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صـــدر حــكــم احملــكــمــة الــدســتــوريــة فــي الــكــويــت بحل 
تشكيله؛  من  أشهر  أربعة  من  أقــل  بعد  األمــة  مجلس 
بسبب بعض القضايا اإلجرائية غير الصحيحة التي 
وقبله  السابق،  املجلس  حــل  فــي  احلكومة  اتخذتها 
صدور حكم احملكمة الدستورية املصرية بحل مجلس 
عضوية  في  الطعن  بسبب  الشورى  ومجلس  الشعب 

ثلث أعضائه بسبب قانون شرعية املجلس.
في  وبلبلة  فوضى  خلقت  قد  وغيرها  األحــكــام  هــذه 
األول،  املربع  إلى  األمــور  وأرجعت  الكويت،  وفي  مصر 
حملكمة  ميكن  فكيف  للناس،  كبيرة  صــدمــة  وشكلت 
بسبب  قائمة  دستورية  مؤسسات  تنسف  أن  واحــدة 
أو  باالستئناف  تسمح  وال  اإلجرائية  األخطاء  بعض 
االختالفات  ظل  في  والسيما  األحكام  على  التمييز 
الكبيرة بن الفقهاء الدستورين حول تلك القوانن 

وتلك اإلجراءات؟!
استقرار  وتــهــدد  مــؤملــة  كــانــت  وإن  األحــــداث  تــلــك  إن 
قصور  على  واضــحــة  داللـــة  تــدل  أنــهــا  إال  املجتمعات 
الــعــقــل اإلنــســانــي عـــن اإلحـــاطـــة بــجــمــيــع األمـــــور أو 
فلقد  ثــغــرات،  فيها  لــيــس  متقنة  تــشــريــعــات  بــوضــع 
شاهدنا أولئك الذين يعظمون التشريعات الوضعية 
بل  قـــوة،  بكل  عنها  ويــدافــعــون  الــقــداســة  ويعطونها 
شاهدنا من يطالبون بنبذ التشريع اإلسالمي بحجة 
قصوره عن فهم الواقع ومعاجلة املشكالت العصرية، 
العقول  وضعتها  الــتــي  الــغــربــيــة  الــقــوانــن  ويــضــعــون 

القاصرة في الغرب والشرق مرجعية لهم ودستورا ال 
يقبل املناقشة.

يقول الله تعالى في بيان إحاطته بخلقه وعلمه بهم: 
}أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبير{.

ويقول: }ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون{.
بــاحــتــرام أحكام  الـــدعـــاة اإلســالمــيــن مــطــالــبــون  إن 
القانون الذي ارتضاه الشعب حلل مشكالتهم وتنظيم 
أمورهم وعدم الدعوة إلى االنقضاض على احلكم أو 
في  ولكن  لذلك،  املسّوغات  كانت  مهما  الشارع  تهييج 
الوقت نفسه ال بد لهم من بيان أهمية تطبيق شرع 
الله تعالى واالحتكام إليه؛ ألن فيه السعادة احلقيقية 
في الدنيا وفي اآلخــرة، وألنــه ميثل الكمال الــذي ال 

تصل إليه قوانن البشر مهما  أتقنها واضعوها.
لــقــد عــاشــت بـــالد املــســلــمــن عــقــودا طــويــلــة فــي ظل 
ــتــمــزق عــنــدمــا اســتــبــدلــوا بــكــتــاب الله  الــفــوضــى وال
اإلسالمية  الــشــريــعــة  وأقـــصـــوا  الــوضــعــيــة  الــقــوانــن 
الــنــاس بأهمية  إقــنــاع  عــن حياتهم، ولقد حــان وقــت 
بتعاليمه  والتمسك  تعالى  الله  شــرع  إلــى  االحتكام 
الله  يــقــول  واآلخــــرة،  الــدنــيــا  خــيــري  على  للحصول 
تعالى: }فــال  وربــك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما 
مما  حرجا  أنفسهم  فــي  يــجــدوا  ال  ثــم  بينهم،  شجر 
الرسول ]: »لقد  قضيت ويسّلموا تسليما{، ويقول 
تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: 

كتاب الله، وسنتي«.
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< أنا رجل متزوج، لي أربعة أطفال، ال يوجد 
أي خــاف بيني وبــني زوجــتــي، ولكن في يوم 
من األيام حصل أن قلت في قلبي: كيف الناس 
أنت  زوجــتــي  اســم  قلبي  فــي  وقلت  يطلقون؟! 
يسمع  ولــم  تسمعني،  لم  أنها  العلم  مع  طالق، 

أحد؛ فهل يقع الطاق في مثل هذه احلالة؟
> أوالً: على اإلنسان أن يبتعد عن مثل هذه األمور 
يتسلط  لئال  ذهنه؛  عن  ويبعدها  فيها،  والتفكير 

عليه الشيطان بالوساوس والهواجس.
ثانًيا: ما ذكرته من أنك قلت في قلبك، أو نويت في 

قلبك الطالق، ولم تتلفظ بلسان؛ فهذا ال يكون عليك فيه 
طالق، وال يلزمك فيه شيء ما لم تتلفظ به.

أما إذا تلفظت به، ولو كان بصوت خفي؛ بحيث تسمع 
نفسك، ويتحرك به لسانك؛ فإن هذا يكون طالًقا؛ ألنك 
يسمعه  لم  أو  الزوجة،  تسمعه  لم  ولو  به، حتى  تلفظت 
من حولك؛ ما دمت تلفظت به بصوت خفي، وحترك به 

لسانك، ونطقت به؛ فإنه يكون طالًقا.
أما ما دام مجرد هاجس في النفس، أو خاطر في القلب 
دون تلفظ؛ فإن هذا ال يضر؛ ألن الله جلَّ وعال عفا لهذه 

األمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.

الـــزواج مبــجــرد تسمية مبلغ  يــجــوز عقد  < هــل 
املــتــزوج شــيــًئــا منه  الــصــداق فــيــه دون أن يــدفــع 

باتفاق الطرفني؟
للمرأة؛  النكاح واج���ب، وه��و ح��ق  ف��ي  ال��ص��داق  إن   <
)النساء:   } َصُدَقاِتِهنَّ النََّساء  }َوآتُ��واْ  تعالى:  قال  كما 
4(، فالصداق واجب وتسميته في العقد سنة، ولو لم 
يسم في العقد فالعقد صحيح، وهو حق للمرأة، وفيه 
من احلكم اإللهية ما فيه، وكونهم يعقدون ويذكرونه في 

العقد ولكن لم يسلَّم إال فيما بعد، ال حرج فيه؛ إذ يجوز 
، ويجوز أن يكون الصداق مؤجاًل؛  أن يكون الصداق حاالاّ
حيثما يتفق عليه. املهم أن يكون هناك صداق يلزمه دفعه 
إليها، وال يبخس منه شيًئا، وال مياطل لدفعه إذا طلبته، 
وإذا أعطته منه؛ فال حرج في ذلك، أو أعفته منه أو من 
بعضه؛ فاحلق لها، قال تعالى: }َفِإن ِطْبَ لَُكْم َعن َشْيٍء 
ِريئاً{ )النساء: 4(؛ فهذا راجع  مَّ َهِنيئاً  َفُكلُوهُ  نَْفساً  نُْه  مِّ

إلى اتفاق الطرفني من حلول أو تأجيل في الصداق.

< تزوجت فتاة حينما كان عمري سبع عشرة سنة وأنا 
إلى  أشهر، ثم سافرت  السودان، ومكثت معها ثاثة  في 
الــرزق احلــال، ولي اآلن عامان لم أعد  ليبيا بحًثا عن 
إلــى بلدي وإلــى زوجــتــي بسبب عــدم قــدرتــي على دفع 
نتيجة  العودة؛ نظًرا إلصابتي بكسر في يدي  تكاليف 
حادث سيارة مما عطلني عن العمل؛ فما احلل في مثل 
التي  إلى زوجتي  أبعث بورقة الطاق  هذه احلالة؟ هل 
قد ابتعدت عنها أكثر من عامني ورمبا تزيد بسبب هذا 
احلادث، علًما بأنها تقيم مع والدي وأهلي، وال ينقصها 

شيء من الناحية املعيشية؟ أفيدونا جزاكم الله خيًرا.

> ما ذكره السائل من أنه سافر عن زوجته لطلب املعيشة 
وحلَّ عليه مانع لم يستطع معه العودة إلى زوجته؛ فهل يبعث 
بطالقها؟ واجلواب: إنك معذور فيما ذكرت، وإنه ال يلزمك 
طالقها م��ا دم��ت م��ع��ذوًرا؛ مل��ا ذك���رت م��ن اإلص��اب��ة، وعدم 
استطاعة السفر؛ فهذا تعذر به، وال يبقى لها حجة عليك؛ 
إال إذا قدرت على السفر إليها واالجتماع بها، ولم تفعل هذا 
مع القدرة؛ فحينئذ يكون لها اخليار: إما أن تصبر وتنتظرك، 
وإما أن تطالب بحقها وطالقها منك؛ فأنت تنتظر، والفرج 
قريب إن شاء الله إذا صلحت نيتك وعزميتك، وال سيما أن 

والدك قائم بالالزم نحو زوجتك؛ فال داعي للقلق.

طلقت امرأتي في قلبي ولم أتلّفظ به

حكم تسمية )المهر( في العقد.. دون دفعه

اضطررت لالبتعاد عن زوجتي سنتين

من فتاوى 
الشيخ الدكتور 

صالح بن 
فوزان الفوزان 

عضو هيئة 
كبار العلماء 
بالسعودية

فتاوى 
الفرقان
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التوبة تجّب الذنوب
أنــا شــاب قد عصيت الله جــّل وعــا، وشتمت   >
أن  ولكني ندمت كثيرًا، وحاولت معهما  والــدّي، 
يسامحاني، ولكن لألسف الشديد ما استطعت 

إلى ذلك سبيًا. فهل أدخل النار؟ وفقكم الله.
فإن  توبة صحيحة؛  الله  إل��ى  تبت  أن��ك  دام  ما   <
تستسمح  أن  عليك  يجب  ولكن  عليك،  يتوب  الله 
والديك؛ ألن هذا حق ملخلوق، ومن شروط التوبة 
إذا كانت من حق املخلوق أن يسمح له ذلك املخلوق 
إليهما  واإلح��س��ان  وال��دي��ك  ببر  فعليك  حقه؛  عن 
حتى يرضيا عنك، عليك ببرهما واإلحسان إليهما 
والعطف عليهما لعلهما يرضيان عنك إن شاء الله 

تعالى؛ فال بد من هذا.
ق��ال ]  كبيرة عظيمة؛  فإنه  ال��وال��دي��ن؛  لعن  أم��ا 
يلعن  وكيف  قالوا:  والديه”.  لعن  من  الله  “لعن   :
الرجل والديه؟ قال: “يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، 
ويلعن أمه فيلعن أمه”؛ هذا إذا لعن أبوي اآلخرين، 
فإن هذا سبب يجعل اآلخرين يلعنون أبويه؛ فكيف 

إذا باشر اللعن على والديه؟! األمر خطير.
ولكن التوبة جتب كل الذنوب، التوبة ال يبقى معها 
َن تَاَب  اٌر ملِّ ذنب؛ قال الله سبحانه وتعالى: }َوِإنِّي لََغفَّ
ثُمَّ اْهتََدى{ )طه:82(، وقال  َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً 
تعالى: }ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرُفوا َعلَى أَنُفِسِهْم 
نُوَب  الذُّ يَْغِفُر  اللََّه  ِإنَّ  اللَِّه  ْحَمِة  رَّ ِمن  تَْقنَُطوا  اَل 
ِحيُم{ )الزمر:53(، والله  َجِميعاً ِإنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ
تعالى يغفر الشرك ويغفر الكفر إذا تاب منه؛ قال 
ا  مَّ لَُهم  يَُغَفْر  يَنتَُهواْ  ِإن  َكَفُرواْ  ِللَِّذيَن  تعالى: }ُقل 
ِلنِي{  األَوَّ ُسنَُّة  َمَضْت  َفَقْد  يَُعوُدواْ  َوِإْن  َسلََف  َقْد 
يقولون:  الذين  النصارى  في  وقال  )األن��ف��ال:38( 
املسيح  الله هو  إن  ثالث ثالثة، ويقولون:  الله  إن 
اب��ن م��رمي! ق��ال تعالى: }أََف���اَل يَ��تُ��وبُ��وَن ِإلَ��ى اللاِّه 
املائدة:74(،  ِح��ي��ٌم{  رَّ َغ��ُف��وٌر  َوال��لاّ��ُه  َويَْستَْغِفُرونَُه 
فال تيأس، وال تقنط، وتب إلى الله، وأحسن إلى 
ويعفوان  عليك،  قلبيهما  الله  وسيعطف  والديك، 

عنك إن شاء الله.

على  يـــــواظـــــب  ال  أخ  لــــــدي   >
صلة  على  يحرص  وال  الــصــاة، 
السوء؛  جلساء  ويرافق  الرحم، 
فــهــل يــجــب عــلــي أن أهــجــره وال 
أحادثه، وخصوصًا أنني نصحته 

مرات عدة، ولم ميتثل؟
> من يترك الصالة ويقطع الرحم؛ 
فإنه جتب مناصحته، فإن لم يقبل؛ 
الله؛  إل��ى  يتوب  حتى  هجره  وج��ب 
وقطيعة  ك��ف��ر،  ال���ص���الة  ت���رك  ألن 
ال��رح��م م��ن ك��ب��ائ��ر ال���ذن���وب، والله 
ُد َقْوماً يُْؤِمنُوَن  تعالى يقول: }اَل جَتِ
َمْن َحادَّ  وَن  ادُّ يُ��وَ َوالَْيْوِم اآْلِخِر  ِباللَِّه 
اللََّه َوَرُس��ولَ��ُه َولَ��ْو َك��انُ��وا آبَ��اءُه��ْم أَْو 
َعِشيَرتَُهْم{  أَْو  ِإْخَوانَُهْم  أَْو  أَبْنَاءُهْم 

)املجادلة: 22(.

عليك مناصحة 
تارك الصالة أوالً 

على  تطرح  التي  الفقهية  القضايا  مــن  كثير   >
الساحة والتي متس واقع الناس يختلف حولها 
الكثير، وبالتالي تختلف الفتوى ووجهات النظر، 

فما تعليقكم على هذا؟
> االختالف في آراء املفتني والعلماء أمر ال بد منه؛ ألن 
الناس ليسوا على مستوى واحد في العلم واملدارك، 
وكذلك األدلة تختلف؛ فاالختالف في استيعابها واقع، 
واالختالف في احلكم عليها بالصحة أو بعدم الصحة 
واقع أيضاً واالختالف في فهمها واقع. فهذا االختالف 
م الذي ال يجوز إذا  ليس بغريب وال مذموم، إمنا احملراّ
ألن  النفسية؛  والشهوة  الهوى  دافعه  االختالف  ك��ان 
ما يأخذ ما وافق هواه ورغبته، وهذا  اإلنسان كثيراً 
الله  يقول  الصدد  ه��ذا  وف��ي  امل��ذم��وم،  هو االختالف 
تعالى: }أََرأَيَْت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواهُ{ )الفرقان: 43(، 
والرسول] يقول: “ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبًعا ملا جئت به” رواه اخلطيب التبريزي في “مشكاة 
“األربعني”،  في  ال��ن��ووي  ورواه   ،)59/1( املصابيح” 
حديث  من  )ص364(،  واحلكم”  العلوم  “جامع  انظر 

عمرو بن العاص رضي الله عنه.
املفاهيم  الخ��ت��الف  نتيجة  االخ��ت��الف  ك���ان  إذا  أم���ا 

وامل��دارك فهذا شيء ال يذم وال يعاب ما دام الدافع 
يقول:  والرسول ]  احلقيقة،  إلى  الوصول  هو  إليه 
“إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أج��ران، وإذا اجتهد 
وأخطأ فله أجر واحد” رواه البخاري في “صحيحه” 
)157/8( من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
إل��ي��ه ليس  ل��م يصل  مل���اذا؟ ألن��ه يقصد احل��ق فكونه 
��ق ف��ي ذلك،  ي��وفاّ ل��م  ب��ل ألن��ه  بتقصير منه ف��ي طلبه، 
الله سبحانه  من  والتوفيق  السبب،  بذل  العالم  فهذا 

وتعالى.
وإمنا  إليها  ينظر  فال  والتسهيل  التشديد  قضية  أما 
عنده  كان  فإن  للشخص،  العلمي  املستوى  إلى  ينظر 
ما يؤهله من العلم وحكم مبوجب ما توصل إليه علمه 
فإنه ال يالم في ذل��ك، أما إذا كان دون ذل��ك، وليس 
التي يحكم فيها على  املرحلة  لبلوغه  عنده ما يؤهله 
األمور، ويجيب فيها عن الفتاوى فهذا ال نَِصُفُه بأنه 

ر؛ ألن املدار ليس  ر، بل نصفه بأنه مقصاّ ميساّ
إمنا  الشدة،  على  أو  السهولة  على 

يقوم  م��ا  على  هنا  امل���دار 
من  الدليل  عليه 

أقوال العلماء.

االختالف في آراء المفتين أمر ال بد منه
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المحليات

ال��ت��ون��س��ي نورالدين  أك���د وزي���ر ال��ش��ؤون ال��دي��ن��ي��ة 
التجربة  من  االستفادة  إلى  ب��اده  تطلع  اخلادمي 
الوقفية والزكوية واخليرية الريادية لدولة الكويت 

لتطوير هذا املجال بعد الثورة.
ف��ي تصريح على هامش  ال��وزي��ر اخل��ادم��ي  وق���ال 
التونسي  الكويتي  اخليري  العمل  منتدى  أعمال 
في تونس: إن »الكويت دولة عربية مسلمة شقيقة 
اخليري  امل��ج��ال  ف��ي  متميز  دور  ول��ه��ا  متحضرة، 
والثقافي، ونحن ننظر إليها بعني اإلعجاب ونرغب 
ف��ي االس��ت��ف��ادة م��ن جتربتها ال��ري��ادي��ة ف��ي مجال 

العمل اخليري والوقفي.
عالقات

املنتدى اخليري  إقامة هذا  أن  وأض��اف اخلادمي 
مستوى  على  اآلن  حتى  نوعه  من  واألول  املبارك 
التواصل  إلى متتني  يهدف  البلدين  بني  العاقات 
واالط��اع على  الشقيقني  الشعبني  وال��رواب��ط بني 
واخليرية  والزكوية  الوقفية  واملنجزات  التجارب 
اخليري  امل��ش��روع  إل��ى  اخل��ادم��ي  وأش���ار  بينهما، 
األساس  ح��ج��ر  ل��وض��ع  ال���ذي يخطط  وال��ت��ن��م��وي 
بتمويله  الزكاة  النطاق إجنازه بعد أن تكفل بيت 
)الدوالر  تونسي  دينار  مليون  ب��1.3  تقدر  بقيمة 
في  وذل��ك  تونسي(،  دينار   1.85 يعادل  األميركي 
القصرين  ب��والي��ة  ت��ال��ة  ق��رب  )ب��وحل��ن��اش(  مدينة 
أن هذا  التونسي  الوزير  وأكد  التونسي،  باجلنوب 
سيدخل  املهم  الكويتي  التنموي  اخليري  املشروع 
الذين  املنطقة  ه��ذه  أهالي  على  الفرح  من  شيئا 
يقدرون من كان وراء هذا املشروع، وقال اخلادمي: 
إن تونس تثمن حكومة وشعبا مثل هذه املبادرات 
أن  الله  ونسأل  الكويت،  في  أشقائنا  من  اخليرية 

يجعله في ميزان حسناتهم.
أهداف

من جهته قال نائب األمني العام للمصارف الوقفية 
باألمانة العامة لألوقاف الكويتية محمد اجلاهمة: 

إن منتدى العمل اخليري الكويتي التونسي يواكب 
في أهدافه التطورات املتسارعة في ساحة العمل 

اخليري في تونس.
وأوضح اجلاهمة الذي ترأس اللجنة التحضيرية 
االفتتاحية  اجللسة  في  ألقاها  كلمة  في  للمنتدى 
»خبرات  اخليري  امللتقى  ه��ذا  شعار  إن  ألعماله: 
اآلن،  حتى  نوعه  من  األول  يعد  ال��ذي  وت��واص��ل«، 
عرض  األول  يتضمن  رئيسني:  محورين  يستهدف 
فيما  اخل��ي��ري،  العمل  مجال  ف��ي  الكويت  جت��ارب 
يهدف احملور الثاني إلى بناء جسور التواصل بني 
اخليري  احلقل  في  العاملة  واملنظمات  املؤسسات 
املنتدى  إق��ام��ة ه���ذا  أن  ال��ب��ل��دي��ن. وأض����اف  ب��ني 
الكفيلة  واآلل��ي��ات  السبل  وض��ع  إل��ى  أيضا  تهدف 
بزيادة فاعلية عمل اجلمعيات واملنظمات اخليرية 
تلبية  على  قدرتها  خ��ال حتسني  م��ن  ت��ون��س  ف��ي 
احتياجات أفراد املجتمع، والسيما الفئات الضعيفة 

واحملتاجة للدعم.
خبرات

وشدد على أن املنتدى يشكل إطارا متميزا لتبادل 
الفتية  التونسية  اخليرية  اجلمعيات  مع  اخلبرات 
في مجال العمل اخليري وآلية إدارته و عمله في 
سبيل حتقيق األهداف املنشودة من خال االطاع 
ال��دول التي لها باع طويل في مجال  على جت��ارب 
ال��ع��م��ل اخل���ي���ري. ك��م��ا أب����رز اجل��اه��م��ة ف��ي هذا 
السياق دور اجلمعيات اخليرية احلكومية واألهلية 
ملؤسسات  حضارياً  منوذجاً  »بوصفها  الكويت  في 
املجتمع املدني الداعم، الذي يجب حمايته ودعمه 
االقتصادية  التطورات  مع  يتماشى  مبا  وتطويره 
املتسارعة في جميع املجاالت«. وخلص اجلاهمة 
إلى أن اجلمعيات واملؤسسات اخليرية في الكويت 
تعد أساسا رئيساً في دعم التنمية إذا ما استغلت 
م���وارده���ا ب��ال��ش��ك��ل ال��ص��ح��ي��ح ب��ع��ي��دا ع���ن الدعم 

العشوائي وغير املنظم واملدروس.

تونس: تجربة الكويت الوقفية والخيرية قدوتنا

مشروع خيري للجنة     زكاة الفردوس
أكـــد رئــيــس جلــنــة زكـــاة الفردوس 
التراث  إحــيــاء  جلمعية  الــتــابــعــة 
حشف  بــــــن  ســـــعـــــود  اإلســــــالمــــــي 
ـــه حـــرصـــًا مـــن مجلس  املــطــيــري أن
مبدأ  تــرســيــخ  عــلــى  الــلــجــنــة  إدارة 
وحتقيق  االجـــتـــمـــاعـــي  ــتــكــافــل  ال
ــــأرامــــل  االســـــتـــــقـــــرار األســـــــــري ل

احلياة  أعباء  ولتخفيف  واأليــتــام 
اللجنة  قــامــت  يــواجــهــونــهــا،  الــتــي 
ميداني  اجتماعي  بحث  بــإجــراء 
لعدد )25( أسرة دون عائل )أيتام 
ظروفهم  بــحــث  مت  وقـــد  أرامــــل(   -
مشيرًا  واملــعــيــشــيــة،  االجــتــمــاعــيــة 
االجتماعي  البحث  فريق  أن  إلــى 

التي تعيشها  املعاناة  قد ملس مدى 
القاسية  والـــظـــروف  األســــر،  هـــذه 
ولهذا  حياتهم؛  في  يالقونها  التي 
بتخصيص  اللجنة  ادارة  قرار  كان 
مـــســـاعـــدات شــهــريــة لـــهـــذه األســـر 
لــتــســاعــدهــم عــلــى الــتــغــلــب على 

ظروف احلياة الصعبة.

احترازية  إج��راءات  عن  الصحة  وزارة  أعلنت 
للوقاية من مرض اإلي��دز، مشيرة إلى  جديدة 
أنها ستقوم بتطبيق اإلستراتيجية الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية ملكافحة املرض وتوفير 

األدوية الازمة لعاج املصابني به مجانا.
وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة 
د. قيس الدويري في بيان: إن الوزارة حريصة 
وخصوصيتهم  امل���رض���ى  ح��ق��وق  ح��ف��ظ  ع��ل��ى 
معايير  تطبيق  وك��ذل��ك  امل��ع��ل��وم��ات،  وس��ري��ة 
وس���ي���اس���ات ح���ق���وق اإلن���س���ان ال����ص����ادرة عن 

املنظمات الدولية.
وأشار الدويري إلى أن اللجنة الوطنية ملكافحة 
والبرامج  اإلستراتيجيات  بتنفيذ  تقوم  اإلي��دز 
املستجدات  والوقائية ومتابعة جميع  التوعوية 
العاملية،  الصحة  منظمة  الصادرة عن  العاملية 
الوطنية  التقارير  أعدت  ال��وزارة  أن  إلى  الفتا 
ال��ت��ي مت حت��ق��ي��ق��ه��ا حلماية  ع���ن اإلجن������ازات 
الباد من عدوى اإليدز، ومن أهمها إجراءات 
الفحوصات الطبية للمتبرعني بالدم واملقدمني 
ع��ل��ى ال�����زواج ول��ل��ع��م��ال��ة ال���واف���دة ك��ش��رط من 
شروط منح اإلقامة، مؤكدا أن الكويت تعد من 
الدول ذات املعدالت املتدنية لاصابة باإليدز؛ 
نظرا إلى جناح اإلجراءات التي تتخذها الباد 

بشهادة املنظمات الدولية.
طرق العدوى

أن  إلى  واملقيمني  املواطنني  الدويري  وطمأن 
العدوى بفيروس اإليدز تنتقل فقط عن طريق 
الدم امللوث بالفيروس أو باالتصال اجلنسي مع 
شخص مصاب، وال تنتقل عن طريق املخاط أو 

اللعاب أو عن طريق احلشرات.

د في فحص العمالة  الصحة: التشدُّ
الوافدة لحماية البالد من اإليدز
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جمعية الفالح الخيرية دشنت مبنى اإلدارة الجديد في غزة

مشروع خيري للجنة     زكاة الفردوس
املنطلق  أنه من هذا  املطيري  وأضــاف 
األرامـــــل  تـــدعـــو  الــلــجــنــة  إدارة  فــــإن 
واأليتام الذين ميرون بظروف قاسية 
يساعدهم  مـــن  لــديــهــم  يـــوجـــد  وال 
للتغلب عليها من قبل اللجان األخرى 
وكــذلــك عـــدم وجــــود مــصــادر للرزق 
اللجنة  وأبـــواب  زيــارتــنــا  إلــى  لديهم، 

نكون  أن  ونرجو  دائــمــًا  لهم  مفتوحة 
دائمًا لهم عونًا وسندًا. 

من  كل  إلى  دعوته  املطيري  ووجــه 
من  األجــر  في  املشاركة  في  يرغب 
أهـــل اخلــيــر فــي بــلــدنــا بــلــد اخلير، 
الذي  اخليري  املــشــروع  هــذا  لدعم 
والسعي  األيــتــام  كفالة  على  يقوم 

على األرامل واملساكني انطالقًا من 
على  »الساعي  املصطفى]:  قــول 
ـــة واملــســكــني كــاملــجــاهــد في  األرمـــل
سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم 
النهار«؛ لذا نأمل من أهل اخلير مّد 
يــد الــعــون واملــســاعــدة لــدعــم هذا 

املشروع.

بيت  ف��ي  الشرعية  الشئون  مكتب  مدير  اك��د 
صحفي  بيان  ف��ي  الكليب  علي  الشيخ  ال��زك��اة 
تعريفه  جاء  واملساكني(،  )الفقراء  مصرف  أن 
وفق الندوة الثامنة لقضايا الزكاة املعاصرة، أن 
الفقير هو الذي ال مال له وال كسب يقع موقعاً 
من كفايته، أما املسكني هو الذي ميلك ما يقع 

موقعاً من كفايته وال يكفيه ملدة سنة.
وأملح الكليب إلى أن من يعطى من سهم الفقراء 
إلى  التالية: )من كان بحاجة  الفئات  واملساكني 
 - ملثله  املعتادة  تكاليفه  عن  عاجز  وهو  ال��زواج 
العلم  العاجز عن اجلمع بني طلب  العلم  طالب 
لم  من   - التكسب  عن  العاجزون   - والتكسب 
يجد عمًا يليق مبكانته ومروءته - العاملون في 
وظائف عامة أو خاصة ممن ال تكفي دخولهم 
من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم - آل البيت 
الذين ال يعطون كفايتهم من بيت املال - الزوج 
الذي ال ميلك كفايته وال يقدر على حتصيلها ، 

فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها(
وبني الكليب هناك فئات ال تخرج عن وصف الفقر 
إليه  يحتاج  مائم  مسكن  له  من  هي  املسكنة  أو 
فا يكلف بيعه لإلنفاق منه، ومن له مال ال يقدر 
عليه،  احلصول  من  يتمكن  وال  به  االنتفاع  على 
ومن له نصاب أو نصب ال تفي بحوائجه وحوائج 
يفي  ال  ريعاً  عليه  يدر  له عقار  ومن  يعولهم،  من 
عن  تزيد  وال  بها  تتزين  حلي  لها  وم��ن  بحاجته، 
يحتاج  حرفة  أدوات  له  ومن  ع��ادة،  مثلها  حوائج 
منها  كسبه  يكفي  وال  في صنعته  استعمالها  إلى 
وال من غيرها حاجته، ومن كانت لديه كتب علم 
أم  شرعية  علوم  كتب  أك��ان��ت  س��واء  إليها  يحتاج 
دين  له  ك��ان  وم��ن  نافعة،  أخ��رى  كتب علوم  كانت 
أو على مدين  لكونه مؤجًا  يستطيع حتصيله  ال 

مفلس أو مماطل.
وأكد الكليب على أن يعطى الفقير واملسكني كفايته 
ملدة عام، مشيراً إلى أن املقصود بالكفاية كل ما 

يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس 
ومسكن وأثاث وعاج وتعليم أوالده وكتب علم 
إن كان ذلك الزماً ألمثاله وكل ما يليق به عادة 

من غير إسراف وال تقتير.
م��راع��اة حاجات  إل��ى ض���رورة  الكليب  ول��ف��ت 
باعتبار  وفقير  فقير  ب��ني  تفريق  ب��ا  املسلم 
جنسيته مع اهمية التحري في حالة االشتباه 
قبل اإلعطاء ويراعى في ذلك وسائل اإلثبات 
الفقر  ادع���اء  لشيوع  ن��ظ��راً  وذل��ك  الشرعية، 

واملسكنة من قبل البعض.
الكليب أن فئات األغنياء وهم  أوضح  وأخيراً 
يعولونهم ملدة  من ميلكون كفايتهم وكفاية من 
سنة، واألقوياء املكتسبون الذين يقدرون على 
وآل  يعولونهم،  م��ن  وك��ف��اي��ة  كفايتهم  حتقيق 
البيت الذين يعطونهم كفايتهم من بيت املال، 
الفقراء  سهم  م��ن  تعطى  ال  املسلمني،  وغير 

واملساكني.

