
م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

1



م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

2



م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

3

املراسالت
هاتف 4710140 - 4710144  - جوال 0552299225-0541918176

فاكس:4710115- ص. 391492 الرياض: 11365
www.islammessage.com - info@ islammessage.com



م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

4



م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

5

كلمة رئيس التحرير
يوم جديد  , وعيد يعود  , وكل عام واجلميع بخري 
, انق�صى �صهر ال�صوم , وطويت ال�صحائف التي 
يتجاوز  واأن  القبول  اهلل  ن�صاأل   , فيه  اأودعناها 
عن التق�صري , وبداأت مع اأول يوم يف �صوال اأيام 
رحلة   , احلج  اأ�صهر  بداأت  ومعها   , الفطر   عيد 
 , ال�صالح  والعمل  بالإميان  التزود  يف  جديدة 
ذلك الإميان وهذا العمل الذي يقودنا اإىل الدار 
يفرح   , يطويها  ومراحل  الإن�صان  عمر   , الآخرة 

فيها حينًا وين�صب اأحيانًا.

هل هالل العيد , فغمرت الفرحة اأرجاء الكون , 
فرحة باأن اأمت اهلل عليهم �صيام رم�صان , ونهنئ 
بع�صنا  نهنئ   , ال�صوم  بانق�صاء  بع�صًا  بع�صنا 
�صهر  اأعمارنا حتى ختمنا  باأن مد اهلل يف  بع�صًا 
 , العيد  علينا  عاد  باأن  اأنف�صنا  نهنئ   , رم�صان 
من   (  ,  ) العايدين  من   ( نحبه  من  لكل  ونقول 
الفائزين ( , عبارات نرددها على كل الأ�صماع , 
وت�صمعها يف كل الأ�صقاع , فهنيئًا , ثم هنيئًا ملن 

فاز يف �صهر الربكة والرحمة املغفرة.

جاء العيد , وهل هالله بالتكبري, نكرب اهلل على 
ما اأمت علينا من النعمة , فاهلل اأكرب اهلل اأكرب اهلل 

اأكرب وهلل احلمد.

جاء العيد , وجاءت الب�صمة , واأقبل الفرح , تراه 
وجوه  ق�صمات  ويف   , الأطفال  براءة  يف  عيناك 
ال�صيوخ , ويف عطر ال�صباب , ويف ح�صمة الن�صاء .

وفيه   , الأرحام  �صلة  معه  وجاءت  العيد,  جاء 
من  اهلل  ويقطع   , رحمه  و�صل  من  اهلل  ي�صل 
جاء  فقد  النا�س  لكل  ال�صلة  رحمه.بل  قطع 
ر�صي  عمرو   بن  اهلل  عن عبد  الرتمذي  عند 
اهلل عنهما قال:  قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
ارحموا  الرحمن  يرحمهم  الراحمون   « و�صلم : 

من  يرحمكم  الأر�س  يف  من 
ال�صماء الرحم �صجنة من  يف 
و�صله اهلل  و�صلها  الرحمن فمن 

ومن قطعها قطعه اهلل«

فر�صة  معه  وجاءت   , العيد  جاء 
 , والتقاطع  اخل�صومات  اإنهاء 
واملحبة   , املودة  �صحن  واإعادة 

لكل النا�س.

جاء العيد , وجاءت معه امل�صحة 
 , اليتيم  راأ�س  على  احلانية 
والإح�صان   , الفقري  اإىل  والتودد 

اإىل امل�صكني .

لب�س  يف  بال�صنة  التحلي  معه  وجاء   , العيد  جاء 
اجلديد يف غري اإ�صراف ول خيالء .

وقبائل   , احلب  وفود  معه  وجاءت  العيد,  جاء 
باأعالم  ترفرف   , املودة  وع�صرية   , ال�صالم  
 , ووالديه  البن  بني  �صيما  ول   , العالقة  جتديد 

وبني الأخ واأخيه , بني الزوج وزوجته .

جاء العيد , وليكن منك وفيك ن�صيب لأهل بيتك 
ج�صر  ومتتني   , الفرحة  مل�صات  اإ�صفاء  ومن   ,
العبور اإىل �صاحات اأرحب من العالقة بينك وبني 
�صحناء  وكل   , مرت  كاآبة  كل  ومت�صح   , اأ�صرتك 
وتزرع   , الب�صمة  وتعيد   , طلت  فتنة  وكل   , حلت 

الفرحة , وتقدم الهدية.

جاء العيد , وما اأجمل اأن تقدم فيه لالأطفال ما 
الهدية    , ب�صيطة  الأطفال  اأحالم   , به  يفرحون 

لهم غري مكلفة , واأثرها عميق جدًا.

ونحن   , عنا  رحلوا  من  فيه  ونتذكر   , العيد  جاء 
غمرة  يف  بدعوة  نخ�صهم   , ونودهم   , نحبهم 

ال�صماء  اإىل  �صالكًا  طريقًا  جتد  ولعلها   , الفرح 
في�صعد بها من يف باطن الأر�س.

, منهم  الأر�س  اأ�صقاع  اأحبة يف  ولنا  العيد,  جاء 
اأ�صتد  من  ومنهم   , امل�صردون  ومنهم   , اجلياع 
 , لهم  وندعو   , جائر  �صلطان  من  البط�س  بهم 

ون�صاركهم اآمالهم واآلمهم .

جاء العيد, ول نقول كما قال اأبو الطيب :

عيٌد باأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيُد 

ى اأْم باأْمٍر فيَك جْتديُد                          مَبا َم�صَ

, بل نقول اأهاًل بك , وقد عدت باخلري, ونتفاءل 
عدت   : ونقول   , العيد  وبلغنا  علينا  منَّ  اهلل  باأن 

ونحن باأح�صن حال يا عيد.

مباركًا  عيدًا  يجعله  اأن  اهلل  ا�صاأل   , العيد  جاء 
على اأمة الإ�صالم , وعلى كل امل�صلمني اأينما كانوا 
واأينما حلوا , وندعوه اأن يعيده علينا وعلى جميع 

امل�صلمني وهم يف اأح�صن حال واأف�صل مقام .

كتبه : رئي�س التحرير

م�صبب بن �صعد اآل نا�صر
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الشيخ الفوزان: هناك مؤامرة 
لتدمري مصر والعامل اإلسالمي

رسالة اإلسالم – خاص
أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، 
املشرف العام على شبكة قنوات ومواقع ومنتديات رسالة 
أن  مصر،  تشهدها  اليت  األحداث  على  معلًقا  اإلسالم، 
وغري  املسلمني  من  أحداث مصر  يتحدث عن  العامل كله 

املسلمني، واألعداء واألصدقاء.
ولفت الشيخ الفوزان، خالل استضافته يف برنامج -اجلواب 
يقدمه اإلعالمي أمحد  الذي  قناة اجملد  الكايف -، على 
القضية،  هذه  العلماء يف  من  أحد  تكلم  إذا  أنه  املطوع، 
ما  قالوا:  اجتهاده،  حسب  الشرعية  النظر  وجهة  ليبني 
دخلك يف مصر وأهل مصر؟ ورمبا زاد بعضهم مع األسف 
الظلم  االتهامات بكل من يستنكر هذا  ورمى  الشديد، 
واإلجرام، الذي حصل أخريًا يف مصر باتهام هذا العامل، 
بأنه إخواني أو حزبي أو صحوي أو غريه، مما يتبناه أهل 
العلمنة والنفاق، وبعض أهل اجلهل مع األسف الذين تأثروا 

بهذه األبواق.
قلت  مؤخرًا  تغريدة  أرسلت  لقد  الفوزان،  الشيخ  وأضاف 
خالهلا -هذا واهلل الذي ال إله غريه، ال يهمين من حيكم 
مصر من شخص أو حزب أو مجاعة أو غريهم، ال يهمين من 
أي األحزاب واجلماعات واألشخاص يكون، الذي يهمين 
املسلمني،  إخوانه  وعلى  دينه  على  غيور  مسلم  كل  ويهم 
وعلى أمته هو أن يكون احلاكم ملصر وغري مصر، خياف 
اهلل عز وجل، وحيكم شرع اهلل العادل، يف عباد اهلل من 
بأمته  النهوض  يف  أيضًا  وجيتهد  مسلمني،  وغري  مسلمني 
ووطنه، ونصرة قضايا اإلسالم واملسلمني، والسعي لنشر 

اإلسالم، الذي هو رمحة اهلل لكل العاملني.
مرسي  حممد  الدكتور  عزل  على  الفوزان،  الشيخ  وعلق 

قائاًل: - هذه أول انتخابات دميقراطية تقوم يف مصر، منذ استقالهلا عن االستعمار األجنيب، والدكتور حممد مرسي أول رئيس 
منتخب يتوىل أمر هذا البلد, نعم الدكتور مرسي ومن ورائه مجاعة اإلخوان املسلمني، ومن أيضًا وقف معهم من سائر اجلماعات 
واألحزاب، ومن عامة الشعب، هم بشر وليسوا معصومني، وأنا حقيقة أكره احلزبية والتحزب، وأرى أن كثريا من هذه اجلماعات 
اإلسالمية، فيها أخطاء أحيانًا تكون كبرية وفادحة، وتسبب أحيانًا مشكالت يف األمة، وتضعف من قدراتها وقوتها، ولي كالم 
صريح جتاه مجاعة اإلخوان وغريهم، من باب النصح هلم، والتواصي باحلق والتواصي بالصرب, نثين على ما عندهم من خري، ونبني 

ما عندهم من اخلطأ الذي جيب علينا استنكاره.
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أخطاء مرسي
وأوضح الدكتور الفوزان: “ملا مسح حممد مرسي لسفينتني 
حمملتني  الشديد  األسف  مع  السويس  قناة  تعربان  إيرانيتني 
أنكر هذا، وكان ال  أول من  باألسلحة إىل سوريا، كنت 
جيوز من حاكم مسلم، أحسن الناس الظن فيه، أن يسمح 
أن  أقدر  كنت  وإن  متر،  أن  الروسية  السفن  لبعض  أيضًا 
الوسائل، وحيارب  الداخل واخلارج بكل  الرجل حيارب من 
يكونوا  أن  يفرتض  من  أو  أصدقائه  من  الشديد  األسف  مع 
أصدقاءه، ويدافعون عنه ويقفون جبانبه، ويعينونه يف مناصرة 
اإلسالم واملسلمني، فليس أحيانًا من احلكمة أن يفتح كل 

اجلبهات عليه”.
حقيقة املؤامرة

وبنينَّ الدكتور الفوزان، أن )الرجل ملا قام يف ذلك االجتماع 
الثورة  لدعم  املصرية  األمة  مؤمتر  املذهل،  العظيم  املدوي 
السورية، تكلم بكالم يهز القلوب والوجدان، والعربة حقيقة 
بآخر مواقفه، وذلك اخلطاب املدوي، املزلزل للنظام السوري 
وأعوانه اجملرمني، هو الذي جعل هؤالء يتنادون لإلطاحة به”.
ولفت الشيخ الفوزان، إىل حقيقة املؤامرة على الرئيس املعزول 
وأنا عجبت  اليوم -  به  حممد مرسي، وقال: “هذا ما صرح 
حقيقة مما نشر يف اإلنرتنت وتويرت وغريها - عن رئيس الوزراء 
حممد  الرئيس  إن  قال:  الذي  بلري،  توني  السابق  الربيطاني 
مرسي يف خطابه يف هذا املؤمتر، أحيا روح اجلهاد يف العامل 
اإلسالمي، وهذا ال ميكن السكوت عليه، وجيب إسقاطه، 
العسكريني،  من  جمموعة  صرح  أسبوعني  حوالي  وقبل 
مرسي  إسقاط  سبب  بأن  مصر،  يف  عسكري  مصدر  أو 
والتحالف ضده، من قبل هؤالء األعداء من الداخل واخلارج، 
هو موقفه من الثورة السورية وإغالقه سفارة سوريا، ودعوته 
إذًا احلرب  إخواننا هناك، ودعمهم بكل ممكن،  ملناصرة 

بني اإلسالم والكفر(.
أن  الفوزان،  الشيخ  وأوضح 
يتوقعون  كانوا  ملا  الرجل 
منه أن يداهن، وأن يسري يف 
وأمريكا  إسرائيل  ركاب 
األسف  ومع  األمة،  أعداء 
كانوا  ورمبا  الشديد 
يغضون الطرف، ويساومونه 
مصلحة  وعلى  دينه  على 
أيضًا  الرجل  وبالده،  وطنه 
اليت  األخطاء  من  بالرغم 
وهناك  بها،  اعرتف  حدثت 
أن  وجيب  تنكر  ال  أخطاء 
أخطاء  إنها  ويقال  تصحح، 
ال جيوز أن تكرر إذا عاد، 
هو  اهلل  شاء  إن  وسيعود 

وأمثاله من أهل اإلسالم، الذين تهمهم مصلحة هذا الوطن، 
والناس خيتارونهم ليحكموهم.

موقف الليرباليني والعلمانيني
وكشف الشيخ الفوزان حقيقة الليرباليني والعلمانيني، وقال: 
“إن احلاكم هو النائب على الشعب، وأنا أعجب من موقف 
املسلمني،  أعداء  أيضًا  ورائهم  ومن  والليرباليني،  العلمانيني 
بالدميقراطية،  يتغنون  الذين  أولئك  مصر،  يف  جرى  مما 
الدول اإلسالمية  بعض  العامل، وحياربون  ووجوب نشرها يف 
ألنها ليست دميقراطية، وحكامها دكتاتوريون ومستبدون، 
وهذه  املوازين  هذه  كل  انقلبت  واآلن  وصفهم،  حسب 
ويستدعونهم  العسكر،  حكم  يؤيدون  وصاروا  الالفتات، 

بكل ممكن ويدافعون عنهم”.
العام: هذا الرجل الذي قام باالنقالب وزير  وأضاف املشرف 
صوت  الذي  الدستور،  داس  األسف  مع  املصري،  الدفاع 
باألقدام،  داسه  املصري،  الشعب  من   60% من  عليه أكثر 
فقد حصلت  املنتخب،  الرئيس  وعزل  الشورى،  وحل جملس 
ثم  مرسي  واختيار  الشورى،  جملس  من  بدءًا  انتخابات   5
فيها  ويفوز  شعبية  انتخابات  الدستور، كلها  على  التصويت 

حممد مرسي الرئيس املنتخب كلها، داسوها باألقدام.
االستبداد العجيب

وأضاف الدكتور الفوزان “انظر اآلن إىل االستبداد العجيب، 
من حلظة عزهلم للرئيس املنتخب الذي اختاره غالبية الشعب، 
بأنه سيحافظ  ادعائه  رغم  اإلسالمية،  القنوات  أغلقوا كل 

على حرية اإلعالم، فعجبًا هلذا الكذب وهذا الدجل، فإىل 
السلفية  أئمة  من  وكثري  بل  مغلقة،  أكثرها  القنوات  اآلن 
وشهدت  األمة،  بهم  وثقت  الذين  املعروفون  الكبار  والعلماء 
الدين، منعوا من خطب اجلمعة، فأي  باإلمامة يف  األمة هلم 
الشعب  يرون  هم  ننتظر؟  وماذا  هذا؟  من  أكرب  استبداد 
أغلبه ضدهم، كيف إذا متكنوا غدَا، ماذا سيفعلون بأمة 

اإلسالم؟.
ُدفع مثنها  اليت  تلك املظاهرات،  والتصرحيات اليت قيلت يف 
باملليارات، وبعضهم اعرتف أنهم صرفوا أكثر من 6 مليارات 
فقط  ونصف  مليونني  سوى  خيرج  ومل  هؤالء،  إخراج  ألجل 

رئيس الوزراء 
البريطاني السابق 

توني بلير، الذي قال: 
إن الرئيس محمد 

مرسي في خطابه 
في هذا المؤتمر، 

أحيا روح الجهاد في 
العالم اإلسالمي، 

وهذا ال يمكن 
السكوت عليه، ويجب 

إسقاطه،
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أحدهم يقول هكذا, رأيت يف قناة الفراعني وهي فرعونية، 
مع األسف الشديد غرر بأكثرهم وبعضهم اشرتوا ذمته باملال، 
فبعض من كانوا يف تلك االعتصامات، يصوتون لبشار األسد 
وزمرته يف نفس االعتصام، وهذا كله موجود يف اإلنرتنت، 

والناس كلهم يعرفونه.
على  واعرتاضهم  هؤالء  موقف  من  الفوزان،  الشيخ  وتعجب 
غلق السفارة السورية، سفارة النظام السوري يف مصر وسحب 
اجملرم،  النظام  هذا  مبناصرة  ويتغنون  بل  املصري،  السفري 
الذي قتل على ما يزيد 100 ألف مسلم هناك بال حق, ويريد 

تدمري بالده بال هوادة وبال رمحة، فأي مسلمني هؤالء!!!

 عجبًا للربادعي
وتطرق الشيخ الفوزان مبديًا العجب من األحداث اليت تشهدها 
ضحك  ولكنه  املضحكات  من  مبصر  ذا  وكم  مصر، 
كالبكاء، فشر البلية ما يضحك، املصيبة اآلن يف املرشحني 
لرئاسة الوزراء وما أعلنوا عنهم، تراجعوا عن هذا الرتشيح، 
املصري  اجملتمع  أن  وشعورهم  حقيقة  هزميتهم  دليل  وهذا 

يرفض هؤالء العمالء.
ونقوهلا صرحية الربادعي هو الذي دمر العراق، وشرنّع التدخل 
العجب  وشاهد  إليران،  ذهب  وملا  العراق،  بتدمري  الدولي 
والتناقض، برأ النظام اإليراني من األسلحة الذرية يا سبحان 

اهلل.
ثم جتد كالمه – أي الربادعي- حينما يتكلم عن مرسي ومن 
سانده، وهم أغلبية الشعب املصري، حيث يقول الربادعي عن 
اإلسالميني -هؤالء كيف نقبلهم وهم ينكرون هولوكوست 

حمرقة اليهود-.
الربادعي  موقف  من  الشديد  تعجبه  الفوزان  الشيخ  وأبدى 
وقال: -يا اهلل يعين هذه جرميتهم، هذا ذنبهم كيف تقبلونهم 
أيها الغرب، يعين استعداء ألعداء املسلمني على أهله ووطنه 
وإخوانه، كيف يقبل مثل هذا أن يكون رئيسًا لوزراء مصر، 
وتصرحيات  بإسرائيل،  من عالقاته  منه، دعك  ينتظر  وماذا 
أخرى، دعك من كالمه أيضًا عن الشيعة يستنكر مرسي 
مليون   150 يشكلون  وهم  أجناس،  أنهم  الشيعة  عن  وقوله 

أصل  كأنهم  الشيعة  عن  يتكلم  فالربادعي  املسلمني،  من 
مع  مسلمني  ثياب  يف  أعداء  فهؤالء  مصيبة،  هذه  اإلسالم، 
مصر  لتدمري  ليس  البلد،  هذا  على  فرضهم  ويراد  األسف، 

وحدها بل واهلل لتدمري العامل اإلسالمي كله.
كنانة اإلسالم

أوضح  وفضلها  مصر  وعن 
“حنن  الفوزان  الدكتور 
نعرف أن مصر هي كنانة 
العامل  قلب  هي  اإلسالم، 
اإلسالمي والعامل العربي، 
هي ذخر األمة، ولذلك إذا 
دمروها ال نتوقع أن شرهم 
أننا  مع  عليها،  سيقتصر 
هذا  ُيدمر  أن  نرضى  ال 
ويكون  يتأخر  وال  البلد 
وأن  القافلة،  ذيل  يف 
تركيع  على  هؤالء  يعمل 
ألعداء  وتطويعها  مصر 
يف  ألهلي  وأقول  اهلل”، 

اغرتوا  الذين  إلخواننا  مصر 
هلم  أقول  والعمالء،  األعداء  هؤالء  يطلقها  اليت  بالشعارات 
بالذي هو خري، نعم هناك أخطاء  أدنى  الذي هو  أتستبدلون 
ورمبا قلة خربة يف اجملال السياسي، لكن أيضًا تذكروا أن 
هذا الرجل قبل أن يفوز وقبل أن ُتعلن النتائج كانوا حياولون 
املصري  الشعب  من غضبة  تغيريها لكن خشوا  أو  إخفاءها 

فأعلنوها مضطرين.
ولفت فضيلة الشيخ الفوزان أنه منذ البداية، وبعد فوز مرسي 
األشياء  ومن  أمامه،  العراقيل  يضعون  وهم  كرئيس ملصر، 
العجيبة ملا ضيقوا على الناس يف اخلبز يف الدقيق يف السوالر 
يف البنزين يف الكهرباء تبني يف يوم إسقاطه وعزله، لألسف 
الشديد يف تلك الساعة ما شاء اهلل، توفر البنزين وانتعشت 
داخل  يف  عمالء  هناك  أن  معناه  الدقيق،  وتوفر  الكهرباء 
وأمثاله  الربادعي  يديرهم  الدولة هم عمالء  أجهزة  األجهزة، 
من هؤالء العمالء ويريدون أن يطحنوا الشعب طحنًا ويضيقوا 
عليه يف رزقه وعيشه لكي يسقطوا من يعتز باإلسالم ويريد 
ملصر أن تكون إسالمية مستقلة، ومن العجائب ومن بركات 
هذا الرجل على الرغم من هذه العقبات والعراقيل واملكايدات 
اليت كما قال اهلل عز وجل }َوِإن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه 
ذلك  مع  وعجيب،  كبنّار  مكر   ،)46 )إبراهيم:  َباُل{  اجْلِ
ألول مرة يف تاريخ مصر اآلن تكاد تستغين عن املساعدات 
الذي يزعج أعداء األمة،  األمريكية يف عهد مرسي، وهذا 
يريدون أن نكون حمتاجني هلم نركع هلم، وأن يبتزونا حتى 
ملعدالت  وصل  السويس  قناة  دخل  إن  حتى  العيش،  لقمة  يف 
مذهلة، فدخل مصر منها بعد تولي الرئيس مرسي على الرغم 
يا  دوالر،  مليار   200 عن  زاد  واملكايدات  العقبات  هذه  من 

الفوزان: أقول ألهلي في 
مصر إلخواننا الذين اغتروا 
بالشعارات التي يطلقها 
هؤالء األعداء والعمالء، 

أقول لهم أتستبدلون الذي 
هو أدنى بالذي هو خير، 

نعم هناك أخطاء وربما قلة 
خبرة في المجال السياسي، 

لكن أيضًا تذكروا أن هذا 
الرجل قبل أن يفوز وقبل أن 
تُعلن النتائج كانوا يحاولون 

إخفاءها أو تغييرها لكن 
خشوا من غضبة الشعب 

المصري فأعلنوها مضطرين.
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سبحان اهلل يعين ستكون مصر من أغنى الدول العربية فقط 
وال  تؤكل  الكمية كانت  هذه  وحدها،  السويس  قناة  من 
يدخل اخلزينة املصرية ُعشر منها هذا الذي أزعج أعداء األمة.
الشعب  سيخدمون  كانوا  عليهم  تآمروا  الذين  فهؤالء 
هلا  وسيكون  بوجودهم،  مصر  ستتقوى  وكانت  املصري، 
اقتصاديًا وسياسيًا فإنها ستكون  إذا قويت  شأن ألن مصر 
قائدة ورائدة للعامل اإلسالمي وستناصر قضايا املسلمني يف 
كل مكان، وأيضًا يثبت للعامل أنه إذا توىل أهل العدل وأهل 

اإلسالم صلحت أحوال البالد والعباد، وهذا الذي ال يريدونه 
مع األسف الشديد.
الشرعية املنتخبة:

إن  الفوزان  الشيخ  وقال 
الدكتور  بإعادة  املطالبة 
اليت  والشرعية  مرسي 
أمر  الشعب  انتخبها 
حقيقًة  وهؤالء  واجب، 
عن  مصر  تدمري  يريدون 
طريق االستبداد والظلم، 
ماذا  لرأيت  متكنوا  ولو 

يفعلون بالناس.
وقد  مبارك،  حسين  فعله  ما  إىل  الفوزان  الدكتور  وتطرق 
أخذه اهلل بشر أعماله حينما فجر بعض الكنائس يف مصر 

ثم رموها باإلرهابيني واملتشددين، ثم تبني أن وزارة الداخلية 
املصري،  الشعب  تدمري  وتريد  وراء كل هذا،  املصرية هي 

وأن يقتل بعضه بعضًا.
مصر والعراق

وأضاف الشيخ الفوزان اليوم أقرأ وأشاهد صورة لعدد كبري 
اجلنود العمالء مع األسف قد نزعوا عنهم اللباس العسكري، 
وذهبوا ألحد جتمعات املتظاهرين يف القاهرة يبدءوا القتل من 
الداخل أو لقتل بعض الناس، ويقولون واهلل هؤالء هم مؤيدو 
أو  اإلخوان  أو  املتشددون  هؤالء  أو  مرسي 
مثل  نسمعه  الذي  الكالم  هذا  من  غريهم 
عند  قطعًا  ثبت  واآلن  العراق،  يف  ما حصل 
العامل كله وباعرتافات حتى بعض املسئولني 
مع  اجلرمية  يف  شاركوا  الذين  العراقيني 
يف  -العسكريني-  قربي  تدمري  أن  األسف 
الطائفية  احلرب  تلك  أثارت  واليت  بغداد 
بني  الشديد  األسف  مع  النجسة  الشرسة 
من  املاليني  ضحيتها  وذهب  والشيعة  السنة 
العراق  زال  وال  واملشردين  واجلرحى  القتلى 
فجر  الذي  أن  اليوم،  إىل  أثارها  يعيش 
الشيعة  هم  العراقية  احلكومة  هي  القربين 
مع األسف الشديد، هؤالء الذين ال يريدون 

للعراق وال ألهل العراق خريًا.
 القضية ليست مرسي أو اإلخوان

لذلك  يفعلون  وهكذا  تتكرر  والصورة 
جيب أن يكون عندنا وعي وإدراك، ليست 
اإلخوان  ومجاعة  مرسي  قضية  القضية 
وال  حزب  يهمنا  ال  واهلل  وغريهم،  املسلمني 
مجاعة وال شخص، يهمنا أن ُينصر اإلسالم، 
العادل  اهلل  بشرع  الناس  حيكم  أن  يهمنا 
الذي حيفظ حق اجلميع مسلم وغري مسلم، 
باالنتخاب  إن هذه شرعية منتخبه جاءت  ثم 
وأعطى الناس البيعة هلذا الرجل، النيب عليه الصالة والسالم 
بن سارية قال: وعظنا رسول اهلل  العرباض  كما يف حديث 
صلى اهلل عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون, فقلنا يا رسول اهلل كأنها موعظة مودٍع فأوصنا، ماذا 
قال؟ أوصاهم قبل أن ميوت قال: )أوصيكم بتقوى اهلل( أي 
بكل عباد اهلل بكل شؤونكم وحركاتكم وسكناتكم، 
وهذا اخلطاب لوالة األمر وعامة الناس, )والسمع والطاعة( ملن 
واله اهلل عليهم )وإنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا 
فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي(، 
بل أعجب من هذا أن النيب صل اهلل عليه وسلم ثبت عنه أنه 
قال )إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما( يعين حينما يأتي 
شخص ينازع وقد بويع، وأغلب الناس فعاًل رضوا بذلك، وهو 
الذي اختاروه وانتخبوه، فمن خرج عليه جيب أن يوقف عند 

حده، وإن مل يندفع شره إال بقتله فليقتل.

