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مدى  ليرى  سوريا  في  املجرم  الباطني  النظام  متهل 
بحق  البشعة  جرائمه  على  الــدولــي  النظام  فعل  ردة 
عن  تزيد  ال  الغربية  الــدول  بأن  فوجد  سوريا،  أبناء 
االستنكار والشجب، بالرغم من مرور أكثر من 15 شهرًا 
الدولي  السورية، ثم ملا ضج املجتمع  الثورة  على بدء 
والصورة  بالصوت  أمامه  حتــدث  التي  اجلــرائــم  بتلك 
اخلبيثة  والسياسية  اإلعــالمــيــة  الــغــرب  آلــة  حتركت 
مبعوث  مبــبــادرة  العالم  إقــنــاع  وهــو  جديد  لسيناريو 
األمم املتحدة والعرب )كوفي أنان( لوقف العنف التي 
تلخصت في إرسال 300 مراقب دولي إلى سوريا ملراقبة 
وقف إطالق النار ومنع العدوان على الشعب السوري، 
وهي لعبة سمجة لم يصدقها أحد؛ حيث ظل أولئك 
املراقبون في عزلة واقعية عن األحداث ولعبت معهم 
عن  أخفتهم  بــأن  والفأر  القط  لعبة  السورية  القوات 
مناطق العدوان، بينما تفردت بشعبها األعزل لتقتل 
من  العالم  ضج  أن  إلى  والضواحي  املــدن  وتقصف  فيه 

تلك اللعبة السمجة وأدرك حجم املؤامرة الدولية.
وال  يرى  ال  العالم  بأن  النصريون  املجرمون  أدرك  وملا 
يسمع وال ينطق؛ ألنه ال يريد ذلك، قاموا بالتصعيد 
العالم  فــاجــؤوا  أن  إلــى  والــدمــار  القتل  في  التدريجي 
قوات  فيها  قتلت  الــتــي  أيــــام،  قــبــل  احلــولــة  مبــجــزرة 
طفال   50 بينهم  األبــريــاء،  السورين  من   106 األســد 
بــدم بــارد، وأصــابــت 600 آخــريــن، وقــد بــدأت العملية 
بــالــقــصــف الــعــنــيــف عــلــى مــنــطــقــة احلـــولـــة بحمص 
مــن قــوات الشبيحة، ثــم دخــلــوا املــنــازل وقــامــوا بذبح 

األطفال واغتصاب النساء، وقد ذكرت وكاالت األنباء 
بأن األطفال الذين ذبحوهم كانوا مكبلن وأن العملية 
وأنها استمرت  الدولين،  املراقبن  قد متت على مرأى 

12 ساعة.
أما ردة الفعل الدولية فكانت كالعادة شجبًا واستنكارًا 
الدولي في سوريا، بل واكتفت بطرد  ورفضًا للتدخل 
عام  أمــن  إن  بــل  دولــهــا،  مــن  السورين  الدبلوماسين 
األمم املتحدة )بان كي مون( قد أنحى بالالئمة على 
تنظيم القاعدة وحذر من حرب أهلية في سوريا قبل 

أن يعتذر عما قاله.
الشرقين  بــهــؤالء  تــعــالــى ال  بــالــلــه  مــعــقــود  أمــلــنــا  إن 
أن  يجب  واملسلمن  الــعــرب  وإن  املتآمرين،  والغربين 
يعتمدوا  وأن  خارجي  بتدخل  الرجاء  حبل  يقطعوا 
على الله تعالى ثم على أنفسهم، وأن يدركوا بأن الله 
وبذلوا  عليه  توكلوا  إنهم  محالة  ال  ناصرهم  تعالى 
األسباب: }وما النصر إال من عند الله العزيز احلكيم{، 
}إن ينصركم الله فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا 

الذي ينصركم من بعده{.
الــيــوم قــد هــّب هبة واحـــدة وأصر  إن الشعب الــســوري 
على أنه ال استسالم وال تراجع عن إزالة هذا النظام 
أن تساعده  املسلمة  الدول  إلى األبد، وبإمكان  املجرم 
أزره  من  تشد  وأن  العازلة،  املناطق  وبتوفير  بالسالح 
حتى ال يستسلم ألعدائه: }حتى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء 

وال يرد بأسنا عن القوم املجرمن{.
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األنبياء  ق��ص��ص  اس���ت���خ���دام  ي���ج���وز  ه���ل   >
م���ن اإلجن���ي���ل وال�����ت�����وراة وغ���ي���ره���ا م���ن كتب 

اإلسرائيليات؟
> الله جلَّ وعال قال: }حم َوالِْكتَاِب اْلُِبنِي ِإنَّا َجَعلْنَاهُ 
ُقْرآًنا َعَرِبّيًا لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن َوِإنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَاِب لََديْنَا 
ُكنْتُْم  أَْن  َصْفًحا  ْكَر  الذِّ َعنُْكُم  أََفنَْضِرُب  َحِكيٌم  لََعِليٌّ 
}ِتلَْك  وق��ال:   ،)5  -  1 )الزخرف:  ُمْسِرِفنَي{  َقْوًما 
أَنَْت  تَْعلَُمَها  ُكنَْت  َما  ِإلَيَْك  نُوِحيَها  الَْغيِْب  أَنَْباِء  ِمْن 
َوَل َقْوُمَك ِمْن َقبِْل َهَذا َفاْصِبْر ِإنَّ الَْعاِقَبَة ِللُْمتَِّقنَي{ 
غيره،  عن  مغن  ال��ق��رآن  في  فالقصص  49(؛  )ه��ود: 

ل نحتاج إلى التوراة، ول إلى اإلجنيل، ول إلى أي كتاب، 
نؤمن بأنها حق أنزل على األنبياء لكن الله أغنانا بالقرآن 
القرآن هو القصص احلق:  الكتب، هذا  وقصصه عن كل 
قُّ َوَما ِمْن ِإلٍه ِإلَّ اللَُّه َوِإنَّ اللََّه  }ِإنَّ َهَذا لَُهَو الَْقَصُص احْلَ
ِكيُم{ )آل عمران(؛ فينبغي أن نأخذ العظة  لَُهَو الَْعِزيُز احْلَ
الكتب  وأما  العزيز،  الكتاب  هذا  من  والعتبار  والقصص 
السابقة فقد انتهى دورها، ولم يعد لها مجال؛ ألن الله جلَّ 
وعال جمع معانيها كلها في القرآن؛ فأصبح القرآن الهيمن 
بالقرآن  فنكتفي  كلها؛  عنها  القرآن عوضاً  عليها، وأصبح 

وقصصه وأخباره.

< هل صحيح أنه في آخر الزمان املدينة النبوية 
تخلى من السكان، وما يبقي فيها إال الوحوش؟

وك��ث��رة سكانها،  اتساعها،  ال��دي��ن��ة ع��ن  ف��ي  م��ا ج��اء   <
فالله  خرابها،  عن  وج��اء  فيها،  العمران  نطاق  واتساع 
أعلم أنها أوقات مختلفة، فهي شرفها الله ومكة الكرمة 

مينعونه  بها  محيطون  والالئكة  بأبوابها،  ال��دج��ال  ينزل 
منافق  كل  منها  يخرج  رجفات  ترجف  لكنها  دخولها،  من 
ومنافقة، وأخبر النبي ] أن اإلميان يأرز إلى الدينة كما 
السلمني،  يكون معقل  الزمان  آخر  وأنه في  في احلديث، 

وبأمور وفنت، نسأل الله لنا ولكم العافية.

< سماحة الشيخ أال يكون من األنسب أن يوضع منهج 
واضح في املراحل الدراسية عن الرسول ]، وسيرته 

الطاهرة، حتى يتربى الطالب على حب النبي ]؟
فيها ش��يء من هذا،  البتدائية  ال���دروس  أن  أع��رف  أن��ا   <
فيها السيرة النبوية. أنا أعرف هذا من قدمي، ول شك أن 

التحدث فيها، وجعلها مادة أساسية من مواد الدراسة في 
الرحلة البتدائية، والتوسطة، والثانوية، ل شك أن العتناء 
بهذا حسن كون الطالب حتى في الرحلة الثانوية يفهم هذه 
السنة، وفي اجلامعات أيضاً يرتقى إلى شيء ثان، ول شك 
أنه كلما كرسنا اجلهد في الرتباط بهذه السنة، وتطبيقها، 

وبثها في الناس، فإن هذا خلٌق حميد.

ت��ردد كثيرًا، وبعد االستخارة  ال��زواج  ج وقبل  ت��زوَّ أخ   >
ج بهذه األخ��ت، وفي احلقيقة أنها ذات خلق  ت��زوَّ بالله 
الله أح��دًا، ولكن هي تعاني شيئًا  ودين وال نزكي على 
فكر  وق��د  املعيشة،  وأم���ور  السكن  بسبب  األخ  ه��ذا  م��ن 

كثيرًا بالطالق؛ فما توجيهكم يا سماحة الشيخ؟

> يا أخي ما دامت ذات دين وخلق؛ فينبغي أن يصبر عليها 
ويعاملها بالعروف، وقضية السكن واألمور، هذه أمور يبدل 
الله احلالة بحال، ول ييأس ويقنط ويسعى في الرزق، والله 
يحسن  وأن  باخلير  ال��رأة  يعامل  أن  الهم  أم��ره،  سيصلح 

العشرة معها، والله سييسر أمره إن حسنت نيته.

تفسير قصص القرآن بالكتب السماوية 
األخرى.. ال ينبغي

اإليمان يأرز إلى المدينة

تكريس االهتمام بالسّنة المناهج الدراسية

عاملها بالمعروف

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية 

فتاوى 
الفرقان
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فضل عيادة المريض
الله  < عن علي [ ق��ال: سمعت رس��ول 
مسلمًا  ي��ع��ود  مسلم  م��ن  »م���ا  ي��ق��ول:   [
ملك  أل��ف  سبعون  عليه  صلى  إال  غ��دوة، 
حتى ميسي، وإن عاده عشية صلى عليه 
س��ب��ع��ون أل���ف م���ل���ك...« ه��ل ه���ذا ينطبق 

أيضا على زيارته من غير عرض؟
> يظهر أن هذا خاص بالرض؛ ألن الريض 

ال���زي���ارة والعيادة،  إل���ى  ي��ح��ت��اج  ال���ذي  ه��و 
يستأنس بأخيه، ويفرح برؤيته له، ويضمد 
على  ويعينه  مبصيبته،  ويسليه  ج��راح��ه، 
على  ويعينه  وصيته،  إلى  ويحتاج  الصبر، 
فزيارة  غيره  أم��ا  ذل��ك،  وغير  دينه  قضاء 
السلم ألخيه فيها فضل، لكن فضل عيادة 

الريض أكثر.

وطفل  طفلة  عنده  ي��ق��ول:  أخ   >
م����ن ام��������رأة ط��ل��ق��ه��ا م���ن���ذ ث���الث 
سنوات، وهي ال تصلي، وال تلبس 
احلجاب، واآلن يريد الهجرة من 
مسلمة،  دول��ة  إل��ى  نهائيًا  فرنسا 
يجوز  هل  فضيلتكم:  يسأل  وهو 
له أن يأخذ معه الطفل والطفلة 
العلم  مع  دينهما؟  يعلمهما  حتى 
أن����ه ف���ي ال���ق���ان���ون ال��ف��رن��س��ي ال 
واحلضانة  ب��ذل��ك،  ل��ه  يسمحون 

للمرأة؟
من  ول��دي��ه  تخليص  أم��ك��ن��ه  إن   <
أن  الله  لعل  تصلي،  ل  التي  أمهما 
ت��رب��ي��ة صاحلة،  ي��دي��ه  ع��ل��ى  يجعل 
أمهما  دع��وة  يحاول  ولكن  فطّيب، 
للخير، يحاول قبل هذا أن يدعوها 
أن  الله  لعل  ويعظها،  اخل��ي��ر،  إل��ى 

يفتح على قلبها.

ا َكَفْيَناَك  < ما تفسير قول الله تعالى: }ِإنَّ
امْلُْسَتْهِزِئَن{ )احلجر: 95(؟

> ال��ل��ه ك��ف��اه ش��ره��م، ك��ف��اه أذاه����م، وب���نيَّ له 
َكَفيْنَاَك  ���ا  }ِإنَّ ق��ال:  ولهذا  السيئة؛  أقوالهم 
آَخَر  ِإلًَها  اللَِّه  َمَع  يَْجَعلُوَن  الَِّذيَن  اْلُْستَْهِزِئنَي 

يَْعلَُموَن{ )احلجر: 95-96(. كفاه  َفَسْوَف 
الله عنه، وبني  الله شرهم، ودافع 

فساد قولهم، ويوم بدر قتل 
أولئك  م���ن  ك��ث��ي��ٌر 

ين  خر لسا ا
الستهزئني.

 تفسير آية }ِإنَّا َكَفْيَناَك اْلُمْسَتْهِزِئين{

ادع أمهما 
للخير

< سائلة تقول: احلديث عن الرسول ] 
مبا معنى احلديث: من تعلم علمًا وكتمه 
يلجم بلجام من نار. هل اإلنسان إذا قرأ 
الفتاوى،  أو  ال��س��ي��رة،  ك��ت��ب:  مثل  الكتب 
بها  أو يحتفظ  يبلغها،  أن  هل هو مجبر 

فقط؟
> ل، الفتاوى ما يفتي إنسان إل فيما يعلم 

< أخ��ت��ي حت��ب م��ش��اه��دة ب��رام��ج تتكلم 
ع��ن األب�����راج، وأن���ا أق���ول ل��ه��ا: ال يجوز 
ح��ت��ى امل���ش���اه���دة، وه����ي ت���ق���ول: هناك 
هذا  خالل  تذكر  وأدعية  قرآنية  آي��ات 

البرنامج؟
وافتراء،  ك���ذب،  األب����راج  ي��ج��وز،  ل  ل،   <
واّدعاء علم الغيب، هذا كله ل يجوز: }ُقْل 

ومبا يفهم، ولو قّدر أن إنساناً سأل طالب 
ال��س��ائ��ل ضابطاً  علم وأف��ت��اه، وك���ان ه��ذا 
فبلغه  احلقيقة،  على  له  فاهماً  للجواب؛ 
أن يقول  الله  ليتق  إلى غيره، فنعم، ولكن 
بال علم؛ ألن القول على الله بال علم من 

كبائر الذنوب العظام.

َمَواِت َواأْلَْرِض الَْغيَْب ِإلَّ  َل يَْعلَُم َمْن ِفي السَّ
اللَُّه َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُبَْعثُوَن{ )النمل:65(، 
ر الله أن  مصيرنا وآجالنا وأعمارنا وما قدَّ
ما علمنا  إل  ذل��ك،  بكل  لنا  يكون، ل علم 
أمور أخفيت علينا؛ فمشاهدة  ربنا؛ فهذه 
هذه القنوات التي فيها أبراج تعد جرمية 

وكبيرة، ل جتوز.

القول على اهلل بغير علم.. كبيرة

األبراج.. ادعاء لعلم الغيب
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المحليات

حّملت  اللهجة  ش��دي��د  اس��ت��ن��ك��اري  ب��ي��ان  ف��ي 
جمعية مقومات حقوق اإلنسان املجتمع الدولي 
التي  املسؤولية املباشرة عن اجلرمية البشعة 
في  بالسكاكني  ذبحاً  طفال   55 راح ضحيتها 
منطقة احلولة بسوريا على يد شبيحة وكتائب 
بشار األسد، تزامنا مع ذكرى استشهاد الطفل 
ع���ام، مطالبة مجلس  ق��ب��ل  اخل��ط��ي��ب  ح��م��زة 
التعاون اخلليجي وعلى رأسهم اململكة العربية 
ما  بكل  العاجل  ال��ف��وري  بالتحرك  السعودية 
واستهزائه  النظام  هذا  عربدة  إليقاف  متلك 
بالدماء اإلنسانية وأرواح البشر والسيما بعد 
الدولي  للمجتمع  اإلنساني  الضمير  مات  أن 
وبعد أن مللنا مناشدة األموات إلى أن وصل 
عدد القتلى في سوريا حتى هذه اللحظة الى 

15 ألف قتيل.
استغرابها  بيانها عن  في  »املقومات«  وأعلنت 
ال��ش��دي��د م��ن اس��ت��م��رار ح���دوث ه��ذه املجازر 
واالنتهاكات اخلطيرة في سوريا في ظل وجود 
300 مراقب دولي تابعني لألمم املتحدة، األمر 
ال��دول��ي في  األم��ن  يؤكد فشل مجلس  ال��ذي 
حماية املدنيني بهذه احللول العقيمة، وطالبت 
بضرورة إدراج امللف السوري فورا حتت البند 
الوسائل  ك��ل  اس��ت��خ��دام  يجيز  ال���ذي  ال��س��اب��ع 
استخدام  فيها  مبا  املدنيني  حلماية  املتاحة 

بكل  كفر  السوري  فالنظام  العسكرية،  القوة 
القيم اإلنسانية واألخالقية وتأكد للعالم أجمع 

نيته إلى إبادة شعبه دون وازع من ضمير.
والقوى  املنظمات  جميع  »امل��ق��وم��ات«  ودع��ت 
السفارات  أم��ام  السلمي  لالعتصام  الفاعلة 
مشاركتها  م��ع��ل��ن��ة  امل��ت��ح��دة  واألمم  ال��غ��رب��ي��ة 
أمام  االعتصام  في  حقوقية  منظمة  بوصفها 
السفارة السورية، وكررت »املقومات« مطالبتها 
للدول االعضاء في مجلس األمن والتي متلك 
قرارها أن تضغط بقوة الستصدار قرار شجاع 
ينقذ ما تبقى من الشعب السوري من التطهير 
النظام  أن  جليا  بات  الذي  والطائفي  العرقي 
ال���س���وري مي��ارس��ه ب��ص��م��ت، م��ؤك��دة أن شبح 
احلرب األهلية التي يتخوف العالم منها واقعة 
فعال منذ أشهر من جانب واحد وهو النظام 

السوري.
املعيب  ال��دول��ي  للموقف  »امل��ق��وم��ات«  وأسفت 
يتعرض  التي  واالنتهاكات  اجلرائم  هذه  جتاه 
لها الشعب السوري كل يوم على مدار 15 شهرا 
ما ينذر مبستقبل كئيب حلقوق اإلنسان على 
يكيل  األم��ن  ك��ان مجلس  ف��إن  العالم،  مستوى 
على  فليكن  السياسية  القضايا  في  مبكيالني 
األقل محايدا في القضايا اإلنسانية، فالدماء 

التي تراق كل يوم كفيلة بتحريك اجلماد.

»المقومات«: نحمل المجتمع الدولي 
المسؤولية ونطالب مجلس التعاون الخليجي 
بالتحرك الفوري إليقاف عربدة النظام السوري

الصندوق الكويتي للتنمية يمنح جزر القمر      2 مليون دوالر لتمويل مشروعات زراعية
للتنمية  ال���ك���وي���ت���ي  ال���ص���ن���دوق  اع���ل���ن 
اتفاقية  توقيعه  العربية  االقتصادية 
املتحدة  القمر  بجزر  موروني  في  منحة 
بقيمة مليوني دوالر لإلسهام في متويل 
القطاع  في  الصغر  متناهية  مشروعات 
الزراعي وذلك من موارد صندوق احلياة 

الكرمية. 
ال���ك���وي���ت���ي ف����ي بيان  ال���ص���ن���دوق  وق������ال 

ص��ح��ف��ي: إن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ت��أت��ي في 
أمير  السمو  اطار مبادرة حضرة صاحب 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د اجلابر  ال���ب���اد 
ال���ص���ب���اح خ�����ال امل����ؤمت����ر االق���ت���ص���ادي 
اإلسامي الدولي الذي عقد في الكويت 
إل��ى األول من  أب��ري��ل  م��ن 29  الفترة  ف��ي 
مايو 2009 والتي أعلن خالها سموه عن 
الكرمية ملساعدة  إنشاء صندوق احلياة 

لتوفير  جهودها  ف��ي  اإلسامية  ال���دول 
األمن الغذائي لشعوبها.

خال  م��ن  يتم  التمويل  ه��ذا  أن  وب��ن    
الصغر  املتناهية  املشاريع  دعم  مؤسسة 
مشيرًا إلى أن املنحة تهدف إلى املساهمة 
إنتاج  الغذائي وزي��ادة  في حتقيق األمن 
الغذاء من خال توفير القروض لتمويل 
اخلدمات  وتوفير  الغذاء  انتاج  مشاريع 

االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  أعلن   
ال��ع��رب��ي��ة ت��وق��ي��ع��ه ات��ف��اق��ي��ة م��ن��ح��ة ف���ي مدينة 
أورشا في جمهورية تشاد بقيمة أربعة ماليني 
الغذاء  إنتاج  زي��ادة  في  لإلسهام  اميركي  دوالر 
احلياة  صندوق  م��وارد  من  وذل��ك  باجلمهورية 

الكرمية في الدول اإلسالمية.
إن��ه سيتم  بيان صحافي  ف��ي  ال��ص��ن��دوق  وق��ال 
لفتح  ل��ت��ش��اد  امل��ق��دم��ة  امل��ن��ح��ة  مبلغ  تخصيص 
حساب خاص لدى البنك الزراعي الذي سيقوم 
باستخدام  إل��ي��ه��ا  امل��ش��ار  االت��ف��اق��ي��ة  مبقتضى 
أرص���دة ه��ذا احل��س��اب اخل��اص لتوفير موارد 
أنشطة  أو  ص��غ��ي��رة  زراع��ي��ة  م��ش��اري��ع  لتمويل 
لتوفير  أو  الغذاء  النتاج  صغيرة  أخ��رى  أعمال 
خ��دم��ات م��س��ان��دة ل��ه��ذا اإلن��ت��اج مب��ا ف��ي ذلك 
وغيرها  والتسويق  والتخزين  التصنيع  خدمات 

من اخلدمات.
وأفاد الصندوق بوصفه مديرا لصندوق احلياة 
الكرمية في الدول اإلسالمية والبنك الزراعي 
التجاري )البنك الصناعي( بأن البنك الزراعي 
اآلنف الذكر سيقوم بهذا النشاط وفقا لبرنامج 
تعده لهذا الغرض وتوافق عليه جمهورية تشاد 
والصندوق، وسيخصص البنك مبلغا يعادل ما 
التمويل  لتوفير  دوالر  مليون   1.5 عن  يقل  ال 
اتفاقية  ووق���ع  ال��ص��غ��رى.  ال��ق��روض  لعمليات 
املنحة نيابة عن جمهورية تشاد وزير التخطيط 
بيدومرا  كورجي  الدولي  والتعاون  واالقتصاد 
للتنمية  الكويتي  الصندوق  ع��ن  نيابة  ووقعها 

نائب املدير العام هشام الوقيان.

صندوق التنمية وقع 
اتفاقية منحة بـ 4 ماليين 

دوالر مع تشاد

مبجزرة جديدة راح ضحيتها 55 طفاًل باحلولة
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برعاية الهيئة العامة للشباب والرياضة 

مشاركة متميزة إلدارة اإلعالم الديني بالملتقى الجماهيري )دمتم ذخر(

الصندوق الكويتي للتنمية يمنح جزر القمر      2 مليون دوالر لتمويل مشروعات زراعية
املساندة لذلك. 

حكومة  عن  نيابة  املنحة  اتفاقية  ووق��ع 
باملالية  املكلف  الرئيس  نائب  القمر  جزر 
مؤسسة  ع��ن  ون��ي��اب��ة  صويلحي،  محمد 
رئيس  ال��ص��غ��ر  املتناهية  امل��ش��اري��ع  دع���م 
احتاد غرف التجارة والصناعة والزراعة 
فهمي ثابت، ووقعها نيابة عن الصندوق 
العربية  االقتصادية  للتنمية  الكويتي 

املدير العام عبدالوهاب البدر. 
وبتوقيع هذه االتفاقية يكون الصندوق 
قد قام بإدارة أربع منح حكومية قدمتها 
القمر  جل�����زر  ال���ك���وي���ت  دول������ة  ح���ك���وم���ة 
الكويت  قدمت  أن  سبق  حيث  امل��ت��ح��دة، 
لها في عام 1981 منحة بقيمة 15 مليون 
دينار كويتي )ما يعادل 52 مليون دوالر( 
تتعلق باملستشفيات واملعاهد اإلسامية 

فضًا عن شراء أدوية ومعدات طبية. أما 
املنحة الثانية فكانت لتسديد مستحقات 
تطوير ميناءي موتسامودو وموروني في 
حوالي  قيمتها  بلغت  وال��ت��ي   2008 ع��ام 
كانت  الثالثة  واملنحة  دي��ن��ار،  أل��ف   500
األغراض  متعددة  صالة  بانشاء  تتعلق 
في جزيرة أجنوان في عام 2012 وبلغت 

قيمتها 1٫5 مليون يورو. 

الوطني  ل��الحت��اد  التنفيذية  الهيئة  دع��ت 
املجتمع  أص��درت��ه  بيان  في  الكويت  لطلبة 
وبشكل عاجل  ف��ورا  التحرك  ال��ى  ال��دول��ي 
لوقف املمارسات الهمجية للنظام السوري 
وم��ي��ل��ش��ي��ات��ه ب��ع��د »م���ج���زرة احل���ول���ة« التي 
الدوليني  املراقبني  وج��ود  ظل  في  حصلت 
وراح ضحيتها فوق التسعني قتيال معظمهم 
من األطفال بغير إصابة املئات من السكان 

األبرياء. 
مسؤولية  على  التنفيذية  الهيئة  وش���ددت 
املجتمع الدولي في اتخاذ القرارات الواجبة 
ما  ذل��ك  في  ال��س��وري مبا  الشعب  حلماية 
يندرج منها حتت الفصل السابع من ميثاق 

املواطنني  حماية  تتيح  وال��ت��ي  املتحدة  األمم 
السوريني من جرائم النظام باستخدام القوة. 
تخاذل  من  بيانها  في  »التنفيذية«  واستغربت 
تلك  األم���ن جت���اه  وم��ج��ل��س  ال��دول��ي  املجتمع 
املجازر التي حتدث كل يوم في سورية من قبل 
الشبيحة واملرتزقة املوالني لنظام بشار األسد، 
فالقتل يتم بأسلوب ممنهج وعلى مرأى ومسمع 
من املراقبني الدوليني املوجودين هناك، والبد 
اآلن للمجتمع الدولي أن يوضح ذلك الغموض 
السوري  ال��ش��أن  جت��اه  تصرفاته  يغلف  ال��ذي 

وملاذا ذلك التقاعس املتعمد؟! 
وشد البيان على يد املقاومة السورية وجيش 
سورية احلر بأن يصمدا ويواجها ذلك الطغيان 

ي��ح��اوال منع  ق��وة وأن  بكل م��ا ميلكان م��ن 
الوصول  من  املسلحة  وميليشياته  النظام 
طرق  قطع  من خالل  املدنية  املناطق  الى 
اإلمداد بكل الوسائل املتاحة، والبدء فورا 
في ضربات منظمة ومدروسة ضد كتائب 
من  كافة  النظام  ورم��وز  ومرتزقته  األس��د 

دون استثناء. 
وطالبت الهيئة التنفيذية في بيانها الدول 
ال��راف��ض��ة ل��ذل��ك ال��ص��م��ت امل��ه��ني لألمم 
املتحدة ومجلس األمن بتبني موقف صارم 
مالبسات  كشف  خ��الل��ه  م��ن  يستطيعون 
ذلك الصمت من قبل الدول الكبرى وفضح 

حكومات تلك الدول أمام شعوبها. 

االتحاد الوطني لطلبة الكويت: ندين الممارسات الهمجية للنظام السوري وميليشياته  

كتب: عبد الرشيد راشد
أعلنت إدارة اإلعالم الديني في وزارة األوقاف 
وال����ش����ؤون اإلس���الم���ي���ة ع���ن م��ش��ارك��ت��ه��ا في 
مستقبلك؟(  حتدد  )كيف  اجلماهيري  امللتقى 
الدراسات  ب���إدارة  قطاف  جلنة  نظمته  ال��ذي 
املجتمع  تنمية  بصالة  ب��األوق��اف  اإلس��الم��ي��ة 
)أسرتي  ش���ع���ار  حت����ت  ب���ال���ي���رم���وك  احمل���ل���ي 
البداية.. ووطني الغاية( برعاية وحضور مدير 
لواء.م.  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  عام 
التربويني  ولفيف من  فيصل مساعد اجلزاف 

واحملاضرين.

مل��دي��ر إدارة  ت��ص��ري��ح صحفي  ج���اء ذل���ك ف��ي 
اإلع����الم ال��دي��ن��ي ب���ال���وزارة ص���الح أب���ا اخليل 
حيث أوضح أن مشاركة اإلدارة باملعرض تأتي 
ترجمة إلستيراتيجية وزارة األوقاف والشؤون 
مع  والشراكة  التعاون  إلى  الرامية  اإلسالمية 
كافة مؤسسات الدولة ما دامت هذه الشراكة 

تصب في خدمة وطننا ورفعته بني الدول.
وبني أبا اخليل أن املعرض كان يتضمن أهدافاً 
واألخالقية  اإليجابية  ال��روح  بث  أبرزها  عدة 
الظواهر  معاجلة  شأنه  من  الشباب مبا  لدى 
السلبية في املجتمع واإلسهام في بناء الوطن 
إلى  الفتا  ل��ه،  واالن��ت��م��اء  ال���والء  وتعزيز صفة 

قوله،  حد  على  متميزة  كانت  التي  مشاركته 
وذكر منها مفخرة الكويت ودرة إنتاجها العلمي 
التلفزيوني  البرنامج  الفقهية(،  )امل��وس��وع��ة 
كليبات  م��ح��م��د](،  للعاملني  رحمة  )نفائس 
النشيد   – تصور   – كويت  يا   – وط��ن  )أغلى 
اإلدارة  )ح���م���الت  إل����ى  ال��وط��ن��ي(ب��اإلض��اف��ة 
محمولة على أقراص dvd و cd( مثل )ألوان 
)أعزائي  الغد(  )أبناء  )همسات(  احلياة(  من 
على  منها  إص��دار  كل  يشتمل  والتي  الصغار( 
جزأين، مختتماً بشكر املنظمني والقائمني على 
امل��ع��رض وك��ل م��ن ساهم ف��ي حتقيق املعرض 

ألهدافه املنشودة وثمراته املرجوة. 
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درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِه صلى الله عليه وسلم :«  ِه َقاَل : َقاَل ِلي َرُسوُل الَلّ 2120. َعْن َعْبِد الَلّ
ِه، َأْقَرُأ َعَلْيَك َوَعَلْيَك ُأْنِزَل ؟  اْقَرْأ َعَلَيّ اْلُقْرآَن » َقاَل َفُقْلُت : َيا َرُسوَل الَلّ
ى ِإَذا َبَلْغُت  َساَء َحَتّ ي َأْشَتِهي َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِري » َفَقَرْأُت الِنّ َقاَل : » ِإِنّ
ٍة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا (  ) َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُكِلّ ُأَمّ
َرَفْعُت َرْأِسي أْو َغَمَزِني َرُجٌل ِإَلى َجْنِبي، َفَرَفْعُت َرْأِسي َفَرَأْيُت ُدُموَعُه 

َتِسيُل .
 الشرح :  قال املنذري في الباب احلادي والعشرين: باب استماع النبي صلى 

الله عليه وسلم القرآن من غيره .
 : النووي   وقد أخرجه مسلم في صالة املسافرين ) 551/1 ( وب��وب عليه 
باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظ لالستماع، والبكاء عند 
القراءة والتدبر .  وقد رواه البخاري ) 5055 – 5056 ( في فضائل القرآن : 

باب البكاء عند قراءة القرآن .ش
 قال النووي : البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفني، وشعار الصاحلني، قال 
الله تعالى } ويخّرون لألذقان يَبُكون { اإلسراء : 109 . وقال } خّروا سجدا 

وبكيا { مرمي : 58، واألحاديث فيه كثيرة .
 وأورد املنذري فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : » اقرأ علي القرآن« .
 فعبد الله بن مسعود ملا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أقرأ علي 

القرآن » تعجب عبد الله من ذلك ؟! فقال : » أقرأ عليك وعليك أنزل !« .
 قوله : »إني أشتهي أْن أسمعه من غيري« يعني : أحب أن أسمعه من غيري، 
كما في الراوية األخرى، واملقصود : من متقن مجّود حافظ، فيستمتع بقراءته 
لكتاب الله عز وجل .  وقال أهل العلم : إن اإلنسان إذا استمع للقرآن من 
القارئ قد يكونه  التفهم والتدبر، فان  أبلغ في  غيره، وأصغي له، رمبا كان 
بالقراءة ومخارج احلروف وتذكر اآليات، وأما املستمع فرمبا  ذهنه مشغوالً 

يفهم ويتدبر من القراءة أكثر من تدبر القارئ نفسه.
 فقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء، حتى إذا بلغ قوله 
تعالى } فكيَف إذا جئنا مْن كل أمٍة بشهيد{ أي : جئنا بالرسل شهداء على 
أقوامهم يوم القيامة، يشهدون عليهم باخلير والشر، وجئنا بك أنت يا رسول 
الله على هؤالء شهيدا، أي : شهيد عليهم جمعيا، على األمم كلها والرسل 
جميعا، وقد جاء ذلك في احلديث أيضا، وهذه منزلة عالية، ودرجة رفيعة 

لنبينا صلى الله عليه وسلم، إْذ هو سيد األنبياء واملرسلني، وإمامهم ومقدمهم 
عليه الصالة والسالم يوم القيامة .

