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السالم عليكم
أصدرت احملاكم الكويتية أحكاما باإلعدام والسجن على أفراد 
الشبكة التجسسية اإليرانية التي مت القبض عليها قبل عام، 
وقد كشفت التحقيقات بأن هنالك سبع شبكات إيرانية تقوم 
اجلمهورية  في  املسؤولن  مع  وتنسق  الكويت  في  بالتجسس 
اإليرانية، وقد مت رصد حتركات اجليش األمريكي في الكويت 
كانت  كما  أخـــرى،  وأمــــورًا  الكويتي  للجيش  حساسة  ومــواقــع 
مهمة بعض أفراد الشبكة زرع متفجرات في أماكن متفرقة في 

خطوط النفط وانتظار األوامر لتفجيرها.
وهكذا تكتمل الصورة حول املخطط اإليراني اللتهام اخليليج 
في  والسعي  الصغيرة  البحرين  دولـــة  فــي  القالقل  إثـــارة  مــن 
وتفجير  الكويت  على  التجسس  ومــن  فيها،  احلــكــم  تقويض 
وتصدير  أخــرى  أماكن  في  التدخل  إلــى  فيها  النفط  خطوط 

الثورة البائسة إليها.
االستعمارية  أطماعها  حتقيق  سبيل  فــي  إيـــران  سلكت  وقــد 
ومنها  املــمــكــنــة،  الــطــرق  جميع 
جليوشها،  الرهيب  التسليح 
والــــســــعــــي نـــحـــو امـــتـــالك 
الــــــطــــــاقــــــة الــــــنــــــوويــــــة، 
والـــــتـــــهـــــديـــــد الـــــدائـــــم 
دول  بينما  جليرانها، 
العالم نائمة وغافلة 
مـــبـــالـــيـــة،  غـــيـــر  أو 

الدول  مع  التحالفات  عقدت  قد  إيــران  تكون  أن  نستبعد  وال 
الغربية للسكوت عن أطماعها التوسعية أو للسماح لها بتنفيذ 
استفادت  الذي  العراق  في  فعلت  كما  الشيطانية  مخططاتها 
فيه  احلكم  الســتــالب  األمريكية  املتحدة  الــواليــات  دعــم  مــن 

وتهجير أهل السنة من جنوبه واضظطهادهم.
نتمنى ممن لم يدركوا حتى اآلن اخلطر الداهم على اخلليج 
من التوسع اإليراني واألطماع الفارسية أن يقرءوا تاريخ الدولة 
الصفوية التي قامت على حن غفلة من املسلمن واحتلت بلدان 
عقائد  لتحويل  الــقــوة  واستخدمت  وغيرها  والــعــراق  فـــارس 
ضد  والبرتغالين  اإلجنليز  مــع  وحتالفت  فيها،  السنة  أهــل 
في  فتوحاتها  عن  وأشغلتها  أضعفتها  حتى  العثمانية  الدولة 
أوروبا وبقية بلدان العالم، ثم هي حتكم اليوم بإعادة تنفيذ 
أن  تستطيع  نقطة  أضعف  إلى  وتتجه  جديد  من  مخططاتها 

تصل إليها بسهولة، أال وهي دول اخلليج العربي.
إن الواجب على حكام دول اخلليج أن يدعوا عنهم الغفلة والنوم 
وإحسان الظن وأن يستيقظوا من سباتهم قبل أن ال يفيدهم 
االستيقاظ، وأن يوحدوا صفوفهم ويتعاونوا فيما بينهم لدرء 

ذلك اخلطر الداهم الذي اقترب منهم.
احلياة  في  قوله  يعجبك  من  الناس  }ومــن  تعالى:  الله  يقول 
الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد اخلصام وإذا تولى 
ال  والله  والنسل  احلــرث  ويهلك  فيها  ليفسد  األرض  في  سعى 

يحب الفساد{.
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عوة هذه األيام،  <  لقد كثر املنتسبون إلى الَدّ
مما يتطَلّب معرفة أهل العلم املعتبرين، الذين 
منهج  إل��ى  وشبابها  ����ة  األَمّ بتوجيه  ي��ق��وم��ون 
واب؛ فمن هم العلماء الذين تنصح  احلِقّ والَصّ
دروسهم  ومتابعة  منهم  باالستفادة  ال��ّش��ب��اب 
جوع  لة وأخذ العلم عنهم والُرّ وأشرطتهم املسَجّ

وازل وأوقات الفنت؟ ات والَنّ إليهم في املهَمّ
ا قام على  ين إَنمّ عوة إلى الله أمر البدمّ منه، والِدمّ > الَدمّ
آَمنُوا  الَمِّذيَن  }ِإاَلمّ  النَمّافع:  العلم  بعد  واجلهاد  عوة  الدمّ
بِْر{  ِقمّ َوتََواَصْوا ِبالَصمّ اِت َوتََواَصْوا ِباْلَ اِلَ َوَعِملُوا الَصمّ
وتعالى  سبحانه  بالله  العلم  يعني  فاإلميان  )العصر(؛ 
يكون  ��ال��ح  ال��َصمّ والعمل  وع��ب��ادت��ه،  وصفاته  وبأسمائه 
س على  فرًعا من العلم النَمّافع؛ ألَنمّ العمل ال بَدمّ أن يؤَسمّ
والتَمّناصح بني  باملعروف  الله واألمر  إلى  عوة  والَدمّ علم· 
يُحسُن  أحد  ك��لُمّ  ما  ولكن  أمر مطلوب،  هذا  املسلمني؛ 
أن يقوم بهذه الوظائف، هذه األمور ال يقوم بها إال أهل 
ٌة، ال  ثقيلة مهَممّ أم��ور  النَمّاضج؛ ألنها  أي  ال��َرمّ وأه��ل  العلم 
ٌل للقيام بها، ومن املصيبة اليوم  يقوم بها إال من هو مؤَهمّ
ى  عوة صار باًبا واسًعا، كٌلمّ يدخل منه، ويتسَممّ أَنمّ باب الدمّ
فيفسد  ع��وة،  ال��َدمّ يُحِسُن  ال  جاهاًل  يكون  وق��د  عوة،  بالَدمّ
ًسا يأخذ األمور بالعجلة  ا يصلح، وقد يكون متحِممّ أكثر مَممّ
ا عالج وما  رور أكثر مممّ يش؛ فيتولَمُّد عن فعله من الُشمّ والَطمّ
عوة، ولهم  ن ينتسبون للدمّ ا يكون مممّ قصد إصالحه، بل ربمّ
أغراض وأهواء يدعون إليها ويريدون حتقيقها على حساب 
عوة وتشويش أفكار الشباب باسم الدعوة والغيرة على  الدمّ
باب  بالشمّ ذل��ك؛ كاالنحراف  ��ا يقصد خ��الف  ي��ن، وربمّ ال��دمّ
أمورهم وعن علمائهم،  وتنفيرهم عن مجتمعهم وعن والة 
اهر؛ كحال  عوة في الظمّ فيأتيهم بطريق النمّصيحة وبطريق الدمّ
��َرمّ في  ال��َشمّ للناس  يريدون  الذين  األم��ة،  ه��ذه  املنافقني في 
رار؛  صورة اخلير، أضرب لذلك مثاًل أصحاب مسجد الِضمّ
اهر أنه عمل صالح، وطلبوا  ورة والَظمّ بنوا مسجًدا، في الُصمّ
الناس به  َب  يرِغمّ النبي ] أن يصِلمَّي فيه من أجل أن  من 
هُ، ولكَنمّ الله علم من نَيمّات أصحابه أنهم يريدون بذلك  ويقَرمّ
أول مسجد  ُق��ب��اء،  اإلض���رار بسجد  باملسلمني،  اإلض���رار 
املسلمني،  قوا جماعة  يفِرمّ أن  ويُريدون  التَمّقوى،  َس على  أُِسمّ
فبنَيمّ الله لرسوله مكيدة هؤالء، وأنزل قوله تعالى: }َوالَمِّذيَن 
اتَمَّخُذواْ َمْسِجداً ِضَراراً َوُكْفراً َوتَْفِريقاً بنَْيَ امْلُْؤِمِننَي َوِإْرَصاداً 
ْسنَى  َْن َحاَرَب اللمَّه َوَرُسولَُه ِمن َقبُْل َولََيْحِلَفَنمّ ِإْن أََرْدنَا ِإالَمّ اْلُ مِلمّ

َس َعلَى  َْسِجٌد أُِسمّ َواللمُّه يَْشَهُد ِإنَمُّهْم لََكاِذبُوَن الَ تَُقْم ِفيِه أَبَداً مَلمّ
ِل يَْوٍم أََحُقمّ أَن تَُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل يُِحبُمّوَن أَن  التَمّْقَوى ِمْن أََومّ
ِريَن{ )التوبة(· يتبنَيمّ لنا من هذه  ِهمّ ُرواْ َواللمُّه يُِحُبمّ امْلَُطمّ يَتََطَهمّ
القصة العظيمة أن ما كُلمّ من تظاهر باخلير والعمل الصالح 
يكون صادًقا فيما يفعل، فربا يقصد من وراء ذلك أموًرا 
فيهم  اليوم  عوة  الَدمّ إلى  ينتسبون  فالذين  يُظِهُر·  ما  بعكس 
عن  الناس  وص��رف  باب  بالَشمّ االنحراف  يريدون  مضِلمّلون 
الفتنة،  في  واإليقاع  املسلمني  وتفريق جماعة  الِقمّ  ين  الِدمّ
ِفيُكم  رنا من هؤالء: }لَْو َخَرُجواْ  والله سبحانه وتعالى حَذمّ
ا َزاُدوُكْم ِإالَمّ َخَباالً وألَْوَضُعواْ ِخاَللَُكْم يَبُْغونَُكُم الِْفتْنََة َوِفيُكْم  َممّ
امِلِنَي{ )التوبة(؛ فليست العبرة  اُعوَن لَُهْم َواللمُّه َعِليٌم ِبالَظمّ َسَممّ
باالنتساب أو با يظهر، بل العبرة بالقائق وبعواقب األمور· 
عوة يجب أن يُنظر فيهم:   واألشخاص الذين ينتسبون إلى الَدمّ
أين َدَرس��وا؟ وِمن أين أخ��ذوا العلم؟ وأين نشأوا؟ وما هي 
عقيدتهم؟  وتُنظُر أعمالُهم وآثارُهم في الناس، وماذا أنتجوا 
من اخلير؟ وماذا ترتَمّب على أعمالهم من اإلصالح؟  يجب 
أن تُدرس أحوالهم قبل أن يُغتََرمّ بأقوالهم ومظاهرهم، هذا 
م��ان، ال��ذي كثر فيه  أمر ال ب��َدمّ منه، خصوًصا في هذا ال��َزمّ
دعاة الفتنة، وقد وصف النبي ] دعاة الفتنة بأنهم قوٌم من 
جلدتنا، ويتكلَمّمون بألسنتنا، والنبي ] ملا ُسِئَل عن الفنت؛ 
فيها”  أطاَعُهم؛ قذفوه  أبواب جهنَمَّم، من  على  “ُدعاةٌ  قال: 
رواه البخاري في  صحيحه ) 92/8-93( من حديث حذيفة 
اهم ُدع��اة!  فعلينا أن ننتبه  بن اليمان رضي الله عنه، سَممّ
، وكل من قال:  عوة كَلمّ من هَبمّ ودَبمّ لهذا، وال نحُشَد في الَدمّ
أنا أدعو إلى الله، وهذه جماعة تدعو إلى الله!  ال بَدمّ من 
النَمّظر في واقع األفراد  بَدمّ من  النَمّظر في واقع األمر، وال 
عوة إلى الله  واجلماعات؛ فإَنمّ الله سبحانه وتعالى قَيمّد الَدمّ
عوة إلى سبيل الله؛ قال تعالى: }ُقْل َه�ِذِه َسِبيِلي أَْدُعو  بالَدمّ
ِإلَى اللمِّه { )يوسف: 108(؛ دَلمّ على أَنمّ هناك أناًسا يدعون 
النار،  إلى  يدعون  ار  الكَفمّ أَنمّ  أخبر  تعالى  والله  الله،  لغير 
ْؤِمنٌَة َخيٌْر  فقال: }َوالَ تَنِكُحواْ امْلُْشِرَكاِت َحتَمّى يُْؤِمَنمّ َوألََمٌة ُممّ
ْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجَبتُْكْم َوالَ تُنِكُحواْ امْلُِشِرِكنَي َحتَمّى يُْؤِمنُواْ  ن ُممّ ِممّ
ْشِرٍك َولَْو أَْعَجَبُكْم أُْولَ�ِئَك يَْدُعوَن ِإلَى  ن ُممّ ْؤِمٌن َخيٌْر ِممّ َولََعبٌْد ُممّ
عاة  نَمِّة َوامْلَْغِفَرِة ِبِإْذِنِه{ )البقرة( فالُدمّ النَمّاِر َواللمُّه يَْدُعَو ِإلَى اجْلَ
يجب أن يُنَظَر في أمرهم· قال شيخ اإلسالم محمد بن عبد 
اب رحمه الله عن هذه اآلية:  } ُقْل َه�ِذِه َسِبيِلي أَْدُعو  الوَهمّ
ا يدعو  ِإلَى اللمِّه{  فيه اإلخالُص؛ فإَنمّ كثيًرا من الناس إَنمّ

· إلى نفسه، وال يدعو إلى الله عَزمّ وجَلمّ

ال يحشد للدعوة كل من ادعى

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 
الدكتور صالح 

ابن فوزان 
الفوزان

فتاوى 
الفرقان
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طاعة ولي األمر واجبة
< هناك من يسّوُغ للّشباب اخلروج على احلكومات 
دون الّضوابط الّشرعّية؛ فما منهجنا في الّتعامل 

مع احلاكم املسلم وغير املسلم؟
مُع  الَسمّ املسلم  الاكم  مع  التمّعامل  في  منهجنا   <
}يََأيُمَّها  وت��ع��ال��ى:  سبحانه  ال��ل��ه  ي��ق��ول  ��اع��ة؛  وال��طمّ
َوأُْوِلي  ُسوَل  الَرمّ َوأَِطيُعواْ  اللمَّه  أَِطيُعواْ  آَمنُواْ  الَمِّذيَن 
وهُ ِإلَى اللمِّه  األَْمِر ِمنُكْم َفِإن تَنَاَزْعتُْم ِفي َشْيٍء َفُرُدمّ
ُسوِل ِإن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللمِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر َذِلَك  َوالَرمّ
والنبي ]   ،)59 )النساء:  تَْأِوياًل{  َوأَْحَسُن  َخيٌْر 
الله  كما مَرمّ في الديث يقول: “أوصيكم بتقوى 
ر عليكم عبٌد؛ فإنمّه َمن  اعة، وإن تأممّ مع والطمّ والسمّ
فعليكم  كثيًرا؛  اختالًفا  يرى  فسوف  منكم؛  يَِعش 
اش��دي��ن امل��ه��ديمّ��ني من  بسنمّتي وس��نمّ��ة اخل��ل��ف��اء ال��رمّ
ويقول  متاًما·  اآلي��ة  يوافق  الديث  هذا  بعدي”؛ 
]: “َمن أطاع األميَر؛ فقد أطاعني، وَمن عصى 
األمير؛ فقد عصاني” رواه البخاري في  صحيحه  
)7/4-8 (· إلى غير ذلك من األحاديث الواردة في 
“اسمع  ويقول ]:  اعة،  والطمّ مع  السمّ على  الِثمّ 
وأِطع، وإن أُِخذ مالُك، وُضِرَب ظهُرك” رواه اإلمام 
مسلم في  صحيحه )1476/3(  من حديث حذيفة 
أمر  فولُيمّ  هذا·  من  قريب  بلفظ  عنه  الله  رضي 
أمر  ف��إن  الله،  طاعة  في  طاعته  يجب  املسلمني 

يعني:  في  بعصيٍة؛ فال يطاع في ه��ذا األم��ر، 
أمر املعصية، لكنمّه يُطاع في غير ذلك من أمور 
فهذا  الكافر؛  الاكم  مع  التعامل  ��ا  وأممّ اعة·  الطمّ
يختلف باختالف األحوال:  فإن كان في املسلمني 
ةٌ، وفيهم استطاعة ملقاتلته وتنحيته عن الكم  قَومّ
ذلك،  عليهم  يجب  ف��إن��ه  مسلم؛  ح��اك��م  وإي��ج��اد 
كانوا  إذا  ��ا  أممّ الله·  سبيل  في  اجلهاد  من  وه��ذا 
شوا  ال يستطيعون إزالته؛ فال يجوز لهم أن يَتََحَرمّ
املسلمني  على  يعود  ه��ذا  ألَنمّ  الكفرة؛  لمة  بالَظمّ
رر واإلبادة، والنبي ] عاش في مكة ثالث  بالَضمّ
ار، ومع من  عشرة سنة بعد البعثة، والوالية للكَفمّ
كانوا  بل  ار،  الكَفمّ يُنازلوا  ولم  أسلم من أصحابه، 
ولم  القبة،  ه��ذه  في  ار  الكَفمّ قتال  عن  منهِيمّني 
يُؤَمر بالقتال إال بعدما هاجر ] وصار له دولٌة 
هذا هو  ار·  الكَفمّ يُقاتل  وجماعٌة يستطيع بهم أن 
منهج اإلسالم: إذا كان املسلمون حتت واليٍة كافرٍة 
كون بإسالمهم  وال يستطيعون إزالتها؛ فإنمّهم يتمَسمّ
وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن ال يخاطرون 
ار؛ ألنمّ ذلك  بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفمّ
ا  أممّ ع��وة،  ال��دمّ على  والقضاء  ب��اإلب��ادة  عليهم  يعود 
فإنمّهم  اجلهاد؛  بها  يستطيعون  ةٌ  ق��ومّ لهم  ك��ان  إذا 
وابط املعروفة· يجاهدون في سبيل الله على الضمّ

البيعة؛  ق��ض��ّي��ة  ال���ن���اس  ب���ه  ي��ت��س��اه��ل  < مم���ا 
جلماعة  البيعة  أخ��ذ  ج��واز  ي��رى  م��ن  فهناك 
م��ن اجل��م��اع��ات م��ع وج���ود بيعة أخ����رى، وقد 
معروًفا  اجلماعات  ه��ذه  ف��ي  امُلبايع  يكون  ال 
ب��دواع��ي ال��ّس��ّرّي��ة؛ ف��م��ا ح��ك��ُم ه����ذا؟  ث��م هل 
يختلف احلكم في بالد الكّفار أو تلك التي ال 

حتكم مبا أنزل الله؟
> البيعة ال تكون إال لولّي أمر املسلمن، وهذه 
إف��رازات  من  وه��ي  مبتدعة،  دة  امل��ت��ع��ِدّ البيعات 
امل��س��ل��م��ن الذين  االخ���ت���الف، وال���واج���ب ع��ل��ى 
هم في بلد واح��د وفي مملكة واح��دة أن تكون 
بيعتهم واحدة إلمام واحد، وال يجوز املبايعات 
املتعّددة، وإمنا هذا من إفرازات جتّوُز املبايعات 

من اختالفات هذا العصر، ومن اجلهل بالّدين·
البيعة  في  ق  التفُرّ عن   [ الرسول  نهى  وقد 
جاءكم  “َمن    :[ وق�����ال  ال��ب��ي��ع��ة،  د  وت����ع����ُدّ
وأمركم جميٌع على واحد منكم، يريد تفريق 
جماعتكم؛ فاضربوا ُعُنقه” رواه اإلمام مسلم 
في  صحيحه )1480/3(  من حديث عرفجة 
رضي الله عنه ، أو كما قال ]، وإذا وجد من 
العصا  ش��ّق  ويريد  الّطاعة،  األم��ر  ول��ّي  ينازع 
ال��ن��ب��ُيّ ] ولَيّ  أم��ر  وت��ف��ري��ق اجل��م��اع��ة؛ فقد 
الباغي؛  هذا  بقتال  معه  املسلمن  وأمر  األمر 
ْؤِمِنَن اْقَتَتُلوا  قال تعالى: }َوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُ
َعَلى  ِإْح��َداُه��َم��ا  َب��َغ��ْت  َف���ِإن  َبْيَنُهَما  َف��َأْص��ِل��ُح��وا 
ى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر  ِتي َتْبِغي َحَتّ ْخَرى َفَقاِتُلوا اَلّ اأْلُ
ِه{ )احلجرات: 9(· وقد قاتل أمير املؤمنن  الَلّ
علي بن أبي طالب ومعه أكابر 
��ح��اب��ة؛ ق��ات��ل��وا اخل���وارج  ال��َصّ
عليهم،  ق��ض��وا  حتى  ال��ُب��غ��اة 
وأراحوا  شوَكَتُهم،  وأخمدوا 
وهذه  ه��م،  ّ ش��رِ من  املسلمن 
فإنه  ]؛  ال����رس����ول  ����ة  ُس����َنّ
وبقتال  الُبغاة  بقتال  أم��ر 
يريدون  ال��ذي��ن  اخل����وارج 
وذلك  الّطاعة،  عصا  ش��َقّ 
م���ن أج����ل احل���ف���اظ على 
وعلى  املسلمن  جماعة 
ك�����ي�����ان امل����س����ل����م����ن م��ن 

ق واالختالف· الّتفُرّ

امليت، فنحن عندما  ال���واردة عن دف��ن  السنة  ما   >
الناس نتوقف وقد تكون  نشاهد اجتهادات بعض 
هذه االجتهادات غير صحيحة وقد  تكون صائبة، 
الذي  ما  امليت  دف��ن  عند  السنة  لنا  يبِنّ  أن  أرج��و 

يجوز وما الذي ال يجوز؟
عظيم  أج��ر  وفيه  سنة،  قبره  إل��ى  امليت  تشييع   <
وكذلك حضور دفنه واملشاركة في دفنه واملشاركة 
في حمله وذلك له أجر عظيم أيضًا، والذي يصلي 
وم��ن صلى عليها وتبعها  ق��ي��راط،  ل��ه  على اجل��ن��ازة 
ح��ت��ى ت��دف��ن ف��ل��ه ق��ي��راط��ان م��ن األج���ر والقيراط 
م��ث��ل اجل��ب��ل ال��ع��ظ��ي��م، ل��ه��ذا خ��ي��ر ك��ث��ي��ر والصالة 
ولكن  عظيم  أج��ر  ودفنها  وتشييعها  اجلنائز  على 
املزح  وع��دم  واالت��ع��اظ  االعتبار  آداب·  أواًل:  لذلك 
والضحك وعدم االنشغال عن االتعاظ· ثانيًا: عدم 
رف��ع ال��ص��وت م��ع اجل��ن��ازة وإمن���ا ي��ك��ون ذل��ك بصوت 

اجلنازة  تدفن  أن  وثالثًا:  احلاجة،  عند  منخفض 
على الوجه املشروع بأن توضع في حلدها ثم يسد 
اللحد عليها بإحكام بحيث ال يتناثر التراب على 
امليت ثم دفن القبر بترابه وال يزاد عليه وال يرفع 
أكثر من شبر عن وجه األرض لقوله: “ال تدع قبرًا 
يرفع  فال  املرتفع  هو  واملشرف  سّويته”  إال  مشرفًا 
النبي  قبر  صفة  وه���ذه  شبر  ق��در  م��ن  أك��ث��ر  القبر 
] وقبور أصحابه، فهذا من الغلو في القبور؛ ألن 
 ، الغلو فيه وسيلة إلى عبادتها من دون الله عَزّ وجَلّ

وزينت  وأس��رج��ت  ف��إذا بني عليها  واق��ع  ه��و  كما 
وعطرت بأنواع العطور والبخور ووضعت 

كان  وال��ق��ب��اب  ال��س��ت��ائ��ر  عليها 
لعبادتها  وس��ي��ل��ة  ه���ذا 

الله  دون  م����ن 
· عَزّ وجَلّ

تشييع الميت إلى قبره وحضور دفنه 
والمشاركة في ذلك.. سنة

هذه البيعات 
مبتدعة



8

ن - 2011/4/4م
الفرق���ان  626 - 1 جم���ادى اآلخ���رة  1432ه���� -  االثن���

المحليات
»المقومات«: خطوات حكومية إيجابية ونأمل بالمزيد       لتعزيز حقوق اإلنسان والحفاظ على نقاء ثوب كويت الخير

جمعية  إدارة  م��ج��ل��س  ع���ض���و  أش������اد 
مقومات حقوق اإلنسان وأمن الصندوق 
باخلطوات  احل��س��اوي  امل��ن��ذر  ال��دك��ت��ور 
ب��ه��ا احلكومة  ال��ت��ي ق��ام��ت  اإلي��ج��اب��ي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة م���ؤخ���را س�����واء ف���ي مجال 
العامة،  احلريات  أم  الصحية  اخلدمات 
اإلج����راءات  سلسلة  تستمر  أن  راج��ي��ًا 
التي حتافظ على حقوق اإلنسان التي 

ثوب  ن��ق��اء  ي��ع��زز  مم��ا  الشريعة  كفلتها 
كويت اخلير والعطاء واإلنسانية.

 ق���ال احل���س���اوي: إن اجل��م��ع��ي��ة  تتبنى 
اإليجابية  ب��اخل��ط��وات  اإلش����ادة  منهج 
ل��ل��دول��ة وم��راف��ق��ه��ا، ك��م��ا أن��ه��ا حترص 
إنصافًا  السلبية  امل��م��ارس��ات  نقد  على 
وت��ش��ج��ي��ع��ًا ل��ك��ل ح��ري��ص ع��ل��ى مسيرة 
هذا  وم��ن  الكويت،  في  اإلن��س��ان  حقوق 

الباب نثمن القرارات التي اتخدتها وزارة 
من  اجلنسية  عدميي  بإعفاء  الصحة 
بالتأمن  املالية اخلاصة  الرسوم  جميع 
ال��ص��ح��ي، م��ع��ت��ب��را ه���ذا ال���ق���رار خطوة 
اإلنسانية  احل��ق��وق  إق����رار  ف��ي  ج��ب��ارة 
الرعاية  ف��ي  ال��ت��ي يعد احل��ق  ل��ل��ب��دون، 
الصحية جزءا ال يتجزأ منها، وآمال أن 
ت��ك��ون ه��ذه االج����راءات احلكومية هي 

تطوير مناهج العلوم الشرعية.
ورأى املؤمترون ضرورة مواكبة طرائق تدريس 
املتميزة  احلديثة  للتطبيقات  الشرعية  العلوم 
والناجحة والبرامج التربوية احلديثة مع مراعاة 
التطبيق،  عند  الشرعية  امل���واد  خصوصيات 
وتصنيفها  املجتمع  السائدة في  القيم  ودراس��ة 

قبل وضع أي برنامج تربوي وتوعوي.
العلوم  مناهج  تطوير  ض���رورة  على  وش����ددوا 
الشرعية بحيث جتمع بني حقائق الوحي: )قرآنا 
االجتماعية  احلديثة:  العلوم  ومعطيات  وسنة( 
والنفسية والكونية حتى تناسب العصر بتغيراته 
األجيال  صناعة  ف��ي  يسهم  مب��ا  ومستجداته، 

اإلسالمية املنشودة.
املعلمني  من  املتميز  املعلم  جائزة  واستحداث 
توضع  بحيث   ، الشرعية  العلوم  في  واملعلمات 
العلوم  معلمي  لتشجيع  واملعايير؛  األس��س  لها 
وإيجاد  الفعال  واألداء  التطوير  على  الشرعية 
طرائق  تطوير  يخدم  مبا  بينهم  املنافسة  روح 

تدريس العلوم الشرعية.
العصر  متطلبات  مراعاة  إلى  املؤمترون  وأمل��ح 
العلوم  مناهج  ف��ي وض��ع  ال��واق��ع  واح��ت��ي��اج��ات 
واملعاصرة،  األص��ال��ة  ب��ني  للجمع  ال��ش��رع��ي��ة؛ 
الشرعية  العلوم  منهج  ملعايير  وثيقة  وإع���داد 
ال���دراس���ات  وإدارة  امل��ن��ي��ر،  ال���س���راج  ب������إدارة 
اإلسالمية، والتنمية األسرية مبا يحقق الرؤية 
والرسالة واألهداف، ويتوافق مع طبيعة املجتمع 

الكويتي وخصوصياته.
وأعربوا عن أملهم أن يتم إنشاء مشروع لرعاية 

والشرعية  التربوية  اجل��وان��ب  ف��ي  متخصصة 
لتأهيل املعلمني تربوياً وفنيا، ومتهني التدريس، 
والتقومي الدائم لألداء التربوي للمعلمني واألخذ 

بنظام رخصة التدريس.
ودعا املؤمتر إلى إنشاء مركز للتقومي والقياس 
ومتابعة األداء خلدمة العملية التربوية باإلدارات 
ل����وزارة األوق����اف والشؤون  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��رب��وي��ة 
اإلسالمية. والعمل على عقد شراكات مجتمعية 
مع كافة مؤسسات املجتمع املدني لإلسهام في 
للمجتمع  التربوية  امل��ؤس��س��ات  رس��ال��ة  إي��ص��ال 
املستويات  وث��ي��ق��ة  م���ن  واالس���ت���ف���ادة  ب���أس���ره، 
مناهج  تطوير  في  اإلسالمية  للتربية  املعيارية 

العلوم الشرعية.
تثقيفية  ب��رام��ج  إع���داد  امل��ؤمت��رون على  وح��ث 
ت��رب��وي��ة ألول���ي���اء أم����ور ط���الب ال���س���راج املنير 
والبرامج  األن��ش��ط��ة  ف��ي  ف��ع��ال  ب���دور  لقيامهم 
البيت  بني  املنشود  التكامل  وحتقيق  التربوية 
باستشراف  واالهتمام  املنير،  السراج  ومراكز 
التنمية عند  املستقبل وتأصيل الهوية وحتقيق 

خرج املؤمتر بجملة من التوصيات حيث شدد 
التعليمية  املؤسسات  مع  اخلبرات  تبادل  على 
واإلسهام   ، ودول��ي��اً  وإقليميا  محليا  التربوية 
للعملية  املهنية  واألساليب  البرامج  تطوير  في 
وحث    . عليها  والقائمني  التربوية  التعليمية 
املؤمتر على إبراز دور وزارة األوق��اف كشريك 
بالعملية  املختصة  ال��دول��ة  مل��ؤس��س��ات  وداع���م 
التعليمية والتربوية، و استشراف آفاق املستقبل 

اخلاص باملؤسسات التربوية.
للتطوير  مركز  إنشاء  املؤمترون ضرورة  ورأى   
التربوي يعنى بتطوير مكونات املنظومة التربوية 
والبحوث  واملعلم  املناهج  والتعليمية من تطوير 
وال����دراس����ات ال��ت��رب��وي��ة وال��ت��دري��ب ب�����اإلدارات 
ل����وزارة األوق����اف والشؤون  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��رب��وي��ة 
اإلسالمية، وعقد برامج تدريبية وورش وندوات 
مستمرة للمعلمني والعاملني وفقا لتخصصاتهم 

التربوية والشرعية. 
وش��ددوا على ض��رورة  التنسيق مع مؤسسات 
لدبلومات  ال��ت��خ��ط��ي��ط   ع��ل��ى  امل��ع��ل��م  إع�����داد 

الدراسات  وإدارة  األوق�����اف،  ل����وزارة  األول  ال��ت��رب��وي  امل��ؤمت��ر  اخ��ت��ت��م 
اإلسالمية وإدارة التنمية األسرية والسراج املنير  حتت شعار: )نحو 
م،   2011 م��ارس   30  –  28 من  الفترة  في  طموح(  شرعي  تربوي  دور 
عبد  راش��د   / املستشار   ال��دك��ت��ور  السيد  معالي  م��ن  كرمية  برعاية 
وزير  القانونية  للشؤون  ال��وزراء  نائب رئيس مجلس  احملسن احلماد  

العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

عالء الدين مصطفى

حتت شعار )نحو أداء تربوي شرعي طموح(

المؤتمر التربوي األول يختتم أعماله بجملة من التوصيات
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التابع  ق��رط��ب��ة  ال��ش��ب��اب  م��رك��ز  اخ��ت��ت��م 
جلمعية إحياء التراث اإلسالمي فعاليات 
امل��خ��ي��م ال��رب��ي��ع��ي ال��س��ن��وي ال���ذي احتوى 
على الكثير من األنشطة املختلفة، ومنها 
والدروس  الكرمي  القرآن  حلقات  أنشطة 
لقاءات  على  أي��ض��ا  واش��ت��م��ل  ال��ش��رع��ي��ة، 
استضافة  فيها  مت  األخ���رى  املناطق  م��ع 
ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��وه��اب ال��س��ن��ني و الشيخ 
حمد الكوس، وفي امللتقى األول مت إلقاء 

مركز شباب قرطبة يختتم مخيمه السنوي

»المقومات«: خطوات حكومية إيجابية ونأمل بالمزيد       لتعزيز حقوق اإلنسان والحفاظ على نقاء ثوب كويت الخير
النازف ألكثر  إغ��الق هذا اجل��رح  بداية 

من مائة ألف نسمة .
االكتفاء  يتم  أن  أي��ض��ًا  ن��رج��و  وأض����اف: 
ب�����رس�����وم ال����ض����م����ان ال���ص���ح���ي وإع����ف����اء 
املقيمن من الرسوم الصحية اإلضافية 
األشعة  سيما  وال  كاهلهم  تثقل  ال��ت��ي 
الضرورية مثل  التداخلية  والفحوصات 
الفحصوات  من  وغيرها  القلب  قسطرة 

ارتفاع  ظ��ل  ف��ي  الثمن  غالية  واألدوي����ة 
األس����ع����ار وض���ع���ف روات�������ب ال���واف���دي���ن، 
ل��ن يكون  ال��ق��رار  م��ؤك��دي��ن أن مثل ه��ذا 
غ��ري��ب��ا ع��ل��ى ك��وي��ت اخل��ي��ر ال��ت��ي وصل 
وشملت  امل��ع��م��ورة  أرج���اء  لكافة  خيرها 
من  وم��ع��دم  وفقير  م��ح��روم  ك��ل  بعطائها 

املسلمن وغير املسلمن .
ك��م��ا ث��م��ن احل���س���اوي اس��ت��ج��اب��ة معالي 

املتظاهرين  إبعاد  لعدم  الداخلية  وزير 

السورين واإلفراج عنهم  بعد اعتقالهم 

ب��س��ب��ب م��ظ��اه��رات��ه��م ال��س��ل��م��ي��ة ح��ول 

األح�����داث ف��ي س���وري���ا، م���ؤك���دًا أن��ن��ا مع 

احلريات العامة ومع احلفاظ على األمن 

الوطني وفق مبادئ حقوق اإلنسان.

