نطقا، مشيرا 
إلى أن التشكيك في األهلة أو اعتقاد أن 
األمر ال ميكن الصبر عليه، كل هذه أمور 

ال تنبغي. 
وقال في كلمته عقب افتتاح املؤمتر العاملي 
إلثبات الشهور القمرية بني علماء الشريعة 
املجمع  ينظمه  ال���ذي  الفلكي  واحل��س��اب 
الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي 
العالم  برابطة  الكبرى  امل��ؤمت��رات  بقاعة 
املكرمة: »نحن ال نحارب  اإلسالمي مبكة 
علم الفلك، لكن ال نريد أن يطغى أي شيء 
أو  عمومها  يخصص  أو  الله  شريعة  على 

يقيد مطلقها بال برهان أو دليل«. 
م��ح��م��دا ] برسالة  ال��ل��ه  »ب��ع��ث  وت���اب���ع: 
كامل  بدين  بعثه  الثقلني،  جلميع  شاملة 
اإلنسان  ن��واح��ي  جلميع  شاملة  وش��ري��ع��ة 
ف��ي ال��ع��ب��ادات وامل��ع��ام��الت وس��ائ��ر شؤون 
التكاليف  في  الناس  بني  وس��اوى  احلياة، 
الشرعية وهذه الشريعة صاحلة لكل زمان 
أن  الله  إن من حكمة  وم��ك��ان«. وأض���اف: 
ربط العبادات الشرعية باألمور الواضحة 
امل��ش��اه��دة ال��ت��ي ال خ��ف��اء ف��ي��ه��ا، وأن في 
فاألشهر  عظيمة،  حكما  باألهلة  التوقيت 
القمرية أمرها سهل واضح يدركه القارئ 
واضح  أمر  ألنها  واجلاهل  والعالم  األم��ي 
وه��ي رؤي��ة ال��ه��الل، فهي رؤي��ة بصرية ال 
يختلف فيها اثنان، وألن االشهر الشمسية 
األربعة  السنة  هي خاصة مبعرفة فصول 

وليس لها أثر في األحكام الشرعية. 

آل الشيخ: ال نحارب 
علم الفلك والتشكيك 

في األهلة ال ينبغي
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ما  الشيخ،  آل  الشيخ عبدالعزيز  للسعودية  العام  املفتي  رفض 
على  حزنًا  صمت،  دقيقة  الوقوف  من  الالعبن  بعض  يفعله 

األموات والكوارث.
وقال آل الشيخ ردًا على سؤال لصحيفة احلياة عن وقوف بعض 
حزنًا:  املباريات  بداية  قبل  صمت  دقيقة  املسلمن  الالعبن 
»ال أصل لدقيقة الصمت في الشريعة اإلسالمية، ويجب على 
أي  فيه  يؤثر  وال  األح���وال،  كل  في  بدينه  يتمسك  أن  املسلم 
شيء، بل يجب أن يؤثر هو في اآلخرين، وتكون له شخصية 

متيزه عن غيره«.
أن تكون منضبطة ومتزنة  الكرة ينبغي  »إن ممارسة  وأض��اف: 
بعيدًا عن كل ما فيه إي��ذاء أو جت��اوزات غير سوية، سواء من 
فيما  الالعبن  حتى  م��ن  أم  األن��دي��ة  رؤس���اء  م��ن  أم  املشجعن 
بينهم«. وأكد املفتي أن قراءة سورة الفاحتة هو األمر الواجب 

في هذه األحوال.
ودعا آل الشيخ إلى منع التجاوزات والفوضى، التي حتدث في 

املالعب، والتي تخرج عن حدود التنافس الرياضي.
االحتاد  قبل  من  املعتمد  هو  ح��داد  دقيقة  الوقوف  أن  يذكر 
ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم )ال��ف��ي��ف��ا( ومي����ارس ع��ل��ى م��س��ت��وى كافة 
املسلم  املتفرج  أو  ال��الع��ب  نية  أن  غير  العالم،  ف��ي  البطوالت 
يجب أن تكون باعتبار ذلك الوقت ليس للصمت وإمنا لقراءة 
األمثل  احل��ل  ه��و  ذل��ك  يكون  ورمب��ا  س��ري��ا،  أو  جهريا  الفاحتة 

للتقيد برأي املفتي السعودي.

