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املهتدين ،وقائد الغر امليامني ،وبعد؛
فهذا إصدار آخر لدار اإلفتاء الفلسطينية عنوانه (غيض من روض املقال) ،جيمع

يف جنباته عدداً من املقاالت املتنوعة ،اليت روعي فيها الوضوح يف العرض ،والبساطة

يف الفكرة ،والدقة يف املعلومة ،أم ً
ال أن يكون عوناً للقارئ يف حتقيق متطلبات دينه
ودنياه ،إن شاء اهلل تعاىل.
ويسرني يف هذا املقام أن أتقدم من الذين ساهموا يف إجناز هذا العمل األدبي،
بالشكر والتقدير ،وخنص بالذكر فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل
املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،الذي أعد هذه املقاالت،
واإلخوة واألخوات الذين راجعوا املادة ،وحققوا آياتها ،وخرجوا أحاديثها ،ووثقوا

نصوصها ،وعملوا على صفها وتصميمها ،سائ ً
ال املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان
حسناتهم ،وأن ينفع اهلل بهذا اإلصدار قارئيه.
سائلني اهلل العلي القدير أن يكون قد وفقنا يف عملنا هذا ،إنه هو العليم احلكيم.
الشيخ حممد أمحد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقصى املبارك

القدس 1437 :هـ 2016 /م
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مقدمة
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم ،احلمد هلل الذي أنار باإلسالم طريق
اهلداية والرشاد ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،البشري النذير ،وعلى آله وصحابته الغر
امليامني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
فهذا إصدار نوعي آخر لدار اإلفتاء الفلسطينية يضم مقاالت متنوعة ،تشمل موضوعات
تتعلق بالعقيدة ،والعبادات ،والسرية النبوية ،والسياسة ،واالقتصاد ،وغري ذلكُ ...عرضت
بطريقة ميسرة ،مع العناية بوضوح الفكرة ،ودقة املعلومة ،عسى اهلل أن يفيد منها خلقه من
بين آدم على اختالف مستوياتهم العلمية والثقافية والعمرية ،وقد اخرتنا عنونة هذا اإلصدار
بـ(غيض من روض املقال) ،ليدل على منهج اختيار حمتواه الذي اعتمد على مجع مقاالت
متناثرة جيمعها قاسم مشرتك ،يتلخص يف املساهمة يف نشر الوعي الديين حول قضايا ومسائل
ذات صلة وثيقة بواقع الناس وحياتهم.
نْ
البالغي من الذين ساهموا يف إجناز هذا
ويسرني يف هذا املقام أن أتقدم بالشكر والتقدير
العمل املتواضع ،سائ ً
ال املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتهم ،وال يفوتين أن أشكر دار
اإلفتاء الفلسطينية ،وعلى رأسها مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية ،على تبين هذا اإلصدار وطباعته ونشره.
وأختم بالتأكيد على إمياننا بأن توفيقنا للصواب فبنعمة من اهلل وفضل ،وأما أخطاؤنا فهي
من عند أنفسنا ،سائلني اهلل العفو والعافية ،وقبول األعمال الصاحلة ،بفضل جوده وكرمه.

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل
الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية
القدس 1437 :هـ 2016 /م
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املقال األول

نشر يف رجب وشعبان 1434هـ حزيران ومتوز 2013م

ما أحوجنا إىل البصرية
تعيش اليوم بعض بالد العرب واملسلمني حالة اندفاع قوية حنو تغيري قياداتها ،وأنظمة
حكمها ،على أثر معاناة أبنائها األ َم َّرين يف حياتهم ،وحريتهم ،وكرامتهم ،مما زعزع الثقة بني
اجلانبني ،وجعل القابضني على مجر الصرب يتحينون أقرب الفرص لالنقضاض على أنظمة
السادة؛ الذين عاثوا يف األرض الفساد ،ونهبوا خريات البالد ،واستبدوا بالعباد ،وقهروا
الصغار والكبار ،وأهانوا الرجال والنساء ،وجلبوا ألمتهم العار تلو العار ،وما انتصروا
ملظلوم ،وال خاضوا سوى معارك الكالم ،واللف والدوران ،حتى أضحت شعوبهم تغلي
كالربكان ،فما وجدوا باباً مشرعاً للتنفس حتى وجلوه ،لكن بطريقة يلزم فحصها ،وتدبر
أمرها؛ حتى ال يكون املنتفضون أداة للمرتبصني ،من حيث يعلمون أو جيهلون ،وحتى ال
ختتلط األوراق ،على طريقة الفوضى اخلالقة ،اليت أريد هلا أن جتعل احلليم الناظر فيها
حرياناً ،فقد استشرى القتل ،وانتشر الدمار ،فدكت املساجد بالقذائف ،وخربت مواقع
اآلثار ،وأحرقت موارد االقتصاد ومنشآته ،وأهلك الزرع والنسل ،وفقد األمن واألمان،
واغتصبت األعراض ،ودنست احلرائر ،واختلط احلابل بالنابل ،وإزاء ذلك يشرع السؤال
عن املستفيد مما جيري ،سواء مسي احلادث ثورة أم انقالباً ،أم خروجاً عن الشرعية ،أم غري
ذلك من املسميات والشعارات؟!
األمر باملعروف وتغيري املنكر:
يربر بعض املتحذلقني ما جيري يف العامل العربي يف هذه األيام بأنه شر ال بد منه ،أو أنه
جهاد للتحرير ،أو أن املسؤول عنه الطرف اآلخر ،أو أنه استجابة لألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،من هنا تنطلق الدعوة إلعمال البصرية ،واستخدام احلكمة ،والتأني يف اختاذ
7

املواقف الصعبة واملصريية ،واهلل جل يف عاله حث رسوله الكريم حممداً ،صلى اهلل عليه
وسلم؛ ليعلن على املأل منهجه يف الدعوة إىل اهلل ،الذي يقوم على درب البصرية ،فقال

ريةٍ أََناْ َو َم ِن َّاتبَ َع َو ُسبْ َحا َن اهللِ َو َما أََناْ ِم َن
تعاىلُ{ :ق ْل َهـ ِذهِ َسبِيِلي أَْد ُعو إِلىَ اهللِ َعَلى َب ِص َ
نيِ
المُْ ْش ِر ِك َ
ني}( .يوسف)108 :
وللدعوة إىل اهلل صلة وثيقة بعملية تغيري املنكر ،اليت أمرت بها آيات القرآن ،وأحاديث

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فاهلل تعاىل أمر عباده املخلصني؛ أنبياء وصاحلني؛ ليقوموا
مبهمة األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وتصدرت هذه املهمة أعمال الرسل واألنبياء،
قائالَ { :وْلت ُ
عليهم السالم ،وأتباعهم املؤمنني ،فخاطب اهلل تعاىل املسلمني باألمر بها ً
َكن

وف َويَنْ َه ْو َن َعن المُْ َ
ِّم ُ
نك ِر َوُأ ْوَلـئِ َك ُه ُم المُْْفِل ُحو َن}
نك ْم ُأ َّمٌة يَد ُ
ْعو َن إِلىَ الخْ َيرْ ِ َويَأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
ِ
(آل عمران،)104 :

وجعل اهلل األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أبرز مؤهالت األمة

اإلسالمية لنيل مقام اخلريية على األمم ،فقال تعاىلُ :
اس َتأُْمُرو َن
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
{كنت ْ
ت ِللنَّ ِ

لمُْ َ
َ
َ ُ ْ
َاب َل َكا َن َخيرْ اً لهَُّم ِّمنْ ُه ُم
ِبالمَْْعُر ِ
وف َوَتنْ َه ْو َن َع ِن ا نك ِر َوُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َول ْو آ َم َن أ ْهل ال ِكت ِ
اسُقو َن}(.آل عمران)110 :
المُْ ْؤ ِمنُو َن َوأَ ْكثَُر ُه ُم اْل َف ِ
فتغيري الفساد املسمى باملنكر يف عرف الشرع ومفاهيمه ،والسعي إىل إحالل العدل
والصالح الذي ينطبق عليه وصف املعروف وفق املصطلحات الشرعية ،هو من أمسى
األعمال اليت تقرب إىل اهلل تعاىل ،فعن َس ِعي ِد بن أبي ُب ْرَدةَ ،عن أبيه ،عن َج ِّدهِ ،عن النيب،

صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :على كل ُم ْسِلم َص َدَقٌةِ ،ق َ
يل :أَ َرأَيْ َ
َم ُل ِبيَ َديِْه،
ت إن مل يجَِدْ؟ قال :يَ ْعت ِ
ٍ
وف ،قالِ :ق َ
َّق ،قالِ :ق َ
َصد ُ
اجِة المَْْل ُه َ
َط ْع؟ قالُ :ي ِع ُ
يل :أَ َرأَيْ َ
يل
َفيَنْ َف ُع َن ْف َسُهَ ،ويَت َ
ني َذا الحْ َ َ
ت إن مل يَ ْست ِ
وف أو الخْ َيرْ ِ ،قال :أَ َرأَيْ َ
له :أَ َرأَيْ َ
يمُْس ُك
ت إن مل يَ ْف َع ْل؟ قالِ :
ت إن مل يَ ْست ِ
َط ْع؟ قال :يَأُْمُر ِبالمَْْعُر ِ

عن َّ
الش ِّرَ ،فإَِّن َها َص َدَقٌة).

(*)
1

* صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف.
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مراعاة رجحان املصلحة على املفسدة ضمن ضوابط التغيري املنشود:
حلركة التغيري اإلصالحي على نهج األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ضوابط وطرائق
وإرشادات ينبغي أن ال ُتغفل؛ حتى ال يكون التيه ،وال يكون اخلراب على يد املصلحني
أنفسهم ،فاملنكر ينبغي أن حيجم عن إصالحه إن كانت عملية تغيريه ستقود إىل منكر أشد،
وضرر أكرب ،حتى إن الصاحل الذي يسعى لتغيري املنكر يؤمر أحياناً بالكف عن التغيري،
مع احملافظة على جتنب االخنراط يف بوتقة املنكر ،وهذا هو نهج العارفني بهذا الدين من
العلماء والدعاة الصاحلني ،فمما ُيؤثر عن ابن تيمية ،رمحه اهلل تعاىل ،قوله( :إن األمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وإمتامه باجلهاد هو من أعظم املعروف الذي أمرنا به ،وهلذا
قيل :ليكن أمرك باملعروف ،ونهيك عن املنكر ،غري منكر ،وإذا كان هو من أعظم الواجبات
واملستحبات ،فالواجبات واملستحبات البد أن تكون املصلحة فيها راجحة على املفسدة؛ إذ
بهذا بعثت الرسل ،ونزلت الكتب ،واهلل ال حيب الفساد ،بل كل ما أمر اهلل به فهو صالح،
وقد أثنى اهلل على الصالح واملصلحني ،والذين آمنوا ،وعملوا الصاحلات ،وذم املفسدين
يف غري موضع ،فحيث كانت مفسدة األمر ،والنهي ،أعظم من مصلحته ،مل تكن مما أمر اهلل
واجب ،وُف ِع َل حمر ٌم؛ إذ املؤمن عليه أن يتقي اهلل يف عباد اهلل ،وليس عليه
به ،وإن كان قد ُت ِر َك
ٌ
هداهم).

(*)
1

فمراعاة رجحان املصلحة على املفسدة ينبغي أن يضعها العاملون للتغيري يف اعتبارهم،
وما ورد عن ابن تيمية ،أكده ابن القيم ،رمحهما اهلل تعاىل ،حيث شدد على أهمية فحص
نتائج التغيري املتوقعة قبل اإلقدام عليه ،فإن كان جيلب شراً أعظم وجب جتنبه ،ومما ورد
(إن النيب ،صلى ُ
عنه بهذا اخلصوص يف كتابه إعالم املوقعني ،قولهَّ :
اهلل عليه وسلمَ ،ش َر َع
* كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه.126 /28 ،
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ولُه ،فإذا كان إن َ
ْكار المُْنْ َكر؛ ِليَ ْح ُص َل ِبإن َ
ُأل َّمتِِه إ َجي َ َ
اهلل َو َر ُس ُ
وف ما يحُ ِبُُّه ُ
ْكاُر
ْك ِارهِ من المَْْعُر ِ
اب إن ِ
ِ
ِ

وغ إن َ
المُْنْ َكر يَ ْستَْلزُم ما هو أَن َ
ْكاُرُه ،وإن كان ُ
ض إلىَ اهللِ َو َر ُسوِلِه ،فإنه ال يَ ُس ُ
ْكُر منهَ ،وأَْب َغ ُ
اهلل
ِ
ِ

ُيبْ ِغ ُضُهَ ،ويمَُْق ُت أَ ْهَلُهَ ،و َه َذا َكاإلن َ
اس كل
ْك ِار على المُُْلوك ،واْلوالة بالخُْ ر
وج عليهم ،فإنه أَ َس ُ
ِ
ِ َ ُ ِِ ُ ِ
الص َحاَبُة َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى ُ
اهلل عليه وسلم ،يف ِقتَا ِل
آخ ِر َّ
َش ٍّرَ ،وِفتْنٍَة إلىَ ِ
استَأَْذ َن َّ
الد ْه ِر ،وقد ْ
ُ
الصالةَ،
األ َم َراِء َّال ِذ َ
الصالةَ عن َوْقتِ َهاَ ،وَق ُالوا :أََفال ُن َقاِتُل ُه ْم؟ فقال :ال ،ما أََقاُموا َّ
ين ُي َؤ ِّخُرو َن َّ

َ
َ
ريهِ ما يَ ْك َر ُهُهَ ،فْليَصْبرَِْ ،وال ينزعن يَ ًدا من َطا َعتِِهَ ،و َم ْن َتأََّم َل ما َج َرى
وقال :من َرأى من أ ِم ِ

إضا َعِة هذا َ
الص َغ ِارَ ،رآ َها من َ
الصبرْ ِ على
ت اْل ِكبَ ِار َو ِّ
األ ْص ِلَ ،و َع َد ِم َّ
الم يف اْل ِف نَ ِ
على ِ
اإل ْس ِ
ب إ َز َالتَُهَ ،فتَ َوَّل َد منه ما هو أكرب منهَ ،ف َق ْد كان رسول اهللِ ،صلى ُ
اهلل عليه وسلم،
ُمنْ َك ٍرَ ،ف َطَل َ
َح ُ
يَ َرى بمِ َّ
المَ ،ع َز َم
اتَ ،وال يَ ْست ِ
َكَة أَكْبرََ المُْنْ َك َر ِ
يع َت ْغيِ َ
ري َهاَ ،ب ْل لمََّا َفت َ
َط ُ
اهلل َم َّكَةَ ،و َصا َر ْت دَا َر ْ
إس ٍ
يمَ ،و َمنَ َعُه من ذلك مع ُق ْد َرِتِه عليه؛ َخ ْشيَُة ُوُقوع
ري اْلبَيْ ِ
تَ ،و َرِّدهِ على َق َوا ِع ِد إْب َرا ِه َ
على َت ْغيِ ِ
ِ
احتِ َما ِل ُق َريْ َ َ
المَ ،و َك ْوِن ِه ْم َح ِديثِي
ما هو أَ ْع َظ ُم منه ،من َع َد ِم ْ
ش ِلذِلك؛ ِلُق ْر ِب َع ْه ِد ِه ْم ِب ِ
ٍ
اإل ْس ِ
ْكار على ُ
َع ْه ٍد ِب ُك ْفر ،وَلهَِ َذا مل يَأَْذ ْن يف َ
َّب عليه من ُوُقوع ما هو أَ ْع َظ ُم
األ َم َراِء ِباْليَ ِد؛ لمَِا يَترََت ُ
اإلن ِ
ٍ
ِ
ِ
منه ،كما ُو ِج َد َس َواٌء).

(*)
1

ومن ضوابط عمليات التغيري اجملتمعية اليت يقودها الدعاة حنو الصالح ،الرتكيز على
صالح النفس إىل جانب توقع إصرار أهل الضالل على حاهلم ،مما يستدعي العمل دون
ين آ َمنُواْ َعَليْ ُك ْم أَنُف َس ُك ْم َال
إحباط ،وال رضوخ حلال الفساد ،فيقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

ُم إلىَ اهللِ َم ْر ِج ُع ُك ْم جمَ ِيعاً َفُينَبِّئ ُ
ُم َت ْع َمُلو َن}(املائدة،)105 :
ُكم بمَِا ُكنت ْ
يَ ُض ُّر ُكم َّمن َض َّل إَِذا ا ْهتَ َديْت ْ ِ
فاهلل يوجه املؤمنني إىل أن حيفظوا أنفسهم ،ويقوموها بالصالح واإلصالح ،غري مكرتثني
بضالل الضالني ،وال فساد الفاسدين ،فعن ابن تيمية أن االهتداء إمنا يتم بأداء الواجب،
* إعالم املوقعني.4/ 3 ،
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فإذا قام املسلم مبا جيب عليه من األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،كما قام بغريه من
الواجبات ،مل يضره ضالل الضالل.

()1

الش ْعبَاِن ُّيَ ،ق َ
ال( :أََتيْ ُت أََبا َث ْعَلبََة ُ
اخل َش ََّ ،فُقْل ُت َلُهَ :كيْ َ
وورد يف احلديث عن أَبي ُأ َميََّة َّ
ف
نيِ

َع ِب َه ِذهِ اآليَِة؟ َق َ
ين آ َمنُوا َعَليْ ُك ْم أَْنُف َس ُك ْم َال
ال :أَيَُّة آيٍَة؟ ُقْل ُتَ :ق ْوُلُه َت َعالىَ { :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َت ْصن ُ

ُم}(املائدةَ ،)105 :ق َ
ال :أَ َما َواهللِ؛ َل َق ْد َسأَْل َ
رياَ ،سأَْل ُت َعنْ َها
ت َعنْ َها َخبِ ً
يَ ُض ُّر ُك ْم َم ْن َض َّل إَِذا ا ْهتَ َديْت ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق َ
َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
وفَ ،وَتنَا َه ْوا َع ِن المُْنْ َك ِرَ ،حتَّى إَِذا
َمُروا ِباملَْعُر ِ
الَ :ب ْل اْئت ِ

َرأَيْ َ
اصِة
ت ُش ًّحا ُم َطا ًعاَ ،و َه ًوى ُمتَّبَ ًعاَ ،وُدْنيَا ُم ْؤَث َرةًَ ،وإِ ْع َج َ
اب ُك ِّل ِذي َرأْ ٍي ِب َرأْيِِهَ ،ف َعَليْ َك خَِب َّ
ْل ال َقبْض َعَلى َ
يه َّن ِمث ُ
َن ْفس َك ،ود
اجل ْم ِرِ ،لْل َعا ِم ِل
ام؛ َفإِ َّن ِم ْن َو َراِئ ُك ْم أَيَّا ًما َّ
َع ال َع َو َّ
الصبرُْ ِف ِ
ِ
ِ َ ِ
ْل َع َمِل ُك ْمَ ،ق َ
ني َر ُج ً
ال يَ ْع َمُلو َن ِمث َ
يه َّن ِمث ُ
ْل أَ ْج ِر مَْ
خ ِس َ
ال َعبْ ُد اهللِ ْب ُن المُْبَا َر ِكَ :و َزاَدِني َغيرُْ ُعتْبََة،
ِف ِ
()2
ال ِمنَّا أَ ْو ِمنْ ُه ْم؟ َق َ
يل :يَا َر ُس َ
ني َر ُج ً
ني َر ُج ً
ِق َ
الَ :ب ْل أَ ْجُر مَْ
ول اهللِ؛ أَ ْجُر مَْ
خ ِس َ
خ ِس َ
ال ِمنْ ُك ْم).
أهمية العلم واحلكمة وتفهم الرأي املخالف حلاملي لواء التغيري:
مما ورد يف كتب التفسري حول ضوابط األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،قول صاحب
أضواء البيان ،إنه يشرتط يف اآلمر باملعروف أن يكون له علم ،يعلم به أن ما يأمر به معروف،
ً
جاهال بذلك ،فقد يأمر مبا ليس مبعروف ،وينهى عما
وأن ما ينهى عنه منكر؛ ألنه إن كان
عم فيه اجلهل ،وصار فيه احلق منكراً ،واملنكر
ليس مبنكر ،وال سيما يف هذا الزمن ،الذي َّ

ريةٍ أََناْ َو َم ِن َّاتبَ َعن}...
معروفاً ،واهلل تعاىل يقولُ{ :ق ْل َهـ ِذهِ َسبِيِلي أَْد ُعو إِلىَ اهللِ َعَلى َب ِص َ

(يوسفَّ )108 :
فدل على أن الداعي إىل اهلل ال بد أن يكون على بصرية ،وهي الدليل الواضح
الذي ال لبس يف احلق معه ،وينبغي أن تكون دعوته إىل اهلل باحلكمة ،وحسن األسلوب،
 .1كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه.721/ 82 ،

 .2سنن الرتمذي ،كتاب تفسري القرآن ،باب سورة املائدة ،وقال أبو عيسى :حسن غريب ،وحسنه املنذري يف
الرتغيب والرتهيب.231/ 4 ،
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لىَ
يل َرِّب َك ِبالحْ ِ ْك َمِة َوالمَْْو ِع َظِة الحْ َ َسنَِة}
واللطافة مع إيضاح احلق ،لقوله تعاىل{ :اْد ُع إِ َسبِ ِ

(النحل ،)125 :فإن كانت دعوته إىل اهلل بقسوة ،وعنف ،وخرق ،فإنها تضر أكثر مما تنفع ،فال
ينبغي أن يسند األمر باملعروف إسناداً مطلقاً ،إال إىل َم ْن جمَ َع بني العلم ،واحلكمة ،والصرب
على أذى الناس؛ ألن األمر باملعروف وظيفة الرسل وأتباعهم ،وهو مستلزم لألذى من
الناس؛ ألنهم جمبولون بالطبع على معاداة من يتعرض هلم يف أهوائهم الفاسدة ،وأغراضهم

ِ
الباطلة ،ولذا قال العبد الصاحل لقمان احلكيم لولده ،فيما قص اهلل تعاىل عنه{ :يَا ُبنيَ َّ أَِقم
َ
ُ
َ
ور}.
الصالةَ َوأُْم ْر ِبالمَْْعُر ِ
َّ
وف َواْنَه َع ِن المُْنك ِر َواصْبرِْ َعَلى َما أ َصاَب َك إِ َّن َذِل َك ِم ْن َع ْز ِم األُم ِ

(لقمان)17 :

َولمََّا َق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،ل َو َرَقَة ْب ِن َن ْوَف ٍل( :أَ َوخُْم ِر ِج َّي ُه ْم ؟) يَع ُق َريْ ًشا ،أَخْبرََُه
ْنيِ
لمَْ ْ
لخْ َ َّ
َ لاَّ
الد َ َّ
َو َرَقُة :أَ َّن َه َذا ِّ
اب،
ين ال ِذي َجاَء ِبِه يَأ ِت ِبِه أ َح ٌد إِ ُعوِد َيَ ،وُر ِو َي َع ْن ُع َم َر ْب ِن ا ط ِ
اهلل َعنُْه ،أََّنُه َق َ
َر ِض َي ُ
الَ ( :ما َت َر َك الحْ َ ُّق ِل ُع َم َر َص ِدي ًقا)َ ،وا ْعَل ْم أََّنُه لاَ يحُْ َك ُم َعَلى الأَْ ْم ِر ِبأََّنُه

يل ِم ْن ِكتَاب اهللِ َت َعالىَ  ،أَ ْو ُسنَِّة َنبِيِِّهَ ،صَّلى ُ
ُمنْ َك ٌر ،إِلاَّ إَِذا َقا َم َعَلى َذِل َك َدِل ٌ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ِ
أَ ْو إِجمْ َاع المُْ ْسِل ِم َ
ني.
ِ
َ
َ
ين المُْ ْختَِل ِف َ
ني
َه ِد َ
يما لاَ َن َّ
َوأَ َّما إِ ْن َكا َن ِم ْن َم َساِئ ِل الاِ ْجتِ َهاِد ِف َ
صَ ،فلاَ يحُْك ُم َعَلى أ َح ِد المْجُْت ِ
يب ِمنْ ُه ْم َمأْ ُجو ٌر ِبإِ َصاَبتِِهَ ،والمُْ ْخ ِط ُئ ِمنْ ُه ْم َم ْع ُذو ٌر َك َما ُه َو َم ْعُر ٌ
وف
ِبأََّنُه ُم ْرَت ِك ٌ
ب ُمنْ َك ًراَ ،فالمُْ ِص ُ
فيِ محََِّلِه.

(*)
1

فالعمل لتحقيق اخلري ،وبناء صروحه ،يعتمد على احلكمة ،واحلجة ،ال على االندفاع،

والتخبط ،وحرق األخضر واليابس ،واستنزاف قوة األمة ،وجرها إىل حال الضعف والوهن،
فاهلل عز وجل أعلنه منهجاً قومياً للدعاة إليه ،والعاملني يف سبيله ،فحث على استخدام
* أضواء البيان.464 - 463/ 1 ،
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يل َرِّب َك ِبالحْ ِ ْك َمِة َوالمَْْو ِع َظِة الحْ َ َسنَِة َو َجاِدلهُْم
احلكمة واملوعظة احلسنة ،فقال تعاىل{ :اْد ُع إِلىِ َسبِ ِ
ين}(.النحل)125 :
ِب َّالتيِ ِه َي أَ ْح َس ُن إِ َّن َرَّب َك ُه َو أَ ْعَل ُم بمَِن َض َّل َعن َسبِيِلِه َو ُه َو أَ ْعَل ُم ِبالمُْ ْهتَ ِد َ

فالذين حيملون لواء اإلصالح ينبغي أن ال تغيب احلكمة عن مناط أساليبهم ،ومناهج

بد هلم من أن ينطلقوا من بصرية ثاقبة ،يف منأى عن تشويش تراكمات
عملهم ،فال َّ
الفساد ،وضغط أباطيل الظلم ،مع ضرورة أخذ احليطة واحلذر من أخطبوط التهور ،ودهاليز
الرتبص ،اليت يقودها جند الشيطان ،الذين ال يرقبون يف هذه األمة إال الشر ،وتفتيت
العضد ،ونهب اخلريات ،وإبقاءها ضعيفة ،بل نهباً للطامعني خبرياتها املالية ،وثرواتها
املعدنية ،وأرضها ومقدساتها.
ظلم الداعي إىل إعمال البصرية:
قد يتسرع بعض الناس عن جهل أو عن نوايا خبيثة للحكم بالتخاذل ،أو التواطؤ
على من يدعو ملثل إعمال البصرية ،انطالقاً من رفض املخالف ،واإلصرار على فرض اآلراء
واملواقف على املوافقني واملخالفني من الناس ،ويف ذلك ظلم شديد ،وبغي عظيم ،وهنا
يرد سؤال عاجل عن وجه االختالف بني الذين حيملون عصا التغيري ،ومينعون الناس من
إبداء آرائهم ،وبني الذين انتفض الناس عليهم ملمارستهم أساليب القهر والقمع ضد
شعوبهم ،ومنعوا حريات الفكر ،والرأي باحلديد والنار .من املؤكد أن قامساً مشرتكاً جيمع
الفريقني ،وإن اختلفت األمساء ،والصور ،وتنوعت الشعارات ،فالقمع هو القمع ،والقهر
الناس يف بعضهم
هو القهر ،ال يعقل قبوهلما من بعض الظاملني دون بعض ،فليتق اهللَ ُ
بعضاً ،ولريفقوا باآلخرين منهم ،بعيداً عن ممارسة احتكار احلق واحلقيقة ،أو استباحة
حمظورات دون ضرورات تلجئ إليها ،وإال وقع الظلم ،وهو ظلمات يوم القيامة ،واهلل أعلنها
حرباً على الظاملني ،بغض النظر عن أمسائهم ،وألقابهم ،وأسبابهم ،وذرائعهم.
13

بد من التأكيد على أنه ال أحد يستطيع أن ينكر أن أمتنا يف أمس احلاجة
ويف اخلتام؛ ال َّ
إىل التغيري حنو الرشاد والعدل ،غري أن الغايات النبيلة ال يقبل أن يسعى إليها إال بأساليب
طاهرة ،نقية من ممارسة الرذيلة ،وبريئة من االستهانة حبرمة الدماء واألرواح واألعراض ،وال
بد هلا كذلك من جتنب العمل املفضي إىل حتقيق مصاحل األعداء ،أو الذي جيري بالتواطئ
معهم ،فهم لن يريدوا لنا خرياً ،وال تتعدى مواقفهم املعسولة نطاق دس السم يف الدسم،
واإلمام علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،حيذر من االخنداع حبيل املرتبصني من املنافقني
وغريهم ،فيقول:
َ
َ
يلـــقاك ُ
بـــك ٌ
واثق
حيلف أنه

وإذا توارى َ
العقرب
عنك فهو
ُ

َ
طرف اللسا ِن حالوةً
يعطيك من ِ

ويروغ َ
منك كما ُ
ُ
الثعلب
يروغ
ُ

فما أحوجنا إىل إبصار احلقيقة بعيون يقظة ،وقلوب يافعة ،وعقول نرية ،واهلل تعاىل
يقولَ{ :ق ْد َجاَء ُك ْم َب َصاِئُر ِم ْن َرِّب ُك ْم َف َم ْن أَْب َص َر َفِلنَ ْف ِسِه َو َم ْن َع ِم َي َف َعَليْ َها َو َما أََنا َعَليْ ُك ْم
يظ}( .األنعام)104 :
بحَِ ِف ٍ

هدانا اهلل وأمتنا إىل خري اهلدى ،وأنار بصائرنا باحلق املبني ،لنكون ممن يدعون إىل اهلل
على بصرية ،وممن يعملون للتغيري ،لتحقيق األهداف النبيلة باألساليب املشروعة ،ابتغاء
مرضاة اهلل سبحانه ،وعلى سنة رسولنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحابته الغر امليامني.
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املقال الثاني

نشر يف مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1435هـ آذار و نيسان 2014م

اإلعانة على النوائب
خربان ُنشرا على موقع إخباري يف يوم واحد ،يتعلقان بسلوكني متناقضني يف الداللة
على املوقف من النوائب اليت تنزل باآلخرين ،أحد هذين اخلربين ،نقل عن مصادر إعالمية
كردية يف العراق ،ويفيد أن ستة شباب تناوبوا على اغتصاب الجئة سورية يف السادسة
عشرة من عمرها ،عندما كانت الفتاة عائدة من العمل يف السابعة مساء ،سابع أيام العام
وزجوا بها إىل
امليالدي اجلديد ،فاعرتضها ثالثة شباب يستقلون سيارة (هونداي) بيضاءّ ،

داخل السيارة ،وقاموا بتعصيب عينيها ،وربط قدميها ،وبدأوا باالعتداء عليها جنسياً.

ثم شارك ثالثة آخرون يف جرمية االغتصاب الحقاً يف ضواحي املدينة ،ثم فروا من املكان
لتجدها عائلة كردية من أربيل عارية ،فقامت بتغطية جسدها ،وتسليمها للشرطة ،وأفاد
الجئ سوري أن الفتاة تنتمي إىل عائلة حمدودة الدخل ،جلأت إىل أربيل قبل فرتة ،بسبب
احلرب الدائرة يف سوريا ،وهي تعمل يف أحد مراكز التسوق يف عاصمة اإلقليم ،وكانت
تقارير ملنظمات حملية وأجنبية أشارت إىل أن عددًا من الالجئات السوريات تعرضن إىل
االستغالل اجلنسي خالل الفرتة املاضية.

(*)
1

ويف اليوم الذي نشر فيه اخلرب عن حادثة االغتصاب املزرية هذه ،نشر خرب آخر مناقض
متاماً لصفاقة االعتداء اآلثم الذي تعرضت له تلك الفتاة ،حيث كان للخرب الثاني وجه
آخر للتعاطي مع النوائب اليت حتل بالناس ،عماده قيم الشجاعة والشهامة ،والتفاني يف
احملافظة على النفس البشرية ،وإنقاذها عندما حتل بها النوائب ،وذلك مبا يتماشى مع داللة

َ َ
َ
َ َ َ
ََ
ً
س أَ ْو َف َساٍد
قوله تعاىلِ { :م ْن أ ْج ِل ذِلك َكتَبْنَا َعلى َبنيِ إِ ْس َراِئيل أَّنُه َمن قتَل َن ْفسا ِب َغيرْ ِ َن ْف ٍ
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َ
األ ْرض َف َكأَنمََّا َقت َ
اس جمَ ِيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا
اس جمَ ِيعاً َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَنمََّا أَ ْحيَا النَّ َ
َل النَّ َ
ِ
فيِ
َ
َ َ
األ ْرض لمَُ ْسرُفو َن}(املائدة ،)32 :ويفيد اخلرب أن ً
ِبالبَيِّن ِ ُ َّ َ ً
رجال
ِ
ِ
َات ث َّم إِن كثِريا ِّمنْ ُهم َب ْع َد ذِلك فيِ
صينياً كان يقود سيارته يف منطقة (ليبوهراي بوكيت تيمه) شاهد حادث تصادم مر ّوعاً بني
سيارة وشاحنة ،فهرع إىل السيارة املشتعلة ليجد زوجني عالقني بداخلها ،يف البداية متكن
من إخراج السيدة من النافذة ،ولكن زوجها كان عالقاً داخل الشاحنة ،ومن ثم مل يتمكن
من الوصول إىل نافذته ،فاستعان بسائق الشاحنة ،ومن ثم زحف إىل داخل السيارة من
املقعد اخللفي ،ومتكن من محل السائق الفاقد للوعي إىل اخلارج ،وبعد إنقاذه بثالث دقائق،
انفجرت السيارة برمتها ،وجنا الزوجان.

()1

سجل طالبان فلسطينيان موقفاً مشرفاً يف جمال اإلعانة على
وعلى صعيد آخر؛ فقد ّ

النوائب ،حني سلما مبلغاً مالياً وجهازاً خلوياً مثيناً إىل الشرطة الفلسطينية يف نابلس ،بعد
عثورهما عليهما مؤخراً ،مما استدعى تكرميهما من قبل شرطة حمافظة نابلس ،اليت أشارت
إىل األثر الطيب لفعلهما ،الذي أفضى إىل عودة املال واجلهاز ألصحابهما ،بعد أن فجعوا
بفقدهما ،وأشاد مدير شرطة احملافظة بالدور الذي تقوم به األسرة يف تربية أبنائها على
األخالق احلميدة واألمانة ،ودور أفراد اجملتمع ومساهمتهم الفاعلة يف االرتقاء يف تعزيز
احلالة األمنية.

()2

فكيف يتساوى من يهب إىل إغاثة امللهوف ،مع االنتهازي الذي يستغل ضعف املشرد
ليضيف إىل معاناته املزيد بأفعاله الشائنة؟؟!!! حتماً ال يستويان عند اهلل وخلقه ،فشتان بني
َ
الثرى والثريا ،واهلل تعاىل يقولَ { :مثَ ُل اْل َفري َق نْ َ
ْ
يع َه ْل
ري َو َّ
ِ ِ
ي َكاأل ْع َمى َواأل َص ِّم َوالبَ ِص ِ
الس ِم ِ

ال أََف َ
يَ ْستَويَا ِن َمثَ ً
ال
ِ

َت َذ َّكُرو َن}(.هود)24 :

 .1موقع دنيا الوطن ،تاريخ النشر .2014/ 10/ 1 :
 .2جريدة القدس ،2014/ 2/ 25 ،ص.8
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اإلعانة على النوائب من شيم الكرام:
مما ال شك فيه أن إعانة صاحب احلاجة من شيم الكرام ،ومن خري األعمال ،اليت يتقرب
بها الناس إىل اهلل ،فعن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :على كل ُم ْسِلم َص َدَقٌةَ ،ف َق ُالوا:
ٍ
بيِ
َصد ُ
َّق ،قالواَ :فإِ ْن مل يجَِدْ؟ قالُ :ي ِع ُ
ني
يا َن َّ اهللِ؛ َف َم ْن مل يجَِدْ؟ قال :يَ ْع َم ُل بيدهَ ،فيَنْ َف ُع َن ْف َسُهَ ،ويَت َ
اجِة المَْْل ُه َ
وفَ ،وْلُي ْم ِس ْك عن َّ
الش ِّرَ ،فإَِّن َها له
َذا الحْ َ َ
وف ،قالواَ :فإِ ْن مل يجَِدْ؟ قالَ :فْليَ ْع َم ْل ِبالمَْْعُر ِ
َص َدَقٌة).

()1

َ
ني،
وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَّ :
(السا ِعي على األ ْر َمَلِة َواملِ ْس ِك ِ

ِ
َكاملجَُا ِه ِد يف َسبِيل اهللِ ،أو ال َقاِئ ِم َّ
الصاِئم النَّ َها َر).
الليْ َلَّ ،
ِ

()2

وأفعال الكرام يف هذا اجملال ختتلف عن بشائع انتهازيِّي الظروف القاهرة ،كما يشاهد

من انتشار السرقة والنهب ،عند نزول النكبات والزالزل يف بعض البالد ،فما أن حتل
الكارثة الطبيعية ،أو ينقطع التيار الكهربائي ،وحيل الظالم ،حتى تبدأ عمليات النهب،
والسرقة ،والتخريب ،من قبل أناس ،جعبهم خاوية من مكارم األخالق ،والقيم النبيلة،
وال يقل سلبية عن هذا املستوى استغالل نوائب الفلسطينيني وأمثاهلم من الشعوب،
واجلماعات البشرية ،خالل معاناتهم من ظروف القهر البشري ،اليت فرضت عليهم على
مسع العامل وبصره ،وكان من أبرز إفرازات تلك املعاناة وجود مشكلة التشريد والتشتيت
عن الديار ،والبيوت ،واألراضي ،مبا أضحى يعرف مبشكلة الالجئني ،الذين ينتظرون عوناً
الستعادة حق عودتهم إىل بلداتهم ومساكنهم ،اليت أخرجوا منها عنوة ،وظلماً ،وعدواناً.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب على كل مسلم صدقة فمن مل جيد فليعمل باملعروف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النفقات ،باب فضل النفقة على األهل.
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يف كل زمن تقع نوائب ببعض الناس ،يتجند الكريم النبيل لإلعانة عليها ،خبالف
من يقف حياهلا متفرجاً ،أو يف احلال األسوأ يعمل على مضاعفة آثارها؛ ليكون جزءاً من
ُمركباتها ً
بدال من العون عليها ،وقد ُشهد للرسول األكرم ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى قبل
تكليفه حبمل رسالة اهلل للعاملني ،أنه كان يعني على نوائب احلق ،فلما تلقى الوحي أول مرة،
رجع إىل زوجه خدجية ،رضي اهلل عنها ،يرتعد من مفاجأة ما لقي ،فقال قولته اليت نزل فيها
قرآن كريم ،ومسيت سورتان منه مبتعلقات ذلك ،وهما :املزمل واملدثر؛ ختليداً لقوله صلى اهلل
زملوني ،فأنزل اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َها المُْدِّ
َّثُر*ُق ْم
(زملوني ِّ
عليه وسلم ملا نزل عليه الوحي ،قالِّ :

َفأَْن ِذ ْر})( ،)1والشاهد هنا من بعض ما ردت به تلك املرأة الوفية واحلكيمة يف أثناء تلك
احلادثة ،فعملت على تهدئة روع زوجها النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قائلة( :واهلل ما خُْيز َ
يك
ِ

اهلل أََب ًدا؛ إن َ
الضيْ َ
فَ ،وُت ِع ُ
الر ِح َمَ ،وتحَْ ِم ُل اْل َك َّلَ ،وَت ْك ِس ُب المَْْع ُدو َمَ ،وَت ْق ِري َّ
ني على
َّك َلت ِ
َص ُل َّ
ِ

ب الحْ َ ِّق).
َن َواِئ ِ

()2

ويف شرح النووي على صحيح مسلم أن النوائب مجع نائبة ،وهي احلادثة ،وإمنا قالت
نوائب احلق؛ ألن النائبة قد تكون يف اخلري ،وقد تكون يف الشر ،قال لبيد:
وشر كالهما
ُ
خري ٍ
نوائب من ٍ

الزب
الشر ُ
فال اخل ُ
ري ممدوٌد وال ُّ

قال العلماء ،رضي اهلل عنهم ،معنى كالم خدجية ،رضي اهلل عنها ،أنك ال يصيبك
مكروه؛ ملا جعل اهلل فيك من مكارم األخالق ،وكرم الشمائل ،وذكرت ضروباً من
ذلك ،ويف هذا داللة على أن مكارم األخالق ،وخصال اخلري ،سبب السالمة من
مصارع السوء ،واهلل أعلم.

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب منه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب منه.
 .3صحيح مسلم بشرح النووي.202/ 2 ،
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ومل يقتصر الثناء على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لعونه على النوائب ،وإمنا كان
لصحابته األخيار نصيب منه ،كونهم من أصحاب املكارم ،املساهمني يف العون اجلاد على
النوائب حني تنزل بأهلها ،وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،الذي ملا َخ َر َج

الد ِغنَِة ،وهو َسيِّ ُد اْل َقا َرةِ ،فقال( :أَيْ َن
اج ًرا ِقبَ َل الحْ َبَ َشِة ،حتى إذا َبَل َغ َب ْر َك اْل ِغ َماِدَ ،ل ِقيَُه ابن َّ
ُم َه ِ

يد يا أََبا َب ْك ٍر؟ فقال أبو َب ْك ٍر :أَ ْخ َر َج َق ْو ِميَ ،فأََنا ُأ ِر ُ
ُت ِر ُ
يح يف األرضَ ،فأَ ْعُب َد َرِّبي،
يد أَ ْن أَ ِس َ
نيِ
ْل َك ال خَْيُر ُج ،وال خُْي َر ُجَ ،فإن َ
الد ِغنَِة :إ َّن ِمثَ
الر ِح َمَ ،وتحَْ ِم ُل
َّك َت ْك ِس ُب المَْْع ُدو َمَ ،وَت ِص ُل َّ
ِ
قال ابن َّ ِ
الضيْ َ
فَ ،وُت ِع ُ
اْل َك َّلَ ،وَت ْق ِري َّ
ب الحْ َ ِّق ،وأنا لك َجا ٌرَ ،فا ْر ِج ْع َفا ْعُب ْد َرَّب َك ِببِالِد َك،
ني على َن َواِئ ِ
الد ِغنَِةَ ،ف َر َج َع مع أبي َب ْك ٍرَ ،ف َط َ
ش ،فقال هلم :إِ َّن أََبا َب ْك ٍر
َفارْتحََ َل ابن َّ
اف يف أَ ْش َر ِ
اف ُك َّف ِار ُق َريْ ٍ
ال خَْيُر ُج ِمثُْلُه وال خُْي َر ُج ،أَتخُْر ُجو َن َر ُج ً
الر ِح َمَ ،ويحَْ ِم ُل اْل َك َّلَ ،ويَ ْق ِري
ال ُي ْك ِس ُب المَْْع ُدو َمَ ،ويَ ِص ُل َّ
ِ
لحْ َ ِّ ()1
الضيْ َ
فَ ،وُي ِع ُ
َّ
ب ا ق).
ني على َن َواِئ ِ
وأثنى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على األشعريني؛ لتعاونهم يف مواجهة نوائب
وسى ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
الفقر ،واحلاجة ،والظروف الصعبة ،فعن أبي ُم َ

وسلم( :إن َ
األ ْش َع ِريِّ َ
جمََعوا ما كان
ني إذا أَ ْر َمُلوا( )2يف اْل َغ ْز ِو ،أو َق َّل َط َعاُم ِعيَالهِِ ْم ِبالمَِْدينَِةُ ،

الس ِويَِّةَ ،ف ُه ْم ِمنيِّ  ،وأنا منهم).
َس ُموُه َبيْن ُ
َه ْم يف إناء َو ِ
ِعنْ َد ُه ْم يف َث ْو ٍب َو ِ
اح ٍدُ ،ث َّم اْقت َ
اح ٍد ِب َّ

()3

وحث اإلسالم على تفريج كرب املكروبني بالنوائب وغريها ،فعن َعبْد اهللِ بن ُع َم َر،

ِ
رضي اهلل عنهما ،أخربه أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلم ،ال

اجتِِهَ ،و َم ْن َف َّر َج عن ُم ْسِلم ُك ْرَبًة،
اجِة أَ ِخيِه ،كان اهلل يف َح َ
يَ ْظِل ُمُه ،وال ُي ْسِل ُمُهَ ،و َم ْن كان يف َح َ
ٍ
()4
ات يَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِةَ ،و َم ْن َسترََ ُم ْسِل ًماَ ،سترََُه اهلل يوم اْل ِقيَا َمِة).
َف َّر َج اهلل عنه ُك ْرَبًة من ُكُرَب ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الكفالة ،باب جوار أبي بكر يف عهد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعقده.
 .2أَ ْر َمُلوا :نفذ زادهم ،فتح الباري ،تعليق ابن باز.125 / 1 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب ِم ْن َف َضاِئل َ
األ ْش َع ِريِّ َ
ني ،رضي اهلل عنهم.
ِ
 .4صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه.
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ومن سبل اإلعانة على النوائب ،رفع الشرع الرباني احلرج عن املبتلني بها ،فاهلل تعاىل
َ َ
{ليْ َ َ َ
يقولَ :
َ لمَْ
يض َح َر ٌج َو َمن ُي ِط ِع
س َعلى األ ْع َمى َح َر ٌج َوال َعلى األ ْع َر ِج َح َر ٌج َوال َعلى ا ِر ِ
ات تجَْري ِمن تحَْتِ َها َ
اهللَ َو َر ُس َ
األْن َهاُر َو َمن يَتَ َو َّل ُي َع ِّذْبُه َع َذاباً أَِليماً}(.الفتح)17 :
ولُه ُيد ِ
ْخْلُه َجنَّ ٍ ِ
اهلل املستعان و عنده املخرج:
اإلعانة األعظم على النوائب تكون من اهلل العلي القدير ،الذي يكشف الضر عن
ين َز َع ْمتُم ِّمن ُدوِنِه َف َ
ال يمَِْل ُكو َن َك ْش َ
ف
عباده ،دون سواه ،ويف هذا يقول تعاىلُ{ :ق ِل اْد ُعواْ َّال ِذ َ
الض ِّر َع ُ
ُّ
نك ْم َو َال

تحَْو ً
يال}(.اإلسراء)56 :
ِ

الُم ،إِّني ُأعِّ
َ
اح َف ْظ اهللَ يحَْ َف ْظ َك،
َل ُم َك َكِل َم ٍ
اتْ ،
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول ( :يَا ُغ ِ

استَ َعنْ َ
اح َف ْظ اهللَ تجَِ ْدُه تجَُا َه َك ،إَِذا َسأَْل َ
استَ ِع ْن ِباهللَِ ،وا ْعَل ْم أَ َّن األمة َل ْو
ْ
تَ ،ف ْ
اسأَ ْل اهللََ ،وإَِذا ْ
ت َف ْ
َم َع ْ َ َ
َ
َ
َم ُعوا عَ
وك إ َّال ِب َش ْيٍء َق ْد َكتَبَُه ُ
َلى أَ ْن
اهلل َل َكَ ،وَل ْو ْ
ْ
اجت َ
اجت َ
ت عَلى أ ْن يَنْ َف ُعوك ِب َش ْيٍء لمَْ يَنْ َف ُع ِ

َ
َ
اهلل عَ
وك إ َّال ِب َش ْيٍء َق ْد َكتَبَُه ُ
ت الأَْْق َ
الص ُح ُف)
الُم َو َج َّف ْ
َليْ َكُ ،رِف َع ْ
ت ُّ
يَ ُض ُّروك ِب َش ْيٍء لمَْ يَ ُض ُّر ِ

(*)
1

ومن شعر اإلمام الشافعي يف ذلك ،قوله:

ت ُع ٌ
يون
َس
ــــــه َر ْت أَعنيٌَ ،وَنا َم ْ
ِ

َذرعــاً َو ِعن َد اللهَِ ِمنها املَخ َر ُج
نت أَ ُظنُّها ال ُتف َر ُج
ُف ِر َجت َو ُك ُ
ُ
ُ
التكون
تكـــون أو
أمور
يف ٍ

نازَلٍة يَ ُ
ضيق لهَ ـــــا ال َفتى
َوَلُر َّب ِ
ضاَقت َفَل ّما است َ
َحك َمت َحَلقاُتها

إن َّرباً َ
باألمس مـــا كــــا
كفاك
ِ

َن َسيَ ْك ِف َ
يك يف َغــ ٍد َما يَ ُك ُ
ون

اهلم مَـا استَط ْع َ
ت َع ْن النَّ ْفـ
َفاْد َرأ َّ
وكان رمحه اهلل تعاىل يناجي ربه ً
قائال:
يــا من تحَُ ُّل بذكره

َ
فحمالنك اهلمو َم ُ
جنون
ــس

عقد النوائب والشدائد
اخللق عائ ْد
وإليه أمـــُر ِ

يا من إليه املشتكى

* سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وقال أبو
عيسى :هذا حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني.
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صم ٌد َتنَــزهَ عن مضـادد

حي يا قيوُم يا
يــــا ُّ

ُت ِبِه وأَ َ
نت عليِه شاه ْد

َ
العليم مبا ُبليـ
أنت
ُ

أنت الرقيب على العباد

وأنت يف امللكوت واحد

أنت املنزُه يا بـــــــديـ

اخللق عن ول ٍد ووالد
َع ِ

عك ُ
واملذل لكل جــاحد

أنت املعُز ملن أطا
إني دعوتك واهلمو

ُم ُ
جيوشها قليب ُتطــارد

فخفي لطفك يستعا
ُّ

الزمن املعاند
ُن ِبِه على
ِ

يا من َلُه ُح ْس ُن العوائد

فرج حبوْل َك ُكربيت
ْ

أنت امليسر واملسبب واملساعد

يسر لنا فـــــرجاً قريـ

باً يا إهلي ال تبـــــــاعد

كـــن رامحي فلقد يئسـ

األقارب واألباع ِد
ُت من
ِ

ثـــم الصالة على النيب

خر ساجد
وآله مــــــا َّ

فرج اهلل كرب املبتلني بالنوائب ،وأجزل هلم ثواب الصرب عليها ،وجزى املعينني عليها
خري اجلزاء.
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املقال الثالث

نشر يف ذو القعدة وذو احلجة 1432هـ تشرين األول وتشرين الثاني 2011م

عباد اهلل املخلصون
مير املسلمون مبواسم تعبدية عديدة ،يفرتض بهم أن يتوجهوا فيها إىل اهلل ،قاصدين رضاه
سبحانه ،والسري على هداه ،فيصومون رمضان ،ويتبعونه ستاً من شوال ،ويقيمون ليلة
القدر ،ويصلون العيدين ،ويؤدون الصلوات اخلمس اليومية ،ويقيمون الليل ،ويؤتون
ً
سبيال ،ويؤدون العمرة،
الزكاة ،ملن ملك نصابها ،وحيجون البيت احلرام إذا استطاعوا إليه
ويذكرون اهلل آناء الليل وأطراف النهار ،ويستغفرونه سبحانه وينيبوا إليه ،متماشني بكل
نس إِال
اإل َ
ذلك مع الغاية اإلهلية من خلق اإلنس واجلن ،إذ يقول تعاىلَ { :و َما َخَل ْق ُت ِ
اجل َّن َو ِ
ِليَ ْعُب ُدو ِن}( .الذاريات)56 :

ين آ َمنُوا ا ْر َك ُعوا
وقد أمر اهلل املؤمنني والناس أمجعني بعبادته ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اس ُج ُدوا َوا ْعُب ُدوا َرَّب ُك ْم َواْف َعُلوا َ
اخليرْ َ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن} (احلج ،)77 :وقال سبحانه تعاىل:
َو ْ
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
اس ا ْعُب ُدواْ َرَّب ُك ُم َّال ِذي َخَل َق ُك ْم َو َّال ِذ َ
{يَا أَيُّ َها النَّ ُ

َتتَُّقو َن}( .البقرة)21 :

ومن مقتضيات عبادة اهلل حق العبادة إخالصها هلل ،ففي كل صور العبادة ينبغي أن خيلص

ً
عمال مبقتضى قوله تعاىلَ { :و َما ُأ ِمُروا إِال ِليَ ْعُب ُدوا ا َ
هلل خُْمِل ِص َ
ني َلُه ِّ
ين ُحنَ َفاء
العابد هلل،
الد َ

ين اْل َقيِّ َمِة}( .البينة)5 :
الصالةَ َوُي ْؤُتوا َّ
الز َكاةَ َوَذِل َك ِد ُ
يموا َّ
َوُي ِق ُ

وقد حفلت سورة الصافات بتأكيد فضل عباد اهلل املخلصني ،فاستثنتهم من العقاب

وأوصاف الشر ،يف مخس من آياتها الكرمية ،يف أربع منها قال تعاىل{ :إِال ِعبَاَد اهللِ المُْ ْخَل ِص َ
ني}
(الصافات:

 ،)160 + 128 + 74 + 40ويف اآلية اخلامسة نطق حال عباد اهلل ،ومقاهلم ،بإخالص

العبودية هلل ،فقال تعاىلَ :
{ل ُكنَّا ِعبَاَد اهللِ المُْ ْخَل ِص َ
ني}(.الصافات)169 :
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وجاء الثناء على عباد اهلل املخلصني يف مقابل بيان مآل اجلاحدين واملنكرين ،فقال تعاىل:

يل لهَُ ْم ال إَلَه إال ا ُهلل يَ ْستَك ُ و َن * َويَُق ُ
َّه ْم َكاُنوا إَِذا ِق َ
{إِنَّا َك َذِل َك َن ْف َع ُل ِباملجُِْر ِم َ
ولو َن أَِئنَّا
ني * إِن ُ
ِ ِ
ْبرِ

َ ِ
ْ َ
ُ ََ
َار ُكوا آلهَِتِنَا ِل َشا ِعر مجَّْنُو ٍن * َب ْل َجاء ِبالحْ َ ِّق َو َصد َ
َّق المُْْر َسِل َ
األِليم
اب
َلت ِ
ٍ
ني * إِنَّك ْم لذاِئُقو ال َعذ ِ

ُم َت ْع َمُلو َن * إِال ِعبَاَد اهللِ المُْ ْخَل ِص َ
ني * ُأ ْوَلئِ َك لهَُ ْم ِر ْز ٌق َّم ْعُلو ٌم * َف َوا ِكُه
* َو َما تجُْ َز ْو َن إِال َما ُكنت ْ

ِ
اف َعَليْهم ب َكأْ
ني * ُي َ
يم * َعَ
ُ
َ
َ
ني *
ط
ل
اب
ق
ت
م
ر
ر
س
ى
ل
ات النَّ ِع
َ
ِ
َو ُهم ُّم ْك َرُمو َن * فيِ َجنَّ ِ
ُّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
س ِمن َّم ِع ٍ
ٍ
ات َّ
لش ِارِب َ
َبيْ َضاء َل َّذةٍ ِّل َّ
الط ْر ِف ِعنيٌ}.
اص َر ُ
ني * ال ِفي َها َغ ْو ٌل َوال ُه ْم َعنْ َها ُين َزُفو َن * َو ِعنْ َد ُه ْم َق ِ
(الصافات)48 - 34 :
فيستثنى من مصري اجملرمني ،أصحاب استحقاق العذاب األليم ،عباد اهلل املخلصون،
الذين هلم الرزق املعلوم ،والتكريم ،وجنات النعيم ،وما فيها من طيبات ولذات يف املطعم
واملشرب واملعاشرة.
ويف السورة نفسها-الصافات -استثين عباد اهلل املخلصون من عاقبة الضالني ،الذين مل
األ َّوِل َ َ َ
يأبهوا للنذير ،فقال تعاىلَ { :وَل َق ْد َض َّل َقبَْل ُه ْم أَ ْكثَُر َ
ين*
يهم ُّمن ِذ ِر َ
ني * َول َق ْد أ ْر َسْلنَا ِف ِ

ف َكا َن َعاِقبَُة املُ َ
َف ُ
انظ ْر َكيْ َ
ين * إِال ِعبَاَد اهللِ املُ ْخَل ِص َ
ني}(.الصافات)74 - 71 :
نذ ِر َ

ني * إْذ َق َ
ْعو َن َب ْع ً
وقال سبحانهَ { :وإ َّن إْليَ َ لمَ لمُْ
ال َوَت َذُرو َن
ال ِل َق ْو ِمِه أَال َتتَُّقو َن * أََتد ُ
اس ِ ْن ا ْر َسِل َ ِ
ِ ِ

هلل َرَّب ُك ْم َو َر َّب آَباِئ ُك ُم َ
َّه ْم لمَحُْ َضُرو َن * إِال ِعبَاَد اهللِ
ني * ا َ
األ َّوِل َ
أَ ْح َس َن الخْ َاِل ِق َ
ني* َف َك َّذُبوُه َفإِن ُ
لمُْ ْ َ َ َ ْ َ
ا خل ِصني * َوت َركنَا َعليِْه فيِ

ين}(.الصافات)129 - 123 :
اآلخ ِر َ
ِ

وعباد اهلل املخلصون يستثنون من التلبس باإلثم واإلفك يف عقيدتهم وسلوكهم وأقواهلم،

َات َولهَُ ُم اْلبَنُو َن*أَ ْم َخَل ْقنَا المَْالِئ َكَة إَِناثاً َو ُه ْم َشا ِه ُدو َن*
استَ ْفتِ ِه ْم أَِل َرِّب َك اْلبَن ُ
فيقول تعاىلَ{ :ف ْ

َّهم ِّم ْن إْف ِك ِه ْم َليَُق ُ
َات َعَلى اْلبَنِ َ
ني*
ولو َن* َوَل َد ا ُهلل َوإِن ُ
أَال إِن ُ
َّه ْم َل َكاِذُبو َن * أَ ْص َط َفى اْلبَن ِ
ِ
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َ
َ
ان ُّمب ٌ ْ
َما َل ُك ْم َكيْ َ
ُم
َاب ُك ْم إِن ُكنت ْ
ني * َفأُتوا ِب ِكت ِ
ف تحَْ ُك ُمو َن* أَفال َت َذ َّكُرو َن * أ ْم َل ُك ْم ُسْل َط ٌ ِ
ني* َو َج َعُلوا َبيْنَُه َوَب نْ َ
َصاِدِق َ
َّه ْم لمَحُْ َضُرو َن* ُسبْ َحا َن اهللِ َع َّما
ت الجْ ِنَُّة إِن ُ
اجلنَِّة َن َسباً َوَل َق ْد َعِل َم ِ
ي ِ

يَ ِصُفو َن* إِال ِعبَاَد اهللِ

المُْ ْخَل ِص َ
ني}( .الصافات)160 - 149 :

ويف سورة احلجر ،ورد استثناء إبليس لعباد اهلل املخلصني من إغوائه وتزيينه االحنراف
واملعاصي ،فذكر اهلل تعاىل قول إبليس ،فقال سبحانهَ{ :ق َ
ال َر ِّب بمَِا أَ ْغ َويْتَ ُأل َزيِّن َّ لهَُ
َن ْم فيِ
نيِ
َ
َ
ُ
ني * إ َّال ِعبَاد َ
َك ِمنْ ُه ُم المُْ ْخَل ِص َ
ني} (احلجر)40 - 39 :
ض َوأل ْغ ِويَنَّ ُه ْم أجمَْ ِع َ ِ
األ ْر ِ
وأثنى اهلل تعاىل على رسوله الكريم يوسف ،عليه السالم ،أنه كان من عباد اهلل املخلصني،
فقال تعاىل...{ :إَِّنُه ِم ْن ِعبَاِدَنا المُْ ْخَل ِص َ
ني}( .يوسف)24 :
أعمال عباد اهلل املخلصني ومنطلقاتهم
حتى يكون عبد اهلل من املخلصني ينبغي أن خيلص التوجه إىل اهلل ،لُيشمل مع َمن كتب
اهلل هلم النجاة من النار ،والفوز باجلنة ،وعليه احلذر من الوقوع يف الشرك والرياء ،ملنافاتهما
معنى اإلخالص ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يروي عن اهلل تعاىل يف احلديث القدسي،
الش ْر ِك ،من َع ِم َل َع َم ً
الش َر َكاِء عن ِّ
فيقول( :قال اهلل َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  :أنا أَ ْغنَى ُّ
ال أَ ْش َر َك فيه َم ِعي
َغيرْ ِيَ ،ت َر ْكُتُه َو ِش ْر َكُه).

()1

اس :قال رسول اهللِ ،صلى
ويتوعد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املرائي ،فيقول ابن َعبَّ ٍ

اهلل عليه وسلم( :من سمَ َّ َع ،سمَ َّ َع اهلل ِبِهَ ،و َم ْن َراَءىَ ،راَءى اهلل ِبِه).

()2

وعباد اهلل املخلصون يعبدون اهلل على يقني وثبات ،فال يتأرجحون بني االنتظام بأداء
العبادة ،وبني االنقطاع عنها ،وهم يعبدون اهلل يف السراء والضراء ،يف املنشط واملكره ،فال
 .1صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب من أشرك يف عمله غري اهلل.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب من أشرك يف عمله غري اهلل.
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تفتنهم الدنيا وزينتها عن عبادة ربهم ،وال تؤدي بهم املصائب إىل الزيغ عن عبادة اهلل،
فيتحرزون عن أن يعبدوا اهلل على حرف ،لئال يكونوا من اخلاسرين ،الذين قال اهلل تعاىل

َّاس مَن يَعْبُدُ ا َ
فيهم{ :وَمِنَ الن ِ
هلل عَ َلى حَرْفٍ َف ِإنْ َأصَابَهُ خَيْرٌ ْاطمَ َأنَّ بِهِ وَإِنْ َأصَابَ ْتهُ فِ ْتن ٌَة ان َق َلبَ عَ َلى
وَجْ ِههِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَاآلخِرَةَ َذلِكَ هُوَ ال ْ ُخسْرَانُ الْمُ ِبنيُ}( .احلج)11 :

وينبغي ملن عزم على أن يكون من عباد اهلل املخلصني أن حيرر عبادته من التقليد األعمى،
فال يكون من الذين أخرب اهلل تعاىل عن أقواهلم الضالة ،فقال جل شأنهَ{ :ق ُالواْ أَ ِجئْتَنَا ِلنَ ْعُب َد
الصاِدِق َ
ال ّلهَ َو ْح َدُه َوَن َذ َر َما َكا َن يَ ْعُب ُد آَب ُاؤَنا َفأِْتنَا بمَِا َت ِع ُدَنا إِن ُك َ
ني}( .األعراف)70 :
نت ِم َن َّ

وعبد اهلل املخلص يعبد اهلل على بصرية ويقني ،رافضاً أن يكون مطيعاً يف أصل عبادته

وهيئاتها وشروطها إال هلل رب العاملني ورسوله األمني ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويطيع بعد
ذلك من لزمت طاعتهم من العلماء واألمراء ،ما داموا مطيعني هلل ،آخذين مبنهجه ومنهج
ين آ َمنُواْ
رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويف هذا يقول سبحانه وتعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

يعواْ َّ َ ُ
َ
األ ْمر ِم ُ
يعواْ ا َ
الر ُسو ِل إِن
هلل َوأَ ِط ُ
أَ ِط ُ
نك ْم َفإِن َتنَا َز ْعت ْ
ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه إِلىَ اهللِ َو َّ
الر ُسول َوأ ْوِلي ِ
اآلخر َذِل َك َخيرٌْ َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِو ً
ِ ْ
يال}( .النساء)59 :
ُكنت ْ
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن ب ِاهلل َواليَ ْو ِم ِ ِ

والذي خيلص العبادة إىل اهلل ،ال يقع يف حبال عبادة الطاغوت ،فيستحق بشرى اهلل ورضاه،

اجتَنَُبوا َّ
الط ُاغ َ
وت أَن يَ ْعُب ُدو َها َوأََناُبوا إِلىَ اهللِ لهَُ ُم اْلُب ْش َرى
مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
ين ْ

َفبَ ِّش ْر ِعبَاِد} (الزمر)17 :

وعباد اهلل املخلصون يعبدون اهلل دون سواه ،مستجيبني ألمر اهلل وإرشاده ،حيث أمرهم
ً
ً
عمال
ت}(قريش ،)3 :فال يعبدون نبياً وال أحداً من اخللق،
قائالَ{ :فْليَ ْعُب ُدوا َر َّب َه َذا اْلبَيْ ِ

يح اْب َن َم ْريَ َم َو َما
مبقتضى قوله تعاىل{ :اتخََّ ُذواْ أَ ْحبَا َر ُه ْم َوُر ْهبَاَن ُه ْم أَ ْرَباباً ِّمن ُدو ِن اهللِ َوالمَْ ِس َ
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احداً َّال إَِلـَه إِ َّال ُه َو ُسبْ َحاَنُه َع َّما ُي ْش ِر ُكو َن}( .التوبة)31:
ُأ ِمُرواْ إِ َّال ِليَ ْعُب ُدواْ إَِلـهاً َو ِ
وحيافظ عباد اهلل املخلصون على اقتفاء منهج من صدقوا اهلل ،فصدقهم اهلل وعده
باالستخالف والتمكني يف األرض ،واستبدال خوفهم وفزعهم باألمن واألمان واالستقرار

ين آ َمنُوا ِم ُ
ات َليَ ْست ْ
َخِل َفنَّ ُهم
والسكينة ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َع َد ا ُهلل َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
نك ْم َو َع ِمُلوا َّ

لأَْ
َخَل َ
است ْ
َه ُم َّال ِذي ا ْرَت َضى لهَُ ْم َوَلُيبَ ِّدَلنَّ ُهم
ف َّال ِذ َ
َن لهَُ ْم ِدين ُ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
ض َك َما ْ
فيِ ا ْر ِ
اسُقو َن}
ِّمن َب ْع ِد َخ ْوِف ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعُب ُدوَننيِ لاَ ُي ْش ِر ُكو َن ِبي َشيْئاً َو َمن َك َف َر َب ْع َد َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم اْل َف ِ
(النور)55 :

هدانا اهلل إىل صراطه املستقيم ،ونوره املبني ،لنكون من عباده املخلصني ،الذين أعد هلم
جنة عرضها السماوات واألرض ،جتري من حتتها األنهار ،خالدين فيها أبداً.
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املقال الرابع

نشر يف حمرم وصفر 1435هـ كانون األول 2013م

جتارة املؤمن مع اهلل
دلت اآليات القرآنية الكرمية ،واألحاديث النبوية الشريفة على فضل التقرب إىل اهلل
تعاىل بالطاعة ،وبينت جزاء أهل الرب واإلحسان ،ممن أخلصوا لربهم ،فباعوا أنفسهم هلل؛
رجاء أن ينالوا رضاه سبحانه وتعاىل ،وأن يفوزوا باجلنة اليت وعدهم ،ووصفت جتارة املؤمنني
مع اهلل بأوصاف عديدة ،منها :أنها جتارة لن تبور ،وهي املنجية ،إضافة إىل احلديث عن عملية
الشراء والبيع فيها ،وبيان جزاء الساعني إىل اهلل حبسن الطاعة ،وخالص العبادة والرب.
جتارة لن تبور:
حيرص العاقل على األخذ بأسباب جناح جتارته ،أياً كان نوعها ،وبالغاً حجمها ما بلغ،
فنجاحها يعين الربح والفوز ،وخسارتها تعين الفشل واالنتكاس ،من هنا يبذل التاجر أقصى
جهده حني يشرتي ،وعندما يبيع؛ ليحقق الربح ،الذي ميثل الفرق بني كلفة الشراء ومثن
البيع ،ومع تراكم األرباح تتضخم ثروته ،ويصبح ممن يشار إليهم بالبنان ،وتظهر عليهم
آثار اآلالء.
وأي إنسان على وجه البسيطة مطلوب منه أن يكون تاجراً من نوع آخر ،تاجراً لآلخرة،
يراكم الربح هلا؛ ليفوز بسعادتها مقابل األمثان اليت دفعها يف الدنيا ،فاملؤمن يعمل الصاحلات
على هذا الدرب ،فيتلو القرآن ،وحيافظ على إقامة الصالة ،وينفق يف السراء والضراء ،سراً
ين يَتُْلو َن
وعالنية ،رجاء أن تربح جتارته ،فيفوز بنعيم اآلخرة ،واهلل تعاىل يقول{ :إِ َّن َّال ِذ َ
َاه ْم ِس ّراً َو َعالِنيًَة يَ ْر ُجو َن تجَِا َرةً َّلن َتُبو َر * ِلُي َوِّفيَ ُه ْم
ِكت َ
الصالةَ َوأَن َفُقوا ممَِّا َر َزْقن ُ
َاب اهللِ َوأََقاُموا َّ

ُأ ُجو َر ُه ْم َويَ ِزي َد ُهم ِّمن َف ْضِلِه إَِّنُه َغُفو ٌر

َش ُكو ٌر}( .فاطر)30 - 29:
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جاء يف تفسري القرطيب ،أن التجارة يف اللغة عبارة عن املعاوضة ،ومنه األجر
الذي يعطيه البارئ سبحانه للعبد ،عوضاً عن األعمال الصاحلة اليت هي بعض فعله،

ين آ َمنُوا َه ْل أَُدُّل ُك ْم َعَلى تجَِا َرةٍ ُتنْ ِج ُ
اب أَِليم}(الصف،)10:
يك ْم ِم ْن َع َذ
قال اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ٍ ٍ
وقال تعاىل{ :يَ ْر ُجو َن تجَِا َرةً َّلن َتُبو َر}(فاطر ،)29:وقال تعاىل{ :إِ َّن اهللَ اشْترََى ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني

أَْنُف َس ُه ْم َوأَ ْم َوالهَُ ْم}(التوبة ،)111 :فسمى ذلك كله بيعاً وشراء على وجه اجملاز ،تشبيهاً بعقود
األشرية والبياعات ،اليت حتصل بها األغراض.

()1

ً
أصالَّ ،
فـ(لن
ومعنى (يَ ْر ُجو َن تجَِا َرةً َّلن َتُبو َر)؛ أي لن تكسد ،ولن تهلك باخلسران

َتُبو َر) صفة لتجارة ،جيء بها للداللة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بني الربح
واخلسران.

()2

فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جتارة لن تبور ،حيث باعوا الفاني اخلسيس ،واشرتوا
الباقي النفيس ،واستبدلوا الباقيات الصاحلات بالغاديات الرائحات ،فيا هلا من صفقة ما
أرحبها!

()3

التجارة املنجية:
وصفت جتارة املؤمنني مع ربهم يف اآلية سالفة الذكر بأنها لن تبور ،وأورد القرآن
الكريم هلذه التجارة صفات أخرى؛ منها أنها جتارة تنجي صاحبها من النار.

َ ُ
يل
جاء يف صحيح البخاريَ ،باب أْف َضل الناس ُم ْؤ ِم ٌن جياهد ِبنَ ْف ِسِه َو َماِلِه يف َسبِ ِ
ين آ َمنُوا هل أَُدُّل ُك ْم على تجَِا َرةٍ ُتنْ ِج ُ
اب أَِليم*
يك ْم من َع َذ
هللَ ،وَق ْوُلُه َت َعالىَ { :يا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ا ِ
ٍ ٍ
تجَُ
َ
َ
يل اهللِ ِبأَْم َواِل ُك ْم َوأَْنُف ِس ُك ْم َذِل ُك ْم َخيرٌْ َل ُك ْم
ُت ْؤ ِمنُون ِباهللِ َو َر ُسوِلِه َو ا ِه ُدون يف َسبِ ِ
ات تجَْري من تحَْتِ َها َ
ُم َت ْعَل ُمو َن * يَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم َوُيد ِ ُ
األْن َهاُر
إن ُكنْت ْ
ْخْلك ْم َجنَّ ٍ ِ
 .1تفسري القرطيب.151/ 5 ،

 .2تفسري أبي السعود.152/ 7 ،
 .3تفسري أبي السعود.197/ 9 ،
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يم} (الصف ،)12 - 10 :وفيه عن عطاء بن يزيد
َو َم َسا ِك َن َطيِّبًَة يف َجنَّ ِ
ات َع ْد ٍن ذلك اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ
يل :يا َر ُس َ
الليثي ،أن أبا سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه ،قالِ :ق َ
ول اهللِ؛ أَ ُّي الناس أَْف َض ُل؟ فقال

ب من
يل اهللِ ِبنَ ْف ِسِه َو َماِلِه ،قالواُ :ث َّم من؟ قالُ :م ْؤ ِم ٌن يف ِش ْع ٍ
رسول اهللُِ( :م ْؤ ِم ٌن يجَُا ِه ُد يف َسبِ ِ
ِّ
اب ،يَتَّ ِقي اهللََ ،ويَ َد ُع الناس من َش ِّرهِ).
الش َع ِ

()1

َ
نج ُ
اب أَِليم }...
يكم ِّم ْن َع َذ
قال املفسرون :نزلت هذه اآليةَ ...{ :ه ْل أُدُّل ُك ْم َعَلى تجَِا َرةٍ ُت ِ
ٍ ٍ
حني قالوا لو علمنا أي األعمال أحب إىل اهلل لعملنا به أبداً ،فدهلم اهلل على ذلك ،وجعله

مبنزلة التجارة؛ ملكان رحبهم فيه.

()2

جتارة فيها اجلنة بدل األنفس واألموال:
من خصائص جتارة املؤمن مع اهلل يف ضوء آيات القرآن الكريم ،أن اهلل سبحانه وتعاىل
يتفضل بتقديم اجلنة بدل األنفس واألموال اليت يقدمها املؤمن يف سبيل اهلل ،فقال تعاىل:

َ لهَُ َ لهَُ َ َ ُ َ
{إِ َّن اهللَ اشْترََى ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ َ ُ
يل اهللِ َفيَ ْقُتُلو َن
ني أنف َس ُه ْم َوأ ْم َوا م ِبأ َّن ُم اجلنَّة ُي َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
ً َ
ُ
ً
استَبْ ِشُرواْ
يل َواْلُق ْرآ ِن َو َم ْن أَ ْوَفى ِب َع ْه ِدهِ ِم َن اهللِ َف ْ
َوُي ْقتَلو َن َو ْعدا َعليِْه َح ّقا فيِ التَّ ْو َراةِ َو ِ
اإل ِجن ِ

ِببَيْ ِع ُك ُم َّال ِذي َبايَ ْعتُم ِبِه َوَذِل َك ُه َو اْل َف ْوُز

يم}( .التوبة)111:
اْل َع ِظ ُ

وورد ذكر بيع النفس هلل يف احلديث الصحيح ،فعن أبي َماِل ٍك َ
األ ْش َع ِر ِّي ،قال :قال
(الط ُهوُر َش ْطُر اإلميَا ِنَ ،والحْ َ ْم ُد لهلِ ِ تمَْ ُ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُّ :
أل المِْيزَا َنَ ،و ُسبْ َحا َن
ِ
الس َما َو ِ َ
آل ِن (أو تمَْ ُ
اهللَِ ،والحْ َ ْم ُد لهلِ ِ ،تمَْ َ
الص َدَقُة ُب ْر َه ٌ
ان،
الصالُة ُنو ٌرَ ،و َّ
ضَ ،و َّ
أل) ما بني َّ
ات َواأل ْر ِ
الصبرُْ ِضيَاٌءَ ،واْلُق ْر ُ
آن ُح َّجٌة لك أو َعَليْ َكُ ،ك ُّل الناس يَ ْغ ُدوَ ،فبَايِ ٌع َن ْف َسُه َف ُم ْعتُِق َها ،أو
َو َّ

وبُق َها).
ُم ِ

()3

ً
بديال عنها جتارة أخرى،
ومن عرف طريقه إىل التجارة الراحبة مع ربه ،فإنه ال يقبل

{ر َج ٌ
ال ال
فاستحق بذلك ثناء اهلل تعاىل ورضاه سبحانه ،ويف هؤالء يقول جل يف عالهِ :
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب أفضل الناس مؤمن جياهد بنفسه وماله يف سبيل اهلل.
 .2زاد املسري.254/ 8 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء.
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وب
الصالةِ َوإِيتَاء َّ
الز َكاةِ خََياُفو َن يَ ْوماً َتتَ َقَّل ُب ِفيِه اْلُقُل ُ
يه ْم تجَِا َرةٌ َوال َبيْ ٌع َعن ِذ ْك ِر اهللِ َوإَِق ِام َّ
ُتْل ِه ِ
َو َ
األْب َصاُر}.

(النور)37:

فما عند اهلل خري وأبقى ،وقد نبه اهلل إىل زيغ املفتنت بتجارة الدنيا وزينتها ،وحب ماهلا،

وزخارفها؛ ألن ما عند اهلل خري من اللهو ،والتجارة يف الدنيا ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َرأَ ْوا تجَِا َرةً

أَ ْو لهَْواً ان َف ُّضوا إَليْ َها َوَت َر ُك َ
ِّجا َرةِ َو ُ
وك َقاِئماً ُق ْل َما ِعن َد اهللِ َخيرٌْ ِّم َن َّ
الل ْه ِو َو ِم َن الت َ
اهلل َخيرُْ
ِ
ازِق َ
ني} (اجلمعة)11 :
َّ
الر ِ

شواهد لصفقات جتارة العابدين:
املؤمن الذي يعبد اهلل كما أمر ،يربح العتق من النار ،والفوز باجلنان ،فالصائم الذي
يصوم هلل إمياناً واحتساباً ،ومثله القائم الذي يقوم هلل إمياناً واحتساباً ،فإن اهلل جيزيهما غفران
الذنوب ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من قام َليَْلَة

احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما
احتِ َساًبا ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِهَ ،و َم ْن َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
ْر إِميَاًنا َو ْ
اْل َقد ِ
َت َق َّد َم من َذنْبِِه).

()1

ْما َن ،رضي اهلل
والذي حيسن الوضوء ينال غفران الذنوب ،فعن حمُْ َرا َن ،قال :رأيت ُعث َ

عنهَ ،ت َو َّضأََ ،فأَْف َر َغ على يَ َديِْه َثالًثاُ ،ث َّم تمََ ْض َم َ
استَنْثَ َرُ ،ث َّم َغ َس َل َو ْج َهُه َثالًثاُ ،ث َّم َغ َس َل
ض َو ْ

يَ َدُه اْلُي ْمنَى إىل المَْْرِف ِق َثالًثاُ ،ث َّم َغ َس َل يَ َدُه اْلُي ْس َرى إىل المَْْرِف ِق َثالًثاُ ،ث َّم َم َس َح ِب َرأْ ِسِهُ ،ث َّم َغ َس َل

ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ت َو َّضأَ
ِر ْجَلُه اْلُي ْمنَى َثالًثاُ ،ث َّم اْلُي ْس َرى َثالًثاُ ،ث َّم قال :رأيت َر ُس َ
َ
يه َما
َي ،ال حيدث َن ْف َسُه ِف ِ
حنو َو ُضوِئي هذاُ ،ث َّم قال( :من َت َو َّضأ ُو ُضوِئي هذاُ ،ث َّم ُي َصِّلي َر ْك َعت نْ ِ

ِب َش ْيٍء ،إال ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه).

()2

واحلاج يرجع نقياً من رجس الذنوب واخلطايا ،فعن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال:

مسعت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :من َح َّج لهلِ ِ فلم يَ ْرُف ْ
ث ،ومل يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َكيَ ْو ِم َوَل َدْتُه

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب السواك الرطب واليابس للصائم.
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ُأ ُّمُه)( .)1من هنا يدعو الناس واملقربون للحاج بأن يكون حجه مربوراً ،وسعيه مشكوراً،
وذنبه مغفوراً ،ويرجون له الفوز بالتجارة اليت لن تبور.

والذي ينفق ً
ماال يف سبيل اهلل ،يقرض اهلل قرضاً حسناً ،فيجازيه اهلل باملثوبة الوافرة،

ض اهللَ
{من َذا َّال ِذي ُي ْق ِر ُ
ويضاعف أجره أضعافاً كثرية ،واهلل تعاىل يقول يف حمكم التنزيلَّ :

ريةً َو ُ
اهلل يَ ْقبِ ُ
ض َويَبْ ُس ُط َوإَِليِْه ُت ْر َج ُعو َن}(البقرة ،)245 :وقد
َق ْرضاً َح َسناً َفُي َضا ِع َفُه َلُه أَ ْض َعافاً َكثِ َ
فقه الصحابة األخيار داللة هذه الوعود ،وآمنوا بها بيقني ،فباعوا الغالي والنفيس رجاء أن
س بن
تربح صفقاتهم مع ربهم ،كما صنع أبو طلحة ،رضي اهلل عنه ،يف أحب ماله ،فعن أََن َ

َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،يقول :كان أبو َطْل َحَة أَ ْكثَ َر َ
ْص ِار ِبالمَِْدينَِة َم ً
ب
األن َ
اال من نخَْ ٍل ،وكان أَ َح ُّ

ت ُم ْستَ ْقبَِلَة املَ ْس ِج ِد ،وكان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَد ُ
ْخُل َها،
أَ ْم َواِلِه إليه بَيرُْ َحاَءَ ،و َكاَن ْ
ُ
َ
ت هذه اآليَُةَ :
{ل ْن َتن ُ
َالوا الْبرِ َّ حتى ُتنْ ِفُقوا ممَِّا
ْزَل ْ
ب ،قال أََن ٌ
س :فلما أن ِ
َويَ ْش َر ُب من َماٍء فيها طيِّ ٍ
تحُ ِبُّو َن} قام أبو َطْل َحَة إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ إِ َّن اهللَ َتبَا َر َك

َالوا ال َّ حتى ُتنْ ِفُقوا ممَِّا تحُ ِبُّو َن}(آل عمرانَ ،)92 :وإ َّن أَ َح َّ َ
َوَت َعالىَ يقولَ :
{ل ْن َتن ُ
إلي
ب أ ْم َواِلي ّ
ِ
ْبرِ
بَيرُْ َحاَءَ ،وإَّن َها َص َدَقٌة لهلِ ِ ،أَ ْر ُجو ِب َّر َهاَ ،وُذ ْخ َر َها ِعنْ َد اهللَِ ،ف َض ْع َها يا َر ُس َ
ول اهللِ َحيْ ُث أَ َر َ
اك اهلل،
ِ
ال َر ِاب ٌح ،ذلك َم ٌ
قال :فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :بخ ،ذلك َم ٌ
ال َر ِاب ٌح ،وقد مسعت
ٍ
تَ ،وإِّني أَ َرى أَ ْن تجَْ َعَل َها يف َ
ني ،فقال أبو َطْل َحَة :أَْف َع ُل يا َر ُس َ
األْق َرِب َ
ول اهللَِ ،ف َق َس َم َها أبو
ما ُقْل َ ِ
َطْل َحَة يف أََق ِارِبِهَ ،وَب َع ِّمِه).
نيِ
ً
عمال يقدمه العبد تقرباً إىل
فهذه صور للصفقات الراحبة ،اليت يكون أحد َب َدَليْها
()2

اهلل تعاىل ،ووفق شرعه وأحكامه ،وبدهلا اآلخر يتفضل به اهلل عز وجل ،على عباده ،فيغفر
ذنوبهم ،ويتجاوز عن خطاياهم ،وينعم عليهم الفوز باجلنة ،والرمحة الربانية ،وتلك لعمري
جتارة لن تبور أبداً.
 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة على األقارب.
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جتارة الضالني:
وقبل اخلتام؛ جيدر التذكري بإمجال ،بأن جتارة املؤمن مع اهلل لن تبور ،وهي املنجية من
اهلالك ،واملفضية إىل النعيم املقيم ،خبالف جتارة الضالني ،من املنافقني وأشياعهم ،ممن
استحقوا العذاب مبا قدمت أيديهم ،واحنراف تفكريهم ،وزيغ قلوبهم ،الذين قال اهلل

تعاىل يف طائفة منهمُ :
الض َ
الَلَة ِبالهُْ َدى َف َما َربحَِت تجَِّا َرُت ُه ْم َو َما َكاُنواْ
ين اشْترَُ ُواْ َّ
{أ ْوَلـئِ َك َّال ِذ َ
ين} (البقرة ،)16 :فتجارة هؤالء إىل بوار وخسران؛ ألنهم تنكبوا درب اهلدى ،واشرتوا
ُم ْهتَ ِد َ
عوضاً عنه الضالل يف عقائدهم وسلوكهم ،فاستحقوا غضب اجلليل ،فأعمى أبصارهم،
فأضحوا صماً وبكماً وعمياً ،وضرب اهلل هلم ً
مثال مبستوقد النار الذي أذهب اهلل نوره،

اءت َما
استَ ْوَق َد َناراً َفَل َّما أَ َض ْ
وتركه يف ظلمات ال يبصر ،فقال تعاىلَ { :مثَُل ُه ْم َك َمثَ ِل َّال ِذي ْ

ب ُ
ات َّال ُيبْ ِصُرو َن* ُص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌي َف ُه ْم َال يَ ْر ِج ُعو َن}.
َح ْوَلُه َذ َه َ
ُور ِه ْم َوَت َر َك ُه ْم فيِ ُظُل َم ٍ
اهلل ِبن ِ
(البقرة)18 - 17:

أعاذنا اهلل من أن نكون من أصحاب التجارة البائرة ،واحلواس املعطلة ،وهدانا الكريم
إىل صراطه املستقيم ،وحبله املتني ،حتى تربح جتارتنا ،ونفوز بالنعيم املقيم ،والنصر املبني،
آمني آمني يا رب العاملني.
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املقال اخلامس

نشر يف مجادى األوىل ومجادى اآلخرة نيسان وأيار  2013م

مسألة وقت  ...ليس إال
أخرب زميل عن ذهابه ألداء واجب العزاء بشاب يف العقد الثالث من عمره ،مل ُتكتشف
إصابته بالسرطان إال قبل أسبوع من وفاته ،وبعد أيام حضر والد شخص من املنطقة نفسها
أخرب خالل حديثه عن وفاة ابنه بالسرطان ،وهو يف العقد الثالث من عمره ،فوقع الظن

أنه الشخص األول نفسه غري أنه ملا سئل عن الفرتة اليت مكثها ابنه حياً منذ أن اكتشف
مرضه بالسرطان ،فقال ما يقارب الشهرين ،فدعي الزميل لريى صورة املتوفى للتأكد من أنه
الشخص نفسه الذي أخرب عنه ،أم ال؟ فلما رآها تبني أنه شخص آخر.

شخصان بالعمر نفسه تقريباً ميوتان باملرض نفسه ،وبعد اكتشافه مبدة وجيزة ،يا هلل ما

أقصر األمد الذي يقضيه اإلنسان على هذه الدنيا ،يا هلل كم هي الدنيا غريبة!! وكم هي
غرورة!! غري أنها تبقى فيها احلياة ،وفيها املوت ،ومنها اخلروج ،مصداقاً لقوله تعاىلَ{ :ق َ
ال

ِفي َها تحَْيَ ْو َن َوِفي َها تمَُوُتو َن َو ِمنْ َها تخُْ َر ُجو َن}(األعراف ،)25 :واملرء يفارقها بعد طول عمر أو قصره
باملوت ،الذي هو حق الزم ،ومقتضى واجب ،ال ميلك أن يفر منه غين وال فقري ،وال مالك
وال مملوك ،وال صحيح اجلسم وال عليله ،فنهاية كل إنسان به ،وكل خملوق مصريه املوت،
وصدق الشاعر حيث يقول:
ُّ
وإن طاَل ْت َسالم ُ
م ُ
ابن ُأ ْنثى ْ
َت ُه يومًا على آَل ٍة َح ْدبا َء حَ ْ
مول
كل ِ

(*)
1

لذا كان املوت كافياً للوعظ ،ونصح الناس بزيارة القبور؛ ألنها تذكرهم باآلخرة ،واملتابع
ألخبار األموات اليت تنشرها الصحف اليومية ،يدرك مدى اتساع نطاق املوت ،وأنه ال حيده
عمر ،وال نوع بشري دون آخر.
فمكوث اخلالئق على وجه البسيطة يكون خالل فرتة عمرية تبدأ بالوالدة ،وتنتهي
* هذا بيت من قصيدة الربدة لكعب بن زهري ،وتعد من أشهر القصائد يف مدح الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
ومسيت بالربدة؛ ألنه صلى اهلل عليه وسلم أعطى بردته لكعب ،ديوان كعب بن زهري.49/ 1 ،
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باملوت والزوال ،ويقرر اهلل هذه احلقيقة ،فيقول تعاىل يف سورة الرمحنُ :
{ك ُّل َم ْن َعَليْ َها َفا ٍن*

َويَبْ َقى َو ْجُه َرِّب َك ُذو الجْ َال ِل
ِ
ويثين الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على بيت الشعر الذي نطق بهذه احلقيقة ،فعن
اإل ْك َرام}( .الرمحن)27 - 26 :
َو ِ

أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ ْص َد ُق َكِل َمٍة َقالهََا َّ
الشا ِعُر
ُ ()1
اطل).
َكِل َمُة َلبِي ٍد :أال ُك ُّل َش ْيٍء ما َخال اهللَ َب ِ
ومن شعر اإلمام علي ،رضي اهلل عنه ،يف حتمية املوت وفجأته ،قوله:
ً
ُت َؤ ِّم ُل يف ُّ
طـــويال وال تدري
الدنْيا
فكم ِم ْن َص ِحيْح َم َ
ات ِم ْن َغري ِعَّلٍة
ٍ

يمُْسي َوُي ْصبِ ُح آ ِمناً
ــم ِم ْن َفتىً ِ
َو َك ْ

إِذا َح َّن َليْ ٌل َه ْل َت ْع ُ
يش إىل ال َف ْج ِر
وكم من عليل عاش دهراً إىل دهر
َوَق ْد ُن ِس َج ْ َ
ْري
ت أ ْك َفاُنُه َو ْه َو َال يَد ِ

()2

واهلل تعاىل يقولَ { :و َما َج َعْلنَا ِلبَ َشر ِم ْن َقبِْل َك الخُْ ْل َد أََفإ ْن ِم َّ َ لخْ َ
ُّ
س
ِ
ٍ
ت ف ُه ُم ا اِل ُدو َن * ُكل َن ْف ٍ
َذاِئ َقُة المَْْو ِت َوَنبُْل ُ
وك ْم ِب َّ
الش ِّر َوالخْ َيرْ ِ ِفتْنًَة َوإَِليْنَا ُت ْر َج ُعو َن}( .األنبياء)35 - 34 :
فاالنتقال من احلياة الدنيا إىل اآلخرة ما هي إال مسألة وقت ،فعمر اإلنسان عليها قد يطول

أو يقصر ،غري أنه يف نهاية املطاف يبدو قصرياً للغاية ،فنوح ،عليه السالم ،عاش ما يقرب
من األلف عام ،وكان كرجل دخل بيتاً له بابان ،فقام يف وسط البيت هنيهة –القليل من

الزمان ،-ثم خرج من الباب اآلخر ،وإخوان نوح من النبيني ،عليه وإياهم الصالة والسالم،
عاشوا حياتهم الدنيا ،ومحلوا على كواهلهم أعظم املهمات ،إذ تلقوا وحي ربهم ،وبلغوا
دعوته ،ثم ما لبثوا أن ارحتلوا بعد أن حانت آجاهلم ،وانتهت أعمارهم.
يا َأب ََتا ُه َأ َج َ
اب َر ًّبا َد َعاهُ:
مثل بقية األنبياء والناس ،مات النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعد أن أدى األمانة،
وبلغ الرسالة ،ونصح األمة ،وتركها على حمجة بيضاء ،فجرى عليه حق املوت ،الذي سبق
 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب أيام اجلاهلية.
 .2ديوان أمري املؤمنني علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،وكرم اهلل وجهه ،مجع وترتيب عبد العزيز الكرم ،ط1
 - 1988 - 1409ص.50
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أن أخربه تعاىل يف قرآنه املنزل على قلبه الطاهر حبتميته ،فقال تعاىل{ :إن َ
َّهم
َّك َميِّ ٌ
ت َوإِن ُ
ِ
َّميِّتُو َن}(الزمر ،)30 :ومن أروع ما قيل يف موته صلى اهلل عليه وسلم ،قول ابنته الزهراء فاطمة،
َ
س ،قال( :لمََّا َثُق َل()1النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ج َع َل
كما جاء يف احلديث الصحيح عن أَن ٍ

يك َك ْر ٌب َب ْع َد
يَتَ َغ َّشاُه( ،)2فقالت َف ِ
السالم :واكرب أََباُه! فقال هلا :ليس على أَِب ِ
اط َمُة ،عليها َّ
َ
ات قالت :يا أََبتَاُه أَ َج َ ً
ْ
اْليَ ْو ِم ،فلما َم َ
س َمأْ َواهْ ،يا أََبتَاهْ إىل
اب َرّبا َد َعاُه ،يا أَبتَاهْ َم ْن َجنَُّة ال ِف ْرَد ْو ِ

ِجبرْ َ
ت أَْنُف ُس ُك ْم أَ ْن تحَُْثوا على
س؛ أَ َطاَب ْ
يل َننْ َعاهْ .فلما ُدِف َن ،قالت َف ِ
السالم :يا أََن ُ
اط َمُة ،عليها َّ
ِ

اب؟!).
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،الترَُّ َ

()3

ومن أخبار الزهراء ،رضي اهلل عنها ،يف هذا السياق ما روي عنها بشأن إخبارها عن
دنو أجل والدها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأنها أول من سيلحق به من أهل بيته،
وفرحها بأنها ستكون سيدة أهل اجلنة ،فهي فرحت هلذه امليزة املباركة ،رغم أن ذلك يعين

اط َمُة تمَْ ِشي َكأَ َّن
رحيلها عن الدنيا باملوت ،فعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :أَْقبََل ْ
ت َف ِ

ِم ْشيَتَ َها َم ْش ُي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :م ْر َحبًا ِباْبنَ ،
تيِ
ُث َّم أَ ْجَل َس َها عن يمَ ينِِه ،أو عن مِ َ
ت ،فقلت هلاَ َ :تبْ ِك َ
ني؟ ُث َّم
شاِلِهُ ،ث َّم أَ َس َّر إَِليْ َها َح ِديثًاَ ،فبَ َك ْ
ِ
لمِ
ت ،فقلت :ما رأيت َكاْليَ ْو ِم َف َر ًحا أَْق َر َب من ُح ْز ٍنَ ،ف َسأَْلُت َها َع َّما قال،
أَ َس َّر إَِليْ َها َح ِديثًاَ ،ف َض ِح َك ْ
فقالت :ما كنت ُألْف ِش َي ِس َّر رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى ُقبِ َ
ض النيب ،صلى اهلل
َ
َ
إلي إِ َّن ِجبرْ َ
يل كان ُي َع ِار ُضن( )4اْلُق ْرآ َن ُك َّل َسنٍَة َم َّرةًَ ،وإَِّنُه
عليه وسلمَ ،ف َسأْلُت َها؟ فقالت :أ َس َّر َّ
ِ
َّك أَ َّو ُل أَ ْه ِل َبي لحََاًقا ِبي َفبَ َكيْ ُت ،فقال:
ي ،وال ُأ َراُه إال َح َض َر أَ َجِليَ ،وإِن ِ
َعا َر َضنيِ اْل َعا َم َم َّرَت نْ ِ
ْتيِ
َ َ ()5
ي أَ ْن َت ُكوِني َسيِّ َدةَ ِن َساِء أَ ْه ِل الجْ َنَِّة ،أو ِن َساِء المُْ ْؤ ِمنِ َ
أَ َما َت ْر َض نْ َ
نيَ ،ف َض ِح ْك ُت ِلذِلك).
اشتد به املرض .عمدة القاري.74/ 18 ،
 .1ملا ثقل :أي ملا َّ
 .2جعل يتغشاه :الغاشية هي الداهية من شر أو مرض أو مكروه ،واملراد هنا من كرب الوجع .فتح الباري.175/ 3 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب مرض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ووفاته.
 .4يعارضين :من املعارضة ،وهي املقابلة ،ومنه عارضت الكتاب بالكتاب أي قابلت به ،وماتت فاطمة بعد أبيها ،صلى اهلل عليه

وسلم ،بستة أشهر ،عن مخس وعشرين سنة ،وقيل :ماتت بعده بثالثة أشهر .عمدة القاري.154/ 16 ،

 .5صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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االبتالء الصعب باملوت ومنزلة الصابرين احملتسبني:
وف والجُْ
يقول اهلل تعاىل يف حمكم التنزيلَ { :وَلنَبُْل َون ُ
َّك ْم ِب َش ْيٍء ِّم َن الخْ َ ْ
ص ِّم َن
وع َوَن ْق ٍ
َ ِ

َ
ين} (البقرة ،)155 :ويف صحيح البخاري عن
الص ِاب ِر َ
َّم َر ِ
ات َوَب ِّش ِر َّ
س َوالث َ
األ َم َوا ِل َواألنُف ِ
ُع َمر ،رضي اهلل عنه ،قالِ( :ن ْع َم اْل ِعدْال ِنَ ،وِن ْع َم اْل ِعال َوُةَّ ،
ين إذا أَ َصاَبتْ ُه ْم ُم ِصيبٌَة قالوا إِنَّا
{ال ِذ َ

ات من َرِّبه ْم َو َرحمَْ ٌة َوُأ َ
اج ُعو َن ُأ َ
ولئِ َك ُه ْم
ولئِ َك عليهم َصَل َو ٌ
لهلِ ِ َوإِنَّا إليه َر ِ
ِ
.))157-156

المُْ ْهت ُ
َدو َن}(البقرة:

()1

فال ريب أن املوت ابتالء صعب ،ليس للميت فحسب ،بل ملن فقده من أحبابه وأقاربه

وخمالطيه ،فالذي كان بينهم يوم أمس مسيعاً بصرياً ،ها هو لفظ األنفاس ،وأضحى بال أي
حراك ذاتي ،والناس سواء رضوا أم أبوا سيبتلون باملوت ،وقد ابتلي النيب حممد ،صلى اهلل
واجلبلة ،غري أنه مل يفقد استحضار حسن
عليه وسلم ،مبوت األحبة ،فحزن حزن الفطرة ِ

الرضا بقضاء اهلل وقدره ،ففي صحيح البخاريَ ،باب َق ْو ِل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :إِنَّا

نُْ،
ِب َك لمَحَْزُوُنو َن ،وقال ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :ت ْد َم ُع اْل َعي
َ
َويحَْز ُ ْ ْ
س بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،قال :د َ
َخْلنَا مع رسول اهللِ ،صلى
َن ال َقل ُب ،وفيه ،عن أَن ِ
السالمَ ،فأَ َخ َذ رسول
اهلل عليه وسلم ،على أبي َسيْ ٍ
ي ،وكان ِظئْ ًرا (ِ )2إلْب َرا ِه َ
يم ،عليه َّ
ف اْل َق نْ ِ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إبراهيم َف َقبََّلُهَ ،ومَ َّ
شُهُ ،ث َّم د َ
يم يجَُ وُد
َخْلنَا عليه َب ْع َد ذلكَ ،وإِْب َرا ِه ُ
ت َعيْنَا رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ت ْذ ِرَفا ِن ،فقال له عبد الرمحن بن
ِبنَ ْف ِسِه(َ ،)3ف َج َعَل ْ
ْت يا َر ُس َ
َع ْو ٍف ،رضي اهلل عنهَ :وأَن َ
ول اهللِ؟ فقال :يا ابن َع ْو ٍف؛ إَِّن َها َرحمَْ ٌةُ ،ث َّم أَْتبَ َع َها ِبأُ ْخ َرى،
َن ،وال َنُق ُ
ب يحَْز ُ
فقال صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اْل َع نْ َ
ول إال ما يَ ْر َضى َرُّبنَاَ ،وإِنَّا
ي َت ْد َم ُعَ ،واْل َقْل َ

يم لمَحَْزُوُنو َن).
ِب ِف َراِق َك يا إِْب َرا ِه ُ

()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب الصرب عند الصدمة األوىل.
 .2ظئراً :أي أباً من الرضاعة ،ويطلق على املرضعة أيضاً .فتح الباري.151/ 1 ،
 .3جيود بنفسه :أي خيرجها ويدفعها ،كما جيود اإلنسان بإخراج ماله .عمدة القاري.355/ 12 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :إنا بك حملزونون.
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ولالحتساب معايري ،وللحزن املقبول سقف ،فإن وصلت مصيبة املوت بذوي القرابة
والصداقة إىل حد اجلزع واملبالغة يف العويل ،فإنها تصل إىل حد املرفوض واملمنوع ،من هنا
كان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،واضحاً يف اعتبار الصرب املقبول للثواب واألجر هو
َ
س بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،قالَ ( :م َّر النيب ،صلى
الذي يكون عند الصدمة األوىل ،فعن أَن ِ

اهلل عليه وسلمِ ،با ْم َرأَةٍ َتبْ ِكي ِعنْ َد َقبرْ  ،فقالَّ :ات ِقي اهللَ َواص ي ،قالت :إَليْ َك عَنيِّ َ ،فإن َ
َّك مل
ِ
ِ
ْبرِِ
ٍ

ُصيبَ  ،ومل َت ْعرْفُهَ ،ف ِق َ
اب النيب ،صلى
ُتصب
يل هلا :إنه النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فأََت ْ
ت َب َ
ِ
َ ْ بمِ ِ تيِ
اهلل عليه وسلم ،فلم تجَِ ْد ِعنْ َدُه َب َّو ِاب َ
الص ْد َمِة
ني ،فقالت :مل أَ ْع ِرْف َك ،فقال :إمنا َّ
الصبرُْ ِعنْ َد َّ
()1
ُ
األول).
وموعد املوت من مفاتح الغيب اليت احتفظ اهلل بسرها وعلمها ،فعن َسا بن عبد اهللِ،
لمِِ

َ
َ
ْ
ب مَْ
س{ :إِ َّن اهللَ ِعن َدُه ِعْل ُم
خٌ
عن أبيه ،أ َّن َر ُسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م َفاِت ُح ال َغيْ ِ

َ
السا َعِة َوُينَز ُ
ِّل اْل َغيْ َ
س
ْري َن ْف ٌ
ْري َن ْف ٌ
َّ
س َّماَذا َت ْك ِس ُب َغداً َو َما َتد ِ
ث َويَ ْعَل ُم َما فيِ األ ْر َح ِام َو َما َتد ِ
()2
َ َ
ري})(.لقمان)34 :
ض تمَُ ُ
يم َخبِ ٌ
وت إِ َّن اهللَ َعِل ٌ
ِبأ ِّي أ ْر ٍ
سكرات املوت:
ذكر القرآن الكريم وبينت السنة النبوية املطهرة أن للموت سكرات ،وهي غمرته

اءت َس ْك َرُة المَْْو ِت ِبالحْ َ ِّق َذِل َك َما ُك َ
نت ِمنُْه
وشدته ،فاهلل تعاىل يقولَ { :و َج ْ

تحَِ ُ
يد}(.ق)19 :

وتروي أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها ،وصفاً آلخر حلظات الرسول ،صلى اهلل عليه

ات املَْو ِت ،وفيه
وسلم ،قبل انتقاله إىل الرفيق األعلى ،ففي صحيح البخاريَ ،باب َس َك َر ِ
ول( :إ َّن َر ُس َ
عن َذ ْك َوا َن موىل َعاِئ َشَة ،أَ َّن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،كانت َتُق ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل
ِ
ْخ ُل يده يف المَْاِء،
عليه وسلم ،كان بني يَ َديِْه َر ْك َوةٌ ،أو ُعْلبٌَة فيها َماٌء- ،يَ ُش ُّك ُع َمُرَ -ف َج َع َل ُيد ِ
َفيَ ْم َس ُح بها َو ْج َهُهَ ،ويَُق ُ
ب يَ َدُهَ ،ف َج َع َل يقول:
اتُ ،ث َّم َن َص َ
ول :ال إَِلَه إال اهلل ،إِ َّن ِلْل َم ْو ِت َس َك َر ٍ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب زيارة القبور.
 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة األنعام ،باب {وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو}(األنعام)59 :
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لخْ َ
ْ ْ
يق األعلى حتى ُقبِ َ
الر ْك َوُة من
ضَ ،و َم َال ْ
بَ ،و َّ
يف َّ
الرِف ِ
ت يَ ُدُه ،قال أبو َعبْد اهللِ :ال ُعلبَُة من ا َش ِ

َ
َم).
األد ِ
ووصف اهلل سكرات املوت بالغاشية ،إذ شبه اهلل الذين يرتعدون إذا جاءهم اخلوف،
()1

باملغشي عليه الذي تعرتيه سكرات املوت ،فقال تعاىل{ :أَ ِش َّحًة َعَليْ ُك ْم َفإَِذا َجاء الخْ َ ْو ُف
َه ْم يَ ُ
ب الخْ َ ْو ُف َسَلُق ُ
وكم
ُه ْم َك َّال ِذي ُي ْغ َشى َعَليِْه ِم َن المَْْو ِت َفإَِذا َذ َه َ
نظُرو َن إَِليْ َك َت ُدوُر أَ ْعُين ُ
َرأَيْت ُ

ِبأَْل ِسنٍَة ِح َداٍد أَ ِش َّحًة َعَلى الخْ َيرْ ُأ ْوَلئِ َك لمَْ ُي ْؤ ِمنُوا َفأَ ْحبَ َط ُ
اهلل أَ ْع َمالهَُ ْم َو َكا َن َذِل َك َعَلى اهللِ
ِ
سرياً}(.األحزاب)19 :
يَ ِ
يصف اهلل حال املنافقني يف حاالت اخلوف والشدة بأنهم ينظرون نظراً كائناً كنظر

املغشي عليه من معاجلة سكرات املوت؛ حذراً وخوراً ولوذاً بك( ،)2أو تدور أعينهم يف
الرؤوس من اخلوف واجلنب ،كدوران عني الذي يغشى عليه من املوت ،وذلك أن من قرب
من املوت غشيه أسبابه ،يذهب عقله ،ويشخص بصره ،فال يطرف.

