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السالم عليكم
قال تعالى{ :إن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى
أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل}،
وأم ��ر ب��ه ف��ي األق� ��وال كما ف��ي ق��ول��ه{ :وإذا قلتم
فاعدلوا ولو كان ذا قربى} ،وقال تعالى{ :يا أيها
الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء لله ولو
على أنفسكم} ،وقال تعالى{ :وال يجرمنكم شنآن
ق��وم على أال تعدلوا اع��دل��وا هو أق��رب للتقوى}،
ق��ال ال�ط�ب��ري :ي �ق��ول :وال يحملنكم ع ��داوة قوم
على أال تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم،
ف �ت �ج��وروا عليهم م��ن أج��ل م��ا بينكم وبينهم من
العداوة.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في رسالة (احلسبة):
«اجل��زاء في الدنيا متفق عليه أه��ل األرض ،فإن
الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة،
وعاقبة ال�ع��دل ك��رمي��ة ،ول�ه��ذا ي ��روى :ال�ل��ه ينصر
الدولة العادلة وإن كانت كافرة ،وال ينصر الدولة
الظاملة وإن كانت مؤمنة» ا هـ.
ومل ��ا س �م��ع ع �م��رو ب��ن ال��ع��اص امل �س �ت��ورد ب��ن ش��داد
يحدث عن النبي[ بقوله :تقوم الساعة والروم
أكثر الناس ،قال له عمرو :أبصر ما تقول؟ فقال
املستورد :أقول ما سمعت من رسول الله[ ،فقال
عمرو :لئن قلت ذلك إن فيهم خلصاال أربعا :إنهم
ألح�ل��م ال �ن��اس عند فتنة ،وأس��رع�ه��م إف��اق��ة بعد
مصيبة ،وأوشكهم كرة بعد فرة ،وخيرهم ملسكني
ويتيم وضعيف ،وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم

املراسالت
دولة الكويت

ص.ب  27271الصفاة
الرمز البريدي 13133
هاتف( 25362733 :مباشر)
 25348664-25348659داخلي ()2733
فاكس25362740 :

من ظلم امللوك .رواه مسلم.
ال منلك إال أن نشد على أيدي إخواننا في املجلس
وندعو الله تعالى أن يثبتهم على احلق لكي يقوموا
بواجبهم أكمل ال�ق�ي��ام ،وه��م الش��ك سيتعرضون
لكثير من النقد والتجريح ،والسيما من أصحاب
وكونوا
النفوس املريضة ،الذين استمرءوا الفساد َّ
ثرواتهم منه ،وكذلك من أذنابهم في املجلس ممن
مت إيصالهم باألصوات املزورة والغش.
دش��ن مجلس األم��ة مرحلة ج��دي��دة م��ن التعاون
البرملاني والسعي نحو إقرار التشريعات املطلوبة
إلع���ادة ب�ن��اء ال��دول��ة وت� ��دارك م��اف��ات م��ن إهمال
في احلكومات السابقة ،كما أق��ر املجلس تشكيل
العديد من جل��ان التحقيق ح��ول فضائح املجلس
السابق ،ومنها قضية اإلي��داع��ات املليونية التي
اتهم فيها ثلث أعضاء املجلس السابق والتحويالت
اخلارجية ،والشك أن تلك اخلطوات باتت ضرورية
النتشال البلد من السنوات الكبيسة التي مرت
عليها وأفقدت املواطن الكويتي الثقة في كل شيء
بسبب م��وج��ة ال�ف�س��اد ال�ت��ي عمت وط��ال��ت جميع
امل�ج��االت وتسببت في تعطيل املشاريع احليوية
وتعطيل التنمية.
أما التحقيق في جوانب الفساد املختلفة ،فهو مبدأ
إسالمي ال يجادل فيه أحد ،وهو أساس قيام الدول
وبقائها ،وهو أساس العدل واملساواة بني الناس.

حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي
01101036691/2

االشرتاكات

االشتراكات السنوية

<  15دينارا لألفراد (أول مرة)
<  11دينارا التجديد ملدة سنة
<  25دينارا للمؤسسات والشركات داخل

الكويت أو ما يعادل  83دوالرا أمريكيا
ملثيالتها خارج الكويت.
<  15ديناراً كويتياً (للدول العربية)
<  20ديناراً كويتياً (للدول األجنبية)

وكالء التوزيع
< دولة الكويت :املجموعة اإلعالمية العاملية
هاتف -24826820/1/2 :فاكس24826823 :

فتاوى
الفرقان
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حقوق المرأة على زوجها
> هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها مبلغ ًا
م�ع�ي�ن� ًا ك��ل ش �ه��ر؛ ألن �ه��ا ال ت�ع�م��ل وت��ري��د أن
يكون لها مال خاص ،وذلك لبعض األغراض
اخلاصة بها ،أو لتتبرع منه على أن��ه مالها،
وهل يجوز أن تشتري به ما ال يرضى زوجها
أن يجلبه لها؟ وهل يجوز للزوج أن يؤدي زكاة
الذهب عن زوجته؟
< املرأة لها على زوجها أن ينفق عليها ويكسوها؛
لقول النبي [ في خطبة الوداع« :استوصوا بالنساء
خيراً ،ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف» رواه
ابن ماجه وأحمد بن حنبل .فيلزم الزوج كسوة املرأة
والنفقة عليها :طعاماً وكسوة وسكناً ،فإذا أ َّمن لها
سكنها وقوتها وكسوتها فهذا هو الواجب .وأما أن
تطلب منه مبلغا شهريا لكونها ال تعمل لتدخره ،أو
تشتري منه حاجات خاصة ،أو توفر ماالً ،فال يلزمه
ذل��ك ،إمن��ا عليه أن ينفق عليها؛ لقوله ج� َّ�ل وعال:

{ ِليُنْفِ ْق ُذو َس َع ٍة مِ ْن َس َعتِه َو َم ْن ُقدِ َر َعلَيْهِ رِ ْز ُق ُه َفلْيُنْفِ ْق
َاها َس َي ْج َع ُل اللَّ ُه
ما آتَاهُ اللَّ ُه لاَ يُ َكلِّفُ اللَّ ُه نَف ًْسا ِإلاَّ َما آت َ
مِ َّ
بَ ْع َد ُع ْس ٍر يُ ْس ًرا} (الطالق .)7 :فإذا أعطاها مبلغاً من
املال لتنفقه على البيت واحلوائج اخلاصة فال تشتر به
ما ال يريده وال تتصدق به إال بإذن زوجها؛ ألن هذا ماله.
أما إذا ملََّكها املال وقال :هذه نفقة هي لك أنفقي على
نفسك ،ولم يسألها ع َّما بقي فتصرفت فيه فإن تصرفها
فيه جائز .ملخص القول :أنه ال يلزمه أن يخصص لها
مرتباً معيناً ،وأن الواجب النفقة من الكسوة والسكن
والقوت ،هذا هو الواجب ،وأنها ال تتصرف فيما أعطاها
تتصدق
زوجها مما تنفقه على بيتها في غير بيتها ،فال
َّ
خصه الزوج له .أما
وال تتبرع منه ،وإمنا تستعمله فيما َّ
زكـاة الذهب كـحلي النساء املعد للبس واالستعمال فال
زك��اة عليه ،فال يلزمها إخ��راج��ه .ولكن لو ق�دِّر أن عند
املرأة ماالً وزكاه عنها زوجها ،فإن كان بنيتها أجزأ ،وإن
لم تنو ذلك فال يجزئ.

ليبق بيت الزوجين متماسكًا قويًا
> م ��اذا ت�ق��ول سماحتكم ل�ل��زوج�ين عندما تكثر وعلى ال��زوج أو ال��زوج��ة أن يصبر ك � ّ ٌل منهما على ما
قد يحصل من أخطاء اآلخر ،وفي احلديث« :ال يفرك
اخلالفات بينهما؟
ً
ً
ِ
أمور أحيانا مؤم ٌن مؤمنة ،إن كرِ هَ منها خلقا رض َي منها آخر» ،وعلى
< اخلالف بني الزوجني ممكن أن يقع في ٍ
د
ع
ُص
ت
قد
قد تكون ت َّرهات ال قيمة لها ،وأمو ٌر تافهة
َّ املرأة الصبر على زوجها ،وحت ّ ُمل ما ميكن حت ّمله ،وعدم
حتى تكون أم ��وراً ق��وي��ة ،فعلى ال��زوج وعلى الزوجة إش��راك األهلني فيما يحصل بني ال��زوج�ين ،فاهتمام
ً
ٌّ
جميعا أن يعالج كل منهما أخطاء صاحبه ،معاجلتها الزوجني ببيتهما ،وإصالح أخطائهما هما الوسيلة التي
ورفق ورو ّيَ ٍة ،من غير ّ ُ
بحكمة وبصيرةٍ
ٍ
تدخل ٍ
أياد خفية،
ٍ
تُبقي البيت متماسكاً قوياً ثابتاً.

من أحكام صالة االستسقاء
> ما السنة في صالة االستسقاء؟

< ص�لاة االستسقاء سنة ق��د فعلها املصطفى عليه
الصالة والسالم ملا أجدبت املدينة ،خرج بالناس بعد
ارتفاع الشمس وصلى بهم ركعتني مثل صالة العيد،
هذا هو السنة ،يصلي ركعتني ثم يخطب الناس ويذ ِّكرهم
ويكثر في خطبته من الدعاء وسؤال الله الغيث ،والنبي

[ ملا صلى خطب الناس وذ َّك��ره��م ورف��ع يديه ودعا
وقال« :اللهم اسقنا غيثاً مغيثا هنيئاً مريئاً غدقاً مجل ً
ال
طبقاً عاماً نافعاً غير ضار عاج ً
ال غير آجل حتيي به
البالد وتسقي به العباد »..إل��ى آخ��ر دعواته الكثيرة
عليه الصالة والسالم ،فاملقصود أن صالة االستسقاء
ركعتان مثل صالة العيد ،يجهر فيهما بالقراءة ،ويقرأ
فيهما بسبح والغاشية بعد الفاحتة أو باجلمعة.

> لي أخ شقيق اشترك باسمه فقط مع
اس ��م وال� ��دي – رح �م��ه ال �ل��ه – ف��ي قرض
مشترك قبل حوالي عشرين عام ًا لبناء
مسكن من البنك العقاري مع مالحظة ما
يلي :لـم يدفـع أي مبلغ لقيمة األرض التي
رهنت للبنك العقاري؟ لم يدفع أية مبالغ
ط ��وال ال�ع�ش��ري��ن س�ن��ة لتسديد دفعات
البنك؟ فقط خسر فرصة التقدمي للبنك
م ��رة أخ� ��رى ..ال� �س ��ؤال :ه��و اآلن يطالب
الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة
للتقدمي للبنك العقاري مع مالحظة ما
قصر وأوضاع اآلخرين
يلي :معظم الورثة َّ
املادية سيئة؟ قيمة البيت حالي ًا ضئيلة؟
ه��ل م��ن حقه مطالبة ال��ورث��ة بتعويض،
وإذا ك ��ان ل��ه احل ��ق ب��ذل��ك ف�ك�ي��ف يقيم

هذا التعويض وعلى أي أساس؟ حفظكم
الله.
ً
< يعد هذا االب��ن مفرطا ،حيث واف��ق أباه
أن يكون القرض باسمه وباسم أبيه ،مع أن
األرض قيمتها ألبيه واألب هو الذي تكفَّل
بجميع مصاريف البناء وتسديد األقساط،
إال أن هذا االبن فقط استغل األب اسمه ،فلو
كان األب حياً وتفاوض مع األب في تعويضه
لكان ممكناً ذلك ،أما وقد مات األب وأصبح
امللك كـله للورثة ،فطلب تعويضاً من الورثة،
القصر فال حق
أو اقتطاع شيء من حقوق
َّ
لالبن في ذلك ،فاالبن هو الذي فرط في
تضييع اسمه وإعطائه أباه ليتصرف فيه،
فيعتبر مفرطاً ،وال يلزم الورثة أن يعطوه
شيئاً.

أجرت عمليات تجميل فهل تبلغ
الخاطب بها؟
ً
مثال
> إذا أج��ري لفتاة عملية جراحية
ف��ي بطنها ،واس�ت�ل��زم عمل ش��ق جراحي
وخ �ي��اط �ت��ه ،وك��ان��ت ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة وهي
ص �غ �ي��رة ج� ��د ًا ع �ن��د ال� � ��والدة أو بعدها
ب�ش�ه��ور ،فهل ي�ل��زم على أهلها إذا تقدم
خ��اط��ب ل �ه��ذه ال�ف�ت��اة أن ي�خ�ب��روه بشأن
هذه العملية وأنها تركت أثر ًا موجود ًا إلى
اآلن؟ وهل هذا من حقه الشرعي أم ال؟
< على املسلم أن يلزم الصدق في كل أموره

فإن الصدق جناة وسالمة ،فإذا تقدم للفتاة
خاطب ،وفيها ما ذكر من آثار تلك العملية،
فينبغي لهم أن يخبروه؛ ألن هذه اآلثار رمبا
بعض الناس ال يطيقها ويتقزَّز منها إذا لم
يعلم ،ورمبا تصبح مشكلة بينه وبني أهلها،
وي� ّدع��ي أن ذل��ك عيب فيها ،فالذي ينبغي
منهم أن يخبروا ال��زوج بحالها ،حتى يكون
على بصيرة ،وال يلحقهم مالمة بعد ذلك.

الخروج من المسجد بعد األذان
> م��ا حكم اخل��روج م��ن املسجد بعد
بصفة مستمرة؟
األذان
ٍ
< إن كان اخلروج ملصلحة بأن كان يذهب
مل��س��ج��د ي���ؤم ب���ه أو أن���ه ي��ذه��ب لقضاء

ح��اج��ت��ه وق���د ال ي��ع��ود ف��ه��ذا ج��ائ��ز ،أما

إذا أذن امل��ؤذن ولم يكن له ع��ذ ٌر شرعي
فخرج من املسجد بعدما أذن فقد رأى
أبوهريرة رض��ي الله عنه رج ً
ال
يفعل ذل���ك ف��ق��ال« :أما
ه��ذا فقد عصى
أب��ا القاسم
[».

> ه�ن��اك ب�ع��ض ال��دع��اة يفتي في
مسائل تخالف ما أفتى به العلماء
الكبار فماذا توجهون لهم؟
< ال��داع��ي إل��ى ال�ل��ه مهمته إيضاح
احلق ،والدعوة إليه ،وتبيني الباطل،
والتحذير منه ببيان أدلته من الكتاب
والسنة ولكن ليعلم الداعي إلى الله
داع مفت ًيا ،فقد يحسن
أنه ليس كل ٍ
ال��دع��وة إل��ى ال �ل��ه ،وي�ح�س��ن الوعظ
وال �ت �ن �ب �ي��ه واإلرش� � ��اد ل�ك�ن��ه ل��م يبلغ
م�ن��زل��ة ي�ق��در م��ن خ�لال�ه��ا أن يفتي،
عما ال يعلم
فعلى الداعي إذا ُسئل َّ
أ َّال يجيب إال بعد أن يرجع إل��ى من
هو أعلم منه ليوضح له احل��ق ،أما
ما يتخذه بعض الدعاة من كونه كلما
وعظ وذ َّكر ُسئل فأجاب سواء بعلم أم
بغير علم ،فهذا ال يجوز؛ ولهذا يتكلم
بعضهم في مسائل ال يفتي فيها إال
كبار العلماء لكنه من باب الثقة في
نفسه ،واجلرأة ،واخلجل من قول :ال
أع �ل��م ،يفتي ول��و كانت
فتواه مخالفة للحق.
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االبن هو المفرط

فتاوى بعض
الدعاة جرأة وخجل

7

المحليات

حتت شعار «خلك متصل...
صالتي اتصالي بربي»
ص�� ��رح وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل وزي � � ��ر األوق � � ��اف
والشؤون اإلسالمية جمال الشهاب بأن
إدارة اإلع �ل�ام ال��دي �ن��ي ق��د ان�ت�ه��ت من
ال�ت��رت�ي�ب��ات اخل��اص��ة ب��إط�لاق حملتها
ال�ق�ي�م�ي��ة اجل ��دي ��دة ال �ت��ي س ��وف تبدأ
فعالياتها في  23من الشهر اجلاري حتت
شعار «خلك متصل ...صالتي اتصالي
ً
استكماال
بربي» ،مشيرا إلى أنها تأتي
ملسيرة املشروع القيمي لتعزيز العبادات

 43ألف مستفيد منها خالل مارس املاضي
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«الشؤون» :صرف
أكثر من  12مليون دينار
مساعدات اجتماعية

8

كشفت إحصائية املساعدات االجتماعية
الصادرة عن إدارة الرعاية األسرية في
وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية والعمل عن
وص� ��ول امل �ب��ال��غ امل �ص��روف��ة خ�ل�ال شهر
مارس املاضي إلى  12.123مليون دينار،
مشيرة إلى أن عدد املستفيدين من هذه
املساعدات بلغ  43.306أشخاص.
حيث بلغ األش �خ��اص املستفيدون حتت
ب �ن��د ال�ش�ي�خ��وخ��ة  5466وأس� ��ر الطلبة
 2277شخصا ،أما عدد األيتام فقد بلغ
 161واملطلقات  11496واملرضى ،1961
وبلغ ع��دد األف��راد املستفيدين من أسر
املسجونني  1946شخصا والبنات 1039
واملعاقني أقل من  18سنة  ،8364فيما بلغ
عدد املستفيدين من املساعدة حتت بند
العجز املادي  2403أشخاص.
وأش � ��ارت اإلح �ص��ائ �ي��ة إل ��ى أن اجمالي
امل �س��اع��دات ف��ي ارت �ف��اع مستمر بسبب
زي ��ادة ع��دد احل ��االت ال�ت��ي تستفيد من
امل�س��اع��دات االجتماعية حيث بلغ عدد
احل�� ��االت خ �ل�ال ش �ه��ر م� ��ارس املاضي
 30541حالة ،وأن ال��زي��ادة تأتي بزيادة
ع ��دد احل� ��االت إل ��ى ج��ان��ب زي� ��ادة عدد
األف��راد في بعض احل��االت مثل إضافة
املواليد اجلدد.

الشهاب« :نفائس»

«ن��ف��ائ��س» ،وذل� ��ك ح��رص��ا م��ن ال � ��وزارة
على تأصيل العبادات وترسيخ املفاهيم
اخلاصة بها لدى شريحة الشباب «– 14
 18سنة» في املجتمع الكويتي والشرائح
املجتمعية األخرى بشكل عام.
وأض� � � � ��اف :إن جن� � ��اح احل � �م�ل��ات ال �ت��ي
ق��ام��ت ب�ه��ا وزارة األوق� ��اف ف��ي املشروع
اإلع�ل�ام ��ي ال�ق�ي�م��ي «ن �ف��ائ��س» ك ��ان له
األث ��ر ال�ك�ب�ي��ر وال ��واض ��ح ع�ل��ى املجتمع

الكويتي ،خصوصا بني أوساط الشباب؛
مم ��ا ش �ج��ع ع �ل��ى االس� �ت� �م ��رار ف ��ي مثل
هذه احلمالت بغرض استثمار اجلهود
السابقة والرامية إلى تشجيع الشباب
على االلتزام بالعبادات وأولها فريضة
الصالة.
وأوض� ��ح أن ت��رك�ي��ز احل �م�لات ع�ل��ى فئة
الشباب م��ن ال��ذك��ور واإلن ��اث يتأتى من
طبيعة ه��ذه املرحلة العمرية اخلاصة

الحجرف :صندوق تعليم «البدون» مستمر
وإجراءات حاسمة لضبط رسوم المدارس الخاصة
حني تولى د.نايف احلجرف
مسؤولية الوزارة أثبت قدرته
الفائقة على حسم األمور،
ف��اج �ت �م��ع م� �س ��اء بالوكالء
وم��دي��ري امل�ن��اط��ق التعليمية
وامل��وج �ه�ين ال�ع��ام�ين وناقش
م�ع�ه��م إل���ى س��اع��ة متأخرة
م ��ن ال �ل �ي��ل م�ش�ك�ل��ة درج���ات
الفترة الثانية وأزمة الرسوب
اجل�م��اع��ي ،وك��ان ف��ي نقاشه م��ع الوكالء
حينها يتطلع إل��ى أب�ع��د م��ن م�ج��رد حل
للمشكلة ينصف الطلبة ويحفظ النظام،
فقد كان يرصد بعني ثاقبة وذهن متفتح
كيف ت��دار األم��ور وكيف يتصرف قياديو
وزارت � ��ه ،ف��أل�غ��ى ق���رار ت��وزي��ع الدرجات
اجل��دي��د وأع ��اد العمل ب��ال�ق��رار القدمي،
ووض��ع بذلك حدا ملعاناة الطلبة وأولياء
األم��ور واملعلمني ،وأدرك اخللل املوجود
في أداء كثير من الوكالء املساعدين ،وأخذ
في إع��ادة األم��ور إلى نصابها وبخطوات
مدروسة ومتأنية ،فأوقف الهدر والتالعب
في اللجان وشدد على االلتزام بتعليمات
ديوان اخلدمة املدنية وعدم التجاوز عليها،
وأع��اد دراس��ة آلية تقومي الطلبة وتأجيل
تطبيق القرار حلني استيفاء جميع اآلراء
والدراسات الفنية ،وأوقف الهدر الذي كان
سيكلف ميزانية وزارة التربية من خالل

مشروع الكمبيوتر اللوحي
(الب ت� ��وب) أك �ث��ر م��ن 25
مليون دينار بعد أن أدرك
بوضوح أن املشروع «شكلي»
ويفتقر إلى توفير املتطلبات
الضرورية لنجاحه كاملناهج
ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة والتشريعات
املتعلقة بالعهدة والصيانة
ومحاسبة الطالب في حال
إتالف اجلهاز أو ضياعه.
صندوق تعليم البدون
واس�ت�ك�م��اال للخطوات اإلص�لاح�ي��ة التي
أعادت الثقة في نظامنا التربوي ووضعته
من جديد في مساره السليم ،أعلن وزير
ال�ت��رب�ي��ة ووزي� ��ر التعليم ال�ع��ال��ي د.نايف
احلجرف عن استمرار العمل في صندوق
تعليم الطلبة البدون ،مؤكداً في تصريح
ل��ه :أن التعليم ح��ق وأن��ه سيدعم تعليم
ال� �ب ��دون .ك�م��ا أك ��د أن ��ه ي�ن�ظ��ر للمدارس
اخل��اص��ة ك�ش��ري��ك أس��اس��ي والع ��ب مهم
في العملية التعليمية ،وأض��اف لكننا لن
نقبل التجاوز على القانون وعدم االلتزام
بتعليمات وزارة التربية التي تنظم العمل
ف��ي امل� ��دارس اخل��اص��ة ،وش ��دد ع�ل��ى أن
هناك إج��راءات حاسمة ستتخذ ضد كل
من يخالف القرارات والنظم وخاصة فيما
يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية.

تطلق حملتها الجديدة خالل الشهر الجاري

األمانة العامة لألقاف تقترح إنشاء صندوق دولي بـ100
مليون دوالر الستعادة األوقاف الضائعة في بالد البلقان
تسعى األم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف إل��ى إنشاء
«ص� �ن ��دوق وق ��ف دول� ��ي الس �ت �ع��ادة األوق� ��اف
ال�ض��ائ�ع��ة» أو «امل�س�ل��وب��ة» ف��ي ب�ل�اد البلقان
العشرة مبشاركة ال��دول العربية واإلسالمية
من خالل منظمة التعاون اإلسالمي (منظمة
املؤمتر اإلسالمي سابقا) وبتنسيق من وزراء
األوق��اف ووزراء اخلارجية في دول اخلليج
العربية وال��دول العربية واإلس�لام�ي��ة ،دعما
للمسلمني في كل جوانب حياتهم االقتصادية
والدينية واالجتماعية والتعليمية خاصة مع
الضعف االق�ت�ص��ادي لهذه ال��دول وتعرضها
لهزات اقتصادية في ظل األزمة االقتصادية
العاملية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اج �ت �م��اع أم�ي�ن�ه��ا ال �ع��ام د.
عبداحملسن اجلارالله اخلرافي في إسطنبول
م��ع رئ�ي��س ال �ش��ؤون الدينية ف��ي اجلمهورية
التركية الصديقة د .محمد كورمز ،بحضور
امل��دي��ر ال�ع��ام للمديرية العامة ل�لأوق��اف د.
عدنان أرمت ،ود .ماهر اإلدريسي ممثل البنك
اإلسالمي للتنمية (الهيئة العاملية للوقف)،
ومجموعة كبيرة من املسؤولني والقياديني في
مجال املطالبة باسترداد األوق��اف الضائعة،
حيث تلقف الفكرة الوزير كورمز الذي يحمل
هم استرداد األوقاف الضائعة في بالد البلقان،
ووعد بتبني ما طرحه األمني العام لألوقاف
في دول��ة الكويت باعتبارها الدولة املنسقة
للوقف في العالم اإلسالمي ،ووعد مبخاطبة
أكمل الدين أوغلو األمني العام ملنظمة التعاون
اإلسالمي ليتبنى مخاطبة وزراء اخلارجية

ووزراء األوق� ��اف وال��ش��ؤون اإلس�لام �ي��ة في
العالم اإلسالمي في الدول األعضاء للمنظمة
متهيدا إلنشاء هذا الصندوق.
واث� �ن ��ى اجل ��ارال� �ل ��ه اخل� ��راف� ��ي ع �ل��ى جهود
اجلانب التركي في حصر األوقاف الضائعة
و«امل�غ�ت�ص�ب��ة» ف��ي ال�ب��وس�ن��ة وال �ه��رس��ك على
وج� ��ه ال �ت �ح��دي��د ك� ��أول ب �ل��د م �س �ت �ه��دف من
جميع املصادر املتاحة خصوصا دور الوثائق
واملخطوطات التركية التي تضم جميع وثائق
األوق��اف التابعة للدولة العثمانية في بالد
البلقان العشرة ،والتي قامت بترجمة التقرير
املنجز إلى اللغات الرسمية املستخدمة في
تلك البالد متهيدا لعرضها على املسؤولني
وال ��دع ��اة للعمل ع�ل��ى اس� �ت ��رداده ��ا ،مؤكدا
أهمية تعميم التجارب الناجحة في البوسنة
وال �ه��رس��ك لتشجيعها الس� �ت ��رداد األوق ��اف
الضائعة فيها ،م��ع إق��ام��ة ال �ن��دوات وورش
العمل املتعلقة بهذا التعميم.
وأع �ل��ن اخل��راف��ي أن ميزانية تأسيس هذا
ال�ص�ن��دوق امل�ق�ت��رح تبلغ  100مليون دوالر،
ت�س��اه��م فيها ال� ��دول امل �ش��ارك��ة ف��ي منظمة
ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي ب��ال�ن�ص�ي��ب األك��ب��ر ،مع
املشاركة الرمزية لكل من املنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ،واألمانة
العامة لألوقاف بالكويت ،والبنك اإلسالمي
للتنمية بجدة والذي سيتولى إدارة احملفظة
الوقفية لهذا الصندوق .ويؤسس له مجلس
إدارة ب�ع�ض��وي��ة اجل��ه��ات امل �ش��ارك��ة أو من
ميثلهم.

 71ألف دوالر من الكويت
لدعم جامعة القدس
وجمعية المكفوفين

سلم سفيرنا لدى األردن الدكتور حمد الدعيج
في عمان تبرعني ماليني بقيمة  71أل��ف دوالر
لدعم جامعة القدس املفتوحة وجمعية املكفوفني
العربية ومقراهما القدس .وسلم الدعيج رئيس
جامعة القدس املفتوحة الدكتور يونس عمر تبرعا
بقيمة  35أل��ف دوالر مقدما م��ن دول��ة الكويت
دعما للجامعة إضافة إل��ى دع��م بقيمة  36ألف
دوالر مقدما إلى جمعية املكفوفني العربية.
وق��ال السفير الدعيج ف��ي تصريح ل�ـ(ك��ون��ا) :إن
الدعم املقدم ياتي في إطار حرص القيادة الكويتية
وعلى رأسها صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح وتوجيهاته بنصرة
الشعب الفلسطيني وتقدمي العون االنساني له في
محنته جراء االحتالل وممارساته.
وأض ��اف أن اجل�ه��ود الكويتية ال��داع�م��ة للشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ت��أت��ي ض �م��ن س�ل�س�ل��ة مساعدات
تقدمها دول��ة الكويت على املستويني الرسمي
والشعبي للفلسطينيني ،مؤكدا أن دول��ة الكويت
لن تتوانى في تقدمي الدعم للشعب الفلسطيني
للمساهمة في تخفيف وطأة االحتالل وممارساته
بحق الفلسطينيني.
من جانبه اعرب رئيس جامعة القدس املفتوحة
يونس عمر في تصريح لـ(كونا) عن شكر وتقدير
جامعة ال�ق��دس املفتوحة والشعب الفلسطيني
لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم
الدائم للشعب الفلسطيني مستذكرا الدور املهم
ال��ذي لعبته دول��ة الكويت في احتضان انطالقة
الثورة الفلسطينية من على أراضيها.

