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الطبعة األوىل

للهيئة املرصية العامة للكتاب.٢٠٢١ ،
ص.ب  ٢٣٥رمسيس
 ١١٩٤كورنيش النيل ـ رملة بوالق القاهرة
الرمز الربيدي ١١٧٩٤ :
تليفون  )٢٠٢( ٢٥٧٧٧٥١٠٩ :داخيل ١٤٩
فاكس)٢٠٢( ٢٥٧٦٤٢٧٦ :
الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.

﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ﴾
[سورة ص :اآلية ]29
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مقــدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيد ولد
آدم ،أول شــافع وأول مشــ َّفع ،خاتم األنبياء واملرســلني،
ســيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعىل آلــه وصحبه ومن تبع هداه
إىل يوم الدين.

وبعد:

كثريا من اإلشــكاليات الفكرية نشــأت عن غلبة
فــإن ً
مناهج احلفــظ والتلقــن عىل مناهــج الفهم واملناقشــة
والتحليــل؛ حيث تصدرت قضايا األحكام اجلزئية املناهج
التعليمية والبحثية ،عىل حســاب االهتامم بالقواعد الكلية
 الفقهيــة واألصولية  -ومناهج التفكري العقيل واملنطقي،مما جعلنــا نؤكد ونُلح يف التنــاول والتأكيد أنه ال غنى عن
إعامل العقل يف فهم صحيح النص ويف تطبيقاته ،ويف إنزال
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احلكم الرشعي عىل مناطه من الواقع العميل ،وأنه ال بد من
إعادة قراءة النص يف ضوء مســتجدات العرص ومعطيات
ومتطلبــات ما يقتضيه فقــه بناء الدول ،فتنــاول القضايا

الفقهيــة والرشعية حيتاج إىل تأهيل خــاص وإعداد علمي

ورشعي ولغوي مبكر ،يسهم يف صنع وصقل موهبة الفقيه
واملفتي ،مما يتطلب التحصن بــأدوات كثرية ،يف مقدمتها:

دراسة العلوم املتعلقة بالقرآن الكريم ،إذ ال يمكن أن تُط َلق
فقيه أو ٍ
عىل إنســان صفة ٍ
مفت وهو ال يعرف الناســخ من
املفصل،
املنســوخ ،وال املطلق من املقيــد ،وال املجمل من َّ
وال املحكم من املتشــابه ،وال العالقة بني اللفظ والسبب،
أو العموم واخلصوص ،ودقائق وأرسار هذه املصطلحات.

بسنَّة سيدنا رسول اهلل ﷺ
كام ينبغي أن يكون الفقيه عاملـًا ُ

ودرجة احلكم عىل األحاديث ومراتبها ،وما ينبغي أن ُيقدَّ م

من الرتجيح أو التوفيق عند تعارض ظواهر بعض ألفاظها،

فكيف بمن ال يميز بني الثابت واملتغري ،أو ســنن العبادات

من أعامل العادات؟!
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أيضا -اإلملــام بأحوال عرصه،
وينبغي عىل الفقيــهً -
وواقع النــاس وعاداهتــم وتقاليدهم ،وقوانــن الدول
ودساتريها ،واملواثيق والعهود الدولية ومتطلباهتا ،ليكون
قــادرا عىل إنــزال الفتوى عىل مظاهنــا وظروف عرصها
ً
ال عىل مظــان وظروف عصور أخرى تغــر بعدها احلال
والزمان ودنيا الناس.

وينبغي أن يتســع أفقنا لفهم النصوص وإســقاطها عىل
الواقــع ،فعندما نتحدث عن الصــدق ونطلب من األفراد
أيضا– من الــدول أن تتحىل
التحــي بــه؛ فإننا نطلــب – ً
بــه ،فالدول الصادقة هــي التي تفي بعهودهــا ومواثيقها
والتزاماهتــا الدولية ،أمــا الدول التي ال تفــي بعهود وال
مواثيق ،وال تقيم شــأنًا للقيم واألخالق فمآهلا الســقوط
واالندثار ،يقول الشاعر:
إنمــا األمم األخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

وعندما نتحدث عن حق اجلوار؛ فإننا جيب أال ننســى حق
اجلــوار الدويل ،فكام أن اإلنســان الرشيف ال يؤذي جاره،
وال يسمح أن ُي ْؤ َذى جاره من قبله ،فكذلك الدول العظيمة
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حترتم حق اجلوار ،وال تسمح بأن تؤتى جاراهتا عرب حدودها،
أو أن تكون هي طري ًقا لترسب املتطرفني إىل أي منها.
وعندما نتحدث عن آداب االستئذان ينبغي أن ننظر إليه
بصفة أعم من االستئذان لدخول منزل شخص ما فحسب،
فحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد ،وكام ال جيوز أن تَدْ ُخ َل
بيت أحد إال بإذنه؛ فإنه ال جيوز أن تدخل دولة دون اإلذن
القانوين املعترب لدخوهلا.

وعندما نتحدث عــن القصد يف امليش؛ حيث يقول احلق
ســبحانه﴿:ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ﴾ [ســورة لقامن ،اآلية ]19؛ فإننا
نعنــي القصد يف امليش وعدم االختيال مطل ًقا ،ســواء أكان
ً
مستقل دراجته أم راك ًبا سيارته،
اإلنسان ماش ًيا عىل قدميه أم
بل إن االختيال بالسيارة أشد جر ًما من االختيال بامليش عىل
القدمني ،ملــا يف الثاين من كرس نفوس الفقراء ،وأســوأ من
ذلك أن يصل االســتعالء بالنفس إىل جتاوز قواعد الســر
وقوانني املرور التي تنظم عملية السري يف الطريق حفا ًظا عىل
األنفس واألموال وسالسة احلركة.
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فالغاية واملقصد إنام هــو النهي عن التكرب عىل خلق اهلل
واالســتعالء عليهم بأي نوع من أنواع االستعالء ،وامليش
يف اآليــة هنا ليس مقصو ًدا به امليش عىل القدمني فقط ،وإنام
املقصود به النهي عن مطلــق االختيال والعجب والغرور
بالنفس؛ حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾ [سورة اإلرساء،
اآليتان.]38 ،37
وهكذا نُعمــل العقل يف فهم مقاصــد النص ،بام ييرس
للناس أمور حياهتم ،وتنصلح به أحوال معاشهم ومعادهم،
مع احلفاظ عىل ثوابت الرشع الرشيف وعدم املســاس هبا،
والتفرقة بوضوح بني املقــدس وغري املقدس ،وبني الثابت
واملتغري ،فإنــزال الثابت منزلة املتغري هدم للثوابت ،وإنزال
املتغري منزلة الثابت عني اجلمــود والتحجر والتخلف عن
ركب احلضارة واإلنسانية.

ونعرض يف هذا الكتاب عد ًدا من املوضوعات والقضايا
املهمة ،مثل :الضيق والسعة بني العلامء واجلهالء ،والبصرية
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يف الدعوة والفتوى ،وحق اجلوار الدويل ،وصناعة الوعي،
وأسباب رفع البالء ،وأبجديات احلوار ،وغريها.
واهلل من وراء القصد ،وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية
باألزهر الرشيف
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دور العقل يف فهم النص
ال غنــى عن إعــال العقل يف فهم صحيــح النص ويف
تطبيقاته ،ويف إنزال احلكــم الرشعي عىل مناطه من الواقع
العمــي ،كام أنه ال بــد من إعــادة قراءة النــص يف ضوء
مستجدات العرص.

ولنأخذ نموذجني لكي يتضح ما نرمي إليه:

األنمــوذج األول :التــوكل عىل اهلل ،ومــن ذلك قول
ِ
وأتوك َُّل
النبي ﷺ لألعرايب الذي ســأله عن ناقته :أعق ُلها َ
ِ
ِ
َ
وأتوك َُّل؟
وتوك َّْل»((( ،عىل
فقــال ﷺ« :اعقلها َ
أو أطل ُقها َ
أن التــوازن بني األخذ باألســباب والتســليم بقضاء اهلل
وقدره ال يقف عند حدود عقل الناقة مع حســن التوكل؛
إنام يشــمل كل جوانب احلياة ،فعــى الطالب أن جيتهد يف
مذاكرته ثم حيسن التوكل عىل اهلل  يف أمر نتيجته ،وعىل
( )1سنن الرتمذي ،كتاب ِص َف ِة ا ْل ِق َيام ِة َوالر َق ِائ ِق َوا ْل َور ِع َع ْن رس ِ
اب َما َجا َء ِف ِص َف ِة
ول اهلل ﷺَ ،ب ُ
َ ُ
َ
َّ
َ
ُ
َأ َو ِان احلَ ْو ِ
ض ،بعد تسعة وثالثني با ًبا منه ،حديث رقم .2517
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الزارع أن يأخذ بأســباب العلم يف زراعته ،وحيســن القيام
عليها ،ثم حيسن التوكل عىل اهلل يف نتاجها.
ويف ظروفنــا اآلنية يف مواجهة فــروس كورونا نقول:
ارتد الكاممة وتوكل ،نظف يديك وتوكل ،جتنب املصافحة
وتــوكل ،حقق التباعــد االجتامعي وتــوكل ،خذ بجميع
األمور االحرتازية واإلجــراءات العلمية والطبية وتوكل،
وهكذا يف ســائر األمــور احلياتية ،وهبذا نكــون قد فهمنا
وحققنا وطبقنا معنى قول نبينا ﷺ «اعقلها وتوكل».

األنموذج الثاين :القصد يف امليش؛ حيث يقول احلق  عىل
لســان لقامن  يف وصيته البنه﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾(((.
فالقصد يف امليش هو االعتدال وعدم اخليالء فيه ،وذلك ال
يقف عند حدود املايش عىل قدميه ،إنام يعني القصد يف امليش

((( [سورة لقامن ،اآليات .]19 -17
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وعدم االختيال مطل ًقا ،سواء أكان اإلنسان ماش ًيا عىل قدميه
ً
مستقل دراجته أم راك ًبا سيارته ،بل إن االختيال بالسيارة
أم
أشــد جر ًما من االختيال بامليش عىل القدمني؛ ملا يف الثاين من
كرس نفوس الفقراء ،وأســوأ ما يف ذلك أن يصل االستعالء
بالنفــس إىل جتاوز القوانني املنظمة للمرور والســر ،مع أن
االلتــزام بقواعد املرور العامة إنام هــو للحفاظ عىل حياتك
وحيــاة اآلخرين ،ممــا يتطلب أن تلتــزم بالرسعات املقررة
وبإشارات املرور وتعليامته وبآدابه وأحكامه دون أن يستعيل
أحد عىل اآلخرين بسيارته الفارهة أو بدراجته األحدث.

واحلــق  يقــول﴿:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾((( ،فالغاية واملقصد

إنام هو النهي عن التكرب عىل خلق اهلل واالســتعالء عليهم
بأي نوع من أنواع االســتعالء ،واملــي يف اآلية هنا ليس
مقصو ًدا به امليش عىل القدمني فقط ،وإنام املقصود به النهي
عن مطلق االختيال والعجب والغرور بالنفس ،وقد ســئل
أحدهم :ما السيئة التي ال تنفع معها حسنة؟ فقال :الكرب.
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]37
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يقول الشاعر(((:

األرض َّإل تواض ًعـا
تمش فوق
وال
ِ
ِ
فكم تحتهـا قو ٌم هــم منــك أرفــ ُع
كنت فـي ٍّ
فإن َ
وخيــر ومنعـ ٍة
عــز
ٍ
قوم هم منك أمنـــ ُع
فكم مات مِن ٍ
وختا ًما نؤكد أمهية فهم مرامــي النصوص ومقاصدها،
ونحذر من املتحجريــن الذين يقفون عند ظواهر النصوص
ال يتجاوزن الظاهر احلريف هلا ،فيقعون يف العنت واملشقة عىل
أنفسهم وعىل من حياولون محلهم عىل هذا الفهم املتحجر.
* * *

((( روضة العقالء ونزهة الفضالء ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْعبدَ  ،التميمي،
أبو حاتم ،الدارمي ،ال ُبســتي (املتوىف٣٥٤ :هـ) .املحقق :حممد حمي الدين عبد احلميد .ط:
دار الكتب العلمية -بريوت (ص .)61 :قال :أنشــدين الكريزي ،وهو :الشــاعر منصور
ابن حممد الكريزي شــاعر عبايس ،وله مجلة قصائد ومقطوعات نقلها عنه معارصه مؤلف
«روضة العقالء».
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الضيق والسعة

بني العلامء واجلهالء
لعل أهم فارق بني العلامء واجلهالء هو مدى فهم هؤالء
وأولئــك لقضايا احلل واحلرمة ،والضيق والســعة ،فالعامل
يدرك أن األصل يف األشــياء احلل واإلباحة ،وأن التحريم
واملنع هو اســتثناء من األصل ،يقول احلق ســبحانه﴿:ﮙ

ﮚ ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾((( ،ويقــول نبينا ﷺ«:إِ َّن
اهلل َ فــر َض َفر ِائ َض َف َل ت َُضيعوهــا ،وحرم حرم ٍ
ات َف َل
ِّ ُ َ
َ َ َّ َ ُ ُ َ
َ
َ

َت َع ْن َأ ْش َيا َء
وهاَ ،و َســك َ
ُوهاَ ،و َّحدَ ُحدُ و ًدا َف َل َت ْعتَدُ َ
َتنْت َِهك َ
ِمن َغ ِي نِسي ٍ
ان َف َل َت ْب َح ُثوا َعن َْها»((( ،ويقول ﷺَ « :ما َأ َح َّلاهلل
ْ ْ ْ َ

((( [سورة األنعام ،اآلية .]145
ِ
الر َضاعِ ،حديث رقم .4396
((( ُسنن الدارقطني ،كت ُ
َاب َّ
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ِف ِ
َت َعنْ ُه َف ُه َو
كتَابِ ِه َف ُه َو َح َل ٌلَ ،و َما َح َّر َم َف ُه َو َح َرا ٌمَ ،و َما َسك َ
َع ْف ٌوَ ،فا ْق َب ُلوا ِم َن اهلل َعا َف ْي ُت ُه ﴿ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ﴾(((» (((.

فاجلهالء جيعلون األصــل يف كل يشء التحريم واملنع،
ويطلقــون مصطلحــات التحريــم والتفســيق والتبديع
والتكفري دون وعي ،غــر مدركني ما يرتتب عىل ذلك من
آثــار ،وغري مفرقني بني التحريم والكراهية وال حتى ما هو
خالف األوىل ،فصعبوا عــى الناس حياهتم ،ونفروهم من
دين اهلل  وهو ما حذر منه نبينا ﷺ؛ حيث يقول« :برشوا
سي َنَ ،و َل ُت ْب َع ُثــوا ُم َع ِّ ِ
َّــا ُب ِع ْثت ُْم ُم َي ِّ ِ
سي َن»(((،
وال تنفروا َفإِن َ
ْ
وقوله لسيدنا معاذ بن جبل  عندما شكا إليه ﷺ بعض
الناس أنه يطيل هبم الصالة« :يا ُمعا ُذ ،أفت ٌ
َّان أنت؟»(((.

أما الفريــق اآلخر وهم العلامء؛ فقــد أدركوا بام ال يدع
أي جمال للشــك أو االرتياب أو حتى اجلدل أن األديان إنام
جاءت لسعادة الناس ال لشقائهم؛ حيث يقول احلق سبحانه:

((( [سورة مريم ،اآلية .]64
((( مسند الشاميني للطرباين ج  / 3ص  ،209حديث رقم .2102
ِ
َل ال َب ْو ِل ِف ا َمل ْس ِج ِد ،حديث رقم .220
اب َص ِّ
((( صحيح البخاري ،كتاب الوضوءَ ،ب ُ
ب ا َملاء ع َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
اب َم ْن َشــكَا إ َما َمــ ُه إذا ط َّول ،حديث رقم
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتاب اآلذانَ ،ب ُ
 ،705وصحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب ا ْل ِقراء ِة ِف ا ْل ِع َش ِ
اء ،حديث رقم .465
َ ُ َ َ
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﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾((( ،ويقول﴿ :ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿:ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾(((.