 وملا مّر عبد الله بهذه اآلية قال : » فرفعت رأسي فرأيُت النبي صلى الله عليه 
وسلم دموعه تسيل« أي : أنه بكى عليه أفضل الصالة والتسليم عندما قرئت 

عليه هذه اآلية .
ت��الوة هذه اآلي��ة، ألنه   قال ابن بطال : إمنا بكى صلى الله عليه وسلم عند 
ألمته  إلى شهادته  له  الداعية  احل��ال  وش��دة  القيامة،  يوم  أه��وال  لنفسه  مّثل 

بالتصديق، وسؤاله الشفاعة ألهل املوقف، وهو أمٌر يحق له طول البكاء«. 
فعقب احلافظ ابن حجر عليه بقوله : والذي يظهر أنه بكى رحمًة ألمته؛ ألنه 
فقد  مستقيما،  يكون  ال  قد  وعملهم  بعملهم،  عليهم  يشهد  أْن  بد  ال  أنه  علم 

يفضي إلى تعذيبهم، والله أعلم . )الفتح 9 / 99 ( . 
تعالى،  الله  من خشية  القرآن  ق��راءة  عند  البكاء  : فضل  احلديث  ه��ذا  وف��ي 
ويحصل البكاء عند استحضار القلب عند القراءة أو سماع التالوة، وتذكر نعم 
الله سبحانه الكثيرة على العبد، وتقصير العبد في شكر تلك النعم، وتفريطه 
في حفظ العهود واملواثيق التي أخذها الله عليه، وتأمل ما في القرآن العظيم 

من التهديد الشديد، والوعيد األكيد .
وفيه أيضا : تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فلم يقل أنا الذي 
فكيف  بالوحي،  السالم  عليه  ينزل علي جبريل  الذي  وأنا  القرآن،  علي  أنزل 
أسمعه من غيري ؟! بل تواضع عليه الصالة والسالم وهو نبينا وقدوتنا في هذا 
الباب، باب العلم وتعليم القرآن والعلم الشرعي، فينبغي االقتداء به، والتواضع 
مع األتباع والطالب، وعدم االستكبار في االستفادة منهم، فان العلماء لم يزالوا 
يستفيدون من طلبتهم بعض الفوائد، ويقفون على بعض التنبيهات، وما أشبه 

ذلك . 
وفي احلديث : فضل استماع القرآن، وأنه مستحب وسنة نبوية، وال سيما إذا 
كان القارئ متقنا حافظا؛ فإن االستماع فيه خير كثير، وصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : مْن استمع إلى آية من كتاب الله، كانت له نوراً يوم 
القيامة. وفي احلديث : أن ابن مسعود ملا وقف عن القراءة، لم يقل : صدق 
الله العظيم، وال أمره النبي عليه الصالة والسالم بذلك وال غيره، وإمنا قال له: 
: » حسبك اآلن« وقد بوب عليه البخاري ) 5050 ( باب : قول املقرئ للقارئ 

:: حسبك .

شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم لإلمام املنذري )14( 

باب : استماع النبي ] القرآن من غيره
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

للعاملن نذيرا.  واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور، وهدى ورحمة ونورا للمؤمنن. 
اهتدى  ومن  وصحبه،  آله  وعلى   [ ورسوله،  عبده  محمدا  أن  وأشهد  وحده،  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 



11

ن - 2012/6/4م
الفرق���ان  682 - 14  رج���ب   1433ه���� -  االثن���

ِه َقاَل : ُكْنُت ِبِحْمَص، َفَقاَل ِلي َبْعُض اْلَقْوِم:   2121. َعْن َعْبِد الَلّ
ِمْن  َرُج��ٌل  َفَقاَل   : َقاَل  ُيوُسَف،  ُس��وَرَة  َعَلْيِهْم  َفَقَرْأُت  َعَلْيَنا،  اْق��َرْأ 
��ِه َلَقْد  َوْي��َح��َك َوال��َلّ ُأْن��ِزَل��ْت ؟! َق��اَل ُقْلُت :  ��ِه َما َهَكَذا  اْل��َق��ْوِم : َوال��َلّ
ُمُه  ُأَكِلّ َأَنا  َفَبْيَنَما  َأْحَسْنَت،   : ِلي  َفَقاَل  ِه،  الَلّ َرُس��وِل  َعَلى  َقَرْأُتَها 
ُب  َوُتَكِذّ ْمَر،  َأَتْشَرُب اْلَ ْمِر، َقاَل: َفُقْلُت :  ِإْذ َوَجْدُت ِمْنُه ِريَح اْلَ

َدّ . ى َأْجِلَدَك، َقاَل : َفَجَلْدُتُه احْلَ ِباْلِكَتاِب، اَل َتْبَرُح َحَتّ
 الشرح : هذا احلديث في الباب نفسه، وهو عن عبد الله بن مسعود 
أيضا رضي الله عنه قال : »كنت بحمص »من أرض الشام، ومتر في 
أيامنا هذه مبحنة شديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أهلها 

البالء، وأن يؤّمن روعاتهم، ويستر عوراتهم، ويكبت عدوهم . 
قوله: » فقال لي بعض القوم : اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف، 
فقال رجل من القوم : والله ما هكذا أنزلت ؟! قال قلت : ويحك« وكلمة 

»ويح« فيها نوع من التوجع والتأسف. 
قوله » والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي: 
فأقرني  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  على  السورة  هذه  ق��رأت  قد  أنا 

وأجازني، فكيف تقول لي: ما هكذا أنزلت ؟! 
قوله: » فقال الرجل : أحسنت « أي : تراجع عن كلمته التي قال، وهذا 

من عدم اتزانه بسبب سكره، وذهاب عقله.
 قوله » فقال فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح اخلمر« يعني شم منه 
رائحة اخلمر قال : قلت -يعني قال عبد الله رضي الله عنه- : أتشرب 
اخلمر وتكذب بالكتاب ؟!! أي : أجتمع بني هاتني اخلصلتني السيئتني، 
فتشرب اخلمر التي هي من الكبائر، بل هي أم اخلبائث كما صح في 

احلديث .
وليس  اإلن��ك��ار،  هنا  بالتكذيب  »وامل��ق��ص��ود  بالكتاب  تكذب  »و  ق��ول��ه:   
املقصود به التكذيب احلقيقي؛ ألنه لو كان يكّذب بالكتاب حقيقة كفر، 

وصار مرتداً يجب قتله، وقد أجمع علماء املسلمني على أن مْن جحد 
حرفاً مجمعا عليه، فهو كافٌر بالله العظيم، جتري عليه أحكام املرتدين 

.
 فقال بعد ذلك عبد الله : »ال تبرح حتى أجلدك » يعني : ال تفارق 
املكان وال تقوم حتى أجلدك احلد؛ ألنه شّم منه رائحة اخلمر، واختلف 

العلماء : هل يجب إقامة احلد على الرجل مبجرد أن يوجد 
ريح اخلمر منه ؟ محل خالف بني أهل العلم، فمنهم من 
قال : إّن انبعاث هذه الرائحة من الرجل، ال يجب بها إقامة 
أُك��ره عليها أو غير  احل��د؛ ألنه قد يكون شربها خطأ، أو 
ذلك، وهذا احلديث يحمل على أن الرجل اعترف بشربه 

للخمر؛ ولذلك أقام عليه ابن مسعود احلد وجلده .
 وهاهنا مسألة أخرى أيضا وهي : كيف يقيم ابن مسعود احلد وهو 
ليس واليا وال قاضيا ؟ واجلواب : أن عبد الله بن مسعود يحتمل أنه 
كان نائبا عن اإلمام في إقامة احلدود في تلك الناحية، أو أنه استأذن 
ولي األمر في ذلك، ففوضه إليه، فأقام عليه احلد، وإال فإقامة احلدود 
موكولة إلى السلطان ونوابه باتفاق أهل العلم، أما عامة الناس واألفراد 
فال يحل لهم أن يقيموا احلدود، ملا فيه من االفتيات على السلطان، 
وخشية الوقوع في احليف والظلم بتجاوز الواجب، أو الكذب والزور، 
بينه وبني  أنا جوزنا لكل إنسان أن يقيم احلد، لصار كل إنسان  فلو 
الناس عداوة ادعى عليه أنه شرب اخلمر، أو أنه سرق، أو قذف ليقيم 
عليه احلد؛ فيحصل بذلك فوضى واضطراب، وأيضا هذا ما كان عليه 

األمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
 وفي احلديث أيضا : إثبات فضيلة استماع القرآن، واجتماع الناس 
يستمعون  وهم  القرآن  منهم  واح��د  عليهم  فيقرأ  املجالس،  في  عليه 
وأعظم  أبلغ  ك��ان  والبيان  والشرح  التفسير  مع  ك��ان  وإذا  ويتدبرون، 
وأنفع للخلق، وقد قلّت هذه املجالس ولألسف الشديد في أيامنا هذه، 
فال تكاد ترى أحدا يجتمع في هذه املجالس املباركة حول كتاب الله 

سبحانه وتعالى .
 باب الزجر عن االختالف في القرآن

ِه  الَلّ َرُس��وِل  ِإَل��ى  ْرُت  َهَجّ  : َق��اَل  َعْمٍرو  ْبن  ِه  الَلّ َعْبد  2122. عن   
صلى الله عليه وسلم َيْوًما، َقاَل : َفَسِمَع َأْصَواَت َرُجَلْنِ اْخَتَلَفا 
ِه صلى الله عليه وسلم ُيْعَرُف ِفي  ِفي آَيٍة، َفَخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل الَلّ
ا َهَلَك َمْن َكان َقْبَلُكْم، ِباْخِتاَلِفِهْم ِفي  َ َوْجِهِه اْلَغَضُب، َفَقاَل : » ِإَنّ

اْلِكَتاِب«.
ِه صلى الله  ِه َأَنّ َرُسوَل الَلّ  2123. َعْن ُجْنَدٍب َيْعِني اْبَن َعْبِد الَلّ
َفِإَذا  ُقُلوُبُكْم  َعَلْيِه  اْئَتَلَفْت  َما  اْلُقْرآَن  »اْق��َرأوا  َقاَل:  وسلم  عليه 

اْخَتَلْفُتْم َفُقوُموا«.
 الشرح : قال املنذري رحمه الله : باب الزجر عن االختالف بالقرآن.
وهذا احلديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب العلم، وبوب عليه اإلمام 
النووي : باب النهي عن متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي 

عن االختالف في القرآن .
 يقول عبد الله بن عمر : » هّجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 

يوما« هجرت يعني : بّكرت إلى مسجده أو إلى مجلسه .
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درا�شات �شرعية

 قال :»فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات رجلني اختلفا في آية » أي 
ارتفعت أصوات رجلني من أصحابه في آية من القرآن؛ الختالفهما فيها،قال: 
الغضب«  يعرف في وجهه  عليهم وسلم  الله  الله صلى  علينا رسول  »فخرج 
وذلك ملا سمعهم اختلفوا في القرآن وارتفعت أصواتهما فيه، فغضب عليه 
الصالة والسالم، وغضبه يدل على أن هذا الفعل محرٌم ومنكر؛ ألنه صلى 

الله عليه وسلم ال يغضب إال إذا انتهكت حرمات الله .
بهذا األمر  يعني  الله عليه وسلم«: »إمنا هلك من كان قبلكم«   فقال صلى 
حصل هالك من قبلكم من األمم، والهالك هنا هو الهالك في الدين، والوقوع 
في االبتداع؛ فإّن االختالف في الكتاب يؤدي إلى ظهور األهواء والبدع، ومن 

ثمَّ االفتراق والتحزب .
 وقوله » إمنا هلك من كان قبلكم باختالفهم في الكتاب » حتذير من سلوك 
تفّرقوا  كالذين  تكونوا  وال   { تعالى  قال  كما  قبلنا،  من  الكتاب  أهل  مسلك 
وجوهٌ  تبيض  يوم   * ع��ذاٌب عظيم  لهم  وأولئك  ما جاءهْم  بعد  مْن  واختلفوا 

وتسود وجوهٌ{ )آل عمران : 105 – 106( .
 وهذا من العجائب !! أن يكون اختالفهم من بعد ما جاءتهم األدل��ة البينة 
والسمع  وال��ن��زاع،  اخل��الف  قطع  توجب  أن  منها  ينتظر  وال��ت��ي  ال��واض��ح��ة، 

والطاعة لله ورسوله .
من هذه  فإن طوائف  وسلم؛  عليه  الله  النبي صلى  منه  ما حذر  وقع  وقد   
قال  كما  املضلة،  واأله��واء  البدع  ووقعوا في  الكتاب،  اختلفوا في  قد  األمة 
عليه الصالة والسالم في احلديث املتفق عليه: »لتتبعن سنن من كان قبلكم، 
شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضٍب لدخلتموه، قالوا : اليهود 

والنصارى يا رسول الله ؟! قال : »فمن«.
  واحلديث الثاني : حديث جندب بن عبد الله البجلي، وقد رواه البخاري في 
فضائل القرآن ) 5060 ( باب : اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. وجندب 
هو العلقي أبو عبد الله صحابي مشهور، مات بعد الستني، روى له الستة. 
يقول : قال صلى الله عليه وسلم : »اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا 
اختلفتم فيه فقوموا« ما ائتلفت يعني: ما اتفقت عليه قلوبكم واجتمعت، أما 
إذا اختلفتم فيه وتنازعتم في معانيه » فقوموا« أي : تفرقوا لئال يكون ذلك 

سبباً لالفتراق .
وقال اإلمام النووي : األمر بالقيام عند االختالف في القرآن محمول عند 
العلماء على اختالف ال يجوز، إذا حصل اختالٌف ال يجوز، أو اختالف يوقع 
فيه  يسوغ  منه ال  معنى  أو في  ال��ق��رآن،  نفس  كاختالف في  يجوز،  فيما ال 
أو شجار  وخصومة  فتنة  أو  شبهة  أو  شٍك  في  يوقع  اختالف  أو  االجتهاد، 

ونحو ذلك . 
قال : وأما االختالف في استنباط فروع الدين منه، ومناظرة أهل العلم في 
ذلك على سبيل الفائدة وإظهار احلق، واختالفهم في ذلك، فليس منهيا عنه، 
به، وفضيلة ظاهرة، وقد أجمع املسلمون على هذا من عهد  بل هو مأموٌر 

الصحابة إلى اآلن. انتهى .
فاخلالف الذي يوقع في الشجار والفتنة والتقاطع والتدابر والتباغض، وكذا 
ما يؤدي إلى الشك في كتاب الله أو في دين الله، كله محرم ال يجوز. وكذا 

اخلالف : هل هذه آية أو ليست بآية ؟! فهذا محرم .
وكذا اخلالف في معنى من معاني القرآن ال يحّل فيه االختالف؛ ألنه واضٌح 

وبنٌي من كالم ربنا، ومن كالم العرب لم يختلفوا فيه .
 أما اختالف التنوع : وهو الذي يظهر لنا معاني جديدة في اآلية، فتفسر اآلية 
بعدة أوجه؛ ألن لها معاني مختلفة متنوعة، غير متضادة وال متناقضة، فهذا 
مما يزيد اإلنسان علما وفهما، وهو ناجت عن التدبر، فكلما تدبر في كتاب الله 

فتحت له أبواب جديدة، ومعاني جديدة .
قال العالمة صديق حسن خان رحمه الله : ومن االختالف في القرآن املنهي 
عنه : اتباع متشابهات الكتاب، ومثله في السنة املطهرة، فإنها ِتلْو القرآن }وما 
ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى { )النجم : 3-4( . وأكثر الناس ابتالء 
في هذا : أصحاب الرأي وأصحاب الكالم وأهل البدع واحملدثات، من الصوفية 
ركيكة،  بتأويالت  وج���اءوا  كثيرا،  اختالفا  فيه  اختلفوا  وغيرهم،  والباطنية 
معناه  عن  القرآن  ظاهر  بها  صرفوا  بعيدة،  واحتماالت  سخيفة،  وتوجيهات 
الشرعي واللغوي، اللذين عليهما مدار االستنباط واألحكام والعقائد وغيرها؛ 
حماية للمذاهب ووقاية للمشارب، وخبطوا خبط العشواء، وعلى نفسها براقش 
إلى  يؤدي  وأولوها مبا  امل��راد،  املعنى  الصفات على غير  آيات  جتني، فحملوا 
تعطيلها، وكذلك أحاديث الصفات، وقالوا فيهما بالرأي وقد نهوا عنه، وتركوا 
طريقة السلف في إجرائها على ظاهرها، بال تكييف وال تأويل وال متثيل وال 
تعطيل، وزعموا أن احلق فيما قالوه، وهم عن احلق وإيثاره على الباطل مبراحل 
بعيدة، ومتسكوا بتقليد الرجال، ووقعوا في شباك القيل والقال، وهلكوا كما 

هلك من قبلهم من أهل الكتاب . انتهى 
وهذا حال من انصرف عن التمسك بالكتاب والسنة، وفهم سلف األمة، وأّول 
ربنا  بعيدة، تخالف كالم  باطلة  وج��اء مبعاني  اآلي��ات،  الكتاب، وح��رف ظاهر 
سبحانه وتعالى، وهذه اخلصلة الذميمة مما حكاها الله تعالى عن أهل الكتاب 
في مواضع من القرآن، في قوله }أفتطمعون أْن يؤمنوا لكم وقد كان فريٌق منهم 
يسمعون كالم الله ثم يحّرفونه مْن بعد ما عقلوه وهم يعلمون{ )البقرة: 75( .

 وقوله: } مْن الذين هادوا يحّرفون الكلَم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 
{ النساء : 46 .

 وقوله: } فبما نقضهم ميثاقهم لعّناهم وجعلنا قلوبهم قاسيًة يُحّرفون الكلم 
عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به { )املائدة : 13( .

 فهم قد وقعوا في التغيير والتبديل لكالم الله وكتابه، فيجعلون له معنى غير 
ما أراد الله ورسوله.

 وهو كما قلنا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى في 
قوله : » لتتبعن سنن مْن كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا 

جحر ضب لدخلتموه« .
 فهذا احلديث علٌم من أعالم النبوة، وداللة من دالالت الرسالة .

في  االختالف  من  وسلم  عليه  الله  الرسول صلى  ح��ذر   : احلديث  ه��ذا  ففي 
الله  كتاب  معاني  أو حتريف  علم،  غير  من  الله  على  والقول  العظيم،  القرآن 
والوقوع في التأويالت الفاسدة والتحريفات الباطلة، التي هي احتماالت بعيدة 

عن معنى كالم الله جل في عاله .
 وهذا احلديث هو ختام هذا الكتاب: كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح 
العظيم ربيع قلوبنا، ونور  القرآن  الله سبحانه وتعالى أن يجعل  مسلم، نسأل 

صدورنا، وجالء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، إنه هو السميع العليم .
وصلي الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد .
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

ألفاظ خمالفة للعقيدة
مثل:  ألفاظا  تستخدم  األدبية  األعمال  من  كثير   -
)سخرية القدر(، و)ظلم القدر(، و)جبروت األقدار(، 
املصطلحات  هذه  أن  شك  وال  األقدار(،  و)لعبة 
وأشباهها تخدش اإلميان، ومن اعتقدها رمبا ينقض 

إميانه.
- ال شك أن هؤالء ال يقصدون املعنى اللفظي لهذه 

العبارات.
- وإن كان، ففي العقيدة حتى التجاوز اللفظي ممنوع، 
شاء  »ما  قال:  الذي  األعرابي  ذاك  حادثة  تذكر  أال 
إلى  الرسول]  فأرشده  محمد«،  يا  شئت  وما  الله 
شدة خطأ هذه العبارة، فقال: »أجعلتني لله عدال، قل 
قضايا  ففي  والنسائي(،  )أحمد  وحده«  الله  شاء  ما 
فيها  التجاوز  ألن  األلفاظ؛  مراعاة   يجب  العقيدة 
أن  يجب  الذي  الله  حق  هو  الذي  التوحيد،  يخدش 

يؤدى كاماًل.
تخدش  التي  األخرى  األلفاظ  بعض  عن  وماذا   -

التوحيد؟
- األلفاظ كثيرة، ولذلك يجب على املؤمن أن يحذر 
قال  البخاري:  ففي  الدهر(  )سب  مثل:  ينطق،  فيما 
وأنا  الدهر،  يسب  آدم،  ابن  »يؤذيني  وجل:  عز  الله 
ينبغي  فال  والنهار«،  الليل  أقلب  األمر  بيدي  الدهر 
ألحد أن يلعن ساعة أو يوماً أو شهراً؛ ألن ما حدث 

في هذه األزمنة إمنا حدث بأمر الله.
صاحبي متابع جيد لألنشطة األدبية، وهو عضو في 

رابطة األدباء وال تفوته فريضة في املسجد.

قرير  البال،  مرتاح  املرء  يجعل  بالقدر  اإلميان  إن   -
العني، طيب النفس، ال يجزع وال يخاف وال يهلع مهما 
مشكالت..  من  أصابته  ومهما  مصاعب  من  به  نزل 
ينفعك،  ما  على  »احرص  النبي]:  حديث  اسمع 
تقل  فال  أصابك شيء  وإن  تعجز،  وال  بالله  واستعن 
لو أني فعلت كذا، كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله 
مسلم  الشيطان«،  عمل  تفتح  لو  فإن  فعل؛  شاء  وما 
وفي رواية ابن ماجة: »فإن غلبت أمر...«، وهذه »لو« 
وجل  عز  قوله  في  كما  وقع،  قد  أمر  على  احلسرة 
مخبراً عن الكافرين: }يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم إذا ضربوا في األرض 
أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل 
الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ومييت والله 
مبا تعملون بصير{ )آل عمران: 156(، هذه هي ال�»لو« 
املنهي عنها، أما »لو« التخطيط للمستقبل والبيان في 
النبي] في احلج،  الكالم فال شيء فيها، كما قال 
وقد ساق الهدي من املدينة: »لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما ُسقت الهدي وحلللت مع الناس حني 

حلوا« البخاري.
وكما قالت عائشة في غسل النبي] بعد وفاته: »لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إال نساؤه« 

أبو داود، وأحمد.
إذا فهم املرء أمور العقيدة بطريقة صحيحة  - حقاً 

يرتاح باله وتزول شكوكه.
من  خير  الواجب  العلم  إن  العلماء:  قال  هنا  من   -
العبادة الواجبة، والعلم النافلة خير من العبادة النافلة 

»العلم الصحيح يحفظ للمرء دينه وعباداته«. )�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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القـــــــدر )27(
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بفضل الله تعالى أقام مركز ابن تيمية لتحفيظ 
القرآن والعلوم الشرعية – قسم العلوم الشرعية 
الشرعي،  املعهد  طلبة  اجتياز  تكرمي  حفل   –
1433هـ   احلالي  الدراسي  للعام  األولــى  السنة 
2012م، وذلك يوم السبت املوافق اخلامس من 
مايو  من  والعشرين  السادس  1433هــــــ،  رجــب 

2012م  في مقر اللجنة الكائن باألندلس.
و شارك في هذا احلفل جمع من املشايخ الكرام 
وطلبة العلم وبعض أولياء األمور فرحة الطالب 
باجتيازهم العام األول من املعهد الشرعي، هذا 
املعهد  مدير  أنــور عسكر-  الشيخ   ألقى  وقــد 
الكرام  بالضيوف  كلمة رحب فيها   – الشرعي 
على تشريفهم احلفل، وقد بني أهمية الدعوة 
يكون  األمة  وأن صالح  الشرعية،  العلوم  لتعلم 
باالقتداء بسيرة النبي ] وسنته والسير على 
منهج السلف الصالح، ودور املعهد في ترسيخ 

تلك املبادئ السامية، ثم تاله كلمة لألخ الفاضل  
للمعهد  التنفيذي  املــديــر   – اخلــالــدي  جــمــال 
للمعهد  اإلداريـــة  األمــور  فيها  بــنينّ   – الشرعي 
ونــســب احلــضــور والــنــجــاح الــتــي وصــلــت إلى 
100%، وأوضح قائاًل : إن العلماء لهم دور هام 
في حياة الناس ألنهم ورثة األنبياء، وملا لهم من 
للطريق  وإرشادهم  الناس  بارز في هداية  دور 
التي  القرآنية  اآليــات  بعض  قرأ  ثم  الصحيح، 

توضح أهمية العلم والعلماء.
واملكافآت  النجاح  شــهــادات  توزيع  مت  وبعدها 
ثمانية  الدارسني، هذا وقد حصل  املالية على 
طــالب على درجـــة االمــتــيــاز، وفــي اخلــتــام مت 
جتــهــيــز مـــأدبـــة عــشــاء عــلــى شــــرف احلضور 

الكرام. 
السادة  جميع  التنفيذي  املــديــر  شكر  وختاماً 

احلضور على تشريفهم هذا احلفل.

مركز ابن تيمية يكرم المشاركين في العلوم الشرعية

ت��ن��ظ��م ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة ب��ج��م��ع��ي��ة إح���ي���اء ال���ت���راث 
الشرعية  وال����دورات  األنشطة  م��ن  العديد  اإلس��ام��ي 
 : ، مثل  لها  التابعة  واملراكز  اللجان  الصيفية من خال 
والذي  الكرمي،  القرآن  لتحفيظ  الدائم  الفرقان  مركز 
سينظم الدورة الصيفية الرابعة عشر ، التي ستحتوي 
على العديد من البرامج واألنشطة مثل : حفظ القرآن 
الكرمي للنساء والفتية والفتيات ، ودورة اإلتقان املكثفة 
الثالثة عشرة حلفظ القرآن، باإلضافة لدورة التجويد 
امل��ك��ث��ف��ة ، ح��ي��ث س��ت��ك��ون ال���دراس���ة ف��ي��ه��ا أي����ام األح���د 

والثاثاء واخلميس من الساعة )9 – 12( صباحًا .
للجنة  ال��ت��اب��ع   ) للفتيات  ال����درر   ( ن���ادي  س��ي��ق��وم  ك��م��ا 
ب��اس��ت��ق��ب��ال ال��ف��ت��ي��ات م��ن م��رح��ل��ة ث��ان��ي��ة روض���ة وحتى 
الدراسة  وستكون   ، بأنشطته  لالتحاق  الثامن  الصف 
الساعة  والثاثاء واألربعاء من  أيام األحد  النادي  في 
)5٫30 – 8٫30( مساء ، حيث سيتم من خاله حتفيظ 
ال��ف��ت��ي��ات ك��ت��اب ال��ل��ه ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى ، وت��ع��ل��م علومه 
الشرعية ، ف��ض��ًا ع��ن األن��ش��ط��ة األخ���رى م��ن خ��ال ) 
واحة القرآن – واحة اإلميان – واحة األلوان – الطباخة 

بدء الدورات الشرعية الصيفية     للفتيات والنساء بـ»إحياء التراث«

القرآن  لتحفيظ  تيمية  ــن  اب مــركــز  أخــذ 
ـــدلـــس( عــلــى عــاتــقــه رعاية  ــكــرمي )األن ال
بتحفيظ  واالهــتــمــام  والشبيبة  الــشــبــاب 
القرآن الكرمي وتنظيم الدروس والرحالت 
واحلـــــرص عــلــى االســـتـــفـــادة فـــي أوقـــات 
اإلجازات  مــواســم  فــي  والسيما  فراغهم 
بناء  ذلــك  فــي  هدفه  الصيفية،  والعطلة 
املــتــمــســك مبا  املــســلــم  ــشــاب  ال شخصية 
كان عليه النبي ] وأصحابه من اعتقاد 

وعمل وخلق وسلوك.
لتحفيظ  تيمية  ابــن  مــركــز  يعتزم  وعليه 
إقامة   ) األنــــدلــــس   ( ـــكـــرمي  ال الــــقــــرآن 
النادي الصيفي لهذا العام 2012م خالل 
حتى  2012/6/16م  تــاريــخ  مــن  الــفــتــرة 
2012/7/18م، وسيتضمن النادي العديد 
من البرامج الهادفة والنافعة للمشاركني.

األمور  أولــيــاء  دعــوة  الــنــادي  إدارة  ويسر 
بالنادي  أوالدهــــم  مبــشــاركــة  لــلــمــســارعــة 
به  يتمتع  ملا  لهم  وفائدة  خير  من  فيه  ملا 

النادي من مميزات، ومنها:
1. حلقات قرآنية ودروس شرعية.

2. رحالت ترفيهية.
3. أنشطة رياضية ) مسبح، ملعب صابون، 

كرة القدم ... وغيرها (.
خالل  املميزات  من  العديد  وهناك  هــذا 

فترة إقامة النادي الصيفي للشباب.