بعض احملاضرات املهمة املتعلقة مبوضوع 
والطهارة  اللسان،  وآف��ات  اخللق،  حسن 
والتوحيد، وقصص األنبياء، وعن مراقبة 
الله واالستقامة، كما كانت هناك أنشطة 
ويذكر  مختلفة،  حركية  وألعاب  رياضية 
جلمعية  التابع  قرطبة  شباب  مركز  أن 
إح��ي��اء ال���ت���راث اإلس���الم���ي ي��ق��ي��م دائما 
أنشطة شرعية وتربوية ورياضية متنوعة 
العقلية  مهاراتهم  لتنمية  املنطقة  لشباب 

واجلسدية.

وقدراتهم  مواهبهم  تنمية  إلى  يهدف  الشباب 
محافظات  س��ائ��ر  ف��ي  وتعميمه  واستثمارها، 

الكويت للبنني والبنات.
أهداف املؤمتر

لتحقيق األهداف اخلاصة باملؤمتر ألقيت خمس 
محاضرات تنوعت موضوعاتها، وشارك فيها نخبة 
مختلف  من  والتربويني  واألكادمييني  العلماء  من 

التخصصات الشرعية والتربوية والدعوية .
أما فيما يتعلق بالتجارب العملية: فقد عقدت 
ع��رض جتارب  على  اشتملت  ع��دة  عمل  ورش 
عملية ميدانية في العديد من األقطار العربية 
بدولة  املنير  السراج  ومنها جتربة  واإلسالمية 
من  نخبة  إع��داده��ا  ف��ي  أسهم  وق��د   ، الكويت 
العلماء والعاملني في املجاالت التربوية وتدريس 

العلوم الشرعية . 
إجنازات  معرض  أقيم  امل��ؤمت��ر،  هامش  وعلى 
األوقاف  ل����وزارة  التابعة  التعليمية  اإلدارات 
اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية  شاركت  حيث 
املطبوعات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  امل���ع���رض  ه���ذا  ف���ي 
اجلناح  زار  حيث  املتميزه  واملشروعات  القيمة 
املؤسسات  جمع غفير من اجلمهور وعدد من 
بدولة  والتعليمية  التربوية  واملراكز  واجلمعيات 

الكويت التي تخدم  أهداف املؤمتر . 
على  تدريبية  دورات  امل��ؤمت��ر  أق���ام  وق��د  ه��ذا 
ومعلمات  معلمي  من  ملجموعة  املؤمتر  هامش 
الوزارة، حاضر فيها نخبة من ضيوف املؤمتر.

امل��ؤمت��ر حضوراً  فعاليات  ك��اف��ة  ش��ه��دت  وق��د 
متميزاً من  املهتمني بالشأن التربوي والشرعي 
نقاشات مفيدة  كما شهدت  وتنفيذا،  تخطيطا 
واألكادمييني  امل��ؤمت��ر  م��ن ضيوف  وم��داخ��الت 
وإضافة  املؤمتر  إث��راء  في  أسهمت  والتربويني 
كثير من اإليجابيات؛ مما يرجى أن يسهم في 
تطوير العملية التعليمية في اإلدارات التعليمية  

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
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درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

َأِل�َمْن  اٍس:  2132. َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َقاَل: ُقْلُت اِلْبِن َعَبّ
َعَلْيِه  َفَتَلْوُت  َقاَل  َقاَل: اَل،  َتْوَبٍة؟  ِمْن  ًدا  ُمَتَعِمّ ُمْؤِمًنا  َقَتَل 
ِه  ِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع الَلّ ِتي ِفي اْلُفْرَقانِ: }َواَلّ َهِذِه اآْلَيَة اَلّ
 } ِقّ ِباْلَ ِإاَلّ  ُه  الَلّ َم  َح��َرّ ِتي  اَلّ ْفَس  الَنّ َيْقُتُلوَن  َواَل  آَخَر  ِإَلًها 
ٌة:  ٌة، َنَسَخْتَها آَيٌة َمَدِنَيّ َيّ ِإَلى آِخِر اآْلَيِة، َقاَل: َهِذِه آَيٌة َمِكّ

ُم َخاِلًدا ِفيَها{. ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهَنّ }َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعِمّ
الشرح: الباب العاشر: باب قوله تبارك وتعالى من سورة النساء 
وتعالى:  سبحانه  قوله  التسعني،  بعد  الثالثة  اآلية  وهي  أيضا، 
داً َفَجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اللُّه  تََعِمّ }َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمّ

َعلَيِْه َولََعنَُه َوأََعَدّ لَُه َعَذاباً َعِظيماً{ )النساء: 93(.
وقد رواه اإلمام مسلم في كتاب التفسير أيضا. واحلديث عن 
سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو األسدي موالهم الكوفي، 
ثقٌة ثبت فقيه، أحد األئمة في التفسير، ومن أصحاب ابن عباس 

رضي الله عنهما املكثرين من الرواية عنه. 
يقول: قلت البن عباس: أملن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال ال،  
قال فتلوت عليه هذه اآلية في الفرقان، وهي: }َوالَِّذيَن اَل يَْدُعوَن 
ِقّ َواَل  َم اللَُّه ِإاَلّ ِباحْلَ َمَع اللَِّه ِإلَهاً آَخَر َواَل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَِّتي َحَرّ
يَْزنُوَن َوَمن يَْفَعْل َذِلَك يَلَْق أَثَاماً يَُضاَعْف لَُه الَْعَذاُب يَْوَم الِْقَياَمِة 
َفأُْولَِئَك  َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلاً  َوآَمَن  ِإاَلّ َمن تَاَب  ُمَهاناً  ِفيِه  َويَْخلُْد 
ِحيماً{ )الفرقان:  َرّ َغُفوراً  اللَُّه  َوَكاَن  َحَسنَاٍت  َسِيّئَاِتِهْم  اللَُّه  ُل  يَُبِدّ

.)70 – 68
الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه اآلي��ات أن من تاب  يعني أن 
إليه، تاب الله عليه؛ ألنه يقول: }ِإاّل َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل 
َغُفوراً  اللَُّه  َوَك��اَن  َحَسنَاٍت  َسِيّئَاِتِهْم  اللَُّه  ُل  يَُبِدّ َفأُْولَِئَك  َصاحِلاً 

ِحيماً{ فكيف تقول ليس له توبة؟! َرّ
ًدا  َيٌّة، نََسَختَْها آيٌَة َمَدِنَيٌّة }َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمًنا ُمتََعِمّ َقاَل: َهِذِه آيٌَة َمِكّ
َفَجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا{. أي قال ابن عباس رضي الله عنهما رّدا 
نزلت مبكة،  الفرقان س��ورة مكية  وس��ورة  آي��ة مكية،  ه��ذه  عليه: 
فنسختها آية مدنية، وهي اآلية التي في سورة النساء: }َوَمن يَْقتُْل 
داً َفَجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اللُّه َعلَيِْه َولََعنَُه  تََعِمّ ُمْؤِمناً ُمّ
َوأََعَدّ لَُه َعَذاباً َعِظيماً{ فهذه آية مدنيه نسخت هذه اآلية املكية، 

كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هاهنا. 
قال اإلمام النووي رحمه الله: هذا هو املشهور عن ابن عباس - 
أي إنه كان يقول ليس لقاتل املؤمن توبة - وروي عنه أن له توبة، 
وجواز املغفرة له؛ لقوله تعالى: }َوَمن يَْعَمْل ُسوءاً أَْو يَْظِلْم نَْفَسُه 

ِحيماً{ )النساء:  110(.  ثَُمّ يَْستَْغِفِر اللَّه يَِجِد اللَّه َغُفوراً َرّ
قال: وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة 
والتابعني، ومن بعدهم - يعني أن لقاتل املؤمن توبة - قال: وما 
التغليظ،  على  محمول  هذا  يخالف  السلف مما  بعض  عن  روي 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)11()3(

تعظيم قتل النفس المؤمنة
المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  والمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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والتحذير من القتل، والتورية في املنع منه، وليس في هذه 
اآلية التي احتج بها ابن عباس رضي الله عنهما أنه يخلّد، 
وإمنا فيها أنه جزاؤه جهنم، وال يلزم منه أنه يجازى، وقد 
سبق تقرير هذه املسألة وبيان معنى اآلية في كتاب التوبة. 

انتهى.
فهذه اآلية التي ذكرها ابن عباس من سورة النساء، وهي آية 
عامة، ومن سورة مدنية  وهي قوله: }ومن يعمل سوءا...{ 
أي: عماًل سيئا، وهي تعم جميع الذنوب واملعاصي والكبائر  
}أو يظلم نفسه{ يعم جميع أنواع الظلم }ثم يستغفر الله 
إذا هو  باملغفرة لها جميعا  الله غفورا رحيما{ وعٌد  يجد 

ندم وتاب واستغفر.
َجَهنَُّم َخاِلداً  َفَجَزآُؤهُ  داً  تََعِمّ ُمّ أما قوله: }َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمناً 
َعِظيماً{  َعَذاباً  لَ��ُه  َوأََع���َدّ  َولََعنَُه  َعلَيِْه  اللُّه  َوَغِضَب  ِفيَها 

)النساء: 93(.
فيخبر الله سبحانه وتعالى أن قاتل املؤمن متعمدا جزاؤه 
يصرف  قد  وتعالى  سبحانه  ربنا  لكن  فيها،  خالدا  جهنم 
عنه هذا العذاب بأشياء كثيرة، وبأعمال متعددة، وأعظمها 
املكفرات،  واملصائب  ال��ص��احل��ات،  األع��م��ال  ث��م  التوحيد، 
جهنم  ن��ار  في  عنه  اخللود  وتعالى  سبحانه  الله  فيصرف 
بتلك األمور، ولإلمام ابن القيم رحمه الله تعالى كالم جميل 
في هذه اآلية، وبيان ما في هذا الوعيد الشديد الذي ذكره 
ترجف  وعيد  وأنه  املؤمن،  قاتل  في  وتعالى،  الله سبحانه 
له القلوب، وتنصرع له األفئدة، وينزجر منه أولو العقول، 
ولم يرد في شيء من الكبائر من الوعيد، أعظم من هذا 
الوعيد، فلم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى تشديد ووعيد 
فالله  املؤمن عمدا،   قتل  ذن��ب  مثل  الذنوب  من  ذن��ب  في 
سبحانه وتعالى ذكر فيه خمسا من أنواع التشديدات: }َوَمن 
داً َفَجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اللُّه  تََعِمّ يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمّ
َعلَيِْه َولََعنَُه َوأََعَدّ لَُه َعَذاباً َعِظيماً{ فهذه خمسة أنواع من 
التشديدات، األول: أن جزاءه جهنم ، الثاني: خالدا فيها. 
الثالث: غضب الله عليه، الرابع: لعنه الله، اخلامس: أعد 

له عذابا عظيما، نسأل الله العافية من ذلك كله.
وهذه اآلية أيضا: دليل على أن قاتل املؤمن ليس مبؤمن؛ ألن 
القتل ينافي اإلميان الصحيح، اإلميان الكامل التام، فاملؤمن 
حقا ال ميكن أن يقتل مؤمنا؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى 
ِإالَّ  ُمْؤِمناً  يَْقتَُل  أَن  مِلُْؤِمٍن  َكاَن  }َوَم��ا  قبلها:  التي  اآلية  في 

َخَطًأ{ )النساء: 92(.
أب��دا! إال أن يقع منه  أي ال يتصور أن املؤمن يقتل مؤمنا 

خطأ دون عمد، كأن يحصل منه إهمال أو استعجال، مثل 
أن يرمي طيرا فيقع في مؤمن، أو أن يكون سائرا بسرعة، 
العمد،  القتل  أو مهمال وغافال فيقع في قتل مؤمن، أما 
ينافي  ألن��ه مما  أب��دا؛  املؤمن  عن  يصدر  ال  العمل  فهذا 
إميانه بالله، واتباعه لشريعة الله، وقال ]: » اإلميان قيد 

الفتك، ال يفتك مؤمن » رواه أحمد وأبوداود.
ال  فاملؤمن  واالغتيال،  وخديعة  غفلة  القتل  هو  والفتك: 

يفعل ذلك.
واجلماعة  السنة  أه��ل  وأئ��م��ة  الكبائر،  م��ن  القتل  ول��ك��ن 
متفقون على أن كل الكبائر ال تخرج اإلنسان من حد اإلميان 
اإلنسان  فعلها  إذا  ذن��ب  وال  كبيرة  توجد  فال  واإلس���الم، 
يكون كافرا بالله تعالى، إال إذا استحلها، وإال الشرك بالله 
بأنواعه وصوره، والكفر بالله بأنواعه وصوره، وأما ما كان 
دون الشرك والكفر، فقد قال سبحانه تعالى: }ِإَنّ اللَّه الَ 
يَْغِفُر أَن يُْشَرَك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَن يََشاءُ{ )النساء: 

.)48
الله سبحانه وتعالى يغفره للعباد،  فما دون الشرك، فإن 
وخالف في ذلك اخلوارج واملعتزلة، فقد أخرجوا اإلنسان 
من اإلميان واإلسالم بذنوبه، فاخلوارج واملعتزلة يقولون: 
العبد كفر ! وإذا زنى كفر ! وإذا شرب اخلمر  إذا سرق 

كفر! وهكذا.
وهذا طبعا خالف األدلة الكثيرة التي وردت في كتاب الله 
تبارك وتعالى، وفي سنة رسوله ]، ومن أظهر وأوضح 
األدلة على عدم كفر القاتل: أن أولياء الدم إذا عفوا عن 
فلو  القاتل،  القصاص عن  بالدية، سقط  ورض��وا  القاتل، 
كان القتل كفرا على كل حال لكان يجب قتله على كل حال، 

وال يقبل منه عفو.
القتيل  وتعالى سمى  سبحانه  الله  أن  أيضا:  األدل��ة  ومن 
أخا للقاتل: }َفَمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيءٌ َفاِتَّباٌع ِبامْلَْعُروِف 

َوأََداء ِإلَيِْه ِبِإْحَساٍن{ )البقرة: 178(.
وأيضا: شارب اخلمر يجلد ويترك، فلو كان شرب اخلمر 
كفرا، لكان يجب أن يقتل على كل حال ! وكذلك  السارق 
تقطع يده ويترك، ولو كان كافرا لكان يجب أن يقتل. وهذه 
بعض األدلة من األدلة الكثيرة، من كتاب الله تبارك وتعالى، 

والتي ذكرها أهل العلم رّدا على اخلوارج واملعتزلة.
الله  رحمه  القيم  اب��ن  الدين  اإلم��ام احملقق شمس  وق��ال 
في »املدارج«، بعد أن ذكر تأويالت األئمة وانتقدها، قال: 
فيه  ذك��ر  مم��ا  وأمثالها  النصوص  ه��ذه  إن  فرقة  وق��ال��ت 
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درا�شات �شرعية

وجوده،  احلكم  مقتضي  وج��ود  من  يلزم  وال  للعقوبة،  املقتضي 
فإن احلكم إمنا يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه 

النصوص اإلعالم بأن كذا سبب للعقوبة، ومقتضى لها.
القتل يقتضي دخول  الله سبحانه وتعالى ذكر أن ذنب  أي: إن 
النار، واخللود فيها واللعنة والغضب، لكن هذا املقتضي قد يكون 
باإلجماع  بعضها  املوانع،  ذكر  على  الدليل  قام  وقد  موانع،  له 
والتوحيد  باإلجماع،  العقوبة  فالتوبة مانع من  بالنص،  وبعضها 
ال��ن��ار، واحلسنات  ف��ي  م��ن اخل��ل��ود  امل��ت��وات��رة  بالنصوص  م��ان��ع 
وإقامة احلدود  مكفرة،  املصائب  وكذا  مانعة،  املاحية  العظيمة 
النصوص،  تعطيل هذه  إلى  وال سبيل  بالنص،  مانع  الدنيا  في 
فال بد من إعمال النصوص من اجلانبني، وال بد من املوازنة بني 
احلسنات والسيئات، واعتبار مقتضي العقاب ومانعه، وإعمال 

األرجح منها.
ومفاسدهما،  ال��داري��ن  مصالح  بناء  امل��ن��وال  ه��ذا  وعلى  ق��ال��وا: 
أي: على هذا النهج الذي هو املوازنة بني احلسنات والسيئات، 
والنظر ملقتضي العقوبة واملانع منها، بناء مصالح الدارين، دار 
الدنيا واآلخرة، وعلى هذا أيضا بناء األحكام الشرعية، فاألحكام 
الشرعية مبنية على هذا، على املوازنة بني احلسنات والسيئات، 
واملصالح واملفاسد، وهكذا األحكام القدرية التي يجري بها قدر 
الله سبحانه وتعالى، وهي مقتضى احلكمة السارية في الوجود، 

وفيه ارتباط األسباب ومسبباتها خلقا وأمرا.
ثم قال: » وقد جعل الله سبحانه لكل ضٍد ضداً يدافعه ويقاومه، 
ويكون احلكم لألغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة والعافية، 
القوة  وفعل  الطبيعة  عمل  م��ن  م��ان��ٌع  وبغيها،  األخ���الق  وف��س��اد 
واحلكم للغالب منهما، وكذلك قوى األدوية واألم��راض، والعبد 
يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب، وأحدهما مينع كمال 

تأثير اآلخر ويقاومه؛ فإذا ترجح عليه وقهره، كان التأثير له.
 ومن هنا يُعلم انقسام اخللق: إلى من يدخل اجلنة وال يدخل 
النار، وعكسه: من يدخل النار وال يدخل اجلنة، ومن يدخل النار 
مقتضى  من  فيه  ما  بحسب  فيها  مكثه  ويكون  منها،  يخرج  ثم 
يرى  منّورة  بصيرة  له  وم��ن  وبطئه،  اخل��روج  في سرعة  املكث، 
وتفاصيله،  املعاد  أم��ر  من  كتابه،  في  به  الله  أخبر  ما  كل  بها 
إلهيته  مقتضى  ه��ذا  أن  ويعلم  العني،  رأي  يشاهده  كأنه  حتى 
عليه خالف  وأنه مستحيٌل  وحكمته،  وعّزته  وربوبيته،  سبحانه 
ذلك، ونسبة ذلك إليه، نسبة ما ال يليق به إليه، فيكون ذلك إلى 
بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، وهذا يقني اإلميان، 
النار احلطب، وصاحب  كما حترق  السيئات  يحرق  ال��ذي  وهو 
وإن  السيئات،  على  إص��راره  يستحيل  اإلمي��ان،  من  املقام  ه��ذا 
وقعت منه وكثرت، فإن ما معه من نور اإلميان، يأمره بتجديد 

التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه. وهذا من أحب 
اخللق إلى الله« انتهى كالمه وجزاه عن اإلسالم خيرا.

وعلى  الذنب  على  يصر  العبد ال  أن  والزم��ه:  اإلمي��ان  فمقتضى 
الكبيرة، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحني، بل 
يتوب إلى الله عز وجل عدد األنفاس؛ ألن اإلصرار على املعاصي 
مما يخالف اإلميان، وباب التوبة مفتوح، لم يغلق ولن يغلق، حتى 
الباب مفتوح لكل عاص، ولكل  تطلع الشمس من مغربها، وهذا 
ال��ذي هو أعظم  الشرك  لو وقع في  بل  الدخول فيه،  من قصد 
الذنوب وأشدها، فإن التوبة متحوه إذا تاب إلى الله توبة نصوحا 

قبل موته.
وكذلك لو دخل اإلنسان في هذا الباب ثم خرج منه، يقبل منه أن 
يرجع إليه مرة أخرى، أي: من دخل في باب التوبة ثم خرج منه، 
بأن غلبته نفسه ورجع إلى الكبيرة مرة أخرى، فإنه إن تاب وندم 

بعدها ورجع، يقبل منه توبته.
ول��و ت��ك��رر منه ذل��ك ع��ش��رات امل���رات، فكيف مب��ا دون ذل��ك من 

املعاصي؟!
لكن قال أهل العلم بالنسبة لقاتل العمد: إنه ال بد له من االعتراف 
رّد  الصحيحة  توبته  من  ألن  للقصاص؛  نفسه  وتسليم  بالنفس 
احلقوق إلى أصحابها، أما مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه 
على أال يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف وال تسليم نفس فهذا 
توبته فيها نقص، وال نقطع بقبولها، بل مرد أمره إلى الله سبحانه 
كانوا  فيما  عباده  بني  يحكم  الذي  وهو  الراحمني،  أرحم  وتعالى 

فيه يختلفون.
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كلمات في العقيدة

لقد خلق الله هذا الكون وفق قوانني ال تتبدل وال تتغير.
قوانني ثابتة تبقي كل شيء وفق نظام دقيق.

واألرض  السموات  بالكون..  يتعلق  ما  القوانني  هذه  من 
الشمس  }ال  والنهار..  والليل  والقمر  والشمس  والنجوم 
ينبغي لها أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل في 

فلك يسبحون{ )يس: 40(.
ومن هذه القوانني ما يحكم حياة البشر.

كنت وصاحبي نعود أحد معارفنا في املستشفى الصدري 
بعد أن أجرى عملية »قلب مفتوح«.. عبرنا خطأ في ممر 
العناية املركزة وإذا املرضى موصلون بأسالك وأنابيب دون 

حراك.. »كم هي عظيمة نعمة العافية«.
- وما القوانني التي حتكم حياة البشر؟

منها  قوانني  حتكمهم  وأفراداً  أمم  بوصفهم  البشر   -
الصراع بني احلق والباطل.. انتصار أهل اإلميان.. قانون 
االبتالء.. قانون الظلم والظاملني.. إلى غيرها من القوانني 
الثابتة التي ال تتغير وال تتبدل أبدا، }وال مبدل لكلمات 

الله{ )األنعام: 34(.
كنت وصاحبي بانتظار املريض.. أخبرنا ابنه أن املمرض 

أخذه لبعض الفحوصات.
- وما قانون »انتصار أهل اإلميان«؟

- هذا القانون ورد في قول الله تعالى.. }وكان حقا علينا 
إذا  الله  )الروم: 47( فاملؤمنون ينصرهم  املؤمنني{  نصر 

حققوا شروط هذا القانون.
- ماذا تعني؟!

- أعني أن لكل قانون )سنة( شروطا يجب حتقيقها حتى 
فئة  النصر عن  فإذا تخلف  املطلوبة..  النتيجة  إلى  نصل 
مؤمنة يجب أن نبحث عن الشرط الذي أخلوا به والذي 

أدى إلى تخلف النصر عنهم، ومن هذه الشروط:

1- خلل في اإلميان.. ولذلك كان عمر بن اخلطاب يوصي 
جيوشه ومنها جيش سعد بن أبي وقاص:  »وآمرك ومن 
من  منكم  املعاصي  من  احتراسا  أشد  تكونوا  أن  معك 

عدوكم«.
2- عدم إعداد القوة قدر االستطاعة.. }وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو الله 

وعدوكم{ )األنفال: 60(.
وال  ورسوله  الله  التفرق.. }وأطيعوا  وعدم  االجتماع   -3

تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم{ )األنفال: 45(.
4- إخالص النية لله، وجتديد ذلك }يأيها الذين آمنوا إن 

تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم{ )محمد: 7(.
خذوا  آمنوا  الذين  }يأيها  واحلذر..  احليطة  أخذ   -5

حذركم{ )النساء: 71(.
6- طاعة القائد العام والتزام أوامره.. )غزوة أحد(.

7- عدم االغترار بالعدد والعدة وإرجاع القوة لله دائما.. 
شيئا{  عنكم  تغن  فلم  كثرتكم  أعجبتكم  إذ  حنني  }ويوم 

)التوبة: 25(.
اصبروا  آمنوا  الذين  }يأيها  األذى  وحتمل  الصبر   -8
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون{ )آل عمران: 
مثله{  قرح  القوم  فقد مس  قرح  200(.. }إن ميسسكم 

)آل عمران: 14(.
يلح  النبي ]  كان  فقد  إليه..  واللجوء  الله  دعاء  وبالطبع 
في الدعاء كما في غزوة بدر: »اللهم أجنز لي ما وعدتني، 
اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
اإلسالم ال تعبد في األرض«، فما زال يهتف بربه مادا يديه 
مستقبال القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبوبكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: »يا 
نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك«.

ولن جتد لسنة اهلل حتويال
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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وال شك أن الكسل من اآلفات االجتماعية 
الرذيلة،  الشخصية  والصفات  اخلطيرة، 
كسل  بأنه  اإلن��س��ان  يوصف  أن  أقبح  فما 
العزم،  متخاذل  الهمة،  ساقط  وك��س��ان، 
خبال  ال��ن��اس،  على  ع��ي��ال  احل��رك��ة،  بليد 
على أه��ل��ه، ق��د أل��ف ال��ق��ع��ود، وأخ��ل��د إلى 
الراحة، وغيرها من  إلى  واستنام  الكسل، 
األوصاف التي تدل على اخلمول والكسل، 
وسليمي  العقاء  جميع  عند  مذموم  فهذا 

الطباع. 
التثاقل عن الشيء  اللغة: هو  والكسل في 
الكسل:  املناوي:  والقعود عن إمتامه، قال 
التغافل عما ال ينبغي التغافل عنه؛ ولذلك 

عّد مذموما، وضده النشاط .
وقد ذّم الله تعالى الكسل والتباطؤ وجعلهما 
من صفات املنافقني فقال عز وجل: }إن 
املنافقني يخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
يراؤون  كسالى  قاموا  الصاة  إل��ى  قاموا 
وقال  قليا{  إال  الله  ي��ذك��رون  وال  الناس 

ينفع  ما  كل  على  واحل��رص  والهمة  النشاط  على  اإلس��ام  يحث 
والتراخي  الكسل  من  ويحذر  وآخرته،  ودنياه  دينه  في  اإلنسان 
الدارين، فقال عز وجل:  السعي في مصالح  والقعود عن  والغفلة 
}سابقوا إلى مغفرة من ربكم{ وقال تعالى: }وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقن{، وقال 
سبحانه: }فاستبقوا اخليرات{ وقال: }ملثل هذا فليعمل العاملون{ 

وقال: }وفي ذلك فليتنافس املتنافسون{.
 « تعجز  وال  بالله  واستعن  ينفعك،  م��ا  على  »اح���رص   :[ وق���ال 
أخرجه مسلم، وكان من دعائه ]: »وأسألك العزمية على الرشد«، 
وكان يقول ألصحابه: »إن الله تعالى يحب معالي األمور، ويكره 

سفسافها« أخرجه الطبراني وصححه األلباني. 

د. وليد خالد الربيع

شجرة الكسل تثمر اجلوع
احلكمـة  ضالـة املؤمن )16(
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عنهم: }وال يأتون الصاة إال وهم كسالى 
وال ينفقون إال وهم كارهون{.