الفوزان إن المطالبة 
بإعادة الدكتور مرسي 
والشرعية التي انتخبها 

الشعب أمر واجب
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احلذر من سفك الدماء
ووجه الشيخ الفوزان رسالة ألهل مصر قائاًل )أوصي إخواني يف 
مصر من املؤيدين واملعارضني مبراقبة اهلل عز وجل يف وطنهم ويف 
إخوانهم وأهلهم، احلذر احلذر من سفك الدماء، سيستفزكم 
أهل مصر من  األحرار من  والوطنيون  الصادقون  املسلمون  أيها 
سينصبون  اجملرمون،  هؤالء  سيستفزكم  وغريهم،  مسلمني 
جيروكم  أن  إياكم  لكن  الفنت،  سيفجرون  لكم،  الفخاخ 
لسفك الدماء، اهلل عز وجل يقول يف حمكم كتابه }َوَمْن َيْقُتْل 
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهننَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اهللنَّ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمنِّ
َوَأَعدنَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما{ )النساء: 93(، فإياكم وسفك الدماء، 
النيب عليه الصالة والسالم يقول )ال يزال املؤمن يف فسحة من 
أنه  يعين  واحدة،  نفسًا  لو  دمًا حرام(، حتى  يصب  ما مل  دينه 
والعياذ باهلل لو أصاب دمًا حرامًا، وقتل شخصًا بغري حق حتى 
لو أن هذا الشخص ظامل أو أخطأ أو أجرم معه، لكن ال تصل 
عقوبته حلد القتل يقول )ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل 
يق عليه دينه وأعماله الصاحلة،  يصب دمًا حرامًا( مبعنى أنه يضنّ
فال تفي والعياذ باهلل من شؤم ذنبه، وال تكفر عن هذا الذنب 
العظيم مهما كثرت أعماله، هذا يف قتل شخص فكيف بقتل 

العشرات، بل كيف إذا كان هذا يف فتنة عامة ُيدمر بسببها 
البلد، ولذلك أقول هلم إياكم أن يستخف بكم هؤالء }فاْصرِبْ 

ننََّك النَِّذيَن ال ُيوِقُنوَن{ )الروم:60(. ِ َحقنٌّ َوال َيْسَتِخفنَّ ِإننَّ َوْعَد اهللنَّ
مصر واملخطط السوري

الفوزان ألهل مصر بقوله، اهلل  ونصح فضيلة الشيخ الدكتور 
ينصركم ولكن عليكم باجملاهدة السلمية يف كل الوسائل، 
وإياكم أن جيركم هؤالء إىل العنف والقتل وحيصل لكم مثل 
ما حصل إلخواننا يف سوريا، هذا ما يريده األعداء، واهلل إن هذا 
ما يتمنونه وينفخون فيه بكل الوسائل واألسباب لكن اقطعوا 

عليهم الطريق.
وغريه  مرسي  من  األخطاء  بعض  يتخذ  من  لبعض  أيضًا  وأقول 
ذريعة لسبه ومساعدة هؤالء الظاملني اجملرمني أقول هلم إياكم 
أن تكونوا ممن قال اهلل عز وجل فيهم }َأمَلْ َتَر ِإىَل النَِّذيَن ُأوُتوا 
اُغوِت{ والطاغوت كل  ْبِت َوالطنَّ َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب ُيْؤِمُنوَن ِباجْلِ
دون اهلل، كل من حكم عباد اهلل من غري شرع  ما عبد من 
اهلل }َوَيُقوُلوَن ِللنَِّذيَن َكَفُروا َهُؤاَلِء َأْهَدى ِمَن النَِّذيَن آَمُنوا َسِبيال{ 
نسأل اهلل العافية، يعين هؤالء أقوم وأنفع وأنصح من الذين آمنوا 

سبيال نعوذ باهلل من هذه احلال.
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قراءة يف خطاب ال�سي�سي.. اأنا ومن بعدي الطوفان

ر�صالة الإ�صالم ـ معتز باهلل حممد
�صتحتفظ ذاكرة الأيام بذلك اخلطاب, الذي األقاه الفريق عبد الفتاح ال�صي�صي, 
حدة  من  زاد  حيث  الع�صور,  مر  على  للجدل,  املثرية  اخلطابات  اأكرث  �صمن 

النق�صام, الذي ي�صهده ال�صارع, بل و�صاعف ك�صور اجل�صد امل�صري, 
التي مل يعد ميكن جربها ب�صهولة.

لقائد ع�صكري,  العامل  الأول يف  اأنه  ال�صي�صي, على  �صيوؤرخ خلطاب 
الآخر,  الن�صف  ملحو  رمبا  اأو  الت�صدي,  يف  �صعبه  بن�صف  ي�صتقوي 
اأن يكون راعيها,  التي اختار لنف�صه  ويحدد تاريخ احلرب الأهلية, 

ومطلق نفريها.
م�صر,  يف  لالإ�صالميني  الأكرب  العدو  الدفاع,  وزير  اأ�صبح  عمليا 
ول�صريحة وا�صعة من امل�صريني, املنا�صرين ملبادئ احلرية والعدالة 
اأن  تعترب  والتي  ال�صيا�صية,  انتماءاتها  مبختلف  الإن�صان,  وحقوق 
ال�صي�صي �صرب بتلك املبادئ جميعا عر�س احلائط, واأعاد البالد 
اإىل ديكتاتورية الع�صكر, حتديدا اإىل زمن كئيب, يذكرهم ب�صياع 

القد�س واحتالل �صيناء, يذكر باحلقبة النا�صرية.
ال�صعب  فئات  بقية  لدى  قوميا,  بطال  الرجل  اأ�صبح  كذلك 
باألوان  العلماين,  التيار  من  وا�صع  قطاع  راأ�صها  وعلى  امل�صري, 
خطرا  الإ�صالمي,  امل�صروع  يف  يرون  الذين  املختلفة,  طيفه 
الذين  لالأقباط,  بالن�صبة  احلال  هو  كذلك  يتهددهم,  وجوديا 
الذي  املخل�س",  "امل�صيح  اأنه  على  الدفاع  لوزير  ينظرون 
الإ�صالمي,  التيار  هيمنة  من  الع�صكري,  بانقالبه  اأخرجهم 

واأعاد لهم اعتبارهم الغائب.
ملنحه  اجلمعة,  ال�صعب  ينزل  اأن  خطابه,  يف  دعا  ال�صي�صي 
و�صدد  والإرهاب",  العنف  و�صفه"  ما  على  للق�صاء  تفوي�صا 
يوليو,   3 يوم  اأعلنها   التي  الطريق,  بخارطة  مت�صكه  على 
وق�صت بعزل الرئي�س حممد مر�صي وتعطيل العمل بالد�صتور.   
وكالعادة قراأ كل طرف خطاب ال�صي�صي, مبا يتما�صى مع روؤيته 

واأهدافه.
ا�صتجداء تفوي�س

يعي�صه  الذي  التخبط  حجم  يت�صح  للخطاب,  وبقراءة 
والذي عرب عن  نف�صها,  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ال�صي�صي, داخل 

نف�صه يف ا�صتجداء تفوي�س �صعبي, ما كان ليطلبه لو كانت الأمور ت�صري بال�صكل 
الذي يريد, ولو مل يكن يعاين اإفال�صا �صيا�صيا, خلت على اإثره جعبته من احللول.

وال�صباط  بل  القادة,  م�صتوى  على  ال�صي�صي  يواجهها  اأزمة  الو�صع,  ويعك�س ذلك 
الأقل رتبة ورمبا اجلنود اأي�صا, وهو ما ظهر يف اللغة التربيرية, التي حاول خاللها 
باأنه مل يخدع  الكلية البحرية والدفاع اجلوي,  اإقناع اجلميع, مبن فيهم خريجو 

الرئي�س مر�صي اأو يتاآمر عليه.
واأق�صم ال�صي�صي ثالثا, على اأن اجلي�س ل ي�صهد اأي انق�صامات, وقال اإن اجلي�س 
النف�س,  ان�صقاقات.  وهو ما يحلله علماء  اأي  به  على قلب رجل واحد, ول توجد 
بقلة الثقة و�صعف احليلة ورمبا الكذب,  كما اإن تكرار الق�صم, يوحي باأن ال�صي�صي 

ي�صعر اأنه متهم من جنوده, ويريد تربئة �صاحته.
خطة الت�صحية

خطاب  قبل  اأكد  قد  كان  في�صك,  روبرت  ال�صهري  الربيطاين  الكاتب  اأن  الغريب 
للت�صحية  اجلي�س,  يف  كبرية  قيادات  اأعدتها  خطة,  هناك  اأن  باأ�صبوع  ال�صي�صي 
اإل مبزيد من  عليه,  ال�صيطرة  ب�صكل ل ميكن  الو�صع يف م�صر,  انفجار  به حال 
ورف�صها  لل�صي�صي  ا�صتقالتهم  قدموا  الأفرع,  قادة  من  اثنني  اأن  موؤكدا  املجازر, 

باإحلاح .. موؤكدا لهم اأن الو�صع احلايل �صينتهي يف اأقرب وقت.
مترد القادة

من جهة اأخرى, ويف حتليله للخطاب اأكد املحلل الع�صكري ال�صهري "ديفيد برنار", 
ال�صي�صي  هددت  امل�صري,  باجلي�س  كبرية  قيادات  اأن  البنتاجون,  من  القريب 
بالنزول لل�صارع حلماية موؤيدي ال�صرعية, يف حال ا�صتمر الهجوم عليهم واإراقة 

دمائهم.
ل  قا و

برنار 
 :"CNN" تليفزيون  �صا�صة  ن على  اإ "

قيادات كبرية بالقوات امل�صلحة امل�صرية, اأبلغت ال�صي�صي اأنها قد ت�صطر للنزول 
البلطجية  ح�صد  ا�صتمر  اإذا  ملر�صي,  املوؤيدين  تظاهرات  حلماية  ال�صارع,  اإىل 

وت�صليحهم, لأن هذا عمل يدفع البالد اإىل حرب اأهلية".
دعوة ع�صكر

للم�صاحلة  امليداين,  الثالث  اجلي�س  قائد  ع�صكر  اأ�صامة  اللواء  دعوة  وتعك�س 
الوطن  واأن  ف�صيل,  اأي  اإق�صاء  اإىل  يهدف  ل  اجلي�س  اأن  على  وتاأكيده  الوطنية  
للجميع, حجم التخبط الذي يعي�صه وزير الدفاع, خا�صة واأنها جاءت بعد �صاعات 

قليلة, من نفري احلرب الأهلية الذي اأطلقه ال�صي�صي.
دمى موؤقتة

"�صخ�صيا",  له  ال�صعب  من  �صعبي  تفوي�س  طلبه  الدفاع, عرب  وزير  يوؤكد  كذلك 
وحكومة  من�صور  "املوؤقت" عديل  واأن  النقالبي,  للنظام  الفعلي  القائد  هو  اأنه 

الببالوي, ما هي اإل دمى حتركها اأ�صابعه.
بقي التاأكيد على اأن دعوة ال�صي�صي ظهريه ال�صعبي النقالبي, الذي خرج يوم 30 
امل�صي قدما يف  الرجل, على  اإ�صرار  تعك�س  اإمنا  للنزول جمددا اجلمعة,  يونيو, 
طريقه حتى النهاية, كونه يدرك جيدا, اأن اأي تراجع قد يعني نهايته هو �صخ�صيا, 

لذلك بات يعمل وفقا ملنطق "اأنا ومن بعدي الطوفان".
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 قال رئي�س املركز الإ�صالمي يف الإكوادور, الدكتور يحيى خوان �صوكيليو, 
الذي يزور اململكة حاليًا :اإننا ن�صعر بالفخر والعتزاز بانتمائنا لالإ�صالم, 
ب�صبب قناة قرطبة الإ�صالمية, حيث رفعت القناة رءو�صنا عاليًا , خا�صة 
يف ظل املد والن�صاط ال�صيعي الإيراين يف اأمريكا الالتينية, وكنا �صعفاء 
قبل و�صول القناة, لكن مع قناة قرطبة �صعرنا بالقوة والتحدي اأمامهم).
واأ�صاف:”نحن ل ن�صتطيع اأن نتخيل يف يوم من الأيام, اأن نرى ون�صاهد 
الإ�صالم,  عن  حتدثنا  الإ�صبانية,  وهي  الأ�صا�س  بلغتنا  تليفزيونية  قناة 

فاأنتم بهذه القناة التي و�صلت اإلينا ت�صنعون التاريخ (.

اإحدى  يف  اإ�صابته  خلفية  على  الإ�صالم  اعتنق  اأنه  �صوكيليو,  واأو�صح 
بعد  ما  ق�صية  يف  املتوا�صل  وتفكريه  والبريو,  الإكوادور  بني  احلروب 
بعالقة  وتعاىل  �صبحانه  باهلل  يرتبط  ل  وهو  اهلل  �صيلقى  وكيف  املوت, 
منه  جتعل  مل  يعتنقها,  كان  التي  الكاثوليكية  اأن  اإىل  م�صريًا  جيدة, 
اإن�صانًا �صاحلًا, كما مل جتب عن ت�صاوؤلته, فيما يتعلق بعقيدة التثليث, 
والتف�صري الكاثوليكي ملوت عي�صى عليه ال�صالم, وولدة الأطفال, واأ�صار 
رئي�س املركز الإ�صالمي يف الإكوادور, اأن الظروف الآن مهياأة يف اأمريكا 
الالتينية ل�صتقبال الإ�صالم, لأن النا�س يعانون خواًء روحيًا, وينتظرون 

من ياأخذ باأيديهم, خا�صة مع تراجع معتنقي الكاثوليكية.

رئيس المركز اإلسالمي باإلكوادور لـ«رسالة اإلسالم«:

قناة قرطبة تصنع التاريخ وأشعرتنا بالقوة أمام المد الشيعي
حوار: عمر غالب - ترجمة: عبده القورمي
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جاء ذلك يف حوار من القلب لـ)�صبكة ر�صالة الإ�صالم( مبقرها بالريا�س 
وفيما يلي تفا�صيل احلوار:

اأن  ونود  الإ�صالم«  ر�صالة  »�صبكة  بكم على �صفحات  نرحب  البداية   يف 
نعرف قراءنا الأعزاء ب�صيفنا الكرمي.

     اأوًل اأنا ا�صمي يحيى خوان �صوكيليو, واأنا الآن مدير املركز الإ�صالمي 
اأ�صل  من  م�صلم  اأول  احلمد  وهلل  واأنا  كيتو,  الإكوادورية  بالعا�صمة 

 , ي ر و د ا كو د اإ تعو و
قبل  ق�صتي 

 , مي �صال اإ
اأنه يف عام 1981م كنت �صابطًا هند�صيًا يف اجلي�س الإكوادوري, واأثناء 

دولتي  بني  وقعت  التي  احلرب 
النزاع  ب�صبب  والبريو,  الإكوادور 
بني  احلدود  على  النفط  حول 

اجلنود  معظم  ومات  عنيف,  انفجار  اإثر  على  ذراعي  فقدت  البلدين, 
�صعرت  وحينما فقدت ذراعي  عامًا,  وقتها 21  وكان عمري  من حويل, 
بنهاية الأجل, وبداأت اأفكر ب�صكل تلقائي يف ق�صية املوت, وكيف �صاألقى 
رب العاملني, وكانت فكرة اخلوف من املوت و�صعود الروح, ت�صيطر علّي 
ياهلل  فقط  اأقول  وكنت  املوت,  من  جدًا  قريبًا  كنت  لأنني  كبري,  ب�صكل 
ياهلل, بعدها نقلت اإىل امل�صت�صفى يف حالة حرجة لأمكث فيها 29 يوم, مت 
خاللها برت يدي الي�صرى, و�صبب خويف اأنني كنت غري م�صتعد للقاء اهلل, 
اللحظة  هذه  ي�صبق  ومل  جيدة,  غري  كانت  وتعاىل  �صبحانه  به  فعالقتي 
الفارقة يف حياتي توبة, ومل تكن التعاليم الكاثوليكية حتفز على الهداية 

واتباع ال�صلوك القومي.
كان  وبالتايل  اأكرث  تفكرون  جعلتكم  امل�صوقة  ق�صتكم  من  املقدمة  هذه 

البحث عن احلقيقة هو �صغلكم  األي�س كذلك؟
ــ بالفعل ومن هنا بداأت اأفكر واأت�صاءل: هل عدم وجود عالقة جيدة مع 
الرب يعود اإىل عيب يف   �صخ�صي وق�صور ذاتي يف عالقتي باهلل, اأم اإىل 
ق�صور يف ديانتي الكاثوليكية؟! ومن اأجل معرفة الإجابة عن هذا ال�صوؤال 
رحت اأبحث يف الكاثوليكية, ول�صان حايل يقول: اإما اأن اأكون خمطئًا اأو 

اأن الدين فيه نق�س!!.
* وماذا كانت نتيجة البحث عن احلقيقة التي تداعب قلوب التائهني؟

رئي�س  من  تكرميي  ومت  اجلي�س,  تركت  احلادث  هذا  من  عامني  بعد  ــ 
البالد وقلدين اأرفع الأو�صمة وقررت اللتحاق باجلامعة الكاثوليكية يف 
الوليات املتحدة الأمريكية, من اأجل البحث عن �صيء يدور يف خاطري 
ول اأجد له جوابا,  والدرا�صة بطريقة علمية, واأثناء درا�صتي لالإجنيل, 
تبلورت لدي ثالث م�صائل مهمة و�صائكة, وكنت اأبحث ب�صغف عن اإجابات 
لأ�صئلة حريت عقلي, مثل م�صاألة التثليث فكيف يكون “ الأب والبن والروح 
 ” �س لقد ا

�صيئًا 
 ! ؟ ًا حد ا و
كيف  و

بطاقة التعريف

- يحيى خوان �سوكيليو.
- مدير املركز الإ�سالمي بالعا�سمة الإكوادورية كيتو. 

- اأول م�سلم من اأ�سل اإكوادوري. 
- �سابطاً هند�سياً يف اجلي�ش الإكوادوري -�سابقا.

لأ�سئلة حريت عقليمهمة و�سائكة، وكنت اأبحث ب�سغف عن اإجابات اأثناء درا�ستي لالإجنيل، تبلورت لدي ثالث م�سائل 
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هذه  واحد؟!  اآن  يف  ثالثة  الواحد  اهلل  يكون 
امل�صاألة كانت توؤرقني ب�صدة, وكنت اأقول لنف�صي: 
لقد كنت �صغريًا, وقد رددت عقيدة التثليث دون 
وعي اأو اإدراك, حيث ولدت لأب واأم كاثوليكيني, 
واأعرف  املوت,  من  قريبًا  اأ�صبحت  الآن  لكنني 
من  ولبد  حي,  كل  نهاية  واملوت  حق,  املوت  اأن 
فهم م�صاألة التثليث, لأنها ترتبط ب�صلب الدين 
الدرا�صة والبحث وجدت يف  العقيدة, وبعد  وهو 
الإجنيل 17 دلياًل على وحدانية اهلل, فيما مل اأجد 
حرية  فازددت  التثليث!!  على  واحد  دليل  �صوى 
والتق�صي,  البحث  م�صرية  ا�صتكمال  يف  ورغبة 
مل  الق�صاو�صة,  من  اأخوين  يل  اأن  واحلقيقة 

ي�صتطيعا اأن يجيباين عن ت�صاوؤلتي.
التف�صري  اأن  هو  حريين,  الذي  الثاين  الأمر 
ال�صالم,  عليه  عي�صى  النبي  ملوت  الكاثوليكي 
ينظف  اأن  ميكن  فكيف  مقنعًا,  اأي�صًا  يكن  مل 
الأمر  كان  اإذا  الب�صر؟!  ذنوب  كل  عي�صى  دم 
اأن  داعي  فال  الكاثوليكي,  املنطق  ح�صب  كذلك 
حياته  وليع�س  الدنيا,  يف  �صاحلًا  الإن�صان  يكون 
دون  وملذاتها  الدنيا  اإغراءات  بكل  م�صتمتعًا 
قيود احلالل واحلرام!! هذا بالطبع منطق غري 
يكون  اأن  يجب  فالإن�صان  خطاأ,  وتف�صري  �صحيح 
تت�صل  ومبادئ,  قيم  و�صاحب  وموؤمنًا  �صاحلًا 
اأفراد  اأحد  وبكونه  �صلوكه,  فتقوم  ب�صخ�صه 

املجتمع.
كل  )اإن  تقول:  الكاثوليكية  العقيدة  الثالثة: 
الب�صر خرجوا من رحم اأمهاتهم خمطئني, حيث 
من  باأكله  اآدم,  اأبيهم  خطاأ  يحملون  وهم  ولدوا 
فحينما  ثم  ومن  اجلنة,  من  وخروجه  ال�صجرة 
يولد الطفل يف الكاثوليكية, يغ�صل باملاء لتنظيفه 
اأي�صًا مل  !! هذا  التي يحملها  من هذه اخلطيئة 

يكن كالمًا مقنعًا.
اعتناقك  بالتاأكيد  هي  والفا�صلة  الأهم  املرحلة 
التاريخية,  اللحظة  هذه  عن  حدثنا  لالإ�صالم.. 

وما اخليوط التي قادتك اإىل اإ�صهار الإ�صالم ؟
للدرا�صة,  املتحدة  الوليات  يف  وجودي  اأثناء  ــ   
كاليابان  العامل  دول  كل  من  بطالب  التقيت 
وكولومبيا والدول العربية والإ�صالمية, ووا�صلت 
رحلة البحث عن الدين احلق, الذي يجيب عن 
اأ�صئلتي بعد اأن كفرت بالكاثوليكية, فذهبت اإىل 
الكنائ�س الربوت�صتانتية فلم اأجد اإجابات, وظللت 

اأتنقل بني الكنائ�س ملدة 6 اأ�صهر دون جدوى!!
ويف اإحدى املحا�صرات,  طلب منا اأحد الأ�صاتذة  
خلفي  وكان  بلده,  عن  فينا  واحد  كل  يتكلم  اأن 
ال�صقري,  اإبراهيم  يدعى  �صعودي  �صخ�س 
الواحد  الإله  عن  تكلم  يتحدث  بدا  وحينما 
تعريفًا   يقدم  وبدا  الإ�صالمي,   الدين  وعن 

جذبني  الإ�صالمي,  الدين  عن  ومف�صاًل  جمياًل 
وحدانية  عن  حتدث  اأنه  خا�صة  احلديث,  هذا 
وجهت  حديثه,  من  انتهى  اأن  وبعد  تعاىل,  اهلل 
الدين  يف  عندكم  اإلهًا  كم  مفاده:  �صوؤاًل  اإليه 
اأ�صتح�صر  واأنا  قائاًل:  وا�صتطردت  الإ�صالمي؟! 
يف ذهني العقيدة الكاثوليكية: اأنت تقول عندنا 
اإله واحد, فكم اإلهًا يف هذا الإله الواحد, فقال: 
اإله واحد ل �صريك له واأكد ذلك غري مرة, وراح 
ي�صرح يل ذلك ويربهنه, وكنت لأول مرة اأ�صمع 
يف حياتي, عن دين تقول عقيدته: اإن اهلل واحد 
احلق,  الدين  هو  هذا  اأن  و�صعرت  له  �صريك  ل 
الذي اأبحث عنه, وقد تلقيت ذلك بارتياح �صديد 
ونف�س مطمئنة, لأنني منذ اأن وقع النفجار وبرت 

ذراعي, واأنا اأفكر يف اأن اهلل واحد ولي�س ثالثة.
وعقيدته,  الإ�صالم  عن  اأ�صئلة  عدة  �صاألته  ثم 
الأخالق  هذه  ت�صتمدون  اأين  من  بينها:  من 
بها  تتعاملون  التي  العالية,  والإن�صانية  الرفيعة 
اأن  فاأجابني  امل�صلمني؟,  غري  ومع  بينكم,  فيما 
اأن  الإ�صالم, فطلبت منهم  وتعاليم  اأخالق  هذه 
التي  الزمالة  باب  من  للم�صجد,  معهم  اأذهب 
عن  املزيد  معرفة  يف  والف�صول  بهم,  تربطني 
ولأول  امل�صجد,  اإىل  ذهبت  وبالفعل  الإ�صالم.  
�صفوف  يف  ي�صلون  اأنا�صًا  حياتي,  يف  اأرى  مرة 
ال�صف  يف  ال�صالة  واأن  ومن�صبطة,  مرتا�صة 
الأول لأ�صبقية احل�صور للم�صجد, ولي�صت لذوي 
الرائع,  امل�صهد  هذا  اأحببت  وال�صلطان,  اجلاه 
وبينما  ي�صلون,  وهم  ال�صفوف  خلف  وجل�صت 
بحركة,  حركة  اأتتبعهم  واأنا  ال�صجود  يف  هم 
وتزايدت  تعاىل  هلل  �صجدوا  عندما  قلبي  خفق 
نب�صاته.  وبعد اأن فرغوا من ال�صالة, �صرخت 
باأعلى �صوتي اأريد اأن اأكون مثلكم. اأريد اأن اأكون 
مثلكم, وطلبت من زمالئي اأن اأذهب معهم اإىل 
بيتهم فرحبوا بذلك, وهناك عربت عن رغبتي 
اإ�صالمي,  اأ�صهرت  وبالفعل  الإ�صالم,  اعتناق  يف 
وجدت  فقد  غامرة,  ب�صعادة  �صعرت  وعندئذ 
الفرح,  �صدة  من  اأبكي  كنت  اإنني  �صالتي, حتى 
وحمدت اهلل على فقدان ذراعي, فهو ال�صبب يف 
هدايتي, وبعد اأن در�صت علوم الإدارة يف جامعة 
لدي  اأ�صبحت  وقد  لالإكوادور,  عدت  ميت�صجان 
م�صلمني  لأبحث عن  الإ�صالم,  خلفية جيدة عن 

ومراكز اإ�صالمية فلم اأجد.
اإ�صالمك؟  خرب  واأقرباوؤك  والداك  تلقى  كيف 
الدين  لدخولك  التالية  املرحلة  عن  وماذا 