 النادي الصيفي لمركز 
ابن تيمية لتحفيظ القرآن
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أكــــد الــشــيــخ خـــالـــد الـــغـــامـــدي أن 
إلى  بحاجة  وقــت  كل  في  املسلمني 
ــارك وتــعــالــى والســيــمــا في  ــب الــلــه ت
ولذلك  واألزمـــــــات  الــفــن  ـــــات  أوق
عندما تصل األمور إلى حد ال يطاق 
فال تسمع من املؤمن سوى نداء: »يا 
املسلمني  بعض  على  منكراً  الــلــه«، 
الـــذيـــن يــســيــرون فـــي هـــذه احلياة 
الــلــه تبارك  ولــيــس لهم عــالقــة مــع 

وتعالى فيعصونه جهارا نهارا  . 
جـــاء ذلـــك فـــي احملـــاضـــرة األولـــى 
التراث  إحياء  جمعية  نظمتها  التي 

اجلهراء  محافظة  فـــرع  اإلســالمــي 
عند  من  إال  النصر  }ومــا  عنوان:  حملت  والتي 
الدعوي  امللتقى  فــعــالــيــات  ضــمــن  وذلـــك  الــلــه{ 
الــتــاســع عــشــر حتــت شــعــار: }إن تــنــصــروا الله 
ينصركم{  وسط حضور غفير في مسجد عقال 
الظفيري في محافظة اجلهراء بعد صالة املغرب 
وأدارهـــــا الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن رخــيــص . وبدأ 
الغامدي حديثه بأن املسلمني -إال من رحم الله-  
يشعرون بنقص كبير في تعاملهم مع الله تبارك 
وتعالى واملعرفة احلقيقية به فتجدهم في بعض 
األحيان يتعلقون باخللق ويتركون اخلالق خاصة 
في املعامالت الدنيوية ، فإذا عرفنا الله عز وجل 
 ، إيــاه  إال  وندعو  ونطلب  نرجو  فلن  املعرفة  حق 
فعندما ضعف تعلقنا بالله عز وجل ضعف اليقني 
به ، والتوكل عليه ، وحسن الظن به والنصر من 

عنده . 
إلى  يعود  الضعف  هذا  أن سبب  الغامدي  وبــنينّ 

اليقني  على  الصغر  منذ  املسلمني  بعض  تربية 
بالله والتوكل عليه؛ ولذلك يتساقط املتساقطون 
الفن واالبــتــالءات ألنه ليس عنده عدة وال  في 
عتاد؛ ولذلك كل شيء نحتاجه في الدنيا ال يأتينا 
إال بإرادة الله جل وعال ، وسرد الغامدي بعضا 
من القصص التي وجدها في بعض الناس حينما 
يتعاملون بالرقية الشرعية فيتعلقون بالراقي وال 
يترك أحدهم في بعض األحيان باباً إال وطرقه 
إال باب الله ، أفال يخجل بعض املسلمني أن أال 
يعظموا الله في قلوبهم ويجعلونه فوق كل شيء؟!.  
مؤكدا أنه ال يوجد أحد يطرق باب رب العاملني 

وهو صادق إال و فتح له . 
الذي  القدسي  احلــديــث  أن  الــغــامــدي  وأضـــاف 
يقول فيه رب العزة: » يا عبادي كلكم جائع إال 
من أطعمته« أن في هذا احلديث رسالة من الله 
يعودوا لألصل فال  أن  ينبغي عليهم  الناس  لكل 
نحن  مسمياتنا  فهذه  وفقير  غني  عندنا  يوجد 

بــل نحن فــقــراء فــي كل  فــي الدنيا 
شيء إلى الله، فالغني احلقيقي هو 
وحبه  الله  بطاعة  قلبه  أغنى  الذي 
وصدقه معه، موضحا بأن الله ليس 
في حاجة إلى أحد واملسلم محتاج 
إليه في كل وقت، مرشدا املسلمني 
إلى ضرورة االنطراح بني يدي الله 
والهموم،  الكربات  لتفريج  عز وجل 
فإذا سجدت قل كل ما عندك لله . 
السبل  بعض  إلــى  الغامدي  وأشـــار 
بالله  متعلقا  املــســلــم  جتــعــل  ــتــي  ال
زاهدا بغيره، وأولها الصدق مع الله 
في العبادات والتوكل عليه ، وثانيها 
أن يكون للمسلم في حياته خبيئة أي عمل مخبأ 
عن أعني الناس يجعله لله تبارك وتعالى، وثالثها 
اإلخالص لله فال ميكن أن توفق للثبات على دين 
الله عز وجل إال وأن تكون مخلصا لله في خلواتك 
ومع نفسك، ورابعها الصبر لقوله تعالى )واصبروا 

إن الله مع الصابرين( وخامسها التوكل عليه.
تأخر  أسباب  بتبيان  الغامدي محاضرته  واختتم 
النصر من رب العاملني وخاصة في أوقات احملن 
واألزمات، فالله عز وجل قد يؤخر النصر ألسباب 
واألعداء  املنافقني  الله  يظهر  أن  منها  متعددة 
 ، املسلمني  أمام  احلقائق  فتنبلج  زيفهم  ويكشف 
أتباع  ــزداد  ي حتى  النصر  يتأخر  قد  كذلك  وأنــه 
املسلمني  مطالبا   ، الباطل  أتباع  ويندحر  احلــق 
بالفرار إلى الله فهو الذي سوف ينصرنا ويعطينا 
إال  ينفعك  شيئا  لك  يقدموا  لن  وغيره  ويعزنا، 

بإرادته سبحانه .

الغامدي:  الصدق مع الله طريق النصر والعزة  للمسلمني 

»تراث الجهراء« افتتحت الملتقى الدعوي }ان تنصروا اهلل ينصركم{

املاهرة ( .
 4( سن  من  للفتية   ) النورانية  القاعدة   ( تدريس  سيتم  كما 
يتم  التي   ، سنة   )12  –  4( سن  من  وللفتيات   ، سنوات   )6  –
تقرأ  كيف   (  : يلي  ما  واملشاركات  املشاركن  تعليم  خالها  من 
 – الصحيحة  مخارجها  وم��ع��رف��ة  احل���روف  متييز  القرآن؟– 
الدراسة  الكرمي(.، وستكون  القرآن  – حفظ  التجويد  أحكام 

فيها يومي األحد واخلميس من الساعة )9 – 12( ظهرًا .
الله  رض��ي  خديجة  املؤمنن  أم   ( دورة  تنظيم  سيتم  كذلك 
تدريس  فيها  وسيتم   ، والثانوية  املتوسطة  للمرحلة  عنها( 

العقيدة والدعوة ، وعلوم القرآن والتفسير واحلديث والفقه، 
 ، ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة  ال��ت��رب��وي��ة وال���رح���ات  امل���ه���ارات  ك��م��ا ستتضمن 

وستكون الدراسة فيها من الساعة )9 – 12( صباحًا .
املرحلة  طالبات  باستقبال  للفتيات  حرائر  مركز  سيقوم  كما 
التي   ، الصيفية  أنشطته  في  للمشاركة  واجلامعية  الثانوية 
والتربوية  والترفيهية  الفنية  ال��ب��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  حت��وي 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ، ح��ي��ث س��ت��ب��دأ أن��ش��ط��ة امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة يوم 
الثانوية  املرحلة  أنشطة  أم��ا   ، 2012/6/11م  املوافق  االثنن 

فستبدأ يوم اخلميس املوافق 2012/6/21م .

بدء الدورات الشرعية الصيفية     للفتيات والنساء بـ»إحياء التراث«



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

أجر ذلك في صحائفنا .

احلديث الرابع والثالثون: 
وقف املريض مرض املوت

عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه، ق��ال:  مرضت عام الفتح حتى 
الله]،  ف��ع��ادن��ي رس���ول  امل���وت.  أش��رق��ت على 
وليس  كثيرا  م��اال  لي  إن  الله  رس��ول  أي  فقلت: 
يرثني إال ابنة لي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: 
“ال”، قلت: فالشطر؟ قال: “ال”، قلت: فالثلث؟ 
قال: »الثلث. والثلث كثير . أن تذر ورثتك أغنياء، 

خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس«1 .
أص��ل في  تعالى عنه  ال��ل��ه  ح��دي��ث سعد رض��ي 
مقدار الوصية؛ والوقف في مرض املوت يخرج 
مخرج الوصية في حق نفوذه من الثلث، فيتوقف 
نفوُذه فيما زاد على الثلث على إذن الورثة؛ ألن 
حق الورثة تعلق باملال بوجود املرض، فمنع التبرع 

بزيادة على الثلث2. 
فحينما مرض سعد بن أبي وقاص مرضاً 
شديدا في عام الفتح وقيل في 

حجة ال��وداع3 ، أتاه النبي] يعوده، فلما دخل 
عليه رسول الله] قال: »يا رسول الله! قد بلغ 
بي من الوجع ما ت��راه، وعندي مال كثير وليس 
يرثني إال ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: 
“ال” ، قلت: فالشطر؟ قال: “ال”، قلت: فالثلث؟ 

قال: »الثلث. والثلث كثير«.
فنهاه النبي] عن الثلثني ثُم عن الّشْطِر وأباح 
وارث  ل��ه  ك��ان  فمن  بالكثرة،  ووص��ف��ه  الثلث  ل��ه 
فليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه لقول النبي] 
والثلث كثيٌر لقوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيٌر 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فثبت بذلك 
ح��ق للورثة ف��ي م��ال امل��ري��ض مبنع م��ا زاد على 

الثلث .   
بالثلث،   الوصيَّة  له  أن  على  العلماء  اتفق  وق��د 
وروى هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس أنُه 
بِْع ؛ ألن رُسوَل الله]  قال لو غضَّ الناس إلى الرُّ
قال الثلُث والثلُث كثيٌر ، فُحِمَل قوله والثلث كثيٌر 
إلى  وال��ن��دب  الوصية  ِف��ي  الثلث  استكثار  على 
التقصير عنه وروي عن عمر رضي الله عنه أنه 
أوصى بالربع وأوصى أبو بكر الصديق باخلمس، 
وقال: رضيت في وصيَِّتي مبا رضي الله ِبه لنبيه 

من الغنيمة4.   
يقول الشيخ بن عثيمني – رحمه الله - : 
ونرى كثيراً من الناس يظنون 
ال����وص����ي����ة  أن 

بالثلث أفضل من الوصية مبا دونه وهذا خطأ 
فإن النبي] قال : »الثلث والثلث كثير«، ولهذا 
الناس  أن  لو  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  قال 
قال:  النبي]  ألن  الربع؛  إلى  الثلث  من  قضوا 
الصديق  بكر  أبو  وأوصى  كثير«،  والثلث  »الثلث 
أرض��ى مبا  وق��ال  ماله  بخمس  عنه  الله  رض��ي 
َا  أَنَّ الله قال: }َواْعلَُموا  الله لنفسه فإن  رضي 
ُسوِل َوِلِذي  َغِنْمتُْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّ

الُْقْربَى{ )األنفال:41(5. 
املوت«،  بعد  بالتصرف  »األم���ر  ه��ي:  وال��وص��ي��ة 
املال،  بثلث  امل��وت  عند  بالتصرف  الشارع  وإذن 
وذلك من األلطاف اإللهية والتكثير من األعمال 
ق عليكم  الصاحلة، وفي اخلبر عنه: »إنَّ الله تصدَّ

عند وفاتكم بثلث أموالكم«. رواه ابن ماجه. 
قال النووي في شرحه على مسلم: »ال ينفذ ما 
زاد عن الثلث إال برضا الوارث..وأجمع العلماء 
في هذه األعصار على أن من له وارث ال تنفذ 
وأجمعوا  بإجازته،  إال  الثلث  على  بزيادة  وصية 

على نفوذها بإجازته على جميع املال« 6 
أو  إما مبرض  فاإلنسان حينما يرى قرب موته 
بكاملها، حتى  الدنيا  يزهد في  فإنه  طول عمر 
في أهله وأوالده، وينظر إلى ما بعد املوت، ويريد 
آلخرته،  يستطيعه  أن  مي��ك��ن  م��ا  ك��ل  ي��ق��دم  أن 
فيما  الرهبة  والرهبة:  الرغبة  تأثير  حتت  فهو 
الله من  أمامه، والرغبة فيما عند  هو مستقبل 
األجر، فإنه يرغب بالتصدق، ومنهم من يوصي 
للورثة،  هذا ضرر  وفي  ماله،  بكل  يتصدق  بأن 
ال  األقصى  احل��د  ب��أن  له  النصيحة  تكون  وهنا 

يتجاوز الثلث من ماله .   
وي��ع��ت��ب��ر امل���ري���ض م���رض م���وت إذا ت���واف���ر فيه 
التي  األم���راض  من  يكون  أن  أولهما:  ش��رط��ان: 
يغلب فيها املوت عادة بحسب االستقراء الطبي. 

وثانيهما أن يتصل به املوت.
في  الكويتي  األوق���اف  قانون  مشروع  نص  وق��د 
املادة الثانية منه على أن »تسري أحكام الوصية 

مرض  املريض  من  ال��ص��ادر  الوقف  على 

األربعــون الوقفيــة )34(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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عيسى القدومي )�(

)�( باحث إسالمي
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املوت، أو املضاف ملا بعد املوت«، وجاء باملذكرة 
اإلي��ض��اح��ي��ة أن ه��ذا ال��ن��ص ق��د أخ��ذ مبا 
جاء بنص املادة )942( من القانون املدني 
الكويتي التي تنص فقرتها األولى على أن: 
»كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض 
املوت بقصد التبرع يعتبر تصرًفا مضاًفا إلى ما 
وأن  الوصية«.  أحكام  عليه  وتسري  امل��وت،  بعد 
ذلك جاء نزوال على أقوال الفقهاء التي عبر عنها 
ابن قدامة من فقهاء احلنابلة بقوله: »الوقف في 
مرض املوت مبنزلة الوصية، في اعتباره من ثلث 
امل���ال، وإذا خ��رج م��ن الثلث ج��از م��ن غير رضا 
الزائد على  وق��ف  الثلث،  زاد على  وم��ا  ال��ورث��ة، 

إجازة الورثة«)7(.
وب��ع��ض امل��ج��ت��م��ع��ات اإلس��الم��ي��ة والس��ي��م��ا في 
عن  تعبر  العموم-  وج��ه  على   - العربي  اخلليج 
بعد  ملا  املضاف  والوقف  الثلث،  بتعبير  الوقف 

املوت حكمه حكم الوصية بالوقف.
أحد،  معه  يضر  فال  تعالى،  لله  طاعة  والوقف 
وال مينع منه البنات دون األبناء،  فال ضرر في 
 - عائشة  املؤمنني  أم  استنكرت  وق��د  ال��وق��ف، 
البنات من نصيبهن  حرمان   – عنها  الله  رضي 
وإخراج  ال��ن��اس،  ص��دق��ات  ذك���َرت  إذا  فكانْت   ،
للناس  وج��دُت  »ما  تقول:  منها،  بناِتهم  جال  الرِّ
 - الله  ق��ال  كما  إال  صدقاِتهم،  في  اليوم  مثاًل 
اأْلَنَْعاِم  َهِذِه  بُُطوِن  َما ِفي  عزَّ وجلَّ -: }َوَقالُوا 
يَُكْن  َوِإْن  أَْزَواِجنَا  َعلَى  ٌم  َوُمَحرَّ ِلُذُكوِرنَا  َخاِلَصٌة 
َميْتًَة َفُهْم ِفيِه ُشَرَكاءُ{ )األنعام: 139(«، والله إنه 
ابنته،  على  العظيمة  بالصدقة  ُجل  الرَّ ق  ليتصدَّ
فترى غضارة صدقته عليها، وترى ابنته األخرى، 
وإنَّه لَيُعرف عليها اخلصاصة، مَلَّا أبوها أخَرَجها 
كثرة  تلمس  بناته  إح��دى  أن  أي  من صدقته«8. 
الصدقة عليها، واالبنة األخرى قد حلقها الظلم 
والفقر نتيجة حرمانها، وفي ذلك إضرار ببعض 

أبناءه. 
وللحديث فوائد ودالالت: أن النبي] كان يعود 
أخالقه  مكارم  من  وه��ذا  مرضوا  إذا  أصحابه 
صلوات الله وسالمه عليه. عيادة املريض عمل 
يتقرب فيه إلى الله، عن البراء بن عازب، قال: 
واتباع  امل��ري��ض،  عيادة  بسبع:  النبي]  »أم��رن��ا 
لبس  ع��ن:  ونهانا  العاطس،  وتشميت  اجلنائز، 
احلرير ، والديباج، والقسي، واالستبرق، واملياثر 

احلمر«9 .
حاله  ة  بشدَّ العليل  إخبار  جواز  على  دليٌل  وفيه 

إْشَفاُقُه عليه،  يعلَُم  بركة دعائه، ومن  يرُجو  ملن 
ديون  م��ن  عليه  وم���ا  م��ال��ه  ليخبرهم  ول��ذري��ت��ه 

لتعجيل سدادها. 
أخبر  أنه  وهو  معجزاته]،  من  احلديث  وهذا 
س��ع��داً وه��و م��ري��ض ب��أن��ه سيعيش وس��ي��أت��ي له 
األوالد ويكون له الورثة العديدون، قيل قد ولد 
له بعد ذلك أربعة، ومنهم من قال: ستة، ومنهم 

من قال: ثمانية من األوالد ذكوراً وإناثاً.  
والوقف اإلسالمي مقاصده وغاياته لم تدركه أمة 
من األمم، كما أدركه املسلمون، فهو تشريع من 
عند الله تعالى، وقد امتثل أصحاب الرسول] 
فأوقف  علمياً،  تطبيقاً  وطبقوها  النبي  وصايا 
ابتغاء  األوق���اف  عليهم  الله  رض���وان  الصحابة 
مرضاة الله تعالى، روى محمد بن عبد الرحمن 
بن سعد بن زرارة: »ما أعلم أحداً من أصحاب 
الرسول] من أهل بدر من املهاجرين واألنصار، 
إال وقد وقف من ماله حبساً ال يشترى وال يورث 
وال يوهب، حتى يرث األرض وما عليها«)10(.   

وهو  األه���داف  بقية  م��ن  أسمى  ه��دف  وللوقف 
وت��ع��ال��ى باإلنفاق  ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه  أم���ر  ام��ت��ث��ال 
ال��ب��ر، كما أن فيه  والتصدق وال��ب��ذل ف��ى وج��وه 
أمتثاالً ألمر رسول الله] بالصدقة وحثه عليها 
، ووسيلة حلصول األجر والثواب من الله تعالى 
وتكثيرها، كما أن فيه وسيلة للتكفير عن الذنوب 
من  االنتفاع  سنة  تطول  الوقف   ومع  ومحوها، 

املال ومد نفعه إلى أجيال متتابعة . 
شكرها  وم��ن  النعم،  شكر  املسلم  على  وينبغي 

تخصيص 
جزء من أمواله 

يعود عليهم  فيما  وجعله 
ب��ال��ن��ف��ع ال��ع��اج��ل واآلج�����ل، ففي 

والنفع  للواقف،  الوقف استمرار لألجر 
املوقف عليه، فهو من األعمال التي ال تنقطع 

مبوت صاحبها بل يستمر معها األجر والثواب .

:: ال::ام
1 - صحيح سنن ابن ماجة ، لأللباني ، باب 

الوصية بالثلث . برقم 2189. 
211(، وحتفة   :5( ال��رائ��ق،  البحر  انظر:   -  2
 – الفقهية  وامل��وس��وع��ة   ،  )251  :6( احمل��ت��اج، 

الكويتية ، )126/44(  
برقم 1295:   ، البخاري  3 - جاء في صحيح 
كان رسول الله] يعودني عام حجة الوداع، من 
وجع اشتد بي ، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع 
، أفاتصدق  ابنة  يرثني إال  وأنا ذو مال، وال   ،
بثلثي مالي؟ قال : ال . قلت: بالشطر ؟ فقال: 
ال . ثم قال : الثلث والثلث كبير، أو كثير، إنك 
أن تذر ورثتك أغنياء ، خير من أن تذرهم عالة 

يتكففون الناس » . 
4 - انظر املنتقى في شرح املوطأ مالك ، شرح 

حديث
5 - انظر لالستزادة : خطبة الشيخ بن عثيمني 
رحمه الله ،بعنوان : الوصية والوقف. موقع الشيخ 

http://www.ibnothaimeen.com
6 - شرح النووي حلديث رقم 1628. 

قانون  مل���ش���روع  اإلي���ض���اح���ي���ة  امل����ذك����رة   -  7
ل��ألوق��اف، ص 14.  األوق���اف، األم��ان��ة العامة 
وصية  يتعلق  م��ا  ح��ول  التفاصيل  م��ن  ومل��زي��د 
املريض مرض املوت انظر كال من: أ.د. محمد 
مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 345- 351، 
ج  سابق،  مرجع  الكويتية،  الفقهية  واملوسوعة 

44، ص 126- 129 .
ن��ة ال��ك��ب��رى«، ل��إم��ام م��ال��ك، )4 /  8 - »امل��دوَّ

.)345
9 - أخ��رج��ه ال��ب��خ��اري ف��ي ص��ح��ي��ح��ه، برقم 

 .5849
01 - أحكام األوقاف للخصاف، ص:6 .
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�إميانيات

يستمد  أن  مي��ك��ن  ال  ال���دع���وة  وص���اح���ب 
الله عز وج��ل، وال ميكن  إال من  سلطانه 
تبارك  ال��ل��ه  م��ن س��ل��ط��ان  إال  ي��ه��اب   أن 
ولدعوته  ل��رب��ه  أخ��ل��ص  ف����إذا  وت���ع���ال���ى، 
قلوب  وجعل  وتعالى،  سبحانه  الله  أي��ده 

باملودة  إليه  تتوجه  واملعاندين  املخالفني 
والرحمة والنصرة، ورمبا أصبحوا جنودا 
قوته  احل��ق  يعلن  وبهذا  وخ��دم��ا،  للدعوة 
الباطل  فيندحر  وحياته،  وثباته  وصدقه 
حقيقة  استقرت  ومتى  وي��ت��وارى،  ويزهق 

في  البعيد  البشرية  فجر  منذ  وتعالى  تبارك  الله  سنة  مضت 
وأن  واملبطلن،  احملقن  وبن  واملفسدين،  املصلحن  بن  التفريق 
أصحاب الباطل مهما تساندوا فيما بينهم ضد احلق، ومهما تألبوا 
عليه، ووالى بعضهم بعضا ضده، فإنهم مهزومون، وأصحاب احلق 
هم املنصورون؛ ألن احلق أصيل في تصميم هذا الوجود، وما على 
املسلمن املوحدين إال أن ميضوا بيقن جازم، وثقة قوية بوعد الله 
تعالى ونصره، ال يخامرهم شك، وال يخالطهم قلق، وال تتسرب 
إليهم ريبة، وحن يوقن القلب املؤمن ويستوثق يعرف طريقه فال 
يتلجلج وال يتلعثم وال يحيد، وعندئذ يبدو له الطريق واضحا، 
واألفق منيرا، والغاية محدودة، واملنهج مستقيما، ويردد في كل ما 
يأتي أو يدعو: وجهت وجهي للذي فطر  السموات واألرض حنيفا 
مسلما وما أنا من املشركن، }إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي 

لله رب العاملن ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمن{.

بقلم: د. أحمد بن عبدالعزيز احلصني

أثر دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب)1(
 1115هـ - 11206هـ ...1703م- 1757م

اإلسالم في دعاته ومتثلت في واقع حياته 
جتردا لله ومنهجا للحياة، فلن يجعل الله 
وهذه  سبيال،  ال��ص��احل��ني  على  للظاملني 
كله  اإلس��الم��ي  التاريخ  يحفظ  ال  حقيقة 
في  نقرر  ونحن  تخالفها،  واح���دة  واق��ع��ة 
ثقة بوعد الله عز وجل ال يخاجلها شك، 
تلحق  ولم  باملؤمنني،  تلحق  الهزمية ال  أن 
بهم في تاريخهم كله إال وهناك ثغرة في 
حقيقة اإلميان، إما في الشعور، وإما في 
الهزمية  تكون  الثغرة  هذه  وبقدر  العمل، 
نتتبع  ذهبنا  ولو  النصر،  يعود  ثم  الوقتية 
النصر عن املسلمني  كل مرة تخلّف فيها 
ه��ذا، فال  لوجدنا شيئا من  تاريخهم  في 
بد أن يدافع املوحدون عن التوحيد، وأن 
والشدة،  واألل���م  العنت  سبيله  ف��ي  يلقوا 
والهزمية  حينا  النصر  بني  يتراوحوا  وأن 
لم  ثبتوا على احل��ق  إذا  آخ��ر، حتى  حينا 
تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوة، ولم يهنوا 
الله  نصر  استحقوا  الفنت،  مطارق  حتت 
عز وجل ألنهم يومئذ أمناء على دين الله 
الهدى احلق  عز وجل؛ صاحلون لصيانة 

والذود عنه.
ولن  يستحقونه،  مل��ن  م��دخ��ر  ال��ن��ص��ر  إن 
يستحقه إال الذين   يصمدون للزلزلة، وال 
يحنون رؤوسهم إال لله رب العاملني، فيهبهم 
عمقا  دع��وت��ه��م  ويكسب  ويصفيهم،  ق��وة 

املوحدون  ي��داف��ع  أن  ب��د  ال 
يلقوا  وأن  ال��ت��وح��ي��د،  ع���ن 
ف���ي س��ب��ي��ل��ه ال��ع��ن��ت واألل����م 
بني  يتراوحوا  وأن  وال��ش��دة، 
النصر حينا والهزمية حينا 

آخر
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أعني  ف��ي  ي��ت��أأل حتى  وإش��راق��ا  وحيوية 
ينحازون  وع��ن��دئ��ذ  وخصومها،  أع��دائ��ه��ا 
إليها بعدما كانوا يحاربونها، ويناصرونها 
للدعوة  وه��ذا حصل  وع��داء،  مناوأة  بعد 
اإلس��الم��ي��ة ال��ت��ي ق��ام بها اإلم���ام محمد 
فاستأسد  الله-  -رحمه  عبدالوهاب  ابن 
البغاث،  عليها  واستنسر  الثعالب،  عليها 
وتربص بها وبأصحابها املتربصون، ونكل 
مكروه  كل  ونالهم  أبنائها،  من  باملخلصني 
باللسان واليد، والدعاة يعلمون أنها ليست 
أولى احملن التي مرت على املسلمني، مرت 
منزوية،  كانت  أيام  العربية  اجلزيرة  على 
متر مواكب احلياة من أمامها فال حتس 
بها وال تراها، لم يكن لها كلمة ولم يخرج 
فانظروا  جامعات،  وال متلك  دع��اة،  منها 
مكانتها اليوم بحمد الله عز وجل وتأملوا 
املسلمني اليوم في جزيرة العروبة، وموطن 

اإلسالم األول.
الله عز وج��ل ثم دعوة  إن ه��ذا من بركة 
عبدالوهاب  ب��ن  م��ح��م��د  امل��ج��دد  اإلم����ام 
واألم���ي���ر م��ح��م��د ب��ن س���ع���ود،  وزهدهما 
ذلك  بهما  تعالى  الله  فصنع  احلياة،  في 
بتلك اجل��ه��ود اخليرة،  ال��ل��ه  وب���ارك  ك��ل��ه، 
ف��ظ��ه��ر ش��ب��اب ن��اش��ئ��ون ف���ي ط��اع��ة الله 
تعالى، مجاهدون في سبيله تركوا هواهم 
يؤمون  ملرضاته،  وشهواتهم  ربهم،  لطاعة 
عن  احلياة  مشاغل  تردهم  وال  املساجد، 
طلب العلم ودعوة الناس إلى اخلير حتى 
الصحيحة  اإلس��الم��ي��ة  ال��دع��وة  انتشرت 
موحدون  دع��اة  لها  وص��ار  مكان،  كل  في 
مؤذن  أذن  فلقد  متحمسون،  مخلصون 
الصحوة اإلسالمية متأثرا بدعوة اإلمام، 
األمصار،  ج��م��ي��ع  إل���ى  ت��أث��ي��ره��ا  وام���ت���د 
وقامت على أساس مبادئها حركات دينية 
والءهم  ووج��ه��وا  لها  حصر  ال  إصالحية 
الدرعية  أمير  شطر  والسياسي  الديني 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود، كما يقول 
عثمان بن بشر عن والء أهل الشام للدعوة 
اإلسالمية: ظهر مع عمال من حلب الشام 
س��ت جنائب  ومعهم  ال��درع��ي��ة  ق��اص��دي��ن 

محمالت زكوات بوادي أهل الشام)2(.
وزاد ال��ل��ه ع��ز وج��ل ال��دع��وة ن��ف��وذا وقوة 
»إندونيسيا«  إل��ى  وصلت  حتى  وانتشارا 
تلّقوا  ال��ذي��ن  ش��رق��ا، وق��د نقلها احل��ج��اج 
تأثرا  وتأثروا  احل��رام،  املسجد  في  العلم 
الصحيحة،  اإلس��الم��ي��ة  ب��ال��دع��وة  عميقا 
فلما ع���ادوا إل��ى ب��الده��م أخ���ذوا يعلمون 
الصحيحة من  التعاليم اإلسالمية  الناس 
مما  اإلس���الم  وتخليص  والسنة،  الكتاب 
خالطه من الشوائب، وكان له أياد بيضاء 
في مكافحة االستعمار، وظهور ثمارها في 

البالد العربية واإلسالمية، منه:
أوال: بالد الشام

يقول ابن بشر عن والء أهل الشام للدعوة 
الشام  حلب  من  عمال  ظهر  اإلسالمية: 
جنائب  ست  ومعهم  الدرعية،   قاصدين 
محمالت زكوات بوادي أهل الشام)3(، وقد 
حتارب  سلفية  إصالحية  حركات  قامت 
أم��ث��ال: الشيخ طاهر  ال��ب��دع واخل��راف��ات 
بدور  قام  ال��ذي  الله-  -رحمه  اجلزائري 
عظيم، وكان تلميذ جمال الدين القاسمي 
وكان  وعصره،  زمانه  إم��ام  الله-  -رحمه 
حوالي  املصنفات  من  وله  العقيدة  سلفي 

72 مصنفا.
والشيخ  البيطار،  بهجت  محمد  والشيخ 
عبدالقادر املغربي، والشيخ املجاهد كامل 

القصاب.
وف���ي ع��ص��رن��ا احل��اض��ر ال��ش��ي��خ العالمة 

م��ح��م��د ن��اص��ر ال��دي��ن األل��ب��ان��ي -رحمه 
استانبولي  مهدي  محمد  والشيخ  ال��ل��ه- 
وغيرهما، الذين يجاهدون ضد الشركيات 

واخلرافات والبدع.
ثانيا: العراق

وبعض  والقالقل،  الفنت  بالد  العراق  في 
أهل السنة في العراق الذين تأثروا بأهل 
البدع يشدون الرحال إلى قبور الصاحلني 

وينشرون البدع واخلرافات.
ووسط هذا املستنقع الهائل من الشركيات 
والبدع واخلزعبالت والشعوذة ظهر بريق 
أمل يتمثل في بعض الصاحلني املخلصني 
التي  ال��ب��ي��ض��اء  النقية  اإلس����الم  ل��رس��ال��ة 
املوجة  ه���ذه  ف��وس��ط  ش��ائ��ب��ة،  تشوبها  ال 
احل��م��ق��اء، ق��ام��ت أس����رة ع��راق��ي��ة كرمية 
م��ج��ي��دة ف���ي ت��ص��ح��ي��ح وت��ن��ق��ي��ة اإلس����الم 
والقبور  امل��وت��ى  وع��ب��دة  ال��ش��رك��ي��ات  م��ن 
واألعتاب، ومن أبرز هؤالء الذين خاضوا 

غمار التصحيح هم:
أ- محمود شكري األلوسي

)1857م-1924م(  1342ه����(  )1273ه����- 
صاحب تفسير عظيم جليل »روح املعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني، 
البدع  الرد على أهل  املنان في  »فتح  وله 

في الدين)4(.
وله  )ت1835م(:  األل��وس��ي  محمود  ب- 

تفسير للقرآن الكرمي.
ج- نعمان األلوسي )ت1899م(.

هوامش:
)1( ملن أراد املزيد عن حياة اإلمام محمد 
»دعوة  كتابنا:  فليراجع  عبدالوهاب،  بن 
ال  سلفية  عبدالوهاب  ب��ن  محمد  اإلم���ام 

وهابية«.
)2( عنوان املجد في تاريخ جند )8126(.