وفقهوا أن الفقه رخصة من ثقة ،وأن الفقه هو التيســر
أيرسمها،
بدليل ،وأن النبي ﷺ مــا ُخ ِّي بني أمرين َّإل أخذ َ
إثم كان أبعد النَّاس منه((( ،فأخذوا
إثم ،فإن كان ً
مــا مل يكن ً
النــاس إىل طريق الرشيعة الســمحاء النقيــة التي ال تنال
منها املطامــع وال األهواء وال التوظيــف األيديولوجي،
مع تأكيدنا أن هذا التيســر الذي نريده يشء وأن التســيب
واالنفـالت يشء آخـــر ،فالتيسري الذي نريده هو التيسري
املنضبط بضوابط الرشع ،ال ذلكم التسيب املبني عىل اهلوى.
فتحت مســمى االلتزام واألحــوط واالحتياط فتحت
أبــواب التشــدد التي ســاقت وجرفت الكثــر يف طريق

((( [سورة طه ،اآليتان .]2 ، 1
((( [سورة احلج ،اآلية .]78
((( [سورة البقرة ،اآلية .]185
اب ُم َباعَدَ تِ ِه ﷺ لِ ْ
ل َثا ِم َو ْ
اختِ َي ِار ِه ِم َن
((( أصله حديث عائشة يف صحيح مسلم ،كتاب الفضائلَ ،ب ُ
اك حرماتِ ِه ،حديث رقم  .2327ولفظهَ :عن ع ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ا ُْل َب ِ
َائ َش َة ،زَ ْو ِج
ْ
احَ ،أ ْس َه َل ُه َوانْت َقامه هلل عنْدَ انْت َه ُ ُ َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ها َما َل ْ َي ُك ْن إِ ْث ًمَ ،فإِنْ
َ
َ
النَّبِ ِّي ﷺ َأ َّنَا َقا َل ْتَ « :ما ُخ ِّ َي َر ُســول اهللِ ﷺ َب ْ َ
سَُ
ــن أ ْم َر ْين إل أخذ أ ْي َ َ
َان َأ ْب َعدَ الن ِ
َّاس ِمنْ ُهَ ،و َما ا ْن َت َق َم َر ُس ُ
َان إِ ْث ًم ك َ
ك َ
ول اهللِ ﷺ لِنَ ْف ِس ِه ،إِ َّل َأ ْن ُتنْت ََه َك ُح ْر َم ُة اهلل .»
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التطرف ،حتى ظن اجلاهلون أن التحوط يف التدين يقتيض
األخذ باألشد ،وأن من يتشدد أكثر هو األكثر تدينًا وخو ًفا
من اهلل  ،وحتت مســمى التيســر فتحت بعض أبواب
اخلروج عن اجلادة ،وديننا يريدها وســطية ســوية ،ال إىل
هؤالء وال إىل هؤالء ،فال إفراط وال تفريط.
* * *
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البصرية يف الدعوة والفتوى
يقول احلق  يف كتابه العزيز خماط ًبا نبينا ﷺ﴿ :ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾((( ،والبصرية تعني العلم والدراية

والرؤية والبينــة ،وقد حذر نبينا ﷺ من التجرؤ عىل الفتوى
أو عىل القول يف ديــن اهلل  بغري علم وال بينة وال بصرية،
فقــال ملن أفتوا الرجــل من دون علم فاغتســل عىل جرحه
فامتَ « :ق َت ُلو ُه َق َت َل ُه ُم اهللَ ،أ َل َس َ
ــأ ُلوا إِ َذا َل ْ َي ْع َل ُموا َفإِن ََّم ِشــ َفا ُء
ِ
ا ْل ِعي الس َؤ ُال ،إِنَّم ك َ ِ ِ
ِ
ب َع َل
ص َأ ْو َي ْعص َ
َ
ِّ ُّ
َان َيكْفيه َأ ْن َي َت َي َّم َم َو َي ْع َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ (((
َ
َ
َج ْر ِح ِه ُث َّم َي ْم َس َح َعل ْيه َو َي ْغسل َسائ َر َج َسده» .
ويقــول نبينــا ﷺ« :أجرؤكم عىل ال ُفتيــا أجرؤكم عىل
النار»((( ،ويقول ﷺ« :إِ َّن اهلللَي ْقبِ ُض ِ
الع ْل َم انْتِ َزا ًعا َينْت َِز ُع ُه
َ

((( [سورة يوسف ،اآلية .]108
((( ُسنن أيب داود ،كتاب الطهارة ،باب يف املجروح يتيمم ،حديث رقم .336
الشدَّ ِة ،حديث رقم َ ،159ع ْن ُع َب ْي ِد اهلل ْب ِن َأ ِ
اب ا ْل ُف ْت َيا َو َما فِ ِيه ِم َن ِّ
ب
((( ُسنن الدارمي ،املقدمةَ ،ب ُ
َج ْع َف ٍرَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺَ « :أ ْج َرؤُ ك ُْمع ََل ا ْل ُف ْت َياَ ،أ ْج َرؤُ ك ُْمع ََل الن َِّار» .
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اد ،و َل ِكــن ي ْقبِ ُض ِ
ِ ِ
ِ
الع ْل َم بِ َق ْب ِ
ــا ِءَ ،حتَّى إِ َذا
ْ َ
م َن الع َب َ
ض ال ُع َل َ
الِا َّات ََذ النَّاس رءوســا جه ًالَ ،فس ِ
َل ْ ُي ْب ِق َع ً
ــئ ُلوا َف َأ ْفت َْوا بِ َغ ْ ِي
ُ َّ
ُ
ُ ُ ُ ً
ِع ْل ٍمَ ،ف َض ُّلوا َو َأ َض ُّلوا»((( ،وكان أصحاب النبي ﷺ ُيسألون
فيحيل الواحــد منهم إىل الذي يليه ،حتى يرجع الســؤال
لألول مرة ثانية ،إذ كانوا يستشعرون عظم أمر الفتوى.

فشــأن اإلفتاء عظيم ،وأمره جلل ،إذ ينبغي للمفتي أن
وســنَّة نبيــه ﷺ ،وأن يكون عار ًفا
يكون عا ًملا بكتاب اهلل ُ
بمســائل اإلمجاع ،عا ًملا بلســان العرب ،عا ًملا بعلم أصول
الفقه ،عار ًفا بالناســخ واملنســوخ ،وفقه األولويات ،وفقه
الواقع وأحوال الناس وأعرافهم.

أناســا ال علم هلم وال فقــه ،وال ُه ْم من
غــر أن هناك ً
املجتهدين وال حتى من أهل االختصاص أو داريس العلوم
الرشعية مــن مظاهنا املعتــرة يرسعون يف رمــي املجتمع
بالتبديع ،ثم التجهيل ،فالتكفري ،حتى وصل األمر بغالهتم
إىل التفجــر واســتباحة الدماء؛ مما يتطلــب حركة رسيعة
وقوية وغــر ه ّيابة ملواجهة اجلمــود والفكر املتطرف م ًعا،
ف ي ْقب ُض ِ
الع ْل ُم ،حديث رقم .100
ابَ :ك ْي َ ُ َ
((( صحيح البخاري ،كتاب العلمَ ،ب ٌ
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حتى نُخ ِّلص املجتمع واإلنسانية من خطر التطرف الفكري
منهجا وسلوكًا.
وما يتبعه من تبني اإلرهاب
ً

أمــا يف جمال الدعــوة؛ فــإن البصرية تقتــي احلكمة

واملوعظة احلســنة؛ حيث يقول احلق ﴿:ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾(((.

وهو ما علمنا إيــاه نبينا ﷺ يف دعوتــه التطبيقية ،فعن
ِ
ســول
معاوية بن احلكم الســلمي ،قال :ب ْينَا أنَا ُأ َص ِّل مع َر
اهللِ َص َّل اهلل عليه وســ َّل َم إِ ْذ َع َط َس َر ُج ٌل ِم َن ا ْل َق ْو ِمَ ،ف ُق ْل ُت:
ح َك اهللَُ  ،ف َر َم ِان ا ْل َق ْو ُم بِ َأ ْب َص ِ
ار ِه ْمَ ،ف ُق ْل ُتَ :وا ُثك َْل ُأ ِّم َيا ْه،
َي ْر َ ُ
ِ
ون إِ َ َّلَ ،ف َج َع ُلوا َي ْ ِ
َما َش ْ
ــأ ُنك ُْم؟ َتنْ ُظ ُر َ
ض ُب َ
ــون بِ َأ ْيدهيِ ْم َع َل
َأ ْف َخ ِ
َتَ ،ف َل َّم َص َّل
اذ ِه ْمَ ،ف َل َّم َر َأ ْيت ُُه ْم ُي َص ِّمتُونَنِي َل ِكنِّي َســك ُّ
َر ُس ُ
ول اهلل ﷺَ ،فبِ َأ ِب ُه َو َو ُأ ِّميَ ،ما َر َأ ْي ُت ُم َع ِّل ًم َق ْب َل ُه َو َل َب ْعدَ ُه
ِ ِ
ِ
ض َبنِي َو َل َشت ََمنِي،
َأ ْح َس َن َت ْعل ًيم منْ ُهَ ،ف َواهللَ ،ما ك ََه َرن َو َل َ َ
((( [سورة النحل ،اآلية .]125
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ِ
ِ ِ
ش ٌء ِم ْن ك ََل ِم الن ِ
َّاس،
َق َال« :إِ َّن َهذه َّ
الص َل َة َل َي ْص ُل ُح ف َيها َ ْ
إِنَّم ُهو التَّسبِيح وال َّتكْبِري و ِقراء ُة ا ْل ُقر ِ
آن»(((.
َ َ ْ ُ َ
ُ َ َ َ ْ

فام أحوجنا إىل التأدب بأدب اإلســام يف الفتوى بعدم
اجلرأة عليها دون علم وال تأهل وال اختصاص ،ويف الدعوة
دائم باحلكمة واملوعظة احلسنة ،فدور العلامء هو
بأن تكون ً
البالغ ال اهلداية واحلساب ،فأمرمها إىل اهلل وحده.

والفتوى أمانــة ثقيلة حتتاج إىل تأهيــل خاص وإعداد
علمي رشعي ولغوي مبكر ،يســهم يف صنع وصقل موهبة
الفقيه واملفتي ،وليس جمرد هوايــة أو ثقافة عامة ،وال كأل
مباحا لغري املؤهلني ،وإذا كان نبينا ﷺ يقول...« :إِ َذا ُو ِّسدَ
ً
ِ
ِ
ِ
َ (((
ِ
ِ
الســا َعة»  ،فأي خطر أشد من
األَ ْم ُر إ َل َغ ْي َأ ْهله َفا ْنتَظ ِر َّ
إقحــام غري املؤهلني وغري املتخصصني ألنفســهم يف جمال
اإلفتاء أو السامح هلم بذلك؟!
وإذا كانت احلكمة تقتــي وضع كل يشء يف موضعه،
ووصفه بام يناسبه ال بوصف غريه؛ فإن إطالق كلمة الفقيه

اب ْ َت ِري ِم ا ْل َك َ
الصل َِةَ ،ون َْس ِخ َما
((( صحيح مسلم ،كتاب املســاجد ومواضع الصالةَ ،ب ُ
ل ِم ِف َّ
ك َ ِ
احتِ ِه ،حديث رقم .537
َان م ْن إِ َب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ٌ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
اب َم ْن ُســئل عل ًم َو ُه َو ُم ْشتَغل ف َحديثه ،فأت ََّم احلديث ث َّم
((( صحيح البخاري ،كتاب العلمَ ،ب ُ
الس ِائ َل ،حديث .59
َأ َج َ
اب َّ
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جســيم
خطرا
ً
أو املفتي عىل من هو غري جدير هبا ُي َشــكِّل ً
عىل األمــن الفكري للدول واملجتمعــاتٌّ ،
فكل من الفقه
ٍ
أدوات كثرية ،يف مقدمتها:
والفتوى صناعة ثقيلة تتطلــب
دراســة العلوم املتعلقة بالقرآن الكريم ،وبخاصة التفسري
وعلوم القرآن؛ إذ ال يمكن أن تُطلق عىل إنســان صفة فقيه
أو ٍ
مفت وهو ال يعرف الناسخ من املنسوخ ،وال املطلق من
املفصل ،وال املحكم من املتشــابه،
املقيد ،وال املجمل من َّ
وال العالقة بني اللفظ والسبب.

بســنَّة ســيدنا رسول
كام ينبغي أن يكون الفقيه عا ًملا ُ
اهلل ﷺ ودرجــة احلكم عــى احلديث ،ومــاذا ينبغي أن
يصنع مــن الرتجيح أو التوفيق عند تعارض ظاهر بعض
األلفاظ ،فكيف إذا كان ال يميز بني الثابت واملتغري ،وبني
ُسنن العبادات وأعامل العادات؟!

فهم
وال بد للفقيه مــن إتقان علوم اللغــة العربية ،فال َ
أيضا
والسنَّة إال بالرباعة فيها ،وال غنى له ً
ً
صحيحا للكتاب ُّ
عن علم أصول الفقه ،ومعرفة األدلة املتفق عليها ،واألدلة
املختلف فيهــا ،وآراء األصوليني والفقهاء يف كل دليل من
األدلة املختلف فيها ،وطرق االستنباط منها.
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كام أنــه ال يمكن للفقيه أن يصقل مواهبه دون دراســة
دقيقة آلراء الفقهــاء املتقدمني من الصحابــة ،والتابعني،
وتابعي التابعني ،وأصحاب املذاهــب األربعة :اإلمام أيب
حنيفــة ،واإلمام مالك ،واإلمام الشــافعي ،واإلمام أمحد،
ِ
وكبار فقهاء املذاهب.
* * *

24

رسالـة العلمــاء
رســالة العلامء عظيمة عظم األمانة التي حيملوهنا ،وهي

أمانة العلم ،وأمانة الدعوة ،وأمانــة التبليغ ،أما من حيث
األمانــة يف التبليغ فيقــول نبينا ﷺ« :ن ََّضاهللامر ًأ س ِ
ــم َع
َْ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــر َّب َحامل ف ْقه إ َل َم ْن
َم َقا َلتــي َف َو َع َ
اها َو َحف َظ َها َو َب َّل َغ َهاَ ،ف ُ
ِ
ِ
ُه َو َأ ْف َق ُه ِمنْ ُهَ « ،ث َل ٌ
ص
ب ُم ْســل ٍم :إِ ْخ َل ُ
ث َل ُيغ ُّل َع َل ْي ِه َّن َق ْل ُ
العم ِل هلل ،ومنَاصح ُة َأ ِئم ِة ا ُْلس ِ
جا َعتِ ِه ْمَ ،فإِ َّن
نيَ ،و ُل ُزو ُم َ َ
ــل ِم َ
َ ُ َ َ َّ ْ
ََ
الدَّ ْعو َة ُ ِ
ت ُ
يط ِم ْن َو َر ِائ ِه ْم»((( ،ويقول ﷺَ « :ب ِّل ُغوا َعنِّي َو َل ْو
َ
ِ ِ
س ِائ َ
يــل َو َل َح َر َجَ ،و َم ْن ك ََذ َب َع َ َّل
آ َي ًةَ ،و َحدِّ ُثوا َع ْن َبني إ ْ َ
ُم َت َع ِّمدً اَ ،ف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َعدَ ُه ِم َن الن َِّار»(((.
وأمــا من حيث إخــاص النية هلل  يف أداء الرســالة

فيقول احلق ســبحانه﴿ :ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ
ِ
احل ِّث ع ِ
اب َما َجا َء ِف َ
الس َمعِ ،حديث رقم .2658
اب ا ْلع ْلمَِ ،ب ُ
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
َل َت ْبلي ِغ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
س ِائ َيل ،حديث .3461
َاب َأ َحاديث َاألنْبِ َياءَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
اب َما ُذك َر َع ْن َبني إِ َْ

25

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾((( ،ويقــول ﷺ« :لَ  َت َع َّل ُموا
ِ ِ
اهوا بِ ِه ا ْل ُع َل َم َءَ ،و َل متاروا به الســفهاء ،وال ختريوا
ا ْلع ْل َم ل ُت َب ُ
بــه املجالس ،فمن فعل ذلك فالنار النار»((( ،ويقولون :من

تعلم العلم ثم عمل بــا تعلمه ثم علم الناس فذلك يدعى

عظيم يف امللكوت والساموات.
ً

وإذا كان العلامء ورثــة األنبياء فعليهم أن يدركوا طبيعة

املهمة التي اصطفاهم اهلل  هلا ،وأهنا ليست مهمة تكسب

بالعلم أو بالدعوة؛ حيث يقول احلق ســبحانه عىل لســان

ســيدنا حممــد ﷺ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾((( ،ويقول سبحانه
عــى لســانه ﷺ﴿:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾((( ،ويقــول ســبحانه عىل
لسان أنبيائه :نوح ،وهود ،وصالح ،ولوط ،وشعيب عليهم

((( [سورة البقرة ،اآلية .]282
ف ا ْل ِع ْل ِم ا َّل ِ
((( صحيــح ابن حبانِ ،كتَاب ا ْل ِع ْلمِِ ،ذكْر وص ِ
ــذي ُيت ََو َّق ُع ُد ُخ ُ
ول الن َِّار ِف ا ْل ِق َيا َم ِة َلِ ْن
ُ َ ْ
ُ
َط َل َب ُه ،حديث رقم .77
((( [سورة سبأ ،اآلية .]47
((( [سورة الفرقان ،اآلية .]57
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الســام﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ﴾((( ،بصيغة واحدة تؤكــد وحدة اهلدف واملنهج
وصدق النية مع اهلل  ومتام اإلخالص له ســبحانه لدى

رسل اهلل أمجعني.

إضافة إىل أن العامل احلقيقي ال ُي َمنِّي الناس وال يعدهم بيشء
ً
وفضل؛ حيث
من عرض احلياة الدنيا إنام يعدهم رمحة من اهلل
يقول احلق ســبحانه﴿:ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ﴾((( ،ويقول عىل لســان ســيدنا نوح ﴿ :ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ ((( ،فالرســاالت
الساموية رساالت سامية ال يمكن ألهلها أن يكونوا جتار دنيا،
أو متاجرين بدين اهلل  عىل نحو ما يفعل املتاجرون بالدين
واملتكسبون به أفرا ًدا أو مجاعات مارقة.

((( [سورة الشعراء ،اآلية .]180 ،164 ،145 ،127 ،109
((( [سورة البقرة ،اآلية .]268
((( [سورة هود ،اآلية .]31
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مع تأكيدنا أمرين:

األول :التعلم املستمر وطلب العلم من املهد إىل اللحد،
فاملحربة إىل املقربة.

واآلخر :تفهم أن كل ما جاء يف إعالء شأن العلم؛ حيث
يقوالحلق سبحانه﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾((( ،ويقــول نبينا ﷺ:
«من س َل َك َطري ًقا يبت َِغي فِ ِيه ع ْلم سهل اهلل َله َطري ًقا إِ َل ِ
اجلنة،
ً َّ
َْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َّ
أجن َحت ََها لطالب ا ْلع ْل ِم ِر ًضا بِام َي ْصن َُع،
ــع ْ
إن املالئ َك َة َلت ََض ُ
ِ
ِ
ِ
األر ِ
َو َّ
ض
ــموات وم ْن ِف ْ
الس َ
إن ا ْلعال َل َي ْســ َت ْغف ُر َل ُه م ْن يف َّ
يتان يف ِ
حتَّى ِ
املاء ،و َف ْض ُل ا ْلع ِ
احل ُ
ال َع َل ا ْلعابِ ِد َك َف ْض ِل ا ْل َقمر
َ
وإن ا ْلع َلامء ور َث ُة األنْبِ ِ
َعىل س ِائ ِر ا ْلكَو ِ
ياء َّ ِ
اك ِ
َ
َ
بَ َ َ ُ َّ ،
وإن األنْبيا َء َل ْ
ِ
ِ
ِ
ور ُثوا ا ْلع ْل َمَ ،فم ْن َأ َخ َذ ُه َأ َخ َذ
ها وإنَّام َّ
ور ُثــوا دين ًَارا َوال د ْر َ ً
ُي ِّ
ِ ٍ (((
بِ ٍّ
حظ َوافر»  ،إنام هو يف مطلق العلم وليس العلم الرشعي
«علم» يف قوله ﷺ«:م ْن َســ َل َك
وحده ،فقــد جاءت كلمة ً
ب فِ ِيه ِع ْل ًم» نكرة إلفادة العموم والشمول.
َط ِري ًقا َي ْط ُل ُ
((( [سورة الزمر ،اآلية .]9
َل َط َل ِ
ب ا ْل ِع ْلمِ ،حديث رقم .3641
((( ُسنن أيب داود ،كتاب العلمَ ،ب ُ
اب ا َلْ ِّث ع َ
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واملراد بالعلم النافع كل ما حيمل نف ًعا للناس يف شــئون
دينهم ،وشــئون دنياهــم ،يف العلوم الرشعيــة أو العربية،
أو علــم الطب ،أو الصيدلة ،أو الفيزيــاء ،أو الكيمياء ،أو
الفلك ،أو اهلندســة ،أو امليكانيكا أو الطاقة ،وسائر العلوم
واملعــارف ،وأرى أن قوله تعــاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯺ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(((،
(((
وقوله تعاىل﴿:ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾
أعم مــن أن نحرص أ ًّيا منهام أو نقتــره عىل علم الرشيعة
وحده ،فاألمر متســع لكل علم نافــع ،واملراد بأهل الذكر
أهل االختصاصٌّ ،
كل يف جماله وميدانه.
* * *

((( [سورة الزمر ،اآلية .]9
((( [سورة النحل ،اآلية .]43
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دقائق األمور
لكل علم أو فــن أرساره ودقائقه التي ال يعرفها إال من
يسرب أغواره ،وحييط بكل جوانبه ودقائقه وأبعاده.