فتوى سعودية تحرم الوقوف 
دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء

للبحوث  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  أع��ل��ن��ت 
العلمية واإلفتاء في اململكة العربية 
السعودية، أن الكاتب حمزة كشغري 
املتهم ب�»التطاول« على الذات اإللهية 
والنبي محمد ]  من خالل رسائل 
مرتد  »تويتر«،  موقع  على  أطلقها 

وجتب محاكمته شرعاً.
وذكرت اللجنة في بيان، أن ما فعله 
من  بكندا،  حاليا  املتواجد  كشغري 
استهزاء بالله تعالى وبآياته وبشرعه 
وأحكامه وبرسوله من أعظم أنواع 

الكفر، وهو ردة عن دين الله.
علماء  ج��م��ي��ع  أن  ع��ل��ى  وش�����ددت 

العصور،  ج��م��ي��ع  ف����ي  امل��س��ل��م��ني 
أجمعوا على كفر من استهزأ بالله 
ورسوله أو كتابه أو شيء من الدين، 
وأجمعوا أيضا على أن من استهزأ 
عن  م��رت��داً  فيعد  مسلما  ك���ان  إن 

اإلسالم.
وختمت اللجنة مؤكدة أن »الواجب 
شرعا،  محاكمته  األم��ر  والة  على 
كما أن الواجب على عموم املسلمني 
احلذر من مثل ذلك سواء بالقول أو 
بالكتابة أو بالفعل خوفاً من غضب 
الله وعقابه والردة عن دينه وهو ال 

يشعر«.

للتخطيط  اللوائية  اللجنة  صادقت 
والبناء اإلسرائيلية في بلدية القدس 
على مخطط لبناء في ساحة حائط 
املغاربة في  باب  البراق قرب جسر 

املسجد األقصى.
أن  وذك��رت وسائل أعالم إسرائيلية 
املبنى الذي متت املصادقة عليه هو 
)بيت  اس��م  عليه  يطلق  مبنى ضخم 
نحو  إل��ى  مساحته  وتصل  هليباه(، 
ثالثة  من  ويتكون  مربع  متر   3700

طوابق علوية واثنني حتت األرض.

ال��ب��ن��اء س��ي��ك��ون معدا  وأض��اف��ت أن 
الستخدام املستوطنني الذين يزورون 
ال���ب���راق ف��ض��اًل ع��ن السياح  ح��ائ��ط 
األجانب، وسيتضمن قاعات استقبال 

ومركز معلومات ومعرضا لآلثار.
حائط  توسيع  إلى  املخطط  ويهدف 
ال���ب���راق الس��ت��ي��ع��اب ث��م��ان��ي��ة ماليني 
سائح يهودي سنوياً من خالل تشييد 
م��ب��ان اس��ت��ي��ط��ان��ي��ة وت��ه��وي��د ساحة 
إلى  مساحتها  ت��ص��ل  ال��ت��ي  ال���ب���راق 

7000 متر مربع.

هيئة اإلفتاء: كشغري مرتد 
ويجب محاكمته شرعًا

إسرائيل تصادق على بناء مشروع 
استيطاني ضخم في ساحة البراق
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اإ�صدرات خمتارة

أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
تأليف: أحمد بن عبد العزيز 

احللبي
يقول املؤلف: في مقدمة الكتاب :-

فإن نقد مقاالت املبتدعة وأعمالهم ومسالكهم، 
باطل،  م��ن  ع��ن��ده��م  م��ا  وك��ش��ف  وال����رد عليهم، 
والتحذير من زيفهم، وظيف��ة العلم��اء، ال يجوز 
بها  إذ  أدائها،  في  التقصير  أو  فيها،  التساهل 
الباطل،  شائبة  من  ونقاوته  الدين  حماية  تتم 
وقد أكمل الله دينه، وأمت نعمته، ورضي اإلسالم 
الذي جاء به محمد] ديًنا، قال تعالى: }اليوم 
أكملُت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت 
تعالى  وق��ال   .)3 : )املائدة  ديًنا{  اإلس��الم  لكم 
نهاكم عنه  وم��ا  ال��رس��ول فخذوه  آتاكم  : }وم��ا 
أَْحَدَث  »َمْن  : 7(. وق��ال]:  فانتهوا{ )احلشر 
«، وفي رواية  ِفي أَْم��ِرنَا َه��َذا ما ليس منه فهو َرٌدّ