الزكاة ومصرف الفقراء والمساكين

ف��ي فلسطني،  اخل��ي��ري��ة  ال��ف��اح  دش��ن��ت جمعية 
فاعل  من  بدعم  اجل��دي��د،  العامة  اإلدارة  مبنى 
خير كويتي، وبواسطة الهيئة اخليرية اإلسامية 
العاملية الكويتية، بحضور مستشار رئيس الوزراء 
وأعضاء  ال��ق��ان��وع،  مصطفى  األس����رى  ل��ش��ؤون 
شمال  ف��ي  الوجهاء  م��ن  وع��دد  اإلدارة،  مجلس 

غزة.
الدكتور  اخل��ي��ري��ة  ال��ف��اح  رئ��ي��س جمعية  وق���ال 
رمضان طنبورة: إن »افتتاح مبنى اإلدارة اجلديد 
التي  وامل��ؤام��رات  واجل���راح  الصعاب  رغ��م  يأتي 
يعانيها شعبنا ف��ي ه��ذه األي���ام، وك��ان الب��د من 

إشعال شمعة وسط هذا الظام«، الفتا إلى أن 
جمعية الفاح اخليرية وعلى مدار سنني عملها، 
خال  من  الفلسطيني  شعبنا  جانب  إلى  وقفت 
وكفالة  الفقيرة  األس���ر  ب��دع��م  اخل��ي��ري،  العمل 
األيتام ومساعدة الطلبة واحملتاجني واحملرومني 

من أجل تخفيف معاناتهم. 
بداية  كباكورة  يأتي  املشروع  »ه��ذا  أن  وأض��اف 
للتخلص من عبء املقرات املستأجرة«، راجياً أن 
مقراتها  كل  عن  االستغناء  من  اجلمعية  تتمكن 

املستأجرة، ملصلحة بناء مقرات دائمة لها.
وأعرب الدكتور طنبورة، عن شكره للكويت أميرا 

ومحسنني  خيرية  ومؤسسات  وشعبا  وحكومة 
يقفون  »الذين  دي��ن،  وعلماء  ومقيمني  مواطنني 
وقفه وفاء مع الشعب الفلسطيني، ونخص بالذكر 
رئيس الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية الدكتور 
الدكتور  للهيئة  العام  وامل��دي��ر  املعتوق،  عبدالله 
سليمان شمس الدين، وكافة العاملني فيها على 

جهودهم في خدمة الضعفاء واحملرومني«. 
الكويتي  اخلير  فاعل  طنبورة،  الدكتور  وشكر 
على تبرعه بهذا املقر اجلديد للجمعية، لتواصل 
واملشاريع  البرامج  دعم  في  من خاله  رسالتها 

اخليرية.
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِه ] َيْأِتي َمْسِجَد  َكــاَن َرُســوُل الَلّ اْبــِن ُعَمَر َقــاَل:  241.َعــْن 
. ي ِفيِه َرْكَعَتنْيِ ُقَباٍء َراِكًبا َوَماِشًيا، َفُيَصِلّ

ــي ِفيِه  ــٍر: َفــُيــَصــِلّ ــْي ـــِه: َقـــاَل اْبـــُن ُنَ ـــِت َقـــاَل َأُبـــو َبــْكــٍر ِفــي ِرَواَي
. َرْكَعَتنْيِ

الشرح:  قال املنذري: باب إتيان مسجد قباء والصالة فيه.
وقد أخرجه اإلمام مسلم في احلج )1016/2( وبوب النووي: باب 

فضل مسجد قباء، وفضل الصالة فيه وزيارته.
عن نافع هو مولى ابن عمر، أبو عبدالله املدني تابعي ثقة ثبت، 

فقيه مشهور، مات سنة 117 هـ، روى له الستة.
يأتي  الله ]  »كان رسول  الله عنهما قال:  ابن عمر رضي  عن 
مسجد قباء راكبا وماشيا« كان لالستمرار، أي من عادة الرسول 
الله ] املستمرة أن يأتي مسجد قباء، وقباء املشهور فيه املد 
والتذكير والصرف، وفي لغة: »قبا« مقصور دون همز، وهو من 
عوالي املدينة، فكان النبي ] يأتي هذا املسجد الذي هو أول 
مسجد أسس في املدينة على التقوى، يليه مسجده ]، كان يأتيه 

راكباً وماشيا.
وفي رواية ملسلم )1017/2(: عن عبدالله بن دينار أن ابن عمر: 
النبي ] يأتيه كل  ُقباء كلَّ سبت. وكان يقول: رأيــُت  كان يأتي 

سبٍت.
به  يراد  أن  أسبوع، وميكن  يعني: كل  العلم: كل سبت،  أهل  قال 

ظاهره أنه يأتي في كل يوم سبت.
راكبا  وإتيانه  قباء،  زيــارة مسجد  احلديث: مشروعية  هذا  وفي 
وماشيا، وأخذ منه أهل العلم جواز تخصيص بعض أيام األسبوع 

لزيارة املسجد، وهو قول اجلمهور.
األيام  بعض  تخصيص  مــن  العلم  أهــل  عليه  تــعــارف  مــا  ومنها: 

املــغــرب، أي: ال  يــوم السبت بعد  بــالــدروس، مثل درسنا هــذا في 
حرج في هذا العمل، فال يأتي إنسان فيقول: ال يجوز تخصيص 
بــالــدرس، وهــذه بدعة؟ نقول: ال، على هــذا جــرى عمل أهل  يــوم 
الساعات  أو  األيــام  بعض  يخصصون  أنهم  وحديثا،  قدميا  العلم 
الفقه  ولتعليم  وقت،  القرآن  ومدارسة  حلفظ  والتعليم،  للتدريس 

وقت، وللعقيدة واحلديث وقت وهكذا.
وقال العالمة صديق حسن خان: وهكذا جميع املواضع الفاضلة، 

جتوز زيارتها راكبا وماشيا.
قوله: »فيصلي فيه ركعتني« فيه بيان فضل البقعة، وفضل مسجد 

قباء والصالة فيه، وأنه تستحب زيارته الصالة فيه.
عمرة،  تساوي  فيه  الصالة  أن  الصحيح:  احلديث  في  جــاء  وقــد 
ُقباء، تَعدل عمرة«. رواه أحمد  فقد قال ]: »صالةٌ في مسجد 

والترمذي.
وهذا يدل على فضل عظيم، وأجر كبير، وثــواب وفير، في عمل 
قليل أن تتوضأ ثم تقصد مسجد قباء فتصلي فيه ركعتني، تكون 

لك كعمرة.
وقد جاء عن الصحابة ما يدل على اهتمامهم بالصالة فيه واحلث 
عليها، فقد روى عمر بن شبة في )تاريخ املدينة( عن عائشة بنت 
سعد بن أبي وقاص قالت: سمعت أبي يقول: »ألن أصلي في مسجد 
قباء ركعتني، أحب إليَّ من أن آتي بيت املقدس مرتني، لو يعلمون ما 
في قباء لضربوا إليه أكباد اإلبل«. قال احلافظ ابن حجر: وإسناده 

صحيح.
وروى ابن أبي شيبة نحوه في املصنف.

وروى عبد الرزاق في املصنف )9163(: عن عمر بن اخلطاب أنه 
قال: »لو كان مسجد قباء في أفٍق من اآلفاق، لضربنا إليه أكباد 

املطي«.

شرح كتاب الصالة من مختصر صحيح مسلم لإلمام املنذري ) 3 (

 باب: إتيان مسجد قباء والصالة فيه

احلمد لله رب العاملني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني.
 وبعد:

 فهذا تتمة الكالم على أحاديث كتاب »الصالة« من مختصر صحيح اإلمام مسلم لإلمام املنذري رحمهما 
الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.
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 فعلى املسلم إذا كان في املدينة النبوية أال يفوت الصالة في 
مسجد قباء، فيصلي فيه ركعتني، سواء كان ذلك بالنهار أم 

بالليل، ال فرق في ذلك.
والله تعالى أعلم.

ِه َمْسِجًدا  45- باب: فضل من َبَنى ِلَلّ
َأَراَد  اَن  َعَفّ ْبَن  ُعْثَماَن  َأَنّ  َلِبيٍد:  ْبِن  َمْحُموِد  242.َعــْن 
وا َأْن َيَدَعُه َعَلى  اُس َذِلَك، َوَأَحُبّ ِبَناَء امْلَْسِجِد، َفَكِرَه الَنّ
َبَنى  َيُقوُل: »َمْن  ِه ]  الَلّ َرُسوَل  َفَقاَل: َسِمْعُت  َهْيَئِتِه، 

ِة مثله«. َنّ ُه َلُه ِفي اْلَ ِه، َبَنى الَلّ َمْسِجًدا ِلَلّ
ِللَِّه  بَنَى  من  بــاب فضل  الله:  رحمه  املــنــذري  قــال  الــشــرح: 

َمْسِجًدا.
 وهــذا احلــديــث أخــرجــه اإلمـــام مسلم فــي كتاب املساجد 
ومواضع الصالة برقم )533( وبوب عليه النووي: باب فضل 

املساجد واحلث عليها.
بنى  مْن  باب:  الصالة،  كتاب  في   )450( البخاري  وأخرجه 

مسجدا.
عن محمود بن لبيد وهو ابن عقبة بن رافع األوسي األشهلي، 
سنة  مات  الصحابة،  عن  روايته  جل  الصحابة،  صغار  من 
)96( هـ وقيل )97( وله تسع وتسعون سنة، روى له مسلم 

واألربعة.
املــؤمــنــني، وثــالــث اخللفاء  أمــيــر  بــن عــفــان [  أن عثمان 
املسجد  توسعة  أراد  أي:  املسجد«  بناء  »أراد  الــراشــديــن 
النبوي؛ ألنه كان مبنيا قبل ذلك، وذلك بعد أن كثُر الناس 

وزاد عددهم، فلم يعد املسجد قادراً على 
استيعابهم.

ــاس ذلـــك وأحـــبـــوا أن  ــن ــه: »فــكــره ال قــول
يدعه على هيئته« أي إن الصحابة رضي 

في  يزيد  أن  كرهوا  عنهم  الله 
املسجد النبوي، أو أْن يغير من 
بنائه الذي بناه عليه رسول الله 
وأحبوا  سابقا،  والصحابة   [

لو أنه تركه كما هو.
وقال البغوي في شرح السنة: لعل الذي 
كره الصحابة من عثمان، بناؤه باحلجارة 

املنقوشة، ال مجرد توسيعه.
الله  رســول  سمعت  عثمان:  فقال  قوله: 
] يقول: »من بنى مسجداً لله، بنى الله 
له في اجلنة مثله« هذه حجة عثمان في 
جتديده للمسجد النبوي، وبنائه إياه بناء 
أوسع مما كان عليه، أنه سمع النبي ] 

يقول: »من بنى مسجدا لله «.
وعند البخاري: قال عثمان: أكثرمت علّي، وإني سمعت النبي 

] يقول.. فذكره.
وقــولــه »لــلــه« يــدل على اإلخـــالص، أنــه بنى املسجد يريد 
األجر والثواب من الله، وفي بعض روايات مسلم: »مْن بنى 
الله« أي يطلب رضاه، وهذا أيضا  يبتغي به وجه  مسجداً 
فيه تنبيٌه على اإلخالص، وأنه ليس له غرٌض وال قصد في 

بناء املسجد، إال أنه يبتغي وجه الله تبارك وتعالى.
الكبير  فيه  فيدخل  للشيوع،  بالتنكير  »مسجدا«  وقــولــه: 

والصغير.
مثله،  بيتاً  يعني  مثله  مثله«  اجلنة  في  له  الله  »بنى  قوله: 
إما بصفته وسعته، ومعلوم أن اجلنة فيها ما ال عنٌي رأت، 
كان  وإن  فهو  بشر،  قلب  على  خطر  وال  سمعت،  أذٌن  وال 
مسماه مسمى البيت، لكن هو يختلف عن بيوت الدنيا ألنه 
من بيوت اجلنة، وبيوت اجلنة كبقية نعيم اجلنة وما فيها 
من الزخرف والذهب والفضة، واللؤلؤ والياقوت واملرجان، 
واملسك الذي هو تربتها وغير ذلك، فليس في الدنيا شيءٌ 
مما في اجلنة إال مجرد األسماء، كما قال ابن عباس: ليس 

في الدنيا مما في اجلنة إال األسماء.
وقيل: معنى »بنى الله له مثله في اجلنة« أن بيته في اجلنة 
له  أي  الدنيا،  بيوت  على  املساجد  كفضل  فضل  له  يكون 
من الشرف والفضل واملكانة، مثل ما للمسجد من الشرف 
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والفضل واملكانة، على بيوت الناس في الدنيا.
قال النووي في معنى قوله »مثل«: يحتمل مثله في القدر واملساحة، 
ولكنه أنفس بزيادات كثيرة، ويحتمل مثله في مسمى البيت، وإْن 

كان اكبر مساحة وأشرف. انتهى.
بكتابه  وبيوته  مساجده  يعمر  من  على  سبحانه  الله  أثنى  وقــد 
َوالَْيْوِم  ِباللَِّه  آَمــَن  َمــنْ  اللَِّه  َمَساِجَد  يَْعُمُر  ــا  َ }ِإنَّ فقال:  الكرمي، 
َكاةَ َولَْم يَْخَش ِإالَّ اللََّه َفَعَسى أُولَِئَك  الةَ َوآتَى الزَّ اآْلِخِر َوأََقاَم الصَّ

أَْن يَُكونُوا ِمَن امْلُْهتَِديَن{ )التوبة: 18(.
بترميمها  تكون  وإنشائها،  بإقامتها  تكون  كما  املساجد  وعمارة 
وتعاهدها وصيانتها، وهو كله مما يدخل في الصدقة اجلارية، 
ولو كانت املشاركة مببلغ قليل، يدل على ذلك ما ورد في احلديث 
ا  الصحيح: َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ [ قال: قال رسوُل اللَّه ]: »ِإنَّ مِمَّ
َونََشَرهُ،  َعلََّمُه  ِعلًْما  َمْوِتِه:  بَْعَد  َوَحَسنَاِتِه  َعَمِلِه  ِمْن  امْلُْؤِمَن  يَلَْحُق 
أو بَيًتا اِلبِْن  ثَُه أو مسجًدا بَنَاهُ  ا تََرَكُه، َوُمْصَحًفا َورَّ َوَولًَدا َصاحِلً
ِتِه  ِبيِل بَنَاهُ، أو نَْهًرا أَْجَراهُ، أو َصَدَقًة أَْخَرَجَها ِمْن َماِلِه في ِصحَّ السَّ

َوَحَياِتِه، يَلَْحُقُه ِمْن بعد َموته«. رواه ابن ماجة وحسنه األلباني.
وفضل اإلنفاق على املساجد وتعميرها واإلسهام في استمرارها 
وبنائها حاصل ولو بأقل القليل، كما ورد َعْن النَِّبي صلى اللَّه عليه 
ِللَِّه َكَمْفَحِص َقَطاٍة، أَْو أَْصَغَر،  وسلَم أَنَّه َقاَل: »َمْن بَنَى َمْسِجًدا 

نَِّة«. رواه ابن ماجة وابن خزمية. بَنَى اللَُّه لَُه بَيًْتا ِفي اجْلَ
َقَطاة«  »َكَمْفَحِص  وَقــْولــه:  ماجة:  البن  شرحه  في  السندي  قال 

التُّراب،  عنْه  تَْفَحص  أِلَنََّها  َوتَِبيض؛  ِفيِه  تَُخيِّم  الذي  َمْوِضعَها  ُهَو 
َغر، َوِإالَّ َفَأَقّل امْلَْسِجد أَْن يَُكون  َفاَدِة امْلَُبالََغة ِفي الصِّ َوَهذا َمْذُكور إِلِ

َمْوِضًعا ِلَصاَلِة َواِحدٍ. انتهى.
أَْكثَر  َوَحَمَل   :)545 /1( الباري  فتح  ابن حجر في  وقال احلافظ 
َعنُْه  الَْقَطاة  تَْفَحُص  ي  الَّــذِ امْلََكاَن  أِلَنَّ  امْلَُبالََغِة؛  َعلَى  َذِلــَك  الُْعلََماِء 
اَلِة ِفيِه، ويؤيده  ِلتََضع ِفيِه بَيَْضَها َوتَْرُقد َعلَيِْه، اَل يَْكِفي ِمْقَداره ِللصَّ
يَِزيَد ِفي  أَْن  َوامْلَْعنَى  ُهَو َعلَى َظاِهِرِه،  بَْل  َوِقيَل:  رواية جابر هذه. 
يَاَدة َهَذا الَْقْدر. أَْو يَْشتَِرُك  َمْسِجٍد َقْدًرا يُْحتَاُج ِإلَيِْه تَُكوُن ِتلَْك الزِّ
الَْقْدر  َذِلَك  ِمنُْهْم  َواِحــدٍ  ُكلِّ  ة  ِحصَّ َفتََقُع  َمْسِجٍد،  ِبنَاِء  ِفي  َجَماَعة 

انتهى.
وفي هذا احلديث: فضل عثمان [ وهو ثالث اخللفاء الراشدين، 
فقد وسع املسجد النبوي توسعة عظيمة، وأنفق فيه نفقات كثيرة، 

وهذا من فضائله [.
عند   [ النبي  عن  واحلــديــث  بالدليل  الصحابة  احتجاج  وفيه: 
املناظرة، وقبل اإلقدام على العمل، فقد احتج باحلديث على من 

كره توسعة املسجد النبوي.
فائدة: قال ابن اجلوزي: مْن َكتَب اسمه على املسجد الذي يبنيه، 

كان بعيدا عن اإلخالص. انتهى.
قلت: وهذا إذا كان مبكان يعرفه فيه الناس، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

احلمـد هلل
)احلمد( نقيض الذم، فهو املدح والثناء، و)أحمد( الرجُل: 
احلمد،  إلى  أمره  صار  و)أحمد(:  عليه،  يحمد  ما  فعل 
واستحمد الله إلى خلقه بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، أي: 
الله  حمد  و)التحميد(:  خلقه،  يحمده  أن  سبحانه  استحق 
مرة بعد مرة جلميل أفعاله، ومنه: حامد، وحماد، وحميد، 
وحمد، وحمدون، وحمدان، وحمدي، وحمود، هذا بعض ما 

ورد في اللغة عن )احلمد(.
- وفي الشرع؟

كنت وصاحبي نراجع بعض املواضيع عصر أحد أيام الصيف، 
حيث ما بني العصر واملغرب أكثر من ثالث ساعات، التقينا 
عنده في املنزل حيث  جند ما نحتاج من مراجع، سواء على 

األرفف أم في جهاز احلاسوب.
الله،  يحبها  التي  الكلمات  من  )احلمد(  الشرع  في   -
واصطفاها خللقه، فهو سبحانه يحب لعبده أن يثني عليه 
وميدحه، وسبحانه يستحق املدح والثناء على كل حال، وهو 
رب  لله  }احلمد  سبحانه:  قوله  في  كما  نفسه  على  يثني 
لله(  بدأت ب)احلمد  التي  والسور   )2 )الفاحتة:  العاملني{ 
هي: األنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر، وفيها إشارة إلى بعض 
نعم الله على خلقه التي يستحق من أجلها أن يحمد ويثنى 

عليه عز وجل.
ففي  األمر؛  بها  وينتهي  اخللق،  بها  ابتدأ  كلمة  )واحلمد( 
سورة الزمر وبعد أن أخذ أهل اجلنة إلى اجلنة، وأهل النار 
إلى النار، وقضي بني اجلميع باحلق، يقول سبحانه وتعالى: 
}وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون بحمد ربهم 
وقضي بينهم باحلق وقيل احلمد لله رب العاملني{ )الزمر: 

.)75
- وفي األحاديث؟

يبدأ  أن  دون  الله  يسأل  أحدهم  الله]  رسول  سمع   -
صليت  إذا  املصلي،  أيها  »عجلت  له:   [ فقال  باحلمد، 

ادعه«  ثم  عليَّ  صلِّ  ثم  أهله  هو  مبا  الله  فاحمد  فقعدت 
من  تهجد  إذا   [ كان  وفيه  الصغير(.  اجلامع  )صحيح 
واألرض  السموات  رب  أنت  احلمد  لك  »اللهم  قال:  الليل 
أعوذ  »اللهم  يقول:  وكان ]  عليه(.  )متفق  فيهن...«  ومن 
بك  وأعوذ  برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، 
نفسك«  على  أثنيت  كما  أنت  عليك  ثناء  أحصي  ال  منك 
مسلم، واملعنى: أني لن أبلغ ما تستحق من الثناء واملدح وال 
يدرك ذلك إال أنت سبحانك. وفي الرفع من الركوع: »اللهم 
ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض ما بينهما وملء 
يفتتح  وكان ]  مسلم(،  بعد« )صحيح  من شيء  ما شئت 

خطبه بقوله: »إن احلمد لله نحمده ونستعينه«.
مكروه  على  يحمد  ال  الذي  احلمد  قول:  صحيح  وهل   -

سواه؟
أبي  ابن  إال عند  القول في كتب احلديث،  لم أجد هذا   -
الدنيا في التبويب املوضوعي لألحاديث، ولكن في السلسلة 
الصحيحة، أن الرسول] كان إذا رأى ما يحب  قال: »احلمد 
لله الذي بنعمته تتم الصاحلات«، وإذا رأى ما يكرهه قال: 

»احلمد لله على كل حال«.
أخذ  قال:  عباس  ابن  عن  أيضاً  الصحيحة  السلسلة  وفي 
ثدييه  بني  فوضعها  فاحتضنها  تقضي  له  بنتا  النبي] 
أتبكني  فقيل:  أمين،  أم  فصاحت  ثدييه،  بني  وهي  فماتت 
عند رسول الله]؟ قالت: ألست أراك تبكي يا رسول الله؟ 
قال: »لست أبكي إنا هي رحمة، إن املؤمن بكل خير على 
الله  يحمد  وهو  جنبيه  بني  من  تخرج  نفسه  إن  حال،  كل 
الله  يقول  الرجل  ولد  مات  »إذا  احلديث:  وفي  وجل«،  عز 
تعالى للمالئكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: 
قال  فماذا  فيقول:  نعم،  فيقولون:  فؤاده؟  ثمرة  أقبضتم 
بيتا  لعبدي  ابنوا  فيقول:  واسترجع،  قالوا: حمدك  عبدي؟ 

في اجلنة وسموه بيت احلمد« حسنه األلباني.
دون  وابتداء  املكروه،  وعند  النعمة  عند  تقال  لله(  )احلمد 

هذا أو ذاك. )�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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قال النووي: أجمع العلماء على عظم وقع 
ف��وائ��ده، وسبب عظم  وكثرة  ه��ذا احلديث 
موقعه أنه] نبه فيه على إصالح املطعم 
وامل��ش��رب وامل��ل��ب��س وغ��ي��ره��ا، وأن���ه ينبغي 
دينه  حلماية  سبب  فإنه  املشتبهات  ت��رك 

وعرضه.
وقال ابن حجر: وقد عظم العلماء أمر هذا 
تدور  أحاديث  أربعة  راب��ع  فعدوه  احلديث 
عليها األحكام، قال القرطبي: ألنه اشتمل 
وعلى  وغ��ي��ره،  احل��الل  بني  التفصيل  على 
تعلق جميع األعمال بالقلب، فمن هنا ميكن 

أن ترد جميع األحكام إليه.
البّي�ن  وقد دل احلديث على متيز احلالل 
ال  بّي�ن  احمل��ض  فاحلالل  البّي�ن،  واحل���رام 
الزروع  من  الطيبات  أكل  مثل  فيه،  اشتباه 
الطيبة  واألش��رب��ة  األن��ع��ام  وبهيمة  والثمار 
املشروعة  واألن��ك��ح��ة  امل��ب��اح��ة  واألل��ب��س��ة 
تعالى:  ق����ال  ك��م��ا  ال��ط��ي��ب��ة،  وامل���ك���اس���ب 
}ي��س��أل��ون��ك م���اذا أح��ل لهم ق��ل أح��ل لكم 
ال��ط��ي��ب��ات{، وق���ال ع��ز وج���ل: }ك��ل��وا من 

حديث  النفيسة  النبوية  واحلكم  العظيمة،  األحاديث  من 
النعمان بن بشير الذي هو قاعدة من قواعد الدين، وأصل 
عظيم من أصوله، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله] يقول: »إن احلالل بّيـن وإن احلرام بّيـن، 
اتقى  فمن  الــنــاس،  من  كثير  يعلمهن  ال  مشتبهات  وبينهما 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع 
في احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، 
أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى الله محارمه، أال وإن في 
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد 

اجلسد كله، أال وهي القلب« )متفق عليه واللفظ ملسلم(.

د. وليد خالد الربيع )�(

احلالل بيّـن واحلرام بيّـن 
احلكمـة  ضالـة املؤمن )54(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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طيبات ما رزقناكم{.
مثل  فيه،  اشتباه  بّي�ن ال  واحل��رام احمل��ض 
وال��دم واخلنزير وش��رب اخلمر  امليتة  أك��ل 
ونكاح احملارم والزنى ولبس احلرير للرجال 
واملكاسب اخلبيثة كالربا والقمار والسرقة 

والغصب وأكل أموال الناس بالباطل.
واشتهر  بيانه  ظهر  فما  رج���ب:  اب��ن  ق��ال 
وع��ل��م م��ن ال��دي��ن ب��ال��ض��رورة ل��م ي��ب��ق فيه 
يظهر  بلد  ف��ي  بجهله  أح��د  يعذر  وال  ش��ك 
فيه اإلسالم، وما كان بيانه دون ذلك فمنه 
وقد  الشريعة خاصة  حملة  بني  يشتهر  ما 
لم  م��ا  وم��ن��ه  منهم،  ليس  م��ن  على  يخفى 
فاختلفوا  أيضا  الشريعة  حملة  بني  يشتهر 

في حتليله وحترميه.
وقد أشار احلديث إلى هذا املعنى بقوله]: 
للبخاري:  لفظ  وف��ي  مشتبهات«،  »وبينهما 
أي  حجر:  اب��ن  ق��ال  مشتبهة،  أم��ور  وبينهما 
شبهت بغيرها مما لم يتبني به حكمها على 
أنها  معناه  املشتبهات  النووي:  وقال  التعيني، 
ليست ب��واض��ح��ة احل��ل واحل��رم��ة؛ ول��ه��ذا ال 
يعرفها كثير من الناس أما العلماء فيعرفون 
حكمها، وقال ابن رجب: وقد فسر اإلمام أحمد 
الشبهة بأنها منزلة بني احل��الل واحل��رام - 
يعني احلالل احملض واحلرام احملض - وقال 
: من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة 

باختالط احلالل واحلرام.
وقد يكون سبب اشتباه بعض األمور:

1- ت��ع��ارض ال��ن��ص��وص ف��ي ظ��اه��ره��ا بني 
اإلباحة واحلظر. 

ظهور  ع��دم  االشتباه  سبب  يكون  وق��د   -2
س��ب��ب احل���ل أو امل��ن��ع ك��م��ا ق����ال]: »إني 
ألنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على 
فراشي فأرفعها آلكلها ثم أخشى أن تكون 

من الصدقة فألقيها« )متفق عليه(. 
3- وقد يقع االشتباه في احلكم لكون الفرع 
الرجل  كتحرمي  مترددا بني أصول جتتذبه 
زوجته فإنه متردد بني حترمي الظهار الذي 
ي��وج��ب ال��ك��ف��ارة ال��ك��ب��رى، وحت���رمي الطلقة 
العدة،  ب��ان��ق��ض��اء  يتحقق  ال���ذي  ال���واح���دة 

وحترمي الثالث الذي ال تباح معه حتى تنكح 
زوجا غيره، وبني حترمي الرجل ما أحل الله 

له الذي يوجب الكفارة الصغرى.
من  ليست مشتبهة  املشتبهة  األم��ور  وه��ذه 
أم��ره��ا ال يخفى  بّي�ن] أن  ب��ل  ك��ل وج��ه، 
قلة  يعلم حكمها  وإمن���ا  ال��ن��اس،  ك��ل  ع��ل��ى 
العلم،  ف��ي  ال��راس��خ��ون  العلماء  وه��م  منهم 
فالشبهات على هذا تكون في حق غيرهم، 
وقد تقع لهم حيث ال يظهر لهم ترجيح أحد 
اب��ن رج��ب: وك��الم النبي]  الدليلني، ق��ال 
يدل على أن هذه املشتبهات من الناس من 
يعلمها، وكثير منهم ال يعلمها، فدخل فيمن 
ال يعلمها نوعان: أحدهما: من يتوقف فيها 
الشتباهها عليه، والثاني: من يعتقدها على 

غير ما هي عليه. 
وق����د ب���ني احل���دي���ث م���واق���ف ال���ن���اس من 

املتشابهات:
بها وبحكمها وعمل  ف��األول: من كان عاملا 
مبا دل عليه علمه من حل أو حرمة فهذا 
وعمل  الله  حكم  علم  ألن��ه  األقسام  أفضل 

به.
الثاني: من يتقي الشبهات الشتباهها عليه 
الله وحترزا من اإلثم فقد  ابتغاء مرضات 
البراءة  طلب  أي:  وعرضه،  لدينه  استبرأ 
الذي  وال��ش��ني  النقص  م��ن  وع��رض��ه  لدينه 
يحصل ملن ال يجتنبها، كما قيل: من عرض 
نفسه للتهم فال يلومن من أساء الظن به، 
وقد جاء في رواية البخاري: »فمن ترك ما 

شبه عليه من اإلثم كان ملا استبان أترك«.
كونها  م��ع  الشبهات  ف��ي  يقع  م��ن  ال��ث��ال��ث: 
وقد  احل��رام،  وق��ع في  مشتبهة عنده فقد 

فسر ذلك ابن رجب بقوله: وهذا يفسر في 
معنيني: أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده 
أنها )شبهة( ذريعة إلى ارتكابه احلرام الذي 
وفي  والتسامح،  بالتدريج  أنه حرام  يعتقد 
رواية البخاري: »ومن اجترأ على ما يشك 
فيه من اإلثم أوشك أن يواقع ما استبان، أو 
أن من أقدم على ما هو ما هو مشتبه عنده 
ال يدري أهو حالل أم حرام، فإنه ال يأمن 
أن يكون حراما في نفس األمر فيصادف 

احلرام وهو ال يدري أنه حرام«.
ولهذا جاءت اآلثار عن السلف في التحذير 
والتوقي من املتشابهات، قال ابن عمر: إني 
ألحب أن أدع بيني وبني احل��رام سترة من 
احلالل ال أخرقها. وقال أبو الدرداء: متام 
العبُد حتى يتقيه من  اللَه  التقوى أن يتقي 
مثقال الذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه 
بينه  حجابا  حراما  يكون  أن  ح��الل خشية 

وبني احلرام.
وقال احلسن: ما زالت التقوى باملتقني حتى 
احلرام،  مخافة  احل��الل  م��ن  كثيرا  ت��رك��وا 
وقال الثوري: إمنا سموا املتقني ألنهم اتقوا 

ما ال يتقى. 
توضح  عظيمة  بقاعدة  احلديث  ختم  وقد 
األص�����ل ال�����ذي ي��ن��ط��ل��ق م��ن��ه امل��س��ل��م عند 
اعتراض املتشابهات لطريقه فقال]: »أال 
صلح  صلحت  إذا  مضغة  اجلسد  في  وإن 
اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، 
أال وهي القلب«، فبني النبي] أن صالح 
احملارم  واجتنابه  بجوارحه  العبد  حركات 
واتقاءه الشبهات إمنا يكون بحسب صالح 
قلبه، والعكس صحيح؛ فإن كان قلبه سليما 
ليس فيه إال محبة الله ورسوله ومحبة ما 
الوقوع  الله وخشية  الله وفيه خشية  يحبه 
فيما يكرهه، صلحت حركات اجلوارح كلها، 
وتوقي  احمل��رم��ات  اجتناب  ذل��ك  عن  ونشأ 
احملرمات،  في  الوقوع  من  الشبهات حذرا 
عليه  استولى  ق��د  ف��اس��دا  القلب  ك��ان  وإن 
ات��ب��اع ال��ه��وى ف��س��دت ح��رك��ات اجل����وارح، 

وانبعثت إلى املعاصي والشبهات.

