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إعداد: ضاري المطيري

 نحتاج إلى إنصاف العلماء  والدعاة والقائمين  على المؤسس�ات الخيرية  الذين يعملون لوجه اهلل وال يتقاضون دينارًا واحدًا على التموين شهريًا
بداية نود م��ن فضيلتكم تعريف معنى 
الش��ريعة  ف��ي  ومنزلت��ه  اإلنص��اف، 

اإلسالمية؟
معنى اإلنصاف أن يعطي اإلنسان 
غي����ره من احلق مثل ال����ذي يحب أن 
يأخذه منه لو كان مكانه، ويكون ذلك 
باألقوال واألفعال، في الرضا والغضب، 
ومع من نحب ومع من نكره، وحتقيق 
اإلنصاف أم����ر دعانا له اهلل عز وجل 
وحثنا عليه كما قال تعالى في سورة 
النساء )يأيها الذين آمنوا كونوا قّوامني 
بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم 
أو الوالدين واألقرب����ني(، والنبي ژ 
كان خير ق����دوة في تطبيق اإلنصاف 
والسيرة النبوية مليئة باألمثلة ومنها 
موقف النبي ژ م����ن حاطب بن أبي 
بلتع����ة يوم بعث لقريش يخبرهم أن 
الرسول ژ وأصحابه قادمون لقتالهم، 
وملا علم سيدنا محمد ژ باخلبر عن 
طريق جبريل گ أتى بحاطب وواجهه 
بخطئه فأقر به واعتذر فأراد عمر بن 
اخلطاب قتله لعظم اجلرم الذي ارتكبه 
وألن في ذلك خيانة للمس����لمني إال أن 
النب����ي ژ عفا عن حاطب وقال »وما 
يدريك يا عمر لعل اهلل تعالى قد اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما ش����ئتم 
فقد غفرت لكم« فمن باب اإلنصاف لم 
ينس النبي ژ مكانة أصحابه الذين 
ش����اركوا في أول معركة حاسمة بني 
اإلس����ام والكفر، وكذلك نرى موقفه 
ژ م����ن الغامدية التي زنت ثم جاءت 
تائبة إلى الرسول ژ فأقام عليها حد 
الرج����م، فتطاير بعض دمها على احد 
الصحابة فسبها فسمعه ژ فقال »مها، 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مكس لغفر له« واحلديث 

أخرجه مسلم. 

إنصاف الزوجين لبعضهما البعض

ما صور اإلنصاف ب��ني الزوجني، وذلك 
حلاجة الناس إليه؟

صور اإلنصاف عديدة بني الزوجني، 
فقد أخبر النبي ژ النساء بأنهن أكثر 
أهل النار، وبنّي لهن أن أحد األس����باب 

أنهن يكفرن العشير أي الزوج حيث أنه 
يحسن إلى إحداهن الدهر فإن رفض لها 
طلبا أنكرت كل املعروف السابق الذي 
قدمه لها، وكذلك األمر بالنسبة لبعض 
الرجال قد حتسن اليه الزوجة وتخدمه 
قدر استطاعتها وتطيع أوامره، لكن رمبا 
خلاف بسيط حول مسألة تراه يحقرها 
ويس����يء إليها وينتقص من مكانتها 

ورمبا افترى عليها عند أهله. 
وأعجبني موقف في اإلنصاف من 
بيت النبوة، ففي حادثة اإلفك والتي 
اتهمت فيها أم املؤمنني عائشة رضي 
اهلل عنها مبا ليس فيها، س����أل النبي 
ژ زوجته زينب بنت جحش رضي 
اهلل عنها عن رأيها فيما نسب لعائشة، 
وكانت فرصة لزينب كي تنتقص من 
عائشة خاصة أنها كانت تنافسها في 
محبة النبي ژ، إال أن زينب قالت: يا 
رسول اهلل أحمي سمعي وبصري، ما 