.» : »من َعِمَل عماًل ليس عليه أمُرنا فهو َرٌدّ
َعلًَما من أعالم  تيمية  ابن  اإلس��الم  ويُعد شيخ 
نَ��اَف��َح بلسانه  ال��دي��ن، وإم��اًم��ا من أئمة ال��ه��دى، 
نَّة، وجاهد بنفسه رؤوس الفتنة،  وقلمه عن الُسّ
ووقف موقف األبطال من دعاة البدعة، وصبر 
ال��ل��ه من  على م��ا الق���اه ف��ي سبيل إع���الء كلمة 
له  تهن  ول��م  ق��ن��اة،  ل��ه  تَلن  فلم  واحمل��ن��ة،  الَعنَت 
عزمية، حتى أظهر الله بعلمه وجهاده ومواقفه 
منهج أهل السنة، ونشر على يديه عقيدتهم، بعد 
أن كانت الغلبة في عصره لعقائد أهل الكالم، 

والرواج ألقوال أهل االبتداع. 
الناس فيه  واعتمد ابن تيمية في كل ما خاض 
وفروعه،  الدين  أص��ول  وأع��م��ال في  أق��وال  من 
غير  رسوله]،  وسنة  الله  كتاب  على 

مقلد  أو  ل���ه���وى،  م��ت��ب��ع 
ذم  الله  ف��إن  ألشخاص، 
يتبعون  الذين  كتابه  في 
الظ�ن وما تهوى األنفس، 
ويتركون إتباع ما جاءهم 
ق����ال  ال��ه��دى،  ربهم  من 
الله تعال�����ى: }إن هي إال 
أنتم  سميتموها  أسماء 
وآباؤكم ما أنزل الله بها 
يتبعون  إن  سلطان  م��ن 
تهوى  وم�����ا  ال���ظ���ن  إال 
األنفس ولقد جاءهم من 
)النجم:  ال��ه��دى{  ربهم 
ال��ع��دل في  وأق����ام   ،)23

كانوا  وإن  وأعمالهم،  الناس  أق��وال  على  حكمه 
من املخالفني له في األص��ول، مراعيا ما يسوغ 
فيه اخلالف، أو ما يقع فيه خطأ بسبب اجتهاد، 
العذر  التماس  يالئمه  ما  أو  صحي��ح،  ت��أول  أو 
للمخالف، فإن ذلك أسلم من الوقوع في الظلم 
الذي حرمه الله تعالى على عباده، أو القول على 

الله بغير حق، وذلك أقرب للتقوى. 
اب���ن تيمية ق��ائ��ًم��ا مب��ي��زان احل���ق، الذي  ف��ك��ان 
ح بوجوب الوزن به، وأنه احلد الفاصل بني  صَرّ
البدع  منهج أهل السنة واجلماعة، ومنهج أهل 
والغواية في الكالم على الناس، قائاًل: )والكالم 
في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، ال بجهل 
وظلم، كحال أهل البدع ، ذلك أن األصل حفظ 
ج��ارح��ة ال��ل��س��ان م��ن ال��ق��ول إال ح��ًق��ا، وحماية 
أعراض الناس من انتهاكها زوًرا وبُهتاًنا، قال]: 

باللِه  ي���ؤم���ُن  ك����اَن  »َم����ن 
اللَه  فليتَِّق  اآلخِر  واليوِم 
لَيْسُكت«،  أو  ا  حًقّ ولَيُقْل 
وقال]: »ِبَحْسِب امرٍئ 
من الشِرّ أن يَْحِقَر أََخاه 
على  املسلِم  ك��ُلّ  املسلم، 
َدُمُه ومالُُه  املسلم َحرام، 

