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سعر النسخة يف الكويت 250 فلسا

{واأن هذا �رصاطي م�ستقيمًا السالم عليكم

فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل 

فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم 

و�ساكم به لعلكم تتقون}

دولة الكويت
ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25362733 )مباشر( 
25348659-25348664 داخلي )2733(

فاكس: 25339067
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي

01101036691/2

املراسالت

االشرتاكات

وكالء التوزيع

االشتراكات السنوية
> 15 دينارا لألفراد )أول مرة(
> 11 دينارا التجديد  ملدة سنة

> 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
الكويت أو ما يعادل 83 دوالرا أمريكيا 

ملثيالتها خارج الكويت.
> 15 ديناراً كويتياً )للدول العربية(
> 20 ديناراً كويتياً )للدول األجنبية(

> دولة الكويت: شركة الرؤية للخدمات 
اإلعالمية - هاتف: 22256513 - 24927270 
> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للصحافة 

والنشر   هاتف 727111 
 > اململكة األردنية الهاشمية: الوكالة 

األردنية للتوزيع هاتف: 4630191
> سلطنة عمان: العمانية للتوزيع 

واملطبوعات هاتف: 685558 
  > دولة قطر: مكتبة دار الثقافة هاتف: 

4622182

انتهت االنتخابات النصفية للواليات املتحدة األميركية بفوز ساحق 
للجمهورين على الدميوقراطين، ومع أننا ال نفرق بن احلزبن من 
بأن يحدث )باراك  املسلمن  آمال  أن  إال  السياسة اخلارجية،  ناحية 
أوب��ام��ا( ان��ق��الب��ا ف��ي ن��ظ��رة ال��والي��ات امل��ت��ح��دة للمسلمن وف��ي تبني 
قد  اآلم��ال  تلك  فلسطن؛  قضية  رأسها  وعلى  املصيرية،  قضاياهم 
سياساته  في  سلفه  عن  يختلف  لم  حيث  سرابا  وأصبحت  تبخرت 

املتحيزة للكيان الصهيوني ودعمه في جميع املواقف.
أية  ت��ق��دمي  على  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  يجبر  أن  ف��ي  أوب��ام��ا  فشل  لقد 
الكثيرة،  وال���وع���ود  ال��رن��ان��ة  اخل��ط��ب  رغ���م  للفلسطينين،  ت��ن��ازالت 
وعندما جّرت الواليات املتحدة الفلسطينين إلى املفاوضات املباشرة 
الكيان  ذل��ك  على  تفرض  أن  حتى  تستطع  لم  الصهيوني  الكيان  مع 
وقد  امل��ف��اوض��ات،  فترة  خ��الل  الغربية  الضفة  ف��ي  االستيطان  وق��ف 
لكي  إعجازية  شروطا  الفلسطينين  على  الصهيوني  الكيان  ف��رض 
يعترف بالدولة الفلسطينية ومنها االعتراف بيهودية ذلك الكيان، 

فضال عن تنازالت ال آخر لها.
التي نفذها  أمام مجزرة )قافلة احلرية(  العالم مشدوها  وقد وقف 
من  جاؤوا  أبرياء  مدنين  ضد  اإلقليمية  املياه  في  الصهيوني  الكيان 
فلم  ذلك  ومع  احملاصرة،  غزة  في  إلخوانهم  املساعدات  توصيل  أجل 

حترك الواليات املتحدة ساكنا من أجل إدانة ذلك الكيان.
أما على صعيد القضايا اإلسالمية األخرى فلم تتغير سياسة )أوباما( 
وانتهاكات  الدولية  احملكمة  باسم  السودان  حاصروا  فقد  سلفه  عن 
حقوق اإلنسان ودعموا اجلنوبين من أجل تقسيم السودان، ودعموا 
احلكومة الطائفية في العراق وساندوها، كما عززوا من وجود القوات 
وضغطوا  املدنين،  ضد  مجازرهم  وازدادت  أفغانستان  في  األميركية 
الفتنة  وإث��ارة  بشعبها  البطش  أجل  من  الباكستانية  احلكومة  على 

بينهم.
إن التعلق بأهداب الواليات املتحدة األميركية من أجل حل قضايانا 
جمهوري  من  احلكم  وتغيير  امل��رات،  عشرات  فشله  أثبت  قد  العادلة 
إلى دميقراطي والعكس ال ميثل إال رغبة داخلية أميركية، 
بينما السياسة اخلارجية واحدة حتركها املصالح والنفوذ 

الصهيوني.
ال بد لهذه األمة أن جتعل اعتمادها على الله تعالى 
الغربية  ال����دول  وراء  رك��ض��ه��ا  أن  ت��ع��ل��م  وأن  وح����ده، 
وهم  ه��و  األع���داء  على  النصر  لتحقيق  والشرقية 

كبير أثبتت األحداث الكثيرة استحالته.
أولياء  بعضهم  كفروا  }والذين  تعالى:  الله  يقول 
بعض إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد 
الله  تنصروا  إن  آمنوا  الذين  }يأيها  كبير{، 
ينصركم ويثبت أقدامكم{، }وما النصر إال 

من عند الله{.
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ليس للتعزية 
طقوس خاصة

< إذا مات اإلنسان في أول يوم من 
فهل  األضحى  عيد  أو  الفطر  عيد 
على  يقبلون  ثــم  الــعــزاء  يقيمون 
تــوجــهــون أهل  كــيــف  أم  عــيــدهــم، 

املصيبة في مثل ذلكم اليوم؟ 
> العزاء في ديننا شرع لتسلية املصاب 
وتصبيره وليس له طقوس خاصة، ليس 
برامج  وال  تنظيم  ال��غ��راء  شريعتنا  في 
معينة وال طقوس محددة للعزاء، وإمنا 
شرع لنا إذا رأينا أهل امليت في املسجد 
أو املقبرة أو زرناهم أن نعزيهم، فنقول 
وجبر  ع��زاءك��م  الله  أحسن  م��ث��ًا:  لهم 
مصيبتكم وغفر مليتكم، أو نقول: لله ما 
أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل 
مسمى؛ فاصبروا واحتسبوا..، وأما هل 
حتتفل بالعيد أو تغلب جانب العزاء فكل 
هذا مما ميليه الشيطان على اإلنسان؛ 
فالعيد يوم فرح بطاعة الله واملسلم ال 
يحزن وال يسيطر عليه احلزن والهموم، 
الله وق��دره ويطمئن  بل يرضى بقضاء 
ي��وم جزع  ال��ي��وم  ذل��ك  بذلك وال يجعل 
ومصيبة، بل يحمد الله على ما قضى 
ر ويشكره تعالى ويعلم أن هذا أمر  وقَدّ
م  ره فيدعو مليتهم ويترَحّ قضاه الله وقَدّ
الواجب عليه ومع ذلك  عليه، هذا هو 

له أن يفرح بالعيد مع الناس.

< تقول إحدى األخوات: لي أخت تخيط 
البراقع وتبيعها وتخيطها لنساء يعطينها 
مقاساتهن، وأنا أريد أن أساعدها لكن في 
هذه املقاسات ما هو قصير، ومنها ما هو 
شــفــاف، فــهــل أســتــمــر فــي مــســاعــدتــهــا أم 

أجتنبها جزاكم الله خيرًا؟
البراقع  تخيط  لها  أختاً  أن  األخ��ت  تذكر   <
ب��ع��ض هذه  ول��ك��ن  م��ق��اس��ات معينة،  وت��ع��ط��ى 
املقاسات يظهر منها أن البرقع ال يغطي جميع 
الوجه، وإمنا يغطي جانباً منه ورمبا كان في 
نحوها  للرجال  وإغ���راء  ب��امل��رأة  افتتان  لبسه 

فتسأل ما حكم مساعدتها واحلالة هذه؟

نقول – يا أختي –: الله جَلّ وعا يقول لنا في 
كتابه العزيز:  }َوتََعاَونُواْ َعلَى الْبِرّ َوالتَّْقَوى َوالَ 
تََعاَونُواْ َعلَى اإِلثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقواْ اللَّه ِإَنّ اللَّه 

َشِديُد الِْعَقاِب{ )املائدة: 2(.
فيا أختي إذا كنت تعلمني أن هذه البراقع 
ال تكون كافية في ستر جميع الوجه وإمنا 
هي مجرد وضع شيء على الوجه والواقع 
فيها  إياها  فمعاونتك  عمله  ي��ؤدي  ال  أن��ه 
م��ع��اون��ة ع��ل��ى ش���يء م��ن اإلث���م والعدوان، 
جميع  تغطية  بعدم  ال��ش��رع  مخالفة  وه��و 
الوجه عند األجانب من الرجال؛ فا جتوز 

املساعدة واحلالة هذه.

حكم بيع البراقع

يجيب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن 
محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

< قمت بعمل عملية في ركبتي، وأستطيع 
ولله احلمد أن أقوم وأمشي ولكن ال أستطيع 
السجود أثناء الصالة؛ لعدم مقدرتي على 
ثني ركبتي وحاولت أكثر من مرة ولكن دون 

جدوى أفتوني في أمري؟
> نقول – يا أختي: النبي ] يقول لعمران 
لم تستطع  فإن  قائماً،  ابن احلصني: »صل 
فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب«. أخرجه 
ال��ب��خ��اري، وال��س��ج��ود م��ن أرك����ان الصاة 

»أمرت  ق��ال:  النبي ]  ألن  األم��ة  بإجماع 
أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبهة - 
والركبتني  واليدين  أنفه -  إلى  بيده  وأش��ار 
عليه،  متفق  احلديث  القدمني..«  وأط��راف 
فإذا شَقّ عليك السجود ألنك ال تستطيعني 
أن تثني ركبتيك أثناء السجود فا بأس أن 
جتلسي وتومئي برأسك نحو األرض إشارة 
للسجود؛ ألن الله تعالى يقول: }َفاتَُّقوا اللََّه 

َما اْستََطْعتُم{ )التغابن: 16(.

إذا شق عليك السجود.. أجزأك اإليماء

هدي النبي ]  في شرب الماء
إن  يقولون:  أنهم  الناس  بعض  من  سمعت   >
الــرســول ] أمــر بــشــرب املـــاء دفــعــة واحـــدة، 

فهل هذا صحيح؟
> جاء النهي من النبي ] عن الشرب دفعة 
واحدة كما روي عنه ] أنه قال: »ال تشربوا 

مثنى  اش��رب��وا  ول��ك��ن  البعير،  ك��ش��رب  واح����داً 
إذا  واحمدوا  أنتم شربتم،  إذا  وثاث، وسموا 
أنتم دفعتم« رواه الترمذي، لكن هذا احلديث 
أن��ه ج��اء في الصحيحني عن  إال  فيه ضعف، 
الله] أن  الله عنه خ��ادم رس��ول  أنس رضي 

ال��ش��راب ثاثاً،  ك��ان يتنفس ف��ي  ال��ل��ه  رس���ول 
واملعنى: يتنفس خارج اإلناء أي إنه ] يشرب 
ثم  كذلك  يشرب  ث��م  ويتنفس  يكف  ث��م  قليًا 
يكف ويتنفس ثم يشرب ثالثة، وهذا أكمل أنواع 

الشرب وأمرؤها وأصحها لبدن اإلنسان.
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< قال]: »ال يدخل اجلنة مسبل إزاره« 
أنه  فما معنى هذا احلديث؟ وهل يعني 
مسلمًا؟  كــان  ولــو  حتى  اجلنة  يدخل  ال 

نرجو التوجيه.
الله  يكلمهم  ال  »ثاثة  يقول:  النبي ]   <
يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم 
وخسروا،  خابوا  ذر:  أبو  قال  أليم،  ع��ذاب 
من هم يا رسول الله؟ قال: املسبل واملنَّان 
أخرجه  ال��ك��اذب«.  باحللف  سلعته  واملنفق 

مسلم، وفي رواية: املسبل إزاره.
ينظر  وال  يكلمه  ال  الله  بأن  د  متوَعّ فاملسبل 
أليم،  ع��ذاب  وله  يزكيه  وال  القيامة  يوم  إليه 

النار وإمنا هذا وعيد  في  وليس هذا خلوداً 
شديد على من أسبل، وإن إسبال اإلزار إلى 
كبائر  من  وكبيرة  مشني  عمل  الكعبني  حتت 
الذنوب، وفي احلديث اآلخر يقول ]: “من 
جَرّ ثوبه خياء لم ينظر الله إليه يوم القيامة” 
رواه البخاري ومسلم، ويقول ]: “ما أسفل 
الكعبني من اإلزار ففي النار” رواه البخاري.

يسبل  وأال  الله  تقوى  املسلم  على  فيجب 
ثيابه، ومن أسبل ثيابه فقد عصى وارتكب 
ال  املعصية  ه��ذه  ولكن  الكبائر،  من  كبيرة 
تقتضي خ��ل��وده ف��ي ال��ن��ار وال خ��روج��ه من 

اإلسام فهو عاص بفعله مع كونه مسلماً.

إسبال اإلزار.. كبيرة

عقيدة أهل السنَّة في الوعد والوعيد
< هل من إفاضة حول الوعد والوعيد في 

ة جزاكم الله خيرًا؟ الكتاب والسَنّ
> كتاب ربنا وسنَّة نبينا ] فيهما من الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب ما هو معلوم، 
َعَرِبّياً  ُق��ْرآن��اً  أَن��َزلْ��نَ��اهُ  تعالى: }َوَك��َذِل��َك  قال 
ْفنَا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم يَتَُّقوَن أَْو يُْحِدُث  َوَصَرّ
لَُهْم ِذْك��راً{ )طه: 113(، وجاء الترغيب في 
الفضائل ووعد املتقني والترغيب في صالح 
األعمال ما هو معلوم، وكذلك في سنة رسول 

يعملون  واجل��م��اع��ة  السنة  وأه���ل  ال��ل��ه ] 
مبجموع النصوص فيذكرون نصوص الوعد 
على سبيل الترغيب في اخلير واحلث عليه، 
ونصوص الوعيد من باب التحذير والزجر 
يكفرون  ال  ولكنهم  الله،  ش��رع  مخالفة  عن 
مب��ج��رد امل��ع��ص��ي��ة وإمن����ا ي��ف��ّس��ق��ون املؤمن 
مؤمن  هو  ويقولون:  اإلمي��ان  ناقص  ويرونه 
ناقص  م��ؤم��ن  أو  بكبيرته،  ف��اس��ق  ب��إمي��ان��ه 
اإلمي���ان، واخل����وارج ضاقت ص��دوره��م عن 
اجلمع بني الوعد والوعيد فأخذوا نصوص 

من أعمال 
الجاهلية

< ما حكم قص شعر املــرأة حزنًا على 
وفاة أحد أقاربها؟

> ه���ذا ع��م��ل ج��اه��ل��ي م��ل��ع��ون فاعله؛ 
فالنبي ] قال: »أنا بريء من الصالقة 
شعر  واحلالقة  فالصالقة  واحلالقة«، 
 [ النبي  ت��ب��رأ  املصيبة  عند  رأس��ه��ا 
منها ومن فعلها؛ ألن هذا دليل اجلزع 
ونفاد الصبر والسخط على قضاء الله 
وقدره، فالواجب على املسلمة أن تتقي 
لله  إن��ا  وتقول:  وتصبر  وحتتسب  الله 
وإنا إليه راجعون، كما أرشدنا ربنا عَزّ 
وجَلّ في مدح عباده املؤمنني: }الَِّذيَن 
ِإنَّا ِللِّه َوِإنَّ�ا  ِصيَبٌة َقالُواْ  ِإَذا أََصابَتُْهم ُمّ
ويقول   .)156 )البقرة:  َراِجعوَن{  ِإلَيِْه 
ن  ِمّ َصلََواٌت  َعلَيِْهْم  }أُولَ�ِئَك  سبحانه: 
امْلُْهتَُدوَن{  ُهُم  َوأُولَ�ِئَك  َوَرْح��َم��ٌة  ِبّ��ِه��ْم  َرّ
)البقرة: 157(، ورسول الله ] يقول: 
»ل��ي��س م��ن��ا م��ن ض���رب اخل����دود وشق 
ب��دع��وى اجلاهلية« كل  اجل��ي��وب ودع��ا 
هذه األم��ور ممنوعة فا يجوز ضرب 
اخلد وال قص الشعر وال شق اجليب، 

كل هذه األعمال محّرمة على املسلم.

< أنا طالب في الثانوية وعمري ثماني 
عــشــرة ســنــة، هــل يــجــب عــلــي أن أحج 
عن والدي املتوفى أو كيف توجهونني 

جزاكم الله خيرًا؟
عليك  فيجب  بلغت  قد  أن��ت  أوالً:  نقول   <
عن  باحلج  فتبدأ  مستطيعاً  كنت  إن  احلج 
أدي��ت فريضة احلج عن  ف��إذا  أوالً،  نفسك 
ف��ي عمرك  الله  وأم��د  الله  وأوس���ع  نفسك 

وأوس��ع الله في رزقك وأردت أن حتج عن 
أبيك فذاك بر منك وإحسان، لكن املهم أن 
تبدأ باحلج عن نفسك؛ ألن النبي ] سمع 
اللهم  لبيك  يقول:  ال���وداع  في حجة  رج��ًا 
أخ  ق��ال:  »م��ن شبرمة؟«  ق��ال:  عن شبرمة، 
لي. قال: »حججت عن نفسك؟«  أو قريب 
قال: ال، قال: »حج عن نفسك ثم حج عن 

شبرمة«.

حج عن نفسك أواًل

فحكموا  الوعد  نصوص  وجتاهلوا  الوعيد 
من  وأخرجوه  بالكفر  الكبيرة  مرتكب  على 
واملرجئة  وم��ال��ه،  دم��ه  واستباحوا  اإلس���ام 
الوعيد  جانب  لوا  وعَطّ الوعد  جانب  غلّبوا 
محارم  في  والتهاون  التساهل  باب  وفتحوا 
الوعد  نصوص  أعملوا  السنة  وأه��ل  ال��ل��ه، 
والوعيد  الوعد  بنصوص  فجاءوا  والوعيد 
ولم يكّفروا مبجرد ارتكاب  وترهيباً  ترغيباً 
من  بناقض  أتى  كّفروا مبن  وإمن��ا  املعصية 

نواقض اإلسام.
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والدراسات  ال��ش��ري��ع��ة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  أع��ل��ن 
اإلسالمية بجامعة الكويت د.مبارك الهاجري 
أن الكلية دشنت املسابقة اإللكترونية األولى 
اإلسالمي  ال��دي��ن  وس��ط��ي��ة  أن  ت��ب��ن  ال��ت��ي 
كثير  رؤيتها  كبيرة غفل عن  راية  وسماحته 
من املسلمن سواء كانوا من العوام أم طلبة 

العلم أم من الباحثن.
هذه  ط��رح��ت  الكلية  أن  د.ال��ه��اج��ري  وب��ن 
الكويت  ج��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  امل��س��اب��ق��ة جل��م��ي��ع 
الثانوية  وامل�����دارس  اخل��اص��ة  واجل��ام��ع��ات 
لبيان  وذل��ك  الكويت؛  في  الدينية  واملعاهد 
روعة الدين وجماله في التعامل مع اآلخرين 

ونبذ أفكار التطرف.

وأكد أن هذه املسابقة تأتي في إطار استشعار 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية لواجبها 
ال��ث��ق��اف��ة اإلس��الم��ي��ة الصحيحة  ف��ي دع���م 
الكويتي  امل��ج��ت��م��ع  أوس�����اط  ف���ي  ون��ش��ره��ا 
أهداف  من  إن  د.الهاجري:  وق��ال  خاصة. 
الكلية النهوض باملستوى العلمي واألكادميي 
الشرعية  للعلوم  تلقيهم  لطالبها عن طريق 
في قاعات الدروس على أيدي نخبة متميزة 
من علماء الشريعة فإن الكلية ال تنسى من 
هم خارجها من فئة الشباب الذين هم عماد 
األمة في جميع املراحل اجلامعية والثانوية 

واملعاهد الدينية.
وتعد هذه املسابقة وسيلة من وسائ ل تواصل 

املهمة في  الشريحة  الشريعة مع هذه  كلية 
مجتمعنا للوقوف على املعلومات اإلسالمية 
الصحيحة من مصادرها املوثوقة وتشجيعا 
بهدف  مضامينها  ف��ي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  ل��ه��م 
تواصلهم مع الكتب واملصادر األصيلة للعلوم 

الشرعية.
املسابقة  ه���ذه  أن  د.ال���ه���اج���ري  وأض�����اف 
اإللكترونية جاءت بهذا النسق لولع الشباب 
باإلنترنت والتقنية احلديثة، فكانت مدخال 
يفيد  فيما  التقنيات  هذه  الستغالل  كرميا 
ش��ب��اب وف��ت��ي��ات األم����ة ومب���ا ي��ع��ود عليهم 
وعلى  وال��ت��ط��رف،  الغلو  ع��ن  بعيدا  باخلير 

أمتنا باالزدهار والتقدم.

الدكتور مبارك الهاجري: »الشريعة« تنظم مسابقة 
إلكترونية حول وسطية الدين اإلسالمي

وزير األوقاف: أوضاع األقليات المسلمة تقتضي فتاوى معاصرة
للشؤون  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  أك��د 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وزي����ر ال��ع��دل ووزي����ر األوق����اف 
وال����ش����ؤون اإلس���الم���ي���ة امل��س��ت��ش��ار راشد 
املرحلة  ه�����ذه  ف����ي  األم������ة  أن  احل����م����اد 
إلى  م��اس��ة  بحاجة  تاريخها  م��ن  احل��رج��ة 
ضبط الفتوى التي تراوحت بن شدة في 
محلها؛  غير  ف��ي  وس��ه��ول��ة  موضعها  غير 
والشدة  تساهل  إل��ى  السهولة  فاستحالت 

إلى غلو وتنطع.
ج���اء ذل���ك خ���الل رع��اي��ة ال���وزي���ر احلماد 
فقهاء  ملجمع  ال��س��اب��ع  ال��س��ن��وي  ل��ل��م��ؤمت��ر 
مع  بالتعاون  ينظم  الذي  بأميركا  الشريعة 
اإلسالمية حتت  والشؤون  األوق��اف  وزارة 
الشرعية  وض��واب��ط��ه  )ال��ت��ح��ك��ي��م  ع��ن��وان: 
واإلج��رائ��ي��ة(،  وأق��ي��م ف��ي الفترة م��ن 31 
أكتوبر وحتى الثالث من اجلاري في فندق 

كراون بالزا.

وقال احلماد: إن درجة اإلفتاء في سلم الشريعة 
منيفة ومرتبة صاحبها مرتبة شريفة، كما أن 
فن النوازل واملستجدات من الفنون األصيلة 
في الفقه اإلسالمي والتي اشتهرت إلى جانب 

النصوص والشروح والتعليقات.
ومن جانبه قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
في  لإلفتاء  إن  الفالح:  ع��ادل  د.  اإلسالمية 
ال��دي��ن م��ن��زل��ة ك��ب��رى، وم��ق��ام��ا أس��م��ى وذلك 
ل��ش��رف��ه وع���م���وم ن��ف��ع��ه ح��ي��ث ج��ع��ل��ه اإلم����ام 
النبي] وجعله  النيابة عن  الشاطبي مبثابة 
ابن القيم توقيعا عن الله عز وجل، مضيفا: 
إل��ي��ك��م ع��ب��ارات الشكر  وي��ش��رف��ن��ي أن أرف���ع 
اجلزيل والعرفان اجلميل على تلبيتكم دعوتنا 
السابعة ملؤمتر فقهاء  الندوة  وتشريفنا بعقد 
ال��ش��ري��ع��ة ب��أم��ي��رك��ا ف��ي ال��ك��وي��ت ال��ت��ي عهد 
املسلمون منها دائما الدعم واملساندة واألخوة 
اإلمي��ان��ي��ة ال��ص��ادق��ة، ب���دوره ثمن أم��ن عام 

مجمع فقهاء الشريعة د. صالح الصاوي 
أن  إلى  للدورة، مشيرا  الكويت  استضافة 
وضوابطه  التحكيم  حول  املؤمتر  موضوع 
شرعيا وإج��رائ��ي��ا ه��و م��وض��وع ف��ي غاية 
األهمية واحليوية بالنسبة للمقيمن خارج 
هويتهم  ع��ل��ى  للمحافظة  اإلس����الم  دي���ار 
احلضارية  وخ��ص��وص��ي��ت��ه��م  اإلس���الم���ي���ة 

والثقافية.
ومن جانبه قال ممثل أعضاء مجمع فقهاء 
الشريعة بأميركا د. خالد شجاع العتيبي: 
إن الوزارة تدعم األنشطة اخليرية وقضايا 
أن  مبينا  األرض،  بقاع  كل  في  املسلمن 
مجمع فقهاء الشريعة يجمع عامل اخلبرة 
والعلم في الفقه والقانون والشرع، مؤكدا 
مما  والتكتالت  التحزبات  عن  يبتعد  أن��ه 

يجعله مميزا.
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االقتصادية  للتنمية  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ص��ن��دوق  أع��ل��ن 
املؤمتر  أعمال  ستنظم  الكويت  دول��ة  أن  العربية 
الدولي للمانحن واملستثمرين في شرق السودان 
من  والثاني  األول  في  البالد  أمير  سمو  برعاية 

ديسمبر املقبل.
وق���ال ال��ص��ن��دوق ف��ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي: إن املؤمتر 
يكتسب أهمية دولية وإقليمية وعربية كونه يحظى 
برعاية أميرية سامية كما أنه يعقد للمرة األولى 
لهذا الغرض وذلك تنفيذا التفاقية »سالم الشرق« 
املوقعة في أكتوبر عام 2006 والرامية إلى العمل 

على تلبية متطلبات التنمية في اإلقليم.
الدولية  املؤسسات  أن مشاركة عدد من  وأضاف 
بالغة« على املؤمتر دوره  والعربية »تضفي أهمية 
احلكومة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتنسيق  يعقد  وال���ذي 
املتحدة اإلمنائي وعدد  السودانية وبرنامج األمم 
الصندوق  مقدمتها  ف��ي  العربية  الصناديق  م��ن 
والبنك  واالجتماعي  االقتصادي  لإلمناء  العربي 
وتنمية  بناء  إع���ادة  وص��ن��دوق  للتنمية  اإلس��الم��ي 
الشرق إضافة إلى غرفة جتارة وصناعة الكويت.

ونقل البيان عن مدير عام الصندوق عبدالوهاب 
تنظيم هذا  في  باملشاركة  »نعتز  إننا  قوله:  البدر 
املؤمتر ملا ميثله من أهمية اقتصادية واستثمارية 
تهدف إلى االهتمام بجهود اإلعمار والتنمية وإبراز 
الفرص االستثمارية الواعدة أمام املستثمرين في 

شرق السودان«.
الفرص  ه��ذه  ف��ي  االستثمار  أن  ال��ب��در  وأض���اف 
التي  املنطقة  هذه  على  بالنفع  يعود  االستثمارية 
البنية  مشروعات  م��ن  العديد  إق��ام��ة  إل��ى  تتطلع 
البشرية  امل�����وارد  وت��ط��وي��ر  األس��اس��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وامل����رض في  ال��ف��ق��ر  ح���دة  بتخفيف  وامل��س��اه��م��ة 
الهائلة  اإلقليم والعمل على االستفادة من املوارد 

في هذه املنطقة الواعدة.
تربط  التي  الوثيقة  التعاون  عالقات  إل��ى  وأش��ار 
املجاالت  في  والسيما  وال��س��ودان  الكويت  بن  ما 
اإلمنائية التي تعود إلى زمن هيئة اجلنوب واخلليج 
العربي التي أنشأتها الكويت قبل االستقالل والتي 
تنامت تنامياً واضحاً مع إنشاء الصندوق الكويتي 

للتنمية.

الكويت تنظم مؤتمر 
المانحين للسودان 

في ديسمبر
تهنئة بعيد 

األضحى
المبارك

تقبل اهلل طاعتكم
يسر مجلة الفرقان أن تتقدم بأحر التهاني والتبريكات

إلى حضرة صاحب السمو 
أمير البالد حفظه الله

 وإلى سمو ولي عهده األمني
ال��وزراء، والسادة  وإلى رئيس مجلس األم��ة،  وسمو رئيس مجلس 
الكرمي، واملقيمني  الكويتي  ال��وزراء، ونواب مجلس األمة والشعب 
على هذه األرض الطيبة مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك؛ 
سائلني املولى عزوجل أن يعم اخلير واألمن والسعادة على األمتني 

العربية واإلسالمية.

تنـوية: 
ت����ب����ارك م��ج��ل��ة ال���ف���رق���ان 
لقرائها الكرام حلول عيد 
وتلفت  امل��ب��ارك،  األضحى 
ان��ت��ب��اه ال��ق��راء ال��ك��رام إلى 
توقف املجلة عن الصدور 
ال��ع��ي��د لعددين  ف��ت��رة  ف��ي 
قرائنا  إل��ى  ن��ع��ود  أن  على 
بتاريخ:  ذلك،  بعد  الكرام 

29/ 11/ 2010م.

وعساكم من عواده
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إن احلمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 
أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. 
املهتدي  والشباب  اإلسالمية،  اليقظة  حاجة  السابقة  احللقة  في  ذكرنا 
إلى  ورجوعه  وطريقه،  منهجه  له  تضبط  التي  الشرعية،  الضوابط  إلى 
أفراده،  ويخسر  ووقته،  جهده  سيخسر  فإنه  وإال  وتعالى،  سبحانه  الله 
ويضيع  كل ذلك سدى. ومن الكتب النافعة املفيدة في هذا املضمار، كتاب: 
»االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري، وقد اخترنا شرح 

أحاديثه واالستفادة من مادته املباركة.

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

الباب الرابع والعشرون:
وكيف  بالدالئل،  ُتعرف  التي  األحكام  بــاب: 

معنى الداللة وتفسيرها 
ثم   ، وغيرها  اخليل  أمَر  النبُي]  أخبر  وقد 
تعالى:  قوله  على  فدلهم  احلــمــر،  عــن  سئل 
وسئل  َيـــَرُه{،  َخْيًرا  ٍة  َذَرّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  }َفَمْن 
الــنــبــي] عـــن الـــضـــب، فـــقـــال: »ال آكــلــه وال 
الضُب،  النبي]  مائدة  على  وأكــل  أحــرمــه«. 

فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام.
احلديث األول:

7356 – حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن زيد 
بن أسلم عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة 
ق��ال: »اخليل  ال��ل��ه]  الله عنه: أن رس��ول  رض��ي 
لثالثة: لرجل أجٌر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، 
الله،  له أجر، فرجل ربطها في سبيل  الذي  فأما 
فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها 
ذلك املرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت 
آثارها  كانت  شرفني،  أو  شرفا  فاستنت  طيلها، 
بنهر فشربت  أنها مّرت  له، ولو  وأرواثها حسنات 
منه - ولمُ يرد أن يسقي به - كان ذلك حسنات له، 
وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنّياً وتعففا، 
ولم ينس حق الله في رقابها وال ظهورها، فهي له 
وري��اء، فهي على ذلك  ستر . ورج��ل ربطها فخراً 
وزر«. وسئل رسول الله] عن احلمر، فقال: »ما 

أنزل الله علي فيها إال هذه اآلية الفاذة اجلامعة: 
ٍة َخيًْرا يََرهُ َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل  }َفَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذَرّ

ا يََرهُ{ طرفه في: 2371 .  ٍة َشًرّ َذَرّ
الشرح:

التي  األح��ك��ام  ب��اب  ه��و:  والعشرون  ال��راب��ع  الباب 
تعرف بالدالئل وكيف معنى الداللة وتفسيرها.

واألحكام هي الشرعية التي تعرف بالدالئل، وفي 
بعض النسخ: بالدليل.

