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املراسالت

السالم عليكم
وتعطيل  الــشــارع  إلــى  والــنــزول  واالعتصامات  العمل  عن  اإلضـــراب  موجة 
بلغت مبلغا  املاضية، قد  الكويت خالل األسابيع  انتشرت في  التي  العمل 

خطيرا يهدد أمن البلد بالكامل.
وال شك أن مطالبات املضربن واملعتصمن فيها الكثير من احلق وهي مستحقة 
شريحة  على  االجتماعي  الظلم  بسبب  أو  رواتبهم  كفاية  عــدم  بسبب  إمــا 
منهم، أو بسبب التفاوت بينهم وبن قرنائهم في وظائف مشابهة، ولكن البد 
من وقفة جادة في مناقشة هؤالء الذين يتنادون إلى تأجيج األمور وتصعيد 

املواقف وحث الناس على التظاهر واالعتصام في كل شاردة وواردة:
األمور  أهــم  من  املجتمعات  في  التغيير  وسائل  من  الشرعي  املوقف  أوال: 
في  والسيما  الناس،  الجتهادات  يتركها  ولم  احلكيم  الشارع  فّصلها  التي 
املجتمعات املسلمة املستقرة، سئل فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه 
شرعية؟!  وسيلة  تعد  هل  والــوالة،  احلكام  ضد  املظاهرات  حكم  عن  الله 
أنها  أرى  العالج، ولكن  النسائية والرجالية من  أرى املظاهرات  فأجاب: »ال 
من أسباب الفنت ومن أسباب الشرور ومن أسباب بغض الناس والتعدي على 
والنصيحة  املكاتبة  هي  الشرعية  األسباب  ولكن  حق،  بغير  الناس  بعض 
والدعوة إلى اخلير بالطرق الشرعية من دون التشهير على املنابر«، وقال 
رحمه الله: »ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الوالة وذكر ذلك على 

املنابر؛ ألن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في املعروف«.
ثانيا: األسلوب الفوضوي الذي يسلكه 
كــثــيــر مــــن املــعــتــصــمــن واملـــضـــربـــن 
لــتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم يـــجـــر على 
البلد الكثير من املشكالت التي 
خير  كــل  إجــهــاض  فــي  تسهم 
فيه، التي وصلت إلى مرحلة 
في  مسؤوليهم  مــع  الــعــراك 
العمل وموظفي الداخلية، 
على  الكثيرين  وتعويد 
مسؤوليهم  على  اجلرأة 
وســــعــــيــــهــــم لــتــعــطــيــل 

العمل.
ثالثا: ال شك أن تعطيل العمل وشل العجلة االقتصادية هو من أسوأ نتائج 
تلك اإلضرابات، والسيما في األماكن احلساسة مثل شركات النفط التي 
أن  كما  العمل،  توقف  حــال  في  الدنانير  مالين  اليومية  خسائرها  تبلغ 
استجابة احلكومة جلميع مطالب املعتصمن خوفا من الضغوطات تؤدي 
إرضاء للمعتصمن؛ مما يؤثر على اإلنفاق  الدولة  الهدر في ميزانية  إلى 
املوازنة، مثلما فعلت احلكومة  البعيد، كما يشكل اختالال في  املدى  على 
فتح  ممــا  الكثيرة  ملطالبهم  استجابت  حيث  املضربن؛  النفط  عمال  مــع 
الباب على مصراعيه لعشرات اجلهات التي صّعدت من مطالبها للمطالبة 

مبساواتها بعمال النفط.
اإلضرابات  تنظيم  من  مينع  ما  تشّرع  ال  كانت  وإن  الكويت  قوانن  رابعا: 
واالعتصامات لكنها متنع إثارة الفوضى وتعطيل العمل، ولكن لألسف أن 
واالكتفاء  الصمت  آثــرت  قد  مشكالت  من  تواجهه  ما  كثرة  من  احلكومة 
بتهدئة املتظاهرين ودعوتهم لفض االعتصام والعودة للعمل، ولألسف أن 

ذلك يزيد من متادي هؤالء.
خامسا: كثير من العاملن في احلكومة يستغلون تلك الفوضى للهرب من 
العمل والتسيب حتى أصبح ذلك ميثل السمة الغالبة في العمل احلكومي، 
بــل وصــل األمـــر إلــى طلبة املــــدارس الــذيــن أضــربــوا عــن الــدراســة بحجة 
الدراسة  نظام  على  ـــوزارة  ال أدخلتها  التي  التعديالت  على  احتجاجهم 
تسعى  الفوضى  تلك  من  املستفيدة  األطـــراف  من  كثيرا  إن  بل  الثانوية، 
نواب  بعض  من  رأينا  كما  األوضـــاع،  وتأجيج  النار  إضــرام  لزيادة  قــوة  بكل 
مجلس األمة الذين يحرصون على أن يكونوا في املقدمة عند كل إضراب 

أو اعتصام.
أو عقائد  أطــراف خارجية ذات مصالح مشبوهة  ما تدخل  سادسا: كثيرا 

منحرفة من أجل حتقيق أهدافها من خالل اإلضرابات واالعتصامات.
ال شك أن استقرار املجتمع املسلم ومتاسك أفراده هدف مطلوب البد من 
مجتمع  كل  في  ضمانه  على  اإلســالمــي  الدين  يحرص  ما  وهــو  حتقيقه، 
الله ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا  مسلم مصداقا لقوله تعالى:}وأطيعوا 

وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين{.
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< هل يجوز لبس البنطال بالنسبة للمرأة 
أمام زوجها والنساء األجنبيات؟

> املرأة يجب أن تصان وحتفظ؛ ولهذا خصت 
التبرج،  وترك  الزينة،  إب��داء  وترك  باالحتجاب، 
فيجب في حقها االستتار باللباس والبيوت؛ ألن 
ظهور النساء لغير حاجة وإبداءهن للزينة سبب 
للفتنة، وهكذا أيضاً يجب على النساء في لباسهن 
أن يراعني الستر والبعد عن كل ما من شأنه إثارة 
الشهوة أو التسبب في الفتنة، ولبس البنطال للمرأة 
ال شك أنه مسبب للفتنة؛ ملا فيه من وصف للجسم 

الذي حتته فهو غير ساتر الستر املطلوب.
واملرأة مع النساء يجب أن حتفظ نفسها مما يسبب 

النساء  أكانت  بها، سواء  الضرر  يلحق  أو  بها  االفتتان 
أجنبيات أم غير أجنبيات، فمتى كان اللباس فاتنا حرم 
للفتنة،  مسبب  أن��ه  البنطال  ح��ال  من  والظاهر  لبسه، 
الرجال  وأمام  النساء،  أمام  اجتنابه  املرأة  على  فيجب 
الله عّز وجّل،  وامل��رأة عليها تقوى  األم��ر أعظم،  يكون 
والله  ح���دوده،  عند  وال��وق��وف  ونهيه،  ألم��ره  واالمتثال 
املؤمنني  أمهات  وه��ن  النبي]  نساء  خاطب  سبحانه 
واَالاَ  بُيُوِتُكناَّ  ِف��ي  ���ْرناَ  }واَقاَ فقال:  العاملني،  نساء  وأتقى 

اِهِلياَِّة اأْلُولاَى{ )األحزاب: 33(. جاَ اْلاَ ْجناَ تاَباَُرّ تاَباَراَّ
أما لباس املرأة مع زوجها فهذا له شأن آخر، فالزوج 
قد ملك منها ما هو أعظم من ذلك، وقد أمرت بالتزين 

والتجمل والتحبب له. وفق الله الميع ملا يرضيه.

هل  املغرب  أذان  بعد  للرياض  أجت��ه  عندما   >
أص��ل��ي ال��ع��ش��اء م��ع امل��غ��رب ث��م أس��اف��ر أم أؤجل 
ال��ع��ش��اء إل��ى أن أص��ل إل��ى امل��ك��ان ال���ذي أري���ده؟ 
وقت  خ��روج  قبل  للرياض  أص��ل  أنني  العلم  مع 

العشاء؟
 > إذا كان املسلم يريد السفر مسافة قصر وحضر 
وقت الصالة، فإنه إن فارق عامر بلدته جاز له قصر 
الصالة وجمعها، إن كانت مما يجمع إلى ما بعدها، أما 

إن لم يفارق عامر بلدته فإنه يجب عليه إمتام الصالة 
احلاضرة وليس له جمعها إلى غيرها، فمثاًل ما ذكره 
السائل في سؤاله: إن كان السائل لم يصل املغرب حتى 
غادر عامر بلدته فإنه يجوز له أن يجمع إليها العشاء 
أنه  وإن ظن  حتى  العشاء،  ويقصر صالة  تقدمي  جمع 
سيصل إلى بلد اإلقامة قبل صالة العشاء، أما إن لم 
يكن قد فارق عامر بلدته فإنه يصلي املغرب فيها وال 

يجمع العشاء إليها. والله أعلم.

< شخص يقول: هل يجب الدلك للتطهر من اجلنابة؟ 
أم يكفي صب املاء على اجلسم لتحقيق الطهارة؟

ك��اٍف في  م��ن عليه جنابة  امل��اء على جسم  إف��اض��ة   <
يدلك  لم  وإن  كله،  املاء جسده  إذا عم  منها  االغتسال 
وجمهور  الفقهاء  قول جماعة  هو  وهذا  بيديه جسده، 
ابن عبد  نقل ذلك عنهم  السلف وغيرهم،  العلماء من 
البر – رحمه الله- وذلك أن السنة وردت بإفاضة املاء 

هو  التعميم  مع  باإلفاضة  فاالكتفاء  بالدلك،  ترد  ولم 
السنة وهو املجزئ؛ فعن عائشة أم املؤمنني رضي الله 
عنها: »أن رسول الله] كان إذا اغتسل من النابة بدأ 
ثم يدخل  يتوضأ للصالة،  يتوضأ كما  ثم  فغسل يديه، 
أصابعه في املاء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على 
رأسه ثالث غرف بيديه، ثم يفيض املاء على جسده كله« 

أخرجه الشيخان وغيرهما.

يجب على النساء أن يراعين الستر في لباسهن

حكم الجمع في السفر

هل يجب الدلك للتطهر من الجنابة؟

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان
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ال يحل شراء سلعة إال من شخص يملكها

< ما حكم شراء السلعة )كمنزل مثاًل( 
االستثمارية  ال���ش���رك���ات  ط���ري���ق  ع���ن 
)كالراجحي( حيث إنني عندما أشاهد 
املنزل أخبر الشركة بذلك، فيشترونه 
بالتقسيط،  منهم  أش��ت��ري��ه  ث��م  ن��ق��دًا 
سنويًا،  أو  شهريًا  املبلغ  لهم  أدف��ع  حيث 
مع العلم أنهم يأخذون نسبة على ذلك 

قد تصل إلى 10%؟
> ال يحل شراء سلعة إال من شخص ميلكها 
ملكا تاما، فإذا ملك السلعة ملكا تاما ابتدئ 
بالتفاوض معه حول سعرها، وأما االتصال 
السلعة  ش���راء  ق��ب��ل  معهم  وامل��ف��اوض��ة  ب��ه��م 

وتعبئة استمارة وأخذ املقدم واالتفاق على 
السعر املؤخر قبل ملك السلعة، فهذا اتفاق 
حتى  اتفاقاً  معهم  تبدأ  يجوز، فال  وال  الغ 
حكيم  حلديث  وميلكوها؛  السلعة  ي��ح��وزوا 
ابن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول 
الله] فقلت: الرجل يسألني من البيع ما 
ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. 
قال: »ال تبع ما ليس عندك« رواه الترمذي 
والنسائي،  داود،  أبو  وبنحوه  اللفظ،  بهذا 
وابن ماجه في سننهم، وأيضا اإلمام أحمد 
والله  ال��ل��ه.  رحمهم  وغيرهم  مسنده،  ف��ي 

أعلم وبالله التوفيق.

< ه���ل ي��ن��ال امل��س��ل��م أج����ر ق����راءة 
اك���ت���ف���ى  إذا  ال�����ك�����رمي  ال������ق������رآن 

بالسماع؟
> ال شك أن االستماع فيه خير، ولكن 
فضل القراءة أكثر، وقد ورد الفضل 
ف��ي ال��ق��راءة؛ فقد ص��ح ع��ن��ه] أنه 
القرآن  يقرأ  الذي  املؤمن  »مثل  قال: 
وريحها  طيب  طعمها  األترجة  كمثل 
أن  أيضا  ولهما  عليه،  متفق  طيب« 
ب��ال��ق��رآن مع  ق���ال: »امل��اه��ر  النبي] 
ال��ب��ررة، وال��ذي يقرأ  ال��ك��رام  السفرة 
شاق  عليه  وه��و  فيه  ويتتعتع  القرآن 
له أجران« وروى اخلمسة إال النسائي 
قوله رضي الله عنه: »يقال لصاحب 
ال��ق��رآن: اق��رأ وارت���ق ورت��ل كما كنت 
عند  منزلتك  ف��إن  الدنيا،  ف��ي  ترتل 
الترمذي:  ق���ال  ت��ق��رؤه��ا«  آي���ة  آخ���ر 
هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن 
رسول  ق��ال  عنه:  الله  رض��ي  مسعود 
الله]: »من قرأ حرفا من كتاب الله 
فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثالها، 
حرف،  أل����م  أق������ول:  ال 
والم  ألف حرف،  ولكن 
وم��ي��م حرف«  ح����رف، 
وغيره،  الترمذي  رواه 
ففيه  االس��ت��م��اع  أم���ا 
القراءة  لكن  ف��ض��ل، 

أعظم فضال.
< طالت املدة ما بن عقد القران وإمتام 
ال��زف��اف، ث��م نشبت اخل��الف��ات وحدث 
االنفصال دون إمتام الزفاف، فما حكم 

الشرع في الزوجة التي لم يدخل بها؟
> إذا كان الطالق قد صدر منه بعد العقد 
وقبل أن يخلو بها خلوة نكاح فإن الطالق 
على  ع��دة  وال  واح����دة،  بطلقة  بائنا  يقع 
زوجته، ولها نصف املهر؛ لقول الله تعالى: 

ْد  وُهناَّ واَقاَ اَُسّ بِْل أاَن متاَ لاَّْقتُُموُهناَّ ِمن قاَ }واَِإن طاَ
ْضتُْم  راَ فاَ ا  ماَ ِنْصُف  فاَ ًة  ِريضاَ فاَ لاَُهناَّ  ْضتُْم  راَ فاَ
ةُ  ُعْقداَ ِبياَِدِه  الاَّ��ِذي  ياَْعُفواَ  أاَْو  ياَْعُفوناَ  أاَن  إاَالاَّ 
اِح{ )البقرة: 237(، واملقصود بخلوة  الِنّكاَ

خالياً  معها  يجلس  أن  ال��ن��ك��اح 
فيه  معهما  ليس  مبكان 

أح��������د. وال����ل����ه 
أعلم.

حكم الطالق قبل الدخول بالزوجة

قراءة القرآن 
أعظم فضاًل

< هل يجوز للمرأة املسلمة أن تذهب إلى 
األعياد  في  وللتجمل  للتزين  الكوافير 
تطور  ألن  وذل��ك  السعيدة  واملناسبات 
احلياة االجتماعية في هذا العصر غّير 
املرأة  تعد  ول��م  وأساليبها  الزينة  شكل 

تستطيع أن تقوم بزينتها في بيتها؟
> احلقيقة في هذا تكلف، وفيه إنفاق للمال 
في غير سبيله، وينبغي للنساء أن يحرصن 
امل��رأة بنفسها،  تتولى ه��ذه األم��ور  على أن 

وال ينبغي لها أن تذهب إلى هذه األماكن، 
محظور  يقع  ورمب��ا  استغالل،  أماكن  فإنها 
مبا  واالف��ت��ت��ان  املسلمات  بغير  التشبه  م��ن 
يعرض لها من منكرات، هذا إذا كان يتولى 

ذلك امرأة.
ت���واله���ا رج���ل ف��ه��ذا ال ش���ك في  أم���ا إذا 
حترميه، والواجب منع ذلك والتحذير منه. 
وفق الله الميع ملا يحبه ويرضاه، وجنبنا 

جميعا ما يسخطه ويأباه.

الذهاب إلى الكوافير للتزين في العيد 
والمناسبات
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المحليات

الشامية  زك����اة  م��دي��ر ع���ام جل��ن��ة  أك���د 
ع���ن سعادته  احل��م��ر  س��ال��م  وال���ش���وي���خ 
العام  خ��ال  اللجنة  وإجن���ازات  بجهود 
احلالي والسيما في شهر رمضان املبارك 

لهذا العام.
وأضاف في تصريح صحافي بهذه املناسبة 
أنه مت التحضير مبكراً لشهر رمضان املبارك 

وذلك قبل نحو شهرين من بداية املوسم.
وحول أهم املشاريع واإلجنازات التي حققتها 
أوضح احلمر  الفضيل،  الشهر  اللجنة خالل 
مت  الكرمي  رمضان  شهر  خللالل  »مت  بالقول: 
»إفطار  منها:  متميزة  عللدة  مشاريع  إجنلللاز 
صائم« شمل جميع مناطق الكويت فضاًل عن 
تنفيذه خارج دولة الكويت؛ حيث بلغت قيمة 
للفرد  املللشللروع داخللل الكويت ديللنللاراً واحلللداً 
يومياً و30 دينارا خالل الشهر املبارك، مشيرا 
لإلسهام  املتبرعني  استقبلت  اللجنة  أن  إلى 
بإفطار عدد  الللذي يسهم  املللشللروع  هللذا  في 
كبير من الصائمني، موضحا أنها متكنت من 
داخل  الصائمني  من  اآلالف  عشرات  إفطار 

وخارج دولة الكويت.
وأضللللاف احلللمللر قللائللاًل: »كللذلللك مت توزيع 
الفضيل،  الشهر  خللالل  رمللضللان  »مللاجلللللة« 
اللجنة  قامت  حيث  املللبللارك؛  رمضان  شهر 
بتوزيع ماجلة رمضان على األسر احملتاجة 
الكويت،  واملتعففة، وذلك في جميع مناطق 
وقد  عللام،  كل  السنوية  عادتها  على  وجريا 
تضمنت »املاجلة« املواد التموينية األساسية 
ملللن طللحللني وحللللليللب وزيلللللت وسلللكلللر وأرز، 

إلى  بإيصالها  قامت  اللجنة  أن  إلى  مشيرا 
مستحقيها من األسر احملتاجة واملتعففة.

أنلللله مت كللذلللك توزيع  إلللللى  ولللفللت احلللمللر 
الفطرة  مشروع  قيمة  أن  مبينا  »الفطرة«، 
للللللفللرد مت صرفها  واحلللللدا  ديلللنلللارا  بلللللغللت 
التموينية  امللللللواد  وتللتللضللمللن  للللللمللحللتللاجللني، 
أو  وخالفه،  وسكر  قمح  أرز  من  األساسية 

يتم تسلم القيمة حسب رغبة املتبرع.
املهمة  املشاريع  مللن  أن  إلللى  احلمر  وأشلللار 
توزيع  رمضان،  اللجنة خالل  أجنزتها  التي 
التموين الشهري على األسر املتعففة، وذلك 
احتياجات  بتوفير  اللجنة  مللن  مساهمة 
دراسللة حاالت  الفضيل، حيث متت  الشهر 

األسر احملتاجة واحلاالت املستعجلة.
خالل  والتثقيفية  التوعوية  األنشطة  وحللول 
اللجنة  أن  احلللمللر  بلللني  الللفللضلليللل،  الللشللهللر 
وزعت كتيبات رمضان، وأن الكتب التي تقوم 
بتوزيعها هي: نوزال الزكاة، وأحكام الصيام، 
كتيبات  توزيع  مت  كما  املعاصرة،  واملفطرات 
وأشرطة وأقراص مدمجة تتضمن مواد دينية 
وأقراص  أشرطة  توزيع  عن  فضال  توعوية، 
العفاسي  مللشللاري  الشيخ  للللللقللارئ  مدمجة 
للشيخ  ومللحللاضللرات  الكبير  املسجد  وقلللراء 
األشرطة  توزيع  مت  كما  عبدالقادر،  عدنان 
واإلهداءات على مساجد محافظة العاصمة 

يومياً خالل صالة القيام باملسجد الكبير.
وفي سياق متصل قال مدير عام جلنة زكاة 
اللجنة  إن  علي:  سالم  والللشللويللخ  الشامية 
بللادرت أيضا وفللي إطللار األعللمللال اخليرية 

»زكاة الشامية« تبني 7 مساجد خارج البالد في 2011

الكويت تنتقد تجاهل حقوق    اإلنسان للجرائم اإلسرائيلية   
اإلنسان  حقوق  مجلس  الكويت  طالبت 
وقيمته  املجلس  سمعة  على  باحلفاظ 
لوقوف  احمل����ك  ع��ل��ى  أص��ب��ح��ت  أن  ب��ع��د 
املجلس مكتوف األيدي أمام ما يتعرض 
سنوات  م��ن��ذ  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ل��ه 
انتهاكات  م���ن  ل��ه��ا  ح��ص��ر  ال  ألش���ك���ال 

جسيمة وسلب حقوقه اإلنسانية.
وعدد املستشار في وفد الكويت الدائم 

صادق  جنيف  ف��ي  املتحدة  األمم  ل��دى 
م��ع��رف��ي ف��ي ك��ل��م��ة ب����اده أم����ام املجلس 
أم��ث��ل��ة ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن���س���ان في 
القدس  مدينة  تهويد  »مثل  فلسطن 
وف����رض ح��ص��ار ت���ام ع��ل��ى س��ك��ان قطاع 
االستيطاني  ال��ت��وس��ع  ج��ان��ب  إل���ى  غ���زة 

ومحاصرة املناطق وسرقة املياه«.
امل��س��ت��ش��ار م��ع��رف��ي ف���ي اجللسة  وأع�����رب 

املخصصة ملناقشة أوضاع حقوق اإلنسان 
حتتلها  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي���ة  األراض��������ي  ف����ي 
إسرائيل عن األسف لتجاهل إسرائيل كل 
واالتفاقيات  الدولية  الشرعية  ق���رارات 

واملعاهدات التي هي طرف فيها.
آلية  »اع��ت��م��اد  ب���  الكويت  باسم  وط��ال��ب 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ك���ل ال�����ق�����رارات ال����ص����ادرة عن 
املجلس دليًا على احترام ما يصدر عن 

الللتللي تللقللوم بللهللا علللللى ملللدار الللعللام وفلللي كل 
املللنللاسللبللات، بللتللوزيللع كللوبللونللات كللسللوة العيد 
لألسر املتعففة واحملتاجة من جميع مناطق 
والسرور  البسمة  لرسم  وذلك  كافة  الكويت 
علللللى وجللله األطللفللال واألبلللنلللاء بللهللذا الشهر 
لألمانة  اجلزيل  الشكر  عن  معرباً  الكرمي، 
العامة لألوقات ملا تقوم به من جهد ونشاط 
ومساعدة  وأهلللللهللا  الللكللويللت  خلللدمللة  دؤوب 
السعادة  تللعللم  حللتللى  واحملللتللاجللني  الللفللقللراء 
العيد؛ حيث  والبسمة على وجوههم بفرحة 
أسهمت األمانة العامة عبر هذا املشروع في 
إدخال الفرحة والسرور على قلوب أسر كثيرة 
تقدر بل 700 أسرة مما أسهم في إسعادهم 
 140 من  أكثر  توزيع  مت  وكذلك  وأوالدهلللم، 
ذبيحة مقطعة وجاهزة ومغلفة على األسر، 
املدرسية  احلقيبة  بتوزيع  اللجنة  قامت  كما 
التي حتوي جميع القرطاسية التي يحتاجها 

الطالب خالل السنة الدراسية.
اللللللجللنللة بزيارات  إللللى قلليللام  ولللفللت احلللمللر 
ملليللدانلليللة بللعللد صللللالة اللللعللليلللد، لللكللثلليللر من 
الطبيعة، ومت  األسللر لدراسة احلللاالت على 
تخصيص مندوب اخلير للوصول للمتبرعني 
تكليفهم  وعدم  يحددونها  التي  األماكن  إلى 

باحلضور والعناء.
أن  إلللى  احلمر  لفت  صلة،  ذي  سياق  وفللي 
اللجنة أجنزت بنجاح خالل الشهر الفضيل 
في إمتام بناء عدد 7 مساجد خارج الكويت، 
فللضللال عللن حللفللر علللدد 7 آبلللار خلللارج دولة 

الكويت. 



9

ن - 2011/10/10م
الفرق���ان  651 - 12 ذو القع���دة   1432ه���� -  االثن���

أكد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
اإلسكان محمد  لشؤون  الدولة  ووزير 
النومس أن حكام الكويت وعلى مدى 
تاريخهم أولوا كتاب الله عناية خاصة 
ورعلللايلللة حلفاظه  وجتلللويلللدا  حللفللظللا 

واالهتمام بهم وتكرميهم .
افتتاح  الللنللومللس خلللالل حللفللل  وقللللال 
الكويت  ملسابقة  النهائية  التصفيات 
الكبرى حلفظ القران الكرمي وجتويده 
الدولة  مسجد  فللي  عشرة  اخلامسة 
الللتللي تللقللام حتللت رعللايللة سللمللو أمير 
كالم  هو  الكرمي  القرآن   « إن  البالد: 
الله  أنللزللله   ، مللنللزل غير مخلوق  الللللله 
وهداية  ونللورا  منهاجا   - وجللل  - عز 
للبشرية جمعاء إلى طريقه املستقيم« 
الفتا إلى أن إقامة هذه املسابقة حتت 
شعار: »قرآني هداني » حتمل الكثير 
أن  التي حتدونا  املهمة  الللدالالت  من 
نهنئ شعبنا بقياداته الفذة التي هيأت 
له منذ النشأة صنوف الهداية واخلير 

والعطاء.
لألوقاف  العامة  األمللانللة  أن  وأضللاف 
 ، الربانية  األمللانللة  بعظم  توقن  التي 
واملقصد العظيم من إنزال الله القرآن 
اهتماما  نشأتها  منذ  أولللت  الللكللرمي، 
 ، وحفاظه  الله  كتاب  خلدمة  عظيما 

هو:  شامخاً  صللرحللاً  لذلك  فأنشأت 
للللللقللرآن الكرمي  »الللصللنللدوق الللوقللفللي 
وعلومه؛ ليكون قائما على خدمة هذا 
الكتاب الكرمي، ومتوجا أعماله سنويا 
عبر  الكبرى  الكويت  مسابقة  بتنظيم 
رسالتها  لتواصل  املتعاقبة  سنواتها 
الكويت  أبللنللاء  تشجيع  فللي  الللسللاملليللة 
الكرمي  الللقللران  حفظ  على  وحضهم 
وتأهيلهم خلدمته   ، وترتيله وجتويده 
جاء  مللا  بكل  والعمل   ، القيم  وتنمية 
والتعامل  الصاحلة  املواطنة  نحو  به 
اإليجابي مع طبيعة العصر الذي نحياه، 
وتهيئ للوطن العزيز رجاال يحبهم الله 
ويحبونه، أذلة على املؤمنني أعزة على 
الكافرين فينهض بهم الوطن، وتسعد 
بهم أمتهم الفتا، إلى أن األمانة جعلت 
السامية  املنزلة  فللي  الللكللرمي  الللقللرآن 

تتوج به كل أعمالها .
إن  املستقبل  يكون  لن  النومس:  وتابع 
شاء الله مبعزل عن املاضي واحلاضر، 
فما زال األحفاد واحلمد لله يسيرون 
اخللف  زال  ومللا  األجللللداد،  نهج  على 
يقتفون آثار السلف بقيادة سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد، الفتا إلى 
أنه من توفيق الله تعالى أن جعل سموه 
في مقام القدوة احلسنة ملن استخلفهم 

افتتح التصفيات النهائية ملسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن 

النومس: حكام الكويت أولوا كتاب اهلل عناية خاصة على مدى تاريخهم

الكويت تنتقد تجاهل حقوق    اإلنسان للجرائم اإلسرائيلية   
هذا املجلس من قرارات«.

ف����ي ال����وق����ت ذات������ه أك�����د ال��دب��ل��وم��اس��ي 
»مطالب  ال��دول��ي  املجتمع  أن  ال��ك��وي��ت��ي 
سلطة  بوصفه  إسرائيل  على  بالضغط 
الفلسطيني من  الشعب  احتال لتمكن 
احل��ص��ول ع��ل��ى ح��ق��ه ف��ي إق��ام��ة دولته 
القدس  وعاصمتها  أرضه  على  املستقلة 

الشريف«.

وشدد على أهمية الضغط على إسرائيل 
إلن����ه����اء االح����ت����ال ع����ن ك����ل األراض������ي 
اح��ت��ال اجلوالن  ذل��ك  ف��ي  العربية مب��ا 
ال���س���وري وم�����زارع ش��ب��ع��ا ب��ه��دف حتقيق 
ال���ع���ادل وال��ش��ام��ل ف���ي منطقة  ال���س���ام 

الشرق االوسط.
ت��دع��م مطالب  ال��ك��وي��ت  أن دول����ة  وأك����د 
وبخاصة  ال��ع��ادل��ة  الفلسطيني  الشعب 

ف��ي احل��ص��ول على عضوية األمم  احل��ق 
سيادة  ذات  مستقلة  ك���دول���ة  امل��ت��ح��دة 

كاملة مستقلة.
أوض����اع ح��ق��وق اإلنسان  أن  ع��ل��ى  وش���دد 
في  احملتلة  الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي 
جراء   1967 ع���ام  م��ن��ذ  مستمر  ت��ده��ور 
املمارسات القمعية التي تنتهجها سلطة 

االحتال.

الله في األرض؛ حيث لم يتوان سموه 
في رعاية كل ما من شأنه خدمة كتاب 
الله- عز وجل- ورفعة دينه الكرمي في 
وإن  اإلسللالمللي،  والعالم  الوطن  ربللوع 
رعاية سموه  ملسابقة الكويت الكبرى 
تقام سنويا حتى  التي  القران  حلفظ 
وصلت إلى املسابقة اخلامسة عشرة 
لهي خير دليل على صور عطاء سموه 
الله  كتاب  خدمة  مسيرة  في  املميزة 
الكرمي ورعايته واالهتمام به واالرتقاء 

بخدمته والعناية بحفاظه .
ورأى النومس أن هذه املسابقة حققت 
من  الصفوة  مللن صللفللوة  غللرسللا طيبا 
كتاب  على  أقبلوا  وبناتنا ممن  أبنائنا 
املشاركني  عللدد  بلغ  فقد  تعالى،  الله 
العام ما يزيد على  في املسابقة هذا 
»3000 « متسابق ومتسابقة تأهل منهم 
للتصفيات النهائية » 1639« اختيروا 
مللن الللصللفللوة مللن أبللنللاء هلللذا الوطن 
الذين وفقهم الله واصطفاهم ليكونوا 
من أهل القرآن الكرمي وحفظة كتابه، 
الطريق،  علللللى  يللسللتللمللروا  أن  متمنيا 
داعيا الله أن يحفظ بلدنا واحة لألمن 
واإلميان والسالم واإلسالم وأن يوفق 
املسيرة ويبارك في العطاء انه سميع 

مجيب«. 
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

 مع احللقة الثالثة في شرح » حديث اإلفك« وما جرى ألم 
املؤمنن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فيها.