الفرق ��ان 2 - 676جم ��ادى اآلخ ��رة 1433ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2012/4/23 -م

ال�ت��ي ت�ك��ون معرضة للظواهر السلبية
وموجات التغريب واملستجدات الغريبة
ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع ،وال� �ت ��ي ق ��د ت� ��ؤدي بهم
إل��ى التهاون والتكاسل والتأجيل ورمبا
االب� �ت� �ع ��اد ع� ��ن أداء ب��ع��ض ال��ف��رائ��ض
والعبادات مثل الصالة.
وأك��د الشهاب أن احلمالت التي تطلقها
ال ��وزارة من خ�لال مشاريعها اإلعالمية
ت �خ �ض��ع ل���دراس���ة وب��ح��ث مستفيضني

م��ن ال�ن��واح��ي ال�ش��رع�ي��ة واالجتماعية
واإلع� �ل��ام � � �ي� � ��ة م� � ��ن ق � �ب� ��ل م ��ؤس� �س ��ات
م �ت �خ �ص �ص��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى دراس � ��ات
ال��رص��د ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا ال� � ��وزارة عقب
ك��ل حملة ع�ل��ى ح��دة للتأكد م��ن مدى
حتقيقها ل�ل�ن�ت��ائ��ج امل ��رج ��وة والثمرات
املنشودة.
وف���ي ال �س �ي��اق ن�ف�س��ه أك���د وك �ي��ل وزارة
األوق ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة الدكتور

ع� � ��ادل ع��ب��د ال� �ل ��ه ال� �ف�ل�اح أن ال��ه��دف
األس��اس��ي م��ن إط�ل�اق احلملة اجلديدة
للمشروع اإلعالمي القيمي «نفائس» هو
تنمية اجلانب الروحي للعبادة وتأصيل
ف��ك��رة أث ��ره ��ا اإلي� �ج ��اب ��ي ع �ل��ى احلياة
اليومية للفرد املسلم ب�ط��رق إعالمية
ح��دي �ث��ة حت ��اك ��ي اه �ت �م��ام��ات الشباب
وتطلعاتهم كجيل مختلف عن األجيال
التي سبقته من حيث أسلوب احلياة.
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درا�سات �شرعية
شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم لإلمام املنذري ()9

باب :األمر بتعاهد القرآن بكثرة التالوة
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا .واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون
للعاملني نذيرا .واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور ،وهدى ورحمة ونورا للمؤمنني.
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما كثيرا.
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ول ال َل ِّه [ َق َ
َ .2110ع ْن َع ْب ِد ال َل ِّه ْب ِن ُع َم َرَ :أ َّن َر ُس َ
ال«ِ :إ َمّ َ
نا
اه َد َع َل ْي َها
ال ِب� ِ�ل المْ ُ َع َّق َل ِةِ ،إ ْن َع َ
َم َث ُل َص ِ
اح ِب ا ْل��قُ � ْ�ر ِآن َك َم َث ِل إْ ِ
َأ ْم َس َك َها َو ِإ ْن َأ ْطلَقَ َها َذ َه َب ْت».
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الشرح :قال املنذري :باب األم��ر بتعاهد القرآن بكثرة التالوة،
واحلديث أخرجه مسلم في صالة املسافرين ( )789وبوب عليه
ال�ن��ووي :ب��اب األم��ر بتعهد القرآن وكراهة ق��ول :نسيت آي��ة كذا،
وجواز قول :أنسيتها.
وقد رواه البخاري في فضائل القرآن (.)5031
قوله «إمنا مثل صاحب القرآن» املثل هو الصورة واحلال املشابهة،
وضرب األمثلة في القرآن الكرمي والسنة النبوية كثير جدا ،وذلك
ألجل تقريب املعنى املراد ،فاألمثال احملسوسة تقرب املعاني إلى
األذه��ان ،ويتضح بها املقال ،ويتضح امل��راد ،وحتصل بها الذكرى
واملوعظة ،والترغيب والترهيب املقصود من الكالم ،وق��د عقد
اإلمام ابن القيم رحمه الله فصال طويال في كتابه املمتع « أعالم
املوقعني » لشرح أمثال القرآن الكرمي ،وأل��ف أهل احلديث كتبا
في أمثال احلديث النبوي ،ككتاب «أمثال احلديث» للرامهرمزي،
و«أمثال احلديث» ألبي عبيد القاسم بن سالم ،و«أمثال احلديث»
ألبي الشيخ األصبهاني وغيرهم من أهل العلم ،وقد شرحوا فيها
أمثلة احلديث النبوي ومعانيها.
وقوله «األمر بتعاهد القرآن» التعاهد من املعاهدة ،ويعني املراجعة
والتأكد واملراقبة واحلفظ ،وذل��ك يكون بكثرة التالوة والقراءة،
فسره هنا اإلمام املنذري ،واستدل
واملراجعة واحلفظ للقرآن ،كما ّ
باحلديث الذي ساقه بالباب.
واحلديث عن الصحابي اجلليل عبد الله بن عمر بن اخلطاب
رضي الله عنهما أن رسول الله [ قال« :إمنا مثل صاحب القرآن
كمثل اإلبل املعقلة» مثل ضربه النبي [ حلافظ القرآن.
وقوله [ «مثل صاحب القرآن» وصاحب القرآن يعني الذي ألفه

وصار القرآن صاحبا له ،كما يقول القاضي عياض :صاحب القرآن
أي :ال��ذي ألفه ،واملصاحبة :املؤالفة ،ومنه :فالنا صاحب فالناً،
وأص�ح��اب اجلنة وأص�ح��اب ال�ن��ار ،وأص�ح��اب احل��دي��ث ،وأصحاب
الرأي ،وأصحاب الصفة ،وأصحاب إبل وغنم ،وصاحب كنز وصاحب
عبادة .انتهى (شرح النووي.)109/6 :
أي :كل هؤالء مبعنى الذين قربوا من هذه األشياء وألفوها ،وصارت
عشرتهم لها عادة ،فصاحب القرآن يعني الذي تعود قراءة القرآن
وحفظه والقيام به ،وألف ذلك نظرا أو عن ظهر قلب.
فصاحب القرآن شبهه النبي [ بصاحب اإلب��ل املعقلة ،واملعقلة
يعني التي تربط بالعقال ،وهو احلبل الذي يشد فيركبه البعير لئال
يتفلت ويشرد على أهله ،فالعقال يحفظ اإلبل من الضياع ،كما جاء
في احلديث :أن رجال جاء إلى النبي [ فقال :يا رسول الله ،أعقل
بعيري وأتوكل ،أم أطلقها وأتوكل ؟ قال له [« :اعقلها وتوكل».
فال بد أن تعقل اإلبل إن لم تكن بحظيرة وتربط؛ لئال تفلت وتسير
وتضيع على صاحبها ،وهكذا صاحب ال�ق��رآن إذا تعاهد القرآن
فقد عقل هذه اآليات وربطها ،وأحكم رباطها ،وإذا ترك املعاهدة
واملراجعة واحلفظ وكثرة ال�ق��راءة وال�ت�لاوة ،فقد عرضه للنسيان
والضياع ،فهذا معنى هذا َمثَل النبي [.
وأيضا :فإن اإلبل إن تركت طويال في العقال ،فإنه يتخلخل بكثرة
احلركة إلى أن ينحل ،وهكذا اإلنسان إذا ترك قراءة القرآن طويال،
فإن القرآن يتفلت منه.
ّ
وأيضا :خص اإلبل بالذكر؛ ألنها من أشد احليوانات نفورا ،كما هو
معروف عنها.
باب منه
ٌ
َ
الَ :ق َ
َ .2111ع ْن َع ْب ِد ال َل ِّه َق َ
ال َر ُس ُ
«بئْ َس َما أِل َح ِد ِه ْم
ول ال َل ِّه [ِ :
َيقُ ُ
آن،
ول :ن َِس ُ
استَ ْذ ِك ُروا الْقُ ْر َ
يت َآي َة َك ْي َت َو َك ْي َتَ ،بلْ ُه َو نُ ِ ّس َيْ ،
الن َع ِم ِب ُعقُ ِل َها».
الِ ،م ْن َّ
الر َج ِ
َف َل ُه َو َأ َش ُّد َتفَ ِ ّص ًيا ِم ْن ُص ُد ِ
ور ِ ّ
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الشرح :هذا احلديث في الباب نفسه الذي بوب عليه اإلمام
النووي :باب األمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا.
وقد رواه البخاري في فضائل القرآن (.)5033
يقول الصحابي اجلليل عبد الله بن مسعود  -وهو من حفاظ
القران من الصحابة  -قال [« :بئسما ألحدكم «بئس» أخت
«نعم» فاألولى للذم ،والثانية للمدح ،تقول :نعم الرجل وبئس
الرجل.
فاحلديث يبني أن هذه الكلمة فيها كراهة ،فال يقولها اإلنسان
ألنه قال :بئست هذه الكلمة .أي :ال يقولها أحدكم.
قوله« :يقول نسيت آية كيت وكيت» كيت وكيت مبعنى كذا
وكذا ،ويعبر بها عن اجلمل الكثيرة واحلديث الطويل ،ومثلها:
ذيت وذيت.
وقال ثعلب :كيت لألفعال ،وذيت لألسماء.
ف�ق��ول��ه «ب �ئ��س» ي��دل ه��ذا ال �ق��ول ع�ل��ى أن ف�ي��ه ك��راه��ة؛ ألن
قوله :نسيت كذا وكذا أو كيت وكيت ،فيه شهادة على نفسه
بالتقصير في حفظ القرآن وتعاهده ،ويتضمن التساهل في
الواجب ،والغفلة عن آيات القرآن ،وأيضا في قوله «نسيت»
إشعار بعدم املباالة واالعتناء واالهتمام بالقرآن ،وقد قال الله
سبحانه وتعالى عن الذي يحشره يوم القيامة أعمى {قال
كنت بصيرا ق��ال كذلك أتتك
رب��ي ملا َحشرتني أعمى وق � ْد ُ
َ
أسرف
آياتنا فنسيتَها وكذلك اليوم تُنسى وكذلك جنزي م ْن
ِ
ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى} (طه-125 :
بآيات ربه
ولم يؤم ْن
ُ
.)127
فالنبي [ كره أن يطابق قوله قول هذا األعمى الضال -
والعياذ بالله  -الذي تغافل عن القرآن العظيم ،وأعرض عن
الهداية به واالقتداء بنوره واستذكاره على الدوام.
وقال عياض :أولى ما يُتأول به احلديث أن معناه :ذم احلال
ال ذم القول ،أي بئست احلالة ،حالة من حفظ القرآن فغفل
عنه حتى نسيه .انتهى.
قوله [« :بل هو نُسي» يعني الذي أنساه هو الله تعالى؛ ألنه
أعرض عنها وتغافل عنها وتشاغل ،فعوقب بنسيان اآليات،

كما قال الله تعالى{ :نسوا الله فنسيهم} (التوبة )67 :أي:
تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة.
وقيل :الكراهة في نسبة اإلنسان النسيان إلى نفسه ،وهو ال
صنع له فيه ،فكأنه يوهم أنه انفرد بفعله!
وفيه نظر! فليس هو متعلق الذم؛ ألنه يصح نسبة
النسيان للنفس ،فهو من أفعال الناس التي تقع
منهم ،كما قال موسى عليه السالم{ :فإني نسيت
احل ��وت وم��ا أن�س��ان�ي��ه إال ال�ش�ي�ط��ان أن أذك ��ره}
(الكهف .)63 :وإن ك��ان الله تعالى خالق أفعال
ال�ع�ب��اد ،فالعبد مخلوق ،وم��ا يصدر عنه م��ن ق��ول أو فعل
مخلوق ،كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة ،وتفصيله في
موضعه في كتب العقيدة كالطحاوية وشرحها.
ثم قال« :استذكروا القرآن» األلف والسني والتاء في قوله
«استذكروا» مبعنى الطلب ،يعني تذكروا القرآن ،واطلبوا
تذكر القرآن ،وواظبوا على تالوته وال تقصروا.
قوله «فلهو» هذه ال�لام الم القسم ،فيقسم النبي [ على
أنه« :أشد تفص ّيا» تفصيا أي تفلتا« ،من صدور الرجال ،من
النعم بعقلها» يعني :أن آيات القرآن أشد تفلتا من الصدور
من تفلت اإلبل من عقلها.
فمحل حفظ القرآن القلوب التي في الصدور ،كما قال الله
بينات في صدور الذين أوتوا العلم}
آيات
تعالى{ :بل هو
ٌ
ٌ
(العنكبوت.)49 :
قال احلافظ :ألن من شأن اإلبل أن تطلب التفلت ما أمكنها،
فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت ،فكذلك حافظ القرآن إ ْن
لم يتعاهده تفلت ،بل هو أشد( .الفتح).
وق��ال ابن بطال :هذا احلديث يوافق اآليتني :قوله تعالى:
{إنا سنلقي عليك قوال ثقيال} (املزمل .)5 :وقوله تعالى:
{ولقد يسرنا القرآن للذكر} (القمر .)17 :فمن أقبل عليه
يسر له ،وم ْن أعرض عنه تفلت منه.
باحملافظة والتعاهدّ ،
والنَّعم املقصود بها هنا اإلبل ،والنعم عموما قد تطلق على
البقر والغنم واإلبل ،لكن املقصود هنا اإلبل ،ألنها هي التي
تعقل ،وأم��ا البقر والغنم فال تعقل ،والعقل جمع ومفرده
عقال ،ككتاب وكتب ،والنعم تذكر وت��ؤن��ث ،أي يصح فيها
التذكير والتأنيث ،وقوله [ هنا« :من النعم بعقلها» أي:
من عقلها ،فالباء هنا مبعنى من ،وقال أهل العلم :هي كقوله
تعالى{ :عيناً
يشرب بها عبا ُد الله} (اإلن �س��ان .)6 :أي:
ُ
يشربون منها.
وقد ورد في الرواية األخرى« :من عقلها».
والله أعلم

11

�إميانيات

كلمات في العقيدة
القـــــــدر ()21

كتابة عمر اإلنسان ورزقه
بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد()
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 ال يستحدث شيء في علم الله عز وجل.رغم أني ال أحب اإلطالة في حديث الهاتف ،إال أن
صاحبي يناقشني أحيانا في قضايا فيمتد حديثنا
إلى قرابة الساعة.
 في باب القدر ..نعلم أن الله كتب عمر اإلنسانورزقه ،وشقي أم سعيد.
قاطعته:
 احلديث في البخاري عن ابن مسعود أن رسولالله[ قال ...« :ثم يبعث إليه امللك فيُ ْؤ َذن بأربع
كلمات ،فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد،
ثم ينفخ فيه الروح.»...
تابع حديثه:
 نعم ..هذا احلديث جاء بروايات أخرى ،ونعلمأن ذلك كتب قبل خلق السموات واألرض ،وأنه
كان غيباً ال يعلمه أحد ،ثم أنزله الله وأعلم به
بعض مالئكته ،وسؤالي :لقد كتب الله أن ميوت
شخص ما في حلظة ما من يوم ما ،ولكن هل كتب
أيضاً كيف ميوت؟ أم إن هذا الشخص في اللحظة
التي كتب الله عليه املوت قاد مركبته بسرعة كبيرة
وتسبب احلادث في موته؟ أم ركب البحر فمات في
اللحظة احملددة غرقاً؟
قاطعته:
 اقرأ قول الله تعالى{ :وعنده مفاحت الغيب اليعلمها إال هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط
من ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمات األرض وال
رطب وال يابس إال في كتاب مبني} (األنعام.)59 :
() كاتب كويتي

علم الله أحاط بورق الشجر ،وقطرات املطر ،وحبات
الرمل ،وما في أعماق األرضني واحمليطات ،وما
فوق السموات ،أحاط علمه بكل مخلوقاته وملكه:
{وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في األرض
وال في السماء وال أصغر من ذلك وال أكبر إال في
كتاب مبني} (يونس ،)61 :وكذلك{ :عالم الغيب ال
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات وال في األرض
وال أصغر من ذلك وال أكبر إال في كتاب مبني}
(سبأ ،)3 :الله تبارك وتعالى علم كيف يتصرف
كل منا ،وكيف سيموت وأين ومتى ،وهذا العلم كتبه
في{ :كتاب مبني} ,فال يحصل شيء لم يعلمه الله،
أو لم يكتبه ،وبذلك يكون الفهم الصحيح لآليات
التي تبدو في ظاهرها أن الله «سيعلم» كقوله عز
وجل{ :يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من
الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه
بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}
(املائدة ،)94 :وقوله سبحانه وتعالى{ :ولقد فتنا
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
الكاذبني} (العنكبوت ،)3 :وقوله{ :وليعلمن الله
الذين آمنوا وليعلمن املنافقني} (العنكبوت،)11 :
{قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في
األرض فينظر كيف تعملون} (األعراف.)129 :
هذه اآليات ومثيالتها يفهم منها أن يتحقق علم
الله السابق ،فترونه أنتم ،ويكون ماث ً
ال أمام أعينكم
فتقام احلجة ،وتعلمون ما كنتم جتهلون أنتم ،فال
جديد وال محدث يكون في علم الله عز وجل ،وهذا
معنى كمال العلم في حق الله سبحانه وتعالى.

دع��ت ال��والي��ات املتحدة واألمم
امل��ت��ح��دة واالحت� � ��اد األوروب�� ��ي
وروس �ي��ا املجتمع ال��دول��ي إلى
ت��أم�ين م�س��اع��دة للفلسطينيني
ه��ذا ال �ع��ام بقيمة  1.1مليار
دوالر .وج ��اء ه��ذا امل��وق��ف من
ال �ل �ج �ن��ة ال��رب��اع��ي��ة استجابة
لدعوة من القادة الفلسطينيني
إل��ى املجتمع ال��دول��ي لاللتزام
ب�ت�ع�ه��دات��ه مب �س��اع��دة السلطة
الفلسطينية على التغلب على
األزمة املالية التي تعاني منها.
وق��ال��ت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ب �ي��ان إنها
«شجعت السلطة الفلسطينية
على م��واص�ل��ة العمل م��ن أجل
حتقيق هذاالهدف».
واض� � ��اف «ب� �ه ��ذا اخلصوص،
دعت الرباعية املجتمع الدولي
إلى تامني مساعدة بقيمة 1.1
مليار دوالر لكي تفي السلطة
الفلسطينية مبتطلباتها املالية
لعام .»2012
كما دعت الرباعية الفلسطينيني
واإلس��رائ �ي �ل �ي�ين إل ��ى االمتناع
عن أي عمل من شانه تقويض
الثقة والتركيز على التدابير
اإلي��ج��اب��ي��ة ال� �ت ��ي م ��ن شأنها
حتسني عالقاتهما وتعزيزها
واستئناف املفاوضات املباشرة
بينهما.

في بلعومنا شوكة !
وليد إبراهيم األحمد()
نعترف ونقر بأننا النقوى على مواجهة إي��ران مواجهة عسكرية ،لكن هناك وسائل لو
اجمعت عليها دول مجلس التعاون أبرزها احملور االقتصادي والتبادل التجاري جلعلت
الرئيس اإليراني أحمدي جناد و(ربعه) من املاللي الداعمني لسياسته يفكرون ألف مرة
قبل أقدام رئيسهم على زيارة جزيرة أبوموسى اإلماراتية احملتلة منذ العام  1971وقول
أمني جتمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي بوقاحة على املسؤولني اإلماراتيني
تقدمي اعتذارهم للشعب اإليراني واتباع القنوات الدبلوماسية املؤدبة في االعتراض حتى
اليتناغموا مع الصهاينة !
جناد ومن خالل زيارته تلك التي مازالت تؤرق قادة التعاون ضرب ( )3عصفافير خليجية
بحجر األول تاكيد هوية تلك اجلزر بأنها لهم والثانية رسالة تهديدية ملعظم دول اخلليج
لوقف دعمها للمعارضة السورية املطحونة بالداخل ،وثالثة األثافي تشتيت أنظار اخلليج
والعالم العربي واإلسالمي عما يحدث في سورية من قتل وتنكيل وسحل وتهدمي !
طهران مدركة من أن نتائج هذه الزيارة خليجيا لن تخرج لدى دولنا عن اجتماع طارئ
لوزراء خارجياتنا وكتب شجب واستنكار أو استدعاء هذا السفير وطلب توضيح من ذاك
وكأن سفراء طهران عندنا سيصرحون لنا بأن تصرف رئيسهم أرعن أو أن طهران فعلتها
من قبل وردت على أمريكا في عملية تخصيب اليورانيوم حتى ترد على دولنا في تبرير
تلك الزيارة !
قلناها ونعيدها للمرة األلف شوكة إيران ستنكسر بانكسار شوكة النظام البعثي في سورية
وبهذا االنكسار الذي نسال الله أن يعجل فرجه ستختفي خطب القائد اللبناني امللهم ملا
يسمى بحزب الله حسن نصر الله وسيرتاح العالم من الصراخ والتهديد وحرق إسرائيل
(على الطل) وستهدأ املنطقة لتعود العقول إلى رشدها وتبحث عندها إيران عن أقرب طاولة
مفاوضات ملقية على قارعة الطريق لتضعها أمام شيوخ آلِ نهيان وتعلن دولنا انفراج األزمة
وحتسني العالقات بعودة أبوموسى وطنب الكبرى والصغرى للحضن اإلماراتي الدافئ!
على الطاير
تخيلوا لو لم يتم إطالق سراح السوريني التسعة املتهمني في اقتحام السفارة السورية في
البالد وصدر حكم بتسفيرهم لبالدهم  ..ماذا تتوقعون أن يكون مصيرهم؟
(شيش كباب) بالتتبيلة الشامية واخللطة اإليرانية اللذيذة على يد املعلم بشار!
كم أنت كبيرة ياكويت !
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم !
waleed_yawatan@yahoo.com-twitter @waleedALAMAD
() كاتب كويتي

الفرق ��ان 2 - 676جم ��ادى اآلخ ��رة 1433ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2012/4/23 -م

الرباعية الدولية
تدعو العالم
لتأمين مليار دوالر
للفلسطينيين

أوضاع تحت المجهر!
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إ�سالمية
ق�ضـايا
�أوقاف �

األربعــون الوقفيــة
عيسى القدومي ()
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جري ًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي
تخص باب علم مستقل ،وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية-
فقد جمعت أربعني حديث ًا نبوي ًا في األعمال الوقفية ،ورتبت ما
جاء فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها ،وكتب الفقه
وغيرها ،وأفردت شرح ًا متوسط ًا لكل حديث ،حوى أحكاما وفوائد
جمة للواقفني من املتصدقني ،وللقائمني على املؤسسات واملشاريع
ال��وق�ف�ي��ة ،ون �ظ��ار ال��وق��ف ،وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات املكلفة برعاية
األص��ول الوقفية ومنائها ،أس��أل الله أن يجعل ه��ذا العمل إحياء
ً
قوال وعمال ,ويكتب لنا
لسنة الوقف والصدقة اجلارية ,وينفع به
أجر ذلك في صحائفنا .
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احلديث الثامن والعشرون:
وقف جزء من املال
عن كعب بن مالك -رضي الله عنه – قلت :يا
رسول الله ،إن من توبتي أن أنخلع من مالي
صدق ًة إلى الله وإلى رسوله[ ،قال « :أمسك
قلت أ ُ ْم ِس ُك
عليك بعض مالك فهو خير لك»ُ ،
سهمي الذي بخيبر.
بوب البخاري لهذا احلديث في كتاب الوصايا:
«باب إذا تصدق أو أوقف بعض رقيقه أو دوابه
فهو جائز»؛ وفيه خبر كعب بن مالك رضي
الله عنه حني تخلف عن جيش املسلمني في
غزوة تبوك ،وسأله النبي[ عن سبب تخلفه،
فصدق ال�ق��ول م��ع النبي[ بأنه ل��م يتخلف
ل �ع��ذر ي�ق�ب��ل ،ول��م يختلق األع� ��ذار الواهية؛
فطلب منه النبي[ أن ميضي حتى يقضي
الله بأمره ،وقد نهى رسول الله[ الناس
ع��ن ك�لام الثالثة ال��ذي��ن خلفوا،
فكان يخرج إلى السوق،
فال يكلمه أحد،
و تنكر

() باحث إسالمي

له الناس امتثاالً ألمر النبي[.
وه��و ف��ي ه��ذه احل��ال أتته صحيفة م��ن ملِك
�س��ان ب��أن يلحق بهم ل �ي��واس��وه ،أرادوا أن
غ� َّ
يفتنوه ،وإذا به يحرقها في التنور ،وبعد هذه
الشدة والضيق سمع صوتاً يقول :أبشر يا
كعب بن مالك ،فخر ساجداً ،وأعطى الفارس
الذي بشره ثوبه ،ولبس غيره ،فقد نزلت توبته
على النبي[ ،وقدم إلى النبي[ ،فقال :يا
نبي الله ،إن من توبتي أال أحدث إال صدقاً،
وأن أنخلع من مالي كل ُه صدقة .فقال« :أمسك
عليك بعض مالك ،فهو خير لك».
فأراد كعب بن مالك رضي الله عنه أن يُ ِ
كفّر
عن ذنبه بتخلفه عن جيش املسلمني اخلارج
إل��ى ت�ب��وك ،ب��أن ينخلع م��ن م��ال��ه ،كما يخلع
اإلنسان ثوبه ،أي بأن يتصدق بكل ماله .ومن
رحمة النبي[ بكعب بن مالك رضي الله عنه
وعياله ،ويقينه بصدق كعب وتأثره بتوبة الله
عليه ،وأن اندفاعه بقراره التبرع بكل َماله قد
يؤثر عليه سل ًبا مستقب ً
ال ,وقد يؤدي به إلى
العِ وز واحلاجة؛ لذلك وجهه الرسول[ خير
توجيه ،بأن ميسك بعض ماله ،وأن يتصدق
ببعضه ،ففعل ،فقد تصدق وأبقى لنفسه
وع �ي��ال��ه س�ه�م��ه ال���ذي غنمه
م��ن خ�ي�ب��ر؛ لكيال
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يحتاج إلى الناس.
فالصدقة دليل ص��دق اإلمي��ان وق��وة اليقني
وحسن الظن برب العاملني ،وهي برها ٌن على
صحة إمي��ان العبد وتصديقه مب��وع��ود الله
ووعيده ،وعظيم محبته له؛ قال[« :والصدقة
برهان» ،فالصدقة حجة على إميان فاعلها،
فإن املنافق ميتنع منها لكونه ال يعتقدها ،فمن
تصدق استدل بصدقته على ص��دق إميانه،
فمن تصدق بطيب نفس تورث القلب حالوة
اإلمي ��ان ،وت��ذي��ق العبد طعمه ،وتعمق يقينه
بالله عـز وجل ،وتخلص توكله عليه ،وتوجب
ثقته بالله وحسن الظن به.
واختلف العلماء في التبرع بكل امل��ال ،وقال
ابن بطال« :واتفق مالك والكوفيون والشافعي
وأك �ث��ر العلماء على أن��ه ي�ج��وز للصحيح أن
يتصدق بكل ماله في صحته ،إال أنهم استحبوا
أن يبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف احلاجة
وما يتقي من اآلفات ،مثل الفقر وغيره؛ فإن
آفات الدنيا كثيرة ورمبا يطول عمره ويحصل
ل��ه العمى أو ال��زم��ان��ة م��ع الفقر؛ لقوله[:
«أم�س��ك عليك بعض م��ال��ك فهو خير لك»،
ويروى« :أمسك عليك ثلث مالك» فحض على
األفضل ..ومذهب مالك أنه يجوز إذا كان له
صناعة أو حرفة يعود بها على نفسه وعياله
وإال فال ينبغي له ذلك».
واس�ت��دل بعض أه��ل العلم على أن الصدقة
ال حد لها ،وليس شرطاً أال تخرج عن الثلث
بأحاديث ُكثر ،ومنها هذا احلديث – حديث
كعب  -حيث لم يحدد له النبي[ الصدقة
بالثلث ،قال الشوكاني رحمه الله« :دل حديث
كعب أنه يشرع ملن أراد التصدق بجميع مالِه
أن يمُ سك بعضه وال يلزم من ذلك أنه لو َّ
جنزهُ
لم ين َّف ْذ ،وقيل :إن التصدق بجميع املال يختلف
باختالف األح��وال ,فمن كان قوياً على ذلك
الصب َر لم يمُ نع ,وعليه
يعلم من نفسه َّ
يتن َّز ُل فعل أبي بكر ِّ
الصديق،
وإيثار األنصار على

أن الرحمة به ومبن يعول تقتضي أن يمُ سك
املسلم بعض ماله.
وفيه كمال نصح النبي[ وشفقته على أمته
وإرشادهم إلى ما فيه فوزهم وسعادتهم ،وفيه
أن خطاب النبي[ للواحد خطاب للجميع،
ما لم يدل دليل على التخصيص.
احلي في غير مرض
وفيه جواز التص ّدق من
ِّ
املوت بأكثر من ثلث ماله؛ ألنه[ لم يستفصل
أبا طلحة عن قدر ما تص ّدق به ،وقال لسعد بن
أبي وقاص في مرضه« :الثلثُ والثلثُ كثي ٌر»،
وقال[ لكعب بن مالك« :أمسك عليك بعض
مالك فهو خير لك».
وفيه دليل على إم�س��اك م��ا يُحتاج إليه من
امل��ال أول��ى من أن إخراجه كله في الصدقة،
وق��د قسموا ذل��ك بحسب أخ�ل�اق اإلنسان،
فإن كان ال يصبر كره أن يتصدق بكل ماله،
وأن كان يصبر :لم يكره ،وفيه دليل على أن
الصدقة لها أثر في محو الذنوب ،وألجل هذا
شرعت الكفارات املالية ،وفيها مصلحتان ،كل
واحدة منهما تصلح للمحو ،إحداهما :الثواب
احل��اص��ل بسببها وق��د حت�ص��ل ب��ه املوازنة،
فتمحو أثر الذنب ،والثانية :دعاء من يتصدق
عليه فقد يكون سببا حملو الذنوب.
وفيه جواز التصدق من احلي في غير مرض
امل��وت بأكثر من ثلث ماله ،وفيه أن الصدقة
ت �خ��رج ع��ن ط�ي��ب ن �ف� ٍ�س م��ن امل �ت �ص��دق ،وأن