 والدليل يُعّرف بأنه: ما يرشد إلى املطلوب، ويلزم 
من العلم به العلم باملدلول، وأصله في اللغة: من 
أرشد إلى الطريق، قاصدا إلى طريق يوصله إلى 
مقصده. والداللة يجوز فيها فتح الدال وكسرها، 
والفتح أفصح. واملراد بها في االصطالح الشرعي: 
اإلرشاد إلى حكم الشيء اخلاص الذي لم يرد فيه 
نص خاص، وإمنا هو داخل حتت حكم دليل آخر 

بطريق العموم. 
تبيينها،  يعني:  وتفسيرها  ال��دالل��ة،  معنى  ه��ذا 
فالتفسير هو التبيني، وهو تعليم املأمور، أي: تعليم 
املكلف كيفية ما أُمر به، أو كيفية الوصول إلى ما 

أمر به من األحكام.
االستنباط  أن  ال��ت��رج��م��ة:  ه���ذه  م���ن  وي��س��ت��ف��اد   
واالج��ت��ه��اد ف��ي ال��وص��ول إل���ى م��ا ي��ظ��ن أن���ه حكم 
بضوابطه  إذا مت  محمود  ورس��ول��ه]،  تعالى  الله 
الشرعية، وأن اجلمود على النصوص الظاهرة ليس 
هو طريق النبي]، فليس من طريق النبي] أن 

يجمد على ظاهر النص، ويهمل اإلشارة أو الداللة، 
واألدلة على ذلك ما ذكره البخاري حتت هذا الباب 

من األحاديث. 
آكله  ال  فقال:  الضب  عن  النبي]  »سئل  وقوله: 
وال أحرمه«، هو احلديث الثالث في الباب وسيأتي 

الكالم فيه.
أما احلديث األول في الباب: الذي يرويه البخاري 
من طريق شيخه إسماعيل بن أبي أويس، عن اإلمام 
مالك، عن زيد بن أسلم  وقد مضت تراجمهم. عن 
وسمي  املدني،  ذك��وان  واسمه  السمان  أبي صالح 
بالسمان أو الزيات لكونه كان يتجر بالزيت، يرويه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لثالثة  أي:  ل��ث��الث��ة«  »اخل��ي��ل  ال��ل��ه]:  أن رس���ول 

أصناف أو ثالثة أنواع من الناس.
ق��ول��ه: »ل��رج��ل أج����ر، ول��رج��ل س��ت��ر، وع��ل��ى رجل 
ربطها في سبيل  فرجل  أجر  له  ال��ذي  فأما  وزر، 
الله« يعني رجل ربط هذه الفرس من أجل الغزو 
واجلهاد، وهذا معنى ربطها في سبيل الله، أي: أنه 

أعدها وربطها ذخرا للجهاد.
ق��ول��ه: »ف��أط��ال ف��ي م��رج أو روض���ة« يعني أطال 
املرج  ذلك  طيلها  في  أصابت  »فما  قوله:  احلبل. 
هذه  إذا حتركت  أي:  له حسنات«  ك��ان  وال���روض 
اخليل ومشت أو ركضت على حسب طول احلبل 

كان له به حسنات.
شرفا  فاستنت  طيلها  قطعت  أن��ه��ا  »ول���و  ق��ول��ه: 
أي:  واستنت  حبلها،  قطعت  إذا  أي:  شرفني«  أو 

ركضت، والشرف: هو املكان املرتفع.
 قوله: »كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن تسقي بهه كان 
ذلك حسنات له« فهذه الفرس كلها حسنات وأجر 
وثواب لصاحبها، فكل طعامها وشرابها يوضع في 
ميزان صاحبها، بل حتى أرواثها توضع في ميزانه، 
وحتى حتركها ميينا وشماال في مرجها يحسب له 

حسنات. 
قوله: »ورجال ربطها تغنيا وتعففا« أي: طلبا للنسل، 
فيطلب تولدها ألجل أن يبيع من أوالدها، ولم ينس 
ستر،  له  فهي  ظهورها،  وال  رقابها،  في  الله  حق 

ألنها تغنيه عن السؤال وتستره هو وعياله. 

شرح كتاب »االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري )60(

االجتهاد والقياس ومعرفة المجمل 
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أما الرجل الثالث: »فرجل ربطها فخرا ورياء« أي: 
بأنه  الناس واخليالء،  الفخر على  يتخذها ملجرد 
ميلك من اخليل ك��ذا وك��ذا، أو من األف���راس كذا 
وكذا، فهي على ذلك الرجل وزر، لعدم وجود النية 

الصاحلة في اتخاذها. 
ق��ول��ه: »وس��ئ��ل] ع��ن احُل��م��ر« وه��ي جمع حمار، 
فيها  علي  الله  أن��زل  ما  فقال:  املعروف.  احليوان 
إال هذه اآلية الفذة اجلامعة، الفذة يعني اجلامعة 
ٍة  الفريدة، وهي قوله تعالى: }َفَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذَرّ
ا يََرهُ{ )الزلزلة:  ٍة َشًرّ َخيًْرا يََرهُ َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذَرّ
اخليل  اقتناء  ب��نّي حكم  مل��ا  ف��ال��رس��ول]   ،)8  -7
وأحوال مقتنيها من الناس، وسئل عن احلمر أشار 
إلى أن حكمها وحكم احلمر وحكم غيرها مندرج 
ٍة  َذَرّ ِمثَْقاَل  يَْعَمْل  }َف��َم��ْن  تعالى:  قوله  عموم  في 
ا يََرهُ{ )الزلزلة:  ٍة َشًرّ َخيًْرا يََرهُ َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذَرّ
7-8(، وهذا من باب اإلرشاد إلى أن حكم الشيء 
اخل��اص ال��ذي لم يرد فيه نص خ��اص، قد يندرج 
حتت دليل آخر بطريق العموم كما قلنا، وهذا هو 

القياس.
 ف��ق��ال أه���ل ال��ع��ل��م: إن ه���ذا احل��دي��ث ف��ي��ه حجة 
إشارة  فيه  أن  في  شك  وال  القياس،  إثبات  على 
واضحة إلى حجية القياس، وتعليم النبي] أمته 
كيف يصلوا إلى احلكم الشرعي باإلستنباط، وإلى 
األدلة على الشيء اخلاص في نظرهم في األدلة 

العامة.
احلديث الثاني:

عن  عيينة،  اب���ن  ح��دث��ن��ا  ي��ح��ي:  ح��دث��ن��ا   –  7357
منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة: أن امرأة 

سألت النبي].
ابن  هو   – ح / حدثنا محمد   . ف��ي: 314  طرفه 
النميري  سليمان  ب��ن  الفضيل  ح��دث��ن��ا   - عقبة 
ال��ب��ص��ري: ح��دث��ن��ا م��ن��ص��ور ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
شيبة، حدثتني أمي، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن امرأة سألت النبي] عن احليض، كيف تغتسل 
فتوضئني  ممسكة،  فرصة  »ت��أخ��ذي��ن  ق��ال:  منه؟ 
بها« . قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال 
يا  بها  أتوضأ  كيف  قالت:  »توضئي«.  النبي]: 
قالت  بها«.  »توضئني  النبي]:  قال  الله؟  رس��ول 
عائشة: فعرفُت الذي يريد رسول الله] فجذبتها 

إلَيّ فعلّمتها. 
الشرح:

احل��دي��ث ال��ث��ان��ي ف��ي ه��ذا ال��ب��اب ح��دي��ث عائشة 
رضي الله عنها والذي يرويه البخاري رحمه الله 
بإسنادين:  األول: من طريق يحي، وهو ابن موسى 
البلخي، ثقة. قال: حدثنا ابن عيينة، وهو سفيان 

عن منصور بن صفيه 
وهو ابن عبد الرحمن 
احلجبي  ال���ع���ب���دري 
امل��ك��ي، ث��ق��ة. ع��ن عن 
بنت  وه��ي صفية  أم��ه 

ش��ي��ب��ة اب���ن ع��ث��م��ان بن 
أبي طلحة العبدرية، لها 

صحابية رؤية عن عائشة 
رضي الله عنها.

آخر:  بسند  ال��ب��خ��اري  وي��روي��ه 
عن محمد بن عقبة هو الشيباني 

الفضيل  عن  ثقة.  الكوفي،  الطحان 
ب��ن س��ل��ي��م��ان ال��ن��م��ي��ري، ع��ن م��ن��ص��ور بن 

عائشة رضي  أم��ه،  بن شيبة عن  عبدالرحمن 
الله عنها.

قوله: »أن امرأة سألت النبي] عن احليض كيف 
تغتسل منه« أي: كيف تتطهر منه.

فقال النبي]: »تأخذين فرصة ممسكة فتوضئني 
بها« يعني بعد أن تغسل املرأة رأسها وبدنها، فإنها 
تإخذ فرصة ممسكة، والفرصة بكسر يعني تأخذ 
قطعة من املسك، وقيل تأخذ قطنة ممسكة، يعني 

فيها شيء من املسك فتتوضأ بها.
 وأراد النبي] بالوضوء ها هنا: تتبع آثار الدم، 
وهذا وضوء خاص ألنه اقترن بذكر الدم واألذى، 
ل��ن��س��اء أم��ت��ه أن��ه��ن إذا طهرن  ف��ال��ن��ب��ي] أح���ب 
رؤسهن  ويغسلن  ب��امل��اء  يتطهرن  أن  احمليض  م��ن 
وأبدانهن، ثم تأخذ املرأة قطنة ممسكة، فيها شيء 
ال��دم لتدفع  آث��ار  بها  أو الطيب، فتتبع  من املسك 
به الرائحة الكريهة، وقد ذكر بعض األطباء فائدة 
للمرأة عموما، وقيل: فائدته  للرحم وفائدته  هذا 

للزوجني، لترغيب الرجل بجماع امرأته.
 وإمنا قال النبي]: »توضئني بها« ألنه استحي] 

أن يذكر اللفظ الصريح.
الله،  رس���ول  ي��ا  بها  أت��وض��أ  امل���رأة: كيف  فقالت   
ال��ص��الة وال��س��الم م��رت��ني أو  وأع��ادت��ه عليه عليه 

ثالثا، وهو يقول لها: توضئني بها.
أي:  يريد«  ال��ذي  فعرفت   ، عائشة  »قالت  قوله: 
ال���ص���الة والسالم  ال��ن��ب��ي ع��ل��ي��ه  ع���رف���ت غ����رض 
ومقصده، فعرفت أنه يريد أن تتبع بها آثار الدم، 
ما خفي  للمرأة  فبينت  ال��ف��رج،  وه��و  ال��دم  موضع 

عليها من ذلك.
 وهذا احلديث كما أنه حجة في هذا الباب، وهو 
أن األمر املجمل يعرف بيانه بالقرائن واإلشارات، 
ل��م تتضح دالل��ت��ه، فإن  ال���ذي  واملجمل ه��و األم���ر 

القرآن والسنة فيهما مجمل ومبني:

 أم���ا امل��ج��م��ل: فهو 
الذي املبهم واحملتمل، أي ماال تتضح داللته.

وأما املبني:  فهو الذي ال يحتاج إلى بيان.
إدراكه،  ف��ي  واألف��ه��ام  األذه���ان  تختلف  فاملجمل   
تعرفه  ولم  النبي]  قصد  عائشة  عرفت  ولذلك 
امل��رأة، وه��ذا فيه فضل عائشة أم املؤمنني رضي 
الله عنها على غيرها من نساء الصحابة، وفقهها 

وعلمها بالشرع.
لفظا  ي��ك��ون  فقد  قسمني:  إل��ى  ينقسم  وامل��ج��م��ل 

مفردا، وقد يكون جملة مركبة.
أما اللفظ املفرد ف�«كالقرء«: }َوامْلَُطلََّقاُت يَتََربَّْصَن 
ِبَأنُْفِسِهَنّ ثاََلثََة ُقُروٍء{ )البقرة: 228(، فالقرء لفظ 
ولذلك  احليض،  ويحتمل  الطهر،  يحتمل  مجمل 

يحتاج إلى بيان.
 وم��ن��ه ح��دي��ث ال���ب���اب، ف���إن ال��ن��ب��ي] ق���ال لها: 
العبادة  على  يطلق  ق��د  وال��وض��وء  ب��ه��ا«،  »توضئي 
عموم  على  أحيانا  يطلق  وقد  املعروفة،  الشرعية 

التطهر ، كما في حديث الباب.
 أما املجمل املركب فكقوله تعالى: }ِإالَّ أَْن يَْعُفوَن 

أَْو يَْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدةُ الِنَّكاِح{ )البقرة: 237(.
 فيحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح وإنهائها، 
هو الزوج .  وهناك قول ثان: أن الذي بيده عقدة 
النكاح هو: الولي، ألنه الذي عقد النكاح أوال، فهذا 
من املجمل املركب، وله نظائر كثيرة في كتاب الله 

تبارك وتعالى.
أي  وتفسيره،  ال��ق��رآن  مجمل  ببيان  اه��ت��م  ومم��ن 
تفسير القرآن بالقرآن، العالمة الشنقيطي محمد 
األمني في كتابه: »أضواء البيان في تفسير القرآن 

بالقرآن«.



كلمات في العقيدة

بقلم: د. أميـــــر احلـداد

- أحاديث احلج كلها معروفة، فما الذي ميكن أن يتعلمه 
املرء من حضور الدروس عن احلج أو سماع محاضرات 

احلج كلها مكررة؟!
مغادرته  لنفسه  مسّوغاً  حديثه،  صاحبي  بدأ  هكذا 
املسجد مجرد أن بدأ الشيخ درسه، ولم تطل اخلاطرة 
ألكثر من عشر دقائق، اجتمعنا بعدها في مجلسنا املعتاد 

بني املغرب والعشاء..
- البقاء لسماع شيء من العلم الشرعي فيه فوائد جمة، 
والشك أنه أفضل من اجللوس هنا لشرب الشاي وتناول 

احللوى.
لم يجب صاحبي.

- أوالً: ال ينبغي ألحد أن يشعر أنه ال يحتاج إلى سماع 
شيء من العلم الشرعي، فمن ظن أنه في غنى عن التعلم 

دخل دائرة اجلهل.
تتعلم  لم  وإن  العلم،  مجالس  في  والثواب  األجر  ثانيا: 

شيئا جديدا ال يعلمه إال الله.
أمورا  شخصيا  أنا  تعلمت  هذا..  مجلسنا  في  ثالثاً: 
التي تكفر  الوحيدة  العبادة  جديدة.. منها أن احلج هو 
جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وذلك بدليل قوله]: 
واحلج  قبلها  ما  تهدم  والهجرة  قبله  ما  يهدم  »اإلسالم 

يهدم ما قبله«.
قاطعني..

- وكذلك الصيام.. والصالة..
رمضان،  إلى  »رمضان  الصيام:  حديث  في  كال..   -
اجتنبت  »ما  النبي]:  ذكر  الصالة«،  إلى  والصالة 
»واحلج  قوله]:  معنى  وهذا  فال،  احلج  أما  الكبائر«، 

املبرور ليس له جزاء إال اجلنة«.

- وكيف ربطت بني احلديثني؟!
- »ليس له جزاء إال اجلنة« أي أنه يدخل اجلنة ابتداء 
دون أن يعذب في النار، وذلك أنه ال ذنوب عليه، وبالطبع 
عدا حقوق الناس التي البد من أدائها، ولذلك كان من 
السنة أن يؤدي احلاج حقوق الناس ويتحلل منهم قبل أن 

يخرج إلى احلج..
- »واحلج املبرور«.. أو »احلجة املبرورة« ما شروطها؟

أشهر  }احلج  البقرة:  سورة  في  وجل  عز  الله  ذكر   -
معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال 

جدال في احلج{ )البقرة(.
من  الزوج  يريد  فيما  ألمرأته  الرجل  حديث  والرفث: 

زوجته..
والفسوق: كل مخالفة لشرع الله..

 واجلدال: املناقشة بالباطل ومبا ال يرضاه الله..
وبني النبي] هذه الشروط، فقال]: »من حج لله فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«.، فبني أن احلج 
العبادة  هذه  في  )اإلخالص(  أي  لله،  يكون  أن  ينبغي 

العظيمة، ثم اجتناب الرفث والفسوق.
- وإذا ذهب اإلنسان للحج في ذي القعدة، ال يأتي زوجته 

كل هذه الفترة؟
- املقصود فقط فترة أداء املشاعر يوم الثامن والتاسع 
والعاشر قبل التحلل األكبر فقط، أما قبل ذلك وبعده فله 

أن يفعل ما يشاء.
أبدى صاحبي رضاه عن نفسه أن لم يحضر الدرس.

- كل هذا سمعتموه في العشر دقائق التي حتدث فيها 
الشيخ؟!

من  الكثير  فيها  ولكن  قصيرة  خاطرة  كانت  نعم..   -
الفائدة واألجر إن شاء الله.

كيوم ولدته أمه
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مواسم اخلري

»وما فضل معه من املال رده إال أن يؤذن له في 
أخذه وينفق على نفسه بقدر احلاجة من غير 

إسراف وال تقتير«.
جواز  منها  القاضي  أخ��ذ  التي  ال��رواي��ة  وأم��ا 
االستئجار، فقال في رواية عبدالله، وقد سأله 
ب��أس« وقال  فمن يكري نفسه ويحج ق��ال: »ال 
»ي��ك��ري نفسه وي��ح��ج، إال  ف��ي رواي���ة الكوسج: 
للخدمة  نفسه  يكري  أن  به  أراد  إمنا  هذا  أن 
وفي  ويحج،  نفسه  يكري  قال:  ولهذا  والعمل« 

مثل هذا جاءت السنة.
قلت: واحلديث عن أبي أمامة )يقال أبو أميمة( 
التميمي قال: »كنت رجال أكري في هذا الوجه 
ابن  يقولون: ليس لك حج، فلقيت  ناس  وك��ان 
عمر فقلت يا أبا عبدالرحمن: إني رجل أكري 
في هذا الوجه وإن أناسا يقولون: إنه ليس لك 
حج، فقال ابن عمر: أليس حترم وتلبي وتطوف 
اجلمار؟  وترمي  عرفات  من  وتفيض  بالبيت 
قال: قلت، بلى، قال: فإن لك حجا، جاء رجل 
عنه  سألته  ما  مثل  عن  فسأله  النبي]  إل��ى 
فسكت عنه رسول الله] فلم يجبه حتى نزلت 
هذه اآلية: }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال 
من ربكم{ فأرسل له رسول الله] وقرأ عليه 
ه��ذه اآلي���ة وق���ال: »ل��ك ح���ج«. أخ��رج��ه أحمد 
في  احلاكم  وأخرجه  الكري،  ب��اب  داود،  وأب��و 
املستدرك كتاب املناسك، والبيهقي في السنن 
نفسه  يؤجر  الرجل  باب  كتاب احلج،  الكبرى، 

من يخدمه.
حافظ  أورده  وقد  صحيح،  حديث  وهو  قلت: 
الوقت شيخنا األلباني -رحمه الله تعالى- في 
العالمة  ع��ن��ه  وق���ال  داود،  أب���ي  س��نن  صحيح 
احمل���دث ال��ش��ي��خ أح��م��د ش��اك��ر -رح��م��ه الله: 

إسناده صحيح.
إني  قلت البن عباس:  ق��ال:  السليل  أبي  وعن 
إمنا  يقولون:  يزعمون  أناسا  وإن  أك��ري  رج��ل 
أنت أجير، قال: بلى لك حج حسن جميل إذا 
اتقيت الله وأديت األمانة وأحسنت الصحابة، 
نقير  بن  هو ضرير  السليل  وأب��و  ح��رب،  رواه 
في  معني  ب��ن  يحيى  وثقه  ال��ب��ص��ري،  القيسي 
التاريخ، وإلى اجلزء الثاني في األسبوع القادم 

بإذن الله.

احلج  على  االستئجار  يجوز  »وال  الله:  رحمه 
التي ال يجوز أن تفعل إال  وغيره من األعمال 
التقرب، مثل األذان واإلمامة وتعلم  على وجه 
القرآن واحلديث والفقه في إحدى الروايتني«، 
هذه  ف��ي��ج��وز،  بها  يحج  نفقة  ي��أخ��ذ  أن  ف��أم��ا 

طريقة القاضي وأصحابه ومن بعدهم.
وق��ال ابن أبي موسى: في اإلج��ارة على احلج 
رواي���ت���ان ك���ره أح��م��د [ ف��ي إح��داه��م��ا أن 
إال  ق��ال:  بها، وع��ن غيره  يأخذ دراه��م فيحج 
أبيه أو عن أخيه  أن يكون متبرعا باحلج عن 
أو عن أمه، وأجاز ذلك في موضع آخر، وعلى 
هذا: يكره أخذ نفقة وأجرة مع اجلواز، وجتب 
على الكفاية، وإمنا تكون الروايتان في الكراهة 
فقط، وأجاز أبو إسحق االستئجار على احلج، 
وما يختص نفعه مما ليس بواجب على الكفاية 
اخلير  على  يؤخذ  أن  يجوز  ف��ال  يعم  م��ا  دون 
أجر، ويجوز أن يؤخذ على احلج عن الغير أجر 
ألن أفعال اخلير على ضربني، ما كان فرضا 
العامة وغيرهم مثل األذان والصالة وما  على 
أج��ر، وما  أن يؤخذ عليه  ذل��ك ال يجوز  أشبه 
انفرد به من حج عنه فهو جائز مثل البناء لبناء 
مسجد يأخذ عليه األج��رة؛ ألنه ليس بواجب 
أحمد  عن  فاملنصوص  بناء،  يبني  ال��ذي  على 
كما جاء في رواية أبي طالب: والذي يحج عن 
الناس باألجر ليس عندنا فيه شيء، وما سمعنا 
أن أحدا استأجر من حج عن ميت، وقال في 
رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان: أكره أن 
فقال  عنهما  يحج  والديه  عن  الرجل  يستأجر 
أحمد: نحن نكره هذا إال أن يعينه، فقد نص 

على كراهة األجرة ولم يكره النفقة.
املغني:  في  الله  رحمه  قدامة  اب��ن  ق��ال  قلت: 

وق���د اخ��ت��ل��ف ال��ف��ق��ه��اء ف��ي ح��ك��م اإلج�����ارة أو 
االستئجار على احلج والعمرة على ثالثة أقوال: 
ف��ي هذا  وه��و اجل���واز، وسنبينه  األول  ال��ق��ول 
اجلزء، والقول الثاني هو اجلواز مع الكراهة، 
وال��ق��ول ال��ث��ال��ث ه��و ع���دم اجل����واز، والقوالن 
اآلخران سنبينهما بإسهاب في األسبوع القادم 

بإذن الله.
ف��أم��ا ال��ق��ول األول ب��اجل��واز ف��ق��د ذه���ب إليه 
وقول  احلنابلة  مذهب  ف��ي  ورواي���ة  الشافعية 
وأحمد:  الشافعي  اإلم��ام��ان  ق��ال  الظاهرية، 
األجرة،  ويستحق  احل��ج،  على  اإلج��ارة  »تصح 
وي��ق��ع احل���ج ع��ن امل��س��ت��أج��ر، اع��ت��ب��ارا لسائر 

العقود«.
وهداية  للنووي،  واملجموع  األم  في  كما  وذل��ك 
والغاية  املجتهد،  وب��داي��ة  وال��ك��اف��ي،  السالك، 
القصوى، وقال الشافعي: »للرجل أن يستأجر 
الرجل يحج عنه إذا كان ال يقدر على الركوب 
ول��وارث��ه بعده،  ق��درة مب��ال��ه،  لضعفه وك��ان ذا 
واإلجارة على احلج جائزة، جوازها في األعمال 
سواء، بل اإلجارة إن شاء الله تعالى على البر 
خير منها على ما ال بر فيه«، وقال في العمدة: 
»النيابة في احلج إن كانت بغير أجرة فحسنة؛ 
ألنها فعل معروف، وإن كانت بأجرة، فاختلف 
الكراهة،  مالك  عن  واملنصوص  فيها  املذهب 

رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل اآلخرة«.
قلت: وهو مذهب احلنابلة في رواية عنهم كما 
ذكر ذلك ابن قدامة في املغني وامل��رداوي في 
اإلنصاف، وهو قول الظاهرية كما في احمللى 
الب��ن ح��زم، وف��ي كتاب ش��رح العمدة في بيان 
مناسك احلج والعمرة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

تعرف اإلجارة بأنها: »متليك املنافع بعوض أو عقد على املنافع بعوض، 
املستأجر منه  وهي عقد حتصل به مصلحة ومنفعة للمستأجر من 
أو  وأنواعها كالتالي: نوع ال تصح فيه اإلجارة  مقابل عوض معلوم«، 
الزكاة  كتوزيع  فيه  تصح  ونوع  احلي،  عن  والصيام  كالصالة  النيابة 
والكفارات وذبح األضاحي والهدي، ونوع اختلف فيه الفقهاء كاحلج 

عن اآلخرين.

القول الثج في جواز النيابة واالستئجار في الحج 
بقلم الشيخ حاي احلاي

)1 ـ 2(
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القاعدة الثانية عشر: الدعوة 
باألفعال قبل األقوال:

من املعلوم أن النفس البشرية مجبولة على 
الناس  ويتأثر  والتأسي،  واحملاكاة  التقليد 
باملواقف العملية أكثر من املواعظ القولية 
واخلطب الكالمية ، وإن كان للبيان بالقول 
أثر ال ينكر في نشر العلم واألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر .
فمن املهم أن يكون الداعية قدوة حسنة وأسوة 
غيره،  يدعو  أن  قبل  بنفسه  صاحلة، ميتثل 
ويدعو بأفعاله قبل أقواله، يتحلى باألخالق 
كما  السيئة،  الصفات  ويتخلى عن  الفاضلة 
بفعلك،  الناس  »عظ  البصري:  قال احلسن 
وال تعظهم بقولك«، وقال: »الواعظ من وعظ 
الناس بعمله ال بقوله«، وكان إذا أراد أن يأمر 
بشيء بدأ بنفسه ففعله، وإذا أراد أن ينهى 

عن شيء انتهى عنه.
البشر  أفضل  وج��ل  ع��ز  الله  ول��ه��ذا جعل 
وهم األنبياء واملرسلون أسوة للناس، فقّص 
أخبارهم وحكى أحوالهم ثم أمر باالقتداء 
الذين هدى  فقال عز وجل: }أولئك  بهم 
الله فبهداهم اقتده{ )األنعام: 90(، وقال 
العزم  أولو  كما صبر  وجل: }فاصبر  عز 

من الرسل{ )األحقاف: 35(.

املرسلني  سيد  وت��ع��ال��ى  سبحانه  ون��ص��ب 
وإمام املتقني قدوة صاحلة ومثاال يحتذى 
ف��ي ك��ل ش���ؤون ال��دي��ن وأع��م��ال اإلسالم، 
فقال عز وجل: }لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة ملن كان يرجو الله واليوم 
اآلخر وذكر الله كثيرا{ )األح��زاب: 21(، 
الكرمية أصل  اآلي��ة  »ه��ذه  كثير:  ابن  قال 
ال��ل��ه ] في  ب��رس��ول  ال��ت��أس��ي  كبير ف��ي 

أقواله وأفعاله وأحواله«.
وق��د ك��ان ] ال��ق��دوة ف��ي ك��ل املجاالت، 
حتى  الليل  يقوم  ك��ان  العبادة  مجال  ففي 
ويدمي  الصيام،  يكثر  وكان  قدماه،  تتفطر 
الله  - رضي  عائشة  فقد سألت  العبادة، 
عنها- أكان رسول الله ] يخص شيئا من 
كان  »ال،  قالت:  العبادة؟  األيام مبزيد من 
عمله دمية - مستمرا- وأيكم يطيق ما كان 

رسول الله يطيق؟«.
يهلك  أن  ك���اد ]  ال���دع���وة  م��ج��ال  وف���ي 
الناس وإخراجهم  نفسه في سبيل هداية 
ربه:  له  قال  النار حتى  إلى  الظلمات  من 
لم  إن  آثارهم  على  نفسك  باخع  }فلعلك 

يؤمنوا بهذا احلديث أسفا{.
وف���ي م��ج��ال ال���زه���د ك���ان ] ي��ن��ام على 
الشريف،  جنبه  ف��ي  يؤثر  حتى  احلصير 

ويجوع حتى متر عليه األيام العديدة كما 
قالت عائشة - رضي الله عنها-: »ما شبع 
رسول الله من خبز بر ثالثة أيام تباعا منذ 
قدم املدينة حتى مضى لسبيله«، وما كان 
ذلك عن فقر وضيق يد وإمن��ا كان تقلال 
وللدنيا،  لي  »ما  قال ]:  كما  الدنيا  من 
م��ا أن��ا وال��دن��ي��ا إال ك��راك��ب استظل حتت 

الشجرة ثم راح وتركها«.
الناس  أج��ود  أما في الشجاعة فكان ] 
السيما في رمضان، وكان يعطي عطاء من 
أبواب  الفقر، وكان ] في كل  ال يخشى 
اخل��ي��ر ف��ي ال��ق��م��ة، ق��ال اب��ن ال��ق��ي��م: »هو 
األسوة والقدوة، وكان يعود املريض ويشهد 
اجلنازة ويجيب الدعوة وميشي مع األرملة 
واملسكني والضعيف في حوائجهم ، وكان 

أحسن الناس معاملة« اه�.
وكان ] يسلك اجلانب العملي في التعليم 
لهم:  ويقول  الصحابة  أم��ام  يصلي  فكان 
»صلوا كما رأيتموني أصلي«، وطاف حول 
الكعبة ووقف على عرفة على دابته وقال 

لهم: »خذوا عني مناسككم«.

حتدثنا في احللقة السابقة عن قاعدة التزام العدل واإلنصاف مع 
ورحمة  عدل  كلها  اإلسالمية  الشريعة  أن  وذكرنا  واملخالف،  املوافق 
وقلنا:  الناس،  كل  ومع  أمورهم  كل  في  العدل  بالتزام  املكلفن  وتأمر 
يجب على الداعية أن يحرص على التزام العدل واإلنصاف في أموره 

جميعها.