قولها : » فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حن فرغنا 
من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها » املرط : هو الثوب 
ال��ط��وي��ل أو ال���درع ال���ذي تلبسه امل����رأة، وع���ادة ي��ك��ون من 
تعس   : قالت  عثرت  فلما  غيره،  من  يكون  وق��د  الصوف، 
مسطح، وتعس دعاٌء عليه بالتعاسة، والتعاسة هي الشر، 
سمعت  فلما  وجهه،  على  سقط   : وقيل  ال��ه��اك،   : وقيل 
عائشة رضي الله عنها هذا القول، قالت لها : » بئس ما 

قلت؟! أتسبن رجا قد شهد بدرا ؟!«.
وهذا من حسن أدبها، وأمرها باملعروف، ونهيها عن املنكر رضي 
الله عنها وأرضاها، أي: كيف تقولني تعس مسطح وتسبينه؟! وهو 
دعاء عليه من أمه إذ تدعو عليه بالتعاسة وعدم التوفيق، واألمر 

اآلخر : أنه رجل قد شهد بدرا، ومن شهد بدرا من الصحابة له 
منزلة خاصة عندهم، كما جاء في احلديث الصحيح : أن جبريل 
عليه الصالة والسالم قال للنبي صلى الله عليه وسلم : »ما تعدون 
من شهد بدرا منكم؟« قال : » ذلك من أفاضل أصحابنا« فقال: 
»كذلك من شهد بدرا من املالئكة«، وهذا يدل على عظم احلسنة 

ملن شهد بدرا، فمن شهد بدرا فقد أتى حسنة عظيمة.
وكذا ورد في حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ملا أفشى 
شيئا من سّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عمر : يا 
رسول الله، دعني أضرب عنقه، فقال النبي ]: » إنه قد شهد 
بدرا؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما 

شئتم، فقد غفرت لكم« فدمعت عينا عمر رضي الله عنه.
أي : من كان شهد ب��دراً، فإنه مهما عمل من سيئات بعدها، لم 
األموال،  كان عنده ماليني  الله! فمثله كمثل من  تضره، سبحان 

وخسر ألفا أو ألفني أو ثالثة أيضره ذلك؟! ال يضره.
أما نحن فالذنوب اليسيرة تؤثر فينا؛ ألن احلسنات عندنا قليلة، 
أي  له  فلو حصل  القليل،  راتبه  يعيش على  ال��ذي  اإلنسان  كمثل 

أزمة مالية لتأثر.
قولها: » فقالت أي هنتاه« هذه كلمة تقال لألنثى، ومعناها : يا 
هذه أو يا ام��رأة، وكأنها تقول لها : أنت ال تدرين عن شيء، ال 
تدرين عن مكائد الناس وشرورهم، أو تقول لعائشة: أما بلغك ما 

حصل؟
قولها: » قلت : وماذا قال؟« ألنها لم تكن تدري ما أشاعه املنافقون 
ألن  الغافلني؛  املؤمنني  بعض  على  راج  حتى  ل��ه،  وروج���وا  عنها 
مسطحا من أصحاب النبي ] وممن شهد بدرا، فليس هو من 

املنافقني، ولكن كما قلنا وقع ذلك عن غفلة وسهو منه.
وهذا فيه تنبيٌه على أن أهل الشر قد ينصبون حبالهم فيقع فيها 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)33()3(

حادثة اإلفــك ) 3 (
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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وال  ورسوله،  لله  كراهية  وال  املؤمنني، ال عن عمد،  بعض 
ما حصل في هذه  بغفلة، وهذا  وإمنا  املعصية،  رغبة في 
لهذا اإلفك والكذب  كانوا يروجون  النفاق  احلادثة، فأهل 
على رسول الله ] وعلى أهل بيته، فوقع فيه بعض املؤمنني 
مثل مسطح بن أثاثه ابن خالة أبي بكر، ووقع في ذلك أيضا 
-كما قال أهل التفسير وأهل السير - : حسان بن ثابت، 
وحمنة بنت جحش وجماعة من املؤمنني الذين جلدهم النبي 
] حّد القذف، بعد أن نزلت براءة عائشة رضي الله عنها 
من السماء،  وقد تابوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك 
وحسنت توبتهم، ومن أعظمهم توبة حسان بن ثابت [، 
الذي كان بعدها ينافح عن رسول الله ]، ويدافع عنه وعن 
عرضه وعن أهل بيته، بل عن دينه وعن كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله ]، حتى كان النبي ] ينصب له منبراً في 
مسجده الشريف، فينشد فيه األشعار التي فيها الدفاع عن 
اإلسالم، وعن رسول اإلسالم وعن الدين واإلميان، والشعر 
الكلمة  وهكذا  الزمن،  ذلك  في  عظيم  تعلمون سالح  كما 
التي تبنى على العلم واحلكمة واملعرفة، لها أثر عظيم في 
الناس اليوم، وهي أشد من أثر السالح والسهام، كما قال 
] حلسان : » َهاِجهم وُروُح الُقُدس معك، َفوالذي نفسي 

بيده لكأمنا ما تَرميهم به َرَشق النَّبل« متفق عليه.
املشركني من رشق  أشد على  كانت قصائد حسان  يعني: 
النبل، أي رشق السهام، وهذا تعظيم لدور اإلعالم في عهد 
التي  الصحيفة  أو  األنباء  كوكالة  كان  فالشعر  النبي ]، 
تنشر فيها األخبار في اجلزيرة العربية، والشاعر بقصيدة 
منه يستطيع أن يرفع قومه إلى السماء، وميكن أن يهجو 

قوماً فيلحقهم بأراذل اخللق.
وهكذا سالح اإلعالم في هذا العصر سالح خطير؛ ولذلك 
أعداء الله اليهود انتبهوا إلى ذلك، فامتلكوا وسائل اإلعالم 
العربي  اإلع��الم  في  وتدخلوا حتى  كله،  العالم  في  تقريبا 
أعداء  م��ن  أشباههم  وه��ك��ذا  منه،  القليل  إال  واإلس��الم��ي 

األمة، واملفسدون في األرض.
إلى  ف���ازددت مرضا  اإلف��ك  أه��ل  بقول  أخبرتني   « قولها: 
مرضي« ألنها ال تزال ناقهة، خرجت للتو من املرض، تقول: 
» فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول ] فسلم ثم قال: 
كيف تيكم؟ » قلت : أتأذن لي أن آتي أبوّي« أي: تأذن لي أن 

أزور أبوي وأذهب إليهما.
قالت : »وأنا حينئذ أريد أن أتيقن اخلبر من قبلهما« أي 
الذي  وأتيقن من اخلبر  أستوثق  أن  الزيارة  بهذه  أريد  أنا 

سمعته من أم مسطح، بشان اإلفك والكذب الذي أشاعه 
الله ] فجئت  رس��ول  لي  ف��أذن   : قالت  املنافقون،  عني 
يا  قالت:  الناس؟  يتحدث  ما  أمتاه،  يا  أبوي فقلت ألمي: 
وضيئة  قط  ام��رأةٌ  كانت  لقلما  فوالله  عليك،  هوني  بنيه 
أكثرن عليها« »وضيئة«  إال  ولها ضرائر  يحبها  عند رجل 
والوضاءة:  الوضاءة،  أي جميلة، من  وزن »عظيمة«،  على 
عنها،  الله  رضي  عائشة  كانت  وهكذا  واجلمال،  احلسن 
ام��رأة حظية« من احلظ  لقلما كانت   « ووق��ع في رواي���ة: 
وهي  ض��ّرة  جمع  وضرائر  املنزلة،  وارتفاع  الوجاهة  وهو 
زوجة الرجل األخ��رى،  فزوجات الرجل ضرائر؛ ألن كل 
واحدة تتضرر باألخرى، بالغيرة وبالقسم في البيات وما 
القول في عيبها  أكثرن من  أكثرن أي  أشبه ذلك، ومعنى 

وتنقصها.
قالت: »قلت: سبحان الله«؟! وقد حتدث الناس بهذا؟« أي 
كانت صدمة عظيمة ألم املؤمنني عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها، ما كانت تتصور أن الناس ميكن أن يقولوا في 
عرضها ما قالوا، وأن يتجرأوا على رسول الله ] وأهل 

بيته هذه اجلرأة العظيمة.
تقول: »فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت، ال يرقأ لي دمع 
وال أكتحل بنوم« ال يرقأ أي: ال ينقطع دمعها، تقول جرح 
ال يرقأ، أي ينزف وال يقف دمه، وال أكتحل بنوم أي بسبب 
شدة الكرب والهم والغم طار النوم عنها، وأوجب لها السهر 

والبكاء .
قولها : » ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله ] علي بن 
أبي طالب وأسامة بن زيد حني استلبث الوحي يستشيرهما 
في فراق أهله« أي إن النبي ] ملا أبطأ عليه الوحي، ولم 
ينزل عليه فيها شيء، دعا بعض خاصته ومن هو قريب 
واب��ن عمه،  وه��و صهره  عنه  الله  رض��ي  علياً  فدعا  منه، 
وأسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو ِحبه، أي من أحب 
الناس إليه، هو وأبوه رضي الله عنهما، يستشيرهما في 
الله عنها أم ال ؟  ف��راق أهله، أي : أيفارق عائشة رضي 
يشيعه عنها  وما  فيها  الناس  بني  الكالم احلاصل  بسبب 

أهل النفاق مبا هي بريئة منه، كما برأها الله عز وجل.
قالت : »فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ] مبا 
يعلم من براءة أهله« هو ال يعلم عنهم إال كل خير، فيعلم 
أنهم برآء مما قيل فيهم، واألصل أن اإلنسان بريء، وأن 
املتهم بريء حتى تثبت إدانته، أي حتى تقوم األدلة على أنه 

مدان، وأنه فعل اجلرمية، وإال فاألصل البراءة.
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الله  رض��ي  عائشة  ب��راءة  من  يعلم  أسامة مبا  فأخبر   « قولها: 
عنها، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود واحملبة« أي إن النبي 
وكان  عليم،  به  الله  ما  واحملبة  ال��وّد  من  لعائشة  يكن  ك��ان   [
الصحابة يعرفون ذلك، حتى إنه عليه الصالة والسالم ملا ُسئل 
إن  أو  البخاري؛  رواه  : »عائشة«  إليك؟ قال  الناس  : من أحب 
املقصود بقوله »بالذي يعلم في نفسه لهم من الود » هو أسامة، 
ويعرف  الله عنها،  املؤمنني عائشة رضي  أم  كان يجل  فأسامة 
لها فضلها ومنزلته؛ لذلك قال: » يا رسول الله هم أهلك« أي 
مجرد أن تضاف عائشة إلى النبي ]، فهذا يكفي في عفتها؛ 
ولذلك قال: هم أهلك، أي إذا كانت تضاف إلى بيت النبوة، وإلى 
الرسول ] زوجة وحليلة، فما هو الظن الالئق بها رضي الله 
عنها وأرضاها إال العفة والطهر والنقاء، والبعد عن مثل هذه 

القاذورات؟!
» وال نعلم إال خيراً« أي: ونحن ال نعلم عنها رضي الله عنها إال 

كل خير.
والنساء سواها  عليك،  الله  يضيق  »ل��م  فقال:  علي [  وأم��ا 
كثير« علي [ ملا رأى شدة كرب النبي ] بسبب هذا األمر 
في  عليك  الله  م��ا ضيق  للنبي ]:  ق��ال  منه،  خ��اط��ره  وت��ك��در 
النساء، إن أحببت أن تفارقها فالنساء غيرها كثير، أراد بذلك 
أن يفرج عن النبي ] ويخفف عنه، وأن األمر ليس مبستغلق، 
بل لك أن تفارقها وأن تتزوج غيرها، ولم يقصد بذلك سوءا، ولم 
يكن يضمر شيئا لعائشة رضي الله عنها، لكن عليا [ أراد أن 

يشير على النبي [ بشيء فيه تخفيف وتفريج لكربته.
اجلارية  سألت  إذا  أي  تصدقك«  اجل��اري��ة  تسأل  وإن   « قوله: 
التي تخدم عائشة وتالزمها صباح مساء تصدقك القول؛ ألنها 
قريبة منها بحكم املخالطة اليومية للخدمة، واإلنسان يستطيع 
ويعرف  وطبائعهم،  وعيوبك  محاسنك  وعلى  عليك  يتعرف  أن 

مدخلك ومخرجك من خالل ذلك.
الذين ال  بيننا  اخل��دم  وج��ود بعض  اليوم  املستطير  البالء  ومن 
يتقون الله تعالى، فيعرفون أسرار البيوت التي يعملون بها، وإذا 
ما التقوا فيما بينهم تناقلوا أسرار البيوت، وال حول وال قوة إال 
بالله؛ ألن هؤالء ال يعرفون اآلداب الشرعية، وال يراعون حرمات 
احلي!  آخ��ر  إل��ى  تصل  العائلية حتى  األس��رار  فينقلون  البيوت 
البيت، فيسهل  إلى أهل  ورمبا كان اخلادم سببا لوصول الشر 
مثال للسراق واللصوص، أو يسهل ألهل الفاحشة، بحكم معرفته 
ألهل البيت وأسرارهم، فإنه يطلع على ما ال يطلع عليه غيره؛ 
ألنها  أي  تصدقك،  اجلارية  تسأل  وإن  علي [:  ق��ال  ولهذا 

تعرف عنها ما ال نعرفه نحن.
قالت: »فدعا رسول الله ] بريرة« وبريرة جارية أعتقتها عائشة 

رضي الله عنها وصار لها الوالء عليها، أي أخذ النبي ] بكالم 
علي [ وإشارته فدعاها، فقال: »أي بريرة، هل رأيت من شيء 
كالهما  وفتحها  الياء  بضم  ويُريبك  يَريبك  عائشة؟«  من  يريبك 
بريرة:  قالت  أو ش��ك؟  ريبة  فيه  رأي��ت من ش��يء  أي: هل  جائز، 
عليها  أغمصه  أم��را قط  عليها  رأي��ت  إن  باحلق،  بعثك  »وال���ذي 
فتأتي  أهلها  تنام عن عجني  السن،  أنها جارية حديثة  من  أكثر 
الداجن فتأكله« تقول بريرة: أقسم بالله الذي بعث رسول الله ] 
باحلق، إن رأيت، أي ما عليها أمرا قط، أما األمر الذي أغمصه 
عليها، أي أراه نقصا في حقها، أو أراه خطأ يحصل منها، أنها 
هي جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلها، أي تعجن العجني 
ثم يغلبها النوم فتأتي الداجن فتأكله، والداجن: هي الشاة التي 
يربيها الناس في البيوت ألجل الدر واحلليب، وال تخرج للمرعى 

فتكون من دواجن البيت.
فالعيب الذي كانت تراه على عائشة هو هذا، أن عائشة قد تغفل 
أو تنام عن بعض تدبير أمور البيت من الطبخ والعجن وما أشبه 

ذلك بسبب صغر سنها.
يتبع
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زيــارة القبــور
نؤدي  أن  واقترح علّيً  العصر  هاتفني صاحبي قبل صالة 
اقتراحه  قبلت  ب��امل��ق��ب��رة..  امل��رف��ق  امل��س��ج��د  ف��ي  ال��ص��الة 

وشكرته.
- هل تعلم أني لم أزر املقبرة منذ أكثر من شهر.

- وأنا كذلك.
- كنت اقرأ مقاالً في اجلريدة عن آداب الزيارة فتذكرت 
أال  القبور،  زي��ارة  نهيتكم عن  قد  »كنت  النبي ]:  حديث 
فزوروها فإنها تذكركم اآلخرة« رواه مسلم. ومن غريب ما 
امل��رء يقرأ بعد الفاحتة في التكبيرة األول��ى من  ق��رأت أن 

صالة اجلنازة سورة أو آيات.
- نعم أظن أن احلديث ثابت ويرويه ابن عباس في قراءة شيء 
بعد الفاحتة.. وإذا دخل املرء وقد فاته شيء من التكبيرات، 
مثاًل دخل واليعلم هل كبر االمام الثانية، أو الثالثة، يكبر هو 
على أنها التكبيرة األولى له، وإذا سلم اإلمام يقضي ما فاته 
وإذا لم يدرك صالة اجلنازة مع اإلمام صالها على املتوفى 
بعد أن يدفن، وحتى إذا صلى مع اإلمام وأراد أن يصلي مع 

اجلماعة الثانية فإنه يثاب على ذلك.
- هذه معلومة جديدة.

أذن العصر ونحن في بداية الطريق.. طمأنني صاحبي:
- ال تقلق سندرك الصالة قبل بدايتها.

- وإذا كان أحدهم في سفر ورجع بعد أسبوع أو أسبوعني 
من دفن املتوفى يصلي عليه؟

- نعم.. وحدد العلماء مدة شهر للصالة على املتوفى.
- وهل الدعاء للمتوفى على القبر يكون برفع اليدين؟

- ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ] زار املقبرة ورفع 
يديه ودعا لألموات، فهو أبلغ في إجابة الدعاء، ويقف على 
القبر يدعو للمتوفى سواء كان مستقباًل القبلة أم مستدبرها، 

وإذا دعا واحد وأّمن اآلخ��رون فال بأس، ولكن القصد أن 
يخلص املرء في دعائه للمتوفى ويستحضر فكرة أنه سيكون 
هو املتوفى ويحتاج من يدعو له، ولم يثبت شيء في قراءة 

الفاحتة أو »يس« أو غيرها من سور القرآن عند القبر.
واملتوفى يستفيد من دعاء األحياء له ورمبا يأنس بزيارتهم 
أن��ه يعلم من  ف��ي  ول��م يثبت ش��يء  القبر وال��دع��اء ع��ن��ده، 

يزوره.
أرى أنك اطلعت على تفاصيل الزيارة.

- نعم.. قرأت شروح األحاديث، وفي دعاء دخول املقبرة: 
»السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن 
شاء الله بكم الحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية«.. قوله: 
الله«  »إن ش��اء  أو  الكلمة..  ه��ذه  لبركة  إم��ا  الله«  »إن ش��اء 
والعافية  الن��دري..  فإننا  معكم  املكان  هذا  في  هنا  ندفن 
لألحياء، هي الهداية والصحة، ولألموات: املغفرة واألمان 
من األهوال، ويصلي على اجلنازة الرجال والنساء وللجميع 
ولكن  الدفن،  في  والقيراطني  الصالة  في  القيراط  ث��واب 
بعض العلماء يرى حترمي زيارة املقبرة للنساء خشية الفتنة، 
ال��ق��ب��ور« صحيح  زوارات  ال��ل��ه  »ل��ع��ن  النبي ]:  وحل��دي��ث 
اجلامع الصغير، وبعضهم أجازها إذا أمنت الفتنة منها أو 

عليها.. من النياحة والصياح وغيره.
- وإذا صلينا على أكثر من جنازة؟

- كل جنازة قيراطان إن شاء الله، وفضل الله عظيم.
- وإذا دفن أحدهم في مكة، ألذلك أفضلية؟!

- ال أفضلية للدفن في مكة.. واألولى أال تنقل اجلنازة من 
بلد إلى آخر إال حلاجة، ولكن األفضلية لكثرة املصلني على 
اجلنازة، حلديث النبي ]: »ما من رجل مسلم ميوت فيقوم 
على جنازته أربعون رجال ال يشركون بالله شيئاً إال شّفعهم 

الله فيه« صحيح..
نسأل الله حسن اخلامتة.

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(

)�( كاتب كويتي
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َرأَيْتَُهْم  َوِإَذا  ابن سعدي:« }  الشيخ  وقال 
تُْعِجبَُك أَْجَساُمُهْم { من روائها ونضارتها، 
أي:   } ِل��َق��ْوِل��ِه��ْم  تَ��ْس��َم��ْع  يَ��ُق��ولُ��وا  َوِإْن   {
الستماعه،  تستلذ  منطقهم  ح��س��ن  م��ن 
ليس  ولكن  معجبة،  وأقوالهم  فأجسامهم 
والهدي  الفاضلة  األخ��اق  من  ذلك  وراء 
الصالح شيء، ولهذا قال: }َكَأنَُّهْم ُخُشٌب 
منها  ينال  وال  فيها،  منفعة  ال   } ُمَسنََّدةٌ 
إال الضرر احملض، } يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصيَْحٍة 
وضعف  وفزعهم  جلبنهم  وذل��ك  َعلَيِْهْم{ 
قلوبهم، والريب الذي في قلوبهم  يخافون 

أن يطلع عليهم«.
سهل  فعن  املعنى،  ه��ذا  النبي ]  ويؤكد 
ابن سعد ق��ال: مر رجل على رس��ول الله 
رأيك  »ما  جالس:  عنده  لرجل  فقال   [
في هذا؟«  قال: رجل من أشراف الناس، 
والله - إن َخَطَب أْن يُنكح، وإْن  َح��ِريٌّ – 
الله ]،  رس��ول  فسكت  ع،  يَُشفَّ أن  َشَفَع 
ثم مر رج��ل آخ��ر، فقال ] للرجل: »ما 
رأيك في هذا«؟ فقال: يا رسول الله! هذا 

ال شك أن بعض األشياء قد تتشابه في الظاهر ، وتتماثل في نظر 
بعض الناس عند الوهلة األولى، إال أنها تختلف في واقع األمر، وال 
تخفى حقائقها على ذوي البصائر والتمييز، فهم يعرفون الفرق 
بن املتماثالت ظاهرا، ويدركون أن ليس كل ما يلمع ذهبا، في حن 
أن بسطاء التفكير ومحدودي العلم يغترون باملظاهر، وينجرفون 
وراء البريق الزائف والدعاوى العريضة التي ال تستند إلى دليل 

وال يؤيدها برهان.
من  وحتذر  باحلقائق،  العبرة  أن  تؤكد  الشرعية  والنصوص 
َوِإَذا   {: املنافقن  عن  تعالى  قوله  ذلك  فمن  باملظاهر،  االغترار 
ُهْم ُخُشٌب  َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإن َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َكَأنَّ
َدٌة {، قال ابن كثير :»َأْي َوَكاُنوا َأْشَكاال َحَسَنة َوَذِوي َفَصاَحة  َسنَّ مُّ
اِمع ُيْصِغي ِإَلى َقْوِلِهْم ِلَبالَغِتِهْم ، َوُهْم َمَع  َوَأْلِسَنة، َوِإَذا َسِمَعُهْم السَّ

ْب«. َزع َواْلُ َور َواْلَهَلع َواْلَ ْعف َواْلَ َذِلَك ِفي َغاَية الضَّ

د. وليد خالد الربيع )�(

ليس كل ما يلمع ذهباً           
احلكمـة  ضالـة املؤمن )37(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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رجل من فقراء املسلمني، َحِري إْن َخَطَب 
قال  وإْن  ع،  يَُشفَّ أال  َشَفَع  وإْن  يُنَكح،  أال 
أال يُسَمع لقوله، فقال ]: »هذا خير من 

ملء األرض مثل هذا« أخرجه البخاري.
النبي ] من االغ��ت��رار بأصحاب  وح��ذر 
األهواء والبدع مهما كان ظاهرهم حسنا، 
كما قال ] عن اخلوارج: »يحقر أحدكم 
صاته مع صاتهم، وصيامه مع صيامهم، 
يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم، ميرقون 
الرمية«  من  السهم  مي��رق  كما  الدين  من 
ال��ب��خ��اري، ف��اخل��وارج بالغوا في  أخ��رج��ه 
التدين إال أن ذلك لم ينفعهم ملا كانوا عليه 
من انحراف منهجي وضال فكري؛ ولهذا 
قال ]: »ميرقون من الدين«، وعن أنس 
رضي الله عنه قال: ذكر لي أن رسول الله 
] قال: »يخرج فيكم أو يكون فيكم قوم 
يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم 
كما ميرق  ال��دي��ن،  م��ن  أنفسهم، مي��رق��ون 
السهم من الرمية« أخرجه ابن أبي عاصم 

وقال األلباني: إسناده صحيح.
وع��ن أن��س ق���ال: ق��ال رس���ول ال��ل��ه ]: »ال 
تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا مبا يختم له؛ 
أو برهة  العامل يعمل زمانا من ده��ره  فإن 
من دهره بعمل صالح لو مات دخل اجلنة ثم 
يتحول فيعمل عما سيئا ، وإن العبد ليعمل 
زمانا من دهره بعمل لو مات دخل النار ثم 
يتحول فيعمل عما صاحلا ، فإذا أراد الله 
بعبده خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل 
السنة  في  عاصم  أبي  ابن  أخرجه  صالح« 

وقال األلباني :إسناده صحيح.
وعنه عن النبي ] أنه قال: »ال عليكم أال 
له«  يختم  مبا  تعلموا  حتى  بأحد  تعجبوا 
 : أب��ي عاصم وق��ال األلباني  اب��ن  أخرجه 

إسناده صحيح.
باملظاهر  وحذر سلف األمة من االغترار 
يونس  فعن  املغشوشة،  والدعاوى  الزائفة 
اب���ن ع��ب��د األع��ل��ى ال��ص��دف��ي ق����ال: قلت 

يقول:  س��ع��د  ب��ن  ال��ل��ي��ث  »ك���ان  للشافعي: 
فا  امل��اء:  على  ميشي  الرجل  رأيتم  »إذا 
تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب 
الليث  »قصر  الشافعي:  فقال  والسنة«. 
رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل ميشي على 
به  تغتروا  : فا  ال��ه��واء  ويطير في  امل��اء، 
حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة«.

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: »ثاث 
منافق  وج��دال  عالم،  زل��ة  الدين:  يهدمن 
بالقرآن، وأئمة مضلون «، وعن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه قال: »إن فيما أخشى 
 � بالقرآن  املنافق  عليكم زلة عالم وجدال 
منار كأعام  القرآن  � وعلى  والقرآن حق 

الطريق«.
وعن ابن عباس: »ويل لألتباع من عثرات 
العالم، قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم 
برسول  أعلم  ثم يجد من هو  برأيه  شيئا 
الله ] منه فيترك قوله ذلك، ثم متضي 
األتباع«، وقال علي بن أبي طالب: »إياكم 
واالس��ت��ن��ان ب��ال��رج��ال؛ ف��إن ال��رج��ل يعمل 
فيه  الله  لعلم  ينقلب  ثم  بعمل أهل اجلنة 

من  وه��و  فيموت  النار  أه��ل  بعمل  فيعمل 
أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
بعمل  فيعمل  فيه  الله  لعلم  فينقلب  النار 
اجلنة،  أهل  من  وهو  فيموت  اجلنة  أهل 
ف���إن كنتم ال ب��د ف��اع��ل��ني ف��ب��األم��وات ال 
وقال   ، البر  عبد  البن  اجلامع  باألحياء« 
دينه  أحدكم  يقلدن  ال  »أال  مسعود:  اب��ن 
رج��ا إن آم��ن آم��ن ، وإن كفر كفر؛ فإنه 
ال أسوة في البشر«، وقال أيضا: »من كان 
فإن  م��ات  ق��د  مب��ن  فليسنت  مستنا  منكم 
احلّي ال تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب 
محمد ] كانوا أفضل هذه األمة ؛ أبرها 
قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم 
الله لصحبة نبيه وإلقامة دينه ، فاعرفوا 
فإنهم  أثرهم  على  واتبعوهم  فضلهم  لهم 

كانوا على الهدى املستقيم«.
وقال عبد الله بن املبارك: »رب رجل في 
اإلس����ام ل��ه ق���دم ح��س��ن وآث����ار صاحلة، 
به في  يُقتدى  والزلة ال  الهفوة  كانت منه 
»ليس  مالك:  اإلم��ام  وقال  وزلته«،  هفوته 
كل ما قال رجل قوال – وإن كان له فضل 
– يتبع عليه؛ لقول الله عز وجل: }الذين 
وقال  أحسنه{،  فيتبعون  القول  يستمعون 
مجاهد: »ليس من أحد إال ويؤخذ من قوله 
ابن خزمية:  النبي ]«، وقال  إال  ويترك 
»ليس ألح��د ق��ول مع رس��ول الله ] إذا 

صح اخلبر عنه«.
وخ��اص��ة ال��ق��ول أن ال��ش��رع امل��ط��ه��ر قد 
عادلة  وم��وازي��ن  دقيقة  معايير  لنا  وض��ع 
للحكم على االعتقادات واألقوال واألفعال 
واألش��خ��اص واألش��ي��اء، األخ��ذ بها جناة، 
واإلعراض عنها أو تعطيلها باب الضال 
الله  ب��ن��ور  يستضيء  فاملسلم  وال��ه��اك، 
رسوله  وسنة  كتابه  في  إلينا  أنزله  ال��ذي 
] ومييز بني املظاهر واحلقائق، وال يغتر 
بكل ناعق، وال يشتري كل المع؛ فليس كل 

ما يلمع ذهبا، وبالله التوفيق.