يُراعي حاجاته لكيال يندم على صدقته بعد
مضيها ،وفيه أن الصدقة شكر لله تعالى على
نعمه ،وه��ي دليل على صحة إمي��ان مؤديها
وتصديقه.
وفيه أن الصدقة مع التوبة دليل على صدق توبة
باذلها؛ ولهذا سميت صدقة ،وفيه استحباب
أن يكون امل��ال املعطى كصدقة أو وق��ف ،من
أجود وأنفس مال املتصدق وأحبه إليه ،وهذا
فِ عل الصحابة والسلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه
لله تعالى ،وفيه مبادرة الصحابة رضوان الله
عليهم إلى تنفيذ وصايا النبي[.
وفيه احلث على الصدقة ببعض امل��ال ،وفيه
ال��رج��وع إل��ى أه��ل العلم وس��ؤال�ه��م ع��ن أمور
دينهم ،وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله
عليهم من الرغبة في اخلير وحرصهم على
األجر في اآلخ��رة ،وفيه صدق توبة كعب بن
مالك رضي الله عنه ،وصدقه مع الله تعالى،
ومع رسوله الكرمي[ ،وفيه أنه ال يجب على
اإلنسان أكثر مما يطيق ويستطيع.
لقد اتصفت الشريعة اإلس�لام�ي��ة بالتوازن
والرحمة واحلكمة والشمول ،فحضت على
اإلنفاق ،وفتحت مجال الصدقات واس ًعا أمام
املسلمني ,لينفق ذو َس َع ٍة من َس َعتِه ,ولتسعد
األمة بكاملها بسخاء أغنيائها ومنفقيها ،ومع
ذل��ك رع��ت ح��اج��ات اإلن �س��ان ،وح��اج��ات من
يعول ،وقوة حتمل املتصدق حتى ال يندم على
صدقته.
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أنفسهم ولو كان بهم خصاص ٌة ,ومن لم يكن
ك��ذل��ك ف�لا ,وعليه ي �ت �نَ � َّز ُل« :ال صدقة
إال عن ظهر غنى» ،وفي لفظ« :أفض ُل
الصدقة ما كان عن ظهر غنى».
وف��ي املوسوعة الفقهية« :يستحب أن تكون
الصدقة بفاضل عن كفايته ,وكفاية من ميونُهُ,
وإن تصدق مبا ينقص مؤنة من ميونه أثم.
ومن أراد التصرف مباله كله ،وهو يعلم من
نفسه حسن التوكل والصبر عن املسألة فله
ذلك ،وإال فال يجوز.
ويكره ملن ال صبر له على الضيق أن ينقص
نفقة نفسه عن الكفاية التامة ،وهذا ما صرح
به فقهاء احلنفية ،وقال املالكية :إن اإلنسان
م��ا دام صحيحا رش�ي��دا فله ال�ت�ب��رع بجميع
ماله على كل من أحب ،قال في «الرسالة»:
وال بأس أن يتصدق على الفقراء مباله كله
لله ،لكن قال النفراوي :محل ندب التصدق
بجميع امل��ال أن يكون املتصدق طيب النفس
بعد الصدقة بجميع ماله ،ال يندم على البقاء
بال مال ،وأن ما يرجوه في املستقبل مماثل ملا
تصدق به في احلال ،وأال يكون يحتاج إليه في
املستقبل لنفسه ،أو ملن تلزمه نفقته ،أو يندب
اإلنفاق عليه ،وإال لم يندب له ذلك ،بل يحرم
عليه إن حتقق احلاجة ملن تلزمه نفقته ،أو
يكره إن تيقن احلاجة ملن يندب اإلنفاق عليه؛
ألن األفضل أن يتصدق مبا يفضل عن حاجته
ومؤونته  ،ومؤونة من ينفق عليه».
وقد أجمع أهل العلم على أن من أراد الصدقة
مباله كله ،وال عيال له ،ويعلم من نفسه حسن
التوكل ،والثقة مبا عند الله ،واليأس مما في
أي��دي ال�ن��اس ،والصبر ع��ن املسألة مم��ا في
أيديهم ،جاز واستحب له ذلك ،أما إن لم يعلم
من نفسه حسن التوكل ،والصبر على الضيق،
أو ما ال عادة له به ،فيمنع من ذلك ،ومقدار
الصدقة يختلف باختالف أحوال الناس ،في
الصبر على الفاقة وال�ش��دة ،واالكتفاء بأقل
الكفاية.
ومم��ا يستفاد م��ن احل��دي��ث :رف��ق النبي[
بصحابته ومعرفته بأحوالهم ،وحرصه على
مصاحلهم ف��ي ال��دن�ي��ا ،ونيلهم خير اجلزاء
في اآلخرة ،وفيه أن مع حاجة األمة للمال إال
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تاريخ وعرب

االنتصار على األعداء يتطلب سالح ًا واحد ًا
بقلم :معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
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لام��ا ،فترفع املظالم
ما أجمل القوة في احل��ق ،حني تندفع ب� ً
�ردا وس� ً
ال�ن��ازل��ة على األف�ئ��دة الكسيرة ،وتطفئ اآلالم املبرحة التي ُ
حت ُّل
باملظلومني واملستضعفني ،ال يعرف فضل القوة املؤيدة للحق إال من
ً
طويال ،إن الضعيف واملظلوم كليهما
دهرا
شقي حتت وطأة الطغيان ً
يستقبالن طالئع القوة وزمجرتها كبوارق الصبح ،تشق دامس الظالم.
ما أجمل القوة العادلة عندما حتق احلق وتبطل الباطل.
إن القوة التي تقيم بني الناس موازين القسط ،وتبسط بينهم العدل هي
حض على بذل النفس والنفيس
ما أمر به اإلسالم ،وربى عليه أتباعه ،بل ّ
من أجله ،وفي احلديث الصحيح« :املؤمن القوي خير وأحب إلى الله من
{و َأ ِع � ُّ�دوا َل ُه ْم َما
املؤمن الضعيف ،وف��ي كل خير» ،وف��ي التنزيل العزيزَ :
اط خْ َ
ال ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه َع ُد َّو ال َّل ِه َو َع ُد َّو ُك ْم َو َ
ين
آخ ِر َ
اس َت َط ْع ُت ْم ِم ْن ُق َّو ٍة َو ِم ْن ِر َب ِ
ْ
ِم ْن ُد ِون ِه ْم لاَ َت ْع َل ُمو َن ُه ُم ال َّلهُ َي ْع َل ُم ُه ْم} (األنفال.)60 :
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احلق املسلوب لن يستطيع رده إال رجال الطعام والشراب أو أشد ،بل ال لذة لطعام
لهم جرأة في احلق تربو على جرأة عدوهم وال شراب إذا زاد اخلوف وفشا الظلم.
في الباطل ،وعندهم حرص على التضحية لقد تغ ّير الزمن على املسلمني ،فانكمشوا
في سبيل الله أشد من حرص عدوهم على بعد ام �ت��داد ،ووه �ن��وا م��ن بعد ق ��وة ،وما
امل�غ��ام��رة والسطو واالح�ت�ف��اظ باملكاسب ذلك إال لسر ولكنه ليس بسر ،لقد كشفه
احل ��رام{ :إ َِّن ال�لَّ� َه ْ
ني نبينا محمد [ ف��ي ق��ول��ه« :ي��وش��ك أن
اش �تَ � َرى مِ � َن المْ ُؤْمِ ِن َ
ال َّن َة يُقَا ِتلُو َن تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة
أَنْف َُس ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُه ْم ِب َأ َّن لَ ُه ُم جْ َ
فِ ي َسبِيلِ اللَّهِ َف َي ْقتُلُو َن َويُ ْقتَلُو َن َو ْع ًدا َعلَيْهِ إلى قصعتها» قالوا :أمن قلة نحن يومئذ
ن �ي��لِ َوالْ� ُق � ْرآنِ َو َم ْن يا رسول الله؟ قال« :بل أنتم يومئذ كثير،
ال جْ ِ
َح ًّقا فِ ي ال� َّت� ْو َرا ِة َو إْ ِ
ولينزعن الله
استَبْ ِش ُروا ِب َبيْعِ ُك ُم ولكنكم غثاء كغثاء السيل،
َّ
أَ ْو َف��ى ِب َع ْهدِ ِه مِ َن اللَّهِ َف ْ
وليقذفن
ِك ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظي ُم} من صدور عدوكم املهابة منكم،
َّ
ا َّلذِ ي بَايَ ْعتُ ْم ِبهِ َو َذل َ
(التوبة.)111 :
إن م��ا ظ�ف��ر ب��ه أع� ��داء األم���ة م��ن سطو إن ما ظفر به أعداء األمة من
واستيالء ال يرجع إلى خصائص القوة في سطو واستيالء ال يرجع إلى
أنفسهم بقدر ما يعود إلى آثار الوهن في
صفوف أصحاب احلق ،ومع طغيان األثرة خصائص القوة في أنفسهم
واستبداد الظلم وان�ف�لات م��وازي��ن احلق بقدر ما يعود إلى آثار الوهن
وال�ع��دل يبقى العالم
ً
محتاجا إل��ى القوة في صفوف أصحاب الحق
التي تعرف العدل والنظام مثل حاجته إلى

في قلوبكم الوهن» قالوا :وما الوهن؟ قال:
«حب الدنيا ،وكراهية املوت».
هذا هو مبعث الوهن احلقيقي ،وذلكم هو
س��ر الضعف امل�ه�ين ،أن تخلد األم��ة إلى
دنياها ومتاعها ،فتعيش أسيرة ألوضاعها
الرتيبة ،متعلقة بشهواتها ،ال َه� َّم لها إال
الرغائب املادية ،حب الدنيا يجعل الهمام
ضعي ًفا ،رخوا خ � ّوا ًرا ،يضعف أمام امرأة
يحبها ،أو شهوة يطمعها ،أو لذة عارضة
ينشدها.
كراهية امل��وت جتعل األف��راد واجلماعات
يؤثرون حياة ذليلة على موت كرمي ،يؤثرون
حياة ميوتون فيها كل ي��وم موتًا من بعد
م��وت ،وذالً من بعد ذل ،على م��وت كرمي
يحيون بعده حياة اخلالدين.
ح�ي��اة ال�غ�ث��اء ل�ه��ا س�م�ت��ان :أواله �م��ا خفة
الوزن ،وثانيتهما التفكك والتحلل ،وكل ذلك
يو ّلد نتيجة مخيفة ،إنها فق ُد السير على
الصراط املستقيم ،فالغثاء يساق مساق
الزبد اجلفاء على األطراف والهوامش.
في أجواء الوهن والغثاء يتولد خفافيش،
ثرثرتهم أك�ث��ر م��ن إنصاتهم ،ودعاواهم
أك �ث��ر م��ن ح �ق��ائ �ق �ه��م ،وش �ه��وات �ه��م أملك
ألز ّم �ت �ه��م ،األم ��ة تعيش أزم���ات وهزائم،
وهؤالء اخلفافيش سامدون ،يضحكون وال
يبكون ،في األندية يتسامرون ،وفي أجواء
من اجل��دل العقيم يتفيهقون ،بل هم في
خوض يلعبون ،ديدن كثير منهم التالسن
ف��ي القنوات واحمل�ط��ات وال�ك�ت��اب��ات ،مما
و ّلد موت الشعور ،وعدم االكتراث بأحداث
األمة وهمومها.
في أحوال الضعف وسيادة الهوان وأجواء
�وس��ا حت�ل�ل��ت باملعاصي،
ال �غ �ث��اء ت ��رى ن �ف� ً
وشعو ًبا انحلت باإلسراف ،وأقوا ًما تهدمت
بحب الدنيا وكراهية املوت ،وحينئذ ينتصر
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الكافرون ،وينتفش املبطلون.
ح�ي�ن ت�ض�ع��ف األم� ��ة ي�ط�م��ع ف�ي�ه��ا م��ن ال
يستطيع ال ��دف ��اع ع��ن ن �ف �س��ه ،والقطيع
ال�س��ائ��ب تفترسه ال �ك�لاب قبل الذئاب،
املعارك يربحها أصحاب العقائد واملبادئ
والتضحيات ،ولن يربحها املهازيل ،ع ّباد
الشهوات ،وأسارى الدنيا.
ذل ،وأي إه��ان��ة ،وأي وه��ن أك�ب��ر من
أي ٍ
أن يقتل ف�ئ��ام م��ن ال�ع��رب واملسلمني وال
يسمى ذل��ك إره��ا ًب��ا ،وي�ق� ّي��دون ويؤسرون
وال يعد ذل��ك ذالً ،أم��ا غيرهم م��ن أبناء
األمم األخ��رى ف��إن اع�ت��راض طريقهم أو
تهديد أمنهم أو ال��وق��وف ف��ي مصاحلهم املظالم ،وهضم احلقوق،
يعد جرمية ك�ب��رى ،وينشئ أزم��ة عاملية ،بعد اه�ت��زاز ث��واب��ت اإلميان،
ّ
ويشغل احملافل الدولية ،وتتردى أصداؤه وض��واب��ط األخ�ل�اق ،وب��ث روح اليأس
ينبغي أن يطير النوم من عيون الهاجعني.
والتيئيس في النفوس.
في وسائل اإلعالم الكبرى.
أوض��اع حلّت باألمة ،في كثير من ديارها إن املتأمل في هزائم األمة ،وصراعها مع ومع كل هذا ،فإن العدو اخلطير أهون مما
وأصقاعها ،دكت كيانها ،ومزقت شملها ،أعدائها يدرك أن اجلهود املاكرة لألعداء يتصور املتشائمون واملذعورون ،واليائسون
في ميادين التربية والتعليم واإلعالم ،قد واالنهزاميون.
وأغرت أعداءها باالنقضاض عليها.
إن االنتصار على األعداء ولو طال الزمن ال
واملسلم ال يقيم ال�ع��زاء على ش��يء فاته ،آتت كثي ًرا من أكلها ،وامل َّر من ثمارها.
سالحا واح ًدا ،يستخدم بصدق
وال يندب حظه ألمر نزل به ،ولكنه ينظر من عشرات السنني وخطط األعداء جا ّدة يتطلب إال
ً
وجد وعزمية ،إنه سالح محمد،
ويتأمل ويسبر س�نن ال�ل��ه ،فهو يفقه كل في ذود األجيال عن القرآن الكرمي ذو ًدا ،وإخالصّ ،
حظوظا وجتهيلهم بدينهم جت�ه�ي� ً
لا ،ق��وى كافرة س�لاح اإلمي��ان بالله ،وإخ�ل�اص التوحيد
ً
الفقه أن االنتصار والهزمية ليست
عمياء ،وال هي خبط عشواء ،كال ثم كال ،م��اك��رة ،إذا احتاج األم��ر إل��ى اللني النت ،والعبادة ،والعمل باإلسالم ،والسير على
بل إن األمور تسير إلى نهايتها ،وفق سنن وإذا اح��ت��اج إل ��ى ال �ق �س��وة ب �ط �ش��ت؛ في نهج محمد [ في السلم وفي احلرب.
�دس السموم ،وفي شدتها تقتحم يجب أن يعي املسلمون أن اإلسالم وحده
لينها ت� ُّ
الله ومقاديره ،وال مبدل حلكمه.
عند النظر والتحقيق واحلساب الدقيق ،الهمجية واجل �ب��روت ،يخفرون ك� َّ�ل ذمة ،هو مصدر الطاقة بإذن الله الذي تضيء
ت��درك أن الضعيف ه��و ال��ذي فعل ذلك ويخادعون في كل قضية ،الغاية عندهم به مصابيحهم ،وتنير به مشاعلهم ،وبدون
بنفسه ،واملنتحر ال يُتهم أحد بقتله ،فهو تب ّرر الوسيلة ،يجيدون العبث والتحريف ،اإلسالم ليسوا إال زجاجات وقوارير فارغة
والتجسس واإلفساد.
ال يوقدها زي��ت ،وال يشعلها ثقاب ،ليس
قاتل نفسه.
اجلباه
تكون
أن
ينبغي
كان
األجواء،
هذه
في
للمسلمني عز وال شرف ،وال حق وال كرامة
إن األع��داء لم ينتصروا بقواهم اخلاصة
ِّ
كان
هازلة،
غير
جادة،
والنفوس
بة،
قط
م
قد َر ما انتصروا بضعف كثير من القلوب ُ
إال باإلسالم ،إنهم إن أنكروا ذلك ،أو تنكروا
له فلن يجدوا من دون الله ول ًيا وال نصي ًرا،
في إميانها ،وافتقار الصفوف إلى الوحدة
إن االنتصار على األعداء ولو
إنهم بغير اإلسالم أقوام متناحرة ،وقطعان
والتراص.
ّ
مشتتة ،بل سقط متاع ،وأصفار من غير
القنابل
وال
العسكرية
القوة
أثقال
ليست
سالحا
طال الزمن ال يتطلب إال
ً
أرق��ام ،يجب أن تربى األم��ة على اإلقبال
ال��ذري��ة وال األسلحة اجلرثومية ،أخطر
وإخالص،
بصدق
يستخدم
ا،
واحد
ً
على املخاطر لتسلم لها احلياة ،في دعائم
أس �ل �ح��ة ع� ��دون� ��ا ،إن أخ� �ط ��ر األسلحة
وجد وعزيمة ،إنه سالح محمد ،موطدة من الدين القومي ،واخللق املستقيم،
وأم �ض��اه��ا زي� ��وف األف� �ك ��ار ال �ت��ي تسوق
ّ
في دعاء صادق تنطلق به احلناجرَ { :ر َّبنَا
املسلمني إل��ى ال��دم��ار ،وإط�ل�اق األهواء سالح اإليمان باهلل
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ِس َرافنَا فِ ي أ ْمرِ نا َوث ِّب ْت
وال �غ��رائ��ز وال �ش �ه��وات واألن��ان �ي��ات ،وفشو
اغفِ ْر لنَا ذنوبَنَا َوإ ْ
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ص ْرنَا َعلَى الْ َق ْو ِم الْ َكافِ رِ ي َن}
أَ ْق َدا َمنَا َوانْ ُ
(آل عمران.)147 :
ي�ج��ب ت��أص�ي��ل ال�ت�ع��ام��ل م��ع املستجدات
واألح� � ��داث ،ب�ن�ظ��رة إس�لام �ي��ة ،واعتماد
أجهزة اإلعالم النظرة اإلميانية ،وتوحيد
مصدر التثبت في األنباء على منهج القرآن
املدلول عليه بقوله سبحانهَ { :و ِإ َذا َجا َء ُه ْم
أَ ْم� ٌر مِ َن الأْ َ ْم��نِ أَوِ الخْ َ � ْو ِف أَ َذا ُع��وا ِبهِ َولَ ْو
َر ُّدوهُ ِإلَى ال َّر ُسولِ َو ِإلَ��ى أُولِي الأْ َ ْم��رِ مِ نْ ُه ْم
لَ َع ِل َم ُه ا َّلذِ ي َن يَ ْستَنْب ُ
ِطونَ ُه مِ نْ ُه ْم} (النساء:
.)83
أم��ا اليأس والتيئيس ،فليُعلم أن اليهود
حتملوا العيش في الشتات آالف السنني،
ولم ينسوا مزاعمهم في أرضهم املوعودة،
فهل يضطرب أهل احلق املسلمون ملتاعب
عشرات السنني ،تبلغ اخلمسني أو الستني
أو ما فوق ذلك ،ويفرطون في حقوقهم؟!
ك�لا ث��م ك�لا ،إن األم��ة بحاجة إل��ى تربية
ج��ادة تصب األجيال في قوالب اإلميان،
وت��رص�ه��م ف��ي م�ي��ادي��ن اجل �ه��اد ،واملثابرة
وط��ول الكفاح ،ولنا من حديث اليأس ما
نحذر به اخلصوم واألع ��داء ،فحذار من
دفع خصمك نحو اليأس ،إن غلق األبواب،

إن العظمة اإلنسانية ،وال �ق��وة اإلميانية
ال تُ�ع��رف ف��ي ال��رخ��اء ق��د َر م��ا تعرف في
ال�ش��دة ،والنفوس الكبار هي التي متلك
أمرها عند ب��روز التحدي ،أال ما أسعد
املجتمع باألقوياء الراسخني من أبنائه،
وم��ا أشقاه بالضعاف املهازيل ،الذين ال
ينصرون صدي ًقا ،وال يخيفون ع��د ًوا ،وال
تقوم بهم نهضة ،وال ترتفع بهم راية ،فقد
ابيضت عني الدهر ولم تر مثل املؤمن في
قوته وبذله وفدائه ،املؤمن ال تخيفه قوة
املادة ،وال لغة األرقام ،فهو يقدم من ألوان
التضحية وضروب الفداء وأنواع البذل ،ما
ال يصدقه األعداء ،املؤمن ال يصرفه عن
حقه وعد ،وال يثنيه عن همته وعيد ،وال
ينحرف به طمع ،وال يضله هوى ،وال تغلبه
شهوة ،فهو دائ ًما داع إلى اخلير ،مقاوم
ومحاولة التضييق على اخلصم في ركن أو
للشر ،آمر باملعروف ،ناه عن املنكر ،هاد
وسد فرص االختيار يفجر طاقات
زاوية،
َّ
إلى احلق ،فاضح للباطل ،لئن كسر املدفع
الغضب وال�ك�ب��ت ،واالن �ت �ق��ام واآلالم ،إن
سيفه ،فلن يكسر الباطل حقه ،املؤمن قوي
هذا املسلك يدفع نحو املواقف املتطرفة،
ألن��ه على عقيدة التوحيد ،وعلى طريق
يغذيها احلقد والتشفي ،والقمع الطويل.
احل��ق ،ال يعمل لعصبية جاهلية ،وال من
فلنا من كتاب ربنا ،ما يربينا ويهدينا،
أج��ل البغي على أح��د ،إن��ه ق��وي بإميانه،
وي��دل �ن��ا وي��رش��دن��ا ،ف�ق��د س ��رد ل�ن��ا أنواع
مستمسك بالعروة الوثقى ،يأوي إلى ركن
ال �ق �ص��ص ،وض� ��رب ل �ن��ا روائ� ��ع األمثال،
شديدَ { ،ف َم ْن يَ ْك ُف ْر ب َّ
وت َويُؤْمِ ْن بِاللَّهِ
ِالطا ُغ ِ
ثم ق��الَ { :و َج� َع�ل ْ�نَ��ا بَ ْع َ
ض ُك ْم ِل َب ْع ٍض فِ تْنَ ًة
صا َم
استَ ْم َس َك بِالْ ُع ْر َو ِة الْ ُوثْقَى لاَ انْفِ َ
َفقَدِ ْ
َص ِب ُرو َن َو َك��ا َن َر ُّب� َ
�ك بَ ِصي ًرا} (الفرقان:
أَت ْ
لَ َها َواللَّ ُه َسمِ ي ٌع َعلِي ٌم} (البقرة.)256 :
.)20
املؤمن بإميانه ليس مخلو ًقا ضائ ًعا ،وال
وبالتربية القرآنية سوف تنبعث الهمة في رق ًما هم ً
ال ،ولو تضافر عليه أهل األرض
األمة ،وينبت فيها الطموح والتطلع العالي،
َّاس
َّاس إ َِّن الن َ
أجمعون{ ،ا َّلذِ ي َن َقا َل لَ ُه ُم الن ُ
وه ُّمك على قدر ما أهمك ،وعلى قدر أهل
ميا ًنا
َق ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْم فَاخْ َش ْو ُه ْم َفزَا َد ُه ْم ِإ َ
العزم تكون العزائم.
َو َق��الُ��وا َح ْسبُنَا ال�لَّ� ُه َو ِن � ْع � َم الْ� َوكِ �ي � ُل} (آل
عمرانَ { ،)173 :و َم��ا لَنَا أَلاَّ نَتَ َو َّك َل َعلَى
إن العظمة اإلنسانية ،والقوة
َص ِب َر َّن َعلَى َما
اللَّهِ َو َق� ْد َه َدانَا ُسبُلَنَا َولَن ْ
آ َذيْتُ ُمونَا َو َعلَى اللَّهِ َفل ْ َيتَ َو َّكلِ المْ ُتَ َو ِّكلُونَ}
اإليمانية ال ُتعرف في الرخاء
(إبراهيم.)12 :
قدر ما تعرف في الشدة،
َ
أال فاتقوا الله رحمكم الله ،واستمسكوا
والنفوس الكبار هي التي
بدينكم ،ومتسكوا بحقكم ،وأحسنوا الظن
صا ِب ُروا َو َراب ُ
ِطوا َوا َّتقُوا
بربكم?
تملك أمرها عند بروز التحدي
{اص ِب ُروا َو َ
ْ
َّ
َّ
ُ
َ
ِحونَ} (آل عمران.)200 :
الل َه ل َعلك ْم تُ ْفل ُ

افتراءات وشبهات حول دعوة
اإلمام محمد بن عبدالوهاب والرد عليها
(الحلقة الثانية)

بقلم :د .أحمد بن العزيز احلصني

الفرية األولى :اإلمام محمد بن عبدالوهاب ينكر الشفاعة!
رد أئمة التوحيد على اخلصوم الذين يقولون بأن الوهابية وعلى
رأسهم اإلمام محمد بن عبدالوهاب ينكرون الشفاعة ،وأوردوا
البراهني عليهم.
يقول اإلمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله« :فإن قال :أتنكر
شفاعة رسول الله [ وتبرأ منها؟ قلت :ال أنكرها وال أتبرأ منها،
بل هو [ الشافع املشفع ،وأرجو شفاعته ،ولكن الشفاعة كلها لله
كما قال تعالى{ :قل لله الشفاعة جميعا} (الزمر ،)44:وال تكون
إال من بعد إذن الله كما قال عز وجل{ :من ذا الذي يشفع عنده
إال بإذنه} (البقرة ،)255 :وال يشفع في أحد إال من بعد أن يأذن
الله فيه كما قال عز وجل{ :يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن
ً
قوال} (طه.)109 :
له الرحمن ورضي له
فإن كانت الشفاعة كلها لله ،وال تكون إال من بعد

هذا.

يأذن الله فيها ،وال يأذن إال ألهل التوحيد ،تبني

أطلبه مما أعطاه الله.

