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االفتتاحية: 
عدد جديد من جوهر االسالم حافل 

بالجديد المفيد
كنــا نــود لــو اننــا لــم نتاخــر عــن اصــدار هــذا العــدد 8/7  مــن الســنة 19 مــن جوهــر 
االســالم لــوال هجمــة جائحــة الكورونــا -عافانــا اهلل- التــي لــم  تســلم منهــا اغلــب بلــدان 
العالــم تقريبــا. فقــد كنــا نعــد الن يكــون هــذا العــدد بــني ايــدي القــراء قبــل حلــول شــهر 
رمضــان حتــى اننــا ضمنــاه بعــض املقــاالت  عــن أحــكام الصيــام واســراره  والتــي اضطررنــا 

ــد انقضــاء شــهر رمضــان. ــدي بع ــني االي ــدد ســيكون ب ــى ســحبها مبــا أن الع إل
وقــد تضمــن هذاالعــد د بعــض مــا يتعلــق بوبــاء الكورونــا والــذي منــه البيــان املســتفيض 
الصــادر عــن مجمــع الفقــه االســالمي الدولــي بجــدة ومــا هــو يف احلقيقــة والواقــع إال عينــة 
ملــا واكبــت بــه الهيئــات العلميــة كاالزهــر وهيئــة االفتــاء بدولــة االمــارات وغيرهمــا وواكبنــا بــه 
معهــا وبــاء الكورونــا مــن خــالل املواقــع االلكترونيــة مثــل جريــدة )الصريــح اوناليــن( وغيرهــا 
ــب  ــة احاطــت بهــذه اجلائحــة ومــا ترت ــة ثري ــل مــع بعضــه البعــض مــادة علمي و هــو  مــا ميث
عنهــا مــن أحــكام فقهيــة  فيمــا يتعلــق باالحــكام الشــرعية للوبــاء واحلجــر الصحــي والتــداوي 
ــوات   ــق صل ــم وتعلي ــم والصــالة  عليه ــة غســلهم وتكفينه ــا وكيفي ــى جــراء الكورون ــن املوت ودف
اخلمــس جماعــة وصــالة التراويــح يف اجلوامــع وتعليــق صالتــي اجلمعــة والعيــد وغيــر ذلــك 
مــن النــوازل التــي توفــرت فيهــا اجابــات علميــة هامــة ومفيــدة جديــرة باجلمــع والتوثيــق 

تعميمــا لالســتفادة منهــا.
ويشــتمل هــذا العــدد  8/7 مــن جوهــر االســالم اضافــة إلــى االبــواب القــارة املعتــادة علــى 
عــدة مقــاالت وبحــوث العــالم كبــار نعتــز بتعميــم االســتفادة منهــا كمــا يحتــوي هــذا العــدد 
علــى  التعريــف باعــالم قدامــى ومعاصريــن مــن  شــيوخ  هــذه الربــوع  الذيــن كانــوا جنومــا 
يضيــؤون  ســماءها والذيــن هــم بحــق هــم خيــر ســلف خليــر خلــف ويحتــوي هــذا العــدد  كذلــك 
ــاة املســلمني يف  ــوازل جــدت يف حي ــات مســتفيضة  يف ن ــا اجاب ــادات فيه ــاوى واجته ــى فت عل
ديــار االســالم وهنــاك يف بــالد الغــرب حيــث يعيــش ماليــني املســلمني مــن مختلــف االجيــال 

والفئــات..
عــدد جديــد  مــن جوهــر االســالم حافــل مبــا ذكرنــاه وبســواه ومبــا يتضمنــه  القســم احملــرر 
باللغــة الفرنســية مــن مقــاالت نقدمــه للقــراء  االوفيــاء الذيــن ماتنفــك تصلنــا منهــم رســائل 
الشــكر والثنــاء علــى اســتئناف مجلتهــم للصــدور  يف سلســلتها اجلديــدة رغــم املصاعــب 
املاديــة  التــي تواجــه االصــدار  الورقــي بصفــة عامــة واالصــدار الورقــي الديتــي بصفــة خاصــة  
ــذي اتخــذت  ــا يف املضــي يف هــذا الســبيل ال ــه مــن عزميتن ــاذن اهلل وعون ــل  ب ــن تف ــي ل والت
لــه جوهــر االســالم شــعارا قولــه جــل وعــال )ولتكــن منكــم امــة يدعــون إلــى اخليــر ويامــرون 

باملعــروف وينهــون عــن املنكــر واولئــك هــم املفلحــون( صــدق اهلل العظيــم
رئيس التحرير
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تفسير ايات من القرآن الكريم 
بقلم: فضيلة الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل

يقــول اهلل تبــارك وتعالــى بعــد اعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم )إن للمتقــن عنــد ربهــم جنــات 
النعيــم، افنجعــل املســلمن كاملجرمــن، مالكــم كيــف حتكمــون، ام لكــم كتــاب فيــه تدرســون ان لكــم فيــه 
ملــا تخيــرون ام لكــم اميــان علينــا بالغــة إلــى يــوم القيامــة إن لكــم ملــا حتكمــون ســلهم ايهــم بذلــك زعيــم 
ام لهــم شــركاء، فليأتــوا بشــركائهم إن كانــوا صادقــن يــوم يكشــف عــن ســاق ويدعــون إلــى الســجود فــال 
يســتطيعون خاشــعة ابصارهــم ترهقهــم ذلــة، وقــد كانــوا يدعــون إلــى الســجود وهــم ســاملون( ســورة 

القلــم صــدق اهلل العظيم 
أخــي القــارئ لقــد اســلفنا احلديــث عــن تلــك العاقبــة األليمــة التــي حلــت بأصحــاب البســتان 
الذيــن ابطرهــم النعيــم وغرتهــم احليــاة الدنيــا فانــزل اهلل بجنتهــم مــا صيرهــا بلقعــا ال اثــر فيهــا 
لفاكهــة وال لثمــر، ورأيــت ايضــا كيــف أنهــم ندمــوا بعــد فــوات الفرصــة وأعلنــوا التوبــة والنــدم 
وضرعــوا إلــى ربهــم عســاه يعيــد لهــم مــا اتلفــه بســبب غضبــه الــذي ال يبقــي وال يــذر فعقــب املولــى 
عــن كل ذلــك بقولــه )كذلــك العــذاب ولعــذاب االخــرة أكبــر لــو كانــوا يعلمــون( ثــم انــه ليقابــل احلالــة 
باحلالــة والعاقبــة بالعاقبــة عندمــا يذكــر مــا أعــده لألتقيــاء االبــرار إذ يقــول )إن للمتقــن عنــد ربهــم 

جنــات النعيــم( 
أجــل لهــؤالء الذيــن يخافــون اهلل ويراقبونــه يف تصرفاتهــم مــع أنفســهم ومــع عبــاد اهلل يقومــون 
بالواجــب ال يدخــرون طاقاتهــم يف ســبيل حتقيــق اكبــر قســط منــه وينتهــون عــن كل مــا نهــوا عنــه 
لهــؤالء جميعــا أفضــل اجلــزاء وأكبــر أنــواع االحســان مــن عنــد ربهــم الــذي بيــده نعيــم الدنيــا مبــا 
فيــه مــن جنــان وارفــة الظــالل ومــن قصــور عاليــة القبــاب، ومــن متكــني يف األرض، ومــن نصــر علــى 
األعــداء، ومــن عافيــة ومعافــاة دائمــة، ومــن راحــة بــال واطمئنــان نفــس وبيــده ايضــا نعيــم االخــرة 
الســرمدي الــذي ال يــزول والــذي ال يتأتــى لنــا ونحــن يف دار الفنــاء ان نــدرك كنهــه وال ان نحيــط 

بأســراره إمنــا فقــط يقــرب لنــا تقريبــا ويشــبه لنــا تشــبيها.
بعــد هاتــني اخلامتتــني يدخــل املولــى ســبحانه وتعالــى مــع اعــداء احلــق يف جــدل واضــح ال تعقيــد 
فيــه جــار علــى نســق التســاؤالت التــي تكــون مــرة تعجبيــة وأخــرى اســتنكارية كلهــا مبكتــة محرجــة 
ــي متفرعــان عــن  ــكاري وتعجب )أفنجعــل املســلمن كاملجرمــن مــا لكــم كيــف حتكمــون( اســتفهام ان
بعضهمــا متــام التفــرع ذلــك ان اهلل جلــت كلماتــه يســتنكر عليهــم الطمــع يف التســوية بــني مــن وقــف 
ــر رضــاه عــن كل ســواه وبــني ذلــك الــذي كان اســير شــهواته وعبــد  ــزم ســبيله واث بجانــب اهلل والت
مطامعــه وغاياتــه يتصــرف تصــرف احليوانــات وتطــوح بــه عنجهيتــه الرعنــاء وجهالتــه احلمقــاء إلــى 
التطــاول علــى مقدســات اهلل وعلــى كتــب اهلل وعلــى رســله االطهــار واوليائــه االبــرار ثــم هــو يســاوي 
بــني تصرفاتــه هــذه وبــني التصرفــات املضبوطــة الســائرة وفــق النواميــس الســماوية واالرضيــة بــل 
قــد ال يتــورع عــن تفضيــل نفســه ونوعــه عمــن يدعــي مكابــرة أنهــم مــن البلــه املعاتيــه فــال غــرو إذا ان 
ينشــأ عــن هــذا تعجــب عظيــم يســوقه املولــى هكــذا )مــا لكــم كيــف حتكمــون( مــا بكــم مــاذا اصابكــم، 
هــل اصبحتــم مــن املجانــني ام علــى أي شــيء تبنــون أحكامكــم وبــأي ميــزان تزنــون القيــم واالقــدار 
حتــى يســتوي يف موازينكــم وأحكامكــم أهــل االســتقامة و اهــل االنحــراف. إن مــن بلــغ بــه االســفاف 
إلــى هــذا احلــد خلليــق بــان يكــون مثــار ســخرية واســتخفاف حتــى يواجهــه املولــى بقولــه )ام لكــم 
كتــاب فيــه تدرســون إن لكــم فيــه ملــا تخيــرون( اليــس مــن الســخرية الالذعــة ان يســألهم عــن كتــاب 
ــم تــدون بينهــم كتــب ولــم ينــزل علــى رجــل منهــم وحــي  وهــم االميــون الذيــن لــم يدرســوا علمــا ول
مــن الســماء، أفبعــد كل هــذا يســألون عمــا تدارســه كتابهــم وعمــا تخيــروه مــن بــني فصولــه وابوابــه 
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الكثيــرة. إن كتابهــم الوحيــد الــذي بــني ايديهــم هــو كتــاب اجلهــاالت املضحكــة واالهــواء اجلامحــة 
والعواطــف الهوجــاء  وإن مــا يتخيــر مــن هــذا الكتــاب لهــو العنــاد واجلحــود والظلــم والطغيــان وذلــك 

هــو التصــرف الوحيــد الــذي يشــترك فيــه عامتهــم وخاصتهــم وحلماؤهــم.
ثــم ميضــي ســبحانه وتعالــى يف الســخرية بهــم إلــى ابعــد حــدود الســخرية فيقــول )ام لكــم  اميــان 
ــى  ــق عل ــودا ومواثي ــى ربكــم عه ــم، هــل اخــذمت عل بالغــة إلــى يــوم القيامــة إن لكــم ملــا حتكمــون( نع
ان يعافيكــم ويؤمــن روعكــم ويســوق نعيــم احليــاة وامنهــا اليكــم فتصبحــون مــن شــعب اهلل املختــار 
يدللكــم باملــن والســلوى وينــزل عليكــم موائــد مــن الســماء إن كنتــم قــد حتصلتــم علــى هــذه العهــود 
ــدا لكــم  ــوا مــا ب ــة هــذه مبــا شــئتم وان تفعل ــة فلكــم ان حتكمــوا واحلال ــق املبذول املقطوعــة واملواثي
ألنكــم علــى جانــب مــن ربكــم موصــول ولكــن مــا دامــوا يعلمــون ان شــيئا مــن هــذا لــم يحصــل فــان 
توجيــه الــكالم اليهــم علــى هــذا النحــو وهــذا االســلوب يكــون اشــد ايالمــا علــى نفوســهم مــن وخــز 
الرمــاح وطعــن اخلناجــر وخاصــة وانهــم مــن اهــل احلــس املرهــف واهــل الــذوق البالغــي الســليم 

ثــم يطلــب املولــى ســبحانه وتعالــى مــن رســوله االكــرم عليــه الصــالة والســالم ان يتوجــه اليهــم 
طالبــا منهــم ان يقدمــوا لــه مــن يتكفــل لهــم بتحقيــق رغباتهــم املمعنــة يف االســتحالة واملتناهيــة يف 
التنافــر )ســلهم ايهــم بذلــك زعيــم( إن هــذا لهــو التهكــم الســاخر العميــق الــذي يذيــب الوجــوه مبــا 

فيــه مــن حــرج وحتــد ســافر.
ثــم ينتقــل ســياق التحــدي معهــم إلــى واجهــة اخــرى تاخــذ بطــرف مــن احليــاة الدنيــا وتنتهــي إلــى 
الطــرف األول مــن احليــاة االخــرة )ام لكــم شــركاء فليأتــوا بشــركائهم إن كانــوا صادقــن( رغــم مــا يف 
هــذا الســؤال مــن التفــات فيــه أو عــارض عــن املخاطبــة إلــى التحــدث عــن الغائــب الــذي يشــعر بانهــم 
اصبحــوا كامليــؤوس منــه الــذي لــم يعــد اهــال ألن يوجــه إليــه اخلطــاب مواجهــة قلــت بالرغــم مــن ذلك 
يســألون هــل لهــم شــركاء والشــركاء موجــودون قطعــا بيــد ان وجودهــم كالعــدم ولذلــك يتجاهلهــم 
املولــى أوال ثــم يتحداهــم ثانيــا عندمــا يطلــب مــن املشــركني ان ياتــوا بهــم ليشــفعوا لهــم بــني يــدي 
عــذاب اهلل أو لينقذوهــم مــن غائلتــه يف ذلــك اليــوم الــذي ال ينفــع فيــه مــال وال بنــون اال مــن اتــى اهلل 
بقلــب ســليم )فليأتــوا بشــركائهم إن كانــوا صادقــن يــوم يكشــف عــن ســاق ويدعــون إلــى الســجود فــال 
يســتطيعون( خاشــعة ابصارهــم ترهقهــم ذلــة وقــد كانــوا يدعــون إلــى الســجود وهــم ســاملون( هــل 
ينفعهــم شــركاؤهم إذا جــد اجلــد وكشــفت احلقيقــة عــن ســاقيها وابــدت وجههــا  ســافرا، وحصــل 
مــا يف الصــدور وحصحــص احلــق، وعرضــت اخلالئــق واالعمــال علــى ربهــا، وطلــب املالئكــة مــن 
العصــاة واملخربــني والكفــرة وامللحديــن ان يســجدوا لربهــم غيــر أنهــم ال يســتطيعون ذلــك الســجود 