وحذر النبي 
]من االغترار 

بأصحاب األهواء 
والبدع مهما كان 

ظاهرهم حسنا

الشرع وضع معايير 
دقيقة وموازين 

عادلة للحكم على 
االعتقادات واألقوال 

واألفعال واألشخاص 
واألشياء
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أف��ري��ق��ي��ا ق���ال ال��ع��ي��ن��ات��ي: ت��ع��ان��ي الدول 
واجلهل  اإلدارة  وس��وء  الفقر  األفريقية 
كما  السارية،  واألم��راض  األوبئة  وانتشار 
تعاني الدول األفريقية عموماً عن انخفاض 
دولها  أغلب  تواجه  إذ  املعيشة  مستويات 
على  أث���رت  معقدة  اقتصادية  مشكالت 
فيها؛  والسياسية  االجتماعية  النواحي 
السنوي،  الدخل  مستوى  انخفاض  حيث 
وازدي�����اد نسبة األم��ي��ة؛ ول��ذل��ك الب���د أن 
جانب  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  املنظمات  تنشط 
العمل االجتماعي واخلدمات االجتماعية 

من أجل تطوير واقع املسلمني هناك. 
اللجنة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اإلغ����اث����ة  وع����ن 
قال  األف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة  ف��ي  للمتضررين 
اجلفاف  موجة  ضربت  عندما  العيناتي: 
والقحط القرن األفريقي تعرض السكان 
هناك ملجاعة حقيقية والسيما في املثلث 
احلدودي الذي يجمع بني غرب الصومال 
وشرق كينيا واجلنوب الغربي من أثيوبيا، 
وهي مناطق جافة رعوية ميثل املسلمون 

واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي  املستوى  ورف��ع 
املياه الصاحلة للشرب،  والتربوي وتوفير 
وخ��ل��ق ف���رص ال��ت��ك��ام��ل االق��ت��ص��ادي من 
خالل املشاريع اخلدمية والفنية لالرتقاء 
بنشر الوعي الثقافي واإلداري مما يحول 
استهالكي  مجتمع  من  األفريقي  املجتمع 
تعليم  إلى  إنتاجي، باإلضافة  إلى مجتمع 

املرأة املسلمة فنيا ومهنيا. 
وفيما يتعلق بأبرز املشكالت التي تعانيها 

الصحفي  حديث  في  العيناتي  وحت��دث 
ع��ن ت��اري��خ ب���دء ن��ش��اط��ات ال��ل��ج��ن��ة في 
أفريقيا قائاًل:  بدأنا العمل اخليري منذ 
تأسيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
عام 1981 وفي أفريقيا عام 1982، أما 
طموحاتنا فتكون من خالل عمل مشاريع 
والتعليم  الثقافة  ونشر  الذاتي  لالكتفاء 
الوضع  ألن  وذل����ك  ال��ص��ح��ي  وال���وع���ي 
الصحي في أفريقيا ما زال في حاجة 
إلى جهد أكبر من املنظمات اإلسالمية 
فهناك  عربية،  وأكثرها  هناك  العاملة 
مليون طفل ميوتون كل عام في أفريقيا 
من مرض املالريا، وهناك مجال للوقاية 
م��ن ه���ذا امل���رض م��ن خ���الل التحصني 
والتغذية الصحية وحتسني صحة البيئة 

طرحنا مشروعًا حيويًا سيكون 
له دور كبير في إنهاء 

مأساة مجاعة الصومال

البد من أن تنشط 
املنظمات اإلسالمية في 
العمل االجتماعي من 

أجل تطوير واقع املسلمني

أكد رئيس جلنة القارة األفريقية بجمعية إحياء التراث اإلسالمي 
الداعية جاسم العيناتي أن اجلهل والفقر واملرض هي السائدة في 
أفريقيا، وأضاف أن جلنة القارة األفريقية هيئة إغاثية إنسانية 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��س��اع��دة احمل��ت��اج��ن وال��ف��ق��راء م��ن امل��س��ل��م��ن وغير 
التي تقوم  املسلمن، وأن مشروع اإلغاثة يعد من أفضل املشاريع 
بإغاثة مئات اآلالف من املتضررين في دول عدة في شرق أفريقيا 
زيارته  عن  له  تصريح  في  العيناتي   وحت��دث  وغربها،  ووسطها 
اجلمعية  ت��ن��وي  ال��ت��ي  الطموحة  وامل��ش��اري��ع  للصومال،  األخ��ي��رة 

تنفيذها هناك إلخراج هذا البلد املنكوب من محنته. 

العيناتي: القارة األفريقية  تعاني الفقر وسوء اإلدارة
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فيها أغلب السكان، وقد قامت جلنة القارة 
األفريقية بإرسال دفعات من املساعدات 
واجلمعيات  ال���ه���ي���ئ���ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
اإلس��الم��ي��ة، حيث وزع���ت األغ��ذي��ة على 
م��ن دون متييز  وامل��ت��ض��رري��ن  احمل��ت��اج��ني 
والزيت  وال��س��ك��ر  األرز  ع��ل��ى  واش��ت��م��ل��ت 
أعداد  وتوجد  املجفف،  األطفال  وحليب 
كبيرة  منهم يهددهم شبح املوت جوعا في 
كينيا والصومال وأثيوبيا وجيبوتي وأيضا 
املساعدات  ت��ق��دمي  مت  وق��د  النيجر  ف��ي 

العاجلة للمسلمني هناك. 
مشاريع حيوية

وعن دور اجلمعية في أفريقيا وما تقدمه 
م��ن م��ش��اري��ع إغ��اث��ي��ة وب��ن��اء م��راك��ز قال 
األفريقية  ال��ق��ارة  جلنة  قامت  العيناتي: 
بتقدمي  اإلسالمي  التراث  إحياء  بجمعية 
العديد من املشاريع املتنوعة جلميع أنحاء 
أكثر من  بناء  أفريقيا دون متييز، ومنها: 
إسالميا  م��رك��زا  و147  م��س��ج��دا   1476
ي��ت��ض��م��ن م��س��ج��دا وم���درس���ة وب���ئ���ر ماء 

إنشاء 5 معاهد  أخ��رى، كما مت  وم��راف��ق 
كبيرة لتدريب الدعاة و310 مدرسة و أكثر 
من 30 مسكنا وقفيا و37 دكانا وقفيا و13 
مطحنة فضاًل عن إنشاء 28 دارا لأليتام 
اجلانب  وف��ي  وتربيتهم،  بكفالتهم  تقوم 
الصحي فقد مت بناء 4 مستشفيات و35 

مركزا صحيا في دول أفريقية مختلفة. 
تقدمها  التي  اإلغ��اث��ة  أن  العيناتي  وأك��د 
دون  احمل��ت��اج��ني  جلميع  ت��ق��دم  اجلمعية 
متييز، مفندا املزاعم التي يروجها أعداء 
اإلسالم بأن املسلمني ال يساعدون غيرهم 
ف��ي أوق���ات ال��ك��وارث، وف��ي ه��ذا الصدد 

املسلمني  وغير  املسلمون  العنياتي:  ق��ال 
يستفيدون من مشاريعنا باستثناء املساجد 
طبعا وفي األزمات توزع املساعدات على 
الفقراء دون النظر إلى ديانتهم  وبوصفها 
كل  »وف��ي  ق��ال ]:  وكما  إنسانيا،  عمال 
كبد رط��ب��ة أج���ر«، م��ش��ي��را  إل��ى أن أهم 
املساعدات  اللجنة  لها  تقدم  التي  ال��دول 
دولة  و25  وال��ص��وم��ال  كينيا  ه��ي   حاليا 

افريقية أخرى. 
محاربة اإلرهاب

خصوم  م��ح��اوالت  مبواجهة  يتعلق  وفيما 
ت��ه��م اإلره�����اب بالعمل  اإلس����الم إل��ص��اق 
العيناتي:   ق����ال  اخل����ي����ري،  اإلس����الم����ي 
اللجنة  نواجههم من خالل توضيح جهود 
في محاربة التطرف واإلرهاب والتعاون مع 
احلكومات واإلدارات احلكومية والتسامح 
م��ع ال��دي��ان��ات األخ����رى، ون��ق��ول ل��ه��م: إن 
اإلس����الم ف��ي اس��م��ه ه��و ال��س��الم وليس 
اإلرهاب، واللوبي اليهودي يرى أن العمل 
اخليري في أفريقيا ضد مخططاتهم على 

هناك مليون طفل ميوتون 
كل عام في أفريقيا من 

مرض املالريا رغم وجود 
الوقاية من خالل التحصني 

والتغذية الصحية
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إحياء  جمعية  من  كويتي  وف��د  بتشكيل 
في  بلجنتها  اإلس��الم��ي ممثلة  ال��ت��راث 
كبار  بعض  وب��رف��ق��ة  األفريقية  ال��ق��ارة 
امل��ت��ب��رع��ني ب��زي��ارة م��ي��دان��ي��ة إل���ى والية 
)بونت الند( الصومالية لتفقد مخيمات 
الالجئني هناك، والذين قدموا من كل 
عيش  لقمة  عن  بحثا  الصومال  أنحاء 
ومكان مستقر وآمن، وأشار إلى أن عدد 
النازحني هناك بلغ  17 ألف أسرة، أي 
ما يقارب 80 ألف نازح، بينما يصل عدد 
الالجئني القدامى إلى حوالي 400 ألف 
الجئ موزعني على 60 مخيما في جميع 
الصومالية،  الن��د(  )بونت  والي��ة  أقاليم 
وأشار العيناتي إلى أن الوفد الذي كان 
الصومال  إلى  األخيرة  زيارته  في  معه 
ضم كال من عادل الذكير وعبداحملسن 
السريع، وكان هدف الزيارة تقييم الوضع 
اإلنساني الذي يعيشه النازحون بسبب 
اجلفاف والالجئون ملعرفة احتياجاتهم 
باإلضافة  ومساعدتهم  إغاثتهم  وكيفية 

تسّير القوافل الدعوية في القرى واألماكن 
وبسبب  اجل��ه��ل  فيها  ي��ع��م  ال��ت��ي  ال��ن��ائ��ي��ة 
الكثير  اعتنق  ال��دع��وي��ة  ال��دع��اة  ج���والت 
اإلسالم على أيديهم، وقد استعان الدعاة 
في غانا باإلذاعة احمللية لنشر الدعوة في 

القرى النائية والتعريف باإلسالم. 
نداء اإلنسانية

وعن زيارته األخيرة للصومال وأهدافها 
قال العيناتي:  استجابة لنداء اإلنسانية 
الذي انطلق من الصومال التي أصابتها 
مجاعة شديدة بسبب اجلفاف األخير 
القرن  م��ن  أج���زاء كبيرة  ال���ذي ض��رب 
اإلسالمية  لألخوة  ومراعاة  األفريقي، 
بني الشعبني الكويتي والصومالي بادرنا 

املدى البعيد. 
مع  األفريقية  احلكومات  جت��اوب  وع��ن 
قال  لبلدانهم  املقدمة  األعمال اخليرية 
العيناتي:  احلكومات ترحب بنا وتشكرنا 
على ما نقدمه لهم وترى أننا نسهم في 
ت��أدي��ة واج��ب��ات وق��ض��اء ح��اج��ات تعجز 
واإلغاثة،  كالتعليم  توفيرها  ع��ن  ه��ي 
بالتحقق  تقوم  احلكومات  تلك  وبعض 
من أعمالنا نتيجة ضغوط عليهم، وهذه 
ساحة  ب���رأت  لله  واحل��م��د  التحقيقات 
العمل اخليري لدينا وأثبتت أنه ليس لنا 
إنسانية  وأعمالنا  باإلرهاب  عالقة  أي 

فقط. 
الدعوة

رسالة  وتوصيل  ال��دع��وة  م��ج��ال  وح���ول 
اإلسالم إلى من لم تصله قال العيناتي:  
واصفا  نبيه ]  لسان  تعالى على  قال 
الدعوة: }قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعِن{، وعلى هذا 
األساس ال تزال جلنة القارة األفريقية 

اللوبي اليهودي يرى 
أن العمل اخليري في 

أفريقيا ضد مخططاتهم 
على املدى البعيد

العيناتي: نقدم 
مساعداتنا للمحتاجني 

دون متييز ويستفيد 
منها املسلمون وغير 

املسلمني ألن ما نقدمه 
عمل إنساني

عندما ضرب اجلفاف القرن 
األفريقي قمنا بإرسال 
دفعات من املساعدات 
بالتعاون مع الهيئات 
واجلمعيات اإلسالمية
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إلى زيارة املشاريع التنموية التي نفذتها 
وقد  اإلس��الم��ي،  التراث  إحياء  جمعية 
اإلغاثات  ب��ت��وزي��ع  الكويتي  ال��وف��د  ق��ام 
من  املتضررين  النازحني  على  العاجلة 

اجلفاف.
مدينة  شملت  اإلغ��اث��ة  إن  أي��ض��ا:  وق���ال 
أسرة  أل��ف  إغ��اث��ة  بوصاصو، حيث مت��ت 
وح��ص��ل��ت ك���ل أس����رة ع��ل��ى امل��ع��ون��ة التي 
فقد مت  قرطو  مدينة  أم��ا  لها،  خصصت 
فيها توزيع إغاثة عاجلة على 500 أسرة 
ومت ت��وزي��ع اإلغ��اث��ة على أل��ف أس���رة في 
اإلقليمية  العاصمة  وه��ي  ج��روي  مدينة 
لوالية بونت الند، وشملت املعونة الدقيق، 
وقد  والتمر،  والزيت  واحلليب،  والسكر، 
م��ا يقارب  امل��س��اع��دات  م��ن ه��ذه  استفاد 
2500 أسرة مبعدل 15 ألف نازح والجئ 
ال��ذي ضرب  ت��ض��رروا من اجلفاف  ممن 

الصومال مؤخرا. 
املشروع الستراتيجي

جلنة  إن  العيناتي:  ج��اس��م  الشيخ  وق���ال 

ال��ق��ارة األف��ري��ق��ي��ة ق��د ط��رح��ت مشروعا 
دور  له  مهما سيكون  واستراتيجيا  حيويا 
امل��ج��اع��ة بشكل  م��أس��اة  إن��ه��اء  ف��ي  كبير 
العديد  حفر  وهو  بعيد  مدى  وعلى  كبير 
أماكن  العميقة في  االرت��وازي��ة  اآلب��ار  من 
للشرب،  الصاحلة  املياه  لتوفير  اجلفاف 
املناطق  أق��رب  من  املياه  نقل  عن  فضاًل 
البئر  تكلفة  وتبلغ  الصومال،  في  حاجة 
الواحدة 25 ألف دينار، وإننا نسعى حلفر 
بدأنا  وق��د  األول���ى  املرحلة  ف��ي  بئر   100
إن  أيضا:  وق��ال  اآلب��ار،  فعليا بحفر هذه 
في  معها  نسقنا  التي  الند  بونت  حكومة 

أع��م��ال اإلغ��اث��ة امل��ق��دم��ة م��ع هيئة بونت 
الند للرعاية االجتماعية تقدمت بالشكر 
قدموه  م��ا  على  وشعبا  حكومة  للكويت 
للشعب  عاجلة  وإغ��اث��ات  مساعدات  م��ن 
الند  بونت  والي��ة  في  املنكوب  الصومالي 
أعداد  إليها  نزحت  التي  خاصة  بصفة 
كبيرة ممن تضرروا باجلفاف الذي ضرب 
الصومال، كما عبروا عن شكرهم اخلاص 
اإلس��الم��ي ممثلة  ال��ت��راث  إحياء  جلمعية 
قام  الذي  والوفد  األفريقية  القارة  بلجنة 
ب��ت��وزي��ع ه���ذه اإلغ���اث���ات وت��ول��ى تنفيذها 
من  املستحقني  إلى  وإيصالها  وتقسيمها 

النازحني. 
جاسم  الشيخ  ق��دم  تصريحه  ختام  وف��ي 
األمير  السمو  لصاحب  الشكر  العيناتي 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د واحل��ك��وم��ة على 
دف��اع��ه��ا ع��ن العمل اخل��ي��ري واإلش���راف 
على  غريبا  ليس  وه��ذا  وتشجيعه،  عليه 
أهل الكويت الذين نشؤوا وترعرعوا على 

حب اخلير.

نعمل على حفر العديد من 
اآلبار االرتوازية العميقة 
في أماكن اجلفاف لتوفير 

املياه الصاحلة للشرب ملناطق 
االحتياج في  الصومال

عدد النازحني في إقليم 
بونت الند الصومالي بلغ 
حوالي 80 ألف نازح فضال 
عن وجود 400 ألف الجئ 

قبل هذه األزمة

إلنهاء مشكلة اجلفاف 
في الصومال نحتاج إلى 

توفير مياه دائمة وصاحلة 
للشرب، وقد بدأنا حفر 

100 بئر أورتوازية في 
املرحلة األولى ملشروعنا



جريًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي تخص 
باب علم مستقل، وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية - فقد جمعت 
أربعني حديثًا نبويًا في األعمال الوقفية، ورتبت ما جاء فيها من أحكاما 
وأفردت شرحًا  الفقه وغيرها،  السنن وشروحها، وكتب  وفوائد من كتب 
من  للواقفني  عظيمة  جمة  وفوائد  أحكام  حوى  حديث،  لكل  متوسطًا 
املتصدقني، وللقائمني على املؤسسات واملشاريع الوقفية، ونظار الوقف، 
والهيئات واملؤسسات املكلفة برعاية األصول الوقفية ومنائها. أسأل الله 
أن يجعل هذا العمل إحياء لسنة الوقف والصدقة اجلارية، وينفع به 

قواًل وعمال، ويكتب لنا أجر ذلك في صحائفنا.

عيسى القدومي

واحلديث اخلامس، فيه حرص صحابة رسول 
ال��ل��ه ] ع��ل��ى ح��ب��س ووق����ف ال�����دور واآلب����ار 
وسنته،   [ النبي  بفعل  اق��ت��داء  وال��ب��س��ات��ن؛ 

وامتثاالً لتوجيهه وإرشاده.
أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم 

قال جابر : “لم يكن أحد من أصحاب النبي  ذو 
مقدرة إال وقف”)1(.

حديث موقوف على الصحابي اجلليل جابر بن 
عبد الله األنصاري [، الذي نص في عبارة 
من  الله  رس��ول  صحابة  بذله  م��ا  على  جامعة 
وجه  على  والوقف  واإلح��س��ان،  البر  في  مالهم 
اخل��ص��وص. وأورد اب���ن ق��دام��ة امل��ق��دس��ي في 
قال:  ج��اب��راً  ب��أن  احلديث  ذل��ك  »املغني«  كتابه 
“لم يكن أحد من أصحاب النبي ذو مقدرة إال 
وقف، وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم 
على الوقف وقف، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد، 

فكان إجماعاً”)2(. 
وروى اخل��ص��اف ف��ي »أح��ك��ام األوق����اف« 
عن محمد بن عبد الرحمن عن 
سعد بن زرارة قال:« ما 
أعلم أحداً من 

أص���ح���اب رس����ول ال��ل��ه ] م���ن أه���ل ب���در من 
ماله  م��ن  وق��ف  وق��د  إال  واألن��ص��ار  املهاجرين 
حتى  يوهب،  وال  ي��ورث  وال  ُيشترى،  ال  حبساً، 

يرث الله األرض ومن عليها )3(
وأكد ذلك القرطبي بقوله : “إن أبا بكر وعمر 
وع��ث��م��ان وع��ل��ي��اً وع��ائ��ش��ة وف��اط��م��ة وع��م��رو بن 
األوقاف،  وقفوا  كلهم  وجابراً  والزبير  العاص 
واملدينة معروفة مشهورة”)4(.  وأوقافهم مبكة 
واستدل أهل العلم على أوقاف الصحابة بوقف 
عمر  دار  م��ن  نصيبه  أوق���ف  حينما  عمر  اب��ن 
الله عنهما سكنى لذوي احلاجة من آل  رضي 
عبد الله،  ووقف أنس  بن مالك  دارا له باملدينة 
داره،  وتصدق  فنزل  باملدينة  مر  إذا حج  فكان 
أي املطلقة -   – ب��دوره، وقال للمردودة  الزبير 
بها  أن تسكن غير مضرة وال مضار  بناته  من 

فإن استغنت بزوج فليس لها حق )5(.
وك��ذل��ك ف��اط��م��ة ب��ن��ت رس���ول ال��ل��ه ] حينما 
املطلب،  وبني  بني هاشم  تصدقت مبالها على 
وادخ��ل معهم  وكذلك علي [ تصدق عليهم 
التي  داره  ثابت [  ابن  زيد  غيرهم. وحبس 

في البقيع وداره التي عند املسجد. 
وقال احلميدي شيخ البخاري: وتصدق أبو بكر 
الصديق [ ب��داره مبكة وتصدق عمر بن 
املروة  اخلطاب [ بربعه عند 
 ، ول��ده  وبالثنية على 

وتصدق على بن أبى طالب [ بأرضه بينبع، 
وتصدق الزبير بن العوام [ بدراه مبكة وداره 
مبصر، وأمواله باملدينة، وتصدق سعد بن أبى 
وقاص [ عنه بداره باملدينة وبداره مبصر، 
وعثمان بن عفان [ برومة، وعمر وبن العاص 
[ بالوهط من الطائف وداره مبكة على ولده 
بداره  بن ح��زام [  اليوم وحكيم  إل��ى  فذلك 

مبكة واملدينة )6(. 
وقد جاء في احلديث والسير أن كل من كان له 
مال من الصحابة رضي الله عنهم وقف من ماله 
إما وقفا ذريا خاصا، أو عاما، ومن ذلك: أن أبا 
بكر الصديق [ وقف داره مبكة على ولده، 
وعمر [ وقف ربعه عند املروة وبالثنية على 
ولده، وتصدق مباله الذي بخيبر ووادي القرى 
بئر  وق��ف  بن عفان [  وعثمان  ذل��ك،  وغير 
رومة فهي وقف إلى اليوم، وعلي بن أبي طالب 
القرى  ووادي  واملدينة  بينبع  أرضه  وقف   ]
وفدك، وتصدق سعد بن أبي وقاص [ بُدوره 
على أوالده من البنن والبنات، وأن للمطلقة من 
ة، وال ُمَضارٍّ بها؛  بناته أن تسكن فيها غير ُمِضرَّ
ووقف الزبير بن العوام [ داره التي  مبكة، 
وداره التي مبصر، وأمواله باملدينة على ولده. 

ووقف طلحة بن عبيد الله [ داره باملدينة، 
سكنى  عمر  دار  م��ن  نصيبه  عمر  اب��ن  وج��ع��ل 
ل��ذوي احل��اج��ات من آل عمر، وحبس زي��د بن 
ثابت [ داره التي عند البقيع وداره التي عند 
العاص [ أرضه  املسجد، وحبس عمرو بن 
وداره  الطائف  في  والُوَهيِْط(  )الَوَهط  املسماة 

التي مبكة على ولده. 
وحبس خالد بن الوليد [ داره التي باملدينة، 
ووقف حكيم بن حزام [ داره الشارعة في 
باملدينة،  ل��ه  داراً  أن��س [  ووق���ف  ال��ب��اط، 
واشترت عائشة رضي الله عنها داراً، وكتبت في 
شرائها: إني اشتريت داراً، وجعلتها ملا اشتريتها 

له، فمنها مسكن لفان وِلَعِقِبه ما بقي 
لفان،  ومسكن  إن��س��ان،  بعده 

وليس فيه لعقبه، ثم 

األربعــون الوقفيــة )5(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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يرد بعد ذلك إلى آل أبي بكر. ووقفت أسماء بنت 
أب��ي بكر رض��ي الله عنها داره��ا صدقة، 

حبس ال تباع وال توهب وال تورث. 
الله عنها صدقة  أم سلمة رضي  ووقفت 
حبيبة،  أم  ووق��ف��ت  ت��وه��ب،  وال  ت��ب��اع  ال  حبساً 
وصفية أمهات املومنن رضي الله عنهن، ووقف 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه بستانه ال يباع 
وال يوهب وال يورث، ووقف سعد بن عبادة وقفا 
ه فيها سقي املاء، ثم حبس عليها ماالً من  عن أمِّ
أمواله، على أصله ال يباع وال يوهب وال يورث، 
ت��ص��دق بها  ب��ن ع��ام��ر [ دارا  ووق���ف عقبة 
حبساً؛ ال تباع وال توهب وال تورث، على ولده 
وول��د ول��ده، ف��إذا انقرضوا فإلى أق��رب الناس 

مني، حتى يرث الله األرض ومن عليها.
ول��ل��دالل��ة ع��ل��ى وف����رة أوق����اف ال��ص��ح��اب��ة قال 
ثمانن  أن  بلغني   « ال��لَّ��ه-:  -رح��م��ه  الشافعي 
ت��ص��دق��وا بصدقات  األن���ص���ار  م���ن  ص��ح��اب��ي��اً 
يسمي  ال��لَّ��ه-  -رح��م��ه  والشافعي   ،« محرمات 

األوقاف: الصدقات احملرمات7. 
وقال ابن حزم -رحمه اللَّه-: » وسائر الصحابة 
الشمس ال  أشهر من  باملدينة  جملة صدقاتهم 

يجهلها أحد 8« .
فقد تنافس السلف الصالح - رحمهم الله - من 
بعدهم  الله عليهم ومن  الّصحابة رضوان  لدن 
على وقف بعض أماكهم ابتغاء ما عند الله من 
األجر والّثواب؛ وال شك أن ذلك من باب حفظ 
ومناء للمال، فقد جاء عن املغيرة بن شعبة  قال: 
قال رسول الله ]: “إن الله كره لكم ثاثاً: قيل 

وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤال9«.
والوقف من حفظ املال ومنائه، ومن الّشواهد 
ع��ل��ى ذل���ك م���ا ذك���ر اب���ن ب��ط��وط��ة  من وصف 
دمشق  إلى  رحلته  في  اّلتي شاهدها  لألوقاف 
حتصر  ال  بدمشق  واألوق����اف   « يقول:   حيث 
أنواعها ومصارفها لكثرتها، فمنها أوقاف على 
العاجزين عن احلج يعطى ملن يحج عن الّرجل 
البنات  أوق��اف على جتهيز  ومنها  كفاية،  منهم 
إلى أزواجهن، وهن اللواتي ال قدرة ألهلهن على 
جتهيزهن، ومنها أوقاف لفكاك األسرى، ومنها 
يأكلون  ما  منها  يعطون  السبيل،  ألبناء  أوق��اف 

ويلبسون ويتزودون لبادهم 10«
وكان ابن جبير – رحمه الله – الذي تقدم ابن 

بأكثر  بطوطة 
ونصف  ق�����رن  م����ن 

القرن، )614 ه�  - 1217 م(  قد 
غزارة  من  فيها  عاين  ما  وأدهشه  دمشق،  زار 
األوقاف، حّتى » إّن البلد تكاد األوقاف تستغرق 

جميع ما فيه11«.
وازدهرت األوقاف في العهود اإلسامية ازدهاراً 
عظيماً، وذلك في مصر والشام وجند واحلجاز 
املفتوحة،  الباد  من  وغيرها  العربي  واملغرب 
التي حتّصل عليها  األم��وال  وذل��ك بسبب كثرة 
املجاهدون من الفتوحات اإلسامية، وكان من 
ثمار ذلك أن اتسعت مجاالت الوقف في ذلك 
جهات  على  مقصورا  الوقف  يعد  فلم  العصر، 
الفقراء واملساكن فقط بل تعدى ذلك إلى بناء 
وإنشاء  العلم،  طاب  على  واإلنفاق  العلم  دور 
امل��س��اج��د وال����دور اخل��ي��ري��ة، ب��ل وإل���ى تأسيس 
املصحات  وإن��ش��اء  عليها،  واإلن��ف��اق  املكتبات 
وكانت مخصصة لعاج املرضى باملجان، وكذلك 

إنشاء الدور لسكن الفقراء واملساكن.
ل التاريخ لكثير من أهل اخلير والثراء  وقد سجَّ
الرحمة  ب��داف��ع   - وق��ف��وا  أن��ه��م  املسلمن:  م��ن 
في  والرغبة  قلوبهم،  في  اإلمي��ان  قذفها  التي 
بعد موتهم  ينقطع عملهم  وأالَّ  لهم،  الله  مثوبة 
أو بعضها على إطعام اجلائع،  كلَّها  أموالهم   -
ال��ع��ري��ان، وإعانة  ال��ظ��م��آن، وك��س��وة  وس��ق��اي��ة 
د، وكفالة  احملروم، ومداواة املريض، وإيواء املشرَّ
األرملة واليتيم، وعلى كلِّ غرض إنساني شريف، 

هم احليوان مع اإلنسان12. بل أشركوا في برِّ
ول��ق��ول ج��اب��ر األن���ص���اري [ ف��وائ��د عديدة 

نستخلص منها اآلتي :
الصحابة  عند  معلومة  ظ��اه��رة  ع��ب��ادة  ال��وق��ف 
الكرام رضوان الله عليهم، والسلف الصالح من 
بعدهم على مر العصور، حرص عليها صحابة 
بعدهم  ملا  ق��دوة  وكانوا بذلك  الله ]؛  رس��ول 

من املسلمن.
وفيه تنوع أوقاف الصحابة وتلمسهم في حبسها 
لتوفير  واملجتمع  األس���رة  ح��اج��ات  ومصارفها 
احلياة الكرمية لكل إنسان في املجتمع املسلم، 
وتنتشر  األرح����ام،  وت��ت��واص��ل  األس���ر،  لتترابط 
الصحابة  سعي  وف��ي��ه  بينهم،  واألل��ف��ة  احمل��ب��ة 
الكرام في أوقافهم الوصول إلى أكبر عدد من 

املستفيدين.
وقف  أن  وف���ي���ه 

األوقاف  أشهر  م��ن  ال���دور 
عند الصحابة، وفيه اتساع الوقف 

في عهد اخللفاء الراشدين أفضل العصور 
املساجد  فكثرث  النبوة،  عصر  بعد  اإلسامية 

والدور والبساتن واآلبار املوقوفة.
والوقف نظام إسامي أخرج بأحكامه وتطبيقاته 
ف���ي صناعة  م��ؤس��س��ات إس��ام��ي��ة س��اه��م��ت 
احلضارة اإلسامية ونهضة األمة، بشموله كل 
والثقافية  والتعليمية  التعبدية  احلياة  مناحي 
واإلغاثية،   واملعيشية  واإلرش��ادي��ة  واإلنسانية 
وبذلك حفظ للمسلمن دينهم وعلمهم وهويتهم 
وقيمهم حتى في أشد الظروف صعوبة، وأكثرها 

قساوة.
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احلـــج

ِرَج���الاً َوَع��لَ��ى ُك��لِّ َض��اِم��ٍر يَ��ْأِت��َن ِم��ْن ُك��لِّ َفجٍّ 
َعِميٍق ِلَيْشَهُدوا َمنَاِفَع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم اللَِّه 
ِفي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزَقُهْم ِمْن بَِهيَمِة 
اْلَنَْعاِم َفُكلُوا ِمنَْها َوأَْطِعُموا الَْباِئَس الَْفِقيَر{ 

احلج : 27 ، 28.
احلاج يرجع من ذنوبه كما ولدته أّمه: 
َق���اَل: َسِمْعُت  َق���اَل:  أَب��ي ه��ري��رة [  فعن 
، َفلَْم يَْرُفْث،  رسوَل اللِه ]، يقول: ))َمْن َحجَّ
��ُه(( متفٌق  أمُّ َولَ��َدتْ��ُه  َكَيْوَم  َرَج��َع  يَْفُسْق،  َولَ��ْم 

َعلَيِْه .
احلج يهدم ما كان قبله 

ال���ع���اص [ قصة  ب���ن  ع��م��رو  ف��ق��د روى 
ا  َفلَمَّ فقال:  كما في صحيح مسلم  إسالمه 
أَتَ��يْ��ُت النَِّبىَّ  َقلِْبى  ِف��ى  ال��لَّ��ُه اإِلْس���اَلَم  َج��َع��َل 
َفَبَسَط  ينََك َفأُلبَاِيْعَك.  َفُقلُْت ابُْسْط َيِ  [

وأكد على هذه املنزلة العظيمة رسوله ]، 
كما في احلديث عن ابن عمر [ عنهما 
: أنَّ رسول الله - ]- َقاَل : »بُِني اإلْساَلُم 
َعلَى َخْمٍس : َشَهاَدِة أْن لَ إلَه ِإلَّ اللُه ، َوأنَّ 
َوإيتَاِء  اَلِة ،  َوإَقاِم الصَّ دااً رسوُل اللِه ،  ُمَحمَّ
َكاِة ، َوَحجِّ الَبيِْت ، َوَصْوِم َرَمَضاَن« متفٌق  الزَّ
َعلَيِْه، فيا بشرى من اختاره الله ليكون من 
وفده ومن زوار بيته، فهو ضيف للرحمن في 
خير اليام وفي أفضل بقاع الرض، ولكثرة 
فضائله،  وت��ع��دد  العظيم  ال��رك��ن  ه��ذا  خير 
الفضائل،  هذه  مع  الوقفات  هذه  لنا  كانت 

فمن فضائل احلج:
احلج كله منافع وفوائد: 

عليه  إب��راه��ي��م  نبيه  ي��أم��ر  تعالى  ال��ل��ه  ق��ال 
يَْأتُوَك  ��جِّ  ِب��احْلَ ال��نَّ��اِس  ِف��ي  ْن  }َوأَذِّ السالم: 

فضـل احلـج 
وحرمـــان مـن 
أّخر الحج لغير 

عـذر

احلمد لله رب العاملن، 
على  والسالم  والصالة 
املبعوث رحمة للعاملن، 
وعلى آله وصحبه ومن 
ب��إح��س��ان إلى  ت��ب��ع��ه��م 

يوم الدين، أما بعد: 
فقد بّن الله تعالى في 
كتابه منزلة احلج بن 
سائر عبادات املسلمن 
}َوللِه  سبحانه:  فقال 
الَبْيِت  اِس ِحجُّ  َعَلى النَّ
َم������ِن اْس����َت����َط����اَع ِإَل����ْي����ِه 
َس��ِب��ي��اًل َوَم���ْن َك��َف��َر فإنَّ 
َن{  اللَه َغِنيٌّ َعِن الَعامَلِ

آل عمران: 97. 