د. وليد خالد الربيع

فـقه الدعوة )23(

الدعوة باألفعال قبل األقوال 
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وكان أصحاب رسول الله ] القدوة من 
»م��ن كان  م��س��ع��ود:  اب��ن  ق��ال  بعدهم كما 
متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله ]؛ 
فإنهم كانوا أبر هذه األمة قلوبا وأعمقها 
علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها 
وإقامة  نبيه  لصحبة  الله  اختارهم  ح��اال، 
واتبعوهم  فضلهم  ل��ه��م  ف��اع��رف��وا  دي��ن��ه، 
آثارهم فإنهم كانوا على الهدى املستقيم«.
وقد جاءت النصوص الشرعية حتذر من 
مخالفة األقوال لألفعال، فقال عز وجل: 
}يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون{ 

)الصف: 3-2(.
ُ��ثَ��نَّ��ى: ثَ��اَلث آيَات  ق��ال القرطبي: »َق��اَل املمْ
}أَتَأمُْمُروَن  النَّاس:  َعلَى  أَُقّص  أَنمْ  َمنََعتمِْني 
)المَْبَقَرة:  أَنمُْفسُكممْ{  َوتَنمَْسومَْن  ِبالمِْبِرّ  النَّاس 
َما  ِإلَ���ى  أَُخ��اِل��ف��ُك��ممْ  أَنمْ  أُِري���د  44(، }َوَم���ا 
الَِّذيَن  }يََأّيَها   ،)88 )ُه��ود:  َعنمُْه{  أَنمَْهاُكممْ 
َج  َوَخَرّ َعلُوَن{.  تَفمْ اَل  َما  تَُقولُوَن  ِل��َم  آَمنُوا 
��اِف��ظ ِم��نمْ َح��ِدي��ث َم��اِل��ك بمْن  َ أَبُ��و نَُعيمْم احلمْ

َقاَل:  َماِلك  بمْن  أَنَ��س  أََنّ  ثَُماَمة  َعنمْ  ِدينَار 
ِرَي ِبي  َقاَل َرُسول اللَّه ]: »أَتَيمْت لَيمْلَة أُسمْ
ِمنمْ  مِبََقاِريَض  ِشَفاههممْ  تُقمَْرض  َقومْم  َعلَى 
َه��ُؤاَلِء يَا  ُكلََّما ُقِرَضتمْ َوَفتمْ ُقلمْت: َمنمْ  نَار 
الَِّذيَن  تك  أَُمّ ُخَطَباء  َه��ُؤاَلِء  َق��اَل:  ِجبمِْريل؟ 
رأُوَن ِكتَاب اللَّه َواَل  َعلُوَن َويَقمْ يَُقولُوَن َواَل يَفمْ
لَُه:  ِقيَل  أَنَُّه  لَف  الَسّ بَعمْض  َوَعنمْ  يَعمَْملُوَن«. 
ثمْنَا، َفَقاَل:  ثمْنَا؛ َفَسَكَت. ثَُمّ ِقيَل لَُه: َحِدّ َحِدّ
تَعمِْجل  َفَأسمْ َعل  أَفمْ اَل  َما  أَُق��ول  أَنمْ  أَتََرومْنَِني 

َمقمْت اللَّه! اه�.
القيامة  وفي احلديث: »يجاء بالرجل يوم 
فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها 
كما يدور احلمار برحاه، فيجتمع أهل النار 
عليه فيقولون: يا فالن ما شأنك؟ ألست 
املنكر؟  ع��ن  وتنهى  ب��امل��ع��روف  ت��أم��ر  كنت 
آتيه،  وال  باملعروف  آم��رك  »كنت  فيقول: 

وأنهاكم عن الشر وآتيه«.
وكان عمر - رضي الله عنه- يجمع أهل 
فإني سأدعو  بعد،  »أم��ا  لهم:  فيقول  بيته 
ال��ن��اس إل��ى ك��ذا وك���ذا وأن��ه��اه��م ع��ن كذا 

أجد  ال  العظيم  بالله  أقسم  وإن��ي  وك���ذا، 
واحدا منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه 
به  نكلت  إال  به  الناس  أم��رت  ت��رك ما  أو 

نكاال شديدا«.
وي��ب��ني اب���ن ال��ق��ي��م األث���ر اخل��ط��ي��ر للقدوة 
السيئة فيقول: »علماء السوء جلسوا على 
باب اجلنة، يدعون الناس إليها بأقوالهم، 
وي���ص���دون ع��ن��ه��ا ب��أف��ع��ال��ه��م، ك��ل��م��ا قالت 
أعمالهم:  ق��ال��ت  إليها،  هلموا  ألسنتهم: 
أول  لكانوا  كان خيرا  فلو   ، ال تصدقوهم 

عامل به« اه�.
فالقدوة احلسنة من أعظم أساليب الدعوة 
كثير  دخل  وإمنا  تأثيرا،  وأكثرها  الله  إلى 
الله عز وجل؛ ملا رأوا  الناس في دين  من 
من حسن أخالق املسلمني وطيب معاملتهم 
وص���دق أح��وال��ه��م وت��ط��اب��ق ظ��اه��ره��م مع 
باطنهم وتوافق أفعالهم مع أقوالهم، فحري 
بهذا  يتحلى  أن  تعالى  الله  إل��ى  بالداعية 
األسلوب  ه��ذا  ويستعمل  ال��ق��ومي،  اخل��ل��ق 
الناس  وهداية  الله  دين  نشر  في  احلكيم 

إلى منهج اإلسالم، وبالله التوفيق.

من املهم أن يكون الداعية قدوة 
حسنة وأسوة صاحلة، ميتثل 
بنفسه قبل أن يدعو غيره، 
ويدعو بأفعاله قبل أقواله

القدوة احلسنة من أعظم 
أساليب الدعوة إلى الله 

وأكثرها تأثيرا، وإمنا دخل 
كثير من الناس في دين الله عز 

وجل؛ ملا رأوا من حسن أخالق 
املسلمني وطيب معاملتهم
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< ما واجب علماء الشريعة نحو األمة 
في هذا الوقت وما أولوية الدعوة الى 

الله؟
املسلم  ب��اإلن��س��ان  يتعلق  واج����ب  أول   <
يلتزم  أن  نفسه  جت��اه  العالم  ع��ن  فضال 
هو باإلسالم وأن يعمل به فيصلي ويصوم 

وي��زك��ي، ث��م بعد ذل��ك يربي أس��رت��ه على 
اإلسالم  على  يعرفهم  ودائ��م��ا  اإلس���الم 
ثم  الشر،  وينهاهم عن  باخلير  فيأمرهم 
إل��ى دائ���رة أوس���ع وهي  ننتقل  بعد ذل��ك 
دائرة العلماء؛ فيجب على العالم أال يترك 
امل��ج��االت كافة إال ودع��ا فيه  مجاال م��ن 

إلى الله تعالى؛ فهناك الفضائيات وهناك 
الوسائل  وج��م��ي��ع  واإلن���ت���رن���ت  ال��ص��ح��ف 
إذا  وأيضا  للجميع،  اآلن  متاحه  الدعوية 
استطاع العالم أن يصل إلى أهل القرار أو 

احلاكم فعليه أن ينصحهم.
أما فيما يتعلق بأولويات الدعوة اإلسالمية 

قسموا العراق والسودان ويخططون اآلن لتقــسيم مصر والسعودية ولبنان
أكـــد الــدكــتــور عــمــر األشــقــر عميد 
كــلــيــة الــشــريــعــة بــجــامــعــة الـــزرقـــاء 
أهم  من  هو  األمــة  تقريب  أن  سابقًا 
األولويات في الوقت احلالي، ويجب 
أن نــعــرف األصـــــول الــتــي ميــكــن أن 
أنه  إلــى  مشيرا  عليها،  األمــة  جتمع 
ليس هناك من سبيل إال إذا اجتمع 
الناس على اإلسالم، أما إذا اجتمعوا 
على االشتراكية والقومية والبعثية 

فلن نصل إلى اخلير أبدا.
لـ)الفرقان(  وقــال فــي حــوار خــاص 
أثـــنـــاء زيـــارتـــة لـــدولـــة الــكــويــت: إن 
استطاعتا  اإلسرائيلية  الصهيونية 
تـــفـــكـــيـــك الـــــــعـــــــراق والــــــــســــــــودان، 
مصر  لــتــقــســيــم  اآلن  ويــخــطــطــون 

الفتا  ذلك،  توضح  بحثية  مجالت  في  ومعلنة  سرية  غير  واضحة  وخطط  تكتيك  فهناك  والسعودية؛  ولبنان 
إلى أن األمة اآلن في وضع ال حتسد عليه؛ فهناك فرقة وخالف، واستعداء من القوى الكبرى. وحذر األشقر من 
محاولة تقسيم السودان ألن الهدف ليس السودان وحدها، بل يريدون سد منابع املياه عن مصر التي هي شريان 
احلياة للشعب املصري، ثم بعد ذلك يعملون على تقسيم مصر إلى دولة مسيحية وأخرى مسلمة، وهم يعملون 

منذ فترة على تأجيج اخلالف بن األقباط وبن املسلمن.
وحذر د. األشقر من إغالق القنوات اإلسالمية التي تنفع الناس أيضا، مشيرا إلى أن إغالق هذه القنوات مصيبة 
من املصائب، ويعد محاربة لله وللرسول ]؛ ألن هذه القنوات كان يستمع إليها الناس في املشرق واملغرب وبها 

مشايخ فضالء و علماء أجالء يقولون احلق ويعّرفون الناس دينهم. وهذا نص احلوار:
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قسموا العراق والسودان ويخططون اآلن لتقــسيم مصر والسعودية ولبنان
 ،[ الرسول  عهد  منذ  كثيرا  تختلف  ال 
فاألولويات  الراشدين،  اخللفاء  عهد  أو 
التي جاء بها اإلسالم  تكمن في األصول 
والتعرف  وجل  عز  الله  على  التعرف  من 
العبادات  وف��ق��ه  وص��ف��ات��ه،  أس��م��ائ��ه  على 
اإلسالمية  واألخ������وة  امل���ع���ام���الت  وف���ق���ه 
بها  جاء  التي  واألشياء  املسلمني  وحقوق 
اإلسالم كلها، وهذه ليست مقتصرة على 
ال��دي��ن اإلس��الم��ي ف��ق��ط، ب��ل ع��ل��ى مدار 
إلى  السالم  عليه  آدم  عهد  منذ  التاريخ 
آخر الرسل محمد ]، هي قدر مشترك 
عند كل الدعوات وعند كل رسول، فهذه 

أساسيات ال يختلف عليها أحد.
مخطط صهيوني

< هناك مخطط صهيوني خطط منذ 
اإلسالمي  الــعــالــم  لتقسيم  عــامــا   30
إلى دويالت صغيرة، وحتقق من هذا 
العراق وينفذ اآلن  املخطط اآلن في 

في السودان ماذا تقول في ذلك؟
> ليس العراق والسودان فقط، فهم يريدون 
والسعودية؛  ول��ب��ن��ان  م��ص��ر  يقسموا  أن 
فهناك تكتيك وخطط واضحة غير سرية 
ذلك،  توضح  بحثية  مجالت  في  ومعلنة 
بتقسيم  مصر  يخنقوا  أن  ي��ري��دون  فهم 
املياه  منابع  سد  يستطيعوا  حتى  السوان 
عن مصر التي هيا شريان احلياة للشعب 
املصري، ثم بعد ذلك يعملون على تقسيم 
مصر إلى دولة مسيحية وأخرى مسلمة، 
وهم يعملون من اآلن في تأجيج اخلالف 

بني األقباط وبني املسلمني.
< ما السبيل إلى تفويت الفرصة على 

هذا املخطط الصهيوني؟
اجتمع  إذا  إال  سبيل  م��ن  هناك  ليس   <

الناس على اإلسالم أما إذا اجتمعوا على 
االشتراكية والبعثية وغيرها، فكل هذه 

}لو  خير:  إلى  توصلنا  لن  األشياء 
ما  جميعا  األرض  في  ما  أنفقت 

ألفت بني قلوبهم ولكن الله ألف 
اإلسالمية  ف��األم��ة  بينهم{، 
ال جت��ت��م��ع ع��ل اإلس����الم في 
الوقت الراهن؛ فهم أرادوا أن 

العربية  القومية  على  يجمعونا 
الله  وغير ذلك من املسميات، وقد أخبر 
عز وجل في اآلية السابقة أن الرسول ] 
لو أنفق كل ما في األرض ال يستطيع أن 
يجمع الناس على غير اإلسالم ولكن الله 
بينهم، فإذا لم يرتفع صوت الدعوة  ألف 
اإلسالم  ع��ل��ى  ال��ن��اس  ويجتمع  ال��ل��ه  إل���ى 
ويجتمعوا  وال��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ع��ص��ب��ي��ة  وي��ن��س��وا 
العدو  على أساس دينهم؛ فمن املؤكد أن 
إلى  يفتتها  أن  ويحاول  لدولنا  سيخطط 

دويالت صغيرة.
وأحب أن أضيف هنا أن الرسول ] جمع 
الناس على اإلسالم وفتح الله به القلوب 

واجتمع الناس على دينه.
القضايا األساسية

< فــي كــل زمـــان تــكــون هــنــاك قضايا 
الناس..  لــهــا  ينتبه  أن  يــجــب  مهمة 
مــا الــقــضــايــا األســاســيــة الــتــي حتمل 

الوقت  في  اإلسالمية  األمــة  هم 
احلالي؟

األساسية  القضايا  أن  احلقيقة  ف��ي   <
ف���ي ال��ع��ص��ر احل���ال���ي ه���ي ه��م��وم األمة 
اإلسالمية، فاألمة اآلن في وضع ال حتسد 
عليه، فهناك فرقة وخالف، واستعداء من 
أمريكا على  ح��رب  مثل  ال��ك��ب��رى،  ال��ق��وى 
العراق واحلرب على أفغانستان ومحاولة 
ال��ن��ي��ل م��ن س��وري��ة، ف��ض��اًل ع��ن القضية 
من  تعد  القضايا  ه��ذه  ك��ل  الفلسطينية، 
ال��ق��ض��اي��ا ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ي��ج��ب أن تشغل 
األمة، فضاًل عن املشكالت املوجودة في 
كل قطر من األقطار العربية واإلسالمية، 
العاملني  ف��ي  يشتد  ب��دأ  الفقر  أن  فنجد 
ال��ع��رب��ي واإلس���الم���ي ح��ت��ى ب��ل��غ 80% في 

بعض البالد اإلسالمية.
الشعب  وبالتالي  بلغ %97  وفي فلسطني، 

الفلسطيني يعيش حتت خط الفقر.
في  مستمرة  م��ظ��اه��رات  أي��ض��اً  وه��ن��اك 
مصر بسبب قلة املرتبات عند املوظفني، 
واملشكالت التي تواجه الناس في مصر، 
كل هذه األشياء تعد من املشكالت الكبرى، 
األمة  إط��ار  في  الواضحة  الفرقة  وأيضا 
اإلسالمية، فتجد أن هناك دوال ال متلك 
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مخطط تقسيم 
السودان هدفه قطع 

شريان احلياة عن 
الشعب املصري
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من أمرها شيئا، فكل هذه القضايا تعد 
م��ن امل��ش��ك��الت األس��اس��ي��ة ال��ت��ي يجب 

االنتباه لها.
مصطلحات معقدة

< أحـــيـــانـــا نــســمــع مــصــطــلــحــات ال 
يفهمها العامة من الناس مثل )فقه 
الواقع( فما حدود فقه الواقع من 

وجهة نظرك؟
> هذه كلمة معاصرة مطاطة لها معنى 
صحيح، وقد يكون لها معنى غير صحيح، 
واملعنى الصحيح هو أنك يجب أن تفقه 
يجب  الواقع  وهذا  تعيشه،  الذي  الواقع 
أن نطبق عليه أحكام الشريعة ويجب أن 
الناس وكيف يفكرون  نفهم، كيف يعيش 
األحكام  عليهم  نطبق  أن  نستطيع  حتى 
الشرعية، فال يتحدث اإلنسان عن جهل، 
ال���ذي نعيشه أن  ب��ال��واق��ع  ي���راد  لكن ق��د 
إنسان  يعترض  ف��ال  األص���ل،  ه��و  يصبح 
على إنسان، فهذا غير صحيح، لكن أن 
ونطبق  نعيشه  الذي  الواقع  نتعرف على 
نعيشها  ال��ت��ي  امل��ش��ك��الت  على  اإلس���الم 
فهذا البد منه، أما أن كل فرد يتصرف 
أح��د فهذا  اع��ت��راض من  كما يشاء دون 

غير صحيح.
موسم احلج

احلج،  موسم  على  مقبلون  نحن   >
حلجاج  نــصــيــحــة  تــقــدم  أن  نــريــد 

بيت الله احلرام؟
> احلج ركن من أركان اإلسالم، وعلى 
وال  تعالى  لله  دينه  يخلص  أن  احل��اج 
على  يحصل  أن  ي��ري��د  أن  همه  ي��ك��ون 
حجه فقط، ولكن البد أن يتقرب بعمله 
أفضل  من  هذا  ويكون  تعالى  الله  إلى 
األعمال: »من حج فلم يَْرُفْث ولم يَْفُسْق 
رجع من ذنوبه كيوَم ولدته أمه«، وعلى 
كل إنسان يريد أن يؤدي احلج أن يعرف 
بالرسول ]،  ويقتدي  يحج  كيف  أوال 
وال��ش��ي��خ ن��اص��ر ال��دي��ن األل��ب��ان��ي جمع 

يحج  ك��ان  كيف  وش���رح  النبي ]  حجة 
كيف  نتعلم  أن  علينا  فيجب  ]؛  النبي 
حج الرسول ] والكتب موجودة اآلن في 

كل مكان.
وسيلة  غلق  ف��ي  يتسبب  م��ن  م��ا حكم   >
إغالق  مثل  الله  إل��ى  الدعوة  وسائل  من 

القنوات الفضائية اإلسالمية؟
اإلسالمية  ال��ق��ن��وات  إغ����الق  م��وض��وع   <
وإغالق  خطير،  موضع  الناس  تنفع  التي 
ويعد  املصائب،  من  مصيبة  القنوات  هذه 
محاربة لله وللرسول ]؛ ألن هذه القنوات 
كان يستمع إليها الناس في املشرق واملغرب 
وبها مشايخ فضالء وعلماء أجالء يقولون 
احلق ويعرفون الناس دينهم، ثم يأتي هذا 
املسؤول مينع الناس من االستماع إلى كالم 
الله، وهدي الله بدال من أن يحض الناس 
املنكر، فهذا يعد  على اخلير وينهاهم عن 

محاربة لله ولرسوله ].
الصواب واخلطأ

بأنهم  للعلماء  موجه  اتهام  هناك   >
بــعــيــدون عــن الــشــبــاب.. فــهــل توافق 

على احلوار بن العلماء والشباب؟
> هذا من األشياء املفيدة أن يتحدث 
ال��ع��ل��م��اء إل���ى ال��ش��ب��اب وي��ب��ي��ن��وا لهم 
ال��ص��واب م��ن اخل��ط��أ؛ ألن كثيرا من 
وألن  العلم،  قلة  من  تأتينا  املشكالت 
معظم الشباب يتحدث بال علم، فإذا 
تيسر لنخبة من العلماء أن يجلسوا مع 
أمر طيب ويجب على  الشباب، فهذا 
العلماء أن يكون لديهم سعة صدر مما 

يطرحه عليهم الشباب.
التيار اإلسالمي

أولويات  مــا  نــظــرك،  مــن وجــهــة   >
الــــتــــيــــار اإلســــــالمــــــي فـــــي الــــبــــالد 

اإلسالمية في الوقت الراهن؟
> ليس هناك مجال للشك أن تقريب 
األمة هو من أهم األولويات في الوقت 
احلالي، ولكن يجب أن نعرف األصول 
التي ميكن أن جنمع األمة عليها، فهذه 
وتخلف  األم���ة  وف��رق��ة  رئ��ي��س��ة،  قضية 
األمة قضيتان معلقتان؛ فهناك قضايا 
ترهق العلماء واألسر واملجتمع وترهق 
القضايا  هي  فهذه  واحمل��ك��وم،  احلاكم 
يستقر  إليها؛ فال  االلتفات  يجب  التي 
نعيم  ف��ي  احل��اك��م  ع���اش  إذا  املجتمع 

والناس يعيشون في ضيق شديد.

على كل إنسان يريد 
احلج أن يعرف أوال 
كيف يحج ويقتدي 

بالرسول ]

إذا اجتمع الناس على االشتراكية والقومية    
والبعثية فلن نصل إلى اخلير أبًدا

إغالق القنوات الفضائية اإلسالمية مصيبة 
من املصائب ومحاربة لله وللرسول ]

األمة اآلن في وضع ال 
حتسد عليه، فهناك 

فرقة وخالف واستعداء 
من القوى الكبرى
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أنها  تدعي  تتبنى جماعة  أن  العجب  وم��ن   
ت��داف��ع ع��ن ح��ق��وق اإلن���س���ان ه���ذه الضجة 
لبناء  الرافضني  األعضاء  تتهم  بل  املفتعلة، 
جمعية  بيان  في  وج��اء  بالتطرف،  الكنيسة 
حقوق اإلنسان »أن ما نشهده من ممارسات 
اإلسالمي  بالدين  متسترة  متطرفة  وأعمال 
احلنيف، ستؤدي إلى املزيد من االستقطاب 
ف��ي ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م��ن ال��ع��ال��م، وت��زي��د من 
من  اآلالف  رحيل  على  وتعمل  التوتر،  حدة 
املواطنني خوفاً من اإلرهاب والعنف وفقدان 
العيش«،  كسب  على  وال��ق��درة  العمل  ف��رص 
أين هؤالء املواطنون الذين رحلوا خوفا من 
اإلرهاب  نوعا من  ه��ذا  يعد  أال  اإلره���اب؟! 
الفكري وملاذا يدعون حماية احلرية الفكرية 
عندما تتعلق األمور بكل ما يخالف اإلسالم 
تتالءم  ال  ع��ن��دم��ا  امل��خ��ال��ف��ني  وي��ه��اج��م��ون 
ينتمي  الذي ال  الوافد  قراراتهم مع فكرهم 
أهلها؟  وع��ق��ائ��د  الطبية  األرض  ه��ذه  إل��ى 
ال��ق��رارات مبحض  األعضاء هذه  يتخذ  ألم 
والدميقراطي،  احل��ر  وباختيارهم  إرادت��ه��م 
ومل����اذا ال��ت��ب��اك��ي ع��ل��ى م��ن��ع كنسية رغ���م أن 
يحق  وه��ل  منعهم؟!  سبب  بينوا  األع��ض��اء 
لكل واحد أن يرفع عقيرته عندما يجد أن 
القرارات التي يتخذها أعضاء أي مجلس ال 

تعجبه وال تتالءم مع فكره الغريب؟! 

وقد أوضح أعضاء البلدي الرافضون لبناء 
الكنيسة في تصريح لهم أن رفضهم إلقامة 
الكنيسة جاء وفق القوانني واللوائح والنظم 
املدرجة  امل��ش��اري��ع  دراس����ة  ل��ه��م  تتيح  ال��ت��ي 
على املجلس البلدي وإبداء الرأي فيها بعد 
ال��ق��ان��ون 5/2005،  وذل��ك حسب  دراس��ت��ه��ا 
ومنها عدم  فنية عديدة  أمور  من  منطلقني 
اجلهاز وسط  من  أقر  الذي  املوقع  مناسبة 
إضافة  سكانية  كثافة  بها  سكنية  منطقة 
على  إقامته  نتيجة  املوقع  إلى عدم مالءمة 
م��واق��ف س���ي���ارات ت��خ��ص إح����دى امل����دارس 
التابعة لوزارة التربية حيث سيؤدي إقرارها 
حل��دوث ازدح���ام م��روري كثيف، مبينني أن 
األه���م م��ن ه��ذا كله ه��و ع��دم وج���ود كتاب 
من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

يسمح بذلك.
من  القضية  م��ع  تعاملوا  األع��ض��اء  أن  وم��ع 
جانبها اإلجرائي والقانوني إال أن العلمانيني 
موقفهم،  في  يطعنون  زالوا  ما  والليبراليني 
بكالم  يقتنعون  ه��ؤالء ال  أن  امل��ع��روف  وم��ن 
أننا  الهيئات اإلسالمية، إال  العلماء وفتاوى 
نؤكد أن الشعب الكويتي املسلم الذي انتخب 
ه��ؤالء األع��ض��اء األب��ط��ال يقف عند حدود 

الله ويقتنع بكالم العلماء األجالء.
لإلفتاء  ال��دائ��م��ة  اللجنة  ف��ت��وى  ف��ي  وج���اء 

بناء  السعودية عن حكم  العربية  اململكة  في 
الكنائس واملعابد الكفرية: 

كل دين غير دين اإلسالم فهو كفر وضالل، 
وكل مكان للعبادة على غير دين اإلسالم فهو 
الله  ع��ب��ادة  إذ ال جت��وز  وض���الل؛  كفر  بيت 
إال مبا شرع سبحانه في اإلس��الم، وشريعة 
اإلسالم خامتة الشرائع، عامة للثقلني اجلن 
واإلنس، وناسخة ملا قبلها، وهذا مجمع عليه 

بحمد الله تعالى. 
ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على 
حق، سواء كان منهم أم من غيرهم فهو مكذب 
محمد]  رس��ول��ه  وسنة  تعالى  الله  لكتاب 
وإج��م��اع األم���ة، وه��و مرتد ع��ن اإلس���الم إن 
كان يدعي اإلسالم بعد إقامة احلجة عليه، 
إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك، قال الله 
ًة ِللنَّاِس بَِشيًرا  تعالى: }َوَما أَْرَسلْنَاَك ِإاَلّ َكاَفّ
}ُقْل  وقال عز شأنه:   ،)28 )سبأ:  َونَِذيًرا{ 
يَا أَيَُّها النَّاُس ِإِنّي َرُسوُل اللَِّه ِإلَيُْكْم َجِميًعا{ 
يَن  )األعراف: 158(، وقال سبحانه: }ِإَنّ الِدّ
ُم{ )آل عمران: 19(، وقال  ْس��الَ ِعنَْد اللَِّه اإْلِ
ْساَلِم ِديًنا َفلَْن  جل وعال: }َوَمْن يَبْتَِغ َغيَْر اإْلِ
يُْقَبَل ِمنُْه{ )آل عمران: 85(، وقال سبحانه: 
}ِإَنّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب َوامْلُْشِرِكنَي 
َشُرّ  ُهْم  أُولَِئَك  ِفيَها  َخاِلِديَن  َجَهنََّم  نَ��اِر  ِفي 
الصحيحني  في  وثبت   ،)6 )البينة:  الَْبِريَِّة{ 
وغيرهما أن النبي] قال: »كان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة«؛ 
ولهذا صار من ضروريات الدين حترمي الكفر 
الذي يقتضي حترمي التعبد لله على خالف 
م��ا ج��اء ف��ي شريعة اإلس���الم، وم��ن��ه: حترمي 
أو  يهودية  منسوخة  شرائع  وفق  معابد  بناء 
نصرانية أو غيرهما ؛ ألن تلك املعابد سواء 

كانت كنيسة أو غيرها تعد معابد كفرية.

تؤكد  حتى  األزمات  افتعال  تعودت  الليبرالية  مجموعات  أن  يبدو 
وعدم  الساحة  من  بخروجها  أحست  ألنها  الساحة؛  في  وجودها 
األخيرة  محاولتهم  أن  جند  ولذلك  املجتمع؛  على  التأثير  امتالكها 
للشوشرة على املوقف الشجاع الذي تبناه أعضاء مجلس البلدي ما 

هي إال زوبعة في فنجان.

لماذا كل هذا التباكي 
على منع بناء الكنيسة؟!

احملرر احمللي

مفاهيم
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ج���اء ذل���ك ف���ي م��س��ت��ه��ل ح��دي��ث ل��س��م��اح��ت��ه عن: 
)مقاصد احل��ج( التي ق��ال: إنها كثيرة ال حتصر، 
ومن أهمها: حتقيق التوحيد وإخالص العبادة لله 
العبادة له هو  الله وإخالص  إذ إن توحيد  تعالى؛ 

الهدف األسمى، والغاية العظمى، واملقصد األسنى 
وإفراده  الله  توحيد  إال ألن  ذل��ك  وم��ا  من احل��ج. 
بالعبادة هو األصل الذي تبنى عليه سائر العبادات 
إبراهيم  خليله  الله  أم��ر  ولذلك  وغ��ي��ره؛  حج  من 

عليه ال��س��الم ب��إخ��الص ال��ع��ب��ادة ل��ه وح���ده، وبناء 
الرجس  من  وتطهيره  التوحيد،  على  احل��رام  بيته 
ليكون مبوأً  وذل��ك  وال��ش��رك؛  واألوث���ان،  والنجس، 
للحجاج والعمار، ومهيأ لعبادة الله وحده، قال الله 
بَْراِهيَم َمَكاَن الَْبيِْت أاََلاّ تُْشِرْك  أْنَا ِلِ تعالى: }َوِإْذ بََواّ
ِع  َكاّ َوالُراّ َوالَْقاِئِمنَي  اِئِفنَي  ِللَطاّ بَيِْتَي  ْر  َوَطِهاّ َشيْئاً  ِبي 

ُجوِد{ )احلج: 26(. الُساّ
تتجلى  احل���ج  ف���ي  إن  ي���ق���ول:  س��م��اح��ت��ه  وأردف 
بني  واضحة  العالقة  وتظهر  وح��ده،  لله  العبودية 
على  قائمة  كلها  احلج  فمناسك  والتوحيد،  احلج 
التوحيد لله، ف��احل��اج م��ن ح��ني خ��روج��ه م��ن بيته 
الدنيا ومتجرداً  ملذات  أهله ووطنه، مودعاً  تاركاً 
ألمر  امتثاالً  ذل��ك  يفعل  إمن��ا  الزينة  مالبس  م��ن 
الله وحده، فحني يحرم باحلج أو العمرة، ويدخل 

من أظهر مقاصد الحج وأعظمها 
توحيد كلمة المسلمين 

العلماء  كبار  هيئة  ورئيس  السعودية  العربية  للمملكة  العام  املفتي  سماحة  قال 
وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء العالمة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ: 
إن احلج من أعظم وأجّل مواسم اخلير والعبادات فرضه الله على عباده القادرين 
العمر حلكم وأسرار وغايات ومقاصد عظيمة قد ندرك بعضها ويخفى  مرة في 
علينا الكثير منها، وقد يغفل بعض طالب العلم عن استثمار مقاصد احلج التي 
شرع من أجلها مما يضعف أثر احلج في تهذيب النفوس، وتقومي األخالق، وإصالح 
املجتمعات.. ومن رحمة الله بعباده أن جعل موسم احلج يتكرر كل عام ليشهدوا 
منافع احلج الدينية والدنيوية التي ال يخلو موسم كل حج منها، سواء كان ذلك 

للحجاج، أو ألهل مكة.

سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
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احلج  شعار  بالتلبية  ويهل  النسك،  نية  في 
وإخالص  وج��ل،  عز  الله  بتوحيد  يقر  فإنه 
العبادة له وحده، وكذلك سائر أعمال احلج 
الحرام،  االلتزام مبحظورات  من  ومناسكه 

وفعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه.
وأضاف سماحته: كما أنه بوقوف احلجاج في 
الرأس  بلباس واحد مكشوفي  صعيد عرفة 
وقد حتملوا املشاق في سبيل حجهم، يتذكر 
احلاج وقوف الناس بني يدي الله يوم القيامة 
فيزيد إميانه، وتعلقه بالله، وخوفه وخشيته 
منه فيقوى توحيده، فأعمال احلاج وأقواله 
وأفضله  ذل��ك  أظهر  وم��ن  بالتوحيد،  تنطق 
يوم عرفة والدعاء فيه؛ ملا جاء عن النبي] 
يوم عرفة، وخير ما  الدعاء  أنه قال: »خير 
الله  إال  إل��ه  ال  قبلي  م��ن  والنبيون  أن��ا  قلت 
وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو 
وإعالم  تقرير  فهذا  قدير«..  كل شيء  على 
وهذا  املبارك،  اليوم  هذا  في  النبي]  من 
مدلول  احل��اج  يستشعر  بأن  العظيم  اجلمع 
وإفراده  الله  لتوحيد  اجلامعة  الكلمة  ه��ذه 
مناسك  ف��ي  مبقتضاها  وي��ع��م��ل  ب��ال��ع��ب��ادة، 

حجه، وسائر عباداته، مع الخالص لله تعالى في 
ذلك حتى يتقبل الله منه، وال يكون مقصده الرياء، 
أو السمعة، أو املباهاة أو املفاخرة؛ ولذلك جاء عن 
النبي] حج على رحٍل  أن  الله عنه  أن��س رض��ي 
رث، وقطيفة ما تساوي أربعة دراهم، وقال: »اللهم 

اجعلها حجة ال رياء فيها وال سمعة«.
يواصل   – احل��ج  مقاصد  من  الثاني  املقصد  أم��ا 
وشكره  ال��ل��ه  ذك��ر  إق��ام��ة  فهو   :- ق��ائ��اًل  سماحته 
تعالى، واملقصود بذكر الله تعالى هو الذي يؤثر في 
القلب، ويزكيه، ويطهره، وتظهر آثاره على جوارح 
النسان، وليس مجرد قول اللسان مع غفلة القلب. 
وذكر الله سبحانه، ودعاؤه، وشكره، والثناء عليه، 
واالعتراف له بالفضل واملنة هو املقصود األعظم 
فال  احل��ج،  مقاصد  أكبر  من  وه��و  العبادات،  من 

يخلو نسك من مناسك احلج من ذكر الله تعالى.
كما شرع الله الذكر في يوم العيد، وأيام التشريق، 
ْعلُوَماٌت{ )احلج: 28(،  ُجاّ أَْشُهٌر َماّ قال تعالى: }احْلَ
الدعاء  والكثار من  الذكر  الرسول] على  وحث 
يوم عرفة، وعند املشعر احلرام مبزدلفة بعد صالة 
الصبح، كما يشرع له الذكر عند رمي اجلمرات، 
ويكبر مع كل حصاة، ويدعو الله بعد رمي اجلمرة 
الوداع  ب��ط��واف  حجه  ويختم  وال��وس��ط��ى،  األول���ى 
وهو ذكر لله تعالى ويشرع له فيه الذكر، والدعاء، 

وقراءة القرآن، فاحلج من بدايته حتى نهايته ذكر 
الفراغ  بعد  وي��ذك��ره  نسكه،  أداء  أثناء  يذكره  لله 
الله  ق��ال  أح��ي��ان��ه،  وف��ي جميع  وف��ي صالته  منه، 
ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُرواْ اللاَّه ِعنَد  تعالى: }َفإَذا أََفْضتُم ِماّ
قوله: }فإذا  إلى  )البقرة: 198(  املشعر احلرام{ 
أاًّو  ٍكًم  آباّاءاّ كذكركم  الله  فاذكروا  َمناِسككم  قضيتم 
َداّ ٌذًكْرا{ )البقرة: 200(، فذاكر الله متعلق قلبه  أاّشاّ
بالله وحده، مخلص عبادته لله وحده، قال تعالى: 
ِر امْلُْخِبِتنَي الَاِّذيَن ِإَذا ُذِكَر اللَاُّه َوِجلَْت قلوبهم{  }َوبَِشاّ

)احلج: 34 - 35(.
ويواصل سماحة املفتي العام للمملكة قائاًل: ومن 
من  وتهذيبها  وتزكيتها،  النفس  تطهير  املقاصد 
العظيمة  احل��ج  مقاصد  فمن  املذمومة،  األخ��الق 
وتزكيتها،  احلسنة  األخ���الق  على  النفس  تعويد 
والصفات  ال��س��ي��ئ��ة،  األخ������الق  م���ن  وت��ط��ه��ي��ره��ا 
ُجاّ  }احْلَ تعالى:  الله  ق��ال  عنها،  والنهي  املذمومة 
َرَفَث  َفاَل  َجاّ  احْلَ ِفيِهَناّ  َفَرَض  َفَمن  ْعلُوَماٌت  َماّ أَْشُهٌر 
)البقرة:   }... ������ِجاّ احْلَ ِف��ي  ِج����َداَل  َوالَ  ُف��ُس��وَق  َوالَ 
وهو  الرفث  عن  نهى  سبحانه  فالله  اآلي��ة،   )197
يشمل اجلماع، والتعريض بذكره، ويدخل في ذلك 

الفحش واللغو من الكالم.
املعاصي عموماً  به  وامل��راد  الفسوق  نهى عن  كما 
كما ذكره أكثر املفسرين فيدخل فيه السب والشتم، 
وارتكاب  باأللقاب،  والتنابز  باألنساب،  والتفاخر 

س��ائ��ر احمل���رم���ات، واآلث������ام، وم���ن أعظم 
ال��ف��س��وق وأك��ب��ر ال��ذن��وب اس��ت��غ��الل موسم 
القومية،  والشعارات  للمظاهرات،  احل��ج 
الدعاية  أو  ال��زع��م��اء،  ب��ع��ض  مت��ج��ي��د  أو 
لبعض األح��زاب، وهذا من فعل اجلاهلية 
األولى، كما نهى سبحانه عن اجلدال وهو 
والسباب  واملماراة،  واملنازعة،  املخاصمة، 
وس��وء األخ��الق، وه��ذه املنهيات وإن كانت 
م��ح��رم��ة ف��ي غ��ي��ر احل���ج ف��ه��ي ف��ي موسم 
لشرف  جرماً  وأعظم  حرمة،  أش��د  احل��ج 
الزمان وفضل املكان، وملا يترتب عليها من 
إحلاق  إلى  أدت  ورمب��ا  العظيمة،  املفاسد 
وتعكير  حجهم  وإف��س��اد  ب��احل��ج��اج  األذى 
صفو احلج، ولعدم الوقوع في ذلك حرص 
وتزكيتها،  ال��ن��ف��س  ت��ه��ذي��ب  ع��ل��ى  الس����الم 
وت��ع��وي��ده��ا ع��ل��ى األخ����الق احل��س��ن��ة حتى 
عن  وتترفع  الهمة،  وتعلو  النفس،  تسمو 
الشهوات املهلكة والشبهات والفنت املضلة، 
وحث على التزود بزاد التقوى التي عليها 
مدار النجاة وقبول العمل، قال الله تعالى: 
اِد التَاّْقَوى{ )البقرة: 197(. }َفِإَناّ َخيَْر الَزاّ

حرمات  تعظيم  املقاصد  ومن  سماحته:  وأض��اف 
أن  العظيمة  احل��ج  مقاصد  فمن  وش��ع��ائ��ره،  الله 
يكون احلاج وغيره معظماً حلرمات الله وشعائره، 
نحوها،  يجب  ما  أكمل  على  بها  يتعلق  ما  فيؤدي 
انتهاكها، أو الخالل بها، وعدم إرادة  ويبتعد عن 
أو  والعمار،  احلجاج  من  الله  بوفد  واألذى  السوء 
تعظيمها  وي��ك��ون  احل���ج،  ب��أم��ن  الخ���الل  أو  بيته، 
أيضاً بأن يكون ارتكابها عظيماً في نفسه، وذلك 
دليل وعالمة على كمال إميانه، وتقوى قلبه، وقد 
وعده الله بالثواب اجلزيل، واخلير الكثير؛ قال الله 
ْم ُحُرَماِت اللَاِّه َفُهَو َخيٌْر لَاُّه  تعالى: }َذِلَك َوَمن يَُعِظاّ
ِعنَد َرِباِّه { )احلج: 30(، وقال تعالى: }َذِلَك َوَمن 
ْم َشَعاِئَر اللَاِّه َفِإنَاَّها ِمن تَْقَوى الُْقلُوِب { )احلج:  يَُعِظاّ
32(، وامل��ق��ص��ود ب��ح��رم��ات ال��ل��ه ك��ل م��ا ل��ه حرمة 
واملناسك،  العبادات،  من  باحترامه  الله  أمر  مما 
بشعائر  واملقصود  وال��ه��داي��ا،  واحل��ج��اج،  واحل���رم، 
ال��ل��ه أع���الم ال��دي��ن ال��ظ��اه��رة والس��ي��م��ا م��ا يتعلق 
وشعائره  الله  تعظيم حرمات  يكون  وال  باملناسك، 
وتطبيقها  لذلك  مع حبه  لها  القلبي  بالتعظيم  إال 
له الذي أمر بها، ألن مجرد  لله وتعظيماً  إج��الالً 
يجعلها  ذلك  استشعار  دون  احلج  القيام مبناسك 

حركات خاوية كاجلسد بال روح.
وواصل سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ قائاًل: 
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وم���ن امل��ق��اص��د ض��ب��ط ال��ن��ف��س وت��ع��وي��ده��ا على 
يروض  أن��ه  املهمة  احل��ج  مقاصد  فمن  الصبر، 
وحتمل  والصبر،  النظام  على  ويعودها  النفس، 
من  احل��اج  يالقيه  وما  العيش  وخشونة  املشاق، 
لذلك  ذل��ك،  احل��ج من  تخلو رحلة  إذ ال  األذى؛ 
ويبتغي  الله،  عند  ذلك  احل��اج  يحتسب  أن  البد 
الله وال��دار اآلخ��رة، ويعلم أن ذلك كله  به وجه 
له  ويتحقق  ذل��ك،  ألج��ل  فيصبر  الله  سبيل  في 
فضيلة الصبر بجميع أنواعه الثالثة: صبر على 
طاعة الله بفعل مناسك احلج وسائر العبادات، 
من  عنها  الله  نهى  مما  الله  محارم  عن  وصبر 
حرم  ما  كل  فيها  ويدخل  واحمل��رم��ات،  املعاصي 
الح���رام، وصبر  ب��الح��رام من محظورات  عليه 
على ما يلحقه من املشقة والتعب، وما يالقيه من 
األذى والزحام من بعض احلجاج وذلك داخل في 

الصبر على أقدار الله.
واس��ت��م��ر س��م��اح��ت��ه ق���ائ���اًل: وم���ن م��ق��اص��د احلج 
الكبرى حتقيق األمن مبعناه الشامل، فاألمن نعمة 
من نعم الله التي تفضل بها على عباده؛ ال ميكن 
أن تستقيم أمور الناس في معاشهم ودنياهم وأداء 
عبادتهم بدون حصول األمن، ولذلك دعا اخلليل 
إبراهيم عليه السالم بأن يعم األمن مكة كلها، قال 
الله تعالى:}َرِباّ اْجَعْل َه�َذا الَْبلََد آِمناً{ )إبراهيم: 
35(، وقد استجاب الله له، قال تعالى: }أََولَْم يََرْوا 
ُف النَاّاُس ِمْن َحْوِلِهْم  َويُتََخَطاّ آِمناً  أَنَاّا َجَعلْنَا َحَرماً 
{ )العنكبوت: 67(، ومن أجل ذلك حرم الله مكة 
فيها  باملعصية  والهم  الحل��اد  إرادة  وجعل مجرد 
موجبا لعذاب الله الشديد؛ قال تعالى: }َوَمن يُِرْد 
أَِليٍم{ )احلج:  َعَذاٍب  ِمْن  نُِذْقُه  ِبُظلٍْم  اٍد  ِبِإحْلَ ِفيِه 
25(، وحرم الله مكة فال يسفك فيها دم وال ينتهك 
الفسوق  ح��رم  كما  وش��ع��ائ��ره،  الله  ح��رم��ات  فيها 
واجل���دال ف��ي احل��ج؛ وذل��ك ح��رص��اً م��ن السالم 
األمن بني احلجاج ألداء حجهم في  إشاعة  على 

يسر وسهولة وطمأنينة.
ومضى سماحته قائاًل: من مقاصد احلج تذكر 
قوة  من  عليه  كانوا  وم��ا  واملؤمنني  األنبياء  ح��ال 
الله  على  وتوكلهم  ويقينهم،  وصبرهم  إميانهم، 
عليه  اخلليل  إبراهيم  توحيد  فنتذكر  سبحانه، 
السالم وهجرته إلى ربه، وبناء بيته على التوحيد، 
وال��ن��ج��س، واستسالمه  ال��رج��س  م��ن  وت��ط��ه��ي��ره 
أمر  تنفيذ  العظيم في  والبالء  للخطب اجلسيم 
الله بذبح ابنه إسماعيل، وطاعة ابنه له امتثاالً 
واملروة  الصفا  ب��ني  نسعى  وع��ن��دم��ا  ال��ل��ه،  ألم��ر 

نتذكر أم إسماعيل هاجر عليها السالم عندما نفد 
ما معها من ماء وزاد، وأخ��ذت تسعى بني الصفا 
اللنب  لتدر  م��اًء  لعلها جتد  عليهما  وترقى  وامل��روة 
نتذكر  اجلمرات  نرمي  وعندما  إسماعيل،  البنها 
تعرض  وابنه عندما  السالم  عليه  إبراهيم  موقف 
لهما الشيطان فوسوس لهما في موضع اجلمرات 
ال��ث��الث وه��و يرميه ف��ي ك��ل م��رة ب��اجل��م��رات، إننا 
حينما نتذكر هذه املواقف الميانية املشرقة ونحن 
نؤدي مناسك احلج يزداد إمياننا ويقيننا ويدفعنا 

ذلك إلى اجلد والخالص في القول والعمل.
ومن املقاصد - يواصل سماحته قائاًل-: حتصيل 
املنافع الدينية والدنيوية، فشهود املنافع وحتصيلها 
الذي  للحج  العام  واملقصد  الرئيس،  املطلب  هي 
املقاصد، ويشمل  من  يشمل جميع ما ذكر سابقاً 
غيرها من منافع الدنيا واآلخرة، قال الله تعالى: 
ُكِلاّ  َوَعلَى  ِرَج��االً  يَْأتُوَك  ِجاّ  ِباحْلَ النَاّاِس  ِفي  ن  }َوأَِذاّ
َمنَاِفَع  ِلَيْشَهُدوا  َعِميٍق  َف��ٍجاّ  ُك��ِلاّ  ِمن  يَ��ْأِت��نَي  َضاِمٍر 
لَُهْم{ )احلج: 27 - 28( وقال تعالى: }ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضال ٌمن ربٍكم{ )البقرة: 198(، 
وأما  األول،  واملقصد  األصل  الدينية هي  واملنافع 
املنافع الدنيوية فتبع لذلك، وال حرج فيها إذا لم 

تشغل عن حتصيل املنافع الدينية.
أن  الدينية:  املنافع  وم��ن  يقول:  سماحته  وأردف 
احلج سبب لتكفير السيئات، ومضاعفة احلسنات، 
من  والعتق  الدعاء،  لجابة  وسبب  اجلنة  ودخ��ول 
الثواب  من  ذلك  وغير  املتقني،  درجة  وبلوغ  النار، 
قوله]  ل��ذل��ك  وي���دل  العظيم،  واألج���ر  اجل��زي��ل، 
لعمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أسلم: »أما 

علمت أن السالم يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة 
تهدم ما كان قبلها، وأن احلج يهدم ما كان قبله«، 
وقوله]: »من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه«، وصح عن النبي] 
أن��ه ق��ال: »ال��ع��م��رة إل��ى العمرة ك��ف��ارة مل��ا بينهما، 
واحلج املبرور ليس له جزاء إال اجلنة«، وقال]: 
»احلجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه 
فأعطاهم«، وقال]: »ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه ع��ب��داً م��ن ال��ن��ار م��ن ي��وم ع��رف��ة« أخرجه 
ْم  يَُعِظاّ َوَمن  الله تعالى: }َذِلَك  المام مسلم، وقال 
َشَعاِئَر اللَاِّه َفِإنَاَّها ِمن تَْقَوى الُْقلُوِب { )احلج: 32(، 
وق��ال]: »ص��الة في املسجد احل��رام أفضل من 

مائة ألف صالة فيما سواه«.
وأضاف سماحتة: ومن املنافع الدنيوية: ما يحصل 
ألصحاب التجارة، وأهل مكة من املكاسب املادية 
في جتارتهم، وكذلك ما يحصل من االستفادة من 
حلوم الهدي والفدية واألضاحي من األكل والهداء 
والصدقة ألهل مكة وغيرهم حيث يتم في الوقت 
اململكة على  وخ��ارج  توزيعها خارج مكة،  احلاضر 
للتكافل  ال��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ني، وف��ي ذل��ك حتقيق 
في  يحصل  ما  وكذلك  املسلمني،  بني  االجتماعي 
م��وس��م احل��ج م��ن ت��ب��ادل امل��ص��ال��ح ب��ني املسلمني، 
اخلبرات،  واكتساب  وال��ت��ع��اون،  بينهم  وال��ت��ع��ارف 
وطلب العلم، وعقد املؤمترات والندوات التي تسهم 
قضاياهم  وت��ع��ال��ج  املسلمني،  مشكالت  ح��ل  ف��ي 

وهمومهم.
مقاصد  بعض  ه��ذه  القول:  إل��ى  سماحته  وخلص 
يستفيد  ولكي  املهمة،  ومنافعه  العظيمة،  احل��ج 
وفضائلها  آثارها  عليهم  وتنعكس  منها،  احلجاج 
البيت احل���رام أن يعظم  ي��ؤم ه��ذا  م��ن  الب��د لكل 
هذا  عظمة  يستشعر  وأن  وشعائره،  الله  حرمات 
البلد األمني، وقدسية هذه البقاع املباركة، وحرمة 
الله املطهر، ويستشعر أن الذنوب والسيئات  بيت 
تضاعف فيه كما تضاعف احلسنات لشرف الزمان، 
وفضل املكان، ويجب على الدعاة وطلبة العلم بيان 
السامية،  معانيها  وش��رح  للحجاج،  املقاصد  هذه 
يجهلونها،  احلجاج  غالب  فإن  العظيمة  ومغازيها 
الروح للجسد، وبدونها  وهي في احلقيقة مبنزلة 
ب��ال معنى؛  ت��ك��ون مناسك احل��ج ح��رك��ات خ��اوي��ة 
فيرجع احلاج لم يؤثر احلج في تهذيب سلوكه، وال 
تزكية نفسه، بل قد يرتكب نتيجة جلهله بها بعض 
واملعتقدات  الضالة،  والبدع  اخلاطئة،  املمارسات 
أو  أج��ره،  نقصان  في  سبباً  يكون  مما  الفاسدة؛ 

فساد حجه، أو القدح في عقيدته.

احلج سبب لتكفير 
السيئات، ومضاعفة 

احلسنات، ودخول اجلنة 
وسبب إلجابة الدعاء

ال فضل ألحد على أحد إال 
بالتقوى والعمل الصالح، فاجلميع 

سواسية كاجلسد الواحد حتت 
راية واحدة هي راية التوحيد
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> هل ملن كان من آل بيت رســول الله ] أن 
يدع العمل ويتكل على هذا النسب؟

< عن أبي هريرة [ قال: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ] 
اْلَْقَرِبنَي{-:  َعِشيَرتََك  }َوأَنْ��ِذْر  َعلَيِْه  أُنِْزَل  ِحنَي 
»يَا َمْعَشَر ُقَريٍْش اْشتَُروا أَنُْفَسُكْم ِمْن اللَِّه َل أُْغِني 
ِلِب َل أُْغِني  َعنُْكْم ِمْن اللَِّه َشيًْئا، يَا بَِني َعبِْد اْلَُطّ
ِلِب َل  َعنُْكْم ِمْن اللَِّه َشيًْئا، يَا َعَبّاَس بَْن َعبِْد اْلَُطّ
َرُسوِل  َة  َعَمّ يَا َصِفَيُّة  اللَِّه َشيًْئا،  ِمْن  َعنَْك  أُْغِني 
اللَِّه َل أُْغِني َعنِْك ِمْن اللَِّه َشيًْئا، يَا َفاِطَمُة ِبنَْت 
ِمْن  َعنِْك  أُْغِني  َل  ِبَا ِشئِْت،  َسِليِني  اللَِّه  َرُس��وِل 

اللَِّه َشيًْئا« رواه مسلم. 
َأ ِبِه َعَملُُه لَْم يُْسِرْع ِبِه نََسبُُه«  وقال ]: »َوَمْن بََطّ

رواه مسلم.
ما حكم ادعاء نسب آل البيت كذباً؟

َعى َقْوًما لَيَْس لَُه ِفيِهْم  قال نبي الله ]: »َمِن اَدّ
البخاري،  رواه  ال��نَّ��اِر«  ِم��َن  َمْقَعَدهُ  أْ  َفلَْيتََبَوّ نََسٌب 
زور«  ثوبَي  كالبس  يُْعَط  لَم  ِبا  »التشِبُّع  وق��ال: 

رواه مسلٌم في صحيحه.
تكذيب  على  أحد  يتجرأ  أن  –كذلك-  يجوز  ول 
من زعم أنه من آل البيت؛ لقول رسول الله ]: 

ِفي  ْعُن  الَطّ ُك��ْف��ٌر:  ِبِهْم  ُهَما  ال��نَّ��اِس  ِف��ي  »اثْ��نَ��تَ��اِن 
النََّسِب، َوالِنّيَاَحُة َعلَى اْلَِيِّت« رواه مسلم.

ونفي  قبيلته،  إع��اب��ة  بأمرين:  يتحقق  والطعن 
نسبته إليها.

> ما حكم الغلو في آل بيت رسول الله ]؟
< قال ]: »يأيها الناس، إياكم والغلو في الدين؛ 
فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين« رواه 

ابن ماجة.
> هل خَصّ النبي ] آل البيت بشيء؟

خير من يجيب عن هذا السؤال رجل منهم؛ ففي 
صحيح البخاري َعْن أَِبي ُجَحيَْفَة َقاَل: ُقلُْت ِلَعِلِيّ 
ابِْن أَِبي َطاِلٍب: َهْل ِعنَْدُكْم شيء مما ليس في 
َبَّة َوبََرأَ النََّسَمَة،  القرآن؟ َقاَل: ل، َوالَِّذي َفلََق اْلَ
أَْو  ُمْسِلٌم،  َرُج��ٌل  أُْعِطَيُه  َفْهٌم  أَْو  اللِه،  ِكتَاُب  ِإَلّ 
ِحيَفِة. َقاَل: ُقلُْت: َفَما ِفي َهِذِه  َما ِفي َهِذِه الَصّ
َوَل  اْلَِس��ي��ِر،  َوَف��َك��اُك  »الَْعْقُل،  َق��اَل:  ِحيَفِة؟  الَصّ

يُْقتَُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفٍر«. 
ُكْم َرُسوُل  وفي السند قيل لعلي [: َهْل َخَصّ

نَا«. اللَِّه ] ِبَشْيٍء؟ َفَقاَل: »َما َخَصّ

أو: عليه  الله وجهه،  > هل يقال: علٌيّ كرم 
السالم؟

يقال:  الصحابة، وإمن��ا  ل يخص بذلك من دون 
رضي الله عنه.

ق��ال اب��ن كثير رح��م��ه ال��ل��ه: »ق���ال اجل��م��ه��ور من 
العلماء: ل يجوز إفراد غير النبياء بالصالة؛ لن 
هذا قد صار شعارا لألنبياء إذا ذكروا، فال يلحق 
الله  أبو بكر صلى  بهم غيرهم، فال يقال: »قال 
عليه«، أو: »قال علي صلى الله عليه«. وإن كان 
عز  محمد  »ق��ال  يقال:  ل  كما  العنى صحيحا، 
وجل«، وإن كان عزيزا جليال؛ لن هذا من شعار 
ذكر الله عز وجل. وحملوا ما ورد في ذلك من 
الكتاب والسنة على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت 
شعارا آلل أبي أوفى، ول جلابر وامرأته. وهذا 

مسلك حسن.
وقال آخرون: ل يجوز ذلك؛ لن الصالة على غير 
النبياء قد صارت من شعار أهل الهواء، يصلون 
على من يعتقدون فيهم، فال يقتدى بهم في ذلك، 

والله أعلم.
ث��م اختلف ال��ان��ع��ون م��ن ذل��ك: ه��ل ه��و م��ن باب 
التحرمي، أو الكراهة التنزيهية، أو خالف الولى؟ 

آل البيت سني وجيم )2-2( 

ماذا تعرف عن حقوق آل بيت النبي ]؟

حتدتنا في احللقة 
السابقة عن بعض 

حقوق  آل بيت  النبي ] 
وذكرنا تعريفهم واآليات 

واألحاديث التي تكلمت عن 
فضائلهم ونستكمل ماتبقى 

من هذه الفضائل

د.  مهران ماهر عثمان
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وعلى آله وصحبه وسلم.
الله ]  رس��ول  بيت  آل  بني  العالقة  طبيعة  ما 

والصحابة؟
}رحماء بينهم{ كما أخبر ربهم.

ولعِلّي أورد ما يدل لذلك..
»والذي  عنهما:  الله  رض��ي  لعلٍيّ  بكر  أب��و  ق��ال 
نفسي بيِده، لَقرابُة رسول الله ] أحُبّ إلَيّ أْن 

أَِصَل من قرابَِتي« رواه البخاري ومسلم.
داً ] في أهل  وقال أبو بكر [: »ارُقبُوا محَمّ

بيته« رواه البخاري.
ق��ال ال��اف��ظ اب��ن حجر رح��م��ه ال��ل��ه: »يخاطب 
ب��ذل��ك ال��ن��اس وي��وص��ي��ه��م ب���ه، وال��راق��ب��ة للشيء 
احملافظة عليه، يقول: احفظوه فيهم فال تؤذوهم 

ول تسيئوا إليهم«.
الارث  ب��ن  عقبة  ع��ن  ال��ب��خ��اري  وف���ي صحيح 
[ قال: »صلَّى أبو بكر [ العصَر، ثم خرج 
بيان، فحمله  َيشي، فرأى السَن يلعُب مع الِصّ

على عاتقه، وقال: 
 ] وع��ل��ٌيّ  بعلي  شبي���ٌه  ل  بالنبي  شبيٌه  بأبي 

يضحك«.
وفي العبارة حذف والتقدير: أَْفِديه بأبي كما قال 

الافظ رحمه الله.
وكان عمر [ يبدأ في العطاء بآل بيت رسول 
الله ]، قال ابن تيمية رحمه الله: »وانظر إلى 
عمر بن اخلطاب [ حني وضع الديوان، وقالوا 
ولكن  ل،  فقال:  بنفسه.  الؤمنني  أمير  يبدأ  له: 
بأهل  تعالى، فبدأ  الله  ضعوا عمر حيث وضعه 
يليهم، حتى جاءت  ثم من  الله ]،  بيت رس��ول 
نوبته ف��ي بني ع��دي، وه��م م��ت��أخ��رون ع��ن أكثر 

بطون قريش«.
وف��ي ال��ب��خ��اري ع��ن أن��س أن عمر ب��ن اخلطاب 
استسقى  ُقِحطوا  إذا  ك��ان  عنهما-  الله  -رض��ي 
إنَّا  اللَّهَمّ  فقال:  الطلب [،  عبد  بن  بالعباس 
ُل  ل إليك بنبِيّنا ] فتسقينا، وإنَّا نتوَسّ كنَّا نتوَسّ
والراد:  فيُسَقْون.  قال:  فاسِقنا،  نبِيّنا  بعِمّ  إليك 

التوسل بالدعاء، وإل لو كان توساًل بذاٍت فرسول 
الله ] بينهم بذاته.

وكان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان –رضي الله 
عنهم- وهما راكبان، نزل حتى يجاوزهما؛ إجالل 

لعم رسول الله.
»والله  عنهما-:  الله  –رضي  للعباس  عمر  وقال 
إلَيّ من إسالِم  يوم أسلمَت كان أحَبّ  إِلساَلُمك 
إلى  أح��بَّ  كان  إسالَمك  لَنّ  أسلََم؛  لو  اخلطاب 
رس��ول الله ] م��ن إس��الم اخل��ط��اب« رواه ابن 

سعد في الطبقات، والطبراني.
هانئ  بن  ُشريح  عن  صحيحه  في  مسلٌم  وروى 
عن  أسألها  عنها  الله  رضي  عائشَة  أتيُت  ق��ال: 
السح على اخلفني، فقالت: عليك بابن أبي طالب 
َفَسلْه؛ فإنَّه كان يُسافر مع رسول الله ]. قال: 
أياٍم  ثالثَة  الله ]  فسألناه، فقال: جعل رسول 

وليالَيهَنّ للمسافر، ويوماً وليلًة للمقيم.
ِمن  َمن  العراق  إلى  يخرج  أن  السني  أراد  ولا 
إل  ذاك  وم��ا  إل��ي��ه؟  النصح  يُ��ْس��ِد  ل��م  الصحابة 

لعظيم حِبّهم آلل بيت رسول الله ].
ولا بلغ أَمّ سلمة رضي الله عنها مقتُل السني 
[ قالت: قد فعلوها، مال الله قبورهم عليهم 

نارا، ووقعت مغشيا عليها.
بالصحابة  البيت  آل  ع��الق��ة  أن  لبيان  ويكفي 
بجوانبها  وحتيط  ال���ودة  سقف  يَُظِلّلُها  عالقة 
احملبة الصاهرةُ بينهم، فأبو بكر وعمر رضي الله 

عنهما لهما ابنتان من آل بيت رسول الله ].
وعمر بن اخلطاب [ كان متزوجاً من أم كلثوم 
بنت علي بن أبي طالب [، ولا أراد أن يتزوجها 
قال لعلي [: »يا أبا السن، ما يحملني على 
إل حديث سمعته من رسول  إليك  ت��رددي  كثرة 
القيامة  يوم  منقطع  وصهر  نسب  »كل  الله ]: 
إل نسبي وصهري« أخرجه أبو بكر الشافعي في 
»الفوائد«. قال الناوي رحمه الله: »ينتفع يومئذ 

بالنسبة إليه ول ينتفع بسائر النساب«. 
وعثمان [ تزوج باثنتني من آل بيت رسول الله 
إل  نبي  ببنتي  العالني  أح��د من  ت��زوج  وم��ا   ،[

عثمان [.
عميس  بنت  أسماء  بكر  أب��ي  أرملة  علٌيّ  وت��زوج 

رضي الله عنهم.
ومحمد بن علي بن السني »الباقر« رحمه الله 

قال جمهور العلماء: 
ال يجوز إفراد غير 

األنبياء بالصالة؛ ألن 
هذا قد صار شعارا 
لألنبياء إذا ذكروا

ع����ل����ى ث���الث���ة 
حكاها  أق������وال، 
ال���ش���ي���خ أب������و زك���ري���ا 
النووي في كتاب الذك��ار. ثم 
الكثرون  عليه  ال��ذي  والصحيح  ق��ال: 
البدع،  أهل  شعار  لنه  تنزيه؛  كراهة  مكروه  أنه 
وقد نهينا عن شعارهم، والكروه هو ما ورد فيه 
نهي مقصود. قال أصحابنا: والعتمد في ذلك أن 
الصالة صارت مخصوصة في اللسان بالنبياء، 
صلوات الله وسالمه عليهم، كما أن قولنا: »عز 
وجل«، مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما ل 
يقال: »محمد عز وج��ل«، وإن كان عزيزا جليال 
ل يقال: »أبو بكر أو علي صلى الله عليه«. هذا 
الشيخ  فقال  السالم  وأم��ا  ق��ال:  بحروفه.  لفظه 
أبو محمد اجُلَويني من أصحابنا: هو في معنى 
الصالة، فال يستعمل في الغائب، ول يفرد به غير 
النبياء، فال يقال: »علي عليه السالم«، وسواء في 
هذا الحياء والم��وات، وأما الاضر فيخاطب 
أو  عليك،  س��الم  أو  عليكم،  س��الم  ف��ي��ق��ال:  ب��ه، 
السالم عليك أو عليكم. وهذا مجمع عليه. انتهى 
ما ذكره. قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من 
النساخ للكتب؛ أن يَُفرد علي رضي الله عنه بأن 
يقال: »عليه السالم«، من دون سائر الصحابة، أو: 
»كرم الله وجهه«، وهذا وإن كان معناه صحيحا، 
لكن ينبغي أن يَُساوى بني الصحابة في ذلك؛ فإن 
هذا من باب التعظيم والتكرمي، فالشيخان وأمير 
الؤمنني عثمان بن عفان أولى بذلك منه، رضي 

الله عنهم أجمعني«.
فيقال: صلى  استقاللً،  يثبت  ل  ما  تبعاً  ويثبت 
عليه  الله  صلى  أو:  وسلم،  آل��ه  وعلى  عليه  الله 
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ت��زوج أم ف��روة بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق، فابنه جعفر بن محمد »أمه هي 
بكر  أب��ي  بن  بن محمد  القاسم  بنت  ف��روة  أم 
الرحمن  عبد  بنت  أسماء  هي  وأمها  التيمي، 
بن أبي بكر؛ ولهذا كان يقول: ولدني أبو بكر 
الرافضة،  من  يغضب  وك��ان  مرتني.  الصديق 
أبي  جل��ده  يتعرضون  أنهم  علم  إذا  ويقتهم 

بكر«.
وت��زوج أبان بن عثمان بن عفان أم كلثوم بنت 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب [.
أبي  بن  علي  بن  السني  بنت  سكينَة  وت��زوج 

طالب مصعُب بن الزبير بن العوام.
وكما كان الصحابُة حافظني لوصية رسول الله 
البيت،  آل  الم��ر كذلك من  كان  بيته  بآل   [
فضلهم،  وراع���وا  مكانتهم،  للصحابة  ع��رف��وا 
وذبوا عن عرضهم، فرضي الله عنهم أجمعني، 

ومما يبني ذلك:
حديث ابن عباس [ في الصحيحني: ُوِضَع 
َفتََكنََّفُه  َس��ِري��ِرِه  َعلَى   ] اخلطاب  بن  ُعَمُر 
ال��نَّ��اُس يَ��ْدُع��وَن َويُ��َص��لُّ��وَن َق��بْ��َل أَْن يُ��ْرَف��َع َوأَنَا 
َفِإَذا  َمنِْكِبي،  أََخَذ  َرُجٌل  ِإَلّ  يَُرْعِني  َفلَْم  ِفيِهْم، 
َم َعلَى ُعَمَر َوَقاَل: َما  َعِلُيّ بُْن أَِبي َطاِلٍب، َفتََرَحّ
ثِْل َعَمِلِه  َخلَّْفَت أََحًدا أََحَبّ ِإلََيّ أَْن أَلَْقى اللَه ِبِ
اللُه  يَْجَعلََك  أَْن  َلَُظُنّ  ُكنُْت  ِإْن  اللِه  َوامْيُ  ِمنَْك، 
أَْسَمُع  َكِثيًرا  ُكنُْت  أَِنّي  َوَحِسبُْت  َصاِحَبيَْك،  َمَع 
َوُعَمُر،  بَْكٍر  َوأَبُ��و  أَنَا  »َذَهبُْت  يقول:  النَِّبَيّ ] 
َوأَبُو  أَنَا  َوَخَرْجُت  َوُعَمُر،  بَْكٍر  َوأَبُو  أَنَا  َوَدَخلُْت 

بَْكٍر َوُعَمُر«.
وع��ن سويد بن غفلة ق��ال: ق��ال لي علي حني 
ل��م يصنعه هو  »ل��و  ال��ص��اح��ف:  ح��رق عثمان 
كتاب  داود في  أبي  بن  بكر  أبو  رواه  لصنعته« 

الصاحف، والطيالسي.
وقال علي [: »أيها الناس إيَّاكم والغلَوّ في 
ُع��ث��م��ان، ت��ق��ول��ون: ح��رق ال��ص��اح��ف، وال��ل��ه ما 
قها إل ع��ن م��أل م��ن أص��ح��اب رس��ول الله  حَرّ

.«[
وك���ان ال��س��ني م��ن ج��ن��د ع��ث��م��ان [؛ فقد 
شارك في فتح إفريقية بقيادة القائد عبد الله 

بن أبي السرح رحمه الله.