الإ�صالمي؟
ــ والدي رحمة اهلل عليه مل يعرت�س, لقد دخل يف 
البداية  يف  �صاعداين  بل  ووالدتي,  هو  اهلل  دين 
لتناول  يوقظاين  كانا  وقد  اإ�صالمهما,  قبل  حتى 

اأنت  يل:  قال  فقد  رم�صان,  يف  ال�صحور  وجبة 
حر يف اختيار عقيدتك, واأنت مازلت ابننا ولن 
اإ�صالمي �صهرًا واحدًا  نتخلى عنك, ومكثت بعد 
الإ�صالمية  باجلامعة  التحقت  ثم  الإكوادور,  يف 
الدين  اأ�صول  در�صت  وهناك  املنورة,  املدينة  يف 
يكن  مل  بلدي  ولأن  الكرمي,  والقراآن  واحلديث 
ب�صديق  اجلامعة  يف  التقيت  فقد  م�صلمون,  بها 
اأنه  واأخربين  املك�صيك,  من  قريبة  مدينة  من 
زوجته  واأن  الإكوادور,  يف  م�صلمة  اأ�صرة  يعرف 
لها �صديقة يف هذه الأ�صرة, وهي اأ�صرة متدينة, 
هذه  عن  بحثت  الإكوادور  اإىل  عودتي  وبعد 
اأ�صرة  بها وتزوجت منها وهي  والتقيت  الأ�صرة, 

من اأ�صل لبناين.
واأعي�س الآن يف ظل الإ�صالم اأ�صعد اأيام حياتي, 
حمدت  املبتورة  ليدي  نظرت  كلما  اإنني  حتى 
وقت مبكر  لو برتت يف  اهلل على ذلك, ومتنيت 
الإ�صالم  اعتناق  باأن  اإمياين  لكن  حياتي,  من 
ب�صدق يُجب ما قبله, يبعث يف نف�صي الطماأنينة 

وال�صكينة.
بداأت  كيف  املنورة.  املدينة  من  العودة  بعد 

ن�صاطك الإ�صالمي يف الإكوادور؟
ففي  كبرية,  م�صئولية  كاهلي  على  اأنه  عرفت  ــ 
م�صجدًا عرف  وزوجتي  اأنا  اأ�ص�صت  عام 1994م 
 3 من  بيتًا  منتلك  كنا  حيث  ال�صالم,  مب�صجد 
احلوائط  اإزالة  اإىل  تفكرينا  فهدانا  طوابق, 
الداخلية من الدور الأول وجعلناه م�صجدًا, كما 
ويعترب  الإكوادور,  يف  الإ�صالمي  املركز  اأ�ص�صنا 
م�صجد ال�صالم اأول م�صجد مرخ�س من حكومة 
علمانية,  البالد  قوانني  اإن  حيث  الإكوادور, 
ذلك  ومنذ  والعقائد,  الأديان  بحرية  وت�صمح 
احلني, بداأ املركز ممار�صة ن�صاطاته الإ�صالمية 

والجتماعية والثقافية والرتبوية.
 حدثنا عن الإكوادور. متى دخل الإ�صالم فيها ؟

عام  من  الفرتة  يف  بالدنا  الإ�صالم  دخل  ــ  
)1927م - 1960م(,عندما جاء اأوائل امل�صلمني 
ع�صر,  التا�صع  القرن  اأواخر  يف  الإكوادور  اإىل 
مطلع  و�صهد  وم�صر,  ال�صام  بالد  من  قادمني 
ملحوظة,  اإ�صالمية  هجرة  الع�صرين  القرن 
حيث كان امل�صلمون املهاجرون يبحثون عن حياة 
العامليتني,  احلربني  بني  ما  فرتة  يف  جديدة, 
ودخل هوؤلء البالد بجوازات تركية, لأن بالدهم 
كانت حتت اخلالفة العثمانية, فعرفوا بالأتراك.
ين�صروا  اأن  ا�صتطاعتهم  يف  يكن  مل  البداية  يف 
قوية  كانت  الكني�صة  لأن  الإ�صالمي,  الدين 
اأنهم كانوا �صعفاء املعرفة  جدًا,  بالإ�صافة اإىل 
الأوائل  امل�صلمون  و�صكن  الدعوة,  ون�صر  بالدين 
وهي  جواياكيل,  ومدينة  كيتو  العا�صمة  يف 
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و�صكن  الهادئ,  املحيط  على  بحري  ميناء  اأكرب 
مقاطعات  من  بالقرب  ال�صاحل  �صوب  بع�صهم 
منابي, ولو�س ريو�س, واأزمريلدا, وكان يجذبهم 
ال�صالم والهدوء, اللذان كانت تنعم بهما البالد, 
املجتمع,  يف  الأ�صرية  الروابط  اإىل  بالإ�صافة 
العربية.   مبجتمعاتهم  تذكرهم  كانت  والتي 
والغالبية العظمى من امل�صلمني الذين عا�صوا يف 
البالد من التجار, اإذ كان القت�صاد الإكوادوري 
يف مطلع القرن املا�صي, يرتكز يف غالبيته على 
الأولن  العقدان  وكان  والب�صائع,  ال�صلع  تبادل 
فلقد  البالد,  هذه  يف  امل�صلمني  على  قا�صيني 
كانت و�صائل تنقالتهم بني القرى واملدن بهدف 

املتاجرة هي احلمري والبغال.
ومل يكن من ال�صعب اأن تذوب الهوية الإ�صالمية 
الطاغي,  الكاثوليكي  التيار  قلب  يف  للكثريين, 
هذه  اإىل  اأتوا  الذين  امل�صلمني  اأوائل  نفو�س  ويف 
كانت  وقت  يف  اأرزاقهم,  على  �صعيًا  البالد, 
اأن  املوؤ�صف  ومن  �صعيفة,  الدينية  خلفياتهم 
امل�صيحية,  واعتنق  الإ�صالم  عن  ارتد  بع�صهم 
اأولدها اإىل البالد  اأر�صلت  با�صتثناء فئات قليلة 
العربية, لإتقان اللغة العربية والنتفاع بالثقافة 
الإ�صالمية, وتوالت هجرات امل�صلمني, وبع�صهم 
ا�صتقر يف الإكوادور, والغالبية هاجرت اإىل كندا 

واأمريكا, ومل يرتكوا اأثرًا يذكر لالإ�صالم.
والقنوات  الإ�صالمية  للهيئات  مهم  دور  هناك 
ربوع  يف  الإ�صالمي  الدين  ن�صر  يف  الدينية 
الأر�س, فهل لها من تاأثري يف الإكوادور يف ن�صر 

ر�صالة الإ�صالم؟
اأوؤكد  اأن  ولبد  معتقدات,  حرية  الإكوادور  يف  ــ 
على  د�صتورها  ين�س  بالد  يف  نعي�س  اأننا  اأوًل, 
ن�صر  مينع  �صبب  اأي  يوجد  ول  الدينية,  احلرية 
البالد,  يف  علني  ب�صكل  الإ�صالمية  الدعوة 
الديني  ال�صطهاد  تعرف  ل  بالدنا  اأن  خا�صة 
يحظى  الإ�صالم  اأن  كما  الدينية,  العدوانية  اأو 
كما  لت�صويهه,  حمالت  اأية  توجد  ول  بالحرتام 
للدعوة  وميكن  املتحدة,  والوليات  اأوروبا  يف 
موؤثر,  ب�صكل  اأهدافها  حتقق  اأن  الإ�صالمية 
التليفزيونية  الربامج  يف  امل�صاركة  خالل  من 
يف  العامة  املحا�صرات  واإلقاء  والإذاعية, 
يف  مهياأة  الآن  والظروف  واجلامعات,  املدار�س 
اأمريكا الالتينية ل�صتقبال الإ�صالم, لأن النا�س 
تعاين من خواء روحي, وتريد من ياأخذ باأيديها 

خا�صة مع تراجع معتنقي الكاثوليكية.
كان لقناة قرطبة دور بارز وهام يف ن�صر الدعوة 
انت�صار    مع  خا�صة  الإكوادور,  يف  الإ�صالمية 
دعوات الت�صيع .. حدثنا عن ذلك الدور. وكيف 

ا�صتقبلتم بث القناة يف البالد؟

الأيام,  يوم من  نتخيل يف  اأن  ن�صتطيع  ل  ــ نحن 
اأن نرى ون�صاهد قناة تليفزيونية بلغتنا الأ�صا�س 
فاأنتم  الإ�صالم,  عن  حتدثنا  الإ�صبانية,  وهي 
بهذه القناة التي و�صلت اإلينا ت�صنعون التاريخ, 
وقد جعلتمونا ن�صعر بالفخر والعتزاز بانتمائنا 
ُرفعت  وقد  القناة,  هذه  ب�صبب  الإ�صالم,  اإىل 
واأن  خا�صة  قرطبة,  قناة  ب�صبب  عاليًا  رءو�صنا 
كبري  ن�صاط  لهم  املالعني,  ال�صيعة  الإيرانيني 
قبل  اأمامهم  �صعفاء  وكنا  الالتينية,  اأمريكا  يف 
و�صول قناة قرطبة, لكن مع قناة قرطبة �صعرنا 

بالقوة والتحدي اأمامهم.
القناة,  بث  اإ�صارة  و�صلتنا  عندما  البداية  ففي 
فوق  “الد�س”  الإ�صارة  ا�صتقبال  اأطباق  و�صعنا 
اأ�صطح امل�صجد, ثم و�صعنا �صا�صات عر�س كبرية 
الرجال  القناة  لي�صاهد  امل�صجد,  اأنحاء  كل  يف 
وال�صغري, يف م�صهد  والكبري  والأطفال  والن�صاء 
وهذه  الأيام,  من  يوم  نتخيله يف  نكن  عظيم مل 
من اأهم ميزات القناة, اأن براجمها ت�صلح لكل 
والأطفال,  والن�صاء  للرجال  والأعمار,  الفئات 
الدكتور  عليها  العام  امل�صرف  ف�صيلة  �صار  حتى 
عبد العزيز الفوزان, م�صهورًا ومعروفًا جدا لدى 
الكبري وال�صغري, لكن امل�صكلة التي تعوق روؤيتها 
“الد�س”  ال�صتقبال  اأجهزة  اأن  البيوت,  يف 
ليحلوا  التجار  بع�س  تربع  اإذا  اإل  الثمن,  غالية 

تلك امل�صكلة.
ف�صيلة الدكتور الفوزان اقرتح بع�س احللول حلل 
م�صكلة ا�صتقبال القناة. ما راأيكم يف هذا احلل؟

الفوازان  ال�صيخ  ف�صيلة  اقرتح  م�صكورًا  نعم.  ــ 
الكابالت  �صركات  اإقناع  حماولة  وهو  احلل, 
امل�صكلة,  حل  يف  للم�صاهمة  اأر�صي  خط  عمل 
على  القناة  م�صاهدة  من  امل�صلمون  يتمكن  لكي 
اأمريكا  بع�س دول  الأر�صي, كما حدث يف  البث 
اأن  رغم  واأورجواي,  بارجواي  مثل  الالتينية, 

عدد امل�صلمني فيها ل يتعدى خم�صني م�صلما .
  وطلب مني ف�صيلة ال�صيخ الفوازان, اأن ي�صارك 

الدعاة من اأمريكا الالتينية, يف الن�صاط الدعوي 
لقناة قرطبة, لتقدمي الربامج باللغة الإ�صبانية, 
واأن يكون بينهم وبني القناة تعامل, والقناة على 

ا�صتعداد اأن ت�صت�صيفهم يف اإ�صبانيا .
لهذه  والرقي  التقدم  من  مزيدا  نتمنى  ونحن   
وال�صرور  البهجة  علينا  اأدخلت  التي  القناة, 

وعربت عن هويتنا كم�صلمني.
يف  الإ�صالمي  لل�صباب  العاملية  الندوة  دور  وما 

دعم امل�صلمني يف الإكوادور؟
امل�صلمني,  لعموم  كبري جدًا  بدور  الندوة  تقوم  ــ 
لبناء  تخطط  الآن  اأنها  الأدوار,  هذه  واآخر 
خميم كبري لل�صباب امل�صلم يف الإكوادور, و�صوف 

اأزورها اإن �صاء اهلل بخ�صو�س هذا الأمر.
امل�صلمني  ن�صبة  وكم  الإكوادور؟  �صكان  عدد  كم 

يف البالد؟
 15 حوايل  تقريبا  البالد  �صكان  عدد  يبلغ  ــ 
لالأرقام  وفقا  امل�صلمني  وتعداد  ن�صمة,  مليون 
يف  ن�صمة  األف   19 البالد  يف  امل�صجلة  الر�صمية 
وكذلك  ال�صكان,  تتعدي 1% من جممل  ل  ن�صبة 
الالتينية,  اأمريكا  بلدان  ملعظم  بالن�صبة  الأمر 
وخالل الفرتة من 2004 اإىل 2005 جتاوز عدد 

املتحولني لالإ�صالم الع�صرات.
اجلالية  تواجهها  التي  ال�صعوبات  اأهم  ما 

الإ�صالمية يف الإكوادور؟
قلة  هي  الإطالق,  على  ال�صعوبات  تلك  اأهم  ــ   
املدار�س التعليمية الإ�صالمية, وقلة عدد الدعاة 
الذين يتكلمون الإ�صبانية, وكذلك قلة عدد الكتب 

الإ�صالمية واملواد الدعوية باللغة الإ�صبانية.
من  وغريهم  امل�صلمني  بني  العالقة  طبيعة  ما 

م�صلمي الإكوادور واأمريكا الالتينية عموما؟
وغريهم  امل�صلمني  بني  قوية  عالقة  هناك  ــ   
يف  بنف�صي  ذلك  مل�صت  واأنا  القارة,  �صكان  من 
معظم  اإن  حتى  الأمريكية,  املتحدة  الوليات 
املهاجرين العرب, الذين ا�صتقروا هنا, تزوجوا 
بن�صاء لتينيات وعا�صوا يف حالة ا�صتقرار عائلي, 
اإىل  اجلميع  مييل  لأن  م�صرتكة,  قوا�صم  لوجود 
الأ�صري  والتم�صك  العدد,  كبري  العائلي  النظام 
والقيم الأخالقية, ويوؤمن اجلميع باأهمية الدين 
التطرف  مظاهر  لكل  رف�س  مع  احلياة,  يف 
التكوينات  حيث  من  ت�صابه  ووجود  والتع�صب, 
ارتباط  والعينني,  الب�صرة  لون  مثل  اجلينية, 
جعل  ما  وهذا  الأندل�س,  اأيام  منذ  اجلذور 
اللغتني الإ�صبانية والربتغالية, حتمالن كثريا من 
نوعا  خلق  مما  العربية,   والتعبريات  املفردات 

من الألفة.
هل هناك مظهر من مظاهر العمارة الإ�صالمية 

يف البالد؟
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بال�صكل  م�صاجد  توجد  ل  للم�صاجد.  بالن�صبة  ــ   
الإ�صالمي,  العامل  يف  عليه  املتعارف  املعماري 
لكن الفن املعماري الإ�صالمي موجود يف القارة 
جند  املثال  �صبيل  فعلى  كبري,  ب�صكل  الالتينية  
كيتو عا�صمة  ومدينة  بريو,  ليما عا�صمة  مدينة 
الإكوادور, وغريهما من العوا�صم متاأثرة ب�صكل 
عرفه  الذي  الإ�صالمي,  املعماري  بالفن  كبري 
الأجداد من الأندل�س وتناقلته الأجيال, وتعتربه 
هذا,  من  والأعجب  وهويتها,  تراثها  من  جزءا 
اأن كثريا من واجهات الكنائ�س متاأثرة بالعمارة 
الإ�صالمية, وهذا يوؤكد اأن عوامل التالقي كثرية, 
وبيان  اإليهم,  الإ�صالم  تقدمي  نح�صن  اأن  ودورنا 
حقيقة موقفه من الت�صامح واحلوار مع الآخر, يف 
ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َصِبيِل  اإِىِل  تعاىل{اْدُع  قوله  اإطار 
اأَْح�َصُن}     ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم  �َصَنِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة 
ل  فالإ�صالم  الآية:125(,  من  النحل  )�صورة 

يعادي اأحدا اأو يكرهه على الدخول فيه.
وكم عدد امل�صاجد يف الإكوادور؟

ــ م�صجدان فقط, اأحدهما حتت رعاية ال�صفارة 
الإ�صالمي  املركز  رعاية  والآخر حتت  امل�صرية, 
زوايا �صغرية  عبارة عن  والبقية  الإكوادور,  يف  

معدة لل�صالة.
مبا  ومعرفة  دراية  على  الإكوادوري  امل�صلم  هل 
تلك  خا�صة  الإ�صالمي,  بالعامل  حوله  يجري 

البالد امللتهبة مثل �صوريا وبورما وفل�صطني؟
ــ نعم على علم طبعًا, من خالل و�صائل الإعالم 
واحدة,  اأمة  لأننا  كثريًا,  يوؤملنا  وهذا  املختلفة, 

كما قال الر�صول الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم.
لو تكلمنا عن املراأة الإكوادورية. ما دور وحجم 

الن�صاء الإكوادوريات امل�صلمات؟

ــ متثل الن�صاء الإكوادوريات امل�صلمات, اأكرث قلياًل 
من ن�صف عدد ال�صكان امل�صلمني الكلي, وحوايل 

90 % من الن�صاء هن من اأ�صل اإكوادوري.
الالتينية,  اأمريكا  يف  امل�صلمات  الن�صاء  وتعترب 
مثاًل للمجموعات املنظمة التي اختارت الإ�صالم 
منهجًا للحياة, فالكثريات منهن تركن ديانتهن 
مبزيد  ل�صعورهن  نظرًا  الكاثوليكية,  الأ�صلية 
من الحرتام والأمان يف الإ�صالم, ومن مظاهر 
الإ�صالمي  بالزى  التزامهن  لالإ�صالم,  فهمهن 
ال�صرعي, فحوايل 97% منهن يرتدين احلجاب.

  وتعقد جمعية امل�صلمات الإكوادوريات, درو�صها 
الدينية كل يوم جمعة بعد ال�صالة, حيث تقدم 
تقدم  كما  الإ�صالمية,  والإر�صادات  التوجيهات 

درو�صًا لتعليم اللغة العربية خالل اأيام ال�صبت.
وماذا عن م�صتقبل الإ�صالم يف الإكوادور ب�صفة 

خا�صة واأمريكا الالتينية ب�صفة عامة؟
ين�س  بالد  نعي�س يف  اأننا  اأوًل,  نوؤكد  اأن  لبد  ــ   
اأي  يوجد  ول  الدينية,  احلرية  على  د�صتورها 
ب�صكل علني  الإ�صالمية  الدعوة  ن�صر  �صبب مينع 
يف البالد, خا�صة اأن بالدنا ل تعرف ال�صطهاد 
الإ�صالم  اأن  كما  الدينية,  العدوانية  اأو  الديني 
يحظى بالحرتام, ول توجد اأية حمالت لت�صويهه 
كما يف اأوروبا والوليات املتحدة, وميكن للدعوة 
موؤثر  ب�صكل  اأهدافها  حتقق  اأن  الإ�صالمية, 
التليفزيونية  الربامج  يف  امل�صاركة,  خالل  من 
يف  العامة  املحا�صرات  واإلقاء  والإذاعية, 

املدار�س واجلامعات.
ما روؤيتكم مل�صتقبل الإ�صالم يف العامل؟

ــ     هذا �صوؤال �صعب جدًا, لكنه يتوقف على ما 
يبذله م�صلمو الداخل واخلارج, يف ن�صرة دينهم 

للب�صرية جمعاء, حتى  بتبليغه  اهلل  كلفهم  الذي 
يوؤدوا الأمانة التي حملهم اهلل ور�صوله اإياها, ول 
�صك اأن القيام بهذه املهمة, يتطلب جهودا جبارة 
وتن�صيقا متكامال, وروؤية �صاملة مل�صكالت الواقع 
وحلولها املقرتحة, وتنفيذ ذلك باإخال�س, بعيدا 
عن اأية اأغرا�س �صخ�صية اأو متاجرة بالدين, اأو 

البحث عن م�صالح دنيوية.
اأر�صا  اجلنوبية  اأمريكا  كانت  اإذا  اأنه  واأوؤكد 
من  اإىل  حاجة  يف  فاإنها  لالإ�صالم,  خ�صبة 
وزراعة  تربتها,  طبيعة  وفهم  زراعتها,  يجيد 
فاإن  ولهذا  مقال,  مقام  لكل  لأن  ي�صلحها,  ما 
امل�صلمني,  جهود  على  يتوقف  الإ�صالم  م�صتقبل 
غري  واإقناع  دينهم,  خدمة  يف  واإخال�صهم 
افرتاءات  �صد  عنه  والدفاع  به,  امل�صلمني 

خ�صومه.
كلمة اأخرية

 ــ الأخالق ثم الأخالق, فديننا احلنيف يدعوننا 
عن  تغني  الكلمة  وهذه  احلميدة,  الأخالق  اإىل 
ماليني الكلمات, واأود اأن اأقول اإنه رغم ظروف 
العامل الإ�صالمي ال�صعبة, والتي مير بها اإل اإنه 
�صعبة,  كانت  واإن  حتى  حلها,  على  العمل  يجب 
واأحب اأن اأقول اإن عملكم يف ر�صالة الإ�صالم عمل 
اأن يجزيكم  ,اأ�صال اهلل  �صجاع, يخدم دين اهلل 

خريًا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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بيان من مجمع فقهاء الشريعة بمناسبة عيد الفطر المبارك 
القلق  بوادر  وظهور  املبارك,  الفطر  عيد  اأيام  اقرتاب  مع 
يف اأو�صاط اجلاليات الإ�صالمية املقيمة على اأر�س الوليات 
املتحدة الأمريكية من جتدد اخلالف املتكرر كل عام حول 
ثبوت �صهر �صوال وحلول اأول اأيام عيد الفطر املبارك, فاإن 
اأمانة جممع فقهاء ال�صريعة باأمريكا تتوجه بخال�س التهنئة 
اإىل الأمة الإ�صالمية عامة واإىل طالئعها املقيمة يف الغرب 
خا�صة وتوؤكد على �صرورة ال�صعي اإىل اجلماعة والئتالف, 
الطاعة  يف  النا�س  يكره  ما  واأن  والختالف,  الفرقة  ونبذ 
اأن  وتود  واملع�صية,  الفرقة  يف  يحبون  مما  خري  واجلماعة 
اأن ق�صية ثبوت الأهلة تثري جملة  اإىل  تنبه يف هذا ال�صدد 

من الق�صايا الجتهادية تتمثل فيما يلي:
اخلطاب  هل  اعتباره.  عدم  اأو  املطالع  اختالف  اعتبار   -
ال�صهر  منكم  �صهد  تعاىل{فمن  قوله  مثل  يف  الوارد 
لروؤيته  �صوموا   " و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  وقوله  فلي�صمه} 
اإذا روؤي  واأفطروا لروؤيته " هو خطاب ملجموع الأمة, بحيث 
بقية  ال�صوم  لزم  فقد  اأجزائها  من  جزء  اأي  يف  الهالل 
اأهل  اأم اأن لكل بلد روؤية؟, واخلطاب متوجه اإىل  امل�صلمني  
هو  العلم  اأهل  جمهور  رجحه  والذي  ؟  حدة  على  حملة  كل 
عدم اعتبار اختالف املطالع فمتى روؤي الهالل وثبت ثبوتا 
اإ�صالمي فقد لزم ال�صوم بقية امل�صلمني  بلد  اأي  �صرعيا يف 
الذين ي�صرتكون مع بلد الروؤية يف جزء من الليل, وهو حل 
ب�صيط, ول يحتاج تطبيقه اإىل جهود ول تعقيدات. وهذا هو 
الذي اختاره املوؤمتر الثالث ملجمع البحوث الإ�صالمية املنعقد 
املوافق  هجريه   1386 عام  الآخرة  جمادى  يف  بالقاهرة 
وقرارات  تو�صيات  يف  جاء  فقد  ميالدية,   1966 �صبتمرب 
الفرتة الثانية لهذا املوؤمتر ما يلي ) يرى املوؤمتر اأنه ل عربة 
باختالف املطالع واإن تباعدت الأقاليم متى كانت م�صرتكة 
املطالع  اختالف  ويكون  قل  واإن  الروؤيا  ليلة  من  جزء  يف 
معتربا بني الأقاليم التي ل ت�صرتك يف جزء من هذه الليلة ( 
ومثل هذا الذي قرره جممع البحوث الإ�صالمية قرره املجمع 
انعقاد  دورة  يف  الإ�صالمي  العامل  لرابطة  التابع  الفقهي 
موؤمتره الثالث بعمان عام 1407 حيث جاء يف مقرراته ما 
يلي :اإذا ثبتت الروؤية يف بلد وجب على امل�صلمني اللتزام بها 
ول عربة لختالف املطالع, لعموم اخلطاب الآمر بال�صوم 

والإفطار.
- العتداد باحل�صاب الفلكي: هل يعتد به مطلقا, اأم ل يعتد 
حال  يف  به  يعتد  ول  النفي  حال  يف  به  يعتد  اأم  مطلقا,  به 
الإثبات. وهذا الأخري هو الذي يرجحه املجمع وقد اأخذ به 
املوؤمتر الثالث ملجمع البحوث الإ�صالمية املنعقد يف القاهرة 

عام 1386 حيث قرر يف هذا ال�صدد ما يلي :
قمري,  �صهر  اأي  دخول  معرفة  يف  الأ�صل  هي  الروؤية  اأن   -
كما يدل عليه احلديث ال�صريف.فالروؤية هي الأ�صا�س لكن ل 

يعتمد عليها اإذا متكنت فيها التهم متكنا قويا. 
- يكون ثبوت روؤية الهالل بالتواتر, وال�صتفا�صة, كما يكون 
يف  التهمة  تتمكن  مل  اإذا  اأنثى,  اأو  كان  ذكرا  الواحد  بخرب 
خمالفة  الأ�صباب  هذه  ومن  الأ�صباب,  من  ل�صبب  اأخباره 
احل�صاب الفلكي املوثوق به ال�صادر ممن يوثق به, حكم من 
انفرد بالروؤية, هل ي�صوم ويفطر بروؤيته واإن كان ل ي�صتعلن 
بها, اأم ي�صوم ويفطر مع اجلماعة, فمن قال بالأول اأوجب 
الليلة هي من  فاإن تلك  راأى الهالل وحده  ال�صوم على من 
رم�صان يف نف�س الأمر, واإن مل يعلم بذلك غريه , ومن قال 
بالثاين قال ل ي�صوم اإل مع النا�س لأن ال�صهر هو ما ا�صتهر 
ي�صتهل  ما  هو  والهالل   , النا�س  من  قليل  اأو  فرد  راآه  ما  ل 
يثبت  مل  وحيث   , منهم  فرد  بروؤيته  انفرد  ما  ل  النا�س  به 
ذلك فاإن ميقات ال�صوم مل يدخل بعد. وقد رجح هذا الثاين 
كثري من اأهل العلم اعتبارا لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم : " 
�صومكم يوم ت�صومون وفطركم يوم تفطرون واأ�صحاكم يوم 
ت�صحون " اأي اأن امل�صلم ي�صوم مع اجلماعة ومعظم النا�س 