قال أبو الدرداء: تمام 
التقوى أن يتقي اهلَلَ العبُد 
حتى يتقيه من مثقال الذرة، 

وحتى يترك بعض ما يرى 
أنه حالل خشية أن يكون 

حراما حجابا بينه وبين الحرام



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

أجر ذلك في صحائفنا .

احلديث السابع والثالثون:
لك خيٌر منه في اجلنة 

عثمان رضي  ع��ن  القشيري  ح��زن  ب��ن  ثمامة  ع��ن 
الله عنه قال: إن املسجد ضاق بأهله، فقال رسول 
الله ]: “من يشتري بقعة آل فالن فيزيدها في 
املسجد بخير له منها في اجلنة”، فاشتريتها من 

صلب مالي فزدتها في املسجد”)1(. 
ملا قدم النبي ] املدينة، أمر عليه الصالة والسالم 
ببناء مسجده، وكان املوقع املختار أرضاً كانت لبني 
النجار، فطلب ] من كبار بني النجار وأعيانهم 
أن يبيعوا أرضا لهم، ليبني عليها رسول الله ] 
األرض  تلك  جعلوا  أنهم  جوابهم  فكان  مسجداً، 
لها من أحد، إال  ثمناً  تعالى، ال يطلبون  لله  وقفاً 
األجر والثواب من الله تعالى، فقد روي بالسند إلى 
أنس رضي الله عنه، أنه قال: “أمر النبي ] ببناء 
املسجد، فقال النبي ]: »يا بني النجار، ثامنوني 
نطلب  ال  والله،  ال  قالوا:  ه��ذا«.  بحائطكم 
فأوقفوا  الله”)2(.  إل��ى  إال  ثمنه 
رسول  ملسجد  أرض��ه��م 

الله ]. 
ومل������ا 

كثُر أهل اإلسالم بعد سنوات من بناء رسول الله 
] مسجده في املدينة، وضاق مسجد رسول الله 
] باملصلني، ولم يعد يتسع ] جلموع املصلني، 
يشتري  أن  الصحابة  بعض  م��ن   [ النبي  رغ��ب 
بقعة بجانب املسجد، لكي تزاد في املسجد حتى 
يتسع ألهله، فقال ]: »من يشتري بقعة آل فالن 
اجلنة؟«،  منها في  له  بخير  املسجد  في  فيزيدها 
فاشتراها عثمان بن عفان - رضي الله عنه - من 
الله عنه  املسلمني رضي  ووس��ع على  ماله،  صلب 

وأرضاه. 
وذك���ر احل��اف��ظ اب���ن ح��ج��ر -رح��م��ه ال��ل��ه تعالى- 
روايات توضح مقدار املال الذي اشترى به عثمان 
املسجد،  في  زي��دت  التي  البقعة  عنه  الله  رض��ي 
فقال: “وزاد النسائي من رواية األحنف بن قيس 
بخمسة  أو  ألفاً  بعشرين  اشتراها  أنه  عن عثمان 

وعشرين ألفاً”. )3(
وبهذا الفعل وفق الله تعالى عثمان رضي الله عنه 
ألن يكون له أجر إلى يوم الدين، من هذا الفعل، 
من كل من شد الرحال من سائر أنحاء الدنيا إلى 
عنه صاحب  الله  رض��ي  فهو  الله،  رس��ول  مسجد 
الصوالت واجلوالت في النفقة على الدين وخدمة 
الرسول األمني وجميع املسلمني، فحينما قال ] 
من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء 
في  منها  ل��ه  بخير  املسلمني 
اشتراها  اجل��ن��ة؟ 

عثمان، وحينما قال ]: من يشتري بقعة آل فالن 
اجلنة؟  ف��ي  منها  ل��ه  بخير  املسجد  ف��ي  فيزيدها 
لتجهيز   [ النبي  دعا  وحينما  عثمان،  اشتراها 
الناس في ضيق وش��دة وقلة  وك��ان  العسرة  جيش 
الصالة  عليه  يقول  م��رة  ك��ل  وف��ي  عثمان،  جهزه 
والسالم: »ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فقد 
عرف رضي الله عنه باملسارعة إلى اخليرات؛ ألنه 
التي  الغالية  الله  سلعة  هي  واجلنة  اجلنة،  أراد 
حتتاج إلى سعي وعمل وبذل وعطاء، قال تعالى: 
ُمْؤِمٌن  َوُهَو  َسْعَيَها  لََها  َوَسَعى  اآلِخ��َرةَ  أََراَد  }َوَم��ْن 
ْشُكوًرا{)4(، ولتكون من أهل  َفأُولَِئَك َكاَن َسْعيُُهم مَّ

اجلنة فال بد من اإلنفاق في سبيل الله تعالى. 
وفي هذا احلديث فوائد ودالالت: ففيه مشروعية 
توسيع  أه��م��ي��ة  وف��ي��ه  ل��ل��م��س��ج��د،  األرض  وق����ف 
وامتثاال  املساجد،  إعمار  باب  من  وهذا  املساجد 
َا يَْعُمُر َمَساِجَد اللِّه َمْن آَمَن ِباللِّه  لقوله تعالى: }ِإنَّ
َكاةَ َولَْم يَْخَش  اَلةَ َوآتَى الزَّ َوالَْيْوِم اآلِخِر َوأََقاَم الصَّ
ِإالَّ اللَّه َفَعَسى أُْولَ�ِئَك أَن يَُكونُواْ ِمَن امْلُْهتَِديَن{)5(. 
وقول النبي ]: » من بنى مسجداً لله تعالى يبتغي 

به وجه الله بنى الله له بيتاً في اجلنة »)6(. 
االحتياج  عند  مبناقبه  الرجل  ج��واز حتدث  وفيه 
وإنا  منفعة،  أو حتصيل  لدفع مضرة،  ذل��ك  إل��ى 
يكره ذلك عند املفاخرة، واملكاثرة، والعجب، وهذا 
عنه،  الله  رضي  عثمان  املؤمنني  أمير  مناقب  من 

وتباً لأللسن واألقالم التي تطعن فيه. 
وفيه أن بناء املساجد وتوفير قطع األرض للمساجد 
طريق إلى اجلنة وباب أجر مستمر من الله تعالى 
كلما صلى به املصلون، وتعبد به العباد في قراءة 
من  وغيرها  واالع��ت��ك��اف  العلم  ومجالس  ال��ق��رآن 

األعمال، فهذا العمل باب لدخول اجلنة. 
النفس، واحملبوب ال يبذل إال  إلى  وامل��ال محبوب 
سميت  ول��ه��ذا  منه،  أكثر  أو  مثله  محبوب  ابتغاء 
صدقة ألنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا 
الله تبارك وتعالى، فعن أبي كبشة األناري رضي 
يقول:  الله ]  رس��ول  أن��ه سمع  عنه،  تعالى  الله 

م��ال عبد  م��ا نقص  أق��س��م عليهن:  »ث��الث��ة 
من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة 

زاده  إال  عليها  ف��ص��ب��ر 

األربعــون الوقفيــة )37(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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الله  فتح  إال  ب��اب مسألة  فتح عبد  وال  ع��زا،  الله 
عليه باب فقر«)7(.

املعاني،  وسهولة  األس��ل��وب،  بالغة  جمع  حديث 
والترغيب والتشويق لثالثة خصال حميدة وأخالق 
كرمية، أولها: اإلحسان بالصدقة، وثانيها: الصبر 
ع��ل��ى ال��ظ��ل��م، وث��ال��ث��ه��ا: االس��ت��ع��ف��اف ع��م��ا بأيدي 
الناس. والصدقة لها بركة، فهي ال تنقص املال بل 
تزيده حسا ومعنى، فكيف إن كانت الصدقة مما 
أكبر  ففضلها  ريعها  من  ويصرف  أصلها  يحبس 

وأثرها أكبر. 
اإلسالمية  العهود  في  ومول  ورعى  أقام  والوقف 
التي هي  ومراحل احلضارة اإلسالمية، املساجد 
بيوت الله في األرض، ودواوين الشؤون اإلسالمية 
العامة، وأوتاد اإلسالم في أوطان املسلمني، وهنا 
حقيقة بأن األوقاف إذا ما القت االهتمام الكافي 
فإنها  واستثمارها،  عليها  اإلش���راف  ناحية  م��ن 
كفيلة باالعتماد عليها في تسيير كثير من األمور 

في حياة األفراد واملجتمعات.
وفي شهادة غربية على دور األوق��اف في العهود 
اإلسالمية كتب: )املستر إي اهلر( دراسة بعنوان 
»ف���ي ال��ب��ح��ث ع���ن ال��ه��وي��ة: دراس�����ة ف���ي الوقف 
وامل��دي��ن��ة اإلس��الم��ي��ة ف��ي ال��ش��رق األوس����ط« أكد 
دارسي  بني  به  املَُسلّم  »م��ن  اآلت��ي:  الباحث  فيها 
احل��ض��ارة اإلس��الم��ي��ة أن ت��ط��ور ال��ب��ل��دان واملدن 
دون  من  تصوره  ميكن  ال  اإلس��الم��ي  التاريخ  في 
مؤسسة الوقف؛ حيث إن وضع اجلامع في مكان 
عليه  املوقوفة  والدكاكني  ب��األس��واق  وإحاطته  ما 
التطور  ف��ي  ب��ه، ف��رض ن��ط��اً  وامل����دارس امللحقة 

العمارة  في  حضارية  نقلة  األم��ة  ونقل  املعماري، 
وتخطيط املدن، وجتلى هذا األثر بأوضح أشكاله 
في املدن الصغيرة التي أوقفت بها أوقاف كبيرة، 
ح��ي��ث أص��ب��ح��ت األوق�����اف م��ح��ور ح��ي��اة املدينة 
بل  فقط،  العمارة  ف��ي  ليست  ع��الق��ات  وف��رض��ت 
تقتصر  ول��م  واالج��ت��م��اع.  واالقتصاد  الثقافة  في 
األوقاف على األسواق واملدارس وحدها، بل غالباً 
ما أضيف إليها املستشفيات واحلمامات واخلانات 
في أوقاف متكاملة جعلت مركز احلياة في املدينة 

اإلسالمية تدور حول مؤسسات الوقف«)8(.
اإلسالم  مصلحة  فيه  ما  لكل  موضوع  فاملسجد 
واملسلمني؛ ولذلك أول ما قدم النبي -]- املدينة 
بناء  على  اإلس���الُم  وح��ث  املسجد،  ببناء  اعتنى 
بنى مسجدا  »من  الله ]:  قال رسول  املساجد، 
لله، بنى الله له في اجلنة مثله«، وفي رواية: »بنى 

الله له بيتا في اجلنة« )9(.
وخل��ص اإلم���ام احل��س��ن ال��ب��ص��ري -رح��م��ه الله- 
فوائد املسجد بخمس، فقال: »أيها املؤمن لن تعدم 

في املسجد إحدى خمس فوائد:
أولها: مغفرة من الله تكفر ما سلف من اخلطيئة، 

وثانيها: اكتساب رجل صالح حتبه في الله، 
مريضهم  فتتفقد  ج��ي��ران��ك  ت��ع��رف  أن  وث��ال��ث��ه��ا: 

وفقيرهم.
احلرام،  عن  وبصرك  سمعك  تكف  أن  ورابعها: 

وخامسها: أن تسمع آية تهديك. 
ولهذا كان وما زال للمسجد دور ريادي في دولة 
اإلسالم، فقد جعل الرسول عليه الصالة والسالم 
املسجد جامعة كبرى للعقائد، واألخالق والسلوك 

واآلداب 
واخل����ط����اب����ة 

الفتوحات  وان����ط����الق 
ورد الغارات، بل املنتدى الرحب 

الستقبال الوفود، ورسل امللوك، وممثلي 
القبائل، كل وفد يستقبله ] في املسجد ألنه 

واحلكمة،  والشورى  الرأي  لتبادل  املناسب  املكان 
واالعتكاف،  العبادة  مكان  فهو  والعطاء.  ولألخذ 
املسلمني  تشاور  ومكان  والتوجيه،  التعليم  ومكان 
وتناصحهم، ومركز عقد ألوية اجليوش املجاهدة 
القادمة  الوفود  استقبال  ومكان  الله،  سبيل  في 

لرسول الله ]. 
وفي املسجد تربت خير أمة حتملت أعباء الدعوة، 
وصدقت في حمل راية اجلهاد، ونشرت دين الله 
في ربوع األرض كلها، فكان أول إمام للمسجد هو 
تكن مهمته قاصرة على  ولم  الله - ]-  رس��ول 
اإلمامة في الصالة، بل لقد كان األسوة احلسنة 
الذين  املساجد  أئمة  من  إم��ام  ولكل  داعية  لكل 
يأتون بعده، فقد كان املربي، والواعظ، واملرشد، 
واحلاكم بني الناس، واملفتي، واملعلم، فكان بذلك 
يفيض باخلير ملن حوله في كل جانب من  منبعاُ 
املسجد مصدر  كان  وبذلك  البر واخلير،  جوانب 
سعادة وخير لألمة تعلمت منه ما حتتاج إليه في 

أمر دينها ودنياها.
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ينال  فبها  عبيده،  على  بها  ال��ل��ه  أن��ع��م  ال��ت��ي  النعم  م��ن  الصدقة  إن 
املتصدق األجر واملثوبة من الله تعالى، وبها يبارك الله للمتصدق في 
ماله ونفسه وعياله، وبها يهنأ مبا رزقه الله من خير ومال، وبها يشعر 
بالسعادة والطمأنينة والرضا النفسي ومتعة احلياة، فمتعة الصدقة 
ال ينالها إال من مارسها، فالصدقة لها في النفس متعة ُحِرم منها من 

لم يتصدق. 
واحملروم من حرم األجر والسعادة واالطمئنان 
لصاحب  يتحقق  ال  وذل��ك  النفسي،  وال��رض��ا 
مال  م��ن ص��اح��ب  يتصدق، فكم  ل��م  إن  امل���ال 
م��ح��روم م��ن أج��ر ال��ص��دق��ة؛ ألن��ه ال يتصدق 
من ماله! وكم من محروم من السعادة واللذة 
التي يحس بها املتصدق بعد صدقته! وكم هو 
النفسي الذي  محروم من االطمئنان والرضا 
يشعر به املتصدق الذي يرسم االبتسامة على 

وجوه اآلخرين! 
واحمل��روم من الصدقة يحرم من دخ��ول باب 
منه  يدخل  ال��ص��دق��ة،  ب��اب  يدعى  اجلنة  ف��ي 
عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  فعن  املتصدقون، 
أن رسول الله ] قال: »من أنفق زوجني في 
سبيل الله، نودي في اجلنة: يا عبد الله، هذا 
خير، فمن كان من أهل الصالة ُدعي من باب 
ُدع��ي من  أهل اجلهاد  كان من  الصالة، ومن 
باب اجلهاد، ومن كان من أهل الصدقة ُدعي 
الصيام  باب الصدقة، ومن كان من أهل  من 

ُدعي من باب الريان«)1(. 
والسعادة في املال، ال ينالها إال من أسعد به 
غيره، وعمل بهذا املال ولو بجزء منه إلسعاد 
االبتسامة على وجوههم.  يرى  وأن  اآلخرين، 
من  يتطلب  تعالى،  الله  من  توفيق  والصدقة 
باذلها شكر الله تعالى أن وفقه للصدقة بعد 

أن يتصدق. 
ومن نعمة الله عز وجل على العبد أن يكون ذا 
مال، ومن متام نعمته عليه فيه أن يكون هذا 

املال عوناً له على طاعة الله، قال ]: »نعم 
وصاحب  ال��ص��ال��ح«.)2(  للمرء  الصالح  امل��ال 
النبي  أخبر  كما  ماله  في  له  يبارك  الصدقة 

] بقوله: »ما نقص مال من صدقة«)3(.
كما  القيامة  ي��وم  صدقته  ظل  في  واملتصدق 
في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
سمعت رس��ول الله ] يقول: »كل ام��رئ في 

ظل صدقته، حتى يقضى بني الناس«)4(.
وف��ي ال��وق��ف ان��ش��راح ال��ص��در، وراح���ة القلب 
املوقوف  للجهات  نفعه  ومعايشة  وطمأنينته، 

عليها. 
واحمل���روم م��ن ح��رم ال��ذك��ر احل��س��ن، والدعاء 
والثناء على ألسنة الناس؛ ولهذا سميت صدقة؛ 
ألنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله 
تبارك وتعالى وبها ينال السمعة الطيبة إن كان 
األمناري  كبشة  أب��ي  فعن  لله،  خالصاً  عمله 
رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله ] 
يقول: »ثالثة أقسم عليهن : ما نقص مال عبد 

من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة فصبر عليها 
ب��اب مسألة  ع��زا، وال فتح عبد  الله  زاده  إال 
إال فتح الله عليه باب فقر« )5(، حديث جمع 
والترغيب  املعاني،  وسهولة  األسلوب،  بالغة 
وال��ت��ش��وي��ق ل��ث��الث��ة خ��ص��ال ح��م��ي��دة وأخالق 
وثانيها:  بالصدقة،  اإلح��س��ان  أول��ه��ا:  كرمية، 
االستعفاف عما  وثالثها:  الظلم،  على  الصبر 
ب��رك��ة، فهي ال  لها  ال��ن��اس. والصدقة  ب��أي��دي 
تنقص املال بل تزيده حسا ومعنى، فكيف إن 
كانت الصدقة مما يحبس أصلها ويصرف من 

ريعها ففضلها أكبر وأثرها أكبر. 
فالواجب على املسلم شكر النعم، ومن شكرها 
يعود  فيما  وجعله  أمواله  من  جزء  تخصيص 
في  والصدقة  واآلج��ل،  العاجل  بالنفع  عليهم 
بعد  الوصية  من  أفضل  والقوة  الصحة  حال 
امل���وت أو ح��ال امل���رض واالح��ت��ض��ار، كما في 
وأنت  ق  ت��ص��َدّ أن  الصدقة  »أفضل  ق��ول��ه]: 
الفقر،  وتخشى  الغنى  تأمل  شحيُح،  صحيٌح 
وال متهل حتى إذا بلغت احللقوم قلت: لفالن 
كذا ولفالن كذا، أال وقد كان لفالن كذا«)6(. 
أجراً  ح��رم  فقد  الصدقة  ح��رم  م��ن  إن  ح��ق��اً 

عظيماً.

الهوامش:
برقم:  صحيحه  ف��ي  ال��ب��خ��اري  أخ��رج��ه   -1
 .1027 ب��رق��م  صحيحه  ف��ي  ومسلم   ،1897
 .3135 برقم  لأللباني  النسائي  وفي صحيح 

وصحيح الترمذي لأللباني برقم 3674.
برقم  ل��ألل��ب��ان��ي،  امل��ف��رد،  األدب  صحيح   -2

.229
3- أخرجه مسلم في صحيحه، برقم 2588.

4- صحيح اجلامع، لأللباني، برقم 4510.
5- أخرجه الترمذي في سننه، برقم 2325
6- صحيح اجلامع، لأللباني، برقم 1111.

المحرومون مـن أجـر الصدقـة
عيسى القدومي

لواجب على المسلم 
شكر النعم، ومن شكرها 

تخصيص جزء من أمواله 
وجعله فيما يعود عليهم 

بالنفع العاجل واآلجل
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زكاة الشامية تطمئن على سير العمل بالمشروعات الخيرية ببنغالدش  

مثنيًا على التوجه نحو حل برملان 2009

د. المسباح: أناشد الحكماء إنقاذ الكويت من السقوط

واملتابعة  ال��ش��ف��اف��ي��ة  س��ي��اس��ة  إط����ار  ف���ي 
املستمرة التي تتخذها جلنة زكاة الشامية 
املختلفة،  مشاريعها  في  منهجا  والشويخ 
قام وفد من اللجنة بزيارة مكتب بنغالدش 
على  واالط�����الع  ال��ل��ج��ن��ة  م��ش��اري��ع  لتفقد 
هناك  اللجنة  م��ش��اري��ع  ف��ي  ال��ع��م��ل  س��ي��ر 
أيتام  ودور  وأوق����اف  وآب����ار  م��س��اج��د  م��ن 
سالم  وق��ال  مختلفة.  تنموية  ومشرعات 
الوفد  زي��ارة  اللجنة: إن  احلمر مدير عام 
تندرج ضمن اخلطة السنوية التي وضعتها 
من  بسفر عدد  تقضي  التي  اللجنة  إدارة 
تنفذ فيها جلنة  التي  ال��دول  إل��ى  ال��وف��ود 
زكاة الشامية والشويخ العديد من املشاريع 
احمللية  املجتمعات  ت��خ��دم  ال��ت��ي  اخليرية 

في تلك الدول وتندرج ضمن مشروعاتها 
التنموية، مشيرا إلى أن اللجنة تولي مثل 
اهتماما  التنموية  اخليرية  األع��م��ال  ه��ذه 
من  املتبرعني  دع��وة  على  وحت��رص  كبيرا 

أبناء الكويت إلى اإلسهام فيها. 
من  كبيرا  ع���ددا  اللجنة  وف��د  تفقد  وق��د 
املشاريع التي يشرف على تنفيذها مكتب 
اللجنة في بنغالدش؛ حيث مت االطالع على 
سير العمل وفقا للجدول الزمني املوضوع 
واآلبار  املساجد  من  لتنفيذ عدد  لإلجناز 
كما  ورعايتها،  بتبنيها  اللجنة  قامت  التي 
التي  املعوقات  جميع  على  اللجنة  اطلعت 
تتسبب في تعطيل عملية اإلجناز وقامت 
تعترض  ال��ت��ي  ال��ص��ع��وب��ات  جميع  بتذليل 

استمرار تنفيذ املشاريع اخليرية للجنة. 
الطبية  العيادة  ب��زي��ارة  أيضا  الوفد  وق��ام 
)سوكبالش(  منطقة  ف��ي  للجنة  التابعة 
لالطمئنان على أوضاعها وأوضاع العاملني 
تتكون  العيادة  أن  من  الرغم  فعلى  فيها، 
لألشعة  وغرفة  املرضى  لعالج  غرفة  من 
العيادة  م��راج��ع��ي  ع��دد  أن  إال  وصيدلية 

يتجاوز ال� 150 مريضا يوميا. 
تنفذها  التي  املشاريع  أيضا  الوفد  وتفقد 
وتشمل  غونغ(  )شيتا  منطقة  في  اللجنة 
على  لالطمئنان  آب��ار  وحفر  مساجد  بناء 

سرعة التنفيذ وكفاءته.

الدكتور  الشيخ  اإلسالمي  الداعية  استنكر 
ن��اظ��م امل��س��ب��اح م��ا وص��ف��ه ب��ت��ردي األوضاع 
تداعيات  إلى  البالد، مشيراً  السياسية في 
حكم احملكمة الدستورية بحل مجلس األمة 
أننا  مؤكداً  السابق،  املجلس  وعودة  احلالي 
نحترم أح��ك��ام ال��ق��ض��اء ف��ي ح��د ذات��ه��ا مع 
التفات السلطة  حتفظنا الشديد على عدم 
مل��الح��ظ��ات امل��خ��ت��ص��ني م��ن��ذ ذل���ك احلني، 
القانونيني؟  املستشارين  أدوار  أين  متسائاًل 
ال��دس��ت��وري الذي  ال��ع��وار  وه��ل تغافلوا ع��ن 
شاب مرسوم حل برملان 2009 أم لم يفطنوا 
إليه أصاًل؟ مبينا أن الشعب الكويتي يأسف 
يفقدنا  ال��ذي  األس��ل��وب  بهذا  البالد  إلدارة 
الثقة في كل شيء، مثنياً على توجه السلطة 
حيث  2009؛  لبرملان  الدستوري  احلل  نحو 
إن هذا احلل يتسق متاما مع اإلرادة الشعبية 
من  احلكماء  كافة  داعياً  املختصني  وط��رح 
يتكاتفوا  أن  الكويت  ووج��ه��اء  األس��رة  أبناء 
نخرج  حتى  للبالد  األنسب  التصور  لوضع 

من تلك األزمات.
من املسؤول؟

وتابع: لقد بذل نواب املجلس احلالي جهودا 
مضنية وأنفقوا أمواالً طائلة على حمالتهم 
إبان العملية االنتخابية وبعد نيل ثقة الشعب، 
ف��ض��اًل ع��ن حتملهم ض��غ��وط��ا ش��دي��دة في 
سبيل نيل هذه الثقة التي افتقدناها جميعا 
بسبب شبهات الفساد واملال السياسي التي 
التصقت باملجلس السابق، فمن املسؤول عن 
تكبد النواب كل هذه اخلسائر الفادحة؟ ومن 
الكويتي  الشباب  املسؤول عن ضياع أحالم 
الذي ينشد االستقرار السياسي كونه أولى 
خطوات التنمية احلقيقية في البالد؟ ومن 
الذي  الكويتي  الشعب  تعويض  املسؤول عن 
ل��ي��ال طويلة في  ب��ذل ج��ه��ودا كبيرة وس��ه��ر 
متابعة البرامج االنتخابية للمرشحني؟ ومن 
امل��س��ؤول ع��ن إس��ق��اط األش��ه��ر املاضية من 

احلياة النيابية الكويتية؟
وقال د. املسباح: إننا في الوقت الذي نؤكد 

على حق الشعب في املطالبة بتحسني الواقع 
من  نحذر  أننا  إال  األفضل  نحو  السياسي 
هو  حينئذ  اخل��اس��ر  ألن  للتصادم؛  ال��دع��وة 
الوطن واملواطنني وسيؤدي إلى ما ال يحمد 

عقباه.
ال��ب��الد مت��ر مبرحلة صعبة  إل��ى أن  وأش���ار 
من  كثير  ف��ي  ينخر  ال���ذي  ال��ف��س��اد  بسبب 
م��ؤس��س��ات ال����دول����ة، م��وض��ح��اً أه��م��ي��ة أن 
مي��ارس صالحياته  قوي  برملان  لدينا  يكون 
حفاظاً  والتشريع  الرقابة  ف��ي  الدستورية 

على مصلحة الكويت وأبنائها.
الكويتي  الشعب  أب��ن��اء  املسباح  د.  ون��اش��د 
االندفاع  وع��دم  وال��ت��روي  باحلكمة  التحلي 
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال���ب���الد م���ن االن�������زالق نحو 
الفوضى، في إشارة منه إلى حالة الغضب 
التي سادت معظم أوس��اط الشعب  واحلنق 
املولى  داعياً  األزم��ات،  تلك  بسبب  الكويتي 
أمنها  ال��ك��وي��ت  ع��ل��ى  يحفظ  أن  وع���ال  ج��ل 

واستقرارها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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ال�سعودية

بهذه الكلمات عزى الشيخ طارق العيسى رئيس 
مجلس اإلدارة بجمعية إحياء التراث اإلسالمي 
إن  أي��ض��ا:  وق���ال  ال��ل��ه،  يرحمه  الفقيد  ب��وف��اة 
خدمة  في  البيض  بأياديه  عرف  رجل  الفقيد 
وطنه وأمته العربية واإلسالمية، وله إسهامات 
وليس  واملسلمني،  اإلس���الم  خدمة  ف��ي  كبيرة 
فقط في مجال األمن واالستقرار، فلم يقتصر 
عمله على إدارة ش��ؤون األم��ن ط��وال أكثر من 

أربعني عاماً.
وقد جنح في ذلك إال أن مواجهته آلفة اإلرهاب 
ومكافحته بأسلوب علمي وفكري وإنساني لهي 
تقتصر على  لم  األنظار، فمعاجلته  يلفت  أمر 

مع إمياننا بقضاء الله وقدره، وأن األعمار بيد الله إال أننا قد فقدنا 
رجاًل كرميًا وقائدا مؤثرًا، فرحم الله األمير نايف بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد ووزير الداخلية في اململكة العربية السعودية، فقد 
األمير  يعرفون  الذين  واملسلمني  للعرب  كبيرة  خسارة  وفاته  كانت 
واململكة  واألمة اإلسالمية  أنفسنا  لنعزي  وإنا  نايف بن عبدالعزيز، 
سائلني  اجللل  املصاب  بهذا  وشعبا  وحكومة  ملكا  السعودية  العربية 
الله عز وجل أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يلهم ذويه 

ومحبيه الصبر والسلوان.
اجلوانب  حتى  عاجلت  بل  األمنية،  األساليب 
الفكرية واإلنسانية؛ فهو -رحمه الله- صاحب 
من  الكثير  ب��ه  أن��ق��ذ  ال���ذي  املناصحة  أس��ل��وب 

الشباب الذين أغوتهم املنظمات اإلرهابية.
بن  ن��اي��ف  األم��ي��ر  للفقيد  ال��ع��ي��س��ى:  وأض����اف 
خدمة  في  ب��ارز  دور  الله-  -رحمه  عبدالعزيز 
ضيوف الرحمن، حيث كان في قيادة جلنة احلج 
من  العديد  تنفيذ  وتابع  وق��اد  وأش��رف  العليا، 
احلجاج  نفذت خلدمة  التي  واملشاريع  البرامج 