العابدين  زين  إلى  العراق  أهل  من  قوم  وجلس 
ثم  منهما،  فنالوا  وعمر  بكر  أبا  فذكروا   ،]
أأنتم  أخبروني  لهم:  فقال  عثمان  في  اب��ت��دؤوا 
م��ن ال��ه��اج��ري��ن الول����ني ال��ذي��ن }أخ���رج���وا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضال من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله{ )الشر: 8(؟ قالوا: ل. 
واإليان  وال��دار  الذين }تبوأوا  فأنتم من  قال: 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم...{ )الشر: 
أنتم فقد أقررمت  9(؟ قالوا: ل. فقال لهم: أما 
وشهدمت على أنفسكم أنكم لستم من هؤلء ول 
الفرقة  م��ن  لستم  أنكم  أشهد  وأن��ا  ه���ؤلء،  م��ن 
الثالثة الذين قال الله عز وجل فيهم: }والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا 
الذين سبقونا باإليان ول جتعل في قلوبنا غال 
ل  عني  فقوموا   ،)10 )ال��ش��ر:  آم��ن��وا{  للذين 
بارك الله فيكم، ول قرب دوركم، أنتم مستهزئون 

باإلسالم، ولستم من أهله«.
ولا سئل ابنه زيد بن علي بن السني عن أبي 

ب��ن عبد اللك  بكر وع��م��ر ل��ا خ��رج على ه��ش��ام 
وأثنى  قال لشيعته وأنصاره: »هما وزيرا جدي« 

عليهما؛ فرفضوه لذلك وسموا بالرافضة.
وكم كان آل بيت رسول الله ] يسمون أولدهم 
بأسماء أصحاب رسول الله ]! فلعلي [ من 
بن  وللحسن  وعثمان(،  وعمر،  بكر،  )أبو  الولد 
علي )أبو بكر(، ولعلي بن السن )عمر(، ولوسى 

ابن جعفر )عائشة وعمر(.
آل  من  كثير  أسماء  تُكتب  لم  ل��اذا  تعرف  وبهذا 

البيت على شواهد قبورهم في كربالء!
إّن آيًة في كتاب الله بينت عالقة الودة والرحمة 
ٌد  بني الصحابة وآل بيت رسول الله ]: }ُمَحَمّ
اِر ُرَحَماءُ  اءُ َعلَى الُْكَفّ َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشَدّ
اللَِّه  ِمَن  َفْضاًل  يَبْتَُغوَن  ًدا  ُسَجّ ًعا  ُرَكّ تََراُهْم  بَيْنَُهْم 
ُجوِد  َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر الُسّ
يِل َكَزْرٍع  ْنِ َذِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِفي اإْلِ
أَْخَرَج َشْطَأهُ َفآَزَرهُ َفاْستَْغلََظ َفاْستََوى َعلَى ُسوِقِه 
اَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن  اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم الُْكَفّ َرّ يُْعِجُب الُزّ
َوأَْجًرا  َمْغِفَرًة  ِمنُْهْم  ��اِت  ��اِلَ ال��َصّ َوَعِملُوا  آَمنُوا 
َعِظيًما{ )الفتح : 29(، فالصحابة من آل البيت 
بعدهم  ج��اء  وم��ن  بينهم،  رحماء  كانوا  وغيرهم 

سلك سبيلهم واقتفى أثرهم.
نبينا محمد،  على  وأنعم  وب��ارك  وسلم  رِبّ صل 
وارض عن  ب��ي��ت��ه،  وآل  وذري���ت���ه  أزواج�����ه  وع��ل��ى 

أصحابه، وعنَّا معهم بحبهم، إنك سميع قريب.

يكفي لبيان أن عالقة 
آل البيت بالصحابة 
ُلها سقف  عالقة ُيَظِلّ

املودة وحتيط بجوانبها 
احملبة واملصاهرُة بينهم
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أكد النائب محمد براك الطير أن الهتمام 
الشعب  عليه  جبل  أم��ر  الله  كتاب  بحفظ 
الكويتي من عشرات السنني، ومن ثم فإن 
الهلية  وال��ؤس��س��ات  الكويتية  ال��ك��وم��ة 
عليه  والتشجيع  ب��ه  اله��ت��م��ام  على  دأب���ت 
من  ل��ه  والعينية  النقدية  اجل��وائ��ز  ورص��د 

أجل تشجيع الواطنني والقيمني.
ج���اء ح��دي��ث ال��ط��ي��ر خ���الل رع��اي��ت��ه حفل 
الشامية  زك��اة  نظمته جلنة  ال��ذي  التكرمي 
والشويخ لنتسبي دورة حامل السك بحفل 

أقيم بإشراف الشيخ عدنان عبد القادر.
زكاة  اع��ت��ادت جلنة  لقد  الطير:  وأض���اف 
دورة حامل  تنظيم  على  والشويخ  الشامية 
السك سنويا لتشجيع الشباب على حفظ 
كتاب الله الكرمي، كما تشهد الدورة إقبال 

الطامحني لفظ كتاب  الشباب  كبيرا من 
تشجيع  إل��ى  اللجنة  واجتهت  الكرمي،  الله 
ح��ف��ظ��ة ك��ت��اب ال��ل��ه ل��ت��س��اه��م ف���ي دوره����ا 
الج��ت��م��اع��ي ف���ي ب��ن��اء ال��ج��ت��م��ع احملافظ 
أحكام  من  الله  كتاب  في  ج��اء  با  العامل 

وتشريعات.
استمرار  أن  مؤكدا  كلمته  الطير  واختتم 
ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى ح��ف��ظ ك��ت��اب الله 
وال��ع��م��ل ب��ا ج��اء ف��ي آي��ات��ه س��وف يحمي 
الكويت وشبابها الذين يعتبرون رجال الغد، 
جاء  با  العمل  إل��ى  الفظة  جموع  داعيا 
وتدارس  يحفظونها  التي  الكرية  باآليات 
حتى  التسميع  ومتابعة  فيها  ج��اء  م��ا  ك��ل 
الفظ  م��ن  ف��اله��م  حفظوا  م��ا  ينسوا  ل 

مراجعة حفظهم باستمرار. 

رعى تكرمي منتسبي دورة حامل املسك

محمد المطير: االهتمام بالقرآن جبل 
عليه الكويتيون من عشرات السنين

كامل ولدة  القبل ومتتد لشهر  مطلع السبوع 
ثالثة أيام من كل أسبوع.

وأشار إلى أن البرنامج يراعي ربات البيوت 
وط��ال��ب��ات ال��ع��ل��م ال��ش��رع��ي وغ��ي��ره��ن في 
للمشاركة  لهن  الناسبة  الوق��ات  تخصيص 
في الدورة خالل الفترة السائية مع وجود 

محفظة متخصصة لذلك.
ولفت إلى أن البرنامج سيكافئ اخلريجات 
تخرج  وشهادات  تشجيعية  وجوائز  ببالغ 
وقتها  من  اقتطعت  لن  تكريا  ال��دورة  في 
من أجل تعلم القرآن الكرمي، متمنيا من كل 
راغبة في النضمام لهذا البرنامج التواصل 

مع اللجنة النسائية في فرع اجلمعية.

اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية  رئيس  أعلن 
فرع محافظة اجلهراء د. فرحان عبيد الشمري 
إطالق مشروع تصحيح وتالوة ومدارسة القرآن 
الكرمي للنساء عن طريق الهاتف، والذي يأتي 
ت��ت��ش��رف اجلمعية  ال��ت��ي  ل��ل��م��ش��اري��ع  ام���ت���دادا 
بتنظيمها في خدمة كتاب الله، وبنّي الشمري 
متكامل  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  يشتمل  ال��ش��روع  ب���أن 
للقات  شخصيا  ال��ض��ور  تستطيع  ل  ل��ن 
بيتها  ظ��روف  بسبب  تعجز  أو  الكرمي  القرآن 
وأولدها أن تشارك في برنامج الدارسة عبر 
أن الشروع يشمل  إلى  التالوة، لفتا  تصحيح 
الول��ى من  الرحلة  تنطلق  عدة مراحل، حيث 
البرنامج لتصحيح وتالوة جزء عم مع الفاحتة 

»تراث الجهراء« تطلق مشروع 
مدارسة القرآن عبر الهاتف

بيت الزكاة 
يستقبل أضاحي 
المواطنين في 17 

مركزًا إيراديًا طوال 
أيام عيد األضحى

في  الشرعية  الشؤون  مكتب  مدير  حث 
على  السلمني  الكليب  علي  ال��زك��اة  بيت 
تطبيق شعيرة عظيمة من شعائر اإلسالم 
وهي نحر الضاحي في أيام العيد تقربا 
إلى الله وشكرا له وتوسعة على الفقراء 

والساكني.
مؤكدة  سّنة  الضحية  إن  الكليب:  وق��ال 
تركها  يحسن  ل  ال��ع��ل��م��اء  ج��م��ه��ور  ع��ن��د 
أن  السلم  على  أن  وب��ني  عليها،  للقادر 
يذبح أضحيته بنية صالة بقصد طاعة 
إليه وإحياء سنة  الله عز وجل والتقرب 
اخلليلني ابراهيم ومحمد عليهما الصالة 
والسالم وأن يطيب بها نفسا وأن تكون 

من طيب ماله.
وأضاف الكليب أن وقت التضحية الذي 
النبوية الشريفة يبدأ بعد  حددته السنة 
ي��وم عيد الض��ح��ى ومتام  ط��ل��وع شمس 
صالة العيد واخلطبتني أو بعد مضي زمن 
ويسمع اخلطبتني،  العيد  ما يصلي  قدر 
لفتا إلى أن من ذبح قبل ذلك فذبيحته 
 [ النبي  لقول  بأضحية،  وليست  لم 
»ومن نسك قبل الصالة فتلك شاة لم«. 
وأوض��ح الكليب أنه يصح ذبحها في أي 
نهار،  أو  ليل  في  التشريق  أي��ام  من  ي��وم 
لفتا إلى أن وقتها ينتهي بغروب شمس 
اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم 
ويكره  ال���ج���ة،  م���ن ذي  ع��ش��ر  ال��ث��ال��ث 
شعره  م��ن  يأخذ  أن  التضحية  أراد  ل��ن 
وأظ��ف��اره ش��يء من أول دخ��ول شهر ذي 

الجة إلى أن يذبح أضحيته.
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 ومما يدل على أهمية املؤمتر وأبعاد دالالته 
املدة الطويلة التي انعقد فيه و هي 15 يوماً، 
24 أكتوبر  حيث انعقد في الفترة من 10 – 

املنصرم.
هذا وقد خرج املؤمتر بخطاب شديد اللهجة 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  املسلمني  جت��اه 
خالطني األوراق، محذرين من تنامي و صعود 

اجلماعات اإلسالمية في املنطقة وتأثير هذه 
أن  بعد  املسيحيني،  أوض��اع  على  اجلماعات 
أكد املؤمترون أن أعداد املسيحيني في تراجع 
بسبب ما يحدث لهم من اعتداءات أو لعامل 
الهجرة بسبب األوضاع األمنية املتوترة والتي 
يقوم بها اإلرهابيون من املسلمني مستشهدين 

في ذلك باحلالة العراقية.

ل��م يلتفت إلى  ال��غ��ري��ب ف��ي األم���ر أن أح���داً 
هذا املؤمتر وما دار فيه، فقد عزف اإلعالم 
تفاصيله،  دون اخل��وض في   – عمداً   – عنه 
اللهم إن كان خبراً عابراً في نشرات األخبار 
حتى  احلاكمة،  لألنظمة  واملوالية  الرسمية 
إن اخلبر يبث بطريقة أن الفاتيكان )وباباه(

مهموم بقضايا املسلمني وأنه اجتمع وأساقفته 
للوقوف على هذه القضايا، وبالكثير عالقات 
السالم واحملبة بني املسلمني واملسيحيني وأن 
يعم هذا السالم شعوب العالم أجمع؛ و بسبب 
)الفرقان(  رص���دت  اإلع��الم��ي  التعتيم  ه��ذا 
مطلقاً  تعلم شيئاً  ال  التي  النماذج  من  ع��ددا 
ع��ن امل��ؤمت��ر، ال م��وع��ده، وال م��وض��وع��ه، وال 
مكانه، وال منظميه، وهؤالء أساتذة في علم 
وذهبوا  »الفرقان«  من  علموا  وإمنا  العقيدة، 

تبشير .. تنصير .. تطبيع .. تحريض .. تحرير .. 
أهم مقررات )سينودس الشرق األوسط(

سبحان الله، سبحان الله، والله إن القلم ليخط في صخر، ال في ورق، 
)السينودس(  مؤمتر  أعمال  ملتابعة  عنه  وقرأنا  طالعناه  ما  هول  من 
الذي عقده الفاتيكان بالعاصمة اإليطالية )روما( الذي شهد جتمعًا 
وغيرهم،  واملطارنة  والبطاركة  الكاثوليكية  الكنيسة  ألساقفة  كبيرًا 
بهدف بحث قضايا املسيحين وأوضاعهم في منطقة الشرق األوسط.

حامت محمد عبدالقادر

الفاتيكان يطلق دعواتها
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ورد  م��ا  أه��م  على  التعرف  و  األم��ر  ليتبينوا 
باملؤمتر ووثائقه.

اللوم في املقام األول يقع على عاتق  بالطبع 
ال  التوافه،  وراء  ويهرول  يهلل  الذي  إعالمنا 
حولهم  يدور  مبا  ويوعيهم  مواطنيه  يفيد  أن 

ويخاطب شأنهم.
على أية حال نلقي الضوء في السطور القادمة 

على أهم ما ورد بهذا املؤمتر.
هذا  مل��اذا  للذهن:  تتبادر  ع��دة  أسئلة  هناك 
املؤمتر و في هذا التوقيت حتديداً؟ خصوصاً 
املسيحيني  أوض��اع  لبحث  تخصيصه  أن��ه مت 
عنوان  حت��ت  األوس����ط  ال��ش��رق  منطقة  ف��ي 

)سينودس الشرق األوسط«.
على  ستحمل  أنها  الش��ك  البديهية  اإلج��اب��ة 
أوضاع  م��ن  املنطقة  دول  بعض  شهدته  م��ا 
متوترة للمسيحيني وحدوث ما يعرف بالفتنة 
الطائفية بني املسلمني واملسيحيني من وقت 
وراءه����ا أس��ب��اب خ��ارج��ي��ة معروفة  آلخ��ر –  
بعمق  يذهب  ملن  أيضاً  مصر،  وخصوصاً   -
قد  الكاثوليكية  الكنيسة  أن  يرى  في حتليله 
الفترة األخيرة  الفضائح في  طالها عدد من 
األطفال  مع  اجلنسي  الشذوذ  ممارسة  مثل 
من قبل بعض رجالها وهو ما كشفته وسائل 
الفاتيكان  بابا  الغربية نفسها متهمة  اإلعالم 
املمارسات، وكذلك هناك  بالتستر على هذه 
ب��ع��ض رجال  ت���ورط فيها  مم��ارس��ات أخ���رى 
الكنيسة في الشرق في وقائع زنى مع نساء 

قدمن للمعاجلة من املس.
ويعف لساننا عن اخلوض في تفاصيل هذه 
الفاتيكان  دف��ع��ت  األس��ب��اب  ف��ه��ذه  ال��وق��ائ��ع؛ 
والكنيسة الكاثوليكية إلقامة هذا )السينودس( 
شعوب  وإل��ه��اء  الفضائح  ه��ذه  على  للتغطية 
منطقتنا وتسليط الضوء على أحداث الفتنة 
الطائفية بني املسلمني واملسيحيني مبا يظهر 

قهر املسيحيني واضطهادهم.
دعم الفاتيكان

من خالل هذا )السينودس( اخلاص بالشرق 
األوسط أراد بابا الفاتيكان بنديكت السادس 
إلى  بأسرها  الكنيسة  دع��م  ي��ق��دم  أن  عشر 
يواجهون  ال��ذي��ن  املسيحية  م��ه��د  مسيحيي 

النزاعات املستمرة والتعصب الديني.

وف���ي ت��ص��ري��ح��ات ص��ح��اف��ي��ة ل��ه ق���ال األمني 
العام لسينودس األساقفة )املونسنيور نيكوال  
أتروفيتش(: »نريد أن نركز اقصى اهتمامنا 
بالكنيسة الكاثوليكية في هذه املنطقة احليوية 
جدا في تاريخ املسيحية والتي ومنذ ألفي عام 
دينية  واضطرابات  ونزاعات  توترات  تواجه 

وسياسية«.
وتدفع هذه الظروف احلياتية الصعبة الكثير 
ي��ه��دد بأن  ال��ه��ج��رة، م��ا  إل��ى  م��ن املسيحيني 
تصبح هذه األرض التاريخية »منطقة أثرية«، 
ويعيش  أتروفيتش.  األسقف  تعبير  حد  على 
مليون مسيحي، منهم خمسة  املنطقة20  في 
مليون  أص���ل 356  م��ن  ك��اث��ول��ي��ك��ي،  م��الي��ني 

نسمة.
م����ن ال���ت���ص���ري���ح���ات ال���س���اب���ق���ة ألم�����ني عام 
للمسلمني  اتهامه  م��دى  يتضح  )السينودس( 
الذين  امل��س��ي��ح��ي��ني  ت��ص��ف��ي��ة  ف���ي  ب��رغ��ب��ت��ه��م 
يلجأون للهجرة مما يحول أرضهم التاريخية 
وعن  تعبيره،  ح��د  على  أث��ري��ة(  )منطقة  إل��ى 
إحصائيته بأن عدد املسلمني في املنطقة 20 
مليونا فهي إحصائية غير دقيقة؛ ألن عددهم 
بالفعل أقل من ذلك ومن املمكن إثبات ذلك 

في عدد الحق.
صعوبات خطرة    

أما عن الوثيقة التحضيرية للسينودس فكان 
من أهم ما ورد بها أن مسيحيي العراق  كانوا 

لبنان  وف��ي  أب��رز ضحايا احل��رب هناك،  من 
أما  والطائفي،  السياسي  االنقسام  يعانون 
ي��واج��ه��ون ص��ع��وب��ات خطرة،  فهم  ف��ي مصر 
للعلمانية  احلالي  املفهوم  زال  ما  تركيا  وفي 
التامة  الدينية  احلرية  على  مشكالت  يطرح 

في البالد.
للسينودس  التحضيرية  الوثيقة  وقد صدرت 
الشرق  ف��ي  الكاثوليكية  »الكنيسة  ب��ع��ن��وان 
األوس����ط.. ش��راك��ة وش���ه���ادة«.  وق��د حملت 
هذه الوثيقة اتهامات عنيفة للتيار اإلسالمي 
املنطقة، وهنا  وخطورته على املسيحيني في 
ما  وتنامي  نفوذ  من  مخاوفها  الوثيقة  أب��دت 
داخل  وخصوصاً  السياسي  باإلسالم  أسمته 

مصر.
وتهدف الوثيقة إلى قيام الكنيسة الكاثوليكية 
في الشرق األوس��ط على أوض��اع مسيحييها 
من خالل )السينودس( اخلاص بهم وتعريفهم 
بتاريخ الكنيسة في الشرق األوسط، خصوصاً 
)أورشليم( باعتبارها مهد املسيحية عندهم.

مواطنون أصليون
أيضاً تهدف الوثيقة إلى دراسة دور املسيحيني 
املجتمعات  ف���ي  وخ��ص��وص��اً  امل��ج��ت��م��ع،  ف���ي 
على  والتأكيد  والتركية،  واإليرانية  العربية 
وعدم  أصليون  مواطنون  هم  املسيحيني  أن 
ل��ل��ت��ع��ددي��ة، وسبباً  وج���وده���م مي��ث��ل خ��س��ارة 
ف��ي إف��ق��ار ال��ش��رق األوس����ط. أي��ض��اً ستعمل 
الكنيسة على تأصيل مفهوم الدولة العلمانية 
)اإليجابية( مبعنى أن تعترف بدور الدين مع 
والنظام  الديني  النظام  بني  الفارق  توضيح 

الزمني.
أقلية ضعيفة

املسيحيون  كان  إذا  »حتى  الوثيقة:  وأضافت 
إال  األوس��ط،  الشرق  دول  في  أقلية ضعيفة 
ويكمن  بحيوية،  يعملون  مكان  ك��ل  ف��ي  إنهم 
اخل��ط��ر ف��ي االن��ط��واء على ال���ذات واخلوف 
تنمية  على  الكنيسة  تعمل  ول��ذا  اآلخ��ر؛  من 

األسرة«.
عنها  ث  ع���دة حت����َدّ ن��ق��اط  بالوثيقة  ج���اء  ك��م��ا 
بطريرك  أن��ط��ون��ي��وس جن��ي��ب(،  )ال��ب��ط��ري��رك 
على  التركيز  أهمها:  من  الكاثوليك  األق��ب��اط 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل��س��ي��ح��ي ف���ي ال��ك��ن��ي��س��ة، وأوض����اع 

الكنيسة تتخوف من 
تنامي تيار اإلسالم 
السياسي في مصر

تورط بعض رجال 
الكنيسة في الشرق في 

وقائع زنى مع نساء قدمن 
لهم للمعاجلة من املس
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والصراعات  األوسط  الشرق  في  املسيحيني 
السياسية هناك، والتحديات التي تواجههم، 
ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال��وث��ي��ق��ة إل���ى م��س��أل��ة الهجرة 
األوس��ط، مبا  الشرق  إلى  الدولية  املسيحية 
يعني ح��ق ال��ع��ودة، وف��ي ه��ذا إش���ارة إل��ى أن 
منطقة الشرق األوسط هي أرض واقعة حتت 
وطأة االحتالل من املسلمني ويجب العمل على 
الوثيقة  ح��ذرت  ه��ذا  وف��ي   ، منهم  حتريرها 
للمسيحيني  ممتلكات  أي��ة  في  التفريط  من 
تطوير  الوثيقة على  ركزت  كما  البيع،  وعدم 
العالقات املسكونية مثل العالقة مع اليهودية   
مع   وكذلك   ، تعترضها  التي  العقبات  وإزال��ة 

املجمع املسكوني الفاتيكاني الثاني.
بدولة  اعترفت  للوثيقة  صريح  تعبير  وفي 
إسرائيل، وأن الكنيسة الكاثوليكية ال متنع 

من زيارة القدس، بل تشجع على ذلك.
الفتنة  إل����ى  ال��وث��ي��ق��ة  ت��ط��رق��ت  ع��ن��دم��ا  و 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ف��ي م��ص��ر ع��ل��ى ل��س��ان  )األنبا 
اإلسكندرية   بطريرك  جنيب(  أنطونيوس 
أكد أن  اإلعالم  هو الذي يؤدي دوراً مؤثراً 
في نشوبها في ظل غياب دور كبار العائالت 
ال����ذي ك���ان م���وج���وداً م��ن ق��ب��ل، ك��م��ا أعلن 
في  السياسي  اإلس��الم  تيار  أن  أنطونيوس 
مصر أصبح في صعود مما يشكل خطورة 
بشكل  م��ص��ر  ف��ي  املسيحيني  ع��ل��ى  ك��ب��ي��رة 
خ��اص وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ع��م��وم��اً، وأن هذا 
التيار بصعوده يريد فرض النمط اإلسالمي 
على اجلميع في املعيشة، األمر الذي دعاه 
لتحريض املسيحيني على عدم انطواء على 
أن  أنطونيوس  اعتبر  فقد  كأقلية،  ال��ذات 
هناك تطوراً سلبياً في املجتمع املسلم ظهر 
في رف��ع شعار  )اإلس��الم هو احل��ل( الذي 
عدوه أنطونيوس شعاراً قوياً؛ بدليل تواجده 

على الساحة اإلعالمية.
بحق  )السينودس(  ه��ذا  بوثائق  ورد  ما  إن 
رائحة  م��ن��ه  وي��ش��ت��م  ج���داً  وخ��ط��ي��ر  خطير 
خبيثة في وقت انهمك املسلمون في أشياء 

ستنقلب عليهم.
وإننا لنؤكد السيما في مصر أن مسيحييها 
ال يعانون أية مشكالت، بل على العكس متاماً 
حيث يصل األمر في كثير من األحيان إلى 

وما اضطهاد  املسلم،  املسيحي على  إنصاف 
استغله  افتراء  إال محض  األقباط في مصر 
وصارت  م��ص��احل��ه  لتحقيق  وأذك����اه  ال��غ��رب 
الفتنة وقود معاركهم في بالدنا ويغذيهم في 

ذلك من يعرفون بأقباط املهجر.
والتعلق  ون��داءات��ه  )السينودس(  ه��ذا  وثائق  إن 
بالغرب لغزو دول الشرق األوسط لتحريرها من 
املسلمني باعتبارهم محتلني وأن األرض هي في 
األصل أرض املسيحيني بحجة ضرورة  احلفاظ 
على ال��ه��وي��ة و ض���رورة ال��ع��ودة، إن ه��ذا ميثل 
نصاً  ننقل  ذلك  ولتأكيد  للحرب  دعوة صريحة 
»نحن  الوثيقة:  فتقول  اخلصوص  بهذا  ورد  ما 
بحاجة إلى تدخل عال املستوى والدقة وااللتزام 
وللحفاظ  األول��ى  املسيحية  األراض��ي  لتخليص 

على هوية مواطنيها ووجودهم بالذات«. 
بعد التعرض ألهم ما ورد بوثيقة )السينودس(

علينا  يجب  تنفيذها  في  العمل  سيبدأ  التي 
نحن أن نفيق مما نحن فيه حتى لو فسروا 
متزمت  أو  متعصب  أو  متشدد  بأنه  كالمنا 
أو.. أو.. فالرد بسيط ج��داً: اق��رؤوا ما ورد 
بوثائقهم و تابعوا ما يدور بلقاءاتهم و تبينوا 

من املتعصب ومن املتسامح؟
ضعف املسلمن

وسبحان الله حني وددنا أخذ تعليقات من قبل 
املختصني بشأن هذا السينودس أجمعوا كلهم 
وأنهم  املسلمني  ضعف  ه��و  السبب  أن  على 
السبب في كل ما يحدث لهم، كما أن األنظمة 
تكمم أفواه العلماء الذين يقع عليهم الدور في 

البيان و اإلرشاد.
ف��ي��ق��ول ال��ش��ي��خ أب���و إس���الم أح��م��د عبدالله، 
في  والباحث  اإلسالمي  التنوير  مركز  مدير 
بهذه  ج��داً  سعيد  أن��ا  والله  التنصير:  مجال 

املسلمني يسعدون  أن  املفترض  النتائج، ومن 
بها، وينطلقون تأسيساً عليها، وأود التوضيح 
املنطقة  م���ن  ت��ن��ق��رض  امل��س��ي��ح��ي��ة  أن  ه��ن��ا 
وال  بأرض  يرتبطون  ال  فهم  بإرادتها  العربية 
التاريخ، وال أظن  ثابت على مر  وه��ذا  وط��ن 
قادر  عربياً  ب��ل��داً  ت��رك  مسيحياً  مواطناً  أن 
ال��روح غير موجودة  فهذه  إليها؛  العودة  على 
لديهم، على عكس اليهود، وإمنا هم قادرون 
التي  ال��ب��الد  م��ن  ال��ف��ن  وإث���ارة  التهييج  على 
إليها، ولك أن تعرف أن مصر على  هاجروا 
سبيل املثال ال يزيد عدد األقباط بها عن 5 
إرساليات  لدى  يعملون  وكلهم  قبطي  ماليني 
عنهم  انقطع  ولو  والبروتستانت،  الكاثوليك 
وهذا  وج���ود،  أي  لهم  يبق  ل��م  امل��ال��ي  التدفق 

الكالم على مسؤوليتي.
حوار األديان

أستاذ  ح��ج��ازي،  عفيفي  س��ام��ي  أ.د  وي��ق��ول 
العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة 
األزهر: والله كنا من أيام عدة قليلة في قطر 
للمشاركة في مؤمتر عن حوار األديان هناك 
وفي املؤمتر ألقى حاخام يهودي قنبلة كالمية 
ب��ك��ى فيها ع��ل��ى ال��ق��دس وأن��ه��ا ض��اع��ت من 
اليهود... إلخ، وسبحان الله فقد حتولت قبلة 
تعارضها  السماوية  الديانات  أن  إلى  املؤمتر 
املسيحية  امل��دارس  وبعض  والعوملة،  احلداثة 

املعنية بالتبشير واحلداثة.
ب��وث��ي��ق��ة )ال��س��ي��ن��ودس( يقول  وع��ل��ى م��ا ورد 
د.سامي حجازي: ال شك أن اإلسالم حافظ 
أم  ك���ان مسيحياً  ع��ل��ى وج���ود اآلخ���ر س���واء 
يهودياً مادام ملتزما بضوابط الشرع، فالشرع 
يحميه، وبالتالي فالدعوة التي حتدث شقوقا 

وتيارات هي عمل من أعمال املستشرقني.
وبسؤالي لكل من أ.د إلهام محمد شاهني وأ.د 
العقيدة  أستاذتي  يونس،  عبدالرحمن  سلوى 
والفلسفة بجامعة األزهر، عن دور رجال العلم 
بأن  التصدي لهذه األمور أجابتا  والدين في 
األول هو ضعف  أم��ري��ن:  يتلخص في  األم��ر 
املسلمني، والثاني هو أن عالم الدين إذا تكلم 
يتهم بإشعال الفتنة، ومن هنا فتكمم أفواههم 
ويتم إقصائهم عن املنابر اإلعالمية؛ حتى ال 

حتدث بلبلة على حد تصورهم.

الكنيسة الكاثوليكية 
طالتها الفضائح في 

الفترة األخيرة بسبب 
ممارسة الشذوذ مع 

األطفال
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أمتكن  »عندما  إبراهيموف:  عبدالله  ويقول 
م���ن ال���وص���ول ب���اك���را، أج���د ل���ي م��ك��ان��ا في 
الداخل، وخالف ذلك، أضطر للبقاء خارجا«. 
ي��ق��ص��د مسجد  ع��ام��ا(   30( وإب��راه��ي��م��وف 
الروسية.  العاصمة  في  األكبر  )سوبورنايا( 
وهذا املبنى األخضر ذو الهالل الذهبي الذي 
يقوم بني أبنية سكنية وملعب كبير في وسط 
موسكو، مؤهل الستضافة نحو 800 شخص، 
في حني يقصده أسبوعيا آالف املصلني ألداء 

صالة اجلمعة.
وعندما ميتلئ املسجد باملصلني، يتخذ البقية 
أمكنة لهم في مبان إداري��ة مجاورة كما في 
الباحة الداخلية التي حتيط باجلامع. ومن ال 
ينجح في تأمني مكان مناسب له، يلجأ إلى 

األرصفة احمليطة.
فإن  الستيني،  )عاشور عاشوروف(  إلى  أما 
إلى  لذا نحضر  »صالة اجلمعة مهمة جدا؛ 
هنا حتى ولو كانت األمطار والثلوج تنهمر«.

