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ما إن أسفرت نتائج االنتخابات البرملانية في الكويت عن فوز 
تكلم هؤالء  إن  وما  امللتزمن دينيا،  النواب  نسبة كبيرة من 
يتبنوا  أن  في  ورغبتهم  املجلس  في  برنامجهم  عن  ال��ن��واب 
بل  ناخبوهم،  بها  يطالبهم  التي  اإلسالمية  القوانن  بعض 
يأمرهم بها رب العاملن بتطبيقها ويعلم أن فيها اخلير للبالد 
ال��ن��واب وكشفوا ع��ن خططهم  وال��ع��ب��اد، وم��ا إن تكلم ه��ؤالء 
لتعديل الدستور والقوانن حتى فغرت أفواه احلاقدين على 
وكراهية  حقد  من  ص��دوره��م  في  ما  تخرج  لكي  الدين  ه��ذا 
وقد  والعصرانية،  والثقافة  والعقل  املنطق  بلباس  تلبست 
مبن  للتشنيع  شحذها  مت  ق��د  املسمومة  األق���الم  ش��اه��دن��ا 
يدعون لتطبيق الشريعة واالستهزاء بهم وتشويه صورتهم 
أمام الناس، وتخطى ذلك إلى الهجوم على قوانن الشريعة 
وتخويف  وال��رج��ع��ي��ة،  وامل��ت��وح��ش��ة  باملتخلفة  وت��ص��وي��ره��ا 
القوانن سيؤدي بالكويت إلى  املواطنن من أن تطبيق تلك 

الرجوع إلى القرون الوسطى وإلى عصر الظلمات.
الشبهات  تلك  عليهم  تنطلي  ال��ن��اس  م��ن  نسبة  أن  ول��أس��ف 
يرفضون  إمن���ا  أن��ه��م  معتقدين  ق��ص��د  غ��ي��ر  ع��ن  وي��رددون��ه��ا 
التطرف والتشدد الذي يشوه صورة الدين، والسيما أن كثيرا 
اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  مطبق  جهل  لديهم  الناس  من 

وأهدافها ومراميها وكما قيل: الناس أعداء ما يجهلون.
يقول الله تعالى: }أفحكم اجلاهلية يبغون، ومن أحسن من 
من  يعلم  }أال  سبحانه:  ويقول  يوقنون{،  لقوم  حكما  الله 

خلق وهو اللطيف اخلبير{.
أن كثيرا من وسائل اإلعالم من صحف وفضائيات  ولأسف 
في  يسخرونها  املفسدين  لهؤالء  مملوكة  زال��ت  ما  وغيرها 
س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق غ��اي��ات��ه��م وأه��داف��ه��م اخل��ب��ي��ث��ة وف���ي سبيل 

أن  دون  الناس،  أم��ام  صورتهم  وتشويه  احل��ق  دع��اة  مهاجمة 
عند  وإيقافهم  ه��ؤالء  ردع  في  بدورها  الدولة  أجهزة  تقوم 
حدهم أو بتطبيق القوانن الكثيرة التي تؤكد أن الشريعة 
على  التعدي  على  وتعاقب  التشريع  مصدر  هي  اإلسالمية 

ثوابت الدين!
فيهم  ونحيي  األف��اض��ل  ن��واب��ن��ا  أي���دي  على  نشد  فإننا  ل��ذا 
شجاعتهم وجرأتهم في الصدع باحلق وعدم اخلوف في الله 
لومة الئم، ونؤكد لهم أن غالبية الشعب الكويتي تقف معهم 
التي تشكك  العالية  وأن تلك األص��وات  أيديهم،  وتشد على 
يسمع  ال  مب��ا  ينعق  ال��ذي  كمثل  مثلها  تعالى  الله  دي��ن  ف��ي 
}أم  تعالى:  الله  قول  عليهم  ينطبق  وأنهم  ون��داء،  دع��اء  إال 
كاألنعام    إال  هم  إن  يعقلون،  أو  يسمعون  أكثرهم  أن  حتسب 

بل هم أضل سبيال{.
إقناع  في  واللن  اللطف  باستخدام  األفاضل  نوابنا  ونوصي 
لينا لعله  الشريعة: }فقوال له قوال  الناس بأهمية تطبيق 
سبيل  في  بالناس  بالرفق  نوصيهم  كما  يخشى{،  أو  يتذكر 
الوصول بهم إلى تلك الغاية النبيلة والبدء بالقوانن األكثر 
مساسا بحياتهم وقبوال لديهم، وأن يتجنبوا القول البذيء 
للدعوة  ب��د  وال  ال��ع��ن��ي��ف،  سلوكهم  بسبب  ال��ن��اس  وتنفير 
الوسائل  تأسيس  ومنها  باألسباب  تأخذ  أن  من  اإلسالمية 
في  وال��ول��وج  للناس،  واملقنعة  وامل��ؤث��رة  ال��ن��اف��ذة  اإلع��الم��ي��ة 
أعداء  يطرحها  التي  الشبهات  على  للرد  القائمة  الوسائل 
بها:  الله تعالى  أمر  التي  القوة  إع��داد  الدين، وه��ذا من باب 
}وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون 

به عدو الله وعدوكم{.
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����اه ال��ع��ص��اة من  ��ح��ي��ح تجُ < م���ا امل���وق���ف ال��صَّ
املسلمن؟

حيح للعصاة من املسلمني  > احلمد لله، املوقف الصَّ
إلى  والتَّوبة  املعاصي  بترك  ننصحهم  نصيحتهم، 
وطريقة  بحكمة  ذلك  ويكون  وتعالى،  الله سبحانه 
لَِبَقٍة، من غير تنفير ومن غير تشديد، وإمنا يكون 
هكذا  املعصية،  من  والتَّرهيب  بالتَّوبة  بالتَّرغيب 

النَّصيحة.
من  واملنصوح،  النَّاصح  بني  س��راً  النصيحة  وتكون   
ا إذا اشهرت  أجل أن يكون ذلك أدعى إلى قبوله، أمَّ
وه��و غائب،  ِع��رِض��ه  تكلَّمت في  أو  ال��ن��اس،  به عند 
وقلت: فالٌن يعمل كذا، وفالٌن ما فيه خير، وفالن... 
رَّ شراً، وليس هذا من النَّصيحة، هذا  فهذا يزيد الشَّ

من الفضيحة.
 فتعاُملُنا مع الُعصاة يكون بالنَّصيحة، وتكون النَّصيحة 
بحكمة وموعظة حسنة، وبرفق ولني، وتبشيره باخلير 

إذا تاب، وكذلك حتذيره من العقوبة.
روا«  روا وال تُعسِّ روا، ويسِّ روا وال تُنفِّ النبيُّ ] يقول: »بشِّ
من حديث   )101/7( في صحيحه  البخاري  اإلم��ام  رواه 
را  سعيد ب��ن أب���ي ب���ردة ع��ن أب��ي��ه ع��ن ج���ده ب��ل��ف��ظ: »يسِّ
َربَِّك  َسِبيِل  ِإلَ��ى  }اْدُع  يقول:  تعالى  والله  را«،  تعسِّ وال 
أَْحَسُن{  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدلُْهْم  َسنَِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ
للنبي ] بشارٍب للخمر، فأمر  )النحل:125(، وملا جيء 
بجلده – ألنَّ شارب اخلمر يُجلَُد، فقال بعض احلاضرين: 
تقل،  النبيُّ ]: »ال  به! قال  يُؤتى  ما  أكثر  ما  الله،  لََعنَُه 
البخاري  اإلم��ام  رواه  الله ورسوله؟«  أنه يحبُّ  أما علمت 
»ال  أخ���رى:  رواي���ة  وف��ي  بنحوه،   )14/8( ف��ي )صحيحه( 
تعينوا عليه الشيطان« رواه اإلمام البخاري في )صحيحه( 

.)14/8(
ر من العقوبة، وتوصل إليه  ب ويَُحذَّ فالعاصي يُنَصُح ويَُرغَّ
منها، هذا هو  ينِفُر  بطريقة  يقبلها ال  بطريقة  النَّصيحة 

حيُح. الصَّ

حمل  ع��ن��د  ي��ه��ّل��ل��ون  ف��ي��م��ن  فضيلتكم  رأي  م���ا   >
اجلنائز؟

> التهليل عند حمل اجلنازة بدعة، لم يرد عن النبي ] 
والسيما إذا كان بصوت جماعي فهو بدعة ظاهرة ومنكر 
ظاهر؛ ألنه لم يكن من سنة النبي ]، وقد قال ]: »من 

أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«.
 وفي رواي��ة: »من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد«. 
وكانت اجلنائز حتمل على عهد النبي ] فكان يشّيعها 
عليه الصالة والسالم وميشي معها ويحضرها، وال ثبت 

وال ورد أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتهليل أو بأصوات 
قد  مشروع  فهذا  دفنه  بعد  للميت  الدعاء  أما  جماعية، 
أمر به النبي ] لكن بدون صوت جماعي وإمنا كل يدعو 
دف��ن بعض أصحابه  ملا  ق��ال ]  وم��ف��رده،  بنفسه  ألخيه 
والسالم  الصالة  عليه  قبره  على  وق��ف  دفنه،  من  وف��رغ 
اآلن  فإنه  التثبيت  له  واسألوا  ألخيكم  »استغفروا  وق��ال: 
يُسأل«. فهذا مشروع أن ندعو ألخينا بعد دفنه ونستغفر 
م عليه، ولكن بدون صوت جماعي، بل كل يدعو  له ونترحَّ

ألخيه مبفرده.

أو وضعهما  اليدين في املسجد  < ما حكم تشبيك 
خلف الظهر؟

انتظار  ح��ال  وف��ي  ال��ص��الة  ف��ي  اليدين  تشبيك  يكره   <
الصالة لورود النهي عن ذلك.

 وأما بعد الفراغ من الصالة فال بأس به؛ ألن النبي ] 
قد فعله.

< ما حكم قول: هذه بدعة حسنة؟
هناك  وليس  سيئة  كلها  البدع  ألن  القول خطأ  ه��ذا   <
بدعة حسنة؛ لقول النبي ]: »وكل بدعة ضاللة«، وقوله 
]: »وشر األمور محدثاتها«، فمن زعم أن هناك بدعة 

حسنة فقد أخطأ وخالف قوله قول رسول الله ].

النصيحة للعصاة برفق ولين

التهليل عند حمل الجنائز بدعة

البدع كلها سيئةحكم تشبيك اليدين

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 
الدكتور صالح 

بن فوزان 
الفوزان - عضو 

هيئة كبار 
العلماء

فتاوى 
الفرقان
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الحداد للنساء فقط
املتزوج  املتوفى  على  احل��داد  يلزم  هل   >
لغير زوجته كبناته وأخواته مثاًل وبعض 
فإن  بزوجته  إال  يختص  ال  أم  قريباته، 
امليت  أقرباء  كل  يلتزم  أن  عندنا  العادة 
ال��رج��ل ب���احل���داد ول��ب��س ال���س���واد وعدم 

التزّين؛ فهل يجوز لهم ذلك؟
> احلمد لله، أوالً: اإلح��داد إمنا هو في حق 
ال  فالرجال  الرجال،  حق  في  ال  فقط  النساء 
يجوز لهم أن يحدوا على ميت، وإمنا اإلحداد 
من خصائص النساء، ومعناه أن تترك الزينة وما 
ب فيها من الطيب والتحسني مدة معينة،  يرغِّ
وحكمه أنه يُباح لغير الزوجة من قريبات امليت 
امليت  زوج��ة  وأم��ا  فقط،  أي��ام  ثالثة  ونحوهن 
لقوله  العدة؛  م��دة  اإلح��داد  عليها  يجب  فإنها 
]: »ال يحل الم��رأة تؤمن بالله واليوم اآلخر 

زوج  على  إال  ث��الث  ف��وق  ميت  على  أن حت��د 
أربعة أشهر وعشراً« رواه اإلمام البخاري في 
صحيحه )185/6( من حديث أم حبيبة رضي 
اإلحداد  عليها  يجب  فالزوجة  إذاً  عنها،  الله 
في مدة عدة الوفاة، وأما غير الزوجة من بقية 
النساء فإنه يُباح لهن اإلحداد على امليت ثالثة 
أيام فقط، أما الرجال فإنهم ال يحدون بحال 
من األحوال، وأما لبس السواد فهذا ال يجوز 
وال يقّره اإلس��الم ال للرجال وال للنساء؛ ألنه 
عبارة عن إظهار احلزن واجلزع وليس هذا من 
ّدة ال تلبس السواد  هدي اإلسالم، فاملرأة امُلِ
وإمنا تلبس الثياب العادية التي ليس فيها زينة 
ذلك  النظر، وال يختص  يلفت  ما  فيها  وليس 
بلون معني ال أسود وال أخضر وال أحمر تلبس 

ما جرت العادة به ومما ال زينة فيه.

ون  وَصفجُ يجُ م���ن  رأي  ي��ت��ف��ق  م���ا  ك��ث��ي��رًا   >
الّسلفين في بعض  بالعلمانية، مع رأي 
األمور؟ مثل املوقف من بعض اجلماعات 
لإلصالح،  وسيلًة  العنف  ات��خ��ذت  التي 
الشخصية  املصالح  غلبة  م��ن  وامل��وق��ف 
في اشتعال احلروب، واملوقف من تكلف 

بعض الشباب؟ فما تعّليقكم؟
> احلمد لله، الواجب أن نتمسك باملنهج 
الذي  والسّنة  الكتاب  من  املُستمد  احلق 
تعالى:  ق��ال  ال��ص��ال��ح؛  سلفنا  عليه  ك��ان 
امْلَُهاِجِريَن  ِم���َن  لُ������وَن  اأْلَوَّ ��اِب��ُق��وَن  }َوال��سَّ
َواأْلَنَْصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي 
َجنَّاٍت  لَُهْم  َوأََع��دَّ  َعنُْه  َوَرُض��وا  َعنُْهْم  اللَُّه 
أَبًَدا  ِفيَها  َخاِلِديَن  اأْلَنْ��َه��اُر  تََها  حَتْ ��ِري  َتْ
وإذا  )التوبة:100(،  الَْعِظيُم{  الَْفْوُز  َذِلَك 
وافقنا على بعض ذلك أحد من العلمانيني 
وال  عنه،  يصرفنا  ال  فذلك  غيرهم؛  أو 
يعد هذا شهادة  وإمنا  أجلهم،  من  نتركه 
من أعدائنا على صحة ما نحن عليه، وقد 

قيل: احلق ما شهدت به األعداء.
 واألعداء من قدمي الزمان يعترفون باحلق 
في قرارة نفوسهم ويتركونه تعصباً منهم 
آلرائهم ومقاصدهم؛ قال الله تعالى: }َقْد 
���ُه لَ��يَ��ْح��ُزنُ��َك الَِّذي  نَ��ْع��لَ��ُم ِإنَّ
بُونََك  يَُقولُوَن َفِإنَُّهْم اَل يَُكذِّ
امِلِنَي ِبآيَاِت اللَِّه  َولَِكنَّ الظَّ
يَْجَحُدوَن{ )األنعام:33(، 
}َوَجَحُدوا  تعالى:  وقال 
ِبَها َواْستَيَْقنَتَْها أَنُْفُسُهْم 
ا َفانُْظْر َكيَْف  ُظلًْما َوُعلُّوً
َكاَن َعاِقَبُة امْلُْفِسِديَن{ 

)النمل:14(.
< س���وء ال��ظ��ن م��ن أم����راض ال��ق��ل��وب فما 

حقيقته وأسبابه وطرائق عالجه؟
> سوء الظن فيه تفصيل على النحو التالي: 
)1( سوء الظن بالله تعالى كفر، قال تعالى: 
اِهِليَِّة{، )آل  قِّ َظنَّ اجْلَ }يَُظنُّوَن ِباللَِّه َغيَْر احْلَ
انِّنَي  عمران( وقال تعالى في املنافقني: }الظَّ
َوَغِضَب  ْوِء  السَّ َداِئَرةُ  َعلَيِْهْم  ْوِء  السَّ َظنَّ  ِباللَِّه 
َوَساَءْت  َجَهنََّم  لَُهْم  َوأََع��دَّ  َولََعنَُهْم  َعلَيِْهْم  اللَُّه 

َمِصيًرا{ )الفتح:6(.
)2( س��وء الظن باملؤمنني واألب��ري��اء وه��ذا ال 
يجوز؛ ألنه ظلم للمؤمن، واملطلوب من املسلم 
حسن الظن بأخيه املسلم، وسوء الظن باملسلم 

يسبب البغضاء بني املسلمني.
)3( سوء الظن بأهل الشر والفساد 

وهذا مطلوب؛ ألنه يسبب 
عنهم  االب���ت���ع���اد 

وبغضهم.

سوء الظن

الحق ما شهدت 
به األعداء

< ما أبرزجُ القضايا التي حتتاج إلى وقفة 
املسلمن في هذا العصر؟

> أب����رز ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي حت��ت��اج إل���ى وقفة 
ال��ع��ص��ر: قضية اجلهل  ه���ذا  ف��ي  امل��س��ل��م��ني 
املنتسبني  م��ن  كثير  ع��ن��د  ال��ّت��وح��ي��د  بعقيدة 
إل���ى املذاهب  إل���ى اإلس�����الم، واالن���ت���م���اءات 

الوافد  ال��ف��ك��ريُّ  وال��غ��زو  ل��إس��الم،  املخالفة 
من ب��الد الكفر إل��ى ب��الد اإلس���الم، ك��لُّ هذه 
إلى وقفة صحيحة ومدافعٍة  القضايا حتتاج 
قويٍَّة، وذلك ببيان اإلسالم الصحيح بعقيدته 
ما  ك��لِّ  م��ن  والتحذير  احلكيمة،  وتشريعاته 
خالََفه من خالل املناهج الّدراسّية والوسائل 

اإلعالمّية ونشر الكتب النافعة.

 أبرز القضايا قضية الجهل بالتوحيد
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المحليات

ب���ن حكومة  إت��ف��اق��ي��ة ق����رض  ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى  مت 
جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية 
مبقتضاها  الصندوق  يقدم  العربية  االقتصادية 
حلكومة جمهورية مصر العربية قرضا مقداره 30 
مالين   105 حوالي  يعادل  ما  )أي  دينار،  مليون 
دوالر(، وذلك لإلسهام في متويل مشروع محطة 
التوقيع  مت  كما  الكهرباء،  لتوليد  ح��ل��وان  جنوب 
أيضا على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ املشروع 
بن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
وشركة الوجه القبلي إلنتاج الكهرباء التي تضطلع 

باملشروع.
وق���د وق���ع ات��ف��اق��ي��ة ال��ق��رض، ن��ي��اب��ة ع��ن حكومة 
عبدالكرمي  السفير  ال��ع��رب��ي��ة،  م��ص��ر  ج��م��ه��وري��ة 
محمود سليمان - سفير جمهورية مصر العربية 
نيابًة  املشروع،  اتفاقية  ووقع  الكويت،  دولة  لدى 
عن شركة الوجه القبلي إلنتاج الكهرباء، املهندس 
فتحي السيد عوض إبراهيم - رئيس مجلس إدارة 
واملشروع،  القرض  اتفاقيتي  وقع  بينما  الشركة، 
االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  عن  نيابة 
العربية، عبدالوهاب أحمد البدر – املدير العام.

إل��ى اإلس��ه��ام ف��ي تلبية الطلب  امل��ش��روع  ي��ه��دف 
جمهورية  ف��ي  الكهربائية  الطاقة  على  امل��ت��زاي��د 
بحوالي  ق���درة  إض��اف��ة  خ��الل  م��ن  العربية  مصر 
منطقة  في  جديدة  محطة  من  ميجاوات   1950
ج��ن��وب ح��ل��وان ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د ح��وال��ي 115 
بالشبكة  احملطة  وربط  القاهرة،  جنوب  كيلومترا 
نقل على جهد 500  خ��الل خطوط  من  امل��وح��دة 

كيلوفولت.
ومي��ث��ل ق���رض ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي امل��ش��ار إليه 
القرض اخلامس والثالثن الذي يقدمه الصندوق 
تابعة  لهيئات  أو  العربية  حلكومة جمهورية مصر 
لها؛ حيث سبق للصندوق أن قدم لها 34 قرضا 
مليون   554 ح��وال��ي  تبلغ  إجمالية  بقيمة  وذل���ك 
دوالر،  مليار   1.9 ح��وال��ي  ي��ع��ادل  م��ا  أي  دي��ن��ار، 
وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات، كما 
ومنح  فنية  معونات  ثماني  ملصر  الصندوق  ق��دم 
دينار  مليون   1.97 حوالي  بلغت  إجمالية  بقيمة 
أي ما يعادل حوالي 6.7 مالين دوالر خصصت 
الفنية  ألغ��راض تشمل متويل دراس���ات اجل��دوى 

واالقتصادية لبعض املشاريع.

الصندوق الكويتي يقرض مصر 30 مليون دينار

مركز الطب اإلسالمي يدشن حملة     لجمع الكتب لتجديد مكتبته
دشن مركز الطب اإلسالمي التابع لوزارة 
ال��ص��ح��ة ح��م��ل��ة ت��ب��رع��ات جل��م��ع الكتب 
املكتبة  ل��ت��ج��دي��د  وال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
له  تعرضت  م��ا  بسبب  للمركز  التابعة 
خالل  وتخريب  نهب  أعمال  من  املكتبة 

الغزو العراقي على الكويت.
العباد  د.ح����م����د  امل����رك����ز  رئ���ي���س  وق������ال 
ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي: إن م��رك��ز الطب 
ف��ي ع��ام 1987 بتبرع  أن��ش��ئ  اإلس��الم��ي 

ك���رمي م���ن أس����رة امل�����رزوق ب��ه��دف توفير 
مظلة  حت��ت  الطبية  باألعشاب  ال��ع��الج 
تتولى  سليمة  علمية  وبأسس  حكومية 
فحص املستحضرات النباتية وتصنيعها 
واألساليب  ال��ن��ظ��ري��ات  حسب  وص��رف��ه��ا 

احلديثة في التصنيع والفحص.
عيادات  أرب����ع  ي��ض��م  امل���رك���ز  أن  وأض�����اف 
خارجية فضاًل عن عيادة مركز الفيحاء 
ال��ص��ح��ي وه����ي ع���ي���ادة م��س��ائ��ي��ة تخدم 

ج��م��ي��ع امل���رض���ى ف���ي ال��ك��وي��ت ال���ذي���ن ال 
مبراجعة  ع��م��ل��ه��م  ظ�����روف  ل��ه��م  ت��س��م��ح 
امل��رك��ز ال��رئ��ي��س��ي، م��ش��ي��را إل���ى أن عدد 
 2010 ع��ام  خ��الل  املركز  على  املترددين 

بلغ 5448 مريضا.
وأوضح أن املركز يعالج الكثير من األمراض 
م��ث��ل احل��س��اس��ي��ة األن���ف���ي���ة، واجل���ي���وب 
اجلهاز  وأم��راض  الشعبي  والربو  األنفية 
النفسي والروماتيزم  التنفسي والصداع 

يفتتح اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن 
أبناء  الستقبال  مركزا  قانونية  غير  بصورة 
أوضاعهم،  تعديل  في  الراغبن  الفئة  ه��ذه 
أو الذين يؤكد اجلهاز املركزي أنهم يحملون 
قريبة،  أو  م��ج��اورة  دول  م��ن  ج���وازات سفر 
والس��ي��م��ا م��ن »ال���ع���راق، وس��وري��ا، وإي����ران«، 
املركزي  اجل���ه���از  ف���ي  امل���س���ؤول���ن  وح��س��ب 
رب  منح  منها  ع��دة،  تسهيالت  لهم  ستمنح 
األسرة وجميع أبنائه وزوجته إقامة صاحلة 
ملدة خمس سنوات حسب املادة 24، أي يحق 

له كفالة نفسه وأسرته.
ملعاجلة  امل��رك��زي  اجل��ه��از  رئ��ي��س  وسيجتمع 
قانونية صالح  غير  بصورة  املقيمن  أوضاع 
الزكاة  بيت  منها  ع��دة،  جهات  مع  الفضالة 

واألدلة اجلنائية في وزارة الداخلية.
بدفع  الزكاة  بيت  يقوم  أن  االتفاق على  ومت 
وبطاقة  الصحي  وال��ض��م��ان  اإلق��ام��ة  رس��وم 
ال��ت��م��وي��ن مل���ن ي��ق��وم ب��ت��ع��دي��ل وض���ع���ه، ويتم 
املدنية،  واحلقوق  التسهيالت  كافة  منحهم 
إدارات  وستقوم  والعالج«،  »التعليم  والسيما 
وزارة الداخلية بتسهيل كافة اإلجراءات في 
الهجرة، وسيعلن عن  األدلة اجلنائية وإدارة 
هذه اإلجراءات من قبل اجلهاز املركزي بعد 
اج��ت��م��اع رئ��ي��س اجل��ه��از وم��دي��ري اإلدارات 
بتعديل  ق��ام 26 شخصا  وق��د  ف��ي اجل��ه��از، 

أوضاعهم حتى اآلن.

26 شخصا عدلوا أوضاعهم.. 
وتسهيالت وإعفاء من 

الرسوم البدون.. كفيل نفسه 

اإلفتاء  ودار  الكويتية  املهندسن  ناشدت جمعية 
في القدس والديار الفلسطينية احلكام والقيادات 
العربية تطبيق قرار القمة العربية بتوفير صندوق 
وفقا  دوالر  مليون   500 رأسماله  القدس  لدعم 
مشيرتن   ،2010 ال��ع��ام  ف��ي  س��رت  قمة  ل��ق��رار 
مواجهة  في  القدس  لدعم  املاسة  احلاجة  إل��ى 

محاوالت تهويد املدينة القدمية.
املقدسية  اإلف���ت���اء  ودار  اجل��م��ع��ي��ة  ات��ف��ق��ت  ك��م��ا 

العقارات  أح��د  لشراء  التبرعات  ب��اب  فتح  على 
املجاورة ملدرسة في القدس لتوسيع هذه املدرسة 
لوقف  ممكنة  س��رع��ة  بأقصى  وذل���ك  ال��ع��رب��ي��ة، 
القدمية،  القدس  في  شرسة  استيطانية  حملة 
الكويتين  املهندسن  تقدمي  إلى  باإلضافة  هذا 
عقاري  تطوير  وعمليات  وتصاميم  الستشارات 
للمشاريع اإلسكانية التي تقوم بها دار اإلفتاء في 

القدس والديار الفلسطينية عموما.

»املهندسني« تدعو أعضاءها للتبرع واملشاركة
 في إنقاذ مدارس القدس ومنع محاوالت تهويدها
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رفض نيابي ورسمي إلقامة مؤتمر لمعارضين سعوديين في الكويت

مركز الطب اإلسالمي يدشن حملة     لجمع الكتب لتجديد مكتبته
وال��س��ك��ر وأم����راض اجل��ه��از ال��ب��ول��ي، الفتا 
إل��ى أن ه��ذه األم��راض تعد من األمراض 
امل��زم��ن��ة ال��ت��ي حت��ت��اج إل���ى ع���الج طويل 
األم����د ف��ي��رغ��ب امل���ري���ض ب��ال��ت��وج��ه إلى 

نوعيات من العالج اآلمن نسبيا.
وب��ن أن ط��رق ال��ع��الج ب��امل��رك��ز ت��ك��ون عن 
العشبية  املستحضرات  استعمال  طريق 
ب��أش��ك��ال��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، س����واء داخ��ل��ي��ا عن 
طريق احلبوب والكبسوالت وأنواع الشاي 

أم خارجية عن طريق الزيوت أو الكرميات 
أو اللبخات، مشيرا إلى أن االختالف بن 
طريقة العالج في مركز الطب اإلسالمي 
ون���ظ���ائ���ره م���ن امل���راك���ز ال��ص��ي��ن��ي��ة ه���ي أن 
الكويت  ف��ي  امل���وج���ودة  الصينية  امل��راك��ز 
وقد  ب��اإلب��ر،  ال��وخ��ز  أو  بالتدليك  تعالج 
العشبية  ال���ع���الج���ات  ب��ع��ض  ت��س��ت��خ��دم 

وغيرها من كائنات حية مجففة.
وذك����ر د.ال���ع���ب���اد أن ط���ب األع���ش���اب هو 

ال���ع���الج ال��ب��دي��ل ل��ل��ط��ب احل���دي���ث ال���ذي 
الكيماوية  األدوي���ة  على  أس��اس��ا  يعتمد 
ملرضى  األعشاب  طب  استخدام  فيمكن 
حيث  الثاني؛  النوع  ح��االت  في  السكري 
يكون املرض في مراحله األولى وال يكون 
إلى  يحتاج  بحيث  عاليا  السكر  مستوى 
العالج باألنسولن، فتكون النتائج أفضل 
في حالة عدم استخدام املريض عقاقير 

طبية من قبل.

التي  بالتعهدات  الكويت  دول��ة  رّحبت  جنيف: 
أمام  الليبي  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  أطلقها 
في  مشاركته  خ��الل  اإلن��س��ان  حقوق  مجلس 

اجلزء رفيع املستوى للدورة ال�19 للمجلس.
الدائم  الكويت  وف��د  ف��ي  املستشار  وأض���اف 
في  املطيري  خالد  طالل  املتحدة  األمم  لدى 
كلمة الكويت في إطار جلسة احلوار التفاعلي 
املستقلة في حالة  الدولية  التحقيق  مع جلنة 
ترّحب  الكويت  »إن  ليبيا  في  اإلنسان  حقوق 
حقوق  بتعزيز  اجل��دي��دة  ليبيا  بالتزام  أي��ًض��ا 

اإلنسان وحمايتها«.
وشرح الدبلوماسي الكويتي في مداخلته الليلة 
على  فعل  رد  يأتي  ب��الده  ترحيب  أن  املاضية 
تشكيل املجلس الوطني الليبي للحريات العامة 

القانون،  اإلنسان، وكذلك تطبيق سيادة  وحقوق 
للدولة  الدميقراطي  بالنهج  العمل  نحو  والسير 
في  ترجو  الكويت  أن  املطيري  وأك��د  اجل��دي��دة. 
في  اإلس���راع  الليبية  احلكومة  من  الصدد  ه��ذا 
جمع السالح والعمل نحو إطالق مشاريع تنموية 
حتى  املنشودة  دولتهم  بناء  نحو  الشباب  جتذب 

تكون منوذًجا يحتذى به.
الكويت مجلس حقوق اإلنسان وكل  ودعت دولة 
اآلليات التابعة له إلى مواصلة اجلهود في تقدمي 
دولة  لبناء  الليبي  الشعب  إل��ى  ال��ك��ام��ل  ال��دع��م 
القانون  س��ي��ادة  ع��م��اده��ا  دمي��ق��راط��ي��ة،  عصرية 
التي  اإلن��س��ان،  حقوق  وحماية  وتعزيز  والعدالة 

انتهكت طوال حكم نظام القذافي.
سيادة  على  الكويت  تأكيد  على  املطيري  وش��دد 

ووحدتهاوتضامنها  واستقاللها  ليبيا  أراضي 
الكامل مع الشعب الليبي والوقوف إلى جانبه 
وتقدمي كل ما يحتاجه في مختلف املجاالت 

لتجاوز املرحلة االنتقالية التي مير بها.
كما أشادت بتعاون السلطات الليبية مع والية 
التسهيالت  التحقيق، من خالل تقدمي  جلنة 
الكاملة لها، حتى تستطيع أن تنجز تقريرها، 
باحلالة  املتعلقة  التطورات  آخ��ر  ق��دم  ال��ذي 

اإلنسانية في ليبيا.
»ندعو  قائاًل:  الكويتي  الدبلوماسي  واختتم 
الله عز وجل أن يرحم الشهداء الذين سقطوا 
في سبيل جناح ثورة 17 فبراير، واإلسراع في 
شفاء املصابن وعودة املفقودين إلى ذويهم«.