أع��وذ بك  إني  »اللهم  وك��ان من دعائه]: 
من العجز والكسل، وأع��وذ بك من اجلنب 
وقهر  الدين  غلبة  من  بك  وأع��وذ  والبخل، 
الرجال« أخرجه مسلم، ومن يتأمل حقيقة 
أبواب  أنها  يجد  النبي]  منه  استعاذ  ما 
والكسل  فالعجز  الشر،  ومفاتيح  الرذائل، 
دينه  ف��ي  ينفعه  عما  ب��اإلن��س��ان  أن  يقعد 
اإلقدام  واجل��نب مينع من  وآخ��رت��ه،  ودنياه 
ف���ي م���واط���ن ال��ش��ج��اع��ة، وال��ب��خ��ل مينعه 
م��ن اإلن���ف���اق ف��ي م��واط��ن ال���ب���ذل، وغلبة 
ويعد  فيكذب،  يحدث  الرجل  الدين جتعل 

فيخلف.
ويوضح الراغب األصفهاني أن الكسل خروج 
فيقول:  املوتى  إلى عداد  دائرة احلياة  من 
»من تعطل وتبطل انسلخ من اإلنسانية، بل 
من احليوانية وصار من جنس املوتى، وذلك 
ليسعى  الثاث  بالقوى  اإلنسان  خص  أنه 
في فضيلتها، فإن فضيلة القوة الشهوانية 
تطالبه باملكاسب التي تنميه، وفضيلة القوة 
حتميه،  التي  باملجاهدة  تطالبه  الغضبية 
وفضيلة القوة الفكرية تطالبه بالعلم الذي 
يهديه، فحقه أن يتأمل قوته ويسبر قدر ما 
يطيقه، فيسعى بحسبه ملا يفيده السعادة، 
من  وص��ول��ه  اض��ط��راب��ه سبب  أن  ويتحقق 
الغنى،  إل��ى  الفقر  ال��ع��ز، وم��ن  إل��ى  ال���ذل 
ومن الضعة إلى الرفعة، ومن اخلمول إلى 
إلى  وم��ال  الكسل  تعود  م��ن  وإن  النباهة، 
الراحة فقد الراحة، فحب الهوينى يكسب 
فاتعب  تتعب  أال  أردت  إن  وق��ي��ل:  التعب، 
والضجر  والكسل  إياك  وقيل:  تتعب،  لئا 
فإنك إن كسلت لم تؤد حقا، وإن ضجرت 

لم تصبر على حق .
وقال يزيد بن املهلب: ما يسرني أني كفيت 

أمر الدنيا كله لئا أتعود العجز .
فكل  اإلنسانية،  الهيئة  يبطل  ال��ف��راغ  وإن 
يبطل،  استعماله  ت��رك  عضو  كل  بل  هيئة 
عطلت،  إذا  وال��ي��د  أغ��م��ض��ت،  إذا  كالعني 

ول��ذل��ك وضعت ال��ري��اض��ات ف��ي ك��ل شيء، 
التحرك  للحيوان قوة  تعالى  الله  وملا جعل 

لم يجعل له رزقا إال بسعي منه . 
وتأمل حال مرمي عليها السام وقد جعل 
ل��ه��ا م��ن ال��رط��ب اجل��ن��ي م��ا ك��ف��اه��ا مؤنة 
الطلب، وفيه أعظم معجزة فإنه لم يخلها 
من أن أمرها بهزها فقال تعالى: }وهزي 
إليك بجذع النخلة{، وكما أن البدن يتعود 
بترك  النفس  ك��ذل��ك  بالكسل،  ال��رف��اه��ي��ة 
إلى  وترجع  وتتبله  فتتبلد  والنظر  التفكر 
رت��ب��ة ال��ب��ه��ائ��م، ف��ح��ق اإلن��س��ان أال يذهب 
ع��ام��ة أوق���ات���ه إال ف��ي إص����اح أم���ر دينه 
ودنياه وموصاته إلى آخرته، مراعيا لها، 
قال احلجاج: إن امرأ أتت عليه ساعة من 
عمره لم يذكر فيها ربه ويستغفر من ذنبه 
تطول  أن  معاده جلدير  أمر  في  يتفكر  أو 

حسرته يوم القيامة .«اه�.
ثم ذكر الراغب أن اإلنسان محتاج إلى 

خمسة أمور: 
}ففروا  بقوله:  إليه  املشار  املعبود  معرفة 
إليه  امل��ش��ار  الطريق  ومعرفة  ال��ل��ه{،  إل��ى 
بقوله: }قل هذه سبيل أدعو إلى الله على 

بصيرة{، وحتصيل الزاد املتبلغ به املشار 
إل��ي��ه ب��ق��ول��ه: }وت�����زودوا ف���إن خ��ي��ر الزاد 
التقوى{، واملجاهدة في الوصول كما قال 
جهاده{،  الله حق  في  }وجاهدوا  تعالى: 
خوفه  ال��ذي  الغرور  يأمن  األشياء  فبهذه 
يغرنكم  }وال  ق��ول��ه:  ف��ي  منه  تعالى  ال��ل��ه 
دونها  التي  املعالي  وه��ذه  ال��غ��رور{،  بالله 
هول العوالي، وال ضير ملن رامها أن يتذرع 

الصبر فقد أصاب من قال: 
فقل ملرجي معالي األمور

بغير اجتهاد رجوت احملاال
ويبني ابن اجلوزي أن العبرة باملآل فيقول: 
» تعب عالي الهمة راحة في املعنى، وراحة 
ك��ان ثم فهم،  إن  الهمة تعب وش��ني  قصير 
املعالي،  أع��ال��ي  إل���ى  س��ب��اق  دار  وال��دن��ي��ا 
فينبغي لذي الهمة أن ال يقصر في شوطه، 
فإن سبق فهو املقصود، وإن كبا جواده مع 

اجتهاده لم يلم« .اه�.
ال���ف���راء: » ال أرح���م أح���دا كرحمتي  ق���ال 
له،  فهم  وال  العلم  يطلب  رج��ل  ل��رج��ل��ني: 
ورجل يفهم وال يطلبه، وإني ألعجب ممن 
في وسعه أن يطلب العلم وال يتعلم » قال 

املتنبي: 
ولم أر في عيوب الناس عيبا

كنقص القادرين على التمام
وأختم بقول ابن القيم: » وقد أجمع عقاء 
كل أمة على أن النعيم ال يدرك بالنعيم، وأن 
من آثر الراحة، فاتته الراحة، وأن بحسب 
رك���وب األه�����وال، واح��ت��م��ال امل��ش��اق تكون 
الفرحة واللذة، فا فرحة ملن ال هّم له، وال 
لذة ملن ال صبر له، وال نعيم ملن ال شقاء له، 
وال راحة ملن ال تعب له، بل إذا تعب العبد 
مشقة  حتمل  وإذا  طويا،  استراح  قليا، 
الصبر ساعة قاده حلياة األبد، وكل ما فيه 
والله  املقيم فهو صبر ساعة،  النعيم  أهل 

املستعان، وال قوة إال بالله »اه�.
فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الهمة العالية، 
من  يحفظنا  وأن  األم���ور،  ملعالي  ويوفقنا 

العجز والكسل وسفاسف األمور.

قال الفراء: » ال أرحم أحدا 
كرحمتي لرجلين: رجل يطلب 

العلم وال فهم له، ورجل 
يفهم وال يطلبه، وإني 

ألعجب ممن في وسعه أن 
يطلب العلم وال يتعلم«

الدنيا دار سباق إلى أعالي 
المعالي، فينبغي لذي 

الهمة أن ال يقصر في 
شوطه، فإن سبق فهو 

المقصود، وإن كبا جواده 
مع اجتهاده لم يلم
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زيارة  أج��ل  من  السفر  إباحة  ع��دم  ثانيا: 
تشد  »ال  الصحيحني:  في  ورد  ملا  القبور 
مسجدي  مساجد:  ثالثة  إلى  إال  الرحال 
هذا، ومسجد احلرام، ومسجد األقصى« 
الرحال، وألن  لها  أال تشد  أول��ى  فالقبور 
ولم  حج،  والقصد  قصد،  للعبادة  السفر 
ي��أم��ر ال��ل��ه ب��احل��ج إال ل��ب��ي��ت��ه، ول���م يأمر 
ال��ص��ح��اب��ة وال  ول���م يفعله  ال��ن��ب��ي ]  ب��ه 
التابعون، وهو من عادات اجلاهلية، ففي 
كتاب: »حجة الله البالغة لألحناف«: »كان 
معظمة  مواضع  يقصدون  اجلاهلية  أهل 
وفيه من  بها  ويتبركون  يزورونها  بزعمهم 

فسد  يخفى،  ال  ما  والفساد  التحريف 
غير  يلتحق  ل��ئ��ال  ال��ف��س��اد  ال��ن��ب��ي ] 
ذريعة  يصير  ولئال  بالشعائر  الشعائر 

لعبادة غير الله«.
لقوله  املسلم  غير  قبر  يُ��زار  وال  ثالثا: 
تعالى: }وال تصل على أحد منهم مات 
أبدا وال تقم على قبره إنهم كفروا بالله 

)التوبة:  فاسقون{  وه��م  وماتوا  ورسوله 
84(، ويستثنى ذوي القربى ملا روى احلاكم 
أذن  فقد  ف��زوروه��ا  »أال  وغيره:   )1385(
الله تعالى لنبيه ] في زيارة قبر أمه« وال 
ُينع كافر من زيارة قبر املسلم لالعتبار 

ورجاء الهداية، ولعدم النهي عنه.
راب���ع���ا: ال يُ��ع��ل��م ح��ق��ي��ق��ة ب��ق��ب��ر ن��ب��ي من 
بيته  أه���ل  أم���ا  ب��ق��ب��ره]،  األن��ب��ي��اء إال 
في  إن��ه  قيل  الله عنهم فعلي[  رض��ي 
م��زار شريف  إلى  نقل  إنه  وقيل  النجف، 
العلم  أه��ل  ل��دى  وامل��ع��روف  بأفغانستان، 
أنه دفن بقصر اإلمارة بالكوفة خوفا أن 

يُنبش قبره. وكذا احلسني [ فقد دفنه 
من معه في مكان مجهول خوفا عليه من 
مقاتليه، وكذا ما يقال في رأس احلسني 
املزعوم أنه في القاهرة فقد ُذهب به إلى 
وال  احل��س��ن،  أخيه  ب��ج��وار  ودف��ن  املدينة 
ينسب  ما  وك��ذا  بالقاهرة.  لدفنه  مسوغ 
في الشام إلى أم كلثوم ورقية رضي الله 
عنهما والصحيح أنهما توفيتا باملدينة في 
حياته، وكذا قبر علي بن احلسني املذكور 
مبصر والصحيح أنه توفي باملدينة. ولعل 
من  البيت  أله��ل  تطهير  بقبورهم  اجلهل 
أن ي��ك��ون��وا أوث��ان��ا مل��ش��رك ي��دع��وه��م من 
يريد  }إمن���ا  ت��ع��ال��ى:  لقوله  ال��ل��ه؛  دون 
البيت  أهل  الرجس  ليذهب عنكم  الله 
 ،)33 )األح����زاب:  تطهيرا{  ويطهركم 
كفروا  الذين  }أفحسب  تعالى:  وقوله 
إنا  أولياء  أن يتخذوا عبادي من دوني 
أعتدنا جهنم للكافرين نزال{ )الكهف: 

.)102

وقفات فقهية )16(

يقول الله تعالى: }ألهاكم التكاثر حتى زرمت املقابر كال سوف تعلمون 
ثم كال سوف تعلمون{ )التكاثر: 1-4(، وفيه وقفات البد من ذكرها:

سدا  ولعله  عنها،  منهيا  اإلسالم  صدر  في  القبور  زيارة  كانت  أوال: 
متكن  فلما  اجلاهلية،  من  العهد  لقرب  العقيدة  لسالمة  للذرائع، 
التوحيد في قلوب املسلمن ُأذن لهم بزيارة القبور، فلمسلم وغيره، 
لتذكركم  فزوروها  القبور  زيارة  عن  »نهيتكم   :[ الله  رسول  عن 
زيارة  عن  »نهيتكم  ألحمد:  رواية  وفي  احلديث،  خيرا...«  زيارتها 
العن فزوروها وال تقولوا  القلوب وتدمع  ُتِرّق  أنها  القبور ثم بدا لي 
هجرا« وللحاكم »فإن فيها عبرة« وفي رواية: »فزوروها فإنها تذكركم 

باملوت«.

التعريف بأحكام
 زيارة القبور
د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ

        اليعلم حقيقة بقبر نبي 
من األنبياء إال قبره ] أما أهل 
بيته رضي اهلل عنهم فهناك 

خالفات في أماكن دفنهم 
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مسلم:  روى  ال��زي��ارة  آداب  ف��ي  خامسا: 
دخلوا  إذا  يعلمهم  الله ]  رس��ول  »ك��ان 
املقابر فكان قائلهم يقول: السالم عليكم 
إنا  واملسلمني،  املؤمنني  من  ال��دي��ار  أه��ل 
لنا  الله  الله بكم الحقون، نسأل  إن شاء 
ولكم العافية«. وفي سنن النسائي الكبرى 
وغيره قال: »سالم عليكم دار قوم مؤمنني 
وأنتم لنا فرط، وإنا بكم الحقون، اللهم ال 

حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم«.
سادسا: لقد ورد النهي للنساء عن زيارة 
الترمذي  وس��نن  املستدرك  ففي  القبور، 
وابن ماجة والبيهقي ومصنف عبدالرزاق 

زورات  الله ]  رس��ول  »لعن  وغيرها: 
ع��ل��ي��ه��ا مساجد  وامل��ت��خ��ذي��ن  ال��ق��ب��ور 
واخلمسة  أحمد  اإلمام  رواه  والسرج« 
الطرد  هو  واللعن  الترمذي.  وصححه 
من رحمة الله والعياذ بالله، والنهي إذا 
ُقرن باللعن فهو من الكبائر، وال أعلم 
بإباحة ما لُعن، وأما ما ورد في املسند 

وصحيح مسلم وغيرهما في حديث طويل 
عن عائشة رضي الله عنها قال لها ]: 
أهل  تأتي  أن  يأمرك  وع��ز  رب��ك جل  »إن 
البقيع فتستغفري لهم، قالت: فكيف أقول 
يا رسول الله؟ فقال: قولي: السالم على 
أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، ويرحم 
الله املستقدمني منا واملستأخرين، وإنا إن 
فلعله  احلديث،  لالحقون«  بكم  الله  ش��اء 
ب��أم املؤمنني  في فترة اإلب��اح��ة أو خ��اص 
رضي الله عنها لقوله ] »إن ربك يأمرك 
يقول:  تعالى  والله  البقيع«  أهل  تأتي  أن 
النساء  من  كأحد  لسنت  النبي  نساء  }يا 

إن اتقينت{ )األحزاب: 32( والله سبحانه 
يختص من يشاء مبا يشاء، والله أعلم.

س��اب��ع��ا: أح��ك��ام زي����ارة ال��ق��ب��ور وه���ي بني 
وهي  احمل��رم،  بل  املشروع  وغير  املشروع 

ثالثة أقسام:
القسم األول: زيارة من يدعو لألموات، أي 
من أراد فيها االتباع والعبرة، ال االبتداع، 
لهم  وال��دع��اء  القبور  أه��ل  وال��س��الم على 
زيارة  فهذه  والسنة،  الكتاب  في  ورد  مبا 

مشروعة مأجورة.
باألموات،  يدعو  زيارة من  الثاني:  القسم 
وقد  ويتخذونهم شفعاء  بهم  يتوسلون  أي 
الله  أمرهم: }ويعبدون من دون  الله  بني 
ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء 
شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله مبا ال 
يعلم في السموات وال في األرض سبحانه 
وتعالى عما يشركون{ )يونس: 18(. وهذه 

زيارة شركية محرمة غير مشروعة.
األموات،  يدعو  من  زي��ارة  الثالث:  القسم 
أي يطلبون من املوتى بذاتهم ما يجب أن 
يطلبوه من الله تعالى ويستغيثون بأسمائهم، 
والله تعالى يقول: }ولله األسماء احلسنى 
ي��ل��ح��دون في  ال��ذي��ن  ب��ه��ا وذروا  ف���ادع���وه 
يعملون{  ك���ان���وا  م���ا  س��ي��ج��زون  أس��م��ائ��ه 
)األعراف: 180(. فكفروا بتوحيد األسماء 
كما  األموات،  بأسماء  لدعائهم  والصفات 
غير  ل��دع��ائ��ه��م  األل��وه��ي��ة  بتوحيد  ك��ف��روا 
العتقادهم  الربوبية  بتوحيد  وكفروا  الله، 
ويدهم  يطلبون  م��ا  يخلق  الله  غير  ب��أن 
والشفاء  املدد  يطلبون  يُريدون، فهم  مبا 
والرزق والبركة والولد وغير ذلك، خالفا 
لقوله تعالى: }إن الذين تعبدون من دون 
الله ال يلكون لكم رزقا فابتغوا عند الله 
الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون{ 
زي���ارة شركية  وت��ل��ك   ،)17 )ال��ع��ن��ك��ب��وت: 

محرمة غير مشروعة، والله أعلم.

       زيارة  المقابر لمن 
يدعون باألموات، ويتخذون 

شفعاء زيارة شركية 
محرمة غير مشروعة
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ال�سعودية

خطورة اإلفساد في بالد 
الحرمين بعد إصالحها

دلياًل في الشرع على جواز املظاهرات، ونقلت عن 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد 
ناصر الدين األلباني رحمهما الله املنع من ذلك، 
وذك��رت أن ه��ذه التغيرات في ه��ذه األح���داث ال 
يعدو أن يكون احل��ال فيها ذه��اب وج��وه ومجيء 

وجوه إال إن حصل توفيق من الله ملن هم باقون 
في الوالية في البالد اإلسالمية وملن وصل إليها 
وتطبيق  الله  بدين  بااللتزام  األح���داث  تلك  بعد 
ش��رع��ه ف��ي جميع ش���ؤون احل��ي��اة، وذك���رت آيات 
بتحكيم شريعة  ال���والة  ال��ت��زام  وج��وب  ف��ي  كثيرة 

الدول  بعض  ف��ي  حصلت  تقريباً  شهرين  وم��ن��ذ 
مظاهرات،  سبقها  وتغيرات  أح��داث  اإلسالمية 
ذهب فيها دول وحّل محلها دول، وقد كتبت كلمة 
اإلسالمية  ال��دول  مستقبل  يكون  )كيف  بعنوان: 
أعلم  ال  أنني  فيها  ذك��رت   ، ماضيها؟(  من  خيراً 

احلمد لله رب العاملن القائل في كتابه املبن: }وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها ذلكم خير لكم إن 
كنتم مؤمنن{، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 

وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على بالد احلرمن في هذا الزمان أن جعل واليتها في أسرة سعودية 
التي  السعودية األولى  للدولة  امتداد  الله، وهي  العزيز رحمه  امللك عبد  بدأت قبل مائة عام على يد 
بدأت في منتصف القرن الثاني عشر الهجري على يد اإلمام محمد بن سعود بتسديد وتأييد من اإلمام 
محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، وقد كتب الله لهذه الدولة البقاء واالستمرار في هذه القرون الثالثة 

لتأسيسها على حتكيم شرع الله ونصرة دينه واألمر باملعروف والنهي املنكر.

فضيلة الشيخ عبد احملسن بن حمد العباد البدر 
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التغريب ومتبعو األهواء والشهوات هم الذين وراء 
احلرمني(،  ب��الد  في  أخ��ي��راً  النساء  انفالت  ب��دء 
وآخ��ره��ا ف��ي ت��اري��خ 1432/2/7ه������ ب��ع��ن��وان: )ال 
للتغريبيني  مستنداً  يكونوا  أن  املجد  بأهل  يليق 
)نحب  بعنوان:  كلمة  ومنها  مبجدهم(،  املاكرين 
التغريبيني  السعودية دوام عزها ونبغض  لدولتنا 
تاريخ  في  نشرت  إلضعافها(  مبكرهم  الساعني 
1431/8/20ه���������، وال��ت��س��ع��ة ال��ره��ط وم���ن على 
مبكرهم  الساعني  التغريبيني  م��ن  ه��م  شاكلتهم 
بالد  في  )امل��رأة  بعنوان:  كلمة  ومنها  إلضعافها، 
احل��رم��ني ب��ني أن��ص��اره��ا ح��ق��اً وأدع���ي���اء نصرة 
حقوقها( نشرت في تاريخ 1431/12/23ه�، وما 
حصل في اآلونة األخيرة من انفالت النساء وكذا 
اجلامعات  وذوب���ان  وق��ان��ون  حقوق  كليات  إن��ش��اء 
اختصاصها،  مجاالت  في  وإضعافها  اإلسالمية 
وغير ذلك من األمور التي ال تنبغي ليس مرُدّ ذلك 
إلى ولي األمر ملا فيه من خير وصالح، بل مرده 
إلى البطانة، وقد كان في رئاسة الديوان امللكي 
رجل فاضل مدًة تزيد على ثالثة عقود في عهود 
امللوك فيصل وخالد وفهد - رحمهم الله - وكان 
همزة وصل بني امللك وأهل اخلير والسيما شيخنا 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبعد إقالته 
احلال،  تغيرت  غيره  وم��ج��يء  س��ن��وات  ع��دة  قبل 
والله املستعان، وقد قال ]: »ما استخلف خليفة 
إال له بطانتان: بطانة تأمره باخلير وحتضه عليه، 
وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه، واملعصوم من 
عصم الله« رواه البخاري )6611(، وأهم إصالح 
كل  وم��ن  سيئة  بطانة  ك��ل  م��ن  التخلص  يُنتظر 
ثها  مسؤول يسعى إلى اإلخالل باملكاسب التي وَرّ
امللك عبد العزيز رحمه الله، واألسس التي قامت 
عليها هذه الدولة وكانت سبب بقائها، وقد عشنا 
وعاش آباؤنا وأجدادنا في واليتها على خير في 

أمن وإميان.
الرسالة  أص��ح��اُب  ال��ره��ط  التسعة  م��ن  وق��ري��ب 
امل��وج��ه��ة خل����ادم احل��رم��ني امل��ن��ش��ورة ف��ي شبكة 
امل��ع��ل��وم��ات حت��ت ع���ن���وان: )ن��ح��و دول����ة احلقوق 
واملؤسسات(، فقد جاء في رسالتهم التي حررها 
عوا عليها توقيعات كثيرة من رجال  قليل منهم وجَمّ
إّن  الشريفني:  »خ���ادَم احل��رم��ني  يلي:  م��ا  ون��س��اء 
الشعب  لهم  الشباب وانضم  التي بدأها  الثورات 
ومصر  تونس  م��ن   ّ ك���ٍلٍ ف��ي  ومكوناته  فئاته  بكل 
األمر  على  القائمني  ب��أّن  لتؤذن  وغيرها  وليبيا 
في البالد العربية ما لم يستمعوا لصوت الشباب 

يحصل  الله  م��ن  والتأييد  النصر  وأن  اإلس���الم، 
بالقيام بهذا الواجب، وأن اإلعراض عن ذلك فيه 

اخلذالن والذلة والهوان.
اإلسالمية  البالد  بعض  األح��داث في  تلك  وبعد 
يحاول فئة قليلة جداً من الناس في هذه البالد 
نقل ه��ذه ال��ع��دوى إل��ى ب��الد احل��رم��ني؛ زاعمني 
السعودي!  الشعب  مصالح  حتقيق  إل��ى  سعيهم 
وال شك أن نََقلَة عدوى املظاهرات واالعتصامات 
واملسيرات إلى هذه البالد جناة على أنفسهم قبل 
أن يكونوا جناة على غيرهم؛ ألن الدولة في هذه 
البالد قائمة على حتكيم شريعة اإلس��الم، ومثل 
التمسك  إلض��ع��اف  سعي  فيها  احمل����اوالت  ه��ذه 
باألسس التي قامت عليها الدولة؛ ألن محاولتهم 
بدميقراطيته  واألخ��ذ  الغرب  تقليد  على  مبنية 
رسالة  كتبت  وق���د  اإلس����الم،  لشريعة  امل��خ��ال��ف��ة 
في  وليس  اإلس��الم  شريعة  في  )ال��ع��دل  بعنوان: 

الدميقراطية املزعومة( طبعت عام 1426ه�.
ومن هؤالء تسعة رهط زعموا تأسيس حزب في 
وأنهم  باسم: حزب األمة اإلسالمي،  البالد  هذه 
الهيئة التأسيسية لهذا احلزب، نشروا هذا الزعم 
في شبكة املعلومات )االنترنت( حتت عنوان: »نحو 
تأسيس أول حزب سياسي في السعودية«، وقال 
اإلعالن  »إن  املزعوم:  احل��زب  املتحدث عن هذا 
عن احلزب جاء استجابة طبيعية لتطور األوضاع 
السياسية في املنطقة وتطور العمل السياسي في 
اململكة، وقد آن األوان إلقرار احلقوق السياسية 
حق  إلق��رار  واملسارعة  العامة  احلريات  وإط��الق 
ال��ش��ع��ب ف��ي ان��ت��خ��اب م��ج��ل��س ال���ش���ورى وتهيئة 
التشريعات لتنظيم كافة هذه احلقوق السياسية«، 
ليسهم في  املزعوم جاء  أن هذا احلزب  وزعموا 
الذي  السلمي  السياسي  اإلص���الح  ح��رك��ة  دف��ع 
مكوناته،  اختالف  على  كافة  الشعب  إليه  يتطلع 
كل ذلك على ضوء هدايات الكتاب والسنة وسنن 
اخللفاء الراشدين في باب سياسة األم، وزعموا 
أن من أبرز مبادئ احلزب: »حق األمة في اختيار 
احلزب  ويدعو  مباشراً«،  حراً  اختياراً  احلكومة 
امل��زع��وم إل��ى ال��ن��ه��وض ب���دور امل���رأة ف��ي املجتمع 
ك��اف��ة حقوقها  وإق���رار  اإلي��ج��اب��ي  دوره���ا  وتعزيز 
واالقتصادية  واالجتماعية  والسياسية  الشرعية 
والعلمية واملهنية والعناية باإلنسان، وينص النظام 
»الشريعة  أن:  على  امل��زع��وم  للحزب  األس��اس��ي 
اإلس��الم��ي��ة م��ص��در ال��ت��ش��ري��ع ال��وح��ي��د، واألمة 
مصدر السلطة، وأن احلقوق واحلريات الشرعية 

مصونة للجميع مبا في ذلك حق إبداء الرأي ونقد 
السلطة«، هذا بعض ما اشتمل عليه هذيانهم عن 
حزبهم، ولو سموه: )حزب التسعة الرهط( لطابق 
ثمود:  ف��ي قصة  الله  ق��ال  وق��د  املسمى؛  االس��م 
}وكان في املدينة تسعة رهط يفسدون في األرض 
وال يصلحون{، وذكر عن نبيه صالح عليه الصالة 
واطيعون  الله  }فاتقوا  لقومه:  قال  أنه  والسالم 
في  يفسدون  ال��ذي��ن  املسرفني  أم��ر  تطيعوا  وال 
األرض وال يصلحون{، والعجُب زعمهم حلزبهم 
الوحيد،  التشريع  الشريعة اإلسالمية مصدر  أن 
وأن���ه متفق م��ع ه��داي��ات ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة وسنن 
فإن  األم��ة؛  سياسة  ب��اب  في  الراشدين  اخللفاء 
يتضح  هنا  نقلته  ما  ومنه  بيانهم  على  يطلع  من 
له أن الشريعة اإلسالمية في واد وما زعموه عن 
حزبهم في واد آخر، ومن أعجب العجب زعمهم 
اإلصالح  دف��ع حركة  في  ليسهم  ج��اء  أن حزبهم 
السياسي السلمي الذي يتطلع إليه الشعب كافة؛ 
فإن الشعب كافة على خالف اجتاه هذا احلزب 
املزعوم ال يُستثنى منه إال هؤالء التسعة الرهط 

ومن على شاكلتهم ممن يلهثون وراء الغرب.
محافظة  احل��رم��ني  ب��الد  ف��ي  النساء  وق��د ظلت 
االختالط  ع��ن  والبعد  واحل��ج��اب  احلشمة  على 
انفالتهن  ب���دأ  قليلة  س��ن��وات  وق��ب��ل  ب��ال��رج��ال، 
عليها  س��ارت  التي  الكرمية  باألخالق  وإخاللهن 
النساء في هذه البالد، وقد أحزن ذلك كل غيور 
وسالمة  على سالمتها  البالد حريص  هذه  على 
دول��ت��ه��ا، وم��ع ه��ذا االن��ف��الت ف��إن ح��زب التسعة 
بل  ذل��ك،  يرضه  لم  الدولة  لهذه  املناوئ  الرهط 
أراد أن تكون النساء في هذه البالد كالنساء في 
بالد الغرب كما هو واضح فيما نقلته عن بيانه، 
في  النساء  انفالت  من  التحذير  في  كتبت  وق��د 
عامني،  خالل  كلمة  وعشرين  اثنتني  البالد  هذه 
)دعاة  بعنوان:  1430/2/18ه�����  تاريخ  في  أولها 

ال شك أن َنَقَلة عدوى 
املظاهرات إلى هذه البالد 
جناة على أنفسهم قبل أن 

يكونوا جناة على غيرهم؛ ألن 
الدولة في هذه البالد قائمة 
على حتكيم شريعة اإلسالم
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ال�سعودية

ويصغوا ملطالب شعوبهم  وتطلعاتهم وطموحاتهم 
ورفع  والكرامة  واحل��ري��ة  والتنمية  اإلص��الح  في 
الظلم ومقاومة الفساد، فإّن األمور مرشحة ألن 
إلى عواقب وخيمة وفوضى عارمة تسفك  تؤول 
فيها  ويختل  احلرمات  فيه  وتنتهك  الدماء  فيها 
األمن«، ومن جملة اإلصالحات التي ينشدها من 

حرر الرسالة: 
بكامل  م��ن��ت��خ��ب��اً  ال���ش���ورى  م��ج��ل��س  ي��ك��ون  أن   �1
في  الكاملة  الصالحية  ل��ه  تكون  وأن  أعضائه، 
سّن األنظمة والرقابة على اجلهات التنفيذية مبا 
في ذلك الرقابة على املال العام، وله حق مساءلة 

رئيس الوزراء ووزرائه.
2� فصل رئاسة الوزراء عن امللك، على أن يحظى 
رئيس مجلس الوزراء ووزارته بتزكية امللك وبثقة 
مجلس الشورى!! وختم الرسالة من حررها بقوله: 

»وااللتزام بصور التعبير السلمي«!!
وأعلق على بعض ما جاء في الرسالة مبا يلي:

البالد اإلسالمية  الواضح بني  الفرق  يعلم  كٌلّ   �1
التي حصل فيها ثورات وبني البالد السعودية التي 
التخويف  هذا  يليق  فال  اإلس��الم،  شريعة  م  حتِكّ
ولي  ومخاطبة  العكر،  امل��اء  هذا  في  واالصطياد 

األمر مبثل هذا األسلوب الثائر!
2� م��ا ج���اء ف��ي ال��رس��ال��ة ع��ن م��ج��ل��س الشورى 
ومجلس الوزراء وغير ذلك مما فيه تقليد الغرب، 
ال يليق باملسلمني التفكير في تقليدهم فيه فضاًل 
عن الدعوة إليه، وما ُذكر من فصل مجلس الوزراء 
عن امللك هو تقليد لدولة االستعمار األولى التي 
فيها األمر بيد رئيس الوزراء وأعوانه، وامللك فيها 
أو امللكة شيء صوري، وقد بقي على هذا النظام 
بعض الدول التي استعمرتها كالهند وغيرها وكذا 

ركيزتها في أرض فلسطني الدولة اليهودية.
3� أما اجلملة التي ختمت بها الرسالة، فإن كان 
واملظاهرات  واملسيرات  االعتصامات  بها  امل��راد 
ف��ال يليق ب��أح��د م��ن أه��ل ه��ذه ال��ب��الد فعلُها أو 
الدعوة إليها؛ ألنها ليست من اإلسالم، وإمنا هي 
مستوردة من الغرب الذي ُفنت به عدد قليل من 

أهل هذه البالد.
العمل  بإيجاد فرص  املتعلقة  اإلصالحات  أما   �4
للعاطلني وحتسني أحوال املعيشة في هذه البالد 
الدولة بشيء من  أمر مطلوب، وقد قامت  فهذا 

ذلك، واملأمول املزيد من ِمثل هذه اإلصالحات.
يتفق  مبا  البالد  هذه  في  التغيير  يريد  من  وكل 