مليوني  إلى  مليون  يعيش  حيث  موسكو  في 
تتوافر  ال  مختلفة،  تقديرات  بحسب  مسلم 
ألدار  لإلمام  وفقا  فقط،  مساجد   4 س��وى 
خ����زرات ع��ل��ي��ات��دي��ن��وف امل��س��ؤول ع��ن جامع 

)سوبورنايا(.
ويؤكد: »ما من مساحة كافية الستقبال هؤالء 
الذين يرغبون في الصالة، لدينا نقص هائل 

في األمكنة«.
بعد انهيار االحتاد السوفييتي في عام 1991، 
وفد مئات آالف املهاجرين من اجلمهوريات 

ذات  آس��ي��ا  وس��ط  ف��ي  السابقة  السوفييتية 
الغالبية املسلمة إلى موسكو، التي كانت حتوي 

مجموعة كبيرة من املواطنني املسلمني.
يقول )علياتدينوف(: »نطالب مبسجد في كل 

دائرة، واألفضل في كل شارع«.
الوقت احلالي، حتى  أنه في  إلى  يلفت  لكنه 
تشييد  عبر  املركزي  املسجد  توسيع  مشروع 
ب��ن��اء ث��ان ف��ي ج���واره م���ازال يصطدم بغياب 
»توقيع صغير من املوظف املعني« الذي يأتي 

ضروريا الستكمال األعمال.
الروسية  العاصمة  سلطات  تؤكد  جهتها  من 
نيتها الرد إيجابا على طلبات املسلمني، لكنها 

جتد صعوبة لدفع املشاريع املعنية.
أرض  قطعة  تخصيص  تعتزم  املدينة  وكانت 
في مساحة خضراء في جنوب شرق موسكو 
استقبال  على  ق���ادر  مسجد  تشييد  ب��ه��دف 
أثارت  الفكرة  لكن هذه  آالف مسلم،   5 نحو 
اع��ت��راض��ات م��ن السكان ال��ذي��ن جن��ح��وا في 

تعليق املشروع.
إلى  املسجد  لبناء  مناهضة  فسلمت عريضة 
السلطات املعنية، كما قام عشرات الناشطني 
الذي  املكان  في  األشجار  بعض  ب��زرع  أخيرا 

كان سيخصص لتشييد الصرح الديني.
باسم  املتحدث  بوترميوف(  )ميخائيل  ويقول 
هؤالء املعترضني: »حاليا نستطيع التنزه هنا 
اللحوم،  ش��واء  إل��ى  باإلضافة  حيواناتنا  م��ع 
لنا  يقول  أن  املسلم  الدين  رجل  وباستطاعة 
تنزهوا  ال  أو  اخلنزير  بشواء حلم  تقوموا  ال 

كالبكم هنا.. وستقوم مواجهات«.
ف��ي احل��ي وهو  يقطن  )ب��وت��رمي��وف( ال  لكن 
العنصرية  ملناهضة  »س��وف��ا«  م��رك��ز  بحسب 
القومية  املنظمات  من  مقرب  األجانب  وك��ره 

املتشددة.
وبالنسبة إلى )اليكسي ماالشنكو( احمللل من 
ال  األم��ر  ف��إن  موسكو،  في  )كارنيغي(  مركز 
يتعلق بأقلية مسلمة وأكثرية أرثوذكسية وإمنا 

مبشكلة »تسامح ديني متبادل«.
متنوعة  مدينة  هي  »موسكو  أن  إل��ى  ويشير 
األكبر  ه��و  فيها  املسلمني  امل��واط��ن��ني  وع���دد 
ف��ي أوروب����ا، وع��ل��ى ال��ن��اس أن ي��ع��ت��ادوا رؤية 

املساجد«.

حتــت املــطــر يــفــرشــون ســجــادات الــصــالة عــلــى األرصـــفـــة.. فــــاآلالف من 
نتيجة  اجلمعة  أيــام  الــشــوارع  في  للصالة  يضطرون  روسيا  في  املسلمن 

للنقص الكبير الذي يسجل في عدد املساجد.

مسلمو موسكو يصلون على 
األرصفة.. لنقص في المساجد!

املسلمون يف روسيا
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على الرغم من أن بلغاريا هي الدولة الوحيدة في االحتاد األوروبي 
إلى  ترجع  التي  اإلسالمية  طائفتها  جدد  مهاجرون  يشكل  لم  التي 
في  تأثيره  وتزايد  بلغاريا  في  املتطرف  اليمن  صعود  ومع  قرون.. 
يعانون  الذين  البلغار  املسلمن  أوضاع  تفاقمت  السياسية  احلياة 

التهميش واإلقصاء والتضييق منذ انتهاء حكم العثمانين..
ال��ع��دائ��ي��ة املتحكمة  ال��س��ي��اس��ات  وف���ي س��ي��اق 
في  اإلس��ام��ي  بالوجود  اليمني  ع��اق��ات  ف��ي 
البلغارية  احل��ك��وم��ة  ق����رارات  ج���اءت  ب��ل��غ��اري��ا 
تدور  التي  العادلة  املسلمني  ملطالب  معاندة 
حول احترام وجودهم ووقف سياسة التهميش 
واإلق���ص���اء ال��ت��ي جن��ح امل��س��ل��م��ون ف��ي وقفها 
توحدت  حينما   1994 العام  منذ  ما  حد  إل��ى 
جهودهم في )حركة احلقوق واحلريات( التي 
أسبغت عليها احلكومة الشرعية لكي يسحب 
املسلمون شكواهم من محكمة حقوق اإلنسان 
األوروبية ، وقد دخلت في شراكة سياسية مع 

األحزاب املعتدلة، حققت بعض املطالب لهم.
وجاء قرار وزير األقليات )بوجيدار دمييتروف(
تعيني »ندمي جندجيف )مفتيا( للمسلمني، رغم 
املسلمني،  أوس��اط  وترفضه  منتخب  غير  أن��ه 
األمر الذي يفاقم مخاوف مليون مسلم ما زالوا 
يعيشون في بلغاريا -بعد أن كانوا 3 مليون مت 
تركيا  إلى  منهم قسرا  مليون مسلم   2 تهجير 
ويوغوسافيا ودول شرق أوروبا ورومانيا - من 
جتدد السياسات االستئصالية بتهجيرهم إلى 
املناطق اجلنوبية وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم 
وتفعيل سياسة اإلفقار والتهميش االقتصادي 
والسياسي بحقهم، مثل ما تعرضوا لها خال 

الفترة من 1989-1984..
)بلغاريا( في  العليا  اإلداري���ة  احملكمة  وكانت 
قد أيدت في 12 مايو املاضي قرار احلكومة 

البلغارية تعيني )ندمي غينجيف( مفتًيا ملسلمي 
بتصويت  املنتخب  امل��ف��ت��ي  م��ن  ب���دالً  ب��ل��غ��اري��ا 
حاجي(،  عليش  )مصطفي  )بلغاريا(  مسلمي 
التي  الناعمة  احل��ص��ار  سياسة  ضمن  وذل��ك 
تفرضها حكومة صوفيا على املسلمني بإفراغ 
وتقليل  مضامينها  من  اإلسامية  املؤسسات 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا م��ع االح��ت��ف��اظ ب��ب��ق��ائ��ه��ا؛ ح��ت��ى ال 
األوروبي  االحت���اد  قبل  م��ن  لضغوط  تتعرض 
الذي اشترط عليها قبل انضمامها في 2005 

استقال املؤسسات الدينية.
توترات  بلغاريا  تشهد  القرار  ه��ذا  أث��ر  وعلى 
عنيفة في أوساط املسلمني بسبب السياسات 
العدائية التي ينتهجها وزير األقليات »بوجيدار 
يعمل  بأنه  املسلمون  يتهمه  ال��ذي  دمييتروف« 
ض���ّده���م، ب��إش��اع��ة االن��ق��س��ام ب��ني األوس����اط 

اإلسامية في بلغاريا.
بلوفديف  إق��ل��ي��م  ش��ه��د  اإلط������ار  ه����ذا  وف����ي 
املاضي  سبتمبر  ن��ه��اي��ة  واس��ع��ة  اح��ت��ج��اج��ات 
»مفتيا«،  جندجيف  ن��دمي  تعيني  إع���ادة  ض��د 
ورف����ع مم��ث��ل��و األق��ل��ي��ة امل��س��ل��م��ة م��ذك��رة حول 
بلغاريا  في  يعايشونها  التي  التوترات  حقيقة 
إلى رئيس املفوضية األوروبية خوسيه مانويل 
باروسو خال اجتماعهم معه ببروكسيل مطلع 

أغسطس املاضي.
»بلغاريا«  ملفتي  امل��ؤي��دون  املسلمون  وط��ال��ب 
»مصطفى عليش حاجي« بالعدالة؛ حيث جتمع 

ما يقرب من 3500 شخص من أنحاء )بلغاريا(
محاوالت  على  ليحتجوا    2010 يوليو   6 في 
كبيًرا  غينجيف(  )ندمي  املتقاعد  املقدم  تعيني 
وذلك  )ح���اج���ى(،  امل��ف��ت��ي  م��ن  ب����دالً  للمفتني 
بحضور النواب عن جزب احلقوق واحلريات، 
سيتم  ب��أن��ه  )قيرجالييف(  نائبه  وع��د  حيث 
إعداد دراسة جدوى لقانون يحل كل املشكات 
املتعلقة مبنصب كبير املفتني ملسلمي »بلغاريا« 

بصورة عادلة وقانونية.
إقصاء الرموز اإلسالمية

وي��أت��ي إص����رار وزي���ر األق��ل��ي��ات ع��ل��ى إقصاء 
مواقفه  ب��س��ب��ب  للمسلمني  مفتيا  )ح���اج���ي( 
املعارضة للسياسات احلكومية ضد املؤسسات 
اإلس���ام���ي���ة، ورف���ض���ه ب��ش��دة اإلي���ق���اف غير 
القانوني إلنشاء مسجد في مدينة )بورجاز(، 
»إننا  املساجد:  ب��إغ��اق  امل��ن��ددة  وتصريحاته 
الكثير من  ف��ي  امل��س��اج��د  ب��إغ��اق  ب��ش��دة  نند 
و«ساماكوف«  ال��ق��دمي��ة«  »زغ����ارا  مثل  امل���دن؛ 
و«ك��وس��ت��ان��دي��ل«، وك��ذل��ك ق��ي��ادة حاجي حملة 
البلغارية في  السياسية  مضادة في األوس��اط 
التي  ة  العاَمّ االنتخابات  قبيل  2009م  م��ارس 
ج���رت ف��ي ي���ول���ي���و2009، ض��د ق���رار املجلس 
احمللِيّ ملدينة بورجاس بإلغاء تصريٍح كان قد 
صدر ببناء مسجد في إحدى القرى السياحية 
باملدينة، ما أثار ردوَد فعٍل سلبَيٍّة في أوساط 
للمسلمني  العام  املفتي  أعلن  حيث  املسلمني، 
أَنّ  وق��ت��ه��ا،  ح��اج��ي  عليش  مصطفى  البلغار 
انتخابية غير  إطار »حمات  يأتي في  القرار 
باستخدام  األص���وات  كسب  حت��اول  أخاقية 
الذي  والديني، األمر  العرقي  التناقض  كروت 
��ام االج��ت��م��اع��ِيّ بني  ��ِثّ��ل خ��ط��ورًة على ال��َسّ ميمُ

املمُواطنني البمُلغار«.
امل��ف��ت��ي )غينجيف( ي��ح��ق��ق  ذل���ك  م��ق��اب��ل  ف��ي 
سياسات القوى اليمينية وأجندة وزير األقليات، 

أزمة اإلفتاء.. تفريغ للمؤسسات اإلسالمية من فعاليتها؟
 أم حملة تطهير جديدة ضد مسلمي بلغاريا؟! 

رضا عبد الودود
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حيث قام )غينجيف( باالستياء على مسجد 
وأقام  البلغارية،  )فيليبه(  مدينة  في  مركزي 
كما حاول  املسجد سورا حديديا..  باب  أمام 
في  اإلفتاء  دار  مبنى  دخ��ول   2010/9/6 في 
العاصمة البلغارية )صوفيا( ومعه 10 أشخاص 
عنوة، إال أن مؤيدي )حاجي( قاوموا املعتدين 
وأبقوا على الباب مغلًقا، وتدخلت قوى الشرطة 
عندما  )غينجيف(  أن��ص��ار  بعض  واح��ت��ج��زت 

حاولوا استخدام األسلحة البيضاء.

عداء مييني 
وتأتي تلك األحداث في سياق تصاعد اليمني 
املتطرف الذي ميثله في بلغاريا )حزب الهجوم 
غالبية  لتهجير  يسعى  ال��ذي  املتحد(  الوطني 
بالسعي  إي��اه��م  متهما  ت��رك��ي��ا،  إل��ى  املسلمني 
ال���ذات���ي وأن بعض  ل��ل��ح��ك��م  م��ن��اط��ق  إلق���ام���ة 
قراهم أصبحت –بحد زعمه- معاقل للتشدد 
اإلسامي«، وفق تصريحات »فولن سيديروف« 
انتخابية  مظاهرة  خال  الهجوم  حزب  زعيم 
نتصرف  ول��م  »إذا سكتنا  امل��اض��ي:  م��اي��و  ف��ي 
في  يغزوننا  ف��س��وف  بلغار  وطنيني  بوصفنا 
يوم من األيام دون شك، سوف يضمون إليهم 

مناطق بأسرها«..

يقودها  التي  الكراهية  حمات  أثمرت  ولقد 
ت���ع���َرّض أك��ث��ر م��ن 100 مسجد  ال��ي��م��ني ع��ن 
للتَّخريب خال  للمسلمني  تابعة  ومباٍن أخرى 
بعض  ِنَعْت  ممُ كما  األخ��ي��رة،  الثاثة  السنوات 
ال��ف��ت��ي��ات م��ن ارت����داء احل��ج��اب ف��ي ع���دٍد من 

املدارس واجلامعات.
وخال احلمات االنتخابَيّة في العام 2009 
، قام النَّائب اليمينيمُّ ياني يانيف بزيارة قرى 
عنيفًة ضد  ك��راه��ي��ًة  حملَة  وش���َنّ  اجل��ن��وب، 
حوة اإلسامَيّة  املسلمني هناك، ووصف الَصّ
ف���ي م��ن��اط��ق امل��س��ل��م��ني ف���ي اجل���ن���وب ب�»نير 
منه  ر  ال��تَّ��ح��رمُّ يجب  جديٍد  عثمانٍيّ  استعماٍر 

ثانيًة«. 
ينَيّة  الِدّ ال��ق��ي��ادات  ض��د  يانيف  ح��رض  كما 
زعم  حيث  بلغاريا؛  ج��ن��وب  ف��ي  والتَّعليمَيّة 
ة  أئَمّ من  وع���دًدا  امل���دارس  بعض  مديري  أَنّ 
امل��س��اج��د »ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ن��ش��ر م��ا يزعمونه 
ارتداء  على  الفتيات  ويمُجبرون  )األص��ول��َيّ��ة(، 
عوديَّة إلنشاء  ون دعًما من الَسّ احلجاب، ويتلقمُّ

ينَيّة«. املساجد واملراكز الِدّ
»وكالة  البلغارية  املخابرات  يانيف  دع��ا  كما 
األمن القومي« إلى »احلِدّ من االنتهاكات التي 
تخريب  وعملَيّة  اجلنوبَيّة،  القرى  في  جتري 

استجابت  ولألسف  هناك،  األوروب��َيّ��ة«  الِقَيم 
له السلطات األمنَيّة في هذه املناطق، وقامت 
بإغاق بعض املدارس، والقبض على عدٍد من 
األئمة، وكذلك رئيس بلدية )جرمان( ويدعى 
البلدة  ف��ي  ال��ق��رآن  ومعلم  باشيف(،  )أح��م��د 

)مراد بوشناك(.
ول���م ت��ث��ب��ت م���زاع���م ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف بحق 
املسلمني، كما رفضت رئيسة جلنة املنظمات 
األقليات  دراس�����ة  وم���رك���ز  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ي��ر 
ادعاءات  قاطع  بشكل  زيايزكوفا«  »أنتونيا 
النائب اليميني )يانيف(، وقالت: »لقد درسنا 
هذه املنطقة ملدة عام ونصف العام ولم نلحظ 
)يانيف( اتهمت  إن��ه��ا  ب��ل  ي��ان��ي��ف«،  ق��ال��ه  م��ا 

لتحقيق  )التطرف(  بأنه يستغل املخاوف من 
أهداف سياسية، خاصة مع قرب االنتخابات 

العامة التي جرت في يوليو 2009.
حرب املساجد

املسلمني  ض��د  ال��ع��دائ��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات  وإزاء 
البلغار في العهد الشيوعي أو العهد احلالي ، 
كانت املساجد في مرمى األحقاد واالستهداف 
واملسلمني  ل��إس��ام  األب���رز  ال��رم��ز  بوصفها 
البلغار، حيث تناقص عددها بصورة مستمرة، 
بلغاريا حوالي 1200 مسجد،  في  كان  حيث 
إال أنها في تناقص مستمر؛ ألَنّ املسجد الذي 
يتوفى إمامه يمُغلَق، فمثا العاصمة صوفيا كان 
فيها ثاثةمُ مساجَد، حتَوّل أحدها إلى كنيسٍة، 
والثاني إلى ممُتحٍف، بينما الثَّالث مغلٌق لوفاة 
مرتبات  ص��رف  عن  التوقف  بجانب  إم��ام��ه، 

األئمة، ومصادرة األوقاف اإلسامية.
بارقة أمل

عاناها  ال��ت��ي  ال���ع���ذاب  س���ن���وات  أدت  وق���د 
ومرحلة  الشيوعية،  احلقبة  ف��ي  املسلمون 
ندرة  إلى  إضافة  تلتها،  التي  الثقافي  الغزو 
ال��دع��اة وض��ع��ف اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي الواعي 
إلى ضعف ارتباط املسلمني بدينهم واجلهل 
أن  ه���و  ال���ش���يء اجل���ي���د  أن  إال  ب��ت��ع��ال��ي��م��ه، 
إسامية  ج��ه��وداً  شهدت  األخ��ي��رة  السنوات 
لتوعية الشباب وحتفيظ النشء القرآن، كما 
حصل طاب بلغار على منح دراسية من عدة 
جامعات إسامية ما يسهم في إيجاد كوادر 

علمية ودعوية سليمة.

ض أكثر من 100  ولقد أثمرت حمالت الكراهية التي يقودها اليمن عن تعَرّ
خريب خالل السنوات الثالثة األخيرة مسجد ومباٍن أخرى تابعة للمسلمن للَتّ

تشهد بلغاريا تواترات عنيفة في أوساط 
املسلمن بسبب السياسات العدائية التي 
ينتهجها وزير األقليات



ثقافة وفكر
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 وألهمية هذا املوضوع أحببت  أن أضع بني 
يدي القارئ العربي برنامجاً عالجياً يستطيع 
أن يطبقه على نفسه دون اللجوء للدجالني أو 
املشعوذين، وإذا عجز عن التطبيق فليذهب 
جعلت  ولذلك  والتخصص؛  الطب  أهل  إلى 
النفس  إل��ى  »الطريق  السلسلة  ه��ذه  عنوان 
يتقبل  أن  وج��ل  ع��ز  رب��ي  سائال  املطمئنة«، 

مني ومنكم صالح األعمال.
ما السبب؟

 س���ؤال كلنا ن��س��أل��ه: م��ا ال��س��ب��ب ف��ي هذه 
التي  واالجتماعية  النفسية  االض��ط��راب��ات 
البداية  البشرية جمعاء؟ وإليكم في  تعانيها 

 وفي دراسة أخرى أعدتها الدكتورة سامية 
ونشرها  وال��ش��ع��وذة  السحر  ع��ن  الساعاتي 
موقع )اجلزيرة( أكدت أَنّ 55% من املترددات 
ع��ل��ى ال���س���ح���رة ه�����َنّ م���ن امل��ت��ع��ل��م��ات ومن 
وتعلق  القراءة،  يُجدن  املثقفات، و24% ممن 
الدكتورة علياء شكري- أستاذ علم االجتماع 
والفلكلور في جامعة عني شمس- على هذه 
إَنّ هذه األرقام كبيرة جًدا،  الدراسة قائلًة: 
ومن الصعب التحديد في هذه املوضوعات 
التي تأخذ طابًعا سرًيّا في الغالب؛ ولذا فإنه 
من املتوقع أَنّ األرقام قد تكون أكبر من ذلك 

بكثيٍر جًدا!

الطريـق 
إلى النفـس 

المطمئـنة

د صالح هارون أستاذ الصحة النفسية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة

ال  أن  وأشــــهــــد   ، لـــلـــه  احلـــمـــد 
الــلــه وحـــده ال شريك  إال  إلـــه 
عبده  محمدًا  أن   وأشــهــد  لــه، 

ورسوله، وبعد: 
الشرق  صحيفة  أشــــارت  فــقــد 
إلــــى أن إجــمــالــي ما  األوســـــط 
على  العرب  املواطنون  ينفقه 
املتنوعة  الــشــعــوذة  ممــارســات 
يـــصـــل إلـــــى خــمــســة مـــلـــيـــارات 
هناك  وأن  ســــنــــويــــًا،  دوالر 
وأن  نسمة  ألــف  لكل  مــشــعــوذًا 
العالم العربي به أكثر من ربع 
مليون مشعوذ ودجال، وقد قام 
العظيم  عبد  محمد  الدكتور 
في  اجلنائية  البحوث  مبركز 
السحر  حول  بدراسة  القاهرة 
والــشــعــوذة فــي الــعــالــم توضح 
ميارسون  ـــال  دَجّ ألــف   250 أَنّ 
الــشــعــوذة فـــي عموم  أنــشــطــة 
العرب  وأَنّ  الــعــربــيــة،  الـــــدول 
ينفقون خمسة مليارات دوالر 
املجال، وتؤكد  ا في هذا  سنوًيّ
اإلحــصــائــيــات أنـــه يــوجــد في 
اٌف أو مشعوٌذ  العالم العربي عَرّ

لكل ألف نسمة.
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نشرها  مت  التي  املفزعة  اإلحصائيات  ه��ذه 
على موقع منظمة الصحة العاملية:

)الشيزوفرينيا(:   العقلي  الفصام  مرض   -1
وي��ع��د م��ن أس���وأ االض��ط��راب��ات العقلية من 
ويبلغ  والسلوك،   التفكير  على  تأثيره  حيث 
 45 العالم  بلدان  في  الفصام  ح��االت  ع��دد 
مليون إنسان، وتصل نسبة اإلصابة إلى %1 
من السكان في أي مجتمع ، وميثل مرضى 
املصحات  ن��زالء  من   %90 من  أكثر  الفصام 

واملستشفيات العقلية.
2-  االكتئاب النفسي :  يطلق على االكتئاب 
م����رض ال��ع��ص��ر احل���ال���ي، وه����و أح����د أكثر 
عدد  وي��ق��در  ان��ت��ش��ارا،  النفسية  األم����راض 
ح���االت االك��ت��ئ��اب ف��ي ال��ع��ال��م ب��ح��وال��ي 340 
مليون حالة، ونسبة اإلصابة باالكتئاب تصل 
إل��ى 7% م��ن س��ك��ان ال��ع��ال��م، وي���ؤدي إل��ى ما 

يقرب من 800 ألف حالة انتحار كل عام.
3-  ح��االت اخل��رف: حت��دث ه��ذه احلاالت 
تغييرات  وتصاحبها  الشيخوخة،  في  ع��ادة 
إلى  ت��ؤدي  السن  لكبار  العصبي  في اجلهاز 
العمليات  وك���ل  وال��س��ل��وك  ال���ذاك���رة  ت��ده��ور 
العقلية، وعدد هذه احلاالت في دول العالم 
حوالي 25 مليون شخص في الوقت احلالي، 
 80 إلى  ليصل  العدد  هذا  يزيد  أن  وينتظر 

مليون شخص بعد سنوات عدة.  
العقلي  التخلف  ينشأ  العقلي:   التخلف   -4
العقل،  اكتمال منو  وع��دم  الذكاء  نقص  عن 
وتتراوح هذه احلاالت في شدتها ودرجاتها، 
املتوسطة  ب��احل��االت  اإلص��اب��ة  نسبة  وتصل 
والشديدة منها إلى 2-4% من السكان، ويقدر 

عدد احلاالت بحوالي 100 مليون إنسان.
4- أم��راض أخ��رى: من األم���راض النفسية 
والعصبية األخرى التي وردت في إحصائيات 
التي  واالضطرابات  العاملية  الصحة  منظمة 
تسبب العجز واإلعاقة العقلية مرض الصرع، 
انتشارا،  العصبية  األم��راض  أكثر  أحد  وهو 
ويتميز بنوبات من فقدان الوعي والتشنجات، 
ول���ه أن����واع م��ت��ع��ددة، وي��ق��در ع���دد احلاالت 

بحوالي 40 مليون شخص في العالم
اعتقد  ال��ذي  القهري  الوسواس  5-  مرض 
األطباء لوقت طويل أنه نادر احلدوث، لكن 
انتشار عالية لهذه  إلى نسبة  األرق��ام تشير 

احلاالت تقدر بحوالي 3% من الناس .
متخصصو  أص���در  ال��س��رط��ان:  م���رض   -6
الوقاية من السرطان حتذيرا شديد اللهجة 
انتشار  زي���ادة  يشهد  س��وف  ال��ع��ال��م  أن  م��ن 
ال�20 عاما القادمة،  مرض السرطان خالل 
املقدر أن يصل عدد احلاالت املصابة  ومن 
بالسرطان على مستوى العالم ما بني عامى 
 12.4 م��ن  الضعف،  إل��ى  و2030(   2008(
مليون حالة جديدة كل عام إلى حوالي 26.4 

مليونا.
7- مرض القلب:  ومن موقع منظمة الصحة 
العاملية هذه اإلحصائية املفزعة » من املتوقع 
بحلول  نحبهم،  نسمة  مليون   20 يقضي  أن 
عام 2015، جّراء األمراض القلبية الوعائية، 
الدماغية  والسكتة  القلب  أم���راض  وج���ّراء 
تظّل  أن  املتوّقع  وم��ن  التحديد،  وج��ه  على 
ه��ذه األم����راض ف��ي ص���دارة أه���ّم مسّببات 

الوفيات.
ال��ق��ل��وب مثل احل��ق��د واحلسد  أم���راض   -8
بني  والقطيعة  والنميمة  والغيبة  والكراهية 
املسلمني وغيرها من األم��راض التي حترق 

أصحابها قبل اآلخرين.

ك��ل ه��ذه األم���راض وغيرها جعلتني     
أق����ف ك���ث���ي���ًرا ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ال��س��ب��ب ثم 
بعيدة  سليمة  علمية  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ع��الج 
عن اخلرافات، وحتى ال أطيل في هذه 
أدت  التي  األسباب  بعرض  أبدأ  النقطة 
إلى انتشار هذا الكم الهائل من األمراض، 

وذلك من خالل القرآن الكرمي.
السر في آية االبتالء!

البقرة:  ف���ي س����ورة  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  ي��ق��ول 
وِع  ُ َواجلجْ ��وجِْف  َ اخلجْ ِمَن  ٍء  ِبَشيجْ }َولَنَبجْلَُونَُّكمجْ 
َوالثََّمَراِت  َنجُْفِس  َواألجْ ��َواِل  َمجْ األجْ ِمَن  َونَقجٍْص 
أََصابَتجُْهمجْ  ِإَذا  الَّ��ِذي��َن  ��اِب��ِري��َن  ال��َصّ ��ِر  َوبَ��ِشّ
َراِجُعوَن   ِإلَيجِْه  َوِإنَّ��ا  ِللَِّه  ِإنَّ��ا  َقالُوا  ُمِصيَبٌة 
َمٌة  َوَرحجْ َرِبِّهمجْ  ِمنجْ  َصلََواٌت  َعلَيجِْهمجْ  أُولَِئَك 
��تَ��ُدوَن{ )البقرة: 155-   ُ��هجْ َوأُولَ��ِئ��َك ُه��ُم املجْ
املباركة  اآلي���ة  ل��ه��ذه  امل��ت��أم��ل  إن   ،)157
النفسية  االضطرابات  أسباب  كل  يجد 
تصيب  ال��ت��ي  والسياسية  واالجتماعية 
العالم أجمع، ثم تضع للعالم كيفية النجاة 
م��ن ه��ذه االض��ط��راب��ات، وميكن تقسيم 

اآلية الكرمية إلى العناصر اآلتية:
الدنيا متمثلة في االبتالء   أوال: حقيقة 

واالختبار.
ث���ان���ي���ا: ط��ب��ي��ع��ة االخ���ت���ب���ار واالب����ت����الء: 
اخلوف، اجلوع، الفقر، املوت، واألزمات 

االقتصادية.
ثالثا: العقالء هم أصحاب الفكر الراقي 
الذين سينجحون في هذا االختبار وهم 
الصابرون؛ ألن لكل شيء جوهرا وجوهر 

اإلنسان العقل وجوهر العقل الصبر!
القول  ف��ي  متمثل  النجاة  طريق  راب��ع��ا: 
الثابت الذي ال يقبل الشك }إنا لله وإنا 

إليه راجعون{.
ما سبق:  لكل  النتيجة احلتمية  خامسا: 
والرحمة  املغفرة،  تعني  الله  من  صلوات 
والوصول  اجلنة  إلى طريق  االهتداء  ثم 
إلى أرقى أنواع النعيم وهو التمتع برؤية 

الله عز وجل.  
الله نستكمل  إن شاء  القادم  اللقاء  وفى 

أهم هذه األسباب وطرق عالجها.
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اليهودية  الشخصية  في  يبحث  فالذي  ولهذا 
وتعقيداتها ودوافعها دون أن يدرس قوة الشر 
الكامنة في التلمود فكأنه لم يعرف ولن يعرف 
تعرف  ول��ك��ي  ال��ي��ه��ودي��ة(!!  الشخصية  )دل��ي��ل 
ال��ي��ه��ود ال ب��د أن ت��ع��رف م���اذا ي��ق��رؤون وماذا 
يدرسون؟ وما حواه تلموذهم، لتتكشف حقيقة 

اليهودية  الشخصية  ومكونات  اليهود  غرائز 
وسمات هذه الشخصية.

الروح  وال��ت��وراة  التلمود  م��ن  يتلقون  فاليهود 
ال��ت��ي ت��دع��وه��م الرت���ك���اب املجازر  ال��ع��دوان��ي��ة 
حاخاماتهم  وتدعو  الفلسطينيني  بحق  البشعة 
إلى إصدار مثل هذه الفتاوى اإلرهابية، كذلك 

شعب  عقيدة  على  تقوم  الصهيونية  العقلية 
الله املختار – افتراًء على الله – تلك العقيدة 
التي تعزز احلقد على اآلخرين واعتبار كل من 
سواهم نعاًجا وعبيًدا لليهود بناًء على نصوص 

توراتية على لسان الرب والرب منها براء. 
شعب  وعقيدة  العنصرية  التوراتية  والثقافة 
الصهيونية  العقلية  في  مترسخة  املختار  الله 
من  الصهيونية  الدينية  امل���دارس  في  وت��درس 
اليهود  واألحبار  الصهاينة   خالل احلاخامات 
ثم تأتي تطبيقاتها من خالل اجلنود الصهاينة 

واملؤسسة العسكرية الصهيونية. 
بال شك أن التوراة احملرفة والتلمود بني أيدي 
احلاخامات الصهاينة هي مصدر تلك الفتاوى، 
الفتاوى الشيطانية  وللتدليل على ذلك فلنقرأ 

فتاوى شيطانية.. 
وأفواه حاخامية

كل مسلم على وجه األرض تناله حصة من أذى اليهود ومعتقداتهم 
في  جــاء  فيما  شكك  مــن  حتى  حــاخــامــاتــهــم؛  وفــتــاوى  وسياساتهم 
 – العربية  إلــى  ترجمت  حينما   - صهيون(  حكماء  )بــروتــوكــوالت 
اليومية  واالعــتــداءات  الصهيونية  اليهودية   املجازر  رأى  أن  وبعد 
بأنه  واعترف  عاد  فلسطن،  في  واإلنسان  واألرض  املقدسات  على 
اليوم  جتــارب  فــإن  البروتوكوالت  عن  ورد  ما  صحيحًا  يكن  لم  ولــو 
جاء  ما  فاقت  احلاخامية  الفتاوى  إن  بل  وحقيقتها؛  صدقها  تثبت 

في »البروتوكوالت« فحشًا وسوءًا وحقدًا وإجرامًا ومكرًا.