إذنه ،وال يشفع النبي [ ،وال غيره في أحد حتى

لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه ،وقل :اللهم

ال حترمني شفاعته ،اللهم شفعه ف��ي ،وأمثال

ف��إن قيل :إن النبي [ أعطي الشفاعة ،وأنا

فاجلواب :أعطاه الشفاعة ،ونهاك عن هذا فقال:

{فال تدعوا مع الله أحدا} (اجلن ،)18:فإن كنت

تدعو الله أن يشفّع نبيه فيك ،فأطعه في قوله:
{ال تدعوا مع الله أحدا} ،وأيضا فإن الشفاعة
أعطيها غير النبي [ فصح أن املالئكة يشفعون،
واألولياء يشفعون ،والصاحلني يشفعون ،أتقول
إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ،فإن
قلت هذا ،رجعت إلى عبادة الصاحلني التي ذكر
الله في كتابه ،وإن قلت :ال ،بطل قولك :أعطاه
الله الشفاعة ،وأنا أطلبه مما أعطاه»(.)1
ثم يرد على اخلصوم الذين افتروا على الدعوة
بإنكار شفاعة الرسول [ ،فيقول« :يزعمون أننا
ننكر شفاعة الرسول[ ،فنقول :سبحانك هذا
بهتان عظيم ،بل نشهد أن محمدا رسول الله [
الشافع املشفع ،صاحب املقام احمل�م��ود ،نسأل
الله رب ال�ع��رش العظيم أن يشفّعه فينا ،وأن
يحشرنا حتت لوائه ،هذا اعتقادنا وه��ذا الذي
مشى عليه السلف الصالح ،وه��م أح��ب الناس
لنبيهم ،وأعظمهم في اتباع شرعه»(.)2
ويقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب:
«ونثبت الشفاعة لنبينا محمد[ ي��وم القيامة
ح�س��ب م��ا ورد ،وك���ذا نثبتها ل�س��ائ��ر األنبياء
واملالئكة ،واألولياء واألطفال حسب ما ورد أيضا،
ونسألها من املالك لها ،واإلذن فيها ملن يشاء من
املوحدين الذين هم أسعد الناس بها كما ورد ،بأن
يقول أحدنا متضرعا إلى الله تعالى :الله شفع
نبينا محمدا[ فينا يوم القيامة ،أو :اللهم شفع
فينا عبادك الصاحلني ،أو مالئكتك ،أو نحو ذلك
مما يطلب من الله منهم ،فال يقال :يا رسول
الله ،أو يا ولي الله ،أسألك الشفاعة ،أو غيرها:
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ن��ث��ب��ت ال� �ش� �ف ��اع ��ة لنبينا
م� �ح� �م ��د[ ي� � ��وم ال��ق��ي��ام��ة
حسب م��ا ورد ،وك��ذا نثبتها
لسائر األنبياء واملالئكة
واألولياء
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ك��أدرك�ن��ي ،أو أغثني ،أو انصرني على عدوي،
ونحو ذلك مما ال يقدر عليه إال الله تعالى»(.)3
وي�ق��ول -رح�م��ه ال�ل��ه« :-وجملة ال�ق��ول أن طلب
ال�ش�ف��اع��ة م�ن��ه [ ف��ي ح�ي��ات��ه ث��اب��ت ب�لا شك،
وكذلك طلب الشفاعة منه [ يوم القيامة ،وهذا
ال ينكره أحد»(.)2
وسئل شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبدالعزيز
ابن عبدالله بن باز مفتي الديار السعودية :هل
الوهابية ينكرون شفاعة الرسول [؟ فأجاب:
«ال يخفى على كل عاقل درس سيرة اإلمام محمد
ابن عبدالوهاب وأتباعه أنهم براء من هذا القول؛
ألن اإلم��ام -رحمه الله -قد أثبت في مؤلفاته،
والسيما في كتابه «التوحيد» و«كشف الشبهات»
شفاعة الرسول [ ألمته يوم القيامة ،ومن هنا
يعلم أن الشيخ -رحمه الله -وأتباعه ال ينكرون
شفاعته عليه الصالة والسالم ،وشفاعة غيره
من األنبياء واملالئكة واملؤمنني ،بل يثبتونها كما
أثبتها الله ورسوله ،ودرج على ذلك سلفنا الصالح
عمال باألدلة من الكتاب ،وبهذا يتضح أن ما نقل
عن الشيخ وأتباعه من إنكار شفاعة النبي [ من
أبطل الباطل ،ومن الصد عن سبيل الله ،والكذب
على الدعاة إليه ،وإمنا أنكر الشيخ -رحمه الله-
وأتباعه طلبها من األموات ونحوهم»(.)5
هذه عقيدة الشيخ اإلمام محمد بن عبدالوهاب
وأتباعه من املوحدين في الشفاعة ،وأنها ال تطلب
من األم��وات واألول �ي��اء واملشعوذين والدجالني،
فالشفاعة كلها لله وح��ده{ :ق��ل لله الشفاعة
جميعا} ،وأن األنبياء والصاحلني ال يشفعون إال
بإذن الله ،قال تعالى{ :من ذا الذي يشفع عنده
إال بإذنه} ،أما أن يقول القائل :اللهم إني أسالك
بجاه محمد ،أو بحقه ،أو حرمته ،فهذا القول
بدعة محرمة ال يجوز.
الفرية الثانية
اإلمام محمد بن عبدالوهاب يهدم
القباب على القبور وينهى عن شد الرحال
لزيارتها!
اع �ت��رض أع� ��داء ال��دع��وة السلفية ب ��أن اإلمام
محمد بن عبدالوهاب وأتباعه يهدمون األبنية
على القبور ،ومينعون شد الرحال لزيارة القبور
وخاصة قبر الرسول عليه الصالة والسالم.
يقول سليمان بن سحيم« :فمن بدعه وضالالته أنه
عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله [ الكائنني
في اجلبيلة ،زيد بن اخلطاب والصحابة ،وهدم

يقول« :يزعمون أننا ننكر
شفاعة الرسول[ ،فنقول:
سبحانك هذا بهتان عظيم،
بل نشهد أن محمدا رسول
اهلل [ الشافع المشفع»
ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد:
المسجد الحرام ،ومسجدي هذا،
والمسجد األقصى» ..فمعناه
أال تشد الرحال إلى مسجد ألجل
تعظيمه والصالة فيه
قبورهم وبعثرها ،ألج��ل أنهم ف��ي ح �ج��ارة ،وال
يقدرون أن يحفروا لهم ،فطووا على أضرحتهم
قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع ،والدافن لهم
خالد بن الوليد وأصحاب رسول الله [ ،وعمد
أيضا -إلى مسجد فيه ذلك وهدمه»(.)6وهذا الكنهوري الشيعي الذي استفاد هو وأتباعه
م��ن ه��ذه اخلصومة ف��أخ��ذ يشهر خنجره على
امل��وح��دي��ن ،ي�ق��ول« :إن الوهابيني سنة 1223هـ
ه��دم��وا ال�ق�ب��اب ،ف�ه��دم��وا قبة سيدتنا خديجة
رضي الله عنها ..وهدموا قبة مولد النبي [،ومولد أبي بكر»(.)7
ي �ق��ول زي��ن ب��ن دح �ل�ان« :وأم� ��ا ق��ول��ه« :ال تشد
الرحال إال إلى ثالثة مساجد :املسجد احلرام،
ومسجدي هذا ،واملسجد األقصى» ..فمعناه أال
تشد الرحال إلى مسجد ألجل تعظيمه والصالة
فيه إال إلى املساجد الثالثة ،فإنها تشد الرحال
إليها لتعظيمها وال�ص�لاة فيها ،وه��ذا التقدير
ال بد منه ،ولو لم يكن التقدير هكذا ،القتضى
منع شد الرحال للحج ،والهجرة من دار الكفر،
ولطلب العلم ،وجتارة الدنيا ،وغير ذلك ،وال يقول
بذلك أحد»(.)8
ثم ساق األحاديث في وجوب زيارة قبر الرسول
[ ،فيقول:
« -1من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني».
« -2من زار قبري وجبت له شفاعتي».
« -3من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي كان
كمن زارني في حياتي».
« -4م��ن زارن ��ي بعد م��وت��ي ،فكأمنا زارن ��ي في
حياتي».

وبعد م��ا ذك��ر ه��ذه األح��ادي��ث املكذوبة املفتراة
على رسول الله [ ،يقول« :فتلك األحاديث كلها
في تأكيد زيارته [ حيا وميتا ،والزيارة شاملة
للسفر ،ألنها تستدعي االنتقال من مكان الزائر
إلى مكان املزور ،وإذا كانت كل زيارة قربة ،كان
كل سفر إليها قربة»(.)9
ويقول العاملي« :ه��دم الوهابية املسجد الذي
عند قبر سيد الشهداء حمزة بن عبداملطلب]
ب��أح��د ،بعدما ه��دم��وا القبة ال�ت��ي على القبر،
وأزال��وا تلك اآلثار اجلليلة ،ومحوا ذلك املسجد
العظيم الواسع ،فال يرى الزائر لقبر حمزة اليوم
إال أثرا على تل من التراب»(.)10
ويقول« :ومنع الوهابية تعظيم القبور ،وأصحابها،
وال �ت �ب��رك ب�ه��ا م��ن مل��س ،وتقبيل ل �ه��ا ،وألعتاب
مشاهدها ،ومتسح بها ،وط��واف حولها ،ونحو
ذلك»(.)11
ويقول أيضا« :ملا دخل الوهابيون إلى الطائف
هدموا قبة ابن عباس كما فعلوا في املرة األولى،
وملا دخلوا مكة املكرمة هدموا قبة عبداملطلب جد
النبي [ ،وأبي طالب عمه ،وخديجة أم املومنني،
وخربوا مولد النبي[ ،ومولد فاطمة الزهراء،
وملا دخلوا جدة هدموا قبة حواء ،وخربوا قبرها،
كما خربوا قبور من ذكر أيضا ،وهدموا جميع ما
مبكة ونواحيها والطائف ونواحيها من القباب،
واملزارات واألمكنة التي يتبرك بها»(.)12
ويقول الطباطبائي الرافضي« :قالت الوهابية :ال
يجوز بناء القبور وتشييدها»(.)13
وي�ق��ول علوي احل ��داد« :ي�ه��دم��ون القبب املبنية
عليهم ،أي على القبور»(.)14
ويقول الشيعي الكنهوري« :اعلم -رحمك الله -أن
مذهبه (أي محمد بن عبدالوهاب) في القبور أنه
يحرم عمارتها والبناء حولها ،وتعاهدها ،والدعاء
وال� �ص�ل�اة ع �ن��ده��ا ،ب ��ل ي �ج��ب ه��دم �ه��ا وطمس
آثارها»(.)15
ويقول« :إن تقبيل القبر بعد املوت كتقبيل اليد
في احلياة لوجود امل�لاك ،وه��و التعظيم فيهما
على السواء»(.)16
والعجيب أن الرافضة وأتباعهم وجدوا ضالتهم
ب��دع��وة اإلم��ام ف��أخ��ذوا يغذونها مستغلني كتب
الضالني أه��ل اخل�ص��وم وحقدهم ال��دف�ين على
أهل السنة واجلماعة ،وخاصة شيخ اإلسالم ابن
تيمية رحمه الله.
وبهذا يقول العاملي« :وقد منع الوهابية من شد

وأب�ن�ي��ة ال �ق �ب��ور ،ي �ق��ول« :ف �خ��رج ال�ش�ي��خ محمد
اب��ن عبدالوهاب ،ومعه عثمان بن معمر (أمير
العيينة) وكثير من جماعتهم ،إلى األماكن التي
فيها األشجار التي يعظمها عامة الناس ،والقباب
وأبنية القبور ،فقطعوا األشجار ،وهدموا املشاهد
والقبور ،وعدلوها على السنة ،وكان الشيخ الذي
ه��دم قبر زي��د ب��ن اخل�ط��اب ب�ي��ده ،وك��ذل��ك قطع
شجرة الذيب مع أصحابه ،وقطع شجرة قريوة،
ثنيان بن سعود ومشاري بن سعود ،وأحمد بن
سويلم وجماعة سواهم (.)19
ويوضح الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب
ما فعلوه أثناء دخولهم مكة املكرمة سنة 1218هـ،
قال رحمه الله« :فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان
يعبد بالتعظيم واالع�ت�ق��اد ف�ي��ه ،ورج ��اء النفع،
ودفع الضر بسببه من جميع البناء على القبور
وغيرها ،حتى لم يبق في البقعة املطهرة طاغوت
يعبد ،فاحلمدلله على ذلك»(.)20
ويقول أيضا -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته:-
«وإمنا هدمنا بيت السيدة خديجة ،وقبة املولد،
وبعض ال��زواي��ا املنسوبة لبعض األول�ي��اء حسما
لذرائع الشرك ،وتنفيرا من اإلش��راك بالله ما
أمكن لعظم شأنه؛ فإنه ال يغفر»(.)21

عباد القبور ال يقتصرون
إن ّ
على بعض من يعتقدون
فيه الضر والنفع ،بل كل
من ظنوا فيه ذلك بالغوا
في مدحه ،وأنزلوه
منزلة الربوبية

الهوامش:

 -1مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب
ج 1ص.166-165
 -2نفس املرجع ج 5ص.48
 -3الهدية السنية ص.42
 -4صيانة اإلنسان من وسوسة دحالن ص.363
 -5مجلة البحوث العلمية -العدد  9ص ،323تصدر
عن دار اإلفتاء والدعوة واإلشاد -الرياض.
 -6انظر روضة األفكار البن غنام ج 1ص.112
 -7كشف النقاب ص.125
 -8انظر الدرر السنية ص.5
 -9انظر الدرر السنية ص.4
 -10الدرر السنة ص.4
 -11انظر كشف النقاب ص.414
 -12كشف النقاب ص.59
 -13البراهني اجللية ص.41
 -14مصباح األنام لعلوي احلداد ص.42
 -15كشف النقاب ص.82
 -16املصدر السابق ص.118
 -17املصدر السابق ص429
 - 18انظر روضة األفكار ج 1ص.123
 -19املصدر السابق ج 1ص.78
 -20انظر روضة األفكار ص.37
 -21املصدر السابق ص.43
 -22انظر الكتاب القيم «تيسير العزيز احلميد»
تأليف :سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب
ص.221
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ال��رح��ال إل��ى زي��ارة النبي[ ،فضال عن غيره،
وقد عرفت أن ابن تيمية في مقام تشنيعه على
اإلمامية ق��ال :إنهم يحجون إل��ى املشاهد كما
يحج احل��اج إل��ى البيت العتيق ،وم��ا حجهم إال
قصدهم زيارتها ،فسماه حجا ل��زي��ادة التهويل
والتشنيع»(.)17
وق��د تصدى للحملة امل�س�ع��ورة ل�ه��ؤالء الضالني
املضللني أصحاب البدع ،أئم ُة الدعوة من جند
وخارجها.
يقول الشيخ حسني بن غنام -رحمه الله -وهو
يرد على رسالة ابن سحيم« :فهذا الكالم ذكر
فيه ما هو حق وص��دق ،وذك��ر فيه ما هو كذب
وزور وبهتان ،ف��ال��ذي ج��رى م��ن الشيخ -رحمه
الله -وأتباعه أنه هدم البناء الذي على القبور
واملسجد املجعول في املقبرة على القبر الذي
يزعمون أن��ه قبر زي��د ب��ن اخل �ط��اب] ،وذلك
ك��ذب ظ��اه��ر؛ ف��إن قبر زي��د ّ
] وم��ن معه من
الشهداء ال يعرف أين موضعه ،بل املعروف أن
الشهداء من أصحاب الرسول [ قتلوا في أيام
مسيلمة في هذا ال��وادي ،وال يعرف أين موضع
قبورهم من قبور غيرهم ،وال يعرفون قبر زيد من
قبر غيره ،وإمنا كذب ذلك بعض الشياطني.
وقال الناس :هذا قبر زيد ،فافتتنوا به ،وصاروا
يأتون إليه من جميع البالد ب��ال��زي��ارة ،ويجتمع
ع�ن��ده ج�م��ع كثير وي�س��أل��ون��ه ق�ض��اء احلاجات،
وتفريج الكربات؛ فألجل ذلك هدم الشيخ ذلك
البناء الذي على قبره ،وذلك املسجد املبني على
املقبرة اتباعا ملا أمر الله به ورسوله من تسوية
القبور ،والنهي الغليظ الشديد عن بناء املساجد
عليها ،كما ي�ع��رف ذل��ك م��ن ل��ه أدن��ى ملكة من
املعرفة والعلم.
وقوله (أي سليم سحيم) :وبعثرها ألجل أنهم في
حجارة وال يقدرون أن يحفروا لهم فطووا على
أضرحتهم قدر ذراع ،ليمنعوا الرائحة والسباع،
فكل ه��ذا ك��ذب وزور وتشنيع على الشيخ عند
الناس بالباطل والفجور ،وكالمه تكذبه املشاهدة؛
فإن املوضع ال��ذي فيه تلك القبور موضع سهل
لني احلفر ،وأهل العيينة واجلبيلة وغيرهما من
بلدان العارض يدفنون موتاهم في تلك املقبرة،
وهي أرض سهلة ال حجارة فيها»(.)18
وأش � ��ار اب���ن غ �ن��ام إل���ى أن اإلم � ��ام م�ح�م��د بن
عبدالوهاب حني ك��ان في العيينة ه��دم القباب

ويقول الشيخ املجاهد سليمان بن عبدالله بن
محمد ب��ن ع�ب��دال��وه��اب« :ف��إن ع � ّب��اد ال�ق�ب��ور ال
يقتصرون على بعض م��ن يعتقدون فيه الضر
وال�ن�ف��ع ،ب��ل ك��ل م��ن ظ�ن��وا فيه ذل��ك ب��ال�غ��وا في
م��دح��ه ،وأن��زل��وه منزلة ال��رب��وب�ي��ة ،وص��رف��وا له
خ��ال��ص ال�ع�ب��ودي��ة ،حتى إن�ه��م إذا ج��اءه��م رجل
وادعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في احملل
الفالني رجل صالح ،بادروا إلى احملل وبنوا عليه
قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف ،وعبدوها بأنواع
م��ن ال�ع�ب��ادة ،وأم��ا القبور املعروفة أو املتوهمة
بأفعالهم معها ،وعددها ال ميكن حصره ،فكثير
منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا
ال��رؤوس ،فنزلوا عن األك��وار ،فإذا أتوها طافوا
بها ،واستلموا أرك��ان�ه��ا ،ومتسحوا بها ،وصلوا
عندها ركعتني»(.)22
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مقاالت
التوتر والصراع وغياب صلة الرحم واندثار األخالق..

مظاهر تفكك
األسرة المسلمة
وتصدعها
عمر بن إدريس الرماش
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تعاني األسرة املسلمة في الوقت احلاضر إشكاليات وحتديات ومحن
عويصة عدة تهدد أمنها واستقرارها وحياتها ومستقبلها ،لعل من
أهمها على سبيل املثال ال احلصر توتر العالقات اإلنسانية واألسرية
والعائلية وترديها بني أفرادها كاألزواج واألوالد واإلخوان ،ونشوب
كل أنواع النزاع والشقاق وحتلل القيم األخالقية ،وغياب أواصر
احملبة والرحمة واملودة ووشائجها ،وكل هذه الظواهر السلبية تهدد
األسرة بالتفكك والتصدع والتمزق وما يترتب على ذلك من نتائج
وخيمة وانعكاسات سلبية خصوصا على األطفال والشباب الذين
ميثلون األجيال الصاعدة ،والذين يصابون بكل األمراض والعلل
االجتماعية والصحية والنفسية واألخالقية كالفشل الدراسي
والعزوف عن التعلم والتشرد واجلنوح ومرافقة األشرار واالنحراف
والضياع واإلجرام والتطرف وممارسة كل األفعال الدنيئة التي ال
يقرها الدين والقانون والعرف.
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وتتعدد أع���راض ومظاهر التفكك أو
التصدع األس��ري باملجتمعات العربية
واإلسالمية املعاصرة وتتنوع وتختلف
من أس��رة إلى أخ��رى ،منها على سبيل
املثال ال احلصر حتلل القيم األخالقية
وغياب صلة الرحم وحق الزيارة وتوتر
العالقات ب�ين أف���راد األس���رة الواحدة
كاألزواج واألوالد وتدهورها.

ضعف متانة وقوة الروابط
األسرية:
ل��م تعد ال��رواب��ط وال��ع�لاق��ات األسرية
وثيقة ومتينة وقوية بني أف��راده��ا كما
كانت في املاضي وخصوصا بني الزوجني
وكما حددها اإلسالم دين الله اخلالد
في قوله تعالى{ :وم��ن آياته أن خلق
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

وجعل بينكم مودة ورحمة} (الروم،)21:
وحت��ول املنزل من كونه مقرا للسكينة
واملودة والرحمة واالستقرار إلى مكان
لكل أشكال النزاع والشقاق والصراع
ب�ين ال��زوج�ين واألوالد واإلخ�����وان في
كل األمور والقضايا املشتركة حتى ولو
كانت هامشية وتافهة وقليلة األهمية،
وه��ك��ذا ان��دث��رت ال��رواب��ط والعالقات
األسرية وغاب وانعدم احلوار والتفاهم
وال��ت��واص��ل وال��ت��ع��اون والتضامن وحل
محل ذل��ك ال��ص��راع وال��ن��زاع والشقاق
واخلصام وتبادل االتهامات والشتائم.
حتلل القيم األخالقية واندثارها:
لقد حتللت القيم األخالقية والتربوية
وان�����دث�����رت داخ������ل األس�������رة املسلمة
املعاصرة كاالحترام والطاعة والتعاون
والتكافل بحيث لم يعد األبناء يوقرون
آباءهم وأمهاتهم ويحترمونهم ويكنون
لهم التقدير ويطيعونهم ،وهذا يتنافى
مع القيم الدينية واخللقية والتربوية

التي جاء بها ،اإلسالم ودعا إلى التحلي
والتشبت بها وكذلك مخالفة صريحة
لقوله تعالى ف��ي كتابه ال��ع��زي��ز{ :إما
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما
فال تقل لهم أف وال تنهرهما وقل لهما
قوال كرميا واخفض لهما جناح الذل من
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني
صغيرا} (اإلسراء.)23 :
ل��ق��د ان��ت��ش��ر ال��ع��ق��وق وغ��اب��ت األخالق
احلميدة والطاعة واحملبة واالحترام
من طرف األبناء في حق الوالدين في
األسر والعائالت واملجتمعات اإلسالمية
امل��ع��اص��رة م��ع األس���ف ال��ش��دي��د ،وهذا
ي��ه��دد ب��زوال��ه��ا وان��دث��اره��ا وتصدعها
وبالتالي هالك األمة أفرادا وجماعات
ون����زول ال��ب�لاء وغ��ض��ب ال��ل��ه وسخطه
وعذابه في الدنيا واآلخرة.
غياب صلة الرحم والتزاور:
لقد غابت أو قلت صلة الرحمة وحق
ال��زي��ارة وامل���ودة م��ن ط��رف األوالد في

ح��ق ال��وال��دي��ن ف��ي املجتمعات العربية
واإلس�لام��ي��ة احل��دي��ث��ة خ��ص��وص��ا بعد
حصولهم على وظيفة معينة أو عمل
وزواج����ه����م واس���ت���ق���راره���م ف���ي منازل
خاصة بهم ،وق��د ح��ذر القرآن الكرمي
كتاب الله العزيز الذي ال يأتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه من قطع صلة
الرحم فيما بني أفراد األسرة والعائلة
ال���واح���دة وت��وع��د أص��ح��اب��ه��ا بالوعيد
وال��ع��ذاب الشديد ف��ي الدنيا واآلخرة
وذلك في قوله تعالى{ :فهل عسيتم إن
توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا
أرح��ام��ك��م أول��ئ��ك ال��ذي��ن لعنهم الله}
(محمد.)23-22:
توتر وتدهور العالقات األسرية:
ل��ق��د ت���وت���رت وت��ش��ن��ج��ت العالقات
األس����ري����ة وال��ع��ائ��ل��ي��ة واالجتماعية
ف��ي ال��ع��ص��ر احل��اض��ر خ��ص��وص��ا بني
األبناء واإلخ���وان ،ونشبت كل أشكال
النزاع والشقاق والتناحر فيما بينهم،

وانعدمت أواص���ر احل���وار والتواصل
والتفاهم والتعاون والتآخي والتكافل
وال���ت���ض���ام���ن ،وان����ح����درت العالقات
األس��ري��ة والعائلية ف��ي عصرنا إلى
درجة بالغة السوء والتدني بفعل عوامل
عديدة ومتداخلة فيما بينها ،وهذا ما
انعكس سلبا على األس��ر والعائالت
املسلمة املعاصرة؛ فأصيبت بالتالي
بالتفكك والتصدع والتمزق واالنحالل
وم��ن مظاهر ه��ذا التفكك اخلطير:
امللفات والقضايا العديدة التي تتعلق
بالنزاعات األسرية والعائلية املختلفة
امل��ع��روض��ة ع��ل��ى احمل��اك��م والقضاة،
خ��اص��ة ف��ي��م��ا ب�ي�ن األزواج واألوالد
واإلخوان واألخوات املنتمني ألسرة أو
عائلة واحدة التي تشترك في قواسم
مشتركة عديدة.
وم��ن مظاهر ونتائج التفكك األسري
وال���ع���ائ���ل���ي ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات العربية
واإلسالمية املعاصرة جنوح وانحراف
األبناء فكريا وعقديا وأخالقيا وسلوكيا
مثل تعاطي وإدم��ان التدخني واخلمور
واملخدرات والعزوف عن التعلم ومتابعة
ال��دراس��ة ومصاحبة األش����رار ورفقاء
ال��س��وء واق���ت���راف ال���ذن���وب واملعاصي
واخل��ط��اي��ا ومم���ارس���ة ك��ل السلوكيات
املنحرفة والشاذة والتصرفات الطائشة
واألعمال املتطرفة والعدوانية في حق
أفراد وممتلكات املجتمع.
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لقد تحللت القيم األخالقية
والتربوية واندثرت
داخل األسرة المسلمة
المعاصرة كاالحترام
والطاعة والتعاون والتكافل
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قطوف �أ�سرية

الع ِنيد
ِطف ِلي َ
إعداد :نوف معجب املطيري()
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اد ،وكثير ًا ما تردد
السلوكية انتشارا مشكلة العنَ ْ
من أكثر املشكالت ّ
بعض األمهات «طفلي عنيد» أو «ال يستمع لألوامر».
فما احلل؟
َ
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن الطفل ال ي��ول��د عنيدا كما ت��دع��ي أغلب
األمهات ،ولكن العناد هو مؤشر على خلل نفسي عند الطفل ،ناجت
عن سوء تعامل مع غرائزه الفطرية التي ظهرت في املراحل األولى
من عمره كاحلرمان واإلحساس بالتميز ضده.
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أوالً :ما العنَاد؟
ه��و :ع��دم ال��رض��وخ ألي أم��ر ال يستسيغه
ال �ط �ف��ل وي �ع��د ش �ك�لا م��ن أش �ك��ال التمرد
والعصيان.
فعند َما ي��رف��ض الطفل أوام ��ر وال��دي��ه أو
يتأخر في تنفيذها نصفه بالعنيد ،وعندما
يفعل الطفل عكس ما يُؤمر يبلغ ذروته في
العناد ،مثال عندما يُقال له:
ال ترم القاذورات ..يرميها!
حتدث بهدوء ..يص ُرخ!
ثانياً :ما ِسن العنَاد؟
سن
يظهر العناد كثيرا ل��دى األط�ف��ال في ّ
ال�ث��ان�ي��ة وال �ن �ص��ف ،وي�ش�ت��د خ�ل�ال السنة
الثالثة والرابعة ،ويبدأ بالتالشي عند سن
اخلامسة إذا أحسن األبوان التعامل معه.
ثالثاً :ما مظاهر العنَا ْد لدى َ
الطفل؟
> يظهر الطفل رفضا لألوامر والنواهي من
أبويه أو الكبار.
> التأخر في أداء املهام والتلكؤ في تنفيذ
ما يطلب منه.
> يقوم مبمارسة سلوكيات غير الئقة.
() تخصص رياض أطفال – جامعة الدمام

> الغضب ألتفه األسباب.
> ت �ع � ّدي ال�ط�ف��ل ع�ل��ى اآلخ��ري��ن وجت ��اوزه
حدوده.
> يرفض التفاوض والتنازل عن أي شيء
يعتقده.
> يختلط العناد أحيانا بالعدوانية ،فقد
ي���ؤذي ال�ط�ف��ل ال�ع�ن�ي��د اآلخ��ري��ن ويتسلط
عليهم.
ثالثاً :ما أسباب العناد لدى الطفل؟
معرفة السبب وراء ع�ن��اد الطفل ليست
ب��األم��ر ال �ي �س �ي��ر ،وال س�ي�م��ا ح�ي�ن يكون
املربي أميا أو محدود الثقافة ،ومع هذا
ف��إن معرفة األس�ب��اب تساعد األب��وي��ن في
استكشاف شخصيات أبنائهما ،ولعل من
أهم أسباب ما نتحدث عنه اآلتي:
> التدخل بصفة مستمرة من جانب اآلباء
وعدم املرونة في املعاملة :فالطفل يرفض
اللهجة اجلافة ،ويتقبل الرجاء ،ويلجأ إلى
العناد مع محاولة تقييد حركته ومنعه من
مزاولة ما يرغب دون محاولة إقناع له.
> التوجيهات املثالية واملطالب التعجيزية
م��ن األب��وي��ن ال�ت��ي حتمله م��ا ال يستطيعه

وكثرة نقده ولومه.
> رغ�ب��ة الطفل ف��ي ف��رض سيطرته على
احمليطني ولفت االنتباه إليه.
> ح��اج��ة ال �ط �ف��ل إل� ��ى ال �ع �ط��ف والفهم
والتقدير.
> ع��دم م��راع��اة ال��وال��دي��ن لنمو أبنائهما
العقلي والنفسي.
> الشك والغيرة واخلوف تعمل على فقدان
التوازن والطمأنينة عند الطفل وتؤدي إلى
الصراع ضد البيئة والغير.
> عدم تلبية االحتياجات امللحة لدى الطفل،
مثل :اجلوع الشديد.
> الطفل كائن مقلد ،فنجده يقلد أخاه
الكبير في عناده ألبيه ظنا منه أن هذا هو
السلوك الصحيح.
> الدعم واالستجابة لسلوك العناد ،فتلبية
مطالب الطفل ورغ�ب��ات��ه نتيجة ممارسته
للعناد ،تعلمه سلوك العناد وتدعمه.
رابعاً :كيف تدير العالقة مع طفلك العنيد؟
يقول علماء التربية :كثيرا ما يكون اآلباء
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واألم �ه��ات ه��م السبب ف��ي تأصيل العناد
لدى ّ
الطفل ،فالطفل يولد وال يعرف شيئا
عن العناد كما ذكرنا سابقا ،فاألم تعامل
أطفالها بحب وتتصور أن من التربية عدم
حتقيق ك��ل طلبات ال �ط �ف��ل ،ف��ي ح�ين أن
الطفل يصر عليها ،وهي أيضا تصر على
العكس فيتربى الطفل على العناد.
فكيف تدير العالقة مع طفلك العنيد؟
> استبدل عبارة ال تفعل بافعل:
لكي تتمكن من جعله يطيع أوامرك استبدل
فعل التحذير (ال تفعل) بفعل بديل له قد ال
يتسبب في األض��رار ،فعندما يقوم طفلك
باخلربشة على اجل� ��دران ،ال تقل ل��ه :ال
تخربش على اجلدران بل تعال وارسم على
هذه الورقة.
> ال ترغم الطفل على الطاعة ،وكن واقعيا
عند حتديد طلباتك.
> ال تذكر عناده أمام اآلخرين:
ألنك عندما تذكر أي عيوب له لآلخرين
ع�ل��ى مسمع م �ن��ه ،ف �ه��ذا مب�ث��اب��ة التعزيز

لسلوكه.
> ال تصغ طلباتك للطفل بطريقة تشعره
> ال تسخر من قدراته:
بأننا نتوقع منه ال��رف��ض؛ ألن ذل��ك يفتح
ألنك سترزع فيه احلقد على من هم أعلى أمامه الطريق لعدم االستجابة والعناد.
منه ،وتزعزع ثقته بنفسه ،فامدح طفلك > استخدم أسلوب احل��وار ال��داف��ئ املقنع
عندما يكون جيدا ويظهر سلوكا حسنا.
غير امل��ؤج��ل م��ع ط�ف�ل��ك ،حيث إن إرجاء
بالصبر:
> حت ّل
احلوار إلى وقت الحق يشعر الطفل أنه قد
ّ
ألن الطفل يلجأ إلى العناد من أجل لفت
رب ��ح امل �ع��رك��ة دون
�س��ك��وت عن
وجه حق.
االن� �ت� �ب ��اه ،ف�ع�ل�ي�ن��ا ال� ّ
ت �ص��رف��ات��ه ،وال � ّت �ص��رف بروية
أم��ام ح��دة الطفل ،حتى ال
ت�ص��ل ح��ال��ة ال�ع�ن��اد ملزيد
م��ن ال�ت�ع�ق�ي��د ،فالعناد
البسيط ميكن أن نغض
الطرف عنه ،ما دام
حتقيق رغبته لن
ي��أت��ي بضرر،
وم � ��ا دام� ��ت
هذه الرغبة
ف� � ��ي ح� � ��دود
املقبول.
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؟؟؟؟؟؟

عداؤها املستمر للعالم اإلسالمي بدأ في عهد
القياصرة ولم ينته بانهيار االحتاد السوفيتي

موسكو تحارب معركتها األخيرة
ولن تعبأ بدماء السوريين
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لم تأت روسيا بجديد حني أيدت احلكم الطائفي األسدي في مجازره ضد الشعب السوري وإلعطاء
الضوء األخضر لألسد للولوغ في دماء السوريني بشكل خلف حتى اآلن أكثر من  10آالف قتيل بحسب
أرقام الهيئة العام للثورة السورية دفعوا حياتهم ثمنً ا ملسيرة اخلالص الدامية من حكم األسد.
فروسيا القيصرية والبلشفية أو حتى ما بعد سقوط الرداء السوفيتي لم ُ
جهدا في أن تسطر
تأل
ً
ً
دمويا مع املسلمني ،فكانت طوال تاريخها حائط صد انتشار املد اإلسالمي في بلدان القوقاز
تاريخا
ً
والقرم ،بل إنها ساهمت في اقتالع اإلسالم من بلدان عديدة من بينها جمهوريات عديدة ضمها
االحتاد الروسي سنوات طويلة ،بل إن أرقاما رسمية أكدت أن أكثر من  15مليون مسلم دفعوا ثمنً ا
ً
باهظا لسنوات ستالني الدموية في احلكم بني قتيل ومصاب ومشرد في سيبيريا قبل أن يهلك في
بداية اخلمسينيات من القرن املاضي.