()3

وتكرر يف القرآن الكريم تشبيه حال املنافقني عند اخلوف بالذي تتغشاه سكرات املوت،

َ ُ
ت ُسو َرةٌ َ
ين آ َمنُوا َل ْوال ُنزَ
ففي سورة حممد يقول تعاىلَ { :ويَُق ُ
محُّْك َمٌة
نزَل ْ
ِّل ْ
ول َّال ِذ َ
ت ُسو َرةٌ َفإِذا أ ِ

ض يَ ُ
َوُذ ِك َر ِفي َها اْل ِقت ُ
وب ِهم َّم َر ٌ
َال َرأَيْ َ
نظُرو َن إَِليْ َك َن َظ َر المَْْغ ِش ِّي َعَليِْه ِم َن المَْْو ِت
ت َّال ِذ َ
ين فيِ ُقُل ِ
َفأَوْلىَ لهَُ ْم}(.حممد)20 :
احلذر من املوت واهلرب منه:
وحيث إن املوت له سكرات وصفت بالغاشية ،وبه يكون فراق احلياة الدنيا ،وترك األحبة،
واألموال ،واملتاع ،والزينة ،واألزواج ،واألبناء ،يفارقها بكفن بسيط من غري جيوب ،ثم يلقى
فوقه الرتاب ،فهو ال ريب صعب ،وحيذره الناس وخيافونه ،ويف وصف حال من أحوال احلذر
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب سكرات املوت.
 .2تفسري أبي السعود.96/ 7 ،
 .3تفسري البغوي.518/ 3 ،
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ٌ ُ َ َ
َ
الس َماِء ِفيِه ُظُل َم ٌ
ب ِّم َن َّ
منه ،يقول تعاىل{ :أ ْو َك َصيِّ ٍ
ات َو َر ْع ٌد َوَب ْرق يجَْ َعلون أ ْص ِاب َع ُه ْم فيِ
واهلل محُ ِ ٌ
الص َوا ِع ِق َح َذ َر المَْْو ِت ُ
ين}( .البقرة)19 :
يط ِباْلكاِف ِر َ
آَذاِن ِهم ِّم َن َّ

وضرب القرآن الكريم ً
مثال بالذين خرجوا من ديارهم حذراً من املوت ،فقال تعاىل{ :أَلمَْ

وف َح َذ َر المَْْو ِت َف َق َ
ال لهَُ ُم ُ
ين َخ َر ُجواْ ِمن ِديَ ِار ِه ْم َو ُه ْم ُأُل ٌ
اهلل ُموُتواْ ُث َّم أَ ْحيَ ُاه ْم إِ َّن
َت َر إِلىَ َّال ِذ َ
اهللَ َل ُذو َف ْضل َعَلى النَّاس َوَل ِ َ
اس َال يَ ْ
ش ُكُرو َن}( .البقرة)243 :
ـك َّن أ ْكثَ َر النَّ ِ
ِ
ٍ
وخالل حماججة بين إسرائيل ،أرشد اهلل رسوله الكريم حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم،
إىل الطلب منهم أن يتمنوا املوت ،إن كانوا ً
فعال أحباء اهلل وأولياءه ،الذين خصهم اهلل

ت َل ُك ُم
باخلريات ،فجعل هلم اجلنة دون الناس على ح ّد زعمهم ،فقال تعاىلُ{ :ق ْل إِن َكاَن ْ
َ
ً
ُم َصاِدِق َ
ني}(.البقرة)94 :
اس َفت َ
َمنَُّواْ المَْْو َت إِن ُكنت ْ
الدَّاُر اآل ِخ َرُة ِعن َد اهللِ َخاِل َصة ِّمن ُدو ِن النَّ ِ
ين َهاُدوا إن َز َع ْمت ْ َ ُ َ
َمنَُّوا
وقال تعاىلُ{ :ق ْل يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
اس َفت َ
ِ
ُم أنَّك ْم أ ْوِليَاء لهلِ ِ ِمن ُدو ِن النَّ ِ
ُم
المَْْو َت إِن ُكنت ْ

َصاِدِق َ
ني}(.اجلمعة)6 :

ورد اهلل على جبنهم من متين املوت ،بالتأكيد على أن املوت الحق بهم ،سواء متنوه أم مل
َّ

لاَ ُ
لمَْ
لىَ
ْ
َّ
ب
يتمنوه ،فقال تعاىلُ{ :ق ْل إِ َّن ا ْو َت ال ِذي َت ِف ُّرو َن ِمنُْه َفإَِّنُه ُم ِقيك ْم ُث َّم ُت َردُّو َن إِ َعالمِِ ال َغيْ ِ
الش َهاَدةِ َفُينَبِّئ ُ
َو َّ
ُم َت ْع َمُلو َن}(.اجلمعة)8 :
ُكم بمَِا ُكنت ْ
فاملوت ال يتأخر وال يتقدم عن موعده احملدد لكل إنسان ،إن حانت ساعته ،واهلل تعاىل

يقولَ { :وِل ُك ِّل ُأ َّمٍة أَ َج ٌل َفإَِذا َجاء أَ َجُل ُه ْم َال يَ ْستَأْ ِخُرو َن َسا َعًة َو َال

ستَ ْق ِدُمو َن}(.األعراف)34 :
يَ ْ

والفرار من املوت ال جيدي وال ينفع ،إذ يقول تعاىلُ{ :قل َّلن يَن َف َع ُك ُم اْل ِف َراُر إِن َف َر ْرمُت

ِّم َن المَْْو ِت أَ ِو اْل َقتْ ِل َوإِذاً ال تمَُتَّ ُعو َن إِال
اج ِع ِه ْم}...
ُم فيِ ُبُيوِت ُك ْم َلبرََ َز َّال ِذ َ
ين ُكتِ َ
ويقول سبحانهُ...{ :ق ْل َل ْو ُكنْت ْ
ب َعَليْ ِه ُم اْل َقتْ ُل إِلىَ َم َض ِ
(آل عمران ،)154 :فلن متنع احلصون املوت من إدراك الذي دنت منيته ،وانتهى عمره ،واهلل
َقِل ً
يال}(.األحزاب)16 :

ُم فيِ ُبُروج ُم َشيَّ َدةٍ.}...
تعاىل يقول{ :أَيْن َ
ْر ْك ُك ُم المَْْو ُت َوَل ْو ُكنْت ْ
َما َت ُكوُنوا ُيد ِ
ٍ
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(النساء)78 :

كراهية متين املوت:
على الرغم من أن املوت واقع ال حمالة ،وكل نفس ستذوقه وترحل عن الدنيا به ،فإن
ديننا احلنيف ينهى عن متين املوت كون هذا التمين يقود إىل سلبيات حتول دون حتقيق أهداف
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
الشرع ،وغايات اخللق ،فقد جاء يف احلديث الصحيح َع ْن أََنس ْبن َماِل ٍكَ ،ر ِض َي ُ
ال
ِ ِ
النَّبيِ ُّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
َمنَّينَ َّ أَ َح ُد ُك ُم المَْْو َت ِم ْن ُض ٍّر أَ َصاَبُهَ ،فإِ ْن َكا َن َال ُب َّد َفا ِع ً
ال
(ال يَت َ
()1
َفْليَُقلَّ :
ت اْل َوَفاُة َخيرْ ًا ِلي).
ت الحْ َيَاُة َخيرْ ًا ِليَ ،وَت َوَّفنيِ إَِذا َكاَن ْ
الل ُه َّم أَ ْحيِنيِ َما َكاَن ِ
ِ
احلرص على أن ال منوت إال مسلمني:
أمر اهلل عباده املؤمنني أن يبذلوا جهدهم ليلتزموا طاعة اهلل ،حتى إذا ما جاءهم املوت
ين آ َمنُواْ َّاتُقواْ اهللَ َح َّق ُت َقاِتِه
أو فاجأهم كانوا متأهبني له بإسالمهم ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

َو َال تمَُوُت َّن إِ َّال َوأَنتُم ُّم ْسِل ُمو َن}(آل عمران ،)102 :ومن كان هذا حاهلم ،فال خوف عليهم وال
هم حيزنون ،بل يكون أمثال هؤالء –جعلنا اهلل منهم -متشوقني إىل لقاء ربهم ،ف َع ْن أَِبي
الَ( :ق َ
ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ب
ب ِل َقاَء اهللِ أَ َح َّ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :م ْن أَ َح َّ

اهلل ِل َقاَءُهَ ،ق َ
اهلل ِل َقاَءُهَ ،و َم ْن َكرهَ ِل َقاَء اهللِ َكرهَ ُ
ُ
الَ :فأََتيْ ُت َعاِئ َشَةَ ،فُقْل ُت :يَا ُأ َّم المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني؛ سمَ ِ ْع ُت أََبا
ِ
ِ

ت:
ُه َريْ َرةَ يَ ْذ ُكُر َع ْن َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ح ِديثًا إِ ْن َكا َن َك َذِل َك َف َق ْد َهَل ْكنَاَ .ف َق َال ْ

الَ :ق َ
اك؟ َق َ
إ َّن الهَْاِل َك َم ْن َهَل َك ِب َق ْو ِل َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :و َما َذ َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ،
ِ
اهلل ِل َقاَءُهَ ،و َم ْن َكرهَ ِل َقاَء اهللِ َكرهَ ُ
ب ُ
اهلل ِل َقاَءُه،
ب ِل َقاَء اهللِ أَ َح َّ
صلى اهلل عليه وسلمَ :م ْن أَ َح َّ
ِ
ِ
تَ :ق ْد َق َالُه َر ُس ُ
س
س ِمنَّا أَ َح ٌد إِ َّال َو ُه َو يَ ْك َرُه المَْْو َتَ ،ف َق َال ْ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :وَليْ َ
َوَليْ َ
ت
ِب َّال ِذي َت ْذ َه ُب إَِليِْهَ ،وَل ِك ْن إَِذا َش َخ َ
الص ْدُرَ ،واْق َش َع َّر الجْ ِ ْل ُدَ ،وَت َشنَّ َج ِ
ص اْلبَ َصُرَ ،و َح ْش َر َج َّ
()3
َ
اهلل ِل َقاَءُهَ ،و َم ْن َكرهَ ِل َقاَء اهللِ َكرهَ ُ
ب ُ
اهلل ِل َقاَءُه).
ب ِل َقاَء اهللِ أَ َح َّ
األ َص ِاب ُعَ )2(،ف ِعنْ َد َذِل َك؛ َم ْن أَ َح َّ
ِ
ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب متين املريض املوت.
 .2ومعنى (وشخص البصر) :أي :فتح احملتضر عينيه إىل فوق ،فلم يطرف( ،وحشرج الصدر) :أي ترددت الروح
يف الصدر( ،وتشنجت األصابع) :أي تقبضت ،واقشعر اجللد ،وهذه األمور جتري على اإلنسان حالة احملتضر ،فتح
الباري.359/ 11 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء
اهلل كره اهلل لقاءه.
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وكانت وصية األنبياء لبنيهم وأقوامهم ،احلرص على أن يبقوا حمافظني على طاعة ربهم،
يم َبنِيِه
حتى إذا ما جاءهم املوت ،ماتوا على اإلسالم والطاعة ،فقال تعاىلَ {:و َو َّصى ِب َها إِْب َرا ِه ُ
ين َف َ
اص َط َفى َل ُك ُم ِّ
سِل ُمو َن}( .البقرة)132 :
الد َ
َويَ ْعُق ُ
وب يَا َبنيِ َّ إِ َّن اهللَ ْ
ال تمَُوُت َّن إَ َّال َوأَنتُم ُّم ْ
وقد قدَّم سيدنا يعقوب ،عليه السالم ،وهو حيتضر للموت منوذجاً يف احلرص على
صالح دين ذويه؛ لينجوا بذلك من عذاب أليم ،ويفوزوا جبنة عرضها السماوات واألرض،

وب المَْْو ُت إْذ َق َ
ال ِلبَنِيِه َما َت ْعُب ُدو َن
ُم ُش َه َداء إِْذ َح َض َر يَ ْعُق َ
ُأعدت للمتقني ،فقال تعاىل{ :أَ ْم ُكنت ْ
ِ

يم َوإِسمْ َا ِع َ
يل َوإِ ْس َح َ
احداً َونحَْ ُن َلُه
اق إَِلـهاً َو ِ
ِمن َب ْع ِدي َق ُالواْ َن ْعُب ُد إَِلـ َه َك َوإَِلـَه آَباِئ َك إِْب َرا ِه َ
سِل ُمو َن}(.البقرة)133 :
ُم ْ

َّ
وحث اهلل عباده على أداء األعمال الصاحلة ،اليت يتقربون بها إىل موالهم اهلل ،قبل أن

يأتي املوت ،وال جيدي طلب التسويف ،ورجاء التأخري ،فيقول تعاىلَ { :وأَن ِفُقوا ِمن َّما َر َزْقن ُ
َاكم

ِّمن َقبْل أَن يَأِْت َي أَ َح َد ُك ُم المَْْو ُت َفيَُق َ
ول َر ِّب َل ْوال أَ َّخ ْرَت إِلىَ أَ َجل َقريب َفأَ َّصد َ
َّق َوأَ ُكن ِّم َن
ٍ ِ ٍ
ِ
نيِ
اهلل َن ْف ًسا إَذا َجاَء أَ َجُل َها َو ُ
ني* َوَل ْن ُي َؤ ِّخ َر ُ
الصالحِِ َ
ري بمَِا َت ْع َمُلو َن}(.املنافقون)11 - 10 :
َّ
اهلل َخبِ ٌ
ِ
وَن ّوه القرآن الكريم بثواب الذي ميوت وهو يسري لعمل اخلري واملعروف ،فقال تعاىل:

َ
اجراً إِلىَ
ض ُم َرا َغماً َكثِرياً َو َس َعًة َو َمن خَْيُر ْج ِمن َبيْتِِه ُم َه ِ
{ َو َمن ُي َه ِ
يل اهللِ يجَِ ْد فيِ األ ْر ِ
اج ْر فيِ َسبِ ِ
ْر ْكُه المَْْو ُت َف َق ْد َوَق َع أَ ْجُرُه َعلى اهللِ َو َكا َن ُ
اهلل َغُفوراً َّر ِحيماً}(.النساء)100 :
اهللِ َو َر ُسوِلِه ُث َّم ُيد ِ

يستعد للموت استعداده للحياة وحرصه عليها ،بل أشد وأبلغ؛
فاملطلوب من اإلنسان أن
َّ

ألن الدنيا اليت َنك ّد من أجلها ،ونبذل اجلهود املضنية لنيل بعض ملذاتها زائلة ،وحنن هلا
مفارقون ،طال العمر بنا أم قصر ،وما بني كل نفس خلقها اهلل واملوت إال مسألة وقت ...
ليس إال ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،سائلني اهلل السميع العليم أن يلطف بنا،
وأن حيسن خواتيم أعمالنا ،وأن ال يأمر بقبض أرواحنا إال وهو راض عنا؛ لننجو من عذابه،
ونفوز برضوانه وجنته ،آمني يا رب العاملني.
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املقال السادس

نشر يف ذو القعدة وذو احلجة 1431هـ تشرين الثاني وكانون األول 2010م

لـمـاذا حيقدون على اإلسالم ؟؟!
ال تكاد مشس يوم تغيب ،حتى ترد أخبار من هنا وهناك عن إساءة لإلسالم أو رموزه،
على تنوع يف أشكاهلا ،واختالف يف مصادرها ،فبعضها صريح كحملة حرق املصحف
الشريف اليت دخل جزء منها مرحلة التنفيذ ،وأرجئ جزء آخر ،ومحلة اإلساءة للنيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،والتطاول على صحابته ،رضي اهلل عنهم ،وأزواجه الطاهرات ،ومالحقة
املسلمني واملسلمات ،ال لذنب سوى أنهم ميارسون شعائر اإلسالم ،أو يلتزمون بأحكامه يف
لباسهم وأفكارهم ،أو حتى جملرد انتسابهم إليه.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا :ملاذا هذا احلقد األعمى على اإلسالم؟ وما بواعث
هذا التطرف ضد املسلمني؟
وعند حماولة اإلجابة على هذا التساؤل ،يظهر أن من أبرز القواسم املشرتكة إلفساح
اجملال أمام االنتهاكات املتعمدة ضد اإلسالم ورموزه ،تكمن يف التذرع حبرية الرأي ،فتحت
هذا الشعار تفتح األبواب على مصاريعها للتعبري املتفلت عن القيم واملعايري ،ومن أغرب
العجائب والتناقضات أن الكيل مبكيال حرية التعبري يتسم بالنفاق واالزدواجية ،فإذا مس
التعبري بعض القضايا أو الناس من احملصنني حبمايات معينة ،فإن الدنيا تقوم وال تقعد،
وينهال الشجب من كل حدب وصوب ،النتهاك قدسية هذه الفئة من الناس ،أو التعرض
لشيء من قضاياها.
أما حني يكون االنتهاك ضد فئات أخرى مثل املسلمني ورموزهم ومقدساتهم ،فإن
املتحذلقني واملسوغني ينربون لتربير ذلك ،حبجة احرتام احلريات ،وأن ذلك من نفحات
الدميقراطية ونعيمها ،ومن مسات قداستها.
وللتوضيح أكثر؛ فإن مسائل التعدي على املقدسات ينظر إليها حسب جانبني ،أوهلما
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الطرف املعتدي ،وثانيهما الطرف املعتدى عليه ،فهناك فرق بني أن يصدر التعدي عن
أصحاب جنسيات ،أو ديانات ،أو انتماءات معينة ،وبني أن يصدر عن فئات أخرى ،فصدوره
عن املشمولني باحلماية العاملية ،أو عن فئات تنتمي إىل أصحاب القوة والنفوذ العاملي،

خيتلف عن صدوره عن املقموعني عاملياً ،والتقسيم نفسه يشمل اجلهة املعتدى عليها ،وسبق
أن قيل:
وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر

قتل امرئ يف غابة جرمية ال تغتفر

وما حيدث يف ضوء تعدد املكاييل اخلاصة بانتهاك حرمة املقدسات حسب املعتدين واملعتدى
عليهم ينضوي يف سياق ذاك القول العنصري البغيض.
ظاهرة التباهي بالتطاول على القرآن الكريم
من أحدث صرعات استباحة انتهاك حرمة املقدسات حتت هذه الذريعة ،ما حيدث من
تفشي لظاهرة التباهي بالتطاول على القرآن الكريم ،سواء باحلرق أو الدوس ،أو ما
شابه ذلك من األفعال املشينة ،وتزعم محلة لذلك القس تريي جونز -أسقف كنيسة
فلوريدا ،-من مركز (دوف وورلد أوت ريتش) ،الذي أعلن عن نيته حرق املصحف
أمام إحدى الكنائس يف مدينة جينسفيل بوالية فلوريدا األمريكية ،يف احلادي عشر من
أيلول 2010م الذي يوافق الذكرى التاسعة هلجمات احلادي عشر من سبتمرب على
الواليات املتحدة عام 2001م .وقد علقت هناك إعالنات كتب عليها (اليوم العاملي
إلحراق املصحف) ،وبني جونز أن اهلدف من خطة حرق املصحف هو (توجيه رسالة
واضحة إىل العناصر املتطرفة يف اإلسالم ،بأنه لن يتم التسامح معهم يف الواليات املتحدة).
ووصف اإلسالم (من عمل الشيطان) ،واعترب أن القرآن الكريم مسؤول عن هجمات
 11سبتمرب ،وتقول كنيسة فلوريدا :إنها تريد أن تتصدى ملا وصفته بـ (شر اإلسالم).
ومما يالحظ أنه مل تتخذ إجراءات عملية ملنع تلك احلملة من التنفيذ ،على الرغم
من وصف هذا العمل من بعض املسؤولني الرمسني بأنه (خطري وأمحق) ،وأمر(مقيت)
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و(يتعارض مع القيم األمريكية) ،وأنه فكرة (مستفزة ومتعصبة وغري حمرتمة) .وقال جنيب
جربائيل  -رئيس منظمة االحتاد املصري حلقوق اإلنسان :إن ما يعتزم القس جونز تنفيذه
يندرج حتت أعمال التطرف واإلرهاب(.)1
ويذكر أنه سبق للدمنارك أن أعلنت عن دعوة حلرق املصحف الشريف يف الساحة

الكربى يف كوبنهاجن ،رداً على مقاطعة البالد اإلسالمية ملنتوجاتها ،حيث أطلقت دعوة
وقتها لكل دمناركي أن يشرتي نسخة من القرآن ،ويأتي بها إىل الساحة العامة الرئيسة ليتم
حرقها.
ويف سياق متصل؛ نقلت بعض وكاالت األخبار أن متطرفني يهود مزقوا القرآن الكريم
يف القدس الغربية ،وداسوه بأقدامهم وسط شارع يافا بالقدس الغربية(.)2
ومما يدعو لالمشئزاز أن بعض املواقف الغربية الشاجبة حلرق املصحف مل تنطلق من
حرص على العالقات املتبادلة بني الدول والشعوب ،وال مراعاة للمحافظة على القيم
واملقدسات وقبول اآلخر ،وإمنا انطلقت حتسباً من ردود الفعل اليت قد تقع يف بعض أحناء
العامل ،فدافعها متثل يف اخلوف على املصاحل اخلاصة بها ،وهي قادرة لو شاءت أن متنع هذا
االعتداء وأمثاله ،مستندة إىل مبادئها املزعومة اليت تنادي بالعدل واملساواة.
ومحالت حرق القرآن تندرج ضمن احملاوالت القدمية اجلديدة للنيل من القرآن الكريم،
سواء ما تعلق منها بوصفه بالسحر ،أم بإثارة الشبهات حوله ،أم بالتعرض املباشر لالعتداء
املادي عليه ،وبعض اجلهات تغمز وتلمز بالقرآن على طريقة املستهزئني األقدمني ونهجهم،
وبعضهم يتسرت حتت عباءة مسميات تبدو أحياناً يف ظاهرها إسالمية ،ومثل أولئك مثل

َ ْ
َ َّ
َاب آ ِمنُواْ ِب َّال ِذ َي
بعض أهل الكتاب الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ { :وَقالت طآِئ َفٌة ِّم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ

ُ
آخ َرُه َل َعَّل ُه ْم يَ ْر ِج ُعو َن }(آل عمران.)72 :
نز َل َعَلى َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َو ْجَه النَّ َه ِار َوا ْكُفُرواْ ِ
أِ

فكانت خطتهم من التظاهر باالتباع املؤقت لإلسالم ،ثم الرجوع عنه ،تشكيك

 .1موقع أخبار مصر ،تاريخ النشر.2010/ 9/ 9 :
 .2موقع وكالة معا اإلخبارية.2010/ 09/ 15 ،
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الناس واملؤمنني به ،إذ يقول بعضهم :ما رجع هؤالء عنه بعد دخوهلم فيه وهم أولو علم
إال لعلمهم ببطالنه.
وبالتزامن مع محلة حرق القرآن أثار خرب تكريم املستشارة األملانية أجنيال مريكل
للدمناركي كورت ويسرتغارد ،صاحب الرسوم املسيئة للنيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،

غضباً واسعاً بني مسلمي العامل وخباصة يف أملانيا.

ومما ال شك فيه أن احلمالت العنصرية واملتطرفة ضد اإلسالم ورموزه ال ختدم حالة
االستقرار والسالم العاملية ،وإمنا تذكي روح العداء واحلروب بني الشعوب واألمم
والديانات ،وتدل على مدى التعصب األعمى الذي يسيطر على عقول هؤالء الناس
وفكرهم وسلوكهم ،وهي تدل كذلك على احلقد التارخيي الكامن يف نفوس القائمني على
هذه احلمالت وعقوهلم ،وقد حذر القرآن الكريم ممن يكنون احلقد والكراهية للمسلمني،
ين آ َمنُواْ َال َتتَّ ِخ ُذواْ ِب َطاَنًة ِّمن ُدوِن ُك ْم َال يَأُْلوَن ُك ْم َخبَ ً
اال َودُّواْ َما
فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ُم
ُّم َق ْد َب َد ِت اْلبَ ْغ َضاء ِم ْن أَْف َوا ِه ِه ْم َو َما تخُْ ِفي ُص ُدوُر ُه ْم أَكْبرَُ َق ْد َبيَّنَّا َل ُك ُم اآليَ ِ
ات إِن ُكنت ْ
َعنِت ْ
َت ْع ِقُلو َن}(آل عمران)118:

وهذه املواقف واحلمالت تنم أيضاً عن عقلية الغرور والغطرسة اليت تنطلق منها

موجات االعتداء والكراهية لإلسالم واملسلمني يف الغرب ،واليت يغذيها ضعف املسلمني،
وقصور فاعلية ردود أفعاهلم ،باإلضافة إىل اخلوف مما يسمى باإلرهاب اإلسالمي ،وقد أثار
مشروع بناء مسجد قرب موقع مركز التجارة العاملي الذي تعرض هلجوم يف  11أيلول
2001م ،موجة من االعرتاض والسخط لدى بعض اجلهات هناك ،وحيتج بعض هؤالء
املعرتضني بالتحسب مما يسمى اإلرهاب اإلسالمي ،والذي بات يعرف بـ (اإلسالمو –
فوبيا) أي التخوف من اإلسالم ،وقد اسُت ِغلت أحداث  11أيلول 2001م منذ وقوعها،

ولغاية اآلن يف التحريض الواسع ضد اإلسالم واملسلمني ،سواء على املستوى السياسي أم
الديين أم الثقايف أم االجتماعي ،ويتزعم محلة التحريض هذه احملافظون اجلدد ،واستبيحت
حرمات املسلمني يف بلدانهم وخارجها ،حبجة حماربة اإلرهاب ،ومالحقة اإلرهابيني ،حتى
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إن (أوباما) الرئيس األمريكي نفسه مل يسلم من براثن هذه احلملة ،لوجود صلة بني واحد
من ساللته واإلسالم.
وإذا ما متت مراجعة مرتوية للوقائع التارخيية يف ظالل اآليات القرآنية ،فإن املراجع

يلحظ التعنت حيال القرآن وآياته من قبل املكابرين احلاقدين ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَق َ
ال

ي يَ َديِْه( }...سبأ ،)31:وهم َّ
ين َك َفُروا َلن ُّن ْؤ ِم َن ِب َه َذا اْلُق ْرآ ِن َولاَ ِب َّال ِذي َب نْ َ
ين َج َعُلوا
{ال ِذ َ
َّال ِذ َ
اْلُق ْرآ َن ِع ِض َ
ني }(احلجر.)91:

والكافرون كانوا يقولون عند قراءة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،القرآن :إئتوا باللغط

ين َك َفُروا لاَ
وحنوه ،وصيحوا يف زمن قراءته ،فيسكت عن القراءة ،قال تعاىلَ { :وَق َ
ال َّال ِذ َ
َت ْس َم ُعوا لهَِ َذا اْلُق ْرآ ِن َواْل َغ ْوا ِفيِه َل َعَّل ُك ْم َت ْغِلُبو َن}(فصلت.)26:

وعند االسرتسال يف تدبر احلقائق ذات الصلة باالنتهاكات السافرة ضد اإلسالم ورموزه،

يالحظ أنها تفقد وجه غرابتها ،فاحلقد األعمى على اإلسالم واملسلمني ،يأتي يف طليعة
الدوافع لشن هذه احلمالت املسعورة ضد اإلسالم ،فال يروق هلؤالء احلاقدين أن يكون
القرآن نوراً من اهلل مبيناً ،أنزله على قلب خامت املرسلني حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فاهلل
ُّور َّال ِذي أَن َزْلنَا َو ُ
ري}(التغابن.)8:
اهلل بمَِا َت ْع َمُلو َن َخبِ ٌ
تعاىل يقولَ{ :فآ ِمنُوا ِباهللِ َو َر ُسوِلِه َوالن ِ
اءكم ُب ْر َه ٌ
اس َق ْد َج ُ
ان ِّمن َّرِّب ُك ْم َوأَن َزْلنَا إَِليْ ُك ْم ُنوراً ُّمبِيناً}
ويقول سبحانه{:يَا أَيُّ َها النَّ ُ

(النساء ،)174:والذين يتبعون هذا النور هم املهتدون ،فاهلل تعاىل يقولَّ :
ين يَتَّبِ ُعو َن
{ال ِذ َ
ول النَّبيِ َّ ُ
الر ُس َ
األ ِّم َّي َّال ِذي يجَِ ُدوَنُه َم ْكتُوباً ِعن َد ُه ْم التَّ ْو َراةِ َو نجْ
وف
يل يَأُْمُر ُهم ِبالمَْْعُر ِ
َّ
ِ
اإل ِ ِ
فيِ
ث َويَ َض ُع َعنْ ُه ْم إ ْص َر ُه ْم َو َ
لمُْ َ
األ ْغ َ
نكر َويحُ ِ ُّل لهَُ ُم َّ
ات َويحَُ ِّرُم َعَليْ ِه ُم الخْ َبَآِئ َ
ال َل
الطيِّبَ ِ
ِ
َويَنْ َه ُاه ْم َع ِن ا ِ
َّ ُ
نز َل َم َعُه ُأ ْوَلـئِ َك
َّالتيِ َكاَن ْ
ت َعَليْ ِه ْم َف َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ِبِه َو َع َّزُروُه َوَن َصُروُه َو َّاتبَ ُعواْ النُّو َر ال ِذ َي أ ِ
ُه ُم المُْْفِل ُحو َن}(األعراف.)157:
والدعاة إىل اإلسالم يتصدرهم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يهدون بالقرآن إىل الصراط
َاب َولاَ
املستقيم ،لقوله تعاىلَ { :و َك َذِل َك أَ ْو َحيْنَا إَِليْ َك ُروحاً ِّم ْن أَ ْم ِرَنا َما ُك َ
ْري َما اْل ِكت ُ
نت َتد ِ
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َّشاء ِم ْن ِعبَاِدَنا َوإن َ
الإِْمي ُ
َان َوَل ِكن َج َعْلنَاُه ُنوراً َّن ْه ِدي ِبِه َم ْن ن َ
اط ُّم ْستَ ِقيم}
َّك َلتَ ْه ِدي إِلىَ ِص َر ٍ
ِ
ٍ
(الشورى.)52:

والقرآن ً
أوال وأخرياً تلقاه النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،من رب العاملني اْل َع ِزيز

الر ِحيم الحْ َ ِكيم َ
احل ِميد اْل َعِليم ،شاء من شاء ،وأبى من أبى ،واهلل تعاىل يقول:
الرحمْ َن َّ
َّ

َّك َلتَ
{ َوإن َ
ُل َّقى اْلُق ْرآ َن ِمن َّل ُد ْن َح ِكيم َعِليم}(النمل{ ،)6:إنَّا نحَْ ُن َن َّزْلنَا َعَليْ َك اْلُق ْرآ َن َتنز ً
يال}
ِ
ِ
ِ
ٍ ٍ
ِ
ني}(الشعراءَ{ ،)192:ت َ ْ
(اإلنسانَ { ،)23:وإَِّنُه َلتَنز ُ
يل َر ِّب اْل َعالمَِ َ
الر ِحيم}(يس،)5:
يز َّ
ِ
نزيل ال َع ِز ِ
ِ
ِ
لحْ َ ِ
ْ
يم}(الزمرَ{ ،)1:ت ُ ْ
ْ
{َت ُ ْ
يز اْل َعِليم}
يز ا ِك
َاب ِم َن اهللِ ال َع ِز ِ
ِ
َاب ِم َن اهللِ ال َع ِز ِ
ِ
نزيل ال ِكت ِ
نزيل ال ِكت ِ
ِ
(غافرَ{ ،)2:تنز ٌ
ي يَ َديِْه َولاَ ِم ْن
الر ِحيم}(فصلت{ ،)42:لاَ يَأِْتيِه اْلبَ ِ
َن َّ
يل ِّم َن َّ
اط ُل ِمن َب نْ ِ
ِ
الرحمْ ِ
يل ِّم ْن َح ِكيم حمَ ِي ٍد}( فصلتَ{ ،)42:تنز ٌ
َخْل ِفِه َتنز ٌ
يل ِّمن َّر ِّب اْل َعالمَِ َ
ني}(الواقعة.)80:
ِ
ِ
ٍ
والذين ال يروق هلم أن يكون للقرآن الكريم هذا املقام واجملد الرباني يسعون بكل ما
أوتوا من قوة للتصدي هلذا النورً ،
بدال من مناصرته ،ونهاية املطاف تقود إىل اإلقرار بأن من

مل جيعل اهلل له نوراً فما له من نور ،مصداقاً لقوله تعاىلَ ...{ :و َمن لمَّْ يجَْ َعل ُ
اهلل َلُه ُنوراً َف َما
ِ
ور}(النور.)40 :
َلُه ِمن ُّن ٍ

وتلك النهاية تقود أيضاً إىل أن اهلل ملن قصد إطفاء نوره باملرصاد ،مصداقاً لقوله سبحانه:
يدو َن أَن ُي ْط ِف ُؤواْ ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َويَأَْبى ُ
اهلل إِ َّ
{ُي ِر ُ
ال أَن ُيتِ َّم ُنو َرُه َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن}(التوبة:
يدو َن ِلُي ْط ِف ُؤوا ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َو ُ
 ،)32وقوله سبحانهُ { :ي ِر ُ
ورهِ َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن}
اهلل ُمتِ ُّم ُن ِ
(الصف.)8 :

وقد أنكر اهلل الغفلة عن تدبر القرآن والتأثر به ،فقال تعاىل{ :أََفلاَ يَتَ َدَّبُرو َن اْلُق ْرآ َن أَ ْم
َ ُ
وب أَْق َفالهَُا}(حممد.)24 :
َعلى ُقل ٍ
وقد تكون اجلبال أعقل من الغافلني عن تدبر القرآن وأخشى منهم ،مصداقاً لقوله
تعاىلَ :
َص ِّدعاً ِّم ْن َخ ْشيَِة اهللِ َوِتْل َك الأَْ ْمثَ ُال
اشعاً ُّمت َ
{ل ْو أَن َزْلنَا َه َذا اْلُق ْرآ َن َعَلى َجبَ ٍل َّل َرأَيْتَُه َخ ِ
اس َل َعَّل ُه ْم يَتَ َف َّكُرو َن}( احلشر.)21:
َن ْض ِرُب َها ِللنَّ ِ
وال بد يف هذا املقام من تذكري من يعادون اهلل بإعالنهم احلرب على مقدساته،
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وخري التذكري ما أنزله اهلل يف كتابه العزيز من وعيد ملن فتنوا أنفسهم وظلموها،
بأن الندم سيعرتيهم ،والت حني مندم ،فقال تعاىلُ{ :ينَاُدوَن ُه ْم أَلمَْ َن ُكن َّم َع ُك ْم َق ُالوا

َ
ُم َو َغ َّرْت ُك ُم الأَْ َماِن ُّي َحتَّى َجاء أَ ْمُر اهللِ
ُم َوا ْرَتبْت ْ
ُم أَنُف َس ُك ْم َوَت َرَّب ْصت ْ
َبلى َوَل ِكنَّ ُك ْم َفتَنت ْ
َو َغ َّر ُكم ِباهللِ اْل َغُروُر}(احلديد.)14:
وقال سبحانهُ{ :ق ْل َمن َكا َن فيِ َّ
َن َم ّداً َحتَّى إَِذا َرأَ ْوا َما ُيوع ُ
َدو َن إِ َّما
الرحمْ ُ
الضلاَ َلِة َفْليَ ْم ُدْد َلُه َّ
ين
اْل َع َذ َ
السا َعَة َف َسيَ ْعَل ُمو َن َم ْن ُه َو َش ٌّر َّم َكاناً َوأَ ْض َع ُف ُجنداً}(مريمَ ...{ ،)75:و َسيَ ْعَل ُم َّال ِذ َ
اب َوإِ َّما َّ
ََ َ
َ
ب يَن َقِلُبو َن}(الشعراء{)227:كَلاَّ َسيَ ْعَل ُمو َن* ُث َّم كَلاَّ َسيَ ْعَل ُمو َن}( النبأ.)5 - 4 :
ظل ُموا أ َّي ُمن َقل ٍ

ومن جانب آخر؛ فإن املتابع ملا تتناقله وسائل اإلعالم من تبعات محلة التعدي على

املصحف الشريف باحلرق ،جيد ما يستوقفه عند ذيوهلا ،ومن ذلك ما ورد عن رد مميز ومعرب
من شباب مسلمني يف األردن ،إذ قاموا بالرد على دعوات حرق املصحف بزرع الزهور

يف إحدى كنائس العاصمة عمان ،فقد أوردت العربية نت أن عدداً من الشباب األردنيني

ً
إكليال من الزهور البيضاء وباقات
عمان ،ليقدموا
توجهوا إىل كنيسة البشارة يف العاصمة ّ
من الزهور لرهبان الكنيسة ،رداً على املتطرفني الذين قاموا بتمزيق نسخة من القرآن
الكريم وحرقها ،ورداً على دعاة التطرف ،كما قال منظمو الفعالية ،وال شك يف أن هذه
املبادرة تعرب عن موقف حضاري ،مستلهم من تعاليم اإلسالم وقيمه اليت يسودها التسامح
والعدل.
وحبسب صحف أردنية نشرت اخلرب الثالثاء 2010 / 9 / 14م فقد كان يف استقبال
الشبان عدد من الرهبان ،ووصف أحدهم رجل الدين األمريكي الذي دعا إىل حرق نسخ
من القرآن ،بأنه ذو نوايا لئيمة ،وليس من رجال الدين املسيحي الذي من أسسه احملبة،
وطالب بأال يوصف ذلك القس بأنه صاحب كنيسة ،ألن الكنائس ال تفعل مثلما يفعل.
وأكد املنظمون للفعالية أنهم انطلقوا بفكرتهم بسبب حبهم لكتاب اهلل ،وبسبب فهمهم
لإلسالم كدين تسامح وحمبة ،وأن القس الذي دعا حلرق مصاحف ال ميثل إال نفسه ،وبينوا

أن الفكرة وليدة اللحظة ،وتأتي تعزيزاً لقيم التسامح ،ولتوجيه رسالة إىل العامل بأن الدين
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اإلسالمي دين يسر ،وبأننا أرض األديان والرساالت السماوية والتعايش.

مشريين إىل أن الكنيسة تقبلت الفكرة برتحاب كبري ،وأن زرع الورود جاء رداً على

دعاة التطرف ،وتأكيداً على جذور العالقة اإلسالمية املسيحية الراسخة ،وقد أرادوا بالزهور
أن تكون عبارة عن باقة لتعزيز قيم التسامح.

(*)
1

فحقيقة اإلسالم أنه دين التسامح والعفو ،لكنه ليس دين الدنية واهلوان ،وال دين

التطرف واإلرهاب كما حيلو لبعضهم أن يتصوروه أو يصوروه لآلخرين ،وهو ً
أوال وأخرياً

حمفوظ يف كنف رب العاملني ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إنَّا نحَْ ُن َن َّزْلنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا َلُه لحََاِف ُظو َن}
ِ

(احلجر ،)9 :وجيدر يف هذا املقام التذكري بتفريق اإلسالم يف احلكم على الناس ،فال يأخذ
بعضاً جبريرة آخرين ،مقرراً مبدأ أن ال تزر وازرة وزر أخرى ،وأن ليس لإلنسان إال ما

سعى ،وقد جاء يف القرآن الكريم النص الصريح على املمايزة والتفريق بني أصناف أهل
َ
َ ْ
ات اهللِ آَناء َّ
الليْ ِل
َاب ُأ َّمٌة َقآِئ َمٌة يَتُْلو َن آيَ ِ
الكتاب ،فقال تعاىل{ :ليْ ُسواْ َس َواء ِّم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ
وف َويَنْ َه ْو َن َعن المُْ َ
نك ِر َوُي َس ِار ُعو َن
َو ُه ْم يَ ْس ُج ُدو َن* ُي ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر َويَأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
ِ
ني* َو َما يَ ْف َعُلواْ ِم ْن َخيرْ َفَلن ُي ْك َفُر ْوُه َو ُ
يم ِبالمُْتَّ ِق َ
الصالحِِ َ
ني*
فيِ الخْ َيرْ َ ِ
ات َوُأ ْوَلـئِ َك ِم َن َّ
اهلل َعِل ٌ
ٍ
اب النَّ ِار
إِ َّن َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ َلن ُتغْنيِ َ َعنْ ُه ْم أَ ْم َوالهُُ ْم َو َال أَ ْو َالُد ُهم ِّم َن اهللِ َشيْئاً َوُأ ْوَلـئِ َك أَ ْص َح ُ

ُه ْم ِفي َها َخاِل ُدو َن}(آل عمران.)116 - 113 :
ين آ َمنُواْ اْليَ ُهوَد َو َّال ِذ َ َ
َ
وقال تعاىلَ :
َج َد َّن
اس َع َدا َوةً ِّلَّل ِذ َ
ين أ ْش َر ُكواْ َوَلت ِ
{لت ِ
َج َد َّن أ َش َّد النَّ ِ
يس َ
َّه ْم َال
ين آ َمنُواْ َّال ِذ َ
أَْق َرَب ُه ْم َّم َوَّدةً ِّلَّل ِذ َ
ني َوُر ْهبَاناً َوأَن ُ
ين َق ُال َواْ إِنَّا َن َصا َرى َذِل َك ِبأَ َّن ِمنْ ُه ْم ِق ِّس ِ
يَ ْستَكْبرُِ و َن}(املائدة.)82 :

فالعربة باملواقف ال باملسميات ،فمن يشجب االعتداء على مقدسات املسلمني ،ينبغي

للمسلمني أن مييزوا بني املوقف منه ،وبني املوقف ممن يعتدي على حرماتهم ومقدساتهم.

* العربية نت.http://www.alarabiya.net/articles/2010/09/14/119226.html ،
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املقال السابع

نشر يف رمضان وشوال 1430هـ أيلول وتشرين األول 2009م

احتساب أجر الصيام
حيتل صيام شهر رمضان مكانة رفيعة ومميزة يف اإلسالم ،فهو ركن من أركانه اخلمسة،
وكل عمل ابن آدم له إال الصوم ،فهو هلل ،وهو جيزي به ،والصوم يشفع للصائم ،ويؤهله
لدخول اجلنة من باب الريان ،وتأكدت منزلة هذا الشهر الفضيل يف كثري من النصوص
الشرعية ،اليت بينَّ بعضها أن العمل فيه يتضاعف فضله وأجره عما سواه من األيام
ال ِال ْم َرأَةٍ ِم َن َ
ال( :أَ َّن النَّبيِ  ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
والشهور ،ف َع ْن َع َطاٍءَ ،ق َ
ْص ِارُ ،ي َق ُال لهََا
األن َ
اض َحا ِن َكاَنا َألِبي ُف َ
ال ٍن َ -ز ْو ِج َها َ -ح َّج
ت َم َعنَاَ .ق َال ْ
ُأ ُّم ِسنَا ٍنَ :ما َمنَ َع ِك أَ ْن َت ُكوِني َح َج ْج ِ
تَ :ن ِ
الُمنَاَ .ق َ
اآلخُر يَ ْس ِقي َعَليِْه ُغ َ
ُه َو َواْبُنُه َعَلى أَ َح ِد ِه َماَ ،و َكا َن َ
الَ :ف ُع ْم َرةٌ فيِ َر َم َضا َن َت ْق ِضي َح َّجًة.
(*)
أَ ْو َح َّجًة َم ِعي )
1

والصيام كسائر العبادات وأعمال اخلري ،يستلزم قبوهلا واملثوبة عليها إخالص النية هلل
يف أدائها ،واملراد بالنية القصد واالبتغاء ،والباعث للعمل أو القول ،والنية املخلصة تكون
لوجه اهلل ،وطلباً لثوابه ورضاه.

وقد عين القرآن الكريم بالنص على هذا البعد ،فقال تعاىلَ { :و َما ُأ ِمُروا إلاَّ ِليَ ْعُب ُدوا اهللَ
ِ
خُْمِل ِص َ
ني َلُه ِّ
ين اْل َقيِّ َمِة}(البينة)5:
الصلاَ ةَ َوُي ْؤُتوا َّ
الد َ
الز َكاةَ َوَذِل َك ِد ُ
يموا َّ
ين ُحنَ َفاء َوُي ِق ُ
َكثري من نجَّْواهم إ َّال من أَمر بص َدَقة أَو معروف أَو إص َ
وقال سبحانهَّ :
الح َب نْ َ
{ال َخ
ي
يرْ َ فيِ ِ ٍ ِّ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ِ َ ٍ ْ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ ٍ
ات اهللِ َف َس ْو َ
ف ُن ْؤِتي ِه أَ ْجراً َع ِظيماً}(النساء)114:
اس َو َمن يَ ْف َع ْل َذِل َك اْبتَ َغاء َم ْر َض ِ
النَّ ِ
فإخالص النوايا هلل يف األعمال يأتي على رأس متطلبات قبوهلا عنده سبحانه ،وقد اقرتن

احلديث عن مثوبة الصيام والقيام باشرتاط االحتساب هلل ،مما يعين ضرورة الرتكيز على هذا
* صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب فضل العمرة يف رمضان.
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املتطلب ،الذي عنيت بالنص عليه األحاديث الصحيحة اليت بيَّنت جزاء من صام رمضان،
وقامه ،وقام ليلة القدر ،حيث تكرر يف تلك األحاديث الشرط املتضمن يف قوله صلى اهلل
عليه وسلم( :إمياناً واحتساباً) ،ففي جزاء احتساب صيام رمضان وقيامه ،وقيام ليلة القدر،
احتِ َساًبا ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن
يقول عليه الصالة والسالمَ ( :م ْن َصا َم َر َم َضا َن َوَقا َمُه إِميَاًنا َو ْ
احتِ َساًبا ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه)( )1وقال يف القيامَ ( :م ْن
ْر إِميَاًنا َو ْ
َذنْبِِهَ ،و َم ْن َقا َم َليَْلَة ال َقد ِ
()2
احتِ َساًبا ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه)
َقا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
ويتوافق مع هذا الرتكيز بيان اختصاص اهلل بالصوم ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،وأَِبي َس ِعي ٍدَ ،قالاَ :

(َق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :إ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل يَُق ُ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الص ْو َم ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي
ول :إِ َّن َّ
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
ِ
َ
نْ
وف َفم
س محَُ َّم ٍد ِبيَ ِدهِ ل
ت
ح
ر
ف
م
لصاِئ
َ
ِبِه ،إِ َّن ِل َّ
َي :إَِذا أَْف َط َر َف ِر َحَ ،وإَِذا َل ِق َي اهللَ َف ِر َحَ ،و َّال ِذي َن ْف ُ
ْ
ِ
ِ
()3
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ ِم ْن ِريح المِْ ْس ِك)
َّ
ِ
ومن ضرورة النية أنها متيز العادة عن العبادة ،فمن امتنع عن األكل والشرب جملاملة
ً
خجال منهم ،أو ألنه مل جيد طعاماً وال شراباً ،أو ال يرغب بتناوهلما ،أو لديه
الناس ،أو
محية طبية ،أو برنامج لتخفيف الوزن ،خيتلف كلياًّ عن الذي ترك الطعام والشراب بقصد
التقرب إىل اهلل ،وسعياً لنيل ثوابه ورضاه سبحانه.
ونوع النية حيدد جنس اجلزاء يف العبادات ،وكثري من املعامالت يف فقهنا اإلسالمي ،فالذي
يعمل ً
عمال من أعمال اآلخرة دون أن خيلص به هلل ،غري الذي يؤدي ذلك العمل نفسه بنية
يريد بها وجه اهلل ،وابتغاء رضاه سبحانه ،وقد نص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على هذه
ت ِه ْج َرُتُه إِلىَ ُدْنيَا
اتَ ،وإِنمََّا ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ َما َن َوىَ ،ف َم ْن َكاَن ْ
املفارقة يف قوله( :إِنمََّا الأَْ ْع َم ُال ِبالنِّيَّ ِ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الصوم عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف فضل شهر رمضان،
وصححه األلباني.
 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام.
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اج َر إَِليِْه)
ُي ِصيُب َها ،أَ ْو إِلىَ ا ْم َرأَةٍ يَنْ ِك ُح َهاَ ،ف ِه ْج َرُتُه إِلىَ َما َه َ

()1

ومن اآلثار العملية يف األحكام الفقهية اليت ترتتب على اشرتاط النية املخلصة هلل يف

الصوم ،أنه يسقط عن الكافر واجملنون والصيب لتعذر صحة النية من قبلهم.
وملزيد من التحذير اخلاص مبن خيلطون النوايا ،أو مبعنى آخر ال خيلصون األعمال هلل،
حتى لو كان ظاهرها اخلري والصالح ،نسوق ما روي عن ُسَليْ َما َن ْبن يَ َسارَ ٍ،ق َ
الَ( :ت َف َّر َق
ِ
اس َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ف َق َ
الشام :أَيُّ َها َّ
ال َلُه َناِت ُل أَ ْه ِل َّ
الشيْ ُخ َح ِّدْثنَا َح ِديثًا سمَ ِ ْعتَُه ِم ْن َر ُسو ِل
النَّ ُ
ِ
ال َن َع ْم سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَُق ُ
ول :إِ َّن أَ َّو َل

ُشه َدَ ،فأُِت َي ِبِهَ ،ف َع َّرَفُه ِن َع َمُه َف َع َرَف َهاَ ،ق َ
الَ :ف َما َع ِمْل َ
ت
اس ُي ْق َضى يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َعَليِْه َر ُج ٌل ْ
است ْ ِ
النَّ ِ
ت َأل ْن ُي َق َ
ْتَ .ق َ
ِفي َهاَ ،ق َ
الَ :قاَتْل ُت ِف َ
است ْ
تَ ،وَل ِكنَّ َك َقاَتْل َ
الَ :ك َذْب َ
ال َج ِريٌءَ .ف َق ْد
ُش ِهد ُ
يك َحتَّى ْ

ب َعَلى َو ْجهِه َحتَّى ُأْل ِقى النَّارَ ،و َر ُج ٌل َت َعَّل َم اْل ِعْل َم َو َعَّل َمُهَ ،وَق َرأَ
ِق َ
يلُ .ث َّم ُأ ِم َر ِبِه َف ُس ِح َ
ِ
ِ
َ فيِ
ت ِفي َهاَ ،ق َ
اْلُق ْرآ َنَ ،فأُِت َي ِبِهَ ،ف َع َّرَفُه ِن َع َمُه َف َع َرَف َهاَ ،ق َ
الَ :ف َما َع ِمْل َ
الَ :ت َعَّل ْم ُت اْل ِعْل َم َو َعَّل ْمُتُه،
ال َعا ٌَ .وَق َرأْ َت اْلُق ْرآ َن ِلُي َق َ
ت اْل ِعْل َم ِلُي َق َ
يك اْلُق ْرآ َنَ .ق َ
َوَق َرأْ ُت ِف َ
تَ ،وَل ِكنَّ َك َت َعَّل ْم َ
الَ :ك َذْب َ
ال
لمِ
ب َعَلى َو ْج ِهِه َحتَّى ُأْل ِق َى النَّ ِارَ .و َر ُج ٌل َو َّس َع ُ
ُه َو َق ِار ٌئَ .ف َق ْد ِق َ
اهلل َعَليِْه
يلُ ،ث َّم ُأ ِم َر ِبِه َف ُس ِح َ
فيِ
ت ِفي َهاَ ،ق َ
تي ِبِهَ ،ف َع َّرَفُه ِن َع َمُه َف َع َرَف َهاَ ،ق َ
الَ :ف َما َع ِمْل َ
الَ :ما
َوأَ ْع َطاُه ِم ْن أَ ْصن ِ
َاف المَْا ِل ُكِّلهَ ِ،فأُ َ
تِ ،لُي َق َ
ب أَ ْن ُينْ َف َق ِفي َها إ َّال أَْن َف ْق ُت ِفي َها َل َكَ ،ق َ
تَ ،وَل ِكنَّ َك َف َعْل َ
الَ :ك َذْب َ
ال:
يل تحُ ِ ُّ
ِ
َت َر ْك ُت ِم ْن َسبِ ٍ
()2
ُه َو َج َواٌدَ .ف َق ْد ِق َ
ب َعَلى َو ْج ِهِه ُث َّم ُأْل ِق َي فيِ النَّ ِار ).
يلُ :ث َّم ُأ ِم َر ِبِهَ ،ف ُس ِح َ
فالنار مصري الذين يقصدون غري اهلل يف أعماهلم اليت يتظاهرون أنهم يقدمونها إليه

سبحانه ،كيف ال ،واهلل أغنى الشركاء عن الشرك ،كما جاء يف احلديث القدسيَ ،عن أَِبي

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ق َ
الَ( :ق َ
ُه َريْ َرةَ َق َ
ال َر ُس ُ
ال ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  :أََنا أَ ْغنَى ُّ
الش َر َكاِء
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب بدء الوحي.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار.
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َعن ِّ
الش ْر ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َملاً أَ ْش َر َك ِفيِه َم ِعي َغيرْ ِي َت َر ْكُتُه َو ِش ْر َكُه)

()1

حتى إن نتائج السلوك ومظاهره ختتلف باختالف النية ،فالذي تكون نيته من الصيام

ابتغاء وجه اهلل ومرضاته ،يكون حليماً عفواً متساحماً مع خمالطيه ،بعكس الذي يفتقر ملثل
هذه النية ،فإنه يزداد توتراً بالصيام ،ويربر سلوكه الفج بأنه صائم ،فاألول احتسب األجر
عند اهلل ،وسار على نهج اهلل ،وهدي رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي وجه الصائمني
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
اهلل َعنُْه ،عن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
للحلم وحسن اخللق ،ف َعن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
ال:
(إَِذا أَ ْصبَ َح أَ َح ُد ُك ْم يَ ْو ًما َصاِئ ًما َفلاَ يَ ْرُف ْ
ثَ ،ولاَ يجَْ َه ْلَ ،فإِ ْن ا ْمُر ٌؤ َشاتمََُه ،أَ ْو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل إِِّني

َصاِئ ٌم ،إِِّني َصاِئ ٌم)

()2

وُرب سائل يسأل عن كيفية فحص النية ،وقد أجاب اإلمام أمحد بن حنبل عن مثل هذا

ً
عمال ال يريد به
التساؤل ،حني ُسئل :كيف النية؟ فقال( :يعاجل الشخص نفسه ،إذا أراد
الناس)( .)3مبعنى أن اإلنسان على نفسه بصري ،فهو يشخص بواعثه للعمل ،فإن وجدها
متجهة حنو الناس ،فال يكون من املخلصني هلل يف هذا العمل ،أما إن وجدها خالصة هلل ،فهو
صادق النية وسليمها.
وللصيام الذي يحُ تسب هلل خريات كثرية ،منها إدراج صاحبه مع الداخلني من الباب الذي
الَ :ق َ
خصصه اهلل يف اجلنة للصائمني ،ف َع ْن َس ْهل ْبن َس ْع ٍدَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
ِ ِ

الصاِئ ُمو َن يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ،لاَ يَد ُ
الريَّ ُان يَد ُ
ْخ ُل َم َع ُه ْم أَ َح ٌد
ْخ ُل ِمنُْه َّ
َو َسَّل َم(:إِ َّن فيِ الجْ َنَِّة َباًبا ُي َق ُال َلُه َّ
()4
ْخُلو َن ِمنُْهَ ،فإَِذا د َ
آخُر ُه ْم ُأ ْغِل َق َفَل ْم يَد ُ
الصاِئ ُمو َنَ ،فيَد ُ
ْخ ْل ِمنُْه أَ َحدٌ)
َخ َل ِ
َغيرُْ ُه ْمُ ،ي َق ُال :أَيْ َن َّ
سيئات الصائمنيَ ،ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
َوُي َّك ِفر الصوُم
ِ

 .1صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب من أشرك يف عمله غري اهلل.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب حفظ اللسان للصائم.
 .3احتاف القاري بدرر البخاري.8 /2 ،

 .4صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام.
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َكا َن يَُق ُ
ات َما
سَ ،والجُْ ُم َعُة إِلىَ الجُْ ُم َعِةَ ،و َر َم َض ُان إِلىَ َر َم َضا َنُ ،م َك ِّف َر ٌ
(الصَل َو ُ
ولَّ :
ات الخْ َ ْم ُ
()1
َب اْل َكبَاِئُر)
َهن ،إَِذا اجتَن َ
َبيْن ُ
حتى إن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أشاد برائحة فم الصائمَ ،ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
اهلل َعنْهَ ُ،ع ْن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ُ
الُ :
الص ْو َمَ ،فإَِّنُه ِلي،
(ك ُّل َع َم ِل اْب ِن آَد َم َلُه ،إِلاَّ َّ
َوأََنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،ولخَُ ُل ُ
ِالصاِئمِأَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ ِم ْن ِريح المِْ ْس ِك)
وف َفم َّ
ِ
فاملسلم الصائم الذي ميتنع عما َّ
لذ وطاب من الطعام والشراب ،ويلتزم مبتطلبات الصيام
()2

حري به أن يدقق يف األساس املعتمد لقبول هذه العبادة ،واملتمثل بالتوجه إىل اهلل
وشروطهّ ،
وحده بها ،دون أن تعرتي هذا التوجه أي مالبسات أو تداخالت تشوه صفاءه ،أو خترج به
عن مساره الشرعي ،فإن حدث مثل هذا اخلروج  -والعياذ باهلل  -فإن الصائم قد ال جيد
مثرة اإلمساك عن املفطرات ظاهرة يف سلوكه ومعامالته يف الدنيا ،مع ما يرتتب على ذلك
من خسران ثوابه وجزائه يف اآلخرة.
سائلني اهلل عز وجل أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه ،احتساباً لوجهه الكريم ،وابتغاء
مرضاته ،ووفق شرعه ،وهدي نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يتقبله منا ،إنه سبحانه مسيع
قريب ،جميب الدعاء.

 .1صحيح مسلم  ،كتاب الطهارة ،باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا
بينهن ما اجتنبت الكبائر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب ما ُيذكر يف املسك.
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املقال الثامن

نشر يف رمضان وشوال 1431هـ أيلول وتشرين األول 2010م

املسارعة إىل اخلري يف رمضان
ختتلف أحوال الناس يف رمضان ،فصاحلهم يرتقب حلولهَّ ،
ويتلهف لصيامه وقيام ليله،
وطاحلهم ال يلقي له ً
باال ،بل يضيق به ذرعاً ،ويتنكب دربه ،فال يصوم وال يقوم ،وبعض
الناس تصوم أفواههم عن ابتالع األكل والشراب ،ويصّلون أعداداً من الركعات على
سبيل إسقاط الواجب ،والتخلص من عبئه ،دون أن يستشعروا روح الصيام والصالة.
واألصل يف حياة املسلم أن تكون موجهة حنو طاعة اهلل ،يف مجيع األوقات والظروف
واألحوال ،فهو يف طاعة أبدية ،وعبادة متواصلة ،ومما ال جدال فيه أن شهر رمضان موسم
مميز للطاعة والعبادة ،فباإلضافة إىل العبادة اليومية اليت ميارسها املسلم يف نهاره وليله ،ففي
وس َّن لليله قيام خاص ،وفيه فرضت
رمضان املزيد منها ،حيث ُفرض يف نهاره الصيامُ ،
على كل نفس مسلمة صدقة ،ويقوم كثري ممن جتب عليهم الزكاة بأدائها ،ويسارع املؤمنون
إىل التزود حبسن الطاعة هلل ،مسارعني إىل املغفرة والرضوان ،ملبني نداء اهلل ،حيث قال عز
ات َو َ
األ ْر ُ
َّت ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}
الس َما َو ُ
ض ُأ ِعد ْ
وجلَ { :و َس ِار ُعواْ إِلىَ َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َجنٍَّة َع ْر ُض َها َّ
( آل عمران.)133:

لأَْ
ُ
لىَ
ض
وقال سبحانه وتعاىلَ :
ض َّ
الس َماء َوا ْر ِ
{س ِابُقوا إِ َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّرِّبك ْم َو َجنٍَّة َع ْر ُض َها َك َع ْر ِ
ِ
ين آ َمنُوا ِباهللِ َوُر ُسِلِه َذِل َك َف ْض ُل اهللِ ُي ْؤِتيِه َمن يَ َشاُء َو ُ
اهلل ُذو اْل َف ْض ِل اْل َع ِظيم}
ُأ ِعد ْ
َّت ِلَّل ِذ َ
(احلديد.)21:

فاملؤمنون الصائمون ُأشربوا طاعة اهلل يف قلوبهم ،وانطلقوا يصومون رمضان ،ويصلون،
ساعات من أعمارهم ،وقد أثنى اهلل عليهم ملسارعتهم يف
ويتعبدون يف أقواهلم وأفعاهلم
ٍ
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ذلك ،فقال سبحانهُ :
ات َو ُه ْم لهََا َس ِابُقو َن}(املؤمنون.)61:
{أ ْوَلئِ َك ُي َس ِار ُعو َن فيِ الخْ َيرْ َ ِ

فأهل الصالح هم الذين يصومون نهار رمضان ،ويقومون ليله بالصالة ،والذكر ،وتالوة
القرآن الكريم ،ابتغاء وجه اهلل ومرضاته ،حمتسبني األجر والثواب الذي وعدهم اهلل إياه،

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
اهلل َعنُْهَ ،ع ْن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
الُ :
(ك ُّل َع َم ِل اْب ِن آَد َم َلُه

ِ
لخَُ ُ ُ ِ
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ ِم ْن ِريح المِْ ْس ِك)(.)1
وف َفم
الص ْو َمَ ،فإَِّنُه ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،و ل
َّ
إِلاَّ َّ
ِ
الَ :ق َ
و َع ْن َس ْهل ْبن َس ْع ٍدَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إِ َّن فيِ الجْ َنَِّة(َ)2باًباُ ،ي َق ُال َلُه
ِ ِ
الصاِئ ُمو َن يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ،لاَ يَد ُ
الريَّ ُان ،يَد ُ
الصاِئ ُمو َن؟
ْخ ُل ِمنُْه َّ
ْخ ُل ِمنُْه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْمُ ،ي َق ُال :أَيْ َن َّ
َّ
ْخ ُل ِمنُْه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْمَ ،فإَِذا د َ
َفيَُقوُمو َن ،لاَ يَد ُ
َخُلواُ ،أ ْغِل َقَ ،فَل ْم يَد ُ
ْخ ْل ِمنُْه أَ َحدٌ)

()3

اهلل َعنُْه ،يَُق ُ
فرمضان شهر طاعة بامتياز ،ومن فضائله ،ما روي عن أبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
ول:

َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إَِذا د َ
اب
اب الجْ َنَِّةَ ،و ُغِّل َق ْ
ِّح ْ
ت أَْب َو ُ
ت أَْب َو ُ
َخ َل َر َم َض ُان ُفت َ

ت َّ
اطنيُ)
َج َهنَّ َمَ ،و ُسْل ِسَل ْ
الشيَ ِ

()4

ومن اآلثار الصحيحة الواردة يف فضل مطلق الصيامَ ،ع ْن أَِبي َسَل َمَةَ ،ق َ
(سأَْل ُت َعاِئ َشَة
الَ :

ت َ :كا َن يَ ُصوُم َحتَّى َنُق َ
ول َق ْد َصا َمَ ،وُي ْف ِطُر
َع ْن ِصيَ ِام َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َال ْ
َحتَّى َنُق َ
ول َق ْد أَْف َط َرَ ،ولمَْ أَ َرُه َصاِئ ًما ِم ْن َش ْه ٍر َق ُّط أَ ْكثَ َر ِم ْن ِصيَا ِمِه ِم ْن َش ْعبَا َنَ .كا َن يَ ُصوُم
َش ْعبَا َن ُكَّلُهَ .كا َن يَ ُصوُم َش ْعبَا َن إ َّال َقِل ً
يال).
ِ

()5

اهلل َعنُْه َ ،ف َق َ
وسا ِعنْ َد ُع َم َر َ ،ر ِض َي ُ
ويروي ُح َذيْ َفَة ،فيقولُ :
ال :أَيُّ ُك ْم يحَْ َف ُظ َق ْو َل َر ُسو ِل
(كنَّا ُجُل ً

 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب ما يذكر يف املسك.
َ
الزيْن ْبن المُْنِري :إنمََّا َق َ
َ .2ق َ
احة فيِ الجْ َنَّة،
ال َّ
الر َ
ال فيِ الجْ َنَّةَ ،ولمَْ يَُق ْل ِلْل َجنَِّةِ ،لُي ْش ِعر ِبأ َّن فيِ اْلبَاب المَْْذ ُكور ِم ْن النَّ ِعيم َو َّ
ِ
َفيَ ُكون أَْبَل َغ فيِ التَّ َش ُّوق إَِليِْه (.فتح الباري)
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.

 .4صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده.

 .5صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب صيام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف غري رمضان.
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()1
َ
َ َ
ال :إن َ
َّك َعَليِْه ،أَ ْو َعَليْ َها  -لجََ ِريٌء
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيِ اْل ِفتْنَِة ُ ،قْل ُت :أَناَ ،ك َما َقالُهَ ،ق ِ
الص َدَقُة َو َ
الص َ
األ ْمُر
الص ْوُم َو َّ
الُة َو َّ
الر ُج ِل فيِ أَ ْهِلِه َو َماِلِه َو َوَل ِدهِ َو َج ِارهِ ُت َك ِّفُر َها َّ
ُقْل ُتِ :فتْنَُة َّ
يمَُوج اْلبَ ْحُرَ ،ق َ
َوالنَّ ْه ُيَ ،ق َ
س َه َذا ُأ ِر ُ
س َعَليْ َك ِمنْ َها
وج َك َما ُ
يدَ ،وَل ِك ِن اْل ِفتْنَُة َّالتيِ تمَُ ُ
الَ :ليْ َ
الَ :ليْ َ
الُ :ي ْك َسُرَ ،ق َ
َح؟ َق َ
َك َوَبيْنَ َها َباًبا ُم ْغَل ًقاَ ،ق َ
ني ،إ َّن َبيْن َ
ال :إًِذا
س يَا أَ ِم َ
ال :أَُي ْك َسُر أَ ْم ُي ْفت ُ
َبأْ ٌ
ري المُْ ْؤ ِمنِ َ ِ

اب؟ َق َ
الَ :ن َع ْمَ ،ك َما أَ َّن ُدو َن اْل َغ ِد َّ
الليَْلَة ،إِِّني َح َّدْثُتُه
َال ُي ْغَل َق أََب ًداُ ،قْلنَا :أَ َكا َن ُع َمُر يَ ْعَل ُم اْلبَ َ

سب َ
يط(َ ،)2فهبْنَا أَ ْن َن ْسأَ َل ُح َذيْ َفَةَ ،فأََم ْرَنا َم ْسُروًقا َف َسأََلُهَ ،ف َق َ
اب ُع َمُر)
ال :اْلبَ ُ
األ َغاِل ِ
بحَِ ِد ٍ
يث َليْ َ ِ
ِ

()3

ت:
ومن خصوصيات الطاعة يف رمضان ،ما ورد يف قيام العشر األواخر منه ،ف َع ْن َعاِئ َشَةَ ،ق َال ْ

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يجَْتَه ُد ال َع ْشر َ
َ
( َكا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
َه ُد فيِ َغيرْ ِه)
األ َو ِ
اخ ِر َما ال يجَْت ِ
ِ
ِ فيِ
وليس كل الناس على الصيام والصالة حيافظون ،وهذا ديدنهم دوماً ،فمنهم املتقون،
()4

ومنهم الضالون ،ومنهم املنافقون...إخل ،واهلل تعاىل خيرب عن أهل الكتاب يف هذا السياق،
اص َط َفيْنَا ِم ْن ِعبَاِدَنا َف ِمنْ ُه ْم َظا ٌ ِّلنَ ْف ِسِه َو ِمنْ ُهم
فيقول سبحانهُ{ :ث َّم أَ ْو َرْثنَا اْل ِكت َ
َاب َّال ِذ َ
ين ْ
لمِ

ري}(فاطر)32 :
َص ٌد َو ِمنْ ُه ْم َس ِاب ٌق ِبالخْ َيرْ َ ِ
ات ِبإِْذ ِن اهللِ َذِل َك ُه َو اْل َف ْض ُل اْل َكبِ ُ
ُّم ْقت ِ

ويف مقابل جماالت الطاعة اليت متأل نهار رمضان وليله ،تصدر عن بعض الناس أعمال
وأقوال تتنافى مع روح الطاعة ومقتضاها ،فيصوم بعضهم عن الطعام والشراب واجلماع
فحسب ،وينتهك حرمة الشهر الفضيل بالكذب واللغو ،وفحش القول ،والغيبة والنميمة،
واالختالس والتحايل ،وأكل احلرام ،والتعدي على حرمات الناس وأمواهلم ،والتقصري يف
َن ُسوءَ .وُت ْطَل ُق عَ
َ .1م ْعنَى اْل ِفتْنَة فيِ الأَْ ْص ِل ْ
َلى
االختِبَار َواال ْمتِ َحانُ ،ث َّم اِ ْسُت ْع ِمَل ْ
ت فيِ ُك ِّل أَ ْم ٍر يَ ْك ِشُفُه اال ْمتِ َح ُان ع ْ
ْ َ
اْل ُك ْفرَ ،واْل ُغُل ِّو التَّأْ ِويل اْلبَ ِعي ِدَ ،وعَ
َلى اْل َف ِض َ ْ
اب َواْل ِقتَا ِل َوالتَّ َح ُّو ِل ِم ْن الحْ َ َس ِن إِلىَ اْل َقبِيح
ِ
يحِة َوالبَِليَّة َوال َعذ ِ
ِ
فيِ
ِ
َوالمَْيْل إِلىَ
الش ْيِء َوالإْ
اب ِبِهَ ،وَت ُك ُ
الش ّر َك َق ْوِلِه َت َعالىَ َ { :وَنبُْل ُ
وك ْم ِب َّ
ون فيِ الخْ َيرْ ِ َو َّ
َّ
الش ِّر َوالخْ َيرْ ِفتْنَة} (فتح الباري)
ج
ع
ْ
َ
ِ ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
 .2الأْ غاِليط جمَْع أغلوطة وهي صعاب املسائل ودقائق النوازل.
 .3صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب الصالة كفارة.
 .4صحيح مسلم ،كتاب االعتكاف ،باب االجتهاد يف العشر األواخر من شهر رمضان.
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األعمال والوظائف والواجبات ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيذر الصائمني من هذا
الَ( :ق َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
االنتهاك ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :م ْن لمَْ

اجٌة ()2فيِ أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه)
س لهلِ ِ َح َ
ُّور(َ )1واْل َع َم َل ِبِه واجلهلَ ،فَليْ َ
يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ

()3

فالصائم ميسك عن الغيبة والنميمة ،والسب والشتم ،والقيل والقال ،واللغو والرفث،

باإلضافة إىل إمساكه عن الطعام والشراب ومفطرات الصيام ،ويوجه الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،الصائمني إىل مراعاة االنضباط العام يف سلوكهم ،فعن أبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
اهلل

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ق َ
َعنْه ،قالَ( :ق َ
ال َر ُس ُ
ال ُ
ول اهللَ ،صَّلى ُ
الصيَا َم،
اهللُ :ك ُّل َع َم ِل اْب ِن آَد َم َلُه ،إِلاَّ ِّ

الصيَاُم ُجنٌَّةَ ،وإَِذا َكا َن يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْم َفلاَ يَ ْرُف ْ
ب(،)4
َفإَِّنُه ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،و ِّ
ث َولاَ يَ ْص َخ ْ
ِ
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
الصاِئم
س محَُ َّم ٍد ِبيَ ِدهِ ل
وف َفم َّ
َفإِ ْن َس َّابُه أَ َح ٌد أَ ْو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إِِّني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌمَ ،و َّال ِذي َن ْف ُ
ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إَِذا أَْف َط َر َف ِر َحَ ،وإَِذا َل ِق َي َرَّبُه َف ِر َح
أَ ْطيب عن َد اهلل من ر
يح المِْ ْس ِكِ ،ل َّ
َ ُ ِْ ِ ِ ْ ِ ِ
ِب َص ْو ِمِه).

()5

واألخذ مبنهج اهلل يف كثري من النواحي ،ال يسوغ التخلي عنه يف بقيتها ،فإذا صام الشخص،
وصلى ،وقرأ القرآن ،وأدى ما فرض اهلل من الصدقات والزكاة ،فذلك أم ٌر يف منتهى الروعة
واجلمال والقبول ،ولكن هذا اجلمال يشوبه البطالن ،حني يمُ زج به استمراء املنكرات يف
جماالت احلياة األخرى ،وسبق أن سقنا حتذير الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،للصائمني من
أن يتداخل قوهلم للزور وعملهم به وجهلهم بصيامهم.
 .1املراد بقول الزور  :الكذب ،واجلهل :السفه ،والعمل به أي مبقتضاه كما تقدم.
 .2ورد يف فتح الباري :أن قوله( :فليس هلل حاجة) هو جماز عن عدم قبول الصوم( .فتح الباري).
 .3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب قول اهلل تعاىل{ :واجتنبوا قول الزور}(احلج.)30 :
ْه ّي َع ْن َذِل َك
الص َخب :الخْ ِ َصام َو ِّ
الصيَاح ،والمَُْراَد من النَّ ْهي ع ْ
َن َذِل َك َتأْ ِكيده َح َالة َّ
َّ .4
الص ْو ِمَ ،وإِلاَّ َف َغيرُْ َّ
الصاِئم َمن ِ
أَيْ ًضا .
 .5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول :إني صائم إذا شتم.
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وحيذر اهلل تعاىل يف أكثر من جانب وجمال من أن حتبط األعمال ،ألسباب تتعلق أحياناً
ين آ َمنُوا لاَ َت ْرَف ُعوا
بهذا اخللط بني اخلري والشر فيها ،فيقول سبحانه وتعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

َ
ُ
بيِ لاَ تجَْ
ُ َ َ
َ ْ
ض أَن تحَْبَ َط أَ ْع َم ُال ُك ْم
أ ْص َواَتك ْم ف ْوق َص ْو ِت النَّ ِّ َو َهُروا لُه ِبال َق ْو ِل َك َج ْه ِر َب ْع ِضك ْم ِلبَ ْع ٍ
ُم لاَ
َوأَنت ْ

َت ْ
ش ُعُرو َن}(احلجرات)2:

ويف إعمار املساجد يقول تعاىلَ { :ما َكا َن ِلْل ُم ْشر ِك َ َ
ين َعَلى
اج َد اهلل َشا ِه ِد َ
ني أن يَ ْع ُمُرواْ َم َس ِ
ِ

ت أَ ْع َمالهُُ ْم َوفيِ النَّ ِار ُه ْم
أَنُف ِس ِه ْم ِباْل ُك ْف ِر ُأ ْوَلئِ َك َحبِ َط ْ
َّه ُم َّاتبَ ُعوا َما أَ ْس َخ َط اهللَ َو َكر ُهوا ِر ْض َواَنُه َفأَ ْحبَ َ
ط أَ ْع َمالهَُ ْم}( حممد)28:
{َذِل َك ِبأَن ُ
ِ
َخاِل ُدو َن}(التوبة)17:

وفقنا اهلل لصيام شهر رمضان على الوجه الذي يرضيه سبحانه ،وجعلنا من عتقائه.
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املقال التاسع

نشر يف رمضان وشوال 1432هـ آب وأيلول 2011م

جتديد عزائم اخلري واإلميان يف رمضان
ينتظر املؤمنون يف كل عام شهر رمضان بشغف ،متأهبني لصيام نهاره ،وقيام ليله ،وتالوة
القرآن فيه ،والناظر يف املساجد ،وأسواق املسلمني ،ومواطن جتمعهم ،يلمس بصمات هذا
الشهر املبارك وآثاره فيها ،وال عجب يف ذلك ،فهو شهر يتميز بطاعة اهلل ،املتمثلة بشكل
رئيس يف االمتناع عن األكل والشرب وبقية املفطرات ،من طلوع فجر كل يوم فيه ،وحتى
مغيب مشسه ،فإذا ما اقرتب موعد بدء الصيام ،الذي يكون مع بزوغ الفجر ،الذي يعلن عنه
املؤذنون ،فإن املسلمني املكلفني بالصيام ينهضون لتناول ما تيسر من القوت والشراب،
فيما يعرف بالسحور ،وذلك قبيل أذان الفجر بقليل ،إذ من سنة املصطفى ،صلى اهلل عليه
َ
ت ،رضي
س ،عن َزيْ ِد بن َث ِاب ٍ
وسلم ،تأخري السحور إىل ما قبل أذان الفجر بقليل ،فعن أَن ٍ
الصالةِ ،قلتَ :ك ْم كان
اهلل عنه ،قالَ( :ت َس َّح ْرَنا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ث َّم قام إىل َّ

بني َ
ور؟ قالَ :ق ْدُر مَْ
خ ِس َ
ني آيًَة).
األَذا ِن َو َّ
الس ُح ِ

()1

ومع غروب مشس نهار الصيام ،يتناول املسلمون :أفراداً وعائالت ،وأسراً وجمموعات،

طعامهم الذي ُمنعوه يف النهار ،وذلك مع بدء الليل ،الذي يعلن عنه من خالل رفع أذان
املغرب تزامناً مع الغروب ،ويقوم بهذا اإلعالن مؤذنو املساجد ،حني يصدحون باألذان
لصالة املغرب ،فيصلونها ،ويتناولون طعام إفطارهم على وجه التعجيل دون تأخريً ،
عمال
بسنة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قال( :ال يَز ُ
َال الناس خَِبيرْ ٍ ،ما َع َّجُلوا اْل ِف ْط َر)(،)2
وعن ابن أبي أَ ْوَفى ،رضي اهلل عنه ،قال( :كنت مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َس َف ٍر
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قدر كم بني السحور وصالة الفجر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب تعجيل اإلفطار.
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َ
َ
ْز ْل،
ْز ْلَ ،ف ْ
اج َد ْح لي ،قال :لو اْنتَظ ْر َت حتى تمُْ ِس َي ،قال :ان ِ
َف َصا َم حتى أ ْم َسى ،قال ِل َر ُج ٍل :ان ِ
()1
ت َّ
اج َد ْح لي ،إذا َرأَيْ َ
الصاِئ ُم).
الليْ َل قد أَْقبَ َل من َها ُهنَاَ ،ف َق ْد أَْف َط َر َّ
َف ْ
فتعجيل اإلفطار هو سنة نبينا األكرم ،حممد بن عبد اهلل ،عليه من اهلل أفضل الصالة وأمت
َخْل ُت أنا َو َم ْسُر ٌ
التسليم ،فعن أبي َع ِطيََّة ،قال( :د َ
وق على َعاِئ َشَةَ ،فُقْلنَا :يا ُأ َّم المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني؛ َر ُجال ِن
َ
َ
ُ
الصالةََ ،و َ
اآلخُر؛
اإلْف َطا َرَ ،وُي َع ِّج ُل َّ
اب محَُ َّم ٍد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أ َح ُد ُه َما؛ ُي َع ِّجل ِ
من أ ْص َح ِ

َ
ُ
الصالةَ؟ قالُ :قْلنَا:
اإلْف َطا َر َوُي َع ِّج ُل َّ
اإلْف َطا َرَ ،وُي َؤ ِّخُر َّ
الصالةَ ،قالت :أيُّ ُه َما الذي ُي َع ِّجل ِ
ُي َؤ ِّخُر ِ
َع رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،زاَد
عبد اهللِ ،يَعْنيِ ابن َم ْس ُعوٍد ،قالتَ :ك َذِل َك كان يَ ْصن ُ
()2
بَ ،و َ
وسى).
اآلخُر ،أبو ُم َ
أبو ُك َريْ ٍ
الصيام وجتديد عزائم اإلميان والصلة باهلل:
ال يقتصر الصيام على مسألة اإلمساك عن املفطرات يف نهار الصيام ،وتناول املباح
منها بعد اإلفطار ،وإمنا للصيام مؤثرات إميانية ،جيدد من خالهلا الصائم بيعته مع اهلل ،على
التزام طاعته ،وجتنب معاصيه ،فلم يكن عبثاً أن ختتم اآلية القرآنية اليت نصت على فرض
الصيام ،بذكر رجاء حتقق التقوى للصائمني ،مما يشري إىل أن التقوى غاية للصيام وهدف
ين
ب َعَلى َّال ِذ َ
له وحمصلة ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ

ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}(البقرة ،)183 :ويف التفسري الكبري يعدد الرازي وجوهاً ملناسبة ذكر
َ
{ل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} يف هذا املوضع القرآني؛ أحدها :أنه سبحانه بينّ بهذا الكالم ،أن الصوم
يورث التقوى ملا فيه من انكسار الشهوة ،وانقماع اهلوى ،فإنه يردع عن األشر ،والبطر،
والفواحش ،ويهون لذات الدنيا ورياستها ،وذلك ألن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج،
وإمنا يسعى الناس هلذين كما قيل يف املثل السائر( :املرء يسعى لعارية بطنه وفرجه) ،فمن
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب تعجيل اإلفطار.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخريه.
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أكثر الصوم هان عليه أمرهما ،وخفت عليه مؤنتهما ،فكان ذلك رادعاً له عن ارتكاب
احملارم والفواحش ،ومهوناً عليه أمر الرياسة يف الدنيا ،وذلك جامع ألسباب التقوى ،فيكون
(فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من املتقني ،الذين أثنيت عليهم يف كتابي،
معنى اآلية؛
ُ
وأعلمت أن هذا الكتاب هدى هلم) ،وملا اختص الصوم بهذه اخلاصية ،حسن منه تعاىل أن

يقول عند إجيابها َ
{ل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} ،على وجه وجوبه؛ ألن ما مينع النفس عن املعاصي ،ال بد
أن يكون واجباً.

َ
ذكر{ل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} يف موضع فرض الصيام؛ أن يفيد املعنى :بأنه ينبغي لكم
وثاني وجوه

بالصوم أن يقوى رجاؤكم يف التقوى ،وهذا معنى َ
{ل َع َّل}.

وثالثها؛ أن يفيد املعنى (لعلكم تتقون اهلل) بصومكم ،وترككم للشهوات ،فإن الشيء
كلما كانت الرغبة فيه أكثر ،كان االتقاء عنه أشق ،والرغبة يف املطعوم واملنكوح ،أشد من
الرغبة يف سائر األشياء ،فإذا سهل عليكم اتقاء اهلل برتك املطعوم واملنكوح ،كان اتقاء اهلل
برتك سائر األشياء أسهل وأخف.

ورابعها ،املراد ُ
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن }
ب َعَلى َّال ِذ َ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
{كتِ َ
ب َعَليْ ُك ُم ّ

أي لعلكم تتقون إهماهلا ،وترك احملافظة عليها ،بسبب عظم درجاتها وأصالتها.
وخامسها ،لعلكم تنتظمون بسبب هذه العبادة يف زمرة املتقني؛ ألن الصوم شعارهم .واهلل
أعلم.

(*)

ومن الوجوه التفسريية لربط رجاء التقوى بفرض الصيام ،يظهر مدى الصلة العميقة
اليت تربط بينهما ،وتلك قضية عقائدية بامتياز ،فالصائم يوثق صلته باهلل ،فهو يدع طعامه
وشرابه هلل وحده ،كما ورد يف احلديث القدسي الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
الصاِئم،
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال اهلل تعاىلَ ... ( :و َّال ِذي َن ْف ِسي بيده؛ ل
وف َفم َّ
* التفسري الكبري.61 - 60 /5 ،
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الصيَاُم لي،
أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ َت َعالىَ من ر
يح المِْ ْس ِك ،يَترُْ ُك َط َعا َمُهَ ،و َش َراَبُهَ ،و َش ْه َوَتُه ،من أَ ْجِليِّ ،
ِ ِ
َ َ َ ()1
وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،والحْ َ َسنَُة ِب َع ْش ِر أ ْمثالهِ ا).
فقد جعل اهلل الصوم له ،وهو جيزي به سبحانه ،كما ورد يف رواية أخرى للحديث
القدسي الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
الصيَاُم ُجنٌَّة ،وإذا كان
الصيَا َم ،فإنه لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،و ِّ
(قال اهللُ :ك ُّل َع َم ِل ابن آَد َم له ،إال ِّ

يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْم ،فال يَ ْرُف ْ
بَ ،فإِ ْن َس َّابُه أَ َحدٌ ،أو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌم،
ث ،وال يَ ْص َخ ْ
ِ

ِ
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن
الصاِئم ،أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ من ِر
وف َفم
س محَُ َّم ٍد بيده؛ ل
يح المِْ ْس ِكِ ،ل َّ
َّ
َو َّال ِذي َن ْف ُ
ِ

يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إذا أَْف َط َر َف ِر َح ،وإذا َل ِق َي َرَّبُهَ ،ف ِر َح ِب َص ْو ِمِه).

()2

ومن وجوه توثيق صلة الصائم العقائدية باهلل ،حسب الذكر القرآني ،أن اهلل سبحانه
وتعاىل ،نص على فرض الصيام يف شهر رمضان ،وبيان بعض األحكام املتعلقة بالصيام ،ثم
أتبع هذا النص مباشرة يف اآلية التالية باإلجابة عن سؤال عباد اهلل عن قرب اهلل أو بعده،
يب
ليجدوا أسلوبهم املناسب يف دعائه سبحانه ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َسأََل َك ِعبَاِدي َعنيِّ َفإِِّني َق ِر ٌ

َجيُبواْ ِلي َوْلُي ْؤ ِمنُواْ ِبي َل َعَّل ُه ْم يَ ْر ُش ُدو َن}(البقرة)186 :
ُأ ِج ُ
يب َد ْع َوةَ الدَّاع إَِذا َدعَا ِن َفْليَ ْست ِ

ِ

ومن خالل هذين الشاهدين على الربط العقائدي بعبادة الصيام ،يتبني أن الصيام مدرسة
للرتبية العقائدية ،اليت تنمو بها معززات اإلميان لدى الصائم وتزداد ،ويصبح به على
ُ
وختتزن فيه طاقات إميانية
مستوى إمياني أفضل وأقوى وأمنت ،فتتجدد فيه نفحات اإلميان،
تكمن يف خبايا الصائم ،ودوافع سلوكه وعبادته ومقويات إميانه.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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الصيام وجتديد عزائم الثقة بنصر اهلل القريب:
من العزائم اليت تتجدد بالصيام وتتقوى ،تلك املتعلقة بثقة الصائم بنصر اهلل وعونه
وتأييده ،فالذي يوثق صلته باهلل يقرأ األحداث بطريقة خمتلفة عن الذي يفتقر إىل هذه
الصلة ،أو تكون لديه ضعيفة ،فالذي يصوم جيد لنفسه سعة ،ومساحة للتأمل يف األحداث
وحتليلها ،وقراءتها على وجه صحيح ،يتناسب مع ما ورد يف القرآن الكريم بشأنها ،مثل
ور}(احلج)38 :
قوله تعاىل{ :إِ َّن اهللَ ُي َداِف ُع َع ِن َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ َّن اهللَ لاَ يحُ ِ ُّ
ب ُك َّل َخ َّوا ٍن َكُف ٍ
ُم أَن َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم َّم َّستْ ُه ُم
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
وقوله تعاىل{ :أَ ْم َح ِسبْت ْ

الض َّراء َوُزْلزُلواْ َحتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
اْلبَأْ َساء َو َّ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر اهلل أَال إِ َّن َن ْص َر
ول َو َّال ِذ َ
ول َّ
ِ
يب}(.البقرة)214 :
اهللِ َق ِر ٌ

وقد ورد يف احلديث القدسي ربط واضح للعبادة بعون اهلل ونصره ومحايته ،عن أبي ُه َريْ َرةَ،

لي َوِليًّا
رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهلل قال :من َعادَى ّ

إلي ممَِّا افْترََ ْض ُت عليه ،وما يَز ُ
َال َعبْ ِدي
إلي َعبْ ِدي ِب َش ْيٍء أَ َح َّ
ب ّ
َف َق ْد آَذْنُتُه ِبالحْ َ ْر ِب ،وما َت َق َّر َب ّ

إلي ِبالنَّ َواِف ِل حتى ُأ ِحبَُّه ،فإذا أَ ْحبَبُْتُه؛ كنت سمَْ َعُه الذي يَ ْس َم ُع ِبِهَ ،وَب َص َرُه الذي ُيبْ ِصُر
يَتَ َق َّر ُب ّ
استَ َعاَذِني ُأل ِع َ
ِبِهَ ،ويَ َدُه اليت يَبْ ِط ُ
يذَّنُه،
ش بهاَ ،و ِر ْجَلُه اليت ِ
يمَْشي بهاَ ،وإِ ْن َسأََلنيِ ُأل ْع ِطيَنَُّهَ ،وَلئِ ْن ْ
َ (*)
َ ُ
س املُ ْؤ ِم ِن ،يَ ْك َرُه املَْو َت ،وأنا أَ ْك َرُه َم َساَءتُه).
وما َت َرَّدْد ُت عن َش ْيٍء أنا فا ِعلُه َت َرُّدِدي عن َن ْف ِ
الصيام وجتديد عزائم البيعة مع اهلل على حسن طاعته:
جيد املسلم يف شهر الصيام مومساً ،وفرصة مثينة ،للسعي حنو مزيد من طاعة اهلل سبحانه،
فالصائم الذي جيد نفسه منقاداً إىل اهلل يف االلتزام بأركان الصيام وشروطه وضوابطه ،ينساق
طوعاً إىل التزام طاعة اهلل يف شأنه كله ،ألنه يؤمن بلزوم التوافق بني طاعة اهلل يف الصيام
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
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وطاعته سبحانه يف باقي شأنه ،تهديه إىل ذلك التوجيهات القرآنية والنبوية ،اليت منها ،قوله،
اجٌة يف أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه
س لهلِ َح َ
ُّور َوال َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
صلى اهلل عليه وسلم( :من مل يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
َو َش َراَبُه).

()1

فبرتك املفطرات طاعة هلل ،يتحقق الصيام ،الذي يقتضي من الصائم أن حيرص على طاعة
اهلل يف سلوكه اآلخر ،وإال فال يتحقق له خري الصيام ،وأجره املوعود ،وهذا يعين أن الصائم
مطالب بأن ينتهز موسم الصيام ملراجعة سلوكه ،لتعزيز الصاحل منه ،وتعديل املنحرف عن
الصراط املستقيم ،ويؤكد هذه املطالبة ما ورد عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من نعي
الصائم القائم الذي فقد األجر والثواب لتجاوزاته السلوكية مع الناس ،بل إن الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،أطلق على هذا املتجاوز وصف املفلس ،فقال عليه الصالة والسالم:
س من ُأ َّم ،
س ِفينَا من ال ِد ْر َه َم له ،وال َمت َ
َاع ،فقال :إِ َّن املُْفِل َ
س؟ قالوا :المُْْفِل ُ
(أََت ْدُرو َن ما المُْْفِل ُ
تيِ
َم هذاَ ،وَق َذ َف هذاَ ،وأَ َك َل َم َ
ال هذا،
يَأِْتي يوم اْل ِقيَا َمِة ِب َصالةٍَ ،و ِصيَ ٍامَ ،و َز َكاةٍَ ،ويَأِْتي قد َشت َ
ت َح َسنَاُتُه،
َو َس َف َك َد َم هذاَ ،و َض َر َب هذاَ ،فُي ْع َطى هذا من َح َسنَاِتِهَ ،و َه َذا من َح َسنَاِتِهَ ،فإِ ْن َفنِيَ ْ
ت عليهُ ،ث َّم ُط ِر َح يف النَّ ِار).
قبل أَ ْن ُي ْق َضى ما عليهُ ،أ ِخ َذ من َخ َطايَ ُاه ْمَ ،ف ُط ِر َح ْ

()2

فتجاوز احلق يف السلوك ،والتعدي على اآلخرين ،حسابه عسري ،حتى إن صدر عن صائم
قائم ،إذ سيأتي يوم يدفع فيه اخللق املستحقات ألصحابها ،مصداقاً لقوله ،صلى اهلل عليه
وسلمَ :
ُّن الحُْ ُق َ
(لُت َؤد َّ
لشاةِ الجْ َ ْل َحاِء من َّ
وق إىل أَ ْهِل َها يوم اْل ِقيَا َمِة ،حتى ُي َقاَد ِل َّ
الشاةِ اْل َق ْرَناِء).

()3

من هنا؛ تتوافر للصائم يف موسم الصوم الفرص والدوافع لتجديد بيعته مع اهلل تعاىل
على السمع والطاعة املطلقة ،تلك البيعة اليت أخذها اهلل على عباده املتقني ،فوعدهم باجلنة
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم
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إن قدموا املطلوب الشرعي من طرفهم ،ولو بلغ الثمن مهجهم وأرواحهم ،حيث قال

َ لهَُ َ لهَُ َ َ ُ َ
سبحانه{ :إِ َّن اهلل اشْترََى ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ َ ُ
يل اهلل
ني أنف َس ُه ْم َوأ ْم َوا م ِبأ َّن ُم اجلنَّة ُي َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
ً َ
ُ
ُ
ً
يل َواْلُق ْرآ ِن َو َم ْن أَ ْوَفى ِب َع ْه ِدهِ ِم َن اهلل
َفيَ ْقُتلو َن َوُي ْقتَلو َن َو ْعدا َعليِْه َح ّقا فيِ التَّ ْو َراةِ َو ِ
اإل ِجن ِ

استَبْ ِشُرواْ ِببَيْ ِع ُك ُم َّال ِذي َبايَ ْعتُم ِبِه َوَذِل َك ُه َو اْل َف ْوُز
َف ْ

يم}(.التوبة)111 :
اْل َع ِظ ُ

وعلى هذا املنوال؛ كانت بيعة النساء على مقتضيات الطاعة الربانية ،فقال تعاىل:
{يَا أَيُّ َها النَّبيِ ُّ إَذا َج َ
َات ُيبَايِ ْعن َ
َك َعَلى أَن ال ُي ْش ِر ْك َن ِباهللِ َشيْئاً َوال يَ ْس ِرْق َن َوال يَ ْزِن َ
ني
اءك املُ ْؤ ِمن ُ
ِ
ني بُب ْهتَا ٍن يَفْترَ ينَُه َب نْ َ َ
ْ
يه َّن َوأَ ْر ُجِل ِه َّن َوال يَ ْع ِصين َ
وف
َوال يَ ْقُتْل َن أَ ْوالد ُ
َك فيِ َم ْعُر ٍ
َه َّن َوال يَأِت َ ِ
ِ
ي أيْ ِد ِ
يم}( .املمتحنة)12 :
َفبَايِ ْع ُه َّن َو ْ
استَ ْغ ِف ْر لهَُ َّن اهللَ إِ َّن اهللَ َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
الصيام وجتديد عزائم أداء العبادة على وجهها املشروع والصحيح:
مما ال شك فيه أن معظم املسلمني جيتهدون يف شهر الصيام ألداء العبادات على الوجه

املشروع ،سواء ما كان منها فرضاً أم سنة أم نافلة ،حتى إن بعض الذين ال يؤدون الصالة
يف األيام األخر يتوجهون ألدائها يف شهر رمضان ،وتكثر أعداد الذين يرتادون املساجد ألداء
الصالة مجاعة فيها ،حتى صالة الفجر ،وعن صالة العشاء والرتاويح ال تسأل ،فاجملتمعون
هلما يف ليالي رمضان يقاربون الذين جيتمعون يف اجلمعة واألعياد ،وهذه الظاهرة هلا وجه
إجيابي ،وآخر سليب ،فاإلجيابي يشري إىل وجود مرتكز إمياني يف القلوب ،واستعداد ألداء

العبادات ،وهذا الوجه حباجة إىل تنمية واستثمار وتعزيز؛ حتى يصبح التزاماً دائماً ،وجزءاً

مهماً من اهتمامات املسلم الرئيسة يف حياته.

أما الوجه السليب ،فيتعلق باالنتقائية يف العبادة ،والتهاون بشأنها ،فاهلل الذي يعبده
الصائم يف رمضان ،هو نفسه سبحانه اخلالق املعبود يف أيام العام وأوقاته كلها ،فالعبادة
تكثر يف رمضان بالصيام والقيام ،لكن الصلوات اخلمس تطلب يف كل أيام السنني

واألعوام ،وإذا تنبه من غفل عنها ألدائها يف رمضان ،فينبغي أن يشكل هذا التنبه حافزاً
للتواصل يف أدائها واالستمرار عليها ،وإال فالغافل عن صالته ،ذمه اهلل ،سواء غفل
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عنها يف رمضان أم يف شعبان أم يف بقية العام ،حيث توعد اهلل الغافلني عن الصالة،

ين ُه ْم ُي َر ُ
بقوله تعاىلَ{ :ف َويْ ٌل ِّلْل ُم َصِّل َ
اؤو َن *
ين ُه ْم َعن َصلاَ ِت ِه ْم َس ُاهو َن * َّال ِذ َ
ني * َّال ِذ َ
اعو َن} (املاعون)7 - 4 :
َعو َن المَْ ُ
َويمَْن ُ
ومعلوم أن أول ما يسأل عنه املرء يوم القيامة ،صالته ،ويرتتب على صالحها أو فسادها،
نوع املصري الذي يلقاه صاحبها يوم القيامة.
الصيام وجتديد عزائم القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
املسلم مكلف ً
أصال باألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وذلك مبوجب األوامر القرآنية

نك ْم ُأ َّمٌة يَد ُ لىَ لخْ َ
َكن ِّم ُ
والنبوية ،فاهلل كلف أمة اإلسالم بهذه املهمة ،فقال تعاىلَ { :وْلت ُ
ْعو َن إِ ا يرْ ِ
وف َويَنْ َه ْو َن َعن المُْ َ
نك ِر َوُأ ْوَلـئِ َك ُه ُم المُْْفِل ُحو َن}(آل عمران)104 :
َويَأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
ِ

وأثنى اهلل على أمة اإلسالم بصفتها مؤمنة ،آمرة باملعروف ،ناهية عن املنكر ،فقال تعاىل:

وف َوَتنْ َه ْو َن َعن املُ َ
ُ
نك ِر َوُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َوَل ْو آ َم َن
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس َتأُْمُرو َن ِباملَْعُر ِ
{كنت ْ
ِ
ت ِللنَّ ِ

َ ُ ْ
اسُقو َن}(آل عمران)110 :
َاب َل َكا َن َخيرْ اً لهَُّم ِّمنْ ُه ُم المُْ ْؤ ِمنُو َن َوأَ ْكثَُر ُه ُم ال َف ِ
أ ْهل ال ِكت ِ

ومن صفات الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف الكتب السابقة ،أنه يأمر باملعروف ،وينهى
ول النَّبيِ َّ ُ
الر ُس َ
األ ِّم َّي َّال ِذي يجَِ ُدوَنُه َم ْكتُوباً
عن املنكر ،ويف هذا يقول تعاىلَّ :
{ال ِذ َ
ين يَتَّبِ ُعو َن َّ
َُ
نكر َويحُ ِ ُّل لهَُ ُم َّ
ِعن َد ُه ْم التَّ ْو َراةِ َو نجْ
ات َويحَُ ِّرُم
يل يَأُْمُر ُهم ِباملَْعُر ِ
الطيِّبَ ِ
وف َويَنْ َه ُاه ْم َع ِن امل ِ
ِ
اإل ِ ِ
فيِ
ث َويَ َض ُع َعنْ ُه ْم إ ْص َر ُه ْم َو َ
األ ْغ َ
َعَليْ ِه ُم الخْ َبَآِئ َ
ين آ َمنُواْ ِبِه َو َع َّزُروُه
ال َل َّالتيِ َكاَن ْ
ت َعَليْ ِه ْم َف َّال ِذ َ
ِ
َّ ُ
نز َل َم َعُه ُأ ْوَلـئِ َك ُه ُم املُْفِل ُحو َن}(األعراف)157 :
َوَن َصُروُه َو َّاتبَ ُعواْ النُّو َر ال ِذ َي أ ِ

وقد محل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمته من بعده مسؤولية القيام بهذا الواجب

املقدس ،فخاطبهم ً
َط ْعَ ،فبِِل َساِنِهَ ،فإِ ْن مل
قائال( :من َرأَى ِمنْ ُك ْم ُمنْ َك ًراَ ،فْلُي َغيرُِّْه بيدهَ ،فإِ ْن مل يَ ْست ِ

ْ َ َ َ
اإلميَا ِن).
يَ ْست ِ
َط ْعَ ،فبِ َقلبِِهَ ،وذِلك أ ْض َع ُف ِ

(*)
1

وحني يصوم املسلم ،يركز اهتمامه على تفاصيل املطلوب منه حنو دينه العظيم ،فيأخذ

* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان يزيد وينقص...
68

موقعه يف ساحة العمل بإميان وعزمية وحب ،ومن أبرز الواجبات اليت جيدها تنتظره ،تلك
املتعلقة مبهمة إنقاذ نفسه ،واحمليطني به ،وجمتمعه ،والناس مجيعاً من االحنراف والضالل،

إىل االستقامة واهلدى ،وهي مهمة ال تقل أهميتها عن مستوى أهمية الصالة والصيام
والصدقة ،فهي ختدم الدين والبشرية ،فال عجب إن قرنت بالذكر مع اإلميان ،وهو املنطلق
األول لالنتماء هلذا الدين احلنيف.
فال يقبل من الصائم القائم أن يكتفي بصالح نفسه ،وضمان حسن توجهه إىل اهلل،
وااللتزام بطاعته وعبادته ،بل عليه من منطلق حسه الديين ،واستشعاره بقدر الواجب
امللقى على عاتقه حنو دينه والناس ،أن حيرص على القيام بواجب األمر باملعروف الذي
أمر به الشرع ،ووجه إليه ،وينهى عن املنكر الذي نهى عنه الشرع ،ونفر من اإلقدام عليه،
أو اقرتافه ،فاملسلم حيب اخلري لنفسه ولغريه ،وحيب النجاة له وهلم ،فيجهد نفسه بشتى
األساليب وأجنعها ،على تبليغ رسالة اخلري اليت محلها عن نبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه
وسلم ،للعاملني ،وهو جيد يف موسم الصيام فرصة لتكثيف عمله على هذا الصعيد ،وتاليف
تقصريه جتاه هذا الواجب.
موسم الصيام وجتديد عزائم توثيق عرى العالقات اجملتمعية واألسرية:
من أبرز ما مييز شهر رمضان ،إضافة إىل الصالة والصيام وتالوة القرآن ،مسارعة املسلمني
فيه إىل أداء ما وجب عليهم من زكاة أمواهلم ،إضافة إىل صدقة الفطر اليت يدفعها الفقري
والغين منهم ،عن الصغري والكبري ،الرجال والنساء ،بصفتها صدقة واجبة عن النفوس،
إضافة إىل انتشار ظاهرة استضافة األرحام واألقارب واألصدقاء والفقراء على موائد اإلفطار
اليومية ،مع حرص معظم الصائمني على االجتماع على موائد السحور واإلفطار ،لتناول
وجبتيهما مجاعًة ،إضافة إىل اللقاءات اليومية يف املساجد ألداء الصلوات فيها ،وخباصة صالة
القيام اليت يؤديها املسلمون بعد أداء صالة العشاءً ،
عمال بسنة نبيهم الكريم ،صلى اهلل عليه
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وسلم ،ويكون ذلك على مدار أيام الشهر الثالثني أو التسعة والعشرين ،وهذه األعمال
يعرب مفردها وجمموعها عن تواصل جمتمعي وأسري فريد ،حيقق لألسرة واجملتمع كثرياً من
الدعم على صعيد توثيق العرى بني أفرادهم ،وإذابة جليد اجلفاء والشقاق واخلالف من
بينهم ،وبهذا يساهم شهر الصيام وما فيه من أعمال خرية ،وواجبات دينية على توثيق عرى
العالقات اجملتمعية واألسرية ،على أساس من الرتاحم والود وإغاثة امللهوف.
فهذه وقفة عند بعض اجملاالت اليت يؤمل أن يتم فيها جتديد عزائم اخلري ،انتهازاً لفرصة
حلول شهر اخلري والربكات ،واليمن واخلريات ،سائلني اهلل العلي القدير أن يلهمنا صواب
القول والعمل ،وأن يوفقنا إىل حسن الصالة والصيام والقيام ،وأن حيسن خواتيم أعمالنا،
لتكون على الوجه الذي يرضيه سبحانه ،إنه جل شأنه مسيع قريب جميب الدعاء.
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املقال العاشر

نشر يف رمضان وشوال 1434هـ آب وأيلول 2013م

الصيام وتعزيز الوازع الداخلي
السبِ َ
يل إِ َّما َشا ِكراً
هدى اهلل اإلنسان ليسلك الصراط املستقيم ،فقال تعاىل{ :إِنَّا َه َديْنَاُه َّ

َوإِ َّما َكُفوراً} (اإلنسان ،)3:وقال تعاىلَ { :و َه َديْنَاُه النَّ ْج َديْ ِن} (البلد ،)10:ووضع اهلل لإلنسان

ضوابط لسلوكه حتى يكون مستقيماً ،فأرسى له املبادئ الراسخة ،وشرع له األحكام
املختلفة ،والقيم الشاملة؛ ليسلك السبيل القويم ،ويكون من املهتدين ،وأخضع اهلل سلوك
اإلنسان للحساب ،والثواب والعقاب ،وجعل من نفسه رقيباً عليها ،إىل جانب الرقابة
اخلارجية املتمثلة يف الناس احمليطني به ،وبرقابة اهلل الذي حيصي عليه السكنات واحلركات،
حتى إن اإلنسان ُيعرب يوم القيامة عن تعجبه مما جيد ،حني تعرض عليه أعماله؛ صغريها
ني ُم ْش ِف ِق َ
َاب فَترََى املجُِْر ِم َ
ني
الكت ُ
وكبريها ،ويف وصف هذا االستغراب ،يقول تعاىلَ { :و ُو ِض َع ِ

ممَِّا ِفيِه َويَُق ُ
ريةً إِال أَ ْح َصا َها َو َو َج ُدوا َما
ولو َن يَا َويَْلتَنَا َما ِل َه َذا ِ
ريةً َوال َكبِ َ
َاب ال ُي َغاِدُر َص ِغ َ
الكت ِ
اضراً َوال يَ ْظِل ُم
َع ِمُلوا َح ِ

َرُّب َ
ك أَ َحداً}(.الكهف)49 :

واملقصود بالوضع الوارد يف اآلية الكرمية للكتاب ،أنه يوضع يف هذا اليوم كتاب كل
إنسان يف يده؛ إما يف اليمني ،وإما يف الشمال )*(.ويف أضواء البيان أن اهلل جل وعال ذكر يف
1

هذه اآلية الكرمية أن الكتاب يوضع يوم القيامة ،واملراد بالكتاب جنس الكتاب ،فيشمل
الصحف مجيعها ،اليت كتبت فيها أعمال املكلفني يف دار الدنيا ،وأن اجملرمني يشفقون مما
َ
ََ ْ
ريةً َو َال
َاب َال ُي َغاِدُر؛ أي ال يرتكَ ،ص ِغ َ
فيه؛ أي خيافون منه ،وأنهم يقولون :يا َويْلتَنَا َما لهِ ذا ال ِكت ِ

ريةً ،من املعاصي اليت عملنا ،إِ َّال أَ ْح َصا َها؛ أي ضبطها وحصرها ،وهذا املعنى الذي دلت
َكبِ َ

ْسا ٍن أَْل َز ْمنَاُه َطاِئ َرُه
عليه هذه اآلية الكرمية جاء موضحاً يف مواضع ُأخر ،كقوله تعاىلَ { :و ُك َّل إِن َ

* التفسري الكبري.114/ 21 ،
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ِفى ُعُن ِقِه َونخُْ ِر ُج َلُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ِكتَاًبا يَْل َقاُه َمنْ ُشوراً * اْق َرأْ َكتَاَب َك َك َفى ِبنَ ْف ِس َك اْليَ ْو َم َعَليْ َك
سيبًا}(.اإلسراء)14 - 13 :
َح ِ

()1

فاإلنسان مل يرتك مسلوب اإلرادة ،بل جعله اهلل حسيباً على نفسه يوم القيامة ،وجعل
له يف نفسه وازعاً يدفعه لالستقامة يف أثناء حياته الدنيا ،إال إذا غلبت عليه شقوته ،وخضع
لنوازع هواه اليت يؤازره عليها الشيطان ،منذ أن أذن اهلل له بإغواء الناس؛ ُليعرضوا عن
الصراط السوي ،وقد ورد ذكر هذا اإلذن يف القرآن الكريم ،إذ يقول تعاىلَ{ :ق َ
نظ ْرِني
ال أَ ِ

ال َفبِ َما أَ ْغ َويْتَ َألْق ُع َد َّن لهَُ ْم ِص َر َ
َّك ِم َن املُ َ
ين* َق َ
َ
ال إن َ
يم}.
نظ ِر َ
اط َك المُْ ْستَ ِق َ
إِلىَ يَ ْو ِم ُيبْ َعُثو َن* َق ِ
نيِ
(األعراف)16 - 14 :

مفهوم الوازع الداخلي:
يقصد بالوازع الداخلي ما يكون يف نفس اإلنسان من دوافع لفعل اخلري ،والكف
عن فعل الشر والسوء ،فلو أراد إنسان أن يقوم من نومه ليصلي الفجر ،فإن كان وازعه
الداخلي على ما يرام ،فسيجد قوة داخل نفسه تزين له القيام ،فينهض نشطاً ،فيتوضأ،
ويصلي ،منتظراً أن يكون يف ذمة اهلل ،وأن يكون ممن رضي اهلل عنهم وأرضاهم ،وأما إن كان
ممن طغى ،وسار على غري هدى ،فسيؤثر مواصلة النوم ،واخللود إليه ،على فضل الفجر،
وثواب صالته ،ويف وصف نتائج نوازع اإلنسان الداخلية بهذا الشأن يقول الرسول ،صلى
ْ
اهلل عليه وسلم( :يَ ْع ِق ُد َّ َ
َ
س أَ َح ِد ُك ْم إذا هو َنا َم َث َ
الث ُع َق ٍد ،يَ ْض ِر ُب ُك َّل
الشيْط ُان على قاِفيَِة َرأ ِ

ُع ْق َدةٍ َعَليْ َك َليْ ٌل َطو ٌ
ت ُع ْق َدةٌ،
ت ُع ْق َدةٌَ ،فإِ ْن َت َو َّضأَ انحََّْل ْ
استَيْ َق َظ فذكر اهللَ ،انحََّْل ْ
يل َفا ْرُقدَْ ،فإِ ْن ْ
ِ
ت ُع ْق َدةٌَ ،فأَ ْصبَ َح َن ِش ً
سَ ،وإِال أَ ْصبَ َح َخبِ َ
س َك ْسال َن).
َفإِ ْن صلى انحََّْل ْ
يطاَ ،طيِّ َ
يث النَّ ْف ِ
ب النَّ ْف ِ

()2

اللهم إال نوازعه الداخلية اليت
فال شرطة وال عسس جيربون النائم ليقوم لصالة الفجر،
َّ

 .1أضواء البيان.287/ 3 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا مل يصل بالليل.
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تدفعه إىل ما حيل العقد اليت عقدها الشيطان على َقاِفيَِة َرأْ ِسه إذا هو َنا َم ،وهذا الوازع حباجة
ً
ً
هزيال ضعيفاً ،ال يقوى
وفاعال ،وإال أصبح
إىل عناية دائمة ،وجهود متواصلة؛ ليبقى متقداً،

على إحداث النتائج املرجوة ،هذا إن مل يصل به السوء ليصبح مستمرئاً للشر والسوء ،أو
يعمل لصاحلهما يف أسوأ األحوال والظروف.
من هنا؛ كانت العناية الربانية والنبوية بهذا الوازع؛ ليبقى يف خدمة اإلقدام على اخلري،
واالنصراف عن الشر ،ومما ورد يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة من إشارات إىل
الوازع الداخلي ،ما يأتي:
ذكر النفس اللوامة:
من صفات املؤمن أنه صاحب نفس لوامة ،تلومه على ترك فعل اخلري ،أو إتيان فعل
السوء ،ويف معرض الثناء على هذه النفس ،يقسم اهلل بالنفس اللوامة ،فيقول تعاىلَ { :وال

ُأْق ِس ُم ِبالنَّ ْفس َّ
الل َّوا َمِة} (القيامة ،)2 :خبالف النفس األمارة اليت تدفع صاحبها إىل فعل الشر،
ِ
َ ْ
يزَ { :و َما ُأَب ِّر ُئ َن ْف ِسي إِ َّن
وتنهاه عن فعل اخلري ،وفيها يقول تعاىل على لسان ا ْم َرأة ال َع ِز ِ
يم}(.يوسف)53 :
السوِء إِ َّال َما َر ِح َم َرِّب َي إِ َّن َرِّبي َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
النَّ ْف َ
س َأل َّما َرةٌ ِب ُّ
ويف التسهيل لعلوم التنزيل أن النفوس على ثالثة أنواع؛ فخريها النفس املطمئنة،
وشرها النفس األمارة بالسوء ،وبينهما النفس اللوامة ،وقيل اللوامة هي املذمومة الفاجرة،
وهذا بعيد؛ ألن اهلل ال يقسم إال مبا يعظم من املخلوقات.

(*)
1

َ
س ،عن النيب ،صلى اهلل
ومن األحاديث الواردة بهذا املعنى ،ما جاء عن َشدَّاِد بن أ ْو ٍ

اجُز من أَْتبَ َع َن ْف َسُه
عليه وسلم ،قال( :اْل َكيِّ ُ
س من دَا َن َن ْف َسُهَ ،و َع ِم َل لمَِا َب ْع َد املَْو ِتَ ،واْل َع ِ

َه َوا َهاَ ،وتمََنَّى على اهللِ) ،قال الرتمذي :هذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن .قالَ :و َم ْعنَى َق ْوِلِه :من دَا َن َن ْف َسُه،
* التسهيل لعلوم التنزيل.163/ 4 ،
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ْ
لخْ َ َّ
ب َن ْف َسُه يف ُّ
اب ،قال:
اس َ
اس َ
الدْنيَا قبل أَ ْن يحَُ َ
يقول َح َ
ب يوم ال ِقيَا َمِةَ .وُي ْر َوى عن ُع َم َر بن ا ط ِ

اسُبواَ ،وَتزَيَّنُوا ِلْل َع ْرض َ
األكْبرَ َ ،وإِنمََّا خَِي ُّ
اب يوم اْل ِقيَا َمِة
ف الحْ ِ َس ُ
َح ِ
اسُبوا أَْنُف َس ُك ْم قبل أَ ْن تحَُ َ
ِ
ِ
الدْنيَاَ .وُي ْر َوى عن َميْ ُمو ِن بن ِم ْه َرا َن ،قال :ال يَ ُك ُ
ب َن ْف َسُه يف ُّ
ون اْل َعبْ ُد َت ِقيًّا
اس َ
على من َح َ
اس ُب َشر َ
يكُه ،من أَيْ َن َم ْط َع ُمُه َو َمْلبَ ُسُه.
اس َ
ب َن ْف َسُه ،كما يحَُ ِ
حتى يحَُ ِ
ِ

()1

فقسم احلديث الشريف الناس إىل قسمني؛ كيس وعاجز ،فالكيِّس هو اللبيب احلازم

العاقل ،الذي ينظر يف عواقب األمور ،فهذا يقهر نفسه ،ويستعملها فيما يعلم أنه ينفعها
بعد موتها ،وإن كانت كارهة لذلك ،والعاجز هو األمحق اجلاهل ،الذي ال يفكر يف العواقب،
بل يتابع نفسه على ما تهواه ،وهي ال تهوى إال ما تظن أن فيه لذتها وشهوتها يف العاجل،
وإن عاد ذلك بضر عليها فيما بعد املوت ،وقد يعود ذلك عليها بالضرر يف الدنيا قبل
اآلخرة.
فهذا هو الغالب والالزم ،فيتعجل تابع هوى نفسه العار والفضيحة يف الدنيا ،واهلوان
واخلزي ،وسقوط املنزلة عند اهلل وعند خلقه ،وحيرم بذلك خري الدنيا واآلخرة؛ من علم نافع،
ورزق واسع ،وغري ذلك.
ومن خالف نفسه ،ومل يتبع هواها ،فقد تعجل اجلزاء يف الدنيا ،ووجد بركة ذلك يف
حصوله على العلم ،واإلميان ،والرزق ،وغري ذلك ،وقيل لبعضهم :مبَ بلغ األحنف بن قيس
فيكم ما بلغ؟ قال :كان أشد الناس سلطاناً على نفسه.

()2

الوازع الداخلي والقضايا احلقوقية:
حرص اإلسالم على تنمية الوازع الداخلي لدى املتخاصمني وهم يتنازعون احلقوق،
فليست القضايا كلها تثبت بالبينات ،بل يلزم يف كثري من األحيان االحتكام إىل ما يسميه
 .1سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وحسنه
الرتمذي.
 .2شرح حديث لبيك.126 - 125/ 1 ،
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كثري من الناس الضمري ،وهو يعين يف مفهوم الشرع تقوى القلوب ،ونوازع اخلشية

الداخلية يف النفوس من اهلل ،ومن خري الشواهد على هذا املنحى ،ما جاء عن ُأ ّم َسَل َمَة
َ -ز ْو َج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم -عن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :أََّنُه مسع

اب ُح ْج َرِتِهَ ،ف َخ َر َج إَِليْ ِه ْم ،فقال :إمنا أنا َب َش ٌرَ ،وإَِّنُه يَأِْتي الخْ َ ْص ُمَ ،فَل َع َّل َب ْع َض ُك ْم
ُخ ُصو َمًة ِببَ ِ
نيِ
َ ُ ََ
ضَ ،فأَ ْح ِس ُب أََّنُه َصاِد ٌقَ ،فأَْق ِضي له ِب َذِل َكَ ،ف َم ْن َق َضيْ ُت له بحَِ ِّق ُم ْسِلم،
أ ْن يَكو َن أْبل َغ من َب ْع ٍ
ٍ
َفإِنمََّا ِه َي ِق ْط َعٌة من النَّ ِارَ ،فْليَأْ ُخ ْذ َها ،أو ِليَترُْ ْك َها).

()1

الدافع الداخلي الحتساب أجر الصاحلات:
ال يقتصر االهتمام بدوافع األعمال والنوازع إليها على الصيام ،بل يشمل أعمال
املؤمن كلها ،ففي اتباع اجلنازة وعد ملن حركته إىل ذلك نوازعه اإلميانية احملتسبة ،فعن أبي

ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من َّاتبَ َع َجنَا َزةَ ُم ْسِلم إِميَاًنا
ٍ
َ
األ ْجر ِب ِق َ َ
َ
ي؛ ُك ُّل
َو ْ
رياط نْ ِ
احتِ َساًبا ،وكان معه حتى يصلي عليهاَ ،ويَ ْفُرغ من َدْفنِ َهاَ ،فإِنَّه يَ ْر ِج ُع من ِ

اط ِمث ُ
اط).
ري ٍ
ري ٍ
ْل ُأ ُح ٍدَ ،و َم ْن صلى عليهاُ ،ث َّم َر َج َع قبل أَ ْن ُت ْدَف َن ،فإنه يَ ْر ِج ُع ِب ِق َ
ِق َ

()2

ويف اخلروج إىل اجلهاد يف سبيل اهلل ال بد من نوازع إميانية داخلية ،فعن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي

اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :اْنتَ َد َب اهلل عز وجل لمَِ ْن َخ َر َج يف َسبِيِلِه ،ال

يق ِبُر ُسِلي ،أَ ْن ُأ ْر ِج َعُه بمَِا َن َ
خُْي ِر ُجُه إال إِمي ٌ
َان ِبيَ ،وَت ْص ِد ٌ
يمٍة ،أو ُأْد ِخَلُه الجْ َنََّة،
ال من أَ ْج ٍر ،أو َغنِ َ
َ
َ ُْ ُ
 ،ما َق َعد ُ ْ َ
يل اهللُِ ،ث َّم ُأ ْحيَا،
ْت َخلف َس ِريٍَّةَ ،ول َوِدْد ُت أِّني أقتَل يف َسبِ ِ

َوَل ْوال أَ ْن أَ ُش َّق على ُأم
َّ تيِ
ُ ُ ْ ُ ()3
ُث َّم ُأْقت ُ
َلُ ،ث َّم ُأ ْحيَا ،ث َّم أقتَل).

وبشكل عام ربط الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الرب واإلثم بالنوازع الداخلية

لفاعلهما ،فعن النَّ َّواس بن سمِْ َعا َن َ
(سأَْل ُت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
األن َ
ْص ِار ِّي ،قالَ :
ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب من قضي له حبق أخيه فال يأخذه ،فإن قضاء احلاكم ال حيل حراماً وال حيرم
ً
حالال.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب اتباع اجلنائز من اإلميان.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب اجلهاد من اإلميان.
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عن ال ِّ َواإلْث ِم؟ فقال :ال ُّ ُح ْس ُن ُ
اخلُلقَ ،واإلْث ُم ما َح َ
ْر َكَ ،و َك ِر ْه َ
ت أَ ْن يَ َّطِل َع عليه
اك يف َصد ِ
ِ
ِ
ْبرِ ِ
ْبرِ

الناس).

()1

وتطبيقاً لذلك وضع الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قاعدة ألداء النذر ،فعن َعاِئ َشَة،

رضي اهلل عنها ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من َن َذ َر أَ ْن ُي ِطي َع اهللََ ،فْلُي ِط ْعُهَ ،و َم ْن

َن َذ َر أَ ْن يَ ْع ِصيَُه ،فال يَ ْع ِصِه).