الكويت ترّحب بتعهدات ليبيا أمام مجلس حقوق اإلنسان 

»بعض  مب��س��ع��ى  محلية  ن��ي��اب��ي��ة  م��واق��ف  ن����ددت 
الكويت  الستخدام  املتطرفة  اخلليجية  األطراف 
من  السعودية  العربية  اململكة  الستهداف  منصة 
والغاية«  الوسيلة  املدنية..  »الدولة  مؤمتر  خالل 
الذي تعتزم أطراف سعودية معارضة إقامته في 

فندق السفير بن 23 و26 اجلاري«.
وفي هذا السياق حذر النائب أسامة املناور »كل 
مسؤول عن هذا املؤمتر وكل من له سلطة ملنعه 
ما  وف��ق  معهم  سيتعامل  بأنه  بواجباته  يقم  ول��م 
ميليه عليه دينه وواجباته األخالقية والدستورية«، 
الكويتية  العالقة  املؤمتر على  »تأثير  محذرا من 

باململكة«.
ال��ذي يعقد حتت  وأوض��ح أن »املؤمتر اجلرمية« 
ال����ع����ودة، »س���ي���ش���ارك فيه  إش�����راف د. س��ل��م��ان 

متقدم،   400 ب��ن  م��ن  اختيارهم  مت  شابا   120
منهم  املتاع  من سقط  مجموعة  فيه  وستحاضر 
هالة الدوسري التي لها مقوالت كفرية، وتوفيق 
السيف أحد مؤسسي »حزب الله احلجاز« الذي 
ميجد اخلميني، واملتطرف وليد سليس املشهور 
في  واالن��ق��الب��ي��ن  اليمن  ف��ي  للحوثين  بدعمه 
البحرين، والفار من السعودية محمد األحمري«.
وأضاف املناور: أن وجود كل هؤالء مجتمعن على 
الكويت يعطي رسالة سيئة جدا ألشقائنا  أرض 
السعودي  العام  ال��رأي  يهيج  وقد  السعودية،  في 

ويؤلبه ضد الكويت.
مثل  إقامة  إن  العمير:  علي  النائب  ق��ال  ب��دوره 
هذا املؤمتر مبشاركة شخص أيد الغزو العراقي 
عنه،  السكوت  أو  قبوله  ميكن  ال  أم��ر  للكويت 

إقامة  مبنع  بدورها  تقوم  ب��أن  احلكومة  مطالبا 
املؤمتر على أرض الكويت. 

الداعمة  احمللية  اجلهات  هوية  تتضح  لم  وفيما 
وزارة  إن  رفيعة:  أمنية  أوس���اط  قالت  للمؤمتر 
إلى  الفتة  للمؤمتر  الدعوة  في  حتقق  الداخلية 
في  املؤمتر  بانعقاد  نهائيا  القبول  ميكن  ال  أن��ه 

الكويت.
وأض���اف���ت أن م��ن ي���رد م��ع��ارض��ة أن��ظ��م��ة بالده 
بلد  ول��ي��س م��ن أي  ب��ل��ده  ي��ع��ارض م��ن  فعليه أن 
آخر«، مضيفا أن الكويت حريصة على عدم فتح 
الداخلية ألي معارضة خارجية، فكيف  ساحتها 
األنظمة اخلليجية،  أي من  احل��ال ضد  كان  إذا 
فهذا مرفوض ومدان وال ميكن السماح به حتت 

أي اعتبار«. 
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِه ]: »َأَلْم َتَر  2102. َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل الَلّ
؟ )ُقْل َأُعوُذ ِبَرِبّ اْلَفَلِق(  ْيَلَة، َلْم ُيَر ِمْثُلُهَنّ َقُطّ آَياٍت ُأْنِزَلِت الَلّ

اِس(«. و)ُقْل َأُعوُذ ِبَرِبّ الَنّ
 الشرح: باب: فضل ق��راءة املعوذتني، وقد رواه اإلم��ام مسلم في 
كتاب صالة املسافرين )814( وبوب عليه النووي: باب فضل قراءة 

املعوذتني.
وقد أورد فيه حديث عقبة بن عامر اجلهني رضي الله عنه، وهو 
صحابي مشهور، ولي إمرة مصر ملعاوية ثالث سنني، وكان فقيها 

فاضال، مات في قرب الستني، روى له الستة.
قال: قال رسول الله ]: »ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن 

قط: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس«. 
ال��ن��ووي: فيه بيان عظم فضل هاتني  ق��ال اإلم���ام  ه��ذا احل��دي��ث 
ف��ي إط��الق تفضيل بعض  ال��س��ورت��ني، وق��د سبق قريبا اخل��الف 

القرآن على بعض. انتهى.
وقد ذكرنا أن الصحيح في هذه املسألة هو أنه يجوز تفضيل بعض 
القرآن على بعض، وأن هذا التفضيل من عند الله سبحانه وتعالى، 
فالله تعالى جعل بعض كالمه أفضل من بعض، وذلك أن الكالم 
يشرف بشرف موضوعه، فاآليات التي تتحدث عن الله تعالى وعن 
أسمائه وصفاته، أشرف من اآليات التي تتحدث عن صفات عباده، 
أو عن احلالل واحلرام، أو عن صفات اجلنة والنار، وغيرها من 

املواضع، واملرجع في التفضيل بينها هو األدلة الصحيحة.
وقوله: »ألم تر آيات أنزلت الليلة« هذا دليل على تفخيم وتعظيم 

أمر هاتني السورتني من القرآن.
سنذكر  كما  قراءتهما،  وث��واب  فضلهما  في  األحاديث  كثرت  وقد 

منها ما تيسر.
والطبراني  املسند  ف��ي  أحمد  ب��ن  الله  عبد  رواه  فيما  ج��اء  وق��د 
والبزار: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: كان عبد الله بن 
مسعود يحك املعوذتني من مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من كتاب 

الله!«، وفي رواية عنه: »إمنا أمر النبي ] أن يتعوذ بهما«. 
قال البزار: لم يتابع عبدالله بن مسعود أحٌد من الصحابة، وقد صّح 

عن النبي أنه قرأهما في الصالة، وأثبتتا في املصحف. انتهى. 
وأذكار،  وأدع��ي��ة  ت��ع��وذاٌت  أنهما  توّهم  فإنه  أوال؛  قوله  وه��ذا  قلت: 
وليستا من القرآن، ثم رجع إلى قول اجلماعة؛ فإنَّ الصحابة قاطبة 
أثبتوهما في املصاحف األئمة، وأرسلوا بها إلى سائر اآلفاق، ولم 
يختلفوا في ذلك، وكذا جميع أهل اإلسالم طبقة بعد طبقة أجمعوا 

على أن املعوذتني من القرآن، بأدلة كثيرة، ولله احلمد واملنة.
ومنها هذا احلديث: أن النبي ] قال: » ألم تر آياٍت أنزلت هذه 
الليلة« وهذا دليل على أنهما آيات من القرآن، وأنهما من كتاب الله 

عز وجل.
 وأيضا ورد عند أبي داود والنسائي )5024(: عن عقبة بن عامر 
أيضا: قال ] له: »أال أعلّمك خير سورتني ُقرئتا« فعلّمني: }قْل 
أعوُذ برب الفلق{، و}قل أعوذ برب الناس{. وهذا يدل على أنهما 

من القرآن أيضا.
ومن األدلة: أنه كان النبي ] يقرأ بهما في الصالة، فورد عنه ] 

أنه قرأ بهما في صالة الغداة. رواه النسائي )5022(.
وأنه أحيانا كان يقرأ بهما في صالة الوتر في الركعة األخيرة بعد 
سورة اإلخالص، يضم إليها: }قْل أعوُذ برب الفلق{، و:}قل أعوذ 

برب الناس{. 
وفي هذا احلديث: دليل على أن لفظة )قل( هي من هذه السورة، 
وثابتة في القرآن؛ ألن النبي ] يقول: »أنزلت علي آيات }قل أعوذ 
برب الفلق{ }قل أعوذ برب الناس{ خالفا لقول من قال من اجلهلة 
إن لفظة )قل( كانت موجهة للنبي ]؟! أما نحن فال نقول: قل؟! 
من  )ق��ل( هي  كلمة  أن  على  ن��صّ  احلديث  باطل! ألن  القول  فهذا 
القرآن الكرمي، وأنها ثابتٌة من أول السورة، وقد أجمعت األمة على 
هذا، كما قال اإلمام النووي: أجمعت األمة على أن لفظ )قل( من 

القرآن.

شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم لإلمام املنذري )6( 

باب: فضل قراءة المعوذتين
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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ومما ورد في هاتني السورتني من الفضل واملزية: أن النبي 
] كان إذا اشتكى قرأ بهما، ونفث في يده اليمنى ومسح بها 
على املوضع الذي يشتكي، فلما كان مرضه ] كانت عائشة 
تقرأ بهما وتنفث في يده ]، ومتسح بها، قالت: »ألنها كانت 

أعظُم بركًة مّني«.
وأيضا: كان عليه الصالة والسالم يقرأ بهما دبَر كل صالٍة، 
والترمذي  أب����وداود  رواه  كما  ع��ام��ر،  ب��ن  عقبة  ب��ذل��ك  وأم���ر 

)3079( والنسائي.
وفي لفظ للنسائي قال له: »إن الناس لم يتعّوذوا مبثل هذين 

}قل أعوذ برب الفلق{ }قل أعوذ برب الناس{«.
أي��ض��ا: »م��ا س��أل س��ائ��ٌل مبثلهما، وال استعاَذ  ل��ه  وف��ي لفظ 

مستعيٌذ مبثلهما«. 
ونحوه عن جابر وابن عابس اجلهني رضي الله عنهما.

وف��ي لفظ ل��ه أي��ض��ا: »ات��ب��ع��ُت رس���ول ال��ل��ه ] وه��و راكٌب، 
فوضعت يدي على قدميه، فقلت: أقرئني سورة هود، أو سورة 
الله من }قل أعوذ  أنفع عند  يوسف، فقال: »لن تقرأ شيئاً 

برب الفلق{«.
ف��ه��ذه ط���رٌق عن  التفسير:  اب��ن كثير ف��ي  ق��ال احل��اف��ظ 
عقبة كاملتواترة، تفيد القطع عند كثير من احملققني في 

احلديث. اه�.
وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة: عن أبي سعيد رضي الله 
عنه: أن رسول الله ] كان يتعّوذ من أعني اجلان، ومن أعني 
اإلنسان، فلما نزلت املعوذتان، أخَذ بهما، وترَك ما سواهما.

إذ  كلّها؛  الشرور  بالله عز وجل من  التعوذ  فيهما  وذلك ألن 
هو  والفلق  الفلق{  ب��رب  أع��وذ  }ق��ل  فيها:  تعالى  الله  يقول 

الصبح، كقوله }فالق اإلصباح{.

وقال ابن عباس: )الفلق(: اخَللق.
}من شر ما خلق{، أي: من شر ما خلق الله تعالى فيه الشر، 

من إنس أو جان أو شيطان أو حيوان أو ثعبان أو سبع أو 
عدو، أو جهنم أو عذاب القبر، وكل ما فيه شر.

}ومْن شّر غاسٍق إذا َوَقب{ الغاسق هو الليل، إذا وقب، أي: 
إذا دخل، فاستعاذ من شر الليل وما يكون فيه، حيث تنتشر 

األشرار  م��ن  وت��اب��ع��ه��م،  شابههم  وم��ن  الشياطني 
والفساد،  اخل��ي��ان��ة  وأه���ل  ك��ال��ل��ص��وص  وال��ف��ج��ار، 

والفواحش واملنكرات، كما هو معلوم ومشاهد.
}ومْن شّر الّنّفاثات في الُعقد{ وهّن الّسواحر من 
النساء إذا رقني ونفثن في عقد اخليوط؛ إذ يكثر 

فيهن ذلك، وقيل: أهل النفوس اخلبيثة من السحرة.
اآلي��ة على أن السحر له حقيقة، وأن له ضرراً  ودل��ت هذه 

يخشى منه، فينبغي االستعاذة بالله منه ومن أهله.
}ومْن شّر حاسٍد إذا حسد{ وهو من يتمّنى زوال النعمة عن 

احملسود، ويسعى في ذلك بقوٍل أو عمل.
ويدخل في احلاسد: والعائن، فإنه في العادة يكون حاسدا.

الناس، فهي مشتملٌة أيضا على االستعاذة برب  وأما سورة 
الناس ومالكهم وإلههم، من شر الشيطان ووساوسه، والذي 

هو أصل الشرور كلها ومادتها.
}الذي يوسوس في صدور الناس{ أي: يزّين لهم القبائح، 
لهم،  ويقبحها  ويثّبطهم عن اخليرات  الشرور،  لهم  ويحّسن 
وهو يقوى بالغفلة عن ذكر الله تعالى، ويخنس -أي: يضعف 
من  به  واستعاذ  ب��ه،  واستعان  رّب��ه  العبُد  ذك��ر  إذا  ويتأخر- 

شره.
من  تكون  كما  احلسن،  وتقبيح  الشرور،  وتزيني  والوسوسة 
شياطني اجلن، فإنها تكون من شياطني اإلنس أيضا، ولهذا 

قال: }من اجلنة والناس{.
فهذا مضمون هاتني السورتني العظيمتني.
  باب: مْن ُيرفع بالقرآن

اِرِث  احْلَ َعْبِد  ْبَن  َناِفَع  َأَنّ  َواِثَلَة:  ْبِن  َعاِمِر  َعْن   .2103  
َة،  َمَكّ َعَلى  َيْسَتْعِمُلُه  ُعَمُر  َوَك��اَن  ِبُعْسَفاَن،  ُعَمَر  َلِقَي 
َفَقاَل: َمْن اْسَتْعَمْلَت َعَلى َأْهِل اْلَواِدي؟ َفَقاَل: اْبَن َأْبَزى، 
ِم��ْن َمَواِليَنا؟ َقالَ:  َم��ْوًل��ى  َق��اَل:  َأْب���َزى؟  اْب��ُن  َوَم��ْن  َق��اَل: 
ِه  الَلّ ِلِكَتاِب  َقاِرٌئ  ُه  ِإَنّ َقاَل:  َمْوًلى؟  َعَلْيِهْم  َفاْسَتْخَلْفَت 
ُكْم  ُه َعاِلٌم ِباْلَفَراِئِض. َقاَل ُعَمُر: َأَما ِإَنّ َنِبَيّ ، َوِإَنّ َعَزّ َوَجَلّ
ِبِه  َوَيَضُع  َأْقَواًما،  اْلِكَتاِب  ِبَهَذا  َيْرَفُع  َه  الَلّ َقْد َقاَل: »ِإَنّ 

آَخِريَن«.
رواه  وق��د  القرآن وأهله،  ال��ش��رح:  ه��ذا احلديث في فضل 
النووي:  عليه  بوب  وقد   )817( املسافرين  مسلم في صالة 
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمًة 

من فقٍه أو غيره فعمل بها وعلّمها.
وهو حديث عامر بن واثلة، وهو أبو الطفيل الليثي، ولد عام 
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أحد ورأى النبي عليه الصالة والسالم وروى عن أبي بكر، وعّمر 
حتى مات سنة 110 للهجرة، وهو آخر من مات من الصحابة، قاله 

مسلم وغيره، روى له الستة.
قال: »إن نافع بن عبد احلارث« هو اخلزاعي، وهو أحد الصحابة 
ممن أسلم عام الفتح، وأّمره عمر رضي الله عنه على مكة، فأقام 

بها إلى أن مات، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 
وعمر  مكة،  وال��ي عمر على  نافع  كان  بعسفان«  »لقي عمر  ق��ال: 
على  استعملت  »م��ن  ل��ه:  فقال  الطريق،  في  فلقيه  مكة  إل��ى  ج��اء 
أهل الوادي« أهل الوادي يعني أهل مكة؛ ألن مكة في واٍد حتيط 
ب��واٍد غير ذي زرٍع عند بيتك  ُذريتي  به اجلبال }إني أسكنُت مْن 

احملرم{ )إبراهيم: 37(.
فقال له: »من استعملت على أهل ال��وادي؟ قال: ابن أب��زى، قال: 
ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا« املولى هو العبد الذي أعتق 

وصار حرا. 
فقال له عمر [: »استخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب 
الله، وإنه عالم بالفرائض« أي إن عمر تعجب كيف تستخلف على 
أهل مكة، وعلى قريش التي هي أشرف العرب نسبا، وفيها مشايخ 
أي  فأعتق؟!  عبدا  كان  رجال  عليهم  تستخلف  وأشرافهم،  العرب 
إنه  نافع:  استغرب عمر [ من ذلك االستخالف، فقال عامله 
لكتاب  أنه حافٌظ  يعني  بالفرائض،  عالٌم  وإن��ه  الله،  لكتاب  ق��ارٌئ 
في  القارئ  ألن  وفرائضه؛  بأحكامه  وعالم  وتعالى،  سبحانه  الله 
ُعرف السلف ليس مجرد من يقرأ القرآن، فمجرد القراءة ال يقال 
لصاحبها: إنه قارئ لكتاب الله، بل ال بد من شيء من الفهم والعلم 
والفقه والدراية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو عالم بعلم 
الفرائض، الذي هو علم املواريث، وهذا العلم من العلوم العزيزة، 
أي قّل مْن يتقن هذا العلم الشريف، بل جاء في بعض اآلثار: أن 
علم الفرائض هو أول علم يرفع وينسى، أو أول علم يتركه الناس 

فال يكاد يعلمه إال القليل.
العلم  أه��ل مكة هو  أب��زى على  اب��ن  استخالف  أن  له سبب  فبني 
والفقه والقرآن، فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم 
] قد قال: »إّن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً، ويضع به آخرين« 
يعني أن الله يرفع بالقرآن أقواما منازل عالية في الدنيا واآلخرة، 
حتى يفوقوا غيرهم ممن هو أشرف منهم نسبا وحسبا، كما قال 
سبحانه: }يرفع اللُه الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلَم درجات{ 

)املجادلة:11(.
ي��ذل وي��خ��ف��ض، أي: يضع  ب��ه آخ��ري��ن« يضع يعني  ق��ول��ه »وي��ض��ع 
منزلتهم فتكون منزلتهم وضيعة أي دنيئة، وسبب الذلة: اإلعراض 

عن القرآن وتعلمه وفهمه.
َع��لَ��ٌم من أعالم  العالمة صديق حسن خ��ان: وه��ذا احلديث  ق��ال 
النبوة، فقد وقع ما أخبر به ] في هذا، ورفع الله بكتابه العظيم 
كثير ممن  على  وفضلهم  وغيرهم،  املوالي  الناس  من  جما  جمعاً 

خلق تفضيال، ووفق عصابًة عظيمة منهم لتفسيره، وضبط معانيه 
تركوا  أي   - إي��اه  أق��وام  وت��رك  منازلهم، وهكذا.  فارتفعت  ومبانيه، 
القرآن – قال: كالروافض ومن يحذوا حذوهم، ونبذوه وراء ظهورهم 

وهجروه، فاتضعْت مراتبهم، ُونسوا كما نسوه.
اللهم نّور قلوبنا بالقرآن، واختم أعمالنا به يا رحمن. اه�.

البدع ال  أه��ل  كثيرا من  أن  العجيب  وم��ن  الله،  قلت: ص��دق رحمه 
القنوات  بعض  إن  حتى  ل��ذل��ك؟  يهتمون  وال  ال���ق���رآن؟!  يحفظون 
الفضائية املتخصصة في الرد على املبتدعة، عملت حتديا بأن يأتي 
يتقدم أحد؟!! وقالوا: نعطيه مليون  للقرآن، فلم  إمام منهم حافظ 
ريال إذا ثبت أنه حافظ للقرآن، ولم يتقدم أحد؟؟! وقد وضعوا ألهل 
وبعضهم  )ع��م(  جزء  في  فيها  يخطئون  مقاطع صوتية  عدة  البدع 
يخطئ في املعوذتني؟! وبعضهم يخطئ في السور القصار، فال حول 

وال قوة إال بالله!
وأيضا  الكتاب،  بهذا  هي  واآلخ��رة  الدنيا  في  املنزلة  رفعة  فسبب 
ليست مبجرد العلم والتعليم، بل بالعمل به واتباع آياته، فيقرأ ويعمل 

به ويعلمه، فيهذا ترتفع منزلته عند الله.
وورد في احلديث أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: »اقرأ وارتق، 
آية  قرأ  فكلما  الترمذي،  رواه  تقرؤها«  آية  آخر  عند  منزلتك  فإن 

ارتفع منزلة عند الله تبارك وتعالى.
نسال الله تعالى أن يرفع منازلنا بالقرآن العظيم.

 وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه 
أجمعني.
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

مسؤولية العبد عن تصرفاته
كل  عن  وسيحاسب  تصرفاته..  جميع  عن  مسؤول  العبد  أن  ال شك 
عمل: }فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره{ 

)الزلزلة:7(.
- وماذا عن اآليات التي تبني أن الشيطان هو الذي يغوي بني آدم وأنه 

سبب ضاللهم؟!
كان حواري مع صاحبي ونحن في طريقنا إلى أحد املخيمات الربيعية 
الذين  معارفنا  بعض  مع  املساء  لقضاء  وذلك  العصر  أن صلينا  بعد 

دعونا للعشاء مبناسبة فوز أحدهم في االنتخابات الفائتة.
- ال شك أن الشيطان سبب لإلغواء.. كما الشهوات سبب للضالل.. 
كما األخالق السيئة كالكبر واحلسد.. سبب للمعاصي.. ولكن العبد 
مسؤول عن نفسه.. أال يخضع لهذه األسباب.. ولذلك يتبرأ الشيطان 
إن  األمر  قضي  ملا  الشيطان  }وقال  له:  استجاب  من  جميع  من 
من  عليكم  لي  كان  وما  فأخلفتكم  ووعدتكم  احلق  وعد  وعدكم  الله 
أنفسكم{  تلوموني ولوموا  سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم لي فال 
الناس  بعض  وكذلك  املعاصي..  إلى  يدعو  فالشيطان  )إبراهيم:22(، 
يدعو إلى املعاصي ويزينها.. والهوى أيضا يدعو إلى املعصية ويزينها.. 
والعبد يستجيب لهذه الدعوات أو يرفضها.. ويستجيب لدواعي اخلير 
إلى  يدعونه  الصالح  وأهل  اخلير..  إلى  يدعوه  فالقرآن  والهداية.. 
النهاية هو املسؤول عن  العبد.. ولكنه في  الهدى.. وهكذا هي حياة 

اختياره وهو الذي يحدد مصيره.. مبا كسبت يداه.
تركنا الطريق املعبد إلى طريق صحراوي.. اكتست األرض بشيء من 

اللون األخضر بعد موسم ال بأس به من األمطار.
- وماذا عما يجري على العبد من مصائب ال دخل له بها.. كمرض 

عزيز وموت حبيب.. وغير ذلك من أمور جتري عليه.. يكرهها؟!
اخلالق..  فهو سبحانه  ابتالء«..  »دار  الدنيا  احلياة  الله  لقد جعل   -
يفعل{  عما  يُسأل  }ال  يشاء..  مبا  يشاء    من  يبتلي  أن  احلق  وله 
)األنبياء:23(، ومع ذلك فهو سبحانه.. رحيم بعباده.. لطيف بخلقه.. 
بل هو أرحم بالعبد من األم برضيعها.. ولم يخلق الله سبحانه اخللق 
ليعذبهم.. بل ليعبدوه، فإذا قضى الله على عبده قضاء فيما ال دخل 
للعبد به فقد أمره سبحانه وتعالى.. أن يعلم أن الذي قدر هذا األمر 

هو الله سبحانه وتعالى.. فعليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
فيرضى مبا قدره الله عليه.. ألن رضاه بذلك يرضي الله عنه.. »فمن 
الصحيحة،  السلسلة  السخط«  فله  الرضا، ومن سخط  فله  رضي 
ولكن  شيئا..  أو مما سيقع  وقع..  يغير مما  ال  أو سخطه  ورضاه 

الرضا فيه األجر من الله.. والسخط فيه الوزر على العبد.
من  أصابك  ما  معناها..  النساء..  سورة  في  أظن  آية..  هناك   -

حسنة فمن الله؟!
قاطعته: تعني قوله تعالى: }أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم في 
بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤالء القوم 
ال يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسوال وكفى بالله شهيدا{ 

)النساء:78(؟
- نعم.

- هذه اآلية تبني املصدر والسبب فيما يقع على العبد.. في بدايتها.. 
أن ال مفر من املوت.. في املكان والزمان الذي كتبه الله عز وجل.. 
املوت  فّر من  إذا  أنه  واألرض، فال يظنن ظان  السموات  قبل خلق 
سينجو... بل ينبغي على العبد أن يتخذ أسباب النجاة من الهالك 
ولكنه إذا مات.. فهذه قضية حتمية.. ثم يبني الله عز وجل.. موقف 
بعض اليهود واملنافقني الذين ال يتركون فرصة إال ويلمزون رسول 
الله ].. واآلية عامة وتنطبق على كل من قال مقولتهم.. وذلك أنهم 
كاجلدب  مكروهات  من  عليهم  يقع  فيما  سببا  الرسول ]  جعلوا 
رسوله  وجل  الله عز  فأمر  الله ]..  برسول  يتشاءمون  واملرض.. 
أن يخبرهم بأن كل ما يجري عليهم مما يحبون أو يكرهون مصدره 
الله عز وجل.. ثم بني سبحانه وتعالى.. أن املكروه قد يقع بسبب 
من  أصابكم  أخرى: }وما  آية  في  تعالى  قال  كما  العبد..  معاصي 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير{ )الشورى:30(، }إن الله 
ال يغير ما  بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم{ )الرعد:11(، باختصار.. 
الله سبحانه وتعالى عدل.. رحيم.. لطيف.. رؤوف.. ال يقضي على 
العبد ما يضره.. إذا آمن العبد بهذه الصفات.. وغيرها من صفات 
الكمال لله عز وجل.. فإنه دون شك يرضى بقضاء الله فينال الرضا 

من الله.. فيعيش مطمئنا في حياته.. مأجورا في آخرته.
)�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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القـــــــدر )17(



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 الرابع والعشرون :
الوقف جتارة رابحة  

الله عنه  بن مسعود رض��ي  الله  ق��ال عبد 
اللََّه  يُ��ْق��ِرُض  الَّ����ِذي  َذا  نزلت }َم���ْن  »مل��ا   :
َكِثيَرًة  أَْضَعافاً  لَُه  َفيَُضاِعَفُه  َحَسناً  َقْرضاً 
َواللَُّه يَْقِبُض َويَبُْسُط َوِإلَيِْه تُْرَجُعوَن{، قال 
أبوالدحداح األنصاري: يا رسول الله، وإن 
الله عز وجل ليريد منا القرض قال : »نعم 
يا رسول  أرني يدك  الدحداح« قال  أبا  يا 
فإني قد أقرضت  ق��ال:  ي��ده،  فناوله  الله، 
ربي عز وجل حائطي - قال ابن مسعود - 
الدحداح  له فيه ستمئة نخلة وأم  وحائط 
ف��ي��ه وع��ي��ال��ه��ا ق���ال: ف��ج��اء أب���و الدحداح 
فناداها: يا أم الدحداح قالت: لبيك، قال: 

اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل«.  
وفي رواي��ة أخ��رى عن زيد بن أسلم قال: 
»ملا نزلت: }َمْن َذا الَِّذي يُْقِرُض اللَه 
لَُه  َفيَُضاِعَفُه  َحَسًنا  َقْرًضا 
َكِثيَرًة{،  أَْض��َع��اًف��ا 
ج���������اء أب�����و 

إل��ى النبي] فقال:  ال��دح��داح األن��ص��اري 
يستقرضنا؟  رب��ن��ا  أرى  أال  ال��ل��ه،  ن��ب��ي  ي��ا 
أرضني:  ل��ي  وإن  ألنفسنا!  أع��ط��ان��ا  إمن��ا 
بالسافلة،  واألخ����رى  بالعالية،  إح��داه��م��ا 
وإني قد جعلت خيرهما صدقة، قال: فكان 
ألبي  مذلل  عذق  من  »كم  يقول:  النبي] 

الدحداح في اجلنة«.
وأبو الدحداح رضي الله عنه من صحابة 
البذل  إلى  سارعوا  الذين  الله]،  رس��ول 
ت��ع��ال��ى، بعد ما  ال��ل��ه  واإلن��ف��اق ف��ي سبيل 
الله  عند  وم��ا  ينفد  عندهم  ما  أن  علموا 
باق،  وتيقنوا أن من في الدنيا ضيف، وما 
والعارية  مرحتل  والضيف  عارية  يده  في 
التضحية  في  يحتذى  مثاالً  فكان  م��ؤداة، 
وال���ف���داء، ع���رف ب��ني ال��ص��ح��اب��ة بصاحب 

التجارة الرابحة. 
ملا نزلت هذه اآلية والتي فيها احلث على 
الصدقة وإنفاق املال في سبيل الله ونصرة 
الدين، وعلى الفقراء واحملتاجني والتوسعة 
عنه  الله  رضي  الدحداح  أبو  بادر  عليهم، 
ربه،  ث���واب  ابتغاء  ببستانه  التصدق  إل��ى 
وهو على يقني بأن ذلك ال يضيع عند الله 
تعالى، بل يرّد الثواب مضاعفاً إلى 
وأكثر،  ض��ع��ف  سبعمئة 
تلك  وت�����ك�����ون 

الصدقة مفتاحاً للجنة.  
ووثقوا  اآلي��ة،  معنى  املسلمون  ع��رف  لقد 
بثواب الله ووعده، فبادروا إلى الصدقات، 
مثمران،  بستانان  الدحداح  ألبي  كان  لقد 
وقد جعل خيرهما صدقة لله تعالى، فجاء 
اجلنينة،  واسمه  ميلكه  بستان  أفضل  إلى 
وطلب من أم الدحداح أن تخرج منه، فقد 
فأبقى  ت��ع��ال��ى؛  ل��ل��ه  ج��اري��ة  جعله ص��دق��ة 

بستانا لدنياه، وجعل اآلخر ألخراه. 
وهذا من توفيق الله تعالى ألبي الدحداح 
أن يُسر له هذا األم��ر العظيم،  وه��ذا لم 
يتيسر ألناس ُكثر، فاخلير توفيق من الله 
تعالى، والوقف فضل من الله على عباده، 
فيا فوز من وفق إلى عمل اخلير، ويا حسرة 
من جمع املال والعقار واملراكب والبساتني، 
ومضى من الدنيا بعد أن عمر فيها متاعه، 
إلى آخرٍة خربها ولم يستثمر بها شيئاً يذكر 

من صدقة أو عمل ينفعه. 
وفي مسلم أن النبي ] قال: »كم من ِعْذٍق 
معلق )أو مدلى( في اجلنة ألبي الدحداح«. 
ابن  »ق��ت��ل  للبيهقي:  ال��ك��ب��رى  ال��س��ن  وف��ي 
رسول  فقال  أح��د،  يوم  الدحداحة شهيدا 
الله ]: »رب عذق مذلل البن الدحداحة 

في اجلنة«. 
وه��ك��ذا ك��ان أب��وال��دح��داح م��ن املسارعني 
الباقيات  ف��ي  املتسابقني  اخل��ي��رات،  ف��ي 
الفرسان  من  كذلك  كان  وقد  الصاحلات. 
ال��ش��ج��ع��ان، ق��ات��ل ف��ي أح���د ح��ت��ى أصيب 
ب��ال��غ��ة، وب��ق��ي ش��ج��اع��اً مقداماً،  إص��اب��اٍت 
ح��ت��ى آخ���ر أن��ف��اس��ه ي��داف��ع ع��ن اإلسالم 

واملسلمني. 
لقد أعطى أبو الدحداح درسني ملن بعده؛ 
والبذل   ، وال��س��خ��اء  اجل����ود  ف��ي   : األول 
مواقف  في  الثبات  في  والثاني:  والعطاء. 
قدم  فقد  النكوص،  وعدم  والبالء،  الفتنة 

أنفس أمواله لله تعالى، وقدم نفسه 
الله  فرضي  الله،  سبيل  في 

عنه وأرضاه.  