وقادها وتابعها ووّفر األمن واالستقرار لهم.
وله- يرحمه الله- دور فكري وعلمي والسيما 
جائزة  أنشأ  فقد  النبوية،  السيرة  خدمة  في 

تنمية  في  أسهمت  التي  النبوية  للسيرة  سموه 
الفكر اإلسالمي في مجال السيرة النبوية من 
خالل ما عمل وقدم من بحوث علمية ودراسات 
اإلسالمية  الثقافة  نشر  على  عمل  كما  قيمة، 
كرسي  فأنشأ  العربي،  الوطن  خارج  والعربية 
للدراسات اإلسالمية في جامعة  نايف  األمير 

موسكو لنشر الفكر والثقافة اإلسالمية.
وال ننسى كذلك الدور الكبير لألمير نايف ابن 
األعمال  دع��م  في  الله-  -يرحمه  عبدالعزيز 
املساعدات  حشد  فقد  واإلنسانية،  اخليرية 
البوسنة  وف��ي  ف��ي فلسطني  األش��ق��اء  ل��إخ��وة 
والهرسك وغيرها من البالد التي احتاج فيها 

املسلمون للمساعدة.
سلمان  امللكي  األم��ي��ر  سمو  تعالى  ال��ل��ه  وف��ق 
ابن عبد العزيز ولي العهد ملتابعة املسيرة في 
الدفاع عن الدين والعقيدة، وأعانه على حمل 

األمانة وجعله خير خلف خلير سلف.
ق����ال ط�����ارق العيسى  ت��ص��ري��ح��ه  وف����ي خ���ت���ام 
التراث  إحياء  بجمعية  اإلدارة  مجلس  رئيس 
االسالمي: وال نقول إال ما يرضي الله، إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

وفاته خسارة كبيرة للعرب والمسلمين
رئيس اجلمعية األخ طارق العيسى يعزي في األمير نايف بن عبدالعزيز:

رجل عرف بأياديه البيض في 
خدمة وطنه وأمته العربية 

واإلسالمية، وله إسهامات كبيرة 
في خدمة اإلسالم واملسلمني

واجه-رحمه الله- آفة اإلرهاب 
وكافحها بأسلوب علمي وفكري 
وإنساني، فمعاجلته لم تقتصر 

على األساليب األمنية بل عاجلت 
حتى اجلوانب الفكرية واإلنسانية
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والمنلك  وح��زن��وا،  اجلميع  بوفاته  فجع  وق��د 
هنا إال قول ربنا جل وعال: }إنا لله وإنا إليه 
راجعون{، وما علّمنا إياه نبينا محمد ]: »لله 
بأجل  عنده  وكل شيء  أعطى  ما  وله  أخذ  ما 
اجلميع  يلهم  أن  تعالى  الله  سائال  مسمى«، 
املثوبة  لهم  يعظم  وأن  وال��ص��ب��ر،  االح��ت��س��اب 
ي��ري اجلميع مكروها في عزيز  وأال  واألج��ر، 

لديهم.
لقد كان -رحمه الله- قامة شامخة في الغيرة 
الدينية، واخلبرة السياسية، والكفاءة اإلدارية، 
ت��أك��ي��ده دائ��م��ا على  وامل��ه��ارة األم��ن��ي��ة، فيأتي 
اإلسالمية  بالعقيدة  والعناية  الشريعة،  حتكيم 
الصحيحة والسنة القومية وربط األمن باإلميان، 
واالهتداء بهدي القرآن ومنهج السلف الصالح، 
واالعتدال،  والوسطية  الفكري،  األمن  وتعزيز 
وجلان املناصحة، وأعمال اإلغاثة، ودعم هيئة 

نتقدم بالعزاء واملواساة خلادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- واألسرة املالكة والشعب السعودي 
آل سعود  نايف بن عبدالعزيز  امللكي األمير  السمو  وفاة صاحب  في 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رحمه الله.
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والدفاع عنها 
وعن رجاالتها، والتأكيد على خصوصية املرأة 
وليس  الشريفني،  احلرمني  ب��الد  في  املسلمة 
هذا الكالم بدعا من القول بل هو ما شهد له 
به العلماء والعقالء والفضالء، وهذا هو الثناء 
باخلير وأنتم شهداء الله في األرض كما أخبر 

بذلك نبينا عليه الصالة والسالم.
لقد كان الفقيد -رحمه الله- رجل وطن ورجل 
موقف ورجل كلمة ورجل حكمة ورجل مبادئ، 
ال يكثر من األق��وال لكنه يجعل األفعال تتكلم 
والسيما  األف��ع��ال  لغة  أبلغ  وم��ا  األرض،  على 
في مواقف الفنت والشرور، فهو قامة عظمى، 
اتسم  حيث  األول؛  األم��ن  ورج��ل  كبير،  ورم��ز 
منها  عديدة،  وشمائل  بصفات  الله-  -رحمه 
واحلنكة  واحلكمة،  واحللم  والشجاعة،  احلزم 
واألح����داث  امل��ت��أزم��ة  السياسية  امل��واق��ف  ف��ي 
ال��ع��م��ل األم��ن��ي في  ف��ق��اد منظومة  ال��ش��ائ��ك��ة، 

اململكة، وجعلها - بفضل الله- واحة من األمن 
أب��ص��ار احمل��ب��ني، وتهوي  إليها  ت��رن��و  واألم����ان، 
إليها أفئدة املؤمنني، خصوصا ما يتعلق بأمن 
واستقرارهم  وخدمتهم،  واحلجيج  املعتمرين 
الكبيرة  وإسهاماته  األمنية  وحنكته  وراحتهم، 
ع��ل��ى م���دى أرب��ع��ني ع��ام��ا ح��اف��ل��ة باإلجنازات 
مللفات  قيادته  ف��ي  متثلت  امل��ت��ع��ددة،  الوطنية 
عديدة أداره��ا بكل حزم وحلم وحكمة تنعمت 
وال  األط���راف،  املترامية  الواسعة  اململكة  بها 
العليا،  احلج  رئاسته جلنة  من  ذلك  على  أدل 
األمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  وإنشائه 
من  وحصنا  ش��ام��خ��ا،  ص��رح��ا  أصبحت  ال��ت��ي 

حصون اململكة احلصينة.
يا رب فارحم نايفاً

واغفر له كّل الذنوْب
في كل خطب حادث

يبدو كليث ال يشوب
كاألُْسد في صيحاتها

يعدو ويغدو في الدروب
ليث هصور جاسر

رأس لدى كل احلروب
في الساح يُرَهب واقفا

في الدهر يُطلَب للخطوب
وطن حماه بقوة

باجلد والعمل الدؤوب
وأذك���ر أخ��ي��را أن أه��م م��ا ي��وص��ف ب��ه األمير 
نايف -رحمه الله- متسكه باملبادئ اإلسالمية 
وحرصه على الهوية العربية، ولم يتسامح في 
بالعالم،  التي عصفت  ذلك حتت كل الظروف 
وبقي صامدا صمود من رضع األصالة، وعرف 
رجال  يكون  وهكذا  اإلسالمية،  الهوية  أهمية 
التاريخ ميوتون جسما ويبقون عمرا بإجنازاتهم 
بالده  وعوض  له  وغفر  الله  رحمه  ومواقفهم، 

واألمة عنه خيرا.

الشيخ د. ناظم بن سلطان املسباح

في رثاء األمير نايف بن عبدالعزيز 
آل سعود رحمه اهلل
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توجيهات �إ�سالمية

أي ذي عقل يعرف عظمة هذا القسم الذي 
الفجر. ولكن هذا  به في سورة  الله  أقسم 
كان  ولو  كل شيء،  يدرك  العقل محدود ال 
العقل يدرك كل شيء ملا احتجنا إلى بعثة 
يدرك  العقل  وإمنا  الكتب،  وإنزال  الرسل 
علم  أن  كما  اجلملة،  في  واملنافع  املضار 
علَّمه  ما  إال  يعلم  ال  فهو  محدود  اإلنسان 
َهاِتُكْم  أُمَّ بُُطوِن  ن  مِّ أَْخَرَجُكم  }َواللُّه  الله: 
الَ تَْعلَُموَن َشيْئاً)78({ )النحل(، وقال لنبيه 
تَْعلَُم{ )النساء(،  تَُكْن  لَْم  َما  ]: }َوَعلََّمَك 
وقالت املالئكة: }ُسبَْحانََك الَ ِعلَْم لَنَا ِإالَّ َما 
)البقرة:  ِكيُم{  اْلَ الَْعِليُم  أَنَت  ِإنََّك  َعلَّْمتَنَا 

يوم  الله  جمعهم  إذا  األنبياء  ويقول   ،)32
القيامة وسألهم: }َقالُواْ الَ ِعلَْم لَنَا ِإنََّك أَنَت 

ُم الُْغيُوِب )109({ )املائدة(. َعالَّ
ثم علم اإلنسان قليل بالنسبة ملا ال يعلمه، 
ن الِْعلِْم ِإالَّ َقِلياًل{  قال تعالى: }َوَما أُوِتيتُم مِّ
)اإلسراء: 85(. }َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعلٍْم َعِليٌم{ 
رَّبِّ  }َوُقل  لنبيه ]:  وقال   ،)76 )يوسف: 
اإلنسان  ثم علم  ِعلْماً{ )طه: 114(،  ِزْدِني 
على قلته مهدد بالزوال إما للعوارض التي 
وإما  املرضية،  اإلعاقات  من  له  تعرض 
اخلرف في نهاية العمر قال تعالى: }َوِمنُكم 
بَْعَد  يَْعلََم  ِلَكْي الَ  الُْعُمِر،  أَْرَذِل  ِإلَى  يَُردُّ  ن  مَّ
ِعلٍْم َشيْئاً{ )النحل: 70(، فعلم اإلنسان له 
بداية وله نهاية وهو فيما بني ذلك محدود 
قليل وهناك أشياء كثيرة في هذا الكون ال 
يعلمها اإلنسان مهما أوتي من القدرة على 
ما  يعلم  ال  فهو  واالختراعات،  االكتشافات 
في البر والبحر واجلو والسموات واألرض، 
ال يعلمها إال عالَّم الغيوب سبحانه وتعالى، 
وأقرب شيء إلى اإلنسان روحه التي يحيا 
بها ويتحرك ما دامت فيه فإذا خرجت منه 
أصبح جثة هامدة ال حراك بها وال إدراك، 
قال  الروح،  هذه  حقيقة  اإلنسان  يعلم  وال 

احلمد لله الذي خلق اإلنسان 

سائر  بــني  مــن  بالعقل  ــزه  ومــيَّ

ز به بني احلق  املخلوقات ليميِّ

والباطل. وبني الضار والنافع، 

الله منَّ بها  فالعقل نعمة من 

وُسمي  اإلنــــســــان،  هــــذا  عــلــى 

ا  عقاًل ألنه يعقل اإلنسان عمَّ

وُسمي  به  يليق  ال  مما  يضره 

تعالى:  قـــال  كـــذلـــك،  حـــجـــرًا 

ـــِذي  ـــــَك َقـــَســـٌم لِّ ـــي َذِل }َهـــــْل ِف

ِحْجٍر{ )الفجر: 5(،

بقلم: فضيلة الشيخ/ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان �

العقـل
ومدى حرية الرأي 

)�(  عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة 
الدائمة.
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وُح  الرُّ ُقِل  وِح  الرُّ َعِن  }َويَْسأَلُونََك  تعالى: 
ن الِْعلِْم ِإالَّ َقِلياًل{  ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوِتيتُم مِّ

)اإلسراء:85(. 
يوجدها  الذي  وهو  خلقها  الذي  هو  فالله 
في  يقبضها  الذي  وهو  اإلنسان  في جسم 
ى  يَتََوفَّ تعالى: }اللَُّه  قال  املوت،  وفي  النوم 
ِفي  َتُْت  لَْم  َوالَِّتي  َمْوِتَها  ِحنَي  اأْلَنُفَس 
امْلَْوَت  َعلَيَْها  َقَضى  الَِّتي  َفيُْمِسُك  َمنَاِمَها 
ى{ )الزمر:  َويُْرِسُل اأْلُْخَرى ِإلَى أََجٍل ُمَسّمً
من  أوتي  مهما  مخلوق  يستطيع  وال   .)42
إذا  اإلنسان  في  يبقيها  أن  بالطب  العلم 
بَلََغِت  ِإَذا  }َفلَْواَل  تعالى:  قال  أجله،  حان 
لُْقوَم َوأَنتُْم ِحينَِئٍذ تَنُظُروَن َونَْحُن أَْقَرُب  اْلُ
ُكنتُْم  ِإن  َفلَْواَل  تُبِْصُروَن  الَّ  َولَِكن  ِمنُكْم  ِإلَيِْه 
َغيَْر َمِديِننَي تَْرِجُعونََها ِإن ُكنتُْم َصاِدِقنَي({ 
وال  بينهم  من  فتقبض  )الواقعة:87-83(. 

يستطيعون إرجاعها.
واليوم نسمع من يعظم من شأن ما يسمونه 
على  يقدمه  من  ومنهم  الديث،  بالعلم 
الوحي، فما وافق العلم الديث من الوحي 
صدقه وما خالفه كذبه أو أّوله بغير معناه 
األمور  من  يؤمن  ال  من  ومنهم  الصحيح، 
الغيبية إال مبا يصدقه العلم الديث، وقد 
ا َجاءتُْهْم  قال تعالى عن األمم السابقة: }َفلَمَّ
َن الِْعلِْم  ُرُسلُُهم ِبالَْبيِّنَاِت َفِرُحوا مِبَا ِعنَدُهم مِّ
ِبِه يَْستَْهِزئُون{ )غافر:  ا َكانُوا  َوَحاَق ِبِهم مَّ
الرأي  يقدسون  من  اآلن  وجد  وقد   ،)83
ويقولون بحرية الرأي ولم يعلموا أن هناك 
آية  بها  جاء  إذا  التسليم  فيها  يجب  أشياء 
الرسول  عن  أو حديث صحيح  القرآن  من 
] ألن هذا هو مقتضى اإلميان، كما قال 
تعالى: }َوَما َكاَن مِلُْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة ِإَذا َقَضى 
ِمْن  َيَرةُ  أَن يَُكوَن لَُهُم اخْلِ اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمراً 
َضلَّ  َفَقْد  َوَرُسولَُه  اللََّه  يَْعِص  َوَمن  أَْمِرِهْم 
ِبيناً{ )األحزاب: 36(، وقال تعالى:  َضاَلالً مُّ
ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما نََهاُكْم َعنُْه  }َوَما آتَاُكُم الرَّ
َفانتَُهوا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد الِْعَقاِب{ 
)الشر: 7(، وقال تعالى: }َوَما أَْرَسلْنَا ِمن 

ُسوٍل ِإالَّ ِليَُطاَع ِبِإْذِن اللِّه{ )النساء: 64(. رَّ
الناس  ياأيها  عنه:  الله  رضي  عمر  وقال 
اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي 
جندل أن أرد أمر رسول الله وأجتهد وال آلو. 
الله-: عجبت  رحمه   – أحمد  اإلمام  وقال 
إلى  يذهبون  وصحته  اإلسناد  عرفوا  لقوم 
}َفلَْيْحَذِر  يقول:  تعالى  والله  سفيان،  رأي 
الَِّذيَن يَُخاِلُفوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيَبُهْم ِفتْنٌَة أَْو 

يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أَِليٌم{ )النور: 63(.
وهناك أشياء ال مجال للرأي فيها مثل أمور 
الغيبيات،  وأمور  العبادات  وأمور  العقائد 
وهناك أشياء يكون للرأي فيها مجال وذلك 
في أمور األحكام الفقهية التي ال نص فيها 
بشرط أن يكون الرأي منطلقاً من ضوابط 
أصولية وضوابط اجتهادية، ويكون صاحب 
الرأي مؤهاًل بها بشرط أال يخرج الرأي عن 

دائرة ما حتمله األدلة من الكتاب والسنة. 
فال  الضوابط  بتلك  مؤهاًل  يكن  لم  ومن 
الله  مجال لرأيه وال اعتبار له، قال رسول 
]: »إذا اجتهد الاكم فأصاب فله أجران، 
وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد« واملراد 

بالاكم: الفقيه املؤهل.
وال يقبل من اجتهاده إال ما أصاب فيه وما 
يوافق الدليل، وما أخطأ فيه ال يقبل ولو كان 

مأجوراً على اجتهاده ما دام ذلك في محيط 
األدلة، فما بالك بالرأي الذي يخترق األدلة 
ويخترق مجاالت االجتهاد الشرعي ويُسمى 
بالرأي الر، بل هناك آراء اخترقت جانب 
الرب سبحانه ونازعته في تدبيره وتشريعه.

 [ النبي  جانب  اخترقت  آراء  وهناك 
فعارضت أحاديثه التي ال توافق أهواءها، وقد 
قُّ أَْهَواءُهْم لََفَسَدِت  قال تعالى: }َولَِو اتََّبَع اْلَ
)املؤمنون:   } ِفيِهنَّ َوَمن  َواأْلَْرُض  َمَواُت  السَّ
71(، وقد قرأنا وسمعنا في هذه األيام من 
ذلك الشيء الكثير من كتاب وكاتبات تبنوا 
الرية في هذا املجال وعارضوا حد الردة 
يِن{  محتجني بقوله تعالى: }الَ ِإْكَراهَ ِفي الدِّ
)البقرة: 256(. وعارضوا بذلك قوله ]: 
»من بدل دينه فاقتلوه« وغيره من األحاديث 
الصحيحة، ولم يعلموا أن قوله تعالى: }الَ 
به  املراد   )256 )البقرة:  يِن{  الدِّ ِفي  ِإْكَراهَ 

اإلكراه على الدخول في الدين.
منعه؛  يجب  فساد  فهو  منه  اخلروج  وأما 
بعد  تركه  ثم  وقبله  املرتد عرف الق  ألن 
معرفة فاستحق العقوبة لئال يقتدي به غيره 
فيصبح الدين ملعبة للكفار، كما قال تعالى: 
ْن أَْهِل الِْكتَاِب آِمنُواْ ِبالَِّذَي  آِئَفٌة مِّ }َوَقالَت طَّ
َواْكُفُرواْ  النََّهاِر  َوْجَه  آَمنُواْ  الَِّذيَن  َعلَى  أُنِزَل 
 ،)72 عمران:  )آل  يَْرِجُعوَن{  لََعلَُّهْم  آِخَرهُ 
أن  بد  ال  الله  حدود  من  حد  املرتد  وقتل 
ينفذ إذا توافرت شروط وال يجوز تعطيله، 
فاطمة  أن  لو  الله  »وامي  الرسول ]:  قال 
وحد  يدها«،  لقطعت  سرقت  محمد  بنت 
الردة أعظم من حد السرقة؛ إذ إن اإلنسان 
عبدالله فليس هناك حرية مطلقة إال عند 
املالحدة، ثم هم ليسوا أحراراً ألنهم يكونون 
يكن  لم  فمن  وشهواتهم،  ألهوائهم  عبيداً 
عبداً لله صار عبداً للشيطان، كم قال ابن 
الذي  الرق  الله-: هربوا من  القيم -رحمه 
خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان هدانا 
الله صراطه املستقيم، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وآله وصحبه.

ال يقبل من �جتهاده �إال 

ما �أ�صاب فيه وما يو�فق 

�لدليل، وما �أخطاأ فيه ال 

يقبل ولو كان ماأجورً�

قتل �ملرتد حد من 

حدود �للـه ال بد �أن ينفذ 

�إذ� تو�فرت �صروط وال 

يجوز تعطيله
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يطالب دين اإلسالم أفراده املسلمني بأن يلتزموا في سلوكهم فيما 
والبغضاء،  الشحناء  من  التحذير  مع  رفيعة،  وأخالق  بآداب  بينهم 
واإليــذاء، والتكبر واالفتخار، وغير ذلك من ذميم األخالق، يقول 
ِش  ْ تمَ المَ  ومَ اِس  ِللنَّ كمَ  ــدَّ خمَ ْر  عِّ ُتصمَ المَ  }ومَ العزيز:  كتابه  في  تعالى  الله 
اْقــِصــْد ِفي  ــُخــوٍر ومَ ــاٍل فمَ ــهمَ المَ ُيــِحــبُّ ُكــلَّ ُمــْخــتمَ ًحــا ِإنَّ الــلَّ ــرمَ ْرِض ممَ ِفــي اأْلمَ
ِميِر{  اْلمَ ــْوُت  ــصمَ لمَ اِت  ْصــــومَ اأْلمَ ــرمَ  نــكمَ أمَ ِإنَّ  ــْوِتــكمَ  ِمــن صمَ اْغــُضــْض  ومَ ْشِيكمَ  ممَ
)لقمان:18-19(، فتشير اآليتان الكرميتان إلى آداب عامة مع الناس 
في حسن املخاطبة، وترك الكبر، واحتقار الناس، واألمر بالتوسط 
في السير، وخفض الصوت بقدر الاجة، وذلك ليعيش الناس في 
جو من األنس بعيدًا عن التوتر والبغض، الذي يقع في النفوس من 

جراء االتصاف بهذه الصفات املذمومة.

خوفاً منهم، فلو حاول األب أن يثبت لولده أنه ال 
داعي لهذا اخلوف فقد أحسن، وميكن تطبيق هذا 
عن طريق القرب من أحدهم ومصافحته أو حمله 
في السيارة ليصل إلى بيته، فيرى الولد أنه ال داعي 
للخوف منهم، بل يجب العطف عليهم، ومواساتهم 

وتقدمي العون لهم قدر اإلمكان.
شعار  فهو  اإلس���ام،  في  مرموقة  منزلة  وللسام 
أنه  خاصة  للمحبة،  ونشر  للقلوب،  وتأليف  خير، 
جاء األمر من الله عز وجل برد السام حيث قال: 
}َوِإَذا ُحيِّيْتُم ِبتَِحيٍَّة َفَحيُّواْ ِبَأْحَسَن ِمنَْها أَْو ُردُّوَها{ 
ف��إذا سلّم املسلم وج��ب رد السام  )ال��ن��س��اء:86(، 
عليه مبثل ما قال أو يزيد؛ فإن إلقاء السام سنة 

مستحبة، أما رده ففريضة واجبة.
ويؤدب األب ولده ويعلمه هذه السنة املباركة، فإذا 
شاهد الكبير أمره بالسام عليه، وإذا مر بالقاعد 
ويكون  عليهم،  بالسام  أم��ره  الناس  من  بجمع  أو 
إلقاء  على  ي��ح��رص  ذل���ك،  ف��ي  ق���دوة  نفسه  األب 
واجلمع  والقاعد  الكبير  مع  متأدباً  ورده  السام 
منظماً  لقوله]  وذلك  بالسام؛  فيبدأهم  الكثير، 
))يسلم  وآداب��ه��ا:  أصولها  وواض��ع��اً  السنة،  ل��ه��ذه 
والقليل  القاعد،  على  وامل��ار  الكبير،  على  الصغير 
في  ول��ده  ب  يرغِّ أن  األب  وي��ح��اول  الكثير((،  على 
السام عن طريق تعريفه بأن السام طريق اجلنة 

وأن له بالسام أجراً عند الله تعالى.
ومن آداب الطريق السهلة وامليسرة التي رتب عليها 
هذا الدين أجراً كبيراً، قضية إزالة األذى عن طريق 
املسلمني، حيث قال]: »بينما رجل ميشي بطريق 
وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له« 

فيقول له األب: أما تعلم يا ولدي أن رسول الله] 
على  أقسم  لو  باألبواب،  مدفوع  أشعث  »رب  قال: 
له  الفقير  أن هذا  يدريك  ما  بني  يا  الله ألب��ره«!! 
عند الله منزلة عظيمة، وما يدريك أنه لو سأل الله 

شيئاً الستجاب له!!
احتقار  يعلمه عدم  للولد  التوجيهي  األسلوب  هذا 
غيره، حتى وإن كان من اخلاملني الضعفاء، ويعلمه 
ال  واإلخ��اص،  التقوى  الله  عند  امليزان  أن  أيضاً 
الناس  تفضيل  أن  ك��م��ا  ال��ث��ي��اب،  وح��س��ن  امل��ظ��ه��ر 

بعضهم على بعض غيب ال يعلمه إال الله.
ويعلم الوالد ابنه الدعاء املأثور عن النبي ] عند 
واألعرج،  األعمى،  مثل:  بالعاهات،  املصابني  رؤية 
مبتلى  أو  مصاباً  شاهدا  فإن  وغيرهم،  واملريض، 
الرسول]:  فيه  يقول  ال��ذي  ب��ال��دع��اء  ول��ده  ذّك��ر 
»احلمد لله الذي عافاني مما ابتاك به، وفضلني 
على كثير ممن خلق تفضيًا« ويطلب إليه ترديده 
جعله  ب��أن  وفضله،  عليه  الله  بنعمة  الولد  ليحس 

سوياً في خلقته، معافى في بدنه وصحته.
وأكثر األطفال يهابون القرب من املصابني بالعاهات 

وفي هذا املجال يقول] ألبي ذر: »اتق الله حيث 
وخالق  متحها،  احلسنة  السيئة  وأت��ب��ع  ك��ن��ت،  م��ا 
الناس بخلق حسن«، أي عاملهم معاملة طيبة وال 

تسئ إليهم بقول أو فعل.
وهذه التوجيهات اخللقية املباركة يجب أن جتد لها 
فاألخاق  فيه،  مت��ارس  واقعياً  اجتماعياً  متنفساً 
ال ميكن أن تكون تصورات ذهنية ال واقع لها وال 
أن  ميكن  وال  وتندثر،  تتفلت  بذلك  فإنها  تطبيق؛ 

تثبت إال باملمارسة واملداومة عليها.
لهذا كان لزاماً على األب أن يوجه ولده إلى هذه 
اآلداب، والكليات اخللقية، ويهيئ له فرصة عملية 
ولتصبح  املفاهيم،  لترسيخ  والتطبيق،  للممارسة 
خلقاً في النفس ال تنفك عنه وال تنفصل، فالطريق، 
وأماكن جتمعات الناس ميكن أن متارس فيها كثير 
من هذه األخاق واآلداب، فإذا كان األب مع الولد 
ف��ي ال��ط��ري��ق وش��اه��د ف��ق��ي��راً رث ال��ث��ي��اب، حافي 
والضعف،  املسكنة  عامات  عليه  تظهر  القدمني، 
إلى  نظره  يلفت  أن  بعد   - ول��ده  األب  يسأل  هنا 
هذا املسكني- ويقول له: ما رأيك يا ولدي في هذا 
الرجل؟ فيجيبه الولد: هذا رجل فقير وسخ الثياب، 

آداب الطريق 
للطفل المسلم

املستشارة التربوية: شيماء ناصر
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واملعاملة، فإذا خرج إلى الشارع وجد تناقضاً تاماً 
بني ما يسمع وما يرى، فلو قدر أن عاش الولد فترة 
من الزمن على هذه احلال دون توضيح أو إرشاد 
القول  نفسه ج���واز مخالفة  ف��ي  وق��ع  امل��رب��ي،  م��ن 
للعمل، وأن هذه املثاليات التي تقال ليست للتطبيق 
في الشارع، وأن هؤالء الناس ليسوا مطالبني بهذه 
اآلداب واألحكام الشرعية، وهذا التصور املنحرف 
إن وقع في نفس الولد كان كافياً النحرافه بالكلية 
وض��ي��اع ج��ه��د ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وم���ا ه��ل��ك أكثر 
ومعتقداتهم  أقوالهم  ملخالفة  إال  وضلوا  املسلمني 

لواقع حياتهم وأفعالهم.
ال��ول��د عن  القضية ال يكون بعزل  ف��ي ه��ذه  واحل��ل 
املجتمع بالكلية، فهذا أمر ال طائل وراءه، وال ميكن 
أمكن  وإن  السليم، حتى  باحلل  هو  وليس  حتقيقه، 
حتقيقه، ولكن الذي يطالب به األب ويسعى لتحقيقه 
املستطاع،  قدر  الشارع  تأثير  من  الولد  هو: حماية 
تكلف  دون  املتاحة،  البشرية  اإلمكانات  حدود  وفي 
بالنماذج  الولد  تعريف  دائ��م��اً  فيحاول  تفريط،  أو 
الصاحلة التي يصادفها في الطريق، وتعريفه أيضاً 
على  ويدربه  ويعلمه  يراها،  التي  املنحرفة  بالنماذج 
ذلك بالتكرار حتى تصبح لديه القدرة على التمييز 
بني اخلطأ والصواب، وبني من ميثل اإلسام واقعاً 
يزيل  أن  ويحاول  املسيء،  املفرِّط  وبني  حياته،  في 
م��ا ي��ق��ع ف��ي ذه���ن ال��ول��د م��ن ت���ص���ورات، أو أفكار 
داخل  في  اجلاهلية  تلقيه  مما  شبهة  أو  منحرفة، 
املجتمع املسلم، فيرد على هذه الشبهات ويرد تلك 
التصورات اخلاطئة مستعيناً في كل هذا بقوة الله 
املهمة  ه��ذه  ف��إن  وقوته؛  حوله  من  ومتبرئاً  وعونه، 
عليها  ي��ق��در  ال  ال��ش��اق��ة 
الله  وفقه  م��ن  إال 
وأراد  تعالى، 
وبذريته  ب��ه 

اخلير.