الــذي لــو مكنــوا منــه لــكان افضــل امنيــة يحققونهــا منــذ ان وجــدوا
وان هــذه االســتحالة أي اســتحالة الســجود لتتمثــل يف احــدى صورتــني تتمثــل أوال يف تعذرهــا 
وذلــك مــا يشــير إليــه قولــه تعالــى يف ايــة اخــرى )مهطعــن مقنعــي رؤوســهم ال يرتــد اليهــم طرفهــم 
وافئدتهــم هــوى( أي ان اعصابهــم وأطرافهــم مشــدودة يابســة مــن شــدة الهــول وتتمثــل ايضــا أنــه 

قــد فــات اوانهــا إذ اآلخــرة دار جــزاء فقــط وليســت دار اعمــال.
ــا إذ تقــول )خاشــعة ابصارهــم ترهقهــم ذلــة( وفيــه مــن  وان هــذه االســتحالة لتؤكدهــا االيــة هن
تصويــر اخليبــة والــذل واالرتبــاك مــا ال يخفــى، وتختــم االيــات هكــذا و)قــد كانــوا يدعــون إلــى 
الســجود وهــم ســاملون( انهــا جلملــة حاليــة تعــرض اشــرطة االقتــدار والســعة والتمكــن امــام اعــني 
الذيــن يســتغلون هــذه االمكانيــات املاديــة واملعنويــة يف ســبل اخليــر والنفــع والعبــادة وامــام الذيــن 
يبددونهــا يف الكفــر والفســوق والعصيــان وتســتصرخ تلــك الهمــم التــي دب إليهــا الوهــن واالســترخاء 
حتــى تنفــض عــن نفســها غبــار الكســل ومتضــي قدمــا يف مجــال العزائــم الكادحــة واالعمــال املثمــرة 
وتســتغل كل فرصــة مواتيــة وكل جهــد متــاح لكيــال تنــدم يــوم ال ينفــع النــدم ولكــي جتنــي مــا زرعتــه 

مــن عمــل مبــرور وســعي مشــكور وال يظلــم ربــك احــدا.
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كراهية االنسان واستغالل االديان هو 
ما يوحد جميع االرهابيين

بقلم : معالي العالمة عبد اهلل بن بيه
اســمحوا لــي أوالً أن أشــكر اجلمعيــة الدوليــة للدفــاع عــن احلريــة الدينيــة، ومكتــب األمم 

املتحــدة ملكافحــة التطهيــر العرقــي واحلمايــة علــى الدعــوة لهــذا املؤمتــر الهــام.
ــا اإلنســانية املريضــة، وهــي  ــي تواجــه حضارتن ــات الت ــر يف التحدي ــوم للتفكي ــع الي ــا جنتم إنن
الديــن  ورجــال  الفالســفة  مــن  أطبــاء احلضــارة  علــى  يفــرض إحلاحهــا وخطرهــا،  حتّديــات 

وأصحــاب الفكــر، املبــادرة إلــى الربــط الدائــم بــني التفكيــر والفعــل يف آن واحــد.
كّل يــوم تســتيقظ البشــرية علــى أنبــاء جرميــة نكــراء جديــدة، باألمــس القريــب شــهد العالــم 
مجــزرة وحشــية اســتهدفت مســجد النــور يف نيوزلنــدا، ثــّم جتــّددت الفجيعــة بسلســلة تفجيــرات 
شــنيعة اســتهدفت دور العبــادة يف ســيريالنكا، وقبــل أشــهر كان الــّدور علــى معابــد يَهودّيــة يف 
واليــة بنســلفانيا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ليتلــوه العمــل املــدان علــى الكنيــس اليهــودي يف 

ــا. كاليفورني
ــة،  ــة، حتــت مســميات مختلف ــه الهمجي ــي  يكشــف يف كّل مــرة عــن حقيقت ــه اإلرهــاب العبث إن
تــارة كراهيــة اإلســالم، وتــارة أخــرى كراهيــة املســيحيني، وأحيانــا باســم معــاداة اليهــود، كل العائلــة 
اإلبراهيميــة يف ذلــك ســواء، ولكــن احلقيقــة التــي تختفــي وراء ذلــك وتوّحــد جميــع اإلرهابيــني هــي 

كراهيــة اإلنســان، واســتغالل األديــان.
أيهــا الســادة إّن اإلرهــاب يدعونــا إلــى اليــأس بعضنــا مــن بعــض، وجتاهــل املشــتركات الكثيــرة 
التــي جتمعنــا نحــن أبنــاء البشــر، مــن قيــم الفضيلــة واألخــوة، إّنــه يدعونــا إلــى تنــازع البقــاء الــذي 
يــؤّدي إلــى الفنــاء، وإّن أقــوى مــا نواجهــه بــه أن نبقــي جــذوة األمــل حيــة يف القلــوب، وأن ال نــدع 
مــرض اليــأس العضــال يســتولي علــى النفــوس، وأن نعــي أننــا مثــُل ركاب  الســفينة، جتمعنــا وحــدة 

املصيــر واملســار، فــال جنــاة لبعضنــا إال بنجــاة اجلميــع.
ــاع  ــات مــن اجلي ــر الِبحــار حتمــل املئ ــي مَتُْخ ــفن الت ــام الّس ــوَم، أم ــر الي ــا يختب ــر أوروب إن صب

الذيــن طردتهــم احلــروب الغبّيــة واإلرهــاب املجنــون.
بــروح التســامح التــي تتجــاوز منطــق االعتــراف إلــى أفــق التعــارف، تســتقبل اإلنســانية غــدا 
مشــرقا، يفتــح فيــه بعضهــا لبعــض حضنــه، ليــرى كل واحــد يف اآلخــر أخــا لــه، نظيــرا لــه يف اخللــق 
ــا ولكــن أخــالق  ــالد بأهله ــه صــدرا وال أرضــا، فمــا ضاقــت ب ــق ب وشــريكا يف الوطــن، فــال يضي

الرجــال تضيــُق.
ــى أمــام  ــروح، روح التســامح املفعــم باألمــل واإلميــان، حت ــى هــذه ال ــا أن نحافــظ عل إن واجبن
أحلــك األزمــات، وتنامــي حــركات تبنــي فكرهــا علــى فــرض التناقــض بينهــا وبــني الغيــر، وتدعو إلى 
املفاصلــة الدينيــة وصــدام احلضــارات، وكذلــك بــروز اخلطابــات اإلقصائيــة ذات النبــرة العاليــة 
والتعابيــر الســاخطة. كل هــذا املشــهد املتغّيــر احلالــك ال ميكــن أن ينســينا اجلانــب املضــيء، حيــث 
ــش املشــترك، وتتصــّدى خلطــاب  ــة العي ــا، تؤمــن بإمكاني ــة اإلنســانية شــرقا وغرب ــزل غالبي ــم ت ل
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العنــف والكراهيــة. لقــد كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســباقة إلــى تبّنــي ُرؤيــة حضاريــة 
قائمــة علــى قيــم الســماحة والتســامح، تقــّدم املقاربــات احليــة واملبــادرات القوّيــة يف هــذا الّصــَدد 
ُعــد ويف احملافــل الدوليــة واإلقليميــة بجســارة وكفــاءة، ووثيقــة األخــوة اإلنســانية  علــى مختلــف الصُّ

التــي وقعــت يف أبوظبــي شــاهد علــى هــذه اجلهــود املميــزة.
ومــن أبوظبــي انطلقــت دروب الســالم التــي اختطهــا منتــدى تعزيــز الســلم يف املجتمعــات 
املســلمة، حيــث دعــا منــذ تأسيســه إلــى رفــض كل اضطهــاد يوّجــه إلــى أقليــة دينيــة أو عرقيــة أو 
هــا ديــن. ثقافيــة، ونبــذ اســتغالل الديــن يف هــذه األعمــال الشــنيعة التــي ال يبّررهــا عقــل أو يقرُّ
ويف هــذا الّســياق عقدنــا يف مدينــة مراكــش يــوم 25 ينايــر 2016   مؤمتــر  حقــوق األقليــات 
الدينيــة يف املجتمعــات املســلمة: اإلطــار الشــرعي والدعــوة إلــى املبــادرة مبشــاركة عــدد معتبــر مــن 

علمــاء املســلمني وبحضــور شــهود مــن الديانــات األخــرى ومــن األقليــات املعنيــة .
وصــدر عــن املؤمتــر إعــالن مراكــش التاريخــي حلقــوق األقليــات باتفاق ومصادقــة جميع احلضور 
مــن العلمــاء املســلمني ومبباركــة القيــادات الدينيــة مــن غيــر املســلمني، الذيــن كانــوا شــهودا، ومــن 

بينهــم ممثلــون عــن األقبــاط واليزيديــني والصابئــة املندائيــني والنصــارى اآلشــوريني وغيرهــم.
وقــد حــَرص املؤمتــر أن يبــني بقــوة أن اضطهــاد األقليــات الدينيــة وكافــة أشــكال العــدوان 
التــي يقترفهــا اإلرهابيــون مخالفــة لقيــم اإلســالم الــذي أقــر لألقليــات الدينيــة حقوقهــا الدينيــة 
والثقافيــة والسياســية، يف وقــت لــم تكــن البشــرية قــد عرفــت مثــل هــذا النــوع مــن التســامح املوّثــق 

بصحيفــة املدينــة مــن قبــل خــامت النبيــني صلــى اهلل عليــه وســلم.
ــرى أن قــوة االنتمــاء  ــة، فــال ن ــة الوطني ــة والهوي ــة الديني وقــد اســتهدفنا املصاحلــة بــني الهوي
إلــى الهويــة الدينيــة تــؤدي إلــى انهيــار روح املواطنــة بــل نــرى أن االنتمــاء الدينــي قــد ميثــل حافــزا 

لتجســيد املواطنــة وحتييــد ســلبيات تأثيــر عامــل االختــالف الدينــي عليهــا.
إن أهــم مقومــني مــن مقومــات املواطنــة يف إعــالن مراكــش همــا مقــوم املســاواة يف الواجبــات 
واحلقــوق املتســاوية، ومقــوم االعتــراف بالتعدديــة وإقــرار احلريــة الدينيــة ،حيــث جــاء يف البنــد 
الثانــي مــن اإلعــالن يف ســياق التذكيــر باملبــادئ الكليــة والقيــم اجلامعــة التــي جــاء بهــا اإلســالم: إن 
ــك آلمــن مــن يف  تكــرمي اإلنســان اقتضــى منحــه حريــة االختيــار: )ال إكــراه يف الديــن( )ولــو شــاء ربُّ
األرض كلهــم جميعــا أفأنــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا مؤمنــن(، وجــاء يف البنــد 13 يف ســياق ذكــر 
ــه: إن الســياق احلضــاري  األســس املرجعيــة للمواطنــة املتضمنــة يف صحيفــة املدينــة املنــورة، مــا نصُّ
املعاصــر يتوافــق مــع وثيقــة املدينــة ألنهــا تقــدم للمســلمني األســاس املرجعــي املبدئــي للمواطنــة، 
إنهــا صيغــة مواطنــة تعاقديــة ودســتور عــادل ملجمتــع تعــددي أعراقــا وديانــة ولغــة، متضامــن، يتمتــع 

أفــراده بنفــس احلقــوق، ويتحّملــون نفــس الواجبــات، وينتمــون رغــم اختالفهــم إلــى أمــة واحــدة.
إن مــن مكامــن القــوة يف هــذا التصــور الــذي أبــرزه إعــالن مراكــش هــو الربــط الواصــب بــني 
املواطنــة وإطارهــا الناظــم واملتمثــل يف مقصــد الســلم. فالســبيل إلــى حتقيــق املواطنــة احلاضنــة 

للتنــّوع، إال مــن خــالل اســتراتيجية الســلم.
تلــك هــي املقاربــة التــي نعتقــد جناعتهــا وهــي التــي بهــا ترتقــي املواطنــة إلــى املؤاخــاة وتنتقــل 

مــن الوجــود املشــترك إلــى الوجــدان املتشــارك.
كلمة العالمة عبداهلل بن بيه يف قمة االمم املتحدة جنيف ماي 2019
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تنظيم ندوة علمية حول كتاب »مشاهد من المقاصد«
نظــم منتــدى تعزيــز الســلم يف املجتمعــات املســلمة الــذي يرأســه العالمــة الشــيخ عبــد اهلل 
بــن بيــه، يف نواكشــوط نــدوة علميــة حــول كتــاب مشــاهد مــن املقاصــد للعالمــة الشــيخ عبــد 

اهلل بــن بيــه .
 القاضــي عبــداهلل ولــد اعــل ســالم عضــو مجلــس أمنــاء منتــدى تعزيــز الســلم الــذي أشــرف 
علــى تنظيــم النــدوة بعــد أن رحــب باحلضــور، أوضــح أن الشــيخ العالمــة عبــداهلل ولــد بيــه 
تصــدى لكثيــر مــن مشــاكل األمــة، منطلقــا مــن )مــن ملــن يهتــم بأمرنــا فليــس منــا( مؤكــدا 
ــم  ــم و العال ــا العال ــي منه ــي يعان ــراض الت ــم باألم ــه يصــف مشــاكل العال ــن بي أن الشــيخ ب
اإلســالمي خاصة،حيــث يجــب الرجــوع فيهــا إلــى الــدواء مــن صيدليــة اإلســالم و هــو 

متوفــر، و ال يزيــده الصــرف مــن رفوفــه إال جــدة ووفــرة.
 ومتيــزت النــدوة التــي ترأســها فضيلــة الشــيخ الطالــب أخيــار ولــد الشــيخ مامــني، بتقــدمي 
القاضــي محمــد عمــار ولــد محمــد احمــد ولــد ســيدي يحــي، عرضــا تنــاول فيــه مختلــف 
اجلوانــب التــي حتــدث عنهــا الكتــاب ، فيمــا علــق كل مــن الســيد محمــدن ولــد حمــني 

والدكتــور الســيد ولــد أبــاه علــى العــرض.
 وقــد أكــد احملاضــر القاضــي محمــد عمــار محمــد احمــد ولــد ســيدي يحــي، أن الكتــاب يقــدم 
حلــوال حقيقيــة وجديــدة للمشــكالت املعاصــرة ، كمــا ظهــر فيــه املنهــج األصولــي أكثــر وضوحــا، 
مبينــا أن الشــيخ اســتعرض بعــض النــوازل يف املعامــالت املاليــة اجلديــدة وقــدم مقترحــات 

وحلــوال تختلــف عــن كل أو جــل احللــول التــي قدمتهــا املجامــع الفقهيــة يف هــذ املجــال.
 وأضــاف أن الشــيخ ناقــش املعامــالت املاليــة اجلديــدة مثــل الرهــن العقــاري والتملــك 
باإليجــار، مؤكــدا أن كل هــذه املعامــالت توفــرت لهــا حلــول يف اإلســالم، وهــو مــا أكــد عليــه 
ــي يقترحهــا اإلســالم مــن  ــول الت ــل إن بعضهــم جلــأ للحل بعــض االقتصاديــني الغربيــني، ب

