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املراسالت

السالم عليكم
ما زال النظام النصيري املجرم في سوريا يصر على استخدام البطش 
والقوة من أجل إخضاع الشعب السوري، إلى درجة استخدام الطائرات 
العسكرية لقتل املواطنن العزل في الطرق والبيوت، وإلى درجة تعمد 

استهداف األطفال بالقتل وتعمد قصف املساجد املكتظة باملصلن.
االضطهاد  ذاق  الــذي  املسلم  السوري  الشعب  أن  جند  املقابل  في  لكن 
من ذلك النظام عقودا طويلة وضحى باآلالف من أبنائه على أيدي 
جالوزة النظام القمعي، هذا الشعب قد أدرك أخيرا أن استمراره في 
السكوت واالستكانة سيكبده خسائر أكبر من االنتفاضة ضد النظام 
والسعي إليقاف بطشه، فشاهدنا آالف السورين ينزلون إلى الشوارع 
كل يوم في جميع املدن بصدور عارية ليعبروا عن رفضهم لهذا القمع 
واجهها  قــد  التغيير  فــي  السلمية  الطريقة  هــذه  حتى  لكن  والظلم، 

النظام بالقتل العشوائي واالعتقاالت والتعذيب.
املفارقة العجيبة بن ما يجري في سوريا وما يجري في بقية  ولكن 
املتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  الغربية  الدول  أن  هي  العربية  البلدان 
القوات  بــه  تــقــوم  الـــذي  بالبطش  بالتنديد  اكتفت  قــد  األمــيــركــيــة 
السورية والتهديد بالعقوبات، دون أن تخطو خطوة واحدة لتخليص 
شــعــب يــتــم ذبــحــه حتــت مـــرأى الــعــالــم احلـــر ومسمعه الـــذي يتشدق 
بــاحلــريــة وحــقــوق اإلنــســان ويــتــدخــل فــي شـــؤون دولـــة مستقلة دون 
رضاها بحجة الدفاع عن شعوبها املضطهدة، فما بال هؤالء القوم قد 
صمتوا صمت القبور عما يجري في 

سوريا؟!
فهم  وبسيط،  واضــح  اجلـــواب  إن 
مــــن صـــنـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وسّلطه على شعبه، وهم من 
زّوده بالسالح واملعدات التي 
كــان الــهــدف الــوحــيــد منها 
باملدنين  الـــبـــطـــش  هــــو 
اآلمــــنــــن وإســـــكـــــات كل 
يستنكر  حــــر  صـــــوت 
الــــبــــاطــــل؛ حـــيـــث ظل 
هــــــذا الــــنــــظــــام خـــالل 

العرب  من  الصهيوني  الكيان  حلماية  املنيع  السد  ميثل  كثيرة  عقود 
هذا  يطلقها  التي  الكثيرة  احلــرب  جعجعات  من  وبالرغم  واملسلمن، 
النظام لياًل ونهارًا إال أنه لم يطلق طلقة واحدة ضد الكيان الصهيوني 
مــن اجلـــــوالن، بــل قـــام بــالــتــدخــل فــي لــبــنــان حلــمــايــة الــنــصــارى ومن 
الفلسطينين وأهل السنة - بزعمهم - وقتل آالف  تابعهم من بطش 
حزب  وتسليط  الوطنين  لبنان  زعماء  باغتيال  وقــام  الفلسطينين 

الشيطان اإليراني عليهم ليهيمن على البالد.
الدول  من  وتقاعسا  خذالنا  أشد  دورهــا  كان  فقد  العربية  الــدول  أما 
باستدعاء  اكتفى  من  ومنهم  ســرا،  أو  جهرا  أيــده  من  فمنهم  الغربية، 
تتكرر  أن  نخشاه  ما  وأخشى  شيئا!!  يفعل  لم  ثم  سوريا  في  سفرائه 
النظام  هـــذا  الــتــي ســحــق فيها  مــديــنــة حــمــاة 1982  مــجــزرة  أحــــداث 

بدم  السورين  من  اآلالف  عشرات 
بارد ولم يأبه لالستنكار الدولي وال 
واألرامـــل  والثكالى  اليتامى  ألنـــات 

وصيحاتهم.
لــكــنــنــا الـــيـــوم عــلــى يــقــن بـــأن الله 
املسلم  الشعب  هــذا  سينصر  تعالى 
تآمر  مهما  أعــدائــه  مــن  وسيخلصه 
ما  وكــل  خذله،  أو  كله  العالم  عليه 
يــحــتــاجــه الــشــعــب الـــســـوري هــو أن 
نصر  مــن  والــيــقــن  بالصبر  يتحلى 
يـــبـــذل األســـبـــاب  وأن  تــعــالــى  الـــلـــه 
الــصــحــيــحــة مــن الــتــوكــل عــلــى الله 

}ياأيها  واملتآمرين:  املنافقن  من  صفوفه  وتنقية  الصفوف  وتوحيد 
الله  }وعــد  أقدامكم{،  ويثبت  ينصركم  الله  تنصروا  إن  آمنوا  الذين 
كما  األرض  في  ليستخلفنهم  الصاحلات  وعملوا  منكم  آمنوا  الذين 
لهم  ارتــضــى  الــذي  دينهم  لهم  وليمكنن  قبلهم،  مــن  الــذيــن  استخلف 

وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا{.
أجابهم  وملئه  فرعون  بطش  شــدة  من  إسرائيل  بنو  اشتكى  وعندما 
موسى عليه السالم بقوله: }عسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 

في األرض فينظر كيف تعملون{.

ال�����ن�����ظ�����ام ال����ن����ص����ي����ري 
ف���ي س���وري���ا ي��ص��ر على 
ضد  البطش  استخدام 
مايزال  وال��ع��ال��م  شعبه 
نصرته ع��ن  ي��ت��ق��اع��س 
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< َمن صلى العشاء في جماعة والفجر مع 
كله؟  الليل  قيام  له  يكتب  هل  اجلماعة، 

جزاكم الله خيرا·
> عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن 
عفان املسجد بعد صالة املغرب، فقعد وحده فقعدت 
يقول:  الله ]  يابن أخي سمعت رسول  إليه، فقال: 
»من صلى العشاء في جماعة فكأمنا قام نصف الليل، 
ومن صلى الصبح في جماعة فكأمنا صلى الليل كله« 
أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود أيضاً، وقال في آخره: 
»ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة« 

وبنحوه أيضاً أخرجه الترمذي·
العشاء  النبي] فضل صالة  يبِينّ فيه   وهذا احلديث 
والفجر في جماعة وأنها تعدل قيام الليل في فضلها؛ ملا 
يحصل من العبد فيها وفي حتريها من مجاهدة لنفسه 
الطاعة،  على  حرصه  شدة  بذلك  فيظهر  للنوم  ومغالبة 
وهذان الفرضان، العشاء والفجر، يأتيان في وقت الراحة 
والكد،  بالعمل  النهار  عناء  بعد  يأتي  فالعشاء  وال��دع��ة؛ 
والفجر يأتي بعد أن ينام العبد ويستغرق في نومه، وهذا 
كله يجعل هاتي الصالتي من أثقل الصلوات على املنافقي؛ 

لعدم حرصهم على الطاعة وإمنا صلواتهم ملراءاة الناس·
 ولهذا أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
الله ]: »إن أثقل صالة على املنافقي صالة  قال رسول 
ولو  ألتوهما  فيهما  ما  يعلمون  ولو  الفجر،  وص��الة  العشاء 
رجاًل  آم��ر  ثم  فتُقام  بالصالة  آم��ر  أن  هممت  ولقد  حبوا، 
فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 

إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار«·
وأخرج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال: قال 

رسول الله ]: »من صلى صالة الصبح فهو في ذمة الله، 
الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته  فال يطلبنكم 
بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم«، وفي هذا 
احلديث ترغيب في صالة الفجر، وأن من صالها فهو في 

ذمة الله، وحتذير من التخلف عنها·
عثمان  حديث  أن  وه��و  أال  أم��ر،  على  أنبه  أن  هنا  ويحسن 
املتقدم وإن كان فيه بيان الفضل العظيم واألجر اجلزيل ملن 
للمسلم  ينبغي  لكن  جماعة،  في  والفجر  العشاء  أدى صالة 
أال يدعوه ذلك إلى التهاون بقيام الليل فإنه دأب الصاحلي، 
فازوا  الذين  املؤمني  والله قد ذكره وجعله من أهم خصال 
}َكانُوا  سبحانه:  فقال  الرضوان  ربهم  من  ونالوا  باجلنان، 
يَْستَْغِفُروَن{  ُه��ْم  َوِب��اأْلَْس��َح��اِر  يَْهَجُعوَن  َم��ا  اللَنّيِْل  ��َن  ِمنّ َقِلياًل 

)الذاريات: 18-17(·
الليل، وكان   وفي آخر آية من س��ورة املزمل حث على قيام 
اخللق  أكمل  وه��م  وأصحابه   [ للرسول  موجهاً  اخلطاب 
له  ينبغي  فاملسلم  الفرائض جماعة؛  على صالة  وأحرصهم 
عنها  الله  عائشة رضي  فإن  ذل��ك،  في  برسوله]  االقتداء 
قدماه،  ر  تتفَطنّ حتى  الليل  ق��ام  رمب��ا  أن��ه  ع��ن��ه]  أخ��ب��رت 
منافساً  باخليرات،  يك�ون مس�ابقاً  أن  للمسل�م  ينبغي  وأيضاً 
به من  في ميادين الطاعات والصاحلات؛ ألنها هي التي تقِرنّ
ثِْل َهَذا َفلَْيْعَمِل  رضوان الله وجن�انه والله سبحانه يقول: }مِلِ
َذِلَك  }َوِف���ي  سبحانه:  ويقول   )61 )الصافات:  الْ��َع��اِم��لُ��وَن{ 
َفلَْيتَنَاَفِس امْلُتَنَاِفُسوَن{ )املطففي: 26(، وال ينبغي للمؤمن أن 
يحرم نفسه األجر واملغنم للذة نوم أو غفلة ساعة، فإن الدنيا 
ثمارها  فيجني  والقرب  الطاعات  فيها  ينونّع  للمؤمن  مزرعة 
وإياكم من  الله  القيامة، جعلنا  يوم  وأحسنها  كانت  ما  أوفر 
أهل الله وخاصته، املتنافسي في طاعته املجتنبي ملعصيته·

< ما الضابط في التعامل مع املبتدع، وهل يهجر 
مبجرد فعله بدعة أو أكثر؟

> من أعلن بدعة وجب أن ننصحه ونوجهه ونناقشه، فلعل شبهة 
شبهته،  نزيل  أن  يجب  وعليه  بباله،  وت��أوي��اًل خطر  له  عرضت 
ونبينّ خطأ تأويله، ونوضح له احلق، فإن هذا هو الواجب علينا؛ 
أن��ه مصيب  أخ��ط��أ، ويظن  ه��و  للخطأ، ورمب��ا  ك��اًل عرضة  ألن 
أن  ذل��ك خير فيجب  أن  ت��أوي��ل، وظ��ن  أو  وت��ع��رض عليه شبهة 

ننصحه أوالً، ونوجهه ونقنعه، وجنادله بالتي هي أحسن لنحق 
احلق ونبطل الباطل؛ فإن كثيراً من الناس قد يقع في اخلطأ من 
غير قصد، ولكن ألجل سوء فهم وقلة إدراك وشبه عرضت له 
وتأويل لبعض النصوص ظن أن هذا التأويل تأويل سائغ، فال بد 
من النصيحة واإلقناع، فعسى الله أن يفتح على قلبه ويخلصه 
من تلك الشبهات، ويصرف قلبه عن تلك التأويالت   الباطلة، 
وإذا أقيم احلق عليه وأبى واستكبر ولم ينقد إلى احلق وجب أن 

نهجره على قدر بدعته، ونكرهه على قدر ما قام به من الشر·

قيام الليل·· دأب الصالحين

ننصح المبتدع ثم نهجره على قدر بدعته

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان
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في النوافل كل إمام نفسه
< إذا كان اإلم��ام ال يفعل بعض السنن، 
ف����ي تركها  ب����ه  ي���ج���وز االق�����ت�����داء  ه����ل 
للحديث: »إمنا جعل اإلمام ليؤمت به«؟ 

نرجو التوضيح·
 > جعل اإلم���ام ل��ي��ؤمت ب��ه ف��ي ال��ف��ري��ض��ة، أما 
السنن فكل مسؤول عن نفسه، واملسلم ينبغي له 
احملافظة على الرواتب، وال شك أن اإلمام إذا 
رآه الناس يلتزم هذه الرواتب اقتدوا به، إال أن 
الرواتب كما هو معلوم مشروع فعلها في املنزل، 
ففعلها في املنزل أولى من فعلها في املسجد ملن 
قدر على ذلك ؛ حلديث ابن عمر – رضي الله 
عنهما – عن النبي] قال: »اجعلوا في بيوتكم 

من صالتكم وال تتخذوها قبورا«·
 فاملقصود أن هذا احلديث وهو قوله ]: »إمنا 
جعل اإلمام ليؤمت به«، إمنا هو خاص مبن ائتم 
يشرع  التي  النوافل  وكذلك  الفريضة،  في  به 
والكسوف  والعيدين  كالتراويح  لها،  اجلماعة 
من  النوافل  سائر  أما  واجل��ن��ازة،  واالستسقاء 
الرواتب وغيرها فكل إمام نفسه في ذلك، أما 
إذا جلس اإلمام لالستراحة، فينبغي أن يجلسوا 
معه، لكن نقول: جلسة االستراحة ال تشرع إال 
عند االحتياج إليها عند كبر سن اإلمام وعجزه 
يفعلها  لم  النبي]  فإن  القيام؛  مواصلة  عن 
إال عند كبر سنه؛ ولهذا ما رواه��ا عن رسول 

الله] إال صحابيان·

الذين  ب���ال���ن���اس  س��ي��ل��ح��ق  ه���ل   >
يحبونهم  م���ن  اجل��ن��ة  ي��دخ��ل��ون 
ممن دخل النار، أي هل من املمكن 
إخراج احملبوبن من النار، حيث إن 

جميع مطالب أهل اجلنة ُتلبى؟
> تُلبى مطالب أهل اجلنة في حدود ما 
رضي  فيمن  شفاعتهم  وتقبل  الله،  شرع 
الله عنه وأذن له، لكن أن يدخل املشركون 
الله تعالى عنه:  اجلنة فال، املشرك قال 
َم اللَنُّه  }ِإنَنّ���ُه َم��ن يُ��ْش��ِرْك ِب��ال��لَنّ��ِه َف��َق��ْد َح���َرنّ
امِلَِي  ِللَظنّ َوَم��ا  ال��نَنّ��اُر  َوَم����ْأَواهُ  ��نَنّ��َة  اجْلَ َعلَيِْه 
أَن���َص���اٍر{ )امل��ائ��د: 72(، ف��ال يشفع  ِم���ْن 
الشافعون إال في املوحدين الذين عظمت 
لم  م��وح��دون  لكنهم  وخطاياهم  ذن��وب��ه��م 
ه��ؤالء ميكن  اإلس���الم،  ملة  م��ن  يخرجوا 
الشفاعة فيهم، يقول الله تعالى ملالئكته: 
»أخرجوا من النار من قال ال إله إال الله 
ومن في قلبه مثقال ذرة من إميان«، أما 
الكافرون  الله  غير  العابدون  املشركون 
أح��د، وال يشفع  بالله فهؤالء ال يرحمهم 
فيهم أح���د، ق���ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }َونَ�����اَدى 
نَنِّة  أَْصَحاُب النَنّاِر أَْصَحاَب اجْلَ
أَْن أَِفيُضوا َعلَيْنَا ِمَن امْلَاِء 
َقالُوا  اللَنُّه  َرَزَقُكُم  ��ا  ِمَنّ أَْو 
َعلَى  َم��ُه��َم��ا  َح��َرنّ ال��لَنّ��َه  ِإَننّ 
اتَنَّخُذوا  الَنِّذيَن  الَْكاِفِريَن 
تُْهُم  ِدينَُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوَغَرنّ
َفالَْيْوَم  نْ��َي��ا  ال��ُدنّ ��َي��اةُ  احْلَ
ِلَقاَء  نَنَساُهْم َكَما نَُسوا 
َكانُوا  َوَم��ا  َه��َذا  يَْوِمِهْم 
يَْجَحُدوَن{  ِب��آيَ��اِت��نَ��ا 

)األعراف: 51-50(· ل��ل��خ��اط��ب أن ي��ت��ك��ل��م مع  < ه���ل ي��ج��وز 
عبر  أو  شخصيًا  ال��زواج  قبل  خطيبته 
امل��ج��االت من الكالم··   اجل��وال وف��ي كل 
أط���ل���ب ت��ف��س��ي��رًا  واض����ح����ًا ح����ول هذه 

املسألة؟
> اخلاطب ال ينبغي له التحدث مع مخطوبته، 

إال بعد العقد عليها؛ ألن احلديث معها قبل 
العقد عليها يوشك أن يسبب التقاًء وأموراً 
ال حتمد عقباها، فال ينبغي التحدث عبر 

اجلوال أو غيره إال بعد ما يتم العقد 
عليها، وألنها قبل العقد في 

حكم األجنبية عنه·

حكم التحدث مع المخطوبة

مطالب أهل 
الجنة

< في بلدنا يعدون الطعام للميت وكأنه 
حفلة في ثالثة األيام األولى من موت 
امليت، فما حكم إعداد الطعام وتوزيعه 

لوفاة شخص ما؟
> إن ك��ان معد ال��ط��ع��ام أه��ل امل��ي��ت ف��إن��ه ال 
يجوز؛ ألن إعدادهم الطعام يعد من النياحة، 
البجلي  الله  عبد  بن  جرير  بذلك  أخبر  كما 
[ بقوله: »كنا نعد االجتماع إلى أهل امليت 
النياحة«، فال  وصنيعة الطعام بعد دفنه من 
إمنا  غيرهم،  ليطعم  الطعام  صنع  لهم  يحل 

يشرع لغيرهم أن يبعثوا لهم طعاماً، كما قال 
فقد  طعاماً  جعفر  آلل  »اصنعوا   :[ النبي 
بعد  ت��ص��دق��وا  إن  لكن  يشغلهم«،  م��ا  أت��اه��م 
فذلك  واملساكي  الفقراء  على  وق��ت  مضي 
ح��س��ن، ل��ك��ن امل��ه��م أال ي��ت��ص��دق��وا ي���وم موته 
أما  البدع·  ب��اب  من  ه��ذا  ألن  منه؛  قريباً  أو 
الصدقات بعد مضي وقت من باب اإلحسان 
للميت والصدقة عنه فهذا حسن إن شاء الله· 
املهم أن أهل امليت ال يعدون الطعام ملن جاء 

يعزيهم، لكن يبعث لهم، فهذا سنة·

هذا العمل من النياحة
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المحليات

اجلنايات  محكمة  أك���دت  الف��ت  ق���رار  ف��ي 
الرحمن  عبد  املستشار  ب��رآس��ة  الكويتية 
يعد  السلفي  امل��ن��ه��ج  حتقير  أن  ال���دارم���ي 
حتقيرا ملذاهب أهل السنة كلها، وهذا يؤكد 
لنا جهل بعض املتعصبني الذين تعودوا على 
وأنه  ت��ارة  ب��اإلره��اب  السلفي  املنهج  ات��ه��ام 
من  عندهم  م��ا  رغ��م  أخ���رى  ت���ارة  تكفيري 
طامات كتكفيرهم لكل من خالفهم، وسيكون 
ال��ت��اري��خ��ي ع��ب��رة لكل هؤالء،  ال��ق��رار  ه��ذا 
ويجب جرهم إلى احملاكم إذا لم يتوقفوا من 

اعتداءاتهم على السلف والسلفية.
التيار  أن  ق��رار احملكمة  وج��اء في حيثيات 
السلفي ال يعد مذهبا من املذاهب األربعة 
مادة  ن��ص  ف��إن  وبالتالي  للكافة،  املعلومة 

االتهام ال ينطبق عليه والسيما أنه ال يجوز 
اجلزائية،  ال��ن��ص��وص  تفسير  ف��ي  ال��ت��وس��ع 
وهذا الدفاع في غير محله؛ إذ إن املقصود 
ب��ع��ب��ارة »م��ذه��ب دي��ن��ي« ال�����واردة ف��ي نص 
مادة االتهام هو أي مذهب يتعلق بأي دين 
م��ن األدي����ان ال��س��م��اوي��ة ال��ث��الث��ة )اإلسالم 
إليها  أش��ارت  التي  واليهودية(  واملسيحية 
تفسيرها  في  للدستور  التفسيرية  املذكرة 
لنص املادة )35( منه،... أما السلفية فهي 
منهج إسالمي يدعو إلى فهم الكتاب والسنة 
والتابعني  الصحابة  من  األم��ة  سلف  بفهم 
وكل من تبعهم من األئمة اصحاب املذاهب 
بن  وم��ال��ك  النعمان  حنيفة  )أب���ي  األرب��ع��ة 
وأحمد  الشافعي  إدري��س  بن  ومحمد  أنس 

الثوري وسفيان  وكذلك سفيان  بن حنبل(، 
بن عيينة والليث بن سعد واألوزاع��ي وابن 
اصحاب  وسائر  ومسلم  والبخاري  املبارك 
ال���س���ن، ه���ذا ف��ض��اًل ع���ن َم���ن س���ار على 
طريقتهم مع تباين العصور مثل ابن تيمية 
القيم ومحمد بن عبدالوهاب، وكلمة  وابن 
السلفية ترادف عدة أسماء شرعية أخرى 

منها أهل السنة واجلماعة.
وأكدت احملكمة أنها ترى في حتقير املنهج 
السلفي على النحو الذي أتاه املتهم حتقيرا 
ملذاهب أهل السنة كلها، وحتى على فرض 
أن ذلك التحقير ال يشمل إال جزءا من هذه 
املذاهب، فإن اجلرمية تظل قائمة بتحقير 

جزء من مذهب ديني هو املذهب السني.

تحقير النهج السلفي يعد تحقيرًا لمذاهب أهل السنة كلها

الحكومة تستعد إلنشاء 8 مستــشفيات تكلفتها 4 مليارات دينار
اعتمدت احلكومة إنشاء ثمانية 
مستشفيات جديدة في مختلف 
تبلغ  إجمالية  بكلفة  احملافظات 
مليارات دينار من أجل تغطية   4
حاجة السكان واملناطق اجلديدة 
ال��ص��ح��ي��ة، فضاًل  ال���رع���اي���ة  م���ن 
والضغط  الكثافة  م��ن  احل��د  ع��ن 

على  احل�����اص�����ل�����ن  ال����ك����ب����ي����ري����ن 
املستشفيات احلالية.

للتخطيط  األعلى  املجلس  وكان 
الصحة  وزارة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
الوزارية  االق��ت��ص��ادي��ة  واللجنة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة وامل��راف��ق ال��ع��ام��ة قد 
املستشفيات  م����ش����اري����ع  درس 

م��ع الصحة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ث��م��ان��ي��ة 
العاملية؛  الطبية  امل��راك��ز  وأح��دث 
املستشفيات  س��ت��ص��م��م  ح���ي���ث 
ال��ث��م��ان��ي��ة ع���ل���ى أح������دث ال���ط���رز 

العاملية لتلبي حاجة املواطنن.
أربعة من  أن  إل��ى  وأش���ارت مصادر 
املستشفيات اجلديدة ستكون من 

أعلن مدير مركز الربان لرعاية الشباب التابع 
جلمعية إحياء التراث اإلسالمي في منطقة 
هدية، سالم الشطي، عن فتح باب التسجيل 
 29 من  للفترة  للمركز  األسبوعي  للبرنامج 
سبتمبر اجلاري، وحتى 31 ديسمبر املقبل، 
للفصل  األسبوعي  البرنامج  أن  إلى  مشيرا 
اجلوانب  ينمي   2012-2011 للعام  األول 
في  والترفيهية  والعلمية  والثقافية  التربوية 

نفوسنا لشباب املنتسبني للمركز.
وق����ال ال��ش��ط��ي ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي: »إن 
ال��ن��ش��اط ال���ذي ي��ق��وم ب��ه امل��رك��ز ج���اء نتيجة 
طويلة  لسنوات  تربوية  واس��ت��ش��ارات  خ��ب��رات 

الشبابي ويقام حتت شعار: »بسواعد  العمل  في 
البرنامج  أن  إل��ى  الفتا  بأمتنا«،  ننهض  شبابنا 
األسبوعي يتضمن جانب الترفيه الذي يتمتع به 
العلم  وطلب  بالدراسة  مفعم  أسبوع  بعد  الشاب 
والسباحة،  وال��ط��ائ��رة  ال��ق��دم  ك��رة  لعب  وه��ن��اك 
فضاًل عن الرحالت الترفيهية في نهاية األسبوع 
في  والسياحية  الترفيهية  األم��اك��ن  مختلف  إل��ى 

الكويت.
اجلوانب  تنمية  ي��راع��ي  البرنامج  أن  وأض���اف 
ال��ط��الب ع��ن طريق احملاضرات  ل��دى  امل��ه��اري��ة 
التنموية في الذكاء الوجداني والتمييز وحتديد 
لها  يتسع  وغيرها مما  الناجح  واإللقاء  الهدف 

في  البرنامج  اهتمام  مؤكدا  البرنامج،  وقت 
جانب سيرة النبي ] والتركيز على اجلوانب 
التربوية والقيادية في سيرته الشريفة فضاًل 
عن  االهتمام بجانب العقيدة وحفظ القرآن 
ال��ك��رمي. وأوض���ح أن امل��رك��ز ي��خ��دم شريحة 
التاسع  وحتى  السادس  الصف  من  الشباب 
املتوسط، وال يتم قبول الطالب إال بعد إجراء 
والقدرات  الشخصية  امليول  ملعرفة  استبيان 
واملواهب التي سنسعى للعمل على تطويرها، 
مشيرا إلى أن القائمني على املركز نخبة من 
املشرفني التربويني الذين لهم باع في تربية 

هذه األعمار.

فتح باب التسجيل للبرنامج األسبوعي في مركز الربان لرعاية الشباب التابع إلحياء التراث



9

ن - 2011/10/3م
الفرق���ان  650 - 5 ذو القع���دة   1432ه���� -  االثن���

بات حلم مشروع ري جنوب لبنان املعروف باسم 
)مشروع نهر الليطاني( أقرب إلى الواقع من ذي 
للشروع  العملية  اإلج��راءات  بعدما أجنزت  قبل 
منه في  األول��ى  املرحلة  وتوقيع  املشروع  بتنفيذ 
الصندوق  يقدمه  أساسي  بتمويل  املقبل  أكتوبر 
العربية والصندوق  للتنمية االقتصادية  الكويتي 

العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.
وأعلن ممثل الصندوق الكويتي املقيم في لبنان 
ل���)ك��ون��ا( أن توقيع  ال��دب��وس ف��ي تصريح  ن��واف 
اتفاقية متويل )نهر الليطاني( سيتم في أكتوبر 
الكويتيني  امل��س��ؤول��ني  م��ن  ع��دد  بحضور  املقبل 

واللبنانيني.
فيما أعلن رئيس دائرة املياه في مجلس اإلمناء 
واإلعمار التابع للحكومة اللبنانية الدكتور يوسف 
اإلمناء  إدارة مجلس  »موافقة مجلس  كرم عن: 
واإلعمار على العقد مع املتعهد لتنفيذ مشروع 
الليطاني« موضحا أنه سوف يتم إرسال العقد 

إلى املمولني للموافقة عليه.
الليطاني،  مشروع  تنفيذ  أهمية  الدبوس  وأك��د 
إذ سيكون له مساهمة فاعلة في تنمية مناطق 
فرص  وإيجاد  الزراعي  اإلنتاج  وزي��ادة  اجلنوب 
الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  املنطقة  لسكان  عمل 

لبعض املنتجات الزراعية.
وأوضح أن الهدف املنشود سيتم عن طريق نقل 
حوالي 110 ماليني متر مكعب سنويا من مياه 
)سد  أسفل  نفق  على  مأخذ  من  الليطاني  نهر 
القرعون( إلى اجلنوب وتوفيرها ألغراض الري 

والشرب واالستهالك الصناعي.
التي  الكويتية  امل��ش��اري��ع  أهمية  ال��دب��وس  وب��نينّ 
لبنان في دعم االقتصاد  ينفذها الصندوق في 
اللبناني، مؤكدا حرص دولة الكويت على تنويع 
عمال  املناطق  مختلف  ف��ي  وتوزيعها  املشاريع 

مببدأ اإلمناء املتوازن.
منحة  مشاريع  يدير  الصندوق  أن  إل��ى  وأش���ار 
دولة الكويت البالغ عددها 55 مشروعا موزعة 
على مشاريع بناء اجلسور وشق الطرقات ومد 
وبناء  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  شبكات 
االحتياجات  ذوي  وم��راك��ز  االجتماعية  ال���دور 
اخل��اص��ة، والس��ي��م��ا ف��ي مدينتي )ص��ي��دا( في 

اجلنوب و)بعلبك( في البقاع الشرقي.
مشاريع تنموية

عني  نبع  مياه  جر  مشروع  عن  الدبوس  وأعلن 
الزرقاء ونبع شمسني في البقاع الغربي؛ وذلك 
لتوصيل مياه الشرب إلى األهالي، الفتا إلى أن 
هذا املشروع يتم متويله من املنحة املقدمة إثر 
العدوان اإلسرائيلي على لبنان في العام 2006.

وأعلن كذلك عن عزم الصندوق الكويتي إطالق 
)كونني(  بلدات  في  التنموية  املشاريع  من  عدد 
و)شمع( و)تبنني( في اجلنوب، وهي عبارة عن 
وشبكات  املبتذلة،  املياه  تكرير  محطة  مشروع: 
ال��ص��رف ال��ص��ح��ي، وإع����ادة ت��أه��ي��ل مستشفى 
السرطانية  األم��راض  أقسام  وتوسعة  النبطية 
دولة  منحة  م��ن  فيها مم��ول��ة  وال���دم  واحل����روق 

الكويت.

الكويت توقع اتفاقية تمويل مشروع نهر 
الليطاني بجنوب لبنان الشهر الحالي

مع  بتحالفها  االئتالفية  القائمة  دت  ج���دنّ
االحتاد االسالمي فوزهما مبقاعد االحتاد 
اجلامعة  ف��رع   - ال��ك��وي��ت  لطلبة  ال��وط��ن��ي 
للمرة ال�� 33 على التوالي واستطاعتا كسر 
 8505 على  بحصولهما  السابق  رقمهما 
الطلبة  أص��وات  إجمالي  من   ٪54 ونسبة 

املقترعني.
وكانت »االئتالفية« هي الرابح الوحيد في 
الوحيدة  الزيادة  وكانت  االنتخابات،  هذه 
 312 على  حصلت  حيث  صناديقها،  ف��ي 
صوتا إضافيا إلجمالي أصواتها في العام 
املاضي، الذي بلغ 8193 صوتا، بيد أنه - 
ورغم االرتفاع الطفيف - كان من املتوقع 
حصلت  عما  مضاعفة  زي��ادت��ه��ا  تكون  أن 
االنتخابات  في  زيادتها  بلغت  فقد  عليه، 
امل��اض��ي��ة 2143 ص��وت��ا، وق��د جت���اوز عدد 
ف��ي حني   ،6000  - آن���ذاك   - املستجدين 
الكبيرة  املستجدين  زي��ادة  تستثمر  لم  أنها 
العكس،  وعلى  مصلحتها،  في  السنة  هذه 
عن  السنوية  زيادتها  وتيرة  تراجعت  فقد 

السنتني السابقتني.
لقائمة  التحية  ال��ص��دد جن��دد  ه��ذا  وف��ي 
االنتصار  لهذا  استحقاقها  في  االئتالفية 
إجنازاتها  في  تستمر  أن  ونأمل  الكاسح، 
حتقق  حتى  جناحاتها  ب��دء  منذ  امل��ع��ه��ودة 
طموح الطلبة جميعهم ورفع كفاءاتهم، وإلى 

األمام دائما في النجاح.

االتحاد اإلسالمي مع 
االئتالفية والفوز الكاسح 

في انتخابات الطلبة

الحكومة تستعد إلنشاء 8 مستــشفيات تكلفتها 4 مليارات دينار
نصيب املناطق السكنية احلديثة 
توفير  بعد  قريبا  ستنجز  ال��ت��ي 
بها،  اخل���اص���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى 
ستكون  امل��س��ت��ش��ف��ي��ات  أن  مبينة 
عامة وتخصصية حسب احلاجة، 
فضال عن أن أحدها سيكون عامليا 
للتقليل  التخصصات  ك��ل  يجمع 

للعالج  املبتعثن  املرضى  عدد  من 
في اخلارج.