()2

فاألمر ً
أوال وأخرياً مرهون مبدى سالمة التوجه إىل اهلل ،فإن صفيت السريرة ،وحسن

العمل ،فتلك طريق احلق ،اليت ينبغي ملن عرفها أن يلزمها ،وأن ال حييد عنها قيد أمنلة ،ولو
بعد عنها من ضل من الناس بعد السماء عن األرض ،وينجح العمل أو يفشل يف كثري
من األحيان حسب وضع السريرة اليت تعتمد على الوازع الداخلي ،اعتماداً قوياً ورئيساً،
مما يتطلب العناية بهذا الوازع وتقويته.
الصيام والقيام إميانًا واحتسابًا:
من الوظائف السلوكية للعبادات ،أنها تشد الوثاق بني أداء العبادة وبني الدوافع
لذلك ،فلنيل أجر الصيام والقيام ال بد من مراجعة النوايا والدوافع الداخلية للصائم
والقائم ،فإن سلمت من الرياء ،وانطلقت من اإلخالص ،ابتغاء مرضاة اهلل ،وعلى منهجه،
ووفق شرعه وأحكامه سبحانه وتعاىل ،كانت النتائج باهرة ،ففي صحيح البخاريَ ،باب من

ت َعاِئ َشُة ،رضي اهلل عنها ،عن النيب ،صلى اهلل عليه
احتِ َساًبا َوِنيًَّةَ ،وَق َال ْ
َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
وسلمُ ،يبْ َعُثو َن على ِنيَّاِت ِه ْم ،وفيه عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه
احتِ َساًبا؛ ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِهَ ،و َم ْن َصا َم َر َم َضا َن
ْر إِميَاًنا َو ْ
وسلم ،قال( :من قام َليَْلَة اْل َقد ِ

احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه).
إِميَاًنا َو ْ

()3

 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تفسري الرب واإلثم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب النذر يف الطاعة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
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وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من قام
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه).
َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ

()1

وبهذا تسهم عبادة الصيام ،وقيام ليلة القدر ،وليالي رمضان ،يف تنمية النوازع الداخلية
للصائمني والقائمني ،لتكون نوازعهم إجيابية خرية ،وقوية يف مساندة اإلقدام على فعل
اخلريات ،واجتناب الفواحش واملنكرات ،من هنا متيز الصيام بأن اختصه اهلل لنفسه؛ ألنه
من أبعد العبادات عن خلجات الرياء ،واملظاهر اخلادعة ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه،
الص ْوُم لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِه ،يَ َد ُع
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :يقول اهلل عز وجلَّ :

ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن؛ َف ْر َحٌة حني ُي ْف ِطُرَ ،وَف ْر َحٌة
الص ْوُم ُجنٌَّةَ ،وِل َّ
َش ْه َوَتُه َوأَ ْكَلُه َو ُش ْرَبُه من أَ ْجِليَ ،و َّ
حني يَْل َقى َرَّبُهَ ،ولخَُ ُل ُ
ِالصاِئمِ ،أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ من ِريح المِْ ْس ِك).
وف َفم َّ
ِ

()2

فالصائم ميتنع عن شرب املاء وهو يف متناول يده ،وأمام بصره ،رغم أنه يف أمس احلاجة

إليه؛ لشدة عطشه ،وحرارة بدنه ،وهليب اجلو احمليط به ،إال أنه يبقى ظامئاً دون شراب ،من
بزوغ الفجر ،حتى مغيب الشمس ،وهكذا بالنسبة إىل تناول الطعام ،فيمتنع عنه رغم
جوعه ،وتوافره بني يديه ،كل ذلك؛ ألنه صائم لربه بدافع داخلي ،ورغبة صادقة يف التزام أمر
اهلل ،الذي وعد من أطاعه اجلنان ،فقال تعاىلِ{ :تْل َك ُح ُدوُد اهللِ َو َمن ُي ِطع اهللَ َو َر ُس َ
ْخْلُه
ولُه ُيد ِ
ِ

ات تجَْري ِمن تحَْتِ َها َ
ين ِفي َها َوَذِل َك اْل َف ْوُز
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
َجنَّ ٍ ِ

يم}(.النساء)13 :
اْل َع ِظ ُ

فأداء الصيام على الوجه الذي شرعه اهلل تعاىل ،يعزز جانب اخلوف من اهلل ،ورجاء
رضاه سبحانه وتعاىل ،وذلك ينطلق من نوازع النفس ،اليت كلما كانت قوية يف توجهها حنو
اخلري ،أمثرت غرساً يافعاً نافعاً ،يؤتي أكله بإذن ربه ،فيستفيد منه صاحبه والناس من حوله،
بل اخللق احمليطون به.
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب تطوع قيام رمضان من اإلميان.
 .2صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل{ :يريدون أن يبدلوا كالم اهلل}(الفتح.)15 :
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ومن اللفتات القرآنية الدالة على صلة الصيام بالوازع الداخلي ،الرتكيز على ذكر
التقوى يف سياق آيات الصيام ،أو التعقيب عليها ،وهذا ما كان عقب اآلية الكرمية من سورة
البقرة ،اليت فصلت احلديث عن بعض أحكام الصيام وحدوده ،واالعتكاف يف املساجد،
فقال تعاىلُ :
اس لهَُ َّن
{أ ِح َّل َل ُك ْم َليَْلَة ِّ
ُم ِلبَ ٌ
الرَف ُث إِلىَ ِن َساِئ ُك ْم ُه َّن ِلبَ ٌ
اس َل ُك ْم َوأَْنت ْ
الصيَ ِام َّ
اهلل أَن ُ
َعِل َم ُ
وه َّن َواْبت ُ
َغوا َما
ُم تخَْتَاُنو َن أَْنُف َس ُك ْم َفت َ
اشُر ُ
َاب َعَليْ ُك ْم َو َع َفا َعنْ ُك ْم َفاآل َن َب ِ
َّك ْم ُكنْت ْ

اخليْ ِط َ
اخليْ ُط َ
ض ِم َن َ
اش َرُبوا َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم َ
َب ُ
األْبيَ ُ
اهلل َل ُك ْم َو ُكُلوا َو ْ
األ ْس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر
َكت َ
الصيَا َم إِلىَ َّ
اج ِد ِتْل َك ُح ُدوُد اهللِ َفال
اشُر ُ
ُث َّم أَتمُِّوا ِّ
الليْ ِل َوال ُتبَ ِ
وه َّن َوأَْنت ْ
ُم َعا ِكُفو َن فيِ املَ َس ِ
َ َ
ُ
اس َل َعَّل ُه ْم يَتَُّقو َن}( .البقرة)187 :
َت ْق َرُبو َها َكذِلك ُيبَينُِّ اهلل آيَاِتِه ِللنَّ ِ
كما كان يف اآلية األقصر اليت نصت على فرض الصيام على املؤمنني ،واليت يقول تعاىل

ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
فيها{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
َتتَُّقو َن}( .البقرة)183 :

هدانا اهلل لنكون ممن حسنت سريرتهم ،وطاب عملهم ،ورضي اهلل عنهم وأرضاهم.
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املقال احلادي عشر

نشر يف ذو القعدة وذو احلجة 1428هـ تشرين الثاني وكانون األول2007م

احلج وسلوك العابد
ما من عبادة فرضها اهلل على خلقه إال كان لسلوك العابد ارتباط وثيق بها ،وتتجلى هذه
القاعدة بوضوح يف فريضة احلج ،فالنصوص الشرعية اليت تناولت موضوع احلج أظهرت

تركيزاً واضحاً على كثري من القضايا واألمور السلوكية ،أنظر يف قوله تعاىل{:الحْ َ ُّج أَ ْش ُه ٌر
وق(َ )2و َال ِج َد َ
يه َّن الحْ َ َّج َف َ
ث(َ )1و َال ُف ُس َ
ات َف َمن َف َر َ
ال َرَف َ
ال( )3فيِ الحْ َ ِّج َو َما َت ْف َعُلوا
َّم ْعُلو َم ٌ
ض ِف ِ
ُ
ِم ْن َخيرْ يَ ْعَل ْمُه ُ
ْ
اب} (البقرة.)197 :
َوُدوا َفإِ َّن َخيرْ َ َّ
اهلل َوَتز َّ
الزاِد التَّ ْق َوى َو َّاتُقو ِن يَا أوِلي األلبَ ِ
ٍ
فاآلية الكرمية تذكر زمن احلج ،وفرضه ،ثم تنهى احلاج عن اقرتاف الرفث والفسوق

واجلدال ،وتلك  -بال ريب  -قضايا سلوكية بامتياز.
ورب سائل يسأل عن وجه الصلة بني هذه النواهي السلوكية وعبادة احلج ،وأوىل من
جييب عن هذا السؤال هو من سبق له أن سافر إىل احلج وأدى مناسكه ،ألنه خاض جتربة
عملية ،ملس خالهلا ضرورة الرتبية على جتنب مثل هذه السلوكات ،فالظرف مهيأ للتماس
والوقوع يف الزلل ،رغم اجلو اإلمياني الذي يفرتض أن خييم على رحلة احلج ،فاحلج سفر،
والسفر شق من العذاب ،عن أبي هريرة  ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
ْ َ
ْ
َع أَ َح َد ُك ْم َط َعا َمُه َو َش َراَبُه َوَن ْو َمُهَ ،فإَِذا َق َضى َن ْه َمتَُه
اب؛ يمَْن ُ
قالَّ :
(الس َفُر ِقط َعٌة ِم َن ال َعذ ِ
()5
َفْلُي َع ِّج ْل إِلىَ أَ ْهِلِه).

()4

.1الرفث :هو اجلماع ودواعيه ،فيحرم على احلاج املعاشرة الزوجية ومقدماُتها القولية والفعلية؛ كالتقبيل ،والكالم
املتعلق باجلماع والشهوة ،وحنو ذلك .ويطلق الرفث أيضاً على الكالم الفاحش البذيء .وقد جاء الرفث مبعنى
اجلماع يف قوله تعاىلُ :
الر ُ
فث إىل نساِئكم}.
{أ ِح َّل لكم ليلَة
الصيام َّ
ِ

 .2الفسوق :هي معاصي اهلل ،سواء أكانت متعلقة باإلحرام ،أم عامة لكل ما نهى اهلل عنه.
 3اجلدال :املخاصمة واملنازعة.
 .4يعين حاجته.

 .5صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،باب السفر قطعة من العذاب.
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وما دام احلج سفراً فهو حمك للصرب ،وامتحان لتحمل املشاق والتعب والرفقة ،وهو
رحلة مجاعية ،يشارك فيها الذكور واإلناث ،واحملارم واألجانب ،وفيه تنوع األمزجة ،واختالف
الطباع والعادات والرغبات ،فكان ً
مجيال أن يوصى احلاج باجتناب الرفث والفسوق واجلدال،
حتى يوفق بأداء حجه على الوجه الذي يرام.
ويف مقابل نهي اآلية سالفة الذكر عن سلوك الرفث والفسوق واجلدال ،فإنها أوصت
بالتزود خبري الزاد ،أال وهو التقوى ،مما يعين التحلي مبكارم السلوك ،وجتنب املنحرف منه،
فالتقوى مشتقة من الوقاية ،وهي منهج سلوكي يقوم على قصد اخلري وجتنب الشر يف النية
والشعور والقيم والسلوك كله ،سئل علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،عن التقوى فقال:
(التقوى هي اخلوف من اجلليل ،والعمل بالتنزيل ،والقناعة بالقليل ،واالستعداد ليوم
الرحيل).

()1

وسأل عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أبي بن كعب عن التقوى ،فقال له ( :أما سلكت
طريقاً ذا شوك؟ قال :بلى ،قال :فما عملت؟ قال :مشرت واجتهدت ،قال :فذلك التقوى).

()2

وهكذا تظهر العناية القرآنية بسلوك احلاج يف جانبيه ،املتمثلني بالتخلي ،والتحلي ،مما
يؤكد األهمية اليت يوليها القرآن الكريم لسلوك العابدين.
ويف مواضع قرآنية أخ َر ربط اهلل تعاىل قضايا سلوكية بشعائر احلج ،فأشار إىل عدد من

َِّ
اس ِبالحْ َ ِّج
تلك القضايا يف ثنايا حديثه عن بعض شعائر احلج ،فقال تعاىلَ { :وأذن فيِ النَّ ِ
وك ِر َج ً
يَأُْت َ
اال(َ )3و َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر( )4يَأِْت َ
يق(ِ * )5ليَ ْش َه ُدوا َمنَاِف َع لهَُ ْم َويَ ْذ ُكُروا
ني ِمن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
 .1سرية أمري املؤمنني علي بن أبي.348 /1 :
 .2يف ظالل القرآن.9 /1 :
 .3مشاة ،مجع راجل.
 .4بعري ضعيف ،وهو يطلق على الذكر واألنثى.
 .5طريق بعيد.
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س
اس َم اهللِ فيِ أَيَّ ٍام َّم ْعُلو َم ٍ
ات َعَلى َما َر َزَق ُهم ِّمن َب ِه َ
ْ
يمِة الأَْْن َع ِام َف ُكُلوا ِمنْ َها َوأَ ْط ِع ُموا اْلبَاِئ َ
يق* َذِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم
اْل َف ِق َ
ري* ُث َّم ْليَ ْق ُضوا َت َفثَ ُه ْم(َ )2وْلُيوُفوا ُن ُذو َر ُه ْم َوْليَ َّط َّوُفوا ِباْلبَيْ ِ
ت اْل َعتِ ِ
()1

س
ات اهللِ َف ُه َو َخيرٌْ َّلُه ِعن َد َرِّبِه َوُأ ِحَّل ْ
ُحُر َم ِ
ت َل ُك ُم الأَْْن َعاُم إِلاَّ َما ُيتَْلى َعَليْ ُك ْم َف ْ
الر ْج َ
اجتَنُِبوا ِّ
ُّور* ُحنَ َفاء لهلِ ِ َغيرْ َ ُم ْش ِر ِك َ
ني ِبِه َو َمن ُي ْش ِر ْك ِباهللِ َف َكأَنمََّا َخ َّر ِم َن
ِم َن الأَْ ْوَثا ِن َو ْ
اجتَنُِبوا َق ْو َل الز ِ
()3
َ
َخ َطُفُه َّ
الس َماء َفت ْ
يق* َذِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم َش َعاِئ َر اهللِ
الر ُ
الطيرُْ أَ ْو َت ْه ِوي ِبِه ِّ
َّ
يح فيِ َمكا ٍن َس ِح ٍ
ُْ
يق*
وب* َل ُك ْم ِفي َها َمنَاِف ُع إِلىَ أَ َج ٍل ُّم َس ًّمى ُث َّم محَُِّل َها إِلىَ اْلبَيْ ِ
ت اْل َعتِ ِ
َفإَِّن َها ِمن َت ْق َوى الُقل ِ
يمِة الأَْْن َع ِام َفإِلهَُ ُك ْم إَِلٌه
اس َم اهللِ َعَلى َما َر َزَق ُهم ِّمن َب ِه َ
نسكاً ِليَ ْذ ُكُروا ْ
َوِل ُك ِّل ُأ َّمٍة َج َعْلنَا َم َ
َ ()4
ين إَذا ُذ ِك َر ُ
ين َعَلى
اهلل َو ِجَل ْ
الص ِاب ِر َ
اح ٌد َفَلُه أَ ْسِل ُموا َوَب ِّش ِر المُْ ْخبِتِ
َو ِ
ت ُقُلوُب ُه ْم َو َّ
ني * َّال ِذ َ ِ
الصلاَ ةِ َوممَِّا
َما أَ َصاَب ُه ْم َوالمُِْق ِ
يمي َّ

َاه ْم ُين ِفُقو َن}(احلج)35 - 27 :
َر َزْقن ُ

أشارت هذه اآليات الكرمية إىل مجلة من القضايا السلوكية ،فبعد وصفها وسيلة السفر
للحج ،ذكرت املنافع اليت يشهدها احلاج فيه ،وذكره اسم اهلل وشكره ،وأكله وإنفاقه على
البائس الفقري ،وقضاءه التفث ،ووفاءه بالنذور ،وطوافه بالبيت ،وتعظيمه للحرمات ،ومتتعه
باألنعام ،واجتنابه الرجس من األوثان وقول الزور ،وتوحيده هلل ،وحذره من الشرك ،وحثه
على تعظيم شعائر اهلل ،واالستمتاع مبنافع األنعام ،وشكر اهلل عليها ،ووجل قلبه ،وصربه،
وإقامته الصالة ،وإنفاقه من رزقه سبحانه.
فهذه رزمة سلوكية مشلتها بالذكر اآليات اليت وردت يف سياق احلديث عن احلج ،ويف ذلك
مؤشر آخر على الصلة الوثيقة بني عبادة احلج وسلوك العابد.
وملا ذكر اهلدي ،قال تعاىلَ { :واْلُب ْد َن(َ )5ج َعْلنَا َها َل ُكم ِّمن َش َعاِئ ِر اهللِ َل ُك ْم ِفي َها َخيرٌْ َفاْذ ُكُروا

 .1شديد الفقر.
 .2إزالة الوسخ بقص األظفار والشارب وحلق العانة.
 .3تعظيم ما يهدى للحرم بالتسمني والتحسني ،ومسي اهلدي شعائر إلشعارها مبا يعرفها بأنها هدي للحرم.
 .4املطيعني املتواضعني.
 .5مجع بدنة ،وهي اإلبل.
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اس َم اهللِ َعَليْ َها َص َو َّ
ت ُجنُوُب َها(َ )2ف ُكُلوا ِمنْ َها َوأَ ْط ِع ُموا اْل َقاِن َع
اف(َ )1فإَِذا َو َجبَ ْ
ْ
َك َذِل َك َس َّخ ْرَنا َها َل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن * َلن يَن َ
َال اهللَ لحُُ وُم َها َولاَ ِد َم ُاؤ َها َوَل ِكن يَن ُ
َالُه
()3

َوالمُْعْترَ َّ

نك ْم َك َذِل َك َس َّخ َر َها َل ُك ْم ِلت َ
التَّ ْق َوى(ِ )5م ُ
ُكبرُِّ وا اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
اك ْم َوَب ِّش ِر المْحُْ ِسنِ َ
ني}

()4

(احلج:

.)37 - 36

فليس اهلدي مقصوداً لذاته ،وإمنا هو لذكر اسم اهلل ،واإلنفاق يف سبيله ،أما اهلل فهو غين
عن العاملني ،ولذلك قال :لن يصل إىل اهلل حلومها وال دماؤها ،وإمنا املقصود تقواهم اليت
متثل عنوان سلوكهم.
مبدأ التيسري:
من املبادئ السلوكية اليت أبرزها القرآن الكريم يف حديثه عن بعض شعائر احلج ،مبدأ

ي َف َ
ال إِْث َم َعَليِْه َو َمن
التيسري ،فقال تعاىلَ { :واْذ ُكُرواْ اهللَ فيِ أَيَّ ٍام َّم ْع ُدود ٍ
َات َف َمن َت َع َّج َل فيِ يَ ْو َم نْ ِ
َتأَ َّخ َر َفال إْث َم َعَليِْه لمَِن َّات َقى َو َّاتُقواْ اهللَ َوا ْعَل ُموا أَن ُ
َّك ْم إَِليِْه تحُْ َشُرو َن} (البقرة ،)203 :فخري اهلل
ِ
ِ
احلاج بني التعجل والتأخر أيام منى ،مراعاة لظروفه وأحواله ،وأخذ الرسول ،صلى اهلل عليه

وسلم ،بهذا املبدأ بقوله وفعله ،فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنه( ،أََّنُه
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،خَْي ُط ُب يَ ْو َم النَّ ْحرَ ،ف َقا َم إَليِْه َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
َش ِه َد النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
الُ :كنْ ُت أَ ْح ِس ُب أَ َّن
ِ
ِ
آخُرَ ،ف َق َ
َك َذا َقبْ َل َك َذاُ ،ث َّم َقا َم َ
الُ :كنْ ُت أَ ْح ِس ُب أَ َّن َك َذا َقبْ َل َك َذاَ ،حَل ْق ُت َقبْ َل أَ ْن أَنحَْ َر ،نحََ ْر ُت
َقبْ َل أَ ْن أَ ْر ِم َيَ ،وأَ ْشبَاهَ َذِل َكَ ،ف َق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :اْف َع ْل َولاَ َح َر َج لهَُ َّن ُكِّل ِه َّنَ ،ف َما
ُسئِ َل يَ ْو َمئِ ٍذ َع ْن َش ْيٍء إلاَّ َق َ
ال :اْف َع ْل َولاَ َح َر َج).
ِ

()6

 .1قائمة على ثالث ،معقولة اليد اليسرى.
 .2سقطت إىل األرض بعد النحر ووقت أكلها.
 .3الذي يقنع مبا يعطى ،وال يسأل ،وال يعرتض.
 .4السائل أو املعرتض.
 .5أي يرفع إليه سبحانه العمل الصاحل.
 .6صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب الفتيا على الدابة عند اجلمرة .
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احلج وتعزيز بواعث السلوك الطيب:
احلج بشعائره ومناسكه يعزز بواعث السلوك الطيب ،فهو تلبية وذكر وصالة وأدعية،
فبالذكر تطمئن القلوب ،وبالصالة تكف النفوس عن الفحشاء ،وتشجب املنكر ،وهو
ً
تلبية ترددها احلناجر الضارعة ،معلنة االستجابة لنداء الرمحن ً
وقوال وتوجهاً.
عمال
وحني حتط أقدام احلجيج يف تلك البقعة املطهرة ،تذهب أذهانهم صوب تاريخ املناسك
واملواضع املقدسة من حوهلا ،فيذكرون إميان إبراهيم وزوجه ،وابنه إمساعيل ،ويتلمسون من
ذلك دروساً دون تدريس ،حني يذكرون موقف زوج إبراهيم ،وأم إمساعيل ،عليهما السالم،
حني تركهما إبراهيم ،عليه السالم ،بواٍد غري ذي زرع استجابة ألمر اهلل تعاىل ،فسألته عن
سبب تركه هلما فلم يلتفت إليها ،فقالت( :آهلل أمرك بهذا؟! فأجابها بنعم .فقالت :إذا لن
يضيعنا)؟
وحني يذكرون سعي تلك املؤمنة طلباً للماء والزاد ،يتعزز لديهم االعتقاد بأن الرزق حباجة
إىل سعي ،فهي مل تقعد مكانها منتظرة املوت أو الرزق ،فعلى الرغم من يقينها بأن وضعها يف
هذا احلال كان مقدراً من عند اهلل ،فإنها سعت ،حتى أنعم اهلل عليها بزمزم ،فشربت وابنها،
وشرب اخللق من ورائهما ،وما زالوا يشربون.
وحني يذكرون استجابة إبراهيم لألمر الرباني بالتضحية بفلذة كبده ،تتعزز لديهم
كذلك روح الفداء ،وقد سجل اهلل هذا املوقف إلبراهيم ،عليه السالم ،فقال تعاىلَ{ :فَل َّما

الس ْع َي َق َ
ال يَا ُبنيَ َّ إِّني أَ َرى المَْنَام أَِّني أَذْبحَُ َك َف ُ
انظ ْر َماَذا َت َرى
َبَل َغ َم َعُه َّ
ِ
فيِ
ِ

(}...الصافات)102:

وحيدث هلم مثل ذلك التعزيز وهم يذكرون االستعداد املطلق من إمساعيل ،عليه السالم ،ألن

يكون ذبيحاً {َ...ق َ
َج ُدِني إ ْن َشاَء ُ
ين} (الصافات)102:
الص ِاب ِر َ
ال يَا أََب ِ
اهلل ِم َن َّ
ت اْف َع ْل َما ُت ْؤ َمُر َست ِ
ِ
وهكذا جيد احلاج يف املناسك اليت يؤديها ،وكل املواضع اليت يأتيها ،يف البيت احلرام
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وأكنافه ،ما يقود إىل تقويم السلوك املعوج ،وتعزيز الطيب منه ،مما يعزز دعوة حجاج بيت
اهلل احلرام وغريهم من املسلمني؛ ليضعوا هذا البعد يف اعتبارهم ،حتى يكونوا ممن ربح بيع
احلج ،ال من الغافلني الذين يعودون مبثل ما ذهبوا من سوء السلوك.
واحلج يذكرنا باالهتمام باملقدسات اإلسالمية ،اليت رفع شأنها اهلل ،فهو يذكر احلجاج

{ج َع َل ُ
اهلل اْل َك ْعبََة
باملسجد احلرام الذي هو وجهتهم ،وقبلة املسلمني ،ونزل فيه قوله تعاىلَ :
اْلبَيْ َ لحْ َ
ً ِّ
الش ْه َر الحْ َ َرا َم َوالهَْد َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
اس َو َّ
ت ا َرا َم ِقيَاما للنَّ ِ
ْي َوالقالِئ َد ذِلك ِلتَ ْعل ُموا أن اهلل يَ ْعل ُم َما فيِ
َ
يم} (املائدة)97:
الس َما َو ِ
ض َوأَ َّن اهللَ ِب ُك ِّل َش ْيٍء َعِل ٌ
َّ
ات َو َما فيِ األ ْر ِ
لحْ َ
لمَْ
ويقول سبحانه{ :إِ َّن َّال ِذ َ َ َ
َ
ام َّال ِذي َج َعْلنَاُه
ين كفُروا َويَ ُصدُّون َعن َسبِ ِ
يل اهللِ َوا ْس ِج ِد ا َر ِ
اس َس َواء اْل َعا ِك ُف(ِ )1فيِه َواْلبَاِد
ِللنَّ ِ
(احلج.)25:

()2

َو َمن ُي ِرْد ِفيِه ِبإِلحْ َاٍد ِب ُظْلم (ُ )3ن ِذْقُه ِم ْن َع َذ
اب أَِليم}
ٍ ٍ
ٍ

وكان الناس قبل اإلسالم يربطون بعض سلوكهم بقدسية البيت العتيق ،قال عبد الرمحن
ابن زيد بن أسلم( :كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه ،فال يعرض له)(.)4
وينساق هذا االهتمام على املساجد اليت ارتبطت باملسجد احلرام ارتباط عقيدة ودين،
كاملسجد النبوي ،واملسجد األقصى ،فيجمع هذه املساجد الثالثة قاسم مشرتك يتمثل يف أنه
ال تشد الرحال إال إليها ،ويف مضاعفة أجر الصالة والعبادة فيها ،إضافة إىل ارتباط املسجد
احلرام باملسجد األقصى ،بأن كان األول منطلق اإلسراء بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
واآلخر غايته .وكان املسجد األقصى املبارك قبلة املسلمني األوىل ،وصار املسجد احلرام
قبلتهم الثانية واألخرية .ويرتبط املسجد النبوي باملسجد احلرام تارخيياً ودعوياً.
وإذا رسخت هذه الروابط يف قلب احلاج ووعيه وإدراكه ،فإنه جيد لزاماً عليه أن يبذل من
 .1العاكف هو املقيم.
 .2الطارئ غري املقيم.
 .3بسبب ظلم ،بأن ارتكب فيه حمرماً.

 .4تفسري ابن كثري.169/ 1 ،
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الرعاية واالهتمام لتلك املقدسات ما بذله للمسجد احلرام الذي قصده حاجاً معظماً ملبياً.
احلج ووحدة املسلمني:
من أعظم األمور السلوكية اليت يرتك احلج بصماته عليها ،موضوع الوحدة بني املسلمني،
حيث تتضافر شعائر احلج وأعماله يف اإلعالن عن وحدة املسلمني ،فاإلحرام يف مظهره،
والشعائر يف نوعها وشكلها يؤديها املسلمون مجيعاً ،صغريهم وكبريهم ،غنيهم وفقريهم،
رئيسهم ومرؤوسيهم ،ذكرهم وأنثاهم .فكل حاج حيرم كما حيرم إخوانه احلجيج ،ويطوف
كما يطوفون ،ويليب كما يلبون ،ويسعى كما يسعون ،ويرمي اجلمار كما يرمون ،ويشرب
زمزم كما يشربون ،ويصلي يف احلرم كما يصلون ،وينحر اهلدي كما ينحرون ،ويودع البيت
احلرام كما يودعون.
واحلج مدرسة تعلم املسلمني الوحدة يف املشاعر والشعائر ،وتعزز يف قلوبهم بواعثها،
وتزرع يف واقعهم سبلها وصورها.
دور الرتبية:
حتى يؤدي احلج رسالته السلوكية ،فال بد للرتبية من أن تقوم بدورها املنوط بها حنو
الناس ،قبل قصدهم احلج ،وبعد الشروع فيه ،وعند االنتهاء من أعماله ،وإال بقيت اآلمال
والطموحات يف مهب الريح .من هنا حرص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على إبراز
بعض القيم السلوكية يف موقفه الرتبوي الذي عرب عنه يف خطبة حجة الوداع ،فنبههم إىل

خطورة السلوك العدواني بأسلوب مشوق مثري ،عن أبي بكرة ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(خ َطبَنَا
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ ْو َم النَّ ْحرَ ،ق َ
اهلل َو َر ُس ُ
ال :أََت ْدُرو َن أَ ُّي يَ ْوم َه َذا؟ ُقْلنَاُ :
النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
ولُه أَ ْعَل ُم،
ِ
ٍ
س يَ ْو َم النَّ ْحرُ ،قْلنَاَ :بَلىَ ،ق َ
ت َحتَّى َظنَنَّا أََّنُه َسُي َس ِّميِه ِب َغيرْ اسمْ ِ ِهَ ،ق َ
َف َس َك َ
ال :أَ ُّي َش ْه ٍر
ال :أََليْ َ
ِ
ت َحتَّى َظنَنَّا أََّنُه َسُي َس ِّميِه ِب َغيرْ اسمْ ِ ِهَ ،ف َق َ
اهلل َو َر ُس ُ
َه َذا؟ ُقْلنَاُ :
ولُه أَ ْعَل ُمَ ،ف َس َك َ
س ُذو
ال :أََليْ َ
ِ
الحْ َ َّجِةُ ،قْلنَاَ :بَلىَ ،ق َ
اهلل َو َر ُس ُ
ال :أَ ُّي َبَل ٍد َه َذا؟ ُقْلنَاُ :
ولُه أَ ْعَل ُمَ ،ف َس َك َ
ت َحتَّى َظنَنَّا أََّنُه َسُي َس ِّميِه
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ت ِباْلبَْل َدةِ الحْ َ َرامُ ،قْلنَاَ :بَلىَ ،ق َ
ِب َغيرْ اسمْ ِ ِهَ ،ق َ
الَ :فإِ َّن ِد َماَء ُك ْم َوأَ ْم َو َال ُك ْم َعَليْ ُك ْم َح َرا ٌم
ال :أََليْ َس ْ
ِ
ِ
َك ُح ْر َمِة يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا ،فيِ َش ْه ِر ُك ْم َه َذا ،فيِ َبَل ِد ُك ْم َه َذا ،إِلىَ يَ ْو ِم َتْل َق ْو َن َرَّب ُك ْم ،أَلاَ َه ْل َبَّل ْغ ُت؟!
َق ُالواَ :ن َع ْمَ ،ق َ
بَ ،فُر َّب ُمبََّلغ أَ ْو َعى ِم ْن َسا ِمعَ ،فلاَ
الَّ :
الل ُه َّم ْ
اش َهدَْ ،فْلُيبَِّلغ َّ
الشا ِه ُد اْل َغاِئ َ
ٍ
ٍ
ِ

ض).
َت ْر ِج ُعوا َب ْع ِدي ُك َّفا ًرا ،يَ ْض ِر ُب َب ْع ُض ُك ْم ِرَق َ
اب َب ْع ٍ

()1

ومن شواهد السنة النبوية املطهرة على االهتمام بقضية ربط احلج بسلوك احلاج ،أن

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،رهن جزاء احلج بالرب ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال
تَ ،فَل ْم يَ ْرُف ْ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َح َّج َه َذا اْلبَيْ َ
ثَ ،ولمَْ يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َك َما
()2
َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه).
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ ،سئِ َل أَ ُّي اْل َع َمل أَْف َض ُل؟! َف َق َ
وعنه ،رضي اهلل عنه( ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ال:
ِ

يلُ :ث َّم َماَذا؟ َق َ
يلُ :ث َّم َماَذا؟ َق َ
ال :الجْ ِ َهاُد َسبِيل اهللِِ ،ق َ
َان ِباهللِ َو َر ُسوِلِهِ ،ق َ
إِمي ٌ
الَ :ح ٌّج مَبرُْ و ٌر)
ِ
فيِ
وللسلوك الطيب أيام احلج منزلة رفيعة عند اهلل تعاىل ،عن ابن عباس ،عن النيب ،صلى اهلل
()3

عليه وسلم ،أنه قالَ ( :ما اْل َع َم ُل فيِ أَيَّ ِام اْل َع ْش ِر أَْف َض َل ِم َن اْل َع َم ِل فيِ َه ِذهَِ ،ق ُالواَ :ولاَ الجْ ِ َهاُد؟
()4
َق َ
اطُر ِبنَ ْف ِسِه َو َماِلِه َفَل ْم يَ ْر ِج ْع ِب َش ْيٍء).
الَ :ولاَ الجْ ِ َهاُد ،إِلاَّ َر ُج ٌل َخ َر َج خَُي ِ
صلة احلج املربور بالرتبية السلوكية:
احلج مرتبة مميزة يف سلم أفضل األعمال ،ونيلها مشروط بكونه مربوراً ،والرب وصف
معرب عن لب القضية السلوكية ،بدليل تفسريه حبسن اخللق ،عن النواس بن مسعان
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،عن ال ِّ َوالإْ ْث ِمَ ،ف َق َ
قال(:سأَْل ُت النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
ال :الْبرِ ُّ ُح ْس ُن الخُْ ُل ِق،
األنصاري
َ
ِ ْبرِ ِ
()5
َوالإْ ْث ُم َما َح َ
ْر َكَ ،و َك ِر ْه َ
اس).
ت أَ ْن يَ َّطِل َع َعَليِْه النَّ ُ
اك فيِ َصد ِ
ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب اخلطبة أيام منى.
 .2صحيح البخاري ،كتاب احملصر ،باب قول اهلل تعاىل { :فال رفث }(البقرة .)197
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب من قال إن اإلميان هو العمل.
 .4صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب فضل العمل يف أيام التشريق.
 .5صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تفسري الرب واإلثم.
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واشرتاط الرب لنيل جائزة احلج الكربى ،وهي اجلنة ،يعين اشرتاط التحلي بالسلوك
الطيب ،والبعد عن اإلثم والفواحش ،وهي عناوين للسلوك املنحرف.
ورهن فوز احلاج باجلنة بكون حجه مربوراً ،يعين تقديم جائزة تعزيزية للسلوك الطيب؛
ألن اجلنة مطمح األفئدة ،ومبلغ الرجاء ،وغاية املنى ،كيف ال؟! ويف احلديث الشريف عن أبي

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ق َ
هريرة ،رضي اهلل عنه ،قالَ( :ق َ
ال َر ُس ُ
ال ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل :أَ ْع َدْد ُت ِل ِعبَاِدي

ُم {َفلاَ
ي َرأَ ْتَ ،ولاَ ُأُذ ٌن سمَ ِ َع ْ لاَ َ َ ْ
الصالحِِ َ
ني َما لاَ َع نٌْ
َّ
ب َب َش ٍرَ ،فاْق َرُءوا إِ ْن ِشئْت ْ
تَ ،و َخط َر َعلى َقل ِ
()1
س َما ُأ ْخ ِف َي لهَُ ْم ِم ْن ُق َّرةِ أَعْينُ ٍ })
َت ْعَل ُم َن ْف ٌ

وكان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يعلم املسلمني السلوك يف احلج ،عن أمساء بنت

(خ َر ْجنَا َم َع َر ُسو ِل اهللَ ِ،صَّلى ُ
أبي بكر الصديق ،رضي اهلل عنهما ،قالتَ :
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،

اجا َ ،وإ َّن ِز َم َالَة َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
اح َدةٌ (َ ،)2فنَ َزْلنَا
ُح َّج ً
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،و ِز َم َالَة أَِبي َب ْك ٍر َو ِ
ِ
س َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ت ِز َم َالُتنَا َم َع ُغ َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ال ِم أَِبي َب ْك ٍرَ ،ق َال ْ
اْل َع ْر َج َو َكاَن ْ
ت َف َجَل َ
س أَُبو َب ْكر إلىَ َجنْب َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،م َن
َو َجَل َس ْ
ت َعاِئ َشُة إِلىَ َجنْبِِهَ ،و َجَل َ
ٍِ
ِ

َ
ِّ لآْ
اطَل َع اْل ُغ َ
َظُر ُغ َ
لىَ
ال َمهَ ،و ِز َم َالتَُه َحتَّى َمتَى يَأِْتينَاَ ،ف َّ
الُم
ب أَِبي َننْت ِ
الش ِّق ا َخ ِرَ ،و َجل ْس ُت إِ َجنْ ِ
ري َك؟ َق َ
الَ :ف َق َ
ريُه َق َ
ال :أَ َضَّل َّ
تَ :ف َقا َم أَُبو َب ْك ٍر
الليَْلَةَ ،ق َال ْ
ِ
ال َلُه أَُبو َب ْك ٍر :أَيْ َن َب ِع ُ
يمَْشي َما َم َعُه َب ِع ُ
نيِ
يد َر ُس ُ
يَ ْضرُبُه َويَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ْت َر ُج ٌلَ ،ف َما يَ ِز ُ
اح ٌد أَ َضَّل َكَ ،وأَن َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ري َو ِ
ولَ :ب ِع ٌ
ِ
ول :ان ُ
َعَلى أَ ْن يَتَبَ َّس َمَ ،ويَُق ُ
َع).
ْظُروا إِلىَ َه َذا المْحُِْر ِم َما يَ ْصن ُ

()3

ففي قوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :انظروا إىل هذا احملرم ما يصنع) نقد مبطن للسلوك غري

املرغوب فيه ،وتوجيه لتعديله ،وهذا االهتمام النبوي بتهذيب السلوك يف العبادة له شواهده
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ما جاء يف صفة اجلنة وأنها خملوقة.
 .2أي :كان مركوبهما وما كان معهما من أدوات السفر واحداً .فيدل هذا احلديث على أنه ال بأس للمحرم أن

يؤدب غالمه من غري كالم سيئ.
 .3املستدرك على الصحيحني ،623/ 1 ،قال النيسابوري :هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه.
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الكثرية ،اليت منها ،ما رواه البخاري يف صحيحه ،حتت باب من نذر املشي إىل الكعبة ،عن
ي اْبنَيِْهَ ،ق َ
أنس  ،رضي اهلل عنه (:أَ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،رأَى َشيْ ًخا ُي َهادَى (َ )1ب نْ َ
الَ :ما
()2
َ
َ
ب).
يب َه َذا َن ْف َسُه َل َغنيِ ٌَّ ،وأَ َم َرُه أَ ْن يَ ْر َك َ
َب ُال َه َذا؟ َق ُالواَ :ن َذ َر أَ ْن ِ
يمَْش َيَ ،قال :إِ َّن اهلل َع ْن َت ْع ِذ ِ
والسلوك اخلاطىء مرفوض يف كل مكان وزمان ،إال أنه يكون أشد مقتاً ورفضاً وسلبية

إن وقع خالل أداء املناسك ،ولو تنبه املسلمون لذلك ما أصابهم الضرر الذي يرتتب على
ً
عاجال قبل اآلجل من الزمان ،فمن مل يسمع
احنراف السلوك ،ومن ذلك الضرر ما يقع
باآلثار الرهيبة اليت ترتبت على سلوك التدافع خالل الذهاب لرمي اجلمرات أو اإلياب
منها؟ ولو حتلوا بالصرب واالنضباط وحسن التدبري لنجوا من تلك الكوارث وأمثاهلا.
وبعد؛ فهذه حماولة متواضعة إلبراز الربط بني السلوك وعبادة احلج ،سواء خالل عملية
الرتبية والتعليم اخلاصة بأداء املناسك ،أم عند اإلشارة لآلثار السلوكية اليت ترتتب على أداء
املناسك والشعائر ،وزيارة مواضع الشعائر ،أم بالدعوة للقراءة املتدبرة الواعية للنصوص
الشرعية اليت تناولت ذكر احلج وقضاياه ،عسى اهلل أن ينفع بها من يقرأها ،وأن يعلمنا ما
ينفعنا ،وأن ينفعنا مبا علمنا دائماً وأبداً.

 .1ميشي معتمداً على غريه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب من نذر املشي إىل الكعبة.
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املقال الثاني عشر

نشر يف ذو القعدة وذو احلجة 1430هـ تشرين الثاني وكانون األول 2009م

البيت احلرام وحجاجه :يف أمن الرمحن
ُيعد األمن من أهم القيم اليت تستقطب مشاعر الناس واهتماماتهم وأهدافهم ،وقد عين

اإلسالم به يف تشريعاته وقيمه ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْن أَ ْصبَ َح ِمنْ ُك ْم
(*)
وت يَ ْو ِمِهَ ،ف َكأَنمََّا ِحيزَت َلُه ُّ
الدْنيَا)
آ ِمنًا فيِ ِس ْرِبِهُ ،م َعاًفى فيِ َج َس ِدهِِ ،عنْ َدُه ُق ُ
وجاء اعتبار األمن يف متطلبات كثري من العبادات ،ففي صالة اخلوف ،يقول تعاىلَ { :وإَِذا
1

الص َ
َه ْم َفإَِذا َس َج ُدواْ
يه ْم َفأََق ْم َ
ُك َ
الةَ َفْلتَُق ْم َطآِئ َفٌة ِّمنْ ُهم َّم َع َك َوْليَأْ ُخ ُذواْ أَ ْسِل َحت ُ
ت لهَُ ُم َّ
نت ِف ِ

َفْليَ ُكوُنواْ ِمن َو َرآِئ ُك ْم َوْلتَأْ ِت َطآِئ َفٌة ُأ ْخ َرى لمَْ ُي َصُّلواْ َفْلُي َصُّلواْ َم َع َك َوْليَأْ ُخ ُذواْ ِح ْذ َر ُه ْم
ين َك َفُرواْ َل ْو َت ْغُفُلو َن َع ْن أَ ْسِل َحتِ ُك ْم َوأَ ْمتِ َعتِ ُك ْم َفيَ ِميُلو َن َعَليْ ُكم َّميَْلًة
َه ْم َوَّد َّال ِذ َ
َوأَ ْسِل َحت ُ
َاح َعَليْ ُك ْم إن َكا َن ِب ُك ْم أًَذى ِّمن َّم َطر أَ ْو ُكنتُم َّم ْر َضى أَن َت َض ُعواْ أَ ْسِل َحت ُ
َك ْم
َو ِ
اح َدةً َو َال ُجن َ
ِ
ٍ
ين َع َذاباً ُّم ِهيناً}(.النساء)102 :
َو ُخ ُذواْ ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن اهللَ أَ َع َّد ِلْل َكاِف ِر َ
ويف احلج روعي اعتبار األمن يف مضمون االستطاعة اليت أنيط بها تكليف املسلم البالغ

است َ
َ
اع إَِليِْه
َط َ
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
ت َم ِن ْ
العاقل باحلج ،فيقول تعاىل{ :وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ

َسبِ ً
يال}(آل عمران:

)97

ويف سياق مضامني عدد من اآليات الكرمية اليت حتدثت عن احلج والبيت احلرام ،روعي
الرتكيز على معيار األمن ،سواء بالنسبة إىل احلاج الذي يقصد البيت احلرام زائراً وعابداً،
أم بالنسبة إىل بيت اهلل احلرام ذاته ،أم عند احلديث عن بعض املناسك ،فقد ذكر القرآن
الكريم دعاء إبراهيم ،عليه السالم ،للبيت احلرام بأن حيظى باألمن الرباني ،فقال تعاىل:

اج َع ْل َهَـ َذا َبَلداً آ ِمناً (}...البقرة )126 :وقال سبحانهَ { :وإْذ َق َ
{ َوإْذ َق َ
يم
يم َر ِّب ْ
ال إِْب َرا ِه ُ
ال إِْب َرا ِه ُ
ِ
ِ

اج َع ْل َه َ
ـذا اْلبََل َد
َر ِّب ْ

آ ِمناً}(إبراهيم)35 :

* سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وحسنه األلباني.
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ومن بني أهم ميزات البيت احلرام اليت ذكرها القرآن الكريم ،أنه يتمتع باألمن ،ومن
يدخله يستفيد من هذه امليزة ،فُيحمى باألمن ،وال جيوز االعتداء عليه ،مبوجب األمر الرباني
املتضمن يف

يم َو َمن د َ
َخَلُه َكا َن آ ِمناً }(آل عمران)97 :
ات َبيِّـن ٌ
قوله تعاىلِ { :فيِه آيَ ٌ
َات َّم َقاُم إِْب َرا ِه َ

وقد تفضل اهلل على أهل البيت احلرام ،بنعمة األمن اليت أسبغها عليهم ،واليت َّ
ذكرهم
بها يف أكثر من مناسبة ،يف مثل املن عليهم بها يف السورة املسماة باسم قريش ،فيقول تعاىل:

َّ
َهم ِّم ْن
{ال ِذي أَ ْطعمهم من ج
وع َوآ َمن ُ
َ َ ُ ِّ ُ ٍ

ف}(قريش)4 :
َخ ْو ٍ

ويف مواضع قرآنية أخرى أشار اهلل إىل فضله على أهل مكة ،بأن جعل هلم حرماً آمناً،

ً ِّ
فقال تعاىلَ { :وإِْذ َج َعْلنَا اْلبَيْ َ
اس َوأَ ْمناً(}...البقرة ،)125 :وقال سبحانه{ :أَ َولمَْ نمَُ ِّكن
ت َمثَاَبة للنَّ ِ
لهَُّ ْم َح َرماً آ ِمناً}(القصص ،)57 :وتكررت مثل هذه اإلشارة يف موضع قرآني آخر ،ففي سورة

العنكبوت ،يقول تعاىل{ :أَ َولمَْ يَ َر ْوا أَنَّا َج َعْلنَا َح َرماً آ ِمناً َوُيت َ
اط ِل
اس ِم ْن َحوْلهِِ ْم أََفبِاْلبَ ِ
َخ َّط ُف النَّ ُ
ُي ْؤ ِمنُو َن َوِبنِ ْع َم ِة اهللِ يَ ْكُفُرو َن}(العنكبوت.)67:
لأَْ
َ
ني}
وملا أقسم اهلل بالبلد احلرام يف سورة التني ،وصفه باألمني ،فقال تعاىلَ { :و َهذا اْلبََل ِد ا ِم ِ

(التني.)3 :

ويف ضوء هذه العناية القرآنية الفائقة باألمن ،وإبراز ميزته للبيت احلرام ،وداخله،
والساكن يف كنفه ،يتلمس املسلم خطاه يف احلرص على التمتع باألمن يف حله وترحاله،
إضافة إىل ضرورة مساهمته يف توفري األمن ،وجتنب اقرتاف ما خيل به يف بيئته ،واحمليط الذي
يقيم فيه ،وخباصة يف حجه لبيت اهلل احلرام ،وخالل أدائه مناسك احلج وشعائره يف تلك
البقاع الطاهرة.
واإلسالم الذي جعل العبادات مدارس ،يرتبى يف ظالهلا العبد على خري املناهج والقيم،
جنده يف مدرسة احلج يفتح األفاق الواسعة لرتبية احلاج على استشعار قيمة األمن يف حياته،
واحلرص على حفظ هذه القيمة النبيلة خالل أدائه ملا أنيط به من مهمة إعمار الكون يف
إطار تكليفه مبهمة اخلالفة يف األرض.
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حرمة مكة املكرمة واملدينة املنورة وأمنهما:
ينبغي على احلاج أن يراعي حرمة البيت احلرام الذي قصده حاجاً ،فيحفظ األمن له
ولرواده ،وشجره ،وطريه ،وصيده ،وداخله ،فهو يقصد بقعة من األرض يتمثل فيها أمنوذج
السالمة واألمن ،وذلك برعاية ربانية ،فاهلل ـ عز وجل ـ حرم مكة منذ خلق السماوات
واألرض ،فقال تعاىل{ :إِنمََّا ُأ ِم ْر ُت أَ ْن أَ ْعُب َد َر َّب َه ِذهِ اْلبَْل َدةِ َّال ِذي َح َّر َم َها َوَلُه ُك ُّل َش ْيٍء َوُأ ِم ْر ُت
أَ ْن أَ ُكو َن ِم َن المُْ ْسِل ِم َ
ني}(النمل)91 :
ويقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّن َهذا البََلد َح َّر َمُه ُ
ات
الس َما َو ِ
اهلل يَ ْو َم َخَل َق َّ
ِ
()1
َوالأَْ ْر َ
ضَ ،ف ُه َو َح َرا ٌم بحُِ ْر َمِة اهللِ إِلىَ يَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِة ) ...
ومتتعت طيبة -املدينة املنورة -خباصية التحريم ،فأمنها حمفوظ مبوجب ذلك ،ففي

يم َح َّر َم َم َّ
احلديث الشريف ،عنه صلى اهلل عليه وسلمَّ ( :
أن ِإ ْب َر ِاه َ
ك َةَ ،و َد َعا هَ َلاَ ،و َح َّر ْم ُت
ُ هَ َ
يم َم َّ َ
ين َة َ
المَْ ِد َ
اع َهاِ ،م ْث َل َما َد َعا ِإ ْب َر ِاه ُ
ك َما َح َّر َم ِإ ْب َر ِاه ُ
يم،
كةَ ،و َد َع ْوت لا يِف ُم ِّد َها َو َص ِ
َ ُ َ َّ َ ()2
َع َل ْي ِه َّ
السالم ،لمِ كة)

وهذا ال يعارض ما ذكره اهلل من أن مكة حمرمة منذ خلق السماوات واألرض ،يقول ابن
كثري( :ال منافاة بني األحاديث الدالة على أن اهلل حرم مكة يوم خلق السماوات األرض،
وبني األحاديث الدالة على أن إبراهيم ،عليه السالم ،حرمها ،ألن إبراهيم بلغ عن اهلل

حكمه فيها ،وحترميه إياها ،إنها مل تزل بلداً حراماً ،قبل بناء إبراهيم ،عليه السالم ،هلا).

()3

ومل يأذن اهلل تعاىل للمسلمني بقتال الكافرين مبكة إال إذا بدأهم الكافرون به ،فقال تعاىل:

وك ْم ِفيِه َفإِن َقاَتُل ُ
وه ْم ِعن َد المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرام َحتَّى ُي َقاِتُل ُ
وه ْم َك َذِل َك َجزَاء
وك ْم َفاْقُتُل ُ
{ َو َال ُت َقاِتُل ُ
ِ

ين}(البقرة)191:
اْل َكاِف ِر َ

وقد نهى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن محل السالح مبكة لغري ضرورة وال حاجة ،فعن

تحَْ ِ
ْش ٍد عَ
يم َم َّكَة َو َصيْ ِد َها َو َخ َ
الد َوام .
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب ِر
َلى َّ
الهَا َو َش َج ِر َها َوُل َق َطتِ َها اِ َّال لمُِن ِ
بيِ
 .2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب َب َر َكِة َصاع النَّ ِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وُم ِّد ِه ْم.
ِ
 .3الصابوني ،حممد علي ،خمتصر تفسري ابن كثري.100/1،
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ال سمَ ِ ْع ُت النَّبيِ َّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَُقولَ :
جابر ،رضي اهلل عنهَ :ق َ
(ال يحَِ ُّل َأل َح ِد ُك ْم أَ ْن يحَْ ِم َل

بمِ َّ
َكَة السالح)

()1

وأورد البخاري باباً يف صحيحه ،حتت عنوان :ال حيل القتال مبكة.

()2

وكان الناس يف اجلاهلية حيرصون على احرتام األمن يف مكة ،فكان املرء منهم يلقى قاتل
أبيه أو أخيه ،فال يؤذيه بشيء حتى خيرج.

()3

وقد أكد على عظيم حرمة البيت احلرام وبقاء هذه احلرمة ودوامها إىل يوم القيامة رسولنا
حممد ،عليه الصالة والسالم ،بعدما أحلها اهلل له ساعة من نهار لتطهريها من األوثان
والشرك وأعمال اجلاهلية ،وعادت حرمتها ومكانتها كما كانت ،ومل يأذن ألصحابه إال بقتال
َح ُ
اهلل َع َّز َو َج َّل َعَلى
من قاتلهم وبرز بسالحه هلم ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال( :لمََّا َفت َ

اهلل َعَليِْه َو َسَّلمَ ،م َّكة َقا َم النَّاسَ ،ف َح ِم َد اهللَ َوأَْثنَى َعَليِْهُ ،ث َّم َقال :إ َّن اهللَ
َر ُسو ِل اهللَ ،صَّلى ُ
ِ
ِ
فيِ
يلَ ،و َسَّل َط َعَليْ َها َر ُس َ
س َعن َم َّكة اْل ِف َ
ولُه َوالمُْ ْؤ ِمنِ َ
نيَ ،وإَِّن َها َل ْن تحَِ َّل لأَِ َح ٍد َكا َن َقبِْليَ ،وإَِّن َها
َحبَ َ

َفُر َصيْ ُد َها ،وال خُْيتَ
ت ِلي َسا َعًة ِم ْن َن َه ٍارَ ،وإَِّن َها َل ْن تحَِ َّل لأَِ َح ٍد َب ْع ِديَ ،فلاَ ُين َّ
َلى َش ْو ُك َها،
ُأ ِحَّل ْ
()4
َولاَ تحَِ ُّل َساِق َطتُها إال ملنش ٍد)...
من هنا؛ فإن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمن كل من ألقى سالحه ،ومل يقاتل من

املشركني يوم فتح مكة .وبعث منادياً يناديَ ( :م ْن د َ
َخ َل دار أَِبي ُس ْفيَان َف ُه َو آ ِم ٌنَ ،و َم ْن أَ ْغَل َق

َخ َل المَْ ْس ِج َد َف ُه َو آ ِم ٌن) َق َ
ور ِه ْمَ ،وإِلىَ
َعَليِْه دَا َرُه َف ُه َو آ ِم ٌنَ ،و َم ْن د َ
الَ :فتَ َف َّر َق النَّ ُ
اس إِلىَ ُد ِ
(.)5
المَْ ْس ِج ِد

ومكة واملدينة املنورة حفظهما اهلل من فتنة الدجال ،فعن أنس ،رضي اهلل عنه ،عن النيب،

صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
س َلُه ِم ْن
س ِم ْن َبَل ٍد اِ َّال َسيَ َط ُؤُه الد َّ
َّج ُال ،اِ َّال َم َّكَة َوالمَِْدينََةَ ،ليْ َ
(ليْ َ

َكَة ِب َ
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب النهى عَن ل الس َ
الح بمِ َّ
ال َحاجة.
َّ ْ ِ ْ حمَْ ِ ِّ ِ
 .2صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب ال حيل القتال مبكة.
 3اجلامع ألحكام القرآن الكريم ،القرطيب.91/ 4 ،
تحَْ ِ
َ
َ
يم َم َّكَة َو َصيْ ِد َها َو َخ َ
الد َوام .
 .4صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب ِر
ْش ٍد عَلى َّ
الهَا َو َش َج ِرهَا َوُل َقطتِ َها اِ َّال لمُِن ِ
 .5سنن أبي داود ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب ما جاء يف خرب مكة ،وحسنه األلباني.
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ني ،يحَُْر ُسوَن َهاُ ،ث َّم َت ْر ُج ُف المَِْدينَُة ِباَ ْهِل َها َث َ
ب اِ َّال َعَليِْه المَْ َ
الِئ َكُة َص ِّاف َ
ات،
ِن َق ِاب َها َن ْق ٌ
ال َث َر َج َف ٍ
َفُي ْخر ُج ُ
اهلل ُك َّل َكاِف ٍر َوُمنَاِف ٍق)
ِ

()1

وش ُك أَ ْن ُي ْؤَذ َن ِلي فيِ الخُْ ُروج
ويف احلديث الصحيح ،من قول املسيح الدجال( :إِِّني ُأ ِ
ِ
َفأَ ْخُر َجَ ،فأَ ِس َ لأَْ
َع َق ْريًَة إِلاَّ َهبَ ْطُت َها أَ ْرَب ِع َ
ني َليَْلًةَ ،غيرْ َم َّكَة َو َطيْبََةَ ،ف ُه َما
ضَ ،فلاَ أَد َ
ري فيِ ا ْر ِ
فيِ
محَُ َّر َمتَا ِن َعَل َّي ِكْلت ُ
استَ ْقبََلنيِ َمَل ٌك ِبيَ ِدهِ
اح َدةً ،أَ ْو َو ِ
َاه َماُ ،كَّل َما أَ َرْد ُت أَ ْن أَْد ُخ َل َو ِ
اح ًدا ِمنْ ُه َماْ ،
()2
السيْف َصْلتًا يَ ُص ُّدِني َعنْ َهاَ ،وإِ َّن َعَلى ُك ِّل َن ْقب ِمنْ َها َملاَ ِئ َكًة يحَُْر ُسوَن َها).
َّ
يت باالحتفاء به سورة املائدة ،فيما خيص
ومن جوانب حفظ أمن البيت احلرام ،ما َعنِ ْ

ُم
أحكام الصيد فيه ،ففي فاحتتها يرد قوله تعاىلَ ...{ :غيرْ َ محُ ِِّلي َّ
الصيْ ِد َوأَنت ْ
ين آ َمنُواْ َال تحُ ُِّلواْ َش َعآِئ َر اهللِ َو َال َّ
الش ْه َر
ويف اآلية التالية هلا يقول سبحانه وتعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ُحُر ٌم}(املائدة،)1 :

َغو َن َف ْض ً
ت الحْ َ َرا َم يَبْت ُ
آم َ
ني اْلبَيْ َ
ال ِّمن َّرِّب ِه ْم َو ِر ْض َواناً َوإَِذا
الحْ َ َرا َم َو َال الهَْد َ
ْي َو َال اْل َقآلِئ َد َوال ِّ
اص َطاُدواْ َو َال يجَْ ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْوم أَن َصد ُ
ُّوك ْم َع ِن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرام أَن َت ْعت ُ
َدواْ}(املائدة،)2:
ُم َف ْ
َحَلْلت ْ

ِ
ٍ
َلُه ِم ُ
ُم ُحُر ٌم َو َمن َقتَ
نكم
ثم يرد قوله سبحانه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َال َت ْقُتُلواْ َّ
الصيْ َد َوأَنت ْ
َل ِم َن النَّ َع ِم يحَْ ُك ُم ِبِه َذ َوا َع ْد ٍل ِّم ُ
ْل َما َقت َ
ُّمتَ َع ِّمداً َف َجزَاء ِّمث ُ
نك ْم َهدْياً َباِل َغ اْل َك ْعبَِة أَ ْو َك َّفا َرةٌ
َط َعاُم َم َسا ِك َ َ
ً ِّ ُ َ َ
َُ َ
اهلل َع َّما َسَلف َو َم ْن َعاَد َفيَنتَ ِق ُم ُ
ال أَ ْمرهِ َع َفا ُ
اهلل
ني أو َعدْل ذِلك ِصيَاما ليَذوق َوَب ِ
ِمنُْه َو ُ
اهلل َع ِزي ٌز ُذو اْنتِ َقام}(املائدة)95:
ٍ
ويعقبها قوله سبحانهُ :
لسيَّا َرةِ َو ُح ِّر َم َعَليْ ُك ْم
{أ ِح َّل َل ُك ْم َصيْ ُد اْلبَ ْح ِر َو َط َعاُمُه َمتَاعاً َّل ُك ْم َوِل َّ
ُم ُحُرماً َو َّاتُقواْ اهللَ َّال ِذ َي إَِليِْه
َصيْ ُد الْبرَِّ َما ُد ْمت ْ

تحُْ َ
شُرو َن}(املائدة)96 :

فاآليات الكرمية صرحية الداللة على النهي عن قتل الصيد ،أو حتى جمرد تنفري الصيد،

فذلك ممنوع يف البيت احلرام ،ففي احلديث الصحيح( :ال ينفر صيدها) ،كما ورد يف حديث
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل املدينة ،باب َال يَد ُ
َّج ُال المَِْدينََة.
ْخ ُل الد َّ
اسة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب ِق َّصِة الجْ َ َّس َ
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أبي هريرة سالف الذكر ،ويف صحيح البخاري ،باب عنوانه :ال ينفر صيد احلرم()1ومعناه
َحيه من الظل وينزل مكانه.
النهي عن إزعاجه ،عن عكرمة يف معناه  :أن ُين ِّ

()2

حمرماً ،فإن قتله وصيده أشد حرمة ،قال احلافظ ابن حجر عقب
ولئن كان تنفري الصيد ّ

تفسري عكرمة للتنفري( :قيل نبه عكرمة بذلك على املنع من اإلتالف ،وسائر أنواع األذى؛
تنبيهاً باألدنى على األعلى) .قال ابن املنذر( :أمجعوا على أن صيد احلرم حرام على احلالل
واحلرام).

()3

وقد أباح الشارع قتل الفواسق اليت ورد النص الشرعي بقتلها يف احلل واحلرم .فروى
مسلم عن حفصة أم املؤمنني ،رضي اهلل عنها ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال:
مَْ
اسق ُي ْقتَْل َن فيِ الحْ ِ ِّل َوالحْ َ َر ِم؛ الحْ َيَُّةَ ،واْل ُغ َراب الأَْْب َقع َواْل َفأَْرُةَ ،واْل َكْل ُب اْل َعُقوُر،
(خس َف َو ِ
َوالحُْ َديَّا) )4(.ويلحق بها املؤذي من احليوان.
ومن اجلوانب األخرى حلفظ األمن يف البيت احلرام ،محاية شجره ونباته ،فورد يف حديث

أبي هريرة املشار إليه آنفاً قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ولاَ خُْيتَ
َلى َش ْو ُك َها)( )5ويف رواية
أخرى ورد قوله صلى اهلل عليه وسلم (لاَ خُْيتَ
َلى َخلاَ ها َولاَ ُي ْع َض ُد َش َجُر َها)( )6باستثناء
اإلذخر ،واستنتج النووي من ذلك َج َواز أَ ْخذ أَ ْو َراق َّ
ف.
الش َجر ِلْل َعْل ِ

()7

فدلت هذه األحاديث على النهي عن قطع شجر احلرم ونباته ،ولو كان شوكاً ،وهذا احلكم

خمصوص فيما ينبت من غري عمل اآلدمي .قال القرطيب :خص الفقهاء الشجر املنهي عن
قطعه مبا ينبته اهلل من غري فعل آدمي ،فأما ما ينبت فيه بذلك فاختلف فيه ،واجلمهور على
اجلواز.
.1صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب ال ينفر صيد احلرم.
 .2عمدة القاري شرح صحيح البخاري.72 /16 ،
 .3املرجع السابق.
َ
اب فيِ الحْ ِ ِّل َوالحْ َر ِم.
َب ِلْل ُم ْح ِر ِم َو َغيرْ ِهِ َقتُْلُه ِم َن َّ
الد َو ِّ
 .4صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب َما ُينْد ُ
 .5صحيح البخاري ،كتاب يف اللقطة ،باب كيف تعرف لقطة أهل مكة.
 .6صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ما قيل يف الصواغ
 .7صحيح مسلم بشرح النووي ،122 /5 ،مكتبة اإلميان ،املنصورة.
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ومن خصائص مكة األمنية أيضاً ،ما بينه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من متييزها يف

حكم ُّ
عرف سنة ،ثم للملتقط االنتفاع بها ،كما دل عليه حديث
الل َق َطِة ،ففي سائر البالد ُت ّ

(جاَء َر ُج ٌل إلىَ َر ُسو ِل اهللَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه وسلمَ ،ف َسأََلُه َعن
زيد بن خالد ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
ِ
ُّ
احُب َهاَ ،وإِلاَّ َف َشأَْن َك ِب َها،
الل َق َطِةَ ،ف َقال :ا ْع ِرف ِع َفاصها َو ِو َكاءهاُ ،ث َّم َع ِّرْف َها َسنًَةَ ،فإِ ْن َجاَء َص ِ
َ َ َ َ َُّ ْ َ ِ
الَ :ف َض َّالُة الإْ ِبل؟ َق َ
لذْئبَ ،ق َ
َم؟ َق َ
يك ،أَ ْو ِل ِّ
الِ :ه َي َل َك ،أَ ْو لأَِ ِخ َ
الَ :ما َل َك َولهََا،
قال :فضالة الغن
ِ
ِ ِ
َم َع َها ِس َق ُاؤ َها َو ِح َذ ُ
اؤ َهاَ ،ت ِرُد المَْاَء َوَتأُْك ُل َّ
الش َج َرَ ،حتَّى يَْل َقا َها َرُّب َها)(.)1
أما لقطة مكة فهي كغريها ،ولكن يتأكد التعريف بها ،وممن قال بذلك مالك وأبو حينفة

ورواية عن أمحد .وقيل :ال يأخذها إال من يعرفها أبداً ال ليمتلكها ،وهو قول الشافعي
ورواية عن أمحد.

والقول الثاني هو األرجح واهلل أعلم ،فُلقطة مكة واحلرم ال جيوز التقاطها إال لتعريفها

أبداً ،دون متلك ،بعد سنة أو سنني ،وذلك أن سياق احلديث ،وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم:

( َولاَ تحَِ ُّل َساِق َطُت َها إال لمُِنْ ِش ٍد)

()2

ورد مورد بيان األحكام اليت خيتص بها احلرم من سائر

البالد ،حتريم الصيد وقطع الشجر ،فإذا سوى بني لقطة احلرم وبني لقطة غريه من البالد مل
يعد لذكرها حكمة ظاهرة .وممن اختار هذا القول اإلمام النووي واحلافظ ابن حجر .وقال:
(واملعنى ال حتل لقطتها إال ملن يريد أن يعرفها فقط ،فأما من أراد أن يعرفها ثم ميتلكها فال).
وقال( :واستدل حبديث ابن عباس وأبي هريرة املذكورين يف هذا الباب ،على أن لقطة مكة
ال تلتقط للتمليك ،بل للتعريف خاصة) وهو قول اجلمهور(.)3
وملا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن لقطة احلرم؛ فقال السائل :ما حكم لقطة احلرم؟

وهل جيوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها يف بناء مسجد ً
مثال؟

فأجاب :الواجب على من وجد لقطة يف احلرم أن ال يتربع بها ملسجد ،وال يعطيها
اح ُب ُّ
الل َق َطِة َب ْع َد َسنٍَة َف ْه َي لمَِ ْن َو َج َدهَا.
 .1صحيح البخاري ،كتاب اللقطة ،باب إَِذا لمَْ ُي َ
وج ْد َص ِ
 .2صحيح البخاري ،كتاب اللقطة ،باب َكيْ َ
ف ُت َع َّر ُف ُل َق َطُة أَ ْه ِل َم َّكَة .
 .3انظر :كتاب (البلد احلرام) الصادر عن دار الكتب.
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الفقراء وال غريهم ،بل يعرفها دائماً يف احلرم يف جمامع الناسً ،
قائال :من له الدراهم؟ من
ملعرف)
له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال حتل ساقطتها إال ِّ
ويف رواية (إال ملنشد) وهو الذي ينادي عليها .وكذلك حرم املدينة ،وإن تركها يف مكانها
فال بأس ،وإن ّسلمها للجهة الرمسية اليت قد وكلت هلا الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته(.)1
ويف ظالل احلفظ اخلالد ألمن البيت احلرام ،وما ينبثق عنه من منع صيد بره ،وحتريم قطع
شجره ،وحفظه من فتنة الدجال ،ومتتع داخله باألمان ،والنهي عن القتال فيه ،ووضع أحكام
خاصة للقطته ،فينبغي لساكن احلرم وقاصديه من الوافدين واحلجاج واملعتمرين وغريهم
أن يراعوا حرمته ،ويستشعروا قيمة األبعاد األمنية اليت خصه اهلل بها ،واملسجد النبوي
الشريف ،فال يهتكوا حرمتهما بإيذاء الناس فيهما ،ونشر الذعر بينهم ،فإن ذلك من أعظم
اآلثام ،وهلذا ال جيوز ملن أراد استالم احلجر األسود أو الطواف يف البيت إيذاء الطائفني،
لخْ َ َّ
ابَ ،ر ِض َي
ملا يرتتب على ذلك من املضار واإليذاء للمسلمني ،وقد روي َع ْن ُع َم َر ْب ِن ا ط ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم َق َ
ال َلُه :يَا ُع َمُر؛ إن َ
اهلل َعنُْه( :أَ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
ُ
َاح ْم َعَلى
َّك َر ُج ٌل َق ِو ٌّي ،لاَ ُتز ِ
ِ
الض ِع َ
الحْ َ َج ِرَ ،فُت ْؤِذ َي َّ
يف ،إِ ْن َو َجد َ
استَ ْقبِْلُهَ ،ف َهِّل ْل و َكب).
استَِل ْمُهَ ،وإِلاَّ َف ْ
ْت َخْل َوةً َف ْ

()2

وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما( :إذا وجدت على الركن زحاماً فال تؤِذ وال تؤَذى)(.)3

وكان السلف الصاحل يقدرون حرمة البيت ،ويعظمونه يف نفوسهم تعظيماً عجيباً ،حتى إن
منهم من حترج من سكنى مكة خشية الوقوع يف املعاصي ،قال ابن رجب( :وكان مجاعة من
الصحابة يتقون سكنى احلرم ،خشية ارتكاب الذنوب فيه) .وروي عن عمر بن اخلطاب،
 .1نشرت بـ(اجمللة العربية) ،ضمن اإلجابات يف باب (فاسألوا أهل الذكر) ،جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،اجلزء
السادس ،وعلى موقع ابن باز http://www.binbaz.org.sa/mat/373
 .2مسند أمحد ،مسند العشرة املبشرين يف اجلنة ،أول مسند عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرنؤوط:
حسن ،رجاله ثقات ،رجال الشيخني.
 .3أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ،لألزرقي ص.127 :
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رضي اهلل عنه ،أنه قال ( :ألن أخطئ سبعني خطيئة ،يعين بغري مكة ،أحب إلي من أن أخطئ
خطيئة واحدة مبكة)

()1

وكيف ال خيشى العبد الوقوع يف اخلطيئة يف البلد احلرام؟! واهلل تعاىل يقولَ { :و َمن ُي ِرْد
ِفيِه ِبإِلحْ َاٍد ِب ُظْلم ُّن ِذْقُه ِم ْن َع َذاب أَِليم}(احلج ،)25 :ويقول سبحانه{ :إِ َّن َّال ِذ َ ْ
َ
ٍ
ين ُيل ِح ُدون فيِ
ٍ
ُم
آيَاِتنَا لاَ خَْي َف ْو َن َعَليْنَا أََف َمن ُيْل َقى فيِ النَّ ِار َخيرٌْ أَم َّمن يَأِْتي آ ِمناً يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ا ْع َمُلوا َما ِشئْت ْ

إَِّنُه بمَِا َت ْع َمُلو َن

ري}(فصلت)40 :
َب ِص ٌ

وامللحد يف احلرم جرمه عظيم وعاقبته وخيمة ،عن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،أن

َ َ َ ٌ ْ ٌ لحْ َ
ض النَّ لىَ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :اَْب َغ ُ
َغ
ِ
اس إِ اهللِ ثالثة؛ ُمل ِحد فيِ ا َر ِمَ ،وُمبْت ٍ
()2
ْ َ
الم ُسنََّة الجْ َا ِهِليَِّةَ ،وُم َّطِل ُب دَم ا ْم ِر ٍئ ِب َغيرْ ِ َح ٍّق ِلُي َه ِر َ
يق َد َمُه)
فيِ
ِ
اإلس ِ
ويف قوله عز وجلَ { :و َمن ُي ِرْد ِفيِه ِبإِلحْ َاٍد ِب ُظْلم ُّن ِذْقُه ِم ْن َع َذ
اب أَِليم}(احلج ،)25 :قال ابن كثري
ٍ ٍ
ٍ

بعد أن ذكر اآلثار الواردة عن السلف يف معنى اآلية( :وهذه اآلثار وإن دلت على أن هذه
األشياء من اإلحلاد ،ولكن هو أعم من ذلك ،بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها ،وهلذا ملا

َه َّم أصحاب الفيل على ختريب البيت ،أرسل اهلل عليهم طرياً أبابيل ،ترميهم حبجارة من
ً
ونكاال لكل من أراده بسوء)
سجيل ،فجعلهم كعصف مأكول ،أي دمرهم ،وجعلهم عربة

()3

عسى أن ال يغفل حجاج بيت اهلل احلرام عن حفظ أمنه ،والتقيد حبفظ السالمة لشجره،
وصيده وساكنيه ،وزائريه ،فال يقرتفوا األذى فيه ،ومن ذلك حفظ األمن الصحي والبدني
والذهين والفكري لقاصديه وحجاجه.
جعلنا اهلل تعاىل ممن يستشعر حرمة البيت احلرام ،ومدينة سيد األنام ،على ساكنها أفضل
الصالة والسالم.
 .1جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب احلنبلي.318/ 2 ،
ب َد َم ا ْم ِر ٍئ ِب َغيرْ ِ َح ٍّق.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب َم ْن َطَل َ
 .3الصابوني ،حممد علي ،خمتصر تفسري ابن كثري .99 /1
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املقال الثالث عشر

نشر يف ذو القعدة وذو احلجة 1434هـ تشرين األول وتشرين الثاني 2013م

احلج ومشكلة الزحام
يواجه احلاج ثالثة أنواع من الزحام ،يتعّلق أوهلا؛ بالزحام خالل أداء املناسك والشعائر
داخل احلرم املكي وخارجه ،أما الثاني؛ فيتعلق بالتمكن من نيل فرصة احلج من بني مجع
املتقدمني لذلك من املتلهفني للحصول على هذه الفرصة ،اليت يتشوق إليها عامة املسلمني
يف أحناء الدنيا ،ويتعلق الزحام الثالث مبا يكون يف الشوارع واملمرات واملعابر واألسواق،
ونود هنا أن نقف يف عجالة عند كل نوع من أنواع الزحام هذه ،بهدف حماولة تشخيص
مشكلته وحتليلها ،ووصف عالجها ،وإبداء النصح املفيد ،إن شاء اهلل ،جتاهها ،حتى يتعداها
احلاج بأقل اخلسائر ،وبأبسط املصاعب واملعاناة.
دراسات سابقة ملشكلة الزحام يف احلج:
جيدر التنويه بداية إىل أن مشكلة الزحام يف احلج سبق أن بحُ ِثت من قبل اجلهات الغيورة
على احلج واحلجيج ،وخباصة يف ديار احلج؛ اململكة العربية السعودية ،وغريها من بلدان العامل
اإلسالمي ،فمجلـس اجملمـع الفقهـي اإلسالمـي فـي دورته السابعة عشرة ،املنعقـدة مبكـة
املكرمـة ،يف الفرتة من 1424/ 10 /23 - 19هـ وفق 2003/ 12/ 17 - 13مّ ،
اطلـع على
البيان اخلتامي والتوصيات الصادرة عن (ندوة مشكلة الزحام يف احلج وحلوهلا الشرعية)
اليت عقدتها األمانة العامة للمجمع ،ومتحور النقاش فيها حول بيان أسباب الزحام يف احلج،
وعرض احللول العملية والفنية ملعاجلة مشكالت الزحام يف احلج ،والتخفيف من آثارها،
والعناية بإرشاد وفود احلجيج ،وتثقيفهم ،وتوجيههم مبا يساعدهم على أداء مناسكهم على
الوجه الشرعي الصحيح ،وتعاون املؤسسات واحلمالت الداخلية واخلارجية املشاركة يف
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احلج بهذا الشأن ،وتعاون وسائل اإلعالم مع اجلهات املسؤولة عن احلج يف إرشاد احلجاج.
ومن الدراسات اليت أجريت حول مشكلة الزحام يف احلج ،دراسة رجاء حييى أمحد
الشريف ،من جامعة امللك عبد العزيز ،بعنوان :دور التوعية يف منع الزحام ،أولويات
التنفيذ ،وأشارت الدراسة إىل أن الزحام يف املشاعر املقدسة من أخطر املشكالت وأكثرها
تكراراً ،وخاصة يف أثناء رمي اجلمرات الذي هو أكثر مناسك احلج تكراراً ،وأشدها خطورة،
مما جيعل وادي منى أثناء موسم احلج أكثر بقعة على األرض ازدحاماً.
وقد وصلت نتائج الزحام يف بعض السنوات إىل درجة الكارثة ،حيث تويف مئات
احلجاج ،وقد أجريت العديد من الدراسات واألحباث والندوات؛ ملناقشة هذه املشكلة،
واخلروج حبلول فاعلة للقضاء عليها؛ ألن االعرتاف باملشكلة بداية الطريق حللهاً ،
بدال من
االستسالم هلا ،واعتبارها قضاًء وقدراً.
وانتهت الدراسة إىل بعض املقرتحات ،ومن أهمها إعطاء األولوية يف تنفيذ برامج
التوعية للدول اليت يتعرض العديد من حجاجها للموت ،واإلصابة يف حوادث الزحام،
وكذلك جعل عملية التوعية مستمرة ،تستهدف توعية األجيال القادمة يف سن مبكرة،
والرتكيز على اجلانب العملي التطبيقي يف التوعيةً ،
بدال من التوعية النظرية ،كما أوصت
الدراسة بأن تكون عملية التوعية إلزامية للدول مجيعها ،وبضرورة أن تشمل برامج التوعية
حجاج الداخل ،والعاملني باحلج ،إضافة إىل توصيات أخرى.
املباشرة حبل مشكلة الزحام خالل أداء املناسك والشعائر داخل احلرم املكي وخارجه:
منذ أن أصدر اهلل تعاىل أمره احلكيم امللزم للمسلمني باحلج إىل بيته العتيق يف مكة
املكرمة ،والناس يتوافدون إىل تلك البقعة الطاهرة املباركة من كل حدب وصوب ،بل
يتنافسون فيما بينهم على نيل فرصة احلج ،من بني الراغبني يف أدائها ،واملتشغفني هلا يف
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بلدانهم ،وأماكن سكناهم ،ال فرق يف ذلك بني رجاهلم ونسائهم ،وصغارهم وكبارهم،
وشيوخهم وشبانهم ،وفقرائهم وأغنيائهم ،فحال كلهم يقول قبل مقاهلم( :لبيك اللهم
لبيك)؛ استجابة لنداء ربهم عز وجل الوارد يف قوله تعاىلَ { :وأَِّذن النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
وك
ِ
فيِ
ِر َج ً
اال َو َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
يق}( .احلج)27 :
ني ِمن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
واحلج له زمان عام خمصص ،أشار إليه القرآن الكريم ،وورد ذكره يف السنة النبوية
ات َف َمن َف َر َ
يه َّن
املطهرة ،ففي صحيح البخاريَ ،باب َق ْو ِل اهللِ َت َعالىَ { :الحْ َ ُّج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعُلو َم ٌ
ض ِف ِ
ال الحْ َ ِّج ( }...البقرة ،)197:و{يَ ْسأَُلوَن َك عن َ
لحْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
األ ِهَّلِة ُق ْل ِه َي
ا َّج فال َرفث َوال ف ُسوق َوال ِج َد فيِ
يت ِللنَّاس َوالحْ َ ِّج} (البقرة ،)189:وقال ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما( :أَ ْش ُهُر الحْ َ ِّج؛ َش َّو ٌ
ال،
َم َواِق ُ
ِ
لحْ َ
ُ ْ
السنَِّة أَ ْن ال يحُْ ِر َم
اس ،رضي اهلل عنهما :من ُّ
َوذو ال َق ْع َدةَِ ،و َع ْش ٌر من ِذي ا َّجِة ،وقال ابن َعبَّ ٍ
َ (*)
اسا َن ،أو َك ْر َمان).
ْم ُان ،رضي اهلل عنه ،أَ ْن يحُْ ِر َم من ُخ َر َ
ِبالحْ َ ِّج إال يف أَ ْش ُه ِر الحْ َ ِّجَ ،و َك ِرهَ ُعث َ
1

فاحلج يكون يف أماكن خمصصة وأوقات حمددة ،وبعض أعماله ومناسكه فيها سعة من
بد هلا
الوقت ،وجمال لألداء ،خيتاره احلاج ضمن وقت احلج العام ،غري أن بعض املناسك ال َّ
من أن تؤدى يف أوقات حمددة ،مما يضطر احلجاج إىل االلتقاء فيه على صعيد واحد يف وقت
حمصور ،مما يولد حالة من الزحام الشديد ،وأمام ظاهرة اإلقبال الشديد على احلج ،فإن أماكن
الشعائر تكتظ باحلجيج إىل درجة االختناق بالزحام الشديد ،مما جعل هذه املشكلة صعبة
وعسرية ،ومن احللول اليت سبق طرحها ملشكلة الزحام يف احلج ،إجراء توسعة للحرمني
الشريفني ،وتوسعة جسر اجلمرات ،وتطويره والطرق املؤدية إليه ،وهذا ما جرى العمل
عليه يف السنوات األخرية ،من قبل حكومة اململكة العربية السعودية ،حيث ُأجنزت توسعة
* صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب قول اهلل تعاىل{ :احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال
فسوق وال جدال يف احلج}(البقرة{ ، )197 :يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج} (البقرة.)189 :
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منطقة اجلمراتُ ،
حد من مشكلة الزحام خالل رمي
نشئت جسور عمالقة هلذه الغاية ،مما َّ
وأ ِ
اجلمرات الذي يكون فيما بني ثالثة أيام إىل أربعة من كل عام ،متتد من يوم النحر إىل ثالث
أيام التشريق اليت تليه ،والعمل اآلن جيري على قدم وساق لتوسعة منطقة الطواف يف احلرم
املكي ،واليت ستتم على مراحل متعاقبة.
ومن احللول املقرتحة هلذه املشكلة أن يتم التحكم بالدخول إىل املسجد احلرام ألداء
الطواف والصالة ،حيث يرتَّب ذلك مبا يناسب الطاقة االستيعابية يف أماكن الطواف
والسعي ،وأن ال يسمح باملكوث يف هذه األماكن لغري الطائفني والساعني.
الزحام اخلاص بنيل فرصة احلج:
من حلول مشكلة الزحام يف احلج أن يقيد الناس بعدد حمدد ضمن ما ميكن استيعابه يف
أماكن أداء الشعائر ،وخباصة منطقة الطواف ،والسعي داخل احلرم املكي ،وهذا ما جلأت إليه
احلكومة السعودية بالتنسيق مع خمتلف بلدان العامل اإلسالمي ،فحددت عدد حجاج الداخل
القادمني من خمتلف مناطق اململكة العربية السعودية ،وحددت عدد احلجاج الوافدين من
دول العامل اإلسالمي ،حسب عدد سكان كل بلد ،وخلق هذا اإلجراء مشكلة مستعصية
على احلل ،متثلت يف جعل احلج صعب املنال ،بل ينتظر بعض املسلمني سنوات حتى تتاح
هلم فرصة أدائه ،وتلبية نداء اهلل.
ويتوقع ملشاريع التوسعة أن حتد  -إىل حد ما  -من تداعيات هذه املشكلة ،إىل جانب
قيام اجلهات املسؤولة يف البلدان اإلسالمية باختاذ اإلجراءات الكفيلة بتنظيم محالت احلج
وفق معايري عادلة ومنصفة ومنطقية ،يتم فيها اعتبار صاحب الدور والسبق يف التسجيل،
إىل جانب مراعاة احلاالت اإلنسانية اخلاصة بكبار السن واملرضى ،وإغالق باب احملسوبية
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واحملاباة ،الذي ُي َوِّلد غضباً وحنقاً لدى الناس الذين يشاهدون احملاباة بأم أعينهم ،دون أن
يستطيعوا إنكارها ،مما ينذر حبلول غضب اهلل وسخطه ،وقد جاء يف احلديث الصحيح ،عن

ين َقبَْل ُك ْم
َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال ... ( :إمنا أَ ْهَل َك َّال ِذ َ

الض ِع ُ
الش ِر ُ
يه ْم َّ
يهم َّ
يف ،أََقاُموا عليه الحْ َدَّ ،وأيم
أَن ُ
يفَ ،ت َر ُكوُه ،وإذا َس َر َق ِف ِ
َّه ْم َكاُنوا إذا َس َر َق ِف ِ
اط َمَة ِبنْ َ
ت َل َق َط ْع ُت يَ َد َها).
ت محَُ َّم ٍد َس َرَق ْ
اهللِ؛ لو أَ َّن َف ِ

(*)
1

الزحام يف الشوارع واملمرات واملعابر واألسواق وغريها:
يضاف إىل مشكالت الزحام اخلاصة ببعض أعمال احلج ،مشكلة الزحام العامة اليت
يتصور إمكانية وجودها خالل موسم أداء احلج ،يف أسواق مكة واملدينة ،وشوارعهما ،واملعابر
املؤدية إليهما ،مما يتطلب التعامل مع هذه املشكلة بأساليب حضارية ،تراعي الدور ،وأدب
االصطفاف أمام شبابيك ختم جوازات السفر على املعابر ،وخالل انتظار احلصول على
الوجبات من املطاعم ،والشراء من األسواق ،وركوب احلافالت ،ومما يلفت األنظار على هذا
الصعيد أن بعض الوافدين من مناطق معينة من العامل يتمتعون بلياقة مجة ،وأدب حسن
يف مراعاة األحق بالدور ،والصرب على االنتظار ،خبالف كثري من احلجاج الذين يتدافعون
بصور مؤذية وخمزية ،منطلقني من أنانية مقيتة ،يعربون عنها حبرصهم على سرقة حق
غريهم بالدور ،وخلق أشكال من الفوضى واالضطراب ،مما يولد التوتر ،وخيلق املشكالت،
والتدافع على غري هدى اهلل ،الذي يعلمنا أدب النظام واللياقة يف االصطفاف ،من خالل
األمر باالستقامة يف الصالة ،وذلك يتكرر يومياً مخس مرات يف اليوم الواحد ،لكن بعض
الناس ولألسف الشديد ينطبق على حاهلم قول الشاعر:
لقد أمسعت لو ناديت حيًّا  ....ولكن ال حياة ملن تنادي
فيصرون على سلوك دروب الفوضى ،بعيدين عن النظام وآدابه.
* صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم} (الكهف.)9:
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وجيدر التنبيه يف هذا املقام إىل ضرورة تركيز احلاج على أداء املناسك ،والصالة يف
املسجدين؛ احلرام والنبوي ،واملكث فيهما أطول وقت؛ ألنها فرصة قد ال تتاح ثانية ،أما ما
يشاهد من كثري من احلجاج أنهم يقضون جل وقتهم يف األسواق ،مما يفوت عليهم كثرياً
من اخلري واألجر ،إضافة إىل املساهمة يف خلق حالة من الزحام الشديد يف بعض األسواق
القريبة من املسجدين ،وكأنهم بهذا آثروا األسواق على املساجد ،خمالفني بذلك هدي
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذ جاء يف احلديث النبوي الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي
اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
اج ُد َهاَ ،وأَْب َغ ُ
ض
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أَ َح ُّ
ب اْلبِالِد إىل اهللِ َم َس ِ

اْلبِالِد إىل اهللِ أَ ْس َواُق َها)(*) ،فكيف إذا كان املسجد هو احلرام أو النبوي؟!
1

* صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح وفضل املساجد.
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من مثل احلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم؟!!
للحبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مكانة عظيمة يف قلوب املؤمنني ،فهو اهلادي إىل
الصراط املستقيم ،والبشري بالرمحة ،والنذير من العذاب ،وهو صاحب الشفاعة ،وسيد

الناس يوم القيامة ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :أتي َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،

ِبَل ْحمَ ،فُرِف َع إليه ِّ
ت ُت ْع ِجُبُه ،فنهس منها نهسةُ ،ث َّم قال( :أنا َسيِّ ُد الناس يوم
الذ َر ُ
اعَ ،و َكاَن ْ
ٍ
اْل ِقيَا َمِةَ ،و َه ْل َت ْدُرو َن ِم َّم ذلك؟ يجَْ َم ُع اهلل الناس َ
األ َّوِل َ
اح ٍدُ ،ي ْس ِم ُع ُه ْم
اآلخ ِر َ
ين يف َص ِعي ٍد َو ِ
ني َو ِ
الدَّا ِعيَ ،ويَنُْف ُذ ُه ْم اْلبَ َصُرَ ،وَت ْدُنو َّ
سَ ،فيَبُْل ُغ الناس من اْل َغ ِّم َواْل َك ْر ِب ماال ُي ِطيُقو َن ،وال
الش ْم ُ

َمُلو َن ،فيقول الناس :أال َت َر ْو َن ما قد َبَل َغ ُك ْم؟ أال َتنْ ُظُرو َن من يَ ْش َف ُع َل ُك ْم إىل َرِّب ُك ْم؟!)...
يحَْت ِ
وخيرب احلديث أن الناس يأتون آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ،عليهم السالم ،سائلني

الشفاعة ،ثم يأتون حممداً ،صلى اهلل عليه وسلمَ...( ،فيَُق ُ
ولو َن :يا حممد؛ أنت رسول اهللَِ ،و َخ ُ
ات
مِ
َ
األنْبِيَاِء ،وقد َغ َف َر اهلل لك ما َت َق َّد َم من َذنْبِ َك وما َتأَ َّخ َرْ ،
اش َف ْع لنا إىل َرِّب َك ،أال َت َرى إىل ما نحَْ ُن

َ
فيه؟ َفأَن َ
ْطِل ُق َفآِتي تحَْ َ ْ
َح اهلل َعَل َّي من محََا ِم ِدهِ،
اج ًدا ِل َرِّبي ،عز وجلُ ،ث َّم يَ ْفت ُ
شَ ،فأَق ُع َس ِ
ت ال َع ْر ِ
َحُه على أَ َح ٍد َقبِْليُ ،ث َّم ُي َق ُال :يا حممد؛ ا ْرَف ْع َرأْ َس َكَ ،س ْل ُت ْع َطْه،
َو ُح ْس ِن الثَّنَاِء عليه شيئاً مل يَ ْفت ْ

اش َف ْع ُت َش َّف ْعَ ،فأَْرَف ُع َرأْ ِسيَ ،فأَُق ُ
َو ْ
ولُ :أ َّم يا َر ِّبُ ،أ َّم يا َر ِّبُ ،أ َّم يا َر ِّبَ ،فُي َق ُال :يا حممد؛
تيِ
تيِ
تيِ
َ
َ
ْ
اب الجْ َنَِّةَ ،و ُه ْم ُش َر َكاُء الناس
أَْد ِخ ْل من ُأ َّمتِ َك من ال ِح َس َ
يمَْن من أْب َو ِ
اب عليهم من البَ ِ
اب األ ِ
َ
يع
ِف َ
ابُ ،ث َّم قالَ :و َّال ِذي َن ْف ِسي بيده؛ إِ َّن ما بني املِ ْص َرا َع نْ ِ
يما ِس َوى ذلك من األْب َو ِ
ي من َم َص ِار ِ
(*)
الجْ َنَِّة كما بني َم َّكَة وَحمِْيرََ ،أو كما بني َم َّكَة َوُب ْص َر).
1

فسيادة الناس يوم القيامة ،والشفاعة هلم عند اهلل ،كل ذلك من خصائصه ،صلى اهلل
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة بين إسرائيل ،باب {ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً}
(اإلسراء.)3:
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عليه وسلم ،بإذن ربه عز وجل ،اليت منها غرس حبه يف قلوب املؤمنني ،الذين يعربون عنه
بوسائل خمتلفة ،وأساليب شتى.
(حممد) أكثر األمساء شيوعًا:
إذا كان التاريخ قد شهد ألواناً من األذى مارسها أعداء اهلل ضد رسوله الكريم حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،فإنه شهد يف املقابل -وما زال -دالالت احملبة العميقة املكنونة يف
قلوب املؤمنني لنبيهم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعبرّ املؤمنون عن هذه احملبة املتجذرة
يف أعماق القلوب بأساليب عدة ،فقد نطقت بها ألسنتهم ،وصدقتها جوارحهم ،ولقنوها
أوالدهم ،ومحلتها أجياهلم ،حتى أضحى عربهم وعجمهم يتغنون بها ،وحيرصون على تسمية
مواليدهم بامسه ،صلى اهلل عليه وسلم؛ وذلك يشري إىل مدى رغبتهم يف االنتساب إليه،
والتربك بامسه ،واالهتمام باقتفاء أثره ،فتحت عنوان (حممد) االسم األكثر شيوعاً يف العامل،
نقل عن صحيفة (إيه بي سي) اإلسبانية يف تقرير هلا ،نشرته على صفحتها اإللكرتونية ،أن
اسم النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو األكثر شيوعاً ووفرة يف العامل ،حيث إن ما يقرب
من  150مليون شخص حيملون هذا االسم.
وأوضحت الصحيفة يف تقريرها أن حممداً االسم األكثر شيوعاً يف العامل ،ليس فقط
بسبب عدد السكان يف الدول اإلسالمية ،ولكن يعود ذلك أيضاً إىل أن هناك عدداً كبرياً
من املهاجرين املسلمني يف أحناء العامل مجيعها ،وعلى سبيل املثال؛ فإن حممداً هو االسم األكثر
شعبية للمواليد اجلدد يف بعض اإلدارات الفرنسية ،والسادس يف اململكة املتحدة.

(*)
1

ونشرت بعض املواقع اإلخبارية أن (حممداً) يتصدر األمساء يف وسط عرب الداخل من
املناطق الفلسطينية احملتلة عام 1948م ،وجاء يف اخلرب أنه يف ّ
كل عامُ ،ت َ
نشر معطيات حول
األمساء األكثر شعبيّة لألطفال يف تلك املناطق ،وعند نشر معطيات عام 2012م ،تبني أن

اسم (حممد) حافظ على تصدره لألمساء األكثر شيوعاً ،واألوسع انتشاراً ،إذ متّت تسمية أكثر
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من  % 10من أبناء املسلمني الذين ُولدوا يف عام 2012م به ،ويف املركز الثاني جاء أمحد،
فعمر ،فعلي ،فمحمود ،فأمري.
ثم يوسف ،ثم آدم ،فعبدُ ،
أعظم اخلالدين:
يذكر (مايكل هارت) يف مقدمة كتابه (املائة األوائل) ترتيبه ألعظم مائة من الناس متيزوا
بعطائهم للبشرية ،وكان على رأسهم؛ أي أوهلم يف الرتتيب ،النيب حممد ،صلى اهلل عليه
أهم وأعظم
وسلم ،ويربر هارت هذا االختيار ،فيقول :إن اختياري حممداً ،ليكون األول يف ِّ
رجال التاريخ قد يدهش القراء ،ولكنه الرجل الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح
على املستويني؛ الديين ،والدنيوي.
فهناك ُرسل وأنبياء وحكماء بدأوا رساالت عظيمة ،ولكنهم ماتوا دون إمتامها ،أو

شاركهم فيها غريهم ،أو سبقهم إليها سواهم ،ولكن حممداً هو الوحيد الذي أمت رسالته
الدينية ،وحتددت أحكامها ،وآمنت بها شعوب بأسرها يف حياته ،وألنه أقام إىل جانب الدين
وحد القبائل يف شعـب ،والشعوب يف أمة،
دولة جديدة ،فإنه يف هذا اجملال الدنيوي أيضاًّ ،
ووضع هلا كل أسس حياتها ،ورسم أمور دنياها ،ووضعها يف موضع االنطالق إىل العامل.
أيضاً يف حياته ،فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية ،وأمتها.

(*)
1

وتناقلت وسائل اإلعالم مؤخراً خرباً مفاده ،أن علماء أمريكيني طوروا نظام لوغاريتمات
جديداً ،صنّف الشخصيات األكثر تأثرياً يف تاريخ اإلنسانية.

وأظهر البحث املستند إىل نظام حسابي ،طوره العلماء ،استناداً إىل ذكريات األشخاص،

وطرق استخدامهم لشبكة اإلنرتنت ،معتربين أن الرجل أو الشخص املهم ،هو من يبقى
حاضراً  200عام بعد وفاته ،هلذا قام الناظم اجلديد بتمشيط اإلنرتنت ،بهدف العثور على
ما كتبه املستخدمون للشبكة الدولية حول الشخصيات املهمة يف خمتلف اجملاالت ،ومت من
* مايكل هارت ،حتقيق خالد أسعد عيسى ،وأمحد غسان سبانوا ،دار قتيبة للطباعة والنشر ،ط  ،13جملد .1
107

خالل هذا الربنامج أو النظام احلسابي متشيط املوسوعة اإللكرتونية (ويكيبيديا) ومصادر
معلومات أخرى ،وفقاً لرتتيب نظام البحث (غوغل) للمواقع اإللكرتونية.
ودرس النظام اجلديد مدى شهرة الشخصيات املعنية على مدى السنني وتأثريها ،إضافة
إىل دراسة مدى طول الفرتة اليت احتفظ بها الشخص بقيمته وتأثريه ،على أساس االفرتاض
أن شخصيات معينة يستمر تأثريها أكثر من غريها ،وذلك وفقاً لطبيعة اإلجناز الذي حققته،
القراء الذين ّ
اطلعوا على قيمة الشخصية ووضعها ،ويف النهاية ُدرس
كما ُف ِح َ
ص عدد ّ
تأثري حوالي  800ألف شخصية وقيمتها للوصول إىل القائمة املطلوبة ،اليت حتدد موقع
الشخصية صاحبة التأثري يف تاريخ اإلنسانية وامسها.
وتناولت املواقع اإلعالمية العاملية قائمة جتمع أول  50شخصية مؤثرة يف تاريخ البشرية،
وتوصل البحث إىل نتائج مهمة ومثرية ،وكان سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،من أبرزها.
فداؤه باملهج واألرواح:
مل يرتك الصحابة ميداناً لفداء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إال وجلوه ،فاحتاج ليلة إىل
رجل حيرسه ،فماذا جرى؟ جتيب َعاِئ َشة ،رضي اهلل عنها ،فتقول( :أَ ِر َق

()1

النيب ،صلى اهلل

ت َر ُج ً
ال َصالحِ ًا من أَ ْص َح ِابي يحَُْر ُس َّ
ات َليَْلٍة ،فقالَ :ليْ َ
عليه وسلمَ ،ذ َ
الليَْلَة()2؛ إِْذ سمَ ِ ْعنَا َص ْو َت
نيِ
السالح ،قال :من هذا؟ قيلَ :س ْع ٌد يا َر ُس َ
ْت أَ ْحُر ُس َكَ ،فنَا َم النيب ،صلى اهلل عليه
ول اهللِِ ،جئ ُ
ِّ ِ
وسلم ،حتى سمَ ِ ْعنَا َغ ِط َ
ت َعاِئ َشُة ،قال ِب ٌ
الل:
يطُه( ،)3قال أبو َعبْد اهللَِ ،وَق َال ْ
 .1قوهلا( :أَ ِر َق)؛ أي سهر ،ومل يأته نوم ،واألرق السهر.
 .2وقوله صلى اهلل عليه وسلمَ :
ت َر ُج ً
ال َصالحِ ًا من أَ ْص َح ِابي يحَُْر ُس َّ
(ليْ َ
الليَْلَة) فيه جواز االحرتاس من العدو،
نيِ
واألخذ باحلزم ،وترك اإلهمال يف موضع احلاجة إىل االحتياط ،قال العلماء :وكان هذا احلديث قبل نزول قوله تعاىل:
َ
ُ
اس}(املائدة)67:؛ ألنه صلى اهلل عليه وسلم ترك االحرتاس حني نزلت هذه اآلية ،وأمر
{ َواهلل يَ ْع ِص ُمك ِم َن النَّ ِ
أصحابه باالنصراف عن حراسته.
 .3والغطيط :صوت النائم املرتفع.
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ت ِش ْع ِري هل أَِب نَ َّ
أال َليْ َ
يت َليَْلًة

َفأَخْبرَْ ُت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم).

ِب َواٍد َو َح ْوِلي إِْذ ِخ ٌر َو َجِل ُ
يل

()1

ومن شواهد حرص الصحابة البالغ على فداء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأرواحهم،
ما كان من صاحبه أبي بكر الصديق ،يف رحلة اهلجرة إىل املدينة املنورة ،ففي الطريق إىل

ي يَ َديِْهَ ،و َسا َعًة َخْل َفُهَ ،حتَّى َف ِط َن َلُه َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
يمَْشي َسا َعًة َب نْ َ
اهلل
الغار ،كان أبو بكر ِ

ال :يَا َر ُس َ
ي يَ َد ْي َو َسا َعًة َخْل ِفي؟ َف َق َ
َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َقال( :يَا أََبا َب ْك ٍرَ ،ما َل َك تمَْ ِشي َسا َعًة َب نْ َ
ول

َ
الطَل َ َ
اهللِ ،أََذ ُكُر َّ
الر ْصدَ ،فأَْم ِشي َب نْ َ
ي يَ َديْ َك)
ب َفأ ْم ِشي َخْل َف َكُ ،ث َّم أَذ َكُر َّ

()2

وورد يف جممع الزوائدَّ ،
أن خبيباً بن عدي ُأ ِس َر ،وخرج به القوم ،حتى إذا كانوا بالتنعيم

نصبوا تلك اخلشبة ،فصلبوه عليها ،وقال هلم خبيب عند قتله :أطلقوني من الرباط حتى
أصلي ركعتني ،فأطلقوه ،فركع ركعتني خفيفتني ،ثم انصرف ،فقال :لوال أن تظنوا أن بي
جزعاً من املوت لطولتهما ،ولذلك خففتهما ،وقال :اللهم إني ال أنظر إال يف وجه عدو،

ً
رسوال إىل رسولك ،فبلغه عين السالم ،فجاء جربيل ،عليه السالم ،إىل
اللهم إني ال أجد
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فأخربه بذلك ،وقال خبيب ،وهم يرفعونه على اخلشبة:
اللهم أحصهم عدداً ،واقتلهم بدداً ،وال تبق منهم أحداً ،فلما وضعوا فيه السالح ،وهو
مصلوب ،نادوه ،وناشدوه ،أحتب أن حممداً مكانك؟ فقال :ال واهلل العظيم ،ما أحب أن يفديين
بشوكة يشاكها يف قدمه ،فضحكوا ،وقال خبيب حني رفعوه إىل اخلشبة:
لقد مجع األحـــزاب حولي وألبوا

قبائلهم واستجمعوا كـــــــل جممع

وقد مجعوا أبناءهـــم ونســــاءهم

وقربت من جــــــــــذع طويل ممنع

إىل اهلل أشــــــكو غربيت ثم كربيت وما أرصد األحزاب لي عند مصرعي
فذا العرش صربني على ما يراد بي فقد بضعوا حلمي وقد بـــان مطمعي
 .1صحيح البخاري ،كتاب التمين ،باب قوله صلى اهلل عليه وسلم :ليت كذا وكذا.
 .2املستدرك ،3/6 :قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط َّ
ي ،وقال الذهيب :صحيح مرسل
الشيْ َخ نْ ِ
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وذلك يف ذات اإلله وإن يشــــــأ

شــــلو مـــمزع
يبارك على أوصال
ٍ

لعمري ما أحفــل إذا مت مسلماً على أي حـــــــال كان هلل مضجعي

()1

حتول من بغض الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل حبه وفداه:
من احلاالت الشاهدة على االنتقال النوعي من بغض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وكرهه ،واحلرص على إيذائه ،بل قتله؛ للتخلص منه من قبل أشخاص يف عهدهم السابق
إلسالمهم ،ثم تغري حاهلم جذرياً على شكل انقالب من البغض اخلالص إىل احلب العظيم،
ما سجله التاريخ ،وروته كتب السرية والصحاح ،ومن شواهد ذلك ما كان من عمرو بن
العاص ،ومثامة بن أثال احلنفي ،فعن ابن مِ َ
ْ
اص،
اسَة المَْْه ِر ِّي ،قالَ :
شَ
(ح َض ْرَنا َع ْم َرو بن ال َع ِ

وهو يف ِسيَاَقِة املَْو ِتَ ،فبَ َكى َطو ً
يال ...وقال :لقد َرأَيُْت  ،وما أَ َح ٌد أَ َش َّد ُب ْغ ًضا ِل َر ُسو ِل اهللِ،
ِ
نيِ
ت على
َم َكنْ ُت منهَ ،ف َقتَْلُتُهَ ،فَل ْو ُم ُّ
صلى اهلل عليه وسلمِ ،منيِّ  ،وال أَ َح َّ
إلي أَ ْن أَ ُكو َن قد ْ
است ْ
ب ّ
ْبيِ
َ
ْ َ لحْ َ َ ُ
َ
اإل ْسال َم يف َقل  ،أََتيْ ُت النيب ،صلى اهلل
ِتلك ا ا ِل ،لكنْ ُت من أ ْه ِل النَّ ِار ،فلما َج َعل اهلل ِ
َكَ ،ف ُ
عليه وسلم ،فقلت :اْب ُس ْط يمَِين َ
ألَبايِ ْع َكَ ،فبَ َس َط يمَِينَُه ،قالَ :ف َقبَ ْض ُت يَ ِدي ،قال :مالك يا
َع ْمُرو؟ قال :قلت :أَ َرْد ُت أَ ْن أَشْترَ ِ َط ،قالَ :تشْترَ ِ ُط بمَِاَذا؟ قلت :أَ ْن ُي ْغ َف َر لي ،قال :أَ َما َعِل ْم َ
ت

َ
اإل ْسال َم يَ ْه ِدُم ما كان َقبَْلُهَ ،وأَ َّن الهِْ ْج َرةَ َت ْه ِدُم ما كان َقبِْل َهاَ ،وأَ َّن الحْ َ َّج يَ ْه ِدُم ما كان َقبَْلُه ،وما
أ َّن ِ

إلي من رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال أَ َج َّل يف َعي منه ،وما كنت
ب
كان أَ َح ٌد أَ َح
َّ
َّ
ْنيِ
َ
َ
يق أَ ْن أَ ْم َ
الال لهَ ،وَل ْو ُسئِْل ُت أَ ْن أَ ِص َفُه ما أَ َط ْق ُت؛ َألِّني مل أ ُك ْن أ ْم ُ
أل َعيْنيَ َّ منه؛ إ ْج ً
ُأ ِط ُ
أل َعيْنيَ َّ
ِ
ت على ِتْل َك الحْ َا ِلَ ،ل َر َج ْو ُت أَ ْن أَ ُكو َن من أَ ْه ِل الجْ َنَِّة.)...
منهَ ،وَل ْو ُم ُّ

()2

ومل يبعد الصحابي مثامة بن أثال احلنفي عن مشابهة حال الصحابي عمرو بن العاص

يف االنتقال من بغض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل حبه ووده ،بعد أن شرح اهلل صدره

إىل اإلسالم ،وعن هذا خيرب ،فيقول... ( :يا حممد؛ واهلل ما كان على األرض َو ْجٌه أَْب َغ َ
إلي
ض َّ
من َو ْج ِه َكَ ،ف َق ْد أَ ْصبَ َح َو ْج ُه َك أَ َح َّ ْ
ين أَْب َغ َ
إلي من
ض َّ
ب ال ُو ُجوهِ إلي ،واهلل ما كان من ِد ٍ
 .1جممع الزوائد.200 - 199 /6 ،
اإلس َ
واحلج.
الم ي ْهدم ما قبْله وكذا اهلجرة
ُّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب ك ْون ْ
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ِدينِ َكَ ،فأَ ْصبَ َح ِدين َ
إلي ،واهلل ما كان من َبَل ٍد أَْب َغ ُ
ب ِّ
إلي من َبَل ِد َكَ ،فأَ ْصبَ َح
ُك أَ َح َّ
ض َّ
ين َّ
الد ِ
إليَ ،وإِ َّن َخيَْل َك أَ َخ َذت  ،وأنا ُأ ِر ُ
يد اْل ُع ْم َرةََ ،ف َماَذا َت َرىَ ،فبَ َّش َرُه رسول اهللِ،
َبَل ُد َك أَ َح َّ
ب اْلبِالِد َّ
ْنيِ
َم َر ،فلما َق ِد َم َم َّكَة ،قال له َقاِئ ٌلَ :صبَ ْو َت؟ قال :الَ ،وَل ِك ْن
صلى اهلل عليه وسلمَ ،وأَ َم َرُه أَ ْن يَ ْعت ِ

أَ ْسَل ْم ُت مع محَُ َّم ٍد رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال واهلل ،ال يَأِْت ُ
يك ْم من اْليَ َما َمِة َحبَُّة
()1
ِحنْ َطٍة ،حتى يَأَْذ َن فيها النيب ،صلى اهلل عليه وسلم).
منتج الفيلم املسيء جيد الراحة والطمأنينة يف املسجد النبوي:
سبق أن هاجت دنيا اإلسالم غضباً بسبب نشر فيلم (فتنة) الذي وقف وراء إصداره
ونشره حزب احلرية اهلولندي املتطرف ،ومن عجيب األقدار أن منتج ذلك الفيلم املسيء

أثارته محلة الشجب واالستنكار اليت قام بها مسلمون يف شتى أحناء الدنيا؛ انتصاراً لرسوهلم،
صلى اهلل عليه وسلم ،فدفعه ذلك إىل القراءة عن اإلسالم ،والتعمق يف البحث عنه ،حتى
آلت به النتيجة بعد ذلك إىل أن جيد ضالته ومبتغاه يف دين اإلسالم العظيم ،الذي بعث
به النيب الكريم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،للعاملني ،وبعد أن كان النيب ،صلى اهلل عليه

وسلم ،مستهدفاً باإلساءة من قبل ذلك املنتج ،انقلبت األمور رأساً على عقب ،وصار ميثل
حبه العظيم ،ويعرب عن ارتياحه لزيارة قربه ،والصالة يف مسجده ،ويتمنى اإلقامة الدائمة
جبواره.
ونقل عن صحيفة عكاظ السعودية خرب يف 2013-10-17م خالل موسم احلج
املنصرم ،جاء فيه :قال (فاندورن) وهو يطلق آهة الفرحة من قلبه( :هنا وجدت ذاتي بني
هذه القلوب املؤمنة ،ودعواتي أن متسح دموعي كل ذنوبي بعد توبيت ،وسأعمل على إنتاج
عمل كبري ،خيدم اإلسالم واملسلمني ،ويعكس أخالق نيب الرمحة بعد عودتي من رحلة احلج،
ومل أجد راحيت الكاملة إال جبوار قرب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني زرته ،وسأقدم

فيلماً عن هذه الشخصية العظيمة).

()2

 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب وفد بين حنيفة وحديث مثامة بن أثال.
ً .2
نقال عن صحيفة عكاظ السعودية ،يف عددها اليوم 2013/ 10/ 17م.
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حب الرسول من اإلميان:
ليس عجيباً أن حيظى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بهذا املستوى الرفيع من احلب الذي
عربت عنه جبالء املواقف الفذة ألصحابه ،وفداؤهم اجلم ،فحبه صلى اهلل عليه وسلم من
متطلبات اإلميان ومقتضياته ،فال إميان ملن مل حيبه صلى اهلل عليه وسلم ،كما جاء يف احلديث

الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :ف َو َّال ِذي
ب إليه من َواِل ِدهِ َو َوَل ِدهِ والناس أمجعني).
َن ْف ِسي بيده؛ ال ُي ْؤ ِم ُن أحدكم حتى أَ ُكو َن أَ َح َّ

()1

وحب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليس هوى جمرداً ،وال عشقاً يف قصص اخليال ،وإمنا

هو حقيقة ،ينبغي أن

يتفوق مبوجبها على أي حب ،فاهلل تعاىل يقولُ{ :ق ْل إِن َكا َن آَب ُاؤ ُك ْم
ريُت ُك ْم َوأَ ْم َو ٌ
ُمو َها َوتجَِا َرةٌ تخَْ َش ْو َن َك َساَد َها
َوأَ ْز َو ُ
اج ُك ْم َو َع ِش َ
ال اقْترََ ْفت ُ

َوأَْبن ُ
َآؤ ُك ْم َوإِ ْخ َواُن ُك ْم
َ
ب إَليْ ُكم ِّم َن اهللِ َو َر ُسوِلِه َو ِج َهاٍد َسبِيِلِه فَترََ َّب ُصواْ َحتَّى يَأِْت َي ُ
اهلل
َو َم َسا ِك ُن َت ْر َض ْوَن َها أ َح َّ ِ
فيِ
ِبأَْمرهِ َو ُ
اس ِق َ
ني}( .التوبة)24 :
اهلل َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم اْل َف ِ
ِ
آخ ٌذ ِبيَ ِد ُع َم َر
وعن َعبْد اهللِ بن ِه َش ٍام ،قال( :كنا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو ِ
ابن الخْ َ َّطاب ،فقال له ُع َمُر :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َألن َ
ب إلي من كل َش ْيٍء إال من َن ْف ِسي ،فقال
ْت أَ َح ُّ
ِ
ب إَِليْ َك من َن ْف ِس َك ،فقال
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :ال َو َّال ِذي َن ْف ِسي بيده ،حتى أَ ُكو َن أَ َح َّ
له ُع َمُر :فإنه اآل َن ،واهلل َألن َ
إلي من َن ْف ِسي ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :اآل َن
ْت أَ َح ُّ
ب ّ
يا ُع َمُر).

()2

َ
س ،عن
ومن أراد تذوق حالوة اإلميان ،فعليه حبب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعن أَن ِ

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :ث ٌ
اإلميَا ِن ،أَ ْن يَ ُكو َن اهلل
الث من ُك َّن فيهَ ،و َج َد َحال َوةَ ِ
َو َر ُس ُ
ب المَْْرَء ال يحُ ِبُُّه إال لهلِ َِ ،وأَ ْن يَ ْك َرهَ أَ ْن يَ ُعوَد يف اْل ُك ْف ِر
ب إليه ممَِّا ِس َو ُ
اه َماَ ،وأَ ْن يحُ ِ َّ
ولُه أَ َح َّ
كما يَ ْك َرُه أَ ْن ُي ْق َذ َف يف النَّ ِار).

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من اإلميان.

 .2صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب كيف كانت ميني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حالوة اإلميان.
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وعنه ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن َر ُج ً َ
السا َعِة ،فقال:
ال َسأ َل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن َّ

ب اهللَ َو َر ُس َ
ولُه ،صلى اهلل عليه
السا َعُة؟ قالَ :و َماَذا أَ ْع َدْد َت هلا؟ قال :ال َش ْيَء إال أَِّني ُأ ِح ُّ
َمتَى َّ

وسلم ،فقال :أنت مع من أَ ْحبَبْ َ
س :فما َف ِر ْحنَا ِب َش ْيٍء َف َر َحنَا ِب َق ْو ِل النيب ،صلى اهلل
ت ،قال أََن ٌ
عليه وسلم :أنت مع من أَ ْحبَبْ َ
ب النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وأََبا َب ْك ٍر،
سَ :فأََنا ُأ ِح ُّ
ت ،قال أََن ٌ

َ ْ
َ َ َُ َ
ْل أَ ْع َمالهِِ ْم).
َو ُع َم َرَ ،وأ ْر ُجو أ ْن أكون َم َع ُه ْم بحُِ بيِّ إِيَّ ُاه ْمَ ،وإِ ْن مل أ ْع َمل بمِِث ِ

(*)
1

هدانا اهلل لنكون من الذين حيبهم الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحيبونه،

ويعملون بهداه ،ويتأسون بسنته ،لنحشر بإذن اهلل مع حمبيه ،وننال شفاعته ،وُنسقى من
حوضه ،مع الذين يرضى اهلل تعاىل عنهم ويرضون عنه.

* صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطاب أبي حفص القرشي العدوي ،رضي
اهلل عنه.
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املقال اخلامس عشر

نشر يف ربيع األول وربيع الثاني  1429هـ آذار ونيسان 2008م

التطاول بذريعة قميص عثمان
تطالعنا األخبار بني احلني واآلخر عن ممارسات تهكمية ضد اإلسالم ورموزه ،فمرة
يكون القرآن الكريم حمل تندر واستخفاف من بعضهم ،ومرة يكون الرسول حممد ،صلى

اهلل عليه وسلم ،هدفاً للمتهكمني ،وهكذا املقدسات اإلسالمية وعلماء املسلمني وقادتهم
ومفكروهم وتشريعهم وقيمهم ،بل إن بعضهم يضع مجلة اإلسالم ورموزه هدفاً لتندره

واستهزائه وشره.
ومن أوضح الواضح أن التطاول على اإلسالم ،وشخص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
ليس باألمر العادي أو العفوي ،وإمنا هو أمر عظيم ،ومقصود لذاته ،ويعرب عن حقد أعمى،
وكراهية بغيضة.
وحيال هذه املواقف املشينة ومربراتها الواهية ،ال بد من وقفة تأمل ،فلم تعد املسألة
عفوية أو عابرة ،وإمنا هي حلقة ضمن مسلسل التطاول على اإلسالم ،والقرآن الكريم،

وشخص النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي صارت حلقاته تتابع جغرافياً وزمانياً بشكل
متسارع ومتالحق ،فباألمس كان احلدث يف الساحة الدمناركية ،ثم اهلولندية ،ثم انتقل إىل
امللعب السويدي ،وها هو يعود إىل الدمنارك ،واحلبل على اجلرار.
واملربرات يف ظاهرها واحدة ،تتمثل يف ذريعة الدفاع عن حرية الرأي والتعبري ،بغض
النظر عن اعتبارات اآلخرين ملقدساتهم واحرتام مشاعرهم ومعتقداتهم .ويف املقابل كان
ميكن للدنيا أن تقوم وال تقعد لو جترأ الناس وأفصحوا عن آرائهم فيما ال يروق ألدعياء
احلرية.
ويتساءل املرء عن احلرية ،هل هلا حدود ،أم هي مطلقة منفلتة من الضوابط والقيود،
فإن كانت من ذوات احلدود ،فأبسط حدودها القيد الدارج الذي ينص على أنها تنتهي
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عندما تبدأ حرية اآلخرين ،مبعنى أن التمتع بنعيم احلرية يقف حني يتالزم مع انتهاك حقوق
اآلخرين.
وأما االعتبار الثاني الذي يطلق اليد والعنان للحرية دون أن يكون هلا فراش من األرض،
وال غطاء من السماء ،فهو وهم من األوهام ،أو حيلة كيدية ،ال تبعد يف حجمها وصورتها
عن قصة قميص عثمان .فريوق لبعضهم استخدام هذا االعتبار كستار واق ،حياولون
التظلل به عند تطاوهلم على اآلخرين ،وخيرجون من حتت عباءته حني تكون حرية التعبري
يف االجتاه املضاد هلم.

كتبت حتت هذا العنوان ً
مقاال نشرته صحيفة القدس يف عددها ليوم االثنني ،2007/ 9/ 3

وأشرت فيه وقتها إىل خرب ورد يف الصحيفة نفسها يف عدد يوم اخلميس 2007/ 8/ 30
حتت عنوان( :صحيفة سويدية تدافع عن رسم مسيء للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم) ونقلت
الصحيفة يف اخلرب املنشور حتت هذا العنوان شجب صحيفة (نريكس اهلاندا) السويدية
اليومية لرفض معارض فنية يف السويد عرض رسوم للمسمى بالفنان السويدي (الرس
فيلكس) من ضمنها الرسم املسيء للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،والذي قامت صحيفة
(نريكس اهلاندا) بنشره ،حبجة دفاعها عن حرية التعبري ،زاعمة أن احلرية الدينية ،واحلق يف
ازدراء األديان ،يسريان معاً.