علمت عنها إال خيرا. 
ومن ط����رف اإلنصاف: أن علي بن 
أبي طالب تزوج أس����ماء بنت عميس، 
وكانت قد تزوجت قبله أبا بكر الصديق 
وجعفر الطيار، وأجنبت من كل واحد 
منهما أوالدا، فتفاخر محمد بن أبي بكر، 
ومحمد بن جعفر، فقال كل منهما: أبي 
خير من أبيك، فقال علي بن أبي طالب 
ألسماء اقضي بينهما، فقالت رضي اهلل 
عنها: ما رأيت شابا في العرب خيرا من 
جعفر، وال رأيت كها خيرا من أبي بكر، 
فقال علي: ما تركت لنا شيئا، فقالت: 
إن ثاثة أنت أقلهم خيار. فمن إنصافها 
أنها ذكرت زوجيها السابقني املتوفيني 
بخير برغم وجود زوجها الثالث، وكان 
انصاف علي أنه لم يغضب لقولها وإمنا 

أقرها عليه.

في التعليم

اإلنص��اف أيضا الب��د أن يحضر لدى 
األس��اتذة واملعلم��ني واملرب��ني، وأعني 
بذلك املسؤولني في املؤسسات التعليمية 
املختلف��ة، فهل عندك قص��ص ووقائع 

حول هذه القضية املهمة؟
من صور عدم اإلنصاف ما نسمعه 

أقول البد أن نفرق بني احملاربني املقاتلني 
وبني املساملني، وقد بني لنا ربنا تبارك 
وتعالى ذلك أيضا في سورة املمتحنة 
حيث قال مبينا الفرق بني كا الفريقني 
)ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدي����ن ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقس����طوا إليهم إن اهلل 
يحب املقسطني، إمنا ينهاكم اهلل عن 
الذي����ن قاتلوكم في الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاه����روا على إخراجكم 
أن تولوهم وم����ن يتولهم فأولئك هم 

الظاملون(. 
 لقد رأينا في الواقع مواقف لبعض 
النصارى ب����ل حتى بعض اليهود في 
نصرة قضايا املسلمني أكثر حتى من 
مواقف بعض املسلمني والتي رمبا وقفوا 
فيها مع املعتدين، وجرمية الصهاينة 
واعتداؤه����م على غزة خير دليل على 

ذلك. 
 ومن صور اإلنصاف ما ذكره اإلمام 
ابن تيمية رحمه اهلل حول أخطاء بعض 
املبتدعة ومقارنتهم بالكفار حيث يقول 
كما في مجموع الفتاوى »كل من كان 
مؤمنا مبا جاء به محمد ژ فهو خير 
من كل من كفر به، وإن كان في املؤمن 
بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة 
اخلوارج واملرجئة والقدرية أو غيرهم 
فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما 
باالضطرار من دين اإلسام، واملبتدع 
إذا كان يحسب أنه موافق لرسول اهلل 

ژ ال مخالف له لم يكن كافرا به. 
إن من اإلنصاف أن نقبل كلمة احلق 
ولو جاءت من كافر، ودليل ذلك أن اهلل 
تعال����ى في كتابه صدق وأكد ما قالته 
بلقيس ملكة سبأ حني قالت )إن امللوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها( قال تعالى 
تأكيدا لكامها: )وكذلك يفعلون( فاهلل 
تعالى صّدق كامها وهي كافرة، وهذا 

غاية العدل واإلنصاف. 

صفات المنصفين

ه��ل هناك صفات خاصة يعرف بها أهل 
اإلنصاف احلق؟

صفات أهل اإلنصاف: 

 1 - التجرد عند الكام على املخالفني، 
ألن كل إنسان يحب االنتصار ملذهبه 

ومّلته. 
 2 - التب����ني والتثبت قبل إصدار 
األحكام، كما قال تعالى )يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 

ما فعلتم نادمني( احلجرات 6. 
 3 - حمل الكام على أحسن الوجوه، 
كما قال سعيد بن املسيب »ال تظنن بكلمة 
خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت جتد 