واعتبارا بهالل ذي احلجة,   ,
اأهل العلم  اأحد من  اإذ مل يقل 
باأن من انفرد بروؤية هالل ذي 
بالوقوف  اأي�صا  انفرد  احلجة 
ميقات  وحده  له  وكان  بعرفة 
اإفا�صة , ورمي , ونحر , وحتلل 
تلك.  من  امل�صاألة  وهذه  ونحوه 
اأن  ينبغي  اأنه  املجمع  ويرى 
خا�صة,  ال�صوم  يف  يحتاط 
فمن تفرد بروؤية هالل رم�صان 
�صام يف خا�صة نف�صه �صرا, اأما 
�صوال  هالل  بروؤية  تفرد  من 

فال يفطر اإل مع اجلماعة. 
الختالفات  جملة  هي  هذه   -
الفقهية الواردة يف هذا الباب, 
الجتهاد,  م�صائل  من  وجلها 
خالف  فيها  الوارد  واخلالف 
م�صائل  يف  والأ�صل  معترب, 
الجتهاد اأن ل ي�صيق فيها على 
املخالف, واأن ل تكون �صببا يف 
اتفقت  وقد  تهاجر,  اأو  قطيعة 
الفتوى  واأهل  كلها  املجامع 
يتبع  اأن  امل�صلم  على  اأن  كافة 

املوقف الجتهادي الذي يتخذه اأ�صحاب النظر يف بلده, اأيا 
كانت موافقته اأو خمالفته ملا يعتقده راجحا, لأن ال�صوم يوم 
يوم  والأ�صحى  النا�س,  يفطر  يوم  والفطر  النا�س,  ي�صوم 

ي�صحي النا�س.
اإن ق�صية ثبوت الأهلة ق�صية �صلطانية يف املقام الأول, مبعنى 
�صلطان,  ذات  جهة  اإل  فيها  الوارد  اخلالف  يح�صم  ل  اأنه 
كافة,  النا�س  على  قرارها  تنفذ  اأن  ب�صلطانها  ت�صتطيع 
ال�صذوذ  وت�صبح خمالفتها يف هذه احلالة �صورة من �صور 
واملنابذة والبغي, فامل�صكلة اإذن ل تكمن يف ترجيح بع�س هذه 
التي  ال�صلطة  تكمن يف غياب هذه  واإمنا  بع�س,  الآراء على 
بالطاعة, ومت�صي  النا�س  لها  والتي يدين  باملرجعية,  تتمتع 
هذه  اأكانت  �صواء  اأحد,  ينازعها  فال  اجتهادها  عليهم 
وديانتها,  كفايتها  يف  لثقتهم  النا�س  يتبعها  دينية  ال�صلطة 
مل  وما  و�صوكتها,  ل�صلطانها  النا�س  يتبعها  دنيوية  �صلطة  اأو 
يف  الكلمة  جمع  اإىل  �صبيل  فال  امل�صارين  هذين  اأحد  يت�صن 
هذه الق�صية ل يف امل�صرق ول يف املغرب! اإن الذي ح�صم هذه 
امل�صكلة يف امل�صرق اإمنا هو �صوكة ذوى ال�صلطان , ولي�صت قوة 

احلجة اأو الربهان!
- ونظرا لغياب هذه املرجعية يف الوقت الراهن فاإن الذي 
اعتبار  بعدم  القائل  اأن الجتهاد  املجمع  اأمانة  لدى  يرتجح 
اختالف املطالع , واأنه متى روؤي الهالل وثبت ثبوتا �صرعيا 
فقد  اجلماعة,  عن  ب�صذوذ  يعرف  مل  اإ�صالمي  بلد  اأي  يف 
الروؤية  بلد  مع  ي�صرتكون  الذين  امل�صلمني  بقية  ال�صوم  لزم 
بال�صواب,  الجتهادات  هذه  اأوىل  هو  الليل  من  جزء  يف 
واأي�صرها تطبيقا يف ظروف اجلاليات الإ�صالمية املقيمة يف 
الغرب, وينبغي اأن يجري ات�صال مبا�صر مع اأهل الفتوى يف 
هذا البلد للتحقق من �صحة النباأ, ثم يرتك ح�صم اخلالف 
اجلهة,  هذه  اإىل  اعتباره  عدم  اأو  احل�صاب  باعتبار  املتعلق 
فاأميا اجتهاد تبنته �صلم لها من الناحية العملية, واإن بقي 
الناحية النظرية, وذلك ملا  الفقهية من  كل على اختياراته 

يلي:
املحققني  واختيار   , العلم  اأهل  جمهور  راأي  هو  هذا  اأن   -

منهم.
- زوال العتبارات التي بنى عليها القائلون باعتبار اختالف 
وراء  كان  الذي  والتو�صعة  الي�صر  فاإن   , موقفهم  املطالع 

و�صائل  تطور  ظل  يف  مفهوم  له  يعد  مل  القول  هذا  ترجيح 
اإىل ما ي�صبه  التقنية يف واقعنا املعا�صر, وحتول العامل كله 
كلمح  املعمورة  اأرجاء  بني  اخلرب  وانتقال  الواحدة,  القرية 

بالب�صر!
واجتماع  الئتالف  من  ال�صارع  ملق�صود  اأقرب  هذا  اأن   -

الكلمة , وخطوة على طريق وحدة الأمة وجمع كلمتها.
اأعلن  اإ�صالمي  بلد  فاأميا  اإقليمية,  ح�صا�صية  يثري  ل  اأنه   -
الروؤية فاإن اجلاليات الإ�صالمية تبع له تعتمد قوله وتعمل به.
عندما  املطالع  اختالف  اعتبار  ي�صببه  الذي  احلرج  رفع   -
عيد  يف  مكة  اأهل  روؤية  مع  الغرب  يف  الروؤية  تتعار�س 
اأمرين:  بني  الجتهاد  هذا  اأ�صحاب  يكون  حيث  الأ�صحى, 
العملي,  الإجماع  خمافة  من  وفيه  احلجيج  خمالفة  اإما 
وم�صادمة ال�صعور الإ�صالمي, ما فيه, واإما موافقة احلجيج 
مع ما يعنيه ذلك من التناق�س مع ما يرجحونه من اأ�صول 

فقهية.
ملاذا مل يتنب املجمع القول باعتبار اختالف املطالع؟

املطالع  باعتبار اختالف  القول  املجمع  اأمانة  تتنب  هذا ومل 
جلملة من العتبارات تذكر منها: 

- كونه مرجوحا من الناحية الفقهية فاإن جماهري اأهل العلم 
على عدم اعتبار اختالف املطالع

- ع�صر الجتماع على جهة بعينها يف الظروف الراهنة نظرا 
العتبارات  وتدخل  والدعوية,  الفقهية  الجتهادات  لتباين 

احلزبية والإقليمية.
- ما ي�صيب احل�س الإ�صالمي من حرج بالغ اإذا مل تتوافق 
روؤية الهالل يف ذي احلجة مع الروؤية يف بالد احلجاز, فقد 
انعقد ما ي�صبه الإجماع العملي اأن النا�س يف هذا العيد تبع 
لأهل مكة, ولهذا فاإن كثريا من احلا�صبني والآخذين باعتبار 
الأ�صحى  ال�صعودية يف عيد  روؤية  يعتمدون  املطالع  اختالف 
اأ�صولهم  مع  تعار�س  من  املوقف  هذا  يف  يبدوا  قد  ما  مع 

وترجيحاتهم. 
باحل�صاب  العتداد  ق�صية  حول  الفقهية  الروؤية  تباين   -
وعدم العتداد به, فاإن اخلالف حول هذه الق�صية حاد بني 
اأو�صط الآراء يف ذلك هو العتداد به نافيا  الطرفني, ولعل 

اإذا جزم با�صتحالة الروؤيا , وعدم العتداد به مثبتا. 
واهلل من وراء الق�صد وهو الهادي اإىل �صواء ال�صبيل .
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الوراثية  البصمة  هل يمكن االعتماد على 
في إثبات أو نفي النسب؟

خالد عمر
اأهم  من  هو  ْبل  كبرًيا,  علمًيا  ن�صَرا  الوراثية  الب�صمة  اكت�صاف  فيه  يعد  الذي  الوقت  يف 
الكت�صافات العلمية يف التاريخ, والذي ي�صاهي اكت�صاف الطاقة الذرية, وهبوط الإن�صان 
اأن ي�صهم يف عالج العديد من الأمرا�س كال�صرطان  على القمر, كيف ل ؟! ومن املنتظر 
اأكدت  و�صرعة ك�صف اجلرمية والتو�صل اإىل اجلناة, ويف خدمة الإن�صانية من غري وجه- 
الب�صمة  بعنوان:  ال�صويلم  بندر بن فهد  للدكتور/  بالريا�س  العدل-  درا�صة فقهية مبجلة 
الوراثية واأثرها يف الن�صب جواز العتماد على الب�صمة الوراثية يف اإثبات الن�صب ب�صوابط 

�صرعية وفنية, خالًفا لنفي الن�صب. 
رت الدرا�صة البحث بتبيان فحوى الب�صمة الوراثية, فهي- كما قرر املجمع الفقهي  و�صدَّ
التابع لرابطة العامل الإ�صالمي- البنية اجلينية التي تدل على هوية كل اإن�صان بعينه, واأن 
لها ثمة خ�صائ�س متيزها, منها: اأن لكل �صخ�س ب�صمة وراثية منفردة ل تتوافق مع اأي 
فرد اآخر خال التواأم, واأن نتيجتها يف حتديد هوية كل اإن�صان قطعية اأو �صبه قطعية, واأنها 
تتمتع باملقدرة على ال�صتن�صاخ, واأنها متطابقة يف جميع خاليا اجل�صم لل�صخ�س الواحد, 
الوراثية  ال�صفات  �صل�صلتني متثالن  الوراثية يف �صورة �صريط من  الب�صمة  ويظهر حتليل 

عن الأب والأم.
وحال عر�س و�صائل اإثبات الن�صب املتفق عليها يف ال�صريعة الإ�صالمية- اأكدت الدرا�صة على 
اأن اأهمها- وهو حمل اإجماع- ثبوته بفرا�س الزوجية؛ لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: )الولد 
للفرا�س وللعاهر احلجر(, فاإذا جاءت زوجته- املدخول بها يف نكاح �صحيح- بولد ميكن اأن 
يولد ملثله ل�صتة اأ�صهر منذ الوطء اأو اإمكان الوطء, فاإنه يكون ولًدا لهذا الزوج؛ لأنه ولد على 
ب�صبهة,  الوطء  املنذر-  ابن  نقله  اإجماعًا-كما  ال�صحيح  بالنكاح  ويلحق  الزوجية,  فرا�س 
وكذلك يعد من تلك الو�صائل ا�صتلحاق جمهول الن�صب ب�صرائطه, وهي: اأن يكون املقر به 
جمهول الن�صب, واأل ينازعه فيه منازع, واأن ميكن �صدق املقر, واأن يكون املقر به ممن ل 
قول له, واأن يكون املقر بالن�صب بالًغا عاقاًل غري مكره, فاإن توافرت- ثبت ن�صب املجهول من 
ا يف اإثبات  املقر بالن�صب؛ لت�صوف ال�صارع للحوق الن�صب, ومن تلك الو�صائل املتفق عليها اأي�صً
الن�صب ال�صهادة, �صواء اأن ي�صهد ال�صهود العدول اأنه ابنه, اأو اأن تكون ال�صهادة بالت�صامع اأو 

ال�صهرة اأو ال�صتهار فيما يعرف بال�صهادة بال�صماع. 
ال�صتدلل  وهي  القيافة,  الن�صب  اإثبات  فيها يف  املختلف  الو�صائل  اأن من  الدرا�صة  وبّينت 
بال�صبه على الن�صب اإذا تعذر من خالل القرائن, فعلى حني ذهب اإىل م�صروعيته ال�صافعية, 
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واحلنابلة, واملالكية يف غري امل�صهور, لكنه الأقي�س 
ه املالكية يف  لديهم, وهو اختيار ابن حزم, خ�صّ
يف  رجالن  يطاأها  الأمة  بولد  عندهم  امل�صهور 
طهر واحد فتاأتي بولد ي�صبه اأن يكون منهما, دون 
ولد احلرة- ذهب اإىل عدم م�صروعيته يف اإثبات 
م�صروعية  الدرا�صة  ورجحت  احلنفية,  الن�صب 
ل�صروره  الن�صب؛  اإثبات  يف  القائف  بقول  العمل 
�صلى اهلل عليه و�صلم حال تاأكيد القائف اأن اأقدام 
زيد- ر�صي اهلل عنهما- كدليل  اأبيه  اأ�صامة من 
ال�صنة؛  ثبت يف  كما  الفرا�س,  لدليل  موافق  اآخر 
بح�صرة  به  ق�صى  عنه-  اهلل  ر�صي  عمر-  ولأن 
ال�صحابة بال نكري, فكان اإجماًعا؛ ولأن القيا�س 

واأ�صول ال�صريعة ت�صهد للقافة.
القرعة  ا  اأي�صً فيها  املختلف  الو�صائل  تلك  ومن 

وعلى قولني للعلماء: 
وهو  بالقرعة.  الن�صب  اإثبات  م�صروعية  الأول: 
اأحمد,  ال�صافعية, ورواية عن  اأحد الوجهني عند 

وبه قال ابن حزم.
الثاين: اأن القرعة ل يثبت بها ن�صب. وهو مذهب 
احلنفية, واملالكية, والوجه الآخر لدى ال�صافعية, 

ورواية عن اأحمد.
يف  القرعة  مب�صروعية  القول  الدرا�صة  ورجحت 
اإثبات الن�صب؛ لق�صائه به �صلى اهلل عليه و�صلم, 
ِبيِّ  النَّ ِعْنَد  َجاِل�ًصا  ُكْنُت  َقاَل:  اأَْرَقَم  ْبِن  َزْيِد  فَعْن 
اْلَيَمِن,  ِمَن  َرُجٌل  َفَجاَء  َو�َصلََّم,  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �صَ
َعِليًّا,  اأََتْوا  اْلَيَمِن  اأَْهِل  ِمْن  َنَفٍر  َثاَلَثَة  اإِنَّ  َفَقاَل: 
ٍة يِف  ُموَن اإَِلْيِه يِف َوَلٍد, َوَقْد َوَقُعوا َعَلى اْمَراأَ َيْخَت�صِ
ُطْهٍر َواِحٍد, َفَقاَل: ِلْثَننْيِ ِمْنُهَما ِطيَبا ِباْلَوَلِد ِلَهَذا 
َفَغَلَيا, ُثمَّ َقاَل: ِلْثَننْيِ ِطيَبا ِباْلَوَلِد ِلَهَذا َفَغَلَيا, ُثمَّ 
اأَْنُتْم  َفَقاَل:  َفَغَلَيا,  ِلَهَذا  ِباْلَوَلِد  ِطيَبا  ِلْثَننْيِ  َقاَل: 
َقَرَع  َفَمْن  َبْيَنُكْم  ُمْقِرٌع  ينِّ  اإِ ُمَت�َصاِك�ُصوَن,  �ُصَرَكاُء 
َفاأَْقَرَع  َيِة,  الدِّ ُثُلَثا  اِحَبْيِه  ِل�صَ َوَعَلْيِه  اْلَوَلُد,  َفَلُه 
لَّى  ِ �صَ ِحَك َر�ُصوُل اهللَّ َبْيَنُهْم, َفَجَعَلُه مِلَْن َقَرَع, »َف�صَ
َنَواِجُذُه«  اأَْو  َرا�ُصُه  اأَ�صْ َبَدْت  َحتَّى  َو�َصلََّم  َعَلْيِه  اهلُل 

رواه اأبو داود )2269( و�صححه الألباين. 
الزاين  ا�صتلحاق  اأن  اإىل  الدرا�صة  اأ�صارت  وكذا 

الو�صائل  من  فرا�س  غري  على  ولد  اإذا  الزنا  ولد 
املختلف فيها يف اإثبات الن�صب على قولني:

وهو  ا�صتلحقه.  اإذا  بالزاين  املولود  يلحق  الأول: 
قول ابن تيمية, وابن القيم.

ا�صتلحقه.  اإذا  للزاين  املولود  ين�صب  الثاين:ل 
وال�صافعية,  واملالكية,  احلنفية,  مذهب  وهو 

واحلنابلة.
بالزاين  الولد  بلحوق  القول  الدرا�صة  ورجحت 
متى ا�صتلحقه؛ لت�صوف ال�صارع اإىل اإثبات الن�صب؛ 

ولأنه ل تزر وازرة وزر اأخرى.
بها  يثبت  ل  التي  الو�صائل  الدرا�صة  وعّددت 
الن�صب, وهي: حتويل الن�صب, والتبني, وا�صتلحاق 

الزاين ولد الزنا اإذا ولد على فرا�س. 
املعا�صرين  العلماء  اختالف  الدرا�صة  واأو�صحت 
اتفقوا  واإن  الوراثية,  بالب�صمة  الن�صب  اإثبات  يف 
على جواز العتماد عليها لدقتها العالية مقارنة 
اإثبات  اإىل  ال�صارع  ولت�صوف  كالقيافة؛  بغريها 
تقت�صر فقط  ل  والتي  البينة  ولأنها من  الن�صب؛ 
الظن  بغلبة  العمل  وجلواز  ال�صهود؛  �صهادة  على 

يف الأحكام, ومنها الإثبات:
اأن  اإىل  املعا�صرين  الفقهاء  جمهور  فذهب 
واأنها  جديدة,  �صرعية  و�صيلة  الوراثية  الب�صمة 
تاأتي يف منزلة متاأخرة عن تلك املتفق عليها بني 
اإذا  الوراثية  الب�صمة  بنتيجة  يعتد  فال  الفقهاء, 
املجمع  اأخذ  وبه  عليها,  املتفق  الو�صائل  توافرت 

الفقهي التابع لرابطة العامل الإ�صالمي.
تقدمي  اإىل  املعا�صرين  الفقهاء  بع�س  وذهب 
واأنها  التقليدية,  الأدلة  على  الوراثية  الب�صمة 
بينة م�صتقلة يجب العمل مبقت�صاها متى توافرت 

�صروطها.
ورجحت الدرا�صة اأن الب�صمة الوراثية تقف جنًبا 
القول  اأدلة  لأن  الأخرى؛  الو�صائل  مع  جنب  اإىل 
الفرا�س والإقرار وال�صهادة  اأما  اتفاق,  بها حمل 
فتقدم عليها الب�صمة الوراثية يف حالت حددها 
على  التنازع  حالت  وهي:  الفقهي,  املجمع 
و�صياع  املواليد,  يف  وال�صتباه  الن�صب,  جمهول 

وفقد ال�صغار حال الكوارث واحلروب عند تعذر 
معرفة اأهلهم.

على اأن العمل بالب�صمة الوراثية يف اإثبات الن�صب 
ب�صوابط  م�صروط  الدرا�صة-  اأو�صحت  وكما   -
فهي:  ال�صرعية  ال�صوابط  فاأما  وفنية,  �صرعية 
األ ت�صتعمل يف التاأكد من ن�صب ثابت, واأن تنفك 
تكون  واأن  عقاًل,  اأو  ح�ًصا  يكذبها  عما  النتيجة 

باأمر الق�صاء منًعا للتالعب.
خمترباتها  تكون  اأن  فهي:  الفنية  ال�صوابط  اأما 
تابعة للدولة وحتت رقابتها, واأن تكون على اأعلى 
الو�صائل تقنية, واأن توثق خطواتها كافة, واأن تتم 
يف خمتربين على الأقل, واأن تكون يف �صرية تامة.
اأما نفي الن�صب بالب�صمة الوراثية فالراجح- كما 
العتماد  �صرًعا  يجوز  ل  اأنه  الدرا�صة-  انتهت 
الن�صب, ول يجوز  الوراثية يف نفي  الب�صمة  على 
تقدميها على اللعان, وهكذا ن�س املجمع الفقهي؛ 
اإذا  الن�صب-  لنفي  الوحيد  ال�صرعي  الطريق  لأن 
اللعان,  هو  نف�صه-  اإل  �صاهد  للزوج  يكن  مل 
والعتداد بالب�صمة الوراثية يف هذا ال�صدد تزيد 
على الكتاب وال�صنة؛ ولأنه �صلى اهلل عليه و�صلم 
يف ق�صتي ابن وليدة زمعة, وهالل بن اأمية اأهدر 
واأبقى  الوراثية,  ال�صفات  ومعتمده  البنّي  ال�صبه 
اإل  ينفى  فال  للفرا�س,  الولد  اأن  الأ�صلي  احلكم 
ل  الزوجة  على  الزنا  حد  واأن  فح�صب,  باللعان 
البينة,  من  لبد  بل  الوراثية,  بالب�صمة  يثبت 
فكيف نقدم الب�صمة على اللعان, ول نقدمها على 
احلد؟! ثم اإن اللعان يغني عن الب�صمة الوراثية.

طلب  للقا�صي  يجوز  باأنه  الدرا�صة  واختتمت 
بني  اللعان  اإجراء  قبل  الوراثية  الب�صمة  حتليل 
الزوج,  قبل  من  ال�صك  اإزالة  بغية  الزوجني, 
عدولهما  يف  ورغبة  الزوجة,  ناحية  من  واحلرج 
متا�صك  على  احلفاظ  قبيل  ومن  اللعان,  عن 
بناء  الولد  نفي  يكون  اأن  على  الزوجية,  العالئق 
على اللعان- ل على التحليل الوراثي- بعد متامه.



م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

20

حكم



م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

21

فضل اهلل ممتاز
للسيارة  املرأة  قيادة  أن  األصل  بأن  قال  من  هناك 
املراكب. من  السيارة  لغري  كركوبها  	جائزة 
وعليه، فإذا مل تكن قيادة املرأة للسيارة تعرضها للسفر بها 
فيما يعد سفرًا عرفًا واختالء األجانب بها أو حنو ذلك فال مانع 
منها، خصوصًا إذا احتاجت إىل ذلك مثل كون زوجها مريضًا 

ال يقدر على القيادة، وليس هلا حمرم يتوىل القيادة بها.
األذى  من  لنوع  يعرضها  أقدامها  على  املرأة  مشي  وإذا كان 
أن  شك  فال  حمارمها  من  السيارة  هلا  يقود  من  هلا  وليس 

مباشرتها للسياقة يف هذه احلالة أسرت هلا وأحصن.
مفاسد  إىل  تؤدي  للسيارة   املرأة  قيادة  أن  آخرون  قال  بينما 
 ، باملرأة  منها اخللوة احملرمة   ، إليها  الداعني  ال ختفى على 
ومنها السفور ، ومنها االختالط بالرجال بدون حذر ، ومنها 
ارتكاب احملظور الذي من أجله حرمت هذه األمور ، والشرع 
املطهر َمَنع الوسائل املؤدية إىل احملرم واعتربها حمرمة ، وقد 
باالستقرار يف  املؤمنني  ونساء  النيب  نساء  وعال  اهلل جل  أمر 
البيوت ، واحلجاب ، وجَتنُّب إظهار الزينة لغري حمارمهن ملا 

يؤدي إليه ذلك كله من اإلباحية اليت تقضي على اجملتمع.
عامة  مواصالت  هناك  تكون  قد  بأنه  ذكر  ثالث  وفريق 
خاصة بالنساء أو سائق ُيستأجر لعدة نساء يوصلهن إىل العمل 
أو اجلامعة ، وقد تكون سيارات األجرة اخلاصة ـ ملن قدرت 
تتعرض  اليت قد  العامة  أرحم هلا من احلافالت  ـ  ماليا  عليها 
فيها لإلهانة واالعتداء فتستعمل سيارات األجرة دون خلوة مع 

السائق. 
وإذا اضطرت يف النهاية إىل قيادة السيارة يف حاالت احلاجة 
جبلبابها  تسوقها  فإنها  عنها  غنى  ال  اليت  املاسة  الشديدة 

الشرعي الكامل مع تقوى اهلل. 
املسألة   هذه  يف  العلماء  مذاهب  حنرر  البحث  هذا  يف  وحنن 

على النحو اآلتي:
بداية يقول الدكتور مصلح بن عبد احلي النجار أستاذ الفقه 
املشارك يف جامعة الدمام يف كتابه األدلة املختلف فيها عند 
األصوليني وتطبيقاتها املعاصرة :لقد حافظ اإلسالم على املرأة 
وجنبها كل أبواب وذرائع الفساد. فهي كاملاسة وأشد نفاسة 
تباع  سلعة  اليوم  احلضارة  جعلتها  مثلما  ومل جيعلها    ، منها 
وتشرتي ومن األمور اليت تدل على حمافظة اإلسالم على املرأة 
من االختالط والتزاحم املؤدي إىل الفساد ،  ما ذكره العلماء 

األجالء يف املنع من قيادة املرأة للسيارة ،  فهذا جيب على املرأة 
جتنبه ،  وذلك ألنه ذريعة إىل اختالطها بالرجال ،  واخللوة 
مع بعضهم ،  ومعروف ما يف ذلك من حماذير معروفة فأصل 
سد الذريعة هو أصل مشهود له بالصحة يف الشريعة اإلسالمية 
يقضي  األصل  ،وهذا  عليه  االجتهادية  األحكام  ،وابتناء 
مبنع املرأة من قيادة السيارة ، ملا يرتتب على ذلك من ضرورة 
البيتية  واجباتها  يف  تفريطها  وبالتالي    ، بيتها  من  خروجها 
،  وهي واجبات عينية ال كفائية. كما أن قيادتها للسيارة 
اختالطها  مثل  شرعًا  حمظورة  كثرية  أمورًا  تسهل  أو  تؤدي 
بالرجال واخللوة مع بعضهم. يقول العالمة ابن القيم: وال ريب 
أن متكني النساء من اختالطهن بالرجال أصل كله بلية وشر 
،  وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ،  كما أنه 
من أسباب فساد األمور اخلاصة ،  واختالط الرجال والنساء 
سبب لكثرة الفواحش والزنا ،  وهو من أسباب املوت العام ،  

والطواعني املتصلة 1 .
ويقول أيضًا يف موضع آخر: إن ولي األمر جيب عليه أن مينع اختالط 
الرجال والنساء يف األسواق ،  والُفرج ،  وجمامع الرجال... فاإلمام 

مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة 2.
ويؤكد فضيلته أنه من هنا كان لزامًا علينا أن نقدم إلخواننا 
املسلمني وأخواتنا املسلمات يف هذه الطائفة العطرة من فتاوى 
أهل العلم؛ حتذيرًا هلم من اخلطر الداهم ،  وتطهريًا للطباع 
ونوازع النفوس ،  وبعدًا عن مطية اإلثم ،  فالوقاية خري من 

العالج.
أواًل: سئل مساحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 
رمحه اهلل عن حكم قيادة املرأة للسيارة3.. فأجاب رمحه اهلل 
بقوله: ال شك أن ذلك ال جيوز, ألنها قيادتها للسيارة تؤدي إىل 
مفاسد كثرية وعواقب وخيمة ،منها اخللوة احملرمة باملرأة ،  
ومنها السفور ،  ومنها االختالط بالرجال بدون حذر ،ومنها 
ارتكاب احملظور الذي من أجله حرمت هذه األمور. والشرع 
املطهر منع الوسائل املؤدية إىل احملرم واعتربها حمرمة. وقد 
باالستقرار يف  املؤمنني  ونساء  النيب  نساء  وعال  اهلل جل  أمر 
البيوت ،  واحلجاب ،  وجتنب إظهار الزينة لغري حمارمهن ملا 
يؤدي إليه ذلك كله من اإلباحية اليت تقضي على اجملتمع ،  
َفْظَن  َوحَيْ َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  لنِّْلُمْؤِمَناِت  }َوُقل  تعاىل:  قال 
ُمِرِهنَّ  ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها*َوْلَيْضِرْبَن ِبُ
َعَلى ُجُيوِبِهنَّ *َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء 
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ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبيِن ِإْخَواِنِهنَّ 
َأِو التَّاِبِعنَي  َأمْيَاُنُهنَّ  َأْو َما َمَلَكْت  ِنَساِئِهنَّ  َأْو  َأَخَواِتِهنَّ  َبيِن  َأْو 
َعَلى  َيْظَهُروا  مَلْ  الَِّذيَن  ْفِل  الطنِّ َأِو  َجاِل  الرنِّ ِمَن  اإْلِْرَبِة  ُأوِلي  َغرْيِ 
ِمن  ِفنَي  خُيْ َما  ِلُيْعَلَم  ِبَأْرُجِلِهنَّ  َيْضِرْبَن  *َواَل  الننَِّساِء  َعْوَراِت 
يًعا َأيَُّه امْلُْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{4.  ِ مَجِ ِزيَنِتِهنَّ * َوُتوُبوا ِإىَل اهللَّ
وقال النيب- صلى اهلل عليه وسلم -: »ما خال رجل بامرأة إال 

كان الشيطان ثالثهما«
مبا  الرذيلة  إىل  املؤدية  األسباب  مجيع  منع  املطهر  فالشرع 
عقوبته  وجعل  بالفاحشة  الغافالت  احملصنات  رمي  ذلك  يف 
الرذيلة.  أسباب  نشر  من  للمجتمع  صيانة  العقوبات  أشد  من 
  ، وهذا ال خيفى  ذلك.  إىل  املؤدية  األسباب  من  املرأة  وقيادة 
اليت  السيئة  وبالعواقب  الشرعية  باألحكام  اجلهل  ولكن 
يفضي إليها التساهل بالوسائل املفضية إىل املنكرات مع ما 
يبتلى به الكثري من مرضى القلوب ،  وحمبة اإلباحية والتمتع 
هذا  يف  اخلوض  بسبب  هذا  كل    ، األجنبيات  إىل  بالنظر 
األمر وأشباهه بغري علم وبغري مباالة مبا وراء ذلك من األخطار 
ا يِف اأْلَْرِض َحاَلاًل  ،  وقال اهلل تعاىل: }َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا مِمَّ
َا  ِبنٌي * ِإنَّ ْيَطاِن*ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ َطينًِّبا َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
ِ َما اَل َتْعَلُموَن{  وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأن َتُقوُلوا َعَلى اهللَّ َيْأُمُرُكم ِبالسُّ

.5

وأخرج البخاري يف صحيحه عن النيب - صلى اهلل عليه وسلم 
- أنه قال »ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء« 
6. وعن حذيفة بن اليمان - رضى اهلل عنه - قال: »كان الناس 

  ، اخلري  عن   - وسلم  عليه  اهلل  صلى   - اهلل  رسول  يسألون 
وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين ،  فقلت: يا رسول 
اهلل،  إنا كنا يف جاهلية وشر ،  فجاءنا اهلل بهذا اخلري ،  
فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال: نعم ،  قلت: وهل بعد ذلك 
الشر من خري؟ قال: نعم وفيه دخن ،  قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يهدون بغري هديى تعرف منهم وتنكر ،  قلت: فهل بعد ذلك 
اخلري من شر؟ قال: نعم ،  دعاة إىل أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول اهلل ،  صفهم لنا؟ فقال: هم 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركين 
ذلك؟ قال: تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم. قلت: فإن مل يكن 
أن  ولو  الفرق كلها  تلك  فاعتزل  قال:  إمام؟  وال  هلم مجاعة 

تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت على ذلك« 7.
أن  أدعو كل مسلم  وإني  اهلل:  باز رمحه  ابن  الشيخ  قال  ثم 
يتقي اهلل يف قوله ويف عمله ،  وأن حيذر الفنت والداعني إليها 

،  وأن يبتعد عن كل ما يسخط اهلل جل وعال أو يفضي إىل 
الدعاة  هؤالء  من  يكون  أن  احلذر  وأن حيذر كل    ، ذلك 
هذا  يف   - وسلم  عليه  اهلل  صلى   - النيب  عنهم  أخرب  الذين 
احلديث الشريف. وقانا اهلل شر الفنت وأهلها ،  وحفظ هلذه 

األمة دينها،  وكفاها شر دعاة السوء 8.
العثيمني  بن صاحل  حممد  العالمة  الشيخ  فضيلة  سئل  ثانيًا: 

رمحه اهلل السؤال التالي: 
أرجو توضيح حكم قيادة املرأة للسيارة ،  وما رأيكم بالقول: 
السائق  مع  ركوبها  من  ضررًا  أخف  للسيارة  املرأة  قيادة  إن 

األجنيب!
فأجاب فضيلته رمحه اهلل:

اجلواب على هذا السؤال ينبين على قاعدتني مشهورتني بني 
علماء املسلمني:

القاعدة األوىل: أن ما أفضى إىل احملرم فهو حرام ،  ودليل 
ِ َفَيُسبُّوا  ذلك قوله تعاىل: }َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللَّ
ِإىَل  ُثمَّ  َعَمَلُهْم  ٍة  ُأمَّ ِلُكلنِّ  َزيَّنَّا  َكذِلَك  ِعْلٍم*  ِبَغرْيِ  َعْدًوا   َ اهللَّ
ْرِجُعُهْم َفُيَنبنُِّئُهم مِبَا َكاُنوا َيْعَمُلوَن {9. فنهى اهلل تعاىل  َربنِِّهم مَّ
عن سب آهلة املشركني – مع أنه مصلحة – ألنه يفضي إىل 

مفسدة عظيمة وهي سب اهلل تعاىل.
متكافئة  كانت  إذا   – املفاسد  درء  أن  الثانية:  القاعدة 
ذلك  ودليل  املصاحل.  جلب  على  مقدم   – أعظم  أو  للمصاحل 
ْمِر َوامْلَْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبرٌي  قوله تعاىل : }َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَ
َماَذا  َوَيْسَأُلوَنَك  نَّْفِعِهَما*  ِمن  َأْكرَبُ  َوِإمْثُُهَما  ِللنَّاِس  َوَمَناِفُع 
َلَعلَُّكْم  اآْلَياِت  َلُكُم   ُ اهللَّ  ُ ُيَبنينِّ َكذِلَك  اْلَعْفَو*   ُقِل  ُينِفُقوَن 
ُروَن{01. فقد حرم اهلل اخلمر وامليسر مع ما فيهما من  َتَتَفكَّ

املنافع درءًا للمفسدة احلاصلة بتناوهلما.
وبناء على هاتني القاعدتني يتبني حكم قيادة املرأة للسيارة. 
فمن    ، كثرية  مفاسد  تتضمن  للسيارة  املرأة  قيادة  فإن 

مفاسدها:
كشف . 1 بها  سيكون  السيارة  قيادة  ألن  احلجاب؛  نزع 

الوجه الذي هو حمل الفتنة وحمط أنظار الرجال ،  وال تعترب 
أنه  أي    ، بوجهها  إال  اإلطالق  على  قبيحة  أو  مجيلة  املرأة 
الوجه ،   إال إىل  الذهن  أو قبيحة مل ينصرف  إذا قيل مجيلة 
وإذا قصد غريه فالبد من التقييد ،  فيقال: مجيلة اليدين ،  
ومجيلة الشعر ،  ومجيلة القدمني ،  وبهذا عرف أن الوجه 

مدار القصد
ورمبا يقول قائل: إنه ميكن أن تقود املرأة السيارة بدون نزع 
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احلجاب بأن تتلثم املرأة وتلبس يف عينيها نظارتني سوداوين.
عاشقات  من  الواقع  هذا خالف  يقال:  أن  ذلك  عن  واجلواب 
  ، األخرى  البالد  يف  شاهدهن  من  وأسأل    ، السيارة  قيادة 
وعلى فرض أنه ميكن تطبيقه يف ابتداء األمر فلن يدوم طوياًل 
،  بل سيتحول – يف املدى القريب – إىل ما عليه النساء يف 
البالد األخرى ،  كما هي سنة التطور املتدهور يف أمور بدأت 
حماذير  إىل  منحدرة  تدهورت  ثم  الشيء  بعض  مقبولة  هينة 

مرفوضة.
2 .  ، منها  احلياء  نزع  للسيارة:  املرأة  قيادة  مفاسد  ومن 

واحلياء من اإلميان ،  كما صح ذلك عن النيب - صلى اهلل 
تقتضيه  الذي  الكريم  اخللق  هو  واحلياء    ،   - وسلم  عليه 
،  وهلذا كانت  للفتنة  التعرض  من  به  املرأة وحتتمي  طبيعة 
مضرب املثل فيه فيقال: أحيا من العذراء يف خدرها ،  وإذا 

نزع احلياء من املرأة فال تسأل عنها.
ومن مفاسدها: أنها سبب لكثرة خروج املرأة من البيت والبيت . 3

خري هلا – كما قال ذلك أعلم اخللق باخللق حممد رسول - صلى 
اهلل عليه وسلم - - ألن عاشقي القيادة يرون فيها متعة؛ وهلذا جتدهم 
يتجولون يف سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة، ملا حيصل هلم من 

املتعة بالقيادة.
ما . 4 إىل  تذهب  طليقة  تكون  املرأة  أن  مفاسدها:  ومن 

أي  من    ، شاءت  ما  إىل  شاءت  وحيث  شاءت  ومتى  شاءت 
غرض تريده ،  ألنها وحدها يف سيارتها. متى شاءت يف أي 
ساعة ليل أو نهار ،  ورمبا تبقى إىل ساعة متأخرة من الليل ،  
وإذا كان الناس يعانون من هذا يف بعض الشباب ،  فما بالك 
بالشابات؟ حيث شاءت ميينًا ومشااًل يف عرض البلد وطوله ،  

ورمبا خارجه أيضًا.
ومن مفاسد قيادة املرأة للسيارة: أنها سبب لتمرد املرأة على . 5

أهلها وزوجها ،  فألدنى سبب يثريها يف البيت خترج منه وتذهب 
يف سيارتها إىل حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه ،  كما 

حيصل ذلك من بعض الشباب وهو أقوى حتماًل من املرأة.
66 ومن6مفاسدها:6أنها6سبب6للفتنة6يف6مواقف6.

عديدة:
1- يف الوقوف عند إشارات الطريق.
2- يف الوقوف عند حمطات البنزين.

3- الوقوف عند نقطة التفتيش.
أو  التحقيق يف خمالفة  املرور عند  الوقوف عند رجال  4- يف 

حادث.

5- يف الوقوف مللء إطار السيارة باهلواء البنشر.
  ، الطريق  أثناء  السيارة يف  يقع يف  خلل  عند  الوقوف  6- يف 
؟!  املرأة إىل إسعافها ،  فماذا تكون حالتها حينئذ  فتحتاج 
رمبا تصادف رجاًل سافاًل يساومها على عرضها يف ختليصها 
حد  بلغت  حتى  حاجتها  عظمت  إذا  سيما  ال    ، حمنتها  من 

الضرورة. 11
ومن مفاسد قيادة املرأة للسيارة: كثرة ازدحام الشوارع ،  أو 
حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات ،  وهو أحق بذلك 

من املرأة وأجدر.
املرأة  للسيارة: كثرة احلوادث؛ ألن  املرأة  قيادة  ومن مفاسد 
مبقتضى طبيعتها أقل من الرجل حزمًا ،  وأقصر نظرًا وأعجز 

قدرة ،  فإذا داهمها اخلطر عجزت عن التصرف.
املرأة  فإن  النفقة؛  يف  لإلرهاق  سبب  أنها   : مفاسدها  ومن 
بطبيعتها حتب أن تكمل نفسها مما يتعلق بها من لباس وغريه 
،  أال ترى إىل تعلقها باألزياء كلما ظهر زي رمت مبا عندها 
ترى  أال  وإن كان أسوأ مما عندها.  وبادرت إىل اجلديد ،  
إىل غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة أال ترى إىل 

ماصتها وإىل غريها من أدوات حاجاتها.
وعلى قياس ذلك – بل لعله أوىل منه – السيارة اليت تقودها 
هذا  إىل  األول  ترتك  فسوف  جديد  موديل  ظهر  فكلما 

اجلديد21.
ثم أجاب الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل عن قول السائل: وما 
رأيكم بالقول: إن قيادة املرأة للسيارة أخف ضررًا من ركوبها 
مع السائق األجنيب بقوله: الذي أراه أن كل واحد منهما فيه 
الثاني من وجه ،  ولكن ليس  ضرر ،  وأحدهما أضر من 

هناك ضرورة توجب ارتكاب أحدهما.
يف  القول  بسطت  أنين  اعلم   : اهلل  رمحه  اهلل  رمحه  وقال 
املرأة  قيادة  والضجة حول  املعمعة  من  ملا حصل  اجلواب  هذا 
للسيارة ،  والضغط املكثف على اجملتمع السعودي احملافظ 
على دينه وأخالقه ليستمرئ قيادة املرأة للسيارة ويستسيغها. 
الذي  البلد  بهذا  من عدو مرتبص  وقع  لو  بعجيب  ليس  وهذا 
هو آخر معقل لإلسالم يريد أعداء اإلسالم أن يقضوا عليه ،  
ولكن العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا 
يتكلمون بألسنتنا ،  ويستظلون برايتنا ،قوم انبهروا مبا عليه 
دول الكفر من تقدم مادي دنيوي ،فأعجبوا مبا هم عليه من 
أخالق حترروا بها من قيود الفضيلة إىل قيود الرذيلة،  وصاروا 

كما قال ابن القيم يف نونيته:
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هربوا من الرق الذي خلقوا له *** وبلوا برق النفس والشيطان
وظن هؤالء أن دول الكفر وصلوا إىل ما وصلوا إليه من تقدم 
أو  جلهلهم  إال  ذلك  وما  التحرر،  هذا  حتررهم  بسبب  مادي 
جهل الكثري منهم بأحكام الشريعة وأدلتها األثرية والنظرية   
وما تنطوي عليه من حكم وأسرار تتضمن مصاحل اخللق يف 

معاشهم ومعادهم ،  ودفع املفاسد31.
ويضيف الدكتور مصلح النجار قائال : وال عربة مبا يتشدق 
وقيادتها  املرأة  الكتاب احملدثني من ضرورة خروج  به بعض 
للسيارة؛ ألن هؤالء ال ينظرون إىل هذه املسألة مبنظار اإلسالم 
الصايف ،  وإال فاحلق أبلج،  وإنا ينظرون إليها وقد تشبعت 
يف  وهم    ، امللحدة  الغربية  أو  الشرقية  بالتيارات  أفكارهم 

موقف ضعف وانهزام وانبهار بتلك األمم ومدنياتها الزائفة ..
ويقول : إنين ال أشاطر الدكتور عبداحلميد األنصاري رأيه يف 
السماح للمرأة بقيادة السيارات حيث يقول: فمما يبعث يف النفس 
غصة وحسرة ،  وأسى أن نضطر لالنشغال بهذا املوضوع ،  بعد 

أن جتاوزته اجملتمعات العربية واإلسالمية ومنذ أمد بعيد .
يف الوقت الذي حنن فيه على عتبة الولوج يف العقد الثاني من  
فيه  الذي ال مكان  القرن  ،  هذا  والعشرين  احلادي  القرن 
للمجتمعات اليت ال تطور أوضاعها ،  وال تستعد له من اآلن 

بالوسائل واإلجراءات املناسبة.
بعد جمتمع   – ولعلنا اجملتمع الوحيد يقصد اجملتمع القطري 
شقيق جماور – الذي ال زلنا فيه نرفض منح املرأة حق القيادة 
 ... فيه  ومتحكمة  مؤثرة  التخوف  عقلية  زالت  ما  والذي 
فالقضية ليست بذات خطب ،  بل هي يسرية هينة ،  واطمئنوا  
فنحن مل نطالب القطرية أن تقود دبابة أو بارجة أو طائرة ،  
وال حتى وزارة ،  فقط امنحوها حقها اإلنساني يف أن تقود 

سيارة        !! 41.
به من تأصيل ألصل سد  الرأي ما قمنا  تفنيدًا هلذا  ويكفينا 
الذرائع ،  وسرد فتاوى كبار هيئة العلماء ،  واليت أوضحت 

املفاسد الكثرية املرتتبة على قيادة املرأة للسيارة.
وأخريا نورد ما قاله مساحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد 
اهلل آل الشيخ املفيت العام للمملكة العربية السعودية ورئيس 

هيئة كبار العلماء :
ليس من صاحل اجملتمع واملرأة قيادتها للسيارة.

الذي  املفيت(  )مع  برنامج  األسئلة يف  أحد  على  ردًا  ذلك  جاء 
يذاع مغرب كل مجعة على قناة اجملد حيث قال: “لو علمت 
للسيارة،  قيادتها  على  سترتتب  اليت  واملآالت  املفاسد  املرأة 

لعلمت أن من مصلحتها ومصلحة اجملتمع عدم قيادتها للسيارة.
كثرة  عليها  سيرتتب  للسيارة  املرأة  )قيادة  املفيت:  وأضاف 
احلوادث، فإذا داهمها اخلطر عجزت عن التصرف، فكيف 

ستتعامل يف حال تعرضها للحوادث؟ ومع من تتعامل؟(.
املراجع

)setondnE(
ابن القيم ، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية 239 . 	1

املصدر نفسه ، صفحة 237 وما بعدها . 	2

إلدارات  العامة  الرئاسة  عن  تصدر   ، اإلسالمية  البحوث  ضمن جملة  	3

البحوث العلمية واإلفتاء  بالرياض،  ، العدد 30 . ابن باز وآخرون ، فتاوى 

املرأة ، 91 – 92 مجع وترتيب : حممد املسند .

قرآن كريم ، سورة النور ، آية رقم 31 . 	4

قرآن كريم، سورة البقرة، آية رقم 168، 169. 	5

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم  	6

املرأة 41/9 ح 5096 مع الفتح. املنذري، خمتصر صحيح مسلم، كتاب 

الفنت 550 ح 2067.

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف  	7

اإلسالم 712/6 الفتح.

ابن باز وآخرون، فتاوى املرأة 92 مجع وترتيب : حممد املسند.واألدلة  	8

املختلف فيها وتطبيقاتها املعاصرة للدكتور مصلح النجار ص 147.

قرآن كريم، سورة األنعام، آية رقم 108. 	9

 10سورة البقرة، آية رقم 219.

 11ضمن مطوية أصدرتها دار القاسم بعنوان: قيادة املرأة للسيارة للشيخني 

ابن باز وابن عثيمني 3.واألدلة املختلف فيها وتطبيقاتها املعاصرة للدكتور 

مصلح النجار ص 150-148.

12ضمن مطوية أصدرتها دار القاسم بعنوان: قيادة املرأة للسيارة للشيخني 

ابن باز وابن عثيمني 4.

13ضمن مطوية أصدرتها دار القاسم بعنوان: قيادة املرأة للسيارة للشيخني 

ابن باز وابن عثيمني 4.

وتقاليد  اإلسالم  تعاليم  بني  املرأة  قضايا  عبداحلميد،  14األنصاري، 

املعاصرة  وتطبيقاتها  فيها  املختلف  واألدلة   بتصرف يسري،  اجملتمع 127 

للدكتور مصلح النجار ص 143- 144.
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كيف تكونين واثقة بنفسك؟
هدى حممد نبيه  

املحا�صرات,  قاعة  من  خروجي  واأثناء  الندوات,  اإحدى  من  انتهائي  بعد 
الرتدد  عليها  بدا  وقد  الندوة,  يح�صرن  كن  الالتي  الفتيات  اإحدى  اأوقفتني 
واخلجل ال�صديدان, وتوجهت يل ب�صوؤال كيف اأ�صبحِت هكذا؟  كيف تتحدثني 
يف  تتعرثين  ول  ترتددين  ول  الثقة  تلك  بكل  النا�س  من  اجلمع  هذا  كل  اإىل 

الكالم؟ كيف و�صلِت اإىل كل هذه الثقة يف النف�س؟
ذكرين �صوؤال تلك الفتاة مبا كنت عليه, وكيف تغريت حايل واأ�صبحت على ما 

اأنا عليه الآن.
فالثقة  يولد,  حني  الإن�صان  مع  تولد  بالنف�س  الثقة  اأن  خطاأ  البع�س  يظن  قد 
بالنف�س تكت�صب وتتطور ول تن�صاأ من العدم, انظري حولك, ودققي النظر اإىل 
هوؤلء الواثقني من اأنف�صهم, وتاأكدي متاما اأنهم قد اكت�صبوا هذه الثقة.. هذه 

الطاقة من الثبات والقوة اكت�صبوها باأيديهم اكت�صابا..
ملاذا اهتزاز الثقة؟

يثقون  ل  اأ�صخا�س  يوجد  ملاذا  ي�صاألنني:  الآن  اأخواتي  من  الكثريات  اأرى 
باأنف�صهم؟! وكيف اأ�صبحوا كذلك؟. من املمكن اأن يكون �صعف الثقة بالنف�س 

ناجتا عن التعر�س لالأمور التالية:
1- التعر�س ملوقف يف ال�صغر؛ مما اأدى اإىل ا�صتهزاء الآخرين بها.

2- مقارنة الوالدين والأقرباء بينها وبني من هم اأعلى منها يف القدرات.
3-  التعر�س لالإخفاق يف اإحدى ال�صنوات الدرا�صية.

4-  قيام اأحد املدر�صني بتوجيه النقد اجلارح اإليها اأمام الزميالت.
الأ�صباب كثرية ومتعددة, حاويل اأن ت�صاأيل نف�صك واأن تتو�صلي اإليها .. كوين 
�صريحة مع نف�صك.. ول حتاويل حتميل الآخرين اأخطاءك, وذلك كي ت�صلي 
اإىل اجلذور احلقيقية للم�صكلة, وتعريف على الأ�صباب الرئي�صية والفرعية التي 

اأدت اإىل تفاقم تلك امل�صكلة.
خطوات عملية

وبعد اأن عرفِت وحددِت ال�صبب وراء �صعف ثقتك بنف�صك, فهل �صتبحثني عن 
هذه  اإليك  اأهدي  لالآخرين؟.  وجهك  وتديرين  الظل  يف  �صتجل�صني  اأم  احلل 

اخلطوات لعلها تكون لِك عونا على ا�صتعادة الثقة:
1- الرغبة ال�صادقة يف التغيري:

 فكوين راغبة يف التغيري, حري�صة على تزكية نف�صك وتطويرها, فهيا ن�صتعني 
باهلل ون�صتهديه, ونعوذ به من �صر اأنف�صنا, ونلح عليه بالدعاء اأن ي�صلح ف�صاد 
اأنف�صنا واأعمالنا, والتغري احلقيقي ال�صريع الثابت هو الذي يبداأ من داخلنا.  

2- ت�صاحلي مع نف�صك:
من  بدل  وقدراتها  بنف�صك  تثقي  اأن  ولبد  وتقدريها,  نف�صك  حتبي  اأن   لبد 
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التقليل منها, فكري فيما متلكينه من قدرات, واعملي على تنميتها بدل من اأن تفكري فيما 
تفتقدينه منها. 

3- غريي قناعاتك ال�صلبية:
لدى كثري من الفتيات والن�صاء معدومات الثقة بالنف�س قائمة من القناعات الفا�صلة, فيجب 
على من تريد زرع الثقة يف نف�صها, اأن تتخلى عن تلك القناعات, وتثق بقدرتها على جتاوز 

م�صاكلها.
4- البعد عن املقارنة:

فال ت�صمحي لنف�صك - ولو من قبيل احلديث فقط - اأن تقارين نف�صك بالآخرين.. حتى ل 
تك�صري ثقتك بقدرتك, وتذكري اأنه ل يوجد اإن�صان عبقري يف كل �صيء.. فقط ركزي على 

اإبداعاتك, وعلى ما تعرفينه واأبرزيه, وحاويل تطوير هواياتك ال�صخ�صية.
5- اختيار الكلمات:

احر�صي على األ تتفوهي بكلمات ميكن اأن تدمر ثقتك بنف�صك, فالثقة بالنف�س فكرة تولد يف 
الدماغ, وتتجاوب مع اأية فكرة �صلبية كانت اأم اإيجابية, لذلك عليِك اإر�صال عبارات اإيجابية 

لكي ت�صحني بها نف�صك.
6- كوين ما تريدينه:

حاويل اأن تكوين ما تريدينه اأنِت.. ل ما يريده الآخرون.
7- ابت�صمي:

من املهارات املهمة يف تنمية الثقة بالنف�س هي البت�صامة, حاويل البت�صام يف كل حلظة, يف 
اأي موقف,  وهذا يعطي اإيحاًء لالآخرين اأنك واثقة ورا�صية عن نف�صك.