بالنسيان واخلطأ.
واألب إن لم يفعل هذا ويحتط ويكن قدوة في هذا 
من  الولد نظرياً  بناه في ذهن  املجال، فإن كل ما 
أن  ميكن  نظافته،  على  واحملافظة  الطريق  آداب 
التطبيق  يهدم بواقعة واح��دة من أخطاء األب في 

العملي.
ورمبا يخطئ الولد في بعض األحيان - بعد التوجيه 
والبيان- ويتغافل عن هذه اآلداب، فإن حصل أن 
رمى بشيء من نافذة البيت، أمر بإعادته، وإن رمى 
األب  أع��اد  العام  الطريق  في  السيارة  من  بشيء 

السيارة إلى املوقع وأمره بإعادة ما رمى.
العنت على  ك��ان فيها بعض  وإن  ال���دروس -  ه��ذه 
لن  فإنه  مرتني  أو  م��رة  ال��ول��د  تلقاها  إذا   - األب 
ي��ت��ج��رأ ب��ع��د ذل����ك، ول���ن ي��ت��ه��اون ف��ي ه���ذا األدب 

اإلسامي الرفيع.
األسلوب  ول���ده  األب  يُ��ع��لّ��م  ال��ط��ري��ق  آداب  وح���ول 
الصحيح في اجتياز الشارع؛ إذ إن كثيراً من اآلباء 
يغفلون هذا اجلانب املهم فيما يتعلق بالطريق، وإن 
جهل الولد بهذه املعرفة، وعدم تدريبه عليها رمبا 
يبرأ  لن  إصابة  إصابته  أو  الولد،  حياة  ذلك  كلف 
عنيفة،  العادة  في  السيارات  ح��وادث  فإن  بعدها؛ 
الولد  األب  ي��درب  لهذا  خطيرة؛  قاسية  ونتائجها 
على حسن اجتياز الشارع، ويدربه على فهم رموز 

وألوان إشارات املرور، وكيف يستخدمها.
على  تؤثر  أن  التي ميكن  بالسلبيات  يتعلق  ما  أما 
فإن  ال��ش��ارع،  في  يشاهده  وم��ا  طريقه،  في  الولد 
الشر  من  كثير  خالطه  قد  اليوم  اإلسامي  العالم 
امتألت  اإلسامية  الباد  من  فكثير  واالن��ح��راف، 
اخلمور  وم��ح��ات  املتبرجات،  بالنساء  ش��وارع��ه��ا 

من  احمل��رم  اللهو  وأماكن  ال��دع��ارة،  وبيوت 
وشواطئ  الليلية،  وال��ن��وادي  امل��راق��ص 
العري، وغيرها من مظاهر االنحراف، 

إلى جانب منكرات القول، وسوء 
والنميمة،  والغيبة،  األل��ف��اظ، 
وال��غ��ش، وت���رك ال��ص��اة في 

املساجد، وغير ذلك.
هذه املنكرات واملثالب ال 

ب��د ل���ألب امل��س��ل��م أن 
يكون له مع ولده 

واضح  م��وق��ف 
إن  إذ  م��ن��ه��ا؛ 
يسمع  ال����ول����د 

كاماً  أب��ي��ه  م���ن 
جميًا عن اإلسام 

وآدابه، وحسن السيرة 

فإن هذا العمل في ظاهره يسير وسهل، ولكنه يدل 
على تلك النفس الطيبة الزكية التي حتب لغيرها 
يؤذي  ما  فإماطة  لنفسها،  حتبه  ما  املسلمني  من 
املسلمني عن الطريق يدل على حبهم، والسعي في 
خيرهم، وجتنيبهم ما يضرهم؛ لهذا كان أجر هذا 

احملسن كبيراً عند الله تعالى.
وهذا التوجيه النبوي املبارك ميكن أن يتعلمه الولد 
عن  فضًا  األب،  من  املباشر  التوجيه  طريق  عن 
ميكن  شيئاً  األب  شاهد  ف��إذا  وال��ق��دوة،  املشاهدة 
أن ي��ؤذي امل��ارة من حجر أو قشرة م��وز، أو قطعة 
خشب، أو غير ذلك أزالها من الطريق وأمر ولده 
بذلك، وإذا كان في سيارته وشاهد سقوط حجر 
أو غصن شجرة من سيارة النفايات وخشي سقوط 
السيارة  بقائد  حل��ق  الطريق  على  أخ��رى  كميات 
وأشعره بذلك، فإن لم يتمكن من اللحاق به أوقف 
سيارته ونزل هو والولد وحما الغصن أو األحجار 
عن الطريق، موضحاً لولده أن هذا واجب املسلم، 
وأن األجر عند الله على ذلك املغفرة واجلنة، وبهذا 
العمل اليسير يتعلم الولد درساً عظيماً في معاني 

األخوة وحب املسلمني.
إلقاء  كل احل��ذر من  األب  املجال يحذر  وفي هذا 
كبيرة،  أم  كانت صغيرة  أي��اً  الشارع،  في  النفايات 
األوعية  في  النفايات  وضعت  البيت  في  كان  فإن 
ال��س��ي��ارة وضعت  ف��ي  ك��ان  وإن  ل��ذل��ك،  املخصصة 
األماكن  في  تلقى  ثم  أكياس صغيرة  في  النفايات 
املخصصة لها، وإن كان يسير على قدميه وضعها 
في جيبه، وهكذا ال يلقي شيئاً أمام الولد في أي 
مكان، فإن فعل خطأ وشاهده الولد سارع باالعتذار 
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ليبيا

لبة  للمطا
بإزالة التهميش 

عليها طوال  وقع  ال��ذي 
سنوات القذافي.

فوضى أمنية
وال ميكننا في هذا السياق جتاهل املشكالت 
األمنية التي تعانيها ليبيا منذ سقوط نظام 
ال��ق��ذاف��ي وت��أث��ي��ر ال��ف��وض��ى األم��ن��ي��ة التي 
شهدتها معظم البقاع الليبية التي تكرست 
في  األمريكية  البعثة  مقر  على  باالعتداء 
ب��ن��غ��ازي مم��ا ف��ت��ح ال��ب��اب ع��ل��ى مصراعيه 
التهامات بانتشار تنظيم القاعدة في منطقة 
تقليدي  ثقل  مركز  بأنها  املعروفة  بنغازي 
الذي  ال��ت��م��دد  وه��و  اإلس��الم��ي��ة،  للحركات 
حرص مسؤولون ليبيون عديدون على نفيه 
والتقليل من حجم متدد القاعدة في شكل 
في  االنتقالي  املجلس  مسؤولي  رغبة  أك��د 
تفويت الفرصة على جهات دولية الستخدام 
هذه احلادثة للضغط على طرابلس لتقدمي 
تسهيالت أمنية لألمريكيني وحلفائهم، وهو 
أمر قد يقابل برفض من جانب الرأي العام 
الليبي املستاء أصاًل من أي نفوذ غربي في 

ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي.
االعتداء  حجم  من  التقليل  محاولة  ورغ��م 
ع��ل��ى ال��ب��ع��ث��ة األم��ري��ك��ي��ة ورب��ط��ه مبطالب 
مطار  على  السيطرة  قضية  أن  إال  محلية 

تعانيها ليبيا وهي أمر كرس حالة الشقاق 
داخل البالد.

االنتقالي  ساقها  ال��ت��ي  امل��ب��ررات  أن  غير 
واملفوضية العليا لالنتخابات لم تعد تنطلي 
على أحد، فاجلميع يدرك أن االضطرابات 
التي تشهدها أجزاء واسعة من ليبيا ليست 
هي التي حالت دون انعقاد االنتخابات في 
التي  الشديدة  العراقيل  ظل  في  موعدها 
ه��ذا االستحقاق،  إمت��ام  وب��ني  بينها  حت��ول 
السياسية  الفعاليات  اعتراضات  زالت  فما 
والقبلية في بني غازي على ما تعده تهميشا 
مناطق  لصالح  الوطنية  اجلمعية  ف��ي  لها 
الغرب وطرابلس وهو  أخرى، والسيما في 
ليبية أخرى  ال���ذي ح���دا مب��ن��اط��ق  امل��وق��ف 
والسيما التي تضم قبائل أمازيغية وأفريقية 

تأجيل وإخفاق
االنتخابات  ت��أج��ي��ل  م��س��أل��ة  أن  ش��ك  وال 
متوقعا  أم����راً  ك���ان  ليبيا  ف��ي  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
االنتقالي  املجلس  رئيس  إن  بل  م��دة،  منذ 
الليبي املستشار مصطفى عبداجلليل قدم 
إشارات على هذا التأجيل منذ فترة ليست 
أن  حاول  قد  االنتقالي  كان  وإن  بالقصيرة 
العليا  املفوضية  ملعب  ف��ي  بالكرة  يقذف 
فنية  أسبابا  أن  على  بالتأكيد  النتخابات 
دون  ح��ال��ت  ال��ت��ي  ه��ي  اللجنة  بعمل  تتعلق 
انعقاد االنتخابات في موعدها، وهي حيلة 
لتسويغ  إليها املجلس االنتقالي كثيرا  يلجأ 
املتتالية،  التعاطي مع األزم��ات  إخفاقه في 
ي��ح��م��ل حكومة  ي��ح��اول دائ��م��ا أن  إن���ه  ب��ل 
عبدالرحيم الكيب مسؤولية املشكالت التي 

الفوضى األمنية 
والقاعدة وفلول 

القذافي يضعون ليبيا 
على فوهة البركان

املستقبل  فــي  االســتــقــرار  إلــي  تتجه  ليبيا  فــي  األوضـــاع  أن  يبدو  ال 
األمريكية  البعثة  مقر  لها  تعرض  التي  التفجيرات  بسبب  املنظور؛ 
طرابلس  مطار  على  امليلشيات  إحــدى  استيالء  وقبلها  بنغازي  في 
في  املشتعلة  واملــعــارك  احملليني  الــقــادة  أحــد  غــيــاب  على  احتجاجا 
الكفرة بني قبائل الزاوية العربية والتبو ذوي األصول األفريقية، وما 
العليا لالنتخابات تأجيل االنتخابات  تال ذلك من إعالن املفوضية 
أن  املقبل بعد  للعاشر من يوليو  الوطنية  الختيار أعضاء اجلمعية 
كان مقررا لها منتصف يونيو ألسباب وصفتها اللجنة باللوجيستية 

مثل مناقشة الطعون وحتديد القوائم النهائية للمرشحني.

الفرقان –القاهرة –مصطفى الشرقاوي
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طرابلس احتجاًجا من 
جانب ميليشيات ليبية على 
ومطالبتهم  محلي  عسكري  قائد  اختفاء 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ب���ض���رورة ال��ك��ش��ف عن 
مصيره، عمقت من حالة االنفالت األمني 
فلول  توسع  إل��ى  ينتقل  احلديث  جعلت  بل 
القذافي في إشعال االضطرابات وممارسة 
دور  لضمان  الليبية  احلكومة  على  ضغوط 
سياسي لبعض املجموعات السياسية املوالية 
للحكم السابق وهو أمر سيقابل برفض من 
للدخول  البالد  يعرض  الثورية؛ مما  القوى 

في نفق مظلم.
فلول النظام

الدور  جتاهل  السياق  ه��ذا  ف��ي  ميكن  وال 
ال����ذي ي��ق��وم ب��ه ف��ل��ول ال��ن��ظ��ام ال��ب��ائ��د في 
الشرقية  املناطق  في  االضطرابات  إشعال 
الدامية  واالشتباكات  فاألزمات  واجلنوبية، 
التي اندلعت في الكفرة وبني القبائل العربية 
القتلى  ع��ش��رات  خلفت  ال��ت��ي  واألف��ري��ق��ي��ة 
ومئات املصابني والسيما في بلدة الشقيقة 
ف���ي اجل���ن���وب ه���ي اض���ط���راب���ات مرشحة 
الليبية مادامت  املدن  للتكرار في عدد من 
اجلزائر  في  أسرته  وفلول  القذافي  أم��وال 
تستخدم إلشعال االضطرابات من آن آلخر 

ومادامت احلكومة الليبية عاجزة حتى اآلن 
عن استعادة األمن وهيكلة األجهزة األمنية 
وكشف  التصدي  على  قادرة  يجعلها  بشكل 

هذه املخططات وإحباطها.
شروط معقدة

ينبغي ألحد أن يغض  السياق ال  وفي هذا 
ليبية  ميليشيات  إلقاء  حادثة  عن  الطرف 
التابعات  احمل��ام��ي��ات  إح���دى  على  القبض 
إجرائها  أثناء  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
القذافي  القذافي جنل  مع سيف  التحقيق 
أعمال  إدارة  ب��ت��ه��م��ة  األس�����ود  وص��ن��دوق��ه 
األمر على خطورته  أن هذا  غامضة، غير 
االنتقالي  املجلس  أمام عدم قدرة  يتضاءل 
وحكومة الكيب حتى اآلن على تسلم سيف 
ال��ق��ذاف��ي م��ن ث���وار ال��زن��ت��ان ال��ذي��ن ألقوا 
الليبي  اجلنوب  صحراء  في  عليه  القبض 
لتسليمه  م��ع��ق��دة  ش���روًط���ا  وض���ع���وا  ح��ي��ث 
للمجلس الوطني لبدء محاكمته أو الدفع به 
تطورات  وهي  الدولية،  اجلنائية  للمحاكمة 
ال��ره��ي��ب��ة للمجلس  ال��ع��ج��ز  ت��ك��ش��ف ح��ال��ة 
ال��وط��ن��ي االن��ت��ق��ال��ي ف���ي اس���ت���ع���ادة األمن 
ال���ق���ادرة على  وال��ظ��ه��ور مبظهر احل��ك��وم��ة 

القيام بكل واجباتها.
ومن املهم هنا التأكيد على الدور الذي تؤديه 
أجهزة االستخبارات الغربية التي متتلئ بها 
الساحة الليبية؛ حيث تستغل هذه األجهزة 
هذه  لتعزيز  هناك  السائدة  االرتباك  حالة 
البتزاز  األج���واء  ه��ذه  واس��ت��غ��الل  الفوضى 
تنازالت  لتقدمي  ودفعها  الليبية  احلكومة 
والكعكة  اإلع��م��ار  منها  ع��دي��دة  ملفات  ف��ي 
األمن  لشركات  املقدمة  والعقود  النفطية 
الليبية،  األمنية  واألج��ه��زة  القوات  لتأهيل 
بل إن هذه األجهزة كما يؤكد الدكتور نبيل 
حتاول  اإلستراتيجية  العلوم  أس��ت��اذ  ف��ؤاد 
السابق  النظام  ب��رم��وز  سلطاته  استغالل 
للقيام بعمليات وتوظيف هذا األمر البتزاز 

املجلس االنتقالي.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذه األج��ه��زة تسعى لنشر 
مدى جناح  الشكوك حول  وإث��ارة  الفوضى 
عجز  ع��ل��ى  وال��ت��أك��ي��د  ال��س��ي��اس��ي��ة  العملية 
الوطني االنتقالي عن تنظيم االستحقاقات 
ملف  فتح  ع��ن  ناهيك  الكبرى،  السياسية 
القاعدة وإجبار احلكومة الليبية على تقدمي 
للقوى  ول��وج��ي��س��ت��ي��ة  ت��س��ه��ي��الت ع��س��ك��ري��ة 
الغربية الكبرى مثل فرنسا والواليات املتحدة 
سواء في املناطق الشرقية أو الغربية؛ سعيا 
حملاصرة ثورات الربيع العربي من كل جانب 

وتنفيذ أجندات معينة.
أن  االستخباراتية  األجهزة  ه��ذه  ت��درك  وتابع: 
احلكومة الليبية ال تستطيع االستجابة للمطالب 
الغربية، بإنشاء قواعد عسكرية غربية فالشعب 
القذافي  هيمنة  تسقط  أن  يقبل  ل��ن  الليبي 
وتستبدل بها هيمنة غربية مهما كان دور الغرب 
في دعم الثورة الليبية؛ لذا فمن احملتمل تورط 
هذه األجهزة في إشعال االضطرابات في جميع 
أنحاء ليبيا ودفع االنتقالي لتأجيل االنتخابات 
العملية  وتعريض  القادم  يوليو  إلى  التشريعية 

السياسية خلطر كبير.
ومن املهم جًدا بعد هذا االستعراض التأكيد 
على أن الفوضى األمنية التي تشهدها البالد 

تفجري البعثة الأمريكية يف 

بنغازي يفتح ملف القاعدة 

جمددًا واأجهزة اال�ستخبارات 

الغربية ت�ستغل الفو�سى 

لتمرير اأجندات

اأحداث الكفرة والهجوم 

على البعثة االأمريكية 

ومواجهات الع�سائرية 

اأثارت ال�سكوك يف جناح 

العملية ال�سيا�سية
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ليبيا

األح��داث، والسيما أن األمر قد فتح ملف 
وهو  الليبية  األراض���ي  ف��ي  القاعدة  وج��ود 
ملف قد يستخدم البتزاز املجلس االنتقالي، 
مشدًدا على ضرورة تعاطي احلكومة الليبية 
للقوى  املنطقية  املطالب  مع  إيجابي  بشكل 
جذور  لتفريغ  سعًيا  ليبيا  ف��ي  السياسية 

العنف من مضمونها.
ت��ب��ن��ي املجلس  وان��ت��ق��د ال��ط��ه��ط��اوي ع���دم 
وقطعه  واض��ح  سياسي  خلطاب  االنتقالي 
خطوات طويلة في دمج الثوار في املؤسسات 
الليبية وتسوية مشكالت بعينها مع  املدنية 
من  ل��ن��وع  ت��ؤش��ر  املختلفة  الليبية  امل��ن��اط��ق 

االستقرار األمني.
ومع هذا بدا الطهطاوي واثًقا من إمكانية 
يوليو  م��ن  السابع  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ات  انعقاد 
إذا استطاع  ل��ن��وع م��ن االس��ت��ق��رار  ك��ب��داي��ة 
مرضية  لتسوية  التوصل  االنتقالي  املجلس 
جديدة  لبداية  تؤشر  السياسية  القوى  مع 
تكرس  ليبيا  ف��ي  ح��دي��ث��ة  دول����ة  ل��ت��أس��ي��س 

القطيعة مع نظام القذافي.

تنازالت قد  االنتقالي النتزاع  املجلس  على 
تضرب االستقرار الهش في مقتل.

األزمات  أن  إلى  اإلش��ارة  املهم  ومن  وتابع: 
تؤشر  الليبية  امل���دن  ت��ض��رب  ال��ت��ي  األمنية 
وتفتح  البالد  تواجه  التي  الصعوبات  ملدى 
أمام تأجيل آخر لالنتخابات وتشيع  الباب 
العملية السياسية في  القلق حول مستقبل 
ليبيا خصوًصا أن االنفالت األمني مرشح 

للتكرار خالل املرحلة القادمة.
رسالة سلبية

ق���د يوصل  ت��أج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات  وع���د أن 
وجهة  الدولي حول  للمجتمع  رسالة سلبية 

هي التي أسهمت في اتخاذ املجلس الوطني 
ليوليو  االن��ت��خ��اب��ات  تأجيل  ق���رار  االنتقالي 
الصناديق  تأمني  عن  العجز  ظل  في  القادم 
من  حالة  ينتابها  التي  بنغازي  في  والسيما 
الرفض لتهميشها داخل اجلمعية التأسيسية، 
التي تتصاعد  الفيدرالية  فضاًل عن نزعات 
داخل البالد رفًضا للدور املتنامي لطرابلس 
العاصمة في الساحة السياسية الليبية طوال 

عهد القذافي واملرشح استمرارها.
سيناريو البوعزيزي

ومن املؤسف في هذا السياق املتوتر جلوء 
ل��ت��ك��رار سيناريو  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ش��ب��اب  ب��ع��ض 
البوعزيزي في تونس؛ حيث استحدثت هذه 
في  الكيب  حكومة  فشل  لتعكس  الظاهرة 
التصدي جلميع املشكالت من بطالة وعجز 

عن تسيير املؤسسات اخلدمية.
وي��ت��خ��وف امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ال��ي م��ن خطورة 
اتساع هذه الظاهرة ليضاف إليها مشكالت 
السياسي  والفشل  األمنية  االض��ط��راب��ات 
يزيد  أم��ر  وه��و  ال��ب��الد،  منها  تعاني  ال��ت��ي 
في  السياسية  العملية  مستقبل  على  القلق 
البالد كما يؤكد السفير رفاعة الطهطاوي 
سفير مصر السابق في ليبيا؛ حيث يؤكد أن 
تأجيل االنتخابات الليبية رغم رمزيته إال أنه 
يكشف عن تعقيد املشهد الليبي وهو تأجيل 
الساحة  داخ���ل  بعينها  أط��راف��ا  يشجع  ق��د 
الضغوط  وتشديد  أسهمها  ل��رف��ع  الليبية 

تذرع مفو�سية االنتخابات 
باأ�سباب لوجي�ستية لت�سويغ 

التاأجيل يتجاهل املاأزق 
ال�سيا�سي وي�سع اجلمعية 

الوطنية يف مهب الريح

تاأجيل اال�ستحقاق االنتخابي 
قدم دليال على عجز 

الوطني االنتقايل عن 
العبور بالبالد اإىل بر االأمان

ال�سعب الليبي يدفع ثمن فاتورة 

عقود �سيا�سة التهمي�ش التي 

مار�سها النظام الليبي الراحل 

وفلول القذايف وراء اإ�سعال ال�سراع 

بني العرب والتبو بالكفرة
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م�صر

نتائج  بعد  املصري  الــشــارع  على  تخيم  والترقب  الغموض  من  حالة 
احلرية  حزب  إعــان  فمع  الرئاسية،  االنتخابات  في  اإلعــادة  جولة 
والعدالة عن فوز مرشحه الدكتور محمد مرسي استناًدا إلى احملاضر 
الرسمية لفرز اللجان املعتمدة من قبل القضاة، ما زالت اللجنة العليا 
الطعون،  في  النظر  بحجة  النتيجة  إعــان  في  متاطل  لانتخابات 
التأخر إلى محاوالت املجلس العسكري للضغط  وأرجع محللون هذا 
الــدســتــوري املكمل،  بــاإلعــان  والــعــدالــة للقبول  على حــزب احلــريــة 
والوصول إلى أكبر قدر من املكاسب السياسية بعد إحساسه بخسارة 
الورقة األخيرة التي كان يراهن عليها في تلك االنتخابات وهي جناح 

الفريق أحمد شفيق.
احتماالت ثاثة

إلى  سلطان  جمال  الصحفي  الكاتب  يشير 
ذل��ك ف��ي��ق��ول: َم���ّد أج��ل اإلع���ان ع��ن نتائج 
االن��ت��خ��اب��ات ل��ث��اث��ة أي����ام ي��ع��ن��ي أن���ه قرار 
سياسي، وليس قضائًيّا، وأنه رمبا يهدف إلى 
مفاوضات ال أحد يعرف فحواها على وجه 
الذي  الغموض  رغ��م  أن��ه  واحلقيقة  ال��دق��ة، 
عملها،  لانتخابات  العليا  اللجنة  به  حتيط 
إال أن االحتماالت كلها محدودة ومحصورة 

في ثاثة أمور هي:
أراد حماية  ملَ��ن  ال��ط��رق  أق��ص��ر  وه��و  األول 
تعترف  أن  الشعب:  إرادة  واح��ت��رام  ال��وط��ن 

اللجنة بأن مرسي فاز برئاسة اجلمهورية.
على  اللجنة  تعمل  أن  ال��ث��ان��ي:  واالح��ت��م��ال 
اللجان  مئات  أو  الصناديق  آالف  استبعاد 

من  وهمية  أو  شكلية  ول��و  طعون  أي  بحجة 
أج��ل ال��وص��ول إل��ى نسبة زي���ادة لشفيق في 
حدث  ل��و  احتمال  وه��و  النهائية،  احملصلة 
في  أحد  يوجد  ولن  “فضائحًيّا”،  فسيكون 
أنه  العالم سيفهمه ِسوى على  مصر أو في 

“تفصيل” شيطاني.
االنتخابات  تُلَغى  أن  الثالث:  واالح��ت��م��ال 
وتزوير،  اض��ط��راب  من  شابها  ما  بدعوى 
والدعوة إلعادتها حسب ما طالََب به أحمد 
»فضائحية«  يقل  لن  احتمال  وهو  شفيق، 
الثانية  احل��ال��ت��ن  كلتا  وف���ي  س��ب��ق��ه،  ع��م��ا 
قد  هها،  وَجّ وَم��ن  اللجنة،  فتكون  والثالثة 
أدخلت الباد في نفق مظلم ميتد سنوات 
مؤسسات  م��ن  ملصر  ى  تبَقّ م��ا  فيه  ينهار 
ولن  ق��ان��ون��ي��ة،  أو  سياسية  أو  اق��ت��ص��ادي��ة 

يبقى فيها سوى : ساح العسكر وميادين 
الثورة.

شفيق مشروع حرب أهلية
في  األح���داث  مجريات  على  تعقيبها  وف��ي 
من  تاميز(  )نيويورك  جريدة  ح��ذرت  مصر 
إعان شفيق رئيًسا ملصر، وقالت: إن ذلك 
يعد مبثابة »مشروع حرب أهلية«؛ ألن فوزه 
لن يكون إال باحتقار إرادة الشعب، وتزويرها 
وبالتاعب بها، وفي بيئة سياسية ثورية، لن 
مبارك  من  مستنَسخ  دوللي(  ب�)رئيس  تقبل 
الرئاسة؛  املصريون من قصور  ط��رده  ال��ذى 
امليري«، وحتت  ب�»الساح  ألن فْرض شفيق 
ب�»كظم  ي��واَج��ه  لن  قضائية«،  »تأمن  مظلة 
الغيظ« أو ب�»السمع والطاعة« إلعام الفلول، 
»نتيجة  وص��ف��ه  مب��ا  بالقبول  يطالب  ال���ذى 
ال��ص��ن��دوق«، أًيّ���ا ك��ان اس��م امل��رش��ح الفائز، 
وإمنا سيواَجه بامليادين وبثورة ثانية حقيقية، 
لن يفتر حماسها ولن يخفت وهجها، إال بعد 
ال��ت��ى ش��ارك��ت فى  »تطهير« ك��ل امل��ؤس��س��ات 
فْرضه  ومحاولة  مبارك«،  »دوللى  استنساخ 
ع��ل��ى ال��ش��ع��ب، و)ب���ي���ادات ال��ع��س��ك��ري( فوق 

رقبته.

رئيس مصر 
القادم والـمصير 

المجهول
تقرير: وائل رمضان
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دعت الهيئة جميع القوى الوطنية والثورية لاصطفاف معا 
للحيلولة دون إعادة إنتاج النظام البائد مرة أخرى، وتغليب 

املصلحة الوطنية العامة على املصالح اجلزئية و احلزبية

د القوى الثورية موقف العسكري وحَّ
دعت كافة القوى الوطنية والثورية إلى ضرورة 
فتح صفحة جديدة والوقوف يًدا واحدة ضد 
الثورة،  أه��داف  لتقويض  العسكر  توجهات 
وأن  أخطاء  من  فيما مضى  يتسامحوا  وأن 
ميدوا أيديهم للدكتور محمد مرسي املرشح 
لتحقيق  الرئاسية،  االنتخابات  ف��ي  الفائز 
أجلها  من  التي خرج  املصري  الشعب  آم��ال 

في ثورة 25 يناير.
جاء ذلك في بيان للقوى التي شاركت دكتور 
إليه،  دع��ا  ال���ذي  اللقاء  ف��ي  م��رس��ي  محمد 
وقد أعلنت تلك القوى رفضها لتزوير إرادة 
وكذلك  الرئاسية،  االنتخابات  في  الشعب 
رفضها لقرارات املجلس العسكري األخيرة.

فيهم  اتفاق اجلميع مبا  إلى  البيان  أش��ار  كما 
التأكيد  ض��رورة  على  والعدالة  احلرية  ح��زب 
على الشراكة الوطنية واملشروع الوطني اجلامع 
الذي يعبر عن كافة أطياف املجتمع املصري، 
اإلنقاذ  وحكومة  الرئاسي  الفريق  يضم  وأن 
الوطني كافة التيارات على أن يكون رئيس هذه 

احلكومة شخصية وطنية مستقلة.

أزمة  إدارة  فريق  تشكيل  على  اتفقوا  كما 
للتعامل مع الوضع احلالي، ورفض اإلعان 
ي��ؤس��س لدولة  ال����ذي  ال���دس���ت���وري امل��ك��م��ل 
صاحياته،  ال��رئ��ي��س  وي��س��ل��ب  ع��س��ك��ري��ة 
وكذلك  التشريعية،  السلطة  على  ويستحوذ 

رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
كما اتفقوا على أن تكون الشفافية والوضوح 
مع الشعب هي السمة في كل ما يتعلق بالشعب 
املصري، مع استمرار الضغط الشعبي حتى 

حتقيق مطالب الثورة واملصرين.
حزب النور يشيد بجهود مرسي

أشاد الدكتور يسري حماد املتحدث الرسمي 
باسم حزب النور السلفي باجلهود في املؤمتر 
الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي، وذكر 
أنه ال بد من اتفاق القوى السياسية جميًعا  
إن  الراهنة؛ حيث  املرحلة  إدارة  كيفية  على 
الذي  األم��ر  هو  السياسية  القوى  اختاف 
مهد لتدخل »العسكري« في احلياة السياسية 
بقوة، وظهور أحزاب املصالح، وأكد حماد أنه 
ال بد من رفض تدخل املجلس العسكري في 
الدولة  أو تدخله في ش��ؤون  القضاء  ش��ؤون 
املصري  الشعب  أن  إل��ى  مشيًرا  الداخلية، 
بد من  ولذلك ال  البداية؛  رئيسه من  عرف 
رفض أي تدخل في إرادة الشعب، ويجب أن 
الشعب،  معبرة عن  االنتخابات  نتيجة  تكون 

وخارج إرادة املجلس العسكري.
وأكد حماد أن مؤمتر الدكتور محمد مرسي 
د  مع القوى السياسية، يعبر عن ضرورة توُحّ
القوى السياسية والثورية، وأن إدارة األزمة 
لن تكون عن طريق فصيل واحد من الشعب 
ال��س��ي��اس��ي��ة، أو ح��ت��ى ع��ن طريق  ال��ق��وى  أو 
العسكري،  امل��ج��ل��س  م��ن  ص����ادرة  ق�����رارات 
ولكن عن طريق توحد اجلميع على أهداف 

ومطالب محددة ومعبرة عن الشعب.
الهيئة الشرعية للحقوق واإلصاح 

حتذر من التاعب
الشرعية  الهيئة  ح��ذرت  ذات��ه  السياق  وفي 

للحقوق واإلصاح في بيان لها من التاعب 
الناخب املصري التي عبر عنها في  بإرادة 
صناديق االقتراع، كما استنكرت الهيئة قرار 
اعتبرته تسييًسا  الذي  الشعب  حل مجلس 
الهيئة على  ب��ي��ان  ال��ق��ض��اء، وأك���د  ألح��ك��ام 
الذي  املكمل  الدستوري  لإلعان  رفضها 

صدر عن املجلس العسكري بشكل منفرد.
للنزول  املصرين  جماهير  البيان  دعا  كما 
مبيدان  السلمية  الفعاليات  في  واملشاركة 
ف���ي مختلف  امل���ي���ادي���ن  ال��ت��ح��ري��ر وس���ائ���ر 
احملافظات؛ حماية ملكتسبات الثورة و دعماً 

ملسيرتها.
كما دعت الهيئة أيًضا جميع القوى الوطنية 
دون  للحيلولة  معا  لاصطفاف  وال��ث��وري��ة 
إع����ادة إن��ت��اج ال��ن��ظ��ام ال��ب��ائ��د م���رة أخرى، 
وت��غ��ل��ي��ب امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ة على 

املصالح اجلزئية و احلزبية.
ب��ح��ث اجلماهير  ب��ي��ان��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  وخ��ت��م��ت 
على ضرورة اللجوء إلى الله تعالى بالتوبة 
واألذك���ار،  ب��ال��دع��اء  والتسلح  واالس��ت��غ��ف��ار، 
والتضرع إلى الله سبحانه بأن ينزل السكينة 
والرحمة على بادنا وسائر باد املسلمن.