ومن هــذه الدقائق العالقة بني الدين والسياســة ،وبني
الدين والوطن.

ي واضح ،حتكمه عالقة العبد بربه ،
أما الدين فأمره َب ِّ ٌ
حتى عالقاته باآلخرين واملجتمع والوطن فهي  -يف املنظور
الديني  -من بــاب مرضاة اهلل  ،فكل ما يؤدي إىل حتقيق
صالح البالد والعباد ،والبناء والتعمري ،ومكارم األخالق،
فهو مــن صميم مقاصد األديــان ،أما ما يــؤدي إىل اهلدم
والتخريب وأذى اآلخرين ،فاألديان منه براء.
أما السياســة فعامة وحزبية ،فالعامة تعني إدارة شئون
البالد والعباد واملؤسســات بام حيقق صالح الوطن وأهله،
وأما السياسة احلزبية فمع كوهنا أداة ديمقراطية ال غنى عنها
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إلثراء املشــهد الســيايس العام ،فإن عىل مؤسسات الدولة
مجي ًعا  -دينية أو غري دينية  -أن تنأى بنفســها عن دعم أي
حزب عىل حساب آخر أو مرشح انتخايب عىل حساب آخر.

وأمــا اجلوانب الوطنية فهي تلــك القضايا التي ال غنى
عنها لبناء وطن وحتقيق أمنه وســامته وتقدمه وازدهاره،
وجتنيبه كل ما يعوق مسرية تقدمه أو ينال منها.
وعندمــا يتناول اخلطــاب الدينــي القضايــا الوطنية
واالجتامعية إنام يتناوهلا من منظور إيامنه هبا ودعمه هلا إعال ًء
للمصلحة العامة.

وال جيادل أحد يف أن ال ُبعد االجتامعي أحد أهم جماالت
إصــاح املجتمع ،ودليــل حترضه ،وعالمــة رقيه ،وأحد
أســباب تقدمه ،فحني انكفــأ اخلطاب الديني عىل نفســه
وغاب عن معاجلة قضايا املجتمــع ُّاتِ َم أصحا ُبه بالرجعية
وأهنم يعيشــون خارج الزمن ،فإذا أخذ علامء الدين بزمام
املبادرة يف أداء واجبهم جتاه املجتمع اهتمهم البعض بخلط
الديني بالسيايس.
ونؤكد أن تناول القضايا الوطنية واالجتامعية واملجتمعية
ال يعد أبدً ا من باب خلط الديني بالسيايس ،والعربة بطريقة
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األداء والتنــاول ،فاجلوانب املهنيــة والفنية هي عمل أهل
االختصــاص ،أما اجلوانــب اإلصالحية العامــة املتعلقة
باملصالح واملفاســد ،واحــرام النظام العــام للمجتمع،
فهي رســالة نبيلة لكل املصلحني مــن العلامء ،واملفكرين،
واإلعالميني ،فاإلصالح مسئولية جمتمعية مشرتكة.

عىل أننــا نؤكد أنه كلام ارتفع املســتوى الثقايف وارتفعت
درجة الوعــي يف أي جمتمع من املجتمعــات َو َض َع األمور
يف نصاهبا ،وقاســها بمقاييس دقيقة وتكاملت مؤسساته يف
معاجلة قضاياه ،وحل التوافق حمل التنازع والتناحر بني أبنائه.

وجيب أن نفرق بني ما يكــون احلكم فيه دين ًّيا بحتًا ،وما
يكون احلكم فيه مهن ًّيا مرجعه إىل أهل االختصاص ،ويتبع
الرأي الديني فيه الرأي املهني التخصيص ،ففي جمال الطب
يأيت الرأي الرشعي مبن ًّيا عىل الرأي الطبي ،ويف جمال اهلندسة
فإن الرأي الرشعــي يتبع الرأي الفني اهلنــديس ،فقواعد
العمل وضوابطه هي اختصاص أهــل كل فن ،ولكن من
خرج عىل القواعد واللوائــح والقوانني فأدى خروجه إىل
قتــل النفس فهو قاتل ،فإن أرض بحيــاة الناس فإثمه بقدر
الرضر الواقع منه ،فالقاعدة أنه ال رضر وال رضار.
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عىل أننا نؤكد أن العالقة بني الدين والدولة ليست عالقة
عداء ولن تكونَّ ،
صحيحا واع ًيا وسط ًّيا
فإن تد ُّينًا رشــيدً ا
ً
ُيســهم وبقوة يف بناء واســتقرار دولة عرصيــة ديمقراطية
حديثة تقوم عىل أســس وطنية راســخة وكاملة ،وإن دولة
رشــيدة ال يمكن أن تصطدم بالفطرة اإلنسانية التي تبحث
عن اإليامن الرشيد الصحيح.

الدين والدولة ال يتناقضان ،الدين والدولة يرسخان م ًعا
أســس املواطنة املتكافئة يف احلقوق والواجبات ،وأن نعمل
م ًعا خلري بلدنا وخري النــاس أمجعني ،أن نحب اخلري لغرينا
كام نحبه ألنفســنا ،األديان رمحة ،األديان سامحة ،األديان
إنسانية ،األديان عطاء.

الدين والدولة يتطلبان منا مجي ًعا التكافل املجتمعي ،وأن
ال يكون بيننا جائع وال حمروم وال ٍ
عار وال مرشد وال حمتاج.

الدين والدولــة يدفعان إىل العمل واإلنتــاج ،والتميز
واإلتقــان ،ويطــاردان البطالــة والكســل ،واإلرهــاب
واإلمهال ،والفساد واإلفساد ،والتدمري والتخريب ،وإثارة
القالقل والفتن ،والعاملة واخليانة.
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ونؤكد أن من يتومهون رصا ًعا -ال جيب أن يكون  -بني
الديــن والدولة ويرونه رصا ًعا حمتًام ،إمــا أهنم ال يفهمون
صحيحــا وإما أهنم ال يعــون مفهوم الدولة
األديــان فهام
ً
وع ًيا تا ًما ،فاخللل ال عالقة له بالدين الصحيح وال بالدولة
الرشــيدة ،إنام ينشأ اخللل من ســوء الفهم لطبيعة الدين أو
لطبيعة الدولة أو لطبيعتهام م ًعا.

غري أننا نؤكد رضورة احرتام دســتور الدولة وقوانينها،
وإعالء دولة القانون ،وأال تنشــأ يف الدول سلطات موازية
لسلطة الدولة أ ًّيا كان مصدر هذه السلطات ،فهو لواء واحد
تنضوي حتته ويف ظله كل األلوية األخرى ،أما أن حتمل كل
مؤسســة أو مجاعة أو جهة لواء مواز ًيــا للواء الدولة ،فهذا
خطر داهم ال يستقيم معه ال أمر الدين وال أمر الدولة.
*

*
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*

حق اجلوار الدويل
حق اجلــوار حق أصيل يف اإلســام؛ حيث يقول احلق
ســبحانه﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ﴾ ((( ،وقد ســأل رجل سيدنا رسول ﷺ

أن يدله عــى عمل يدخله اجلنة ،فقال لــه النبي ﷺُ « :ك ْن
ف َأ ْع َلم َأ ِّن ُم ْ ِس ٌن؟ َق َال« :س ْل ِ
ج َريان ََك،
ُم ْ ِسنًا»َ ،ف َق َالَ :ك ْي َ
َ
ُ
َفإِ ْن َقا ُلوا :إِن ََّك ُم ْ ِس ٌنَ ،فإِن ََّك ُم ْ ِس ٌنَ ،وإِ ْن َقا ُلوا :إِن ََّك ُم ِس ٌء،
َفإِن َ
َّــك ُم ِس ٌء»((( ،وكانت العرب قدي ًم تعرف حق اجلريان،
ويف أمثاهلم:
«جار كجار أيب دؤاد»((( ،وكان هذا الرجل من
ٌ

((( [سورة النساء ،اآلية .]36
ِ
ِ
«ه َذا َح ِد ٌ
يث
َاب ا َلْنَائ ِز ،حديث رقم  .1399وقالَ :
((( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم،كت ُ
ص ِحيح ع ََل َش ِ
الش ْيخَ ْ ِ
ط َّ
يَ ،و َل ْ ُي َِّر َجا ُه».
َ ٌ
ْ
((( تصحيفات املحدثني  ،أيب أمحد احلسن بن عبد اهلل بن سعيد بن إسامعيل العسكري (املتوىف:
٣٨٢هـ) .املحقق :حممود أمحد مرية .ط :املطبعة العربية احلديثة – القاهرة .الطبعة :األوىل،
.١٤٠٢ص / 2 :ص .840
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خرية اجلريان جلريانــه ،كان إذا مات أحد جريانه وداه أي:
دفع ألهله ما يعــادل دية رجل ،وإذا ُفقد جلاره يشء أخلفه
عليه من ماله.

وعندمــا جاء بعض الناس إىل ســيدنا رســول اهلل ﷺ
قوامــة ،تصوم النهار وتقوم الليل
صوامة ّ
وذكروا له امرأة ّ
ِ
ِ (((
إال أهنا تؤذي جرياهنا بلســاهنا ،قال ﷺ« :ه َي ِف النَّار» ،
ــاب ِعنْدَ اهلل َخيهــم لِص ِ
«خ ْ ُي ْالَ ْص َح ِ
وقــال ﷺَ :
احبِ ِه،
ُْ ُ ْ َ
ِ
ِ
الري ِ
ِ
ان عنْدَ اهلل َخ ْي ُه ْم ِلَ ِ
اره» ((( ،وقال ﷺَ « :مـــا
ُ
َو َخ ْ ُي ْ َ
ِ ِ
ِ
ال ِ
ار َحتَّى َظنَن ُْت َأ َّن ُه َس ُي َو ِّر ُث ُه»(((.
َز َال ج ْ ِب ُيل ُيوصيني بِ ْ َ
َاني ْؤ ِمنبِاهلل واليو ِم ِ
اآلخ ِر َف َل
َ َْ
ويقول نبينا ﷺَ « :مــ ْنك َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
«واهلل لَ ُي ْؤم ُنَ ،واهلل لَ ُي ْؤم ُن،
 ُي ْؤذ َ
ج َار ُه»((( ،ويقــول ﷺَ :
َواهلل َل ُي ْؤ ِم ُن» ِق َيلَ :و َم ْن َيا َر ُس َ
ول اهلل؟ َق َال :ا َّل ِذي َل َي ْأ َم ُن
َج ُار ُه َب َو ِاي َق ُه»((( ،أي الذي ال يأمن جاره رشه.
((( مسند أمحد :ج ،15ص  ،421حديث رقم .9675
ِ
اب َما َجا َء ِف َح ِّق ِ
اجل َو ِار ،حديث رقم .1944
الص َلةَ ،ب ُ
الب َو ِّ
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
اب ِ ِّ
((( متفق عليه :صحيح البخــاريِ ،
الو َص ِاة بِا َْ
ل ِار ،حديث  .6015وصحيح
اب
ب

األدب،
َاب
ت
ك
َ ُ َ
ُ
ِ ِ
الحس ِ
الص َل ِة َو ْال َد ِ
ان إِ َل ْي ِه ،حديث رقم .2624
ابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
ال ِار َو ْ ِ ْ َ
اب ا ْل َوص َّية بِ ْ َ
مسلم ،كتاب ا ْل ِ ِّ
َان يؤْ ِمن بِاهلل واليو ِم ِ
ِ
اآلخ ِ
ــر َف َ
ل ُيؤْ ِذ َج َار ُه،
َ َْ
ــابَ :م ْن ك َ ُ ُ
َاب األدبَ ،ب ٌ
((( صحيــح البخاري ،كت ُ
حديث .6018
ِ
اب إِ ْث ِم َم ْن لَ َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َو ِاي َق ُه ،حديث .6016
َاب األدبَ ،ب ٌ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
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فمــن حق اجلار أنــه إذا مرض عدتــه ،وإن أصابه خري
هنأته ،وإن أصابته مصيبة عزيته ،وإن اســتعان بك أعنته،
ُــف عنه الرش ال أن تؤذيه
وإذا اســتغاث بك أغثته ،وأن تك َّ
ً
قــول أو ً
فعل ،مع رضورة
أنت بأي لون مــن ألوان الرش
مراعاة أعىل درجات املروءة معه ،وقد جعل سيدنا عمر بن
اخلطاب  شــهادة اجلار جلاره أو عليه من أعىل درجات
التزكية أو اجلرح؛ ألن اإلنســان وإن خــدع بعض الناس
بعض الوقت فإنه ال يمكن أن خيدع جريانه كل الوقت(((.
ِ
طهيت طعا ًما
وكان سيدنا أبو الدرداء  يقول لزوجه :إذا
فأكثري املرق حتى نرســل جلرياننا منه ،و َع ْن َأ ِب َذ ٍّر َ ق َال:
َق َال َر ُس ُ
ــت َم َر َق ًة َف َأكْثِ ْر َما َء َها،
ــول اهلل ﷺَ « :يا َأ َبا َذ ٍّر إِ َذا َط َب ْخ َ
اهدْ ِ
ج َريان ََك»(((.
َو َت َع َ
((( ذكر نحــوه ابن قتبة الدينوري يف املجالســة وجواهر العلم ،وهو :أبو بكــر أمحد ابن مروان
الدينوري املالكي (املتوىف٣٣٣:هـ) .املحقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن .ط :مجعية
الرتبية اإلسالمية (البحرين -أم احلصم) ،دار ابن حزم (بريوت -لبنان) ١٤١٩هـ ،ص86 :
الَ َّط ِ
ولفظــهَ :ق َال َر ُج ٌل لِ ُع َم َر ْب ِن ْ
اب  :ُإِ َّن ُف َلنًا َر ُج ُل ِصدْ ٍقَ .ف َق َال َل ُه ع َُم ُرَ :ه ْل َســا َف ْر َت
ٍ
ِ
شء؟ َق َال:
َم َعــ ُه؟ َق َالَ :لَ .ق َال :فهل كان َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه ُم َعا َم َل ٌة؟ َق َالَ :لَ .ق َالَ :ف َهل ا ْئت ََمنْ َت ُه ع ََل َ ْ
ْت ا َّل ِذي َل ِع ْل َم َل َك بِ ِهَ ،أ َر َ
اك َر َأ ْي َت ُه َي ْر َف ُع َر ْأ َس ُه َو َي ِْف ُض ُه ِف ا َْل ْس ِج ِد.
َلَ .ق َالَ :ف َأن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
اب ال َوص َّية بالْار َوال ْح َســان إل ْيه ،حديث
الص َلة َوال َدابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
((( صحيح مســلم ،كتاب ا ْل ِ ِّ
رقم .2625
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وعــن ُم َ ِ
ت َل ُه َشــا ٌة ِف
اه ٍدَ ،أ َّن َع ْبدَ اهلل ْب َن َع ْم ٍرو ُذبِ َح ْ
َ ْ
ِ
َأه ِل ِ
ِ
ِ
َ
َ
ــهَ ،ف َل َّم َجا َء َق َ
لارنَــاال َي ُهود ِّي؟أ ْهدَ ْيت ُْم
ْ
ــال :أ ْهدَ ْيت ُْم َ
ِ
ِ
ِ
ــول اهلل ﷺ َي ُق ُ
ت َر ُس َ
ولَ « :ما
لارنَــاال َي ُهود ِّي؟ َســم ْع ُ
َِ
َز َال ِج ِب ُيل ي ِ
وصينِي بِاجلَ ِ
ار َحتَّى َظنَن ُْت َأ َّن ُه َســ ُي َو ِّر ُث ُه»(((؛
ُ
ْ
حيث إن النبي ﷺ قد أوصانا بحسن اجلوار عىل إطالقه،
ومعاملة مجيع اجلريان بام يستوجبه حق اجلوار.
عىل أن الــذي نؤكده أن حق اجلوار ليــس ح ًّقا لألفراد
أيضا ،فكام أن للجوار الفردي
فحسب ،إنام هو حق للدول ً
ح ًّقا فإن جلــوار الدول حقو ًقا ،من أمههــا :حفظ احلدود،
وحفظ العهود واملواثيق واالتفاقيات ،وأال يؤتى جارك من
ِقبلك ،وأن تغيثه إذا اســتغاث بك ،وهو ما تقوم به الدولة
املرصية يف تعاملها مع ســائر جرياهنا ،وال ســيام األشــقاء
الليبيني الذين هلم أكثر من حق ،فحقهم ال يقف عند حدود
اجلوار إنام يتجاوزه إىل حقوق كثرية يعرفها القايص والداين.
* * *
الص َل ِة َع ْن رس ِ
اب َما َجا َء ِف َح ِّق ِ
اجل َو ِار ،حديث
ول اهلل ﷺَ ،ب ُ
الب َو ِّ
((( ُســنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
َ ُ
اب ِ ِّ
رقم .1943
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صناعة الوعي
صناعــة الوعي صناعــة ثقيلة أصعب بكثــر من مجيع
الصناعات احلرفيــة واملهنية ،وبخاصة إذا كانت صناعة هذا
الوعي تتطلــب تغيري بعض القناعات أو املوروثات الفكرية
واأليديولوجية ،أو تعديل املسار الفكري ،فالتخلية أصعب
بكثري من كل عمليات التحلية ،وأرى أن عملية تعديل املسار
تضافرا جمتمع ًّيا
الفكري وتصحيح املفاهيم اخلاطئة يتطلبان
ً
كبريا بني مجيع مؤسسات صناعة الوعي :الدينية ،والتعليمية،
ً
واإلعالميــة ،والثقافية ،والفكريــة ،والرتبوية ،واألرسية،
والفنيــة؛ لننجو بأبنائنا وشــبابنا وجمتمعاتنــا من حماوالت
االختطاف وعمليات التغييب وتزييف الوعي.