وِعْرُضه«. 
الله سبحانه  َم  ح���َرّ وق��د 
إساءة  أو  املؤمنني،  أذي��ة 
غيبتهم،  أو  ب��ه��م  ال��ظ��ن 
فقال سبح�ان��ه: }والذين 
يؤذون املؤمنني واملؤمنات 
ب��غ��ي��ر م��ا اك��ت��س��ب��وا فقد 
 .)58 )األح��زاب:  مبيًنا{  وإثًما  بهتاًنا  احتملوا 
وقال تعالى : }يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيًرا 
إثم وال جتسسوا وال  الظن  الظن إن بعض  من 
يغتب بعضكم بعًضا أيحب أحدكم أن يأكل حلم 
تواب  الله  إن  الله  واتقوا  فكرهتموه  ميتًا  أخيه 
القول في  ��َم  وَع��َظّ  ،)12 : رحيم({ )احل��ج��رات 
املسلم بغير علم، مرشًدا إلى إمساك اللسان عن 
اخلوض في عرضه بغير حق، وموجًها إلى تبرئة 
ساحته مما قيل فيه، إبقاء على األصل : وهو 
قال  القادح،  من  اجل��ارح، وسالمته  عدالته من 
تعالى : }إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم 
ما ليس لكم به علم وحتسبونه هيًنا وهو عند 
الله عظيم ولوال إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 

نتكلم بهذا سبحانك{ )النور : 16-15(. 
الكالم  ف��ي  ش��رط��ان  وال��ع��دل  العلم  اعتماد  إن 

تأليف مسعد عبدالسالم عبد اخلالق 
املدرس املساعد بجامعة األزهر

وق��د ت��ن��اول ال��ك��ات��ب ف��ي ه��ذه ال��رس��ال��ة ج��ه��ود اإلمام 
دار  في  وطبع  الكتاب.  أهل  على  ال��رد  في  القرافي 
احملدثني للبحث العلمي والترجمة والنشر 1429 

ه���، 2008م، وال��ك��ت��اب ف��ي األص��ل رس��ال��ة علمية من 
القاهرة  جامعة  والعربية  اإلسالمية  ال��دراس��ات  كلية 
لنيل درجة التخصص »املاجستير«، وقد حصل عليها 
في  موجودة  الرسالة  ه��ذه  و  ممتاز.  بتقدير  الباحث 
مكتبة اجلمعية في قسم الرسائل والعقيدة. وهي في 

مجلدين كبيرين.

اإلمام القرافي وجهوده في الرد على اليهود والنصارى
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أقوال  ال��ن��اس ع��م��وًم��ا، وف��ي احل��ك��م على  على 
املخالفني وأعمالهم خصوًصا.. ال يعني املداهنة 
مع املبتدعة، وال الدفاع عن باطلهم، وال تذويب 
أو  الضاللة،  أم��ام  جانبها  إضعاف  أو  العقيدة 
التقصير نحو إظهارها أو إعالئها على غيرها 
املنهج احلق  من األق��وال واآلراء املخالفة، لكنه 
الذي شرعه الله ألنبيائه وعباده، وارتضاه لهم 
وس��ار عليه سلف  رس��ول��ه]،  واتبعه  كتبه،  في 
ابن  اإلسالم  يقول عنه شيخ  وعلماؤها..  األمة 
األنبياء  أَتْ��َب��اُع  ك��ان  )ومل��ا  تقري��ره:  بعد  تيمي��ة 
اإلسالم  أهل  كان كالم  والعدل،  العلم  أهل  هم 
والسنة، مع الكفار وأهل البدع، بالعلم والعدل ال 

بالظن وما تهوى األنفس(. 
يستهدف هذا املنهج ضبط األحكام، لتصدر بعد 
حتر وتثبت، وصيانتها من االنسياق مع جواذب 
األه������واء، وس��الم��ت��ه��ا م��ن اجل��ه��ل ع��ل��ى الناس 
في  املنهج  ه��ذا  ويتحقق  حقوقهم..  وبخسهم 
املعتبرة،  األدلة  كلية قائمة على  صياغة أصول 
يرجع إليها من احتاج الكالم في الناس، واحلكم 
احلاجة،  اقتضت  كلما  وأعمالهم  أقوالهم  على 
ب��ه��ا م��ن مفاسد  ت��ف��ادًي��ا مل��ا ينشأ ع��ن اجل��ه��ل 

وعظائم ال تخفى. 
وم���ن ي���راج���ع ك��ت��ب ش��ي��خ اإلس�����الم اب���ن تيمية 

إلى  يصل  ورسائله، 
هي  واضحة،  نتيجة 
حتديد  م���ن  ���ن���ه  مت���ُكّ
التي  األص�����ول،  ه���ذه 