أجــل حــل بعــض املشــكالت املاليــة.
أمــا الشــيخ محمــدن ولــد حمــني، فقــد بــني املكانــة العلميــة الكبيــرة للعالمــة الشــيخ عبــد اهلل 

بــن بيــه ودوره يف نشــر العلــم مــن خــالل مؤلفاتــه الكثيــرة حيــث يعتبــر مجــدد هــذا العصــر.
مــن جانبــه قــدم الدكتــور الســيد ولــد أبــاه، تعريفــا موجــزا مبنتــدى تعزيــز الســلم يف 
املجتمعــات املســلمة ودوره يف حتســني صــورة االســالم واملســلمني بعــد احلــروب واألزمــات 
التــي عرفهــا عاملنــا اإلســالمي و خاصــة بعــد التفجيــرات اإلرهابيــة يف الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة التــي نفذهــا متطرفــون وغــالة أســاؤوا إلــى اإلســالم واملســلمني قبــل غيرهــم.
وأضــاف أن العالمــة الشــيخ عبــد اهلل بــن بيــه تصــدي لهــذه املهمــة مــن أجــل توضيــح 
الصــورة احلقيقيــة الناصعــة لإلســالم الســمح وقــد جتســد ذلــك يف وثيقتــني مهمتــني همــا 
وثيقــة إعــالن مراكــش ووثيقــة حلــف الفضــول اللتــان تشــكالن مجهــودا حقيقيــا مــن أجــل 

إصــالح االختــالالت.
الفكريــة  بالقضايــا  واملهتمــني  والفقهــاء  املفكريــن  مــن  لفيــف  النــدوة بحضــور  وجــرت 

والثقافيــة.
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واضُع أصول تحقيق الّنص الحديثّي وُمْرِسي قواِعِدهُِمحّدُث العصر العاّلمُة محّمُد أحمد شاكر
بقلم: أ.د.أبولبابة الطاهر صالح حسن. 
رئيس جامعة الزيتونة سابقا عضو مجمع البحوث اإلسالمّية
لقــد ســال حبــٌر كثيــٌر حــْوَل الّتحقيــِق عاّمــًة وحتقيــق الّنــّص احلديثــّي خاّصــًة، وُعقــدت 
النــدواُت واملُؤمتــراُت العلمّيــُة العديــدةُ منــذ ُمنتصــِف القــرن العشــرين املُنصــرم حّتــى اليــوم، 
ــي ينبغــي أن يَلْتزمهــا احمُلّققــون واملُصّححــون ملخطوطــات الســّنة  ــان القواعــد واألصــول الت لبي
ــَدةَ مــا  ِعــُن النظــَر فيمــا أجُْنــز نُــدرك أّن ُزبْ خاّصــة، ودواويــن اإلســالم وعلومــه عاّمــة، وحــني مُنْ
ِقيــل ويُقــال حــول » التحقيــق« كان قــد وضعهــا للّنــاس الشــيخ العاّلمــة أحمــد محّمــد شــاكر 
بلَُغــٍة واضحــة وأُْســلُوب ُمشــرق، وبيــان شــامل لــم يُغــادر صغيــرًة وال كبيــرًة مّمــا يَْحتَاُجــه احمُلّقــق 

ــا.  ــّي إاّل ذكره ــراث اإلســالم العلم والناظــُر يف ت
ــِه وِصــْدِق ِإمَياِنــِه وُعْمــِق ِإْعَظاِمــِه لتــراث  وقــد أدرك الشــيُخ ـ طّيــب اهلل ثــراه ـ بُشــُفوِف حسِّ
ِقيِق الّنــّص وتَْصِحيحه،  ِة وإْخالِصــِه يف ِخْدمتــه، ُخطــورةَ حَتْ اإلســالم، وُخلـُـوِص ُحبِّــِه ميــراَث النبـُـوَّ
فهــو« مــن أشــقِّ األعمــاِل وأْكبَِرَهــا تَِبَعــًة » وأْعَســِرَها ِإجْنــاًزا. وكان كبــاُر الُكّتــاب وَمَشــاهيُر األدبــاِء 
ُعوبـَـَة. حّتــى أّن أبــا َعْمــٍرو اجَلاِحــَظ  والعلمــاِء ُمنـْـُذ الِقــَدِم قــد استشــعروا هــذا الُعســر وهــذه الصُّ
ــَح  ــَخ والتَّْصِحي ــى الّنْس ــن أن يتوّل ُر م ــذِّ ــث للهجــرة )ت255 هـــ ( كان يَُح ــرن الثال ــن رجــال الق م
ــا » الســيما إذا  ــاً ُمصمًت ــا وكذب ــا صرًف ــح » غلًط ــى أن يُْصب ــاب إل ــَؤدِّي بالكت ــك يُ ــٌل، ألّن ذل جاِه

ــِقيَمُة. تعاَقبَــْت عليــه األيْــِدي غيْــُر احمُلَنََّكــِة واْعتََوَرتْــُه األَْفَهــاُم السَّ
ِميــُع النَُّســِخ املَْخُطوطــِة واملطبوعــِة ، للكتــاب  ومــن أهــّم األُُصــول املُتَّبََعــِة يف الّتحقيــق، جَتْ
ــِغ الثقــِة بهــا أو  َ ــا النتقــاِء النُّْســخِة األَهــمِّ وحتديــِد َمبْل ــا دقيًق ــه، ثــّم وْصُفهــا وصًف املــراد حتقيُق
تهــا وصّحــة نســبتها إلــى واضعهــا، وذلــك بتَْحديــد َحْجِمهــا وَعــَدِد َوَرَقاتهــا ومــا  الشــّك يف ِصحَّ
ــك  ــِن تل ــى َمَواِط ــِص عل ــع الّتنِْصي ــَماَعاٍت، م ــا مــن َس ــا عليه ــِر م ــَد، وِذْك ــٍص إْن ُوِج ــا مــن نْق فيه
الســماعات  وتواريخهــا، وِذْكــِر مــا يف ُطَرِرَهــا وَهَواِمِشــها مــن تعاليــق وبيانــات، وَعــْرِض ســندها 
مــن كاتبهــا أو قاِرِئَهــا إلــى ُمَؤلِِّفَهــا.. كمــا يُْدَعــى احمُلّقــُق إلــى وضــع َرْمــٍز لــُكلِّ نســخٍة، واختيــاِر 
أفضلهــا التَِّخاِذَهــا ُعمــدة وأصــاًل، واإلشــارة إلــى الفــروق بينهــا، مــع الكثيــر مــن الّتحــّري والتثبُّــِت 
ــًة مــع  َ ــّد أن تكــون ُمَقابَل ــد اختــالف الّنســخ. والنســخة املعتمــَدة ال ب ــح عن واالجتهــاد يف الترجي
أْصِلَهــا َحْرًفــا حرًفــا، أو مــع فــْرٍع ُقوبــل علــى األصــل، وكان الســلُف يَْعتبــرون النســخَة َغيْــَر 
ــه هشــاٍم:«  ــاء الســبعة ت93هـــ البِْن ــِر أحــد الفقه ــُن الزبيْ ــْرَوةُ بْ ــِة  فاقــدةَ القيمــة، قــال ُع َ املَُقابَل
ــَت؟ قــال: نعــم، قــال: قابلــت؟ قــال: ال، قــال: لــم تكتــب«. وقــال أبــو اخلطــاب عبــد احلميــد  َكتبْ
ــا ».  األخفــش )ت 177 هـــ( » إذا نُســخ الكتــاب ولــم يُعــاَرْض ثــّم نُســخ ولــم يُعــارض خــرج أعجمّيً
والشــيخ أحمــد شــاكر ينعــى علــى املطابــع طبـْـَع كتــٍب دون اإلفصــاح عــن أصولهــا التــي ُطبعــت 
منهــا، وبــال حتقيــٍق علِمــيٍّ وبــال ُمقابلــة وتدقيــق، أو بتصحيــح َجَهلـَـٍة َغيـْـِر أكفيــاء خلطــورة انتشــار 
الكتــب غيْــِر الصحيحــة، ال ســيما األُّمهــات التــي مُتّثــل أُصــوَل اإلســالم وشــريَعتَُه وأحكاَمــُه 
ــذي  ــاب ال ــاٌم واســع وعميــق مبوضــوع الكت ــه إمل ــا ول ــُح ينبغــي أن يكــون عاملً ــُه. فاملُصحِّ وحضارتَ
يتوّلــى تصحيَحــُه إذ » ُرّب خطــإ يف نظــر ُمصّحــح الكتــاب هــو الّصــواُب املُوافــق ملــا قــال املؤلــُف، 
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ــدى الشــيُخ أحمــد رحمــه  ــم أب ــٍت ». وك ــٍل ثاِب ــٍم ثاقــب أو دلي ــُه شــخٌص آخــر عــن َفْه وقــد يتبّينُ
اهلل مــن احُلــزن واألســى علــى نشــر كتــب ُمتقنــٍة ألّمهــات دواويــن العلــم إاّل أّنهــا لــم تُفصــح عــن 
ــًة واحمُلَّدثــني خاّصــًة يف  ــِج القدمــاء عامَّ أصولهــا. والشــيُخ يدعــو احمُلّققــني لإلّطــالع علــى َمنَْه
ــِة  ــروف املُْعَجَم ــَز احُل ــث مَتِْيي ــِة احلدي ــى َكتَبَ ــون عل ــم يُوِجبُ ــه، فه ــِخ ُمَدّونات ــث ونَْس ــِة احلدي كتاب
ــس مــن  ــِط املُلتب ــاُس، وَضبْ ــا االلتب ــُن َمَعُهَم ــا يُْؤَم ــه شــكاًل ونقًط ــا يكتُبُون ــِط م ــِة بَضبْ عــن املُْهَملَ
األســماء، ويَْطلُبــون أن يكــون اخلــّط بّيًنــا َمْقــُروًءا واضًحــا غيْــَر دقيــٍق إاّل مــن عــذر، وأن يُوَضــَع 
ــت الّنصــوُص  ــى إذا مــا ُقوبل ــُر ُغفــاْلً حّت ــك الدوائ ــرةٌ، وأن تبقــى تل ــِث واحلديــث دائ بــني احلدي
ُوِضَعــْت يف وســطها نقطــٌة أو شــرطٌة صغيــرة. كمــا يدعوهــم لفقــه ُرمــوز احمُلّدثــني كاللََّحــِق 

ــح والتضبيــب  والتمريــض والضــرب وشــكله أو احلــك واحملــو. ــِة تخريجــه والتصحي وَكيِْفيَّ
كمــا يتحّتــم علــى احمُلّقــق فْهــَم ُمْختََصــَرات احمُلَّدثــني التــي وضعوهــا لصيــغ الراويــة مثــل » ثنــا » 
و« نــا » اختصــارا حلّدثنــا، ومثــل »أنــا« اختصــاًرا ألخبرنــا، و« ح » التــي تعنــي االنتقــال والّتحويــل أو 
احلائــل بــني ســند حديــث وآخــر. كّل هــذه املعــارف تُعــني احملّقــق علــى جتــاوز الكثيــر مــن الّصعــاب 
ــُه، ووصــوالً  التــي حُتيــط بالّنــص املخطــوط، والوصــول بــه إلــى أقــرب صــورة وضعهــا عليــه مؤلفُّ
إلــى حتقيــق قصــد ُمصنِِّفــِه منــه وهدفــه مــن تصنيفــه، وهــو إبــراز مــراد الّرســول املُبَلِّــِغ عــن رّبــه.  

ويشــير الشــيخ شــاكر إلــى مــا وقــع فيــه املُنبهــرون باملستشــرقني مــن اعتقــاد أّن أصــول 
ــراث  ــوه ونشــروه مــن مخطوطــاِت الت ــا حّقق ــى أســاس جــودة م ــم عل ــن وضعه ــق هــي م التحقي
العربــي ودّقــة عملهــم يف إجنــازه، ومــا دّبجــوا بــه منشــوراتهم مــن فهــارس فّنّيــة تََفنَّنُــوا يف 
تنويعهــا وإثرائهــا  وترتيبهــا، وصّحــح رحمــه اهلل هــذه األْفَهــام اخلاطئــَة ُمثبًتــا أّن أصــول حتقيــق 
املخطوطــات وتصحيــِح الُكتـُـِب وضعهــا املســلمون منــذ عهــود نهضتهــم األولــى ومــع بدايــة وضعهم 
املُصنفــات العلمّيــة، كمــا أّن الفهــارس ولئــن تفــّن يف وضعهــا وتصنيفهــا املُستشــرقون إاّل أّن 
ُمبْتَِكــَر الفهــارس هــم املســلمون، فاملستشــرقون تابعــون ال َمِتبُوعــون، فُظهوُرُهــْم كان متأخــًرا 
ا عــن نشــوء الفهــارس العربّيــة التــي ُولــدت مــع اخلليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 170هـــ(  جــّدً
ــَق  ــّم تدفَّ ــق، ث ــى مخــارج احلــروف مــن أســفل احلل ــه عل ــذي رتّب ــوي » العــني« ال يف معجمــه اللّغ
ســيُل املعاجــم علــى احلــروف )أ. ب. ت. ث ..( تيســيًرا علــى الّنــاس، واختــرع علمــاءُ احلديــث 
قياًســا علــى معاجــم اللّغــة معاجــم للحديــث وللرجــال واألعــالم، علــى ألــوان باهــرة مــن التبويــب 

ــه املختلفــة. ــم والباحثــني يف فنون ــي حاجــَة طــاّلب العل والترتيــب، تُلَبِّ
ــُه الشــيُخ شــاكر منــذ أربعينّيــات القــرن العشــرين للميــالد، حــول أصــول التحقيــق  إّن مــا َخطَّ
ومــا أرســاه مــن أُُســِس وقواِعــِد تصحيــح الّنــص احلديثــّي يف ُمقّدمــة حتقيقــه ُســَنَ الترمــذّي، 
يــّزوُد القــاِرَئ العربــيَّ واملســلم، بــكّل مــا يحتاُجــه مــن أدوات التحقيــق، ومــا عّجــت بــه عشــراُت 
الكتــب والبحــوث واملقــاالت بعــد ذلــك مــن حديــث حــول التحقيــق، ال يعــدو كونَــُه ترديــدا أو 
متطيطــا أو حتســينا ملــا قالــه الشــيخ، وإعــادة صياغتــه مــع بعــض اإلضافــات القليلــة، التــي وإن 
أضفــت علــى التحقيــق مزيــًدا مــن الكمــال، إاّل أّن فقدانهــا ال يقلِّــُل مــن أهمّيــة مــا ســّطره الشــيخ 
ــي أرســى  ــك األصــول والقواعــد الت ــة لتل ــة العاليَ وقــّرره حــول التحقيــق، وال مــن القيمــة العلمّي

يِقــنَي يف جّنــات النعيــم. دِّ ــنَي َوالصِّ دعائمهــا العاّلمــة الشــيخ أحمــد شــاكر تقّبلــه اهلل مــع النَِّبيِّ
وصلّى اهلل على سيدنا محّمد النبّي األسعد الصادق األمني وعلى آله وصحبه أجمعني.