األربعــون الوقفيــة )24(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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عيسى القدومي )�(

)�( باحث إسالمي
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مات أبوالدحداح ولكن ذكره وعمله استمر 
دافعاً  ستبقى  وصدقته  ال��دي��ن،  ي��وم  إل��ى 
وفق  من  فاملوفق  والعطاء،  للبذل  لألمة  
للخير، والتعيس الذي عطل يديه عن البذل 
والعطاء وفعل اخليرات، وصدق الشاعر: 

وما املال واألهلون إال وديعة
وال بد يوما أن ترد الودائع 
كان  الوقف  أن  فيه   : احلديث  من  فوائد 
مسمى  ال��ص��ح��اب��ة  ع��ه��د  ف��ي  عليه  يطلق 
ال��ص��دق��ة، وال��ص��دق��ة اجل��اري��ة ف��ي أصلها 
ص���دق���ة، ول���ك���ن ج��ع��ل��ت ف���ي ع���ني حتبس 

ليستمر نفعها وأجرها. 
ال��ل��ه عليهم  ال��ص��ح��اب��ة رض����وان  وف��ي��ه أن 
امتازوا بسرعة االستجابة ألمر الله تعالى، 
ل��ل��س��خ��اء وال��ع��ط��اء، وكانوا  وك���ان���وا م��ث��االً 
لتكون  وأنفسها  أم��وال��ه��م  أج��ود  ي��خ��ت��ارون 

صدقة ووقفاً لله تعالى . 
اخلير  ي��ب��ذل��ون  ك��ان��وا  الصحابة  أن  وف��ي��ه 
والسعادة متأل قلوبهم بوعد الله لهم األجر 
وال  مناً  اإلنفاق  ذل��ك  يتبعون  وال  العظيم، 

أذى. 
لزوجته، وحسن  الزوج  مناداة  ُحسن  وفيه 
فتحت  اللفظ  أحسن  فمن  منها،   اإلجابة 
الصحابة  تربية  حسن  وف��ي��ه  اآلذان،  ل��ه 
ل���زوج���ات���ه���م، وث���ق���ت زوج���ات���ه���م ف���ي فعل 
املشاركة  ع��ل��ى  وت��رب��ي��ت��ه��ن  أزوج�����اه�����ن، 
ف��ي األج����ر، وف��ي��ه ج���واز إع���الن الصدقة 

وإشهارها واإلشهاد عليها.    
رأيت  وق��د  ينقطع،  ال  األم���ة  ف��ي  فاخلير 
خالل زيارتي لبعض املؤسسات الوقفية في 
إسطنبول – تركيا، صيف عام ) 1432ه�-

2011م ( ، وقفاً مكوناً من ثماني فلل في 
له  أن جتد  يندر  موقع  في  اجلمال،  غاية 
لتكون  مالكها  أع��ده��ا  ال��دن��ي��ا،  ف��ي  مثيال 
مسكناً له وألبنائه، وحكى لي املقربون من 
فالواقف رجل  الوقف،  الواقف قصة هذا 
مفاتيح  يستلم  أن  وق��ب��ل  احل���ال،  ميسور 
تبارك  ال��ل��ه  ق��در  ب��أي��ام،  مسكنه اجل��دي��د 
وتعالى أن يستمع ذلك الرجل إلى موعظة 
بليغة عن فضل الصدقة اجلارية، وإذا به 
يطلب من أحد أبنائه أن يحضر له املوثق 
ال��ش��رع��ي ف��ي س��اع��ة م��ت��أخ��رة م��ن الليل، 
امل��وث��ق مستغرباً،  وأح��ض��ر  االب���ن  وام��ت��ث��ل 
البنايات  وإذا به يكتب وثيقة الوقف لتلك 
ويُشهد عليها الشهود. وحينما سئل: ملاذا 
ل��م تنتظر ال��ص��ب��اح،  ف��أج��اب: خشيت أن 
الصباح،  إلى  املساء  الشيطان من  يتغلبني 
أمضيها  أن  ف��أردت  وأرج��ع عن صدقتي، 
ق��ب��ل أن أن����ام، ووق��ف��ه اآلن م��ن امل���دارس 
أحدث  فيها  تتبع  التي   والرائعة  العجيبة 
وجوائز  نتائج  وحققت  التعليمية،  النظم 
فالوقف  والعاملي؛  احمللي  املستويني  على 
يقطع مداخل الشيطان والهوى عن الرجوع 

في الصدقة.

املوروثات  م��ن  تركيا  ف��ي  ال��وق��ف  وث��ق��اف��ة 
التي انتقلت من جيل إلى جيل ، وقد كتب 
وثيقة  في   - الله  رحمه   – الفاحت  محمد 
من  الوقف  ذل��ك  أوق��ف  قد  بأنه  وقفياته: 
ماله اخلاص الذي اكتسبه بفضل من الله 
تعالى ثم عرق جبينه. وكان محمد الفاحت 
ينتظر  أو  م��ا،  دول��ة  يحاصر  عندما  حتى 
اإلمداد لفتحها، يأمر جنوده بشق الطرق 
وحفر اآلبار ويقيم فيها األوقاف، وحينما 
نحن  يقول:  فكان  الفعل،  ذل��ك  عن  يسأل 

مأمورون بإعمار األرض. 
وك��ت��ب أح���ده���م م���ن ال���غ���رب ع��ن��دم��ا درس 
أوقاف تركيا، فقال : إن اإلسالم جعل من 
ففي  العالم؛  ف��ي  متصدقني  أكثر  األت���راك 
خلدها  أوق���اف  أنشئت  اإلس��الم��ي��ة  العهود 
روائع  وك��ان��ت  مقاصدها،  حققت  ال��ت��اري��خ، 
وثقها التاريخ، وما خطه الرحالة في كتبهم، 
وال��ت��راج��م ف��ي ك��ت��ب ال��س��ي��ر، أرش��دن��ا إلى 
أوقاف لم تكن في احلسبان، فقد خصص 
في أوج حضارتنا وقف لكل مطلب وحاجة، 
ووراء كل وقف دافع وحكاية، فالوقف داللة 
على أن هناك واقفا، وموقوفا عليه )اجلهة 
التي ستستفيد من الوقف أو ريعه( ، ووقفا 
)عقارا أو بستانا أو كتابا ...( ، ووثيقة وقف 
)حدد فيها الواقف شروطه( . وناظرا يرعى 
وعاملني  للنظارة،  مجلسا  وأحياناً  الوقف، 

في الوقف، ومنتفعني منه. 
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التسلُّط  أن  نعلَم  أن  ي��ج��ُب  اإلس����ام،  إخ���وة 
بصاحبه  يُ���ؤِدّي  مسلٌك  وُظلَمهم  اخللِق  على 
ُل  تتبَدّ م��آٍل، سنٌة ال  إل��ى أشنِع ح��اٍل وأس���وِأ 
القدمِي  في  الظلَمة  مصارَع  وإن  ُل،  تتحَوّ وال 
واحلديِث ألصدُق برهاٍن وأعظُم بياٍن ملن كان 

له قلٌب أو ألَقى السمَع وهو شهيٌد.
ال  سهاٌم  املظلوم  دع��وةَ  إن  املسلمني،  معاشر 
تُخِطئ، وساٌح على الظالِم ال يُبِقي وإن طاَل 
إلى  بعثَه  ملُعاذ بن جبٍل  حني  ق��ال   ال��ده��ُر، 
بينها  املظلوِم؛ فإنه ليس  اليمن: »واتَّ��ِق دعوةَ 
الله حجاٌب« متفق عليه، وفي »السنن«  وبني 
بسنٍد حسٍن أن النبي] قال: »دعوةُ املظلوِم 
ُتَمُل على الَغمام، وتُفتُح لها أبواُب السموات، 
تي، ألنُصرنَِّك ولو  ويقول الرُبّ جل وعا: وعَزّ

بعد حنٍي«.
املظلوِم  الظلِم أن دع��وةَ  ُس��وء عاقبِة  وإن من 

أيها امُلسلمون، إن احلياة الطيبَة ال تكوُن إال بتقوى الله جل وعال، 
التقوى،  بتلك  ك  بالتمُسّ إال  حتُصُل  ال  الداَرين  في  السعادَة  وإن 

ا وجهًرا. فاستمِسكوا بتقوى الله جل وعال لياًل ونهاًرا، سًرّ
ى صوره  ُم��ح��ارب��ُة الظلِم بشَتّ إخ��وة اإلس���الم، م��ن أص��ول اإلس���الم 
ع ألحوال الناس مع ظهور حِبّ الدنيا  وُمختلف أشكاله، وإن امُلتتِبّ
في  لآلخرين  الظلَم  حتِمُل  ُمارساٍت  يِجُد  النفوس  في  نها  ومتُكّ
من  اإلنساَن  يحمي  ما  أعظَم  وإن  وأموالهم.  وأعراضهم  نفوسهم 
ر عاقبته الوخيمة في  ُش��روَر الوقوع فيه تذُكّ الظلِم وي��درُأ عنه 

الدنيا، ومآله الشنيع في اآلخرة.

التسلُّط على اخللِق وظُلمهم 
مسلكٌ يُؤدي بصاحبه إلى 

أشنع حال وأسوأِ مآل

فضيلة الشيخ حسني بن عبد العزيز آل الشيخ )�( :

)�(  إمام المسجد النبوي وخطيبه

ُمستجابٌة حتى ولو من الفاجِر أو الكافِر؛ روى 
أحمد في »مسنده« بسنٍد حسٍن أن النبي]  
املظلوِم ولو كان فاِجًرا،  تُ��رُدّ دع��وةُ  ق��ال: »ال 
فُفجوُره على نفسه«، وفي حديٍث آخر عنده 
رحمه الله بسنٍد حسٍن: »اتَّقوا دعوةَ املظلوم 
الله  وب��ني  بينها  ليس  فإنه  ك��اف��ًرا؛  ك��ان  وإن 

حجاٌب«.
وصدَق القائُل حينما قال:

ال تظِلمَنّ إذا ما كنَت ُمقتدًرا
فالظلُم ترِجُع ُعقباهُ إلى النََّدِم

تن��������اُم عين����اك واملظلوُم ُمنتِبٌه
يدُعو عليَك وعنُي الله لم تنَِم

ف��اتَّ��ِق ال��ل��ه ي��ا َم��ن ال تُ��ق��ي��ُم ل��دم��اِء املُسلمني 
ألموالهم  وال  صيانة،  ألعراضهم  وال  ُحرمة، 

وزًنا وحماية.
ِمن أزَجِر ما نُِقل في التاريخ قصٌة عن خالد 
بن عبد الله الَبرَمكِيّ وولده في حواٍر بينهما 
وُهما في السجِن، فيقول له: يا أبَتَاه، لقد ُكنَّا 

واحلبس!  الَقيِْد  في  ِصرنا  واملُلِك  الِعِزّ  بعد 
بليٍل  َس��َرت  مظلوٍم  بُ��ن��ّي، دع��وةُ  يا  ل��ه:  فقال 

غَفلنَا عنها، والله لم يغَفل عنها.
وذكَر العلماءُ -رحمهم الله- أن مالَك بن ديناٍر 
الزاهَد العاِبَد ُحَمّ أياًما -أي: وَجَد حرارًة في 
حاجته،  لبعِض  فخرَج  ��ًة  ِخ��َفّ وج��َد  ثم  بدنه- 
قوٌم،  يديه  بني  رط  الُشّ أصحاب  بعُض  فمَرّ 
الطريِق،  ف��ي  فاعترضُت  فأعَجلوني  ق���ال: 
أسواًطا  فقنََّعني  أعوانه  من  إنساٌن  فلِحَقني 
علَيّ من  أشَدّ  كانت  أسواًطا-  -أي: ضَربَني 
ى. فقلُت: قَطَع اللُه يَدَك، فلما كان  تلك احُلَمّ
لي،  إلى اجلسِر في حاجٍة  غ��دوُت  الغِد  من 
اني ذلك الرجُل مقطوعًة يُدهُ يحِملُها في  فتلَقّ

ُعنِقِه.
��ر م��وِق��َف��ك بني  ت��ذَكّ َم��ن تظِلُم وت��ب��ِط��ُش،  فيا 
الله جل وعا، واخ��َش على نفِسَك من  يَدي 
لم  إن  ِنياٌم  والناُس  بليٍل  تسري  دع��وِة صالٍح 
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 إن دعوَة المظلوم 
سهاٌم ال ُتخِطئ، وسالٌح 

على الظالِم ال ُيبِقي وإن 
ِق دعوَة  طاَل الدهُر، »واَتّ

المظلوِم؛ فإنه ليس 
بينها وبين اهلل حجاٌب«

تكن خائًفا من موقِفَك من الله جل وعا، فإن 
بعَض الناس إمنا يخاُف على نفسه في الدنيا؛ 
ولهذا جعل الله له زاِجًرا في دنياه قبل أُخراه؛ 
روى الطبراني بسنٍد ِرجالُُه رجاُل الصحيح أن 
اٍص،  ، فنهاهُ سعُد بن أبي وَقّ رجًا ناَل من علٍيّ
فلم ينتَِه عن ذلك، فقال سعٌد: أدُعو الله جل 
وعا عليك. فدَعا عليه، فما بِرَح حتى جاَء 

بعيٌر ناٌدّ فخَبَطه حتى ماَت.
وأورَد أبو نُعيٍم في »احللية« وابُن اجلوزي في 
بعِض ُكتبه أن ُسليمان التيمَيّ العاِبَد احلافَظ 
فتناوَل  فنازَعه  ش���يءٌ،  رج��ٍل  وب��ني  بينه  ك��ان 
ال��رج��ُل ُس��ل��ي��م��ان ف��غ��َم��َز ب��ط��نَ��ه، ف��دع��ا عليه 

ُسليماُن فجَفّت يُد الرجِل.
فاتَِّعظ  أخ��ي املُ��س��ل��م، واس��َم��ع ه��ذه ال��ِع��ب��رةَ 

وازَدِجر: 
حكى ابُن أبي الدنيا أن رجًا من ُمناوِئي ُعثمان  
آلَى على نفسه أن يلِطَم وجَه ُعثمان الشريف. 
وإذا  مع صاحبي  فدخلُت  ق��ال:  ة  القَصّ وفي 

رأُس ع��ث��م��ان ف��ي ح��ج��ر ام���رأت���ه، ف��ق��ال لها 
قال:  ِل��َم؟  فقالت:  وج��َه��ه.  اكِشفي  صاحبي: 
ألُطُم ُحَرّ وجِهِه. قالت: أَما تذُكُر ما قال فيه 
َدت  رسوُل الله]؟! قال فيه كذا وكذا، ثم عَدّ
مزاياه العظيمة، قال: فاستحَيى صاحبي بعد 
ذلك فرجَع، فقلُت لها أنا: اكِشفي عن وجهِه. 
 ، قال: فذَهَبت -أي: امرأةُ ُعثمان- تدُعو علَيّ
ما  وج��َه��ُه، فقالت:  فلَطمُت  ق��ال:  ذل��ك  وم��ع 
لَك؟! يَبَّس الله يَدَك، وأعَمى بصَرك، وال غفَر 
الباِب  لك ذنَبَك، قال: فواللِه ما خرجُت من 
حتى يبَست يِدي، وعِمَي بصري، وما أرى اللَه 
أن يغِفَر لي ذنِبي، ثم ُرِئَي يطوُف في الكعبة 
ويتألَّى على الله عقوبًة له، فيقول وهو أعَمى: 

اللهم اغِفر لي، وما أراَك تفعُل.
ما  الظلِم  زجٌر عن  فيها  التي  القصص  ومن 
ب��ن س��ُم��رة قال:  البخاري ع��ن جابر  أخ��رج��ه 
شكا أهُل الكوفِة سعًدا إلى ُعمر حتى قالوا: 
إن��ه ال يُ��ح��ِس��ُن يُ��ص��ِلّ��ي، فقال س��ع��ٌد: أّم��ا أنا 
رس��ول الله، ال  فإني كنُت أُص��ِلّ��ي بهم ص��اةَ 
أخ��ِرُم عنها، أرُك��ُد في األَول��َي��نْي وأح��ِذُف في 
األُخَرينَْي، قال ُعمر: واللِه ذاك الظُنّ بك يا 
أبا إسحاق، ثم بعَث ُعمر وهو اخلليفُة العادُل 
الذي ال تأُخُذه عاطفٌة عن احلق والتتبُّع، قال: 
أرس��َل ُعمر رج��االً يسألون عنه في مجالِس 
الكوفة، فكانوا ال يأتون مجِلًسا إال أثنَوا عليه 
أتَ��وا مسجًدا من  معروًفا، حتى  وقالوا  خيًرا 
َسعدة،  أبو  له:  يُقال  رج��ٌل  فقال  مساِجِدهم 
يعِدُل  ال  كان  فإنه  سألتُُمونا  إذ  اللهم  فقال: 
يسيُر  وال  ِويَّة،  بالَسّ يقِسُم  وال  القضية،  في 

بالسِريَّة.
وهكذا الظالُم إذا تِبَع هواه انطلََق لسانُُه مبا 
نفُسه  ت��ه��َوى  ج��واِرُح��ه مب��ا  وانطلََقت  ي��ه��َوى، 

ارة.  األَمّ

فقال سعٌد: اللهم إن كان كاِذًبا فأعِم بصَره، 
امللك  عبُد  قال  للفنت.  ْضه  وعِرّ فقَره،  وأِط��ل 
ُض لإلماِء في  راوي احلديث: فأنا رأيتُه يتعَرّ
َكِك، فإذا قيل له: انتَِه يا أبا َسعدة، قال:  الِسّ

كبيٌر فقيٌر مفتوٌن أصابَتني دعوةُ سعٍد.
هذه  مثُل  لتُكن  املظلوم،  دع��وةَ  ينَسى  َم��ن  يا 
ُظلم  لنفسك عن  وراِدًع���ا  لك  زاِج��ًرا  األمِثلَة 

اخللق في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم.
ب��ن علٍيّ  احُل��س��ني  ُح��ِك��ي أن رج���ًا م��ن قتَلَة 
ه وعن آل  -رضي الله عنه وعن أبيه وعن أِمّ
فقال  بسهٍم،  احُل��س��ني  رَم��ى  جميًعا-  البيت 
احُل��س��ني: يا ه��ذا، إيتِني مب��اٍء أش��ربُ��ه، فلما 
امل��اِء، فقال  رم��اهُ هذا الرجُل حاَل بينَه وبني 
فُرِئَي  أظِمئُْه.  اللهم  أظِمئُْه،  اللهم  احُلسنُي: 
ف��ي االحِتضار  ال��رام��ي وه��و عند موته  ه��ذا 
وهو يصيُح من احل��ِرّ في بطِنِه، ويصيُح من 
والثلُج،  امل���راِوُح  يَديْه  فبني  ظهره،  في  البرِد 
وخلَفه املُصَطلَى، وهو يقول: اْسُقوني أهلََكني 
ِويُق واملاءُ  العطُش، فيُؤتَى بإناٍء عظيٍم فيه الَسّ
فيشربه  لكفاهم،  خمسٌة  ش��ِربَ��ه  ل��و  وال��ل��ُن، 
أهلَكني  اْس��ُق��ون��ي  فيقول:  ي��ع��وُد  ث��م  جميًعا، 

العطُش، ثم انقَدّ بطنُُه كانِقداد البَعير.
إن  أك��ب��ُر عليك،  ال��ل��ُه  ال��ن��اَس،  تظِلُم  َم��ن  فيا 
املثُاُت  به  الدوائُر، وُتُلّ  الظالَم تدوُر عليه 
وإن طاَل الدهُر وامتَدّ الزماُن؛ يقول: »إن اللَه 
ثم  يُفِلتُْه«،  لم  أَخ��َذه  إذا  حتى  للظالِم  ليُمِلي 
قرأَ: }َوَكَذِلَك أَْخُذ َرِبَّك ِإَذا أََخَذ الُْقَرى َوِهَي 

َظامِلٌَة ِإَنّ أَْخَذهُ أَِليٌم َشِديٌد{ )هود: 102(.
فُكن -أيها املُسلُم- ُمتباِعًدا عن ُظلم اخللِق، 
ُمحاِذًرا النَّيَْل منهم بقوٍل أو فعٍل أو إعانٍة على 

ُظلٍم.
ويا أيها املسلمون، وصيُة الله لنا جميًعا هي 
وصيُة الله لألولني واآلخرين، وهي تقواه جل 

وعا، ولُزوُم طاعته، والبُعد عن معاِصيِه.
يا َمن يظِلُم الناَس في أموالهم فيأُخذها قهًرا، 
ُياِطُل  َمن  يا  ا،  حًقّ يحِبُس  أو  َديًنا،  أو ينَُع 
الناَس في أموالهم، اسَمع هذه املواِعظ، وُكن 
لنفِسك خيَر واِعٍظ قبل أن تّل بك دعوتُهم، 
ول���دك عاقبُة  أو  م��اِل��ك  أو  ب��ب��دِن��َك  وُت��ي��َط 
 : الُقدسِيّ احل��دي��ِث  ففي  خلالقهم؛  جنواهم 
نفسي،  الظلَم على  م��ُت  ح��َرّ إن��ي  »ي��ا عبادي، 

ًما، فا تظامَلوا«. وجعلتُُه بينكم ُمحَرّ
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عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د·صالح الفوزان:

عالج قضايا املسلمني ال يكون بالبكاء والصياح والعويل! 

إهمال التوحيد والوقوع في الشرك من أسباب 
تسلط األعداء على المسلمين

أهمية التوحيد
عاقبة  وما  التوحيد  أهمية  مدى  ما   >

اإلعراض عنه؟
> التوحيد هو األصل الذي بنيت عليه امللة 
باألصل،  اهتمام  به  فاالهتمام  احلنيفية، 
وإذا ما تدبرنا القرآن جند كل سوره فيها 
ضده،  عن  ونهي  له  وبيان  التوحيد،  تناول 
وقد قرر اإلمام ابن القيم – رحمه الله – أن 
القرآن كله في التوحيد؛ ألنه إما إخبار عن 
التوحيد  هو  وه��ذا  وصفاته،  وأسمائه  الله 
العلمي الذي هو توحيد الربوبية، وإما أمر 
عن  ونهي  ل��ه  شريك  ال  وح��ده  الله  بعبادة 
الشرك، وهذا هو التوحيد العملي الطلبي، 
وه���و ت��وح��ي��د األل��وه��ي��ة، وإم���ا أم���ر بطاعة 
ع��ن معصية  ونهي  رس��ول��ه]  وط��اع��ة  الله 
م��ن حقوق  وه��ذا  رس��ول��ه]  ومعصية  الله 
أعد  عما  إخبار  وإم��ا  ومكمالته،  التوحيد 
والنجاة  والفوز  النعيم  من  للموحدين  الله 
والنصر في الدنيا واآلخ��رة، أو إخبار عما 
حَلّ باملشركني من النكال في الدنيا وما أعد 
لهم في اآلخرة من العذاب الدائم واخللود 
املؤبد في جهنم، وهذا فيمن حقق التوحيد، 

وفيمن أهمل التوحيد·
 إذاً فالقرآن كله يدور على التوحيد، وأنت 
في  غالبها  جت��د  املكية  ال��س��ور  تأملت  إذا 

 عندما نستقرئ سيرة املصطفى] وكيف بدأ دعوته إلى 
الدعوية  م��ن حياته  أن��ه مكث ش��ط��رًا  الله ع��َزّ وج���َلّ جن��د 
 ، وجَلّ ع��َزّ  لله  العبادة  وإخ���اص  التوحيد  أم��ر  على  يركز 
همهم  ك��ان  فكلهم  وج���َلّ  ع��َزّ  الله  أنبياء  جميع  ح��ال  وه��ذا 
َغ��ْي��ُرُه{؛ ألن  ِإل��ٍه  ِمْن  َلُكْم  َما  َه  الَلّ }اْع��ُب��ُدوا  التوحيد:  األول 
صاح التوحيد وسامته من الشرك صاح للعمل، وفساده 
ِبَط  َأْشَرُكوا َلَ واختاله بالشرك سبب في رد العمل }َوَلْو 

َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ )األنعام: 88(·
 حول أهمية التوحيد وضرورة العناية به وتقدميه على سائر 
أمور الياة كان لنا هذا اللقاء مع معالي الشيخ الدكتور صالح 
اللجنة  وعضو  العلماء  كبار  هيئة  عضو  ال��ف��وزان  ف��وزان  بن 

الدائمة لإلفتاء:

 الرياض: د· عقيل العقيل

السور املكية غالبها 
نزل في التوحيد 

ألهميته
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التوحيد؛ ألن النبي] مكث في مكة ثالث 
عن  وينهى  التوحيد  إلى  يدعو  سنة  عشرة 
الفرائض  أغ��ل��ب  عليه  ن��زل��ت  م��ا  الشرك· 
من زك��اة وصيام وحج وغير ذلك من أمور 
احل���الل واحل�����رام، وأم����ور امل��ع��ام��الت، ما 
إال  املدينة،  ف��ي  الهجرة  بعد  إال  ه��ذا  ن��زل 
ليلة  مكة  ف��ي  عليه  ف��رض��ت  فقد  ال��ص��الة 
امل��ع��راج ح��ني أس��ري ب��ه] ولكن ك��ان هذا 
غالب  ك���ان  ول��ذل��ك  بقليل؛  ال��ه��ج��رة  قبيل 
السور املكية التي نزلت على النبي] قبل 
الهجرة في قضايا التوحيد، مما يدل على 
أهميته، وأن الفرائض لم تنزل إال بعد أن 
وبانت  النفوس،  في  ورس��خ  التوحيد،  تقرر 
العقيدة الصحيحة؛ ألن األعمال ال تصح إال 

بالتوحيد، وال تؤسس إال على التوحيد·
 وقد أوضح القرآن أن الرسل عليهم الصالة 
بالدعوة  دعوتهم  يبدؤون  ما  أول  والسالم 
إل���ى ال��ت��وح��ي��د ق��ب��ل ك��ل ش���يء ق���ال تعالى: 
أَِن اْعبُُدوا  ٍة َرُسواًل  أَُمّ ُكِلّ  بََعثْنَا ِفي  }َولََقْد 

اُغوَت{ )النحل: 36(· اللََّه َواْجتَِنبُوا الَطّ
ِمْن  َقبِْلَك  ِم��ْن  أَْرَسلْنَا  }َوَم��ا  تعالى:  وق��ال   
أَنَا  ِإاَلّ  ِإلَ���َه  اَل  أَنَّ���ُه  ِإلَ��يْ��ِه  نُ��وِح��ي  ِإاَلّ  َرُس���وٍل 

َفاْعبُُدوِن{ )األنبياء: 25(·
 هذا هو شأن الرسل البداءة بالتوحيد·

 وكذلك أتباع الرسل من الدعاة واملصلحني 
دعوة  ك��ل  ألن  بالتوحيد؛  يهتمون  م��ا  أول 
فاشلة،  دع��وة  فإنها  التوحيد  على  تقوم  ال 
ال حت��ق��ق أه��داف��ه��ا، وه���ذا ش���يء مشاهد 

ومعروف·
 وكل دعوة تركز على التوحيد، فإنها تنجح 
هو  كما  املجتمع،  وتفيد  وتثمر  الله  ب��إذن 

معروف من قضايا التاريخ·
 قضايا املسلمن

على  تركزون  إنكم  يقول:  من  هناك   >
التوحيد وتهملون قضايًا املسلمن فما 

رأي معاليكم بهذا القول؟
نهتم  بل  املسلمني  قضايا  نهمل  ال  نحن   <
عنهم  األذى  كف  ون��ح��اول  ونناصرهم  بها، 
أن  علينا  السهل  م��ن  ول��ي��س  وس��ي��ل��ة،  بكل 
ن���رى امل��س��ل��م��ني ي��ق��ت��ل��ون وي���ش���ردون، ولكن 

أن  املسلمني  بقضايا  االهتمام  معنى  ليس 
والكتابة،  ب��ال��ك��الم  ال��دن��ي��ا  ومن��أ  نتباكى، 
والصياح والعويل، فإن هذا ال يجدي شيئاَ، 
لكن العالج الصحيح لقضايا املسلمني، أن 
التي أوجبت هذه  نبحث أوالَ عن األسباب 
وسلّطت  باملسلمني،  حلَّت  التي  العقوبات 

عليهم عدوهم·
< ما السبب في تسلط األع��داء على   

املسلمن؟
ال  اإلس��الم��ي،  العالم  ف��ي  ننظر  حينما   <
جن���د ع��ن��د أك��ث��ر امل��ن��ت��س��ب��ني إل���ى اإلس���الم 
ب��اإلس��الم، إال م��ن رح��م ال��ل��ه، إمنا  متسكاً 
هم مسلمون باالسم، فالعقيدة عند أكثرهم 
ضائعة: يعبدون غير الله، يتعلقون باألولياء 
والصاحلني، والقبور واألضرحة، وال يقيمون 
الصالة، وال يؤتون الزكاة، وال يصومون، وال 
ذلك  وم��ن  عليهم  الله  أوج��ب  مب��ا  يقومون 
الكفار، هذا حال كثير  القوة جلهاد  إعداد 
دينهم  اإلس��الم، ضّيعوا  إل��ى  املنتسبني  من 

· فأضاعهم الله عَزّ وجَلّ
 وأهم األسباب التي أوقعت بهم العقوبات 
الشرك  ف��ي  ووقوعهم  للتوحيد،  إهمالهم 
األكبر، وال يتناهون عنه وال ينكرونه، من ال 
يفعله منهم فإنه ال ينكره، بل ال يعده شركاً، 
باملسلمني  أحلت  التي  األسباب  أهم  فهذه 

هذه العقوبات·
 ولو أنهم متسكوا بدينهم، وأقاموا توحيدهم 
وعقيدتهم على الكتاب والسّنة، واعتصموا 

ولم يتفرقوا، ملا حّل بهم  الله جميعاً  بحبل 
أُْخِرُجوا  }الَّ��ِذي��َن  تعالى:  الله  قال  حل،  ما 
ِمْن ِديَاِرِهْم ِبَغيِْر َحٍقّ ِإاَلّ أَْن يَُقولُوا َربُّنَا اللَُّه 
َمْت  َولَْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهْم ِبَبْعٍض لَُهِدّ
َوِبَيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها  َصَواِمُع 
اْسُم اللَِّه َكِثيًرا َولََينُْصَرَنّ اللَُّه َمْن يَنُْصُرهُ ِإَنّ 
اللََّه لََقِوٌيّ َعِزيٌز{ )احلج: 40(، فبنّي أنه ال 
الركائز  بهذه  إال  للمسلمني  النصر  يحصل 
وت��ع��ال��ى وهي:  ال��ل��ه سبحانه  ذك��ره��ا  ال��ت��ي 
إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر·
< وأي��ن ه��ذه األم��ور في واق��ع املسلمن 
ال����ي����وم؟ أي����ن ال���ص���اة ع��ن��د ك��ث��ي��ر من 
الصحيحة  العقيدة  أين  بل  املسلمن؟ 
ع����ن����د ك���ث���ي���ر مم�����ن ي���ن���ت���س���ب���ون إل����ى 

اإلسام؟
> قال تعالى: }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم 
اِت لََيْستَْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَْرِض  احِلَ َوَعِملُوا الَصّ
َنَّ لَُهْم  َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم َولَيَُمِكّ
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد  ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيَُبِدّ

َخْوِفِهْم أَْمًنا{ )النور: 55(·
 لكن أين الشرط لهذا الوعد؟ }يَْعبُُدونَِني 
اَل يُْشِرُكوَن ِبي َشيًْئا{ )النور: 55(، فبنَيّ أن 
يتحقق  ال  التمكني  وه��ذا  االستخالف  هذا 
إال بتحقيق شرطه الذي ذكره وهو عبادته 
وحده ال شريك له، وهذا هو التوحيد، فال 
حقق  ملن  إال  الكرمية  الوعود  ه��ذه  حتصل 
له،  ش��ري��ك  ال  وح���ده  ال��ل��ه  بعبادة  التوحيد 
والصيام  الصالة  فيها  تدخل  الله  وع��ب��ادة 

والزكاة واحلج، وجميع الطاعات·
بل  ف��ق��ط،  يعبدونني  ي��ق��ل س��ب��ح��ان��ه:  ول���م   
أعقب ذلك بقوله: }اَل يُْشِرُكوَن ِبي َشيًْئا{؛ 
ألن العبادة ال تنفع مع وجود الشرك بل البد 
من اجتناب الشرك أيا كان نوعه، وأيا كان 
وهو: »صرف شيء  شكله، وأيا كان اسمه· 

·» من العبادة لغير الله عَزّ وجَلّ
 أسباب النجاة

أسباب  ع��ن  املسلمن  بعض  يتساءل   >
فلعل  األرض  ف���ي  وال��ت��م��ك��ن  ال��ن��ج��اة 

معاليكم تفيدوننا في هذا؟

صالح العقيدة 
وصالح العمل من 

أعظم أسباب النجاة 
والتمكين

التوحيد هو األصل 
الذي بنيت عليه الملة 

الحنيفية
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واإلح��ي��اء واإلم��ات��ة وتدبير األم��ور، فيعتقد 
املرء أن الله وحده هو اخلالق الرازق املدبر 

احلي الذي ال ميوت·
 ال���ن���وع ال���ث���ان���ي: ت��وح��ي��د األل���وه���ي���ة وهو: 
»إفراد الله جَلّ وعال بأفعال العباد«، التي 
يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى: كالدعاء 
واخلوف والرجاء والرهبة والرغبة والتوكل 
والنذر،  وال��ذب��ح  واالس��ت��غ��اث��ة  واالس��ت��ق��ام��ة 
وغ��ي��ر ذل��ك م��ن أن���واع ال��ع��ب��ادة، فيجب أن 
تكون العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه ال 
يصرف منها شيء لغير الله· هذا هو توحيد 
التوحيد  وهو  األلوهية،  توحيد  أو  العبادة، 

العملي.
والصفات،  األس��م��اء  توحيد  الثالث:  النوع 
وهو: »اإلميان مبا أثبته الله لنفسه أو أثبته 