املصير املجهول
وأخيًرا فا شك أن اجلميع يحبس أنفاسه في 
انتظار قرار اللجنة العليا لانتخابات الذي 
مستقبل  بل  مصر،  مستقبل  عليه  سينبني 
فارقة  مرحلة  ميثل  ألن��ه  بالكامل؛  املنطقة 
والفساد والطغيان،  بالظلم  بن حقبة مليئة 
وحقبة يؤمل اجلميع أن تكون مليئة بالعدل 
والقسط والرخاء، فإما أن تنطلق مصر لبناء 
حتقيقه  ف��ي  يشترك  شامل  نهضة  م��ش��روع 
أن  وإم���ا  وال��ث��وري��ة،  الوطنية  ال��ق��وى  جميع 
تدخل مصر في نفق مظلم وحرب أهلية ال 
الله مصر شرور  وقى  الله،  إال  مداها  يعلم 

الفنت ما ظهر منها وما بطن.
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�سورية

ومن التحركات السياسية العبثية التي لم تستطع 
العربي  املبعوث  ق��ال  الزكية  ال��دم��اء  إراق���ة  وق��ف 
واألممي كوفي أنان إن مهمة املراقبني الدوليني في 
سوريا ال ميكن أن تظل مفتوحة إلى األبد، مطالبا 
للتوصل إلى  بزيادة الضغط على جميع األطراف 
إل��ى سوريا  امل��راق��ب��ني  ح��ل، كما ق��ال رئ��ي��س بعثة 
روب��رت مود إنه ال يعتقد أن زي��ادة عدد املراقبني 
أو تسليحهم سيساعدان على حتسني الوضع في 

البالد.
الوطني  املجلس  رئ��ي��س  ق��ال  متصل،  ش��أن  وف��ي 
من  إن  س��ي��دا:  عبدالباسط  امل��ع��ارض   ال��س��وري 
واجب املجتمع الدولي القيام بحماية املدنيني في 
مواجهة سلطة تستخدم كل أنواع األسلحة، وذلك 
من  السابع  الفصل  حت��ت  أن��ان  خطة  إدراج  عبر 
القوة  استخدام  يجيز  ال��ذي  املتحدة  األمم  ميثاق 

ضد النظام.
األملانية  األن��ب��اء  لوكالة  حديثه  ف��ي  سيدا  وش��دد 

ثمن  ح��ول  للتفاوض  الوطني  املجلس  رف��ض  على 
أن  خارجي، مضيفا  تدخل عسكري  أي  استقدام 
الثقل اإلستراتيجي لبالده يعطيها »أهمية أكثر من 
قد  أننا  يعني  ال  هذا  »لكن  وتابع:  النفط«،  عامل 

نفرط في وطننا«.
ومع تكرار سيناريو املراقبني واملبعوثني أكثر من مرة 
إال أن حتركات كوفي عنان برهنت ضعف مبادرته 
وعدم جديتها، وفي هذا الصدد يقول الكاتب غازي 
دحمان: كل املؤشرات تدل على أن خطة أنان لم 
تكن أكثر من مرحلة لتقطيع الوقت، إذ لم يكن في 
إمكانية استيالد واقع  إلى  ذاتها ما يشير  اخلطة 
جديد أو تطوير حالة أفضل، بل كانت إعالناً عن 
أن العالم سيذهب باجتاه موازنة خياراته وقدراته، 
وحني الفراغ من كل ذلك تكون احلالة السورية قد 
استولدت صورة جديدة ومختلفة تقدم من خاللها 
نفسها للعالم، الذي رمبا سيكون حينها قادراً على 
التعاطي مع الوضع اجلديد انطالقا من ترتيباته 

 الثورة السورية تقترب 
من مرحلة الحسم 

وترفض الحرب األهلية
وحساباته.

العفو عن األسد إذا انضم للسالم
تسعى  املتنفذة  الدولة  من  العديد  أن  يؤكد  ومما 
إلط��ال��ة أم���د األزم����ة ال��س��وري��ة ح��ت��ى ي��ت��م حتقيق 
بالوقوف  تشدقها  رغ��م  اإلستراتيجية  مصاحلها 
إلى جانب الشعب السوري املضطهد أورد اإلعالم 
بريطانيا  أن  مفادها  تقارير  اخلميس  البريطاني 
الرئيس  عن  للعفو  مستعدتان  املتحدة  وال��والي��ات 
السوري بشار األسد إذا وافق على االنضمام إلى 

مؤمتر للسالم.
فقد نقلت صحيفة الغارديان اللندنية عن مسؤولني 
بريطانيني قولهم: إن لندن لن متانع بحث موضوع 
ذل��ك ضروريا  ك��ان  إذا  األس��د عفوا  الرئيس  منح 
إلطالق مؤمتر يعقد في جنيف حتت رعاية األمم 

املتحدة لبحث انتقال السلطة في سوريا.
وتقول التقارير: إن الرئيس األمريكي ب�اراك أوباما 
لقيا  كاميرون  ديفيد  البريطانية  احلكومة  ورئيس 
الروسي  ال��رئ��ي��س  م��ن  امل��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  تشجيعا 
فالدميير بوتني أثناء حضور الثالثة مؤمتر الدول 

العشرين في املكسيك مؤخرا.
ومن شأن هذا العفو استثناء الرئيس السوري من 
املالحقة من جانب محكمة جرائم احلرب الدولية، 
دول��ة أخرى  إل��ى  االنتقال بسالم  له  يتيح  قد  كما 

كإيران أو روسيا.
األسد لن يرحل من تلقاء نفسه 

ومن جانبه أعلن وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الفروف أن الرئيس السوري بشار األسد لن يرحل 
األقل  على  السوريني  نصف  نفسه؛ ألن  تلقاء  من 

يربطون مستقبلهم وأمنهم به.

احملرر السياسي

وتيرة  من  ويزيد  هستيرية  بطريقة  يتصرف  السوري  النظام  بدأ 
املجازر التي يرتكبها بصورة يومية مما يؤكد أن نهايته تقترب، رغم 
الدولي  النظام  في  املؤثرة  الدول  بعض  قبل  من  تواطؤ  من  جنده  ما 
الثورة  هذه  مع  يقف  من  يوجد  ال  بأنه  املسبقة  معرفتنا  عن  فضاًل 
املباركة إال ملصلحته السياسية كما تفعلها بعض الدول الغربية التي 
من  وأن  اإلنسان،  حقوق  مع  تقف  أنها  وترديد  صوتها  برفع  اشتهرت 
املبادرات  أمد  إلطالة  ونظرا  حكامه،  يختار  أن  السوري  الشعب  حق 
التدجني  على  عصيا  أصبح  السوري  الشعب  أن  إال  املتكررة  الدولية 
من  غاليا  دفع  أنه  رغم  الرخيصة  املؤامرات  هذه  جميع  وسيسقط 

أرواح أبنائه الكرام.

رغم تغول النظام..
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وق��ال الف���روف ف��ي لقاء ادل��ى ب��ه إلذاع���ة )صدى 
موسكو(: »من الواضح أن اآللية التي تنص، وقبل 
العنف، على  أن يحدث أي ش��يء من حيث وق��ف 
قابلة  ال��ب��داي��ة غير  ال��رئ��ي��س األس���د، منذ  رح��ي��ل 

للتنفيذ؛ ألنه لن يذهب«.
الدولي  املؤمتر  الروسي معلقا على  الوزير  وشدد 
حول سورية املقرر إج��راؤه في 30 يونيو اجلاري 
على أن جدول األعمال فيه يجب أن يكون صحيحا، 
قائال: »يجب عدم التدخل في الشؤون السورية من 
أن  يجب  التي  االتفاقيات  استباق  وعدم  اخل��ارج، 
التفكير  ويجب  بأنفسهم،  السوريون  إليها  يتوصل 

حول كيفية إجالسهم إلى طاولة املفاوضات«.
وأشار إلى أن تأييد االمريكيني القتراح كوفي عنان 
بعقد لقاء بني الالعبني اخلارجيني يوم 30 يونيو 
الئحة  لكن  اللقاء،  موعد  ح��ان  أن��ه  يؤكد  بجنيف 

املشاركني يجب أن تكون عادلة«.
احلرب األهلية صناعة النظام

ال  أنه  كوش  الكاتب عمر  يؤكد  الصدد  وفي هذا 
باالقتتال  مجتمعي  ال��ث��وري  احل��راك  وص��م  ميكن 
األهلي؛ ألن طابعه يخص عموم الناس، من سائر 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن ظ��ل��م ال��ن��ظ��ام، وي��ج��م��ع قطاعات 
والفئات  املشارب  مختلف  من  الناس،  من  واسعة 
ورجال،  ونساء  وش��ي��وخ،  من شباب  واالن��ت��م��اءات، 
ورفع  االستبداد  من  اخل��الص  األس��اس  محركهم 
الظلم، ويقوي عزميتهم االعتقاد الراسخ بالسعي 

لتحقيق املطالب واآلمال باحلرية والكرامة.
تغّولت  أنه مهما  الثوري على  برهن احلراك  وقد 
على  ق��ادر  فإنه  والقتل،  القمع  ف��ي  النظام  ق��وى 
يحقق  ك��ي  ل��دي��ه،  م��ا  بكل  للتضحية  مثال  تقدمي 
بكرامة  العيش  ف��ي  إليها  يسعى  التي  طموحاته 
ودون خوف، وأن يحقق مواطنته، مبا تقتضيه من 
حقوق وواجبات، واألهم هو أال يتوقف الشعب عن 
والتصميم  املدنية  املقاومة  سبل  مختلف  امتالك 
على  ب��ره��ن  كما  ومطالبه،  أه��داف��ه  حتقيق  على 
أهمية  وع��ل��ى  املجتمع،  ق��ط��اع��ات  غالبية  وح���دة 
احلرية  ح��ول  السورية  الوطنية  )مأسسة(  إع��ادة 
والكرامة، وتاريخية العيش املشترك، ووحدة أبناء 
ال��ذي أفشل كل  ال��وط��ن، بوصفها صمام األم���ان، 
املذهبي  األه��ل��ي،  االقتتال  فتيل  إش��ع��ال  مساعي 
أو الطائفي، على الرغم من التوتر واالحتقان في 
أكثر من موضع، وحدوث بعض التجاوزات الفردية 
واحملدودة، التي القت استنكار قوى املجتمع األهلي 

واملدني.

أوضاع تحت المجهر!

أما حكاية سعي احلكومة لالنقضاض على مجلس 2012 وتفكيكه من خالل استخدام 
السلطة القضائية فهي نكتة سمجة ال يقبلها سوى من يؤمن بنظرية املؤامرة املتمثلة في 

سعي إسرائيل للسيطرة على الدميوقراطية الكويتية!
نتفق على أن حكم احملكمة الدستورية األخير بحل مجلس أمة 2012 وعودة احلياة النيابية 
ملجلس 2009 لعدم دستورية حل األخير، جاء كالصاعقة علينا بل على األمة جمعاء فيما 

عدا األقلية التي هللت وكبرت ورقصت فرحا وغنت أغانيها الوطنية حتى الصباح!
ومع ذلك يجب التسليم واإلذعان للحكم األخير الذي أزعجنا كثيرا إال أنه يجب أال يصل 
إلى درجة العصيان واخلروج للشارع من جديد وكأن هناك حبكة حكومية إلسقاط هذا 

املجلس بسبب قوته ووصول األغلبية املعارضة إليه!
هل يعقل أن تعمل احلكومة أو عدد من رموز األسرة احلاكمة لفعل ذلك املخطط لتضيع 
نفسها في متاهات دستورية ومطبات شعبية وحفر عميقة مظلمة ال تقوى أصال على 

مواجهتها إذا ما خططت لنسف املجلس؟!
أحرقوا نظرية املؤامرة وفكروا بعقولكم وخططوا لالنتخابات القادمة، فصدقونا ياأيها 
الواحد  بإذن  اجلديد  املجلس  في  عددكم  سيزداد  وأيدناكم  دعمناكم  الذين  األغلبية 
األحد، وستضيع األقلية أكثر مما هي ضائعة اليوم، وستنقلب أفراح اليوم إلى أحزان 
في الغد من طعون في النتائج وتشكيك وقضايا في احملاكم، فاملطلوب املزيد من اللحمة 

والتسليم باحلكم األخير.
اآلن متر احلكومة في ورطة إذا استقال الوزير احمللل شعيب املويزري ليصبح املخرج 
إيجاد محلل من مجلس 2009،  وإذا ما حلت هذه املعضلة فهناك ورطة أخرى تتطلب 
عقد املجلس العائد جلساته وأغلب نوابه حتى اليوم أعلنوا تقدمي استقاالتهم منه، بل 
بعضهم أعلن عدم حضوره وهذا ال يعد دستورياً إال بعد عقد جلسة واحدة ثم يقدم 

املستقيل استقالته لرئيس ذلك املجلس جاسم اخلرافي!
حفظ الله البالد من كل مكروه وأعانها على حل ورطتها!

على الطاير
الصاعقة وج��ود هذا  بعد احلكم  البالد  بها  التي متر  املأساة  يغيظ حقا في هذه  ما 
الكم الهائل من جهابذة املستشارين والقانونيني والدستوريني والسياسيني وأهل الفتوى 
وحرق  إحراجها  في  تتسبب  دستورية  مطبات  في  احلكومة  تقع  ذلك  ومع  والتشريع، 

البلد!
هل فكر أحد مبعاقبة املستشار الدستوري القانوني املتسبب في الكارثة؟ ال نستبعد أن 

تتم غدا ترقيته إلى مستشار غرفة بدرجة وزير!!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم.

مستشارون )طل(!

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

وليد إبراهيم األحمد)�(
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رقة القلوب وانكسارها، وهو سبحانه الذي 
وإذا  ربها  إلى  وإنابتها  بخشوعها  يتفضل 
شاء قلََب هذا القلب فأصبح أرق ما يكون 
، وأخشع ما يكون آلياته  لذكر الله عزَّ وجلَّ
وعظاته، فالقلوب بني إصبعني من أصابعه 
ما  أقسى  العبد  فتجد  يشاء،  كيف  يقلبها 
رحمته،  إال  ال��ل��ه  ي��أب��ى  ول��ك��ن  قلبا،  ي��ك��ون 

ويأبى الله إال حلمه وجوده وكرمه.
حتى تأتي تلك اللحظة العجيبة التي يتغلغل 
القلب بعد  فيها اإلميان إلى سويداء ذلك 
ويجتبي  يصطفي  أن  تعالى  الله  أذن  أن 

صاحب ذلك القلب.
فمن ديوان الشقاء إلى ديوان السعادة، ومن 
كان  أن  بعد  الرقة  أه��ل  إل��ى  القسوة  أه��ل 
فظاً جافياً ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً 
إال ما أشرب من ه��واه، إذا به يتوجه إلى 
الذي  القلب  بذلك  إذا  وقالبه،  بقلبه  الله 
كان جريئاً على حدود الله عزَّ وجلَّ وكانت 
جوارحه تتبعه في تلك اجل��رأة إذا به في 
حلظة واحدة يتغير حاله، وحتسن عاقبته 
يعرف  متبّصراً  يصبح  لكي  يتغير  ومآله، 

أين يضع اخلطوة في مسيره.
فويل للقاسية قلوبهم

كما يؤكد فضيلة الشيخ   – رقة القلب إذاً 
وجه  على  وج��دت  التي م��ا  النعمة  ه��ي   –
نعمة  منها،  أعظم  وال  أج��ل  نعمة  األرض 
رقة القلب وإنابته إلى الله تبارك وتعالى. 

 ، الله عزَّ وجلَّ أبعد ما يكون عن معاصي 
فالقلب الرقيق قلب ذليل أمام عظمة الله 

وبطشه تبارك وتعالى.
القلب الرقيق هبة من الله

القلب  رق��ة  أن  الشنقيطي  الشيخ  وي��ؤك��د 
نعمة وهبة من الله، فهو سبحانه الذي يهب 

من أعظم النعم
القلب  رق���ة  ن��ع��م��ة  ع��ن  فضيلته  ي��ت��ح��دث 
صاحب  أن  مبيناً  وث��م��رات��ه��ا،  وف��وائ��ده��ا 
إلى اخليرات  السابقني  الرقيق من  القلب 
واملرضاة،  ال��ط��اع��ات  ف��ي  املشمرين  وم��ن 
ف��م��ا رقَّ ق��ل��ب ل��ل��ه ع���زَّ وج���لَّ وان��ك��س��ر إال 
الله  طاعة  على  يكون  ما  أح��رص  وجدته 
بُّصر  تذّكر، وال  إال  ُذّك��ر  الله، فما  ومحبة 

إال تبّصر.
إال وجدته  القلب  إل��ى  ال��رق��ة  وم��ا دخ��ل��ت 
بشكره  ل��س��ان��ه  يلهج  ال��ل��ه  ب��ذك��ر  مطمئناً 

والثناء عليه سبحانه وتعالى.
وما رقَّ قلب لله عزَّ وجلَّ إال وجدت صاحبه 

مرَّ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه برجل يقرأ القرآن ويبكي 
فقال: هكذا كنا حتى قست قلوبنا! هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو 
من هو ويقول هذا القول في أفضل القرون، فما بالنا بالعصور املتأخرة 
القلوب ولم يرق منها  املاديات وقست  الذي طغت فيه  ومنها عصرنا 
القلوب  ورقة  رقتها،  ضد  القلوب  وقسوة  صاحبه،  الله  رحم  ما  إال 
وخشوعها وانكسارها خلالقها وبارئها منحة من الرحمن وعطية من 
الديان تستوجب العفو والغفران، وتكون حرزًا مكينًاَ وحصنًا حصينًا 

من الغي والعصيان.
أما كيف ترق قلوبنا؟ وما نتائج هذه الرقة في حياة املسلم وثمراتها 
في اآلخرة؟، وما هي أسباب قسوة القلوب وكيف التخلص منها؟ هذه 
التساؤالت يجيب عنها فضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي من 
خالل محاضرة قيمة له هذا أوانها ومضمونها مما يحتاج إليه املسلم 

في زمن قست فيه القلوب.

متابعة : سليمان الصالح

الشيخ محمد الشنقيطي: 
ما من مؤمن صادق في 
إميانه إال وهو يتفكر 

كيف السبيل لكي يكون 
قلبه رقيقًا

رقة القلب من أعظم 
نعم اهلل على العبد
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وق��د أخبر الله ع��زَّ وج��لَّ أن��ه ما من قلب 
يُحرم هذه النعمة إال كان صاحبه موعوداً 
بعذاب الله، قال سبحانه: }َفَويٌْل لِّلَْقاِسَيِة 

ن ِذْكِر اللَِّه{. ُقلُوبُُهم مِّ
لقلوب قست عن ذكر  وي��ل: ع��ذاب ونكال 
لقلوب  وف��وز  وس��ع��ادة  ورحمة  ونعيم  الله، 
انكسرت وخشعت لله تبارك وتعالى؛ لذلك 
م��ا م��ن م��ؤم��ن ص���ادق ف��ي إمي��ان��ه إال وهو 
يتفكر كيف السبيل لكي يكون قلبه رقيقا.

نعم.. كيف السبيل إلى هذه النعمة؟
ب��ع��ض املواقف  ت��ن��ت��اب��ه��م  ك���م م���ن أخ���ي���ار 
يرقق  من  إل��ى  فيها  يحتاجون  واللحظات 
وحالها  عجيب  شأنها  فالقلوب  قلوبهم، 
غريب، تارة تقبل على اخلير، وإذا بها أرق 
ما تكون لله عزَّ وجلَّ وداعي الله، لو ُسئلت 
أن تنفق أموالها جميعا حملبة الله لبذلت، 
الله  ولو سئلت أن تبذل النفس في سبيل 

لّضحت.
إنها حلظات ينفح فيها الله عزَّ وجلَّ تلك 
القلوب برحمته.وهناك حلظات يتمعر فيها 
املؤمن لله تبارك وتعالى، حلظات القسوة، 
إن��س��ان إال مت��ر عليه فترة يقسو  وم��ا م��ن 
يكون  حتى  ف���ؤاده  فيها  ويتألم  قلبه  فيها 

أقسى من احلجر والعياذ بالله.
هذه أسباب رقة القلب

للرقة  أن  الشنقيطي  الشيخ  ويبنيِّ فضيلة 
ل  وتفضَّ م  تكرَّ وتعالى  تبارك  الله  أسباباً، 

رق  فما  الكتاب،  في  بيانها  إل��ى  ب��اإلش��ارة 
ال��ق��ل��ب ب��س��ب��ب أع��ظ��م م��ن س��ب��ب اإلميان 
ربه  عبد  ع��رف  وال  وتعالى.  ت��ب��ارك  بالله 
لله  رقيقاً  قلبه  كان  إال  وصفاته  بأسمائه 
الله. ال  ، وكان وّقافاً عند حدود  عزَّ وج��لَّ
حديث  ويأتيه  الله،  كتاب  من  اآلي��ة  تأتيه 
احلال  بلسان  ق��ال  إال  الله]  رس��ول  عن 
َربَّنَا  ُغ��ْف��َرانَ��َك  َوأََط��ْع��نَ��ا  }َسِمْعنَا  وامل��ق��ال: 

َوِإلَيَْك امْلَِصيُر{.
وما من عبد عرف الله بأسمائه احلسنى 
وتعرف على هذا الرب الذي بيده ملكوت 
كل شيء وهو يجير وال يجار عليه إال وجدته 

إلى اخلير سباقا، وعن الشر محجاما.
فأعظم سبب تلني به القلوب لله عزَّ وجلَّ 
تبارك  بالله  امل��ع��رف��ة  هيبته  م��ن  وتنكسر 
يعرفه،  وأن  ربه،  العبد  يعرف  أن  وتعالى، 
إال ويذّكره  الكون  وم��ا من ش��يء في ه��ذا 
ال��رب، فمن عرف الله رقَّ قلبه من  بذلك 

خشية الله تبارك وتعالى.
قاسياً  قلباً  بالعكس، فما وجدت  والعكس 
عزَّ  بالله  العباد  أجهل  إال وجدت صاحبه 
الله  ببطش  املعرفة  ع��ن  وأب��ع��ده��م   ، وج���لَّ
وعذاب الله، وأجهلهم بنعيم الله عزَّ وجلَّ 

ورحمة الله.
حتى إنك جتد بعض العصاة أقنط ما يكون 
من رحمة الله، وأيأس ما يكون من روح الله 

- والعياذ بالله - ملكان اجلهل بالله.
لذلك فاملعرفة بالله عزَّ وجلَّ طريق لرقة 
اإلنسان  وج��دت  ما  كلما  ولذلك  القلوب؛ 
يدمي العبرة، يدمي التفكر في ملكوت الله، 
وج��دت قلبه فيه رق��ة، ووج��دت قلبه فيه 

خشوع وانكسار إلى الله تبارك وتعالى.
النظر في آيات كتاب الله

في  النظر  أن  الشنقيطي  الشيخ  وي��ؤك��د 
آي���ات ك��ت��اب ال��ل��ه م��ن أس��ب��اب ح��ص��ول رق 
القلوب، النظر في كتاب وصفه الله بقوله: 
لَُّدْن  ِمن  لَْت  ُفصِّ ثُمَّ  آيَاتُُه  أُْحِكَمْت  }ِكتَاٌب 

َحِكيٍم َخِبيٍر {.
ما قرأ العبد تلك اآليات وكان عند قراءته 
وجدت  إال  متأماًل  متفكراً  القلب  حاضر 
العني تدمع، والقلب يخشع والنفس تتوهج 
الله  إلى  املسير  تريد  أعماقها  من  إمياناً 
ب���أرض ذل��ك القلب  ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى، وإذا 
طرية  خصبة  ال��ق��رآن  آي���ات  ب��ع��د  تنقلب 

للخير ومحبة الله عزَّ وجلَّ وطاعته.
آليات  استمع  وال  ال��ق��رآن  عبد  ق��رأ  وم��ا 
والتأمل  قراءتها  بعد  وجدته  إال  الرحمن 
فيها رقيقا قد اقشعر قلبه واقشعر جلده 
}ِكتَاباً  وت��ع��ال��ى:  ت��ب��ارك  ال��ل��ه  خشية  م��ن 
الَِّذيَن  ُجلُوُد  ِمنُْه  تَْقَشِعرُّ  ثَاِنَي  مَّ تََشاِبهاً  مُّ
يَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلنُي ُجلُوُدُهْم َوُقلُوبُُهْم ِإلَى 
ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي ِبِه َمْن يََشاءُ 

َوَمن يُْضِلْل اللَُّه َفَما لَُه ِمْن َهاٍد{.
هذا القرآن عجيب، فبعض الصحابة تُليت 
عليه بعض آيات القرآن فنقلته من الوثنية 
إلى التوحيد، ومن الشرك بالله إلى عبادة 
آيات  ف��ي  وت��ع��ال��ى  سبحانه  األرب����اب  رب 

يسيرة.
هذا القرآن موعظة رب العاملني وكالم إله 
األولني واآلخرين، ما قرأه عبد إال تيّسرت 
له الهداية عند قراءته؛ ولذلك قال الله في 

أعظم سبب تلني به 
القلوب لله عزَّ وجلَّ 
وتنكسر من هيبته 
املعرفة بالله تبارك 

وتعالى

ومن أسباب قسوة القلوب، 
بل من أعظم أسباب 

قسوة القلوب، اجللوس 
مع الفساق ومعاشرة من ال 

خير في معاشرته



36

ني - 2012/6/25م
الفرقان  685 - 5  شـــعبان   1433هـ -  االثن

�إميانيات

ْكِر َفَهْل ِمن  ْرنَا الُْقْرآَن ِللذِّ كتابه: }َولََقْد يَسَّ
ِكٍر{. دَّ مُّ

وما أدمن قلب، وال أدمن عبد على تالوة 
ل��م يكن  ال��ق��رآن معه إذا  ال��ق��رآن، وج��ع��ل 
حافظاً يتلوه آناء الليل وآناء النهار إال رقَّ 

قلبه من خشية الله تبارك وتعالى.
تذكر البداية والنهاية

ومن األسباب التي ذكرها الشيخ الشنقيطي 
وتعني على رقة القلب وإنابته إلى الله تبارك 
وتعالى، تذكر اآلخرة، أن يتذكر أن لكل بداية 
نهاية، وأنه ما بعد املوت من مستعتب، وما 

بعد الدنيا من دار إال اجلنة أو النار.
ف��إذا تذكر اإلن��س��ان أن احل��ي��اة زائ��ل��ة وأن 
امل��ت��اع ف��ان وأن��ه��ا غ��رور ح��ائ��ل، دع��اه ذلك 
إلى أن يحتقر الدنيا ويقبل على ربه إقبال 

املنيب الصادق وعندها يرق قلبه.
وم��ن نظر إل��ى ال��ق��ب��ور ون��ظ��ر إل��ى أحوال 
أهلها انكسر قلبه، وكان قلبه أبرأ ما يكون 

من القسوة ومن الغرور والعياذ بالله.
إن��س��ان��ا يكثر م��ن زيارة  ل��ن جت��د  ول��ذل��ك 
القبور مع التفكر والتأمل والتدبر، إذ يرى 

فيها اآلباء واألمهات واإلخوان واألخوات، 
واألصحاب واألحباب، واإلخوان واخلالن، 
ما نظر عبد هذه النظرات وال استجاشت 
في نفسه هذه التأمالت إال اهتز القلب من 
خشية الله وانفطر هيبة لله تبارك وتعالى، 
وتعالى  ت��ب��ارك  الله  إل��ى  الله  على  وأق��ب��ل 

إقبال صدق وإنابة وإخبات.
أسباب قسوة القلوب

عن  باحلديث  الشنقيطي  الشيخ  وحت��ول 
أسباب قسوة القلب ألن التخلص من هذه 
القسوة يعني التحول إلى رقة القلب، فأعظم 
داء يصيب القلب داء القسوة والعياذ بالله، 
ومن أعظم أسباب القسوة بعد اجلهل بالله 
تبارك وتعالى: الركون إلى الدنيا والغرور 

بأهلها، وكثرة االشتغال بفضول أحاديثها، 
تقسي  التي  األسباب  أعظم  من  هذا  فإن 

القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى.
واشتغل  والبيع،  باألخذ  العبد  اشتغل  إذ 
احلائلة،  واحملن  الزائلة  الفنت  بهذه  أيضاً 
عمن  بعيد  ألن��ه  قلبه؛  يقسو  م��ا  س��رع��ان 

يذكره بالله تبارك وتعالى.
يوغل  أن  أراد  إذا  لإلنسان  ينبغي  فلذلك 
في هذه الدنيا أن يوغل برفق، فديننا ليس 
سبحانه  احل��الل  يحرم  وال  رهبانية،  دي��ن 

وتعالى، ولم يحل بيننا وبني الطيبات.
روي���دا ف��أق��دار ق��د سبق بها  ولكن روي���داً 
اإلنسان  يأخذ  قضيت  قد  وأرزاق  القلم، 

بأسبابها دون أن يغالب القضاء والقدر.
فلذلك من أعظم األسباب التي تستوجب 
ق��س��وة القلب ال��رك��ون إل��ى ال��دن��ي��ا، وجتد 
بالدنيا،  عناية  عندهم  غالباً  القسوة  أهل 
بأوقاتهم،  يضحون  ش���يء،  بكل  يضحون 
هذه  تأخذ  ال  ولكن  بالصلوات،  يضحون 
الدنيا عليهم، ال ميكن أن يضحي الواحد 
منهم بدينار أو درهم منها؛ فلذلك دخلت 
هذه الدنيا إلى القلب، والدنيا ُشعب، ولو 
ألصبح  الُشعب  ه��ذه  حقيقة  العبد  ع��رف 

وأمسى ولسانه يلهج بذكر ربه.
أعظم  من  بل  القلوب،  أسباب قسوة  ومن 
أسباب قسوة القلوب، اجللوس مع الفساق 

ومعاشرة من ال خير في معاشرته.
ولذلك ما ألف اإلنسان صحبة ال خير في 
صحبتها إال قسا قلبه من ذكر الله تبارك 
وتعالى، وال طلب األخيار إال رققوا قلبه لله 
الواحد القهار، وال حرص على مجالسهم 
لكي  جاءته  أب��ى،  أو  الرقة شاء  جاءته  إال 
تسكن سويداء قلبه فتخرجه عبداً صاحلاً 

مفلحاً قد جعل اآلخرة نصب عينيه.
لذلك ينبغي لإلنسان إذا عاشر األشرار أن 
يعاشرهم بحذر، وأن يكون ذلك على قدر 
احلاجة حتى يسلم له دينه، فرأس املال في 

هذه الدنيا هو الدين.