وواص �ل��ت م��وس�ك��و ت��اري�خ�ه��ا ال��دم��وي مع
العالم اإلسالمي تارة بالتدخل في اململكة
األفغانية في عهد ظاهر شاه ودعم انفالت
شيوعي دعمه محمد داود قبل أن ينقلب
عليه كارمل وجنيب الله ومتهيد األجواء
لغزو سوفيتي أحمر لبالد األفغان أسهم
في مقتل مئات اآلالف منهم وتشرد ماليني
األف �غ��ان ف��ي ب�ل��دان اجل ��وار ف��ي مقدمتها
باكستان ،ناهيك عن ضحايا هذا العدوان
الذي استمر عشر سنوات قبل أن تخرج
القوات السوفيتية جتر أذيال اخليبة على
وقع انتصار املجاهدين األفغان ودحرهم
ل�ل��دب ال��روس��ي قبل أن ت��دب اخلالفات
فيما بينهم.
انهيار وتفكك
ول� ��م ت �س �ه��م ال� �ه ��زمي ��ة ال �س��وف �ي �ت �ي��ة في
أفغانستان وتداعياتها التي أدت بحسب
كثير من الباحثني السياسيني إلى انهيار
االحت��اد السوفيتي وتفككه إل��ى  15دولة
نتيجة للهزمية العسكرية في بالد البشتون
في وقف املؤامرات الروسية ضد املسلمني،
فلم متر سنوات عدة  -أو لنقل أشهر -
ع�ل��ى ان �ه �ي��ار االحت� ��اد ال�س��وف�ي�ت��ي ومولد
روسيا االحتادية حتى ع��اود حنني سفك
دم املسلمني ق��ادة الكرملني حيث دعموا
م��ذاب��ح س �ل��وب��ودان ميلوسوفيتش جزار
بلجراد ض��د مسلمي البوسنة وأسهموا
في مقتل أكثر من  10آالف مسلم وجاء
العدد األكبر في مجزرة سربرنيتشا في
تسعينيات القرن املاضي ودعمت بدون
هوادة قيام الصرب بأبشع عمليات تطهير
ضد مسلمي البوسنة.
مشهد مكرر
وت�ك��رر املشهد نفسه ف��ي إقليم كوسوفو
ال��ذي اقتحمته اآلل��ة العسكرية الصربية
وح ��اول ت�ك��رار السيناريو ال��دم��وي نفسه
في البوسنة حيث وف��رت موسكو الدعم

ال�س�ي��اس��ي والدبلوماسي
والعسكري جل��زار بلجراد
الستئصال شأفة املسلمني
في كوسوفو وهو ما استمر
س � �ن� ��وات ع� ��دي� ��دة ق� �ب ��ل أن
يستفيق حلف الناتو في إطار
لعبة املصالح لتصفية حسابات
مع يوغوسالفيا االحت��ادي��ة ويطرد
القوات الصربية من اإلقليم إثر قصف
م �ت��واص��ل اس�ت�م��ر م��ا ي �ق��رب م��ن شهرين
ألهداف صربية.
عداء سافر
وي��رى د .سعد احل�ل��وان��ي أس�ت��اذ التاريخ
اإلسالمي أن سجل روسيا ضد اإلسالم
م��ؤس��ف وم� ��روع؛ ف�ق��د ت�ف�نن ال� ��روس في
ال��ول��وغ ف��ي ال��دم��اء اإلس�لام�ي��ة حتى في
زم��ن القياصرة حتى ال حتمل الشيوعية
وحدها سب ًبا لهذا العداء رغم أن املشروع
ً
مناهضا دوما
مشروعا
اإلسالمي شكل
ً
للمشروع السوفيتي.
وأض� ��اف :م��ا فعلته م��وس�ك��و ف��ي ك��ل من
أفغانستان والبوسنة وكوسوفو وسوريا
حال ًيا يكشف مدى العداء الشديد للمشروع
اإلس�لام��ي عامة وث��ورات الربيع العربي،
فهي تدرك أن مصاحلها تسير في إطار
وجود أنظمة ديكتاتورية مستبدة وترى أن
الربيع العربي سينهي نفوذها في املنطقة،
فض ً
ال عن أن وص��ول اإلسالميني للحكم
سيسدد رصاصة الرحمة على مساعيها
الستعادة أرضيتها في املنطقة.
ول�ف��ت إل��ى أن صفحة ع�لاق��ات موسكو
بشعوب املنطقة تبدو س��وداء فقد دعمت

موسكو
ال � � �ك � � �ي� � ��ان
ال �ص �ه �ي��ون��ي وك ��ان ��ت أولى
امل�ع�ت��رف�ين ب ��ه؛ س�ع� ًي��ا إلض �ع��اف املنطقة
وإيجاد حائط صد لها وحال ًيا تدافع عن
موقعها األخ�ي��ر ف��ي املنطقة رغ��م يقينها
بصعوبة موقفه.
غير أنه يرى أن ردود الفعل السلبية من
جانب العالم اإلس�لام��ي ه��ي التي تدفع
م��وس�ك��و ل�لاس�ت�م��رار ف��ي غ�ي�ه��ا؛ ف�ه��ي لم
جت��د موق ًفا صل ًبا م��ن ال��دول اإلسالمية
ع �ل��ى م��وق�ف�ه��ا م��ن ج��رائ��م ال��ص��رب في
البوسنة والهرسك وكوسوفو بل إن الدول
العربية ب��دالً من أن تتخذ موق ًفا عقاب ًيا
على مجازر موسكو أو غضها الطرف عن
امل�ج��ازر ف��ي صفوف املسلمني ف��ي جميع
أنحاء العالم وجدناها تكافئ موسكو على
ه��ذه امل��واق��ف مبقعد مراقب في منظمة
امل��ؤمت��ر اإلس�لام��ي وه��و م��ا شجعها على
تبني مواقف عدائية ضد املسلمني مادامت
حتصل على مقابل لهذه املواقف.

>الدماء اإلسالمية كافأت موسكو على مجازر
البوسنة وكوسوفو بعضوية مراقب في
منظمة املؤمتر اإلسالمي
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>آالف القتلى في القرم والقوقاز وأفغانستان
ومجازر البوسنة وكوسوفو شاهدة على
معاداتها للمشروع اإلسالمي
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> دعمها للنظام
الطائفي في سوريا
تأكيد جديد على
عدائها السافر
لشعوب املنطقة
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أشالء املسلمني
وك�ع��ادت�ه��ا موسكو دائ � ًم��ا ال جت��د م��ا يحقق
أه��داف��ه��ا وم �ص��احل �ه��ا اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة إال
على أش�لاء ال�ع��رب واملسلمني فقد أعادت
السيناريو نفسه بغضها الطرف عن مجازر
النظام الطائفي العلوي في سوريا لالستمرار
في احلكم ،وتوفير املعدات العسكرية والدعم
ال��دب �ل��وم��اس��ي ل��دح��ر ان �ت �ف��اض��ة السوريني
ال �س��اع�ين إلن �ه��اء أرب �ع�ين ع��ا ًم��ا م��ن احلكم
ال��دي �ك �ت��ات��وري االس �ت �ب��دادي ال �ع �ل��وي لشعب
أغلبيته الساحقة من أهل السنة واجلماعة،
حيث وقفت موسكو بكل قوة ضد أي إدانة
ل�لأس��د وأرس �ل��ت ب��وارج �ه��ا مل�ي�ن��اء طرطوس
لتعلن بشكل واضح وقوفها مع جرائم األسد
وع��دم قبولها أن تخسر حلي ًفا إستراتيج ًيا
مثل األس��د والسيما أنها لم تفق حتى اآلن
من صدمة سقوط القذافي وف�ق��دان واحد
من أهم حلفائها وأبرز مستورد ألسلحتها في
منطقة املغرب العربي.
طوق جناة
وحالت الدبلوماسية الروسية دون إدانة مجازر
األسد في مجلس األمن ،شاهرة الفيتو في وجه
مشروع القرار العربي إلدانته ومتهيد الساحة
ملعاقبته على ما أجرم في حق السوريني.
وال ينبغي في هذا املقام جتاهل أن روسيا توفر
طوق النجاة حتى اآلن لنظام األسد وفق نهج
براجماتي بحت ،فموسكو تدرك أنها بخسارة
األس��د ستفقد حلي ًفا إستراتيج ًيا آخ��ر من
الدرجة األولى وسو ًقا رائجة آللتها العسكرية
وام �ت��دا ًدا عبر ميناء طرطوس على البحار
ال��داف�ئ��ة وع�ي� ًن��ا على مجمل ال �ت �ط��ورات في
املنطقة واقترا ًبا من أهم البقاع اإلستراتيجية
في العالم وهي املنطقة العربية مبا متلكه من

إمكانيات وثروات
إستراتيجية وموقع
ش ��دي ��د األه� �م� �ي ��ة ،فعائلة
األس��د منذ عقود توفر ملوسكو غطاء
إستراتيج ًيا وامتدا ًدا لوجيست ًيا يصعب تكراره
مع أي وسيط ،ويكفي أنه عني موسكو على
مجمل التطورات في املنطقة من فلسطني
ولبنان وال�ع��راق وغيرها من احملطات التي
لاع��ا دائ� ًم��ا ب��ل م��ؤث� ًرا على
توفر ملوسكو اط� ً
مجمل التطورات في املنطقة.
لذا ال يعتقد د .محمد رفعت اإلمام اخلبير
في الشؤون الروسية والباحث السياسي أن
هناك تغيي ًرا إستراتيج ًيا سيطرأ على املوقف
ال��روس��ي م��ن نظام األس��د ،ف�ق��ادة الكرملني
ح ��ددوا خياراتهم وه��ي ال��ره��ان على نظام
األس��د حتى آخ��ر ال�ش��وط  -كما يقولون -
انطال ًقا من إدراكهم صعوبة تعويض مثل هذا
احلليف والسيما أن النظام القادم سيكون
أم��ري�ك� ًي��ا ب��ام�ت�ي��از الع �ت �ب��ارات ع��دي��دة منها
مراهنة موسكو على األس��د بوصفه حليفاً

سقوط القذافي جعل موسكو
تؤيد األسد حتى لو دخلت في
مواجهة مع واشنطن
وروسيا تتوجس من ثورات
الربيع العربي وستوفر الغطاء
لألسد حتى النهاية

إستراتيجي.
غير أن د .اإلمام أكد أن فشل مبادرة كوفي
عنان سيكون له تداعيات سلبية على املوقف
ال��روس��ي وسيزيد م��ن حجم اإلح ��راج الذي
سيواجه موسكو والسيما أنها راهنت على
األسد بكل قوة وطلبت منه ضرورة التعاطي
اإليجابي مع كل ما يعرض عليه حلل األزمة
أو ما ميكن أن نصفه بأن يقتل كل شيء قبل
أن يخسر كل شيء.
وتابع :موسكو تدرك أنها وحليفها في مأزق
شديد في ظل تصاعد الضغوط الدولية عليها
واقتراب قوى إقليمية ودولية من املضي قد ًما
في تسليح اجليش السوري احلر بشكل قد
يغير من لعبة توازن القوى في املنطقة.
غير أن موسكو -والكالم م��ازال للخبير في
ال�ش��ؤون ال��روس�ي��ة -تبدو ف��ي موقف شديد
الصعوبة فتجارب الربيع العربي تثبت أن
النظام ال �س��وري ش��أن��ه مثل أغ�ل��ب األنظمة
ا أو عاج ً
سيتهاوى إن آج�ل ً
ال ،وبالتالي فلن
ي�ك��ون ل��روس�ي��ا م��وط��ئ ق��دم ف��ي س��وري��ا ومن
ثم يدفعها هذا للتمترس خلف النظام رغم
يقينها بحتمية سقوطه في النهاية.

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة املساعد لشؤون الشركات
والتراخيص التجارية داود السابج :في كلمته التي ألقاها
نيابة عن وزير التجارة والصناعة في افتتاح املؤمتر الدولي
لالقتصاد اإلسالمي الذي نظمته دار الرقابة لالستشارات
الشرعية أن الكويت قد عنيت باالقتصاد اإلسالمي حتى
أصبحت أح��د رواد ه��ذا املجال ،مؤكداً أن ذل��ك ال يعني
عدم احلاجة إلى املزيد من التطوير ،أو عدم االستفادة من
التجارب املماثلة لدى الدول اإلسالمية املختلفة ،فاخلبرات
في هذا املجال إنسانية ،كما أن تبادل اخلبرات من شأنه
أن يزيد في التقدم والعطاء في االقتصاد اإلسالمي.
وأش� ��ار ال�س��اب��ج إل��ى أه�م�ي��ة امل��ؤمت��ر ال��دول��ي لالقتصاد
اإلسالمي ملا له من دور في تنظيم الرقابة الشرعية وضبط
املنتجات اإلس�لام�ي��ة ،واالطمئنان الشرعي للمساهمني
وامل��ودع�ين ال��ذي��ن ت�ع��اق��دوا م��ع مؤسساتهم على أساس
موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ،وكذا احلال
بالنسبة للرهن ملا فيه من ضمان احلقوق واجل��دي��ة في
التعاقدات بني األط��راف والتي يجب أن تتسم بها جميع
العقود املالية.
م��ن جهته أل�ق��ى ال��دك�ت��ور محمد الطبطبائي رئ�ي��س دار
الرقابة الشرعية كلمة الرعاة والتي أكد خاللها على أن
االقتصاد اإلسالمي هو علم متطور من جانبه التنفيذي،
وقابل للمزيد من النمو والتطور ،حيث استطاع العلماء عبر
التاريخ أن يقدموا ألهل أزمنتهم ما يحتاجونه وذلك من
خالل القواعد العامة في املعامالت املالية والتي ترجع إلى
جلب املصلحة ودرء املفسدة.
وقال انه لم يعد خافياً على أحد ما عانت منه املؤسسات
املالية بشكل عام واإلسالمية بشكل خاص من تطبيقات
سلبية كشفتها األزم ��ة امل��ال�ي��ة ،وال�ت��ي خسر ف��ي بعضها
املتعاملون مدخراتهم املالية كلها أو بعضها ،باستثناء
ا مثالياً
م��ؤس�س��ات إس�لام�ي��ة عريقة ج��اءت لتكون ب��دي�ل ً
للمؤسسات التقليدية بهدف حفظ أموال الناس ومنحهم
التعاقدات اإلسالمية احلالل والبعد عن احلرام.
وف��ي خ�ت��ام كلمته أع�ل��ن الطبطبائي ع��ن ج��ائ��زة سنوية
سيتم منحها للباحثني في مجال االقتصاد اإلسالمي في
املوضوعات التي تهم الكويت والعالم اإلسالمي حتت عنوان
«جائزة الدكتور محمد الطبطبائي لالقتصاد اإلسالمي»،
وذلك مساهمة منه في دعم مجال البحث العلمي في مجال
االقتصاد اإلسالمي الذي يخدم عصب احلياة للمسلمني.

السياسة الشرعية ()2

استعمال األصلح من والة األمور
بقلم  :محمد الراشد

ً
أوال يجب أن نعلم جيد ًا أن لفظ والة األمور ال ينطبق على احلكام فقط بل يسري
على كل إنسان يرعى مصالح الناس ,كما ق��ال رس��ول الله [ُ :
«كلُّكُ ْم َر ٍاع َو ُكلُّكُ ْم
َم ْسؤُ ٌ
ام َر ٍاع َو ُه َو َم ْسؤُ ول »...رواه البخاري .فالوزير مسؤول عن
ول عن ِ
رع َّي ِت ِه َفالإْ ِ َم ُ
وزارت��ه ،ونائب البرملان مسؤول عن دائرته ,ومدير املدرسة مسؤول عن مدرسته,
واألب مسؤول عن أهل بيته .....وهكذا؛ لذلك يجب على ولي األمر أن يولي على
كل عمل من أعمال املسلمني أصلح من يجده لذلك العمل.
فالواليات تنقسم إلى واليات عامة ,وواليات خاصة ,أما األولى فيجب على ولي
األمر أال يوظف إال من هو أصلح لذلك العمل بعينه ,فقد يكون اإلنسان صاحل ًا
في هذا العمل بعينه وغير صالح في عمل أخر .وكذلك الواليات اخلاصة كمدير
امل��درس��ة وغ�ي��ره ,حتى في رعاية اإلن�س��ان ألهله ؛ إذا أراد أن يوصي على أوالده
الصغار يختار من أوالده األصلح ,وليس الكبير ألنه أكبر بل يختار األصلح ,فقد
يجد الصغير من األوالد أصلح ممن هو فوقه ,وهذا هو مقتضى األمانة.
وعثمان ] ال شك أنه خليفة راشد عني من أقاربه من رأى أنه األصلح لألمة ،وقال
فيه ابن عثيمني :إنه أخطأ في اجتهاده ،وال نقول حابى أقاربه .فهو أحد اخللفاء
الراشدين ومن الذين شهد لهم الرسول [ باجلنة والذي جهز جيش العسرة ،وقال
النبي [« :ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» .رواه أحمد وحسنه األلباني.
فقد يسأل القارئ ويقول :أنا ال أعرف الناس بسيماهم وال أعرف نواياهم وما في
صدورهم ,وهل هذا الرجل يصلح لهذا العمل ,أم ال؟
اإلجابة :نعم ،قد يكون هذا عذراً ,ولكن إذا وجدنا أنه غير صالح لهذا العمل وجب
على الفور بدون أدنى تفكير وال تأخير عزله عن منصبه وتولية من هو خير منه
وأصلح ،ولذلك أنصح نوابنا الكرام أن يؤدي كل واحد منهم ما أوجب الله عليه من
والية أمور األمة ,فقد أعطاك الناخبون أصواتهم ً
أمال منهم أن ترعى مصاحلهم
وحتمل همومهم وأعباءهم ,وتشرع لهم قوانني شرعية الزمة لتيسر لهم حياتهم
وحتمي حقوقهم ,وال تنصرف إلى أغراضك الدنيوية الزائلة حتم ًا ,أما ما تفعله
خلدمة ناخبيك ووطنك ـ الكويت ـ فيمكث في األرض ,وسيظل دائم ًا حي ًا ظاهراً،
وهذا هو دورك احلقيقي.
إن دور نائب مجلس األمة أمانة ،واجب عليه احلفاظ عليها وأداؤها على أكمل وجه،
فعن أبي هريرة ] أن النبي [ قال« :إذا ضيعت األمانة ،فانتظر الساعة ,فقيل:
يا رسول الله! وما إضاعتها؟ قال :إذا وسد األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»
رواه البخاري .فمن لم يكن ً
أهال لذلك ,فإنه ال يحق له أن يتولى هذه الوالية حتى
ً
أهال لها,
لو عرضت عليه وال يقول أجرب نفسي كما يفعله بعض الناس ,ومن كان
ولكن خاف أال يعدل فإنه ال يجوز أيض ًا أن يتوالها.
ً
قائال :ما من راع يسترعيه الله رعية ،ليس املراد هنا اإلمام األعظم أو نائبه
وأختم
أو حتى الوزير وحسب ،حتى الرجل في بيته إذا مات وهو غاش ألهله فإن الله
يحرم عليه رائحة اجلنة كما أخبرنا النبي [ حيث قالَ :
«ال َي ْستَ ْر ِعى الل َُّه َع ْب ًدا
ي ُ
ي ُ
وت َو ُه َو َغ ٌّ
اش َل َها ِإالَّ َح َّر َم الل َُّه َع َل ْي ِه الجْ َ نَّ َة» رواه مسلم.
وت ِحنيَ مَ ُ
َر ِع َّي ًة مَ ُ
نسال الله العافية والسالمة.
والله املوفق واملستعان.
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دار الرقابة تعقد المؤتمر
الدولي لالقتصاد اإلسالمي

قناديل على الدرب
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قيم �إ�سالمية

تكريس المواطنة
الصالحة ال يتعارض
مع الهوية الدينية
للمسلم
حتقيق :هالة عبدالرؤوف
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ال شك أن حب الوطن أمر فطري ُجبل عليه اإلنسان ،وقد أكد القرآن
الكرمي والسنَّ ة النبوية املطهرة مكانة الوطن وأهميته لإلنسان ،ورسول
الله [ عندما اشتاق إلى مكة قبل أن يغادرها يوم الهجرة سأله جبريل
عليه السالم :أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال :نعم ،فقال جبريل
{إ َّن ال َِّذي َف َر َ
ض َع َل ْي َك ا ْلقُ ْرآنَ َل َر ُّاد َك
عليه السالم :فإن الله تعالى يقولِ :
ِإ َلى َم َع ٍاد} أي إلى مكة.
ومما هو معلوم أن حب الوطن ال يكون بالقول دون العمل وال يتعارض
مع التمسك بالدين وتعاليمه ،واملعادلة العادلة ملعنى املواطنة هي حق
املواطنني في احلصول على خدمات متميزة في مقابل حتمل املواطنني
املسؤوليات التي تفرضها عليهم أنظمة الدولة وتشريعاتها قوانينها.
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وامل��واط��ن الصالح يترجم ه��ذه احمل�ب��ة إلى
سلوك عملي باحلفاظ على مقومات الوطن
وخ �ي��رات��ه ل�ك��ون��ه واج��ب��اً دي �ن �ي �اً باألساس،
وال �س��ؤال :كيف ميكن للمواطن أن يرتقي
مب�س�ت��وى ان�ت�م��ائ��ه وح �ب��ه ل �ل��وط��ن؟ وه ��ل ما
صنعناه ف �ع� ً
لا م��ن أج��ل وط�ن�ن��ا ي��رق��ى إلى
مستوى عطائه السخي لنا؟ ه��ذا ما نلقي
عليه الضوء من خالل هذا التحقيق:
واجب ديني
تؤكد ال��دك�ت��ورة ملياء بنت سليمان الطويل
األستاذ املساعد بكلية الدعوة واإلعالم أن
احلفاظ على مقومات الوطن وخيراته أمر
ُع��رف ف��ي اإلس�ل�ام ،وأن األس ��رة والتعليم
يعدان الروافد املهمة لألسس االجتماعية

ال��رائ��دة والفاعلة التي حتقق أدواراً بارزة
في تكوين شخصية الفرد وبنائها ،وتكوين
والء الشباب لوطنه وأمته ،وحتقيق املعنى
الصحيح للمواطنة احلقة التي نطمح جميعاً
إل��ى حتقيقها ،مضيفة أن تربية املواطنة
احلقة في نفوس الشباب مسلك مهم من
مسالك البناء ،فهي تزرع في نفوس الصغار
كيف أن عزتهم وكرامتهم ال ميكن أن تتحققا
إال بعزة الوطن وإعالء شأنه ،ومحبة الوطن
واإلخ�لاص له تكون بتربية أبنائنا الطالب
التربية الصحيحة ،وواجب الدعاة واملصلحني
يكمن في تعريف الشباب مبفهوم املواطنة
والعمل على حتقيقها ،وإبراز دور والة األمر
والتذكير بحقوقهم ،فاملعلم والداعية إذا علّم

أبناءه حقوق
والة األمر فإنه
بذلك يضمن صالحهم
وانتماءهم؛ ألن هذا نابع من تعاليم
اإلسالم.
طاعة أولي األمر
فيما يؤكد الدكتور إسماعيل محمد علي
عبدالرحمن األستاذ املشارك بكلية التربية
للمعلمات جامعة الرياض للبنات أن املواطن
ال ب��د أن يحفظ م�ق��وم��ات ال��وط��ن بحفظ
حقوقه؛ حيث إن اململكة العربية السعودية
انفردت عن غيرها من األوطان مبميزات من
أشهرها نزول الوحي بالرسالة اخلامتة على
أرضها وبني جنباتها فهي التي شهدت بعثة
النبي محمد [ وبها البيت احلرام واملسجد
النبوي ،ومنها انطلقت دع��وة اإلم��ام محمد
ابن عبدالوهاب -رحمه الله -وتعاهد اإلمام
محمد ب��ن س�ع��ود -رح�م��ه ال�ل��ه -نشر هذه
الدعوة ،ومنها أن القرآن الكرمي هو دستور
الدولة وبها تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية
وتقام احلدود الشرعية ،وأساس نظامها بني
على إعالء كلمة اإلسالم والدعوة إليه وخدمة
احلرمني الشريفني واملشاعر املقدسة ،وهذه
النعم وغيرها حتتاج إلى شكر وتثمني ،وال
يتحقق إال ب�ع��دة واج �ب��ات على ك��ل مواطن
س�ع��ودي منها معرفة ه��ذه النعم ومداومة

د .ملياء الطويل:

احلفاظ على
مقومات الوطن
وخرياته �أمر عرف
يف الإ�سالم

الفرق ��ان 2 - 676جم ��ادى اآلخ ��رة 1433ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2012/4/23 -م

ت� � ��ذك� � ��ره� � ��ا ،وش� �ك ��ر
املنعم األعلى وهو الله ع َّز
وج� َّ�ل ،واالق �ت��داء بسلف ه��ذه األم��ة الذين
أثبتوا للدنيا أنهم أه��ل الختيار الله تعالى
لهم بشرف الصحبة فكانوا خير القرون،
واستمرار محبة ه��ذا الوطن واالع �ت��زاز به
وامل�ش��ارك��ة ف��ي رف��ع راي�ت��ه وتقدمه ،وطاعة
أولي األمر ونصرتهم ومؤازرتهم في حفظ
أمن هذه البالد.
احلفاظ على أمن الوطن
ويشير الدكتور إسماعيل إل��ى أن احلفاظ
على أمن الوطن واستقراره من أبرز مقومات
املواطن الصالح؛ ألن األمن في اإلسالم نعمة
وش�ك��ره��ا واج ��ب وال يتحقق ه��ذا الواجب
إال بسبل أهمها معرفة ح��ال ب�لادن��ا قبل
توحيدها وما كانت عليه من تفرق وتخلف
وتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وإقامة
ح��دوده��ا ووج��وب طاعة ول��ي األم��ر إذا لم
تكن في معصية وتقوية أواصر املودة واحملبة
بني أفراد املجتمع وجتهيز جيش قوي يكون
درعا للوطن ضد املخربني ألمنه؛ ولهذا فإن
احل�ف��اظ على أم��ن ال��وط��ن واج��ب على كل
مواطن سعودي ومقيم على هذه األرض.
كذلك من مقومات املواطن الصالح العمل

ع �ل��ى رف �ع��ة ش ��أن ال��وط��ن وازده� � � ��اره؛ ألن
اإلسالم أوجب على املسلمني عمارة األرض
واالستفادة من خيراتها وبركاتها؛ ملا في
ذل��ك م��ن ع��زة للمواطن ورف �ع��ة لوطنه،
وال يتحقق ه ��ذا ال��واج��ب ال��وط �ن��ي إال
ب �س �ب��ل أه �م �ه��ا اإلخ� �ل��اص ف ��ي العمل
وإت��ق��ان��ه واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى أم���ن الوطن
واستقراره والعلم واألخذ بأسباب التقدم
والتكنولوجيا والتعاون مع الدولة واملشاركة
البناءة في نهضة املجتمع وكل ما فيه تقدمه
ورفعته.
احلفاظ على املكتسبات الوطنية
وامل��واط��ن ال�ص��ال��ح ي��ذود ع��ن حمى الوطن
ومكتسباته ،وه ��ذا احل��ق أوج �ب��ه اإلسالم
فمما ت�ق��رر ش��رع�اً أن م��ن قتل دف��اع �اً عن
ماله وعرضه وماله فهو شهيد؛ ولذا وجب
على ك��ل م��واط��ن س�ع��ودي أن يفتدي وطنه
بالنفس والنفيس ضد أي اعتداء عليه أو
تعد على أمنه أو تخريب وه��دم ملكتسباته
التي ضحى من أجلها اآلباء واألجداد قرونا
عدة ،وال يتحقق هذا الواجب إال مبواصلة
تقوية اجل�ي��ش وال�ش��رط��ة وتنمية االنتماء
ال��وط��ن وتقويته ل��دى امل��واط��ن وط��اع��ة والة
األمر ومساندتهم في حتقيق ذلك والتذكير
ال��دائ��م بحالنا قبل توحيد اململكة وبعده
َّ
وجل التي
وتسليح املواطنني بتقوى الله ع َّز
تورث املراقبة ،فيؤدي كل مواطن عمله على
الوجه األكمل دون رقيب بشري ،ومن أدي
هذه احلقوق الواجبة نحو وطنه كان مأجوراً
ألن ��ه س��اه��م ف��ي وح���دة امل�س�ل�م�ين وقوتهم