أ. د. أبو لبابة الطاهر صالح حسني - قابس )تونس(15 ـ  جانفي) يناير( 2020 
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الّدعوة إلى اهلل: الخطاب بالتي هي أحسن أولى وأجدريف رحاب القرآن
بقلم : الدكتور محمد نذير اوسالم اجلزائري 
أستاذ اللغة العربية والتفسير بجامعة وهران اجلزائر
ــوى الّنفســية  ــن الُق ــا ،وأعطاهــم م ــد هّيأهــم له ــة الّدعــوة ،وق ــاء بوظيف شــّرف اهلل األنبي
ــفهاء واملعانديــن  والفكريــة مــا حماهــم مــن ردود الفعــل الّســلبية جُتــاه مــا يتلّقونــه مــن ِقبــل السُّ
،مّمــن يكــّذب دعوتهــم ،ويســّفه أحالمهــم ،ويتعــرض ملــن آمــن بهم،وأهــُل العنــاد حينمــا يتنّكــرون 
ــى املنصــب  ــم عل ــى احلّق،حفاظــا منه ــار الباطــل عل ــع الكبرياء،وإيث ــا يكــون بداف ــاء إمّن لألنبي
ــد ،ال يرضــى  ــن جدي ــا مــن أجــل دي ــى عنه ــة ال يرضــى أحدهــم أن يتخلّ ــك مرتب واجلــاه ،فتل
ــؤَدد ،والقــدرة علــى األمــر والّنهــي ،والوصــول إلــى  أن يتخلـّـى عــن هــذه املنزلــة مــن القــوة والسُّ
املــأرب الــذي يريــده،وال يرضــى أن يتلّقــى األوامــر مّمــن يعتقــد أنــه أضعــف منــه ،وأقــّل شــرفا 
ومكانة،يفعلــه ِكبـْـرا وبََطرا،وقــد عّبــر عنــه القــرآن بقولــه : »َوَجَحــُدوا ِبَهــا َواْســَتْيَقَنْتَها أَْنُفُســُهْم 

ا َفاْنُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاِقَبــُة امْلُْفِســِدين«َ النمــل/14. ُظْلًمــا َوُعُلــّوً
العبيــد  مــع  واحــد  صعيــد  يف  يكونــوا  أن  عــن  يســتنكفون  املنكــرون  هــؤالء  كان 
،واخلدم،والفقراء،وكانــوا يحتقرونهــم بــل و اســتهزؤا باألنبيــاء حــني رأوا أن أكثــر مــن آمــن بهــم 
ــَراَك ِإالَّ َبَشــًرا  ِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن َقْوِمــِه َمــا َن َــأَلُ الَّ ــون : »َفَقــاَل امْل ــوا يقول مــن هــؤالء الضعفاء،وكان
ْأِي َوَمــا َنــَرى َلُكــْم َعَلْيَنــا ِمــْن َفْضــٍل َبــْل  ِذيــَن ُهــْم أََراِذُلَنــا َبــاِدَي الــرَّ َبَعــَك ِإالَّ الَّ ِمْثَلَنــا َوَمــا َنــَراَك اتَّ
ُكــْم َكاِذِبــَن« هــود/ 27، هكــذا ينظــر املســتكبرون إلــى هــؤالء اّلذيــن ســموهم )أراذل(،أّمــا  َنُظنُّ
األنبيــاء اّلذيــن يحرصــون علــى إميــان كّل أحــد ،فــال فــرق عندهــم بــني فقيــر وغنــّي ،وقــوّي 
وضعيــف ،فالــكّل ســواء عنــد اهلل خالقهــم ،فمرحبــا مبــن دّق بــاب الهدايــة واإلميــان ،فهــم ال 
يصّنفــون الّنــاس حســب الطبقــات ،بــل النــاس جميعــا سواســية ،فــال فــرق بينهــم إال بالتقــوى 

ــذي ال يشــتّط . ــزان اهلل اّل ــه مي ألّن
فمــن الّضروريــات القصــوى أن يعــرف الّنــاس ـ خصوصــا يف أّيامنــا هــذه ـ ماهيــَة الّدعــوة 
،يهديهم إلــى  إلــى اهلل ،فالّنبــّي يدعــو الّضالــني واملنحرفــني إلــى الّديــن احلــّق والّصــراط الّســويِّ
توحيــد اهلل وإلــى األخــالق احلميــدة ،فمــا أكثــر األخــالق الّســيئة اّلتــي ينبغي أن تغّير،وتســتبدل 
الــح مــن اخلصــال ،فالّدعــوة مــن أجــل الهدايــة ،واألخــِذ بأيــدي  باحلســن مــن األخــالق ،وبالصَّ
الّضالــني إلــى طريــق الّنجــاة ،فالّدعــوة مطلقــة ، فكمــا تكــون ألهــل الكفــر بهدايتهــم إلــى 
اإلميــان والّتوحيد،فكذلــك تكــون الّدعــوة للمســلم العاصــي بإرشــاده وتوجيهــه إلــى اخليــر 

والّصــالح ،وتــرك الفجــور والتمــادي يف الضــالل .
    فالّدعــوة وظيفــة كّل مــن يريــد اخليــر للّنــاس ،فكمــا كانــت صفــًة لألنبيــاء فكذلــك تكــون 
صفــًة ألتباعهــم ،وهاهــو الّنبــي الكــرمي ـ صلــى اهلل عليــه وســلّم ـ يقــول ألتباعــه: »بّلغــوا عّنــي 
ولــو آيــة«، فهــؤالء أعوانــه يف تبليــغ هــذا الّديــن، ودعــوة النــاس إليــه ،ولــوال الّدعــوةُ مــا بلــغ هــذا 
الّديــن أحــدا ،وقــد أثنــى اهلل علــى هــذه الّطائفــة مــن الّنــاس حــني قــال : »َوَمــْن أَْحَســُن َقــْواًل 
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ِنــي ِمــَن امْلُْســِلِمنَ«  فّصلــت/33، فقــد قــرن بــني ثالثــة  ــا َوَقــاَل ِإنَّ ِ َوَعِمــَل َصاحِلً ــنْ َدَعــا ِإَلــى اهللَّ ِمَّ
أشــياء يكــون بهــا كمــال املؤمــن ،وهــي الّدعــوة إلــى اهلل ،والعمــل الصالــح واالنضــواء حتــت رايــة 
اإلســالم ،تلــك صفــات تنــدرج يف إطــار واحــد، بهــا تكتمــل شــخصية املســلم، ويرقــى يف ســلم 

الّتواصــي باحلــّق، والّتواصــي بالّصبــر.
ْكَمــِة  ــَك ِباحْلِ جــاء يف آيــة أخــرى األمــر املباشــر بالّدعــوة إلــى اهلل : »اْدُع ِإَلــى َســِبيِل َربِّ
ــْن َضــلَّ َعــْن َســِبيِلِه َوُهــَو  ــَك ُهــَو أَْعَلــُم ِبَ ِتــي ِهــَي أَْحَســُن ِإنَّ َربَّ َســَنِة َوَجاِدْلُهــْم ِبالَّ َوامْلَْوِعَظــِة احْلَ
أَْعَلــُم ِبامْلُْهَتِديــَن« )125( » الّنحــل/125  فهــي دعــوة إلــى ســبيله ،أي إلــى طريقــه التــي أوضحهــا 
يف كتابــه ،وهــو الصــرط املســتقيم اّلــذي ســار عليــه نبّيــه ودعــا إليــه بقولــه وفعلــه  : »ُقــْل 
ــا ِمــَن امْلُْشــِرِكن«  ِ َوَمــا أََن َبَعِنــي َوُســْبَحاَن اهللَّ ــا َوَمــِن اتَّ ِ َعَلــى َبِصيــَرٍة أََن َهــِذِه َســِبيِلي أَْدُعــو ِإَلــى اهللَّ
ــل  ــّدد ،وســيٌر واحــد ال يقب ــّدد ،ومنهــج واضــح ال يتب يوســف/107، فســبيل اهلل واحــدة ال تتع
احَليْــدة ،وال الّتحــول ،وال التــرّدد ، والّداعــي إلــى هــذه الّســبيل ال بــّد أن يتوّفــر علــى شــروط 
تؤهلــه لهــذه املهمــة النبيلــة ،تلــك الشــروط قــد تكــون مجتمعــة أحيانــا ،ومتفّرقــة أحيانــا أخــرى 

حســب الّداعــي واملدعــو.
فمــن تلــك الشــروط :احلكمــة واملوعظــة احلســنة واجلــدال بالتــي هــي أحســن ،فاحلكمــة 
وضــع الشــيء يف موضعه،فالّداعيــة عليــه أن يختــار مــن الوســائل الّدعويــة أجنعهــا ،ومــن 
األوقــات أنســبها بحــال املدعــو ،فالداعيــة يتخيــر الكلمــات واألوقــات ،ويتحــني فــرص اإلقبــال 
كمــا يتحاشــى مواطــن اإلدبار،فليــس مــن احلكمــة أن يلقــي بالــكالم علــى عواهنــه، أمــا املوعظــة 
ــى األلفــاظ،  ــار أجمــل األســاليب ،وأحل ــّد مــن اختي ــى املدعــو ، فــال ب ــد توجيههــا إل حــني يري
وأرّق العبارات،فإنهــا أدعــى للقبــول ،وأســرع نفــاذا إلــى القلــوب ،فباملوعظــة يكــون خطــاب 
ــا  ــن اخلطــاب م ــم م ــة يكفيه ــى، فالعاّم ــي األحــالم والنه ــون خطــاب أول ــة يك العاّمة،وباحلكم
يحــّرك العواطــف واملشــاعر،أّما املفكــرون والعلمــاء فــال يكفيهــم ذلــك ،بــل اســتجابتهم تكــون 
فهــا بــه ابــن عاشــور  ملــا يُقنــع العقــل ويزيــل الشــّك ،وذلــك ســبيل  احلكمــة ،ويناســبها مــا عرَّ
يف قولــه بأّنهــا:« املعرفــة احمُلكمــة ، أي الصائبــة املجــّردة عــن اخلطــأ ، فــال تطلــق احلكمــة إال 
علــى املعرفــة اخلالصــة عــن شــوائب األخطــاء وبقايــا اجلهــل يف تعليــم النــاس ويف تهذيبهــم . 
ولذلــك عّرفــوا احلكمــة بأنهــا : معرفــة حقائــق األشــياء علــى مــا هــي عليــه بحســب الطاقــة 
البشــرية بحيــث ال تلتبــس علــى صاحبهــا احلقائــق املتشــابهة بعضهــا ببعــض وال تخطــيء 
ــاس  يف العلــل واألســباب . وهــي اســم جامــع لــكّل كالم أو علــم يراعــى فيــه إصــالح حــال الّن

ــر ». واعتقادهــم إصالحــاً مســتمراً ال يتغّي
أّمــا اجلــدال باّلتــي هــي أحســن فيكــون مــع اخلصــم املعانــد، بشــرط أن يكــون » ِبالَِّتــي ِهــَي 
ِتــي ِهــَي  أَْحَســُن » ،وذلــك مــا ارتبــط يف القــرآن مَبــن تُْؤثــر عنــه عــداوة كمــا يف قولــه : »اْدَفــْع ِبالَّ
ــزداد نفــورا  ــُه َوِلــيٌّ َحِميــٌم« فّصلــت/34، وحتــى ال ي ــِذي َبْيَنــَك َوَبْيَنــُه َعــَداَوٌة َكأَنَّ أَْحَســُن َفــِإَذا الَّ
فخطابــه بالتــي هــي أحســن أولــى وأجــدر ،حتــى ال تضيــع فرصــة الّتحــاور ،وفرصــة بيــان 
احلــّق علــى وجهــه الّصحيــح ،وكثيــرا مــا يجــدي هــذا األســلوب يف املجادلــة مــع الفئــة املتعلّمــة 
ذات املســتوى العالــي، ويقصــد مبثــل هــذا األســلوب تــرك التعنيــف، والتجريــح، وإلقــاء الّتهــم 



جوهر االسالم

13

،والّتفســيق، والتكفير،وهلــّم جــّرا.
فــات املشــروطة يف القــرآن علــى كّل َمــن مَيشــي بــني  مــا أحوجنــا إلــى مــن يتصــف بتلــك الصِّ
الّنــاس داعيــا إلــى اخلير،ســاعيا إلــى هدايتهــم، ال يرجــو إال مرضــاة رّبــه ،وأْن يحّقــق رجــاءه يف 
هدايــة مدُعِويــه ، وتلــك صفــات قلّــت يف كثيــر مّمــن يّدعــي تلــك الوظيفــة الّنبيلــة ،فــال ميلــك 
ــاع  ــى إقن ــه إل ل ــه مــن الوســائل الّناجعــة مــا يؤهِّ ــا ،وال خلقــا ســاميا،وليس بــني يدي علمــا كافي
وّيــة ،التــي تكــون حجابــا كثيفــا يدفــع النــاس عــن قبــول  ــَرف اآلخر،ناهيكــم عــن ســوء الطَّ الطَّ
مــا عنــده ولــو كان مــن احلــق اّلــذي جــاء بــه الّديــن ،فُحســن العــرض مطلــوب ،وهاهــو القــرآن 
يُعطينــا منــوذَج الهدايــة متمّثــال يف شــخص الّنبــي ـ صلّــى اهلل عليــه وســلّم ـ »َفِبَمــا َرْحَمــٍة ِمــَن 
ــوا ِمــْن َحْوِلــَك َفاْعــُف َعْنُهــْم َواْســَتْغِفْر َلُهــْم  ــا َغِليــَظ اْلَقْلــِب اَلْنَفضُّ ِ ِلْنــتَ َلُهــْم َوَلــْو ُكْنــَت َفّظً اهللَّ
ِلــَن« آل عمــران/159، فنبيُّنــا  َ ُيِحــبُّ امْلَُتَوكِّ ِ ِإنَّ اهللَّ ْل َعَلــى اهللَّ َوَشــاِوْرُهْم يِف اأْلَْمــِر َفــِإَذا َعَزْمــَت َفَتــَوكَّ
ــه  ــه ال باّدعائ ــه ،وبحســِن معاملت ــاس بخلقــه ال ِبِقيِل ــال كلِّ داعيــة صادق،ميشــي يف الن هــو مث
ــب  ــع القري ــات م ــك الصف ــى تل ــن عل ــى القســوة ،ِليك ــة عل ــى العنف،والّرحم ــني عل ــا اللّ م ،مقدِّ
ــّي الّرحمــة إذ يقــول: »إنكــم لــن تســعوا النــاس  والبعيــد ،ومــع املســلم وغيــر املســلم وصــدق نب

بأموالكــم ولكــن يســعهم منكــم بســط الوجــه«.