عيسى القدومي 
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يهود خالل  أف��واه حاخامات  التي خرجت من 
منها  بعضا  وس��أن��ت��ق��ي  م��ض��ت،  ش��ه��ور  بضعة 
التي نشر أغلبها خالل شهر سبتمبر وأكتوبر 

2010م : 
ممارسة الفاحشة للمصلحة : 

أباح حاخام للنساء اليهوديات ممارسة الرذيلة 
م��ع ال��ع��دو م��ن أج��ل احل��ص��ول على معلومات 
الصهيوني،  الكيان  ألم��ن  مهمة  استخباراتية 
الفتوى في دراسة أكادميية كتبها  ووثقت تلك 
الشريعة  ف��ي  اخلبير  ش��ف��ات(  )آري  احل��اخ��ام 
ال��ي��ه��ودي��ة أن���ه ي��س��م��ح مب��م��ارس��ة اجل��ن��س مع 
معلومات  على  احلصول  أج��ل  من  »إرهابيني« 
تقود العتقالهم. ونُشرت الدراسة التي حملت 
عنوان »اجلنس غير املشروع في سبيل األمن 
للدراسات  معهد  ينشرها  مجلة  في  القومي« 
الدينية في كتلة )غوش عتصيون( االستيطانية 

قرب القدس.
صحيفة  أوردت  حسبما  ال��دراس��ة،  واستندت 
من  إلى قصص  العبرية،  أحرونوت(  )يديعوت 
من  مقاتلني  أغوين  نساء  عن  ال��ت��وراة حتدثت 
األعداء من أجل احلصول على معلومات قيمة. 
لكن الدراسة رأت أنه »من األفضل إعطاء هذه 
املهمات لنساء فاسقات«!! وفي احلاالت التي 

ميكن أن تضطر فيها املرأة إلى ال��زواج بأحد 
يقترح  ثقته،  على  أج��ل احلصول  من  األع��داء 

شفات أن تطلّق زوجها احلقيقي أوال.
وكالة  إل�����ى  م���وج���ه���ة  ال�����دراس�����ة  أن  وي����ب����دو 
االس��ت��خ��ب��ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة )امل���وس���اد( وتعد 
أو  للخداع  التقليدي  الديني  املنع  عن  خروًجا 
ممارسة اجلنس من دون زواج. ومعروف بشكل 
واسع أن جهاز املوساد الصهيوني يعتمد بشكل 
أس���اس ع��ل��ى اإلس��ق��اط األخ��الق��ي )اجلنس( 
إلسقاط عمالئه وجتنيدهم من خالل عالقات 
بفضحه  والتهديد  تصويرها  يتم  شرعية  غير 

مقابل التعامل.
إباحة السرقة والتسميم: 

في كل عام وفي موسم قطف الزيتون ينشط 
ت��دم��ي��ر احملاصيل  ف���ي  ال��ي��ه��ود  امل��غ��ت��ص��ب��ون 
التي  احلاخامية  ال��ف��ت��اوى  وتُنشر  وسرقتها، 

تدعو املغتصبني الذين يسكنون املستوطنات في 
الضفة الغربية والقريبة من القرى واألراضي 
وحرقها  الزراعية  احملاصيل  لنهب  الزراعية 

وتسميم اآلبار. 
وم��س��ل��س��ل ت��ل��ك ال��ف��ت��اوى ي��ت��ك��رر ف��ي ك��ل عام 
الفلسطينيون  التي يزرعها  زاعمني أن األرض 
)معاريف(  ص��ح��ي��ف��ة  ول��ف��ت��ت  ل��ل��ي��ه��ود،  ت��اب��ع��ة 
الصهيونية إلى أن حاخامات صهاينة أصدروا 
وأبار  وال����دواب  امل��واش��ي  تسميم  تبيح  ف��ت��اوى 
الفلسطينيون في  املزراعون  التي ميلكها  املياه 
البلدات والقرى املجاورة للمستوطنات إضافة 

إلى فتوى جتيز نهب محاصيل الزيتون. 
وك���ان احل��اخ��ام إل��ي��اه��و وه���و أح���د أب���رز كبار 
للمغتصبني  ش��رع  قد  أيضا  اليهود  حاخامات 
ميكن  »إن��ه  قائال:  الفلسطيني  الزيتون  سرقة 
ال���زي���ت���ون وسرقته  وق���ط���ف  احمل���ص���ول  ج��ن��ي 
في  ي��زرع��ون  ألنهم  الفلسطينيني؛  م���زارع  م��ن 

أرضنا«. 
واملستوطنون ينفذون هذه الفتاوى بحذافيرها، 
وك����ان إج��م��ال��ي م���ا دم���رت���ه ق����وات االحتالل 
واملغتصبون من أشجار الزيتون خالل اخلمس 
سنوات مضت  حوالي 173 ألف شجرة، فضاًل 

عن410 آالف من أشجار احلمضيات. 

< صحيفة معاريف كشفت عن الكتاب ويبدو احلاخام شبيرا أحد مؤلفي الكتاب< مستوطنون يعتدون على أحد املصورين

قتل األطفال األغيار 
مسموح عند اليهود إذا 
تبني أنهم سيهددونهم 

عندما يكبرون
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وقد استنكرت وزارة الزراعة الفلسطينية تلك 
عملية  مم��ارس��ات  م��ن  عنها  نتج  وم��ا  الفتاوى 
ال��ي��ه��ود ، ودع����ت ف��ي بيانها  م��ن امل��غ��ت��ص��ب��ني 
األمم املتحدة ومنظماتها املختلفة واملؤسسات 
الدولية املعنية، ومنظمات حقوق اإلنسان إلى 
التنبه إلى خطورة هذه الفتاوى العنصرية وإلى 
التدخل الفوري حلماية املزارعني الفلسطينيني 

وممتلكاتهم.
نقاء العقل اليهودي !!

اليهود  احل���اخ���ام���ات  ل���ف���ت���اوى  واس����ت����م����راراً 
حاخام  أص���در  امل��س��ل��م��ني،  ض��د  التحريضية 
اليهودي  الطالب  على  حت��رم  فتوى  صهيوني 
ال���دراس���ة م���ع غ��ي��ر ال��ي��ه��ود، م��س��ل��م��ني كانوا 
األكادميية  امل���ؤس���س���ات  داخ����ل  ن���ص���ارى،  أم 
نقاء  بزعم ض��رورة احلفاظ على  واجلامعات، 

العقل اليهودي !!
أن  العبرية  معاريف  نشرته صحيفة  ما  وه��ذا 
الفتوى  تلك  أص��در  ميلمد(  )زيلمان  احلاخام 
املرحلة  له طالب في  توجه  أن  بعد  العنصرية 
يدرس  أن  ل��ه  مسموح  ه��ل  ب��س��ؤال:  اجلامعية 
مب��ؤس��س��ة أك��ادمي��ي��ة ب��ه��ا م��س��ل��م��ون؟ وأج���اب 
)ميلمد(  في نص فتواه : » إذا أدرك اليهودي 
بأنه قد يتأثر مبن حوله من غير اليهود، فال 
يجب أن يدرس معهم، لكي يحافظ على نقاء 
إذا ما وجد في نفسه عكس ذلك  عقله، لكن 
كما  معهم«.  ي��درس  أن  من  مانع  هناك  فليس 
يتدارس  أن  إمكانية  املتطرف  احل��اخ��ام  ح��ّرم 
م��ن غير  وس���ط مجموعة  ال��ي��ه��ودي  ال��ط��ال��ب 
ال��ي��ه��ود،؛ ألن ذل��ك ق��د ي���ؤدي إل��ى نتائج غير 

مرغوب فيها على حد زعمه.
شرب اخلمر مع غير اليهود : 

التي  ميلمد(  )زيلمان  احلاخام  فتاوى  بني  من 
ب�)املتخلفة(  معاريف  صحيفة  حتى  وصفتها 
فتوى حترم على اليهودي شرب اخلمر وسط 
جماعة من غير اليهود، خشية حدوث تقارب 
جنسي، يؤدي في نهاية املطاف للزواج املختلط، 
وذلك على الرغم من حترمي اخلمر أساساً فى 

الشريعة اليهودية.
تأجير املنازل للعرب: 

األكبر( في صفد  )احلاخام  ما يسمى  أص��در 
فتوى حترم على اليهود باملدينة بيع أو تأجير 

ي��درس��ون في  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  للطلبة  أي عقار 
كلية صفد في املناطق التي احتلها اليهود في 
ليسكنوا  الطلبة  بعض  ينتقل  حيث  1948م، 

قرب جامعاتهم. 
وع��ق��ب ت��ل��ك ال��ف��ت��وى ه��اج��م ع���دد م��ن اليهود 
بني  مواجهات  ودارت  العرب،  الطلبة  مساكن 
العشرات من الطالب الفلسطينيني ومجموعة 
من اليهود، وحضرت قوة من الشرطة اليهودية 

التي وقفت إلى جانب اليهود كعادتها.
احلل السحري إلفساد املسلمن !! 

أك��د احل��اخ��ام ال��ي��ه��ودي )م��ردخ��اي ف��روم��ار(
اليهودية  امل���ع���اب���د  أح����د  ف���ي  ل��ل��م��س��ت��م��ع��ني 
أن���ه مي��ت��ل��ك ح���اًل س��ح��رًي��ا ل��ل��ص��راع العربي 
الصهيوني، معتبًرا أن هذا احلل سيؤدي في 
حال تنفيذه إلى إنهاء الصراع الصهيوني مع 

اإلسالم متاًما.
وخلص احلل باآلتي : »ال بد أن تبذل الدوائر 
الصهيونية في )إسرائيل( والعالم كله قصارى 
اإلسالمي  املجتمع  علمنة  أج��ل  م��ن  جهدها 
كله بحيث يتم القضاء نهائًيا على كل أسس 
وتعاليم وتاريخ اإلسالم، على أن يتم ذلك عن 
ط��ري��ق نشر ف��ن��ون اجل��ن��س واإلب��اح��ي��ة ونشر 

ثقافة الدعارة في أوساط املسلمني«. 
وأضاف: »علينا استخدام اإلنترنت استخداماً 
كبيراً من أجل ترويج األفالم والفنون اجلنسية 
التي تسيطر على حماس شباب املسلمني حتى 
يصبحوا أكثر اقتراًبا من الغرب ويبتعدوا متاًما 
أن  إسرائيل  و»على  اإلسالمية«،  ثقافتهم  عن 
تنسى متاًما أية محاولة للتخلص من املسلمني 
ع��س��ك��رًي��ا ف��ل��ن ت��ب��ل��غ ذل���ك أب�����ًدا ط��امل��ا تبقت 
اإلسالمية..  بهويتهم  عالقة  أدن��ى  بداخلهم 
علمنتهم  ع��ق��ب  تستطيع  )إس���رائ���ي���ل(  ول��ك��ن 
هذا  النظير  منقطعة  بسهولة  منهم  التخلص 
اليوم  من  فقط  علينا  لذلك،  األم��ر  احتاج  إذا 
امل��ج��ت��م��ع��ات اإلسالمية  إل���ى  ال��ع��اه��رات  دف���ع 
اإلنترنت  ومواقع  األف��الم  ترويج  أيًضا  وعلينا 

اجلنسية« !!
وختم حله السحري بقوله: »علينا شحذ حماسة 
املرأة املسلمة نحو جتميل نفسها وارتداء أقل 
املالبس حتى تكون أكثر فتنة للرجال.. وعلينا 
أن نضع في ذهن كل امرأة مسلمة أن إجناب 
أكثر من طفل أو طفلني يذهب بجمالها.. وأن 
االهتمام  على  تعمل  أن  املسلمة  امل���رأة  على 
الذي  احلجاب  ارت��داء  وليس  جمالها  بإظهار 
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يغطي ذلك اجلمال، ولنعمل على أن تسير كل 
امرأة مسلمة وهي عارية البطن«.

جواز قتل غير اليهودي: 
ع��ام 2009 صدر  وف��ي  ال��ف��ت��اوى  تلك  وقبل 
كتاب من 230 صفحة مت توزيعه في أوساط 
ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف ي��ش��م��ل ت��ع��ل��ي��م��ات تتعلق 
ل��ل��ي��ه��ودي قتل  ال��ت��ي مي��ك��ن فيها  ب��احل��االت 

األغيار )من غير اليهود(.
امللك(، ومؤلفاه هما  والكتاب بعنوان: )شريعة 
رئ��ي��س م��درس��ة دي��ن��ّي��ة ي��ه��ودّي��ة ف��ي مستوطنة 
من  آخ��ر  وح��اخ��ام  شبيرا(  يتسحاق  )يتسهار 
املدرسة يدعى )يوسي اليتسور(، ومدار الكتاب 
هو جواب لسؤال : في أي احلاالت ميكن إيذاء 
بقتل  اجل���واب تصريحا  وك��ان  ال��ي��ه��ودي؟  غير 
األرض  تكون  ب��أن  يطالبون  ال��ذي��ن  )األغ��ي��ار( 
لهم، وأولئك الذين يُضعفون بكالمهم حقنا في 

ملكية األرض، فإن مصيرهم املوت«!! 
األغيار  قتل  تشريعهما  ف��ي  املؤلفان  ويعتمد 
ع��ل��ى م��ئ��ات ال��ن��ص��وص م��ن ال���ت���وراة ومقاالت 
الدينية  الصهيونية  آب��اء  من  يهود  حلاخامات 
قتل من  أن  املؤلفان  ويؤكد  املتطرفة.  القومية 
يخالف )وصايا نوح السبع( من األغيار مشروع، 

كذلك كل من يساعد على قتل يهود و»في كل 
حالة يشكل فيها وجود غير يهودي خطراً على 
إسرائيل«. ويضيفان أن القتل في هذه احلاالت 
ال يحتاج إلى إذن من األمة )السلطة( وبإمكان 

األفراد القيام به.
مسموح  األغ��ي��ار  األط��ف��ال  بقتل  أن  ويضيفان 
أنهم سيكبرون من أجل املس  تبنّي  »إذا  أيضاً 
بنا«، كذلك »يسمح قتل أطفال زعيم شرير من 
الشر«.  أعمال  عن  ليكف  عليه  الضغط  أج��ل 
العدو  للشعب  يتبع  م��ن  »ك��ل  امل��ؤل��ف��ان  ويعتبر 
في  يجيزان  كما  القتلة«.  يساند  ألن��ه  ع���دواً 
كتابهما الثأر واالنتقام »والقيام أحياناً بأعمال 
فظيعة ضد األش��رار بهدف خلق ميزان رعب 

صحيح«.
باألبرياء(  امل��ت��ع��م��د  )امل���س���اس  ف��ص��ل  وض��م��ن 
مي��ض��ي احل��اخ��ام��ان ف��ي اس��ت��ب��اح��ة األطفال 
بأوالد زعماء  األبرياء باحلكم بصالحية املس 

األغيار ملمارسة الضغوط عليهم.
وذات صلة  مفيدة  الفتاوى  احلاخامان  واعتبر 
بالواقع الراهن.، وفي دعوة غير مباشرة للمزيد 
من قتل الفلسطينيني يتابعان: »يكفي أن ننظر 
لإلطاللة املهينة لزعماء إسرائيل حيال قضية 

يعاني  ال���ذي  شاليط  جلعاد  األس��ي��ر  اجل��ن��دي 
عمليات هجومية  ع��ن  االم��ت��ن��اع  ج���راء  األس���ر 
بسيطة فيما يجلس رؤساء األفاعي من األعداء 
في غزة بني املدنيني ويسخرون منا ليل نهار«.

وعلقت صحيفة »معاريف« العبرية على الكتاب 
بقراءة  أوص���ت  معروفة  ميينية  أوس��اط��اً  ب��أن 
الدينية  امل��دارس  توزيعه في  يتم  الذي  الكتاب 
وعبر شبكة اإلنترنت، ومت بيع الكثير من النسخ 
املتطرف  احلاخام  ملقتل  السنوية  الذكرى  في 
والدعوات  االن��ت��ق��ادات  كل  ورغ��م  كهانا،  مئير 

للمقاضاة تتواصل عملية تسويق الكتاب .
الفتاوى  أن استمرار صدور مثل هذه  وال شك 
يرتكبها  التي  املجازر  استمرار  يؤكد  اإلرهابية 
جنود االحتالل، فهناك تبادل أدوار بني املؤسسة 
بل  العسكرية،  واملؤسسة  الصهيونية  الدينية 
هناك جتاوب واضح بني ما تصدره حاخامات 
الكيان الصهيوني وما تطبقه حكومة احملتل على 

األرض.
نشاهد  عندما  غريًبا  ليس  األم��ر  يبدو  وهكذا 
وزنه،  أضعاف  بقذيفة  مستهدًفا  رضيًعا  طفاًل 
فهناك حاخامات قد غذاهم الشيطان فأباحوا 
دم هذا الرضيع قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا!! 

فتاوى خارج نطاق اإلرهاب !!
صفاته،  في  فريد  خصم  هم  الصهاينة  اليهود 
ل��ي��س كأي  مم��ي��ز بسماته وأب��ع��اد ف��ك��ره، وه���و 
خ��ص��م، واح��ت��الل��ه ل��ي��س ك���أي اح��ت��الل عرفته 
التاريخ، بل لم تعرف مثيله األمم  أوطاننا عبر 
والشعوب التي عانت من االحتالل. وتصريحات 
قاسماً  هناك  أن  على  تدلل  اليهود  حاخامات 
انتماءاتهم  اخ��ت��الف  على  ألح��ب��اره��م   مشتركاً 
ال��ع��رق��ي��ة وف��رق��ه��م ال��ك��ث��ي��رة ه��و ذل���ك ال��ك��م من 
ضد  والتهجم  والتحريض  والفتاوى  ال��ب��ذاءات 
تعالى  قوله  فيهم  وص��دق  واملسلمني.  اإلس��الم 
اللَِّه  ِبَآيَاِت  َوُكْفِرِهْم  ِميثَاَقُهْم  نَْقِضِهْم  َفِبَما   { :
َوَقتِْلِهُم اأْلَنِْبَياَء ِبَغيِْر َحٍقّ َوَقْوِلِهْم ُقلُوبُنَا ُغلٌْف بَْل 
َطَبَع اللَُّه َعلَيَْها ِبُكْفِرِهْم َفاَل يُْؤِمنُوَن ِإاَلّ َقِلياًل > 
َوِبُكْفِرِهْم َوَقْوِلِهْم َعلَى َمْرمَيَ بُْهتَاًنا َعِظيًما...{.

س����ؤال : مل����اذا ال��س��ك��وت ال���واض���ح ع��ل��ى هذه 
الفتاوى من قبل وسائل اإلعالم الغربية؟! لعلها 
في دائرة  نشر السلم والسالم، ولكننا ال نعي 

معانيها ومقاصدها!!

التلمود بني أيدي 
احلاخامات الصهاينة 
هو مصدر تلك الفتاوى

قطف الزيتون ينشط 
املغتصبني اليهود 

في تدمير احملاصيل 
وسرقتها

اليهود الصهاينة 
هم خصم فريد في 

صفاته، مميز بسماته 
وأبعاد فكره، وهو ليس 

كأي خصم
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الرئيس  أثارها  التي  املوضوعات  بني  من  وك��ان 
)واد(»م���وض���وع األم����وال ال��رب��وي��ة امل��ت��راك��م��ة في 
البنوك الغربية من حسابات املسلمني، وذكر أن 
تلك األموال تقدر مبا يزيد على 500 مليار دوالر 
األموال  هذه  تسحب  ال  لم  تساءل:  ثم  أمريكي، 
وانتظر  العامة؟  املسلمني  مصالح  في  وتصرف 
من املؤمترين جوابا ميكن االعتماد عليه في هذا 

األمر املهم. 
باهتمامات  حظيت  املسألة  هذه  أن  احلقيقة  و 
التي  الصحافة  أق��ام  تناولتها  كما  امل��ؤمت��ري��ن، 
استغربت في أعدادها الصادرة في اليوم التالي 
لافتتاح كيف سكت » العلماء« وهم يستمعون إلى 

الرئيس وهو يبيح الربا؟! 
ك��ان مقيد ه��ذه السطور من  ال��ت��داوالت  وأث��ن��اء 
مانع  ال  الرئيس  إليه  ذه��ب  ما  أن  رأوا  من  بني 
منه من الناحية الشرعية، وأن هناك فرقا كبيرا 

بني هذا القول، وبني إباحة الربا.. وأصبح هذا 
وهو  املؤمتر،  ه��ذا  نهاية  في  املنصور  هو  القول 
في احلقيقة ليس رأيا للمؤمترين ولكنه مقتضى 
فتاوى عدد كبير من العلماء السابقني، فضًا عن 
العلماء  من  احملققني  وفتاوى  الفقهية،  املجامع 

املعاصرين. 
ومقيد هذه السطور شارك بعد املؤمتر مباشرة 
لتقومي  مخصص  فضائي  تلفزيوني  برنامج  في 
امل���ؤمت���ر، وم���دارس���ة ع���دد م��ن املسائل،  ن��ت��ائ��ج 
وانتهى  الربوية،  الفوائد  ه��ذه  مسألة  بينها  من 
ال��ب��رن��ام��ج وس���ط اس��ت��ح��س��ان امل��ش��اه��دي��ن حيث 
ان��ه��ال��ت م��ك��امل��ات��ه��م ع��ل��ى ه��ات��ف��ه م���ن الداخل 
واخلارج، ولم يعكر صفو ذلك سوى صوت رجل 
متصا  أريكته  على  وجلس  امل��ؤمت��ر  يحضر  ل��م 
في  للمشاركني  فكال  األهلية،  اإلذاع��ات  بإحدى 
البرنامج عامة وكاتب هذه السطور خاصة وابا 

وأعاها  الصريح،  الربا  إباحة  أدناها  التهم  من 
مجاراة احلكام في مذاهبهم وأهوائهم .. وتناول 
عبر  والسخرية،  التهكم  بعبارات  األم��ة  علماء 
والدهماء،  العوام  يتحاور فيه غير  يكاد  منبر ال 
نفسه  آذى  يقال- قد  واحل��ق   – الرجل  ه��ذا  إن 
يحتلها  كان  التي  ومكانته  بحرمته  وعبث  كثيرا، 
في  خالف  ألن��ه  ال  املكاملة،  تلك  قبل  قلوبنا  في 
هذه املسألة، ولكن ألسلوبه في اخلاف، وطريقة 

عرضه آلرائه على نحو ال يليق مبثله. 
ألم يكن بوسعه – إن كان قصده النصح والتوجيه 
- أن يتصل بي مباشرة ويقول ما بدا له أن يقول، 
أنه لو طلب  الله  ثم يصغي إلى اجل��واب؟ ويعلم 
ما  على  إق��دام��ه  قبل   - للتباحث  إليه  حضوري 
وإلى  إلينا  وجهه  ما  أما  عليه- حلضرت،  أق��دم 
علماء األمة من إساءة تتعلق مبجاراة احلكام في 
أح��ك��ام ال��ل��ه، فإنه يصب ف��ي قالب م��ا ش��اع في 
ال��زم��ن م��ن ظ��ن بعض املصابني ف��ي الفهم  ه��ذا 
وأن  احلاكم،  بضده  قال  ما  احلق  بأن  والتصور 
الباطل يدور مع احلكام حيثما داروا، وهي نظرة 
ان��ت��ش��ر ش��ره��ا، وعم  خ��ارج��ي��ة،  ون��زع��ة  سلبية، 
)اإلساميني(  من  ع��ددا  ومس شررها  ضررها، 

ال يستهان به. 
وش��أن ه��ذا الرجل - بهذا التصرف - أق��ل من 
أن أسطر سطرا في الرد على تفاصيل ما تفّوه 
به، ولكني سوف أكتفى بتوضيح مسألة الفوائد 

كشف القناع عن 
حكم التصرف بالربا 
الناتج عن اإليداع 

شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  احلمد  إن 
الله فال مضل له، ومن يضلل  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
لــه، وأشهد  الله وحــده ال شريك  إلــه إال  أن ال  لــه، وأشهد  فال هــادي 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه  أن محمدا عبده ورسوله، صلى 
أجمعن، أما بعد: فقد شهدت العاصمة السنغالية داكار مؤخرا )1( 
إليه رئيس اجلمهورية األستاذ عبد  أفريقيا( دعا  لـ)علماء  مؤمترا 
املــؤمتــر اإلســالمــي، وفــي خطابه  الــــدوري ملنظمة  الــرئــيــس  الــلــه واد 
االفتتاحي للمؤمتر عرج الرئيس على موضوعات مثيرة، وأثار قضايا 
ووعد  مؤمترهم،  خــالل  فيها  البت  )العلماء(  من  انتظر  ثم  كبيرة، 

بالسعي لتنفيذ ما يتوصلون إليه من رؤى ومقترحات. 

د. محمد أحمد لوح
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يتأثر  قد  للمفسدة  ودرًءا  للحق،  الربوية، جتليًة 
ال  مبا  يهرف  من  ك��ام  عليه  ينطلي  من  ببليتها 
يعرف، ودفاعاً عن العلماء السابقني والاحقني 
الربا  إب��اح��ة  تهمة  بتوجيه  الضر  مسهم  ال��ذي��ن 
إليهم بسبب هذه املسألة العلمية، وسميت الورقة 
ب�:)كشف القناع عن حكم التصرف بالربا الناجت 

عن اإليداع( وحتى نؤصل لهذه املسألة نقول: 
إي����داع امل���ال ف��ي البنك  أوال: م��ا ه��ي ض��واب��ط 

الربوي؟
اجل�����واب: ي��ب��اح ذل���ك ف��ي ال���ظ���روف واألوض����اع 

اآلتية:
عند عدم وجود بنك إسامي خال من التعامات 

الربوية.
أن توجد ضرورة ملجئة إلى إيداع املال في البنك 
الربوي، كحفظه من الضياع، والسرقة واحلريق. 
أال يكون اإليداع فيه ذريعة إلى االستمرار، وترك 

البحث عن حلول إسامية.
أن يعقد مع البنك عقدا خاليا من الربا إن أمكن، 
وبذلك يكون قد استعمل الضرورة على قدرها، 
وقدرها هنا حفظ املال، والضرورة تقدر بقدرها، 
يجوز  ألن��ه ال  عليه؛  املتعني  ال��واج��ب  ه��و  وه���ذا 
مادام  ربويا  عقدا  البنك  مع  يوقع  أن  للمضطر 
البنك ال يجبره على ذلك؛ فإن الله عز وجل نهانا 
عن الربا، فقال تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَُّقواْ 
ْؤِمِننَي َفِإن  بَا ِإن ُكنتُم ُمّ اللَّه َوَذُرواْ َما بَِقَي ِمَن الِرّ

َن اللِّه َوَرُسوِلِه َوِإن تُبْتُْم  لَّْم تَْفَعلُواْ َفْأَذنُواْ ِبَحْرٍب ِمّ
تُْظلَُموَن{  َوالَ  تَْظِلُموَن  الَ  أَْمَواِلُكْم  ُرُؤوُس  َفلَُكْم 

)البقرة: 279- 278(.
ث��ان��ي��ا: م��ا حكم ال��ت��ص��رف ف��ي ال��رب��ا ال��ن��اجت عن 

اإليداع في البنك الربوي؟ 
تطرح هذه املسألة في حالتني: 

امل��ال قد حتقق حتصيله  األول���ى: أن يكون ه��ذا 
الربا،  بأحكام  امل���ودع  ه��ذا  احل��س��اب جلهل  ف��ي 
وأراد أن يتوب وينقل ماله إلى بنك إسامي، أو 
أراد أن يغير حسابه من حساب ادخار ربوي إلى 
بعبارة  أو  الربوية،  الفائدة  حساب جار خال من 
أخرى، أن يكون املودع قد وجد حا للخروج من 
املراباة، وبقي البحث عن مصير الفوائد الربوية 

املتحصلة في حسابه. 
الثانية: أال يكون هناك حل متاح إلزالة ضرورة 
اإليداع في البنك أو احلساب الربوي، وأراد أن 
يعرف الواجب املتعني جتاه هذه األموال الربوية 

الزائدة عن الرصيد األصلي. 
وملعاجلة هذه القضية املهمة نقول: هناك أربعة 
احتماالت ميكن ذكرها هنا، وعرضها للمناقشة 
ق��ص��د ال��وص��ول إل���ى اخل��ي��ار امل��ن��اس��ب للمسلم 
الواعي الفقيه الذي يخاف ربه، ويتحرى املصالح 

الشرعية املتاحة:
االحتمال األول: سحب هذا املال الربوي واالنتفاع 

به، كأصل املال املودع في احلساب. 
ألن  وف��س��اده؛  بطانه  يخفى  ال  االحتمال  وه��ذا 
ال��رب��ا، وهي  استباحة  ب��ه  واالن��ت��ف��اع  أخ���ذه  الزم 
قيام  عند  الكفر  إل��ى  تصل  قد  عظيمة  معصية 
وقد  اجلهل،  مانع  وانتفاء  االستباحة،  مقتضي 
جاءت النصوص صريحة في حترمي الربا، كقوله 
بَا َفَمن َجاءهُ  الِرّ َم  َوَحَرّ الَْبيَْع  اللُّه  تعالى: }َوأََحَلّ 
ِإلَى  َوأَْمُرهُ  َفلَُه َما َسلََف  ِبِّه َفانتََهَى  َرّ ن  ِمّ َمْوِعَظٌة 
ِفيَها  ُهْم  النَّاِر  أَْصَحاُب  َفأُْولَ�ِئَك  َع��اَد  َوَم��ْن  اللِّه 
الله  »لعن  ولقوله]:   ،)275 )البقرة:  َخاِلُدوَن{ 
آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه« )2( وليست 

هنا ضرورة ألكل الربا في حق شخص ميلك رأس 
مال يسد احلاجة فضا عن الضرورة.

»أخذ  الله:  ال��ف��وزان حفظه  الشيخ صالح  وق��ال 
الفوائد البنكية الربوية حرام با شك ألنها ربا 
صريح والله سبحانه حرم الربا وحرمه رسوله]، 
وأجمع املسلمون على حترمي الربا، ومن استحله 
قال  ومن  البنكية  الفوائد  الربا  ومن  كافر.  فهو 
للنصوص،  مخالف  ألن��ه  بقوله  عبرة  فا  بحلها 
ث���م م���ا ك���ل م��ف��ٍت ي��ك��ون ع��ل��ى م��س��ت��وى الفتوى 
فبعض املفتني اليوم جهال باألحكام الشرعية أو 

متساهلون بشأن الفتوى وخطورتها« )3(.
أخذ هذه  اإلجماع على حرمة  ومع  مقيده:  قال 
بعض  أف��ت��ى  فقد  الشخصي  لانتفاع  ال��ف��وائ��د 
البنكية  الفوائد  أخ��ذ  بجواز  املعاصرين  املفتني 
وأنها ليست من الربا، منهم شيخ األزهر ورئيس 
مجمع البحوث اإلسامية السابق د.محمد سيد 
واملصارف  البنوك  ف��وائ��د  »أن  فزعم  طنطاوي 
املالية احملددة مسبقاً مباحة شرعاً وال تعد من 
ب��اب الرحمة  ال��رب��ا احمل���رم؛ ألن ذل��ك يأتي م��ن 
فتوى  ذل��ك  ف��ي  ومثله   « املسلمني  على  والسعة 

مفتي الديار املصرية الشيخ على جمعة« )4(.

االحتمال الثاني: ترك هذا املال للبنك يتصرف 
فيه كما يشاء. 