وعزتهم في هذا الوطن ،الذي هو جزء من
األمة اإلسالمية بل هو لبها وقلبها القابض،
وكان قائماً على حتقيق رسالة الوطن التي
ق��ام بها أج��داده من الصحابة رض��وان الله
عليهم والذين أثبتوا للتاريخ أنهم بتمسكهم
بشريعتهم ومحبتهم ل��دي�ن�ه��م ك��ان��وا أه ً
ال
الختيار الله تعالى واصطفائهم لصحبة خير
املرسلني ،ومن ثم كانوا خير قرون الدنيا.
ضعف قيم املواطنة
وعن دور املؤسسات التعليمية والتربوية في
ترسيخ هذه املعاني في نفوس أبنائنا وبناتنا
ي �ق��ول ال��دك �ت��ور السعيد ب��ن محمد رشاد
األستاذ املشارك بكلية العلوم االجتماعية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:
إنه على الرغم من االهتمام الكبير الذي
أولته اململكة العربية السعودية للتربية من
أجل إشاعة مفاهيم املواطنة الصاحلة؛حيث
أفردت لها نصوصا في سياستها وأهدافها
التعليمية ،وخصصت لها املقررات الدراسية
التي شغلت حيزاً ليس بالقليل من خطة
ال��دراس��ة ب ��دءاً بالصف ال��راب��ع االبتدائي
وانتهاء باملرحلة الثانوية ،إال أن ما وقع من
أحداث خالل العقود الثالثة املاضية أظهر
مب��ا ال ي��دع مجاال للشك أن قيم املواطنة
وفضائلها أصابها شيء من الفتور والضعف
لدى قلة من أفراد املجتمع ممن حتولوا من
سواعد للتنمية والبناء إلى معاول للهدم،
وإزاء ه ��ذه األح � ��داث ال �ت��ي ط� ��رأت على
مجتمعنا السعودي كان ال بد من أن تراجع
املؤسسات التربوية في املجتمع وبخاصة
املدرسة ما تقوم به من أدوار لتنمية قيم
امل��واط �ن��ة امل�س�ت�ن�ي��رة وال��واع �ي��ة واملسؤولة
واالرت �ق��اء بها ،وامل��درس��ة االبتدائية بحكم
أنها متثل القاعدة التي يرتكز عليها إعداد
الناشئة ،وتزويدهم باألساسيات من العقيدة
الصحيحة واالجت��اه��ات السليمة ،تتحمل
العبء األكبر في تنمية شعور التالميذ نحو
قيم املواطنة واالرتقاء بها.
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قيم �إ�سالمية
د� .إ�سماعيل عبدالرحمن:

من واجب املواطن
طاعة �أويل الأمر
ون�صرتهم وم�ؤازرتهم
يف حفظ �أمن البالد
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الإ�سالم �أوجب على
امل�سلمني عمارة الأر�ض
واال�ستفادة من خرياتها
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تنمية والء الناشئة
ويضيف الدكتور السعيد أنه لكي ننمي انتماء
ووالء الناشئة ف��ي احل�ف��اظ على مقومات
الوطن وخيراته واالرتقاء بقيم املواطنة فإن
هناك منطلقات رئيسية عدة يجب مراعاتها
وهي أن رسالة املعلم ليست مقصورة على
تلقني امل�ع�ل��وم��ات وح �ش��و أذه���ان التالميذ
باحلقائق فحسب ،بل تشمل كذلك تربيتهم
وإع��داده��م على ال��وج��ه ال��ذي يجعل منهم
مواطنني صاحلني وأن تهتم املدرسة بتنمية
فضيلة الشعور بالواجب عند األطفال ،فإن
ل��م تنجح امل��درس��ة إال ف��ي ه��ذا فقط فقد
قامت بقسط وفير من التربية ،وأن تكون
قيم املواطنة ضمن أول��وي��ات تنشئة األبناء
على ممارسة احلقوق والواجبات في إطار
األسرة التي ينتمون إليها ،وأن يكون الصالح
العام هدفاً يسمو على الفردية حني تنشئة
األوالد على حتقيق املقاصد الشرعية ،وأن
تعود األسرة واملدرسة أبناءنا على أن يسلكوا
ف��ي حياتهم السلوك االجتماعي املرغوب
فيه الناجت عن متثل الفرد للقيم الصحيحة،
واملنطلق من الرقابة الذاتية وليس خشية
من العقاب أيا كان ،ويجب أن نتنبه إلى أن
األط�ف��ال م��ن س��ن  12 -10سنة ال يقتصر
ضميرهم على األوام��ر والنواهي البسيطة،
بل يتسع ليشمل تصورات عامة ،ع ّما يجب

وما ال يجب ،وأن لديهم قيماً ميكن االرتقاء
بها من الفردية إلى اجلماعية ،كما أن لديهم
وعياً بحاجات ومشاعر اآلخرين؛ ولذا تتسم
قيمهم في هذه املرحلة بالقيم االجتماعية،
فالطفل ال يسرق ليس ملجرد اخل��وف من
ال �ع �ق��اب ب��ل ألن ال �س��رق��ة ت�س�ب��ب أض���رارا
بالنسبة لآلخرين.
تأثير القدوة في السلوك
وعن البيئة املناسبة لتربية األبناء وتدريبهم
على كيفية احل�ف��اظ على مقومات الوطن
وخ�ي��رات��ه م��ن منطلق دي�ن��ي ي�ق��ول الدكتور
ال �س �ع �ي��د :ال ب ��د م ��ن ت��وف �ي��ر م �ن��اخ أسري
ومدرسي تتحقق فيه الشروط التالية وهي:
إشباع حاجات األب�ن��اء لالحترام والتقدير
االجتماعي ،واحترام دافعيتهم نحو املشاركة
في األنشطة الوطنية املتعددة ،وتعزيز روح
التعاون واإلخاء واملساواة والتآلف بينهم وبني
نظرائهم ،واألخذ بأسلوب احلوار القائم على
حرية الرأي بني الكبير والصغير ،والصغير
والصغير ،والكبير والكبير ،ونشير هنا إلى
أن القدوة أكثر تأثيرا في سلوك األبناء من
األقوال ،وهذا يحتم عليه أن ميارس سلوكاً
يتفق مع مضمون األهداف الوجدانية التي
نرغب في حتقيقها لدى أبنائنا ،وأن األب أو
املعلم عندما يقول شيئاً ،ويعمل شيئاً آخر،
فإن األطفال ال يظهر عليهم أي استياء من

ذلك التناقض ،فهم ي��رددون ما يقوله األب
أو املعلم ويفعلون ما يفعل ،دون أن يدركوا
التناقض امل��وج��ود ف��ي املجتمع ب�ين القول
وال �ف �ع��ل م��ن ج�ي��ل إل ��ى ج�ي��ل دون أن جتد
األجيال اجلديدة أي غضاضة في ذلك فقد
تشربته م��ن تنشئتها األول ��ى ،وأن تتضمن
امل �ق��ررات ال��دراس �ي��ة مجموعة االجتاهات
والقيم الوطنية احمل��ددة حتى ال يقع املعلم
واملتعلم في الغموض ،وينتج عن ذلك تطوير
أمناط سلوكية غير مرغوب فيها ،وأن تقدم
الشخصيات التي ميثل سلوكها االجتاهات
وال�ق�ي��م امل��رغ��وب ف��ي تعلمها بحيث يكون
ت�ق��دمي�ه��ا ب�ش�ك��ل ي�ي�س��ر ل�ت�لام�ي��ذ املدرسة
االبتدائية متثلها واستيعابها ،ويؤكد الدكتور
السعيد على أهمية توفير أنشطة مدرسية
يتحقق م��ن خ�لال�ه��ا ال�ت�ع��رف ع�ل��ى قضايا
املجتمع ومشكالته حتى يرتبط الناشئة بنبض
مجتمعهم منذ الصغر ،وإتاحة فرص احلوار
املثمر املبني على أساس احترام استقاللية
الولد وتفكيره ،وتبصيره مبعلومات دقيقة
عن السلوك الذي يصدر منه.
استقرار الوطن وتطوره
من جهته يقول الدكتور عبدالرحمن بن حمد
ال��داود األس�ت��اذ امل�ش��ارك في قسم التربية
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:
إن حت�ق�ي��ق امل��واط �ن��ة ال �ص��احل��ة واحلفاظ
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على مكتسبات الوطن وخيراته في نفوس
الشباب من أهم املسببات التي تساعد على
حتقيق أمن الوطن واستقراره وتطوره ،فلن
يتحقق الرقي والتقدم إال بسواعد مواطنيه
وع�ق��ول�ه��م ،ف��امل��واط�ن��ة ليست م �ج��رد قيمة
وإمن��ا ه��ي مم��ارس��ة حية ميارسها املواطن
على أرض الواقع عملياً في شتّى املجاالت؛
لذا فإن تعزيز االنتماء الوطني يُعد الركيزة
األساسية للمشاركة اإليجابية والفعالة في
التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية
والثقافية ،مشيراً إلى أن مؤسسات التعليم
ه ��ي امل �ص �ن��ع احل �ق �ي �ق��ي إلع � ��داد الطالب
وتأهيلهم لالنخراط بفاعلية في املجتمع؛
لذا يجب أن تتحمل هذه املؤسسات اجلانب
األساسي في تعزيز االنتماء الوطني.
وش ��دد ع�ل��ى دور امل��ؤس �س��ات ال�ت��رب��وي��ة في
احمل��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ق�ي��م وال �س �ل��وك واألفكار
املنضبطة املعينة على حتقيق أهداف املجتمع
وتطلعاته نحو تنمية شاملة مستدامة في
شتّى املجاالت ،كما أن لها دوراً في تشكيل
سلوك النشء وتكوين املفاهيم الصحيحة
وتعزيزها ف��ي أذهانهم ب�ص��ورة تتوافق مع
تطلعات املجتمع وغاياته ،فهي مجال خصب
لغرس التوجيهات السلبية واإليجابية في
ن�ف��وس ال�ن��اش�ئ��ة وترجمتها إل��ى سلوكيات
عملية ف��ي واق��ع حياتهم ،وتنمية االنتماء
لألمة والوطن وال��والء والطاعة لوالة األمر
بطريقة تربوية سليمة ،فهي اجلهة املسؤولة
عن بناء االجتاهات وضبطها مبا يقوي البناء
االجتماعي ويعزز وحدته وترابط أجزائه من
خالل برامج مقصودة ومدروسة.
املواطنة الصاحلة مطلب شرعي
في سياق متصل تقول الدكتورة أسماء بنت
عبدالعزيز ال���داود األس �ت��اذ امل�س��اع��د في
قسم الدعوة واالحتساب :إن رؤية املواطن
الصالح ه��و م��ا حت� َّ�دث ب��ه أص��دق مواطن
محب لوطنه نبينا محمد [ عندما وقف
مخاطباً مسقط رأسه مكة املكرمة قائ ً
ال:

«والله ِ
إنك خير أرض الله إلى الله وأحب
ُ
أرض الله إلى الله ولوال أني أخْ رِ جت منك
ما خرجت» ،إنه شعور املكره على ترك وطنه
واخلروج منه ،مضيفة أن قوى الشر حتاول
زع��زع��ة ق�ي��م امل��واط �ن��ة وق�ي�م��ة ال��وط��ن من
خالل تفعيل مبادئ العوملة مغفلني أهمية
ال��دي��ن ،وأن ��ه م��ن أق ��وى ال �ع��وام��ل احملركة
ل�ل�أمم وال �ش �ع��وب ف��ي االع �ت��زاز باألوطان
واحل�ف��اظ على قيم امل��واط�ن��ة ،وه��ي بذلك
تتعرض للمواجهة لها نحو غاياتها ووسائلها
احملددة ،وال نستطيع أن جند بني العوامل
احملركة للبشر أو املوجهة لسلوكهم عام ً
ال
واح��داً يضاهي عامل العقيدة الدينية في
القدرة والقوة على توجيه السلوك وخلق
املثل الرفيعة النبيلة في الناس لقدر الوطن
وعظم م�ق��داره على عكس ما ي��راه علماء
االجتماع من وجود عوامل أقوى من الدين
كالعصبية القبلية أو الوطنية العرقية ،أو
العادات ،واألع��راف أو املذاهب والقوانني
ال��وض�ع�ي��ة ،م�ث��ل ال �ع��ومل��ة ال �ت��ي تسعى إلى
تنميط األمم وال �ش �ع��وب وخ��روج �ه��م على
الوطن وقيمه الدينية ،واملتأمل فيما فعلته
الفئة الضالة في اململكة العربية السعودية
من تفجير وتكفير ،وتدمير لزعزعة أمن
ال��وط��ن وامل��واط��ن وامل�ق�ي��م ،وك��ل أول�ئ��ك من
املخربني واحلاقـدين واملرجفني لم يعلموا
أن اإلس�لام رسالة عاملية ترفض أن تكون
ظاملة أو معتدية أو مظلومة معتدى عليها،
حيث أستطاع اإلسالم في أحلك الظروف
أن يصمد ف��ي وج��ه أع��دائ��ه ،حتى عندما
اخترقت احلداثة والعصرنة ديار املسلمني
إليذائهم في عزتهم وكرامتهم ظل اإلسالم
على مقاومته ورفضه لالنخـراط في أي
مشـروع يخالف شرع الله سبحانه وتعالى،
ففكر اخل��وارج مث ً
ال من األفكار التي بثها
أعـداء اإلسالم في بـالد املسلمني لزعزعة
االستقرار واألمن العقدي والفكري والنفسي
والوطني.

تنمية الوالء للوطن
أما الدكتور منيع بن عبدالعزيز املنيع األستاذ
بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد
ابن سعود اإلسالمية فأكد أن الدولة حرصت
من خالل وثيقة سياسة التعليم على أن من
األسس العامة التي يقوم عليها التعليم تنمية
الوالء للوطن واإلخالص له ،كما أوضحت أن
من غايات التعليم وأه��داف��ه إع��داد الطالب
بحيث يكون عضواً نافعاً في بناء مجتمعه،
و تربيته ليكون لبن ًة صاحلة في بناء أمته
ويشعر مبسؤوليته خلدمة بالده والدفاع عنها،
وأك��دت في مواضع عدة ض��رورة غرس حب
الوطن في نفوس الطالب وتعميق اإلخالص
لوالة أمرهم ،ولقد كانت تلك إشارات متفرقة
القصد منها غرس مفهوم املواطنة الصاحلة
في نفوس الشباب وإعدادهم إعدادا سليماً
يجعل منهم م��واط�ن�ين ص��احل�ين ،واملواطنة
الصاحلة امل��راد حتقيقها أو الوطنية تعني
معرفة املواطن مبا له من حقوق وما عليه من
واجبات جتاه وطنه وترجمة هذه املعرفة إلى
سلوك تطبيقي مشاهد يشمل جميع اجلوانب
التي لها عالقة مباشرة وغير مباشرة بالوطن
من حيث سالمته واستقراره وتطوره واحترام
أنظمته وقوانينه وااللتزام بها باإلضافة إلى
اإلسهام في بنائه وتطوره.
ويرى الدكتور منيع أن مادة التربية الوطنية
ليست إال وع ��ا ًء واح� ��داً ميكن استخدامه
لتحقيق امل��واط�ن��ة الصاحلة وأن مثل هذه
املادة وحدها ال ميكن أن حتقق الغرض حتى
ول��و ت��واف��رت لها أسباب ومقومات النجاح
وذل��ك ألن املواطنة الصاحلة في رأي��ه مثل
الدم الذي ينبغي أن يسري في جسم العملية
التعليمية بجميع مكوناتها ح�ت��ى تتحقق
لها احل �ي��اة فهي ذات صلة وثيقة بجميع
التخصصات مهما تعددت كما أنها رسالة
ينبغي أن يحملها جميع العاملني في امليدان
التربوي والدعوي واالجتماعي.
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حـــــوار

الشيخ حازم شومان لـ«الفرقان»:

لن يفشل المشروع اإلسالمي في مصر ألن
إلى اإلسالميين ولكن له رب يرعاه ويحمــ
حوار :وائل رمضان
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مثلت نتيجة االستفتاء على الدستور مرحلة فارقة في تاريخ الدعوة اإلسالمية في مصر ،وأظهرت هذه
النتائج القوة احلقيقية للتيار اإلسالمي ومدى تأثيره في الناس ،ومنذ هذه اللحظة بدأ أعداء هذا
الدين في الداخل واخلارج يدركون خطورة هذا الـمشروع على مخططاتهم وعلى تواجدهم وبقائهم في
مراكز السلطة واتخاذ القرار ،فبدأوا حملة شرسة لوقف هذا املد اإلسالمي الهائل على حد وصفهم.
ومع مرور األيام وتتابع األحداث وحصول اإلسالميني على أغلبية في مجلسي الشعب والشورى ،ازدادت
تلك املخاوف ،وازدادت معها كذلك احلملة املوجهة لضرب اإلسالميني وتشويه صورتهم لدى الرأي
العام ،كما حدث في االنتخابات الرئاسية ومنع وصول املرشحني اإلسالميني إلى تلك االنتخابات،
وعلى رأسهم الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل ،هذه املسألة بالذات وما صاحبها من انقسام في صفوف
اإلسالميني في إدارة هذا امللف وضعت اجلميع أمام تساؤالت كثيرة حول جناح املشروع اإلسالمي في
مصر ،وقدرة اإلسالميني على الصمود في وجه هذه املؤامرات ،وكذلك قدرتهم على توحيد صفوفهم
والعمل من خالل جبهة موحدة وهدف مشترك؛ لذلك كان سؤالي األول لفضيلة الشيخ الدكتور حازم
شومان الداعية اإلسالمي:
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> ه��ل ميكن ل�ه��ذه امل��ؤام��رات أن حتقق
هدفها في إفشال املشروع اإلسالمي في
مصر؟
< ب��إذن الله لن يفشل املشروع اإلسالمي في
مصر؛ ألن اإلس�لام لم يوكل إل��ى اإلسالميني
ولكن له رب يرعاه ويحميه وينصره ،وإن الله
ي�غ��رس ل�ه��ذا ال��دي��ن ب�ي��دي��ه سبحانه وتعالى،
{ولينصرن الله من ينصره} ،والبد أن ننتبه
أن قضيتنا ليست في أن اإلسالم سينتصر أم
ال ،اإلسالم سينتصر بنا أو بغيرنا ،إن قضيتنا
ه��ي :هل سيستعملنا الله في نصرة دينه أم
ال ،هل سيشرفنا الله بخدمة اإلس�لام أم ال؟
فاخلالفة قادمة ق��ادم��ة ،ودي��ن الله ظاهر ال
محالة ،ولكن القضية هي :ماذا سيكون دورنا؟
> ما تقييمكم لـمجريات األح��داث في
مصر في الفترة األخيرة؟
< ق��ال تعالى{ :وال �ل��ه م��ن ورائ �ه��م محيط}،
مصر ما زال��ت تبتلى بظالم بعد ظالم ،ولكن
الله سبحانه وتعالى يرينا آي��ات بينات منذ

ثورة اخلامس والعشرين من يناير ومن قبلها،
وكلما م �ك��روا م �ك � ًرا ،أو ك ��ادوا ك �ي � ًدا لتعطيل
حكم الشريعة اإلسالمية في مصر ،يرد الله
كيدهم في نحورهم ،وأنا على يقني أن األيام
القادمة بإذن الله تعالى ستحمل لهم مفاجآت
بدون أي ترتيب من البشر ،مفاجآت لم يكونوا
يتخيلونها ،ال أمريكا وال أذنابها ف��ي مصر،
قال تعالى{ :والله غالب على أمره ولكن أكثر
ال�ن��اس ال يعلمون} ،فالله ح�ين يتولى عبدا
من عباده سبحانه وتعالى ال يستطيع أحد أن
ميكر بهذا العبد ،أو أن يكيد له ،فالله سبحانه
وتعالى إن توالنا في مصر فلن يستطيع أحد

الله سبحانه وتعالى إن توالنا في
مصر فلن يستطيع أحد أن ميكر بنا
فاإلنسان البد أن ينظر بعني األمل
ألنك إذا نظرت لألحداث بعني
الرصد ميكن أن تصاب باإلحباط

أن ميكر بنا.
فاإلنسان البد أن ينظر بعني األم��ل ألنك إذا
نظرت لألحداث بعني الرصد ميكن أن تصاب
باإلحباط ،ولكن إذا نظرت باليقني في قدرة
الله يختلف األم��ر ،ألجل ذلك حينما مر نبي
الله ُعزير على بيت املقدس بعد تخريبه ماذا
ق��ال؟ ق��ال{ :أ ّنَ��ى يحيي هذه الله بعد موتها،
فأماته الله مائة عام} فهو نظر إلى املشكلة
ق�ب��ل أن ينظر إل��ى ق ��درة ال �ل��ه ف �ق��دم «هذه»
قبل أن يذكر لفظ اجلاللة ،فيجب أن ننظر
إل��ى ق��درة الله قبل أن ننظر إل��ى أي مشكلة،
مصر إن تغيرت فستتغير  46دول��ة إسالمية
نحو الشريعة ،مصر تقود العالم اإلسالمي
حقيقة ،مصر إن ق��ام فيها اإلس�لام فسيقوم
اإلسالم في العالم أجمع ،وهم يعلمون هذا لذا
يخططون ليل نهار{ ،بل مكر الليل والنهار }،
ولكن{ :والله من ورائهم محيط}{ ،ومكروا
مكرا ومكرنا مكرنا وهم ال يشعرون ،فانظر
كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم}هم من

سيدمرون أنفسهم بأنفسهم.
> ما الدور الواجب على العلماء جتاه ما
متر به األمة من أزمات ونوازل؟
< ق ��ال ال �ل��ه ت �ع��ال��ى{ :ك� ��زرع أخ ��رج شطأه}
فالزرع هنا هو الرسول [ ،فلما كان النبي
[ صا ً
حلا خرج الشطأ طي ًبا وهم الصحابة،
فدائ ًما العلماء والدعاة إلى الله عز وجل هم
األصل والناس هم الشطء ،فلو صلح العلماء
لصلح الناس.
وأنا أقول :إن أخطر مرضني ميكن أن يدمرا
العمل اإلسالمي ووجودهما عند العلماء ميثل
كارثة« :التخلي ،والتعصب» ،التخلي مبعنى أن
يوجد عالم آت��اه الله حب الناس واتباعهم له
ويتخلى عن هذه املكانة ويتفرغ لنفسه ،ويحاول
أن يتخلى عن دوره الفاعل في اإلصالح والعمل
على نهضة األمة ،فهذا مدمر.
وأما التعصب فيعني أن كل واحد يتصور أنه
احلل الوحيد لألزمات التي متر باألمة.
وهذا من أخطر ما يكون ،ففي حديث الثالثة
والصخرة ذكر النبي [ أن الصخرة فتحت على
يد الثالثة ،كل واحد فتح بسببه جزء ،كذلك
فإن صخرة الواقع لن تفتح إال على يد اجلميع،
ويجب أن يؤمن اجلميع بهذا ،من أج��ل ذلك
عندما ذهب سيدنا يوسف إلى مصر وبرغم ما
فعله به إخوته إال أنه قال لهم{ :ائتوني بأهلكم
أجمعني} ،وهذا فض ً
ال عن تسامحه فإنه يشير
إلى أنه لن يوجد شخص يستطيع حمل الدين
في دولة مبفرده ،فسيدنا يوسف يحتاج إخوته
حلمل الدين معه في مصر.
ك��ذل��ك س�ي��دن��ا م��وس��ى وه ��و واح���د م��ن أولي
ال �ع��زم م��ن ال��رس��ل ،وم��ع ذل��ك ق ��ال{ :هارون
أخي أشركه في أم��ري} ،فهذه سنة ،أنك لن
تستطيع حتمل األم��ر وح��دك؛ لذلك قال الله
تعالى{ :أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه}

مبعنى أن الدين مثل البناء ،فهذا البناء شارك
فيه البناء ،وال�ن�ج��ار ،وال�س�ب��اك ،والكهربائي
وغيرهم ،لذلك قال الله تعالى في أول سورة
املائدة{ :وتعاونوا على البر والتقوى} ،وانظر
إلى قوله{ :على} ولم يقل «ف��ي» وهي تفيد
أن هذا األم��ر عال ولن يستطيع أحد إقامته
مبفرده ،أعلى من إمكانيات أي فرد ،فيجب أن
نؤمن بهذا إميا ًنا جاز ًما وهو أن الدين لن يقوم
إال بنا جمي ًعا.
ومصيبة التعصب أن ك��ل ش�خ��ص ي�ظ��ن أنه
يستطيع حمل األمر وحده ،الوحيد الذي كان
يستطيع حتمل هذا األمر وحده هو النبي [؛
سيدنا زك��ري��ا نفسه ق��ال{ :يرثني وي��رث من
آل يعقوب} فلم يغلق الدين على نفسه ،وفي
التفاسير يقولون :أي يرث مني العلم ويرث من
آل يعقوب األخالق ،وهذا فقه األنبياء.
لذلك يجب على العلماء عدم التخلي وعليهم
أن ينزلوا إلى الناس وأن يكونوا في املقدمة،

دائما
منهج أهل الباطل ً
ضرب الدعوة من خالل
الدعاة ألن الدعوة كاملة،
ومقدسة ،وطاهرة وعظيمة،
فكيف سيضرب اإلسالم؟
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اإلسالم لم يوكل
ــيه وينصــره

كقول القائل« :إذا أردت أن تكون إمامي فعليك
أن تكون أمامي».
> ه��ل ي�ع��ان��ي ال�ص��ف السلفي أزم ��ة في
إي � �ج� ��اد خ� �ط ��اب م ��وح ��د وخ� ��اص� ��ة في
القضايا املصيرية التي متر باألمة؟
< الوحدة ليس معناها أن نقول جمي ًعا قوالً
واح � ًدا ،فأين إ ًذا ثقافة اخل�لاف؟ القوة أنني
ميكن أن أختلف معك ويكون لي رأي ويكون لك
رأي ،وأن يكون لي رؤية ولك رؤية ،ومع ذلك ال
نفترق ،وال نصطدم ببعض ،فرأيي أن املشكلة
في ثقافة اخلالف عندنا ،فهل يعني أن تختلف
معي أن��ه يجب أن أن�س�ف��ك ،وأس�ق�ط��ك ،ملاذا
نحول اخلالف دائ ًما لعداء؟ النبي [ عندما
شرب الصحابي اخلمر فلعنه عمر رضي الله
عنه قال [« :ال تعينوا الشيطان على أخيكم»،
يعني ال حت��ول��وا اخل�ل�اف إل��ى ع ��داء ،أخوك
أخطأ تذبحه؟ شيخ من املشايخ أخطأ أحول
ه��ذا اخل�لاف إل��ى ع��داءات بيننا وب�ين بعضنا
البعض؟ أنت قبل أن تنتقد أخاك على املنبر
ه��ل ذهبت إليه ونصحته؟ كيف تنتقده أمام
الناس وأنت لم تنصحه؟!
> ه �ن��اك م� �ح ��اوالت ح�ث�ي�ث��ة لتشويه
ص� ��ورة ال �ت �ي��ار اإلس�ل�ام ��ي ،ك �ي��ف ميكن
ال�ت�ص��دي ل�ه��ذه الهجمة وه��ل ميكن أن
تؤتي ثمارها؟
< منهج أهل الباطل دائ ًما ضرب الدعوة من
خ�لال ال��دع��اة؛ ألن ال��دع��وة كاملة ،ومقدسة،
وطاهرة وعظيمة ،فكيف سيضرب اإلسالم؟
سيضرب من خالل املسلمني؛ لذلك في أحد
مقدمات اإلجن�ي��ل كتب :إذا أردت أن تعرف
اإلس�ل�ام فانظر إل��ى املسلمني ،فهم يريدون
ض��رب اإلس�ل�ام م��ن خ�لال أخ�ل�اق املسلمني،
فكيف يضربون احلركة اإلسالمية في مصر؟
م��ن خ�ل�ال تشكيك ال �ن��اس ف��ي ال��دع��اة ،وأن
يك ّرهوا الناس في الدعاة ،ويفتروا على الدعاة،
فيجب على الدعاة أن يفطنوا لهذا األمر جي ًدا،
ويجب عليهم عندما يتم التعرض لفرد منهم،
أن يقوم الكل ويدافع عنه ،فأي داعية يحارب
هذه ليست املشكلة؟ املشكلة أن الدعوة كلها
تطعن م��ن خ�لال��ه ،وي �ك��ون ث�غ��رة ي�ن�ف��ذون من
خ�لال��ه ،ف��أن��ا أدع��و ك��ل إخ��وان��ي العاملني في
ال��دع��وة إل��ى الله حينما يستهدف أح��د منهم
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لتشويه صورته ،يجب أن نناصره جمي ًعا؛ ألن
الناس قد تفتقد القدوة ،فإذا وج��دوا القدوة
الذي يجمع بني العلم والعمل في هذه اللحظة
أفواجا ،ويدخلون
الناس سيدخلون في دين الله
ً
أفواجا ،وهذا يعلمنا أن ننزل بني
في االلتزام
ً
الناس ،قال تعالى{ :واصبر نفسك مع الذين
يدعون ربهم} ،قال تعالى {مع} وحرف «مع»
معناه أن نعيش بني الناس وننتشر بينهم.
> م��ا ال� ��دور ال��واج��ب ع�ل��ى ال �ش �ب��اب في
ال� �ف� �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة ف ��ي ظ ��ل ه� ��ذه الفنت
والنوازل التي متر باألمة؟
< الشباب هم أيدينا وأرجلنا ،لن نستطيع أن
نغير الواقع بدون طاقات هؤالء الشباب ،لقد
اكتشفنا في مصر قرى ال يعلم أهلها اسم النبي
محمد عليه الصالة والسالم ،ال يعلم أهلها ما
ال �ص�لاة ،عندنا ف��ي مصر  4000ق��ري��ة ،من
الذي سيطوف عليها ويعلم أهلها ،نحن نحتاج
أن تتكاتف األم��ة كلها من أجل إقامة الدين،
وي�ج��ب أال نستسلم ملخططات أه��ل الباطل
في ضرب العالقة بني الشباب وبني الدعاة،
وه��ذا ل��ن يحدث إذا طبقنا منهج النبي [
في ال��دع��وة ،فالدعوة عند النبي [ لم تكن
ميكروفونا وك��ام�ي��را ،حينما ظهرت القنوات
الفضائية اإلسالمية ماذا فعلوا؟ أنفقوا ماليني
اجلنيهات على قنوات فضائية فاسدة وجذابة
ج� ًدا أخ��ذوا بها ماليني من الشعب ،فهم في
نفس وق��ت وب�ع��د ال ��درس سيعملون حفالت
ماجنة واختالط فاحش والشباب لن يسمعوا
لنا.
لذلك إذا استمرت ال��دع��وة ف��ي ص��ورة دعوة
الراغبني للدروس العامة فلن نتقدم ،ولن نصل
إلى الناس ،يجب أن نعيد دعوة النبي [ وهي
دعوة غير الراغبني ،دعوة غير الراغبني هي
دعوة النزول للناس في الشارع ،ودعوة الراغبني
هي دعوة املسجد في الدروس العامة.
كما وقف النبي [ في أكثر مكان فيه كثافة
سكانية في مكة على جبل الصفا وهتف في
الناس :أرأيتم لو أن رجال رأى العدو فخشي
أن يسبقوه إلى أهله فأخذ يهتف يا صباحاه
يا صباحاه؟ فالنبي [ يهتف فيهم ،ملاذا؟ ألن
عقوبة ذنوبكم ستنزل عليكم وتدمركم ،هذه

اللحظة ماذا سميت في كتب السيرة؟ سميت
بداية الدعوة اجلهرية ،أي بداية مرحلة العذاب
والتنكيل والقتل وطعن سمية وجلد الصحابة.
ه��م يعلمون أن النبي [ منذ ث�لاث سنوات
يقول إنه رسول ،ويعلمون أن هناك ناسا يتبعون
النبي [ ،متى بدأ األذى؟ حينما نزل النبي
[ إل��ى ال�ن��اس ،ورق��ة ب��ن نوفل ك��ان موجو ًدا
قبل بعثة النبي [ وكان يقول إنهم كفار ،ملاذا
لم ي��ؤذوه؟ ألن��ه لم ينزل إليهم ،زي��د بن عمرو
بن نفيل كان يجلس ويسند ظهره إلى الكعبة
ويقول :أنتم كفار ولستم على ملة إبراهيم ،ملاذا
لم يؤذوه؟ ألنه لم ينزل إليهم؛ إ ًذا يجب أن نفهم
سر قوتنا ،سر قوتنا كدعاة إلى الله وكملتزمني
النزول إلى الناس ،يجب أن ننزل إلى املقاهي
وإل��ى ال �ن��وادي ،ننزل إل��ى ال �ش��وارع ،ننزل إلى
س��اح��ات اجل��ام�ع��ات ،حينما أذه��ب ل�ن��دوة في

أنا أرى أن أخطر قضية يجب أن
يواجهها التيار اإلسالمي بعد
قضية التربية ،هي قضية توظيف
طاقات امللتزمني وامللتزمات على
ثغور نصرة اإلسالم

إح ��دى اجل��ام �ع��ات ،ق�ب��ل ال �ن��دوة أط ��وف على

الشباب غير امللتزم حتى أدعوهم إلى الله.