ك����ان يشير  ك��ث��ي��ًرا م���ا 
إليها بحسب ما يقتضي 

امل������ق������ام، ع����ن����د ح�������واره 
ومناقشته ورده على مقاالت 

والتي  وأع���م���ال���ه���م،  امل��ب��ت��دع��ة 
واستواء  أسلوبه  وحدة  على  ساعدته 

أحكامه.. وقد أبان رحمه الله، أهميتها، فقال 
: )الب��د أن يكون مع اإلن��س��ان أص��ول كلية يرد 
يعرف  ثم  وع��دل،  بعلم  ليتكلم  اجلزئيات،  إليها 
ف��ي كذب  فيبقى  وإال  وق��ع��ت،  كيف  اجل��زئ��ي��ات 
وجهل في اجلزئيات، وجهل وظلم في الكليات، 

فيتولد فساد عظيم( .
إن أهمية هذه األصول تتلخص في أمرين:  

دقيقة  أحكام  إلى  الوصول  قاعدة  أنها   : األول 
والعدل،  العلم  على  مبنية  ومنصفة،  ومنضبطة 

وملتزمة باملنهج احلق. 
في  التخبط  م��ن  ال��وق��اي��ة  سبيل  أن��ه��ا   : الثاني 
من  عنه  يتولد  وم��ا  ه���دى،  غير  على  األح��ك��ام 
باألفراد  تلحق  ومفاسد عظيمة،  كبيرة  أض��رار 

مسامرة الندمان ومؤانسة اإلخوان
تأليف: عمر بن محمد الرازي

تعليمية  الكتاب إلى حتقيق غايات  يهدف 
ثمانية  ف���ي  وي��ق��ع  وأخ���الق���ي���ة،  وت���رب���وي���ة 
واحلكايات  األخ���ب���ار  ف��ي  ب��اب��اً  وع��ش��ري��ن 
واحل��ك��م وامل���واع���ظ واألش���ع���ار واألزج����ال 
والتعازي  وال��ت��ه��ان��ي  وال���غ���ن���اء  وامل���وال���ي���ا 
والنكت  والتوقيعات  واملقامات  والبالغات 
والفرائد  وال��ش��ع��ر  وال��ع��ج��ائ��ب  وال���ن���وادر 

املنوعة، وغيرها من املوضوعات. 
فهو جنٌس خاٌص من كتب األَدب، فيه من 
كل إكليل َوْردة، ومن كل َحقل ثَمرة، ومن كلِّ 
فكاَهة ِضْحكة، ومن كل دعابة طرفة، مثل 
هذه الكتب هي خزينة لكل األَدبَاء، ترحل 
خيُْر  بَحق  إنها  بانتقالهم،  وتنتقُل  َمَعهم، 
الكْرب،  ج  وتفرِّ الَهم،  تسلي  ألنها  جليس؛ 

يَجُد  قراءِتها  يَنكبُّ على  ومن 
ُضروِب  من  شتى  ألوانا  فيها 
وتتفتُح  �����ة،  األَدب�����يَّ املَ���ْع���رف���ة 
َمداركه على أطياٍف ُمتداخلة 
وُمتجانسة ومتموجة من ألوان 

املَاِئَدة األَدبيَّة الَعربيَّة.
ثِمينة،  ك��ن��وزا  يَ��ْح��وي  الكتاُب 
واألخبار،  احِل��ك��اي��ات،  ففيِه 
ثائيات،  والرِّ ق����ات،  واملُ����ش����وِّ
����ات، واحِل����ك����َم����ة،  وال����غ����زل����يَّ

والتوقيَعات،  وال��ت��ّص��وُّف،  واالْستعطاف، 
والَعجاِئب  واحَل���ش���ي���ش،  ���ات،  واخل���ْم���ريَّ
والِعتاب،  داقة،  والصَّ والشكوى،  َجل،  والزَّ
واملَقامات  واملَ��دي��ح،  والتخِميس  والغْربَة، 