من  مؤلفات االستاذ صاحل العود

حــزم  ابــن  باريــس1980وط2دار  حديثــا ط1  واالوروبيــني  الكتــاب  اهــل  وعنــد  االســالم  يف  الذبائــح  احــكام 
بيــروت1438ه2007م

* اقناع االمة بتحرمي كتابة القران باحلروف الالتينية ط1 بيروت1438ه2017م
* االمتناع عن كتابة القران باحلروف الالتينية او االعجمية ط1دار ابن حزم بيروت1426ه205م

* انت تسال واالسالم يجيب ط1دار ابن حزم بيروت1433ه2012م
*  حترمي كتابة القران بحروف غير عربية

* خالصة البيان يف حكم اكل  االجبانط1 مركز التربية االسالمية باريس1414ه1994م
* دراسة فقهية يف سبيل توحيد الصيام واالفطار يف فرنسا ط1با ريس

* الــرد علــى مــن خالــف املعتمــد يف ان وقــت اجلمعــة هــو وقــت الظهــر بالكتــاب والســنة واالجمــاع واقــوال 
العلماءط1بيــروت1438ه2017م

* السيرة النبوية عند ذكر اسمه الشريف مشروعة بالكتاب والسنة واقوال العلماءط1املغرب1436ه2014م
20 فتــوى شــرعية يف حتــرمي كتابــة الســور وااليــات القرانيــة باحلــروف الالتينيــة الصــادرة باالجمــاع عــن مجلــس 

االقــراء والقــراء بدمشــق الشــام)حتقيق وتقدمي(ط1بيــروت1438ه2017م
 ولــال ســتاذ صالــح العــود كان اهلل يف عونــه ووفقــه  مؤلفــات  اخــرى عديــدة ومتنوعــة يف مختلــف ابــواب العلــوم 
ــف  ــة ملختل ــب التعليمي ــف  باالعــالم فضــال عــن الكت ــة والتعري ــه  والســنة والســيرة ويف الترجم االســالمية) يف الفق

املســتويات.....(
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تحريم كتابة القرآن الكريم
بحروف غير عربية

)التينية وأعجمية(
بقلم: االستاذ صالح العود - فرنسا
فشــت يف اًوســاط مســلمي عصرنــا فاشــية شــنيعة، وبدعــة فظيعــة، متــس كتــاب اهلل العزيــز؛ 
وتهــدد رســمه اخلالــد العظيــم، الــذي كتــب بــه منــذ القــرون ١ألولــى اخليــرة، وحتــي يف االمــة 
االســالمية فتنــة أشــبه بتلــك التــي حدثــت علــى عهــد اخلليفــة الراشــد: عثمــان بــن عفــان رضــي 

اهلل تعالــى عنــه، أعنــي بهــا: االختــالف يف املصاحــف.
ولــوال أن مــن اهلل تعالــى علــى املســلمني، بإلهــام ســيدنا عثمــان اخمــاد تلــك الفتنــة، بجمــع 
ــذي  ــى رســم واحــد وال ــام، وعل ــذي عــرف؛ املصحــف اإلم ــى مصحــف واحــد وهــو ال ــة عل األم
١طلــق عليــه: الرســم العثمانــي، لبقــي كتــاب اهلل العوبــة بأيــدي البشــر يف كل زمــان ومــكان، 

وحقــال للتجــارب، كلمــا عنــت إلنســان فكــرة، اًو ر ١م بزعمــه، تعديــال وابتــكارا.
وهــي نفــس الغايــة التــي حــدت مبــروان بــن احلكــم وقــد كان يومئــذ أميــرا علــى املدينــة املنــورة 
مــن قبــل معاويــة حيــث أرســل بالعزميــة إلــى عبــد اهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنــه عشــية دفــن أم 
املؤمنــني حفصــة رضــي اهلل تعالــى عنهــا، لنرســل إليــه بالصحــف، فأرســل بهــا إليــه عبــد اهلل 
بــن عمــر رضــي اهلل تعالــى عنهمــا، فأمــر بهــا مــروان فشــققت، ويف روايــة: فمزقــت، ويف روايــة: 
فشــققها وحرقهــا، ويف روايــة: فغســلها غســال، وقــال: إمنــا فعلــت هــذا ألنــي خشــيت ان طــال 

بالنــاس زمــان، أن يرتــاب يف شــأن هــذه الصحــف مرتــاب.
ومــروان يســعى بذلــك إلــى قطــع دابــر فتنــة االختــالف ولــو بإعــدام الصحــف األصليــة التــي 
ظلــت محفوظــة عنــد اخلليفــة أبــي بكــر حتــى توفــاه اهلل تعالــى، ثــم عنــد احلليفــة عمــر حياتــه، 
ثــم عنــد حفصــة بنــت عمــر أم املؤمنــني بعــد وفــاة أبيهــا، وخشــية أن يقــع ألحــد علــى مــر العصــور 
وتعاقــب األجيــال توهــم بــأن فيهــا مــا يخالــف املصحــف الــذي اتفــق عليــه الصحابــة، وأجمعــت 

األمــة عليــه، واســتقروا عليــه آخــر األمــر.
بــل إن عثمــان رضــي اهلل تعالــى عنــه أ كــره عبــد اهلل بــن مســعود علــى رفــع مصحفــه، ومحــو 
رســومه ملــا أراد ابــن مســعود اًن يؤخــذ مبصحفــه فلــم تثبــت لــه بعــد ذلــك قــراءة أبــدا، وكان كمــا 

قــال القاضــي أبوبكــر بــن العربــي: ونصــر اهلل عثمــان واحلــق مبحوهــا مــن األرض .
أمــا بدعــة هــذا العصــر فهــي تتمثــل يف: تغييــر رســم القــرآن الكــرمي واســتبدال كتابتــه بكتابــة 

غيــر عربيــة أعنــي بحــروف أجنبيــة: التينيــة أو أعجميــة.
أمــا الذيــن ميارســونه فهــم لألســف نــاس مــن بنــي جلدتنــا، ويتكلمــون بألســنتنا، ويزعمــون 
أنهــم يحســنون صنعــا، مدعــني أنهــم يســهلون قــراءة القــرآن علــى الذيــن يجهلــون اللغــة العربيــة، 

أو الذيــن يتعــذر عليهــم النطــق باللســان العربــي ممــن اعتنقــوا اإلســالم حديثــا.
ففي اندونيسيا البلد املسلم ظهرت طبعة للقرآن الكرمي باحلروف األندونيسية.
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ويف تركيــا البلــد الــذي هجــر احلــروف العربيــة، عمــدت بعــد ســقوط اخلالفــة إلــى اســتبدال 
القــرآن الكــرمي باحلــروف الالتينيــة.

ويف غينيا رجل مسلم يكتب أجزاء عديدة من القرآن الكرمي باحلروف الالتينية.
ويف مصر عال أكثر من صوت أو مشروع ينادي بكتابة القرآن باحلروف الالتينية.

ويف لندن ظهر مصحف كامل باحلروف اإلجنليزية.
ويف فرنسا أكثر من طبعة لسور أو أجزاء من القرآن الكرمي باحلروف الفرنسية .

وممــا يؤخــذ علــى تلــك الكتابــات االثمــة، والنمــاذج احملرفــة آليــات اهلل الكرميــة وســوره 
ــي : ــا يل ــة، م البين

تغييــر نــص كتابــة القــرآن ألكــرمي مــن الرســم العثمانــي العربــي إلــى حــروف أخــرى ال صلــة 
لهــا باحلــرف العربــي، ال مــن قريــب وال مــن بعيــد، وهــو احلــرف الواحــد الــذي اصطبــغ بــه النــص 
القرآنــي منــذ نزولــه، وهــي خطــة بالغــة اخلطــورة، حيــث لــم يقــدم عليهــا اًحــد كائنــا مــن كان يف 
ــوك فــارس  ــى اهلل عليــه وســلم يف مراســالته مــع مل األزمــان املتقدمــة: ال الرســول الكــرمي صل
والــروم، وال الصحابــة يف مهاجرهــم خــارج اجلزيــرة العربيــة، وال الســلف الصالــح مــن التابعــني 
فمــن بعدهــم، بعــد أن دخــل، النــاس يف ديــن اهلل أفواجــا مــن كل حــدب وصــوب، عربــا وعجمــا.
اجتهــاد كل كاتــب يكتــب القــرآن الكــرمي بغيــر ١لعربيــة كمــا يحلــو لــه أو يرتئيــه، دون رقابــة أو 
مرجعيــة، وهــذا ممــا يعمــق هــوة اخلــالف، ســواء يف الكتابــة أو عنــد القــراءة، علمــا أن اخلــالف 
ــى  ــذي عمــل عل ــورث االختــالف يف القــراءة، وهــو الشــيء نفســه، ال ــة مــن شــأنه اًن ي يف الكتاب
إبادتــه اخلليفــة عثمــان رضــي اهلل تعالــى عنــه، ووافقــه علــى ذلــك الصحابــة، وهــو الشــيء نفســه 
الــذي أقــدم عليــه مــروان بــن احلكــم يف خالفتــه أيضــا بعــد كــذا ســنة ممــا قــام بــه ســيدنا عثمــان 

رضــي اهلل تعالــى عنــه٠
هنــاك عــدة قــراءات للقــرآن الكــرمي: كقــراءة: »حفــص«، »قالــون«، »ورش« وغيرهــا، ممــا 
يســبب اعتراضــات واســتغرابا بالغــني لــدى القــارئ الغيــر العربــي، عنــد قراءتــه للقــرآن الكــرمي 

ــة. ــاب اهلل ألول وهل ــى الطعــن يف كت ــه عل ــة، ممــا يحمل بحــروف غيــر عربي
واجبنــا نحــو الــذي أســلم حديثــا أن نعلمــه، أو نعرفــه ١لعربيــة ليســتكمل، فــرض عينــه: 
كالنطــق الســليم بالشــهادتني، وقــراءة الفاحتــة وســورة أخــرى ولــو قصيــرة، لتقبــل صالتــه، فمــا 
ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب، وهكــذا كان يفعــل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــع مــن 
يســلم، وكذلــك الصحابــة مــن بعــده. يقــول اإلمــام الشــافعي يف كتابــه: الرســالة ص ٤٨ : »علــى 
ــه إال اهلل، وأن  ــم مــن لســان العــرب مــا بلغــه جهــده، حتــى يشــهد بــه أن ال إل كل مســلم أن يتعل
محمــدا عبــده ورســوله، ويتلــو بــه كتــاب اهلل، وينطــق بالذكــر فيمــا افتــرض عليــه مــن التكبيــر، 

وامــر بــه مــن التســبيح والتشــهد، وغيــر ذلــك« .
لــو متــادى احلــال يف كتابــة القــرآن بحــروف غيــر عربيــة حتــى نهايــة املصحــف كلــه، فســتصبح 
هنــاك أعــداد هائلــة مــن نســخ القــرآن املكتوبــة بغيــر العربيــة يف عــدة لغــات، بــل ويف اللغــة 
ــة » و«  ــف عــن ١ألخــرى » كتاب الواحــدة عشــرات مــن النســخ، بحيــث جنــد أن كل نســخة تختل
نطقــا، وبطــول الزمــن يتالشــى هــذا القــرآن ١ألصلــي ال ســمح اهلل وهــو مــا حصــل للكتــب 

الســابقة .
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ــى جــزء  عــم  ــط، أو االقتصــار عل ــال، أو حــزب فق ــة ســورة واحــدة مث ــا بجــواز كتاب ــو أذن ل
دون أن يتعــداه إلــى غيــره، فمــن ذا الــذي يضمــن لنــا االكتفــاء أو االقتصــار علــى ذلــك، بحيــث 
ال يسترســل، هــذا الكاتــب يف كتابتــه حتــى آخــر ســورة مــن القــرآن، أليــس منــع الكتابــة كليــا ال 

ــر يف احلرمــة ســواء. ــل والكثي ــم إن القلي ــة، ث ــا أحــوط وأســلم وســدا للذريع جزئي
يف قــراءة القــرآن الكــرمي باحلــروف األعجميــة، وســيلة إلــى إبطــال الرغبــة عنــد العجــم يف 

تعلــم العربيــة التــي يعتبــر القــرآن الكــرمي الوعــاء األول لهــا.
بلبلة القارئ: مسلما كان أو غير مسلم، ثم حيرته ملا يلقاه من اضطراب، واختالف يف املكتوب.

يف ترخيــص القليــل مــن كتابــة القــرآن الكــرمي بغيــر العربيــة، تشــجيع علــى كتابــة الكثيــر منــه بــل 
قــد يســتمر حتــى نهايتــه، ثــم حــدث وال حــرج عــن كثــرة الســقطات واملصطلحــات املفســدة للقــراءة.

يف كتابــة القــرآن بغيــر العربيــة إحيــاء التهــام قــدمي: أن القــرآن مــن وضــع محمــد، أو إمنــا 
يعلمــه بشــر، وليــس مــن عنــد اهلل؛ مبــا فيهــا مــن قصــور؛ واختــالف، وتناقــض، ويف هــذ ١ يقــول 
١ملولــى عــز وجــل: »ولقــد نعلــم أنهــم يقولــون امنــا يعلمــه بشــر لســان الــذي يلحــدون إليــه أعجمــي 

وهــذا لســان عربــي مبــن«.
ويقــول :عربــي فهــو إذا قــرآن وكتــاب فمــن حيــث هــو قــرآن يتلــى باللســان العربــي ومــن حيــث 
هــو كتــاب يكتــب باحلــروف العربيــة . اصحابــه بكتابــة القــرآن، ومــن ذلــك قولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم ملعاويــة وهــوم ن - ذلــك كثيــرة، منهــا: أنهــم غيــر مســلمني، ومــن أنهــم أعــداء الديــن. ومــن 
حديــث العربــاض بــن ســارية، وفيــه يقــول رســول اهلل: »عليكــم بســنتي وســنة احللفــاء الراشــدين 

املهديــني، عضــوا عليهــا بالنواجــذ« .
وإذا شــئنا التوســع يف اســتجالب املزيــد مــن األدلــة، فإننــا واجــدون مــن أقطــاب علمــاء الفقــه 
اإلســالمي قدميــا وهــم أئمــة الفقــه األربعــة، اتفاقــا يف وجهــات النطــر واحلكــم ب»حتــرمي كتابــة 

القــرآن بحــر وف غيــر عربيــة« .
احلنفيــة: نقــل العالمــة املفتــي محمــد شــفيع الديوبنــد ي رحمــه اهلل تعالــى يف كتابــه »جواهــر 
الفقــه« نقــال عــن العالمــة الشــر نبالنــي احلنفــي يف رســالته املســماة ب النفحــة القدســية يف 
أحــكام قــراءة القــرآن وكتابتــه بالفارســية مــا نصــه: »إن كتابــة القــرآن بالفارســية قــد نــص عليهــا 
يف غيــر مــا كتــاب مــن كتــب أئمتنــا احلنفيــة املعتمــدة، منهــا مــا قالــه مؤلــف الهدايــة االمــام املــر 
غيناتــي يف كابــه التجنيــس واملزيــد، مــا نصــه »مينــع مــن كتابــة القــرآن بالفارســية باإلجمــاع«؛ 
ومتهــا مــا يف معــراج الدرايــة »أنــه ميتــع مــن كتابــة املصحــف بالفارســية أشــد املــع، وأنــه يكــون 

معتمــده زنديقــا«. ثــم نكــر مثلــه مــن الــكايف، وفتــح القديــر للمحقــق ابــن الهمــام .
املالكيــة: نقــل أبــو عمــرو الدانــي عــن أشــهب قولــه: ســئل مالــك هــل يكتــب »املصحــف« علــى 

مــا أحدثــه النــاس مــن الهجــاء؟ فقــال: ال، إال علــى الكتبــة األولــى .
ثم قال أبو عمرو: وال مخالف له من علماء األمة .