مع ما كان عليه الغرب إما أن يكون ابتلي مبرض 
الشبهات وهو يريد احلرية في الرأي ولو كانت 
النساء  في  الشهوات  ابتلي مب��رض  أو  ان��ح��الالً، 
وغيرها أو يريد الوصول إلى شيء من الواليات، 
وم��ع��ل��وم أن ال���والي���ات ال ت��ت��س��ع ل��ك��ل أح���د وال 
ر فيها ولم يظفر  تستوعب كل من أرادها، ومن فَكّ
بها فعليه الصبر، وال يجوز له أن يسلك مسالك 
تنتهي إلى إحلاق الضرر به وبغيره، ومن حرص 
عليها ونالها آل أمره إلى الندامة؛ فقد قال]: 
ندامة  اإلم��ارة، وستكون  »إنكم ستحرصون على 
الفاطمة«  وبئست  املرضعة  فنعم  القيامة،  ي��وم 
رواه البخاري )7148( عن أبي هريرة رضي الله 
عنه، وقال]: »ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم 
بأفسد لها من حرص امل��رء على امل��ال والشرف 
لدينه« رواه الترمذي )2376( وقال: »هذا حديث 
ابن رجب في اجل��زء الذي  حسن صحيح«، قال 
شرح فيه هذا احلديث )ص15(: فأخبر النبي] 
أن حرص املرء على املال والشرف إفساد لدينه 
ليس بأقل من إفساد الذئبني لهذه الغنم، بل إما 
»وأما  )ص29(:  وق��ال  أكثر،  وإم��ا  مساوياً  يكون 
من  أش��د هالكاً  فهو  الشرف  امل��رء على  ح��رص 
احل���رص ع��ل��ى امل����ال؛ ف���إن ط��ل��ب ش���رف الدنيا 
في  والعلو  الناس  على  والرياسة  فيها  والرفعة 
األرض أضر على العبد من طلب املال، وضرره 
في  يُبذل  امل��ال  فإن  أصعب؛  فيه  والزهد  أعظم 

طلب الرياسة والشرف«.
ومن يقدم الشر الذي جاء من الغرب على اخلير 
الذي جاء من السماء أو يسعى لهذا التقدمي، له 
شبه قوي بثمود الذين قال الله فيهم: }وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى{، وببني 
البصل  والسلوى  باملن  استبدلوا  الذين  إسرائيل 
والكراث وقال الله فيهم: }أتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير{، وباملنافقني الذين قال الله 

بالهدى  الضاللة  اش��ت��روا  الذين  }أول��ئ��ك  فيهم: 
فما ربحت جتارتهم وما كانوا مهتدين{، والفرق 
الله  الله وعن غيره كالفرق بني  بني ما جاء عن 

وَخلقه.
وم��ن اخلير لكل م��ن ف��ي ه��ذه ال��ب��الد م��ن أهلها 
وغيرهم أن يكونوا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، 
وأن يحرصوا على أن يكونوا ممن قال الله فيهم: 
}والذين ميّسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال 
ك��ان ربك  نضيع أج��ر املصلحني{، وق��ال: }وم��ا 
وقال:  مصلحون{،  وأهلها  بظلم  ال��ق��رى  ليهلك 
في  يفسدون  الذين  املسرفني  أمر  تطيعوا  }وال 
وقال: }وال تفسدوا في  األرض وال يصلحون{، 
كنتم  إن  لكم  خير  ذلكم  إصالحها  بعد  األرض 
بعد  األرض  في  تفسدوا  }وال  وق��ال:  مؤمنني{، 
الله  رحمة  إن  وطمعا  خوفا  وادع���وه  إصالحها 
ابن كثير في تفسير  قريب من احملسنني{، قال 
هذه اآلية: »ينهى تعالى عن اإلفساد في األرض 
وم��ا أض��ره بعد اإلص��الح! فإنه إذا كانت األمور 
ماشية على السداد ثم وقع اإلفساد بعد ذلك كان 
أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك«، 
وأن يحذروا أن يكونوا من مغاليق اخلير ومفاتيح 
الله  ق��ال  يكونوا ممن  أال  على  ويحرصوا  الشر، 
فيهم: }إن الله ال يصلح عمل املفسدين{، وقال: 
}وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا{، وقال: 
}وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إمنا 
ال  ولكن  املفسدون  هم  إنهم  أال  مصلحون  نحن 
ي��ش��ع��رون{، وق����ال: }ف��خ��ل��ف م��ن ب��ع��ده��م خلف 
يلقون  الشهوات فسوف  واتبعوا  أضاعوا الصالة 
غيا{، وقال: }ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
قول  وأجمل  أحسن  وم��ا  عظيما{،  ميال  متيلوا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: »تكون أموٌر 
يكون  أن  أحَدكم  فإَنّ  بالتؤدة؛  فعليكم  مشتبهاٌت، 
 » تابعاً في اخلير خيٌر ِمن أن يكون رأساً في الشِرّ
رواه البيهقي في الشعب )297/7(، وما أحوج كل 
بهذه  األخ��ذ  إلى  الفنت  لنفسه عند  ناصح  مسلم 

احلكمة احلكيمة.
وأسأل الله عز وجل أن يحفظ على بالد احلرمني 
يجنبها  وأن  وإسالمها،  وإميانها وسالمتها  أمنها 
ي��وف��ق والة  ب��ط��ن، وأن  ال��ف��نت م��ا ظهر منها وم��ا 
أمرها لكل ما فيه اخلير لإلسالم واملسلمني في 

هذه البالد وغيرها؛ إنه جواد كرمي.

كل من يريد التغيير في 
هذه البالد مبا يتفق مع ما 

كان عليه الغرب إما أن يكون 
ابتلي مبرض الشبهات وهو 

يريد احلرية في الرأي
 ولو كانت انحالال
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وقفت
 عند باب 
الثالثين

باحلياة،  جتاربه  من  اإلنسان  يستفيد  أن  جميل 
واألجمل أن أن ينقل ما تعلمه لغيرة، واألجمل من 

ذلك كله أن تؤثر كلماته بالناس.
اإللكتروني،  بريدي  عبر  وصلتني  املقالة  هذه 
عن  حتكي  كأنها  بل  نفسي،  في  أثرا  لها  فوجدت 
املستقيم،  الطريق  إلى  الله  هداها  فتاة  كل  حياة 
وجدت حقيقة ما أريد أن أوصله لطالباتي وبناتي، 
فأحببت أن أنقلها كما هي دون تدخل مني، أسأل 

الله أن ينفع بها ويجزي كاتبتها كل خير .
تقول الكاتبة:

كنت ما أزال في العشرينيات من عمري حتى مّن الله بكرمه 
علَيّ وتفّضل بجوده، فأشرقت روحي بأنوار الهداية، وانشرح 
صدري بفسحة اإلميان.كنت في بداية العشرينيات من عمري 
شابًة فتيًة، مأل حب اإلسالم كل ذرة وعصب وخلية من دمي، 
كنت ألهح بالدعاء: رِبّ خذ من حياتي حتى ترضى، واجعل كل 

سكنة وكل حركة وكل حلظة َطْرٍف فيك ولك!
مضت السنون وأنا أتقلب في الطاعات، وأِلج أبواب اخليرات، 
أُسرع أحياناً وأفتر أخرى، حتى وصلت في خطى العمر إلى 

بوابة الثالثني، فالتفت ألرى حصاد عشر سنوات من عمري.
قلّبتها كصفحات من كتاب مضت مشاعرها فال تتذكرها إال 
نها؛ فائدة لكل من يسلك الطريق، وعبرة من  طيفاً، جلست أدِوّ

عمر مضى.
احلماس وحده ال يكفي:

أن ذلك احلماس املشتعل في داخلي قد  لم أكن أتخيل يوماً 

الفتور  ع��ن  يتكلم  حولي  َم��ْن  أسمع  كنت  يخف.  أو  ينضب 
وضعف روح اإلميان وبرودة الدعوة؛ فأعزو ذلك لضعف في 
أن  نظرياً  أعلم  كنت  تصوراتهم.  في  لَغَبٍش  أو  شخصياتهم 
الثوب..«، لكني  يَْخلَق  يَْخلَق في جوف أحدكم كما  »اإلمي��ان 
لم أكن أتصوره حقيقة على الواقع لقلب مأل اإلميان جوانبه؛ 

فهو روحه وحياته!
ولكن كان..!

نعم! تعلمت الدرس الثقيل: أن املشاعر وحدها ال تكفي للسفر 
الطويل ولثبات العمر، وأن تلك املشاعر - كما اشتعلت يوماً - 

سوف تخبو وتطفأ يوماً آخر.
تعلمت أن أمرين اثنني ال ثالث لهما هما صماما األمان لكل 

قلب مسافر: العلم والعبادة.
احلق.  ويتحرى  العلم  يطلب  مخلص  قلب  فهو  األول:  فأما 
تنهل  أن  السفر من علم غزير، ودون  فدون أن متأل جراب 
من كتاب الله وسنة رسوله ] ومنهج السل��ف الصال��ح؛ فال 
ميكن أبداً أن يكون سيرك صحيحاً، ستهتز عند أول فتنة، 
التنازل  إغراء  وارد شهوة، وستتردد عند  أول  وستتعثر عند 
وضغط الواقع، سيضعفك ندرة الرفيق وقلة املعاون ووحشة 
فال  فتنة؛  كل  أم��ام  راسياً  جباًل  يجعلك  علم  دون  الطريق، 
ميكنك أبداً الصمود، أو حتى مزاولة السفر؛ وتلك ُسنٌَّة من 

سنن البشر.
سجود  ف��دون  العزيز،  إل��ى  الذليل  جل��وء  فهو  الثاني:  وأم��ا 
باب  على  بالكلية  وال��دخ��ول  اخلشية،  وان��ط��راح  احمل��اري��ب، 

الرحمن، ال ميكن أن يثبت قلب!
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في طفولة اإليمان، 
تجد أصحابك ورفقاءك 

في الطريق ُكثرًا، 
وللعمل مع الجماعة 

متعة ولذة

تعلمت أن أي اعت��ذار ع���ن ع���القة بينك وبني الله، أو تقصير 
هو  بالدعوة؛  االنشغال  بحجة  الله  مع  اخلفية  عباداتك  في 
محض تزيني النفس، وركون إلى الكسل. لم يكن هناك أكثر 
انشغاالً من رسول الله] ، وال من أبي بكر وعمر من بعده، 
ومع ذلك يقول رسول الله] : »مضى عه���د النوم يا خديجة!«، 
ويقول عمر - رضي الله عنه -: »إني إن منت نهاري ضيعت 

رعيتي، وإن منت ليلي ضيعت نفسي«.
فكيف تظن أنك ستحفظ إميانك دون جلوء إلى الله؟ 

كيف تُفتَح لك القلوب ويُكتب لك القبول دون استعانة بالله؟
 كيف تظن الطريق سيكون دون عون وتسديد من الله؟
 وكيف ترجو كل ذلك وأنت لم تلج املسألة لياًل ونهاراً؟

نعم! تعلمت الدرس الثقيل أن احلماس وحده لم يكن كافياً 
ليبني قلباً أو روحاً أو أمة، لكنها املعادلة الصعبة؛ من حرارة 
التي  الله هي  إلى  اللجوء  وِص��ْدق  العمل  وإخ��الص  املشاعر 

تكفل ثبات القلب وتذكي حالوة اإلميان.
االنشغال باملفضول.. لعبة الشيطان:

حني دخلنا عالم االلتزام دون فقه مبني على علم رصني، كان 
أن مضى العمر ونحن مشغولون دوماً في كل حلظة من ليل 

أو نهار، لكنه كان انشغاالً مبفضول عن فاضل.
كان املهم في تفكيرنا أن نشغل كل جوارحنا وذراتنا في العمل 
الشرائط،  ونربط  امللصقات،  ونقص  ال��ورق،  نطبع  كنا  لله، 
ونغِلّف الهدايا، وجنهز األمسيات، ونلقي الدروس.. كنا نعمل 
كل شيء في كل وقت، املهم أال تبقى لنا حلظة جنلس فيها 

قاعدين فارغني.
وا من قدراتنا ويجعلوا  ي��ح��ُدّ أن  ي��ري��دون  مل��اذا  أفهم  أك��ن  لم 

نشاطنا منصّباً في مكان واحد أو اثنني؟
لعشرة  بل  نشاط  من  ألكثر  ممكن  واجلهد  يتسع،  فالوقت 
أنشطة، وإن شئت فقل: لعشرين نشاطاً، كانت لذة االحتراق 
أننا  آن��ذاك  ل��ذة. غاب عن أذهاننا  الله ال تعدلها  في سبيل 
ندفع الثمن غالياً، »ال يكن أحدكم مثل الفتيلة تضيء للناس 
أننا كنا نحرق الفتيل إلى أقصاه  وحترق نفسها«، ما فعلناه 

دون  الفتيل  أن  ونسينا  للناس،  لنضيء 
زيت ال ميكن أن يبقى مشتعاًل.

أو  أسب�وع�ية،  عل�م  جلس�ة  أن  نظ���ن  ك�نا 
كافية  متناثرة؛  قراءة  أو  ش��ري�ط،  سماع 
أن  احلقيقة  لكن  مشتعاًل،  الزيت  إلبقاء 
ما نحرقه كان أكثر بكثير مما نضعه من 
زيت، لم نكن نفهم ماذا يعني أنك حتى 
تعمل لله ساعتني يجب أن تربي نفسك 

شهرين، كنا نحمل أنفسنا على أكتافنا مثل اجلراب، لم نكن 
نتفق��دها أو نحسن تربيته��ا، ل��م نع��رف مساوئها أو محاسنها، 
لم يكن هناك وقت ملثل هذا التفقد، فمضى من عشر السنني 

ثلثاها حتى اكتشفت أني ولألسف لم أحسن تربية نفسي!
والتفت إلى ما أفنيت فيه سنيني لعِلّي أجد مسوغاً النشغالي 
عن نفسي، فوجدت أني كمن أوقف عوداً في كل زاوية من 
زوايا أرضه ولكنه لم ينِب بيتاً!  كانت األعمال متناثرة مشتتة، 
ليس فيها تركيز أو تطوير، حاولت أن أجد جسداً متكاماًل 

غرسته واعتنيت به حتى رأيت ثمرته؛ فلم أجد! 
كنت رقماً من األرقام الكثيرة في جسد األمة ولكني لم أكن 

رقماً مؤثراً!
فتعلمت الدرس الثقيل: أن الشيطان قد يزين لك االنشغال 
باملفضول عن الفاضل، بالقريب امللِحّ عن املهم البعيد، ويجعل 
رؤيتك لواقعتك قاصرة على حدود يومك ودائرة حياتك دون 
أن تفكر في خطوة للمستقبل: ماذا تريد أن تقدم ألمتك؟ وأي 

ثغر مفتوح لم يسده أحد فتسده أنت؟
يشغلك دائماً بصغائر األمور؛ حتى ال يكون لديك وقت صاٍف 

لتفكر وتستجمع نفسك للعظائم.
بوابة  ع��ل��ى  وأن����ا  إال  أت��ع��ل��م��ه  ل���م  درس 
العمر  في  الله  أن ميد  وأرج��و  الثالثني، 

لنغرس غرساً يحبه ويرضاه.
تهت في وسط الزحام:

دراستي  أنهيت  العشر،  السنوات  خ��الل 
ُوِلد  العائلية،  هيكلتنا  تغيرت  وتوظفت، 
أشخاص ومات آخرون، ارتبط أشخاص 
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ارتباطاً  أك��ث��ر  آخ�����رون، ص���رت  وت���ف���ّرق 
وازدحاماً، صار الوقت يضيق باألحداث 
الذي  الكتاب  وال��واج��ب��ات.  واألش��خ��اص 
كنت أنهيه في جلسة واحدة، صرت أنهيه 
في شهور، والساعات التي كنت أجلسها 
ملشروع،  خطة  جتهيز  أو  برنامج  لوضع 
ب��ص��ع��وب��ة ص����ار ي��ص��ف��و ل���ي م��ن��ه��ا شيء 
ومستمعة  مستمعة..  اجتماعاً  ألحضر 

فقط دون حتضير أو جتهيز!
تهُت في وسط الزحام وما عدت أعرف 

أي��ن أسير، ص��رت في كثير من األحيان أفعل فقط ما  إل��ى 
يطلبه اآلخرون مني، دون أن يكون هناك متسع للتفكير في 

شيء آخر.
كنت في بداية العشرينيات أترقب اللحظة التي أتخرج فيها، 
كنت أظن أني سأكون أكثر تفرغاً دون دراسة ودون امتحانات، 
دون أبحاث أو رسائل، لم أكن أعلم أن تلك السنني كانت هي 
السنني الذهبية من عمري، وأن ذلك االنشغال البسيط صار 
زحاماً ما زلت أعيش في وسطه؛ يخرج أحياناً عن السيطرة 
وأحياناً يهدأ، ما زلت أقاومه أحياناً، وأسايره أحياناً أخرى.

زالت  تعلمت درس��اً؛ فالتجربة ما  أق��ول:  أن  ال أستطيع هنا 
قائمة، ولكني كتبت هذه الكلمات لكل مبتدئ في العشرينيات 
من عمره يقرؤها، فيعلم أنه يعيش ربيع العمر وأحلى أيامه 
وأفرغها؛ فيستغل ذلك في بناء نفسه بيديه ورجليه وال يألو 
في ذلك جهداً وال وسعاً، وليعلم أن ما يستقبله من واجبات 

العمر هو أكثر بكثير مما يتخيل؛ فليغتنم فراغه قبل شغله!
أك��ون قد  بنا عمر -  إن ط��ال  األرب��ع��ني -  بوابة  ولعِلّي على 

تعلمت الدرس، وأرجو أال يكون قد فات األوان!
اآلن بدأ الطريق:

في سيرنا املاضي، كان في مخيلتي أننا سرنا وقطعنا أشواطاً 
كثيرة، وأنه ليس بيننا وبني أن نحط رحالنا في اجلنة إال أن 

منوت.. كنت أظن أن هذه هي احلياة فحسب!
يكن  لم  العمر  من  ما مضى  أن  فهمت  فقط؛  واآلن  واآلن.. 

سوى مرحلة الطفولة في حياة اإلميان.
ال��ذي كنت أظن  الطريق  من مالمح  أفهم بعضاً  ب��دأت  اآلن 

أنني خبرته كله.
فهمت أننا اآلن بدأنا نخطو في مرحلة شباب اإلميان وقوته، 
واملتانة  والصالبة  القوة  من  فيها  ما  قدر  على  مرحلة  وهي 
إغراءات  فيها  وتكثر  والشهوات  الفنت  تكتنفها  ما  قدر  على 

الطريق.
وحتريك  الرقائق  كتب  ف��ي  نقرأ  كنا  اإلمي���ان،  طفولة  ف��ي 

في  ع��ال��ي��اً  حلَّقنا  أن��ن��ا  فنظن  ال��ق��ل��وب؛ 
إل��ى مرحلة  اإلمي��ان، فما وصلنا  سماء 
الشباب حتى علّمتنا احلياة أن التحليق 
عالياً يكون حقيقة في حلظة ُضٍرّ وكرب 
من  وحتتويك  مكان  كل  من  بك  حتيط 
كل جهة، فتَفَزع مكروباً مضطراً عائذاً 
الجئاً إلى موالك وسيدك؛ طالباً العون 

واملدد.
بالله  عالقتك  اإلمي���ان، جتد  شباب  في 
واإلمياَن  أصبحَت  آخ��ر،  شيئاً  أصبحت 
راح��ة وال  للعيش؛ ال  ل���ذاذة  وال  وامل���اء؛ ال س��ع��ادة  كالسمكة 
الله؛ فإذا أخذتك الدنيا واشغلتك،  طمأنينة إال بالعيش مع 
أو فترَت في عبادتك وقّصرت، تصبح كاحملب القل��ق الفاقد 
ملن يحب يكاد يسقط من اإلعي��اء، وال يستمتع بشيء؛ ينتظر 

عودته بحنني ولهف وشوق.
في طفولة اإلميان، جتد أصحابك ورفقاءك في الطريق ُكثراً، 
وللعمل مع اجلماعة متعة ولذة؛ فإذا بدأت في مرحلة التمييز 
والقوة وبدأت مُتتَحن فيما تدعي، بدأت تسمع عن تساقط 
األصحاب وتراجع الرفقاء، فتصبح في شباب اإلميان جتأر 
قِلق  بقلب  بل  ب��ارد؛  بقلب متراٍخ  الثبات، ال  إلى ربك تسأله 

يخاف من السقوط. ومن ميلك أن يثبُت إال من يثبته الله؟!
ولو لم تخرج من عمرك كله إال ببقائك على العهد مع الله 
بالكنز  خرجت  قد  لكنَت  وعبوديته،  توحيده  على  محافظاً 

األعظم والفالح األكبر.
بأغلبها  احتفظت  كثر،  بعض خواطر من خواطر  كانت  تلك 
لنفسي؛ فإن تدوين احلياة في سطور أمر صعب، خصوصاً 

إذا كنت ممن ال ميلك في حياته شيئاً أصاًل!
ر يكتبون بصعوبة عن أنفسهم يرجون  ولذا، فإن أمثالي من الَذّ

دروس  الهزيلة  حياتهم  من  تكون  وعبر ملن بعدهم؛ أن 
حتى ال يكونوا أمثالهم.
العظام  أول��ئ��ك  وأم���ا 

يلتفتوا  فال  الكبار 
ملثل هذا؛ ليبقى 
عالة  ال��ت��اري��خ 
سيرهم  على 
عنهم  يكتب 
من  مب�������اء 

ذهب.

الشيطان قد يزين لك 
االنشغال بالمفضول عن 
الفاضل، بالقريب الملحِّ 

عن المهم البعيد، ويجعل 
رؤيتك لواقعتك قاصرة 

على حدود يومك
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ق�ضـايا

لسنوات  ذهني  في  تدور  كانت  التي  واملعضالت  االستفسارات  من 
ألن  وبشدة  يدفع  ملاذا  التساؤل:  مقنعًا،  جوابًا  لها  أجد  ولم  عديدة 
املشرق  اخلصوص  وفي  اإلسالمي  عاملنا  في  والدماء  احلال  تكون 
أن  التي تسفك وكأنها دماء ال بد  الدماء  وملاذا  الهدر؟!  العربي بهذا 
تسفك؟! بل ملاذا تزداد سعادة فئة ليست بالقليلة وذات قوى وقرار 
منطقتنا  اشتعلت  إذا  إال  نبوءاتها  تتحقق  ال  بعقيدة  يؤمنون  ممن 

حروبا ودمارا وقتال وهرجا ؟! 

عيسى القدومي

وظ��ل��ت ه��ذه ال��ت��س��اؤالت تالحقني إل��ى أن 
ب��ع��ن��وان: »ي���د ال��ل��ه« للكاتبة  اب��ت��ع��ت ك��ت��اب��اً 
والتي  هالسل«،  »غريس  البارزة  األميركية 
الرئيس األمريكي  عملت محررة خلطابات 
وصحافية  ج��ون��س��ون«،  »ل��ي��ن��دون  األس��ب��ق 
وم��ؤل��ف��ة ل��ع��دد م��ن ال��ك��ت��ب امل��م��ي��زة، وكان 
الذي  والسياسة«  »ال��ن��ب��وءة  ك��ت��اب:  أب��رزه��ا 
ص����در ف���ي ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ف���ي نهاية 
ويعد  واسعة،  ردود فعل  وأثار  الثمانينيات، 
من أبرز الكتب التي فتحت ملف »املسيحية 
الصهيونية« من داخلها، حيث كانت الكاتبة 
من أتباعها ودفعت مقابل ذلك ثمناً باهظاً 
فيما بعد، حيث اختفى الكتاب بعد صدوره، 
wوكانت نسخُه تسحب من السوق 
أوالً بأول، وتعرضت 

لضغوط صهيونية الزمتها طيلة حياتها.
وأوضحت الكاتبة في أحد فصول كتاب: »يد 
الله« وحتت عنوان: »حروب الشرق األوسط« 
الصهيونية  امل��س��ي��ح��ي��ة  م��ع��ت��ق��دات  م���ن  أن 
بها  والتعجيل  احل���روب  إش��ع��ال  األس��اس��ي��ة 
حتى تعجل بعودة املسيح، وهنا كان السؤال: 
هل املسيحية الصهيونية وراء عملية تأجيج 
العربية  منطقتنا  ف��ي  امل���وج���ودة  احل����روب 
املشرق  أي  األوس���ط«  »ال��ش��رق  واإلسالمية 

اإلسالمي؟!
وهذا التساؤل أجابت عنه »غريس هالسل« 
»النبوءة والسياسة« الذي سبق  في كتابها: 
كتاب: »يد الله«  بتفصيل دقيق .. وملخصه 
»بسياستني  تتعامل  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  أن 
تراعي  التي  للعالم   : األول���ى  خارجيتني«، 
فيها املصالح السياسية. والثانية : املتعلقة 

املشرق  أي  األوس��ط«  »الشرق  أسموه:  مبا 
الواليات  ف��ي��ه  ت��ت��ج��اوز  ال����ذي  اإلس���الم���ي 
مساعدة  أن  وت����رى  م��ص��احل��ه��ا،  امل��ت��ح��دة 
الكيان الصهيوني وااللتزام بدميومته ليس 
حسابات  إط��ار  في  يقع  وال  سياسياً  أم��را 
هو  بل  االقتصادية،  أو  السياسية  املصالح 
تنفيذ إلرادة إلهية، ممارسته عبادة؛ ولذلك 
ال��ق��رار األميركي  ف��إن ه��ذا اإلمي���ان يجعل 
أمام  بالضرورة  الوقوف  إلى عدم  مضطراً 
املصالح األميركية عندما يجد نفسه مدعوا 
الكيان الصهيوني  بأمن  يتعلق  التخاذ قرار 
القائم  اليهودي  بالصراع  أو  مبستقبله،  أو 
واحلقيقة  واإلسالمية،  العربية  ال��دول  مع 
مع  مشكلة  أي  املتحدة  للواليات  توجد  ال 
أو  األم��ن��ي��ة  ال��ع��رب��ي ال مبصاحلها  ال��ع��ال��م 
التجارية  أو  النفطية  وال  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

والسياسية كذلك.
اجلديد  املسيحي  اليمني  ف��ق��ادة  وتضيف 
أمثال »جيري فولويل« و»هول لندسي« و»بان 
املقدس  الكتاب  أن  يعتقدون  روب��رت��س��ون«: 
للمسيح  ال��ث��ان��ي��ة  احل��ت��م��ي��ة  ب��ال��ع��ودة  يتنبأ 
أو  العاملية  النووية  احل��رب  من  مرحلة  بعد 
االقتصادي  واالن��ه��ي��ار  الطبيعية  ال��ك��وارث 

والفوضى االجتماعية«.
أن  شك  »ال  التالية:  النتيجة  إلى  وخلصت 
م��ع��ت��ق��دات »امل��س��ي��ح��ي��ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة« تقف 

الدمـــــــاء 
واملشــــرق 
اإلســــالمي
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وراء قرار إضعاف العرب، وض��رورة تعزيز 
الصهيوني،  للكيان  العسكرية  ال��ت��رس��ان��ة 
العربية تقسيمات وأجزاء  املنطقة  وتقسيم 
ج��دي��دة، وإش��ع��ال احل����روب واخل����راب في 

عاملنا العربي«. 
وك��ت��ب��ت  ف��ي م��ق��دم��ة ك��ت��اب��ه��ا ع��ن نشأتها 
يتجزأ  ال  ج���زءا  أصبحت  حتى  املسيحية 
بعضهم  يصلي  مل��اذا  وتساءلت:  كيانها،  من 
نهاية  أج��ل  م��ن   – بالقليل  ليسوا  وه��م   -
العالم؟! وهل يجب أن ندمر العالم تدميرا 
جديدة!!  جنة  في  مكانا  جند  حتى  كامال 
استمرار  يفسر  وه��ذا  عالم جديد؟!   وفي 
وأفغانستان  العراق  في  الدماء  سيل سفك 
بلدان  م��ن  وغيرها  وال��ص��وم��ال  وفلسطني 

املشرق اإلسالمي؟! 
ألن من عقيدة »املسيحية الصهيونية« التي 
الواليات  ف��ي  ث��م  أوالً  بريطانيا  ف��ي  قامت 
املتحدة، أن الله رتب األمور بهذا التسلسل: 

عودة اليهود إلى فلسطني.
قيام إسرائيل.

هجوم أعداء الله على إسرائيل.
وقوع محرقة هرمجيدون النووية.

انتشار اخلراب والدمار ومقتل املاليني.
ظهور املسيح املخلص.

م��ب��ادرة م��ن ب��ق��ي م��ن ال��ي��ه��ود إل���ى اإلميان 
باملسيح.

 انتشار السالم في مملكة املسيح مدة ألف 
عام.