واملَوعظة،  وامل��وال��ي��ات، 
وغ���ي���ره���ا ال���ك���ث���ي���ر من 
نثرا  األَدب����ي����ة  ال���ف���ن���ون 
في  َمكتبة  إن��ه  وِش��ْع��را، 
ك���ت���اب، وي��ق��ع ف���ي 400 
َص���ف���ح���ة م����ن احَل����ْج����م 

املُتوسط.
موجود  ال��ك��ت��اب  وه���ذا 

اجلمعية  مكتبة  في 
اللغة  ق��س��م  ف���ي 

واحد  مجلد  ف��ي  وه��و  العربية. 
م��ك��ون م��ن 400ص��ف��ح��ة، قام 
والتاريخ  للتراث  زاي��د  مركز 
بطباعته ونشره، وهي الطبعة 

األولى 1424ه� 2003م. 

واجلماعات. 
لهذه األهمية، رأيُت جمع هذه األصول املتناثرة 
اإلسالم  مؤلفات شيخ  في مواضع مختلفة من 
ابن تيمية، لكي يسهل االنتفاع بها والرجوع إليها، 
وقد حافظُت على نصها، معتمًدا على النقل من 
مظانها، ومجتهًدا في ترتيبها على حسب مراده 
منها، باذالً غاية جهدي في التعرف على األصول 
التي اعتمدها في احلكم على املبتدعة والكالم 
فيهم، وال أقول: إني استطعُت اإلحاطة بجميعها 
أو اإلملام بأجزائها، ولكن حسبي أني جمعت ما 

تيسر لي منها مما أمكنني الوقوف عليه. 
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قصة كسرى وقيصر مع النبي] جديرة بالتأمل، فقد كتب 
أكرم  قيصر  لكن  اإلسللام،  كاهما عن  فامتنع  النبي  إليهما 
وكسرى  ملكه،  وجللل  عز  الله  فثبت  رسوله،  وأكللرم  النبي]، 
مّزق كتاب رسول الله]، واستهزأ برسوله فقتله الله بعد فعلته 

بقليل، ومّزق ملكه كل ممزق، ولم يبق لألكاسرة ملك.
ومما ذكره السهلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من 
ذهب تعظيما له، وهم لم يزالوا يتوارثونه، وكانوا يقولون: »أوصانا 
أنه ما دام هذا الكتاب عندنا ال يزال امللك فينا، فنحن نحفظه غاية 

احلفظ ونعظمه ونكتمه«.
العلماء(  مولد  )ذيللل  في  الكتاني  ذكللره  ما  بالتأمل  آخر جدير  وموقف 
أنه ظهر في زمن احلاكم العبيدي )الفاطمي( رجل سمى نفسه: هادي 
املستجيبني، وكانوا يدعون إلى عبادة احلاكم، وحكي عنه أنه سب النبي 
أميرها،  إلللى  أهلها  شكاه  مكة  ورد  فلما  املصحف،  على  وبصق   ،[
فدافع عنه، واعتذر بتوبته، فقالوا: مثل هذا ال توبة له! فأبى، فاجتمع 
حتى  سللوداء  ريحا  الله  فأرسل  الله،  إلللى  وضجوا  الكعبة  عند  الناس 
نور  له  األبيض  الترس  كهيئة  أستارها  فوق  الكعبة  إلى  وصار  أظلمت 
كنور الشمس، فلم يزل كذلك يُرى ليا ونهارا، فلما رأى أمير مكة ذلك 

أمر بل»هادي املستجيبني« فضرب عنقه وصلب.
إجماع  ذكللر  إذ  »الللشللفللاء«  فللي  القاضي عياض  ذكللره  ثالث  ومللوقللف 
الغزاوي، وكان  إبراهيم  فقهاء قيروان وأصحاب سحنون على قتل 
وأنبيائه  بالله  يستهزئ  وكللان  العلوم،  من  كثير  في  متفننا  شاعرا 
ونبينا محمد]، فأمر القاضي حي بن عمر بقتله وصلبه، فطعن 
رفعت  ملا  أنلله  املللؤرخللني  بعض  وحكى  ُمنكسا،  وصلب  بالسكني 
خشبته وزالت عنها األيدي استدارت وحولته عن القبلة فكان 