الشيخ الشنقيطي: 
إذا أردت أن توغل في 

الدنيا فأوغل فيها 
برفق فديننا ليس دين 

رهبانية
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في  يحدث  مــا  على  يهودية  شــهــادة  مــن  األخــيــرة  حلقتنا  هــذه 
الــبــاحــث فــي تاريخ  الــقــدس الــتــي كتبها )د.مــائــيــر مــارجــلــيــت( 
وهو  البريطاني،  االنتداب  إبان  فلسطني  في  اليهودي  املجتمع 
عضو في مجلس بلدية مدينة القدس الغربية، ويعد خبيرًا في 
قضايا سياسة بلدية القدس، ويعمل مارجليت أيضًا مستشارًا 

للعديد من املنظمات الدولية. 
عرضنا في احللقتني السابقتني شهادته على حقيقة ما يجري 
والقدس  كتابه:»إسرائيل  في  وتهويد  استيالء  من  القدس  في 
الشرقية... استيالء وتهويد«، والذي ترجمه إلى العربية مركز 

القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية في عام 2011م . 
زورًا  أسموهم  -الــذيــن  اليهود  املغتصبني  حقيقة  في  وشهادته 
ارتباط  مدى  وما  الدينية؟  دوافعهم  ُتَغذى  مستوطنني-وكيف 
في  األرض  تسرق  وكيف  االحتالل،  دولة  مخططات  مع  هؤالء 

القدس قطعة قطعة ومنزال منزال؟ 

عيسى القدومي

فل�سطني املحتلة

شهادة يهودية على ما يحدث في القـدس )3-3(

محاوالت 
يهودية 

بدعم 
حاخامي 

لهدم 
األقصى 
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فل�سطني املحتلة

االحتفال  أدوات  على  العثور  ح��ال  أن��ه  زاعماً 
اخلاصة بالهيكل الثاني سيعود املسيح ويظهر. 
ولكن رئيس البلدية في حينه، )تيدي كوليك(، 
النفق، ومارس هو  له  يَُشكِّ الذي  أدرك اخلطر 
الوزراء  رئيس  على  ضغوطاً  الشرطة  وق��ائ��د 

بيجن إلغالق النفق . 
أخطر  1984م  ال��ع��ام  ف��ي  ح��دث��ت  وي��ض��ي��ف: 
محاولة لنسف املسجدين، قامت بها مجموعة 
 The( اليهودية  السرية  املنظمة  باسم  تعرف 
 27 من  مكونة   )Jewish Underground
مستوطناً ذوي خبرات عسكرية واسعة. وكانت 
حركة  قلب  إل��ى  تنتمي  االجتماعية  خلفيتهم 
“األرستقراطية  م��ن  وبعضهم  امل��س��ت��وط��ن��ن، 
أن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  الدينية”.   – ال��ق��وم��ي��ة 
حظوا  أنهم  إالََّ  منهم  تبرأت  الدينية  املؤسسة 

بإعجاب كبير من املجتمع القومي – الديني. 
 The( وفي العام 1984 قامت “عصابة لفتا” 
احلائط  ل��ت��س��ل��ق  مب��ح��اول��ة   )Lifta Gang
الساحة  إل��ى  تدخل  ك��ي  للمسجدين  الشرقي 

وتدمر املسجدين.
ليس  بأنه  القول  تأكيد  نعيد  أن  املهم  من  إن 
احلرم  فعلي ضد  بعمل  القيام  ال��ض��روري  من 
الشريف من أجل إشعال النار في املنطقة كلها؛ 

إذ يكفي استفزاز صغير إلسالة الدماء. 
تُسمى  مجموعة  أعلنت  1990م  ال��ع��ام  ففي 
 Temple( ال��ه��ي��ك��ل  ب��ج��ب��ل  امل��ؤم��ن��ن  ح��رك��ة 
عن   )Mount Faithful Movement
ع��زم��ه��ا وض���ع ح��ج��ر األس����اس ل��ب��ن��اء الهيكل، 
بالقوة  اندلعت  التي  املظاهرات  لقمع  ونتيجة 

ضد هذا املخطط قتل 17 فلسطينياً.
وفي العام 1996م قام رئيس الوزراء في حينه 
بفتح  أومل���رت  ال��ق��دس  بلدية  ورئ��ي��س  نتنياهو، 
نفق حائط املبكى؛ فاندلعت االضطرابات التي 
إسرائيلياً،  فيها70 فلسطينيا و16 جندياً  قتل 

وأصيب املئات بجروح.
وكان أكثر أعمال االقتحام استفزازية االقتحام 
أرييل شارون في تشرين  األخير الذي قام به 
إلى  دخ��ل  عندما   ، 2000م(  )نوفمبر  الثاني 
ساحة احلرم ترافقه كتيبة كبيرة من الشرطة. 
اندالع  إل��ى  ذل��ك  أدى  معروف جيداً  وكما هو 
الشرطة  أطلقت  أن  بعد  الثانية،  االنتفاضة 

النار على ستة فلسطينين فقتلتهم.
وحتت عنوان النشاط الراهن – خلق إمكانيات 

وقوع أزمة، كتب اآلتي:
الذين  احلاخامات  في  نقص  هناك  يوجد  ال 
أضرار  إيقاع  في  رغبتهم  عن  عالنية  يعبرون 
باملسجدين. ومن احلاخامات البارزين من هذه 

الفئة في هذا املجال اآلتية أسماؤهم:
 Rabbi Israel( أرييل(  )إسرائيل  احلاخام 
Ariel(: كتب في العام 2004م يقول بأن فك 
الشريف.  احل��رم  إلهمال  عقاب  هو  االرتباط 
ف��وف��ق اع��ت��ق��اده، إن ل��م ي��ت��واف��ر ل��ل��رب مكان 
لالستقرار، فعندئذ ال يستحق شعب إسرائيل 
فالرب  وبالتالي  استقرار،  مكان  له  يكون  أن 
سيطرده من أرضه. وكما يقول احلاخام أرييل 
»إذا وفرنا للرب مكان استقرار، فإنه سيسكن 

الذي أحلقه  امللحق  العدد سنعرض  وفي هذا 
التي  احمل���اوالت  فيه  وج��م��ع   ، بكتابه  الكاتب 
سعى بها اليهود إلى اإلضرار باملسجد األقصى 
امل��ب��ارك وت��دم��ي��ره، وأس��م��اه: م��ح��اوالت سابقة 
لإلضرار باملسجدين ويقصد بناء مسجد قبة 
يطلق عليه  ما  واملصلى اجلامع وهو  الصخرة 
أسوار  داخ��ل  في  الواقعن  األق��ص��ى،  املسجد 
السور   داخ��ل  ما  ومساحة   . األقصى  املسجد 

144 دومنا.
محاوالت  ع��دة  وقعت  تاريخياً  الكاتب:  يقول 
للتسلل إلى األرض التي حتت املسجدين؛ كان 
اآلخر  وبعضهم  نسبياً،  »م��ت��ح��ض��راً«  بعضها 

عنيفاً.
 Joel( ليرنر(  )جويل  حاول  1974م  العام  في 
Lerner( إحلاق أضرار باملسجدين، وذلك من 

أجل إيقاف املفاوضات بن إسرائيل ومصر.
من  بالقرب  أنفاق  أقيمت  1981م  العام  وف��ي 
البراق،  حائط  أنه  والصحيح  املبكى-   حائط 
ان��ط��ب��اع��ا لدى  امل��ب��ك��ى أض��ي��ف ليعطي  واس���م 
ت��ؤدي شرقاً  يهودية-  السامع وك��أن له أص��والً 
نحو مسجد الصخرة. فاألرثوذكس املتطرفون 
يؤمنون بأنه موقع املكان الداخلي املقدس، أو 
»أقدس مقدسات« الهيكل. وأراد حاخام حائط 
املبكى االستمرار في حفر األنفاق حتى النهاية، 

كان أكثر أعمال االقتحام 
استفزازية هو اقتحام شارون 
في تشرين الثاني )نوفمبر 
2000م(، عندما دخل إلى 

ساحة احلرم ترافقه كتيبة 
كبيرة من الشرطة.
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في نفوسنا.«
 David( دودك���ف���ي���ت���ش   داف���ي���د  احل����اخ����ام   
Dudkevitch(، وهو حاخام يتسهار ومنطقة 
 Rabbi of Yizhar and of the( السامرة
الضعف  ب��أن  ي��ق��ول   .)region of Samria
اليهودي في نظر املقام املقدس يشع إلى األمام 
ال��وج��ع في  ي��ؤث��ر  مثلما  ف��وق البلد ك��ل��ه، مت��ام��اً 
القلب على مجمل اجلسم.  واحلل الذي يقترحه 
هو العمل على الفور، والبدء في العمل إلعادة 

السيطرة اليهودية على احلرم الشريف.
الذي   ،)Elizur Segal( سيجال(  )إل��ي��زور 
الدينية  اليهودية  الفكرة  م��درس��ة  ف��ي  يُ���درِّس 
في    )Yeshiva of the Jewish Idea(
مستوطنة تفوح  )Tapuah(، كتب مقاالً ميتدح 
باروخ جولدشتاين الستعداده للتضحية بنفسه 
)ك���ان جولدشتاين  إس��رائ��ي��ل،  أج��ل شعب  م��ن 
مستوطناً هاجر من أمريكيا، وأقام في اخلليل، 
قتل في العام 1994م، 29 فلسطينياً(. واستمر 
اتباع  في  يرغب  َم��ن  ب��أن  قائاًل  يكتب  إل��ي��زور 
تعاليم ال� Maimonides  فعليه أن يتطلع إلى 
تفجير املسجدين وحرث بقاياهما باجلرارات.

ويوجد اآلن عدد من املجموعات النشطة التي 
تقود حملة من أجل وجود إسرائيلي في احلرم 
الشريف. وعلى الرغم من أن هذه املجموعات 
ليست مقتصرة على املستوطنن، إالَّ أنها تدعم 
العالقات  وتعكير  املستوطنن  أنشطة  ب��ق��وة 
والالعبون  وال���ع���رب،  ال��ي��ه��ود  ب���ن  ال��س��ل��م��ي��ة 

الرئيسيون هم:
 ،)Gershon Solomon( )جيرشون سولومون(
وهو رئيس حركة أمناء جبل الهيكل؛ فبالنسبة 
له إن َمن يسيطر على احلرم الشريف يكون له 
احلق في كل أرض إسرائيل، ومن ناحية أخرى 
فإن َمن يتخلى عن احلرم الشريف يجب الشك 

في أنه ملك أرض إسرائيل.
)Joseph Elboim( وهو  إلبومي(  )جوزيف   
الهيكل، وهذه  ب��ن��اء  رئ��ي��س احل��رك��ة م��ن أج��ل 
في ساحة  دائم  وجود  على  املجموعة حتافظ 

احلرم وتنظم زيارات هناك كل يوم خميس.
 Rabbi Shlomo أفينر(  )احلاخام شلومو   
الدينية  امل���درس���ة  رئ��ي��س  وه���و   )  )Aviner
 Yeshiva Ateret( ك��وه��ان��ي��م  ع���ط���رات 

Kohanim(  في احلي اإلسالمي من البلدة 
القدمية، ونقل عن أفينر أنه قال في مؤمتر في 
العام 1990م بأن نفق حائط املبكى هو اخلطوة 

األولى نحو بناء الهيكل الثالث.
 احلاخام )إسرائيل أرييل(، رئيس معهد الهيكل، 
قال في املؤمتر ذاته بأن النفق يجب أن يكون 
في  جرافة  لديه  كان  ولو  الهيكل،  نحو  جسراً 
وقت احتالل البلدة القدمية، لقام حينها بهدم 

احلرم الشريف.
 Rabbi Yossi( ب����االي   ي��وس��ي  احل���اخ���ام   
 To the( Palai(، رئيس جمعية نحو اجلبل 
املنظمة  وه���ذه  Mount Association(؛ 
تقوم بطقوس شهرية تشمل الدوران حول سور 

البلدة القدمية.
 The Kah and( ح��ّي  وكاهانا  ك��اخ   حركتا 
ومدرسة   ،)Kahane Hai Movements

»الفكرة اليهودية« الدينية في مستوطنة تفوح. 
»جتب  اآلت��ي:  الكاتب  يؤكد  السرد  ه��ذا  وبعد 
م��الح��ظ��ة أن���ه رغ���م م��راق��ب��ة س��ل��ط��ات األمن 
اهتمامهم  فإن  املجموعات،  لهذه  اإلسرائيلية 
ليس  على شخص  ينصب  أن  يجب  األساسي 
املجموعات، فشخص  أي من هذه  في  عضواً 
كهذا يعمل بشكل مستقل سيكون من الصعب 
جداً تتبعه والعثور عليه، فهنالك احتمال كبير 
»شباب  بن  الشخص  ه��ذا  مثل  على  يُعثر  أن 
يتسهار  مستوطنات  منطقة  ف��ي  ال��ت��ل«  ق��م��ة 

وايتمار وتفوح. 
الباحث  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��ش��ه��ادة  ه���ذا ملخص 
كتابه:  ف��ي  م��ارج��ل��ي��ت«  »م��ائ��ي��ر  د.  ال��ي��ه��ودي 
»إسرائيل والقدس الشرقية.. استيالء وتهويد«،  
ملا يجري في القدس من نهب واستيالء وتزوير 
حاخامات  ب��دور  وختمه  مستقبلي،  وتخطيط 
املسجد  لهدم  تعمل  التي  وعصاباتهم  اليهود 
أنقاضه،  على  املزعوم  الهيكل  وبناء  األقصى 
وك��ي��ف أس��ه��م��ت ت��ص��ري��ح��ات وف��ت��اوى وأق���وال 
االحتالل  ت��رس��ي��خ  ف���ي  ال���ي���ه���ود  ح���اخ���ام���ات 
واالعتداء  فلسطن،  أراض��ي  على  واالستيالء 
ع��ل��ى امل��س��ج��د األق��ص��ى امل���ب���ارك، ح��ي��ث يرى 
فلسطن  في   - األرث��وذك��س  اليهود  حاخامات 
احملتلة - وجوب حترير أرض » إسرائيل« من 

الغاصبن!!

احلاخام )إسرائيل 
أرييل(، رئيس معهد 

الهيكل، قال في املؤمتر 
ذاته بأن النفق يجب أن 
يكون جسرًا نحو الهيكل
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�إميانيات

المشروع اإلصالحي 
لصالح الدين األيوبي 

في مصر .. دروس وعبر )3(

�إميانيات

التمويل من قبل الدولة »بيت مال املسلمني«: قال 
أو مدرسة،  بناؤه  »إن كل مسجد مت  ابن جبير: 
تقوم  أوق��اًف��ا  ال��دي��ن  السلطان ص��اح  لها  ع��نينَّ 
موطن  في  وق��ال  بها«،  وامللتزمني  وساكنيها  بها 
حيث  الداخلي؛  النظام  باملسجد  »وأحل��ق  آخ��ر: 
كان مأوى للغرباء وأجرى عليهم األرزاق في كل 
ن صاح الدين بصفته سلطاًنا  شيء«، وبهذا أمنَّ
وولي أمر املسلمني متويل هذه املؤسسات، فكان 
يعطي أربعني ديناًرا في كل شهر على التدريس 
وعشرة دنانير للنظر في أوقاف املدرسة، وستني 
رطًا مصرًيا من اخلبز يومًيا، ويجعل راويتني – 

السقا - للمدرسة كل يوم.
ثانًيا: التمويل من قبل األمراء والوزراء والقضاة: 
السلطان  وال��وزراء والقضاة بفعل  اقتدى األم��راء 
ص���اح ال��دي��ن، ف��ش��رع��وا ف��ي إق��ام��ة املؤسسات 
التربوية ومتويلها، ومن هؤالء )القاضي الفاضل( 
الذي أشرف وأنفق على املدرسة الفاضلية املنسوبة 

إليه وأوقف لها الوقف الازم، وغيره الكثير.
الناس: حيث مول  ة  التمويل من قبل عامنَّ ثالًثا: 

املــشــاريــع اإلصــاحــيــة الــتــربــويــة الــضــخــمــة ال شــك حتــتــاج لضمان 
األكمل  الوجه  على  رسالتها  أداء  من  تتمكن  حتى  واستمرارية  بقاء 
وإحــداث التغيير املنشود، وأهم عقبة تقف أمام هذه املؤسسات هي 
متويل  مصادر  بإيجاد  الدين  صــاح  اهتم  لذلك  شــك؛  وال  التمويل 
بكثرة  أرهــق  وقد  فقيًرا  كان  املصري  الشعب  أن  سيما  وال  لها،  دائمة 
املغاربة والسودان  الباهظة، وجزء آخر من الشعب كان من  الضرائب 
الدين  صاح  تنبه  وقد  الفقراء،  العلم  وطلبة  الغرباء  من  وغيرهم 
لذلك فعمل على توفير قدر من االستقرار املادي للمعلمني والطاب 
وتقدمي التسهيات املناسبة لهم ليستطيعوا التفرغ للتعليم والتعلم، 

وقد اعتمد على مصادر عدة للتمويل أهمها:
املؤسسات  الشعب  عامة  م��ن  وغيرهم  التجار 
بنى  ال��ذي  األرسوفي،  ابن  مثل  التربوية مبصر 
إحدى هذه املدارس وأطلق عليها )مدرسة ابن 
وهو من   – األرسوفي(، وبنى مسرور الصفدي 
امل��س��روري��ة(، وحسام  )امل��درس��ة   – الناس  عامة 
الغزنوية(  )امل��درس��ة  بنى  ال���ذي  ق��امي��از  ال��دي��ن 

وتعهدها، وغيرهم الكثير.
مما سبق يتضح أن صاح الدين األيوبي – رحمه 
الله – أولى املؤسسات التربوينَّة والتعليمية عناية 
بكافة  املصري  املجتمع  جوانب  وغطى  خاصة، 
طبقاته ألنه قصد إحداث تغيير شامل في واقع 
االجتاه  نحو  املجتمع، فصهر جميع االجتاهات 
خال  من  باألمة  ينهض  أن  واستطاع  التربوي 

هذا االجتاه. 
الدين  ارتقى صاح  ومن خال هذه اخلطوات 
واإلصاح  للتغيير  ن��ظ��ري��ة  ب��ن��اء  ن��ح��و  ب��ج��ه��وده 
التربية  املسلم  احلاكم  بتبني  تتمثل  االجتماعي 
التي  اإلج�����راءات  فمجموعة  للتغيير،  وس��ي��ل��ة 
باسترجاع  ثمارها  قطف  األم��ة  لبناء  بها  ق��ام 

واقع  وتغيير  الصليبيني،  أيدي  املقدس من  بيت 
امل��ج��ت��م��ع امل��ص��ري ال����ذي وق���ع حت��ت االحتال 

الفاطمي قرابة الثاثمائة عام.
وهذه التجربة الفذة واملشروع الرائد يدفعنا أن 
ال��ذي عاش فيه صاح  نربط بني واق��ع العصر 
الدين – رحمه الله -بواقعنا املعاصر؛ ألن األمة 
عاشها  التي  والتحديات  الصعاب  اليوم  تعيش 
املستويات  ك��اف��ة  على  ال��دي��ن  وواج��ه��ه��ا ص��اح 
كما  وغيرها،  والفكرية  واالجتماعية  السياسية 

نرى اآلن في مصر.
بالبارحة،  شبيًها  واليوم  كذلك،  األم��ر  كان  وملنَّ��ا 
وفي ظل هذا الكم الهائل من الفساد الذي خلفه 
املجتمع حتى  في  ر  وال��ذي جت��ذنَّ السابق  النظام 
النخاع، كان البد للحركات والتيارات اإلسامية 
العناية  أولوياتها  قمة  في  تضع  أن  ُمِلحٍّ  وبشكل 
والفكرية،  والتعليمية  ال��ت��رب��وي��ة  ب��امل��ؤس��س��ات 
بغية  ش��ام��ل،  لتغيير  االن��ط��اق  نقطة  وجتعلها 
إخ����راج »ع��ل��م��اء« راس��خ��ني ف��ي م��ي��ادي��ن الفكر 
والعسكرية  واالق��ت��ص��اد  واالج��ت��م��اع  والسياسة 
عن  كذلك  تبحث  وأن  احل��ي��اة؛  ميادين  وس��ائ��ر 
املوهوبني من األجيال الناشئة، وتعمل على تنمية 
مواهبهم ورعايتها حتى تبرز »القيادات احلكيمة« 

التي تعيد لألمة مجدها.
ومن هنا فإن أهم العبر والفوائد التي نخرج بها 

من هذه التجربة الثرية ما يلي:
ضرورة التزام التربية في إطارها اإلسامي أداة 

لتغيير الواقع املظلم.
ضرورة إلزام علماء األمة في كافة التخصصات 
التطوير  ال��ازم��ة إلح����داث  ال��ت��رت��ي��ب��ات  ب��وض��ع 

كتب: وائل رمضان
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الشامل للمناهج التعليمية والتربوية.
العلم  إحياء فريضة طلب  العمل على  -ض��رورة 
تقوم  التي  التعليمية  املؤسسات  ودعم  الشرعي 

بذلك.
وفرض  التعليمية  الفرص  تكافؤ  مبدأ  -اعتماد 

القوانني الازمة لذلك.
-تربية األمة تربية جهادية بالضوابط الشرعية 
التي يقرها علماؤنا الثقات؛ وذلك حلفظ الدين 

والعرض والهوية.
-إحياء دور املسجد والعودة به ملا كان عليه في 

صدر اإلسام وأزمان العزة.
ونشره  وتشجيعه  العلمي  بالبحث  -االه��ت��م��ام 

ودعمه. 
بناء  في  دوره��ا  وإحياء  العلمية  املكتبات  -نشر 

املجتمعات.
لهم  ال��ازم��ة  األوق���اف  وإج���راء  العلماء  -تكرمي 

لتضمن لهم العيش الكرمي والتفرغ للتعليم.
وهويتها  نفسها  حتترم  التي  ���ة  األمنَّ ف��إن  وخ��ت��اًم��ا: 
ثوابتها  ت��خ��ض��ع  أن  أب�����ًدا  ت��ق��ب��ل  ال  وك��ي��ن��ون��ت��ه��ا، 
األجيال  ومستقبل  التعليم  وأهمها  اإلستراتيجية 
النتيجة  الكافر احملتل؛ ألن  الغرب  لهيمنة وعقلية 
وستؤدي  املقاييس  بكل  وكارثية  مأساوية  ستكون 
حتما إلى تفسخ وانهيار هذه األمة والله املستعان.

املراجع: 
الدين وهكذا عادت  كتاب: )هكذا ظهر جيل صاح 

القدس – للدكتور/ ماجد عرسان الكياني(.
ك��ت��اب: )أث���ر ج��ه��ود ص��اح ال��دي��ن األي��وب��ي التربوية 
حمدان  محمد   - امل��ص��ري  املجتمع  واق��ع  تغيير  ف��ي 

القيسي(.

بقلم : محمد الراشد
كثير من الناس إذا قيل له: اتق الله، أخذته العزة باإلثم، ورمبا قال: هل أنا عاص؟ هل أنا 
مجرم؟ أنت اتق الله! ومن الناس من إذا قيل له: اتق الله، اقشعر جلده وارتعد وسقط ما 
في يده خوًفا من الله عز وجل، فالثاني من أهل اإلميان والتقوى، أما األول فمن تأخذه 
أنا لم أفعل شيًئا، ماذا فعلت لتقول  العزة باإلثم والعياذ بالله، أي يعتز بإثمه، ويقول: 
له:  الله  الله، فقد قال  لله من رســول  أتقى  له بكل بساطة: لست  الله؟ فنقول  اتق  لي: 
ِق  َواتَّ َه{ )األحــزاب: 1( وذلك في أول السورة، وقال في أثنائها: }...  اللَّ ِق  اتَّ ِبيُّ  النَّ َها  }َيَأيُّ
ُه َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه{ )األحزاب:  اَس َواللَّ ُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّ َه َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما اللَّ اللَّ
َه َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا{ )األحزاب: 70(  ُقوا اللَّ ِذيَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ 37( وقال في آخرها: }َيَأيُّ

وهذا يعم النبي ] أيضا.
وَمن قيل له: اتق، الله يحسب نفسه أنه فعل خطأ فيقول: ملاذا تقول ذلك هنا؟ فالسؤال 
عن اخلطأ الذي فعله، ال بأس به؛ ألنه لم تأخذه العزة باإلثم، وإمنا يريد أن يتبني لعله 

أخطأ وهو ال يدري، وكل إنسان عليه أن يتعلم من أخطائه.
وفى املعاصي الصغار، ُيقال لإلنسان: اتق الله، فلو جاء إنسان مثًا يغتاب إليك شخصا تقول 
له: اتق الله يا أخي وأعرض عن هذا، وهناك بعض الناس يقولون: اتق الله، في املباحات 
وفى كامهم العادي مثل: شرب الشاي أو غير ذلك، فإذا أدى احلال إلى االستخفاف بها 

لكثرة تداولها بني الناس، بحيث تقال في مكان ليست محًا لها فا تقال.
ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل احلق في نفسه فقد أكرم نفسه؛ فإن أكرم اخللق 
عند الله أتقاهم، فالعزة ليست بالغنى وال باملناصب الرفيعة فمن اغتر بالظلم من منع 
ُة  ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ احلق وفعل اإلثم، فقد أذل نفسه وأهانها، قال الله تعالى: }َمن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

َجِميعًا{ )فاطر: 10(.
ومن هذا املنطلق نقول لنواب األمة وحكومة الوطن: اتقوا الله فينا، وحاولوا أن تتفقوا 
على صاح هذه الباد التي حتتوينا جميعًا بداًل من الشقاق والعناد واخلاف، حتى صار 
األمر كما قال القائل: إما تغيير احلكومة أو حل البرملان، وكاهما ُمر، فلما ال حتاولون أن 
تدعوا هذا اخلاف وتبحثوا عن نقطة تتواصلون فيها؟ ولذلك أقول لنواب األمة: اتقوا 
الله فيما تفعلونه داخل هذا الصرح، وكونوا على قدر املسؤولية التي أنتم فيها، اتقوا الله 
فيما تشرعونه من قوانني، اتقوا الله في حواراتكم ومناقشاتكم داخل املجلس. اتقوا الله 

في كويتنا الغالية.
وأقول للوزراء األفاضل: اتقوا الله في وزاراتكم، ولتخافوا الله ولتعملوا من أجل مصلحة وراحة 
منهج  على  وتربيتهم  تعليمهم  وليحسن  وأوالده،  زوجته  في  رجل  كل  الله  وليتق  املواطنني، 
السلف الصالح بعيًدا عن الفنت املنتشرة في كل مكان، وليتق الله كل معلم، طبيب، مهندس، 

موظف، عامل، خادم  في  وظيفته التي وكل إليها وليعلم  أن اجلزاء من جنس العمل.
والله املوفق واملستعان.

Abuqutiba@hotmail.com
Abuqutibaa@

قناديل على الدرب

السياسة الشرعية )10(
اتــق الــله
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ال�سلة الإخبارية

دعا مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي اجلوزو 
حزب الله إلى فك ارتباطه مع النظام السوري 
وإيران والعمل للمصلحة اللبنانية واخلروج من 
محاسبة  ض���رورة  إل��ى  الفتا  املذهبي،  االط���ار 
رفعت  الدميوقراطي  العربي  احل��زب  مسؤول 
في  يشكك  الذي  السوري  للنظام  املوالي  عيد 
قدرات اجليش اللبناني، وبصفته املسؤول عن 

أحداث طرابلس.
وق����ال اجل����وزو ف��ي ت��ص��ري��ح: ي��ج��ب محاسبة 
اللبناني  اجليش  في  الطعن  على  عيد  رفعت 
وفي قدراته على حفظ األمن واالستقرار في 
طرابلس، عندما أعلن أن اجليش السوري هو 
القادر الوحيد على حفظ االستقرار في مدينة 
طرابلس والشمال، فال يجوز أبدا أن نستعني 
ب��ج��ي��ش م��ن خ����ارج ل��ب��ن��ان، ف��ه��ذه حت��ت��اج إلى 

واآلخر  احل��ني  بني  اجلرائم  يرتكب  إن��ه  مساءلة، 
ومازالوا يسكتون على أعماله، فأهالي باب التبانة 
املساكني والفقراء يدفعون الثمن جراء تعصب هذا 
الرجل ودعواته الطائفية من خالل طلب النجدة 
من اجليش السوري، فهو اليعمل للبنان، إمنا يعمل 
للخارج؛ لذلك على الدولة محاسبته، إلنه يجرنا 

إلى معركة طائفية خطيرة.
وتدخلت  اخل��ط��وة  بهذه  س��وري��ة  قامت  إذا  وعما 
في لبنان، قال اجلوزو: إن سورية لم تعد تستطع 
السيطرة  ق��ادرة على  فهي غير  تخطي حدودها، 
السورية، لذلك فإن ما قاله عيد هو  امل��دن  على 
نوع من االبتزاز والضغط واجلهل املطبق في رأس 

هذا الرجل ونفسيته لضرب االستقرار.
نصرالله  حسن  دع���وة  أن  اجل���وزو  الشيخ  ورأى 
ملؤمتر تأسيسي ليست مالئمة، ودعاه للتخلي عن 

الشحن  وع��ن  ال��س��وري  للنظام  املطلق  تأييده 
املذهبي الذي يقوم به عدد كبير من أنصاره 
نظام  عن  يتحدث  فهو  التلفزة،  على شاشات 
أولى  هو  يبدأ  أن  فعليه  الطائفية،  عن  بعيد 
مذهبيا  تنظيما  ميلك  ألن��ه  اخل��ط��وات؛  ه��ذه 
م��ئ��ة ب��امل��ئ��ة، ول���ه صبغة م��ذه��ب��ي��ة، وق����ال: إن 
املشكلة على الساحة اللبنانية تبرز من خالل 
وترتبط  مذهبيا،  يعمل  أحدهما  شخصني، 
وال��ث��ان��ي يعمل  إي���ران،  م��ع  ب��اخل��ارج  مذهبيته 
طائفيا، وهو العماد ميشال عون، الذي يتاجر 
للنظام  ل��ل��خ��ارج،  ووالؤه  امل��ارون��ي��ة،  بالطائفة 
اللبناني  النظام  ضد  يتحرك  وه��و  ال��س��وري، 
له  ويتعرض  اجلمهورية  رئيس  يهاجم  عندما 
باستمرار، ويهاجم كبار املرجعيات الدينية في 

الطائفة املارونية.