أما فيام يتصــل بمواجهة عملية تزييف الوعي فأرى أهنا
حتتاج إىل أمرين أساسيني:
األول :التكاتف بني مجيع مؤسسات بناء الوعي والتنسيق
فيام بينها ملواجهة عمليات التزييف والتغييب.
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األمر اآلخر :هــو االتصال املبارش ،وهذا الدور يقوم به
بصفة أساســية إمام املسجد ســواء يف مسجده أم يف حميطه
املجتمعي ،ويقوم به املعلم يف مدرســته وحميطه املجتمعي،
وأســتاذ اجلامعة يف جامعته وحميطــه املجتمعي ،كام أن عىل
كل كاتب ومفكــر وإعالمي ومثقف وأديــب أو فنَّان أال
يقترص دوره عىل حدود ما يكتب أو يقدم من عمل علمي،
أو فنــي أو درامي أو غــره ،إنام عليــه أن جيتهد يف أقىص
درجــات التواصل بينه وبني ذويه وحمبيــه ومتابعيه ،كام أن
كبريا يف ذلك ،وهو ما تقوم به واعظات
للمرأة الواعية ً
دورا ً
األوقاف بالتعاون مع املجلس القومي للمرأة ،سواء أكان يف
دروسهن أم يف حميطهن االجتامعي أم بالتعاون مع الرائدات
الريفيات واملرشــدات الصحيات من خالل محالت طرق
األبواب وغريها.
وإذا كان تشــكيل وعي أمة أو بنــاء ذاكرهتا ال يتم بني
حلظة وأخرى أو بني عشــية وضحاها ،إنام هو عملية شاقة
ومركبة ،فــإن األصعب هو إعادة بناء هذه الذاكرة أو ردها
إىل ما عســى أن تكون قد فقدته مــن مرتكزاهتا ،فام بالكم
لو كانت هــذه الذاكرة قد تعرضت للتشــويه أو حماوالت
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الطمس أو املحو أو االختطاف ،وال ســيام لو كان ذلك قد
استمر لعقود أو لقرون؟!
لقد تعرضت ذاكرة األمة عرب تارخيها الطويل ملحاوالت
عديدة من املحو أو الشطب أو التغيري ،ناهيك عن حماوالت
االختطاف وحاالت اخلمول واجلمود ،وأصبحنا يف حاجة
ماســة إىل اســرداد هذه الذاكرة من خالل إعادة تنشيطها
وختليصهــا مما علق هبا من شــوائب يف مراحل االختطاف
والتشويه التي قام هبا أعداء األمة ومن وظفوه خلدمتهم من
مجاعات التطرف واإلرهاب.

وإذا كان من حاولوا السطو عىل ذاكرة أمتنا قد استخدموا
املغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتارخيية لالســتيالء
عىل هذه الذاكرة؛ فإن واجبنا مســابقة الزمن لكشــف هذه
املغالطات وتصحيــح املفاهيم اخلاطئة ،وبيــان أوجه احلق
والصواب باحلجة والربهان من خالل نرش الفكر الوســطي
املســتنري ،مع اعتبار العمل عىل خلق حالة من الوعي املستنري
واســرداد ذاكرة األمة التــي كانت خمتطفــة أولوية املرحلة
الراهنة ،مع التكثيف واإلحلاح املســتمر عــى مفردات هذا
43

الوعي.

عىل أن بناء الوعي يتطلب اإلملام بحجم التحديات التي
تواجهنا؛ ألننا دون إدراك هذه التحديات ودون الوعي هبا
ً
حلول ناجحة أو ناجعــة هلا ،وإذا كان
ال يمكــن أن نضع
املناطقة يؤكدون أن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره ،فإن
معاجلته أو مواجهة ما يرتبط به من حتديات ال يمكن أن تتم
دون سرب أغوار وأعامق ما يراد احلكم عليه أو معاجلته.
*

*
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حتويل القبلة بني النص والواقع
يقول احلــق ســبحانه﴿:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ﴾((( ،الفتًا نظرنا بقوة إىل خطورة
املرجفني يف الناس ،و ُبغاة الفتنة والرش؛ حيث يقول سبحانه
يف شأن املنافقني ومروجي الشائعات﴿:ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(((،
((( [سورة البقرة ،اآليتان .]143 ،142
((( [سورة التوبة ،اآلية .]47

45

ويقول سبحانه﴿:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾(((.
ممــا جيعلنا نتنبه بقــوة إىل خطورة الشــائعات وخطورة
مروجيها ،وحتمية االســتيثاق من األخبــار قبل نرشها أو
إذاعتها؛ حيــث يقول احلــق ﴿:ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(((.

ويقــول احلــق ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(((.
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]60
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]6
((( [سورة البقرة ،اآلية .]177
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فالعربة يف شــأن القبلة وغريها إنام هي بحسن االمتثال
ألوامر هلل  أن جيدك حيث أمرك ،وأال جيدك حيث هناك،
دائم عند مراده سبحانه.
وأن تكون ً

ومن اخلطأ الفادح أن يكتفى يف األمور بشــكلها دون فهم
كثــرا من أصحاب التدين
جوهرهــا ومضموهنا ،فقد عانينا
ً
الشــكيل والتدين النفعي ،ســواء هؤالء الذين يركزون عىل
الشكل واملظهر ولو كان عىل حساب اللباب واجلوهر ،وإعطاء
املظهر الشــكيل األولوية املطلقة متناســن أن صاحب املظهر
الشــكيل الذي ال يكون سلوكه متس ًقا مع تعاليم اإلسالم ُيعد
أحد أهم معاول اهلدم والتنفري أو أصحاب التدين النفعي فهم
الذين يتخذون من الدين وســيلة ومطية للوصول إىل السلطة
من خالل استغالل العواطف الدينية وحب الناس وبخاصة
العامــة -لدينهــم ،-وإهيامهم بأن هدفهم مــن الوصول إىل
الســلطة إنام فقط هو خدمة دين اهلل  والعمل عىل نرصته
والتمكني له.
أما الدرس األعظم الذي نســتفيده مــن دروس حتويل
القبلة هو التحول مــن الرش إىل اخلري ،والتحول من األنانية
47

إىل اإليثار ،ومن الشــح والبخل إىل الكرم والسخاء ،ومن
التعلق بالدنيا إىل االستعداد لآلخرة ،ومن احلقد واحلسد إىل
حب اخلري للناس ،ومن اجلهل إىل العلم ،ومن الســخط إىل
الرضــا ،ومن اجلزع إىل الصرب ،ومن اليأس إىل األمل ،ومن
الظلامت إىل النور ،ومن هجر القرآن إىل املداومة عىل تالوته
وفهمه وامتثال أوامره ونواهيه ،ومن الفحش واخلنا إىل عفة
اليد والنفس واللسان ،ومن الســباب والفسوق إىل الكلم
الطيب ،ومن أذى اجلار إىل إكرامه ،ومن ســييء األخالق
إىل مكارمها وحماســنها ،ومن كل ما يغضب اهلل  إىل كل
ما يرضيه (سبحانه) وحيقق لنا السعادة يف الدنيا واآلخرة.
*

*
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*

حديث القرآن عن األمن
حتــدث القرآن الكريم عن الــرزق واألمن وربط بينهام يف
مواضع متعــددة ،منها قوله تعــاىل﴿:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾((( ،فلــا كانت القرية
آمنة مطمئنة يتعاضد أبناؤهــا يف احلفاظ عىل أمنها كان يأتيها
وفريا هان ًئا من كل مكان ،فلام كفرت بأنعم اهلل 
رزقها رغدً ا ً
عليهــا وجحدهتا أذاقها اهلل  لباس اجلوع واخلوف بام كانوا
يصنعون﴿ ،ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾(((.
ويقول ســبحانه يف سورة قريش ﴿ :ﭑ ﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾(((،

((( [سورة النحل ،اآلية .]112
((( [سورة النحل ،اآلية .]118
((( [سورة قريش ،اآلية .]4 – 1
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ويف سورة القصص عقب القرآن الكريم عىل أهل مكة بنعمتي
األمن والــرزق مرتبطتني بحرمة األمن ،فيقول  ﴿ :ﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾((( ،ويقول ســبحانه
يف ســورة األنفال﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾((( ،وهذا
نبي اهلل إبراهيم  يدعو ربه أن جيعل آلله وذريته حر ًما آمنًا
وأن يرزق أهلــه من الثمرات ،فيقول﴿:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾(((.
فالعالقة بني األمن والرزق وتوفري املناخ املالئم لالستثامر
عالقة طردية ،فمتى حتقق األمن واألمان واالســتقرار تبعه
النمو واالستثامر والعمل واإلنتاج واتساع أسباب الرزق،
ومتى كانت احلــروب ،أو التطرف واإلرهاب ،والتخريب
والتدمري ،والفســاد واإلفساد ،كان الشتات والفقر ومشقة
العيش وصعوبة احلياة.
((( [سورة القصص ،اآلية .]57
((( [سورة األنفال ،اآلية .]26
((( [سورة البقرة ،اآلية .]126
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هذا وقد ربط القرآن الكريم بني األمن واإليامن وشــكر
النعم ،فقال ســبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ﴾(((.
هلذا كله حرم اإلسالم كل ما هيدد أمن الناس وحياهتم،
فاملؤمن احلقيقي من أمنه الناس عىل دمائهم وأمواهلم ،يقول
نبينا ﷺ« :ا ُْل ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم ا ُْل ْس ِل ُم َ
ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َو َي ِد ِه َوا ُْل ْؤ ِم ُن
ــى ِدم ِائ ِهم و َأمو ِ
ِ
ال ْم»((( ،ويقول ﷺ« :ال
َّاس َع َ َ ْ َ ْ َ
َم ْن َأمنَ ُه الن ُ
إِ َيم َن َلِ ْن ال َأ َما َن َة َل ُهَ ،وال ِدي َن َلِ ْن ال َع ْهدَ َل ُه»((( ،ويقول ﷺ:

((( [سورة سبأ ،اآليات.]18-15
اب َما َجا َء ِف َأ َّن ا ُمل ْس ِل َم َم ْن َس ِل َم ا ُمل ْس ِل ُم َ
ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َو َي ِد ِه،
اب اإليامنَ ،ب ُ
((( ُســنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
حديث رقم .2627
((( مسند أمحد :ج  ،19ص  ،376حديث رقم .12383
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«واهلل َل ُي ْؤ ِمــ ُنَ ،واهلل َل ُي ْؤ ِم ُنَ ،واهلل َل ُي ْؤ ِم ُن» ِق َيلَ :و َم ْن َيا
َ
ِ
ِ َ (((
ْ
َر ُس َ
ول اهلل؟ َق َال« :ا َّلذي َل َيأ َم ُن َج ُار ُه َب َوايق ُه»  ،أي الذي
ال يأمن جاره رشه.
*

*

*

ِ
اب إِ ْث ِم َم ْن لَ َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َو ِاي َق ُه ،حديث .6016
َاب األدبَ ،ب ٌ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
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حديث القرآن الكريم عن احلق
كلمة احلق كلمة واســعة الداللة ،وهلا استعامالت كثرية
يف كتاب اهلل  ،فاهلل  هو احلق ،يقول ســبحانه﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾(((،
ويقــول ســبحانه﴿:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ﴾((( ،ويقــول ســبحانه﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾(((،
ويقول جل شــأنه﴿:ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾((( ،فاهلل  هو احلق ،وهو
سمى نفسه احلق ،وأمرنا باحلق؛
الذي حيق احلق بكلامته ،فقد ّ
تعظيم لشأنه؛ ودعوة إىل حتقيقه يف سائر جوانب حياتنا.
ً
((( [سورة احلج ،اآلية .]6
((( [سورة احلج ،اآلية.]62
((( [سورة األنعام ،اآلية .]62
((( [سورة املؤمنون ،اآلية .]116
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والقــرآن الكريم هو القصص احلق ،يقول ســبحانه:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ﴾((( ،ويقول ســـبحانه﴿ :ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿:ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ﴾((( ،عــى رأي من فرس احلــق هنا بأنه
القرآن الكريــم ومن فرس التوايص باحلــق بأنه التوايص
بأوامر اهلل  يف القرآن الكريم.

ويوم احلق هو يــوم القيامة ويوم اجلــزاء ،ويوم العدالة

اإلهلية ،يقول سبحانه﴿:ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ﴾((( ،ويقول سبحانه ﴿:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾((( ،ا ّلذي ال جمال
فيه ّ
للش ّك.

((( [سورة آل عمران ،اآلية .]62
((( [سورة األنعام ،اآلية .]5
((([سورة العرص ،اآلية .] 3
((( [سورة النبأ ،اآلية .]39
((( [سورة الواقعة ،اآليات.]96 -92
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واحلق هو احلقيقة الثابتة املطابقة للواقع يقول ســبحانه:

﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾((( ،وهــو الصدق الذي ال ريب
فيه يقول ســبحانه﴿ :ﯰ ﯱ﴾((( ،وهو البيان القاطع
حيث يقول سبحانه﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(((.

ويف املال حق معلوم ونصيب مفروض ،يقول سبحانه:
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾((( ،ويقول ســبحانه:
﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾(((،
ويقول ســبحانه﴿:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾((( ،فهو حق للفقري عىل الغني.
ومن أهم احلقوق التي حثنا القــرآن الكريم عىل الوفاء
هبــا حق الوالديــن؛ حيث يقول احلق ســبحانه﴿ :ﮗ
((( [سورة يونس ،اآلية .]108
((( [سورة األنعام ،اآلية .]73
((( [سورة البقرة ،اآلية.] 71
((( [سورة الذاريات ،اآلية .]19
((( [سورة املعارج ،اآليتان .]25 ،24
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]26
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ﴾((( ،فهو حق هلــا ورد للجميل ،فنحن نرد بعض

احلق وليس كل احلق ،ال يمكن أن يويف إنســان حق والديه
َ
رسول
النبي ﷺ ،فقال :يا
عىل اإلطالق ،فقد أتى رجل إىل ِّ
ِ
«أح َّي ٌة ُأ ُّم َك؟»
اهللِ إين أريدُ اجلها َد يف
سبيل اهللِ تعاىل ،فقالَ :
النَّ ُة»((( ،ويقول
نعم ،فقالَ :
«و ْ َ
ي َك،ا ْل َز ْم ِر ْج َل َها َف َث َّم ْ َ
قالْ :
أبو فراس احلمداين(((:

أَيــا أ ُ َّم األَ
ســير لِ َمــن ُت َر ّبى
ِ

َو َقد ُمتِّ َ
ِب َوال ُ
شعو ُر
الذوائ َ

إِذا اِب ُنكِ
حر
َ
ســار في َب ٍّر َو َب ٍ

َف َمــن َيدعو َل ُه أَو َيســ َتجي ُر

((( [سورة اإلرساء ،اآليتان .]24 ، 23
((( سنن ابن ماجهِ ،كتَاب ا ِ ِ
اد ،باب الرج ِل ي ْغزُ و و َله َأبو ِ
ان ،حديث رقم .2781
َ ُ ََ
ل َه َ ُ َّ ُ َ
ُ ْ
ُ
ِ
((( قصيدة “ َأيا ُأ َّم َاأل ِ
ــقاك غ ٌ
َيث” من ديوان أبى فراس احلمداين ،وهو احلارث بن أيب
ســر َس
العالء ســعيد بن محدان بن احلارث العــدوي .قال عنه ابن رشف القــرواين :فارس هذا
امليدان ،إن شــئت رض ًبا وطعنًا  ،وإن شئت لف ًظا ومعنًى .ص  234ط :دار الكتاب العريب
– بريوت 1415هـ  1994 -م.

56

ي ضِ يــاءِ َوج ٍه أَســ َتني ُر
ِبــأ َ ِّ

ي دُعــاءِ داعِ َيــ ٍة أ ُ َو ّقى
ِبــأ َ ِّ
در ال ُم َو ّفى
ِب َمن ُيس َتد َف ُع ال َق َ

العسي ُر
ِب َمن ُيس َتف َت ُح األَم ُر َ

إنه حق الوالدين ،فعىل كل منا أن يتفانى يف خدمتهام بخاصة
عند الكرب وليقل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾(((.

وكان نبينا ﷺ إِ َذا َقام إِ َل الصال َِة ِمن جو ِ
ف ال َّل ْي ِل يقول:
ْ َ ْ
َّ
َ
ِ
ــا َوات َو ْالَ ْر ِ
ضَ ،و َل َك
ال ْمــدُ َ ،أن َ
ُ
الس َ
ُور َّ
ْت ن ُ
«الله َّم َل َك ْ َ
ِ
ــا َوات َو ْالَ ْر ِ
ْت
ال ْمدُ َ ،أن َ
ال ْمدُ َ ،أن َ
الس َ
ْت َق َّيا ُم َّ
َْ
ضَ ،و َل َك ْ َ
رب الســاو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ْت ْ
الَ ُّقَ ،و َوعْدُ َك
ض َو َم ْن فِ ِيه َّنَ ،أن َ
َ ُّ َّ َ َ
ح ٌّق،
ال ُّقَ ،ولِ َق ُ
ح ٌّقَ ،والن َُّار َ
النَّ ُة َ
اؤ َك َح ٌّقَ ،و ْ َ
ال ُّقَ ،و َق ْو ُل َك ْ َ
َْ
الله َّم َل َك َأ ْســ َل ْم ُتَ ،وبِ َك آ َمن ُْتَ ،و َع َل ْي َك
الســا َع ُة َح ٌّقُ ،
َو َّ
اص ْم ُتَ ،وإِ َل ْي َك َحاك َْم ُت،
ت ََو َّك ْل ُتَ ،وإِ َل ْي َك َأ َن ْب ُ
ــتَ ،وبِ َك َخ َ
ِ
ْت إِ َ ِلي
س ْر ُت َو َأ ْع َلن ُْتَ ،أن َ
َفا ْغف ْر ِل َما َقدَّ ْم ُت َو َأ َّخ ْر ُتَ ،و َأ ْ َ
ْت»(((.
َل إِ َل َه إِ َّل َأن َ

((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]24
((( صحيح مسلمِ ،كتَاب صل َِة ا ُْلسافِ ِرين و َق ِصها ،باب الدُّ ع ِ
َاء ِف َصل َِة ال َّل ْي ِل َو ِق َي ِام ِه ،حديث
َ َ ْ َ َ ُ
ُ َ
َ
رقم .769
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كل ذلك جيعلنــا إنام نحرص عىل احلــق ،وأخذ احلق،
وإعطاء احلق ،وإخراج حق املال مــن الزكاة والصدقات،
والوفاء بحق الوالدين ،وحق األبناء ،وحق اجلوار ،وسائر
احلقوق والواجبات؛ استعدا ًدا ليوم احلق ،يوم لقاء احلق.
* * *
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حديث القرآن الكريم عن الصدق
إن من عظمة الرشيعة اإلســامية أهنا دعت إىل القيم
النبيلة ،واألخالق الفاضلة التي تقرب اإلنســان إىل ربه،
وتســهم يف بناء املجتمعات الراقية ،ومنها :خلق الصدق
الــذي جاء يف القــرآن الكريــم يف مواضــع الترشيف،
والتكريم ،واإلجــال ،وال أدل عىل ذلك من أن اهلل 
وصف به نفســه؛ حيث يقول ﴿:ﮉ ﮊ ﮋ﴾(((،
ويقول سبحانه﴿:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾((( ،ويقول
تعــاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾((( ،ويقول :
﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾((( ،ويقول تعاىل:
﴿ﰋ ﰌ ﰍ﴾(((.
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]95
((( [سورة النساء ،اآلية .]122
((( [سورة النساء ،اآلية .]87
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]152
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]22
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وقد بني القرآن الكريــم أن الصدق من صفات األنبياء
واملرســلني عليهم الســام ،فهــم املب ِّلغون عــن اهلل 
رساالته؛ حيث يقول ســبحانه﴿:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾((( ،ويقــول تعاىل﴿:ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾((( ،ويقــول
ســبحانه﴿:ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾(((،
ويقول ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ.(((﴾...