هرمجيدون«  عقيدة  »ان��ت��ش��ار  م��دى  وع��ن 
أق���وال القساوسة وال��ب��ارزي��ن في  س���ردت  
ومعتقداتهم  اإلجن��ي��ل��ي��ة  اإلع����الم  وس��ائ��ل 
كما  أنهم  وكيف  ه��رم��ج��ي��دون..  حركة  ف��ي 
ق����ال أح���ده���م: ي��ع��ي��ش��ون ف���ي س��ب��اق نحو 
»هرمجيدون« وأن نهاية العالم تقترب أكثر 
وأك��ث��ر!! وأن��ه الب��د من ح��دوث ح��روب قبل 
هرمجيدون يقتل فيها واحد من كل اثنني، 
يقتلون،  سوف  شخص  مليارات  ثالثة  وأن 
وهذا ما أعلنه القس »كني بوغ« في كنيسة 
ماكلني للكتاب املقدس، ويَُدرسه للكثير من 

كذلك  ونقلت  ال���ق���رار!!  وأص��ح��اب  ال��ق��ادة 
كلمات املبشر اإلعالمي اإلجنيلي »فولويل« 
أن: »هرمجيدون حقيقة وهي حقيقة مرعبة 
وأن املليارات من البشر سوف ميوتون في 

محرقة هرمجيدون«.
كبرى  مبعركة  فنؤمن  املسلمني  نحن  أم��ا 
هائلة تقع في آخر الزمان تسمى »امللحمة« 
بني املسلمني والصليبيني دون اإلشارة إلى 
األمر  وينتهي  حت��دي��داً،  »هرمجدون«  اس��م 

بانتصار املسلمني في املعركة. 
واخل���الص���ة: »ه���رم���ج���ي���دون« ض���د السنن 
متوافقة  و)امل��ل��ح��م��ة(  وال��ش��رع��ي��ة،  الكونية 
معها؛ و)هرمجيدون( يأس وقنوط؛ وامللحمة 
ب��ش��رى وأم����ل؛ و)ه��رم��ج��ي��دون( ت��دع��و إلى 
واقعاً،  أم���راً  بوصفها  هزميتنا  استحضار 
هو  املسلمني  ان��ت��ص��ار  » جت��ع��ل  و«امل��ل��ح��م��ة 

األمر الواقع.
واجب املسلمن جتاه تلك املعتقدات 

والسياسات: 
جميعا  املسلمني  على  الواجبات  أعظم  من 
وجماعاتها،  ب��أف��راده��ا  كلها،  األم��ة  تربية 
ودولها، على صحة املعتقد وسالمة املنهج، 
وال��ع��م��ل ب��ال��ش��رع احل��ن��ي��ف، ب��إخ��الص لله 

ت��ع��ال��ى، وت��رب��ي��ة األمة 
والبراء؛  الوالء  عقيدة  على 

ف��إن ه��ذه العقيدة من أص��ول اإلميان 
تعالى،  الله  بشرع  والعمل  املسلمني.  عند 
وفي  والضراء،  السراء  في  إليه،  والتحاكم 
جميع األحوال، وبجميع املجاالت، السياسية 
واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة  واإلع��الم��ي��ة 

واألخالقية. 
ومن أعظم واجبات املسلمني جتاه أعدائهم 
الناس  وتفقيه  ال��ش��رع��ي،  بالعلم  التسلح 
بدينهم؛ ف��إن ذل��ك م��ن أب��ل��غ األس��ل��ح��ة في 
م���ن مخططات  وح��ف��ظ��ه��ا  األم�����ة  ص��ي��ان��ة 
يجعل  الصحيح،  الشرعي  فالعلم  أعدائها، 
األمة، تعرف كيف تتعامل مع أعدائها، ومن 
يجاريها، أو يخطط ضدها، وتعرف السبل 
وإبطال  األع����داء  ش���رور  ب��إي��ق��اف  الكفيلة 

تدبيراتهم.
يفطن  أن  الذي يجب  الشرعي،  العلم  ومن 
أشراط  ومحكومني،  حكاما  املسلمون،  له 
والفنت  ال���ك���ب���رى،  األح������داث  و  ال���س���اع���ة، 
الله  كتاب  في  ذكرها  ج��اء  التي  العظيمة، 
تعالى وسنة رسوله ]، أعني أحداث آخر 
الزمان؛ فأعداؤنا وضعوا خططهم املستقبلية 
على  ال��واج��ب  فكان  عقائدهم،  ض��وء  على 
الثابت  املسلمني أن يتعلموا العلم الصحيح 
م��ن ال��وح��ي، ف��ي ت��ل��ك األح����داث الكبرى، 
والوقائع العظمى، وبخاصة احلروب والفنت 
ويأجوج  وال��دج��ال،  وال��ن��ص��ارى  اليهود  م��ع 
وم��أج��وج، وغير ذل��ك من أش��راط الساعة 
أن  وقوعها، مما ال ميكن  ق��رب  وع��الم��ات 

يعرف إال عن طريق الوحي املعصوم.
وخ���ت���ام���اً أق������ول: ك���م حت���ت���اج األم�����ة إلى 
العقدية،  التيارات  ل��دراس��ة  متخصصني 
وبلدانهم،  امل��س��ل��م��ني  ض���د  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
تناقضها  ويبينوا  العقائد،  لتلك  ليتصدوا 
وباستعمال  تهافتها،  ثم  ومن  وتعارضها، 
الوسائل  وب���خ���اص���ة  ال����وس����ائ����ل،  ك���اف���ة 
اإلعالمية، التي تبث للعالم كله من قنوات 

فضائية إسالمية أو عامة.

معتقدات المسيحية 
الصهيونية تقف وراء قرار 

إضعاف العرب وضرورة 
تعزيز  الترسانة العسكرية 

للكيان الصهيوني

مساعدة الكيان 
الصهيوني هو 

تنفيذ إلرادة إلهية، 
وممارسةعبادة 

في زعمهم
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؟؟؟؟؟؟

حملة إعالمية مغرضة
 ضد التيار السلفي في مصر

وحتى  وإعالميني  وليبراليني  علمانيني  من 
وع��ل��ى رأس هؤالء  اإلس��الم��ي��ني  م��ن بعض 

بالطبع الكنيسة املصرية.
ماذا ينقمون من السلفية..؟!

وامل��ت��اب��ع ل��أح��داث ف��ي ال��س��اح��ة املصرية 
أبعاًدا  أخ����ذت  احل��م��ل��ة  ه���ذه  أن  ي��الح��ظ 

ثالثة:

• البعد األول: هو الهجوم املباشر.
• البعد الثاني: بث األخبار الكاذبة واملهيجة 

للشارع املصري عن التيار السلفي.
وأخ��ي��ًرا: اإلق��ص��اء املتعمد للسلفيني من   •
التي  وال��ف��ك��ري��ة  الوطنية  احل����وارات  ك��اف��ة 
والقوى  ال��ت��ي��ارات  أو  احل��ك��وم��ة  ت��ع��ق��ده��ا 

السياسية املختلفة.

يتم فرضها على  التي  األخ��رى  العزلة  أم��ا 
السلفيني في الوقت احلالي فهي ما يجب 
حملة  تُ��ش��ن  ح��ي��ث  ب��ال��ف��ع��ل؛  ل��ه��ا  نتنبه  أن 
ف��ي مصر  السلفية  ال���دع���وة  ع��ل��ى  ش��ع��واء 
بصورة واضحة وعلى نطاق واسع، ولأسف 
جبهة  تقودها  ال  احلملة  ه��ذه  أن  الشديد 
واحدة فقط ولكنها تنطلق من جبهات كثيرة 

عزل  يتم  رمبا  أنه  التغيير  بعد  مصر  في  السلفين  مهمة  عن  تكلمت  حن  سابق  مقال  في  ذكرت 
السلفين وحتجيم دورهم وإقصاؤهم عن املشاركة الفاعلة في صنع القرار وبناء مصر من جديد كما 
أنفسهم بعدم تفاعلهم مع احلدث واالنزواء  السلفيون على  العزلة رمبا يفرضها  يقولون، وأن هذه 

بعيًدا عنه، واالنشغال باخلالف حول شرعيته أو عدم شرعيته، وهذا ما مت جتاوزه بفضل الله.

كتب: وائل رمضان

حتاول حتجيم دورهم السياسي
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من  مشارك  آالف 
الدولة  رج���االت  كبار 

بكافة أطيافهم الفكرية والثقافية 
رجال  كبار  بالطبع  رأسهم  وعلى  والدينية 
االحتفالية غاب  أن هذه  الكنيسة، يالحظ 

عنها أي رمز من رموز التيار السلفي.
ال��ذي طلب  للجماعة  العام  املرشد  أن  كما 
م���ع البابا  زي�����ارة ال��ك��ن��ي��س��ة وف��ت��ح ح�����واراً 
شنودة والشباب القبطي، لم يدر في خلده 
السلفي ملثل هذا احل��وار على  التيار  دعوة 
إسالميني  بوصفهم  أنهم  بافتراض   األق��ل 
يشتركون في هدف واحد وهو تطبيق شرع 

الله عز وجل.
التي  ال��دع��وة  أن  آخ��ر جن��د  وع��ل��ى صعيد 
وج��ه��ه��ا امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري ل��ك��اف��ة القوى 
ال��وط��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ل��ب��دء ح����وار وطني 
بالطبع كما هو متوقع من أي رمز  ستخلو 
سلفي مشارك في هذا احلوار، وال ندري ما 
السبب في ذلك: هل ألنهم ليسوا من القوى 
الوطنية؟ أم العتبار أن السلفيني ليس لهم 
لهم كقوى مؤثرة في  يؤبه  فبالتالي ال  وزن 

املجتمع؟؟!! ال ندري..!!

أما عن البعد األول فقد اشتركت فيه أطراف 
عدة من إعالميني وحقوقيني وأطراف في 

احلكومة وبعض اإلسالميني.
ففي تصريح ُمستفز للناشط القبطي جنيب 
املصري  االحت���اد  منظمة  رئ��ي��س  جبرائيل 
حلقوق اإلنسان قال: »األقباط ليس لديهم 
ما يشكل  لكن  اإلخ��وان  خشية من جماعة 
خطًرا كبيًرا على أقباط مصر هم السلفّيون، 
ت��أت��ي م��ن م��دارس��ه��م الفكرّية  وال��ت��خ��وف��ات 
املنتشرة في أوساط األمنيني التي قد تبدأ 
في التطور إلى تكوين كيانات ضاغطة على 
جادة«.  وقفة  إل��ى  يحتاج  وه��ذا  املسيحيني 

)جريدة القبس: عدد13586(.
وجدي  للشيخ  اليوتيوب  على  مقطع  وف��ي 
غنيم وجهه لعلماء الدعوة في اإلسكندرية 
وللشيخ محمد حسان على وجه اخلصوص 
على  الناس  رّب��وا  بأنهم  السلفيني  وص��ف  
املعروفة  بطريقته  يستهزئ  وأخ��ذ  اخلنوع، 
تلك  ب��أن  القائل  ال���رأي  تبنى  بعضهم  ب��أن 
االتهامات  يكيل  وأخ���ذ  ب��دع��ة  امل��ظ��اه��رات 
وكأنه  تبدو  بصورة  ورم��وزه  السلفي  للتيار 
صورة  تشويه  ب��أخ��رى  أو  بطريقة  ي��ح��اول 
أنه  ع��ي  ي��َدّ ك��ان  وإن  وسيلة  ب��أي  السلفيني 

يبتغي النصح لهم.
أديب  عمرو  اإلع��الم��ي  يُ��ف��ِوّت  لم  وبالطبع 
الفرصة حني علَّق على موقف الشيخ محمد 
حسني يعقوب وموقفه من االستفتاء، وأخذ 
يثني بشكل الفت على جماعة اإلخوان التي 
كان يصفها من قبل باحملظورة، حتى وصف 
القادم  التخوف  وأن  رحمة  بأنهم  اإلخ��وان 

هو من السلفيني.
احلملة  تلك  أب��ع��اد  م��ن  الثاني  البعد  وأم��ا 
إلصاقها  وتعمد  الكاذبة  األخ��ب��ار  بث  فهو 
منها  والهدف  لتشويه صورتهم،  بالسلفيني 
إث����ارة ال��رع��ب ف��ي ق��ل��وب ال��ع��وام وغيرهم 
الدين  فزاعة إلقصاء  السلفيني  واستخدام 

ع��ن واق���ع احل��ي��اة ف��ي م��ص��ر، فقد نشرت 
اجلرائد الرسمية خبرا عن قيام مجموعة 
من الشباب السلفي بإقامة احلد على رجل 
للدعارة  شبكة  يقود  أنه  بزعم  بقنا  قبطي 
أذنه،  بقطع  وقاموا  مسلمات  فتيات  تضم 
وخبرا آخر عن قيام مجموعة من الشباب 
السلفي مبهاجمة سيدة من محافظة املنوفية 
وتهديدها بالقتل بحجة أنها متارس أعماال 
بإلقاء  وقاموا  املنزل  داخل  ل��آداب  منافية 
جميع محتويات منزلها بالشارع، وطالبوها 
مبغادرة املدينة وعدم السكن فيها وأعطوها 

مهلة لذلك.
تذكرنا  وغيرها  األخ��ب��ار  ه��ذه  أن  وال شك 
أثناء  البائد  النظام  ميليشيات  فعلته  مب��ا 
املواجهات مع اجلماعة اإلسالمية وجماعة 
اجلهاد في فترة الثمانينيات حيث كان يتنكر 
ويقومون  امللتزم  الشباب  زي  في  أف��راده��ا 
أن  ش��ك  وال  واملمتلكات،  ال��ن��اس  مبهاجمة 
هذه الوسائل وغيرها يعلم القاصي والداني 

براءة التيار السلفي منها.
واقع  م��ن  السلفيني  إق��ص��اء  ي��أت��ي  وأخ��ي��ًرا 
بعداً  بوصفه  مصر  في  السياسية  احلياة 
أخ��ي��راً م��ن ه��ذه امل��ؤام��رة التي حت��اك ضد 
السلفيني سواء عن قصد أو عن غير قصد، 
فاملتابع ملا يجري في الساحة من حوارات 
السلفيني  يرى غياب  ومؤمترات  وسجاالت 

عن تلك املؤمترات غياباً الفتاً.
فاإلخوان الذي عقدوا احتفالية ضخمة قبل 
احتفاًء  باألزهر  املؤمترات  بقاعة  أيام عدة 
بنجاح الثورة وحضرها ما يقارب من عشرة 

< حملة شعواء تعمد لبث األخبار وإلصاقها 
بالسلفين لتشويه صورتهم بهدف إقصاء 

الدين عن واقع احلياة في مصر

ال شك أن هذه األخبار وغيرها تذكرنا مبا فعلته 
ميليشيات النظام البائد أثناء املواجهات مع اجلماعة 

اإلسالمية وجماعة اجلهاد في الثماننيات
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الدكتور  رأس��ه��ا  وعلى  واإلص���الح  للحقوق 
والدعاة  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  وث��ل��ة  ي��س��ري  محمد 
إدارة  مجلس  تأسيس  وك��ذل��ك  املعتبرين، 
الدعوة السلفية باإلسكندرية، واملهم هو آلية 
كافة  على  ودعمها  املؤسسات  ه��ذه  تفعيل 

األصعدة سواء اإلعالمية أم املجتمعية.
• عدم التسرع في إبداء املراجعات عما يظنه 
بعضهم خطأ في التصور وفي احلركة وفي 
التعامل مع الواقع من ِقبَل التيار السلفي في 
الفترة املاضية؛ فإن هذا من شأنه زعزعة 
ال��ث��ق��ة ل���دى ال��ش��ب��اب ال��س��ل��ف��ي ف��ي علماء 
الدعوة؛ فإن ما تربى عليه الشباب سنوات 
طواال ال يتم التراجع عنه ملجرد رأي شيخ 
أو عالم منفرًدا حلدث جنح بتقدير الله عز 
وجل، والسؤال الذي يسأله الكثيرون: ماذا 
لو لم تنجح الثورة؟! هل كان موقف املشايخ 

كما هو اآلن؟؟!! 
عدم االجن��رار ملعارك جانبية واالنشغال   •
ب���ال���رد ع��ل��ى ف����الن أو ال���دف���اع ع���ن فالن 
تثبيت  واالهتمام مبا هو أهم من ذلك في 
أصول املنهج ودراسة الواقع احلالي وكيفية 

التعامل معه وفق هذه األصول.
باملنهج  التمسك  للشباب من  أخيًرا البد   •
الذي تربوا عليه، والثقة الكاملة في علماء 
ومنافسيهم  أعداءهم  أن  وليعلموا  الدعوة، 
على  نتائج  م��ن  حققوه  م��ا  كثيًرا  أغاظهم 
الفائتة  السنوات  خ��الل  الشعبي  املستوى 
وهو ما يحاولون اليوم هدمه، ولكن األخطر 
الثقة وب��ث الفرقة بني  م��ن ه��ذا ه��و ه��دم 
الذين  وعلمائها  ومشايخها  الدعوة  شباب 
هم رأس األمر واملرجع في األمن واخلوف، 
قائمة،  للجسد  يقم  لم  ال��رأس  ه��دم  ومتى 

والله املستعان.
من جانبه بني الشيخ محمد إسماعيل املقدم 

أن  ن��ن��ك��ر  وال 
السلفي  ال���واق���ع 
املرحلة  ه����ذه  ف���ي  مي���ر 
ببعض االضطرابات شأنه شأن أي فصيل 
أحد  ك��ان  فما  املجتمع،  فصائل  م��ن  آخ��ر 
كما   - ح��دث  م��ا  يتوقع  األرض  وج��ه  على 
قال الشيخ أبو إسحق احلويني حفظه الله؛ 
لذلك فإن هذه األزمة – إن صح التعبير – 
التي يتعرض لها السلفيون لها أسباب عدة 

من أهمها:
• موقف التيار السلفي السابق من املشاركة 
غياب  إل��ى  أدى  مم��ا  مصر  ف��ي  السياسية 
السلفيني متاًما عن واقع املمارسة السياسية 
بتعليم  وانشغالهم  الفائتة  احلقبة  خ��الل 
بالطبع  وه��ذا  وتزكيتهم،  وتربيتهم  الناس 
محمدة لهم وليس مبذمة، وهو ما فرضته 

السياسة الشرعية عليهم.
ال��ت��خ��وف ال��ك��ب��ي��ر م��ن ال��س��ل��ف��ي��ني وأنهم   •
وليست  أفكارهم  في  وجامدون  متشددون 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع القضايا  ل��دي��ه��م م��رون��ة ف��ي 
مون كل شيء ويكّفرون  املختلفة، وأنهم يُحِرّ

اآلخر ملجرد اخلالف معه.
التَِركة املُثقلة التي حتّملها السلفّيون من   •
اجتاه بعض الطوائف احملسوبة عليهم ظلما 
التي تتبني العنف للوصول إلى أهدافها، سواء 

في الداخل كاجلماعة اإلسالمية وجماعة 
اجلهاد والتكفير أم في اخلارج كالقاعدة 

وغيرها من اجلماعات املسلحة.
عدم وج��ود جبهة موحدة تتحدث باسم   •
من  وإجماع  اتفاق  عليها  ويكون  السلفيني 
كافة التوجهات السلفية في مصر؛ مما أدى 
إلى عدم وجود خطاب موحد ومحدد املعالم 
أن  شك  وال  السلفية،  الدعوة  باسم  يخرج 
البيانات  م��ن  كثير  ت��ض��ارب  إل��ى  أدى  ه��ذا 
ال��ص��ادرة وت��ب��اي��ن كثير م��ن امل��واق��ف جتاه 

األحداث وبعدها.
ه��ذه أه��م األس��ب��اب م��ن وجهة ن��ظ��ري، وال 
لدى احملللني  أخرى  أسبابا  أن هناك  شك 
ونخلص مما  ال��ش��أن،  ه��ذا  ف��ي  والباحثني 

سبق إلى عدة أمور:
• ال شك أن هناك أمواجا عاتية سيواجهها 
أمر  وه���ذا  التغيير  ه��ذا  اء  َج����َرّ السلفيون 
متوقع، ونقول: إننا احلني في مرحلة الزرع 
وال  الثمار،  جني  مرحلة  في  ولسنا  والبناء 
شك أنها مرحلة صعبة حتتاج إلى كثير من 

اجلهد والعرق والصبر.
• البد للقائمني على رأس العمل السلفي من 
به  القيام  التخطيط اجليد ملا يجب عليهم 
في الفترة املقبلة، وعدم التسرع في تقييم 
األفعال  ردود  على  االعتماد  وع��دم  الواقع 
تصلح؛  أكثر مم��ا  ب��ال��دع��وة  تضر  ق��د  التي 
في  بدلونا  ندلي  أن  ال��ض��روري  من  فليس 
الفترة  في  الساحة  على  تُطرح  مسألة  كل 
احلدث  ع��ن  غيابنا  ع���دم  بحجة  احل��ال��ي��ة 
والرغبة في تسجيل موقف ولو على حساب 

أصول املنهج السلفي.
• البد أن نتحرك من خالل عمل مؤسسي 
ُمنظم، وال شك أن هناك بوادر بدأت تلوح 
في األفق ملثل هذا التوجه كالهيئة الشرعية 

< هناك إقصاء متعمد للسلفين في واقع احلياة 
السياسية في مصر بقصد أو بغير قصد حتى إن املجلس 

العسكري لم يوجه إليهم دعوة احلوار الوطني
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السلفَيّة    على  اآلن  ال��دائ��رة  احل��رب  أَنّ 
تنهش في جسم  أب��واق مسمومة  إمن��ا هي 
اإلسالم، ولكن جلبنها ال تستطيع أن تنهش 
في اإلسالم مباشرة فتحاول أن تطعن فيمن 
يدعون إلى اإلس��الم والسلفَيّة   على وجه 
اخلصوص، فهذه ليست حربا ضد السلفَيّة   
وإمنا موقف ضد اإلسالم وحترش بالهوية 

اإلسالمية ملصر.
ر الذين يشنون هذه احلرب ويشحذون  وحَذّ
السكني على السلفَيّة   بأن عليهم أن يفيقوا 
وأن ما يفعلونه عبث وغوغائية وهل يظنون 
هذه  عليهم  مت��ر  ح��ت��ى  أغ��ب��ي��اء  ال��ن��اس  أَنّ 

األكاذيب؟!
وبنَيّ فضيلته أن السلفَيّة  ليست مذهبا أو 
طائفة من الطوائف، وهذا هو ما يحاول 
ال��ن��اس ويوجدوا  إل��ى  ي��وص��ل��وه  ه���ؤالء أن 
من  ف��رق��ة  السلفَيّة  ب��أن  لديهم  انطباعا 
نقول  ونحن  وشاذ،  ومذهب غريب  الفرق 
أليس منكم رجل عاقل رشيد يدعو  لهم: 
وتتاح  السلفَيّة  ح��ول  علنية  مناظرة  إل��ى 
أن  م��ن  ب���دالً  لنتكلم  متكافئة  ف��رص��ة  لنا 
بالتحريض بهذه  حتتكروا الكالم وتقوموا 

الغوغائية؟!

الشيخ  ب������ني  ك����م����ا 
املتحدث  ال��ش��ح��ات  ع��ب��دامل��ن��ع��م 

تاريخ  أَنّ  السلفَيّة  ال��دع��وة  ب��اس��م  الرسمي 
ما  ب متاًما  يُ��َك��ِذّ وال��واق��ع  السلفَيّة    الدعوة 
يشاع عن السلفيني، ويكفي أَنّ القوات املسلحة 
وجهت شكرا لسلفيي العريش لصدهم هجوما 

)باألرباجيه( على إحدى الكنائس.
السلفَيّة  الدعوة  أصدرته  بيان  في  وج��اء 
املغرضني  ه��ؤالء  على  للرد  باإلسكندرية 

الذين يروجون تلك األكاذيب:
رسول  على  والسالم  والصالة  لله  احلمد 

الله، أما بعد؛
»فتعلن )الدعوة السلفَيّة( أنها على عهدها 
واملوعظة  ب��احل��ك��م��ة  ال��ل��ه  إل���ى  ب��ال��دع��وة 
احلسنة، وأنها لم تتعرض لغير املسلمني، 
أو في  املسلمني في حياتهم  ِمن  والعصاة 
تفعل  ول��ن  األذى  ِم��ن  ن��وع  ب��أي  طرقاتهم 

ذلك.
الغياب  ظ��ل  ف��ي  السلفَيّة(  )ال��دع��وة  وإن 
يُ��ْؤث��ر عنها أي  ل��م  الكامل ألج��ه��زة األم��ن 
بعد عودة  به  تقوم  شيء من ذلك؛ فكيف 

رجال األمن؟!

وأنها عبر تاريخها 
العنف  يكون  أن  تستنكر 

أسلوًبا دعوًيا شرعًيا!
وسائل  »بعض  تقوم  أن  الدعوة  وتستنكر 
اإلعالم« بترديد بعض األكاذيب، واختالق 
عليهم  ل��وج��ب  ك��ان��ت صحيحة  ل��و  وق��ائ��ع 
محاضر  في  ُمثبتة  تكون  وأن  تصويرها، 

الشرطة.
و)املنوفية( )قنا(  في  األخيرة  واحل��وادث 
ثبتت  كما  منها،  بُ���رآء  السلفيني  أَنّ  ثبت 
د.)البرادعي(  على  االعتداء  ِمن  براءتهم 
ِم��ن قبل، وأن م��ا ي��ذاع ِم��ن أك��اذي��ب حول 
إلقاء »مية نار« على املتبرجات، أو فرض 
محض  ه��ي  املسلمني،  غير  على  اجل��زي��ة 

افتراءات وأكاذيب ال أساس لها.
ونحن نحذر اجلميع ِمن أن »بعض وسائل 
اإلعالم« يؤدي دور »الثورة املضادة« الذي 
رمبا يكون السلفيون أول ضحاياه، ولكنهم 

لن يكونوا آخرهم.
أكل  يوم  أكلُت  اآلخ��رون:  سيقول  وحينئٍذ 

السلفيون.
الفنت ما ظهر  ِمن  الله أن يعصمنا  نسأل 
باألمن  علينا  مي��ن  وأن  ب��ط��ن،  وم���ا  منها 

واألمان«.

الشيخ محمد إسماعيل: احلرب الدائرة اآلن 
ة   إمنا هي أبواق مسمومة تنهش  على السلفَيّ

في جسم اإلسالم
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الأو�ضاع العربية؟؟؟؟؟؟

دول  ضربت  التي  االحتجاجية  امل��وج��ات  من  ع��دد  خ��ال  الفتا  ك��ان 
حزمة  يتجاوز  يكن  لم  امل��وج��ات  ه��ذه  مطالب  سقف  أن  ع��دة  عربية 
املعيشية  األح���وال  وحتسن  والبطالة  بالغاء  اخلاصة  املطالب  من 
ورمبا إجراء بعض اإلصاحات السياسية احملدودة التي داومت القوى 
السياسية في أغلب بلداننا على املناداة بتحقيقها، أي إن املطالب لم 

تتجاوز في البداية إصاح النظام احلاكم من الداخل.

الفرقان ـ القاهرة / مصطفى الشرقاوي

إال أن بطء أكبر الدول العربية بدًءا من تونس 
واليمن  وليبيا  بسوريا  وانتهاًء  مبصر  وم��رًوا 
في التعامل مع هذه األح��داث من جهة عدم 
إقرار إصالحات شاملة واستخدام يد األمن 
الغليظة، قد رفع من سقف مطالب عدد من 
الشعوب العربية فلم تعد هذه الشعوب تقبل 
بأقل من تغيير األنظمة القائمة وإنهاء عقود 
وانهيار  واالس��ت��ب��داد  بالفساد  يسمونه  مم��ا 
ج��م��ي��ع م��ؤس��س��ات ال���ب���الد ف���ي ال�����دول التي 

ضربتها هذه األحداث.
العربية  الشعوب  قبل  من  املطالب  كانت  وق��د 
التصدي الرتفاع األسعار والبطالة  تتراوح بني 
التي وصلت ألرقام قياسية جتاوزت 25% بحسب 
أحدث تقارير صادرة عن منظمة العمل العربية 
من  خلفته  وما  االجتماعية  األوض��اع  وحتسني 
العنوسة  معدالت  ارتفاع  في  متثلت  تداعيات 
والطالق والعنف داخل األسرة املسلمة وغيرها، 
ووصوالً إلى املطالبة باإلصالح السياسي وفض 
والذي  والسلطة  األعمال  رج��ال  بني  التحالف 
تسبب في تفشي الفقر والبطالة والقضاء على 
غنى  الغني  ي��زداد  أن  الوسطى مبعنى  الطبقة 
الطبقة  انهيار  أوض��ح  بشكل  أو  فقًرا  والفقير 
أكثر  في  استقرار  عامل  تشكل  التي  الوسطى 

املجتمعات العربية.
صعوبات جمعة

جندها  املطالب  ه��ذه  مثل  استعرضنا  وإذا 

تعبر عن تطلعات مشروعة وشرعية للشعوب 
العربية، فليس من املستساغ عقاًل وشرًعا أن 
العام  دول  معظم  في  احلرية  راي��ات  ترفرف 
وتتطور أغلب الدول في منظومتها السياسية 
تغيب مفردات  أكبر دميقراطية فيما  لتصير 
به من  ب��أس  الشورى اإلسالمية من ع��دد ال 
ال��ع��رب��ي��ة وي��ج��د م��واط��ن��ون��ا صعوبات  دول��ن��ا 
من  األساسية  باحتياجاتهم  الوفاء  في  جمة 
اخلدمات  ويفتقدون  وملبس  ومشرب  مأكل 
تتمتع  فيما  وغ��ي��ره��ا،  والصحية   التعليمية 
ال���ث���روات م��ن الله  ب��ق��در كبير م��ن  ب��ل��دان��ه��م 
غير  في  استخدمت  شعوبها  على  لها  تعالى 
وجهها الصحيح بل مت نهبها من قبل احلاشية 
مثاًل  الليبي  فالشعب  التنفيذيني،  واملسؤولني 
يعيش حوالي 40% منه حتت خط الفقر رغم 
أن البالد تتمتع بخير وفير وثروة نفطية كانت 
قادرة على حتويل البالد إلى سويسرا العرب، 
إال أن مغامرات العقيد وضعت هذه األموال 
راديكالية ومتطرفة في  إمرة جماعات  حتت 
أجل حتقيق جتسد  من  العالم  ق��ارات  أغلب 
قبل  ق��ام  أن��ه  ل��درج��ة  ليبيا  سياسي حل��اك��م 
أشهر عدة بإلغاء الدعم املقدم للسلع الغذائية 
لشعبه ورفع أسعار هذه السلع بنسبة تتجاوز 
بشكل  ليبيا  في  األوض���اع  أشعل  مما   %300

غير متوقع.
وال يجد أي مراقب صعوبة في تفسير تأخر 

عدم 
فهم 

األنظمة 
لمطالب 
شعوبها 
صادر أي 
مساع 
للحلول

تداعيات موجة 
االضطرابات 

العربية تتواصل
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أنظمة عربية عديدة في التعاطي مع مطالب 
شعوبها املشروعة« حيث ترى هذه األنظمة أن 
االستجابة السريعة ملطالب شعوبها سيظهرها 
في مظهر الضعيف بل ستغري شعوبها برفع 
الصحيح،  غير  األمر  وهو  سقف طموحاتهم 
تأخر  أن  تونس  و  مصر  حالًيا  أثبتت  حيث 
االستجابة  ف���ي  ع��ل��ي  وب���ن  م���ب���ارك  أن��ظ��م��ة 
شعبيهما  جعل  ال���ذي  ه��و  شعبيهما  ملطالب 
يطالبان بإسقاطهما ويرفعان السقف إلى حد 
ضرورة مغادرتهما السلطة رغم أن االستجابة 
بتوفير  كفيلة  كانت  املطالب  لهذه  السريعة 

طوق النجاة لهذه األنظمة.
وكان الفًتا لذلك خالل موجات االحتجاجات 
حالة التمرد واالنشقاق التي ضربت النظامني 
الليبي واليمني من جهة إعالن عدد كبير من 
السياسيني والوزراء والدبلوماسيني والسفراء 
وح��ت��ى أق����رب امل��ق��رب��ني م��ن احل��ك��ام ومنهم 
أشقاؤهم وأصهارهم االحتجاج على عمليات 
القمع الدموية التي خلفت مئات الضحايا في 
اليمن وآالف األثرياء في ليبيا نتيجة قصف 
طائرات القذافي وما تالها من تدخل القوى 
للمدن  وقصفها  األزم���ة  خ��ط  على  ال��ك��ب��رى 

الليبية مما رفع حصيلة الضحايا.
 مرحلة الاعودة

والواقع أن حركة التمرد الكبرى التي شهدتها 
هذه الدول من جانب مسؤولني ضد أنظمتها 
تشير إلى أن هذه األنظمة وصلت إلى مرحلة 
النهاية ولم تعد متتلك أي فرص لالستمرار 
أساسيني  أمرين  يطرح  ما  وهو  السلطة  في 
وراء هذه االنشقاقات بحسب ما يؤكد السفير 
املصري  اخلارجية  وزير  مساعد  عزام  سعد 

ال�����س�����اب�����ق 
أن  ي��رى  حيث 

حالة القمع الشديدة 
األجهزة  ب��ه��ا  ت��ع��ام��ل��ت  ال��ت��ي 

التي  والليبي هي  اليمني  للنظامني  األمنية 
حدت بهؤالء املسؤولون لتقدمي استقاالتهم أو 
االنضمام للمحتجني، فالنظام حني يقدم على 
مثل هذه اإلج��راءات يعد مؤشًرا على أنه لم 
يعد يسيطر على األحداث وأنه فقد شرعيته 
متاًما فقد وصل للسلطة للحفاظ على أرواح 

شعبه وليس إزهاقها.
وتابع: ميكن أن يكون هناك يقني من جانب 
النظام  أي�����ام ه����ذا  ب����أن  امل���س���ؤول���ني  ه�����ؤالء 
أصبحت معدودة في السلطة من ثم فال يجوز 
قدم  موطئ  عن  البحث  ويجب  عليه  الرهان 
قد  ع��زام  بحسب  فاألمر  القادم،  النظام  مع 
يكون  قد  منها  وجزء  وطنية  يعود العتبارات 

النتهازية سياسية.
وال شك أن حركة االضطرابات واالنشقاقات 
كل  في  اآلن  حتى  عربيني  نظامني  وسقوط 
م��ن م��ص��ر وت��ون��س، واألم����ر م��رش��ح للتكرار 
وليبيا،  اليمن  هما  األق���ل  على  دول��ت��ني  ف��ي 

قد أوجدت أجواء غير مستقرة أسهمت في 
تراجع األوضاع االقتصادية وانهيار األسواق 
أن  ولنا  العربية،  ال��دول  من  ع��دد  في  املالية 
ن��ع��رف أن ال��ب��ورص��ة امل��ص��ري��ة خ��س��رت في 
الساعات األولى الستئناف نشاطها بعد أكثر 
م��ن 55 ي��وًم��ا م��ن اإلغ���الق م��ا يقرب م��ن 37 
بعض  أسعار  ارتفاع  عن  ناهيك  جنيه  مليار 
السلع األساسية ووجود نقص حاد في عدد 
من السلع االستراتيجية، إال أن األمر ال يخلو 
من إيجابيات على مجمل األوضاع في العالم 
العربي، فمثاًل امليزانيات الرهيبة التي كانت 
توجيهها  سيتم  األمنية  لألجهزة  مخصصة 
والصحة  التعليم  مثل  أخرى  تنموية  ملجاالت 
حيث دأبت دولنا العربية على استيراد أحدث 
أعداد  وتضخمت  الغرب  من  التعذيب  آالت 
العاملني في األجهزة األمنية لدرجة أن دوالً 
مثل مصر وتونس حققت أرقاًما قياسية في 

أعداد أفراد الشرطة بالنسبة للمواطنني.
 تراجع واضح

 وكذلك سيتراجع كل من دور أجهزة األمن في 
اختيار العاملني في القطاعات احلكومية أًيا 
كانت سواء كانت مهمة أم عادية بدًءا من عامل 
دورة املياه ألساتذة اجلامعات، حيث لعبت هذه 
معارضني  أي  إبعاد  في  كبيًرا  دوًرا  األجهزة 
والعمل على ضمان وجود  الدولة  دوائ��ر  عن 
املوالني للنظام احلاكم في هذه الدوائر وهو 
ما يفتح الباب أمام جميع املواطنني بالتساوي 

سقوط نظام مبارك 
وبن علي وضع 

مصير االتفاقيات 
األمنية مع العرب 

على المحك 

مطالب المحتجين 
مشروعة وخوف 

األنظمة على هيبتها 
أفقدها ثقة شعوبها

تراجع دور األمن 
وتخفيف القيود يعيدان 

االعتبار لدور العلماء 
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الأو�ضاع العربية؟؟؟؟؟؟

إسداء النصح 
للمواطنين ووالة 

األمور التحدي 
األول أمام الدعاة 

ل  للحصو
فرص  ع��ل��ى 

يعيد  مم���ا  ل��ل��ع��م��ل 
الوطنية  وال��ه��وي��ة  االن��ت��م��اء 

الدول  م��ن  ع���دد  ف��ي  ب��ش��دة  املفتقد 
العربية خالل السنوات األخيرة.