لها في اخلير محما«. 
 4 - عدم نش����ر الس����يئات ودفن 
احلسنات. ولذلك قال ابن سيرين رحمه 
اهلل »ظلم ألخيك أن تذكر منه أسوأ ما 

رأيت وتكتم خيره«. 
 5 - النق����د يكون لل����رأي وليس 
لصاحب الرأي، ولألسف نقرأ ونسمع 
في كثير من املقابات كيف ينتقل احلوار 
من مناقشة اآلراء إلى التطرق للحياة 

الشخصية للمخالفني. 
6 - حمل كام املخالف على ظاهره 
وعدم التعرض للنوايا، ألنه ال يعلم ما 

في الضمائر إال اهلل. 
أخيرا، م��ا فوائد اإلنص��اف التي يجب 
االلتف��ات إليه��ا لنعلم حق��ا أهمية هذا 

اخللق الرفيع؟
فوائد اإلنصاف: 

 1 - م����ن العوامل املس����اعدة على 
اس����تقرار املجتمعات وشيوع احملبة 

بني أفرادها. 
 2 - يش����عر كل فرد أنه آمن على 
نفسه وعرضه وماله، على اعتبار أن 

حقه لن يضيع. 
 3 - يطمئ����ن الضعي����ف والفقير 
واليتيم على مس����تقبله، دون خوف 

من وقوع ظلم أو جور. 
 4 - يعم املجتمع التآلف واإلخاء 
بغض النظر عن االختافات العرقية 

أو املذهبية. 
 5 - تسلم املجتمعات من التطرف 
والعنف، لشعور اجلميع بأنهم يعاملون 
م����ع اآلخرين بكل عدل وإنصاف دون 

متييز أو تفرقة.

املعن����وي أو البدني أحيانا، فهؤالء ال 
ينبغي للمنصف والصادق أن يكون 
منهجه وطريقته تصيد أخطائهم وتتبع 
عثراتهم والتشهير بهم، فقد نقل عن 
ابن عس����اكر قوله: »إن حلوم العلماء 
مس����مومة وعادة اهلل في هتك أستار 
منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه 
في العلماء ف����ي الثلب، باه اهلل قبل 

موته مبوت القلب«.
فالعلماء والدع����اة إلى اهلل تعالى 
بش����ر يصيبون ويخطئون ومن كان 
خيره أكثر من ش����ره، وخطؤه يعتبر 
نقطة في بحر حسناته فيجب العفو 

عن قليل زالته، وقدميا قيل: 
 من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 

 كفى املرء نبا أن تعد معايبه 
 وقيل أيضا:

من ذا الذي ما ساء قط
 ومن له احلسنى فقط

ومن اإلنصاف الذي نحتاجه إنصاف 
العاملني والقائمني على املؤسس����ات 
اخليرية في الباد، فالكثير منهم يعمل 
لوجه اهلل وال يتقاض����ى ولو دينارا 
واحدا، إال أنه بس����بب بعض األخطاء 
اإلداري����ة غير املتعم����دة جند هجوما 
شرس����ا من خصوم اللجان اخليرية، 
يتعدى النواح����ي اإلدارية إلى الطعن 

في ذممهم املالية. 
 وهذا با شك من أنواع الفجور في 

ش����كاوى  م����ن 
القائم����ني  ض����د 
على املؤسس����ات 
سواء  التعليمية 
في مراحل التعليم 
األول����ى أو ف����ي 
العليا،  الدراسات 
يتم  وذلك عندما 
الدرجات  إعط����اء 
للط����اب ال على 
حس����ب اجته����اد 
وأدائه  الطال����ب 
وعمله وإمنا تعطى 
الدرجات بحسب 
القرابة أو  صل����ة 