وقد وصف اهلل تعاىل نبينــا ﷺ يف القرآن بالصدق؛ فقد
جاء به ،ودعا إليه؛ حيث يقول ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ﴾((( ،وقد كان صدقه ﷺ سجية ُعرف هبا حتى قبل
بعثته ،ولذلك كان يلقــب بالصادق األمني ،وقد جعل ﷺ
الصدق منهج حياة.
((( [سورة مريم ،اآلية .]41
((( [سورة مريم ،اآلية .]54
((( [سورة مريم ،اآلية .]56
((( [سورة يوسف ،اآلية .]46
((( [سورة الزمر ،اآلية .]33
((( [سورة الصافات ،اآلية .]37
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كام جعل القرآن الكريم الصــدق من صفات املؤمنني؛

حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ﴾((( ،ويقول ســبحانه﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾((( ،ويقــول
سبحانه﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾(((،
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]35
((( [سورة احلرش ،اآلية .]8
((( [سورة األحزاب ،اآليتان .]24 ،23
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ويقول تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ﴾(((.
إن الصدق خري كله؛ حيث يقول سبحانه ﴿:ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾((( ،ويقــول نبينــا ﷺَ « :أ ْر َب ٌع إِ َذا ُك َّن

َك ِم َنالدُّ ْن َياِ :ح ْف ُ
يك َف َ
ــا َع َل ْي َك َما َفات َ
فِ َ
ــظ َأ َمان ٍَةَ ،و ِصدْ ُق
يث ،وحســن َخ ِلي َق ٍة ،و ِع ّف ٌة ِف ُطعم ٍ
ح ِد ٍ
ــة»((( ،والصدق
َ
َ ُ ْ ُ
َ
َْ
أحد أهــم ركائز اإليامن ،حتى إن بعــض العلامء قد ربطوا
بني اإليامن والصــدق ،فقالوا :اإليامن أن تقول الصدق مع
ظنك أن الصدق قد يرضك ،وأال تقول الكذب مع ظنك أن
الكذب قد ينفعك؛ ليقينك أن ما أصابك مل يكن ليخطئك،
وما أخطأك مل يكن ليصيبك ،كــا أن الكذب أبرز صفات
ث :إِ َذا َحدَّ َ
ــا ٌ
املنافقــن؛ حيث يقول ﷺ« :آ َي ُةا ُملنَافِ ِق َث َ
ث
فَ ،وإِ َذا ْاؤ ُت ِ َن َخ َ
ان»(((.
ك ََذ َبَ ،وإِ َذا َوعَدَ َأ ْخ َل َ
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]15
((( [سورة حممد ،اآلية .]21
((( مسند أمحد :ج  ،11ص  ،233حديث رقم .6652
لم ِ
ِ
ــة ا ُملنَافِ ِق ،حديث  .33وصحيح
َاب اإليامنَ ،ب ُ
((( متفق عليه :صحيــح البخاري ،كت ُ
اب َع َ َ
ِ
مسلمِ ،كتَاب اإليامن ،باب بي ِ
ِ
ِ
ان ِخ َصال ا ُْلنَافق ،حديث رقم .107
َ ُ ََ
ُ
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ً
شامل لكل أعامل الرب
لقد جاء الصدق يف القرآن الكريم
واخلري؛ حيث يقول احلق ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(((.
وقد و َعد اهلل تعــاىل الصادقني بأعظم اجلــزاء ،وأفضل
الثــواب؛ حيــث يقــول ســبحانه﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾((( ،وج َعل
الصديقني بعد مرتبــة النبيني ،وجعلهم يف
احلق  مرتبــة ِّ
صحبة الشــهداء والصاحلني يف اجلنــة ،يقول تعاىل﴿ :ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
((( [سورة البقرة ،اآلية .]177
((( [سورة املائدة ،اآلية .]119
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ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ﴾ ((( ،و َعن َعب ِ
ــد اهللِ ْب ِن َع ْم ٍروَ ،أ َّن َر ُج ً
ل
ْ ْ

َجا َء إِ َل النَّبِ ِّي ﷺ َف َق َالَ :يا َر ُس َ
الن َِّة؟ َق َال:
ــول اهللِ َما َع َم ُل ْ َ
«الصدْ ُقَ ،وإِ َذا َصدَ َق ا ْل َع ْبدُ َب َّرَ ،وإِ َذا َب َّرآ َم َنَ ،وإِ َذا آ َم َن َد َخ َل
ِّ
النَّ َة.(((»...
َْ
وحتدث القرآن الكريم عن وعــد الصدق الذي ال وعد

مثله يف قول احلق سبحانه﴿:ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ﴾((( ،وكام حتدث القرآن الكريم عن وعد
الصدق حتدث عن خمــرج الصدق ،ومدخل الصدق ،ومبوأ

الصدق ،ومقعد الصدق ،ولســان الصدق ،وقدم الصدق،

فأمــا خمرج الصدق فهو كل خمــرج خرجته هلل  من بيتك

خروجا إىل اخلري فهو خمرج
أو غريه إىل أي مكان ،فــإن كان
ً
صدق ،وإن كان إىل رش فهو خمرج الكذب ،فمن خرج لطاعة

((( [سورة النساء ،اآلية .]69
((( مسند أمحد :ج  ،11ص  ،216حديث رقم .6641
((( [سورة األحقاف ،اآلية .]16
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أو مســاعدة فقري أو إغاثة ملهوف فهو خروج خري وخمرج
صــدق ،وأما من خرج ألذى أو إفســاد فهــو خروج رش
أيضا.
وخمرج كذب ،وكذا احلال يف الدخول ً

وأما مبوأ الصدق ،فهو املنزلة احلسنة يف الدنيا؛ حيث
يقول سبحانه﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾(((،
وأما مقعد الصدق فهو املنزلة العالية يف اجلنة؛ حيث يقول
احلق سبحانه﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾((( ،وأما لســان الصدق فهو
الثناء احلســن بحق يف الدنيا؛ حيث يقول احلق ســبحانه
عىل لسان ســيدنا إبراهيم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ﴾((( ،ويقول ســبحانه﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉ ﰊ﴾(((.
((( [سورة يونس ،اآلية .]93
((( [سورة القمر ،اآليتان .]55 ، 54
((( [سورة الشعراء ،اآلية .]84
((( [سورة مريم ،اآليتان .]50 ،49
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وأما قدم الصدق فهــو َم ْقدم ُه ،وهو كناية عن إكرام اهلل
هلم يوم القيامة؛ حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾(((.

وقــد وىص احلق ســبحانه عبــاده املؤمنــن بالصدق،
فقــال﴿:ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
الصدْ ِق،
ﭹ﴾((( ،ويقول نبينــا ﷺَ « :ع َل ْيك ُْم بِ ِّ
 َفإِ َّنالصـــدْ َقي ِديإِ َلا ْل ِب ،وإِ َّن ا ْل ِ ِ
الن َِّةَ ،و َما
ِّ َ
ِّ
ــر َ ْيدي إِ َل ْ َ
َّ
َْ
ِ
ُ
َ
ُ
َب عنْدَ اهللِ
الصدْ ق َحتَّى ُي ْكت َ
الر ُجــل َي ْصدُ ق َو َيت ََح َّرى ِّ
َي َز ُال َّ
ِ
ُــم َوا ْلك َِذ َبَ ،فإِ َّن ا ْلك َِذ َب َي ِدي إِ َل ا ْل ُف ُج ِ
ور،
صدِّ ي ًقاَ ،وإِ َّياك ْ
ْ
ــور َي ِدي إِ َل الن ِ
ِ
الر ُج ُ
ــل َيك ِْذ ُب
َّــارَ ،و َما َي َز ُال َّ
َوإ َّن ا ْل ُف ُج َ ْ
ِ
ِ
َب عنْدَ اهللِ ك ََّذا ًبا»(((.
َو َيت ََح َّرى ا ْلكَذ َب َحتَّى ُي ْكت َ
الصدق حممود عىل كل حــال ،يف األقوال ويف األفعال،
ويف اهلمم ،يقول احلق ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﮮ
((( [سورة يونس ،اآلية.]2
((( [سورة التوبة ،اآلية .]119
ب َو ُح ْس ِ
اب ُق ْب ِح ا ْلك َِذ ِ
الص َل ِة َوالْ َد ِ
الصدْ ِق َو َف ْض ِل ِه،
ــن ِّ
ابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
((( صحيح مســلم ،كتاب ا ْل ِ ِّ
حديث رقم .2607
((( [سورة التوبة ،اآلية .]119
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ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ﴾((( ،ويقول  « :إِ َّن َم ا ُْل ْؤ ِمن َ
ُون ا َّل ِذي َن آ َمنُوا بِاهلل

ورسولِ ِه ُثم َل يرتَابوا وجاهدُ وا بِ َأمو ِ
ال ْم َو َأن ُف ِس ِه ْم ِف َسبِ ِ
يل
َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ
َْ
ََ ُ
ِ
ِ
الصاد ُق َ
ون»((( ،ويقــول نبينا ﷺَ « :أ ْر َب ٌع إِ َذا
اهلل ُأو َلئ َك ُه ُم َّ
يك َف َل َع َل ْي َك َما َفات َ
ُك َّن فِ َ
َك ِم َن الدُّ ْن َياِ :ح ْف ُظ َأ َمان ٍَةَ ،و ِصدْ ُق
ح ِد ٍ
يثَ ،و ُح ْس ُن َخ ِلي َق ٍةَ ،و ِع َّف ٌة ِف ُط ْع َم ٍة»(((.
َ

ومن أبرز نامذج الصدق يف األقوال واألفعال واهلمم ما كان
ِ
ثم
َّبي ﷺ فآم َن بِه واتَّب َع ُهَّ ،
من ذلكــم الرجل الذي جا َء إىل الن ِّ
ِ
قالُ :أ َه ِ
َ
َت
اج ُر َم َع َك؟ َف َأ ْو َص النَّبِ ُّي ﷺ َأ ْص َحا َب ُه بِهَ ،ف َل َّم كَان ْ
ِ
ٍ
ب َأ ْو ُحن َْي َغن َم َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َش ْي ًئا َف َق َس َم َو َق َس َم َل ُه،
َغ ْز َو ُة َخ ْي َ َ
ــم َل ُهَ ،وك َ
َان َي ْر َعى َظ ْه َر ُه ْمَ ،ف َل َّم َجا َء
َف َأ ْع َطى َأ ْص َحا َب ُه َما َق َس َ
ِ
ــم ُه َل َك َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ
َد َف ُعو ُه إِ َل ْيهَ ،ف َق َالَ :ما َه َذا؟ َقا ُلواَ :ق َس َ
َف َأ َخ َذ ُه َف َجا َء ُهَ ،ف َق َالَ :يا ُم َ َّمدُ َ ،مــا َع َل َه َذا ا َّت َب ْعت َُكَ ،و َل ِكنِّي
وت
ا َّت َب ْعت َُك َع َل َأ ْن ُأ ْر َمى َها ُهنَاَ ،و َأ َش َار إِ َل َح ْل ِق ِه بِ َس ْه ٍم َف َأ ُم َ
َو َأ ْد ُخ َل ْ
الَنَّ َةَ ،ف َق َال« :إِ ْنت َْصدُ ِقاهلل َي ْصدُ ْق َك» َف َلبِ ُثوا َق ِل ًيل،

((( [سورة العنكبوت ،اآلية .]3
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]15
((( مسند أمحد :ج  ،11ص  ،233حديث رقم .6652
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َال ا ْلعدُ و َف ُأ ِ ِ
ِ
ــه ٌم
ي َم ُل َو َقدْ َأ َصا َب ُه َس ْ
ــم َد َح ُضوا ِف قت ِ َ ِّ َ
ت بِه ُ ْ
ُث َّ
ــارَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺَ « :أ ُه َو ُه َو؟» َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ق َال:
َح ْي ُث َأ َش َ
«صدَ َق اهلل َف َصدَ َقــ ُه» َف َك َّفنَ ُه النَّبِ ُّي ﷺ ُث َّم َقدَّ َم ُه َف َص َّل َع َل ْي ِه،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«اللهم َه َ
َوك َ
ــذا َع ْبدُ َك َخ َر َج
ــر م ْن َص َلته َع َل ْيه:
َّ
َان مَّا َظ َه َ
م َه ِ
اج ًرا ِف َسبِ ِيل َك َف ُقتِ َل َش ِهيدً ا َف َأنَا َع َل ْي ِه َش ِهيدٌ »(((.
ُ

عىل أننا نؤكد أن الصدق كام يطلب عىل مستوى األفراد
يطلب عىل مستوى الدول ،فالدول الصادقة هي التي حترتم
وتفــي بعهودها ومواثيقها والتزاماهتــا الدولية ،أما الدول
الكاذبــة املخادعة فهي التي ال تفــي بعهود وال وعود وال
اتفاقيات ،وهذه الدول الكاذبة مآهلا اخلزي والسقوط وإن
طال األمد؛ ألن التاريخ يثبــت أن الدول التي ال تبنى عىل
القيم واألخالق حتمل عوامل ســقوطها يف أســس بنائها
وأصل قيامها.
* * *
ض اهلل َعنْهمِ ،ذكْر َشــدَّ ِ
ِ
ِ
اد ْب ِن
الص َحا َب ِة َر َ ِ
َاب َم ْع ِر َفة َّ
((( املســتدرك عىل الصحيحني للحاكم ،كت ُ
ُ ْ ُ
ِ ِ
ض اهلل َعنْ ُه ،حديث رقم .6527
ْالَاد َر َ
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عن ُبغاة الفتنة واملفسدين يف األرض
لقد أمر القرآن الكريم بكل خري وإصالح ،وهنى عن كل

رش وإفساد؛ حيث يقول تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
بي سبحانه أنه ال حيب الفساد وال
ﯗ ﯘ﴾((( ،كام َّ
املفسدين ،يقول ﴿:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾((( ،ويقول
سبحانه﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ:

اع ْ ِ
يم َة،
« َف َأ َّما َم ْن ا ْب َت َغى َو ْجــ َه اهللِ َو َأ َط َ
ال َمــا َم َو َأ ْن َف َق ا ْلك َِر َ
اس َّ ِ
َب ا ْل َف َسا َدَّ ،
الش َ
فإن ن َْو َم ُه َو ُن ْب َه ُه َأ ْج ٌر ُك ُّل ُه،
اج َتن َ
يكَ ،و ْ
َو َي َ َ

َو َأ َّما َم ْن َغ َزا َف ْخ ًرا َو ِر َيا ًء َو ُس ْم َع ًةَ ،و َعصـَــى ْ ِ
ال َما َمَ ،و َأ ْف َسدَ
ضَ ،فإِ َّنه َل ير ِجع بِا ْل َك َف ِ
ِف ْالَ ْر ِ
اف»(((.
ُ َْْ ْ
((( [سورة األعراف ،اآلية .]56
((( [سورة البقرة ،اآلية .]205
((( [سورة القصص ،اآلية .]77
((( مسند أمحد :ج  ،36ص  ،368حديث رقم .22042
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َّ
وإن املتأمل يف القــرآن الكريم جيد أنه قد أوىل احلديث
عــن ُبغاة الفتنــة ،واملفســدين يف األرض عناية خاصة؛
وذلك لبيــان ضالهلــم ،وإظهار خطرهم عــى األديان
واألوطان ،فقد أخربنا  أن األنبياء وأهل الفضل يف كل
زمان ومكان ينهون عن الفساد ،وحيذرون من املفسدين،
يقول تعــاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾((( ،ويقــول
ســبحانه﴿:ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(((.
وقد َّبي لنا احلق ســبحانه صفات املفســدين وال ُبغاة،
ومنها :الكذب ،والتدليس ،وا ِّدعاء الصالح ،واإلصالح؛
حيــث يقــول تعــاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(((،
((( [سورة األعراف ،اآلية .]142
((( [سورة هود ،اآلية .]116
((( [سورة البقرة ،اآليتان .]205 ،204
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ويقول تعــاىل﴿:ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ﴾((( ،ويقول تعــاىل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ﴾(((.
ومنهـــا :اإلرجاف يف األوطــان ،ونرش الشــائعات،

وبث الفتنة والوهن بني الناس عن طريق وســائل اإلعالم

املوجهة ،ووســائل االتصال احلديثة ،يقول ﴿ :ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ﴾((( ،ويقول احلق  يف شأن املنافقني واملرجفني
يف األرض﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ
((( [سورة البقرة ،اآليتان .]12 ،11
((( [سورة الكهف ،اآليتان .]104 ،103
((( [سورة األحزاب ،اآليتان .]61 ،60
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ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾((( ،ويقول ســبحانه﴿ :ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ﴾(((.

ومنهــا :التواصل مــع األعداء والتحالــف معهم عىل
رش،
حســاب الدين والوطن ،والفــرح إذا أمل َّ بأبناء الوطن ّ
أو َّ
تفشى فيهم مرض ،يقول تعاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ((( ،ويقــول ســبحانه﴿:ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾((( ،ويقــول تعــاىل ﴿ :ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
((( [سورة التوبة :اآلية .]47
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]18
((( [سورة املائدة ،اآلية .]52
((( [سورة النساء ،اآلية .]73 ،72
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ﴾(((.

البي نابع من فســاد
وذلــك الفســاد الظاهر واحلقــد ِّ
ِ
القلوب؛ حيث يقول نبينا ﷺَ ..«:أ َل َوإِ َّن ِفاجلَ َسد ُم ْض َغـ ًة:
جل َسدُ
ـح ْت َص َل َ
إِ َذا َص َل َ
جل َسدُ ُك ُّل ُهَ ،وإِ َذا َف َسدَ ْت َف َســدَ ا َ
ــح ا َ
ِ
ب»(((.
ُك ُّل ُهَ ،أ َل َوه َي ال َق ْل ُ

إن مواجهة الفســاد أحــد أهم دعائم احلكم الرشــيد؛
واملعوقون ملســرة اخلري واإلصالح
فاملفســدون ،وال ُبغاة،
ِّ
ِمعول هدم للمجتمع ،وال بد مــن التصدي هلم بكل حزم
بك ُْم
وقوة ،فهم رشار اخللق؛ حيث يقول نبينا ﷺَ « :أ َل ُأ ْخ ِ ُ
ــن ْالَ ِحبةِ،
ِ
ِ
يم ِة ،ا ُْل ْف ِســدُ َ
ش ِارك ُْم؟ ا َْل َّشــا ُء َ
ون َب ْ َ
َّ
ون بِالنَّم َ
بِ َ
ا ْلبا ُغ َ ِ
ب ِآء ا ْل َعن ََت»(((.
َ
ون ل ْل ُ َ

وقد َّبي القرآن الكريم جزاء ُبغاة الفتنة واملفســدين يف
الدنيا ،ومصريهم يف اآلخرة؛ حيث يقول سبحانه﴿ :ﭻ

((( [سورة آل عمران ،اآلية.]120
ِ
ب َأ لِ ِدينِ ِه ،حديث رقم .52
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كت ُ
اســ َت َ ْ
َــاب اإليامنَ ،ف ْض ِل َم ِن ْ
الشبه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ،حديث رقم .1599
ال َل ِل َوت َْرك ُّ ُ َ
َاب ا ُْل َسا َقاةَ ،ب ُ
وصحيح مسلم ،كت ُ
اب َأ ْخذ ْ َ
((( مسند أمحد :ج  ،45ص  ،577حديث رقم .27602
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ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
يظنن با ٍغ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾((( ،وال
َّ
أو مفسد أنه إن نجا أو أفلت من حساب الناس فإنه سيفلت
من حساب اخلالق .