جند  تاريخ  في  املجد  عنوان  انظر:   )3(
ص�126.

)4( انظر األعالم- للزركلي ج8 ص49.

ظهر شباب ناشئون في طاعة اهلل 
تعالى، مجاهدون في سبيله تركوا 

هواهم لطاعة ربهم، وشهواتهم 
لمرضاته، يؤمون المساجد، وال تردهم 

مشاغل الحياة عن طلب العلم
أصحاب الدعوات يعلمون 

الناس التعاليم اإلسالمية 
الصحيحة من الكتاب 

والسنة، وتخليص اإلسالم 
مما خالطه من الشوائب
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مع  بالتنسيق  اخليري  للعمل  العامة  األمانة  أقامتها  عمل  ورشة  في 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية حتدث الدكتور محمد السلومي 
من  قطاع  هو  الثالث  والقطاع  السانحة  والفرص  الثالث  القطاع  عن 
القطاع  عن  مستقل  مؤسسي  عمل  كل  وهو  الثالث  الدولة  قطاعات 
قال  للربح  التسعى  التي  املؤسسات  ومتثله  والتجاري  احلكومي 
الدكتور السلومي في بداية كلمته: لقاؤنا هذا لنقدم مشروعا وليس 
يقدم  الكتاب  إن  مع  مستقلة«  الثالث-رؤية  »القطاع  لكتابنا  شرحًا 

مشروعا، ولكن موضوعنا اليوم هو عن مشروع القطاع الثالث. 

كتب: عيسى القدومي

ف��ي مثل هذا  ي��ط��رح نفسه  ال���ذي  ال��س��ؤال 
اللقاء هو: ما البيئة التي قال عنها الصحابي 
الله األنصاري رضي  اجلليل جابر بن عبد 
الله عنه: »ما من أحد من أصحاب رسول 
ال��ل��ه عليه وس��ل��م ذو م��ق��درة إال  ال��ل��ه صلى 

وقف«؟. 
لقد امتثل أصحاب الرسول] وصايا النبي 
الصحابة  فأوقف  عمليا،  تطبيقاً  وطبقوها 
ابتغاء مرضاة  الله عليهم األوق��اف  رض��وان 

الله تعالى، يقول محمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة: »ما أعلم أحداً من أصحاب 
ب���در م��ن املهاجرين  ال���رس���ول] م��ن أه���ل 
واألن��ص��ار، إال وق��د وق��ف م��ن م��ال��ه حبساً 
يرث  يوهب، حتى  وال  ي��ورث  وال  يشترى  ال 
األرض وما عليها«)1(، واستمر املسلمون من 
وتعاهده  الوقف  أعمال  جريان  في  بعدهم 

جيال بعد جيل. 
وكان التشريع لألوقاف منذ أن وطئت قدما 

نبينا الكرمي محمد] أرض املدينة، وليس 
بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: »من 
يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دالء 
فقال  اجلنة؟«،  في  منها  له  بخير  املسلمني 
عثمان رضي الله عنه: »فاشتريتها من صلب 
مالي فجعلت دلوي فيها مع دالء املسلمني« 

 .)2(
إليهم  طلب  ح��ني  النجار  بني  ج��واب  وك��ان 
رسولنا الكرمي] أن يبيعوا أرضا تخصهم 
املدينة،  في  الرسول  مسجد  موضع  لتكون 
أنس  فعن  أب���ًدا.  ثمنا  ل��ُه  ن��أخ��ُذ  ال  فقالوا: 
ببناء  النبي]  »أم��ر  ق��ال:  عنه  الله  رض��ي 
ثامنوني  النجار،  بني  »ي��ا  ف��ق��ال:  املسجد، 
وال��ل��ه، ال نطلب  ق��ال��وا: ال  ه��ذا،  بحائطكم 

ثمنه إال إلى الله«)3(.
وأكد الدكتور محمد السلومي أن احلضارة 
اإلس��الم��ي��ة ل��م تكن ي��وم��اً م��ن األي���ام بفعل 
احل��ك��وم��ات، ب��ل ه��ي م��ن األم��ة لألمة ومن 
اإلسالمية  ف��احل��ض��ارة  للمجتمع،  املجتمع 
ولدت من رحم األوقاف. وكان إلدارة الوقف 

د.محمد السلومي: 

للعمل الخيري 

ليس في األديان كما 
في اإلسالم من 

دافعية وحرص وإخالص
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استقاللية )هيئة مستقلة( ناظر أو مجلس 
احلكومات  ت��دخ��ل  ع��ن  بعيد  ف��ه��و  ن��ظ��ارة، 
الثالث،  والقطاع  األوق���اف  على  وهيمنتها 
هذا إن وجد ذلك القطاع أو سمح له بالعمل 

على أسس صحيحة. 
وأشار إلى أن توضيح هذا األمر يحتاج إلى 
ثالث  وسنقف  ق���ال:  حيث  متأنية  وق��ف��ات 
موضوعنا  في  البدء  قبل  أساسية  وقفات 
نوجده  كيف  الثالث  القطاع  م��ش��روع  ح��ول 

ونفّعله وننميه: 
قطاع  ه��و  الثالث  القطاع  األول���ى:  الوقفة 
قطاع  ع��ن  ومستقل  ال��دول��ة،  قطاعات  م��ن 
احلكومة.هذا املناخ وهذا احلافز هو الذي 
هو  فاملناخ  األوق���اف،  يوقفون  الناس  جعل 
ويُشغلها  األوق����اف  ي��وج��د  مستقل،  ق��ط��اع 

ويرعاها وينميها.
الوقفة الثانية: الواقع التاريخي والتطبيقات 
واأليوبية  والعباسية  األم��وي��ة  ال��دول��ة  ف��ي 
على  تعاملت  فقد  والعثمانية،  واململوكية 
القطاع  وهذا  مستقال  قطاعا  لألوقاف  أن 

الثالث،  بالقطاع  اآلن  سمي  م��ا  أص��ل  ه��و 
التشريع  وق��ب��ل��ه��ا  اإلس��الم��ي��ة  ف��احل��ض��ارة 
ال��رب��ان��ي ج��ع��ل ل��ل��وق��ف اإلس���الم���ي قطاعا 

مستقال. 
بروكلني  قاله  ما  مع  نقفها  الثالثة:  الوقفة 
في كتابه: »تاريخ الشعوب اإلسالمية«، بأن 
قوة،  نابع من وجود مصدر  املسلمني  تطور 
وهو األوقاف اإلسالمية، فقد ساهم الوقف 
ف��ي ن��ش��ر ال��ع��ل��م وال��ص��ح��وة ب��ني املسلمني 
حضارة  من  الغرب  استفاد  وق��د  وغيرهم. 

الوقف اإلسالمية.
وقف األموال

خوفاً  األوق��اف  يوقفون  املسلمون  ك��ان  لقد 
ع��ل��ى أم��وال��ه��م م��ن ال��ض��ي��اع ب��ع��د مماتهم، 
على  خوفاً  يوقفون  ال  فاملسلمون  اليوم  أما 

أموالهم في حياتهم وبعد مماتهم.
وط���رح ال��دك��ت��ور ال��س��ل��وم��ي س���ؤاال محوريا 
قوتها  األمة مصدر  قال: متى فقدت  حيث 

وحضارتها؟
وأج���اب ق��ائ��ال: حينما أمم��ت األوق���اف في 
مصر زمن محمد علي باشا سنة 1224 ه� 
باسم اإلصالح اإلداري والسياسي مبشورة 
دور  انتهى  وبذلك  سيمون،  سان  الفرنسي 
األوقاف، وأضحت في دائرة الضياع بأيدي 
احلكومات التي أنهت إدارة األوقاف ورعايتها 
من األمة لألمة ومن املجتمع للمجتمع، لقد 
الدور احلضاري لألوقاف في وجود  انتهى 
وزارات األوق��اف، وال شك أن اخلصخصة 
العقول  تطلق  فهي  واالبتكار،  اإلب��داع  تولد 

وتنمي املشاريع.
وفي خضم توضحيه ملشروع القطاع الثالث 

كلمته تساءالت  السلومي في  الدكتور  طرح 
عدة حيث قال: 

أين مخرجات األوقاف في مجال اخلدمات 
والرعاية والتعليم والصحة والثقافة والبحث 

والتطوير والتنمية والتطور؟
الربحية  غير  واجلامعات  املستشفيات  أين 

واالستثمارات واملجمعات؟
تقدم  التي  والدراسات  البحوث  مراكز  أين 

نتاجها خلدمة الدول واألوطان؟
وبعد هذه األسئلة التي خلص فيها حقيقة 
ما تطمح إليه األمة من خالل األوقاف التي 
ال��دك��ت��ور: ما  ك��ان��ت أس���اس حضارتها ق��ال 
نطمح إليه هو قطاع ثالث، وليس مؤسسات 
بتوقف  أعمالها  تتوقف  ش��ح��اذة  متسولة 
الدعم والتبرع، نحن بحاجة إلى قطاع ثالث 
والقطاع  السياسية  األح���زاب  ع��ن  مستقل 
يتعامل مع  ال��ت��ج��اري،  وال��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ي 
القطاعات ويعقد الشراكات باعتباره قطاعا 

ثالثا مستقال.
فرص النهضة سانحة

وتساءل قائال: هل الفرصة سانحة في العالم 
العربي واإلسالمي للنهضة واحلضارة؟ وهل 
القوة  العالم اإلسالمي بسبب  الهجمة على 
بسبب ضعفه  أو  ال��دي��ن  ل��ه��ذا  واالن��ت��ص��ار 

وهزميته؟ 
ولله  مع ذلك ينتشر اإلسالم بشكل كبير – 
احلمد – انظروا إلى معاناتنا خالل ال� 100 
سنة األخيرة في دولنا؛ حيث أضحى املواطن 
آمنة من  إما حلياة  الغرب  إلى  يفر  العربي 
املالحقات أو للقمة العيش، ماذا حدث بعد 
ذلك؟انتشر اإلسالم في الغرب، ففي فرنسا 
وحدها أكثر من1500 مسجد وقبل 30 سنة 

لم يكن فيها إال بضعة مساجد.
رفاهية املجتمعات

وفي السياق نفسه حتدث الدكتور السلومي 
الغربية  ال��دول  في  الثالث  القطاع  دور  عن 
مجتمعاتهم  لرفاهية  توظيفه  يتم  وك��ي��ف 
ورفع قيمة العمل عندهم حيث قال: القطاع 
الثالث في الواليات املتحدة نشط جداً، يومياً 

كان املسلمون يوقفون األوقاف 
خوفًا على أموالهم من الضياع 

بعد مماتهم، أما اليوم فاملسلمون 
ال يوقفون خوفًا على أموالهم 

في حياتهم وبعد مماتهم
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تفتح 4 جمعيات في كل والية من والياتها 
جديدة  جمعية   200 مب��ع��دل  اخل��م��س��ني، 
يومياً في الواليات جميعها، ونظام التطوع 
برنامج  له  فاملتطوع  ومميز،  متقن  لديهم 
يقدمه بنفسه حسب وقته وإمكاناته، ولكن 
 3 إل��ى  ساعة  من  يومي  )برنامج  به  يلتزم 
ساعات( أو يوم في األسبوع، فهو ينخرط 
ه��ن��ال��ك مستشفيات  م��ت��ق��ن،  ب��رن��ام��ج  ف��ي 
غير ربحية، 20% من العاملني فيها براتب 
بساعات  ملتزمون  متطوعون  و%80  كامل، 
يومية، فالقطاع الثالث قطاع شريك بجميع 
احلقوق وليس قطاعا هامشيا، فهو يقدم 

توازنا إلدارة الدولة.
لهذا  الداعمني  العديد من  أن  إلى  وأش��ار 
الفرق  يدركون  الغربية  ال��دول  في  القطاع 
للحكومة  ال��ت��اب��ع��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  ال���دع���م  ب���ني 
قائال:  وتساءل  املستقل،  الثالث  والقطاع 

ملاذا يتبرع املتبرع عندهم؟
اجلواب: ألنه يعرف أنه ال يتبرع للحكومة، 
ف��ه��و ي��ت��ب��رع ل��ق��ط��اع ث���ال���ث م��س��ت��ق��ل عن 

احلكومة. 
وأض�����اف ق���ائ���ال: ال��ق��ط��اع ال��ث��ال��ث يعمل 
االقتصادية  للرأسمالية  ح��ي��وي  كمضاد 
املجتمع  املتوحشة ومضاد حيوي ألمراض 
وم��ش��ك��الت��ه، ف��ه��و ق��ط��اع ت��ن��م��وي وشريك 

أساسي للقطاعني احلكومي والتجاري.
وأشار إلى أنه من األهمية مبكان أن نطرح 

قيمة  فهم  م��ن  نتمكن  حتى  اآلت��ي  ال��س��ؤال 
احلكومة  سيادة  األه��م،  ما  الثالث:  القطاع 

أم سيادة الدولة؟
وق���ال ف��ي ج��واب��ه: ال��ق��ط��اع ال��ث��ال��ث يساهم 
في تقوية سيادة الدولة، فاحلكومات تتغير 
والتجارة  للحكومة  واملرجع  الدولة،  وتبقى 
وال��ق��ط��اع ال��ث��ال��ث ه��و ال��دس��ت��ور، فدستور 
الدولة اإلسالمي يرعى هذا القطاع ويدعمه 

وينميه.
أمثلة مؤملة: 

العديد من  السلومي  الدكتور محمد  وطرح 
األسئلة املبينة حلاجة األمة اإلسالمية إلى 
الوقف  مجال  في  الريادي  دوره��ا  استعادة 

حيث قال: 
ملاذا 40 % من فقراء العالم مسلمون؟ 

وملاذا 8 ماليني طالب في العالم العربي لم 
يجدوا مقاعد دراسية هذا العام؟ 

ال��ع��ال��م اإلسالمي  ومل���اذا 40 % م��ن س��ك��ان 
يتقاضون أقل من 4 دوالرات في اليوم؟

وقال مؤكدا أهمية القطاع الثالث لسد مثل 

ليعيش  ثالث  أُوجد قطاع  امللحة:  احلاجات 
الناس حياة كرمية فيسكنوا ويأكلوا ويتعلموا 
مشكالت  يحل  الثالث  فالقطاع  ويعاجلوا، 
القطاع ال متثله  وه��ذا  وأزم��ات احلكومات 
قيادة واحدة فهو متنوع وله مجاالته ومساراته 

حتكمها ثوابت املجتمعات وقيمها.
ال��س��ي��اس��ي��ني مع  ن�����راه أن  وأض�������اف: م���ا 
الكثير  ح��ل  على  ق��ادري��ن  غير  السياسيني 
ميثل  الثالث  القطاع  ولكن  اإلشكاالت،  من 
الشعوب بشكل مباشر ويقدم حلوال وضغوطا 

على اآلخرين.
وبني حقيقة القطاع الثالث حيث قال: فهو 
مؤسسات ترعى حاجات الناس، ومؤسسات 
ومؤسسات  وال��ع��الج��ات،  ال��دراس��ات  تقدم 
تكشف حال الفساد في مؤسساتنا احلكومية 
والتجارية، فهل نحن بحاجة إلى مؤسسات 
غربية لتكشف مستوى الفساد اإلداري في 

مؤسساتنا احلكومية؟!
وأما في دور هذه املؤسسات الريادي فقال 
الدكتور السلومي: مؤسسات القطاع الثالث 
لها الدور األكبر في ترشيد وتوجيه الصحوة 
علمية  مؤسسات  فهي  والسياسية،  الدينية 
مرتبطة  ح��رة  وإعالمية  وثقافية  وحقوقية 

بدستور الدولة، وحتقق أهداف الدولة.
وأكد أنه ليس في األديان كما في اإلسالم 
من دافعية وحرص وإخالص للعمل اخليري 
والتطوعي.القطاع الثالث ليس قطاعاً ضد 

هناك 40 % من فقراء 
العالم مسلمون!  وهناك 

8 مالين طالب في العالم 
العربي لم يجدوا مقاعد 

دراسية هذا العام !
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مؤسسات القطاع الثالث لها 
الدور األكبر في ترشيد وتوجيه 

الصحوة الدينية والسياسية، 
فهي مؤسسات علمية وحقوقية 

وثقافية وإعالمية حرة

الدولة،  قطاعات  من  قطاع  ألنه  احلكومة؛ 
القوة  ول��ك��ن  ب��ج��ي��ش��ك،  ل��ي��س  اآلن  ف��ال��ق��وة 
بأيديولوجيتك وفكرك ومؤسساتك وأتباعك 

وجتددك وهيمنتك وتنوعك وانتشارك.
في  اخليرية  املؤسسات  على حماية  وش��دد 
اخلارجية؛  التدخالت  داب��ر  لقطع  بلداننا 
كان ضعيفاً  إذا  الثالث  القطاع  ق��ال:  حيث 
الباب على مصراعيه  يفتح  دولنا فهذا  في 
ل��ت��دخ��الت م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع ال��ث��ال��ث – 
ما  لتعمل  دولية  مؤسسات  أو   – املشبوهة 

تريد وتدعم ما تريد وتغير ما تريد.
املؤسسات  تدخلت  حينما  أوك��ران��ي��ا  م��ث��ال: 
التي تدعي أنها مستقلة  الغربية املوجهة – 
في دعم مؤسسات سياسية ومدنية في   –
أوكرانيا كانت نتيجة تلك التدخالت أن تولى 
سدة السياسة في أوكرانيا نظام موال للغرب 
ولتوجهات الداعمني، فالعمل املؤسسي معول 

بناء، وهو معول هدم وتغيير. 
بأموال  تعمل  التي  األممية  املؤسسات  في 
العربية  دولنا  ومنها  العالم  دول  من  تدفع 
واإلسالمية، في أحسن األحوال ما يصل إلى 
احملتاج وإلى التنمية- حسب إحصائياتهم- 
مصاريف  فهي   %85 أم��ا   ،%15 يتعدى  ال 
إغاثة  إدارية وفنادق وسفرات على حساب 

الشعوب. 

وتساءل قائال: هل الشعوب املستهدفة تزداد 
فقراً أم توفر حاجاتها؟

 ،%1 من  أكثر  إلى  يصل  ال  أحياناً  فأجاب: 
ألفت  ال��ت��ي  الكثيرة  الكتب  اق����رؤوا  ول��ه��ذا 
ب��ه��ذا اخل��ص��وص )ك���ذب ال��ع��ط��اء األممي( 
فإن وجد فهو عطاء مصالح، األمم املتحدة 
التنموية )ضعيفة بقصد( وتفقد  وبرامجها 

مصداقيتها.
وتناقلتها  ن��ش��رت  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  وح��س��ب 
مختصون  صحفيون  وتابعها  إع��الم  وسائل 
املؤسسات،  تلك  في  الفساد  حجم  كشفت 
ف���ال ي��ص��رف ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة وال���رع���اي���ة إال 
ج��زء بسيط وف��ي بعض األح��ي��ان ال يتعدى 
بعض  منعت  ل��ه��ذا   %15 أفضلها  وف��ي   %1
األمم  لبرامج  والتابعة  األممية  املؤسسات 
املتحدة من عمل الرجال في مجال اإلغاثة 
والرعاية في بعض الدول األفريقية لتكرار 

فضائح االغتصاب والزنى بفتيات صغيرات 
وحفالت فسق ومجون على حساب اإلغاثة؛ 
ولهذا عندما نوقش األمر في األمم املتحدة 
العنصر  يكون  أن  بضرورة  توصية  اتخذت 
في  املجال  هذا  في  يعمل  من  هو  النسائي 

بعض الدول.
وتساءل: ملاذا احلرب على مؤسساتنا 

اخليرية؟
فأجاب قائال: ألنها بديل حضاري ملؤسسات 
الفساد حسب إحصائياتهم، فنسبة الفساد 
إذا م���ا ق���ورن���ت ب��غ��ي��ره��ا من  ق��ل��ي��ل��ة ج����داً 

القطاعات في الدولة الواحدة.
لديها  التي  اإلسالمية  ال��دول  من  أن  وب��ني 
ولهذا  وباكستان  إندونيسيا  ث��ال��ث:  ق��ط��اع 
لديهما  فهما  م��ت��أج��ج��ة.  عليهما  احل���رب 
ومستشفيات  أب���ح���اث  وم���راك���ز  ج��ام��ع��ات 
وم����دارس وم���ط���ارات واس��ت��ث��م��ارات وبنوك 
القطاع  ضعف  فمع  رب��ح��ي��ة،  غير  ب��رس��وم 
أن  إال  ملؤسساتنا  ال��دخ��ل  وض��ع��ف  ال��ث��ال��ث 
التجاري  القطاع  مرة   100 تفوق  الشفافية 
واحلكومي ونسبة الفساد فيه ال تصل إلى 

1% مما في القطاع احلكومي.
الدكتور  أوض�����ح  م��ح��اض��رت��ه  خ���ت���ام  وف����ي 
مشروع  اإلس���الم���ي  ال��وق��ف  أن  ال��س��ل��وم��ي 
لنهضة األمة وعودة عزها وقوتها ومكانتها، 
وإح��ي��اء ال��وق��ف اإلس��الم��ي إح��ي��اء للقطاع 
والدولة  واملجتمع  األمة  يخدم  الذي  الثالث 
اإلسالمية  واحل��ض��ارة  النهضة  نعيد  ولكي 

البد أن نعيد القطاع الثالث إلى دوره.

الهوامش:
1- أحكام األوقاف للخصاف، ص:6.

 .3610 رقم  لأللباني، حديث  النسائي،  - صحيح   2
وأصله أخرجه البخاري في الشرب واملساقاة، باب من 
رأى صدقة املاء معلقاً )154/6( وفي الوصايا برقم 
)2778(، ونحوه في جامع الترمذي، برقم 3666، باب 

في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
الوصايا،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   -3
باب: إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز، برقم 

.2771
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اأبناوؤنا وال�صيف

هكذا تكون األسرة 
المسلمة في أيام إجازتها 

اأبناوؤنا وال�صيف

متسكهم  وضعف  آب��اءه��م،  األبناء  وعقوق 
من  وأخالقهم  وانحراف سلوكهم  بدينهم، 
قصور القيام بواجِب الوالية عليهم، وغفلة 
عن  السؤال  في  والتقصير  عنهم  األولياء 

أحوالهم خلل في التربية.
اعتبرت  “وإذا  الله:  القيم رحمه  ابن  قال 
رأيت  األوالد،  ف��ي  الفساد  تأملت-  -أي 
ِقَبِل اآلباء، واالنغماس في لهو  عامته من 
األسرة  عن  واإلع��راض  وزخرفها،  احلياة 
ذلك  في  الشرع  وميزان  لألبناء،  إضاعة 
قول املصطفى صلى الله عليه وسلم: “وإن 
رواه البخاري،  لنفسك حًقا، وألهلك حّقاً 
وإهمال مراقبتهم وعدم تفّقد صحبتهم من 
نقص النصح لهم، واملال في أيدي الشباب 
مفسدة  فيه  التصرف  ُح��ْس��ِن  ق��ص��ور  م��ع 
لهم، وإمنا ينفق عليهم بقدر حاجتهم من 
غير تبذير وال تقتير، ووضع امللهيات في 
ال��ب��ي��وت م��ن ال��ق��ن��وات ون��ح��وه��ا لها تأثير 
على  ُدرب��ة  وفيها  الصحيح،  املعتقد  على 
اجلرمية، وتسّرب فضالت االنحراف إلى 
يَْعَمْل ُسوًءا  : }َمن  األس��رة، قال عزَّ وج��لَّ

األعمار تطوى واأليام تفنى، والعبد يعاقب على تفريطه في زمانه، 
به   ُ َيْغبنِ مما  بالطاعة  األوقات  وعمارُة  أيامه،  اغتنام  على  ويثاب 
يعرف  ال  أي   - فيهما  مغبون  “نعمتان  قال]:  بعًضا،  بعضهم  العباد 

قدرهما - كثيٌر من الناس: الصحة والفراغ” رواه البخاري.
فهو  الله  طاعة  في  وصحته  فراغه  استعمل  “من  اجلوزي:  ابن  قال   
املغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو املغبون” وفي شباب اليوم 
من يضيع األوقات في اإلجازة، ويفرط في الطاعات، وعلى اآلباء عبء 

ثقيل في إصالح أبنائهم وإرشادهم، فبأيديهم القوامة والرعاية.

بقلم: فضيلة الدكتور عبد احملسن بن محمد القاسم

يُْجَز ِبِه{ )النساء: 123(.
وه���ي م��ن أس��ب��اب ح��ي��رة ع��ق��ول الشباب 
واضطراب أفكارهم؛ ملا فيها من تناقض 
وتضارب في األقوال، ولطرحها مسلمات 
للجدل  أداًة  وجعلها  الشريعة،  أحكام  من 
ما  م���ع  ي��ت��ف��ق  ال  ال��ب��ش��ري��ة، مم���ا  واآلراء 
يجب على كل مسلم من التسليم والقبول 

لنصوص الوحي وأحكام الشريعة.
والفنت في البيوت داءٌ من استشرف عليها 
أخذته، ودواء الفنت نبذها واإلعراض عنها 
من  الوالدين  وق��رب  مغبتها،  من  واحل��ذر 
من  لهم  ومنع  قلوبهم،  لفراغ  ِملء  أبنائهم 
قرناء السوء، وفي األولياء من هو ُمْعِرٌض 
وجسده،  بروحه  عنهم  مبنأى  أبنائه  عن 
م���ت���واٍن ع���ن أس���ب���اب ه��داي��ت��ه��م، وواج����ٌب 
ق��دوًة صاحلة ألبنائه  يكون  أن  على األب 
اخلطايا  ع��ن  وال��ب��ع��د  ب��ال��دي��ن،  بالتمسك 
املصحوب  ال��س��وي  والتوجيه  والسيئات، 
مع  استقامتهم،  على  معني  خير  بالرفق 
الصبر والرفق واللني معهم، وإذا لم يتسع 
االنحراف  أه���ل  تلقفهم  عليهم  ال��ص��ب��ر 

والشرور.
صالح  أسباب  أعظم  من  املبكر  وال���زواج 
النبي]:  بوصية  عماًل  والفتيات؛  األبناء 
اس��ت��ط��اع منكم  م��ن  ال��ش��ب��اب،  “يا معشر 
الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن 
يوقع  ال��زواج  وتأخير  عليه،  متفق  للفرج” 
العاقبة  تسوء  أم��ور  في  والنساء  الشباب 
األوالد  ت��رب��ي��ة  ف���ي  واإلخ�������الص  ف��ي��ه��ا، 
عليها  ي��ؤج��ر  عظيمة  ع��ب��ادة  وت��وج��ي��ه��ه��م 
الوالدان، وهي من أعمال أهل اجلنة، قال 
عليه الصالة والسالم: “من عال جاريتني 
حتى تبلغا أي قام عليهما باملؤونة والتربية 
وضم أصابعه.  جاء يوم القيامة أنا وهو” 
وهو  أن��ا  “دخلت  وللترمذي:  مسلم،  رواه 

اجلنة كهاتني” وأشار بإصبعيه.
ودعاءٌ مستجاب ممنوح من الكرمي سبحانه 
املصطفى:  قال  ألبنائه،  دعائه  في  للوالد 
“ثالث دعوات يستجاب لهم ال شك فيها: 
دع���وة امل��ظ��ل��وم، ودع����وة امل��س��اف��ر، ودعوة 
الوالد لولده” رواه ابن ماجه، وتُسر األفئدة 
صالحهم،  ثمار  جني  في  العاقبة  بحسن 
: }أَْم ُكنتُْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر  قال عزَّ وجلَّ
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ِلَبِنيِه َما تَْعبُُدوَن ِمن  يَْعُقوَب امْلَْوُت ِإْذ َقاَل 
بَْعِدي َقالُوا نَْعبُُد ِإلََهَك َوِإلََه آبَاِئَك ِإبَْراِهيَم 
لَُه  َونَْحُن  َواِحًدا  ِإلًَها  َوِإْسَحاَق  َوِإْسَماِعيَل 

ُمْسِلُموَن{ )البقرة: 133(.
سنُّ الشباب من النعم التي ال تدوم، قال 
عليه الصالة والسالم: “اغتنم خمًسا قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل 
سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل 
شغلك، وحياتك قبل موتك” رواه احلاكم.

إه���م���ال فتوته  ي��ح��اس��ب ع��ل��ى  وال���ش���اب 
وتقصيره فيها، قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: “ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 
م��ن عند رب��ه حتى يُ��س��أل ع��ن أرب���ع: عن 
عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، 
وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا 

عمل فيما علم” رواه
 الترمذي.

ومن حفظ شبابه بالطاعة أظله الله حتت 
والسالم:  الصالة  عليه  ق��ال  عرشه،  ظل 
“سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال 
عبادة  في  نشأ  “شاب  منهم  وذك��ر  ظله” 

الله” رواه البخاري.