الصداقة أو املصلحة، ونحن ال نعمم 
فهن����اك الكثير من املنصفني ولكن في 
املقابل يوجد نقيضهم، وباملناسبة أود أن 
اذكر حادثة قصها علينا د.سعد املرصفي 
حفظه اهلل أيام دراستنا اجلامعية، حيث 
أخبرنا أنه في احد االختبارات الشفهية 
سأل الدكتور طالبة محجبة عن تعريف 
احلجاب شرعا واصطاحا فلم تعرف 
اإلجابة فسأل نفس السؤال لزميلتها 
التي كانت بجانبها وكانت غير محجبة، 
فأتت باإلجابة كامل����ة، فقال الدكتور 
لغير احملجبة أنت عشرة من عشرة، 
وقال للمحجبة أنت صفر من عشرة، 
يقول الدكتور وكانت املفاجأة في اليوم 
التالي حيث أتت الفتاة املتبرجة وقد 
ارت����دت احلجاب، وهذا يدل على األثر 
العظيم الذي يتركه تطبيق اإلنصاف 

بني الناس.

بين العلماء والخيرين

هل ميكن تطبي��ق خلق اإلنصاف أيضا 
مع العلماء واملصلحني؟

يتأكد تطبيقه مع العلماء واملصلحني، 
فالن����اس يجب أن ينصف����وا العلماء 
والدعاة إلى اهلل تعالى فهؤالء الذين 
يسعون في نش����ر اخلير بني الناس 
ويبذلون من أوقاتهم وجهدهم وصحتهم 
لتذكير الناس وتوجيههم، ويتعرضون 
لصور مختلفة من أنواع األذى سواء 

اخلصومة.

مع المخالف

م��ع  اإلنص��اف 
املخال��ف... كي��ف 

يكون؟
ه����و أن تقوم 
بالعدل واإلنصاف 
مع من يخالفك في 
الرأي أو في الدين 
أو في املذهب، وقال 
نبهن����ا لذلك ربنا 
تبارك وتعالى في 
كتاب����ه حيث قال 
يجرمنك����م  )وال 
شنئان قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى(  أي ال يحملكم كره قوم 
وبغضهم على عدم العدل واإلنصاف 

معهم. 
 والكفار مث����ا ال ينبغي أن نحكم 
عليه����م حكم����ا واحدا فه����ذا من عدم 
اإلنصاف، فإن اهلل تعالى فّرق في احلكم 
بني بعضهم البع����ض فقال عّز وجل: 
)ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار 
ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما(.  
فاهلل تعالى يوضح لنا أن أهل الكتاب 

منهم األمني ومنهم غير ذلك. 
 ومل����ا طلب الناس م����ن عمرو بن 
العاص أن يصف الروم قال: »إنهم أحلم 
الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم 
ملسكني ويتيم وضعيف، وأمنعهم من 

ظلم امللوك«. 
 هذه األوص����اف لو نقلت عن أحد 
الدعاة الي����وم لقيل فيه خائن وعميل 
وموالي للكفار إلى غيرها من األوصاف، 
وأنا هنا ال أقدس الغرب وال أدعو ملواالة 
أهل الكتاب، بل الكل يعرف كم لهؤالء 
من اجلرائم الت����ي ارتكبوها في حق 
املسلمني، فها هي فلسطني وأفغانستان 
والشيشان، والبوسنة والهرسك وغيرها 
من باد املسلمني كلها تشهد على احلقد 
الصهيوني والصليبي، ولكن مع ذلك 

أكد لـ »األنباء« أن شيوع مفهوم اإلنصاف مع المخالف 
يحقق للمجتمعات األمن ويحفظها من شر التطرف والعنف

أبوا النبي ژاإلجازة بين التفريط والتخطيط )4 ـ 4(

بقلم: حاي الحاي
من سماحة اإلسام ويس����ره أنه جعل للمسافر 
أحكاما خاصة، كقصر الصاة الرباعية إلى ركعتني، 
وجواز اجلمع بني الصلوات )الظهر والعصر( و)املغرب 
والعشاء( تقدميا أو تأخيرا، واملسح على اخلفني مدة 

ثاثة أيام بلياليها.
وهذه املسألة - أعني مدة قصر الصاة في السفر 
– اختلف أهل العلم فيه����ا وتعددت مذاهبهم واألمر 
الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن من سافر أربعة 
أيام، أو عش����رة أيام، أو شهرا أو أكثر فله الرخصة 

في قصر الصاة الرباعية واجلمع إذا شاء.
فعن ابن عباس ÿ قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا 
خرج من بيته مس����افرا صلى ركعتني ركعتني حتى 

يرجع »إس����ناده صحيح: أبو داود الطيالس����ي في املس����ند وأخرجه 
الضياء املقدسي«.