ورأيت التأكيد هنا على أن برنامج اإلساءة لإلسالم ما زال يتواصل حتت الذرائع
والدوافع واألسباب نفسها ،فها هي اإلساءات تتالحق ،فسبع عشرة صحيفة دمناركية تعيد
نشر الرسوم املسيئة يف يوم واحد ،بعد مضي ثالثة أعوام على بدء انطالق محلة الرسوم
املسيئة للنيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث عربت تلك الصحف بإعادة النشر هذا
عن مناصرتها لإلساءة لإلسالم ،حبجة الدفاع عن احلمى املقدس حلرية الرأي ،الذي ميثله
املتفلتون من ضوابط القيم.
ودافع عن مناصرة الرسوم املسيئة رئيس وزراء الدمنارك آنذاك (أندروس فوغ رامسوسن)
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وعلل موقفه الداعم إلعادة نشرها ،بأن املقصود ليس جرح مشاعر املسلمني ،وإمنا األمر
يتعلق باألنظمة الدميقراطية ،حيث الصحافة حرة ،ومن الطبيعي أن يتمكن اإلنسان من
التعبري عن رأيه.

(*)
1

ومن املستهجن أنه يف هذه الفرتة الزمانية نفسها اليت تعج باإلساءة الغربية واألجنبية
لإلسالم ،فإن بعض األقالم واألفواه املسيئة للعرب أو املسلمني تتطاول على اإلسالم
والقرآن ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.

ً
متسائال عن خلفية هذه
ويف ظل هذه احلملة االستهزائية املسعورة ،يقف املرء مشدوهاً،

احلمالت ،وأهدافها ،وتارخيها ،وخري جميب عن هذا التساؤل هو القرآن الكريم ،حيث
عرض جوانب من قضية االستهزاء يف أكثر من موضع وجمال.
أساليب العرض القرآني ملسلسل االستهزاء بالرسل:
إن سري األنبياء وخامتهم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،تشهد على تعرضهم لإلساءة

بأنواعها من أقوامهم ،ومل يكن االستهزاء قاصراً على الرسول حممد ،صلى عليه وسلم ،يف
هذا العصر ،بل هي سنة الظاملني مع أنبيائهم ،اليت أكدها القرآن الكريم ،بأساليب متعددة،
منها:

اسُت ْه ِز َئ ِبُر ُس ٍل
* تكرار إخبار القرآن الكريم عن االستهزاء بالرسل ،فقوله تعاىلَ { :وَل َق ِد ْ
ِّمن َقبِْل َك }...تكرر ذكره يف مطلع ثالث آيات قرآنية ،يف سورة األنعام :آية  ، 10والرعد :آية

 ،32واألنبياء :آية .41

* أكد اهلل حقيقة تعرض األنبياء للسخرية واالستهزاء من قبل أقوامهم بأسلوب نفي جناة

الرسل واألنبياء مجيعاً من االستهزاء ،وجاء هذا النفي يف آيتني ،فنفاها عن الرسل يف قوله

ْ
يهم ِّمن َّر ُسو ٍل إِ َّال َكاُنواْ ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئو َن} (احلجر )11:ونفاها عن األنبياء يف اآلية
تعاىلَ { :و َما يَأِت ِ
بيِ
ْ
ستَ ْه ِزُئون }(الزخرف)7:
يهم ِّمن َّن ٍّ إِلاَّ َكاُنوا ِبِه يَ ْ
األخرى ،يف قوله تعاىلَ { :و َما يَأِت ِ
* صحيفة األيام ،بتاريخ .2008 /2/ 27
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* ذكر اهلل مسلسل االستهزاء بالرسل بأسلوب أخاذ آخر ،حيث ذكر السخرية يف معرض
التحسر على الكافرين ملا ستؤول إليه عاقبتهم ،حيث الندامة واخلزي واحلسرة والعذاب

ْ
يهم ِّمن َّر ُسو ٍل
األليم ،جراء استهزائهم باملرسلني ،فقال تعاىل{ :يَا َح ْس َرةً َعَلى اْل ِعبَاِد َما يَأِت ِ

إِ َّال َكاُنوا ِبِه

ستَ ْه ِزُئون}(يس)30:
يَ ْ

ألوان من االستهزاء ذكرها القرآن الكريم:
ذكر القرآن الكريم ألواناً من االستهزاء باهلل وآياته ورسله ،منها:
* االستهزاء العام باهلل ورسله وآياته ،وقد أنكر اهلل على املنافقني جلوءهم إىل هذا

وب ِهم ُق ِل
األسلوب اهلابط ،فقال تعاىل{ :يحَْ َذُر المُْنَاِفُقو َن أَن ُتن َّ
َز َل َعَليْ ِه ْم ُسو َرةٌ ُتنَبِّئ ُ
ُه ْم بمَِا فيِ ُقُل ِ
َه ْم َليَُق ُ
ول َّن إِنمََّا ُكنَّا نخَُ ُ
استَ ْه ِزُئواْ إِ َّن اهللَ خُْم ِر ٌج َّما تحَْ َذُرو َن * َوَلئِن َسأَْلت ُ
وض َوَنْل َع ُب ُق ْل أَِباهللِ
ْ

ُم
َوآيَاِتِه َو َر ُسوِلِه ُكنت ْ

ستَ ْه ِزُئو َن}(التوبة)65 - 64 :
َت ْ

* السخرية لتأخر عذاب اهلل ،فسخر بعض الكافرين؛ ألنهم بالرغم من استهزائهم

وكفرهم إال أنه مل يلحق بهم عذاب اهلل حتى ساعتهم تلك ،فكانوا يقولون :أي شيء

اب إِلىَ
مينع هذا العذاب من الوقوع إن كان حقاً؟ قال تعاىلَ { :وَلئِ ْن أَ َّخ ْرَنا َعنْ ُه ُم اْل َع َذ َ
ْ
ََ
ُأ َّمٍة َّم ْع ُدوَدةٍ َّليَُق ُ
س َم ْصُروفاً َعنْ ُه ْم َو َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنواْ ِبِه
يه ْم َليْ َ
ول َّن َما يحَْبِ ُسُه أال يَ ْو َم يَأِت ِ
ستَ ْه ِزُئو َن}(هود)8:
يَ ْ
* ومنهم من كان يبطن الكفر والعصيان ،ويتظاهر باإلسالم على سبيل االستهزاء ،فقال

اطينِ ِه ْم َق ُالواْ إِنَّا َم َع ْك ْم إِنمََّا
تعاىل عنهمَ { :وإَِذا َلُقواْ َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َق ُالواْ آ َمنَّا َوإَِذا َخَل ْواْ إِلىَ َشيَ ِ

نحَْ ُن ُم ْستَ ْه ِزُئو َن}(البقرة.)14:

* االستهزاء بالرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بسبب مواقفه اإلميانية ،فقال تعاىل:

{ َوإَذا َر َ
ين َك َفُروا إن يَتَّ ِخ ُذوَن َك إلاَّ ُهزُواً أَ َه َذا َّال ِذي يَ ْذ ُكُر آلهَِت ُ
َن
آك َّال ِذ َ
َك ْم َو ُهم ِب ِذ ْك ِر َّ
ِ
ِ
ِ
الرحمْ ِ

ُه ْم

َكاِفُرو َن} (األنبياء)36:

ويف حوادث أخرى وجه االستهزاء لشخص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،انطالقاً من
117

اهلل َر ُس ً
ث ُ
تكذيب رسالته ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َرأَ ْو َك إِن يَتَّ ِخ ُذوَن َك إِلاَّ ُهزُواً أَ َه َذا َّال ِذي َب َع َ
وال}
(الفرقان)41:

وكان بعض املنافقني يؤذون رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويستهزئون به؛ ألنه يستمع
ين ُي ْؤُذو َن النَّبيِ َّ َويُِق ُ
ولو َن ُه َو ُأُذ ٌن(*)}...
لكل ما يقال له ،ويصدقه ،قال تعاىلَ { :و ِمنْ ُه ُم َّال ِذ َ
1

(التوبة)61:

* اختاذ آيات اهلل ورسله هزواً ،سواء على سبيل املزاح واهلزل ،أم التهكم واجلد ،حيث
أشار اهلل تعاىل إىل هذا النوع من االستهزاء يف عدد من اآليات القرآنية الكرمية ،اثنتني
منها يف سورة اجلاثية ،نصتا بوضوح على اختاذهم آيات اهلل هزواً ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َعِل َم ِم ْن

آيَاِتنَا َشيْئاً اتخََّ َذ َها ُهزُواً ( }...اجلاثية )9:وقال سبحانهَ{ :ذِل ُكم ِبأَن ُ
ات اهللِ ُهزُواً }...
َّك ُم اتخََّ ْذت
مُْ آيَ ِ
(اجلاثية)35:

ويف سورة الكهف ورد ذكر هذا الصنف من االستهزاء يف آيتني ،أشارت األوىل منهما
إىل االستهزاء باآليات الربانية ،والنذير الذي جاء من اهلل ،قال تعاىلَ ...{ :واتخََّ ُذوا آيَاِتي َو َما

ُأن ِذُروا ُهزُواً}

(الكهف)56:

أما اآلية الثانية فأشارت إىل االستهزاء بآيات اهلل ورسله ،فقال

تعاىلَ ...{:واتخََّ ُذوا آيَاِتي َوُر ُسِلي

ُهزُواً } (الكهف)106:

ويف سورة لقمان أشار القرآن الكريم إىل االستهزاء بآيات اهلل يف معرض احلديث عن
اس َمن يَشْترَ ِي لهَْ َو
الضالني أصحاب بضاعة اللهو يف احلديث ،فقال تعاىلَ { :و ِم َن النَّ ِ
َّ
خ َذ َها ُهزُواً( }...لقمان)6:
يل اهللِ ِب َغيرْ ِ ِعْل ٍم َويَتَّ ِ
الحْ َ ِد ِ
يث ِلُي ِضل َعن َسبِ ِ
* االستهزاء بالقرآن الكريم ،فبعض الناس يأخذ من القرآن الكريم ،ويرتك على مزاجه،
فسماهم اهلل مقتسمني؛ ألنهم جعلوا القرآن أقساماً ،فآمنوا ببعضه ،وكفروا ببعضه اآلخر،

* أذن :أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه.
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َس ِم َ
ين َج َعُلوا اْلُق ْرآ َن
ني* َّال ِذ َ
قال تعاىلَ { :ك َما أَن َزْلنَا َعَلى املُْقت ِ

ِع ِض َ
ني(*)} (احلجر)91 - 90:
1

الص َ
َّه ْم
الةِ اتخََّ ُذو َها ُهزُواً َوَل ِعباً َذِل َك ِبأَن ُ
ُم إىل َّ
* االستهزاء بالصالة ،فقال تعـاىلَ { :وإَِذا َناَديْت ْ

َق ْو ٌم َّال يَ ْع ِقُلو َن } (املائدة ،)58:فكان الكفار يستهزئون من األذان حسداً للمسلمني ،بـــل إن
بعضهم كان يصف صوت األذان بأصوات بعض احليوانات.
توعد اهلل املستهزئني رغم إمهاهلم:
صرح بعض الكفار لزبانيتهم عن استهزائهم باإلسالم خالل تظاهرهم به على غري
احلقيقة ،فرد اهلل عليهم بأنه سبحانه سيتوىل االستهزاء بهم ،من باب عقوبتهم بنفس

ً
وضالال ،قال تعاىلُ :
ذنوبهم ،وما إمهاهلم إال ليزدادوا غياً
{اهلل يَ ْستَ ْه ِز ُئ ِب ِه ْم َويمَُد ُ
ُّه ْم فيِ
ُط ْغيَاِنه ْم يَ ْع َم ُهو َن* َ
الض َ
الَلَة ِبالهُْ َدى َف َما َربحَِت تجَِّا َرُت ُه ْم َو َما َكاُنواْ
ين اشْترَُ ُواْ َّ
أولـئِ َك َّال ِذ َ
ِ
ين}(البقرة.)16 - 15 :
ُم ْهتَ ِد َ

وتوعد اهلل املنافقني بفضح أسرارهم؛ الستهزائهم باهلل وآياته ورسله ،وتوعدهم بكشف

ُه ْم
زيف مواقفهم ،يف موقف عصيب ،قال تعاىل{ :يحَْ َذُر المُْنَاِفُقو َن أَن ُتن َّ
َز َل َعَليْ ِه ْم ُسو َرةٌ ُتنَبِّئ ُ
َه ْم َليَُق ُ
ول َّن إِنمََّا ُكنَّا نخَُ ُ
وض
استَ ْه ِزُئواْ إِ َّن اهللَ خُْم ِر ٌج َّما تحَْ َذُرو َن * َوَلئِن َسأَْلت ُ
وب ِهم ُق ِل ْ
بمَِا فيِ ُقُل ِ
ُم َت ْستَ ْه ِزُئو َن} (التوبة.)65 - 64 :
َوَنْل َع ُب ُق ْل أَِباهللِ َوآيَاِتِه َو َر ُسوِلِه ُكنت ْ
اسُت ْه ِز َئ
وكذلك الذين استهزؤوا بالرسل ،فإن اهلل ميهلهم لعقاب أليم ،قال تعاىلَ { :وَل َق ِد ْ

ين َك َفُرواْ ُث َّم أَ َخ ْذُت ُه ْم َف َكيْ َ
ف َكا َن
ِبُر ُس ٍل ِّمن َقبِْل َك َفأَْمَليْ ُت ِلَّل ِذ َ

اب}(الرعد)32:
ِع َق ِ

وتوعد اهلل من يهزأ بآيات اهلل ويسخر منها بالعذاب املخزي ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َعِل َم
ِم ْن آيَاِتنَا َشيْئاً اتخََّ َذ َها ُهزُواً َ
اس
أولئِ َك لهَُ ْم َع َذ ٌ
اب ُّم ِهنيٌ}(اجلاثية )9:وقال سبحانهَ { :و ِم َن النَّ ِ
يث ِلُي ِض َّل َعن َسبِيل اهللِ ِب َغيرْ ِعْلم َويَتَّ ِخ َذ َها ُهزُواً َ
اب
أولئِ َك لهَُ ْم َع َذ ٌ
َمن يَشْترَ ِي لهَْ َو الحْ َ ِد ِ
ِ
ِ ٍ
ُّم ِه ٌ
ني(لقمان)6:
* عضني :أي أجزاء ،وعضني مجع عضة ،وهي العضو من الشيء ،أي جعلوه أعضاء متفرقة( ،أضواء البيان/2 :
.)318
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والعذاب املخزي سيكون من نصيب الذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات أيضاً ،قال سبحانه:

ين ُي ْؤُذو َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َمُلوا ُب ْهتَاناً َوإِثمْ اً ُّمبِيناً}
{ َو َّال ِذ َ
ني َوالمُْ ْؤ ِمن ِ
َسُبوا َف َق ِد ْ
احت َ
َات ِب َغيرْ ِ َما ا ْكت َ
(األحزاب)58:

وبال ريب أن املؤمنني أوذوا من املشركني باللسان والسنــــــــان ،واآلية الكرمية تتوعد
اآلمثني املسيئني.
ويف القرآن الكريم وعيد عام جلماعة املستهزئني املكذبني ،قال تعاىلَ{ :ف َق ْد َك َّذُبوا

ْ
يه ْم أَنبَاء َما َكاُنوا ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئون} (الشعراء )6:ومثله يف سورة األنعامَ{ :ف َق ْد َك َّذُبواْ ِبالحْ َ ِّق
َف َسيَأِت ِ

ْ
يه ْم أَنبَاء َما َكاُنواْ ِبِه
لمََّا َج ُ
اءه ْم َف َس ْو َف يَأِت ِ

ستَ ْه ِزُئو َن} (األنعام)5:
يَ ْ

عاقبة املستهزئني:
مل تقف اآليات القرآنية عند وعيد املستهزئني بالعذاب ،وحتذيرهم منه ،بل فصل بعضها
ين ُي ْؤُذو َن اهللَ
شيئاً من أصناف العذاب الذي أعده اهلل للمستهزئني ،فقال تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
َو َر ُس َ
َه ُم ُ
اهلل فيِ ُّ
الدْنيَا َوالآْ ِخ َرةِ َوأَ َع َّد لهَُ ْم َع َذاباً ُّم ِهيناً } (األحزاب ،)57:فاهلل يطرد من
ولُه َل َعن ُ
رمحته الذين يؤذون رسول اهلل باألقوال أو األفعال ،وحيرمهم ِمن كل خري يف الدنيا واآلخرة،

إضافة ملا أعدَّه هلم يف اآلخرة من العذاب املذل املخزي.
وبني القرآن الكريم أن االستهزاء بآيات اهلل ورسله عاقبته وخيمة ،قال تعاىلُ{ :ث َّم َكا َن

ات اهللِ َو َكاُنوا ِب َها
َعاِقبََة َّال ِذ َ
السوأَى أَن َك َّذُبوا ِبآيَ ِ
ين أَ َس ُاؤوا ُّ

ستَ ْه ِزُئون} (الروم)10:
يَ ْ

بل إن االستهزاء سينقلب ً
وباال وعذاباً على فاعليه ،حياطون به ويطوقون ،قال تعاىل:

{ َ ...و َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنواْ ِبِه

ستَ ْه ِزُئو َن} (النحل)34:
يَ ْ

ومما يسرتعي االنتباه والتدبر ،أن لفظ (حاق) استخدم تسع مرات يف القرآن الكريم،
ورد يف مثان منها ضمن سياق احلديث عن عقاب املستهزئني ،ويف التاسعة مل يذكر االستهزاء
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باللفظ ،وإمنا ذكر يف سياق املعاقبة بسيئات املكر ،ويبني اجلدول اآلتي توزيع لفظ (حاق) يف
القرآن الكريم حسب السورة واآلية والسياق.
السياق
َ
اسُت ْهز َئ ِبُر ُسل ِّمن َقبِْل َك َف َح َ
ين َس ِخُرواْ ِمنْ ُهم َّما
اق ِب َّال ِذ َ
{ َول َق ِد ْ ِ
ٍ

َكاُنواْ ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئو َن}
َ
اسُت ْهز َئ ِبُر ُسل ِّمن َقبِْل َك َف َح َ
ين َس ِخُروا ِمنْ ُهم َّما
اق ِب َّال ِذ َ
{ َول َق ِد ْ ِ
ٍ
َكاُنوا ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئون}
{َ ...و َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنواْ ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئو َن}
{َ ...و َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنواْ ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئو َن}
{َ ...و َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنوا ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئون}
{َ ...و َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنوا ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئون}
{َ ...و َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنوا ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئون}
{َ ...و َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنوا ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئون}

َ
ْ َ
{َف َوَقاُه ُ
َ
اب}
اهلل َسيِّئَ ِ
ات َما َمكُروا َو َحاق ِبآ ِل ِف ْر َع ْو َن ُسوُء ال َعذ ِ
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فسيظهر هلؤالء الذين كانوا ِّ
يكذبون بآيات اهلل ما عملوا يف الدنيا من األعمال القبيحة،

ات َما
وسينزل بهم من عذاب اهلل جزاء ما كانوا به يستهزئون ،قال تعاىلَ { :وَب َدا لهَُ ْم َسيِّئَ ُ

َك َسُبوا َو َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنوا ِبِه

ستَ ْه ِزُئون}(الزمر)48 :
يَ ْ

وتكرر نص هذه اآلية يف سورة اجلاثية آية رقم  33مع اختالف واحد ،ففي األوىل استخدم

لفظ (كسبوا) ،ويف الثانية لفظ (عملوا).

ين
ين أَ ْج َرُموا َكاُنواْ ِم َن َّال ِذ َ
واملستهزئون يفرحون ويقهقهون ابتهاجاً مبا أساءوا {إِ َّن َّال ِذ َ

آ َمنُوا

ح ُكو َن}(املطففني)29 :
يَ ْض َ

لكن ابتهاجهم أمده قصري ،والعربة بالعاقبة؛ ال باملظاهر

اخلدّاعة ،اليت يظن منها أن املرء يف رخاء ونعيم ،بينما هو يف ضنك وجحيم ،فالفائز من

ني} (هودَ{ )49 :ق َ
استَ ِعينُوا ِباهللِ َواصْبرُِ واْ
يضحك آخراً { ...فإِ َّن اْل َعاِقبََة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ال ُم َ
وسى ِل َق ْو ِمِه ْ

إ َّن َ
األ ْر َ
ورُث َها َمن يَ َشاُء ِم ْن ِعبَاِدهِ َواْل َعاِقبَُة
ض لهلِ ِ ُي ِ
ِ
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ِلْل ُمتَّ ِقني}(األعراف)128 :

وعذاب اهلل سيحيط باخلاسرين ،من حيث ال حيتسبون ،وما ذلك على اهلل بعزيز ،قال
يما إِن َّم َّكنَّ ُاك ْم ِفيِه َو َج َعْلنَا لهَُ ْم سمَْعاً َوأَْب َصاراً َوأَْفئِ َدةً َف َما أَ ْغنَى َعنْ ُه ْم
تعاىلَ { :وَل َق ْد َم َّكنَّ ُاه ْم ِف َ

ات اهللِ َو َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنوا
سمَْع ُه ْم َولاَ أَْب َصاُر ُه ْم َولاَ أَْفئِ َدُت ُهم ِّمن َش ْيٍء إِْذ َكاُنوا يجَْ َح ُدو َن ِبآيَ ِ
ُ
بِه يَ ْستَ ْهزُئون}(األحقافَ ...{ ،)26 :و َسيَ ْعَل ُم َّال ِذ َ َ َ َ
َ
ب يَن َقِلُبو َن} (الشعراء)227 :
ِ
ِ
ين ظل ُموا أ َّي ُمن َقل ٍ
فمن يبتهج باإلساءة هلل ورسله ويضحك لذلك يف موقف حلظي هنا أو هناك بدار الفناء

هذه ،سيبكي غداً حني يواجه احلقيقة يف دار البقاء ،فقد أعلن اهلل بصريح العبارة أنه أعد

جهنم للمستهزئني ،فقال تعاىلَ{ :ذِل َك َجز ُ
َاؤ ُه ْم َج َهنَّ ُم بمَِا َك َفُروا َواتخََّ ُذوا آيَاِتي َوُر ُسِلي
ُهزُواً} (الكهف ،)106 :بل سيكونون من اخلالدين فيها ،قال تعاىلَ{ :ذِل ُكم ِبأَن ُ
ات
َّك ُم اتخََّ ْذت
مُْ آيَ ِ
اهللِ ُهزُواً َو َغ َّرْت ُك ُم الحْ َيَاُة ُّ
الدْنيَا َفاْليَ ْو َم ال خُْي َر ُجو َن ِمنْ َها َولاَ ُه ْم ُي ْستَ ْعتَُبو َن} (اجلاثية.)35 :
الصرب على االستهزاء:
جعل اهلل الصرب على األذى املسموع من عزم األمور ،فقال تعاىلَ :
{لُتبَْل ُو َّن فيِ أَ ْم َواِل ُك ْم
ين أَ ْش َر ُكواْ أًَذى َكثِرياً
ين ُأوُتواْ اْل ِكت َ
َاب ِمن َقبِْل ُك ْم َو ِم َن َّال ِذ َ
َس َم ُع َّن ِم َن َّال ِذ َ
َوأَنُف ِس ُك ْم َوَلت ْ

ُ
ور} (آل عمران.)186 :
َوإِن َتصْبرُِ واْ َوَتتَُّقواْ َفإِ َّن َذِل َك ِم ْن َع ْز ِم األُم ِ

وحث سبحانه على مواجهة أذى القول بالصرب ،فقال تعاىلَ { :فاصْبرِْ َعَلى َما يَُق ُ
ولو َن }...

(طه ،130 :وق ،)39 :وتكرر هذا احلث يف أربع سور قرآنية ،مع اختالف يف لفظ فعل األمر

بالصرب ،فذكر مرة بلفظ (اصْبرِْ) وذكر يف أخرى بلفظ ( َواصْبرِْ) ويف الباقي بلفظ (َفاصْبرِْ).

ويبني اجلدول اآلتي توزيع املواضع القرآنية اليت أمرت بالصرب على أذى القول ،حسب

السورة واآلية ولفظ األمر بالصرب:

السياق
الرقم
{َفاصْبرِْ عَ
َلى َما يَُق ُ
ولو َن }...
1
{َفاصْبرِْ عَ
َلى َما يَُق ُ
ولو َن }...
2
{اصْبرِْ عَ
َلى َما يَُق ُ
ولو َن }...
3
َ { 4واصْبرِْ عَ
َلى َما يَُق ُ
ولو َن َوا ْه ُج ْر ُه ْم َه ْجراً جمَ ِي ً
ال}
اجملموع
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رقم اآلية
130
39
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ق
ص
املزمل
4
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1
1
1
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ونبه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل مثل أعظم يف الصرب على هذا النوع من األذى،
(*)
فقالَ ( :ما أَ َح ٌد أَصْبرَُ َعَلى أًَذى سمَ ِ َعُه ِم َن اهللِ يَد ُ َ َ
يه ْم َويَ ْرُزُق ُه ْم).
َّعو َن لُه اْل َول َدُ ،ث َّم ُي َعاِف ِ
1

وإن عموم اآليات القرآنية اليت حتث على الصرب تشمل الدعوة إليه يف حاالت االستهزاء،

فهي أحوج إليه من غريها ،وهذه اآليات كثرية ،وعكس الصرب اجلزع الذي جير إىل اخلنوع
واالستسالم ،أما الصرب فهو يساعد على حتقيق الغلبة والنصر ،واهلل تعاىل يدعو يف ختام
ين آ َمنُواْ اصْبرُِ واْ َو َص ِابُرواْ
سورة آل عمران إىل مغالبة العدو بالصرب ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َو َر ِاب ُطواْ َو َّ
اتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن} (آل عمران)200 :
وحى
وحيث اهلل على الصرب مع ارتقاب حكم اهلل يف الظاملني ،قال تعاىلَ { :واتَّبِ ْع َما ُي َ

إَليْ َك َواصْبرِْ َحتَّ َى يحَْ ُك َم ُ
اهلل َو ُه َو َخيرُْ الحْ َا ِك ِم َ
ني} (يونس.)109 :
ِ

والصرب على األذى يتوافق مع طرد اهلم واحلزن ،وضيق النفس والصدر ،هلذا ذكر اهلل

َ تحَْ ْ َ
ََُ
َ َّ
هذه القضايا مقرتنة يف قوله تعاىلَ { :واصْبرِْ َو َما َصبرُْ ك إِال ِباهللِ َوال َزن َعليْ ِه ْم َوال تك فيِ
َضيْق ممَِّّا ُ
يمَْكُرو َن} (النحل.)127 :
ٍ

وفوق ذلك فقد وعد اهلل الصابرين خري اجلزاء وأفضله ،فقــال تعاىلُ :
{أ ْوَلئِ َك يجُْ َز ْو َن
صبرَُ وا َوُيَل َّق ْو َن ِفي َها تحَِيًَّة َو َسلاَ ماً }(الفرقان)75 :
اْل ُغ ْرَفَة بمَِا َ
مواساة احلاضرين حبال السالفني:
واسى القرآن الكريم النيب واملؤمنني بذكر مسلسل االستهزاء بالرسل السابقني ،فكما

َف َعل املشركون بالرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فكذلك ُف ِع َل مبن قبله من الرسل
اسُت ْه ِز َئ ِبُر ُس ٍل ِّمن َقبِْل َك} ،وتكرر ذكر هذا املقطع من اآلية الكرمية يف
فقال تعاىلَ { :وَل َق ِد ْ

ثالثة مواضع قرآنية ،هي( :يف سورة األنعام ،آية ،10 :وسورة األنبياء ،آية ،41 :وسورة الرعد،
آية.)32 :

وكان يف هذا التذكري تسلية للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وفيه أيضاً مواساة لنا يف

هذا الزمان الذي يعج باملمارسات املسيئة لديننا ونبينا وقرآننا ،واهلل تعاىل يقولِ{ :تْل َك ِم ْن
* صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل { :إن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني} (الذاريات)58 :
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نت َو َال َق ْوُم َك ِمن َقبْل َه َ
َ ْ
نت َت ْعَل ُم َها أَ َ
وحي َها إَِليْ َك َما ُك َ
ـذا َفاصْبرِْ إِ َّن اْل َعاِقبََة
ب ُن ِ
أنبَاء ال َغيْ ِ
ِ
ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني} (هود.)49 :

َ
األ ْرض َفان ُ
ْظُرواْ َكيْ َ
َن َف ِس ُ ْ
ف َكا َن َعاِقبَُة
ويقول سبحانهَ{ :ق ْد َخَل ْ
ت ِمن َقبِْل ُك ْم ُسن ٌ
ِ
ريوا فيِ
المُْ َك َّذِب َ
ني} (آل عمران .)137 :ويقولُ{ :ق ْل يَا َق ْو ِم ا ْع َمُلواْ َعَلى َم َكاَنتِ ُك ْم إِِّني َعا ِم ٌل َف َس ْو َف
ار إَِّنُه َال ُي ْفِل ُح َّ
َت ْعَل ُمو َن َمن َت ُك ُ
ون َلُه َعاِقبَُة ِّ
الظالمُِو َن}(األنعام.)135 :
الد ِ
ومن مواساة اهلل سبحانه لرسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما ورد يف الكوثر من رد على

من وصفه باألبرت ،فقال تعاىل{ :إِ َّن َشاِنئَ َك ُه َو الأَْبْترَُ } (الكوثر )3 :ومعلوم أن هذه اآلية اليت

وردت يف أصغر سورة قرآنية ،نزلت يف أحد املستهزئني ،وهو العاص بن وائل ،الذي قال
للمشركني من قومه عن النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم :دعوه فإنه رجل أبرت ال عقب
له –أي ال نسل له -فإذا هلك انقطع ذكره ،وكان ذلك حني مات (القاسم) ابن الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم .فأخرب اهلل تعاىل أن هذا الكافر هو األبرت ،وإن كان له أوالد؛ ألنه مبتور
من رمحة اهلل ،أي مقطوع عنها ،خبالف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فإن ذكره خالد إىل آخر
الدهر ،امسه مرفوع على املآذن واملنابر ،مقرون بذكر اهلل تعاىل ،واملؤمنون من زمانه إىل يوم
القيامة أتباعه ،فهو كالوالد هلم ،صلوات اهلل عليه وسالمه.

(*)
1

ومن الشواهد اليت تؤيد ما ورد يف كتب التفسري عن األبرت حقيقة ،أن العاص بن وائل
برت مع املبتورين ،وذكره القليل إمنا يكون يف مواضع الذم ،وقوائم املسيئني ،بينما الرسول
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يذكر مرات عديدة كل يوم على مدار الزمان يف معظم أحناء
الكون ،ويذكره املاليني يومياً مرات عدة يف اليوم الواحد يف صالتهم وغريها ،والذي يتأمل

يف تقاطر املاليني سنوياً ألداء مناسك احلج ،ويدقق النظر يف حرص احلجيج على زيارة قرب
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويف حبثهم الدؤوب عن األماكن اليت زارها ليزوروها،
واألفعال اليت أداها ليؤدوها ،خيلص إىل نتيجة مؤكدة ،مفادها أن الرسول حممد ،صلى اهلل
* الصابوني ،صفوة التفاسري.612 - 611 / 3 ،
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عليه وسلم ،مل يبرت ،بل حظي خبلود وأثر وأتباع تغيظ قلوب الظاملني واملستهزئني ،وتزيدهم

حسرة إىل حسرتهم ،وقهراً فوق قهرهم ،فهم يريدون طمس دينه ،وطمر حقيقته ،وهي تزداد
علواً وشيوعاً وانتشاراً ،مصداقاً لوعد اهلل الذي قطعه على نفسه ،بقوله تعاىلُ{ :ي ِر ُ
يدو َن أَن

ُي ْط ِف ُؤواْ ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َويَأَْبى ُ
اهلل إِ َّال أَن ُيتِ َّم ُنو َرُه َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن }(التوبة .)32 :وتكرر

يدو َن ِلُي ْط ِف ُؤوا ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َو ُ
ذكر هذا الوعد الرباني يف قوله سبحانهُ{ :ي ِر ُ
ورهِ
اهلل ُمتِ ُّم ُن ِ
َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن } (الصف.)8 :
فليخسأ املستهزئون املعاصرون كما خسئ األقدمون ،فهم مجيعاً خاسرون ،كما خسر

ت َوَب َ
ال أَ ْم ِر َها َو َكا َن َعاِقبَُة
أسالفهم ،الذين أشار اهلل ملصري بعضهم بقوله سبحانهَ { :ف َذاَق ْ
أَ ْم ِر َها ُخ ْسراً }(الطالق ،)9 :كيف ال ،وهم يناصبون اهلل وأولياءه العداء ،ويتجرأون عليه
ـك َّن أَ ْكثَ َر النَّاس َ
باالستهزاء والسخرية ؟! {َ ...و ُ
ال يَ ْعَل ُمو َن}(يوسف)21:
ب َعَلى أَ ْم ِرهِ َوَل ِ
اهلل َغاِل ٌ
ِ
ونود يف هذا املقام أن نهمس يف آذان املنهمكني يف الكيد هلذا الدين ،ونقول هلم :ارفقوا

بأنفسكم ،ووفروا عليها اجلهد والعناء؛ فاإلسالم عظيم ،لن تهزه األعاصري ،فكيف برسوم
سخيفة؟! وتأكدوا أن اهلل لكم باملرصاد ،وسوف جتدون جهدكم يف املكر والكيد هلذا الدين

ورسوله يذهب دائماً وأبداً هباء منثوراً ،ونذكركم بوعد اهلل سبحانه وتعاىل لنا ولكم،

يدو َن أَن ُي ْط ِف ُؤواْ ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َويَأَْبى ُ
املتضمن يف قوله تعاىلُ{ :ي ِر ُ
اهلل إِ َّال أَن ُيتِ َّم ُنو َرُه

َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن} (التوبة.)32 :

ونؤكد يف املقابل للمسلمني احلريصني على دينهم بأنه ال مربر للجزع واحلزن أو القلق

على مستقبل اإلسالم ومصريه ،وليطمئنوا إىل حقيقة انتصار اإلسالم ،رغم أنف الكارهني

واملستهزئني ،فهي حقيقة قررها اهلل ،فقال سبحانهُ{ :ي ِر ُ
يدو َن ِلُي ْط ِف ُؤوا ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم
َْ
اهلل ُمتِ ُّم ُن ِ َ
َو ُ
َّ َ َ
َ لهُْ
ين الحْ َ ِّق ِلُي ْظ ِه َرُه َعَلى
ورهِ َول ْو َك ِرهَ الكاِفُرو َن * ُه َو ال ِذي أ ْر َسل َر ُسولُه ِبا َدى َوِد ِ
يب َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ِّ
ني}
ين ُكِّلِه َوَل ْو َك ِرهَ المُْ ْش ِر ُكو َن * َ ....وُأ ْخ َرى تحُ ِبُّوَن َها َن ْص ٌر ِّم َن اهللِ َوَفتْ ٌح َق ِر ٌ
الد ِ
(الصف.)13 + 9 - 8 :
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فاحلقيقة الساطعة اليت يغفل عنها من عميت أبصارهم بغشاوة األحقاد ،أن رسالة
اإلسالم اليت بلغها رسول اهلل ،وخامت رسله عليه وإياهم صلوات اهلل وسالمه ،ستبقى حمفوظة
يف كنف الرعاية الربانية ،رغم أنف الكارهني واحلاقدين ،ولن جتدي كل حماوالت املكر
والكره واالزدراء يف املس بها ،فهي يف كنف احلفظ اإلهلي إىل يوم الدين رضي من رضي،
أو كره من كره ،بل إن األفعال املسيئة كالرسوم وغريها أدت  -كما يلمس من الواقع
واألخبار  -إىل نتائج مباينة ملراد املسيئني ،فكانت ردة الفعل عكسية ،حيث نبهت اإلثارة
اليت حصلت بعد الرسوم السابقة إىل تشويق بعضهم للتعرف إىل هذا الدين ،ورسوله
الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويف الوقت نفسه دفعت املسلمني إىل مزيد من التمسك
بدينهم ،وعمقت يف قلوبهم جذور احلب والشوق لرسوهلم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
فاهلل نسأل أن يرد كيد املستهزئني إىل حنورهم ،وأن يعجل بالنصر القريب لإلسالم،
وبالعزة للمسلمني ،إنه مسيع قريب جميب.
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املقال السادس عشر

نشر يف ربيع األول وربيع الثاني 1432هـ شباط وأذار 2011م

تأمالت يف ذكرى املولد النبوي الشريف
تزامنت ذكرى املولد النبوي الشريف يف عدد من األعوام السالفة ،مع احلمالت املسعورة

اليت تشن على اإلسالم ورموزه ظلماً وعدواناً ،فالرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،جاء
إىل العاملني برسالة السماء عن ربه ،ليهديهم طريق احلق ،ويصرفهم عن الضالل والغواية،
جاء لينقذهم من براثن الفساد وظلمات اجلهل ،إىل نور العلم واإلميان والصالح ،ومنذ
والدة الدعوة اإلسالمية حاول أعداؤها وأدها يف مهدها ،ديدن الظاملني يف كل زمان مع

دعوات النبيني واملرسلني ،عليهم السالم ،فاملعرضون عن اهلدى ُكثْ ٌر ،مصداقاً لقوله تعاىل:
ض أَ ْكثَُر ُه ْم َف ُه ْم لاَ
ت آيَاُتُه ُق ْرآناً َع َرِبيّاً ِّل َق ْوم يَ ْعَل ُمو َن * َب ِشرياً َوَن ِذيراً َفأَ ْع َر َ
َاب ُف ِّصَل ْ
{ ِكت ٌ
ٍ
س َم ُعو َن} (فصلت)4 - 3:
يَ ْ
ومع ذلك فإن دعوة اإلسالم اليت أرسل بها اهلادي حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،تتنامى

ويتسع انتشارها ،رغم أنف الكارهني واملرتبصني ،فها هي وصلت أحناء الدنيا بقدرة اهلل،
وال يكاد موضع يف األرض خيلو من املسلمني ،ويف الوقت الذي نسمع فيه عن حماولة
مر من احلاقدين ،فإننا نسمع
النيل من احرتام الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من قبل ُز ٍ
حاالت ومواقف من التأييد والفداء للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحيدث هذا من
عن
ٍ
ناطقني بالعربية ،وممن مل يعرفوها ،وإمنا أشربوا يف قلوبهم حب اإلسالم ورسوله ،عليه

الصالة والسالم ،ال يذكر هذا من قبيل التباهي والتفاخر والتعالي على اخللق ،وتسجيل
النقاط عليهم ،وإمنا هي احلقيقة اليت حياول بعض الناس حجب مشسها ،وإطفاء نورها،

فدعوة اإلسالم عاملية ،وهي دعوة هداية ورشاد ،وليست دعوة شخصية َّ
وتكسب وجين
حلظوظ دنيوية ،وجيب أن ال تغيب هذه احلقيقة عن أذهان حامليها يف كل زمان ومكان،
فينطلق سرورهم بكثرة املسلمني ،وتزايد عددهم ،من النتيجة اليت آلت إليها أحوال اخللق،
بانتقاهلم إىل اهلل والرشاد.
127

وأعداء احلق عرب الزمان يكرهون جناح دعوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحياربونها

َ
ومحلتها بكل ما أوتوا من قوة وبطش ،لكن اهلل هلم باملرصاد ،وهو القائل سبحانهُ{ :ي ِر ُ
يدو َن

أَن ُي ْط ِف ُؤواْ ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َويَأَْبى ُ
اهلل إِ َّال أَن ُيتِ َّم ُنو َرُه َوَل ْو
ويقول سبحانهَ َ َّ ُ :
َ لهُْ
ين الحْ َ ِّق ِلُي ْظ ِه َرُه َعَلى ِّ
ين ُكِّلِه َوَل ْو
الد ِ
{ه َو ال ِذي أ ْر َسل َر ُسولُه ِبا َدى َوِد ِ
َك ِرهَ المُْ ْش ِر ُكو َن} (الصف ،)9:ويأتي وعد اهلل بإظهار دين اإلسالم وحفظه من كيد املتآمرين
عليه ،متاشياً مع وعده سبحانه بإحقاق احلق وإبطال الباطل ،يقول تعاىلِ{ :لُي ِح َّق الحْ َ َّق
َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن} (التوبة)32:

اط َل َوَل ْو َك ِرهَ المْجُِْرُمو َن} (األنفال ،)8:وتشكل هذه الوعود دافعاً حلملة دعوة اإلسالم
َوُيبْ ِط َل اْلبَ ِ
ليستمروا يف طريقهم على نهج اهلل ،وسنة رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقد أمرهم

اهلل بهذا يف حمكم التنزيل ،فقال تعاىلَ{ :فاْد ُعوا اهللَ خُْمِل ِص َ
ني َلُه ِّ
ين َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن}
الد َ

(غافر ،)14:فاهلل معكم ولن يرتكم أعمالكم ،أما الذين ظلموا وكفروا وفسقوا ،فاهلل هلم
َّه ُم َّاتبَ ُعوا َما أَ ْس َخ َط اهللَ َو َك ِر ُهوا
باملرصاد ،وقد أنذرهم ذلك ،فقال جل شأنهَ{ :ذِل َك ِبأَن ُ
ِر ْض َواَنُه َفأَ ْحبَ َط أَ ْع َمالهَُ ْم} (حممد ،)28:ومكر أولئك سيبور ،وستحبط أعماهلم ،مهما عظم
كيدهم ضد احلق وأهله ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَق ْد َم َكُرواْ َم ْك َر ُه ْم َو ِعن َد اهللِ َم ْكُر ُه ْم َوإِن َكا َن

َم ْكُر ُه ْم ِلتَز َ
ُول ِمنُْه
قافلة اخلري:

الجْ ِبَ ُ
ال} (إبراهيم)46:

فعلى الرغم من فظاعة احلمالت املضادة للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ودعوته ودينه
وأتباعه ،فإن النور املبني الذي محله ما زال يسطع ،بل يزداد سطوعاً يف ربوع العاملني ،واهلل

تعاىل يقولَ{ :تبَا َر َك َّال ِذي َن َّز َل اْلُف ْرَقا َن َعَلى َعبْ ِدهِ ِليَ ُكو َن ِلْل َعالمَِ َ
ني َن ِذيراً} (الفرقان )1:ويقول

َاب ُأنز َل إَليْ َك َف َ
ْر َك َح َر ٌج ِّمنُْه ِلتُن ِذ َر ِبِه َوِذ ْك َرى ِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني}
ال يَ ُكن فيِ َصد ِ
سبحانهِ { :كت ٌ ِ ِ
(األعراف)2:

وقد استوقفين خرب منسوب لصحيفة (اإلندبندنت) الربيطانية عن انتشار اإلسالم
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يف بريطانيا ،فتحت عنوان( :الربيطانيون يدخلون اإلسالم أفواجاً) ،ورد يف بعض املواقع
اإللكرتونية ،أن صحيفة (اإلندبندنت) كتبت أن واحدة من أمشل احملاوالت إلحصاء عدد
الربيطانيني الذين يعتنقون اإلسالم ،تبني أن العدد تضاعف تقريباً خالل العقد املاضي.
وتقول الصحيفة :ورغم الصورة السلبية الرائجة غالباً عن اإلسالم ،فما زال الربيطانيون
يدخلون يف هذا الدين أفواجاً كل عام.
وقد حددت التقديرات السابقة عدد املسلمني اجلدد يف بريطانيا ما بني  14ألفاً و 25ألفاً.
لكن دراسة جديدة جملموعة (فيث ماترز) الفكرية ترى أن العدد احلقيقي ميكن أن يكون
أعلى من  100ألف ،باإلضافة إىل أكثر من  5000حالة هداية جديدة يف أحناء البلد كل عام.
ً
وإمجاال قدر الباحثون عدد املسلمني يف بريطانيا عام
وتضيف (اإلندبندنت):

2001م بـ ،60699وهذه األرقام مشابهة لدراسات يف أملانيا وفرنسا ،وجدت أن
هناك حنو  4000هداية كل عام ،ودرس تقرير (فيث ماترز) أيضاً الطريقة اليت تصور
بها وسائل اإلعالم املسلمني اجلدد ،ووجدت أن  % 32من املقاالت عن اإلسالم

املنشورة منذ عام 2001م كانت مرتبطة باإلرهاب أو التطرف ،وقفز الرقم إىل
 % 62خبصوص املسلمني اجلدد ،فاإلسالم من أسهل الديانات اليت ُتعتنق؛ ألن كل ما
حيتاجه املرء هو النطق بشهادة اإلسالم املعروفة( :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رسول
اهلل) .والنطق بها بإخالص هو املطلوب كله ليكون الشخص مسلماً.
وذكرت الصحيفة مناذج ملسلمني جدد من الشباب الربيطاني ،وأسباب اعتناقهم لإلسالم،
ومنها مصادقة بعض املسلمني ،وفضوهلم لعدم رغبة بعضهم يف ارتياد النوادي أو االختالط،
وبعضهم كان يرى يف اإلسالم امتداداً طبيعياً للمسيحية ،وهذا ما جعله يهتدي ،حتى إن
ً
بعض الفتيات الربيطانيات مل يستغرقن وقتاً
طويال يف ارتداء احلجاب؛ ألنهن اعتربنه معنى
مهماً يف اإلسالم ،وليس جمرد لباس مظهر ،ألنه رمز للتواضع يف كل شيء يفعلنه ،وكانت
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العنصرية حتكم بعضهم ،لكنهم عندما تعرفوا إىل اإلسالم عن كثب تغري حاهلم ،ورجعوا
إىل بريطانيا وقرروا اعتناق اإلسالم.

(*)
1

وينسجم هذا التقرير مع ما ثبت يف صحاح السنة النبوية املشرفة ،أن من عالمات نبوة
النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن أتباعه يزيدون وال ينقصون ،وأنه ال يرجع أحد دخل
اإلسالم بصدق وإميان ،ففي حديث طويل صحيح عن َعبْد اهللِ بن َعبَّاس ،يتضمن حواراً
ٍ
دار بني هرقل عظيم الروم وقتئذ ،وبني أبي سفيان قبل أن يسلم ،ويربز هذا احلديث بعض

اس ،قال:
عالمات نبوته صلى اهلل عليه وسلم لدى األمم واألديان السابقة ،فعن ابن َعبَّ ٍ
حدثين أبو ُس ْفيَا َن من فيه إىل َّ  ،قال :ان َ
ْطَل ْق ُت يف المُْ َّدةِ اليت كانت َبي َوَب نْ َ
ي رسول اهللِ،
فيِ
ْنيِ
َاب من النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
صلى اهلل عليه وسلم ،قال َفبَيْنَا أنا بالشام ،إِْذ ِجيَء ِب ِكت ٍ
ِ
ْبيِ
يم ُب ْص َرى إىل
إىل ِه َرْق َل ،قال :وكان د ْ
َحيَُة اْل َكل ُّ جاء ِبِهَ ،ف َدَف َعُه إىل َع ِظيم ُب ْص َرىَ ،ف َدَف َعُه َع ِظ ُ
بيِ
َ
الر ُج ِل الذي يَ ْز ُع ُم أََّنُه َن ٌّ؟ َف َق ُالوا:
ِه َرْق َل ،قال :فقال ِه َرْق ُل :هل َها ُهنَا أ َح ٌد من َق ْو ِم هذا َّ
َ
شَ ،ف َد َخْلنَا على ِه َرْق َلَ ،فأُ ْجِل ْسنَا بني يَ َديِْه ،فقال :أَيُّ ُك ْم
نعم ،قالَ :ف ُد ِع ُ
يت يف َنف ٍر من ُق َريْ ٍ
بيِ
َ
الر ُج ِل الذي يَ ْز ُع ُم أََّنُه َن ٌّ؟ فقال أبو ُس ْفيَا َن :فقلت :أناَ .فأَ ْجَل ُسوِني
أْق َر ُب َن َسبًا من هذا َّ
بني يَ َديِْهَ ،وأَ ْجَل ُسوا أَ ْص َح ِابي َخْل ِفيُ ،ث َّم َد َعا ِبترَْجمَُاِنِه ،فقالُ :ق ْل هلم :إني َساِئ ٌل هذا عن هذا
بيِ
الر ُج ِل الذي يَ ْز ُع ُم أََّنُه َن ٌّ ،فإن َك َذَب َف َك ِّذُبوُه.
َّ
نيِ
قال أبو ُس ْفيَا َنَ :وايْ ُم اهللِ َلوْلاَ أَ ْن ُي ْؤِثُروا َعَل َّي اْل َك ِذ َب َل َك َذْب ُت.

ُ
ْ َ
ُ
ب.
ُث َّم قال ِلترَْجمَُاِنِهَ :سلُه َكيْف َح َسُبُه ِفيك ْم؟ قال :قلت :هو ِفينَا ذو َح َس ٍ
قالَ :ف َه ْل كان من آَباِئِه َمِل ٌك؟ قال :قلت :لاَ .

ُم َتتَّه ُموَنُه ِباْل َك ِذب ،قبل أَ ْن يَُق َ
ول ما قال؟ قلت :لاَ .
قالَ :ف َه ْل ُكنْت ْ ِ
ِ

قال :أَيَتَّبِ ُعُه أَ ْش َر ُ
اف الناس ،أَ ْم ُض َع َف ُاؤ ُه ْم؟ قال :قلتَ :ب ْل ُض َع َف ُاؤ ُه ْم.
ً
نقال عن االندبندنت الربيطانية
* (الربيطانيون يدخلون اإلسالم أفواجا) ،موقع اجلزيرة االلكرتوني
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يدو َن أو يَنُْق ُصو َن؟ قال :قلت :لاَ َب ْل يَ ِز ُ
قال :يَ ِز ُ
يدو َن.

قال :هل يَ ْرَت ُّد أَ َح ٌد منهم عن ِدينِِه َب ْع َد أَ ْن يَد ُ
ْخ َل فيه َس ْخ َطًة له؟ قال :قلت :لاَ .

ُموُه؟ قال :قلت :نعم.
قالَ :ف َه ْل َقاَتْلت ُ

ف كان ِقت ُ
قالَ :ف َكيْ َ
َال ُك ْم إِيَّاُه؟ قال :قلتَ :ت ُك ُ
يب ِمنَّا،
ون الحْ َ ْر ُب َبيْنَنَا َوَبيْنَُه ِس َجالاً ُ ،ي ِص ُ
يب منه.
َوُن ِص ُ

ْري ما هو َصاِن ٌع فيها .قال :واهلل
قالَ :ف َه ْل يَ ْغ ِدُر؟ قال :قلت :لاَ َ ،ونحَْ ُن منه يف هذه المُْ َّدةِ ،لاَ َند ِ

ما أَ ْم َكنَ من َكِل َمٍة ُأْد ِخ ُل فيها شيئاً غري هذه.
نيِ
قالَ :ف َه ْل قال هذا اْل َق ْو َل أَ َح ٌد َقبَْلُه؟ قلت :لاَ .

ُك عن َح َسبِِه ِف ُ
ُث َّم قال ِلترُْجمَُاِنِهُ :ق ْل له إني َسأَْلت َ
يك ْم؛ َف َز َع ْم َ َ ُ ُ
بَ ،و َك َذِل َك
ت أَّنُه ِفيك ْم ذو َح َس ٍ
َ
ُّ ُ
اب َق ْو ِم َها.
الر ُسل ُتبْ َع ُث يف أ ْح َس ِ

َو َسأَْلت َ
ُك :هل كان يف آَباِئِه َمِل ٌك؟ َف َز َع ْم َ
ت أَ ْن لاَ ؛ فقلت :لو كان من آَباِئِه َمِل ٌك ،قلت َر ُج ٌل

يَ ْطُل ُب ُمْل َك آَباِئِه.

َو َسأَْلت َ
الر ُس ِل.
ُك عن أَْتبَا ِعِه؛ أَ ُض َع َف ُاؤ ُه ْم أَ ْم أَ ْش َراُف ُه ْم؟ َفقلت َب ْل ُض َع َف ُاؤ ُه ْم؛ َو ُه ْم أَْتبَ ُ
اع ُّ

ُم َتتَّه ُموَنُه ِباْل َك ِذب قبل أَ ْن يَُق َ
َو َسأَْلت َ
ول ما قال؟ َف َز َع ْم َ
ت أَ ْن لاَ ؛ َف َع َرْف ُت أََّنُه مل
ُك :هل ُكنْت ْ ِ
ِ

ب َفيَ ْك ِذ َب على اهللِ.
يَ ُك ْن ِليَ َد َع اْل َك ِذ َب على الناسُ ،ث َّم يَ ْذ َه َ

َو َسأَْلت َ
ُك :هل يَ ْرَت ُّد أَ َح ٌد منهم عن ِدينِِه َب ْع َد أَ ْن يَد ُ
ْخ َل فيه َس ْخ َطًة له؟ َف َز َع ْم َ
ت أَ ْن لاَ ؛ َو َك َذِل َك
َان إذا َخ َال َط َب َش َ ْ ُ
الإِْمي ُ
وب.
اشَة الُقل ِ

َو َسأَْلت َ
يدو َن؛ َو َك َذِل َك الإِْمي ُ
َّه ْم ُي ِز ُ
ُك :هل يَ ِز ُ
يدو َن أَ ْم يَنُْق ُصو َن؟ َف َز َع ْم َ
َان حتى يَتِ َّم.
ت أَن ُ

ون الحْ َ ْر ُب َبيْن ُ
ُموُهَ ،فت ُ
ت أَن ُ
َو َسأَْلت َ
َك ْم َوَبيْنَُه ِس َجالاً  ،يَن ُ
َك ُ
ُموُه؟ َف َز َع ْم َ
َال
َّك ْم َقاَتْلت ُ
ُك :هل َقاَتْلت ُ

الر ُس ُل ُتبْتَ
ِمنْ ُك ْمَ ،وَتن ُ
َلىُ ،ث َّم َت ُك ُ
ون هلم اْل َعاِقبَُة.
َالو َن منه؛ َو َك َذِل َك ُّ

َو َسأَْلت َ
ُك :هل يَ ْغ ِدُر؟ َف َز َع ْم َ
الر ُس ُل لاَ َت ْغ ِدُر.
ت أََّنُه لاَ يَ ْغ ِدُر؛ َو َك َذِل َك ُّ
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َو َسأَْلت َ
ُك :هل قال أَ َح ٌد هذا اْل َق ْو َل َقبَْلُه؟ َف َز َع ْم َ
ت أَ ْن لاَ ؛ فقلت :لو كان قال هذا اْل َق ْو َل أَ َح ٌد

َم ِب َق ْو ٍل ِق َ
يل َقبَْلُه.
َقبَْلُه ،قلت َر ُج ٌل اْئت َّ

اف .قال :إن يَ ُك
الصلاَ ةَِ ،و َّ
الز َكاةَِ ،و ِّ
الصَلِةَ ،واْل َع َف ِ
قالُ :ث َّم قال :بمَِ يَأُْمُر ُك ْم؟ قال :قلت :يَأُْمُرَنا ِب َّ
بيِ
ما َتُق ُ
ول فيه َح ًّقا؛ فإنه َن ٌّ ،وقد كنت أَ ْعَل ُم أََّنُه َخ ِار ٌج ،ومل أَ ُك أَ ُظنُُّه ِمنْ ُك ْمَ ،وَل ْو أَِّني أَ ْعَل ُم أَِّني
ص إليه لأََ ْحبَبْ ُت ِل َقاَءُهَ ،وَل ْو كنت ِعنْ َدُه َل َغ َسْل ُت عن َق َد َميِْهَ ،وَليَبُْل َغ َّن ُمْل ُكُه ما تحَْ َ
ت َق َد َم َّي.
أَ ْخُل ُ
ِ
َ
(ب ْسم اهللِ الرمحن
َاب رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َرأُه ،فإذا فيه؛ ِ
قالُ :ث َّم َد َعا ِب ِكت ِ
ِ
ِ
يم ،من محَُ َّم ٍد رسول اهللِ ،إىل ِه َرْق َ
ومَ ،سلاَ ٌم على من َّاتبَ َع الهُْ َدى ،أَ َّما َب ْع ُد،
الر
يم
ظ
ع
ل
الر ِح
َ
ِ
ُّ
َّ
ِ
َ
َ
َ َ
َ َ
يَ ،فإِ ْن َت َوَّليْ َ
ت؛ فإن
َفإِِّني أْد ُعوك ِب ِد َعايَِة الإِْسْلاَ ِم ،أ ْسِل ْم َت ْسَل ْمَ ،وأ ْسِل ْم ُي ْؤِت َك اهلل أ ْج َرك َم َّرَت نْ ِ
ني ({ ،)1يا أَ ْه َل اْل ِكتَاب َت َع َال ْوا إىل َكِل َمٍة َس َواٍء َبيْنَنَا َوَبيْن ُ
يسيِّ َ
َك ْم أال َن ْعُب َد إال
َعَليْ َك إِْث َم الأَْ ِر ِ
ِ

اهللَ...إىل َق ْوِلِهْ :
اش َه ُدوا ِبأَنَّا ُم ْسِل ُمو َن}).

َ
ْ
ات ِعنْ َدُهَ ،و َكُث َر َّ
الل َغ ُطَ ،وُأ ِم َر ِبنَا َفأُ ْخ ِر ْجنَا.
ت الأَْ ْص َو ُ
َاب ،ا ْرَت َف َع ْ
فلما َف َرغ من ِق َراَءةِ ال ِكت ِ

قال :فقلت لأَِ ْص َح ِابي حني َخ َر ْجنَا :لقد أَ ِم َر أَ ْمُر بن أبي َكبْ َشَة ،إنه َليَ َخاُفُه َمِل ُك َب الأَْ ْص َف ِر،
نيِ
فما ِزْل ُت ُموِقنًا ِبأَْم ِر رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أََّنُه َسيَ ْظ َهُر ،حتى أَْد َخ َل اهلل َعَل َّي
الإِْسْلاَ َم.

وم ،هل
قال ُّ
َار له ،فقال :يا َم ْع َش َر ُّ
الز ْه ِر ُّيَ( :ف َد َعا ِه َرْق ُل ُع َظ َماَء ُّ
ومَ ،ف َج َم َع ُه ْم يف د ٍ
الر ِ
الر ِ

آخ َر الأََْب ِدَ ،وأَ ْن يَثُْب َ
حمُُر
الر َش ِد ِ
ت َل ُك ْم ُمْل ُك ُك ْم؟ قالَ :ف َح ُ
َل ُك ْم يف اْل َفلاَ ِح َو َّ
اصوا َحيْ َصَة ِ
لأَْ
ْ
ت ،فقالَ :عَل َّي ِب ِه ْمَ ،ف َد َعا ِب ِه ْم ،فقال :إني إمنا ْ
اختَبرَْ ُت
ابَ ،ف َو َج ُدو َها قد ُغِّل َق ْ
ش إىل ا ْب َو ِ
ال َو ْح ِ
()2
ِش َّدَت ُك ْم على ِدينِ ُك ْمَ ،ف َق ْد رأيت ِمنْ ُك ْم الذي أَ ْحبَبْ ُتَ ،ف َس َج ُدوا لهَ ،و َر ُضوا عنه).
ويف املتنكرين للحق ومن لف لفهم ،واتبع منهجهم يف اإلعراض عن ذكر الرمحن الذي
 .1األريسيني :أي الفالحون والزراعون ،ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لك(صحيح مسلم
بشرح النووي.)109 /12 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة آل عمران ،باب {قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا
وبينكم أن ال نعبد إال اهلل} (آل عمران.)64 :
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بعث به نيب اهلل ،ورسوله للعاملني حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يصدق قول اهلل تعاىلَ{ :فإِ ْن
أَ ْع َر ُضوا َف َما أَ ْر َسْلن َ
َاك َعَليْ ِه ْم َح ِفيظاً إ ْن َعَليْ َ
ك إِلاَّ اْلبَلاَ ُغ( }...الشورى.)48:
ِ
َات َوالهُْ َدى ِمن َب ْع ِد َما َبيَّنَّاُه
وقوله سبحانه وتعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ُمو َن َما أَن َزْلنَا ِم َن اْلبَيِّن ِ
ين يَ ْكت ُ
اْل ِكتَاب ُأ َ
ُه ُم ُ
ُه ُم اللاَّ
اهلل َويَْل َعن ُ
ولـئِ َك يَل َعن ُ
ِ

ِعنُو َن} (البقرة.)159:

ِللنَّ ِ
اس فيِ
هذا إذا كانوا كذبوا باحلق وهم يعلمون ،وأما إن كانوا كذبوا به دون علم ،فيصدق فيهم
وعيد اهللَ{ :ب ْل َك َّذُبواْ بمَِا لمَْ يحُ ِ ُ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم
يطواْ ِب ِعْل ِمِه َولمََّا يَأِْت ِه ْم َتأْ ِويُلُه َك َذِل َك َك َّذ َب َّال ِذ َ

َف ُ
ف َكا َن َعاِقبَُة َّ
انظ ْر َكيْ َ
الظالمِِ َ
ني} (يونس.)39:

َاب
ومن تنكب درب اهلدى فسيضل ويشقى ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إِنَّا أَن َزْلنَا َعَليْ َك اْل ِكت َ

ِللنَّاس ِبالحْ َ ِّق َف َمن ا ْهتَ َدى َفِلنَ ْف ِسِه َو َمن َض َّل َفإنمََّا يَ ِض ُّل َعَليْ َها َو َما أَ َ َ
يل}
ِ
ِ
ِ
نت َعليْ ِهم ِب َو ِك ٍ
(الزمر.)41:

وصاحب هذه الذكرى العطرة الرسول األمني ،عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ،ما هو

اس إِنمََّا أََنا َل ُك ْم َن ِذي ٌر ُّمبِنيٌ} (احلجُ{ ،)49:ق ْل إِنمََّا اْل ِعْل ُم
إال نذير للناس أمجعنيُ{ ،ق ْل يَا أَيُّ َها النَّ ُ
ِعن َد اهللِ َوإِنمََّا أََنا َن ِذي ٌر ُّمبِنيٌ} (امللك.)26:
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املقال السابع عشر

نشر يف حمرم وصفر 1429هـ كانون الثاني وشباط 2008م

يدور الزمان
يف الفاتح من حمرم يبدأ عام هجري جديد ،معلناً عن طي صفحة ،وفتح أخرى يف سفر
الزمان ،والعيون ترنو ألن تكون الصفحة اجلديدة مبهجة للصغري ،ومفرحة للكبري ،وباعثة
لروح األمل يف نفوس املستبشرين ،وما ذلك على اهلل ببعيد.
الزمان والعام واألشهر واأليام يف نصوص من القرآن و السنة:
لقد حدد اهلل األمد الزماني للسنة الواحدة باثين عشر شهراً ،فقال تعاىل{ :إِ َّن ِع َّدةَ
الس َما َوات َ
ً
َاأل ْر َ
ُّ
ض( }...التوبة)36:
َاب اهللِ يَ ْو َم َخَل َق َّ
الش ُه ِ
ور ِعن َد اهللِ اْثنَا َع َش َر َش ْهرا فيِ ِكت ِ
وجعل سبحانه من السنة أشهراً حرماً ،حدد عددها بأربعة ،فقال تعاىلِ ...{ :منْ َها أَ ْرَب َعٌة ُحُر ٌم

ين اْل َقيِّ ُم َف َ
َذِل َك ِّ
يه َّن أَنُف َس ُك ْم
الد ُ
ال َت ْظِل ُمواْ ِف ِ

( }...التوبة)36:

وبني الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عدد األشهر احلرم وأمساءها ومواقعها ،ف َع ْن اْب ِن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
أَِبي َب ْك َرةََ ،ع ْن أَِبيه ،رضي اهلل عنهَ ،ع ْن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
الز َما َن َق ِد
ال( :إِ َّن َّ
استَ َدا َر َك َهيْئَتِِه يَ ْو َم َخَل َق ُ
ات َوالأَْ ْر َ
السنَُة اْثنَا َع َش َر َش ْه ًراِ ،منْ َها أَ ْرَب َعٌة ُحُر ٌم،
الس َم َو ِ
ْ
ضَّ ،
اهلل َّ
ات؛ ُذو اْل َق ْع َدةِ َوُذو الحْ ِ َّجِة َوالمْحََُّرُمَ ،و َر َج ُب ُم َض َر َّال ِذي َب نْ َ
ي جمَُادَى َو َش ْعبَا َن)
َثلاَ َث ُمتَ َواِليَ ٌ

(*)
1

وحرم سبحانه التالعب يف ترتيب األشهر ،فكان جهالء العرب يقدمون ويؤخرون األشهر،

وخباصة ُ
احلُرم منها ،لتوافق أهواءهم ،فإذا أرادوا حرباً يف شهر حرام نقلوا موقعه ليصبح يف
موقع حالل ،مبعنى أنهم كانوا يتالعبون يف حتريك عجلة الزمن بأيديهم حسب وهمهم،
فأنكر اهلل عليهم هذا الصنيع يف معرض إثبات الرتتيب احلقيقي ألشهر العام ،فقال
*صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن سورة براءة ،باب قوله{ :إن عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهراً يف
كتاب اهلل(}...التوبة )36 :هو القائم.
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ين َك َفُرواْ يحُ ِِّلوَنُه َعاماً َويحَُ ِّرُموَنُه
سبحانه وتعاىل{ :إِنمََّا النَّ ِسيُء (ِ )1زيَاَدةٌ فيِ اْل ُك ْف ِر ُي َض ُّل ِبِه َّال ِذ َ
اهلل ُزيِّ َن لهَُ ْم ُسوُء أَ ْع َمالهِِ ْم َو ُ
اهلل َفُي ِحُّلواْ َما َح َّر َم ُ
اط ُؤواْ ِع َّدةَ َما َح َّر َم ُ
اهلل َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم
َعاماً ِّلُي َو ِ

ين
اْل َكاِف ِر َ

}(التوبة)37:

ومشل القرآن الكريم ذكراً متنوعاً ألصناف من مواقيت الزمان ،فذكر الفجر ،والصبح،

والضحى ،والعصر ،والعشاء ،والنهار ،والليل ،والصيف ،والشتاء...
وذكر أياماً مميزة ،كيوم حنني ،ويوم احلصاد ،ويوم الظعن ،ويوم اإلقامة ،ويوم الفرقان ،ويوم
احلج ،ويوم الزينة ،واليوم العصيب ،واليوم احمليط ،واليوم العاصف ،ويوم الوقت املعلوم...
هذا باإلضافة إىل ذكر اليوم اآلخر مبسميات خمتلفة؛ كيوم القيامة ،ويوم الدين ،واليوم اآلخر،
ويوم احلساب...
وعندما يدور الزمان ،متر بالناس أشهر وأيام ،ميزها اهلل خبصائص عن غريها ،فشهر
رمضان خصه اهلل بنزول القرآن الكريم وَف ْرض الصيام ،فقال تعاىلَ :
{ش ْهُر َر َم َضا َن َّال ِذ َي
ُ
ِّ
َات ِّم َن الهُْ َدى َواْلُف ْرَقا ِن َف َمن َشه َد ِم ُ
نز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه
اس َوَبيِّن ٍ
ِ
أِ
آن ُه ًدى للنَّ ِ
َو َمن َكا َن َم ِريضاً أَ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ( }...البقرة)185:
ٍ
ات(( }...)2البقرة)197:
وجعل اهلل للحج أشهراً معلومات ،فقال تعاىل{ :الحْ َ ُّج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعُلو َم ٌ
والشهر يضم أسابيع ،واألسبوع يشمل سبعة أيام ،خص اهلل منها يوم اجلمعة بالذكر ،وميزه
بصالة عرفت بامسه ،هي صالة اجلمعة ،اليت تؤدى مكان صالة الظهر يف سائر أيام األسبوع،

اس َع ْوا إِلىَ ِذ ْك ِر
فقال تعاىل يف اجلمعة{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إَِذا ُنوِدي ِل َّ
لصلاَ ةِ ِمن يَ ْو ِم الجُْ ُم َعِة َف ْ
اهللِ َوَذُروا اْلبَيْ َع ( }...اجلمعة)9:
وذكر اهلل يوم السبت يف سياق حديثه عن قيام بين إسرائيل بالتحايل على حكم اهلل فيهم

ت َح ِ َ ْ
ْ
َ
خبصوص هذا اليوم ،فقال تعاىل{:واَ ْسأَلهُْ ْم َع ِن اْل َق ْريَِة َّالتيِ َكاَن ْ
اض َرة البَ ْح ِر إِذ يَ ْع ُدون فيِ

 .1النسيء هو التأخري حلرمة شهر إىل آخر ليست له تلك احلرمة( .التفسري الكبري.)45 /16 :
 .2األشهر املعلومات هنا هي :شوال وذو القعدة وذو احلجة.
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َ ْ
ْ
َ
يه ْم
السبْ ِ
َّ
يه ْم ِحيتَاُن ُه ْم يَ ْو َم َسبْتِ ِه ْم ُش َّرعاً َويَ ْو َم ال يَ ْسبِتُو َن ال َتأِت ِ
ت إِْذ َتأِت ِ

( }...األعراف)163:

وخص اهلل من الليالي ليلة القدر ،فجعلها خرياً من ألف شهر ،وأنزل سورة قرآنية

َ
ْر* َو َما أَْد َر َ
ْر*
اك َما َليَْلُة اْل َقد ِ
مسيت بامسها ،فقال سبحانه وتعاىل{ :إِنَّا أن َزْلنَاُه فيِ َليَْلِة اْل َقد ِ
ف َش ْه ٍر } (القدر)3 - 1 :
ْر َخيرٌْ ِّم ْن أَْل ِ
َليَْلُة اْل َقد ِ
ين}
وذكر سبحانه مباركته هلذه الليلة بقوله تعاىل{:إِنَّا أَن َزْلنَاُه فيِ َليَْلٍة ُّمبَا َر َكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمن ِذ ِر َ

(الدخان)3:

حتريم سب الدهر:
متنع شريعة اإلسالم سب الزمان؛ ألنه يف اعتبارها وحكمها مقدس ،ملا ورد يف احلديث

الَ( :ق َ
اهلل َعنْهَ ُ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
القدسي الصحيح َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعَليِْه
َو َس َّل َمَ :ق َ
ال ُ
الد ْهُرِ ،بيَ ِدي الأَْ ْمُر ُأَقِّل ُب
الد ْه َرَ ،وأََنا َّ
ب َّ
اهلل َع َّز َو َج َّلُ :ي ْؤِذينيِ اْب ُن آَد َم يَ ُس ُّ
(*)
َّ
الليْ َل َوالنَّ َها َر)
1

أقوال يف الوقت واأليام وقياس األعمار:
قيل ألحد احلكماء :اكتسب فالن ً
ماال .فقال :هل اكتسب أياماً ينفقه فيها؟! قالوا :ال.
فقال :ما أراه اكتسب شيئاً.
وقيل :إن األيام ثالثة :أمس قد ذهب مبا فيه ،والغد :لعلك ال تدركه ،واليوم الذي أنت
فيه ،فماذا أنت فاعل فيه.
وكان مالك بن دينار يقول :إن الليل والنهار خزانتان ،فانظروا ما تضعون فيهما.
وقال أبو الدرداء :ابن آدم ،طئ األرض بقدمك ،فإنها عن قليل تكون قربك ،ابن آدم،
إمنا أنت أيام ،كلما ذهب يوم ذهب بعضك .ابن آدم ،إنك مل تزل يف هدم عمرك منذ ولدتك
أمك.
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،حم اجلاثية ،باب {وما يهلكنا الدهر}(اجلاثية.)24 :
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وقال احلسن :ابن آدم ،اليوم ضيفك ،والضيف مرحتل مبدحك أو بذمك ،وكذلك ليلتك.
وقيل :الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك.
واأليام دول ،يوم لك ويوم عليك.
ولكل دهر دولة ورجال.

()1

قياس عمر اإلنسان:
اإلنسان مير خالل العمر الذي يقضيه عرب حبر الزمان مبختلف األحوال ،فيتذوق حلو

ً
راحال تاركاً الدنيا آلخرين ،سريحلون بدورهم عنها كما رحل،
األيام ومرها ،ويغادر الدنيا
وينعى املتوفى من ذويه بأنه تويف عن عمر يناهز كذا وكذا ،لكن بعض الناس يأبى أن
حيسب فرتة العمر كما حيسب الناس ،وإمنا يفضل طريقة أخرى يف احلساب ،كما ورد يف
قصة (جرب)؛ فحكي أن شخصا امسه جرب قام بزيارة مقربة يف إحدى البلدان ،والحظ مالحظة

غريبة ،إذ وجد قرباً مكتوباً عليه عاش صاحبه ساعات حمددة ،وآخر مكتوب عليه عاش دقائق

حمددة ،وهكذا ،فسأل ملاذا أعمار الناس هنا قصرية جداً؟!

فأجابوه أن الناس هنا حيسبون األعمار حسب اللحظات السعيدة اليت عاشها الفقيد
يف حياته.
فقال جرب :إذا مت أنا هنا ادفنوني ،واكتبوا على قربي( :جرب من بطن أمه إىل القرب)(!)2
حقيقة دوران الزمان:
سواء تعارف الناس على التوقيت بالقمري أم بالشمسي أم بغري ذلك ،فإن العجلة

تدور ،والقطار منطلق يف املسري ،ال يتوقف عند أفراح فالن ،وال عند أتراح علاّ ن ،واهلل تعاىل
يقول{ :وتلك األيام نداوهلا بني

الناس} (آل عمران)140 :

فدوران األيام حقيقة ،يتبادل اخللق فيها األدوار ،فاليوم هذا بطل منتعش بنشوة النصر،
وخصمه مكتئب يتجرع مرارة اهلزمية .ويشهد واقع اخللق على تقلب األحوال ،وتغري
 .1زاد املسلم من الشعر والبيان.153 /1 :
.http://www.odabasham.net .2
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املواقع ،فحزين اليوم قد يصبح مبتهجاً يف جولة الغد ،والعكس صحيح ،فكم من شخص
كان القرار بيده ،والصولة له ،فكان هو صاحب األمر والنهي ،فإذا به يف ضحى الزمان
يتلقى األمر ممن كان باألمس القريب يستصرخه ،أي أنه أصبح صاغراً ملن كان يف سالف
الزمان يبتهج لو قدر له أن ميسح حذاءه ،أو لو حظي بأن يلقي نظرة على موكبه ،أو حتى
على مركبته واقفة أو متحركة.
وعلى سبيل املثال ال احلصر ،جيدر تذكر ما حصل مع الرئيس الراحل صدام حسني
وغريه من الزعماء ،الذين شهدت جمريات حياتهم على مصداقية قاعدة وسنة( :تداول األيام
بني الناس).
وهكذا األمم والشعوب ،فالتاريخ قدميه وحديثه يشهد على تغري األحوال ،فهناك شعوب
كانت مقهورة فإذا بها اليوم قاهرة ،وهناك أمم كانت ال تغيب الشمس عن بقاعها ورقاعها،
وإذا بها اليوم يف ذيل الركب ،والزمان يدور ...ويبقى يدور إىل أن يأتي وعد اهلل املوعود.
وحنن أمة اإلسالم جزء من معامل املعادلة ،لكن اهلل تعاىل طمأننا بالنتيجة واملآل ،فهدأ من

س
روعنا يف موطن اجلراح ،وجدد لنا الوعد والعهد ،فقال تعاىل{ :إِن َ
يمَْس ْس ُك ْم َق ْر ٌح َف َق ْد َم َّ
اولهَُا َب نْ َ
اس ( }...آل عمران)140 :
اْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِّمثُْلُه َوِتْل َك األيَّاُم ُن َد ِ
ي النَّ ِ
وصور اهلل تعاىل دوران الزمان وكأنه عملية سباحة يعوم اخللق بأنواعهم وخمتلف صنوفهم،

ويغوصون ويبحرون يف مياهها ،فقال تعاىلَ { :و ُه َو َّال ِذي َخَل َق َّ
الليْ َل َوالنَّ َها َر َو َّ
س
الش ْم َ
َواْل َق َم َر ُك ٌّل فيِ َفَل ٍك يَ ْسبَ ُحو َن}(األنبياء ،)33 :فالزمان يدور يف صورتيه الكمية والنوعية ،يف
آية دالة على عظمة اخلالق سبحانه ،وهو أيضاً واعظ ملن تدبر فيه ،فاليوم مير نهاره وليله،
والسنون متر حبلوها ومرها ،والعمر متضي مراحله وأحواله ،ويبقى األثر الطيب ،والذكر
احلسن ،والعمل الصاحل اهلل يرفعه.
مشاهدة تغاير األحوال يف دوران الزمان:
عام ميضي وآخر يأتي ،وهكذا الزمان(*)يدور كالدوالب ،تطلع مشس النهار ،ويبدأ ليله
1

* املراد بالزمان السنة ،وهو اسم لقليل الوقت وكثريه.
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باملغيب ،وُيطوى يوم ،ويبدأ جديد ،واأليام حبلى ،حتوي أحشاؤها احلدث احملزن ،وخالفه
السعيد ،فهذا يولد ،وذاك ميوت ،وهذا يبكي ،وقرينه يضحك ،وهنا جراح ،وهناك نصر
وانتعاش .وغداً تتبدل الصور واألدوار ،فتكون هنا أفراح ،وهناك أتراح .ويدور الزمان يف

صور يظهر يف مالحمها أنا وأنت ،وحنن وهم ،وكل له موقع يف صورة الكل.
شكوى الزمان:
للناس حيال دوران الزمان مواقف؛ فمنهم الكيس املتعظ ،ومنهم السليب املبتئس؛
فالذين يشكون الزمان بني احلني واآلخر ،يلقون عليه أسباب معاناتهم وختلفهم وقصور
همتهم ،وأجاب الشاعر هؤالء املشتكني ،فقال:
يب َز َماَننَا َوال َعيْ ُب ِفينَـا
َن ِع ُ

ب ِس َواَنـــا
َو َما ِل َز َماِننَا َعيْ ٌ

الز َم ُان َلنَا َه َجاَنا
َوَل ْو َن َط َق َّ

الز َما ِن ِب َ
ْب
هجو َذا َّ
َوَن ُ
غري ذن ٍ
ِ
فاألجدر بالناس أن ينقبوا يف أنفسهم عن أسباب ما بهم من ضنك احلالً ،
بدال من أن
ينأوا بها عنهم ،مستسهلني قذف الزمان بها.
تقلب الزمان:
حدثتنا اآلثار الشرعية عن تقلبات حتدث عرب الزمان ،فتوعد اهلل الظاملني بيوم تشخص

فيه األبصار ،بقوله سبحانهَ { :و َال تحَْ َسبنَ َّ اهللَ َغاِف ً
ال َع َّما يَ ْع َم ُل َّ
الظالمُِو َن إِنمََّا ُي َؤ ِّخُر ُه ْم ِليَ ْو ٍم
ص ِفيِه َ
صاُر} (إبراهيم)42:
األْب َ
َت ْش َخ ُ
وأشار سبحانه وتعاىل إىل تقلب الزمان باإلنسان يف ثالثة أيام ،تشهد أحداثاً فاصلة
بالنسبة إىل اإلنسان ،فذكر الوالدة واملوت والبعث ،فقال تعاىلَ {:و َسلاَ ٌم َعَليِْه يَ ْو َم ُوِل َد َويَ ْو َم

يمَُوت َويَ ْو َم ُيبْ َع ُث
ُ

َحيّاً } (مريم)15:

وتتبدل األحوال بالناس عرب الزمان ،ومن ذلك ما أشار إليه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

الر ُج ُل ِب َص َدَقتِِهَ ،فيَُق ُ
بقولهَ( :ت َص َّدُقواَ ،ف َسيَأِْتي َعَليْ ُك ْم َز َم ٌ
الر ُج ُلَ :ل ْو ِجئ َ
ْت ِب َها
انِ ،
ول َّ
يمَْشي َّ
(*)
لأَْ
اجَة ِلي ِفي َها)
س ل َقبِْلُت َها ِمنْ َكَ ،فأََّما اْليَ ْو َم َفلاَ َح َ
ِبا ْم ِ
1

* صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة باليمني.
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َ
ْر ِّيَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنْ ُه ْم،
ومن صور تبدل األحوال عرب الزمان ،ما ورد َع ْن أِبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ
ال( :يَأْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ان يَ ْغزُو ِفئَا ٌم ِم ْن النَّاسَ ،فُي َق ُالِ :ف ُ
َع ْن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ٌ
َ
يك ْم َم ْن
م
ز
ي
ت
ِ
َ
ِ
ان َفُي َق ُالِ :ف ُ
ب النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
َح َعَليِْهُ ،ث َّم يَأِْتي َز َم ٌ
يك ْم
َص ِح َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم؟ َفُي َق ُالَ :ن َع ْمَ ،فُي ْفت ُ
اب النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
َحُ ،ث َّم يَأِْتي َز َم ٌ
انَ ،فُي َق ُال:
ب أَ ْص َح َ
َم ْن َص ِح َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم؟ َفُي َق ُالَ :ن َع ْمَ ،فُي ْفت ُ
ِف ُ
ب أَ ْص َحاب النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
َح )
اح َ
يك ْم َم ْن َص ِح َ
ب َص ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم؟ َفُي َق ُالَ :ن َع ْمَ ،فُي ْفت ُ
ِ

()2( )1

من أخبار آخر الزمان:

أخبار آخر الزمان كثرية ،منها ما ورد يف احلديث الشريف الذي يرويه أبو ُه َريْ َرةََ ،ق َ
ال:
قال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الز َم ُان لمَْ َت َك ْد َت ْك ِذ ُب ُر ْؤيَا المُْ ْؤ ِم ِنَ ،وُر ْؤيَا
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إَِذا اقْترََ َب َّ
()3
المُْ ْؤ ِم ِن ُج ْزٌء ِم ْن ِستٍَّة َوأَ ْرَب ِع َ
ني ُج ْزًءا ِم ْن النُُّب َّوةَِ ،و َما َكا َن ِم ْن النُُّب َّوةِ َفإَِّنُه لاَ يَ ْك ِذ ُب)
وورد خرب آخر من أخبار آخر الزمان يف احلديث الشريف الذي يرويه أََنسَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنُْه،
َق َ
ال( :لأَُ َح ِّدَثنَّ ُك ْم َح ِديثًا سمَ ِ ْعُتُه ِم ْن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،لاَ يحَُ ِّدُث ُك ْم ِبِه أَ َح ٌد َغيرْ ِي،
سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
السا َعِة أَ ْن ُي ْرَف َع اْل ِعْل ُمَ ،ويَ ْكُث َر
ول :إِ َّن ِم ْن أَ ْش َر ِ
اط َّ
ِّساُءَ ،حتَّى يَ ُكو َن لخِ َ ْم ِس َ
ني
الجْ َ ْه ُلَ ،ويَ ْكُث َر ِّ
الر َج ُالَ ،ويَ ْكُث َر الن َ
الزَناَ ،ويَ ْكُث َر ُش ْر ُب الخْ َ ْم ِرَ ،ويَ ِق َّل ِّ
()5( )4
احد )
ا ْم َرأَةً اْل َقيِّ ُم اْل َو ِ
ويف رواية أخرى عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قالَ( :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
الش ُّحَ ،ويَ ْكُثُر الهَْ ْر ُجَ ،ق ُالواَ :و َما الهَْ ْر ُج؟ َق َ
ص اْل َع َم ُلَ ،وُيْل َقى ُّ
ال:
َو َسَّل َم :يَتَ َقا َر ُب َّ
الز َم ُانَ ،ويَنُْق ُ
اْل َقتْ ُل اْل َقتْ ُل)

()6

من أوصاف الناس آخر الزمان ،ما ورد يف حديث َعِل ّيَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنُْه  ،حيث قال:
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :يَُق ُ
(سمَ ِ ْع ُت النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
الز َما ِن َق ْو ٌم ُح َدَثاُء الأَْ ْسنَا ِنُ ،س َف َهاُء
آخ ِر َّ
ول :يَأِْتي فيِ ِ

 .1بكسر الفاء ،وجيوز فتحها أي مجاعة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب.
 .3صحيح البخاري ،كتاب التعبري ،باب القيد يف املنام.
َ
 .4اْل َقيِّم اْل َو ِ َ
ُ
َ
َ
َ
لاَلاً
َ
َ
ب النِّكاح َح أ ْو َح َرا ًما.
َمل أَ ْن ُيكنَّى ِبِه َع ْن ِّاتبَ َّ
ور ِه َّنَ ،ويحَْت ِ
احد :أ ْي َّال ِذي يَُقوم ِبأُم ِ
اعهن لُه ِلطل ِ
 .5صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب يقل الرجال ويكثر النساء.
 .6صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب حيسن اخللق والسخاء وما يكره من البخل.
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الأَْحْلاَ م ،يَُق ُ
الر ِميَِّة ،ل
ولو َن ِم ْن َخيرْ ِ َق ْو ِل الْبرَ ِيَِّة ،يمَُْرُقو َن ِم ْن الإِْسْلاَ ِم َك َما يمَُْر ُق َّ
الس ْه ُم ِم ْن َّ
ِ
()1
وه ْمَ ،فإ َّن َقتَْل ُه ْم أَ ْج ٌر لمَِ ْن َقتَ
َل ُه ْم يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة)
ُم ُ
َاج َر ُه ْمَ ،فأَيْن َ
َما َل ِقيت ُ
يجَُ ِاوُز إِميَاُن ُه ْم َحن ِ
وه ْم َفاْقُتُل ُ ِ
ََ
َّ ُ َ
ُ
َّ ُ ُ
وعن أبي سعيد وجابر بن عبد اهلل ،قاال( :قال َر ُسول اهللَ ِ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم :يَكون فيِ
()2
الز َما ِن َخِلي َفٌة يَ ْق ِس ُم المَْ َ
الَ ،ولاَ يَ ُع ُّدُه)
آخ ِر َّ
ِ
ومعنى احلذر من عواقب الزمان:
بني القرآن الكريم يف معرض التحذير ،أن تغريات ستحدث يف نظام الكون آخر الزمان،
َّل َ
وسوف تنقلب املعايري عند حدوثها ،من ذلك ما تضمنه قوله تعاىل{ :يَ ْو َم ُتبَد ُ
األ ْر ُ
ض َغيرْ َ

َ
اح ِد اْل َق َّه ِار}
الس َما َو ُ
ات َوَب َرُزواْ هللِ اْل َو ِ
ض َو َّ
األ ْر ِ

(إبراهيم)48:

ويأمرنا اهلل أن نتجهز بالتقوى وحسن العمل استعداداً ليوم احلساب ،الذي تتعطل فيه

س َشيْئاً َو َال ُي ْقبَ ُل ِمنْ َها
الوساطات ،فيقول سبحانه وتعاىلَ { :و َّاتُقواْ يَ ْوماً َّال تجَْ ِزي َن ْف ٌ
س َعن َّن ْف ٍ

ْخ ُذ ِمنْ َها َعد ٌ
َش َفا َعٌة َو َال ُيؤ َ
ْل َو َال

نصُرو َن} (البقرة)48:
ُه ْم ُي َ

وإنفاق املرء يف سبيل اهلل ينفعه حني ينقلب الزمان ،وتتبدل املعايري واألوزان ،قال
ين آ َمنُواْ أَن ِفُقواْ ممَِّا َر َزْقن ُ
َاكم ِّمن َقبْ ِل أَن يَأِْت َي يَ ْو ٌم َّال َبيْ ٌع ِفيِه َو َال ُخَّلٌة َو َال
سبحانه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َش َفا َعٌة َواْل َكاِفُرو َن ُه ُم َّ
الظالمُِو َن } (البقرة)254:

واإلميان هو أساس األعمال اليت نتحصن بها ليوم تقلب الزمان ،فيقول اهلل تعاىل ...{:يَ ْو َم
ت إِميَاِن َها َخيرْ اً
ََُ َ
يَأِْتي َب ْع ُ
ات َرِّب َك َال يَن َف ُع َن ْفساً إِميَاُن َها لمَْ َت ُك ْن آ َمن ْ
ض آيَ ِ
َت ِمن قبْل أ ْو ك َسبَ ْ فيِ
َظُرو َن} (األنعام)158:
َظُرواْ إِنَّا ُمنت ِ
ُق ِل انت ِ
ومما جاءت به النصوص ،وأكده الواقع املشاهد واحملسوس ،أن تقلب الزمان باملرء قد

يقوده إىل خري أو شر ،عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه( ،إِ َّن
َم َلُه َع َمُلُه ِب َع َم ِل أَ ْه ِل النَّ ِارَ ،وإِ َّن
ِب َع َم ِل أَ ْه ِل الجْ َنَِّةُ ،ث َّم خُْيت ُ
()3
َم َلُه َع َمُلُه ِب َع َم ِل أَ ْه ِل الجْ َنَِّة)
ِب َع َم ِل أَ ْه ِل النَّ ِارُ ،ث َّم خُْيت ُ

الر ُج َل َليَ ْع َم ُل
َّ
الر ُج َل َليَ ْع َم ُل
َّ

الطو َ
َّ
يل
َّ
الز َم َن ِ
الطو َ
َّ
يل
َّ
الز َم َن ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب ال تقوم الساعة حتى مير الرجل بقرب الرجل ،فيتمنى أن يكون
مكان امليت من البالء.
 .3صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه ،وكتابة رزقه ،وأجله وعمله وشقاوته وسعادته
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مما يستدعي من املرء إبداء احلرص الدائم ،واليقظة الدؤوبة ،ليبقى على الصراط

السوي ،وحمصناً لتقلب الزمان ،وحذراً من الوقوع يف املزالق.
خامتة

فهذه بعض الدالالت واملؤشرات القرآنية والنبوية ،ذات الصلة بالزمان وأحواله ،مت
التذكري بها هنا ،بهدف التأكيد على أن الزمان يدور يف فلك مقدر ،ومراقب ،من ُم ِّ
قدر
األقدار سبحانه وتعاىل ،وكما قيل( :دوام احلال من احملال) .وهذا يتوافق مع مفهوم قوله

تعاىل{ :وتلك األيام نداوهلا بني الناس }

(آل عمران،)140 :

ويوافقه أيضاً قول :األيام دول؛

يوم لك ،ويوم عليك.
ومبا أن أمة اإلسالم تقع يف دائرة الزمان املقدر ،مثلها يف ذلك مثل بقية األمم ،وعلى
الرغم مما بها من جراح ومصاب ،فإنه جيدر بها أن حتافظ على رباطة اجلأش ،وأن ُتبقي
األمل بنصر اهلل نصب عينيها ،وهو قريب إن شاء اهلل ،وجيب أن نراه كذلك حتى يف أحلك
ُم أَن َتد ُ
ين
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
الظروف ،وأصعب األوضاع ،قال تعاىل{:أَ ْم َح ِسبْت ْ

الض َّراء َوُزْلزُلواْ َحتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم َّم َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساء َو َّ
ين آ َمنُواْ َم َعُه
ول َو َّال ِذ َ
ول َّ
ِ
يب} (البقرة)214 :
َمتَى َن ْصُر اهللِ أَال إِ َّن َن ْص َر اهللِ َق ِر ٌ
وأكد اهلل تعاىل هذا الوعد يف صورة الصف ،فقال تعاىلَ { :وُأ ْخ َرى تحُ ِبُّوَن َها َن ْص ٌر ِّم َن اهللِ َوَفتْ ٌح
المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني} (الصف)13 :

يب َوَب ِّش ِر
َق ِر ٌ
واستجالب النصر القريب ،يقتضي األخذ باألسباب ،والتوكل على اهلل ،والتقوى أساس
يف ذلك ،يقول اهلل تعاىلَ ...{ :و َّاتُقواْ اهللَ َوا ْعَل ُمواْ أَن ُ
َّكم ُّم َ
الُقوُه َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني} (البقرة)223 :
عسى اهلل أن يعجل بيوم نصر اإلسالم واملسلمني ،وأن يثبتنا على صراطه املستقيم ،وأن
حيفظنا من أن نزيغ عن هداه ،وأن يلهمنا دوام الشكر على سراء األيام ،والصرب على
ضرائها ،وذلك من شيم الكرام األخيار ،جعلنا اهلل والقارئ الكريم منهم.
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املقال الثامن عشر

نشر يف حمرم وصفر 1431هـ كانون الثاني وشباط 2010م

إال تنصروه فقد نصره اهلل
يرتبط حدث اهلجرة باإلسالم من مكة إىل املدينة املنورة بقضايا كثرية ،من أبرزها قضية
االعتقاد واليقني بنصر اهلل املؤكد لدينه احلق ،ومحلته املؤمنني ،وقد أكد اهلل هذه احلقيقة
نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ُ
َي إِْذ ُه َما
اهلل إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
اإلميانية ،فقال تعاىل{ :إِ َّال َت ُ
ين َك َفُرواْ َثاِن َي اْثن نْ ِ
احبِِه َال تحَْ َز ْن إ َّن اهللَ َم َعنَا َفأَنز َ
اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
َل ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها
ول ِل َص ِ
ِ
ِ
فيِ
الس ْفَلى َو َكِل َمُة اهللِ ِه َي اْل ُعْليَا َو ُ
يم
َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ين َك َفُرواْ ُّ

} (التوبة )40 :

فالنصر الذي أيد اهلل به دينه ونبيه واملؤمنني ،يف كثري من املواقع واألحداث نصر رباني

بامتياز ،وتأخذنا اآلية الكرمية إىل غار ثور الذي شهد الدليل على نصر اهلل ،ويقني النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،به ،فلما اختبأ وصاحبه أبو بكر فيه ،وصل املضطهدون املالحقون
بابه وهما يف جوفه ،فمن الذي أعمى أبصارهم عنهما؟ ومن الذي أسبل السكينة على
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليحافظ على رباطة جأشه؟ إنه اهلل سبحانه وتعاىل ناصر
املؤمنني يف كل حني ،ولكن بعضهم يستعجلون ،واآلية الكرمية أمجلت القضية بالرد على
املتقاعسني عن نصرة الدين ورسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا اإلمجال متضمن
نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ُ
اهلل.}...
يف قوله تعاىل{ :إِ َّال َت ُ

وقد عين أهل التفسري بالوقوف عند الدالئل العديدة اليت أبرزتها اآلية الكرمية ،فيما خيص

قضية اهلجرة من مكة إىل املدينة ،ومن تلك الدالئل:
* إن اهلجرة مل تكن تطوعية ،وإمنا كانت قسرية قهرية ،بدليل نسبة فعلها إىل الكافرين،

ين َك َفُرواْ ،}...فلم تكن جمرد تفضيل للرحيل من مكان مضطرب إىل آخر
{ ...إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
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يتوافر فيه رغد العيش ،وطيب اإلقامة ،وإمنا كانت حمصلة جململ أفعال الكافرين ضد نشر
رسالة احلق ،واإلنقاذ الرباني للبشرية ،ويشهد ملعنى القهر على اهلجرة ،آيات قرآنية عديدة،

ين ُأ ْخر ُجوا ِمن ِديَ ِار ِه ْم ِب َغيرْ َح ٍّق إلاَّ أَن يَُق ُ
َّ
ولوا
ِ
منها ،قوله تعاىل{ :ال ِذ َ ِ
ِ
ين َّال ِذ َ ُ
يار ِه ْم َوأَ ْم َوالهِِ ْم يَبْت ُ
َغو َن
اج ِر َ
ويقول سبحانه وتعاىلِ{ :لْلُف َق َراء المُْ َه ِ
ين أ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد ِ
نصُرو َن اهللَ َو َر ُس َ
َف ْض ً
الصاِدُقو َن }(احلشر )8 :
ال ِّم َن اهللِ َو ِر ْض َواناً َويَ ُ
ولُه ُأ ْوَلئِ َك ُه ُم َّ
َرُّبنَا(}...احلج )40 :

َاه ْم َفلاَ
ويقول جل شأنهَ { :و َكأَيِّن ِّمن َق ْريٍَة ِه َي أَ َش ُّد ُق َّوةً ِّمن َق ْريَتِ َك َّالتيِ أَ ْخ َر َجتْ َك أَ ْهَل ْكن ُ
اص َر لهَُ ْم}(حممد )13 :
َن ِ

فاإلبعاد القسري عن األوطان والديار واملساكن سنة من سنن الظاملني يف األمم السابقة
والالحقة ،فقوم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أخرجوه من بلده ،وكذلك فعل أقوام أسالفه

اب َق ْو ِمِه إِ َّال أَن
الذين سجل اهلل مواقفهم ،ومنها موقف قوم لوط ،فقال تعاىلَ {:و َما َكا َن َج َو َ

اس
َق ُالواْ أَ ْخ ِر ُج ُ
وهم ِّمن َق ْريَتِ ُك ْم إِن ُ
َّه ْم ُأَن ٌ

يَت َ
َط َّهُرو َن}(األعراف )82 :

بل إن اهلل تعاىل جعل اهلجرة بالدين مطلباً شرعياً يف بعض الظروف القهرية ،فريد اهلل

ين َت َوَّف ُاه ُم
التعذر باالستضعاف عن القيام بواجبات الدين ومتطلباته ،فيقول تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
َ
ض َقاْل َواْ أَلمَْ َت ُك ْن أَ ْر ُ
َض َع ِف َ
ُم َق ُالواْ ُكنَّا ُم ْست ْ
ض
المَْآلِئ َكُة َظالمِِي أَْنُف ِس ِه ْم َق ُالواْ ِف َ
يم ُكنت ْ
ني فيِ األ ْر ِ
صرياً}(النساء )97 :
اه ْم َج َهنَّ ُم َو َس ْ
اجُرواْ ِفي َها َفأُ ْوَلـئِ َك َمأْ َو ُ
اهللِ َو ِ
اءت َم ِ
اس َعًة َفُت َه ِ
ً
فيصال يف معادلة قبول اآلخر ،أو
وقد جعل اهلل جرمية قهر املؤمنني على هجرة أوطانهم

رفضه ،فيقول تعاىل{ :لاَ يَنْ َه ُاك ُم ُ
ين َولمَْ خُْي ِر ُج ُ
ين لمَْ ُي َقاِتُل ُ
وك ْم فيِ ِّ
وكم ِّمن ِديَ ِار ُك ْم
اهلل َع ِن َّال ِذ َ
الد ِ
ني* إنمََّا يَنْ َه ُاك ُم ُ
اهلل َع ِن َّال ِذ َ َ َُ ُ
أَن َتبرَُّ ُ
وه ْم َوُت ْق ِس ُطوا إَِليْ ِه ْم إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
ب المُْْق ِس ِط َ ِ
ين قاتلوك ْم فيِ
ين َوأَ ْخ َر ُج ُ
ِّ
اج ُك ْم أَن َت َوَّل ْو ُه ْم َو َمن يَتَ َولهَُّ ْم َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم
وكم ِّمن ِديَ ِار ُك ْم َو َظا َهُروا َعَلى إِ ْخ َر ِ
الد ِ

َّ
الظالمُِو َن}(املمتحنة)9-8 :

َي إِْذ ُه َما فيِ اْل َغ ِار
* التذكري مبا حصل يف الغار خالل رحلة اهلجرة النبويةَ ...{ ،ثاِن َي اْثن نْ ِ
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إْذ يَُق ُ
احبِِه َال تحَْ َز ْن إِ َّن اهللَ َم َعنَا }...فهذا املقطع من اآلية الكرمية خيفي وراءه تفاصيل
ول ِل َص ِ
ِ
احلالة السائدة يف تلك اللحظة ،ويف ذلك املكان ،وبني شخوص احلدث ،لكنه يعرب بكل دقة
عن عمق اإلميان بقدرة اهلل ،واليقني بنصر اهلل لدينه ورسالته ورسوله واملؤمنني.
* ميكن تصور احلالة النفسية ملطاردين وصل املتابعون هلما باب حجرتهما ،إنهما بالتأكيد
يف أمس احلاجة للطمأنة ،وتثبيت الفؤاد ،يف تلك الساعة احلرجة ،فتسارعت إليهما املعونة

الربانية ،اليت عرب عنها القرآن الكريم ،يف قوله تعاىلَ...{ :فأَنز َ
َل ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه ،}...فصور
اهلل السكينة ،وهي حالة نفسية ُتستشعر ،أكثر منها قضية مادية ُتلمس باأليدي ،أو ُتشاهد

ملموس ُمشاه ٌد للعيان ،يتنزل بأمره وقضائه على قلب
بالعيون ،صورها اهلل وكأنها أم ٌر
ٌ
رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،ونفسه ،مما جعل منه شخصاً مميزاً ،غري آبه باحملاصرين
املتعقبني ،بل راح يطمئن صاحبه ،ويهدئ من روعه ،يف تلك الساعة احلامسة الفاصلةً ،
قائال

له بكل يقني...{ ،إِ َّن اهللَ َم َعنَا }...ومن الالفت للنظر أن السكينة نزلت على الفور ،بدليل
استخدام حرف الفاء يف صدر حروف فعل اإلنزال.

* مل يقتصر العون على السكينة ،بل مشل صوراً فاعلة أخرى ،أمجلها اهلل بقوله تعاىل:

الس ْفَلى َو َكِل َمُة اهللِ ِه َي اْل ُعْليَا َو ُ
اهلل َع ِزي ٌز
{َ ...وأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ ُّ

يم}(التوبة )40 :
َح ِك ٌ

ً
واملالحظ أن هذا اللون من التأييد ذكر ً
شامال ،لكن بأقل األلفاظ ،ويف صيغ نكرة غري
جممال

حمصورة مبعرف من ألوان التأييد ،فاجلنود والكلمة حيتمالن كثرياً من التفاصيل واألشكال
والصور ،فاملالئكة ،والعنكبوت ،واحلمامة ،والطري ،وعامر بن فهرية ،وابن أريقط ،وسراقة
ابن مالك ،وغري ذلك من جند اهلل يسخرهم اهلل عرب الزمان واملكان ،وقت شاء ،وكيف شاء،
لنصرة احلق وأتباعه ،على غري توقع من اخللق يف كثري من األحيان ،فيأتي املدد من حيث
ال حيتسبون.
وكذلك الكلمة ،فهي تشمل اإلميان ،واحلق ،واخلري يف جانب ،وتشمل الكفر ،والباطل،
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والشر يف اجلانب املقابل ،فاهلل يف عقيدة املؤمن قادر على أن جييء بكلمة احلق ،وإزهاق

اط َل َكا َن َز ُهوقاً }
اط ُل إِ َّن اْلبَ ِ
كلمة الباطل ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :وُق ْل َجاء الحْ َ ُّق َو َز َه َق اْلبَ ِ
(اإلسراء)81 :

َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ُ
األ ُمو َر َح َّتى َجاء حْ َ
ال ُّق
وقوله سبحانه وتعاىلَ { :ل َق ِد ا ْب َت َغ ُو ْا ْال ِف ْت َن َة ِمن ق ْبل وقلبُوا لك
َ
هلل َو ُه ْم َ
كار ُه َ
ون}(التوبة ،)48 :
َوظ َه َر أ ْم ُر ا ِ
ِ
َ

اط ُل
وقوله تعاىلُ{ :ق ْل َجاء الحْ َ ُّق َو َما ُيبْ ِد ُئ اْلبَ ِ

َو َما ُي ِع ُ
يد}(سبأ )49 :
بل إن اهلل تعاىل حتدى ضعاف اإلميان وفاقديه ،الذين تساورهم الشكوك والظنون حبتمية

نص َرُه ُ
اهلل فيِ ُّ
الدْنيَا
نصر اهلل لدينه وحقه ورسله واملؤمنني ،فقال تعاىلَ {:من َكا َن يَ ُظ ُّن أَن َّلن يَ ُ
نظ ْر َه ْل ُي ْذ ِهبنَ َّ َكيْ ُدُه َما يَ ِغ ُ
الس َماء ُث َّم ِليَ ْق َط ْع َفْليَ ُ
لآْ
ْ
يظ} (احلج )15 :
ب إِلىَ َّ
َوا ِخ َرةِ َفليَ ْم ُدْد ِب َسبَ ٍ
قيل :معناه إن اهلل ناصر رسوله يف الدنيا واآلخرة ،فمن كان يظن خالف ذلك ،ويتوقعه من

غيظه ،أو جزعه ،فليستقص يف إزالة غيظه أو جزعه ،بأن يفعل كما يفعله املمتلئ غضباً،
أو املبالغ جزعاً ،حتى ميد ً
حبال إىل مساء بيته ،فيختنق من قطع إذا اختنق ،فإن املختنق يقطع
نفسه حببس جماريه ،أو فليمدد ً
حبال إىل مساء الدنيا ،ثم ليقطع به املسافة حتى يبلغ عنانه،
فيجتهد يف دفع نصره.
وقيل املراد بالنصر الرزق ،والضمري ملن...؟
والظن يف كتاب اهلل على وجهني؛ ظن يقني ،وظن شك ،فهذا ظن شك ،قال :من شك أن
اهلل عز وجل مل ينصر رسوله يف الدنيا واآلخرة فليمدد بسبب إىل السماء ،أي جيعل بينه وبني
اهلل ً
دليال .وقال :ثم ليقطع؛ أي مييز ،فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ؛ أي حيلته.