الشافعية: أفاد شيخ االسالم العالمة ابن حجر الشافعي يف فتاواه: »حترمي الكتابة«؛
وقد سئل: هل حترم كتابة القرآن الكرمي بالعجمية كقراءته، فأجاب رحمه اهلل تعالى

بقوله: قضية ما يف املجموع: اإلجماع على التحرمي... قال الزركشي: ويحرم أيضا
كتابته بقلم غبر العربي«.
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احلنابلــة: قــال االمــام أحمــد بــن حنبــل: »حتــرم مخالفــة خــط مصحــف عثمــان ف ي واو، أو 
ألــف، أو يــاء، أو غبــر ذلــك«. وهكــذا نــرى »إجمــاع« أئمــة الفقــه األربعــة يف مســألة تعــد خطيــرة 
وهــي »تقنــني رســم املصحــف اًو كتابتــه بكيفيــة أخــرى«، وقــد ذكــر العالمــة الشــرنبالّلي يف 

رســالته: النفحــة القدســية: إجمــاع األئمــة علــى ذلــك.
املجامع الفقهية، ودور اإلفتاء:

* مجلس هيئة كبار العلماء يف السعودية: »قرر احللس باإلجماع حترمي كتابة القرآن
باحلروف الالتينية أو غيرها من حروف اللغات األخرى«.

»قــرر  املكرمــة:  مكــة  اإلســالمي يف  العالــم  برابطــة  اإلســالمي  الفقهــي  املجمــع  * مجلــس 
باإلجمــاع تأييــد مــا جــاء يف قــرار مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
عــدم جــواز تغييــر رســم املصحــف العثمانــي، ووجــوب بقــاء رســم املصحــف العثمانــي علــى مــا هــو 
عليــه، ليكــون حجــة خالــدة علــى عــدم تســرب أي تغييــر أو حتريــف يف الديــن القرآنــي، واتباعــا 

ملــا كان عليــه الصحابــة وأئمــة الســلف رضــوان اهلل تعالــى عليهــم أجمعــني« .
مجمــع البحــوث اإلســالمية بالقاهــرة: إذ قــال ســبق أن قــرار مجلــس مجمــع البحــوث اإلســالمية يف جلســته 
السادســة بتاريــخ ٧ / ١/١٩٧٠ م أن القــرآن الكــرمي قــد وضــل إلــى الســلمني عبــر العصــور مكتوبــا بالرســم العثمانــي 
الــذي يحافظــون عليــه منعــا ألي تخريــف يطــرأ علــى لفــظ ١لقــرآن ١ لكــرمي. كذلــك فــإن ترتيلــه متــوارث جيــال عــن 
جيــل بالنطــق الــذي أثــر عــن النبــي، وقــد وضــع علمــاء املســلمني قواعــد صريحــة محــددة يف علــم جتويــده هــي التــي 
حتكــم ترتيــل القــرآن الكــرمي، ويف أي خــروج عليهــا مخالفــة ال يقرهــا اإلســالم وال يرضاهــا املجمــع. حجــة خالــدة علــى 
ــة، وأئمــة الســلف رضــوان اهلل  ــه الصحاب ــا كان علي ــي، واتباعــا مل ــف يف النــص القرآن ــر أو حتري عــدم تســرب أي تغيي

تعالــى عليهــم أجمعــني .
دار الفتــوى اللبنانيــة: »إذا كانــت كتابــة املصحــف بالرســم القياســي العــادي باحلــروف العربيــة ذاتهــا ال جتــوز، 
ملخالفتــه للرســم العثمانــي يف رســم بعــض الكلمــات، فإنــه ال يجــرز مــن بــاب أولــى كتابــة. املصحــف باحلــروف الالتينيــة، 
غيــر العربيــة، فــإن يف كتابــة املصحــف باحلــروف الالتينيــة حتريفــا لــه، وإزالــة ملعاملــه، وتغييــرا ألصلــه الــذي نــزل بــه 
لقولــه تعالــى: »إنــا أنزلنــاه قرآنــا عربيــا لقــوم يعقلــون«. فيجــب علــى كل مســؤول - مــن املســلمني الوقــوف يف وجــه هــذه 
احملاولــة والتصــدي لهــا، ومنــع كتابــة املصحــف باحلــروف الالتينيــة، ومنــع تــداول تلــك النســخ إذا وجــدت، ومصادرتهــا 

مــن املكتبــات واألســواق« .
ــى أن كل تصــرف يف القــرآن الكــرمي  * دائــرة اإلفتــاء العــام، عمــان، األردن: »أجــع علمــاء اإلســالم ســلفا وخلفــا عل
يــؤدي إلــى حتريــف لفظــه، أو تغييــر يف معنــاه ممنــوع منعــا باتــا، ومحــرم حترميــا قاطعــا. وقــد التــزم الصحابــة ومــن 
ــة القــرآن الكــرمي  ــة. ومــن هــذا تبــني بوضــوح أن كتاب ــة القــرآن الكــرمي باحلــروف العربي ــا هــذا كتاب ــى يومن بعدهــم إل

ــة املعروفــة، أو بحــروف اللغــات األخــرى ال جتــوز«. باحلــروف الالتيني
* الهيئــة العامــة للفتــوى يف الكويــت: »ال يجــوز كتابــة القــرآن الكــرمي املصحــف بغيــر اللغــة العربيــة وبغيــر الرســم 
العثمانــي، حتــى ولــو كان بقصــد تيســير قــراءة القــرآن الكــرمي لغيــر العــرب مــن املســلمني اجلــدد، ملــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن حتريــف للقــرآن الكــرمي وتبديــل بعــض احلــروف، وألنــه كتــب بالرســم العثمانــي، الــذي يســتوعب القــراءات الســبع 
كلهــا، وســدا للذرائــع، وصيانــة للقــرآن الكــرمي مــن محــاوالت التفســير والتبديــل التــي يحــرص عليهــا أعــداء اإلســالم« .
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االقتتال والقتل بعد نطق الشهادتين
 غلو وتطرف

إعداد الدكتور : *األمــيـن بــامـــبــا - ساحل العاج
احلمــد هلل أننــا عرفنــا اإلســالم قبــل ظاهــرة التطــرف، واحلمــد هلل قــد تعلمنــا فقــه الســنة 
مــن خــالل ســيرة النبــي عليــه أفضــل الصــالة والســالم قبــل ظهــور مــرض الغلــو، وعلــى آلــه 
وأصحابــه الذيــن بينــوا لــألمم أن الســالم يف اإلســالم حتيــة وشــعار ومبــدأ ، ومــن ســار علــى 

نهجهــم الســلمي إلــى يــوم الديــن.
أما بعد:

ــه ؟ فــال،  ــأي اإلســالم هــذا ؟ أمــن عقيدت ــاس باســم اإلســالم؛ ف ــل الن ــى قت ــا عل فواعجب
ألن أهــل الســنة واجلماعــة ال يكفــرون أحــدا مــن أهــل القبلــة؛ أمــن الفقــه اإلســالمي ؟ فــال، 
ألن الفقهــاء قــد أجمعــوا علــى حتــرمي قتــل نفــس بريئــة، وحتــى نفــس مرتــدة ، فحكمهــا مــن 
األحــكام الســلطانية التــي بيــد الســلطان، الــذي هــو ظــل اهلل يف األرض، وليــس بأيــدي األفــراد 
وال اجلماعــات، ناهيــك أن يكــون هــذا القتــل واالقتتــال مــن أهــل الســلوك والنفــوس الزكيــة؛ 

)قــد أفلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها( بالقتــل والتفجيــر.
يــا معاشــر علمــاء أفريقيــا: ســؤال يطرحــه النــاس : »مــا موقــف علمــاء اإلســالم مــن قتــل 
امــرئ بعــد نطــق الشــهادتني«، وهــو يؤمــن بالصــالة والــزكاة والصيــام واحلــج؟ ومــن هنــا كان 
عنــوان املداخلــة: )االقتتــال والقتــل بعــد نطــق الشــهادتن غلــو وتطــرف ـ ســيناريوهات ـ( وهــذا 

مــا ســأحاول تفصيلــه يف ســيناريوهات، وهــي أمــراض أهــل الغلــو والتطــرف : 
السيناريو األول : معركة املصطلحات

ومن مناذج املصطلحات يف املعركة االصطالحية : 
1( اجلهــاد، 2( الكافــر، 3( املســلم، 4( املرتــد، 5( دار اإلســالم، 6( دار الكفــر واحلــرب، 7( 

التطــرف والغلــو 
قلــت معركــة املصطلحــات : ألن كل فريــق مــن الفريقــني يســتخدم مصطلحــا أو مصطلحــات 
ــة أو  ــت أو فقهي ــة كان ــه، ديني ــه دالالت ــد أهل ــح عن ــكل مصطل ــق آخــر يعارضــه، ول يف حــق فري
جنائيــة أو قانونيــة، ويعمــل مســتخدمه  مبوجبــه شــرعا  وقانونــا ، وقــد تتفــق داللتــه وقــد 
تختلــف، وهــل نقبــل ذلــك منهــم معتمديــن علــى عبــارة العلمــاء )ال مشــاحة يف االصطــالح( أي 
ال حــرج علــى أي باحــث أو عالــم أن يســتخدم املصطلــح  وإن اختلــف مــع اآلخريــن ؟ أقــول نعــم 

* أستاذ التعليم العالي يف اجلامعات اإلسالمية اإليفوارية وعضو يف قسم الفتوى باملجلس 
األعلى لألئمة ورئيس مؤسسة الزكاة والوقف واألعمال اخليرية ورئيس هيئة املراقبة الشرعية يف 

التمويل اإلسالمي يف أبيدجان كوت ديفوار
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صحيــح  ، ولكــن  نحــن يف حاجــة إلــى ضبــط تلــك العبــارة ؛ ألن املصطلــح وعــاء يوضــع فيــه 
ــم قــال أحــد  ــد أهــل الفــن؛ ث ــده مــن املهمــات عن مضمــون مــن املضامــني ، ولذلــك كان حتدي
ــدا  ــة املصطلحــات: حتديــد املصطلحــات حتدي علمائهــم: مــن الضــروب التــي تقــع عليهــا فتن
خاطئــا منحرفــا ، فيخــرج عــن ذلــك حتريــف املعانــي واألحــكام التــي تتخــرج علــى هــذه األلفــاظ 

واملصطلحــات ، ومــن هنــا تنشــأ فــن وفســاد عريــض بــني النــاس؛ 
السيناريو الثاني: قتل ومتثيل على املسائل اخلالفية أو اإلجتهادية

يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: )إن مثــل هــذه املســائل االجتهاديــة ال تنكــر باليــد ، وليــس 
ألحــد أن يلــزم النــاس بإتباعــه فيهــا ، ولكــن يتكلــم باحلجــج العلميــة ، فمــن تبــني لــه صحــة أحــد 
القولــني تبعــه ، ومــن قلــد أهــل القــول اآلخــر فــال إنــكار عليــه(؛ وإذا كانــت املســائل االجتهاديــة 
ال تنكــر باليــد ، فكيــف يقاتــل عليهــا أقــوام ، ويســفكون عليهــا دمــاء األبريــاء احملرمــة ؟ 
واســمعوا إلــى هــذا األثــر عــن )نافــع عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أتــاه رجــالن يف فتنــة 
ــه  ــى اهلل علي ــر فقــاال : إن النــاس صنعــوا ، وأنــت ابــن عمــر ، وصاحــب النبــي صل ــن الزبي اب
وســلم ، فمــا مينعــك أن تخــرج ؟ فقــال : )مينعنــي أن اهلل حــرم دم أخــي( فقــاال: ألــم يقــل اهلل 
: )وقاتلوهــم حتــى ال تكــون فتنــة( فقــال : قاتلنــا حتــى لــم تكــن فتنــة،  وكان الديــن هلل، وأنتــم 

تريــدون أن تقاتلــوا حتــى تكــون فتنــة، ويكــون الديــن لغيــر اهلل(.  
السيناريو الثالث : تقسيم العالم إلى دار إسالم ودار كفر أن ذلك من ضروريات الدين.

إن حتديــد مفهــوم دار اإلســالم ودار احلــرب مســألة خالفيــة، وهــم اختــاروا قــوال واحــدا 
ــص  ــدم وجــود ن ــوال لع ــددت األق ــد تع ــا ق ــدار، بينم ــوم ال ــواردة يف مفه ــوال ال ــة األق مــن أربع
صريــح يحــدد املعنــى املــراد بــدار اإلســالم ؛ معاشــر علمــاء أفريقيــا اســمعوا إلــى جــواب هــذا 

الســؤال : هــل تتحــول دار اإلســالم إلــى دار حــرب أو دار كفــر ؟ 
وقــد اختلــف العلمــاء يف جوابــه إلــى أربعــة أقــوال، وعنــد البعــض إلــى خمســة أراء ، وقــد 
أوصلهــا البعــض إلــى ســبعة مذاهــب، فلمــاذا يقتــل املســلم علــى اختيــارات بعــض املجتهديــن 

الــذي يحتمــل اجتهــاده علــى اخلطــأ والصــواب.
ويــرى بعــض الباحثــني: أن أغلــب تلــك الــدول اإلســالمية األعضــاء يف منظمــة التعــاون 

ــة. ــن تيمي ــا شــيخ اإلســالم اب ــا حكَمه ــي ابتدعه ــة الت ــدور املركب ــة ال اإلســالمي مبثاب
السيناريو الرابع : القتل واالقتتال بعد نطق الشهادتن غلو وتطرف

ــو كان  ــل املســلم ول ــذي عــن قت ــث ال ــى هــذا احلدي ــا اســمعوا إل ــاء أفريقي ــا معاشــر علم ي
ِ أََرأَيـْـَت ِإْن لَِقيــُت  ــُه َقــاَل: يـَـا َرُســوَل اهللَّ ْقــَداِد بـْـِن اأْلَْســَوِد، أَنَّــُه أَْخبَــَرهُ أَنَّ مســلما جديــدا ، َعــِن امْلِ
ــيِْف، ثـُـمَّ اَلَذ ِمنِّــي ِبَشــَجَرٍة، َفَقاَل: أَْســلَْمُت  ــاِر، َفَقاتَلَِنــي َفَضــَرَب ِإْحــَدى يـَـَديَّ ِبالسَّ َرُجــاًل ِمــَن الُْكفَّ
ِ َصلَّــى اهللُ َعلَيـْـِه َوَســلََّم: »اَل تَْقتُلـْـُه«.  ِ بَْعــَد أَْن َقالََهــا؟ َقــاَل َرُســوُل اهللَّ ِ أََفَأْقتُلـُـهُ يـَـا َرُســوَل اهللَّ هلِلَّ
ِ َصلَّــى اهللُ َعلَيـْـِه َوَســلََّم: »اَل تَْقتُلـْـُه، َفــِإْن  ِ ِإنَّــُه َقَطــَع يـَـِدي. َقــاَل َرُســوُل اهللَّ َفُقلـْـُت: يـَـا َرُســوَل اهللَّ