ول��ف��ت��ت إل����ى أن ال��ك��ل��ف��ة األول��ي��ة 
تبلغ  ال��ث��م��ان��ي��ة  ل��ل��م��س��ت��ش��ف��ي��ات 
وسيتم  دي��ن��ار،  مليارات   4 حوالي 
إن��ش��اؤه��ا خ���الل س���ن���وات اخلطة 
 ،2014 ع������ام  ح���ت���ى  ال���ت���ن���م���وي���ة 

ال���������وزراء  م���ج���ل���س  أن  م���وض���ح���ة 
عدد  إل����ى  ال���ب���الد  ح���اج���ة  أدرك 
بعد  اجل��دي��دة  املستشفيات  م��ن 
زي�����ادة ال��ك��ث��اف��ة ال��س��ك��ان��ي��ة على 
والسيما  احل��ال��ي��ة  امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
مبارك الكبير واجلهراء والفروانية 

ومنطقة الصباح الصحية.
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درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

تبارك  قوله  في  وهي  اإلف��ك  حادثة  املاضية عن  احللقة  في  تكلمنا 
وأن   )11 )النور:  نُكْم{  ِمّ ُعْصَبٌة  ْفِك  ِباإْلِ َج��اُؤوا  الَِّذيَن  }ِإَنّ  وتعالى: 
هذه اآلية وما بعدها من اآليات نزلت في أم املؤمنني عائشة رضي 
الله عنها زوج النبي ]، حني قال فيها أهل اإلفك والنفاق ما قالوا، 

فبرأها الله سبحانه وتعالى مما قالوا.
في  والسالم  الصالة  عليه  النبي  مع  خرجت  قد  كانت  أنها  وذكرنا 
غزوة املريسيع وأنها في رجوعهم للمدينة خرجت لتقضي حاجتها، 
ثم انقطع عقد لها فرجعت إلى البحث عنه، فجاء من وكل بهودجها 
فحملوه وهم يظنون أنها فيه، فلما جاءت لم جتد أحدا فبقيت تنتظر 

في مكانها، حتى جاءها الصحابي صفوان بن معطل السلمي.
ونواصل إن شاء الله تعالى الكالم على شرح احلديث:

َقْد  ْك��َواِن��ُيّ  ال��َذّ ُث��َمّ  َلِمُيّ  الُسّ ِل  َعَطّ اْلُ ْب��ُن  َص��ْف��َواُن  »َوَك���اَن  قولها: 
َلَج َفَأْصَبَح ِعْنَد َمْنِزِلي، َفَرَأى َسَواَد  ْيِش، َفاَدّ َس ِمْن َوَراِء اْلَ َعَرّ
ِإْنَساٍن َناِئٍم َفَأَتاِني َفَعَرَفِني ِحَن َرآِني، َوَقْد َكاَن َيَراِني َقْبَل َأْن 

َعَرَفِني،  ِحَن  ِباْسِتْرَجاِعِه  َفاْسَتْيَقْظُت   ، َعَلَيّ َجاُب  اْلِ ُيْضَرَب 
َسِمْعُت  َواَل  َكِلَمًة،  ُمِني  ُيَكِلّ َما  ِه  َوَوالَلّ ِبِجْلَباِبي،  َوْجِهي  ْرُت  َفَخَمّ
ى َأَناَخ َراِحَلَتُه َفَوِطَئ َعَلى َيِدَها  ِمْنُه َكِلَمًة َغْيَر اْسِتْرَجاِعِه، َحَتّ
َبْعَد  ْيَش  اْلَ َأَتْيَنا  ى  َحَتّ اِحَلَة،  الَرّ ِبَي  َيُقوُد  َفاْنَطَلَق  َفَرِكْبُتَها، 
َشْأِني،  ِفي  َهَلَك  َمْن  َفَهَلَك  ِهيَرِة،  الَظّ َنْحِر  ِفي  ُموِغِريَن  َنَزُلوا  َما 
َفَقِدْمَنا  َسُلوَل،  اْب��َن  ُأَب��ٍيّ  ْبَن  ِه  الَلّ َعْبَد  ِكْبَرُه:  ى  َتَوَلّ ��ِذي  اَلّ َوَك��اَن 
ُيِفيُضوَن  اُس  َوالَنّ َشْهًرا،  اْلَِديَنَة  َقِدْمَنا  ِحَن  َفاْشَتَكْيُت  اْلَِديَنَة 
ْفِك، َواَل َأْشُعُر ِبَشْيٍء ِمْن َذِلَك َوُهَو َيِريُبِني ِفي  ِفي َقْوِل َأْهِل اْلِ
َأَرى  ��ِذي ُكْنُت  اَلّ ْطَف  الُلّ ِه ]  الَلّ َرُس��وِل  ِمْن  َأْع��ِرُف  ��ي اَل  َأِنّ َوَجِعي 
َيُقوُل:  ُثَمّ  ُم  َفُيَسِلّ ِه ]  الَلّ َرُسوُل  َيْدُخُل  ا  َ ِإَنّ َأْشَتِكي،  ِمْنُه ِحَن 
ى َخَرْجُت َبْعَد  ، َحَتّ ِرّ َكْيَف ِتيُكْم؟ َفَذاَك َيِريُبِني َواَل َأْشُعُر ِبالَشّ
ُزَنا َواَل  َما َنَقْهُت َوَخَرَجْت َمِعي ُأُمّ ِمْسَطٍح ِقَبَل اْلََناِصِع، َوُهَو ُمَتَبَرّ
ِمْن  َقِريًبا  اْلُكُنَف  ِخَذ  َنَتّ َأْن  َقْبَل  َوَذِل��كَ  َلْيٍل،  ِإَلى  َلْيًل  ِإاَلّ  َنْخُرُج 
ِباْلُكُنِف  ى  َنَتَأَذّ ا  َوُكَنّ ِه  َنُزّ الَتّ ِفي  َوِل  اْلُ اْلَعَرِب  َأْمُر  َوَأْمُرَنا  ُبُيوِتَنا، 
ِخَذَها ِعْنَد ُبُيوِتَنا، َفاْنَطَلْقُت َأَنا َوُأُمّ ِمْسَطٍح َوِهَي ِبْنُت َأِبي  َأْن َنَتّ
ْبِن َعاِمٍر َخاَلُة  اْبَنُة َصْخِر  َها  َوُأُمّ َمَناٍف  َعْبِد  ْبِن  ِلِب  َطّ اْلُ ْبِن  ُرْهِم 
ِلِب،  َطّ اْلُ ْبِن  اِد  َعَبّ ْبِن  ُأَثاَثَة  ْبُن  ِمْسَطُح  َواْبُنَها  يِق  ِدّ الِصّ َبْكٍر  َأِبي 
َشْأِنَنا،  ِم��ْن  َفَرْغَنا  ِح��َن  َبْيِتي  ِقَبَل  ُرْه��ٍم  َأِب��ي  َوِبْنُت  َأَن��ا  َفَأْقَبْلُت 
َلَها:  َفُقْلُت  ِمْسَطٌح،  َتِعَس  َفَقاَلْت:  ِمْرِطَها،  ِفي  ِمْسَطٍح  ُأُمّ  َفَعَثَرْت 
َهّنَتاْه،  َأْي  َقاَلْت:  ًرا؟  َب��دْ َشِهَد  َقْد  َرُجًل  َن  َأَتُسِبّ ُقْلِت؟!  َما  ِبْئَس 
َأْو َلْم َتْسَمِعي َما َقاَل؟ ُقْلُت: َوَماَذا َقاَل؟ َقاَلْت: َفَأْخَبَرْتِني ِبَقْوِل 

ْفِك؛ َفاْزَدْدُت َمَرًضا ِإَلى َمَرِضي. َأْهِل اْلِ
رأى  أي:  إن��س��ان«  س��واد  ف��رأى  منزلي  عند  فأصبح   « قولها  ال��ش��رح: 
أن  قبل  يراني  وكان  رأني  فعرفني حني  »فأتاني  نائم.  إنسان  شخص 
يُضرب احلجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه« تقول: إن صفوان بن 
املعطل ملا جاء رأى سواد إنسان نائم، فلما اقترب رآني فعرفني، وكان 
يراني قبل أن يفرض احلجاب. وفي هذا دليل على أن احلجاب كان 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)32()3(

حادثة اإلفك )2(
المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  والمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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امل��رأة جميع بدنها إال وجهها، ثم بعد ذلك نزل  أوال أن تغطي 
احلجاب الذي فيه األمر بتغطية الوجه، وهذا في قوله تبارك 
َْزَواِجَك َوبَنَاِتَك َوِنَساء امْلُْؤِمِننَي يُْدِننَي  وتعالى: }يَاأَيَُّها النَِّبُيّ ُقل أِلّ
َعلَيِْهَنّ ِمن َجاَلِبيِبِهَنّ َذِلَك أَْدنَى أَن يُْعَرْفَن َفاَل يُْؤَذيَْن َوَكاَن اللَُّه 

ِحيماً{ )األحزاب: 59(. َغُفوراً َرّ
فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يأمر أزواجه وبناته باحلجاب، 
أن  تنبيٌه على  فيه  وه��ذا  ب��ه،  املؤمنني  يأمر نساء  ذل��ك  بعد  ثم 
بأهل  ثم  أوال  بنفسه  ب��دأ  يأمر مبعروف  أن  أراد  إذا  اإلن��س��ان 
بيته، فيصلح من شأنه أوال، ثم من شأن أهل بيته، قبل أن يدعو 

البعيد، وقبل أن يدعو بقية الناس.
فهذا من أولويات الدعوة إلى الله، واألمر باملعروف وفي النهي 
عن املنكر، وأخذ العلماء من هذا أيضا: البدء باألهداف القريبة 
الشيء  قبل  اليسير  بالشيء  وال��ب��دء  البعيدة،  األه���داف  قبل 

العسير، فهذا الفقه في الدعوة تقرره هذه اآلية الكرمية.
وتركت  عنك،  واألجنبي  بالبعيد  ب��دأت  لو  أنك  الثاني:  واألم��ر 
وانظر  تأمرنا!  أن  قبل  أوالً  ُمر أهلك  الناس:  لقال  بيتك،  أهل 
ك��ذا... وهم بعيدون  إلى ابنك فالن وإل��ى زوجتك فالنة وإل��ى 
صد  وفيه  واخلطيب،  الداعية  به  يعاب  مما  فهذا  تقول!  عما 
عن سبيل الله؛ ول��ذا قال شعيب عليه السالم: }وم��ا أري��د أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إال اإلصالح ما استطعت 
أوال  بنفسه  اإلن��س��ان  يبدأ  أن  بد  بالله { فال  إال  توفيقي  وم��ا 
ثم  باملعروف،  ويأمرهم  بيته،  أهل  ينهى  ثم  الشر،  فينهاها عن 

يتوجه للخلق بالنصح.
واحلديث يدل أيضا: على أن احلجاب فرض على جميع نساء 
األمة، على أمهات املؤمنني وعلى من دونهن من نساء املؤمنني، 
فليس هو خاصا بأزواج النبي ]، ألن هناك من قال بخصوصية 
احلجاب! وأن هذه اآلية خاصة بأزواج النبي ]، وكذا اآلية التي 
يقول الله عز وجل فيها: }َوِإَذا َسَألْتُُموُهَنّ َمتَاعاً َفاْسَألُوُهَنّ ِمن 

َوَراء ِحَجاٍب{ )األحزاب: 53(.
فهذه اآلية وإن كانت تتحدث عن أزواج النبي ]، لكن قد قال 
الله عز وجل في التعليل فيها: }ذلكم أطهُر لقلوبكم وقلوبهن{ 
عنهم  الله  رضي  الصحابة  وقلوب  املؤمنني  أمهات  لقلوب  أي: 
بالنساء،  الفتنة  عن  والبعد  الطهر  إل��ى  أح��وج  ونحن  أجمعني، 
احلسن  أص��ل  وه��و  الفتنة،  مجمع  ه��و  امل���رأة  وج��ه  أن  ومعلوم 
واجلمال، وبه تغنى الشعراء، واإلنسان إذا أراد أن يخطب امرأة 
نظر إلى وجهها أوال، فمن احلكمة العظيمة التي جاء بها الشرع 
فهذا  وجهها،  وتستر  األج��ان��ب،  الرجال  عن  امل��رأة  أن حتتجب 
ألنها  لوجهها؛  البالغة  امل��رأة  تغطية  وج��وب  على  دليل  احلديث 

قالت »وكان يراني قبل أن يضرب احلجاب«. 

دليل واضح  » فخمرت وجهي« أي: غطيته، وهو  وكذا قولها: 
وجل:  ع��ز  الله  ق��ال  كما  وجهها،  تغطي  امل���رأة  أن  على  أيضا 
يخّمر  غطاء  فاخلمار   ،} ُجيُوِبِهَنّ َعلَى  ِبُخُمِرِهَنّ  }َولَْيْضِربَْن 
به ال��رأس، يضرب من ال��رأس على الوجه، ويغطى به اجليب 
الذي هو فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس، هذا هو اخلمار 

الشرعي.
ملا  نومي  من  انتبهت  تعني:  باسترجاعه«  »فاستيقظت  قولها: 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. »ووالله ما كلمني كلمة وال سمعت 
منه كلمة غير استرجاعه« تقول عائشة: والله ما كلمني كلمة 
واحدة، وهذا من حيائه وتوقيره واحترامه ألم املؤمنني عائشة 

رضي الله عنها 
قولها: » حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها« أناخ بعيره 
»فانطلق  تركب عليه. قالت:  أن  أي جعله يجلس كي تستطيع 
موغرين  ن��زل��وا  بعدما  اجل��ي��ش،  أتينا  حتى  الراحلة  ب��ي  يقود 
يقودها  انطلق  الراحلة،  ركبت  أن  بعد  أي:  الظهيرة«  نحر  في 
الذي  باجليش  تعني حتى حلقوا  أتينا اجليش،  بزمامها حتى 
في  موغرين  نزلوا  بعدما  وأصحابه،  الله ]  رس��ول  فيه  كان 
نحر الظهيرة، موغرين: أي في وقت الوغرة وهي شدة احلر، 
وفي نحر الظهيرة أي حني بلغت الشمس غايتها من االرتفاع، 
حتى كأنها وصلت إلى النحر الذي هو أعلى الصدر، وهذا وقت 

القائلة التي هي وقت شدة احلر.
قولها: » فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد 
الله ابن أبي ابن سلول« أي ملا جئت إلى اجليش وصفوان بن 
املعطل هو الذي يقود الراحلة، انتهز من كان في قلبه مرض 
اإلسالم  وعلى  الله ]  رس��ول  على  احلاقدون  وهم  الفرصة، 
واملسلمني، انتهزوا الفرصة للطعن في عرض رسول الله ]، 
وهلك من هلك في شأني، أي افترى علي فهلك من كذب علي 
من املنافقني، وكان الذي تولى كبره، أي كان الذي يتولى بشاعة 
وناد وفي كل مكان،  وبّثه في كل مجلس  وتعظيمه  األمر  هذا 
عبد الله بن أبي ابن سلول، وأبي اسم أبيه، أما سلول فهو اسم 
أمه، وكان يعرف بها، وعبد الله بن أبي إمنا كان سبب نفاقه 
حب الدنيا، وحب الرياسة واملنصب؛ إذ ملا قدم النبي ] إلى 
املدينة كان عبد الله بن أبي يوشك أن يكون ملكا على املدينة أو 
أميرا عليها، وقال من قال: كان أهل املدينة ينظمون له اخلرز 
عليه  النبي  جاء  فلما  به،  يتوجوه  أن  يريدون  الذين  التاج  في 
ذلك  عنه  وانفض  الرياسة،  تلك  عنه  بطلت  والسالم  الصالة 
امللك الذي كان يحلم به، وصارت األمور إلى رسول الله ]، 
وكان الواجب عليه أن يسلم لرسول الله ] ألن منصب النبوة 
والرسالة والوحي ال يعدله شيء من ملك الدنيا كلها، ورسول 
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الله ] ال يقارن بغيره من الناس، فال يقارن بامللوك وال بالرؤساء 
وال باألمراء؛ ألنه مرسل من عند الله، وقال سبحانه: }ياأيها الذين 
أرسلنا  وقال عز وجل: }وما  الرسول{،  وأطيعوا  الله  أطيعوا  آمنوا 
من رسول إال ليطاع بإذن الله{، وهو يوحى إليه باألوامر والنواهي 
والتشريعات في سائر شؤون الناس، مأمور بأمر الله سبحانه وتعالى، 
كما قال تعالى: }وأن احكم بينهم مبا أنزل الله وال تتبع أهواءهم{، 
وأضمر  بذلك!  شرق  قيل:  كما  ولكنه  التسليم،  عليه  الواجب  فكان 
حقدا وحسدا عظيما؛ ولهذا كان يحوك الدسائس، ويقود املؤامرات 
وت��ارة جهرا وعالنية، ال  الظالم،  وفي  النبي ] وصحبه سراً  ضد 
العاملني! حتى هلك وهو على  الله رب  يستحيي من ذلك وال يخاف 
ذلك، ونزل فيه ما نزل من اآليات، وهو قوله جل في عاله: }َوالَ تَُصِلّ 
اَت أَبَداً َوالَ تَُقْم َعلََى َقبِْرِه ِإنَُّهْم َكَفُرواْ ِباللِّه َوَرُسوِلِه  نُْهم َمّ َعلَى أََحٍد ِمّ
َوَماتُواْ َوُهْم َفاِسُقوَن{ )التوبة: 84(، وملا أراد النبي ] أن يصلي عليه 
نهاه عمر، وقال له: أتصلي عليه يا رسول الله وهو القائل يوم كذا،كذا 

وكذا؟! فنزل بعد ذلك القرآن موافقاً لعمر [. 
وهذه اآلية فيها تصريح بنفاقه وبكفره - والعياذ بالله تعالى - ونهت 

النبي ] عن الصالة عليه وعلى أمثاله.
تقول عائشة: » فقدمنا املدينة فاشتكيت حني قدمنا املدينة شهراً « 
أي: ملا رجعوا للمدينة اشتكت عائشة أي مرضت وظلت في مرضها 
شهراً، والناس يفيضون في قول أهل اإلفك، ويخوضون في عرضها 
النفاق وأهل احلقد  افتراه أهل  الذي  الكذب  ويتكلمون، واإلفك أي 

والشقاق على رسول الله ] وزوجه.
تقول: » وما أشعر بشيء من ذلك« والسبب أنها كانت في بيتها مريضة 
ال تخرج وال تخالط الناس، ورمبا أيضا حاول أهلها أن يخفوا ذلك 
عنها ملرضها ، كما سيأتي، وفي حال ال يسمح لها بسماع مثل هذا 
اخلبر السيئ. فتقول: لكن شعرت بشيء، وهذا الشيء خفي يلمح، 
وبني  بينها  الوطيدة  العالقة  بحكم  زوجها  تعرف  الزوجة  أن  وذل��ك 
زوجها، واحملبة العظيمة التي بينها وبني رسول الله ]، حتى إنه سئل 

من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة.
النبي ]، وما  الله عنها عند  املومنني رضي  أم  هذه منزلة عائشة 
ذاك إال لطيبها وفضلها وإميانها ودينها، وحبها لعلم الكتاب والسنة؛ 
ولذلك أحبها رسول الله ]، وهو عليه الصالة والسالم ال يحب عبثا 
وال مجرد هوى وشهوة، وال يصرف احلب لغير أهله، بل هو رسول الله 

] الذي يضع الشيء في موضعه بأمر الله سبحانه.
الوجهان،  يجوز  بالضم،  يريبني  أو  الياء  بفتح  يريبني«  » وهو  تقول: 
وف��ي ش��يء من احليرة  أي جعلها مرتابة  أراب��ن��ي،  ال��ذي  لكن  تقول: 
والشك » في وجعي« أي في مرضي » أني ال أعرف من رسول الله 
] اللطف الذي كنت أعرف منه حني أشتكي« أي كانت إذا مرضت، 
تلك  رأت��ه في  أم��ا ما  الله ] وعطفه وحنانه،  بلطف رس��ول  تشعر 
احلال فهو بخالف ذلك، إذ كان يتكلم معها قليال، وال يظهر منه من 

» إمنا يدخل  قالت:  به سابقا،  كانت تشعر  ال��ذي  العطف وال احلنان 
رسول الله ] فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ « أي: كيف حالكم، وتيكم 

هي إشارة إلى املؤنث. 
قولها: » فذاك يريبني وال أشعر بالشر » الشر الذي كان يشيعه أهل 
اإلفك« حتى خرجت بعدما نقهت » بفتح القاف وكسرها لغتان، والفتح 
أشهر، والناقه هو الذي خرج من املرض وبرأ منه قريبا، ولم يسترد 

كمال صحته.
وهي   « متبرزنا  وهو  املناصع  قبل  مسطح  أم  معي  وخرجت   « قولها: 
مواضع خارج املدينة كانوا يتبرزون فيها » وال نخرج إال ليال إلى ليل » 
وهذا من حبهم للتستر » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا » 
الكنف جمع كنيف وهو موضع قضاء احلاجة في البيت، تقول: » وكنا 

نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا » أي من أجل الرائحة.
ِلِب بِْن َعبِْد  قولها: »َفانَْطلَْقُت أَنَا َوأُُمّ ِمْسَطٍح َوِهَي ِبنُْت أَِبي ُرْهِم بِْن امْلَُطّ
يِق َوابْنَُها ِمْسَطُح  ِدّ َها ابْنَُة َصْخِر بِْن َعاِمٍر َخالَُة أَِبي بَْكٍر الِصّ َمنَاٍف َوأُُمّ
ِلِب« فهم قرابة ألبي بكر الصديق رضي الله  بُْن أُثَاثََة بِْن َعَبّاِد بِْن امْلَُطّ

عنهم.
قولها: »َفَأْقَبلُْت أَنَا َوِبنُْت أَِبي ُرْهٍم ِقَبَل بَيِْتي ِحنَي َفَرْغنَا ِمْن َشْأِننَا، 
َفَعثََرْت أُُمّ ِمْسَطٍح ِفي ِمْرِطَها« املرط كساء من صوف« َفَقالَْت: تَِعَس 
ِمْسَطٌح« بفتح العني وكسرها، ومعناها: عثر، أو هلك، وقيل: لزمه 
ُقلِْت؟!  َما  ِبئَْس  لََها:  »َفُقلُْت  أثاثة  ابن  هو  ومسطح  وغيره.  الشر، 
َما  تَْسَمِعي  لَْم  أَْو  َهنَتَاهْ،  أَْي  َقالَْت:  ًرا؟«  بَ��دْ َشِهَد  َقْد  َرُجاًل  أَتَُسِبّنَي 
َقاَل؟« هنتاه أي: يا هذه، » ُقلُْت: َوَماَذا َقاَل؟ َقالَْت: َفَأْخَبَرتِْني ِبَقْوِل 
َف��اْزَدْدُت َمَرًضا ِإلَى َمَرِضي« وذلك لهول اخلبر عليها  ْف��ِك؛  أَْهِل اإْلِ

وشدته عليها رضي الله عنها.       يتبع
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الشهـــوات
- كما ينبغي على العبد أن يتخذ أسباب الهداية يجب عليه 

اجتناب أسباب الغواية...
- وما أسباب الغواية؟

- ترجع كلها إلى أصلني.. الشبهات.. والشهوات.
كنت وصاحبي نتمشى على رمال الشاطئ عصر اجلمعة.. 

وقد بدأ اجلو يعتدل والسيما قرب البحر.
- أليس الصاحلون في مأمن من الشهوات؟

- كال، ال أحد في مأمن إن لم يتخذ األسباب؛ وذلك أن 
عن  مخبرا  تعالى،  الله  قال  كما  لها..  حدود  ال  الشهوات 
إبليس: }ثم آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميانهم 
وعن شمائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين{ )األعراف: 17(.

- وكيف يتخذ املرء األسباب لألمان من الشهوات؟!
- لقد ذكر الله تعالى ورسوله ] حقائق عن الشهوات.. 

ينبغي أن تكون نصب عني كل عاقل:
األولى: الشيطان يزين القبيح.. حتى يجعل أبشع اجلرائم 
مقبولة عند املجرم، }أفمن كان على بينة من ربه كمن زين 

له سوء عمله واتبعوا أهواءهم{ )محمد: 14(.
الثانية: الشهوة ال تنتهي مع ضعف القدرة على التمتع بها، 
فاإلنسان كلما تقدم في العمر قلت دوافعه الشهوانية، ولكن 
تبقى رغباته.. كما أخبر الرسول ]: »يكبر ابن آدم ويكبر 
معه اثنان: حب املال، وحب الدنيا«.. مسلم، وفي البخاري: 
»وأن  الله ] قال:  أن رسول  من حديث أنس بن مالك.. 
البن آدم واديا من ذهب ألحب أن يكون له واديان، ولن ميأل 
فاه إال التراب، ويتوب الله على َمن تاب«، فالذي تتّبع شهوة 
املال، يبقى كذلك حتى نهاية عمره؛ وكذلك جميع الشهوات، 
أن  يريد  املوت  جاءه  إذا  حتى  اإلنسان  قلب  ومتأل  تزداد 
من  دنياه..  في  به  كان مشغوال  ينطق مبا  بالشهادة  ينطق 

غناء، أو خمر، أو نساء، أو مال، نسأل الله العافية.

- وما الثالثة؟!
- الثالثة: أن طريق الشهوات مآله النار، ولذة الشهوة مؤقتة 
مهما طالت، »ُحّفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات« 

متفق عليه.
وما ذكر الله الزينة في كتابه إال مبينا موقعها الذي يجب 
أن تكون فيه عند املؤمن: }املال والبنون زينة احلياة الدنيا 
أمال{  وخير  ثوابا  ربك  عند  خير  الصاحلات  والباقيات 
)الكهف: 46(. وهذه الشهوة خاصة - أعني املال والبنني - 
حذر الله منها في أكثر من موضع في كتابه العزيز: }ياأيها 
الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هم اخلاسرون{ )املنافقون: 9(، وقوله 
أجر  عنده  والله  فتنة  وأوالدكم  أموالكم  }إمنا  وجل:  عز 
الزينة  بهذه  التمتع  من  بأس  فال   ،)15 )التغابن:  عظيم{ 
احلالل، ولكن ال ننسى أن ما عند الله خير وأبقى فتشغل 

بهذه الزائلة عن تلك الباقية.
وفي آية الزينة والشهوات من سورة آل عمران: }زين للناس 
من  املقنطرة  والقناطير  والبنني  النساء  من  الشهوات  حب 
الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع 
 )14 عمران:  )آل  املآب{  عنده حسن  والله  الدنيا  احلياة 
قال عمر [: »اللهم إنا ال نستطيع إال أن نفرح مبا زينته 
لنا.. اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه« وبالطبع ال تخفى 

عليك حكمة هذه الزينة في احلياة الدنيا.
- تابع: وأخبرني عن احلكمة؟!

لها  زينة  األرض  على  ما  جعلنا  }إنا  تعالى:  الله  قال   -
بعدها:  واآلية   )7 )الكهف:  عمال{  أحسن  أيهم  لنبلوهم 
حتى  فاحلياة  جرزا{،  صعيدا  عليها  ما  جلاعلون  }وإنا 
تستقيم.. حّبب الله هذه األمور إلى الناس، ولكن حذرهم 
من االجنراف فيها، بل يتمتع بها وفق ما يحتاج دون تقدميها 

على اآلخرة، }والله عنده حسن املآب{.

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(

)�( كاتب كويتي
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المجمعات
واألسواق النسائية

البقاع تختلف أحوالها, فثمة بقاع يحبها الله, وبقاع يبغضها, 
واحلب والبغض هو ملا ُيعمل في هذه من اخلير, وما قد يقع في 
تلك من العصيان والشّر, والعبرة مبا غلب, قال ]: »أحب البالد 

إلى تعالى مساجدها, وأبغض البالد إلى الله أسواقها«. 
األسواق أبغض األماكن إلى الله, وفيها ينصب الشيطان رايته, 
وم��ع ه��ذا ف��ال غنى ألح��د ع��ن األس���واق, ففيها يبيع اإلنسان 
والنبي  عريه,  ويكسو  حاجته,  يسد  ما  يشتري  فيها  ويبتاع, 
ْسَواِق{  ِشي ِفي اأْلَ ] كان يأتي األسواق, والله قال عنه: }َوَيْ

)الفرقان:7(, وتلك صفة البشر.

 والناس منذ القدم على هذا املسلك, فأبو بكر 
الصحابة  كبار  من  وغيره  عنه-  الله  -رض��ي 
-رضي  وعمر  ويشترون,  يبيعون  جت��اراً  كانوا 
لصفقه  األم��ور  ببعض  جهله  يعزو  عنه-  الله 
ذل��ك الصفق  »أل��ه��ان��ي ع��ن  ب��األس��واق فيقول: 
في األسواق«, وابن عوف ُعّد من مناقبه قوله 

لألنصار: دلوني على سوق املدينة.
 ولكن األسواق مظنة العصيان؛ ولذا فهي موئل 
ومكان  والتطفيف,  والنجش  ال��ك��اذب,  احللف 
واخل��داع, فال  الغرر  والتدليس, ومظنة  الغش 
غرو إذاً أن تكون املوضع الذي ينصب الشيطان 
ب��ذل��ك, بل  ال��رض��ا  فيه راي��ت��ه, وال يعني ه��ذا 
اإلصالح مطلوب, وفي األمة في أسواقها خير 
لبسط  يحتاج  األس���واق  ع��ن  واحل��دي��ث  كبير. 
األسواق,  مرتادي  الدين  به  أم��ر  فما  وتوسع, 

وما نهى عنه املتبايعني, وما يذم من السمات 
ليتجنبه أهل املروء كثير في هذا الباب, وليس 
بنا اليوم ذكر هذا؛ لكننا نقصر احلديث على 
طارئة,  جديدة  وثقافة  حادثة,  جتارية  قضية 
انتشرت في املدن, وُقصدت من قبل اجلّل, إنها 
األسواق  فقل  شئت  وإن  التجارية,  املجمعات 

النسائية.
فال تكاد جتد بلداً يخلو منها, مواضع جتتمع فيها 
الشراء  فيها  والرجال,  النساء  ويؤمها  احمل��اّل, 
واالستجمام, تقصدها النساء املتسوقات, وفي 
والعابثات,  للعابثني  ه��دف  فهي  ال��وق��ت  ذات 
جتازوت األسواق حاجة الناس, وانفتحت معها 
أبواب من االستهالكات, وتكاثرت املصروفات, 

وتغيرت بعض األخالقيات.
في الصحف اليومية افتتاح ألسواق, وعروض 

هذا  وكل  ومهرجانات,  وخصومات  وتصفيات 
والسعي  ش��دي��داً,  األس��واق  وراء  الركض  جعل 

حميماً, وتلك قضية حتتاج إلى عدة وقفات:
 أوالً: ما من شك أن كثرة األس��واق تزيد في 
استهالك  معدل  أن  ي��درك  واجلميع  ال��ش��راء, 
مرتفع  البالد  هذه  في  الكماليات  في  األس��رة 
مقارنة بغيره, وتظل قضية تعدد األسواق من 
أسباب ذلك, فينتج من ذلك شراء أمور كمالية, 
أو أمور ال حاجة لها, ويظل الولي يكتوي من 

أثر الديون, وتراكم املصاريف.
كثيراً  أن  وال��دراس��ات  التقارير  أظ��ه��رت  وق��د 
األسرة  مدخول  على  تأتي  التي  املقتنيات  من 
هذه  وج���اءت  عنها,  يُستغنى  أن  ميكن  امل��ال��ي 
التي جمعت غالء السعر  األس��واق واملجمعات 
وج���ذب امل��ش��ت��ري ب��ت��ع��دد ال��ع��رض ل��ت��ح��ّص ما 
بقي من مّدخر, ولئن كان البعض يجد القدرة 
حُتول  قد  البعض  أن  إال  والشراء  البذل  على 
قلُة دخله دون ذلك, لكن إرادة النساء مجاراة 
بعضهن رمبا أثقلت كاهل ولي األسرة مبا هو 

فوق طاقته.
يؤتى  ال��س��وق ال  أن  األص���ل  ك���ان  وإذا  ث��ان��ي��اً: 
التي  األزم��ان  ه��ذه  للحاجة, وال سيما في  إال 
اع��ت��رى األس����واق م��ا اع��ت��راه��ا؛ ف��إن اإلشكال 
الذي قد يظهر أثره على املدى البعيد هو أن 
العائلة, فتأتي إليه األسرة  يكون السوق متنزهَ 
ما  السوق  وفي  وصغارها,  وكبارها  بأطفالها 
فينشؤون  وم��آك��ل,  مالعب  م��ن  الصغار  يحبه 
األسرة  وتلقى  وإلفها,  األس���واق  غشيان  على 
األسواق  ف��ي  وع��ج��ائ��زه��ا  وأط��ف��ال��ه��ا  بفتياتها 
واملجمعات, وتلك قضية ال تخدم الولي والبيت 

ال في اقتصاده وال في أخالقياته.
ك��ل مكان  ف��ي  أنفسهن  ال��ن��س��اء  يقحم  ومل���اذا   
واألس���واق  اخل��ض��ار,  م��ح��الت  ففي  للتسوق؟ 
ال��غ��ذائ��ي��ة, وم����واد ال��ب��ن��اء, ب��ل ح��ت��ى معارض 
ال��س��ي��ارات وامل��الب��س ال��رج��ال��ي��ة أح��ي��ان��اً جتد 
الرجل  أن  إلى  إما  يرجع  وه��ذا  النساء,  بعض 
جعلنا  أننا  إلى  أو  لنفسه,  االختيار  يحسن  ال 
وحينها  اإلش��ك��ال,  يكمن  وهنا  ن��زه��ة,  ال��س��وق 
يجعل  أن  بالولي  أج��در  أوليس  السؤال:  يأتي 

منصور بن محمد - خطيب مسجد جامع اجلبلني – بريدة  
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األسواق املبغوضة إلى الله تؤتى عند احلاجة 
أحسن  وذاك  احتاجها,  من  ويأتيها  فحسب, 
-وال شك- من أن يكون مأوى األس��رة أبغض 

البقع إلى الله.
الكرام: أن هذه املجمعات  أيها   وثالث األمور 
واألسواق غدت هدفاً للعابثني والعابثات, وترى 
الشباب,  م��ن بعض  م��ن اجل���رأة  هناك ص���وراً 
األولياء,  بعض  ِقَبل  من  التساهل  من  وص��وراً 
ترى  فهناك  ال��ن��س��اء,  بعض  قبل  م��ن  وت��وس��ع��اً 
فتياٍت أتني بال ولي, وألقني في األس��واق بال 
الظاهرة,  زينتهن  ك��ام��ل  أخ���ذن  ق��د  حسيب, 
احلجاب ركيك, والصوت عاٍل, فغدْون عرضة 

للعابثني.
 ففي ظل غفلٍة من األولياء قد ترى هناك َمن 
تُبلى  لكنها  الفساد,  وليس قصدها  تأتي  رمبا 
من قبل بعض الشباب, وفي تلك األسواق, وفي 
ليالي املواسم واإلجازات, ترى هناك جموعاً من 
الشباب وكأن األسواق أصبحت للرجال, وفي 
املقابل ترى أع��داداً من النساء قد بدت منهن 
بعضهن  من  وتبدو  العيون,  حول  وما  العيون, 
مظاهر التقصير, ورمبا ال قصداً في الفساد, 
األحيان,  بعض  ف��ي  التساهل  ب��اب  م��ن  وإمن��ا 

فيجد املعاكس بغيته في تلك األماكن.
 واألم��ر أس��وأ حني يكون الشر يأتي من قبل 
الفرصة  يجدون  الذين  الشباب  الباعة  بعض 
أسواٍق  عن  أتكلم  لست  هناك,  للعبث  سانحة 
ب��ع��ي��دة, أو أم���ور خ��ي��ال��ي��ة, ب��ل أت��ك��ل��م ع��ن جّل 
األسواق, مبا فيها األسواق عندنا؛ وعند رجال 
احلسبة اخلبر اليقني, وكل هذا الواقع يوجب 

على املجتمع الوعي التام, وحتمل املسؤولية.
 فالولي مطالب بأن يكون له الدور جتاه املرأة 
قبل خروجها وفي أثنائه, مطالب مبراقبة املرأة 
عند خروجها, وكيفية حجابها مسؤولية الرجل, 
وكون الولي مع املرأة في السوق إن أمكن يقطع 
أحسن  الوقت  ذات  في  وه��و  طامع,  كل  طمع 
األجانب  الرجال  تعريضها حملادثة  من  للمرأة 
ع��ن��ه��ا, وأش��غ��ال��ن��ا وأع��م��ال��ن��ا ليست ب��أه��م من 
الذهاب  أن  سيما  وال  نسائنا,  على  احل��ف��اظ 
يؤجر  أم���ٌر  األه���ل  بحق  للقيام  األم��اك��ن  لتلك 

الولي عليه إذا احتسبه.
يزاحمن  يتركن  أال  النساء  على  الغيرة  وم��ن   
للحاجة,  إال  واملجمعات  األس��واق  في  الرجال 
وأن يؤطرن على ذلك, وقد خطب علي -رضي 
النساء  اختالط  مستنكراً  ال��رج��اَل  عنه-  الله 
يزاحمن  ن��س��اءك��م  أن  بلغني  ف��ق��ال:  ب��ال��رج��ال 
في  العجم-  م��ن  الكفار  ال��رج��ال  -أي  العلوج 
األسواق, أال تغارون؟! إنه ال خير فيمن ال يغار. 