وليد دويدار
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ينَُه،  َق��ال:َ  َفَقَبْضُت يَِدى. َقاَل » َما لََك  َيِ
يَا َعْمُرو «، َقاَل ُقلُْت: أََرْدُت أَْن أَْشتَِرَط، َقاَل 
َقاَل:  ِلي،  يُْغَفَر  أَْن  ُقلُْت:  ��اَذا؟«  ِبَ »تَْشتَِرُط 
َقبْلَُه،  َكاَن  َما  يَْهِدُم  اإِلْس��اَلَم  أَنَّ  َعِلْمَت  »أََما 
جَّ  احْلَ َوأَنَّ  َقبْلََها،  َكاَن  َما  تَْهِدُم  الِْهْجَرةَ  َوأَنَّ 

يَْهِدُم َما َكاَن َقبْلَُه؟! «.
احلج املبرور ليس له جزاء إال اجلنة:

فعن أَبي هريرة [أنَّ رسول اللِه ]، قال: 
اَرةٌ مِلَا بَينَُهَما، َواحَلجُّ  »الُعْمَرةُ ِإلَى الُعْمَرِة َكفَّ
املَبُْروُر لَيَْس لَُه َجَزاءٌ ِإلَّ اجَلنََّة« متفٌق َعلَيِْه.

فيه يوم عرفة الذي يعتق الله فيه من 
النار أكثر من أي يوم آخر:

عن عائشة َرِضَي اللُه عنها ، أنَّ رسوَل الله 
]، َق��اَل : »َم��ا ِم��ْن يَ��ْوٍم أْكثََر ِم��ْن أن يَْعِتَق 

اللُه ِفيِه َعبْدااً ِمَن النَّاِر ِمْن يَْوِم َعَرَفَة« رواه 
مسلم.

للنساء احلج املبرور أفضل اجلهاد:
عن عائشة َرِضَي اللُه عنها، َقالَت: ُقلُْت: يَا 
رسول الله ، نََرى اجِلَهاَد أْفَضَل الَعَمِل، أَفاَل 
َحجٌّ  اجِلَهاِد:  أْفَضُل  »لَُكنَّ   : َفَقاَل  اِهُد؟  ُنَ

َمبُْروٌر « رواه البخاري.
أفضل األعمال بعد اجلهاد في سبيل 

الله:
َقاَل:  الله عنه -  أَب��ي هريرة - رض��ي  فعن 
َقاَل:  ؟  أْف��َض��ُل  الَعَمِل  أيُّ  النَّبيُّ ]  ُس��ِئ��َل 
»إَياٌن ِباللِه َورسوِلِه « قيل : ثُمَّ ماذا ؟ َقاَل: 
»اجِلَهاُد ِفي َسِبيِل اللِه « ِقيَل : ثُمَّ َماَذا؟ َقاَل: 

» َحجٌّ َمبُروٌر « متفٌق َعلَيِْه
فيه أعظم املشاهد وأعظم األيام:

عن عبد اللّه بن قرط-رضي اللّه عنه- قال: 
قال رسول اللّه ]: »إّن أعظم الّي��ام عند 
اللّه تبارك وتعالى يوم الّنحر، ثّم يوم القّر«، 
التشريق وهو احل��ادي عشر  أي��ام  أول  وهو 

من ذي احلجة.
احلج  أن  ورغ��م  الفضائل،  ه��ذه  ك��ل  وبعد 
مرة واحدة في العمر كما أتى في احلديث 
الذي رواه مسلم عن أَبي هريرة [، َقاَل: 
َخَطَبنَا رسوُل اللِه ]، َفَقاَل: »أيَُّها النَّاُس، 
وا« َفَقاَل  َقْد َفَرَض اللُه َعلَيُْكم احَلجَّ َفُحجُّ
َرُج��ٌل : أُك��لَّ َع��اٍم يَ��ا َرس��وَل اللِه؟ َفَسَكَت، 
الله ]:  َف��َق��اَل رس��وُل  ثَ��الث��ااً،  َقالََها  َحتَّى 
ثُمَّ  اْستََطْعتُْم«  َومَلَ��ا  لََوَجَبْت،  نََعْم  ُقلُْت  »لَ��ْو 
َا َهلََك َمْن  َقاَل: » َذُروني َما تََرْكتُُكْم ؛ َفإنَّ
َكاَن َقبْلَُكْم ِبَكثَْرِة ُسؤاِلِهْم، َواْخِتاَلِفِهْم َعلَى 
أنِْبَياِئِهْم، َفإَذا أَمْرتُُكْم ِبَشيٍء َفأتُوا ِمنُْه َما 
اْستََطْعتُْم ، َوِإَذا نََهيْتُُكْم َعن َشْيٍء َفَدُعوهُ«، 
رغم هذا هناك من لم يحج، مع قدرته على 
والعبادة  الركن  الركن  تاركااً هذا  احلج.!! 
اإلسالم  م��ب��ان��ي  م��ن  ه��ي  ال��ت��ي  العظيمة 
العظام، وهي التي قد عظم السلف شأنها، 
��اٍس َرِض��َي اللَُّه  وف��ي احلديث َع��ِن ابْ��ِن َع��بَّ
لُوا  اللَِّه ]: “تََعجَّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعنُْهَما 

جَّ -يَْعِني الَْفِريَضَة- َفِإنَّ أََحَدُكْم َل  احْلَ
يَْدِري َما يَْعِرُض لَُه” حسن، رواه أحمد. 
جَّ  احْلَ أََراَد  »َمْن  ِبلَْفِظ:  َداُوَد  أَبُو  َوَرَواهُ 
الله  رس��ول  خليفة  ق��ال  بل  ْل”  َفلَْيتََعجَّ
] عمر بن اخلطاب [ عمن ترك 
جَّ  احلج مع قدرته عليه: »َمْن أََطاَق احْلَ
أَْو  يَُهوِدّياًا  َماَت  َعلَيِْه  َفَسَواءٌ   ، يَُحجَّ َفلَْم 
أنه  وروي عن علي [   ، نَ��ْص��َراِن��ّياً��ا« 
ق��ال: »م��ن ق��در على احل��ج فتركه فال 

عليه أن يوت يهوديا أو نصرانيا«. 
العلم في كفر من  أه��ل  ول خ��الف بن 
تركه جاحدااً فرضيته، واختلفوا في كفر 
تاركه مع اإلقرار بفرضيته، فهل يرضى 
يكون  أن  احل��ج  على  ق��ادر  عاقل  مسلم 
محل خالف بن أهل العلم هل هو مسلم 
قدرته  م��ع  للحج  ت��رك��ه  بسبب  ك��اف��ر  أم 

عليه؟!
وفي نصيحة الشيخ العالمة عبد العزيز 
للمتأخرين  تعالى-  الله  –رحمه  باز  بن 
ق���ال: أوصي  ال��ف��ري��ض��ة  أداء ه���ذه  ع��ن 
إخواني املسلمن الذين لم يؤدوا فريضة 
احلج أن يبادروا بحجة اإلسالم ، فهذا 
هو الواجب على كل من استطاع السبيل 

إلى ذلك.
للبحوث  ال��دائ��م��ة  اللجنة  ُس��ئ��ل��ت  وق���د 
العلمية واإلفتاء عن حكم احلج فقالت: 
احل���ج رك���ن م��ن أرك����ان اإلس�����الم، فمن 
البيان فهو كافر،  أو أبغضه بعد  جحده 
يستتاب، فإن تاب وإل قتل، ويجب على 
املستطيع أن يعجل بأداء فريضة احلج؛ 
ِحجُّ  ال��نَّ��اِس  َعلَى  َوِل��لَّ��ِه   { تعالى:  لقوله 
الَْبيِْت َمِن اْستََطاَع ِإلَيِْه َسِبيالاً َوَمْن َكَفَر 

َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن الَْعامَلَِن {
فيا قادرااً على احلج بالك وبدنك كنت 
الله،  م��ع  العهد  ج���ّدد  ام����رأة،  أو  رج���الاً 
واعِقد النية على احلج قبل فوات الوان. 
هذا، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم تسليمااً كثيرااً.
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يوم  ف��رج  الله  م��ال  آمنة  الفاضلة  أختنا  توفيت 
اجلمعة املاضي، في خير أيام الله في األسبوع؛ 
إخالصها  في  بألف  ام��رأة  كانت  آمنة  فالغالية 
للعمل التطوعي وكانت - رحمها الله - سباقة في 
اخليرات، فلم تتخلف قط عن درس أو محاضرة 

أو نشاط لألمهات أو الطالبات أو طبق اخلير.
التعب  تظهر  ولم  سباقة  ابتسامتها  نرى  كنا  بل 
رغم ما كانت تعانيه من آالم، ولكن تتذكر دوما 
الله  إل��ى  ال��ن��اس  »أح���ب  ح��دي��ث املصطفى ]: 
أنفعهم للناس«، وتتذكر قول الله عز وجل: }وفي 
ذلك فليتنافس املتنافسون{، وتتذكر سير السلف 
النفس  ب��ذل  في   - عنهم  الله  رض��ي   - الصالح 
الله هي  كلمة  تكون  أن  أج��ل  وامل��ال من  والوقت 

أقامت جلنة الدعوة واإلرشاد فرع قرطبة بالتعاون 
مع مركز الشباب بجمعية إحياء التراث اإلسالمي 
 1432 لعام  الرمضانية  للحملة  اخلتامي  احلفل 
ه��� ب��ع��ن��وان: )إن���ي ت��ائ��ب إل��ي��ك(، وم��س��اب��ق��ة العم 
واملسابقة  الكرمي،  القرآن  البصيري حلفظ  داود 
الثقافية، وكان احلفل برعاية السيد عبد احملسن 
اللجنة  ورئيس  قرطبة،  منطقة  مختار  احلسيني 

األخ محمد اجلاسر الغامن، حيث مت توزيع جوائز 
مسابقة القرآن الكرمي على الفائزين الذين وصل 

عددهم إلى 14 شخصاً، وهم:
ع��ل��ي ع��ب��د ال��ل��ه ط��اه��ر أح��م��د، وم��ح��م��د داود 
السعيد، خالد عبد  بدر  الله  اجلوهر،  وعبد 
الكرمي اجلوهر، وعبد العزيز داود العسعوسي، 
ومحمد جمال احلبيب، ومحمد فواز الوهيب، 

وم��ح��م��د ع��ه��دي ال��ص��ب��ي��ح، وع��ب��د ال��ل��ه وليد 
وبدور  الشطي،  وإمي��ان محمد حمد  الشطي، 
عبد الكرمي محمد اجلوهر، وفاطمة راشد ثنى 
العنزي، ورقية عبد الكرمي، ومحمد اجلوهر، 
راشد  أحمد محمد احلسيني، وشفاء  وس��ارة 
احلسيني،  محمد  أحمد  ودان��ة  العنزي،  ثنى 

وهاجر راشد ثنى العنزي.

العليا. كل ما رآها من أخواتها أحببنها؛ ألنها ال تتكلم 
اخلائضني،  مع  تخوض  وال  واألح��ادي��ث  باآليات  إال 
وكانت تتصدق باخلفاء، وبعد ذلك يصل ثناء الفقراء 

واحملتاجني في همس إلينا.
ومشكاة وقدوة وداعمة  نبراساً  الله  آمنة مال  كانت 
مع  صادقة  بوالديها،  ب��ارة  وكانت  ال��دع��وي،  للعمل 
ج��ارات��ه��ا وت��ط��ب��ق وص��ي��ة ال��ن��ب��ي] ب��اجل��ار، وكانت 
صوامة وقوامة ومحبة لقراءة القرآن الكرمي بتدبر، 
وقتها في  كانت تقضي جل  العمرة  إلى  وإذا ذهبت 

احلرم بني تسبيح وذكر ودعاء.
وعزاؤنا أنها ذهبت عند الله تبارك وتعالى اللطيف 
والرحمن الرحيم بعباده، ونسأل الله تبارك وتعال أن 
روضة  ويجعله  قبرها  وينير  عنها  ويتجاوز  يرحمها 

القبر،  وأن يخفف عنها ضمة  رياض اجلنة،  من 
ويجعلها في أعلى عليني مع الصديقني والشهداء 
وذويها،  أهلها  يصّبر  وأن  رفيقا،  أولئك  وحسن 
آمنة،  احلبيبة  الغالية  ف��ي  ع��زاءن��ا  الله  وأح��س��ن 
وآجر الله كل احملبني لها على مصابهم، وأخلفنا 
الله خيراً، فلله ما وهب وما أخذ وإن من شيء 
عنده إال بأجل، وال نقول إال ما يرضي الرب عز 
وجل، إن القلب ليحزن وإن العني لتدمع وإنا على 
فراقك حملزونون، أنتم السابقون ونحن الالحقون، 

واحلمد لله رب العاملني.
فاطمة الفودري
رئيس اللجنة النسائية بجمعية إحياء التراث 
اإلسالمي- فرع القرين

حفل توزيع جوائز مركز الشباب ولجنة الدعوة واإلرشاد بقرطبة بأنشطتهما الرمضانية

آمنة مال الله... إلى جنة الفردوس األعلى

بدء التسجيل لدورات »العربية«       والتجويد للجاليات بـ »إحياء التراث«  
ب����دأ ف���ي م���رك���ز ال��ت��ن��وي��ر ف���ي اإلس����ام 
التابع للجنة النسائية بجمعية إحياء 
التراث اإلسامي التسجيل للعديد من 
القرآن  حفظ  ف��ي  اخلريفية  ال����دورات 
والتجويد  ال��ع��رب��ي��ة  وال���ل���غ���ة  ال���ك���رمي 

األجنبية  للجاليات  والتفسير  والتاوة 
النساء،  م���ن  ب��اإلجن��ل��ي��زي��ة  ال��ن��اط��ق��ة 
التجويد  ف��ي  دورة  ال����دورات  ه��ذه  وم��ن 
االثنن  ي���وم  ب����دأت  األول«  »امل��س��ت��وى 
املوافق 2011/10/3 وستستمر حتى يوم 
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 أكد الشيخ مبارك العبدالله أن العمل اخليري 
العربي  املستوى  على  أثبت جدارته  الكويتي 
له  والعاملي وأصبح عمال يشهد  واإلسالمي 
القاصي والداني بفضل جهود رجال الكويت 
بوقتهم وجهدهم من  الذين ضحوا  ونسائها 
أجل أن يصلوا إلى هذا النجاح الذي وصل 
كل مكان، بل وثق به الكثيرون لدرجة أن بعض 
تبرعاتهم  ق��دم��وا  كثيرة  دول  ف��ي  احملسنني 
الكويتية  اخل��ي��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ات  ط��ري��ق  ع��ن 
الدول  في  باإلشراف على صدقاتهم  للقيام 
الفقيرة احملتاجة، وهذا دليل السمعة الطيبة 

للجمعيات واللجان اخليرية الكويتية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ مبارك 
حفل  رعايته  خ��الل  للصحافيني  العبدالله 
تكرمي املشاركني برحلة املدينة املنورة ورحلة 
العمرة والفائزين في مسابقة حفظ القرآن 
نظمتها  التي  الرمضانية  واملسابقة  الكرمي 
مدينة  فرع  اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية 
عبدالله املبارك بحضور عضو مجلس األمة 
ال��ن��ائ��ب ش��ع��ي��ب امل���وي���زري وع��ض��و املجلس 
إحياء  جمعية  ورئيس  فهاد  عبدالله  البلدي 
التراث اإلسالمي طارق العيسى وجمهور من 

أهالي املنطقة.
وأضاف الشيخ مبارك العبدالله أن هذا االحتفال 
دليل  خير  التراث  إحياء  جمعية  تنظمه  ال��ذي 
وجه  الذي  الكويتي  اخليري  العمل  على جناح 
عمله للداخل من خالل رعايته لتحفيظ القرآن 
الكرمي ملئات، بل آالف املواطنني واملقيمني على 

هذه األرض الطيبة فما أجمل أن يتربى وينشأ 
والعمل مبا  الكرمي  القرآن  على حفظ  شبابنا 
تكنولوجيا  ت��ط��ورا  نعيش  أننا  خاصة  ب��ه  ج��اء 

وإعالميا وصل كل بيت.
وعّد رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
طارق العيسى أن فعل اخلير وصنائع املعروف 
من أسباب حفظ الله تعالى للكويت، مشددا 
اجلميع  بإجماع  اخلير  بلد  الكويت  أن  على 
أمير  رأسها سمو  وعلى  الكويتية  واحلكومة 
عهده  ول��ي  وسمو  تعالى  الله  حفظه  البالد 
لهم  األوق���اف  وزارة  على  والقائمني  األم��ني 
ع��ن��اي��ة خ��اص��ة ب��ال��ق��رآن ال��ك��رمي ي��أت��ي في 
مقدمتها مسابقة سمو األمير للقرآن الكرمي 
عامليا  بعدا  أخ��ذت  والتي  السنوية  الكبرى 
من  كبيرا  اهتماما  وتلقى  العام  ه��ذا  خ��الل 

جميع املستويات.
امل��اض��ي ش��ه��د إرسال  وأض����اف أن ص��ي��ف 
واملدينة  م��ك��ة  إل����ى  ال���ط���الب  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر 
حفظوا  مكثفة  دورات  في  للمشاركة  املنورة 
أج��زاء كثيرة من القرآن حتت إش��راف كبار 
احمل��ف��ظ��ني امل��ت��ق��ن��ني مم���ن ل��دي��ه��م إج����ازات 
العلم حتى  طالب  لالرتقاء مبستوى  رسمية 
اإلميانية  ح��ي��ات��ه  ف��ي  االس��ت��م��رار  يستطيع 
الله  رض��ي  الصحابة  دي���دن  وه��و  والعلمية 
تعالى عنهم لتربية أبنائهم على منهج القرآن 

الكرمي والسنة النبوية.
إدارة  مجلس  ع��ض��و  اس��ت��ع��رض  جهته  م��ن 
ال��ت��راث اإلس��الم��ي -  فرع  إح��ي��اء  جمعية 

مبارك العبداهلل: الجمعيات واللجان الخيرية تحمي 
الشباب من التطرف والغلو

بدء التسجيل لدورات »العربية«       والتجويد للجاليات بـ »إحياء التراث«  

إلى  الفتا  الفرع،  إجن��ازات  املبارك  عبدالله 
م��ن 575  أكثر  ال��زك��اة على  بتوزيع  ق��ام  أن��ه 
وذبح  اإلفطار  والئ��م  وإقامة  محتاجة  أس��رة 
وعمل  الكويت  وخ��ارج  داخ��ل  في  األضاحي 
برادات ماء السبيل أمام املرافق العامة إلى 
جانب توزيع زكاة الفطر على املستحقني في 
رمضان عالوة على بعض املواد التموينية من 
مع  والتواصل  الطعام  إطعام  مشروع  خالل 
ومواعظ  محاضرات  إلقامة  التربية  وزارة 
توعوية للطالب والتواصل مع أهالي منطقة 
عبدالله املبارك من خالل الدرس األسبوعي 

في ديوانية املنطقة كل يوم اثنني.
م��ن 77 مسجدا  أكثر  بناء  أن��ه مت  وأض���اف 
وحفر أكثر من 120 بئرا وشراء 34 مزرعة 
وقفية للفقراء واملساكني وأكثر من 80 حجا 
باإلنابة و120 عمرة باإلنابة وكفالة نحو 450 
إلى جانب عدد من املشاريع اخليرية  يتيما 

في طور اإلنشاء.
ومن جانبه دعا إمام وخطيب وزارة األوقاف 
دعم  إل��ى  كلمته  في  الدويلة  يوسف  الشيخ 
ف��رع جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس��الم��ي في 
منطقة عبدالله املبارك للمساهمة في نشر 

اخلير ملساعدة الضعفاء واحملتاجني.
وقال الدويلة: إن فرع عبدالله املبارك ساهم 
في فتح أبواب فعل اخلير وشجع الشباب في 
أنشطة ومشاريع  املشاركة في  املنطقة على 
اجلمعية، معربا عن شكره لكل املشاركني في 

مسابقات الفرع.

في  دورة  تنظيم  وكذلك   2011/12/26
»اللغة العربية � املستوى األول«، ودورة في 
»حفظ القرآن الكرمي واألدعية«، ودورة 
الدراسة  ب���دأت  ال��ت��ي   »4 � ال��ص��اة  »ف��ق��ه 
 2011/10/4 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم  فيها 

وستستمر حتى يوم 2011/12/27.
دورة  تنظيمها  سيتم  التي  ال��دورات  ومن 
ودورة  ال��ق��راءة«،  وتصحيح  »ال��ت��اوة  ف��ي 
ودورة  الثاني«،  املستوى   � »التجويد  في 

في اللغة العربية »املستوى الثاني«.
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وُع��������ق��������دت 
من  ال������ع������دي������د 

امل�����ؤمت�����رات س������واء من 
من  أم  احل��رك��ات،  بتلك  املتربصني 

املنصفني واملهتمني بالشأن العام الذين يُحللون 
األحداث بحيادية بُْغية الوصول إلى احلق، أو 

من املهتمني بالعمل اإلسالمي.
استشراف املستقبل

ومن األهميَّة مبكان أن يكون لدى قيادات العمل 
املستقبل،  استشراف  على  القدرة  اإلسالمي 
احملتملة  ال��س��ي��ن��اري��وه��ات  ب��ج��م��ي��ع  وال��ت��ن��ب��ؤ 
واالستعداد لكافة هذه السيناريوهات، وحتى ال 
ندع غيرنا يخطط لنا ويفرض رؤيته وأجندته 
بناء  العام  ال��رأي  توجيه  ويتم  علينا،  اخلاصة 
على تلك الرؤية التي في الغالب تسعى لتشويه 

صورة العمل اإلسالمي وصّد الناس عنه.
وم����ن ه����ذه احمل������اوالت ال��ت��ي حت����اول تشويه 
املثال  سبيل  على  اإلسالميَّة  احلركات  صورة 
ال احل��ص��ر: احمل���اض���رة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا مركز 
اإلستراتيجية  والبحوث  للدراسات  اإلم��ارات 
طارق  ال��دك��ت��ور  فيها  واس��ت��ض��اف  ظبي  ب��أب��و 
رمضان، أستاذ الدراسات اإلسالميَّة املعاصرة 
في »كلية سانت أنتوني« ب�جامعة أكسفورد في 
اململكة املتحدة، وكانت حتت عنوان: )مستقبل 

اإلسالم السياسي في العالم العربي (.
انفجارات داخلية ورؤى مختلفة

اإلسالميَّة  اجل��م��اع��ات  »أن  ذك���ر:  وك���ان مم��ا 

اإلسالميَّة والسيما بعد ثورة 25 يناير؟
في  مشرق  مبستقبل  يتفاءل  من  منهم  فتجد 

ظل عهٍد جديد من احلريات.
وجتد آخرين يرون أن املستقبل سيكون منفتًحا 
إلى حدٍّ ما في ظل الزخم املتزايد على ساحات 
العمل السياسي وباألخص في ظل حرية إنشاء 

األحزاب.
احلركات  م��س��ت��ق��ب��ل  أنَّ  ت����رى  أخ����رى  وآراء 
اإلسالميَّة موقوف على مدى فاعلية دورها في 
وكيفية  املقبلة،  املرحلة  في  السياسية  احلياة 
تختلف  التي  السياسية  الفصائل  مع  تعاملها 

معها في األفكار والتوجهات واملعتقدات. 
وال شكَّ أنَّ هناك جهوداً كبيرة تُبذل الستشراف 
املقبلة؛  املرحلة  ف��ي  احل��رك��ات  ه��ذه  مستقبل 
حيث كتب العديد من الُكتَّاب في هذا الشأن، 

كافة  في  انقالًبا  الثورات  هذه  أحدثت  ولقد 
الكثيرين  وجعلت  املنطقة،  في  القوى  موازين 
احلركات  إل��ى  ونظرتهم  حساباتهم  يعيدون 
اإلسالميَّة وعلى رأسهم الدول »االستعماريَّة« 
الرامية إلضعاف  أنَّ مخططاتها  التي وجدت 
فشاًل  تفشل  عليها  القضاء  أو  احلركات  تلك 

ذريًعا أمام أعينها. 
في  عظيمة  محنًة  احلركات  تلك  عاشت  وإْن 
التي  فاحملنة  والظاملة،  املستبدة  األنظمة  ظل 
تنتظرها بعد زوال تلك األنظمة أعظم؛ نظًرا 
للمسؤولية امللقاة على عاتقها من قبل الشعوب 
التي ملَّت تلك األنظمة التي استعبدتها سنوات 

طواال.
احلركات  مستقبل  ع��ن  ال��ك��ث��ي��رون  وي��ت��س��اءل 

مستقـــبل الحركات 
اإلسالمية والدعوة 
السلفيـة في مصر 
بعد ثورة 25 يناير )1(

بأحداث  الطويل  تاريخها  عبر  عموًما  اإلسالمية  احلركات  ت  مَرّ
وأحدثت  احلركات،  تلك  مسار  على  مباشًرا  تأثيًرا  رت  أثَّ فاصلة 
وإن كانت  لها،  الداخلي واخلارجي  الصعيدين  حتوالت جذرية على 
رت  أثَّ أحداث احلادي عشر من سبتمبر من أهم هذه األحداث التي 
ة  تأثيًرا مباشًرا وسلبًيا على مسارها، فإنَّ ما تشهده منطقتنا العربيَّ
ببعض  اإلطاحة  نتيجته  كان  شعبي  وحراك  وثورات  أحداث  من 
رت تأثيرًا إيجابيًا  األنظمة، وتعد الثورات من أهم األحداث التي أثَّ
ها  ة – وإن لم تظهر نتائجها بعد – إال أنَّ على مسار احلركات اإلسالميَّ
وضعتها على مشارف مرحلة تاريخية جديدة بعد سنوات من القهر 

والتضييق واملعاناة.

كتب: وائل رمضان
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مثاًل  وتونس  في مصر 
تعاني  ب�����دأت  م���ا  س���رع���ان 
مختلفة  ورؤى  داخلية  وانفجارات  أزم��ات 
املتظاهرين  بعد جناح  والسيما  اعتادته،  عّما 
ف��ك��ري��ة وسياسية  ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون اجت���اه���ات 
ودينية مختلفة؛ حيث لم يعد بإمكان اخلطاب 
بسلطة  املطالبة  التقليدي  الديني  السياسي 
الدولة الدينية، وراحت هذه اجلماعات تشهد 
االصطدام  بسبب  االن��ق��س��ام،  تلو  االن��ق��س��ام 
إلى  يدعو  ال��ذي  السياسي  األغلبية  بخطاب 
رفض الدولة الدينية ويدعو إلى الدولة املدنية 
والعلمانية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان«. 

واس���ت���ط���رد ق���ائ���اًل ف���ي ه����ذا ال���ص���دد: » إنَّ 
اجلماعات اإلسالميَّة اليوم ال متتلك مشروعاً 
هو  كما  للتنمية  برنامجاً  متتلك  وال  م��وح��داً، 

مطلوب اليوم«. 
الدولي  املعهد  أج��راه  للرأي  استطالع  وه��ذا 
ل��ل��س��الم وم���ق���ره ن���ي���وي���ورك مب��ن��اس��ب��ة قرب 
االنتخابات التشريعية ثم الرئاسية في مصر، 
بنّي أنَّ شعبية القيادي أمين الظواهري الذي 
ُعنينِّ على رأس تنظيم القاعدة تصل إلى %11، 
متجاوزاً شعبية املشير محمد حسني طنطاوي 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري امل��ص��ري ومحمد 
البرادعي وأمين نور بل شعبية أوباما، وال شك 
الفكر  انتشار  إل��ى  إش��ارة خبيثة  ه��ذا  في  أن 

املتشدد في املجتمع املصري.