8- املظهر اخلارجي:
 عليك التغيري يف مظهرك اخلارجي.. ملب�صك, ق�صة �صعرك, وذلك طبقا لل�صرع, ول اأق�صد 
و�صرتين  دائما,  املبهجة  الألوان  الب�صي  بيتك وبني حمارمك و�صديقاتك,  اإمنا يف  التربج, 

الفرق.
9- تقبلي النتقاد والن�صيحة:

واعلمي اأنه اإذا كان الهدف من الن�صيحة الن�صح فقط والتقرب اإليك, فافرحي بها ـ واإن 
باأكرم من  فل�صِت  انتقاد,  ـ ومتالكي نف�صك واعتربيها هدية, واإن كانت جمرد  كانت موؤملة 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم, فقد انُتِقد وا�صُتهِزَئ به ف�صرب.. ول ُي�صرب باحلجر اإل الثمر 

الطيب.
10- اطرقي الباب ال�صحيح:

لكل واحد يف احلياة طريق ي�صلكه اإىل قمم املجد والنجاح, واخلطاأ الذي كثريا ما نقع فيه, 
اأن يعجبنا باب قد مر منه قبلنا �صخ�س ما, فنحاول دخوله, فنف�صل, فنعيد الكرة, فيتكرر 
وت�صري  نقطة معينة  تقفي عند  باأنف�صنا, فال  ثقتنا  تتحطم  اأن  اإىل  ونظل هكذا  الف�صل.. 

عليها.. ولكن عليك الرتكيز على ما مييزك عن الآخرين. 
وت�صرفاتك وطريقة  اأفعالك  اإىل  العناية  املزيد من  توجيه  فعله, هو  عليِك  ما  كل  والآن    

تفكريك, لكي تكوين اأكرث ثقة بنف�صك.
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الفوائد الصحية يف الثوم.. طب

ترجمة: مها مدحت
رائحة  للطعام  ي�صيف  الطهي حيث  امل�صتخدمة يف  التوابل  اأكرث  من  الثوم  يعترب 

ونكهة غنية, ولكن هل ت�صاءلت قبال عن فوائد الثوم ال�صحية؟
العن�صر الأ�صا�صي يف الثوم والذي يك�صبه العديد من الفوائد ال�صحية والطبية هي 
مادة " الألي�صني" امل�صادة للجراثيم والفطريات والبكرتيا, كما اأن لها خ�صائ�س 
الفيتامينات  من  العديد  على  الثوم  يحتوي  لذلك  وبالإ�صافة  لالأك�صدة,  م�صادة 

واملعادن واملواد املغذية.
اأهم الفيتامينات املوجودة بالثوم

فيتامني )ب( و )اأ( و )ج( والربوتني والبوتا�صيوم والكال�صيوم والزنك والنحا�س 
واحلديد وال�صيلينيوم واملنجنيز وغريها الكثري.

وللح�صول على تلك الفوائد ال�صحية العديدة يف�صل تناول الثوم ب�صورة يومية يف 
�صورته اخلام, لأن عملية الطهي تفقده الكثري من خ�صائ�صه الطبية.

الفوائد الصحية للثوم
الكولي�صرتول م�صتوي  خف�س  1ـ 

من  يخف�س  يوميا  الثوم  من  900-600جمم  تناول  اأن  الدرا�صات  اأظهرت 
الثوم  خ�صائ�س  ت�صاعد  حيث   ,5-8% بن�صبة  الدم  يف  الكولي�صرتول  م�صتوي 
الطفرات  ت�صبب  قد  والتي  ال�صارة  احلرة  اجلذور  اإزالة  على  لالأك�صدة  امل�صادة 

وال�صرطان.
املفا�صل التهابات  تقليل  2ـ 

املفا�صل  التهابات  واأعرا�س  اآلم  من  يقلل  الثوم  اأن  الدرا�صات  اأو�صحت 
تخفيف  على  ي�صاعد  ال�صاخن  ال�صبار  وغ�صول  الثوم  من  فخليط  الروماتويدي, 

الأمل يف املفا�صل امللتهبة ب�صبب الروماتيزم.
الوزن تخفيف  3ـ 

ت�صاعد  الثوم   يف  لاللتهاب  امل�صادة  اخل�صائ�س  اأن  العلماء  من  الكثري  يعتقد 
وراء  الرئي�صي  ال�صبب  تعد  والتي  اجل�صم  يف  الدهون  خاليا  تكوين  تنظيم  على 
ال�صمنة, كما اأن الثوم مدر للبول ب�صبب احتوائه على الزيوت الأ�صا�صية وانخفا�س  
ال�صكريات, فال�صتخدام املنتظم للثوم ي�صاعدك على التمتع بج�صم ر�صيق و�صحي.

ال�صرطان من  الوقاية  4ـ 
اله�صمي,  اجلهاز  ي�صيب  ايل  وخا�صة  ال�صرطان  من  الوقاية  على  الثوم  ي�صاعد 
اخلاليا  وانت�صار  تكوين  من  مينع  الكربيت  من  عالية  ن�صبة  على  الثوم  فاحتواء 
تاريخ  لديهم  الذين  لالأ�صخا�س  الأغذية  اأهم  من  الثوم  يعترب  لذا  ال�صرطانية, 

عائلي لالإ�صابة بال�صرطان.
top10homeremedies :امل�صدر
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ل  اهلل-  -هداه  زوجي  و�صببها  متعددة  م�صكالتي 
يده  ومت�صلط  ومغرور  متهور  لت�صرفاته  وزنا  يقيم 

ت�صبق �صوته, ل ينفق على املنزل اإل يف اأندر النادر.
اأهله مت�صلطون ل يقيمون للدين وزنا �صهوانيون 
وعند  جائز  عندهم  الختالط  كبريه  لدرجة 
عندهم  والعاري  الق�صري  حرام...  غريهم 
جائز, وعند غريهم حرام... اتهموين بال�صحر 
واتهموين يف �صريف ت�صببوا يف طالقي مرتني من 
زوجي كرهتهم لت�صلطهم وبغ�صهم لأبنائي...ما 
الأو�صاع..اأنتظر  هذه  مثل  يف  املنا�صب  ال�صلوك 

جوابكم..
ر�صول  على  وال�صالم  وال�صالة  هلل  احلمد 

اهلل,وبعد:
غمك  واأزاح  همك  وفرج  واأعانك  اهلل  وفقك 

واأزال اأحزانك واأدام �صرورك اآمني .
اأختنا الفا�صلة: ورد يف احلديث ال�صريف عنه �صلى 
اتقاء  النا�س  تركه  من  النا�س  �صر  و�صلم«  عليه  اهلل 
�صره« فالو�صية يف هذا احلديث وا�صحة وهي هجر 
الدين  على  منهم  يخاف  وممن  والفنت  ال�صر  اأهل 
 ) �صالما   ( ولأمثالهم  لهم  نقول  اأن  واأمرنا  واخللق 
اأما اإن كانوا ممن يرجى هدايتهم وتوبتهم اأو كانوا 
من  باأ�س  فال  ومعاملتهم  معا�صرتهم  من  لبد  ممن 
لكبريهم  والإح�صان  لهم  املعروف  وبذل  مداراتهم 
اهلل  لأمر  وا�صتجابة  �صالحهم  يف  �صببا  يكون  لعله 
ذكرنا بهذا اخللق العظيم بقوله تعاىل{ادفع بالتي 
كاأنه ويل  عداوة  وبينه  بينك  الذي  فاإذا  اأح�صن  هي 
حميم} خا�صة اإذا كان هذا العمل خال�صا لوجه اهلل 
ال�صرب  مع  وكذلك  اأذى,  ول  يلحقه من  ومل  الكرمي 
املرء  ي�صتحق  املعاندين وبهذا  على ما قد يجده من 
القائم بذلك الو�صام الذي وهبه اهلل اإياه {وما يلقها 
اإل الذين �صربوا وما يلقها اإل ذو حظ عظيم}ومما 
اأذكر به - اأي�صا - اأن البتالء بامل�صائب يف النف�س 
والأهل والأولد لي�س ب�صرط اأن يكون عقوبة من اهلل, 
لقوله  م�صداقا  وال�صاحلني  الأنبياء  طريق  هو  بل 
الأنبياء  بالء  النا�س  و�صلم«اأ�صد  عليه  اهلل  �صلى 

اأن   – اأختي   – اأريدك  كما  فالأمثل«  الأمثل  ثم 
ربك  حتمدي  باأن  ال�صيئة  اأخالقهم  من  ت�صتفيدي 
بينها  البذيئة كما  اأن �صلمك من هذه الأخالق  على 

ت�صعري  اأن  بدل  لذا  مبثلها  التعامل  لتتجنبي  لك 
بالهم والغم والأمرا�س ينبغي اأن تفرحي بف�صل اهلل 
عليك وت�صت�صعري الثقة بنف�صك واأن لكل م�صكلة حل, 
و�صيجعل اهلل بعد ع�صرا ي�صرا ومما اأو�صيك به, ما 

يلي :
حياتك  حمور  هي  امل�صكلة  هذه  جتعلي  ل   .1
يف  حياتك  ممار�صة  يف  وانطلقي  واهتماماتك 
وكذلك  والأولد  البيت  �صوؤون  من  الأخرى  جوانبها 

هواياتك اخلا�صة
بالقوة  اأهلك  جتابهي  اأن  منك  املطلوب  لي�س   .2
وال�صدة ولي�س املطلوب اأن ت�صت�صلمي لهم – اأي�صا - 
يف كل ما ياأمرون ويفعلون ولكن املطلوب منك البعد 
عن جماراتهم يف �صفا�صفهم واجلدال واملراء معهم 
خري  فيه  فيما  موافقتهم  من  مانع  ول  ينفع  ل  فيما 

وبر و�صالح
له  وجتملي  باملعروف  زوجك  ع�صرة  اأح�صني   .3
باأهله ول  واك�صبيه بالفعل احل�صن واأعينيه على بره 
تذكريهم يف ح�صوره اأو غيابه ب�صوء ولو حدث منهم 
ما يزعجك ويغيظك فاكتمي غيظك ول تزيدي على 
– اهلل امل�صتعان  اإل اهلل  اإله  – ل  قول ) احلمد هلل 
– و ل حول ول قوة اإل باهلل .... وغريها من الكالم 

اجلميل (
4. ل تخربي اأحدا مب�صروفاتك اخلا�صة وا�صتعيني 

على ق�صاء حوائجك بالكتمان
واأح�صني  اأهلك  �صلي   .5
منهم  واطلبي  اإليهم 
لزوجك  الإ�صاءة  عدم 
اأو  منه  حدث  مهما 
ل  حتى  ب�صوء  اأهله  ذكر 
تتفاقم امل�صكلة ول تن�صوا 
املنا�صبات  يف  دعوتهم 
ما  والعامة  اخلا�صة 

اأمكن
اأولدك  بخاطر  خذي   .6
تربيتهم  بح�صن  واهتمي 
وحببيهم يف اأهلهم فقد يكربون وي�صبحون عن�صرا 

رئي�صا يف احلل
زوجك  اأهل  بيت  و  بيتك  يف  اخلري  ن�صر  7.حاويل 
النافعة  الإ�صالمية  والكتيبات  الأ�صرطة  بتوفري 
دعوتهم  غري  ومن  مبا�صر  غري  بطريق  ون�صرها 
غري  اأو  ن�صيانا  بيتهم  اأو  بال�صيارة  كرتكها  لقراءتها 

ذلك .
بالدعاء  اهلل  اإىل  باللجوء  عليك  ذلك  كل  وقبل   .8
اأيام  واغتنمي  ودنياك  دينك  اأمر  لك  ي�صلح  باأن 
الدعوات وتفرج  الذي ترفع فيه  الكرمي  ال�صهر  هذا 

الهموم والكربات.
واأخريا وفقك اهلل – اأختي - و�صدد خطاك وحفظ 
وار�صي  بربك  ثقي  �صوء  كل  من  وبنيك  زوجك  لك 
بال�صرب  وا�صتعيني  خريا  وتفاءيل  وقدر  ق�صم  مبا 

وال�صالة .
واهلل امل�صلح,,,

أهل زوجي..سبب تعاستي..!
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فرق ال�سن..يف الزواج!

 اأنا �سابة اأبلغ من العمر نيفا واأربعني 

منذ  الزواج،  يل  ي�سبق  ومل  �سنة 

اأ�سبوع تقدم خلطبتي �ساب يبلغ 

من العمر ثمانية وع�رشين �سنة، علمًا 

ومتدين.  عالية  اأخالق  ذو  اأنه 

فرق  يكون  مدى  اأي  فاإىل 

العالقة  جناح  يف  عائقا  ال�سن 

الزوجية؟ 
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول 
اهلل، وبعد:

ويوفقك,  ي�صعدك  اأن  اهلل  اأ�صاأل  فاإين: 
واإجابة عن �صوؤالك فيما يخ�س فارق ال�صن 

بني الزوجني.
الزوجني  بني  ال�صن  فرق  كان  مهما  اأقول: 
عز  اهلل  بيد  واأخريًا  اأوًل  فالتوفيق  كبريًا 

وجل.
توفيق  بعد  مرتهن  الزوجية  احلياة  وقوام 
كل  ور�صى  الزوجني,  تفاهم  مبدى  اهلل 

واحد منهما بالآخر.
والنا�س يتعاملون بالإميان والإح�صان.

ولقد تزوج ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
تكربه  وهي  عنها-  اهلل  -ر�صي  خديجة 
بخم�صة ع�صر اأو بع�صرين عاًما,وكانا اأ�صعد 

زوجني وخري زوجني.
ولو اقتدى امل�صلمون بخلق نبيهم عليه ال�صالة وال�صالم لرفرفت ال�صعادة على حياتهم.. و�صكنت قلوبهم,و�صاد الأمن والأمان 

يف كل مكان..
ولعلي اأنبهك لأمور:

بب الذي جعله يتقدم  1. اإن كان ُعمر ال�صاب ثمانية وع�صرين عاًما, فرتيثي وتنبهي, فامل�صاألة حتتاج منك اإىل �صوؤال عن ال�صَّ
خلطبتك وهو بهذا العمر.

ال�صكل,  امل�صاألة بهذا  اإذا كانت  نتائج!  اإليه من  يوؤول  الأمر, وما قد  تفّكر يف  وا�صتعجال, دون  نف�صه,  لهوى يف  2. هل تقدم 
فاأخ�صى اأن ياأتي عليه يوم يندب فيه حظه لأنه تزوج امراأة تكربه بخم�صة ع�صر عامًا! بل قد تنظرين اإليه فيما ي�صتقبل اأنه قليل 

التجربة ل�صغر �صنه, وكذلك اأنك اأعقل منه... فيوؤثر ذلك على ا�صتقرار حياتكما.
تقدر  املراأة  بل يجعل  وتفاهمًا,  تقاربًا  اأكرث  الزوجني  وثباتًا, ويجعل  ا�صتقرارًا  اأكرث  الزواج  املنا�صب يجعل  ال�صن  اإن فرق   -

زوجها, وتنظر اإليه بعني الحرتام.
كاملني  ووعي  اإدراك  وعلى  بينكما,  الكبري  ال�صن  فرق  رغم  بك  الزواج  باأمر  متامًا  مقتنعًا  املتقدم  ال�صاب  كان  اإن  اأما   .3
بال�صلبيات والإيجابيات, وغري مندفع, ولي�س اإقدامه عن هوى وع�صق زائف, وهو �صاب عاقل, ورا�ٍس متامًا عن هذا الزواج, 

فا�صتخريي اهلل عز وجل, واأقدمي, فلعله رزق �صاقه اهلل اإليك.
4.  ولعل التفاهم معه, و�صوؤاله عن طريق احلوار البّناء هو ال�صبيل لختبار طريقة تفكريه,ونظرته للحياة.

ا..! د اإىل اأربع ن�صوة, وهذا فيه متنف�س للرجال والن�صاء اأي�صً واعلمي اأن ال�صرع اأباح للرجل اأن ُيعدِّ
اأ�صاأل اهلل اأن يكتب لك ال�صعادة والتوفيق, ويختار لك خرية مباركة, ويهب لك زوجًا تقر عينك به, وتقرُّ عينه بك, ويهب لكما 

ذرية قرة اأعني, ويجعلكما للمتقني اإماًما.
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خطوات عملية في التعامل مع األطفال الصغار
رسالة اإلسالم

الزائد  والن�صاط  احلركة  يف  الإفراط  فاإن 
مل  ما  كبرية  م�صكلة  يعد  ل  الأطفال  لدي 
يف  وهو  املعتاد  يتجاوز  يجعله  حدا  ي�صل 
العموم رمبا كان حالة �صحية تنم عن توقد 
يف الذهن وحب لال�صتطالع وهذا �صلوك ل 
تنبيه الطفل  واإمنا يكون  يعاب الطفل عليه 
العتداء  املقبولة مثل  ال�صلوكيات غري  على 
العتداء  اأنواع  من  نوع  باأي  الآخرين  على 
من  له  باملنا�صب  الطفل  ب�صغل  وعليكم 
بتعلم  ا�صتغل  واإن  املهارات  وتنمية  الألعاب 
الكتابة والقراءة فهذا اأمر جيد ي�صجع عليه 
وقبل كل   ,,, املعينة  الأمور  بع�س  له  وتقدم 
ير�صم خطى خري  الرتبية  ي�صتعان يف  ذلك 
يكن  فلم  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  املربني 
ويعلم  يوجه  كان  واإمنا  ينهر  ول  ي�صرب 
�صلمة  اأبي  بن  عمر  ربيبه  مع  �صنيعه  مثل 
حني كانت يده تطي�س يف ال�صحفة فقال له 
�صلى اهلل عليه و�صلم )كل بيمينك وكل مما 
طعمتي  تلك  تزل  فلم   : عمر  يقول  يليك( 
ومل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  ينهه  بعد...فلم 
ي�صربه واإمنا كان التوجيه بلطف ولني مما 
جنم عنه ثبات املعلوم وال�صتجابة الإر�صاد 

وتوجيه خري اخللق �صلى اهلل عليه و�صلم.

والذي نراه هو اللطف مع الأطفال والبعد عن �صربهم وتوبيخهم واإن احتاج الأمر اإىل ال�صتعانة مبخت�س نف�صي فال 
فاإن ذلك باعث على  اأمر غري طبيعي  اأو  باأنه يعاين من م�صكلة  الطفل  اإ�صعار  مانع من ذلك مع احلر�س على عدم 

النطواء وعدم الإيجابية ,,,

وعليكم بالدعاء وجلميع اأبنائكم بال�صالح والنجاح.

واهلل املوفق والهادي اإىل �صواء ال�صبيل,,,
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الدعوة بالقدوة
د.اجلوهرة بنت حممد العمراين 

القدوة احل�صنة لها دورها الفاعل يف التاأ ثري  على من 
يريد الدخول يف الإ�صالم  وكلما كان امل�صلم  قدوة 
�صاحلا اأينما كان  واأمنوذجا طيًبا لالإ�صالم باأخالقه 
�صيكون حافًزا وم�صرًعا يف  فاإنه  ولبا�صه ومعامالته 
دخول من يخالطه من غري امل�صلمني  يف الإ�صالم  اإن 
�صاء اهلل تعاىل .وهناك عنا�صر مهمة نبينها لزوار 

�صبكة ر�صالة الإ�صالم على النحو التايل:
اأوًل: التزام الداعية مبا يدعو اإليه.

اأخالق الداعية التي يتحلى بها يف حياته مع  ثانيًا: 
من  اخللق  و�صائر  وجريانه  واأرحامه  واأهله  نف�صه 
ومما  النجاح,  مفتاح  هي  احل�صنة  والقدوة  حوله  
امل�صلمني   لغري  الدعوة  اإي�صال  الداعية على  ي�صاعد 
اأوامره  وامتثال  الإ�صالم,  اإىل  النا�س  وجذب 
واأفعاله  للداعية,  الطيبة  القدوة  نواهيه؛  واجتناب 
احلميدة, واأخالقه اال�صوية مما يجعله اأ�صوة ح�صنة 
وال�صلوك  بالأفعال  التاأثر  لأن  فيقبلون عليه,  لغريه؛ 
فالقدوة  وحده.  بالكالم  التاأثر  من  واأكرث  اأبلغ 
هي  الطيبة  ب�صريته  الداعية  يحققها  التي  احل�صنة 

يف احلقيقة دعوة عملية لالإ�صالم, ي�صتدل بها
على  امل�صلمني  غري  من  العقل  راجح  الفطرة  �صليم 
احلي  املثال  وروؤية   . اهلل  عند  من  حق  الإ�صالم  اأن 
العاقل  اإليه  يثري يف نف�س الب�صري  املتمثل ملا يدعو 

قدًرا كبرًيا من الإعجاب والتقدير واملحبة .
باأن  قناعة  الآخرين  يعطي  القدوة  روؤية  اأن  كما 
بلوغ هذه الف�صائل من الأمور املمكنة, التي هي يف 
متناول القدرات الإن�صانية, و�صاهد احلال اأقوى من 
النا�س  عند  الكالم  فهم  املقال.فم�صتويات  �صاهد 
بالعني  الروؤية  اأمام  يت�صاوى  اجلميع  ولكن  تتفاوت 
املجردة ملثال حي. فاإن ذلك اأي�صر يف اإي�صال املعاين 
التي يريد الداعية اإي�صالها للمقتدي ولقد كان نبينا 
حممد �صلى اهلل عليه و�صلم- الذي قال فيه ربه عّز 
4(.قدوة  َعِظيٍم} )القلم  ُخُلٍق  َلَعلى  وجل: {َواإَِنَّك 
وال�صالم  ال�صالة  لقد كان عليه  للمدعوين  �صاحلة 
قراآنًا مي�صي على الأر�س فما يقوم اإل يف طاعة, ول 
يجل�س اإل يف عبادة ول يبط�س اإل يف �صبيل اهلل ول 
اهلل,.  ير�صي  فيما  اإل  يتحدث  ول  هلل,  اإل  يغ�صب 
ما  عنهم  اهلل  ال�صحابة,ر�صي  تعلم  اأخالقه  ومن 
�صلى  واملواعظ.ودعا  كثري من اخلطب  اأغناهم عن 
و�صائل  اإحدى  باعتبارها  بالقدوة  و�صلم  عليه  اهلل 
َعْنُهَما   ُ اهلَلّ َي  َر�صِ ُعَمَر  اْبِن  َفَعْن  املوؤثرة,  الدعوة 
ا  َخامَتً  - و�صلم  عليه  اهلل  –�صلى  ِبُيّ  الَنّ َخَذ  اَتّ َقاَل: 
َفَقاَل  َذَهٍب  ِمْن  َخَواِتيَم  ا�ُس  الَنّ َخَذ  َفاَتّ َذَهٍب  ِمْن 
ا  َخامَتً اَتَّخْذُت  اإِيِنّ   " َو�َصَلَّم:  َعَلْيِه   ُ اهلَلّ َلّى  �صَ ِبُيّ  الَنّ
َبًدا" َفَنَبَذ  ِمْن َذَهٍب - َفَنَبَذُه َوَقاَل:- اإِيِنّ َلْن اأَْلَب�َصُه اأَ
والرتمذي  وم�صلم  البخاري  رواه  َخَواِتيَمُهْم.  ا�ُس  الَنّ

والن�صائي ومالك واأحمد.

 قال العلماء : 'فدل ذلك على اأن الفعل اأبلغ من القول.
وهذه الو�صيلة من و�صائل الإقناع والتاأثري يف املدعوين 
لأن التزام الداعية بدعوته ومت�صكه باأخالقه اأبلغ من 
هو  الناجح  املوفق  الداعية  "و  اأقالمه  واأ�صنان  بيانه 

الذي يهدي اإىل احلق
بعمله, واإن مل ينطق بكلمة, فالقدوة احل�صنة ت�صاعد 
خارجي  توجيه  دومنا  املدعو  يف  احلافز  تكوين  على 
من  يكون  اأن  على  و  ال�صتجابة  على  ي�صاعده  وهذا 
امل�صتويات اجليدة يف ح�صن ال�صرية وال�صرب والتحمل 

وغري ذلك.
ب�صو�صا,  الداعية دمث اخللق, كرميا,   وما مل يكن  
معينا للنا�س م�صاعدا لهم, اإيجابيا يف جمتمعه؛ فلن 
يكون لكالمه الأثر الفاعل, ولن ي�صتجيب غري امل�صلم 
ينفر  قد  بل  ومعاملة   عبادًة  بدينه  يلتزم  ل  مل�صلٍم 
الدين  من  امل�صلمني  غري  لالإ�صالم  املنت�صبني  بع�س 
منهم  وعي  دون  اخلطاأ  �صلوكهم  خالل  من  احلق 
دقيقة  نظرة  الداعية  اإىل  ينظر  فاملدعو  الأمر  لهذا 

فاح�صة  دون اأن يعلم .                 
ومن اأخطر نتائج خمالفة اأفعال واأخالق الداعية ملا 
يدعو له اأّن املدعوين عادة ما ُيحملون هذه املخالفات 
القدوة  اأن  يتبني  هنا  ومن  يحملها,  التي  للدعوة 
احل�صنة من الو�صائل املهمة يف تبليغ الدعوة اإىل اهلل 
ال�صرية احل�صنة  واأ�صول  الإ�صالم  اإىل  النا�س  وجذب 
اإىل  ترجع  لغريه  طيبة  قدوة  الداعية  بها  يكون  التي 

اأ�صلني عظيمني:
يت�صع  ل  جدًا  وا�صع  باب  وهذا  اخللق,  ح�صن  اأوًل:  

املقام لطرحه هنا.
ثانيًا: موافقة العمل للقول.

َها  {َيااأَُيّ تعاىل.  قوله  الباب  هذا  يف  رادعًا  ويكفي 
اَلِّذيَن اآََمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعْنَد 

ِ اأَْن َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن })3-2(�صورة ال�صف. اهلَلّ
ر�صي  مالك  بن  اأن�س  عن  ال�صحيح  احلديث  ويف 

اهلل عنه قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 
�صفاههم  تقر�س  قوم  على  بي  اأ�صري  ليلة  "مررت 
مبقاري�س من نار" قال: قلت: من هوؤلء يا جربيل؟  
بالرب  النا�س  ياأمرون  كانوا  اأمتك  من  "خطباء  قال: 

وين�صون اأنف�صهم وهم يتلون الكتاب اأفال يعقلون".
والعلم  والتقوى  الإميان  اأهل  قلوب  حتيا  وهكذا   
-من    - ال�صالح  ال�صلف  اأن  جند  هنا  والدعوة.من 
يف  احل�صنة  القدوة  حتقيق  على  حر�صًا  النا�س  اأ�صد 
حياتهم بل وذويهم, فعن �صامل قال كان عمر ر�صي 
اأهل بيته  اإذا نهى النا�س عن �صيء جمع  اهلل عنه - 
النا�س  واإن  وكذا  كذا  النا�س  نهيت  "اإين  فقال: 
اهلل  واأمي  اللحم,  اإىل  الطري  نظر  اإليكم  لينظرون 
العقوبة  له  اأ�صعفت  اإل  فعله  منكم  اأحدًا  اأجد  ل 

�صعفني".
وميكن القول هنا: باأن على الداعية اإىل اهلل اأن ي�صلك 
منهج النبوة يف دعوته, وذلك من خالل تطبيق قول 
َعَلى  اهلّلِ  اإِىَل  اأَْدُعو  �َصِبيِلي  َهِذِه  ُقْل   } وجل  عز  اهلل 
ِمَن  اأََنْا  َوَما  اهلّلِ  َو�ُصْبَحاَن  َبَعِني  اَتّ َوَمِن  اأََنْا  رَيٍة  َب�صِ
الب�صرية  جمالت  خالل  من  وذلك   { امْلُ�ْصِرِكنَي 

الثالثة:
 الب�صرية فيما يدعو.