(*)
1

أما صادقو اإلميان؛ فإنهم ينصرون اهلل يف إميانهم ،وحسن طاعتهم له ،وصربهم على ذلك،
ابتغاء مرضاة اهلل ،فيجدون اهلل معهم ناصرهم ومعينهم ومؤيدهم ومفرج كربهم ،ويف هذا
* عن موقع ،تفسري الصايف.380 - 361 /3 ،
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ين َّال ِذ َ ُ
يار ِه ْم َوأَ ْم َوالهِِ ْم يَبْت ُ
َغو َن
اج ِر َ
يقول سبحانه وتعاىلِ { :لْلُف َق َراء المُْ َه ِ
ين أ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد ِ
نصُرو َن اهللَ َو َر ُس َ
َف ْض ً
الصاِدُقو َن }(احلشر )8 :
ال ِّم َن اهللِ َو ِر ْض َواناً َويَ ُ
ولُه ُأ ْوَلئِ َك ُه ُم َّ
ً
وعمال لنصرة دينه،
فالعربة يف اهلجرة للمقاصد والنوايا ،فإن كانت ابتغاء مرضاة اهلل،

فأصحابها هم الصادقون ،وقد جعل اهلل هذا املعيار أساساً رئيساً يف امتحان املهاجرات ،فقال
َّ َ ُ َ
ُ لمُْ ْ َ ُ
ام َت ِح ُن ُ
وه َّن اهلل أ ْع َل ُم ِب ِإ َ
ات َف ْ
ميا ِن ِه َّن َف ِإ ْن
اج َر ٍ
تعاىلَ { :يا َأ ُّي َها ال ِذين َآمنوا ِإذا َجاءك ُم ا ؤ ِمنات ُم َه ِ
َُ
وه َّن ُم ْؤم َن َ لاَ َ
وه َّن إ ىَل ْال ُ
ك َّفار اَل ُه َّن ِح ٌّل هَّ ُل ْم َو اَل ُه ْم حَي ُّل َ
ون هَ ُل َّن َو ُآت ُ
َع ِل ْم ُت ُم ُ
وهم
ِ ٍ
ِ
ِ
ات ف ت ْر ِج ُع ُ ِ
َ
وه َّن ُأ ُجو َر ُه َّن َو اَل مُ ْ
ت ِس ُ
اح َع َل ْي ُ
َّما أ َ
نف ُقوا َو اَل ُج َن َ
وه َّن ِإ َذا َآت ْي ُت ُم ُ
نك ُح ُ
كوا ِب ِع َص ِم
ك ْم َأن ت ِ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
هلل حَ ْ
ْالك َوا ِف ِر و ْ
يك ُم َب ْينك ْم
اس َألوا َما َأنفقت ْم ول َي ْس َألوا َما َأنفقوا ذ ِلك ْم ُحك ُم ا ِ
ك ٌ
َواهلل َع ِل ٌ
يم }(املمتحنة )10 :
يم َح ِ
ُ

واملؤمنون الصادقون الذين هاجروا ابتغاء رضوان ربهم ،ونصروا دينهم حبق ،ومل يثنهم
عن ذلك شدة احملن ،وال عظيم املنح ،فإنهم -واحلال كذلك -ينتظرون نصر اهلل يف الدنيا،
ورضوانه يف اآلخرة ،وقد وعدهم اهلل بذلك ،ولن خيلف اهلل عهده ،وهم على يقني مبوعدهم
مع نصر اهلل ،مهما اشتدت اخلطوب بهم ،واهلل تعاىل سجل املوقف اإلمياني للمؤمنني من
{رَّبنَا إن َ
ْخ ِل النَّا َر
َّك َمن ُتد ِ
قضية النصر ،ومآل ذلك املوقف ،فعلى لسان املؤمنني يقول تعاىلِ َّ :

ً
َف َق ْد أَ ْخ َزيْتَُه َو َما ِل َّ
لظالمِِ َ
إلميَا ِن أَ ْن آ ِمنُواْ ِب َرِّب ُك ْم َفآ َمنَّا
ني ِم ْن أَ َ
نص ٍار* َّرَّبنَا إَِّننَا سمَ ِ ْعنَا ُمنَاِديا ُينَاِدي ِل ِ
ار* َرَّبنَا َوآِتنَا َما َو َع َّ
دتنَا َعَلى ُر ُسِل َك
َرَّبنَا َفا ْغ ِف ْر َلنَا ُذُنوَبنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َسيِّئَاِتنَا َوَت َوَّفنَا َم َع األْب َر ِ

َو َال تخُْزَنا يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة إن َ
يع َع َم َل َعا ِم ٍل
َج َ
است َ
اب لهَُ ْم َرُّب ُه ْم أَِّني َال ُأ ِض ُ
َّك َال تخُِْل ُف المِْي َعادَ* َف ْ
ِ
ِ
ين َه َ ْ ُ
َ َ ُ
ُ
ُ
ُُ ْ
ْ
ض َف َّال ِذ َ
ِّمنكم ِّمن ذ َك ٍر أ ْو أنثَى َب ْع ُضكم ِّمن َب ْع ٍ
اجُروا َوأ ْخ ِر ُجوا ِمن ِديَ ِار ِه ْم َوأوذوا فيِ
ات تجَْري ِمن تحَْتِ َها َ
ُ ُ
ُ َ
ُ
األْن َهاُر َث َواباً
َسبِيِلي َوَقاَتلواْ َوُقتِلواْ أل َك ِّف َر َّن َعنْ ُه ْم َسيِّئَاِت ِه ْم َوألْد ِخلنَّ ُه ْم َجنَّ ٍ ِ

اهلل ِعن َدُه ُح ْس ُن الثَّ َواب* َال يَ ُغ َّرن َ
ِّمن ِعن ِد اهللِ َو ُ
ين َك َفُرواْ اْلبِ َ
َاع َقِل ٌ
يل
الِد* َمت ٌ
َّك َت َقُّل ُب َّال ِذ َ
ِ
فيِ
ات تجَْري ِمن تحَْتِ َها َ
لهَُ
األْن َهاُر
ْس المَِْهاُد* َل ِك ِن َّال ِذ َ
ُث َّم َمأْ َو ُ
اه ْم َج َهنَّ ُم َوِبئ َ
ين َّات َق ْواْ َرَّب ُه ْم ْم َجنَّ ٌ ِ
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ين ِفي َها ُنز ً
َخاِل ِد َ
ُال ِّم ْن ِعن ِد اهللِ َو َما ِعن َد اهللِ َخيرٌْ

َ
ار}( آل عمران )198 - 192 :
ِّلألْب َر ِ

ويف اآلية املائة من سورتي النساء والتوبة بني اهلل مكانة املهاجرين يف سبيله ،فقال تعاىل

َ
ض ُم َرا َغماً َكثِرياً َو َس َعًة َو َمن خَْيُر ْج
يف سورة النساءَ { :و َمن ُي َه ِ
يل اهللِ يجَِ ْد فيِ األ ْر ِ
اج ْر فيِ َسبِ ِ
ْر ْكُه المَْْو ُت َف َق ْد َوَق َع أَ ْجُرُه َعلى اهللِ َو َكا َن ُ
اهلل َغُفوراً
ِمن َبيْتِِه ُم َه ِ
اجراً إِلىَ اهللِ َو َر ُسوِلِه ُث َّم ُيد ِ
َّر ِحيماً}(النساء )100 :
ين َو َ
السابُقو َن َ
نص ِار
اج ِر َ
األ َ
األ َّوُلو َن ِم َن المُْ َه ِ
ويف سورة التوبة يقول سبحانه وتعاىلَ { :و َّ ِ
ات تجَْري تحَْتَ َها َ
ُ
َ لهَُ
األْن َهاُر
َو َّال ِذ َ
ين َّاتبَ ُع ُ
وهم ِبإِ ْح َسا ٍن َّر ِض َي اهلل َعنْ ُه ْم َو َر ُضواْ َعنُْه َوأ َع َّد ْم َجنَّ ٍ ِ
يم}(التوبة )100 :
َخاِل ِد َ
ين ِفي َها أََبداً َذِل َك اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ
واملؤمن على يقني أن اهلل ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ،وهو سبحانه قادر أن

يهلك الظاملني يف كل مكان وحني ،فيقول جلت قدرتهَ { :و َكأَيِّن ِّمن َق ْريٍَة ِه َي أَ َش ُّد ُق َّوةً ِّمن

اص َر لهَُ ْم
َق ْريَتِ َك َّالتيِ أَ ْخ َر َجتْ َك أَ ْهَل ْكن ُ
َاه ْم َفلاَ َن ِ
ووعد اهلل التوبة للذين ينصرون دينه ،سواء باهلجرة يف سبيله ،أم بإيواء املهاجرين ،فقال
بيِ
ين َو َ
تعاىلَ :
ين َّاتبَ ُعوُه فيِ َسا َعِة اْل ُع ْس َرةِ ِمن َب ْع ِد
{ل َقد ت َ
نص ِار َّال ِذ َ
اج ِر َ
األ َ
َّاب اهلل َعَلى النَّ ِّ َوالمُْ َه ِ
اب َعَليْ ِه ْم إَِّنُه ِب ِه ْم َر ُؤ ٌ
َما َكاَد يَ ِز ُ
يم}(التوبة )117 :
يق ِّمنْ ُه ْم ُث َّم َت َ
يغ ُقُل ُ
وف َّر ِح ٌ
وب َف ِر ٍ
}(حممد )13 :

َّ
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِمن ِديَ ِار ِه ْم ِب َغيرْ ِ َح ٍّق
ووعد من ينصر دينه بالنصر والتمكني ،فقال
تعاىل{:ال ِذ َ

ولوا َرُّبنَا ُ
إلاَّ أَن يَُق ُ
ات
ت َص َوا ِم ُع َوِبيَ ٌع َو َصَل َو ٌ
ض لهَُّ ِّد َم ْ
اهلل َوَلوْلاَ َدْف ُع اهللِ النَّ َ
ِ
اس َب ْع َض ُهم ِببَ ْع ٍ
نص َر َّن ُ
نصُرُه إِ َّن اهللَ َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ}( احلج )40 :
اهلل َمن يَ ُ
اس ُم اهللِ َكثِرياً َوَليَ ُ
اج ُد ُي ْذ َكُر ِفي َها ْ
َو َم َس ِ
جعلنا اهلل ممن يؤمن باهلل ،وينصر دينه ،ويهاجر يف سبيله ،ويسعى ليموت على ذلك ،راضياً
مرضياً ،مع األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني.
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املقال التاسع عشر

نشر يف مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1433هـ نيسان وأيار 2012م

انتصار إرادة املؤمنني بعقيدتهم وحقوقهم املشروعة
إن أصحاب اإلرادة املؤمنني بعقيدة ال إله إال اهلل ،الواحد األحد ،الفرد الصمد ،واملؤمنني
حبقهم يف احلياة الكرمية ،وحبق مبادئهم يف الوجود والبقاء ،والصابرين يف سبيل ربهم،
حمتسبني أجره وثوابه ،ومنتظرين نصره املؤزر ،هم أصحاب العزائم القوية ،الذين حيملون
قضاياهم املصريية بعزم وشجاعة وثبات ،مستأنسني برتبيتهم اإلميانية ،وبثقافتهم اإلجيابية،

اليت جيدون فيها من حيثهم على العزميةً ،
قائال:

فإن َفسا َد الر ْ
رأي ُ
إذا َ
َّأ ِي ْ
كنت ذا ْ
َة َّ ...
أن تَترَ َّددا
فك ْن ذا َعِزمي ٍ

ومدرسة اإلسالم غنية بثروة توطيد العقيدة ،وتوثيق عرى اإلرادة لدى املؤمنني واملسلمني،

َ
ً
َ
األ ْم ِر َفإَِذا
فاهلل تعاىل خياطب نبيه الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،قائالَ ...{ :وش ِاو ْر ُه ْم فيِ
ب المُْتَ َو ِّكِل َ
َع َز ْم َ
ني} (آل عمران)159:
ت َفتَ َو َّك ْل َعَلى اهللِ إِ َّن ال ّلهَ يحُ ِ ُّ
َه ْم} { َو َش ِاو ْر ُه ْم يف الأَْ ْم ِر}
وورد يف صحيح البخاريَ ،باب َق ْو ِل اهلل َت َعالىَ َ { :وأَ ْمُر ُه ْم ُشو َرى َبيْن ُ

الر ُس ُ
َوأَ َّن المُْ َشا َو َرةَ قبل اْل َع ْز ِم َوالتَّبَينُّ ِ ِ ،ل َق ْوِلِه {فإذا َع َز ْم َ
ول ،صلى اهلل
ت َفتَ َو َّك ْل على اهللِ} (فإذا َع َز َم َّ

عليه وسلم ،مل يَ ُك ْن ِلبَ َش ٍر التَّ َق ُّدُم على اهللِ َو َر ُسوِلِهَ ،و َشا َو َر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْص َحاَبُه
س لأَْ َمتَُه َو َع َز َم ،قالوا :أَِق ْم فلم يمَِ ْل إَِليْ ِه ْم َب ْع َد
يوم ُأ ُح ٍد يف المَُْقام والخُْ ر
وجَ ،ف َرأَ ْوا له الخُْ ُر َ
وج ،فلما َلبِ َ
َِ ُ ِ
بيِ
(*)
س لأَْ َمتَُهَ ،فيَ َض ُع َها حتى يحَْ ُك َم اهلل).
اْل َع ْز ِم ،وقال :لاَ يَنْبَ ِغي ِلنَ ٍّ يَْلبَ ُ
وعلى أيدي أصحاب العزائم بقيت مبادئ الرسل ،وانتشرت يف ربوع الدنيا األديان السماوية،
1

وخامتها اإلسالم ،رغم كيد املعتدين ومكرهم ،وقوة بطشهم ،حيث أعلنها اهلل حرباً ضروساً على
َّه ْم
الذين يكيدون املكر ألصحاب اإلرادات املؤمنة ،وما حيملون من حق ومبادئ ،فقال تعاىل{ :إِن ُ
يدو َن َكيْداً* َوأَ ِك ُ
يَ ِك ُ
ين أَ ْم ِهْل ُه ْم ُر َويْداً}(.الطارق .)17 - 15 :
يد َكيْداً* َف َم ِّه ِل اْل َكاِف ِر َ
والذين يكيدون املكر للحق هم األخسرون ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :وأَ َراُدوا ِبِه َكيْداً
َه ْم} (.الشورى...)38 :
* صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول اهلل تعاىلَ { :وأَ ْمُر ُه ْم ُشو َرى َبيْن ُ
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َاه ُم َ
َاه ُم
األ ْخ َس ِر َ
ين}(األنبياء ،)70 :وهم األسفلون ،لقوله تعاىلَ{ :فأََراُدوا ِبِه َكيْداً َف َج َعْلن ُ
َف َج َعْلن ُ
َ
األ ْس َفِل َ
ني}(الصافات ،)98 :وهم املكيدون يف اجململ ،على طريقة اجلزاء من جنس العمل ،كما

ورد يف قوله تعاىل{ :أَ ْم ُي ِر ُ
ين َك َفُروا ُه ُم
يدو َن َكيْداً َف َّال ِذ َ

المَْ ِك ُ
يدو َن}(.الطور.)42 :

خضر عدنان وهناء شليب شاهدان لإلرادة املؤمنة باحلق املشروع:
من الشواهد املعاصرة لإلرادة اليت حنسبها مؤمنة صابرة حمتسبة ،تلك اليت مثلها األسريان
خضر عدنان وهناء شليب ،اللذان أعلنا رفضهما االستسالم لظالم السجن ،مستخدمني
سجانيهما ،فمارسا الكف عن تناول الطعام،
ما توافر لديهما من إمكانات الضغط على ّ

تعبرياً عن إنكارهما لظلم األحكام اإلدارية ،اليت طال جترع مرارتها ،وعانى من قسوة
ظلمها عدد ال يستهان به من أبناء شعبنا الصابر املرابط ،غري أن خضر عدنان وهناء شليب،
بصربهما وجلدهما ،وقوة عزميتهما ،وإرادتهما املؤمنة حبقهما يف نيل احلرية ،استطاعا أن
يسجال موقفاً مشرفاً يف إعالن رفض االنصياع ألوامر جتديد االعتقال اإلداري ،وعمال
وتوج صمود
ببطولتهما هذه حراكاً حملياً وعربياً وعاملياً ،حتى يف أوساط قوم سجانيهماِّ ،

السجان إىل وقف
خضر عدنان األسطوري ،بقطف مثار عديدة ،كان منها رضوخ مؤسسات
ّ
مسلسل جتديد االعتقال اإلداري ضده ،ومنها إثارة قضية هذا النوع من االعتقاالت على

العديد من األصعدة ،عسى أن تستثمر هذه اإلثارة لوضع حد قاطع هلذه الظاهرة ،اليت
حيكمها املزاج والتجرب والظلم ،حتت ستار القانون ومظلته.
وال تقف شواهد اإلرادة املؤمنة عند هذا املوقف الفذ ،بل إن لدى شعبنا الصابر املرابط

بشيبه وشبانه ،ورجاله ونسائه ،وصغاره وكباره ،كثرياً من املواقف على هذا الصعيد ،اليت
ميثل جانباً مهماً منها أسرانا البواسل ،الذين دفعوا حريتهم ،ومتاع دنياهم ،والتواصل مع
أحبابهم وأهليهم وأبنائهم ،مثناً مشرفاً لقضيتهم وأرضهم ومقدساتهم وكرامتهم ،فحق هلم

وللشهداء أن يكونوا األكرم منا مجيعاً ،وأن يبقوا دوماً حمل اعتزازنا وفخرنا ،وحمط اهتمامنا
ني ِر َج ٌ
وتكرمينا ،لنكون وإياهم على درب من قال اهلل فيهمِ { :م َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ال َص َدُقوا َما َعا َه ُدوا

َظُر َو َما َبدُ
َّلوا َتبْ ِد ً
ا َ
يال}(األحزاب ،)23 :والذين أثنى
هلل َعَليِْه َف ِمنْ ُهم َّمن َق َضى نحَْبَُه َو ِمنْ ُهم َّمن يَنت ِ
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والض َّراء َو ِح َ ْ ْ
ين فيِ اْلبَأْ َساء َّ
س
الص ِاب ِر َ
عليهم رب العاملني بقوله سبحانه وتعاىلَ ..{ :و َّ
ني البَأ ِ
ين َص َدُقوا َوُأ َ
ُأ َ
ولـئِ َك ُه ُم المُْتَُّقو َ
ن}(.البقرة)177 :
ولـئِ َك َّال ِذ َ
وقد يكون من حسن املقام هنا استذكار أبيات شعرية لعنرتة بن شداد العبسي ،عساها

تعرب عن بعض حال املناضل خضر عدنان وهناء شليب وإخوانهما األسرى ،وهم يواجهون
ظالم السجن ،وقسوة السجان وبطشه ،بإرادة أقوى من الفوالذ ،فيقول عنرتة:
ِّ
َ
الع َّذ ِل
قاب ُ
َحكم ُسيوَفك يف ِر ِ
َوإذا َ
بان َن َ
اجل ُ
هاك يَو َم َكــري َهٍة
ِ
َفاِعص َم َ
قالتَُه َوال تحَ ِفل ِبــها
ِ
َواِخترَ ِلن ِ َ
نز ًال َتعلو ِبِه
َفسك َم ِ
وت ال ُي َ
نجيك ِمن آفـــاِتِه
َفاملَ ُ

ري َلـــُه
َم ُ
وت ال َفتى يف ِع َّزةٍ َخ ٌ

نت يف َع َدِد ال َعبي ِد َف ِه َّميت
إِن ُك ُ

نازل َ
يــارهِ
ني َعلى ا ِ
حلمى َوِد ِ
يا ِ
َقد َ
طال ِعز ُ
ُّكم َوُذّلي يف اهلَوى

َوإِذا َنز َ
دار ُذ ٍّل َفارحــــَـ ِل
َلت ِب ِ
يك ِم َن اِزِدحام َ
َخوفاً َعَل َ
اجلح َف ِل
ِ
ــق الِلقا يف َ
األ َّو ِل
َواقــ ِدم إِذا َح َّ
ـت ِظ ِّل ال َق َ
أَو ُمت َكرمياً تحَ َ
سط ِل
ــصن َوَلــو َشيَّدَتُه ب َ
اجلنــ َد ِل
ِح ٌ
ِ
ِمن أَن يَ َ
كح ِل
رف أَ َ
ري َط ٍ
بيت أَس َ
مــاك َ
َف َ
األعـ َز ِل
وق الُث َريّا َو ِ
الس ِ
َ
يار َت َقلُقلي
َهـلاّ َرأيتُم يف الـــ ِد ِ
ب ِعز ُ
ُّكم َوَت َذُّللي
َو ِم َن ال َعجاِئ ِ

أس َ
ال َتس ِقين مــاَء َ
احل َ
نظ ِل
احلـــياةِ ِب ِذَّلٍة
َبل َفاِس ِقين ِبال ِع ِّز َك َ
أصحاب اإلرادة املؤمنة يأبون االستسالم للوهن واألحزان:

إن املؤمن الذي يرتبى على موائد الصرب واملصابرة واملرابطة ،يأبى اخلنوع واالستسالم
ُم
لظروف قاهرة ،أو ألحوال قاسية ،مستهدياً بفحوى قوله تعاىلَ { :و َال َت ِهنُوا َو َال تحَْ َزُنوا َوأَنت ُ
َ
ني}(آل عمران ،)139 :وبقوله تعاىلَ { :و َال َت ِهنُواْ اْبتِ َغاء اْل َق ْوم إِن َت ُكوُنواْ
األ ْعَل ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
فيِ
ِ
َّه ْم يَأْلمَُو َن َك َما َتأْلمَ و َن َوَت ْر ُجو َن ِم َن اهللِ َما َال يَ ْر ُجو َن َو َكا َن ُ
اهلل َعِليماً َح ِكيماً}(.النساء:
َتأْلمَُو َن َفإِن ُ
)104

فصاحب هذه اإلرادة يوقن بأنه يف صربه ومرابطته يرجو أن حيظى بنصر من عند اهلل

نص ْر ُك ُم ا ُهلل َف َ
ب َل ُك ْم َوإِن
ال َغاِل َ
قريب ،إمياناً بوعد اهلل ،حيث يقول سبحانه وتعاىل{ :إِن يَ ُ
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نصُر ُكم ِّمن َب ْع ِدهِ َو َعَلى اهللِ َفْليَتَ َو ِّك ِل المُْ ْؤ ِمنُو َن}(آل عمران ،)160 :ويقول
خَْي ُذْل ُك ْم َف َمن َذا َّال ِذي يَ ُ
تعاىلَ { :و َمن يَتَ َو َّل ال ّلهَ َو َر ُس َ
ين آ َمنُواْ َفإِ َّن ِح ْز َب اهللِ ُه ُم
ولُه َو َّال ِذ َ

اْل َغاِلُبو َن}(.املائدة)56 :

وفوق هذا وذاك ،فإن صاحب اإلرادة الصادقة يؤمن بأن اهلل سيشكر سعيه ،وجيزيه مثوبته،
اآلخ َرةَ َو َس َعى لهََا َس ْعيَ َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفأُ َ
ولئِ َك َكا َن َس ْعُي ُهم
مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َم ْن أَ َراَد ِ

َّم ْ
ش ُكوراً}( .اإلسراء)19 :

بينما أصحاب اإلرادة الطاغية العاصية يرعبهم وعيد اهلل ،إذ يقول سبحانه وتعاىلَ {:و َمن

يَ ْع ُ
َن ُن َقيِّ ْ
ض َلُه َشيْ َطاناً َف ُه َو َلُه
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
الرحمْ ِ

ين}(.الزخرف)36 :
َق ِر ٌ

وج َأل َعدُّواْ
ومثلهم أصحاب اإلرادة املخادعة ،الذين قال اهلل يف أمثاهلمَ { :وَل ْو أَ َراُدواْ الخُْ ُر َ

َ
َ
ـكن َكرهَ ا ُهلل انبِ َعاَث ُه ْم َفثَبَّ َط ُه ْم َوِق َ
يل اْق ُع ُدواْ َم َع
لُه ُع َّدةً َول ِ ِ

ين}(.التوبة)46 :
اْل َقا ِع ِد َ

فما أروع أن يكون املرء من جند اهلل األوفياء ،الصابرين يف الضراء ،الشاكرين يف

السراء ،الذين جزم اهلل بنصرهم ،فقال سبحانه وتعاىلَ { :وإِ َّن ُجن َدَنا لهَُ ُم

اْل َغاِلُبو َ
ن}(الصافات:

 ،)173فالغلبة جلند اهلل األوفياء ،بإذن اهلل وعونه ،شاء من شاء ،وأبى من أبى ،مصداقاً لوعد
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لصحابته الذين جاؤوه يشكون قسوة احملن ،وضغط الظروف
القاهرة وصعوبتها ،كما جاء يف احلديث الصحيح عن َخبَّاب بن َ
األ َر ِّت قالَ :
(ش َك ْوَنا إىل
ِ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو ُمتَ َو ِّس ٌد ُب ْرَدةً له يف ِظ ِّل اْل َك ْعبَِةُ ،قْلنَا له :أال َت ْستَنْ ِصُر
يم ْن َقبَْل ُك ْم يحُْ َفُر له يف األرضَ ،فُي ْج َع ُل فيهَ ،فُي َجاُء
لنا؟! أال َتد ُ
الر ُج ُل ِف َ
ْعو اهللَ لنا؟! قال :كان َّ

ْ
ِبالمِْنْ َش ِارَ ،فُي َ
َي ،وما يَ ُص ُّدُه ذلك عن ِدينِِهَ ،و َ
اط الحْ َ ِدي ِد
يمُْش ُط ِبأَْم َش ِ
وض ُع على َرأ ِسِهَ ،فُي َش ُّق ِباْثنَت نْ ِ
ما ُدو َن لحَْ ِمِه من َع ْظم أو َع َصب ،وما يَ ُص ُّدُه ذلك عن ِدينِِه ،واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا َ
األ ْم َر حتى
ٍ
ٍ
اف إال اهللَ أو ِّ
الرا ِك ُب من َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت ال خََي ُ
َمِهَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم
الذْئ َ
يَ ِس َ
ب على َغن ِ
ري َّ
َت ْستَ ْع ِجُلو َن)(*) ،فقد عرب صلى اهلل عليه وسلم يف رده على هذه الشكوى عن عزميته الصلبة،
1

وإرادته املؤمنة ،وعن يقينه بانتصار حقه ودينه ،مهما بلغ ظالم الليل ودلسه ،ويف حتمية
الفرج ،وانبالج الصبح ،قال الشاعر:
ينجلي
لليل أن
ْ
وال ُب َّد ِ

والُب َّد للقي ِد أن ينكس ْر

* صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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والشاعر الفلسطيين العنبتاوي عبد الرحيم حممود ،نظم قصيدته (الشهيد) ،وكان عمره
حوالي أربعة وعشرين عا ًما ،عرب فيها عن اإلرادة الصلبة للمواطن الفلسطيين األبي ،من

تص ِّوره الشهيد ،كما يتمنَّاه ،فقال:
خالل َ

سأمحل روحــــي على راحيت

فإما حــياةٌ
تســـر الصــديق
ُّ

ونفس الشـــريف هلا غـايتان
لعمـُرك إنــــي أرى مصرعي

أرى مقتلي دون حقي السليب

ممـــات الرجـــال
َل َع ْمُر َك هذا
ُ

وألقي بها يف مهاوي الردى
ممـــات يغيظ العدا
وإما
ٌ

ُ
ونيـل املنى
وروُد املنـــايا
ولكـن أَ ُغ ُ
ـذ إلـيـه اخلطى

ودون بالدي هـو املُبتــغى

ومن َرا َم موتـاً شـريفاً َف َذا

أصحاب اإلرادة املؤمنة يرفضون مداهنة الباطل:
خري ما يذكر من شواهد على رفض مداهنة الباطل من أصحاب العزائم الصادقة
املنافحة عن نقاء مبادئها ،وصفاء سريرتها ،ما جاء يف القرآن الكريم ،من إعالنات عن هذا

الرفض ،الذي متثله سورة (الكافرون) بتأكيدها رفض املساومة على املبدأ ،فقال تعاىلُ{ :ق ْل
ُم َع ِاب ُدو َن َما أَ ْعُب ُد * َوال أََنا َع ِاب ٌد َّما َعبَدتمُّْ*
يَا أَيُّ َها اْل َكاِفُرو َن * ال أَ ْعُب ُد َما َت ْعُب ُدو َن * َوال أَنت ْ
َ
ُ
َُ
ين}(.سورة الكافرون)
َوال أَنت ْ
ُم َع ِاب ُدو َن َما أ ْعُب ُد* لك ْم ِدينُك ْم َوِل َي ِد ِ
ونهى اهلل نبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن مداهنة فريق الباطل يف سياق إخباره
سبحانه عن رغبتهم يف نيل مداهنته وحرصهم عليها ،فقال تعاىلَ{ :فال ُت ِطع المُْ َك ِّذِب َ
ني* َودُّوا
ِ
َل ْو ُت ْد ِه ُن َفُي ْد ِهنُو َن}(.القلم)9 - 8 :
وأصحاب اإلرادة املؤمنة ال خيشون جربوت الباطل ،وال يرتعشون من أراجيفه ،ألنهم على

ين َق َ
ربهم يتوكلون ،وبه يؤمنون ،ويف أسالفهم قال رب الربية سبحانه وتعاىلَّ :
ال لهَُ ُم
{ال ِذ َ
َه ْم إِميَاناً َوَق ُالواْ َح ْسُبنَا ا ُهلل َوِن ْع َم اْل َو ِك ُ
جمََعواْ َل ُك ْم َف ْ
يل}.
اخ َش ْو ُه ْم َفزَاد ُ
اس إِ َّن النَّ َ
اس َق ْد ُ
النَّ ُ
(آل عمران)173 :

ومن أهم ما جتب مراجعته عند تشخيص حال األمة جراء ما تعانيه من هزائم وخوار،
هو فحص وضع إرادتها؛ إذ إن اخللل فيها يؤدي إىل اضطراب حاهلا ،واستئساد اجلبان عليها،
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وش ُك ُ
األ َم ُم أَ ْن َت َدا َعى َعَليْ ُك ْم
فعن َث ْوَبا َن ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ( :ي ِ
كما َت َدا َعى َ
ري،
ُم يَ ْو َمئِ ٍذ َكثِ ٌ
األ َكَلُة إىل َق ْص َعتِ َها ،فقال َقاِئ ٌلَ :و ِم ْن ِقَّلٍة نحَْ ُن يَ ْو َمئِ ٍذ؟ قالَ :ب ْل أَْنت ْ

ور َع ُد ِّو ُك ْم المََْهاَبَة ِمنْ ُك ْمَ ،وَليَ ْق ِذَف َّن اهلل يف
َوَل ِكنَّ ُك ْم ُغثَاٌء َك ُغثَاِء َّ
السيْ ِلَ ،وَليَنْ َز َع َّن اهلل من ُص ُد ِ

وب ُك ْم اْل َو ْه َن ،فقال َقاِئ ٌل :يا َر ُس َ
ب ُّ
الدْنيَاَ ،و َك َرا ِهيَُة المَْْو ِت).
ول اهللِ؛ وما اْل َو ْه ُن؟ قالُ :ح ُّ
ُقُل ِ

()1

مشهد من سرية الصحابة يعرب عن اإلرادة املؤمنة وتضحيات أصحابها ونصرتهم:
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قالَ( :ب َع َ
ث رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ع َش َرةَ َر ْه ٍط
ت َ
اص ِم بن ُع َم َرَ ،فان َ
ْطَلُقوا حتى إذا
األن َ
اص َم بن َث ِاب ٍ
ْص ِار َّي َج َّد َع ِ
َس ِريًَّة َعيْنًاَ ،وأَ َّم َر عليهم َع ِ
َكاُنوا ِبالهَْ َدأَةِ ،وهو بني ُع ْس َفا َن َو َم َّكَةُ ،ذ ِكُروا لحِ َ ٍّي من ُه َذيْ ٍلُ ،ي َق ُال هلم َبنُو لحَْيَا َنَ ،فنَ َفُروا هلم

َ
َ
َوُدوُه من المَِْدينَِة،
امَ ،فاْقت ُّ
َصوا آَثا َر ُه ْم حتى َو َج ُدوا َمأْ َكَل ُه ْم تمَْراً َتز َّ
ق ِريبًا من ِمائتيَْ َر ُج ٍل كلهم َر ٍ
ُ
اص ٌم َوأَ ْص َحاُبُه ،جلؤوا إىل َف ْدَف ٍد(،)2
َصوا آَثا َر ُه ْم ،فلما َر ُ
ْر َبَ ،فاْقت ُّ
آه ْم َع ِ
َف َقالوا :هذا تمَُْر يَث ِ
َ َ
اط ِبه ْم اْل َق ْوُمَ ،ف َق ُالوا هلم :انْزُلوا َوأَ ْع ُطوَنا ِبأَيْ ِد ُ
اق ،وال َن ْقت ُ
يك ْمَ ،وَل ُك ْم اْل َع ْه ُد َوالمِْيثَ ُ
ُل
َوأ َح ِ
ِ
َّة َكاِفٍر،
هلل ال َأ ْنِز ُل ْال َي ْو َم يف ِذمِ
الس ِريَِّةَ ،أمَّا أنا َف َوا ِ
اص ُم بن َث ِاب ٍ
ت أَ ِم ُ
ِمنْ ُك ْم أَ َح ًدا ،قال َع ِ
ري َّ
اصماً يف َسبْ َعٍةَ ،فنَز َ
اللهم َأ ْخبرِ ْ َع َّنا َنِبي َ
َل إَِليْ ِه ْم َثالَثُة َر ْه ٍط
َّكَ ،ف َر َم ْو ُه ْم ِبالنَّبْ ِلَ ،ف َقتَُلوا َع ِ

ب َ
ْص ِار ُّي وابن َدِثنََة َو َر ُج ٌل َ
َم َكنُوا منهم ،أَ ْطَلُقوا
األن َ
اق ،منهم ُخبَيْ ٌ
آخُر ،فلما ْ
است ْ
ِباْل َع ْه ِد َوالمِْيثَ ِ
َّل ْال َغ ْدِر ،واهلل ال َأ ْص َحب ُ
الر ُج ُل الثَّاِل ُث :هذا َأو ُ
ُك ْمِ ،إ َّن يف َه ُؤالِء
أَ ْوَتا َر ِق ِسيِّ ِه ْمَ ،فأَ ْوَثُق ُ
وه ْم ،فقال َّ
ُ
َ
ََ
ُ
ُر ُ
َعالجَ ُ و ُه على َأ ْن ي ْ
ب وابن
يد ْال َق ْتَلىَ ،ف َج َّرُروهُ ،و َ
أل ْس َو ًة يِ
َص َح َب ُه ْمَ ،فأَبىَ ،ف َقتَلوُهَ ،فانْطلُقوا خُِببَيْ ٍ
وه َما بمِ َّ
َاع ُخبَيْباً َبنُو الحْ َ ِار ِث بن َعا ِم ِر بن َن ْوَف ِل بن عبد
ْرَ ،فاْبت َ
َدِثنََة حتى َب ُاع ُ
َكَة َب ْع َد وقعة َبد ٍ
ب هو َقت َ َ
ْرَ ،فَلبِ َ
رياَ ،فأَخْبرََ ِني
َمن ٍ
ث ُخبَيْ ٌ
َاف ،وكان ُخبَيْ ٌ
ب ِعنْ َد ُه ْم أَ ِس ً
َل الحْ ِار َث بن َعا ِم ٍر يوم َبد ٍ
اض أَ َّن ِبنْ َ
َح ُّد
ت الحْ َ ِار ِث أَخْبرََ ْتُه أَن ُ
وسى يَ ْست ِ
استَ َعا َر منها ُم َ
َّه ْم حني ْ
اجت َ
َم ُعوا ْ
ُعبَيْ ُد اهللِ بن ِعيَ ٍ
وسى
بهاَ ،فأَ َعا َرْتُهَ ،فأَ َخ َذ اْبنًا لي ،وأنا َغاِفَلٌة ،حني أََتاُه ،قالتَ :ف َو َج ْدُتُه مجُِْل َسُه على َف ِخ ِذهَِ ،والمُْ َ
ي أَ ْن أَْقتَ
ب يف َو ْج ِهي ،فقال :تخَْ َش نْ َ
ُلُه ما كنت َألْف َع َل ذلك ،واهلل
بيدهَ ،ف َف ِز ْع ُت َف ْز َعًة َع َرَف َها ُخبَيْ ٌ
 .1سنن أبي داود ،كتاب املالحم ،باب يف تداعي األمم على اإلسالم ،وصححه األلباني.
َ
َيُ ،
الر ِابيَة المُْ ْشرَفُةَ ،ق َ
َ
ال اْبن الأْ ِثريُ :ه َو المْ ْو ِض ُع المُْْرَت ِف ُع،
 .2فدفدِ :ب َفاَءيْ ِن َم ْفت َ
األولىَ َسا ِكنَةَ ،و ِه َي َّ
َي َوُم ْه َمَلت نْ ِ
ُوحت نْ ِ
ِ
لأَْ
لمُْ
َويَةَ .والأَْ َّو ُل أَ َص ُّح( .فتح الباري.)420/ 11 ،
َوُي َقال :ا ْرض ا ْست ِ
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ما رأيت أَ ِس ً ُّ
َدِه،
ب ،واهلل لقد و َ
َج ْد ُت ُه َي ْو ًما ي َْأ ُك ُل من ِق ْط ِف ِع َن ٍب يف يِ
ريا َقط َخيرْ ًا من ُخبَيْ ٍ
َوِإَّن ُه لمَُ َ
يد ،وما ب َّ
َك َان ْت َت ُق ُ
مَِك َة من ثَ َمرٍ ،و َ
هلل َر َز َق ُه ُخ َب ْي ًبا،
وث ٌق يف الحَْ ِد ِ
ول :إنه َلِر ْز ٌق من ا ِ
ْبَ :ذُروِني َأر َ
فلما َخ َر ُجوا من الحَْ َرِم ِل َي ْق ُتُلو ُه يف الحْ ِ ِّل ،قال هلم ُخ َبي ٌ
ْك ْع َر ْكعَتَينْ ِ  ،فَترََ ُكوهُ،
َف َر َك َع َر ْكعَتَينْ ِ ُ ،ث َّم قال :لو ال َأ ْن َت ُظُّنوا َأ َّن ما ِبي َج َز ٌع َل َطو َّْل ُتهَا ،اللهم َأ ْح ِصِه ْم َع َددًا.

وما ُأَباِلي حني ُأْقت ُ
َل ُم ْسِل ًما على أَ ِّي ِش ٍّق كان لهلِ ِ َم ْص َر ِعي
اإلَلِه َوإِ ْن يَ َشــأْ ُيبَ ِار ْك عـلى أَ ْو َصا ِل ِشْل ٍو ممََُّزع
َوَذِل َك يف َذ ِ
ات ِ
ِ
َف َقتَ
اس َت َج َ
اب
َي ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ُم ْسِلم ُقتِ َل َصبرْ ًاَ ،ف ْ
َلُه ابن الحْ َ ِار ِثَ ،ف َكا َن ُخبَيْ ٌ
ب هو َس َّن َّ
الر ْك َعت نْ ِ
ٍ
يبَ ،فأَخْبرََ النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْص َحاَبُه َخبرََ ُه ْم ،وما
َاصِم بن َثاِب ٍت يوم ُأ ِص َ
اهلل ِلع ِ

ُأ ِصيبواَ ،وَبع َ
اص ٍم ،حني ُح ِّد ُثوا َأَّن ُه ُقِت َلِ ،لي ْ
َث َن ٌ
ُؤ َتوْا ِب َش ْيٍء منه
اس من ُك َّفاِر ُق َر ْي ٍش إىل َع ِ
ُ
ال من ُع َظ َماِئِه ْم يوم ب ْ
الظَّلِة من َّ
ُي ْع َر ُف ،وكان قد َق َت َل َر ُج ً
اص ٍم ِم ْث ُل ُّ
الد ْبِر،
َدٍرَ ،ف ُبِع َث على َع ِ
ً (*)
َف َح َم ْت ُه من َر ُسولهِِ ْم ،فلم ي ْ
َقِدُروا على َأ ْن يقطعوا من حَ ْ
لِم ِه شيئا).
1

فهذا املشهد يتضمن دالالت على اإلرادة املؤمنة ،وما يقدم أصحابها من تضحيات بسبب
التشبث بها ،وما يلقون يف املقابل من عون إهلي ،ومدد رباني ،ومن مواطن تلك الدالالت
املتضمنة يف هذا املشهد ما يأتي:
* إصرار قائد اجملموعة (أمري السرية) على رفض النزول يف ذمة كافر ،وهو يعلم باحتمال

تصفيته جسدياً من قبلهم ،بدليل أنه دعا اهلل أن يبلغ خربهم لنبيه ،صلى اهلل عليه وسلم.

* رفض األسري الثالث مطاوعة آسريه ،متحدياً رغبتهم ليصحبهم ،وتهديدهم بقتله ،حتى

قتلوه.
* ثناء بنت احلارث على أخالق الصحابي األسري خبيب األنصاري ،وحسن سلوكه ،وهو
يف أسر قومها ،وشهادتها مبشاهدته يأكل من قطف عنب ،وهو موثوق يف احلديد ،وما مبكة

متر ،وكانت تقول :إنه لرزق من اهلل رزقه خبيباً.

* صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب هل يستأسر الرجل ومن مل يستأسر ومن ركع ركعتني عند القتل.
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* طلب الصحابي خبيب السماح له بأن يصلي ركعتني قبل إعدامه ،ومل يطل فيهما خمافة

أن يظنوا أنه يصنع ذلك ج ّزعاً.

* دعاء خبيب على أعدائه وهو يواجه مصريه احملتوم على أيديهم ،بأن حيصيهم اهلل عدداً،

وإنشاده بيتني أصبح يرددهما املسلمون عرب الزمان وخمتلف األجيال واملستويات واملناسبات.
* استجابة اهلل دعاء عاصم – أمري السرية -فأخرب اهلل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،خبربهم.

* حفظ اهلل جثمان الشهيد عاصم بن ثابت األنصاري ،فبعث عليه مثل ُ
الظلة من ُ
الدبر،

فحمته من كفار قريش ،الذين سعوا للحصول على شيء منه يعرف ،بعد أن عرفوا أنه ُقتل،
فحماه اهلل ممن أوفدهم كفار قريش لتحقيق غايتهم ،فلم يقدروا أن يقطعوا من حلمه شيئاً.

فهذا مشهد يؤكد بدالالته ووقعه ،على مكانة اإلرادة املؤمنة ،اليت متثلت يف مواقف هذا
النفر من صحابة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأقواهلم ،وما حباهم اهلل به من تكريم
وحفظ ،سواء بنيل الشهادة ،أم باستجابة دعائهم ،وحفظ جثامينهم ،أم مبا نالوا من ِنعم
ٍ
خالل أسرهم ،وخريات ،وشهادة عدوهم حبسن سلوكهم ،وكرم أخالقهم.
عسى أن يكون يف تدبر هذا املشهد ودالالته إيناساً للقابضني على مجر الصرب ،الذين

حيتسبون ثواب إصرارهم على محل مبادئهم ،ومتثل أحكام ربهم ،وهم يواجهون قسوة احملن،
وظلم البشر ،بإرادة مؤمنني بعقيدتهم ،وحقوقهم املشروعة ،أبيّون على اخلنوع واخلضوع
إال لربهم الذي خلقهم.

هدانا اهلل لنكون من أصحاب اإلرادة املؤمنة ،حبتمية انتصار حقنا على باطل أعدائنا،

بعون ربنا صاحب اإلرادة األقوى ،والقدرة األعظم ،اليت ميثلها قوله سبحانه وتعاىل{ :إِنمََّا
أَ ْمُرُه إَذا أَ َراَد َشيْئاً أَ ْن يَُق َ
ول َلُه ُك ْن َفيَ ُك ُ
شأنه{:سيَ ْعَل ُمو َن َغداً َّم ِن
ون}(يس ،)82 :وقوله جل
َ
ِ
اب َ
يب}
اْل َك َّذ ُ
س ُّ
األ ِشُر}(القمر ،)26 :وقوله عز وجل ...{:إِ َّن َم ْو ِع َد ُه ُم ُّ
الصبْ ُح أََليْ َ
الصبْ ُح ِب َق ِر ٍ
َظُرو َن}( .األنعام)158 :
َظُرواْ إِنَّا ُمنت ِ
(هود ،)81 :وقوله جلت قدرتهُ...{:ق ِل انت ِ
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دالالت إميانية لـمقولة (ما َظُّن َك ب ْ
اثنَينْ ِ اهلل َثاِلُث ُه َما)
ِ
خالل رحلة هجرة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه الصديق ،رضي اهلل عنه ،من
مكة املكرمة إىل املدينة املنورة ،أرسلت قريش يف طلبهما ،وعينت جائزة ملن يأتيها بالرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،فلحق بهما رجال منها ،طمعاً يف القبض عليهما ،وحصل أن دخال
غار ثور ،ووصل مالحقوهما إىل باب الغار ،فبدت على أبي بكر آثار التحسب من عواقب
هذا احلصار ،عن أبي َب ْك ٍر ،رضي اهلل عنه ،قال( :كنت مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف

ني ،قلت :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ لو أَ َّن أَ َح َد ُه ْم َرَف َع َق َد َمُه َرآَنا ،قال :ما َظن َ
اْل َغ ِارَ ،ف َرأَيْ ُت آَثا َر المُْ ْش ِر ِك َ
ُّك
َي اهلل َثاِلُث ُه َما).
ِباْثن نْ ِ

(*)
1

فرد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على ختوف صاحبه أبي بكر ،رضي اهلل عنه ،بقوله:
ُّ

(ما َظن َ
َي اهلل َثاِلُث ُه َما) ،ينم عن عمق إميانه صلى اهلل عليه وسلم بربه ،وقوة توكله
ُّك ِباْثن نْ ِ
عليه سبحانه وتعاىل ،مع أخذه بأسباب النجاة والنجاح ،ويف اآليات القرآنية اليت تضمنت

وصف ما جرى يف هذا املقطع من رحلة اهلجرة ،ما يدل بوضوح على عمق يقينه صلى اهلل

نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ُ
ين َك َفُرواْ َثاِن َي
اهلل إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
عليه وسلم ،فيقول سبحانه وتعاىل{ :إِ َّال َت ُ
احبِِه َال تحَْ َز ْن إ َّن اهللَ َم َعنَا َفأَنز َ
َي إْذ ُه َما اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
َل ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه
ول ِل َص ِ
ِ
ِ
اْثن نْ ِ ِ
فيِ

الس ْفَلى َو َكِل َمُة اهللِ ِه َي اْل ُعْليَا َو ُ
يم}.
بجُِنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ين َك َفُرواْ ُّ
(التوبة)40 :

فيا له من موقف! يوحي بالدروس والعرب ملن أراد االستزادة من اإلميان ،والتمكن من
التسلح بالعزمية ورباطة اجلأش يف مواجهة اخلطوب واحملن واالبتالءات ،فإذا كانت الرعاية
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة براءة ،باب قوله {ثاني اثنني إذ هما يف الغار إذ يقول لصاحبه ال
حتزن إن اهلل معنا}(التوبة.)40 :
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الربانية حتف املرء ،فما عليه من بأس ،وإذا كانت عني اهلل ترعاه ،فما عليه من خوف ،وإذا
كان املرء مع اهلل ،فإنه يستسهل الصعاب ،ويصرب على تداعياتها ،مستعيناً بالصرب والصالة،
الص َ
ً
الةِ َوإَِّن َها
الصبرْ ِ َو َّ
استَ ِعينُواْ ِب َّ
عمال بهدي اهلل ،حيث أوصى سبحانه بهما ،فقال تعاىلَ { :و ْ

استَ ِعينُواْ
اش ِع َ
ني}(البقرة ،)45 :وقال سبحانه وتعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ريةٌ إِ َّال َعَلى الخْ َ ِ
َل َكبِ َ
ين آ َمنُواْ ْ

الص َ
ين}(البقرة ،)153 :وسبق أن طلب موسى ،عليه السالم،
الص ِاب ِر َ
الةِ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
الصبرْ ِ َو َّ
ِب َّ

من قومه األخذ بهذا اهلدي الناجع ،فقال تعاىلَ{ :ق َ
استَ ِعينُوا ِباهللِ َواصْبرُِ واْ
ال ُم َ
وسى ِل َق ْو ِمِه ْ

إ َّن َ
األ ْر َ
ورُث َها َمن يَ َشاُء ِم ْن ِعبَاِدهِ َوال َعاِقبَُة
ض لهلِ ِ ُي ِ
ِ

ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}( .األعراف)128 :

ال ملجأ من اهلل إال إليه سبحانه:
قد يقول قائل إن الذي تنقطع به سبل النجاة ال ميلك إال أن يلجأ إىل اهلل ،ألنه ال جيد

يب المُْ ْض َط َّر إَِذا
أمامه خياراً آخر ،حتى لو مل يكن مؤمناً من قبل ،واهلل تعاىل يقول{ :أَ َّمن يجُ ِ ُ

السوَء َويجَْ َعُل ُك ْم ُخَل َفاء َ
األ ْرض أَإَلٌه َّم َع اهللِ َقِل ً
يال َّما َت َذ َّكُرو َن}(النمل ،)62 :نعم؛
َد َعاُه َويَ ْك ِش ُف ُّ
ِ ِ
هذه حقيقة واقعة ،فحتى فرعون ملا صدمته احلقيقة ،وعاين الغرق ،طلب النجاة من اهلل ،فقال
يل اْلبَ ْح َر َفأَْتبَ َع ُه ْم ِف ْر َع ْو ُن َو ُجنُوُدُه َب ْغياً َو َعدْواً َحتَّى إَذا أَْد َر َكُه اْل َغ َر ُق َق َ
تعاىلَ { :و َجا َو ْزَنا ِببَ إِ ْس َراِئ َ
ال
ِ
نيِ
َت ِبِه َبنُو إِ ْس َراِئ َ
يل َوأََناْ ِم َن املُ ْسِل ِم َ
ني} (.يونس)90 :
آ َم ُ
نت أََّنُه ال إِِلـَه إِ َّال َّال ِذي آ َمن ْ

غري أن الذي يلجأ إىل ربه من منطلق إميانه ويقينه به سبحانه وقدرته على كل شيء،
خيتلف حاله ،عمن يلجأ إىل اهلل خالصاً من حبكة ،أو شدة أملت به ،خمالفاً تنكره لإلميان يف
أحواله األخرى ،فرد اهلل على احملاولة اليائسة لفرعون بالتشبث بطوق اإلميان للنجاة من
املصري احملتوم ،والعاقبة الوخيمة ،بسبب طغيانه ،وظلمه ،وشططه ،ونكرانه اإلميان ،بقوله
يك ِببَ َدِن َك ِلت ُ
َج َ
ت َقبْ ُل َو ُك َ
سبحانه وتعاىل{ :آآل َن َوَق ْد َع َصيْ َ
َكو َن
نت ِم َن المُْْف ِس ِد َ
ين* َفاْليَ ْو َم ُنن ِّ

ً
َ َْ َ ً
اس َع ْن آيَاِتنَا
لمِ ْن َخلفك آيَة َوإِ َّن َكثِريا ِّم َن النَّ ِ

َل َغاِفُلو َن}(.يونس)92 - 91 :

فشتان بني الذي يرجو اهلل بعد إفالسه من دعم اآلخرين ،ومدد العاملني ،وبني الذي يرجوه
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سبحانه ابتداء ،يف سرائه وضرائه ،وكل أحواله ،من هنا جييء تنبيه الرسول ،صلى اهلل عليه
اس ،قال:
وسلم ،إىل ضرورة احملافظة على حسن رجاء اهلل ،يف الرخاء والشدة ،فعن ابن َعبَّ ٍ

(كنت َخْل َ
ات؛
ف رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ْو ًما فقال :يا ُغالُم؛ إني ُأ َعِّل ُم َك َكِل َم ٍ

استَ َعنْ َ
اح َف ْظ اهللَ تجَِ ْدُه تجَُا َه َك ،إذا َسأَْل َ
استَ ِع ْن ِباهللِ،
اح َف ْظ اهللَ يحَْ َف ْظ َكْ ،
ْ
ت َف ْ
اسأَ ْل اهللَ ،وإذا ْ
ت َف ْ
َوا ْعَل ْم أَ َّن ُ
وك ِب َش ْيٍء ،مل يَنْ َف ُع َ
ت على أَ ْن يَنْ َف ُع َ
وك إال ِب َش ْيٍء قد َكتَبَُه اهلل لك،
َم َع ْ
األ َّمَة لو ْ
اجت َ

ت َ
وك ِب َش ْيٍء ،مل يَ ُض ُّر َ
َم ُعوا على أَ ْن يَ ُض ُّر َ
األْقالُم،
وك إال ِب َش ْيٍء قد َكتَبَُه اهلل َعَليْ َكُ ،رِف َع ْ
َوَل ْو ْ
اجت َ
الص ُح ُف).
َو َج َّف ْ
ت ُّ

(*)
1

األمر هلل من قبل ومن بعد:
إن موقف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف الغار ،ورده على ختوف صاحبه ،بتلك العبارات
اإلميانية ،يرسم للمؤمن الصورة املشرقة للمواقف النابعة من اإلميان حني يواجه الصعاب،
ويبتلى باحملن ،فما دام األمر ً -
أوال وأخرياً ،ومن قبل ومن بعد -بيد اهلل ،فمن املنطق
والسالمة والسداد ،أن ال يكون التوجه بطلب النجاة إال إىل اهلل ،مع األخذ مبقومات اإلجابة،
ومتطلبات رضاه سبحانه.
ومن املفيد مبكان تدبر املضامني املقرتنة بذكر حسن التوكل على اهلل ،كما وردت يف
اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة اليت مثلتها الباقة املستشهد بها آنفاً ،فاهلل
يؤكد على إمداده النصر لنبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى َّ
إن التفاف األنصار واألصحاب
نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ُ
اهلل ،}...وقد ساق
حوله مناصرين ،مل يكن أن يتم لوال أن أراد اهلل{ ،إِ َّال َت ُ

اهلل ذكر نصرته صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه وهما يف الغار ،على أن ِهبََة النصر حمصورة
باهلل سبحانه ،ويثبت اهلل ذكر مضمون هذه احلقيقة يف آيتني كرميتني ،فيقول سبحانهَ { :و َما
* سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وصححه
األلباني.
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َ ِ
ُ ُ
َُ
َ ُ
ْ
احل ِكيم}
يز
َج َعلُه اهلل إِال ُب ْش َرى لك ْم َوِلتَط َمئِ َّن ُقلوُبك ْم ِبِه َو َما النَّ ْصُر إِال ِم ْن ِعنْ ِد اهللِ ال َع ِز ِ

( آل عمران ،)126 :ويتكرر هذا الذكر يف سورة األنفال ،مع اختالف بسيط يف حروف بعض
األلفاظ وترتيبها ،فيقول سبحانهَ { :و َما َج َعَلُه ُ
اهلل إِال ُب ْش َرى َوِلت ْ
َط َمئِ َّن ِبِه ُقُلوُب ُك ْم َو َما النَّ ْصُر

إِال ِم ْن ِعنْ ِد اهللِ إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز

يم} (األنفال)10 :
َح ِك ٌ

وأكد اهلل يف آية من سورة التوبة اليت أشارت إىل نصرة اهلل جل وعال لرسوله ،صلى

اهلل عليه وسلم ،يف هجرته ،على أن كلمة اهلل هي العليا ،وكلمة أهل الباطل هي السفلى،
وأن الذي يقدر هذه احلقائق ،ويقرر ما يرتتب عليها من نتائج ،هو اهلل العزيز احلكيم ،فقال
الس ْفَلى َو َكِل َمُة اهللِ ِه َي اْل ُعْليَا َو ُ
اهلل َع ِزي ٌز
سبحانه وتعاىلَ ...{ :و َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ ُّ

يم} (التوبة)40 :
َح ِك ٌ

وهذه احلقيقة تتماشى مع احلقيقة اإلميانية الساطعة ،املتمثلة بكون النفع والضرر بيد اهلل
وحده ،فاخللق ،جمتمعني أو متفرقني ،ال ميلكون ،وال يستطيعون أن حيدثوا يف الكون شيئاً ال
يريده اهلل سبحانه وتعاىل.
ربط النتائج والعواقب باملقدمات واألسباب:
يف قصة فرعون أشار سبحانه وتعاىل إىل سبب رفض االستجابة اإلجيابية لطلب فرعون،
ت َقبْ ُل َو ُك َ
حني جلأ إىل االعرتاف باإلميان بعد فوات األوان ،فقال تعاىل{ :آآل َن َوَق ْد َع َصيْ َ
نت
ِم َن

ين} (يونس)91 :
املُْف ِس ِد َ

كما أفصح سبحانه وتعاىل عن سبب إعراض كثري من الناس عن احلقائق اإلميانية،
مبيناً أنه العمى الذي يصيب القلوب ،على الرغم من كون العيون مبصرة ،فعقب سبحانه
ً
اس َع ْن
وتعاىل على حقيقة ما انتهى إليه أمر فرعون ،بقوله سبحانهَ ...{ :وإِ َّن َكثِريا ِّم َن النَّ ِ

آيَاِتنَا

َل َغاِفُلو َن}(يونس)92 :

ويف املقابل؛ فإن الذين يستجريون حبمى اهلل ،ويعملون بهديه ،يهبهم اهلل سبحانه وتعاىل
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خريات كثرية ،ونعماً جزيلة ،فيبعد عنهم َه ّم احلزن ،فها هو الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
قائالَ :
يهدئ روع صاحبه يف أحلك الساحات ،وأدق الظروفً ،
{...ال تحَْ َز ْن ،}...فعلى أي

أساس تقوم هذه التهدئة؟ إنها تقوم على مرتكز إمياني ...{ :إِ َّن اهللَ َم َعنَا  ،}...فالذي يعتقد
جازماً أن اهلل معه وناصره ،يطرد شبح احلزن عن نفسه ،وينطلق من وحل اخلوف إىل ربيع
األمل ،واستشراف الفوز.
َوم ْ
هلل َف ُه َو َح ْسب ُ
ُه:
َن ي ََت َو َّك ْل َعَلى ا ِ
إن الذي يعتمد على اهلل ،ويتوكل عليه سبحانه ،لن خييب رجاؤه ،ولن حيبط أمله ،فاهلل
جازى نبيه ،الذي نطق ساعة احملنة والكرب مبا يعرب عن مكنون إميانه( ،اهلل معنا)( ،وما ظنك
باثنني اهلل ثالثهما) ،جازاه بأن أنزل السكينة على قلبه ،وأيده جبنود السماء واألرض تنافح

عنه ،وتقاتل من عاداه وخاصمهَ...{ ،فأَنز َ
َل ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها }...ومن
سنن اهلل يف خلقه أن حيقق التمكني واملنعة يف األرض للمؤمنني الصادقني ،ولو بعد حني،
فالعربة بالعواقب والنهايات {...إ َّن َ
األ ْر َ
ورُث َها َمن يَ َشاُء ِم ْن ِعبَاِدهِ َواْل َعاِقبَُة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}،
ض لهلِ ِ ُي ِ
ِ

وهكذا كانت العاقبة للمهاجر حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن دانت له بقاع كثرية من
املعمورة قبل موته ،وخالل فرتة دعوته حمدودة السنني ،واسعة اآلثار والتحصيل ،حتى إ َّّن
الدنيا ما زالت تردد اسم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بكل الفخر واالعتزاز ،وستبقى
على ذلك ،بإذن اهلل وتوفيقه ،وها هي بقاع الدنيا تشهد حضوره صلى اهلل عليه وسلم يف
أوساطها ،بالذكر احملمود ،واقتفاء أثره ،واإلميان بدينه ،واحملافظة على دوام ذكره صلى اهلل
عليه وسلم يف ركعات الصالة اليومية ،وخارج نطاقها ،على الدوام ،وبكل حب وانتماء
إليه صلى اهلل عليه وسلم ،على الرغم من مضي مئات القرون على حادثة مطاردته ،خالل
رحلة هجرته وصاحبه بدين اإلسالم ،حتى يتاح بلوغه العاملني ،فبلغ ،واحلمد اهلل ،العرب
والعجم ،وها هو يشهد املزيد املزيد من الذين يدخلون فيه أفواجاً ،رغم حنق الكارهني،
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وكيد املتآمرين ،ألن اهلل هلم باملرصاد ،وهو القائل سبحانه وتعاىلُ{ :ي ِر ُ
يدو َن أَن ُي ْط ِف ُؤواْ ُنو َر

َ
ْ
اهلل إ َّال أَن ُيتِ َّم ُنو َرُه َوَل ْو َكرهَ َ
ُ
الكاِفُرو َن}(التوبة ،)32 :يأتي هذا الوعد
اهللِ ِبأْف َوا ِه ِه ْم َويَأَبى ِ
ِ
ً
وإبطاال للباطل ،شاء من شاء ،وأبى من أبى ،إذ
القاطع من اهلل لنصرة دينه إحقاقاً للحق،
يقول سبحانه يف حمكم التنزيلَ { :ويحُ ِ ُّق ُ
اهلل الحْ َ َّق ِب َكِل َماِتِه َوَل ْو

َك ِرهَ املجُِْرُمو َن}(.يونس)82 :

وحني الوقوف عند هذه التأمالت اإلميانية ،املستوحاة من معني اهلدي القرآني والنبوي،
جيد املواطن الفلسطيين ،القابض على اجلمر ،بلسماً يداوي جراحه ،ويسعف نفسه ،فال فرج
وال نصر إال من اهلل سبحانه وتعاىل ،ولن تثين مؤمناً حمتسباً صعاب احملن ،وال هليب اجلمر
عن التمسك بيقني اإلميان ،واجلزم بنيل الفرج باالنتصار ،ولو بعد حني من الوقت ،فنحن
على موعد معه ،طال الزمان أم قصر ،وقد أصاب من قال:
ْر أ ْه ِل ال َع ْزم تأتي ال َعزاِئ ُم
َعلى َقد ِ

غري صغاُرهــا
ني ّ
َوَت ْع ُظ ُم يف َع ِ
الص ِ
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َوتأتي َ
رام املَكـارُم
ْر ِ
على َقد ِ
الك ِ
ِ
َوَت ْص ُغُر يف َعني ال َعظيم ال َعظاِئ ُم

املقال احلادي والعشرون

نشر يف حمرم وصفر 1434هـ كانون أول  2012وكانون الثاني 2013م

عام جديد  ...واألمة تبكي حاهلا
ُّ
يهل على أمة اإلسالم عام هجري جديد ،وهي تعاني الوهن ،وتشكو التمزق ،وتسودها
االضطرابات الداخلية ،ويعمها فساد ينخر عظامها ،غري أنها باقية يف جممل أمرها على

دينها ،حياول الصاحلون فيها التشبث حبكم اهللَ ،فُي َصّلون ،ويصومون ،وحيجون ،ويعملون
جهدهم على اقتفاء شرع اهلل يف اعتقادهم ،وسلوكهم ،وعالقاتهم ،واجلديد يف حال األمة،
صراعاتها الداخلية ،اليت طفت على السطح ،واختلط فيها احلابل بالنابل ،ولألسف أنها

تشهد ً
حاال مستعصية من استغالل التناقض احلاصل بني فئاتها من قبل جهات مرتبصة،
تدير حلبة احلراك بطريقة (َف ّر ْق َت ُسد) ،مستغلة حنق الشعوب على حكاّمها ،فأشعلت نريان
الصدام ،وحركت شعوباً كانت ساكنة على ضيم ،فقامت يف عدد من أقطار املسلمني معارك
طاحنة ،هدف طرف احلكام فيها احملافظة على البقاء ،ولو على حساب دمار البالد ،وهالك
العباد ،وهدف اخلصم اآلخر زلزلة عروش السالطني ،واإلطاحة بأنظمة عززت مبدأ األسياد
والعبيد ،وأذاقت الناس ويالت الفقر والقهر والظلم ،حتى طفح الكيل ،وحانت فرصة
االنقضاض على ملكوت السادة ،ومنافع الساسة ،فسالت دماء ،وما زالت تسيل ،وأخرى
تنتظر القرابني ،واهلل أعلم مبا سيحدث بعد حني.
يسر العدى ،ويغيظ الصديق ،ال بد لألمة وأبنائها من وقفة
وإزاء هذا احلال الذي ُّ

تفحص ،وتشخيص؛ بغية البحث عما يوصل إىل شاطئ األمان؛ خالصاً من دياجري الظالم،
ّ
وتالطم أمواجه ،ونار فتنه ،فهي حقيقة فنت كقطع الليل املظلم ،حريت احلليم ،وطريت
عقول املفكرين ،وأحرقت قلوب املخلصني ،واهلل املستعان ،وهو رب العرش العظيم ،وال
حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
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داء األمة وأهمية تشخيصه:
تصعب اإلحاطة بتفاصيل حال األمة يف ظرف كالذي تعيشه اآلن ،فاملشكالت كثرية،
املرور مرو َر الكرام على هذه احلال ،ميكن
والصعاب مجة ،واحللول متنوعة ،غري أن حماولة
ِ
أن تتم مبا تيسر الوقوف عنده ،ومبا أمكن طرحه من حلول لنواحي اخللل احلاصل ،من
هنا؛ ميكن التنويه بأهمية تفحص حال األمة ،وتشخيص دائها مع بداية العام اهلجري،

فشعوبها تعيش ً
حاال من التخبط والضياع؛ جراء الفجوة العميقة اليت تباعد بني تطلعاتها
حنو السمو ،والرقي ،والعيش الكريم ،وبني ما تعانيه من آالم القهر ،واالضطهاد ،والفقر،
واحلرمان؛ بسبب بطش الظاملني القابعني على الرقاب ،وسوء توزيع اخلريات ،واإلجحاف
يف فرض االلتزامات واخلاوات ،مما ولد فيهم احتقاناً متعدد الصور واألسباب ،فأضحوا
براكني موقوتة ،وزالزل مدمرة ،يهدد وقوعها مظاهر االستقرار الوهمية اليت حياول املنتفعون
التغين بوجودها ،والوقوف على أطالهلا املزيفة ،وبعضاً من هذا وقع يف عدد من الدول

العربية مؤخراً ،يف ظالل ما بات يسمى بالربيع العربي ،الذي للناس منه مواقف متباينة،
وحتليالت خمتلفة ،وتفسريات متعددة ،فلماذا ظهر الربيع على هذا النحو ،ويف هذا الوقت،

ويف تلك املواقع؟! وما الذي جعل هذا الربيع يظهر متالحقاً يف عدد من الدول دون غريها؟!
فهذه بعض احملاور اليت يدور حوهلا االختالف يف املواقف والتحليالت حول ربيع العرب
امليمون ،عسى أن تكون عواقبه سليمة ،وتكون فيها الصحوة من الدياجري ،والسالمة من
الفساد ،والنجاة من االحنطاط.
فقد عانت األمة ،وكان ال بد هلا من تغيري ،يكون عماده سواعد األحرار ،الذين يرفضون
أن يبيعوا حريتهم ،ومقدساتهم ،وأرضهم الطهور ،لعدو يرتبص بهم الدوائر ،ويطمع
يف نهب خرياتهم ،وحرية األحرار تأبى عليهم أن يساوموا على ثوابتهم ،مهما بلغ بهم

الضيق؛ ألنهم يدركون معنى أن متوت احلرة وال تأكل بثدييها ،ويعلمون أن عليهم واجباً
جتاه نهضة أمتهم ،فال ينفع طول العويل على تردي احلال والظروف ،بل ال بد من التشمري
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عن سواعد العاملني؛ ليدفنوا اهلموم واألحزان ،ويهبوا للقيام باملطلوب من صاحل األعمال،
قرع املكتفني بالبكاء على حال أمتهم
وقد سبق لشاعرنا الفلسطيين إبراهيم طوقان ،أن ّ
البئيس ،طالباً املبادرة إىل أداء الواجب دون كلل وال ملل ،فخاطب الكسول املتخاذل عن
القيام باملطلوب ً
قائال:

ـع َ
ـف دمـو َع َ
ـك ْ
ـك الـبـكــاُء وال الـعـويــل
َكـ ْف ِ
ـك لـيــس يــن َف ُ
ُ
تـشــك الـزمــا َن فـمــا شـكــا َّ
ْ
إال الـكـســول
وانـهــض وال

بـهـمـتِ َ
الـس َ
ُ
ْ
ْ
ـبـيــل
الـس
ـبــيل وال
واسـلـك
َّ
تـقـل كـيــف َّ
ــك َّ

ــل ذو أمــــل َســعــى يـومـاً وحـكـمـتــُه الـد ُ
مـــــا َض َّ
َّلـيــل
ٍ

كـــــــال وال خــــاب امــــــر ٌؤ يـومــــاً
ُ
َّ
نـبــيــل
ومـقـصــدُه
ْ
ـت يـــــا مـسـكـ ُ
أَفـنَـيْ َ
ـأوهِ والــحــــــ َز ْن
ني ُعـــــم َر َك بــالــتَّ ُّ

ُ
َ
َ
مــن
مـكـتــوف الـيــديْن
وقـعـــــدت
تـقــول حــاربـنــي َّ
الـز ْ

تـقــم بـالـعـبء َ
ــن يــقــــوم بــــــه إذن
لـــم
ــم ْ
أنت َف َ
ْ
مـــا ْ
َ
َ
وأنــت مـــن أمـراضــهــا
قـلــت أمــــراض الــبــالد
كـــــم
والـشــؤم عـلـتـهــا فــهــل فـتـشــت عــن أعـراضــهــا
ـن حـمـْل َ
ْـقـاضــهــا
يـا َم ْ
ـت الـفـأْ َ
س تـه ِدمـهــا عـلــى أن ِ

َ
ـسـعــى إلــى إنـهـاضـهــا
ُأقـعــ ْد فـمــا
أنـــت الـــذي يَ ْ

ــب فــي أحـواضــهــا
تـع ُّ
وانـظــ ْر بـعـيـنـيْــك الـذئــاب ُ

الـوطــن
وتـصـيـح فـلـيـحـيَى
ــبــاع وُيـشــتــرى
وطــن ُي
ُ
ٌ
ْ
ُ

َ
َ
الـثـمــن
لـبـذلـت مــن د ِمــك
كـنــت تـبـغــي خـيْــ َرُه
لو
ْ
ولقـمـت ْ
ـم ُ
َ
َ
الـفـطـن
أهــل
كـنـت مـن
ـد جـرحــُه لـو
ْ
تـض ِ
ِ

احنراف البوصلة:

حني تتقاعس معظم أحزاب األمة وفصائلها وجمموعاتها ،إضافة إىل ختلف كثري من
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عناصرها وأفرادها عن أداء الواجب حنو نهضتها ،ومسح الغبار عنها ،بالوسائل اليت شرعها

اهلل ،وفصّلها يف كتابه العزيز ،وجاءت بها سنة نبيه الكريم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،باني
عزة هذه األمة ،ومرسي دعائم جمدها ،فاقرأ عليها السالم ،و َكبرّ عليها أربعاً؛ ألنها ستتيه يف
حبر الظلمات ،وتضيع بني أسنان املتكالبني عليها ،وخباصة حني ترمي نفسها يف أحضان
املفرتسني املغتصبني؛ طمعاً يف دفئهم ،وعون أيديهم ،أو االستقواء بهم على اخلصوم ،واهلل

سبحانه وتعاىل حيذر يف قرآنه الكريم من طلب العزة من سواه ،فيقول جل شأنهَّ :
ين
{ال ِذ َ
ني أَيَبْت ُ
ين أَ ْوِليَاء ِمن ُدو ِن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َغو َن ِعن َد ُه ُم اْل ِع َّزةَ َفإِ َّن ال ِع َّزةَ لهلِ ِ جمَ ِيعاً}( .النساء:
يَتَّ ِخ ُذو َن اْل َكاِف ِر َ
)139

فالعزة هلل ،وال يقبل من مؤمن أن يبتغيها من سواه سبحانه ،فيقول جل شأنهَ { :من َكا َن

ين ُ
يد اْل ِع َّزةَ َفِلَّلِه ال ِع َّزُة جمَ ِيعاً إَِليِْه يَ ْص َع ُد اْل َكِل ُم َّ
ُي ِر ُ
يمَْكُرو َن
الصالحُِ يَ ْرَف ُعُه َو َّال ِذ َ
الطيِّ ُب َواْل َع َم ُل َّ
اب َش ِدي ٌد َو َم ْكُر ُأ ْوَلئِ َ
ك ُه َو يَُبوُر}( .فاطر)10 :
ات لهَُ ْم َع َذ ٌ
السيِّئَ ِ
َّ
وال تغيب حقيقة أن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني ،إال عن املنافقني أو الكافرين،

رد اهلل تعاىل على زعم املنافقني أنهم األعزة
الذين يف قلوبهم مرض ،فزادهم اهلل مرضاً ،وقد َّ

ولو َن َلئِن َّر َج ْعنَا إلىَ المَِْدينَِة َلُي ْخر َج َّن َ
واملؤمنني األذلة ،فقال سبحانه وتعاىل{ :يَُق ُ
األ َع ُّز ِمنْ َها
ِ
ِ
َ
ني َوَل ِك َّن المُْنَاِف ِق َ
األَذ َّل وَلهلِ ِ ال ِع َّزُة َوِل َر ُسوِلِه َوِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني ال يَ ْعَل ُمو َن}( .املنافقون)8 :
فالذين يظنون أن العزة يف بيت فالن ،أو دولة عالن ممن يتنكبون درب اهلل ،هم واهمون،

بل غارقون يف أضغاث األحالم ،وبوصلتهم منحرفة؛ ألن اهلل مع الذين آمنوا ،والكافرون ال
ين ال
ين آ َمنُوا َوأَ َّن اْل َكاِف ِر َ
موىل هلم ،مصداقاً لقوله سبحانه وتعاىلَ{ :ذِل َك ِبأَ َّن اهللَ َموْلىَ َّال ِذ َ
َموْلىَ لهَُ ْم}(حممد ،)11 :واهلل يدافع عن الذين آمنوا بعزته وجالله ،وذلك وعد قطعه اهلل على

ور}(احلج،)38 :
نفسه ،فقال تعاىل{ :إِ َّن اهللَ ُي َداِف ُع َع ِن َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ َّن اهللَ ال يحُ ِ ُّ
ب ُك َّل َخ َّوا ٍن َكُف ٍ

وحني تكون بوصلة املؤمنني صحيحة ،تؤشر هلم حنو ضرورة أن ينصروا اهلل كي ينصرهم،
ين آ َمنُوا إِن
ويعلي شأنهم ،ويرفع املقت والغضب عنهم ،فاهلل تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ت أَْق َدا َم ُك ْم}(حممد ،)7 :وإذا كان اهلل مع املؤمنني ونصرهم فمن
نص ْر ُك ْم َوُيثَبِّ ْ
نصُروا اهللَ يَ ُ
َت ُ
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نص ْر ُك ُم ُ
اهلل َف َ
ب َل ُك ْم َوإِن خَْي ُذْل ُك ْم َف َمن
ال َغاِل َ
الذي يغلبهم ،وهو سبحانه وتعاىل يقول{ :إِن يَ ُ

نصُر ُكم ِّمن َب ْع ِدهِ َو َعَلى اهللِ َفْليَتَ َو ِّك ِل
َذا َّال ِذي يَ ُ
املطلوب لتفادي املخاطر اليت تتهدد األمة:

المُْ ْؤ ِمنُو َن}(.آل عمران)160:

تتهدد أمة اإلسالم واملسلمني خماطر كثرية ،تستهدف املس حبياة أبنائها ،وكرامتهم،

وعقيدتهم ،ومقدساتهم ،وقيمهم ،وتأتي رياح هذه املخاطر من جهات عدة ،فهي َت ِرد من
حاقدين ،ومن متطلعني لسلب اخلريات ،ووضع اليد على املقدسات ،ومن جهات ال يروق
هلا إال أن تنشر االحنالل والفساد ،على منط منهج الشيطان الذي أعلن عن هدفه اخلاص

بإغواء من يستهويهم صراط اهلل املستقيم ،فقال تعاىل خمرباً عن هذا اهلدفَ{ :ق َ
ال َفبِ َما
أَ ْغ َويْتَ َألْق ُع َد َّن لهَُ ْم ِص َر َ
يم}(األعراف ،)16:واسرتسل القرآن الكريم يف اإلخبار
اط َك المُْ ْستَ ِق َ
نيِ
عن بعض اخلطوط العريضة خلطط إبليس وأساليبه اليت يسعى من خالهلا إىل حتقيق
أهدافه ،إلغواء أصحاب الصراط املستقيم ،فذكر اهلل بعض ما ورد على لسانه بهذا الشأن،
فقال تعاىلُ{ :ث َّم آلِتيَنَّ ُهم ِّمن َب نْي أَيْ ِديه ْم َو ِم ْن َخْل ِفه ْم َو َع ْن أَيمَْاِنه ْم َو َعن مََ
شآِئِل ِه ْم َو َال تجَِ ُد
ِ
ِ
ِ ِ
ين}(األعراف ،)17:والذين يبذلون اجلهود من أجل َحرف املسلمني عن دينهم
أَ ْكثَ َر ُه ْم َشا ِك ِر َ
وعقيدتهم إمنا يقتفون أثر إبليس ،ولألسف الشديد أن كثرياً من أبناء هذه األمة ال يدركون

هذه احلقيقة ،أو يتجاهلونها ،فاحلرب املسعورة اليت تشن على عقيدة املسلمني ،وشريعتهم،
ودينهم ،ومقدساتهم ،ووجودهم ،تنطلق يف جمملها من هذه اخللفية ،مما حيتم على الغيورين
على دينهم ،واحلريصني على كرامتهم وعزة أمتهم ،أن يتنبهوا إىل هذه احلقيقة ،حتى يديروا
دواليب مقارعة أعداء األمة بالشكل الصحيح ،وحتى جينبوها وإياهم ويالت املخاطر اليت
تدبر هلا وهلم ،فيعودون إىل منابع خريهم ،وموارد عزهم ،دون أن يتلبسوا جبرائم اخليانة،
ما ظهر منها وما بطن ،سائلني اهلل العلي القدير أن يهدينا سبيل الرشاد ،وأن ينري لنا آفاق
احلكمة ،لنوفق يف دحر املخاطر اليت تتهدد أمتنا ،وحتاول النيل من مقدساتنا ،وعقيدتنا،
ووجودنا ،وإننا على يقني أن اهلل سيكون معنا يوم أن نبذل اجلهد لنصرة دينه ،ونسعى وسعنا

إىل العمل بكتابه وسنة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم .وكل عام وأمتنا اجمليدة بألف خري
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املقال الثاني والعشرون

نشر يف رجب وشعبان 1430هـ متوز وآب 2009م

اإلميان متطلب للتصديق باإلسراء
دعا اهلل سبحانه وتعاىل الناس إىل التفكر يف آيات عظمته ،والتدبر يف دالئل قدرته ،ليؤمنوا
ابتداء ،أو ليزدادوا إمياناً مع إميانهم ،وجمال ذلك رحب واسع ،سواء يف خلق الكائنات ،أو
وقوع األحداث ،فخلق السماء واألرض والسهول واجلبال والبحار والصحراء ،والزروع
والثمار ،واإلنسان واحليوان ...إخل ،كل ذلك ميادين للتأمل ،كطريق لتأكيد اإلميان ،أو
حتصيله ،على أساس من القناعة والقوة والرسوخ.
ويف جانب األحداث واألفعال فإن آيات اهلل تتجلى يف جمال التدبري ،وميادين التدمري ،فاهلل
هزم األحزاب ،ودمر القرى الظاملة ،وأجنى الصاحلني من األنبياء والرسل ،وممن سار على
هديهم ،ورد الكيد إىل حنور أصحابه ،وأيد القلة الصادقة ،على الكثرة الضالة التائهة ،يف
إشارات واضحة على آيات قدرته ،وعالمات عظمته سبحانه.
ومن األحداث اليت احتوت دالالت باهرة على القدرة الربانية ،حادثة اإلسراء واملعراج،
فهي مل تكن أمراً عابراً ،وال معتاداً ،بل وقعت خارج نطاق قدرة اخللق ،ومألوفهم ،وتدبريهم،
من هنا جاء اإلخبار القرآني عنها ،يف سياق بيان الفعل الرباني ،وليس البشري ،فقال تعاىل:
ال ِّم َن المَْ ْسج ِد الحْ َ َرام إلىَ المَْ ْسج ِد َ
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
األْق َصى َّال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْوَلُه
ُ
ِ
ِ
ِِ
يع
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
ِلن ِ

ري}(اإلسراء)1:
البَ ِص ُ

ففاعل اإلسراء هو اهلل سبحانه ،وليس النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومن لطيف التعبري
القرآني يف هذا املقطع القصري من اآلية الكرمية ،البدء يف مطلعها بالتسبيح ،والذي يعين
التنزيه ،فقبل استفظاع خرب اإلسراء ،ينبغي التنبه إىل تنزه اهلل وأفعاله عن أن تقاس مبوازين
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{سبْ َحا َن} ملطلع اآلية الكرمية اليت
القدرة البشرية ،فلم يكن باألمر العابر اختيار التسبيح ُ
افتتحت بها سورة اإلسراء ،وتناولت بعده سرد خرب حادثة اإلسراء ،ففي هذا االختيار تنبيه
واضح ملنع املقارنة بني فعل اخلالق ،وفعل اخللق ،فشتان بني الثرى والثريا ،وملزيد من
التأكيد على هذا البعد ُأسند فعل اإلسراء هلل تعاىل ،فقال جل شأنهَّ :
{ال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ}
فلم يكن للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،دور يف إجياد أصل الفعل ،سوى أن اهلل أكرمه بنقله
هذه النقلة العجيبة العظيمة ،وبالتالي فإن تصور احلدث جيب أن يكون يف هذا اإلطار،
حتى جيري عليه التسليم والتصديق ،خارج نطاق التصور العقلي للممكن واملستحيل،
فالسفر على الرباق ،من مكة إىل بيت املقدس ،والعودة يف جزء من ليلة قبل توافر وسائل
املواصالت احلديثة ،يعود باألمر إىل إطار اإلميان ،الذي يستلزم التسليم املطلق هلل تعاىل يف
الفعل ،والتصديق مبا خيرب عنه سبحانه ،والذي يصل إىل التصديق بهذه احلقيقة ،يسهل عليه
اإلقرار مبا وراءها من أخبار وأحداث ووقائع ،أما الذي ينكرها فيجد صعوبة يف التسليم
بتوابعها ،فمن صدق بأن اهلل على كل شيء قدير ،وأنه أخرب عن حدث اإلسراء يف قرآنه
الكريم ،يصدق حبادثة شق صدر رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيها ،ويصدق بصعوده
صلى اهلل عليه وسلم يف الليلة ذاتها إىل السماوات ،ومبا جرى يف تلك الرحلة العظيمة من
األحداث ،اليت ثبت خربها يف الروايات الصحيحة ،أما الذي ينكر قدرة اهلل ،أو ال يؤمن
بالقرآن وأخباره ،فسيبقى يف حالة من الشك واإلنكار حلادثة اإلسراء وما تبعها من أخبار
ً
وحوادث .إذن املسألة تتعلق باإلميان وجوداً
وخلال وعدماً ،فإن وجد اإلميان تبعه التصديق،
وعند فقد اإلميان؛ فإن حالة اجلحود واإلنكار هي اليت تسود املوقف ،وعند وجود خلل يف
اإلميان ،فإن الشك والريبة يعتوران احلالة واملوقف.
فكفار مكة حني مسعوا خبرب اإلسراء ازدادوا كفراً على كفرهم ،وذهبوا إىل أبي بكر باخلرب
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سعياً إلحراجه ،وإفحامه ،وإقامة احلجة عليه ،لكنه ألقمهم حجارة يف أفواههم ،وصفعهم
(*)
ً
معلال موقفه بأنه
على وجوههم ،حني أجابهم بقوله( :إن كان قال ذلك فقد صدق)
1

يصدقه بأبعد من ذلك؛ يصدقه بوحي السماء ،فكيف ينكر عليه خرب اإلسراء ،وهكذا كثري
من األمور اليت تقتضي اإلميان بصدقها ،ما دامت األخبار عنها ثبتت يف صحيح الرواية،
وصدق نسبة فعلها إىل اهلل سبحانه ،فصالته صلى اهلل عليه وسلم ليلة اإلسراء بالنبيني،
ومرافقته جربيل إىل السماوات ،واحدة تلو األخرى ،وحديثه مع األنبياء ،عليهم السالم،
والنقاش الذي دار حول فرض الصالة ،وعددها ،وغري ذلك من أحداث اإلسراء واملعراج،
وما شابهها من أمور السمعيات ،مما يعوزه التصديق املطلق بالقدرة الربانية ،فهو سبحانه
على كل شيء قدير ،وإذا أراد أمراً فإمنا يقول له كن فيكون ،فحادثة اإلسراء وما مشلته من
جمريات ،لن تدخل حيز القناعة خارج إطار اإلميان.
وبصفتنا مؤمنني فإننا ندعو اهلل أن جيعلنا ممن اهتدى للدين ،والصراط املستقيم ،وأن
يزودنا باهلدى والتقى ،لنبقى على العهد الذي أوصى به اهلل تعاىل ورسله ،عليهم السالم،
ُم
مصداقاً لقوله جل شأنه { :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا َّاتُقوا اهللَ َح َّق ُت َقاِتِه َولاَ تمَُوُت َّن إِلاَّ َوأَْنت ْ

ُم ْسِل ُمو َن } (آل عمران .)102:

* يف السرية النبوية قراءة جلوانب احلذر واحلماية.53 /1 :
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ملخص املطلوب حلماية مسرى الرسول 
ينبغي أن يعلم القاصي والداني ،أن ما يستهدف املسجد األقصى من تهديد ،إمنا
يستهدف عقيدة مسلمي العامل ،وميس حقوقهم الثابتة ،ديناً وتارخياً وثقافًة وواقعاً يف هذا
املسجد ،الذي ميثل قبلتهم األوىل ،ومسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومنطلق معراجه
إىل السماء ،فاهلل بارك حوله ،يف مطلع السورة القرآنية اليت مسيت باإلسراء ،فقال تعاىل:
ُ َ َّ َ
لحْ َ
لمَْ
َْلاً
ام إىل المَْ ْس ِج ِد األقصى َّال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْوَلُه
{سبْ َحان ال ِذي أ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ لي ِم َن ا ْس ِج ِد ا َر ِ
يع
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
ِلن ِ

ري}( اإلسراء)1:
اْلبَ ِص ُ

ولو مل يكن إال هذا الدليل القرآني يدعو إىل ارتباط املسلم باملسجد األقصى ،لكفى،

فهو يشري إىل الصلة الوثيقة بينه وبني املسجد احلرام ،مبا ميثله من مكانة عظيمة يف تاريخ
املسلمني ،وعبادتهم ،وعقيدتهم ،فهو أول مسجد بين يف األرض لعبادة اهلل ،وتاله املسجد

الُ :قْل ُت( :يَا َر ُس َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
األقصى ،ففي احلديث الصحيح َع ْن أَِبي َذ ٍّرَ ،ر ِض َي ُ
ول اهللِ؛ أَ ُّي

الُ :قْل ُتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
ال :المَْ ْس ِج ُد الحْ َ َراُمَ ،ق َ
َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع الأَْ ْرض أَ َّو َل؟ َق َ
ال :المَْ ْس ِج ُد الأَْْق َصى،
ِ
فيِ
َه َما؟ َق َ
الصلاَ ُة َب ْع ُد َف َصِّلْهَ ،فإِ َّن اْل َف ْض َل
ُقْل ُتَ :ك ْم َكا َن َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
ال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةُ ،ث َّم أَيْن َ
ِفيِه)(*) ،وهو القبلة املقررة من رب العاملني للمسلمني ،يتوجهون إليه يف صالتهم أينما
1

لحْ َ
كانوا ،التزاماً بقوله تعاىلَ { :و ِم ْن َحيْ ُث َخ َر ْج َ َ ِّ
َ َ ْ لمَْ
ام َو َحيْ ُث
ت ف َول َو ْج َهك شط َر ا ْس ِج ِد ا َر ِ
ْ لاَّ ُ
ُ
َما ُكنْت ْ َ ُّ
ين َظَل ُموا ِمنْ ُه ْم َفلاَ
اس َعَليْ ُك ْم ُح َّجٌة إِلاَّ َّال ِذ َ
ُم ف َولوا ُو ُجو َهك ْم َشط َرُه ِلئَ يَكو َن ِللنَّ ِ
تخَْ َش ْو ُه ْم َو ْ
اخ َش ْوِني َولأُِ َّت ِن ْع َم َعَليْ ُك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْهت ُ
َدو َن}(البقرة ،)150 :ومعلوم أن قبلة
تيِ
مِ
املسلمني األوىل كانت املسجد األقصى ،حتى نزل األمر اإلهلي بالتحول إىل البيت احلرام،

* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب منه.
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ففي احلديث الصحيح َع ْن أََنس ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ َصَّلى ُ
ت
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :كا َن ُي َصِّلي نحَْ َو َبيْ ِ
ٍ
المَْْق ِدسَ ،فنَزَ
الس َماِء َفَلُن َوِّليَنَّ َك ِقبَْلًة َت ْر َضا َها َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر
َل ْ
ت {َق ْد َن َرى َت َقُّل َ
ب َو ْج ِه َك فيِ َّ
ِ
لحْ َ
لمَْ
وع فيِ َصلاَ ةِ اْل َف ْج ِرَ ،وَق ْد َصَّل ْوا
ام} (البقرةَ ،)144 :ف َم َّر َر ُج ٌل ِم ْن َبنيِ َسَل َمَةَ ،و ُه ْم ُر ُك ٌ
ا ْس ِج ِد ا َر ِ
نحَْ ْ َ (*)
تَ ،ق َ
الَ :ف َم ُالوا َك َما ُه ْمَ ،و ال ِقبْلِة).
َر ْك َعًةَ ،فنَادَى :أَلاَ إِ َّن اْل ِقبَْلَة َق ْد ُح ِّوَل ْ
1

إن اإلعالن عن املشروع اليهودي الذي يهدف إىل تهويد القدس ،وتقسيم املسجد األقصى

املبارك ،إمنا هو ضرب من العدوان اآلثم ،ميس عقيدة املسلمني؛ ألن القدس واملسجد
األقصى املبارك هما ملك للمسلمني وحدهم ،وتنحصر السيادة فيهما بهم وحدهم ،ولعل
ما يتهدد قبلتنا األوىل ومسرى نبينا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يتطلب وقفًة جديًة ،لوقف

االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس ،واملسجد األقصى ،قبل أن تقع الطامة بهما.
إن العامل أمجع حبكوماته ومنظماته ومؤسساته اليت تعنى بالسالم واإلنسان واملقدسات
وزعماء األمة العربية واإلسالمية وشعوبها –على وجه اخلصوص– مطالبون بالعمل على
إنقاذ القدس واملسجد األقصى املبارك قبل فوات األوان ،وهم مطالبون أيضاً بضرورة ثين
سلطات االحتالل عما ختطط له من طمس هلوية مدينة القدس ،وتشريد أبنائها ،والوقوف
يف وجه اآللة العسكرية لسلطات االحتالل ،اليت متارس أبشع جرائم اإلحالل والتطهري
العرقي ضد أبناء فلسطني بعامة ،ومدينة القدس وأبنائها خباصة ،مما يزيد من حالة االحتقان
يف املنطقة ،ويضر باالستقرار واألمن العامليني ،مع التأكيد على أن القانون الدولي مينع
التعرض للمقدسات واآلثار التارخيية للبلد احملتل ،فالصمت الدولي إزاء هذه املمارسات،
وضد أبناء الشعب الفلسطيين ومقدساته مستهجن ،وفق معايري القيم النبيلة مجيعها.
كما أن شعبنا الفلسطيين مطالب بضرورة العمل لوحدة الصف ونبذ الفرقة واالنقسام،
من أجل الدفاع عن القدس واملقدسات ،واحلقوق الفلسطينية والعربية واإلسالمية ،فحالة
االنقسام الداخلي هي من أهم األسباب اليت أغرت وتغري سلطات االحتالل يف التعامل
* صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة.
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بغطرسة واستهتار مع حقوق الشعب الفلسطيين ،ودول العامل مطالبة بضرورة التحرك
لوقف العدوان اإلسرائيلي الغاشم ضد شعبنا ومقدساته ،للحيلولة دون خماطر العبث
باملسجد األقصى املبارك وتداعياته.
وتأتي يف هذا السياق دعوة املواطنني واملؤسسات للعمل على ترميم البيوت وإعمارها،

وتفويت الفرصة على سلطات االحتالل ،حفاظاً على هذه األماكن من أن متس ،مع التأكيد
على ضرورة الثبات يف وجه هذه اهلجمة الشرسة ،اليت تطال البشر واحلجر والشجر ،وكل
ما هو أصيل يف القدس ،وال بد من تأكيد الدعوة لكل من يستطيع الوصول إىل املسجد
األقصى املبارك من مدينة القدس وما حوهلا ،وفلسطينيي  48إىل شد الرحال إليه ،واملرابطة
فيه ،وإعماره بالصالة ،لتفويت الفرصة على من يريدون اقتحامه وتدنيسه ،ويف هذا املقام ال
بد من الثناء على يقظة حراس املسجد األقصى املبارك ،وسدنته واملصلني فيه ،الذين يقومون
بواجبهم يف محاية مسرى نبيهم .

فاملطلوب من زعماء العرب واملسلمني وضع القدس وفلسطني على سلم أولوياتهم،
ومالحقة من يعتدون على املصلني اآلمنني ومساجدهم ،والبحث عن سبل محاية للمواطن
الفلسطيين ومقدساته ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،وخباصة يف ظل الصمت الدولي
جتاه ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاتها للمقدسات واحلقوق العربية يف
األراضي الفلسطينية ،وخباصة يف مدينة القدس.
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مسؤولية مسلمي العامل عن محاية مسرى نبيهم 
ضمن واجب األمة حنو وجودها ،ومسؤوليتها عن قضاياها املصريية ،تأتي مسؤوليتها
عن محاية ثالث املساجد اليت ال تشد الرحال إال إليها ،وهو قبلة املسلمني األوىل ،ونهاية
رحلة إسراء رسوهلم ،صلى اهلل عليه وسلم ،من مكة ،وحمطة انطالق معراجه إىل السماء،
وقد نزل فيه قرآن يتعبد املسلم بتالوته يف صالته ،وخارجها ،مما جيعله يف صلب منظومة
اهتمام املسلمني أينما وجدوا ،وكيفما حتدثوا ،وبغض النظر عن لون بشرتهم ،ومكان
إقامتهم ،فهو من مكونات عقيدتهم ،ومن متعلقات تارخيهم وتراثهم ،من هنا يكون الدفاع

عنه واجباً على كل مسلم ومسلمة ،وباإلضافة إىل هذه املسوغات لوجوب أداء مقتضيات
املسؤولية امللقاة على عواتق املسلمني حنو مسجدهم األقصى ،فإن مبادئ اإلسالم وأحكام
شريعته ،ومضامني قيمه وسننه ،تقتضي من املسلم القيام مبتطلبات محاية هذا املسجد

املبارك ،واملرابطني يف أكنافه ،من منطلق الواجب العام الذي يلزم املسلمني أفراداً ومجاعات
على االهتمام بأمر املسلمني ،وقضايا اإلسالم ،وتستنبط مؤيدات هذا االقتضاء ،ودالئل
هذا الواجب من النصوص الشرعية ذات الصلة ،اليت ميكن الوقوف عند بعضها ،ضمن
العرض اآلتي:
ففي اآليات اليت ذكرت رد بين إسرائيل على موسى ،عليه السالم ،املتضمن تقاعسهم
وسى إِنَّا َلن َّند ُ
ْخَل َها أََبداً َّما دَاُمواْ ِفي َها
عن معاضدته ونصرته ،يف قوله تعاىلَ{ :ق ُالواْ يَا ُم َ
نت َو َرُّب َك َف َقاِتال إنَّا َه ُاهنَا َقا ِع ُدو َن * َق َ
ب أَ َ
ال َر ِّب إِِّني ال أَ ْمِل ُك إِ َّال َن ْف ِسي َوأَ ِخي َفاْفُر ْق
َفاْذ َه ْ
ِ
َ
ني * َق َ
األ ْرض َف َ
ني َسنًَة يَتِ ُ َ
ال َفإَِّن َها محَُ َّر َمٌة َعَليْ ِه ْم أَ ْرَب ِع َ
اس ِق َ
َبيْنَنَا َوَب نْ َ
س
ي اْل َق ْو ِم اْل َف ِ
ال َتأْ َ
ِ
يهون فيِ
اس ِق َ
ني}(.املائدة)26 - 24 :
َعَلى اْل َق ْو ِم اْل َف ِ
ب أَ َ
نت َو َرُّب َك َف َقاِتال إِنَّا َه ُاهنَا
فقد جاء تعقيب اهلل على ردهم املتضمن يف قوهلمَ{ :فاْذ َه ْ
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َقا ِع ُدو َن} بأن وصفهم بالفاسقني ،مؤكداً ما ورد على لسان موسى ،عليه السالم ،مما يشري
إىل ذم من يتخلى عن تلبية نداء الواجب وتقريعه ،وال ينحصر هذا الذم مبن تقاعسوا عن
نصرة موسى ،عليه السالم ،بل يشمل أشباههم يف كل زمان ومكان ،ممن خيتارون سلوك
درب التخاذل عن نصرة احلق ،ومعاضدة أهله.

وذكر اهلل أيضاً موقف املأل من بين إسرائيل ،بعد أن لبى طلبهم بأن بعث فيهم طالوت
ملكاً ،لكنهم تولوا عن نصرته ،إال ً
قليال منهم ،فقال تعاىل{ :أَلمَْ َت َر إِلىَ المَْإل ِمن َب إِ ْس َراِئ َ
يل
ِ
نيِ
ث َلنَا َمِلكاً ُّن َقاِت ْل َسبِيل اهللِ َق َ
وسى إِْذ َق ُالواْ ِلنَبيِ ٍّ لهَُّ
ْ
ُم إِن
ع
ب
ا
م
َ
ِمن َب ْع ِد ُم َ
ْ
ُ
ال َه ْل َع َسيْت ْ
ِ
فيِ
ُكتِ َ َ ُ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ
يل اهللِ َوَق ْد ُأ ْخ ِر ْجنَا ِمن ِديَ ِارَنا
ب َعليْك ُم ال ِقتَال أال ُت َقاِتلوا قالوا َو َما لنَا أال ُن َقاِتل فيِ َسبِ ِ
ب َعَليْ ِه ُم اْل ِقت ُ
يال ِّمنْ ُه ْم َو ُ
َال َت َوَّل ْواْ إ َّال َقِل ً
يم ِب َّ
الظالمِِ َ
ني}(البقرة،)246 :
َوأَْبنَآِئنَا َفَل َّما ُكتِ َ
اهلل َعِل ٌ
ِ
حيث ختلف معظمهم عن نصرته ،وتولوا عنه ،فكانوا بذلك ظاملني؛ خلروجهم عن درب

احلق واملوقف املنصف.

وذكر اهلل تعذرهم بقلة حيلتهم ،وضعف قوتهم عن مواجهة جالوت ،فقال تعاىلَ{ :فَل َّما

َ
َف َص َل َط ُال ُ لجُْ
ال إ َّن اهللَ ُمبْتَِل ُ
س ِمنيِّ َو َمن لمَّْ يَ ْط َع ْمُه َفإَِّنُه
يكم ِبنَ َه ٍر َف َمن َش ِر َب ِمنُْه َفَليْ َ
وت ِبا نُوِد َق ِ

ِمنيِّ إ َّال َمن اغْترََ َف ُغ ْرَفًة ِبيَ ِدهِ َف َشرُبواْ ِمنُْه إ َّال َقِل ً
ين آ َمنُواْ َم َعُه
يال ِّمنْ ُه ْم َفَل َّما َجا َو َزُه ُه َو َو َّال ِذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
وت َو ُجنوِدهِ َق َ
َّهم ُّم َ
َق ُالواْ َال َطاَقَة َلنَا اْليَ ْو َم بجَِ ُال َ
الُقو اهللِ َكم ِّمن ِفئٍَة َقِل َيلٍة
ال َّال ِذ َ
ين يَ ُظنُّو َن أَن ُ
ريةً ِبإِْذ ِن اهللِ َو ُ
ين}(.البقرة)249 :
َغَلبَ ْ
الص ِاب ِر َ
ت ِفئًَة َكثِ َ
اهلل َم َع َّ
فالتخاذل عن نصرة احلق سبيل الفاسقني والظاملني واملنافقني ،واهلل يؤنب املتخاذلني عن

أداء واجبهم حنو قضاياهم املصريية ،ففي شأن املنافقني يقول تعاىلَ{ :ف ِر َح المُْ َخَّلُفو َن بمَِْق َع ِد ِه ْم
ِخ َ
ال َف َر ُسو ِل اهللِ َو َك ِر ُهواْ أَن يجَُا ِه ُدواْ ِبأَْم َوالهِِ ْم َوأَنُف ِس ِه ْم َسبِيل اهللِ َوَق ُالواْ َال َتن ِفُرواْ
ِ
فيِ
فيِ الحْ َ ِّر ُق ْل َناُر َج َهنَّ َم أَ َش ُّد َح ّراً َّل ْو َكاُنوا يَ ْف َق ُهو َن}(التوبة ،)81 :ومثلهم الذين تعذروا عن

املشاركة يف أداء واجب محاية احلمى املقدسة ،حبجة أن بيوتهم عورة ،فقال اهلل تعاىل فيهم:
يق ِّمنْ ُه ُم النَّبيِ َّ يَُق ُ
َ َ
َ َّ
ْر َب ال ُم َقا َم َل ُك ْم َفا ْر ِج ُعوا َويَ ْستَأِْذ ُن َف ِر ٌ
ولو َن
{ َوإِْذ َقالت طاِئ َفٌة ِّمنْ ُه ْم يَا أ ْهل يَث ِ
إِ َّن ُبُيوَتنَا َع ْو َرةٌ َو َما ِه َي ِب َع ْو َرةٍ إِن ُي ِر ُ
يدو َن إِال ِف َراراً}(.األحزاب)13 :
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فالذين خيتلقون األعذار ألخذ الرخص عن أداء الواجب ،هم املنافقون والفاسقون
والظاملون ،الذين يتوعدهم اهلل بعذاب بئيس يوم القيامة ،إضافة إىل فضح نفاقهم ،وذم سوء
سلوكهم واختيارهم.
وأنكر اهلل على القادرين خذهلم املستضعفني ،جبعلهم يواجهون حالة االستضعاف

َُ َ ُ َ
َض َع ِف َ
يل اهللِ َوالمُْ ْست ْ
ِّساء
الر َجا ِل َوالن َ
ني ِم َن ِّ
مبفردهم ،فقال تعاىلَ { :و َما لك ْم ال ُت َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
اج َعل َّلنَا ِمن َّل ُد َ
ين يَُق ُ
ولو َن َرَّبنَا أَ ْخر ْجنَا ِم ْن َهـ ِذهِ اْل َق ْريَِة َّ
نك
َواْل ِوْل َدا ِن َّال ِذ َ
الظالمِِ أَ ْهُل َها َو ْ
ِ
اج َعل َّلنَا ِمن َّل ُد َ
صرياً}(.النساء)75 :
َوِليّاً َو ْ
نك َن ِ
وإذا ما ُنظر إىل مسرى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو يئن من ويالت األسر ،وظلم

من يستبيحون حرمته ،ويبطشون برواده وأهله ،فإن حالة االستضعاف اليت يعاني منها حتدث
عن نفسها ،وتستصرخ رموز األمة ،وقادتها ،وشعوبها ،وأصحاب النفوذ فيها ،فاملسجد
األقصى يستغيث ،طالباً استحقاقات الواجب الذي متليه مبادئ الدين وقيمه عليهم حنوه،
احبِِه إنه أَ ُخوُه إذا
الر ُج ِل ِل َص ِ
ني َّ
ومما ورد بهذا الصدد أنه جاء يف صحيح البخاريَ ،باب يمَِ ِ
َخ َ
اف عليه اْل َقتْ َل أو نحَْ َوُهَ ،و َك َذِل َك ُك ُّل ُم ْك َرهٍ خََي ُ
اف ،فإنه يَ ُذ ُّب عنه الظاملَ ،وُي َقاِت ُل ُدوَنُه ،وال

اص...،وفيه أَ َّن َر ُس َ
خَْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ لمَْ ْ ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
وم فال َق َوَد عليه ،وال ِق َص َ
يذلُه ،فإِن قاتل ُدون ا ظل ِ
ِ
اجِة أَ ِخيِه كان اهلل يف
وسلم ،قال( :المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلم ،ال يَ ْظِل ُمُه ،وال ُي ْسِل ُمُهَ ،و َم ْن كان يف َح َ
اجتِِه).
َح َ

()1

اس ُدوا،
ويف صحيح مسلم ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال تحََ َ

ُ
َ
وال َتن َ
ضَ ،و ُكوُنوا ِعبَاَد اهللِ
َاج ُشوا ،وال َتبَاغ ُضوا ،وال َت َداَبُروا ،وال يَبِ ْع َب ْع ُضك ْم على َبيْ ِع َب ْع ٍ
ِ
ْرهِ
إِ ْخ َواًنا ،المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلم ،ال يَ ْظِل ُمُه ،وال خَْي ُذُلُه ،وال يحَْ ِقُرُه ،التَّ ْق َوى هاهناَ ،وُي ِش ُ
ري إىل َصد ِ
ِ
ِ
َث َ
ب ا ْم ِر ٍئ من َّ
الش ِّر أَ ْن يحَْ ِق َر أَ َخاُه المُْ ْسِل َمُ ،ك ُّل المُْ ْسِلم على المُْ ْسِلم َح َرا ٌم؛ َدُمُه،
الث َم َّر ٍ
ات ،بحَِ ْس ِ
َو َم ُالُهَ ،و ِع ْر ُضُه).

()2

اف عليه اْل َقت َ
احبِِه إنه أَ ُخوُه إذا َخ َ
ْل أو نحَْ َوُه ...
الر ُج ِل ِل َص ِ
ني َّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلكراه ،باب يمَِ ِ
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ...
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فخذل املسلم للمسلم ،وتسليمه ليالقي مصريه املؤمل ،وحتفه الصعب ،من املنكرات اليت
يشجبها اإلسالم ،ويرفضها اهلل تعاىل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى العكس من

ذلك متاماً ،فإن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يصور حال العالقة بني املؤمنني ،حبال أعضاء
اجلسد الواحد ،اليت يؤرقها األمل الذي ينتج عن إصابة عضو منها ،فيصبح اجلسد بكليته

يعاني السهر واحلمى ،فيقول صلوات اهلل وسالمه عليهَ( :ت َرى المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني يف َت َراحمُ ِ ِه ْم َوَت َو ِّاد ِه ْم
اشت َ
َوَت َع ُ
اط ِف ِه ْم؛ َك َمثَ ِل الجْ َ َس ِد ،إذا ْ
الس َه ِر َوالحُْ َّمى)(.)1
َكى ُع ْضواًَ ،ت َدا َعى له َساِئُر َج َس ِدهِ ِب َّ
وتعرب مواقف املسلمني الذين تربوا يف مدرسة النبوة عن امتثال هذه املعاني ،والتحلي
بهذه القيم ،فريوى أن القائد الفذ صالح الدين األيوبي مل ُير ضاحكاً حني كانت القدس
فلما قيل له يف ذلك ،قال :كيف حيلو لي الضحك
ومسجدها األقصى يف أسر الصليبينيّ ،
والقدس يف أيدي الصليبيني( ،)2وقد أدرك الصحابة واجبهم بهذا الصدد منذ العهد األول

لإلسالم ،ومن النماذج اليت تستحق التدبر والتأمل ،ما جاء يف ردود األنصار ،حني طرح
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،االستشارة بأمر مواجهة العدو يف أوىل غزوات املسلمني
الكربى ،فوقف املقداد بن األسود ،رضي اهلل عنه ،فقال :يا رسول اهلل! امض بنا ألمر اهلل،
ب أَ َ
نت َو َرُّب َك
فنحن معك ،واهلل ال نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل ملوسىَ...{ :فاْذ َه ْ

َف َقاِتال إِنَّا َه ُاهنَا َقا ِع ُدو َن}(املائدة ،)24 :ولكن اذهب أنت ورّبك فقاتال ،إنا معكما مقاتلون،
والذي بعثك باحلق! لو سرت بنا إىل برك الغماد جلالدنا معك من دونه ،حتى تنتهي إليه(.)3

ومل تقتصر املواقف النبيلة والشجاعة اليت جاءت يف سياق القيام بواجب محاية محى
اإلسالم واملسلمني على الرجال دون النساء ،بل عربت املرأة املسلمة ،والفتى املسلم عن
التحلي بهذه القيم ،يف أكثر من مناسبة وحدث ،فريوى أن إحدى نساء املسلمني مل جتد ما

تقدمه للقائد املسلم للمشاركة يف ص ّد عدوان أعداء األمة إال ضفائر شعرها؛ جلعلها جلاماً
املتفرج العاجز اليائس.
حلصان منطلق يف سبيل اهلل ،فقدّمت ما تستطيع ،ومل تبق يف وضع ّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم.
 .2أخالق املؤمن.69 /1 :
 .3السرية النبوية ،ابن هشام.162 /3 ،
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فالفرد املسلم ذكراً كان أم أنثى ،بغض النظر عن موقعه ،مسؤول ومطالب بأن يتفاعل

إجياباً مع قضايا أمته ،فيبذل وسعه وطاقته دون تلكؤ أو تثاقل ،يف سبيل رفع الضيم عنها،
ومن املفروض أن ال يرتاح له بال ،وال يهنأ بعيش ،وجزء من أرض املسلمني مستباح،
وبعض املسلمني يف أسر ،فكيف إذا كان األسري هو أوىل القبلتني ،ومسرى احلبيب حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،وما حوله من األرض اليت باركها اهلل ،والعباد املؤمنني القاطنني فيها،

ً
متخاذال عن نصرتهم،
املرابطني على ثغورها؟! فهل يعذر مسلم يف أحناء املعمورة أن يقف
وقدسهم ،ومسجدهم األقصى؟! وكيف ينام املسلمون يف أحناء الدنيا ويقومون ،ويسمرون،
ويأكلون ،ويبتهجون ،وحيتفلون ،ويتلذذون مبا ل ّذ وطاب من متع الطعام والشراب وطيبات

احلياة ،وهم يعلمون حبال إخوانهم يف فلسطني ،ويشاهدون عرب املرئيات يومياً بالبث احلي
واملباشر انتهاك حرمات املقدسات ،واستباحة دماء إخوانهم ،وانتهاك حرماتهم ،وتشديد
اخلناق عليهم ،فهل يقبل منهم عذر للخذالن ،والتغاضي عن نصرة إخوانهم ومقدساتهم؟!

ومثلما سأهلم اهلل منكراً خذل املستضعفني ،فإنه سأهلم منكراً كذلك ترك اإلنفاق
َُ َ
ري ُ
اث
يل اهللِ وَلهلِ ِ ِم َ
عليهم ،وعلى قضاياهم املصريية ،فقال تعاىلَ { :و َما لك ْم أال ُتن ِفُقوا فيِ َسبِ ِ
الس َما َو ِ َ
األ ْرض ال يَ ْستَوي ِم ُ
نكم َّم ْن أَن َف َق ِمن َقبْ ِل اْل َفتْح َوَقاَت َل ُأ ْوَلئِ َك أَ ْع َظ ُم َد َر َجًة ِّم َن
َّ
ِ
ات َو ِ
ِ
اهلل الحُْ ْسنَى َو ُ
ال َو َع َد ُ
ين أَن َفُقوا ِمن َب ْع ُد َوَقاَتُلوا َو ُك ً
ري} (.احلديد)10 :
َّال ِذ َ
اهلل بمَِا َت ْع َمُلو َن َخبِ ٌ
عميق من املسلمني ،وخيلعون ثياب اخلذالن عن مواقفهم،
فهل يستفيق الغارقون يف ُسبات ٍ

ويرتدون ثوب السرت الذي أوجب اهلل تعاىل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،عليهم أن
يكتسوا به ،ليظهروا على الوجه الذي يرضي اهلل ،أعزة متفانني ،يف سبيل قضاياهم ،مؤازرين
مساندين للمستضعفني منهم ،نسأل اهلل أن يوفقهم لذلك ،وأن حيق احلق على أيديهم،
مثلما كان من الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحابته الربرة ،الذين عادوا إىل مكة باحلق،

اط َل َكا َن َز ُهوقاً}.
اط ُل إِ َّن اْلبَ ِ
ومن أجل احلق ،واستحقاقاته ،مرددينَ { :وُق ْل َجاء الحْ َ ُّق َو َز َه َق اْلبَ ِ

(اإلسراء)81 :
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ُ
اهلل َي ْعَل ُم المُْ ْف ِس َد يف شد الرحال إىل املسجد األقصى ِم َن المُْ ْصِل ِح
حيكم املسلم على األعمال ،واملواقف ،واألقوال ،بناء على اعتبارات عدة ،منها بواعثها،
ومدى تقيدها حبكم الشرع ،والظروف اليت وردت فيها ،واحلكمة يف اختاذها ،ومدى النفع
أو الضرر الذي يرتتب عليها ،وإىل جانب معيار حكم الشرع فيها ،يأتي الباعث والقصد
على رأس معايري تقويم األعمال؛ من حيث القبول والرد ،فجزاء األعمال عند اهلل يرتبط

بالنوايا واملقاصد ارتباطاً وثيقاً ،فمن كانت مقاصده من وراء عمل اخلري واملعروف حسنة،
لقي من اهلل اجلزاء احلسن ،ومن كانت مقاصده غري ذلك لقي ما يستحق ،فاهلل من وراء
القصد ،وكثرية هي اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية ،اليت تؤكد هذه احلقيقة الدينية يف

لخْ َ َّ
اب ،رضي اهلل عنه،
جمال الثواب واجلزاء ،ففي احلديث الصحيح ،الذي رواه ُع َمر بن ا ط ِ

ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :إمنا َ
على المِْنْبرَ  ،قال :مسعت َر ُس َ
اتَ ،وإِنمََّا
األ ْع َم ُال ِبالنِّيَّ ِ
ِ
ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ما َن َوى؛ َف َم ْن كانت ِه ْج َرُتُه إىل ُدْنيَا ُي ِصيُب َها ،أو إىل ا ْم َرأَةٍ يَنْ ِك ُح َهاَ ،ف ِه ْج َرُتُه إىل
اج َر إليه).
ما َه َ

(*)
1

شواهد على قبول األعمال أو رفضها حسب بواعثها وسلوك أصحابها:
تعددت الشواهد الدينية الدالة على ربط حكم قبول األعمال ،واملواقف بناء على
بواعث أصحابها وسلوكهم حنوها ،فجزاء اإلنفاق ربطه القرآن الكريم مبقاصد املنفق ونيته،

ين ُين ِفُقو َن أَ ْم َوالهَُ ُم اْبتِ َغاء
فيقول اهلل تعاىل بشأن من أنفق ابتغاء مرضاته سبحانهَ { :و َمثَ ُل َّال ِذ َ

ات اهللِ َوَتثْبيتاً ِّم ْن أَنُف ِسه ْم َك َمثَل َجنٍَّة ب َرْب َوةٍ أَ َصاَب َها َواب ٌل َفآَت ْ ُ
ي َفإِن ملْ
َم ْر َض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أ ُكَل َها ِض ْع َف نْ ِ
ِ

ُي ِصبْ َها َو ِاب ٌل َف َط ٌّل َو ُ
اهلل بمَِا َت ْع َمُلو َن

ري}(.البقرة)265 :
َب ِص ٌ

ين آ َمنُواْ َال ُتبْ ِطُلواْ َص َدَقاِت ُكم ِبالمَْ ِّن
ويقول سبحانه فيمن أنفق رياًء ونفاقاً{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

* صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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َ
َ
َّ
اآلخ ِر َف َمثَُلُه َك َمثَ ِل َص ْف َوا ٍن
اس َو َال ُي ْؤ ِم ُن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
َواألذى َكال ِذي ُين ِف ُق َمالُه ِرَئاء النَّ ِ
اب َفأَ َصاَبُه َو ِاب ٌل فَترََ َكُه َصْلداً َّال يَ ْق ِدُرو َن َعَلى َش ْيٍء ممَِّّا َك َسُبواْ َو ُ
اهلل َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم
َعَليِْه ُت َر ٌ
ين}(.البقرة)264 :
اْل َكاِف ِر َ

فالذي أنفق ،وكانت نيته نيل رضوان اهلل ،بالعمل وفق ما أمر سبحانه ،فإن أجر إنفاقه

يتضاعف ،كالبستان الذي تضاعف مثره وحصاده مبا نزل عليه من غيث السماء ،وبركات اهلل
ورعايته سبحانه ،خبالف الذي كان الرياء والسعي للشهرة والسمعة من وراء إقدامه على
البذل واإلنفاق ،فسيحبط اهلل عمله ،ولن ينال من ورائه األجر احلسن ،بل الوبال واخلسران،
كمثل الصخرة الصلدة امللساء ،اليت ال يبقى عليها تراب يصلح إلنبات الزرع ،إذا ما أصابها
املطر الشديد ،فال يصلح إنفاق املرائي ،وصاحب سلوك املن بالصدقة ،لتحصيل الثواب
احلسن ،مثل تلك الصخرة اليت مل ينفعها املطر الشديد إلنبات الزرع ،بعد أن أذهب الرتاب
املنبت عنها.
ومن الشواهد األخرى مسألة التصرف يف مال اليتيم واإلنفاق منه ،فالوصي الذي خيلط
مال اليتيم مع ماله لتسهيل استثماره وحفظه ،مع حفظ حقوق اليتيم ،واحملافظة على ماله ،
خيتلف حكمه عن الذي خيلط مال اليتيم مع ماله بقصد اختالسه وأكله ،واهلل تعاىل يقول:

وه ْم َفإِ ْخ َواُن ُك ْم َو ُ
{َ ...ويَ ْسأَُلوَن َك َعن اْليَتَا َمى ُق ْل إ ْص َ
اهلل يَ ْعَل ُم المُْْف ِس َد
ال ٌح لهَُّ ْم َخيرٌْ َوإِ ْن تخَُاِل ُط ُ
ِ
ِ

س إذا ُسئِ َل عن َش ْيٍء من أَ ْم ِر
ِم َن المُْ ْصِل ِح (}...البقرة ،)220 :ويف صحيح البخاري( :كان َط ُاو ٌ
(*)
اْليَتَا َمى َق َرأََ { :و ُ
اهلل يَ ْعَل ُم المُْْف ِس َد من المُْ ْصِلح}).
ِ
شد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل االحتالل:
1

ومن األفعال اليت حتتمل أن تأخذ حكمني خمتلفني ،بل متباينني ،بناء على بواعث
فاعلها ،واملالبسات املقرتنة بوقوعها ،والتداعيات املرافقة لظروفها ،مسألة شد الرحال إىل
املسجد األقصى ،وزيارة القدس واألراضي الفلسطينية يف ظل االحتالل ،إذ تباينت املواقف
* صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل{ :ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم
فإخوانكم}...
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والفتاوى بشأن حكم هذه املسألة ،بني مؤيد ومعارض ،بل بني مبيح وحمرم ،وبذل كل طرف
ُ
يعضد وجهة
جهده يف االستدالل بالنصوص والوقائع التارخيية والواقعية ،اليت فهم منها ما
نظره ،وكان يف احلديث عن هذا املوضوع ،وما صاحبه من تداعيات مادة إعالمية ،عرضتها
العديد من وسائل اإلعالم املختلفة بطريقتها ،وبقي املواطن العربي واملسلم يرتنح بني شد
األطراف وجذبها ،وحتى املتابع أو املطلع على تلك العروض يف أحناء العامل ،فإن الصورة
تصله مشوشة ،بسبب ما صاحب تلك العروض من انفعاالت وتناقضات عجيبة ،إضافة
إىل التشكيك والطعون املختلفة ،مما تبادله أطراف النزاع حول هذه القضية.
ويف ضوء فهمنا ملعايري اإلسالم احلنيف يف تقويم األعمال ،من حيث القبول والرد؛ فإن
الذي نود قوله يف هذا املقام :إن مسألة شد الرحال إىل املسجد األقصى ،وزيارة القدس
واألراضي الفلسطينية يف ظل االحتالل ليست فقهية حمضة ،بقدر ما هي سياسية بامتياز،
فهي تتعلق بتقدير سياسي للمصاحل ،ودرء املفاسد أكثر من تعلقها بفقه احلالل واحلرام
احملض ،وهي من النوازل اليت حتتمل التأويل ،وتعدد اآلراء ،فلماذا تزج يف خانة احلالل ،أو
احلرام ،وهي حتتملهما؟ فهي حالل إذا مل تناقض حكماً شرعياً ،يستند إىل أدلة شرعية بينة

الداللة ،صحيحة الثبوت ،وهي كذلك حتتمل أن تكون حراماً إذا ثبت أنها تتلبس مبحاذير
شرعية ،مستندة إىل أدلة شرعية بينة الداللة ،صحيحة الثبوت.
واملطلع على أدلة الفريقني ،جيد أن املسألة تفتقر يف التحريم أو اإلباحة إىل أدلة قطعية،
ويبدو أن الفريقني يسعيان إىل حتقيق مصاحل عامة للقدس واملسجد األقصى واألراضي
احملتلة وأهلها ،على طريقة كل فريق وقناعاته وتصوراته لألمور ،وتقدير عواقبها ،غري
أن احلمالت الشعواء -بغض النظر عن مصدرها -حترف املسألة عن مساراتها املنطقية
والطبيعية ،وعن جين املصاحل الشرعية من وراء وجهات النظر املطروحة ،إىل حال من
الصراع املفضي إىل التنازع ،الذي يكون من ورائه الفشل ،ومواصلة الغرق يف حبر الضعف

يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ
اللجي ،خمالفني بذلك هدي اهلل وأوامره ،إذ يقول تعاىلَ { :وأَ ِط ُ
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ب ِر ُحي ُك ْم َواصْبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع
َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ

ين}(.األنفال)46 :
الص ِاب ِر َ
َّ

عرب وعظات من اختالف الصحابة يف املواقف وفهم النصوص:
اختلف الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،يف االجتهاد ،ويف فهم النصوص ،وتطبيقها على

الواقع ،ومارس أطراف االختالف ما يتوافق مع اجتهادهم ،ومل يلجأوا إىل التخوين،

والتكفري ،والطعن ،أو الغمز واللمز املتبادل ،مع بعضهم بعضاً ،وإمنا عادوا إىل الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،خمربين مبا وقع منهم ،وما حصل بينهم ،ومل يعنف الرسول ،صلى اهلل

عليه وسلم ،فريقاً منهم ،ومن الشواهد الثابتة على هذا املنحى ،ما جاء يف رواية َناِف ٍع عن
َ
لمََّ
َاب( :ال ُي َصِّلينَ َّ أَ َح ٌد
ابن ُع َم َر ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،لنا ا َر َج َع من األ ْحز ِ

اْل َع ْص َر إال يف َب ُق َريْ َظَةَ ،فأَْد َر َك َب ْع َض ُه ْم اْل َع ْصُر يف َّ
يق ،فقال َب ْع ُض ُه ْم :ال ُن َصِّلي حتى
الط ِر ِ
نيِ
بيِ
َنأِْتيَ َها ،وقال َب ْع ُض ُه ْمَ :ب ْل ُن َصِّلي ،مل ُي َرْد ِمنَّا ذلكَ ،ف ُذ ِك َر ِللنَّ ِّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلم

ُي َعن ْ
اح ًدا منهم).
ِّف َو ِ

(*)
1

وحدث اختالف يف اآلراء قبيل غزوة أحد ،حيث َ
(شا َو َر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
س ْأل َمتَُه َو َع َز َم ،قالوا :أَِق ْم،
أَ ْص َحاَبُه يوم ُأ ُح ٍد يف المَُْقام والخُْ ر
وجَ ،ف َرأَ ْوا له الخُْ ُر َ
وج ،فلما َلبِ َ
ِ َ ُ ِ
بيِ
س ْأل َمتَُهَ ،فيَ َض ُع َها حتى يحَْ ُك َم اهللَ ،و َشا َو َر
فلم يمَِ ْل إَِليْ ِه ْم َب ْع َد اْل َع ْز ِم ،وقال :ال يَنْبَ ِغي ِلنَ ٍّ يَْلبَ ُ
يما َر َمى ِبِه أَ ْه ُل اإلْف ِك َعاِئ َشَةَ ،ف َس ِم َع ِمنْ ُه َما حتى َنز َ
َل اْلُق ْر ُ
الرا ِم َ
ني،
َعِليًّا َوُأ َسا َمَة ِف َ
آنَ ،ف َجَل َد َّ
ِ
ت َ
األِئ َّمُة َب ْع َد النيب ،صلى اهلل عليه
ت إىل َتنَاُز ِع ِه ْمَ ،وَل ِك ْن َح َك َم بمَِا أَ َم َرُه اهللَ ،و َكاَن ْ
ومل يَْلتَ ِف ْ
ِ
َ
ُ
ُ
احِة؛ ِليَأْ ُخ ُذوا ِبأَ ْس َهِل َها ،فإذا َو َض َح
ور المُْبَ َ
وسلم ،يَ ْست ِ
َش ُ
ريو َن األ َمنَاَء من أ ْه ِل اْل ِعْلم يف األُم ِ
بيِ
السنَُّة ،مل يَتَ َع َّد ْوُه إىل َغيرْ ِهِ ،اْقتِ َداًء ِبالنَّ ِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َرأَى أبو َب ْك ٍر
اْل ِكت ُ
َاب أو ُّ
ِقت َ
الز َكاةَ ،فقال ُع َمُرَ :كيْ َ
ف ُت َقاِت ُل الناس وقد قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:
َال من َمنَ َع َّ

ُأ ِم ْر ُت أَ ْن ُأَقاِت َل الناس حتى يَُق ُ
ولوا :ال إَِلَه إال اهلل ،فإذا قالوا :ال إَِلَه إال اهلل َع َص ُموا ِمنيِّ
ِد َماَء ُه ْم َوأَ ْم َوالهَُ ْم إال بحَِ ِّق َهاَ ،و ِح َساُب ُه ْم على اهللِ ،فقال أبو َب ْك ٍر :واهلل ُألَقاِتَل َّن من َف َّر َق بني ما
* صحيح البخاري ،كتاب صالة اخلوف ،باب صالة الطالب واملطلوب راكباً وإمياًء.
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جمََ َع رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ث َّم َتاَب َعُه َب ْع ُد ُع َمُر ،فلم يَْلتَ ِف ْ
ت أبو َب ْك ٍر إىل َم ُشو َرةٍ

الز َكاةِ،
الصالةِ َو َّ
إِْذ كان ِعنْ َدُه ُح ْك ُم رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َّال ِذ َ
ين َف َّرُقوا بني َّ
َ
الدين َوأَ ْح َكا ِمِه ،وقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :من َبد َ
َ
َّل ِدينَُه َفاْقُتُلوُه ،وكان
َوأ َراُدوا َتبْ ِديل ِّ ِ
ً
َاب اهللِ عز وجل)(.)1
اْلُق َّراُء أَ ْص َح َ
اب َم ُشو َرةِ ُع َم َر ُك ُهوال أو ُشبَّاًنا ،وكان َوَّقاًفا ِعنْ َد ِكت ِ
ومن الشواهد أيضاً على اختالف الرأي يف القضايا السياسية ،ما جاء يف صحيح

مسلم عن تعدد وجهات نظر الصحابة والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بني ظهرانيهم
بشأن التعامل مع موضوع أسرى بدر ،الذين وقعوا بني أيدي املسلمني يف أول غزوة تقع
هجروا املسلمني من ديارهم ،واضطهدوهم ،وتربصوا بهم
بينهم وبني كفار قريش ،الذين ّ
وبدينهم وبرسوهلم الدوائر ،فعن ابن َعبَّاس ،أنه ملا أَ َسُروا ُ
األ َسا َرى ،قال رسول اهللِ ،صلى
ٍ
َبيِ
اهلل عليه وسلمَ ،ألِبي َب ْكر َو ُع َم َر( :ما َت َر ْو َن يف َه ُؤالِء ُ
األ َسا َرى؟ فقال أبو َب ْك ٍر :يا ن َّ اهللِ؛
ٍ
ريةِ ،أَ َرى أَ ْن َتأْ ُخ َذ منهم ِف ْديًَةَ ،فت ُ
َك ُ
ون لنا ُق َّوةً على اْل ُك َّف ِارَ ،ف َع َسى اهلل أَ ْن
ُه ْم َبنُو اْل َع ِّم َواْل َع ِش َ
لخْ َ َّ
اب؟ قلت :ال
الم ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :ما َت َرى يا ابن ا ط ِ
يَ ْه ِديَ ُه ْم ِ
لإل ْس ِ
واهلل يا َر ُس َ
ول اهللِ ،ما أَ َرى الذي َرأَى أبو َب ْك ٍرَ ،وَل ِكنيِّ أَ َرى أَ ْن تمَُ ِّكنَّاَ ،فن ْ
ُم ِّك َن
َض ِر َب أَ ْعنَاَق ُه ْمَ ،فت َ
يلَ ،فيَ ْض ِر َب ُعُن َقُهَ ،وتمَُ ِّكنيِّ من ُفال ٍن َ-ن ِسيبًا ِل ُع َم َرَ -فأَ ْض ِر َب ُعُن َقُه ،فإن َه ُؤالِء
َعِليًّا من َع ِق ٍ
أَِئ َّمُة اْل ُك ْف ِر َو َصنَاِد ُ
يد َها ،فهوى رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما قال أبو َب ْك ٍر ،ومل يَ ْه َو ما
ْت ،فإذا رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأبو َب ْك ٍر َقا ِع َديْ ِن
قلت ،فلما كان من اْل َغ ِدِ ،جئ ُ
يَبْ ِكيَا ِن ،قلت :يا َر ُس َ
ْت ُب َكاًء
احُب َك؟ َفإِ ْن َو َجد ُ
ول اهللِ؛ أَخْبرِْ ِني من أَ ِّي َش ْيٍء َتبْ ِكي أنت َو َص ِ
َب َكيْ ُتَ ،وإِ ْن مل أَ ِج ْد ُب َكاًء َتبَا َكيْ ُت ِلُب َكاِئ ُك َما ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أَْب ِكي
ض َعَل َّي أَ ْص َحاُب َك من أَ ْخ ِذ ِه ْم اْل ِف َداَء ،لقد ُع ِر َ
ِلَّل ِذي َع َر َ
ض َعَل َّي َع َذاُب ُه ْم أَْدَنى من هذه
ش َج َرةٍ َقريبٍَة من َنبيِ ِّ اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ -وأَْنز َالش َج َرةِ َ
َّ
َل اهلل عز وجل{ :ما كان
ِ
بيِ
ُم َح ً
الال َطيِّبًا}،
ِلنَ ٍّ أَ ْن يَ ُكو َن له أَ ْس َرى حتى ُيث ِ
ْخ َن يف األرض} إىل َق ْوِلِهَ{ :ف ُكُلوا ممَِّا َغنِ ْمت ْ
()2
يمَة هلم.)...
َفأَ َح َّل اهلل اْل َغنِ َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول اهلل تعاىل{ :وأمرهم شورى بينهم}(.الشورى)38:
 .2صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم.
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فالفعل الواحد مما حيتمل اختالف اآلراء واملواقف حياله من أصحاب الرأي املعترب،
والفقه النري ،قد يَ ُ
صدر بشأنه حكمان خمتلفان من قبلهم ،بل متباينان ،بناء على بواعث
فاعله ،واملالبسات املقرتنة بوقوعه ،والتداعيات املرافقة لظرفه ،إذ العقول ليست واحدة،
والفهم وإعمال النظر ال ينحصران مبستوى واحد بني الناس ،مما يفسح اجملال لتعدد املواقف،
وتضارب اآلراء ،حتت سقف التمسك بالثوابت ،واحملافظة على سقف الغايات ،اليت يعلوها
احلرص على مرضاة اهلل ،واقتفاء أثر رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف معاجلة املشكالت
والنوازل ،وبعدها يعرب حال املختلفني ،عن مقولة( :االختالف يف الرأي ال يفسد للود
قضية) ،فما بالكم إذا تعلقت بهذا الود مصاحل األمة العامة ،ومصاحل دينها ومقدساتها،
وسياستها يف مواجهة أعدائها املرتبصني بها؟!
فهذه أدلة صحيحة معتربة على شرعية تعدد وجهات النظر واآلراء يف مثل هذه املسائل
والقضايا ،دون الذهاب إىل االنتصار الفظ واملفرط للمواقف واآلراء ،والزعم بأن العمل
املنبثق عنها حالل وشرعي ،وأن عمل الطرف اآلخر املخالف حرام وغري شرعي.
فتوى دار اإلفتاء الفلسطينية:
جيدر يف هذا املقام اإلشارة إىل أنه سبق لدار اإلفتاء الفلسطينية أن أصدرت فتوى جواباً
عن سؤال وردها حول حكم الشرع يف زيارة املسلمني لألراضي الفلسطينية بعامة ،واملسجد
األقصى املبارك خباصة ،يف ظل الظروف احلالية؟
جاء فيها َّ
أن فلسطني أرض باركها اهلل يف كتابه العزيز ،وأسرى إليها رسوله املصطفى،

{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
ال
صلى اهلل عليه وسلم ،وأخرب اهلل عن ذلك ،فقال تعاىلُ :
لأَْ
َ
ِم َن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َر لىَ لمَْ
َّ
يع
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
ام إِ ا ْس ِج ِد ا ْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ
ري}( .اإلسراء)1:
اْلبَ ِص ُ
وإن من أبرز واجبات األمة اإلسالمية أن تعمل جهدها لتحرير هذه األرض املباركة،

ومسجدها األقصى ،حتى تكون مفتوحة ملن يشد الرحال إليها ،ابتغاء رضوان اهلل وثوابه،
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مع التأكيد على أن شد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل االحتالل خيتلف عنه يف ظل
احلرية واألمان.
فإذا أدرك املسلمون مدى مسؤوليتهم وواجبهم حنو األرض الفلسطينية والقدس ،فلن
يكون إشكال يف زيارتها ،يف إطار الضوابط الشرعية اليت جتب مراعاتها ،ومنها:
•رفض تكريس الوضع االحتاللي لألرض الفلسطينية والقدس واملسجد األقصى املبارك.
•جتنب اخلوض يف أي إجراء يصب يف مصلحة تطبيع عالقات املسلمني مع االحتالل ،الذي
يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.
•التنسيق مع اجلهات الفلسطينية املسؤولة ،اليت تتوىل املسؤولية عن زيارات األرض احملتلة.
•أن تكون الزيارة لألرض الفلسطينية تأكيداً هلويتها العربية واإلسالمية ،ورفضاً لالحتالل،
وعوناً للمرابطني فيها على الصمود حتى التحرير.