املستقبلية  ال���دراس���ات  وح���دة  مت  نظَّ ك��ذل��ك 
اإلسالم  ع��ن  م��ح��اض��رة  اإلس��ك��ن��دري��ة  مبكتبة 
احلركات  خ��ري��ط��ة  وم��س��ت��ق��ب��ل  ال��س��ي��اس��ي 
��ة ف��ي م��ص��ر؛ حيث ت��ن��اول��ت دور  اإلس��الم��يَّ
من   – يثير  ال���ذي  ��ة  احل��رك��ات اإلس��الم��يَّ
اإلشكاليات  م��ن  الكثير   - نظرهم  وجهة 
السياسية واالجتماعية والثقافية في مصر 

قبل الثورة وبعدها.
ان��ف��ت��اح املجتمع  إل��ى أنَّ  وأش���ار امل��ؤمت��رون 
وإطالق احلريات بعد ثورة 25 يناير، أعطيا 
الفرصة للحركات اإلسالميَّة أن تتحرك بتوسع 
من  وأفكار  ببرامج  وتصرح  العلن  في  شديد 
وتوليد  مصر،  في  العام  املشهد  تغيير  شأنها 
البنية السياسية  تداعيات كثيرة على مستوى 
واالجتماعية في مصر، وهو ما يثير كثيرا من 
وأفكارها  األسئلة حول طبيعة هذه احلركات 
التنظيمية وبرامجها، وكان على رأس  وبنيتها 
وما  السياسي؟  اإلس��الم  ما  التساؤالت:  هذه 
مصر  في  اإلسالميَّة  احلركات  هذه  مستقبل 

بعد الثورة؟
رت  األوسط حذَّ الشرق  وفي تصريح جلريدة 
داليا زيادة، مديرة مكتب شمال أفريقيا ملنظمة 
املنظمات  املؤمتر اإلسالمي األميركي، إحدى 
من  كل  في  ف��روع  ولها  احلقوقية،  األميركية 
العراق ومصر وتونس قائلًة:    »إنَّ هناك قلقاً 
الدينية  التيارات  تصاعد  جتاه  حالياً  أميركياً 
اإلدارة  وإنَّ  ي��ن��اي��ر،   25 ث���ورة  بعد  مصر  ف��ي 
ل دعم حكم عسكري في مصر  األميركية تُفضنِّ
احلكم،  إل��ى  اإلسالميني  وص��ول  م��ن  للوقاية 

ويحترم حقوق اإلنسان«.
وتابعت: » إنَّ صعود اإلسالميني ال يثير فقط 
مخاوف األميركيني، ولكنه أيًضا يثير اخلوف 

زعمها  على حد   – املصريني  من  الكثير  عند 
-  ألن املصريني متدينون وملتزمون بطبعهم، 
لو  مصر  أن  وأظ��ن  متشددين،  ليسوا  لكنهم 
سقطت في يد التيار املتشدد فسنخسر جميعاً 

إلى األبد«.
اإلسالم عنوانه االستسالم لله

��م م��رك��ز الشرق  وع��ل��ى اجل���ان���ب اآلخ����ر ن��ظَّ
فترة  واالستراتيجية قبل  اإلقليمية  للدراسات 
اإلسالميَّة  احل��رك��ات   « ع��ن��وان:  ن���دوة حت��ت 
املتحدث  فيها  ش���ارك  م��ص��ر«،  ف��ي  وال���دول���ة 
املنعم  ع��ب��د  ال��ش��ي��خ  السلفية  ال���دع���وة  ب��اس��م 
الشحات وكان مما قال: » إن اإلسالم عنوانه 
االستسالم لله، فاملسلم مكلف بقبول األحكام 
اإللهية، مثل: »من رأى منكم منكرا وجب عليه 
تغييره«، مضيفا أن مصطلح السياسة ال يكاد 
تستغني عنه البشرية، فال يوجد مجتمع دون 
الدولة  معالم  أب���رز  أن  إل��ى  الف��ت��اً  س��ي��اس��ي«، 
موضحاً  السلطات،  بني  الفصل  اإلس��الم  في 
احلديثة  ال���دول���ة  ب��ني  اجل���وه���ري  ال��ف��رق  أنَّ 
النظام  ف��ي  ال��دول��ة  وب��ني  الغربي  النظام  ف��ي 
اإلسالمي هو التشريع وكيف تقام دولة تتفق 

مع الشكل العام.
مطلقة  عليا  التشريع  سلطة  »إنَّ  أيًضا:  وقال 
ال تتبدل، مضيًفا أنَّ الشورى اإلسالميَّة حتقق 
مجتمعاً قوياً ودولة قوية، لكن آليات الشورى 
الدميقراطية؛  آليات  عن  تختلف  اإلسالميَّة 
مشيًرا إلى أن هناك توافقا عاًما لدى احلركة 
ال  التشريعي  امل��ج��ل��س  أن  ع��ل��ى  ��ة،  اإلس��الم��يَّ
يخالف الشريعة اإلسالميَّة وما نرغب فيه أن 

ننهض مبصر«. 
اإلسالميَّة  احل��رك��ة  مستقبل  ع��ن��وان  وحت���ت 
الداعية  التونسية واملصرية أكد  الثورتني  بعد 
اإلسالمي املغربي الدكتور سعد الدين العثماني: 
»أنَّ الثورة في مصر وتونس بالطريقة السلمية 
اإلسالميني،  اع��ة  ف��زَّ أسقطت  نهجتها  ال��ت��ي 
للحركة  الراشد  السلوك  سماه  ما  أنَّ  مبرًزا 
��ة ف��ي ال��ب��ل��دي��ن م��ًع��ا أف��ض��ى بشكل  اإلس��الم��يَّ
حاسم إلى تفويت الفرص على بعض اجلهات 

التي كانت حتذر من اخلطر اإلسالمي«.
وأفاد العثماني أيضاً بأن »حصر دور احلركات 

ال�شيخ عبد املنعم ال�شحات:
اإنَّ �شلطة الت�شريع عليا 

مطلقة ال تتبدل، م�شيًفا 
ة  اأنَّ ال�شورى االإ�شالميَّ

حتقق جمتمعًا قويًا 
ودولة قوية
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اإلسالميَّة؛  احلركات  بأبناء  والتنكيل  القمع 
مع  بالتعاون  أي��ًض��ا  النظام  ه��ذا  سعى  حيث 
توظيف  إلى  واإلقليمية  الدولية  القوى  بعض 
أبناء هذه احلركات لتحقيق أغراضهم والسيما 
واإلجهاز  السوفييتي  االحت���اد  محاصرة  ف��ي 
أف��غ��ان��س��ت��ان، فسمح  ف��ي  ت��وري��ط��ه  عليه ع��ب��ر 
ثم  أفغانستان،  في  اجلهاد  إلى  بالذهاب  لهم 
ما لبث هذا النظام أن رمى بهم في السجون 
واملعتقالت بعد حتقيق هذا الهدف فيما عرف 

بقضية )العائدون من أفغانستان(.
وبعد هذه السنوات العجاف والعقود الطويلة من 
آالم املخاض، كان قدر الله الغالب وكانت ثورة 
25 يناير التي أدهشت الدنيا بل أدهشت من 
قاموا بها؛ جنحت الثورة وتغيَّر املشهد املصري 
اخلريطة  مقدمته  وف��ي  مكوناته  بكل  ال��ع��ام 
السياسية حني سقطت كيانات طاملا مثلت عبئاً 
كيانات  وظهرت  املصري،  الشعب  على  ثقياًل 
أخرى ذات قيمة سياسية واجتماعية كان في 
مقدمتها بالطبع الدعوة السلفيَّة املباركة التي 
تصدرت املشهد، وفاجأت املراقبني في الداخل 
واألكثر  وج��وداً  األكثر  احلركة  بأنها  واخل��ارج 

تأثيراً في الشارع املصري.
في ظل هذا املشهد الذي لم تتضح معامله بعد، 
كان اجلدل السابق الذي حتدثنا عنه في مقدمة 
املقال عن مستقبل احلركات اإلسالميَّة في ظل 
قد  وتوابع  باضطرابات  الذي ميوج  املناخ  هذا 
وهزاتها  ال��زالزل  توابع  من  أشد خطورة  تكون 

االرتدادية. وللحديث بقية إن شاء الله.

وكانت بغرض توظيف هذه احلركات لتحقيق 
أهداف ومصالح معينة، أو بغرض إحداث نوع 
في  والثقافية  الفكرية  القوى  بني  التوازن  من 
املجتمع، ثم ال تلبث تلك السلطة أن تنقلب على 
تلك احلركات بعد حتقيق مصاحلها وأهدافها، 

ومن الدالئل على ذلك ما يلي:
م��ا ح���دث ف��ي ع��الق��ة اإلخ����وان ب��ج��م��ال عبد 
أشكال  أقسى  معهم  استخدم  ال��ذي  الناصر 
اجتثاث  الغرض  وك��ان  الشامل  مبعناه  القمع 

جذور هذه اجلماعة.
إستراتيجية الدولة جتاه احلركات 

ة اإلسالميَّ
ال��ن��اص��ر وم��ج��يء السادات  وم���ع وف����اة ع��ب��د 
احلركات  جت��اه  ال��دول��ة  إستراتيجية  انقلبت 
وظهرت  مشاربها  تنوعت  أن  بعد  اإلسالميَّة 
جماعة  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  لها  ج��دي��دة  مسميات 
اجلهاد واجلماعة اإلسالمية، والدعوة السلفية 
املباركة، فسعت السلطة إلى توظيفها سياسياً 
حملاصرة االجتاهات اليسارية والشيوعية التي 
كانت متثل حتدياً كبيراً للدولة في هذا الوقت، 
ففتحت لهم السجون وأخرجتهم من املعتقالت 
ليتحركوا  الفرصة  وأعطتهم  أيديهم  وأطلقت 
كيفما ش��اؤوا، ثم ما لبثت السلطة أن انقلبت 
فئة  اضطر  مما  أهدافها  حتقيق  بعد  عليهم 
لت األم��ور-  إلى  منهم - أخطأت الفهم وتعجَّ

تصفية السادات واغتياله.
وم��ا ح��دث أي��ًض��ا ف��ي عهد ال��رئ��ي��س املخلوع 
أنواع  أشد  ال��ذي شهد عصره  مبارك  حسني 

اإلسالميَّة في املشاركة السياسية أو عدمها ظلم 
واقعية  »إنها نظرة غير  وقال  كبير ملشروعها«، 
بناء  إل��ى  التي حتتاج  اليوم  ��ة  األمَّ إل��ى حاجات 

مجتمع قوي وناهض في إطار هدي الدين«.
ن��خ��ل��ص م��ن ذل���ك ك��ل��ه إل���ى أنَّ ه��ن��اك جدال 
واضحا واهتماما بالغا حول مستقبل احلركات 
اإلسالميَّة بعد ثورات الربيع العربي، والسيما 
هذا  من  األكبر  احلينِّز  تأخذ  التي  مصر  في 
اجلدل كونها من أكبر احلركات املوجودة على 
رأسها  وعلى  وتنوًعا  ع��دًدا  وأكثرها  الساحة 

بالطبع الدعوة السلفية املباركة.
اإلسالميَّة  احل��رك��ات  مستقبل  نفهم  ول��ك��ي 
ف���ي م��ص��ر، الب���د ل��ن��ا م���ن اس��ت��ق��راء املاضي 
واالستفادة من جتاربه حتى يكون لدينا القدرة 
على استشراف املستقبل بدقة ووضوح؛ فمنذ 
��ة ف��ي مصر وهي  ن��ش��وء احل��رك��ات اإلس��الم��يَّ
متثل حتدًيا كبيًرا للسلطة احلاكمة منذ عهد 
امللك فاروق نظًرا ملنظومة املصالح الشخصية 
معها  وتعاملت  وال��دول��ي��ة،  واإلقليمية  احمللية 
السلطة احلاكمة - وبدعم من الغرب والشرق 
ة،  -  وكأنَّها جزء شاذ وغريب عن جسد األمَّ
والقتل  والتعذيب  واملعتقالت  السجون  فكانت 
واملمتلكات،  األم�����وال  م���ص���ادرة  ع���ن  ف��ض��اًل 

والوثائق والشواهد أكثر من أن حُتصى.
اإلسالميَّة  احل��رك��ات  بني  العالقة  تشهد  ول��م 
وال��س��ل��ط��ة احل��اك��م��ة أي ن���وع م��ن ال���وف���اق أو 
املتحكم  ك��ان  بسيطة  فترات  في  إال  التقارب 
احلاكمة،  السلطة  بأطرافها  واملمسك  فيها 

الدكتور �شعد الدين العثماين: 

»اأنَّ الثورة يف م�شر 
وتون�س بالطريقة ال�شلمية 

التي نهجتها اأ�شقطت 
اعة االإ�شالميني،وح�شر  فزَّ
ة  دور احلركات االإ�شالميَّ
يف امل�شاركة ال�شيا�شية 

اأو عدمها ظلم كبري 
مل�شروعها 
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إن جناَح األمم وصالَح البشر يعود إلى جملِة 
مونه من فعل احلق  ما يقوم عليه الناُس ويقِدّ
وقوِل الصدق وفشّو العدِل، فإن كانت ثروتُها 
م��ن احل��ّق وال��ص��دق وال��ع��دل كبيرًة سبقت 

سقطت  ذل��ك  غيَر  كانت  وإن  بعيداً،  سبقاً 
التهريج واخلبط  لها من  َق��رار  ال  ه��ّوٍة  في 
فتياًل وال  يغني  وال��ه��زل، مم��ا ال  واالدع����اء 

يهدي سبياًل.
مبحاربة  إال  يُبنى  ال  ال��ص��ال��َح  املجتمَع  إن 
الظنون وطرِح الّريب ورفض الشائعات، وإن 
تظهَر  أن  يجب  التي  هي  وحَدها  احلقائَق 

وتغلَب وتسود.
يقال ذلك وقد يّسر الله ألبناء هذا العصر 
م��ا ي��ّس��ر م��ن اك��ت��ش��اف��اٍت واخ��ت��راع��ات في 
وسائِل االتصال وتقنياته، من أنواع الهواتف 
وغيرها  البّث  وقنوات  املعلومات  وشبكات 
من وسائل االتصال واإلعالم، من مسموعها 

ومقروئها ومشاَهدها.
ر األوقات،  إنها وسائُل خيٍر ألهل اخلير، توِفّ
اجلهات  بجميع  وتصل  املسافات،  وتقّصر 
الصاحلات  ف��ي  تُ��س��ت��خ��َدم  ����اه����ات،  واالِتّ
والنافعات، من سؤاِل أهِل الذكر، والفقه في 
الرحم  وصلة  املفيد،  النافع  والتعلّم  الدين 
واالتصال باألخيار، وبذل النصح والتوجيه، 
واإلفتاء واالستفتاء، والتثقيف واملتعة املباحة، 
وم��واع��ي��د اخلير وإجن���از األع��م��ال، وحسن 
وخيَرها  فضلها  وإَنّ  األوق����ات،  اس��ت��غ��الل 
ُوّف��ق في حسن استخدامها  غيُر منكور ملن 
ويُحَفظ  فيها اجلهد،  يتوّفر  منها،  واإلف��ادة 
ة  بها الوقت، ويلَبّى بها املطلوب، وترَفع شَقّ

الذهاب واإلياب، فللَّه احلمد واملنة.
 ومع كِلّ هذا اخلير فقد أساء بعُض الناس 
في  ال��ش��ِرّ  أله��ل  ش���راً  فكانت  استعمالَها، 
جلب الشقاء وزرع البغضاء وإيغار الّصدور 
وضياع  األك��اذي��ب  ون��ش��ر  الشحناء  وغ���رس 
الناس  طبقات  بني  الفنت  وإشاعة  األوق��ات 

، وأرسَل رسَله وأنزَل عليهم الكتاَب  خلق الله السمواِت واألرَض باحلِقّ
وال  تصلُح  ال  وشؤوُنهم  الناس  وأم��وُر  بالقسط،  الناس  ليقوم  وامليزاَن 
تفريطها  إلى  ترجع  وِشقوتها  البشرية  وحيرُة  باحلق،  إال  تستقيم 
في احلق، وإخاللها مبوازين العدل، وغفلتها عن سريان الباطل وفشِوّ 
الظلم وشيوع األكاذيب وانتشار األوهام وسلوِك مسالِك الزور والتزوير 

في أنفسهم وعلومهم وأنبائهم.

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

النقد الهادف نصيحة 
مخلصة وعون على 

محاسبة النفس 

)�( رئيس مجلس القضاء األعلى، وعضو هيئة 
كب���ار العلم���اء، وإم���ام املس���جد احل���رام، ورئيس 

مجمع الفقه اإلسالمي
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مقاالت

عنه حتى تبلغ اآلفاَق، فيُصنع به هكذا إلى 
الوقت  هذا  أبناءُ  يُ��دِرك  وكم  القيامة«.  يوم 

يتجَلّ  لم  من معاني اآلف��اق وسعتها ما 
تفسيُره إال في هذا الوقت.

ب��رج��ِل اإلعالم  ن��اه��ي��ك��م  ث��م   
األلوف،  على  ينُشر  ال��ذي 
باطاًل،  امل��الي��ني خ��ب��راً  ب��ل 

الناَس  يعطي  الذي  والسياسي 
أو مزّيفة في قضايا  مقلوبًة  ص��وراً 

وصاحِب  ومسائلها،  ومشكالِتها  األم��ة 
ال��رأي والفكر الذي يحسن  الهوى من ذوي 
ت��س��وي��َق ال��ّت��ه��م ب��أس��ال��ي��َب م��ب��اش��رٍة وغير 
مباشرة، وكلَّما اتسع نطاق الضرر إثر ِكذبٍة 
اك كان  رائجة أو إشاعة سارية أو حتليل أَفّ
ورجالها  األم��ة  واخل��ط��ُر على  أعظَم  ال���ِوزر 
، وف��ي احل��دي��ث الصحيح: »ي��ك��ون في  أش���َدّ
ثونكم  الون كذابون، يحِدّ آخر أمتي أناٌس دَجّ
فإياكم  آب���اؤك���م،  وال  أن��ت��م  تسمعوا  ل��م  مب��ا 

وإياهم، ال يضلونكم وال يفِتنونكم«.
إَنّ وس��ائ��َل االت��ص��ال ه��ذه ت��ّس��د صورةَ   
ه، ورقَة  املستخدم، وتظهر حسَن األدب وضَدّ
وظالَمته،  القلب  وسالمَة  وغلَظها،  النفس 
التعامل  ول��ط��َف  اإلمي����ان وض��ع��َف��ه،  وق����وةَ 
واالستئذان  الكالم  من  أدٍب  في  وخشونتَه، 
وح��س��ن ال��ظ��ن وح��ب اخل��ي��ر وس���وء الطوية 

ورعاية األمانة وتقدير املصالح واملفاسد.
 وإَنّ مم��ا يُ���وَص���ى ب��ه ف��ي ه���ذا امل��ق��ام أال 
تُ��ع��ط��ى ال��ع��ام��ُة ف���وَق م��ا ل��ه��ا م��ن احلقوق، 
م في تقرير احلّق  فليس للجماهير أن تتحَكّ
ت��ؤخ��ذ احلقائُق  ب��ل  ال��ف��ض��ي��ل��ة،  أو حت��دي��د 
والفضائل من ينابيعها، دون مباالٍة باجلاهلني 
بها أو اخلارجني عليها ولو كانوا باآلالف أو 

باملاليني.
إنه  امل��ن��اس��ب��ة،  تقتضيه  خ��ط��اٌب  وث��ّم��ة   

ليبنوا  ال��ك��ب��ار  ال����رج����اِل  خ���ط���اٌب ألول���ئ���ك 
س��ل��وَك��ه��م وم��واق��َف��ه��م ع��ل��ى احل���ق والصدق 
النقل  م��ن  موا  يتبَرّ ف��ال  واإلمي����ان،  وال��ع��دل 
والشّتامني  الهّجامني  لكثرِة  يقلقوا  أو  املُثار 

والشامتني.
 إن أصحاَب احلساسية الشِديدة مبا يقول 
به  فيطيرون  باملديح  يغتّرون  الذين  الناُس، 
فرحاً، أو يغتّمون للذم فيختُفون جزعاً، هم 
بحاجة إلى مقاديَر كبيرٍة من البرود والهدوء 
وتطمئَنّ  أعصابهم،  لتهدأ  امل��ب��االة؛  وع��دم 

قلوبُهم.
يكتِرث  ال��واث��ق ال  وامل��ؤم��ن  ال��رزي��ن  العاقُل   
لتعليقاٍت تطلقها أفواه أقواٍم ديدنُهم التسِلّي 
بشؤون اآلخرين، ومن ذا الذي ميلك حبَس 
ألسنِة الناس وَكسَر أقالمها حتى ال يطلقوها 
ظلماً وعدواناً وإفكاً وبهتاناً، ولقد قيل: إن 
فيه  الناُس  انقَسم  من  الرجال  من  العظيَم 
إلى ق��ادٍح وم��ادح، وكم يفَرح ه��ؤالِء العظام 
ويدُعون  فيجتنبوها،  إليهم  تُهَدى  بعيوبهم 

بالرحمة والصفح ملن أهداها.

إن أناسًا ُيطلقون العناَن 
ألخِيَلتهم في تلفيق 

هم وتفسير األحداث  الُتّ
وتأويل األلفاظ، ال 

يحسون حرًجا في إدارة 
أحاديَث مفتراٍة

وم��ح��ك��وم��ني، وعلماَء  ح��ك��اٍم  م��ن  وف��ئ��ات��ه��ا 
بعُض  أنتجت  ولقد  ونساء،  ورج��اٍل  ة،  وعاَمّ
يرتادونها  ل��ل��ن��اس  م���واق���َع  ال��وس��ائ��ل  ه���ذه 
يتجاذبون  وصفحاٍت  يتداولونها  وأح��ادي��َث 
فيها أحاديَث ومعلومات، وشاشات وقنواٍت 

ينْتدون فيها ويتحاورون.
 وإَنّ املتأمَلّ فيها ليلحظ خلاًل كبيراً وقصوراً 
ار واللَّغو الباطل، }اَلّ  كثيراً من الهذر والَضّ
َواُهْم ِإاَلّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة  ْ ن جَنّ َخيَْر ِفي َكِثيٍر ِمّ
أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح بنَْيَ النَّاِس َوَمن يَْفَعْل 
َذِل���َك ابْ��ِت��َغ��اَء َم��ْرَض��اِت ال��لَّ��ِه َف��َس��ْوَف نُْؤِتيِه 
)النساء: 114(. فما أعظَم  َعِظيًما{  أَْج��ًرا 
وما  والقنوات،  املنتديات  تلك  في  اخل��الف 
أكثَر الشائعاِت في تلك املواقِع والصفحات، 
ُخسرا،  عاقبتُها  ك��ان  أم���وٍر  م��ن  ك��م حصل 
بعُض  إليه  فيضيف  احلّق  بعُض  يكون  وقد 
الناس من األكاذيب واألوهام وسوء التأويل 
تتّبٌع  الظن:  به  ويسوء  احل��ّق  ما يضيع معه 
في  وح��ي��ٌف  للهفوات،  وتضخيم  للعثرات، 
عندهم  فالزلَّة  ال��ع��دل،  عن  وجفاء  ال��ق��ول، 

تَدفن وافَر الفضائل وكثيَر احلّق.
أناساً  أن  ال��ش��أن  ه���ذا  ف��ي  امل��الَح��ظ  إَنّ   
التُّهم  تلفيق  في  ألخِيلَتهم  العناَن  يُطلقون 
وتفسير األحداث وتأويل األلفاظ، ال يحسون 
حرًجا في إدارة أحاديَث مفتراٍة على ألسنة 
خ��ص��وم��ه��م وأص��دق��ائ��ه��م ع��ل��ى ح���ٍدّ سواء، 
مبثل  التلِهّي  أّدى  وكم  ويسخرون،  يتنّدرون 
هذا إلى عداوات وأضرار وفنت وأحزان، بل 

إلى مصارِع السوء.
من  الوجلة  القلوب  بأصحاب  احل���رَيّ  إن   
شبكات  ف��ي  والصفحات  امل��واق��ع  أص��ح��اب 
القنوات  وب��أص��ح��اب  اره�����ا،  وزَوّ املعلومات 
واإلذاعات في ندواتها وبرامجها ومشاهديها، 
وبأصحاب الهواتف في رسائلها ومهاتفاِتها، 
ومحلّليها،  ك��ّت��اب��ه��ا  ف��ي  ال��ص��ح��اف��ة  ورج����اِل 
وإياهم  الله  حفظنا  جميعاً  وبهم  بنا  ح��رّي 
تذّكُر  باجلميع  ح��رّي  ومكروه،  كل سوء  من 
قول نبينا محمد ] في احلديث الصحيح: 
الذي  لي:  أتياني، قاال  الليلَة رجلني  »رأي��ت 
فتُحمل  الكذبة،  يكذب  شدُقه  يُشّق  رأي��تَ��ه 
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 إن وحيَد دهره من يزن ما يُقال، فما 
به  أخذ  كان حقاً  وما  أهمله،  باطاًل  كان 
ل حتى  وقِبله، وما لم يستنب فيه يترّوى ويتمَهّ

يتبنَيّ له احلق.
وإَنّ من احلق التمييَز بن النقد 

الهادف والنقد الهادم.
وأمٌر  مخلصة،  نصيحٌة  ال��ه��ادف  فالنقُد   
ب��امل��ع��روف، ون��ه��ٌي ع��ن امل��ن��ك��ر، وع����وٌن على 
اخلطَأ،  ي��ق��ّوم  ب��نَّ��اء  نقٌد  النفس،  محاسبة 
إلى اإلص��الح، ليحّق  ، ويقصد  املعَوَجّ ويقيم 
الرشد،  إلى  ويهدَي  الباطل،  ويبطل  احلق، 
ويهدف إليه، نقٌد يتعالى عن التجريح وتتّبع 

الزالت وتضخيم الهفوات.
 أم���ا ال��ن��ق��ُد ال��ه��ادم ف��ه��و م��ا دخ��ل��ه الهوى، 
فتوّجه إلى التجريح، وامتطى صاحبُه اجلوَر 
إلى  ودخل  النّيات،  واّتهم  والبهتان،  وال��زور 
برهان، مشغلٌة  وال  ة  حَجّ غير  من  املقاصد 
تُفسد العمَل وتهدر الطاقات، وصرٌف لألمة 
غاياته  عن  للمجتمع  وَش��ْغ��ل  اتها،  مهَمّ عن 
ال��ك��ب��رى، وم��ا ه��و إال ت��ش��ٍفّ ون��ف��ُث سموٍم 
املجالس  في  وتفّكه  وغيٌظ  أحقاد  وانبعاُث 
بالغمز واللمز، وإَنّ مشاعَر الرغبة والرهبة 

ودوافَع املنفعة واحلرمان ال تزال هي السّر 
الدفني وراء كثير من النقد والرضا، والنقمة 

والتأييد.
ي��زن به العبُد   وبعد ف��إن خيَر ما 
ن���ف���َس���ه ف����ي ه�����ذه األم�������واج 
احل���������ذُر م�����ن االن���ت���ص���ار 
بالصبر  وال��ت��ذّرع  للنفس، 
واالح��ت��س��اب، واحل����رص على 
حتّري احلق ولزوم الصواب، والبعد 
فيه  ينتقد  فيما  يقع  وأال  يعني،  ال  عّما 
غيره، مع احلرص الشديد على صالح النية 
وط��رد باعث احلسد وال��ه��وى وس��وء الظن، 
تدابروا،  وال  تباغضوا،  وال  »فال حتاسدوا، 
وكونوا عباد الله إخواناً، املسلم أخو املسلم، 
ال يظلمه، وال يخذله، وال يحقره، كل املسلم 
ع��ل��ى امل��س��ل��م ح����رام، دم���ه وم��ال��ه وعرضه« 

بذلكم أوصاكم نبيكم وحبيبكم محمد ].
 والناُس أصناٌف في التعّقل والتأّدب والذوق 
ر  بُِصّ إذا  م��ن  والسعيُد  ال��ت��ص��ّرف،  وح��س��ِن 
مقال،  مقاٍم  ولكِلّ  ر،  تذَكّ ُذّك��ر  وإذا  تبّصر، 
الله!�  يا عبد   � تكن  ولكّل مقام مقدار، فال 
مم��ن ق���َلّ أدبُ���ه، وض��ع��ف إح��س��اُس��ه، وغلظ 
ث ع��ن اإلصالح  ت��ت��ح��َدّ ال��ن��اس  وك���ُلّ  طبُعه، 
وتسعى إليه، وما كان اإلصالح في شائعات 
تُثار، أو كلماٍت في رموز من التوقيعات على 

مواقع الشبكات والصفحات.
إَنّ م��ن أه���ِمّ م��ا حت��ت��اج إل��ي��ه اجل��م��اع��ة في 
وإدارة  كلمِتها  جمع  ف��ي  ����ة  واألَمّ سعادتها 
لتسَعد  وإن اجلماعَة  اللهجة،  شأنها صدَق 
وإن شأنَها لينتَظم على قدر التزامها بفضيلة 
والتعامالت  واألع��م��اُل  ف��األق��وال  ال��ص��دق، 
مسارها  ينضبط  وال  س��ي��ُره��ا  يستقيم  ال 

والعالقات  ص��ادق��ٌة،  لهجة  ت��دي��َره��ا  أن  إال 
ما  بقدر  إال  رباُطها  يشتّد  ال  والصداقات 
يكون  وق��د  اللهجة،  ب��ص��دق  ملتزمًة  ت��ك��ون 
في  يجَد  لن  ولكنه  منفعة،  صديُق  للكاذب 

إخوان الفضيلة صديقاً حميماً.
 يجب أن توزَن الكلمة، ويُتحّرى احلّق، ويُلتَزم 
للمصالح،  خرٌق  والبهتان  فالكذُب  الصدق، 
وإَنّ  ل��ألواص��ر،  وتقطيٌع  بالناس،  وإض���رار 
من املجزوم احملّقق أن صدَق األقوال بريٌد 
لصدق األعمال وصالح األحوال، فاحلرُص 
على احل��ق وال��ت��زاُم ال��ص��دق ي��ق��ود إل��ى كّل 
وف���ي احل��دي��ث الصحيح:  ج��وام��ع اخل��ي��ر، 
إلى  يهدي  ال��ص��دق  ف��إن  بالصدق؛  “عليكم 
يزال  وال  اجلنة،  إل��ى  يهدي  البّر  وإن  البّر، 
يُكتب  الصدق حتى  ويتحّرى  الرجل يصدق 
ال��ل��ه ص��ّدي��ق��اً. وإي��اك��م وال��ك��ذب؛ فإَنّ  عند 
الكذب يهدي إلى الفجور، وإَنّ الفجور يهدي 
ى  ويتحَرّ يكذب  الرجل  ي��زال  وال  النار،  إلى 

الكذَب حتى يُكتب عند الله كذاباً”.
ب��ه كَلّ   ف��ال تكن م��ن إذا سمع خ��ب��راً ط��ار 
من  األق��ط��ار،  في  نشره  إل��ى  مطار، وسعى 
في  ينظر  أو  صحته،  ف��ي  يتثَبّت  أن  غير 
از مشاء بنميم،  اك أثيم، هَمّ جدوى نشره، أَفّ
ي��رّده دي��ٌن، وال حتجزه  ال تردعه تقوى، وال 
األكاذيب،  أطلق  مجلًسا  حَضر  إذا  م��روَءة، 
ما  يسوق  بالعجائب،  أتى  موقًعا  دخل  وإذا 
ال يخُطر على بال، ويعِلّق مبا يشِبه اخلياَل 
أو اخلبال، فال حول وال قوة إال بالله العلي 

العظيم.
ناهيكم  التثّبت،  بعَد  إال  يتكلّم  ال  واللبيُب 
أن يحّدث  إثماً  باملرء  التقي، فكفى  باملؤمن 
بكل ما سمع، ومن حّدث بكّل ما سمع فقد 
أزرى رأيَ���ه وأف��س��د ص��دَق��ه، وق��د قيل في 
وال  ق��وُم��ه،  ���ره  أَمّ لسانَه  غلب  من  احلكمة: 
يسارع في احلديث إال من هانت عليه نفُسه، 

ومن اشتغَل مبا ال يعلم اتُِّهم فيما يعلم. 