ه الله  ومن َملََك هواه في حال شبيبته أعزَّ
اغتنم  م��ن  األم��ة  وف��ي سلف  كهولته،  ف��ي 
شبابه فنشأ على الطاعة والعبادة والعلم، 
يتهجد  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  كان 
الليل وه��و اب��ن عشر س��ن��وات، ق��ال رضي 
إلى  فقمت  النبي  م��ع  “صليت  عنه:  الله 
عن  فأقامني  فأخذني  ي��س��اره،  عن  جنبه 
ابن عشر سنني”  يومئذ  وأنا  قال:  ميينه، 

رواه أحمد.
كتاب  الله  رحمه  البخاري  اإلم��ام  وَصنََّف 
ثمانية عشر عاًما،  الكبير وعمره  التاريخ 
قال: “صنفته في الليالي املقمرة” والذهبي 
قرأ القرآن على مسعود الصاحلي أربعني 
ختمة، وعبد امللك بن عمر بن عبد العزيز 
التاسعة عشرة من عمره،  في  وهو  توفي 
وكان في شبابه مجتهًدا في العبادة، ومع 
قدرته في الدنيا ومتكنه منها، كان راغًبا 
عنها مقباًل على الله. قال ابن رجب رحمه 
ال��ل��ه: “ففي ذك��ر مثل أخ��ب��ار ه��ذا السيد 
نَه وهو  اجلليل مع ِسنِّه، توبيخ ملن جاوز سِّ
الدنيا  أسباب  عن  بعيًدا  كان  وملن  بطال، 
وهو إليها ميال، فاغتنم زهرة العمر وجانب 
قال  ندامة،  صحبتهم  ففي  السوء،  قرناء 
اِلُم َعلَى يََديِْه  جل شأنه: } َويَْوَم يََعضُّ الظَّ
ُسوِل َسِبياًل  لَيْتَِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ يَُقوُل يَا 
َخِلياًل{  ُف��اَلًن��ا  ��ِخ��ْذ  أَتَّ لَ��ْم  لَيْتَِني  َويْلَتَى  يَ��ا 

)الفرقان: 28(.
مبعزل  وك��ن  فتنتها  فاجتنب  فتنة  وامل���رأة 
ع��ن��ه��ا، وإي����اك واحل��دي��ث م��ع م��ن ال حتل 
لك، فاحلرام متعته زائلٌة ثم تعقبه حسرة، 
ومن اتبع هواه كانت نهايته الّذلَّ والصغار 

والبالء.
وللطاعة ل��ذة وس���رور، وب��ر ال��وال��دي��ن من 
أس��ب��اب ال��س��ع��ادة، وال��ص��الة م��ع جماعة 

املسلمني عصمة لك من الشرور.
األم يترعرع في أحضانها العظماء والنبالء 
والتوجيه  الرعاية  حسن  ثمرة  األم��ة،  في 
الله:  رحمه  الشافعي  يقول  أمهاتهم،  من 
“نشأت يتيًما وأنا بالشام، فجهزتني أمي 
للسفر إلى مكة لطلب العلم وأنا ابن عشر 

سنني”، قال: “ولم يكن عندها ما تعطيني 
ما أشتري به القراطيس، فكنت أنظر إلى 
اإلمام  ويقول  فيه”  فأكتب  فآخذه  العظم 
مالك رحمه الله: “ألبستني أمي وأنا صبٌي 
اإلمام  إل��ى  اذه��ب  قالت:  ثم  العلم،  لباس 

ربيعة فتعلّم من أدبه قبل علمه”.
 فاألم تشاطر زوجها أمانة إصالح أبنائه، 
وإبعاد الشرور وأسباب الفنت من دورهم، 
قال عليه الصالة والسالم: “واملرأة راعية 
ف��ي بيت زوج��ه��ا وم��س��ؤول��ة ع��ن رعيتها” 
متفق عليه، فعليها أال تهمل أمانتها، وأال 
على  ورحمتهم  أبنائها  راح��ة  جانب  تغلب 

توجيههم وأمرهم بأوامر الشريعة.
وأق����ول ل��ل��ف��ت��اة، احل��ي��اء ن��ع��ت ج��م��اٍل في 
نسائها  ب��ات��ص��اف  مُت����دح  واألمم  امل�����رأة، 
موسى:  قصة  في  سبحانه  ق��ال  باحلياء، 
اْسِتْحَياٍء  َعلَى  مَتِْشي  ِإْحَداُهَما  }َفَجاَءتُْه 
املانع  احل��ي��اء  وذات   ،)25 )ال��ق��ص��ص:   }
حياؤها على ترك القبيح موعودة باجلنة، 
اإلمي����ان  م���ن  “احلياء   :[ ال��ن��ب��ي  ق����ال 
واإلميان في اجلنة” رواه الترمذي، وقال: 

“حديث حسن صحيح”.
الله  من  يستح  لم  “ومن  العلم:  أه��ل  ق��ال 
عقوبته”  من  الله  يستح  لم  معصيته،  من 
البيوت،  ف���ي  ب���ال���ق���رار  يُ���ص���ان  واحل���ي���اء 
واالحتراز من  والستر  ومبالزمة احلجاب 
احل��دي��ث م��ع ال��رج��ال األج��ان��ب، واحلذر 
تذهب  فاملعاصي  الفضائيات،  سموم  من 
السعادة، يقول عمر بن اخلطاب: »النساء 

عورة، فسترها بالبيوت«.
حافظات  ص��احل��ات  نساء  املجتمع  وف��ي   
العظيم،  ال��ل��ه  ل��ك��ت��اب  م��الزم��ات  للغيب، 
مالزمات  واحلياء  باحلجاب  مستمسكات 

للدين، فبمثلهن يفخر املجتمع.
ورسوله،  ال��ل��ه  ب��ط��اع��ة  ت��س��ع��د  ف���األس���رة 
وفي  للمجتمع،  أف��راده��ا ص��الٌح  وص��الح 
والتفقه  ال��دي��ن،  سالمة  الفنت  ع��ن  البعد 
وسؤال أهل العلم، وبذل األسباب باحلكمة 

من أهم أسباب صالح املجتمع
 وسعادة أفراده.
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حوار

من أهم مقومات الصحة النفسية سالمـــة المشاعر والعواطف

التي  ماالعواطف  نفهم  أن  علينا  ينبغي   <
إيجابية  أم   سلبية  ك��ان��ت  س���واء  تصيبنا 
وبالتالي الطرائق السليمة للتعامل معها وما 
وللطرف  لألنا  باملشاعر  باالعتراف  يُسمى 
الدارج:  املثل  يعلم من خالل  فكلنا  اآلخ��ر، 
الشيء ال يعطيه«، فمن يجهل كيف  »فاقد 
يتعامل مع عواطفه حتماً يجهل كيف يتعامل 
مع مشاعر َمن هم حوله ويحتك بهم، سواء 
أم  واالجتماعي  األس��ري  كانوا في محيطه 
نثق  أن  الطريق  وأول  املهني،  محيطه  في 
السلبية  أف��ك��ارن��ا  م��ن  ت��أت��ي  م��ش��اع��رن��ا  أن 

واإليجابية.
من  متوّلدة  مشاعرنا  تكون  كيف   >

أفكارنا السلبية واإليجابية؟
سلبية  مشاعر  لنا  توّلد  السلبية  الفكرة   <
مثل اإلحباط، اليأس، العجز، انعدام الثقة، 
التشاؤم،  ال��ب��ؤس،  التوتر،  القلق،  احل���زن، 

اخلوف، الغضب، وغيرها كثير.
مشاعر  داخلياً  لنا  تنتج  االيجابية  والفكرة 

ايجابية مريحة كالفرح، واإلجناز، والفخر، 
والتفاؤل،  وال��ب��ه��ج��ة،  وال��س��ع��ادة،  وال��ث��ق��ة، 
والرضا،  وال��ن��ج��اح،  واحل��م��اس،  وال��س��م��و، 
الوجدانيات  أو  املشاعر  من  كثير  وغيرها 

اجلميلة.
مع  التعامل  أول��ي��ات  ع��ن  حدثينا   >

املشاعر االيجابية؟
نضع نصب  أن  علينا  األم���ر  ب��داي��ة  ف��ي   <
تؤّثر  ق��د  فكرة  ك��ل  م��ن  نتخلص  أن  أعيننا 
على مشاعرنا تأثيراً  سيئاً قدر اإلمكان وال 
نستسلم لها ونتذّكر حديث رسول الله ]: 
بأمور  تأتي  فالفطنة  فطن«  كّيس  »املؤمن 
كثيرة من ضمنها ما هو محور حديثنا هذا، 
تؤّثر  لنا عواطف  ت��ورث  كانت  أي��اً  فالفكرة 
أوليات  م��ن  وه���ذا  النفسية  صحتنا  على 

التعامل مع املشاعر اإليجابية.
< ك��ي��ف ن��ع��ّب��ر ع���ن م��ش��اع��رن��ا أم���ام 

اآلخرين لنصل لإليجابية؟
> يكون ذلك بإخراجها من القلب إلى اللسان 
ثم إلى مسمع الطرف اآلخر، بطريقة مقننة 
خالية من الصراعات أو الغضب أو قضية 
لراحتنا  نسعى  أننا  هنا  فاملهم  بالند،  الند 
قبل كل شيء وبعده، وهذه الدرجة األولى، 
ول��ي��ج��رب أح��دن��ا ل��و ك���ان ي��ح��م��ل مشاعر 
مزعجة لم تخرج سنشعر بألم في الصدر 
وضيق وتوتر قد نحمله يوماً أو أكثر، ويؤّثر 
علينا هذا احلمل وعلى سير حياتنا اليومية 

< بداية، حدثينا عن أهمية املشاعر 
والعواطف في حياة اإلنسان؟

بإصرار  السعي  على  اإلنسان  ُجبل  لقد   <
على احلفاظ على حياته على هذه األرض 
أطول  بحياة  الله-  -ب��إذن  معيشته  ليضمن 
اإلمكان  قدر  بالصحة  االهتمام  خالل  من 
إلى  ت��ؤدي  قد  التي  املخاطر  عن  واالبتعاد 
��ة ال��ل��ه ف��ي خ��ل��ق��ه: حب  ه��الك��ه، وه���ذه س��نَّ

البقاء.
ولو سألت بعض العقالء: كيف حتافظ على 
ح��ي��ات��ك؟ ألج��اب��ك ب��احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى صحة 
وتؤّثر  أم��ور قد تضره  جسده وحمايته من 
أق��ل مما هو عليه في مثل من  على عمره 

هم بسنه.
عن صحة  واس��أل  قلياًل  معه  توقف  ولكن 
يحافظ  كيف  )العاطفي(  الوجداني  النمو 
يتوقف وقتاً  الكثير منهم قد  عليه؟ ستجد 
ليدرك معنى السؤال ثم كيف يجيب عليه، مع 
العلم أن من أهم مقومات الصحة النفسية 
البدنية:  للصحة  أس���اس  أي��ض��اً  ه��ي  ال��ت��ي 
علينا  ولهذا  املشاعر؛  أو  العواطف  سالمة 
أن نؤمن أن التعامل مع العواطف بإيجابية 
والكفيلة  املهمة  األم���ور  م��ن  نوعيها  بكال 
وتؤثر  تعكرها  شوائب  من  النفس  بسالمة 

على سيرها بوجه صحيح.
مع  للتعامل  السليم  األس��ل��وب  م��ا   >

املشاعر؟

حتدثت املدربة واملستشارة االجتماعية مها بنت محمد املسلم عن املشاعر والعواطف في حياة اإلنسان، 
مشاعرنا  أن  نة  مبيِّ عواطفه،  واتزان  الفرد  مشاعر  سالمة  النفسية  الصحة  دعائم  أهم  من  أن  وأكدت 

الوجدانية هي انعكاس طبيعي ألفكارنا وسلوكياتنا.
مها  وقالت  معها،  التعامل  كيفية  وبالتالي  علينا  تسيطر  التي  املشاعر  نوع  معرفة  أهمية  على  وشددت 
إلى كيفية إظهارها ومعرفة  العواطف لكننا نحتاج  املسلم: اإلنسان كله عواطف وال يخلو أي أحد من 

مشاعر اآلخرين وفهمها.. جاء ذلك خالل احلوار التالي معها حول ما هية املشاعر ومتطلباتها.

حوار: ابتهاج الكليب

املستشارة االجتماعية مها املسلم: التعامل مع العواطف بإيجابيــــــة يؤّمن سالمة النفس وتوازنها

مشاعرنا الوجدانية 
انعكاس طبيعي ألفكارنا...

وكلنا عواطف.. ولكننا 
نفتقر إلى عملية إظهارها
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مفاجأتك 
بقراره،  امل��دي��ر 

أو ت��ق��ول: أن��ا أش��ع��ر أن��ك قلق ح��ي��ال تلك 
ستجده  ك���ان،  أي���اً  أو...  مرتبك  أو  املهمة 
يشعر بالراحة أن هناك طرفا آخر شعر به 
وفكر في مشاعره وساعده على االستدالل 
على اجلرح، عندها ستالحظ إسهابه معك 
املنزعجة من  والتعبير عن نفسه  باحلديث 
املوقف، ثم بعدها سيفكر بحلول جيدة ألنه 

أفرغ عواطفه فوصل العقل إلى حكمته.
ك��ل��ه ع��اط��ف��ة وال يخلو  اإلن��س��ان   >
فكيف  العواطف،  تلك  من  منا  أحد 

يتصرف وهو في ذروة انفعاالته؟
> صحيح أن اإلنسان كله عاطفة وال يخلو 
أحد منا من تلك العواطف ولكننا قد نفتقر 
إلى عملية إظهارها وأيضاً ال نفهم مشاعر 
اآلخرين، وبالتالي قد يشوب عالقاتنا معهم 
العقل  يقال  فكما  والبتر،  العكر  من  ش��يء 
السليم،  باجلسم السليم، أنا أقول: النفس 
السليم،  بالشعور  تكون  الله  بعد  السليمة 
بالعواطف  امل��ش��ك��الت  ح��ل  أن  يعلم  فكلنا 
اجلياشة عادة تكون احللول أو القرارات في 
غير مكانها، ألنها جاءت من انفعال سيطر 
على التفكير السليم، فالعقل أصبح مربوطاً 
بعاطفة طاغية شلت عمله، فيجب أن نبتعد 
كل البعد عن اتخاذ قرارات وعواطفنا في 
ذروتها ننتظر حتى تصفو أوالً وعندها يبدأ 
واحللول  والقرارات  باألفكار  السليم  العقل 

السليمة بإذن الله.

من أهم مقومات الصحة النفسية سالمـــة المشاعر والعواطف
لو  بينما  اآلخ���ري���ن،  م��ع  تعاملنا  وب��ال��ت��ال��ي 
براحة  لشعرنا  العواطف  تلك  بإفراغ  قمنا 

عجيبة.
ال���ك���رمي لضرب  وال���ق���ارئ  ن��ت��ط��ل��ع   >
بهذا  لدينا  ال��ص��ورة  لتتضح  أمثلة 

املفهوم؟
> حسناً.. لو حدث موقف لك مع زميل في 
العمل وضايقك تصرفه يجب أن توضح له 
بعيداً  بكل هدوء  أزعجك  الذي  األمر  هذا 
عن التشنج، فرمبا قد صدر سلوكه بشكل 
عشوائي ال يقصد إيالمك؛ لهذا عملية أن 
تعترف أمامه مبشاعرك هي طريقة ذهبية 
لكي يتعّرف على شخصيتك مبا حتب وتكره 
سيجيد  ث��م  وم��ن  فعله،  يتكرر  ال  وبالتالي 
تعامله معك بناًء على ما زرعته أنت معه من 

طرق مقننة لتفريغ تلك املشاعر.
وزمالئك  رئيسك  م��ع  اجتماع  آخ��ر:  مثال 
لم  ملهمة  ب��ق��رار  الرئيس  وف��اج��أك  بالعمل 
مسبقاً،  لها  يهيئك  ولم  احلسبان  في  تكن 
خصوصاً  امل��ف��اج��آت  حت��ب  ال  وشخصيتك 
املهنية غير املتوقعة من املدير، فإن أبطنت 
مشاعرك فلن ترتاح وستحمل على مديرك 
بفعلته  يعلم  كلما شاهدته وهو ال  انزعاجاً 
السلبية  الفكرة  تبعد  عندها  ضايقك،  أنه 
وبالتالي املشاعر السيئة بالتفريغ وإزاحتها 
من صدرك، كأن تقول لرئيسك: أنا إنسان 
أحب في العمل أن أعلم بخطة املهام مسبقاً 
باملهمة  لي  وتفويضك  و...  أرت���ب...  حتى 
أزعجتني،  وربكة  توتراً  لي  وسبب  فاجأني 
ك��ن��ت أرج�����و  ق��ب��ل أن ي��ب��دأ االج��ت��م��اع أن 
أثناء  بربكة  ذل��ك حتى ال أص��اب  لي  تذكر 

االجتماع.
شعوره  أف��رغ  املوظف  يكون  التكنيك  بهذا 
ال��س��ل��ب��ي، ارت�����اح، ل��م ي��ظ��ه��ر ال���ل���وم، وضح 
املوقف للمدير، وهذه طريقة ساعدته على 

التعامل  بدايات  وهي  االرتياح 
مع املشاعر بشكل إيجابي.

وم��ا ح��دث ف��ي مثل ه��ذا املوقف 
ق����س ع��ل��ي��ه مب���وق���ف ظ���ه���رت منه 

م��ش��اع��ر )م��ري��ح��ة( إي��ج��اب��ي��ة ي��ج��ب أن 
أن���ك أو سعيد  ل��ل��ط��رف اآلخ����ر  ت��ظ��ه��ره��ا 
بتصرفه  لتشعره  معك  مبوقفه  ف��خ��ور  أو 
بإحداث  عليك  محمودة  نتيجة  جلب  أن��ه 
عواطف جميلة، وبالتالي تعطيه إشارة غير 
مباشرة ألن يحذو هذا الطريق مرة أخرى 

سواء معك أم مع غيرك.
عن  ال��ت��ع��ب��ي��ر  أدرك�����ن�����ا  أن  ب���ع���د   >
مشاعرنا مع اآلخرين، كيف نساعد 

اآلخرين لالعتراف مبشاعرهم؟
> هذه مرحلة مهمة وهي مساعدة اآلخرين 
ومساعدتهم  مب��ش��اع��ره��م  االع���ت���راف  ف��ي 
وإظ���ه���ار م���ا ي��ب��ط��ن��ون م���ن ع���واط���ف، لكي 
نساعدهم على الراحة وخلق تواصل فّعال 
معهم، فكلنا يعلم أن من أساسيات التواصل 
ال إيجاد ألفة بيننا وبني الطرف اآلخر  الفعَّ
عن طريق االهتمام بعواطفهم بشكل متوازن 
وج��ي��د لنا ول��ه��م، ول��و أخ���ذت امل��ث��ال األول 
اخلاص باملوظف مع مديره، وسأطبقه هنا 
ب��االع��ت��راف مبشاعر ال��ط��رف اآلخ���ر، وهو 
زميلي وموقفه مع املدير، وشاهدت زميلي 
وما ظهر عليه من توتر وانفعال سلبي وألنه 
يجهل تلك العواطف التي تخاجله وتزعجه 
بشكل دقيق، فأقول له: أنت تشعر بتوتر من 

الفكرة االيجابية تنتج لنا 
داخليًا مشاعر ايجابية 

مريحة كالفرح، واإلجناز، 
والفخر، والثقة،و السعادة، 

والبهجة، والتفاؤل

املستشارة االجتماعية مها املسلم: التعامل مع العواطف بإيجابيــــــة يؤّمن سالمة النفس وتوازنها
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اليمــــــــن

 لم يكن اليمن بحاجة إلى أزمة جديدة لتزيد جراحه حتى جاءت 
تفجيرات صنعاء األخيرة التي استهدفت »سرية« من األمن املركزي 
نتيجة قيام جندي  أكثر من120 قتياًل  السبعن وخلفت  في ميدان 
بعملية انتحارية خالل تدريبات لعرض عسكري كان امليدان يشهده 
جراح  ليزيد  اليمنية  للوحدة  والعشرين  الثانية  للذكرى  استعداًدا 
البالد التي تواجه حتديات شديدة بدًءا من غياب االستقرار السياسي 
نتيجة الصراع بن الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق 

علي عبد الله صالح وفلوله في املؤسسات العسكرية واألمنية.

العملية  توقيت  تعقيداً  األم���ور  زاد  ومم��ا 
؛حيث أراد منفذوها توصيل رسالة للنظام 
اجل��دي��د ب��ق��ي��ادة ع��ب��د رب���ه م��ن��ص��ور هادي 
على  غالياً  الثمن  سيدفع  وأن��ه  هنا  بأنهم 
محاوالته املتدرجة الستئصال شأفة نظام 
سلفه الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح 
وتطهير املؤسسات األمنية من رموز النظام 
املخلوع، خصوًصا أن هادي خرج منتصراً 
لتوه من أزمة أطاح خاللها بثالثة من قادة 
أثارت  أزم��ة  في  لصالح  التابعني  األجهزة 
ضجة طاحنة قبل أن ميتثل أنصار صالح 

للقرار بضغط من املؤمتر الشعبي العام.
هجمات انتقامية

وي��ت��ج��اوز األم���ر ط��ب��ًع��ا ح���دود ف��ل��ول نظام 
ال��ث��اب��ت أن أط���راًف���ا عديدة  ص��ال��ح، ف��م��ن 
تورطت في هذا التفجير يأتي في مقدمتها 
ي��ت��ع��رض حالًيا  ال�����ذي  ال���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م 
وحدات  جانب  من  س��واء  متتالية  لهجمات 
اجليش اليمني أم أجهزة األمن وبالتحديد 
في املناطق اجلنوبية أو من قبل الطائرات 
األمريكية دون طيار التي استهدفت عدداً  
ال��ب��ارزة ف��ي التنظيم خالل  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
التفجير  أن هذا  األخيرة خصوصاً  الفترة 
جاء بعد أيام قليلة من مناشدة زعيم تنظيم 
القاعدة أمين الظواهري لليمنيني الوقوف 
نتاجاً  جاء  باعتباره  وإسقاطه  ه��ادي  ضد 
لتفاهم أمريكي – سعودي ملنع اإلسالميني 

من السيطرة على األوضاع في اليمن.
تخفيف الضغوط 

ومما يدلل على تورط التنظيم في التفجير 
البيان الذي وزعته وزارة الداخلية اليمنية 
ويحذر  التفجير،  ح��دوث  من  ساعات  قبل 

تفجيرات  صنعاء  تقود اليمن للصيف الساخن
القاعدة وفلول صالح يضعون العراقيل أمام خروج اليمن من النفق املظلم

الفرقان / القاهرة ـ أحمد عبد الرحمن
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كبرى  بعمليات  القيام  القاعدة  اعتزام  من 
داخل اليمن رداً على الهجمات التي شنها 
اجليش اليمني في »شبوة« و»حلج« و»أبني« 
انتقاًما مما  الفترة األخيرة  وغيرها خالل 
أجهزة  عمل  في  أمريكي  تدخل  عن  ت��ردد 
األمن اليمنية وتوجيهها إلى عمليات معينة 
الس��ت��ه��داف ك����وادر ال��ق��اع��دة ب��ش��ك��ل دفع 
األخيرة للرد للقيام بهذا التفجير لتشتيت 
على  ال��ض��غ��وط  وتخفيف  األم��ن��ي��ة  ال��ق��وى 
أو  األنفاس  بالتقاط  لهم  والسماح  قادتها 
االنتقال ملناطق أقل خطًرا قد ال تستطيع 
الوصول إليها في ظل االستحكامات األمنية 

هناك.
ضبط األمن

الشريعة«  »أن��ص��ار  جماعة  إع���الن  وق���دم 
املرتبطة بالقاعدة دلياًل على تورط التنظيم 
في هذه العملية سواء بشكل مباشر أم بإيعاز 
من أحد قيادات األجهزة األمنية املرتبطني 
بنظام علي عبدالله صالح الرئيس السابق 
سعياً منهم للتأكيد على إخفاق الرئيس عبد 
ربه منصور هادي أو حكومة باسندوة في 
التصدي للقاعدة وضبط األمن واالستقرار 
األوضاع  ب��أن  رسالة  وتوصيل  البالد،  في 
كانت أفضل في عهد صالح وأن خليفته ال 
بلد بحجم  الالزمة إلدارة  بالقدرات  يتمتع 

 مساعي منصور لتطهير 
األجهزة األمنية فجرت 

غضب صالح وأنصاره 
وصالت النظام السابق مع 

القاعدة تهدد بإفشالها 

ع��ن تسريبات عن  ورد  م��ا  ف��ي ظ��ل  اليمن 
تنظيم  وب��ني  بينه  مفتوحة  ق��ن��وات  وج���ود 
إب���ان سنواته  ب��رع ص��ال��ح  ال��ق��اع��دة؛ حيث 
القاعدة  اس��ت��خ��دام  ف���ي  ب��احل��ك��م   35 ال���� 
من  والتخلص  حكمه  نظام  أرك��ان  لتثبيت 
أموال  الس��ت��خ��دام  حتى  وص���والً  خصومه 
عليها  للحرب  املخصصة  األمريكي  الدعم 

إلضعاف املعارضة اليمنية وتشتيتها.
مآرب سياسية

وكان للصالت التي بناها صالح في السابق 
م��ع القاعدة أث��ره��ا وك��ذل��ك وج��ود صالت 
بني املتورطني في التفجيرات األخيرة وبني 
ع��ل��ي محسن األحمر  ال��ل��واء  م��ن  م��ق��رب��ني 
الذي برع أيضا في نسج خيوط العالقات 
مع التنظيم الستخدامه في توقيتات معينة 
مآرب سياسية، سواء ضد حكومة  لتنفيذ 
اجلنوب  ف��ي  األوض����اع  لتفجير  أو  ه���ادي 

وال��ت��أك��ي��د ل��ق��وى احل����راك اجل��ن��وب��ي أنها 
استمرارها  حالة  في  باهًظا  ثمًنا  ستدفع 
نظام  االنفصال حيث سعى  راي��ة  رف��ع  في 
وتفعيل  ال��ق��اع��دة  لتقوية  وأج��ه��زت��ه  صالح 
نوع  إليجاد  اجلنوبية  املناطق  في  وجودها 
من التوزان في اجلنوب يحفظ وحدة البالد 
وي��ف��رض ع��ل��ى ع��راب��ي االن��ف��ص��ال القبول 
بصيغة جديدة للوحدة اليمنية حتفظ وحدة 
البالد وتؤمن للجنوبيني حقوقهم بوصفهم 
مواطنني من الدرجة األولى في ظل وجود 
رئيس ورئيس وزراء ينحدرون من اجلنوب.

تدخالت سافرة
ومن املهم هنا التأكيد على أن تكرار هذه 
بات  ش��راس��ة  أك��ث��رة  وب��وت��ي��رة  التفجيرات 
الساسة  م��ن  كبير  ع��دد  ل��دي  يقينًيا  أم���راً 
اليمنيني في ظل التدخالت األمريكية غير 
احملدودة في الشأن اليمني عبر ممارساتها 
ضغوًطا مكثفة على الرئيس هادي للدخول 
القاعدة؛ مما  في حرب شرسة مع تنظيم 
ضيق مساحة املناورة أمام األخير وأضعف 
في  التلكؤ  أو  واشنطن  على حتدي  قدرته 
لدعمها  حاجته  ظ��ل  ف��ي  مطالبها  تنفيذ 
أو لسعيه  القاعدة  س��واء في احل��رب على 
الستئصال  مساعيه  ف��ي  تأييدها  لتأمني 
املؤسستني  شأفة صالح ورموز نظامه من 

التفجيرات جزء من الحرب 
الباردة بين صالح وعبد ربه 

منصور وتوقيت التفجير 
زاد المشهد غموًضا 

 القاعدة تبنت إستراتيجية 
توسيع ساحة المواجهة 

الستنزاف الجيش وإضعاف 
قدرته على المواجهة
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اليمــــــــن

املبادرة  لبنود  استجابة  واألمنية  العسكرية 
النجاح  سبل  لتوفير  ومتهيًدا  اخلليجية، 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي امل��ع��ت��زم االن���خ���راط فيه 
البالد  بأمن  ستضر  ت��ط��ورات  وه��ي  قريًبا 

واستقرارها على املدى الواسع. 
تصفية حسابات

األمريكان من جانبهم لم يتركوا األمر مير 
مرور الكرام؛ حيث جدد الرئيس األمريكي 
باراك أوباما دعمه الشديد حلكومة اليمن 
استعداده  مبدياً  القاعدة،  على  حربها  في 
اليمنية  للحكومة  مطالب  أي  مع  للتجاوب 
ل��دع��م ق��درات��ه��ا ف���ي ه���ذا امل���ج���ال، وهي 
اليمني  ال��رئ��ي��س  تلقفها  ال��ت��ي  ال��رس��ال��ة 
من  به  بأس  ال  للتخلص من عدد  ووظفها 
قادة األجهزة األمنية املوالية لصالح ومنهم 
قائد األمن املركزي عبدامللك الطيب، وهي 
القيادات  من  لعدد  متتد  أن  يتوقع  خطوة 
مركزه  لتقوية  وذل��ك  واألم��ن��ي��ة  العسكرية 
ما  وه��و  السلطة،  على  سيطرته  وتكريس 
العرض  ف��ي  مشاركته  عبر  تأكيده  ح��اول 
اليمنية  الوحدة  بذكرى  اخلاص  العسكري 
ورفض تأجيله في أقوى رد على تفجيرات 
ال��ق��اع��دة ال��ذي��ن ت��وع��ده��م ه���ادي بتواصل 

استهداف األمن لهم.
ساحات القتال 

ال يعتقد كثيرون أن دعم أوباما وتهديدات 
يخففا  أن  للقاعدة ميكن  ه��ادي  منصور 

التنظيم خصوًصا  مع  املواجهة  من حدة 
على  رًدا  ج��اءت  األخيرة  التفجيرات  أن 
التنظيم  ض��د  الفاعلة  اجليش  عمليات 
يرجح  عمليات  وه��ي  أب���ني،  منطقة  ف��ي 
استمرارها واستمرار ردود القاعدة عليها 
بشكل يؤشر لصيف ميني ساخن سيشهد 
تعدد ساحات القتال بني القاعدة واجليش 
واستخدام قوى سياسية لهذه املواجهات 
لفرض أجندة سياسية بعينها، كما يؤكد 
االستراتيجي  اخلبير  فؤاد  نبيل  الدكتور 

ال��ذي لفت  ل��وج��ود  رغبة ف��ي  تصفية 
سواء  احلالية  احلكومة  م��ع  احل��س��اب��ات 
بغرض دفعها للتباطؤ في هيكلة اجليش 
الدولة  أجهزة  تطهير  بغرض  أم  اليمني 
والسيما  صالح  نظام  فلول  من  األمنية 
في  يرغب  ال  مصالح  )ل��وب��ي(  هناك  أن 
ويسعىالستمرار  صالحيته  منصور  مد 
س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ه����ذه امل���ؤس���س���ات في 
إقليمية  بقوي  الشديدة  ارتباطاته  ظ��ل 

ودولية.
ضبابية وغموض

وأشار إلى أن األوضاع في اليمن ال تسير 
بالضبابية  وتتسم  الصحيح  االجت��اه  في 
في ظل تأخر احلوار الوطني وعدم قدرة 
على  ب��اس��ن��دوة  وحكومة  ه���ادي  الرئيس 
لتهيئة  حسمها  املطلوب  امللفات  إجن��از 
الساحة إلمتام هذا احلوار الذي يراهن 

 األجهزة األمنية دعمت 
تصعيد أنشطة القاعدة 

إلرهاب الجنوبيين وضبط 
النزعات االنفصالية 

 >الغارات األمريكية المكثفة 
دفعت القاعدة لالنتقام 

ورفض هيكلة األجهزة األمنية 
يهدد بتفجر الساحة اليمنية 

>لضغوط األمريكية ضيقت 
مساحة المناورة أمام 

هادي ودفعته لساحة 
المواجهة مع الخصوم 
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أوضاع تحت المجهر!

االستثنائية  اإلنسان  أمام جلسة مجلس حقوق  املطروح  القرار  روسيا على مشروع  اعتراض 
قبل يومني حول انتهاكات جزار األسد في سورية ومذبحة احلولة، وقبل ذلك استخدام الفيتو 
لعدم ادانة سورية في مجلس األمن، يتطلب حترك الدول العربية واإلسالمية إلطعام الروس 
باملال القذر أو عرض شراء طائرات ودبابات روسية الصنع بوصفه أقصر حل وأخف الضررين 

لإلطاحة السريعة بحزب البعث وتقليل أعداد الوفيات هناك !
مازال املجتمع الدولي يتفرج وماما أمريكا )تتمخطر( بهدوء واملراقبون الدوليون هناك ينتظرون 
واجلامعة  املتحدة  األمم  مبعوث  وم��ازال  املذابح،  تطالهم  أن  قبل  الهروب  أو  اجلماعي  املوت 
العربية لدى سورية كوفي أنان يصرح ويشجب ويستنكر والقتلى في تزايد والشعوب العربية 
واإلسالمية، عدا إيران وحزب الشيطان، تصرخ مطالبة النجدة إلنقاذ اإلنسانية، والتبرعات 
العربية والسيما اخلليجية والفزعة الكويتية ترفع الرأس وباب التبرعات مفتوح بتأييد ومباركة 
وزي��ر خارجيتنا  رد  بعد  والسيما  بالرشيدة  امل��رة  هذه  نسميها  أن  تستحق  التي  احلكومة  من 
إصدار  بعد  االستفزازية  اإليرانية  التصريحات  شطط  على  اخلالد  صباح  الشيخ  املشرف 

محاكمنا احمللية أحكام املؤبد على أربعة من أعضاء شبكة التجسس اإليرانية في البالد !
على  قائمة  الكويت  مع  عالقتنا  بأن  قال  عندما  )قهرماني(  اإليراني  السفير  أضحكنا  وكم 

االحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية !!
نترك إيران ونعود فنقول: لن يهدأ لنا بال إال بعد سقوط النظام البعثي في سورية،  وهذا 
املتحدة )بان كي مون( ما دمنا ال نستطيع الضغط  العام لألمم  يتطلب الضغط على األمني 
على ماما أمريكا واجلامعة العربية شلت بفعل املالكي وذلك لكي يعجل )كي مون( بتحركاته 
فرض حصار جوي على النظام ويحرك )دم( الدول األوروبية لتفعل كما فعلت في إسقاط نظام 
القذافي !!، كما نأمل أن تتوقف تصريحات كوفي أنان الشاجبة واملستنكرة للمجازر السورية 
بأنه يشعر باإلحباط ونفاد صبره لكن بالكالم التعبيري  واملتعاطفة مع الشعب وقوله مؤخراً 

املدغدغ اجلميل!
لقد بلغ السيل الزبى واملجازر في ازدياد والعالم يتفرج ومهمة املراقبني ماتت والتقارير سوداء 

واالمل صفر... وكافي يا كوفي !!
على الطاير

بالسالح  السورية  احلكومة  تزود  ال  روسيا  إن  ببراءة  بوتني  الروسي فالدميير  الرئيس  قال   
لتسحق املعارضة !