له رسوله من األسماء والصفات«·
كتاب  م��ن  مستقرأة  التوحيد  أن���واع  ه��ذه   
، فكل آية في القرآن تتحدث  الله عَزّ وجَلّ
عن أفعال الله من اخللق وال��رزق واإلحياء 
واإلم��ات��ة وت��دب��ي��ر األم���ور فهي ف��ي توحيد 

والسالمة  النجاة  أسباب  أعظم  من  إن   <
صالح  األرض،  ف���ي  وال��ت��م��ك��ني  وال��ن��ص��ر 
فإن  ذل��ك  ودون  العمل·  وص���الح  العقيدة 
العقوبات والنكبات، واملثالت قد حتل مبن 
بهذا  القيام  الله من  ذك��ره  أخل بشيء مما 
من  التسلط  وهذا  النكبات  وهذه  الشرط، 
األعداء سببه إخالل املسلمني بهذا الشرط 
وتفريطهم في عقيدتهم ودينهم، واكتفاؤهم 

بالتسمي باإلسالم فقط·
إفراد الله بالعبادة

أهميته،  هذه  ال��ذي  التوحيد  ما  إذًا   >
وهذه مكانته؟

إذا  ال��ش��يء  م��ن وح��د  م��أخ��وذ  التوحيد:   <
جعله واحداً، والواحد ضد االثنني والثالثة 
فالشيء  الكثير  ضد  أن��ه  فحاصله  فأكثر، 
الواحد هو الشيء املستقل املتوحد الذي ال 

يشاركه غيره·
 وأما في الشرع فالتوحيد هو: »إفراد الله 
بالعبادة« مبعنى: أن جتعل العبادة كلها لله 
يُن ُكلُُّه ِللَِّه{ )األنفال:  : }َويَُكوَن الِدّ عَزّ وجَلّ
َنّ  39( بدليل قوله تعالى: }َوَما َخلَْقُت اجْلِ
ِل��َي��ْع��بُ��ُدوِن{ )ال��ذاري��ات: 56(،  ِإاَلّ  نْ����َس  َواإْلِ
تُْشِرُكوا  َواَل  اللََّه  }َواْع��بُ��ُدوا  تعالى:  وقوله 
}َفاْدُعوا  وقوله:   ،)36 )النساء:  َشيًْئا{  ِبِه 
يَن َولَْو َكِرهَ الَْكاِفُروَن{  اللََّه ُمْخِلِصنَي لَُه الِدّ

)غافر: 14(·
الله  ال��ش��رع: إف��راد   ه��ذا هو التوحيد في 

بالعبادة وترك عبادة ما سواه·
أنواع التوحيد

< ك���ث���ر اجل������دل ل�����دى ب���ع���ض ط���وائ���ف 
فلعل  ال��ت��وح��ي��د  أن����واع  ح���ول  املسلمن 

معاليكم تبن لنا ذلك؟
>  التوحيد: أنواع ثالثة مستقرأة من كتاب 
إلى  التوحيد  تقسيم  وليس   ، وج��َلّ ع��َزّ  الله 
ث��الث��ة ج��اء م��ن قبيل ال����رأي، أو م��ن قبيل 
االصطالح، وإمنا هو مستقرأ من كتاب الله 

· عَزّ وجَلّ
»إفراد  وه��و:  الربوبية  توحيد  األول  النوع   
بأفعاله«، من اخللق والرزق  الله جَلّ وعال 

اإلحياء واإلماتة وتدبير 
األمور، فيعتقد المرء 

أن اهلل وحده هو 
الخالق الرازق المدبر 
الحي الذي ال يموت

ال��رب��وب��ي��ة، وه����ذا ك��ث��ي��ر ف��ي ال���ق���رآن، قال 
ُكنْتُْم  ِإْن  ِفيَها  َوَم��نْ  اأْلَْرُض  مِلَِن  تعالى:}ُقْل 
ُروَن  تََذَكّ أََف���اَل  ُق��ْل  ِل��لَّ��ِه  َس��َي��ُق��ولُ��وَن  تَْعلَُموَن 
الَْعْرِش  َوَرُبّ  بِْع  الَسّ َمَواِت  الَسّ َرُبّ  َمْن  ُقْل 
ُقْل  تَتَُّقوَن  أََف��اَل  ُق��ْل  ِللَِّه  َسَيُقولُوَن  الَْعِظيِم 
َواَل  يُِجيُر  َوُه��َو  َش��ْيٍء  ُك��ِلّ  َملَُكوُت  ِبَيِدِه  َم��ْن 
ِللَِّه  َسَيُقولُوَن  تَْعلَُموَن  ُكنْتُْم  ِإْن  َعلَيِْه  يَُجاُر 
ُقْل َفَأنَّى تُْسَحُروَن{ )املؤمنون: 84 - 89(، 
َماِء  الَسّ ِمَن  يَْرُزُقُكْم  َمْن  }ُقْل  تعالى:  وقال 
َوَمْن  َواأْلَبَْصاَر  ْمَع  الَسّ مَيِْلُك  ��ْن  أََمّ َواأْلَْرِض 
���َيّ ِم��َن امْلَ��ِيّ��ِت َويُ��ْخ��ِرُج امْلَ��ِيّ��َت ِمَن  يُ��ْخ��ِرُج احْلَ
ِيّ َوَمْن يَُدِبُّر اأْلَْمَر َفَسَيُقولُوَن اللَُّه َفُقْل  احْلَ

أََفاَل تَتَُّقوَن{ )يونس: 31(·
آي��ة فيها ذك��ر خلق السموات  ك��ل   وه��ك��ذا 
في  ه��ذا  ف��إن  املخلوقات،  وخلق  واألرض، 

توحيد الربوبية·
 وكل آية فيها ذكر العبادة: بأن تتحدث عن 
فإن  الشرك،  والنهي عن  الله  بعبادة  األمر 

هذا في توحيد األلوهية·
الله وصفاته  أسماء  تتحدث عن  آية  وكل   

فإن هذا في توحيد األسماء والصفات·
 فكل ه��ذه األن���واع م��ن كتاب ال��ل��ه؛ ولذلك 
قال العلماء: التوحيد ثالثة أقسام: توحيد 
األلوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد األسماء 

والصفات·
 ما جاؤوا بهذا من عندهم، وإمنا استقرؤوه 

من كتاب الله سبحانه وتعالى.
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وجاء في البيان: احلمد لله والصالة والسالم 
على رسول الله وبعد...

مستقلة  هيئة  العلماء  مجلس شورى  إن  أوال: 
يجمع أعضاءه - العشرة املوقع أسماؤهم في 
السلف  عقيدة  )ه��ي  عقيدة   - البيان  نهاية 
والسنة  الكتاب  منهج  )ه��و  ومنهج  الصالح(، 

بفهم سلف األمة(.
وتوصياته  ق��رارات��ه  ت��ك��ون  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
هذين  على  مرتكزة  مستمرة  بصفة  وبياناته 

األصلني: )العقيدة، واملنهج(.
الفترة  ط��وال  كثب  ع��ن  يرقب  املجلس  ثانيا: 
ويتابع  ال��رئ��اس��ة،  ان��ت��خ��اب��ات  قضية  األخ��ي��رة 
باهتمام بالغ مواقف املرشحني وتصريحاتهم، 
وقد استوفى املعلومات الكافية عن املرشحني 
األحداث،  متابعة  االستطاعة، من خالل  قدر 

للمستقبل  رؤيتهم  وق���راءة  أحوالهم،  ودراس���ة 
معيشة  مستوى  رفع  على  والعمل  ومناهجهم، 

جميع املصريني.
ومن ثم قرر املجلس بعد أن اتفقوا باإلجماع 
السبت  ي��وم  في  األعضاء  وف��ي حضور جميع 
هجرية،   1433 األول��ى  جمادى  من   1 املوافق 

24 من مارس 2012
ف��ي ه��ذا االجتماع  وامل��دارس��ة  امل��ش��اورة  بعد 
اخ��ت��ي��ار ترشيح األس��ت��اذ / ح���ازم ص��الح أبو 

إسماعيل لرئاسة اجلمهورية.
الذي  هو  املرشح  ه��ذا  أن  الظن  لغلبة  وذل��ك 
سيقوم بإذن الله عز وجل في تطبيق الشريعة، 
واستقرارها،  ال��ب��الد  أم���ن  ع��ل��ى  واحمل��اف��ظ��ة 
الداخلية  م��ص��ر  ع���الق���ات  ع��ل��ى  واحل������رص 

واخلارجية.

الله عز وجل والوفاء  بتقوى  ويوصيه املجلس 
ب��ع��ه��ده ل��أم��ة ب��ال��س��ع��ي ال��رش��ي��د ف��ي تطبيق 
الشريعة، واتخاذ البطانة الصاحلة، واستعمال 

األكفاء، واحلكمة في اتخاذ القرار.
حازم  األس��ت��اذ/  يرشح  إذ  املجلس  إن  ثالثا: 
صالح أبو إسماعيل فإنه يحترم رؤية واختيار 
على  العاملة  الشرعية  الهيئات  م��ن  إخواننا 
الساحة فيما يُرضي الله ما دام ذلك في نطاق 

خالف اجتهادي سائغ في الشريعة.
رابعا: يوصي املجلس جميع املرشحني بتقوى 
الله عز وجل ومجانبة تفتيت األصوات املنادية 

باملشروع اإلسالمي.
خامسا: يهيب مجلس شورى العلماء باملجلس 
العسكري وجميع الهيئات املنوط بها مبراحل 
تسير  أن  على  يعملوا  أن  االنتخابية  العملية 
حضاري  ونهج  وإيجابية  بنزاهة  االنتخابات 
يعبر بصدق عن رغبة األمة في اختيار رئيسها 

القادم.
وفق الله البالد والعباد ملا يحبه ويرضاه

واختار الله لبلدنا قوًيا أميًنا
أص���ح���اب ال��ف��ض��ي��ل��ة أع���ض���اء م��ج��ل��س شورى 

العلماء
الدكتور/ عبد الله شاكر رئيساً

الشيخ/ محمد حسان نائباً
الشيخ/ أبو إسحاق احلويني عضواً

الشيخ/ محمد حسني يعقوب عضواً
الدكتور/ سعيد عبد العظيم عضواً 

الشيخ/ مصطفى العدوي عضواً
الدكتور/ جمال املراكبي عضواً

الشيخ/ وحيد بالي عضواً
الشيخ/ أبو بكر احلنبلي عضواً

الشيخ/ جمال عبد الرحمن عضواً

مجلس شورى العلماء يزكي باإلجماع حازم 
أبو إسماعيل مرشحًا للرئاسة  في مصر

أعلن مجلس شورى العلماء فى اجتماعه يوم السبت، تأييده لألستاذ 
حازم صاح أبو إسماعيل لرئاسة اجلمهورية في مصر.

بيان  إصدار  اليوم  اجتماعه  فى  قرر  املجلس  أن  مطلع  مصدر  وأكد 
أن  على  مصادر  أشارت  فيما  إسماعيل،  أبو  دعم  عن  فيه  لإلعان 

القرار جاء باإلجماع.
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مقاالت

األنباء  وك���االت  تبثها  التي  ال��ص��ور  تلك  أبشع  م��ا 
عن تعطيل مرافق الدولة، وخلو أرفف اجلمعيات 
وشكاوى  ودع���اوى  ل��أس��ع��ار،  اجلنوني  واالرت��ف��اع 
فعاصفة  ال��ن��اس..  مصالح  بتعطيل  ق��ام  من  على 
اإلضرابات  »تسونامي«  يسمى  ما  أو  اإلضرابات 
عمت البلد! فالكل يشعر أنه مظلوم والكل يقول: 

وعدونا وأخلوا بالتزاماتهم، وهكذا.
املواطنون  يتحمله  ال  اخل��ل��ل  أن  إل��ى  نظرنا  ول��و 
والسبب  ذل��ك  ف��ي  شريكة  احلكومة  ب��ل  وح��ده��م 
أنها وعدت بإعادة الدراسة جلميع الرواتب ووضع 
هيكلة عادلة ولم تنفذ، وأيضا لعدم احلزم في الرد 
باإليجاب أو بالسلب، ولعدم ضبط األسعار، وعدم 
اإلضرابات  بعدم  املوظفني  تعهد على جميع  أخذ 

أثناء العمل.
النتائج املضرة

أما ما تسببه هذه اإلضرابات من مخالفات شرعية 
وقانونية فكثيرة منها:

- األنانية في التفكير وعدم تقدمي املصلحة العامة 

على اخلاصة.
ال��دول��ة، وهذا  وم��راف��ق  ال��ن��اس  تعطيل مصالح   -
مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم:»ال ضرر وال 

ضرار«، وتقول القاعدة الشرعية »الضرر يزال«.
- هدر املال العام وفي احلديث: »وكره لكم ثالثا، 

ذكر منها: إضاعة املال«.
القناعة  وع��دم  وق��دره  الله  الرضا بقضاء  - عدم 
ب��رات��ب��ه؛ ألن ه���ذه ه��ي ش��ه��ادت��ه وه���ذه وظيفته، 
في  بعض  على  بعضكم  }والله فضل  تعالى:  قال 
ومن  الرضا،  فله  رض��ي  »فمن  وحديث:  ال���رزق{، 

سخط فعليه السخط«.
- إذكاء روح الفوضى والفساد اإلداري، قال تعالى: 
}وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك 

احلرث والنسل والله ال يحب الفساد{.
- سنة سيئة: من بدأ بهذا اإلضراب وعّطل املرافق 
وحصل على مبتغاه أو لم يحصل ثم جاء الباقون 
يلحق األول  النهج نفسه فإنه  السير على  وأرادوا 
اإلثم وهكذا، ففي احلديث: »من سن في اإلسالم 

اإلضرابات 
ومصالح البلد 

العليا
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 

القيامة«.
- تضعف عالقة ولي األمر بالشعب وتضعف هيبة 
يأكل  القوي  ال��غ��اب،  مثل  وق��د نصبح  اإلج���راءات 
الضعيف، وال مكان للعدل واحملاسبة، وعليه حتى 
الدول ملا ترانا بهذا الضعف قد تطمع في بالدنا، 
قال تعالى: }وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 

األمر منكم{.
- جتعل الفرد همه ومبلغ علمه الدنيا ، وهذا ما 
كان يتعوذ منه رسول الرحمن ]: »اللهم ال جتعل 

الدنيا أكبر همي وال مبلغ علمي«.
اخلارجية،  ال��رش��وة  وتفتح  خيانات  توجد  ق��د   -
تريد  التي  الضمائر  يشترون  ق��د  كثر  ف��األع��داء 
مآربها  لتتحصل على  األم��وال  إال  وليس  األم��وال 
أحد  نزاهة  في  نشكك  ال  ونحن  املهربون..  وك��ذا 

ولكن هذا مرض له مكان في النفوس الضعيفة.
لكذا، وهذا  بالزيادة  النواب نطالب  - تصريحات 
ج��ع��ل ب��ع��ض��ه��م ي��س��ي��ل ل��ع��اب��ه وه���و ي��س��م��ع ويقرأ 
تبدد  أن  ويخشى  امليزانية  زي��ادة  مع  التصريحات 
مع املليونية وسرقتها أو هدرها من غير وجه حق 
فهم يقولون نحن أولى بها ويوم القيامة يسأل كل 
انفقته؟«  وفيما  اكتسبته  أي��ن  »م��ن  امل��ال:  عن  منا 
أو حساب تصفية  الغنائم  توزيع  فهم يبحثون عن 
ميزانية  يقول  املالية  وزي��ر  ذا  وهاهو  الشركات! 
الرواتب سترتفع من 9 مليارات دينار إلى 12 مليار 

دينار إذا أقرت الكوادر.
- اإلضرابات زادت في األسعار وأوقفت التوعية 

وبدأت  إال  باملئة   20 الرواتب  زيادة  املدنية  اخلدمة  قانون  أعلن  إن  ما 
مجلس  على  الضغط  يتم  نقابة  فكل  الدولة  أرجاء  تعم  اإلضرابات 
إدارتها لتقوم بالدعوة لإلضرابات وشل حركة اخلدمات، فهم موظفون 
في إدارة العمل واحلقيقة أنهم معطلون حلركة العمل من أجل لي ذراع 
تكون  أن  مؤلم  هو  فكم  والكادر،  بالزيادة  ملطالبهم  لتستجيب  الدولة 
هناك أنانية في التفكير وحسد ومقارنة تبحث عن املساواة وال تبحث 
عن العدل، فاصبح حب الوطن شعارا يغردون به خارج السرب، واملطالبة 

بتطبيق الشريعة على الدولة وليس على األفراد!!

د. بسام الشطي
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يعتاد  بثقافة االستهالك وترشيد اإلنفاق حتى ال 
الناس على الترف واإلسراف وسياسة »اصرف ما 

في اجليب يأتيك ما في الغيب«.
»احسبها  املوظف  ياأيها  احلقيقة:  املعادلة  أن   -
التعليمية  واخل���دم���ات  ال��ط��رق  ض��رائ��ب  ص����ح«: 
والصحية والعالوات وخدمات املعاقني واملتقاعدين 
التعاونية  واجلمعيات  واإلسكان  الوظائف  وتوفير 
والعالج  والوقود،  وامل��اء  الكهرباء  ودعم  والتموين 
في اخلارج، واألرامل وغيرهم« فستجد أنك أعلى 

راتب في العالم.
- الفائض يفترض أننا نتكلم وبكلمة واحدة: عاجلوا 
زيادة األسعار وأوقفوا هذا االرتفاع الفتاك ونريد 
لأجيال  أرص��دة  ونريد  لسنوات،  الغذائي  األم��ن 
وتشغيل  صحيحة،  ب��ص��ورة  والتنمية  ال��ق��ادم��ة، 
الفائض بشركات ناجحة وليست خاسرة! لنرضى 
بعدم الزيادة، مع دراسة دقيقة وعادلة من اخلدمة 

املدنية وليس فيها إجحاف.
- املطالبات من غير وجه حق حتى جنح أعضاء 
النقابة في االنتخابات على حساب البالد والعباد، 

فهذا مرفوض جملة وتفصيال وينزع البركة.
هل هانت عليكم الكويت.. يا النقابات؟! 

أنفسهم  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ي��ر  أرادوا  إذا  ال��ي��اب��ان  ف���ي 
ومطالباتهم ربطوا عصبة على رؤوسهم وهم أثناء 
العمل! وفي كينيا عندما أضرب 20 ألف موظف 
استبدلهم الرئيس فورا بغيرهم! وفي أغلب الدول 
 3 مل��دة  العمل  أداء  بعضهم عن  يتوقف  األوروب��ي��ة 
ويعمل  احلكومية  األج��ه��زة  م��ع  باالتفاق  س��اع��ات 

الذي  مثل  عندهم  ح��دث  إيطاليا  وف��ي  ال��ب��اق��ون! 
 3 وسقطت  عمالية  إض��راب��ات  م��ن  عندنا  ح��دث 
ح��ك��وم��ات ث��م ذاق����وا ال��غ��الء ون��ق��ص��ا م��ن األموال 
وعندها  ال��ض��رائ��ب..  وزادت  والثمرات  واألن��ف��س 
هدأت نفوسهم! وهاهي ذي اليونان حتترق بسبب 

ارتفاع الضرائب!!
مصالح  وتتعطل  ب��الدك��م  أن حتترق  ت��ري��دون  ه��ل 
الناس وحتدث الفوضى واإلخ��الل باألمن وترتفع 
املواد كلها؟! فقد تواجهون أمواجا كبيرة من الناس 
عليكم  ه��ان��ت  فهل  األذى..  بهم  ال��ذي��ن حل��ق  م��ن 

الكويت؟!
ف��ي مثل ه��ذه األمور  وه��ن��اك س��ؤال يطرح نفسه 
وهو: هل تستحق راتب األيام التي أضربت فيها؟ 
وماذا لو أضرب األطباء وكنت مريضا أو ابنك فما 

موقفك؟ والله املستعان.
 عتاب على نواب مجلس األمة!!

وعطل  املقاييس  بكل  البلد  ش��ل  ال��ذي  اإلض���راب 
مصالح العباد والبالد وأحدث الفوضى والتسابق 
على إحداث خلل وتعطيل املرافق العامة واملنافذ 
الذين  والطلبة  املرضى  معاناة  زي��ادة  في  وتسبب 
يدرسون في اخلارج وزاد من األسعار وشح املواد 
العام،  املال  وكبيرة على  فادحة  الغذائية وخسائر 
وانخفاض  األسهم  في  األحمر  اللون  إال  نرى  وال 

قيمة الدينار.
أوال«  »املصلحة  التعامل  وأصبح  القانون  وفقدان 
إذا هم  لم يعطوا  وإن  أُع��ط��وا منها رض��وا  }ف��إن 
يسخطون{، والكل يبحث عن احلقوق وال يريد أحد 

أن يتكلم عن الواجبات جتاه الوطن واملواطن.
في ظل ما ح��دث من اإلض��راب��ات ووق��ف مصالح 
يتفرجون في  األم��ة  ون��واب مجلس  العليا  ال��دول��ة 
صمت؛ ألنهم إذا تكلموا فسينزعج الناخبون ورمبا 
ما  وك��ل  مستقبلهم،  وعلى  عليهم  سلبا  ذل��ك  يؤثر 
عمله النواب املطالبة باجتماع عاجل للهجوم على 

احلكومة وتسجيل موقف وقضي األمر!!
ولكن يجب  ول��ه حقوق  التنمية  ج��زء من  امل��واط��ن 
عليه ان يلتزم بالواجبات وله حرية ولكن حريته ال 
يجوز أن تتعدى اآلخرين، وعليه أن يخضع للقوانني 

فإن أصاب كوفئ وإن اخطأ عوقب!!
الرواتب  في  واملساواة  الكوادر  يريد  الكل  أن  أما 
ف��ه��ذا ح��ت��م��ا س��ي��ؤدي إل���ى ال��ظ��ل��م، ف��ه��ل يستوي 
الذي يعمل والذي ال يعمل؟ وهل يستوي صاحب 

التخصص النادر بالتخصص الذي ال يخدم! وهل 
حياته  على  خطر  عمل  في  تخصص  من  يستوي 
ومستقبله مع الذي تخصص وعمله ال يتسبب له 
في أي مخاطر! ثم نريد تشريعا يعاقب من أوقف 
ال  حتى  وال��ن��ظ��م  ال��ل��وائ��ح  وتنفيذ  ال��ن��اس  مصالح 

يتحول البلد إلى فوضى عارمة.
وال شك أن هناك قانونا يجيز اإلضراب بضوابط 
ول��ي��س ش��ل العمل وي��ق��رؤه امل��وظ��ف ب��أس��ل��وب »ال 

تقربوا الصالة«!
اليونان،  حتترق  مثلما  بالدنا  نحرق  أن  نريد  وال 
وإسقاط  تخريب  من  إيطاليا  في  حدث  مثلما  أو 

املجالس واحلكومة أكثر من 3 مرات!
فاملطلوب اآلتي:

- على نواب مجلس األمة أن يتقوا الله عز وجل 
والوعود  واالقتراحات  الزيادات  في  يتكلموا  وأال 
قوانني  وتشريع  االنتخابية!  الدعاية  في  املعسولة 
ل��ل��ح��د م���ن ه���ذه ال��ف��وض��ى ال��ت��ي ت��ع��ط��ل الدوائر 

احلكومية ومتنع التفكير األناني.
- املطلوب من احلكومة إنشاء هيئة للطوارئ حتى 
ال تشل البالد وتتوقف مصالح الدولة، وتعيد دراسة 
الغالء، والبد من  الرواتب بشكل صحيح، وتوقف 
إنشاء كادر يكافئ احملسن ويعاقب املسيء ويفاضل 
بني األعمال النادرة، فمثال هندسة »كذا« وليس كل 
املهندسني وليس كل األطباء! وهذا معمول به في 

الدول كافة.
لطمأنة  رسمي  وناطق  متابعة  جلنة  من  بد  ال   -

الناس عن املخزون ووضع البدائل.
- والبد أن يكون هناك خصم من الذين لم يقوموا 

بعملهم.
- ب��ي��ان ع��م��ا ق��دم��ت ال���دول���ة وم���ا ه��ي مجاالت 
التفاوض ومساحته وهكذا، وليس التفاوض يعني 

فرض نظرة معينة.
وكالم  السابقة  احل��ك��وم��ة  ب��ق��رارات  واالل���ت���زام   -
الوزير ملزم وال ينقض داخل مجلس الوزراء، فهذه 

طامة كبرى!
- امل��ط��ل��وب م��ن امل��وظ��ف��ني: االب��ت��ع��اد ع��ن احلسد 
واألنانية، وال شك أن هناك التزامات التزمت بها 
احلكومة أو الوزير ولكن خالف! لكن ال حتل بهذه 
الطريقة وخرق السفينة ليغرق اجلميع، والبد أن 
واالهتمام  تنموية  مشاريع  إليجاد  تفكيرنا  يكون 

باالستثمار ألجيالنا القادمة.
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ال�سلة الإخبارية

جّدد املجلس األعلى لألزهر برئاسة شيخ 
الطيب،  أحمد  الدكتور  الشريف  األزه���ر 
التأكيد على ضرورة وحدة جامعة األزهر 
املغرضة  التفتيت  محاوالت  جميع  ورفض 
وقبلي  »بحري  جامعات   3 إل��ى  بتقسيمها 
والقاهرة« وذلك حفاظا على هوية األزهر 

ومكانته العلمية ووحدة فكره.
وأك���د ب��ي��ان للمجلس األع��ل��ى ل��ألزه��ر، أن 
استعمارية  مطالب  يحقق  التقسيم  ه��ذا 

خبيثة تثير الفنت واالنقسامات الفكرية ومتثل 
تهديدا لتاريخ األزهر ومكانته وكيانه.

اجلامعة  رئيس  ن��واب  تفويض  املجلس  وق��رر 
باختصاصات  وال��ق��ب��ل��ي  ال��ب��ح��ري  ل��ل��ف��رع��ن 
رئيس اجلامعة في الشؤون »املالية واإلدارية 
والقانونية« لتحقيق األهداف العلمية واإلدارية 
تواجه  التي  للمشكالت  والتصدي  والقانونية 

الفرع بالسرعة املطلوبة.
بعضهم  أسفه حملاولة  عن  املجلس،  وأع��رب 

الدعوة إلى انفصال بعض فروع اجلامعة 
بالوجه القبلي عن إدارة اجلامعة بالقاهرة، 
م��ع��دا ذل��ك خ��روج��ا ع��ن وح���دة اجلامعة 
لتعدد  والدينية  العلمية  برسالتها  ويضر 

الرؤى وتفتيت اجلهود.
ي��ذك��ر أن امل��ج��ل��س األع��ل��ى ل���ألزه���ر، هو 
اجلهة اإلدارية العليا باألزهر ويتولى اتخاذ 
القرارات اإلدارية لعمل األزهر واجلامعة 

واملعاهد والعاملن بها.

األزهر يرفض تقسيم جامعته إلى 3 فروع: يحقق مطالب استعمارية خبيثة »تثير الفتن«

المستوطنون يحرمون الفلسطينيين من مياه 
الينابيع في الضفة الغربية

القدس- أنقرة - ا ف ب: أعلنت األمم املتحدة 
على  يستولون  )اإلسرائيلين(  املستوطنن  أن 
»عدد متزايد« من ينابيع املياه الفلسطينية في 
حتديد  أو  منع  إل��ى  ويلجؤون  الغربية  الضفة 
في  امل��ي��اه  م��ن��اف��ذ  إل���ى  الفلسطينين  وص����ول 

األراضي الفلسطينية.
الشؤون  لتنسيق  امل��ت��ح��دة  األمم  مكتب  وذك���ر 
حاليا  يوجد  أن��ه  بيان،  في  )أوت��ش��ا(  اإلنسانية 
املستوطنات  الغربية قرب  الضفة  في  نبعا   56
عليها  االستيالء  مت  نبعا   30 منها  اإلسرائيلية 
فيما  دخولها  من  الفلسطينين  ومنع  بالكامل 
تظل الينابيع الباقية وعددها 26 عرضة »خلطر 
استيالء املستوطنن عليها نتيجة ما يقومون به 

من جوالت منتظمة وأعمال دورية«.
غالبية  ف��ي  م��ن��ع��وا  »الفلسطينين  أن  وأك����د 
األحيان، من الوصول إلى مناطق الينابيع التي 
الترويع  أعمال  خ��الل  من  عليها  االستيالء  مت 

والتهديد«، من قبل املستوطنن اليهود.
مائي  مصدر  أكبر  بقيت  »الينابيع  أن  وأوض��ح 
املنزلي«  ل��الس��ت��ه��الك  م��ه��م��ا  وم���ص���درا  ل��ل��ري 
على  ال��ق��درة  »ع��دم  أن  مضيفاً  للفلسطينين، 
قوض  واستخدامها  املياه  ينابيع  إل��ى  الوصول 
سبل عيش الفلسطينين وأمنهم واضطر الكثير 
من امل��زارع��ن، إما إلى ترك زراع��ة األرض أو 

مواجهة تقلص اإلنتاجية«.

وأكد أن االستيالء على الينابيع هو امتداد للتوسع 
االستيطاني في الضفة الغربية منوها إلى أنه 
غير قانوني بحسب القانون الدولي، مضيفاً أن 
ما يقوم به املستوطنون من »تعد وترويع وسرقة 
وبناء دون تصاريح« هي ممارسات غير قانونية 
مبوجب القانون )اإلسرائيلي( أيضا، ومنوها إلى 
وبشكل  تقاعست  )اإلسرائيلية(  »السلطات  أن 
هذه  مرتكبي  على  القانون  فرض  عن  منهجي 

األفعال وتقدمي أي عالج فعال للفلسطينين«.
إلى وقف  املتحدة، إسرائيل  ودعا مكتب األمم 
للفلسطينين  »تعيد  وأن  املستوطنات،  توسيع 
التي  امل��ي��اه  ينابيع  إل��ى  ال��وص��ول  على  ال��ق��درة 
وإج����راء حتقيق  امل��س��ت��وط��ن��ون  عليها  اس��ت��ول��ى 
فعال في حاالت العنف واالعتداء التي يرتكبها 

املستوطنون«.

مفتى جبل لبنان يدعو إلى 
تسليح الجيش السوري الحر

على  محمد  الشيخ  لبنان  جبل  مفتى  دع��ا 
ت��س��رع فى  إل��ى أن  ال���دول العربية  اجل���وزو، 
تسليح اجل��ي��ش ال��س��ورى احل��ر ل��ل��دف��اع عن 

كرامة الشعب السوري.
وأكد فى بيان صادر عن مكتبه أن املسؤولية 
يقتل دون  الشعب  العرب فى ترك  تقع على 
وج��ود قوة رادع��ة من داخ��ل سوريا من أجل 

وقف املجازر وإسالة الدماء.
بيانه، هجوما ح��ادا على  وشن اجل��وزو، فى 
السفير السوري في لبنان علي عبد الكرمي، 
وأنه غير مرغوب فيه، وأن زيارته ملفتى لبنان 
شهر  منتصف  قباني  رشيد  محمد  الشيخ 
تنفيذ مخطط يعمل  مارس اجلاري، هدفها 
الثورة  واألك��اذي��ب ضد  السموم  بث  وه��و  له 
مل��ش��اع��ر املسلمن في  ال��س��وري��ة وه���ي حت��د 
عقر دارهم وزرع الفتنة بن املفتي ومسلمي 
لبنان. ووصف اجلوزو السفير السوري بلبنان 
بأنه »سفير سفاح يذبح شعبه ويسلط قنابل 
دباباته ضد األبرياء من شعبه« دون أن يطلق 
له  كالت  التي  إسرائيل  على  واح��دا  مدفعا 

الصفعات دون أن يرد عليها.
وق���ال: إن م��ا ي��ق��وم ب��ه النظام ال��س��وري هو 
ومن  وعرقية  وطائفية  أهلية  ح��رب  إع��الن 
طرف واحد، وحث األمم املتحدة على القيام 

بدورها في حماية الشعب السوري.
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أعربت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة »الفاو« عن 
بالنسبة  والسيما  سورية,  في  الغذائي  األم��ن  حيال  قلقها 
إل���ى 1.4 م��ل��ي��ون ش��خ��ص ب��ات��وا ي��ع��ان��ون ف��ي م��ن��اط��ق تشهد 

اضطرابات.
يعانون  شخص  مليون   1.4 »ح��وال��ي  أن  بيان  ف��ي  وأوض��ح��ت 
انعدام األمن الغذائي, يقيمون في مناطق نزاع مثل حمص 
وح��م��اة وري���ف دم��ش��ق ودرع���ا وإدل����ب«, مشيرة إل��ى أن قلقها 

»يكمن في معرفة املناطق التي أصبحت اآلن أكثر ضعفا«.
ويقوم »برنامج األغذية العاملي« و«الفاو« اللذان يتخذان من 
روما مقرا, بعملية طارئة في الوقت الراهن تشمل مئة ألف 
لهم مساعدة غذائية وقسائم  شخص في سورية ويقدمان 

شراء.
وأكدت املنظمة أن عشرات اآلالف األشخاص فروا إلى الدول 

املجاورة.
ونقلت عن املكتب املركزي لإلحصاءات في سورية أن التضخم 
أزداد بنسبة 15% بن يونيو وديسمبر 2011 وخصوصًا بسبب 
احملروقات  ونقص  الغذائية  امل���واد  ألس��ع��ار  الكبير  االرت��ف��اع 

اللذين كان لهما تأثير ال يستهان به على تكلفة النقل.
في  الصعوبات  من  مزيدا  املناطق  بعض  في  الناس  ويواجه 

احلصول على املواد الغذائية واملاء واحملروقات.
وال��رع��اة في  امل��زارع��ن  أل��ف من صغار  أيضا 300  كما يواجه 
احملافظات الشمالية الشرقية التي تضررت حتى اآلن جراء 
موجة جفاف استمرت سنوات, فقدان العمل املوسمي بسبب 

أعمال العنف اجلارية.
وت��راج��ع إن��ت��اج احل��ب��وب ف��ي س��وري��ة 10 ف��ي امل��ئ��ة ف��ي 2011, 
التموين  مشكالت  بسبب  كثيرة  هواجس  املزارعن  وتنتاب 

الناجمة عن الوضع السياسي.