وختمت الفتوى باإلشارة إىل مناشدة املسلمني مراراً وتكراراً من خالل اخلطب والفتاوى
والبيانات بضرورة احلفاظ على املسجد األقصى املبارك ،والقدس ،وأرضنا الفلسطينية،
وعمارتها ومحايتها من االستيطان والتهويد .واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الفتوى صدرت بتاريخ /28صفر1433/هـ ،وفق /22كانون
ثاني2012/م؛ أي قبل وقوع السجال الذي رافق بعض الزيارات األخرية للمسجد األقصى،
فإذا انتفت املوانع اليت نبهت إليها هذه الفتوى من خالل الضوابط اليت حددتها إلباحة شد
الرحال إىل املسجد األقصى وزيارة األراضي الفلسطينية الواقعة حتت االحتالل ،فلماذا يبقى
اإلصرار على منع هذه الزيارات أو حترميها ،والقدس وأقصاها على وجه اخلصوص يعانيان
الوحدة والكيد املاكر ،واإلفراغ من اجلموع البشرية املؤمنة ،حتت ضغط قيود االحتالل
وإجراءاته الصارمة ،فلماذا يسد الباب أمام املدد البشري املؤازر للوجود العربي واإلسالمي
يف القدس؟
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املطلوب موقف ال جيامل قريبًا وال يناكف بعيداً:
فاملوقف إذن من شد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل االحتالل ،يبقى رهن املعايري
الشرعية ،واالعتبارات السياسية املعتربة ،اليت تصب يف صاحل بقاء األقصى والقدس وأهلهما
ساملني مما حياك هلم من كيد ،ويدبر هلم من سوء يف السر والعلن ،على درب تدمريهما ،أو
سلخهم عن هويتهم ،وجتريد القدس من ساكنيها املسلمني واملسيحيني ،وحرمان املسجد
األقصى من رواده الذين يشدون الرحال إليه ،من املؤمنني بأوىل القبلتني ،ومسرى البشري
النذير ،حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
وهذا يقتضي أن يتبلور املوقف املطلوب حيال هذه القضية بالغة احلساسية واألهمية،

بعيداً عن االنغالق احلزبي واملذهيب ،والتبعية العمياء ألشخاص من هنا أو هناك ،ويف منأى
عن أساليب االنتصار التعصيب لآلراء الشخصية ،اليت تبدو أحياناً ،وكأنها تعرب عن أمر

يتعلق بتحديات على حلبات املصارعة ،أو املبارزة يف ساحات الوغى.

وطبيعي أن جيد ما قلنا آنفاً ً
قبوال أو تفهماً من بعض الناس ،ورفضاً من بعضهم ،غري

أنها وجهة نظر ال بد من التعبري عنها حول هذه املسألة ،مناشدين املخالفني واملوافقني ،أن
يتقوا اهلل يف فتاوى احلالل واحلرام ،وأن يتقوا اهلل يف الظرف املكاني املقدس الذي خيتلفون

من أجله ،ويف الظرف الزماني احلرج الذي خيتلفون فيه ،واهلل ً
أوال وآخراً أعلم باملقاصد
نهم َّمن ُي ْؤ ِم ُن ِبِه
والنوايا ،وهو تعاىل يعلم املفسد من املصلح ،وهو القائل جل شأنهَ { :و ِم ُ
ين}( .يونس)40 :
َو ِمنْ ُهم َّمن َّال ُي ْؤ ِم ُن ِبِه َو َرُّب َك أَ ْعَل ُم ِبالمُْْف ِس ِد َ
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املقال السادس والعشرون

نشر يف مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1430هـ أيار وحزيران 2009م

يف ظالل القدس عاصمة الثقافة العربية لعام  2009م
إطاللة على ثانوية األقصى الشرعية،
مقرونة مبناشدة العتماد شهادتها
يف األروقة الشمالية الشرقية للمسجد األقصى املبارك ،بني باب األسباط شرقاً ،وباب

حطة غرباً ،يقع مكانها الذي تعلوه مئذنة باب األسباط ،وهي مرتبطة بالتاريخ واآلثار
والثقافة والتعليم والدين والقداسة ،إنها مدرسة ثانوية األقصى الشرعية ،اليت أنشأها
حريصون على القدس ومسجدها ،غيورون على دينهم وثقافتهم ومستقبل أمتهم وأجياهلم،
فقد شهدت بدايات النصف الثاني من القرن املاضي يف أواخر العقد السادس منه عام

1958م والدة هذه املدرسة ،اليت شكلت منذ ختريج أول فوج منها رافداً مميزاً للمجتمع
الفلسطيين من متخصصي العلم الشرعي يف ميادينه املختلفة ،كاإلمامة واخلطابة والوعظ
واإلرشاد والقضاء الشرعي ،فنالت من الربكة اليت أسبغها اهلل على املسجد األقصى املبارك،
واليت نص عليها قوله تعاىل َ َّ َ ُ :
لحْ َ
لمَْ
َ ً
ام إِلىَ المَْ ْس ِج ِد
{سبْ َحان ال ِذي أ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ ليْال ِم َن ا ْس ِج ِد ا َر ِ
َ
َ
َّ
ري}(اإلسراء ،)1:وكثرياً ما
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آَيَاِتنَا إِنَّه ُه َو َّ
األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ

حتدث املتابعون هلذه املدرسة يف جمالسهم وكتاباتهم وآثارهم عن هذه الربكة ،اليت ملسوها
يف واقعهم ،فقد تولدت عن هذه املدرسة معظم املؤسسات التعليمية املتخصصة بالتعليم
الشرعي يف القدس ،وعدد من مدن الضفة الغربية وخارجها ،فمدارس الثانوية الشرعية يف
اخلليل ونابلس وجنني والبرية والثانوية الشرعية للبنات يف القدس ،وما يتبعها من مدارس
أخرى ،جاءت بصورة أو بأخرى ملتابعة السري على خطى ثانوية األقصى الشرعية ،واليت نشأ
يف حميطها ومن قبل إدارتها املعهد الشرعي ،الذي مسي فيما بعد (كلية العلوم اإلسالمية)
اليت كانت نواة لكلية الدعوة وأصول الدين ،ثم كلية القرآن والدراسات اإلسالمية ،وعلى
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غرار هذه النشأة أيضاً تأسست كلية العلوم اإلسالمية يف قلقيلية ،اليت تطورت إىل كلية
جامعية للشريعة اإلسالمية.
وعند تفحص املراكز واملناصب والوظائف اليت احتلها خرجيو هذه املدرسة ،عرب سنوات
عمرها اخلمسني ،تربز أهمية الدور الذي تؤديه هذه املدرسة ،فبعض خرجييها أصبحوا وزراء
ومفتني وقضاة وخطباء وأئمة ،ومن محلة الشهادات العليا ،ومدرسي جامعات ،وغري ذلك
من أصحاب الوظائف واملراكز املهمة.
وحظيت هذه املدرسة برعاية إدارة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،ومؤازرة اهليئة اإلسالمية
العليا وجملس األوقاف ،ووزارة األوقاف يف اململكة األردنية اهلامشية ،وبعد تأسيس السلطة
الوطنية الفلسطينية ،انتقلت رعاية املدارس الشرعية ومؤسسات التعليم الشرعي يف مدن
الضفة الغربية إىل وزارة األوقاف الفلسطينية ،وبقيت مدرسة ثانوية األقصى الشرعية يف
القدس حتت رعاية إدارة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،ووزارة األوقاف يف عمان ،وكان
طالبها حيظون ببعثات دراسية إلكمال دراساتهم اجلامعية يف عدد من أهم اجلامعات العربية؛
كاألزهر الشريف يف القاهرة ،وجامعات اململكة العربية السعودية ،وكلية الشريعة يف قطر،
وكلية الشريعة يف اجلامعة األردنية.
ومل يتوان أهل اخلري عن دعم هذه املدرسة وطالبها ،فتابع عدد من خرجييها الدراسة
يف اجلامعات ،على نفقة بعض احملسنني الذين كان جلهم من مدينة القدس وما حوهلا،
فكان بعض األشخاص امليسورين ،وكذلك بعض العائالت ،يتعهدون بتقديم نفقات
مالية تغطية للبعثات الدراسية للطلبة املتفوقني من خرجيي هذه املدرسة ،إلكمال دراستهم
اجلامعية يف اخلارج على نفقتهم اخلاصة.
ومبناسبة االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009م ،جيدر تسليط الضوء على
دور هذه املؤسسة العريقة يف مثارها ،ومددها ،ووجودها ،ومكانها ،وتارخيها ،ومضمون عملها،
ومناهجها ،إلعطائها بعض حقها على جمتمعنا ،وتراثنا ،وتعليمنا ،ووجودنا يف القدس،
وقلبها النابض املسجد األقصى املبارك.
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لقد كانت هذه املدرسة رائدة يف تبين بعض املهرجانات الثقافية ،واملشاركة يف بعضها
اآلخر ،وكانت حتوز على درجات مميزة ومتفوقة بني كبار مدارس القدس يف هذا اجملال،
باإلضافة إىل تواصلها الثقايف مع شقيقاتها املدارس الشرعية يف الضفة الغربية على أكثر
من صعيد.

إن هذه املؤسسة املقدسية تعاني من مشكلة قدمية جديدة(*) ،وجدت ً
حال هلا مؤخراً
1

يف املدارس الشرعية يف اململكة األردنية اهلامشية ،واملدارس الشرعية يف الضفة الغربية،
وتتمثل هذه املشكلة يف معاناة طلبة املدارس الشرعية جراء أعباء الدراسة املزدوجة ،فهم

يدرسون املنهاج الشرعي مضافاً إليه منهاج العلوم اإلنسانية – األدبي– أو املنهاج العلمي،
ويتقدمون يف نهاية املرحلة الثانوية المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يف أحد املنهاجني

األخريين ،دون املنهاج الشرعي ،مما يرتك انطباعاً لدى الطلبة وذويهم أن دراستهم تتم دون
رعاية ،ومن غري حفظ حقوقهم من قبل اجلهات الرمسية ،اليت يؤمل منها أن تعيد النظر
يف موقفها من شهادة الثانوية الشرعية بالطريقة اليت جتدها مناسبة ،مراعاة ملصلحة الطلبة
واملؤسسات التعليمية ،اليت أضحت تعاني من إهمال مسارها اخلاص بالتعليم الشرعي،
الذي أنشئت من أجله ،واشتهرت برعايته ،وأثبتت وجودها خبرجييه ،وأثرهم يف اجملتمع
الفلسطيين وخارجه.
فهل حتذو وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية حذو شقيقتها األردنية ،اليت أنشئت املدارس
الشرعية لديها بعد عقود من نشأة املدارس الشرعية يف القدس ومدن الضفة الغربية ،غري
أن مدارسها جتاوزت مشكلة الشهادة بتخصيص مسار خاص بالثانوية الشرعية ،إىل جانب
مسارات التعليم الثانوي األخرى ،وعندنا توجد املسارات نفسها ،باستثناء املسار الشرعي،
فتعقد امتحانات الثانوية العامة من قبل وزارة الرتبية والتعليم لكل الفروع؛ العلمي،
والعلوم اإلنسانية ،والصناعي ،والفندقي ،والتجاري ،والتمريضي ،سوى الفرع الشرعي
* كتب هذا املقال عام 2009م،وقد مت بعد ذلك حبمد اهلل تعاىل جتاوز هذه املشكلة ،باعتماد مسار رمسي
لالمتحان الشرعي ضمن االمتحانات الرمسية للثانوية العامة يف فلسطني واألردن.
190

الذي بقي ينتظر قراراً بإقراره واعتماده ،وسيكون هذا اإلقرار لو حصل مبثابة هدية مثينة
للقدس ،يفرح بها ،وينتفع منها ،كثري من املرابطني يف أرض اإلسراء واملعراج وما حوهلا،
مما يعزز من صمودهم ،ويقوي عزميتهم ،ويشد على أيديهم ،وهم يشدون الرحال وفلذات
أكبادهم إىل املسجد األقصى املبارك ،ليعمروه بالعلم والدراسة والعبادة ،ومن أجل أن تبقى
ثانوية األقصى الشرعية وشقيقاتها املدارس الشرعية يف الضفة الغربية وغزة منارات مشعة
يف ربوع وطننا الغالي ،فهل من جميب؟!!
إن األمل معقود أن جتد هذه املناشدة اآلذان الصاغية لدى املسؤولني وأصحاب القرار،

للمساهمة يف رفع املعاناة عن التعليم الشرعي يف القدس ،من خالل اعتماد مساره رمسياً ،مبا
يساهم يف احملافظة على اهلوية ،وجذور املؤسسات الفلسطينية يف القدس ،حتى يبقى املسجد

األقصى املبارك عامراً برواده من طلبة العلم ،على هدي السلف ،الذين تشهد هلم مساطب
األقصى وأروقته وقبابه ،بتلقي التعلم وأداء التعليم يف جنباته.
سائلني اهلل أن يعيد للمسجد األقصى جمده ،وأن يوفقنا للعمل اجلاد بكل ما توفر لدينا
من إمكانات ووسائل وأساليب للمحافظة على هويته اإلسالمية ،ودوره العلمي البارز
الذي يعتز به كل غيور وخملص وحريص على الوجود العربي اإلسالمي يف مدينة القدس.
تعقيب مهم:
تأكيداً ملا أشري يف الصفحة السابقة ،فقد مت حبمد اهلل تعاىل ،حتقيق إجناز فاعل ومهم على

صعيد االعرتاف بشهادة الثانوية الشرعية ،وذلك من خالل اعتمادها رمسياً من قبل وزارة
الرتبية والتعليم ملسار التعليم الشرعي ،حمققة بذلك ً
حال ملشكلة كانت مستعصية ،وقافزة

باملدارس الشرعية وطالبها قفزة نوعية إىل األمام ،وبهذه املناسبة يطيب املقام لشكر وزارة
الرتبية والتعليم ووزارة األوقاف والقائمني على املدارس الشرعية ،الذين ساهموا يف
حتقيق هذا اإلجناز الفاعل املشكور.
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الفتوى بني املرتبصني واملسيئني واملستوى املنشود
تعين الفتوى يف اللغة الكشف والبيان واإليضاح واإلخبار ،ويدل معناها االصطالحي

على جواب ما يَ ْش ُكل من األحكام واملسائل الفقهية.

ووظيفة املفيت تتلخص يف بيان احلكم الشرعي يف مسألة من املسائل ،أو يف أمر من
األمور .ويقتضيه هذا العلم بالقرآن ،والسنة النبوية ،وفتاوى سلف العلماء وخلفهم ،فيما
خيص املسألة اليت يفيت فيها ،على أقل تقدير ،كما ال بد له من اإلحاطة الواعية بالظروف
والبيئة احمليطة حبال السائل ومسألته .وينبغي للمفيت كذلك أن تكون له قدرة على حتليل
املواقف وربطها باألحكام الشرعية.
وجيدر به أيضاً بذل اجلهد يف طلب الدليل الشرعي ،وال يصح له جتاهل األخذ به ،أو
التقصري يف العمل مبوجبه ،فهو النرباس واملستند الرئيس للفتوى الشرعية.
االختالف يف الفتوى:
والفتوى مبعناها الشرعي تنبع من اجتهاد يف دالالت النصوص الصحيحة على الوقائع
واملسائل واحلوادث ،واملفيت بشر يصيب وخيطئ ،والذي يؤديه فهمه لشيء قد جيد خمالفاً
له يف الشيء نفسه ودليله ،ألسباب خمتلفة ،منها :اختالف مستويات الفهم بني الناس ،فال
عجب وال غرابة أن جند الناس قد اختلفوا يف الفتوى منذ زمن بعيد ،حتى يف عصور اخلري،
وأقربها صلة وزمناً بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وكبار صحابته وخلفائه الراشدين،
فقليلة هي املسائل الفقهية اليت حظيت بإمجاع أهل الفتوى عرب التاريخ اإلسالمي.
ومجيل باملرء أن يطلع على ما ورد يف كتاب رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية،
ليجد مسوغات حقيقية لوجود االختالف يف الفتوى واملسائل الفقهية بني العلماء ،بل بني
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أئمتهم وخيارهم .حتى إن الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،اختلفوا يف فهم بعض النصوص
الشرعية والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بني ظهرانيهم ،وشواهد ذلك كثرية ،من أشهرها
اختالفهم يف فهم املراد من أمره صلى اهلل عليه وسلم أن ال يصلوا العصر إال يف بين قريظة،
فلما أدركتهم صالة العصر وهم يف الطريق إليها ،صلى بعضهم ،وامتنع آخرون ،فالذين
صلوا يف الطريق أداهم فهمهم إىل أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قصد اإلسراع يف
املسري إىل بين قريظة ،ومل يرد حقيقة تأخري صالة العصر لو أدركتهم يف الطريق ،أما الفريق
الثاني فأخذوا األمر بظاهره دون تأويل فسارعوا باملسري ،وحني أدركتهم الصالة يف الطريق
أجلوا أداءها إىل حني الوصول إىل بين قريظة ،واملهم أن الفريقني ملا عادا إىل الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،مل يعنف أياً منهما ،بل قبل من كليهما ما أداه إليه فهمه ،يف إشارة دالة
بوضوح على مشروعية االختالف يف الفتوى املستنبطة من النصوص ظنية الداللة اليت
حتتمل التباين يف الفهم ،انطالقاً من إمكانية وقوع ذلك التباين من بشر هلم عقول وأذهان
متباينة يف النظر واملستوى والربط...إخل.
غري أن االختالف يف الفتوى ليس كله معترباً يف ميزان الشرع احلنيف ،فاالختالف منه
املربر ،ومنه الشطط ،فاملربر ما كان هدفه احلق ،وغايته الوصول إىل حقيقة احلكم ،وسبيله
قواعد االستنباط السليمة ،اليت تكون وفق شروط اإلفتاء الشرعي.
أما شطط االختالف يف الفتوى فهو األرعن الذي ينطلق من اهلوجائية ،دون أن يقيم
لألصول الشرعية اعتبارها الالزم ،وفق ميزان الشرع احلنيف ،ومعايري الفتوى الصحيحة.
الفتوى علم قائم بذاته:
فالفتوى علم قائم بذاته ،ومثلها مثل كل العلوم ،فلكل علم قواعده وأصوله ،إذ ال
يعقل أن يقحم شخص نفسه يف علم الطب ،أو الصيدلة ،أو اهلندسة ،أو الرياضيات،
دون أن يكون لديه إملام بقواعد تلك العلوم ،ومباحثها ،ومصطلحاتها ،ومفاهيمها،
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وأصوهلا ،وفروعها ،وال جند خمالفاً يف إقرار هذا احلق لكل علم من العلوم املذكورة،
ولكن الغرابة تبدو جلية ،حني جند السماح باقتحام حصون الفتوى من غري أهلها ،وقبول
ذلك من فاعليه ،وكأن من حق أي شخص أو فئة اإلفتاء دون التقيد بأي مرجعية أو
معيار .ويف هذا تعسف واضح ،ولألسف أن بعض الناس يبدو أنهم يتجاهلون هذا
التجين رغم وضوحه ،بدليل أنهم حياجون بسفاسف الفتاوى وشواذها ،ولو ردوا الفتاوى
اءه ْم
إىل أولي األمر من العلماء لعرفوا احلقيقة دون مواربة ،واهلل تعاىل يقولَ { :وإَِذا َج ُ
الر ُسو ِل َوإلىَ ُأ ْوِلي َ
أَ ْم ٌر ِّم َن َ
األ ْم ِر ِمنْ ُه ْم َل َعِل َمُه
األ ْم ِن أَ ِو الخْ َ ْو ِف أََذ ُ
اعواْ ِبِه َوَل ْو َردُّوُه إِلىَ َّ
ِ
الشيْ َطا َن إ َّال َقِل ً
َّال ِذ َ
ُم َّ
يال}.
ين يَ ْستَنبِ ُطوَنُه ِمنْ ُه ْم َوَل ْو َال َف ْض ُل اهللِ َعَليْ ُك ْم َو َرحمَُْتُه َالَّتبَ ْعت ُ
ِ
(النساء)83 :

بل إن بعض املرتبصني يبعد يف الشطط فيحاجج يف الفتاوى املشبوهة انطالقاً من
العداء للدين ،وبهدف الطعن فيه ،وهؤالء يتصيدون ما يلتبس على بعض الناس من فهم
لبعض أمور الدين اليت يرد ذكرها يف بعض النصوص الشرعية ،بهدف التشكيك بالدين

وأحكامه ،عن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالتَ( :تلاَ َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ه ِذهِ
ات َ
{ه َو َّال ِذ َي أَنز َ
ُ ْ
َاب َوُأ َخُر ُمت َ
ات َفأََّما
َش ِاب َه ٌ
محُّْك َم ٌ
َاب ِمنُْه آيَ ٌ
َل َعَليْ َك اْل ِكت َ
الآْ يََة ُ
ات ُه َّن أ ُّم ال ِكت ِ
()1
وب ِه ْم َزيْ ٌغ َفيَتَّبِ ُعو َن َما َت َشاَبَه ِمنُْه اْبتِ َغاء اْل ِفتْنَِة َواْبتِ َغاء َتأْ ِويِلِه َو َما يَ ْعَل ُم َتأْ ِو َيلُه}...
َّال ِذ َ
ين يف ُقُل ِ

تَ :ق َ
ين يَتَّبِ ُعو َن َما َت َشاَبَه ِمنُْهَ ،فأُ َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ولئِ ِك
َق َال ْ
ت َّال ِذ َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :فإَِذا َرأَيْ ِ
ين سمَ َّى ُ
وه ْم).
َّال ِذ َ
اح َذُر ُ
اهلل َف ْ

()2

اجتاهات معاصرة حيال الفتوى:
وبعد هذه التوطئة عن مفهوم الفتوى وداللتها ،وعن مشارب املختلفني فيها ،ننطلق
باإلشارة إىل ما يشهده واقعنا املعاصر من اجتاهات حيال الفتوى ومواقف ،من حيث مستواها
َ { .1و َما يَ ْعَل ُم َتأْ ِو َيلُه إلاَّ ُ
ْ ْ ِ لأَْْ
اب}(آل عمران)7 :
الر ِ
اهلل َو َّ
ِ
اس ُخو َن فيِ ال ِعلم  ...ا لبَ ِ
 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة آل عمران ،باب {منه آيات حمكمات}(آل عمران.)7:
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ومضمونها ومصادرها وشروطها وجماهلا وقضاياها ،فهناك اجتاه هدفه معرفة احلقيقة والتوصل
إىل احلكم الشرعي الصحيح ،وضابطه التقيد باألصول الشرعية اخلاصة بالفتوى ،وعماده
بذل اجلهد يف البحث عن إجابة السائلني ،أو بيان حكم شرعي يف الواقعة ،أو املسألة،
موضوع الفتوى ،ومرتكزه الدليل الشرعي الصحيح ،ثم القواعد السليمة يف استنباط
احلكم الشرعي ،وإصدار الفتاوى ،إذ إن االقتصار على الوقوف عند الدليل ال يكفي ،إن
مل ُتتبع الطريقة الصحيحة يف التعاطي معه ،وحتى نقرب الصورة نضرب املثال اآلتي :فلو
أردنا طعاماً معيناً ،فإن جمرد حصولنا على مواده ال يوفر لنا الطعام املطلوب ،فال بد من
الدراية بكيفية عمل ذاك الطعام ،والشروع ً
فعال خبطوات العمل ،وفق الطريقة املنظمة

واملعدة لعمله.
عوامل اختيار الفتوى:
والفتوى تتعلق باملسائل اليت يطرحها الناس ،أو باألحداث والوقائع اليت يشهدها

واقعهم ،ويتساءل الناس أحياناً عن مواضيع الفتاوى اليت يتصدى هلا املفتون ،ملاذا هذه دون
غريها؟! ملاذا االهتمام والرتكيز على حماور وأبعاد معينة ،وجتاهل غريها؟!
وعند حتري اإلنصاف واملوضوعية يف اإلجابة عن هذه التساؤالت ،جتدر اإلشارة إىل عوامل
عدة تؤثر يف اختيار موضوع الفتوى ،ومستواها ،وحياديتها ،ودقتها العلمية ،ومن تلك
العوامل:
 . 1املستوى العلمي للمفيت.
 . 2قدرة املفيت على حتليل املواقف واألحداث ،وربطها باحلكم الشرعي املناسب.
 . 3مدى إخالص املفيت ،وصدق نيته ،وبعده عن النفاق واخلداع ،وكتم العلم ،وجرأته على
قول احلق ،وعدم الرضوخ للطمع والتخويف.
 . 4مدى إتاحة اجملال للمفيت ليعرب عن رأيه ،دون ممارسة أي ضغوط فعلية ،أو تهديدية عليه،
ليفيت حسب مصاحل ،أو أهواء اجلهات الضاغطة ،أو ثنيه عن قول احلق ،أو التعبري عن قناعته
باحلكم املناسب.
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 . 5مدى تقدير الناس للفتوى ،واهتمامهم بها.
 . 6املواضيع اليت يطرحها الناس للفتوى.

فإذا وجد املفيت املؤهل دينياً ،وعلمياً ،وشخصياً ،وأتيح له اجملال ليصدر فتواه املستنبطة

من الدليل الشرعي الصحيح ،وفق الضوابط الشرعية اليت تشرتط يف الفتوى واملفيت،

فإننا سنشهد انقالباً جذرياً يف عامل الفتوى ،يكون الرتكيز فيه على مستجدات األمور،
وعلى قضايا الناس ومشكالتهم ،واملواضيع اليت تثري اهتمامهم ،دون اهلبوط إىل درك
األمور وسفاسفها ،وسينأى بالفتوى عن اجملاذبات السياسية ،وستحمى من املناكفات احلزبية
واملذهبية ،وستربأ من الظهور بألوان األطياف احلزبية ،أو السياسية ،أو املنفعية ،وحينها تعود
الثقة بالفتوى ،وتصبح كما يرجى هلا حمط تقدير عامة الناس ،واحرتام خاصتهم واهتمامهم.
فاملسؤولية إذن ال تقع على عاتق املفيت وحده ،رغم أنه لن يكون حبال من األحوال يف
منأى عن حتمل نصيبه يف األسباب اليت آلت إىل ما آل إليه واقع الفتوى يف جمالي النجاح
أو الفشل ،فهو ركن أساس ،ولكن اجملتمع بأنظمته وقوانينه وسياسته ومجاعاته وأحزابه
وأفراده يشاركون كل بسهمه يف حتمل املسؤولية عن ذلك.
الرتبص بالفتوى واملفتني:
وحتى ال ختتلط األمور واألوراق ال بد من إعالن الرباءة احلقيقية من الفتاوى السخيفة

واملنحرفة عن جادة صواب الشرع وأدلته ،أياً كان مصدر تلك الفتاوى ،فكل فتوى تنطلق
من املزاجية ،وتتفلت من الضوابط املشروعة ،وتتجاهل األصول املقررة للفتوى ،هي فتوى
مرفوضة ،وال تعرب حبال من األحوال عن موقف الشرع احلنيف وحكمه ،سواء صدرت
عن شخص ،أم هيئة ،أم حزب ،أم دولة ،من عجم أم عرب ،فهي مردودة على أصحابها،
ومشجوبة من كل خملص صادق غيور على حرمة الدين وقداسته ،ومن كل حريص على
حتري احلقيقة.
وتتعرض الفتوى بني احلني واآلخر للبحث والتعليق واملتابعة من قبل وسائل اإلعالم
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املختلفة ،سواء من خالل عرض الفتاوى املثرية ،أم عن طريق التعقيب عليها ،وحتليلها،
وتبين مواقف منها ،والبناء عليها.
وبعض املغرضني يرتبصون بالفتوى الدوائر ،تربص مرضى القلوب بالدين اإلسالمي
وأركانه ومصادره ورموزه ،فيسيحون يف األرض متتبعني عثرات املفتني ،وسقطات الفتاوى،
مبتغني التشهري ،والطعن ،وإثارة الشبهات ،ونشر املكائد ،ومن أساليبهم يف ذلك اإلتيان
مبقاطع مبتورة من الفتاوى ،تاركني تتماتها املوضحة ،سعياً وراء إبراز مواضع الشبهة

ومواطنها ،وخمرجني النصوص بالبرت عن حقيقة داللتها ،على نهج من قرأ قوله تعاىل

الص َ
ُم ُس َكا َرى}.
{يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َال َت ْق َرُبواْ َّ
الةَ }...وسكت دون أن يقرأ بقية اآلية { َوأَنت ْ

(*)
1

وما أكرب جرم املفيت الذي يتصدى للرتكيز على هوامش القضايا ،ويتجاهل أمهات األمور،

والطامات الكربى اليت تئن من ثقل عبئها األمة ،وتعاني من االكتواء بنارها اإلنسانية
برمتها.
واملزاجيون يريدون الفتوى مفصلة على مقاييس أهوائهم ،وملونة بأصباغ مذاهبهم،
فيسخرون بالفتوى اليت حترم ما حرمه الشرع ،ويستخفون باليت حتل احلالل الذي جاء به
الدين ،إذا كان حرام الشرع وحالل الدين يتناقض مع ما ذهبوا إليه يف احلل والتحريم.
ومن ناحية أخرى ال بد من اإلشارة إىل أن بعض أصحاب صرعات الفتاوى يتجاوزون

اخلطوط احلمراء حني يقبلون ألنفسهم أن يكونوا مادة لالستخفاف والتندر ،أو أبواباً
لتسريب الطعن إىل دينهم وقيمهم ،فاحتني األبواب على مصاريعها للمتصيدين يف املياه
العكرة ،غري آبهني بالضرر الذي يلحقونه بدينهم والطعن بأحكامه واهلزء بأتباعه ،واإلساءة
للدعوة إليه ،ولو أن هؤالء صدقوا دينهم التقوا اهلل يف فتاويهم.

ُم ُس َكا َرى َحتَّى َت ْعَل ُموا َما َتُق ُ
ولو َن}(النساء)43 :
* {يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا لاَ َت ْق َرُبوا َّ
الصلاَ ةَ َوأَْنت ْ
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املقال الثامن والعشرون

نشر يف 2008م

صرخة استفاقة ملتهافيت األدعياء ومتبذليهم
أثنى اهلل تعاىل على العلماء ،وأشاد مبكانتهم ،والناس يف ميزان العلم مستويات ومراتب،

َع ْن ُس ْفيَا َن َق َ
الَ ( :كا َن ُي َق ُال :اْل ُعَل َماُء َث َ
س ِب َعا ِبأَْم ِر اهللَِ ،و َعا ٌ ِباهللِ،
الَثٌة؛ َعا ٌ ِباهللِ خَْي َشى اهللَ؛ َلي
لمِ
ْ َ لمٍِ
لمِ

س ِب َعا ِباهللَِ ،ال خَْي َشى اهللَ
َعا ٌ ِبأَْم ِر اهللِ ،خَْي َشى اهللََ ،ف َذِل َك اْل َعا ُ اْل َكام ُل ،وعا ٌ بأَمر اهللَ ،لي
ِ َ َ لمِ ِ ْ ِ ِ ْ َ لمٍِ
لمِ
لمِ
ُ ()1
اجر).
َف َذِل َك اْل َعالمُِ ال َف ِ
فالعلماء منهم النافع ،وبعضهم ال يتعدى كونه زبداً ،واهلل تعاىل يقول{ :أَنز َ
الس َماء
َل ِم َن َّ

السيْ ُل َزَبداً َّر ِابياً َوممَِّا ُيوِق ُدو َن َعَليِْه فيِ النَّ ِار اْبتِ َغاء ِحْليٍَة أَ ْو
َماء َف َس َال ْ
ت أَ ْوِديٌَة ِب َق َد ِر َها َف ْ
احت َ
َم َل َّ
َمتَاع َزَب ٌد ِّمثُْلُه َك َذِل َك يَ ْضر ُب ُ
اس
اط َل َفأََّما َّ
اهلل الحْ َ َّق َواْلبَ ِ
الزَب ُد َفيَ ْذ َه ُب ُج َفاء َوأَ َّما َما يَن َف ُع النَّ َ
ِ
ٍ
اهلل َ
َ
األ ْمثَ َ
َ ُ
األ ْرض َك َذِل َك يَ ْضر ُب ُ
ال}(الرعد)17:
ِ
ِ
فيَ ْمك ُث فيِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
الَ (:مثَ ُل َما َب َعثَ ُ
وسىَ ،ع ْن النَّبيِ َّ ِ،صَّلى ُ
اهلل ِبِه ِم ْن الهُْ َدى
َع ْن أَِبي ُم َ
نيِ
َت اْل َكلأََ
َواْل ِعْل ِم َك َمثَل اْل َغيْ ِ ْ َ
ت المَْاَءَ ،فأَْنبَت ْ
اب أَ ْر ًضاَ ،ف َكا َن ِمنْ َها َن ِقيٌَّة َقبَِل ْ
ري ،أَ َص َ
ث الكثِ ِ
ِ
ت المَْاَءَ ،فنَ َف َع ُ
اسَ ،ف َش ِرُبواَ ،و َس َق ْوا،
ت ِمنْ َها أَ َجاِد ُب ،أَ ْم َس َك ْ
ريَ ،و َكاَن ْ
َواْل ُع ْش َ
ب اْل َكثِ َ
اهلل ِب َها النَّ َ
ت ِمنْ َها َطاِئ َفًة ُأ ْخ َرى ،إِنمََّا ِه َي ِقي َع ٌ
ان ،لاَ تمُْ ِس ُك َماًءَ ،ولاَ ُتنْبِ ُت َكلأًََ ،ف َذِل َك َمثَ ُل
َو َز َر ُعواَ ،وأَ َصاَب ْ

َم ْن َفُقَه ِدين اهللَِ ،وَن َف َعُه َما َب َعثَ ُ
اهلل ِبِهَ ،ف َعِل َم َو َعَّل َمَ ،و َمثَ ُل َم ْن لمَْ يَ ْرَف ْع ِب َذِل َك َرأْ ًساَ ،ولمَْ
فيِ ِ
نيِ
()2
يَ ْقبَ ْل ُه َدى اهللِ َّال ِذي ُأ ْر ِسْل ُت ِبِه)
وإن الصنف الصادق من العلماء مل ولن ينقطع وجوده ،ومل يندثر من ساحات العلم

والوغى ،فهم الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،وفقهوا مستلزمات رسالتهم ،وعرفوا
طريقهم إىل العلم والعمل ،وهؤالء يشكلون جزءاً مهماً يف صدارة الطائفة اليت جزم
ريةِ ْب ِن ُش ْعبََةَ ،ع ْن
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ببقائهم على احلق ظاهرين ،ف َع ْن المُْ ِغ َ
 .1سنن الدارمي ،يف املقدمة ،باب التوبيخ ملن يطلب العلم لغري اهلل.114 /1 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب فضل من علم وعلم .
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اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ال( :لاَ يَز ُ
النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ينَ ،حتَّى يَأِْتيَ ُه ْم أَ ْمُر اهللِ َو ُه ْم
َال َطاِئ َفٌة ِم ْن ُأ َّمتيِ َظا ِه ِر َ
َ (*)
َظا ِهُرون)
1

ومع كل اليقني بالشواهد الشرعية اليت بينت فضل العلماء ،ومع اإلقرار بأهمية
العلماء ومكانتهم ،إال أن املرء جيد نفسه مضطراً ألن ينحو باحلديث عن أدعياء العلم ممن
ً
شكال خاوياً من املضمون ،وتبذلوا به ،لينالوا مطامع زهد يف أفضلها علماء
امتطوا العلم
السلف احملرتمني.
فاملمتطون املتسلقون الوصوليون ،هم املتبذلون املتهافتون ،الذين رضوا ألنفسهم أن
يكونوا وصمة يف جبني العلم ،فنزلوا عن املعالي إىل الدرك ،ورضوا الدنية دون السمو،
فباعوا علمهم بعرض هزيل ،وتنازلوا عن دينهم دون مقابل يذكر ،سوى املنافقة ملن
اسرتخصهم ،فاستخفهم وأطاعوه.
ورب سائل عن هؤالء ،من هم؟ وبديهي أن ال يشمل اجلواب أمساء أعيان من الناس،
وإمنا ميكن التعرف إىل صنفهم من أوصافهم ،فهم من علموا ومل يعملوا ،أو علموا ليشار
إليهم بالبنان ،ويقال عنهم علماء ،أو هدفوا للتكسب بعلمهم دراهم ومناصب وشهرة،
غري آبهني باألمثان ،فحني جاء السعي ،رأيتهم يلهثون جرياً وراء مسميات ،أو دعاية ،وهم
عراة من كل وقار ،فخلعوا عن وجوههم خالل جريهم براقع احلشمة والوقار ،ومل يبقوا
حتى ورق التوت على سوءاتهم ،فربزوا يف قلوب اخللق ومكنونات نفوسهم عراة من أي
حشمة أو احرتام.
وينبغي أن يعلم أن احلديث هنا عن هذه الشرحية ،دافعه الغيظ من حركاتهم الرعناء،
واحلنق على مواقفهم املخزية ،فرتاهم علمياً دون الضحالة يف املستوى ،لكنهم ذئاب يف
* صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :ال تزال طائفة من
أميت ظاهرين على احلق يقاتلون .وهم أهل العلم.
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التنافس على الظهور ،أو املخاصمة على الصالحيات ،أو اهللع وراء املشاركة يف الربوز
اإلعالمي ،أو احلرص على حتصيل مكاسب مادية ،وامتيازات نفعية ،هلم وذراريهم ،وكأن
علمهم مل يقدهم بعد إلدراك أنهم يركضون لتحصيل مطامع ،هلا أول دون آخر ،فلو أعطوا
اس ْب ِن َس ْه ِل ْب ِن َس ْع ٍد ،قال( :سمَ ِ ْع ُت اْب َن ُّ
الدنيا برمتها ما شبعوا جلشعهمَ ،ع ْن َعبَّ ِ
الزَبيرْ ِ
ُ َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن يَُق ُ
اس ،إ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
َعَلى المِْنْبرَ بمِ َّ
ول:
َكَة فيِ ُخ ْطبَتِِه يَُقول :يَا أيُّ َها النَّ ُ ِ
ِ
َ َ
ُ
َ
ْ
ب إَِليِْه َثاِلثًا،
ب إَِليِْه َثاِنيًاَ ،وَل ْو ُأ ْع ِط َي َثاِنيًا ،أَ َح َّ
ب ،أَ َح َّ
ل ْو أ َّن اْب َن آَد َم أ ْع ِط َي َواِديًا َملئًا ِم ْن ذ َه ٍ
ُوب ُ
اب)
اهلل َعَلى َم ْن َت َ
ابَ ،ويَت ُ
َولاَ يَ ُس ُّد َج ْو َف اْب ِن آَد َم إِلاَّ الترَُّ ُ

()1

ومن أبشع صنيع متهافيت أدعياء العلم ،تنافسهم على صالحيات شكلية ،ومكاسب دونية،
على الرغم من علمهم بتحذير الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من عواقب التنافس على
الدنيا ،فقالَ( :ف َواهللِ َما اْل َف ْق َر أَ ْخ َشى َعَليْ ُك ْمَ ،وَل ِكنيِّ أَ ْخ َشى أَ ْن ُتبْ َس َط َعَليْ ُك ْم ُّ
الدْنيَا َك َما

ت َعَلى َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْمَ ،فتَنَاَف ُسو َها َك َما َتنَاَف ُسو َهاَ ،وُت ْهِل َك ُك ْم َك َما أَ ْهَل َكتْ ُه ْم)(.)2
ُب ِس َط ْ

فإذا كان جشع عامة الناس مصيبة ،فكيف إذا كان صفوة املسلمني  -حسب األصول
املفرتضة  -هم املتنافسون على املطامع واملصاحل ؟!
ال أظن أحداً مياري يف أن املسلمني يعانون اليوم من أزمة علماء ،وهي دون شك معاناة
صعبة ،وقاصمة من أعتى القواصم اليت تعصف بأركان األمة ،وتبعث الوهن يف كيانها.
فحني عرف العلماء دورهم ،وأدوا واجبهم ،وحتلوا بقيم اإلسالم ،وعملوا بأحكام الدين
ومقتضيات علمهم ،برزوا يف ميادين الشهامة ،وكانوا عوناً على احلق ،لألمراء والقادة
والشعوب واحلكام ،فحازوا احرتام اخللق ،بعد أن جتهزوا لذلك باحرتام أنفسهم ً
أوال،
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ما يتقى من فتنة املال ،وقول اهلل تعاىل{ :إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة}.
(التغابن)15 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب شهود املالئكة بدراً.
201

فالعلماء كاليد ،حني تكون أمينة تكن مثينة ،وحني ختون تهون ،قيل هذا عن اليد رداً على
من اعرتض على قطعها بالسرقة ،وهكذا العلماء ملا احرتموا أنفسهم وقاموا بواجبهم،
احرتمهم السالطني ،وكانت هلم هيبة وعزة ومنعة ،وحضور قوي يف نفوس الناس وواقعهم،
وحني ختلوا عن دورهم ،ونزلوا عن أعلى درجات السلم إىل أدناها ،خسروا كل شيء ،حتى
أنفسهم ،فمن يهن يسهل اهلوان عليه ،فصار احرتامهم ال يتعدى ظواهر اجملاملة ،وصار
حديثهم ال يسمع ،وفقد الناس الثقة بهم ،وأصبحت تسمع بني الفينة واألخرى عن
أخبارهم ما ال يسر صديق ،وال حيزن عدو.
فهؤالء هم املشاركون يف العمل على إماتة الدين يف نفوس اخللق ،هم املشوهون له،
واملشوشون على من يبحث عن احلقيقة الصادقة الناصعة الصاحلة ،فجرمهم كبري كبري،
وإمثهم عظيم.
هؤالء هم الذين جيرون لتحصيل املزيد من االمتيازات الشخصية ،ويركضون وراء
الشهرة واملراكز واملناصب ،ويتنافسون يف تقديم أشكال منوعة من أطباق التملق ألصحاب
النفوذ ،من املسؤولني واألحزاب واهليئات ،طمعاً يف نيل احلظوة لديهم ،فكانوا هلم خائنني
ال ناصحني ،فلو صدقوهم لبينوا ونصحوا ،أما وقد متلقوا ،وحسنوا املنكر واخلطأ لفاعليه،
ث ُ
فقد خدعوا وكذبوا ،وكانوا هلم بطانة سوء ،والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ (:ما َب َع َ
اهلل

بيِ
َخَل َ
است ْ
وفَ ،وتحَُ ُّضُه َعَليِْه،
ف ِم ْن َخِلي َفٍة إِلاَّ َكاَن ْ
ت َلُه ِب َطاَنتَا ِن؛ ِب َطاَنٌة َتأُْمُرُه ِبالمَْْعُر ِ
ِم ْن َن ٍّ َولاَ ْ
الش ِّرَ ،وتحَُ ُّضُه َعَليِْهَ ،فالمَْْع ُصوُم َم ْن َع َص َم ُ
َوِب َطاَنٌة َتأُْمُرُه ِب َّ
اهلل َت َعال)

(*)
1

إن أدعياء العلم يف عصرنا يتبوأون أدوار العلماء ومناصبهم ،ويتسمون بأمسائهم،
وحيملون ألقابهم ،وهم بعيدون عنهم بعد املشرقني ،ومن شك يف وجودهم ،أو مل يصدق
* صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب بطانة اإلمام وأهل مشورته البطانة الدخالء.
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وصفهم ،أو رأى فيه جتنياً أو مبالغة ،فنرجوه غاية الرجاء ،أن يستبدل نظارته بأخرى ،جمهزة
بعدسة التدبر املوضوعي واحليادية ،عساه يسعف يف تشخيص اخللل ،والتعرف إىل العالج،
إذ إن األعراض األولية تشري إىل تنكب واضح لدرب احلق والعلم والدين من قبل كل
من يدعي العلم ،ويتساهل خمتاراً يف التنازل عن أحكام الشرع احلنيف ،فإذا كانت شجاعة
العلماء وجرأتهم مفخرة يف الدين والدنيا ،فإن االستعاضة عنها بالنفاق واملخادعة والتملق
أمر ترفضه قيم الدين وأحوال العلماء الصاحلني ،وحتى ال نكون ظالميني أو جمحفني ،نذكر
مبواقف خيار العلماء الذين سجل هلم التاريخ صفحات مشرقة ،كموقف الشيخ سعيد
احلليب الذي رد عطية األمري إبراهيم باشاً ،
قائال حلاملها :عد بنقود سيدك وردها إليه ،وقل
له :إن الذي ميد رجله ،ال ميد يده.
ً
وعمال بأن ال تكلف نفس إال وسعها ،فال بد من اإلشارة إىل أن العامل إن أخذ بالعزمية
فصدع باحلق ،فهو مع سيد الشهداء ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :سيد الشهداء محزة بن
عبد املطلب ،ورجل قام إىل إمام جائر ،فأمره ،فنهاه ،فقتله).

(*)
1

وإن أخذ العامل بالرخصة فسكت جبناً أو خوفاً وأنكر يف قلبه ووجدانه ،فقد كان يف
مصاف ضعاف اإلميان ،أما إن جتاوز أحكام الشرع بغماز اجملاملة أو املنافقة ،فلن يقبل منه
ذلك يف حال من األحوال.
إن األمة قادة وشعوباً على خمتلف املستويات واألطياف أمانة يف رقاب العلماء ،ومسؤولية
العامل جليلة ،فال جتعلوها أيها األدعياء هزيلة ،قوموا من هزالكم مسارعني ألخذ مواقعكم،
واضعني نصب عيونكم منازلكم اليت أعدها اهلل لعباده العلماء ،فال بد لكم من وقفة مراجعة
مع النفس ،تستعرضون فيها مواقفكم ،وحتاسبونها قبل أن حياسبها اهلل ،فإن وجدمتوها على
* املستدرك ،احلاكم ،195/ 3 ،وحسنه األلباني.
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هدى ،فأنتم على خري ،وإن كان يلفها الزيغ واالحنراف واتباع اهلوى ،فأنتم على شفا جرف
هار ،والعياذ باهلل.
فتدارسوا العلم وتعمقوا يف استيعابه ،وتشربوا معانيه ،والتزموا قيم الدين ومبادئه
وأحكامه ،وكونوا قدوة صاحلة للراعي ،وأسوة حسنة للرعية ،وإال فاخلزي والعار يالحقانكم
أينما حللتم ،وال تنخدعوا بالوهم الذي يسول لكم أنكم حزمت خري الدارين ،فأنتم يف
املظاهر واملسميات علماء ،ولكنكم وهم زائل ،مغايرون للمخلصني األوفياء من علماء
األمة الذين نالوا الشهرة والسمعة الطيبة اليت ما زالت تذكر هلم مبا قدموا من حسن
العمل وشجاعة املواقف ،وذلك هو الدرب الذي نتمنى لكل من أراد السري على هدى
أولئك األخيار نفسه ،فهل من جميب؟!
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املقال التاسع والعشرون

نشر يف حمرم وصفر 1432هـ كانون األول  2010وكانون الثاني 2011م

اجلاهلية تواصل مسريتها يف نبذ الفضيلة
تعرضت الفضيلة للنبذ واحملاربة القاسية من قبل محلة لواء الرذيلة واجلاهلية عرب الزمان؛
بطوله وعرضه ،فلقي األنبياء والرسل وأتباعهم حرباً شعواء من قبل خصومهم من مناهضي
منهج احلق الذي ُأرسيت دعائمه ،وُر ِّس َخت جذوره بأمر اهلل عز وجل وتوجيهه سبحانه،
فقوم لوط َج ّرموا لوطاً؛ ألنه نهاهم عن سلوكهم املشني ،فاعتربوا الطهارة اليت جاءهم بها

سبباً لشن احلرب عليه ،قال تعاىلَ { :وُلوطاً إْذ َق َ
اح َشَة َما َسبَ َق ُكم ِب َها ِم ْن
ال ِل َق ْو ِمِه أََتأُْتو َن اْل َف ِ
ِ

َ
الر َج َ
ني* إن ُ
لمَ
ُم َق ْو ٌم ُّم ْس ِرُفو َن* َو َما َكا َن
ال َش ْه َوةً ِّمن ُدو ِن الن َ
َّك ْم َلتَأُْتو َن ِّ
ِّساء َب ْل أَنت ْ
أ َح ٍد ِّمن اْل َعا ِ َ ِ
اس يَت َ
َط َّهُرو َن}(األعراف.)82 - 80 :
َج َو َ
اب َق ْو ِمِه إِ َّال أَن َق ُالواْ أَ ْخ ِر ُج ُ
وهم ِّمن َق ْريَتِ ُك ْم إِن ُ
َّه ْم ُأَن ٌ

وذكرت الطهارة سبباً ملعاداة محلة لوائها من قبل قوم لوط ،يف سورة قرآنية أخرى ،فقال

الر َج َ
تعاىلَ {:وُلوطاً إْذ َق َ
ال َش ْه َوةً
ال ِل َق ْو ِمِه أََتأُْتو َن اْل َف ِ
ُم ُتبْ ِصُرو َن* أَِئنَّ ُك ْم َلتَأُْتو َن ِّ
اح َشَة َوأَنت ْ
ِ
اب َق ْو ِمِه إلاَّ أَن َق ُالوا أَ ْخر ُجوا َ
وط ِّمن
ُم َق ْو ٌم تجَْ َهُلو َن* َف َما َكا َن َج َو َ
آل ُل ٍ
ِّمن ُدو ِن الن َ
ِّساء َب ْل أَنت ْ
ِ
ِ

اس يَت َ
َط َّهُرو َن} (النمل.)56 - 54 :
َق ْريَتِ ُك ْم إِن ُ
َّه ْم ُأَن ٌ
أسباب حماربة الفضيلة:

ومل يتحدد شكل احلرب على الفضيلة يف صورة واحدة ،بل تعددت الصور ،لكن احملتوى
واحد ،ويتلخص يف معاداة احلق والفضيلة من قبل من جتندوا يف صفوف الباطل والرذيلة،
ففرعون وهامان وقومهما وصفوا موسى ،عليه السالم ،وأتباعه بالذين آمنوا ،وأعلنوا
وسى
احلرب عليهم؛ ألنهم جاءوا حيملون رسالة احلق من ربهم ،قال تعاىلَ { :وَل َق ْد أَ ْر َسْلنَا ُم َ

َ
اءهم ِبالحْ َ ِّق
اب* َفَل َّما َج ُ
اح ٌر َك َّذ ٌ
ني*إِلىَ ِف ْر َع ْو َن َو َها َما َن َوَقاُرو َن َف َق ُالوا َس ِ
ِبآيَاِتنَا َو ُسْلطا ٍن ُّمبِ ٍ
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اءه ْم َو َما َكيْ ُد اْل َكاِفر َ لاَّ
ِم ْن ِعن ِدَنا َق ُالوا اْقُتُلوا أَْبنَاء َّال ِذ َ
َحُيوا ِن َس ُ
است ْ
ين آ َمنُوا َم َعُه َو ْ
ِ
ين إِ فيِ
َضلاَ ٍل* َوَق َ
اف أَن ُيبَ ِّد َل ِدين ُ
ال ِف ْر َع ْو ُن َذُروِني أَْقت ْ
ْع َرَّبُه إِِّني أَ َخ ُ
َك ْم أَ ْو أَن ُي ْظ ِه َر
وسى َوْليَد ُ
ُل ُم َ
لأَْ
ض
فيِ ا ْر ِ

سادَ}(غافر.)26 - 23 :
اْل َف َ

ويأتي التوحيد على رأس الفضائل اليت حياربها أهل الرذيلة ،ففرعون أفصح عن سبب

إعالنه احلرب على موسى ،وذلك لدعوته إىل التوحيد ،خمالفاً زعمه التفرد باأللوهية ،قال
تعاىلَ{ :ق َ
ال َلئِ ِن اتخََّ ْذ َت إِلهَ اً َغيرْ ِي لأََ ْج َعَلنَّ َك ِم َن المَْ ْس ُجوِن َ
ني} (الشعراء.)29 :

ومل تنته احلرب الضروس بني منهج الفضيلة ومناهج اجلاهلية ،فها هي تزداد ضراوة مع

اتساع رقعة الصراع ،اليت باتت متاحة ملن هب ودب ،يف زمن توافرت فيه وسائل اتصال
خترتق احلدود والقارات بسهولة ويسر ،وسرعة مذهلة ،فما يقال أو حيدث أو يبث يف مكان
ما يصل أرجاء املعمورة بسرعة تفوق سرعة الربق والرعد ،فلم تعد األحداث تنحصر
آثارها يف رقعة وقوعها ،وإمنا باتت خترتق بقاع الدنيا ،ويشاهدها سكان األرض ويلمسونها
على اختالف أجناسهم ومشاربهم ولغاتهم.
فاحلرب املسعورة على احلجاب الشرعي ترعاها جهات متنفذة يف أحناء خمتلفة من عاملنا
املعاصر ،يف الوقت الذي جيري فيه الرتويج بوقاحة للسفور والتفنن يف كشف العورات ،أو
إبرازها من خالل املالبس الضيقة ،أو املعدة بعناية لتجسيد املفاتن وإظهارها بأشكال مغرية
وفاتنة ،وحترم بعض النساء والفتيات من طلب العلم أو دخول معرتك العمل ،ال لشيء
سوى أنهن حيافظن على ارتداء اللباس الشرعي ،ومن العجب املستهجن أن املدافعني
عن احلريات يلتزمون الصمت حيال هذا احلرمان ،يف أحسن األحوال ،وقد يتخلى بعضهم
عن شعاراته ،وينربي للتجند مع احلرب املعلنة على احلجاب حتت ذرائع ما أنزل اهلل بها
من سلطان.
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فاحلرب على الزي الشرعي تفتقر ألي مربر منطقي ،حتى النقاب الذي جترب من ترتديه
على خلعه ،أو احلرمان من التعليم بسببه ،حتت ذرائع خمتلفة ،بعضها قد يرجع إىل سوء
استخدامه أو استغالله ،لكن على متخذي قرارات احلرب على النقاب أن يبحثوا عن
وسائل وأساليب حتفظ لصاحبة النقاب حقها املقدس يف حريتها يف اختيار هذا النوع من
اللباس ،مع وضع إجراءات تضمن التغلب على ما قد يرافق هذا اللباس من سلبيات
تنجم عن سوء االستغالل أو االستخدام.
وتتسرت احلرب على فضيلة االحتشام أحياناً وراء ستائر خادعة ،مثل حماربة اإلرهاب ،أو
الدفاع عن احلريات ،أو مسايرة احلداثة واملدنية واملعاصرة ،والعمل على االندماج مع العامل
املتمدن ،ونبذ التقوقع واهلمجية والتخلف واالنعزال عن العامل احلر ،ويف بعض األحيان
األخرى تعلن احلرب املكشوفة والصرحية على فضيلة احلشمة واحلجاب الشرعي ،بصورة
تشبه يف مستوى صراحتها مربر شن احلرب على لوط ،عليه السالم ،وأتباعه ،حني اعترب
أعداء الطهارة جرماً أعلنوا عليه بسببها املخاصمة والعداء .فعجباً لعامل يتغنى باملعاصرة
واحلضارة واملدنية يف الوقت الذي يرجع فيه آالف السنني إىل الوراء مبشابهة منهج قوم
لوط من خالل الدفاع عن حرية املثليني يف الزواج الذي يناكف طبيعة اخللق ،واخلصائص
اليت خلقها اهلل يف جنسي اإلنسان لتؤدي وظائفها السوية على طريق حتقيق األهداف اليت
وجدت من أجلها.
ومن صور احلرب املعاصرة على الفضيلة ،توفري اخلمور يف الفنادق واملطاعم الفاخرة،
وعلى منت الطائرات ،ويف األسواق احلرة يف معظم البلدان اإلسالمية ،إال من رحم اهلل،
ويتذرع مستبيحو املراقص والبارات حبجة التسويق السياحي ،دون أن يضعوا يف حسبانهم
غضب اهلل ورضاه ،مع اإلشارة يف املقابل إىل أن السائح املسلم حيرم يف كثري من األحيان
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واألماكن من حقه يف نيل اجلو الذي يرحيه ،كحجب اخلمور والفجور عن عينيه ،وتوفري
مكان لصالته.
ومن صور احلرب املعاصرة املعلنة على الفضيلة ،الرتويج للقمار والربا ،وتسهيل السبل
لدخول معرتكيهما ،فعن الدعاية هلما ال َت َس ْل ،فهي تطرق مسع الناس ،وجتلب أنظارهم
صباح مساء ،وبأساليب غاية يف التشويق واجلذب واإلغراء ،عدا عن اإلغواء للتورط يف
حباهلما ،ويف املقابل يبقى املمتنع عنهما كالقابض على اجلمر ،حريان بني احلرمان الناتج
عن االمتناع عنهما ،وما يتبع ذلك من معاناة ،وبني هواجس ونوازع اخلوض مع من خاض
غمارهما ،طمعاً يف نيل املغريات اليت تصورها الدعاية احملكمة هلما.
ومن صور احلرب املعلنة على الفضيلة ،تلك اليت تشن على التعليم الديين ،الذي يقوم
على التفقه يف الدين ،والسعي حلمل رساالت األنبياء والرسل ،حيث يعمل أنصار نبذ
الفضيلة على تشويه الثقافة الدينية ،وتنفري الناس منها ،ويغلقون أمامها ما استطاعوا من
جماالت البث واإلرسال ،جاهدين يف جعلها حماصرة يف أضيق نطاق ،ومكبلة بكثري من
القيود ،حتى إن املساجد مل تسلم من هذا احلصار الظامل ،الذي جيري يف كثري من األحيان
لتحقيق أهداف مبيتة ،ختدم يف احملصلة النهائية حالة الصراع القائمة بني الفضيلة والرذيلة
يف شتى املناحي واألماكن.
فاحلرب ضروس على الفضيلة يف شتى أنواع السلوك ،ويف خمتلف مناحي احلياة ،وجتد
هذه احلرب  -كعادتها يف قديم الزمان وحديثه  -األنصار والقوى الباغية الطاغية املؤثرة
اليت تعمل ليل نهار على نصرة الرذيلة وهزم الفضيلة ،حتت مظالت خمتلفة من الغايات
واملواضيع واألساليب واملواقع ومراكز القوى.
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والصراع أبدي بني الفضيلة مبا متثله من قيم ومبادئ وأنصار ،وبني الرذيلة مبا متثله
من فساد واحنراف وأنصار كذلك ،ونتيجة هذا الصراع دائماً وأبداً لصاحل الفضيلة ،أما
الرذيلة فهي -وإن حاولت تضخيم إجنازاتها الوهمية واآلنية -ستقود الناس إىل ويالت،
رغم االخنداع بربيقها الزائف يف بعض األحيان ،فهي اليت تسهل اجملال لألوبئة الفتاكة،
والتفكك األسري ،واألنانيات الشخصية واالجتماعية ،كيف ال؟! ومنهجها يبنى على
االنفالت اخللقي ،والتحلل من الضوابط السلوكية اليت شرعها اهلل ،وقد أشار القرآن
الكريم إىل املفاضلة بني منهجي الفضيلة والرذيلة ،فمنهج الفضيلة ،هو صبغة اهلل ،القائل
{صبْ َغَة اهللِ َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن اهللِ ِصبْ َغًة َونحَْ ُن َلُه َع ِابدو َن}( البقرة ،)138 :وهو
سبحانه وتعاىلِ :
محُْس ٌن َّ
واتبَ َع
َّن أَ ْسَل َم َو ْج َهُه هلل َو ُه َو ِ
األحسن ديناً ،يقول سبحانه وتعاىلَ { :و َم ْن أَ ْح َس ُن ِديناً ممِ ْ

يم َحنِيفاً َواتخََّ َذ ُ
يم َخِل ً
يال}(النساء ،)125 :والرذيلة هي منهج اجلاهلية املنبوذ،
اهلل إِْب َرا ِه َ
ِمَّلَة إِْب َرا ِه َ
واهلل تعاىل يقول{ :أََف ُح ْك َم الجْ َا ِهِليَِّة يَبْ ُغو َن َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن اهللِ ُح ْكماً ل َق ْو ٍم

 .)50واهلل يقول احلق ويهدي إىل سواء السبيل
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ُيوِقنُو َن}(املائدة:

املقال الثالثون

نشر يف ربيع األول وربيع الثاني 1431هـ آذار ونيسان 2010م

حنن وثقافة االعتذار
يقال :إن اإلنسان مدني بطبعه ،فهو يعايش اآلخرين ،فيجالسهم ،وحيدثهم ،ويسمع هلم،
ويتعامل معهم ،وخالل ذلك تقع منه أخطاء حنوهم ،فهو بطبيعته خطاء ،وهذا العنوان ذو
صلة بالتصرف بعد ارتكاب اخلطأ ،فاإلنسان معرض للوقوع يف الزلل والتقصري واألخطاء
املختلفة ،ويكون ذلك حنو اهلل تعاىل ،كما يكون حنو خلقه سبحانه.
وسلوك الناس حيال أخطائهم متنوع ،فمنهم املكابرون ،ومنهم الذين يعتذرون ،واملكابر
يصر على اخلطأ ،وال تطاوعه نفسه لالعتذار عنه ،سواء سلك أساليب التربير له وإسقاط
أسبابه على اآلخرين ،أم عاند وتبجح بارتكاب األخطاء ،منطلقاً من سبق اإلصرار والقصد
على فعلها.
وللمعتذرين كذلك سلوك متعدد حنو الرتاجع عن اخلطأ ،والتعبري عن األسف لوقوعه،
ويسوف،
فبعضهم يسارع إىل االعتذار فور وقوعه يف اخلطأ ،والبعض يرتوى ويتأنى ويؤجل ّ
ثم يعتذر عن أخطائه ،وبعضهم يعرب عن اعتذاره بوضوح وصراحة ،وبعضهم يورده يف
سياق ضمين وسلوك بديل ،وقد عين إسالمنا احلنيف أميا عناية يف ترسيخ أصول ثقافة
االعتذار ،ففي القرآن الكريم حث جم على االستغفار والتوبة ،وهما سلوكان بارزان
للرتاجع عن األخطاء واالعتذار عنها ،ويكونان يف الغالب عقب ارتكاب الذنوب واخلطايا،
وب ِه ْم َخَل ُطواْ َع َم ً
ال َصالحِ اً َو َ
واهلل تعاىل يقولَ {:و َ
آخ َر
آخُرو َن اعْترََُفواْ ِب ُذُن ِ

َسيِّئاً}(التوبة)102:

وأثنى اهلل على النفس اللوامة ،فقال تعاىلَ { :ولاَ ُأْق ِس ُم ِبالنَّ ْفس َّ
الل َّوا َمِة}(القيامة ،)2:ولوم
ِ

النفس من أهم أركان االعتذار ،كما أثنى سبحانه على الذين يرتاجعون عن األخطاء ،فقال

وب ِه ْم َو َمن
سبحانهَ {:و َّال ِذ َ
ين إَِذا َف َعُلواْ َف ِ
اح َشًة أَ ْو َظَل ُمواْ أَْنُف َس ُه ْم َذ َكُرواْ اهللَ َف ْ
استَ ْغ َفُرواْ ِل ُذُن ِ
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ُّ
وب إ َّال ُ
اهلل َولمَْ ُي ِص ُّرواْ َعَلى َما َف َعُلواْ َو ُه ْم يَ ْعَل ُمو َن}(آل عمران ،)135 :وملا راجع
يَ ْغ ِفُر الذُن َ ِ
فرعون موسى يف شأن الرجل الذي قتله ،اعتذر عن فعلته ،قال تعاىلَ { :ق َ
ال أَلمَْ ُن َرِّب َك ِفينَا
ين *َق َ
ت َف ْعَلت َ
ْت ِفينَا ِم ْن ُع ُم ِر َك ِسنِ َ
ت َوأَ َ
َك َّال َف َعْل َ
ني * َوَف َعْل َ
َوِليداً َوَلبِث َ
ال
نت ِم َن اْل َكاِف ِر َ
تيِ
الض ِّال َ
َف َعْلُت َها إًِذا َوأََنا ِم َن َّ
ني }(الشعراء ،)20 - 18:وحني أشار الرسول  إىل أن اإلنسان
ُ
(:ك ُّل اْب ِن
بطبيعته خطاء ،بينّ أن خريية االعتذار عن الذنوب تكون بالتوبة عنها ،فيقول
َ (*)
آدَم َخ َّطاٌءَ ،و َخيرُْ الخْ َ َّطاِئ َ
ني التَّ َّواُبون)
1

وقد مارس الرسول  االعتذار إىل اهلل بطول االستغفار واإلكثار منه ،وهو حموط بالعصمة،
وغفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،حتى ُي ِّ
علم املسلمني أن االستغفار يف ذاته عبادة
يتقرب بها املؤمن إىل ربه عز وجل ،هذا من جانب ،وليؤكد هلم من جانب آخر أهمية
االعتذار عن الذنوب واألخطاء ،والرتاجع عنها باألساليب املناسبة.
ومل تقتصر ممارسة الرسول  لالعتذار على االستغفار هلل ،بل مارسه يف تعامله مع
أصحابه ويف دعوته ،فحني أعرض عن عبد اهلل بن أم مكتوم ملا جاء يسأله ،وهو مشغول مع
أناس يدعوهم إىل اإلسالم ،عاتبه اهلل يف سورة مسيت (عبس) وهو اسم ذو صلٍة بوصف
ريةِ
سلوكه حنو ابن أم مكتوم ،حيث عبس يف وجهه وأعرض عنه( ،فقد َوَق ُف اْل َوِلي ِد ْب ِن المُْ ِغ َ
اهلل َعَليِْه َو َسّل َمَ ،و َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صّلى ُ
َم َع َر ُسو ِل اهللَِ ،صّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسّل َمُ ،ي َكّل ُمُهَ ،وَق ْد َط ِم َع

إسْلاَ ِمِه َفبَيْنَا ُه َو َذِل َك ،إْذ َم ّر ِبِه اْب ُن ُأ ّم َم ْكتُوم الأَْ ْع َمىَ ،ف َكّل َم َر ُس َ
ول اهللَِ ،صّلى ُ
اهلل
فيِ
فيِ
ٍ
َعَليِْه َو َسّل َمَ ،و َج َع َل يَ ْستَ ْقرُئُه اْلُق ْرآ َنَ ،ف َش ّق َذِل َك ِمنُْه َعَلى َر ُسو ِل اهللَِ ،صّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسّل َم،
ِ
َحتّى أَ ْض َج َرُهَ ،وَذِل َك أَّنُه َش َغَلُه َع ّما َكا َن ِفيِه ِم ْن أَ ْم ِر اْل َوِلي ِدَ ،و َما َط ِم َع ِفيِه ِم ْن إسْلاَ ِمِهَ ،فَل ّما

ْص َر َف َعنُْه َع ِاب ًساَ ،وَت َر َكُهَ ،فأَْنز َ
َل ُ
العْمَى } إلىَ
اهلل َت َعالىَ ِفيِه {عَبَسَ و ََتوَلّى َأنْ جَاءَهُ أْ َ
أَ ْكثَ َر َعَليِْه؛ ان َ
* سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وحسنه
األلباني.
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ص ِبك أَ َح ًدا
َق ْوِلِه َت َعالىَ { :فِي صُحُفٍ م َُكرّمَةٍ مَرْ ُفوعَةٍ م َُطهّرَةٍ }أَ ْي إنمَّا َب َعثْتُك َب ِش ً
ريا َوَن ِذي ًرا ،لمَْ أَ ُخ ّ

َ لاَ ُ َ َ
ُ ْ
َ
ُوم،
ّن اْبتَ َغاُه َولاَ َتت َ
ُدو َن أَ َح ٍدَ ،فلاَ تمَْنَ ْعُه ممِ ْ
َص ّديَ ّن ِبِه لمِ ْن ُي ِريدُه .قال اْب ُن ِهش ٍام :اْب ُن أ ّم َمكت ٍ
()1
أَ َح ُد َب َعا ِم ِر ْب ِن ُل َؤ ّي َ ،واسمُْ ُه َعبْ ُد اهللَِ ،وُي َق ُال َع ْم ٌرو)
نيِ
(استَو يَا َس َواُدَ ،ف َق َ
ً
ال َلُه
وملا وخز الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،سواد بن غزية قائالِ ْ :
ف َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صّلى ُ
َس َواُد :أَ ْو َج ْعت ؛ َواَّل ِذي َب َعثَك ِبالحْ َ ّق َنبِيّا ،أَِق ْدِنيَ ،ف َك َش َ
اهلل َعَليِْه َو َسّل َم،
نيِ
حمََلك َعَلى َما َصنَ ْعت؟ َف َق َ
استَ ِقدَْ ،فا ْعتَنَ َقُه َوَقبَّلُهَ ،وَق َ
َع ْن َب ْطنِِهُ ،ث ّم َق َ
ال َلُهَ :ما َ
الَ :ح َض َر
الْ :
آخ َر َع ْه ِدي ِبك ،أَ ْن أَ ْعتَنِ َقك)
ِم ْن أَ ْم ِر اهللِ َما َق ْد َت َرىَ ،و َخ ِشيت اْل َقتْ َلَ ،فأََرْدت أَ ْن يَ ُكو َن ِ

()2

ومن دالالت اهتمام اإلسالم بثقافة االعتذار ،أنه جعل كفارات على بعض األخطاء ،يف

إشارة إىل ضرورة املسارعة إىل تعديل املواقف السلبية اليت صاحبت صدور األخطاء ،بسلوك
إجيابي فاعل وعملي ونافع.
وعلى الرغم من عناية اإلسالم برتبية املسلمني على ثقافة االعتذارَّ ،
فإن بعضهم يعرض
عن االعتذار معتقداً أنه يعرب عن ضعف املعتذر ،أو يعطي انطباعاً سيئاً عنه ،غري أن
االعتذار سلوك حضاري ،يضفي على املعتذر حلل التواضع واملوضوعية والتسامح ،ويعرب
عن مصداقية يف السلوك واملواقف ،ومع ذلك فهو مغيب عن كثري من جماالت واقعنا.
وقد سجل القرآن الكريم اعتذارات بعض املخطئني ،اليت كان منها ،اعتذار ملكة

سبأ ،حني قالتَ {:ر ِّب إِِّني َظَل ْم ُت َن ْف ِسي َوأَ ْسَل ْم ُت َم َع ُسَليْ َما َن لهلِ ِ َر ِّب اْل َعالمَِ َ
ني}(النمل،)44:
كما سجل اعتذار موسى ،عليه السالم ،املشار إليه آنفاً ،باإلضافة إىل العديد من صور
االعتذار املنسوبة للخلقً ،
رسال كانوا أم غري ذلك ،ومن ذلك اعتذار أصحاب اجلنة ،بعد
أن أصبحت بأمر اهلل صرمياً جزاء أخطائهم.
واملتجاهلون أو املعرضون عن االعتذار قد يكونون أفراداً خيطئون ،وقد يكونون مسؤولني
 .1الروض األنف :اجلزء الثاني.
 .2املـغــازي ،امليمنة وامليسرة يف جيش املسلمني يوم بدر ،اجلزء األول.
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أو جهات معينة ،وهنا تعظم احلاجة إىل االعتذار ،فعمر بن اخلطاب  ملا مسع املرأة تشكو
أمري املؤمنني ،وهي ال تعرف شخصه ،عرف واجبه ،فتوجه إىل بيت املال ومحل هلا املؤن،
ً
سبيال لتصويب الوضع.
واطمأن على أدائه لواجبه حنو رعيته ،وخباصة احملتاجني منهم ،فسلك
ويالحظ أن االعتذار يطفئ نار كثري من احلروب واخلالفات ،وحني تعتذر العائلة عن
أخطاء أبنائها ،أو الدولة عن خطأ وقع من مواطنيها ،فإن ذلك يصب أيضاً يف كبح مجاح
البغضاء بني الدول والعائالت واجملتمعات ،ويف املقابل يعظم الضرر نتيجة اإلعراض عن
االعتذار ،أو التعالي عليه.
واملعتذر ميثل نهج آدم ،عليه السالم ،واملكابر الرافض لالعتذار ميثل نهج إبليس ،فإبليس
وآدم نسبت هلما معصية اهلل ،لكن آدم تاب وأناب ،وإبليس أعرض واستكرب.
واالعتذار املطلوب ليس قاصراً على الشكل دون املضمون واجلدوى ،بل يشمل التعبري
اللفظي واألداء العملي بتصويب اخلطأ والرتاجع عنه.
أما أن تزهق األرواح ،أو تنتهك احلرمات ،وُيعتدى على الكرامات ،دون أداء االعتذار
الواجب حنو اخلطأ ،فتلك من أقبح املصائب والسلبيات اليت تقع يف اجملتمعات.
وإن كثرياً من املواقف لو استخدم فيها االعتذار باملستوى الذي يناسبها ،لوضع حد
كبري لكثري من الفنت واملعارك الطاحنة ،فخالف بني سائقني ً
مثال بسبب شرارة انطلقت
ويتشعب إىل مطاحنات دامية ،وحروب
من خطأ أحدهما رمبا يتطور أحياناً إىل حوادث قتل،
َّ
قبلية ،وحوادث ثأر ،وما إىل ذلك من العواقب الوخيمة ،ولو أن االعتذار رأى النور يف بدء
تلك احلوادث ،ملا تطورت األخطاء إىل ما وصلت إليه األمور من تلك النتائج املدمرة.
وقد حث اإلسالم على مراجعة أخطاء النفس ،واالعتذار مهم يف كل امليادين واجملاالت،
ففي داخل األسرة الواحدة ينبغي أن يكون من طرف أحد الزوجني لآلخر ،أو من طرف
اآلباء لألبناء ،أو من األبناء لآلباء ،أو من اإلخوة حنو بعضهم بعضاً ،فيجب أن تزول
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العوائق أمام االعتذار ،فال العمر ،وال اجلنس ،وال نوع االرتباط ،مربر لرفض اإلقدام على
االعتذار من الطرف املسيء ،أو املخطئ ،حنو غريه.
وإذا كان االعتذار عن اخلطأ فضيلة ،فإن جتنب الوقوع يف اخلطأ أفضل ،وقد ورد يف وصية

رسول اهلل  ألبي أيوب األنصاريَ ( :ولاَ َت َكَّل ْم ِب َكلاَ ٍم َت ْعتَ ِذُر ِمنُْه َغ ًدا)

()1

ومن توابع االعتذار تعلم أساليبه ،فهو قد يكون مباشراً بصريح عباراته ،وقد يكون

بأساليب ضمنية ،ولكل ظرف ما يناسبه من األساليب ،وتقتضي ثقافة االعتذار وآدابه من
الطرف املعتذر له تقبل االعتذار ،وأن ال يشعر املعتذر بالنقص ،وال ميتهن من كرامته ،حتى
تعزز هذه الثقافة بدعائم البقاء والنماء ،ومعاجلة األخطاء بالعفو عنها ،من شيم الكرام،

ني اْل َغيْ َظ َواْل َعاِف َ
اظ ِم َ
ني َع ِن
الذين أثنى اهلل تعاىل عليهم ،فقال سبحانهَ { :واْل َك ِ
عمران ،)134:وأثنى اهلل تعاىل على الذين يدفعون الشر باخلري ،فقال تعاىلَ {:ويَ ْد َر ُؤو َن ِبالحْ َ َسنَِة
اس}(آل
النَّ ِ

السيِّئََة}(القصص.)54 :
َّ

وملا عصى آدم ،فإن اهلل قبل اعتذاره ،فقال تعاىلَ{:فأََزلهَُّ َما َّ
الشيْ َط ُان َعنْ َها َفأَ ْخ َر َج ُه َما ممَِّا َكاَنا

َ
َُ
ُ
ني* َفتَ
ُ
ْ
َل َّقى آَدُم
ض ُم ْستَ َق ٌّر َو َمت ٌ
َاع إِلىَ ِح ٍ
ض َع ُد ٌّو َولك ْم فيِ األ ْر ِ
ِفيِه َوُقلنَا ا ْهبِطواْ َب ْع ُضك ْم ِلبَ ْع ٍ
يم}( البقرة ،)37 - 36:بل إن اهلل سبحانه
ات َفت َ
َاب َعَليِْه إَِّنُه ُه َو التَّ َّو ُ
ِمن َّرِّبِه َكِل َم ٍ
الر ِح ُ
اب َّ
وتعاىل جعل العفو أقرب للتقوى ،فقال تعاىل {:وَ َأن َتع ُْفواْ َأ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى}( البقرة ،)237:وضرب

الرسول  أعظم األمثلة يف قبول اعتذار املخطئ ،فحني مت له فتح مكة وجاءه أعداء األمس

ش َما َت َر ْو َن أَنّي َفا ِع ٌل ِب ُك ْم؟ َق ُالوا:
من أهلها ،وقد وقعوا يف قبضته ،سأهلم( :يَا َم ْع َش َر ُق َريْ ٍ

لاَ
ول َل ُك ْم َك َما َق َ
يمَ ،واْب ُن أَخ َكريمَ .ق َ
الَ :فإِنّي أَُق ُ
يب
َخيرْ ًا ،أَ ٌخ َك ِر
ْر َ
ال ُي ُ
ٌ
وس ُف لإِِ ْخ َوِتِهَ ،تث ِ
ِ
ٍ
ٍ
ّ َ َ ()2
ُم الطلقاُء)
َعَليْ ُك ُم اْليَ ْو َم ،اْذ َهُبوا َفأَْنت ْ
 .1مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث أبي أيوب األنصاري ،رضي اهلل تعاىل عنه ،وقال األلباني :له شواهد
تدل على أن له ً
أصال.
 .2خمتصر السرية.203 /1 ،
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أما بالنسبة إىل اعتذار املخادعني الذين يبغون باالعتذار امتطاء احليل بتجاوز حمنة اخلطأ،
وما يرتتب عليه من نتائج ،فتلك اعتذارات مرفوضة ،ومردودة على أصحابها ،وتقتضي أن
تواجه بصرامة وحزم مناسبني ،فالرسول  حني أصدر عفوه عن أبي عزة اجلمحي ،ثم عاد

ً َََ
َ ََ َ
ّ ُ َ
ُ
ّ
للخيانة ،كان رده عليه مناسبا( ،قال أُبو ُعبَيْ َدةَ :وأخذ َر ُسول اهللَِ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم ،فيِ
مَْ
َ ْ
ُ َ
س،
ِج َهِة َذِل َك َقبْ َل ُر ُجو ِعِه إلىَ المَِْدينَِةُ ،م َع ِاويََة ْب َن المُْ ِغ َ
اص ْب ِن أ َميّة ْب ِن َعبْ ِد ش ٍ
ريةِ ْب َن أِبي ال َع ِ
ت ُم َع ِاويََةَ ،وأََبا َع ّزة الجُْ َم ِح ّيَ ،و َكا َن َر ُس ُ
ول
َو ُه َو َج ّد َعبْ ِد المَِْل ِك ْب ِن َم ْر َوا َن ،أَُبو ُأ ّمِه َعاِئ َشَة ِبنْ ِ
َ
ول اهللِ أَِقل َ ،ف َق َ
ال :يَا َر ُس َ
ْر ُث ّم َم ّن َعَليِْهَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
اهللَِ ،صّلى ُ
ول اهللِ،
اهلل َعَليِْه َو َسّل َم ،أ َس َرُه ِببَد ِ
ْنيِ
َصّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسّل َمَ :واَهللِ لاَ تمَْ َس ْح َع ِار َضيْك بمِ ّ
ي،
َكَة َب ْع َد َهاَ ،وَتُقولَ :خ َد ْعت محَُ ّم ًدا َم ّرَت نْ ِ

اضر ْب ُعُن َقُه يَا ُزبَيرُْ َ .ف َض َر َب ُعُن َقُهَ ،ق َ
ال اْب ُن ِه َشامَ :وَبَل َغ َع ْن َس ِعي ِد ْبن المُْ َسيّب ،أَّنُه َق َ
ال:
ِْ
ِ
ِ
ٍ
نيِ
لاَ
َق َ
ال َلُه َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صّلى ُ
يْ ،
اض ِر ْب ُعُن َقُه
اهلل َعَليِْه َو َسّل َم :إ ّن المُْ ْؤ ِم َن ُيْل َد ُغ ِم ْن ُج ْح ٍر َم ّرَت نْ ِ

تَ ،ف َض َر َب ُعُن َقُه)
اص ُم ْب ُن َث ِاب ٍ
يَا َع ِ

(*)
1

واملؤمن يعرب عن تواضعه ،واستعداده الدائم لالعتذار عن أخطائه ،ففي خامتة أكرب

سور القرآن الكريم ،يقول تعاىلَ { :ال ُي َكِّل ُف ُ
ت َو َعَليْ َها َما
اهلل َن ْفساً إِ َّال ُو ْس َع َها لهََا َما َك َسبَ ْ

ين
َسبَ ْ
َّسينَا أَ ْو أَ ْخ َطأَْنا َرَّبنَا َو َال تحَْ ِم ْل َعَليْنَا إِ ْصراً َك َما حمََ ْلتَُه َعَلى َّال ِذ َ
اخ ْذَنا إِن ن ِ
ت َرَّبنَا َال ُت َؤ ِ
ا ْكت َ

ِمن َقبِْلنَا َرَّبنَا َو َال تحَُ ِّمْلنَا َما َال َطاَقَة َلنَا ِبِه َوا ْع ُف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر َلنَا َوارْحمَْنَا أَ َ
انص ْرَنا
نت َم ْو َالَنا َف ُ
ين}(البقرة)286:
اْل َكاِف ِر َ

َعَلى اْل َق ْو ِم
وعند حماسبة املخطئ ،أو النظر يف اعتذاره ،حيسن التمييز بني املخطئ بعفوية ،وبني
ً
ً
وقوال.
وعمال،
املستعد للخطأ فكراً ،ووجداناً ،وختطيطاً،

جعلنا اهلل تعاىل من الذين حيرصون على جتنب الوقوع يف اخلطأ والزلل ،وإذا أخطأنا
سارعنا لالعتذار والتوبة واالستغفار.
* سرية ابن هشام.104 /2 ،
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املقال احلادي والثالثون

نشر يف مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1431هـ أيار وحزيران 2010م

وجهة نظر دينية يف جرائم الشرف
تتساءل جهات عديدة بني احلني واآلخر عن موقف الدين من القتل ،الذي يتم حتت
ستار أو خلفية ما يسمى بالدفاع عن شرف العائلة ،وعند حماولة اإلجابة على هذا التساؤل
جيدر التنبيه إىل أن اإلسالم الذي وضع عقوبات حمددة للجرائم واجلنايات واملخالفات

الشرعية ،مل مييز عند تطبيقها بني جنس الناس ونوعهم ولونهمَ ،ع ْن ُع ْر َوةََ ،ع ْن َعاِئ َشَة( ،أَ َّن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،ا ْم َرأَةٍَ ،ف َق َ
ُأ َسا َمَة َكَّل َم النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
َّه ْم َكاُنوا
ال :إِنمََّا َهَل َك َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْم أَن ُ
فيِ
الش ِر َ
يمو َن الحْ َ َّد َعَلى اْل َو ِضيعَ ،ويَترُْ ُكو َن َّ
ت َذِل َك
اط َمَة َف َعَل ْ
يفَ ،و َّال ِذي َن ْف ِسي ِبيَ ِدهِ؛ َل ْو أَ َّن َف ِ
ُي ِق ُ
ِ
َل َق َط ْع ُت يَ َد َها).

(*)
1

 -ويف الوقت الذي يرفض فيه الدين قتل األبرياء ،فإنه ال يكيل مبكيالني ،فهو يستفظع

ً
باطال.
قتل الرجال وقتل النساء على حد سواء ،ما دام املوجب للقتل

 -وبناء عليه؛ فإن القتل على الوجه املمارس يف بعض اجملتمعات العربية حتت ذريعة

الدفاع عن الشرف ،أمر يرفضه الدين اإلسالمي رفضاً قاطعاً ،ال لبس فيه ،ويعتربه جرمية
نكراء؛ ملا فيه من التعدي على حكم اهلل ،وشروطه ،وهديه ،وإن التسرت حتت عباءة الدين
للقيام بانتهاك حرمات اخللق ،وحقوقهم ،أمر ميقته اإلسالم.

 -وبالنسبة إىل القانون املخفف لعقوبة القاتل يف مثل هذه اجلنايات ،فهو يساير ظروفاً

اجتماعية معينة ،ال متت بصلة للدين ،الذي قرر أحكاماً واضحة يف العقوبات وغريها ،ال
متيز بني ذكر أو أنثى ،فالكل أمامها سواء ،ومن شواهد ذلك أن القرآن الكريم -عند بيان

{الزاِنيَُة
عقوبة الزنى -نص على ذكر طريف اجلناية ،وهما ميثالن نوعي البشر ،فقال تعاىلَّ :

اح ٍد ِمنْ ُه َما ِمئََة
َو َّ
اجِل ُدوا ُك َّل َو ِ
الزاِني َف ْ

َج ْل َدةٍ (}...النور)2 :

* صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب إقامة احلدود على الشريف والوضيع.
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بل يف حاالت معينة يقام احلد على الذكر دون األنثى ،مثل حالة االغتصاب ،فأحكام
الشريعة اإلسالمية توجب درء احلد عن املغتصبة ،وتقيمه على مغتصبها.
وجيدر التحذير يف هذا السياق من تسويغ القتل على خلفية الشرف نتيجة فهم خاص
لبعض النصوص الشرعية ،إذ جيب أن يبنى الفهم على أساس من االعتبارات الصحيحة
يف املسائل الواردة.
* وبشكل عام فإن اإلسالم إىل جانب إقراره ملبدأ احملافظة على األخالق واألعراض،
والعمل على صونها ،فإنه يقرر مبدأ احرتام حياة اإلنسان ،ومنع إزهاق األرواح بغري حق،

فقال تعاىلُ{ :ق ْل َت َع َال ْواْ أَْت ُل َما َح َّر َم َرُّب ُك ْم َعَليْ ُك ْم أَ َّال ُت ْش ِر ُكواْ ِبِه َشيْئاً َوِباْل َواِل َديْ ِن إِ ْح َساناً َو َال

َكم ِّم ْن إ ْم َ
َت ْقُتُلواْ أَ ْو َالد ُ
اح َ
ش َما َظ َه َر ِمنْ َها َو َما َب َط َن
ال ٍق نحَّْ ُن َن ْرُزُق ُك ْم َوإِيَّ ُاه ْم َو َال َت ْق َرُبواْ اْل َف َو ِ
س َّال َح َّر َم ُ
اهلل إِ َّال ِبالحْ َ ِّق َذِل ُك ْم َو َّص ُاك ْم ِبِه َل َعَّل ُك ْم
َو َال َت ْقُتُلواْ الن ْف
َّ َ تيِ
ومن اجلدير باملالحظة واالنتباه والتدبر أن اهلل قرن يف هذه اآلية الكرمية بني النهي عن
َت ْع ِقُلو َن}(األنعام)151 :

اقرتاف الفواحش الظاهرة واخلفية ،وبني النهي عن االعتداء على النفس الربيئة بالقتل ،مما
يوجب احملافظة على األخالق والقيم اليت حتول دون التلبس بالفواحش واخلطايا ،هذا من
جانب ،مع لزوم االمتناع املطلق عن ارتكاب جرائم القتل ضد النفس الربيئة ،بغض النظر
عن نوعها االجتماعي ،أو لونها ،أو دينها ،من جانب آخر .فاهلل مل مييز يف حتريم ارتكاب جناية
القتل بني ذكر وأنثى ،وتأكد هذا يف عدد من اآليات القرآنية األخرى ،فقال سبحانهِ { :م ْن
َ
يل أََّنُه َمن َقت َ
أَ ْجل َذِل َك َكتَبْنَا َعَلى َب إِ ْس َراِئ َ
َل َن ْفساً ِب َغيرْ َن ْف َ َ
ض َف َكأَنمََّا
س أ ْو ف َساٍد فيِ األ ْر ِ
ِ ٍ
ِ
نيِ
َقت َ
َات ُث َّم إِ َّن
اس جمَ ِيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا ِبالبَيِّن ِ
اس جمَ ِيعاً َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَنمََّا أَ ْحيَا النَّ َ
َل النَّ َ
َ
َ َ
ً
ض لمَُ ْس ِرُفو َن
َكثِريا ِّمنْ ُهم َب ْع َد ذِلك فيِ األ ْر ِ
وقوله (نفساً) لفظ مطلق ،يشمل كل من يصح أن يطلق عليه هذا اللفظ ،سواء أكان
}(املائدة)32 :

صاحب النفس ذكراً أم أنثى.

وحيذر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من التعدي على حياة األبرياء حتى لو مل يكونوا
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مسلمني ،فيقول صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َقت َ
وج ُد
َل ُم َعا َه ًدا لمَْ يَ ِر ْح َراِئ َحَة الجْ َنَِّةَ ،وإِ َّن ِر َحي َها ُت َ

ريةِ أَ ْرَب ِع َ
ني َعا ًما)(*).
ِم ْن َم ِس َ
1

 -وال يسمح الشرع اإلسالمي حبال من األحوال ألخص األقارب بالتعدي على بعضهم

بعضاً ،ويف القرآن الكريم خص اهلل االعتداء على حياة اإلناث من قبل أوليائهن بشجب

مميز ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا المَْْو ُؤوَدُة ُسئَِل ْ َ َ
ت}(التكوير ،)9 - 8 :وإذا كان الوأد عادة
نب ُقتَِل ْ
ت * ِبأ ِّي ذ ٍ

جاهلية ،فإن كثرياً من صنوف القتل األخرى تأتي من منطلق جاهلي ،ال ميت إىل اإلسالم
بصلة ،ال من قريب وال من بعيد ،وبالتالي؛ فإن من التجين على اإلسالم أن يزج به مع
الطرف املتهم بتحمل املسؤولية عن احنرافات تقع هنا أو هناك ،جملرد أن فاعلها ينتسب
إىل اإلسالم باالسم ،أو غري ذلك ،إذ العربة باملضامني ،والعمل بروح اإلسالم ،وأحكامه ،ال
باألمساء واملسميات.
* ويف ضوء معايري اإلسالم ومبادئه ،فإن التهاون يف التعدي على أرواح األبرياء ،أو الذين

حتوم حوهلم شبهات إدانة معينةُّ ،
يعد نوعاً من اإلثم ،وتقرر مبادئ اإلسالم أن اإلنسان
بريء حتى تثبت إدانته ،وثبوت اإلدانة يكون بطرق رئيسة حمددة ،منها :اإلقرار ،والشهود،
والبينات.
 وبعض اجلرائم ال تستوجب القتل حتى وإن ثبتت ،فليس كل احنراف أو ذنب عقوبتهالقتل ،فكيف بالقتل على أسباب تافهة ؟! بل إن اإلسالم حيث على التوقف عن تنفيذ
احلدود عند توافر مربرات الدفع ،ومن الضوابط الشرعية اليت يؤخذ بها يف اإلسالم( :درء
احلدود بالشبهات) ،والشبهة تعين االلتباس الذي ينتفي مع وجوده اجلزم القاطع بوقوع
ولئن خيطئ ولي األمر أو اإلمام أو القاضي يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة.
اجلرمّ ،
يقول الشيخ ابن باز ،رمحه اهلل :إن الواجب على والة األمور من العلماء واألمراء أن

يدرؤوا احلدود بالشبهة اليت توجب الشك يف ثبوت احلد ،فإذا مل يثبت عند احلاكم احلد ثبوتاً
* صحيح البخاري ،كتاب اجلزية ،باب إثم من قتل معاهداً بغري جرم.
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واضحاً ال شبهة فيه ،فإنه ال يقيمه ،ويكتفي مبا يردع عن اجلرمية من أنواع التعزير ،وال يقام
احلد الواجب ،كالرجم يف حق الزاني احملصن ،وكاجللد مائة جلدة ،يف حق الزاني البكر،

إال بعد ثبوت جرم الزنى ثبوتاً ال شبهة فيه ،وال شك فيه ،بشهادة أربعة شهود عدول ،فيما
يتعلق حبد الزنى ،فالواجب على والة األمر أن يعتنوا بذلك ،وأن يدرؤوا احلد بالشبهة اليت
توجب الريبة والشك يف الثبوت(*).
1

إن الشروط اليت شرعها اإلسالم إلقامة احلدود وتنفيذ العقوباتُ ،تظهر مبا ال يدع ً
جماال

للشك أن اإلسالم يهدف إىل أن تكون احلدود والعقوبات رادعة ،ال أن تكون سيفاً مسلطاً
على رقاب األبرياء ،وهو يوقف تنفيذها حني ال تكتمل شروط اإلدانة والتنفيذ ،وهي
شروط حمددة وواضحة ،فإلثبات جرمية الزنى ً
مثال ال بد من توافر شروط خاصة يف عدد

الشهود ،ووصف اجلناية ،حتى تقبل الشهادة على ذلك ،يف إشارة واضحة إىل منع التعجل يف

االتهام ،ومنع االندفاع املتسرع يف تنفيذ العقوبة ،قبل توافر شروطها املقررة شرعاً ،فكيف
مبن يتجاوزون هذه الشروط واألحكام ،حبجة الدفاع عن شرف ،قد يكون أدنى بكثري من
مستوى الشرف الذي ينتهك جراء االعتداء على نفس بريئة جملرد شبهة أو إشاعة أو موقف
مزاجي للقاتل ،أو من حيرض على القتل وجير إليه ؟؟ !!
* ويكون إثبات اإلدانة أمام القضاء ،وال جيوز أخذ القانون باليد ،فكيف يكون اإلنسان

قاضياً ،ومشرعاً ،ومنفذاً يف آن واحد؟! أي ميثل سلطات احلكم الثالث كلها يف شخصه ،وقد

ً
مؤهال ألي منها ،فهذا أمر غري منطقي ،وال يقبل حبال من األحوال.
ال يكون

* ويؤكد دواعي التثبت وضرورة الرجوع إىل القضاء ،باإلضافة إىل ما جاء يف الدين
وأحكامه ونصوصه الواضحة ،وقوع حاالت عديدة تزهق فيها أرواح النساء خاصة ،جراء
شبهات ،أو اجنرار وراء عصبيات ،أو محية ،أو غضب ،أو تهور ،أو مصاحل دنية ،وأهواء،
واحنراف من جهة القاتل ،فتلك تصرفات ال يقرها اإلسالم حبال من األحوال ،ويعتربها من
معني اجلاهلية تستقي...
* موقع ابن باز ،مقتبس من جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،اجمللد اخلامس والعشرون.
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وباختصار ،فإن اإلسالم:
 .1يرفض التعدي على حياة الناس ذكوراً أو إناثاً.
 .2يرفض القتل بالشبهات واألهواء واملزاجية.

 .3يرفض املعاقبة على اجلناية قبل ثبوت اإلدانة ،أو بقدر يزيد عن احلد املقرر شرعاً.
 .4يرفض أخذ القانون باليد ،ويقرر أن اجلهة املخولة بفحص اإلدانة وإصدار القرار
بشأنها هي السلطة القضائية.
 .5حيث على التحلي بالقيم واألخالق ،وحفظ األعراض ،والبعد عن الشبهات،
ودواعي الفساد واالحنراف.
 .6يطلب تضافر اجلهود اجملتمعية على خمتلف األصعدة للوقاية من الوقوع يف حبال هذه
اجلرائم ،ومما يساعد يف حتقيق هذه الغاية:
أ -احرتام القيم اجملتمعية النبيلة ،وخباصة اليت جاءت بها األديان السماوية من ناحية حفظ
األعراض ،ومنع التربج واخللوة غري الشرعية ،وجتنب الشبهات.
ب -ضبط األعصاب ،والبعد عن املزاجية واألهواء عند أخذ القرارات الصعبة أو تنفيذها.
ج -استحضار تقوى اهلل وخشيته قبل اإلقدام على إزهاق األرواح ،أو التعدي على النفس

الربيئة( ،فأَ َّو ُل َما ُي ْق َضى َب نْ َ
اس ِب ِّ
الد َماِء) ،كما جاء يف احلديث الصحيح.
ي النَّ ِ

* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصاص يوم القيامة.
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(*)
1

املقال الثاني والثالثون

نشر يف تشرين األول 2007م

وجهة نظر يف ....فهم اآلخر
كثرياً ما يرتدد يف أوساطنا املعاصرة شعار فهم اآلخر ،أو تقبل اآلخر ،ويوجه مضمون

هذا الشعار أحياناً لتأنيب أو توجيه بعض األشخاص واألطراف املتهمني باالنغالق على
أنفسهم وأفكارهم ،أو الرافضني لآلخرين وأفكارهم.
إن فهم اآلخر ال يعين بالضرورة أن ينسلخ الفاهم من معتقداته الشخصية ،أو مواقفه،
واقع ،مفاده أن الناس ميكن أن تتعدد وجهات
وأفكاره ،وإمنا يتطلب استيعاب ٍ
أمر ٍ
نظرهم ،وختتلف أفكارهم ،ومبا أن هؤالء املختلفني يعيشون يف حميط واحد ،وعامل واحد،
فاختالفهم يف املواقف واألفكار أمر وارد ،فاهلل سبحانه مل خيلق مجيع الناس على هيئة
عقلية وجسمية واحدة ،وإمنا فيهم الذكر واألنثى ،والعامل واجلاهل ،واجلميل والقبيح،
والقوي والضعيف...إخل ،مما يعين توافر إمكانية االختالف بني الناس ،وبالتالي ضرورة تقبل

بعضهم بعضاً يف إطار إنسانيتهم ،والقواسم املشرتكة بينهم.

لقد تطرق اإلسالم إىل قضية فهم اآلخر من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية،
إضافة إىل املمارسات الفعلية الصادرة عمن يعتد برأيهم من زعماء املسلمني وعلمائهم

لاَ تجَُ ُ َ َ ْ
َاب إِلاَّ ِب َّال ِه َي أَ ْح َس ُن}(العنكبوت.)46 :
وأشخاصهم ،يقول تعاىلَ { :و اِدلوا أ ْهل ال ِكت ِ
تيِ
فهذا توجيه واضح الداللة إىل فهم اآلخر ،كيف ال؟ واآلية الكرمية تأمر صراحة ودون
لبس أو غموض بأن خيتار املسلم أسلوب املالطفة وحسن التعبري واالحرتام عند جمادلة
أهل الكتاب ،ومن املؤكد أن التوجيه القرآني املتضمن احلث على اجملادلة باليت هي أحسن
مل يغفل حقيقة االختالف الثابت بني املسلم وغريه من أهل الكتاب ،سواء يف بعض
العقائد أم القيم ،أم العبادات ،أم األحكام والشرائع ،أم املواقف  ...إخل ،ورغم هذا التباين؛
فإن اآلية ترشد إىل أسلوب املالطفة يف النقاش عند إثارة مثل هذه القضايا اخلالفية ،واجملادلة
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تكون عادة يف مواطن االختالف ،أما اللقاء البعيد عن االختالف ،واحملفوف باجملاملة احلسنة،
فال تلزمه اجملادلة ،وبالتالي؛ يكون أوىل باملالطفة احلسنة.
ومن جانب آخر؛ فإن املالطفة يف احلوار تعرب عن أدب املسلم ،وتربز مساحة اإلسالم.
ويشار هنا إىل سالمة السبيل الذي يهتم فيه الناس بالبحث عن نقاط االلتقاء واالتفاق
أكثر من اهتمامهم بالعزف على أوتار االختالف والتغاير والشقاق.

لكن فهم اآلخر ليس أمراً انتقائياً ،يطلب يف مواقف ويتجاهل يف أخرى ،ينتقد به قوم،

طرف آلخر ،فإنه يطلب كذلك من
ويعفى من ضوابطه آخرون ،فمثلما ُيطلب الفهم من ٍ
اآلخرين جتاه هذا الطرف ،وإن مل تتم هذه التبادلية واملماثلة يف التعامل ،فإن تهمة الكيل
مبكيالني تكون الصقة باالنتقائيني ،والزمة هلم.
فمثلما يطلب من املسلم أن يفهم غري املسلم يف إطار ضوابط الشرع ،فإن فهم
اآلخر مطلوب بني املسلمني أنفسهم ،على اختالف اجتهاداتهم ،وتنظيماتهم ،وتصوراتهم،
ومذاهبهم.
وكذلك؛ فإن غري املسلم مطالب بفهم املسلم ،يتقبله بإسالمه الذي يدين به ،دون أن يشرتط
عليه األخذ بإسالم مبتدع ،على موال فالن ،أو طريقة عالن.
نعم؛ إن فهم اآلخر شعار مجيل ،وسيكون أمجل لو اتسم بالشمول ،ألنه سيلطف األجواء
بني الناس ،ويفتح اآلفاق للحوار املوضوعي اهلادئ بينهم ،يف جو من االحرتام وحفظ
احلقوق ،مما يساعد يف ختفيف األحقاد ،وإطفاء فتيل النزاع على أكثر من مستوى وصعيد.
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املقال الثالث والثالثون

نشر يف مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1432هـ نيسان وأيار 2011م

الوحدة واملصاحلة وإنهاء االنقسام
سبيل اخلالص من مسلسل النكبات والنكسات
إن من أكرب نعم اهلل على املسلمني أن وحد صفهم خلف إسالمهم ،ومجع قلوبهم
على حب ربهم ورسوهلم ودينهم ،فانطلقوا بذلك هداة للعاملني ،يبشرون باخلري،
وينذرون من الشر ،وكانوا بوحدتهم قوة ،دان هلا جبابرة اخللق ،بعد أن كانوا يعيشون
ُ
ورسوله أن تآلف قلوبهم ما كان أن يكون لوال أن
على هامش التاريخ ،وي ّذكرهم اهلل
تفضل اهلل عليهم به ،فما كانت األمثان الباهظة تنفع ،وما كان العناء الكبري جيدي ،لوال
العناية الربانية ،والتوفيق اإلهلي ،فاهلل خياطب رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقوله:

يدواْ أَن خَْي َد ُع َ
وك َفإِ َّن َح ْسبَ َك ُ
ني* َوأََّل َ
ف َب نْ َ
َص ِرهِ َوِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
{ َوإِن ُي ِر ُ
ي
اهلل ُه َو َّال ِذ َي أَيَّ َد َك ِبن ْ
ُُ
َ
ـك َّن اهللَ أََّل َ
ت َب نْ َ
وب ِه ْم َل ْو أَن َف ْق َ
َه ْم
ض جمَ ِيعاً َّما أََّل َف ْ
ف َبيْن ُ
وب ِه ْم َوَل ِ
ي ُقُل ِ
قل ِ
ت َما فيِ األ ْر ِ

إَِّنُه َع ِزي ٌز

يم}(األنفال- 62 :
َح ِك ٌ

.)63

فيا رب أّلف بني قلوب أبناء أمتنا وشعبنا ،كما ألفت بني األولني منا،

واصرف -اللهم -الشحناء عنا ،وارفع مقتك وغضبك عنا ،يا كريم يا اهلل.
فما كان للنكبة ،ومن ورائها النكسة ،أن حتدثا ،أو أن تستمر آثارهما ،لوال حالة التشرذم
اليت اكتوينا -عرباً ومسلمني -بنار هليبها ،حيث هان اهلوان علينا ،وأصبح معظمنا ٌّ
كل يغين
على لياله ،فاستفرد عدونا يف الساحة ،وسلب من أرضنا أقدسها ،واغتصب حريتنا ،ونالت
رماحه املسمومة منا ،حتى أضحينا نعد السنني تلو السنني من عمر النكبة وأختها النكسة،
وال يلوح يف األفق أمل إال باهلل وعونه للمخلصني الصابرين القابضني على اجلمر ،الذين
مل ولن يستسلموا للهوان ،غري آبهني مبن فقدوا السيطرة على مقود توجيه املركب حنو
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اخلالص ،باستسهال النزاع الداخلي ،واالنشغال بالشكليات واهلوامش ،عوضاً عن تكريس
اجلهد حنو القضية األم ،وما يلزمها من تبعات ومسؤوليات.
نعم؛ إن اهلل ميقت الفرقة ،وينهى عنها ،وي ّذكر املسلمني بنعمة تأليف قلوبهم ،حتى
أصبحوا بها إخوة ،متحابني يف اهلل ،وعلى منهج اهلل ،وذاك سبيل النجاة من النار ،بعد
أن كانوا خبصامهم وعدائهم لبعضهم بعضاً ،وتنكبهم لدين اهلل ،معرضني للويالت اليت
َص ُمواْ بحَِبْل اهللِ جمَ ِيعاً َو َال َت َف َّرُقواْ َواْذ ُكُرواْ
نهايتها التلظي بنار جهنم ،فيقول اهلل تعاىلَ { :وا ْعت ِ
ِ

ُم عَ
ت اهللِ عَ
ُم أَ ْع َداء َفأََّل َ
ف َب نْ َ
ِن ْع َم َ
َل َى َش َفا ُح ْف َرةٍ
وب ُك ْم َفأَ ْصبَ ْحتُم ِبنِ ْع َمتِِه إِ ْخ َواناً َو ُكنت ْ
َليْ ُك ْم إِْذ ُكنت ْ
ي ُقُل ِ

ِّم َن النَّ ِار َفأَن َق َذ ُكم ِّمنْ َها َك َذِل َك ُيبَينُِّ ُ
اهلل َل ُك ْم آيَاِتِه َل َعَّل ُك ْم َت ْهت ُ
َدو َن}( آل عمران.)103 :

ويف مقابل مقت اهلل للفرقة ،فإنه سبحانه حيب الوحدة ،فيقول تعاىل مصرحاً بهذا احلب:

َّهم ُبنيَ ٌ
ان
ب َّال ِذ َ
ين ُي َقاِتُلو َن فيِ َسبِيِلِه َص ّفاً َكأَن ُ
{إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
وعلى النهج نفسه يرد قول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهللَ يَ ْر َضى َل ُك ْم َثلاَ ًثا،
وص}( الصف.)4 :
َّم ْر ُص ٌ

َص ُموا بحَِبْ ِل اهللِ
َويَ ْك َرُه َل ُك ْم َثلاَ ًثاَ ،فيرَْ َضى َل ُك ْم أَ ْن َت ْعُب ُدوُه ،وال ُت ْش ِر ُكوا ِبِه شيئاًَ ،وأَ ْن َت ْعت ِ
(*)
مجيعاً ،وال َت َف َّرُقواَ ،ويَ ْك َرُه َل ُك ْم؛ ِق َ
الس َؤا ِلَ ،وإِ َضا َعَة المَْا ِل).
يل وقالَ ،و َكثْ َرةَ ُّ
1

أعاذنا اهلل من النار ،ومن أسباب استحقاقها ،ومن سلوك املهرولني إليها.
شعارات براقة!