 الب�صرية يف حال املدعو. 
الب�صرية يف كيفية الدعوة .

يلزم  لذا  الأقوال  قبل  الأفعال  يراقب  .فاملدعو 
الهتمام بجانب القدوة احل�صنة فلها دورها الفاعل 
يف التاأثري على من يريد الدخول يف الإ�صالم  وكلما 
كان امل�صلم  قدوة �صاحلا اأينما كان  واأمنوذجا طيًبا 
�صيكون  فاإنه  ومعامالته  ولبا�صه  باأخالقه  لالإ�صالم 
غري  من  يخالطه  من  دخول  يف  وم�صرًعا  حافًزا 

امل�صلمني  لالإ�صالم  اإن �صاء اهلل تعاىل .
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فوائد قرآنية
الفائدة األوىل : 

مل جيئ إعداد العذاب املهني يف القرآن إال يف حق الكفار : 
كقوله تعاىل :} الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهلل من فضله وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا { وقوله : } وخذوا حذركم إن اهلل أعد للكافرين عذابا مهينا { وقوله 
:} فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهني { وقوله : }إنا نلي هلم ليزدادوا إمثا وهلم 

عذاب مهني { ] جمموع الفتاوى ، البن تيمية ) 15 / 366 ( [ 
الفائدة الثانية : 

الفرق بني مغفرة الذنوب ، وتكفري السيئات يف القرآن الكريم : 
حيثما وردت الذنوب يف القرآن فاملراد بها الكبائر ، وحيثما وردت السيئات فاملراد بها الصغائر . 
وعند التأمل يف آيات القرآن الكريم جند : أن لفظ ) املغفرة ( يرد مع الذنوب ، ولفظ ) التكفري 
ْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا{ ] آل عمران : 193 [  ( يرد مع السيئات ، قال تعاىل : } َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّ

وذلك ألن لفظ املغفرة يتضمن الوقاية واحلفظ ، ولفظ التكفري يتضمن السرت واإلزالة . 
َتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن  والدليل على أن السيئات هي الصغائر ، والتكفري هلا : قوله تعاىل : } ِإْن جَتْ

ْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرمًيا { ] النساء : 31 [ ] مدارج السالكني  َعْنُه ُنَكفِّ
. ] ) 317 / 1 (
الفائدة الثالثة : 

ورد يف القرآن الكريم } يغفر لكم ذنوبكم { و } يغفر لكم من ذنوبكم { 
والفرق بني األسلوبني : 

أنه حيثما كان اخلطاب يف اآلية من املؤمنني أو للمؤمنني ؛ فإن التعبري يكون بلفظ } يغفر لكم 
ذنوبكم { ألن املؤمن إذا استغفر اهلل غفرت له مجيع ذنوبه . 

وحيثما كان اخلطاب يف اآلية للكافرين ؛ فإن التعبري يكون بلفظ:} يغفر لكم من ذنوبكم { 
، وذلك ألن الكافر ال تغفر مجيع ذنوبه وهو متلبس بكفره . ] بدائع الفوائد ) 2 / 53 ( [

علوي الشرعبي
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َقاَلْت:   - َعْنَها   ُ اهللَّ َرِضَي   - َعاِئَشَة  َعْن 
فتعاَهْدَن  امرأة،  عشرة  إحدى  “جلست 
وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن 

شيئًا.
 ،  )فقالت األوىل(: زوجي حلم مَجٍل َغثنّ
على رأس جبل وعر، ال سهٌل فريتقى، وال 

مسنٌي فينتقل.
 )قالت الثانية(: زوجي ال أثري خربه، إني 
أخاف أن ال أَذَرُه، إن أذكره أذكْر ُعَجره 

ره. وجُبَ
 )قالت الثالثة(: زوجي الَعَشننّق، إن أْنِطْق 

ُأطلَّق، وإن أسكت ُأَعلَّق.
ال  تهامَة،  َكَلْيِل  زوجي  الرابعة(:  )قالت   

َحرَّ وال َقرَّ، وال خمافة وال سآمة.
َفِهَد،  دخل  إن  زوجي  اخلامسة(:  )قالت   

َد، وال يسأل عما َعِهَد. وإن خرج أسَِ
َلف،  أكل  إن  زوجي  السادسة(:  )قالت   
، وال  ، وإن اضطجع التفَّ وإن َشِرَب اْشَتفَّ

. يوجُل الكفَّ ِلَيعلَم الَبثَّ
 )قالت السابعة(: زوجي َعياياُء )أو غياياُء( 
أو  ِك  َشجَّ داء،  له  داٍء  كلُّ  طباقاء، 

َفلَِّك،أو مجع ُكاًل َلِك.
أرنب،  الثامنة(: زوجي املسُّ مسُّ  )قالت   

والريح ريح َزْرَنْب.
العماد،  رفيُع  زوجي  التاسعة(:  )قالت   
طويل النِّجاد، عظيُم الرِّماد، قريُب البيت 

من الناد.
 )قالت العاشرة(: زوجي مالٌك، وما ماِلك؟ 
كثرياُت  إبٌل  له  ذلك،  من  خري  مالٌك 
مسعن  إذا  املسارح،  قليالت  املبارك، 

صوت امِلْزَهر أيقنَّ أنهنَّ َهوالك.
َزْرع،  أبو  زوجي  عشرة(:  احلادية  )قالت   
ومأل   ، ُأُذَنيَّ ُحليِّ  من  أناَس  َزْرع؟  أبو  وما 
فَبَجْحُت  وجَبََّحين   ، َعُضديَّ َشْحٍم  من 

إليَّ نفسي، وجدني يف أهل ُغنيمٍة َبَشٍق، 
وداِئٍس  وَأطيٍط،  َصهيٍل  أهل  يف  فجعلين 
وأرقُد  ُأَقبَُّح،  فال  أقوُل  فعنده   ، وُمَنقٍّ

فأتصبنُّح، وأشرُب فأتَقنَُّح، 
ُعكوُمها  زرع؟:  أبي  أمُّ  فما  زرع  أبي  أم 
فما  زرع  أبي  ابن  َفَساح،  وبيُتها  َداٌح،  رَِ
َشْطبٍة،  كمسلِّ  مضجعه  زرع؟:  أبي  ابن 

وُتْشِبُعُه ِذراُع اجَلفَرِة، 
َطوُع  زرع؟  أبي  بنت  فما  زرع:  أبي  بنت 
أبيها وَطوُع أمها، وملُء كسائها، وَغيُظ 

جارتها،
جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع؟: ال َتبثُّ 
حديثنا تبثيثًا، وال َتْنُقثُُ مريَتنا تنقيثًا، وال 

مَتأل بيتنا تعشيشًا.
مُتَْخُض،  واألوطاب  زرع  أبو  خرج  قالت 
كالفهدين،  هلا  ولدان  معها  امرأًة  َفلقي 
انتني،  برمَّ َخْصرها  حتت  من  يلعبان 
رجاًل  بعده  فنكْحُت  ونكحها،  فطلَّقين 
َسريًَّا، َرِكَب َشريًا، وأخذ َخِطيًَّا، وأراح 
عليَّ َنَعمًا َثِريًا، وأعطاني من كل رائحٍة 
زوجًا، وقال: كلي أم زرع! ومريي أهلك، 
َبَلغ  ما  أعطانيه  شيء  كل  مجعُت  فلو 

أصغر آنية أبي زرع.
فقال   :- عنها  اهلل  رضي   - عائشة  قالت 
لي رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-: )) 

كنُت لِك كأبي زرٍع ألم زرٍع ((.
شرح ألفاظ احلديث وغريبه:

قال ابن حجر : قوله: )فتعاهدن وتعاقدن( 
على  وعقدن  عهدًا،  أنفسهن  ألزمن  أي: 

الصدق من ضمائرهن عقدًا.
)أن ال يكتمن( يف  قوله:  ابن حجر:  قال 
يتصادقن  أن  وعقبة:  أويس  أبي  بن  رواية 
بن  سعيد  رواية  ويف  يكتمن،  وال  بينهن 
أزواجهن  ينعنت  أن  الطرباني:  عند  سلمة 

ويصدقن، ويف رواية الزبري: فتبايعن على 
ذلك.

( أي:  وقول األوىل: )زوجي حلم مَجٍل َغثنّ
كلحم  ال  الرداءة،  يف  اجلمل  كلحم 
قلة  يف  املبالغة  منه  واملقصود  الضأن، 

نفعه، والرغبة عنه.
 )على رأس جبل وعر، ال سهٌل فريتقى، 
يف  املبالغة  املقصود  فينتقل(  مسنٌي  وال 
إال  إليه  يوصل  فال  خلقه،  وسوء  تكربه 
عشرة  يف  زوجته  ينفع  وال  املشقة،  بغاية 
رديئًا،  مكروهًا  كونه  مع  غريها  وال 
الناس  ينقله  ال  أي:  ينتقل(  )ال  ومعنى 
التعب  مقاساة  بعد  ليأكلوه  بيوتهم  إىل 
ومشقة الوصول، بل يرغبون عنه لرداءته، 
والرداءة،  بالبخل  وصفته  فقد  وباجلملة 

والكرب على أهله وسوء اخللق.
وأما قول الثانية: )زوجي ال أثري خربه( أي 

ال أظهره وأنثره.
ال  أن  أخاف  )إني  قوله:  حجر:  ابن  قال 
خربه  من  أترك  ال  أن  أخاف  أي:  أذره( 
لطوله  أنه  أي  للخرب  فالضمري  شيئًا، 
وكثرته إن بدأته مل أقدر على تكميله، 
أن  خشية  معايبه  إىل  باإلشارة  فاكتفت 

يطول اخلطب بإيراد مجيعها.
قوله )عجره وجبره( فالعجر تعقد العصب 
ناتئة،  تصري  حتى  اجلسد  يف  والعروق 
والبجر مثلها إال أنها خمتصة باليت تكون 
وقال  وغريه،  األصمعي  قاله  البطن  يف 
وأسراره  الظاهرة  أرادت عيوبه  اخلطاب: 
مستور  كان  ولعله  قال:  الكامنة، 

الظاهر، رديء الباطن 
هو  العشنق(:  )زوجي  الثالثة:  قالت  قوله: 
الطويل، وقال األصمعي: أرادت أنه ليس 

عنده أكثر من طوله بغري نفع، 

حديث أم زرع
فوائد من



م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

36

قوله: )إن أنطق أطلق، وأن اسكت أعلق( 
أي: إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقين، وإن 
سكت عنها فأنا عنده معلقة، ال ذات زوج 
وال أيم، هكذا توارد عليه أكثر الشراح 
الثاني عندي  الشق  تبعًا ألبي عبيد، ويف 
نظر؛ ألنه لو كان ذلك مرادها النطلقت 
ليطلقها فتسرتيح، والذي يظهر لي أيضًا 
عنده،  حاهلا  سوء  وصف  أرادت  أنها 
احتماله  وعدم  خلقه،  سوء  إىل  فأشارت 
لكالمها إن شكت له حاهلا، وإنها تعلم 
بادر  ذلك  من  شيئًا  له  ذكرت  متى  أنها 
إىل طالقها، وهي ال تؤثر تطليقه حملبتها 
إىل  إشارة  الثانية  باجلملة  ثم عربت  فيه، 

أنها سكتت صابرة على تلك احلال.
قوله: قالت الرابعة: )زوجي كليل تهامة، 
سآمة(  وال  خمافة  وال  قر،  وال  حر  ال 
واعتدال  العشرة،  جبميل  زوجها  وصفت 
احلال، وسالمة الباطن، فكأنها قالت: 
ال أذى عنده وال مكروه، وأنا آمنة منه، 
فال أخاف من شره، وال ملل عنده فيسأم 
من عشرتي، أو ليس بسيء اخللق فأسأم 
عنده  العيش  لذيذة  فأنا  عشرته،  من 

كلذة أهل تهامة بليلهم املعتدل.
دخل  أن  )زوجي  اخلامسة:  قالت  قوله: 
فهد، وأن خرج أسد، وال يسأل عما عهد( 
البيت  إن دخل  معناه:  أويس  أبي  ابن  قال 
كان  خرج  وإن  الفهد،  وثوب  علي  وثب 
يف اإلقدام مثل األسد، فعلى هذا حيتمل 
فاألول  والذم،  املدح  على  “وثب”  قوله 
دخل،  إذا  هلا  مجاعه  كثرة  إىل  تشري 
فينطوي حتت ذلك متدحها بأنها حمبوبة 
لديه حبيث ال يصرب عنها إذا رآها، والذم 
إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده 
يثب  بل  املواقعة؛  قبل  وال مالعبة  مداعبة 
كان  أنه  جهة  من  أو  كالوحش،  وثوبًا 
وإذا  ويضربها،  بها  يبطش  اخللق،  سيء 
يف  أشد  أمره  كان  الناس  على  خرج 

اجلرأة واإلقدام واملهابة كاألسد.
وقوهلا: )وال يسأل عما عهد( حيتمل املدح 
شديد  أنه  مبعنى  فاملدح  أيضًا،  والذم 
ما  يتفقد  ال  التغاضي،  كثري  الكرم، 
لبيته  بشيء  جاء  وإذا  ماله،  من  ذهب 
إىل  يلتفت  ال  أو  ذلك،  بعد  عنه  يسأل  ال 

يسامح  بل  املعايب  من  البيت  يف  يرى  ما 
غري  أنه  مبعنى  الذم،  وحيتمل  ويغضي، 
مبال حباهلا حتى لو عرف أنها مريضة أو 
شيء  عن  يسأل  ال  جاء  ثم  وغاب  معوزة؛ 
بيته؛  وال  أهله  حال  يتفقد  وال  ذلك،  من 
وثب  ذلك  من  بشيء  له  عرضت  إن  بل 
عليها بالبطش والضرب، وأكثر الشراح 
من  بالفهد  فالتمثيل  املدح،  على  شرحوه 
جهة كثرة التكرم أو الوثوب، وباألسد 
من جهة الشجاعة، وبعدم السؤال من جهة 

املساحمة.
قوله: قالت السادسة: زوجي أن أكل لف، 
التف،  اضطجع  وأن  اشتف،  شرب  وأن 
وال يوجل الكف ليعلم البث( املراد باللف 
اإلكثار منه واستقصاؤه حتى ال يرتك منه 
شيئًا، واالشتفاف يف الشرب استقصاؤه، 
والتخفيف  بالضم،  الشفافة  من  مأخوذ 
شربها  فإذا  اإلناء،  يف  تبقى  البقية  وهي 

الذي شرب اإلناء قيل اشتفها، 
وتلفف  ناحية  رقد  أي:  )التف(  وقوله 
أهله  عن  وانقبض  وحده  بكسائه 
إعراضًا، فهي كئيبة حزينة لذلك؛ ولذلك 
قالت: )وال يوجل الكف ليعلم البث( أي: 
ما هي عليه من احلزن  ليعلم  يده  ال ميد 
أنه  أرادت  تكون  أن  وحيتمل  فيزيله، 
واملراد  الكسل،  الفشل  العاجز  نوم  ينام 
أنه ال يسأل عن  فأرادت  بالبث: احلزن، 
فوصفته  به،  اهتمامها  يقع  الذي  األمر 
بقلة الشفقة عليها، وأنه إن رآها عليلة مل 
يدخل يده يف ثوبها ليتفقد خربها كعادة 
األجانب فضال عن األزواج، أو هو كناية 
عن ترك املالعبة أو عن ترك اجلماع، وقد 
والبخل،  اللؤم  بني  له  وصفها  يف  مجعت 
والنهمة واملهانة، وسوء العشرة مع أهله، 
فإن العرب تذم بكثرة األكل والشرب، 
وتتمدح بقلتهما، وبكثرة اجلماع لداللتها 

على صحة الذكورية والفحولية...
أو  غياياء  زوجي  السابعة:  قالت  قوله: 
عياياء طباقاء( والغياياء الطباقاء: األمحق 
الذي ينطبق عليه أمره، وقال النووي: قال 
صحيح،  باملعجمة  غياياء  وغريه:  عياض 
الظلمة،  وهي  الغياية  من  مأخوذ  وهو 
وكل ما أظل الشخص، ومعناه: ال يهتدي 

الروح،  بثقل  أنها وصفته  أو  إىل مسلك، 
ال  الذي  الظلمة  املتكاثف  كالظل  وأنه 
إشراق فيه، أو أنها أرادت أنه غطيت عليه 

أموره.
داء( أي: كل شيء  له  داء  وقوهلا: )كل 

تفرق يف الناس من املعايب موجود فيه.
رأسك،  يف  جرحك  أي:  )شجِك(  وقوهلا: 
وجراحات الرأس تسمى شجاجًا، وقوهلا: 

 )أو فلِك( أي جرح جسدك، 
قال  ًلِك(  كال  مجع  )أو  وقوهلا: 
الزخمشري: حيتمل أن تكون أرادت أنه 
ضروب للنساء، فإذا ضرب؛ إما أن يكسر 
عظمًا، أو يشج رأسها، أو جيمعهما، قال 
يف  والتناهي  باحلمق،  وصفته  عياض: 
يعجز  بأن  النقائص  ومجع  العشرة،  سوء 
عن قضاء وطرها مع األذى، فإذا حدثته 
سبها، وإذا مازحته شجها، وإذا أغضبته 
شق  أو  أعضائها،  من  عضوًا  كسر 
جلدها، أو أغار على ماهلا، أو مجع كل 
العضو  الضرب واجلرح وكسر  ذلك من 

وموجع الكالم وأخذ املال.
قوله قالت الثامنة: زوجي املس مس أرنب، 
روايته:  يف  الزبري  زاد  زرنب(  ريح  والريح 
)وأنا أغلبه والناس يغلب( واألرنب: دويبة 

لينة املس، ناعمة الوبر جدًا، 
وصفته  الريح،  طيب  نبت  هو  والزرنب: 
أن  وحيتمل  ناعمه،  اجلسد  لني  بأنه 
خلقه،  حسن  عن  بذلك  كنَّت  تكون 
لكثرة  العرق  طيب  بأنه  عريكته؛  ولني 
تظرفًا،  الطيب؛  واستعماله  نظافته، 
وحيتمل أن تكون كنَّت بذلك عن طيب 
جلميل  عليه؛  الثناء  طيب  أو  حديثه، 

معاشرته، 
يغلب(  والناس  أغلبه  )وأنا  قوهلا  وأما 
وصربه  هلا،  عشرته  مجيل  مع  فوصفته 

عليها؛ بالشجاعة..
قوله: )قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، 
طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت 
وعلوه؛  البيت  بطول  وصفته  الناد(  من 
يعلونها  كذلك،  األشراف  بيوت  فإن 
ويضربونها يف املواضع املرتفعة؛ ليقصدهم 
أما  بيوتهم  فطول  والوافدون،  الطارقون 
لزيادة شرفهم، أو لطول قاماتهم، وبيوت 
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أن  البيت؛  غريهم قصار، ومن الزم طول 
يكون متسعًا فيدل على كثرة احلاشية 
شرفه  عن  بذلك  كنَّت  وقيل  والغاشية، 
ورفعة قدره، والنجاد محالة السيف تريد 
إىل طول جناده،  القامة حيتاج  أنه طويل 
سيف  صاحب  أنه  كالمها  ضمن  ويف 

فأشارت إىل شجاعته . 
قراه  نار  أن  تعين:  الرماد(  )عظيم  وقوهلا 
لألضياف ال تطفأ لتهتدي الضيفان إليها، 

فيصري رماد النار كثريًا لذلك، 
وقفت  الناد(  من  البيت  )قريب  وقوهلا 
عليها بالسكون ملؤاخاه السجع، والنادي 
والندى جملس القوم، وصفته بالشرف يف 
أمر  وتشاوروا يف  تفاوضوا  إذا  فهم  قومه 
اعتمدوا  بيته؛  من  قريبًا  فجلسوا  وأتوا 
على رأيه، وامتثلوا أمره، أو أنه وضع بيته 
ويكون  لقاؤه،  ليسهل  الناس؛  وسط  يف 
القرى، وحيتمل  الوارد وطالب  أقرب إىل 
أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه مل يصعب 
عليهم لقاؤه؛ لكونه ال حيتجب عنهم، وال 
يتباعد منهم، بل يقرب ويتلقاهم، ويبادر 
بأطراف  يتوارى  من  وضد  إلكرامهم، 
مست  عن  ويبعد  املنازل،  وأغوار  احللل، 
فإذا  مكانه،  إىل  يهتدوا  لئال  الضيف؛ 
ومالوا  عنه،  صدروا  موضعه  استبعدوا 
وصفته  أنه  غريه، وحمصل كالمها  إىل 
وطيب  اخللق  وحسن  والكرم،  بالسيادة 

املعاشرة.
مالك،  زوجي:  العاشرة  )قالت  قوله: 
إبل  له  ذلك،  من  خري  مالك  مالك؟  وما 
وإذا  املسارح،  قليالت  املبارك،  كثريات 
هوالك(  أنهن  أيقن  املزهر  صوت  مسعن 
ما: يف قوهلا )وما مالك( استفهامية يقال 

للتعظيم والتعجب . 
أعظمه  ما  مالك،  وأي شيء هو  واملعنى: 
باب  وأكرمه، وتكرير االسم أدخل يف 
ذلك(  من  خري  )مالك  وقوهلا:  التعظيم، 
زيادة يف اإلعظام، وتفسري لبعض اإلبهام، 
وطيب  ثناء  من  إليه  أشري  مما  خري  وأنه 
سؤدد  من  فيه  اعتقد  ما  وفوق  ذكر، 
وفخر، واملبارك: مجع مربك، وهو موضع 
نزول اإلبل، واملسارح: مجع مسرح، وهو: 
واملزهر  فيه،  لرتعى  تطلق  الذي  املوضع 

اهلاء:  وفتح  الزاي  امليم وسكون  بكسر 
العود،  هي  وقيل:  اللهو،  آالت  من  آلة 
اإلبل  مسعت  فإذا  مربع،...  دف  وقيل: 
ضيفًا  أن  عرفت  النار؛  ومعمعان  صوته، 

طرق فتيقنت اهلالك... 
قوله: )قالت احلادية عشرة( وهي أم زرع 

بنت أكيمل بن ساعدة.
أي  )أناس(  قوله:  زرع(  أبو  )زوجي  قوله: 
أنه  املراد  أذني(  حلي  )من  قوله:  حرك، 
من  النساء  عادة  جرت  مبا  أذنيها  مأل 
التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولؤلؤ 

وحنو ذلك.
أبو  قال  عضدي(  شحم  من  )ومأل  قوله: 
أرادت  وإنا  وحده  العضد  ترد  مل  عبيد 
مسنت  إذا  العضد  ألن  كله؛  اجلسد 
مسن سائر اجلسد، وخصت العضد ألنه 
جسده،  من  اإلنسان  بصر  يلي  ما  أقرب 
قوله )وجبحنى فبجحت( ويف رواية ملسلم 
َحْت إلي( بالتشديد )نفسي( واملعنى:  )فتبجَّ
األنباري:  ابن  وقال  ففرحت،  فرحها  أنه 

املعنى عظمين فعظمت إلي نفسي.
قوله: )وجدني يف أهل ُغَنْيَمة بَشق( املراد 
ووسعهم،  لقلتهم  فيه  كانوا  جبل  شق 
واملعنى بالشق إنهم كانوا يف شظف من 

العيش.
أي: خيل  أهل صهيل(  )فجعلين يف  قوله: 
)وأطيط( أي: إبل، وأصل األطيط صوت 
اجلمال،  على  والرجال  احملامل  أعواد 
فأرادت إنهم أصحاب حمامل تشري بذلك 

إىل رفاهيتهم.
الدوس،  من  فاعل  اسم  )ودائس(  قوله 
فكأنها  الطعام،  يدوس  الذي  والدائس 

أرادت إنهم أصحاب زرع.
أي  نقي  ذات  أنعام  له  )ومنق(أي  قوله: 
نقلها  أنه  ذكرت  أنها  واحلاصل  مسان، 
من شظف عيش أهلها إىل الثروة الواسعة 

من اخليل واإلبل والزرع وغري ذلك.
قوله: )فعنده أقول فال أقبح( أي فال يقال 
لي قبحك اهلل، أو ال يقبح قولي، وال يرد 
وتدللها  هلا،  إكرامه  لكثرة  أي  علي، 
ما  عليها  يقبح  وال  قواًل  هلا  يرد  ال  عليه، 

تأتي به.
قوله: )وأرقد فأتصبح( أي: أنام الصبحة 

وهي نوم أول النهار فال أوقظ، إشارة إىل 
أن هلا من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها.
حتى  أروى  أي   : فأتقنح(  )وأشرب  قوله: 
ال أحب الشرب، وقيل التقنح الشرب بعد 

الري.
زرع؟  أبي  أم  فما  زرع  أبي  )أم  قوله 
والعكوم  وبيتها فساح(  رداح،  عكومها 
واألمحال  األعدال  وهي:  عكم،  مجع 
اليت جتمع فيها األمتعة، ورداح أي: عظام 
واسع  أي:  وفساح  مألى،  احلشو  كثرية 
أنها  واملعنى  وفساح،  فسيح  بيت  يقال 
اآلالت  بأنها كثرية  زوجها  والدة  وصفت 
كبرية  املال،  واسعة  والقماش،  واألثاث 
عظم  على  ذلك  فيدل  حقيقة  إما  البيت؛ 
اخلري،  كثرة  عن  كناية  وإما  الثروة، 

ورغد العيش والرب مبن ينزل بهم.
زرع؟  أبي  ابن  فما  زرع  أبي  )ابن  قوله: 
ذراع  ويشبعه  شطبة،  كمسل  مضجعه 
من  شطب  ما  الشطبة  أصل  اجلفرة( 
قضبان  منه  فيشق  سعفه،  وهو  اجلريد 
بسيف  شبهته  احلصر،  منه  تنسج  رقاق 
مسلول ذي شطب، وسيوف اليمن كلها 
الرجال  العرب  شبهت  وقد  شطب،  ذات 
وشدة  اجلانب،  خلشونة  إما  بالسيوف 
وكمال  الرونق،  جلمال  وإما  املهابة، 
الألالء، وإما لكمال صورتها يف اعتداهلا 
من  األنثى  فهي  اجلفرة  وأما  واستوائها، 
ولد املعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل 
اخلليل:  وقال  الرعي،  يف  وأخذ  أمة  عن 
اجلفر من أوالد الشاة ما استجفر أي صار 

له بطن.
قوله: )بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟( يف 
رواية مسلم )وما( بالواو بدل الفاء، قوله 
)طوع أبيها وطوع أمها( أي أنها بارة بهما.