رواه أحمد.
للسوق واملجمعات عليها دور  الذاهبة  واملرأة   
أيضاً, فحرصها على أن تتجنب أّي تعطر وأي 
آَكد  م��ن  مطلٌَب  واحل��ج��اب,  اللباس  ف��ي  زينة 
البائع  ثها مع  لئال تفنت غيرها, حتُدّ املطالب؛ 
بالقول,  اخلضوع  وع��دم  احلاجة,  بقدر  يكون 
احل��ذر من إعطاء أي أح��ٍد رقم جوالها ألجل 
وااللتزام  البضائع,  م��ن  يجّد  فيما  التواصل 
باحلجاب الكامل طيلة البقاء في األسواق, وال 

سيما عند رؤية البضاعة.
وجت��رب��ة م��ا يُ��ش��تَ��رى م��ن لباس وح���ذاء ونحوه 
يبدو  لئال  انتباه  إل��ى  حت��ت��اج  حساسة  قضية 
ش��يء م��ن ال��ب��دن عند ذل��ك, وأم��اك��ن التجربة 
للمشتري التي وجدت في بعض هذه املجمعات 
االضطرار,  ع��دم  عند  لها  ال��ل��ج��وء  ينبغي  ال 
وخفض الصوت عند االتصال بالهاتف, وليس 
حتدثها  عند  الضحكات  إط���الق  احل��ي��اء  م��ن 
باجلوال, أو سيرها مع بعض صاحباتها, وذاك 
كل  وج��ه  ف��ي  واحل���زم  العابثني,  عليها  ُئ  ي��ج��ِرّ

عابث ومتساهل يتكلم معها بال حاجة.
 وينبغي القول هنا بأن اخلوف ليس على املرأة 
فحسب, بل إن اخلوف في بعض األحيان يكون 
منها حني تتعرض بنفسها وبكالمها مع الباعة 

وغيرهم في األسواق, وغالب االنحرافات يبدأ 
م��ن األس����واق, فعلى امل���رأة احل���ذر م��ن الزلل 
وعفافها  بدينها  ت��خ��رج  أن  وم���ن  واالن�����زالق, 
وحيائها وترجع وقد سقط احلياء, وثُلم الدين, 

وُدنس العفاف.
 وأهل اخلير واملصلحون عليهم دور كبير جتاه 
مثل هذه األماكن, فلئن شرفت بالدنا -رعاها 
الله- بجهاز األمر باملعروف والنهي عن املنكر, 
يقوموا  لن  أن رجال احلسبة  املتفق عليه  فإن 
األسواق  وتكاثر  ال��ع��دد,  لقلّة  بأكمله؛  ب��ال��دور 
واملرتادين, وهنا تأتي حاجة تلك األماكن إلى 
الشباب املصلح احملتسب الذي يؤم تلك األماكن 
األجر  فيه  يحتسب  زم��ن��اً  وق��ت��ه  م��ن  مقتطعاً 
ليأمر باملعروف بالرفق واحلكمة والقول اللني, 

بالدعوة إلى الله, وتذكير الغافل والغافلة.
 ول��و لم يكن إال أن رؤي��ة أه��ل اخلير في تلك 
العابثني  بعض  وت���ردع  منكرات  ت���ُرّد  األم��اك��ن 
ه��ن��اك ل��ك��ف��ت, ول��ئ��ن ك���ان جل��ه��از ال��ه��ي��ئ��ة من 
من  املطلوب  فإن  لغيره,  ليس  ما  الصالحيات 
احملتسب ال املجابهة وال اإلغ��الظ في القول, 

بل الدعوة باحلسنى.
النسائية  األس��واق  تأتي قضية  الكرام:  معشر 
املغلقة اخلالصة قضية ينبغي طرحها, ويؤمل 
آمن  جو  ففيها  بها,  العناية  األم���وال  أه��ل  في 
والتسوق  ح��رج,  بال  الشراء  فيه  للمرأة  يتهيأ 
بذلك  ونوجد  املضايقة,  من  وأم��ن  بطمأنينة, 
النسائية ملن  الوظائف  بالقليل من  ليس  عدداً 
قصب  املدينة  لهذه  ك��ان  ولئن  لذلك,  احتجن 
قبل  املغلق  النسائي  السوق  إنشاء  في  السبق 
سنوات؛ فإن ثمة مدناً أخرى تبنَّْت ذلك, وآتت 

التجربة أكلها.
هناك  يكون  أن  ميكن  أال  السؤال:  يأتي  وهنا 
تريده  ما  كل  فيه  يوجد  خالص  نسائي  س��وق 
املرأة؟ وهذه أمنية كثير من النساء, بل كثير من 
الرجال أيضاً, وهنيئاً ملن كان من أهل املبادرة 

فربح األجر واملال معاً بإذن الله.
أيها الفضالء: تلك لفتة إلى هذا املوضوع الذي 
أن يحفظ  والله أسأل  أكثر من ذلك,  يستحق 

. نساء املسلمني وشبابهم, وأن يهدي كل ضاٍلّ

المجمعات واألسواق غدت 
هدفًا للعابثين والعابثات 

وترى هناك صورًا من الجرأة 
من بعض الشباب وصورا من 

التساهل من ِقَبل بعض األولياء
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ال�سعودية

واالل���ت���زام وال��ت��ح��دي��ث، ج���ذوره ت��ض��رب في 
تتطاَول خضراء  وف��روُع��ه  اإلس���ام،  أص��ول 
مع  وتتأقلَُم  بيئَتها،  تعيُش  ُمثِمرة،  ُم��زِه��رة 
السماء،  ثابٌت وفرُعها في  ُمحيطها، أصلُها 

تُؤِتي أُكلَها بإذن ربها·
 باُدنا وبلُدنا لم تقم فيه معركٌة بني الدين 
وال��دن��ي��ا، اس��ت��ق��راٌر وأم���ن ووح����دةٌ وصاٌح 

وإصاٌح، فلله احلمُد واملنَّة·
 نُ��ش��وء ال���دول وق��ي��اُم��ه��ا م��ن أه��م الظواهر 
لُها  تُسِجّ ال��ت��ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
على  الباحثون  يعكف  ثم  التاريخ،  صحائُف 
دراسة مختلف جوانبها، وكلما كانت الدولة 
في  دًة  م��ت��ف��ِرّ نشأتها،  ظ���روف  ف��ي  متميزًة 
ك��ان��ت أج���در بالبحث في  ق��ي��ام��ه��ا،  ع��وام��ل 
وإذا  ُمكوناتها،  وعناصر  وجوهرها  طبيعتها 
كان ذلك كذلك فهذه نظرةٌ في بعض عناصر 
املكونات الكبرى لبلدنا، واجلوهر البارز من 

خصائصها·
 من ذلك: أن غايتنا في رايتنا: ال إله إال الله، 
ِشعاَر  دولتُنا  رفعت  لقد  الله؛  رسول  محمد 
الواحدة،  واألم��ة  لله،  واحلكم  الله،  توحيد 
ة اإلمي��ان��ي��ة، وال��ط��اع��ة ل��ول��ي األمر،  واألُخ�����َوّ

·)97
 أرُض��ن��ا – ب���إذن ال��ل��ه – ه��ي ال��ت��ي صنعت 
ال��ت��اري��خ؛ ب��ل أه��م ح���دٍث ف��ي ت��اري��خ الدنيا، 
تغَيّرت به وجوه األمم واملمالك، ودولتُنا في 
التاريخ  لذلك  امتداٌد  هي  احلديث  تأريخها 
اخلالدة،  ال��رس��ال��ة  بتلك  وال��ت��زاٌم  العظيم، 
رة، واتباٌع لسيدنا  وقياٌم على الشريعة املُطَهّ

ونبينا محمد ] ·
تاريٌخ دين ومبادئ

يجتمع  ومبادئ  دين  تاريٌخ  مملكتنا  وتاريُخ   
اجلميع،  بها  ويعتُزّ  ويقبلها  اجلميع،  عليها 
على  مبنَيًّة  ليست  اجلميع،  بها  ك  ويتمَسّ

عصبية وال إقليمية وال مذهبية·
 ال���رج���ال ال���ذي���ن أق���ام���وا ه����ذا ال���ِك���ي���ان ال 

بون لفئة· يعتِصمون بقبيلة، وال يتعَصّ
والوطن  واألس��رة  والدولة  الدين  تاريُخ  إنه   
واملعاَصرة  األصالة  بني  اجلمَع  ينتِهُج  الذي 

اململكة  الشريفني  احل��رم��ني  ب��اد  وب��اُدن��ا 
األرض  ه��ذه  على  مت��ت��ُدّ  السعودية  العربية 
وجبالها  وس��ه��ول��ه��ا  ب��ص��ح��رائ��ه��ا  امل���ب���ارك���ة 
ُوِضع  ب��ي��ٍت  أول  فيها  وب��ح��اره��ا،  وأودي��ت��ه��ا 
آخر  ل  وتنَزّ الرساالت،  بنبيها  وُخِتم  للناس، 
موقعنا  في  خصوصيتُنا  دي��اره��ا،  في  كتاٍب 
ل وحيه، ومولد  وفيما اختار الله لنا من ُمتنَزّ
عليه  ومم��ات��ه،  وُم��ه��اَج��ره،  ومبعثه  رس��ول��ه، 

الصاة والسام·
شعائَرهم  حتتِضن  املسلمني  قبلًةُ  ب��اُدن��ا   
مبشاعرنا  ُمرتبًطا  ليس  بلُدنا  وَمشاعرهم، 
فأمنُنا  ك��ل مسلم،  ب��ه  م��رت��ب��ٌط  ب��ل  وح��دن��ا؛ 
اللَُّه  استقراُرهم، }َجَعَل  واستقراُرنا  أمنُهم، 
َراَم ِقَياًما ِلّلنَّاِس{ )املائدة:  َ َبَة الحَْبيحَْت احلحْ الحَْكعحْ

كله  ذلك  يكون  االعتبار  ودروس  الِعَبر  وأخ��ُذ  األح��داث  مع  التعاطي 
امُلتسارعة  األح���داث  ظ��ل  وف��ي  احَل����ِذر،  وال��ه��دوء  احلصيف،  بالعقل 
ف حامًيا  َة املؤمن، فليس التزُلّ بات املتتابعة تكون احلكمُة ضاَلّ والتقُلّ
مشروًعا،  ُم  ُيقِدّ ال  وح��ده  والنقُد  ل��أمم،  ُمصلًحا  ر  التذُمّ وال  للدول، 

وردود األفعال ال تبني رؤيًة راِشدة·

تاريخ مملكـتنا 
تاريخ دين 

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

)�(  رئيس مجلس القضاء األعلى، وعضو 
هيئة كبار العلماء، وإمام المسجد الحرام، 

ورئيس مجمع الفقه اإلسالمي
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والبيعة على كتاب الله وسنة رسوله محمد 
املنكر،  ع��ن  والنهي  ب��امل��ع��روف  واألم���ر   ،[
دستوُرها،  والسنُة  والكتاُب  نهُجها،  اإلساُم 
الديُن واحلكُم في دولتنا أَخَوان، لم تتقوَقع 
اق��ت��ص��ادي، أو م��ب��دأ سياسي،  ف��ي م��س��ل��ٍك 
في  كلَّه  ذلك  ينتظُم  بل  اجتماعي؛  عقٍد  أو 

سياسة الدين والدنيا·
رفع راية الدين

 دول��تُ��ن��ا ارت��ف��ع��ت ح��ني رف��ع��ت راي����ة الدين 
بفضله   – الله  فحِفَظ  وال��وح��دة،  والتوحيد 
علينا دينَنا، وجمع ُفرقتنا، وأغنانا  ومنَّته – 
من بعد َعيحْلة، وآَمنَنا من بعد خوف، وعلََّمنا 
من بعد جهٍل، وألَبَسنا لباَس الصحة والعافية، 

نا وأعطانا· ومن كل خيٍر وفضٍل أمَدّ
 إن دولتنا ظاهرةٌ عزيزة، استطاعت – بعون 
ق االستمرار التاريخي  الله وتوفيقه – أن حُتِقّ
عات كل اخُلصوم ومتِنّياتهم· على خاف توُقّ

وتطبيُق اإلسام عندنا ليس وظيفة، وليس 
الروح  هو  بل  النشاطات؛  من  نشاٍط  مجرد 
ق  د للهِويَّة، وامُلِقّ واحلياة والغاية، وهو املُجِسّ
للوالء واالنتماء، على حِدّّ قوله –عَزّ شأنُه-: 
اِتي  َومَمَ َياَي  َوَمححْ َونُُسِكي  َصَاِتي  ِإَنّ  }ُق��لحْ 

)األنعام:  لَ��ه...{  َشِريَك  اَل  الحَْعامَلِنَي  َرِبّ  ِللَِّه 
.)163 - 162

 وأُيّ غفلٍة عن ُمقِوّمات هذه الهويَّة للدولة، 
أو إخاٍل بها، أو تهاوٍن في املافظة عليها 
ُق أثره بقدر حجمه، ومن هنا  هو هدٌم يتحَقّ
فا ميكن التفريُق بني الِكيان والنظام، فهما 

دولٌة ودين، ووطٌن وشعٌب·
باإلسام،  املُلتحمة  العروبة  ه��ي  مملكتُنا   
واإلسام امُلتِفي بالعروبة، دينُنا ديُن الدولة 
والدعوة واحلوار والثواب والتفاُعل اإليجابي 
مع التجارب اإلنسانية، وأخذ العبرة ودروس 
ب للحاكم على حساب  التاريخ، لم يكن التقُرّ
املكوم، ولم تكن ُمجاملُة الناس على حساب 

احلق والعدل·
املُمَيّزة: األمر  نات دولتنا  ُمكِوّ  ومن عناصر 
باملعروف والنهي عن املنكر؛ إنه ركيزةٌ أساس 
أدوراها  في  املباركة  الدولة  هذه  ركائز  من 
الثاثة، صريٌح في نظامها األساسي، وأحد 
ترتيباتها اإلدارية، إن هذا املُكِوّن أعطى دولتنا 
ومجتمعنا بُعًدا ُمتمِيًّزا في األمن االجتماعي، 
والضبط األخاقي، ومنهج النُّصح واإلرشاد 
صورةٌ  إنه  الوقائية،  واإلج��راءات  والتوجيه، 
ي واملعنوّي للمجتمع،  من صور التكاُفل احِلِسّ
حٍدّ  على  واملُقيم  املواطن  على  أث��ُره  ينعِكُس 
سواء، إنه يحمي اجلميَع – بإذن الله – من 
ٍف شاٍذّ منحرٍف بصاحبه  سلُوك قلَّة، أو تصُرّ
����ٍة  ع��ن ال��ص��راط ال���س���ِوّي، }ُك��ن��تُ��محْ َخ��يحْ��َر أَُمّ
َعحُْروِف َوتَنحَْهوحَْن َعِن  ِرَجتحْ ِللنَّاِس تَأحُْمُروَن ِباملحْ أُخحْ
 ،)110 عمران:  )آل  ِباللَِّه{  َوتُؤحِْمنُوَن  ُنَكِر  املحْ
يحِْر  َ ِإلَى اخلحْ ُعوَن  يَدحْ ٌة  أَُمّ نُكمحْ  ِمّ وقال: }َولحْتَُكن 
ُنَكِر َوأُولَِئَك  َعحُْروِف َويَنحَْهوحَْن َعِن املحْ َويَأحُْمُروَن ِباملحْ

ِلُحوَن{ )آل عمران: 104(. ُفحْ ُهُم املحْ

علماؤها  ومزاياها:  دولتنا  خصائص  ومن   
ورجاُل الشرع فيها، فلهم مكانتهم، رجاُل علٍم 
ودعوة واحتساب، برز ذلك في تاريخ الدولة 
الطويل؛ فاحلاكُم يطلُب النصيحة ويستقِبلُها 
ويقبلُها، والعالُم ورجُل الشرع يبُذلُها، ويقوم 
ال  ب��ل  وامل��ك��وم؛  احل��اك��م  عند  باالحتساب 
ر في هذه الدولة املباركة أن يتقاَعَس  يُتصَوّ
طالُب علٍم عن االحتساب واملُناصحة واألمر 
مستوى  على  املنكر  ع��ن  والنهي  ب��امل��ع��روف 

الدولة واألمة·
في  فلتنظروا  اخَلصيصة  ه��ذه  ولتستبنَي   
ت��اري��خ ع��ل��م��اء امل��س��ل��م��ني م��ن ب��ع��د اخلافة 
��ل��ة، ال ي��ك��اد يرى  ال��راش��دة وال��ق��رون املُ��ف��َضّ
ُل ارتباًطا وثيًقا بني علم العاِلم والعمل  املُتأِمّ
فغالبُهم  ال��ع��ام��ة؛  الساحة  ف��ي  االحتسابي 
يكثُر اشتغالُه على التعلُّم والتعليم والتدريس 
والقضاء والُفتيا والتأليف، فليس من السهل 
عندهم االحتساب على الناس والوالة إال قلَّة 
قليلة يُذَكر ذلك في سيرهم وتراجمهم، أثابهم 
الله جميًعا وغفر لهم، وأحسن جزاءهم لقاء 

موا لإلسام واملسلمني· ما قَدّ
الدار واملستقر

 إن اململكة العربية السعودية باد احلرمني 
نا،  الشريفني هي باُدنا وداُرنا وبيتُنا وُمستقُرّ
الوالءُ لها بعد والء الدين، الوالءُ للوطن فوق 
ٌم على  كل والٍء وانتماء، وأمنُه واستقراُره ُمقَدّ
كل تطلُّعات وفوق كل ُمطالَبات، سواء في ذلك 
التقلُّبات والشدائد  احلاكم واملكوم، وعند 
ه���ذا ه��و أول وأولَ����ى م��ا ي��ج��ب ال��ن��ظ��ُر فيه 
والتطلُّع إليه، واملافظُة عليه، واالستمساُك 
مطالبُنا  دت  تعَدّ ومهما  اختلفنا  فمهما  به، 
وتنَوَّعت رغباتُنا وآمالنُا املشروعة فيجُب أن 

نكون على يقظٍة تامة من أمرنا·
 فكم من ُمترِبٍّص يريد تفتيت بادنا ومتزيق 
شملنا وهدم وحدتنا وانهيار ِكياننا، والسعيُد 

من ُوِعَظ بغيره·
املجتمع  الوطنية ومت��اُس��ك  وال��وح��دةُ  األم��ُن 
سات هي أعلى وأغلى ما منلك  وحماية املُقَدّ
بعد عِزّ اإلسام وحفظ الدين، هذا األمن – 
بفضل الله وعونه – شارك في ُصنعه آباؤنا 
وأجداُدنا بقيادة الرجل املبارك القائد اإلمام 

بالد الحرمين الشريفين 
هي بالُدنا وداُرنا وبيُتنا 

نا، الوالُء لها بعد  وُمستقُرّ
والء الدين، الوالُء للوطن 

فوق كل والٍء وانتماء
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ال�سعودية

سات الدولة، وسياسات احلكم، ومناهُج  ُمؤَسّ
التعليم، والتراتيُب اإلدارية واالجتماعية·

والفضل  نعيُشه  ال��ذي  كل هذا اخلير  ومع   
ال���ذي ن��رُف��ُل ف��ي��ه، وال��رض��ا ال���ذي ننَعُم به؛ 
وأن  ع��زي��ز،  ال��ك��م��ال  أن  اليقني  ع��ل��َم  فنعلُم 
من  واخل��ط��أ  والتقصير  وال��ق��ص��ور  النقَص 
شأن البشر ومن شأن العاملني، ومن املعلوم 
ألن  وش���اٌق؛  ط��وي��ٌل  الطريق  أن  اليقني  علم 
العقَل  يتطلَُّب  األجيال  وتعاُقب  األمم  مسار 
واحلكمة واألناة والسير بُخًطى ثابتة ُمتأِنّية 
فة، يتطلَُّب احلكمة والوعَي املُمَيّز  غير ُمتوِقّ
راش��دة، وعدٍل  ق��وٍة  واملُتغِيّر في  الثابت  بني 
ب��اس��ط، وع��س��ك��ٍر ض��اب��ط، وق���ض���اٍء عادل، 
وتنميٍة  رش��ي��د،  وم���اٍل  حكيمة،  وس��ي��اس��ات 
طة، ورحمٍة حُتيُط بذلك كله وإحسان· ُمخَطّ

ما  أن  إدراُك  البصير:  والنظر  احلكمة  ومن 
يحُدث في بلٍد أو منطقة ليس بالازم أن يكون 
ُمائًما لبلٍد آخر أو منطقٍة أخرى؛ فالبُلدان 
وظروفها  ن��ات��ه��ا  وُم��ك��ِوّ طبائعها  ف��ي  تختلُف 
وأحوالها؛ لهذا فإن مصائر الشعوب ال يجوز 
أن تكون رهينة مغامرات أو تقليد جتارب ال 
تُعرف نتائُجها وال حُتَسُب عواقبها، فاملجازفُة 
باألمة في خروٍج أو دعواٍت أو هتافاٍت حتت 
رايات إعاٍم مجهولة إن لم يكن إلقاًء بالنفوس 

في التهلكة فليس سبيل اإلصاح·

ألوان العصبية وعوامل الُفرقة·
ِإَنّ  اللَُّه َمن يَنُصُرهُ   قال تعالى: }َولََينُصَرَنّ 
َرحِْض  نَّاُهمحْ ِفي األحْ َكّ اللََّه لََقِوٌيّ َعِزيٌز الَِّذيَن ِإن َمّ
َعحُْروِف  َكاةَ َوأََمُروا ِباملحْ َاةَ َوآتَُوا الَزّ أََقاُموا الَصّ
 })61( ُُم��وِر  األحْ َعاِقَبُة  َوِللَِّه  ُنَكِر  املحْ َعِن  َونََهوحْا 

)احلج: 60 - 61(·
الله علينا في  أف��اء  املنكور ما  إن من غير   
بادنا من نعمة املال الفائض، واخلير الوفير، 
والعيش الرغيد مما تغَيّر معه أمناُط العيش، 
بالعالم،  بادنا  وات��ص��اُل  احل��ي��اة،  وأساليُب 
احلاضر  ُمتغِيّرات  ف��ي  وتأثيرها  وت��أثُّ��ره��ا 
واحلضارة بإيجابياتها وسلبياتها وإفرازاتها، 
واعتزازها  ملكانتها  اململكة  إدراك  ول��ك��ن 
ولله احلمد   – تظل  أن  بدينها حِفَظ عليها 
ُم��ل��ت��زم��ًة مبنهجها،  ��ك��ًة مب��ب��ادئ��ه��ا،  ُم��ت��م��ِسّ  –
عليها،  قامت  التي  األُس���س  على  ُمحافظًة 
اُمها وشعبُها، وعلى ذلك  يستوي في ذلك ُحَكّ

امللك عبد العزيز – رحمه الله - وحِفَظ ذلك، 
بعده، ويسهر  امللوك من  أبناؤه  وحِفَظ ذلك 
قطاعاته  بكل  والعسكر  األم��ن  رج��اُل  عليه 
ُرتَ��ب��ه، وم��ن ك��ل أب��ن��اء الوطن،  وف��ي ُمختلف 
وسعادتنا  ساتنا  وُمقَدّ أمنَنا  يحَفظون  إنهم 

وأحوالنا وأموالَنا وأنفسنا وأهلينا·
احلق  وت��ي��اُر  األغ��ل��ى،  هو  الوطني  واالنتماء 
والكرامة هو األقوى في عدالٍة ساعدة، وحريٍة 
على  باحِلفاظ  جماعي  وش��ع��وٍر  ُمنضِبطة، 
وااللتفاف  واملُكتسبات،  واملمتلكات  الوطن 
أو مسلٍك  فتنٍة  وكل  الشرعية،  الوالية  حول 
واملجتمَع  ال��وط��ن ووح��دت��ه  د  تُ��ه��ِدّ دع���وٍة  أو 
ا  وعيَشه يقُف أماَمها اجلميُع باملرصاد صًفّ
ة في وجه كل  واحًدا في كتيبٍة واحدٍة ُمتراَصّ
ر كل عاٍد  ُمترِبٍّص، وُمواجهة كل صائل، ودححْ

كأئنا من كان!
وما  ل،  وتفَضّ به  م��َنّ  ما  على  لله  فاحلمُد   
أنعَم به وأجَزل، فقد تعانَقت الدولُة والدعوة 
في وضوِح منهج وجاء مسلَك، كتاًبا وسنَّة 
في  ال��ص��ال��ح،  السلف  ط��ري��ق  على  ومنهًجا 
مبادئ ثابتة ال تُؤِثّر فيها أقواُل املُتقِوّلني، وال 
ُر عليها تخُرّصات املُتخِرّصني، وال تناُل  تُعِكّ
نَصّ  للشرع  إعاٌن  املُفترين،  افتراءات  منها 
واألحكام،  العمل  في  وتطبيٌق  النظام،  عليه 
كل  ونبُذ  للكلمة،  واجتماٌع  للوطن،  وتوحيٌد 

دولُتنا ارتفعت حين رفعت راية 
الدين والتوحيد والوحدة، فحِفَظ 

ته – علينا  اهلل – بفضله ومَنّ
ديَننا، وجمع ُفرقتنا، وأغنانا من 
بعد َعْيلة، وآَمَننا من بعد خوف
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.[
ومن لطائف االستدالل هاهنا أنه في قوله تعالى 
من سورة األعراف: }إن الذين اتخذوا العجل 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في احلياة الدنيا 

وكذلك جنزي املفترين{ )األعراف: 152(.
ق���ال أب��وق��اب��ة رح��م��ه ال��ل��ه، وه���و م��ن سادات 
إلى  األم��ة  لكل مبتدع من هذه  التابعني: »هي 
يوم القيامة«، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: 
الغضب  من  عليهم  والفرية  الكذب  أهل  »ف��إن 

والذلة ما أوعدهم الله به«.
2- أن يكون عاملا حافظا لكتاب الله عز وجل 
القرآن، أو آليات األحكام منه على أقل تقدير 
ومحكمه  ومنسوخه،  بناسخه  لعلمه  متناوال 

ومتشابهه، وتأويله وتنزيله وما أريد به.
أو  النبي ]  لسنة  وحفظه  علمه  وكذلك   -3
ذلك  ومن  منها،  األحكام  األق��ل ألحاديث  على 
العلم باملسائل املجمع عليها؛ إذ االجماع املعتبر 
الكتاب  م��ن  صحيح  مستند  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  ه��و 

والسنة.
4- كذلك عنده من علوم اآللة التي يفهم بها كام 
ربه وسنة نبيه ] من اللغة واألصول والصحة 
ما  واملجتهدين،  العلماء  ومسالك  والضعف، 

يحقق مقصوده ويسع به فتاوى الناس.
يفهم  م��ا  وال��ع��ق��ل  الفقه  م��ن  ل��ه  ي��ك��ون  أن   -5
الفقهي  وتكييفها  املسائل  وواق���ع  ال��ن��وازل  ب��ه 
املعبر  وه��ي  والنفسي،  العاطفي  ال  الشرعي 
عنها عند العلماء بالقريحة الصحيحة أو امللكة 

الفقهية.
6- واملفتي املعتبر هو الذي يحمل الناس على 
املعهود والوسط القسط، فا يذهب بهم مذهب 

الشدة، وال مييل بهم إلى طرق االنحال.
كما أنه يجب أن يكون مراعيا عدم التشويش 
واتباعه معهم  دينهم  ألفوه من  ما  الناس  على 
غ��رائ��ب األق���وال وش���واذ املسائل، ول��و ك��ان ما 
يكن مخالفا  ل��م  م��ا  م��رج��وح��ا  ق��وال  ه��م عليه 
دليا صحيحا، أو مقصدا معتبرا من مقاصد 

الديانة.

با  أو  أو با علم،  تفضيلها با قصد صالح 
علم وال نية.