1.4 مليون مهددون بالجوع

تونس - وك��االت: تظاهر آالف 
ال��ت��ون��س��ي��ن، احمل��س��وب��ن على 
مقر  أمام  اإلسالمية،  التيارات 
التأسيسي،  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س 
دستور جديد،  بصياغة  املكلف 
الشريعة  ت��ك��ون  ب���أن  مطالبن 
أساسيا  م��رج��ع��ا  اإلس���الم���ي���ة 

للدستور.
وهتف املشاركون في التظاهرة 
إليها دعوة »اجلبهة  التي دعت 
التونسية للجمعيات اإلسالمية« 
»كفانا علمانية«، و«الشعب يريد 
الشريعة اإلسالمية«، و«الشعب 
جديد«،  م���ن  اخل���الف���ة  ي���ري���د 
و»ال��ش��ع��ب ي��ري��د احل��ك��م بشرع 
و»ال  دستورنا«  و»قرآننا  الله«، 

دستور دون الشريعة«.
التظاهرة  في  املشاركون  وأك��د 
التجمع  ه���ذا  م���ن  ال���ه���دف  أن 
هو املطالبة بأن تكون الشريعة 
األساسي  امل��ص��در  اإلس��الم��ي��ة 
ل���ل���ت���ش���ري���ع ضمن  وال����وح����ي����د 
والنص  اجل����دي����د،  ال���دس���ت���ور 
ت��ون��س دولة  ص��راح��ة ع��ل��ى أن 
على  ذل��ك  تفعيل  م��ع  إسالمية 

أرض الواقع.
منظمات  إح���������دى  وق������ال������ت 
التظاهرة هاجر بودالي،: »ليس 
ال��ه��دف دع��م »ح���زب« النهضة 
على  يهيمن  ال���ذي  »اإلس��الم��ي 
اجلمعية التأسيسية« وال حزب 
بتطبيق  يطالب  »الذي  التحرير 

نحن  السلفين،  وال  اخل��الف��ة« 
التونسين  جميع  لتوحيد  هنا 

بفضل الشريعة«.
وأوضح مروان »24 عاما« »نحن 
بتطبيق  سلميا  ل��ن��ط��ال��ب  ه��ن��ا 
الشريعة في الدستور اجلديد، 
نريد  ب��ال��ق��وة،  شيئا  ن��ف��رض  ال 
بهذه  بنفسه  الشعب  يقتنع  أن 

املبادئ«.
اإلسالمين  م��ط��ال��ب��ة  وت��ث��ي��ر 
»مصدرا  ال��ش��ري��ع��ة  ب��اع��ت��ب��ار 
حادا  ج��دال  للتشريع«  أساسيا 
داخل املجلس التأسيسي، الذي 
انتخب في نهاية أكتوبر املاضي 

ويهيمن عليه حزب »النهضة«.
زعيمة  قالت  أخ���رى،  جهة  م��ن 
األقلية الدميقراطية في مجلس 
)نانسي  األم���ي���رك���ي  ال����ن����واب 
املتحدة  »الواليات  إن  بيلوسي( 
ل��ن ت��دخ��ر ج��ه��دا ف��ي مساندة 
االنتقال الدميقراطي في تونس 
تعتزم  التي  اإلصالحات  ودع��م 

احلكومة تنفيذها«.
وأكد أعضاء الوفد الذي تقوده 
)ب��ي��ل��وس��ي(، ف��ي إط���ار زيارتهم 
يومن،  مل��دة  لتونس  الرسمية 
عالقات  توثيق  مزيد  التزامهم 
التعاون مع نظرائهم في تونس 
مبا  ال��الزم��ة  املساعدة  وتقدمي 
ال���ث���ورة ويعزز  ي��ح��ق��ق أه����داف 
منوذجاً  بوصفها  تونس  مكانة 

في املنطقة.

مظاهرات في العاصمة 
التونسية للمطالبة بتطبيق 

الشريعة وجعلها مرجعًا أساسيًا
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فقال فضيلته: احلمد لله والصالة والسالم 
على رسول الله] فإن جماعة أنصار السنة 
احملمدية لم تنقطع عن العمل الدعوي منذ 
أن أسست، وكانت في كل الفترات تقوم على 
قدر ما يتاح لها من عمل، وتنهض في سبيل 
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وال شك كما 
هو معلوم أنه كانت هناك ألوان مختلفة من 
النظام  في  الدعوة  على  متارس  التضييق 
السابق، وبعد أن انتهى وسقط هذا النظام 
مرة  الدعوي  العمل  صياغة  نعيد  بدأنا 
أخرى، وكان من أهم القطاعات التي ركزنا 
قمنا  حيث  الشرعية؛  املعاهد  قطاع  عليها 
بالتوسع في إنشاء املعاهد العلمية الدعوية 
وكانت  املتخصصني،  الدعاة  ج  تَُخِرّ التي 
هذه املعاهد موجودة من قبل ولكن بصورة 
ضعيفة وقليلة، والسبب في ذلك أن اجلهات 
األمنية لم تكن تسمح بإنشائها في كثير من 

لله  فاحلمد  لهم،   قلًقا  حتدث  السابق 
هذه  وأصبحت  الضغوط  هذه  زالت  اآلن 
وصحيحة  واضحة  بصورة  تتم  التجمعات 

ونافعة بفضل الله تبارك وتعالى.
رائد؛  آخر  مشروع  لدينا  أصبح  كذلك   -
تقدمي  على  اجلمعية  دور  يقتصر  لم  حيث 
فقط،  إليها  للمحتاجني  املالية  املساعدات 
وإمنا بدأنا في جمع هؤالء األشخاص في 
شرعية  دورات  وعمل  مختلفة،  مناسبات 
الدروس  وإعطائهم  لأليتام،  مكثفة  علمية 
وغيرها  اإلسالمية  األخالق  في  الشرعية 
نحرص  كما  وغيره،  الفقه  في  العلوم  من 
على أن األمهات ينلن نوعاً من الفائدة من 

هذا العمل. 
< هل هذا التوسع يقابله العدد الكافي 
التي  والدعوية  العلمية  الكفاءات  من 

تستوعبه ؟

ال شك أن من أهم الصفات املشتركة بن األنظمة البائدة في الدول التي قامت فيها الثورات العربية 
الربانين في  الصادقن  العلماء  والصد عن سبيله، وتعطيل جهود  الله عز وجل  هو محاربة دين 
اإلصالح واإلرشاد، لذلك فالدعوة اإلسالمية كانت من أهم القطاعات التي عانت معاناة شديدة في 
ظل هذه األنظمة، وتعطلت مسيرتها أكثر من خمسة عقود متتالية، كان ميكن لألمة أن تخطو من 

خالها خطوات تسهم في نهضتها وتعمل على تصحيح مسارها.
للعلماء  ميكن  وهل  بزوالها؟  فعال  الدعوة  استفادت  هل  الفاسدة؛  األنظمة  هذه  زوال  وبعد  واآلن 
والدعاة إلى الله عز وجل أن ميارسوا دورهم احلقيقي والفاعل في دعوة الناس إلى اخلير وهدايتهم 
إلى سبيل الرشاد؟ وكيف ميكن للدعاة أن يستفيدوا من مساحة احلرية املتاحة لالنطالق إلى آفاق 
جديدة من العمل الدعوي، هذه األسئلة وغيرها التي قد تصف لنا واقع الدعوة، وتبن لنا مسارها 
أنصار  جمعية  رئيس  شاكر  الله  عبد  الدكتور  الفرقان  ضيوف  على  طرحتها  املقبلة   املرحلة  في 
أنصار  جمعية  عن  املنبثق  العلماء  شورى  مجلس  عضو  املراكبي  جمال  والدكتور  احملمدية،  السنة 
السنة، وبدأت بالدكتور عبد الله شاكر -حفظه الله- وسألته عن واقع الدعوة بعد الثورة والسيما 

فيما يخص جمعية أنصار السنة احملمدية؟
حتقيق: وائل رمضان

واقع الدعوةاإلسالمية في مصر 
بعد عام من الثورة...عقبات وآمال

األماكن، وبعد زوال هذا النظام بدأنا بفضل 
الله في التوسع في إنشاء هذه املعاهد.

ومنها  يستمر سنتان،  املعاهد من  من هذه 
يتخرج  حيث  سنوات؛  أربع  يستمر  من 
بالعلوم  إملام  وعنده  الطالبة  أو  الطالب 
الشرعية فيما يتعلق باللغة العربية وأصولها، 
والفقه، وأصول الفقه، والعقيدة، واحلديث، 
العلوم  من  ذلك  وغير  احلديث،  ومصطلح 

الشرعية التي يدرسها الطالب في املعهد.
الدعوة  قوافل  مشروع  في  أيًضا  بدأنا   -
والسيما إلى قرى الصعيد وشمال وجنوب 

سيناء، وأصبح لنا فروع في هذه األماكن.
حلقات  حتفيظ  دور  في  توسعنا  أيًضا   -
التجمعات  أن  والسيما  الكرمي،  القرآن 
النظام  ظل  في  ممنوعة  كانت  الشبابية 
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> احلمد لله الكوادر الدعوية كانت موجودة 
ضعيًفا  كان  لها  اإلتاحة  حجم  أيًضا  ولكن 
من  وحتى  الدعوة  من  مينع  كان  فبعضهم 
اخلطابة، ولكن بعد سقوط النظام بدأنا في 
االستفادة احلقيقية من هذه الكوادر بصورة 
كبيرة جًدا، وبفضل الله فلدينا كوادر قوية 

ومؤهلة للقيام بهذا الدور.
حتركات دعوية واسعة

< وعن حال الدعاة وواقع الدعوة ومدى 
الدكتور  سألت  الثورة،  بعد  انتشارها 

جمال املراكبي؟ فقال فضيلته: 
استفادة  الدعوة  استفادت  الله  بفضل   <
الثورة،  بعد  شك  بال  وكبيرة  حقيقية 
فتحكمات جهاز أمن الدولة انتهت، وحركة 
الدعاة صارت أوسع،؛ حيث كنا ال نستطيع 
الوصول إلى أماكن كثيرة، وكانت هناك أماكن 
الصعيد  منها  الدعوة،  من  محرومة  كثيرة 
من  محروًما  كان  الذي  املثال،  سبيل  على 
نتحرك  أصبحنا  اآلن  إليه؛  املشايخ  وصول 

في كل ربوع مصر.
احلراك الثوري في مصر جعل اإلسالميني 
حلول  عن  البحث  في  ومبادرة  حراًكا  أكثر 
ملشكالت البلد، ووجد منهم من خاض غمار 
السياسة، وقد رأينا البرملان أغلبيته احلالية 
النور أم حزب  من اإلسالميني سواء حزب 

احلرية والعدالة، وقد مت تأسيس مجلس 
أعضاء،  تسعة  يضم  الذي  العلماء  شورى 
وهو ميثل أنصار السنة احملمدية بوصفه 
مشايخ  يضم  أيًضا  ولكنه  رسمي،  كياناً 
حسني  محمد  الشيخ  السلفية،  الدعوة 
يعقوب، والشيخ محمد حسان والشيخ أبي 
املجلس  عن  صدر  وقد  احلويني،  إسحق 
خمسة عشر بياًنا لألمة على مدى قرابة 
عام كامل، فال متر مسألة نرى أنه يجب 
وقد  ونوجههم،  إال  فيها  الناس  نوجه  أن 
ويرحب  الكالم  هذا  يتلقى  اإلعالم  صار 

به. 
مسؤول،  لقاء  إلى  نسع  لم  الله  وبفضل 
وإمنا سعت األجهزة الرسمية للدولة على 
فيما  معنا  والتشاور  للقائنا  عال  مستوى 
يخص مصلحة البلد، ألنهم شعروا أنه ال 

به  البلد واخلروج  نفع هذا  إال  لنا  مصلحة 
من أزمته.

كذلك نحن بفضل الله أكبر فصيل يؤثر في 
الشارع، كما أن شيخ األزهر الذي كنا نسعى 
مؤخًرا  هو  سعى  قبل،  من  للقاءه  جاهدين 
اجتماع سلفي  به  واجتمعنا  بإحلاح،  للقائنا 
ولكننا  مسائل  في  واختلفنا  أزهري خاص، 

خرجنا في النهاية بود.
خالصة األمر أننا انتقلنا دعوًيا نقلة كبيرة 
جًدا، والبلد أصبح لها قرار شعبي بعد أن 
الرئيس وكان االستنكار  يد  القرار في  كان 
من طوائف قليلة، اآلن اختلف األمر والشعب 

أصبح له تأثير شديد.
وأبشرك أن مصر ستنتقل في كل املجاالت 
احلرجة  املرحلة  هذه  انتهاء  بعد  والسيما 
التي يزداد فيها ما يسمى باحلراك الثوري 
هذا  أن  شك  وال  الرئيس،  انتخاب  ويتم 
على  ويؤثر  الناس،  مشاعر  يؤجج  احلراك 
وإن  البناء،  في  نبدأ  أن  نريد  نحن  اإلنتاج، 
شاء الله أتوقع أنه في خالل األشهر القليلة 
القادمة ستستقر البلد وهذا ما نصبو إليه. 
< ما موقفكم من االنتخابات الرئاسية؟ 
وهل سيؤثر ذلك على مستقبل الدعوة 

في مصر؟
الثورة  قبل  بل  يوم  أول  من  نحن  بداية   <
اآلن  الوضع  أن  إال  املعايير  في  نتكلم  نحن 
من  نتكلم  فنحن  الثورة،  بعد  ملًحا  أصبح 
الشروط  وما  نختارهم،  وكيف  األمناء  هم 
ما  مصر  في  الناس  ولكن  فيهم،  املوجودة 
الشعب  ألن  بالعواطف،؛  يتعاملون  زالوا 
لكن  متدين،  عاطفي، شعب  املصري شعب 
يأتي  حينما  العواطف  هذه  من  اخلوف 
العاطفة  أصحاب  املرجو  غير  على  املنجز 
هذه قد ينقلبون عليك، فنحن نحاول تهذيب 
هذه العاطفة بالعلم، أصحاب هذه العاطفة 
يتعجلون األمور كما يحدث اليوم فيما يتعلق 
مبجلس الشعب، يقولون: ماذا فعل لنا؟ مع 
أنه ما زال في بدايته، هل تريد إسقاطه بعد 

شهر واحد؟
الشخص  ليس  الرئيس  أن  اعتقادي  وأنا 

د.عبداهلل شاكر: بدأنا نعيد 
صياغة العمل الدعوي 

مرة أخرى، وكان من أهم 
القطاعات التي ركزنا عليها 

قطاع المعاهد الشرعية
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شخص  الرئيس  وإمنا  فقط،  املناسب 
الشخص  ألن  مناسب؛  ظرف  في  مناسب 
املناسب في الظرف غير املناسب ال ينتج، 
املؤمنني  بأمير  إخواني  أذكر  دائما  وأنا 
علي رضي الله عنه، هو رابع أربعة سبقوا 
رابع  فهو  والفضل،  واخلير  اإلسالم  إلى 
قرابة  اخلالفة  وتولى  الراشدين،  اخللفاء 
كبيًرا  يكن  لم  فيها  املنجز  سنوات،  الست 
ألن الزمن كان زمن فتنة، قاتل اخلوارج، ثم 
قاتل البغاة من إخوانه من املسلمني، قضى 
الست سنوات بني نهروان وصفني واجلمل 
فإذا قيمت هذا بوصفه منجزاً  قتل،  حتى 
على األرض ال جتد منجزات، هل يستطيع 
أحد أن يقول أمير املؤمنني سيء – حاشاه 
مناسًبا  يكن  لم  الظرف  لكن  ميكن.!  ال   -
م الناس أن  ومواتًيا، لذلك فنحن البد أن نَُفِهّ
تهيئة الظرف أهم من تهيئة الرجل، وتهيئة 
الظرف يحتاج تهيئة عموم الناس، الرئيس 
لن ينجح إال إذا كان الشعب سنًدا له بعد 

الله جل وعال، يصبرون عليه ويساندونه.
جس  إلى  السابقة  الفترة  في  سعينا  نحن 
نبض الشارع في مثل هذه املسائل، وجنحنا 
في مسائل أثارت علينا الفصيل العلماني، 
على سبيل املثال املشكلة التي بادر بها الشيخ 
محمد حسان إلى حلها وهي مشكلة كنيسة 
سول، ملا هدمت كنيسة بسبب أزمة طائفية 
مفتعلة، وقد عجزت األجهزة الرسمية كلها 
أن حتل هذه األزمة بسبب التشنج، عندما 
شعر شباب املسلمني بالظلم والقهر خرجوا 
النصارى  طرد  إلى  وصل  شديد  بانفعال 
وصعبه،  شاقة  مسألة  وكانت  القرية  من 
من  شاب   2000 وجد  الشيخ  ذهب  وملا 
نريد  ويقولون  أكفانهم  يحملون  املسلمني 
املوت، وملا تكلم معهم الشيخ وذكرهم بالله 
وأنه  الشرعي،  باحلكم  وذكرهم  وجل،  عز 
نعتدي  أن  بوصفنا مسلمني  علينا  يجب  ال 
على غيرنا، ثم كلم املسؤولني في البلد وبني 
لهم كيفية التعامل مع هؤالء الشباب، وأنه 
بأفكارهم،  يعبث  ملن  نتركهم  أن  يجب  ال 

ومت بفضل الله حل األزمة، واقتنع الشباب 
بكالم الشيخ.

وال شك أن هناك فصيل كبير في البلد ال 
يرضيه هذا، ويريدون أن تكون النار دائًما 
تكون عن طريقنا  ال  أطفئت  وإذا  مشتعلة، 

نحن ألنه يعادينا في الفكر.
الشيخ  مبادرة  في  جلًيا  هذا  ظهر  كذلك 
املعونة  عن  لالستغناء  األخيرة  حسان 
عدائي  بتيار  قوبل  ذلك  ومع  األمريكية، 
من  الهدف  وكان  فيه شخصًيا،  أثر  شديد 
االحتجاجية  الوقفات  إنهاء  املبادرة  هذه 
جيًدا،  املبادرة  تفهمت  واحلكومة  الفئوية، 

واملجلس العسكري تفهمها أيًضا. 
< هل ميكن أن يكون هذا التيار معوقًا 

ل�مسيرة اإلصالح في مصر؟
األرض،  على  وجود  له  ليس  التيار  هذا   <
لكن له زخم إعالمي كبير؛ حيث ينفق رجال 
الفضائية،  القنوات  على  املاليني  األعمال 
ويجندون هذا التيار ضدنا، لكن ماذا حصد 
وقد  شيء؛  ال  االنتخابات؟  في  التيار  هذا 
النهاية  لكنه في  الشديد،  اعترفوا بفشلهم 
ونحن  عمل،  يوقف  ال  ولكن  مشوش،  تيار 
نحن  مدعوين،  باعتبارهم  معهم  نتعامل 
مصريني  النهاية  في  ألنهم  اجلميع  ندعو 

سواء مسلمني أم نصارى.
إلى  الناخبن  توجيه  ترون  كيف   >
بدأت  أنه  والسيما  بعينه،  شخص 
السلفي  الوسط  في  تظهر  خالفات 

بهذا اخلصوص؟ 
أنا لي رأي في هذه املسألة رمبا  > بداية 
يأخذ بها املجلس أو ال يأخذ، نحن ال نريد 
الناخب  يرى  أن  مبعنى  القطيع،  فلسفة 
ماذا يريد التيار السلفي وميشي وراءه، أنا 
ويفكرون  نفكر  كيف  الناس  يرانا  أن  أريد 
سواء  وبينة  علم  على  يختاروا  حتى  مثلنا 
وافقونا في هذا االختيار أم خالفونا، لكن 
قضية قولوا لنا حتى نسير وراءكم فأنا ال 

د.المراكبي: هناك تيار ليس 
له وجود على األرض، لكن 
له زخم إعالمي كبير؛ حيث 
ينفق رجال األعمال الماليين 

على القنوات الفضائية
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أحبذها.
وأحب أن أنبه على نقطة مهمة جًدا وهي 
أنه يجب أن نربي شبابنا على أن االختالف 
املسائل  من  غيرها  أو  املسألة  هذه  في 
واملسألة  املنهج،  عن  يخرج  ال  اخلالفية 
بعينه،  شخص  على  االختالف  في  ليست 
هو  ليس  أو  فنختاره،  األصلح  هو  هل 

األصلح فنختار غيره.
هذه  في  اختلفوا  الصحابة  إن  لهم  وأقول 
اختلفوا في علي رضي  الصحابة  املسائل، 
رواها  قصة  وهناك  أمثاله،  وفي  عنه  الله 
خرج  حينما  الصحيح  في  البخاري  اإلمام 
وخرج  الكوفة،  إلى  علي  املؤمنني  أمير 
طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة للصلح 
بن  علي  فأرسل  الناس،  بني  واإلصالح 
بن  واحلسن  ياسر  بن  عمار  طالب  أبي 
فصعد  لنصرته،  يدعوهم  للبصرة  علي 
تعلمون  فقال:  الناس  وخطب  املنبر  عمار 
والله  واآلخرة  الدنيا  في  نبيكم  زوجة  أنها 
نزل،  ثم  إياه،  أم  تطيعونها  إياها  ابتالكم 
وأبي  األشعري  موسى  أبي  إليه  فجلس 
اليقظان:  أبا  يا  له  فقال  البدري،  مسعود 
سقطة-  أي   - ِفهة  من  لك  نرى  ما  والله 

األمر،  هذا  في  إسراعك  إال  أسلمت  منذ 
والله  وقال:  عليهما  فرد  فتنة؛  يرونها  هم 
إال  أسلمتما  منذ  فهة  من  لكما  رأيت  ما 
خالف،  وحدث  األمر  هذا  في  إبطائكما 
فقام أبي مسعود البدري وكان رجاًل تاجًرا 
اختلفوا  انظر  واحد منهما حلة،  فكسا كل 
ظلوا  ثم  يرجحه  ما  على  واحد  كل  وثبت 
العقدي  الفقه  هذا  نبث  أن  نريد  متآخني، 
مسائل  ليست  التي  اخلالف  مسائل  في 
إجماع، هذه ليست مسائل إجماع، لكن هذا 
الشخص نقول هو األليق واألنسب أم غيره، 
وقد يكون في الشخص نفسه معايير كثيرة 
جتعله هو األنسب، ومعايير أخرى تسقطه 

من احلسابات.
أن  الثورة  بعد  رأيناها  التي  السوءات  ومن 
كل شخص يريد أن يحمل األمة على رأيه، 
فقد  رأيه  على  تسر  لم  إن  األمة  أن  ويرى 
واألصل  اخلطورة،  غاية  في  وهذا  ضلت، 
أن  واألصل  اخلالف،  مسائل  من  هذه  أن 
نقول فيها قولة الشافعي رحمه الله: »قولي 
خطأ  غيري  وقول  اخلطأ،  يحتمل  صواب 
ألنني  رأيي  أصوب  الصواب«،  يحتمل 
أجزم  ال  أيًضا  لكن  وارتضيته،  ارتأيته 
حيث  يدور  معي  احلق  وأَنّ  الصواب،  بأنه 
درت، هذا ليس منهجاً عاقاًل يحترم نفسه 
بقصة  دائًما  أستشهد  أنا  ولهذا  وآدميته، 
تعبير الصديق لرؤية في حضرة النبي صلى 
البخاري،  في  واحلديث  وسلم   عليه  الله 
بكر دعني  أبو  فقال  رؤيا  رأى رجل  حينما 
النبي]  له  فقال  الله؟  رسول  يا  أعبرها 
اعبر: فلما عبرها قال يا رسول الله أصبت 
أم أخطأت؟ فقال له النبي] قولة عجيبة: 
أصبت بعًضا وأخطأت بعًضا، فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه: أخبرني فيما أخطأت؟ 
فسكت النبي] ولم يخبره، فقال أبو بكر 
والله لتخبرني، فقال له النبي]: »ال تقسم 

ولم يبر ميينه«.
انظر إلى هذا الفقه وهذا الفكر الذي يجعل 
الشباب يتقول علينا ما لم نقل، ويدعون أنهم 
يحبون فالناً وال يحبون فالناً مع أن القضية 
إن  إلخواني  أقول  دائما  أنا  كذلك،  ليست 
هو:  شخصية  معرفًة  أعرفه  الذي  املرشح 
ليست  القضية  لكن  إسماعيل،  أبو  حازم 
كوني أعرفه وأحبه أنني أقوم باختياره، البد 
فمن  والفسحة،  الفرصة  نفسي  أعطي  أن 
أختار ال يجب أن يحمل األمة على اختياره، 
وال تقول إن من لم يقل بقولي سيشق األمة، 
ويشق الصف، هذا فهم غير صحيح، حازم 
نريد  ال  عصبية،  كفانا  هذا،  يقول  نفسه 
منهج  الظروف  هذه  في  منهجنا  يكون  أن 
منهجنا  يكون  أن  البد  اجلاهلية،  العصبية 
النص  في  تنظر  التي  العقالنية  منهج 

الشرعي فتفقهه وتفهمه وتنزله منازله. 

د.المراكبي: أقول إلخواني 
إن المرشح الذي أعرفه 

معرفًة شخصية هو: حازم 
أبوإسماعيل، لكن القضية 
ليست كوني أعرفه وأحبه 

أنني أقوم باختياره



30

ن - 2012/3/26م
الفرق���ان  672 - 4  جم���ادى األول���ى   1433ه���� -  االثن���

الوقف الإ�سالمي

لغيره  امل��ج��ال  يترك  وبعدها  أي���ام،  لثالثة 
ليستفيد مسافر آخر من ذلك اخلان.

< وقف )لكل محتاج فاكهة(: وخصص هذا 
محتاج  لكل  الفاكهة  سالل  لتوفير  الوقف 
تكثر  موسمها  ف��ي  الفاكهة  ألن  وم��ري��ض؛ 
الشراء،  على  ال��ق��درة  أه��ل  بأكلها  ويتمتع 
وأما الفقير فالوقف يوفر له وألطفاله سلة 

من الفاكهة بني حني وآخر.
الثلوج:  وق��ت  ف��ي  الطيور  إط��ع��ام  وق��ف   >
الذرة ونثرها  ليوفر  الوقف  وخصص هذا 
على الثلوج لكي ال متوت الطيور من اجلوع 
الثلج  يكسو  وع��ن��دم��ا  ال��ش��ت��اء  ف��ص��ل  ف��ي 
التقاط  س��ب��ل  ب��ال��ط��ي��ور  وت��ن��ق��ط��ع  األرض 
الطعام، وكان ميوت بعض منها من اجلوع، 
فكان هذا الوقف امتثاالً لقوله ]: »وفي 

كل كبد رطب أجر«.
الوقف  وه���ذا  ال���ع���روس:  وق���ف جتهيز   >
خصص لتوفير جهاز للعروس الفقيرة التي 
تريد الزواج، وال جتد ما يجعلها كمثيالتها 
من النساء، فتأخذ ما تريد من باب اإلعارة 

من كساء ومجوهرات وأدوات للتزين.

الوقفية في احلضارة  املؤسسة  كذلك من 
ال��وق��ف متعة  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة. وم���ا زال ه���ذا 

للناظرين والسائحني.
)ك���روان س���راي(: وهو  < خ��ان املسافرين 
السبيل واملسافرين سبل  يوفر البن  مأوى 
الراحة واملعيشة واألمان، من إيواء وطعام 
الراحة  سبل  ويوفر  واستحمام..  وش��راب 

وهو  اسطنبول:  في  الطيور  بيت  وق��ف   >
احلجر  م��ن  بنيت  للطيور  وع��ش��ش  م���أوى 
رائعة وكأنها حتفة فنية  بطريقة هندسية 
املدينة  تزيد  واملقصد،  الشكل  في  ن��ادرة 
جماال ورونقا؛ حيث توفر احلماية للطيور، 
ومشرب،  م��أك��ل  م���ن  متطلباتها  وت���ؤم���ن 
عليها  ويصرف  الوقف  أم��وال  من  شيدت 

في العهود اإلسالمية أنشئت أوقاف خلدها التاريخ، حققت مقاصدها، 
وكانت روائع وثقها التاريخ، وما خطه الرحالة في كتبهم، والتراجم في 
كتب السير، أرشدنا إلى أوقاف لم تكن في احلسبان، فقد خصص في 
أوج حضارتنا وقف لكل مطلب وحاجة، ووراء كل وقف دافع وحكاية، 
التي  )اجلهة  عليه  وموقوفًا  واقفًا،  هناك  أن  على  داللة  فالوقف 
ستستفيد من الوقف أو ريعه(، ووقف )عقار أو بستان أو كتاب...(، 
الوقف،   يرعى  وناظرًا  شروطه(.  الواقف  فيها  )حدد  وقف  ووثيقة 

مجلسًا للنظارة أحيانًا، وعاملن في الوقف، ومنتفعن منه.
ومن  العثماني،  العهد  في  األوقاف  روائع  عن  حديثي  وسأخصص 
العهد  روائع من األوقاف في  أواًل بذكر  اليوم، وسأبدأ  ثم في تركيا 

العثماني: 

عيسى القدومي

روائع من األوقاف 
العثمانية والتركية 

الوقف الإ�سالمي
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< وقف احلبر: وهو وقف خصص لتزويد 
العلماء والنساخ باحلبر حتى يستمر تأليفهم 
ونسخهم للكتب، وهذا من تقديرهم ملكانة 

العلم والعلماء، ونشر العلم بنشر الكتب.
< وقف أصحاب القوارب واحلمالني: وقد 
السن من أصحاب  كبار  خصص ملساعدة 
القوارب واحلمالني، الذين ال يتمكنون من 
السن،  كبر  بسبب  العمل  ف��ي  االس��ت��م��رار 

فيحفظ كرامتهم ويرعى حاجاتهم.
أمة  < واألمة اإلسالمية - ولله احلمد – 
الكثير، وما زال هذا  العطاء وفيها اخلير 
إل��ى اسطنبول  اخلير ف��ي األم���ة، وال��زائ��ر 
احلديثة،  األوق��اف  من  العديد  ي��رى  اليوم 
التي فيها من التميز والتجديد ما يجعلها 
روع��ة تضاف إل��ى روائ��ع أوق��اف املسلمني 

في العهود اإلسالمية، أذكر منها: 
< وق��ف آل��ت��ي نقطة: وه��و وق��ف خصص 
املراجع  ل��ق��راءة  منه،  املكفوفني  الستفادة 
لهم وكتبهم، عبر أشخاص تطوعوا لتسجيل 
قراءتهم في الكتب املخصصة للمكفوفني، 
في )استديوهات( أعدت خصيصاً لذلك، 
وت��وض��ع ف��ي ق��رص مضغوط »س��ي دي«، 
وتكون متاحة للمكفوف لسماع كتاب بأكمله، 
ومراجعة أي فصل منه، فهو وقف خصص 

ريعه لقراءة الكتب على املكفوفني.
< وق���ف ال���رح���الت: وه���و وق���ف خصص 
باملعالم،  وال��ت��ع��ري��ف  ال���رح���الت  لتنظيم 
الدخل،  ضعاف  والطلبة  لأليتام  والسيما 
وتاريخهم،  وط��ن��ه��م،  مب��ع��ال��م  وت��ع��ري��ف��ه��م 

واعتزازهم باالنتماء لدولتهم.
< وقف تدريب النساء على احلرف والعمل: 
ألن املساعدات بال مقابل تؤثر في النفوس 
فهذا  مبقابل،  العمل  من  بد  فال  السوية، 
في  يساعدهن  ثم  النساء،  ي��درب  الوقف 
وتعمل  امتهان صنعة وحرفة من احلرف، 

في هذا املجال.
<  وقف نحن معك ملن احترق بيته، ألن من 
احترق بيته يؤمن بقدر الله عز وجل، يقوم 
أصحاب املعروف واحلسنات بترميم وببناء 
الدار فوراً وجتهيزها وتأثيثها مبا يحتاجه 

في معيشته. 
خصص  وقد  البحيرات:  تنظيف  وقف   >
ال��وق��ف ل��ي��ص��رف م��ن ري��ع��ه ع��ل��ى تنظيف 
جمالها،  ع��ل��ى  واحمل���اف���ظ���ة  ال��ب��ح��ي��رات، 
واحلياة في مياهها، وتسهيل حركة املرور 
يُعد مورداً  والذي  السياحي  وللجذب  بها. 