كالم جميل )ودنا نصدقه( يذكرنا بالتصريح نفسه جتاه صدام وعندما سقط نظامه انكشفت 
األسلحة الروسية الثقيلة منها واخلفيفة منتهية الصالحية ! 

ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم !

كافي يا كوفي !!

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

وليد إبراهيم األحمد)�(

االستقرار  إلع��ادة شمس  الكثيرون  عليه 
ال��ب��الد م��ن ج��دي��د وتتجاوز  ت��ش��رق على 
امل���أزق احل��رج ال��ذي تعانيه ال��ب��الد حتى 
امللف  في  ال��ث��ورة، خصوًصا  ان��دالع  قبل 
األمني الذي ينبغي إعادة هيكلة مؤسساته 
كشرط الستعادة البالد الهدوء والبدء في 

إيجاد حلحلة ملشكالته. 
دعم واستقرار

ولكن يبدو أن املعاجلة األمنية تبدو كافية 
من  ال��ق��اع��دة  شأفة  الستئصال  وح��ده��ا 
األراضي اليمنية كما يشدد الدكتور سيد 
عوض عثمان اخلبير في الشؤون العربية 
؛حيث يرى  أن الدعم الشعبي واالستقرار 
ردود  وضبط  الصف  ووح���دة  السياسي 
أفعال رموز عهد صالح في التعاطي مع 
اجلهود احلكومية لتنفيذ مقررات املبادرة 
اخلليجية عامل مهم في إجناز املصاحلة 

اليمنية وتسوية اخلالفات بني الفرقاء.
ومن املهم هنا - كما يؤكد د.عثمان � أن 
توسيع دائرة احلوار مع فصائل املعارضة 
سيسهم  الوطني  احل���وار  ج��والت  ضمن 
في فتح آفاق التسوية السياسية، فضاًل 
إدارة  م��ع  لصيغة  ال��ت��وص��ل  أه��م��ي��ة  ع��ن 
أوباما فيما يتعلق بعملياتها ضد القاعدة 
استياء  يثير  احلالي  منطها  أن  باعتبار 
وعدم  اليمنيني  م��ن  العظمى  األغ��ل��ب��ي��ة 
إغالق نوافذ احلوار معها فرمبا يستطيع 
احل���وار م��ع ال��ق��اع��دة حتقيق م��ا عجزت 

عنه األسلحة. 
بني  العربية  ال��ش��ؤون  ف��ي  اخلبير  ورب��ط 
قدرة  وب��ني  االستحقاقات  ه��ذه  حتقيق 
حكومة هادي على الوفاء بهذه االلتزامات 
والتعاطي بشكل هادئ وحكيم مع األزمات 
املتتالية خصوًصا أن جهوده حتظى بدعم 
إقليمي ودولي قد يوفر له فرصة لتسوية 
النزعات  رأس���ه���ا  ع��ل��ى  م��ع��ق��دة  م��ل��ف��ات 
في  واحلوثيني  اجلنوب  في  االنفصالية 
وشباب  اجلنوب  في  والقاعدة  الشمال 

الثورة في الوسط. 
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حــوار

< وع����ن ه���ذي���ن ال�����م��ل��ف��ن ب���ال���ذات وق����درة 
معهما،  التعامل  على  اإلسالمية  األح���زاب 
االقتصاد  علماء  وأه��م  أب��رز  أح��د  التقيت 
الشيخ  وه��و  احلديث  العصر  في  اإلسالمي 
 – ال��ل��ه  – حفظه  ال��س��ال��وس  ال��دك��ت��ور علي 
عن  بدايًة:  وسألته  للكويت،  زيارته  أثناء 
إل���ى مشكلة  ن��ظ��رة االق��ت��ص��اد اإلس���الم���ي 
ميكن  التي  احللول  وع��ن  والبطالة؟  الفقر 
هذه  ل�مثل  اإلس��الم��ي  ال�منهج  يقدمها  أن 

القضايا اجلوهرية في الدول النامية؟
الرحيم،  الرحمن  الله  بسم  م��ش��ك��وًرا:  فقال   <
الله  رس��ول  على  والسالم  والصالة  لله،  احلمد 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، 
وبعد: فمسألة الفقر عاجلها اإلسالم منذ أربعة 
عشر قرًنا من الزمان، وعاجلها عالًجا جذرًيا، 

ل��ع��ل م��ن أه���م ال�����م��ل��ف��ات ال��ت��ي راه��ن��ت عليها األح����زاب 
والرئاسية  التشريعة  االنتخابات  سباق  في  اإلسالمية 
يتعلق  فيما  والس��ي��م��ا  االق��ت��ص��ادي  ال�ملف  م��ص��ر،  ف��ي 
بقضايا مكافحة الفقر والبطالة، وحاولت تلك األحزاب 
أن تقدم حلواًل لتلك القضايا في برامجها االنتخابية، 
أن  احل��ل��ول  ه��ذه  على  أخ��ذ  ال�مراقبن  م��ن  كثيرا  أن  إال 
وإجابات  عمل،  برامج  توجد  وال  عامة،  حلول  أغلبها 
وكيف  بها،  البدء  ميكن  التي  األول��وي��ات  ح��ول  واضحة 
ميكن إحداث التحول ال�مرغوب، مبا يحدث نقلة نوعية 

في االقتصاد خالل السنوات األربع أو اخلمس املقبلة. 
وأثير حول ال�ملف االقتصادي قضايا أخرى مرتبطة به 
التعايش  إمكانية  ال�مصرفي ومدى  بالشأن  فيما يتعلق 
والنظام  التقليدية  ال�����م��ص��ارف  ن��ظ��ام  ب��ن  وال��ت��وف��ي��ق 
النظام  إل��ى  الكامل  التحول  إمكانية  وم��دى  اإلس��الم��ي، 

اإلسالمي من عدمه.

العائق األساسي لقيام 
سوق إسالمية مشتركة 

ول اإلسالميَّة اآلن  هو أن الدُّ
ال َوْزن لها في العالم؛ ألنَّها 

ال تملك قرارها
حوار: وائل رمضان

الشيخ الدكتور علي السالوس 
في حوار خاص لـ»الفرقان«: 
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ول��و درس��ن��ا االق��ت��ص��اد اإلس��الم��ي، وخصائص 
االقتصاد  وم����ب����ادئ  اإلس����الم����ي،  االق���ت���ص���اد 
اإلسالمي لعرفنا هذا؛ ألن االقتصاد اإلسالمي 
الهدف،  ورباني  املصدر،  رباني  رباني،  اقتصاد 

ليس كاالقتصاديات البشرية.
كيف  ال��ف��ق��ر،  مشكلة  ع��ال��ج  حينما  واإلس�����الم 
فاإلسالم  بالعمل،  اإلس���الم  عاجلها  ع��اجل��ه��ا؟ 
أعمل،  أن  حقي  من  وواج��ًب��ا،  حًقا  العمل  جعل 
وواجب  ذل��ك،  على  تساعدني  أن  الدولة  وعلى 
ق��ادًرا على العمل أن أعمل، فإذا  علي ما دمت 
كنت قادًرا على العمل ولم أعمل ورفضت العمل، 
فال يجوز مهما كنت فقيًرا أن يساعدني أحد وال 

جتوز لي الزكاة، بل ال جتوز الصدقة أيًضا.
مبدأ  الكبرى  اإلسالمي  االقتصاد  مبادئ  وم��ن 
متام الكفاية، أي أنَّ من يعمل يأخذ أجًرا يكفيه 

العمل في طبيعته ال  ك��ان  ف��إذا  يعول،  وم��ن  هو 
يوفر متام الكفاية، أو أن يكون اإلنسان غير قادر 
على العمل، أو املرأة، فالعمل بالنسبة للمرأة غير 
العمل  أن مننعها من  ه��ذا  معنى  وليس  واج��ب، 
إذا كانت محتاجة إليه، أو املجتمع املسلم محتاج 

إليها، فهي تعمل ولكن ليس كالرجل.
الذي  الكفاية  بتمام  يفي  ال  العمل  ك��ان  ف���إذا 
بينه النبي ] في احلديث: »من ولي لنا عماًل 
وليس له مسكن فليتخذ مسكًنا، وليس له زوجة 
فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس 
نظرت  احلديث  هذا  خادًما«،  فليتخذ  خادم  له 
الصحة،  مرتبة  إل��ى  يصل  فوجدته  إسناده  في 
فالدولة املسلمة عليها أن توفر كل ذلك ملن يعمل 

لديها.
لكن إذا كان العمل نفسه ال يفي بهذا والسيما 
ملن يعملون في القطاع اخلاص، فكيف نصل إلى 
رباني؟  إسالمي  اقتصاد  ظل  في  الكفاية  مت��ام 
فاألقارب  املوسرين،  األق��ارب  نفقات  هنا  يأتي 
ليصل  عليه  باإلنفاق  شرًعا  ُمكلَّفون  امل��وس��رون 
إل��ى مت��ام الكفاية ه��و وم��ن ي��ع��ول، وه���ذا ليس 
تبرًعا من األق��ارب املوسرين، وإمنا هذا فرض 
عليهم، ومن الضروري في هذا الشأن أن نقرأ 
كتاب النفقات في كتب الفقه؛ ألن به أشياء قد 

ال يتصورها املسلم في عصرنا احلالي.
< ف���إذا ل��م يكن ل��ه أق���ارب م��وس��رون؟ وهذا 
وأقاربهم  ف��ق��راء  أن��اس��ا  جن��د  فنحن  واق���ع 

أيًضا فقراء، فما احلل؟
> احلل يكون في الزكاة؛ فالزكاة تأتي في املرتبة 
الثالثة، والسؤال: كيف تفي الزكاة بتمام الكفاية؟ 
أعطيتم  »إذا  ال���زك���اة:  ف��ي  األص����ل  إن  ن��ق��ول: 
فأغنوا«، فالزكاة ليست بضع لقيمات أو بضعة 
إلى  نعطيه حتى يصل  وإمن��ا  دنانير،  أو  دراه��م 

متام الكفاية، متى؟ وكم املدة؟ هل نعطيه كل يوم؟ 
هل نعطيه كل أسبوع، أم كل شهر، أم كل سنة؟ 
اختلفت األقوال في هذا، فمنهم من قال: نعطيه 
كل شهر، ومنهم من قال كل سنة مبعنى أن الزكاة 

تتجدد.
لكن هناك رأي آخر له وجاهته وله داللة قوية، 
وهو أن نعطيه متام الكفاية مدة حياته، وهو من 
أوجه اآلراء، وفيه ننظر إلى العمل الذي يحسنه 
الزراعة  يحسن  كان  إذا  فمثاًل  الزكاة،  مستحق 
في  »ض��ي��ع��ة«  كلمة  إل��ى  وان��ظ��ر  ضيعة،  نعطيه 
الفقه اإلسالمي، ضيعة تعني أنه سيزرع، وينتج 
زرعا، ويؤتي حقه يوم حصاده، فيتحول من فقير 

محتاج إلى غني يعطي.
مكاًنا  نعطيه  مثاًل  النجارة  يحسن  من  وكذلك 
النجارة،  ف��ي  يعمل  حيث  م��ال،  ورأس  وأدوات 
باقي  ف��ي  وه��ك��ذا  إل��ى غني،  فقير  م��ن  فيتحول 
معاق  شيًئا، كشخص  يحسن  ال  كان  فإن  املهن، 
مثاًل، أو شخص ال يحسن أي عمل وال يستطيع 
أن يعمل، فما احلل؟ قالوا هنا: نشتري له عقاًرا 
غلته تكفيه، فيصبح صاحب العقار ذلك الفقير 

املسكني.
كله  ال�مجتمع  أن  -شيخنا-  ذل��ك  معنى   >

سيتحول إلى أغنياء؟
> نعم هذا هو املنهج اإلسالمي، وهو أن يتحول 
والشيوعية  املاركسية  بعكس  غني،  إلى  الفقير 

التي حتول األغنياء إلى فقراء.
< وماذا لو فرضنا أن موارد الدولة من الزكاة 
انتهت، وال يزال هناك فقراء فكيف نعالج 

مشكلة هؤالء الفقراء؟
> اإلس��الم وضع لذلك ح��اًل، فقال املشرع: إذا 
لم تف الزكاة نأخذ من امل��وارد األخ��رى، الدولة 
فرضنا  فإذا  الكفاية،  نعطيه متام  مكلفة، حيث 
ع��دم وج��ود أي م��وارد في ال��دول��ة وال��زك��اة غير 
م��وج��ودة كما ح��دث ف��ي ع��ام ال��رم��ادة ف��ي عهد 
أم��ي��ر امل��ؤم��ن��ني ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب رض���ي الله 
املمتلكات  استثنائية،  حالة  هذه  إن  نقول:  عنه، 
اخلاصة مصونة، ال يجوز االعتداء عليها إال في 
األغنياء  على  فيفرض  االستثنائية،  احلالة  هذه 
كفالة عدد من الفقراء، فمثاًل كل خمسة أغنياء 
يكفلون خمسة فقراء وهكذا، وليس هذا تبرًعا 
وإحساًنا منهم، وإمنا يشاركونهم في حياتهم إلى 

العمل بالنسبة للمرأة غير 
واجب، وليس معنى هذا أن 
نمنعها من العمل إذا كانت 

محتاجة إليه أو المجتمع 
المسلم محتاج إليها
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حــوار

أن تنتهي األزمة وتعود امللكية إلى أصحابها.
في ظل هذا النظام واملنهج الرباني هل ميكن أن 
يوجد فقير؟! أرأيت العالج الرباني؟! إًذا املجتمع 
الكفاية في ظل هذا  إل��ى مت��ام  ممكن أن يصل 

االقتصاد اإلسالمي..!!
أن تطبيق فرض  ك��الم��ك  م��ن  ن��أخ��ذ  ه��ل   >
ال�مالية  األزم���ة  م��ن  ال�مخارج  أح��د  ال��زك��اة 
يستطيع  وه�����ل  أش�������رمت؟  ك���م���ا  م���ص���ر  ف����ي 

اإلسالميون تطبيق هذا الركن؟ 
> الزكاة ليست بديلة للضرائب، الضرائب شيء، 
وال��زك��اة ش��يء آخ��ر، ف��رض الزكاة اآلن بالنسبة 
للدولة غير مطلوب، الدولة اآلن إذا أقرت فرض 
إذا  الزكاة، ولكن  الزكاة ال تدري أين تنفق هذه 
م��ك��ن ال��ل��ه ل��إس��الم��ي��ني مي��ك��ن أن ي��ف��رض ركن 
الزكاة، على أن تصرف في مصارفها، وفي الوقت 
نفسه يكون هناك ضرائب، املجمع الفقهي أجاز 
أن��واع معينة  الضرائب،  ليس كل  لكن  الضرائب 

فقط من الضرائب.
< النظام السابق كان دائًما يروج أن أسباب 
األزم�����ة االق��ت��ص��ادي��ة وأس���ب���اب ال��ف��ق��ر في 
امل��ج��ت��م��ع ت��رج��ع إل���ى زي����ادة ع���دد السكان 
زيادة كبيرة؛ ولذلك كان يدعو إلى حتديد 
رأيكم  األزم��ة، فما  النسل خروًجا من هذه 

في هذا االدعاء؟
بالنسبة  ع���دده���م  ك���م  م��ص��ر  ف���ي  ال��س��ك��ان   <
ومئة  مليار  وال��ص��ني  مليوًنا،  ثمانون  للصني؟! 
مليون، ومع ذلك لم تَْشُك الصني من زيادة في 
النسل، فالنسل عندهم ُمنِتج، وزيادة النسل زيادة 
من  أكثر  إنتاجه  السوي  والشخص  اإلنتاج،  في 
اإلنتاج،  زاد  السكان  زاد عدد  فكلما  استهالكه، 
هؤالء الذين يريدون تقليص عدد السكان، والذين 
فصدرت  الناصر،  عبد  جمال  زم��ن  في  ظهروا 
مجمع  من  العصيب-  الوقت  ذل��ك  في   - فتوى 
حتديد  إلى  الدعوة  برفض  اإلسالمية  البحوث 
النسل، وأن ذلك قد يكون ض��رورة شخصية ال 

ينبغي تعميمها.
العمل،  ع��دم  أو  البطالة  في  تكمن  إذاً  املشكلة 
ال��ذي ال بد أن يُبَحث له عن حلول، فهو  وه��ذا 
زيادة  ف��ي  مشكلة  ت��وج��د  وال  امل��ش��ك��ل��ة،  مكمن 
عدد السكان؛ ما دامت الدولة توّظف الطاقات 

البشرية.

مصر  في  اإلسالمية  التيارات  متلك  هل   >
باالقتصاد  للنهوض  واض��ح��ة  عمل  ب��رام��ج 
امل��ص��ري، واالن��ت��ق��ال ب��ه م��ن اق��ت��ص��اد قائم 
إلى اقتصاد يقوم على  على مبادئ ربوية، 

مبادئ إسالمية خالصة؟ 
> أما عن البرامج الواضحة فهي موجودة، وأمر 
التحول هذا موجود وميكن أن يطبق فعاًل، ليس 
هذا فقط، ألم تسمع عن األزمة املالية العاملية، 
أتعرف ما سببها؟ سببها الربا، التمويل العقاري 
الربوي هو السبب في األزمة املالية العاملية، وهو 
الذي أدى إلى هذه األزمة العاملية، والكالم عن 
األزمة يحتاج إلى وقت طويل، ولكن كان من أهم 
نتائجها الدعوة إلى تطبيق االقتصاد اإلسالمي، 
الكرمي  القرآن  وتطبيق  بل  اإلسالمي،  والتمويل 
يقول:  من  منهم  وج��دت  لذلك  اإلجن��ي��ل؛  وليس 
يجب أن نقرأ القرآن بدالً من اإلجنيل؛ ألننا لو 
كنا نطبق مبادئ القرآن ملا حدث هذا، هل ميكن 

أن يقول أحد منهم هذا إال رغم أنفه؟!
< مسألة البنوك اإلسالمية مسألة شائكة 
أخذت جداًل واسًعا وخاصة بن اإلسالمين، 
فالبعض يقول إنه ال فرق بن هذه البنوك 
عن  يدافع  والبعض  الربوية،  البنوك  وبن 
معامالتها  إن  وي���ق���ول:  ال��رب��وي��ة  ال��ب��ن��وك 

حالل، فما رأيكم في هذا الطرح؟ 
> ال شك أن البنوك اإلسالمية تختلف عن البنوك 
فالبنوك  ال��ه��دف،  أو  املنشأ  ف��ي  س��واء  الربوية 
االستثمارات  على  معامالتها  تقوم  اإلسالمية 
اإلسالمية، أما البنك الربوي فهو مؤسسة تتاجر 
في الديون عن طريق االقتراض واإلق��راض، ال 

يوجد بيع وال شراء وال إنتاج وال غيره.
يُدافع  َمن  املسلمني  ِمن  كيف جند  ب  أتعجَّ وأنا 
إلى  به األم��رُ  يَِصل  الربويَّة، بل من  البنوك  عن 

أن يدافع عنها في جميع أنحاء األرض مع أنَّها 
نَشَأْت منذ قرنني أو أكثر على أيدي خمسة ِمن 
اليهود، ونَشروها في أوربا؛ ولذلك نشَأْت نشأًة 
ر أن اليهود عندما أنشأوا  يهوديَّة ربَويَّة، وال يتصوَّ
ريعة اإلسالمية والتَزموا  هذه البنوَك درسوا الشَّ
ْرنا  تصوَّ لو  مسلٌم،  ره  يتصوَّ ال  الَّ��ذي  األم��ر  بها، 
فإنَّهم  اإلسالميَّة،  ريعة  الشَّ أحكام  درس��وا  أنَّهم 
بني  ع��داًء  ِليُطبِّقوها؛  ال  ِليُخالفوها  يدرسونها 
واليهود من جهٍة، واملسلمني  العامليَّة  الصهيونية 
من جهٍة أخرى، هذا العداء املُستحكم عّرفنا به 
ربُّنا - عزَّ وجلَّ - حيث قال: }َولَْن تَْرَضى َعنَْك 
ِملَّتَُهْم{ )البقرة:  تَتَِّبَع  الَْيُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى 
األمر  إًذا  }ل���ن{،  إل��ه��ي:  حكٌم  هنا  إًذا   ،)120

واضٌح وجلي.
اجتماع  بعد  نشأت  فقد  اإلسالمية  البنوك  أما 
مجمع البحوث اإلسالميَّة في مؤمتره اإلسالميِّ 
مُمثِّلني عن 35  سنة 1965م، 1385ه��� بحضور 
ودَرسوا  علمائها،  كبار  حَضَره  إسالميَّة،  دول��ة 
والقروض،  البنوك  ومعامالت  البُنوك  موضوع 
البنوك  فوائد  أنَّ  على  باإلجماع  املؤمَتر  وانتهى 
نة،  با املقطوع ِبتَحرميه بنصِّ الكتاب والسُّ ِمن الرِّ
البحث عن  م��ن  ب��د  أنَّ��ه ال  املَ��ْج��م��ع  رأى  عندئٍذ 
ا  وإمنَّ ح��رام،  نقول: هذا  بأن  يكفي  وال  البديل، 
أين احلالل؟ فدعا املَْجمُع أْهَل االخِتصاص من 
للبنوك  اإلسالميِّ  البديل  للبحث عن  املسلمني؛ 

في ظل هذا النظام والمنهج 
الرباني هل يمكن أن يوجد فقير؟! 

أرأيت العالج الرباني؟! إًذا المجتمع 
ممكن أن يصل إلى تمام الكفاية 

في ظل االقتصاد اإلسالمي
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ًرا هو نْفُسه الذي تقوم عليه  الربويَّة، وَوَضع تصوُّ
البنوُك اإلسالميَّة حالّيًا، وهو يقوم على أساس 
أصحاُب  هم  اإلسالميِّ  البنك  في  املُوِدعني  أنَّ 
املضاربة  عامل  اإلسالمية  والبنوك  امل��ال،  رأس 
رق التي أَحلَّها الله - عزَّ وجلَّ  واالسِتثْمار بالطُّ
م بنسبة متََّفٍق  بح يُقسَّ - ونتيجة االسِتثْمار، فالرِّ
بح، وليَسْت  عليها من َقبْل؛ نسبة شائعة من الرِّ

من رأس املال.
الربويَّة  ال��ب��ن��وك  ب��ني  ف���رق  ال  ن��ق��ول:  أن   إًذا 
والبنوك  التقليدية  ال��ب��ن��وك  أو  واإلس��الم��ي��ة، 
��اة ب��اإلس��الم��ي��ة، ه��ذا ك��الم غير صحيح؛  امل��س��مَّ
م البنوك يقول بأنَّ هناك  ألن القانون نفسه منظِّ
فرًقا، ونفس القانون يقول بأنَّ الوديعة املوجودة 
م��اٌل مضمون  ه��ذا  ال��رب��ويِّ  التِّجاري  البنك  في 
البنك اإلسالميِّ  بفائدٍة مضمونة، والوديعة في 
مضمونة  غير  وال��ف��ائ��دة  مضمونة،  غير  ودي��ع��ٌة 
بح الفعلي، إًذا القانون  دة، وتابعة للرِّ وليست محدَّ
نفسه ينصُّ على أن هناك خالًفا، هذا رًبا، وذاك 
عندما  الطرح  فهذا  ولذلك  إسالمي؛  اسِتثْمار 
واملؤمترات،  الفقهيَّة  املَجامع  فتاوى  بعد  يْصدر 

الهَدُف منه واضح.
البنوك  ب���ع���ض  ت����وّج����ه  ف����ي  رأي����ك����م  م����ا   >
للتعامالت  ف���روع  اف��ت��ت��اح  إل���ى  التقليدية 
مصداقية  مدى  وما  اإلسالمية؟  املصرفية 

هذه الفروع؟

العملي  ال��واق��ع  ف��ي  البنوك  ه��ذه  بعض  يلجأ   <
إلى هذا األسلوب دون تطبيق اجلانب الشرعي، 
فقد سألت أحد مديري هذه الفروع عن معاملة 
واضحة البطالن، قلت له: عندكم في هذا الفرع 
اإلسالمي تفعلون كذا؟ فقالت نعم، ونعمل »كذا« 
أي  يعرف  ال  وه��و  أقبح،  شيًئا  يقصد   – أيًضا 

شيء عن النظام اإلسالمي.
يلتزم باحملاذير  ال��ف��روع  ذل��ك فبعض ه��ذه  وم��ع 
تلك  ع��ل��ى  نحكم  أن  نستطيع  ف��ال  ال��ش��رع��ي��ة؛ 

الفروع جملًة واحدة، فِلُكٍلّ توجهاته.
مصر  في  اإلسالمية  للتيارات  ميكن  هل   >
بعد تولي زمام األم��ور، بناء نظام مصرفي 

قائم على املبادئ اإلسالمية اخلالصة؟
هذا  ف��ي  غيرها  م��ن  أفضل  تكون  ق��د  > مصر 
املجال، وجتارب البنوك اإلسالمية متعددة، لكن 
ال بد للمسلم أن يبحث عن أصل البنك، فال بد 
أن تكون رخصته شرعية، فقد ال تكون رخصته 
ا  شرعية، ثم يفسرون بعض احلاالت تفسيًرا خاًصّ
بهم، وليس التفسير الذي أجمع عليه أهل العلم، 
فعلى كل حال، ما زلنا نريد التفقه في أخطائنا، 
نظام  ليقوم  للدول؛  بالنسبة  كثيرة  جوانب  وفي 
مصرفي إسالمي في كل دولة إسالمية، على أن 
يكون املسؤولون عن هذه البنوك مدركني ألعمال 
االقتصاد اإلسالمي، حريصني على أن تُدار هذه 

األعمال بطريقة شرعية.
االقتصادية  ال��ت��ج��رب��ة  ف���ي  رأي���ك���م  م���ا   >
استطاعت  احلكومة  أن  والسيما  التركية، 
أن تتغلب على التضخم الكبير الذي أصاب 
ال��ب��الد وح��ق��ق��ت جن��اح��ات ك��ب��ي��رة ف��ي هذا 
املجال، وهل هذه التجربة تقوم على أسس 

ومبادئ إسالمية؟
> التجربة التركية العلمانية أو التي قامت على 

أسس علمانية، احلزب اإلسالمي فيها أو الذي 
أن  استطاع  اإلسالمية  األس��س  بعض  على  ق��ام 
إلى  ال��ذي أدى  م��اذا؟ ما  ينقذ تركيا عن طريق 
جناح التجربة؟ الذي أدى إلى ذلك أنهم جنحوا 
سرق  ما  املثال  سبيل  على  السرقة،  إيقاف  في 
من مصر كذا تريليونا ميكن أن تنفق على أوروبا 
ول��ي��س م��ص��ر ف��ق��ط، ال��س��رق��ة أم��ره��ا عجيب، 
فالسارق ليس واحًدا وإمنا يسرق ويسمح لغيره 
بالسرقة، فالتجربة التركية ناجحة ولكنها لم تقم 
على أسس إسالمية، وال يستطيع أحد أن يصفها 
حترص  بل  بذلك،  له  يسمحوا  فلن  وإال  بذلك 
احلكومة على التأكيد على أن تركيا دولة علمانية، 
وهي جتربة ناجحة في حدود، ونحن في مصر 
وإذا  إسالميون،  وأننا  إسالمية  دول��ة  أننا  نعلن 
قدر الله لنا فإننا في مصر سنخطو إن شاء الله 

خطوات أفضل منها بكثير.
والتغيرات  العربي  الربيع  أح���داث  بعد   >
اجل��ذري��ة ال��ت��ي ح��دث��ت، ه��ل مي��ك��ن للدول 
العربية واإلسالمية في ظل هذه التغيرات 
إي���ج���اد ب���رام���ج ع��م��ل م��ش��ت��رك��ة ع��ل��ى أرض 
مشتركة  إسالمية  عربية  كسوق  ال��واق��ع، 
التنموية  امل��ش��اري��ع  م���ن  غ��ي��ره��ا  أو  م���ث���اًل، 

املشتركة؟ 
> العائق األساسي لقيام سوق إسالمية مشتركة 
لها في  َوْزن  اآلن ال  ��ة  اإلس��الم��يَّ ول  ال���دُّ أن  ه��و 
العالم؛ ألنَّها ال متلك قرارها، وال متلك طعامها، 

وال متلك ِسالحها.
هذا  متلك  ��ة  اإلس��الم��يَّ ول  ال���دُّ أصبحت   ومتى 
أيَسَر  اإلسالمية  وق  السُّ إنشاء  سيُصبح  القرار 
من إنشاء السوق األوروبيَّة املشتركة؛ ألنَّه هناك 
تقاليد،  وال  ع���اداٌت  وال  دي��ن،  وال  لغٌة  يوجد  ال 
إنشاء  إل��ى  تَ��ْدع��و  ا  ج���ّدً كثيرة  أش��ي��اء  هنا  لكن 
يتعلَّق  فاألمر  إًذا  املشتركة؛  اإلسالمية  وق  السُّ
الدول  بالدول اإلسالمية أساًسا، متى أصبحت 
وتستطيع  وس��ي��ادة،  وشوكة  ق��وة  لها  اإلسالميَّة 
مثل  إنشاء  ا  ج��ّدً هل  السَّ قرارها، فمن  تأخذ  أن 
هذه السوق؛ ألنَّ طبيعة البالد اإلسالمية مهيَّأة 
الضخمة  التغيرات  ه��ذه  بعد  ون��أم��ل  لقيامها، 

الوصول إلى هذا الهدف إن شاء الله.

نحن في مصر نعلن أننا 
دولة إسالمية، وإذا قدر 

اهلل لنا فإننا سنخطو 
إن شاء اهلل خطوات 

أفضل منها بكثير
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ال�سلة الإخبارية؟؟؟؟؟؟

اإلسالمية  الفضائية  »م��اري��ة«  قناة  أعلنت 
مصر  ف��ي  اجل���اري  الشهر  نهاية  انطالقها 

بطاقم مذيعات من املنتقبات بالكامل.
ولن يظهر في القناة أي امرأة محجبة أو غير 
عمل  طاقم  على  التركيز  وسيكون  منتقبة، 
مكان  وال  فقط،  املنتقبات  النساء  من  مكون 

للرجال أو غير املنتقبات فيه.
أنها  ال��ق��ن��اة الشيخة ص��ف��اء  م��دي��رة  وذك���رت 
للرجال  ي��ج��وز  وال  ب��ح��ت��ة،  نسائية  س��ت��ك��ون 
نوعية  أو  ال��ع��ام��ة  ف���ي س��ي��اس��ت��ه��ا  ال��ت��دخ��ل 
القناة  أن ص��اح��ب  إل���ى  م��ش��ي��رة  ب��رام��ج��ه��ا، 
أحمد  إس���الم  أب��و  امل��ص��ري  السلفي  الشيخ 
ع��ب��دال��ل��ه س��ي��ك��ون ل��ه دور اس��ت��ش��اري بحكم 

اخلبرة اإلعالمية والعلمية.