وبادئ ذي بدء البد أن يعلم أن املفتي قائم في 
األمة مقام النبي] ألنه] قال: »إن العلماء 
دينارا  ي��ورث��وا  ل��م  األنبياء  وإن  األن��ب��ي��اء،  ورث��ة 
وال دره��م��ا، وإمن��ا ورث���وا العلم« )أخ��رج��ه في 

الصحيح(.
وألنه مبلغ عنه ] ملا في البخاري في خطبته 
ليبلغ  »أال  آخ��ره��ا:  ف��ي  ق��ال  حيث  مبنى   [

الشاهد منكم الغائب«.
فا بد أن تكون هذه احلقيقة في قلب املفتي 
يقدرها  أن  والب��د  وج��ل،  ع��ز  الله  ليتقي  أوال 
إيقاع  في  العاملني  رب  عن  موّقع  وهو  قدرها، 
أم�����ره مبنشور  ون���اف���ذ  ال��ش��رع��ي��ة،  أح��ك��ام��ه 
اخلافة، ثم األمة البد أن تقدر ذلك وتعتبره 
ألمره سبحانه بطاعة أولي األمر - وهم قطعا 
}يأيها  النساء:  آية  في  كما  والعلماء  األم��راء 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 

األمر منكم{ )النساء: 59(.
فأمر سبحانه بطاعتهم، لكنها قيدها بطاعته 
وطاعة رسوله ] ولذا لم يكرر الفعل معهم، 
وجل���ال���ة ه���ذه امل��ه��م��ة وع��ظ��م ق���دره���ا ديانة 
ومدافعا عّظمت الشريعة منصب الفتيا وهيأت 
له معاني، واشترط له العلماء في كتب األصول 
واملقاصد شروطا دارت على أمور معتبر جدا، 

وأهمها:
قدر  من  بد  الديانة وصيانتها، فا  1- حفظ 
املفتي، وما  به  يتحلى  عظيم من هذا اجلانب 
كان الورع إال سياجا حافظا لهذا األصل، مانعا 
من التشهي والهوى والظلم، بل يحاذر صاحبه 
ورسوله  الله  على  والقول  والكذب  الفرية  من 

وهو معلم من معالم كمال الشريعة وصاحها 
لكل زمان وإنسان ومكان، وهو اخلاف املبني 
ترددت  ما  وهي  املعتبر،  االجتهاد  م��وارد  على 
بني طرفني واضحني، وأصلني شرعيني، احلق 

متردد بينهما، وبه حصل اإلشكال واخلاف.
ف��ق��د ي��ك��ون اخل���اف ق��ري��ب��ا، ك��االخ��ت��اف في 
أمر مشروع، فهل هل هو واجب، أم مستحب؟ 
وأيضا اخلاف في غير املشروع هل هو محرم 

أم مكروه؟!
وقد يكون بعيدا في محرم أو مباح أو واجب،

التنوع،  اخ��ت��اف  ذك��ر  عندما  اإلس���ام  وشيخ 
أورد أنه على وجوه:

1- منه ما يكون كل واحد من القولني أو الفعلني 
فيها  اختلف  التي  القراءات  في  كما  مشروعا 
الله  رسول  االختاف  عن  فزجرهم  الصحابة 
البخاري(  )رواه  محسن«  »كاكما  وق��ال:   ،[
واإلقامة  األذان  صفة  ف��ي  االخ��ت��اف  ومثله 

والتشهد واالستفتاح.
2- وم��ن��ه م��ا ي��ك��ون ك��ل م��ن ال��ق��ول��ني ه��و في 
معنى القول اآلخر، لكن العبارتني مختلفتان.. 
إحدى  حمد  على  يحمل  الظلم،  أو  اجلهل  ثم 

املقالتني وذم األخرى.
3- وم��ن��ه م��ا ي��ك��ون امل��ع��ن��ي��ان غ��ي��ري��ن، ل��ك��ن ال 
قول  وذاك  ق���ول ص��ح��ي��ح،  ف��ه��ذا  ي��ت��ن��اف��ي��ان، 
صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى 

اآلخر، وهذا كثير في املنازعات جدا.
4- ومنه ما يكون طريقتني مشروعتني، ورجل 
الطريق وآخ���رون قد  ق��د سلكوا ه��ذا  ق��وم  أو 
ثم  الدين،  األخ��رى وكاهما حسن في  سلكوا 
أو  إحداهما  ذم  على  يحمل  الظلم  أو  اجلهل 

اخلالف املعتبر هو اخلالف السائغ ووجوده بن األمة ظاهرة طبيعية 
ال بأس بها وال توجب فرقة وال تناقضا وال حتزبا، وال معاداة، فهو 

اختالف التنوع كما يعبر عنه محققو العلماء.

الخـــالف المعتـبر
بقلم: د. علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل )�(

)�( أستاذ العقيدة بجامعة الرياض



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

قواًل وعمال، ويكتب لنا أجر ذلك في صحائفنا .

عيسى القدومي

واحل���دي���ث ال���راب���ع، ف��ي��ه أول وث��ي��ق��ة وق��ف��ي��ة في 
اإلسالم، وقد استند كل من كتب كتاب وقفه من 
الصحابة  -رضوان الله عليهم- إلى ما جاء في 
ذلك الكتاب، وفيه من الفوائد والدالالت الكثير. 

احلديث الرابع: كتابة الوقف وتوثيقه 
عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن اخلطاب 
رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد احلميد بن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن اخلطاب: »بسم 
الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله 
ثمغا  أن  به ح��دث،  إن ح��دث  املؤمنني  أمير  عمر 
وصرمة ابن األكوع والعبد الذي فيه واملائة سهم 
التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، واملائة التي أطعمه 
ثم  ما عاشت،  تليه حفصة  ب��ال��وادي،  محمد ] 
يليه ذو الرأي من أهلها، أال يباع وال يشترى، ينفقه 
القربى،  وذوي  واحمل��روم،  السائل،  من  رأى  حيث 
وال حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى 

رقيقا منه«)1(. 
ح��دي��ث م���وق���وف)2(، فيه ك��ت��اب ص��دق��ة عمر بن 
اخلطاب رضي الله عنه)3(، التي أوقفها في عهد 
رسول الله ] بعدما ملك أرضاً في خيبر، 
حاز  ما  وأج��ود  أنفس  من  وكانت 
رضي الله عنه، فاستشار 
رس���ول ال��ل��ه ] 
ف��������������ي 

» إن  النبي ] :  عليه  فأشار  بها.  الصدقة  صفة 
شئت حبست أصلها وتصدقت بها« ففعل. 

وابتدأ كتابه بالتسمية، ثم بنص الكتاب: »هذا ما 
الوقف  املؤمنني«،  أمير  الله عمر  عبد  به  أوص��ى 
بعمر [  ح��دث  إن  عباده،  من  تعالى  لله  قربة 
األكوع«:  اب��ن  وصرمة  ثمغاً  »أن  م��وت،  أي  ح��دث 
وه��م��ا م����االن م��ع��روف��ان ب��امل��دي��ن��ة ك��ان��ا ل��ع��م��ر بن 
اخلطاب فوقفهما، وثمغ: هي أرض تلقاء املدينة 
كانت لعمر رضي الله عنه؛ وقيل املراد بالصرمة 

القطعة اخلفيفة من النخل ومن اإلبل. 
سهم  واملائة  ثمغ،  لعمل  أي  فيه«:  ال��ذي  »والعبد 
أراض��ي خيبر،  من جملة  ثمغ  بخيبر، حيث  التي 
السهام  من  سهم  مائة  مقدار  ك��ان  مقدارها  وأن 
التي قسمها النبي ] بني من شهد خيبر، وهذه 
بن  لعمر  كانت  التي  سهم  املائة  غير  سهم  املائة 
اخلطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة 
وغيره، »واملائة التي أطعمه محمد ] بالوادي«، 

واملراد بالوادي يشبه أن يكون وادي القرى)4(. 
إل���ى حفصة أم امل��ؤم��ن��ني ثم  ب��ه��ا ع��م��ر  وأوص����ى 
إل��ى األكابر من آل عمر، وق��د بني ذل��ك عمر بن 
شبة ع��ن أب��ي غ��س��ان امل��دن��ي ق���ال: »ه���ذه نسخة 
صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر 
فنسختها حرفاً حرفاً: هذا ما كتب عبد الله عمر 
أمير املؤمنني في ثمغ، أنه إلى حفصة ما عاشت 
تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي 
ال���رأي م��ن أه��ل��ه��ا«، وه���ذا يقتضي أن 
وقفه  ك��ت��اب  كتب  إمن��ا  عمر 
ألن  خالفته؛  ف��ي 

وقد وصفه  زمن خالفته،  كاتبه في  كان  معيقيباً 
وقفه  يكون  أن  فيحتمل  املؤمنني،  أمير  بأنه  فيه 
في زمن النبي ] باللفظ، وتولى هو النظر عليه 
إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ الكتاب، وأال 
يباع، وإن أكل هو: أي ولي الصدقة، أو آكل غيره 
من صديق وضيف،  أو اشترى رقيقا: عبدا منه: 

أي من محصول ثمغ وما ذكر معه لعمله)5(. 
وكتاب وقف عمر بن اخلطاب رضي الله عنه هو 
أول وثيقة وقفية في اإلسالم)6(، وقد استند كل 
من كتب كتاب وقفه من الصحابة  ر-ضوان الله 
الله  إلى ما جاء في كتاب عمر -رض��ي  عليهم- 
عنه-، وهنالك خالف في أول وقف عند املسلمني، 
فبعضهم يرى أن وقف عمر بن اخلطاب [ هو 
أول وقف خيري في اإلسالم، وبعضهم اآلخر يعد 
أول وقف هو وقف »احلوائط السبعة«التي أوصى 
بها  »مخيريق«)7(- يهودي قاتل مع النبي ] في 
أحد - رسول الله محمد ] لكي »يضعها حيث 

أراه الله«. 
أول  الرسول ] هي  ي��رون أن صدقة  واألنصار 
بعد معركة أحد على رأس  صدقة؛ ألنها ج��اءت 
ال��رس��ول، بينما  م��ن هجرة  اثنني وث��الث��ني ش��ه��راً 
للهجرة،  السابعة  السنة  في  ج��اءت  عمر  صدقة 
أن صدقة عمر بن  ي��رون  امل��ه��اج��رون  ك��ان  بينما 
اخلطاب أول ما حبس من األموال، ولعل اخلالف 
بها  أوص���ى  ال��ت��ي  السبعة«  »احل��وائ��ط  أن  سببه 
غير  أوق���اف  أو  وص��اي��ا  تدخل ضمن  »مخيريق« 
الحقاً،  الفقهاء  حولها  اختلف  ال��ت��ي  املسلمني 
عن  يختلف  جتعله  التي  األم���ور  بعض  وحت��وط��ه 
الوقف اآلخر وقف عمر بن اخلطاب، فوقف عمر  
رضي الله عنه توافرت فيه عناصر عدة أصبحت 

متثل مرجعية ملا جاء بعده من أوقاف. 
وروى اخلصاف عن الزهري ما يفيد بوجود مثل 
هذا الكتاب األول للوقف حيث قال: »أقرأني سالم 
ابن عبد الله صدقة عمر بن اخلطاب بثمغ«)8(، 
وروى أيضاً بالسند إلى بشير مولى املازنيني قال: 
عمر  كتب  »مل��ا  يقول:  الله  عبد  بن  جابر  سمعت 
ابن اخلطاب صدقته، في خالفته، دعا نفرا من 

املهاجرين واألنصار فأحضرهم ذلك وأشهدهم 
عليه فانتشر خبرها«)9(. 

آخر  خ��ب��راً  اخل��ص��اف  وروى 

األربعــون الوقفيــة )4(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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إلى عامر بن ربيعة أنه شهد أن عمر بن اخلطاب 
بقي يدير وقفه بنفسه أو يقسم ثمرة أرضه 
بثمغ إلى السنة التي توفي فيها، »ثم صار 
ينقل  ذل��ك  إل��ى  وباالستناد  حفصة«.  إل��ى 
بعد سماعه  ي��وس��ف  أب��ي  الفقيه  ع��ن  اخل��ص��اف 
الفقهية  للقاعدة  استخالصه  ال��واق��دي  قاله  ملا 
املعروفة: »إذا اشترط الذي وقف الوقف أنه في 
بن  ف��الن  إل��ى  فهو  توفي  إذا  ثم  في حياته  يديه 

فالن فهو جائز«)10(.
والتوثيق معروف عند الفقهاء، فقد دون الفقهاء 
أحكامه وبينوا أهميته ورسموا اإلجراءات الالزمة 
إلثبات األوقاف وتوثيقها. وعليه عمل الناس من 
املتعاقبة  األج��ي��ال  من  بعده  وم��ن  النبي]  زم��ن 
حتى يومنا هذا.كما أن في إثبات األوقاف وضبط 
أو  والنسيان  االن��دراس  لها من  إجراءاتها حفًظا 
وال��ع��دوان وضبط جميع  بالظلم  عليها  االع��ت��داء 
في  به  معتد  مقصد  وه��و  بها،  املتعلقة  احلقوق 

الشرع)11(.
وك��ان توثيق األوق��اف ورس��م اإلج���راءات الالزمة 
في  ألفوا  الذين  العلماء  اهتمام  موضع  إلثباتها 
الشروط«،  »علم  أيًضا:  ويسمى-  التوثيق،  علم 
وهو فرع من علم الفقه يبحث في كيفية تدوين 
والسجالت  واحمل���اض���ر  واإلق���������رارات  ال��ع��ق��ود 
القضائية طبًقا لألحكام املرعية وعلى وجه يصح 

االحتجاج بها)12(. 
وأشاد العلماء بعلم التوثيق فقال ابن فرحون )ت: 
وبضاعة  شريفة،  جليلة  »صناعة  بأنه:  799ه���( 
عالية منيفة، حتتوي على ضبط أمور الناس على 
القوانني الشرعية، وحفظ دماء املسلمني وأموالهم 

واالطالع على أسرارهم وأحوالهم..«)13(.
وقد قرر الفقهاء أن على القاضي عند توليه قضاء 
بلد أن يباشر بالنظر في أمر املوقوف والوصايا 
على اجلهات العامة التي ال ناظر عليها)14(؛ لهذا 
اإلسالمية  العهود  في  اإلسالمي  القضاء  اعتنى 
بها  يعتنون  ال��ق��ض��اة  وك���ان  ب���األوق���اف،  السابقة 
التي  األوقاف  إثبات  في  ويجتهدون  ويتفقدونها، 
في أيدي الناس، وتوثيقها جميعاً، ولم يتركوا منها 
وقفاً حتى يحكم فيه ويوثق، إما ببينة تثبت عنه، 

وإما إلقرار أهل الوقف واحلبس . 
الوقف  إث��ب��ات  استحباب  احل��دي��ث:  ف��وائ��د  وم��ن 
من  الوقف  التي حتفظ عني  الشرعية  بالوسائل 
العدوان عليه، وفيه إثبات الوقف بالكتابة أيًضا؛ 
أعيان  ل��ذه��اب  ال��ش��ه��ادة؛  م��ن  أب��ق��ى  الكتابة  ألن 
املستشهد بهم، ووقف عمر -رضي الله عنه- ثبت 
وكتابة  الله]،  رس��ول  عهد  في  باإلشهاد  بداية 
األحاديث النبوية الشريفة اخلاصة به وتدوينها، 

وم��ع ذل��ك كتب 
الله  -رض�����ي  ع��م��ر 

وفيه  عليها.  وأشهد  وثيقته  عنه- 
الوقف  ووث��ائ��ق  كتب  ف��ي  التفصيل  استحباب 

حل��ف��ظ ال��وق��ف واس��ت��م��راره، وإزال����ة ال��ل��ب��س في 
يتواله  ومن  وح��دوده وشروطه ومصارفه،  أعيانه 

في النظارة .   
دون   - امل��ؤم��ن��ني  أم   – حفصة  تخصيص  وف��ي��ه 
ال��ن��ظ��ارة على وق��ف عمر  ف��ي  إخوتها وأخ��وات��ه��ا 
رضي الله عنهما، وفيه داللة على رجاحة عقلها 
وحسن إدارتها، وفيه أهمية اختيار ناظر الوقف 
الفائدة ويحصل  لتعم  ال��رأي واخل��ب��رة،  أه��ل  من 
املقصود،  لقوله: »ثم يليه ذو الرأي من أهلها«.     
وف��ي��ه : ت��وث��ي��ق ال��وق��ف ص��ي��ان��ة ل��ل��ح��ق��وق، وقطعا 
نظارة  ج���واز  وف��ي��ه  ل��ل��وق��ف،  ودمي��وم��ة  للمنازعة، 
املرأة على الوقف إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون 
من  أقرانها  من  هو  من  على  وتقدميها  النظارة، 
الرجال، وفيه إشهار للوقف وتشجيع للقادرين على 

الوقف احتباس أنفس ما ميلكون وقفاً لله تعالى.
والوقف مجال للتدريب والتطوير وتنمية القدرات 
اإلسالمية  العهود  في  الوقف  كان  لذا  البشرية< 
مدرسة في اإلدارة واألمانة، واستشعار املسؤولية، 
ملصلحة  واإلب��داع،  والتجديد  واالبتكار  والتطوير 

الوقف والفئات التي تنتفع بريعه أو بعينه. 
واضحة  للوقف  التوثيق  مشروعية  من  واحلكمة 
الله: »فكم في  السعدي رحمه  الشيخ  جلية، قال 
الوثاق من حفظ حقوق، وانقطاع منازعات«)15(، 
ف��ت��وث��ي��ق األوق������اف م���ن أع��ظ��م أس���ب���اب حفظها 
واستمرارها، ودفع أيدي املعتدين والطامعني فيها، 
وهو السبيل الذي يحقق مقاصد الواقفني في بقاء 
من  عليها  واحلفاظ  السنني،  تعاقب  مع  أوقافهم 
نص  كما  مبصارفها  والتقيد  واالن��دث��ار،  الضياع 

عليها الواقف، وضبطها من التغيير واألهواء.
لدى جهة شرعية  الوقف  توثيق  أن  في  وال شك 
معتبرة، أو عالم بالوثائق وكيفيتها، سالمة للوقف 

من اخللل والنقص، وإبعادا له عما يفسده.    
< الهوامش:

1 - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الوصايا، باب: ما جاء 
في الرجل يوقف الوقف برقم )1876(، وصححه األلباني 
في صحيح سنن أبي داود برقم )2879(، وفي احلديث 
كاماًل كتابان لوقف عمر رضي الله عنه، أحدهما هو: 
»بسم الله الرحمن الرحيم - إلى قوله: وشهد عبدالله 
ابن األرقم« وثانيهما هو: »بسم الله الرحمن الرحيم - 
الثاني  الكتاب  وفي  منه«،  رقيقا  اشترى  أو  قوله:  إلى 
الكتابني  هذين  وذك��ر  األول،  في  ليست  زي��ادات  بعض 
عمر بن شبة أيضاً كما قال احلافظ في الفتح، فنسخ 

عبداحلميد 
سعيد  بن  ليحيى 

ك��ال ال��ك��ت��اب��ني، وأذك���ر هنا 
على  الشتماله  الثاني  الكتاب  نص 

ما جاء في الكتاب األول.
2 - احلديث املوقوف هو ما يروى عن الصحابة 

وال  عليهم  فيوقف  ونحوها  أفعالهم  أو  أق��وال��ه��م  م��ن 
يتجاوز به إلى رسول الله]، ومنه الصحيح والضعيف 

واملوضوع، انظر مقدمة ابن الصالح.
3 - ويطلق عليها كذلك مسمى: وثيقة وقف عمر بن 

اخلطاب رضي الله عنه.
داود )59/8  أب��ي  املعبود ش��رح سنن  ع��ون  انظر:   - 4

.)60 -
5 0 املرجع السابق )61/8(.

في  حجة  ليكون  كتب  ص��ك  اإلس��الم��ي��ة  الوثيقة   -  6
املستقبل إلثبات حق أو التقيد بالتزام، سواء أكان ذلك 
بني طرفني أم بإرادة منفردة واحدة، كالوصية والوقف، 
انظر عبدالله بن محمد احلجيلي، دراسة وثائقية وقفية 
الكويت 2002م  ال��ع��دد3،  أوق���اف،  في اإلس���الم، مجلة 

ص101.
فلما  الغيطون،  بن  ثعلبة  بني  أح��د  ك��ان  مخيريق   -  7
كان يوم أحد قال: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن 
السبت،  يوم  اليوم  إن  نصر محمد عليكم حلق، قالوا: 
قال: ال سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته، وقال: إن أصبت 
فمالي حملمد يصنع فيه ما يشاء، وذكر الواقدي أنه قد 
أسلم، وقال ابن كثير: بلغنا عن رسول الله ] »مخيريق 
خير يهود« )البداية والنهاية 38/4، اإلصابة في متييز 
أول  أن  الفتح:  في  حجر  اب��ن  ذك��ر   ،)73/6 الصحابة 
صدقة كانت في اإلسالم أراضي مخيريق التي أوصى 

بها إلى النبي ] فوقفها النبي ].
8 - أحكام األوقاف، للخصاف ص )7(.

9 - أحكام األوقاف، ألبي بكر أحمد الشيباني املعروف 
)باخلصاف( ص)6(.

10 - أحكام األوقاف، للخصاف ص)8(.
11 - انظر األصول اإلجرائية إلثبات األوقاف، للشيخ 
عبدالله بن محمد بن سعد آل خنني، بحث ضمن بحوث 
ن���دوة ال��وق��ف وال��ق��ض��اء، ال��ري��اض��ي )10 - 12( صفر 

1426ه�.
والفنون  ال��ك��ت��ب  أس���ام���ي  ع���ن  ال��ظ��ن��ون  ك��ش��ف   -  12

.)1045/2(
ت��ب��ص��رة احل��ك��ام ف��ي أص���ول األق��ض��ي��ة ومناهج   - 13

األحكام )282/1(.
14 - دقائق أولي النهى لشرح املنتهى )477/3(، كشاف 

القناع عن منت اإلقناع )325/6(.
15 - تيسير الكرمي الرحمن ص )141(.



عبدالقادر علي ورسمه إعداد:

22

ن - 2011/10/3م
الفرق���ان  650 - 5 ذو القع���دة   1432ه���� -  االثن���

كتب واإ�صدارات

موسوعة آثار الصحب الكرام
 على كتاب بلوغ المرام

جمع وترتيب: محمد ناظر بن محمد طاهر

صدر حديثا عن جمعية إحياء التراث اإلسالمي جلنة الدعوة واإلرشاد 
فرع األندلس، كتاب موسوعة الصحب الكرام على كتاب بلوغ املرام، 
وقد صدر اجلزء األول منها وهو كتاب الطهارة، ويقول فضيلة الشيخ 
عبدالله صالح العبيالن: موسوعة آثار الصحب الكرام على كتاب بلوغ 
املباركة في خدمة ميراثهم، وقد كنت أشرت على  املرام من اجلهود 
أخينا الفاضل أبي قتيبة محمد الراشد – حفظه الله – الذي يتولى 
بدوره  وقام  التراث اإلسالمي،  إحياء  األندلس في جمعية  إدارة فرع 
ناظر محمد طاهر  الشيخ: محمد  الكرمي  أخينا  تكليف  مشكورا في 
أب��واب كتاب الطهارة، فكان عمال  بهذا العمل، وقد جمع اآلث��ار على 
وفقه  آث��ار  إلى  الوصول  لهم  وييسر  العلم،  طلبة  يخدم  مباركا  جيدا 

السلف الصالح، فجزى الله اجلميع خيرا، ويسر لهم إمتامه.
هذا  بتقدمي  اللجنة  تقوم  الصالح  السلف  بآثار  االهتمام  ب��اب  وم��ن 
الصحابة  آثار  بجمع  مؤلفه  فيه  والكتاب عني  الكرام،  للقراء  الكتاب 
رضي الله عنهم في باب من أعظم أبواب الدين، أال وهو الفقه حتى 
التي هي مدار منهج اجلمعية:  الذهبية   القاعدة  لهم تطبيق  يتسنى 
بفهم  ونأخذ  الصحيح  التطبيق  األم��ة(  سلف  بفهم  والسنة  )الكتاب 
السلف الصالح في جميع أبواب الدين وليس في الفقه فقط، أو في 

العقيدة فقط.

ثمار الخير
صدر عن جلنة جنوب شرق آسيا نشرة تعريفية توثق مشاريع اللجنة التي 
مت تنفيذها بالصور والتقارير، كمشروع كفالة اليتيم الذي يأتي من 
املسلمني  أبناء  من حفظ  له  ملا  اللجنة  اهتمامات  سلم  أعلى 
من الضياع واالنحراف، وكذلك املشاريع الصحية والطبية 
ومشروع  امل��س��اج��د،  بناء  وم��ش��روع  امليدانية،  واملخيمات 
اإلسالمية،  املراكز  وبناء  الكسوة،  ومشروع  األنبياء،  ورثة 
وم��ش��روع ق��واف��ل ال��ه��دى، وط��ب��اع��ة امل��ص��اح��ف املترجمة 
واإلذاعات اإلسالمية، وغير ذلك من املشاريع اخليرية 
املتنوعة التي متثل سفراء خير للكويت في جميع 

أنحاء العالم.
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العربي  ال��ع��ال��م  جلنة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب   – احلسينان  فهد  ص��رح 
طرحت  اللجنة  ب��أن   - اإلس��ام��ي  ال��ت��راث  إحياء  جمعية  في 
اليتيم( مع بدِء  الطالب  املدرسية وكسوة  )مشروع احلقيبة 

العام الدراسي اجلديد.
حيث أعدت اللجنة خطتها لتوزيع حقائب مدرسية بكامل 
إلدخال  األيتام  والطلبة  املعوزين  الطلبة  على  محتوياتها 
الفرحة والسرور على قلوبهم، وكذلك توزيع كساء للطلبة، 
واحلجاب الشرعي واجللباب على الطالبات، ليشمل التوزيع 

العديد من الدول العربية، كما في السنوات السابقة.
املعاناة،  رف��ع  ف��ي  يساهم  امل��ش��روع  ه��ذا  أن  احلسينان  وأوض���ح 
طاب  كبقية  األي��ت��ام  الطلبة  قلوب  على  السعادة  وإدخ���ال 
العالم الذين يسعدون ببدء العام الدراسي، ولترسم البسمة 

والفرحة على وجوه األيتام والطلبة الفقراء من جديد.
وهم  األم���ور  بأولياء  تصريحه  نهاية  ف��ي  احلسينان  وأه���اب 
مبابس  اجلديد   الدراسي  العام  فرحة  أوالده��م  يشاركون 
فقراء  وطلبة  أيتاما  هناك  أن  ينسوا  أال  جديدة،  وحقائب 
بحاجة إلى من يخفف عنهم آالمهم ، ويدخل الفرحة على 
ما  وه��ذا  املدرسية،  باللوازم  وجتهيزهم  بكسوتهم  قلوبهم، 
حرصهم  احلبيب،  الكويت  بلدنا  في  اخلير  أهل  في  عهدناه 

وقيامهم على الفقراء واملساكن.
ملشروع  املساهمات  جميع  اجلمعية  وفروع  اللجنة  وتستقبل 
احلقيبة املدرسية، طوال العام الدراسي ليشمل املشروع أكبر 
عدد ممكن من الطلبة والطالبات الذين هم في أشد احلاجة، 
علمًا بأن احلقيبة املدرسية -كاملة احملتويات – تبلغ تكلفتها 

)5( د.ك، وكذلك كسوة الطلبة والطالبات ب� )5( د.ك.
إعداد: جلنة اإلعام

إحياء التراث تطرح )مشروع 
الحقيبة المدرسية وكسوة الطالب 

اليتيم(  في بعض الدول العربية
الدكتور  األك��ب��ر  اإلم���ام  فضيلة  أك��د 
أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، 
واإلسالمية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ش��ع��وب  أن 
ترفض رفضاً تاماً وقاطعاً كل الشروط 
الغرب  م��ن  تأتيها  ال��ت��ي  واإلم����الءات 
وترحب  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  م��ن  أو 
على  تقوم  التي  الطبيعية  بالعالقات 
أس���اس املصالح امل��ش��ت��رك��ة.. وأن���ه ال 
واإلسالمية  العربية  للشعوب  مشكلة 
املشكلة  وإمن��ا  األمريكي،  الشعب  مع 
األميركية  اإلدارات  س��ي��اس��ات  م���ع 

املتعاقبة مع القضايا اإلسالمية.
وقال اإلمام األكبر عقب لقائه السفيرة 
إن  بترسون،  آن  بالقاهرة،  األمريكية 
راشدة،  واإلسالمية  العربية  الشعوب 
على  وحتافظ  جيدا  مصلحتها  وتعي 
عالقات جيدة مع دول العالم، ولكنها 

ترفض أي إمالءات من أحد.
الربيع  أن  الطيب  ال��دك��ت��ور  أك��د  كما 
ال��ع��رب��ي وت��ل��ك ال��ث��ورات ال��ت��ي حدثت 
وجتسيداً  ت��ع��ب��ي��راً  ك��ان��ت  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
املواطنة  منها  ال��ق��ي��م  م��ن  مل��ج��م��وع��ة 
واحل��ري��ة وال��ع��دال��ة وال��ك��رام��ة وعدم 
عاملية متت  قيم  وه��ي  الغير،  إقصاء 
يدرك خصوصية  داخلي  عبر حراك 
املجتمع  داخ����ل  ق��ط��ري  مجتمع  ك��ل 
مشيرا  الكبير،  واإلس��الم��ي  العربي 
إلى سعي األزهر لتجسيد تلك القيم 
في إطار مؤسسي مبا ميلكه من قيم 
إلى مشروع  وتاريخ ورمزية وحتويلها 
ونهضة  تغيير  إلح��داث  ثقافي شامل 
وأن  واإلسالمي،  العربي  العاملني  في 

وثيقة األزهر بداية لذلك.
وحّذر شيخ األزهر من حالة الكراهية 
االنحياز  ي��خ��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  وال����ي����أس 
إلسرائيل،  امل���ب���رر  غ��ي��ر  األم���ري���ك���ي 
مجددا  فلسطني،  قضية  في  خاصة 
الفلسطينية  للقضية  األزه����ر  دع���م 

إقامة  في  الفلسطيني  الشعب  وحلق 
دولته املستقلة.

الكامل  األزه��ر رفضه  أكد شيخ  كما 
األوروبي  السخي من االحت��اد  للدعم 
وأم���ري���ك���ا، وال�����ذي ي��خ��ص��ص لبعض 
األمور،  بتوافه  تهتم  التي  اجلمعيات 
بينما تهمل املساعدات اجلادة للتعليم 

ومحاربة الفقر واألمراض.
وأش��ار شيخ األزه��ر إل��ى أن التدخل 
خلق  اإلسالمي  العالم  في  األمريكي 
وخلق  العنيفة،  الفعل  ردود  من  نوعا 
اإلدارة  مطالبا  اليوم،  نراها  كراهية 
األمريكية بالعودة إلى رشدها واعتبار 
العدل واحلق أساسا في تعامالتها مع 
العرب واملسلمني، محذراً من أن الكل 
ما  إذا  وال��غ��رب  الشرق  في  سيخسر 
الشأن  في  التدخل  سياسة  استمرت 
بالتدخل  وم��س��ت��ش��ه��دا  اإلس����الم����ي، 
األم��ري��ك��ي ف��ي ال��ع��راق وم��ا ج��ره من 

مشكالت.
وأوض����ح ال��دك��ت��ور ال��ط��ي��ب أن���ه طلب 
الشيخ  إع��ادة  األمريكية  السفيرة  من 
الدكتور عمر عبد الرحمن إلى وطنه 
وأسرته واستعداد األزهر للتعاون مع 
الثقافي  املجال  في  املتحدة  الواليات 
يخالف  األزه��ر وال  دور  مبا ال ميس 

منهجه وشرعه.

شيخ األزهر للسفيرة األمريكية 
بالقاهرة: نرفض أى إمالءات من أحد 

< فضيلة شيخ األزهرد.أحمد الطيب



 صحتك
تهمنا
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د. حسان شمسي باشا

جاء رجل إلى رس��ول الله ] وق��ال: أوصني يا رسول 
الله: قال: »ال تغضب« أخرجه البخاري.