أما املرجفون يف األرض مروجو الشائعات واألكاذيب
بغية إســقاط الدول وإحداث هــزة أو رجفة هبا فجزاؤهم
يف قوله تعاىل﴿:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ﴾(((.
((( [سورة املائدة ،اآلية .]33
((( [سورة الرعد ،اآلية .]25
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]61 ، 60
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وقد قال بعــض املفرسين وأهل العلــم يف قوله تعاىل:
« ُأ ِخ ُ
ــذوا َو ُق ِّت ُلوا َت ْقتِ ًيل» هذا خرب فيه معنى الطلب ،بام يعني
أن خيانة األوطان واإلرجاف فيها قصد إسقاطها أو إفشاهلا
أو التخابر لصالح أعدائها  -وهو ما يعرف باخليانة الوطنية
الكــرى  -هو القتل ،عىل أن ذلك إنام يكون وفق ما ينظمه
مباحا لألفــراد أو اجلامعات أو
أمرا ً
قانون الــدول ،وليس ً
القبائل خارج إطار العدالة والقانون.
رسا هم
فاملفســدون ً
جهرا خوارج و ُبغاة ،واملفســدون ًّ
اجلبناء املنافقون ،والنفاق قائم عــى خمادعة املجتمع وبث
األراجيف بني أبنائه ،والكذب وإشــاعة الفتنة من أخص
صفات املنافقــن ،واخلونة والعمــاء والطابور اخلامس
خطر داهــم يف ظهور أوطاهنم ،ومرض جيب اســتئصاله،
وأخطــر أنواع اخليانة هــي اخليانة حتت غطــاء الدين ،أو
املتاجرة بشــعارات زائفة يعرفها اجلميع ،وكشــف اخلونة
وختليص املجتمع من رشهــم واجب رشعي ووطني ،وال
غنى عنه للحفاظ عىل أمن الدول وأماهنا ،فلم تسقط دولة
عــر التاريخ إال كانت خيانة بعض أبنائها أحد أهم عوامل
سقوطها ،وجواسيس اليوم ليسوا كجواسيس األمس ،هلم
75

مســوح الثعالب وجلود الثعابني ،وحتصني الدول يتطلب
ختليصها من رشهم.
كام أن مــن أهم صفات املنافقني اخلونة والعمالء حماولة
تعطيل مسرية االقتصاد وإفشال الدولة اقتصاد ًّيا ،فصفات
املنافقني وال ُبغاة واملفســدين وجزاؤهم يف القرآن الكريم؛
حيث يقول احلــق ﴿:ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(((،
ويقــول ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾((( ،ويقــول تعــاىل﴿ :ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ﴾((( ،ويقــول  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
((( [سورة البقرة ،اآليتان .]205 ،204
((( [سورة التوبة :اآلية .]47
((( [سورة املنافقون ،اآلية .]7
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ﴾(((﴿ ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(((.
* * *

((( [سورة آل عمران ،اآلية.]120
((( [سورة املائدة ،اآلية .]33
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عن الزروع والثامر
كانت الزراعــة وال تزال أحد أهم األعمــدة التي تبنى

عليهــا احلضــارات ،وحديث القرآن الكريــم عن الزروع
والثامر حديث عظيم ،ينبــئ عن اهتاممه بالزراعة والفالحة

ومــا خيرج من ثمرات األرض ،وبيــان أهنا نعمة من أعظم

نعم اهلل  عىل عباده ،حتى إن القرآن الكريم أطلق عىل ما
تنبته األرض من أعناب ونخيل وزروع وثامر مجلة (جنة) أو
(جنات) يف مواضع عديدة ،فهي جنة الدنيا أو جناهتا ،يقول

احلق ســبحانه يف سورة سبأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼ
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ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾((( ،فعــر النص القرآين عام
أفاء اهلل  به عليهــم بلفظ ﴿ﭰ﴾ إحدامها عن يمني
السائر ،واألخرى عن شــاله ،وبني أن النعم تدوم بالشكر
واحلفاظ عليها والعناية هبا ﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ﴾((( ،فلام أعرضوا كان ذلك إيذانًا بإهالك ما هم فيه من
النعيم ،و ُبدِّ لوا بالزروع والثامر اليانعة األثل والشوك ويشء
من ســدر قليل ،يقــول احلق ســبحانه﴿ :ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺَ « :يا َع ِائ َش ُة َأ ْح ِسنِي
ـل بي ٍ
ِ
ِ
ت َفكَا َد ْت َأ ْن
ج َو َارن َع ِماهللِ َ فإِ َّنَا َما َن َف َـر ْت َع ْن َأ ْه ِ َ ْ
ت َْر ِج َع إِ َل ْي ِه ْم»(((.

ويقول ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ
((( [سورة سبأ ،اآليات .]17 -15
((( [سورة سبأ ،اآلية .]15
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]7
((( شعب اإليامن للبيهقي ،السادس والعرشين من شعب اإليامن”اجلهاد” ،حديث رقم .4236
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(((،
ويقول سبحانه﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ﴾((( ،فقــد عدَّ احلــق  اخرضار
األرض نعمة من عظيم نعمه تقتيض املحافظة عليها ،كام لفت
أنظارنا إىل رضورة التأمل يف خلقه؛ حيث املتجاور من الزرع
حلوا
يف الرتبة الواحدة واملشــرك معه يف الســقي ،ترى هذا ً
حامضــا ،والرتبة واحدة ،واملــاء واحد ،واملذاق يشء
وهذا
ً
آخر ،يسقى بامء واحد ونفضل بعضها عىل بعض يف األُكل.

ويف جمال تعداد نعمه  عىل خلقه يقول سبحانه﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
((( [سورة األنعام ،اآلية .]99
((( [سورة الرعد ،اآلية .]4
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾((( ،ويقول :
﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾((( ،فاملــاء
نعمة تستحق الشــكر ،وإنبات الزرع والنخيل والثامر نعمة
آخر.
شكرا َ
أخرى تستحق ً
كل ذلك يدل داللة واضحة عىل أمهية الزراعة والفالحة
واحلــرص عىل عــارة الكــون ،فبالزراعة حييا اإلنســان
واحليوان؛ حيث يقول احلق ســبحانه﴿:ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ﴾(((.

* * *

((( [سورة املؤمنون ،اآليات .]20 - 18
((( [سورة ق ،اآليتان .]10 - 9
((( [سورة النازعات ،اآليات.]33 - 30
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حقيقة الدنيــا
حتدث العلامء واألدباء واحلكامء والشــعراء عن الدنيا

حديــث عارف هبــا ،خبــر بطبيعتها ،فقــال بعضهم:
من طلــب الراحة يف الدنيا -أي الراحــة التامة الكاملة

الدائمة  -طلب ما مل خيلق ،ومات ومل يرزق؛ ألن اهلل 
يقول﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾((( ،ويقول أبو البقاء

الرندي(((:

لكل شيءٍ إذا ما تم نقصانُ

غر بطيب العيش إنسانُ
فال ُي ُّ

ساءت ُه أزمانُ
س َّرهُ َزمنٌ
َ
هي األيا ُم كما شاهدتها دُول ٌ َمن َ
((( [سورة البلد ،اآلية .]4
الرندي هو صالح بن أيب احلســن يزيد بن صالح بن رشيف يكنى كنية مشــهورة
(( ( أبوالبقاء ّ
بأيب البقاء ،كان مســقط رأســه رنده إىل الغرب من مالقة ،عىل قمة جبل ســامق يشقها هنر
وينابيــع وحت ّفها وديان ،يقول املراكيش إنه «كان خامتــة األدباء باألندلس بارع الترصف يف
منظــوم الكالم ومنثوره» وكانت وفاة أيب البقاء الرندي ســنة  ٦٨٤للهجرة .تاريخ األدب
العــريب للدكتور شــوقي ضيــف .ج  ،8ص  ،391ط :دار املعارف ،مــر ،ط :األوىل،
١٩٩٥ -١٩٦٠م
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ويقول البارودي(((:
اس َجا ِئ ُر
إذا أح َسنت يو ًما أساءت ُ
ضحى غـ ٍد َفإِ ْح َسا ُن َها س ْي ٌ
ف َع َلى ال َّن ِ
از ُر
ُّ
ترب الفتى ح َّتى إذا َت َّم أمرهُ دَ َه ْت ُه َكــما َرب ا ْل َب ِهي َمة َ َج ِ

ويقول خامس اخللفاء الراشــدين عمر بن عبد العزيز 

يف إحدى خطبهَ :أ َهيا النَّاس ،إِ َّنكُم مل ُتلقوا َع َبثاَ ،ومل ترتكوا
ســدىَ ،وإِ َّْن لكم معا ًدا ينزل اهلل ت َبــارك َو َت َع َال ل ْلحكم فِ ِيه
حة اهلل ا َّلتِي
والفصل َب ْينكُم،فخابوخرسمنخرج من َر ْ َ
شءَ ،و ُحرم ْ
ــم َوات
النَّة ا َّلتِي
َ
الس َ
عرضها َّ
وســعت كل َ ْ
َو ْالَ ْرضَ ،أال َتر ْو َن َأنك ُْم ِف أســاب اهلالكني ،وسيخلفها
بعدكــم ا ْل َبا ُق َ
ون َحتَّى تــرد إِ َل خري ا ْل َو ِارثــنِ ،ف كل َي ْوم
ورائحا قد قىض نحبه وانقىض َأجله،
تشــيعون غاد ًيا إِ َل اهلل
ً
ثم تغيبونــه ِف صدع من األَ ْرض غري موســد َو َل ممهد قد
َّ
((( حممودســامي الباردوي  ،من أرسة جركســية ذات ٍ
ٍ
ونســب قديمٍ ،وتنتمي إىل حكام
جاه
صغريا ،وهو يف الســابعة
البارودي
مرص املامليــك ،كان مولده عام 1830م ،وتيت ََّم حممود
ً
ٍ
حظوة لدى إسامعيل باشا ،فاختذه
من عمره ،وتقلب البارودي يف مناصب الدولة ،وكان ذا
ٍ
خاص ٍة ،ومكث اثنتي عرشة
كاتم رسه ،وســافر يف رحلتني سياسيتني إىل اآلســتانة يف مهمة َّ
ســنة بجوار اخلديوي إســاعيل ،وهو إمام الشــعراء املحدثني قاطبة ،وباكورة األعالم يف
دولة الشــعر احلديث ،وكان أول من هنض به وجارى يف نظمه فحول الشــعراء املتقدمني؛
فبعث النهضة الشعرية من مرقدها بعد طول اخلمود .انظر كتاب «يف األدب احلديث» لعمر
الدسوقي ،ط :دار الفكر العريب ،الطبعة ١٤٢٠ :هـ٢٠٠٠ -م بترصف.
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َفارق األحباب ،وخلع األسالب ،وواجه ْ
السابَ ،وسكن
التاب مرهتنا بِ َع َم ِل ِهَ ،غنِ ًّيا َع َّم ترك َف ِق ًريا إِ َل َما قدم(((.
ُّ َ

ويقول اإلمام احلسن البرصي  :يا ابن آدم ،بع دنياك
مجيعا ،وال تبع آخرتك بدنياك فتخرسمها
بآخرتك تربحهام ً
مجيعا ،يا ابن آدم ،إذا رأيت الناس يف اخلري فنافسهم فيه ،وإذا
ً
رأيتهم يف الرش فــا تغبطهم به ،الثواء ها هنا قليل ،والبقاء
هنــاك طويل ،أمتكــم آخر األمم وأنتم آخــر أمتكم ،وقد
أرسع بخياركم فامذا تنتظرون؟ آملعاينة؟ فكأن قد ،هيهات
هيهــات،ذهبتالدنيابحاليها ،وبقيــت األعامل قالئد يف
أعنــاق بني آدم ،فياهلا موعظة لو وافقت من القلوب حياة!
نبي بعد نبيكم ،وال كتاب
أما أنه واهلل ال أمة بعد أمتكم ،وال ّ
بعد كتابكم .أنتم تســوقون الناس والساعة تسوقكم ،وإنام
ينتظر بأولكم أن يلحق آخركم(((.

ويقول عبد احلميد الكاتب« :فإن اهلل جعل الدنيا حمفوفة
بالكره والرسور ،وجعل فيها أقسا ًما خمتلفة بني أهلها ،فمن
((( سرية عمر بن عبد الـــعزيز عىل ما رواه اإلمـــام مالك بن أنس وأصحابه لعبد اهلل بن عبد
احلكم بن أعني بن ليث بــن رافع ،أبو حممد املرصي (املتوىف٢١٤ :هـ) املحقق :أمحد عبيد.
ط :عامل الكتب  -بريوت – لبنان الطبعة السادسة١٤٠٤ ،هـ ١٩٨٤ -م ،ص . 34
((( البيــان والتبيني للجاحظ ،عمرو بن بحــر بن حمبوب الكناين بالوالء ،الليثي ،أبو عثامن ،الشــهري
باجلاحظ (املتوىف٢٥٥ :هـ) ط :دار ومكتبة اهلالل ،بريوت ١٤٢٣هـ ،كتاب الزهد ،ج ،3ص .90
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درت له بحالوهتا وســاعده احلظ فيها ،سكن إليها ،وريض
هبا ،وأقام عليها ،ومن قرصتــه بأظفارها ،وعضته بأنياهبا.
نافرا عنها ،وذمها ســاخ ًطا عليها،
وتوطأته بثقلهــا ،قالها ً
وشكاها مستزيدً ا منها ،وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حالوهتا،
وأرضعتنا من درها أفاويق اســتحليناها ،ثم شمســت منا
نافرة ،وأعرضت عنــا متنكرة ،ورحمتنا ُمولية ،فملح عذهبا،
وأمر حلوها ،وخشن لينها ،فمزقتنا عن األوطان ،وقطعتنا
عن اإلخوان ،فدارنا نازحة ،وطرينا بارحة»(((.

ويقــول رب العــزة  يف حمكم التنزيــل﴿:ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ
ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(((،

((( املرشد إىل فهم أشــعار العرب  ،لعبد اهلل بن الطيب بن عبد اهلل بن الطيب بن حممد بن أمحد
ابــن حممد املجذوب (املتوىف١٤٢٦ :هـ) ،بابأثــر القرآن عىل البلغاء ،ج  ،3ص  ،25ط:
دار اآلثار اإلســامية -وزارة اإلعالم الصفاة – الكويت ،الطبعة :الثانية ،ســنة  ١٤٠٩هـ
 ١٩٨٩م.((( [سورة يونس ،اآلية .]24
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ويقول سبحانه﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾((( ،فعش ما شئت

فإنك ميت ،وأحبب من شــئت فإنــك مفارقه ،واعمل ما
جمزى به ،ومن مل يتعظ بتخطف املوت من حوله
شئت فإنك
ٌّ
فال واعظ له.

مــع تأكيدنا أن معرفــة حقيقة الدنيا ال تعنــي اعتزاهلا،
وال ترك األخذ باألســباب والتقاعس عــن عامرة الكون
وصناعة احلياة ،غري أن بعض الناس قد يفهمون الزهد عىل
غري وجهه احلقيقي؛ حيــث يرتبط الزهد يف أذهان بعضهم
بجوانب شــكلية ال عالقة هلا بحقيقته ،فيتومهون ً
خطأ أن
الزهــد رديف الفقــر أو حتى الفقر املدقــع ،فالزاهد  -يف
تصور البعض  -شــخص بالرضورة قليل املال ،وربام قليل
احليلــة ،وربام رث الثياب أو خمرقهــا ،صوته ال يكاد يبني،
ويده ال تكاد تالمس مصافحها ،ثم تطور األمر إىل ســلبية
أشــد هبجر العمل ،وربام تــرك الدراســة العلمية أو عدم
االكرتاث هبا ،واخلروج من الدنيا بالكلية إىل عامل أقرب ما
يكون إىل اخلياالت اخلاطئة منــه إىل دنيا الواقع ،يف تعطيل
((( [سورة فاطر ،اآلية .]5
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مقيت وغريب وعجيب وشــاذ لألسباب ،مع أن ذلك كله
يشء والزهد يشء آخر.

وقــد قال أهل العلــم :ليس الزاهد مــن ال مال عنده،
إنام الزاهد من مل تشــغل الدنيا قلبــه ولو ملك مثل ما ملك
قارون ،وســئل اإلمام أمحد بن حنبل((( :أيكون الرجل
زاهــدً ا وعنده ألف دينار؟ قال :نعــم ،إذا كان ال يفرح إذا
زادت وال حيزن إذا نقصت ،ولذا كان من دعاء الصاحلني:
اللهم اجعل الدنيا يف أيدينا ال يف قلوبنا.