الوحدة واملصاحلة وإنهاء االنقسام؛ شعارات ومصطلحات براقة ،ال ينتقص من أهميتها
وضرورتها عاقل معترب الرأي منا ،وال ميلك أحد التغاضي عن سلبيات مبايناتها ،فحالة
الفرقة واخلصومة واالنقسام يرفضها الوليد فينا قبل الكبري ،إال من يقبل لنفسه أن يتنكب
درب دينه ،أو من يتنكر لدماء الشهداء ،وتضحيات األسرى ،أو من ضل طريق احلق،
فأضحى فئوياً أو أنانياً ال يأبه مبصري أمته ،وال يعي حقيقة ما حياك له وهلا من كيد ومكر ،فمن
أبسط املسلمات أن العدو يستفيد من تشرذم خصمه ،وانقسام صفه ،واهلل تعاىل يف كتابه

* صحيح مسلم ،كتاب األقضية ،باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة.
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العزيز توعد باللفظ الصريح واملضمون الواضح ،املتفرقني واملختلفني ،فيقول تعاىلَ { :و َال

ون ْ
ك ُ
َت ُ
اختَ
ين َت َف َّرُقواْ َو ْ
يم}
اءه ُم اْلبَيِّن ُ
وا َك َّال ِذ َ
َلُفواْ ِمن َب ْع ِد َما َج ُ
َات َوُأ ْوَلـئِ َك لهَُ ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ

( آل عمران.)105 :
فاهلل حيب وحدة الصف ،ومبقتضى مفهوم خمالفة هذا احلب ،فإنه سبحانه يكره الفرقة
والتشرذم ،ويؤكد هذا املعنى يف أكثر من نص شرعي ،فاهلل أمر رسوله ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وصحابته املؤمنني مبقاطعة مسجد الضرار ،ألنه كان سيفرق مجعهم ،فقال تعاىل:

ني َوإ ْر َصاداً لمَِّ ْن َحا َر َب اهللَ َو َر ُس َ
ين اتخََّ ُذواْ َم ْس ِجداً ِض َراراً َو ُك ْفراً َوَت ْف ِريقاً َب نْ َ
ولُه
{ َو َّال ِذ َ
ي المُْ ْؤ ِمنِ َ ِ

ِمن َقبْ ُل َوَليَ ْحِل َف َّن إ ْن أَ َرْدَنا إ َّال الحُْ ْسنَى َو ُ
َّه ْم َل َكاِذُبو َن * َال َتُق ْم ِفيِه أََبداً لمََّ ْس ِج ٌد
اهلل يَ ْش َه ُد إِن ُ
ِ
ِ

ال يحُ ِبُّو َن أَن يَت َ
س َعَلى التَّ ْق َوى ِم ْن أَ َّو ِل يَ ْوم أَ َح ُّق أَن َتُقو َم ِفيِهِ ،فيِه ِر َج ٌ
َط َّهُرواْ َو ُ
ب
اهلل يحُ ِ ُّ
ُأ ِّس َ
ٍ
ين}(التوبة.)108 - 107 :
المُْ َّط ِّه ِر َ

ومسجد الضرار أنشأه املنافقون مبنطقة ُقباء ،وطلبوا من رسول اهلل ،صلى اهلل عليه

وسلم ،أن يصلي هلم فيه تربكاً يف ظاهر األمر ،لكن اهلل كشف عن حقيقتهم ،حيث أرادوا
ببنائه أن يتفرق املؤمنون عن مسجد ُقباء الذي كانوا جيتمعون به.
فعن أبي هريرة ،رضي اهلل تعاىل عنه ،قال( :أتى أصحاب مسجد الضرار رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،وهو يتجهز إىل تبوك ،فقالوا :يا رسول اهلل؛ إنا قد بنينا مسجداً لذي
العلة واحلاجة ،والليلة املطرية ،والليلة الشاتية ،وإنا حنب أن تأتينا ،فتصلي لنا فيه ،فقال
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم :إني على جناح سفر ،وحال شغل -أو كما قال عليه الصالة
والسالم ،ولو قدمنا -إن شاء اهلل تعاىل– آلتيناكم ،فصلينا لكم فيه ،فلما رجع رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،من سفره ،أتاه الوحي حبقيقة خرب هذا املسجد الظامل أهله ،فأمر بعض
أصحابه باالنطالق إليه ،ليحرقوه ،ويهدموه ،ففعلوا)..

(*)
1

فأي وضوح ،وأي صراحة أكثر من النهي الرباني القاطع عن اإلقامة يف مسجد هدفه

* تفسري روح املعاني ،18 /11 ،مسجد الضرار.
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الضرار؟ ومنهجه نشر الكفر بدل التوحيد ،ومن أبرز خصائصه أنه وضع للتفريق بني
املؤمنني ،خبالف مساجد التقوى؛ اليت تشيّد جلمع املسلمني يف صالة اجلمعة واجلماعة
وغريهما ،وهو كذلك بؤرة فساد جتمع املنافقني الذين جتندوا حملاربة اهلل ورسوله ،متظاهرين
باحلسنى ،ومتسرتين خلف ظواهر الصالح ،اليت منها بناء املساجد ورعايتها ،وهم يقصدون
عكس ما يظهرون ،وملا كان الوضع كذلك؛ أوحى اهلل إىل نبيه قرآناً يتلى عرب طول الزمان،
وخمتلف البقاع ،تضمن نهياً قاطعاً عن االعرتاف بشرعية مسجد هذا حاله ونعته ،حتى
تفوت الفرصة على من يريد باإلسالم واملسلمني الضرر؛ بالكفر والفرقة ومؤازرة عدوهم،
وهذا النهي ال يقتصر على ذاك املسجد ،بل يشمل كل ما كان على شاكلته ،فنهي اهلل عن

اإلقامة يف مسجد الضرار مستمر حيث وجد الضرار ،فاهلل تعاىل يقولَ :
{ال َتُق ْم ِفيِه أََبداً}،
و(أبداً) تعين االستمرارية والتواصل.

وهكذا يتضح أن اهلل اختذ هذا املوقف احلاسم مع مسجد أنشئ على خالف اهلدى،
رغم حساسية املوقف والقضية ،إذ األصل أن ُيدعى املسلمون للمسجد ،ليجدوا خري دينهم

اج َد اهللِ َم ْن
ودنياهم فيه ،وقد أثنى اهلل على من يعمرون املساجد ،فقال تعاىل{ :إِنمََّا يَ ْع ُمُر َم َس ِ

الص َ
ش إِ َّال اهللَ َف َع َسى ُأ ْوَلـئِ َك أَن يَ ُكوُنواْ
الز َكاةَ َولمَْ خَْي َ
الةَ َوآَتى َّ
آ َم َن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر َوأََقا َم َّ
ِم َن

ين}(التوبة)18 :
المُْ ْهتَ ِد َ

فإذا جاءت مقاطعة مسجد الفرقة والضرار بأمر رباني ،فكيف مبا عداه من األمور اليت

يفرق وجودها ،أو احلرص عليها ،صف املؤمنني؟ هل يعقل أن يقبل شيء منها مثناً للتفريط
بوحدة كلمة املؤمنني وصفهم؟! والعدو من حوهلم يرتبص بهم الدوائر ،وحيصد مثار فرقتهم

لصاحل بقاء وجوده ،سيفاً مسلطاً على رقابهم.

واألمور مهما بلغت قيمتها ،فلن تبلغ قداسة املساجد ومكانتها عند اهلل وعباده
الصادقني ،فالوزارات السيادية ،واحلكومات الشكلية ،إذا تسرت وراءها شبح فرقة الصف،
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واالنشغال بالنزاع الداخلي ،تصبح ضراراً ال يقل خطرها عن مسجد الضرار ،فالفكرة
الض َرار
واحدة ،حيث تلتقي هذه األمور مع مسجد الضرار يف قاسم مشرتك؛ يتمثل يف ِ
ني ،وتقديم اخلدمة السائغة اجملانية ملن َحيا َرب اهلل َو َر ُس َ
ي المُْ ْؤ ِمنِ َ
َوالتَ ْف ِريق َب نْ َ
ولُه ،واهلل تعاىل
ْه ْم َوإِن ُت ِصبْ ُك ْم َسيّئٌَة يَ ْف َر ُحواْ ِب َها}(آل عمران ،)120 :ومن
يقول{ :إِن تمَْ َس ْس ُك ْم َح َسنٌَة َت ُسؤ ُ
احلسنة اليت تزعج عدونا ُألفتنا ووحدتنا ومشاريع وفاقنا ،ومن السيئة اليت تسره وختدمه
الفرقة واالختالف والتشرذم ،فعن قتادة :احلسنة هي األلفة واجلماعة ،والسيئة :الفرقة
واالختالف.

()1

وقد حذر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسلمني من املخاصمة والقتال والنزاع ،فعن

ت الناس ،فقال :لاَ
ير أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال له يف حجة اْلود
(استَنْ ِص ْ
َاعْ :
َج ِر ٍ
َ َّ ِ َ ِ
()2
ض).
َت ْر ِج ُعوا َب ْع ِدي ُك َّفا ًرا ،يَ ْض ِر ُب َب ْع ُض ُك ْم ِرَق َ
اب َب ْع ٍ

واهلل تعاىل بينّ للمؤمنني أثر النزاع يف إذهاب القوة ،واستجالب الفشل ،فقال تعاىل:

يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ين}
الص ِاب ِر َ
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
{ َوأَ ِط ُ
ب ِر ُحي ُك ْم َواصْبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
(األنفال.)46 :

وجدير باملؤمن أن يضم صوته إىل الذين يستهجنون غض الطرف عن هذا التحذير
الرباني ،بغض النظر عن األعذار اليت ميكن أن تقدم لتربير التنكب عنه ،فالشعب سئم
االنقسام ،وبات معظمه يتخوف من عواقبه املدمرة ،فهي تتفاقم وتزداد ،وخباصة يف ظل
التطورات اإلقليمية والعاملية ،اليت تدق ناقوس اخلطر الداهم ،الذي لن مييز بني فئات منا،

سوى مرحلياً ،وإال فالكل مستهدف ،وسيقول آخرنا ما قاله ذاك الثور ،الذي صارت حكايته

ً
مثال ،حني قال( :أكلت يوم أكل الثور األبيض).

فلندقق النظر أكثر ،ونضع األمور يف نصابها الصحيحً ،
بدال من ضيق األفق ،وعمى

العيون الذي جعل كثرياً منا حمدودي الرؤية ،حمجوبي التمعن والتفكري.

 .1عبد الرمحن اجلوزي ،زاد املسري.448 /1 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب اإلنصات للعلماء.
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أهمية السعي إلصالح ذات البني:
إن من واجب املسلمني حنو بعضهم بعضاً أن يسعوا جهدهم حنو إصالح ذات بينهم،
وأن يعملوا على حل الوئام بينهم حمل اخلصام ،وال يصح هلم أن يقفوا مع السلبيني الذين
يشاهدون اخلالفات اليت تقع بني طوائفهم وفئاتهم وحتى أفرادهم ،دون أن حيركوا ساكناً
باجتاه إطفاء هليبها ،فاهلل تعاىل أمر املؤمنني بهذا الواجب ،فقال سبحانهَ { :وإِن َطاِئ َفتَا ِن ِم َن

المُْ ْؤ ِمنِ َ
اه َما َعَلى الأُْ ْخ َرى َف َقاِتُلوا َّال َتبْ ِغي َحتَّى
َه َما َفإِن َب َغ ْ
ت إِ ْح َد ُ
ني اْقتَتَُلوا َفأَ ْصِل ُحوا َبيْن ُ
تيِ
ب المُْْق ِس ِط َ
ني}
َت ِفيَء إِلىَ أَ ْم ِر اهللِ َفإِن َف ْ
اءت َفأَ ْصِل ُحوا َبيْن ُ
َه َما ِباْل َع ْد ِل َوأَْق ِس ُطوا إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
(احلجرات)9 :

فال يصح لفئات املسلمني وذوي النفوذ أن يبخلوا يف تقديم اجلهود اليت تتطلبها عملية
اإلصالح املنشود بني إخوانهم ،فالنزاع واالختالف يدمران املشارك فيهما واملشاهد هلما،
وال خيتلف اثنان ،يف أهمية الوحدة وخطورة االنقسام ،فبالوحدة تتحصل القوة ،وبالتنازع
واالنقسام حيصل الوهن ،وتذهب الريح ،فاالنقسام فاقم ضعفنا ،وجعلنا لقماً سائغًة
لآلكلني ،وأتاح اجملال رحباً للمرتبصني ،الذين ما كان هلم أن خيلدوا إىل هذه الراحة والدعة
لوال تفيؤهم ظالل فرقتنا وانقسامنا إىل معسكرات شتى.
وال بد من بذل السعي تلو السعي للقضاء على التفرق والتشرذم ،وال بد من نشر الوعي
بأهمية الوحدة واملصاحلة بني املسلمني.
وحتى ال جنانب احلقيقة ،ونكون أكثر واقعية ،ومنسجمني مع املوضوعية ،وحتى نصدق
مع أنفسنا وربنا وشعبنا ،ال بد من أن نطرح املطالبة بالوحدة واملصاحلة ،بالتوازي مع املطالبة
بالصدق واإلخالص واإلنصاف فيهما ،واحلرص على ثوابتنا ومبادئنا ،مع املطالبة بالبحث
اجلاد عن أسباب اخلالف والشقاق ،ووضع احللول املنصفة واجلذرية والشجاعة هلما.
وشعارات الوحدة واملصاحلة وإنهاء االنقسام تبقى وهماً يف اخليال ،وأماني يف األحالم ،إذا
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مل جتد من أصحاب النفوذ والقرار من حيملها بصدق ،حتى إن تطلبت تضحيات ،أو تقديم
تنازالت شخصية أو فئوية ،لصاحل املصاحل العليا للدين ،واألمة ،والشعب ،والقضية العادلة.
وعلى كل غيور فرد كان أم فصيل أن يرفع صوته عالياً ،مطالباً بالوحدة واملصاحلة وإنهاء
االنقسام ،وعلى كل من له دور يف إحداث االنقسام والفرقة ،أن يتقي اهلل يف دينه وشعبه،
وأن يتقيه يف دماء الشهداء الزكية ،اليت روي بها ثرى هذا الوطن ،وأن يتقيه يف آهات
األسرى ،الذين يقبعون خلف القضبان ،وقد قدموا حريتهم وحقهم يف العيش احلر يف سبيل
دحر احملتل عن وطنهم ،وانتزاع حقوق شعبهم املغتصبة ،واسرتداد قدسهم ومقدساتهم،

اهلل َع َمَل ُك ْم َو َر ُس ُ
واهلل تعاىل يقولَ { :وُقل ا ْع َمُلواْ َف َسيرََى ُ
ولُه َوالمُْ ْؤ ِمنُو َن َو َسترَُدُّو َن إلىَ عا
ِ
ِ َ لمِِ
الش َهاَدةِ َفُينَبِّئ ُ
ْ
ب َو َّ
ُم َت ْع َمُلو َن}( التوبة)105 :
ُكم بمَِا ُكنت ْ
ال َغيْ ِ
ومن يعمل لإلصالح ،فلن يذهب عمله أدراج الرياح ،خبالف من ميتطي مراكب

اإلفساد

والنزاع والشقاق ،وإن تظاهر بالصالح ،فشتان بني الزبد وما ينفع الناس؛

الزَب ُد َفيَ ْذ َه ُب ُج َفاء َوأَ َّما َما يَن َف ُع النَّ َ َ ُ
{َ ...ك َذِل َك يَ ْضر ُب ُ
اط َل َفأََّما َّ
اهلل الحْ َ َّق َواْلبَ ِ
ِ
اس فيَ ْمك ُث فيِ
اهلل َ
َ
األ ْمثَ َ
األ ْرض َك َذِل َك يَ ْضر ُب ُ
ال}(الرعد)17 :
ِ
ِ
فهل يعود األشقاء املتنازعون إىل صوابهم ،إدراكاً منهم خلطورة الشقاق الذي يؤذيهم
وقضيتهم ،ويتيح اجملال رحباً ملن يرتبص بهم الدوائر أن حيقق مراده ،وأن يواصل مشواره يف
ً
مفعوال؟! عسى اهلل أن يهديهم
إحداث النكبات فيهم والنكسات ،حتى يقضي اهلل أمراً كان

ً
سبيال للنجاة والنجاح.
ليعودوا إىل رشدهم ،فيختاروا طريق الوحدة ،ومنهج اإلصالح،
سائلني اهلل العلي القدير أن يؤلف بني قلوبنا ،وأن جيمعنا على اخلري واهلدى ،وأن يهيأ
لنا سبيل اخلالص من ويالت الفرقة واالختالف والشقاق والنزاع.
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املقال الرابع والثالثون

نشر يف مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1429هـ أيار وحزيران 2008م

صرب املبتلى وثقته بفرج اهلل ونصره
كثرية هي احملن اليت نواجهها يف حياتنا العامة واخلاصة ،ففقرينا يشكو ضيق
ذات اليد ،ومديننا يؤرقه الدين ،وسقيمنا يعاني الوجع ،ومنا اليتيم ،والثكلى،
واألرملة ،واملسكني ،والعقيم ،وكل ذلك وغريه ابتالءات جتري وفق سنة اهلل يف
ً
وف َوالجُْ وع َوَن ْقص ِم َن َ
َّك ْم ب َش ْيٍء ِّم َن الخْ َ
مصداقا لقوله تعاىلَ { :وَلنَبُْل َون ُ
األ َم َوا ِل
خلقه،
ِ
ِ
ٍ
ِ

ات َوَب ِّش ِر
َّم َر ِ
س َوالث َ
َواألنُف ِ

ين}(البقرة.)155 :
الص ِاب ِر َ
َّ

وحاشا هلل أن يبتلي خلقه جملرد تعريضهم للمعاناة ،وإمنا وراء االبتالء هدف عظيم ،فبه

ين ِمن َقبِْل ِه ْم
ميحص اهلل الصادقني والصابرين من غريهم ،يقول تعاىلَ { :وَل َق ْد َفتَنَّا َّال ِذ َ
َفَليَ ْعَل َم َّن ُ
ين َص َدُقوا َوَليَ ْعَل َم َّن اْل َكاِذِب َ
ني }(العنكبوت ،)3 :ويقول سبحانهَ { :وَليَ ْعَل َم َّن
اهلل َّال ِذ َ

ُ
ين آ َمنُوا َوَليَ ْعَل َم َّن
اهلل َّال ِذ َ

المُْنَاِف ِق َ
ني}(العنكبوت.)11 :

فلو ترك الناس دون ابتالء خلفيت عليهم حقائق أنفسهم ،ولزعم كلهم الصالح
والشجاعة والصدق والصرب ،واهلل مطلع على ما تكن النفوس ،وما تعلن ،كيف ال؟ وهو
سبحانه { يَ ْعَل ُم َخاِئنََة الأَْعْينُ ِ َو َما تخُْ ِفي

الص ُدوُر}(غافر.)19 :
ُّ

{ما
لكن اهلل تعاىل يريد أن يظهر للناس حقائقهم ،بالتمحيص واالبتالء ،يقول تعاىلَّ :

الطيِّب َو َما َكا َن ُ
َكا َن ُ
يث ِم َن َّ
ُم َعَليِْه َحتَّ َى يمَِي َز الخْ َبِ َ
اهلل ِليَ َذ َر المُْ ْؤ ِمنِ َ
اهلل ِلُي ْطِل َع ُك ْم
ني َعَلى َما أَنت ْ
ِ
َعَلى

ْ
ب(}...آل عمران.)179:
ال َغيْ ِ

ومن أشد أنواع االبتالء العام الذي تتعرض له أمة اإلسالم يف زماننا هذا تكالب األمم
عليها من كل حدب وصوب ،فحاهلا ال يسر صديقاً ،وال حيزن عدّواً ،فهي مثخنة باجلراح،
مقطعة األوصال ،حتى أضحت كاليت قيل فيها:
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كالها وحتى سامها كل مفلس

لقد هزلت حتى بدا من هزاهلا

ويف غمرة اجلراح ،ترد النفحات الربانية اليت تبشر املؤمنني بقدوم الفرج ،والنصر

ُم أَن َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
القريب ،فيقول تعاىل{ :أَ ْم َح ِسبْت ْ

الض َّراُء َوُزْلزُلواْ َحتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
َّم َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساُء َو َّ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر اهللِ أَال إِ َّن
ول َو َّال ِذ َ
ول َّ
ِ
يب }(البقرة.)214:
َن ْص َر اهللِ َق ِر ٌ

فهي البشرى اليت ننتظر أن تكون ومضة النور يف نهاية النفق املظلم ،إنها النصر القادم

يب
من العزيز املقتدر ،الذي وعدنا إياه ،فقال سبحانهَ { :وُأ ْخ َرى تحُ ِبُّوَن َها َن ْص ٌر ِّم َن اهللِ َوَفتْ ٌح َق ِر ٌ

ني } (الصف ،)13:ولن خيلف اهلل وعدهَ { ،و ْع َد اهللِ لاَ خُْيِل ُف ُ
َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِ َ
اهلل َو ْع َدُه َوَل ِك َّن أَ ْكثَ َر
النَّاس لاَ
ِ

يَ ْعَل ُمو َن }(الرومَ { ،)6:وَل َق ْد َص َدَق ُك ُم ُ
سوَن ُهم ِبإِْذِن ِه ( }...آل عمران.)152:
اهلل َو ْع َدُه إِْذ تحَُ ُّ

إننا ننظر إىل اليوم الذي تلهج فيه ألسنتنا بشكر اهلل ومحده على ما صدقنا من وعده بنصر

دينه ،ورفع راية حقه ،على سنة سلفنا األخيار ،الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ { :وَق ُالوا الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ
َّال ِذي َص َدَقنَا َو ْع َدُه َوأَ ْو َرَثنَا الأَْ ْر َ
ض َنتَبَ َّوُأ ِم َن الجْ َنَِّة َحيْ ُث َن َشاء َفنِ ْع َم أَ ْجُر اْل َعا ِمِل َ
ني}(الزمر.)74:
فجراح الغدر لن تنسينا حقنا بالنصر املظفر بإذن اهلل وعونه ،فهو وعد قطعه اهلل على
نفسه ،فقالَ{ :ف َ
ال تحَْ َسبنَ َّ اهللَ خُْمِل َ
ف َو ْع ِدهِ ُر ُسَلُه إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز ُذو اْنتِ َقام} (إبراهيم )47:وقال ّ
جل
ٍ

شأنهَ {:و َكا َن َح ّقاً َعَليْنَا َن ْصُر

المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}(الروم.)47:

ين آ َمنُواْ َك َذِل َك َح ّقاً َعَليْنَا ُننج المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني } (يونس)103:
َجي ُر ُسَلنَا َو َّال ِذ َ
وقال سبحانهُ{ :ث َّم ُنن ِّ
ِ
فإن صدقنا اهلل فسوف يصدقنا ،وستكون العاقبة لنا ،وستمضي مرحلة األمل من عمرنا،

س
وستضمد جراحنا املثخنة ،واهلل يطمئننا بذلك فيقول تعاىل{ :إِن َ
يمَْس ْس ُك ْم َق ْر ٌح َف َق ْد َم َّ
ين آ َمنُواْ َويَتَّ ِخ َذ ِم ُ
ي النَّاس َوِليَ ْعَل َم ُ
اْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِّمثُْلُه َوِتْل َك األيَّاُم ُن َد ِ لهَُ
نك ْم ُش َه َداء
اهلل َّال ِذ َ
او ا َب نْ َ ِ
َو ُ
ب َّ
الظالمِِ َ
ني }(آل عمران.)140:
اهلل َال يحُ ِ ُّ
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وملا اشتد الكرب باملسلمني والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بني ظهرانيهم ،أتوه شاكني،
فماذا كان جوابه هلم؟ يقول الصحابي اجلليل َخبَّاب ْبن الأَْ َر ِّتَ :
(ش َك ْوَنا إِلىَ َر ُسو ِل اهللِ،
َصَّلى ُ
ْعو
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،و ُه َو ُمتَ َو ِّس ٌد ُب ْرَدةً َلُه فيِ ِظ ِّل اْل َك ْعبَِةُ ،قْلنَا َلُه :أَلاَ َت ْستَنْ ِصُر َلنَا؟ أَلاَ َتد ُ
لأَْ
اهللَ َلنَا؟ َق َ
الر ُج ُل ِف َ َ َ ُ َ َ
ضَ ،فُي ْج َع ُل ِفيِهَ ،فُي َجاُء ِبالمِْنْ َش ِارَ ،فُي َ
وض ُع
الَ :كا َن َّ
يم ْن قبْلك ْم يحُْفُر لُه فيِ ا ْر ِ
ْ
َيَ ،و َما يَ ُص ُّدُه َذِل َك َع ْن ِدينِِهَ ،و َ
اط الحْ َ ِدي ِد َما ُدو َن لحَْ ِمِه ِم ْن
يمُْش ُط ِبأَْم َش ِ
َعَلى َرأ ِسِه َفُي َش ُّق ِباْثنَت نْ ِ
ْ َ
الرا ِك ُب ِم ْن
بَ ،و َما يَ ُص ُّدُه َذِل َك َع ْن ِدينِِهَ ،واهللِ َلُيتِ َّم َّن َه َذا الأَْ ْم َرَ ،حتَّى يَ ِس َ
ري َّ
َعظ ٍم أ ْو َع َص ٍ
لاَ
اف إلاَّ اهللَ ،أَ ْو ِّ
َمِهَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم َت ْستَ ْع ِجُلو َن).
الذْئ َ
ب َعَلى َغن ِ
َصنْ َعاَء إِلىَ َح ْض َر َم ْو َت خََي ُ ِ

(*)
1

نعم إنها الثقة املطلقة بنصر اهلل القادم ال حمالة ،لكن اهلل ال يعجل باستعجال اخللق ،فكل

شيء يكون وفق مشيئته سبحانه ،فقد ابتلي األولون ونشروا باملناشري ،وابتلي الرسول،

صلى اهلل عليه وسلم ،وصحبه ،لغاية أرادها اهلل ،فقال تعاىلَ { :و َما أَ َصاَب ُك ْم يَ ْو َم اْلتَ َقى
الجْ َ ْم َعا ِن َفبِإِْذ ِن اهللِ َوِليَ ْعَل َم المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني

}(آل عمران)166:

فنحن املثخنني باجلراح نصبوا لليوم الذي ميكن اهلل فيه لنا ولديننا يف األرض ،لنمألها

ً
عدال وصالحاً وأماناً بإذن اهلل ،وما ذلك على اهلل بعزيز وال بعيد ،فهو سبحانه القائلَ { :و َع َد

لأَْ
ين آ َمنُوا ِم ُ
ُ
َخَل َ
ات َليَ ْست ْ َ
است ْ
ين ِمن
ف َّال ِذ َ
اهلل َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
نك ْم َو َع ِمُلوا َّ
ض َك َما ْ
َخِلفنَّ ُهم فيِ ا ْر ِ
َه ُم َّال ِذي ا ْرَت َ
ضى لهَُ ْم َوَلُيبَ ِّدَلنَّ ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوِف ِه ْم أَ ْمناً(}...النور)55:
َن لهَُ ْم ِدين ُ
َقبِْل ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
فاالبتالء أياً كان شكله ولونه ،هو مدرسة ينجح فيها املؤمنون ،وخيفق فيها املنافقون ،وقد

ين
كشف اهلل سبحانه عن غاية االمتحان به يف آيات كثرية ،منها قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

يك ْم َو ِر َم ُ ُ
َالُه أَيْ ِد ُ
آ َمنُواْ َليَبُْل َون ُ
َ ُ
الصيْ ِد َتن ُ
َّك ُم ُ
ْ
ب}...
اهلل ِب َش ْيٍء ِّم َن َّ
احك ْم ِليَ ْعل َم اهلل َمن خََياُفُه ِبال َغيْ ِ
(املائدة)94:

* صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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ومن مقومات النجاح يف مدرسة االبتالء وامتحانات احملن ،االستقامة والصرب ،مصداقاً

لقوله تعاىلَ :
َاب ِمن
ين ُأوُتواْ اْل ِكت َ
َس َم ُع َّن ِم َن َّال ِذ َ
{لُتبَْل ُو َّن فيِ أَ ْم َواِل ُك ْم َوأَنُف ِس ُك ْم َوَلت ْ
َ
َقبِْل ُك ْم َو ِم َن َّال ِذ َ َ
ُ
ور}
ين أ ْش َر ُكواْ أًذى َكثِرياً َوإِن َتصْبرُِ واْ َوَتتَُّقواْ َفإِ َّن َذِل َك ِم ْن َع ْز ِم األُم ِ
(آل عمران ،)186:وقال سبحانهَ { :وإِن َتصْبرُِ واْ َوَتتَُّقواْ َال يَ ُض ُّر ُك ْم َكيْ ُد ُه ْم َشيْئاً إِ َّن اهللَ بمَِا

يَ ْع َمُلو َن

محُ ِ ٌ
يط}(آل عمران)120:

فالصرب مفتاح الفرج ،وهو بإذن اهلل قريب قريب ،وإن استبطأه بعض الناس وظنوا أنه
بعيد صعب املنال ،فقد أكد اهلل وعده للمؤمنني بالعون واملدد جزاء الصرب والتقوى ،فقال
وكم ِّمن َف ْو ِر ِه ْم َه َ
سبحانهَ{ :بَلى إِن َتصْبرُِ واْ َوَتتَُّقواْ َويَأُْت ُ
آالف ِّم َن
ـذا يمُْ ِدْد ُك ْم َرُّب ُكم خَِب ْم َسِة ٍ

المَْآلِئ َكِة ُم َس ِّو ِم َ
ني }(آل عمران ،)125:والصرب مجيل ،يقول تعاىلَ{ :فاصْبرِْ َصبرْ

اً جمَ ِ ً
يال}(املعارج،)5:

فالصرب جيلب النصر ،والكرب يلحقه الفرج ،والعسر ميحوه اليسر ،واهلل أمرنا باملرابطة

ين آ َمنُواْ اصْبرُِ واْ َو َص ِابُرواْ َو َر ِاب ُطواْ
ومغالبة عدونا بالصرب واملصابرة ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َو َّاتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}(آل عمران.)200:

ً
شكال من اخلداع واإليهام ،بل
واالستعانة بالصرب ليست ضرباً من الوهم واخليال ،وال

هي دعوة األنبياء والرسل ،الذين كشفت عنهم احلجب ،انظروا وصية موسى ،عليه السالم،
استَ ِعينُوا باهللِ َواص ُ واْ إ َّن َ
لقومهَ{ :ق َ
األ ْر َ
ورُث َها َمن يَ َشاُء ِم ْن ِعبَاِدهِ
ال ُم َ
وسى ِل َق ْو ِمِه ْ
ِ
ض لهلِ ِ ُي ِ
ْبرِ ِ

َواْل َعاِقبَُة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني

}(األعراف.)128:

واهلل أمر باالستعانة بالصرب يف مواضع أخرى كثرية من آيات القرآن الكريم ،منها قوله
الص َ
اش ِع َ
ني }
ريةٌ إِ َّال َعَلى الخْ َ ِ
الةِ َوإَِّن َها َل َكبِ َ
الصبرْ ِ َو َّ
استَ ِعينُواْ ِب َّ
تعاىلَ { :و ْ

(البقرة)45:

وخاطب اهلل املؤمنني بهذا الطلب ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
استَ ِعينُواْ ِب َّ
ين آ َمنُواْ ْ
الصبرْ ِ
الص َ
ين}(البقرة.)153:
الص ِاب ِر َ
الةِ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
َو َّ
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ومما ال شك فيه أن ما نتعرض له من حمن وابتالءات يقع يف دائرة املكاره ،اليت يلزمها

الصرب ،لكن حمصلتها الفوز باجلنةَ ،ع ْن أََنس بن مالك قال ،قال َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
ٍ
ت َ
ت النَّاُر ِب َّ
ات)
َو َسَّل َمُ :،
الش َه َو ِ
اجلنَُّة ِباملَ َك ِارهِ َ ،و ُح َّف ِ
(ح َّف ِ

(*)
1

ويذكر سبحانه مجلة من األمور اليت يرتب عليها الفوز بالعقبى ،ومنها الصرب ،فيقول

َاه ْم ِس ّراً َو َع َ
الص َ
الِنيًَة
تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
الةَ َوأَن َفُقواْ ممَِّا َر َزْقن ُ
ين َصبرَُ واْ اْبتِ َغاء َو ْجِه َرِّب ِه ْم َوأََقاُمواْ َّ

السيِّئََة ُأ ْوَلئِ َك لهَُ ْم ُع ْقبَى
َويَ ْد َر ُؤو َن ِبالحْ َ َسنَِة َّ

َّار}(الرعد.)22:
الد ِ

وإن فات الصابر جولة ،فلن يفوته ثواب اهلل ،وحسن جزائه ،فاهلل تعاىل يقولَ { :واصْبرِْ

يع أَ ْج َر
َفإِ َّن اهللَ َال ُي ِض ُ

المْحُْ ِسنِ َ
ني}(هود.)115:

وربطت آيات أخرى التقوى بالصرب ،باعتبارهما عاملني رئيسني للفوز حبسن اجلزاء،

يع أَ ْج َر المْحُْ ِسنِ َ
ني
يقول تعاىل{ :إَِّنُه َمن يَتَّ ِق َويِصْبرِْ َفإِ َّن اهللَ َال ُي ِض ُ

}(يوسف.)90:

ين َصبرَُ واْ أَ ْج َر ُهم ِبأَ ْح َس ِن
َج ِزيَ َّن َّال ِذ َ
وقد وعد اهلل الصابرين حبسن اجلزاء ،فقال تعاىلَ { :وَلن ْ
َما َكاُنواْ يَ ْع َمُلو َن}(النحل .)96:فاملؤمن احلق يوقن بأن اهلل بقدرته وعظمته معني للصابرين،
الذين آمنوا به وبكتابه والتزموا طاعته ،وكانوا يداً واحدة يف محل حقهم ونصرة دينهم،

يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ب ِر ُحي ُك ْم
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
فيقول تعاىل يف حمكم التنزيلَ { :وأَ ِط ُ

ين
الص ِاب ِر َ
َواصْبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع َّ

}(األنفال.)46:

والشدائد يف نظر املؤمن عابرة ،مهما بلغ مداها وحجمها ،واشتد عودها ،إذ العربة

بالعاقبة ،وليس باملراحل الوقتية ،والعاقبة للمتقني الصابرين بقرار من رب العاملني ،يقول
تعاىلَ{ :فاصْبرِْ إِ َّن اْل َعاِقبََة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}(هود ،)49:ويهينء اهلل الصابرين بالعقبى يوم الفوز ،فيقول

{س َ
مُْ َفنِ ْع َم ُع ْقبَى
ال ٌم َعَليْ ُكم بمَِا َصبرَْت
سبحانهَ :

َّار}(الرعد.)24 :
الد ِ

َو ُجُه الفوز باجلنة ونعيمها ،فقال تعاىل{ :إِِّني
ورتب سبحانه على الصرب جزاًء حسناًُ ،يت ِّ

* صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب منه.
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َّه ْم ُه ُم
ُه ُم اْليَ ْو َم بمَِا َصبرَُ وا أَن ُ
َج َزيْت ُ
صبرَُ وا َوُي َل َّق ْو َن ِفي َها تحَِيًَّة َو َسلاَ ماً}(الفرقان.)75:
اْل ُغ ْرَفَة بمَِا َ

اْل َفاِئزُو َن}(املؤمنون،)111:

وقال سبحانهُ :
{أ ْوَلئِ َك يجُْ َز ْو َن

َ
ُ َ
ي بمَِا
ويضاعف اهلل األجر واملثوبة للصابرين ،قال تعاىل{ :أ ْولئِ َك ُي ْؤَت ْو َن أ ْج َر ُهم َم َّرَت نْ ِ
َاهم بمَِا َصبرَُ وا
َاه ْم ُين ِفُقو َن}(القصصَ { ،)54:و َجز ُ
السيِّئََة َوممَِّا َر َزْقن ُ
َصبرَُ وا َويَ ْد َر ُؤو َن ِبالحْ َ َسنَِة َّ
َجنًَّة

َو َح ِريراً}(اإلنسان.)12:

وهو وعد حق ،ال يأتيه الباطل ،وإن زاغ عنه غري املوقنني ،الذين حذر اهلل من االجنرار
ين لاَ ُيوِقنُو َن}(الروم.)60:
َخ َّفنَّ َك َّال ِذ َ
وراء زيغهم ،فقال تعاىلَ{ :فاصْبرِْ إِ َّن َو ْع َد اهللِ َح ٌّق َولاَ يَ ْست ِ

{َفاصْبرِْ إِ َّن َو ْع َد اهللِ

َح ٌّق}(غافر،)55:

َب ْع َ
ض َّال ِذي َن ِع ُد ُه ْم أَ ْو َنتَ َوَّفيَنَّ َك

وقال جل شأنهَ{ :فاصْبرِْ إِ َّن َو ْع َد اهللِ َح ٌّق َفإَِّما ُن ِريَنَّ َك

َفإَِليْنَا ُي ْر َج ُعو َن}(غافر)77:

وال يتأتى نيل جزاء الصرب إال ملن كان موقناً حبتمية حتقق ما وعد اهلل ،قال تعاىلَ { :و َج َعْلنَا

ِمنْ ُه ْم أَِئ َّمًة يَ ْه ُدو َن ِبأَْم ِرَنا لمََّا َصبرَُ وا َو َكاُنوا

ِبآيَاِتنَا ُيوِقنُو َن} (السجدة.)24:

فهل ُيعذر مسلم بالشك يف قطعية النصر القادم لإلسالم واملسلمني وحتميته بعد تدبر

ما ذكر مما تيسر من آيات الذكر احلكيم ،اليت تؤكد هذه احلقيقة بكل عزم ويقني؟
فالصرب هلل مطلوب ،فهو سبحانه القائلَ { :وِل َرِّب َك
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َفاص
ْبرِْ} (املدثر.)7:

املقال اخلامس والثالثون

نشر يف رجب وشعبان 1429هـ متوز وآب 2008م

صناعة األحداث وطريقة قراءتها
خيتلف الناس يف حتليل كثري من األحداث اليت تقع هنا وهناك يف أحناء العامل الرحب ،فريى
بعضهم أنها موجهة ومدبرة ،ويراها آخرون بصورتها الظاهرة ،فينسبون الفعل للفاعل،
حسب ورود خربه من مصادره ،أو من األبواق اليت تصدت لإلعالن عنه .ويعمل أنصار كل
من اآلخذين بالظاهر واملؤامرة على االنتصار ملواقفهم ،فيسوق كل فريق األدلة والرباهني
اليت يراها داعمة لوجهته ،ويشن النقد الالذع ملخالفيه.
ولسنا هنا يف مقام التأييد أو املعارضة ألي من الفريقني ،وإمنا نريد أن ندعو للرتوي
يف قراءة األحداث ،وحتليلها؛ حتى ال نكون جزءاً من وقود املعركة الطاحنة اليت حتاك ضد
وجودنا ،وضد قيمنا ومبادئنا وديننا وأرضنا ومقدساتنا.
نقول هذا يف ضوء احلملة الشرسة اليت تقوم على وصم املسلمني ودينهم باإلرهاب ،مع
التذكري بأن احلمالت املعادية لإلسالم واملسلمني مل تقف عند حد ،وإمنا هي موروث تارخيي،
محلته األجيال املعادية عرب الزمان ،ويف طول املكان ،غري أن تلك احلمالت كانت هلا مضامني
وأصباغ متنوعة ،حسب الظروف الزمانية واملكانية ،وأحدث احلمالت املعاصرة ضد اإلسالم
هي اليت تقوم على اتهام املسلمني ودينهم باإلرهاب ،حتى أضحى الناس يتفننون يف لصق
هذه التهمة باملسلمني أينما وجدوا ،بل إن بعضهم ذهب أبعد من هذا ،فحاول النيل من
القرآن الكريم ،ومن الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فأسند إليهما املسؤولية عن
تصدير اإلرهاب.
مل تكن هذه احلملة لتأخذ ما أخذت من أبعاد وآثار لوال أحداث وقعت هنا وهناك ،سواء
على أرض املسلمني ويف بالدهم ،أم تلك اليت تقع يف أرجاء املعمورة ،بني احلني واآلخر،
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وتنسب جلماعات إسالمية .مع التنويه إىل جتنب الدخول يف هذا املقام يف مسميات وتفاصيل
تلك األحداث ،فهي كثرية ومرتامية األطراف ،تاركني اجملال للقارئ ،ليذكر األحداث اليت
ً
وقعت من هذا القبيل ،ومتابعة ما حيدث منها حاضراً
ومستقبال ،فهي متالحقة ومجة ،ويبدو
أنها يف تزايد وتضخم ،كيف ال؟! وهي ختدم أغراض املرتبصني وحتقق أهدافهم ،وتنجز
كثرياً من طموحاتهم وآماهلم .سواء كانت صناعتها حملية ،أم كانت بفعل مؤامرات هدفت
جلعل الضحايا وقوداً يف معارك طحنهم.
البحث عن خلفية األحداث:
إن من جمانبة الصواب واحلقيقة ،أن تؤخذ األحداث على عواهنها ،دون تشخيص أسبابها،
وفاعليها ،واملخططني هلا ،وتعقب نتائجها ،واملستفيدين منها ،ونود هنا أن يأخذ القارئ
بعض األمور والقضايا يف االعتبار عند قراءة األحداث املعاصرة ،مستعيناً على ذلك باإلجابة
عن التساؤالت اآلتية:
* هل استند أعداء األنبياء والرسل إىل املوضوعية واحلقيقة يف مواقفهم من األديان السماوية،
أم ناصبوها العداء جملرد أنها جاءت على غري مزاجهم وأهوائهم؟
* هل تطور الناس يف هذا الزمان ونضجت أفكارهم ومواقفهم إىل مستوى فهم الرأي
اآلخر ،واالعرتاف حبقوق اآلخرين يف السيطرة على أمالكهم ومقدراتهم واحلفاظ على مقدساتهم،
واحرتام حريتهم وحياتهم؟
* وهل ترفع الناس من أن يهبطوا إىل مستوى االنتهاك واالبتزاز واإلجرام يف شتى بقاع الدنيا؟
* هل يكف الناس يف عاملنا املعاصر عن الكيد واملكر لتحقيق منافع خاصة أو عامة؟

* هل يسود عاملنا اليوم السالم واألمان ،وال يعكر صفوه سوى العنف واإلرهاب املصبوغ
بلون واحد ،أم أن إبراز لون دون آخر يتم بفعل فاعل؟
* هل حتتكم دولنا املعاصرة إىل قواعد العدل واإلنصاف ،يف عالقاتها اخلارجية وحكمها
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ً
وعمال
الداخلي ،فال جور وال إجحاف ،حتى يكون اإلرهاب فيها أو ضدها أمراً ناشزاً،
ختريبياً حلالة االستقرار اجملتمعي واألمن العاملي؟
* هل بات العامل نظيفاً من استعمار أصحاب النفوذ وأطماعهم؟
وطرح هذه التساؤالت ال يعين الركون إىل التخمني ،وبناء املواقف على الظنون واألوهام،
وإمنا املراد منه التنويه إىل ضرورة الرتيث يف املواقف ،حتى ال جنر إىل حتفنا من حيث نظن
أننا أدركنا احلقيقة ،أو تعاطفنا مع أحداث ،أو أشخاص ،أو مجاعات ،ظاهرهم معنا ،وباطنهم
ضدنا ،فنكون كمن جترع السم القاتل يف ملعقة من العسل.
فمن حقنا أخذ احلذر من بعض الناس غامضي التوجه والسرية ،وإن تكلموا بألسنتنا
وتسموا بأمسائنا ،ومن واجبنا أن ال نسارع يف التحمس ألحداث مل نطلع على أبعادها ،ومل
حنط بكنهها ،وخباصة تلك اليت تؤدي إىل إحداث اإلرباك ،وزرع الفوضى ،واختالل األمن
يف صفوف املسلمني.
التمسك بالثوابت واملبادئ:
ينبغي العناية بفحص خلفيات األحداث ،فإنه يتحتم على املسلم أينما وجد أن يبقى
مؤمناً مببادئه وقيمه اليت جاء بها دينه احلنيف ،شاء من شاء ،أو أبى من أبى ،مع أخذ احلذر
من االجنرار وراء أحابيل الظالم ،اليت تصب يف رصيد الطعن باإلسالم ورموزه ،وتستهدف
انتهاك حرمات املسلمني ومقدساتهم.
إن املتابع لألحداث وأخبارها ،يلحظ أن كثرياً منها يأتي يف سياق جر املسلمني إىل وصمة
اإلرهاب ،فال يكاد يفلت حدث فيه قتل يف شتى بقاع األرض من نسبته للمسلمني ،سواء
أكانوا عرباً أم عجماً .رغم أن كثرياً من األعمال اليت توصف باإلرهابية ،يستحيل بأي
حال من األحوال أن تكون مقبولة وفق معايري الشريعة اإلسالمية وقيمها ومبادئها ،سواء
من ناحية ظروفها ،أم ضحاياها ،أم أسبابها ،أم طريقة تنفيذها .فتحت أي معيار لن يقبل
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القتل الذي يستهدف إشعال نار الفتنة بني املسلمني ،أو الذي يوجه ضد األبرياء من الناس
وخباصة األطفال منهم والنساء ،ألنه القتل األعمى الذي نرجح أنه دبر بتخطيط من ال
يرجو خرياً لإلسالم واملسلمني ،وإن مت أحياناً بأيدي مسلمة ،فهي أيدي غبية أو مغرضة،
استغلت أبشع استغالل ،فكانت وقوداً يف حرب املسلمني ،واستهداف دينهم.
إننا نرجو أن ال نصنف مع أنصار نظرية املؤامرة ،فيما نذهب إليه ،فلسنا من دعاة تعميم
هذا التوجه أو إطالقه على كل حدث ،ولكن كثرياً من األحداث ترتك ً
جماال رحباً إلسنادها
جلهات دبرتها ،بل من الغباء استبعاد احتماالت املؤامرة عند حتليل األحداث ،وخباصة
الغريبة والغامضة.
تفسري األحداث مبنطقية وموضوعية:
وحتى ال نكون سرابيني ،وال أغبياء ،جيدر بنا أن نفسر األحداث مبنطقية وموضوعية ،فإن
كان السبب فينا ،فحري بنا التحلي بقدر من الشجاعة واالعرتاف باحلقيقة ،وإن كانت مرة
وصعبة ،وإن كان السبب يعود ملكر املتآمرين أو كيد املرتبصني ،فعلينا أخذ احليطة واحلذر؛
حتى ال تنطلي علينا احليل.
ويف ديننا احلنيف ما يوجه لألخذ بهذا النهج يف كال سبيليه ،فقد نبهنا اهلل تعاىل إىل ضرورة

مراجعة النفس عندما حتل بنا احلوادث واملصائب ،فقال اهلل تعاىل{ :أَ َولمََّا أَ َصاَبتْ ُكم ُّم ِصيبٌَة

ُم أَنَّى َه َ
َق ْد أَ َصبْتُم ِمثَ
ـذا ُق ْل ُه َو ِم ْن ِعن ِد أَْنُف ِس ُك ْم إِ َّن اهللَ َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء َق ِدي ٌر}
ْليْ َها ُقْلت ْ

(آل

عمران)165:

ومن الشواهد القرآنية على الدعوة لالعرتاف باملسؤولية الذاتية عن وقوع اخلطوب
واألحداث ،ما نزل تعقيباً على جمريات غزوة حنني ،فقال تعاىلَ :
{ل َق ْد َن َص َر ُك ُم ُ
اط َن
اهلل فيِ َم َو ِ
ت َعَليْ ُك ُم َ
َي إْذ أَ ْع َجبَتْ ُك ْم َكثْ َرُت ُك ْم َفَل ْم ُت ْغن َع ُ
األ ْر ُ
ض بمَِا
نك ْم َشيْئاً َو َضاَق ْ
َكثِ َ
ريةٍ َويَ ْو َم ُحن نْ ٍ ِ
ِ

ين} (التوبة )25:ومعلوم ما جرى يوم حنني ،إذ بلغ جيش املسلمني ما
َر ُحبَ ْ
ْب ِر َ
ت ُث َّم َوَّليْتُم ُّمدِ
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يقارب اثين عشر ألفاً ،فقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة ،فنصبت هلم الكمائن ،وانهزم
بعضهم ،وثبتت القلة بقيادة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولقننا اهلل وإياهم درساً مفاده أن
النصر يتحقق باإلميان ً
أوال ،ال بالكثرة وغريها من مظاهر القوة ،فكان املطلوب هنا مراجعة
النفس للبحث عن األسباب ،لتصويب املسار ،وأخذ العرب والعظات.
احليطة واحلذر:
أما بالنسبة إىل احلذر من كيد املتآمرين ،فقد أمر اهلل بأخذ احلذر أكثر من مرة يف سياق بيان
كيفية صالة اخلوف ومربرها ،مع اإلشارة إىل تطلع أعداء املسلمني وآماهلم لكسر شوكتهم،
وتفريق صفهم ،وتربصهم بهم ،وحتينهم للفرص لالنقضاض عليهم ،قال تعاىلَ { :وإَِذا

الص َ
َه ْم َفإَِذا َس َج ُدواْ
يه ْم َفأََق ْم َ
ُك َ
الةَ َفْلتَُق ْم َطآِئ َفٌة ِّمنْ ُهم َّم َع َك َوْليَأْ ُخ ُذواْ أَ ْسِل َحت ُ
ت لهَُ ُم َّ
نت ِف ِ

َفْليَ ُكوُنواْ ِمن َو َرآِئ ُك ْم َوْلتَأْ ِت َطآِئ َفٌة ُأ ْخ َرى لمَْ ُي َصُّلواْ َفْلُي َصُّلواْ َم َع َك َوْليَأْ ُخ ُذواْ ِح ْذ َر ُه ْم
ين َك َفُرواْ َل ْو َت ْغُفُلو َن َع ْن أَ ْسِل َحتِ ُك ْم َوأَ ْمتِ َعتِ ُك ْم َفيَ ِميُلو َن َعَليْ ُكم َّميَْلًة
َه ْم َوَّد َّال ِذ َ
َوأَ ْسِل َحت ُ
َاح َعَليْ ُك ْم إن َكا َن ِب ُك ْم أًَذى ِّمن َّم َطر أَ ْو ُكنتُم َّم ْر َضى أَن َت َض ُعواْ أَ ْسِل َحت ُ
َك ْم
َو ِ
اح َدةً َو َال ُجن َ
ِ
ٍ
ين َع َذاباً ُّم ِهيناً} (النساء)102:
َو ُخ ُذواْ ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن اهللَ أَ َع َّد ِلْل َكاِف ِر َ
اح َذ ْر ُه ْم أَن يَ ْفتِن َ
ُوك
وقد حذرنا اهلل من حماوالت فتنتنا عن ديننا احلنيف ،فقال تعاىلَ { :و ْ

َ َ ُ َ َ
َ ْ
َّ
َاب
ض َما أنزَل اهلل إِليْك} (املائدةَ { ،)49:وَّدت طآِئ َفٌة ِم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ
َعن َب ْع ِ
عمرانَ { ،)69:وَّد َكثِ ٌ َ ْ
َاب َل ْو يَُردُّوَن ُكم ِمن َب ْع ِد إِميَاِن ُك ْم ُك َّفاراً َح َسداً ِم ْن ِعن ِد
ري ِم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ
س ِهم ِمن َب ْع ِد َما َتبَينَّ َ لهَُ ُم الحْ َ ُّق} (البقرة)109:
أَنُف ِ
ضُّلوَن ُك ْم} (آل
َل ْو ُي ِ

فهذه اآليات الكرمية تشري بوضوح إىل أفعال الكيد والتآمر اليت انربى هلا أعداء اإلسالم،

ضد اإلسالم وأهله ،فهو مكر الليل والنهار ،الذي يستهدف ردنا على أعقابنا ،وفتنتنا عن
ديننا.

والكيد ال يعرف حدوداً ،وال خيتص بأمور دون سواها ،فهو يقع بني األفراد واجلماعات،
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كما يقع بني الدول واألمم ،والشواهد القرآنية اليت توضح صور احلدث الذي يقع بفعل

الكيد التآمري كثرية ،منها ما ذكره القرآن الكريم يف قصة يوسف ،عليه السالمَّ ،
فغلقت
امرأة العزيز األبواب ،وطاردته يف ردهات القصر ،وملا انكشف األمر قلبت احلقيقة ،فاتهمته
بالتحرش بها ،لوال أن هيأ اهلل له من حيلل احلدث ،ويفحص البينات واألدلة ،حتى اجنلت

احلقيقة ،وفضح التآمر ،وثبت الكيد ،فقال تعاىلَ { :و َرا َوَدْتُه َّال ُه َو فيِ َبيْتِ َها َعن َّن ْف ِسِه
تيِ
ت َ
ت َل َك َق َ
اي إَِّنُه َال ُي ْفِل ُح َّ
ت َهيْ َ
الظالمُِو َن*
ال َم َعاَذ اهللِ إَِّنُه َرِّبي أَ ْح َس َن َمثْ َو َ
اب َوَق َال ْ
األْب َو َ
َو َغَّل َق ِ
السوَء َواْل َف ْح َشاء إَِّنُه
َوَل َق ْد َه َّم ْ
ت ِبِه َو َه َّم ِب َها َل ْوال أَن َّرأَى ُب ْر َها َن َرِّبِه َك َذِل َك ِلن ْ
َص ِر َف َعنُْه ُّ
َ ْ
َْ
ِم ْن ِعبَاِدَنا المُْ ْخَل ِص َ
ت
اب َق َال ْ
اب َوَقد ْ
استَبَ َقا اْلبَ َ
َّت َق ِم َ
ني* َو ُ
يصُه ِمن ُدُب ٍر َوأل َفيَا َسيِّ َد َها ل َدى البَ ِ
يم* َق َ
ال ِه َي َرا َودَت َعن َّن ْف ِسي
َما َجزَاُء َم ْن أَ َراَد ِبأَ ْهِل َك ُس َوءاً إِ َّال أَن ُي ْس َج َن أَ ْو َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
ْنيِ
ت َو ُه َو ِم َن َ
الكاِذِب َ
ني* َوإِ ْن َكا َن
يصُه ُق َّد ِمن ُقُب ٍل َف َص َدَق ْ
َو َش ِه َد َشا ِه ٌد ِّم ْن أَ ْهِل َها إِن َكا َن َق ِم ُ
يصُه ُق َّد ِمن ُدُبر َق َ
الصاِدِق َ
ال إَِّنُه ِمن
يصُه ُق َّد ِمن ُدُب ٍر َف َك َذَب ْ
ني* َفَل َّما َرأَى َق ِم َ
َق ِم ُ
ت َو ُه َو ِمن َّ
ٍ
َكيْ ِد ُك َّن إِ َّن َكيْ َد ُك َّن

يم} (يوسف)28 - 23 :
َع ِظ ٌ

وبعد أن مسعت حبديث النساء عن فعلتها ،خططت للمكر بهن ،فجمعتهن ،ووضعت

يف يد كل واحدة منهن سكيناً ،وأخرجت يوسف إليهن ،قاصدة أن حتصل ردة فعل فظيعة
من االنبهار به ،عليه السالم ،فردت على مكرهن بالكيد هلن ،فهو تآمر يف مقابلة تآمر ،قال
َ
ً َ
لمَْ
َ ْ
ْ َ َ ََ
يز ُت َر ِ َ
تعاىلَ { :وَقال ِن ْس َوةٌ فيِ ا ِدينَِة ا ْم َرأُة ال َع ِز ِ
اوُد فتَا َها َعن َّنف ِسِه ق ْد شغف َها ُحبّا إِنَّا لنَ َرا َها فيِ
َض َ
ت بمِ ْ
اح َدةٍ ِّمنْ ُه َّن
ت إَِليْ ِه َّن َوأَ ْعتَ َد ْت لهَُ َّن ُمتَّ َكأً َوآَت ْ
َك ِر ِه َّن أَ ْر َسَل ْ
ني* َفَل َّما سمَ ِ َع ْ
ت ُك َّل َو ِ
ال ٍل ُّمبِ ٍ
اش لهلِ ِ َما َه َ
ـذا َب َشراً
اخُر ْج َعَليْ ِه َّن َفَل َّما َرأَيْنَُه أَكْبرَْ َنُه َوَق َّط ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن َوُقْل َن َح َ
ت ْ
ِس ِّكيناً َوَق َال ِ
إ ْن َه َ
يم} (يوسف)31 - 30:
ـذا إِ َّال َمَل ٌك َك ِر ٌ
ِ

فعلى كل صعيد ميكن أن تصنع األحداث بفعل الكيد والتآمر ،ويقع ذلك لألفراد
واألسر واجملتمعات والشعوب والدول واألمم ،فتجاهل هذا البعد أو استبعاده يعترب خطأً

فادحاً ،يعرقل الوصول إىل احلقيقة ،وحيول دون التشخيص السليم للوقائع واألحداث ،مما
جيعل األمور مضطربة يف حبر التيه ،ودياجري الظالم.
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وأخذ هذا البعد باحلسبان عند حتليل األحداث ،ال يعين االتكال أو االتكاء على نظرية
التآمر يف كل الوقائع واألحداث ،وإمنا يعين ضرورة فحص احلدث بروية قبل االجنرار
العاطفي وراء ظاهر معسول ،أو أسباب معلنة ،فال بد من التمحيص ملعرفة احلقيقة ،وتقرير
املواقف بناء عليها.

فاملطلوب أخذ العرب واالستفادة من دروس احلدث ،سواء أكان سبب احلدث ذاتياً أم تآمرياً،

وسبيلنا لذلك هو التصويب واحلذر ،تصويب األخطاء الذاتية ،واليقظة واحلذر من كيد
املتآمرين ،ويتطلب هذا الرجوع باخلرب ألهل الدراية باألحداث وحتليلها ،وقد أرشدنا اهلل

اءه ْم أَ ْم ٌر ِّم َن َ
اعواْ ِبِه َوَل ْو َردُّوُه إِلىَ
األ ْم ِن أَ ِو الخْ َ ْو ِف أََذ ُ
تعاىل إىل ذلك ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َج ُ
الر ُسو ِل َوإلىَ ُأ ْوِلي َ
ين يَ ْستَنبِ ُطوَنُه ِمنْ ُه ْم َوَل ْو َال َف ْض ُل اهللِ َعَليْ ُك ْم َو َرحمَُْتُه
األ ْم ِر ِمنْ ُه ْم َل َعِل َمُه َّال ِذ َ
َّ
ِ
الشيْ َطا َن إ َّال َقِل ً
ُم َّ
يال} (النساء)83:
َالَّتبَ ْعت ُ
ِ
فتشخيص احلدث والبحث عن أسبابه احلقيقية ،ضرورة شرعية ومنطقية ،ليكون مقدمة

ً
وسبيال لعالج اجلراح ،والنهوض من جديد ،فاأليام دول ،واجلراح ال تدوم ،واهلل تعاىل يقول:

اولهَُا َب نْ َ
اس} (آل عمران)140:
{إِن َ
يمَْس ْس ُك ْم َق ْر ٌح َف َق ْد َم َّ
س اْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِّمثُْلُه َوِتْل َك األيَّاُم ُن َد ِ
ي النَّ ِ
لكن األمر حباجة إىل وعي ،وتفاؤل ،وإرادة صلبة ،وعزائم صادقة.

فالنظرة السوداوية لواقعنا إن مل خترتقها ومضات األمل ،فستكون سهماً يضرب يف عمق

جراحنا ليزيدها إثخاناً ،ويؤدي إىل استفحال الداء ،ويؤخر شفاءنا مما حنن فيه ،فاألمل مطلوب،
والتفاؤل منشود ،جنباً إىل جنب مع الوعي ،واهلمم العاملة ،والنوايا املخلصة ،واألهداف
النبيلة ،والسبل النظيفة ،املستنرية بهدي اهلل ورسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم .عسى
اهلل أن ميدنا بعونه وتأييده ،وأن يهدينا سواء السبيل ،وأن يلهمنا السداد والتوفيق.
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املقال السادس والثالثون
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الثقة بني الراعي والرعية
يف ضوء قيم اإلسالم والواقع الرشيد
دعا اإلسالم املسلمني إىل تنظيم شؤون حياتهم وفق أحكامه وقيمه ،على درب عبادتهم
املطلقة هلل ،ورضاهم حبكمه يف منشطهم ومكرههم ،ويف عسرهم ويسرهم ،وقد حذرهم
ال َو َرِّب َك َال ُي ْؤ ِمنُو َن َحتَّ َى يحَُ ِّك ُم َ
سبحانه وتعاىل من رفض العمل حبكمه ،فقال تعاىلَ{ :ف َ
وك

َه ْم ُث َّم َال يجَِ ُدواْ فيِ أَنُف ِس ِه ْم َح َرجاً ممَِّّا َق َضيْ َت َوُي َسِّل ُمواْ َت ْسِليماً}(النساء ،)65 :فال
يما َش َج َر َبيْن ُ
ِف َ
مناص للمؤمن من التقيد التام حبكم اهلل يف كل شأنه ،حتى يف خصوصيات حياته ،لقوله
تعاىلَ { :و َما َكا َن لمُِ ْؤ ِمن َوال ُم ْؤ ِمنٍَة إَذا َق َضى ا ُهلل َو َر ُس ُ
ولُه أَ ْمراً أَن يَ ُكو َن لهَُ ُم الخْ ِيرََُة ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم
ِ
ٍ
ولُه َف َق ْد َض َّل َض ً
هلل َو َر ُس َ
صا َ
الال ُّمبِيناً}(.األحزاب)36 :
َو َمن يَ ْع ِ
وينضوي حتت لواء تنظيم حياة املسلمني وفق شرع اهلل وحكمه ،أن يؤدي املسؤول حق

اهلل يف نصح رعيته ،وحكمهم بالنزاهة واإلنصاف ،من منطلق حقهم عليه ،وواجبه جتاههم،
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ينبه إىل هذا الواجب ،فعن عبد اهللِ بن ُع َم َر ،رضي اهلل

عنهما ،أََّنُه مسع َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولُ :
(كُّل ُك ْم َراع ومسؤول عن َر ِعيَّتِِه؛
ٍ
الر ُج ُل يف أَ ْهِلِه َراع ،وهو مسؤول عن َر ِعيَّتِِهَ ،والمَْْرأَُة
َفاإلمام ر
اع ،وهو مسؤول عن َر ِعيَّتِِهَ ،و َّ
ٍ
َِ ُ َ ٍ
ت َز ْو ِج َها َرا ِعيٌَةَ ،و ِه َي مسؤولة عن َر ِعيَّتِ َهاَ ،والخْ َاِدُم يف َما ِل َسيِّ ِدهِ َراع ،وهو مسؤول
يف َبيْ ِ
ٍ
عن َر ِعيَّتِِه ،قالَ :ف َس ِم ْع ُت َه ُؤالِء من رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وأَ ْح ِس ُب النيب ،صلى
الر ُج ُل يف َما ِل أبيه َراع ،وهو مسؤول عن َر ِعيَّتِِهَ ،ف ُكُّل ُك ْم َراع َو ُكُّل ُك ْم
اهلل عليه وسلم ،قالَ :و َّ
ٍ
ٍ

مسؤول عن َر ِعيَّتِِه).

(*)
1

وحيذر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسؤول من ممارسة أي شكل من أشكال الغش

* صحيح البخاري ،كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب العبد راع يف مال سيده ،وال يعمل
إال بإذنه.
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يمَُوت ،وهو َغ ٌّ
اش
يمَُوت يوم ُ
لرعيته ،على أي صعيد ،فيقول( :ما من َعبْ ٍد يَسْترَْ ِعيِه اهلل َر ِعيًَّةُ ،
ِل َر ِعيَّتِِه ،إال َح َّر َم اهلل عليه الجْ َنََّة).

()1

وعلى صعيد الرعية ،فإن من أهم واجباتها حنو املسؤول عنها أن تذعن له بالطاعة ،ما

دام يسوسها بغري معصية خلالقها ،وقد أمر اهلل بطاعة أولياء األمور يف سياق األمر بطاعته
يعواْ ال ّلهَ
سبحانه وطاعة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ أَ ِط ُ

يعواْ َّ َ ُ
َ
األ ْمر ِم ُ
ُم
َوأَ ِط ُ
الر ُسو ِل إِن ُكنت ْ
نك ْم َفإِن َتنَا َز ْعت ْ
ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه إِلىَ اهللِ َو َّ
الر ُسول َوأ ْوِلي ِ
اآلخر َذِل َك َخيرٌْ َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِو ً
ِ ْ
يال}(.النساء)59 :
ُت ْؤ ِمنُو َن ب ِاهلل َواليَ ْو ِم ِ ِ
كما أن من واجبات الرعية حنو املسؤول عنها ،أن تقدم له النصح املخلص والصادق،

فعن تمَ
َّار ِّي ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالِّ :
يحُةُ ،قْلنَا:
(الد ُ
ين النَّ ِص َ
يم الد ِ
ٍِ
()2
َابِه َوِل َر ُسوِلِه والئمة المُْ ْسِل ِم َ
ني َو َع َّامتِ ِه ْم).
لمَِ ْن؟ قال :لهلِ ِ َوِل ِكت ِ
فإذا ما حتقق من املسؤول والرعية حسن التوجه لألخذ حبكم اهلل والعمل مبوجبه ،وانطلق

املسؤول مما أنيط به من واجب النصح والرعاية واإلنصاف لرعيته ،وانطلقت الرعية
من استشعار وجوب نصح املسؤول وطاعته يف غري معصية اهلل ،فإن الطرفني سيلتقيان
على صعيد تقاسم احلقوق ،والسعي إىل حتقيق املصاحل العليا ،لدينهم وأمتهم وأشخاصهم
وذراريهم ،وحينذاك ميكن للثقة أن توجد بينهما وتتعزز ،وسينطق لسان حال املسؤول

ومقاله مردداً( :روحي فداك رعييت) ،وستنطلق حناجر أفراد الرعية وأعماهلم معربة عن
استعدادها الصادق لفداء راعيها باملهج واألرواح ،ليس على طريقة أهل الرياء والنفاق،
وإمنا على نهج الذين صدقوا اهلل يف إميانهم وأقواهلم وأعماهلم ،ممن قال اهلل فيهمِ { :م َن

ني ِر َج ٌ
َظُر َو َما َبدُ
ال َص َدُقوا َما َعا َه ُدوا ا َ
المُْ ْؤ ِمنِ َ
َّلوا
هلل َعَليِْه َف ِمنْ ُهم َّمن َق َضى نحَْبَُه َو ِمنْ ُهم َّمن يَنت ِ

َتبْ ِد ً
يال}(.األحزاب)23 :

فاإلسالم بأحكامه وقيمه يزرع الثقة بني الراعي والرعية ،ويعزز بقاءها ،لتثمر خرياً

 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة.
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يعمهما ،فيعيش الراعي بني رعيته آمناً إال من غادر حاقد خائن ،ومن خري الشواهد
على متتع الراعي باألمن بني رعيته يف ظل الواقع الرشيد للوجود اإلسالمي ،ما استنتجه

ً
رسوال لكسرى جاء
الفارسي الذي شاهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب نائماً ،فريوى أن
إىل املدينة ملقابلة خليفة املسلمني عمر بن اخلطاب ،فسأل عن قصره املنيف ،أو حصنه املنيع،

فدّلوه على بيته ،فرأى ما هو أدنى من بيوت الفقراء ،ووجده نائماً يف مالبس بسيطة حتت
ظل شجرة قريبة ،فقال مقولته الشهرية( :حكمت ،فعدلت ،فأمنت ،فنمت يا عمر).
ويف هذه القصة قال الشاعر حافظ ابراهيم:
راع()1
َو َ

ى(ع َمراً)
ب ِك ْسرى أ ْن َرأَ ُ
صاح َ
ِ

ـــرس َّ
و َع ُ
أن هلــــا
ِ
هدُه بمِ
ُــــلوك الُف ِ
رآُه ُمستَ ْغ ِرقــــاً يف َنـــو ِمِه َفـــــرأى
َم ً
َ
ال
فوق الثَّرى تحَ ت ِظ ِّل َّ
الد ْو ِح(ُ )3م ْشت ِ
فهــــا َن يف َعيْنِِه مــــا كــان ُيــكبرُُِه

ً
ثــــال
وقـــال قولــَة َح ٍّق أصبحت َم
ت ال َعـد َ
ـــم َ
أَ ِم َ
َه ُم
نت
ْل َبيْن ُ
ملـــــا أََق ْ
ّ

َب نْ َ
الر ِعيَِّة
ي َّ

ُع ْط ً
ال()2

وه َو را ِعيـها

ُسوراً ِمن ُ
واألحراس يحَ ِميها
اجلنْ ِد
ِ
فيه َ
اجل َ
ــاللة يف أَسمْ َى َمعاِنيــــها
ِببرُ

َدةٍ()4

كـاَد ُط ُ
ول ال َع ْه ِد ُيبِليها

األكــــاس ِر والدُّنيا بأيْ ِديها
ِم َن
ِ
ُ
اجليل يَرويها
اجليل بع َد
وأصبح
َ
ِ
()5
َفنِ ْم َ
ي هاِنيــها
ير ال َع نْ ِ
ت َن ْو َم َق ِر ِ

ويف ظل مثار اخلري اليافع الذي تثمره الثقة اليت يزرعها اإلسالم بني الراعي والرعية،

فإن الرعية تقف خلف راعيها يف الشدائد واحملن ،وتنافح عنه بأمواهلا وأبدانها ،كما نافح
الصحابة الكرام عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بصفته نبيهم وقائدهم وراعيهم ،ومن
شواهد هذه املنافحة النابعة من احلب والثقة ،ما حصل من سعد بن أبي وقاص ،وفق اخلرب
 .1راع :أذهل.
 .2عط ً
ال :يف حالة بسيطة كعامة الناس.
 .3الدوح :الشجرة الكبرية. .
 .4بردة :مرتدياً عباءته.
 .5ديوان حافظ ،ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أمحد أمني وآخرون ،ط .دار العودة للصحافة والطباعة والنشر،
بريوت ،لبنان.90 /1 ،
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(س ِه َر رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
الذي ترويه َعاِئ َشَة ،حيث قالت ،رضي اهلل عنهاَ :
ت َر ُج ً
ال َصالحِ اً من أَ ْص َح ِابي يحَُْر ُس َّ
َم ْق َد َمُه المَِْدينََة َليَْلًة ،فقالَ :ليْ َ
الليَْلَة ،قالتَ :فبَيْنَا نحَْ ُن
نيِ
اص ،فقال له رسول اهللِ،
َك َذِل َك ،سمَ ِ ْعنَا َخ ْش َخ َشَة س
الح ،فقال :من هذا؟ قالَ :س ْع ُد بن أبي َوَّق ٍ
ِ ٍ
صلى اهلل عليه وسلم :ما جاء ِب َك؟ قالَ :وَق َع يف َن ْف ِسي َخ ْو ٌف على رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه

ْت أَ ْحُر ُسُهَ ،ف َد َعا له رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ث َّم َنا َم).
وسلمَ ،ف ِجئ ُ

()1

فالثقة اليت يريدها اإلسالم أن تكون بني الراعي والرعية هي الثقة املثمرة ،اليت تنبع من

معني احلب والصدق واإلميان ،حيث احلقوق واضحة ،وكذلك الواجبات ،لكل من الراعي
والرعية جتاه بعضهما ،فال مسوغ للكره وال الغدر ،وال البطش وال القهر ،ما دامت الثقة
يف عافية ،ويف منأى عن األزمات اليت تولد الضغائن واألحقاد ،اليت تنشأ من كبت احلريات،
وقهر الرعية ،أو طمعها وحسدها ملوقع املسؤول ومكانته ،وهو يقوم مبا أنيط به من تكليف،

بعيداً عن الزهو بشرف ،اهلل سائله عنه ،واهلل أعلم خبطورة عواقبه ،ففي احلديث الصحيح
َحر ُصو َن على اإل َما َرةَِ ،و َست ُ
ُ
َك ُ
ون
عن أبي ُه َريْ َرةَ عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِنَّك ْم َست ْ ِ
ِ

اط َمُة).
ْس ْ
ت اْل َف ِ
َن َدا َمًة يوم اْل ِقيَا َمِةَ ،فنِ ْع َم المُْْر ِض َعُةَ ،وِبئ َ

()2

هدانا اهلل للعمل بكتابه وسنة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عالقاتنا ،رعية ومسؤولني،

لنكون كما أراد اهلل لنا ،رمحاء بيننا ،كاجلسد الواحد ،ووفق ما قال رسول اهللِ ،صلى اهلل
اشت َ
ني يف َت َراحمُ ِ ِه ْم َوَت َو ِّاد ِه ْم َوَت َع ُ
عليه وسلمَ( :ت َرى المُْ ْؤ ِمنِ َ
اط ِف ِه ْم َك َمثَ ِل الجْ َ َس ِد ،إذا ْ
َكى ُع ْض ًوا

الس َه ِر َوالحُْ َّمى).
َت َدا َعى له َساِئُر َج َس ِدهِ ِب َّ

()3

 .1صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،باب يف فضل سعد بن أبي وقاص ،رضي اهلل عنه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب ما يكره من احلرص على اإلمارة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم.
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املقال السابع والثالثون

نشر يف رمضان وشوال 1429هـ أيلول وتشرين األول 2008م

على أي شيء نتناحر؟؟!
غريب أمرنا عجيب ،أرضنا حمتلة ،ومقدساتنا مهددة ،وحنن يف اجململ أسرى حتى النخاع،
السجان الغاصب ،واقتصادنا مكبل ،وحريتنا مفقودة،
وإخوتنا وأبناؤنا وأبطالنا رهن يف يد ّ
وكرامتنا منتهكة ،ومستقبلنا يلفه الغموض ...إخل.
ومع كل ذلك نتناحر  ...ونتناحر  ...ونتناحر  ...على أي شيء؟! ال ندري ،هل نتناحر على
السيادة املنقوصة؟! أم على نصيب من كعكة (الرضوخ)؟! ال ندري.
إن حالنا يف الوضع الطبيعي ميكن أن يدرج يف نطاق االبتالء الذي قال اهلل تعاىل فيه:
َ
َّك ْم ِب َش ْيٍء ِّم َن الخْ َوف والجُْ
{ َوَلنَبُْل َون ُ
ات َوَب ِّش ِر
َّم َر ِ
س َوالث َ
ص ِّم َن األ َم َوا ِل َواألنُف ِ
وع َوَن ْق ٍ
ِ َ ِ
ين} (البقرة.)155:
الص ِاب ِر َ
َّ
فلو واجهنا االبتالء بالصرب واجللد والعمل الدؤوب على تغيري ما بنا من سوء،

ين}(البقرة )155:وقوله
الص ِاب ِر َ
وإصالح ما بنا من خلل ،لصدق فينا قول اهلل تعاىلَ { :وَب ِّش ِر َّ
سبحانه{ال ِذ َ َ
َّ
اجعو َن} (البقرة .)156:فابتالؤنا
ين إَِذا أ َصاَبتْ ُهم ُّم ِصيبٌَة َق ُالواْ إِنَّا لهلِ ِ َوإِنَّـا إَِليِْه َر ِ

بذلك يكون ضارة نافعة بإذن اهلل.

لكن وجه العجب والغرابة يكمن يف طريقة تعاطينا مع الظروف احمليطة بنا ،فحني
نتجاهل احلقيقة املرة ،ونتخيل أننا أصبحنا منلك األمر وزمامه ،ونتناحر على فتات هزيل،
والقتل والدمار مرتبصان بنا وبديارنا ،فهنا نكون قد جلبنا ألنفسنا ووطننا وديننا الويالت،
فإن مبادرتنا إىل املصاعب اليت تعرتض حياتنا والشدائد اليت نعانيها لنحملها بأيدينا،
ونسعى حنوها بأرجلنا؛ فتلك خدمة نقدمها ألعدائنا املرتبصني بنا على طبق من ذهب،
وبساط من حرير.
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ً
سبيال؛ فإننا نركس أنفسنا يف خمازي
فحني خنتار التناحر واخلصومة والشقاق والنزاع
يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ
الردى ،واهلل حذرنا من سلوك هذا الدرب فقال تعاىلَ { :وأَ ِط ُ

ين}(األنفال ،)46:فهو درب الفشل
الص ِاب ِر َ
َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
ب ِر ُحي ُك ْم َواصْبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
واخلسران ،وهو درب الفتنة اليت يبغيها األعداء لنا.

ويف ظل اختيار التناحر درباً رغم كل احملاذير احمليطة به ،حيتار املرء يف احلكم على عقولنا،
أهي واعية مبا يدور ،أم غافلة عما حوهلا؟! فإن كانت غافلة فتلك مصيبة ،وإن كانت واعية
فاملصيبة أعظم.
وخنشى أن نصبح ً
مثال يضرب يف الغفلة والتيه ،واالنشغال بالرتهات أمام اخلطب
العظيم ،كتلك القرية اليت كانت حماصرة تواجه مصريها احملتوم ،وأهلها خمتلفون هل الدجاجة
من البيضة؟! أم البيضة من الدجاجة؟! فذهب جدهلا مضرباً لألمثال.
فإذا كانت نتيجة التناحر الفشل ،وإذا كان التناحر حيقق ألعدائنا أهدافهم ،أو ييسر
حتقيقها ،وإذا كان ما نتناحر عليه سراب بقيعة ،وأوهام يف املخيالت ،فالتناحر إذن جرمية
نكراء ،نقرتفها حبق أنفسنا وديننا ووطننا وشعبنا وتارخينا ،وحبق شهدائنا وأسرانا واملرابطني
فينا.
فاتقوا اهلل فينا أيها املتنفذون ،يا من متلكون زمام وأد الفتنة ،على رسلكم أوئدوها ،إنها
ملعونة ،وملعون من يوقد نارها ،أو يساهم بذلك ،ولو بكلمة أو رصاصة أو موقف....إخل.
لقد خسرت قضية شعبنا الكثري جراء التناحر على خمتلف األصعدة؛ احمللي منها
واإلقليمي والعاملي ،وعلى املستويات النفسية والعسكرية واالقتصادية والسياسة والدينية،
فهل لنا أن نفيق قبل أن تسبقنا عجلة الزمن ،وخنسر ما بقي من قضيتنا وشعبنا ونفوسنا
ومقدساتنا وأرضنا ووجودنا؟؟!
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فأملنا باهلل كبري أن ييسر لنا سبيل اإلفاقة ،ويزيح عن عقولنا الغفلة ،ويصرف عن
أبصارنا الغشاوة ،وأن يطهر قلوبنا من علل اهلوى الذي يقود النتصار كل ذي رأي لرأيه،
واهلل نسأل أن يأخذ بأيدينا ملا حيب ويرضى ،فنكون مع احلق ،نسري حيث سار ،وجنانب
الباطل وأهله بغض النظر عن أمسائه ومسمياته.
وإن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف
عون أخيه ،فلنتوجه إىل اهلل بقلوب خاشعة وجلة ،نعاهده أن نكون أوفياء ملبادئنا وقضايانا
املشروعة ،ودماء شهدائنا ،وأنات جرحانا ،وألسرانا البواسل ،نعاهده أن نكون أذلة على
املؤمنني ،أعزة على الكافرين ،كما أراد اهلل سبحانه لنا ،ونعوذ باهلل من أن تستحوذ علينا
األهواء ،ومن أن يزين الشيطان لنا سوء العمل فنراه حسناً.
تردنا على أعقابنا خاسرين ،واجعلنا من ورثة جنة النعيم ،واحشرنا اللهم مع
اللهم ال َّ
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً.
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املقال الثامن والثالثون

نشر يف ربيع األول وربيع الثاني 1430هـ آذار ونيسان 2009م

التنازع يف ضوء التعددية والبون الشاسع بني واقع األمة ومبادئها
ضرب من الوهم واخليال ،تصور اتفاق الناس يف املواقف واآلراء مجيعها ،فمن الطبيعي
واملنطقي أن ختتلف وجهات النظر ،بناء على تعدد القناعات واملصاحل واالجتهادات ،وهذا
التباين مشاهد يف اجملتمعات الكبرية والصغرية ،على خمتلف مشاربها وأزمانها وأماكنها،
غري أن طريقة تعاطي الناس مع هذه الظاهرة تتباين بينهم ،فبعضهم يتعامل معها بواقعية،
فيفهم اآلخر ،ويتوقع وجود املخالف ،وحياوره باحلجة والربهان ،ويستخدم يف التعامل معه
أساليب حضارية ،ترتكز على اجملادلة باليت هي أحسن ،ويتوقع احتماالت الصواب واخلطأ
يف املواقف االجتهادية ،دون إدعاء احتكار احلقيقة ،وهؤالء عمادهم القانون ،ومنهجهم
النظام واالنضباط ،وقيمهم املثل العليا.
ويف املقابل ،هناك صنف آخر من الناس منهجهم التعصب األعمى ،والكراهية البغيضة،
فيزعمون امتالك احلقيقة دون سواهم ،ويدعون أنهم على الصواب املطلق دون غريهم،

ترى عقوهلم صخوراً عاتية ،يستخدمون الضرب والشتم والقتل وسائل وأساليب للوصول
إىل غاياتهم ،ويستحوذون بالقوة والبطش على ما ميكنهم الوصول إليه من املنافع املادية
واملعنوية ،وما حديثهم عن املثل سوى للتضليل واخلداع ،بدليل أنهم ما يلبثون أن يلقوا

بها جانباً ،يف الوقت الذي تتاح هلم فيه صولة هنا ،أو جولة هناك.

وعند املراجعة املبصرة ملبادئ اإلسالم ،ونصوصه ،وأحكامه ،وقيمه ،والنظر الثاقب يف
أحوال العرب واملسلمني ،يظهر البون الشاسع بني واقع املسلمني ،وبني مبادئ دينهم،
فالصنف األول يستند لألدلة واألسس املتضمنة يف مبادئ اإلسالم ،وأحكامه ،وقيمه،
ونصوصه ،بينما واقع املسلمني ّ
ينشد بقوة ملواقف الصنف الثاني وسلوكه ،مما يشري إىل
حالة من االنفصام بني كثري من أحوال املسلمني وبني إسالمهم .والشواهد على هذا
التشخيص ال تعد وال حتصى ،واالستشهاد بشيء منها يف بعض املقامات أو املناسبات،
يكون على سبيل املثال ال احلصر.
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وقضية التشاحن بني املسلمني تشهد حلالة اإلنفصام تلك ،فقد حذر القرآن الكريم

يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ
املسلمني من خطورة التنازع وعواقبه ،فقال تعاىلَ { :وأَ ِط ُ

ين} (األنفال ،)46 :غري أن املسلمني -إال من رحم
الص ِاب ِر َ
َوَت ْذ َه َ
ب ِر ُحي ُك ْم َواصْبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
اهلل -يصبون جام أحقادهم ،ويسلطون أسلحتهم اللسانية والسنانية حنو بعضهم بعضاً،
غري آبهني باملخرجات والنتائج ،ففي أشد ظروفهم حمنة ،وهم حماصرون من كل حدب،
واألخطار اجلسام حتدق بهم من كل جانب ،ترى خالفهم حامي الوطيس ،أجيتمعون لبحث
الدمار الداهم ؟؟ أم ال جيتمعون ؟! وإن اتفقوا على االجتماع ،اختلفوا حول زمانه ،ومكانه،
وجدول أعماله ،ويف أثناء ذلك يصول الغزاة وجيولون يف ربوع األوطان على مهل وتريث،
حتى يقضوا نهمهم من شجره وحجره وبشره ،دون أن جيدوا من ينهرهم أو يزجرهم،
سوى صيحات ،وبالونات ،تطلق يف أطراف الوطن مرتامي األطراف ،ال تلبث أن ختفت،
وختبو ،مع انتهاء الغزاة من حتقيق أهدافهم ،وحتصيل مكاسبهم من جسد األمة ،وممتلكاتها،
ومقدساتها.
أفال ميثل ذلك صورة حية وواضحة للفشل الذي ذكره اهلل يف معرض بيان مستحقات

التنازع واالختالف ،اليت كان من أبرزها كذلك ذهاب الريح ،مبعنى فقدان القوة واملنعة ،اليت
َ ُ ()3
وش ُك ()1الأُْ َم ُم ()2أَ ْن َت َدا َعى َعليْك ْم
أشار إليها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقولهُ( :ي ِ

ال َقاِئ ٌلَ :و ِم ْن ِقَّلٍة نحَْ ُن يَ ْو َمئِ ٍذ؟(َ )6ق َ
َك َما َت َدا َعى الأَْ َكَلُة ( )4إلىَ َق ْص َعتِ َها(َ ،)5ف َق َ
ُم يَ ْو َمئِ ٍذ
الَ :ب ْل أَْنت ْ
ِ
السيْل(َ ،)7وَليَنْ َز َع َّن(ُ )8
َكثِ ٌ َ ُ ُ َ
ور َع ُد ِّو ُك ْم المََْهاَبَة(ِ )9منْ ُك ْم،
اهلل ِم ْن ُص ُد ِ
ري َول ِكنَّك ْم غثَاٌء ك ُغثَاِء َّ ِ
 .1أَ ْي يَ ْق َرب.
ِ .2ف َرق اْل ُك ْفر َوُأ َمم َّ
الضلاَ َلة.
ضهم َب ْع ًضا لمَُِقاَتَلتِ ُك ْمَ ،و َك ْسر َش ْو َك ُ
ُموُه ِم ْن ِّ
الديَار َوالأَْ ْم َوال.
ِ .3بأَ ْن يَد ُ
تك ْمَ ،و َسْلب َما َمَل ْكت ُ
ْعو َب ْع ْ
ْعو أَ َكَلة َّ
ضهم َب ْع ًضا.
 .4جمَْع آ ِكلَ ،والمَْْعنَى َك َما يَد ُ
الط َعام َب ْع ْ
َ َ
َّ .5
َازع.
الض ِمري ِللأْ َكَلِة ،أ ْي َّالتيِ يَتَنَا َوُلو َن ِمنْ َها ِبلاَ َماِنع َولاَ ُمن ِ
َ
َ
َ
 .6فهل َذِلك التَّدَا ِعي لأِ ْج ِل ِقَّلة نحَْ ُن عَليْ َها يَ ْو َمئِ ٍذ.
ْرهم.
َ .7ما ِ
َتهمَ ،وَدَناَءة َقد ْ
السيْل ِم ْن َزَبد َو َو َسخَ ،شبَّ َه ُه ْم ِبِه ِل ِقَّلِة َش َجاع ْ
يحَْملُه َّ
أي َلُي ْخ ِر َج َّن.
ْ .8
الر ْعب.
 .9أَ ْي الخْ َ ْوف َو ُّ
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ول اهللِ؛ َو َما اْل َو ْه ُن؟(َ )3ق َ
ال َقاِئ ٌل :يَا َر ُس َ
وب ُك ْم اْل َو ْه َن(َ ،)2ف َق َ
َوَليَ ْق ِذَف َّن(ُ )1
ب
الُ :ح ُّ
اهلل فيِ ُقُل ِ
()5( )4
ُّ
الدْنيَاَ ،و َك َرا ِهيَُة المَْْو ِت )
ومن دالالت الوهن تكالب األمم على فريستها املتمثلة بأمة اإلسالم ،وذهاب هيبة األمة،

وما الوهن إال وصف لبعض أحوال أمة اإلسالم يف هذا الزمان ،الذي تسوده حالة اخلصام
والشقاق ،اليت ينتجها التنافس على الدنيا مبناصبها ومراكزها ومادياتها والظهور فيها ،مما
أفضى إىل التنازع الذي أوصل بدوره للفشل الذي حذر اهلل من أسبابه وعواقبه.
واإلسالم احلنيف ال يفرتض اجتماع آراء املسلمني حول كل األمور ،ففي مربع االجتهاد
ومستجدات األمور ميكن تعدد اآلراء ،ولكن بشرط أن ال يفسد ذلك الود بينهم ،وأن ال
حيرف بوصلتهم عن وجهتها الشرعية ،غري أن املسلمني يف كثري من األحيان يتجاهلون
التوجيهات القرآنية ذات الصلة بهذا الشأن ،فريجعون فيما يتنازعون فيه إىل املزاجيات،
واألهواء ،واالنتماءات الفصائلية واحلزبية ،ويتبادلون أوصاف التخوين والتكفري والسباب
والشتائم ،انتصاراً ملذاهبهم وآرائهم ،وتعصباً النتماءاتهم ،وميارسون القمع والقهر
ً
سبيال ،ومن ملك زمام أمر
والكبت للحريات الفكرية والتعبريية ما استطاعوا إىل ذلك

استحوذ على خرياته ،وجعله حكراً عليه وصواحبه .وعن مالحقة املخالفني حدث وال حرج،
فلو استطاع أسودهم أن مينع املاء واهلواء عن أبيضهم لفعل دون وجل ،وال يقل عن ذلك
تربص أسودهم بأبيضهم ،وتبلغ املالحقات ذروتها حني ينزل األذى البدني باملخالف ،بل
تصل األمور إىل التصفية اجلسدية ،بأقسى األساليب وأشنع الوسائل واألدوات ،ويعرب هذا
املنحى املنحرف عن قلب واضح لظهر اجملن ،لكثري من التوجيهات القرآنية ،اخلاصة باحلث
على العدل واإلنصاف والقسط واملوضوعية ،سواء مع املخالف أم املوافق من اخلصوم
َ .1وَليرَْ ِمينَ َّ اهلل.
َ َ
ب ُّ
 .2أَ ْي َّ
الدْنيَاَ ،و َك َراهَة المَْْوت.
وجبهَُ ،وِل َذِل َك َف َّس َرُه بحُِ ِّ
الض ْعفَ ،و َكأَّنُه أ َراَد ِباْل َو ْه ِن َما ُي ِ
َ
َن َن ْوع اْل َو ْهن ،أَ ْو َكأََّنُه أَ َراَد ِم ْن أَ ّي َو ْجه يَ ُكون َذِل َك اْل َو ْهن.
وجبُه َو َما َسبَبه ،وهو ُس َؤال ع ْ
 .3أ ْي َما ُي ِ
الدِنيَّة فيِ الدِّين ِم ْن اْل َع ُد ّو المُْبِني.
وه ْم إِلىَ إِ ْع َطاء َّ
احد ،يَد ُ
ْع ُ
َ .4و ُه َما ُمتَلاَ ِز َما ِن َف َكأَن ُ
َّه َما َش ْيء َو ِ
 .5سنن أبي داود ،كتاب املالحم ،باب يف تداعي األمم على اإلسالم ،وصححه األلباني.
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ين آ َمنُواْ ُكوُنواْ
واألطراف ،وشواهد هذه التوجيهات كثرية ،منها قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ني لهلِ ِ ُش َه َداء ِباْل ِق ْس ِط َو َال يجَْ ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َق َّوا ِم َ
َآن َق ْو ٍم َعَلى أَ َّال َت ْع ِدُلواْ ا ْع ِدُلواْ ُه َو أَْق َر ُب ِللتَّ ْق َوى
ري بمَِا َت ْع َمُلو َن} (املائدة)8 :
َو َّاتُقواْ اهللَ إِ َّن اهللَ َخبِ ٌ
وكثري من املسلمني املغلوبني على أمرهم حيلمون أن يستيقظوا يوماً ليجدوا أنفسهم يف

جمتمع حيرتم كرامة اإلنسان وحريته ،ويعرتف حبقه يف احلياة والعيش الكريم ،وإبداء الرأي
دون وجل وال خوف ،يف إطار احملافظة على الثوابت واألصول الشرعية ،ومراعاة منظومة
القيم واملثل العليا اليت جاء بها إسالمهم احلنيف ،الذي أمر بالشورى دون أن يكمم األفواه،
أو يالحق املخالفني الذين وجدوا ألنفسهم مكاناً يف حضرة النيب الكريم حممد ،صلى اهلل
عليه وسلم ،أمل تتعدد آراء الصحابة حول مسائل عديدة؟! كما حصل حني حبثت قضية
أسرى بدر ،أو عند مناقشة أمر اخلروج ملالقاة العدو يف غزوة أحد ،أو البقاء يف املدينة ،وكان

ً
مقبوال
صلى اهلل عليه وسلم ،يسمع اآلراء ،ويثين عليها ،ويرجح بعضها أحياناً ،ومل يكن
من أحد أن يتعصب لرأيه واجتهاده ،حتى لو كان أبا بكر الصديق أو عمر بن اخلطاب،
وهما غنيان عن التعريف مبنزلتهما ومكانتهما عند الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبقية
املسلمني ،فكم مرة تلو أخرى حدثت االختالفات يف آراء الصحابة ،ومل َتنَُْفذ اخلالفات إىل
الساحات الدموية إال حني حدث احنراف بالبوصلة عن مسارها الشرعي الذي رضيه النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،ألمته ،بتوجيه من ربه جل شأنه.
ويف هذا الزمان الذي نرجو اهلل أن يشهد الصحوة اإلسالمية ،ال الغفلة عن مبادئ
اإلسالم وأحكامه وقيمه ،يؤمل أن يبادر من بيدهم زمام األمور لألخذ باملنهج الذي حيلم به
عامة املسلمني وخاصتهم ،يف يقظتهم ومنامهم ،الذي ينطلق من تقوى اهلل فيهم ،ويتضمن
معايري للتعامل القويم على مستوى الفرد واجلماعة ،والعالقة مع األصدقاء واألعداء ،وهو
منهج أصيل متجذر يف مبادئ اإلسالم وشريعته وقيمه ،وممكن املمارسة والتطبيق ،وما
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يشاهد من ممارسات أخالقية ،وتقيد الراعي والرعية لديهم مبعايري وضوابط أمر ظاهر يف
واقع كثري من الدول واجملتمعات األجنبية ،ويشري ذلك إىل أن العمل مبا جاء يف اإلسالم من
مبادئ وشريعة وقيم ،ميكن أن جيد طريقه للتطبيق لو وجدت النوايا الصادقة والعزم األكيد
على فعل ذلك ،فما هي مبثاليات خيالية ،وإمنا املشكلة يف عقلية اجلانب البشري ،وإرادته،
وممارسته على أرض الواقع.
فال ميلك أحد أن يذم واقعاً حيتكم فيه الناس إىل لغة احلوار واحملاججة العقلية،
واخلضوع لرأي الناخب يف اختيار املمثلني والرؤساء وأعضاء اجملالس ،ففي مثل ذاك الواقع
يدافع الناس عن وجهات نظرهم وآرائهم ،وينافحون عن قناعاتهم بوسائل مشروعة
وقنوات حضارية ،ويف نهاية املطاف حيتكم اجلميع فيها لصندوق االقرتاع ،وفور إعالن نتائج
االنتخاب ،يعرتف املهزوم للفائز بانتصاره ،ويسارع لتقديم التهاني له ،وميد يده للتعاون
البناء معه فيما حيقق املصاحل العليا جملتمعه ،ودولته ،وشعبه ،وقيمه ،ويدعو مؤيديه لفعل
ذلك .وأمام هذه املشاهد يتساءل املرء عن سبب حرمان اجملتمعات العربية من أن جتري فيها
األمور على هذا الغرار ،ووفق هذا الشكل ،وقد تشمل اإلجابة عن هذا التساؤل أبعاداً
خمتلفة ،فقد يكون من أسباب ذلك طريقة التنشئة ومناهج الرتبية ،وقد يكون منها القهر
واالستحواذ والتعصب األعمى ،وقد تساهم أبعاد وأسباب أخرى يف إفراز هذا احلرمان،
مع التأكيد على براءة مبادئ اإلسالم وشريعته من وزر ذلك ،فاإلسالم جعل األمر شورى
بني املسلمني ،وطلب منهم مبايعة من اختاروه أمرياً ،ووجههم للتصرف حبزم مع من حياول
شق الصف.
ويف الوقت نفسه حث عليه الصالة والسالم على التحلي بالصرب عند مشاهدة أخطاء

َ
َ
ريهِ َشيْئًا يَ ْك َر ُهُه َفْليَصْبرِْ َعَليِْهَ ،فإَِّنُه َم ْن َفا َر َق الجْ َ َما َعَة ِشبرْ ًا
األمراء ،فقالَ ( :م ْن َرأى ِم ْن أ ِم ِ
ً (*)
ات ،إِلاَّ َم َ
َف َم َ
ات ِميتًَة َجا ِهِليَّة).
1

* صحيح البخاري ،كتاب الفنت ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ( :سرتون بعدي أموراً تنكرونها).
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وحذر اإلسالم من مسببات الفرقة والنزاع ،فقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َخ َر َج ِم َن

َّ
ات ِميتًَة َجا ِهِليًَّةَ ،و َم ْن َقاَت َل تحَْ َ
ات َم َ
الطا َعِةَ ،وَفا َر َق الجْ َ َما َعَةَ ،ف َم َ
ت َرايٍَة ِع ِّميٍَّة( ،)1يَ ْغ َض ُب
ْعو إِلىَ ُع ْصبٍَة ،أَ ْو يَنْ ُصُر ُع ْصبًَة(َ ،)2فُقت َل َفقتَلٌة جاهليٌة ،ومن َخرج عَلى ُأم
ِلْل ُع ْصبَِة ،أَ ْو يَد ُ
ِ ِ ْ َ ِ َِّ َ َ ْ َ َ َ َّ تيِ
َح َ
س ِمنيِّ َوَل ْس ُت
اج َر َهاَ ،ال يَت َ
اشى ِم ْن ُم ْؤ ِمنِ َها(َ ،)3و َال يَ ِفي ِل ِذي َع ْه ِد عهدهَ ،فَليْ َ
يَ ْض ِر ُب َب َّر َها َوَف ِ
ِمنُْه)

()4

وحرص اإلسالم على تأكيد حرمة الدماء وقدسية األرواح ،حتى ال تستباح دون حق ،يف

ظل الفلتان األمين الذي تعيشه بعض اجملتمعات املسلمة ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
َو َسَّل َم َ :
اهللَ ،وأَِّني َر ُس ُ
(ال يحَِ ُّل َدُم ا ْمر ٍئ ُم ْسِلم يَ ْش َه ُد أَ ْن َال إَلَه إ َّال ُ
ول اهللِ ،إ َّال ِبإِ ْح َدى َث َ
ال ٍث:
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
()5
سَ ،والتَّ ِار ُك ِل ِدينِِه المَُْف ِار ُق ِلْل َج َما َعِة)
الثَّيِّ ُب َّ
الزا ِنَ ،والنَّ ْف ُ
س ِبالنَّ ْف ِ
فهذا ما تيسر ذكره بشأن حالة النزاع بني املسلمني ،كشاهد على البون الشاسع بني

واقع املسلمني وبني إسالمهم ،عساه يقود إىل وضع اليد على اجلراح النازفة من جسد األمة،
ً
وأمال بأن يفيد يف تضميد اجلراح ،أو على األقل يف وقف النزف ،واالهتداء لعالج حال أمة
اإلسالم ،اليت تعاني األمرين من وجود هذا البون بني واقعها ومبادئها.

ِ .1ه َي الأَْ ْمر الأَْ ْع َمى لاَ يَ ْستَبِني َو ْجههَ ،كتَ َقاُت ِل اْل َق ْوم ِلْل َع َصبِيَِّة (.صحيح مسلم بشرح النووي.)322 /6 :
َصبِيَّة ِل َق ْو ِمِه
ُ .2ي َقاِتل ِل َش ْه َوةِ َن ْفسه َو َغ َضبه لهََا  ،ويف رواية :يَ ْغ َضب ِلْل َع َصبَِةَ ،وُي َقاِتل ِلْل َع َصبَِةَ ،و َم ْعنَاُه :إِنمََّا ُي َقاِتل ع َ
َو َه َواُه( .صحيح مسلم بشرح النووي)322 /6 :
 .3ال يَكْترَ ِث بمَِا يَ ْف َعلُه ِفي َهاَ ،ولاَ خََياف َوَباله َو ُعُقوَبته (املصدر السابق).
 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت.
 .5صحيح مسلم ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،باب ما يباح به دم املسلم.
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املقال التاسع والثالثون

طاحونة اإلرهاب
تطالعنا وسائل اإلعالم صباح مساء بأخبار من هنا وهناك عن أحداث تقع باسم الدين،
أو تنسب إليه دون متحيص ،ونقصد بذلك أحداث القتل والتفجري والرتويع اليت تقع يف
أحناء خمتلفة من بقاع األرض ،مما صار يدرج حتت مسمى اإلرهاب ،ونود هنا أن نناقش هذه
القضية ،ومسماها ،من بعض اجلوانب واألبعاد ذات الصلة باملسمى واالستخدام واآلثار،
وذلك على النحو اآلتي:
مسمى اإلرهاب:
ب ،بالكسر ،يَ ْر َه ُب
اإلرهاب مأخوذ من الرهب ،وهو اخلوف ،ففي لسان العربَ :ر ِه َ

َر ْهبًَة وُر ْهباً ،بالضم ،و َر َهباً ،بالتحريك ،أَي َ
خاف.

(*)
1

ومسمى اإلرهاب قد يستخدم ملعان نبيلة ،أو معان رذيلة ،فإذا استخدم للتعبري عن
اخلوف من اهلل فيندرج يف سياق الفضيلة ،وإذا استخدم إلثارة فزع اآلمنني ،ودب الذعر يف
أوساطهم دون حق ،فهو املذموم عند اهلل ويف رساالته.
موضة تلبيس املسلمني ثوب اإلرهاب:
بات واضحاً يف أيامنا هذه أن مسمى اإلرهاب صار يطلق على األعمال اليت متس أمن
الناس على حياتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ،وانتشر هذا املسمى بشكل واسع وكبري بعد
أحداث  11أيلول عام 2001م.
ومن الغريب العجيب املسارعة إىل نسبة معظم أحداث الرتويع اليت تقع يف بقاع
الدنيا إىل املسلمني ،وأحياناً إىل اإلسالم ،وهو منها براء براءة الذئب من دم يوسف ،عليه
* ابن منظور ،لسان العرب.240/ 6 ،
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السالم ،فهي نسبة ظاملة ،بغض النظر عن مطلقيها ،الذين يطلقونها على هذا النحو
لتحقيق أهداف ،اهلل أعلم حبقيقتها ،وأبسط قواعد املنطق واإلنصاف تدعو إىل التحقق
والتثبت من املزاعم واالدعاءات ،بغض النظر عن اجلهة اليت تطلقها ،حتى إن صدرت عن
املسلمني أنفسهم ،فاملسلمون بشر ،يتوقع أن يكون فيهم خمتلف أطياف البشر وصفاتهم،
فمنهم الواعي واجلاهل ،والصادق والكاذب ،واحلكيم واملتهور...إخل.
وهم يتأثرون بالبيئة احمليطة بهم ،ويؤثرون بها ،وحاهلم خيتلف حني يعيشون الظلم
والقهر ،عن حاهلم حني يعمهم العدل ،وتفسح هلم احلريات.
واألحداث املوسومة باإلرهاب جديرة بالفحص املخربي ،للتوصل إىل فاعليها واملخططني
هلا ،غري أن هذا الفحص يغيب عنها ألسباب خمتلفة ،فأحياناً يتسرع بعض الناس يف إلقاء
التهم جزافاً هلول احلدث ،أو النطباعات سابقة تعشش يف أذهانهم وعقوهلم ونفوسهم،
ويغيب التمحيص أحياناً أخرى إذا كانت هناك جهة منفذة دبرت األمر بليل ،وحبكت
حلقات املسلسل ،فتقع احلوادث ،ويرتك احلكم عليها الجتهادات الناس ،أو تنسب إىل
اجلهات اليت يريدها أصحاب املسلسل ،ويف بعض األحيان يعلن الفاعل عن نفسه جهاراً
نهاراً ،وهنا أيضاً يلزم الفحص والتمحيص فيما خيص هوية الفاعل وشخصيته وانتمائه
والبيئة احمليطة به.
فاألحداث اليت تتسم باإلرهاب تتعدد صورها وختتلف مواقعها ،لكنها أصبحت متس
املسلمني وإسالمهم يف فكرهم ومعتقداتهم واقتصادهم وسياستهم واجتماعياتهم وباقي
نواحي حياتهم اخلاصة والعامة ،وذلك يف خمتلف أحناء الدنيا ،على تفاوت يف النسبة واحلجم
واآلثار.
املستفيد من أعمال اإلرهاب واملتضرر منها:
من املعايري اليت ال بد من اللجوء إليها يف عملية متحيص حوادث اإلرهاب ،هو وضعها
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يف ميزان الفائدة والضرر ،إذ إن هذا املعيار يوجه البوصلة يف كثري من األحيان حنو صانع
احلدث ،وإن كان خيتبئ وراء ستار ،فكثرياً من احلوادث اليت تنسب إىل فاعلني مسلمني
تصب يف مصاحل أعداء اإلسالم ،فبعضها مل يبعد عن أن يكون مسوغاً ،أو دافعاً ،لضرب
مصاحل املسلمني ،وشن محالت العداء عليهم ،وتضييق اخلناق حول رقابهم.
ومن التوجيهات القرآنية اليت تدعو إىل متحيص األمور واألحداث ،ما ورد يف
َ
قوله تعاىلَ { :و ِإ َذا َج ُ
اءه ْم أ ْم ٌر ِّم َن األ ْم ِن
َ
َ
ين َي ْس َتنب ُط َ
األ ْمر ِم ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه َّال ِذ َ
ون ُه
ِ
ِ

اع ْ
أو خْ َ
ال ْو ِف أ َذ ُ
وا ِب ِه َو َل ْو
َِ
َ
َ َ َ ُ
هلل
ِم ْن ُه ْم َول ْوال ف ْضل ا ِ

ُ
َر ُّدو ُه ِإ ىَل َّ
ول َو ِإ ىَل أ ْو ِلي
الر ُس ِ
َع َل ْي ُ
ك ْم َو َرحمْ َ ُت ُه َال َّتب ْ
َع ُت ُم

ً

ان إ َّ
َّ َ َ
ال َق ِليال} (النساء)83 :
الش ْيط ِ

فحص مدى تقيد األعمال باحلكم الشرعي:
من املعايري اليت ال بد من اللجوء إليها يف عملية متحيص حوادث اإلرهاب ،ضرورة
فحص مدى تقيد األعمال باحلكم الشرعي.
فكثرياً من احلوادث اليت تنسب إىل فاعلني مسلمني تتناقض مع شريعة اإلسالم ،وال
يتصور عاقل أن تصدر عن مسلم خياف اهلل ،ويعمل وفق شريعته ،فقتل األبرياء جرمية
ينكرها اإلسالم ،سواء كان هؤالء األبرياء مسلمني أم غري مسلمني ،ومع ذلك فإن جرائم
ترتكب ضد أطفال ومساملني ،وتنسب لفاعل مسلم ،فرداً أو مجاعة ،واإلسالم منه براء ،ألن

دستور اإلسالم حيظر قتل األبرياء ،فيقول تعاىلِ { :م ْن أَ ْجل َذِل َك َكتَبْنَا َعَلى َب إِ ْس َراِئ َ
يل أََّنُه
ِ
نيِ
َ
األ ْرض َف َكأَنمََّا َقت َ
َمن َقت َ
َل َن ْفساً ِب َغيرْ َن ْف َ َ
اس جمَ ِيعاً َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَنمََّا أَ ْحيَا
َل النَّ َ
ِ
ِ ٍ
س أ ْو ف َساٍد فيِ

َ
َ َ
ً
اس جمَ ِيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا ِبالبَيِّن ِ ُ
ض لمَُ ْس ِرُفو َن}
النَّ َ
َات ث َّم إِ َّن َكثِريا ِّمنْ ُهم َب ْع َد ذِلك فيِ األ ْر ِ
(املائدة)32 :

واهلل وجه املسلمني للتمييز بني صنوف غري املسلمني ،فمن هؤالء املسامل للمسلمني،
ومنهم املعادي الظامل ،فيقول تعاىل{ :لاَ يَنْ َه ُاك ُم ُ
الدين َولمَْ
ين لمَْ ُي َقاِتُل ُ
اهلل َع ِن َّال ِذ َ
وك ْم فيِ ِّ ِ
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ني* إنمََّا يَنْ َه ُاك ُم ُ
خُْي ِر ُج ُ
اهلل َع ِن
وكم ِّمن ِديَ ِار ُك ْم أَن َتبرَُّ ُ
وه ْم َوُت ْق ِس ُطوا إَِليْ ِه ْم إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
ب المُْْق ِس ِط َ ِ
ين َوأَ ْخ َر ُج ُ
ين َقاَتُل ُ
وك ْم فيِ ِّ
اج ُك ْم أَن َت َوَّل ْو ُه ْم َو َمن
َّال ِذ َ
وكم ِّمن ِديَ ِار ُك ْم َو َظا َهُروا َعَلى إِ ْخ َر ِ
الد ِ
يَتَ َولهَُّ ْم َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم َّ
الظالمُِو َن}(املمتحنة)9 - 8:
َ
َ ْ
ات اهللِ آَناء
َاب ُأ َّمٌة َقآِئ َمٌة يَتُْلو َن آيَ ِ
ويقول سبحانه وتعاىل{ :ليْ ُسواْ َس َواء ِّم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ

َّ
الليْ ِل َو ُه ْم

س ُج ُدو َن}(آل عمران)113:
يَ ْ

فكيف بعد ذلك يشرع مسلم لنفسه أن يستبيح دماء أناس دون حق ،ومن غري ذنب

اقرتفوه ،أما علم أولئك املستبيحني أن اهلل تعاىل حرم أخذ اإلنسان جبريرة غريه ،فقال تعاىل:
از َرةٌ ِو ْز َر ُأ ْخ َرى }...
{ َولاَ َت ِزُر َو ِ

(فاطر)18 :

وإذا كان لصانعي حوادث اإلرهاب غايات نبيلة ،فال بد هلم أن يبحثوا عن وسائل

شرعية للوصول إليها ،إذ إن اإلسالم يرفض مبدأ ميكافيلي املتمثل يف تربير الوسيلة
بالغاية ،ويقرر اإلسالم أن الغايات الطاهرة النبيلة ال بد من السعي لتحقيقها بوسائل
مشروعة ،ولنا يف رسولنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحابته الربرة ،رضي اهلل عنهم ،خري
قدوة ،حيث صانوا حياة اآلمنني وأرواحهم ،ومنعوا االعتداء على البيع والصوامع ،وجعلوا
هداية الناس إىل اخلري هدفهم ،ومل ينتصروا لظلم أو ظامل ،وإمنا قالوا عن دعوتهم ودربهم
وغايتهم :جئنا خنرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ،ومن ضيق الدنيا إىل سعة
الدنيا واآلخرة ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم.