وق���ال���ت: »ش����ؤون ال��ق��ن��اة س��ت��ت��واله��ا األخ����وات 
القائمات على إدارة القناة، والسيما أن النساء 
وتهدف  احتياجاتهن،  عن  يتحدثن  من  أفضل 
التي  املنتقبة  امل��رأة  عن  الغنب  رف��ع  إل��ى  القناة 
التهميش، من خالل خلق مناصب تعمل  تعاني 

بها تلك الفئة من النساء«.
وح��س��ب م��ا ص��رح ب��ه ص��اح��ب ال��ق��ن��اة فلقد مت 
اختيار اسم )مارية( لقناته ليكون عنواناً ودلياًل 
على احلرية، التي جتسدت في مارية القبطية 
النبي]  أع��ت��ق��ه��ا  أن  ب��ع��د  ال��ن��ب��ي ]   زوج���ة 

وتزوجها وجعلها حرة بعد أن أجنبت إبراهيم.
تواصل  الصعب  من  أن  للفكرة  املنتقدون  وي��رى 
املرأة املنتقبة مع املشاهد؛ نظراً الختفاء تعبيرات 
وجهها التي تبني جسراً من التواصل مع املشاهد 

والضيوف، بل إنها طريقة تخفي املذيعة عن 
وعن  نهائياً،  عليها  التعرف  يتم  وال  األنظار 
القناة عن طرق  أج��اب صاحب  األم��ر  ذل��ك 
متييز منتقبة عن أخرى: نحن نعرف نساءنا 

في صالة العيد من بني 200 امرأة.
وكان برنامج »احلقيقة« في حلقة اخلميس 
أبو  بني  ال��ه��واء  على  اشتباكاً  شهد  املاضي 
إنشاء  إسالم أحمد عبدالله، صاحب فكرة 
قناة للمنتقبات، وبني الكاتب الصحافي نبيل 
ش��رف ال��دي��ن، رئ��ي��س حت��ري��ر م��وق��ع األزمة 
قناة  بأنها  القناة  وص��ف  ال���ذى  اإلخ��ب��اري، 
أبو  يعجب  ل��م  م��ا  وه��و  ال��رج��ي��م،  للشيطان 
أنت سليط  له:  الذي رد عليه قائال  إسالم 

اللسان ولست حضارياً.

قناة )مارية( الفضائية ... مذيعاتها منتقبات بالكامل

الكيان الصهيوني يزرع آالف القبور 
الوهمية لليهود حول المسجد األقصى

غالبية األلمان يعتبرون 
)إسرائيل( دولة عدوانية

اتهمت مؤسسة إسالمية سلطات االحتالل 
اليهودية  القبور  آالف  بزرع  )اإلسرائيلية( 
املبارك  األق��ص��ى  املسجد  ح��ول  الوهمية 
والبلدة القدمية في مدينة القدس احملتلة 

ضمن خطط تهويد املدينة املقدسة.
وقالت »مؤسسة األقصى للوقف والتراث«، 
يتم  القبور  زرع  إن  لها:  صحفي  بيان  في 
على مساحة قدرها نحو 300 دومن ويبدأ 
م��ن جبل ال��ط��ور/ ال��زي��ت��ون ش��رق املسجد 
األقصى مرورا بوادي سلوان جنوبا وانتهاء 

بوادي الربابة جنوب غرب املسجد.
االحتالل  »أذرع  أن  امل��ؤس��س��ة  وأض���اف���ت 
»العاد«  ج��م��ع��ي��ة  ض��م��ن��ه��ا  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
االستيطانية وما يسمى ب� »سلطة الطبيعة 
واحلدائق«، باتت في األيام األخيرة تصعد 
م��ن زراع����ة ه���ذه ال��ق��ب��ور ب��ادع��اء الترميم 
واالستحداث،  واالس��ت��ص��الح  وال��ص��ي��ان��ة، 

واملسح الهندسي واإلحصاء«.
اإلسرائيلية  السلطات  املؤسسة  واتهمت 

ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ه��وي��د ال���ك���ام���ل حمليط 
والسعي  احملتلة  والقدس  األقصى  املسجد 
إل���ى ال��س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ك��ل األرض 
مقابر  إلى  وحتويلها  والفلسطينية  الوقفية 
وقومية  ت��ورات��ي��ة  وح���دائ���ق  وم��س��ت��وط��ن��ات 

ومنشآت يهودية.
وأضافت أنه متت في فترة احلكم األردني 
القبور  ال���ق���دس احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى  ل��ش��رق��ي 
اليهودية »لكن االحتالل وبعد عام 1967 قام 
باالستيالء على عشرات الدومنات اإلضافية 
من األراضي الوقفية والفلسطينية وحتويلها 
وأخرى  حديثة،  يهودية  ومدافن  مقابر  الى 
مستحدثة لم تكن من قبل، ولم تكن حتوي 

شواهد أو بقايا عظام موتى«.
االحتالل  س��ل��ط��ات  أن  امل���ؤس���س���ة  وت�����رى 
كبيرة  تزييف  بعمليات  تقوم  )اإلسرائيلي( 
في  واملسميات  واآلث��ار  والتاريخ  للجغرافيا 
الوهمية  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ق��ب��ور  شرعنة  سبيل 

واصطناع منطقة يهودية مقدسة.

»عدوانية«  دول��ة  )إسرائيل(  األمل��ان  معظم  يعتبر 
وذلك بحسب ما أظهره استطالع للرأي نشر قبل 
زيارة رسمية قام بها الرئيس األملاني يواخيم جاوك 

لكل من )اسرائيل( واألراضي الفلسطينية.
ال���ذي أج���راه معهد فورسا  واظ��ه��ر االس��ت��ط��الع 
أن 59% من  حلساب مجلة )شتيرن( اإلخبارية  
عدوانية،  )إسرائيل(  يعدون  آراؤه��م  املستطلعة 
بزيادة 10 % مقارنة مع استطالع سابق جرى في 

يناير 2009.
وذك���ر 70 % م��ن امل��ش��ارك��ني ف��ي االس��ت��ط��الع أن 
االخذ  دون  لتحقيق مصاحلها  )إسرائيل( تسعى 
ال��دول االخ��رى، بحسب ما  في االعتبار مصالح 
أوردت )شتيرن( قبل صدور عددها اخلميس، أي 
استطالع جرى  بنسبة 11 % مقارنة مع  بارتفاع 

قبل ثالث سنوات.
وبعد 67 عاما من انتهاء النظام النازي، قال 60 
% من االملان أن أملانيا ليس عليها أي التزام خاص 
ال���راي، طبقا  الثلث  وخالفهم  )إس��رائ��ي��ل(،  جت��اه 
لالستطالع الذي أجري على 1002 شخص في 

15 و16 مايو.
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بقلم : محمد الراشد

يعمل الكثير منا في بعض الوظائف, ولكنه قد يرى ظلمًا واقعًا على بعض املواطنن, وال 
يدري ماذا يفعل ؟ أيقف صامتًا بال حراك ؟ أم ينصر املظلوم على الظالم ؟ أم يترك 

العمل هذا ويبحث عن آخر ؟  
يجب أن نعلم أمرًا مهما وهو أن امُلعن على اإلثم والعدوان هو من أعان الظالم على ظلمه, 

أما من أعان املظلوم على تخفيف الظلم عنه فهذا ليس معينًا على اإلثم والعدوان.
من  جمهور  مع  فيها  يتعامل  ما  وظيفة  في  يعمل  أن  يريد  شخص  املثال,  سبيل  فعلى 
الذي  العمل  لقانون  موافقتها  م��ع   � ال��ن��اس  على  تخفيفًا  األم���ور  بعض  فيفعل  ال��ن��اس, 
يعمل فيه � وأحيانًا ينصح زمالءه املوظفن بحسن معاملة هؤالء الناس, وال يظلموهم, 
أو  واسطة وما شابه ذل��ك, وأن  أو محسوبية  و اليفضلوا أح��دًا على أح��ٍد لصلة قرابة  
يعطوا كل ذي حِقٍ حقه, فهذا في الواقع مصلحة للظالم واملظلوم, فالظالم ُتخِفف عنه 
اإلثم, واملظلوم ُتخِفف عنه املظلمة, ولهذا قال النبي]: » انصر أخاك ظاملا أو مظلومًا« 
إياه«.  الظلم فذلك نصرك  الظالم ؟ قال: »متنعه من  الله كيف ننصر  قالوا: يا رسول 

رواه البخاري.
ومن ناحية أخرى يجب على هذا املوظف أن يدفع مظنة السوء عن نفسه, فمن اجلائز 
أن يوجه إليه اللوم لو لم يقل: أنا أعمل من أجل مصلحة املسلمن, فإن لم يسأله أحد 
فال يحل ألي شخص أن يقع في عرضه حتى يتبن, فقد يفتري عليه بعضهم أنه يأخذ 
الرشاوى واإلكراميات لكي ييسر عمل هذا أو ذاك, فهذا افتراء على خلق الله بدون بينة 
واضحة, فهذا املوظف الشريف وضع نفسه في هذا الوضع دفعًا للظلم ال أكثر وال أقل, 
إذًا كل إنسان يريد اإلصالح اتهم بقصٍد سيئ فيقال: ال يريد اإلصالح ! والناس ال يسلم 
منهم أحدًا, وما أكثر املنافقن في هذا الزمان, فإذا جاء رجل من املسلمن مبال كثير في 
سبيل الله, قالوا: هذا مراٍء, وآخر جاء بصاع, فقالوا: إن الله غني عن صاعه .. وهكذا, 
وإذا تأملت احلقيقة لوجدت أن هؤالء يريدون اخلير, ولكن الناس ال يسلم منهم أحد 

كما قلنا, املهم أصلح أنت ما بينك وبن ربك, يصلح الله لك ما بينك وبن الناس.
وفي األحوال التي ال يستطيع اإلنسان فيها أن يخفف الظلم في بعض الوظائف, فعليه 
أن يترك هذا العمل حتى ال يكون مشاركًا في الظلم, ومن قال: ال أجد إال هذه الوظيفة 
فاجر  فاسق  فيها  لتوظف  فيها  أتوظف  لم  لو  ق��ال:  لو  أما  تعالى,  الله  على  ال��رزق  فإن 

يفسد في األرض بعد إصالحها وعلى يده يزيد الظلم على الناس, فال بأس في ذلك. 
فإن أيقنت أنك تستطيع في موقع عملك أن تخفف املظالم عن الناس وتساعدهم فعاًل, 

فال تتأخر عن فعل ذلك ملا فيه خير لك ولغيرك.
والله املوفق واملستعان.

Abuqutiba@hotmail.com
Teitter @Abuqutibaa

قناديل على الدرب

السياسة الشرعية )8(
التوظيف لمنع المظالم أو تخفيفها

»العراقية«: تواقيع إقالة 
النجيفي إفالس ويبدو أنها 
جمعت في البرلمان اإليراني

ت��ش��ه��د ال���س���اح���ة ال���س���ي���اس���ي���ة ال���ع���راق���ي���ة 
بعض  ق��ادة  قبل  من  كبيرا  مذهبيا  تصعيدا 
على  سلباً  ينعكس  قد  السياسية مما  الكتل 

الشارع.
وأكد املتحدث باسم قائمة »العراقية« بزعامة 
إياد عالوي، حيدر املال، أن حديث »ائتالف 
إلقالة  توقيعا   163 القانون« عن جمع  دول��ة 
دليل  النجيفي  أسامة  النواب  مجلس  رئيس 
»غير  أن��ه  مبينا  السياسي«،  »إف��الس��ه  على 
احلقائق«.  تزييف  على  منه  وتعودنا  واقعي 
وقال املال: »يبدو أن عملية جمع تلك التواقيع 
من البرملان اإليراني، حتما هي ال تعمل في 
»دولة  داعيا  ال��ع��راق��ي«،  والدستور  البرملان 
فإن  وإال  السياسي  اإلص���الح  إل��ى  ال��ق��ان��ون 
مناص  ال  احلكومة  رئيس  عن  الثقة  سحب 
منه«. وأوضح أن »اجلميع يدرك أن احلراك 
نحو اإلصالح  ه��و  اآلن  ال��ب��الد  ف��ي  ال��دائ��ر 
والدكتاتورية  التفرد  حالة  وإنهاء  السياسي 
التي ب��دأت تنمو في ال��ع��راق«، الفتا إل��ى أن 
املالكي  وضعت  قد  السياسية  القوى  »أغلب 
أمام أحد اخليارين، إما اإلصالح السياسي 

أو سحب الثقة منه«.
وكان القيادي في ائتالف دولة القانون كمال 
الساعدي كشف، عن جمع تواقيع 163 نائباً 
السبب  ع��ازي��اً  منصبه،  من  النجيفي  إلقالة 
إلى »عدم كفاءته« في إدارة جلسات البرملان 

وعرقلته عمل احلكومة.
ك��م��ا ك��ش��ف م��ص��در ف��ي ال��ت��ح��ال��ف الوطني، 
من  الثقة  بسحب  ق��رارا  اتخذ  التحالف  أن 
مضّرة«،  خارجية  أجندة  »لتنفيذه  النجيفي 
مسؤوال  النجيفي  يعد  التحالف  أن  مبينا 
عن األزمات السياسية في البالد »وإضعاف 
وتوفير  مبهامها  القيام  على  ال��دول��ة  ق���درة 
دعوة  ستوجه  وعليه  للمواطنني،  اخل��دم��ات 

لقائمة العراقية لترشيح بديل عنه«.
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مارس الشيطان كيده وفتنته مبتدئاً باألبوين 
دافعه  عظيماً،  بللاًء  كللان  ولقد  الكرميني، 
الَِّذي  َهللَذا  أََرأَيْللتَللَك  الغيظ واحلسد: }َقللاَل 
الكبر  دافعه   ،)62 )اإلسللراء:   } َعلَيَّ ْمَت  َكرَّ
َوَكاَن  َواْستَْكَبَر  أَبَللى  ِإبِْليَس  }ِإلَّ  واخلياء: 
ووسيلته   ،)34 )الللبللقللرة:  الْللَكللاِفللِريللَن{  ِملللَن 
َن  َلِ لَُكَما  ِإِنّي  }َوَقاَسَمُهَما  الكاذبة:  األمْيان 
والقاييس   .)21 )األعللللراف:  الللنَّللاِصللِحللنَي{ 
نُْه َخلَْقتَِني ِمن نَّاٍر  الفاسدة: }َقاَل أَنَا َخيٌْر ِمّ

َوَخلَْقتَُه ِمن ِطنٍي{ )األعراف: 12(.
فتنة عظمى، وبلية كبرى حني يعظم سلطان 
والشاعر  والعقول  القلوب  فيستفز  إبليس 
في معركة صاخبة، تزمجر فيها األصوات، 
للمبارزات:  والللرجللال  اخليل  إجللاب  وفيها 
ِبَصْوِتَك  ِمنُْهم  اْسللتَللَطللْعللَت  َمللِن  }َواْسللتَللْفللِزْز 
َوَشاِرْكُهْم  َوَرِجللِلللَك  ِبَخيِْلَك  َعلَيِْهم  َوأَْجللِلللْب 
يَِعُدُهُم  َوَمللا  َوِعللْدُهللْم  َواأْلَْوَلِد  اأْلَْملللَواِل  ِفي 

يَْطاُن ِإلَّ ُغُروًرا{ )اإلسراء: 64(. الشَّ
إن تبني صور هذا الكيد اإلبليسي، والتأمل 
األهمية  أمٌر من  الشيطاني،  الكر  في هذا 
مبكان؛ من أجل النظر في سبيل اخلاص، 
النجدين،  هللدى  قللد  فالله  النجاة،  وطللريللق 

وأوضح الطريقني.

في  أخلللرى  مسالك  الكفر  بعد  مللن  ويللأتللي 
فكم  والشبهات،  واألهللللواء  الللبللدع  خللطللوات 
ج الزغل على بعض العارفني، وكم سحر  روَّ
في  ألقاهم  حتى  التعبدين،  بعض  ببهرجه 
منتقًا  الضال،  ومسالك  اآلراء،  تشعبات 
ما ل  الله  على  فيها  يقولون  إلى حالة  بهم 
ِإنَُّه  يَْطاِن  الشَّ ُخُطَواِت  تَتَِّبُعوا  يعلمون: }َوَل 
وِء َوالَْفْحَشاِء  َا يَْأُمُرُكم ِبالسُّ ِبنٌي ِإنَّ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ
َوأَن تَُقولُوا َعلَى اللَِّه َما َل تَْعلَُموَن{ )البقرة: 

.)169 - 168
نللعللم، الللقللول على الللللله بللا علم خللطللوة من 
فساد  في  األصللل  وهللو  الشيطان،  خطوات 
العقائد، وحتريف الشرائع، ويخشى من ذلك 
على أقوام يخوضون في علوم ل يحسنونها، 
ويتجرؤون على فتاوى ل يحيطون بها، وقد 
واإلثم،  اإلفلللك  إلللى  خطواتهم  فللي  يجرهم 
عليهم  تتنزل  وحينئٍذ  والللكللذب،  والللتللزويللر 
َمن  َعلللَللى  للئُللُكللْم  أُنَللِبّ }َهلللْل  تللنللزلً  الشياطني 
أَِثيٍم{  اٍك  أَفَّ ُكِلّ  َعلَى  ُل  تَنَزَّ يَاِطنُي  الشَّ ُل  تَنَزَّ
)الشعراء: 221 - 222(. وحينئٍذ ل يدعون 
يدلون  ول  بتقوى،  يللأمللرون  ول  هللدى،  إلللى 
على حق، ويريد الشيطان في ذلك الطيش 
والعجلة كما جاء في حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي ] قال: “التأني 
من الله، والعجلة من الشيطان”، ورواته رواة 
الصحيح، وتأتي خطوات من بعد ذلك في 
وخوف  فالبخل  وطبائعها،  النفوس  أهللواء 
سفيان  فيه  يللقللول  شيطاني،  سللاح  الفقر 
الثوري: ليس للشيطان ساح لإلنسان مثل 
اإلنسان  قلب  فللي  وقللع  فللإذا  الفقر،  خللوف 
ظن  بربه  وظللن  بالهوى،  وتكلم  احلللق،  منع 
السوء. وأصدق من ذلك وأبلغ قول ربنا عّز 

مجزيون.  بأعمالكم  وأنتم  كتابًا،  أج��ل  ولكل  حسابًا،  ش��يء  لكل  إن 
ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج  ُكُم الشَّ يقول الله عزَّ وتبارك: }َيا َبِني آَدَم اَل َيْفِتَننَّ
َيَراُكْم  ُه  ِإنَّ َسْوآِتِهَما  ِلُيِرَيُهَما  ِلَباَسُهَما  َعْنُهَما  َينِزُع  ِة  نَّ اْلَ َن  ِمّ َأَبَوْيُكم 
ِذيَن اَل  َأْوِلَياَء ِللَّ َياِطَن  ا َجَعْلَنا الشَّ ِإنَّ ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث اَل َتَرْوَنُهْم 

ُيْؤِمُنوَن{ )األعراف: 27(.

بقلم: معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد �

مسالك الشيطان وعوائد إبليس 

)�(   المستشار في الديوان الملكي.. عضو 
هيئة كبار العلماء.. إمام المسجد الحرام.. 

رئيس مجمع الفقهي اإلسالمي

مللداخللل الللشلليللطللان تللأتللي مللن قللبللل صفات 
اإلنسان، فلئن كان الشيطان خرج من اجلنة 
يقول  كما   – منها  خللرج  آدم  فللإن  باحلسد، 

العلماء – باحلرص والطمع.
وتترقى خطوات الشيطان التي يستدرج فيها 
ابن آدم حتى يتَّخذه معبوداً له من دون الله 
عياذاً بالله: }أَلَْم أَْعَهْد ِإلَيُْكْم يَا بَِني آَدَم أَلَّ 
ِبنٌي{ )يس:  يَْطاَن ِإنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ تَْعبُُدوا الشَّ
يَْطاَن  يَْطاَن ِإنَّ الشَّ 60(. }يَا أَبَِت َل تَْعبُِد الشَّ

ْحَمِن َعِصّيًا{ )مرمي: 44(. َكاَن ِللرَّ
ويقع العبد في ذلك حني يسلم قياده لعدوه، 
شيطان  كل  فيتبع  لشهواته،  الزمام  ويفلت 
يُِضلُُّه  َفَأنَُّه  هُ  تََولَّ َمن  أَنَُّه  َعلَيِْه  مريد }ُكِتَب 
ِعيِر{ )احلللج: 4(،  ِإلَللى َعلللَذاِب السَّ َويَللْهللِديللِه 
وفلللي احللللديلللث: “إن الللشلليللطللان قللعللد لبن 
اإلسام  بللطللريللق  للله  فللقللعللد  بللأطللرقلله،  آدم 
وآباء  آبائك،  ودين  دينك  وتذر  تسلم  فقال: 

أبيك؟...”.

سفيان الثوري: ليس للشيطان 
سالح لإلنسان مثل خوف 
الفقر، فإذا وقع في قلب 

اإلنسان منع احلق، وتكلم 
بالهوى، وظن بربه ظن السوء
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َويَْأُمُرُكم  الَْفْقَر  يَِعُدُكُم  يَْطاُن  }الشَّ وتبارك: 
َوَفْضًا  نُْه  ِمّ ْغِفَرًة  مَّ يَِعُدُكم  َواللَُّه  ِبالَْفْحَشاِء 
َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{ )البقرة: 268(، والغضب  
مترد شيطاني على عقل العاقل، وحالٌة من 
اخلروج عن جادة ذوي الرجاحة واألسوياء. 
ُروي عن بعض األنبياء أنه قال إلبليس: مب 
وعند  الغضب  عند  قللال:  آدم؟  ابللن  غلبت 
الهوى. وأغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد 
القول، فأطرق عمر برهًة، ثم قال:  العزيز 
أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، 

فأنال منك اليوم ما تنال مني غداً!!
فذلكم هو  الغرور...  األماني وحصائد  ا  أمَّ
ِنّيِهْم  اء }يَِعُدُهْم َومُيَ الساح الشيطاني الضَّ
)النساء:  ُغُروًرا{  ِإلَّ  يَْطاُن  الشَّ يَِعُدُهُم  َوَما 
ُسلَْطاٍن  للن  ِمّ َعلَيُْكم  ِلللَي  َكللاَن  }َوَملللا   ،)120
تَلُوُموِني  َفَا  ِلي  َفاْستََجبْتُْم  َدَعْوتُُكْم  أَن  ِإلَّ 
ا  }َفلَمَّ  .)22 )إبراهيم:  أَنُفَسُكم{  َولُللوُمللوا 
ِإِنّي  َوَقاَل  َعِقَبيِْه  َعلَى  نََكَص  الِْفئَتَاِن  تََراَءِت 
هذا  يعدهم   ،)48 )األنللفللال:  نُكْم{  ِمّ بَللِريءٌ 
ار بحسب طبائعهم، يجرهم إلى حبائله  الغرَّ
بحسب ميولهم ومشتهياتهم، يخوِّف األغنياء 
بالفقر، إذا هم تصدقوا وأحسنوا، كما يزّين 

باألسباب احملرمة  الثراء  وألوان  الغنى  لهم 
والوسائل القذرة.

التعصب  والللنللحللل  اِللللللللل  يلللزّيلللن ألصلللحلللاب 
وحتقير الخالفني، ويصور لهم ذلك طريقاً 
إلى احلرص على العلم وحبِّ أهله، وينقضي 
األماني يسبح،  آدم وهو في بحر  ابن  عْمُر 
الباطل،  يعده  يخوض،  الغواية  سبيل  وفللي 
الهينة  الضعيفة  والنفس  احمللللال،  ومينيه 
كما  وتفرح  بأباطيله،  وتلتذ  بوعده،  تغتذي 

يفرح الصبيان والعتوهون.
واخلروج عن الوسط ومجاوزة حد العتدال 
خللطللو إبللللليللسللي، ومللسلللللك شلليللطللانللي، يقول 
إل  بأمر  تعالى  الله  أمللر  ما  السلف:  بعض 
أو  تفريط  إلى  إما  نزعتان:  فيه  وللشيطان 

يبالي  ول  وغلو،  مجاوزة  إلى  وإما  تقصير، 
إبليس بأيهما ظفر.

الواديني  هذين  بللني  الشيطان  حبائل  وإن 
حتبك وحتاك: غا قوٌم في األنبياء وأتباعهم 
ر آخرون حتى قتلوهم،  حتى عبدوهم، وقصَّ
الناس،  من  بالقسط  يأمرون  الذين  وقتلوا 
الصاح،  وأهللل  الشيوخ  في  غلوا  وطوائف 

وآخرون جفوهم وأعرضوا عنهم.
وإذا نظرت في فروع األحكام فإنك سترى 
وجتاوز  الطهارة،  بواجبات  للروا  قللصَّ أنللاسللاً 
آخللللرون إللللى اللللوسلللواس، وفللئللاٌم مللن أناس 
وأهملوا  غللايللتللهللم،  الللعلللللم  جللعلللللوا حتللصلليللل 
فللللروض األعيان  تللركللوا  الللعللمللل، وآخلللللرون 
القلوب  أعمال  وأما  يتعلموها.  فلم  التعيِّنة 
وأمثالها  واإلخبات  والنكسار  اخلشية  من 
فللقللد أهللملللللهللا بللعللض ملللن اسللتللحللوذ عليهم 
من  وظنوها  إليها،  يلتفتوا  ولللم  الشيطان، 
في  آخللريللن  على  واستحوذ  العمل،  فضول 
اجلانب اآلخر حتى أهملوا أعمال اجلوارح، 
وقالوا بسقوط التكاليف عن بعض العارفني 
َوأَْملَى لَُهْم{ )محمد:  َل لَُهْم  يَْطاُن َسوَّ }الشَّ
َفَساَء  َقِريًنا  لَُه  يَْطاُن  الشَّ يَُكِن  }َوَمللن   .)25

قول بعض السلف: ما أمر الله 
تعالى بأمر إال وللشيطان فيه 

نزعتان: إما إلى تفريط أو 
تقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، 

وال يبالي إبليس بأيهما ظفر
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ونَُهْم  لََيُصدُّ }َوِإنَُّهْم   ،)38 )النساء:  َقِريًنا{ 
ْهتَُدوَن{  مُّ للُهللم  أَنَّ َويَللْحللَسللبُللوَن  للِبلليللِل  الللسَّ َعلللِن 

)الزخرف: 37(.
إن أسوأ ما يصنعه القرين من الشيطان أن 
يدعه  ل  ثم  احلللق،  سبيل  عن  قرينه  يصد 
يفيق ول يستبني، بل يوهمه أنه سائر على 
بالصير  يُفجأ  حتى  الستقيم...  الطريق 
أَْوِلَياَء  َياِطنَي  الشَّ للَخللُذوا  اتَّ للُهللُم  }ِإنَّ األللليللم: 
ْهتَُدوَن{  مُّ للُهللم  أَنَّ َويَللْحللَسللبُللوَن  اللللَّللِه  ُدوِن  ِمللن 
)األعراف: 30(. لقد أخذ هذا اللعني اليثاق 
على نفسه ليقعد لبن آدم كل طريق: }َقاَل 
َفِبَما أَْغَويْتَِني أَلَْقُعَدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُْستَِقيَم 
ن بنَْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم َوَعْن  ثُمَّ آَلِتَينَُّهم ِمّ
أَْكثََرُهْم  للُد  جَتِ َوَل  َشَماِئِلِهْم  َوَعللن  للاِنللِهللْم  أمَْيَ
َشاِكِريَن{ )األعللراف: 16 - 17(. لئن كان 
هدد بذلك وتوعد؛ فإن كيده ضعيف، ومكره 
يبور إذا تسلح العبد بساح اإلميان والعقيدة 
ربه  على  وصللح  تعبده،  لله  وحسن  النقية، 
توكله }ِإنَُّه لَيَْس لَُه ُسلَْطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا 
لُوَن{ )النحل: 99( ليس له  َوَعلَى َرِبِّهْم يَتََوكَّ
سلطان على أهل التوحيد واإلخاص، ولكنه 
ذو تسلط عظيم على من توله وكفر بالله: 
َياِطنَي َعلَى الَْكاِفِريَن  }أَلَْم تََر أَنَّا أَْرَسلْنَا الشَّ
ُهْم أَّزًا{ )مرمي: 83(، ولئن انطلق عدو  تَُؤزُّ

الله ينفذ وعيده، ويستذل عبيده، فليس له 
}ِإنَّ  الرحمن:  الله وحزب  عباد  إلى  طريق 
ِعَباِدي لَيَْس لََك َعلَيِْهْم ُسلَْطاٌن{ )اإلسراء: 

.)65
الرغم من وضوح ذلك وجائه، فقد  وعلى 
يزل الؤمن أو يخطئ، وقد يصيبه نزغ من 
يران  وقد  منه،  طائف  أو ميسه  الشيطان، 
ما  سللرعللان  لكنه  وسللواسلله،  مللن  قلبه  على 
إليه من  يلوذ بربه ويلجأ إلى ذكللره، ويتوب 
اتََّقْوا  الَِّذيَن  }ِإنَّ  شيطانه  فيخنس  قريب، 
ُروا َفِإَذا  يَْطاِن تََذكَّ َن الشَّ ُهْم َطاِئٌف ِمّ ِإَذا َمسَّ
للبْللِصللُروَن{ )األعلللراف: 201(، صلتهم  مُّ ُهم 
مع  ينساقوا  أن  من  تعصمهم  الوثيقة  بالله 
بذكر  الللؤمللن  يتخلص  وعللدوهللم،  الله  عللدو 
من  إلى ربلله، واستعاذة به –  جلللوءاً  الله – 
ا يَنَزَغنََّك ِمَن  نزوات الشيطان ونزغاته }َوِإمَّ

ِميُع  يَْطاِن نَْزٌغ َفاْستَِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَّ الشَّ
الَْعِليُم{ )فصلت: 36(.

حق على من أراد اخلير لنفسه، والسامة 
يللنللظللر بعني  لللديللنلله، ودحللللر شلليللطللانلله، أن 
وليسلك  والطمع،  الطبع  بهوى  ل  البصيرة 

مسالك التقوى والعلم الكني.
ان  ولقد قال احلسن رحمه الله: إنا هما همَّ
يجولن في القلب، َهمٌّ من الله تعالى، وَهمٌّ 
ه،  من العدو، فرحم الله عبداً وقف عند همِّ
فما كان من الله تعالى أمضاه، وما كان من 

عدوه جاهده وتوقاه.
احملمدية،  اللللتلللوجللليلللهلللات  بلللعلللض  وهلللللللذه 
واإلرشادات الصطفوية، حتّذر من مسالك 
الشيطان وعوائد إبليس، عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله قال: “ل يأكلن أحد 
منكم بشماله، ول يشربن بها؛ فإن الشيطان 

يأكل بشماله ويشرب بها”.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ] يقول: “ما من ثاثة في قرية 
ول بدو ل تقام فيهم الصاة إل قد استحوذ 
فإنا  باجلماعة،  فعليكم  الشيطان،  عليهم 

يأكل الذئب من الغنم القاصية”.
قللال: قال  رضللي الله عنه –  وعللن قتادة – 
من  الللصللاحلللة  “الرؤيا   :[ الللللله  رسللللول 
رأى شيئاً  الشيطان، فمن  واحللم من  الله، 
وليتعوذ  ثللاثللاً،  شماله  عن  فلينفث  يكرهه 
من الشيطان؛ فإنها ل تضره وإن الشيطان 
ل يتراءى بي”، وفي حديث عند مسلم عن 
“إذا  مللرفللوعللاً:  عنه  الله  رضللي  أبللي سعيد 
تثاءب أحدكم، فليمسك بيده على فيه، فإن 

الشيطان يدخل”.
الللقللوي خير  “الؤمن  اآلخللللر:  اخلللبللر  وفلللي 
وأحب إلى الله من الؤمن الضعيف، وفي كلٍّ 
بالله  خير، احرص على ما ينفعك واستعن 
ول تعجز، وإن أصابك شيء فا تقل: لو أني 
فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما 

شاء فعل؛ فإن “لو” تفتح عمل الشيطان”.