قوله: )وملء كسائها( كناية عن كمال 
شخصها، ونعمة جسمها.

قوله: )وغيظ جارتها( يف رواية سعيد بن 
بفتح  جارتها(  )وعقر  مسلم  عند  سلمة 
أو  دهشها  أي  القاف  وسكون  املهملة 

قتلها.
أبي  جارية  فما  زرع،  أبي  )جارية  قوله: 
زرع؟ ال تبث حديثنا تبثيثًا( َبثَّ احلديث، 

وَنثَّ احلديث: أظهره.
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قوله: )وال تنقث مريتنا تنقيثًا( أي: تسرع 
براءتها  املبالغة يف  وأرادت  باخليانة،  فيه 
حيصله  ما  أصله  واملرية  اخليانة،  من 
منزله  إىل  وحيمله  احلضر  من  البدوي 
يف  ما  خترج  ال  واملعنى  أهله،  به  لينتفع 

منزل أهلها إىل غريهم.
أنها  أي:  تعشيشًا(  بيتنا  متأل  )وال  قوله: 
وإلقاء  بتنظيفه،  مهتمة  للبيت،  ُمصلحة 
كناسته وإبعادها منه، وأنها ال تكتفي 
بقم كناسته وتركها يف جوانبه كأنها 

األعشاش.
واألوطاب  زرع  أبو  )قالت:خرج  قوله: 
وعاء  وهو  وطب  مجع  األوطاب  متخض( 
من  بروجه  يبكر  أنه  أرادت  اللنب، 
والعبيد  اخلدم  قيام  وقت  غدوة  منزهلا 
ألشغاهلم، وانطوى يف خربها كثرة خري 
داره، وغزر لبنه، وأن عندهم ما يكفيهم 

ويفضل حتى ميخضوه ويستخرجوا زبده.
هلا  ولدان  معها  امرأة  )فلقي  قوله: 
التنبيه  هلما؛  وصفها  فائدة  كالفهدين( 
ألنهم  هلا؛  زرع  أبي  تزويج  أسباب  على 
كانوا يرغبون يف أن تكون أوالدهم من 
زرع  أبو  حرص  فلذلك  املنجبات،  النساء 

عليها ملا رآها.
قوله: )يلعبان من حتت خصرها برمانتني( 
أي: أن ذلك مكان الولدين منها، وأنهما 
كانا يف حضنيها أو جنبيها، ويف تشبيه 
النهدين بالرمانتني إشارة إىل صغر سنها، 
ثدياها  تنكسر  حتى  ترتهل  مل  وإنها 

وتتدىل.
بعده  فنكحت  ونكحها  )فطلقين  قوله: 
وهم  الناس،  سراة  من  أي:  سريًا(  رجاًل 
واهليئة،  الصورة  حسن  يف  كرباؤهم 

والسري من كل شيء: خياره.
خيارًا  فرسًا  تعين  شريًا(  )ركب  قوله: 

فائقًا، 
قوله: )وأخذ خطيًا( نسبة إىل اخلط وهو 
البحرين  بنواحي  موضع  واخلط  الرمح، 

جتلب منه الرماح.
الرواح، ومعناه: أتى بها  قوله: )أراح( من 

إىل املراح، وهو موضع مبيت املاشية.
قوله )نعمًا( هو اإلبل خاصة، ويطلق على 

مجيع املواشي إذا كان فيها إبل.
قوله: )ثريًا( أي كثرية.

زوجًا(  رائحة  كل  من  )وأعطاني  قوله: 
زوجًا،  يذبح  شيء  كل  من  أعطاني 
آخر  وهو  الرواح  وقت  اآلتية  والرائحة: 

النهار.
قوله: )وقال كلي أم زرع ومريى أهلك( أي 
صليهم وأوسعي عليهم باملرية وهي الطعام. 
قوله: )فلو مجعت كل شيء أعطانيه ما 
بلغ أصغر آنية أبي زرع( وصفته بالسؤدد 
واجلود؛  والفضل  والشجاعة  ذاته،  يف 
من  شاءت  ما  تأكل  أن  هلا  أباح  بكونه 
ماله، وتهدي منه ما شاءت ألهلها، مبالغة 
أحواله  ذلك فكانت  ومع  إكرامها،  يف 
عندها حمتقرة بالنسبة ألبي زرع، وكان 
سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها، 
ما  قيل  كما  قلبها  يف  حمبته  فسكنت 

احلب إال للحبيب األول.
قوله:)قالت عائشة: قال رسول اهلل:  صلى 
اهلل عليه وسلم ) ويف رواية الرتمذي: فقال 

لي رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم (.
قوله: )كنت لِك( حيتمل أن تكون كان 
 ، االتصال  بها  واملراد  بابها،  على  هنا 
أي:  زمان ماض يف اجلملة  بيان  املراد  إذ 

كنت لك يف سابق علم اهلل.
رواية  زاد يف  زرع(  زرع ألم  قوله: )كأبي 
ال يف  والوفاء  األلفة  )يف  بن عدي:  اهليثم 
الفرقة واجلالء(، وزاد الزبري يف آخره: )إال 
النسائي  وزاد  أطلقك(  وإني ال  أنه طلقها 
“يا  عائشة:  قالت  والطرباني  له  رواية  يف 
زرع”  أبي  من  خري  أنت  بل  اهلل  رسول 
وكأنه - صلى اهلل عليه وسلم - قال ذلك 
تطييبًا هلا، وطمأنينة لقلبها، ودفعًا إليهام 
عموم التشبيه جبملة أحوال أبي زرع؛ إذ مل 
يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك، وقد 
وقع اإلفصاح بذلك وأجابت هي عن ذلك 

جواب مثلها يف فضلها وعلمها .
ومن الفوائد ما يلي :

بالتأنيس،  أهله  املرء  عشرة  حسن   .1
واحملادثة باألمور املباحة ما مل يفض ذلك 

إىل ما مينع.
2. وفيه املزاح أحيانًا، وبسط النفس به، 
مبحبته  وإعالمه  أهله،  الرجل  ومداعبة 
هلا ما مل يؤد ذلك إىل مفسدة ترتتب على 

ذلك، من جتنيها عليه وإعراضها عنه.
جواز  وبيان  باملال،  الفخر  منع  وفيه   .3

ذكر الفضل بأمور الدين، وإخبار الرجل 
وتذكريهم  معهم،  حاله  بصورة  أهله 
بذلك السيما عند وجود ما طبعن عليه من 

كفر اإلحسان.
4. وفيه ذكر املرأة إحسان زوجها.

نسائه  بعض  الرجل  إكرام  وفيه   .5
حبضور ضرائرها مبا خيصها به من قول 
امليل  من  السالمة  عند  وحمله  فعل،  أو 

املفضي إىل اجلور.
6. وفيه جواز حتدث الرجل مع زوجته يف 

غري نوبتها.
اخلالية،  األمم  عن  احلديث  وفيه   .7
وجواز  اعتبارًا،  بهم  األمثال  وضرب 
األخبار،  طرف  بذكر  االنبساط 

ومستطابات النوادر تنشيطًا للنفوس.
الوفاء  على  النساء  حض  وفيه   .8
عليهم،  الطرف  وقصر  لبعولتهن، 
والشكر جلميلهم، ووصف املرأة زوجها 
مبا تعرفه من حسٍن وسوٍء، وجواز املبالغة 
ذلك  يصر  مل  إذا  وحمله  األوصاف،  يف 

ديدنًا ألنه يفضي إىل خرم املروءة.
9. وفيه تفسري ما جيمله املخرب من اخلرب؛ 
تلقاء  من  ابتداء  وإما  عنه،  بالسؤال  إما 

نفسه.
10. وفيه أن ذكر املرء مبا فيه من العيب 
جائز إذا قصد التنفري عن ذلك الفعل وال 

يكون ذلك غيبة. 
11. وفيه تقويٌة ملن كره نكاح من كان 
زرع  أم  اعرتاف  من  ظهر  ملا  زوج،  هلا 
طاقته،  بقدر  هلا  الثاني  زوجها  بإكرام 
إىل  بالنسبة  وصغرته  حقرته  ذلك  ومع 

الزوج األول.
12. وفيه أن احلب يسرت اإلساءة . 

13. وفيه جواز وصف النساء وحماسنهن 
للرجل، لكن حمله إذا كن جمهوالت، 
املعينة  املرأة  وصف  ذلك  من  مينع  والذي 
حبضرة الرجل، أو أن يذكر من وصفها 

ما ال جيوز للرجال تعمد النظر إليه.
توقعه إال  14. وفيه أن كناية الطالق ال 

مع مصاحبة النية
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منذ  قال :   العراق؟  دخلت  كم  منذ  للمروزي :   احل�سني  بن  طاهر  قال 
ع�سرين �سنة واإين اأ�سوم الدهر منذ ثالثني �سنة قال طاهر :  �ساألتك 

عن م�ساألة فاأجبتني عن م�ساألتني . 

التقي العاقل ال يتباهى بتقواه

التنافس

من مناقب أبي حنيفة

يقول �بن رجب - رحمه �هلل - : )�إن مل يكن لديك قدرة على �أن 
تناف�س �لأخيار يف �أعمالهم، فناف�س �ملذنبني يف ��ستغفارهم(.

ذكر يف مناقب �أبي حنيفة رحمه �هلل تعاىل �أن رجال �أتاه بالليل فقال : �أدركني 
قبل �لفجر ، و�إال طلقت �مر�أتي ، فقال : وما ذ�ك ؟ قال : تركت �لليلة كالمي 
، فقلت لها : �إن طلع �لفجر ، ومل تكلميني فاأنت طالق ثالثا ، وقد تو�سلت 
�إليها بكل �أمر �أن تكلمني فلم تفعل ، فقال له : �ذهب فمر موؤذن �مل�سجد �أن 
ينزل فيوؤذن قبل �لفجر ، فلعلها �إذ� �سمعته �أن تكلمك ، و�ذهب �إليها ونا�سدها 
�أن تكلمك قبل �أن يوؤذن �ملوؤذن ، ففعل �لرجل ، وجل�س ينا�سدها ، و�أذن �ملوؤذن 
، فقالت : قد طلع �لفجر وتخل�ست منك ، فقال : قد كلمتني قبل �لفجر 

وتخل�ست من �ليمني ، وهذ� من �أح�سن �حليل كما يقول )�بن �لقيم رحمه �هلل يف كتابه �إعالم �ملوقعني(.

بدر احل�صني
من اأين اأبداأ ق�صَة املاأ�صاة؟ 
ومن الذي ُي�صغي اإىل اأنَّاتي 

جرحي ب�صدري نازف ومدامعي 
فيا�صٌة من حرقة الآهات 

من اأين اأبداأ؟ والدنا م�صرورة 
كبات  ة النَّ يف العيد اإل اأمَّ

من اأين اأبداأ؟ وال�صغاُر ِب�صامنا 
�ُصلبوا الكرى وحالوة الغفوات 

وجنانها اخل�صراء و�صاها الأ�صى 
مما جنته جرمية الغارات 

وذرا الفخار حتولت واح�صرتي 
اأر�صًا لأهل الغدر والثَّارات 

اأنَّى نظرت راأيت اأطفاًل ق�صوا 
يف اإدلب اأو حم�س اأو بحماة 

فالنار تلتهُم احل�صيَد وبع�صنا 
م�صتغرٌق مبرابع اللذات 

يا �صاكني اأحلى الق�صور تاأملوا 
اأ�صرًا بال ماأوى ول خيمات 

يا اآكلي اأ�صهى الطعام اأمل تروا 
اأ�صرًا متوت بح�صرة الّلقمات 

يا نائمني على احلرير وغريكم 
يتو�صدون الرتب يف الطرقات 

اأتنام عنُي امل�صلمني وطفلة 
جوعانة م�صلولة الَب�صمات 

ق ج�صمه  و�صقيقها طفل متزَّ
حرياُن يف م�صتنقع الويالت 

والأم ثكلى ح�صبها ما قد راأت 
جمروحة خمنوقة العربات 
هال توجهتم بقلب �صادق 

ونبذمت الأحقاد وال�صهوات  
ور�صمتمو اآمال فجٍر واعد 

ورجومت التمكني يف ال�صلوات؟! 
اآٍه لكم اأورثتمونا ذلة 

وك�صفُتمو للمعتدي العوراِت 
اأوبوا اإىل الرحمن يف �صهر ال�صفا 

دوا يا اأمة الربكات وتوحَّ

نداء إلى أمة المليار
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أ.د.حسن عبد الغني أبوغدة*
ره  ا لتكرُّ العيد مشتق من الَعْود، وذلك إمَّ
أو  بَعْوِده،  السرور  لَعْود  وإما  عام،  كل 
لكثرة ثواب هللا تعالى وعوائده على عبيده 
فيه؛ ألن عيد الفطر يأتي بعد صيام شهر 
رمضان، وعيد األضحى يأتي بعد الحج.

وعيد  الفطر  عيد  صالة  شرعت  وقد 
الهجرة،  من  الثانية  السنة  في  األضحى 
عليه  هللا  صلى  النبي  فيها  صلى  حيث 
ثم  الفطر،  عيد  صالة  بالمسلمين  وسلم 

صالة عيد األضحى.
روى أبو داوود وأحمد والحاكم وصححه 
أن النبي صلى هللا عليه وسلم قدم المدينة 

وكان ألهلها يومان يلعبـون فيهما، فقال: 
)ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنَّا نلعب 
فيهما في الجاهلية، فقال: إن هللا قد أبدلكم 
ويوم  األضحى،  يوم  منهما:  خيراً  بهما 

الفطر (. 
استحداث  يجوز  ال  هذا،  على  وبناء 
العيد   " مصطلح  عليها  يطلق  مناسبات 
به  يُقَصد  الذي  الشرعي،  بالمعنى   "
كعيد  الثواب،  ونيل  والتقديس  التعظيم 
االستقالل،  وعيد  الحب،  وعيد  الشجرة، 
وعيد الشرطة، وعيد المولد النبوي...كما 
المسـلمين واالحتفال  تقليد غير  ال يجوز 
برأس  كاحتفالهم  ومناسـباتهم،  بأعيادهـم 
السـنة، أو ما يسمى: " عيد الميالد " أو 

" الكريسماس ". قال هللا تعالى: }َوأَنَزْلنَا 
يََدْيِه  بَْيَن  لَِّما  قًا  ُمَصدِّ بِاْلَحقِّ  اْلِكتَاَب  إِلَْيَك 
ِمَن اْلِكتَاِب َوُمهَْيِمنًا َعلَْيِه.{ المائدة/48.   

جاء  فقد  العيدين:  صالة  مشروعية  أما 
َواْنَحْر{ لَِربَِّك  }فََصلِّ  تعالى:  قوله  فيها 
الكوثر/2. والمقصود بالصالة صالة عيد 
النبي  الشيخان: ) كان  األضحى. وروى 
الفطر  يوم  يخرج  وسلم  عليه  هللا  صلى 
واألضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ 
مقابل  فيكون  ينصرف  ثم  الصالة،  به 
صفوفهم،  على  جلوس  والناس  الناس، 

فيِعظُهم ويأمرهم(.
حكم صالة العيد: هي فرض على الكفاية 
عند الحنابلة، وواجبة عند الحنفية، وسنة 
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ولعل  والشـافعية،  المالكية  عند  مؤكدة 
}فََصلِّ  لآلية:  أولى  بالوجوب  القـول 

لَِربَِّك َواْنَحْر{ الكوثر/2.
عند  وقتها  يبتدئ  العيد:  صالة  وقت 
وعند  الشمس،  طلعت  إذا  الشافعية 
عن  الشمس  قرص  ارتفع  إذا  غيرهم 
بعد  أي:  ـ  رمح  قدر  األرض  سطح 
طلوعها بحوالي ربع سـاعة ـ وهو الوقت 
وقتها  ويستمر  الشافعية،  عند  المستحب 
الظهر،  صالة  قبيل  ما  إلى  الجميع  عند 
من  البخاري  رواه  بما  الشافعية  واحتج 
حديث: ) إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن 
مسلم  بحديث  غيرهم  واحتج  نصلي...(. 
أوقات  )ثالث  قال:  عامر  بن  عقبة  عن 
نهانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 
نصلي فيهن... حين تطلع الشمس بازغة 
أولى؛  الجمهور  وقول   .)... ترتفع  حتى 
لمواظبة النبي صلى هللا عليه وسلم على 

صالتها في ذلك الوقت.
تُركْت  لو  المالكية:  سوى  الفقهاء  وقال 
صالة العيد في اليوم األول لعذر أُديِّت في 
اليوم الثاني في وقتها؛ لما رواه أبو داوود 
والدارقطني وحسنه عن بعض األنصار 
فأصبحنا  شوال  هالل  علينا  ُغمَّ  قالوا: 
النهار،  آخر  في  ركب  فجاء  صياماً، 
فأمر  باألمس،  الهالل  رأوا  أنهم  فشهدوا 
النبي r  الناس أن يفطروا من يومهم، وأن 

يخرجوا غداً لعيدهم.
كيفية صالة العيد

أذان  بال  ركعتان  هي 
رواه  لما  إقامة؛  وال 
ابن  عن  الشيخان 
رضي  وجابر  عباس 

هللا عنهم قاال: ) لم يكن يُؤذَّن يوَم الفطر 
وال يوم األضحى (. واستحسن الشافعية 

وآخرون أن ينادى لها: الصالة جامعة.
اإلحرام،  بتكبيرة  الركعتين  اإلمام  يبدأ 
ست  يكبر  ثم  االفتتاح،  دعاء  ويقرأ 

تكبيرات بعد تكبيرة اإلحرامـ  عند الحنابلة 
والمالكيةـ  يرفع عند كٍل منها كفَّيه محاذاة 
كتفيه كتكبيرة اإلحرام، ويسكت بين كل 
تكبيرتين قليالً، وإن شاء قال: » سبحان 
وهللا  هللا،  إال  إله  وال  هلل،  والحمد  هللا، 
أكبر »، ثم يجهر بقراءة الفاتحة وبعض 
اآليات. والسنة أن يقرأ سورة » األعلى 
»، ثم يركع ويسجد، وفي الركعة الثانية 
تكبيرات،  خمس  يكبر  ثم  للقيام،  يكبر 
أو يسـبِّح  قليالً  يسـكت بين كل تكبيرتين 
هللا ويحمده كما سبق بيانه، ثم يبدأ بقراءة 
يقرأ  أن  والسنة  اآليات،  الفاتحـة وبعض 
الحنابلة  واستدل   .« الغاشية   « سورة 
والمالكية لهذا بما رواه أحمد وأبو داوود 
هللا  رسول  )أن  والبيهقي:  ماجه  وابن 
صلى هللا عليه وسلم كبَّر في العيدين يوم 
في  وخمساً:  سبعاً  األضحى  ويوم  الفطر 
سـوى  خمساً  اآلخرة  وفي  سبعاً،  األولى 
كما  ـ  المروي  وهو    .) الصالة  تكبيرة 
ذكر البيهقي ـ عن عدد من الصحابة منهم 

ابن عباس رضي هللا عنهما.
تكبيرة  اإلمام  يكبر  الشافعية:  وقال 
يكبر  ثم  االفتتاح،  دعاء  ويقرأ  اإلحرام، 
سبع تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسـورة " 
األعلى "، وفي الركعـة الثانية يكبر للقيام 
ثم يكبـر خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة 
وسـورة " الغاشـية ". واستدلوا بما رواه 
الترمذي وحسنه وابن ماجه: ) أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم كبر في العيدين: 
في األولى سبعاً قبل القراءة، وفي اآلخرة 

خمساً قبل القراءة (.
تكبيرة  اإلمام  يكبر  الحنفية:  وقال 
يكبر  ثم  االفتتاح،  دعاء  ويقرأ  اإلحرام، 
ثالث تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة واألعلى. 
يقرأ  ثم  للقيام،  يكبر  الثانية  الركعة  وفي 
الفاتحة والغاشية، ثم يكبر ثالثاً، ثم يركع 
ويسجد... واستدل الحنفية بما رواه أحمد 
ـ أن سعيد بن  وأبو داوود ـ وسكت عنه 

العاص سأل أبا موسى وحذيفة رضي هللا 
هللا  صلى  هللا  رسول  كان  كيف  عنهما: 
والفطر؟  األضحى  في  يكبر  وسلم  عليه 
تكبيَرهُ  أبو موسى: كان يكبر أربعاً  فقال 
وفي  صدق.  حذيفة:  فقال  الجنازة،  على 

رواية أخرى: ويوالي بين القراءتين.
ل الجمهور المواالة بين القراءتين في  وأوَّ
بين  والى  أنه  على  بحملها  الحديث  هذا 
الفاتحة والسورة؛ ألن قراءة الركعتين ال 

يمكن المواالة بينهما.
وقال محمد بن الحسن: إن الناس اختلفوا 
في التكبير في العيدين، فما أخذَت به فهو 
حسن، وأفضُل ذلك عندنا قول أبي حنيفة 

رحمه هللا.
ويقال لهذه التكبيرات: التكبيرات الزوائد، 
وهي سنة عن النبي r، فلو نسيها  المصلي 

صحت صالته.
خطبتا العيدين: يسن بعد الفراغ من صالة 

العيد إلقاء خطبتين، أحكامهما كما يلي:
وهما  العيد:  ركعتي  عقب  كونهما  1ـ 
عكس خطبتي الجمعة اللتين تكونان قبل 
ركعتي الجمعة؛ وذلك لما رواه الشيخان: 
) كان النبي صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر 
وعمر رضي هللا عنهما يصلون العيدين 
قبل الخطبة (. ولو قُدِّمت الخطبة لم يُعتدَّ 

بها وتُستدرك بعد الركعتين.
2ـ في خطبة العيد تكبير وتذكيـر ووعظ: 
روى البيهقي وابن أبي شـيبة أن عبيد هللا 
ابن عبد هللا بن عتبة بن مسعود قال: السنة 
أن تفتتح الخطبة األولى بتسع تكبيرات، 

والثانية بسبع، يفصل بينهما بجلوس.
في  ُذِكر  كما  فهو  الخطبة  محتوى  أما 
اإلمام  يعظ  حيث  الجمعة،  خطبة  أحكام 
الناس، ويأمرهم بتقوى هللا تعالى، وصلة 
بفضل  األضحى  في  ويذكرهم  الرحم، 

األضحية وأحكامها.
سنن وآداب أخرى في العيدين

واآلداب  السنن  فعل  العيدين  في  يشرع 



التالية:
1ـ التكبير بصوت مسموع: وذلك ليلة العيد، ووقت الخروج إلى صالته، وفي المنازل والطرق والمساجد واألسواق؛ لقوله تعالى: 
َ َعلَٰى َما هََداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن{ . البقرة/185. وصيغة التكبير عند الحنابلـة: » هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا،  }َولِتَُكبُِّروا هللاَّ

هللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمـد ». وقال غيرهـم: يكبر في االبتـداء ثالثاً. 
ويتأكد في عيد األضحى التكبير عقب الصلوات، من صبح يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق، أي: اليوم الثالث الذي يلي 
يوم األضحى. روى الحاكم والبيهقي: أن النبي  صلى هللا عليه وسلم- كان يكبر يوم عرفة من صالة الغداة، ويقطعها صالة العصر 

.t ٍّآخر أيام التشريق. قال ابن حجر: فيه ضعف، لكنه صح موقوفاً َعلَى علِي
2ـ االغتسال والتطيُّب وُحْسن المظهر: يسن يوم العيد االغتسال، والتطيُّب، 
ولبس اإلنسان أحسن ما عنده من الثياب، والتبكير إلى الصالة، لما تقدم في 
صالة الجمعة. وأن يأكل شيئاً في عيد الفطر قبل خروجه إلى الصـالة، روى 
البخاري: كان رسـول هللا  صلى هللا عليه وسلم ال يغدو يوم الفطر حتى يأكل 

تمرات.
3ـ خروج النساء متسترات إلى صالة العيد: ورد في هذا أحاديث وآثار، منها 
حديث الشيخين عن أم عطية رضي هللا عنها قالت: ) أمَرنا رسوُل هللا- صلى 
هللا عليه وسلم - أن نُْخرَجهن في الفطر واألضحى: الَعواتَق، والُحيََّض، وذواِت 
الخدور، فأما الُحيَّض فيعتزلن الناس، ويشهدن الخيَر ودعوة المسلمين، قلت: 

يا رسول هللا، إحدانا ال يكون لها ِجْلباب؟ قال: لتُْلبِْسها أختُها من جلبابها (.
4ـ  مخالفة طريق الذهاب إلى الصالة ماشيًا: يسن الذهاب لصالة العيد مشياً 
إن كان موضع الصالة قريباً، وأن يعود من طريق أخرى؛ وذلك ليتسنَّى له 
السالم على أكثر عدد ممكن من الناس، لما رواه البخاري: ) كان النبي صلى 

اهلل عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالـف الطريق (.

5ـ أداء صالة العيد في المسجد أو المصلى: يسن أداء صالة العيد في المصلى 
في ظاهر البلد، إذا كان ال يشق على الناس، لما تقدم في حديث الشيخين عن 
أم عطية رضي هللا عنها، ولما رواه البيهقي والحاكم والشافعي: أن ابن عمر 
رضي هللا عنهما كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس.  أما 
في مكة المكرمة، فإن صالة العيد في المسجد الحرام أفضل؛ ألنه خير البقاع. 
جامع  مكان  في  البلد  داخل  في  العيد  صالة  أداء  يجوز  أنه  الفقهاء:  وذكر 
مستوِعب ألكثر عدد ممكن من الناس؛ لما في ذلك من تكثير سواد المسلمين، 

وتسهيل التقاء بعضهم ببعض.
قول  وهذا  بعدها:  أو  العيد  صالة  قبل  الصالة  موضع  في  التنفُّل  عدم  6ـ 

الحنابلة؛ لئال يظن العامة أن لصالة العيد سنة راتبة، روى البخاري: ) أن النبي  صلى هللا عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى 
ركعتين، لم يصلِّ قبلهما وال بعدهما (.   

وقال الشافعية: لغير اإلمام التَّنَفُّل قبلها؛ لحديث مسلم: ) إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يركع ركعتين (. وقال الحنفية: له 
ولغيره التنفُّل بعدها. 

واألولى ما ذهب إليه الحنابلة؛ للحديث الذي ذكروه، ولما رواه ابن ماجه بإسناد حسن وصححه الحاكم: )أن النبي صلى هللا عليه 
وسلم كان ال يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين(.

م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

42



م 
20

13
و 

ولي
ـ ي

ه
14

34
ل 

وا
ش

ع 
راب

 ال
دد

لع
م ا

سال
اإل

ة 
سال

ر

43