وعن أبي سعيد اخلدري ÿ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كان يجمع بني الصاتني 
في الس����فر« أخرجه البزار في مسنده وقال عنه العامة األلباني في 

الصحيحة »هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات«.
وع����ن أب����ي مجلز قال: كنت جالس����ا عند ابن عمر فقل����ت: »يا أبا 
عبدالرحمن آتي املدينة طالب حاجة فأقيم بها السبعة األشهر والثمانية 
كيف أصلي؟ قال: ركعت����ني ركعتني« صحيح أخرجه عبد الرزاق من 

طريق ابن املنذر. 
وعن نافع أن ابن عمر رضي اهلل عنهما أقام مبكة عشر ليال يقصر 
الص����اة إال أن يصليها مع اإلمام فيصليها بصاته. أخرجه مالك في 
املوطأ وهو صحيح، وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما: »إذا أقمت في 
بلد خمسة أشهر فأقصر الصاة« أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح، 
وما أجمل كام ش����يخ اإلسام رحمه اهلل حيث قال: »وأما القصر فا 

ريب أنه من خصائص السفر».
قلت: ما أبلغ هذه العبارة الشك أنها من الكلم املشرق الذي يتجلى 
فيه فقه ش����يخ اإلسام رحمه اهلل، ولي رسالة سميتها »تنبيه أولي 
النظر في فقه قصر الصاة في الس����فر« أوردت فيها آثارا كثيرة عن 
الصحابة والتابعني وأقوال األئمة في أن الراجح هو من س����افر أكثر 

من أربعة أيام أن يقصر الصاة وإن شاء أن يجمع، 
وستطبع الرسالة قريبا بإذن اهلل.

منكرات السفر

1 - ذهاب امل����رأة بدون محَرم إما جها أو تهاونا 
م. واستهتارا وهذا ُمحرَّ

2 - الس����فر إل����ى الدول����ة األوروبي����ة األجنبية 
للس����ياحة واإلقامة وذلك ملا فيها من انتشار الفساد 

واملخدرات.
3 - ومن املنكرات ما تقوم به بعض املس����افرات 
اجلاهات من نزعهن حلجابهن مبجرد ركوبهن الطائرة 

أو مغادرة بادهن.
4 - ومن أخطر املنكرات التي يقع فيها املسافرون 
من الش����باب ارتياد أماكن الفساد وبيوت الدعارة والرذيلة وقد حذر 
اهلل تعال����ى عباده الصاحل����ني من الوقوع في الفاحش����ة فقال: )وال 
تقربوا الزنى إنه كان فاحش����ة وساء س����بيا(، ودخول الشباب إلى 
البارات واملراقص واملاهي الليلية حيث يختلط الرجال مع النس����اء 
وتدار اخلمور واملخدرات وتستباح بني اجلالسني ملا رواه احلاكم في 
مستدركه عن جابر ÿ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان يؤمن باهلل 
والي����وم اآلخر فا يدخل حليلته احلمام ومن كان يؤمن باهلل واليوم 
اآلخ����ر فا يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
فا يجلس على مائدة يدار عليها اخلمر»هذا حديث صحيح على شرط 

مسلم ولم يخرجاه«.
ومن املنكرات أيضا: زيارة أماكن وبقاع الذين عذبوا من األمم السابقة 
»ق����وم لوط وثمود وعاد وفرعون... إلخ« وهذا منهي عنه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ال تدخلوا عليهم، ال يصيبكم ما أصابهم« رواه الشيخان، فالدخول 
على هؤالء الذين عصوا اهلل تعالى وكفروا به وحاربوا رسله فجاءهم 
الع����ذاب بغتة أما بصاعقة أو ريح مدمرة أو إغراق في البحر أو رجم 
باحلجارة من الس����ماء، فلو حدث للمسلم أن مر بديار املعذبني فإنه 
يس����رع السير كما فعل ملسو هيلع هللا ىلص ملا مر )باحِلجر( وهي ديار ثمود، وملا مر 
بوادي )محس����ر( وهو الوادي الذي أرسل اهلل تعالى الطير األبابيل 

على أبرهة وجنده.