حق على من أراد اخلير لنفسه، 
والسالمة لدينه، ودحر 

شيطانه، أن ينظر بعني البصيرة 
ال بهوى الطبع والطمع، وليسلك 

مسالك التقوى والعلم املكني



42

ن - 2012/6/4م
الفرق���ان  682 - 14  رج���ب   1433ه���� -  االثن���

كتب واإ�صدارات

الصهيونية النصرانية.. دراسة في ضوء 
العقيدة اإلسالمية

املـؤلف: محمد بن 
عبدالعزيز العلي 

الكتاب صدر عن دار كنوز 
محاولة  وه���و  إش��ب��ي��ل��ي��ة، 
معتقدات  لتوضيح  ج��ادة 
الصهيونية النصرانية في 
ضوء العقيدة اإلسالمية، 
ومن املعلوم أنه منذ بزوغ 
وأع���داؤه  اإلس����الم،  فجر 
والنصارى  ال��ي��ه��ود  م���ن 
يكيدون  املشركني  وسائر 

والفنت،  املكائد  وألهله  له 
إذ تداعت األمم الكافرة على املسلمني كما 
زماننا  وف��ي  قصعتها،  إل��ى  األكلة  تتداعى 
هذا نرى تعاون النصارى مع اليهود بشكل 
وبذلت  املسلمني،  بالد  احتالل  في  سافر، 
طوائف نصرانية كثيرة جهدها في خدمة 
في  لهم  دول���ة  إلق��ام��ة  ال��ي��ه��ود؛  الصهاينة 
فلسطني، وتلك الطوائف هي في احلقيقة 

اجت����اه واح����د وه���و م��ا يعبر 
النصرانية،  بالصهيونية  عنه 
النصرانية ؟  الصهيونية  فما 
ومتى نشأت وما مصادرها؟ 
وأفكارها؟  مبادئها  أهم  وما 
ال��ت��ي تشترك  ال��ع��ق��ائ��د  وم���ا 
فيها مع الصهيونية اليهودية؟ 
وما وسائلها التي تسلكها في 
العمل لتحقيق أهدافها، وما 

واجب املسلمني جتاهها؟
كل هذه األسئلة والتساؤالت 
محمد  ال��ش��ي��خ  عنها  يجيب 
)الصهيونية  كتابه  في  العلي  عبدالعزيز  ابن 
العقيدة  ض�����وء  ف����ي  دراس�������ة  ال���ن���ص���ران���ي���ة 
عقدية  دراس��ة  هو  الكتاب  وهذا  اإلسالمية( 
تأصيلية ملذهب: )الصهيونية النصرانية ( بنينّ 
مبادئه  وأه��م  وم��ص��ادره،  ماهيته  املؤلف  فيه 
إلى فصول  كتابه  املؤلف  وقد قسم  وأفكاره، 
مفهوم  ع��ن  األول  الفصل  ف��ي  ع���دة، حت��دث 
األمور  وأهم  ونشأتها  النصرانية  الصهيونية 

ال��ت��ي أس��ه��م��ت ف��ي ن��ش��ره��ا، ث��م حت���دث عن 
العهدين  في  النصرانية  الصهيونية  مصادر 
الصهيونية  م��ب��ادئ  وم���ا  واجل���دي���د،  ال��ق��دمي 
النصرانية، ودعوى النصارى بعصمة الكتاب 
امل���ق���دس ودع���واه���م ب���أن امل��س��ي��ح اب���ن الله، 
بني  املشتركة  والعقائد  ذل��ك،  عن  الله  تعالى 
اليهودية،  والصهيونية  النصرانية  الصهيونية 
املختار،  ال��ل��ه  ال��ي��ه��ود ش��ع��ب  ب����أن  وق��ول��ه��م 
وحقدهم الدفني إلزالة املسجد األقصى وبناء 
امل��ؤل��ف عن  ث��م حت��دث  ي��ه��ودي مكانه،  معبد 
وسائل الصهيونية النصرانية، وأهم الوسائل 
والندوات  املؤمترات  ومنها  يستعملونها  التي 
ووسائل اإلعالم والهيمنة االقتصادية، ثم تابع 
املؤلف بحثه عن موقف الصهيونية النصرانية 
األخرى  والطوائف  األدي���ان  بعض  أتباع  من 
وموقفهم منها، وفي الفصل األخير حتدث عن 
النصرانية  الصهيونية  جتاه  املسلمني  واجب 
وتفنيد  ومخططاتهم  األعداء  حقيقة  وكشف 
عقائدهم، ويقع الكتاب في 519 صفحة من 

القطع املتوسط.

المختار من مناقب األخيار 
تأليف :  ابن األثير، مجد الدين أبي 

السعادات املبارك بن محمد بن محمد 
ابن عبد الكرمي الشيباني، اجلزري ثم 

املوصلي )ت606هـ(.
يحتوي هذا الكتاب على تراجم وأخبار وأقوال 
ومناقب أكثر من خمسمئة وخمس وثمانني من 
والتابعني  عليهم  الله  رض��وان  الصحابة،  أخيار 
كتب  م��ن  الكتاب  ه��ذا  ويعد  التابعني.  وتابعي 
الزهد والرقائق مما عرض من أحوال الصحابة 
أخبارهم  ذك���ر  وك���ذل���ك  وت��اب��ع��ي��ه��م  وال��ت��اب��ع��ني 

وأقوالهم ومناقبهم وزهدهم في احلياة الدنيا.
وصدر هذا الكتاب جديداً عن: مركز زايد للتراث 
والتاريخ في )6( مجلدات كبار، واملجلد السادس 
ألول  الكتاب  يصدر  العامة،  الفهارس  يتضمن 
مرة، بتحقيق كل من: مأمون الصاغرجي، عدنان 
عبدربه، ومحمد أديب اجلادر، وقد اعتمدوا في 

األولى  نسخ خطية،  ث��الث  على  الكتاب  إخ��راج 
ليدن،  من  والثالثة  الثانية،  وكذا  األحمدية،  من 
وي��ع��د ه���ذا ال��ك��ت��اب س��ج��اًل ح��اف��اًل ف��ي تراجم 
الصحابة والتابعني ومن بعدهم، وإنه من خالل 
هذه التراجم يبسط آراءهم في الزهد، والتنسك 
وأحوالهم  أق��وال��ه��م  م��ن  فيه  ويجمع  وال��ع��ب��ادة، 
ابن  ك��الم  وإل��ي��ك  البليغ،  النثر  ف��ي  وأساليبهم 
األثير في مقدمته: وسميته: »كتاب املختار من 
أتوكل،  وعليه  أستعني،  وبالله  األخ��ي��ار«  مناقب 
الكتاب  الوكيل، وجعلُت مدار  ونعم  وهو حسبي 
اسمه،  فيمن عرف  األول  القسم  قسمني:  على 
وينقسم  اسمه،  يعرف  لم  فيمن  الثاني  القسم 
ذكر  األول في  الباب   : أب��واب  ثالثة  إل��ى  األول 
الباب  عنهم،  الله  رض��ي  الصحابة  من  العشرة 
الثاني في ذكر الرجال من الص�ح���اب��ة والتابعني 
ومن بعدهم، مرتباً على حروف املعجم، وينقسم 

ك�������ل ح�����رف 
إلى فصلني: 
ال������ف������ص������ل 
في  األول 
 ، بة لصحا ا
ال������ف������ص������ل 
ال��ث��ان��ي: في 
ال����ت����اب����ع����ني 

وغ������ي������ره������م، 
الباب الثالث: في النساء الصحابيات وغيرهن، 
القسم  وينقسم  امل��ع��ج��م.  ح���روف  ع��ل��ى  م��رت��ب��اً 
الثاني إلى بابني، وهو مرتب على أسماء بالدهم 
وجهاتهم، الباب األول في الرجال، الباب الثاني 
الكتاب موجود في مكتبة  « . وهذا  النساء  في 
جمعية إحياء التراث في قسم السير و التاريخ، 

ملن أراد البحث واملطالعة.
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محمد مالك الدارميإعداد:

مسألة تكرار النزول في القرآن 
الكريم بين اإلثبات والنفي

تأليف: د. عبدالرزاق حسني أحمد
اإلسالمي،  الوعي  مجلة  عن  حديثا  صدر 
الكتاب  ه��ذا  وال��ث��الث��ني،  الثالث  اإلص���دار 
الذي يتناول بالبحث موضوع تكرار النزول 
في القرآن الكرمي، وأصل الكتاب هو بحث 
اإلمام  جامعة  مجلة  ف��ي  وم��ن��ش��ور  محكم 
محمد بن سعود اإلسالمية، ويعالج الكتاب 
مسألة تكرار النزول التي تنازع فيها العلماء 
بني منكر ومثبت، ويطرح البحث العديد من 
شافية،  إج��اب��ات  إل��ى  حتتاج  التي  األسئلة 
وهي كاآلتي: ما مفهوم تكرارك النزول في 
القرآن الكرمي؟ أهو نزول بوحي جديد أم 
بالوحي الذي سبق؟ ما األسباب والدوافع 
ملاذا  النزول؟  بتكرار  القول  إلى  أدت  التي 
القول  إل��ى  والباحثني  العلماء  بعض  يلجأ 
بتكرار النزول مبجرد التعارض الظاهري؟ 
ي��ك��ون عالجا  ب��اإلن��ك��ار املطلق  ال��ق��ول  ه��ل 
زاد  إنه  أم  املسألة؟  إشكالية  ومخلصا في 
الطني بلة؟ ويؤكد الباحث أنه ينبغي تضييق 
األصل  ال��ن��زول؛ ألن  بتكرار  ال��ق��ول  دائ���رة 
عدم التكرار، فال يقبل إال ما قامت األدلة 

اجلمع  ميكن  ول��م  إثباته،  على  الصحيحة 
والترجيح.

النزول  تكرار  دع��اوى  أغلب  أيضا:  ويقول 
ت��ب��رز ع��ن��د ت��ع��دد رواي����ات أس��ب��اب النزول 
حتديد  في  االختالف  عند  أو  وتعارضها، 
آية،  أم  أكانت س��ورة  وامل��دن��ي س��واء  املكي 
وتبني لي من خالل هذه الدراسة أن مسألة 
ت��ك��رار ال��ن��زول ل��م ت��خ��ل م��ن ال��ه��ن��ات التي 

عرض لها من تكلم فيها، ولعل جانبا مهما 
اإلثبات  أو  بالنفي  ال���رأي  إب���داء  ف��ي  متثل 
دون حتري الدقة في جمع روايات أسباب 
عندما  بعضهم  ويخطئ  ونقدها،  ال��ن��زول 
يجعلون تكرار النزول ملجأ يلجأ إليه عند 

عدم التوفيق بني روايات أسباب النزول.
وع��ن وج��ود ت��ك��رار ال��ن��زول يقول املؤلف: 
هناك سورتان قيل بتكرار نزولهما، وهما 
الدراسة  بعد  وتبني  واإلخ��الص،  الفاحتة 
ومتحيص الروايات ضعف القول بالتكرار، 
وهناك خمسة مواضع فيما يتعلق باآليات 
الباحث  بتكرار نزولها، وتوصل  قيل فيها 
ثبت  امل��واض��ع  تلك  م��ن  أن موضعني  إل��ى 
املواضع  بقية  أما  بالتكرار،  القول  فيهما 
توجيهات  أورد  ال��ب��اح��ث  ف����إن  ال���ث���الث 
وت��خ��ري��ج��ات أه���ل ال��ع��ل��م ف��ي دف���ع القول 
التي  واإلش��ك��االت  الشبه  ورد  ب��ال��ت��ك��رار، 

وردت حول ذلك.
ال��ك��ت��اب ف���ي 107 ص��ف��ح��ات من  وي��ق��ع 

القطع املتوسط.

المرأة في أدب العصر العباسي
تأليف: واجدة مجيد  عبد الله 

األطرقجي
في  املجتمع  في  امل��رأة  منزلة  الكتاب  ه��ذا  تناول 
استعرض  كما  واإلس��الم��ي،  اجلاهلي  العصرين 
أحوالها في املجتمع العباسي، واقفا عند التأثير 
املجتمع  واجل���واري على  السبايا  به  أث��رت  ال��ذي 
بصورة عامة واالنتكاسة التي منيت بها املرأة في 
ذلك العهد نتيجة تغلغلها في أكثر جوانب املجتمع 
والتفسخ. التحلل  مظاهر  م��ن  الكثير   ول��ش��ي��وع 

واجلواري  للحرائر  الثقافية  احلالة  الكتاب  وبني 
الثقافي  امل��ج��ال  ومبيناً  منهن  ع��ددا  مستعرضاً 
للحالة  كما عرض  فيه،  برزن  الذي  واالجتماعي 
تتمتع في  املرأة كانت  االقتصادية لهن، مبينا أن 

كثير من األحوال باالستقالل االقتصادي وباحلرية 
األعمال  عند  وق��ف  كما  بأموالها،  التصرف  في 

واملهن التي مارستها املرأة في ذلك العصر. 
املرأة  بها  قامت  التي  السياسية  األدوار  وع��رض 
منذ بدء الدعوة العباسية سواء في الثورات أم في 
واستقصى  فيها،  شاركت  التي  احلربية  املواقف 
األدوار التي قامت بها احلرائر في السياسة التي 
النظر  وبعد  باحلكمة  أغلبها  ف��ي  تتصف  كانت 
متناوالً  التفكير،  في  واألص��ال��ة  ب��اإلمي��ان  وتتسم 

صورة املرأة واجلواري في األدب. 
وقسم الكتاب إلى ثالثة أبواب: األول: املرأة في 
األدب.  في  اجل��واري  والثاني:  )احلرائر(.  األدب 

والثالث: أدب املرأة. 
فالكتاب يتحدث عن املرأة في األدب في العصر 

في  واألم  ال���ع���ب���اس���ي 
في  وال�����زوج�����ة  األدب 
في  واألخ��������ت  األدب، 
في  واحل���ب���ي���ب���ة  األدب 
األدب واجل������������������������واري 
ف������ي األدب وج��������م��������ال 
امل�����رأة ف�����ي أدب امل����رأة 

وأدب املراسالت وشعر الغزل وشعر الزهد وشعر 
الرثاء وشعر املديح وشعر الهجاء.

احَلْجم  من  َصفحة   400 في  الكتاب  ه��ذا  ويقع 
املُتوسط وهو موجود في مكتبة اجلمعية في قسم 

اللغة العربية في مجلد واحد.
بطباعته  والتاريخ  للتراث  زاي��د  مركز  ق��ام  ولقد 

ونشره، وهي الطبعة األولى 1423ه� 2002م. 



إشراف:

المحرر 
المحلي

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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معظم  أن  أش��ك  ال 
مصر  ف����ي  أه���ل���ن���ا 
العالم  ف���ي  ورمب�����ا 
ممن يعرفون مكانة 
مصر يتساءلون: ما 
ال�����ذي حدث  ه����ذا 
ف��ي اجل��ول��ة األولى 
وقد  لالنتخابات؟! 
تأملت ذلك وخرجت 
لنفسي  مبالحظات 
أحببت أن أعرضها 
لعلها توافق ما عند 

بعض من يقرؤها فيصحح املسار، وهي:
ال يشك مسلم في أن وعد الله جل جالله ال 
يتخلف ومنه قوله تعالى: }ولينصرن الله من 
ينصره{ فإن لم ننصر، فلنتيقن أننا ما نصرنا 
دين الله تعالى، فلعل بعضنا نصر نفسه أو حزبه 
أو جماعته؛ فليراجع نفسه وليصحح النية لعل 

رحمة الله تعالى أن تدركنا في اإلعادة .
وقع  استعالئية  ل��غ��ة  ي��ج��د  ل��أح��داث  امل��ت��اب��ع 
فيها بعض من ينتمون للتيار اإلسالمي، وهذه 
أعجبتكم  إذ  حنني  }وي��وم  فشل:  يعقبها  لغة 
ندخل  حتى  لله  ننكسر  أن  والعالج  كثرتكم{، 
في قوله تعالى: }ثم أنزل الله سكينته{، وهذا 
املتحدثني  بعض  يكف  أن  إل��ى  يحتاج  ال��وق��ت 
ب��اس��م ال��ف��ص��ائ��ل اإلس��الم��ي��ة ع��ن ال��ك��الم في 
مشني  ك��الم  إل��ى  ي��ج��رون  فإنهم  الفضائيات؛ 

ينفر الناس وال يتألفهم .
أن  الدعوة  شباب  من  كثيًرا  دفعت  احلماسة 
يجاري الناس في السباب والشتائم فأعطوهم 
انظروا هذه  الناس:  لعوام  يقولوا  أن  الفرصة 
أخالقهم، هذه ألفاظهم، وهم بعد لم يتحكموا 
بذلك  فكسبوا  حكمونا؟!  ل��و  بهم  فكيف  بنا 
لهم مبا  معرفة  الناس مساكني ال  من  قطاًعا 
نعرض عن  أن  ف��ي  النظر  أع��دن��ا  ي���دار، فهال 
ما  التي  املنشورات  من  كثير  على  التعليقات 

األخالق  س��وء  مستنقع  في  إال جلرنا  وضعت 
التيار  رق���اب  على  مصلًتا  سيفا  ت��ك��ون  حتى 

الدعوي كله؟
قد جاء الوقت أن يقف كل واحد منا مع نفسه 
من  بعرض  رضيت  أن��ا مم��ن  ه��ل  لها:  فيقول 
الدنيا قليل من أجل الدنيا؟ هل أنا ممن كنت 
أنا  سبًبا في خزي إخواني وشق الصف؟ هل 
املصلحة  على  اخلاصة  املصلحة  غلبت  ممن 
ال��ع��ام��ة؟ ه��ل أن���ا مم��ن س��ع��ي��ت ف��ي صفقات 
إلقصاء من ليس على طريقتي وإن رأيته خيرا 
أن��ا ممن أج��زئ احل��ق فأنصره في  مني؟ هل 
ألن صاحب  يشبهه،  آخر  في  وأضيعه  موطن 
احلق ليس من فصيلي؟ هذه بعض التساؤالت 
غير املباشرة تغني بإذن الله عن املباشرة املؤملة 

ملن كان حارسا على قلبه راغًبا في رضا ربه.
نحن أحوج ما نكون إلى املصارحة والصدق مع 
أنفسنا والنقد الداخلي البناء، وأن تتسع صدورنا 
ولنتذكر  باحلسنى،  عليهم  وال��رد  الناس  لنقد 
وأنا محمد«. »يذمون مذمما  النبي ]:   قول 
اللهم احفظ مصر من مكر املاكرين، اللهم من 
سعى في املكر باملسلمني فعجل بنهايته يا حي 
املسلمني  بالد  وسائر  مصر  واحفظ  قيوم،  يا 

من كل مكروه وسوء.

بقلم: صالح صبري

وقفة مع �أهلنا يف م�صر
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ن  وكثيرة إ عظيمة  علينا  وجل  عز  الله  نعم 
النعم  أع��ظ��م  وم��ن  حت��ص��ى،  وال  تعد  وال 
التي شرعها الله لعباده املوحدين وجعلها 
ق��رب��ه ن��ت��ق��رب ب��ه��ا ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م، وهي 
أن تصرف  النعيم، وال يرضى  سبب لدخول جنات 
إال إليه،  وهي سبب لتقوية العالقة مع رب العاملن: الدعاء، 
فقد سماه الله عز وجل دينًا، فقال تعالى: }هو احلي ال إله 
إال هو فادعوه مخلصن له الدين{، وسماه عبادة ومن أجلها 
خلق، اخللق قال تعالى: }وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
داخرين{،  جهنم  سيدخلون  عبادتي  عن  يستكبرون  الذين 
إلى قبر فالن ندعوه ونسأله احلوائج  أن نذهب  فلم يقل لنا 
وعد  فهذا  ادع��ون��ي..   ق��ال:  بل  واسطة،  وبينه  بيننا  وجنعل 
من الله محقق: أن من دعاه فإنه تعالى يجيبه »فقد علق في 
هذه اآلية اإلجابة بالدعاء تعليق السبب باملسبب« مجموع 

الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية 139/8.
وال���دع���اء ف��ي ال��ل��غ��ة م��أخ��وذ م��ن م���ادة )َدَع�����و( ال��ت��ي ت���دّل في 
األصل على إمالة الشيء إليك بصوت وكالم يكون منك، وفي 
االصطالح قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
ال��داع��ي، وط��ل��ب كشف ما  ه��و طلب ماينفع  امل��س��أل��ة:  »دع���اء 
يضره«، ولو عرفنا كرم الله عز وجل وحياءه من أن يرد عبده 
عندما يرفع يديه يطلب من الله عز وجل احلوائج ملا فرطنا 
في هذه العبادة العظيمة واجلليلة، قال ]: »إن ربكم تبارك 
وتعالى حيي كرمي يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 

يردهما صفرا خائبتن«.
فينبغي على املؤمن عندما يسمع هذا احلديث أن يحرص كل 
احلرص على هذه العبادة عندما يعلم أن الله عز وجل اليرد 
أيدي الطالبن وبكاء املستغيثن ويستحيي من الداعي حياء 
الله منك، تعصيه  اإلنسان يستحيي  أيها  أنت  يليق بجالله، 
ليل نهار وعندما ترفع يديك تدعوه وتستغفره يعفو ويصفح 

ويجيب ويعطي.
عبدلله  بن  مطرف  فعن  اخلير،  جماع  العظيم  العبادة  فهذه 
ق���ال: »ت��ذك��رت م��ا ج��م��اع اخل��ي��ر؟ ف���إذا اخل��ي��ر: كثير الصوم 
والصالة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا كنت ال تقدر على 
جماع  ف��إذًا  فيعطيك،  تسأله  أن  إال  ع��زوج��ل،  الله  يد  في  ما 

اخلير الدعاء«.
محمد فهد اخلراز

سالح المؤمن)1(

أقسام  على  البشر  عباد  أوال 
عدة نبدأ ب�: 

التمسح  الصوفيون في صورة   >
بالقبور ودعاء البشر من دون الله 
اعتمد  من  وهم  إليهم،  والتضرع 
عليهم االستعمار قدميا في نشر 
ميلكون  لكونهم  والبدعة  التخلف 

منهجا انهزاميا.
< ال��ن��ص��ارى ف��ه��م اع��ت��ق��دوا أن 
ع��ي��س��ى ع��ل��ي��ه ال���س���الم اب���ن الله 

وجعلوه إلها.
< وه��ن��اك ن��وع ث��ال��ث وه��م عباد 
ما  فرعون  قال  فعندما  العظماء 
إله غيري فعبدوه  لكم من  رأي��ت 

وخروا له ساجدين.
وهذه الفئة ال تزال موجودة حتى 
في  ذل��ك  واتضح  احلاضر  وقتنا 
انتخابات مصر وانتخاب من قام 
وقام  بيانا  عيانا  والفساد  بالقتل 
بتهديد الشعب واستهزأ بدم أبناء 

شعبه واستهان بالعلماء. 
ماذا  س�����ؤاال:  اس��أل��ه��م  اآلن  أن���ا 
يدي  ب��ني  تقفون  عندما  تقولون 
إعانتكم  ع����ن  وي���س���أل���ك���م  ال���ل���ه 

للظاملني واملجرمني. 
فهل من املتصور أن تضعو أيديكم 
األبرياء؟!  بدماء  ملطخة  يد  في 
ف���ي ص���ف الظاملني  ت��ق��ف��ون  ه���ل 
وتعينونهم على ظلمهم؟! هل من 
املنطق أن تعرف أن هذا اإلنسان 

قاتل ومتنحه وساما على قتله؟!
قال تعالى: } أفمن زين له سوء 
الله يضل  ف��رآه حسنا فإن  عمله 
م��ن ي��ش��اء وي��ه��دي م��ن ي��ش��اء فال 
تذهب نفسك عليهم حسرات إن 

الله عليم مبا يصنعون{.

املفكرين  مقولة ألحد  وحتضرني 
في هذا العصر حيث قال: العبيد 
ه��م ال��ذي��ن ي��ه��رب��ون م��ن احلرية، 
عن  بحثوا  سيدهم  طردهم  ف��إذا 
سيد آخر ألن في نفوسهم حاجه 
جامحة ملحة إلى العبودية، وألن 
لهم حاسة خاصة بهم وهي حاسة 
ال��ذل ال بد من إروائ��ه��ا، ف��إذا لم 
نفوسهم  أحست  أحد  يستعبدهم 
وتراموا  االستعباد  إل��ى  بالظمأ 
وال  بها  يتمسحون  األع��ت��اب  على 
ينتظرون حتى اإلشارة من إصبع 
سيدهم حتى يخروا له ساجدين.

األحرار  بواعث  ي��درك��ون  ال  إنهم 
متردا  التحرر  فيحسبون  للتحرر 
واالستعالء شذوذا والعزة جرمية، 
اجلامحة  ن��ق��م��ت��ه��م  ي��ص��ب��ون  ث���م 
ع��ل��ى األح����رار وامل��ع��ت��زي��ن الذين 
الرقيق  ق��اف��ل��ة  ف���ي  ي��س��ي��رون  ال 

والعبيد.
اللهم الطف مبصر وأهلها، اللهم 
قلوبهم،  ورق����ق  ص��ف��وف��ه��م   وح���د 
ال��ل��ه��م ارف���ق ب��ه��م وب��أب��ن��ائ��ه��م من 

الطغاة واملعتدين.

سعيد سنبل

عّباد �لب�صر 
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ل��دى بعض ط��اب العلم ول��د ف��ت��وى غير  ح��م��اس زائ���د 
ويحصل إلخواننا  ملا حصل  إع��ان اجلهاد  إلى  مدروسة 

وأخواتنا املسلمات في سوريا الغالية.
إلى  ويصل  كفاية  ف��رض  أن��ه  على  اثنان  اليختلف  فاجلهاد 
فرض عني في بعض احلاالت ومنها أوالً: إذا طلب املسلمون 
في تلك البلدة ذلك لقوله تعالى: }وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر{، ثانياً: إذا حضر املسلم املكلف القتال والتقى 
الزحفان وتقابل الصفان، واحلالة الثالثة: إذا حضر العدو بلدا 
منها  وط��رده  قتاله  الباد  أه��ل  على  تعني  املسلمني  بلدان  من 
ويلزم املسلمون أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج 
العدو، ويبدأ الوجوب باألقرب فاألقرب، واألخيرة: إذا استنفر 
إمام املسلمني الناس وطلب إليهم ذلك ففي احلديث: »ال هجرة 
وهناك  فانفروا«  استنفرمت  وإذا  ونية،  جهاد  ولكن  الفتح  بعد 
وصبر..  ودع��وة  وعمل  علم،  جهاد  اجلهاد:  من  كثيرة  أقسام 
جهاد  هناك:  واملشايخ  العلماء  بني  كما  سوريا  في  فاجلهاد 
الساح  على  بالتدريب  السوريني  وإع���داد  وال��دع��اء  ب��امل��ال 
امل��رض��ى، وج��ه��اد الكلمة جلمعها  امل���دن وع���اج  واق��ت��ح��ام 
ب��ني جميع األط���راف ال��س��وري��ة، وج��ه��اد ل��ق��رار موحد في 
واخلليجية  وال��ع��رب��ي��ة  اإلس��ام��ي��ة  السياسية  املنظمات 
والدولية حلقن الدماء ورد كيد العدو ووقف نزيف الدم 
وحماية الضروريات اخلمسة التي جاء اإلسام للحفاظ 
عليها وهي: الدين، والعقل، والنفس، واملال، والعرض، 
وعندما يأتي الشباب من جبهات عدة رمبا يتعرضون 
فيكونون ض��ررا على  م��درب��ني  وه��م غير  قتال  إل��ى 
بإيصال  يطالب  احلر  فاجليش  املدربني،  املقاتلني 
املال لهم وعندهم القدرة على توزيعه في الداخل 
وشراء األسلحة ويريدون أن توفر بعض الدول 
إيجاد  وك��ذل��ك  السوريني  لتدريب  األراض���ي 
تستقبل  ومناطق  الساح،  منزوعة  مناطق 
النساء واألطفال وكبار السن واملرضى 

وإرجاع  الطيران،  حظر  ويريدون  لهم،  يتفرغوا  حتى  واجلرحى 
األسلحة الثقيلة إلى ثكناتها.

فاجلهاد يتطلب فتح احلدود وحتت راية واضحة وليست مشتتة 
أو مهلهلة وحتت موافقة ودعم من ولي أمر املسلمني.

فلو قلنا إن اجلهاد قد ف��رض: أين احل��دود حتى ندخل؟ وأي 
دولة توافق؟ ثم أين هي األسلحة وإعداد القوة وتدريب املسلمني 

للجهاد؟ وأين القيادة التي تتحملنا؟!
وإذا دخل اخلليجيون من الذي يرعاهم ويدربهم ويشرف عليهم 
من الوصول حتى املغادرة أو الشهادة! هل هناك من طلب مددا 

بالرجال؟ الذي أعرفه أنهم يطلبون الساح فقط واملال..
واحدة  هيئة  توجد  وال  الرايات  تشتت  هو  يرتكب  وأكبر خطأ 
أن  واالنتهاء واخل��وف، وال يجب  بالبدء  ولها قرار  العمل  تقود 
باجلهاد  بها  األم��ر  ابتدأ  التي  أفغانستان  إل��ى  سوريا  تتحول 
وانتهى إلى: }كل حزب مبا لديهم فرحون{ وأيضا: }حتسبهم 
وتذهب  فتفشلوا  }والتنازعوا  وأيضا:  شتى{  وقلوبهم  جميعا 
ريحكم{.. فالغاية في النهاية من اجلهاد: »لتكون كلمة الله هي 
الصائل  لدفع  السفلى«، وكذلك  الذين كفروا هي  وكلمة  العليا 
وليس  عنهم  الظلم  ولرفع  إخواننا!  عن  واالضطهاد  والعذاب 
بأعمال  يقومون  أن اجلنود  أو جماعة! وال شك  نصرة حلزب 
بطولية كثيرة ويكفيهم أن يحاربوا جيشا جرارا نظاميا ويقاتلون 
طوائف متعددة جتمعت الستئصال شأفة أهل احلق ويقاتلون 
برايات خطيرة دينية واستباحة الدم والعرض، ولذلك ما يقوم به 
اجليش احلر هو عمل عظيم ورباط في سبيل الله فقد واجهوا 

أقوى قوة عربية بعيدة عن الدين وتسجد لبشار وتقدسه.
فنسأل الله أن يرفع عنهم الظلم ويحقن دماءهم، وأن ينصرهم 
نصرا مؤزرا، ونذكرهم بحديث: »للشهيد عند الله ست خصال، 

يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من اجلنة، 
ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع األكبر، 

م��ن احلور  وي����زوج  وي��ح��ل��ى حليه اإلمي����ان، 
من  إنسانا  في سبعني  ويشفع  العني، 

أقاربه«.

قبل إعالن الجهاد..
 نريد وقفة!!
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