وحث رسول الله ] على كتمان الغضب فقال: »ليس 
نفسه  ميلك  ال��ذي  الشديد  إمنا  بالصرعة,  الشديد 

عند الغضب« متفق عليه.
من مساوئ  الغضب  في  ما  يعلم  فهو  نغضب،  بأال  أوصانا ] 
اإلنسانية ]  ولكن رسول  باآلخرين.  وقد تضر  باجلسم  تضر 
يعلم طبيعة النفس البشرية، ويعلم أن اإلنسان في حلظة غضبه 
قد ال يقوى على كتم غضبه وال يستطيع أن يكبح جماح شرارة 
الغضب، فإذا به يصف العالج للحالة قبل أن تستفحل، وقبل أن 

يقدم اإلنسان على فعل يندم عليه والت حني مندم.
فما العالج يا رسول الله؟

الصالة  ع��ل��ي��ه  ال����رس����ول  ي���ق���ول 
والسالم: »إذا غضب أحدكم وهو 
عنه  ذه���َب  ف���إذا  فليجلس،  ق��ائ��م 
رواه  ف��ل��ي��ض��ط��ج��ع«  وإال  ال��غ��ض��ب 
أحمد وأبوداود وابن حبان )صحيح 

اجلامع الصغير 694(.
فما تأثيرات الغضب على 

جسم اإلنسان؟
هذا  النبي ]  لنا  وص��ف  ومل���اذا 

العالج؟
واالضطجاع  الوقوُف  يؤثر  وكيف 

على الغضب؟
بد  ال  عنها  لإلجابة  أسئلة  ثالثة 
من أن نتوقف عند الغدة الكظرية 
التي تقع فوق الكليتني ومن إحدى 

وظائف هذه الغدة إفراز هرمون األدرينالني والنورأدرينالني.
نوع من  استجابة ألي  الكظر  لب  األدرينالني من  ويفرز هرمون 
أنواع الشدة أو الضغوط  Stress كاخلوف ونقص في السكر أو 

غضب أو مرض جراحي أو غير ذلك.
نهايات  وم��ن  الكظر،  لب  من  فيفرز  أدينالني  النور  هرمون  أم��ا 
األعصاب الودية Sypmathetic Nerve Endings واألخيرة 

هي املصدر الرئيس لهذا الهرمون.
الدم  النورأدرينالني في  الهرمونات معا، ومعظم  وعادة ما يفرز 
يأتي من األعصاب الودية في القلب حيث أن جريان الدم الكثير 

هناك يسوقه إلى مختلف أعضاء اجلسم.
إن كان لديك اضطراب في نظم القلب فال تغضب:

فهرمون األدرينالني ميارس تأثيره األساسي على القلب، فيسرع 
ويحيد عن طريقه  القلب  نظام  وقد يضطرب  دقاته  القلب في 

السوي.
ولهذا فإن االنفعال والغضب يسببان 
اضطرابا في ضربات القلب، وكثيرا 
اخلفقان  من  يشكو  من  نشاهد  ما 
في القلب حينما يغضب أو ينفعل أو 

يتضايق من أمر ما.
وإن كنت تشكو من ارتفاع في ضغط 

الدم فال تغضب:
هذين  مستوى  ي��رف��ع  الغضب  ف��إن 
ي��ؤدي إلى  ال��دم مما  الهرمونني في 
والرسول عليه  ال��دم،  ارتفاع ضغط 
تغضب«،  »ال  ثالثا:  يكررها  السالم 
واألطباء ينصحون املرضى املصابني 
يتجنبوا  أن  ال���دم  ض��غ��ط  ب��ارت��ف��اع 

االنفعاالت والغضب واالستياء.
وإن كنت مصابا مبرض في شرايني 

بين حديث المصطفى والطب الحديث
ال تغضب
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القلب فال تغضب:
فهرمون األدرينالني يزيد من استهالك العضلة القلبية لألوكسجني؛ 
ألنه يزيد من تقلص القلب وحركته، فمن كان مصابا بتضّيق في 
شرايني القلب )ذبحه صدرية أو جلطة في القلب(، فال يغضب 

فإن ذلك قد يهيئ حلدوث أزمة في القلب.
وإن كنت مصابا بالسكري فال تغضب:

املصابون  يتعرض  وح��ني  ال��دم،  من سكر  يزيد  األدرينالني  ف��إن 
بداء السكري ألزمة نفسية أو عملية جراحية أو التهاب في أي 
مكان من اجلسم، فإن سكر الدم قد يرتفع لفترة معينة حسب 

السبب.
كيف يؤثر الوقوف واالضطجاع على الغضب؟

»من   :1991 طبعه  الشهير  الطبي  )هاريسون(  كتاب  في  جاء 
تزداد  الدم  في  النورأدرينالني  هرمون  كمية  أن  علميا  الثابت 
نسبة ضعفني إلى ثالثة أضعاف لدى الوقوف ملدة 5 دقائق وقفة 
هادئة، أما األدرينالني فإنه يرتفع ارتفاعا بسيطا بالوقوف. إال 
 Mental Stress النفسية  الضغوط  املختلفة من  األن��واع  أن 
بكميات  ال��دم  في  األدرينالني  مستوى  زي��ادة  تسبب  أن  ميكن 

كبيرة«.
ف��إذا ك��ان ال��وق��وف وقفة ه��ادئ��ة ومل��دة 5 دق��ائ��ق يضاعف كمية 
مستوى  ي��زي��د  االن��ف��ع��ال  أو  الغضب  ك��ان  وإذا  ال��ن��ورأدري��ن��ال��ني، 
األدرينالني في الدم بكميات كبيرة فكيف إذا اجتمع اإلثنان معا: 
»غضب ووقوف؟« فمن علم النبي ] أن هذه الهرمونات تزداد 
بالوقوف؟ ومن علمه أنها تنخفض باالستلقاء حتى يصف لنا هذا 
العالج: »إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهَب عنه 

الغضب وإال فليضطجع«؟
فإذا ازداد مستوى هذه الهرمونات في الدم ازداد تقلص العضلة 
القلبية، وتسرع القلب، وازداد استهالك عضلة القلب لألوكسجني، 

كل هذا نتيجة حلظة غضب أو انفعال.
قال تعالى: }والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس والله يحب 

احملسنني{ )آل عمران: 134(.
إمنا  بالصرعة،  الشديد  »ليس  وال��س��الم:  ال��ص��الة  عليه  وق��ال 

الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب« متفق عليه.
وقال رسول الله ]: »َمن كظم غيظا وهو قادر على أن يُنْفذه، 
العني،  احل��ور  من  يخيره  حتى  اخلالئق،  رؤوس  على  الله  دع��اه 
الصغير  اجل��ام��ع  األرب��ع��ة )صحيح  رواه  ش��اء«  م��ا  منها  ي��زوج��ه 

.)6522

كيفية الوقاية من 
الجديري المائي )العنقز(

أف�������ض�������ل ط����ري����ق����ة 
م���ن مرض  ل��ل��وق��اي��ة 
اجل������دي������ري امل����ائ����ي 
اجلديري  ل��ق��اح  ه��ي 
 Varicella امل��ائ��ي 
فهو   ،Vaccine
ي��ع��ط��ي ح���م���اي���ة من 
اإلص�����اب�����ة ب���امل���رض 

بنسبة 90% تقريبا.
األطفال

جرعتني  إع��ط��اء  ي��ت��م 
من اللقاح: اجلرعة األولى في سن 12-15 شهرا، واجلرعة 
الثانية في سن 4-6 سنوات.  و إذا لم يأخذ الطفل اللقاح 
في هذه السن فإنه ميكن أن يأخذه في سن 7-12 سنة، و 
يكون في صورة جرعتني منفصلتني بني اجلرعة التي تليها 

على األقل 3 شهور. 
واألطفال األكبر من 13 عاما الذين لم يأخذوا اللقاح من قبل 
ميكن إعطاء اللقاح لهم في صورة جرعتني يفصل بينهما على 

األقل 4 أسابيع.
البالغون

الطفولة  اللقاح في مرحلة  يأخذوا  لم  الذين  للبالغني  ميكن 
أن يتم أخذ اللقاح إذا كان هناك خطورة لإلصابة باجلديري 
املائي، ويتم إعطاء اللقاح في صورة جرعتني يفصل بينهما 

4-8 أسابيع على األقل.
و هناك بعض احلاالت التي مُينع فيها إعطاء لقاح اجلديري 

وهي:
السيدات احلوامل.

األش���خ���اص ال���ذي���ن ل��دي��ه��م ضعف 
ش��دي��د ف��ي امل��ن��اع��ة م��ث��ل الذين 
يتناولون أدوية مثبطة للمناعة أو 

املصابني باإليدز.
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على  اإلسالمية  للطبيعة  اإلرهابي  اخلطر 
حد افترائه.

األمريكي  الرئيس  بسياسة  التقرير  د  ون��َدّ
العالم  م��ع  ال��ع��الق��ات  إل��ى تطبيع  ال��ه��ادف��ة 
اإلس��الم��ي، ودع��ا أوب��ام��ا إل��ى التخلي عن 
إلى  مشيًرا  اإلس���الم،  م��ن  احل��ال��ي  موقفه 
من  تزيد  قد  املجال  ه��ذا  في  سياسته  أن 
في  جديدة  إرهابية  أعمال  وق��وع  احتمال 

األراضي األمريكية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل بدأ الغرب 
ال��ص��راع م��ع احلركات  مرحلة ج��دي��دة م��ن 
الفشل  فيها  يتدارك  أن  يحاول  اإلسالمية 
الذريع الذي وقعت فيه احلكومات العربية 
ف��ي ع���دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى اح��ت��واء احلركات 
اإلسالمَيّة أو القضاء عليها بالكلية، أم إنه 
تغيير فقط في استراتيجيات هذه احلرب 
وهذا الصراع من خالل البحث عن أسلوب 
خاللهما  م��ن  يستطيع  ج��دي��دي��ن  وتكتيك 
تفلت  تركها  وع��دم  األم��ور  بزمام  اإلمساك 

من يده؟
ال��غ��رب من  م��وق��ف  ف��ي  جلًيا  ه��ذا  ويظهر 
إلى  أغلبهم  ينتمي  ال��ذي��ن  الليبيني  ال��ث��وار 
ر أم���ني ع���ام حلف  اإلس��الم��ي��ني، ف��ق��د ح����َذّ
الناتو )أنديرس فوغ راسموسن( من خطر 

اس��ت��ع��داء ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي أوب��ام��ا على 
اإلس���الم م��ن ِق��َب��ل ه��ذه امل��راك��ز، فقد نَشر 
قبل فترة مركز السياسة األمنية األمريكي 
تقريًرا حتت عنوان: )الشريعة اإلسالمية.. 

خطر على الواليات املتحدة األمريكية(.
وأعَدّ هذا التقرير فريق يضم 19 مسؤوالً 
أمنًيا سابًقا برئاسة اجلنرال )ويليام بويكني( 
الذي كان يشغل منصب نائب مساعد وزير 
في  االستخبارات  لشؤون  األمريكي  الدفاع 

عهد الرئيس السابق )جورج يوش(.
وزعم التقرير أَنّ هناك عالقة بني اإلسالم 
وما يسمى ب�اإلرهاب، مشيًرا إلى أَنّ اجلهود 
التي يبذلها الرئيس األمريكي باراك أوباما 
إلقامة العالقات مع منظمات تدعو النتشار 
فهم  ع��دم  إل��ى  ترجع  اإلسالمية  الشريعة 

والش��ك أن ه��ذا التصريح في ه��ذا الوقت 
بالذات يوحي بدالئل عدة من أهمها:

• الدور اخلطير الذي تؤديه مثل هذه املراكز 
للواليات  اخل��ارج��ي��ة  السياسة  توجيه  ف��ي 

املتحدة األمريكية.
التخوف الشديد من وصول اإلسالميني   •
إل���ى احل��ك��م، ف��ه��م امل��ع��ن��ي��ون ب��ال��ط��ب��ع بهذا 

التقرير.
• القناعة الكاملة بأنه لم تعد هناك جدوى 
ف���ي مواجهة  احل���ك���وم���ات  اس���ت���خ���دام  م���ن 
التيارات اإلسالمية والبد من حتريك قوى 
جديدة تناهض هذه احلركات، وبالطبع لم 
الرسالة  هذه  لتوجيه  الشعوب  غير  يجدوا 
لهم، وهي أشبه بالتهديد منها إلى النصح.

التي يتم فيها  امل��رة األول���ى  ول��م تكن ه��ذه 

أوباما يحذر الشعب 
الـمصري من انتخاب 

قوى سياسية تناصب 
الواليات الـمتحدة العداء

كتب: وائل رمضان

األدنى حث  الشرق  واشنطن لسياسات  في تصريح مستفز ملعهد 
من  املصري  الناخب  حتذير  على  أوب��ام��ا  األمريكي  الرئيس  فيه 
عواقب انتخاب أي قوى سياسية تناصب الواليات املتحدة العداء، 
وأشار مدير املعهد )روبرت ساتلوف( إلى أن االنتخابات املصرية 
ة لن حتصل  ستؤول إلى األسوأ؛ ألن القوى الليبرالية واإلصالحَيّ
على أغلبية، متخوًفا في الوقت ذاته من األغلبية التي ستحصل 

عليها القوى اإلسالمية.
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لم  إذا  ليبيا  في  املتطرف  اإلس��الم  انتشار 
يتم تشكيل حكومة مستقرة في البالد في 

أقرب وقت. 
وق���ال )راس��م��وس��ن( ف��ي ح��دي��ث لصحيفة 
 12 يوم  نشر  البريطانية  تيليغراف«  »ديلي 
احتمال  استثناء  ميكننا  ال  سبتمبر/أيلول: 
في  الفرصة  انتهاز  املتطرفون  ي��ح��اول  أن 

ظروف غياب السلطة.
وال شك أن هذه التصريحات وهذه التقارير 
هي امتداد لسلسلة طويلة بدأت منذ وقت 
بعيد الغرض منها بث سموم احلقد ونشر 
قوى  واس��ت��ع��داء  والبغضاء  الكراهية  روح 
والشواهد  الغرب ضد اإلسالم واملسلمني، 
على  دليل  خير  وحديًثا  ق��دمًي��ا  التاريخية 

ذلك، منها على سبيل املثال: 
)الريبيبليكا(  صحيفة  نشرته  تصريح   •
)أجنلو  الكاردينال  البندقية  بطريرك  مع 
سكوال(، الذي قال بكل صراحة: إن احلرب 
البابا،  أجندة  أعمال  تتصدر  اإلسالم  على 
مؤكدا أن هذا املوضوع يُعّد بالنسبة للكنيسة 
الكاثوليكية وألوروبا، أهم قضية في القرن 

احلادي والعشرين.
• وهذا أحد املسؤولني في وزارة اخلارجية 
الفرنسية يقول: إن اخلطر احلقيقي الذي 

اخلطر  هو  عنيفاً  مباشراً  تهديداً  يهددنا 
اإلسالمي.

• ونشرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« في 
إَنّ  فيه:  جاء  رئيسيا،  مقاالً   1978/3/18
على وسائل إعالمنا أال تنسى حقيقة مهمة، 
هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها 
مع العرب وهي أنه يجب أن يبقى اإلسالم 
بعيًدا عن املعركة إلى األبد؛ ولهذا يجب أال 
في  خطتنا  تنفيذ  عن  واح��دة  نغفل حلظة 
منع استيقاظ الروح اإلسالمية بأي شكل، 
وبأي أسلوب، ولو اقتضى األمر االستعانة 
والبطش  ال��ع��ن��ف  ب��أص��دق��ائ��ن��ا الس��ت��ع��م��ال 
ال��روح اإلسالمية  ليقظة  ب��ادرة  أية  إلخماد 

في املنطقة احمليطة بنا.
• وفي عددها الصادر في 1978/12/17، 
نشرت  ع��ش��رة،  ال��س��اب��ع��ة  الصفحة  وع��ل��ى 
البريطانية  تلغراف(  )ال��ص��ن��داي  صحيفة 
أشار  دورس��ت��ورن(،  )يبرغرين  بقلم  م��ق��االً 
الوحيد،  احل��ق��ي��ق��ي  اخل��ط��ر  أن  إل���ى  ف��ي��ه 
وأصدقائهم  الغربيني  مصالح  يتهدد  الذي 
املتطرفني،  املسلمني  املنطقة هو خطر  في 
رغم  مذهل،  بشكل  نشاطهم  تعاظم  الذين 
كل ما أوقعته بهم النظم، الصديقة للغرب 

في املنطقة، من محن وتنكيل.
بوست(  )اجل���روزل���م  صحيفة  ون��ش��رت   •
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، ف���ي ع���دده���ا ال����ص����ادر في 
1978/9/25، مقاالً كتبه )حاييم هيرتزوغ( 
السفير اليهودي السابق لدى األمم املتحدة، 
قال فيه: إَنّ ظهور حركة اليقظة اإلسالمية 
أظهر  قد  املذهلة،  املفاجئة  ال��ص��ورة  بهذه 
الدبلوماسية،  البعثات  جميع  أن  ب��وض��وح 

االستخبارات  وك��ال��ة  جميًعا،  ه��ؤالء  وقبل 
األمريكية، كانت تغط في سبات عميق.

في  األردن��ي��ة  )الدستور(  ونقلت صحيفة   •
عن  1981/9/9م،  ف��ي  ال���ص���ادر  ع��دده��ا 
(األمريكية  ب��وس��ت  )ال��واش��ن��ط��ن  صحيفة 
حتلياًل سياسًيا، يحتوي كل سطر فيه على 
حتريش سافر ضد احلركة اإلسالمية اجلادة 
في مصر جاء فيه:إن اجلماعات اإلسالمية 
املتطرفة تهدف إلى حتويل املجتمع املصري 
من مجتمع علماني إلى جمهورية إسالمية 

تتبنى حكومتها تعاليم القرآن.
• ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها 
صحيفة  ع��ن   1986/6/30 ف��ي  ال���ص���ادر 
)ف��ورت��ش��ن( م��ق��االً حت��ت ع��ن��وان: )الصحوة 
تتوقع  وإسرائيل  أمريكا..  تقلق  اإلسالمية 
جهاًدا إسالمًيا مقدًسا لتحرير األراضي(. 
وج����اء ف��ي م��ق��ال )ف���ورت���ش���ن(: إن صحوة 
اإلسرائيليني  ت��زع��ج  اجل���دي���دة  اإلس�����الم 
كثيًرا، فإسرائيل تعرف متاًما أنه إذا فشلت 
ستكون  فإنها  مصر،  مع  السالم  محادثات 
ه���دًف���ا حل����رب »اجل���ه���اد امل����ق����دس«، التي 

ستشنها الصحوة اإلسالمية املتزايدة.
وتصريحاتهم،  أق��وال��ه��م  م��ن  من����اذج  ه���ذه 
نقلتها بحروفها من مصادرها، لتتحدث هي 
للقارئ بنفسها، وإن فيها لعبرة لكل ذي لب، 
وذكرى ملن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو 

شهيد.
لذلك نقول: إنَّه مهما حاول الغرب أن يخفي 
يستطيع،  فلن  واملسلمني  لإلسالم  عداوته 
ومحاوالته املستميتة للتخويف من اإلسالم، 
وكأن اإلسالم وحش رابض يتربص بالغرب 
وينتظر حلظة االنقضاض عليه، محاوالت 
إلى  عاقبتها  ستكون  نفًعا  جت��دي  ال  عابثة 
من  العربي  عاملنا  يشهده  وم��ا  اخل��س��ران، 

ثورات خير دليل.
وحفظه  تعالى  الله  بنصر  نثق  أن  وعلينا 
الله  ن��ور  ليطفئوا  ال��دي��ن: }ي��ري��دون  ل��ه��ذا 
بأفواههم ويأبى الله إال أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون{، وقال تعالى: }وميكرون وميكر 

الله والله خير املاكرين{.

االستراتيجية )اإلسرائيلية( 
في حربها مع العرب هي أن 

يبقى اإلسالم بعيدًا عن 
املعركة وتسعى إلخماد 
أية بادرة ليقظة الروح 
اإلسالمية في املنطقة
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شكلت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ملا يطلق عليه 
التحالفات  خريطة  رسم  إلع��ادة  مهمة  مناسبة  العربي  الربيع  دول 
ال��زي��ارة متت وس��ط متغيرين  أن ه��ذه  م��ج��دًدا، والسيما  املنطقة  في 
شديدي األهمية: أولهما قيام تركيا بطرد السفير )اإلسرائيلي( من 
أنقرة وتخفيض العالقات الدبلوماسية معها للحد األدنى، وثانيهما 
متثل في قيام محتجن مصرين باقتحام مقر البعثة الدبلوماسية 
)اإلسرائيلي(  السفير  هروب  إلى  أدى  مما  القاهرة؛  في  اإلسرائيلية 

وأعضاء بعثته من مصر على عجل خوًفا على حياتهم. 
حالتا الطرد وإن اختلفت أسبابهما في احلالتني 
إال أنهما عكستا بداية لبناء حتالفات جديدة في 
املنطقة، فتركيا التي خسرت حليًفا استراتيجًيا 
مهًما خالل األشهر املاضية عبر تدهور عالقاتها 
مع تل أبيب أرادت تعويض هذه اخلسارة بالعمل 
على بناء عالقات شديدة األهمية مع دول الربيع 
العربي وبناء شراكة سياسية واقتصادية معها مبا 
يعزز من نفوذ القوى االقتصادية الصاعدة عاملًيا، 
والسيما أن هذه الدول تواجه مفترق طرق بشكل 
يجعلها ترغب في توظيف هذه األحداث   لتعزيز 
رسائل  وتوجيه  املنطقة  في  االستراتيجي  وزنها 

لكل من القوى اإلقليمية والدولية.
رسائل متعددة

أردوغان  جولة  رغبت  التي  الرسائل  أول��ى  ولعل 
مساندة  رسالة  في  تتمثل  حتقيقها  في  العربية 
أن  على  والتأكيد  العربي  الربيع  دول  لشعوب 
البناء  لدعم مسيرة  إمكانياتها  كافة  أنقرة تضع 
والتنمية في هذه املنطقة وأنها ستكون دوًما عوًنا 
للشعوب العربية وسعيها الستعادة حقوقها كاملة، 
وإشارة إلى أن تركيا لن تكرر الهفوة التي شهدها 
تعاطيها مع األزمة في كل من ليبيا وسوريا حيث 
حازمة  مواقف  تبني  على  البداية  في  حتفظت 

حتسم  أن  قبل  والليبي  السوري  النظامني  جتاه 
خيارها بدعم االنتفاضة في كل البلدين، فضاًل 
عن سعيها لالستفادة من تراجع النفوذ اإليراني 
ألنظمة  طهران  وتأييد  املشتعلة  ال��ث��ورات  بفعل 

مستبدة في احلرب ضد شعوبها.
ب��ل��دان الربيع  ت��رك��ي��ا األردوغ��ان��ي��ة أن   وت����درك 
واالقتصادي  السياسي  للدعم  بحاجة  العربي 
ال��ت��رك��ي ل��ب��ن��اء ش��راك��ة م��ع ه���ذه ال��ب��ل��دان بشكل 
الدماء في شرايني  يجعل مساعيها إلعادة ضخ 
لم  ول���ذا  م��ي��س��وًرا؛  أم���را  املتعثرة  اقتصادياتها 
األزمة  خطى  على  تركيا  تدخل  أن  غريًبا  يكن 
أردوغان  بتلقي  بدأت  التي  في مصر  السياسية 

املسلحة  للقوات  األعلى  املجلس  من  تطمينات 
اآلجال  في  للمدنيني  السلطة  بتسليم  بالتزامه 
واحدة من  للوقوف على مسافة  املقررة وسعيها 
كافة الفرقاء املصريني عبر اإلعالن عن تفضيله 
أمر  وه��و  مصر،  ف��ي  العلمانية  ال��دول��ة  لنموذج 
بل عدوه تدخاًل  قوياً  رفضه اإلسالميون رفضاً 
أجواء  عكر  بشكل  ملصر  السيادية  ال��ش��ؤون  في 
االستقبال احلافل  ح��رارة  التي عكستها  ال��دفء 
مطار  في  اإلسالمية  القوى  قبل  من  ألردوغ���ان 

القاهرة وأحد املطارات العسكرية التونسية.
حشد ضد بشار

ح����رارة االس��ت��ق��ب��ال ال��ت��ي حت��دث��ن��ا ع��ن��ه��ا حاول 
اجلامعة  أم��ام  تعزيزها حينما حت��دث  أردوغ���ان 
الرشيد  احلكم  في  الشعوب  حقوق  عن  العربية 
دعا  بشكل  إرادت��ه��ا  ع��دم حت��دي  على  وتشديده 
بعضهم إلى التأكيد بأن أردوغان يسعى من وراء 
معارضة  عربية  جبهة  تدشني  إل��ى  اجلولة  ه��ذه 
لبقاء ن��ظ��ام ب��ش��ار األس���د ف��ي س��وري��ا، وه��و ما 
السياسية  العلوم  أستاذ  سالمة   د.جمال  يعده 
نظام  ب��أن  تركًيا  تأكيًدا  السويس  قناة  بجامعة 
بشار األسد قد استنفد أغراضه ولم يعد له أي 
املجازر  ظل  في  السلطة  في  لالستمرار  ف��رص 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن السوريني  ف��ي ص��ف��وف  امل��س��ت��م��رة 
جبهة  وهي  والدميقراطية،  باإلصالح  املطالبني 
يتزايد حجم الداعمني لها في ظل النهج األمني 
لقوات األسد في التصدي للمحتجني على الطابع 

الديكتاتوري والقمعي لنظامه. 
وت��اب��ع: أردوغ����ان يسعى ك��ذل��ك ل��الس��ت��ف��ادة من 
األوضاع القائمة في ليبيا بعد سيطرة الثوار على 
مجمل األراضي الليبية حيث تأمل تركيا أن تؤدي 
دوًرا مهًما في إعادة إعمار البالد في ظل الدمار 
الذي حلق بليبيا خالل األشهر السبعة املاضية، 
لتعزيز  منه  االستفادة  تركيا  تستطيع  دور  وه��و 

جولة أردوغان العربية كرست حتول تركيا إلى قوة عظمى إقليمية
الفرقان ـ القاهرة / مصطفى الشرقاوي

أردوغان سعى لتدشني جبهة عربية ضد األسد لتسديد رصاصة 
على االختراق اإليراني للمجتمعات العربية

حفاوة االستقبال 
الشعبي للضيف 

التركي عكست 
ترحيًبا عربًيا بعالقات 
إستراتيجية مع تركيا
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بوصفها  مكانتها 
ودولية  إق��ل��ي��م��ي��ة  ق���وة 

م��ع��ول��ة ب��ش��دة ع��ل��ى دع���م القوى 
والتنمية  العدالة  حل��زب  تنظر  التي  اإلسالمية 

التركي كنموذج يحتذى به.
 ولم يستبعد أن يكون نشر النموذجني السياسي 
واالقتصادي التركي هو أحد أهم أهداف اجلولة 
خصوًصا أن هذا النموذج قد حظي بترحاب من 
مصطفى  الليبي  االنتقالي  املجلس  رئيس  قبل 
الذي حتدث دون مواربة عن تطلعه  عبداجلليل 
لبناء دولة دميوقراطية تستلهم النموذج التركي، 
والسيما مع تأكيده  أن اإلسالم سيكون املصدر 
تصريحات  وه��ي  ليبيا،  ف��ي  للتشريع  ال��رئ��ي��س 
تعامل معها أردوغان بإيجابية حني وعد بتقدمي 
املدارس  وب��ن��اء  التحتية  البنى  ف��ي  م��س��اع��دات 
واملشاريع الكهربائية مع تأكيد أن تركيا ستبذل 
العراق  إل��ى  ليبيا  تتحول  ال  ك��ي  جهودها  ك��اف��ة 
التركي في هذا  ال��دور  جديد، وهو ما عزز من 

البلد املتوسطي الفتي.
متنع غربي

وما يعزز من الثقل التركي أن هذه اجلولة جاءت 
لتطبيع عالقاتها  تركيا  حلقة في مسلسل سعي 
العربية والعمل على إطفاء احلرائق كلما بدا أن 
أزمة جديدة ستشتعل في املنطقة، وهو ما فسر 
االحتاد  استمرار  من  تركي  ضيق  بأنه  ساعتها 
األوروبي في وضع العقبات تلو األخرى في سياق 
رفضه لعضوية تركيا في النادي األوروب��ي، وهو 
بإبرام شراكة سياسية  تعويضه  تركيا  أرادت  ما 
واقتصادية في املنطقة كأنها تريد توصيل رسالة 
تستطيع  أوراًق���ا  متلك  بأنها  الغربية  ل��أط��راف 
من خاللها التغلب على التمنع الغربي عن قبول 

وإب���راز معالم  األوروب���ي،  االحت��اد  عضويتها في 
على  ق��ب��والً  متتلك  إقليمية  عظمى  كقوة  قوتها 

التدخل لتسوية أزمات عدة.
أوضاع انتقالية

بلدان  مع  لبناء شراكة  تركيا  رؤية  وضوح  ورغم 
الربيع العربي إال أن أردوغان فوجئ خالل اجلولة 
تعاني  حيث  اخلطورة؛  شديدة  بأوضاع  العربية 
مصر مثاًل انفالتاً أمنياً وغياباً للسلطة التنفيذية 
في ظل وجود حكومة انتقالية ال تستطيع تقدمي 
الكثير، وهذا ما قد يعطل تنفيذ االتفاقيات املوقعة 
بني القاهرة وأنقرة حلني انتخاب حكومة جديدة 
وهو  الكبرى  االستحقاقات  مواجهة  على  ق��ادرة 
األمر ذاته الذي القاه في كل من تونس فقد وجد 
هائاًل  سياسًيا  استقطاًبا  التركي  ال��وزراء  رئيس 
بني العلمانيني واإلسالميني لم يحسم حتى اآلن، 
االنتقالي  املجلس  تخبط  باستمرار  فوجئ  فيما 
الليبي وعدم قدرته على فرض االستقرار واألمن 
ألقت  أمور  وهي  طرابلس،  في  حكومة  وتشكيل 
بظالل كثيفة على حتقيق األهداف التركية بشكل 

وراء  من  عاجل 
جولة أردوغان.

عدم ممانعة غربية
العربي  العالم  للتقارب مع  أردوغان  مساعي 
ورغم أنها ال حتظى بدعم غربي إال أن أردوغان 
استطاع توظيف ثقل تركيا بشكل يخدم مصاحلها، 
العالقات  ي��خ��ف��ض درج����ة  ال����ذي  ال���وق���ت  ف��ف��ي 
ويعزز  األدن��ى  للحد  )إسرائيل(  مع  الدبلوماسية 
عالقاته مع بلدان الربيع العربي، وجدناه يخطب 
ود الغرب باإلعالن عن قبول تركيا بنشر إحدى 
ب��ط��اري��ات ال���درع ال��ص��اروخ��ي��ة ف��ي ب���الده وكأنه 
يسعى للحفاظ على عالقاته مع واشنطن والناتو 
تدخل  أي  الطريق على  ويقطع  س��واء،  على حد 
غربي أو اعتراض على سياسة االجتاه شرقا دون 
تتخذ فرصة لفرض  يثير ذلك حتفظات قد  أن 

أي خطوات عقابية ضد تركيا. 
تعزيز  ف��ي  االستراتيجية  ه��ذه  تنجح  ه��ل  ولكن 
أن  دون  إقليمية  عظمى  ق��وة  إل��ى  تركيا  حت��ول 
خصوًصا  وحلفائها  واشنطن  غضب  ذل��ك  يثير 
التوتر مع  بعد وص��ول  العربية ج��اءت  أن جولته 
)إسرائيل( إلى احلد األقصى وجتميد كل أشكال 
التعاون بعد صدور تقرير بلمار ورفض تل أبيب 
في  التسع  ضحاياها  عن  ألنقرة  اعتذار  تقدمي 

سفينة احلرية.
استحقاق خطير

ولكن هذا املسعى تعرض الستحقاق صعب متثل 
عن  التنقيب  عن  باإلعالن  )إسرائيل(  قيام  في 
قبرص  مع  بالتعاون  املتوسط  في شرق  البترول 
قد  ألنقرة  القومي  الفعل  رد  أن  غير  اليونانية، 
األمر  بتكرار  تهديده  عبر  األم��ر  ه��ذا  من  قلص 
نفسه مع الشطر التركي من قبرص بل زاد على 

أزمات مصر وليبيا 
وتونس توفر فرصة 

ذهبية ألنقرة 
الستعادة أرضيتها 

في المنطقة  
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والزوارق  التركية  السفن  تدخل  بإمكانية  ذل��ك 
دعا  ما  وهو  التنقيب،  عمليات  البحرية حلماية 
التوتر  تصعيد  قبل  للتريث  وقبرص  )إسرائيل( 
على  العمل  قبل  مليا  تفكر  جعلها  بل  أنقرة  مع 
استخدام نفوذها في الكوجنرس األمريكي لفتح 
ملف »إبادة األرمن« في عشرينيات القرن املاضي 

مجدًدا. 
وي��ت��ف��ق د.ط������ارق ف��ه��م��ي اخل��ب��ي��ر ف���ي الشؤون 
الشرق  لدراسات  القومي  باملركز  )اإلسرائيلية( 
األوسط على أن تعدد األوراق بيد الدبلوماسية 
التركية يجعل قدرة )إسرائيل( على إحلاق الضرر 
التركي  فالنفوذ  الصعوبة،  شديد  أم���ًرا  بتركيا 
محاصرة  على  وقدراتها  املنطقة  في  املتصاعد 
في  أدواًرا  بأدائها  والقبول  مهدها  في  األزم��ات 
الساحات املختلفة يجعل الغرب في حاجة ماسة 
إق��رار أية خطوات  امل��رات قبل  لها ويفكر مئات 

عقابية ضدها. 
وأشار إلى أن األزمة األخيرة في العالقات بني تل 
أبيب وأنقرة ومساعي تركيا األردوغانية الستعادة 
أرضيتها في املنطقة وبناء حتالفات، تؤكد انتهاء 
ش��ه��ر ال��ع��س��ل ف��ي ع��الق��ات ال��ط��رف��ني واحتمال 
طويلة  ملدة  العالقات  هذه  على  البرود  استمرار 
فرصة  أتاحت  قد  العربية  الثورات  أن  والسيما 
ذهبية ألنقرة إلعادة بناء حتالفات مع شعوب ال 
تخفي غضبها من عالقات التبعية واخلنوع التي 
والغرب  )إسرائيل(  مع  أنظمتها  تعاطي  حكمت 

عموماً .
ولفت إلى أن توجه حكومة أردوغان إلى إستعادة 
العربية  املنطقة  بلدان  مع  عالقاتها  في  ال��دفء 
عديدة  حكومات  رغبة  ولكنه  آنية  سياسة  ليس 
إلى  والتنمية  العدالة  أنقرة حولتها  حكومة  في 
هذه  أن  إل��ى  يشير  م��ا  وه��و  ثابتة،  استراتيجية 
في  تتوقف  ل��ن  قطارها  انطلق  التي  ال��ع��الق��ات 
ضوء حاجة الطرفني العربي والتركي  لبعضهما 
لدعم  حتتاجان  وليبيا  وتونس  فمصر  البعض، 
تركي للخروج من عنق الزجاجة، وتركيا ال تخفي 
التحول لقوة عظمى لعل ذلك ينجح  رغبتها في 
في كسر حاجز اخلوف األوروبي من انضمامها   
للنادي األوروب��ي، وهي تطورات ستحدد األشهر 
القادمة مسارها إما بالعمل علي توثيق عالقاتها 
أو  بروكسيل  ود  خطب  على  بالعمل  أو  العربية 

العمل على املسارين معا 

أوضاع تحت المجهر!