اقتصادياً مهماً.
< وقف مدرسة جوشكن: وهي من املدارس 
أسطنبول،  في  والرائعة  العجيبة  الوقفية 
مطلة  مرتفعة،  تلة  على  م��ب��ان،   8 حت��وي 
على منظر خالب، تتبع فيها أحدث النظم 
على  وج��وائ��ز  نتائج  وحققت  التعليمية، 

املستوى احمللي والعاملي. 
املوروثات  من  تركيا  في  الوقف  وثقافة   >
التي انتقلت من جيل إلى جيل، وقد كتب 
محمد الفاحت في وثيقة وقفياته: بأنه قد 
أوقف ذلك الوقف من ماله اخلاص الذي 
عرق  ث��م  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  م��ن  بفضل  اكتسبه 
عندما  حتى  ال��ف��احت  محمد  وك��ان  جبينه. 
يحاصر دولة ما، أو ينتظر اإلمداد لفتحها، 
يأمر جنوده بشق الطرق وحفر اآلبار ويقيم 
فيها األوقاف، وحينما يسأل عن ذلك الفعل 

كان يقول: نحن مأمورون بإعمار األرض.
امل��رأة محرومة من حقوقها  كانت  وحينما 
في أوروبا، كانت املرأة في العهد العثماني 
في  وتبدع  منافعها،  وتنوع  األوق��اف  تشيد 
لعمل  التنافس  وكان  منها،  إخراج اجلديد 
السجالت  ففي  فاعاًل؛  النساء  بني  اخلير 
العثمانية أكثر من 2500 وثيقة وقف لنساء 
فاضالت.ولم تكن املرأة مهمشة كما يحلو 

للغرب وصفها.
ك��ت��ب أح���ده���م م���ن ال���غ���رب ع��ن��دم��ا درس 
أوقاف تركيا، فقال: إن اإلسالم جعل من 
األت����راك أك��ث��ر متصدقني ف��ي ال��ع��ال��م، بل 
وتساءل بعضهم: هل احلضارة من الوقف، 
الوقف من احلضارة؟ وتساءل آخرون:  أم 

أيهما أسبق احلضارة أم الوقف؟! 
)الهامش(

اجلزيرة  على  ال��وق��ف،  ثقافة  برنامج  مقدم   -  1
الوثائقية.

حينما كانت املرأة محرومة 
من حقوقها في أوروبا، كانت 

املرأة في العهد العثماني تشيد 
األوقاف وتنوع منافعها، وتبدع 

في إخراج اجلديد منها

> مدينة عكا عام 1789 وتظهر فيها القلعة ومسجد احمد باشا اجلزار العثماني
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درا�سات

في  تسهم  التي  باملؤثرات  تتعلق  التي  العلمية  الدراسات  مجال  في 
تربية الطفل في العصر احلديث قام الدكتور محمد بن علي السويد 
واإلعالم جامعة  الدعوة  كلية  التدريس بقسم اإلعالم  عضو هيئة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بإجراء دراسة حتليلية تقوميية 
الدكتور  حدد  وقد  املتخصصة،  األطفال  قنوات  إعالنات  من  لعينة 
قناة »سبيس تون« منوذجًا، وذلك حملاولة تشخيص صورة الطفل في 

اإلعالن التلفزيوني وعالقتها بالقيم االجتماعية والتربوية.
بداية  ف��ي  محمد  الدكتور  الباحث  وي��ب��دأ 
التالي:  بالعنوان  لها  عنون  التي  دراس��ت��ه 
التلفزيوني«  اإلع���ان  ف��ي  الطفل  »ص���ورة 
مبقدمة يبني فيها أن العاقة القائمة بني 
األطفال والتلفزيون تستند إلى مجموعة من 
وحجم  املشاهدة  ساعات  أهمها:  العوامل 
وداللتها،  ال��ص��ورة  ثقافة  وب��روز  التعرض، 
للمضمون  ال��ت��راك��م��ي  ال��ت��أث��ي��ر  وخ���ط���ورة 
إلى ذلك ضعف  التلفزيوني.. فإذا أضيف 
ارتباط الطفل املعاصر مبؤسسات التنشئة 
التقليدية، ميكن إدراك مدى عمق التأثيرات 
التلفزيونية،  للثقافة  والتربوية  االجتماعية 
ومن بني املضامني التلفزيونية املؤثِّرة على 
التلفزيوني،  اإلعاني  املضمون  األط��ف��ال: 
واملمول  التلفزيونية  الصناعة  في  املتجذر 
األساسي لها، وهذه خاصية مهمة لإلعان 
التلفزيوني، أما اخلاصية األخرى فهي أن 
اإلعانات،  لعرض  مناسبة  وسيلة  التلفاز 
على  تساعد  إعامية  يكسبه خاصية  مما 

جناحه وإقبال الناس على مشاهدته
جاذبية  إط��ار  وف��ي  بأنه  الدكتور  ويضيف 

اإلعان التلفزيوني بالنسبة للطفل توصف 
اإلعانات في القنوات الغربية واألمريكية 
»ألنها  ذات��ه��ا؛  ح��د  ف��ي  باملمتعة  حت��دي��داً 
وفكاهية  وت��وع��وي��ة  ثقافية  معلومة  ت��ق��دم 
املشاهدة  من منطية  متابعتها جزءاً  جتعل 
بأشكالها  املتعة  ه��ذه  وت��زداد  التلفزيونية، 
ي��ك��ون اإلع����ان موجهاً  امل��ت��ع��ددة ع��ن��دم��ا 
مبشاهدة  ال��ت��س��ل��ي��م  أن  ب��ي��د  ل���أط���ف���ال«، 
م��ع��ل��وم��ة ث��ق��اف��ي��ة وت���وع���وي���ة ف���ي اإلع����ان 
تقرير  إف��ادة  يقابلها  األمريكي  التلفزيوني 
»س���ال���ي وي��ل��ي��م��از« ب����أن ال��ط��ف��ل ف���ي سن 
 )65( ملشاهدة  تعرض  قد  يكون  الروضة، 
أل���ف إع����ان جت�����اري، ك���ان ف��ي��ه��ا الهدف 

الرئيس حلملة إقناع مأى بالغش واخلداع 
والوهم والوعود بالقوى اخلارقة. وحصيلة 
قورنت  إذا  فيها  مبالغ  غير  السابق  الرقم 
مبا يتعرض له املراهق الفرنسي مبا ال يقل 

عن )7( آالف إعان تلفزيوني سنوياً.
حتليل الرسائل اإلقناعية

ويضيف الدكتور السويد لقد زاد من حجم 
تعرض الطفل السعودي – والعربي عموماً 
محطات  ظهور  التلفزيونية  لإلعانات   –
 – ب��رام��ج��ه��ا  تتضمن  للطفل  متخصصة 
جتارية،  إع���ان���ات  م��ت��ف��اوت��ة-  ب���درج���ات 
لتضيف إلى معدل املشاهدة اإلعانية لدى 
الطفل مستوى أعلى، بجانب ما يتعرض له 
من إعانات تتخلل برامج األطفال وغيرها 
في القنوات التلفزيونية العامة، األمر الذي 
إلى  اململكة  اإلع��ام في  أساتذة  دفع أحد 
ت��ق��دي��ر ت��ك��رار م��ا ي��ت��ع��رض ل��ه ال��ط��ف��ل من 
والعامة  املتخصصة  احمل��ط��ات  إع��ان��ات 
أنه  )أي  يومياً  إعاناً   )50( ي��وازي  مبعدل 
إعان   )18.000( م��ن  يقرب  مل��ا  يتعرض 
سنوياً، وألن األطفال دون سن )8( سنوات 
غير قادرين على حتليل الرسائل اإلقناعية 
التي حتملها تلك اإلعانات فإنهم يصبحون 

أهدافاً سهلة لها(.
أنها  الباحث  يذكر  الدراسة  أهمية  وح��ول 
ت��أت��ي م��ح��اول��ة ل��رص��د م��ع��ال��م أح���د أهم 
العناصر اإلعانية وأكثرها قرباً من الطفل 
الظاهر  الطفل(  )شخصية  وه��ي  املتلقي، 
ف��ي اإلع���ان، ف��ه��ذه ال��ص��ورة ه��ي األقرب 
ملتابعة  اهتمامه  وج��ذب  انتباهه  لفت  إل��ى 
ونداءاتها،  اإلع��ان��ي��ة  الشخصية  م��ع��ال��م 

اإلعالن التلفزيوني يحمل دالالت عميقة 
تشوش تصورات األطفال ومفاهيمهم 

عرض: فيصل املطيري

العالقة القائمة بين األطفال 
والتلفاز تستند إلى مجموعة 

من العوامل أهمها: ساعات 
المشاهدة وحجم التعرض 

وخطورة التأثير

في دراسة حول املؤثرات في تربية الطفل: 
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في   – م������درك  وه�����و غ���ي���ر 
الصورة  ه��ذه  أن   – الغالب 
غير واقعية، أو مدفوعة – 
مبغزى اقتصادي   – أحياناً 
باملعايير  م��ن��ض��ب��ط  غ��ي��ر 
والتربوية  االج���ت���م���اع���ي���ة 

مكمن  وه����ن����ا  اإلي����ج����اب����ي����ة، 
اخلطورة على تصورات الطفل 

ووعيه السليم، على ضوء ما يراه 
الشاشة  على  طفولية  من���اذج  م��ن 

قيماً  جانبها  من  تعكس  التلفزيونية، 
وسلوكيات وأذواقاً متباينة.

الدراسة  الطفل في  أما عن عاقة صورة 
بالقيم التربوية والتنشئة االجتماعية، فأن 
مطبوع   – كما أشير في املدخل   – الطفل 
على م��ح��اك��اة م��ا ق��د ي���راه م��ن شخصيات 
على الشاشة، والعبرة هنا بنوع القدوة التي 
الفكر  في  ومعلماً  الطفل منوذجاً  يحتذيها 

والشكل والسلوك.
 مشكلة الدراسة:

أنه  الباحث  ي��رى  ال��دراس��ة  وح��ول مشكلة 
ميكن صياغة مشكلة الدراسة بأنها:

رصد  تستهدف  تقوميية  حتليلية  دراس��ة   
قنوات  إع��ان��ات  في  الطفل  ص��ورة  معالم 
هذه  ت��ت��رك��ز  ح��ي��ث  املتخصصة،  األط��ف��ال 
في   – الباحث  نظر  وج��ه��ة  م��ن   – املعالم 
م��ح��وري��ن أس��اس��ي��ني ي��ش��ك��ان م��ع��اً صورة 

الطفل اإلعانية، هما:
ال��ط��ف��ل؛ ح��ي��ث مت  احمل����ور األول: س��م��ات 
الشكلية  ال���س���م���ات  ه����ذه  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف 
ف��ئ��ات عمره  ب��ال��وق��وف عند  وامل��وض��وع��ي��ة 
وجنسه،  وجنسيته،  اإلع��ان��ي��ة،  وأدواره 
مامحه.  وأب��رز  مابسه،  ونوعيات  ولغته، 
ومن خال هذا احملور سعت الدراسة إلى 
من  اإلع��ان  في  املُستَْخدم  الطفل  وص��ف 
ترمز  وم��ا  الشكلية،  هيئته  مكونات  حيث 
إليه من إيحاءات وأذواق عبرت عنها صورة 

الطفل الظاهر في اإلعان.
الطفل:  سلوكيات  يشمل  الثاني؛  احمل��ور   
تعكسها  التي  القيم  على  التعرف  يتطلب 
نوعيات  ف����رز  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  اإلع����ان����ات 

السلوكيات العامة التي ميارسها الطفل في 
املشاهد اإلعانية التي جتسد في النهاية 
 – اإلع��ان  سلبية، سعى  أو  إيجابية  قيماً 
إلى غرسها أو تعزيزها في  بشخصياته – 
وباختصاص  املشاهدين.  األطفال  أذه��ان 
والقيم  السلوكيات  ب��دراس��ة  احمل���ور  ه��ذا 
صورته  تشكلت  ال��ط��ف��ل،  عنها  ��ر  ع��بَّ ال��ت��ي 
استهدفتها  كما  التلفزيوني  اإلع���ان  ف��ي 

الدراسة.
 التأثير النفسي لإلعالنات على 

األطفال
التأثير  ع��ن  ال��س��وي��د  ال��دك��ت��ور  وي��ت��ح��دث 
فيقول:  األط��ف��ال  على  لإلعانات  النفسي 
هدفاً  التجاري  لإلعان  االستجابة  متثل 
أهداف  غاية  يلخص  للمعلن،  استراتيجياً 
اإلقناعي..  أداءه  ويتوج  األخ��رى،  اإلع��ان 
التلفزيوني  اإلع������ان  ت��أث��ي��ر  ك����ان  وإذا 

استجابات  ع���ل���ى 
امل���س���ت���ه���ل���ك ال���ب���ال���غ أم������راً 
م��ح��ت��م��ًا، ف��إن��ه ع��ل��ى س��ل��وك��ي��ات األطفال 
أكثر احتماالً، مع العلم أن افتراض مماثلة 
بطريقة  ل��إلع��ان��ات  األط���ف���ال  اس��ت��ج��اب��ة 
استجابة الكبار، موضع بحث في الدراسات 
استجابة  لأطفال  أن  بدا  حيث  احلديثة، 
على نحو مختلف عن الكبار، جتاه الرسائل 

اإلعانية.
فإن  ل��إلع��ان  ال��ت��راك��م��ي  بالتأثير  ورب��ط��اً 
األهداف اإلعانية قد ال تترجم بالضرورة 
»إلى سلوك شرائي أو تأثير سلوكي فوري، 
بل تنطوي على عمليات نفسية قد يكون لها 

أثر سلوكي طويل األجل«.
قد  اإلعانية  املشاهدة  إن  ال��ق��ول  وميكن 
والسيما  سلباً،  األطفال  نفسية  على  تؤثِّر 
أبناء  طموحات  رف��ع  اإلع��ان  استطاع  إذا 
األسر غير املقتدرة مادياً أو أحجمت األسر 
املقتدرة عن تلبية رغبات أطفالها الشرائية 
على ضوء ما شاهدوه في اإلعانات، وفي 
متهم  التلفزيوني  اإلع����ان  ف���إن  احل��ال��ني 
حيث  األس��ري��ة،  ال��ع��اق��ات  على  بالتأثير 
باإلحباط  ال��ش��ع��ور  حالتي  حت��ول  يحتمل 
إل��ى شكل صراع  األبناء  ل��دى  أو احلرمان 
داخل األسرة الواحدة، وتفسير ذلك نفسياً 
السعادة  بأن  األطفال  توهم  اإلعانات  أن 
في مّتلك أو استهاك بعض مواد اإلعان 

الطفل مطبوع على محاكاة 
ما قد يراه من شخصيات 

على الشاشة، والعبرة هنا 
بنوع القدوة التي يحتذيها 

الطفل نموذجًا ومعلمًا في 
الفكر والشكل والسلوك.
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درا�سات

»وأن الوالدين اللذين يحبان أطفالهما هما 
اللذان يندفعان لشراء ما تعرضه اإلعانات، 
وهكذا يرتبط اإلعان باملشاعر« الطفولية 
ويلهب عواطفها، وقد يضغط على عاقتها 

األسرية.
القيم العامة في سلوكات األطفال

وه��ن��ا ي��س��ت��ع��رض ال��ب��اح��ث ن��ت��ائ��ج دراس���ة 
أطفال  عبَّر عنها  كما  العامة،  القيم  بعض 

اإلعانات في سلوكياتهم:
ملضمون  حتليله  ف��ي  الباحث  ح��رص  وق��د 
إعانات القناة ماحظة وجود ما يرمز إلى 
عينة مختارة من القيم العامة ذات األبعاد 
االجتماعية والتربوية، من خال استبطان 
أداء األطفال ألدوارهم اإلعانية سواء مت 
التعبير عن هذه القيم باللفظ الدال عليها 
ه  وينوِّ والرموز،  واإلش��ارات  بالسلوكيات  أم 
اإلعانية  القيم  اس��ت��خ��اص  أن  ال��ب��اح��ث 
م��ن دراس����ة سلوكيات  م��س��ت��ه��دف  م��ط��ل��ب 
األطفال وحتركاتهم وسماتهم في إعانات 
قصدية  ج��دوى  رأى  الباحث  لكن  القناة، 
التحليلي  االه��ت��م��ام  م��ن  ج���زء  تخصيص 
القيم األساسية،  ملدى وجود مجموعة من 
من منطلق أن املضمون اإلعاني جزء من 
القيم  بغرس  املعنية  اإلعامية  املضامني 
التنشئة  سلوكيات  وأن  والسلبية  اإليجابية 

االجتماعية والتربوية ال تنفك عنها وتدور 
اإلعانية  الرسالة  كانت  ف��إذا  رحاها،  في 
موجهة أصًا إلى الطفل، تكون هذه القيم 
من  كبير  قدر  على  العام  للسلوك  املوجهة 
األهمية والتأثير على حد سواء، وقد حدد 
فئات  سبع  التحليل  ب��داي��ة  قبيل  الباحث 
والتسجيل  ب��ال��رص��د  األول���ى  رآه���ا  قيمية 
العلمي،  والتفوق  والنظافة،  القرابة،  هي: 
القيم  عن  يعبر  وم��ا  والزمالة،  والصداقة 
الدينية، والصحة، والوطنية، ثم الحظ أثناء 
حتليل اإلعانات إضافة ثاث قيم أخرى 
رصدت في إعانات الدراسة هي: اجلمال 
واحلرية  والرياضة،  اآلخرين،  والقبول من 

واالنطاقة.
 عالقة الرسالة اإلعالنية

غير مهتم   – هنا   – الباحث  أن  واحلقيقة 
النسبي  ال��ق��ي��اس  ب��اع��ت��ب��ارات  ب��ال��ض��رورة 

ألن  القيم،  ه��ذه  ملستوى حضور  وال��ع��ددي 
طبيعة إعانات القناة وإنتاجها وشخصياتها 
وسلعها ال تتيح بلوغ ذلك بأرقام دالة، إمنا 
املهم لديه في هذا املقام هو اإلش��ارة إلى 
عاقة الرسالة اإلعانية بالقيم األساسية، 
املفيد  على  منها  حت��ت��وي  أن  ميكن  وأن��ه��ا 
والضار من خال سلوكيات معبِّرة عنها أو 

حاثة عليها يؤديها أطفال اإلعانات.
القيم  تكرار  مرات  أن عدد  النتائج  وبينت 
العشر بلغ )37( تكراراً، وقد توزع ظهورها 
على ثلث إعانات القناة، وهذا مؤشر مهم 
لدى  البنائية  القيم  ه��ذه  استحضار  على 
القائمني على إنتاج إعانات األطفال، وأنها 
ميكن أن تكون أعلى حضوراً وأبلغ جتسيداً 
في إعانات أخرى ذات مواصفات مغايرة 
مما هو عليه حال إعانات الدراسة. وقد 
ت���راوح���ت ن��س��ب ف��ئ��ات ال��ق��ي��م ال��ع��ام��ة في 
 ،%7.4 العلمي  فالتفوق  النسبي،  احلضور 
والرياضية   ،%7.4 وال��زم��ال��ة  وال��ص��داق��ة 
6.3%، والقرابة 4.2%، والنظافة والصحة 

لكل منهما %2.1.
تشويش التصورات

القيم  أن  أثناء حتليله  الباحث  وقد الحظ 
حتديداً   %2.1 والوطنية   ،%2.1 الدينية 
أقرب ما تكون إلى اإلعانات غير األجنبية 
وهي في الغالب عربية اإلنتاج محلية التوّجه، 
في حني أن قيماً مثل اجلمال والقبول من 
واالنطاقة  واحل���ري���ة   ،%4.2 اآلخ���ري���ن 
2.2% هي األقرب إلى اإلعانات األجنبية، 
على  وإش��ك��ال��ي��ة ال��ق��ي��م��ت��ني األخ��ي��رت��ني – 
باخلطاب  يتوجهان  أنهما   – محدوديتهما 
إلى الطفلة، وهنا تأتي خطورة غرس مثل 
هذه القيم في أذهان األطفال اإلناث أوالً، 
»احلرية،  املصطلحات  ه��ذه  تعنيه  م��ا  م��ع 
االنطاقة، اجلمال والقبول من اآلخرين..« 
من دالالت عميقة قد تشوش على تصورات 
األطفال ومفاهيمهم من اجلنسني، وهو ما 
األولوية  لها  تكون  أن  بالتالي  يخشى معها 
واالهتمام في السلم القيمي لطفل احلاضر 

ومواطن املستقبل.

تأتي خطورة غرس مثل هذه 
القيم عند اإلناث أولًا، مع ما 

تعنيه هذه المصطلحات »الحرية، 
االنطالقة، الجمال والقبول من 

اآلخرين« على قيمهم
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مقاالت

أوضاع تحت المجهر!

التي حدثت بعد صاة اجلمعة في منطقة تيماء اجلهراوية بني  مناوشات »الكر« و»الفر« 
ال�»بدون« ووزارة الداخلية ال بد من وضع حد لها من خال قيام اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية بإغاق هذا امللف األسود الذي شوه صورتنا في اخلارج 

قبل الداخل، وبات كل من يتولى لواء هذا امللف يبشرنا بقرب احلل بالكام!
التخوف احلكومي السابق من إخفاء العديد من البدون جنسياتهم األصلية قد ولى عهده، 
الذين أخفوا »جناسيهم«  البدون  بعد أن كشف اجلهاز املركزي في تقريره لعام 2011 أن 
البدون  إجمالي  من  نسبتهم %64  بلغت  قد  بعد ضغط احلكومة  عنها  ثم كشفوا  األصلية 
املقاربة أعدادهم ل�)106000( آالف فرد توزعوا على النحو التالي: اجلنسية العراقية %63، 
تكون  أن  أرجو  وبالتالي  باقي اجلنسيات %4،  اإليرانية %2،  السورية %7،  السعودية %24، 
احلكومة قد أغلقت هذا الباب بعد أن »عصرتهم« فأصبحت املهمة أكثر سهولة و»نقاوة« من 
ذي قبل، وبالتالي ال بد أن يقوم رئيس اجلهاز املركزي الزميل صالح الفضالة بحمل ملفاتهم 
من مكتبه على كتفه والسير بها حتى ركوب »عربانة« مراسلي اجلهاز املركزي واالنطاق 
مسرعا إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك بامللفات ممن استوفوا الشروط 
وتعال«  »روح  التي طحنتهم جلان  السنوات  امتداد  على  للبدون  اخلمسني  ال�»عصرة«  بعد 
طحنا، التي فرخت جلانا أخرى ومقار وموظفني وإعانات بالصحف ومعاشات مع بدالت لم 
تظهر نتائجها إال بتجنيس أصحاب اخلدمات اجلليلة من أهل ال�»دمبكة«، في حني بقى أب 
وأم وابن وبنت وجد الشهيد يندب حظه العاثر الذي جعله يعمل باجليش أو يخدم بقطاعات 

الدولة إال من رحم ربي وبالواسطة!
بعد  إال  ال�»بريك«  استخدام  وع��دم  البنزين  »سليتر«  على  الدعسة«  »حد  الضغط  مطلوب 
جتنيس آخر بدون يلعب حافيا بالكرة في شوارع تيماء أو شاب لم يدخل املدارس يقطن في 

شبرات األحمدي!
على الطاير

شيء مألوف أن ينقلب جمهور فريق ما على فريق باده بعد دقائق من زمن املباراة إذا ما 
أدى مستوى »يفشل« عكس املتوقع منه، لكن أن تقوم تلك اجلماهير بتشجيع الفريق املنافس 
لبادها بحرارة طوال زمن املباراة فهذا لم يحدث قط في العالم إال بيننا منذ أيام في مباراة 
القادسية الكويتي واالحتاد السوري ضمن بطولة األندية اآلسيوية لكرة القدم التي »فشلنا« 

فيها القادسية وخسر!
فقد شجع السوريون فريقنا ضد فريقهم الذي هاجموه بعد أن طالبوه بعدم املشاركة في ظل 
نظام قمعي ديكتاتوري يحكم الباد أسوة بفريق »أمية« من أدلب الذي أوقف جميع نشاطاته 
احتجاجا على ديكتاتورية بشار األسد! قاتل الله النظام البعثي الذي لم يفهم الرسالة بعد 

وسيفهمها بإذن الله كما فهمها »زنقة زنقة«! 
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

البدون في رقبة الفضالة!

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

وليد إبراهيم األحمد)�(

قاعة عبدالله السالم.. 
مقبرة الوعود االنتخابية

كتبه: محمد الراشد
التي  ب��ال��وع��ود  امل��واط��ن��ني  لتذكير اإلخ���وة  ال ح��اج��ة 
االنتخابية،  املرشحني خال احلمات  سمعوها من 
ف��ه��م ي��ذك��رون��ه��ا ج��ي��داً؛ ألن��ه��ا ك��ان��ت مت��س حياتهم 
بطموحاتهم  وتتعلق  اليومية،  ومعاناتهم  املعيشية 

املستقبلية هم وأبناؤهم.
هذه الوعود كانت تهطل فوق الرؤوس كاملطر الغزير، 
يحققها  التي س��وف  اإلجن���ازات  يعدد  املرشح  وك��ان 
عندما يصل إلى قاعة عبدالله السالم، وكان يقسم 
األميان املغلظة بأنه لن يتخلى عن وعوده، ولن يتهاون 

في سبيل حتقيقها.
ال���ذي تاعب  امل��رش��ح،  أن ه��ذا  ال���ذي يحصل  لكن 
بالورود،  املستقبل  أمامهم  وف��رش  الناس،  مبشاعر 
الصفحة  يقلب  األخضر  الكرسي  على  يجلس  حني 
ع��ن امل��اض��ي، ومي��ح��و م��ن ذاك��رت��ه ك��ل ال��ع��ه��ود التي 
إلى  ورمب��ا عمد  الناخبني،  أم��ام  نفسه  على  قطعها 
تغيير أرقام هواتفه النقالة، حتى ال يزعجه أحد من 

الناخبني.
الناس خال  يغيب عن عيون  ال  كان  إن  ذلك  وبعد 
احلملة االنتخابية اختفى عن األنظار واألسماع، فا 
أحد يراه أو يسمع صوته إال في األعراس والعزاء، 
ودائماً يكون على عجلة من أمره، فليس لديه وقت 

لاستماع إلى الناس ومعرفة قضاياهم وشكاواهم.
وف����وق ذل����ك، ف��ه��ذا ال��ن��ائ��ب ل��م ي��ع��د م��ه��ت��م��اً بأمور 
امل���واط���ن���ني؛ ألن���ه ت��ف��رغ مت���ام���اً مل��ص��احل��ه اخلاصة 
أرصدته  زي��ادة  عن  يبحث  وصار  الدنيوية،  ومنافعه 

وتقوية نفوذه السياسي واالجتماعي بأي وسيلة.
وم���ا ي��ؤس��ف ل���ه، أن ب��ع��ض امل��رش��ح��ني ال��ذي��ن كانوا 
م��ع��روف��ني ب��ال��ن��زاه��ة وال��ق��ن��اع��ة وع���دم ال��ل��ه��اث وراء 
مباهج ال��دن��ي��ا، حت��ول��وا مت��ام��اً ح��ني وص��ل��وا مجلس 
األمة، وظهرت لهم وجوه جديدة حتمل مامح الطمع 
في املال واجلاه والشهرة؛ ولهذا تغيرت سلوكياتهم، 
املال  بريق  الناس؛ ألن  تعاملهم مع  وتبدلت أساليب 

والسلطة أعمى أبصارهم وبصائرهم.
صارماً  عقاباً  ينالون  وسوف  اخلاسرون،  هم  هؤالء 
ي��أت��ي م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات املقبلة، ول��ن يجدوا  ح��ني 
حولهم أحداً من املواطنني، وذلك هو العقاب الذي 
األفاضل  النواب  هذا  مبقالي  وأستثني  يستحقونه، 

الذين ال يخوضون فيما ذكرت.
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تربويات

كيف بُِنَي تحريم االختالط؟

والسفر واحلضر والتجارات واألعمال.
إمنا عارضوها مبا ظنوه مبيحا لالختالط، في 

الطواف واألسواق واجلهاد، ولم يتفكروا:
تبيح وتلك متنع، فكيف جاز لهم  إذا كانت هذه 
األولى  فأيهما  امل��ن��ع،  وتعطيل  اإلب��اح��ة  ت��ق��دمي 

بالتقدمي؟!
ي��ك��ون هو  ال��ن��ظ��ر، لتحديد م��ا  ك��ان األول���ى بهم 
عليهم،  اعتاص  فإن  تقدميه،  والواجب  الفرض 
ميلكوا  لن  وحينئذ  العلم،  في  الراسخني  قلدوا 
بالتطبيقات  املؤيدة  القولية  النصوص  تقدمي  إال 
العلمية -وهذه حال، ووصف النصوص احملرمة 
املؤيدة  غير  العملية  النصوص  على  لالختالط- 

بالقولية، وهذه حال ووصف املبيحة، والتي فوق 
ذلك هي محتملة متشابهة؛ لها أكثر من معنى.

قال الله تعالى: }يأيها الناس قد جاءكم برهان 
الذين  فأما  مبينا  ن��ورا  إليكم  وأنزلنا  ربكم  من 
به فسيدخلهم في رحمة  واعتصموا  بالله  آمنوا 

منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما{.
نصوص املبيحني:

ورأي��ا س��دي��دا.. وحني  إل��ى ما ظنوه حجة  أتينا 
يكمل عقل املرء ودينه وفقهه، يكفيه ما مضى من 
تأصيل لتأسيس احلكم لديه، ومعرفة ماذا شرع 

الله تعالى في العالقة بني اجلنسني.
فإذا ما عرض له شيء ظاهره يخالف ما تقرر 
وتأصل وتأسس، فإنه يلجأ إلى تخريجه واجلواب 
عنه مبا يحفظ األصل ويقره، فهذا حال الراسخني 
في العلم واملؤمنني، أما حال غيرهم ممن قصر 
فقهه أو ممن زاغ وابتغى الفتنة، َفَيَدعون األصل؛ 
األصل،  هو  فيجعلوه  الطارئ،  بالعارض  ليعتنوا 
حكما  منه  فيستنبطوا  وض��ع��ف��ه،  ش���ذوذه  على 
أصليا ثابتا، ينقضون به الثابت املستقر الصادر 

باألمر اإللهي.
أصدر  احل��اك��م  أن  بلغه:  ال���ذي  ك��ح��ال  فحالهم 
عشرة  الثانية  بعد  والشراء  البيع  مبنع  مرسوما 
وتأكد مبراسيم  على اجلميع،  ذلك  وأعلن  ليال، 
أبوابها  تفتح  يوما فرأى صيدلية  ثم مر  أخ��رى، 
في الواحدة صباحا، ثم تكرر منه رؤية ذلك، ومر 
إلى  الثالثة صباحا،  يبيع في  كبيرا  دكانا  فوجد 

جانبه آخر صغير كذلك.
وفي األثناء أخذ كتابا قدميا، فقرأ فيه: أن الناس 

في هذه البلدة يتبايعون ليال ونهارا.
فاستنبط من ذلك: أن املرسوم قد ألغي. والدليل: 
هذه احمَلاَّل املفتوحة، وما في الكتاب القدمي من 
خبر.  بل زاد على ذلك: عجبه من إحجام البقية 
البيع  ملنافع  وال��ع��ودة  اإلذن،  ه��ذا  استغالل  ع��ن 

والشراء.
ت��ل��ك احمل����ال م��س��ت��ث��ن��اة من  وم���ا درى ه����ذا: أن 
على  واملرسوم  الدائمة،  الناس  املرسوم، حلاجة 
حاله من املنع. أما الدكان الصغير، فهو مخالف 

ل��ل��ن��س��اء، هم  واالت���ق���اء  الفتنة  ن��ص��وص  - وع���ن 
يغضون البصر، ويكفون عن التأمل.