مفتي جبل لبنان: مشكلة لبنان في مذهبية نصراهلل وطائفية عون

المباحثات النووية بين طهران والقوى العالمية الست تبدأ في موسكو
لن  البحرين  احتالل  يهدد:  إي��ران��ي  ديبلوماسي 
يستغرق ساعات وإذا تدخلت السعودية فستكون 

»هشة« أمام الرد اإليراني!
في تصريح استفزازي جديد قال السفير اإليراني 
السابق في باريس سمير خرازي في تصريحاته: 
البحرين، فإن  تريد احتالل  إي��ران  إذا كانت  إنه 
األمر لن يستغرق بضع ساعات للسيطرة عليها 

باستخدام قوات الرد السريع اإليرانية.
وأضاف: إذا كانت اململكة العربية السعودية تريد 
الدخول في لعبة مختلفة، فمن املؤكد أنها ستكون 

)هشة( أمام الرد اإليراني.
البحرينية  اخلارجية  وزارة  وكيل  أب��دى  ب���دوره، 
للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون السفير حمد 
أحمد عبدالعزيز العامر، استغراب بالده الشديد 
اإليراني  السفير  لتصريحات  البالغة  وإدان��ت��ه��ا 
بشأن مملكة  خ��رازي  باريس سمير  في  السابق 

البحرين.
ال���ع���ام���ر ف���ي ت��ص��ري��ح خ�����اص: إن هذه  وق�����ال 
ال��ت��ص��ري��ح��ات ت��ع��د خ��روج��ا ع��ن ق��واع��د العمل 
عن  الديبلوماسية، فضال  واللياقة  الديبلوماسي 
عقلية  يؤكد  ال��ذي  السياسي  واالستفزاز  التهور 
االستعالء والعداء لدى بعض املسؤولني اإليرانيني 

جتاه مملكة البحرين واململكة العربية السعودية.
وأضاف بالقول: إنه كان من األجدر بالديبلوماسي 
ي��درك أن  ب��الده، وأن  اإلي��ران��ي أن يهتم بشؤون 
تغيير  على  يساعد  ل��ن  ب���الده  ل��ق��وة  استعراضه 
انتهك  الذي  اإليراني  للنظام  احلقيقية  الصورة 
اإليراني  للشعب  اإلن��س��ان  حقوق  مبادئ  أبسط 

والقوميات األخرى فيها.
في هذا الوقت من املقرر أن تلتقي إيران والقوى 
العاملية الست إلجراء مباحثات نووية جديدة في 
الغرب في  آم��ال  تراجع  الرغم من  موسكو على 
موقف  طهران  وتبني  إيجابية  لنتيجة  التوصل 
أك��ث��ر ت��ش��ددا. وق���ال م��س��ؤول أوروب����ي ب���ارز قبل 
يومني:  تستمر  أن  امل��ق��رر  م��ن  التي  امل��ف��اوض��ات 
إيران تشعر مجددا بالثقة بالنفس فيما يتعلق ب� 

»ميكننا حتمل عدم التحرك في هذه املرحلة«.
يشعرون  ال  إنهم  غربيون:  ديبلوماسيون  وق��ال 

»بالتفاؤل« بشأن اجتماع موسكو.
وقد أرسلت إي��ران إش��ارة سلبية من خالل عدم 
املوافقة على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بتحقيق حتى اآلن بشأن ما يزعم عن مشروعات 

تتعلق باألسلحة النووية.
أنهم  الديبلوماسيون  أض��اف  أخ��رى  ناحية  م��ن 

اجلمهورية  أن  يبدو  ألن��ه  األم��ل؛  كل  يفقدوا  لم 
اإلسالمية مستعدة على األقل إلجراء مناقشات 
ب��ش��أن م��ط��ل��ب ال��ق��وى ال��س��ت ب���أن ت��ق��وم إيران 
بتخصيب اليورانيوم ملستوى 20% مقابل التعاون 

في مجال التكنولوجيا.
وفى الوقت نفسه تطالب طهران برفع العقوبات، 
تشهد  أن  تريد  إنها  تقول  الغربية  ال��دول  ولكن 

اتخاذ إيران لبعض اخلطوات أوال.
القومي  األم��ن  رئيس جلنة  أكد  الوقت  في هذا 
والسياسة اخلارجية في مجلس الشورى اإليراني 
يوجد  ال  أن��ه  بروجيردي  الدين  ع��الء  )البرملان( 
إيران  الغرب سوى االعتراف بحقوق  خيار أمام 
النووية  املفاوضات  إجراء  عشية  وذلك  النووية، 

بني إيران ومجموعة دول »5+1« في موسكو.
ت��ص��ري��ح: إن نتيجة هذه  ب��روج��ي��ردي ف��ي  وق���ال 
مبا  األعضاء  التزام  مب��دى  مرهونة  املفاوضات 
مت االتفاق عليه مسبقا وما أدل��وا به حيال هذا 
ال��ص��دد. أض���اف أن ال��غ��رب أص���در ح��ت��ى اآلن 
وبدوافع  القانونية  غير  ال��ق��رارات  م��ن  العديد 
نعارض بشدة هذا  إننا  إذ  إي��ران؛  سياسية ضد 
األسلوب ونؤكد عدم تنازلنا عن حقوقنا النووية 

السلمية.
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لترحيل  ح��م��ل��ة  إس���رائ���ي���ل  دش���ن���ت 
إعادة  تتضمن  أف���ارق���ة  م��ه��اج��ري��ن 
جوا  ال��س��ودان  جنوب  من  مهاجرين 
حكومتهم:  قالت  فيما  بالدهم،  إلى 
في  ترحيب  موضع  سيكونون  إنهم 
وطنهم؛ ألنهم سيسهمون في اقتصاد 

بالدهم. 
اإلسرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي��س  وق����ال 
اليوم  حل��ك��وم��ت��ه:  نتنياهو  بنيامني 
ت��ب��دأ احل��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة مهمة 
غير مشروع  بشكل  املتسللني  إع��ادة 
بلدهم  إلى  العمل  عن  الباحثني  من 
الذي  التعبير  مستخدما  األص��ل��ي، 
العظمى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ن��ط��ب��ق 
تسللوا  أف��ري��ق��ي  أل��ف   60 نحو  م��ن 
املاضية  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال��س��ن��وات  خ���الل 
يسهل  التي  مصر  مع  احل��دود  عبر 

اختراقها نسبيا. 
وبعد احتجاجات في الشوارع حتول 
في  املهاجرين  ض��د  للعنف  بعضها 
الدولة التي ترى أنهم ميثلون خطرا 
التركيبة  وت��وازن  العام  النظام  على 
شن  ف��ي  احلكومة  ب��دأت  السكانية 
حملة على مواطني جنوب السودان؛ 
هذا  إسرائيلية  محكمة  ألغت  حيث 
الشهر وضع الالجئني غير الرسمي 
لالستقرار  ن��ظ��را  ل��ه��م  م��ن��ح  ال����ذي 

النسبي في بالدهم. 
وأي������دت ه����ذا ال����ق����رار ج���وب���ا التي 
ان��ف��ص��ل��ت رس���م���ي���ا ع����ن ال����س����ودان 
ي��ول��ي��و امل���اض���ي وك���ان���ت تتلقى  ف���ي 
إسرائيل  م���ن  س���ري���ة  م���س���اع���دات 
وتعتمد  ذل��ك  قبل  السنني  لعشرات 
قطاعي  في  أوس��ع  استثمارات  على 
الزراعة والنفط، وقال )كلينمت تي. 
السودان  جنوب  مسؤول  دومينيك( 
املشرف على عمليات النقل اجلوي: 
»ج��ن��وب ال��س��ودان وإس��رائ��ي��ل.. نعد 

أن��ف��س��ن��ا إخ����وة وأخ�����وات ب��س��ب��ب ما 
يربطنا من عالقات قوية، وأضاف: 
الوضع طيب في الوطن ولهذا فإننا 

نشجعهم )املهاجرين( على العودة. 
إن ع��دد مواطني  وق���ال دوم��ي��ن��ي��ك: 
ج��ن��وب ال���س���ودان ف��ي إس��رائ��ي��ل هو 
700، أي أقل من نصف الرقم الذي 
وهو  نتنياهو  حكومة  عنه  حت��دث��ت 
إلى  يرجع  رمبا  تناقض  في   ،1500
قبل  وصلوا  من  ح��ول  إداري  تخبط 

انفصال جوبا. 
أغلب  إن  دوم���ي���ن���ي���ك:  وي���ض���ي���ف 
املهاجرين سيغادرون البالد طواعية 
املجاني  النقل  ذل��ك  على  يشجعهم 
واإلع���ان���ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي تبلغ 
بالغ، و300  لكل شخص  ي��ورو  أل��ف 

يورو لكل طفل. 
وق����ال دوم��ي��ن��ي��ك وه���و وك��ي��ل وزارة 
هذه  أن  أعتقد  اإلنسانية:  الشؤون 
الناس  ل��ه��ؤالء  ستتيح  جيدة  صفقة 
إلى  يعودون  عندما  االندماج  إع��ادة 

جنوب السودان. 
وم��ض��ى ي���ق���ول: ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر من 
السودان  ج��ن��وب  ف���ي  اإلم��ك��ان��ي��ات 
الناس  ه�����ؤالء  ب��ع��ض  أن  وأع��ت��ق��د 
اكتسبوا م��ه��ارة ف��ي إس��رائ��ي��ل.. في 
الشركات  ف��ي  ال��ف��ن��دق��ي..  النشاط 
للوطن  يعودون  وعندما  الصغيرة.. 
البلد  تطوير  ف��ي  قطعا  سيسهمون 
اجلديد، وهناك الكثير من الفرص. 
الرحلة  حت��م��ل  أن  امل��ف��ت��رض  وم���ن 
األولى التي غادرت ليال ما بني 120 
و150 من مواطني جنوب السودان، 
النقل  عمليات  إن  دومينيك:  وق��ال 
اجلوي ستنتهي بحلول الشهر املقبل، 
السودانيني  م��ئ��ات  ت��رح��ي��ل  وج����رى 
سابقا في رحالت جوية مماثلة من 

إسرائيل. 

إسرائيل تشن حملة لترحيل 
المهاجرين األفارقة أعطت محكمة فرنسية، الضوء األخضر لبناء مسجد 

سنوات  بعد  الساحلية،  مارسيليا  مدينة  فــي  ضخم 
السكان  بعض  من  قضائية  طعون  بسبب  التأخير  من 

وأصحاب املشروعات التجارية في املدينة.
بعد  مارسيليا  في  الكبير  املسجد  يكون  أن  املقرر  ومن 
إنشائه أكبر مسجد في فرنسا؛ حيث سيتسع لـ14 ألف 

. مصلٍّ
املسجد خالل  بــنــاء  ملــشــروع  ومت وضــع حجر األســـاس 
ما  ســرعــان  ولكن   ،2010 عــام  ربيع  فــي  أقيمت  مــراســم 
أصحاب  مــن  مجموعة  قدمت  أن  بعد  املــشــروع  توقف 
املشروعات التجارية والسكان في منطقة )سانت لوي(

طعنا قضائيا ضد تصريح بناء املسجد.
احلملة  يقود  وهو  ميتراس(  )بيير  يدعى  جزار  وقال 
النسيج  يهدد  املشروع  هذا  إن  املسجد:  لبناء  املعارضة 
وفي  السكنية.  املنطقة  في  واالجتماعي  االقتصادي 
أكتوبر 2011، قضت احملكمة اإلدارية في مارسيليا بعدم 
صحة تصريح بناء املسجد، مشيرة إلى وجود مخاوف 
السيارات.  إليقاف  كافية  مساحة  توافر  عــدم  بشأن 
بناء  القضائي  احلكم  رفضت  استئناف  محكمة  ولكن 
أن وافقت  على نصيحة قاضي حتقيقات مستقل بعد 

املدينة على إقامة ساحة النتظار السيارات.
ومن املقرر إقامة العديد من املساجد في مختلف أنحاء 
فرنسا التي تضم أكبر طائفة مسلمة في أوروبا ويتراوح 
تعدادها حسبما تشير التقديرات ما بني خمسة وستة 

ماليني نسمة، ولكنها تعاني نقصًا في عدد املساجد.

حكم قضائي يسمح بإقامة 
»المسجد الكبير« في مارسيليا



إشراف:

المحرر 
المحلي

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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ودعوة  السابقة  األمم  ح��ال  ف��ي  امل��ت��أم��ل  إن 
النبي  دعوة  رفضهم  أو  وتقبلهم  لهم  أنبيائهم 
واحدة  دعوتهم  أن  يجد  إليهم   أُرس���ل  ال��ذي 
اإلسالم،  وه��و  واح��د  ودينهم  التوحيد،  وه��ي 
وإن الذين آمنوا مع رُسلهم وصّدقوهم  قالوا 
ج��م��ي��ع��اً: واش��ه��د ب��أن��ا م��س��ل��م��ون، ف��ن��وح عليه 
ال��س��الم أرس���ل ب��اإلس��الم وص���رح ب��ذل��ك  كما 
في قوله تعالى: }َفِإْن تََولَّيْتُْم َفَما َسَألْتُُكْم ِمْن 
َوأُِم��ْرُت أَْن أَُكوَن  أَْج��ِرَي ِإلَّ َعلَى اللَِّه  ِإْن  أَْجٍر 
الله  نبي  وكذلك  )يونس:72(،  امْلُْسِلِمنَي{  ِمَن 
إبراهيم عليه السالم كان أمة ووصفه الله بأنه 
أول املسلمني: كما في قوله تعالى: }َل َشِريَك 
ُل امْلُْسِلِمنَي{ )األنعام:  لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ
يتخُذ  أن  على  بنية  إب��راه��ي��م  ووص���ى   ،)163
اإلسالم ديناً وأل ميوتُنَّ إل وهم مسلمون كما 
بَِنيِه  ِإبْ��َراِه��ي��ُم  ِبَها  ���ى  }َوَوصَّ تعالى:  قوله  في 
يَن  الدِّ لَُكُم  اْصَطَفى  اللََّه  ِإنَّ  بَِنيَّ  يَا  َويَْعُقوُب 
َفاَل َتُوتُنَّ ِإلَّ َوأَنْتُْم ُمْسِلُموَن{ )البقرة: 132(، 
السالم  عليه  يعقوب  الله  نبي  وصية  وكذلك 
ُشَهَداَء  ُكنْتُْم  لبنيه كم���ا في قول�ه تعالى: }أَْم 
ِإْذ َحَضَر يَْعُقوَب امْلَْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما تَْعبُُدوَن 
ِمْن بَْعِدي َقالُوا نَْعبُُد ِإلََهَك َوِإلََه آبَاِئَك ِإبَْراِهيَم 
َوِإْس��َم��اِع��ي��َل َوِإْس��َح��اَق ِإلَ��ًه��ا َواِح���ًدا َونَ��ْح��ُن لَُه 

ُمْسِلُمون{)البقرة: 133(.
وهو دين نبي الله يوسف عليه السالم الذي دعا 
إليه أهل مصر كما في قوله تعالى: }َربِّ َقْد 
آتَيْتَِني ِمَن امْلُلِْك َوَعلَّْمتَِني ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث 
نَْيا  َمَواِت َواأْلَْرِض أَنَْت َوِليِّي ِفي الدُّ َفاِطَر السَّ
نَي{  اِلِ ْقِني ِبالصَّ ِني ُمْسِلًما َوأَْلِ َواْلِخَرِة تََوفَّ
)يوسف: 101(، وفي وصف املالئكة لنبي الله 
آمنوا معه كما في  والذين  السالم  لوط عليه 
ِمَن  بَيٍْت  َغيَْر  ِفيَها  َوَجْدنَا  }َفَما  تعالى:  قوله 
امْلُْسِلِمنَي{ )الذاريات: 36(، وهو الدين الذي 
دعا إليه نبي الله موسي عليه السالم وآمن به 

ُموَسى  تعالى: }َوَق��اَل  الله  أتباعه؛ حيث قال 
ِإْن  لُوا  تََوكَّ َفَعلَيِْه  ِباللَِّه  آَمنْتُْم  ُكنْتُْم  ِإْن  َق��ْوِم  يَا 
ُمْسِلِمنَي{ )يونس:84(، وهو دين سحرة  ُكنْتُْم 
فرعون بعد إميانهم واتباعهم نبي الله موسى 
فقالوا كما في قول الله تعالى: }َوَما تَنِْقُم ِمنَّا 
أَْفِرْغ  َربَّنَا  َجاَءتْنَا  مَلَّا  َربِّنَا  ِبآيَاِت  آَمنَّا  أَْن  ِإلَّ 
)األعراف:  ُمْسِلِمنَي{  ��نَ��ا  َوتَ��َوفَّ َص��بْ��ًرا  َعلَيْنَا 
فرعون  به  استغاث  ال��ذي  الدين  وه��و   ،)126
الهالكني،  من  أن��ه  وعلم  الغرق  أدرك��ه  عندما 
فقال: كما في قول الله تعالى: }َوَجاَوْزنَا ِبَبِني 
بَْغًيا  َوُجنُوُدهُ  ِفْرَعْوُن  َفَأتَْبَعُهْم  الَْبْحَر  ِإْسَراِئيَل 
أَنَُّه  آَمنُْت  َق��اَل  الَْغَرُق  أَْدَرَك��ُه  ِإَذا  َحتَّى  َوَع��ْدًوا 
َل ِإلََه ِإلَّ الَِّذي آَمنَْت ِبِه بَنُو ِإْسَراِئيَل َوأَنَا ِمَن 

امْلُْسِلِمنَي{ )يونس:90(.
وهو دعوة نبي الله سليمان عليه السالم مللكة 
َعلَيَّ  تَ��ْع��لُ��وا  }أَلَّ  تعالى:  قوله  ف��ي  كما  سبأ 
الدين  وه��و  )ال��ن��م��ل:31(،  ُمْسِلِمنَي{  َوأْتُ��وِن��ي 
الذي ارتضته ملكة سبأ بعد أن َهداها الله كما 
في قوله تعالى: }َقالَْت َربِّ ِإنِّي َظلَْمُت نَْفِسي 
َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَيَْماَن ِللَِّه َربِّ الَْعامَلِنَي{ )النمل: 
44(،  وهو دعوة جميع الُرسل، فعيسى عليه 
السالم دعا بني إسرائيل لإلميان به وتصديقه 
فقال الذين آمنوا معه من الواريني بعد أن 
اسلموا، كما في قول الله تعالى: }َوِإْذ أَْوَحيُْت 
َقالُوا  َوِبَرُسوِلي  ِبي  آِمنُوا  أَْن  ��َواِريِّ��نَي  اْلَ ِإلَ��ى 
  )111 )املائدة:  ُمْسِلُموَن{  ِبَأنَّنَا  َواْشَهْد  آَمنَّا 
باإلسالم  أُرس��ل��وا  واألن��ب��ي��اء  ال��ُرس��ل  وجميع 
قوله  في  وذل��ك  بهم جميعاً  نُؤمن  أن  وأُم��رن��ا 
َوَما  ِإلَيْنَا  َل  أُنْ��زِ َوَما  ِباللَِّه  آَمنَّا  تعالى: }ُقولُوا 
أُنِْزَل ِإلَى ِإبَْراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويَْعُقوَب 
َواأْلَْسَباِط َوَما أُوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَي 
ُق بنَْيَ أََحٍد ِمنُْهْم َونَْحُن  النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم َل نَُفرِّ

لَُه ُمْسِلُموَن{ )البقرة: 136(.

أحمد بن جابر الزعبراوي      

}اإّن الدين عند الله الإ�سالم{
يوميات سلفي )3(
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العمالة املنزلية مستأجرون عندكم، وهم 
أمانة في أعناقكم، ولبد من معاملتهم 
تليق  ب��اإلس��الم  تليق  إس��الم��ي��ة  معاملة 
املقترحات  وم���ن  ومعتنقيه  ب���اإلس���الم 

لتحسني  أوضاعهم:
1 - التأكيد على العالقة الطيبة واملعاملة 
السنة من جانب األسر للعمالة املنزلية 
وكرامتهم  اإلنسانية  بحقوقهم  اعترافاً 

البشرية.
2 - عدم تكليفهم مبهام وأعمال خالفا 
م���ن أجلها،  اس��ت��ق��دم��وا  ال��ت��ي  ل��ل��م��ه��ن��ة 
دعت  وإذا  يطيقون،  ل  مبا  يكلفوا  وأل 
الاجة ملساعدتهم في أعباء املنزل، فال 

بأس في ذلك.
بني  تنشأ  ال��ت��ي  امل��ن��ازع��ات  تسوية   -  3
من  الكويتية  واألس���ر  املنزلية  العمالة 
الستقدام  ومكاتب  العمالة  وبني  جانب 
القانون  ون��ص��وص  ال��ع��دال��ة  ض��وء  على 
بني  للعالقة  املنظمة  والعقود  واللوائح 
انحياز  أو  محاباة  دون  األط���راف  تلك 

لطرف على حساب الخر.
أسبوعية  إج���ازة  منح  ف��ي  امل��رون��ة   -  4
النشاط  ل��ت��ج��دي��د  ال���ي���وم(  م���ن  )ج�����زء 
والترويح عن العمالة املنزلية في حدود 
أو  الضياع  من  التي حتميهم  الضوابط 
السوء؛ حفاظا على  رفاق  التعرف على 
ال���ت���وازن ب��ني م��ص��ال��ح األس����رة وحقوق 

العمالة املنزلية.

ملواجهة  وزيادتها  الرواتب  - حتسني   5
غالء املعيشة وحتى تتناسب مع األعباء 
وامل��ه��ام ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ك��اه��ل العمالة 
املسكن  ات��س��اع  ف��ي  سيما  ول  املنزلية، 
يكون هناك  األس��رة، وحتى  وكبر حجم 
أوضاع مستقرة وعدم رغبة في النتقال 

إلى كفيل آخر.
6 - توعية العمالة وتدريبها على عادات 
وقيم وتقاليد األسرة واملجتمع الكويتي؛ 
معها  يتعارض  مبا  القيام  لعدم  ضماناً 
والتفاهم  الرضا  إلى حالة من  ووصول 

بني الطرفني.
من  املنزلية  العمالة  انتقاء  حسن   -  7
حيث التعليم األساسي والالة الصحية 
األفضلية  وم���ن���ح  ال���س���ن  وال���س���ل���وك 
باللغة  املناسب  واإلمل��ام  منهم  للمسلمني 
ومهارات  مبعلومات  وتزويدهم  العربية 
ع��ن ال��ت��غ��ذي��ة وال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ع��ام��ل مع 
األط���ف���ال ب��ع��د وص��ول��ه��م ال���ب���الد وقبل 

تسلمهم العمل.
8 - تطوير اللوائح املنظمة لعمل العمالة 
املنزلية مبا يضمن حقوق كافة األطراف 
والد من مخالفات مكاتب استقدامهم 
املكاتب  أعمال  على  الفعال  واإلش��راف 
واستقامة  كفاءة  ذات  عمالة  يوفر  مبا 
وإملام باملهنة التي استقدمت من أجلها.

فجر عبدالله الفنجان

مقرتحات لتح�سني اأو�ساع 

العمالة املنزلية هذه صفحة جديدة بعنوان خواطر 
حياتية  أمــــــورا  فــيــهــا  أذكـــــر  صــيــفــيــة 
مــتــعــددة خــدمــة لــلــقــارئ وعــامــة الناس، 
األيام  هــذه  في  للطالب:  كلمة  بتوجيه  وأبــدأ 
وعدم  الله  على  التوكل  إال  عليهم  ما  االمتحانات  فترة 
الرهبة من هذا األمر؛ ألنه طريق النجاح واالنتقال من 

فصل إلى آخر.
وبـــعـــد انـــقـــضـــاء االمـــتـــحـــانـــات فـــمـــا عـــلـــى الــــطــــالب إال 
يحتاجون  ســوف  ألنهم  املــدرســيــة؛  بالكتب  االحتفاظ 
لطباعتها  كبيرة  مبالغ  التربية  وزارة  تكلفت  وقد  إليها 

الطباعة اجليدة.
قضاء  والصغار  الكبار  الطالب  على  الصيف  عطلة  وفي 
عليهم  تعود  التي  املفيدة  باألمور  العطلة  في  أوقاتهم 

بالفائدة في حياتهم اليومية العلمية والعملية.
إن قراءة الكتب واملجالت أمر ممتع للذي يحب هذا النوع 
يكتسب  الهواية  طريق  عن  ألنه  املعرفية؛  الهوايات  من 

معلومات ومهارات مختلفة تفيده في حياته اليومية.
خاطرة توثيق احملاضرات - ثقافية

ُيــســتــدعــى إللقائها  تــعــقــد مــحــاضــرات ثــقــافــيــة حــيــث 
الناس  املـــجـــال، فيقبل  لــهــا خــبــرة فــي هـــذا  شــخــصــيــات 
عــلــى ســمــاع هـــذه احملـــاضـــرات الــتــي تــتــنــاول موضوعات 
الثقافية  واملطبوعات  والكتب  الثقافية،  القضايا  مثل 
الــشــهــريــة والــفــصــلــيــة الــتــي تــصــدر عــن دور الــنــشــر في 
واملطبوعات  الكتب  هذه  فتعرض  السنة،  خالل  الدولة 
منه  يستفيد  لكي  واســع  مجال  إنــه  الكتب،  معارض  في 
الباحث والدارس والقارئ، والبد توثيق هذه احملاضرات 

بتصويرها عن طريق الفيديو . 
والله املوفق.

يوسف علي الفزيع.

خواطر صيفية



همسة تصحيحية

همسة
تصحيحية

ُصدم الشعب بحكم إبطال املجلس احلالي وعودة مجلس 
هذا  ح��ول  ع��دي��دة  أسئلة  ال��ذه��ن  ف��ي  وأصبحت   ،2009

املوضوع احملير.
- ع��رض��ت ه��ذه امل��س��أل��ة م��ن قبل ن��ائ��ب س��اب��ق، فرفضت 

احملكمة النظر إليها؛ ألنها ليست من اختصاصه.
الفرز إثر طعن بعض  - واملسألة املعروضة هي طلب إع��ادة 

املرشحني، ثم حتّول األمر إلى النظر في امللف من كل الزوايا.
- وهل هذا يعد اجتهاداً من قبل املستشارين يغفر لهم؟ أم هو 

جهل؟ أم تعمد؟ ثم هل سيتجاوز عنهم؟
- إذا مت إبطال مجلس 2012، فهذا سيترتب عليه إلغاء جميع 
بلغت  التي  الزيادات  تنفيذها ومنها  التي مت  القرارات، والسيما 
إل��ى 6000 د. ك وغيرها  ال��زواج  25٪، ورف��ع سقف مبلغ دع��م 
هذا  احلكومة  ستحل  فكيف  ال��دول،  بني  اتفاقيات  ومنها  كثير، 

اإلشكال؟
- في حالة استقالة الوزراء بعد القسم أو استقالة النائب الوزير؛ 

فتعد احلكومة باطلة - حسب املعمول به.
- أما استقالة النواب فهي البد أن تعرض على املجلس ليوافق 

بالغالبية، أو تعد سارية املفعول.
- املبالغ التي صرفها املرشحون مسؤولية من؟ وكيف سيتم 

التعويض عن هذه اخلسائر إذا كان املجلس باطاًل.
- هذا اإلجراء ثم بعد أن خرج الشعب باستياء عام وفاحت 
وجود  وعدم  العام  املال  وتبديد  واملليونية  الفساد  رائحة 
أجل  من  وب��ذخ  ومناقصات  األرض  على  تذكر  مشاريع 
شراء املواقف، فكيف يتقبلهم الشعب بعد أن بغضهم، 

وقال كلمته في صندوق االقتراع!
لبعضهم  االس��ت��ف��زازي��ة  التصريحات  م��ن  العجب   -
وتدل على دناءة الطرح ومستوى احلقد والكراهية 
واإلث��ارة وإثارة نار الفنت، فهذا نائب سابق يشبه 
ما حدث بفتح مكة وعودة النبي] إليها فاحتاً 
بعودتهم!! ويقرأ قوله تعالى: }وقل جاء احلق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا{، وعليه 

التوبة واالستغفار واالعتذار.
فمنهم  األيتام،  السابقون  النواب  أما   -
م��ن ي��ه��رف مب��ا ال ي��ع��رف ويسخر 

ويستهزئ وبكلمات غير مقبولة وهو يعلم أن مصير املجلس العائد 
هو تصويب للخطأ ليس إال.

وهذا املجلس أي 2012 قدم مقترحات وتصورات وتعاون ضرب 
الهادئ، واحلرص على سير عجلة  فيه أروع األمثلة في احلوار 
التقدم والعمل التعاوني املتميز ونزع فتيل األزمات، إال أن هناك 
حكومة خفية حترك بعض الدمى الذين قدموا استجوابات كانت 

خاوية من أي أدلة وتعاملوا معها بصبر وطول بال غير معهود.
إلى  الدعوة  البالد تطلب  بها  التي عمت  والغليان  الغضب  حالة 
الهدوء والرضا بقضاء الله وقدره وبذل اجلهد حتى ال تتكرر هذا 
من  تعد  الكويت  أن  رغم  السياسي،  للجانب  أساء  الذي  املشهد 
أعرق الدول العربية في املجال السياسي وخبرة متميزة ونادرة 

ومبدعة، إال أن هذا أثر على جانبها التاريخي املشرق.
- فسر بعضهم أن الذي حدث بهذه الصورة قد يكون مؤشراً على 
أن مقترح قانون التطاول على الله عز وجل، والنبي] الذي مت 
إرجاعه سيحصل على غالبية مريحة وسيلزم احلكومة بقبوله، 
وهذا ما ال ترضاه أو تقبله! وأيضاً يبدو أن هناك مؤشرات على 
إعداد عقوبات للنواب السابقني الذين دخلوا مجلس األمة، وأن 
في  يسجل  ال  حتى  توقيفها  وي��ري��د  باحلكومة  ميكر  م��ن  هناك 

تاريخها اإلجناز مقارنة مع سابقاتها!!
التعجيزية،  وامل��ط��ال��ب  وامل��ظ��اه��رات  ال��ف��وض��ى  ن��ري��د  ال  نحن   -
الدين  إل��ى  نعود  أن  نريد  ولكن  حزبية،  أو  شخصية  نصرة  وال 
واحلكمة، فما حدث هو خطأ وال يعالج باخلطأ والعناد واملكابرة 
ألن   الناس؛  وتضييع حقوق  العامة  املصالح  وتعطيل  والتحديات 
امليزانيات ستتعطل وكذلك التوظيف وكثير من املشاريع والترقيات 

والتعيينات وغيرها كثير.
 - والشعب  املمكنة  اخلسائر  بأقل  التغيير  ه��ذا  نقبل  أن  علينا 
احلاليني  النواب  أغلب  على  سيصر   - وأسمعه  أراه  ما  حسب 
بعودتهم وال يحتاجون إلى إعالنات وفتح مقرات وسيأتي بآخرين 

أقوياء وأمناء وحريصيني على مصلحة البالد العليا.
وكم كانت صراحة وزير العدل واألوق��اف عندما قال: 

إن احلكم جانب منه كان سياسياً وليس قانونياً!! 
وم���ؤش���ر خ��ط��ي��ر على  ه����ذا ص��ح��ي��ح  وإن 

مستقبل دقيق ومنعطف خطير نحو 
املجهول! والله أعلى وأعلم.

إبطال مجلس واقع
 وإرجاع مجلس بأمر واقع!!

د. بســـام الشـطـي