ثبت  قد  ألنه  )5(؛  أيضا  االحتمال ممنوع  وهذا 
بطرق ال تدع مجاال للشك أن أم��وال الربا التي 
يتركها صاحبها للبنك لن يردها البنك ألصحابها 
في  يضعها  ما  غالبا  بل  العماء،  امل��ودع��ني  من 
إذا  والسيما  ب��اإلس��ام  مضرة  تكون  ق��د  م��واق��ع 
الهند  الكبرى، ففي  الغربية  بالبنوك  األمر  تعلق 
أموال  أنفقت  البريطاني  االستعمار  عهد  ف��ي 
امل��س��ل��م��ني ال��رب��وي��ة ع��ل��ى ب��ن��اء ال��ك��ن��ائ��س، وعلى 
بنقود  كنيسة  بنيت  حتى  التنصيرية،  احلمات 
فاضت من حساب أحد املساجد! مما أدى إلى 
إصدار علماء الهند فتوى جماعية بهذا الشأن، 
فقد كتب مفتي دار العلوم بديوبند الشيخ عزيز 
الفوائد  إن   « يقول:  عاما  قبل خمسني  الرحمن 
في  ربا  املصارف، هي  املودعون من  ينالها  التي 
ال��ش��رع يحرم أخ��ذه��ا، وم��ن أخ��ذه��ا وج��ب عليه 

توزيعها على الفقراء« )6(. 
وأفتى الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان السابق 
النقود في املصارف  أودع  »ينبغي ملن  مبا نصه: 
التبشير  تنفقه على  إليها؛ ألنها  رباها  يترك  أال 

أخذ الفوائد البنكية 
الربوية حرام بال 

شك ألنها ربا صريح
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على  به  ويتصدق  امل��ودع  يأخذه  بل  املسيحي، 
الفقراء، وال يجوز إنفاقه على نفسه« )7(. 

ه����ذا: وق���د ذه���ب ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ب��ن صالح 
ال��ع��ث��ي��م��ني رح��م��ه ال��ل��ه ف��ي ش��رح��ه الصوتي 
لكتاب رياض الصاحلني للنووي رحمه الله إلى 
وقال  البنك،  امل��ال في  ه��ذا  ت��رك  يقتضي  ما 
بقصد صرفه  كان  وإن  أخ��ذه مطلقا،  بحرمة 
الفقراء  على  التصدق  أو  العامة،  املرافق  في 
تُبْتُْم  واحملتاجني؛ مستدال بقوله تعالى: }َوِإن 
َفلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم الَ تَْظِلُموَن َوالَ تُْظلَُموَن{ 
)8(، كما استند إلى بعض العلل التي سوغت 

له ما ذهب إليه من احلظر املطلق، وهي:
أنه قد يأخذه الشح إذا أخ��رج هذا امل��ال من 

البنك، فينتفع به.
يتوب  أن  أراد  ال��ذي  املسلم  بأن هذا  وأجيب: 
ويتخلص من هذا املال احلرام يبعد أن يتراجع 
فيأكله قبل صرفه، مع العلم بأن هذا الشح في 
حال وجوده ال تازم بينه وبني إخراج املال من 
البنك، فقد يغلبه الشح فا يحسب له حسابا، 

بل يعده من جملة حسابه اململوك.
قال رحمه الله: إذا أخرج هذا املال رمبا كان 

قدوة لغيره.
واجلواب: أنه ال مانع عند القائل بذلك من أن 
يقتدى به في التخلص من املال احلرام بوسيلة 

مشروعة.
ثم ذكر - رحمه الله- أن ذلك قد ي��ؤدي إلى 

عدم إنشاء بنك إسامي.
واجلواب: أن الشخص الذي صمم على التوبة 
والتخلص من املال احلرام ال بد له من البحث 
عن بديل إسامي، فكون تصرفه هذا سبيا 
إلى إنشاء بنك إسامي أقرب من كونه عائقا 

من عوائق إنشائه.
كما ذكر أن من قال بصرفه إلى الفقراء يكون 

قابل النص بالقياس. 
الله-  رحمه   – بالنص  ويقصد  مقيده:  ق��ال 
اآلي���ة امل��ذك��ورة آن��ف��ا، وامل��ف��ت��ي ب��ج��واز صرف 
أنه  يرى  العامة  املصالح  في  الربوية  الفوائد 
على  زاد  مم��ا  يتخلص  ث��م  ماله  رأس  ميسك 
ذلك على نحو يفيد؛ فهو مطّبق لقول تعالى: 
}َوِإن تُبْتُْم َفلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم الَ تَْظِلُموَن َوالَ 
املال  هذا  بصرف  أحدا  يظلم  ولم  تُْظلَُموَن{ 
للفقراء؛ ذلك ألن البنك ال ميلكه، فيرجع إلى 

مالكه سبحانه، كما سيأتي بيانه. 

ثم أجاب الشيخ عن تساؤل ورد من أحد الطاب: 
هل ميكن صرف هذا املال في املجاري ونحوها؟ 
قد  تكون  ذل��ك  فعلت  إن  ال��ل��ه-:  رحمه   – فقال 

وفرت على نفسك ماالً.
قال مقيده: وهذا ال يلزم ما لم تكن هذه املجاري 
ودورات املياه ملكا تابعا لهذا املتصرف، أما إذا 
كانت تابعة للدولة وللمنفعة العامة فا يكون قد 

وفر على نفسه شيئا. 
ه��ذا وللشيخ ف��ت��وى ت��ع��ارض م��ا ق���رره ف��ي هذا 
االحتمال  ف��ي  ذك��ره��ا  ال��ص��وت��ي سيأتي  ال��ش��رح 

الرابع إن شاء الله.
االح��ت��م��ال ال��ث��ال��ث: أخ���ذ م���ال ال��رب��ا م��ن البنك 
وإتافه؛ ألنه مال حرام ال ينتفع به. وهذا مذهب 
قريب من قول الفضيل بن عياض رحمه الله، قال 
ابن رجب رحمه الله: » كان الفضيل بن عياض 
يرى أن من عنده مال حرام ال يعرف أربابه، أنه 

يتلفه، ويلقيه في البحر« )9(.
وهذا القول رفضه العلماء لكونه مخالفا لألصول 
وعدم  النافع  امل��ال  صيانة  وج��وب  في  الشرعية 
رحمه  الزرقاء  مصطفى  الشيخ  يقول  إضاعته، 
عليه  نحكم  له حتى  ذنب  النافع ال  »فاملال  الله: 
وهو عمل  الله،  لنعمة  إه��دار  فإتافه  باإلعدام؛ 
ألن  كلها؛  حكمة  اإلس��ام��ي��ة  والشريعة  أخ���رق، 
السنبهلي:  الشيخ  وق��ال   )10( حكيم«.  شارعها 
»املال نعمة من الله وليس بنجس بنفسه، واخليانة 
التي التصقت به إمنا هي ألجل اكتسابه من غير 
فإتافه  أخ��رى؛  بوجوه  يستدرك  شرعي  طريق 

إهدار لنعمة الله، وهذا حرام« )11(.
امل��ال وتوزيعه على  ال��راب��ع: أخ��ذ ه��ذا  االحتمال 

الفقراء واملساكني، وعلى املرافق العامة. 
وهذا قول جماهير العلماء املعاصرين، ومقتضى 

فتاوى السابقني، من فقهاء األمة.
قال الغزالي: »إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة، 
والبراءة منه، فإن كان له مالٌك معنينَّ وجب صرفه 
إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى 

وارثه، وإن كان ملالك ال يعرفه، ويئس من معرفته، 
فينبغي أن يصرف في مصارف املسلمني العامة، 
طريق  ومصالح  وامل��س��اج��د،  وال��ربُ��ط  كالقناطر 
مكة ونحو ذلك مما يشترك املسلمون فيه، وإال 

فيتصدق به على فقير أو فقراء« )12(.
وسئل شيخ اإلسام ابن تيمية -رحمه الله- عن 
ُم��راٍب خلّف ماال وول��دا، وهو يعلم بحاله،  رجل 

فهل يكون املال حاال للولد بامليراث، أم ال؟ 
ف��أج��اب: »أم���ا ال��ق��در ال���ذي يعلم ال��ول��د أن��ه ربا 
أمكن،  إن  أصحابه  إل��ى  ي��رده  أن  إم��ا  فيخرجه، 
وإال تصدق به، والباقي ال يحرم عليه، لكن القدر 

املشتبه يستحب له تركه« )13(.
ليس  ما  »من قبض  الله:  القيم رحمه  ابن  وقال 
له قبضه شرعا، ثم أراد التخلص منه، فإن كان 
املقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه، وال استوفى 
إليه، قضى به  عوضه، رده عليه، فإن تعذر رده 
إلى ورثته،  دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك رده 

فإن تعذر ذلك تصدق به عنه« )14(.
وقال الشيخ يوسف القرضاوي: » ما دام هو ليس 
مالكا له، جاز له أخذه والتصدق به على الفقراء 
واملساكني، أو التبرع به ملشروع خيري... ذلك أن 
املال احلرام ليس ملكا ألحد، فالفائدة ليست ملكا 
للبنك وال للمودع، وإمنا تكون للمصلحة العامة، 
وهذا هو الشأن في كل مال حرام، ال ينفعه أن 
احلرام،  امل��ال  تطهر  ال  ال��زك��اة  ف��إن  عنه؛  يزكي 

وإمنا الذي ينفعه هو اخلروج منه« )15(.
»إذا  الله:  رحمه  الزرقاء  الشيخ مصطفى  وق��ال 

األموال الربوية املتراكمة 
في البنوك الغربية من 

حسابات املسلمني تقدر مبا 
يزيد عن 500 مليار دوالر
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ك��ان امل���ودع ل��دى امل��ص��ارف ال��رب��وي��ة ال ي��ج��وز له 
التي  ال��ف��وائ��د  أك���ل  لنفسه  يستبيح  أن  ش��رع��ا 
للمصرف،  يتركها  أن  وال  املصرف،  له  يحتسبها 

فما التدبير الصحيح؟ 
واجلواب عن هذا السؤال الوجيه: ما أفتيت به 
وناقشت فيه الكثيرين، وهو أن التدبير الصحيح 
ال��ش��رع��ي ف��ي ه��ذه ال��ف��وائ��د أن ي��أخ��ذه��ا املودع 
ينتفع بها في أي وجه من  من املصرف دون أن 
وجوه االنتفاع، فعليه أن يأخذ تلك الفوائد التي 
لديه،  ودائعه  عن  الربوي  املصرف  له  يحتسبها 
وي��وزع��ه��ا على ال��ف��ق��راء ح��ص��را وق��ص��را، ألنهم 

مصرفها الشرعي« )16(.
 :)17( لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  فتاوى  في  وج��اء 

على  للمودعني  البنك  يدفعها  ال��ت��ي  األرب����اح   «
املبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا، وال يحل له 
أن ينتفع بهذه األرب��اح، وعليه أن يتوب إلى الله 
من اإليداع في البنوك الربويَّة، وأن يسحب املبلغ 
الذي أودعه وربحه، فيحتفظ بأصل املبلغ وينفق 
البر من فقراء ومساكني  زاد عليه في وجوه  ما 

وإصاح مرافق ونحو ذلك« )18(.
ال��س��ؤال: لي مبلغ من  إل��ى اللجنة ه��ذا  كما ورد 
املال في أحد البنوك، وهذا البنك يعطيني فائدة 
سماحتكم  إلجابات  متابعتي  ومن  ثابتة،  شهرية 
ع���ن األس��ئ��ل��ة امل��ش��اب��ه��ة أف����دمت أن��ه��ا م���ن الربا 
الصريح، فماذا علّي أن أفعل بالفائدة العائدة لي 

من املبلغ املودع؟ 
ف��أج��اب��ت: »م���ا أخ��ذت��ه م��ن ال��ف��وائ��د ق��ب��ل العلم 
ذلك،  في  عنك  الله  يعفو  أن  فنرجو  بتحرميها 
وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه 
الفقراء  على  كالصدقة  البر:  وجوه  في  وإنفاقه 
الله  إل��ى  التوبة  مع  الله  سبيل  في  واملجاهدين 
سبحانه من املعاملة بالربا بعد العلم ؛ لقول الله 
بَا َفَمْن َجاَءهُ  َم الِرّ سبحانه: }َوأََحَلّ اللَُّه الَْبيَْع َوَحَرّ
ِإلَى  َوأَْمُرهُ  َفلَُه َما َسلََف  َفانْتََهى  َرِبِّه  ِمْن  َمْوِعَظٌة 
ِفيَها  ُهْم  النَّاِر  أَْصَحاُب  َفأُولَِئَك  َع��اَد  َوَم��ْن  اللَِّه 

َخاِلُدوَن{ )البقرة: 275( )19(.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: » أما 
ما أعطاك البنك من الربح فا ترده على البنك 
وال تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على 
الفقراء، وإصاح دورات املياه، ومساعدة الغرماء 

العاجزين عن قضاء ديونهم، ...« )20(.

وسئل الشيخ ابن عثيمني - رحمه الله - عن حكم 
الصاة في مسجد بني من مال حرام؟! 

فأجاب: )21( »الصاة فيه جائزة وال حرج فيها؛ 
ألن الذي بناه من مال حرام رمبا يكون أراد في 
بنائه أن يتخلص من املال احلرام الذي اكتسبه، 
وحينئٍذ يكون بناؤه لهذا املسجد حاالً إذا قصد 
به التخلص من املال احل��رام، وإن كان التخلص 
بل  امل��س��اج��د،  ببناء  يتعني  احل���رام ال  امل���ال  م��ن 
به  اإلنسان في مشروع خيري حصلت  بذله  إذا 

البراءة« )22(. 
قال مقيده: ووجه هذه التقريرات العلمية الصادرة 
من هؤالء العلماء احملققني رحمهم الله: أن املال 
الربوية  ال��ف��وائ��د  ومل��ا أصبحت ه��ذه  ال��ل��ه،  م��ال 
ل عن ملكية أحد، ال للبنك الربوي،  مبنزلة املعَطّ
وال للمودع، صح أن يرجع إلى مالكه األصلي وهو 
الله سبحانه، والفقراء واملساكني هم أولى الناس 
اِل اللَِّه الَِّذي  ن َمّ مبثله؛ لقوله تعالى: }َوآتُوُهم ِمّ

آتَاُكم{ )النور: 33(.
وقد يقال: إذا كنا ننزه أنفسنا عن أكل هذا املال 

الربوي كيف نسلمه للفقير واملسكني؟ 
واجلواب: أن هذا املال بالنسبة للفقير واملسكني 
ليس من الربا أصا؛ ألنه لم ينتقل إليه مبعاملة 
الله أع��ان بها  إليه نعمة من  انتقل  ربوية، وإمن��ا 
من  للتخلص  سبيا  للمودع  ويسر  الفقير،  ذلك 

أكل احلرام. 
ومعلوم أن الربا ال يخرج عن نوعيه املعروفني ربا 
النسيئة وربا الفضل، وال يوجد أي نوع منهما في 

هذا املال بالنسبة للفقير.

)1( في الفترة من 7 إلى 9/ 6/ 2010م.
)2( رواه مسلم في صحيحه، كتاب املساقاة، باب 

الربا 11 / 26 مع شرح النووي.
http://www. ه���ن���ا:  ف����ت����واه  راج������ع   )3(
islammessage.com/questions.aspx
41=qid&197=qinid&1=cid&7=؟acid

.81
الكويتية  امل��ص��ارف  مجلة  مع  حديثه  انظر   )4(

بتاريخ 1 / 10 / 2007.
املقدم  الزرقا  مصطفى  الشيخ  بحث  انظر   )5(
للندوة العلمية املعقودة في جدة 1979م بتنظيم 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وق��ض��اي��ا فقهية  ال��ب��ن��ك اإلس���ام���ي 
السنبهلي  الدين  برهان  محمد  للشيخ  معاصرة 

ص23-22.
)6( مجموعة فتاوى دار العلوم 7 / 29.

)7( نفس املصدر.

)8( وقفت على هذا الرأي للشيخ رحمه الله حني 
نبهني إليه أخونا الفاضل اإلمام حسن صار. وهو 

في الشريط 85 من شرح رياض الصاحلني.
)9( جامع العلوم واحلكم ص268.

)10( قضايا فقهية معاصرة ص25.
)11( قضايا فقهية معاصرة ص24، وانظر أيضا 
كام القرضاوي في مجلة االقتصاد اإلسامي 1 

/ 59 بنك دبي اإلسامي.
)12( املجموع شرح املهذب 9 / 351.

)13( مجموع الفتاوى 29 / 307.
-5778 العباد  خير  ه��دي  في  املعاد  زاد   )14(

.779
)15( مجلة االقتصاد اإلسامي 1 / 59-60 بنك 

دبي اإلسامي.
1399ه�  ج��دة  ل��ن��دوة  املقدمة  العلمية  ال��ورق��ة   )16(

1979م.

)17( وأك��ت��ف��ي ب��ذك��ر م��ا ج���اء ف��ي ف��ت��اوى هذه 
اختصارا؛  والباحثني  بالعلماء  الغنية  املؤسسة 
إلى  ذه��ب��ت  الفقهية  امل��ج��ام��ع  معظم  ب��أن  علما 
م��ش��روع��ي��ة ص���رف ه���ذه األم�����وال ف��ي املصالح 
العامة، وإمنا ضربت صفحا عن املؤسسات التي 

أباحت أخذها للمنفعة الشخصية.
)18( » فتاوى إسامَيّة » ) 2 / 404 ( .

)19( »فتاوى اللجنة الدائمة« )13 /352(
)20( » فتاوى إسامية » ) 2 / 407 ( .

الله،  الشيخ رحمه  بفقه  الائق  وه��ذا هو   )21(
فلعله أراد بذلك الكام زجر املرابني وحثهم على 

التوبة، والله أعلم.
سؤال   /12( عثيمني«  ابن  فتاوى  مجموع   )22(
ل��ه »رحمه  امل��م��ت��ع  ال��ش��رح  وان��ظ��ر:  رق���م 304(، 
http : //www . : نظر ا و ، )344 /4 ( » لله ا

.75410/islamqa.com/ar/ref

الهوامش



عزيزي القارئ:
هذه املساحة مخصصة لك..

نتواصل من خاللها مع همومك.. آمالك.. آرائك.. اقتراحاتك
وس���وف جت���د رس���التك كل عناي���ة واهتم���ام فم���ا علي���ك إال أن ترف���ع قلمك 

وتكتب..
مع  فنحن في االنتظار..

القراء

عالء الدين مصطفى إشراف:

44
الفرق���ان  608 - 2 ذواحلج���ة  1431ه���� 

االثن���ن - 8 /2010/11م

ورسوله محطات تربوية الله  حقوق  بعد  حق  هناك  ليس 
أوجب على العبد وال آكد من حقوق والديه 
ببرهما  اإلس���ام  أم��ره  فقد  ول��ه��ذا  عليه؛ 
إل��ي��ه��م��ا، وق���رن ذل���ك بعبادته  واإلح���س���ان 
وطاعته، فقال عز من قائل: }وقضى ربك 
إحساناً«{،  وبالوالدين  إياه  إال  تعبدوا  أال 
وعصيانهما،  عقوقهما،  من  وح��ذر  ونهى 
واإلس������اءة إل��ي��ه��م��ا، وع���د ذل���ك م���ن أكبر 
الكبائر وأعظم العظائم؛ فعن عبدالله بن 
رسول  قال  ق��ال:  عنهما  الله  عمرو رضي 
يلعن  أن  الكبائر  أكبر  من  »إن   :  [ الله 
الله، وكيف  يا رسول  الرجل والديه، قيل: 
الرجل  يسب  ق��ال:  وال��دي��ه؟  ال��رج��ل  يلعن 
أباه، ويسب أمه فيسب  أبا الرجل فيسب 

أمه«.
بل قرن شكرهما بشكره، فقال: }أن اشكر 
لي ولوالديك إلي املصير{، فمن ال يشكر 
لوالديه فإن الله غني عن شكره، فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ثاثة مقرونة 
بثاثة، قال تعالى: }وأقيموا الصاة وآتوا 
الزكاة{، فمن أقام الصاة ولم يؤت الزكاة 
الواجبة ال تقبل له صاة، وقال: }وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول{، فمن أطاع الله ولم 
وقال:  طاعته،  الله  يقبل  ال  الرسول  يطع 
}أن اشكر لي ولوالديك{، فمن شكر الله 
ولم يشكر لوالديه ال يقبل الله شكره«، أو 

كما قال.
ب��ل ج��ع��ل ال��ل��ه رض���اه ف��ي رض���ا الوالدين 

وسخطه في سخطهما.
ف��ال��س��ع��ي��د ال��س��ع��ي��د م���ن وف���ق ب��ع��د تقوى 

وأمواتاً،  أحياًء  والديه،  لبر  وجل  عز  الله 
واإلحسان إليهما، والشقي التعيس من عقَّ 
يرع  ول��م  إليهما  وأس��اء  وعصاهما  والديه 
الوالدين سبب من أسباب  حقوقهما، فبر 
دخول اجلنة، وعقوقهما من أقوى أسباب 
أبواب اجلنة،  »الوالد أوسط  النار:  دخول 

فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه«.
تعاسة  وي��ا  بوالديهم،  البارين  سعادة  فيا 
باراً  املسلم  أخ��ي  كنت  إن  لهما،  العاقني 
ف��ازدد في ب��رك لهما أحياًء وأم��وات��اً، وإن 
كنت عاّقاً فعليك أن تتوب من هذا الذنب 
إدراكه،  ما ميكن  إدراك  وحت��اول  العظيم، 
واعلم أنك كما تدين تدان، ولله در القائل: 
ب��روا آب��اءك��م تبركم أب��ن��اؤك��م، وع��ف��وا تعف 

نساؤكم.
واح������ذروا أي��ه��ا األب���ن���اء وال��ب��ن��ات عقوق 
األم��ه��ات؛ ف��إن برهن وحقهن آك��د م��ن بر 
اآلب���اء وحقهم، واع��ل��م��وا أن��ه م��ا م��ن جرم 
ما  مع  الدنيا  في  العقاب  لصاحبه  ل  يعَجّ
خ��ر ل��ه ف��ي اآلخ����رة أخ��ط��ر م��ن عقوق  يُ��دَّ

الوالدين وقطيعة الرحم.
بر  أن  بنا  ورحمته  علينا  الله  فضل  وم��ن 
ينقطع مبوتهما، وإمنا يستمر  الوالدين ال 
بالدعاء واالستغفار والتصدق لهما، وبصلة 
أقاربهما وأرحامهما، وبصدق التوبة والندم 
على ما مضى من تقصير، فإن فاتك برهما 
أو أحدهما أحياء فا يفتك استدراك ما 

ميكن استدراكه.
خالد سعد املطيري

بر الوالدين

محطات تربوية، موضوع مهم للغاية، 
العناصر  م��ن  كثير  على  أق��ف  حيث 
واملدرس  الطالب  تهم  التي  التربوية 
وأول��ي��اء األم���ور، وه��ي ك��اآلت��ي: فيما 
يركز  أن  فعليه  العلم  بطالب  يتعلق 
أن  عليه  حيث  دراس��ت��ه؛  ف��ي  كثيرا 
استيعاباً  م��ادة  كل  دروس  يستوعب 
حتى  دق��ي��ق��اً؛  فهماً  ويفهمها  ك��ب��ي��راً 
امل�����ادة، ويتفوق  ب��ج��وان��ب ه���ذه  ي��ل��م 
ب��ه��ا، ب��ج��ان��ب ال��ت��روي��ح ع���ن النفس 
برنامجا  له  وآخ��ر، ويضع  وق��ت  بني 
للدراسة والراحة، وغيرها من األمور 

احلياتية.
عليه  ب���امل���درس  يتعلق  ف��ي��م��ا  ث��ان��ي��ا: 
واجبات يؤديها، وأول هذه الواجبات 
املقرر  ال�����درس  م��ع��ل��وم��ات  ادخ�����ال 
التعليمية  الوسائل  بجانب  تدريسه، 
ل���ل���درس، ووض����ع أسئلة  امل��ص��اح��ب��ة 
ع��ن امل���ادة ال��دراس��ي��ة ال��ت��ي يُدرسها 

للطلبة.
ثالثا: أما أولياء األمور، فيجب عليهم 
على  وحثهم  أوالده���م،  سلوك  تفهُّم 
ومسايرتهم  ال��دراس��ة،  في  االجتهاد 
معهم  واحل����وار  السليمة  بالطريقة 
في أي قضية يسألون عنها، وحثهم 
ك��ذل��ك ع��ل��ى ع��م��ل ج����دول ملراجعة 
والله  والراحة األسبوعية،  ال��دروس، 

املوفق.

يوسف علي الفزيع
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> ح��ب ال��رس��ول ]: ع��ن أن��س [ 
ق���ال: ق��ال رس���ول ال��ل��ه ]: »ال يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 

وولده والناس أجمعني«، متفق عليه.
> ح��ب األن��ص��ار: ع��ن أن��س [ عن 
ال��ن��ب��ي ] ق�����ال: »آي�����ة اإلمي�����ان حب 
األنصار«،  بغض  النفاق  وآية  األنصار، 

متفق عليه.
> حب املؤمنن: عن أبي هريرة [ 
الله ]: »ال تدخلوا  ق��ال: قال رس��ول 
حتى  تؤمنوا  وال  ت��ؤم��ن��وا،  حتى  اجل��ن��ة 
إذا  ع��ل��ى ش���يء  أدل���ك���م  أَوال  حت���اب���وا، 
فعلتموه حتاببتم، أفشوا السام بينكم«، 

أخرجه مسلم.
> ح��ب امل��س��ل��م ألخ��ي��ه امل��س��ل��م: عن 
أنس بن مالك [ عن النبي ] قال: 
»ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه - أو 
متفق  لنفسه«،  يحب  ما   - ق��ال جل��اره 

عليه.
> إك���رام اجل��ار وال��ض��ي��ف، والصمت 
إال عن خير: عن أبي هريرة [ أن 
رسول الله ] قال: »من كان يؤمن بالله 
ليصمت،  أو  فليقل خيراً  اآلخر  واليوم 
ومن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليكرم 
جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر 

فليكرم ضيفه«، متفق عليه.
> األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

ع���ن أب���ي س��ع��ي��د اخل�����دري [ قال: 
س��م��ع��ت رس����ول ال��ل��ه ] ي���ق���ول: »من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم 
يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف اإلميان«، أخرجه مسلم.

ال��داري [  > النصيحة: عن متيم 
النصيحة«  »الدين  ق��ال:  النبي ]  أن 
قلنا: ملن؟ قال: »لله، ولكتابه، ولرسوله، 
وألئ��م��ة امل��س��ل��م��ني، وع��اّم��ت��ه��م«، متفق 

عليه.
حسن حسونة أبو سيف

من خصال اإليمان

الجنة
ق��ال ت��ع��ال��ى: }وس��ي��ق ال��ذي��ن ات��ق��وا ربهم 
إلى اجلنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سام عليكم طبتم 
الله   ،)73 )ال��زم��ر:  خالدين{  فادخلوها 
سبحانه وتعالى جعل اجلنة لعباده املتقني 
نزال، أعدها وزينها وجعل فيها ما ال عني 
رأت وال أذن سمعت، وأف��اض على أهلها 
من النعم فهم في نعيم ال ينقطع، وفي هذه 
الكلمات سأقوم بوصف بسيط للجنة وما 

أعده الله فيها، فأسأل الله التوفيق.
الثواب  دار  بأنها  اجلنة  تعرف  تعريف: 

التي سيكون فيها مقر الصاحلني من عباد 
واملائكة،  واجل��ن  اإلن��س  م��ن  وخلقه  الله 
بعد استكمال كل إجراءات احلساب معهم، 
وأصل اشتقاق لفظه )اجلنة( من اجلنون، 
وه���و ال��س��ت��ر، وم��ن��ه اجل��ن��ني الس��ت��ت��اره في 
ما  ك��ل  ال��ع��رب على  أطلق  وك��ذل��ك  البطن، 

يستتر به اسم )اجُلنة( بضم اجليم.
درج������ات اجل���ن���ة: ي��ت��ف��اض��ل ال���ن���اس في 
الدنيا،  احلياة  في  يتفاضلون  كما  اجلنة، 
كل بحسب إميانه وتقواه وعمله في الدنيا 
واجتنابه  واملعاصي  احمل��ارم  عن  وابتعاده 

النواهي، فاجلنة درجات، يقول الشافع 
امل��ش��ف��ع ]: »ف���ي اجل��ن��ة م��ائ��ة درجة، 
واجلنة  ع��ام«،  مائة  درجتني  كل  بني  ما 
ليست واحدة، بل جنتان وجنات متعددة 
واجلزاء..  والنعيم  احلسن  في  تتفاوت 
يقول تبارك وتعالى: }لهم درجات عند 
ربهم ومغفرة ورزق كرمي{. )األنفال: 4(، 
فيرى  بعض،  فوق  بعضهم  اجلنة  وأه��ل 
الذي هو أسفل  الذين فوق فضله على 
أفضل  منه  أسفل  ال��ذي  ي��رى  وال  منه، 

أحد عليه.
رومية الرشيدي
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د. بســـام الشـطـي

يجتهدون فيه بني حج وصيام وقراءة للقرآن 
ففي  املعروف؛  وبذل  وتطوع  وذكر وصدقة 
أي��ام أعظم عند  احلديث ق��ال]: »ما من 
الله وال أحب إليه بعمل فيهن من هذه األيام 
والتهليل  التكبير  من  فيهن  فأكثروا  العشر 
السجود  وك��ث��رة  أح��م��د.  رواه  وال��ت��ح��م��ي��د« 
والتوبة واإلنابة والصفح اجلميل عمن أساء 

إليك.
أيام العشر فيها تربية للنفس املسلمة على 
املسار  وتصحيح  ال��ع��ب��ادة  اغ��ت��ن��ام  ض���رورة 
التي  ب��اجل��وان��ب  البشرية  النفس  وت��زوي��د 
اليومي  ال��روت��ني  وكسر  دينها  ف��ي  تفيدها 
والعمل  النافع  بالعلم  تزويدها  واستمرارية 
الصالح، والتأسيس على بيان متني واعتالء 
عن  لالبتعاد  الطاعة  ف��ي  العالي  السقف 

الغفلة وطريق الهوى والشيطان.
املختلفة  السنن  إحياء  على  اإلنسان  وتزين 
السديدة  والتوجيهات  املتنوعة  والشعائر 
وامل��ض��ام��ني ال��ت��رب��وي��ة ف��ي ال��ك��ت��اب والسنة 
وآثار الصحابة وأقوال املصلحني والنهل من 
سيرهم الطيبة، واالبتعاد عن آفات اللسان: 
يفسق  ولم  يرفث  فلم  البيت  »من حج هذا 

رجع كيوم ولدته أمه« متفق عليه.
»تابعوا  امل����ب����رور:  احل����ج  ع��ل��ى  واحل�����رص 
الفقر  ينفيان  فإنهما  وال��ع��م��رة،  احل��ج  ب��ني 
احلديد  خبث  الكير  ينفي  كما  وال��ذن��وب، 
والذهب والفضة، وليس للحج املبرور ثواب 

إال اجلنة« رواه أحمد.
عز  الله  وأن  والتيسير،  بالقبول  وال��دع��اء 

وجل يحفظ العباد والبالد من كل سوء.

الصاحلة  باألعمال  زاخ��رة  املسلم  حياة 
والعبادات املشروعة والطاعات املستمرة 
املواسم  ج��اءت  ف��إذا  ملل؛  أو  فتور  دون 
امل��ت��م��ي��زة ال��س��ن��وي��ة ش��ح��ذ ال��ه��م��م وشمر 
وعزمية  طيبة  بنفس  وأقبل  ساعده  عن 
صادقة، وها هي ذي العشر املباركة من 
ذي احلجة }ويذكروا اسم الله في أيام 
معدودات{، قال]: »ما من أيام العمل 
ال��ص��ال��ح فيها أح���ب إل���ى ال��ل��ه م��ن هذه 
األيام«، قالوا: وال اجلهاد في سبيل الله، 
قال: »وال اجلهاد في سبيل الله إال رجل 
م��ن ذلك  يرجع  فلم  وم��ال��ه  بنفسه  خ��رج 

بشيء«.
ال���ل���ه عنهم  ال��ص��ح��اب��ة - رض����ي  وك�����ان 
 - وج��ل  عز  الله  رحمهم   - والتابعني   -

العشر املباركة بدأت.. فأين دورك؟