يجب أن توزَن الكلمة، 
وُيتحّرى احلّق، وُيلتَزم 

الصدق، فالكذُب والبهتان 
خرٌق للمصالح، وإضرار 

بالناس، وتقطيٌع لألواصر
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أدائه، غير املقبوِل - ال اسًما، وال رسًما - 
في مجتمعاتنا.

يَ����ْزدان  ال��ف��ك��ر مهما ح���اول أن  ل��ك��ن ه���ذا 
سيظُلّ  فإنَّه  واملنطق،  القول  من  باجلميل 
وهذا  رع،  للَشّ املُ��ص��ادم  موقع  العقل  يضع 
شراك له، وليس معه؛ ألَنّ البشر مجبولون 
هون  متوِجّ ال��َب��ري��ة،  ل����رِبّ  ال��ع��ب��ودي��ة  ع��ل��ى 
بِفَطرهم وروحهم إليه؛ فمهما حاول هؤالء 
بانتصاراتهم  م��ا  ف��ت��رٍة  ف��ي  ال��ع��ب��اد  ت��غ��ري��َر 
انتصار  بفكرة  العالية  وأبواقهم  الاَلّمعة، 
يدوم  فلن  ��رع،  ال��َشّ على  واستعالئه  العقل 

هذا طوياًل.
وم��ه��م��ا ت���ل���َوّن ه����ؤالء ب���أل���وان ش���تَّ���ى: من 
وغيرها،  وليبرالَيّة،  واشتراكية،  علمانَيّة، 
ا مضى،  ًة ِمَّ أو كانت انحرافاتُهم أقَلّ ِحَدّ
���ا، وال��ب��اط��ل باطاًل،  ف��س��ي��ظ��ُلّ احل����ُقّ ح���ًقّ
وسيظُلّ العقل الصريح يأبى أن يقوم بدور 
يأتي  أن  إال  يرضى  وال  للتَّنْزيل،  امل��ص��ارع 
أمره - عَزّ وج��َلّ -  طوًعا خلالقه، ومدِبّر 
توظيفه  وهي  األساسية،  وظيفته  ِليُمارس 
دة وإعمار األرض طاعة  في مجاالته املتعِدّ

لرِبّ البرية.
وإْن كان هؤالء يستخدمون دوًما هذه اللُّعبة 

الهوية  م��ع  أب����ًدا  ي��ح��دث  ل��م  ذل���ك  أَنّ  إال 
أن  ترفض  التي  ال��ُه��ِويَّ��ة  تلك  اإلس��الم��َيّ��ة؛ 
أخرى؛  م��ع  تتَِّحد  أو  أخ���رى،  معها  متتزج 
يقول تبارك وتعالى: }لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن{ 

)الكافرون: 6(.
اإلسالمَيّة  عوب  الُشّ تُثبت  مرحلة  كِلّ  ففي 
ِبها  ك بهويتها، وتعلن حالَة تأُهّ يَها للتمُسّ حتِدّ
ي  وتضِحّ الهويَّة،  احتالل  لرفض  القصوى 
والغالي  واألرواح،  واألع�����راض  م��اء  ب��ال��ِدّ
فقد  لذا  الهويَّة؛  تلك  مقابل  في  والنَّفيس 
ر  الِسّ يبحث عن  وظ��َلّ  الغازي،  ذلك  أتعب 
فاع  للِدّ وتصالبهم  بها،  ه��ؤالء  ك  متُسّ وراء 
املستميت عنها كَوحدٍة كاملة ومستقلَّة في 
الغازي صفحًة  ذات الوقت، وحينما عرف 
من سِرّ هذه الهوية، وخَطِرها على بقائه، 
قاعدة  على  لتدميرها  التخطيط  في  ب��دأ 
»إَنّ الَقْطر يفِتّت الصخر«، فتراجع بخطوٍة 
م  ال��ش��رس��ة؛ ليتقَدّ ال��دم��ويَّ��ة  م��ن خ��ط��وات��ه 
بهدوِء احلَيّة ألف خطوة؛ يقول تعالى: }َواَل 
وُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن  يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُرُدّ

اْستََطاُعوا{ )البقرة: 217(.
ة على بعض أبناء جلدتنا،  فنقَش آثاره الساَمّ

حتَّى ُذِهلنا - والله - وُصِدمنا؛ من أين كُلّ 
هذا الفكر العجيب وفد؟ ومتى يرجع عنَّا 

بال عودة؟!
ودوره  ال��واف��د  الفكر  ه��ذا  ن��ت��اُج  ى  أَدّ لقد 
أَنّ هؤالء  أنفُسهم؛ ذلك  الُغزاةُ  ه  يؤِدّ لم  ما 
يتكلَّمون  َع��لْ��م��ان(  )ب��ن��ي  م��ن  املتفيهقني 
أيدي  في  جاهزة  قوالَب  فكانوا  بألسنتنا، 
الغزاة، ومورًدا فكرًيّا منسِجًما مع األعداء، 
والتحريف،  للتمييع  مباشرًة  يستخدمونه 

والصِدّ عن دين الله.
ومل��ا ب��رز ه���ؤالء، ك��ان��وا أش���َدّ ج���رأًة وأعلى 
)اخلواجة  من  بلوننا  ًنا  تلُوّ وأس��رع  صوًتا، 
في  املُتَتعِتع  لغته،  ف��ي  ر  املتكِسّ األص��ف��ر( 

حن  عوب  الُشّ حال  هذه  احملو،  ى  حَتّ وقهر  تغُلّب  أو  وانِصهار،  اندماٌج   
ِتها أهواُء البشر. تتالعب ِبُهوَيّ

ولقد قَرأنا كثيًرا عن شعوب احتَلّت شعوًبا، ثم َيحدث - بعد فترٍة من 
ة أحِدهما متأثًرا باآلَخر، فَينصاع  زاع - انهياُر هوَيّ الغزو والصراع والِنّ
ل رضوًخا لسطوة الثاني، بعد تناسي آثاره البائدة، وهناك أمثلة  األَوّ

كثيرة على مثل هذا في التاريخ.
املتصاِرَعتن  الهويتن  بن  َتاُزٌج  يحدث  أن  هو  اآلَخر  واالحتمال 
ة  يانة والتعايش؛ ليكون هذا مولًدا لُهوَيّ غة والِدّ ل في اندماٍج لُلّ يتمَثّ

جديدة نتاَج هاتن الهويتن القدميتن.

من أسرار هويتنا اإلسالمية

العقل الصحيح يأبى 
أن يقوم بدور المصارع 

ْنزيل، وال يرضى إال أن  للَتّ
يأتي طوًعا لخالقه

رحاب بنت الشيخ محمد حسان
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العقل  استقاللَيّة  ف��ي  اجل��دي��دة  ال��ق��دمي��ة 
ولفصل  ال��ع��ق��ول،  على  للضحك  ِره؛  وت���ن���ُوّ
ثَ���َمّ تكوين هويَّة  ن��ي��ا، وم��ن  ي��ن ع��ن ال��ُدّ ال��ِدّ
الكثير  ف��إَنّ   - اإلسالمية  للهويَّة  مناهضة 
ا ال يدري عنها هؤالء  من األس��رار - لُرَبّ
ف��ات��ت��ه��م، ول��س��وف تُعجزهم  ال��غ��زاة - ق��د 

مستقَباًل، إن شاء الله.
عقيدًة  ورائ��ه��ا  م��ن  الهوية حتمل  ه��ذه  إَنّ 
راسخة، وإمياًنا بالله واليوم اآلخر، والغيب، 
والبعث، واحلساب، واجلنة والنار، والشهادة 
ل مبدأ  في سبيله - عَزّ وجَلّ - عقيدًة تؤِصّ
ي  ب��ِص��ْدق، وتغِذّ العدل وامل��س��اواة واألخ��وة 
والعقاب،  ال��ثَّ��واب  ببدأ  الضمير  مشاعر 
وأن��ه ال مفَرّ من اجل���زاء، وال ه��روب منه، 
الدنيا،  منه في هذه  امل��رءُ  حتَّى وإن هرب 
فإنه سيجد هذا املبدأ يرافقه ويبحث عنه 
حت��ت ال��ثَّ��رى، ب��ل م��ا وراء ذل���ك؛ ف��ي بعٍث 

َمهيب رهيب، مخز أو مجزئ ومبهج.
قضَيِّتك  م��ع  تتعامل  يجعلك  مشهد  إنَّ����ه 
تراقب  ألنك  وإحسان؛  وع��دٍل  ت��ام،  ٍد  بتجُرّ

َمن يراك، ويعلم السَرّ وأخفى.
وَمن يعتقد هذه الُهوية فال بَُدّ أن تختلجه 
رؤيٌة  قلبه  على  وينعقد  دة،  م��ت��ع��ِدّ مشاِعُر 

نادرة من نوعها في هذا الكون؛ رؤيٌة جتعله 
يرى وريده النابض هِيًّنا في سبيل حتقيق 
الذي  ه���واه  وجت��ع��ل  ال��ه��ويَّ��ة،  تلك  مطالب 
إسالمَيّة،  ُه��وي��ة  ب��ني  خيار  ف��ي  يستنشقه 
تبارك   - ال���رِبّ  وع��ق��اب  الهاوية  حافة  أو 
وتعالى - مدِبّر هذا الكون ورازقه، احمليط 

به وبأسراره ودقائقه.
تُرى  ال  التي  الضمائر  تُخاطب  ُهويٌة  إنَّها 
ة، وال يستشعر ِدْفئها َمن اعتاد  بقياس املاَدّ
صقيَع اآلالت. فالهوية اإلسالمية إًذا تلعب 
على أوتار فيصلَيّة في مستقبل املرء؛ ذلك 
في  عمره  على  يَقتصر  ال  ال��ذي  املستقبل 
نيا، بل هو مستقَبٌل متٌدّ ومتواصل  هذه الُدّ

حني يلقى املرءُ ربَّه.
ونحن املسلمني نؤمن بذلك، ونَِدين له، وال 
بني علمان  بدين  يَ��ِدي��ن  ق��ُطّ  ام��رٌؤ  يسألنا 
وحماقات  ال��ف��الس��ف��ة  ه���ات  ِب���تُ���َرّ م��ن��ش��ِغ��ٌل 
ين  الِدّ نستغُلّ  إنَّ��ن��ا  ل��ن��ا:  ليقول  املعتزلة؛ 
من  لعاعًة  ب��ه  ونشتري  البشر،  وم��ش��اع��َر 
ين، ولطاعة  نيا، بل إننا نستغُلّ الدنيا للِدّ الُدّ
مَلَّا  املسكني  أيُّ��ه��ا  ولكنك  ال��دي��ن،  ه��ذا  رِبّ 
اجلزء  ورأي���َت  الثانية،  عن  األول��ى  فصلَت 
تستطع  ول��م  فانية،  بزينٍة  فانخدعَت  ُك��اًلّ 

أن تتخَيّل أَنّ ثمة أناًسا يبيعون هذا اجلزء 
املُ��ْزدان لديك رخيًصا في سبيل غيٍب عن 

عقلك احملدود.
حي  بضميٍر  املسلم  تربط  أي��ًض��ا  والهوية 
جتعله يرى األمر من باب الواجب الشرعي 
والترابط  ة  األخ���َوّ مبدأ  فيه  ل  يتأَصّ ح��ني 
بينهم،  والتراحم  املؤمنني،  بني  املجتمعي 
استخالفه  وبني  بينه  الوطني  الترابط  بل 
في األرض وتعميره لها، واألمر باملعروف، 
وال��نَّ��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر، وغ��ي��ره��ا م��ن املبادئ 

األصيلة في اإلسالم.
يرى  ه��ي جتعله  ال��ت��اري��خ��ي،  املنطلق  وم��ن 
لبقاء رسالة  ًسا  مقَدّ واجًبا  احلفاَظ عليها 
على  فتُْطِلعه  األرض،  ظهر  على  اإلس��الم 
وظيفته احملوريَّة، ودوره الرئيسي في هذا 
العالَم مهما كان جنُس هذا املرء، أو لونه، 
أو ثقافته، أو ِعْرقه، أو نَسبُه، فإنه ينبغي أن 
يكوَن له دوٌر محورّي في إبقاء هذه الهويَّة 
اقة  خَفّ وإش���ارة  طبيعي،  ام��ت��داٌد  هي  التي 
على  التوحيد  ومنهج  السماوية،  للِرّساالت 

ظهر األرض.
عن  ب��ج��دارٍة  تتمَيّز  اإلسالمية  الهوية  إَنّ 
الشيء  اختاَرت  بأنَّها  الهويات  من  غيرها 

تعامل مع المجتمع 
ٍد تام، وعدٍل وإحسان؛  بتجُرّ

ألنك تراقب َمن يراك، 
ويعلم السَرّ وأخفى

وسطية هذه الهوية 
تجعلها تتعامل 
اس؛  بميزان حَسّ

نيا،  تيه الُدّ إحدى كَفّ
واألخرى اآلخرة
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نَظًرا  البشر؛  من  جنس  عند  ُسن  حَتْ وق��د 
سِيّئة  وتكون  بهم،  أمَلَّ���ت  وع��وام��ل  لظروف 

عند اآلخرين.
يبحث  اإلسالمية  الُهِويَّة  عن  املُنافح  لكن 
ا يُْرِضي به رَبّ األرباب، ويثق في  فيها عَمّ
حسن تدبيره لهذا الكون، وفي عدالة شرعه 
وإعمارها،  نيا  الُدّ وسياسة  ل إلصالح  املُنََزّ

قبل حراسة الدين.
رون فيه هو ذواتهم، بل  لذا فإن آِخر ما يفِكّ
غايٍة  لنيل  ووسيلة  غايًة صغرى،  يعتبرونها 
د إص���الٍح وحت��س��نٍي مرتبط  أك��ب��َر ِم��ن م��ج��َرّ
معَيّنني،  ب��أف��راد  مرتبط  أو  د،  م��ح��َدّ بوقت 
كما بينَّا من قبل، وفي الوقت نفسه هم ال 
يحتقرون تلك الذات وال ينقصونها قدرها، 
ها، بل هي عندهم لها مكانتها وقدرها  أو حَقّ
الذي ال ترتفع عنه حَدّ التقديس، وال تنقص 

الم. منه حَدّ اإلكرام لذرية آدم، عليه الَسّ
تتعامل  الهوية جتعلها  هذه  وسطية  إَنّ  بل 
نيا،  الُدّ ��ت��ي��ه  ك��َفّ إح���دى  ���اس؛  ح���َسّ ب��ي��زان 
واألخ��رى اآلخ��رة، وإن استطعت أن تغرس 

فسيلة فلتغرسها.
أسرارها  ع��ن  نتحدث  ِبتْنا  ل��و  ُه��وي��ة  إنها 
تنظر  التي  الوحيدة  أنها  ويكفي  لعجزنا، 
ب��ن��ظ��وٍر غير م��ق��ل��وب، وال م��ن��ك��وس؛ فهي 
ترى البشرَيّ يتَعالى على جميع املخلوقات 
بال حدود، وتقف عند خَبِر السماء لتحترم 

احلدود؛ بعكس بني علمان.
ًرا لبني آدم، وفي  إنَّها ترى الكون كلَّه مسَخّ
يرى  ال��ذي  الوقت  في  أجله،  ومن  خدمته، 
غيُرها - إلى اآلن - أنَّه حيوان من ضمن 
احليوانات، ينبغي أن يحترم قوانني الغاب 

مثلما يحترم قوانني أسرِته.
مكانة  أَنّ  ت���رى  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  لكنها 
اإلنسان لها حدود، ال تتجاوزها حني يكون 

حديثنا عن مدِبّر هذا الكون وخالقه.
إَنّ طالب الُهوية اإلسالمية إمنا هو كطالب 
يقني  اللّحاق ِبَرْكب النُّبالء من األنبياء والصِدّ

والشهداء، وَحُسن أولئك رفيًقا.
إنَّها هوية فريدة ومَيّزة والمعة، عند من 

ر قيمتها، ويعرف أبعادها جيًدا. يقِدّ

الوحيد البسيط املتساوي بني جميع البشر، 
ذاك الشيء الذي ال ميكن أن يَتنافس عليه 
ل بنو البشر  أحد إال ويصل إليه، فلقد ُفِضّ
التي  األش��ي��اء  م��ن  بالكثير  بعضهم  ع��ل��ى 
أو  تقسمهم على أساٍس عنصري وطَبقي، 
لهم  ي��ك��ون  أن  دون  ثقافي،  أو  اجتماعي، 
الوحيد  الشيء  ذاك  إال  فيه،  ي��ٌد  أو  َدْخ��ل 
املتساوي بني جميع البشر، وال يَسعى إليه 
التَّْقوى،  وه��و  أال  ناله،  إال  بإخالص  عبٌد 
يقول تعالى: }ِإَنّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَتَْقاُكْم{ 
)احلجرات: 13(، ويقول]: »يأيُّها الناس، 
إن ربَّكم واحد، وأباكم واحد، أال ال َفْضل 
لعربي على عجمي، وال لعجمي على عربي، 
وال أسود على أحمر، وال أحمر على أسود 

إالَّ بالتقوى«؛ الهيثمي »مجمع الزوائد«.
أخ��رج��ه أح��م��د ف��ي »م��س��ن��ده«، وصححه 
برقم  الصحيحة«  »السلسلة  في  األلباني 

.)2700(
السويَّة،  الِفَطر  بَساطَة  بسيطٌة  هويَّة  إنَّها 
ك بعصاه يهُشّ  ثك عنها الراعي املتمِسّ يحِدّ
قوامها  ع��ن  ثك  يحِدّ كما  غنمه،  على  بها 
وثقلها أستاُذ اجلامعة النَّزيه؛ هويٌة ليست 
أسُسها  ترتكز  ولَم  َعناٍء  مزيِد  إلى  بحاجٍة 
ع��ل��ى ن��ظ��ري��ات م��خ��ت��َرع��ة م��ن ِق��َب��ل عقول 
تفتقر - مهما علَْت - إلى التقييم والترجيح 
اجلدل  مصانع  في  تدخل  ولم  والتحسني، 
زيد،  مخالفاِت  منها  لتستخرج  اإلنساني 

ومخلَّفات عبيد!
نافذةٌ صغيرة، مثل  إًذا  فالُهوية اإلسالمية 
وإطارها  الظاهر،  شكلها  ف��ي  ن��اف��ذة،  أِيّ 
املنخدعون  منها  ي��راه  ما  وه��ذا  اخلارجي، 

في بني علمان.
لكنها ليست كمثل أي نافذة أخ��رى؛ حيث 
تفتحك على أُفٍق رحب من الثوابت املؤِثّرة 
الفعالة التي ال تَْقبل بدياًل، وال ترضى بأية 

تنازالت، أو حتى مداهنات.
قدسَيّة  ثواِبُت  أنَّها  القوية  فعاليتها  وس��ُرّ 
ل��ة بالوحي م��ن الله - ع��َزّ وج���َلّ - ال  ُم��نَ��َزّ
نتائجها  أَنّ  كما  التغيير،  وال  تقبل اجلدال 
علويَّة، متمِثّلة في وعوٍد ربَّانية صادقة، من 

الوعود،  تلك  ق��ادٍر على حتقيق  قيوم  ح��ٍيّ 
ِم��ن لدنه - ع��َزّ وج��َلّ - هذا  لنا  مضمون 

الوعد، ولو بعد حني.
وغيرها  الهوية  ه��ذه  ب��ني  الثاني  وال��ف��ارق 
ليس في ذاتها، بل في األشخاص أنفسهم؛ 
يُنافحون  األخرى  الهويات  عن  فاملُنافحون 
عن أغراض ونظريَّات، دوًما تكون حديثة؛ 
باستمراٍر   - ُمثِْبٌت  بائٌد،  منها  القدمي  ألَنّ 
النظريات صنَعتْها عقولُهم؛  تلك  - فشلَه، 
وترِبّي  أه��واءه��م،  ي  ستغِذّ أنَّها  منهم  ظًنّا 
املتعة  ع���ن  ف��ي��ه��ا  ل��ي��ب��ح��ث��وا  أج���س���اده���م؛ 
فَحْسب،  ِم  وال��ت��ق��ُدّ والتحسني  فاهية،  والَرّ
فقط،  ذواتهم  يُرضي  ا  عَمّ فيها  ويبحثون 
وتلك  ذل��ك،  وراء  فيما  البعيد  النظر  دون 
النجاح،  أو  اخل��ط��أ  حت��ت��م��ل  ال��ن��ظ��ري��ات 
آَخر،  في  وتَنجح  مجتمٍع  في  تُْخِفق  وق��د 

ة  الُمنافح عن الُهِوَيّ
اإلسالمية يبحث فيها 

ا ُيْرِضي به رَبّ  عَمّ
األرباب، ويثق في حسن 

تدبيره لهذا الكون
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النسيج دون داع ومن أمثلتها اجللباب الذي 
له ذيل يجر على األرض ويكون طوله ذراعني 
أو ثالثا أو أكثر واجللباب الذي يكون اتساع 
أو  اثنني  أو  ال���ذراع ذراع���ا  كمه وه��و فتحة 

أكثر.
ي��ك��ون على  ال��ت��ص��وي��ر احمل���رم وه���و أن   -2
احلرمة  ش��روط  فيه  تتحقق  رس��م  النسيج 
التي  لعورته  كاشفا  إنسانا  يكون  أن  وه��ي 
يجب أن تخفى سواء كان اإلنسان رجال أو 
امرأة أو يكون فيه كتابة داعية للباطل أو أن 
يدعي فيه أن الرسم هو رسم النبي فالن أو 
أن يكون فيه رمز مطلوب في أديان أخرى.

البسها  ت��ص��ي��ب  أن  وامل�����راد  األض�����رار   -3
تصيب  التي  الضيقة  املالبس  وهي  ب��األذى 
أعضاء اجلسم بخلل في أداء الوظائف مثل 
ذات  واألحذية  اخلصر  الضيقة  البنطاالت 

الكعب العالي.
4- أن ترتدى في األماكن العامة أو أمام من 
حرم الله رؤيتهم لها وهي املالبس الكاشفة 

عن العورة التي يجب أن تخفى.
أسس احلالل واحلرام في املالبس:

يحدد حرمة أو حل اللباس كل من:
1-مكان وجود اإلنسان وتفصيل هذا هو أن 
اإلنسان له في البيت أن يلبس ما يحلو له 
من املالبس كاشفة للعورة أو غير كاشفة ما 
للمكان  فإذا خرج  احملددين  أقاربه  مع  دام 
العام فمحرم عليه أن يظهر مبالبس كاشفة 
املرأة  ت��رت��دي  أن  أمثلة ه��ذا  ل��ع��ورت��ه، وم��ن 
وذراعيها  ساقيها  يظهر  جلبابا  ل��زوج��ه��ا 

وصدرها.
2-من مع اإلنسان في البيت؟ وامل��راد بهذا 
أناس  ك��ان معه  إذا  البيت  ف��ي  اإلن��س��ان  أن 
مظهرة  مالبس  ب��ارت��داء  له  سمح  محددون 
آخ���رون حرم  أن��اس  معه  ك��ان  وإذا  لعورته، 

أجزاء اللباس اإلنساني:
يؤدي  منها  ك��ل  ألج���زاء  ينقسم  اللباس  إن 

مهمة معينة محددة وهذه األجزاء هي:
وفيه  للمرأة  اخلمار  وه��و  ال��رأس  1-غطاء 
قال الله بسورة النور: }وليضربن بخمرهن 
على  واج��ب  الغطاء  وه��ذا  جيوبهن{  على 
فمباح  الرجال  وأم��ا  بلغن  إذا  كلهن  النساء 
لهم لبس غطاء الرأس ومباح لهم عدم لبسه 

وذلك حسب ما يريدون.
ال��ذي يغطي  2-ال��ث��وب وه��و اجللباب وه��و 
للمرأة،  ال��رج��ل  وحتى  الرقبة  م��ن  املنطقة 
وقد ورد ذكره بقوله تعالى بسورة األحزاب: 
ونساء  وبناتك  ألزواج���ك  قل  النبي  }يأيها 
ذلك  جالبيبهن  من  عليهن  يدنني  املؤمنني 

أدنى أن يعرفن فال يؤذين{.
3-النعل وهو ما يلبس في القدمني حلمايتهما 
وقد ورد ذكره بقوله تعالى بسورة طه: }اخلع 

نعليك إنك بالواد املقدس طوى{.
التجمل  يتم  التي  األش��ي��اء  وه��ي  4-احللية 
بها من ذهب وفضة ولؤلؤ وغيرها وقد ورد 
ذكرها في قوله بسورة النحل: }وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها{ والتحلي ليس مقصورا 
وامل����رأة على  للرجل  ه��و  وإمن���ا  امل���رأة  على 

السواء.
هل توجد مالبس كفرية ؟

إن قولنا مالبس كفرية ال يعني أن املالبس 
موافقة  املالبس غير  أن  يعني  وإمن��ا  كافرة 
الكافر  وإمن��ا  اإلس��الم  في  اللباس  ألحكام 
هو صانعها برضاه والبسها برضاه وطالبها 
برضاه، واإلجابة هي: توجد مالبس صانعها 
والبسها وطالب صنعها كافر وهي املالبس 

املتصفة بالتالي:
1- اإلس���راف وه��و اإلف���راط في استخدام 

رضا البطاوي

السابق  الــعــدد  فــي  حتــدثــنــا 
اإلنــــســــان هو  فـــي  أن األصـــــل 
الــلــبــاس ولــيــس الـــعـــري، وأنـــه 
أنواع، ومنها  إلى عدة  ينقسم 
ـــبـــرد،  الـــوقـــايـــة مـــن احلــــر وال
اإلنسان  بـــأس  مــن  والــوقــايــة 
وهي التي حتمي اإلنسان من 
السالح، ومالبس لستر  خطر 
وذكرنا  ذلــــك،  وغــيــر  الـــعـــورة 
وسنكمل  اللباس  أحــكــام  أنفا 
ماتبقى من هذه األحكام في 

حلقتنا هذه.