خالل  التغيير  سيطولها  التي  املجاالت  ومن 
املرحلة جملة التحالفات املبرمة بني عدد من 
األنظمة العربية والقوى الكبرى وفي مقدمتها 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة؛ حيث قدمت  ال��والي��ات 
األنظمة السابقة تسهيالت لواشنطن تتيح لها 
امتيازات قد تضر بأمن هذه الدول الوطني 
األنظمة خلطب  والقومي حيث قدمتها هذه 
بالصمت  لتلوذ  الغربية  والقوى  واشنطن  ود 
على جتاوزات هذه األنظمة وعدم احترامها 

حلقوق اإلنسان.
ومن البديهي أن بعض دول املنطقة ستحترم 
املعاهدات الدولية التي أبرمتها في السابق مع 
واألردن؛  مصر  مقدمتها  وفي  مثاًل  إسرائيل 
ح��ي��ث ق���دم���ت ه����ذه ال�����دول ت���ن���ازالت تضر 
ومناطق  سيناء  مثل  مناطق  على  بسيادتها 
واألردن، فضاًل عن  إس��رائ��ي��ل  ب��ني  ح��دودي��ة 
بنود سرية تضمنتها أجبرت هذه الدول على 
وإغالق  الفلسطينيني  على  حصار  ممارسة 
م��ع��اب��ر م��ث��ل رف���ح ال���ذي ي��ع��د امل��ن��ف��ذ الوحيد 

لقطاع غزة على العالم.
فمصر مثاًل لن تخرق اتفاقية السالم ولكنها 
في  اإلسرائيلية  السياسات  م��ع  تتماهى  ل��ن 
الذي عده مسؤولون إسرائيليون  عهد مبارك 
كنزا استراتيجيا والسيما أن حالة الدفء التي 
سادت العالقات املصرية اإلسرائيلية كانت لها 
العربية  مصر  عالقات  على  سلبية  تداعيات 
بل أجبرت القاهرة على تقدمي تنازالت مذلة 
لتل أبيب وهو وضع مرشح للتغيير السيما أن 
أبلغ  قد  مصر  في  احلاكم  العسكري  املجلس 
إسرائيل رفضه ألي عملية عسكرية ضد قطاع 
غزة، بل إنه ال يضمن ردود الفعل الشعبية ضد 
الدولة العبرية وهو أمر أجبر حكومة نتنياهو 
على مراجعة خياراتها وهو ما يوضح أن مصر 

العربية  ل��ألم��ة  استراتيجًيا  رص��ي��ًدا  ستعود 
وليس خصًما منها وهو وضع قد ينطبق على 

دول أخرى مثل تونس وليبيا وغيرهما.
ومن األمور اإليجابية األخرى أن سقوط نظام 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ونظام 
تداعيات  ي��ت��رك  ل��م  ف��ي مصر  م��ب��ارك  حكم 
البعض،  توقعه  ال��ذي  بالقدر  خطيرة  أمنية 
فحالة الفلتان األمني التي سادت البالد بعد 
تستمر  لم  وبن علي  مبارك  أي��ام من سقوط 
ط��وي��اًل ب��ل ك��ان��ت م��ح��اول��ة ف��ق��ط م��ن يتامى 
استقرار  إن  بل  بوجودهما  للزعم  النظامني 
األوض����اع األم��ن��ي��ة ك��ان ل��ه ت��أث��ي��رات إيجابية 
على استعادة األسواق لعافيتها وحديث بعض 
الدوائر االقتصادية الدولية عن أن التطورات 
السياسية في الدول العربية تصب في صالح 
جذب قدر أكبر من االستثمارات مما سيكون 
له دور إيجابي على األوضاع االقتصادية في 

بلداننا العربية خالل املرحلة القادمة.
وفي اإلطار نفسه  تواكب سقوط نظامي مبارك 
وبن علي في مصر وتونس مع اندالع اضطرابات 
أدت  اض��ط��راب��ات  وه��ي  البحرين  ف��ي مملكة 
فيها األيدي الطائفية دوًرا كبيًرا في إشعالها 
حيث عملت أجهزة استخبارات مشبوهة على 
اس��ت��غ��الل ه���ذه ال��ت��ط��ورات إلس��ق��اط النظام 
طائفية  ج��م��اع��ات  وص���ول  ودع���م  البحريني 

للسلطة 
تضييًقا 

تصدير  ل���ن���ه���ج 
ال���ث���ورة اإلي���ران���ي���ة إلى 

دول اجلوار.
 فشل ذريع

ذريًعا حيث  الق��ى فشاًل  املخطط  ه��ذا  ولكن   
للتدخل  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  س��ع��ت 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى األه�����داف االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة في 
مملكة البحرين تطبيًقا التفاقيات دولية وقعتها 
الذي استطاع  الدور  العربي وهو  دول اخلليج 
وأد الفتنة في مهدها، بل أماط اللثام عن وجود 
جهات طائفية تسعى لتنفي أجندتها مهما كان 
ل��ه��ذه األج���ه���زة م��ن إض����رار ع��ل��ى أم���ن بلدان 
اإليجابي  األمر  أن  غير  واستقرارها،  املنطقة 
أنها كشفت ذلك عن ض��رورة توحد الصفوف 
لوقف العبث فيما يتعلق بأمن منطقنا من قبل 
أطراف  الستخدام األحداث األخيرة الكتساب 
أرضية جديدة دون أن تضع في االعتبار حتى 
أواص��ر اجل��وار وعدم التدخل في شؤون دولة 
ميليشيات  إن��ش��اء  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  س��ي��ادة  ذات 
موالية لها وهو أمر كان محل إدانة ورفض من 

أغلب شعوب وأنظمة املنطقة أو العالم.
وال تتوقف إيجابيات موجة االحتجاجات التي 
سادت دولنا عند هذا احلد بل مجال الدعوة 
التي  امل��ج��االت  أب��رز  م��ن  سيكون  اإلسالمية 
ستستفيد من هذه الثورة ومجاالت التضييق 
والدعوة على حد سواء  الدعاة  عاناها  التي 
ستتالشى بشكل كبير حيث ستتراجع سطوة 
الدينية  امل��ؤس��س��ات  األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ع��ل��ى 
الوعي  تنمية  ف��ي  ب��دوره��ا  لتقوم  وامل��س��اج��د 
التي  ال��ش��رس��ة  للهجمة  وال��ت��ص��دي  ال��دي��ن��ي 
املتتالية  التغريب  وحمالت  أمتنا  على  تشن 
ح��ي��ث ك��ان��ت ه���ذه امل���ه���ام م���وح���دة ف���ي وجه 
حاولوا  إذا  األمرين  يالقون  كانوا  بل  الدعاة 
اخلروج عن اخلط املرسوم لهم  أو إذا ارتأوا 
التعاطي اإليجابي مع هموم مواطنيهم بل إن 
ال��دور األه��م في  الضغوط األمنية قد لعبت 
بشكل  احملتجني  مطالب  مع  ال��دع��اة  تعاطي 
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اعتبارات وطنية وأخرى 
انتهازية حكمت 

مسار انشقاق الوزراء 
والعسكريين عن أنظمتهم 

أحداث البحرين فضحت 
األجندة الطائفية 

وكشفت المستور

أوضاع تحت المجهر!

بعد أن قدمت حكومتنا )الرشيدة( استقالتها على خلفية تأجيج الفتنة الطائفية 
باستجواب وزير اخلارجية الشيخ محمد الصباح و)رحلت(... بات على عدد 
العباد  ليستريح  استقاالتهم  بتقدمي  معها  يرحلوا  أن  األمة  نواب مجلس  من 
وتهدأ البالد من نواب )فشلونا( أمام جيراننا بل وأحرجونا أمام اآلخرين في 
)اختبار( الدفاع عن الكويت بعد أن فضلوا االصطفاف مع )الفزعة( اإليرانية 
وتهديد حكومة أحمدي جناد دول اخلليج )غير الفارسية( حول التعامل مع 

املتظاهرين البحرينيني!
ال أعرف هل هناك أجندة مدروسة يقوم بتنفيذها عدد من املواليني إليران 

في البالد دون أن نعلم، أم إن األمور تسير على البركة وباملصادفة؟!
ماذا نفسر قيام مدرسة في سلوى وسط غياب وزارة التربية باستضافة شيخ 
معمم ال نعرف من أين جاء ليحدث طالباتنا في محاضرة )غير تربوية( عن 

زواج املتعة احملرم شرعاً ؟!
ماموقف البعض من القبض على شبكة التجسس اإليرانية في البلد والتابعة 
للحرس الثوري واألحكام القضائية التي صدرت ضدها وصلت حد اإلعدام 
الذين  األفاضل(  )غير  نواب مجلسنا  من  والسيما  بعضهم  هاج  أن  بعد   ...
القاطع  الدليل  منلك  ال  كوننا  باستماتة  عنها  الكشف  وق��ت  عنها  داف��ع��وا 

والبرهان الناصع؟!
التي  القضائية  السلطة  قبل  من  الناصع  ومعه  القاطع  البيان  ظهر  قد  ها 

يفخرون هم قبل غيرهم بنزاهتها وإنصافها للجميع فماذا هم فاعلون؟
ملاذا الصمت املريع عن شجب تلك األعمال اخلبيثة واستنكارها والسيما من 
قبل من سموا أنفسهم بوكيل جميع املرجعيات الذين تخصصوا وما زالوا في 

إرسال فاكسات الفتنة للصحف؟!!
على الطاير

ندرك أنها أسئلة صعبة ومحرجة جدا سيرسب بها بعضهم في مقرر )حب 
الوطن(، وسينجح بها بعضهم اآلخر ولكن إلى متى يستمر هؤالء في الرسوب 

وإعادة املقرر في هذا الوطن؟!!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

االختبار الصعب !!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(

يتسم بالبطء رغم أن أغلبها شرعية حتى ال 
تستخدم مواقفهم للتنكيل بهم وحتى حرمانهم 
بإشارات  اكتفوا  حيث  منابرهم  صعود  م��ن 

تظهر مواقفهم دون البوح بها بصراحة.
 زمام املبادرة

 وال شك أن هذه املرحلة ستنتهي حيث سيمتلك 
العلماء زمام املبادرة ويعودوا إلى صدارة املشهد 
ت��راج��ع دوره���م خصوًصا أن  بعد س��ن��وات م��ن 
حتركاتهم ستتم بحرية وبدون أي قيود تضعف 
قدرتهم على أداء دور يوازي الدور الذي ينبغي 

أن ميارسوه في مجتمعاتنا.
ويوافق على هذا الطرح د. محمود مزروعة أستاذ 
احلديث وعلومه بجامعة األزهر بالتأكيد على 
أن دور العلماء قد عانى طوال العقود املاضية 
مضاجعهم  أق��ض��ت  القيود  م��ن  مجموعة  م��ن 
وجعلت دورهم يتراجع بشكل كبير وهو الوضع 
املرشح للتغيير خالل املرحلة القادمة بعد رفع 

كافة القيود األمنية والسياسية.
وتابع العلماء لن يعطوا أحدا الفرصة لتقليص 
الصفوف  مقدمة  في  سيكونون  بل  دوره���م، 
ومواطنيهم،  وعقيدتهم  دينهم  ع��ن  للدفاع 
ستكون  العلماء  م��ه��ام  أول  أن  إل��ى  م��ش��ي��ًرا 
العقبات  كافة  وإزالة  التواصل مع مواطنيهم 
وإمدادهم  ال��دي��ن��ي  وع��ي��ه��م  لتنمية  أم��ام��ه��م 
حتصينهم  على  القادرة  اإلسالمية  بالثقافة 

من الفنت ومن الفكر الضال واملضل.
العلماء سيعملون على إسداء  أن  إلى  وأشار 
عبر  األم��ر  أول��ي  ومعاونة  ملواطنيهم  النصح 
إرشادهم إلى ألوجه القصور بشكل يتفق مع 
خدمة  في  النهاية  في  ويصب  اإلس��الم  قيم 

ديننا ووطننا وأمتنا. 
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تطبيق الشريعة اإلسالمية يعد 
الغطاء الشرعي ألي حاكم

به اجلار وهذا معروف في أي بلد؛ ولذلك 
ندعو الله أن تنتهي األحداث في اليمن، وأن 
العربية  لألمتني  اليمن  ف��ي  االن��ت��م��اء  يكون 

واإلسالمية.
وأود أن أطمئن اجلميع أن الوضع في اململكة 
مطمئن جدا وال يوجد هناك ما يزعج: ألن 
إذا وجد  املجتمعات  يأتي في  اخللل عندما 

من أبنائها عالقات مع اخلارج، فمن الطبيعي 
أنه من املمكن أن يخترق، أما إذا كان نسيج 
وهذا  يخترق  أن  فال ميكن  واح��دا  املجتمع 

حال املجتمع السعودي ولله احلمد.
< ه��ن��اك م��ن ي��ق��ول: إن األح�����داث في 
البحرين كان مخطط لها أن تنتقل إلى 
اململكة.. ملاذا تستهدف اململكة العربية 

أحداث اليمن
< ه��ل األح����داث ف��ي ال��ي��م��ن ت��ؤث��ر على 
اململكة العربية السعودية والسيما من 

ناحية احلوثين؟
> اململكة العربية السعودية ال تتدخل في أي 
أحداث للدول األخرى ولكن ما يحدث 
يتأثر  الشقيق  اليمن  في 

إن  السعودية:  العربية  باململكة  حائل  مبنطقة  األوقاف  مدير  العبيالن  صالح  بن  الله  عبد  الشيخ  قال 
هناك بعض الشعوب لديها خلل في الدين، وهناك حكام لديهم خلل في احلكم، مشيرا إلى أن العدل 

أساس احلكم وتطبيق الشريعة اإلسالمية يعد الغطاء الشرعي ألي حاكم. 
الفوائد،  بعض  عليها  ترتب  وإن  حتى  شرعيا  منهجا  ليست  املظاهرات  أن  العبيالن  الشيخ  فضيلة  ويرى 
واصفا إياها بفقاعات الصابون، معربا عن تخوفه من أن تكون اإلمالءات على هذه الشعوب موجهة من 

خالل أجهزة اإلعالم الغربية أو أتباعها في الوطن العربي. 
 وحث األسرة على أن تعمل على تطوير قدرات أبنائها وحتسن مستوياتهم العلمية سواء الشرعية أم 
العلمية، وأن يحرصوا على حفظ األوالد مما يسمى بالقنوات الفاسدة وشبكات اإلنترنت غير الصاحلة؛ 
بأن يطالبوا مبناهج تأتي وفق عقيدتهم وشريعتهم واملطالبة مبناهج تعليمية موافقة للكتاب والسنة، 
والرياضة  األفالم  لهم  وقدم  العلماء  عن  أبعدهم  الذي  الفاسد  اإلعالم  الشباب  هؤالء  خدع  فالذي 

وامللهيات حتى جعلت الشباب في غفلة وحيرة.

حاوره: عالء الدين مصطفى

الشيخ عبد الله بن صالح العبيالن 
في حوار خاص بـ»الفرقان«:

يجب على األسرة أن 
تعمل على تطوير 

قدرات أبنائها وحتسني 
مستوياتهم العلمية سواء 

الشرعية أم العلمية
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لعشر  ا
بسبب  س����ن����ني 

صوره  باختالفه  اإلع���الم  ت��واف��ر 
وأشكاله، فاإلعالم جعل العالم قرية واحدة، 
والذي حدث هنا يتأثر به اجلميع، فالشعوب 
ت���رى م���اذا ي��ح��دث ف��ي ال��ع��ال��م م��ن حولها، 
هذه  ومعظم  حكامها  على  ث���ارت  وحينئذ 

الثورات لطلب العيش الكرمي.
فقاعات صابون

< هل هذه الثورات تعد منهاجا شرعيا 
الذي  الفساد  على  قضت  أنها  والسيما 

كان متفشيا في هذه البالد؟
> نحن ال نرى أنها منهج شرعي وإن ترتب 
عليها بعض الفوائد فهذه فقاعات صابون، 

وكما قال الشاعر:
ستعلم إذا اجنلى عنك الغبار

أفرس حتتك  أم حمارا
الله عز وجل أن يجمع  ومع ذلك نرجو من 
القلوب على الهدى وأن ييسر سبيل احلكام 
ال��ص��احل��ني ال���ذي���ن ي��ح��ك��م��ون ب���ش���رع الله 
وبالعدل واحلكمة وأن يعملوا لصالح اإلسالم 
وألمتهم  كافة  شعوبهم  ولصالح  واملسلمني 

اإلسالمية.
والذي نخشاه أن تكون اإلمالءات على هذه 
اإلعالم  أجهزة  خ��الل  من  موجهة  الشعوب 
العربي،  ال��وط��ن  ف��ي  أت��ب��اع��ه��ا  أو  ال��غ��رب��ي��ة 
وحينئذ سوف يكون توجه الشعوب في غير 
وب��ال��ت��ال��ي سوف   ، وإس��الم��ه��ا  دينها  ص��ال��ح 
العربية  األمتني  على  وخيمة  العواقب  تكون 

واإلسالمية.
صالح األمة

< هل تعتقد أن الدول العربية بحاجة 
إلى نشر الدعوة اإلسالمية أكثر من أي 
الثورات  بعض  والسيما  أخ��رى  مرحلة 

التي طالت معظم الدعاة؟
> ال ريب أن صالح األمة اإلسالمية يعتمد 
على أمرين: العلم النافع والعمل الصالح كما 
قال تعالى: }هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره 

وهذا  امل���ش���رك���ون{، 

السعودية دائما؟
العربية  امل��م��ل��ك��ة  أن  ل��ل��ج��م��ي��ع  م���ع���روف   <
السعودية هي قلب العالم اإلسالمي وتطبق 
ف��ي��ه��ا ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة ول��ل��ه احلمد، 
ال��وس��ط��ي في  ال��ن��م��وذج   أن��ه��ا متثل  وبحكم 
تطبيق الشريعة اإلسالمية في جميع نواحي 
احلياة فإن هذا األمر يزعج أعداء اإلسالم 
في كل مكان وأعداء السنة؛ ألنهم  يريدون 
تفتيت نسيج املجتمع السعودي من خالل ما 
يسمى باملظاهرات وغير ذلك من األساليب 
ألن  مطلقا؛  بفائدة  ت��أت��ي  ال  ال��ت��ي  اخلبيثة 
الشعب السعودي شعب واع ملا يحاك له من 
الصحيحة،  العقيدة  وأع��داء  اإلسالم  أعداء 
واحلمد لله فإن املجتمع السعودي قد حباه 
الله ع��ز وج��ل ب��أم��ور ثالثة ج��اءت ف��ي قول 
ويكره  ثالثة  لكم  يرضى  الله  »إن  النبي]: 
لكم ثالثة، يرضى لكم أن تعبدوه والتشركوا 
به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن 
الله أمركم« فهذه األمور  تناصحوا من واله 
املنهاج  ووح���دة  العقيدة  وح��دة  ه��ي  الثالثة 
اململكة؛  م��ا حتققه  وه���ذا  ال��والي��ة،  ووح���دة 
على  كلهم  واحملكوم  احلاكم  أن  جند  لذلك 
بيعة  وه��ن��اك  واح���د،  ومنهج  واح���دة  عقيدة 
وهذه  األم��ر  لولي  املسلمون  بايعها  شرعية 

البيعة جزء من العقيدة .

< ه��ل م��ا ق��ام��ت ب��ه ب��ع��ض ال��ش��ع��وب من 
هناك  أن  يعني  احل��ك��ام  ض��د  تظاهرات 
العلماء  م��ن  ت��ق��ص��ي��را  أو  ش��رع��ي��ا  خ��ل��ال 
إليصال احلكم الشرعي لهذه الشعوب؟

> نعم، بعض الشعوب لديها خلل في الدين، 
وهناك حكام لديهم خلل في احلكم والعدل 
ال��ذي هو أس��اس احلكم، فضال عن تطبيق 
الشريعة اإلسالمية التي هي الغطاء الشرعي 
ألي حاكم، وهناك أمران إذا طبقتهما الدول 
فسيعيش اجلميع في هدوء وسكينة وراحة 
اإلسالم  وتطبيق  العدل  وهما:  وطمأنينة، 
هناك  يكون  لن  ودونهما  املسلمني  حياة  في 
فتنة  أي  ف��إن  هنا  وم��ن  للحاكم،  مصداقية 
تظهر عن طريق اإلنترنت أو اإلعالم أو أي 
وسيلة إعالمية سوف تؤثر في الناس، وال ريب 
على  قاربت  فترة  من  تغيرت  املجتمعات  أن 

املظاهرات ليست منهجا 
شرعيا حتى وإن ترتب 

عليها بعض الفوائد
»إحياء التراث« جمعية سلفية 

نادر وجودها في العالم
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والرياضة  األف���الم  لهم  وق���دم  العلماء  ع��ن 
ال��ش��ب��اب ف��ي غفلة  وامل��ل��ه��ي��ات ح��ت��ى جعلت 
ل��و ك��ان لهم ات��ص��ال بالعلماء  وح��ي��رة ول��ك��ن 
يهملون  ال  فالعلماء  أم���وره���م،  الس��ت��ق��ام��ت 
مطلقا الشباب ولكن على الشباب أيضا أن 
يجلسوا في مجالس العلم وأن يحرصوا على 
في  منهم  يستفيدوا  حتى  العلماء  مجالسة 

كافة أمورهم.
الظاهر  هو  النافع  العلم  ليس  األم��ة   >
جميعها،  املجتمعات  مستوى  على  فيها 
امل��ؤث��ر ف��ي حياتنا ه��و اإلعالم،  وأص��ب��ح 
املجتمع  ي���خ���دم  إع���الم���ا  ن��ص��ن��ع  ك��ي��ف 

ويكون أداة إصالح وليس أداة هدم؟
> هذه مسؤولية احلكام والقائمني على أمر 
املسلمني  م��ن  امل���ال  أه��ل  ومسؤولية  ال���دول 
م��ن التجار ورج���ال األع��م��ال؛ ألن ه��ذا يعد 
إذا كان هناك قنوات  نوعا من اجلهاد ألنه 
إعالمية ترشد الناس وتعلمهم وتهديهم إلى 
قد  يكونون  بهذا  فإنهم  الصحيح  الطريق 
أبرأوا ذمتهم وقاموا مبا أوجب الله عز وجل 
املوجودة  الفوضى  من  أمتهم  وحموا  عليهم 
اآلن، وإذا نظرنا إلى الكفار جندهم يبذلون 
الغالي والنفيس إليصال الفكرة التي يريدون 
إيصالها للناس سواء عن طريق الفضائيات 

أم املواقع أم غيرهما.
جوهرة نادرة

التراث  إحياء  جمعية  وج��دت   كيف   >
اإلسالمي أثناء زيارتك للكويت؟

> في الواقع أنني وجدتها كما عهدناها دائما 
فهي جمعية سلفية نادر وجودها في العالم، 
العقيدة  نشر  ف��ي  مشكورة  بجهود  وق��ام��ت 
والسنة وفي اإلغاثة الدولية، فاجلمعية تبني 
الكاملة  اخليرية  املشاريع  وتشيد  امل���دارس 
وتعالج املرضى وتكفل اليتيم وتعلم احملتاج، 
فال يوجد مكان في العالم إال وإحياء التراث 
لها مشروع فيه، وهذه املشاريع حتسب لدولة 

الكويت واحلمد لله.

ج  يحتا
إل���������ى آل�����ي�����ات 
ويحتاج  ك��ث��ي��رة 
إل��������������ى ج����ه����د 
أهل  من  عظيم 
العلم، بحيث ال 
يشغلون أنفسهم 
وأن  ب��ال��س��ي��اس��ة 
يدعوا الناس إلى دين احلق: }هو الذي بعث 
آياته  عليهم  يتلو  منهم  رس��وال  األم��ي��ني  ف��ي 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا 
قال  والنبي]  مبني{  ظ��الل  لفي  قبل  من 
في صحيح مسلم »إمنا بعثت معلما ميسرا« 
فالواجب على أهل العلم في هذه املرحلة هو 
نشر العلم  وحث الناس على اتباع العقيدة 
من  ه��و  فهذا  ال��ص��ال��ح،  والعمل  الصحيحة 
أع��ظ��م أس��ب��اب ص���الح أح����وال ال��ن��اس، أما 
كالسياسة،   منها  فائدة  ال  بأمور  االنشغال 

فإنها تهدر األوقات والخير فيها.
وصاية الغرب

< ه���ل امل��ن��اه��ج ف���ي ال���وط���ن ال��ع��رب��ي مت 
تغييرها بتوصية من الغرب؟

> احلمد لله لم يتم تغيير املناهج في اململكة 
العربية السعودية ، ومن هنا يأتي دور العلماء 
تأتي  يطالبوا مبناهج  ب��أن  ال��دول  باقي  في 
مبناهج  واملطالبة  وشريعتهم  عقيدتهم  وفق 
تعليمية موافقة لكتاب الله وسنة رسوله].

< ه��ل ت��واف��ق ع��ل��ى خ���وض  ال��س��ل��ف في 
ليكون  الشعب  مجلس  انتخابات  مصر 

لهم وجود في البرملان؟
> ف��ي ال��واق��ع ه��ذا األم��ر يعود ل��إخ��وة في 
مصر، وعليهم أن يقرروا هل هذا في مصلحة 
الدين ومصلحة اجلماعة ؟ ولكن نوصي بأال 
والعمل  النافع  العلم  عن  السياسة  تشغلهم 
بالدعوة  اهتمام  لديهم  يكون  وأن  الصالح 
اإلسالمية في مصر؛ ألن املجال أصبح متاحا 
للنشر الدعوة اإلسالمية والعلم النافع، فال 
تقل في وقت  أو  تنحصر اجلهود  أن  ينبغي 

األمة في أمس احلاجة إليها.
< األس����رة ه��ي ع��م��اد أي م��ج��ت��م��ع.. ما 
النصيحة التي ميكن أن تقدمها لألسرة 
العلم  ليس  بالعلم  لالهتمام  املسلمة 
ال���ش���رع���ي ف���ق���ط ول���ك���ن ف����ي امل���ج���االت 

كافة؟
لبنات  إح����دى  ه���ي  األس�����رة  أن  ري���ب  ال   <
األسرة،  صلحت  الفرد  صلح  واذا  املجتمع، 
وإذا صلحت األس��رة صلح املجتمع ، فالبد 
قائمة على  التي هي  األس��رة  تكون هذه  أن 
األب واألم أن يربوا أبناءهم على أمر عظيم، 
زمان  في  ألننا  تعالى  بالله  التعلق  وه��و  أال 
وحينئذ  ودينهم  األط��ف��ال  عقيدة  تضيع  قد 
البد أن يغرسوا في نفوس أبنائهم التوحيد 
ومحبة الله واخلوف من الله، فؤذا زرعوا في 
أبنائهم العقيدة الصاحلة فسيكونون كما قال 
النبي] »دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، 

ترد املاء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها«. 
تعمل األس��رة على تطوير  أن  الثاني:  األم��ر 
العلمية  مستوياتهم  أبنائها وحتسني  قدرات 
سواء الشرعية أو العلمية، وأن يحرصوا على 
حفظ األوالد مما يسمى بالقنوات الفاسدة 
وشبكات اإلنترنت غير الصاحلة؛ ألن هؤالء 
هم أجيال املستقبل فإذا فسد هؤالء فسوف 

يكون ذلك كارثة على األجيال القادمة.
العلماء قد قصروا في  أن  < هل تعتقد 

األعوام املاضية في حق الشباب؟
> دعني أوضح لك أن العلماء قاموا بواجبهم 
وك���ان���وا ي��س��اف��رون ل��ل��دع��وة وي��ذه��ب��ون إلى 
إبالغ  شأنها  من  دع��وة  أي  ويلبون  املساجد 
الدعوة اإلسالمية ، ولكن الذي خدع هؤالء 
الشباب اإلعالم الفاسد الذي أبعد الشباب 

نخشى من إمالءات 
موجهة من أجهزة 

اإلعالم الغربية
 أو أتباعها في
 الوطن العربي
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فيه  اإلط��الق  إن هذا  له:  فنقول   ! يعصمنا 
نظر:

1 - ألن الذي يعصمك من الشر قبل صالح 
الدين هو الله تعالى.