فالزهد الصحيــح ليس قرينًا للفقر ،بــل قد يكون قرين
الغنى ،ليملك اإلنسان ثم يزهد ،فهو زهد الغني ،وليس زهد
املعدم ،كام أن الزهد ال يتناىف مع األخذ باألســباب ،فاألخذ
باألسباب يشء والزهد يشء آخر ،يتكامالن وال يتناقضان.
* * *

ن ،ا َملرو ِزيُ ،ثم الب ْغدَ ِ
حدُ ب ُن َحنْ َب ٍل َأ ُبو َع ْب ِد اهللِ َّ
اد ُّي ،قال عنه الذهبيُ :ه َوِ :اإل َما ُم
((( هو َأ َ ْ
الشــ ْي َبا ُِّ ْ َ ُّ َّ َ
ْـلمِ ،وقـال أمحـد :نَحن َك َتبنَا احل ِدي َث ِمن ِستَّةِ
ِ
ِ
َح ًّقاَ ،و َش ْي ُخ ِ
َ
َ
اإل ْس َل ِم ِصدْ ًقاَ ،أ َحدُ األئ َّمة األع َ
ْ
ْ ُ ْ َ ْ
ف يضبِ ُطه من كتبه ِمن وج ٍه و ِ
ٍ
ٍ
اح ٍد؟! َق َال َع ْبدُ اهللِ ب ُن َأ ْحَدَ َ :ق َال
َ ْ َ
َ ْ
ُو ُج ْوه َو َســ ْب َعة َل ْ نَضبِ ْط ُهَ ،ف َك ْي َ َ
لف ح ِدي ٍ
لف َأ ِ
ثَ .ف ِق ْي َل َل ُهَ :و َما ُي ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
در َ
يــك؟ َق َالَ :ذاك َْر ُت ُهَ ،ف َأ َخ ْذ ُت
أ
ــظ
ف
ي
وك
ب
أ
:
ة
ع
ر
ــو
ِل َأ ُب
َ
َ
َ
زُ
َ ْ
ُ
ْ
ْ
ِ
اب .انظر سري أعالم النبالء  ،177/11رقم  .78ط :مؤسسة الرسالة “بترصف”.
َع َل ْيه األَ ْب َو َ
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حـرمة املـال العـام
حفظ املال أحــد الكليات الســت واملقاصــد الكلية

الســامية التي أحاطهــا ديننــا احلنيف بالعنايــة واحلفظ
والرعايــة والصيانــة؛ حيــث حيــذر احلق  مــن أكل

أموال النــاس بالباطل ،فيقــول ﴿ :ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
فم ِ
َخ َّو ُض َ
ﮐ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ« :إِ َّن ِر َجالً َيت َ
ال
ون ِ َ

اهلل بِ َغ ِي ح ٍّقَ ،ف َلهم النَّار يــوم ِ
الق َيا َم ِة»((( ،ويقول ﷺَ « :يا
ْ َ
ُ ُ ُ َ ْ َ
ت إِ َّل كَانَتِ
َكعب بن ُعجرةَ ،إِ َّنه َل يربو َلم َنب َت ِمنسح ٍ
ْ ُ ْ
ُ َُْ ْ ٌ َ
ْ َ ْ َ َْ
((( [سورة النساء ،اآليتان .]30-29
ِ
ِ
خســ ُه َولِلرس ِ
َاب َف ْر ِ
اخل ُم ِ
ض ُ
ــول﴾
سَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
َّ ُ
اب َق ْول اهلل َت َعا َلَ ﴿ :ف َأ َّن هلل ُ ُ َ
[سورة األنفال ،اآلية  ،]٤١حديث رقم .3118
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الن َُّار َأ ْو َل بِ ِه»((( ،ويقول ﷺَ « :م ِن ا ْق َت َط َع َح َّق ا ْم ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم
ِ
ِ ِ ِ
النَّ َةَ ،ف َق َال َل ُه
بِ َيمينــهَ ،ف َقدْ َأ ْو َج َ
ب اهللُ َل ُه الن ََّارَ ،و َح َّر َم َع َل ْيه ْ َ
َان َشــ ْي ًئا َي ِس ًريا َيا َر ُس َ
َر ُج ٌلَ :وإِ ْن ك َ
ول اهلل؟ َق َالَ :وإِ ْن َق ِضي ًبا
ِمن َأر ٍ
اك»(((.
ْ َ

وحلفــظ املــال ُشع حــد الرسقــة ،ورشع الضامن،
والكفالة ،والوكالة ،واحلجر حلــق املال ،كام تضمن حد
أيضا ،ونبهنــا الرشع احلنيف إىل كتابة
احلرابة حفظ املال ً
الديــن ،والوفاء به ،وباألمانات؛ حيــث يقول ﷺَ « :م ْن
ــو َال الن ِ
َّاس ُي ِريدُ َأ َدا َء َهــا َأ َّدى اهلل َعنْ ُهَ ،و َم ْن َأ َخ َذ
َأ َخ َذ َأ ْم َ
ِ
ُي ِريــدُ إِت َْل َف َها َأ ْت َل َف ُه اهلل» ((( ،ويقــول ﷺ« :لَ إِي َم َن َل ْن لَ
ِ
ين َلِ ْن َل َع ْهدَ َل ُه»(((.
َأ َما َن َة َل ُهَ ،و َل د َ
وعاقبة احلرام وخيمة يف الدنيا واآلخرة ،فقد ذكر نبينا ﷺ
ِ
ِ
الس َم ِءَ ،يا َر ِّب،
بَ ،ي ُمدُّ َيدَ ْيه إِ َل َّ
الس َف َر َأ ْش َع َث َأ ْغ َ َ
«الر ُج َل ُيط ُيل َّ
َّ

ِ
الصل َِة ،حديث رقم .614
اب َما ُذك َر ِف َف ْض ِل َّ
اب السفرَ ،ب ُ
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــن َف ِ
اج َر ٍة بِالنَّارِ،
اب َوعيد َم ِن ا ْق َت َط َع َح َّق ُم ْســل ٍم بِ َيم ٍ
َاب اإليامنَ ،ب ُ
((( صحيح مســلم ،كت ُ
حديث رقم .218
ِ
ِ
ِ
اض و َأد ِاء الدُّ ي ِ
احل ْج ِ
ــر َوال َّت ْف ِل ِ
ون َو َ
اب َم ْن َأ َخ َذ
يسَ ،ب ُ
ُ
((( صحيح البخاري ،كتَاب ِف ال ْســت ْق َر ِ َ َ
َأ ْم َو َال الن ِ
َّاس ُي ِريدُ َأ َدا َء َها َأ ْو إِت َْل َف َها ،حديث رقم .2387
((( مسند أمحد :ج  ،19ص  ،376حديث رقم .12383
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ش ُب ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُس ُه َح َرا ٌمَ ،و ُغ ِذ َي
َيا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْ َ
اب لِ َذلِ َك؟!»(((.
ال َرا ِمَ ،ف َأنَّى ُي ْست ََج ُ
بِ ْ َ

واملال احلرام يشــمل كل ما تتحقق بطريق غري مرشوع
كمً ،
مقياسا ،وأشد أنواع
كيل أو ميزانًا ،أو
ً
كالغش :نو ًعا أو ًّ
وخطرا عىل املجتمعات ما يتعلق بحياة الناس
الغش حرمة
ً
وأقواهتم وغذائهم وعالجهم ،فمن غش يف يشء من ذلك
وهو يعلم أن غشــه فيــه مؤد للقتل فهو قاتــل عمدً ا ،وإن
مرض بصحة الناس وغري صالح لالســتهالك
كان يدرك أنه ٌ
اآلدمي فأدى إىل القتل ،فهو قاتل ً
قتل شبه عمد.

ومن أشــد صور احلرام مــا يتحقق بطريق الرشــوة أو
االختالس أو أكل حقوق اآلخريــن من عامل أو أجري أو
غريمها؛ حيث يقــول نبينا ﷺ يف احلديــث القديس الذي
يرويه عــن رب العزة َ « :ق َ
ال اهللَ :ث َل َث ٌة َأ َنا َخ ْص ُم ُه ْم َي ْو َم
ِ
الق َيا َم ِةَ :ر ُج ٌل َأ ْع َطى ِب ُث َّم َغدَ َرَ ،و َر ُج ٌل َباعَ ُح ًّرا َف َأ َك َل َث َمن َُه،
وع ْن
است َْو َف ِم ْن ُه َو َ ْل ُي ْع ِط َأ ْج َر ُه»(((َ ،
است َْأ َج َر َأ ِج ً
ريا َف ْ
َو َر ُج ٌل ْ

ِ
اب َق ُب ِ
ب ال َّط ِّي ِ
الصدَ َق ِة ِم َن ا ْلك َْس ِ
ب َوت َْربِ َيتِ َها ،حديث
ول َّ
َاب الزكاةَ ،ب ُ
((( صحيح مســلم ،كت ُ
رقم .1015
ِ
اع ُح ًّرا ،حديث رقم .2227
اب إِ ْث ِم َم ْن َب َ
((( صحيح البخاري ،كتَاب البيوعَ ،ب ُ
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ان َق َ
الَ «:ل َع َن َر ُس ُ
الر ِ َ
َث ْو َب َ
اش َو ْ ُال ْر َت ِ َ
الرائِ َ
ش»
ش َو َّ
ول اهلل ﷺ َّ
َي ْعنِي :ا َّل ِذي َي ْم ِش َب ْين َُه َم(((.

مع تأكيدنا أن ضياع املال ً
إمهال كضياعه إفسا ًدا ،فكالمها
ضياع عىل كل حالُّ ،
قــر يف محاية املال العام أو
فكل من ّ
تسبب يف إتالفه أو إفساده أو ضياعه فهو آثم رش ًعا.
إثم وجر ًما
وختا ًما نؤكد أن االعتداء عىل املال العام أشد ً
وخطرا من املال اخلاص لكثرة األنفس والذمم املتعلقة به،
ً
فاألمانة فيه أشد ،واملسئولية فيه أعظم.
*

*

*

((( مسند أمحد :ج  ،37ص  ،85حديث رقم .22399
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أسباب رفع البالء
لرفع البالء أسباب من أمهها:

تصحيح الفهم اخلاطئ ملعنى التــوكل ،فبعض الناس

يضعون التوكل يف غري موضعــه ،فعندما حتثه عىل األخذ

باألسباب الوقائية يقول لك :يا أخي ،توكل عىل اهلل ،نعم،
علينا أن نتوكل عىل اهلل  لكــن رشيطة أن نفهم حقيقة

التوكل ،ونحسن تطبيقه ،فعندما سأل أعرايب سيدنا رسول
اهلل ﷺ عــن ناقتهِ :
ِ
وأتوك َُّل ؟
أعق ُلها
وأتــوك َُّل أو أطل ُقها َ
َ
ِ
َ
وتوك َّْل»(((.
فقال ﷺ« :اعقلها َ

عمر بن اخلطاب  عىل مجاعة من
ولقد عاب ســيدنا ُ
الناس ،كانوا حيجون بــا زاد فذمهم؛ ف َع ْن ُم َع ِ
او َي َة ْب ِن ُق َّرةَ،
ال َّط ِ ِ
َاســا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َي َم ِنَ ،ف َق َالَ :م ْن
َأ َّن ُع َم َر ْب َن ْ َ
ابَ ،لق َي ن ً

((( سنن الرتمذي ،كتاب ِص َف ِة ا ْل ِق َيام ِة َوالر َق ِائ ِق َوا ْل َور ِع َع ْن رس ِ
اب َما َجا َء ِف ِص َف ِة
ول اهلل ﷺَ ،ب ُ
َ ُ
َ
َّ
َ
ُ
َأ َو ِان احلَ ْو ِ
ض ،بعد تسعة وثالثني با ًبا منه ،حديث رقم .2517
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ــل َأ ْنتُم ا ُْلت ِ
َّك ُل َ
ُــم؟ َقا ُلوا :ن َْح ُن ا ُْلت ََو ِّك ُل َ
ون ،إِن ََّم
ونَ .ق َالَ :ب ْ ُ
َأ ْنت ْ
ِ
ِ
الَ ْر ِ
ح َّب ُه ِف ْ
ضَ ،و َيت ََوك َُّل َع َل اهلل»(((.
ا ُْلت ََوك ُِّل ا َّلذي ُي ْلقي َ
اخلروج من َح ْولِنا وقوتنا إىل َح ْول اهلل  وقوته ،وإدراك
أن األمــر كله ً
وآخــرا هلل  ،فهو القــادر عىل إجراء
أول
ً
املســببات عىل أســباهبا أو عدم إجرائها ،فمن خاصية النار
أن حتــرق ،لكنها مل حترق ســيدنا إبراهيم  ،ومن خاصية
الســكني أن تذبح ،ولكنها مل تذبح ســيدنا إســاعيل ،
ومن خاصيــة احلوت أن هيضــم ما يبتلعــه ،لكنه مل هيضم
ســيدنا يونس ،فمهام بلغ علمنا ينبغي أال نغفل عن قدرة
خالقنا ،وهو القائل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ﴾(((.
لزوم الطاعة واالســتغفار؛ حيث يقول احلق ســبحانه:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
((( التــوكل عىل اهلل  ،أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن ســفيان بن قيس البغدادي األموي
القــريش املعروف بابن أيب الدنيا (املتوىف٢٨١ :هـ) حتقيــق :مصطفى عبد القادر عطا .ط:
مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،لبنان الطبعة األوىل ١٤١٣ ،هـ ١٩٩٣ -م .ص .50
((( [سورة يونس ،اآلية .]24
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ﴾((( ،ويقــول ســبحانه ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿:ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾((( ،ويقول ﷺ:
«من َل ِزم ِ
ال ْستِ ْغ َف َار َج َع َل اهلل َل ُه ِم ْن ك ُِّل َه ٍّم َف َر ًجاَ ،و ِم ْن ك ُِّل
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
(((
ب» .
يتَس ُ
ض ٍيق َم ْ َر ًجاَ ،و َر َز َق ُه م ْن َح ْي ُث َل َ ْ

الترضع إىل اهلل  حيث يقول احلق ســبحانه﴿ :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ ((( ،ولنــا يف نبي اهلل أيوب 
أســوة حســنة؛ حيث يقول احلق  يف كتابه الكريم عىل
لسانه ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻ﴾(((.
((( [سورة األعراف ،اآلية .]96
((( [سورة اجلن ،اآلية .]16
((( [سورة األعراف ،اآلية .]58
ب ،باب ِ
ال ْستِ ْغ َف ِ
ار ،حديث رقم .3819
اب َالْ َد ِ َ ُ
((( ُسنن ابن ماجهَ ،أ ْب َو ُ
((( [سورة األنعام ،اآلية .]43
((( [سورة األنبياء ،اآليتان .]84-83
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األخذ باألســباب ،فنجمع بني الدعاء والدواء ،ويكون
الدعاء وســيلتنا يف التــرع إىل اهلل  أن يعمل خاصية
الــدواء يف إزالة الداء ،فهو ســبحانه القادر عىل ذلك دون
سواه ،فالطبيب سبب والشايف هو من أمره إذا أراد شي ًئا أن
يقول له كن فيكون؛ حيث يقول سبحانه ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(((.
* * *

((( [سورة يس ،اآلية .]82
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إطعام الطعام
اإلسالم دين اإلنســانية ،دين الرقي ،دين الرتاحم ،دين
التكافل؛ حيث جعل من قضاء احلوائج األساسية لإلنسان
منهجا ثابتًا ،ويف مقدمتها أساســيات ومقومات احلياة التي
ً
ُيعدُّ إطعام الطعام يف القلب منها ،ف َع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َس َ
ــامٍ،
ِ
َق َالََّ :لا َق ِ
ــد َم َر ُس ُ
َّــاس إِ َل ْي ِه،
ــول اهلل ﷺ ا َملدينَ َة ان َْج َف َل الن ُ
ول اهلل ﷺَ ،ف ِج ْئ ُت ِف الن ِ
َو ِق َيلَ :ق ِد َم َر ُس ُ
َّاس ِلَ ْن ُظ َر إِ َل ْي ِهَ ،ف َل َّم
اس َت َبن ُْت َو ْج َه رس ِ
ــول اهلل ﷺ َع َر ْف ُت َأ َّن َو ْج َه ُه َل ْي َسبِ َو ْج ِه
َ ُ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
شء َت َك َّل َم به أ ْن َق َ
ك ََّذاب َفــك َ
َّاس،
ــالَ « :يا أ ُّ َيا الن ُ
َان أ َّو ُل َ ْ
ِ
ِ
الس َل َمَ ،و َأ ْطع ُموا ال َّط َعا َمَ ،وص ُلوا ْالَ ْر َحا َمَ ،و َص ُّلوا
َأ ْف ُشوا َّ
َّاس نِ َيا ٌم تَدْ ُخ ُل َ
ون اجلَنَّ َة بِ َس َل ٍم»(((.
َوالن ُ
فقد ذكر نبينا ﷺ يف احلديث أربعة أسباب لدخول اجلنة:
ثالثة منها تتعلق باجلوانب اإلنسانية ،وهي :إفشاء السالم،

ِ
ِ ِ ِ ِ
احل ْو ِ
اب َما َجا َء ِف ِص َف ِة َأ َوا ِ
ن َ
ض،
الر َقائ ِق َوا ْل َو َرعَِ ،ب ُ
((( ُســنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
اب ص َفة ا ْلق َيا َمة َو َّ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
اب
اب الطع َمةَ ،ب ُ
وســنن ابن ماجه ،أ ْب َو ُ
بعد ســتة وعرشين با ًبا منه ،حديث رقم ُ ،2485
إِ ْط َعا ِم ال َّط َعامِ ،حديث رقم .3251
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وإطعام الطعام ،وصلة األرحام ،وواحدة منها تتعلق بعالقة
العبد بخالقه ،وهي الصالة بالليل والناس نيام.

ويقــول احلــق ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﮣ
ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ﴾(((.
((( [سورة البقرة ،اآلية .]177
((( [سورة اإلنسان،اآليتان .]9 ،8
((( [سورة البلد ،اآليات .]16 -11
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وليس املقصــود بإطعام الطعام حــر األمر يف عني
الطعام ،وإنام األمر أوســع من ذلك بام يشــمل اإلطعام
املبــارش واإلطعام غري املبارش ،ســواء بإعطــاء الفقري مما
يقوم بطبخه ،وطهيه بمعرفته ،أم بإعطائه النقد؛ ليشــري
ما حيتاج إليه أو تشــتهيه نفسه من الطعام ،إنام يشمل ذلك
كل ما تعنيــه كلمة الطعام من معان ،ســواء أكان إطعا ًما
مبــارشا يف صورة وجبات جمهزة تقــدم أو تعطى للفقراء
ً
واملحتاجني أو هتدى لألصدقاء واجلريان واملقربني ،أم يف
صورة عينية ســل ًعا أو نقدً ا ،والنقد أنفع للفقري وأسرت له،
وأوسع خلياراته وقضاء حوائجه.

ذلك مع عظــم الثواب املرتتب عىل اإلنفاق يف ســبيل
اهلل؛ حيث يقول احلق ســبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(((،
ويقول ســبحانه﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
((( [سورة البقرة ،اآلية .]265
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ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ﴾ ((( ،ويقول نبينا ﷺَ « :ما ِم ْن َي ْو ٍم ُيصبِ ُح
ــول َأحدُ ُها :اللهم َأ ْع ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ط
َّ
العبا ُد فيــه إِ َّل َم َلكَان َين ِْزالنَ ،ف َي ُق ُ َ َ
اآلخر :اللهم َأ ْع ِ
ُمن ِْف ًقا َخ َل ًفاَ ،و َي ُق ُ
ط ُم ْ ِسكًا َت َل ًفا»(((.
َّ
ول َ ُ
* * *

((( [سورة سبأ ،اآلية .]39
ِ
ــاب َق ْو ِل اهلل َت َعا َلَ ﴿ :ف َأ َّما َم ْن َأ ْع َطى َوا َّت َقى،
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتَاب الزكاةَ ،ب ُ
ِ
ِ
س ُه
سىَ ،و َأ َّما َم ْن َبخ َل َو ْ
اس َت ْغنَىَ ،وك ََّذ َب بِاحلُ ْسنَىَ ،ف َسنُ َي ِّ ُ
س ُه ل ْل ُي ْ َ
َو َصدَّ َق بِاحلُ ْسنَىَ ،ف َســنُ َي ِّ ُ
ِ
ِ
َاب
سى﴾ [ســورة الليل ،اآليات  ،]10 -6حديث  .1443وصحيح مســلم ،كت ُ
ل ْل ُع ْ َ
اب ِف ا ُْلن ِْف ِق َوا ُْل ْم ِس ِك ،حديث رقم .1010
الزكاةَ ،ب ٌ
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عامرة املساجد

تعظيم لشعائر اهلل
يقــول احلــق ســبحانه ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿:ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾(((.
فللمســاجد مكانتها وحرمتها وقدســيتها ،يقول احلق

ســبحانه﴿:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾(((،

فهي بيوته التي ينبغي تعظيم حرمتها؛ حيث يقول سبحانه:

﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﴾(((.
((( [سورة التوبة ،اآلية .]18
((( [سورة النور ،اآلية .]36
((( [سورة اجلن ،اآلية .]18
((( [سورة احلج ،اآلية .]30
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وال شــك أن احلفاظ عىل نظافة املساجد أو اإلسهام يف
نظافتها ،وحرص العاملني هبا عــى نظافتها الدائمة وبذل
أقىص ما يف وســعهم لذلك ،هو من بــاب تعظيم حرمات
اهلل ،وتعظيم شــعائره ،يقول احلق سبحانه﴿ :ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(((.