يحكى أن ملكا استدعى وزراءه الثالثة في أحد 
األيام وطلب من كل واحد منهم أن يأخذ كيساً 
ويذهب به إلى بستان القصر ليمأه من مختلف 
يستعينوا  أال  شريطة  وال���زروع  الثمار  طيبات 

بأحد في هذه املهمة!
استغرب الوزراء من طلب امللك فأخذ كل واحد 
ليجمعوا  البستان  إل��ى  وانطلقوا  كيسه  منهم 
بستان  ثمار  من  وط��اب  لذ  ما  طلبه  له حسب 
القصر وهم يدركون توفر أحالها أمام ناظريه 

في القصر.
الوزير األول حرص على أن يرضي امللك فجمع 
يتخير  ف��ك��ان  ال��ث��م��ار  وأج���ود محصول  أف��ض��ل 
الطيب واجليد منها حتى ملئ كيسه بعد وقت 

طويل وجهد مضن.
يريد  ال  امللك  ب��أن  مقتنعاً  ك��ان  الثاني  ال��وزي��ر 
يتفحص  لن  وأن��ه  لنفسه،  يحتاجها  وال  الثمار 
يتحر  فلم  وإهمال  بكسل  بجمعها  فقام  الثمار 
الطيب من الفاسد حتى مأ الكيس بها لينفذ 
إن شاء  ال���ذي  للملك  وي��ق��دم��ه  ف��ق��ط  ال��ش��رط 
دون  ألي��ام  القصر  ثمار  م��ن  يأكل  أن  استطاع 

حاجته للبستان!
الوزير الثالث اعتقد أن امللك لن يهتم مبحتوى 
الكيس  ف��م��أ  بحجمه  سيهتم  وإمن���ا  ال��ك��ي��س، 
باحلشائش واألعشاب وأوراق الشجر ومافسد 
عن  امتأ  حتى  األرض  على  امللقاة  الثمار  من 

آخره!
بامللك  ال���وزراء  اجتمع  عندما  التالي  اليوم  في 
أمر جنوده بأن يأخذوا الوزراء الثالثة ويسجنوا 
كل واحد منهم على حدة مع الكيس الذي معه 
ملدة ثالثة أشهر ليعيشوا على ماحصدته أيديهم 

ودلته عليه عقولهم!
التي  الثمار  الوزير األول بقي يأكل من طيبات 

فخرج  ال��ث��الث��ة  األش��ه��ر  انقضت  حتى  جمعها 
سعيدا.

أما الوزير الثاني فقد عاش الشهور الثالثة في 
ضيق وقلة حيلة وم��رارة معتمداً على ما صلح 
فقط من الثمار التي جمعها فخرج من سجنه 

في حالة يرثى لها!
وم��ات( جوعا  الثالث فقد )خ��اس  الوزير  وأم��ا 

قبل أن ينقضي شهره األول!
ملحوظة!

هذه السطور املقتطفة من قصة بعث بها أحد 
الزمالء ليست إسقاطا على )قنبلة( اإليداعات 
و)عيالها(  ال��رش��ي��دة  حكومتنا  ب��ني  امل��ل��ي��ون��ي��ة 
النواب، أو تتحدث عن األوضاع املقلوبة واألمانة 
املفقودة في هذا الزمان فحسب، بل هي أكبر 

من ذلك بكثير!
َس بُنَْيانَُه  قال تعالى في سورة التوبة: }أََفَمْن أََسّ
َس  ْن أََسّ َعلَى تَْقَوى ِمَن اللَِّه َوِرْضَواٍن َخيٌْر أَم َمّ
نَاِر  ِفي  ِبِه  َفانَْهاَر  َهاٍر  ُج��ُرٍف  َشَفا  َعلَى  بُنَْيانَُه 
)التوبة:  امِلِنَي{  الَظّ الَْقْوَم  يَْهِدي  اَل  َواللَُّه  َجَهنََّم 

.)109
على الطاير

أو  ل��ك ح��ري��ة أن جت��م��ع م��ن األع��م��ال الطيبة 
لكن  تشاء  كيفما  حياتك  في  اخلبيثة  األعمال 
غداً عندما يأمر ملك امللوك أن تسجن في قبرك 
الضيق املظلم املوحش وحدك ماذا ستحصد من 

أعمال؟ وماذا ستأكل من خيرات؟!
هل هي فعال خيرات أم زقوم ومهلكات؟!

هذا ماستجيب عنه غدا وحدك!
نرجو أن تكون سطورنا واضحة وجلية وملن لم 
يستوعبها بعد عليه بقراءة احلكاية من جديد!

الله  ب���إذن  وم���ن أج���ل تصحيح ه���ذه األوض����اع 
نلقاكم!

أكبر من اإليداعات املليونية!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(
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سوآتكم وريشا{.
لباس األبوين:

أل��ب��س ال��ل��ه األب��وي��ن ف��ي اجل��ن��ة لباسا كان 
الغرض منه تغطية عورة كل منهما وميكننا 
أن نقول إن��ه ك��ان ح��ري��را؛ ألن احل��ري��ر هو 
لباس املسلمني باجلنة وفي هذا قال اله في 
سورة احلج: }ولباسهم فيها حرير{، وقد 
الله لهما أن اجلنة ليس فيها كل من:  بني 
اجلوع وهو الرغبة في األكل، والعرى وهو 
العطش،  وه��و  والظمأ  ال��ع��ورات،  انكشاف 
وفي  الشمس  التعرض حلر  وهو  والضحى 
هذا قال في سورة طه: }إن لك أال جتوع 
وال  فيها  تظمأ  ال  وأن���ك  ت��ع��رى  وال  فيها 

تضحى{.
وقد بني الله أن هذه األشياء تكون معدومة 
ما عمال على تنفيذ األم��ر بعدم األك��ل من 

الشجرة احملرمة. 
اللباس وانكشاف عورة األبوين:

لقد وسوس الشيطان وهو الشهوة لألبوين 
وكان سبب الوسوسة هو أن الشيطان وهو 
الشهوة أراد أن يبدو أي يظهر لألبوين ما 
ووري من سوآتهما أي ما خفي من عوراتهما 

وهذا يعني أن العورة تنقسم إلى قسمني:
والثاني  املخفى،  أي  امل���وارى  اجل��زء  األول 
اجل��زء ال��ب��ادي أي الظاهر، وف��ي ه��ذا قال 
تعالى في سورة األعراف: }فوسوس لهما 
من  عنهما  ووري  ما  لهما  ليبدي  الشيطان 
نزع  ف��ي  الشيطان  أفلح  وق��د  سوآتهما{، 
األجزاء  على  م��ن  األب��وي��ن  ل��ب��اس  خلع  أي 
اخلفية من عوراتهما، وقد طالبنا الله بأال 
كما  أنفسنا  ش��ه��وات  وه��و  الشيطان  يفعل 
في سورة  الله  قال  هذا  وفي  بأبوينا،  فعل 
األعراف: }يا بني آدم ال يفتننكم الشيطان 
عنهما  ينزع  اجلنة  م��ن  أبويكم  أخ��رج  كما 

-أنها ألبسة نامية مبعنى أنها مستمرة في 
الله  ي��أذن  الطول حتى  ال��وج��ود عن طريق 

مبوتها عن أي طريق من طرق موتها.
واملراد  احلياة  طوال  مستمرة  ألبسة  -أنها 
عليه  مر  مهما  لباسه  يفقد  ال  املخلوق  أن 
الزمان إال نادرا وهو حالة املرض اجللدي.

منها  متعددة  بوظائف  تقوم  ألبسة  -أن��ه��ا 
تغطية العورة واحلماية من احلر والبرد.

ومما ينبغي قوله أن كل األن��واع لها ألبسة 
مبا فيها النباتات، واإلنسان له لباس كبقية 
األنواع  ألبسة  يغاير  لباس  ولكنه  الله  خلق 

األخرى في اآلتي:
-أن لباسه يتبدل كله ويتغير.

األنواع  م��ن  مختلفة  م��واد  م��ن  لباسه  -أن 
األخرى.

-أن لباسه ليس جزءا من جسمه.
ويجب علينا أن نعلم اآلتي:

أن األصل في اإلنسان اللباس وليس العري 
وفق اآلتي:

-أن آدم عليه الصالة والسالم وزوجه كانا 
يرتديان  وه��م��ا  وإمن���ا  ع��ري  دون  يعيشان 
أنهما  بدليل  عوراتهما  يغطي  معينا  لباسا 
ملا ارتكبا خطيئة األكل من الشجرة احملرمة 
ظهرت لهما عوراتهما بعد أن كانت مختفية 

عنهما.
-أن الله وعد آدم عليه الصالة والسالم أال 
يعرى في اجلنة ما دام يعمل بأمره فقال له 
كما في سورة طه: }إن لك أال جتوع فيها 

وال تعرى{.
-أن الله أنزل على أبناء األبوين لباسا أي 
من  هبوطهما  عند  ال��ع��ورات  لتغطية  ريشا 
اجلنة وف��ي ه��ذا ق��ال في س��ورة األعراف: 
}يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري 

رضا البطاوي

احل���م���د ل��ل��ه وح�����ده، وال���ص���اة 
والسام على رسل الله، وبعد:

ف�����ه�����ذا ك�����ت�����اب ال�����ل�����ب�����اس في 
اإلسام.

اللباس لكل األنواع:
لكل  جعل  الله  أن  املعلوم  م��ن 
لباسا  امل���خ���ل���وق���ات  م����ن  ن�����وع 
يختلف  وه��������و  ي�����رت�����دي�����ه، 
باختاف النوع، فمن األلبسة 
الشعر للماعز والصوف للغنم 
األلبسة  وه��ذه  لإلبل،  والوبر 

تتصف باآلتي:

)1-2(اللباس في االسالم

�إميانيات
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يجب على كل من 
الزوجات وهن زوجات 
النبي ] وبناته ونساء 

املؤمنني إدناء اجلالبيب 
عليهن أي إرخاء 

اجلالبيب على أرجلهن 
واملراد تطويل اجلالبيب 

حتى تغطي السيقان 
متاما، والسبب أن يعرفن 
فال يؤذين أي أن يعلمن 

فال يصل لهن ضرر

لباسهما ليريهما سوآتهما{.
اللباس هو األصل:

مل��ا اس��ت��م��ع األب����وان ل��ك��الم ال��ش��ي��ط��ان وهو 
من  فأكال  للشجرة  ذهبا  أنفسهما  شهوات 
ثمارها وكانت النتيجة هي بدو السوآت أي 
ظهور العورات لهما، وكان رد الفعل منهما هو 
اخلجل واحلياء من انكشاف العورات ومن 
ثم حاوال إخفاء العورات عن بعضهما فعمال 
على قطع أوراق من شجر اجلنة ووضعوها 
عنهما،  خفية  ك��ان��ت  ال��ت��ي  عوراتهما  على 
وف���ي ه���ذا ق���ال ال��ل��ه ف��ي س���ورة األع����راف: 
بدت  الشجرة  ذاق��ا  فلما  بغرور  }فدالهما 
لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من 
النص هو  واملستفاد من هذا  ورق اجلنة{ 
أن األصل في اإلنسان أن يكون على عورته 
التي يجب إخفاؤها بلباس يخفيها عن أعني 
الناس بدليل أن األبوين خجال من أن يرى 
كانت مخفاة،  التي  اآلخ��ر  ع��ورة  منهما  كل 
ووجوب إخفاء العورة التي أخفاها األبوين 
العورة  إخفاء  على  األبوين عمال  أن  بدليل 
بالطريقة التي وجداها وهي التغطي بورق 

الشجر.
أسباب خلق الله اللباس:

مواراة  القرآن  بتعبير  أي  العورة  1-تغطية 
السوءة وفيها قال الله في سورة األعراف: 
}يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري 

سوءاتكم وريشا{.
الضد  أن  اإلنسان من احلر ومبا  2-وقاية 
وفي  البرد،  من  يقي  فإنه  الضد  على  يدل 
لكم  }وجعل  النحل:  بسورة  الله  ق��ال  ه��ذا 

سرابيل تقيكم احلر{.
3-ال���وق���اي���ة م��ن ب���أس اإلن���س���ان وه���و أذى 
السالح الذي يخترعه الناس، وفي هذا قال 
الله في سورة النحل: }وجعل لكم سرابيل 

تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بأسكم{.
4-التحلي وهو التجمل، وقد وردت الوظيفة 
النحل:  س��ورة  في  تعالى  بقوله  لها  مشارا 

}وتستخرجوا منه حلية تلبسونها{.
اللباس وعورة اإلنسان:

خلق الله اللباس ملواراة اجلزء الذي ينبغي 

أن يخفى عن أنظار اآلخرين واإلنسان كله 
كله  العورة تشمل اجلسم  أن  ع��ورة، مبعنى 

وتنقسم العورة إلى جزئني:
1-ي��ج��ب م���وارات���ه أي إخ��ف��اؤه ع��ن طريق 
تعالى في  قوله  وج��وده  وي��دل على  اللباس 
س���ورة األع����راف: }ل��ي��ب��دي لهما م��ا ووري 
ما  لهما  ليظهر  أي  سوآتهما{  من  عنهما 
خفي عنهما من عوراتهما ومن هنا نستطيع 
أن نقول: إن السوءة بعضها خفي وبعضها 

ظاهر.
اآلخرين  ألنظار  إظهاره  أي  كشفه  2-يباح 
والدليل على وج��وده قوله تعالى في سورة 
النور: }وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها{ 

أي وال يظهرن جسمهن إال ما أبيح منه.
مما يصنع اللباس؟

مخلوقة  م��واد  من  الدنيوي  اللباس  يصنع 
تنتجها أنواع أخرى ومن هذه املواد:

أصواف األغنام وأوبار اإلبل وأشعار املاعز، 
وفي هذا قال الله في سورة النحل: }ومن 
ومتاعا  أثاثا  وأشعارها  وأوبارها  أصوافها 
إل��ى ح��ني{ واألث���اث هو امل��الب��س، واملعنى: 
وم��ن أص��واف األن��ع��ام وأوب��اره��ا وأشعارها 
إلى وقت معلوم، واملستفاد  مالبس ومنافع 
ويتم  فيه  تنتهي  عمر  لها  امل��الب��س  أن  ه��و 
تصنيع اللباس عن طريق الغزل وهو إعطاء 
النسيج قوة عن طريق حلمه ببعضه بطرق 
معينة، وقد ذكر هذا بقوله تعالى في سورة 
النحل: }وال تكونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثا{ وتصنع املالبس من املعدن 
والسالم  الصالة  عليه  داود  تصنيع  بدليل 
من  للحماية  وذلك  احلديد؛  من  السابغات 
الله  الناس وفي هذا قال  البأس وهو أذى 
اعمل  أن  احلديد  له  }وأل��ن��ا  سبأ:  بسورة 

سابغات{.
تقسيمات اللباس:

أساس  أن���واع حسب  إل��ى  امل��الب��س  تنقسم 
التقسيم، ومن هذه التقسيمات:

أ - مالبس الوقاية من احلر ومبا أن الضد 
يدل على الضد فهناك مالبس للوقاية من 

البرد وميكن تسميتها مالبس املناخ.
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6-أن تضرب النساء بخمرهن على جيوبهن 
الرأس  بأغطية  النساء  تغطي  أن  وامل���راد 
على األجزاء الظاهرة من فتحات اجلالبيب 
النور  الله في سورة  قال  العلوية وفي هذا 

}وليضربن بخمرهن على جيوبهن{.
ب��ك��ش��ف األج����زاء  ل��ل��م��رأة  امل��س��م��وح  7-أن 
التي  أمامهم  بعضها  أو  العورة  من  اخلفية 
األب  ويشملون  اآلب��اء  هم  املالبس  تغطيها 
واألعمام  واجل���د  ال��رض��اع��ة  وم��ن  الصلبي 
آب��اء األزواج  البعولة وهم  واألخ���وال، وآب��اء 
وأجدادهم وأعمامهم وأخوالهم، وأبناء املرأة 
وهم أوالدها الرجال وأبناء الزوج وهم أوالد 
واإلخوة  أخ��ري��ات،  نساء  من  الذكور  ال��زوج 
الذكور وأبناء اإلخوات الذكور والنساء وملك 
اليمني من الرجال، والتابعون من غير أولى 
اإلربة، وهم املجانني واألطفال غير البالغني 
والزوج، وفي هذا قال الله في سورة النور: 
آبائهن  أو  لبعولتهن  إال  زينتهن  يبدين  }وال 
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 
أو نسائهن أو ما ملكت أميانهن أو التابعني 
غير أولي اإلربة من الرجال أو الطفل الذين 

لم يظهروا على عورات النساء{.
8-أال تضرب املرأة برجلها واملراد أال تخرج 
وذلك  ب��احل��رك��ة؛  الثياب  م��ن  ساقها  امل���رأة 
أي  زينتها  م��ن  تخفيه  م��ا  ي��ع��رف  ال  ح��ت��ى 
عورتها، وفي هذا قال الله في سورة النور: 
}وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفني من 

زينتهن{.
وهي  الكسوة  يحضر  أن  عليه  األب  9-أن 
املالبس لزوجته وولدها كما يحضر لنفسه 
وذلك كما ينفق عليهم باملعروف، وفي هذا 
}وعلى  البقرة:  س��ورة  في  تعالى  الله  ق��ال 

املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف{.
اليتيم  ال��ط��ف��ل  وه���و  السفيه  ول���ي  10-أن 
عليه أن يرزقه من املال ويحضر له الكسوة 
وهي املالبس، وفي هذا قال الله في سورة 
التي  أموالكم  السفهاء  تؤتوا  }وال  النساء: 

جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها{.

الالتي ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح 
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن 

يستعففن خير لهن{.
واألطفال  اليمني  ملك  من  كل  على  3-أن 
ي��ب��ل��غ��وا احل��ل��م وال���ذي���ن بلغوا،  ل���م  ال���ذي���ن 
االس���ت���ئ���ذان ث����الث م�����رات ف���ي األوق�����ات 
الذي  وال��وق��ت  الفجر،  ص��الة  التالية:قبل 
يضع اإلنسان فيه ثيابه واملراد الذي يتخفف 
فيه اإلنسان بخلع بعض ثيابه أو كلها وذلك 
والسبب  العشاء،  وبعد صالة  الظهيرة  في 
ه��و أن ال��ع��ورات وه��ي األج���زاء التي يجب 
إخفاؤها وتكون مكشوفة بني األزواج تكون 
األوق��ات ألنها  لالنكشاف في هذه  عرضة 
األوق��ات محل الشهوة اجلنسية، وفي هذا 
الذين  أيها  النور: }ي��ا  الله في س��ورة  ق��ال 
أميانكم  ملكت  ال��ذي��ن  ليستئذنكم  آم��ن��وا 
مرات  ثالث  منكم  احللم  يبلغوا  لم  والذين 
من قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم 
العشاء ثالث  بعد صالة  ومن  الظهيرة  من 

عورات لكم{.
4-عدم تبرج النساء تبرج اجلاهلية األولى 
املخفية  املالبس  النساء  خلع  ع��دم  وامل���راد 
للجزء الواجب إخفاؤه عن األغراب كما كن 
قال  وفي هذا  املعروفة،  الكفر  أيام  يخلعن 
تبرج  تبرجن  األح��زاب: }وال  تعالى بسورة 

اجلاهلية األولى{.
زينتها  م��ن  خ��ف��ي  م��ا  امل����رأة  ت��ب��دي  5-أال 
املالبس  أخفته  ما  امل��رأة  أال تظهر  وامل��راد 
من عورتها إال ما أباح الله إبداءه، وفي هذا 
قال الله بسورة النور: }وال يبدين زينتهن إال 

ما ظهر منها{.

ب - مالبس الوقاية من بأس اإلنسان وهي 
املالبس التي حتمي من خطر السالح الذي 
يضربه ب��ه اإلن��س��ان اآلخ���ر، وق��د ورد هذا 
النحل:  تعالى في سورة  قوله  في  التقسيم 
}وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل 
ت��ق��ي��ك��م ب��أس��ك��م{ وأس�����اس ال��ت��ق��س��ي��م هو 

السؤال: مم تقي املالبس؟
تعالى  قال  وفيها  للعورة  مخفية  أ-مالبس 
ب��س��ورة األع���راف: }ي��ا بني آدم ق��د أنزلنا 

عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا{.
الكاشفة  ب-مالبس متبرجة وهي املالبس 
للعورة التي يجب أن تخفى وفيها قال الله 
ت��ب��رج��ن تبرج  ف��ي س���ورة األح�����زاب: }وال 

اجلاهلية األولى{.
أحكام اللباس:

1-يجب على كل من الزوجات وهن زوجات 
ال��ن��ب��ي ] وب��ن��ات��ه ون��س��اء امل��ؤم��ن��ني إدناء 
اجلالبيب عليهن أي إرخاء اجلالبيب على 
أرج��ل��ه��ن وامل�����راد ت��ط��وي��ل اجل��الب��ي��ب حتى 
يعرفن  أن  والسبب  متاما،  السيقان  تغطي 
فال يؤذين أي أن يعلمن فال يصل لهن ضرر 
التي  العورة  لبعض  الكشف  على  أي عقابا 
يجب إخفاؤها، وفي هذا قال الله في سورة 
األحزاب: }يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك 
ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن 

ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين{.
النساء  وه���ن  ال��ن��س��اء  م��ن  ال��ق��واع��د  2-أن 
الطالق  بعد  ال���زواج  ف��ي  ال��الت��ي ال يرغنب 
إذا  عقاب  منهن  أي  على  ليس  الترمل  أو 
وضعت ثيابها غير متبرجة بزينة أي خففت 
مالبسها غير مظهرة لعورة، وهذا يعني أن 
األول حتتي  ثوبني:  من  يتكون  امل��رأة  لباس 
والثاني فوقي وكل منهما ساتر للعورة التي 
يجب إخفاؤها، واملرأة القاعدة لها أن تخلع 
الثوب  يكون  أن  شرط  على  الفوقي  الثوب 
بني  وق��د  لعورتها،  ومخفيا  مغطيا  التحتي 
االستعفاف  ه��و  األف��ض��ل  أن  للقاعدة  الله 
وهو اإلبقاء على الثوبني معا، وفي هذا قال 
الله في سورة النور: }والقواعد من النساء 

ألبس الله األبوين في 
اجلنة لباسا كان الغرض 

منه تغطية عورة كل 
منهما وميكننا أن نقول 

إنه كان حريرا
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حــــوار

حقيقة  ي��ف��ه��م��ون  ال  مم����ن  ه���ن���اك   >
ال��س��ل��ف��ي��ة ي���ح���اول���ون اح��ت��ك��ار اإلس����ام 

فكيف ترد على هؤالء؟
يحتكر  أن  أح���د  ح��ق  م��ن  ول��ي��س  ينبغي  ال 
من  ليس  في طرحه،  أو  قوله  في  اإلس��ام 
حقي أنا أن أقف حارساً على بوابة اإلسام 
أريد  مل��ن  ال��ب��اب  ألف��ت��ح  السلفية  ب��واب��ة  أو 
وأغلقه في وجه من أريد، فمن الذي نصبني 
ومن الذي نصب فاناً حارساً أو أميناً على 
منهج،  أي  أو  على طائفة  أميناً  أو  اإلس��ام 
أنا مسلم وأنت مسلم عبر عن قولك ورأيك 
اآلخرين  ودع  وال��س��ن��ة  ب��ال��ق��رآن  منضبطاً 
يعبرون عن آرائهم في هذه الواحة اجلميلة 
املنضبطة، وال أقصد احلرية  واحة احلرية 

املتفلتة.
< ث���م���ة اخ����ت����اف ب����ن ع���ل���م���اء األم����ة 
فكيف  ال��ف��ك��ري��ة  توجهاتهم  مبختلف 

مي��ك��ن ال��ع��م��ل ع��ل��ى ع��ق��د م��ص��احل��ة بن 
األمة  خلدمة  اجلهود  وتوحيد  العلماء 

اإلسامية خال املرحلة احلالية؟
> أن��ا واح���د م��ن ال��ن��اس أض��ع ك��ل طاقاتي 
وقدراتي وكل ما أملك من أجل حتقيق هذا 
الهدف الذي هو من أسمى األه��داف، التي 
أرج��و الله عز وج��ل أن يحققها، وأرج��و أن 
أرى في األمة هيئة لكبار العلماء، وإن بدأت 
النواة في مصر بتكوين هيئة لعلماء األمة من 
واجلمعية  والسلفيني  السنة  وأنصار  األزهر 
ت��ك��ون نواة  ال��ش��رع��ي��ة وغ��ي��ره��م، أرج����و أن 
حقيقية لهيئة كبار علماء األمة على مستوى 
األمة كلها، ولو اجتمعت هذه الهيئة وتكلمت 
حلسمت كل قضية، ولو قالت قولتها في أي 
نازلة النتهى املوضوع وحسمت القضية وذلك 
كله من أجل حتقيق املصالح العليا للمسلمني 
في كل مكان وتوحيد جهود العلماء ملواجهة 

التحديات اجلسيمة التي تواجه أمة اإلسام 
في الوقت الراهن.

الشريعة  تطبيق  أن  يصور  من  هناك   >
السلفين  وأن  احل�����دود،  ع��ل��ى  يقتصر 
يسعون إلى تطبيقها بكل حزم حتى ولو 

كان بأيديهم، فما تعليقك على ذلك؟
> هذا مفهوم خاطئ وزعم باطل فاإلسام 
منهج ح��ي��اة، وال��ش��ري��ع��ة ه��ي ال��ع��دل، وهي 
التسامح، وهي  وه��ي  احل��ق،  وه��ي  الرحمة، 
احلب، وهي اإلخاء، وهي رفع الظلم، وهي 
الضيم واحلفاظ على حقوق اآلخرين،  رفع 
والشريعة  امل��س��ل��م��ني،  ل��غ��ي��ر  ح��م��اي��ة  وه���ي 
للخلق  رجما  وليست  لأليدي  قطعاً  ليست 
وج��ل��دا ل��ل��ن��اس، وال���ذي ي��ق��ول ذل��ك ال يفهم 
الشريعة وال يعرف شروط احل��دود، ثم من 
لنفسه،  الشريعة في احل��دود، ظالم  يختزل 
واحلدود  احل��دود.  تختزل في  فالشريعة ال 
من أصل الشرع ولكن ارجع لعلمائنا وأقوالهم 

ان  حَسّ محمد  ال��ش��ي��خ  اإلس���ام���ي  ال��داع��ي��ة 
يتسمون  ال��ذي��ن  السلفية  أق��ط��اب  أب���رز  م��ن 
السلفية  أن  وي��ع��ت��ق��دون  ال��دع��وي��ة  ب��امل��رون��ة 
منهج  هي  وإمن��ا  وملبس،  شكل  مجرد  ليست 
والسنة  الكرمي  القرآن  تعاليم  من  مستوحى 
النبوية وحتسس خطى السلف الصالح، وهو 
استطاعت  التي  ال��دع��وي��ة  الشخصيات  م��ن 
وأصبح  املسلمن  م��ن  امل��اي��ن  ح��ب  تكسب  أن 
ل���ه ج��م��ه��وره ف���ي ك���ل رب����وع ال��ع��ال��م العربي 
لنا  وك��ان  ان  حَسّ الشيخ  التقينا  واإلس��ام��ي. 

معه احلوار التالي:

ان: األمة تعاني سيولة  الشيخ محمد حسَّ
الفتوى لعدم التفريق بين الدعوة واإلفتاء 
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أن  الشرع جتد  من  اجلانب  إقامة هذا  في 
اإلسام ليس دينا متعطشا للدماء وإمنا قال 
بالشبهات«،  احل��دود  »ادرؤوا   :[ الرسول 
يطعن  فمن  أرض��ه  في  الله  فالشريعة عدل 
في دستور دولة يتهم باخليانة العظمى فكيف 
من يتهكم على شريعة امللك الذي خلق، وهو 
وحده الذي يعلم من خلق فا ينبغي أن نتهم 
الشريعة أو نحكم عليها مبجرد أن األمة قد 
ابتعدت عن الشريعة ابتعاداً كبيراً ولم جتن 
اللحظة؛  هذه  إلى  الشرع  هذا  تطبيق  ثمرة 
ألنه من الظلم أن يحاكم اإلس��ام بشريعته 
ف��ي س��ل��وك امل��س��ل��م��ني ال��ذي��ن اب��ت��ع��دوا عن 
اإلسام، وأنا أطمئن كل اخللق بأن الشريعة 
للمساواة  للظلم وحتقيق  عدل ورحمة ورفع 

ووجوب حلماية غير املسلمني.
السلفية  إل���ى  ينتسبون  مم��ن  كثير   >
املسلمن  ف��ي ح��ق غير  أف��ع��ااًل  ارت��ك��ب��وا 

فكيف تنظر إلى هذا األمر؟
يفهمون  ال  األف��ع��ال  بهذه  يقومون  الذين   <
منهم،  ب��راء  ونحن  للسلفية  احلقيقي  املعنى 
فكل مسلم يتبع منهج القرآن الكرمي والسنة 
الصالح  السلف  خطى  ويتحسس  النبوية 
فهو سلفي، فالسلفية ليست مظهراً وملبساً 
وإمنا هي منهج وعمل، واإلسام دين يحترم 
املؤمن  »الي��زال  الله ]  الدماء، قال رسول 

في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً« 
دماء املسلمني وغير املسلمني من املعاهدين 
والذميني واملستأمنني مصونة؛ فهذا األمان 
لو أعطاه مسلم فقير ضعيف ألي إنسان آخر 
غير مسلم ليس من حقي وال من حق أي أحد 
أن يخسره في أمانه وفي عهده وقد قال ] 
»من أَمن رجًا على دمه فقتله فأنا بريء من 
دين  فديننا  كافرا«،  املقتول  كان  وإن  القاتل 
العدل ودين الرحمة، ولنثق بأنه ال يحدث أي 
خلل أو خطأ إال جلهل املرتكبني لهذا اخلطأ 
هذا  ارتكبوا  ما  بحقه  احلق  عرفوا  لو  وإال 

اخلطأ الذي يسيء لدينهم وللمسلمني.
الساحة  ع��ل��ى  واض�����ح  خ��ل��ط  ه���ن���اك   >
اإلس���ام���ي���ة وال���دع���وي���ة ب���ن ال���دع���وة 

والفتوى... فما الفرق بينهما؟
> هناك فرق بني الدعوة إلى الله والفتوى، 
وفرق بني الفتوى واحلكم الشرعي، فالدعوة 
إلى الله عز وجل يقول فيها النبي ]: »بلغوا 
عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل وال 
حرج، ومن كذب علَيّ متعمداً فليتبوأ مقعده 
للدعوة  يتصدر  من  على  ويجب  ال��ن��ار«،  من 
يكون  وأن  وخلق،  وفهم  علم  على  يكون  أن 
الله  قال  فقد  متواضعاً،  مؤدباً  ليناً  حكيماً 
الله  م��ن  رحمة  }فبما   :[ حلبيبه  تعالى 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا 

رحم  م��ن  إال  يخلط  وشبابنا  ح��ول��ك{،  م��ن 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ب��ني م��ق��ام��ي ال��ف��ت��وى والدعوة، 
فمقام ال��دع��وة ه��و ال��ل��ني، وف��ي ذل��ك يقول 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى م��وج��ه��اً س��ي��دن��ا م��وس��ى وأخاه 
ل��ف��رع��ون: }ف��ق��وال له  ه���ارون ف��ي دعوتهما 
وأقول  يخشى{،  أو  يتذكر  لعله  ليناً  ق��وال 
نتعامل مع نفوس بشرية فيها  إننا  لشبابنا: 
فيها  والشر،  اخلير  فيها  واإلدب���ار،  اإلقبال 
والتقوى،  ال��ف��ج��ور  فيها  واحل����رام،  احل���ال 
فيها الطاعة واملعصية، فابد أن نكون على 
إلى  لنتغلغل  النفس  ه��ذه  مبفاتيح  بصيرة 
إلى  ندخل  أن  أب��داً  نستطيع  ول��ن  أعماقها، 
أي نفس بشرية لنبلغها دين الله إال باحلب 
واألدب والتواضع واحلكمة واللني والرحمة، 
وهذه أصول املنهج الدعوي الذي ربى عليه 
النبي ] أصحابه، أما الفتوى فلها رجالها 
فاملفتي البد أن يكون عاملاً بكتاب الله، عاملاً 
واملنسوخ،  بالناسخ  وعاملاً  واخل��اص،  بالعام 
فا ينبغي ألحد قرأ كتاباً أو اثنني أو ثاثة 
احلال  ف��ي  يفتي  أن  الشرعية  العلوم  ف��ي 
واحلرام، أو يتوهم أنه أصبح مفتياً ويصدر 
نفسه لإلفتاء، فهذه كارثة كبرى تهدد الدين 
تعيش  أصبحت  التي  املسلمة  واملجتمعات 
عدم  بسبب  الفتوى  في  السيولة  من  حالة 

التفريق بني الدعوة واإلفتاء

اإلسام منهج حياة، 
والشريعة هي العدل، 

وهي الرحمة، وهي 
احلق، وهي التسامح، 

وهي احلب، وهي 
اإلخاء، وهي رفع 

الظلم، وهي رفع الضيم 
واحلفاظ على حقوق 
اآلخرين، وهي حماية 

لغير املسلمن
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املؤمن  بن  الفاصل  احلد  وهي  الدين  عماد  وهي  اإلسالم  أركان  ثاني  الصالة 
والكافر، وهي أول ما يحاسب عليه املرء من دينه يوم القيامة فإن صلحت صلح 
سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل، وهي نور املؤمن وهي سبيل النجاة 
من متسك بها أفلح ومن تركها خاب وخسر، وفضائلها أكثر من ذلك، ولكن هذه 