قائٍد  أعظم  ليس  الدين  إن ص��الح  ثم   -  2
في األمة اإلسالمية، فأعظم قائد في األمة 
اإلسالمية هو رسول الله ] ثم من تاله من 
الوليد  بن  كخالد  املسلمني  والقواد  اخللفاء 

وغيره .
نصيحة  أخيراً  الله-  -رحمه  الشيخ  ��ه  ووَجّ
ملن يستشهد مبثل هذه األبيات فقال: »ومثل 
يتحرز  أن  اإلنسان  على  يجب  األبيات  هذه 
أنها  ببيان  م��ق��رون��ًة  إال  ي��ذك��ره��ا  وأال  منها 

ليست بشيء، وأن إطالقها ال يجوز «. اه�.
وأَلِفُت - قبيل اخلتام - انتباه القارئ الكرمي 
إلى أن للشيخ، رحمه الله، فتاوى وتعليقات 
لو  لعلها  الشعرية  األب��ي��ات  م��ن  ع��دد  على 
جمعت لبلغت جزءاً لطيفاً ، كفتواه في أبياٍت 
يزجرها...«  للغربان  تعرض  وَم��ن   « أول��ه��ا: 
في  قيلت  على قصيدة  تعليقه  وكذلك  إل��خ، 
مدحه بعد قدومه للمدينة النبوية، وتضمنت: 

)عتاباً شديد اللهجة( كما يقول ناظمها.
وكذلك تعقبه للقصيدة التي قيلت في مدحه 

َوَوَرَد فيها قول الناظم: 
ما دام فينا ابن صالٍح شيُخ صحوِتنا

 مبثله يُرجتى التأييُد والظفُر
فطلب منه الشيخ تعديله ليكون:
ما دام منهاُجنا نَهَج األُلى سلفوا

 مبثله يرجتى التأييد والظفر
وغيرها من الفتاوى والتعليقات التي ال 
يتسع املقام إليرادها؛ لذا أكتفي مبا تقدم 
ذكره، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، 
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

املعتصم نفسه، وما أوهم الباطل فإنه ينبغي 
التحرز منه.

ب - »وأما إذا كان يريد االعتصام بشخٍص 
- وهو املعتصم - فهذا شرٌك أكبر ؛ ألنه دعا 
تبارك  الله  ودعاء األموات شرك؛ قال  ميتاً 
ْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه  وتعالى: }َوَمْن أََضُلّ مِمَّ
َمْن ال يَْستَِجيُب لَُه ِإلَى يَْوِم الِْقَياَمِة َوُهْم َعْن 
َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَُهْم  ُدَعاِئِهْم َغاِفلُوَن 
الله  َكاِفِريَن{ فجعل  ِبِعَباَدِتِهْم  َوَكانُوا  أَْعَداًء 

دعاءهم عبادة«.
ثم علق الشيخ -رحمه الله- على البيت الثاني 
وهو »أما لنا بعد صالح الدين..« إلخ فقال: 

ك�����األول...، والبيت  ي��ق��ال فيه  أي��ض��اً  »ه���ذا 
هذا  حال  كل  وعلى  الركاكة،  من  فيه شيء 
البيت بالنسبة للبيت الذي قبله أهون ؛ ألنه 
كأنه يقول: ليس لنا أحد بعد صالح الدين 

دم املصلني في احملراب ينهمُر
واملستغيثون ال رجٌع وال أثُر

وقد ورد في هذه القصيدة بيتان هما محور 
هذه املقالة ؛ لتطرق الشيخ محمد بن صالح 
العثيمني -رحمه الله- إليهما في لقاء الباب 
املفتوح )رقم: 16، سؤال: 2(، وهما قوله – 

أي: الشاعر -:
أما لنا بعد هذا الذل معتصم

يجيب صرخة مظلوم وينتصر
أما لنا بعد صالح الدين يعصمنا

وقد تكالب على استعبادنا الغجر
البيتني  ال��ل��ه جت��اه  ك��ان للشيخ رح��م��ه  وق��د 

السابقني موقفان:
1 –  املوقف األول: التوقف في حكمهما:

وهو املستفاد من قول صاحب السؤال للشيخ 
رحمه الله: »في األسبوع قبل املاضي كان لكم 
فتوى عن هذين البيتني: وقد قمت باستئذان 

صاحب السؤال، وكان لكم توقف فيهما«.
حكمهما  في  التفصيل  الثاني:  املوقف   –  2

على النحو التالي:
األول(  ال��ب��ي��ت  )ف���ي  ي��ري��د  ك���ان ال  »إذا   - أ 
لنا  الله  يهيئ  أن  أراد  إمن��ا  نفسه،  املعتصم 
قائداً عظيماً بطاًل ك� املعتصم، فإن هذا ال 
بأس به، ولكن يُنَهى عن إطالق هذا اللفظ 
ع��ل��ى ه���ذا ال��وج��ه ؛ ألن���ه ي��وه��م أن��ن��ا ندعو 

أما  آله وصحبه،  الله، وعلى  الله، والصالة والسالم على رسول  باسم 
بعد: فال شك أن قضية القدس واألقصى هي قضية كبرى، تشغل بال 
عموم شرائح األمة ومنها شريحة: )األدباء والشعراء ( الذين عاصروا 
في  ويتناولونها  ومجرياتها،  املؤملة  القضية  هذه  أحداث  ويعاصرون 
أبياتها  تبلغ  أشعارهم وكتاباتهم، ومن تلك األشعار قصيدة مشهورة 
عثمان  بن  أحمد  د.  األديب  الشاعر  نظمها  بيتًا   )30( من  قريبًا 

التويجري - وفقه الله ملا يحب ويرضى - والتي ابتدأها بقوله:

بقلم: محمد أحمد العباد

من تراجعات الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل ) 2 (

الشيخ ابن عثيمين: 
ما أوهم الباطل من 

األلفاظ فينبغي 
التحرز منه
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نور اإلسالم بن جعفر

أسباب األزمة
املالية  األزم���ة  أس��ب��اب  < حدثنا ع��ن 

العاملية ووسائل عالجها؟
> األزمة املالية العاملية، كما برز من أحداثها 
تعود إلى خلل بالغ في العملية االقتصادية 
اجلارية في العالم، فيالحظ أن بدايتها فيما 
للديون،  بيع  وم��ن  عقاري  متويل  من  ج��رى 
حيث مت رهن هذه العقارات التي بيعت بهذا 
مرة مما ضاعف وضخم  من  أكثر  التمويل 
االلتزامات املالية وعندما عجز املقترضون 
قامت  أو شرائها  ال��ع��ق��ارات  ه��ذه  بناء  ع��ن 
بأبخس  عقاراتهم  ببيع  التمويلية  اجلهات 
املؤسسات  م��ن  كثير  ب��دأ  وبالتالي  األث��م��ان 
السيولة  وج���ود  ع��دم  نتيجة  تنهار  امل��ال��ي��ة 
امل��ال��ي��ة؛ ل��ذل��ك ح��اول��ت احل��ك��وم��ات خاصة 
تنقذ  أن  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي 
اإلقراض  من خالل  املالية  املؤسسات  هذه 

علمنا  هنا  وم��ن  الكبيرة  املبالغ  احلكومي 
دوالر  مليار   700 مبلغ  رص��د  كيف  جميعاً 
ولكن هناك خلل  امل��ؤس��س��ات،  ه��ذه  إلن��ق��اذ 
بالغ في النظام االقتصادي العاملي اجلشع؛ 
نوع  ومنها  رب��وي��ة  عمليات  على  ق��ائ��م  ألن��ه 
فيه  ب��ل  مضاعفة،  أضعافاً  ال��رب��ا  أك��ل  فيه 
استخدام وسائل تقوم على الغش واخلداع، 
ونحن نعلم كيف اعترف عدد كبير من كبار 
األغنياء بأنهم أقاموا ثرواتهم على االحتيال 
واالعتداء على حقوق اآلخرين، وهذه حقيقة 
أجهزة  غفلت  كيف  أن��ه  إل��ى  النظر  تلفت 
الرقابة واحملاسبني القانونيني عن مثل هذه 
العمليات؟ وألن هذا التفريط يدفع إلى عدم 
ويدفع  العاملية  املالية  املؤسسات  في  الثقة 
إلى نوع من محاولة أن يستعجل مالك املال 
بأن يحمي ملكيته للمال وذلك عن طريق بيع 
وهو  به  اشتريت  بأرخص مما  ولو  األسهم 

الواقع الذي أدى أيضاً إلى انهيار البورصات 
العاملية؛ ولذلك نستطيع أن نقول: إن الربا 
وأك��ل امل��ال ب��دون وج��ه حق فيما ُسمي بيع 
الذي  والرئيس  املباشر  السبب  الديون، هو 
كان مع غفلة الدولة عن الرقابة في حصول 
أن من اإلجراءات  ما ذكرنا؛ لذلك الحظنا 
التي استخدمت كان التقليل لنسب الفوائد 
حتى كادت ال تكون فوائد ألنه عندما يقال 
باملائة،  العشر  واحد من  يعني  باملائة  عشر 
وهذا  الصحيح  ال��واح��د  ع��ش��ر  ه���ذا  يعني 
واضح أنه تقليل من الفائدة، وأيضاً مطالبة 
كثير من الدول بأن تكون في مجالس إدارة 
كثير من الشركات مما يعني عودة إلى قدر 
على  يقوم  النظام  وه��ذا  العامة  امللكية  من 
امللكية اخلاصة وعلى حتويل امللكية العامة 
إلى امللكية اخلاصة، وكذلك محاولة التقليل 
والصكوك  لألموال  التسييل  إص��دارات  من 
الديون وعلى احلقوق، واحلرص على  على 
مالية  اس��ت��ث��م��ار  عمليات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن 
حقيقية  إنتاجية  عملية  فيها  تكون  مباشرة 
مباشرة، كل هذا يؤكد على أن العالج يكمن 
في إجراءات قررتها الشريعة اإلسالمية في 

وقت مبكر قبل أربعة عشر قرناً.
مجرد  إن  معاصرة:  اقتصادية  عبارة  تقول 
امتالك املال يجب أال يكون سبباً المتالك 

الفقهي  للمجمع  العام  األمن  العبادي  داود  الدكتور عبدالسالم  أكد 
امل��ؤمت��ر اإلس��الم��ي ووزي���ر األوق��اف  ال��دول��ي التابع ملنظمة  اإلس��الم��ي 
املالية العاملية نتجت عن خلل بالغ في  األردن��ي السابق -  أن األزم��ة 
العملية االقتصادية اجلارية في العالم، مشيرًا إلى احللول اإلسالمية 
عن  وحت��دث  ع��ص��ري،  قالب  ف��ي  تقدميها  ميكن  وال��ت��ي  املعضلة  لهذه 

جوانب اقتصادية أخرى خالل احلوار اآلتي:

الصيغ المصرفية 
اإلسالمية تحمي 

اقتصاد الدول 

الدكتور عبدالسالم داود العبادي األمني العام 
للمجمع الفقهي اإلسالمي الدولي:
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ال��ذي يجري في  امل��ال؛ ألن ه��ذا  مزيد من 
ال��ف��وائ��د ال��رب��وي��ة م��ث��اًل: أن��ت تضع أموالك 
تقوم  وال  تشتغل  وال  تعمل  وال  البنوك  في 
بأي جهد، وتقوم البنوك بإقراض هذا املال 
الفوائد  م��ن  عالية  ون��س��ب  كبيرة  بكميات 
وتعطيك نزراً يسيراً منها فأنت جتني األرباح 
بدون جهد تبذله ال لشيء وإمنا ألنك متلك 
فهي  اآلن  البنوك  تفعله  ال��ذي  وه��ذا  املال· 
عندما تقرض تأخذ الفائدة دون جهد تبذله 
وهو  العامل  ه��و  اجلهد  يبذل  ال��ذي  وإمن��ا 
النظرة  هي  النظرة  هذه  وبالتالي  املقترض 
الربوية التي حرمها اإلسالم؛ ولذلك يحرص 
إنتاجية  العمليات  تكون  أن  على  اإلس���الم 
حقيقية يتعرض فيها الشخص املستثمر إلى 

احتماالت الربح واخلسارة واملخاطرة·
االبتعاد عن الربا

على  ال��ق��ادر  احلقيقي  البديل  م��ا   >
املالية  األزم�����ة  م���ن  ال���ن���اس  ان��ت��ش��ال 

احلالية؟
> نحن في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
بالتنسيق  اإلسالمي  املؤمتر  ملنظمة  التابع 
م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات اإلس��الم��ي��ة املعنية 
اإلسالمي  وباالقتصاد  اإلسالمية  بالبنوك 
املعاجلات  نقدم  أن  فيه  نحاول  للقاء  نرتب 
اإلسالمية لهذه املشكلة بلغة العصر وببيانه، 

م اإلسالم  يحِرّ مل��اذا  حيث ال بد من ش��رح: 
ال��ف��ائ��دة ال��رب��وي��ة وك��ي��ف ي��ط��رح ب��دائ��ل عن 
املصارف  أن  نعلم  ونحن  الفائدة؟  أسلوب 
اإلسالمية تقدم بدياًل عن استخدام الفائدة 
واشتراط  بالصكوك  يتعلق  فيما  وك��ذل��ك 
اإلسالم أن تكون عملية التصكيك أو عملية 
التسييل لألموال قائمة فقط على األصول 
الديون  واملشروعات احلقيقة وليس تسييل 
واحل���ق���وق وه����ذا أم���ر ف��ي غ��اي��ة األهمية، 
إلى  العامة  امللكية  مبدأ  تقرير  عن  فضاًل 
جوار إقرار امللكية اخلاصة ومع هذا وذاك 
 إيجاد رقابة قوية وفاعلة من الدولة باعتبار 
مصالح  ترعى  التي  اجلهة  متّثل  الدولة  أن 
بني  ت��وازن��اً  تقيم  أن  عليها  ويجب  اجلميع 
العامة وبشكل  املصلحة اخلاصة واملصلحة 
مستمر وال تسمح باستغالل مالك األموال 
من  مزيد  اقتناص  أج��ل  م��ن  ه��ذه  مللكيتهم 

املال واإلثراء على حساب اآلخرين·
حرب من الله

آية  الكرمي  ال��ق��رآن  في  يوجد  هل   >
أش���د م��ن آي���ة ال��رب��ا ال��ت��ي ت���دل على 
واملجتمع  األف������راد  ع��ل��ى  خ��ط��ورت��ه 

والعالم بأسره؟
يؤكد على حرص  إليه  ال��ذي تشير  > ه��ذا 
االقتصادي من  املجال  تنقية  اإلس��الم على 

الربا، حيث جّرم هذه العملية جترمياً شديداً 
وهي اجلرمية الوحيدة التي ُذكرت فيها حرب 
قوله  وذل��ك  مرتكبها  على  ورسوله  الله  من 
َن  ِمّ ِبَحْرٍب  َف��ْأَذنُ��واْ  تَْفَعلُواْ  لَّ��ْم  تعالى: }َف��ِإن 
اللِّه َوَرُسوِلِه{ )البقرة: 279(· وقوله تعالى: 
بَا الَ يَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَُقوُم  }الَِّذيَن يَْأُكلُوَن الِرّ
{ )البقرة:  يَْطاُن ِمَن امْلَِسّ الَِّذي يَتََخَبُّطُه الَشّ
275(· فضاًل عن األحاديث النبوية الشريفة 
عن جابر  التي شددت في موضوع الربا – 
رضي الله عنه قال: »لعن رسول الله ] آكل 
الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه«، وقال: هم 
الرسول  ق��ول  وكذلك  مسلم،  س��واء صحيح 
يصيبه  ال��دره��م  »إن  أن���س [:  ع��ن   [
الرجل من الربا أعظم عند الله في اخلطيئة 
من ست وثالثني زنية يزنيها الرجل« رواه ابن 
أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في شعب 
وهذه النصوص كلها تؤكد خطورة  اإلميان· 
اإلسالمية،  النظر  وجهة  من  اجلرمية  هذه 
وبالتالي ال بد في الواقع أن تنصرف جهود 
الربا  شأفة  استئصال  على  للعمل  اجلميع 
من املجتمع اإلنساني وبالتالي جعل امتالك 
املال من حق من يبذل اجلهد ويشارك فعاًل 

في العملية اإلنتاجية·
الصيغ اإلسالمية

< هناك الكثير من املؤسسات املالية 
صيغ  تقدمي  إل��ى  تسعى  اإلسالمية 
تكون  قد  ولكنها  إسالمية  معامالت 
ف��ي بعضها لي  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث  ق��ل��ق��ة 
ك���ي توافق  ال��ن��ص��وص  ب��ع��ض  ل��ع��ن��ق 
غ���اي���ات ه���ذه ال��ب��ن��وك حل���ي���ازة رضا 
ال��زب��ائ��ن، وك����أن ح���ال أص��ح��اب هذه 
التي  والنتيجة  املهم  يقول:  البنوك 
ن��ري��ده��ا ه��ي ض��م��ان ال��رب��ح وسموها 
ما تشاؤون وصيغوها كيفما تريدون 
ت��ن��ص��ح��ون م��ع��ال��ي��ك��م لهذه  ف��ب��م��اذا 

املؤسسات املالية اإلسالمية؟
التعامل فيها في  التي يجري  الصيغ  > كل 
قرارات  ظل  في  قامت  اإلسالمية  البنوك 
املجمع الفقهي، وقامت املؤسسات باالجتهاد 

نعلم كيف اعترف عدد 
كبير من كبار األغنياء 
بأنهم أقاموا ثرواتهم 

على االحتيال واالعتداء 
على حقوق اآلخرين،

هناك خلل بالغ في 
النظام االقتصادي العاملي 

اجلشع ألنه قائم على 
عمليات ربوية
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اجلماعي في العالم اإلسالمي لبيان اآللية 
في  املصارف  تلك  بها  تلتزم  أن  يجب  التي 
إذا  حقيقية  ال��ص��ي��غ  وه����ذه  الصيغ·  ه���ذه 
اآلل��ي��ة تصبح حراماً  ب��ه��ذه  ب��ه��ا  ي��ل��ت��زم  ل��م 
للمال  وأك���اًل  للربا،  أك��اًل  املكاسب  وتصبح 
بالباطل، فلذلك املطلوب من جهات التمويل 
اإلسالمية أن تلتزم بالشروط التي حددها 
ال��ع��ل��م��اء جل���واز ه���ذه ال��ص��ي��غ ال��ت��ي تصون 
ربوية  أداة  إل��ى  تنقلب  أن  من  الصيغ  ه��ذه 
وبالتالي يكون فيها ظلم واعتداء على أموال 
اآلخرين، وبالتالي أيضاً أجهزة الرقابة في 
ال��ب��ن��وك يجب أن مت���ارس دوره���ا م��ن أجل 
االطمئنان على سالمة التعامل وفق ما قرره 
ومؤسساتهم  مجامعهم  في  الشريعة  فقهاء 
القائمة على االجتهاد العلمي السليم، واآلن 
يقود مجلس احتاد البنوك وجمعية البنوك 
اإلسالمية عملية تصحيح لبعض املمارسات 
التجمع هيئة  ه���ذا  أس���س  وق���د  اخل��اط��ئ��ة، 
وأنا  وال��رق��اب��ة(  التصنيف  )ه��ي��ئ��ة  س��م��اه��ا 
عضو في هذه الهيئة ونائب لرئيس الهيئة، 
وتقوم الهيئة على تدقيق الصيغ التي متارس 
على سالمة  واالطمئنان  البنوك  ه��ذه   في 

التزامها بأحكام الشريعة·
دعم أهل غزة من الزكاة

< تعلمون – بارك الله فيكم – أن قوة 
الشركات  من  هي  العالم  في  اليهود 
يديرون  إن��ه��م  حتى  تدعمهم  ال��ت��ي 
ال��ص��ح��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل هذه 
على  سيطرتهم  وأصبحت  الشركات، 
االقتصاد العاملي معروفة، فما تعليق 
وكيف  امل��وض��وع  ه��ذا  على  معاليكم 
ميكن دعم إخواننا املسلمن في غزة 
املسلمن  أم��وال  زك��اة  من  احملاصرين 

في العالم قاطبة؟
> سيطرة اليهود على االقتصاد العاملي أمر 
فيها  توضع  حلقات  تشكل  فالبنوك  واض��ح 
البنك األكبر  إلى  األق��ل  البنك  األم��وال من 
االقتصادي  الثقل  ينتهي  وبالتالي   وهكذا، 

إل���ى م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ب��ن��وك وب��ال��ت��ال��ي إلى 
االقتصاد  يقودون  األشخاص  من  مجموعة 
هم  ه��ؤالء  من  الكثير  أن  والغريب  العاملي، 
االقتصاديني  بعض  عبر  وق��د  ال��ي��ه��ود  م��ن 
بقوله:  معاصرة  بنوك  دور  عن  املعاصرين 
املال  مقرض  دور  البنوك  ه��ذه  ورث��ت  »لقد 
ي��ع��ي��ش ف���ي القرون  ك����ان  ال����ذي  ال���ي���ه���ودي 
م��ن عمليات  ن��وع��اً  م��ارس  ال��ذي  الوسطى« 
اإلق����راض اجل��ش��ع ألش��خ��اص إب���ان الثورة 
الناس  أموال  من  كثيراً  واستحل  الصناعية 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت���ودع ع��ن��ده ل��غ��رض احلصول 
على م��زي��د م��ن امل���ال، وب��ال��ت��ال��ي متكن من 
امتالك القوة االقتصادية وهكذا متكنوا من 
السيطرة على الكثير من القوة في املجتمع 
وبخاصة القوة اإلعالمية والقوة السياسية، 
كبير  موضوع  املوضوع  هذا  حال  أية  وعلى 
ويحتاج إلى بيان وتفصيل ويلزم أن يستكتب 
يتعلق  فيما  لكن  الباحثني،  من  العديد  فيه 
والسيما  التنمية  في  البنوك  دور  مبوضوع 
بأحكام  تعاملها  ف��ي  ت��ل��ت��زم  ال��ت��ي  ال��ب��ن��وك 
الشريعة اإلسالمية فهو دور كبير ونحن نعلم 
ل مالك األموال وجيبة مالية  أن اإلسالم حَمّ
فيها حق للفقراء وهي وجيبة الزكاة والزكاة 
وجيبة كبيرة تقوم على حق للفقير في مال 
الغني قال تعالى: }َوالَِّذيَن ِفي أَْمَواِلِهْم َحٌقّ 

 -  24 )املعارج:  ْ����ُروِم{  َواحمْلَ اِئِل  ِلّلَسّ ْعلُوٌم  َمّ
الزكاة يجب  أن هذه  أؤك��د على  وهنا   ·)25
والسيما  الفقراء  دعم  في  منها  يستفاد  أن 
وتشريدهم  األع���داء  لقتل  تعرضوا  ال��ذي��ن 
وشردت  أط��ف��ال��ه��م  وق��ت��ل  بيوتهم  وه��دم��ت 
أسرهم والسيما في غزة، ال بد في الواقع 
من أن توجه الزكاة لهذه األغراض؛ ألن هذا 
الهدف من أهداف الزكاة، كما أنه يستحوذ 
ع��ل��ى أك��ث��ر م��ص��ارف ال��زك��اة وف���ي مصرف 
أي��ض��اً مصرف في  ب��ل  وامل��س��اك��ني،  الفقراء 
الله كل هذا ينطبق على اإلخ��وة في  سبيل 
غ���زة احمل���اص���رة م��ن ق��ب��ل احمل��ت��ل��ني؛ حيث 
يعانون كثيراً من احملن وكذلك في كثير من 
البلدان اإلسالمية حتى على مستوى العالم 
نسبة الالجئني املسلمني  ترتفع من الجئي 
العالم نسبة تصل إلى 80٪، ولذلك ال بد أن 
تؤدي الزكاة دورها في معاجلة مشكلة هؤالء 
اجلماعية  لإلبادة  تعرضوا  الذين  وخاصة 
العنيف واملجازر في غزة وإن كثيراً  والقتل 
مثل هذه  ف��ي  أن��ه  إل��ى  ينبهون  الفقهاء  م��ن 
األحوال الطارئة يجوز تعجيل الزكاة بحيث 
ال��ق��ادم��ة وذلك  ال��س��ن��وات  ع��ن  ت��دف��ع سلفاً 
هذه  في  ملستحقيها  الزكاة  إيصال  ألهمية 

الظروف احلرجة بإذن الله وفضله·
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النساء مبا  قوامون على  تعالى: }الرجال  قال 
أنفقوا من  الله بعضهم على بعض ومبا  فضل 
للغيب  حافظات  قانتات  فالصاحلات  أموالهم 
مب���ا ح��ف��ظ ال��ل��ه وال���الت���ي ت��خ��اف��ون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في املضاجع واضربوهن 
الله  إن  سبيال  عليهن  تبغوا  فال  أطعنكم  ف��إن 
كان عليا كبيرا{ )النساء: 34(. وهذه اآلية آية 
محكمة غير منسوخة، ولكن كثيرا من الناس لم 
يفهم املراد منها، فعمل بفهمه اخلاطئ من تعد 
واضح على املرأة، وظن أن هذا من الدين، وإذا 
رجعنا للمنهج اإلسالمي في تعامل الزوجني تبني 
لنا جليا أنه ال يحث على العنف والتعسف في 
التأديب، بل يحث على األلفة واحملبة والعشرة 
باملعروف، وذلك في آيات وأحاديث نبوية كثيرة، 

منها على سبيل املثال ال احلصر:
أوال: قال تعالى: }يأيها الذين آمنوا ال يحل لكم 
لتذهبوا  تعضلوهن  وال  كرها  النساء  ترثوا  أن 
ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة 
فعسى  كرهتموهن  فإن  باملعروف  وعاشروهن 
أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا{ 

)النساء: 19(.
»وجماع  ت��ع��ال��ى-:  الله  -رح��م��ه  الشافعي  ق��ال 
امل��ع��روف ب��ني ال��زوج��ني ك��ف امل���ك���روه، وإعفاء 
بإظهار  ال  طلبه،  في  املؤنة  من  احل��ق  صاحب 
بتأخيره  مطل  فأيهما  ت��أدي��ت��ه،  ف��ي  الكراهية 
الطبري رحمه  وق��ال  ا.ه���.  الغني ظلم«  فمطل 
الله تعالى: »يعني جل ثناؤه بقوله: }وعاشروهن 
باملعروف{ )النساء: 19( وخالقوا أيها الرجال 

ن��س��اءك��م وص��اح��ب��وه��ن )ب��امل��ع��روف(، يعني مبا 
أمرمت به من املصاحبة، وذلك إمساكهن بأداء 
حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم 

إليهن، أو تسريح منكم لهن بإحسان«. اه�
»وقال  تعالى-:  الله  -رحمه  قدامة  اب��ن  وق��ال 
كل  تأدية  في  ههنا  التماثل  العلم:  أه��ل  بعض 
واح����د م��ن��ه��م��ا م���ا ع��ل��ي��ه م���ن احل����ق لصاحبه 
الكراهة،  يظهر  وال  ب��ه  ميطله  وال  ب��امل��ع��روف، 
بل ببشر وطالقة، وال يتبعه أذى وال منة، لقول 
الله تعالى: }وعاشروهن باملعروف{، وهذا من 
منهما حتسني  واح��د  لكل  ويستحب  امل��ع��روف، 
اخللق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقول 

الله تعالى: }وبالوالدين إحسانا وذي القربى{ 
)ال��ب��ق��رة: 83( وق��ول��ه: }وال��ص��اح��ب باجلنب{ 
)النساء: 36( قيل: هو كل واحد من الزوجني. 

ا.ه�
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: »وقوله تعالى: 
أقوالكم  طيبوا  أي  باملعروف{  }وع��اش��روه��ن 
لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، 
كما حتب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما 
قال تعالى: }ولهن مثل الذي عليهن باملعروف{ 
»خيركم  الله ]:  رس��ول  قال   .)228 )البقرة: 
خيركم أله��ل��ه، وأن��ا خيركم أله��ل��ي« وك��ان من 
البشر،  دائ��م  العشرة،  جميل  أن��ه   [ أخالقه 
نفقة  وي��وس��ع��ه��م  ب��ه��م  ويتلطف  أه��ل��ه،  ي��داع��ب 
عائشة  يسابق  كان  إنه  نساءه، حتى  ويضاحك 
أم املؤمنني رضي الله عنها، يتودد إليها بذلك، 
قالت: »سابقني رسول الله ] فسبقته، وذلك 
قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت 
اللحم فسبقني فقال: هذه بتلك« ويجتمع نساؤه 
كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله 
األحيان،  بعض  في  العشاء  معهن  فيأكل   ،[
ينام  وك��ان  إلى منزلها،  ثم تنصرف كل واح��دة 
م��ع امل���رأة م��ن نسائه ف��ي ش��ع��ار واح���د، يضع 
عن كتفيه الرداء وينام ب��اإلزار، وكان إذا صلى 
العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليال قبل 
تعالى:  قال  وقد  بذلك ]،  يؤانسهم  ينام،  أن 
الله أس��وة حسنة{  ك��ان لكم في رس��ول  }لقد 

)األحزاب: 21(ا.ه�.
وقال الذهبي -رحمه الله تعالى-: »وإذا كانت 
رضاه،  وبطلب  زوج��ه��ا  بطاعة  م��أم��ورة  امل���رأة 
فالزوج أيضا مأمور باإلحسان إليها واللطف بها 
والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره 
والعشرة  والكسوة  النفقة  من  حقها  وإيصالها 
}وعاشروهن  ت��ع��ال��ى:  ال��ل��ه  ل��ق��ول  اجل��م��ي��ل��ة، 

باملعروف{«ا.ه�.
ثانيا: قال تعالى: }ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 

ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون{ 

احلمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:
زوجته،  الزوج  تأديب  مشروعية  عن  األيام  هذه  الكالم  كثر  فقد 
وانقسم املتحدثون في ذلك على اختالف مشاربهم بن مؤيد ومنكر، 
بيان  من  البد  التي  الشرعية  املسائل  من  املسألة  هذه  لكون  ونظرا 
الكتاب  من  الشرعية  األدلة  تقتضيه  ما  وفق  فيها  الشرعي  احلكم 
أراه  ما  الكتابة في ذلك، مبينا  والسنة، وبعيدا عن األهواء، أحببت 

حقا في هذه املسألة، فأقول مستعينا بالله تعالى.

د. نايف بن أحمد احلمد

تأديب الزوجة بني التعدي واملشروع
خلق امل�سلم
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خلق امل�سلم

)الروم: 21( قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
»فال ألفة بني روحني أعظم مما بني الزوجني«ا.