وأخ �ي � ًرا :أن��ا أرى أن أخ�ط��ر قضية يجب أن
يواجهها التيار اإلسالمي بعد قضية التربية،

هي قضية توظيف طاقات امللتزمني وامللتزمات
ع�ل��ى ث �غ��ور ن �ص��رة اإلس�ل�ام ال �ت��ي سميت في

اإلسالم{ :تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال} البد

أن يكون لكل منا مقعد للمنافحة عن دين الله
عز وجل.

حينما قال الله ملوسى{ :وأنا اخترتك} ،هذا

يسمى عندنا في الدنيا تعيني أو توظيف ،كل
واح��د فينا يجب أن يصل إليه ه��ذا اخلطاب
«أن��ا اخترتك» ،كل واح��د فينا يجب أن يصل

إليه هذا التعيني من امللك سبحانه وتعالى ،مع
األسف نحن نعاني من بطالة دينية ،نحن نقول:
 % 20من الشباب عنده بطالة دنيوية ،ولكن 95

 %من امللتزمني وامللتزمات لديه بطالة دعوية،
ال يعملون في الدعوة ،وال يعملون في ثغورها،

وال يعملون في نشر الهداية ،وال يعملون في
نصرة دين الله عز وج��ل ،هو ملتزم وال يفعل

شيئا لإلسالم.

ال�سلة الإخبارية

مجلس األمن يتبنى باإلجماع إرسال مراقبين إلى سوريا
بعد مناقشات استغرقت اكثر من
يومني ،أصدر مجلس األمن قرارا
باإلجماع يأذن فيه بنشر مراقبني
في سورية لإلشراف على وقف
اطالق النار.
وق � � ��ال م� �ت� �ح ��دث ب� ��اس� ��م األمم
املتحدة :إن أولى دفعات مراقبي
األمم املتحدة ستصل إلى سوريا
األحد.
وواف� �ق ��ت روس��ي��ا وال��ص�ي�ن على
م �ش��روع ال��ق��رار ب�ع��د محادثات
ص� �ع� �ب ��ة ف � ��ي م� �ج� �ل ��س األم� � ��ن.
ومب��وج��ب ال �ق��رار  2042سترسل
األمم املتحدة «ف��ري��ق طليعي م��ن نحو 30
مراقبا عسكريا على األكثر غير مسلحني»،
على أن يتم الحقا إرسال كامل بعثة املراقبني
التي ميكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250
حسب تقديرات األمم املتحدة.
إال أن نشر هؤالء سيحتاج ألسابيع عدة والبد

من قرار جديد ملجلس األمن الرسالهم.
وهذا القرار هو األول الذي يصدر عن مجلس
األمن بشأن سوريا؛ إذ سبق أن حالت روسيا
والصني مرتني في السابق دون صدور قرار
عبر استخدامهما حق النقض .اال أن مجلس
األمن سبق وأصدر ثالثة «إعالنات رئاسية»
تتعلق بالوضع في سوريا.

ويطلب ق��رار مجلس األم��ن من
السلطات السورية ضمان أمن
امل��راق�ب�ين وح��ري��ة حتركهم التي
يجب أن تكون «كاملة م��ن دون
عقبات وفورية» ،كما يشير القرار
إلى ضرورة أن تكون االتصاالت
بني املراقبني سرية.
وجاء في القرار أيضا أن مجلس
األم� � ��ن ي �ح �ت �ف��ظ ل �ن �ف �س��ه بحق
«اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها
مناسبة» في حال لم يتم تطبيق
ه��ذا ال�ق��رار .كما تطالب الدول
الـ  15من احلكومة السورية في هذا القرار
االل�ت��زام بوعودها بسحب قواتها من املدن
طبقا خلطة املوفد اخلاص الدولي والعربي
إلى سوريا كوفي أنان.
م��ن جانبه رح��ب املجلس الوطني السوري
ب�ق��رار مجلس األم��ن  2042وأك��د استعداد
املعارضة لتنفيذه.

أحبطت أمل��ان�ي��ا م�ح��اول��ة لتهريب أسلحة
إي��ران�ي��ة إل��ى نظام بشار األس��د على منت
سفينة ش�ح��ن أمل��ان�ي��ة ك��ان��ت ف��ي طريقها
إل��ى ميناء ط��رط��وس ال �س��وري ف��ي البحر
املتوسط.
وقال املوقع اإللكتروني ملجلة «دير شبيجل»
األمل��ان�ي��ة :إن��ه «مت حتميل سفينة الشحن
(أتالنتيك كروزر) التابعة لشركة بوكشتيجل
األملانية للمالحة قبل أيام في ميناء جيبوتي
بأسلحة ثقيلة وذخ�ي��رة م��ن سفينة شحن
إيرانية» ،وأض��اف أن السفينة (أتالنتيك
ك��روزر) كان من املنتظر أن تفرغ حمولتها
في ميناء طرطوس السوري اجلمعة.
وأوض � ��ح امل ��وق ��ع أن���ه ب �ع��د ظ �ه��ر اجلمعة
غيرت السفينة من وجهتها ،لتصبح ميناء
إسكندرونة التركي ،إال أنها توقفت على
مسافة  80كيلومترا جنوب غرب طرطوس
وظلت تسير في مسارات دائرية في تلك

املنطقة ل �س��اع��ات ،بعد أن كشف منشقون
عن النظام السوري ال يزالون داخ��ل اجلهاز
احلكومي عن وجود شحنة أسلحة.
وقال تورسنت لودكه من شركة بالك شارترينج
امل �س��ؤول��ة ع��ن ع �م �ل �ي��ات ال �ش �ح��ن« :أوقفنا
السفينة بعد ورود إشارات على وجود حمولة
أسلحة» ،الفتا إلى أن شركة وايت ويل شيبينج
األوكرانية ،تستأجر السفينة ،وأضاف «ما كنا
لنسمح بتحميل أسلحة على منت السفينة».
وأشار لودكه إلى أن وثائق الشحن تفيد بأن
حمولة السفينة عبارة عن «مضخات وأشياء
من هذا القبيل» ،وأن الشركة األوكرانية أبلغته
أن السفينة»ستظل مبدئيا في املكان التي هي
فيه اآلن» ،وتبلغ حمولة السفينة  6200طن.
وأشارت املجلة إلى محاوالت طاقم السفينة
التزود بالوقود في ميناء ليماسول القبرصي،
إال أن طلبهم قوبل بالرفض ،بعدما اعترف
الطاقم بأن على منت السفينة حمولة «أسلحة

وذخيرة».
يذكر أن إي��ران ه��ي ال��دول��ة الوحيدة في
املنطقة التي أبقت على العالقة القوية
مع حليفها في سوريا ،رغم املجازر التي
يرتكبها نظام األسد بحق الشعب السوري،
وال تزال إيران تدعم نظام األسد بالسالح
واملقاتلني واألم ��وال ال�لازم��ة إلط��ال��ة أمد
بقائه وإمت��ام سيطرته على األوض��اع في
البالد ،كما ذكرت تقارير إخبارية أن إيران
هي من تدير املشهد احلالي في سوريا،
خ��و ًف��ا م��ن س �ق��وط س��وري��ا ب�ي��د املسلمني
السنة.
وكشفت بعض وسائل اإلع�لام عن وجود
أك �ث��ر م��ن  15أل ��ف ع�ن�ص��ر م��ن عناصر
احل� ��رس ال� �ث ��وري اإلي ��ران ��ي ف��ي سوريا،
بخالف عناصر «حزب الله» ،حيث يرجح
البعض أنه ينشر أكثر من  3آالف مقاتل
في سوريا.
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ال�سلة الإخبارية

طهران :مواقف العرب ال قيمة لها ..الجزر الثالث إيرانية!
أدان املتحدث باسم وزارة اخلارجية
اإلي��ران��ي��ة م��ا أس��م��اه ت��ك��رار ادعاءات
مجلس تعاون اخلليج التي ال أساس
لها ،حول اجلزر اإليرانية الثالث.
ون��دد مبا وصفه بالتدخل «السافر»
ف��ي ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
وق���ال مهمانبرست :إن عهد إعالن
امل���واق���ف غ��ي��ر ال���ب���ن���اءة ف���ي بيانات
مجلس التعاون اخلليجي بشأن اجلزر
«اإليرانية» الثالث ،قد ولى.
وأك����د أن زي�����ارة رئ��ي��س اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية جلزيرة أبوموسى
تتعلق بالسيادة على األراضي اإليرانية
على حد وصفه ،مضيفا  :أن تبعية
ه���ذه اجل����زر ل��ل��ت��راب اإلي���ران���ي ،أمر
ثابت ،وال يتغير وغير قابل للنقاش.
ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه زع����م ع��ل��ي أكبر
واليتي مستشار قائد الثورة اإلسالمية

اإلي��ران��ي��ة ف��ي ال��ش��ؤون ال��دول��ي��ة ،أن
اجلزر الثالث جزء من إيران ،بناء على
اتفاقية  1971مع اإلم��ارات ،واملوقف
األخير للمسؤولني اإلماراتيني والعرب
ال قيمة له.
وأش���ار والي��ت��ي إل��ى امل��واق��ف األخيرة

لوزير اخلارجية اإلماراتي واجلامعة
ال��ع��رب��ي��ة ،وق����ال :أب���و م��وس��ى وطنب
الكبرى وطنب الصغرى هي جزر تعود
إلي����ران ت��اري��خ��ي��ا ،وم���ازال���ت وستبقى
كذلك ،وال يوجد أدنى شك أو شبهة
في هذا على حد قوله.
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أك��د وزراء مجلس التعاون ل��دول اخلليج
العربية أن االعتداء على السيادة والتدخل
ف��ي ال�ش��ؤون الداخلية ألي دول��ة م��ن دول
امل�ج�ل��س ي�ع��د ت��دخ� ً
لا واع� �ت ��دا ًء ع�ل��ى دول
املجلس كافة.
وش ��دد ال� ��وزراء ف��ي خ�ت��ام أع �م��ال الدورة
االستثنائية الـ 39للمجلس الوزاري ملجلس
التعاون لدول اخلليج العربية برئاسة وزير
اخل��ارج�ي��ة األم �ي��ر س�ع��ود الفيصل رئيس
الدورة احلالية للمجلس الوزاري أن زيارة
الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد إلى
جزيرة أبو موسى ال تغير شيئاً من احلقائق
التاريخية والقانونية التي جتمع على تأكيد
سيادة اإلمارات على هذه اجلزر ،وتتناقض
مع سياسة حسن اجلوار التي تنتهجها دول
املجلس مع إيران.
وأكد املجلس ال��وزاري تضامنه الكامل مع

دول��ة اإلم��ارات وتأييده لكل اخلطوات التي
تتخذها من أجل استعادة حقوقها وسيادتها
على جزرها احملتلة وطالب اجلانب اإليراني
بإنهاء احتالله لهذه اجل��زر واالستجابة إلى
دع ��وة اإلم� ��ارات إلي �ج��اد ح��ل سلمي وعادل
عن طريق املفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى
محكمة العدل الدولية.
ومت �س �ك��ت دول امل �ج �ل��س ف��ي خ �ت��ام أعماله
بالعاصمة القطرية الدوحة مبواقفها الثابتة
املتمثلة في دعم دول املجلس املطلق للسيادة
التامة لإلمارات على جزرها الثالث احملتلة
(طنب الكبرى ،وطنب الصغرى ،وأبوموسى)
وعلى املياه اإلقليمية واإلقليم اجلوي واجلرف
ال� �ق ��اري وامل �ن �ط �ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة اخلالصة
للجزر الثالث باعتبارها ج��زءاً ال يتجزأ من
اإلمارات.
واستنكر «ال��وزاري اخلليجي» زي��ارة الرئيس

اإليراني محمود أحمدي جناد إلى جزيرة
أب��و م��وس��ى األرب �ع��اء امل��اض��ي باعتبارها
عم ً
ال استفزازياً وانتهاكا صارخاً لسيادة
اإلمارات على جزرها الثالث وتتناقض مع
سياسة حسن اجل��وار التي تنتهجها دول
املجلس في التعامل مع إيران ومع املساعي
السلمية التي دأبت دول املجلس في الدعوة
إليها حلل قضية احتالل اجلزر الثالث.
وأشار البيان إلى أن دولة اإلمارات التزمت
ب��االت�ف��اق ال��ذي مت ب�ين البلدين م��ن أجل
بذل جهود مشتركة للتهدئة والتوصل إلى
اتفاق إليجاد حل سلمي وع��ادل يساعد
على إرساء األمن واالستقرار في منطقة
اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،الف �ت��ا االن �ت �ب��اه إل ��ى أن
الطرفني اتفقا على عقد مباحثات ثنائية
حول اجلزر الثالث وقد سمى كل منهما
رئيس الوفد املفاوض.

أدان مجلسا الشورى والنواب البحرينيان التفجير االرهابي في
قرية العكر ما أدى إلى إصابة سبعة من رج��ال األم��ن ,معتبرين
أن ه��ذا العمل يهدف إل��ى زع��زع��ة االس�ت�ق��رار وت��روي��ع املواطنني
واملقيمني وتهديد األمن والسلم احملليني.
ودعا املجلسان في بيانني منفصلني ,إلى التصدي لهذه األعمال
بحزم وتطبيق القانون على من يقوم بهذه األع�م��ال ,واصفني
هذه األعمال بـ«االرهابية» و«ترجمة فعلية للبيانات واخلطب
التحريضية التي أصدرها قادة وزعماء التحريض والفتنة وهو
مؤشر خطير يهدد أمن واستقرار الوطن».
وذكر مجلس الشورى في بيان ,أنه «يدين كل األعمال التخريبية
التي تتعارض مع قيم ومبادئ الدين اإلسالمي» ,مضيف ًا أن هذه
األعمال تقوم بها جهات خارجة على القانون والتي ينجم عنها
ضحايا وتدمير للممتلكات وأضرار باملكتسبات العامة.
وأش��ار إلى أن هذه األعمال تهدف إلى زعزعة االستقرار وترويع
املواطنني واملقيمني اآلمنني وإعاقة االستمرار في عملية التنمية
البشرية واحل �ض��اري��ة واالق�ت�ص��ادي��ة وأن �ه��ا ت�ه��دد األم��ن والسلم
احملليني ,داعيا إلى نبذ العنف واالرهاب مبختلف أشكاله وصوره.
من جانبه ,أكد مجلس النواب أن «عملية التفجير متثل تصعيدا
ألع �م��ال العنف وال�ت�خ��ري��ب م��ن اجل �ه��ات اخل��ارج��ة ع��ن القانون
والنظام واإلض��رار باملصالح العامة واخلاصة وهي وممارسة لكل
أشكال الفوضى واإلرهاب واملمارسات التي تهدد األمن واالستقرار
وسالمة ومصالح الوطن واملواطنني».
وأض��اف أن ه��ذه األعمال متثل «اع�ت��داء على رج��ال األم��ن العام
الذين يقومون بواجبهم القانوني» ,موضح ًا أن أعمال العنف
وال �ت �خ��ري��ب مت�ث��ل «ت��رج �م��ة فعلية واض �ح��ة وص��ري �ح��ة جلميع
ال�ب�ي��ان��ات واخل �ط��ب التحريضية ال �ت��ي أص��دره��ا ق ��ادة وزعماء
التحريض والفتنة».

الصندوق الكويتي يقدم  6ماليين
دوالر منحة لليمن

أع �ل��ن ال �ص �ن��دوق ال �ك��وي �ت��ي للتنمية
االقتصادية العربية عن توقيع اتفاقية
منحة حلكومة اجل�م�ه��وري��ة اليمنية
يقدم مبقتضاها مبلغ  6ماليني دوالر
من موارد صندوق احلياة الكرمية في
الدول اإلسالمية .وقال بيان صحافي
للصندوق :إن توقيع االتفاقية مت في
مدينة مراكش املغربية بني احلكومة
اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية بوصفه مديرا
لصندوق احلياة الكرمية في الدول
اإلس�لام �ي��ة وال �ص �ن��دوق االجتماعي
للتنمية املؤسس مبوجب القانون رقم
( )10لسنة  1997ف��ي اجلمهورية
اليمنية.
واض���اف ال�ب�ي��ان أن��ه مبقتضى هذه
االت�ف��اق�ي��ة ي�ق��دم ال�ص�ن��دوق الكويتي
للتنمية منحة حلكومة اجلمهورية
اليمنية مببلغ ق��دره  6ماليني دوالر
من موارد صندوق احلياة الكرمية في
ال��دول اإلسالمية لإلسهام في زيادة
إنتاج الغذاء في اليمن.
وأوض��ح أن وزير التخطيط والتعاون
الدولي اليمني محمد سعيد السعدي
وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة ن �ي��اب��ة ع��ن حكومة

اجلمهورية اليمنية في حني وقعها عن
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
ال�ع��رب�ي��ة م��دي��ر ع��ام ال �ص �ن��دوق عبد
الوهاب البدر.
وذكر أنه سيتم مبقتضى هذه االتفاقية
تخصيص مبلغ املنحة إلنشاء حساب
خ ��اص ل ��دى ال �ص �ن��دوق االجتماعي
للتنمية حيث ي�ق��وم ه��ذا الصندوق
ب� � ��إدارة ذل ��ك احل��س��اب واستخدام
أرص��دت��ه لتوفير التمويل س��واء على
ن �ح��و م �ب��اش��ر أم ع��ن ط��ري��ق جهات
وسيطة ملشاريع صغيرة أو صغرى
في مجال اإلنتاج الزراعي واألعمال
واخلدمات املساندة له مبا في ذلك
تصنيع املنتجات وخ��دم��ات التخزين
والتسويق وغيرها من اخلدمات.
وأش � ��ار ال �ب �ي��ان إل���ى أن الصندوق
االج �ت �م��اع��ي للتنمية س �ي �ق��وم بهذا
ال�ن�ش��اط وف �ق��ا ل�ب��رن��ام��ج ي �ع��ده لهذا
ال � �غ� ��رض وت � ��واف � ��ق ع��ل��ي��ه حكومة
اجل��م��ه��وري��ة ال �ي �م �ن �ي��ة والصندوق
الكويتي كما سيخصص الصندوق
االجتماعي للتنمية مبلغا ال يقل عن
مليوني دوالر لتوفير التمويل لعمليات
القروض الصغرى.

ذكرت املنظمة السنية األهوازية أن
االستخبارات اإليرانية (االطالعات)
رف� �ع ��ت ح ��ال ��ة ال � �ط� ��وارئ للدرجة
القصوى تزامناً مع إحياء الذكرى
ال�س��اب�ع��ة الن�ت�ف��اض��ة األه� ��واز التي
ان��دل�ع��ت ف��ي أع �ق��اب ت �س � ّرب كتاب
س��ري من مكتب الرئاسة اإليرانية
آن���ذاك ي��دع��و إل��ى تغيير التركيبة
ال��دمي��وغ��راف �ي��ة ل�ل�أه ��واز لصالح
اإليرانيني الفرس بغية نزع الطابع
العربي عنها.
وق� ��ال� ��ت امل �ن �ظ �م��ة ف� ��ي ب � �ي� ��ان :إن
تهديدات بالقتل والتصفية وصلت
لعدد من قيادات املنظمات األهوازية

ب��اإلض��اف��ة إل ��ى حت��رك��ات لتصفية
شيوخ عشائر أح��وازي��ة ،الفتة إلى
أن ال�س�ل�ط��ات اإلي��ران �ي��ة ب ��دأت في
إج ��راءات ج��دي��دة ملراقبة اإلنترنت
من بينها حتديد شبكة النت اإليرانية
في دائرة محلية وقطعها عن الشبكة
العنكبوتية العاملية.
وح � � � ��ذرت امل� �ن� �ظ� �م ��ة م� ��ن م� �ج ��ازر
وعمليات إبادة جماعية تنوي إيران
اإلق� ��دام عليها اذا اشتعلت وتيرة
الثورة في األه��واز ،معتبرة أن ثمة
مؤشرات على أن طهران ستتعامل
مع األه��وازي�ين كما يتعامل اجليش
األسدي مع الشعب السوري.

الشعب األهوازي يعاني القتل واإلهمال
في الذكرى السابعة لالنتفاضة
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م�شاعر مقد�سة
شرف الله والة األمر برعايتها وخص أهل أم القرى بالسقيا منها
ّ

بئـر زمـــزم..
نبـع باق ال ينقطـع
إلى يـوم القيـامــة
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بئر زمزم هي بئر املاء الوحيدة التي تشرف عليها وزارة للبترول
في العالم ،وهي البئر رقم « »1في سلم اهتمام قادة اململكة العربية
السعودية منذ عهد املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل
سعود -رحمه الله -حيث إنه ومبوجب توجيهات سامية تشرف وزارة
البترول والثروة املعدنية في السعودية على بئر زمزم باعتبارها
ثروة قومية ودينية في البالد ،وقد كانت الرئاسة العامة لشؤون
املسجد احلرام واملسجد النبوي قد أكمل مشروع توسعة صحن
الطواف احمليط بالكعبة املشرفة ،ليستوعب في الوقت احلالي نحو
ثالثة أضعاف عدد الطائفني عما كان في السابق ،وقامت بردم
مدخل البئر السابق في اجلنوب الشرقي من واجهة الكعبة املشرفة،
وتسقيف سطحه املفتوح ليدمج مع صحن الطواف ،ونقل املدخل
إلى خارج احلرم من جهة الصفا في املسعى باجتاه جبل أبي قبيس؛
ملواجهة األعداد املتزايدة من احلجاج واملعتمرين عاما بعد عام.

40

إن مهنة السقاية مهنة لها ج��ذور عميقة،
وأص��ول عريقة ،وم��ن املهن الشريفة التي
خص الله بها أهل أم القرى منذ عهد قصي
اب��ن ك�لاب «اجل��د ال��راب��ع ل�ل��رس��ول الكرمي
محمد [» ،الذي جاء إلى مكة املكرمة في
حوالي منتصف القرن اخلامس امليالدي
قادما من بادية الشام ليلحق بقومه ،فولي
حجابة وأمر الكعبة ،وجمع قومه من قريش
من منازلهم إلى مكة املكرمة يستعز بهم،
ومت�ل��ك على ق��وم��ه فملكوه ،فكانت إليه:
«احلجابة ،وال��رف��ادة ،والسقاية ،والندوة،
واللواء ،والقيادة» ،وحاز شرف مكة وأنشأ

دار ال� �ن ��دوة ،وج �م��ع ق�ب�ي�ل��ة ق��ري��ش مبكة
املكرمة ،وق��ام بترتيبها على منازلهم بها،
فميز بني قريش البطاح وقريش الظواهر،
فاستقرت قريش مبكة املكرمة ،ونهضت
بها ،وجعلت منها مدينة ذات مركز ديني
واقتصادي وأدبي ممتاز ،حيث بلغت خالل
القرن السادس وأوائل السابع امليالدي أوج
النضج واالزدهار مبقياس تلك العصور.
عني مباركة
زم���زم ..ال�ع�ين امل�ب��ارك��ة ال�ت��ي ي�ش��رب منها
ضيوف الله ،والتي شرف الله والة األمر في
هذه البالد برعايتها والعناية بها ،وخص أهل

أم القرى بسقيا ضيوف الرحمن لها ،هذا
املاء الذي غسل به قلب النبي محمد[ في
طست من الذهب ،وبيد جبريل عليه السالم
ثالث مرات ،توطئة لبعثته [ ،ومرة واحدة
لتهيئته[ مل�ع��راج��ه ف��ي طريقه للسماء،
ومما يزيد هذه البئر شرفا عند املسلمني
أنها حفرت بجناح جبريل ،وساقت املالئكه
مياهها من أنهار اجلنة غياثا للسيدة هاجر
وابنها الرضيع إسماعيل عليهما السالم،
وسقيا لضيوف الرحمن ،ولتكون آية للناس
على مر العصور واألزم ��ان ،فهي للخائف
أمان ،وللمريض شفاء ،وللجائع طعام ،وال
يخالط شاربها  -إلميانه القاطع بأسرارها
 أي عجب أو استنكار فيما لو تغير حالهمن محض ماء ،إلى شراب من سويق أو لنب
أو عسل مصفى ،للمنقطعني والعاكفني في
البيت العتيق ،واملرويات حول هذه الغرائب
كثيرة ،ن��اءت بحملها بطون الكتب الدينية
وأس �ف��ار ال �ت��اري��خ وال �س �ي��رة ،وخ�ص�ه��ا الله
سبحانه وتعالى بأسماء كثيرة ،حتى ذكروا
أنها تزيد عن ستني اسما ،فنظم بعضهم
جملة من أسماء زمزم فقال:
لزمزم أسماء أتت فهي برة
وسيدة بشرى وعصمة فاعلم

السقاية مهنة لها جذور
عميقة وأصول عريقة
وهي من املهن الشريفة التي
خص الله بها أهل أم القرى
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ونافعة مضنونة عونة الورى
ومروية سقيا وظبية فافهم
وهمزة جبريل وهزمته كذا
مباركة أيضا شفاء ألسقم
ومؤنسة ميمونة حرمية
وكافية شباعة بتكرم
ومغذية عدت وصافية غدت
وساملة أيضا طعام ألطعم
شراب ألبرار وعافية بدت
وطاهرة تكتم فاعظم بزمزم
سر غامض
وف��ي منبع بئر زم��زم األس��اس سر غامض
يعده علماء اجليولوجيا كنزا كبيرا ،رمبا
يستحيل كشف رموزه إلى أن تقوم الساعة،
فقد متت دراسات علمية عدة بهدف معرفة
مصادرها من املياه ،ليفيض املاء منه منذ
آالف السنني دون أن يجف البئر أو ينقص