)2-2(اللباس في االسالم

�إميانيات
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ومن  لعورته،  كاشفة  مالبس  ارت���داء  عليه 
أمثلة هذا أنه محلل للمرأة أن ترتدي جلبابا 
واحد  مع  كانت جتلس  إذا  لرجليها  مظهرا 

من اآلتني أو بعضهم أو كلهم:
ال��ص��ل��ب��ي ومن  ال�����زوج واآلب������اء وه���م األب 
الزوج  وأبو  واخل��ال  والعم  واجلد  الرضاعة 
الذكور  وأوالده���ا  واخل��ال  والعم  األب  وه��و 
وأوالد زوجها الذكور من أخريات وإخوانها 
الذكور  وأخواتها  إخوانها  وأوالد  وأخواتها 
وال��ن��س��اء وال��رج��ال غير أول���ي اإلرب���ة وهم 
املجانني ومن بلغوا أرذل العمر فعادوا أطفاال 
حيث ينسون الكالم ويتبولون ويتغوطون على 
أنفسهم واألطفال الذين لم يبلغوا، ولكن هذا 
اللبس يصبح محرما إذا جلست مع إنسان 
يحق له زواجها إن هي ترملت أو طلقت مثل 
ابن عمها وابن خالها وصديق زوجها وزوج 

أختها إن لم تكن تزوجت.
أن  بهذا  وامل���راد  اللباس،  يستعمل  3-فيما 
كان  م��ع��ني  ش���يء  ف��ي  استعمل  إذا  امل��ل��ب��س 
حالال وإذا استعمل في شيء معني آخر كان 
فإذا  الرقص،  بدلة  أمثلة هذا  حراما، ومن 
كانت املرأة تلبسها لزوجها في حجرة نومها 
فهي حالل وإذا لبستها لترقص بها في ملهى 

ليلي أو ماخور فهذا يعني أنها حرام.
4-ه��ل يوجد في اللباس رس��م؟ وامل��راد أن 
لبسه  كان  ما  احتوى على رسم  إذا  اللباس 
حالال وإذا احتوى على رسم آخر كان محرما، 
ومن أمثلة هذا قميص مرسوم عليه صورة 
امرأة كاشفة للعورة التي يجب أن تخفيها أو 
امرأة أيا كانت يصبح لبسه محرما وقميص 
آخر مرسوم عليه كتابة تدعو حلكمة يصبح 

لبسه محلال.
5-هل في اللباس ضرر أو نفع؟ واملراد أن 
اللباس إذا كان في تفصيله أذى معني مثل 
تقليل كمية الدم في املكان الذي يضيق فيه 
نظرا  كبيرة  منظفات  كمية  اس��ت��ه��الك  أو 
ل���إس���راف ف��ي اس��ت��ع��م��ال ال��ن��س��ي��ج يصبح 
نفع  تفصيله  في  اللباس  كان  وإذا  محرما، 
في  وامل��ؤذي��ات  اجلراثيم  إظ��ه��ار  مثل  معني 
ك��ل��ب��اس األط��ب��اء واملمرضني  امل��ك��ان وذل���ك 

يصبح حالال.
مثل في اللباس:

يقال: كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، 
وهو مثل خاطئ؛ ألن اإلنسان يأكل ما يعجب 
أي يرضي الله ويلبس ما يعجب أي يرضي 
مالبس  بلبس  الناس  فإرضاء  ثم  ومن  الله 
دائرة  ف��ي  يدخل  وإمن��ا  واج��ب��ا  ليس  معينة 
ارتكاب احملرم غالبا، فما يعجب الناس في 
الغالب هو ما يغضب الله وسنضرب مثال: 
تلبس مالبس  أن  امل��رأة  يعجبهم في  الناس 
خليعة كاشفة ملا يجب أن يخفى من عورتها 
العالم ستجد صدق  وانظر حولك في أمم 
ذلك، فمثال أمة الهندوس حكموا على املرأة 
وأجزاء  لبطنها  املظهر  ال��س��اري  تلبس  أن 
من ظهرها وحتى األمم التي أديانها حترم 
كالنصرانية جتد  االحتشام  وتوجب  التعري 
فكشفن  ال��ن��اس  إلع��ج��اب  خالفنها  النساء 

الشعور والسيقان واألرداف والصدور. 
مواصفات اللباس العام:

يرتدى  ال��ذي  اللباس  العام  باللباس  يقصد 
في األماكن العامة ومع األغراب في البيوت 

ومواصفاته للمرأة هي:
1- أن يكون من نسيج معتم واملراد أال يكون 
من  كان  لو  أنه  والسبب  نسيج شفاف،  من 
يخفى  أن  يجب  عما  لكشف  شفاف  نسيج 

من األجزاء.
2- أال ي��ك��ون م��ب��رزا ل��أع��ض��اء وامل����راد أال 
يكون اللباس ضيقا يبرز رسم العضو حتته 
أي بألفاظ أخرى أال يبرز تضاريس العضو 

حتته من مرتفعات ومنخفضات.
3- أال ي��ك��ون ف��ي��ه ج���زء ك��اش��ف جل���زء من 
الثوب فتحات  وامل��راد أال يكون في  العورة، 

تبني أجزاء من األجزاء التي يجب أن تخفي 
اخلمار  ف��ي  احل���ال  وك���ذاك  الرقبة  كفتحة 

الذي يغطي الصدر املفتوح.
آخ��ر وهذا  ث��وب  ال��ث��وب حتته  يكون  أن   -4

الشرط خاص بغير القواعد من النساء.
أنواع اللباس عند الناس:

قسم الناس املالبس ألنواع هي:
األطباء  كلبس  الوظيفي  العمل  1-م��الب��س 

األبيض وعمال املصانع األزرق أو غيره.
2-مالبس النوم ويرتديها اإلنسان عند إرادة 

النوم.
3-مالبس اللعب البدني ويرتديها عند إرادة 

اللعب.
داخل  اإلنسان  ويرتديها  البيت  4-مالبس 

البيت فقط.
5-مالبس السهرة ويرتديها اإلنسان حلضور 

احلفالت احملرمة ليال.
عند  اإلن��س��ان  ويرتديها  البحر  6-م��الب��س 

الذهاب لالستحمام في البحر.
وفي هذه األنواع أزياء محرمة وأزياء محللة 

ومن أمثلة احملرمة:
زي ع��م��ل ال��راق��ص��ة ف��ي م��ك��ان م��ع��ني وزي 
املرأة البحري وهو املايوه في مكان عام وزي 
املرأة في السهرة املبني ملا يخفى من العورة 
ف��ي م��ك��ان ع���ام، وه���ذه األزي���اء ي��ب��اح لبسها 
املنصوص عليهم في  ال��زوج واألخرين  أمام 

الوحي.
التشبه مبالبس اآلخرين:

منهم،  يكون  ق��وم  بلباس  املتشبه  إن  ي��ق��ال: 
للباس قوم  لباس مشابه  ارت��داء  أن  واحل��ق 
أن��ه على  دائ��م��ا  يعني  آخ��ر ليس  دي��ن  على 

دينهم، ويجب أن نفرق بني أمرين:
ألحكام  مخالف  غير  قوم  بلباس  1-التشبه 
اللباس في اإلسالم ليس على مرتكبه ذنب، 
ومن أمثلة هذا لبس الرجل للقبعة املسماة 
البرنيطة ولبس املرأة للتبان املسمى: املايوه، 

وذلك لزوجها.
2-التشبه بلباس قوم مخالف ألحكام اللباس 
في اإلس��الم على مرتكبه ذن��ب، ومن أمثلة 
هذا لبس املرأة للحذاء ذي الكعب العالي مع 

ينبغي على املسلم أن 
يلبس مايرضي الله ال أن 

يلبس ما يعجب الناس؛ ألن 
مايعجب الناس في الغالب 

هو مايغضب الله تعالى
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ني - 2011/9/12م
الفرقان  647 - 14 شـــوال   1432هـ -  االثن

ما يسببه من أضرار لبعض أعضاء اجلسم 
ولبس املرأة للساري الهندوسي في الشارع 
للبنطلون  ال��رج��ل  ولبس  األغ���راب  أم��ام  أو 
ال��ض��ي��ق ال���ذي ي��ب��رز ع��ض��و ال��ب��ول ويضيق 
على مجاري الدم في الوسط، ومما ينبغي 
اإلشارة له أن احلكم في هذه املسألة – أي 
وغيرها هو النية فمن كانت نيته  التشبه – 
ارتد؛ ومن كانت  اخلروج عن اإلسالم فقد 
نيته الثبات على اإلسالم فال ذنب عليه وإن 

أخطأ.
لباس الشهرة:

ل��ب��اس ش��ه��رة ال يكون  ي��ق��ال: إن م��ن يلبس 
مسلما، ولباس الشهرة هو اللباس املخالف، 
أحد  للناس  مخالفته  اللباس حتتمل  وه��ذا 

أمرين:
التفصيلي  الشكل  في  مخالفا  يكون  1-أن 
دون احل��ك��م، وه���ذا ال��ل��ب��اس ال ش���يء على 
قاعدة  حسب  يعمل  ك��ان  وإن  حتى  الب��س��ه 

»خالف تعرف«.
التفصيلي  الشكل  في  مخالفا  يكون  2-أن 
الناس حسب حكم اإلس��الم، وعند  ملالبس 
ذل��ك يكون البسه عليه ذن��ب وم��ن ثم يجب 
ينبغي  ومما  املخالفة،  هذه  على  يعاقب  أن 
كثيرة  اإلس��الم  اللباس في  أشكال  أن  قوله 
التفصيلي،  الشكل  ف��ي  زي���ادة  أي  وحتتمل 
أو صانعها  يكون البسها  األشكال ال  وه��ذه 
في  اإلس���الم  أح��ك��ام  خ��ال��ف  إذا  إال  مذنبا 

اللباس.
لباس اآلخرة:

إن لباس اآلخرة يختلف عن لباس الدنيا وإن 
احتدت األلفاظ وقد أخبرنا الله بالتالي:

-أن لباس املسلمني في اآلخرة هو احلرير 
وف��ي ه��ذا ق��ال الله بسورتي احل��ج وفاطر: 
}ولباسهم فيها حرير{ واحلرير يتمثل في 
االستبرق  وث��ي��اب  األخ��ض��ر  السندس  ثياب 
وه��و احل��ري��ر ال��ب��راق وف��ي ه��ذا ق��ال تعالى 
س��ن��دس خضر  اإلن��س��ان: }عاليهم  ب��س��ورة 
عن  يختلف  األخ��روي  واحلرير  وإستبرق{ 
أضرار  أي  به  ليس  األول  أن  في  الدنيوي 

وكله منافع بينما اآلخر له أضرار.

الكافرين في اآلخ��رة هي سرابيل  ثياب  أن 
مصنوعة من القطران وهو النحاس املؤلم، 
إبراهيم:  ب���س���ورة  ت��ع��ال��ى  ق���ال  ه���ذا  وف���ي 
وجوههم  وتغشى  ق��ط��ران  م��ن  }سرابيلهم 
النار{ وقد فسر الله القطران بأنه النار أي 
النحاس املؤلم، وفي هذا قال تعالى بسورة 
احلج: }فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من 

نار{.
اللباس احلسن:

إن من نعم الله على اإلنسان اللباس احلسن، 
حسن،  الشريعة  ألحكام  مطابق  لباس  وكل 

ومن ثم وجب على املسلم التالي:
املرقعات  مثل  السيئة  األلبسة  يلبس  -أال 
تسبب  املالبس  هذه  أن  والسبب  واخليش، 
إلى  يدفعه  والضيق مما  واألذى  الضرر  له 

ارتكاب ذنوب في كثير من األحيان.

-أن يغسل مالبسه باستمرار كلما توسخت 
يلبسها  عندما  ح��ال  أحسن  في  يبدو  حتى 

مرة أخرى.
-أال يعتقد أن لبس األلبسة التى تدل على 
ال��ف��ق��ر ه��و دل��ي��ل ع��ل��ى ت��واض��ع��ه؛ ألن��ه��ا في 
بأن  الله  أمر  تكبره على  دليل على  األص��ل 

يظهر نعم الله عليه أمام اآلخرين.
كسوة الصيف والشتاء:

يقال: لإنسان كسوتان واحدة في الصيف 
وواحدة في الشتاء، فما معنى هذا؟

مالبس  هي  الكسوة  معنى  أن  هي  اإلجابة 
جديدة أي بألفاظ أخرى أطقم من املالبس 
طقما  ليست  ال��ص��ي��ف  ف��ك��س��وة  اجل���دي���دة، 
كامال من املالبس اجلديدة وإمنا هي تزيد 
التبديل بني األطقم  يتم  الطقم بحيث  على 
كلما توسخ أحدها، ومن ثم نقرر أن الكسوة 
هي طقمان فما فوق وكذلك كسوة الشتاء، 
ومما ينبغي قوله أن على اإلنسان أن يعمل 
بقاعدة »على قد حلافك مد رجليك« فإذا 
كان معك مال كثير فاشتر أطقما كثيرة وإذا 

كان معك مال قليل فاشتر أطقما قليلة.
من أسماء اللباس:

سمي اللباس الريش بقوله تعالى في سورة 
عليكم  أنزلنا  ق��د  آدم  بني  }ي��ا  األع����راف: 
اخلمر  وفي  وريشا{  ي��واري سوآتكم  لباسا 
ق��ال ب��س��ورة ال��ن��ور: }ول��ي��ض��رب��ن بخمرهن 
قال بسورة طه:  النعل  على جيوبهن{ وفي 
املقدس طوى{  بالوادي  إنك  نعليك  }اخلع 
يوسف: }وقدت  بسورة  قال  القميص  وفي 
قميصه من دبر{ وفي اجلالبيب قال بسورة 
جالبيبهن{  من  عليهن  }يدنني  األح���زاب: 
وف���ي ال��ث��ي��اب ق���ال ب��س��ورة ال���ن���ور: }وحني 
تضعون ثيابكم من الظهيرة{ وفي السابغات 
قال بسورة سبأ: }أن اعمل سابغات{ وفي 
اللبوس قال بسورة األنبياء }وعلمناه صنعة 
قال بسورة فاطر  لكم{ وفي احللية  لبوس 
}وتستخرجون حلية تلبسونها{ وفي األثاث 
قال بسورة النحل: }ومن أصوافها وأوبارها 
واحلمد  إلى حني{  ومتاعا  أثاثا  وأشعارها 

لله رب العاملني.

يجب على املسلم أال يعتقد 
أن األلبسة التي تدل على 
الفقر تدل على التواضع 

ألنها في األصل دليل 
على تكبره على أمر الله 
القاضي بإظهار نعم الله



بيانات

38

ن - 2011/6/20م
الفرق���ان  637 - 18 رج���ب   1432ه���� -  االثن���

احلمد لله رب العاملن القائل: }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{، 
الكتاب  أوتوا  الذين  ميثاق  الله  أخذ  }وإذ  كتابه:  محكم  في  والقائل 
لتبيننه للناس وال تكتمونه{، والصالة والسالم على أشرف اخللق محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعن القائل: »العلماء ورثة األنبياء« والقائل: »من 

سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من نار يوم القيامة« وبعد:

هـ  شــوال 1432  الثالثاء 29  يــوم  في  فإنه 
املوافق 27 سبتمبر 2011م عقدت جمعية 
أيام  ثالثة  ملدة  علميا  اليمن مؤمترا  علماء 
واضحة«  شرعية  رؤيــة  »نحو  شعار  حتــت 
برئاسة القاضي العالمة محمد بن إسماعيل 
احلجي رئيس اجلمعية، شارك فيه جمع من 
أهل العلم من مختلف محافظات اجلمهورية 
ملناقشة  ومشاربهم  مذاهبهم  اختالف  على 

األوضاع الراهنة على الساحة اليمنية.
البحوث  مــن  عــددا  فيه  العلماء  قــدم  وقــد 
التي  املــواضــيــع  أهــم  تناولت  التي  العلمية 

تدور في الساحة اليمنية منها:
- حتقيق اإلجماع على عدم جواز اخلروج 

على احلكام.
- طاعة ولي األمر وحكم اخلروج عليه.

- نصيحة العلماء للراعي والرعية.
- صور اخلروج على ولي األمر وأحكامها.

- مب تثبت الوالية؟
وواجبات  الرعية  نحو  احلاكم  واجــبــات   -

الرعية نحو احلاكم.
- الفتنة وسبل النجاة منها.

- النصيحة لولي األمر وكيفيتها.
والتي أثريت بالنقاش املستفيض، وقد انبثق 

عن املؤمتر البيان التالي:
أوالً: أن اخلروج على احلكام محرم شرعا 
القرآن  بنص  بالفعل  أم  بالقول  كــان  ســواء 
والــســنــة املــطــهــرة واإلجـــمـــاع، قـــال تعالى: 
وأطيعوا  الله  أطيعوا  آمنوا  الذين  }ياأيها 
وقــال صلى  وأولــي األمــر منكم{،  الرسول 

الله عليه وآله وسلم: »أال من ولي عليه وال 
فرأى منه شيئاً من معصية الله، فليكره ما 
من  يــدا  ينزعن  وال  الله  معصية  مــن  يأتي 

طاعة« رواه مسلم.
»من  والــســالم:  الصالة  أفضل  عليه  وقــال 
فإنه  فليصبر،  يكرهه  شيئا  أميره  من  رأى 
من فارق اجلماعة قيد شبر فمات فميتته 
جاهلية« رواه مسلم، وقد نقل اإلجماع أكثر 
مــن عشرة مــن األئــمــة منهم اإلمـــام املزني 
واإلمام البخاري واإلمام القرطبي وغيرهم، 
وما نقل من خالف من البعض فهو إما قبل 
بعد  أو  يرفعه  فــاإلجــمــاع  اإلجــمــاع  انعقاد 

انعقاد اإلجماع فاإلجماع حجة عليه.
احلرمات  تعظيم  على  العلماء  يؤكد  ثانيا: 

اآلتية:
األرواح  وإزهــــاق  الــدمــاء  حــرمــة سفك   -1
يقتل  تعالى:}ومن  قال  ذلك،  في  والتسبب 
فيها  خالدا  جهنم  فــجــزاؤه  متعمدا  مؤمنا 
عذابا  لــه  وأعـــد  ولعنه  عليه  الــلــه  وغــضــب 
عظيما{، ولقوله ]: »إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 

في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم، هل 
بلغت، اللهم فاشهد«.

2- حرمة االعتداء على املعسكرات واجلنود 
الذين يقومون بواجب حفظ األمن والنظام 

في البالد.
اخلدمية  املنشآت  على  التعدي  حرمة   -3

واملمتلكات العامة واخلاصة.
وتدنيس  املساجد  على  التعدي  حرمة   -4

قدسيتها بالتمترس بها وإثارة الفنت فيها.
5- حرمة االعتداء على حق التعليم وإغالق 
املــــدارس واجلــامــعــات أمـــام طــالب العلم، 
»طلب  وســلــم:  ــه  وآل عليه  الله  صلى  لقوله 

العلم فريضة على كل مسلم«.
6- حرمة ترويع اآلمنني وتخويفهم بإطالق 
واملناطق  ـــاء  األحـــي فـــي  الـــنـــاريـــة  ـــرة  األعـــي

السكنية.
في  احلالية  واالعتصامات  املظاهرات   -7
وما  السكنية  ــاء  واألحــي الــعــامــة  الــطــرقــات 
يــحــدث فيها مــحــرمــة شــرعــا وقــانــونــا، ملا 
الدماء  كسفك  مفاسد  مــن  عليها  يترتب 
والتعدي على األمن وقطع للطرقات وإقالق 
شعارات  مــن  حتمل  وملــا  الــعــامــة  للسكينة 

مخالفة للشرع.
8- حرمة االستجابة للدعوات واملخططات 
الداعية  واخلــارجــيــة  الــداخــلــيــة  املــغــرضــة 

لتفريق األمة ومتزيق الوطن.
والزج  وتعبئتهم  الشباب  تضليل  حرمة   -9
بهم في أعمال العنف، وما يحصل اليوم ال 

يعد جهادا بأي وجه من الوجوه.
األعـــــراض  عــلــى  ــــداء  االعــــت 10- حـــرمـــة 
والقذف  السب  خــالل  من  بها  واالستهانة 
والتشكيك في النوايا واملقاصد والتهديدات 

والتصوير املسيء.
اليمن يوصون  فــإن علماء  ذكــره  وملــا سلف 

ويؤكدون على اآلتي:

جمعية علماء اليمن تؤكد حرمة اخلروج على احلاكم بالقول أو بالفعل

»من رأى من أميره شيئا 
يكرهه فليصبر، فإنه من 

فارق الجماعة قيد شبر 
فمات فميتته جاهلية«  

رواه مسلم
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1- دعوة علماء 
جميع  الـــيـــمـــن 
إلى  األطـــــــراف 

ـــاب  ـــت حتــــكــــيــــم ك
وســنــة رسوله  الــلــه 

الله  ــى  صــل األعـــظـــم 
ـــــه وســـلـــم وما  عــلــيــه وآل
أجمع عليه علماء األمة.

األمر  ولي  اليمن  علماء  يدعو   -2
والتوجيه  املظالم  إزالـــة  على  العمل  إلــى 

بسرعة البت فيها.
4- يوصي علماء اليمن باالهتمام بالنازحني 
في محافظتي صعدة وأبني والعمل على رفع 

معاناتهم والعناية بهم.
قيام  أهمية  على  اليمن  علماء  يــؤكــد   -5
في  والسيما  األمنية مبسؤولياتهم  اجلهات 
حماية املقرات واملنشآت احلكومية واملدنية 
واألسواق التجارية وتقدمي الصائل للقضاء، 
ويعد عملهم على استتباب األمن جهاداً في 

سبيل الله.
6- يدعو علماء اليمن جميع األطراف إلى 
واجللوس  للسلم  واجلنوح  للعقل  االحتكام 
على طاولة احلوار للخروج بحلول مرضية.

7- دعـــوة مــن أفــتــى بــجــواز اخلــــروج على 
ولي األمر إلى تقوى الله ومراجعة أنفسهم 
وااللتقاء  والعلن  الــســر  فــي  الــلــه  ومــراقــبــة 
كتاب  محكم  على  معهم  والتحاور  بالعلماء 

الله وسنة رسوله األعظم ].
على  الشعب  أبناء  جميع  العلماء  يحث   -8
االلتزام بالبيعة املنعقدة في ذمتهم والوفاء 
بها، عمال بقول الله تعالى:}وأوفوا بالعهد 

إن العهد كان مسؤوال{.
ــدعــو عــلــمــاء الــيــمــن اخلـــارجـــني عن  9- ي
للرجوع  ومدنيني  عسكريني  من  اجلماعة 
إلى وحدة الصف ولم الشمل والوفاء بالعهد 

والقسم.
الطيبة  اجلــهــود  اليمن  علماء  يــقــدر   -10
وعلى  اخلليج  دول  بذلتها  التي  املــشــكــورة 
ملبادرتها  السعودية  العربية  اململكة  رأسها 
في حل اخلالف ورأب الصدع ويناشدونها 

مواصلة اجلهود.
أخذ  اليمن اجلميع على  11- يحث علماء 

الثورات  نهج  اتبعت  التي  الدول  العبرة من 
واالنقالب املسلح وما تعانيه من اضطرابات 

أمنية واقتصادية.
12- يدعو علماء اليمن الدولة للعمل على 
حل قضايا إخواننا املواطنني في احملافظات 

اجلنوبية.
13- يــحــث عــلــمــاء الــيــمــن احلــكــومــة على 
املسارعة في تخفيف معاناة الشعب وتوفير 
من  واحلـــد  واخلــدمــيــة  النفطية  املشتقات 
املتالعبني  ومحاسبة  األسعار  في  التالعب 

بها.
الــيــمــن ســرعــة إخالء  عــلــمــاء  يــدعــو   -14
للطالب  لــيــتــســنــى  واملــــــدارس  اجلــامــعــات 
ــة الــتــعــلــيــم وكـــذلـــك ســرعــة إخالء  مــواصــل

العمائر السكنية وعدم التمترس بها.
املرئي  اإلعـــالم  اليمن  علماء  يــدعــو   -15
واملسموع واملقروء إلى التزام احلياد وجتنب 
املهاترات والعبد عن إثارة النعرات احلزبية 

واملناطقية.
التلفزيون  قنوات  اليمن  علماء  يدعو   -16
بيان  عــلــى  الــضــوء  تسليط  إلـــى  واإلذاعـــــة 
حلقات  بتخصيص  وتوصياته  اليمن  علماء 

نقاش حول هذا املؤمتر.
التربية  وزارة  اليمن  علماء  يــوصــي   -17
والتعليم والتعليم العالي بكل أنواعه بالقيام 
بالشباب  الـــزج  وعـــدم  الوظيفي  بواجبهم 
واألطفال في املهاترات احلزبية والسياسية، 
وإضافة مادة علمية للمنهج الدراسي حتث 
على حب الله ورسوله وحب الوطن وحقوق 

ولي األمر وفقا للشريعة اإلسالمية.
بسرعة كشف حقيقة  العلماء  يطالب   -18

االعـــــــتـــــــداء 
جامع  عــلــى 
الرئاسة  دار 
وسرعة تقدمي 

اجلناة للعدالة.
علماء  يدعو   -19
تشكيل  ــــى  إل الــيــمــن 
جلنة من العلماء من جميع 
والتفاهم  ــحــوار  ــل ل األطــــــراف 

واخلروج بحل مرٍض للجميع.
20- من خالل اطالع علماء اليمن على كالم  
تبني  واخللف،  السلف  من  العلم  أهل  أئمة 
لهم أن اخلروج بالسالح على ولي األمر يعد 
من أعلى درجات اخلروج ويدعون من خرج 
بالسالح إلى احلوار والكف عن االستمرار 
وإخافة  واألمــن  املسلحة  القوات  قتال  في 
اآلمنني، عمال بقوله تعالى: }إمنا املؤمنون 
إخوة{، فإن كفوا وإال فحكمهم حكم البغاة، 
ويدعو العلماء القضاء إلى سرعة البت في 

حادث يوم اجلمعة الـ18 من مارس.
ــدعــو عــلــمــاء الــيــمــن اخلـــارجـــني عن  21 ي
التمترس   ــرك  ت ــى  إل صــعــدة  فــي  الشرعية 
ورفع  واخلاصة  العامة  واملنشآت  املــدارس 

املظاهر املسلحة من املدن والطرقات.
الشعب  اليمن على أحقية  يؤكد علماء   -22
ومستقلة  كاملة  دولة  إقامة  في  الفلسطيني 
وعاصمتها القدس الشريف ،ويناشدون دول 
العالم وفي مقدمتها الدول العربية واإلسالمية 

سرعة االعتراف بدولة فلسطني.
جميع  يــذّكــرون  اليمن  علماء  فــإن  وختاما 
الله وسنة رسوله األعظم  بكتاب  األطراف 
بهما  وآلــه وسلم وااللــتــزام  الله عليه  صلى 
مذكرين بأنه ما نزلت من عقوبة إال بذنب 
تعالى:  لقوله  مصداقا  بتوبة،  إال  ترفع  وال 
}ظهر الفساد في البر والبحر مبا كسبت 
عملوا  الــذي  بعض  ليذيقهم  الــنــاس  أيــدي 
الله]:  رســـول  وقـــال  يــرجــعــون{،  لعلهم 
»وجــعــل الــــذل والــصــغــار عــلــى مــن خالف 

أمري«.
ويرضاه، وجنب  يحبه  ملا  الله اجلميع  وفق 

اليمن كل مكروه ووقاه، إنه سميع مجيب.
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موريتانيا

الشافعي، وزعيم »املنظمة االنعتاقية« التي 
في  السابقني  األرق���اء  إل��ى حترير  تهدف 
ومسؤول  أعبيدي«،  ولد  »بيرام  موريتانيا 
العالقات اخلارجية ملنظمة »جندة العبيد«، 
جمال ولد اليسع، وترأس االجتماع »يوسي 
بباريس  املعتمد  اإلسرائيلي  السفير  كال« 

من أجل تقييم »ثورة الزنوج مبوريتانيا«.
املوريتانية  ال��ع��اص��م��ة  ح��ي��ن��ه��ا  وك���ان���ت 
ن��واك��ش��وط وم����دن ك��ي��ه��ي��دي وم��ق��ام��ه في 
احتجاجات  ت��ش��ه��د  امل��وري��ت��ان��ي  اجل��ن��وب 
ينظمها  ومظاهرات  موريتانيا،  زن��وج  من 
اإلداري  اإلحصاء  لرفض  منهم  العشرات 
املوريتانية  السلطات  عنه  أعلنت  ال���ذي 

األفارقة  )حركة حترير  املسماة  »أف��الم«، 
احلركة  لفرع  العام  واألمني  املوريتانيني(، 
بفرنسا، »إبراهيما جالو«، و رجل األعمال 
ذو األصول املوريتانية املصطفى ولد اإلمام 

استهداف للزنوج واألرقاء السابقن
واسعة  اإلع���الم���ي���ة  امل����ص����ادر  وح���س���ب 
االن��ت��ش��ار ف���إن االج��ت��م��اع ش���ارك ف��ي��ه كل 
الرسمي حلركة  الناطق  ت��وري«،  »ك��او  من 

إسرائيل تسعى لبث الفتنة الطائفية 
بين صفوف الموريتانيين

قالت مصادر إعالمية في العاصمة املوريتانية نواكشوط: إن عددا 
من الناشطن املوريتانين السياسين عقدوا اجتماعا سريا للغاية 
مع السفير اإلسرائيلي في باريس، من أجل التباحث حول األوضاع 
السياسية في موريتانيا، وذلك بعيد املظاهرات التي نظمها أنصار 
»حركة ال تلمس جنسيتي« املناوئة لإلحصاء اإلداري في موريتانيا 

التي أسسها ناشطون زنوج.

نواكشوط ـ أحمد ولد سيدي
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أوضاع تحت المجهر!

مشكلة  )البدون  املاضي  القرن  من  الثمانينيات  بداية  منذ  املخدرة  احلكومة  إبرة  تذكرون  هل 
ستحل قريبا(؟!.

هل تذكرون أيضا وعودها بعد التحرير بإنهاء تلك املشكلة خالل السنوات اخلمس املقبلة، وبعد 
التنزيالت أصبحت خالل السنتني  املقبلتني؟!

ماذا حدث وما اجلديد الذي طرأ على املوضوع سوى أوراق )رايحة( للجان اجلنسية وما أكثرها، 
وأوراق )جاية( و)تسحب فيهم(، والنتيجة ال تتحرك تلك األوراق إال بالواسطة لتأخذ دورها في 

االنتظار فقط!.
عندما تضايقوا وأرادوا جتنيس من يحبون جاؤوا بخدمات )الست( جليلة، فجنسوا

)الدمبكجي( وتركوا صاحب البصمة وتذكروا الطبال ونسوا صانع الطبلة!.
واليوم لوال ضغط )ماما( أمريكا علينا ملا تنفس هؤالء في العالج والتعليم والقيادة وأدخلناهم 
معنا في التموين! هذا هو اجليل الرابع الذي جاء للدنيا ال يعرف سوى حواري اجلهراء وكيربي 

كبد وبر الصليبية وبيوت شركة نفط الكويت باألحمدي!.
فتشرب كره احلكومات بعد أن تاه في الطرقات يعبث ويسرق ويعمل ويبكي ويضحك على خيبته  

حتى عشق الربيع العربي وهو يتابع أوضاع العالم اخلارجي بجنون!
وبني الالمباالة احلكومية وجتاهل بعض نواب األمة وما أكثرهم خرجت املظاهرات الشوارعية 
األخيرة وما زال بعضها يطبخ على نار هادئة، لتلقي الضوء من جديد على أوجاعهم حتى عادت 
احللول واالقتراحات املجانية ما بني تسفيرهم أو جتنيسهم أو تقسيمهم إلى شرائح )جنب بيتزا( 
من ضمنها إعطاؤهم اإلقامة الدائمة أو األمنية املؤقتة إذا فشلوا في تسلّم ورقة دخول اجلنة 

التي ال تقبل العصاة ممن لم يشملهم إحصاء 1963!
بالنابل ما دامت احلكومة تؤكد على مراوغة  إننا ال نطالب بتجنيس اجلميع أو خلط احلابل 
بعضهم، لكن بالله عليكم من اكتملت أوراقه وانطبقت عليه كافة الشروط وسجله األمني أبيض 
ومهروالً  للحكومة  ومكبراً  ومهلاًل  ملبياً  خاضعاً  قانعاً  صامتاً  بالدور  واصطف  الثلج  بياض 
باالستجابة لطلبات جلان اجلنسية وتفريخاتها العاملة املنبثقة من بوتقة اللجان املتقوقعة كل 
مع  اليوم  باجتاه جتنيسهم  احلكومة  تدفع  ال  ملاذا  املركزي؛  للجهاز  املشكلة وصوال  شهر حلل 
بعيدا عن  املتعثرة  البدون  أوض��اع  من  املنبثقة  األخ��رى  الطلبات  االستمرار في عملها مبتابعة 

اصطناع مخارج مزاجية مضحكة كبند خدمات )الست( جليلة؟!
على الطاير

في األسبوع املاضي صرح رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
الفاضل صالح الفضالة، وهو باملناسبة جهاز تشكل بصدور مرسوم أميري منذ نوفمبر املاضي 
2010 ، بقوله: إن اجلهاز يعكف على االنتهاء من معاجلة  هذا امللف املوكل إليه في أسرع وقت 
ممكن، وإن الدولة ألزمت نفسها باالنتهاء من تنفيذ خطة خارطة طريقه خالل خمسة أعوام 

)في حال عدم حدوث أي معوقات(!
الكلمات الست األخيرة مبثابة خط رجعة للحكومة، وهي باملناسبة ليست ببعيدة عن مستوى 

مطاطية خدمات )الست( إياها!.    ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

بدون )الست( جليلة!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(

ب��ه��دف حت��دي��د ه��وي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ني، وهو 
اإلحصاء الذي يعده بعض الزنوج مكرساً 

للظلم ضدهم.
توزيع لألدوار بإشراف املوساد

املصادر اإلعالمية التي أوردت النبأ أكدت 
األدوار  وزع  اإلسرائيلي  الدبلوماسي  أن 
من  املوريتانيني  السياسيني  ال��ق��ادة  على 
للزنوج  ل��ث��ورة  والتحضير  ال��ت��ح��رك  أج��ل 
وذلك  موريتانيا،  في  السابقني  واألرق���اء 

على النحو التالي: 
ك��ل��ف ول���د ال��ي��س��ع مب��راف��ق��ة ول���د اإلم���ام 
األفارقة  ال��رؤس��اء  دع��م  حلشد  الشافعي 
لنصرة »ثورة الزنوج مبوريتانيا«، في حني 
ك��ل��ف ب��ي��رام ول���د أع��ب��ي��دي )ال����ذي يصف 
نفسه باملكافح للرق في موريتانيا والداعي 
في  جولة  بإجراء  الشعب(،  بني  للمساواة 
الرأي  لتحضير  األوروب��ي��ة  العواصم  أه��م 
ال��ع��ام الغربي ل��دع��م »ث���ورة ال��زن��وج«، في 
أوكلت  فقد  ت���وري«،  »ك��او  أم��ا  موريتانيا، 
مع  اإلع��الم��ي��ة  ال��واج��ه��ة  تولي  مهمة  إليه 

وإبراهيما جالو«.
مخاوف في محلها

اجلنوب  ي��ص��ب��ح  أن  م���راق���ب���ون  وي��خ��ش��ى 
املوساد  ل��ع��م��ل��ي��ات  م������الذا  امل���وري���ت���ان���ي 
اإلسرائيلي وحركات التنصير التي تستغل 
من  وتزيد  السكان  لغالبية  املدقع  الفقر 
ان��ت��ش��اره��ا ف��ي امل��ن��ط��ق��ة م��رت��دي��ة أثواب 
هيئات املجتمع املدني واملنظمات اإلنسانية 

الغربية.
وكانت منظمات إنسانية غربية قد كثفت 
من نشاطاتها في اآلونة األخيرة في عدد 
من محافظات موريتانيا اجلنوبية واجلنوبية 
تنصيرية  أشرطة  بتوزيع  وقامت  الشرقية 
»احلسانية«،  احمل��ل��ي��ة  باللهجة  مسجلة 
ت��ه��دف إل��ى ت��ق��دمي ت��ص��ور ع��ن قصة بدء 
النصرانية  ال���دي���ان���ة  وأص�����ول  اخل��ل��ي��ق��ة 
انطالقا من وجهة نظر إجنيلية، وذلك في 

مقاطعة »أمبود« جنوب موريتانيا.
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ال�سلة الإخبارية

األمم  م��ن  مدعومة  حقوقية  جلنة  حثت 
بدخول  لها  السماح  على  سوريا  املتحدة 
ال���ب���اد ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ت��ق��اري��ر ع���ن قتل 
خال  أطفال  بينهم  وتعذيبهم،  أشخاص 
ستة  من  أكثر  منذ  املمتدة  االحتجاجات 
األسد،  بشار  الرئيس  نظام  ض��د  أشهر 
البرازيلي  اخلبير  بينهيرو،  ب��اول��و  وق���ال 
ويرأس  اإلن��س��ان،  حقوق  ف��ي  املتخصص 
جلنة التحقيق، في مؤمتر صحفي عقده 
التقارير  م��ن  كثيرا  »تلقينا  جنيف:  ف��ي 
امل��ث��ي��رة للقلق ع��ن وض��ع األط��ف��ال خال 
الصراع، وفي هذه اللحظة حتديدا نحاول 
احلصول على إذن بالدخول من احلكومة 
حاالت  إلى  بينهيرو  يشر  ولم  السورية«. 