هـ.
ثــالــثــا: قــال تــعــالــى: }ولــهــن مثل الـــذي عليهن 
ابـــن عباس  قـــال  بــاملــعــروف{ )الــبــقــرة: 228( 
رضي الله عنهما: إني ألحب أن أتزين للمرأة، 
كما أحب أن تزين لي؛ ألن الله عز وجل يقول: 
}ولهن مثل الذي عليهن باملعروف{ وما أحب 
الله عز  أن أستوفي جميع حق لي عليها؛ ألن 

وجل يقول: }وللرجال عليهن درجة{.
رابعا: عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: 
»من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، 
واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع 
أعــوج، وإن أعــوج شيء في الضلع أعــاله، فإن 
ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، 

فاستوصوا بالنساء خيرا«.
احلث  »فيه  تعالى-:  الله  -رحمه  النووي  قــال 
والصبر  إليهن،  واإلحسان  بالنساء  الرفق  على 
عقولهن  واحتمال ضعف  أخالقهن،  عوج  على 
وكراهة طالقهن بال سبب، وإنه ال مطمع في 

استقامتهن« ا.هـ.
خامسا: عن أبي هريرة [ قال: قال رسول 
الله ]: »ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها 
النووي  قــال احلافظ  آخــر«.  خلقا رضــي منها 
رحمه الله تعالى: »أي ينبغي أال يبغضها، ألنه 
إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، 
بأن تكون شرسة اخللق لكنها دينة أو جميلة أو 

عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك«ا.هـ.
سادسا: قال النبي ] في حجة الوداع: »اتقوا 
الله،  الله في النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمان 
عليهن  ولكم  الله،  بكلمة  فروجهن  واستحللتم 
فعلن  فــإن  تكرهونه،  أحــدا  فرشكم  يوطئن  أال 
ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم 

رزقهن وكسوتهن باملعروف« رواه مسلم.
وعن عمرو بن األحوص -رضي الله عنه- أنه 
شهد حجة الوداع مع رسول الله ]، فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر احلديث وفيه: 
»أال واستوصوا بالنساء خيرا، فإمنا هن عوان 
عندكم، ليس متلكون منهن شيئا غير ذلك، إال 
أن يأتني بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن 
في املضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن 
لكم  إن  أال  سبيال،  عليهن  تبغوا  فال  أطعنكم 

حلظ النفس غالبا، فندب العفو عنهما مخالفة 
لهواها وكظما لغيظه«ا.هـ.

قالت:  عنها،  الله  رضــي  عائشة  عــن   : تاسعاً 
ألهله،  خيركم  »خيركم   :[ الله  رســول  قــال 
الله  -رحمه  املناوي  قال  ألهلي«،  خيركم  وأنــا 
من  القصوى  الغاية  على  كان  »ولهذا  تعالى-: 
حسن اخللق معهن، وكان يداعبهن ويباسطهن.. 
دينا  لهم  ونفعا  بــرا  أي  ألهــلــي«  خيركم  »وأنـــا 
وأنا  إال  بشيء  آمركم  ما  فتابعوني،  أي  ودنيا، 

أفعله«ا.هـ.
الله  عاشرا: عن جابر [ قال: »نهى رسول 

] عن الضرب في الوجه«.
في  الضرب  »وأمــا  الله-:  -رحمه  النووي  قال 
احلــيــوان احملترم  كــل  فــي  عنه  فمنهي  الــوجــه 
والبغال  واإلبـــل  واخلــيــل  اآلدمـــي واحلمير  مــن 
ألنه  أشــد،  اآلدمـــي  فــي  لكنه  وغيرها،  والغنم 
مجمع احملاسن مع أنه لطيف، ألنه يظهر فيه 
ــر الــضــرب، ورمبـــا شــانــه، ورمبـــا آذى بعض  أث

احلواس«. ا.هـ
وعن معاوية بن احلكم السلمي [ قال: »كانت 
لي جارية، ترعى غنما لي قبل أحد واجلوانية، 

على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما 
من  فرشكم  يوطئن  فــال  نسائكم  على  حقكم 
تكرهون، وال يأذن في بيوتكم ملن تكرهون، أال 
كسوتهن  في  إليهن  أن حتسنوا  عليكم  وحقهن 

وطعامهن«.
النبي  عن  زمعة [  بن  عبدالله  عن  سابعا: 
] قال: »ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم 
يجامعها في آخر اليوم«، قال احلافظ ابن حجر 
وقوع  استبعاد  سياقه  »وفي  تعالى:  الله  رحمه 
األمرين من العاقل، أن يبالغ في ضرب امرأته 
ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، واملجامعة 
النفس  ميل  مــع  تستحسن  إمنــا  املضاجعة  أو 
والرغبة في العشرة، واملجلود غالبا ينفر ممن 
جلده، فوقعت اإلشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان 
والبد فليكن التأديب بالضرب اليسير، بحيث ال 
يحصل منه النفور التام، فال يفرط في الضرب 
وال يفرط في التأديب.. وألن ضرب املرأة إمنا 
أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من 

حقه عليها« ا.هـ
قالت:  عنها-  الله  رضــي  عائشة-  عن  ثامناً: 
بيده وال  الله ] شيئا قط  »ما ضرب رســول 
امرأة وال خادما، إال أن يجاهد في سبيل الله، 
وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إال 
أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز 
الله تعالى: »فيه أن  النووي رحمه  وجــل«، قال 
ضرب الزوجة واخلادم والدابة وإن كان مباحا 

لألدب فتركه أفضل«.ا.هـ
وقال القاري -رحمه الله تعالى-: »خصا بالذكر 
هذين  ضرب  وقــوع  ولكثرة  بشأنهما،  اهتماما 
بشرطه  جــاز  وإن  وضربهما  إلــيــه،  واالحــتــيــاج 
فاألولى تركه، قالوا: بخالف الولد، فإن األولى 
إليه  تعود  ملصلحة  ضربه  بــأن  ويوجه  تأديبه، 
فإنه  هــذيــن،  ضــرب  بخالف  العفو  يندب  فلم 

المنهج اإلسالمي في 
التعامل مع الزوجين 

اليحث على العنف 
والتعسف بل يحث 

على األلفة والمحبة
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الذئب قد ذهــب بشاة  فــإذا  يــوم  فاطلعت ذات 
كما  آدم، آسف  بني  وأنــا رجل من  من غنمها، 
يأسفون، لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله 
]، فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله، أفال 
أعتقها؟ قال: ايتني بها فأتيته بها فقال لها: أين 
الله؟ قالت: في السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت 

رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة«.
عنها  الله  أم سلمة رضــي  احلــادي عشر: عن 
قالت: »كان رسول الله ] في بيتي، وكان بيده 
لها، حتى استبان  أو  له  ســواك، فدعا وصيفة 
إلى  أم سلمة  وخــرجــت  وجــهــه،  فــي  الــغــضــب 
احلجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهيمة، 
فقالت: أال أراك تلعبني بهذه البهيمة، ورسول 
الله ] يدعوك؟ فقالت: ال والذي بعثك باحلق 
الله ]: لوال خشية  ما سمعتك، فقال رسول 

القود ألوجعتك بهذا السواك«.
ــي هــريــرة [ قـــال: قــال رســـول الله  وعــن أب
يوم  منه  اقتص  »مــن ضــرب سوطا ظلما   :[

القيامة«.
واألحاديث  اآليــات  تلك  في  اجلولة  هذه  وبعد 
املباركة التي هي غيض من فيض يتبني معنى 

اآلية، ويظهر لنا ما يلي:
الزوجني  مــن  واحــد  كــل  معاشرة  وجــوب  أوال: 

اآلخر باملعروف.
الرجل، ومما يدخل في  بيد  القوامة  أن  ثانيا: 
أو  أســاءت  متى  الزوجة  سلوك  تقومي  القوامة 
نشزت بترفعها عليه أو غلظتها معه أو معصيته 
مبا يجب عليها له، فيقومها بالنصح أوال، وذلك 
بتذكيرها بحرمة النشوز ووجوب طاعتها له في 
غير معصية، مع ذكر األدلة على ذلك كحديث 
أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »إذا 
ــى فــراشــه فــأبــت فبات  دعــا الــرجــل امــرأتــه إل
تصبح«،  حتى  املالئكة  لعنتها  عليها  غضبان 
احلديث  أو  فراشها  هجر  ذلــك  يجد  لــم  فــإن 
البيت،  يتعدى ذلك خارج  البيت، وال  معها في 
أبيه  عــن  القشيري  معاوية  بــن  حكيم  حلديث 
الله، ما حق زوجة  يا رســول  [ قــال: قلت: 
طعمت  إذا  تطعمها  »أن  قـــال:  عليه؟  أحــدنــا 
وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، وال تضرب 
الوجه وال تقبح وال تهجر إال في البيت«، ومدة 
الهجر ال تزيد على 3 أيام حلديث أنس [ 
أن رسول الله ] قال: »ال يحل ملسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثالثة أيــام«. فإن لم ينفع ذلك معها 
جــاز لــه ضربها ضــربــا غير مــبــرح بــســواك أو 
أو نحوه،  مبنديل ملفوف، ال بسوط وال بعصا 
والسواك كما ال يخفى دقيق قصير، طوله غالبا 
طول القلم، عن عطاء قال: »قلت البن عباس: 
وشبهه  السواك  قــال:  املبرح؟  غير  الضرب  ما 
بضربها به«، ويحرم عليه ضرب الوجه واملقاتل، 
تعالى:  قال  السابق،  معاوية  بن  حكيم  حلديث 
}فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن الله 
كثير  ابن  )النساء: 34(، قال  كبيرا{  كان عليا 
رحمه الله تعالى: »وقوله تعالى: }فإن أطعنكم 
فال تبغوا عليهن سبيال{ أي إذا أطاعت املرأة 

زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله 
له منها فال سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له 
ضربها وال هجرانها، وقوله: }إن الله كان عليا 
كبيرا{ تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من 
وليهن، وهو  الكبير  العلي  الله  غير سبب، فإن 
منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن« ا.هـ، فإن تلف 
من الزوجة شيء بسبب الضرب ضمن ما وقع 

منه لتبني أنه إتالف ال إصالح.
ثالثا: أنه يحرم على الزوج ضرب زوجته ظلما 
بــال ســبــب ولـــو كـــان الــضــرب يــســيــرا، فالظلم 
ظلمات يوم القيامة، قال ابن جرير رحمه الله: 
»إنه غير جائز ألحد ضرب أحد من الناس وال 
أذاه إال باحلق، لقول الله تعالى: }والذين يؤذون 
املؤمنني واملؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهتانا وإثما مبينا{ )األحــزاب: 58( سواء كان 
املضروب امرأة وضاربها زوجها، أم كان مملوكا 
كـــان صغيرا  أم  ــــواله،  م وضـــاربـــه  أو ممــلــكــوة 
وضارب والده أو وصي والده وصاه عليه« ا.هـ. 
لتعتدوا  ضــرارا  }وال متسكوهن  تعالى:  وقــال 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه{ )البقرة: 231( 
فقد نهى الرجل عن اإلضرار مبطلقته، فكيف 

بزوجته.
إلى  بحاجة  واملوضوع  وهــذه غيض من فيض، 
التي  الشبه  ومناقشة  وتفصيل  وإيضاح  حترير 
يطرحها بعض املغرضني، ولعل ما ذكرته يكون 

نواة لذلك.
كالم  مع  الــتــأدب  املسلم  على  يجب  وأخــيــرا: 
يليق مبسلم أن يعترض على  الله تعالى، فال 
حكم من األحكام التي أذن الله تعالى بها وهو 
احلكيم العليم بُشبه باردة ومبثل ذاك الكالم 
بــه كثير ممــن ال خــالق لهم، بل  يتكلم  ــذي  ال
التسليم  ومــســلــمــة  مسلم  كــل  عــلــى  الـــواجـــب 
رسوله  وعــن  تعالى  الله  عن  جــاء  مبا  املطلق 
]، قال تعالى: }وماكان ملؤمن وال مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم اخليرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضالال مبينا{ )األحــزاب: 36(، وقال تعالى: 
فيما  يحكموك  حتى  يؤمنون  ال  وربــك  }فــال 
أنفسهم حرجا  يجدوا في  ثم ال  بينهم  شجر 
مما قضيت ويسلموا تسليما{ )النساء: 65(، 
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه.

إذا كانت المرأة 
مأمورة بطاعة 

زوجها فالزوج أيضًا 
مأمور باإلحسان 

إليها واللطف بها



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

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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احلركة الشبابية في الكويت حركة نشيطة؛ ملا 
يقوم به الشباب من نشاطات مختلفة، رياضية 
وعلمية أو جتوالية، وذلك لكي يكتبوا من خاللها 
والوطن  الدين  والبدني خلدمة  العقلي  النشاط 
وأبدأ  طاقتهم،  ق��در  وعلى  املناسبة  بالوسائل 

بهذه النشاطات الشبابية.
في مجال الرياضة، توجه الشباب إلى االلتحاق 
باألندية الرياضية ملزاولة األلعاب الرياضية مثل 
كرة القدم والسلة والطائرة وغيرها من األلعاب، 
وألعاب القوى، وفي مجال األندية التابعة لوزارة 
األندية  بهذه  والتحقوا  الشباب  انتظم  التربية، 

والثقافية  والعلمية  الرياضية  هواياتهم  ملزاولة 
من خالل النشاط املدرسي املسائي، وفي مجال 
هيئة الشباب والرياضة هناك فرقة جوالة لها 
نشاط في املجتمع وفي مجال تنظيف الشواطئ 
وغ��ي��ره��ا ق��ام ال��ش��ب��اب بتنظيف ال��ش��واط��ئ من 
امل��خ��ل��ف��ات ال��ص��خ��ري��ة وغ���ي���ره���ا، وف����ي مجال 
النشاط في املدارس قام الشباب بعمل رياضي 
وفني ويدوي لتحقيق الهدف من التربية والعمل 
التربوي، وغيرها من املجاالت التي قام بعملها 

الشباب في الكويت، والله املوفق.
يوسف علي الفزيع

كلُُّه،  لُه احلمُد   ، إله إال هو  ال��ذي ال  لله  احلمد 
وب��َي��ِدِه اخليُر ك��لُّ��ُه، وإل��ي��ِه يرجُع األم��ُر ك��لُّ��ُه؛ قال 
اِفُظوَن{ ْكَر َوِإنَّا لَُه حَلَ لْنَا الِذّ تعالى: }ِإنَّا نَْحُن نََزّ

خلقه  على  بها  الله  أنعم  التي  النعم  أفض�ل  من 
العظيم  وكالمه  الك��رمي  كتابه  بحفظ  تكفل  أن 
من التحريف أو التبديل أو العبث حتى يرث الله 
األرض ومن عليه�ا، عندم��ا كنت أقرأ في بعض 
القرآن من  اجلرائ��د لفت نظري خبر عن حرق 
ِقبل شخص قد امتلكه اجلنون أو حب الشهرة في 
زمن كثر فيه املارقون الغوغ�ائيون الذين ُطمست 
قلوبهم وعميت أبصارهم ، نظرت إلى هؤالء وقد 
انتابني شعور بل هي احلقيقة  التي ذكرها الله 
َما  َعلَى  النَّاَس  يَْحُسُدوَن  }أَْم  كتابه:  في  تعالى 
آتَاُهُم اللُّه ِمن َفْضِلِه َفَقْد آتَيْنَآ آَل ِإبَْراِهيَم الِْكتَاَب 
امتألت  قوم  َعِظيًما{،  لًْكا  ُمّ َوآتَيْنَاُهم  ْكَمَة  َواحْلِ
قل���وبهم حقداً وحسداً }أُْولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللُّه 
َد لَُه نَِصيًرا{ فهل تعلمون  َوَمن يَلَْعِن اللُّه َفلَن جَتِ
على أي شيء تتطاول هذه اليد النجسة امللعونة 
الله، إنه  الله؟ وما هو كتاب  ، إلى إح��راق كتاب 
القرآن الكرمي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 
وال من خلفه الذي يعلو وال يُعلى عليه وحبله املتني 
الذي من متسك به قاده إلى النعيم، ومع األسف 
بهذا  وملعرفتهم   مكانته  يعرفون  أنهم  الشديد 
الفض��ل مع انطم��اس قلوبهم عن احلق والطريق 

واملكانة  ال��ش��ه��رة  أراد  م��ن  ك��ل  ي��ري��د  املستقيم 
إلى  الذي يقوده  الدنيوية أن يسلك هذا املسلك 
أنه  اليقني  علم  يعلم  وه��و  شقائه،  ف��وق  الشقاء 

سوف ُيزق ويُحرق كما يفعل هذا املسكني!
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل نفعل بكتبهم 
وألف  ال  طبعا  يفعلون؟  م��ا  مثل  احمل��رف��ة  وه��ي 
وم��ج��الت؛ ألننا  كتبهم ج��رائ��د  كانت  ل��و  ال حتى 
امل��روءة والتقدير، وقبل ذلك أمرنا باحترام  أهل 
اآلخرين مع األخذ بتعريف هؤالء الكفار بشناعة 
له  تسول  ملن  حديد  من  بيد  والضرب  جرائمهم 
كل  يعبث  ال  حتى  الشنيعة  األف��ع��ال  ه��ذه  نفسه 
م��ن ه��ب ودب م��ن ه��ؤالء امل��رض��ى  مبقدساتنا، 
ونطالب نحن املسلمني بقانون دولي يعاقب بأشد 
العقوبات هؤالء الشرذمة ، علما بأنهم مخذولون 
في الدنيا واآلخرة وأن من قام بإحراق املصحف 

ال ينطبق عليه سوى: 
لو كل كلب عوى ألقمته حجرا 

أصبح الصخر مثقاٌل بدينار
إذا نطق السفيه فال جتب�ه

فخير من إجابته السكوت
فإن كلَمته فَرجت عن�ه

وإن خليته كمداً يوت

أبو هاجر بكري البكري

يُنك اأيها احلا�سد �ُسلت يمَ

احلركة ال�سبابية
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التنصير - أو التبشير - هو وسيلة 
من وسائل الغزو الفكري والثقافي 
التي اتبعها الغرب املسيحي من أجل 
واإلسالمية  العربية  الشعوب  غزو 
بعدما أخفق في استعمار واحتالل 

بالدها بالوسائل العسكرية.
ويعد من أهم مظاهر عداء الغرب 
واملسلمني  ل����إس����الم  امل��س��ي��ح��ي 
التاريخية  ال��ع��ص��ور  مختلف  عبر 
وإل���ى ي��وم��ن��ا؛ ألن���ه ي��خ��دم أهدافه 
والتوسعية  االستعمارية  وسياسته 

واالستيطانية.
وتتجلى أهداف التبشير والتنصير 
في  واخلبيثة  واخلفية  احلقيقية 
واختراقها  املسلمني  ع��ق��ول  غ��زو 
وت��ش��ك��ي��ل��ه��ا وف�����ق امل���ن���ه���اج ال����ذي 
ث���م العمل  ل���ه،  ي��رس��م��ه وي��خ��ط��ط 
دينهم وهويتهم  على تشكيكهم في 
والتاريخية  واحل��ض��اري��ة  العقدية 

والثقافية.
واخلفية  احلقيقية  األه��داف  ومن 
الدفاع  كذلك  التنصير  أو  للتبشير 
الالهث واملستميت عن »النصرانية« 
ح��ت��ى ال  ح��ول��ه��ا  وتكثيف احل��ج��ب 
وعيوبها  وسوآتها  عوراتها  تتكشف 
أمام أنظار العالم، فيزهد فيها من 
آمن بها ويزول آخر رمق تتمسك به 
الكنيسة بعد الضربات واإلخفاقات 
إبان  بها  منيت  التي  واالنتكاسات 
ح���رك���ة اإلص�����الح وال��ت��ج��دي��د في 

أوروبا في العصور الوسطى.
التبشير  أو  التنصير  ك��ان  وه��ك��ذا 
ه���و األس����ل����وب األم���ث���ل واألج�����دى 
الذي اختاره الغرب املسيحي لغزو 
املسلمني في عقر ديارهم بطريقة 
األساليب  إل��ى  اللجوء  دون  سهلة 

القدية املتمثلة في احلرب والقوة 
وسفك  والتقتيل  وال��ردع  والعدوان 
الذريع  فشلها  ثبت  وال��ت��ي  ال��دم��اء 

في حتقيق األهداف املنشودة.
بني  العالقة  وت��وت��رت  ت��أزم��ت  لقد 
الغربي  والعالم  اإلس��الم��ي  العالم 
احلاضر  ال���وق���ت  ف���ي  امل��س��ي��ح��ي 
خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر 
2001 الدامية التي حدثت بأميركا، 
كل  في  وتوسعه  اإلس��الم  وانتشار 
البالد  ف��ي  حتى  العالم  ف��ي  مكان 
املسيحي،  الدين  حاضنة  الغربية 
ول��ه��ذا أص��ب��ح ال��غ��رب ي��خ��اف من 
زح��ف اإلس���الم؛ ألن��ه ه��و املنافس 
الكنيسة  ت��خ��ش��اه  ال����ذي  ال��وح��ي��د 
املسيحية والدول الغربية األوروبية 

واألميركية.
حمالت  وراء  السبب  ف��إن  وه��ك��ذا 
املستعمرة  التبشير-  -أو  التنصير 
العربية واإلسالمية هو  البالد  في 
اخلوف من انتشار اإلسالم وزحفه 

في العالم بأسره.
مفصوال  التنصير  يكون  ال  ولذلك 
عن أهداف االستعمار، فكل منهما 
يخدم ويعاضد اآلخر ويقويه. وما 
دام الغرب يخشى من قوة اإلسالم 
انحساره  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  أن  ف��الب��د 
حقائقه  وت��ش��وي��ه  زح���ف���ه  ووق�����ف 
وإحلاق التهم واألباطيل واألكاذيب 
عن  يتوقف  ال  وال��غ��رب  مبعتنقيه، 
العالم  ف��ي  ال��ت��ن��ص��ي��ري  مخططه 
اإلسالمي بل يجد ويجتهد من أجل 
إبعاد املسلمني عن دينهم وعقيدتهم 
بكل الطرق والوسائل املتاحة حتى 

إن كانت خبيثة ماكرة.

عمر الرماش

بلغ من اهتمام عمر بن اخلطاب [ بالرعية 
ال��ل��ه ألس��ي��رن ف��ي الرعية  ق��ول��ه »ل��ئ��ن عشت إن ش��اء 
حوال، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أما عمالهم 
ف��ال ي��رف��ع��ون��ه��ا إل���ي وأم���ا ه��م ف��ال ي��ص��ل��ون إل���ي، ف��أس��ي��ر إلى 
شهرين  ومبصر  شهرين.  وباجلزيرة  شهرين،  فأقيم  الشام 
شهرين،  وبالبصرة  شهرين  وبالكوفة  شهرين  وبالبحرين 

والله لنعم احلول هذا«.
ووصل به [ الشعور باملسؤولية إلى حد جعله يقول: »لو 
تعالى  الله  أن  لظننت  ضائعة  الفرات  شط  على  ش��اة  ماتت 
سائلي عنها يوم القيامة«، »إني والله ألرتع فأشبع، وأسقي 
ف���أروي، وأض���رب ال��ع��روض، وأزج���ر ال��ع��ج��ول، وأؤدب قدري، 
وأسوق خطوي، وأرد اللفوت وأضم العنود وأكثر الزجر وأقل 
الضرب وأشهر العصا وأدفع باليد، ولوال ذلك ألعذرت - أي 

لتركت - اخلالفة من هو أجدر بالقيام بها مني«.
عدل�����ه

من واقع هذا احلرص الشديد للفاروق عمر [ على إقامة 
يوصي  كان  فقد  تعالى،  الله  من  ورهبة  الرعية  بن  العدل 
أساس  الناس؛ ألنه  العدل بن  إقامة  عماله باحلرص على 
احلكم وحبله املتن، وسياجه احلصن، فيذكر املاروردي أنه 
[ كتب إلى أبي موسى األشعري يوصيه بقوله: »آس بن 
الناس في وجهك ومجلسك وعدلك؛ حتى ال يطمح شريف 
أيضا  ويوصيهم  عدلك«،  من  ضعيف  ييأس  وال  حيفك  في 
بالعدل«  بينهم  ويقسموا  ب��احل��ق،  ال��ن��اس  ب��ن  يقضوا  »أن 
للناس: »من ُفعل به شيء سوى ذلك، فليرفعه  وكان يقول 

إلي فوالذي نفس عمر بيده ألقصنه منه«.
زهده وتقواه وورعه

اتفق الصحابة الكرام على أن اخلليفة عمر بن اخلطاب [ 
كان متصفا بكمال الزهد والعلم والعقل والورع، يقول العباس 
ابن عبداملطلب [: »كنت جارا لعمر بن اخلطاب، فما رأيت 
أحدا من الناس كان أفضل من عمر، إن ليله صالة وإن نهاره 
صيام وفي حاجات الناس«، ويقول علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه: »كان عمر مخلصا ناصحا لله فنصحه«، ويقول 
عبدالله بن مسعود: »كان عمر أعلمنا بكتاب الله، وأفقهنا 

في دين الله«.
نوال العازمي

عمر وتفقده 
ما اأهداف التن�سري يف العامل الإ�سالمي؟أحوال الرعية
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د. بســـام الشـطـي
دولة الفاتيكان تنعم بوضع دولي ال مثيل له في العالم، 
بناء على معاهدة  إنشاؤها في 1929/2/11  وقد مت 
)التران( التي حددت مكانها ومساحتها في الهكتارات 
واملسمى  السبعة  روم��ا  ت��ال  أح��د  على  وأربعني  األربعة 

»فاتيكانوس«.
يسمح  وض��ع  وإمن��ا  دول��ة  مسمى  عليه  ينطبق  ال  الفاتيكان 
للمؤسسة الكنسية بالتدخل في الشؤون الدولية دون اعتراض 

أحد واجلميع يغضون الطرف.
بولس  إل��ى  نسبة  البابوي؛  أو  الرسولي  الكرسي  آخ��ر:  اس��م  ول��ه 
الرسول، ويترأس إدارة الشؤون الدينية املتعلقة بالكنيسة الكاثوليكية 
في العالم نسبة إلى وثيقة مزورة متت في عام 754 وتسمى هبة 
قسطنطني، وأول من تسلم هذه الهبة سيلفستر األول عام 335م 
أي بعد تأليه السيد املسيح بعشرة أعوام- تعالى الله عما يقولون 
كلها  الشرقية  البطرياركات  على  األولوية  له  وتكون  كبيرا-  علوا 
وتوسعت لتصبح كل الكنائس الكاثوليكية وأصبح منصبا سياسيا، 
وله  الشيوخ  ومجالس  ال���دول  ورؤس���اء  ال��ث��روات  ويستقبل  ودينيا 
حاشية وطاقم ضيافة وحرس وحقوق فخرية وتبجيلية إمبراطورية 
مع ارتداء التاج والرداء القرمزي والهيلمان والبذخ وهذا أبعد ما 

يكون عن تعاليم السيد املسيح.
أول من كشف تزوير هبة قسطنطني )لونزو فالا( وذلك عام 
1442 واعترفت الكنيسة بهذا التزوير في القرن التاسع عشر 
ولكنها لم تتنازل عما استولت عليه، وتواصل الصراع البابوي 
إنشاء  ومت  ايطاليا  توحدت  حتى  السلطتني  على  للحفاظ 
املزورة  الوحيدة  ه��ذه  وليست  بعدها..  الفاتيكان  مدينة 
تلك  الفساد في  ال��ق��رارات، وكشف حجم  وثائق  ط��ال  بل 
املؤسسة وهذا ليس بسر بل كشف فضائح كثيرة نشرت 

حول الصرح الفاتيكاني.
السابع عشر حاربت  القرن  في  الظلمات  وفي عصر 
بل  الكنسيني  إال على  التعليم  ومنعت  العلم  الكنيسة 
التفتيش  وكانت محاكم  اإلجنيل  قراءة  منعت حتى 
واحلروب الصليبية واحلروب الدينية التي وجهت 
إلى املسلمني والنصارى املنشقني على كاثوليكية 
املكتبات  وح��رق  أحياء  الناس  فتم حرق  روم��ا 
الذي  ع���ام 1492م  ف��ي  والس��ي��م��ا  وال��ك��ت��ب 
يطلقون عليه عام اخلاص الذي تخلص 

فيه التطرف الكنسي من املسلمني في إسبانيا ومحارق البروتستانت 
في فرنسا وأوروبا، وحرق ثمانية قرون من الثقافة اإلسامية وكتب 
القاعدة  التي متثل  اليونانية  من  املسلمون  بها  قام  التي  الترجمة 

الثقافية التي قامت عليها أوروبا الهمجية آنذاك.
والطغيان  القهر  اجلهود حملاربة  تركزت   1815  -1685 عام  وفي 
والتشديد  والقتل  وامل��ع��اداة  األخ���اق  فيه  ف��ق��دت  ال���ذي  الكنسي 
واكتشفوا عمليات التغيير وأخطاء الترجمة والتناقضات الواردة في 
األناجيل، ومنها موعد مياد اليسوع ومكانه واختاف مدة تبشيره 
وعدد احلواريني ويوم موعد صلبه -كما يزعمون- وبعثه واألساطير 
حتى  إلع��ادة صياغته،  الكنسي  التاريخ  بها  ملئ  التي  واخلرافات 
أثبتوا أن هناك نسبة عالية من األقوال املنسوبة لعيسى لم يتفوه بها 
ونسب مرتفعة من األعمال املنسوبة إليه لم يقم بها، وهذا ما ذكره 
القدمي 1678« وتاريخ نقد  العصر  »تاريخ نقد  ريشار سيمون في 
باألفكار  أطاحت  التي  الفرنسية  واملوسوعة   1689 اجلديد  العهد 
حتى  الثقة  وتصدعت  منطق،  وال  عقل  يقبلها  ال  التي  النصرانية 

انتشر اإلحلاد بني طبقة املثقفني ومدرسة ترفض الفكر الكنسي.
تقليص  على  لاحتجاج   1869 األول  الفاتيكان  مجمع  وانعقد 
املمالك البابوية وإدانة األخطاء العصرية والتقدم العلمي واملطالبة 

باحلريات وعصمة البابا.
املخلص  وعقيدة  ال��ف��داء  عملية  فرفعوا   1963 الثاني  واملجمع 
األول للبشرية ومحاصرة اإلحلاد وجتديد اخلطاب الديني ونشر 
واآلن  اإلس��ام،  واقتاع  التحرر  واله��وت  اليسار  واقتاع  اإلجنيل 
بدؤوا يضغطون على املسلمني مبا يسمى بالتسامح الديني وعمل 
مراكز للوسطية والسماح بالتعددية وقبول النصرانية كدور للعبادة 
ومناهج وب��رام��ج وس��ف��ارات وامل��ش��ارك��ة ف��ي م��ع��ارض ال��ك��ت��اب، بل 
املسلمني،  باد  األنشطة اخليرية في  بدخولها في جميع  السماح 
وطالبوا بعمل تفسير وتعديل للقرآن والتخلي عن مضمون الكراهية 
السنوي  القداس  في  واملشاركة  بزعمهم..  والنصارى  اليهود  ضد 

والطقوس الدينية املختلفة.
فما أحوجنا أن ننتبه إلى خطرهم واختراقهم في بلدان املسلمني، 

فكيف لهيئة دينية أن تنشر سفاراتها على هذا األساس في 
واالجتماعية  السياسية  الشؤون  في  والتدخل  بلداننا 

واالقتصادية والدينية في بادنا؟!
نسأل الله السامة واملعافاة في الدين والدنيا 

واآلخرة والثبات على اإلسام.

الفاتيكان والتحركات الغامضة