نِْزلَِتــِه َقبـْـَل أَْن يَُقــوَل َكِلَمتـَـُه الَِّتــي َقــاَل« . ــُه مِبَنِْزلَِتــَك َقبـْـَل أَْن تَْقتُلـَـُه، َوأَنـْـَت مِبَ َقتَلْتـَـُه َفِإنَّ
ُ َعنُْهَمــا يوضــح ذلــك أكثــر ، عنــه َقــاَل: بََعثَنـَـا  وحديــث أَُســاَمَة بـْـَن َزيـْـِد بـْـِن َحاِرثـَـَة َرِضــَي اهللَّ
ِ َصلَّــى اهللُ َعلَيـْـهِ َوَســلََّم ِإلـَـى احُلَرَقــِة ِمــْن ُجَهيْنـَـَة، َقــاَل: َفَصبَّْحنـَـا الَقــْوَم َفَهَزْمنَاُهــْم،  َرُســوُل اهللَّ
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 ،ُ ــا َغِشــينَاهُ َقــاَل: الَ ِإلَــَه ِإالَّ اهللَّ ْقــُت أَنَــا َوَرُجــٌل ِمــَن األَنَْصــاِر َرُجــاًل ِمنُْهــْم، َقــاَل: َفلَمَّ َقــاَل: َوحَلِ
ــا َقِدْمنَــا بَلـَـَغ َذِلــَك النَِّبــيَّ  ، َفَطَعنْتـُـُه ِبُرْمِحــي َحتَّــى َقتَلْتـُـُه، َقــاَل: َفلَمَّ َقــاَل: َفَكــفَّ َعنـْـُه األَنَْصــاِريُّ
ُ« َقــاَل:  َصلَّــى اهللُ َعلَيـْـِه َوَســلََّم، َقــاَل: َفَقــاَل ِلــي: »يـَـا أَُســاَمُة، أََقتَلْتـَـُه بَْعــَد َمــا َقــاَل الَ ِإلـَـَه ِإالَّ اهللَّ
ُ« َقــاَل: َفَمــا  ًذا، َقــاَل: »أََقتَلْتَــُه بَْعــَد َمــا َقــاَل الَ ِإلَــَه ِإالَّ اهللَّ ــا َكاَن ُمتََعــوِّ َ ، ِإمنَّ ِ ُقلـْـُت: يَــا َرُســوَل اهللَّ
ــاَل  ــة : َفَق ــْوِم . ويف رواي ــَك اليَ ــَل َذِل ــلَْمُت َقبْ ــْن أَْس ــْم أَُك ــي لَ ــُت أَنِّ نَّيْ ــى مَتَ ، َحتَّ ــيَّ ــا َعلَ ُرَه َزاَل يَُكرِّ
َرُســوُل اهلِل َصلَّــى اهللُ َعلَيْــِه َوَســلََّم: »أََقــاَل اَل ِإلَــَه ِإالَّ اهللُ َوَقتَلْتَــُه؟« َقــاَل: ُقلـْـُت: يَــا َرُســوَل اهلِل، 
ــاَلِح، َقــاَل: »أََفــاَل َشــَقْقَت َعــْن َقلِْبــِه َحتَّــى تَْعلـَـَم أََقالََهــا أَْم اَل؟« َفَمــا َزاَل  ــا َقالََهــا َخْوًفــا ِمــَن السِّ َ ِإمنَّ
نَّيْــُت أَنِّــي أَْســلَْمُت يَْوَمِئــٍذ. ويف روايــة ثالثــة: »َفَدَعــاهُ َفَســَألَُه َفَقــاَل: »ِلــَم  ُرَهــا َعلـَـيَّ َحتَّــى مَتَ يَُكرِّ
ى لـَـُه نََفــًرا، َوِإنِّــي  َقتَلْتَــُه؟« َقــاَل: يَــا َرُســوَل اهلِل، أَْوَجــَع يِف امْلُْســِلِمنَي، َوَقتَــَل ُفاَلًنــا َوُفاَلًنــا، َوَســمَّ
ــيَْف َقــاَل: اَل ِإلـَـَه ِإالَّ اهللُ، َقــاَل َرُســوُل اهلِل َصلَّــى اهللُ َعلَيـْـِه َوَســلََّم:  ــا َرأَى السَّ َحَملـْـُت َعلَيـْـِه، َفلَمَّ
»أََقتَلْتَــُه؟« َقــاَل: نََعــْم، َقــاَل: »َفَكيْــَف تَْصنَــُع ِبــاَل ِإلَــَه ِإالَّ اهللُ ِإَذا َجــاَءْت يَــْوَم الِْقيَاَمــِة؟« َقــاَل: يَــا 
َرُســوَل اهلِل، اْســتَْغِفْر ِلــي، َقــاَل: »َوَكيـْـَف تَْصنـَـُع ِبــاَل ِإلـَـَه ِإالَّ اهللُ ِإَذا َجــاَءْت يـَـْوَم الِْقيَاَمــِة؟« َقــاَل: 

َفَجَعــَل اَل يَِزيــُدهُ َعلـَـى أَْن يَُقــوَل: »َكيْــَف تَْصنَــُع ِبــاَل ِإلـَـَه ِإالَّ اهللُ ِإَذا َجــاَءْت يَــْوَم الِْقيَاَمــِة« .
الســيناريو اخلامــس: ال عصمــة وال أمــان ألحــد يف العالــم إال بإميــان فمــن هــو املؤمــن أو 

املســلم
ــح ؛ ولكــن نتســاءل مــن هــم  أمــا قولهــم ال عصمــة إال بإميــان أو أمــان، فهــذا قــول صحي
املؤمنــون معصومــون دماءهــم ؟ ومــن هــو املســلم؟ ومــا كيفيــة ثبــوت عقــد اإلســالم للشــخص 

املعــني؟
قــد ذكــر أهــل العلــم قدميــا وحديثــا مســتندين إلــى األدلــة الشــرعية أن هنــاك ثالثــة 

خصــال؛ وهــي : 
1ـ  الكلمــة أي شــهادة أن ال إلــه إال اهلل وأن محمــدا رســول اهلل أو مــا يقــوم مقامهــا، واألدلــة 
علــى ذلــك كثيــرة مــن الكتــاب والســنة ، ومــن القــرآن قولــه تعالــى : )وال تقولــوا ملــن ألقــى إليكــم 
الســالم لســت مؤمنــا( مجــرد القــول : الســالم عليكــم مينــع القتــل، ويقــول ابــن حجــر )مــن أظهر 

شــيئا مــن عالمــات اإلســالم لــم يحــل دمــه(.  2(
2 ـ ثبوت اإلسالم للمعني بالداللة 

إذا قال الشــخص قوال أو فعل فعال خاصا باملســلمني كاآلذان والصالة اخلاصة باملســلمني 
أو يلبــس لبــاس يخــص املســلمني كاملــرأة املتحجبــة بالــزي االســالمي ؛ وعنــد الشــوكاني كل  مــا 
يشــعر باإلســالم مــن قــول أو فعــل  ، وقــد جــاء يف احلديــث : )إذا رأيتــم مســجدا أو ســمعتم 

مؤذنــا فــال تقتلــوا أحــدا(،   
-3 احلكــم باإلســالم بالتبعيــة لألبويــن املســلمني أو أحدهمــا فاألصــل اإلســالم يف كل مــن 
ولــد ألبويــن أحدهمــا أو كالهمــا مســلم، وحديــث ) مــا مــن مولــود يولــد علــى الفطــرة ( دليــل 

علــى والدتــه باإلســالم . 
ــى  ــع املســلمني يف مشــارق األرض حت ــم جمي ــا تع ــى هــذه اخلصــال جنــد أنه ــا إل وإذا نظرن
اجلماعــات أتباعهــا يدخلــون فيهــا ، ونحــن ال نكفرهــم بأعمالهــم ، بــل هــم مؤمنــون فاســقون . 
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أمــا املعاهــدون مــن أهــل الذمــة واملســتأمنني واملهادنــني فإنهــم معصومــون دمــاءا وأمــواال 
، واألدلــة علــى ذلــك كثيــرة ، ومنهــا )املؤمنــون تتكافــأ دماؤهــم ، وهــم يــد علــى مــن ســواهم ، 
ويســعى بذمتهــم أدناهــم( ،  ومعنــاه أن الواحــد منهــم إذا أجــار كافــرا وآمنــه علــى دمــه ، حــرم 
دمــه علــى املســلمني كافــة وإن كان املجيــر أدناهــم مثــل أن يكــون عبــدا أو امــرأة أو عســيفا تابعــا 

أو ذلــك ليــس لهــم أن يخفــروا ذمتــه . 
السيناريو السادس : حكم الدعوة قبل االقتتال والقتل  

هــذه املســألة مســألة خالفيــة بــني الفقهــاء ، وقــد اختلــف الفقهــاء يف املســألة إلــى ثالثــة 
مذاهــب؛  بــل ذكــر صاحــب كوثــر املعانــي الــدراري يف كشــف خبابــا صحيــح البخــاري ألحــد 
علمــاء الشــناقطة الشــيخ محمــد اخلضــر الشــينقيطي أربعــة أقــوال، أوال: القتــال قبــل دعــاء 
الكفــار إلــى اإٍلســالم حــرام إن لــم تكــن بلغتهــم الدعــوة ، وإن كانــت بلغتهــم فالدعــاء مســتحب 

، هــذا مذهــب الشــافعي . 
والثاني : يجب اإلنذار مطلقا قاله مالك وحكاه املازري  وعياض . 

والثالث : ال يجب مطلقا 
والرابع : يجب إن لم تبلغهم الدعوة وإن بلغتهم فيستحب .  

وقــد ورد يف تاريــخ عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه أنــه أرســل ســلمة بــن قيــس األشــجعي 
إلــى بعــض أهــل فــارس فقــال : ))انطلقــوا بســم اهلل يف ســبيل اهلل ....وإذا انتهيــت إلــى القــوم 
فادعهــم إلــى اإلســالم فــإن قبلــوا فاقبــل منهــم....، فــإن أبــوا فادعهــم إلــى اجلزيــة ، فــإن قبلــوا 
فضــع عليهــم بقــدر طاقتهم.....فــإن أبــوا فقاتلهــم(( ، هــذه الدعــوة كانــت يف خالفــة عمــر بــن 
اخلطــاب ، وهــذا يــدل علــى أن الدعــوة قبــل القتــال والقتــل هــي ســنة رســول اهلل صلــى اهلل 

عليــه وســلم وســنة اخللفــاء الراشــدين مــن بعدهــم.
السيناريو السابع : قتال الكافر األصلي والكافر املرتد

يقــول أحدهــم : إن قتــال املرتديــن مقــدم علــى قتــال الكفــار ، واملرتــدون هــم العــدو القريــب 
وهــم بقيــة املســلمني ، والعــدو البعيــد هــم اليهــود والنصــارى ، واجلهــاد يف ســبيل اهلل يكــون 

ضــد املرتديــن قبــل غيرهــم ؛ ألن رأس املــال مقــدم علــى الربــح .  
وهــذا التقســيم عنــد غيرهــم مــن العلمــاء هــو الكفــر األصلــي والكفــر الطــارئ ، وال مشــاحة 

يف االصطــالح ، واألهــم مــن ذلــك هــو احلكــم فعندهــم يجــوز قتلهــم جميعــا.
ويقــول أحــد الباحثــني يف كتــاب )دراســات تصحيحيــة يف مفاهيــم اجلهــاد( ؛ بعــد تقســيم 
الكفــر إلــى األصلــي والطــارئ : وليــس معنــى أن نحكــم عليهــم بالكفــر أن نقاتلهــم أو نســتحل 
ــه شــيء آخــر،  ــه ودم ــر شــيء واســتحالل مال ــرء بالكف ــى امل ــم عل ــم ونســاءهم ، فاحلك أمواله
وليــس كل كافــر حــالل الــدم واملــال بدليــل النهــي عــن قتــل النســاء واألطفــال والعجــزة واألجــراء 
)) املوظفــني (( والرهبــان والرســل )) والســفراء (( ونحوهــم ، فــال يجــوز قتــل هــؤالء مــع أنهــم 
كفــار أصليــني وال يجــوز أخــذ أموالهــم ، وأيضــا وليــس معنــى أن نحكــم عليهــم بالكفــر أن 
نخاطبهــم بهــذا االســم يف كل املناســبات ويف كل املواطــن بدليــل أن الرســول صلــى اهلل عليــه 
وســلم كتــب إلــى امللــوك يف عصــره وخاطبهــم بألقابهــم مثــل كســرى عظيــم الفــرس وقيصــر 
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عظيــم الــروم، ودعاهــم إلــى اإلســالم ولــم يســبهم ولــم يقــل إلــى امللــك الكافــر فــالن. 
ــه عقــد اإلســالم بيقــني ،  ــت ل ــذي ثب ــردة ، وتصــدر مــن املســلم ال والكفــر الطــارئ هــو ال
ومــن اخلطــأ العظيــم أن نحكــم عليــه بالكفــر بســبب ارتكابــه عمــال يظــن أنــه مكفــر فنخرجــه 
مــن دائــرة اإلســالم ، وقــد يكــون متــأوال أو جاهــال أو كبيــرة مــن الكبائــر، واســمعوا إلــى هــذا 
ــى اهلل عليــه وســلم-: »اجلهــاُد واجــٌب  احلديــث عــن أبــي ُهريــرةَ، قــال: قــال رســول اهلل -صلَّ
ــراً كان  ــَف كلِّ مســلٍم، بَ ــٌة عليكــم خل ــّراً كان أو فاجــراً، والصــالةُ واجب ــٍر، بَ عليكــم مــع كلِّ أمي
أو فاجــراً، وإْن َعِمــل الكبائــَر، والصــالةُ واجبــٌة علــى كلِّ مســلٍم، بــراً كان أو فاجــراً، وإن عمــَل 
ــًرا  َوِإْن  ا َكاَن أَْو َفاِج ــّرً ــٍر  بَ ــَع ُكلِّ أَِمي ــْم َم ــٌب َعلَيُْك ــاُد َواِج َه ــة أخــرى » »اجْلِ ــَر« .ويف رواي الكبائ
ا َكاَن أَْو َفاِجــًرا  َوِإْن َعِمــَل الَْكبَاِئــَر » ؛  ــاَلةُ َواِجبَــٌة َعلَــى ُكلِّ ُمْســِلٍم  بَــّرً َعِمــَل الَْكبَاِئــَر َوالصَّ
ــط ســالم مــن  ــى ضاب ــرة عل ــم أقــف للكبي ــاء الشــافعي: ل ــول أحــد العلم ــرة يق ــا هــي الكبي وم

االعتــراض .
السيناريو الثامن : قتل املسلمن إن تترس بهم الكفار 

ــة الكفــر أشــد مــن  ــا فــل؟ ألن القــرآن يقــول: )) والفتنــة أشــد مــن القتــل(( أي فتن ملــاذا ي
ــل!!! القت

هــذا الــكالم يرتكــز علــى مســألة فقهيــة : هــي التتــرس ، وهــو يف اللغــة االحتمــاء والتوقــي 
بشــيء ، وأمــا يف االصطــالح فصورتهــا قدميــة هــي :) أن يتتــرس املشــركون مبــن يف أيديهــم 

مــن املســلمني ، إمــا ليدفعونــا عنهــم ، وإمــا ليفتــدوا بهــم نفوســهم (.  
والتترس يف القانون الدولي العام : استخدام الرهائن كدروع بشرية يحتمي بها.