بعض منها ليعلم املرء عظم هذه الشعيرة ومباذا ينوي إذا أراد القيام بها.
ثم إن من شروط الصالة أن يصلي العبد كما 
أمره رسول الله ] أن يصلي وليس في قلبه 
ما تشتهيه نفسه أو يطلبه العامة من الناس، 
ثم إن بلغ اإلنسان ما بلغ من القرآن في حفظه 
أو إتقانه أو أخذ السند من بعض املشايخ أو 
يكفي  ال  ه��ذا  العشر  ال��ق��راءات  بلوغه  حتى 
كونه يصبح إماما أو أن يتقدم الناس بل البد 
من تطبيق السنة والسيما في أعظم شعائر 
الله وهي الصالة، قال رسول الله ]: »صلوا 
كما رأيتموني أصلي«، فإذا صلى صالة غير 
صالة النبي فكيف تقبل صالته وهو قد أخل 
بشرط من شروط العبادة؟! فضال عن كونه 
يتقدم للصالة، ومتى كانت الصالة تستخدم 
يبطل  ق��د  وال��ت��خ��ف��ي��ف فيما  ال��ن��اس  ل��ط��رب 
الصالة انقلبت املوازين وتغيرت املفاهيم منذ 
متى يراد بالتخفيف اإلخالل بركن من أركانها 
أال وهو االطمئنان؟! هل تتوقع هذا من هدي 
النبي ] والصحابة من بعده ال والله ما كان 
هذا هديهم، لكن هذا ما زينه الشيطان لعامة 
الناس ولبعض اجلهال بالدين وملن قد افتنت 
بصوته نسأل الله السالمة والعافية، ويقولون 
هو تخفيف ويستدلون بأحاديث وآيات التباع 
أين  رب��ي  سبحانك  السنة  لتطبيق  ال  ال��ه��وى 
وأي��ن كالم  للنصوص  التسليم  وأي��ن  الله  دين 
ال��ع��ل��م؟! وص���دق الصحابي  ال��راس��خ��ن ف��ي 
اجلليل عبدالله بن مسعود [ ملا رأى حلقا 
يقول:  إذ  فيها جميعا باحلصى  الله  يذكرون 
»والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى 

من ملة محمد أو مفتتحو باب ضاللة؟ قالوا: 
قال  إال اخلير،  أردن��ا  ما  أب��ا عبدالرحمن  يا 
رسول  إن  يصيبه،  لن  للخير  مريد  من  وك��م: 
ال��ق��رآن ال  ي��ق��رؤون  قوما  أن  الله ] حدثنا 

يجاوز تراقيهم« رواه الدارمي )١/٧٩( 
وعن عبدالله بن الديلمي قال: »تذهب السنة 
وآخر  ق��وة،  قوة  يذهب احلبل  كما  سنة سنة 
ال���دي���ن ال���ص���الة، ول��ي��ص��ل��ن ق���وم وال خالق 
وعن   ،)٩٨( في سننه  الدارمي  أخرجه  لهم« 
»ما  ق��ال:  أن��ه  أبيه  بن مالك عن  أب��ي سهيل 
إال  ال��ن��اس  عليه  أدرك����ت  أع���رف شيئا مم��ا 
الشافعي  عبدالله  أب��و  »ق��ال  بالصالة  النداء 
صحيح اإلسناد وعن أم الدرداء قالت: دخل 
علي أبو ال��درداء وهو غضبان فقلت: له وما 
أغضبك؟ فقال: »والله ما أعرف فيهم والله 
ما أعرف فيهم من أمر محمد ]، شيئا إال 
أنهم يصلون جميعا« أخرجه البخاري )٦٥٠(، 
رضي  اليمان  بن  حذيفة  عن  الصحيح  وف��ي 

الله عنه أنه قال: »يا معشر القراء استقيموا 
ميينا  أخ��ذمت  وإن  بعيدا،  سبقا  سبقتم  فقد 
وشماال لقد ضللتم ضالال بعيدا« فمن بعض 
ما يستدلون به ودين الله ورسوله بريء مما 
الله  قائل: }يريد  قوله عز من  ه��ؤالء  يقوله 
وقوله  ال��ع��س��ر{،  بكم  ي��ري��د  وال  اليسر  بكم 
من  ال��دي��ن  ف��ي  عليكم  جعل  }م��ا  سبحانه: 
حرج{، وقوله ]: »إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إال غلبه«، وأيضا ما رواه البخاري 
بن  ق��ال: سمعت جابر  دث��ار  بن  عن محارب 
عبد الله األنصاري قال: أقبل رجل بناضحن 
فترك  يصلي،  معاذا  فوافق  الليل،  جنح  وقد 
ناضحيه، وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة 
معاذا  أن  وبلغه  ال��رج��ل،  فانطلق  النساء،  أو 
نال منه، فأتى النبي فشكا إليه معاذا، فقال 
النبي ]: »يا معاذ أفتان أنت؟!«، أو »فاتن« 
ثالث مرات: »فلوال صليت بسبح اسم ربك، 
فإنه  يغشى؛  إذا  والليل  وضحاها،  والشمس 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو احلاجة«، 

وغيرها مما هو حق ولكن أرادوا به باطاًل.
ف���اجل���واب أن ال��ل��ه ي��ري��د ب��ك��م ال��ي��س��ر فيما 
رخ��ص��ه لكم ول��ي��س ف��ي ات��ب��اع ال��ه��وى وفيما 
تؤتى  أن  يحب  الله  إن  ثم  بالعبادة،  يخل  قد 
صحيح  رخصه،  تؤتى  أن  يحب  كما  عزائمه 
أن أه��ل العلم أخ��ذوا من اآلي��ات واألحاديث 
أن��ه إذا ك��ان األم��ر بن  ال��دال��ة على التيسير 
شيئن مباحن يختار أيسرهما لعموم األدلة 
الرفق  وأن  التيسير«  »املشقة جتلب  ولقاعدة 
ما كان في شيء إال زانه لكن هذا ال يقاس في 
ونأتي  النص صريحا  فيها  جاء  التي  األم��ور 
االطمئنان  مثل  تخفيف  هو  ونقول  مبخالفته 
في الصالة، أين قول النبي ] عن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه:»إن طول صالة الرجل 
وقصر خطبته مئّنة من فقهه؛ فأطيلوا الصالة 
وأقصروا اخلطبة«رواه مسلم )٦/١٥٨( وقوله 

الصالة ليست مجرد قراءة فحسب
عادل احلداد

الجليس والصديق والقرين 
الصالح إذا لم تستفد من 

دعوته ونصحه وداللته للخير 
فإنك ستستفيد من أخالقه 

ومعامالته وسلوكه
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في  كما   [
أنس  حديث 
الله  رض�����ي 
ع�����ن�����ه:«إن�����ي 

ألدخل الصالة 
وأن�������ا أري�������د أن 

فأسمع  أط���ي���ل���ه���ا، 
بكاء الصبي فأجتوز من 

صالتي مما أعلم من شدة وجد 
البخاري)٦-٧(،  ب��ك��ائ��ه«رواه  من  أم��ه 

وأن النبي ] كان يصلي في املغرب بالطور 
تارة وت��ارة باألعراف كما في حديث زيد بن 

ثابت الذي رواه البخاري )٧٦٤(
قال  كما  الضابط  الضابط في ذلك؟  ما  إذاً 
أن  تعالى  الله  حفظه  املشيقح  خالد  الشيخ 

التخفيف ينقسم إلى قسمن:
١ -تخفيف الزم: وهو أن يصلي الرجل صالة 
النبي ]  أن  ابن عباس  النبي ] كما قال 

كان يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالصافات.
٢-ت��خ��ف��ي��ف ع����ارض: وه���و أن ي��خ��ف��ف عما 
ع��ارض كما جاء  النبي ] ألم��ر  يفعله  ك��ان 
عليه  قوله  عنه  الله  رض��ي  أن��س  ف��ي حديث 
»إن��ي ألدخ��ل الصالة وأنا  وال��س��الم:  الصالة 
أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأجتوز 
من صالتي مما أعلم من شدة وجد أمه من 
بكائه«رواه البخاري)٦-٧(، وانظر إلى ما قاله 
القواعد  كتابه  في  تيمية  اب��ن  اإلس��الم  شيخ 
مقدار  أن  املعلوم  »وم��ن  )ص١١٢(:  الفقهية 
فيه  يرجع  ال  ومستحبها-  -واجبها  الصالة 
إلى غير السنة؛ فإن هذا من العلم الذي لم 
النبي  إذ  العباد؛  آراء  إلى  ورسوله  الله  يكله 
] كان يصلي باملسلمن في كل يوم خمس 
صلوات وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا 
باالقتداء بهم، فيجب البحث عما سنه رسول 
الله ] وال ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي 
ال��رأي فيما لم متض به  وإمن��ا يكون اجتهاد 
سنة عن رسول الله ] ال يجوز أن يعمد إلى 
والقياس،  بالرأي  فيرد  سنة  به  شيء مضت 
ومما يبن هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي 
ليس له حد في اللغة وال في العرف؛ إذ قد 
ويستخف  يستخفه هؤالء  ما  يستطيل هؤالء 
أم��ر يختلف  ه��ؤالء ما يستطيله ه��ؤالء، فهو 
ب��اخ��ت��الف ع���ادات ال��ن��اس«.اه���. ق��ال الشيخ 

يوكل  ال  العبادات  ومقادير   « املشيقح:  خالد 
فيها إلى العادات«.

إياك  الله  ف��ي  أخ��ي  مهمة  نقطة  إل��ى  وانتبه 
أن تقصر فيما بينك وبن الله إلشباع ما في 
قلوب الناس، فليس كل كالم يسمع من عوام 
الناس يطاع وإمنا عليك بكالم الراسخن في 
النبي  سنة  بتطبيق  عليك  والصاحلن  العلم 
] هل سألك شخص ما من عوام الناس هل 
هذي هي السنة؟ أين السنة؟ كيف كانت سنة 
النبي ]؟ أم متى ننتهي من الصالة؟ وملاذا 
وهكذا!  اإلق��ام��ة،  وق��ت  م��ن  وقلل  تخفف؟  ال 
ربكم  ال��ل��ه  ات��ق��وا  ثقيل،  ال��ص��الة حمل  وك���أن 
الذي فرض عليكم الصالة وصلوها كما أمر 
 ،[ محمد  البشر  خير  سنة  وتطبيق  باتباع 
فحري باإلمام املسلم أن يتبع هدي النبي ]؛ 
ألن  العبادة  ف��ي  خاصة  باإلتباع  م��أم��ور  ألن��ه 
زال  فإن  واملتابعة،  اإلخ��الص  العبادة  ش��روط 
الله فيما  العبادة فليتقي اإلمام  شرط بطلت 
آتاه فاألمر جد خطير، قال تعالى: }لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة ملن كان يرجو 
الله واليوم اآلخر وذكر الله كثيرا{ )األحزاب: 
٢١(، وقال سبحانه: }قل أطيعوا الله وأطيعوا 
ل وعليكم  الرسول فإن تََولَّواْ فإمنا عليه ما ُحِمّ
لتم وإن تطيعوه تهتدواْ وما على الرسول  ما ُحِمّ
البالغ املبن{ )النور: ٥٤(، وقال عز من  إال 
قائل: }يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وال تبطلوا أعمالكم{ )محمد : ٣٣(.

وأنقل لكم بعض ما يقع فيه املصلون وباألخص 
األئمة منهم من خطأ قد شاع وذاع أال وهو 
اإلس���راع ف��ي ال��ص��الة، فاعلم أخ��ي ف��ي الله 
تشتهيه  ملا  أو  لراحتك  توضع  لم  الصالة  أن 
نفسك فتحدد مقدارها وطولها وقصرها إمنا 

بتطبيق 
ال�����س�����ن�����ة 
ف�����ت�����ل�����ك 
ال����ن����ج����اة؛ 
ف������ب������ع������ض 
فيها  اإلس���راع 
قد يخل بالصالة، 
ف��ق��د أم���ر ال��ن��ب��ي ] 
صالته  املسيء  حديث  في 
هريرة:  أب����ي  ف��ع��ن  ب��االط��م��ئ��ن��ان، 
أن رس���ول ال��ل��ه دخ��ل امل��س��ج��د، ف��دخ��ل رجل 
وقال:  ف���رد،   [ النبي  على  فسلم  فصلى، 
»ارج��ع فصل، فإنك لم تصل«، فرجع يصلي 
 ،[ النبي  على  فسلم  ج��اء،  ث��م  صلى،  كما 
ثالثا،  تصل«  ل��م  فإنك  »ارج���ع فصل  ف��ق��ال: 
ما أحسن غيره،  باحلق،  بعثك  والذي  فقال: 
فعلمني؟ فقال: »إذا قمت إلى الصالة فكبر، 
اركع  ثم  القرآن،  تيسر معك من  ما  اق��رأ  ثم 
تعتدل  حتى  ارف��ع  ثم  راك��ع��ا،  )تطمئن(  حتى 
ثم  )تطمئن( ساجدا،  ثم اسجد حتى  قائما، 
وافعل ذلك في  ارفع حتى )تطمئن( جالسا، 

صالتك كلها« رواه البخاري.
وق���د ن��ه��ى ال��ن��ب��ي ] أن ي��ن��ق��ر ال��رج��ل نقر 
الغراب، رواه أحمد، وعن أبي قتادة عن أبيه 
قال: قال رسول الله ]: » أسوأ الناس سرقة 
الذي يسرق من صالته« قالوا: يا رسول الله 
وكيف يسرق من صالته؟ قال: »ال يتم ركوعها 
في  يقيم صلبه  »ال  ق���ال:  أو  س��ج��وده��ا«  وال 
ال��رك��وع وال��س��ج��ود« رواه أح��م��د، إل��ى غيرها 
املصلي  على  يجب  التي  املهمة  األح��ك��ام  من 
فيها  نقص  إن  تركها  ل��ه  يسعه  وال  تعلمها 
فيها  زاد  أو  بها  فتبطل صالته  نقصا مخال 
العبادات  في  واألص��ل  مشروعة،  غير  زي��ادة 
بقول شيخ  وأختم  بدليل،  إال  زي��ادة  وال  املنع 
اإلسالم ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: 
الصالة  أض��اع��وا  خلف  بعدهم  من  }فخلف 
قال:  غيا{،  يلقون  فسوف  الشهوات  واتبعوا 
كان  وإن  واجباتها  ف��ي  التفريط  وإضاعتها 
يصليها والله أعلم. مجموع الفتاوى )٦/٢٢(، 
والكالم في هذا األم��ر يطول لكن أرج��و من 
ال��ل��ه وح���ده أن أك���ون ق��د أوض��ح��ت املقصود 
وأوص��ل��ت امل��ط��ل��وب. وص��ل��ى ال��ل��ه وس��ل��م على 

نبينا محمد واحلمدلله رب العاملن. 
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بيت اهلل احلرام

أرض  على 
ال��واق��ع، مما 

ي������دل ع���ل���ى أن 
احلرمني  خ���دم���ة 

ال��ش��ري��ف��ني ت��أت��ي في 
اهتمامات  س���ل���م  أول 

حكومة اململكة.
تطوير املسعى

مشروع توسعة املسعى وتطويره ومضاعفة 
وال����ذي مت  وال��ع��م��ودي��ة،  األف��ق��ي��ة  مساحته 
بتوجيهات من لدن خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله 
- يعد من املشروعات الكبرى التي يشهدها 
مشروع  وقد شمل  الشريف،  املكي  احل��رم 
التوسعة والتطوير تخصيص املسار اجلديد 
للسعي من الصفا إلى املروة »أي األشواط 
الفردية 1-3 - 5 - 7« وتخصيص املسار 
»أي  الصفا  إل��ى  امل��روة  من  للسعي  القدمي 
لتكون   »6  -  4  -  2 ال��زوج��ي��ة  األش�����واط 
القدمي  املسعى  بحجم  اجل��دي��دة  التوسعة 
أن  كما  الشرقية،  الساحة  ب��اجت��اه  نفسه 
مساحة املسعى اجلديد تبلغ نحو )49( ألف 
متر مربع أضيفت للمساحة األولى للمسعى 
بذلك  لتصل  مربع  متر  ألف   )29( البالغة 

ألكبر موسم حج في تاريخ البشرية، ولتؤكد 
للعالم أجمع أن تسمي امللك عبدالله مبسمى 
»خادم احلرمني الشريفني« لم يكن مسمى 
إمن��ا مسمى حقيقي  واح��ت��ف��ائ��ي��ا،  م��ج��ردا 
تدعمه  فعلية،  وممارسة  ومسؤولية  ودور 
كل الشواهد والدالئل واإلجنازات املتحققة 

الشغل الشاغل
الشريفني  احلرمني  توسعة  مشروعات  إن 
وإع��م��اره��م��ا ه��ي ال��ش��غ��ل ال��ش��اغ��ل خلادم 
احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، ال���ذي وض���ع راح���ة احلجاج 
سلم  أول  وف���ي  عينيه  ن��ص��ب  وامل��ع��ت��م��ري��ن 
اهتماماته، ووجه بتحقيقها مهما كلف ذلك 
من جهد ومال، بل أشرف بنفسه - يحفظه 
وما  تنفيذها  بشخصه  وتابع  عليها   - الله 
احلج  مواسم  في   - الله  حفظه   - قيادته 
السابقة لقوافل احلجيج وإشرافه الشخصي 
- أيده الله - عليهم في املشاعر املقدسة 
إال دليل عملي على هذا االهتمام وممارسة 
حج  أجن��ح  ليتحقق  ال��رع��اي��ة  لهذه  واقعية 

توسعة المسعى والجهة 
الشمالية أكبر توسعة 

على مر العصور
مكة املكرمة - احلج والعمرة

اهتمام كبير ومتعاظم ورعاية شاملة يبديها خادم احلرمن الشريفن 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله - باحلرمن الشريفن، وما أدل 
العهد  ه��ذا  استهل  امللك  توليه  بعد   - الله  يحفظه   - أن��ه  من  ذل��ك  على 
امليمون بزيارتن للحرمن الشريفن، فتفقدهما وأشرف على املشروعات 
من  املزيد  بتنفيذ  الكرمية  توجيهاته  وأص��در  بهما،  املقدمة  واخلدمات 
للعالم  اجلليلة  األعمال  ه��ذه  لتؤكد  لتطويرهما،  الكبيرة  املشروعات 
أجمع أن لقب خادم احلرمن الشريفن لم يكن لقبا مجردا واحتفائيًا، 
كل  تدعمه  حقيقي  ومسمى  فعلية  ومم��ارس��ة  وم��س��ؤول��ي��ة  دور  ولكنه 
تدل  التي  الواقع،  أرض  على  املتحققة  واإلجن���ازات  والدالئل  الشواهد 
الكبرى  املسؤولية  هي  الشريفن  احلرمن  خدمة  أن  على  كبيرة  دالل��ة 

واألولوية األولى واألهم لهذا القائد املؤمن.

يهدف مشروع 
األنفاق إلى تأمين 

أعلى معايير األمن 
والسالمة لحشود 

الوافدين إلى الحرم
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امل�����س�����اح�����ة 
ال�������ك�������ل�������ي�������ة 
بعد  ل���ل���م���س���ع���ى 
اجلديدة  ال��ت��وس��ع��ة 
متر  أل����ف   )87( إل����ى 
 )120( لنحو  تتسع  مربع 
ألف شخص في الساعة بعد أن أن كانت 
تتسع لقرابة )44( ألف شخص في الساعة، 
في  اإلجمالية  البناء  مسطحات  تبلغ  فيما 
واخلدمات  ال��س��ع��ي  م��ن��اط��ق  أدوار  جميع 
لتتمكن  ت��ق��ري��ب��اً،  م��رب��ع  م��ت��ر  أل���ف   )125(
أفواج احلجاج واملعتمرين من االستفادة من 
مشروع توسعة املسعى الشريف بني الصفا 
الواسعة،  واملروة بشكله اجلديد ومساحته 
بعد أن بات استخدام الدور األرضي بكامل 
م��س��اري��ه م��ت��اح��اً ل��ه��م، ف��ض��ًا ع���ن  تهيئة 
والثاني  الدورين األول  الشرقي في  املسار 
املسعى  ربط  على  العمل  مت  كما  بالكامل، 
والعمل  احل���رام  املسجد  بسطح  اجل��دي��د 
على إيجاد مناطق اتصال في الدور األول 
لتسهيل  م��ؤق��ت��ة  وم���خ���ارج  ج��س��ورا  تشمل 
فضًا  املعتمرين،  وخ���روج  دخ���ول  عملية 
وإعادة  القدمي،  للمسعى  الرخام  إزالة  عن 
ب��ن��ائ��ه م��ن ج��دي��د مب��ا ي��ت��س��ق م��ع املسعى 

اجلديد وتسوية جميع أدوار املسعى القدمي 
والتهوية  اإلض��اءة  أعمال  وتنظيم  باجلديد 
األرضيات  وعمل  املسعى  داخ��ل  والصوت 
املؤقتة التي جرى تخطيطها باجتاه القبلة، 
وذلك بعد أن أقرت جلان عديدة ومختلفة 
من الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام 
واملسجد النبوي، ومن الهيئة العليا لتطوير 
مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، ومن معهد 
احلج،  ألبحاث  الشريفني  احلرمني  خ��ادم 
االستعانة  مت��ت  أن  ب��ع��د  امل���ش���روع  تنفيذ 
اخلبرة  أهل  من  وع��دد  العلماء  كبار  بهيئة 
جبلي  ونهاية  بداية  لتحديد  واالختصاص 
من  العديد  هناك  أن  كما  وامل���روة،  الصفا 
تنفيذها  مت  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  امل��ش��روع��ات 
خل��دم��ة ض��ي��وف ال��رح��م��ن خ���ال األع���وام 
السابقة، ومنها إنشاء ستة جسور باملسعى 
من  املصلني  وخ���روج  دخ��ول  حركة  لفصل 
وإلى احلرم ملن يؤدون شعيرة السعي، حتى 
يتمكنوا من أداء شعيرتهم بكل يسر وسهولة 

ودون أي ازدحام أو مضايقة.
توسعة اجلهة الشمالية

تعد توسعة خادم احلرمني الشريفني امللك 
للحرم  اإلضافية  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالله 
أيده   - عليها  واف��ق  التي  الشريف،  املكي 
شمالية  س��اح��ات  إض��اف��ة  لتشمل   - ال��ل��ه 
ل��ل��ح��رم، واح����دة م��ن أب����رز ه���ذه األعمال 
امللك  الشريفني  احل��رم��ني  خل��ادم  اجلليلة 
أيده   - وافق  فقد  عبدالعزيز،  بن  عبدالله 
الله - على تنفيذ مشروع لتوسعة ساحات 
ساحات  إض��اف��ة  تشمل  احل����رام،  املسجد 
تقريباً،  متراً   )380( بعمق  للحرم  شمالية 
وأنفاقاً للمشاة، ومحطة للخدمات مبساحة 
ليدخل  تقريباً،  مسطح  متر  ألف  ثاثمائة 
احلرم الشريف مرحلة تاريخية جديدة في 
بنائه، حيث تعد توسعة امللك عبدالله أكبر 
توسعة على مر العصور، وسترتفع الطاقة 
ومساحاته  احل���رام  للمسجد  االستيعابية 
إلى  اجل��دي��دة  التوسعة  ه��ذه  إض��اف��ة  بعد 
م��ل��ي��ون��ي م��ص��ل ف��ي غ��ي��ر أوق����ات ال����ذروة، 
من  مب��داد  الكبيرة  التوسعة  هذه  ولتسجل 
التي  احليوية  املشروعات  سجل  في  ذهب 
تعمل احلكومة السعودية على تنفيذها في 
املسعى،  كتوسعة  ال��ش��ري��ف،  املكي  احل��رم 
وكذلك في املناطق احمليطة به، بكلفة تزيد 
وتتمثل  س��ع��ودي،  ري���ال  بليون   )40( على 
م��ش��روع��ات جبل عمر وجبل  ف��ي  أب��رزه��ا 
مشروع  إلى  إضافة  خندقة،  وجبل  الكعبة 
العام، ومشروع  أجياد  الشامية ومستشفى 

طريق امللك عبدالعزيز.
تعويضات املشروع

ب��ن��زع ملكيات  ق��ض��ت  ال��ك��رمي��ة  امل��واف��ق��ة 
الشمالية  باملنطقتني  امل��وج��ودة  ال��ع��ق��ارات 
والشمالية الغربية للحرم مبساحة ثاثمائة 
ألف متر مسطح تقريباً، ورصد أكثر من )6( 
آالف مليون ريال تعويضات للمشروع، حيث 
إزال��ة قرابة )1000( عقار لصالح هذا  مت 
املشروع الكبير، الذي يهدف في مجمله إلى 
زيادة الطاقة االستيعابية للمسجد احلرام، 
السعودية  الدن  بن  شركة  تكليف  مت  فيما 
بتنفيذ أعمال هذه التوسعة اجلديدة التي 

إنشاء ستة جسور 
بالمسعى لفصل حركة 

دخول المصلين وخروجهم 
من الحرم وإليه لمن 

يؤدون شعيرة السعي

إنشاء أنفاق داخلية 
مزودة بساللم 

كهربائية لالنتقال من 
الساحات الشمالية 

للحرم وإليها
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بيت اهلل احلرام

اخلزمي: هناك توسعة حملطة تبريد 
مياه زمزم، حيث متت املوافقة 
السامية على تنفيذها مببلغ 
اثنا عشر مليون  وق��دره 
هذا  وسيزيد  ري���ال، 
طاقة  امل����ش����روع 
إلى  احمل���ط���ة 
الضعف، كما 
أن الدراسات 
قد انتهت ملشروع 
تكييف كامل املسجد 
رفعها  وسيتم  احل���رام، 
للمقام السامي قريباً، وقد 
كامل  تكييف  الدراسة  شملت 

املسجد احلرام بأروقته وأدواره.
إلى هذه األعمال اجلليلة  الناظر  إن 
احلرمني  خل��دم��ة  الضخمة  وامل��ش��روع��ات 
إحصاؤها  ع��ل��ي��ه  ي��س��ت��ع��ص��ي  ال��ش��ري��ف��ني 
واملشروعات  كثيرة  فاألعمال  وت��ع��داده��ا؛ 
م��ن املشروعات  ال��ع��دي��د  ف��ه��ن��اك  ع��دي��دة؛ 
ضيوف  خلدمة  تنفيذها  مت  التي  احليوية 
الرحمن خال األعوام السابقة؛ فباإلضافة 
الشمالية  اجلهة  وتوسعة  املسعى  لتوسعة 
ل��ل��ح��رم امل��ك��ي ال��ش��ري��ف؛ ف��ه��ن��اك دراس���ة 
لتكييف جميع أجزاء املسجد احلرام ليؤدي 
وعباداتهم  مناسكهم  وال����زوار  املعتمرون 
لتبريد  آخ��ر  وم��ش��روع  وسهولة،  يسر  بكل 
رخام  الستبدال  ومشروع  آلياً،  زم��زم  مياه 
صحن املطاف برخام خاص عاكس للحرارة 
ليتمكن ضيوف الرحمن من الطواف بالبيت 
العتيق في أي وقت ليًا ونهاراً، واستبدال 
السياج اخلشبي حول أروق��ة احل��رم املكي 
الذي  الفاخر  الرخام  من  بسياج  الشريف 
ومشروع  مميزة،  إسامية  زخ��ارف  يحمل 
فيه  ال��ص��اة  ألداء  احل���رم  س��ط��ح  لتهيئة 
الزحام  لتخفيف  وامل��واس��م  ال���ذروة  أوق��ات 
كهربائية  وإن���ش���اء س��ال��م  احل����رم،  داخ���ل 

متحركة لنقل املصلني فيه.

احلجاج واملعتمرين نصب عينيه مهما كلف 
الله أن يجعل ذلك في ميزان  ذلك، داعيا 
املختصة  أن اجلهات  إلى  وأش��ار  حسناته، 
بالشؤون البلدية والقروية قد قامت بحصر 
للبدء  للمشروع  نزعها  مت  التي  العقارات 
صرفها  مت  التي  املبالغ  وع��ن  تنفيذه،  في 
أوضح  الشريفني،  احلرمني  توسعات  على 
احلرمني  ع���ل���ى  ص�����رف  م����ا  أن  اخل������زمي 
منها  ري��ال،  مليار  الشريفني جتاوز سبعني 
خمسة وثاثون مليار صرفت على توسعات 
امل��س��ج��د احل�����رام، ه���ذا ب��خ��اف مشروع 
اجلديد،  وامل��ش��روع  حاليا  امل��ق��ام  املسعى 
التي  األخ��رى  اجلديدة  املشروعات  وح��ول 
قال  احل���رام،  املسجد  ف��ي  تنفيذها  سيتم 

التكدس  ت��خ��ف��ي��ف  ف���ي  س��ت��س��اع��د 
ال��ع��م��ران��ي ال��ه��ائ��ل امل���وج���ود في 

محيط احلرم املكي الشريف، 
اجلهة  م������ن  والس����ي����م����ا 

وكذلك  ال���ش���م���ال���ي���ة، 
ف���ي حت��س��ني شكل 

البيئة العمرانية 
احمل�������ي�������ط�������ة 
ب������امل������س������ج������د 

احل�����������������رام وف������ق 
يأخذ  ال�����ذي  ال��ش��ك��ل 

في االعتبار مكانة احلرم 
وروحانيتة،  ال��ش��ري��ف  امل��ك��ي 

الساحات  م����ش����روع  أن  ك���م���ا 
الشمالية يشمل إنشاء هيكلة حديثة 

للمركبات،  املخصصة  ال��ط��رق  لشبكة 
وفصلها عن ممرات املشاة ضمن منظومة 
متكاملة تتصل بثاثة محاور رئيسة تتخلل 
داخلية  أنفاق  إنشاء  عن  فضًا  امل��ش��روع، 
بسهولة  تسمح  كهربائية  وبسالم  م��زودة 
االنتقال ومرونة احلركة من وإلى الساحات 
الشمالية للحرم من دون تداخل مع حركة 
امل���رك���ب���ات، وي���ه���دف امل���ش���روع إل���ى تأمني 
أع��ل��ى م��ع��اي��ي��ر األم����ن وال��س��ام��ة حلشود 
من  الشريف  املكي  احل��رم  إل��ى  ال��واف��دي��ن 
مناطق  م��ن  وبالتحديد  الشمالية،  اجلهة 
وشارع  شرقاً،  والراقوية  شماالً،  احلجون 
جبل الكعبة غرباً، فضًا عن املشروع يوفر 
مصليات جديدة لزوار بيت الله، ويسهم في 
حل مشكات ازدياد أعداد املصلني خال 
مواسم احلج والعمرة بكل يسر وطمأنينة.