فخدمــة بيــوت اهلل  رشف ،وإذا أردت أن تعرف
عند اهلل مقامك فانظر فيام أقامك ،فجدد النية وشــمر عن
ســاعد اجلد يف خدمة بيوت اهلل  ،وحول الوظيفة إىل
رسالة ،ال تدخر يف ذلك جهدً ا وال وس ًعا ،وإذا كان األجر
عظيم حت ُّف ُه الربكة يف الدنيا
أجرا
ً
عــى خدمة بيوت اهلل ً 
والرمحــة يف اآلخرة ،فإن التقصري يف املهام الواجب القيام
هبا وخيم العاقبة عــى املقرصين يف ذلك من املكلفني به،
ومن ثمة وجب التفاين يف العمل ِمن ِّ
كل َمن رشفه اهلل 
بخدمة بيوته.

ومن متام احلفاظ عىل نظافة املســاجد أن نأتيها يف أحسن
ظاهرا
وأكمل وأتم ُو ُجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء
ً
((( [سورة احلج ،اآلية .]32
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وباطنًا؛ اســتجابة لقول اهلل ﴿:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ﴾(((.
وقد أثنــى رب العزة يف كتابه العزيز عــى املتطهرين من
عــار بيوته وغريهم؛ فقــال  خماط ًبا نبينا ﷺ﴿ :ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾((( ،وقــال
ســبحانه﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(((،
ويقول سبحانه خماط ًبا نبينا ﷺ ﴿:ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
(((
ور
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾  ،ويقــول نبينا ﷺ« :ال ُّط ُه ُ
َش ْط ُر ْ ِ
ال َيم ِن»(((.

ومل ُيعن اإلســام بمجرد النظافة بــل حث عىل الكامل
فيها ،فعد نبينا ﷺ إســباغ الوضوء عىل املكاره مما يرفع اهلل
بــه الدرجات وحيط به اخلطايا ،فقــال ﷺَ « :أ َل َأ ُد ُّلك ُْم َع َل
((( [سورة األعراف ،اآلية .]31
((( [سورة التوبة ،اآلية .]108
((( [سورة البقرة ،اآلية .]222
((( [سورة املدثر ،اآليات .]4-1
((( صحيح مسلمِ ،كتَاب الطهارة ،باب َفض ِل ا ْلوض ِ
وء ،حديث رقم .223
ُ ُ
َ ُ ْ
ُ
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ال َطايا ،وير َفع بِ ِه الدَّ رج ِ
ِ
ات؟» َقا ُلواَ :ب َل َيا
َ َ
 َما َي ْم ُحــواهللُ بِه ْ َ َ َ َ ْ ُ
ــول اهللَِ ،ق َال« :إِسبا ُغ ا ْلوض ِ
وء َع َل ا َْلك ِ
َر ُس َ
َار ِهَ ،و َك ْث َر ُة ْ
الُ َطا
ُ ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َل ا َْلس ِ
الر َب ُ
اط»(((،
الص َلة َب ْعدَ َّ
اجدَ ،وانْت َظ ُار َّ
الص َلةَ ،ف َذلك ُُم ِّ
َ
كام حثنا ﷺ عىل االغتسال يف مواطن عديدة ،وبخاصة عند
اجلمع واجلامعات ،كغسل اجلمعة وغسل العيدين وغريمها،
تأكيدً ا عىل نظافة اجلسد وطهارته طهارة تامة.

وعني ديننا احلنيف بتكريم من يقومون بخدمة املجتمع
وال سيام يف جمال النظافة ،فقد كانت امرأة َت ُق ُّم ا ْلسجد  -أي
تنظفه  -ففقدها رسول اهلل ﷺ فسأل عنها ،فقالوا :ماتت،
فقال ﷺَ « :أفال ُكنْت ُْم آ َذ ْنت ُُم ِ
ون»((( ،فد ُّلوه عىل قربها فصىل
عليها النبــي ﷺ إكرا ًما خلدمتها لبيــت اهلل  وحرصها
الشديد عىل تنظيفه.
* * *
((( صحيح مسلمِ ،كتَاب الطهارة ،باب َفض ِل إِسبا ِغ ا ْلوض ِ
وء عَل ا َْلك ِ
َار ِه ،حديث رقم .41
ُ ُ
َ ُ ْ
ْ َ
ُ
َ
اط ِ
ــج ِد والتِ َق ِ
ِ
اب َكن ِ
اخل َر ِق َوال َق َذى
ْس ا َمل ْس ِ َ
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتَاب الصالةَ ،ب ُ
ِ
ِ ِ
الص َل ِة ع ََل ا ْل َق ْ ِب ،حديث
اب َّ
َاب اجلنائزَ ،ب ُ
َوالعيدَ ان ،حديث رقم  .458صحيح مسلم ،كت ُ
رقم .956
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زواج القارصات ظلم هلن وللمجتمع
إن الــرع احلنيــف قائم عــى مراعاة مصالــح البالد
والعباد ،فحيث تكون املصلحة املعتربة فثمة رشع اهلل.

ربا لدى الفقهاء فإن العرف
وإذا كان العرف ضاب ًطا معت ً
ال يقصــد به العرف اخلاص لكل قبيلــة أو عزبة أو قرية أو
نجــع أو جتمع عىل ِحدة ،إنام هو العرف العام الذي تعارف
عليه القوم وإن مل يســنوه قانونًا ،فام بالكم إذا تعارف عليه
القوم وســنوه قانونًــا أو أقرته جمالســهم النيابية يف ضوء
الدســتور الذي اصطلحوا عليه وارتضوه لتســيري شئون
حياهتــم وتنظيم حركتها ،ناهيك عــا قرره الرشع من حق
احلاكم يف تقييد املباح للمصلحة املعتربة بام ال يتعارض مع
نص رصيح قطعي الثبوت والداللة.
والقضية التي نحن بصددها واحدة من القضايا احلياتية
التي مل يرد يف بيان حتديد ســن الــزواج فيها نص قاطع ،ال
السنَّة ،فصار فيها متسع
من رصيح القرآن وال من صحيح ُّ
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لالجتهاد والــرأي والرأي اآلخر وفق ما تقتضيه املصلحة،
عــى أن فقــه املوازنات وحســابات املصالح واملفاســد،
وترجيح ما جيب ترجيحه منها يتطلب منا نظرات متأنية ال
نظرة واحدة قبل أن نصدر أية فتاوى يف هذا الشأن ،بل أرى
أن أمر الفتاوى يف مثل هــذه القضايا حيتاج اجتها ًدا مجاع ًّيا
للمؤسسات املعتربة ال اجتهاد األشخاص أو األفراد ،وال
سيام إذا كان بعض هؤالء األشخاص أو األفراد بمعزل عن
اســتيعاب قضايا العرص ومستجداته ،فام بالك إذا كانوا أو
كان بعضهم بمعــزل عن قواعد اإلفتــاء وأصوله ً
أصل؟
بــل فام بالكــم إن كان من يفتي يف الشــأن العــام من غري
املتخصصني أو حتى من غري الدارســن لألصول الرشعية
عىل وجهها املطلوب إن مل يكن من غري الدارسني هلا ً
أصل.

وال شــك أن إصــدار مثل هذه الفتاوى ال يمكـــن أن
تســتند فقط إىل حمصولنا مما قــرره بعض الفقهاء يف عصور
كبــرا يف زماننا
تغيريا
وظروف وبيئات تغــرت طبيعتها
ً
ً
ومكاننــا وبيئتنا ،وأصبح من يتصــدر لإلفتاء يف مثل هذه
األمــور والقضايا املعارصة يف حاجة ملحــة إىل أن يلم إىل
جانب أصول وقواعد فقه األحــكام بفقه العرص والواقع
ومســتجداته وتداعياتــه وحتدياتــه وظروفــه االجتامعية
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واالقتصادية والصحية؛ بام يتطلب رضورة االستئناس بآراء
اخلرباء املختصني من األطباء وعلامء النفس واالجتامع ،بل
إننا قد نكون بحاجة ماسة لنظرة أوسع نحو ما يدور حولنا
يف خمتلف دول العــامل والتزامات الدول وتعهداهتا يف ضوء
ما وقعت عليه من مواثيق دولية؛ ألن االســتطاعة كام ينظر
أيضا إىل أحوال
فيهــا إىل حال األفراد ينبغي أن ينظــر فيها ً
وقدرات الدول.

وإذا كان الفقهاء قــد حتدثوا عن الباءة وهي القدرة عىل
الوفاء بحق الزواج فإن األمر بال شــك ال يمكن أن حيرص
أو يقرص يف القدرة والطاقة اجلنســية ،إنام هو القدرة العامة
عىل قيادة ســفينة احليــاة الزوجية بام تقتضيــه وتتطلبه من
تبعات اقتصادية ومســئوليات اجتامعية نظلم أبناءنا وبناتنا
كبريا إن محلناهم إياها دون احتامهلم هلا أو قدرهتم عىل
ً
ظلم ً
هذا االحتــال أو حتى جمرد إدراكهم ملا يقتضيه واجب كل
من الزوجني جتاه اآلخر من حقوق وواجبات ومسئوليات،
وما مل هنيئ هلم ما يغلب عىل الظن معه عىل أقل تقدير نجاح
هذا االرتبــاط ،وإال فام رس حاالت الطــاق املرتفعة بني
الشباب املتزوجني حدي ًثا إن مل يكن عدم تأهيلهم وهتيئتهم
بالقدر الــكايف وإدراك كل منهم ملا تتطلبه وتقتضيه حقوق
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بناء األرسة السوية كأساس لبناء جمتمع سوي متامسك قادر
عىل صنع احلضارة واقتحام عباب احلياة الصعبة.

وال شــك أن الزواج مســئولية كبــرة ،وميثاق غليظ،
رشعه اإلســام ليســكن كل مــن الزوجــن إىل بعضهام
البعض يف مودة ورمحة؛ حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ﴾((( ،فال بــد من التأكد مــن أن ك ًّ
ل من الرجل
واملرأة يف ســن قادر عىل حتمل أعباء وتبعات هذه العالقة
الزوجية سواء يف مسئولية كل منهام جتاه اآلخر أم يف حتملهام
م ًعا واجبهام جتاه ما قد يرزقان به من الولد.

والذي ال شك فيه أن زواج القارصات ظلم هلن ،وملا قد
ينتج عن هذا الزواج مــن أبناء ،وظلم للمجتمع بام يرتتب
عىل هذا الزواج من آثار وتبعات اجتامعيةً ،
فضل عام يرتتب
عىل زواج القارص من آثار نفسية وصحية عىل الفتاة.
* * *
((( [سورة الروم ،اآلية .]21
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أبجديات احلوار
يقــول احلق ســبحانه﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(((،
ويقول ســبحانه ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ﴾((( ،ويقــول ســبحانه ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾(((.
احلوار عىل زنة فِعال ،واملحاورة عىل زنة ُمفاعلة ،يقتضيان
املشــاركة ،وال يقعان من طرف واحد ،يقــال :حتاور حممد
وعيل ،أو توافقا ،أو تشاركا ،أو تطاوعا ،أي حاور ،أو وافق،

((( [سورة النحل ،اآلية .]125
((( [سورة العنكبوت ،اآلية .]46
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]64
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تصور أن حياور
أو شارك ،أو طاوع كل منهام صاحبه ،وال ُي َّ
اإلنسان نفسه.

وعليه فاحلــوار يقتــي أن تُعامل اآلخر بــا حتب أن
ُيعاملــك به ،وأن تنصت إليه قدر ما حتب أن ينصت إليك،
وأن تأخذ إليه اخلطوات التي تنتظر منه أن خيطوها نحوك،
وإال فحاور نفسك ،واســمع صوت نفسك ،وال تنتظر أن
يسمع اآلخرون صوتك.
احلــوار الناجح هو القائم عىل احلق ،املبني عىل الصدق،
ال عىل الكذب ،وال التزييف ،وال السفسطة ،وال املغالطة،
وال جمرد املغالبة لذات املغالبة.

فاحلوار ال يعني الشــقاق ،وال يمــت للعصبية العمياء
بصلة ،وال جيعل مــن املتغريات ثوابــت ،وال يقدس غري
املقــدس ،وال يرمي الناس باإلفك والبهتان ،وال خيرج عن
املحاور ،أو إســكات
املوضوعيــة إىل غريها قصد إحراج
َ
آخر يف قضية
صوته بالباطل ،كأن حياور شــخص
ً
شخصا َ
فكرية فإذا هــو يتحول إىل هجوم شــخيص عليه ،أو عىل
عجزا منه عن مقارعة
أرسته ،أو قبيلته ،أو حزبه ،أو دولتهً ،
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احلجة باحلجة ،وهرو ًبا من املوضوعية التي ال ِق َبل له هبا إىل
السباب والفحش الذي قد ال جييد غريمها.

كل ذلك يشء واحلوار يشء آخر ،أمل يقل احلق  لسيدنا

موســى وهارون ﴿:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾((( ،فأمرمهــا احلق  أن
يقابال طغيــان فرعون باحلكمة واملوعظة احلســنة ،والقول
اللني احلسن ،وأال يقابال طغيان جربوته بمثل فعله أو لغته.

وانظر إىل أدب أيب األنبياء سيدنا إبراهيم  يف حماورته

ألبيه؛ حيث يقــول أبــوه﴿:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ﴾((( ،فيجيبه
سيدنا إبراهيم  يف غاية الرب واألدب﴿:ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾((( ،ويف احلوار
الذي دار بينه وبني نمرود بن كنعان كام حكى القرآن الكريم

عىل لســانه ﴿:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
((( [سورة طه ،اآليتان .]44-43
((( [سورة مريم ،اآلية .]46
((( [سورة مريم ،اآلية .]47
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ﮁ ﮂ ﮃ﴾((( ،وهنا مل يرد عليه ســيدنا إبراهيم 
بالنفي املبارش ،إنام انتقل إىل أمر آخر قائالً﴿:ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ﴾ وكأنه يقول لــه :إن كنت حتيي ومتيت ح ًقا كام تقول
فأت بالشمس من املغرب بدل املرشق ،فبهت الذي كفر.

وهذا نبي اهلل ســيدنا عيســى  ينتقي ألفاظــه انتقا ًء
فيقــول﴿:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾((( ومل يقل :مل أقله،
تأد ًبا مع ربه .

ومن أبجديات احلوار حســن االســتامع لآلخر ،وعدم
مقاطعتــه ،أو إبداء عدم الرغبة يف ســاعه ،أو التأفف من
غمزا ،أو
كالمه ،أو اإلشــاحة يف وجهه ،وإظهار التربم منه ً
ساخرا ينم
تبسم
ً
ً
هتكم إشار ًّيا ،أو حتى ً
ملزا ،أو ســخرية ،أو ً
عن عــدم تقدير املحاور ،أو إظهار عــدم االقتناع بام يقول
هتوينًا لشأنه ،ناهيك عن ارتفاع الصوت واشتداد الصخب
واجللبةً ،
فضل عن سوء األدب يف احلوار.
((( [سورة البقرة ،اآلية .]258
((( [سورة املائدة ،اآلية .]116
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احلوار اهلــادف ينأى بصاحبه عن كل أشــكال اجلمود
واالستعالء ،وحيمله عىل احرتام الرأي اآلخر وتقديره ،عىل
حد قول اإلمام الشــافعي  :رأيي صواب حيتمل اخلطأ،
ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب.

بل إننــا لنذهب أبعد مــن ذلك فنــرى أن كال الرأيني
قــد يكون عىل صــواب ،غري أن أحدمهــا راجح ،واآلخر
مرجــوح ،فاألقوال الراجحة ليســت معصومــة ،كام أن
األقوال املرجوحة ليست مهدومة ،طاملا أن لصاحبها ح ًّظا
من النظر واحلجة والدليل املعترب.

وإن أخطر ما يعوق احلوار أمران مها :األدجلة ،والنفعية؛
فأما األدجلة فإن العامل أو الكاتب أو املحاور املؤدلج حتمله
عصبيته العمياء للجامعة التي ينتمي إليها إما عىل عدم رؤية
احلق ،وإما عىل التعامي عنه ،إذ يمكن ألحدهم أن حياورك
أو جيادلك أو يقبل نقاشــك يف مفهوم آية من كتاب اهلل 
أو حديث صحيح من ُســنَّة ســيدنا رســول اهلل ﷺ ،وال
يقبل منك أن حتاوره أو تناقشــه أو تراجعه يف كالم مرشده
املقدس لديه.
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وأما النفعيون واملتاجرون باألديان والقيم واملبادئ فال
يدافعون أبدً ا عن احلق ،وال ينتظر منهم ذلك ،إنام يدافعون
عن مصاحلهم ومنافعهم فحسب وال يشء آخر.

وبام أن اجلــزاء يف الدنيا واآلخرة من جنس العمل ،لقي
سيدنا إبراهيم  من أدب ولده إسامعيل  ما فاق أدبه
هو مع أبيه ،عىل نحو ما صوره لنا القرآن الكريم يف ســورة
«الصافات»؛ حيث دعا ســيدنا إبراهيــم  ربه أن يرزقه
الولد الصالح َفم َّن عليه احلق  بسيدنا إسامعيل  ،ثم
برشه بسيدنا إسحاق ،ويف شــأن ولده إسامعيل  يقول
احلق ســبحانه عىل لسان ســيدنا إبراهيم ﴿ :ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ﴾(((.
ونالحظ أن ســيدنا إســاعيل  قــد خاطب والده
بنفس اللفظ واألدب الذي خاطب به ســيدنا إبراهيم 

((( [سورة الصافات ،اآليات .]102 – 100
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أباه﴿ ﰊ﴾ ،فهام كام قال احلق ســبحانه﴿:ﮘ ﮙ
ئت كام تَدي ُن ت ُ
ُدان.
ﮚ ﮛ﴾((( ،ويف األثر :افعل ما ِش َ
* * *

((( [سورة آل عمران ،اآلية .]34
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