بقلم د.محمد النجدي
اطلعت على مقالة تقول إن أبوي النبي 
ژ في اجلنة وإن من قال إن أبا الرسول ژ 
وأمه في النار فقد أساء األدب مع النبي ژ، 
وهذا رفض لسنة النبي ژ، وهذا في احلق 
إساءة أدب معه صلوات ربي وسامه عليه 
ومن قال إن أبا الرسول وأمه في النار فإمنا 
قال مبا قاله رسول اهلل ژ نفسه، فقد روى 
مس���لم في كتاب اإلميان من صحيحه: من 
حديث أنس ÿ في باب بيان أن من مات 
على الكفر فه���و في النار »أن رجا قال يا 
رسول اهلل أين أبي قال في النار، فلما قفا 

دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار«.
وروى مسلم في آخر كتاب اجلنائز باب استئذان النبي 
ژ رب���ه في زيارة قبر أمه من حديث أبي هريرة ÿ قال: 
»زار النبي ژ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت 
ربي في أن اس���تغفر لها فلم يأذن لي، واس���تأذنته في أن 
أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر املوت«، وما 
ك������ان اهلل تعالى ليمنع نبيه ژ من االستغفار ألمه، إال 
ألنها ماتت مشركة. قال اهلل تعالى: )ما كان للنبي والذين 
آمن�����وا أن يس���تغفروا للمش���ركني ولو كانوا أولي قربى 
م���ن بعد ما تبني لهم أنهم أصحاب اجلحيم(، فإذن: من قال 
إن أبا الرس���ول ژ وأمه في النار فقد قال ما قاله الرسول 
نفس�������ه كما قلن����ا، وال يعتبر ذلك س���وء أدب منه، بل 
س���وء األدب معه وعليه أن تقول عليه ما لم يقل، وتنسب 
إلى شرعه ما ليس منه، ومن زعم أن أبا الرسول ژ وأمه 
في اجلنة مع أنهما ماتا على عقيدة الش���رك، فقد قال عليه 
ما لم يقله ونس���ب إل�����ى شرعه ما لم يكن منه. وهو عني 
املخالفة للشرع احلني����ف، قال تعالى )أتقولون على اهلل 
ما ال تعلمون( وقال )وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبني. إمنا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على 

اهلل ما ال تعلمون(.

والقول بأنهما في اجلنة فيه رفض لسنة 
النبي ژ واعراض عنها قال تعالى في سورة 
النور )ويقولون آمنا باهلل وب����الرس���ول 
وأطعنا ث���م يتولى فريق منه���م من بعد 
ذل�����ك وما أولئك باملؤمنني وإذا دعوا إلى 
اهلل ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون وإن يكن له���م احلق يأتوا إليه 
مذعن���ني أفي قلوبهم م���رض أم ارتابوا أم 
يخافون أن يحيف اهلل عليهم ورسوله بل 

أولئك هم الظاملون(.
وقال تعالى: )وما كان ملؤمن وال مؤمنة 
إذا قضى اهلل ورس���وله أمرا أن يكون لهم 
اخليرة من أمرهم( فمن جعل لنفسه اخليرة 
في أمر قد قضى اهلل فيه أو قضى فيه رس���وله، فقد شاق 