الشغل الشاغل
الدكتور محمد اخلزمي نائب الرئيس العام 
النبوي  واملسجد  احل���رام  املسجد  ل��ش��ؤون 
أكد أن مشروعات احلرمني الشريفني هي 
الشريفني  الشاغل خلادم احلرمني  الشغل 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وهي مستمرة 
امللك عبدالله راحة  تنتهي، فقد جعل  ولن 

هذه المنجزات تؤكد أن 
خدمة الحرمين الشريفين 
هي المسؤولية الكبرى 
واألولوية األولى واألهم 

لحكومة المملكة
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احل��م��د ل��ل��ه رب األرب�����اب، وال��ص��اة وال��س��ام ع��ل��ى م��ن أوت���ي احلكمة 
وفصل اخلطاب، وبعد: فإن شريعة اإلسام عظيمة وجميلة وكاملة، 
وعظمتها من عظمة ُمنزلها، وجمالها من جمال مبدعها، وكمالها من 

كمال مؤسسها جل في عاه وتبارك في سماه.
وال تكاد تغادر صغيرة وال كبيرة من أمر الدنيا واآلخرة إال أحصتها 
تفصيًا وتوضيحًا، قال تعالى: }ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمن{ )النحل: 89(، وقال سبحانه: }وكل 

شيء فصلناه تفصيا{ )اإلسراء: 12(.
محورية  قضية  والتفصيل  البيان  ه��ذا  وم��ن 
في السياسة الشرعية، تضبط حركة العمل 
اإلسامي الهادف إلعاء كلمة الله في إطار 
الدين  الربانية: }أن أقيموا  الغاية والوصية 
تنسيق  حتمية  وه��ي  أال  فيه{،  تتفرقوا  وال 
االستيعاب  بعد  الصفوف  وترتيب  اجل��ه��ود 
املنظم،  اجلماعي  العمل  لضرورة  الشرعي 
في  أننا  والسيما  وضوابطه،  آداب��ه  وإدراك 
فيها  جميعهم  القوم  رمانا  قد  حرجة  فترة 
ع���ن ق���وس واح�����دة، وت���آخ���ى األع�����داء على 
عن  والعلمانية  اإلحل��اد  أه��ل  وكشر  حربنا، 
فوجبت  بليل  امل��ؤام��رات  لنا  وبيتوا  أنيابهم، 
االن��ت��ف��اض��ة وإع�����ان ح���ال���ة ال����ط����وارئ في 
التجمعات اإلسامية ملقارعة الباطل وكشف 
خبثه وسحق ضرره: }بل نقذف باحلق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما 

تصفون{ )األنبياء: 18(.
وهذا أوان الشرع في املقصود متوكلني على 

الواحد املعبود، فنقول:
إن جميع احلركات اإلسامية - مع اختاف 
توقن  أن  يجب   - أعمالها  وآليات  مناهجها 
ب��أن��ه��ا م��دع��وة أم���ام ت��ك��ت��ات أع��دائ��ه��ا إلى 
ضرورة االلتقاء على القواسم املشتركة، ومن 

أبرزها:

إقامة العدل وحتقيق مصالح الباد والعباد، 
وإفساح الطريق لنشر الفضيلة ودحر الرذيلة، 
املشترك  العدو  جتاه  واح��داً  والوقوف صفا 
الذي يجتاح أمتنا ليفسد الدين والدنيا، وال 
شيء - بعد اإلميان - أوجب من دفعه وعلى 

رأس هؤالء يأتي العدو الصهيوني.
العمل اجلماعي قوة وبركة

ي��ق��ول ع��ز وج����ل: }واع��ت��ص��م��وا ب��ح��ب��ل الله 
الله عليكم  جميعا وال تفرقوا واذك��روا نعمة 

إذ كنتم أع��داء فألف بني قلوبكم فأصبحتم 
ويقول   ،)103 عمران:  )آل  إخوانا{  بنعمته 
يقاتلون  ال��ذي��ن  يحب  ال��ل��ه  }إن  وع���ا:  ج��ل 
مرصوص{  بنيان  كأنهم  صفا  سبيله  ف��ي 
تكونوا  }وال  سبحانه:  ويقول   ،)4 )الصف: 
ما جاءهم  بعد  واختلفوا من  تفرقوا  كالذين 
ال��ب��ي��ن��ات وأول��ئ��ك ل��ه��م ع���ذاب ع��ظ��ي��م{ )آل 
عمران: 105(، ويحذر من التنازع الذي يبدد 
الغاية ويفشل الهدف، فيقول: }واطيعوا الله 
ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
)األنفال:  الصابرين{  مع  الله  إن  واصبروا 

.)46
وق���د ص��ح ف��ي احل���دي���ث: »اجل��م��اع��ة رحمة 
األلباني(،  وحسنه  )أح��م��د  ع���ذاب«  والفرقة 
فإمنا  باجلماعة؛  »عليكم  احلديث:  في  وكذا 
داود  )أب��و  القاصية«  الغنم  م��ن  ال��ذئ��ب  يأكل 
ومصالح  احلياة  وصاح  األلباني(،  وصححه 
اجتماعهم  خ��ال  إال من  ع��ادة  تتم  ال  الناس 
على  }وتعاونوا  تعالى:  يقول  ل��ذا  وتعاونهم؛ 
البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان 
)املائدة:  العقاب{  الله شديد  إن  الله  واتقوا 

.)2
ال��ع��ل��ي��ا ألم���ة اإلسام  األه�����داف  وإن  ه���ذا، 
ابتداء من طلب العلم الشرعي النافع ومرورا 
بالدعوة إل��ى ال��ل��ه، وإدخ���ال ال��ن��اس ف��ي دين 
عن  والنهي  باملعروف  واألم���ر  أف��واج��ا،  الله 
اجلهاد  وه��و  السنام،  ب��ذروة  وانتهاء  املنكر، 
العليا،  هي  الله  كلمة  لتكون  الله،  سبيل  في 
لله،  كله  ال��دي��ن  وي��ك��ون  فتنة  تكون  ال  وحتى 
نقول: إن تلك األه��داف السامية ال تتم في 
الطابع الشرعي الصحيح إال من خال العمل 
املجتهدة  الكيانات  بني  والتنسيق  اجلماعي، 

إلعاء كلمة الله.
بالود  م��ط��ال��ب��ني  امل��ؤم��ن��ني  ع��ام��ة  ك���ان  وإن 

العمل اجلماعي فضله وآدابه
د. أحمد نصر الله

اإ�سالميات
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بيت اهلل احلرام

إن جميع الحركات 
اإلسالمية يجب أن توقن 

بأنها مدعوة أمام 
تكتالت أعدائها إلى 

ضرورة االلتقاء على 
القواسم المشتركة

ي����ق����رر 
وي���������ع���������زم 

وعلى البقية طاعته.
3 - االستئذان:

ما،  ملكان  االن��ص��راف  عند  االستئذان  يجب 
أو مباشرة عمل ما يخص شؤون اجلماعة، 
فيوافق  ذل��ك،  بكل  علماً  األمير  يحيط  حتى 
على ما يراه جائزا ويعني أتباعه على إجناز 
مهامهم، ومن ثم جاء األدب القرآني: }إمنا 
املؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا 
معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 
يؤمنون  الذين  أولئك  يستئذنونك  الذين  إن 
لبعض شأنهم  فإذا استأذنوك  بالله ورسوله 
فأذن ملن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله 

غفور رحيم{ )آل عمران: 62(.
4 - حرب الشائعات:

التثبت،  األخبار حلني  تقل  في  التسرع  عدم 
وإذا تثبت فيتأنى في نقل اخلبر، والسيما ما 
يخص اجلانب األمني؛ ألن في ذلك تأثيرا على 
قوة اجلماعة وثباتها، فابد من الرجوع ألولي 
اإلرجاف  وع��دم  امللمات  األم��ر في مثل هذه 
بها ب��ني أوس���اط ال��ع��ام��ة، وم��ن ث��م ج��اء هذا 
األدب القرآني: }وإذا جاءهم أمر من األمن 
أو اخل��وف أذاع��وا به ول��و ردوه إل��ى الرسول 
وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم ولوال فضل الله عليكم ورحمته التبعتم 

الشيطان إال قليا{ )النساء: 83(.
5 - عدم التعصب:

اجلماعة  ل��ذات  امل��رء  يتعصب  أن  ينبغي  ال 
ودالالتها،  املرفوعة  الراية  وذات  وأفرادها، 

ل���ك���ي متضي  امل���ت���ش���اب���ه���ة، 
وال  ت����ن����ازع  دون  ال���ق���اف���ل���ة 

تشتت.
ل��ذا ف��إن من ش��رع لنا الدين 

إذا  الثاثة  مجرد  على  يوجب 
انطلقوا في طريق سفر أن يوكلوا 

وضبط  مسيرتهم  ق��ي��ادة  ألح��ده��م 
شرعا  عليه  يطلق  م��ا  وه���ذا  حركتهم، 

منصب »األمير«، وقد صح في احلديث: عن 
نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد اخلدري 
أن رس��ول الله] ق��ال: »إذا خرج ثاثة في 
داود وصححه  )أبو  أحدهم«  فليؤمروا  سفر 

األلباني(.
2 - الطاعة وااللتزام:

يحقق  قائدا  يكون  ال  األمير  أو  املسؤول  إن 
استمع  إذا  إال  مهمته  م��ن  الشرعي  ال��ه��دف 
الناس لرأيه وأطاعوه في توجيهه، وذلك بعد 
أن يعمل الرأي ويشاور من حوله إذا اقتضى 
األم��ر؛ ف��إذا ع��زم على وجهة أو ق��رار يجب 
أتباعه  على  ويجب  اختياره،  في  ميضي  أن 
طاعته، قال تعالى: }فبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من 
لهم وشاورهم  واستغفر  حولك فاعف عنهم 
في األمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 

يحب املتوكلني{ )آل عمران: 159(.
وهناك لطيفة في هذا النص القرآني؛ فإنه 
بعد أن ألزمه مبشاورة أصحابه لم يقل: فإذا 
عزمتم، وإمنا أرجع القرار في النهاية للقيادة 
وح��ده��ا }ف���إذا ع��زم��ت{ فاألمير ه��و الذي 
يختار من بني اآلراء ما يراه صائباً، وهو الذي 

والتآلف، كما وصفهم احلديث: »مثل املؤمنني 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلسد 
ل���ه سائر  ت���داع���ى  م��ن��ه ع��ض��و  اش��ت��ك��ى  إذا 
مسلم(،  )أخرجه  واحلمى«  بالسهر  اجلسد 
ال��ل��ه أح��ق وأول���ى بهذا  ل��دي��ن  العاملني  ف��إن 
الرائع؛ ألنهم هم األسوة  املظهر االجتماعي 
الذين يقتدى بهم؛ فا ينبغي أن يكونوا فتنة 

ألتباعهم.
الومضة اخلاطفة عن فضيلة وضرورة  تلك 
العمل اجلماعي، البد أن يتبعها ومضة أخرى 
للدعوات  امل��رع��ي��ة  واآلداب  ال��ض��واب��ط  ع��ن 
اإلس���ام���ي���ة، وم���ن ث���م ن��ق��ول وب��ال��ل��ه تعالى 

التوفيق:
كل عبادة في شريعة اإلس��ام تشملها سنن 
اإلحسان، عما  مقام  إلى  بها  ترتفع  وآداب 
أنزل  ما  أحسن  }واتبعوا  الرباني:  بالتوجيه 
إليكم م��ن رب��ك��م{ )ال��زم��ر: 55(، وم��ن ذلك 
فريضة العمل اجلماعي التي أمر بها املولى 
الله  بحبل  }واعتصموا  قوله:  في  وجل  عز 
جميعا وال تفرقوا{ )آل عمران: 103(؛ فإن 
الداخلية  العاقات  حتكم  وآداب���ا  سننا  لها 
املسؤولني  وبينهم وبني  أف��راد اجلماعة،  بني 
عن هذا التجمع من أهل العلم والقيادة من 

جهة.
ومن جهة أخرى ثمة آداب ينبغي أن تراعى 
في العاقات اخلارجية مع الطوائف األخرى 
نسلط  احملورين  هذين  وعلى  األم��ة،  وعامة 
العمل  يرشد  لكي  العجالة،  هذه  في  الضوء 
اجلماعي، ويسدد على بصيرة وهدى من الله 

العليم احلكيم.
العاقات الداخلية
1 - األمير أو املدير:

حيث  وب��رك��ة،  ق��وة  فيه  اجلماعي  العمل  إن 
البر  أع��م��ال  على  للتعاون  اجل��ه��ود  تتضافر 
واخلير، وحتقيق بعض املصالح العليا لألمة 
وإعداد  الشبهات،  ورد  والتبليغ،  ك��ال��دع��وة 
ال��رح��م��ن، وه���ذا ال  ال��ع��دة لتحكيم ش��ري��ع��ة 
يتأتى إال مبرجعية مسؤولة عن هذه املسيرة 
تصدر القرارات املناسبة، وتفصل في األمور 

اإ�سالميات
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ال ينبغي أن يتسرع البعض في 
وصم اآلخرين بالجهل والضاللة 

إذا خالفوا ما يراه حقا وصوابا، 
وإنما يجب تقديم حسن الظن 

واالعتبار بمساحة الخالف

وميجد 
صها  شخو
وينتقص  وم��ق��االت��ه��ا، 
من شأن اآلخرين، وال يرى احلق إال في 
إال  والبراء  ال��والء  يعقد  وال  جماعته،  ظال 
على ضوء االنتماء لها؛ فهذا من أكبر اآلفات 
والسلبيات التي تصيب العمل اجلماعي في 
الروح  بهذه  انطلق  إذا  امل��رء  لعل  ب��ل  مقتل، 
أو  اآلخ��ري��ن  ع��ن  ال��ط��رف  وغ���ض  العصبية 
ناصبهم العداء، فقد يصيبه مثل هذا اجلزاء، 
فعن جندب بن عبدالله البجلي - رضي الله 
عنه - ق��ال: ق��ال رس��ول ال��ل��ه]: »م��ن قتل 
ينصر  أو  ي��دع��و عصبية  ع��ّم��ي��ة  راي���ة  حت��ت 

عصبية فِقتْلة جاهلية« )أخرجه مسلم(.
العاقات اخلارجية

1 - فقه أسباب اخلاف وآدابه:
م���ن ال����ض����روري ل���ط���اب ال��ع��ل��م وال���دع���اة 
فطرية  إدراك  اإلس��ام��ي  العمل  وأص��ح��اب 
ومراعاة  أسبابه  على  اليد  ووض��ع  اخل��اف 
آدابه، فاختاف الرأي وتعدد وجهات النظر 
قال  البشري،  العقل  في  طبيعة  واالستنباط 
ت��ع��ال��ى: }ول���و ش���اء رب���ك جل��ع��ل ال��ن��اس أمة 
واحدة وال يزالون مختلفني إال من رحم ربك 

ولذلك خلقهم{ )هود: 118 - 119(.
مسائل  من  مبراحل  أكبر  اخل��اف  ومسائل 
بأس  وال  بينهما  م��ق��ارن��ة  ال  ب��ل  اإلج���م���اع، 
ومراعاة  األس��ب��اب  إدراك  شريطة  ذل��ك  في 
بتحقيق  يسمح  ال  املقام  ضيق  وإن  اآلداب، 
هذه املسألة األصولية املهمة، فنحيل إلى ما 
كتبه الفضاء في ذلك، ولعلنا نفرده بتفصيل 

الله،  بعون  ق��ادم  مقال  في 
الضروري  من  ذل��ك  أن  إال 

أن يقودنا إلى:
2 - عدم التجهيل 

والتضليل:
ال ينبغي أن يتسرع البعض في 
والضالة  باجلهل  اآلخرين  وصم 
إذا خالفوا ما يراه حقا وصوابا، وإمنا 
يجب تقدمي حسن الظن واالعتبار مبساحة 
اخلاف حتى في مسألة يظن أنها أصولية 
القبيل  هذا  من  مسألة  من  فكم  عقدية،  أو 

ومردها إلى االجتهاد، خذ لذلك مثاالً:
عندما  رب��ي{،  إبراهيم: }ه��ذا  اخلليل  قول 
)راجع  والشمس  والقمر  الكوكب  رؤية  وافق 
اآلي���ات: 76 - 77 - 78 م��ن س��ورة األنعام 

وتفسيرها(.
ظاهر  بذلك  يقصد  هل  ال��س��ؤال:  يقع  وهنا 

القول؟ أم هو سبيل حملاجة القوم؟
كاهما  فريقني،  انقسموا  املفسرين  أك��اب��ر 
ضد اآلخر، ولم نسمع أن أحدا وصم اآلخر 
في  وكفر  بضالة  قذفه  عن  فضا  بجهل، 
يسمح  وال  اخلطيرة،  العقدية  املسألة  ه��ذه 
امل��ق��ام ب��س��رد األق������وال، ن��اه��ي��ك ع��ن متييز 
كتب  من  مظانها  إلى  فليرجع  منها،  الراجح 

التفسير.
فإذا أدركنا هذا األدب في العاقات كان ذلك 

متهيداً إلى:
3 - التآلف والتوفيق:

وهذا ما ينبغي أن تكون عليه كافة فصائل 
العمل اإلسامي؛ ألنهم »أمة واحدة« فيجب 
إشاعة روح التآلف واملودة مع االختاف في 

»ترى  العمل، حينئذ  الرأي، وتعدد أساليب 
وتعاطفهم  وتوادهم  تراحمهم  في  املؤمنني 
له  إذا اشتكى عضوا تداعى  كمثل اجلسد 
)البخاري  واحل��م��ى«  بالسهر  جسده  سائر 
بلغنا  ق��د  ن��ك��ون  ذل��ك  ف���إذا حتقق   ،)5552
الساعة،  وعبادة  الوقت  فريضة  في  امل��راد 

أال وهي:
4 - الترتيب والتنسيق:

قوس  ع��ن  رم��ون��ا  ق��د  ال��ق��وم  أن  فليعلم  أال 
وأهوائهم،  مشاربهم  اختاف  وم��ع  واح���دة، 
اجتمعوا  أنهم  إال  بينهم،  فيما  وعداوتهم  بل 
إلعاء  يسعى  من  كل  ح��رب  على  وحتالفوا 
الدين، وقد سخروا لذلك  الله ونصرة  كلمة 
تأكيد  فيهم  وص���دق  وإع��ام��ه��م،  ج��ن��وده��م 
أموالهم  ينفقون  كفروا  الذين  }إن  القرآن: 
يواسينا  أن��ه  بيد  الله{،  سبيل  عن  ليصدوا 
يخلف:  ال���ذي ال  وج���ل،  ع��ز  وع���ده  ويبشرنا 
ثم  ح��س��رة  عليهم  ت��ك��ون  ث��م  }فسينفقونها 
يحشرون{  جهنم  إلى  كفروا  والذين  يغلبون 

)األنفال: 36(.
ماذا  السؤال:  ويقع  العمل  دقت ساعة  وهنا 
الشرسة؟  الهجمة  ه��ذه  أم��ام  فاعلون  نحن 
الشهوات،  يتبعون  ال��ذي��ن  ه��م  ال��ق��وم  ف��ه��ؤالء 
عظيما،  ميا  مييلوا  أن  للمسلمني  ويريدون 
الفاحشة  تشيع  أن  يحبون  }ال��ذي��ن  وه��ؤالء 
الدنيا  في  أليم  ع��ذاب  لهم  آمنوا  الذين  في 
اتباعهم:  نهينا ع��ن  ق��د  وه���ؤالء  واآلخ����رة{، 
يفسدون  الذين  املسرفني  أمر  تطيعوا  }وال 

في األرض وال يصلحون{.
بنا األعداء ونترك لهم الساحة  فهل نشمت 
ومنكنهم من االنقضاض على مقاليد األمور  
ويسقطوا  ف����س����اداً،  األرض  ف���ي  ف��ي��ع��ي��ث��وا 
أحد  بني  يفرقوا  لن  وهم  لإلسام  العاملني 
أو  كان  جهادياً  سلفياً،  أو  كان  تبليغياً  منهم 

إخوانياً، فهم أعداء للكل.
ف��ح��ي ه���ا ب��ك��م ن���س���رع اخل���ط���ا وننسق 
أوراقنا ونرتب بيتنا وجنتمع على القواسم 
املشتركة بيننا، حفاظاً على الدين والدعوة: 
}حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله لله{ 

)األنفال: 39(.



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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أخرج أبو عبيد عن يزيد بن أبي حبيب قال: 
كتب عمر بن اخلطاب إلى سعد بن أبي وقاص 
إليك  كتبت  كنت  ق��د  إن��ي  عنهما:  الله  رض��ي 
أن تدعو الناس إلى اإلسالم ثالثة أيام؛ فمن 
استجاب لك قبل القتال فهو رجل من املسلمني، 
ول��ه سهم في اإلس��الم، ومن  له ما للمسلمني 
استجاب لك بعد القتال أو بعد الهزمية فماله 
أح���رزوه قبل  ق��د  ك��ان��وا  املسلمني؛ ألنهم  ف��يء 

إسالمه. فهذا أمري وكتابي إليك .
قصة عمر وأبي بن كعب

أخرج ابن عساكر، وسعيد بن منصور والبيهقي 
أبي بن  ق��ال: كان بني عمر وبني  الشعبي  عن 
عمر:  فقال  عنهما خصومة.  الله  رضي  كعب 
زيد  بينهما  فجعل  رج��اًل.  وبينك  بيني  اجعل 
عمر:  فقال  فأتياه  عنه،  الله  رضي  ثابت  ابن 
احلكم.  يؤتى  بيته  وف��ي  بيننا  لتحكم  أتيناك 
فلما دخال عليه وسع له زيد عن صدر فراشه، 
فقال: هاهنا أمير املؤمنني، فقال له عمر: هذا 
ولكن أجلس مع  أول ج��ور ج��رت في حكمك، 
خصمي. فجلسا بني يديه، فادعى أبي وأنكر 
عمر، فقال زيد ألبي: أعف أمير املؤمنني من 
فحلف  غيره.  ألحد  ألسألها  كنت  وما  اليمني 
حتى  القضاء  زي��د  ي��درك  ال  أقسم:  ثم  عمر، 
عنده  املسلمني  ع��رض  م��ن  ورج��ل  عمر  يكون 

سواء .
حتمل عمر الشدائد في سبيل الدعوة

أخ���رج اب���ن إس��ح��ق ع��ن اب���ن ع��م��ر رض���ي الله 
عنهما ق���ال: مل��ا أس��ل��م ع��م��ر رض���ي ال��ل��ه عنه 
قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له جميل 
إليه، قال عبدالله:  ابن معمر اجلمحي، فغدا 
أث��ره وأنظر ما يفعل وأن��ا غالم  وغ��دوت أتبع 
أع��ق��ل ك��ل م��ن رأي����ت، ح��ت��ى ج����اءه، ف��ق��ال له: 
أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين 
راجعه حتى  ما  الله،  ف��و   ق��ال:  ؟  محمد ] 

حتى  أنا،  واتبعته  عمر  واتبعه  رداءه  يجر  قام 
يا  قام على باب املسجد صرخ بأعلى صوته: 
الكعبة،  أنديتهم حول  معشر قريش، وهم في 
ابن اخلطاب قد صبأ. يقول عمر من  إن  أال 
خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن ال 
إله إال الله وأن محمداً رسول الله. وثاروا إليه 
فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس 
على رؤوسهم: وطلح فقعد، وقاموا على رأسه 
بالله،  فأحلف  لكم،  بدا  ما  افعلوا  يقول:  وهو 
أن لو قد كنا ثالثمائة رجل لقد تركناهم لكم 
أو تركتموها لنا. قال: فبينا هم على ذلك إذ 
أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة، وقميص 
شأنكم؟  ما  فقال:  عليهم  وق��ف  حتى  موشى، 
ف��ق��ال��وا: صبأ ع��م��ر. ق���ال: ف��م��ه، رج��ل اختار 
بني عدي  أت��رون  تريدون،  فماذا  أم��را  لنفسه 
يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل 
قال: فو الله لكأنها كانوا ثوباً كشط عنه. قال: 
يا   - املدينة  إلى  أن هاجر  بعد   - فقلت ألبي 
أب��ت، من الرجل ال��ذي زجر القوم عنك مبكة 
ق��ال: ذاك - أي  يقاتلونك؟  ي��وم أسلمت وه��م 
بني - العاص بن وائل السهمي. وهذا إسناد 

جيد قوي .
وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: بينما هو في الدار خائفاً إذ جاءه العاص 
حلة  وعليه   - ع��م��رو  أب��و  السهمي  وائ���ل  اب��ن 
حبرة وقميص مكفوف بحرير - وهو من بني 
له:  فقال  اجلاهلية،   في  حلفاؤنا  وه��م  سهم 
ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن 
قالها  أن  وبعد  إليك.  ال سبيل  ق��ال:  أسلمت. 
أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم 
الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا 
ابن اخلطاب الذي صبأ. قال: ال سبيل إليه. 

فكّر الناس .
برجس الرشيدي

و�صية عمر بن اخلطاب للأمراء يف القتال
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حيث  ال��س��ن��ة؛  خ���الل  الطبية  امل��ع��ارض  ت��ق��ام 
الطبية  االستكشافات  آخر  املعارض  هذه  في  يعرض 
م���ن أدوي�����ة وأج���ه���زة ت��س��ت��خ��دم ف���ي ف��ح��وص��ات األم����راض 
لالطالع  املعارض  هذه  زي��ارة  على  الناس  فيقبل  املختلفة، 
في  العلم  إليه  وصل  وما  العلمية،  االستكشافات  هذه  على 
خاصة  مذكرة  في  املعروضات  هذه  وليسجلوا  املجال،  هذا 
لالستفادة منها، بجانب ذلك يعرض في هذه املعارض عدد 
طبية  موضوعات  على  تشتمل  التي  الطبية،  املجالت  من 
ال��ع��ص��ر؛ حيث  ال��ع��دي��د م��ن القضايا وع���الج أم���راض  ح��ول 
لهم  الذين  املختصن  من  نخبة  املجالت  هذه  على  يشرف 
األجنبية،  املجالت  بجانب  الطبية،  الصحافة  في  خبرة 

التي تصدر في العديد من الدول.
ي���زور هذه  أن  ف��م��ا ع��ل��ى اإلن��س��ان إال  إن��ه��ا ظ��اه��رة علمية، 
طبي  ه��و  م��ا  ك��ل  ع��ن  حديثة  معلومات  ليكتسب  امل��ع��ارض 

وعلمي، فهذا أمر يحث عليه اإلسالم. والله املوفق.
برنامج الصيف

يستغله  أن  ينبغي  ال��ص��ي��ف  ف��ص��ل  عليه  مي��ر  ش��خ��ص  أي 
باألمور املفيدة التي يكتسب من خاللها معلومات حياتية؛ 
ألن الصيف طويل فيجب أن يوضع له برنامج يسير عليه 
العنصر  عناصر،  إلى  البرنامج  هذا  يقسم  حيث  اإلنسان، 
واملجالت  الكتب  ق��راءة  الثاني:  والعنصر  ال��زي��ارات،  األول: 
تربوي  م���ردود  ذات  قيمة  م��وض��وع��ات  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي 
احلاجيات  شراء  الثالث:  والعنصر  واقتصادي،  واجتماعي 
الضرورية للمنزل، والعنصر الرابع: مشاورة اآلخرين في أي 
موضوع من املوضوعات املهمة التي حتتاج إلى حل، هذا هو 
برنامج الصيف، فما على كل إنسان إال أن يضع هذا البرنامج 

نصب عينيه ليستفيد منه خالل هذا الفصل.
والله املوفق.

يوسف علي الفزيع

المعارض
 الطبية

ه���ل ت��ش��ه��د أن����ك س��ت��م��وت؟ هل 
التراب؟  ستدفن حتت  أنك  تعلم 
القبر  أنه سيغلق عليك  تعلم  هل 
احلفرة  ه����ذه  داخ�����ل  وس��ت��ب��ق��ى 
أين  أن��ي��س،  ب��ال  الضيقة وح��ي��دا 
األه�������ل؟ أي�����ن األح�����ب�����اب؟، أين 
أين  أوالدي،  أي����ن  األص����دق����اء، 
أين  أين صاحبتي؟،  السوء  رفاق 
عني،  ش��يء  ك��ل  انقطع  اآلن  أن��ا 
ول��ك��ن ه��ن��اك م��ن س��ي��س��أل��ك من 
هو ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
هل ستجيب؟ بالتأكيد أنت تقول 
مسلم  ألن���ك  ستجيب  إن���ك  اآلن 
وت��ع��ل��م م���ن ه���و رب���ك وم���ا دينك 
وم���ن ن��ب��ي��ك، ول��ك��ن ه��ل وجودك 
داخ����ل ال��ق��ب��ر م��ث��ل وج�����ودك في 
مختلف  األم��ر  صدقني  الدنيا؟! 
مت��ام��ا، ف��أن��ت حت��ت ال��ت��راب في 
وسد  بإحكام  ومغلق  ضيق  مكان 
عليك بالطني وال يوجد هواء وال 
تستطيع أن تتنفس، ماذا ستفعل، 

م��ن س��ي��ن��ق��ذك م��ن ه���ذا املوقف 
ال��ص��ع��ب ال���ذي رمب���ا ل��م تستعد 
هل  سينقذك؟  من  تعلم  هل  ل��ه، 
داخل  وأن��ت  سيرحمك  من  تعلم 
هذا املكان البشع؟ هو الله احلي 
القيوم الذي ال ميوت ولكن كيف 
ل��ن يجيب إال  امل��ي��ت  س��ي��ن��ق��ذك؟ 
بتوفيق وإلهام من الله عز وجل، 
الله  تعالى: }يثبت  والدليل قوله 
في  الثابت  بالقول  آم��ن��وا  ال��ذي��ن 
احلياة الدنيا  وفي اآلخرة ويضل 
الله الظاملني ويفعل الله ما يشاء{ 
)إبراهيم: 27(، وأجمع املفسرون 
أن ه��ذه اآلي���ة ن��زل��ت ف��ي عذاب 
املسلم،  أختي  املسلم  أخي  القبر 
سأتوقف عند هذا احلد، وأرجو 
قبل  نفسيكما  أن حتاسبا  منكما 
أسأل  اخل��ت��ام  وف��ي  أن حتاسبا، 
والعافية في  العفو  ولكم  لي  الله 

الدنيا واآلخرة.
حسن حسونة أبوسيف

حتت الرتاب
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د. بســـام الشـطـي

القوامة.. هل تعني إذالل المرأة؟
هناك م��ن ال��رج��ال إذا ح��دث بينه وب��ن زوج��ه خالف 
ت��ع��ال��ى: }ال��رج��ال ق��وام��ون على  ل��م يحفظ إال: ق��ول��ه 
النساء{«، وحديث: »لو كنت آمرا أحداً أن يسجد ألحد 
»ناقصات  وحديث:  لزوجها«،  تسجد  أن  الزوجة  ألم��رت 

عقل ودين«، وينزل ذلك على غير مراد الشارع احلكيم.
النساء،  النبي] في  ال��زوج وصية  يتناسى هذا  أو  وينسى 
يبذل  فالذي  عليه،  متفق  خيراً«  بالنساء  »استوصوا  فقال: 
حلديث:  املؤمنن  الله  عباد  خيار  م��ن  ه��و  لزوجته،  العطاء 
حبان  ابن  أخرجه  ألهله«  خيركم  وأن��ا  ألهله،  خيركم  »خيركم 

في صحيحه.
فالزوجة سكن وسعادة وراحة وطمأنينة وانسجام وتكملة روحية 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  للزوج، قال تعالى: }ومن 
وصية  ج��اءت  ولقد  ورح��م��ة{  م��ودة  بينكم  وجعل  إليها  لتسكنوا 

النبي] أمام الرجال في حجة الوداع: »اتقوا الله في النساء«.
ينكد  ال��ذي  بحقوقها  واملستخف  املستهتر  ال��زوج  تريد  ال  فاملرأة 
عليها عيشها وينغص حياتها، والذي تنتابه الشكوك والوساوس، 
ويشتم  ويضربها  ويظلمها  ويؤذيها  ويضطهدها  يذلها  وال���ذي 
أهلها ويسبها أمام أبنائها ومينعها من زيارة أهلها، قال تعالى: 
}وعاشروهن باملعروف{، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »طيبوا 
أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما 
حتبون ذلك منهن، والنصفة في املبيت والنفقة عليها، ففي 
وخياركم  خلقا،  وأحسنهم  إميانا  املؤمنن  »أكمل  احلديث: 

خياركم لنسائهم«.
فالزوجة أسيرة ولكنها كرمية، ففي احلديث: »استوصوا 
أسيرات،  أي  ع���وان«  عندكم  ه��ن  فإمنا  خيرا  بالنساء 
وق��د أوج��ب الله ع��ز وج��ل على ال���زوج اإلن��ف��اق عليها 
وليس االستيالء على أموالها والتحايل لسلبها، ففي 
ق��در عليه  وم��ن  م��ن سعته  ذو سعة  اآلي���ة: }لينفق 
الله نفسا إال  الله ال يكلف  آتاه  رزقه فلينفق مما 
وفي  ي��س��راً{،  عسر  بعد  الله  سيجعل  آتاها  ما 
احلديث: »فأما حقهم عليكم أن حتسنوا إليهن 
على  تضيق  وال  وك��س��وت��ه��ن«،  طعامهن  ف��ي 
عليهن{،  لتضيقوا  تضاروهن  }وال  املرأة 
تبغوا  فال  أطعنكم  تظلمها: }فإن  وال 

عليهن سبيال{.

وبخل الزوج مذمة وسبب طارد وفتاك، فها هي ذي هندبنت عتبة-
رضي الله عنها- تقول: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 
وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: »خذي ما يكفيك 
وولدك باملعروف« فواجب النفقة في اإلطعام والشراب والسكنى 

والعالج ومتاع البيت والتنظيف واخلادم إن كانت ممن تخدم.
والقوامة تعني الرفق والرحمة واملعاملة احلسنة وليست في تقييد 
وليست  كرامتها،  وإهانة  املشروعة  امل��رأة  حقوق  وسلب  احلرية 
وال  تدبيرها،  وحسن  امل��رأة  عقل  في  للقدح  سببا  وال  استعباداً، 

تعني التسلط والقهر، بل هي تقدير وتشريف لها ورفعة لشأنها.
أو  والتقبيح  للضرب  ومحطة  إهانة  وليست  أمانة  الزوجة  فهذه 
النابية  واأللفاظ  القاسية  والكلمات  التجريح  أساليب  استخدام 
واألوامر الصارمة والتهديدات الفاضحة، فذلكم خارج عن تعاليم 
أتفه  على  امرأته  الرجل  يضرب  فال  احلنيف،  والشرع  اإلس��الم 
قاصر  والفهم،  العقل  ناقص  اخل��ل��ق،  س��يء  رج��ل  إال  األس��ب��اب، 
الصحيح،  الله  بدين  عارف  غير  معتوه  مريض  والتأمل،  التفكير 
ولقد جاء في األثر: »ما أهانهن إال لئيم وما أكرمهن إال كرمي«، 
وقال النبي] ملعاوية بن حرب القشيري: »ال تضرب الوجه وال 

تقبح وال تهجر إال في البيت«.
املرأة غير كاملة والرجل كذلك، وكل فيه عيوب ونواقص وغضب 
ونسيان، فالزوج إذا أراد أن يكسب زوجته يبدأها بالسالم عند 
عندما  الطيب  واستعمال  وجهها  في  االبتسامة  مع  البيت  دخول 
يدخل البيت وتقدمي الهدايا لها بن الفينة واألخرى، وأن يساعدها 
في أعمال املنزل ويغض الطرف عن بعض نقائصها، ويستمع إلى 
نقدها بصدر رحب، ويحسن لها وإلى أهلها، ويشاورها في بعض 
األمور، وال يبخل عليها، ويعينها على طاعة الله وال يثير غيرتها 
يظلمها  وال  األخ��ري��ات،  مع  يقارنها  أو  بغيرها  اإلع��ج��اب  ب��إب��داء 

ويتذكر محاسنها.
ف��ق��ال له  ي���وم،  ب��الال تباطأ ع��ن ص��الة الصبح ذات  وأخ��ت��م: أن 
وهي  »زوج��ت��ه«  بفاطمة  م��ررت  فقال:  حبسك؟«  »م��ا  النبي]: 

تطحن والصبي يبكي، فقلت لها: إن شئت كفيتك الرحى 
وكفيتني الصبي، وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني 

فذاك  منك،  بابني  أرفق  أنا  فقالت:  الرحى، 
رحمك  »فرحمتها  فقال]:  حبسني،. 

ال��ل��ه« ان��ظ��ر إل��ى ال��ت��ع��اون داخل 
البيت مع الزوجة.