موقع  على  بالفيديو  تسجيا  لكن  بعينها، 
 13( اخلطيب  حمزة  الطفل  جلثة  يوتيوب 
دوليا  أث��ارت غضبا  بالدماء،  سنة( مخضبة 

في وقت سابق من العام احلالي.
وق����ال ب��ي��ن��ه��ي��رو: »ف���ي ك��ل األح������وال، سواء 
تقريرا،  سنعد  تتعاون  لم  أم  سوريا  تعاونت 
ومن األفضل دائما أن تتعاون الدولة العضو 

مع جلنة التحقيق«.
لديها  إن  ال��دول��ي��ة:  ال��ع��ف��و  منظمة  وت��ق��ول 
أدلة بالفيديو على أنه مت العثور على جثث 
عشرة  الثالثة  في  أطفال  بينهم  أش��خ��اص، 
الى  يشير  ج��روح��ا، مم��ا  العمر، حتمل  م��ن 
تعرضهم للضرب واحلرق واجللد والصدمات 

الكهربائية، وأشكال أخرى من االنتهاكات.

الغربيني  الدبلوماسيني  من  عدد  ويشك 
بدخول  السورية  احلكومة  تسمح  أن  في 
التي  أع��ض��اء،  ثاثة  م��ن  املكونة  اللجنة 
التابع  اإلن���س���ان  ح��ق��وق  مجلس  شكلها 
لفحص  امل��اض��ي،  الشهر  املتحدة  ل��أمم 
السورية جرائم  القوات  بارتكاب  املزاعم 
املؤلف  الفريق،  ويضم  االنسانية.  ض��د 
من 15 فردا، خبراء في الطب الشرعي 
والقانون. ويعتزم زيارة دول مجاورة، من 
بينها تركيا جلمع الشهادات من الاجئني 
والشهود، قبل إعداد تقريره بحلول نهاية 
األمم  أجرته  أولي  وكان حتقيق  نوفمبر، 
املتحدة، قد وجد أدلة على ارتكاب جرائم 

ضد اإلنسانية.

لجنة التحقيق الدولية تطلب دخول سوريا: 
 تقارير مثيرة للقلق عن تعذيب أطفال  

سمو رئيس الوزراء للمسؤولين األمريكيين: قضية المعتقلين 
في غوانتانامو تحظى بأولوية لدى القيادة الكويتية

الشيخ  واشنطن  ل��دى  الكويتي  السفير  أش��اد 
أجراها  التي  احملادثات  بنتائج  الصباح،  سالم 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء س��م��و ال��ش��ي��خ ناصر 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  نائب  مع  احملمد 
ووزيرة اخلارجية هياري كلينتون ورئيس هيئة 
األرك��ان املشتركة في اجليش األميركي مايكل 

مولن.
نائب  أن  األب��ي��ض  للبيت  ب��ي��ان صحفي  وذك���ر 
الرئيس األميركي ورئيس الوزراء الكويتي بحثا 
والسياسية  اإلقليمية  القضايا  م��ن  مجموعة 
واألمنية، مبا في ذلك التغييرات التي جتري في 
املنطقة، نتيجة للربيع العربي، وأهمية التوصل 
إلى حل للقضايا العالقة بني الكويت والعراق، 
كما شددا - في ضوء حلول الذكرى العشرين 
العاقات  على   - العام  ه��ذا  الكويت  لتحرير 

عن  وأعربا  بلديهما،  بني  األجل  طويلة  الثابتة 
اعتزازهما بقوة عاقاتهما الثنائية.

وأوضح السفير الكويتي أن سمو رئيس مجلس 
الوزراء ناقش عددا من املواضيع ذات االهتمام 
املشترك مع بايدن، والسيما العاقات الثنائية، 
وأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء حرص على 
ط��رح ه��ذا امل��وض��وع مع ب��اي��دن، كونه املسؤول 
العراق،  ملف  عن  األميركية  اإلدارة  في  األول 
التزام  بايدن أكد  أن  الكويتي  السفير  وأضاف 
الواليات املتحدة األميركية بأمن الكويت، وأمن 

املنطقة في أعقاب ذلك االنسحاب.
سموه  لقاء  عقب  سالم  الشيخ  السفير  وق��ال 
إن »احل��وار بني اجلانبني  كلينتون:  الوزيرة  مع 
دار حول عدد من القضايا الثنائية واإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك«، موضحا أن 

وزيرة  م��ع  ناقش  ال���وزراء  مجلس  رئيس  سمو 
القوات  انسحاب  مسألة  األميركية  اخلارجية 
األميركية من العراق، والتطورات التي يشهدها 
العالم العربي وما يسمى الربيع العربي. وقال 
الوزراء  مجلس  رئيس  سمو  إن  سالم:  الشيخ 
ناقش مع كلينتون ملف معتقلينا في غوانتانامو 
بأولوية  حتظى  شعبية  قضية  أنها  لها  »وأك��د 

كبرى لدى القيادة السياسية في الكويت«.
ال����وزراء أبدى  وأك���د أن »س��م��و رئ��ي��س مجلس 
ل��وزي��رة اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة اس��ت��ع��داد دولة 
من  كافة  املطلوبة  الضمانات  لتقدمي  الكويت 
أن  إل���ى  لطمأنتهم  األم��ي��رك��ي؛  اجل��ان��ب  ق��ب��ل 
مستقبليا  خطرا  يشكان  ال  املعتقلني  هذين 
ما يشكل هاجسا  وهو  املتحدة،  الواليات  على 

أساسيا لدى الواليات املتحدة«.
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أشاد رئيس احلكومة الفلسطينية املقالة إسماعيل هنية بالدور 
»الكبير« الذي تقوم به دولة الكويت »أميرا وحكومة وشعبا« في 

دعم الشعب الفلسطيني واحتضانه ومساندة قضاياه العادلة.
بعد  )كونا(  الكويتية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  هنية  وثمن 
التابعة  العاملية  ال��رح��م��ة  جلنة  م��ن  زائ���را  كويتيا  وف���دا  لقائه 
جلمعية اإلصالح االجتماعي دور الكويت خالل احلرب األخيرة 
التي تعرض لها قطاع غزة مضيفا: »إننا جميعا في خندق واحد« 

من أجل فلسطن والقدس ومن أجل الكويت أيضا.
الرسمية  اجل��ه��ات  بها  تسهم  التي  املختلفة  باملشروعات  ون��وه 
التي  واملساعدات  واملعونات  غزة  قطاع  في  الكويتية  والشعبية 
قدمت إلى الشعب الفلسطيني وما زالت تقدم له لدعم التنمية 

في القطاع وتخفيف معاناة أبنائه.
عددا  يضم  ال��ذي  الزائر  الكويتي  بالوفد  ترحيبه  عن  وأع��رب 
الكبير الذي  اللجنة، مشيدا بالدور  العاملن والعامالت في  من 
املعونات  وتقدمي  اخليرية  املشروعات  إقامة  في  اللجنة  تؤديه 

واملساعدات املختلفة ألهل القطاع.
من جهته أكد رئيس الوفد الكويتي رئيس مكتب بالد الشام في 
جلنة الرحمة العاملية الدكتور وليد العنجري ضرورة تقدمي كل 
الدعم واملساندة حلماية املقدسات اإلسالمية في فلسطن وفي 

مقدمتها القدس الشريف واملسجد األقصى.
وأشار العنجري خالل اللقاء إلى املشروعات التي تنفذها اللجنة 
في مناطق مختلفة من قطاع غزة واملساعدات التي تقدمها إلى 
املتطلبات  وتوفير  معاناتهم  م��ن  التخفيف  ب��ه��دف  احملتاجن 

األساسية للعيش الكرمي لهم.
 وك���ان ال��وف��د ال���ذي وص��ل إل��ى ق��ط��اع غ��زة ق��د تفقد ع���ددا من 
الغذائية  املعونات  القطاع وقدم كميات من  اللجنة في  مشاريع 

لعدد من األسر الفلسطينية. 

هنية: للكويت »أميرًا وحكومة 
وشعبًا« دور كبير في احتضان 

الشعب الفلسطيني

أكدت »الدعوة السلفية« في مصر 
في بيان لها: إن توقيع رئيس حزب 
انتهى  ال���ذي  ال��ب��ي��ان  »ال��ن��ور« على 
مع  األح���زاب  رؤس���اء  اجتماع  إليه 
الفريق سامي عنان رئيس األركان، 
للحزب  الُعليا  للهيئة  الرجوع  دون 
»يجعله غير ملزم ألعضاء احلزب 

وال ألبناء الدعوة السلفية«.
ك���ان ال��ب��ي��ان ال���ذي وق���ع عليه 13 
ات��ف��اق احلضور  ق��د تضمن  ح��زب��ا 
ع����ل����ى »وض��������ع وث����ي����ق����ة امل����ب����ادئ 
اختيار  وض����واب����ط  ال���دس���ت���وري���ة 
عليها  يوقع  التأسيسية  اجلمعية 
رؤساء األحزاب والقوى السياسية 
يتعهد  ش�����رف  وث���ي���ق���ة  ب��وص��ف��ه��ا 
اجلميع بااللتزام مبا جاء بها أثناء 
اختيار اجلمعية التأسيسية وإعداد 

مشروع دستور جديد للباد«.
 ل��ك��ن »ال���دع���وة ال��س��ل��ف��ي��ة« أكدت 
رفضها ألي نوع من أنواع الوصاية 
ع��ل��ى ال��ش��ع��ب »م����ن أي ه��ي��ئ��ة أو 
أح�����زاب«،  أو  أف�����راد  أو  م��ؤس��س��ة 
وقالت: إن االلتزام بنتائج االستفتاء 
في 19 مارس هو »الطريق الوحيد 
لكتابة الدستور اجلديد« واحملافظة 

على مكاسب الثورة.
وفي بيانها الذي أصدرته ) االثنني 
»الدعوة«  أي��دت   )2011  �  10  �  3
الُعليا«  »ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ن  ب��ي��ان��ا ص���در 
حلزب النور السلفي تضمن رفض 
أو  الدستورية  ف��وق  امل��ب��ادئ  فكرة 
املبادئ احلاكمة أو وضع أية قيود 

على الهيئة التأسيسية .
وك���ان���ت ش��خ��ص��ي��ات ل��ي��ب��رال��ي��ة قد 
أعلنت - بعد خروجها من اجتماع 

ق��ب��ول األحزاب  رئ��ي��س األرك����ان - 
اإلسامية بفكرة وضع وثيقة شرف 
يلتزم بها اجلميع عند تشكيل جلنة 
وض���ع ال��دس��ت��ور اجل���دي���د، وعدت 
إق���رار اإلس��ام��ي��ني أك��ب��ر املكاسب 
ال��ت��ي أس��ف��ر عنها االج��ت��م��اع، وهو 
داخل  الرفض  من  حالة  أوج��د  ما 
عدد  فدشن  اإلسامية،  األوس��اط 
»ال��ن��ور« صفحة  من أعضاء ح��زب 
خ��اص��ة ع��ل��ى »ف��ي��س ب����وك« حتت 
عنوان: »أعضاء من حزب النور ضد 
اجتماع  نتائج  موافقة احلزب على 
العسكري«،  ب��امل��ج��ل��س  األح������زاب 

واستقطبت مئات األعضاء.
 - سامي  محمد  نقل  جهته،  وم��ن 
 - الشعبية  اإلرادة  بجبهة  القيادي 
عن الشيخ ياسر برهامي قوله: إن 
الغفور )رئيس  توقيع د.عماد عبد 
نفسه،  إال  ال��ن��ور( ال مي��ث��ل  ح���زب 
بأي  يلتزمون  ال  واحل��زب  والدعوة 
ن��ت��ي��ج��ة م���ن ن��ت��ائ��ج االج���ت���م���اع مع 

املجلس العسكري.
الغفور  وم���ن ج��ه��ت��ه، س����ارع ع��ب��د 
التوضيح، فنفى عبر صفحته  إلى 
يكون اجتماع  أن  ب��وك«  في »فيس 
القوى السياسية مع رئيس األركان 
قد ناقش وثيقة بعينها عن املبادئ 
الدستورية، وقال: إن النقاش سيتم 
فتحه في جلسات قادمة ومن شاء 
ق��ب��ل وم���ن ش���اء رف���ض، وم���ن شاء 
اعترض على أي كلمة في الوثيقة، 
مشيرا إلى أن املوافقة التي صدرت 
من املشاركني كانت فقط على مبدأ 

املناقشة ليس إال.
 علي عبدالعال

جددت رفضها املبادئ فوق الدستورية أو أية قيود على وضع الدستور

»الدعوة السلفية«: توقيع »عبدالغفور«  
على بيان العسكري غير ملزم 

للحزب وال للدعوة



إشراف:

المحرر 
المحلي

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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أطع أمك فإن لها ثلثي البر، وهذا يشير إلى 
الرواية التي لم يتكرر ذكر األم فيها إال مرتني، 
وقد وقع كذلك في رواية محمد بن فضيل بن 
عمارة بن القعقاع عند مسلم في الباب، وقع 
كذلك في حديث املقدام بن معد يكرب فيما 
وابن  امل��ف��رد«،  »األدب  في  البخاري  أخرجه 
الله  »إن  ولفظه:  احل��اك��م،  وصححه  م��اج��ة، 
بأمهاتكم،  يوصيكم  ثم  بأمهاتكم،  يوصيكم 
باألقرب  يوصيكم  ثم  بأمهاتكم،  يوصيكم  ثم 
ف����األق����رب«، ك���ذا وق���ع ف���ي ح��دي��ث بَ���ْه���ز بن 

حكيم.
وقال فضل الله اجليالني في توضيح األدب 
في  باإلجماع  مقدمة  »األم  للبخاري:  املفرد 
أمثال  ثالثة  لألم  يكون  وأن  األب،  على  البر 
املشاق في  لتحمل  وذل��ك  البر؛  ما لألب من 
احلمل والوضع حتى تكاد متوت، وال أقل من 
أن تذوقه في كل وضع إذا ضربها الطلق، ثم 
احملنة زمن الرضاع إلى أن يكبر الولد ويستغني 
عن خدمتها، فهذه تنفرد بها األم وتشقى بها، 
وأنواع  والتربية  اإلنفاق  األب في  تشارك  ثم 
من املؤنة واخلدمة - كذا ذكره السيوطي - 
أخ��ذ ذل��ك م��ن ت��ك��رار ح��ق األم، واألظ��ه��ر أن 
األم،  ح��ق  رع��اي��ة  ف��ي  ومبالغة  تأكيدا  يكون 
وذلك لتهاون أكثر الناس في حق األم بالنسبة 
البيت حتت  إلى األب؛ ألن أمر األم كله في 
الستور وال يطلع عليه الناس، فيجترئ الناس 
على عقوقها أكثر من عقوق الوالد حياء من 
ال��ن��اس، وك��ذا قوته تزجر عن اجل��رأة عليه، 
وضعفها يحمل الدنيء على اإلساءة إليها، وال 
يبعد أن الشريعة بالغت في البر بها أكثر من 
البر باألب مواساة لها ومراعاة لضعف قلوب 
النساء وشفقة على الولد، مع أن األب ليس 
أنقص حقا من حقوقها؛ ألن األم للني طبعها 
تتحمل  أن  أحيانا  بنيتها ال تستطيع  وضعف 
سوء خلقه فتعجل أن تغضب، فتسرع بالدعاء 

عليه، واملذكور في كتب الفقه أن حق الوالد 
أعظم من حق الوالدة وبرها أوجب«.

قال ابن قتيبة رحمه الله: »خاصمت أم عوف 
- امرأة أبي األسود الدولي - أبا األسود إلى 
زياد في ولد منه، قال أبو األس��ود: أنا أحق 
بالولد منها، حملته قبل أن حتمله، ووضعته 
ع���وف: وضعته  أم  ف��ق��ال��ت  ت��ض��ع��ه؛  أن  ق��ب��ل 
شهوة، ووضعته كرها، وحملته خفا، وحملت 
ث��ق��ال؛ ف��ق��ال زي����اد: ص��دق��ت، أن���ت أح���ق به، 

فدفعه إليها«.
دون  ل��ألم  فالولد  احلضانة،  في  ه��ذا  قلت: 
تتزوج  لم  ما  ال���زواج،  إل��ى  والبنت  السابعة، 

األم، أو يكون هناك مانع.
تقدمي األم في البر يكون في اإلنفاق، والرعاية 
والعطف؛ فإذا قصرت يد األبناء عن اإلنفاق 
األب،  على  األم  تقدم  جميعا  الوالدين  على 
االبن  يتمكن  لم  إن  الفطر  زك��اة  في  وكذلك 
أخرج  الفقيرين  أبويه  الزكاة عن  إخ��راج  من 
الرعاية  األم��ر في  أم��ه، وهكذا، وكذلك  عن 
فيقدم  واالحترام  التعظيم  أما في  والعطف، 

األب على األم، والله أعلم.
ال��ل��ه اجل��ي��الن��ي: »ق��ي��ل إذا تعذر  ق��ال فضل 
يتأذى  ب���أن  جميعا  ال��وال��دي��ن  ح��ق  م���راع���اة 
أحدهما مبراعاة اآلخر يترجح حق األم فيها 
إل��ى اخلدمة واإلن��ع��ام، حتى لو دخال  يرجع 
عليه يقوم لألب، ولو سأال منه شيئا يبدأ في 
ب��األم، كما في »منبع اآلداب«، قال  اإلعطاء 
الفقهاء: تقدم األم على األب في النفقة إذا 
لم يكن عند الولد إال كفاية أحدهما؛ لكثرة 
ومعاناة  وخدمتها،  وشفقتها،  عليه،  تعبها 
إرضاعه،  ثم  وضعه،  ثم  حمله،  في  املشاق 
ت��رب��ي��ت��ه، وخ��دم��ت��ه، وم��ع��اجل��ة أوساخه،  ث��م 
وتأنيسه في مرضه، وغير ذلك - روح املعاني 

بتصرف«.
خالد املطيري

حقوق الأم يف الإ�سالم
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جتمع مجموعة من الناس في مكان معن في الديوانية 
أو غيرها لتدارس موضوعات أدبية أو ثقافية من خالل 
يكتسب  لكي  طيب  عمل  امل��ج��ال،  ه��ذا  ف��ي  املختصن 
املفيدة  اللغوية  واملعلومات  اجليدة  األفكار  احلاضرون 
حول األمور التي تطرح، إما شعرًا أو نثرًا؛ ألن موضوعات 
األدب متعددة وفيها قضايا مهمة لإلنسان تتطرق إلى 
حيث  األخالقية،  أو  التربوية  أو  االجتماعية  حياته 
يخرج احلاضرون من هذه املجالس بحصيلة جيدة من 

املفردات اللغوية األفكار السديدة القابلة للتطبيق.

أفضل مايقرأ
ال��ك��ل��م��ات ال��ب��س��ي��ط��ة ال��ت��ي ت��ن��ش��ر م���ن خ���الل املوضوع 
ال��ن��اس اآلن تبحث  ي��ق��رأ؛ ألن  م��ا  أف��ض��ل  م��ن  الصحفي 
عن املوضوع الذي يحتوي على كلمات بسيطة وتؤدي 
الغرض، عكس املوضوع الطويل، فاخلواطر على العموم 
امل���ج���الت، فهذه  أو  ال��ص��ح��ف  م��ا يكتب ف��ي  أف��ض��ل  ه��ي 
ويستفيد  القارئ  ويستوعبها  الغرض  تؤدي  اخلواطر 
م��ن��ه��ا ال���ن���اس، س����واء ك��ان��ت اج��ت��م��اع��ي��ة أم ت��رب��وي��ة أم 
شبابية، فهي حتتوي على كلمات قيمة وجميلة وأدبية 

وبأسلوب مبسط.
يوسف علي الفزيع

المجالس
 األدبية 

والثقافية

واستبشرت  ك��ث��ي��راً  س���ع���دت  ل��ق��د 
ب��زي��ارت��ي إل���ى ت��ون��س، ت��ل��ك الدولة 
املسلمة التي أهلها أكثرهم مسلمون 
ولله احلمد، لم تغيرهم تلك السنون 
ال��ت��ي ح����اول ف��ي��ه��ا أع����داء اإلسالم 
يد  على  اإلس��الم��ي��ة  هويتها  طمس 
كانت  والدكتاتورية،  التغريب  دع��اة 
زيارتي قصيرة، فقد كنت ضمن وفد 
إخواننا  ملساعدة  الكويتي  اإلغ��اث��ة 
وقد  تونس،  إل��ى  النازحني  الليبيني 
كشفت لي الزيارة طيب معدن أهلها 
ومدى تعطشهم لتعلم أحكام الدين، 
ووجدتهم أنهم بحاجة ماسة لزيارة 
ال��دع��اة إل���ى ال��ل��ه ع��ز وج���ل وطلبة 
العلم، لقد عانى شعب تونس الفقر 

واجلهل بأحكام اإلسالم. 
ب��أرب��ع��ة من  زي��ارت��ي  خ���الل  التقيت 
العمر  من  العشرينيات  في  الشباب 
م��راف��ق معنا،  إع��الم��ي  وف��د  ضمن 
إليهم  الصالة طلبت  وملا حان وقت 
على  يتهربون  فرأيتهم  يصلوا  أن 
أن��ه��ي��ت صالتي  ف��ل��م��ا  اس��ت��ح��ي��اء، 
ت��وج��ه��ت إل��ي��ه��م مل��ع��رف��ة س��ب��ب عدم 
لي،  مفاجأة  فكان جوابهم  الصالة؛ 
كيفية  يعرفون  ال  إنهم  قالوا:  حيث 
ال��ص��الة، فقمت معهم  ال��وض��وء وال 
إل���ى م��ك��ان ال���وض���وء ألع��ل��م��ه��م كما 
ل��و ك��ن��ت أع��ل��م أط��ف��اال ف��ي املرحلة 

االب��ت��دائ��ي��ة، وه��ك��ذا ال��ص��الة حتى 
إنهم أصروا أن أعيد الصالة إماماً 
حتى يتعلموا مني كيفية أداء الصالة 
ففعلت، وكان معنا دكتور صيدالني 
ال يعرف أن هناك شيئا اسمه املسح 

على اجلوربني.
الفقر  ف��ي  عاشوها  ط���وال  س��ن��وات 
واجل��ه��ل، كنت ال أع��رف عن تونس 
إال أنه بلد الفساد والعري ومحاربة 
ال��دي��ن، وه��ذا م��وج��ود وصحيح وال 
السياحية  األماكن  في  بقاياه  ت��زال 
ظاهرة إلى اآلن، لكن ما إن زال ذاك 
الطاغية حتى ظهر الوجه احلقيقي 
الشعب  وان��ت��ف��ض  املسلمة،  لتونس 
يبحث ويسعى لتعلم أحكام اإلسالم، 
وظهر أن أكثر القرى واملدن البعيدة 
ال��س��ي��اح��ي��ة محافظة  األم���اك���ن  ع��ن 
ما  ه��ذا  ال��دي��ن،  ح��ب  عليها  ويغلب 
القصيرة،  زي���ارت���ي  خ����الل  مل��س��ت��ه 
فأحببت أن أنقله إلخواني املهتمني 
ب��أم��ر ال���دع���وة إل���ى ال��ل��ه ع���ز وجل 
البدع  أهل  يتمكن  أن  قبل  فيبادروا 
من نشر بدعهم وأفكارهم املنحرفة؛ 
للعلم  متعطش  قلت  كما  فالشعب 
للمشاريع اخليرية  وكذلك  الشرعي 

املتنوعة.

 أحمد قبالن العازمي

الإ�سالم يف تون�س

> خواطر
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من وراء القالقل 
في منطقة الخليج؟

بهم ذات  التي أشعلتها مجموعة شباب غرر  األح��داث 
اجلنسية  يحملون  أنهم  رغم  شعوبية،  إيرانية  انتماءات 
السعودية في منطقة القطيف ومت االعتداء على الشرطة 
بأسلحة وقنابل، وراح ضحية هذا العمل اإلجرامي قرابة 
12 شرطياً في املخافر يقومون بحماية األهالي واحلرص 

على األمن واالستقرار.
جاء هذا احلدث بعد أن أعلن الرئيس السوري أن باستطاعته 
مت  وبالفعل  ساعات،   6 خالل  النفط  ومنابع  املنطقة  تدمير 
اغتيال شخصية  أرادت  عبثية  بعثية  ضبط مجموعة سورية 

دينية شيعية في القطيف إلشعال الطائفية، ولكن الله سلم.
انظروا ماذا فعلوا في مملكة البحرين من رفع العلم اإليراني 
إيرانية وعناصر  اإليراني وإدخال أسلحة  بالتدخل  واملطالبة 
استخباراتية، ولوال لطف الله تبارك وتعالى وتدخل قوات درع 

اجلزيرة حلدثت مآٍس.
وانظروا ماذا حدث في جنوب اململكة على املناطق احلدودية 
على  االعتداء  وحاولوا  احلوثيون  دخل  عندما  اليمن  مع 
الله  رجال احلدود والعسكريني السعوديني، ولكن لطف 
ثم العني الساهرة والقبضة احلديدية حالت دون العبث 

باألمن السعودي.
وان���ظ���روا إل���ى ال��ت��ص��ري��ح��ات األخ���ي���رة ب���أن اجلزر 
اإلماراتية الثالث، هي جزر إيرانية، وإغالق امللف، 
وأنهم ال يريدون مزيدا من التوتر! على زعم الناطق 

باسم احلكومية اإليرانية!
العراقية  ال��ذي يحرك األح���زاب  م��ن  وان��ظ��روا 
وي��دف��ع��ه��ا ل��ل��ت��ح��رش ب���أم���ن ال���ك���وي���ت وع���دم 
في  السافر  والتدخل  ب��احل��دود،  االع��ت��راف 
شؤوننا الداخلية، واملطالبة بعدم بناء ميناء 

مبارك على جزيرة بوبيان الكويتية.
وانظروا كيف حتركت إيران مبساندة 

أم��وال كبيرة على شكل  النظام السوري إلب��ادة الشعب ودفع 
الضوء  أعطاه  للنظام، مما  دولية  إدان��ة  دون  للحيلولة  عقود 
األخ��ض��ر مل��زي��د م��ن القتلى واجل��رح��ى امل��دن��ي��ني ف��ي سورية 

الغالية.
إيران على مر التاريخ ال تريد االستقرار في املنطقة، بل تريد 
كافة  واستخدام  اإلس��الم��ي  العمق  في  االح��ت��الل  من  م��زي��داً 
الوسائل: التهديد - األسلحة - والتحريش - وحتريك طبقة 
املوالني للحيلولة دون االستقرار في الدول اإلسالمية، فكم من 
أسلحة مهربة؟ وكم من محاوالت تخريبية ضبطت وفضحت؟ 

وكم من أموال دخلت لتغسل ثم ترسل إليها مرة أخرى؟.
وقد تدخلت في العراق، ولبنان، وسورية، وإفغانستان، وباكستان 
ودول كثيرة، ولكن الدائرة بدأت تضيق عليها »وال يحيق املكر 
داخل جيوب  املاليني  بأهله«؛ فهاهي ذي فضائح  إال  السيء 
الشعب  بينما  امليزانيات،  واستنزاف  املسؤولني  وكبار  املاللي 
لكثير  االغتياالت  فضائح  عن  فضاًل  مدقع،  فقر  في  يعيش 
من املخالفني لها، واملعاملة الوحشية ألهل السنة واجلماعة، 
واألحواز  واألك���راد،  البلوش  وإب��ادة  واخلطباء،  األئمة  وإب��ادة 
تكوينها مرة أخرى ومن  تعيد  املعارضة بدأت  العربية، ولكن 

دول عدة وبدأ االنهيار واضحاً ومتصاعداً.
ف��ال ه��ي ك��ون��ت ل��ه��ا أص��دق��اء م��ن مجلس ال��ت��ع��اون وال���دول 
املجاورة، مثل تركيا، وال هي استطاعت أن تكسب الشعب من 
الداخل، وال استطاعت أن حتصل على رضا من يحمل الفكر 
نفسه ألنهم وجدوا أن اخلالف متعلق مبصالح شخصية وضد 

العروبة.
بل  نهاية،  ال  م��ا  إل��ى  يستمر  ل��ن  اخلليج  دول  سكوت  إن 

سيصدعون باحلق والكالم سينطق من القلب وإلى 
اللسان إلى رودود األفعال بكل الوسائل املتاحة 

واملشروعة؛ ألن العالم سيقف مع دول 
اخلليج بعد نفاد صبرها.

د. بســـام الشـطـي