اهلل ورسوله.
وأما األحاديث التي جاء فيها أن اهلل أحيا أبا الرسول وأمه 
فأسلما، فكلها أحاديث موضوعة ال يصح منها شيء البتة، 
كما بني حفاظ اإلسام وعلماء احلديث، ومن رفض األحاديث 
الصحيحة التي في الصحيحني أو أحدها وأخذ باألحاديث 
املوضوعة، فهو املخطئ خطأ كبيرا، وقد خالف ما عليه أهل 
الس���نة واجلماعة من اعتماد األحاديث الثابتة الصحيحة 
واحلسنة، واإلعراض عن املكذوب واملنكر والضعيف الواهي. 
ول���و قال أحد ان أبا إبراهيم گ في اجلنة أو ابن نوح في 
اجلنة فقد خالف القرآن الكرمي، والذي فيه التصريح بكفرهما 
وأنهما في النار، ألنهما ماتا كافرين فهل يس���تطيع أحد ان 
يق���ول ان من قال ان أبا إبراهيم گ في النار ومن قال ان 
ابن نوح في النار أنه قد أس���اء األدب مع هذين الرسولني 

اجلليلني اللذين هما من أولي العزم؟ واجلواب: ال.
فالواجب على املسلم التسليم للنصوص وعدم االعتراض 
عليها بذوقه أو عقله أو عاداته وتقاليده ونحو ذلك، اللهم 
أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطا وارزقنا 

اجتنابه، واهلل تعالى أعلى وأعلم.

)قاسم باشا( عبدالعزيز الفضلي متحدثا الى الزميل ضاري املطيري 

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

قال رس�ول اهلل ژ »إمنا ُبعثت ألمتم مكارم األخ�اق«، فما من خلق فضيل إال وأتى 
اإلسام يدعو إليه ويقّومه ويرتب عليه األجر والثواب، فاألخاق الفاضلة من أجنع األسباب 
للدعوة إلى اهلل، ومن هذه األخاق التي اندثرت في أيامنا هذه خلق »اإلنصاف«، اإلنصاف 
مع من نحب ومع من نكره، مع العدو والصديق، في الرضا والغضب، هذا ما أشار إليه اإلمام 

واخلطيب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية الداعية عبدالعزيز الفضلي.
»األنباء« التقت الفضلي ليحدثها عن صور وتطبيقات هذا اخللق الرفيع، اإلنصاف، في 
سيرة نبينا محمد ژ، والتي اقتدى بها صحبه الكرام رضوان اهلل عليهم فسادوا بها األنام 

لعهود طويلة، وانتشر بها اإلسام في أرجاء املعمورة.
الفضلي ش�دد على أهمية أن يحمل كام األصدقاء على أحس�ن الوجوه، وأن يكون 
حسن الظن حاضرا على الدوام، ويتأكد ذلك بني الزوجني واإلخوان، وأضاف اننا بحاجة 
ماسة إلى إنصاف العلماء والدعاة إلى اهلل تعالى، الذين يسعون في نشر اخلير بني الناس 
ويبذلون من أوقاتهم وجهدهم وصحتهم، ويتعرضون أحيانا كثيرة لصور مختلفة من أنواع 
األذى سواء املعنوي أو البدني أحيانا، مشيرا إلى أهمية إنصافهم وعدم تصيد أخطائهم 

وتتبع عثراتهم والتشهير بهم.
وتابع: اننا نحتاج أيضا إلى إنصاف العاملني والقائمني على املؤسس�ات اخليرية في 
الكويت خاصة، فالكثير منهم يعمل لوجه اهلل وال يتقاضى ولو دينارا واحدا، إال أنه بسبب بعض 
األخطاء اإلدارية غير املتعمدة جند هجوما شرسا من خصوم اللجان اخليرية املعروفني، 
يتعدى النواحي اإلدارية إلى الطعن في ذممهم املالية، صور وتطبيقات كثيرة في خلق 

اإلنصاف ناقشناها مع الداعية عبدالعزيز الفضلي، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

الفضلي: من الظلم أن يكون 
حكمنا على الكفار المقاتلين 
والمسالمين حكمًا واحدًا 
وأن نقارن المبتدعة بالكفار

عبدالعزيز الفضلي