(*)
1

طاحونة اإلرهاب:
اإلرهاب باملفهوم السائد يف األوساط املعاصرة ال يعرف ديناً ،وليس له انتماء حمدد ،فهو
ينتشر يف ربوع الدنيا بأحجام وألوان ومستويات خمتلفة ،وجيمع أشكاله قاسم مشرتك يتمثل
يف كونه طاحونة تأكل األخضر واليابس ،وتطيح بصروح األمن والسالم اجملتمعي حيثما
* احلضارة اإلسالمية بني أصالة املاضي وآمال املستقبل.129 /3 :
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حلت أحداثه ،ووقعت منكراته ،ومن الظلم العظيم واإلجحاف املستبني أن يلحق وصف
اإلرهاب باإلسالم واملسلمني ،دون متحيص أو تثبت ،لغاية يف نفوس جهات مرتبصة أو
أطراف منتفعة من آثار تلك احلوادث ،وجراء استغالل نسبة فعلها إىل املسلمني.
ويبدو أن بعض املسلمني أفراداً وجهات ينساقون مع التيار اجلارف دون بصر وال بصرية،
فيقومون بدور أسنان الطاحونة اليت تستهدف طحنهم ودينهم ومصاحلهم ووجودهم،
فيقومون بأعمال تلحق الضرر بسمعة دينهم ،وتشوه حقيقته ،أو يدعون القيام بأعمال من
هذا القبيل من باب الزعم الباطل ،متجاهلني احلكمة والدراية وحسن التدبري ،ومستدبرين
الفطنة واحلس السليم ،فيقعون ويوقعون أمتهم يف متاهات ومستنقعات الوحل الضار ،أو
املدمر لكيانهم ،ويفسحون اجملال رحباً للمرتبصني بهم الدوائر ،وهذا الرتبص قديم جديد،
حيث وجد والقرآن ينزل على قلب الرسول األمني حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
َ
الد َواِئ َر َعَليْ ِه ْم دَآِئ َرُة
ص ِب ُك ُم َّ
اب َمن يَتَّ ِخ ُذ َما ُين ِف ُق َم ْغ َرماً َويَترََ َّب ُ
فقال تعاىلَ { :و ِم َن األ ْع َر ِ
الس ْوِء َو ُ
يم}(التوبة)98 :
اهلل سمَ ِي ٌع َعِل ٌ
َّ
والرتبص يتجدد اليوم بأشكال أخرى ،ومن جهات عدة ،ويظهر واضحاً جلياً يف استغالل
أحداث اإلرهاب أو صنعها لرمي اإلسالم واملسلمني بها ،حتى يطحنا بنارها ،واهلل تعاىل

ريةٍ أََناْ َو َم ِن َّاتبَ َع َو ُسبْ َحا َن اهللِ َو َما أََناْ ِم َن
يقولُ{ :ق ْل َهـ ِذهِ َسبِيِلي أَْد ُعو إِلىَ اهللِ َعَلى َب ِص َ
نيِ
المُْ ْش ِر ِك َ
ني}(يوسف)108 :
تباين مكاييل احلكم على األعمال اإلرهابية
وحيث إن اإلرهاب الظامل تنكره األديان السماوية ،وترفضه القيم النبيلة ،ويتضرر
منه األبرياء ،فمن املفرتض أن يرفض بكل أشكاله وصوره ،بغض النظر عن فاعليه ،غري
أن املشاهد يف عاملنا املعاصر أن اإلرهاب يرفض إذا مارسه بعض الناس دون سواهم،
فإجراءات الوقاية من اإلرهاب باالحتياطات األمنية يف املطارات واملعابر ،ويف احملطات
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واملالعب ،واألسواق واملتاجر ،ويف األماكن كلها ،جتري على قدم وساق ،خوفاً من صنف
معني من الناس ،أما اإلرهاب الذي تقوم به دول ،أو جهات منظمة ورمسية ،فينتهك حرمات
الدول وقوانينها وأراضيها ،ويتجاوز معايري القيم ،ويقع برعاية حكومات ودول ،فإن العيون
تغمض عنه ،وأحياناً تيسر له اإلمكانات ،وتفتح له اآلفاق ،وال جيد يف النهاية سوى استنكار
على استحياء من بعض الناس ،وسكوت من بعض آخر ،ومدح وثناء من آخرين على القوة
والقدرة اليت متكنت من خالهلا اجلهات الفاعلة لإلرهاب من تنفيذ مآربها ،والناس نيام أو
قيام ،وهذا التعدد يف املكاييل ،باإلضافة إىل أنه إجحاف وظلم ،فإنه يساعد يف تهيئة األجواء
لوقوع املزيد من اإلرهاب ،كونه مساداً لرتبة خصبة تنبت زرع االنتقام ،ودافعاً بارزاً لردة
الفعل على الشعور بالقهر والظلم ،وال أحد يضمن شكل ردة الفعل ،وال حجم االنتقام
وزمان وقوعه ومكانه ،فإذا أراد العامل أن يشن حرباً على اإلرهاب؛ فعليه أن يشيع يف األرض
العدل والسالم ،وأن يرد احلقوق إىل أصحابها ،وأن حيرتم كرامة اإلنسان ،وأن يصون حقه يف
احلرية واحلياة ،بغض النظر عن لونه ،وجنسه ،ودينه ،ولغته ،ومستوى ثروته.
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املقال األربعون

نشر يف ذو القعدة وذو احلجة 1433هـ تشرين األول وتشرين الثاني 2012م

كان اهلل يف عون الفقراء
تتصاعد بني احلني واآلخر وترية االحتجاج يف كثري من البالد على غالء األسعار ،حيث
بات كثري من أرباب األسر عاجزين عن توفري متطلباتها املختلفة ،بسبب تدني األجور
مقابل غالء طال معظم مستلزمات الصرف واإلنفاق ،وحيال هذه املعضلة تتباين وجهات
النظر ،وتتعدد مقرتحات احللول ،غري أن املواطن الفقري ،فيما يعانيه بسبب قلة ذات
اليد ،وتعدد متطلبات احلياة ،جيد نفسه أمام خيارات صعبة ،منها اإلجيابي املقبول ،ومنها
السليب املرفوض دينياً ،ومن خالل استقراء األحداث وتقوميها يف ضوء توجيهات الشريعة
اإلسالمية ،نود أن نقف عند بعض خيارات مواجهة الفقر املدقع ،والغالء املسعور.
طرق أبواب العمل املثمر:
من اخليارات اإلجيابية املقبولة دينياً يف مواجهة الغالء والفقر ،البحث اجلاد والعملي
عن أسباب املشكلة ،وطرح احللول املناسبة هلا ،فإذا تعلقت املشكلة بنكوص عن العمل،
وإيثار االسرتخاء والكسل ،واإلحجام عن املثابرة واجلد ،فإن اهلل تعاىل حث يف قرآنه الكريم
ض َذُل ً
{ه َو َّال ِذي َج َع َل َل ُك ُم الأَْ ْر َ
وال
على العمل وطرق أبواب االستثمار ،فيقول تعاىلُ :

َفا ْم ُشوا فيِ َمنَا ِكبِ َها َو ُكُلوا ِمن ِّر ْزِقِه َوإَِليِْه الن ُ
ُّشوُر}(امللك ،)15 :فاألرض مبكوناتها وعاملها
الواسع ،متثل كنزاً لألرزاق ،بناء على ما أودع اهلل فيها من خريات ،ال يصل اإلنسان إىل
بعضها إال بالسعي والبحث ،وإال فإن السماء ال متطر ذهباً وال فضة ،فحري بالقوي الذي
وجه إىل العمل ،وأن ُيساعد على توفري آلته ووسائله ،وخباصة
يطلب العون واملساعدة ،أن ُي َّ
من قبل الدولة اليت ترعاه ،ألن مسؤوليتها تشمل توفري فرص العمل ،وختفيض مستوى
البطالة وحجمها.
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فال قبول لقاعد عن عمل جيلب له ولعياله الرزق والعيش الكريم ،بغض النظر عن
لون العمل وشكله ،بشرط أن ينسجم مع مبادئ الشرع وأحكامه وقيمه النبيلة ،وأدلة احلث
َ
ض َواْبت ُ
َغوا ِمن
الصالُة َفانت ِ
على العمل كثرية ،منها قوله تعاىلَ{ :فإَِذا ُق ِضيَ ِ
ت َّ
َشُروا فيِ األ ْر ِ
َف ْ
ض ِل اهللِ َواْذ ُكُروا اهللَ َكثِرياً َّل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}( .اجلمعة)10 :
فاهلل منع التجارة ساعة صالة اجلمعة ،ثم أكد على إباحة االنتشار يف األرض بعدها؛

طلباً لألرزاق اليت أنعم اهلل بها على اخللق ،ونشرها يف أحناء األرض ،والرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،حث على ابتغاء الرزق بالوسائل املتاحة لطالبه ،مرشداً إىل ضرورة إيثار ذلك
على درب التسول ،وباإلضافة إىل احلديث الذي سيق آنفاً ،جاءت روايات أخرى صحيحة
ْ
ام ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه
تؤكد هذا املنحى ،منها ما جاء عن ُّ
الزَبيرْ ِ بن ال َع َّو ِ

َ
َ ً ْ َ
َ ْ َ
ب َفيَبِي َعَ ،فيَ ُك َّ
ف اهلل ِبِه َو ْج َهُهَ ،خيرٌْ
وسلم ،قال( :أل ْن يَأ ُخذ أحدكم أ ْحُبالَ ،فيَأ ُخذ ُح ْز َمًة من َحط ٍ

من أَ ْن يَ ْسأَ َل الناس ُأ ْع ِط َي أَ ْم ُمنِ َع).

()1

ومن منطلق تشجيع العمل اليدوي املنتج ،دعا الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،المتثال
َْ
ام ،رضي اهلل عنه ،عن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
منهج نيب اهلل داود ،عليه السالم ،فعن املِقد ِ
بيِ
َاودَ ،عليه
وسلم ،قال( :ما أَ َك َل أَ َح ٌد َط َعا ًما َق ُّط َخيرْ ًا من أَ ْن يَأُْك َل من َع َم ِل يَ ِدهَِ ،وإِ َّن َن َّ اهللِ د ُ
()2
السالم ،كان يَأُْك ُل من َع َم ِل يَ ِدهِ).
َّ
والرزق الذي حيث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على طلبه ليس شرطاً أن يتولد
عنه غنى فاحش ،وإمنا املطلوب منه يف احلد األدنى أن يليب االحتياجات األساسية ،وحيقق

الكفاف ،فعن عبد اهللِ بن َع ْمرو بن اْل َعاص ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :قد
ِ
ِ

أَْفَل َح من أَ ْسَل َمَ ،وُر ِز َق َك َفاًفاَ ،وَقنَّ َعُه اهلل بمَِا آَتاُه).

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب املساقاة ،باب بيع احلطب والكأل.
 .2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب يف الكفاف والقناعة.
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وكان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يدعو ربه أن جيعل رزق آله قوتاً ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ،
اج َع ْل ِر ْز َق آ ِل محَُ َّم ٍد ُقوًتا).
رضي اهلل عنه ،قال(:قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :اللهم ْ

()1

أي اكفهم من القوت مبا ال يرهقهم إىل ذل املسألة ،وال يكون فيه فضول يبعث على
الرتفه والتبسط يف الدنيا ،وفيه حجة ملن فضل الكفاف؛ ألنه إمنا يدعو لنفسه وآله بأفضل
األحوال.

()2

واجب اجملتمع والدولة حنو توفري فرص العمل ومعاجلة مشكلة البطالة:
حني يتم األخذ مبنهج اإلسالم احلنيف وأحكامه يف الشأنني االقتصادي واالجتماعي،
تنحصر ظاهرة الفقر املدقع يف أضيق نطاق ،وتتقلص فجوات الفروق بني فئات الناس
وطبقاتهم لتصبح مقبولة منطقياً وواقعياً ،وذلك حني يكون الغنى ،ولكن ال يكون احلرمان
الناتج من فراغ ذات اليد ،فإذا وجد الفقراء حاجاتهم ،وعاشوا حياتهم بكرامة دون عوز
وال فاقة ،فليبارك اهلل لألغنياء ثراءهم ،وليزيدهم اهلل غنى فوق غناهم ،فالكل لديه الكفاف
على أبسط تقدير ،ومن ثم ال ضري من الغنى والثراء ما دام الفقر غائباً أو مغيباً ،من هنا
تتجه األنظار حمدقة حنو واجب الدولة ومؤسساتها واجملتمع ومنظماته والقادرين فيه ،حنو
املساعدة احلثيثة واجلادة يف العمل للقضاء على ظاهرة البطالة والعوز والفقر يف اجملتمع.
فإذا كان على املواطن أن يتأهل لسوق العمل ،وأن ينخرط فيه ،ليكون عضواً منتجاً
لذاته وأسرته وجمتمعه ووطنه ،فإن الدولة ومؤسساتها الرمسية ،واجملتمع مبنظماته وأصحاب
اليد الطوىل فيه ،يقع عليهم واجب توفري فرص العمل واالستثمار ،إلحداث انتعاش يف
سوق العمل ،ومناء يف االقتصاد الوطين ،وقد نبه إسالمنا العظيم إىل هذه الغاية بأساليب
ومناسبات عدة ،فاإلسالم يضع املسؤولني أمام واجبهم ،فال جمال إلغماض الطرف عن القيام
 .1صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب يف الكفاف والقناعة.
 .2فتح الباري.275 /11 ،
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بواجب املسؤولية املنوطة باملسؤول ،جتاه من اسرتعاه اهلل رعايتهم ،فكلكم راع ومسؤول عن
رعيته ،كما جاء يف احلديث الصحيح عن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،أَنَّه مسع َر ُس َ
ول اهللِ،

ُّ ُ
ٌ
ٌ
صلى اهلل عليه وسلم ،يقولُ :
ومسؤول
اإل َماُم َراع
(كُّل ُكم ر
اع َو ُكلك ْم مسؤول عن َر ِعيَّتِِه؛ ِ
ٍ
ْ ٍَ
ٌ
ت َز ْو ِج َها،
الر ُج ُل َراع يف أَ ْهِلِه ،وهو
مسؤول عن َر ِعيَّتِِهَ ،والمَْْرأَُة َرا ِعيٌَة يف َبيْ ِ
عن َر ِعيَّتِِهَ ،و َّ
ٍ
ٌ
ومسؤول عن َر ِعيَّتِِه ،قالَ :و َح ِسبْ ُت أَ ْن قد
ومسؤولٌة عن َر ِعيَّتِ َهاَ ،والخْ َاِدُم َراع يف َما ِل َسيِّ ِدهِ،
ٍ
()1
ٌ
ٌ
ومسؤول عن َر ِعيَّتِِه).
ومسؤول عن َر ِعيَّتِِهَ ،و ُكُّل ُك ْم َراع
الر ُج ُل َراع يف َما ِل أبيه،
قالَ :و َّ
ٍ
ٍ
منع كنز املال:
وعلى صعيد املشكالت االقتصادية؛ جند أن اإلسالم منع كنز املال؛ ألن املال ما وجد
ين يَ ْكنِزُو َن َّ
ب َواْل ِف َّضَة َو َال
للكنز ،وإمنا وجد للتداول مبا فيه خري ،فقال تعاىلَ ...{ :و َّال ِذ َ
الذ َه َ
يل اهللِ َفبَ ِّش ْر ُهم
ُين ِفُقوَن َها فيِ َسبِ ِ

َ
اب أَِليم}( .التوبة)34 :
ِب َعذ ٍ
ٍ

ونبه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أولياء اليتامى إىل أهمية استثمار

أمواهلم؛ حتى ال تأكلها الصدقة ،فروي عنه أنه قال( :ابتغوا يف أموال اليتامى ال تأكلها
الصدقة).

()2

حرب على الربا ومشروعية البيع:
ومنع اإلسالم االعتماد على زيادة الثروة عن طريق الربا ،فشن اهلل حرباً ضروساً على
الربا واملتعاملني به ،فقال تعاىلَّ :
الرَبا َال يَُقوُمو َن إِ َّال َك َما يَُقوُم َّال ِذي يَت َ
َخبَّ ُطُه
{ال ِذ َ
ين يَأُْكُلو َن ِّ

الرَبا َوأَ َح َّل ُ
َّه ْم َق ُالواْ إِنمََّا اْلبَيْ ُع ِمث ُ
َّ
الرَبا َف َمن
س َذِل َك ِبأَن ُ
الشيْ َط ُان ِم َن المَْ ِّ
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ
ْل ِّ

َجاءُه َم ْو ِع َظٌة ِّمن َّرِّبِه َفانتَ َه َى َفَلُه َما َسَل َ
اب النَّ ِار ُه ْم
ف َوأَ ْمُرُه إِلىَ اهللِ َو َم ْن َعاَد َفأُ ْوَلـئِ َك أَ ْص َح ُ
ات َو ُ
يمَْح ُق ُ
ين آ َمنُواْ
ب ُك َّل َك َّفار أَث
يم* إِ َّن َّال ِذ َ
ِفي َها َخاِل ُدو َن* َ
اهلل َال يحُ ِ ُّ
الص َدَق ِ
اهلل اْل ِّرَبا َوُي ْرِبي َّ
ٍ ٍِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن.
 .2سنن البيهقي الكربى( ،107/ 4 ،وفيه أن هذا إسناد صحيح ،وله شواهد عن عمر ،رضي اهلل عنه).
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الص َ
الز َكاةَ لهَُ ْم أَ ْجُر ُه ْم ِعن َد َرِّب ِه ْم َو َال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم
الةَ َوآَت ُواْ َّ
الصالحِ َ ِ
ات َوأََقاُمواْ َّ
َو َع ِمُلواْ َّ
الرَبا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ني* َفإِن
َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن* يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َّاتُقواْ اهللَ َوَذُرواْ َما َب ِق َي ِم َن ِّ

وس أَ ْم َواِل ُك ْم َال َت ْظِل ُمو َن َو َال
ُم َفَل ُك ْم ُر ُؤ ُ
لمَّْ َت ْف َعُلواْ َفأَْذُنواْ بحَِ ْر ٍب ِّم َن اهللِ َو َر ُسوِلِه َوإِن ُتبْت ْ
ُم َت ْعَل ُمو َن}.
ُت ْظَل ُمو َن* َوإِن َكا َن ُذو ُع ْس َرةٍ َفن ِ
َظ َرةٌ إِلىَ َميْ َس َرةٍ َوأَن َت َص َّدُقواْ َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ
(البقرة)280 - 275 :

واملتابع لألزمات االقتصادية العاملية جيد الربا من أظهر أسبابها ،حيث إن كثرياً من
املشكالت االقتصادية تعود إىل عجز املقرتضني عن الوفاء بتسديد قروضهم اليت تعهدوا
بسدادها للمقرضني مقابل زيادة يف قيمة القروض ،مما أدى يف كثري من األحيان إىل عجز
عن السداد ،فاسرتجعت اجلهات املقرضة املرهونات ،ونتج عن ذلك تكدس يف العقارات
وغريها ،مقابل ضعف يف طلب شرائها ،فصارت مشكلة ما يسمى الرهن العقاري.
ولو أن الناس تعاونوا على اخلري ،فأعان قويهم ضعيفهم ،وقلص أصحاب األموال
واملشاريع من طمعهم وجشعهم ،ألمكن أن يربح صاحب املال الربح املعقول ،وأن يطيق
املعوز الشراء ،ويقدم عليه ،فال حيدث الكساد ،وخباصة إذا ما حظي العامل بأجور جمزية ،ومل
ينحصر اهلم مبضاعفة أموال األثرياء ،مقابل إعطاء الفقراء أخبس األجور ،وتكليفهم العمل
بأقسى الشروط ،وأصعب الظروف.
واإلسالم حرم االحتكار ،ملا ينتج عنه من اضطراب يف ميزان العدالة االقتصادية ،فاحملتكر
يبحث عن ثراء فاحش بأقصر الطرق بغض النظر عن معاناة اآلخرين ،وبقية الناس
خيضعون مضطرين إىل أن يدفعوا أمثاناً باهظة لسلع تشرتى يف الظروف العادية بأدنى من
ذلك بكثري ،غري أن حاجتهم إليها تدفعهم إىل أن يتخموا جيوب احملتكرين من التجار
وأرصدتهم ،مقابل التمكن من احلصول على سلع يصعب عليهم االستغناء عن شرائها،
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ولبشاعة االحتكار مبا ميثله من جشع حلاجات الناس واستغالل هلا ،فقد ألبس الرسول ،صلى
اط ٌئ)(.)1
َكُر إال َخ ِ
اهلل عليه وسلم ،احملتكر ثوب اخلطيئة واإلثم ،فقال( :ال يحَْت ِ
ولتحقيق طموح املسلمني بالعيش يف ظالل حياة يسودها التعاون على اخلري ،والنقاء من
االستغالل واجلشع ،وتوافر فرص العمل واالستثمار املشروع ،ال بد من جهات رمسية تتبنى
سياسة اقتصادية متوازنة ،ال تنقطع صلتها عن املناهج العقائدية والتشريعية والسياسات
االجتماعية والرتبوية والثقافية ،وتتبناها وسائل اإلعالم اليت تروج للخري ،وتزينه للناس
على حقيقته ،وتنفرهم من الشر ،وتظهره هلم على بشاعته.
هرب مرفوضة:
االنتحار وسيلة ٍ
يلجأ بعض أفراد الناس إىل االنتحار للتعبري عن استيائهم مما يعانون بسبب بؤس
احلال ،وقلة ذات اليد ،وغري ذلك من املشكالت االقتصادية وغريها ،سواء عن طريق إشعال
النار بالبدن ،أم عن طريق القفز من أماكن شاهقة ،أو غري ذلك من األساليب والوسائل،
وبعضهم يقتل بعض أفراد أسرته قبل أن يقدم على قتل نفسه ،واالنتحار -بغض النظر
عن شكله ووسائله وأسبابه -مرفوض دينياً رفضاً قاطعاً ال لبس فيه ،فهو جرمية نكراء
يقوم بها املنتحر باالعتداء على حق اهلل تعاىل يف وهب احلياة ،وتقرير ساعة املوت ،وقد بني
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بشاعة املآل الذي ينتهي إليه املنتحر يف اآلخرة ،فهو باختصار
خيلد يف جهنم على الصورة اليت مات عليها يف الدنيا ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من َت َرَّدى من َجبَل َف َقت َ
َل َن ْف َسُهَ ،ف ُه َو يف َن ِار َج َهنَّ َم يَترََ َّدى
ٍ

فيه َخاِل ًدا خَُمَّل ًدا فيها أََب ًداَ ،و َم ْن تحََ َّسى سمًُّا َف َقت َ
َح َّساُه يف َن ِار َج َهنَّ َم
َل َن ْف َسُه َف ُس ُّمُه يف يَ ِدهِ يَت َ
َخاِل ًدا خَُمَّل ًدا فيها أََب ًداَ ،و َم ْن َقت َ
َل َن ْف َسُه بحَِ ِدي َدةٍ َف َح ِدي َدُتُه يف يَ ِدهِ يجََأُ بها يف َب ْطنِِه يف َن ِار َج َهنَّ َم
()2
َخاِل ًدا خَُمَّل ًدا فيها أََب ًدا).
 .1صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب حتريم االحتكار يف األقوات.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب شرب السم والدواء به ومبا خياف منه واخلبيث.
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ويف هذا الزمان قد تروق ألناس اإلشادة باالنتحار ،واعتبار املنتحر ً
بطال وحتررياً،
وذلك حني يكون تقويم عمل املنتحر وفق معايري عاطفية غري منضبطة حبكم اهلل وهديه،
بل إن بعض الناس قد يتجرأ على اهلل -والعياذ باهلل -فيصف املنتحر بالشهيد ،حاشا هلل،
فالشهيد ال يهرب إىل املوت من الدنيا ،وإمنا يعيش حياته عزيزاً كرمياً ،فإذا ما لقيه املوت من
عدو كان أبياً ،ال يهاب املنون ،لكنه يعرف حدوده مع ربه ،فال ينازع اهلل حقه يف تقرير احلياة
واملوت ،ومن احلوادث اليت حيسن االستشهاد بها يف مقام التنفري من اللجوء إىل االنتحار
السا ِع ِد ِّي ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن
مهما بلغت الصعاب والشدائد ،ما روي عن َس ْه ِل بن َس ْع ٍد َّ

َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،اْلتَ َقى هو َوالمُْ ْشر ُكو َن َفاْقتَتَُلوا ،فلما َم َ
ال رسول اهللِ ،صلى
ِ
َ
َ
اهلل عليه وسلم ،إىل َع ْس َكرهَِ ،و َم َ
ال َ
اب رسول اهللِ ،صلى
ِ
اآلخُرو َن إىل َع ْسك ِر ِه ْم ،ويف أ ْص َح ِ

اهلل عليه وسلمَ ،ر ُج ٌل ال يَ َد ُع هلم َش َّاذةً وال َف َّاذةً إال َّاتبَ َع َها يَ ْض ِرُب َها ِب َسيْ ِفِه ،فقال :ما أَ ْجزَأَ ِمنَّا
اْليَ ْو َم أَ َح ٌد كما أَ ْجزَأَ ُف ٌ
الن ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أَ َما إنه من أَ ْه ِل النَّ ِار ،فقال

ف َوَق َ
احُبُه ،قالَ :ف َخ َر َج معه ُكَّل َما َوَق َ
ف معه ،وإذا أَ ْس َر َع أَ ْس َر َع معه،
َر ُج ٌل من اْل َق ْو ِم :أنا َص ِ

لأَْ
َ
َ لمَْ َ
ضَ ،وُذَباَبُه بني
الر ُج ُل ُج ْر ًحا َش ِدي ًداَ ،ف ْ
قالَ :ف ُج ِر َح َّ
استَ ْع َجل ا ْو َت ،ف َو َض َع َن ْصل َسيْ ِفِه ِبا ْر ِ

َث ْديَيِْهُ ،ث َّم تحََا َم َل على َسيْ ِفِهَ ،ف َقت َ
الر ُج ُل إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
َل َن ْف َسُهَ ،ف َخ َر َج َّ
َّك رسول اهللِ ،قال :وما َذ َ
فقال :أَ ْش َه ُد أَن َ
الر ُج ُل الذي َذ َك ْر َت آِن ًفا أََّنُه من أَ ْه ِل النَّ ِار،
اك؟ قالَّ :

استَ ْع َج َل
َفأَ ْع َظ َم الناس ذلك ،فقلت :أنا َل ُك ْم ِبِهَ ،ف َخ َر ْج ُت يف َطَلبِِهُ ،ث َّم ُج ِر َح ُج ْر ًحا َش ِدي ًداَ ،ف ْ

المَْْو َتَ ،ف َو َض َع َن ْص َل َسيْ ِفِه يف األرضَ ،وُذَباَبُه بني َث ْديَيِْه ُث َّم تحََا َم َل عليهَ ،ف َقت َ
َل َن ْف َسُه ،فقال
يما يَبْ ُدو
الر ُج َل َليَ ْع َم ُل َع َم َل أَ ْه ِل الجْ َنَِّة ِف َ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،عنْ َد ذلك :إِ َّن َّ
َ
اس ،وهو من
الر ُج َل َليَ ْع َم ُل َع َم َل أَ ْه ِل النَّ ِار ِف َ
اس ،وهو من أ ْه ِل النَّ ِارَ ،وإِ َّن َّ
يما يَبْ ُدو ِللنَّ ِ
ِللنَّ ِ

أَ ْه ِل الجْ َنَِّة).

(*)
1

* صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ال يقول فالن شهيد.
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فالرجل املذكور يف احلديث ،رغم استبساله يف قتال أعداء املسلمني ،إال أنه ملا استعجل
املوت بعد أن جرح يف املعركة ،فطعن نفسه ليخلص من أمل اجلرح ،مات على غري ملة
اإلسالم ،فال جمال أمام املسلم أن خيتار اهلروب باالنتحار على مواجهة صعاب احلياة
ومشكالتها.
االبتالء بالفقر والفاقة:
ال يغيب عن خلد املسلم واعتقاده أنه قد يتعرض البتالء الفاقة واجلوع ،غري أنه
يواجه ذلك باجللد والصرب والسعي الدؤوب للتغيري حنو األفضل دون أن جيزع ،واهلل تعاىل

َ
وف والجُْ
يقولَ { :وَلنَبُْل َون ُ
َّك ْم ِب َش ْيٍء ِّم َن الخْ َ ْ
ات َوَب ِّش ِر
َّم َر ِ
س َوالث َ
ص ِّم َن األ َم َوا ِل َواألنُف ِ
وع َوَن ْق ٍ
َ ِ

ين}(.البقرة)155 :
الص ِاب ِر َ
َّ

وعاش الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قسوة اجلوع والفقر ،وواجه ذلك بالصرب

والسعي ،فعن عروة أن خالته َعاِئ َشَة( :قالت له :ابن ُأخ  ،إن كنا َلنَنْ ُظُر إىل الهِْال ِل َثالَثَة
ْتيِ
ات رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،نا ٌر ،فقلت :ما كان
أَ ِهَّلٍة يف َش ْه َريْ ِن ،وما ُأوِق َد ْت يف أَْبيَ ِ

يش ُك ْم؟ قالتَ :
ُي ِع ُ
األ ْس َودَا ِن؛ التَّ ْمُرَ ،والمَْاُء ،إال أََّنُه قد كان ِل َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
ان من َ
َحو َن َر ُس َ
ري ٌ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،من
األن َ
ْص ِار كان هلم َمنَاِئ ُح(َ ،)1و َكاُنوا يمَْن ُ
ِج َ

أَْبيَاِت ِه ْم َفيَ ْس ِقينَاُه).

()2

ومن الشواهد على ما كان يعانيه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وآله وأصحابه من
مرارة الفقر ،ما جاء يف رواية عن أََنس بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،يقول( :قال أبو َطْل َحَة ُأل ِّم

وعَ ،ف َه ْل
ُسَليْم :لقد مسعت َص ْو َت رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ض ِعي ًفا أَ ْع ِر ُف فيه الجُْ َ
ٍ
()3
ِعنْ َد ِك من َش ْيٍء؟)
 .1معنى املمانح من اإلبل اليت يبقى لبنها بعدما تذهب ألبان اإلبل ،وقد مست ماحناً ومناحاً ومنيحاً ،لسان العرب.132 / 14 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب كيف كان عيش النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه وختليهم من الدنيا.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب إذا حلف أن ال يأتدم فأكل متراً خببز وما يكون من األدم.
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ويف رواية أخرى عنه( :أَ َّن أََبا َطْل َحَة َرأَى َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ط ِاويًا َفأََتى

تَ :ما ِعنْ َدَنا إال نحَْ ُو ُم ٍّد ِم ْن َدِقيق َش ِعريَ ،ق َ
ُأ َّم ُسَليْمَ ،ف َق َ
الَ :فا ْع ِجنِيِه
الَ :ه ْل ِعنْ َد ِك َش ْيٌء؟ َف َق َال ْ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ْع َو النَّبيِ َّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فيَأُْك َل ِعنْ َدَناَ ،ق َ
الَ :ف َع َجنَتُْه َو َخبَ َزْتُه،
َوأَ ْصِل ِحيِهَ ،ع َسى أَ ْن َند ُ
بيِ
ال :اْد ُع ِل َي النَّبيِ َّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
َف َجاَء ُق ْر ًصاَ ،ف َق َ
الَ :فأََتيْ ُت النَّ َّ ،صلى اهلل عليه
نيَ ،فُقْل ُت :يَا َر ُس َ
اسَ ،ق َ
ال ُمبَا َر ُك ْب ُن َف َض َالَة :أَ ْح ِسُبُه َب ْض َعًة َوثمََاِن َ
ول اهللِ؛ أَُبو
وسلمَ ،و َم َعُه َن ٌ
وكَ ،ف َق َ
ْع َ
ْت ُم ْس ِر ًعا َحتَّى أَخْبرَُْتُه أََّنُه َق ْد َجاَء
ال َأل ْص َح ِابِه :أَ ِجيُبوا أََبا َطْل َحَةَ ،ف ِجئ ُ
َطْل َحَة يَد ُ
تَ :ق َ
ال َب ْك ٌرَ :ف َق َف َدِني َق ْف ًداَ ،وَق َ
َوأَ ْص َحاُبُهَ ،ق َ
ال أَُبو َطْل َحَةَ :ر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ال َث ِاب ٌ
َ
ال يَا َر ُس َ
استَ ْقبََلُه أَُبو َطْل َحَةَ ،ف َق َ
َ َ
َ
ول اهللِ َما
سَ ،ف ْ
وسلم ،أ ْعل ُم بمَِا فيِ َبيْتيِ ِمنيِّ َ ،وقاال جمَ ِي ًعا َع ْن أَن ٍ
َ َ (*)
ص َرأَيْت َ
ت ذِلك).
ُك َط ِاويًاَ ،فأََم ْر ُت ُأ َّم ُسَليْمَ ،ف َج َعَل ْ
ِعنْ َدَنا َش ْيٌء إِال ُق ْر ٌ
ٍ
1

والصرب املطلوب هنا ال يراد به اخلنوع واالستسالم للعجز ،وإمنا صرب الذين يصبون إىل
أن يوفقهم اهلل إىل نيل خرياته وأمنه ،فاهلل بيده أمر اإلطعام واجلوع واألمن واخلوف ،وكل

شيء ،ويف سورة قريش يقول تعاىلَّ :
َهم
{ال ِذي أَ ْط َع َم ُهم ِّمن ُج
وع َوآ َمن ُ
ٍ
ً
ومن املفيد التنبيه هنا إىل أن االبتالء باجلوع يكون أحياناً
شكال من أشكال العقاب،
ف}(.قريش)4 :
ِّم ْن َخ ْو ٍ

كما جاء يف قصة القرية اليت كفرت بأنعم اهلل بعد أن كانت تنعم باخلريات ،فقال اهلل تعاىل
فيهاَ { :و َض َر َب ُ
اهلل َمثَ ً
ت آ ِمنًَة ُّم ْط َمئِنًَّة يَأِْتي َها ِر ْزُق َها َر َغداً ِّمن ُك ِّل َم َكا ٍن َف َك َف َر ْت
ال َق ْريًَة َكاَن ْ

ْع ِم اهللِ َفأََذاَق َها ُ
اس الجُْ وع َوالخْ َ ْو ِف بمَِا
اهلل ِلب
ِبأَن
َ
ُ
َ
ِ

َعو َن}(.النحل)112 :
َكاُنواْ يَ ْصن ُ

ومبا أن اجلوع يكون أحياناً عقاباً على الذنوب واالحنراف ،كما يكون اخلالص منه نعمة

من اهلل وفضل ،فينبغي أن يوضع يف االعتبار الصحيح ،فيشكر اهلل على النجاة منه ،وفحص
األسباب اليت تفضي إليه ،والعمل على تالفيه.
* صحيح ابن حبان ،93/ 12 ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
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رفض أساليب ختريب املمتلكات العامة واخلاصة:
يقر العقالء حبق الناس يف التعبري عن آرائهم وانتقاداتهم ملا يعتقدون خطأه من املناهج
اليت يساسون بها ،وخباصة حني يعانون من مصاعب جراءها ،وإذا كان من الغريب أن
ينكر على الناس ممارسة هذا احلق املشروع ،فإن من األغرب أن ميارس هذا احلق بطرق
غوغائية ،أو بأساليب مدمرة؛ ألنه ليس من املعقول أو املنطق املطالبة بتصحيح األخطاء
من خالل ولوج معرتك اخلطايا ،وبصراحة أكثر ،فإن املطالبة بتصحيح سياسة اقتصادية
ينبغي أن تتم بأساليب حضارية مؤثرة ،بعيداً عن التخريب ودمار املمتلكات ،فال ضرر وال
ضرار ،واملفسدون يف األرض يبغضهم اهلل ،وهم اخلاسرون ،مصداقاً لقوله سبحانهَّ :
ين
{ال ِذ َ

َ
يَنُق ُضو َن َع ْه َد اهللِ ِمن َب ْع ِد ِميثَاِقِه َويَ ْق َط ُعو َن َما أَ َم َر ُ
اهلل ِبِه أَن ُي َ َ
ض
وصل َوُي ْف ِس ُدو َن فيِ األ ْر ِ
ُأ َ
اسُرو َن}( .البقرة)27 :
ولـئِ َك ُه ُم الخْ َ ِ
ين يَنُق ُضو َن َع ْه َد
واملفسدون يف األرض هلم اللعنة وسوء الدار ،فيقول تعاىلَ { :و َّال ِذ َ

َ
اهللِ ِمن َب ْع ِد ِميثَاِقِه َويَ ْق َط ُعو َن َما أَ َم َر ُ
األ ْرض ُأ ْوَلئِ َك لهَُ ُم َّ
َ
اهلل ِبِه أَن ُي َ َ ْ
الل ْعنَُة
ِ
وصل َوُيف ِس ُدون فيِ
َّار}( .الرعد)25 :
َولهَُ ْم ُسوُء الد ِ
والذين يعيثون يف البالد الفساد حبجة اإلصالح واالحتجاج ،ينطبق عليهم قول اهلل

َ
تعاىلَّ :
ض
{ال ِذ َ
ين ُي ْف ِس ُدو َن فيِ األ ْر ِ
َ
َ
ض
وينهى اهلل بشكل قاطع عن اإلفساد يف األرض ،فيقول تعاىلَ { :وال ُت ْف ِس ُدواْ فيِ األ ْر ِ
َب ْع َد إ ْص َ
يب ِّم َن المْحُْ ِسنِ َ
ال ِح َها َواْد ُعوُه َخ ْوفاً َو َط َمعاً إِ َّن َرحمْ َ
ني}( .األعراف)56 :
َت اهللِ َق ِر ٌ
ِ
صِل ُحو َن}( .الشعراء)152 :
َوال ُي ْ

فليكن سعينا لإلصالح واخلري بوسائل مشروعة وخيرِّ ة ،إذ إن اإلسالم ال يقر مبدأ

امليكافيلية القاضي بأن الغاية تربر الوسيلة ،فاألهداف السامية ينبغي السعي لتحقيقها من
خالل السلوك املشروع من الوسائل واألساليب ،بعيداً عن صور الفساد واإلفساد ،حتى
نكون مع املصلحني الذين ال يعيثون يف األرض الفساد.
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الفقراء أكثر أهل اجلنة:
ويف ختام هذه الوقفة عند بعض خيارات مواجهة الفقر املدقع والغالء املسعور نود
التأكيد يف هذا السياق على أن الفقر ليس عيباً وال عاراً ،بل إن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
يطمئن الفقراء إىل مقامهم عند اهلل ،فهم أكثر أهل اجلنة ،كما جاء يف احلديث الصحيح عن
ي ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَّ :
(اطَل ْع ُت يف الجْ َنَِّةَ ،ف َرأَيْ ُت أَ ْكثَ َر
ِع ْم َرا َن بن ُح َص نْ ٍ
(*)
أَ ْهِل َها اْلُف َق َراَء .) ...
1

وينبغي التنبيه بهذا الصدد إىل أن ذكر مقام الفقراء هذا ال يعين حبال من األحوال الدعوة
إىل االستكانة للفقر ،واالستسالم للنوائب ،واخلضوع للحرمان ،وإمنا ينبغي االنتباه مع
طلب السعي لقهر الفقر إىل ما يطمئن الفقراء إىل درجتهم عند اهلل ،وإىل أن اإلسالم يريد
للفقراء أن جياوزوا حال الفقر بكرامة ،دون أن خيضعوا ملهانة أو احتقار ،فيوجههم الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،إىل سؤال حاجاتهم من اهلل مالك امللك ،الرزاق ،ذي القوة املتني ،فعن
يما َر َوى عن اهللِ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ
أبي َذ ٍّر ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ف َ

أََّنُه قال...( :يا ِعبَاِدي؛ ُكُّل ُك ْم َض ٌّ
ال إال من َه َديُْتُه ،فاستهدوني أَ ْه ِد ُك ْم ،يا ِعبَاِدي؛ ُكُّل ُك ْم َجاِئ ٌع
إال من أَ ْط َع ْمُتُه ،فاستطعموني ُأ ْط ِع ْم ُك ْم ،يا ِعبَاِدي؛ ُكُّل ُك ْم َع ٍار إال من َك َس ْوُتُه ،فاستكسوني

َ ُ
الليْل َوالنَّ َه ِار ،وأنا أَ ْغ ِفُر ُّ
ُ تخُْ َ َّ
وب مجيعاً ،فاستغفروني أَ ْغ ِف ْر
الذُن َ
أ ْك ُسك ْم ،يا ِعبَاِدي؛ إِنَّك ْم ِطئُون ِب ِ
َل ُك ْم ،يا ِعبَاِدي؛ إن ُ
َّك ْم َل ْن َتبُْل ُغوا َض ِّري َفت ُ
َض ُّروِنيَ ،وَل ْن َتبُْل ُغوا َن ْف ِعي َفتَنْ َف ُعوِني ،يا ِعبَاِدي؛
ِ
َ
ُ
آخ َر ُك ْمَ ،وإن َ ُ
ْ
اح ٍد ِمنْ ُك ْم ،ما َزاَد
ب َر ُج ٍل َو ِ
لو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
ِ
ْسك ْم َو ِجنَّك ْمَ ،كاُنوا على أْت َقى َقل ِ

ْس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْمَ ،كاُنوا على أَْف َج ِر
ذلك يف ُمْل ِكي شيئاً ،يا ِعبَاِدي؛ لو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
آخ َر ُك ْمَ ،وإِن َ
ْ
ْس ُك ْم
اح ٍد ما َن َق َ
ص ذلك من ُمْل ِكي شيئاً ،يا ِعبَاِدي؛ لو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
ب َر ُج ٍل َو ِ
آخ َر ُك ْمَ ،وإِن َ
َقل ِ
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب فضل الفقر.
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ص ذلك ممَِّا
ْسا ٍن َم ْسأََلتَُه ،ما َن َق َ
َو ِجنَّ ُك ْم َقاُموا يف َص ِعي ٍد َو ِ
اح ٍدَ ،ف َسأَُلوِني َفأَ ْع َطيْ ُت ُك َّل إِن َ
ص المِْ ْخيَ ُط إذا ُأْد ِخ َل اْلبَ ْح َر ،يا ِعبَاِدي؛ إمنا ِه َي أَ ْع َم ُال ُك ْم ُأ ْح ِصي َها َل ُك ْمُ ،ث َّم
ِعنْ ِدي إال كما يَنُْق ُ

ُأ َوِّف ُ
يك ْم إِيَّا َهاَ ،ف َم ْن َو َج َد َخيرْ ًا َفْليَ ْح َم ْد اهللََ ،و َم ْن َو َج َد غري ذلك فال يَُلو َم َّن إال َن ْف َسُه) ،قال
يس الخْ َ ْوالِن ُّي إذا َحد َ
َّث بهذا احلديث َجثَا على ُر ْكبَتَيِْه.
َس ِعيدٌ :كان أبو إِْد ِر َ

(*)
1

فطوبى لكم معشر الفقراء ،إذا هديتم إىل نور هذا الدين ،واتبعتم الصراط املستقيم،
فال خوف عليكم وال أنتم حتزنون ،بإذن اهلل ورعايته وتوفيقه ،وكان اهلل يف عونكم وعون
عيالكم ،عسى أن جيد ليل فقركم صبحاً أبلجاً ،جتدون معه سعة يف عيش كريم ،يسد
حاجاتكم ،ويسرت أحوالكم ،وما عند اهلل واسع ووفري ،وإن غداً لناظره قريب ،ولكن أكثر
الناس ال يعلمون.

* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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املقال احلادي واألربعون

نشر يف ربيع األول وربيع الثاني 1434هـ شباط وآذار 2013م

وأنى ذلك
جتويع للرتكيع ّ ....
الناس بطبيعتهم حيبون املال حباً مجاً ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذه اخلصيصة بقوله جل

شأنهَ { :وتحُ ِبُّو َن المَْ َ
ال ُحبّاً جمَ ّاً}(الفجر ،)20 :واملال من أبرز مقاطع زينة احلياة الدنيا ،مصداقاً
َاط لمُْ َ
ِّساء َواْلبَنِ َ ْ
َّ
ب َّ
ب
اس ُح ُّ
الش َه َو ِ
ات ِم َن الن َ
ري ا َقنط َرةِ ِم َن الذ َه ِ
لقوله تعاىلُ{ :زيِّ َن ِللنَّ ِ
ني َوال َقن ِ ِ
َواْل ِف َّضِة َوالخْ َيْل المُْ َس َّو َمِة َو َ
لمَْ
ُ
َاع الحْ َيَاةِ ُّ
آب}
األْن َع ِام َوالحْ َ ْر ِث َذِل َك َمت ُ
الدْنيَا َواهلل ِعن َدُه ُح ْس ُن ا ِ
ِ
(آل عمران ،)14 :وال يقتصر األمر باإلنسان على جمرد احلب الشديد للمال ،والتمتع به كجزء
من زينة احلياة الدنيا ،بل يتعداه إىل احلاجة امللحة إليه؛ لقضاء احلاجات ،وتسيري شؤون
احلياة الفردية واجلماعية ،فهو عصب مهم هلا ،ومن أجل نيله يبذل الناس اجلهود املضنية،

ويكدون ويتعبون ،وأحياناً بسببه يقتل بعضهم بعضاً ،وتدور معارك طاحنة ،تذهب فيها
املهج واألرواح جراء الصراع عليه ،بغض النظر عن صورته وشكله ومقداره.
حق اإلنسان يف نيل املال:
تدل مبادئ اإلسالم وأحكامه وقيمه على حق اإلنسان يف احلصول على املال الذي يسد
من خالله الرمق ،وحيقق العيش الكريم ،سواء مت احلصول عليه بالعمل واجلد ،وهو السبيل
األمثل ،أم كان ذلك من خالل توفريه للمحتاج إليه من سبل شرعية أخرى يف حال العجز

عن متلكه ذاتياً ،واإلسالم َّ
حث على العمل ،وشجع على احرتاف املهن املباحة اليت ترفد
أصحابها باملال ،وفرض زكاة معلومة للفقراء واملساكني ،وحث على صدقات غري حمددة،
يتطوع فيها أهل املال على احملتاجني إليه ،وما أكثر النصوص الشرعية من اآليات القرآنية
الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة اليت حتث على اإلنفاق بأنواعه املختلفة ،وتبني فضله،

وتشيد مبنازل أهله! فاهلل تعاىل يقولَ :
{لن َتن ُ
َالواْ الْبرِ َّ َحتَّى ُتن ِفُقواْ ممَِّا تحُ ِبُّو َن َو َما ُتن ِفُقواْ ِمن

يم}(آل عمران ،)92 :وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل
َش ْيٍء َفإِ َّن اهللَ ِبِه َعِل ٌ
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عليه وسلم ،قال( :ما من يَ ْو ٍم ُي ْصبِ ُح اْل ِعبَاُد فيه إال َمَل َكا ِن يَنْ ِزال ِن ،فيقول أَ َح ُد ُه َما :اللهم أَ ْع ِط
ً َ َ ً ()1
ُمنْ ِف ًقا َخَل ًفاَ ،ويَُق ُ
ول َ
ممُْسكا تلفا).
اآلخُر :اللهم أَ ْع ِط ِ
ويمُ ين اإلسالم الناس أن يرنوا للوصول إىل حال االستغناء عن احلاجة إىل أخذ الصدقات،

يمَْشي ِب َص َدَقتِِه
الر ُج ُل ِ
فيقول َر ُسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :ت َص َّدُقواَ ،فُي ِ
وش ُك َّ
ُ
َ
اجَة لي بها ،فال يجَِ ُد
س َقبِْلُت َهاَ ،فأََّما اآل َن فال َح َ
فيقول الذي أ ْع ِطيَ َها :لو ِجئْتَنَا بها ِباأل ْم ِ
من يَ ْقبَُل َها)( ،)2وال يعقل حتقق هذه الغاية دون حصول الناس على حاجتهم من املال.
وتظهر عناية اإلسالم واهتمامه يف حصول احملتاجني على املال ،أنه جعل الزكاة أحد

ً
تفضال من
أركانه الرئيسة ،وبني اهلل تعاىل أن اإلنفاق على أصحاب احلاجة حق ،وليس
َ
لمْحَْ
وم}(الذاريات ،)19 :ويف بيان أن الزكاة
املنفقني ،فيقول تعاىلَ { :وفيِ أ ْم َوالهِِ ْم َح ٌّق ِّل َّ
لساِئ ِل َوا ُر ِ
ين فيِ أَ ْم َوالهِِ ْم َح ٌّق َّم ْعُلو ٌم*
حق ملستحقيها من السائلني واحملرومني ،يقول تعاىلَ { :و َّال ِذ َ

لمْحَْ
وم}(املعارج ،)25 - 24 :ويف فرض احلق من زكاة الزروع والثمار ،يقول تعاىل:
ِّل َّ
لساِئ ِل َوا ُر ِ
ات َّم ْعُر َ
ات َو َغيرْ َ َم ْعُر َ
{ َو ُه َو َّال ِذي أَ َ
الزيْتُو َن
الز ْر َع خُْمتَِلفاً ُأ ُكُلُه َو َّ
ات َوالنَّ ْخ َل َو َّ
وش ٍ
نشأَ َجنَّ ٍ
وش ٍ

الر َّما َن ُمت َ
َش ِابهاً َو َغيرْ َ ُمت َ
َش ِابٍه ُكُلواْ ِمن ثمََِرهِ إَِذا أَثمََْر َوآُتواْ َح َّقُه يَ ْو َم َح َصاِدهِ َو َال ُت ْس ِرُفواْ إَِّنُه َال
َو ُّ
ني}(األنعام ،)141 :ويف احلق بالوصية ،يقول تعاىلُ :
ب المُْ ْس ِرِف َ
ب َعَليْ ُك ْم إَِذا َح َض َر أَ َح َد ُك ُم
{كتِ َ
يحُ ِ ُّ
وف َح ّقاً َعَلى المُْتَّ ِق َ
المَْْو ُت إِن َت َر َك َخيرْ اً اْل َو ِصيَُّة ِلْل َواِل َديْ ِن َواألْق َرِب َ
ني}(.البقرة)180 :
ني ِبالمَْْعُر ِ
والدولة يف اإلسالم تتكفل بتأمني حاجات رعاياها بغض النظر عن عقائدهم ،وألوانهم

وأنسابهم ،فما داموا يعيشون يف كنفها ،فالواجب يقتضي أن يبعدوا عن شبح الفاقة ،ومعاناة

الفقر ،واإلسالم مببادئه ،وأحكامه ،وقيمه ،خيلق بني الناس شعوراً وقناعة حبق اإلنسان يف
نيل املال الذي حيتاجه ،وحيثهم على التعاون فيما بينهم ،يف سبيل حصول كل إنسان على
هذا احلق الالزم للحياة وللوجود على هذه الدنيا.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول اهلل تعاىل{ :فأما من أعطى واتقى* وصدق باحلسنى* فسنيسره لليسرى*
وأما من خبل واستغنى* وكذب باحلسنى* فسنيسره للعسرى} (الليل (،)10 - 5 :اللهم أعط منفق مال خلفا )
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها.
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َمد حرمان الناس من املال:
تع ُ
يف مقابل القيم النبيلة اليت تراعي احملافظة على كرامة اإلنسان ،وحتقيق العيش الكريم

له ،فإن أصنافاً من اخللق تتفنن يف البحث عن قنوات جلب املعاناة للناس ،بغض النظر عن
األسباب والدواعي لذلك ،فاحلرمان االقتصادي مورس قدمياً ومازال ميارس بصور متعددة،

وأحوال كثرية ،وهو يندرج يف كثري من األحيان حتت مفهوم احلرب االقتصادية ،اليت ختاض
لتحقيق غايات معينة ،ملن يشنها على الواقعني حتت ضغطها وحرابها ،وهذا الشكل من
احلرمان العقابي مارسه عرب اجلاهلية ضد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومجاعة املسلمني
يف أوائل فرتة الدعوة اإلسالمية ،فاتفقوا على بنود خاصة باملقاطعة اليت هدفت إىل تركيع
املسلمني حتت ضغط احلرمان ،واحلاجة ملتطلبات العيش ،وعلى صعيد آخر؛ حتدث القرآن
الكريم عن خطة املنافقني حلرف املسلمني عن دينهم من خالل ممارسة الضغط االقتصادي

ين يَُق ُ
{ه ُم َّال ِذ َ
عليهم ،فقال تعاىلُ :
ولو َن ال ُتن ِفُقوا َعَلى َم ْن ِعن َد َر ُسو ِل اهللِ َحتَّى يَن َف ُّضوا وَلهلِ ِ
الس َما َو ِ َ
ض َوَل ِك َّن المُْنَاِف ِق َ
ني ال
َخزَاِئ ُن َّ
ات َواأل ْر ِ

يَ ْف َق ُهو َن}(.املنافقون)7:

وعلى الدرب نفسه ،ولغايات مشبوهة ومشابهة ،يأتي الضغط االقتصادي على شعبنا

الفلسطيين ،من خالل احلصار االقتصادي ،وممارسة خمتلف ألوان القرصنة والسلب حلقوقه
يف األموال ،واألراضي ،والبضائع ،وعرقلة التبادل التجاري ،وإهالك الزرع ،وقلع الشجر،
والتحكم بالضرائب واجلمارك ،واالعتداء على احلق حبرية حركة املرور على املعابر ،ومنع
االسترياد والتصدير إال من خالل فوهة ضيقة ،وخلق حالة من االضطراب الدائم الذي
يعرقل الشروع باالستثمار من قبل أصحاب األموال احمللية والوافدة ،ومل تعد هذه احلرب
حباجة إىل اجتهاد يف حقيقة وجودها ،فأصحابها أعلنوا صراحة عنها ،وعن أهدافها ،اليت
األبي.
تصب يف خدمة حال الرتكيع الذي يريدونه هلذا الشعب ّ
منوت واقفني ولن نركع:
الشعب الفلسطيين الصابر املرابط ،يعرب حاله ومقاله عن أنه لن يركع إال هلل الذي
279

خلقه ،فهو الشعب الذي قدم قوافل الشهداء ترتاً ،ومل يركع ،بل صرب وما زال حيتسب أجر
املصاب اجللل ،وهو على يقني أن النقص يف األنفس واألموال لن يقوده إال إىل مزيد من
التمسك مببادئه وثوابته ،مبتغياً من وراء ذلك أجر اهلل ومثوبته ،مستهدياً بنور قوله تعاىل:
ين* َو َال َتُق ُ
الص َ
ولواْ لمَِ ْن ُي ْقت ُ
َل
الص ِاب ِر َ
{يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
الةِ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
الصبرْ ِ َو َّ
استَ ِعينُواْ ِب َّ
ين آ َمنُواْ ْ

ات َب ْل أَ ْحيَاٌء َوَل ِكن َّال َت ْش ُعُرو َن* َوَلنَبُْل َون ُ
َّك ْم ِب َش ْيٍء ِّم َن الخْ َ ْو ِف َوالجُْ وع
بيل اهللِ أَ ْم َو ٌ
فيِ َس ِ
ِ
َ
ين إَِذا أَ َصاَبتْ ُهم ُّم ِصيبٌَة َق ُالواْ
ين* َّال ِذ َ
الص ِاب ِر َ
َّم َر ِ
ات َوَب ِّش ِر َّ
س َوالث َ
ص ِّم َن األ َم َوا ِل َواألنُف ِ
َوَن ْق ٍ

ات ِّمن َّرِّبه ْم َو َرحمَْ ٌة َوُأ َ
اجعو َن* ُأ َ
ولـئِ َك ُه ُم المُْ ْهت ُ
َدو َن}.
ولـئِ َك َعَليْ ِه ْم َصَل َو ٌ
إِنَّا لهلِ ِ َوإِنَّـا إَِليِْه َر ِ
ِ
(البقرة)157 - 153 :

وعن ُأ ِّم َسَل َمَة أنها قالت( :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول :ما من ُم ْسِلم
ٍ
َ
اج ُعو َن ،اللهم أْ ُج ْرِني يف ُم ِصيبَ َ ،وأَ ْخِل ْ
ف
ُت ِصيُبُه ُم ِصيبٌَة فيقول :ما أ َم َرُه اهلل ،إِنَّا لهلِ ِ َوإِنَّا إليه َر ِ
تيِ
()1
ف ُ
لي َخيرْ ًا منها ،إال أَ ْخَل َ
اهلل له َخيرْ ًا منها).
والسلف الصاحل ابتلوا باجلوع وغريه من املصاعب واملشاق فصربوا ،ووقف إميانهم

سداً منيعاً أمام أساليب الرتكيع ،فعن أََنس ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(خ َر َج رسول اهللِ ،صلى

اجُرو َن َو َ
اهلل عليه وسلم ،إىل َ
ْصاُر يحَْ ِفُرو َن يف َغ َداةٍ َب ِارَدةٍ ،فلم يَ ُك ْن هلم
األن َ
اخلنْ َد ِق ،فإذا المُْ َه ِ

َعبي ٌد يَ ْع َمُلو َن ذلك هلمَ ّ ،
ب َوالجُْ وع ،قال :اللهم إِ َّن اْل َعيْ َ
ش َعيْ ُ
ش
ِ
فلما َرأى ما ِب ِه ْم من النَّ َص ِ
ِ

اآلخرةَ ،فا ْغ ِف ْر ِل َ
ْص ِار واملهاجرةَ ،ف َق ُالوا مجُ ِيبِ َ
ين َبايَ ُعوا محَُ َّم َدا ،على الجْ ِ َهاِد ما
ني له :نحَْ ُن َّال ِذ َ
ألن َ
َب ِقينَا أََب َدا).

()2

فأمحق أو جمنون من يظن أن املؤمنني املرابطني على أرض فلسطني الطاهرة ،سريكعون
منهزمني أمام ضغوط متارس من هذا الطرف أو ذاك ،أو يف هذا الظرف وغريه ،وإمنا سيكون
 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب ما يقال عند املصيبة.

 .2صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة اخلندق وهي األحزاب.
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ً
مفعوال ،وهم على أمل كبري
عمادهم دائماً الصرب واملصابرة ،حتى يقضي اهلل أمراً كان
بالفرج القريب ،متطلعني إىل وعد اهلل جل شأنه ،وهو ال خيلف امليعاد ،إذ يقول جل ذكره:

ُم أَن َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم َّم َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساء َو َّ
الض َّراء
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
{أَ ْم َح ِسبْت ْ

َوُزْلزُلواْ َحتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر اهللِ أَال إِ َّن َن ْص َر
ول َو َّال ِذ َ
ول َّ
ِ

يب َوَب ِّش ِر
 ،)214وقال جل شأنهَ { :وُأ ْخ َرى تحُ ِبُّوَن َها َن ْص ٌر ِّم َن اهللِ َوَفتْ ٌح َق ِر ٌ

يب}(البقرة:
اهللِ َق ِر ٌ

المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}(.الصف:

)13

وحث اهلل تعاىل أولياءه املؤمنني على االنصياع ملبادئه وأحكامه ،غري آبهني حبرمان
اقتصادي ،أو عقاب يأتي من هنا أو هناك ،فاهلل هو الرزاق ذو القوة املتني ،وهو سبحانه

ين آ َمنُواْ إِنمََّا
يتكفل برزقهم ،وإغنائهم بسد حاجاتهم ،وبهذا الصدد يقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ُم َعيَْلًة َف َس ْو َف ُي ْغنِ ُ
ال يَ ْق َرُبواْ املَ ْس ِج َد الحْ َ َرا َم َب ْع َد َعا ِمه ْم َه َ
س َف َ
يك ُم
المُْ ْش ِر ُكو َن نجََ ٌ
ـذا َوإِ ْن ِخ ْفت ْ
ِ
ُ
يم}(.التوبة)28 :
يم َح ِك ٌ
اهلل ِمن َف ْضِلِه إِن َشاء إِ َّن اهللَ َعِل ٌ
ويف احلديث القدسي الذي يرويه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ربه سبحانه

است ْ
َط ِع ُموِني ُأ ْط ِع ْم ُك ْم ،يا ِعبَاِدي؛
وتعاىل ،يقول( :يا ِعبَاِدي؛ ُكُّل ُك ْم َجاِئ ٌع إال من أَ ْط َع ْمُتُهَ ،ف ْ

است ْ
َك ُسوِني أَ ْك ُس ُك ْم  )*() ...وما دام املؤمن على يقني بأن اهلل هو
ُكُّل ُك ْم َع ٍار إال من َك َس ْوُتُهَ ،ف ْ
1

الذي يطعم ويسقي ،فلن يطلب طعامه ممن يبغي له اهلوان ،وحياول استذالله مبمارسة ألوان
املقاطعة ،واحلرمان القسري والقاسي من أبسط احلقوق ،ومتطلبات احلياة.
ومن أقوال العرب وأمثاهلم اليت تعاضد رفض الركوع خنوعاً حلرب تدك بالسالح
القاتل ،أو بغريه من وسائل الفتك ،وأساليبه األخرى ،كممارسة الضغط االقتصادي ،وفرض
احلرمان واجلوع على الناس ،أو بعضهم بهدف تركيعهم ،يستذكر الشعب الفلسطيين املثل
وت ُ
احل َّرُة ُجو ًعا ،وال َتأُْك ُل ِبثَ ْديَيْ َها) .وبناء على سرية هذا الشعب املغوار الصابر،
القائل( :تمَُ ُ
* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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وما عهد عنه يف املاضي واحلاضر؛ فإن األمل معقود على أن قناته لن تلني ،وهامته لن
تطأطيء ،وعزميته لن يقهرها جتويع من ظامل ،وال بطش جبار ،ما دام مستعيناً بالواحد القهار،
الذي وعد بكشف الغمة عن املبتلني يف سبيله ،ونصر املنافحني عن حرماته ومقدساته،
طال الزمن بهم أم قصر ،فهم على أمل بالنصر القريب ،وإن رآه الظاملون بعيداً ،فهو قريب
قريب ،رغم أنف الكارهني.
داعني اهلل تعاىل أن يفرج الكرب عن شعبنا ،وأن يقينا وإياه شر فنت اجلوع والفقر
واحلرمان ،وأن ُيباعد بيننا وبني خطايانا ،على غرار دعاء رسولنا األكرم ،صلى اهلل عليه
ِ
وسلم ،إذ كان يدعو فيقول( :اللهم إني أَ ُعوُذ ِب َك من َ
الك َس ِلَ ،واهلَ َر ِمَ ،واملَأَْثمَ ،واملَْغ َر ِمَ ،و ِم ْن
َ
ِفتْنَِة اْل َقبرْ َ ،و َع َذ ْ
اب النَّ ِارَ ،و ِم ْن َش ِّر ِفتْنَِة اْل ِغنَىَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك من
اب ال َقبرْ َِ ،و ِم ْن ِفتْنَِة النَّ ِارَ ،و َعذ ِ
ِ
ِ
اي بمَِاِء الثَّْلج َوالْبرََ ِد،
ِفتْنَِة اْل َف ْق ِرَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك من فتنة المَْس
َّجا ِل ،اللهم ا ْغ ِس ْل عَنيِّ َخ َطايَ َ
يح الد َّ
ِ
َِِْ ِ ِ
ت الثَّ ْو َب َ
األْبيَ َ
سَ ،وَبا ِع ْد َبي َوَب نْ َ
َوَن ِّق َقلْبيِ من الخْ َ َطايَا كما َن َّقيْ َ
اي كما
ض من َّ
ي َخ َطايَ َ
الدَن ِ
ْنيِ
(*)
َبا َعد َ
ْت بني المَْ ْش ِر ِق َوالمَْْغ ِر ِب).
1

سائلني اهلل تعاىل كذلك أن يرفع مقته وغضبه عنا ،وأن ُيعجل لنا ولديننا بفرج من عنده

قريب ،وأن ُيثبّت قلوبنا على حبه ،وأن يهدي أنفسنا إىل االنصياع لطاعته ،واحلرص على
اتباع رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف املنشط واملكره ،والعسر واليسر ،آمني آمني يا رب
العاملني.

* صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ من املأثم واملغرم.
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املقال الثاني واألربعون

نشر يف ذو القعدة وذو احلجة 1429هـ تشرين الثاني وكانون األول 2008م

املطلوب األهم يف مواجهة أزمة املال العاملية
يواجه العاملان اإلسالمي والعربيً ،
دوال وشعوباً ،مؤسسات وأفراداً ،مصاعب مالية واجتماعية
نامجة عن آثار أزمة االقتصاد العاملية ،فقد هبطت أسعار نفطهم بنسبة جتاوزت  ،% 50مما يعين
تدنياً يف مستوى إيراداتهم من عوائد النفط ،وهو مصدر رئيس لثراء معظم دوهلم الغنية،
ويبدو أن املصاعب لن تقف عند أسعار النفط ،بل جتاوز مداها جراء انهيار أسعار األسهم
يف املصارف العاملية ،اليت أفلس بعضها ،واخنفضت أسعار العمالت األجنبية املعتمدة لدينا،
مما يؤثر سلباً على اقتصادنا املرتبط جذرياً باالقتصاد الرأمسالي الغربي ومصارفه وأسواقه
وعمالته.
وأمام هذه املواجهة ُيطرح التساؤل عن املوقف اإلسالمي والعربي حياهلا ،فهل يا ترى ُهدينا
الستنباط الدروس والعرب ،أو ما زلنا نتابع السري يف النفق املظلم؟
لقد سبق للنظام الشيوعي أن انهار يف عقر داره ،وانتهت جولته بالضربة القاضية ،فذهب إىل
غري رجعة ،وها هو النظام الرأمسالي الذي حاول االستفراد بالساحة العاملية يتهاوى إثر نقيضه
االشرتاكي ،وسيبقى نظامنا اإلسالمي بصفته الربانية األبقى واألجدى حبل املشكالت ،كيف
ال؟! وهو مستقى من هدي رب العاملني ،الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم ،وهو سبحانه
أعلم حباله ،مصداقاً لقوله جل شأنه{ :أَلاَ يَ ْعَل ُم َم ْن َخَل َق َو ُه َو َّ
الل ِط ُ
ري}(امللك ،)14:فشرع
يف الخْ َبِ ُ

له ما يصلح شأنه كله ،مبا تضمنه قرآنه الكريم ،قال تعاىل { :إ َّن َه َ
ـذا اْلُق ْرآ َن يِ ْه ِدي ِلَّل ِه َي
ِ
تيِ
أَْق َوُم} (اإلسراء ،)9:وأمر اهلل باتباع أحكام القرآن وهديه ،حمذراً من الزيغ عنها لغريها ،فقال
ين لاَ
تعاىلُ{ :ث َّم َج َعْلن َ
َاك َعَلى َش ِري َعٍة من الأَْ ْم ِر َفاتَّبِ ْع َها َولاَ َتتَّبِ ْع أَ ْه َواء َّال ِذ َ
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يَ ْعَل ُمو َن} (اجلاثية،)18:

َ
َ َ
األْل َواح ِمن ُك ِّل َش ْيٍء َّم ْو ِع َظًة َوَت ْف ِصي ً
ال ِّل ُك ِّل َش ْيٍء َف ُخ ْذ َها ِبُق َّوةٍ
وقال سبحانهَ { :وكتَبْنَا لُه فيِ
ِ
َوأُْم ْر َق ْو َم َك يَأْ ُخ ُذواْ ِبأَ ْح َسنِ َها َسأُ ِر ُ
اس ِق َ
ني} (األعراف ،)145:فمن تركوا أحسن املواعظ
يك ْم دَا َر اْل َف ِ
واألنظمة والقيم ،فقد تنكبوا الدرب ،وساروا لديار الفاسقني بأرجلهم ،اليت حل بقدميها
ً
وصوال لألخذ بصراط اهلل املستقيم دون سواه ،عم ً
ال بقوله
وحديثها ما يدعو للعظة واالعتبار،
تعاىلَ { :وأَ َّن َه َ
السُب َل َفتَ َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َسبِيِلِه َذِل ُك ْم
ـذا ِص َر ِ
اطي ُم ْستَ ِقيماً َفاتَّبِ ُعوُه َو َال َتتَّبِ ُعواْ ُّ

َو َّص ُاكم ِبِه َل َعَّل ُك ْم

َتتَُّقو َن} (األنعام.)153:

واألنظمة االشرتاكية والرأمسالية وغريها من األنظمة الوضعية ،هي من السبل اليت فرقتنا
حيناً من الزمن ،عندما بهرنا بريق الدعاية اخلادعة هلا ،فحاول بعضنا االستعاضة بها عن
صراط اهلل املستقيم ،وكانت النتيجة احلتمية اليت قصمت ظهور تلك األنظمة ،وكتب اهلل لنا
أن نرى موت بعضها ،ونعايش سكرات بعضها اآلخر ،فهذه روسيا موطن االشرتاكية ،وحضنها
األصيل ،تنفض اشرتاكيتها عن كاهليها ،بصورة انقالبية عجيبة ،وها هي حماضن الرأمسالية
تعاني برأمساليتها سكرات املوت ،اليت أصيبت بها يف األزمة املالية العاصفة ،فبدت كزلزال
مدمر ،يهدد وجود األنظمة والدول والشعوب .ومن أبرز مسببات هذه األزمة أن النظام املالي
الرأمسالي العاملي فتح اآلفاق للكسب الذي يهدف إىل مجع املزيد دون ضوابط ،وورط شرائح
كثرية من الناس يف عمليات إنفاق واسعة ،جتاوزت قدراتهم الواقعية ،دون تقدير العواقب،
وكان من نتائج هذين العاملني وقوع الكارثة املالية اليت شرعت بأكل األخضر واليابس،
ويبدو أنها لن تبقي وال تذر ،وستطال الشرق والغربً ،
دوال وشعوباً ومؤسسات وأفراداً.
وحتى يكون الكالم أكثر وضوحاً ،ال بد من وضع النقاط على احلروف ،فالنظام املالي
العاملي يعتمد الربا الذي يسمى يف اصطالحاتهم بـ(الفائدة) ،اليت أصبحت تؤثر على أسعار
األسهم والعمالت وانتعاش االقتصاد أو ركوده ،حتى إن حكومات بعض الدول تتدخل بني
احلني واآلخر يف خفض سعر الربا (الفائدة) ،أو رفعه لتوجيه حركة االقتصاد حنو مستويات
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معينة ،أو حاالت مستهدفة .وأصبح الربا يدخل يف جل املعامالت املالية ،بل إن بعض أصحاب
األموال اختاروا الركون إىل العوائد الربوية اليت يكتسبونها ،مقابل أمواهلم املدخرة يف املصارف
والبنوك ،مما أثر سلباً على احلياة االقتصادية يف كثري من الدول ،فأصيبت بالركود ،لتعطل
االستثمار يف املشاريع االقتصادية ،وخباصة عند التخوف من اخلوض يف التنمية خالل األحوال
املضطربة سياسياً واقتصادياً ،فرأى هؤالء أن الربا أضمن ،فاختاروه سبي ً
ال للثراء ،دون غريه من
سبل اإلنتاج.
وعلى أكتاف املدخرين تقوم أعمال البنوك واملصارف ،فهي تعمل على حتصيل الربح الذي
تدفع منه التزاماتها للمدخرين ،ويقوم صلب عملها على إقراض املال املدخر لديها للمحتاجني
إليه ،مقابل عوائد ربوية تفوق ما تدفعه للمدخرين ،وحاصل الفرق بني ما تقبضه وتدفعه
يكون رحبها ،الذي يتفاوت مستواه حسب شهرة البنك ونشاطه ،وحجم أعماله ورأمساله.
ويسلك البنك ما يتيسر له من األساليب والوسائل ،اليت تشجع على التعامل معه ،سواء
باالدخار أم بالقروض.
ويف مقابل تعطل أموال املدخرين عن االستثمار املباشر ،فإن املقرتضني الذين تغريهم دعاية
البنوك ،وشروط الدفع امليسر ،جيدون أنفسهم يف ورطات ،هلا أول وليس هلا آخر ،يف كثري من
األحيان ،فالبنوك تشجع االستهانة باالستدانة واالقرتاض ،ومن عبارات دعايتها :أفرش بيتك
بكذا ،متلك بيت العمر بأقساط شهرية متتد لسنوات ،احصل على سيارة العمر بدفعة أوىل
قيمتها كذا ،والباقي موزعة على أربعة وعشرين شهراً أو أقل أو أكثر ،احصل على بطاقة فيزا
كارد واشرت ما شئت ،دون أن تدفع أي نقود لصاحب املتجر ،أو أخرج يف رحلة ترفيهية أنت
وأسرتك بكذا ،ويف إطار كذا وكذا....
وما الذي حصل أو ميكن أن حيصل لألوضاع املالية واالقتصادية تبعاً هلذا التعامل؟
كان ميكن االقتصار على ختيل ما سيحدث جراء هذا النهج االقتصادي الربوي ،لكن ما حدث
285

مؤخراً من انهيار مصارف كبرية يف عدد من أغنى دول العامل تعدى حالة التخيل ،وأصبح مبثابة
حي وملموس على اآلثار السلبية للتعامل بالربا ،فاملتورطون بالقروض واالستدانة
شاهد ّ
واجهوا مصاعب حالت دون متكنهم من الوفاء بالتزاماتهم املالية اليت تعهدوا بها للبنوك
املقرضة ،فتنازلوا عن مشرتياتهم من عقارات وسيارات وغريها مما اقرتضوا ألجله ،وصارت
تلك املشرتيات مرهونة بشرط السداد ،فلما أصابهم العجز سلموا الرهن للمرتهن ،فأصبح
لدى البنوك مقتنيات عقارية ،وممتلكات معرضة للخسارة؛ هلبوط أسعارها يف اجلو السائد ،الذي
حييط به الركود من كل جانب ،وتتفاقم فيه مشكلة قلة السيولة املالية اليت تصبو إليها البنوك
واملصارف.
فاملقرتضون التزموا بتعهدات مالية فاقت قدراتهم ،وملا واجهوا ساعة احلقيقة ،عجزوا عن
الوفاء ،فلم يسددوا الدفعات املستحقة عليهم ،فوقع االضطراب ،ودبت الفوضى ،واضطر
املقرتضون للتنازل عن موجوداتهم ومشرتياتهم الثابتة واملتنقلة ،ويف املقابل جرت الرياح مبا
ال تشتهي سفن املقرضني ،فلم يتمكنوا من اسرتجاع رؤوس أمواهلم وعوائدها الربوية ،ودبت
النار يف هشيم االقتصاد ،فانهارت بعض البنوك الكربى ،ووصل الطوفان إىل مؤسسات الدول،
وأضحى يهدد كيانها ووجودها ،وأنظمتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
وبالعودة إىل املوقف اإلسالمي من هذه املشكلة ،جند حرباً معلنة من رب العاملني ورسوله
الكريم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،على الربا واملتعاملني به ،وهي حرب صرحية ،جاءت
بصورة قل نظريها يف القرآن الكريم ،فوردت بكالم فصيح ،وبلسان عربي مبني ،ال يلزمه
تفسري وال تأويل ،فبعد النهي القطعي واملباشر عن الربا ،جاء اإلعالن عن هذه احلرب ،فقال
الرَبا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ني*
تعاىل يف حمكم التنزيل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َّاتُقواْ اهللَ َوَذُرواْ َما َب ِق َي ِم َن ِّ

وس أَ ْم َواِل ُك ْم َال َت ْظِل ُمو َن َو َال
ُم َفَل ُك ْم ُر ُؤ ُ
َفإِن لمَّْ َت ْف َعُلواْ َفأَْذُنواْ بحَِ ْر ٍب ِّم َن اهللِ َو َر ُسوِلِه َوإِن ُتبْت ْ

ُت ْظَل ُمو َن} (البقرة.)279 - 278 :
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وقد جاءت معظم اآليات اليت حتدثت عن الربا متوالية يف سورة البقرة ،فنفى اهلل شبه الربا
بالبيع ،وبني سبحانه صورة مزرية آلكل الربا ،فهو ال يقوم إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
من املس ،فقال تعاىلَّ :
الربا َال يَُقوُمو َن إِ َّال َك َما يَُقوُم َّال ِذي يَت َ
َخبَّ ُطُه َّ
الشيْ َط ُان
{ال ِذ َ
ين يَأُْكُلو َن ِّ
الرَبا َوأَ َح َّل ُ
َّه ْم َق ُالواْ إِنمََّا اْلبَيْ ُع ِمث ُ
الرَبا َف َمن َجاءُه َم ْو ِع َظٌة
س َذِل َك ِبأَن ُ
ِم َن المَْ ِّ
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ
ْل ِّ
ِّمن َّرِّبِه َفانتَ َه َى َفَلُه َما َسَل َ
اب النَّ ِار ُه ْم ِفي َها َخاِل ُدو َن}
ف َوأَ ْمُرُه إِلىَ اهللِ َو َم ْن َعاَد َفأُ ْوَلـئِ َك أَ ْص َح ُ
(البقرة)275:

فاهلل سبحانه يصور حال املتعاملني بالربا ،وهم يتخبطون يف أزمتهم ،وقلقهم واضطراب
أوضاعهم ،ويشبههم باملتخبطني الذين أصابهم مس من الشيطان ،ومن خالل الصور اليت
تنقلها وسائل اإلعالم لسلوك املتعاملني يف أسواق املال والبورصات العاملية ،وخباصة عند
اضطراب وترية األسعار ،ميكن ألي متابع أن يشاهد صوراً جلية حلاالت التخبط اليت تنتاب
هؤالء املتعاملني ،وهم يتابعون شاشات عرض األسعار ،فال يدرون هل يبيعون األسهم أم
يدخرونها؟ وهل يبيعون الدوالر أم يشرتونه؟ هل يبيعون العقارات أم يبقونها؟ وهل يسحبون
الودائع أم ينقلونها ملصارف أخرى؟ وإىل أي مصارف؟ ختبط واسع النطاق ،تصوره اآلية
مس الشيطان.
الكرمية اليت شبهته باملتخبط من ّ

ات َو ُ
يمَْح ُق ُ
اهلل
وتوعد سبحانه الربا باحملق واإلهالك ،فقال تعاىلَ { :
الص َدَق ِ
الربا َوُي ْرِبي َّ
اهلل ِّ

ب ُك َّل َك َّف ٍار أَِثيم} (البقرة ،)276:فاألرقام املرتفعة لرؤوس األموال ،واألرصدة املتخمة،
َال يحُ ِ ُّ
ٍ
والتضخم الفائق ،يصبح بني عشية وضحاها كأن مل يكن ،أثراً بعد عني ،وتصبح أرقامه
الضخمة هزيلة ال تستجلب عني طامع.
فاالقتصاد العاملي يواجه أزمة خانقة وعامة ،سببها الرئيس خلل يف ضوابط القيم والكسب
واإلنفاق ،فالقيم اليت مساتها األنانية واجلشع والتطلع للدنيا دون اآلخرة ،هي قيم منحرفة عن
الصراط السوي ،والكسب الذي يكون عماده الربا ،وتبييض األموال املسلوبة ،يكون مدمراً،
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ُ
ووبال هذا
واإلنفاق غري املنضبط مبعايري وسع املنفق وقدرته ،واحلالل واحلرام ،يكون مهلكاً،
كله وصل إىل عاملنا العربي واإلسالمي ،فاكتوى بناره ،الرتكازه على الربا يف االدخار والبيع
والشراء واإلقراض ،وما إىل ذلك من التعامالت االقتصادية ،فال يكاد ينجو أحد من أخذ حظه
من الربا ،سواء سعى لذلك برغبته ،أم طاله نصيبه من ذلك جمرباً ،حتت مسميات منمقة ،يف
ظالل أساليب دعائية مغرية ومغوية ،فأصبح من لديه مال يسعى جلمع املزيد ،بأبسط السبل
وأسرعها ،وبأقل اجلهود ،وأضمن النتائج ،أما الفقري فوجد يف الربا سبي ً
ال يبدو حمسناً للمعيشة،
ومسه ً
ال للحصول على تلبية االحتياجات وتوفري الكماليات ،وهو سبيل قد خيدع بعضهم
بظاهره الذي يبدو مسه ً
ال وميسراً ،لكن باطنه فيه العذاب واحملق ونهايته اهلالك والدمار ،فالذين
زين هلم اقرتاض أموال تغطي حاجاتهم وكمالياتهم ،تعاملوا بالربا يف معامالتهم االقتصادية،
وغاب عن بال الفقري والغين املستزيد أن الربا ظاهره رمحة وسعة ،وأوسطه عذاب واضطراب،
وعاقبته هالك ودمار يف الدارين ،وكان ميكن للدول واملؤسسات العربية واإلسالمية التعلق
حببل النجاة الذي يتدىل هلا من فيض الشرع احلنيف ،الذي منع الربا ،وحرم االقرتاض إال بعزم
السداد ،وغرس يف أفرادها قيم القناعة والتعاون ،وحذرهم من اجلشع والشح ،كما حذر من
أن ميد الفرد رجليه إال على قدر فراشه ،خبالف منهج النظام الربوي الذي يشجع التوسع يف
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
وسا ِعنْ َد النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
االستدانة ،ف َع ْن َسَل َمَة ْبن الأَْ ْك َوعَ ،ر ِض َي ُ
الُ :
اهلل َعَليِْه
(كنَّا ُجُل ً
ِ
ِ

الَ :ه ْل َعَليِْه َديْ ٌن؟ َق ُالوا :لاَ َ ،ق َ
َو َسَّل َم ،إْذ ُأِت َي بجَِنَا َزةٍَ ،ف َق ُالواَ :ص ِّل َعَليْ َهاَ ،ف َق َ
الَ :ف َه ْل َت َر َك َشيْئًا؟
ِ
ول اهللِ َص ِّل َعَليْ َهاَ ،ق َ
َق ُالوا :لاَ َ ،ف َصَّلى َعَليِْهُ ،ث َّم ُأِت َي بجَِنَا َزةٍ ُأ ْخ َرىَ ،ف َق ُالوا :يَا َر ُس َ
الَ :ه ْل َعَليِْه َديْ ٌن؟

يلَ :ن َع ْمَ ،ق َ
ِق َ
ريَ ،ف َصَّلى َعَليْ َهاُ ،ث َّم ُأِت َي ِبالثَّاِلثَِةَ ،ف َق ُالواَ :ص ِّل
الَ :ف َه ْل َت َر َك َشيْئًاَ ،ق ُالواَ :ثلاَ َثَة َدَناِن َ
ريَ ،ق َ
الَ :ه ْل َت َر َك َشيْئًا؟ َق ُالوا :لاَ َ ،ق َ
َعَليْ َهاَ ،ق َ
الَ :صُّلوا َعَلى
الَ :ف َه ْل َعَليِْه َديْ ٌن؟ َق ُالواَ :ثلاَ َثُة َدَناِن َ
ال أَُبو َقتَاَدةََ :ص ِّل َعَليِْه يَا َر ُس َ
احبِ ُك ْمَ ،ق َ
ول اهللَِ ،و َعَل َّي َديُْنُهَ ،ف َصَّلى َعَليِْه).
َص ِ

(*)

* صحيح البخاري ،كتاب احلواالت ،باب إن أحال دين امليت على رجل جاز.
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1

فأمر الدَّين عظيم ،والوفاء بسداده واجب ،واملقرتض الذي يعزم السداد ،جيد من اهلل عوناً،

َ ََ َ
َّ ُ َ
يد أَدَاَء َها أََّدى ُ
َّ
اهلل َعنُْهَ ،و َم ْن أَ َخ َذ ُي ِر ُ
اس ُي ِر ُ
يد
قالَ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َمَ ( :م ْن أ َخذ أ ْم َوال النَّ ِ

إتْلاَ َف َها أَتَ
ْل َفُه ُ
اهلل).
ِ

(*)
1

وعلى الرغم من أن األزمة املالية العاملية ال يقتصر مداها على األبعاد اليت تطرقنا إليها آنفاً،

واليت تتلخص بقضية الربا ،والتوسع يف االقرتاض الربوي ،فإن هذين البعدين يؤثران ال
حمالة يف هذه األزمة ،وجوداً وحجماً وانتشاراً ،فهل من معترب؟ هل من ناظر فيما آل إليه الربا
من كوارث؟! هل من معترب فيما حصل لدول األرض شرقها وغربها؟ واألقوام الذين خلوا
وإخوانهم املعاصرين ،الذين واجهوا ساعة احلقيقة ،حني شن اهلل عليهم طرفاً من حربه اليت
ت ِمن َقبِْل ُك ْم
أعلنها على املرابني ،واليت أشار اهلل تعاىل إىل بعضها بقوله جل شأنهَ{ :ق ْد َخَل ْ

َ
ني* َه َ
األ ْرض َفان ُ
ْظُرواْ َكيْ َ
َن َف ِس ُ ْ
ـذا َبيَ ٌ
ف َكا َن َعاِقبَُة المُْ َك ِّذِب َ
اس َو ُه ًدى َو َم ْو ِع َظٌة
ُسن ٌ
ان ِللنَّ ِ
ِ
ريوا فيِ
ِّلْل ُمتَّ ِق َ
ني} (آل عمران)138 - 137 :
والشاعر يعظ قائ ً
ال :

َتُر ْوُم ُ
دار املَنايا
اخلُل َد يف ِ

َم َعنْ َك املَنايا
َتناُم َولمَْ َتن ْ

َف َك ْم َق ْد َرا َم ِمثُْل َك ما َتُروُم
تنبّــــه للمنيـــــة يا نؤوم

فهل آن األوان للعرب واملسلمني الذين خدعتهم حضارة الشرق والغرب ،فأخذوا بأنظمتها
وأفكارها وقيمها من دون شرع اهلل ودينه القويم؟! هل آن هلم أن يفيقوا من غفلتهم؟! فينفضوا
عن أنفسهم الغبار املهلك ،ويعودوا لدينهم ،عقيدة وشريعة وقيماً وفكراً ،فدينهم يهدي لليت
هي أقوم ،وفيه تبيان لكل شيء ،وفيه صالحهم وخريهم يف دنياهم وآخرتهم ،كما يعتقد املتقون

َل َرُّب ُك ْم َق ُالواْ َخيرْ اً ِلَّل ِذ َ َ
ين َّات َق ْواْ َماَذا أَنز َ
منهم ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :وِق َ
ْ
يل ِلَّل ِذ َ
ين أ ْح َسنُوا فيِ
اآلخ َرةِ َخيرٌْ َوَلنِ ْع َم دَاُر المُْتَّ ِق َ
َه ِذهِ ُّ
ني} (النحل.)30:
الدْنيَا َح َسنٌَة َوَل َداُر ِ

* صحيح البخاري ،كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها
أو إتالفها.
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{صبْ َغَة اهللِ َو َم ْن
كيف ال يكون ديننا كذلك؟! وهو صبغة اهلل اليت قال فيها من أدرك حقيقتهاِ :

أَ ْح َس ُن ِم َن اهللِ ِصبْ َغًة َونحَْ ُن َلُه

ابدو َن} (البقرة.)138:
َع ِ

وبعد الذي أصابنا من املهلكات ،هل يا ترى نفكر جدياً بأن نكون ممن استجابوا هلل والرسول

بعد أن أصابتهم اجلراح؟ وأثنى اهلل عليهم بقوله سبحانهَّ :
الر ُسو ِل ِمن
{ال ِذ َ
است َ
ين ْ
َجاُبواْ لهلِ ِ َو َّ
ين أَ ْح َسنُواْ ِمنْ ُه ْم َو َّات َقواْ أَ ْج ٌر
َب ْع ِد َما أَ َصاَب ُه ُم اْل َق ْر ُح ِلَّل ِذ َ

يم} (آل عمران.)172:
َع ِظ ٌ

فنسأله أن يوفقنا لنكون منهم ،وممن استجابوا للمسارعة للمغفرة واجلنة ،تلبية
ات َو َ
األ ْر ُ
ض
الس َما َو ُ
لنداء اهلل سبحانهَ { :و َس ِار ُعواْ إِلىَ َم ْغ ِف َرةٍ ِمن َرِّب ُك ْم َو َجنٍَّة َع ْر ُض َها َّ
َّت ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}(البقرة.)133 :
ُأ ِعد ْ
َم ْن يتق اهلل يحُ مد يف عواقبه

شر َم ْن عزوا و َم ْن هـــابوا
*** ويكفه َّ

ُ
وخـــذالن
َم ْن استجار بغري اهلل يف فزع *** فإن ناصره عجـــــــز
ٍ
ُ
أركـــــــان
الركن إن خانتك
حببل اهلل معتصما *** فإنه
ُ
فالزم يديك ِ

ومن متطلبات املغفرة واجلنة اإلقالع عن الربا وغريه من املعاصي ،فاهلل تعاىل يقول:
وب ِه ْم َو َمن يَ ْغ ِفُر
{ َو َّال ِذ َ
ين إَِذا َف َعُلواْ َف ِ
اح َشًة أَ ْو َظَل ُمواْ أَْنُف َس ُه ْم َذ َكُرواْ اهللَ َف ْ
استَ ْغ َفُرواْ ِل ُذُن ِ

ُّ
وب إ َّال ُ
اهلل َولمَْ ُي ِص ُّرواْ َعَلى َما َف َعُلواْ َو ُه ْم يَ ْعَل ُمو َن * ُأ ْوَلـئِ َك َجز ُ
َآؤ ُهم َّم ْغ ِف َرةٌ ِّمن َرِّب ِه ْم
الذُن َ ِ
ات تجَْري ِمن تحَْتِ َها َ
ين ِفي َها َوِن ْع َم أَ ْجُر
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
َو َجنَّ ٌ ِ

اْل َعا ِمِل َ
ني} (آل عمران.)136 - 135 :

فاملطلوب يف مواجهة األزمة املالية العاملية العاصفة املسارعة يف اإلقالع الفوري عن الربا
الرَبا
أخذاً وإعطاء ،استجابة ألمر اهلل تعاىل { :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َّاتُقواْ اهللَ َوَذُرواْ َما َب ِق َي ِم َن ِّ
إِن ُكنتُم

ُّم ْؤ ِمنِ َ
ني}(البقرة.)278:

وندعو أهلنا ممن يصرون على تنكب الدرب يف شتى بقاع األرض ،مبثل ما دعا خيار الناس
ْعوَن إِلىَ
أهليهم ،فقال الواحد منهم{ :ويا َقوم ما لي أَدع ُ
وكم إلىَ النجاة وَتد
َ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َّ َ ِ َ ُ نيِ

ار} (غافر)41:
النَّ ِ

غري أن بعض الذين ما زالوا يف التيه والغي ،يأملون بأن تنفرج األزمة اخلانقة ،ويعودوا
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لألخذ باألنظمة السياسية والفكرية واالقتصادية اليت جاءت باألزمة ،واهلل ينكر على من خيتار
هذا املنحى ،فيقول سبحانه{ :أََف ُح ْك َم الجْ َا ِهِليَِّة يَبْ ُغو َن َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن اهللِ ُح ْكماً ِّل َق ْو ٍم ُيوِقنُو َن}
ْعو َن َب ْع ً
ال َوَت َذُرو َن أَ ْح َس َن
(املائدة )50:ويقول سبحانه{ :أََتد ُ

الخْ َاِل ِق َ
ني}(الصافات)125:

فاملطلوب األهم عربياً وإسالمياً يف مواجهة هذه األزمة املالية العاملية اخلانقة البحث
عن طوق النجاة ،قبل البحث عن أدوات اخلروج الرتقيعي من هذه األزمة الكارثية،
فقبل البحث عن وسائل العالج التصبريي ومشاريعه واسرتاتيجياته ،علينا أن نعيد
النظر يف حساباتنا الفكرية والعقائدية والتشريعية ،لنميز الغث من السمني ،وخنتار

النافع منها ،عوضاً عن الزبد ،ليتحقق لنا وعد اهلل ،الذي ذكره يف قوله سبحانه:
الزَب ُد َفيَ ْذ َه ُب ُج َفاًء َوأَ َّما َما يَن َف ُع النَّ َ َ ُ
{ َ ...ك َذِل َك يَ ْضر ُب ُ
اط َل َفأََّما َّ
اهلل الحْ َ َّق َواْلبَ ِ
ِ
اس فيَ ْمك ُث فيِ
اهلل َ
َ
األ ْمثَ َ
األ ْرض َك َذِل َك يَ ْضر ُب ُ
ال} (الرعد.)17:
ِ
ِ

فما ينفع الناس هو ما اختاره اهلل هلم منهجاً وتشريعاً ،والزبد هو ما خدعهم بريقه

من املناهج األرضية ،اليت أحلت هلم ما حرم اهلل ،وقد أنكر اهلل استبدال زبد الكفر بشرع
اهلل ودينه ،فقال سبحانه { :أََف ُح ْك َم الجْ َا ِهِليَِّة يَبْ ُغو َن َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن اهللِ ُح ْكماً ِّل َق ْو ٍم
ُيوِقنُو َن}(املائدة.)50 :
وحنن على يقني أن اهلل خلقنا ،ومل يرتكنا سدى ،فنسأله سبحانه أن يهدينا صراطه املستقيم،
اه ُم ُ
لنكون ممن قال فيهمَّ :
اهلل
َم ُعو َن اْل َق ْو َل َفيَتَّبِ ُعو َن أَ ْح َسنَُه ُأ ْوَلئِ َك َّال ِذ َ
{ال ِذ َ
ين َه َد ُ
ين يَ ْست ِ
َوُأ ْوَلئِ َك ُه ْم ُأ ْوُلوا

لأَْْ
اب}(الزمر)18:
ا لبَ ِ
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املقال الثالث واألربعون

نشر يف رمضان وشوال 1433هـ آب وأيلول 2012م

شفافية مكافحة الفساد اإلداري واملالي
مكافحة الفساد اإلداري واملالي عملية متشعبة األبعاد ،جتري باجتاه تعزيز القيم اجلميلة،
وترسيخ األخالق النبيلة ،اليت يصبو إليها أصحاب األلباب ،على اختالف عصورهم
ولغاتهم وأماكن تواجدهم ،فالفساد عث ينخر قلب اجملتمعات املصابة به ،ويوهن قوة
أفرادها ،ويولد األحقاد بينهم ،ويساهم إىل حد كبري يف نشر الظلم ،واستفحال بشاعته يف
أوساطهم ،لذلك كانت مكافحته مطلباً يتغنى به طالبو الشعبية ،الطاحمون إىل نيل رضا
الناس وثقتهم ،إىل جانب من يبتغون رضوان اهلل من املؤمنني برقابة اهلل الدائمة على
أعماهلم وأقواهلم ،انطالقاً من عقيدتهم بأنهم ما يلفظون من قول إال لديهم رقيب عتيد،
وأنه سبحانه يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور.
وحيث إن رافعي شعار مكافحة الفساد متنوعون على هذا النحو ،وأوسع منه ،فكان
ال بد من مساندة هذا الشعار الفذ بضوابط تسري به يف اجتاه الفعل اإلجيابي ،عوضاً عن
حصره يف خانات التغين األجوف ،والزيف األخرق ،ومن تلك الضوابط أن تؤدى عملية
املكافحة هذه بشفافية؛ أي على وجه تتحقق فيه النزاهة والعدل واإلنصاف ،دون حماباة
لطويل ،وال إجحاف بقصري .فاملطلوب إذن ليس مكافحة الفساد فحسب ،بل أداء هذا
الدور املهم واحليوي بشفافية ،انطالقاً من هدي خامت النبيني ،حممد بن عبد اهلل ،عليه من
اهلل أفضل الصالة وأمت التسليم ،الذي أرسى مبدأ الشفافية املطلقة يف مكافحة الفساد،
ومناهضة وجوده ،ومن ذلك اهلدي؛ ما جاء يف سياق رده صلى اهلل عليه وسلم احلاسم على

تَ ،ف َق ُالواَ ( :و َم ْن ُي َكِّل ُم فيها َر ُس َ
ول اهللِ،
ُق َريْش ،حني أَ َه َّم ُه ْم َشأْ ُن المَْْرأَةِ المَْ ْخزُو ِميَِّة اليت َس َرَق ْ
ب رسول اهللِ ،صلى اهلل
صلى اهلل عليه وسلم؟ َف َق ُالواَ :و َم ْن يجَْترَ ِ ُئ عليه إال ُأ َسا َمُة بن َزيْ ٍدِ ،ح ُّ
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عليه وسلمَ ،ف َكَّل َمُه ُأ َسا َمُة ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أََت ْش َف ُع يف َح ٍّد من ُح ُدوِد

اخت َ
الش ِر ُ
اهللِ؟! ُث َّم قام َف ْ
َّه ْم َكاُنوا إذا َس َر َق فيهم َّ
يف
بُ ،ث َّم قال :إمنا أَ ْهَل َك َّال ِذ َ
ين َقبَْل ُك ْم ،أَن ُ
َط َ

الض ِع ُ
يه ْم َّ
اط َمَة ِبنْ َ
ت
ت محَُ َّم ٍد َس َرَق ْ
يف أََقاُموا عليه الحْ َدَّ ،وأيم اهللِ لو أَ َّن َف ِ
َت َر ُكوُه ،وإذا َس َر َق ِف ِ
َل َق َط ْع ُت يَ َد َها).

(*)
1

فالعدالة يف اجتثاث الفساد ،واحملاسبة عليه ينبغي أن ال تخُ رم بوساطة األشراف ،وال

بشفاعة أصحاب النفوذ ،ألن هذا اخلرم -إن وقع -فهو اهلالك بعينهَ ،ف َر ُّب الشريف
والضعيف واحد ،ومجيعهم من آدم ،وآدم من تراب ،وهو وإياهم عائدون إىل الرتاب ،طالت
بهم األعمار أم قصرت.
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يقبل من الوالة واألمراء؛ أي من كبار املوظفني
واملسؤولني ،أن يستأثروا بالعطايا واهلبات ،اليت تأتيهم جراء استثمار مناصبهم العليا،
وصرامته مع أحد عماله كانت شاهداً على اهتمامه مبراعاة الشفافية يف مساءلة أصحاب
النفوذ وحماسبتهم ،من خالل تشكيكه يف شرعية تضخم الكم املالي لديهم ،خالل قيامهم
(استَ ْع َم َل رسول اهللِ ،صلى
السا ِع ِد ِّي ،قالْ :
مبا أنيط بهم من واجبات وظيفية ،فعن أبي حمَُيْ ٍد َّ

ال من َ
ات َب ُسَليْم؛ ُي ْد َعى بن ُ
اهلل عليه وسلمَ ،ر ُج ً
اسبَُه،
األ ْزِد على ص َدَق
األْتبِيَِّة ،فلما جاء َح َ
َ ِ نيِ
ٍ
قال :هذا َم ُال ُك ْمَ ،و َه َذا َه ِديٌَّة ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :ف َهلاّ َجَل ْس َ
ت
ت يف َبيْ ِ

يك َوُأ ِّم َك حتى َتأِْتيَ َك َه ِديَّت َ
أَِب َ
ُك إن ُكنْ َ
ت َصاِدًقاُ ،ث َّم َخ َطبَنَاَ ،ف َح ِم َد اهللََ ،وأَْثنَى عليهُ ،ث َّم قال:

َ
َ
الر ُج َل ِمنْ ُك ْم على اْل َع َمل ممَِّا َو َألِني ُ
اهللَ ،فيَأِْتي فيقول :هذا َم ُال ُك ْم،
أ َّما َب ْع ُد؛ َفإِِّني أ ْستَ ْع ِم ُل َّ
ِ
ت أبيه َوُأ ِّمِه حتى َتأِْتيَُه َه ِديَُّتُه إن كان َصاِدًقا ،واهلل
َو َه َذا َه ِديٌَّة ُأ ْه ِديَ ْ
س يف َبيْ ِ
ت لي ،أََفال َجَل َ

ال يَأْ ُخ ُذ أَ َح ٌد ِمنْ ُك ْم منها شيئاً ب َغيرْ َح ِّقِه إال َل ِق َي اهللَ َت َعالىَ يحَْ ِمُلُه يوم اْل ِقيَا َمِةَ ،ف َ
أل ْع ِرَف َّن أَ َح ًدا
ِ ِ

* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب منه..
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ريا له ُر َغاٌء( ،)1أو َب َق َرةً هلا ُخ َوا ٌر( ،)2أو َشاةً َتيْ َعُر(ُ ،)3ث َّم َرَف َع يَ َديِْه حتى
ِمنْ ُك ْم َل ِق َي اهللَ يحَْ ِم ُل َب ِع ً

رؤي َبيَ ُ
اض إِْب َطيِْهُ ،ث َّم قال :اللهم هل َبَّل ْغ ُت َب ُص َر َعي َ ،وسمَ ِ َع ُأُذِني)
ْنيِ
مرتكزات مبدأ شفافية مكافحة الفساد:

()4

يرتكز مبدأ شفافية مكافحة الفساد يف اإلسالم إىل رصيد هائل من النصوص الشرعية،
من اآليات القرآنية الكرمية ،واألحاديث النبوية الشريفة القولية والعملية ،إضافة إىل تراث
ُ
شربت
يعبق مبواقف الصاحلني من سلف هذه األمة وأقواهلم ،قادة وعلماء ودعاة ،ممن أ ِ
قلوبهم حب دينهم ،ووعته عقوهلم ،فعملوا يف خمتلف مواقعهم على اتباع هدي ربهم،
واقتفاء سنة نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،فحاربوا الفساد أنى وجد ،وكافحوه بالوقاية
قبل وقوعه ،وإن وقع كانوا له خري جمتث ،فاهلل تعاىل يشن حرباً ضروساً على الفساد ،وينبه
سبحانه إىل املتمسحني مبظاهر اللياقة الزائفة يف القول ،واملنطق ،والشكل ،ليمرروا على

اس َمن ُي ْع ِجُب َك َق ْوُلُه فيِ الحْ َيَاةِ ُّ
الدْنيَا َوُي ْش ِه ُد
الناس أحابيل الفساد ،فيقول تعاىلَ { :و ِم َن النَّ ِ
َ
َ َ
ََ لخْ
َ
َْ
ض ِلُي ْف ِس َد ِفيِ َها َوُي ْهِل َك الحْ َ ْر َث
اهلل َعلى َما فيِ قلبِِه َو ُه َو أل ُّد ا ِ َص ِام* َوإِذا َت َولىَّ َس َعى فيِ األ ْر ِ
ِ
َوالنَّ ْس َل َو ُ
ب ال َف َسادَ* َوإَِذا ِق َ
يل َلُه ات ِ َ َ َ ْ
ْس
اهلل َال يحُ ِ ُّ
اإلْثم َف َح ْسُبُه َج َهنَّ ُم َوَلبِئ َ
َّق اهلل أ َخذْتُه ال ِع َّزُة ِب ِ
المَِْهاُد}( .البقرة)206 - 204 :
ويعلن رب العاملني عن موقفه من حب املفسدين ،يف معرض نهيه عن الفساد يف األرض،

يما آَت َ
اك ُ
نس َن ِصيبَ َك ِم َن ُّ
الدْنيَا َوأَ ْح ِسن َك َما
اهلل الدَّا َر ِ
َغ ِف َ
اآلخ َرةَ َوال َت َ
فيقول تعاىلَ { :واْبت ِ

َ
لأَْ
ُ َ َ
َْ
ب
ض إِ َّن اهللَ ال يحُ ِ ُّ
أ ْح َس َن اهلل إِليْك َوال َتبْ ِغ الف َساَد فيِ ا ْر ِ
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيذر من تسول له نفسه السرقة من املال العام ،وخيانة
ين}( .القصص)77:
المُْْف ِس ِد َ

ُ .1ر َغاٌء :صوت اإلبل.
ُ .2خ َوا ٌر :صوت البقرة.
َ .3تيْ َعُر :تصيح وتصوت صوتاً شديداً.
 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب حتريم هدايا العمال.
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األمانة ،فعن عبد اهللِ بن َع ْم ٍرو ،قال( :كان على َث َق ِل النيب( ،)1صلى اهلل عليه وسلمَ ،ر ُج ٌل

ُي َق ُال له ِك ْر ِك َرُة َف َم َ
ات ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :هو يف النَّ ِارَ ،ف َذ َهُبوا يَنْ ُظُرو َن
إليهَ ،ف َو َج ُدوا َعبَاَءةً قد َغَّل َها).

()2

وعن َخ ْوَلَة َ
ْص ِاريَِّة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :مسعت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:
األن َ

إ َّن ِر َج ً
اال يَت َ
َخ َّو ُضو َن()3يف َما ِل اهللِ ِب َغيرْ ِ َح ٍّقَ ،فَل ُه ْم النَّاُر يوم اْل ِقيَا َمِة).
ِ

()4

منهج اخللفاء الراشدين يف اجتثاث الفساد:
إن الصحابة -وخباصة اخللفاء الراشدين منهم -سلكوا درب الشفافية يف اقتالع جذور

ً
أمثاال سطرها التاريخ على صفحات من نور ،حني محلوا معاول هدم
الفساد ،فضربوا
الفساد ،أمام األمراء وذراريهم ،بالتوازي التام مع محلها أمام عامة الناس ،فهذا خليفة رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أبو بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،يقف يف املسلمني خطيباً ،ملقياً
على مسامعهم خطاب تولي إمارته عليهم ،فحدد معامل سياسته ،ونهجه القويم يف مكافحة

يت َعَليْ ُك ْم َوَل ْس ُت خَِبيرْ ِ ُك ْمَ ،فإِ ْن
اس؛ َفإِِّني َق ْد ُوِّل ُ
الفساد واجتثاثه من جذوره ،فقال(:أَيُّ َها النَّ ُ
يف ِف ُ
الصد ُ
الض ِع ُ
ْق أَ َماَنٌةَ ،واْل َك ِذ ُب ِخيَاَنٌةَ ،و َّ
يك ْم
أَ ْح َسنْ ُت َفأَ ِعينُوِني؛ َوإِ ْن أَ َسأْ ُت َف َق ِّوُموِني؛ َّ
اهللَ ،واْل َقو ُّي ِف ُ
يح َعَليِْه َح َّقُه ،إ ْن َشاَء ُ
يك ْم َض ِع ٌ
يف ِعنْ ِديَ ،حتَّى ُ
آخ َذ الحْ َ َّق
َق ِو ٌّي ِعنْ ِدي َحتَّى ُأ ِر َ
ِ

اهلل ِب ُّ
اهلل ،ال يَ َد ُع َق ْو ٌم الجْ ِ َهاَد َسبِيل اهللِ إال َض َرَب ُه ْم ُ
ِمنُْه ،إ ْن َشاَء ُ
اح َشُة
يع اْل َف ِ
الذ ِّلَ ،وال َت ِش ُ
ِ
فيِ
ولُهَ ،فإَذا َع َصيْ ُت اهللَ َو َر ُس َ
يعوِني َما أَ َط ْع ُت اهللَ َو َر ُس َ
َق ْوم َق ُّط إال َع َّم ُه ْم ُ
ولُه
اهلل ِباْلبَالِء؛ أَ ِط ُ
ِ
فيِ ٍ
َفال َطا َعَة ِلي َعَليْ ُك ْم).

()5

 .1ثقل النيب :أي على رحله ،ومتاعه احملمول على الدابة ،فكان ذلك الرجل حيمل أمتعة رسول اهلل ،وينقلها من
منزل إىل منزل(.مرقاة املفاتيح.)518/ 7 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب القليل من الغلول.
 .3يَت َ
َخ َّو ُضو َن يف َما ِل اهللِ ِب َغيرْ ِ َح ٍّق :أي يتصرفون يف مال املسلمني بالباطل ،وهو أعم من أن يكون بالقسمة
وبغريها ،وميكن أن تؤخذ من قوله يتخوضون يف مال اهلل بغري حق أي بغري قسمة حق (فتح الباري.)219/ 6 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب فرض اخلمس ،باب قول اهلل تعاىل {فأن هلل مخسه وللرسول}.
 .5السرية النبوية ،ابن هشام.82/ 6 ،
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وهذا عمر الفاروق ،رضي اهلل عنه وأرضاه ،صاحب مقولة( :متى استعبدمت الناس ،وقد
ولدتهم أمهاتهم أحراراً) ،اليت جاءت يف سياق أثر ،ورد يف بعض كتب التاريخ والسري،

ِّ
يوطد جذور مكافحة الفساد بني رعيته ،ويف أقطار سيادته( ،فقد جاء رجل من مصر إىل
عمر ،فقال :يا أمري املؤمنني؛ هذا مكان العائذ بك ،فقال :لقد عذت عياذاً ،فما شأنك؟ قال:
سابقت ولد عمرو بن العاص ،فسبقته ،فجعل يقنعين بسوطه ،ويقول :أنا ابن األكرمني،
وبلغ عمراً ،فحبسين خشية أن آتيك ،فانفلت ،فكتب عمر إىل عمرو :إذا أتاك كتابي هذا
فاشهد املوسم وابنك ،وقال للمصري :أقل حتى يقدم عمرو ويشهد احلج ،فلما كان رمى
إليه بالدرة ،فضرب ولد عمرو ،وعمر يقول :اضرب ولد األكرمني ،حتى قال :يا أمري املؤمنني
قد استغنيت ،قال :ضعها على صلعة عمرو ،فقال :يا أمري املؤمنني :ضربت الذي ضربين ،قال:
أما واهلل لو فعلت ما منعك أحد ،حتى تكون أنت الذي ينزع ،ثم قال :يا عمرو؛ متى تعبدمت
الناس ،وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟!!).

()1

ومن مواقف عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،يف ترسيخ مبدأ مكافحة الفساد ،والتشجيع
على ممارسة تداعياته ،ما روي عن اعرتاض أحد املسلمني عليه ،حني خطب يف املسلمني
طالباً حقه عليهم بالسمع والطاعة ،فعن العتيب ،قالُ( :ب ِع َ
ث إىل عمر حبلل ،فقسمها ،فأصاب
كل رجل ثوب ،فصعد املنرب وعليه حلة؛ واحللة ثوبان ،فقال :أيها الناس؛ أال تسمعون؟ فقال

سلمان :ال نسمع ،قالَ :و َ يا أبا عبد اهلل؟ قال :ألنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حلة،
لمِ
قال :ال تعجل يا أبا عبد اهلل ،ثم نادى :يا عبد اهلل؛ فلم جيبه أحد ،فقال :يا عبد اهلل بن عمر،
قال :لبيك يا أمري املؤمنني ،قال :نشدتك باهلل ،الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك؟ قال :اللهم
نعم ،فقال سلمان ،رضي اهلل عنه :أما اآلن ،فقل نسمع)

()2

ويذكر ابن اجلوزي( :عن احلسن ،رمحه اهلل ،قال :كان بني عمر بن اخلطاب ،رضوان اهلل
 .1أوردها الزخمشري يف ربيع األبرار ،289/ 1 ،واألبشيهي يف املستطرف يف كل فن مستظرف ،ص.239 :
 .2أوردها ابن قتيبة يف عيون األخبار ،ص ،23 :وابن دريد يف األمالي ،ص.22 :
296

عليه ،وبني رجل كالم يف شيء ،فقال له الرجل :اتق اهلل يا أمري املؤمنني ،فقال له رجل من
القوم :أتقول ألمري املؤمنني اتق اهلل؟! فقال له عمر ،رضوان اهلل عليه :دعه فليقلها ليِ ،ن ْع َم
ما قال .ثم قال عمر :ال خري فيكم إذا مل تقولوها ،وال خري فينا إذا مل نقبلها منكم).

(*)
1

وما أروع شفافية عمر بن اخلطاب يف مكافحة الفساد ،حني قرر مبدأ مساءلة املسؤولني،
مببدئه املتضمن يف خطابه املشهور للمفوضني من قبله بتولي الوالية على أمور املسلمني،
حيث كان يسأهلم عما مجعوا من مدخرات وثرواتً ،
قائال :أنى لك هذا؟! وهو املبدأ الذي
حياول متتبعو قضايا الفساد والعاملون على مكافحته أن يرتمسوا خطواته ،ويسريوا على
هديه ،لذلك جتدهم يلزمون متولي الوظائف العمومية بتقديم إقرارات خطية بذممهم املالية،
حتى يكون مناء ثرواتهم ،وتضخم أرصدتهم ،واتساع نطاق ممتلكاتهم حتت املراقبة احلثيثة،
وجماهر الرصد واحملاسبة ،إذا ما حامت حوهلم شبهات ،أو اتهموا باالختالس ،أو تلقي
الرشاوى ،وما إىل ذلك من أشكال الفساد اإلداري واملالي وصورهما.
ومبدأ املساءلة بعبارة( :أنى لك هذا؟) ذكره القرآن الكريم ،على لسان زكريا ،عليه
السالم ،حني تفاجأ بوجود رزق جمهول املصدر بالنسبة إليه عند مريم ،عليها السالم ،فقال

تعاىلَ{ :فتَ َقبََّل َها َرُّب َها ِب َقُبو ٍل َح َس ٍن َوأَنبَتَ َها َنبَاتاً َح َسناً َو َك َّفَل َها َز َك ِريَّا ُكَّل َما د َ
َخ َل َعَليْ َها َز َك ِريَّا

اب َو َج َد ِعن َد َها ِر ْزقاً َق َ
ال يَا َم ْريَ ُم أَنَّى َل ِك َه َ
ت ُه َو ِم ْن ِعن ِد اهللِ َّ
إن اهللَ يَ ْرُز ُق َمن
ـذا َق َال ْ
المْحَِْر َ

يَ َشاُء ِب َغيرْ ِ

اب}( .آل عمران)37 :
ِح َس ٍ

فرحم اهلل خلفاءنا األبرار الذي فقهوا إسالمهم ،وطبقوه يف واقعهم ،فكانوا خري ممثلني له،

وأوضح مرتمجني ملبادئه وقيمه ،فاستحقوا أن يوصفوا باهلداة املهديني ،بعد رسوهلم الكريم،
صلى اهلل عليه وسلم.
متييز املفسد من املصلح:
جيدر التنبيه يف سياق احلديث عن مكافحة الفساد على أنه ليس كل مسؤول حمط تهمة

* ابن اجلوزي ،مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،ص.155 :
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بالفساد ،فاألصل براءة الذمم ،إال إذا ثبت ما خيرمها ويطعن بسالمتها ،والناس مطالبون
بالتفريق بني املصلح من املفسد ،حتى ال يقعوا يف أحابيل اتباع الظن ،الذي ال يغين من
احلق شيئاً ،واالتهام الظين يوقع باإلثم حني ال يالقي حمله ،ومن املفرتض يف املؤمنني أن

َ
تعاىل{:ل ْوال إِْذ
يظنوا بأنفسهم خرياً؛ انصياعاً هلدي اهلل سبحانه ،إذ وجههم لذلك ،فقال
َات ِبأَنُف ِس ِه ْم َخيرْ اً َوَق ُالوا َه َذا إِْف ٌ
ك ُّمبِنيٌ}(النور)12 :
ُموُه َظ َّن المُْ ْؤ ِمنُو َن َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
سمَ ِ ْعت ُ
ين
ووجه اهلل إىل التفريق بني املصلحني واملفسدين من الناس ،فقال تعاىل{ :أَ ْم نجَْ َع ُل َّال ِذ َ
َ
ض أَ ْم نجَْ َع ُل المُْتَّ ِق َ
ار} (ص)28 :
ات َكالمُْْف ِس ِد َ
الصالحِ َ ِ
آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
ني َكاْلُف َّج ِ
ين فيِ األ ْر ِ
ومكافحة الفساد ال تعين التمرتس وراءها إلطالق قذائف االتهامات على املذنب
ت
والربيء ،وال حتى على من فسد يف شأن ،وتاب منه وأناب ،ففي قصة املَْرأَة اليت َس َرَق ْ

يف َع ْه ِد رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأَ َم َر رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقطع
ت َتأِْتي َب ْع َد ذلك َفأَْرَف ُع
ت ،قالت َعاِئ َشُةَ( :ف َكاَن ْ
َو َج ْ
يَد َها ،فقد َح ُسن ْ
َت َت ْوَبُت َها َب ْع َد ذلكَ ،وَتز َّ
اجتَ َها إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم)(*) ،فتهمة الفساد ينبغي أن ال تالصق من
َح َ
حلقت به إىل نهاية التاريخ ،فالتوبة تجَُ ُب ما قبلها ،وحري بالناس أن يعينوا من قصد الصالح
1

رب
على حتقيق مراده ،متاشياً مع التوجيه الرباني املتضمن يف قوله تعاىلَ ...{ :وَت َعا َوُنواْ َعَلى اْل ِّ
َوالتَّ ْق َوى َو َال َت َعا َوُنواْ َعَلى اإلْثمِ َواْل ُع ْد َوا ِن َو َّاتُقواْ اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِد ُ ْ
اب} (املائدة)2 :
يد ال ِع َق ِ
ِ

بعض مثار الشفافية يف مكافحة الفساد:

لو أن العمل مببدأ الشفافية يف مكافحة الفساد وجد طريقه للتطبيق احلقيقي ،واجلدية
العملية الصادقة ،لتغري حال الناس إىل أحسن بكثري مما هم عليه ،حال غيابه عنهم حقيقة،
َ
أجوف من غري أن تطبقه األيدي الفاعلة
أو مغيب عنهم حكماً ،حني تطرحه احلناجر

واملؤثرة ،فإن مما يتنافى مع شفافية مكافحة الفساد والصدق فيها ،أن يطرح شعارها نظرياً

دون تطبيق حقيقي ،فكثرياً ما تطلق شعارات الشفافية للمزايدات الفارغة ،والتدليس
اخلادع ،وينطبق على هذا االحنراف اإلنكار اإلهلي املذكور يف القرآن الكريم ،حيث يقول
* صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب من شهد الفتح.
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ولو َن َما ال َت ْف َعُلو َن* َكبرَُ َم ْقتاً ِعن َد اهللِ أَن َتُق ُ
ين آَ َمنُوا َ َتُق ُ
ولوا َما ال
تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
لمِ
َت ْف َعُلو َن}(الصف)3 - 2 :
وال يؤدي املسؤول عمله على الوجه املطلوب ،إذا مل ينأَ بنفسه عن غش رعيته ،ومل يدفع

ً
سبيال.
عنهم الفساد ،وجيتثه من بينهم ،ما استطاع إىل ذلك
ومن مثار تطبيق هذا املبدأ أنه يساهم يف تنشيط اليقظة لدى عامة الناس ،ويبث
الوعي مبعرفة احلقوق والواجبات ،ويساهم يف وجود العدل واحللم واحلكمة لدى األمراء
واملسؤولني عن تطبيق هذا املبدأ ،ويف تقبل الرأي اآلخر ،وتوجيه الناس حنو الصواب وعني
احلقيقة ،دون مواربة وال تزييف وال ختويف ،وإذا ما وجدت هذه املعاني ترمجًة بني الناس،
فإن احملبة تسودهم ،والطمأنينة تعمهم ،واالستقرار يشملهم ،فال خياف الراعي من غدر
الرعية وثوراتها ،وال ختاف الرعية من بطش الراعي وظلمه واستبداده ،وجيد أي فرد من
الرعية يف نفسه كفاءة وقدرة وشجاعة على حماججة السلطان ،واجلهر باحلق الذي يقتنع به
أمامه دون وجل.
فمكافحة الفساد ضرورة شرعية ،وحاجة اجتماعية وسياسية ،ملبتغي االستقرار اجملتمعي
وأمنه وسالمته ،وال بد هلذه املكافحة حتى تؤتي مثارها الزكية ،ونتائجها املرجوة ،من انتهاجها
يف إطار من الشفافية والنزاهة ،حتى ال خيدع بعضنا بعضاً ،وال نسري يف نفق مظلم حتفه
املخاطر ،وتتهدده انفجارات االحتجاجات ،وثورات الغاضبني.
ومما جيدر التنبيه إليه يف هذا املقام أن الواجب الشرعي يقتضي مساندة مبادرات مكافحة
والشد على أيدي حاملي هذا اللواء باخلري والدعم واملساندة ،بل ينبغي بذل اجلهد
الفساد،
َّ
إلجناح كل مبادرة صادقة يف هذا السبيل ،وتقديم املساهمة املستطاعة يف حتقيق أهداف
اجتثاث الفساد باألساليب املشروعة ،والوسائل املناسبة ،اليت تتجنب معاجلة املنكر مبثله،
وإمنا تلتزم احلكمة يف انتقاء الوسائل واألساليب الناجعة لذلك.
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