حجم املياه فيه ،وقد كانت مفاجأة مدهشة
للعلماء أثناء توسعة احل��رم املكي وتشغيل
مضخات ضخمة لشفط املياه من بئر زمزم
حتى ميكن وضع األساسات ،أن غزارة املياه
املسحوبة قابلها فيض مستمر ف��ي املاء،
يفور وميور كأنه أمواج البحر.
وي��ق��ول ال��دك �ت��ور امل �ه �ن��دس ي�ح�ي��ى حمزة
ك��وش��ك« :ل��م ت�خ��رج ب�ئ��ر زم ��زم م��ن ساحة
احل���رم ،وه��ي م��وج��ودة ف��ي مكانها حتتى
م �س �ت��وى ص �ح��ن ال � �ط� ��واف م �ن��ذ توسعة
خ ��ادم احل��رم�ين الشريفني امل�ل��ك فهد بن
عبدالعزيز -يرحمه الله -للمسجد احلرام،
وقد كانت -قبل املشروع اجلديد -محاطة
بسياج من أل��واح الزجاج السميك ليتمكن
ال�ن��اس م��ن مشاهدتها ،وملنعهم م��ن إلقاء
أشياء ومتعلقات وسط البئر طلبا للبركة
وغيرها ،وقدميا كان على البئر بناء تعلوه

قبة مساحتها  88.8مترا مربعا ،يحتوي
على غرف مستودعات ومبرد ل��دوارق ماء
زمزم مت هدمه ما بني عام 1381و1388هـ
لتوسعة امل �ط��اف ،ومت عمل ب ��دروم مكيف
أس �ف��ل امل �ط��اف مب��دخ��ل منفصل للرجال
والنساء ،وميكن رؤية البئر من خلف حاجز
زجاجي شفاف ،كما استبدلت أيضا طريق
ال �ش��رب ال�ق��دمي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت تعتمد على
ج�ل��ب امل ��اء ب��ال��دالء م��ن ج��وف ال�ب�ئ��ر ،إلى
اعتماد أنظمة حديثة توفر ماء زمزم عبر
نظم سقاية حديثة ،لتوفيره مفلترا وباردا
ومعاجلا باألشعة ف��وق البنفسجية ليكون
بأفضل املستويات الصحية.
ويتذكر أن��ه أث�ن��اء عمليات تنظيف البئر،
مت العثور على نقود معدنية وأباريق شاي،
وق� ��رون عظمية حت�م��ل ن �ق��وش��ا ،ويضيف
ك��وش��ك ع��ن امل��ش��روع اجل��دي��د« :مت عمل
نفق أرض��ي من خ��ارج احل��رم للوصول إلى
البئر وهو خاص بعمليات الصيانة فقط،
وإن ه�ن��اك رأي�ي�ن ح��ول اس�ت�خ��دام��ات هذا
النفق :األول أن ي�ت��اح للراغبني ف��ي رؤية
البئر الدخول منه دون السماح باالغتسال
فيه ،والرأي اآلخر استبعد ذلك لعدة عوامل
منها أن مسافة النفق طويلة «نحو نصف
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ميل» ،ومساحته ضيقة ،ويحتاج إلى أنظمة
تهوية وإنارة وإجراءات أمنية».
مصادر البئر
ويصف املهندس يحيى كوشك مصادر مياه
بئر زم��زم وف��ق التحديد ال��ذي ق��ام ب��ه مع
الفريق العلمي ال��ذي ترأسه عام 1400هـ
ون �ش��ر نتائجه ف��ي ك �ت��اب «زم� ��زم» بقوله:
«املصدر الرئيس فتحة حتت احلجر األسود
مباشرة وطولها  45سم ،ويتدفق منها القدر
األك �ب��ر م��ن امل �ي��اه ،وامل �ص��در ال�ث��ان��ي فتحة
كبيرة ب��اجت��اه املكبرية «مبنى مخصص
لرفع األذان واإلقامة مطل على الطواف»،
بطول  70سم ،ومقسومة من الداخل إلى
فتحتني ،وارتفاعها  30سم ،وهناك فتحات
صغيرة بني أحجار البناء في البئر تخرج
منها امل�ي��اه ،خمس منها في املسافة التي
ب�ين الفتحتني األس��اس�ي�ت�ين ،وق��دره��ا متر
واح��د ،وكما توجد  21فتحة أخ��رى تبدأ
من جوار الفتحة األساسية األولى ،باجتاه
جبل أب��ي قبيس من الصفا ،واألخ��رى من
اجتاه املروة ،ويبلغ عمق البئر  30مترا على
جزأين ،اجلزء األول مبني عمقه  12.8متر
ع��ن فتحة البئر ،والثاني ج��زء منقور في
صخور اجلبل وطوله  17.20مترا ،ويبلغ
عمق مستوى املاء عن فتحة البئرة نحو 4
أمتار ،وعمق العيون التي تغذي البئر عن
فتحة البئر  13مترا ،ومن العيون إلى قعر
البئر  17مترا».
وي�ق��ول عند حديثه ع��ن ض��خ م�ي��اه زمزم:
«بعد أن وضعت أرب��ع مضخات قوية جدا
كانت تعمل على م��دار  24ساعة ومبعدل
ضخ وصل إلى  8000لتر في الدقيقة ،كان
منسوب املياه من الفوهة  3.23أمتار ،وكانت
ال�ق��راءة تتم كل نصف دقيقة ،حتى وصل
منسوب املياه في داخل البئر إلى 12.72
مترا ،ثم وصل إلى  13.39مترا ،وفي هذا
العمق توقف هبوط املاء في البئر ،وملا مت
توقيف املضخات بدأ املاء يرتفع حتى وصل

إلى  3.9أمتار خالل إحدى عشرة دقيقة».
وس�ج��ل م�ش��اه��دات��ه ب�ق��ول��ه« :ل��ن أن�س��ى ما
حييت ه��ذا املنظر ال��ره�ي��ب ،ك��ان��ت املياه
تتدفق م��ن ه��ذه امل�ص��ادر بكميات ل��م يكن
يتخيلها أحد ،وكان صوت املياه وهي تتدفق
بقوة يصم اآلذان».
التركيب اجليولوجي
وي �ن �ف��ي ك��وش��ك -وه���و م��دي��ر ع���ام سابق
ملصلحة املياه باملنطقة الغربية -أن تكون
لعمليات حفر األنفاق في اجلبال وحفريات
األس���اس���ات ال�ع�م�ي�ق��ة ل�ل�أب ��راج السكنية
احمل�ي�ط��ة ب��احل��رم أي ت��أث�ي��ر ف��ي التركيب
اجليولوجي ملسار مياه زمزم ،أو اختالطها
مب �ص��ادر أخ���رى س���واء م��ن اآلب� ��ار أم من
غيرها ،وأكد أنه وفقا للدراسات التي قمنا
بها وجدنا أنه عندما تهطل األمطار على
مكة املكرمة ويسيل وادي إبراهيم ،فيزداد
منسوب مياه زمزم زيادة طفيفة في البئر،
ولكن عندما تهطل األم�ط��ار على املناطق
احمليطة مبكة كالطائف وغيرها تزداد املياه
زيادة عظيمة في بئر زمزم ،ومعنى هذا أن
املصدر األساسي للبئر هو اجلبال احمليطة
مبكة والتصدعات الصخرية املوجودة فيها،
وفي كتابي «زمزم» توجد صورة أخذت عبر
األقمار االصطناعية مرفقة بتحليل يبني أن
كل هذه التصدعات الصخرية متجهة إلى
بئر زمزم».
وأض��اف« :أعتقد أن السر يكمن في النبع
األس��اس��ي للبئر ،ف��أي م�ي��اه تنبع م��ن هذا
املكان تكتسب خاصية ماء زمزم ،والغريب

ساقها الله غياثا ألم
إسماعيل هاجر وابنها
الرضيع إسماعيل
-عليه السالم-

في املوضوع أن هناك بئرا أخرى في احلرم
اسمها بئر «ال��داؤدي��ة» كانت موجودة عند
باب إبراهيم ،وتبعد بحدود  120مترا عن
بئر زمزم ،لكن نتائج حتليل مياهها تختلف
عن تركيبة م��اء زم��زم وه��ي النتيجة ذاتها
التي توصلت إليها عند حتليل مياه عني
زبيدة أيضا».
يعطي ويفيض
وي�ق��ول الدكتور املهندس سامي عنقاوي:
«عندما كنا نحفر في زم��زم عند التوسعة
اجل��دي��دة للحرم كنا كلما أخ��ذن��ا م��ن ماء
زم��زم ازددن ��ا ع�ط��اء ،فقمنا بتشغيل عدد
من املضخات لكي نرفع امل��اء حتى يتيسر
لنا وضع األساس ،وكلما نشفط املياه التي
وص�ل��ت إل��ى واح��د وعشرين أل��ف لتر في
الدقيقة تضخ مرة أخرى».
وأضاف« :قمنا بدراسة ملاء زمزم من منبعه
لنرى هل فيه جراثيم ،فوجدنا أنه ال يوجد
فيه جرثومة واحدة ..فهو نقي طاهر ليس
فيه أدن��ى ش��يء ،لكن ق��د ي�ح��دث ن��وع من
ال�ت�ل��وث بعد ذل��ك ف��ي استعمال اآلن �ي��ة أو

عن الضحاك بن مزاحم أنه
قال« :إن الله عز وجل يرفع
املياه العذبة قبل يوم القيامة،
وتغور املياه غير ماء زمزم»
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أنابيب امل�ي��اه أو ال��دل��و فيأتي التلوث من
غيره ،ومن خصوصية ماء زمزم أيضا أنك
جتده دائما ،فهو يعطي ويفيض منذ آالف
السنني إلى اليوم».
أنقى املياه
ويحكي أن شركة فرنسية اخترعت جهازا
دقيقا للغاية في حتليل تركيب املياه ،وجاءت
إلى السعودية لتسويقه ،وقام ممثل الشركة
بعرض إمكانات اجلهاز احلديث أمام مندوبي
وكالء املياه احملالة واملعدنية املستوردة إلى
السوق احمللي ،تبني فيه أن ماء زمزم كان
أنقى املياه التي مت اختبارها في هذا اجلهاز،
ومنذ القدم كان املكيون يستقبلون ضيوفهم
مباء زمزم إظهاراً لتكرميهم واالحتفاء بهم،
وهم يتفنون بتقدميه باردا من دوارق طينية
نظيفة مبخرة باللبان (املستكى) ،إلكسابه
نكهة خاصة محببة للشارب منه ،وال تزال
هذه العادة باقية حتى الوقت احلاضر ،كما
ال يقدمون ف��ي شهر رم�ض��ان على موائد
اإلف�ط��ار غير م��اء زم��زم إل��ى جانب حبات
من رطب التمر ،ويحرصون على «حتنيك»

مواليدهم ح��ال والدتهم مب��اء زم��زم وبشق
مت� ��رة ،اق� �ت ��داء ب��ال�ن�ب��ي [ م��ع السبطني
احلسن واحل�س�ين رض��ي الله عنهما ،كما
يحرص املكيون على جعل م��اء زم��زم آخر
ما يغسل به موتاهم قبل دفنهم رجاء بركته
وحسن عائده ،ومن الطريف أن األمهات في
مكة يحرصن على شرب أبنائهن الطالب
م��اء زم��زم قبيل توجههم إل��ى االختبارات
الدراسية رج��اء أال ينسوا ما حفظوه من
دروس لإلجابة عنها في ورقة االختبار.
فوائده عدة
وي�ن��در أن يقفل ح��اج أو معتمر ف��ي رحلة
العودة إلى بلده دون أن يتزود بكميات منه،
يتحف بها أهله ومقربيه على سبيل اإلهداء،

ويألف كل من قدم إلى املسجد احلرام رؤية
معظم احل�ج��اج واملعتمرين ال�ق��ادم�ين من
اخل ��ارج وه��م ي�ح��رص��ون على التضلع من
ماء زمزم ،وروى املؤرخ الفاكهي في كتابه:
«أخبار مكة» قصصا تشير إلى حب علماء
أهل الكتاب ملاء زمزم ،ونقل عن أبي حصني
عن مجاهد بن جبر التابعي املكي ،شيخ
القراء واملفسرين قوله« :كنا نسير في أرض
ال ��روم ،ف��آوان��ا الليل إل��ى راه��ب ،فقل هل
فيكم من أهل مكة أحد؟ قلت :نعم ،قال :كم
بني زمزم واحلجر األسود؟ قلت :ال أدري،
إال أن أحزره ،قال :لكني أدري ،إنها جتري
من حتت احلجر ،وألن يكون عندي منها
ملء طست ،أحب إلي من أن يكون عندي
ملؤه ذهبا».
نبع باق
وروى الشيخ سائد بكداش مصنف كتاب
(فضل ماء زمزم) عن محمد بن حرب أنه
ق��ال« :إن��ه أسر في بالد ال��روم ،وأن��ه صار
إلى امللك ،فقال له :من أي بلد أنت؟ قال:
من أهل مكة ،فقال :هل تعرف مبكة هزمة
جبريل؟ ق��ال :نعم ،ق��ال :فهل تعرف برة؟
قال :نعم ،قال :فهل لها اسم غير هذا؟ قال:
نعم ،هي اليوم تعرف بزمزم ،قال :فذكر من
بركتها ،ثم قال :أما إنك إن قلت هذا ،إنا
جند في كتبنا :أنه ال يحثو رجل على رأسه
منها ثالث حثيات فأصابته ذلة أبدا».
وتروي كتب التاريخ اإلسالمي أن زمزم نبع
باق ال ينقطع إلى يوم القيامة ،وأن كل املياه
تغور قبل يوم القيامة إال زم��زم ،وروي عن
الضحاك بن مزاحم أنه قال« :إن الله عز
وج��ل يرفع املياه العذبة قبل ي��وم القيامة،
وتغور املياه غير ماء زمزم» ،وروي عن ابن
عباس أنه قال« :صلوا في مصلى األخيار
واش��رب��وا م��ن ش ��راب األب � ��رار» ،ق�ي��ل البن
ع �ب��اس :م��ا م�ص�ل��ى األخ� �ي ��ار؟ ق���ال :حتت
امليزاب (ميزاب الكعبة) ،قيل :وما شراب
األبرار؟ قال :ماء زمزم».
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إشراف:

المحرر
المحلي
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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..

�أع�ضاء هيئة التدري�س
امل �ب �ج �ل��ون ال �ع �ظ �م��اء امل� �ف� �ك ��رون الباحثون
«اجلهابذة» أعظم عظماء الكون بالنسبة لي
السادة أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة.
فاأللقاب من وجهة نظري الشخصية كلها لن
تفيهم وال تتساوى وعقول بعضهم التي حيرت
اجل��ام�ع��ات ف��ي دول ال�ع��ال��م املتقدمة ومنها
و«املتخلفة»؛ وذلك لعلمهم وفضلهم على العالم
مب��ا ق��دم��وا وي�ق��دم��ون م��ن أب �ح��اث ودراس ��ات
كونهم «دكاترة طبعا»!..
م�ل��ؤوا ال��دن�ي��ا وشغلوها حيث إن األمريكان
واألوروب �ي�ين واليابانيني على ح��د س��واء «مو
ملحقني يستوعبون» األفكار واألبحاث «وأوراق
العمل» التي يقدمها بعض «الدكاترة» حفظهم
الله ورعاهم.
دائما يفاجئوننا مبشاريع ودراس��ات وأبحاث
«جبارة» وحلول ملشكالت البلد ،وأعتقد في
رأي��ي أن��ه رمب��ا لكون البعض منهم أذك��ى من
امل�ع��دل الطبيعي «للدكاترة» ف��ي دول العالم
فذلك ب��دوره قد انعكس على الوضع احلالي
في البلد!..
أكتب اليوم لكم مناشدا أن ترأفوا بحال الطلبة
ق�ل�ي�لا؛ ح�ي��ث إن امل�س�ت��وى وال �س �ي��رة الذاتية
لبعض الدكاترة وما يقدمونه من أوراق عمل
«حقيقية» وبجهود «شخصية» ال مصرية وال
غربية ،قد «أثرت» أفكارهم وجعلتهم بالنسبة
لبعض الطلبة فوق مستوى «العباقرة» ،وأعتقد
أن كثرة انشغالهم بالبحوث والبحث العلمي
وعمل ال��دراس��ات وه��ذا امل�ف��روض والبديهي
والطبيعي كونهم «دكاترة» طبعا !..هو السبب
وراء سوء الظن و«الغيرة» عند بعض الطلبة
اجلاهلني وغير األكفاء الذين يدعون «بهتانا
وزورا» أنكم «نافخني نفسكم على الفاضي»،
وأن «بعضكم» ال يستحق أن يتحاوروا معه في
«قهوة» وليس في قاعات اجلامعة!..
نقول لهؤالء اجلهالء «احترموا» أنفسكم يا
جهلة ...فهؤالء «دكاترة» يعني ناس مشغولني

باألبحاث والبحث العلمي !..و(م��و فاضني)
للمهاترات واحل��رك��ات الصبيانية وال يحبون
ال �ظ �ه��ور ع �ل��ى ش ��اش ��ات ال �ت �ل �ف��زة أك��ث��ر من
«املذيعني»؛ ألن عقلياتهم كما سبق وأن ذكرت
«كبيرة جدا» وأكبر من حركاتهم املخجلة.
و«الدكاترة» ال يلومونكم على سوء الظن كونكم
«صغار وطايشني وتتحرشون في بنات خلق
الله» ،ولكونكم لم تنضجوا بعد ولم تتطهروا
م��ن آف���ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال �ف �ئ��وي��ة والعنصرية
والنظرة الضيقة لألمور ألن عقولكم «صغيرة
جداً»!..
أعزائي «الطلبة» ال يسعني في اخلتام إال أن
أنصحكم لوجه الله بأن تنتبهوا جلامعتكم وملا
أنتم موجودين من أجله ،وأن تقوموا بواجباتكم
على أكمل وجه وأن «تتقوا الله» في األمانة
امللقاة على عاتقكم وأن حتللوا ..معاشاتكم!!
ك�م��ا أت��وج��ه ب��ال�ش�ك��ر وع�ظ�ي��م االم �ت �ن��ان لكل
«دك�ت��ور» حقيقي مخلص شريف غيور محب
لهذه األرض.
وعاشت التنمية

صالح العالج

salah.alelaj@gmail.com

املنتديات الثقافية هي تلك التي تعقد في
األماكن مثل املدارس أو املراكز العامة املهمة لهذا
املوضوع؛ حيث تطرح في هذه املنتديات قضايا ثقافية تهم
شرائح املجتمع لكي يستفيد منها هؤالء الناس ،مثل
التطرق إلى اللغة وما فيها من إبداعات وأساليب جميلة
ومحاولة التحدث بهذه اللغة إلى حد ما ،وهناك قضية
قراءة املجالت الثقافية؛ حيث اإلقبال عليها ضعيف ًا وما
فيها من موضوعات مهمة في حياة اإلنسان ،وهناك التراث
وما حتمله هذه الكلمة من معنى كبير؛ فيدخل حتت هذه
الكلمة تاريخ األدب ،واآلثار ،واحلركة األدبية وغيرها ،فع ًال
إنه عمل جيد للنهوض باحلركة الثقافية.

خاطرة المناسبات االجتماعية
املناسبات االجتماعية التي تصادف في الدولة كثيرة؛
حيث يجتمع الناس في األماكن اخلاصة لهذه املناسبات
لتجاذب أطراف احلديث في مختلف القضايا االجتماعية
والتربوية وغيرها ،إنها مناسبات جيدة جتمع األصدقاء
واملعارف في مكان واحد.

خاطرة اجتماعية
احلدائق العامة أنشئت لكي يرفه الناس عن أنفسهم
بعد عناء العمل من جانب املوظفني والدراسة من جانب
الطالب ،هذا هو الهدف من إنشائها؛ بحيث تكون نظيفة
بعد مغادرة الناس لها ،ولكن العكس؛ حيث تلقي األوراق
والعلب الفارغة وال يضعونها في املكان املخصص لها،
وهذا السلوك غير حضاري؛ فاإلسالم يحث على نظافة
املكان ،وليس تشويه هذا املكان؛ فاحلدائق مرافق عامة في
الدولة.
والله املوفق.

يوسف الفزيع

عن سعد بن معاذ ] أن رسول
الله [ قال« :من بر والديه طوبى
له زاد الله في عمره».
وعن أبي الطفيل قال :رأيت رسول
الله[ يقسم حلما باجلعرانة وأنا
غالم ش��اب ،فأقبلت ام��رأة ،فلما
رآه��ا رس��ول الله [ بسط رداءه
فقعدت عليه ،فقلت :م��ن هذه؟
قالوا :أمه التي أرضعته».
وع��ن أب��ي هريرة ] :زار النبي
[ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله،
فقال :استأذنت ربي في أن أستغفر
لها فلم يأذن لي ،واستأذنته في أن
أزور قبرها فأذن لي».
م � ��ن أق � � � ��وال ال� �ع� �ل� �م ��اء ف � ��ي بر
الوالدين:
ق��ال ط� ��اووس :إن م��ن السنة أن
نوقر أربعة ،وذكر منهم الوالدة.
وق� ��ال وه���ب ب��ن م �ن �ب��ه :إن البر
بالوالدين يزيد في العمر.
وق��ال اإلم��ام أحمد :بر الوالدين
كفارة الكبائر.
أثر بر الوالدين في السلوك
وماذا يزيد املسلم:
 -1إن ب��ر ال��وال��دي��ن ل��ه أث��ر كبير
في زيادة عمر اإلنسان ،قال [:
«من بر والديه طوبى له ،زاد الله
ع��ز وج��ل ف��ي ع��م��ره»( ،)11وقال
وهب بن منبه رحمه الله :إن البر
بالوالدين يزيد في العمر.
 -2إن ب��ر ال��وال��دي��ن س �ب��ب في
تفريج ال �ك��رب ،ع��ن اب��ن عمر أن
رس ��ول ال�ل��ه [ ق ��ال« :إن ثالثة
نفر انطبقت عليهم الصخرة وهم
في الغار ،فقال أحدهم :اللهم إنه
ك��ان ل��ي وال���دان شيخان كبيران

وامرأتي ولي صبية صغار أرعى
عليهم ،ف��إذا أرح��ت عليهم حلبت
ف �ب��دأت ب��وال��دي فسقيتهما قبل
بني ،وإنه نأى به ذات يوم الشجر
فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما
قد ناما ،فحلبت كما كنت أحلب
ف �ج �ئ��ت ب���احل�ل�اب ف �ق �م��ت عند
رؤوس�ه�م��ا أك��ره أن أوقظهما من
نومهما ،وأك��ره أن أسقي الصبية
قبلهما فانتظرتهما ح�ت��ى طلع
الفجر وسقيتهما؛ ففرج الله منها
فرجة».
 -3من بر آباءه بره أبناؤه ،واجلزاء
من جنس العمل ،ق��ال[« :بروا
آباءكم تبركم أبناؤكم ،وعفوا تعف
نساؤكم».
 -4إن ب��ر ال��وال��دي��ن س �ب��ب في
رض��ا ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ى ،قال
[« :رضا الرب في رضا الوالد،
وسخط الرب في سخط الوالد».
 -5إن بر الوالدين سبب في دخول
اجل �ن��ة ،ق ��ال[« :ال��وال��د أوسط
أب ��واب اجل �ن��ة ،ف��إن شئت فأضع
ذلك الباب أو احفظه».

عبدالعزيز الشمري
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حقيقة عدنان إبراهيم الذي أفسد ولم يصلح
د .بســـام الشـطـي

لألسف أن دكتور ًا كويتي ًا غير متخصص في الشريعة وأخذ
صيته يعلو بسبب الدورات التي يقيمها وحقده الدفني ضد
الدعوة السلفية جعله يأتي بأشخاص ويقدمهم على أنهم
عباقرة وميلكون اإلب��داع والعقل الرصني وغيرها من الثناء
واإلط ��راء فجاء بعمرو.خ ال��ذي تطاول على النبي [ وطعن
ببعض الصحابة وأنكر القيامة! ،وجاء برأس الصوفية اجلفري
الذي أفسد على الشباب الذين ينتمون إلى تياره ثم جاء بعدنان
إبراهيم الذي حاد عن طريق أهل السنة واجلماعة ويلبس عباءة
الشعوبية التي همها األول السب واللعن والطعن والتجريح بصحابة
النبي [ وأزواجه األطهار ،فعدنان من مواليد غزة ومقيم في النمسا
وله مركز إسالمي جعله مسجد ضرار للتفريق بني املؤمنني.
فابتدأ عدنان هذا منهجه بالطعن في معاوية رضي الله عنه ثم طعن
في أزواج النبي [ رض��ي الله عنهن ،ثم ن��ال من أصحاب الرسول [
ومنهم أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وطلحة بن عبيدالله
واملغيرة بن شعبة حتى وصل إلى أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي
الله عنهم أجمعني.
ثم تطاول على العلماء فلم يدع منهم أحد ًا ولم يذر ..ثم في بني أمية
وخلفاء بني العباس ثم مدح وأطرى كثيرا باالمامية وعلمائها وحتى
أشاد باملجرم ياسر اخلبيث في طعنه بأم املؤمنني..
ً
فضال عن اعتراضه على أهل السنة عموما ويصفهم بأوصاف التضليل
والتجهيل والنقص م��ع اعتراضه على ال��دي��ن ،وميلك ع��دن��ان هذا
الدهاء واخلبث ويحيط أسلوبه بعلوم عصرية واطالع في الفلسفة
القدمية واحلديثة..
وليس له شيخ أو عالم بل يعتمد على املصادر الشيعية فيما يتعلق
بتاريخ الصحابة ويقدمها على أنها مصدر من مصادر أهل السنة،
ومنهجه تقدمي العقل على الشريعة اإلسالمية الغراء ،ومزاجه
تسليط اللسان بلؤم وشتيمة على الصحابة دون حتفظ!!
وأكثر املتابعني له من الشعوبيني احلاقدين «ثلثني» والثلث
اآلخ��ر منقسم بني «تنوريني» يقدمون عقولهم القاصرة
على الشريعة ،ومساكني من أهل السنة..
ومن مناذج ما كتب هذا املجرم بأن معاوية دعي ابن دعي
ويصف يزيد بأنه اب��ن ح��رام ،وميسون زوج��ة معاوية
بأنها تهوى سرجون خادم معاوية! ويلعنه ويصفه بأن
عنده عقدة جنسية!!
ومعاوية رضي الله عنه شهد له النبي [ باجلنة
حيث قال« :أول جيش من أمتي يغزو البحر قد
أوج� �ب ��وا» أخ��رج��ه ال �ب �خ��اري ،وم �ع �ل��وم أن أول
ج�ي��ش غ��زا ال�ب�ح��ر ه��و ج�ي��ش معاوية]،
وقد دعا له الرسول [ بالثبات فقال:

«اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به» أخرجه أحمد .وسئل اإلمام
أحمد عن رجل يشتم معاوية وينتقص منه :قال إنه لم يجترأ عليه
إال وله خبيئة سوء..
> وط�ع��ن ف��ي أم امل��ؤم�ن�ين عائشة رض��ي ال�ل��ه عنها ،فيقول ت��ارة بأنها
رجلة أي تتشبه بأفعال الرجال واملقصود«برجلهُ » الوارده في حديث
الرسول[ بأنها تركب الفرس ،ولسوء طويته وفساد معتقده جعله
يصف أم املؤمنني مبثل هذه الصفة الشنيعة وغيرها من األلفاظ التي
يصعب كتابتها ..ومن املعلوم أن النبي كان يحب عائشة ويحب أباها
وجاء في احلديث« :فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر
الطعام» متفق عليه
> أما طعنه في أبي هريرة رضي الله عنه :فجاء بقوله :إن أبا هريرة
أسلم م��ن أج��ل بطنه أسلم م��ن أج��ل اخل��رف��ان! ويتهمه ب��أن بني أمية
أعطوه األم��وال ليروي لهم األحاديث ..ولقد أثنى املصطفى [ على
أبي هريرة رضي الله عنه فقال« :اللهم حبب عبيدك هذا وأم��ه إلى
عبادك املؤمنني».
> وي��ؤك��د ع��دن��ان دائ�م��ا على أن الصحابة ليسوا مقدسني ليستبيح
بطعنهم .ويقول «انتقدوهم ال تسكتوا عليهم» ،ومع ذلك يدعي أنه
من أهل السنة ،قال احلافظ ابن حجر :اتفق أهل السنة على وجوب
منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف
احملق منهم؛ ألنهم لم يقاتلوا في تلك احلروب إال عن اجتهاد ،وقد عفا
الله تعالى عن املخطئ في االجتهاد ،بل ثبت أنه يؤجر أج��را واحدا
وأن املصيب يؤجر أجرين! قال أبوزرعة الرازي :إذا رأيت الرجل ينتقص
أح��دا من أصحاب رس��ول الله فاعلم أنه زنديق!! قال [« :ال يدخل
النار أحد ممن بايع حتت الشجرة» أخرجه الترمذي.
> أم��ا طعنه في علماء اإلس�لام فقد ط��ال اب��ن تيمية ال��ذي ق��ال فيه:
أنه ناصبي عاشق لبني أمية ،وقال عن الذهبي أنه ناصبي هواه أموي،
وكذلك قال عن ابن حزم أنه ناصبي ،وابن كثير وابن عساكر يؤرخان
لبني أمية ،والهيثمي هواه أموي ،ثم ينتقص الطبري وينتقد أسلوبه
في التاريخ ،ويقول عن كتاب العواصم من القواصم البن العربي املالكي
كتاب تضليل وتزوير وبهتان .فهذا دليل ظاهر وحجة دامغة على أن
الرجل تشيع؛ ألن هذه الكتب قاصمة لظهر من يحبهم!!
< وطعن في صحيح البخاري وصحيح مسلم فيقول هما جهاز إعالمي
لبني أمية!!
ول�ق��د أج�م��ع جهابذة احل��دي��ث على توثيق ال�ب�خ��اري ومسلم
وأجمعت األمة على ذلك..
وأق��ول ه��ذا ال�ك�لام وال��رد حتى نحمي شبابنا من
امل �ت �ق �ل �ب�ين واحل ��اق ��دي ��ن ومن��ن��ع م ��ن يسيء
ل �ل �ص �ح��اب��ة ول �ن �ع �ي��د ال �ن �ظ��ر ف ��ي هذا
الدكتور الدخيل على العلم..

همسة تصحيحية