أما  وال��دع��وة،  للعلم  املنتسبني  عن  نتكلم  ونحن 
أنها كالم  يعلمون  وهم  منها،  غيرهم فيسخرون 
ن��ب��وي ش��ري��ف ق��ال��ه ون��ط��ق ب��ه م��ن ال ينطق عن 
الهوى، فيقولون: ال يزال فينا إلى اليوم من يعتقد 

أن املرأة عورة، وأنها فتنة؟؟!!
- وإذ نأتي إلى نصوص املباعدة والفصل، فإنهم 

كانوا أشد إعراضا عنها.
بفصله  رأسا  يرفعوا  ولم  ألقوها خلفهم ظهريا، 
والرجال  النساء  بني  عليه  وسالمه  الله  صلوات 
وفي  وال��ط��رق��ات،  أب��واب��ه��ا،  وعند  املساجد،  ف��ي 
مجالس العلم، وفي املواعظ والدروس والشورى 

- أما عن موقفهم من نصوص غض البصر، فلما علموا استحالة غض 
البصر في االختالط، حرفوا معنى األمر اإللهي؛ ليتالءم مع حياة 

االختالط.
فعندهم: يغض بصره إذا خشي الفتنة.

: أمرت اآلية بغض البصر ابتداًء، منعا  فانظر إلى هذا التحريف البننّ
الفتنة،  خشي  إذا  حتى  واالسترسال،  النظر  يبيحون  وهم  للفتنة. 

أمروه بالكف. فمن يتبعون: اآلية، أم أهواءهم؟

د. لطف الله بن عبد العظيم خوجه

)2-2(
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- ولعدم االختالف في كونه داال.
- ولداللته على الوجوب وغيره بال واسطة.

- وألن القول يدل على املعقول احملسوس، فيكون 
أعم فائدة«.

الثاني: أنها متشابهة.
أي محتملة ألكثر من معنى، كما سنبني في املثال 
اآلتي، والنصوص املتشابهة ال يؤخذ من معانيها 
عداه،  م��ا  وي��ط��رح  للمحكم،  امل��واف��ق  املعنى  إال 
للمحكم،  امل��ع��ارض  املعنى  أخ���ذوا  املبيحني  لكن 
وطرحوا املوافق له، عكس سبيل املؤمنني العلماء 

الراسخني في العلم.
الثالث: أنها مبيحة.

تقابلها نصوص تقتضي احلظر، واحلظر مقدم 
ما  إلثباتها  يحتاط  احملرمات  ألن  اإلباحة؛  على 

أمكن.
»أن   :170/6 احمليط  البحر  في  الرزكشي  ق��ال 
يكون أحدهما أقرب إلى االحتياط؛ أن يقتضي 
احلظر، واآلخر اإلباحة، فيقدم مقتضي احلظر؛ 
ألن احملرمات يحتاط إلثباتها ما أمكن، وحلديث: 

»دع ما يريبك إلى ما ال يريبك««.
وفيه 171/6: »أن القاضي بكار سأل املزني: يا 
أب��ا إبراهيم! ج��اء في األح��ادي��ث حت��رمي النبيذ، 
وجاء حتليله، فلم قدمتم التحرمي على التحليل؟ 
فقال املزني: لم يذهب أحد من العلماء إلى أن 
ووقع  نسخ،  ثم  اجلاهلية  في  حراما  كان  النبيذ 
االتفاق على أنه كان حالال، فهذا يعضد األحاديث 

بالتحرمي. فاستحسن ذلك منه«.
من  أح��د  يذهب  ل��م  ن��ق��ول:  نفسه  النسق  وعلى 
العلماء إلى أن االختالط كان حراما في اجلاهلية 
ثم نسخ، ووقع االتفاق على أنه كان حالال أو مباحا 
غير محرم، فهذا يعضد األحاديث بالتحرمي؛ أي 

يدل على نسخ اإلباحة.
الرابع: أنها على أصل البراءة.

وال��ت��ح��رمي واحل��ظ��ر ن��اق��ل، وال��ن��اق��ل ع��ن األصل 
بالتحرمي، أما  مقدم؛ ألن فيه زيادة وهو احلكم 
األصل والبراءة فليس فيه حكم، بل مسكوت عنه، 

جاٍر على العادة.
يكون أحد اخلبرين  »أن  الزركشي 169/6:  قال 
ناقال،  وال��ث��ان��ي  وال���ب���راءة،  األص���ل  مفيدا حلكم 

فاجلمهور على أنه يجب ترجيح الناقل«.
فداللة نصوص اإلباحة ضعيفة لواحد من هذه 

األمور منفردا، فكيف بها مجتمعة؟
أي لو فرض عدم معرفة تاريخ املتقدم واملتأخر 

يستحق العقوبة، وما في الكتاب القدمي، كان قبل 
األمر.

والقصد: أنه ما من أمر سواء كان إلهيا، أو بشريا. 
والضرورة،  للحاجة  اس��ت��ث��ن��اءات  ويعتريه  وإال 
وهناك من يخرقه ويخالفه قصدا، ومن يخالفه 
سهوا ونسيانا، فلو كانت هذه األح��وال املخالفة 
األمر،  إللغاء  كافيا  بدون عذر- سببا  أو  -بعذر 

أللغيت األوامر كلها، وما ثبت أمر ألبتة.
يتأسس  عام،  أمر  فيها  الشريعة،  أحكام  وهكذا 
املعنى،  ف��ي  والصريحة  الصحيحة  بالنصوص 
ثم يطرأ عليها أحوال  كنصوص منع االختالط، 
استثنائية، أو يوجد من يخالفها، لكنها ال ترقى 

أن تبطلها.
القبلة  النبي] نهي عن استقبال  وقد جاء عن 
عمر  اب��ن  إن  ثم  غائط،  أو  ببول  استدبارها  أو 
مرة ارتقى جدارا، فرأى النبي] يقضي حاجته 
مستقبال أو مستدبرا القبلة. فذهب العلماء إلى 

قولني في املسألة:
األول: أن هذا الفعل تخصيص لعموم النهي. فإذا 
القبلة حاجز  كان في فضاء منع، وإذا كان دون 

جاز.
القول  ألن  الفعل؛  على  مقدم  القول  أن  الثاني: 
مقصود لذاته، ونحن مأمورون بطاعة قوله، وأما 
فلما  عمدا،  يكون  وقد  سهوا،  يكون  فقد  الفعل 
احتمل، وتعذر الترجيح، بقي النهي على عمومه.

ع��ارض وض��رب قوله  بينهم من  لم جند  وهكذا 
البنيان  بني  فأجاز  بالفعل،  األم��ر  فعطل  بفعله، 
خالفوا  االخ��ت��الط  أب��اح��وا  ال��ذي��ن  لكن  مطلقا، 

سبيل العلماء الراسخني، فضربوا قوله بفعله.
وهذا يتبني مبا يلي:

بالنساء  الرجال  الختالط  املبيحني  نصوص  أن 
محل  غير  في  كذلك  وه��ي  داللتها،  في  ضعيفة 

النزاع.
هي:  أربعة  فألمور  الداللة،  كونها ضعيفة  فأما 
البراءة  ع��ل��ى  مبيحة،  متشابهة،  عملية،  أن��ه��ا 

األصلية.
األول: أنها عملية.

ليست بقولية، واملعلوم عن أهل األصول والفقهاء 
واحملدثني، من حيث املبدأ واألصل:

أمرا  ك��ان  م��ا  وأن  الفعل،  على  مقدم  ال��ق��ول  أن 
بالقول فهو مقصود لذاته؛ ألنه موضوع للداللة 
على األم��ر، بال خ��الف، وهو يدل على الوجوب 

بنفسه من غير واسطة.
وال��دل��ي��ل ي��ؤك��د ه����ذا، ف���إن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى يقول: 
تصيبهم  أن  أمره  عن  يخالفون  الذين  }فليحذر 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم{، فقال: عن أمره، 
واألمر هو القول، قال تعالى: }ولكن حق القول 

مني ألمألن جهنم من اجلنة والناس أجمعني{.
فأما الفعل فإنه قد يكون مقصودا، وقد ال يكون 
مقصودا، وقد يكون عمدا، وقد يكون سهوا، كما 
تقدم في مثال استقبال القبلة في قضاء احلاجة، 
فال يأخذ منه حكم ابتداًء، لكن القول يؤخذ منه. 
فقول النبي] يتعدى إلى غيره بنفسه، بخالف 
كان  اجتمعا  ف��إذا  بدليل،  إال  يتعدى  ف��ال  فعله، 
التخصيص  على  فعله  وح��م��ل  بقوله،  التمسك 

ونحوه هو الواجب.
قال الزركشي في البحر احمليط 177/6:

فيقدم  ف��ع��ال،  واآلخ���ر  ق��وال  أحدهما  ي��ك��ون  »أن 
القول؛ ألن له صيغة، والفعل ال صيغة له«.

والكالم نفسه بحروفه ذكره الشوكاني في إرشاد 
الفحول 393/2.

وقال الزركشي أيضا 198/4: »مذهب اجلمهور: 
تقدمي القول:

- لقوته بالصيغة.
- وأنه حجة بنفسه.

وظاهر كالم  ابن برهان أنه املذهب.
وجزم به إلكيا، قال: ألن فعله ال يتعدى إلى غيره 
اجتمعا  ف��إذا  يتعداه،  أن  قوله  وح��ق  بدليل،  إال 
متسكنا بقوله، وحملنا فعله على أنه مخصوص 

به.
وك���ذا ج��زم ب��ه األس��ت��اذ أب��و م��ن��ص��ور، وصححه 
الشيخ في اللمع، واإلمام في احملصول، واآلمدي 

في اإلحكام، والقرطبي وابن حزم«.
جهل(  )وإن   «  :202/2 املنير  الكوكب  ف��ي  ق��ال 
هل تقدم الفعل على القول، أو تأخر عنه )وجب 
العمل بالقول( دون الفعل؛ ألن القول أقوى داللة 

على الفعل:
- لوضعه لها.

إذا كانت هذه تبيح وتلك 
متنع، فكيف جاز لهم تقدمي 

اإلباحة وتعطيل املنع
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تربويات

األربعة  األم��ور  ه��ذه  لكانت  والناسخ،  واملنسوخ 
إبطال اإلباحة  أو مجتمعة- كافية في  –منفردة 
وتقدمي احلظر والتحرمي، كيف وقد علم يقينا أن 
هذه النصوص ال تعارض التحرمي، كونها في غير 

محل النزاع.
فكونها في غير محل النزاع، فلثالثة أمور:

األول: أنها نصوص كانت قبل احلجاب.
وأم سليم،  ح���رام  أم  ع��ل��ى  دخ��ول��ه]  ك��ح��دي��ث 
معه،  وأكلهما  للضيف  وزوج���ه  ال��رج��ل  وإض��اف��ة 
وخ���دم���ة أم أس��ي��د احل���ض���ور م���ن ال���رج���ال يوم 
ملا  وب���الل  أبيها  على  عائشة  ودخ���ول  ع��رس��ه��ا، 
قدما املدينة وبهما حمى يثرب، ووضوء الرجال 
والنساء جميعا وغير ذلك، فكل هذه عليها قرائن 
ثابتة تبني أنها كانت قبل نزول احلجاب في نهاية 

السنة الرابعة، فال حجة فيها إذاً.
تفصيله،  سيأتي  ح���رام  وأم  سليم  أم  فحديث 
بالصحابة،  كان  فقر  على  يدل  الضيف  وحديث 
حيث لم يتعرض إلضافته سوى هذا الرجل، ولم 
يكن معه شيء هو أيضا، إال قوت أوالده، وكذلك 
)سنة  ال��راب��ع��ة  السنة  نهاية  قبل  ك��ان��وا  ال��ن��اس 

احلجاب(، حتى فتح عليهم من الرزق بعد ذلك.
وأم أسيد ولدت أسيدا، وهو معدود في الصحابة، 
فمن املقطوع به أنه ولد قبل احلجاب، وإال كان 

عمره عند وفاة النبي ] أربع سنني.
أول  ف��ي  وب��الل  أبيها  على  دخلت  إمن��ا  وعائشة 
مقدمهم إلى املدينة، حيث كان بها حمى يثرب، 

حتى دعا النبي]، فنقل حماها إلى اجلحفة.
قبل  كان  قطعا  جميعا  والنساء  الرجال  ووض��وء 
آن واحد،  لو كان معنى »جميعا«: في  احلجاب، 
من إناء واح��د؛ ألنه باالتفاق ال يجوز للمرأة أن 
املرفق،  حتى  وساعدها  قدمها،  لألجنبي  تبدي 
مواضع  من  ذلك  وكل  وأذنها،  وشعرها  ورأسها 
الوضوء، فوضوءها عند الرجال يعني كشف كل 
أمرها  حيث  يتناقض،  ال  ال��ش��ارع  وك��الم  ذل��ك. 

بستر كل ذلك أمرا صريحا.
الثاني: أنها كانت مع محارم.

كما قد ذهب بعض العلماء في حق أم حرام وأم 
الرضاع،  من  النبي]  خالتي  كانتا  أنهما  سليم 
أخوالها  ك��ان  والتي  آمنة،  أم��ه  مع  رضعن  حيث 
م��ن األن��ص��ار، وك���ذا ف��ي قصة امل���رأة ال��ت��ي كان 
تفلي شعر أبي موسى األشعري في حجة الوداع، 

يحتمل أنها كانت من محارمه.

الثالث: أنها حاالت استثنائية:
- فمنها ما كان ضرورة وحاجة، كخروج النساء 
قَلّ خروجهن،  الرجال، فلما كثروا  لقلة  للجهاد؛ 
والشكوى  للسؤال  النبي]  مجلس  وحضورهن 
والطواف  وال��ص��الة  للسوق  وخ��روج��ه��ن  ون��ح��وه، 
واحلج، كل ذلك يقع فيه اختالط، لكن ال بد منه، 

فتسامح فيه الشارع، ولم يؤاخذ به.
- ومنها أن املختلطة كبيرة، بالغة سن اليأس، في 
مقام األم واجلدة، كما قد يقال كذلك في قصة 
املرأة َفلَْت شعر أبي موسى األشعري، وهو وجه 
له،  محرميتها  يثبت  لم  ف��إذا  التخريج؛  في  ث��ان 
بالقطع  وحكمها  تشتهى،  ال  كبيرة  أنها  فيحتمل 
خمارها،  تضع  أن  لها  فإن  الشابة،  كحكم  ليس 
فتكشف عن وجهها غير متبرجة بزينة، كما في 
فال  ونحوه  تطبيب  في  إليها  احتيج  ف��إن  اآلي��ة، 
إطعام  في  بن سعد  وكذلك حديث سهل  ب��أس. 
وهم  كبيرة،  كانت  فإنها  يوم اجلمعة،  لهم  امل��رأة 
صبية، وفيه تخريج آخر: أنه ال يلزم من إطعامها 
جلوسها معهم، بل مجرد تقريب الطعام، وذلك ال 

مؤاخذة فيه.
ك��م��ا في  بالنبي ]،  ك���ان خ��اص��ا  م��ا  وم��ن��ه��ا   -
العلماء  بعض  جواب  كان  وهكذا  أسماء،  إرداف 
الذين لم يثبت عندهم قرابة أم سليم وأم حرام 
وارد،  وهو  إلى اخلصوصية،  للنبي]، فجنحوا 
وليس  يقينية،  اإلث��م في هذا  من  حيث عصمته 
للمؤمنني،  أب  هو  ثم  العصمة،  ه��ذه  مثل  لغيره 
يزوجهن بغير ولي، كما أن أزواجه أمهاتهم، يدل 
عليه: أن أحدا من الصحابة لم يقتد بالنبي] 

في الدخول على األجنبيات.
وهكذا نكون قد أجبنا، ووضعنا ميزانا حلل كل 
ما يورده املبيحون من أدلة، ال يزالون يختلقونها 
اختالقا بأدنى صلة، وبعضها ال صلة لها مبحل 

النزاع أصال.
وم���ع ك��ل ذل���ك، ف��ه��اك دل��ي��ال مم��ا اس��ت��دل��وا به، 
امليزان، كأمنوذج  وفق  تفصيال  ونناقشه  نعرضه 

ي��ق��اس ع��ل��ي��ه غ��ي��ره، وب���ه ي��ت��ب��ني اخ��ت��الل منهج 
املبيحني - وال يتصور منهم غير ذلك - وأصالة 

منهج احملرمني.
روى البخاري في صحيحه في االستئذان، باب: 

من زار قوما فقال عندهم، حديثني عن أنس:
- »أن أم سليم كانت تبسط للنبي] نطعا، فيقيل 
عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي] 
أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم 
جمعته في ُسّك وهو نائم. قال: فلما حضر أنس 
بن مالك الوفاة، أوصى أن يجعل في حنوطه من 

ذلك الُسّك، فجعل في حنوطه«.
- »كان رسول الله] إذا ذهب قباء، يدخل على 
أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت حتت عبادة 
بن الصامت، فدخل يوما فأطمعته، فنام رسول 
ما  فقلت:  قالت:  يضحك،  استيقظ  ثم  الله]، 
أمتي  من  ن��اس  فقال:  الله؟  رس��ول  يا  يضحكك 
ثبج  يركبون  الله،  سبيل  في  غ��زاة  علي  عرضوا 
مثل  ق��ال:  أو  األس���رة،  على  ملوكا  البحر،  ه��ذا 
امللوك على األسرة – يشك إسحاق – قلت: ادع 

الله أن يجعلني منهم. فدعا...« احلديث.
نصوص  كافة  يخالف  م��ع��ارض،  األث��ري��ن  ظاهر 
يخالف  فإنه  ذلك؛  من  وأكثر  االختالط،  حترمي 
ص��ري��ح ن��ه��ي ال��ن��ب��ي]: »إي��اك��م وال���دخ���ول على 
النساء«. رواه البخاري/ النكاح/ ال يخلون رجل.

احملال  م��ن  ف��إن��ه  عنهما،  اجل���واب  ي��ك��ون  فكيف 
األخذ بهما وإباحة الدخول واالختالط؛ ألنه هدر 

لنصوص كاجلبال سبقت في املنع والتحرمي؟

ذهب بعض العلماء في حق 
أم حرام وأم سليم أنهما كانتا 
خالتي النبي] من الرضاع، 

حيث رضعن مع أمه آمنة
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للجواب سؤال: هل ميكن أن يكون لهذين األثرين 
جواب غير أنهما يبيحان االختالط؟

ذلك:  واردة، فمن  كلها محتملة  أجوبة  ثمة  نعم، 
أو  م��ح��ارم،  أنهن  أو  أنها ح��ادث��ة قبل احل��ج��اب، 

خصوصية.
ف��ذل��ك أن  اح��ت��م��ال كونها قبل احل��ج��اب؛  ف��أم��ا 
الرجال كانوا يدخلون على النساء بيوتهن، حتى 
تزوج عليه الصالة والسالم بزينب، فدخل الناس 
ل��ل��ط��ع��ام، ف��أط��ال��وا امل��ك��ث وه���م ج��ل��وس، وزينب 
ج��ال��س��ة، وال��رس��ول ي��دخ��ل وي��خ��رج، حتى نزلت 
آمنوا  الذين  }يأيها  األح���زاب:  س��ورة  في  اآلي��ة 
ال ت��دخ��ل��وا ب��ي��وت ال��ن��ب��ي..{، إل��ى ق��ول��ه: }وإذا 
سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب{. 
فخرج الرجال وضرب احلجاب. )رواه البخاري(، 
ومنعوا من الدخول بعد ذلك على النساء، وقال: 

»إياكم والدخول على النساء«.
وبه  ق��وال،  ثبتا  ال��دخ��ول  ع��ن  والنهي  فاحلجاب 
وبعد  االخ��ت��الط،  ه��ذا  من  باملنع  احلكم  تأسس 
ذل��ك، فكل ما أت��ى من خبر فيه: أن��ه دخ��ل على 
امرأة أجنبية بيتها، فحمله على ما قبل احلجاب 
هو املتوجب؛ إذ النبي ] ال يخالف إلى ما نهى 
عنه عامدا قاصدا إال بعذر شرعي، قال تعالى: 

}وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه..{.
وبهذا اجلواب نحفظ للنصوص وقدرها وداللتها 
جوابا  أش��ك��ل  عما  أجبنا  ق��د  ون��ك��ون  ومعانيها، 
معقوال ممكنا غير محال، ومهما أمكن اجلواب 
ال��ث��اب��ت، فهو  يعطل احمل��ك��م  املشكل مب��ا ال  ع��ن 

الواجب، ال جواب معطل.
على أن له جوابا آخر هو: اخلصوصية، فالنبي 
معصوم من الفواحش باالتفاق واإلجماع، فافتتانه 
النساء  على  دخوله  من  ريبة  فال  شرعا،  محال 

املؤمنات، ثم هو كذلك أب للمؤمنني واملؤمنات.
وم���ع ذل����ك، فمهما أم��ك��ن ح��م��ل��ه ع��ل��ى م��ا قبل 

احلجاب، فهو األوجه واألحسن.
وقد ادعى بعضهم أن حادثة أم سليم كانت بعد 
أن  الشعر، فزعم هذا  بدليل ذكر  ال��وداع،  حجة 
الشعر كان مما أعطاه النبي] لطلحة في منى، 
فأخذته أم سليم فخلطته بعرقه في سك. الفتح 

.72/11
لكن الروايات تفيد أنها كانت تفلي شعره، وهذا 
حال ميكن معه تساقط بعضه، وهكذا ال يلزم من 

ذكر الشعر، وقوع القصة بعد حجة الوداع.
أنها كانت  ي��دل على  أم ح��رام ما  بل في حادثة 
قبل احلجاب؛ إذ فيها بشارة بالفتح ناحية البحر، 
أمكنة  إل��ى  الفتوحات  ام��ت��داد  على  دليل  وه��ذا 
األس��رة، وصف  على  بامللوك  ثم وصفهم  بعيدة، 
عزة وقوة. وقد كانت املبشرات في أوائل العهد 
النبوي، حيث كان النبي ] ومن معه يحتاجون 
الرابعة،  السنة  بعد  أما  واليقني.  للتثبيت  إليها 
فقد حتول األمر جذريا من الضعف إلى القوة، 
حتى فتحت سائر جزيرة العرب، فحمل احلادثة 
على ما بعد حجة والوداع ال وجه له؛ فال حاجة 

إلى املبشرات، وهم يفتحون البلدان.
ابن  ق��ال  فقد  أيضا،  ه��ذا  ي��دل على  ما  وهناك 

حجر في الفتح 78/11:
» ثم قال: وإذا تقرر هذا، فقد ثبت في الصحيح 
إال  النساء  م��ن  أح��د  ك��ان ال يدخل على  أن��ه] 
على أزواجه، إال على أم سليم، فقيل له. فقال: 
أرحمها، قتل أخوها معي. يعني حرام بن ملحان، 

وكان قد قتل يوم بئر معونة«.
سنة  صفر  شهر  فكانت  معونة،  بئر  حادثة  أم��ا 
السنة  من  القعدة  ذي  في  ك��ان  واحلجاب  أرب��ع، 

نفسها، فبني احلدثني تسعة أشهر، فدخوله بعد 
لقرب  املتعني  ه��و  احل��ج��اب،  قبل  البئر،  ح��ادث��ة 

املصيبة.
وأما احتمال  احملرمية،  فإن الرميصاء أم سليم، 
قال  وقد  ملحان،  بنت  أم حرام  للغميصاء  أخت 
بنت  آمنة  أخت  سليم  أم  »كانت  احلفاظ:  بعض 
وه��ب أم رس��ول ال��ل��ه] م��ن ال��رض��اع��ة«. الفتح 
78/11، وقد رد الدمياطي هذا فقال: »ذهل كل 
من زعم أن أم حرام إحدى خاالت النبي] من 
الرضاعة، أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولة 
محرمية؛ ألن أمهاته من النسب والالتي أرضعنه 
ألبتة«.  األنصار  من  أحد  فيهن  ليس  معلومات، 

املرجع نفسه.
لكنه هو الذاهل، فإن الزاعمني – بحسب تعبيره 

- قالوا: إحدى خاالته. ولم يقولوا: أمهاته.
وامل��ق��ص��ود: أن أم��ه آم��ن��ة رض��ع��ت م��ع أم سليم، 
من  بذلك خالته  فتكون  ال��ذي رض��ع،  هو  وليس 

الرضاع.
بني  م��ن  فأخوالها  م��ت��ص��ورة،  معا  ورضاعتهما 

النجار في املدينة، وهي كذلك.
هكذا  تدرس هذه النصوص واآلثار املعارضة في 
ظاهرها حلكم أصيل محكم، وما من أثر إال وله 
جواب كجواب ما سبق، ثم يبقى االختالط غير 
املقصود العفوي غير املنظم، فذلك مما وسع الله 
يطيقون،  ال  ما  لهم  مكلف  غير  ع��ب��اده،  على  به 
الشارع  ف��إن  للتهاون،  ذري��ع��ة  يكون  أن  دون  م��ن 
استحب  أن��ه  إال  العفوي،  لالختالط  إباحته  مع 
التجافي عنه قدر اإلمكان من غير إيجاب، وذلك 

تبني في مواطن عديدة، منها:
- أمره النساء لزوم حواف الطريق في مشيهن، 

وترك الوسط للرجال.
- ترغيبهن في الصالة في بيوتهن، مع نهيه عن 

منعهن املساجد.
- في إشارته أن يطفن من وراء الرجال.

فحاجات املرأة كحاجات الرجل، وانفصالها التام 
عن الرجل، بحيث ال تراه وال يراها ألبتة، يفوت 
عليه وعليها منافع شتى، ويجلب احلرج والعسر، 
وأصولها  الشريعة  وقواعد  التيسير،  من  ومينع 
إذا  والتيسير  إذا ض��اق،  األم��ر  اتساع  تقوم على 

حلت املشقة.
وعليه: فقد أجاز لها اخلروج واملخالطة مبا يحقق 
حاجاتها، من غير أن يكون ذريعة إلى املنظم أو 

اختالط ال حاجة له شرعية.

النبي معصوم من الفواحش 
باالتفاق واإلجماع، فافتتانه 

محال شرعا، فال ريبة من 
دخوله على النساء املؤمنات
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سمرقند.. درة الشرق

ولكن قلبي حل فيها فعاقني
وأقعدني بالصغر عن فسحة الفضا

سمرقند هي تلك املدينة الواقعة على طريق 
الصني مبراكز  رب��ط  ال��ذي  املشهور،  احلرير 
عدة،  ل��ق��رون  اإلس��ام��ي��ة  العربية  احل��ض��ارة 
طشقند  العاصمة  بعد  الثانية  املدينة  وه��ي 

في جمهورية »أوزبكستان«، إحدى جمهوريات 
بهذا  تسميتها  إل���ى  أش���ار  ال��وس��ط��ى،  آس��ي��ا 
االسم اجلغرافي العظيم ياقوت احلموي في 
معجمه »معجم البلدان«، فذكر أن هذا االسم 
بالعربية  لها  ويقال  وثانيه،  أول��ه  بفتح  ينطق 
»شمران« وقد عرفت أوالً ب� »شمر أبو كرب« 

سمرقند.. التي تقول أسطورة شعبية يتداولها 
سكانها إنها بنيت في حديقة جنة عدن، حتى 

قال فيها أحد الشعراء:
وليس اختياري سمرقند محلة

ودار منام الختيار وال رضا

سمرقند.. تلك املدينة الساحرة، ولسحرها دارت حولها األساطير، وامتزجت باحلقيقة، فيذكر في 
»ألف ليلة وليلة«، على سبيل املثال، أن امللك »شاه زمان«، األخ األصغر للملك »شهريار«، كان ملك هذه 
املدينة. لقد استطاع »تيمورلنك« أن يجعل منها العاصمة األسطورة، ورغم تدميرها أكثر من مرة إال 

أنها ظلت حتتفظ بشواهد عظمتها، وبقايا حضارتها، وطابعها اإلسالمي األصيل.
»مدينة  العرب  عليها  يطلق  كما  وهي  »زارفشان«،  نهر  ضفاف  على  الراقدة  الياقوته  هي  سمرقند.. 
املسرات«، فهي حاضرة إقليم الصغد، وهي مصيف األمراء؛ ملا كانت تشتهر به من جمال الطبيعة واملناخ 

الصحي، وهي أعظم املدن الواقعة فيما وراء نهر جيحون، وكانت تنافس بخارى على مدار التاريخ.

بقلم: ميسون أحمد إسماعيل مارديني

املدينة الساحرة، التي دارت حولها األساطير
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احلقيقة 
عن  ع�����ب�����ارة 

مجموعة منشآت معمارية حتيط بها األسوار 
متراً،   167 ط��ول��ه  م��س��ت��ط��ي��ل،  ش��ك��ل  ع��ل��ى 
وعرضه 109 أمتار، وتقع وسط األسوار باحة 
داخلية )76 في 63 متراً( في جهتها الغربية 
املسجد الرئيسي، وفي جهتها الشرقية بوابه 
مئذنتان،  جانبيها  وعلى  الرئيسي،  امل��دخ��ل 
واجلنوبية  الشمالية  اجلهتني  يتوسط  وك��ان 
هذه  جميع  اتصلت  ث��م  صغيران،  مسجدان 
ارتكزت سقوفه  املباني بعضها ببعض برواق 
بينما  رخ���ام���ي،  ع��م��ود   400 ع��ل��ى  امل��ق��ب��ب��ة 
ارتفعت املآذن في أركان األسوار التي حتيط 

باملجموعة.
بالتوشية  مزخرفة  املسجد  ج���دران  وك��ان��ت 
ال��ه��ن��دس��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة، ع��ل��ى ش��ك��ل شبكة من 
نقشت  التي  بامليناء  املطلي  األزرق،  الطوب 
كوفي.  بخط  الكرمي  القرآن  من  آي��ات  عليها 
وع���ل���ى ع��ك��س ذل����ك ت��ت��م��ي��ز ب���واب���ة املسجد 
واملئذنتان ذواتا األضاع الثمانية واملجاورتان 
يشترك  ال��ت��ي  ال��زي��ن��ة،  ع��ن��اص��ر  بكثافة  ل��ه��ا 
وفسيفساء  املنقوشة  واألحجار  الرخام  فيها 
فيروزية  قبة  البوابة  قبالة  وترتفع  الترابيع. 
العمارة  في  القباب  أكبر  من  تعتبر  ضخمة 

اإلسامية على اإلطاق.
- ضريح »غور أمير«: وقريباً من مسجد »بيبي 
خامن« يقع مبنى أضرحة عائلة تيمورلنك »غور 

ثم ح��رف االسم  أول من عمرها،  إل��ى  نسبة 
إلى »شمركنت« ثم عربت فقيل سمرقند أي 
الثامن  القرن  في  زاره��ا  ولقد  األرض،  وجه 
الهجري الرحالة الشهير ابن بطوطة ووصف 
عمائرها وحالتها العمرانية، فقال عنها: »إنها 
من أكبر املدن وأحسنها وأمتها جماالً، مبنية 
القصارين،  ب���وادي  ي��ع��رف  واد  ش��اط��ئ  على 
وكانت تضم قصوراً عظيمة وعمارة تنبئ عن 

علو همم أهلها«.
وإذا تكلمنا عن سمرقند فا بد لنا أن نتذكر 
كيف أنه عندما توجه جيش املسلمني بقيادة 
وراء  ما  باد  ليفتح  الباهلي  مسلم  بن  قتيبة 
الثقفي،  يوسف  بن  احلجاج  من  بأمر  النهر 
العراق عام )87 هجرية(، ودخل قتيبة  والي 
بجيشه مدينة سمرقند، عندئذ توجه وفد من 
أهلها إلى خليفة املسلمني عمر بن عبدالعزيز، 
وشكوا إليه من أن قتيبة دخل ديارهم من غير 
أن يخيرهم بني اإلسام أو العهد أو القتال، 
بن  قاتلهم من غير تخيير، فكلف عمر  وأن��ه 
الشكوى،  إل��ى  يستمع  أن  قاضياً  عبدالعزيز 
له أن  ويتحقق من وقائع احلديث، فإن تبني 
أن  فللقاضي  سمرقند صحيحة  أهل  دع��وى 
ثكناتهم،  إل��ى  بجنوده  يعود  ب��أن  قتيبة  يأمر 
ويخرج من األرض التي فتحوها، ثم يخيرهم 

بني األمور الثاثة.
وقد درس القاضي املوضوع، وحتقق من صدق 
شكوى أهل سمرقند، فأمر قتيبة وجنوده بأن 
يخيرهم  وأن  سمرقند،  دي���ار  م��ن  ي��خ��رج��وا 
وجند املسلمني في ثكناتهم بعيداً عن املدينة، 
بني عهد عادل، أو دخول اإلسام، أو القتال، 
قصة  وستظل  األم��ر!  مسلم  بن  قتيبة  ونفذ 
دخول قتيبة بن مسلم إلى سمرقند، شاهدة 
على عظمة اإلسام وسماحته وعدله، حيث 

ك��ان��ت ه����ذه امل����رة األول����ى- 
يخرج  التي  األخيرة-  ورمبا 
فيها جيش من باد فتحها، 

بناء على حكم قضائي صادر 
من الدولة الغازية!!