آية للجميع، وكّبر الناس، وجاء كلب فولغ في دمه.
وموقف رابع ملا قال عقبة بن أبي لهب: »والله ألنطلقن إلى 
محمد وألوذينه في ربه«، فقال: يا محمد »هو يكفر« بالذي 
دنى فتدلى، فكان قاب قوسني أو أدنى، فقال النبي]: 
»اللهم سلط عليه كلبا من كابك«، فلما نقل عتبة ألبيه 
ما قاله النبي]، قال األب: يا بني والله ما آمن عليك 

دعاءه.
فلما ذهبوا إلى باد الشام ونزلوا بأرض بالشراة 
وهي كثيرة األسد، وكان أبو لهب أوصى بأن ينام 
قالوا:  حللوللله،   ينامون  وهللم  في صومعة  ابنه 
يجد  لللم  فلما  وجوهنا  فشم  األسللد  فجاء 
وثبة، فإذا هو  يريد تقبض فوثب  ما 

فوق املتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه »تفسير ابن كثير« 
و»الصارم املسلول على شامت الرسول«.

وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: }إنا كفيناك املستهزئني{، والكفاية 
ليست مقصورة على إهاك املعتدي بقارعة أو نازلة، بل صور هذه الكفاية 
املؤمنني،  من  رجللا  عليه  الله  يسلط  فقد  ومتعددة،  متنوعة  واحلماية 
فقتلها،  قومها  مللن  رجللل  لها  انللتللدب  النبي]  هجت  التي  فاخُلطمية 
»أبوداود«،  النبي] خنقها رجل حتى ماتت  التي كانت تشتم  واليهودية 

وأبو َعَفك اليهودي الذي هجا النبي] اقتص منه سالم بن عمير.
فقال  إلى غيره]  واالستهزاء  والللذم  الشتيمة  والله عز وجل يصرف 
النبي]: »أال ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون 

مذمما، ويعكنون مذمما، وأنا محمد« رواه البخاري.
النبي]  أحللاديللث  فللي  التشكيك  على  جللرأة  هناك  أصبحت  لألسف 
األشراف،  وبناته  األطهار  أزواجلله  اللسان حول  وفلتات  فيها،  والطعن 
وتعدى احلد إلى شتيمة النبي] واالستهزاء به والسخرية منه، ومن 

بني جلدتنا!
لنبيه]  واالحللتللرام  التوقير  مللن  كبيرة  مكانة  أعطى  وجللل  عللز  فالله 
املؤمنني{،  اتبعك  من  ومن  الله  النبي حسبك  أيها  يناديه: }يا  فكان 
فواجب علينا اإلميان به: }فآمنوا بالله ورسوله النبي األمي{، وطاعته: 
قللدوة: }لقد  نتخذه  وأن  واحللذروا{،  الرسول  وأطيعوا  الله  }وأطيعوا 
كان لكم في رسوله الله أسوة حسنة ملن كان يرجو الله واليوم اآلخر{، 
وأمرنا بالتأدب معه ومع حديثه: }يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط 
أعمالكم{، وحذرنا ربنا من إيذاء نبيه]: }والذين يؤذون رسول الله 
كفروا  الذين  يؤذيه: }إن  من  كل  أعمال  أليم{، وسيحبط  عللذاب  لهم 
الهدى  لهم  تبني  ما  بعد  من  الرسول  وشاقوا  الله  سبيل  عن  وصللدوا 
من  قلب  على  الله  ويختم  أعمالهم{،  وسيحبط  شيئا  الله  يضروا  لن 
يؤذيه: }ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له الهدى ويتبع غير سبيل 

املؤمنني نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا{.
ويقتل  يستتب  ولللم  ُقتل  النبي]  من سب  أن  على  العلم  أهللل  وأجمع 
أو ميزح،  يهزل  بأنه  يتعذر  أو  يقصد  الللذي  بني  فللرق  وال  كالزنديق، 

الللللله: }أبالله  نللخللوض ونلللللعللب{، فللقللال  قلللال: }إمنلللا كنا  كمن 
وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ال تعتذروا قد كفرمت بعد 

إميانكم{.
محمد]  نبينا  عن  والللذود  الدفاع  فيجب 

وسنته وأزواجه وآل بيته الكرام، والله 
املستعان.

عقوبة من ينال من نبي الرحمة ]
د. بســـام الشـطـي