يثبت  أن  اإلس��ام  استطاع  لقد 
أرك��ان��ه ف��ي ه��ذه ال��ب��اد بالطرق 

ال��س��ل��م��ي��ة، خ���ال ال��ع��ص��ر األم����وي، 
وذلك عن طريق رسالة املسجد الدعوية 

العربية  القبائل  توطني  وأيضاً  والتعليمية، 
العقيدة  وتوطدت  وازدادت  الباد،  هذه  في 
اإلس��ام��ي��ة ف���ي ال��ع��ص��ر ال��ع��ب��اس��ي، نتيجة 
إل��ى الدعوة  االن��ف��ت��اح على األع��اج��م وامل��ي��ل 
اإلدارية  للنظم  والتمكني  السلمية،  بالطرق 
في  التركية  العناصر  واستخدام  الباد،  في 

الباد.
متقدماً  إس��ام��ي��اً  م��رك��زاً  سمرقند  وك��ان��ت 
إليها طاب  يفد  اآلسيوية  القارة  وسط  في 
القرآن واحلديث  يدرسون علوم  العلم، حيث 
في مسجدها اجلامع، ويستمعون إلى شيوخ 
العلم، وكان هؤالء يعودون إلى بادهم حاملني 
هؤالء  طريق  وع��ن  والبضائع،  السلع  معهم 
ان��ت��ش��ر اإلس����ام إل���ى ال��ص��ني وش��م��ال آسيا 

وشرقها.
وت��ض��م س��م��رق��ن��د ح��ت��ى أي��ام��ن��ا ه���ذه مناذج 
رائعة من فن املعمار اإلسامي ما تزال تقف 
شواهد على عظمة وعبقرية أولئك املهندسني 
في  هناك  عاشوا  الذين  والبنائني  والفنانني 

وقت من األوقات، نذكر منها:
- م��س��ج��د »ب��ي��ب��ي خ�����امن«: ش��ي��د ع���ام 802 
ه��������/1399م، وان��ت��ه��ى ب���ن���اؤه ف���ي ع���ام 806 
ه�/1403م، وما زال يرتفع فوق قباب املدينة 
الهائلة، وهذا املسجد في  كالصخرة  شامخاً 

< سمرقند كانت مركزًا إسالميًا متقدمًا في وسط 
القارة اآلسيوية يفد إليها طالب العلم لدراسة 

علوم القرآن واحلديث في مسجدها اجلامع

< سمرقند تضم حتى أيامنا هذه مناذج رائعة 
من فن املعمار اإلسالمي ال تزال تقف شواهد على 

عظمة وعبقرية من عاشوا فيها
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وت��ق��ول األس��ط��ورة امل��ت��داول��ة ه��ن��اك إن قثم 
رأسه  ي��دي��ه  ب��ني  أخ��ذ  قتيًا،  سقط  عندما 
إلى  ت���ؤدي  بئر عميقة  إل��ى  ون���زل  امل��ق��ط��وع، 
هناك  حياً  ي��زال  وم��ا  األرض،  حديقة حتت 
ي��س��ت��ش��ه��دون ع��ل��ى صدق  ح��ت��ى اآلن، وه���م 
قبره  على  احملفورة  الكرمية  باآلية  القصة، 
سبيل  في  قتلوا  الذين  }وال حتسنب  البديع 
الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون{، )آل 

عمران، 169(.
وألنه أقيم هناك قبر »قثم بن العباس«، وألنه 
بقعة  املكان  اعتبر  فقد   ،[ النبي  عم  اب��ن 
مباركة، كان يدفن فيها األمراء والشخصيات 
كلها  األم��ور  تيمورلنك، هذه  في عهد  املهمة 
املقامة،  ل��أض��رح��ة  ت��وف��ر  ب��أن  كفيلة  ك��ان��ت 
قوية  أسبابا  حولها  أنشئت  التي  واملساجد 
للعناية واإلنفاق الباذخ، جعلت منها في النهاية 
قطعاً فنية رائعة، اجتمعت ألجلها قدرات أمهر 
وبعده  تيمورلنك  عهد  في  والبنائني  الفنانني 
حتى أصبحت مجموعة »شاه زنده« على رأس 
املجموعات املعمارية الفريدة في آسيا، ورمبا 

زن��ده« وروعتها ما  ك��ان أفضل وص��ف »لشاه 
التاسع  القرن  في  أدب��اء سمرقند  أح��د  قاله 
جذلى  تطلعت  ال��ازوردي��ة  »السموات  عشر: 
في وجه الزمان، وقد أخذتها النشوة في تلك 
البنايات التي لم تشاهد لها مثيا ومتسمرت 
عيون الدنيا بشموسها وأقمارها إعجاباً مبا 

لم حتلم به أبداً«.
- ميدان »ريجستان«: هو أحد معالم سمرقند 
ويتكون من  تيمورلنك،  بعيد عن ضريح  غير 
ثاثة مبان ضخمة متقابلة، كانت عبارة عن 
مدارس، وتتوسط هذه املدارس ساحة واسعة 
رصفت أرضيتها بالباط احلجري الصغير، 
وعندما يتأمل الراصد تلك املدارس ياحظ 
ال��ت��ي زخ���رت بها جدرانها  وال��ع��ن��اي��ة،  ال��دق��ة 
والتشكيات  الفريدة،  ومناراتها  وأقواسها 
على  القرآنية  اآليات  بها  كتبت  التي  البديعة 

أقواسها وقبابها.
املدرسة األولى بناها »أولغ بيك« واستغرق بناء 
املدرسة حوالي أربع سنني )1418- 1422م(، 
الرئيسي  مدخله  عند  اإلي���وان  ارت��ف��اع  ويبلغ 

أمير«، الذي يعد من اآلثار الفريدة، ويقال إن 
الضريح  هذا  ببناء  أمر  قد  نفسه  تيمورلنك 
لكي يدفن فيه هو وأبناؤه، إال أنه توفي قبل 
عن سمرقند  بعيداً  بسنتني  البناء  يكتمل  أن 
هناك في الصني أثناء إحدى غزواته عن عمر 

ناهز 69 عاماً.
املضلعة  ال��زرق��اء  بقبته  أمير«  »غ��ور  ويتميز 
الفسيفساء  زخ��ارف  من  هائل  بكم  واملكسوة 
ورصينة،  أخ��اذة  ملعة  في  والبديعة  الدقيقة 
وقد ركبت هذه القبة فوق تصميم أسطواني، 
ثمانية  من  بناء  إلى  األسطوانة  وتستند هذه 
أضاع، فيه يرقد رفات تيمورلنك حتت ألواح 
الغامق، وبجانبه يرقد  النفريت األخضر  من 
حفيده العالم املشهور »أولغ بيك« وبقية أفراد 
األسرة، وقد تساعد األرقام على تصور حجم 
هذه القبة، فقطر قاعدتها 15 متراً، وعلوها 
5.12 أم��ت��ار، وع���دد أض��اع��ه��ا ال��ب��ارزة 64 
ضلعاً.. أما اجلمال فيها فهو من ذلك النمط 

الذي ال يقاس، وال تعبر عنه الكلمات.
في  م��ا  أروع  إن  زن����ده«:  »ش���اه  مجموعة   -
سمرقند، بل في آسيا الوسطى كلها من مبان 
ومعناها:  زن���ده«،  »ش��اه  هو مجموعة  أث��ري��ة، 
امللك احلي، واملقصود به هو »قثم بن العباس 
الذي   ،[ النبي  ع��م  اب��ن  عبداملطلب«،  ب��ن 
يقال إنه استشهد في العام 57 ه� في إحدى 
الغزوات التي سبقت فتح باد ما وراء النهر.

< أطلق عليها العرب أسم »مدينة املسرات« 
وهي مصيف األمراء ملا تشتهر به من جمال 

الطبيعة ومناخها الصحي
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واسعة 
زي��ن��ت في 

أشجار ضخمة  ثناياها 
من الدلب يبلغ عمر بعضها حوالي 500 سنة، 

هذا إضافة إلى بعض املكاتب اإلدارية.
لم يكن ما ذكرناه هو كل معالم سمرقند، بل 
أهمها، واملجال ال يتسع لذكر كل التفاصيل.. 
أخ���رى في  ألن ه��ن��اك معالم أخ���رى، وم��دن��اً 
ورصد  استطاعات  إلى  بحاجة  أوزبكستان 
قلنا:  فإذا  الزمن  فيها  توقف  مدن  وتصوير، 
هل تريد أن ترى املاضي حياً يتحرك أمامك 

وتلمسه بيدك؟ إذاً تعال إلى أوزبكستان.

املراجع
> محمود رمضان محمد: سمرقند.. ياقوتة 
زارفشان،  نهر  ضفاف  على  ترقد  إسامية 

مجلة الدفاع، ع110، مارس 1998م.
سمرقند..  احملمود:  محمود  عبدالرحمن   <
مجلة  املغولية،  اإلسامية  اخلافة  حاضرة 

الكويت، ع 142، أغسطس 1995.
> الدكتور محمد محمود اجلهيني: سمرقند 
املنهل،  مجلة  وزخ��رف��ة،  عمارة  اإلس��ام��ي��ة.. 

العدد 519، أكتوبر- نوفمبر 1994م.
> ال��دك��ت��ور ري���اض األم��ي��ر: س��م��رق��ن��د.. كنز 
السياحة  الوسطى، مجلة  آسيا  في  حضاري 
اإلسامية، ع 1، خريف 2001م. بعض مواقع 

اإلنترنت

حوالي 34 متراً، وعلى جانبي املدخل الرئيس 
تنتصب منارتان قد مالتا بعض الشيء بسبب 
الزائر  ويستطيع  ال��ص��ي��ان��ة،  وق��ل��ة  اإله��م��ال 
إلى  ص��ع��وده  عند  سمرقند  معالم  مشاهدة 
قمة إحداهما، حيث يصل ارتفاعهما إلى 34 
املدرسة  هذه  في  درس  من  أشهر  أما  متراً، 

فهو الشاعر الصوفي عبدالرحمن جامي.
أما املدرسة الثانية فهي مدرسة »شير دار«، 
الفترة  أي مدرسة مدخل األس��د، وبنيت في 
املدرسة  على  ويطلق  1631م(   -1619( من 
الثالثة اسم »تاقاري« أي املبنى الذهبي ألن 
زخارفها نقشت بالذهب وبنيت في الفترة من 

)1646- 1661م(.
- م��رص��د »أول����غ ب��ي��ك«: ي��ق��ع م��رص��د »أولغ 
»أولغ  أم��ا  أح��ي��اء سمرقند،  ف��ي أح��د  ب��ي��ك« 
بيك« هذا فهو أولغ بيك بن محمد بن شاهر 
حفيد تيمورلنك، عاش في الفترة من 1393-

1449م، وتولى احلكم بعد وفاة جده تيمورلنك، 
واتخذ من سمرقند عاصمة مللكه، كما كانت 
الرياضيات  في  عاملاً  وك��ان  ج��ده،  عهد  على 
م��ق��راً إلجراء  امل��رص��د  وات��خ��ذ ه��ذا  والفلك، 
بالقرب  النجوم، حيث حفر  ورصد  التجارب 
يرصد  ك��ان  منحنياً  قبواً  األرض  وحت��ت  منه 
وقد  ارتفاعاتها،  ويقيس  النجوم  خاله  من 
م��دارس ميدان ريجستان  أسس وبنى إحدى 
التي أتينا على ذكرها، كما بنى هذا املرصد 
معه  للعمل  وض��م  وامل��ع��دات،  ب���اآلالت  وزوده 

أمهر الراصدين الفلكيني وكبار الرياضيني.
في  السلطاني  الزيج  املرصد  هذا  في  وضع 
الفلك، الذي اعتمد عليه فلكيو أوروبا قرونا 
عديدة لدقته، كما أضاف إلى من سبقه من 
علماء العرب واملسلمني الكثير في الرياضيات 
املثلثات،  ح��س��اب  ف���ي  خ��ص��وص��ا  وال��ف��ل��ك، 

وجداول اجليوب والظال.
بنى »أولغ بيك« مرصده في الفترة من )1425- 
1429م(، ويقال إن ما رصده بنفسه من جنوم 
عددها  بلغ  دقيقا  وص��ف��اً  ووصفها  وك��واك��ب 
أن��ه حسب طول  كما  وك��وك��ب��اً،  1018 جن��م��اً 

فوجدها  الشمسية  ال��س��ن��ة 
و6 س��اع��ات و10  ي��وم��اً   365
ث��وان، أقل بدقيقة  دقائق و8 

واحدة وثانيتني فقط عما هو 
معروف اآلن!

وعلى الرغم من إجن��ازات »أولغ 
بيك« العظيمة، إال أنه انتهى نهاية 

مأساوية، إذ اتهم بالزندقة واإلحلاد 
وعبادة النجوم والكواكب، ويروى أن ابنه 

عبداللطيف تآمر على قتله مع بعض معاونيه 
وقتله فعًا، ومت تخريب مرصده وإخفاء معامله 

إلى أن أعيد اكتشافه في العام 1908م.
اإلمام  إن��ه قبر  ال��ب��خ��اري:  اإلم���ام  - ضريح 
أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ب���ردزب���ه، ش��ي��خ احمل��دث��ني وم��ص��ن��ف اجلامع 
ال��ص��ح��ي��ح، ك���ان وال����ده اس��م��اع��ي��ل م��ن رواة 
احل��دي��ث، ول���د اإلم����ام ال��ب��خ��اري ف��ي العام 
809م )13 ش��وال ع��ام 194 ه���( في مدينة 
بخارى وإليها نسب، بدأ حفظ احلديث وهو 
ف��ي ال��ع��اش��رة م��ن ع��م��ره، وقضى م��ن عمره 
والشام ومصر  العراق  متنقًا بني  16 عاماً 
واحلجاز جلمع األحاديث، وساعدته ذاكرته 
ال����رواة،  ب��ت��اري��خ  العميقة  وم��ع��رف��ت��ه  ال��ق��وي��ة 
متييز  ف��ي  والدينية  السياسية  ومذاهبهم 
األحاديث الصحيحة والضعيفة في تصنيف 
أحاديثه، من بني 600 ألف حديث وقعت بني 

يديه.
وتضم ساحة الضريح ذات األسوار العالية قبر 
اإلمام الذي توفي في العام 256 ه�، وجامعا بناه 
أمير بخارى عبدالله خان، ومدرسة دينية وساحة 

< على الرغم من التدمير الذي حلق بها إال 
أنها ظلت حتتفظ بشواهد عظمتها وبقايا 

حضارتها وطابعها اإلسالمي األصيل

< مجموعة »شاه 
زنده« هي أروع ما في 
سمرقند وفي آسيا 

الوسطى كلها ومعناها 
»امللك احلي«



إشراف:

المحرر 
المحلي

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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العظيم، يسر  الله  القرآن هو كالم  تعلمون فإن  كما 
أن  فأحببت  ب��ه،  والعمل  بتدبره  وأم��رن��ا  ت��الوت��ه،  لنا 
نستأنس معا  بأحوال السلف مع القرآن؛ لنكون  مع 
القرآن كما كانوا... عن ابن شذوب قال: كان عروة 
اب��ن الزبير يقرأ رب��ع ال��ق��رآن ك��ل ي��وم ف��ي املصحف 
نظرا، ويقوم به الليل، فما تركه إال ليلة قطعت رجله، 

وكان وقع فيها اآلكلة فنُشرت. 
أبو  غسل  مل��ا  ق��ال:  نافع  ع��ن  املسيبي  إسحق  وروى 
جعفر القارئ، نظروا ما بني نحره إلى فؤاده كورقة 

املصحف، فما شك من حضره أنه نور القرآن .
قال يحيى احلماني: ملا حضرت أبا بكر ابن عياش 
الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى 
تلك الزاوية، فقد ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف 

ختمة.
وقال أحمد بن ثعلبة: سمعت سلم بن ميمون اخلواص 
يقول: » قلت لنفسي: يا نفس، اقرئي القرآن كأنك 

سمعِته من الله حني تكلم به، فجاءت احلالوة«.
عن األعمش قال: » كان يحيى بن وّثاب من أحسن 
الناس قراءة، رمبا اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن 
قراءته، وكان إذا قرأ ال تسمع في املسجد حركة، كأن 

ليس في املسجد أحد.
قال عبدالله بن عروة بنب الزبير: قلت جلدتي أسماء 
بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله إذا سمعوا 
القرآن ؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما 

نعتهم الله.
قال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس - يعني في 
السفر - فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا 

حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب.
سمع عمر بن اخلطاب رجال يتهجد في الليل ويقرأ 
تعالى: }إن عذاب  إلى قوله  بلغ  الطور، فلما  سورة 
ق��ال عمر: قسم ورب  لواقع ما له من داف��ع{  رب��ك 
الكعبة حق، ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده 

الناس ال يدرون ما مرضه.
قال محمد بن جحا: قلت ألم ولد احلسن البصري: 
رأيته  فقالت:  البصري؟  احلسن  أي  منه،  رأي��ت  ما 
ال  وشفتيه  تسيالن  عينيه  ف��رأي��ت  امل��ص��ح��ف،  فتح 

تتحركان.
أو قصيرة،  س��ورة صغيرة  يقال:  أن  العالية  أبو  كره 
وقال ملن سمعه يقول ذلك: ها أنت أصغر منها، وأما 

القرآن فكله عظيم .

فاشغلوها  أوعية  القلوب  هذه  إن  مسعود:  ابن  قال 
بالقرآن والتشغلوها بغيره.

قال هرم بن حيان: ما أقبل عبٌد بقلبه إلى الله، إال 
أقبل الله بقلوب املؤمنني إليه حتى يرزقه ودهم.

قال كعب األحبار: »عليكم بالقرآن؛ فإنه فهم للعقل، 
بالرحمن،  ال��ك��ت��ب ع��ه��داً  ون����ور احل��ك��م��ة، وأح����دث 
ولعظيم ما فيه من البركات كانت تالوته واستماعه 
وتعليمه من  بتعلمه  واالشتغال  القربات،  من أعظم  
أسمى الطاعات، وكان ألهله أعلى الدرجات وأوفى 

الكرامات«.
قال قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من علماء تابعي 
البصرة: ما جالس القرآن أحد إال فارقه بزيادة أو 
ما هو شفاء  القرآن  ق��رأ: }وننزل من  ثم  نقصان«، 

ورحمة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خساراً{.
عياض:  بن  الفضيل  عن  إبراهيم  بن  إسحق  ويقول 
كأنه  مترسلة  بطيئة  شهية  ح��زي��ن��ة  ق��راءت��ه  ك��ان��ت 
اجلنة  ذكر  فيها  بآية  مر  إذا  وك��ان  إنسانا،  يخاطب 

يردد فيها ويسأل.
القرآن  أم��ث��ال  م��ن  ف��ي مثل  م��رة  السلف  أح��د  تدبر 
فبكى: فسئل ما يبكيك؟ قال: إن الله عزوجل يقول: 
األمثال  ه��ذه  أي:  للناس{  نضربها  األمثال  }وتلك 
نضربها في القرآن للناس: }وما يعقلها إال العاملون{ 
وأنا ما عقلت املثل، فلست بعالم؛ فأبكي على ضياع 

العلم مني. 
ف��ق��ال: أس��ت��ره عليك م��ا دم��ت ح��ي��ا.. ولكن أخبرني 
الود  قلبي  نزل  أردده��ا  كنت  عندما  فقال:  بخبرك. 
الذي بني العبد وربه.. فأخذت أتلذذ بذلك الوداد.. 

وكلما كررت اآلية ازداد ذلك الود في قلبي.
وقال ابن سيرين حني ركبه الدين واغتم لذلك: إني 
ألعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعني سنة. وقال 
أحد السلف: نسيت القرآن بذنب عملته منذ أربعني 

سنة.
ذكر العباس الكناني عن شيخ ضرير أنه أوصاه فقال: 
أكثر من قراءة القرآن وال تتركه فإنه يتيسر لك الذي 
تطلبه على قدر ما تقرؤه، قال: فرأيت ذلك وجربته 
سماع  م��ن  ل��ي  تيسر  كثيرا  ق��رأت  إذا  فكنت  كثيرا، 

احلديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي.
ال��ورد:إن استطع���ت أال يسبق���ك إلى  قال وهيب بن 

الله أح���د فافعل.

أم عزام

لنكون مع القراآن كما كانوا
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أم سليم بنت ملحان في األمر  ثالثًا: مواقف للصحابية 
باملعروف والنهي عن املنكر

ي���روى أن���ه مل��ا أس��ل��م��ت أم سليم ج���اءت زوج��ه��ا م��ال��ك بن 
اليوم  جئت  له:  فقالت  شركه،  على  الي��زال  وهو  النضر، 
مبا تكره؟ فقال: التزالن جتيئن مبا أكره من عند هذا 
أعرابيا  ك��ان  قالت:   - الله]  رس��ول  يقصد   - األع��راب��ي 
جئت  الذي  ما  قال:  نبيا،  وجعله  واختاره،  الله  اصطفاه 
به؟ قالت: حرمت اخلمر، قال: هذا فراق بيني وبينك، 

فمات مشركًا.
وما جاء فيها مع زوجها مالك أنها كانت تلقن أنسًا - أبنها 
الله.  الله، ق��ال: أشهد أن محمدًا رس��ول  - قل: ال إله إال 
ففعل، فيقول لها أبوه: ال تفسدي علي ابني، فتقول: إني 

ال أفسده، فخرج مالك فلقيه عدو له فقتله.
قبل  وذل��ك  ليخطبها،  سليم  أم  إلى  طلحة  أبو  تقدم  ثم 
أن يسلم، فقالت له: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، 
فذلك  تسلم  ف��إن  مسلمة،  ام���رأة  وأن��ا  كافر  رج��ل  ولكنك 
مهري، ال أسألك غيره، فأسلم أبو طلحة وتزوجها، وفي 
روايةa أنها قالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي 
تعبده خشبة نبتت من األرض جنرها حبشي بن فالن؟ 
أن تعبدها؟ لئن أسلمت  أفال تستحيي  قال: بلى، قالت: 
أرد منك من الصداق غير اإلس��الم، فأسلم، قالت: يا  لم 
قال  عقدها،  في  وليها  ابنها  فكان  طلحة،  أبا  زوج  أن��س، 

ثابت: فما سمعنا مبهر قط كان أكرم من مهر أم سليم.

حصة يحيى الربيعة

مسؤولية النساء 
في األمر بالمعروف 

لطاملا تلمسنا هذه الثقافة السخيفة والنهي عن المنكر)3(
أي�����ام خ�����روج ب��ع��ض امل���رت���زق���ة في 
مظاهرات تبجيل احلكام، وشاهدنا 
ت��ل��ك امل���واق���ف ال��ت��ي ال جت��ل��ب إال 
الشفقة  بل  أصحابها  على  األس��ف 
نسقط  أن  ول��ك��ن  أح��ي��ان��ا،  عليهم 
مفهوم التخلف نتيجة لهذه الثقافة، 
هل يعد مبالغة؟ أم حقيقة ال مهرب 

منها؟
إذا تأملنا القرون املاضية وخصوصا 
في فرنسا التي كان يعيش سكانها 
بكثير  يفوق  وقمعا  وفقرا  تهميشا 
التهميش الذي تعيشه الدول العربية 
اآلن؛ لطبيعة احلكم السائد حينها 
الذي يتبختر فيه امللوك ويختال فيه 
األم���راء؛ حيث ك��ان التخلف ال يعم 
ال��دول فحسب بل ك��ان ميشي  تلك 
على رجله، في حني جند الوضع قد 
ال  املتقدمة  الشعوب  وص��ارت  تغير 
أو ألي  أدن��ى تبجيل حلكامها  تولي 
وزي���ر، ب��ل م��ن ال����وزراء عندهم من 
ويطوف  الهوائية  ال��دراج��ة  ميتطي 
نظارة  دون  من  املدينة  ش��وارع  في 
سوداء أو قبعة تخفي هويته، ناهيك 
الزجاج األسود  ذات  السيارات  عن 
كما ه��و رائ���ج ع��ن��دن��ا؛ ألن��ه��م وبكل 

م��وظ��ف��ا حكوميا  ي��ع��دون��ه  ب��س��اط��ة 
حاله حال بقية املوظفني اآلخرين، 
في حني ميأل احلرس أحياء سكن 
الرؤساء  أم��ا  ال��ع��رب  عند  ال����وزراء 

فحدث وال حرج.
وعليه فإن لهذه الثقافة األثر البالغ 
في انحطاط الدول ملا متتاز به من 
واملعارضني  املنتقدين  أصوات  قمع 
وش��ن��ق ك��ل م��ن مي��س ك��رام��ة أولئك 
محاسبة  واس���ت���ح���ال���ة  امل��ب��ج��ل��ني، 
الفاسدين أو مراقبة عمل الطامعني 
والغارمني،  ال���ف���ق���راء  أم�����وال  ف���ي 
ترتطم  سميك  ج��دار  بناء  وبالتالي 
به رياح التغيير، وفي النهاية.. هذه 
الثقافة خسران نخسر بها شهامتنا 
قطار  تذكرة  بها  نخسر  وكرامتنا، 
ال��ت��ق��دم ون���رك���ب ب���دل ذل���ك قطار 
ونخسر  أنوفنا،  عن  رغما  التخلف 
رضا بارينا الذي انشغلنا عن حمده 
وشكره مبدح ال يسمن وال يغني من 

جوع.
ضدان  والتقدم  التبجيل  ثقافة  إن 
نتصور  أن  ميكن  ف��ال  يجتمعان  ال 
الثقافة  ه��ذه   تسوده  متقدما  بلدا 

والعكس صحيح.
الداعية: أسماء البكاري

في هذه اخلاطرة أعقد مقارنة عن 
املاضي  ف��ي  العامة  املكتبة  أهمية 
الزائرون  ك���ان  ح��ي��ث  واحل���اض���ر؛ 
للمكتبات العامة في املاضي كثيرين، 
وكانوا يستعيرون الكتب املتنوعة في 
املختلفة،  وامل���ج���االت  ك��ث��ي��رة  ع��ل��وم 
وكذلك الطالب كانوا يقومون بعمل 
بحوث دراسية، فكانت هناك حركة 
اليوم  أم��ا  الوقت،  ذل��ك  في  ثقافية 

ف��امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��ام��ة ال ي���زوره���ا أحد 
الكتب  تركوا  الناس  ألن  ن��ادرا؛  إال 
األجهزة  اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى  وأق��ب��ل��وا 
باملعلومات  ت��زوده��م  التي  احلديثة 
فاملكتبة  وأخ��ي��را  يحتاجونها،  التي 
حتتاج إلى رعاية كبيرة وجهد حتى 
خلدمة  السابق  عهدها  إل��ى  ترجع 

أفراد املجتمع، والله املوفق.

يوسف الفزيع

ثقافة التبجيل اأولها تخلف 

واآخرها خ�سران

املكتبات بني املا�سي واحلا�سر
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تصحيحية

اإلهمال  من  ورثناها  تعاني مشكالت  الكويت  أن  واض��ح 
املدروسة،  غ��ي��ر  وال���ق���رارات  التخطيط  وس���وء  ال��س��اب��ق 
عن  فضاًل  أخ���رى،  الع��ت��ب��ارات  أو  واحل��زب��ي��ة،  والطائفية، 
استشراء الفساد الذي عمل على توزيع املكاسب واملناصب 
على الذين يحرصون على ملئ اجليب واملصلحة الشخصية، 
البالد  ملصلحة  اعتبار  دون  ال��وط��ن  بائعي  عليه  يطلق  م��ا  أو 

احلقيقية.
واستعملوا  واملشاريع  املناقصات  فباعوا  البالد  ث��روات  ب��ددوا 
الطائفية  وتر  على  ولعبوا   ، احلساب  لرفع  القانونية  الثغرات 
من  استفاد  والبعض  البرملان،  قبة  املساءلة حتت  من  للحماية 
املجانية،  وال��ق��روض  وامل���زارع  واألراض���ي  املليونية  اإلي��داع��ات 
في  وباعوها  اخليرات  ونهبوا  واستيراداً،  بيعاً  املواد  واحتكروا 
سوق النخاسة السوداء، وشوهوا سمعة رجاالت الكويت الشرفاء 
واحلكماء واملخلصني والغيورين على دينهم، الذين بذلوا الغالي 

والنفيس من أجل النمو واألزدهار والرفعة لكويتنا املعطاة.
قال الشاعر:

لكل داء دواء يستطب به
إال احلماقة أعيت من يداويها
ماء  الظمآن  بجسبه  بقيعه  وس��راب  الوهم  الناس  باعوا 
املختصون  أراد  ما  وإذا  يجدو شيئاً،  لم  ج��اءه  إذا  حتى 
بيان أعلى سقف من خطر االنهيار الذي تعانيه الكويت 
والطعن  واالس��ت��ه��زاء  للسخرية  اإلع���الم  استخدموا 
التخويف  إال  أرادوا  م��ا  وق��ال��وا:  والتجريح،  واللعن 

والتهويل وإثارة الرعب.
ثم  السليم،  في  تسير  كلها  األم��ور  أن  واحلقيقة 
عليهم:  ينطبق  ثم  الظل،  في  نعمل  أننا  يكررون 
إال  الشيطان  يعدهم  وم��ا  ومينيهم  }ي��ع��ده��م 

غرورا{.
يجب االعتراف بكل صراحة أننا نعاني سوء 
القدمية  امللفات  فتح  وينبغي  التخطيط 
خارطة  ورس��م  بالعدل  معهم  للتعامل 

ثابتة، حتى ال تكون سياستنا التسويغ، ويستمر بعضهم  طريق 
يغرد خارج السرب مبا يطلبه املستمعون!

النفط  على   - وجل  عز  الله  بعد   - ثروتها  في  تعتمد  الكويت 
واحتياطاته، ومتلك أن تعزز ثروتها بسواعد أبنائها املخلصني؛ 
فهناك أراض زراعية وزرعت فماذا تنتج؟ وأين اخللل؟ وأراض 
واخليل،  واملاشية  والبقر  اإلب��ل  من  احليوانية  للثروة  وزرع��ت 
وأراض وزعت لصيد األسماك وزراعته، وأراض وزعت للمناحل 
والزهور، وأراض وزعت للصناعة »تشجيع الشباب« فأين هي؟ 

وأين اخللل في عدم االكتفاء الذاتي؟
برميل النفط الذي تبيعه الكويت مبئة دوالر ويرجع علينا بألف 
دوالر من خالل الصناعات ومشتقات البترول، فلماذا ال نستغلها 
ومنلك جزراً وأراضاً شاسعة؟ ملاذا ال تشترك الكويت مع دول 
املنطقة بشرط توظيف مواطنني معهم ورفع الضرائب ومراعاة 
األسعار، مثل احلديد واألسمنت واأللومنيوم ومواد البناء ومواد 
الشمسية  الطاقة  من  االستفادة  يتم  ال  ومل��اذا  التحتية؟  البنية 
بشكل واضح وملموس؟ ملاذا ال تهتم الدولة باخلدمات السياحية 
مجاالت  ونفتح  احملافظة،  والترويحية  الصحية  السياحة  مثل 
اخلاصة  الكثيرة  اجلامعات  إلى  الطالب  وجلب  لالستثمارات 

وغيرها.
باختصار الشعب يريد إعادة النظر في الرواتب، ويريد األمن 
ال��غ��ذائ��ي، وي��ري��د ك��ف��اءات ف��ي امل��ن��اص��ب م��ن أج���ل التخطيط 
لها  شركات  على  التنموية  املناقصات  إرس��اء  ويريد  والتنفيذ، 
خ��ب��رات دون وس��ط��اء،  وال مانع أن تأتي م��ن اخل���ارج بشرط 
االلتزام باألخالق والوقت، ويريد الشعب وضع قوانني عقابية 

لكل من يخل بواجباته.
عندها سنجد التنظيم والتوجيه والتخطيط والرقابة والتدريب 

والتشجيع والعدل ونحسن الظروف لعدم حجب املعلومات، 
عندها ستنهض البالد ويلتزم العباد وتترك السلطة 

ليس  ألنها  اجلانبية؛  األح��ادي��ث  التشريعية 
ل��دي��ه��ا وق���ت ت��س��رف��ه؛ ألن��ه��م صعدوا 

القطار.

إرث ثقيل 
يتجرعه الجميع

د. بســـام الشـطـي