وبعد هذه التعريفات جند املسألة يف فرعني : 
ــق  ــد اتف ــن املســلمني يف حــال الضــرورة ، وق ــرس بأســرى م ــدو وإذا تت ــال الع ــم قت 1( حك

ــر حــال الضــرورة . ــوا يف تقدي ــم اختلف ــى وجــود حــال الضــرورة ، ولكنه ــاء عل العلم
2( حكــم قتــال العــدو إذا تتــرس بأســرى املســلمني يف حــال غيــر الضــرورة. واملقصــود بغيــر 
ــا،  ــة اإلســالمية وقواعده ــى األم ــي األســرى وال ضــرر عل ــى رم ــة إل ــث ال داعي الضــرورة حي

وفيهــا قــوالن: جتــوز املقاتلــة وقيــل ال. 
وقد ذكر العلماء ضوابط األعمال التي تدخل يف فقه التترس، وإليكم تلك الضوابط: 

الضابــط األول : أن األســير املتتــرس بــه هــو عــادة أســير لــدى الكفــار ، قــد يقتــل يف أي 
وقــت، وينتظــر القتــل علــى أيديهــم. ولذلــك علــى قائــد اإلســالم أن يــدرس املفســدة واملصلحــة 

يف قتــل األســير أو األســرى املســلمني . 
الضابط الثاني : وجود حال الضرورة 

الضابط الثالث : أن ال تكون ثمة وسيلة أخرى لإلضرار بالعدو إال من خالل املتترس بهم.
وبــه يحفــظ اإلســالم  التــرس  قتــل  راجحــة يف  املصلحــة  تكــون  أن   : الرابــع  الضابــط 

واملســلمون.
الضابط اخلامس : أن تكون املصلحة من قتل الترس مصلحة عامة لكل األمة.

الضابط السادس : أن يكون التترس يف حال احلرب وهو املصافة واملواجهة العسكرية، 
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الضابط السابع : أن يتحاشى ضرب املتترس بهم ما أمكن ذلك .  
تطبيق مفهوم التترس يف عملياتهم يف بالد املسلمني: 

الوجــه األول : اختــالف حــال املتتــرس بــه عــن حــال احلــراس واملــارة واملتواجديــن يف مــكان 
احلــادث ، املتتــرس عــادة هــو أســير لــدى الكفــار ال يســتطيع مغــادرة املــكان ولــو رأى اخلطــر 

قادمــا عليــه . 
ــي : أن مفهــوم التتــرس تطبيقــه خــاص بحــال احلــرب، والكفــار املســتهدفون  الوجــه الثان

عــادة بالتفجيــرات ليســوا يف حــال حــرب مــع املســلمني.
الوجــه الثالــث : إن الفقهــاء يف القــول الراجــح اشــترطوا وجــود حــال الضــرورة وأيــن حــال 

الضــرورة يف قتــل املســلمني يف دول الســاحل.
الوجــه الرابــع : قــد بــني الفقهــاء أن قتــل املســلمني الذيــن تتــرس بهــم الكفــار ال يجــوز إال 

إذا لــم يتــأت قتــل الكفــار بدونهــم .
الوجــه اخلامــس : ومــن ضوابــط جــواز قتــل املتتــرس هــو وجــود املصلحــة القطعيــة وأيــن 

تلــك املصلحــة  يف عملياتهــم ؟ 
الوجــه الســادس : أن قتــل املتتــرس بهــم كمــا يظنــون يف عملياتهــم يأتــي قصــدا ال تبعــا، ثــم 
يقولــون : هــؤالء القتلــى )يبعثــون علــى نياتهــم( وهــذا صحيــح، وأنتــم الذيــن قتلتموهــم )تســألون 

عــن دمائهــم( . 
السيناريو التاسع : جواز فتنة اخلروج على احلكام املرتدين وقتالهم بغض النظر عن القدرة 

إن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــد أخبــر أمتــه بظلــم األئمــة ، ومــع ذلــك لــم يجــز 
اخلــروج عليهــم ، واألدلــة علــى ذلــك كثيــرة، ومنهــا : )) الســلطان ظــل اهلل يف األرض يــأوي إليــه 
كل مظلــوم مــن عبــاده ، فــإن عــدل كان لــه األجــر ، وكان علــى الرعيــة الشــكر، وإن جــار أو حاف 
أو ظلــم كان عليــه الــوزر وعلــى الرعيــة الصبــر (( ،  ويف روايــة أخــرى : )) ال يحملنكــم إســاءته 
علــى أن تخرجــوا مــن طاعتــه (( ،  وممــا يؤكــد حتــرمي اخلــروج مهمــا كان خلقــه ومعصيتــه هــو 
ــى اهلل عليــه وســلم-: »اجلهــاُد  هــذا احلديــث : عــن أبــي ُهريــرةَ، قــال: قــال رســول اهلل -صلَّ
واجــٌب عليكــم مــع كلِّ أميــٍر، بـَـّراً كان أو فاجــراً، والصــالةُ واجبــٌة عليكــم خلــَف كلِّ مســلٍم، بـَـراً 
ــراً كان أو فاجــراً، وإن  ــى كلِّ مســلٍم، ب ــٌة عل ــَر، والصــالةُ واجب ــل الكبائ كان أو فاجــراً، وإْن َعِم
ا َكاَن أَْو َفاِجــًرا  َوِإْن  َهــاُد َواِجــٌب َعلَيُْكــْم َمــَع ُكلِّ أَِميــٍر بـَـّرً عمــَل الكبائــَر« .ويف روايــة أخــرى »اجْلِ

ا َكاَن أَْو َفاِجــًرا  َوِإْن َعِمــَل الَْكبَاِئــَر«. ــاَلةُ َواِجبَــٌة َعلـَـى ُكلِّ ُمْســِلٍم  بـَـّرً َعِمــَل الَْكبَاِئــَر َوالصَّ
ومــا هــي الكبيــرة: عنــد القــرايف: )الكبيــرة مــا عظمــت مفســدتها والصغيــرة مــا قلــت 
ــه تعالــى: )إن جتتنبــوا كبائــر مــا تنهــون  مفســدتها(،  وقــد ورد يف القــرآن لفــظ الكبائــر كقول
عنــه نكفــر عنكــم ســيئاتكم (، ويف احلديــث الصحيــح )أال أنبئكــم بأكبــر الكبائــر ثالثــا؟ قالــوا 
ــاب  ــى يف كت ــرة األول ــن ...( فالكبي ــوق الوالدي ــاهلل وعق ــال : اإلشــراك ب ــا رســول اهلل ق ــى ي بل

ــاهلل .   ــي الشــرك ب ــر للذهب الكبائ
ومــا حكــم الســلطان أو الرئيــس الــذي يأتــي بالكبائــر كاإلشــراك بــاهلل يف احلكــم ، فهــل 
نكفــره ؟ وإذا كان اجلــواب نعــم ، وهــذا خــالف مــا يف أصــول الســنة ، ويف كتــب العقيــدة : )إن 
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أهــل الســنة متفقــون كلهــم علــى أن مرتكــب الكبيــرة ، ال يكفــر كفــرا ينقــل عــن امللــة بالكليــة 
كمــا قالــت اخلــوارج (.  

فكل ذلك يؤكد على عدم جواز اخلروج على اإلمام السلطان .
السيناريو العاشر : التقتيل فرع عن التكفير

إن اجلماعــات أول مــا يقومــون بــه هــو تكفيــر املجتمعــات واألفــراد والعلمــاء واحلــكام 
والــدول، ومبوجــب هــذا التكفيــر يتحــول هــؤالء األفــراد والعلمــاء واحلــكام إلــى كفــار مرتديــن، 

ولذلــك وضعــوا قاعدتهــم )التقتيــل فــرع عــن التكفيــر( . 
وهل هذه القاعدة صحيحة وحجة؛ ألن عند األصوليني حجية القواعد؟

وقد جند أحاديث كثيرة تبني خطورة تكفير املسلم ، ومنها : 
1( عــن ابــن عمــر أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال : أميــا رجــل قــال ألخيــه ) يــا 

كافــر ( فقــد بــاء بهــا أحدهمــا(.  
2( عــن أبــي ذر رضــي اهلل عنــه أنــه ســمع النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول : )) ال يرمــي 

رجــل رجــال بالفســوق ، وال يرميــه بالكفــر إال ارتــدت عليــه إن لــم يكــن صاحبــه كذلــك(  
ومــن املعلــوم أن التكفيــر : شــهادة بانتفــاء اإلميــان بالكليــة عــن مســلم أو مســلمني أو دولــة 

إســالمية حيــث إنــه يتعلــق بالكفــر األكبــر دون األصغــر . 
ومن هنا نتساءل من يُصدر حكم التكفير؟

احلكــم بالــردة واخلــروج مــن الديــن مــن صالحيــات القضــاة،  ومــن مبــادئ تصنيــف األحكام 
التــي ندعــو إليهــا أن حكــم التكفيــر مــن األحــكام القضائية.

السيناريو احلادي عشر: يقولون: اجلهاد ماض، ونقول اجلهاد حرام!!!
إن مــا الحظنــاه يف أثنــاء هــذا البحــث أنهــم ال يتحدثــون عــن محرمــات اجلهــاد ، وأعنــي: 
متــى يَحــرم اجلهــاد؟ أو علــى مــن يحــرم اخلــروج للجهــاد ؟ مــع أن الفقهــاء لــم يغفلــوا عــن ذلــك، 
بــل يقولــون: اجلهــاد مــاض إلــى يــوم القيامــة؛ ونقــول: اجلهــاد حــرام علــى أكثرهــم، وهــم ال 

يعلمــون؛ وملــاذا ؟
 ألن أغلــب الشــباب والشــابات املنضمــني إلــى صفــوف اجلماعــات يف أوروبــا والشــرق 
األوســط واملغــرب العربــي وحتــى يف غــرب إفريقيــا لهــم أبــاء وأمهــات يف قيــد احليــاة ، ومتــى 

يحــرم اجلهــاد عنــد الفقهــاء ؟ اجلــواب هــو مــا يلــي:
أوال : وجود الوالدين أو أحدهما يف قيد احلياة . 

وقــد بــوب البخــاري أحــد أبــواب صحيحــه بـــ )بــاب اجلهــاد بــإذن األبويــن( ولذلــك جــاء يف 
الفتــح، قــال جمهــور العلمــاء : يحــرم اجلهــاد إذا منــع األبــوان أو أحدهمــا، بشــرط أن يكونــا 
مســلمني ؛ ألن برهمــا فــرض عــني عليــه، واجلهــاد فــرض كفايــة، فــإذا تعــني فــال إذن.  واألدلــة 
علــى ذلــك كثيــرة، ومنهــا حديــث معاويــة بــن جاهمــة أن أبــاه : )جاهمــة جــاء إلــى النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم، فقــال يــا رســول اهلل أردت الغــزو، وجئــت الستشــيرك، فقــال هــل لــك مــن أم؟ 
قــال نعــم، قــال : الزمهــا(، ويف حديــث آخــر : )جــاء رجــل إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 

فأســتأذنه يف اجلهــاد ، فقــال : )أحــي والــداك ؟( قــال : نعــم ، قــال : ففيهمــا فجاهــد(.  



جوهر االسالم

25

وقــال الشــوكاني : )يجــب اســتئذان األبويــن يف اجلهــاد ، وبذلــك قــال اجلمهــور وجزمــوا 
بتحــرمي اجلهــاد إذا منــع منــه األبــوان أو أحدهمــا( ؛  فهــؤالء الشــباب يقعــون يف محظــور 
شــرعي، وهــو تقــدمي فــرض الكفايــة، وهــو اجلهــاد )يف حــال جهــاد الطلــب( علــى فــرض العــني 

وهــو بــر الوالديــن.  
واملغــرب  والعــراق  باجلماعــات يف ســوريا  التحقــوا  الذيــن  الشــباب  بتعــداد  وإذا قمنــا 
العربــي، وغــرب إفريقيــا وعلــى ســبيل املثــال جنــد دولــة أوروبيــة خــرج منهــا أكثــر مــن ألــف 
شــاب وشــابة، ويوجــد فيهــم حوالــي ســتمائة شــاب مــا دون عشــرين ســنة ، ويف دولــة أفريقيــة 
خــرج منهــا حوالــي أكثــر مــن ألفــني ، ويف أخــري أفريقيــة غــادر منهــا مــا يقــارب حوالــي ألــف 
وخمســمائة شــاب ، ويف إحــدى دول غــرب أفريقيــا مــع األســف الشــديد خــرج منهــا مــا يقــارب 

ســتني ألــف، ناهيــك عــن كــم خــرج مــن بقيــة الــدول األفريقيــة!!!
ــم يكــن كلهــم يذهبــون إلــى مــا  ــه هــو أن جــل هــؤالء الشــباب إن ل ولكــن الــذي ال ريــب في
يســمونه باجلهــاد بغيــر إذن آبائهــم وأمهاتهــم ، بــل يلتحقــون بغيــر علمهــم ، أو يكذبــون علــى 
آبائهــم بذكــر اجتــاه معاكــس، كمــا أخبرنــي والــد أحدهــم بــأن ابنــه اســتأذنه أن يذهــب إلــى مكــة 
املكرمــة ألداء العمــرة ، ثــم بعــد مــرور أيــام اتصــل بوالــده بأنــه قــد وصــل إلــى ســوريا، فهــؤالء 

يقعــون يف محظــور شــرعي كمــا ســبق يف احلديــث وأقــوال الفقهــاء.
ثانيا : املدين بدين أو ديون الناس 

ويف األم لإلمــام الشــافعي : ال يجــوز لــه اجلهــاد ، وعليــه ديــن إال بــإذن أهــل الديــن، وســواء 
كان الديــن ملســلم أو كافــرا.  

ثالثا : عند شدة قوة الكفار وضعف قوة املسلمن عددا وعدة
 إذا زاد الكفــار علــى املســلمني ، وغلــب علــى ظننــا الهــالك بــال نكايــة وجــب علينــا الفــرار 

لقولــه تعالــى : )وال تلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة(.
ــه .   ــدون موافقت ــه أن يخــرج ب ــي ل ــاد فــال ينبغ ــى اجله ــر مــن اخلــروج إل ــه األمي مــن مينع
فتبــني مــن كالم الفقهــاء أن اجلهــاد لــه شــروط وأحــكام وضوابــط كغيــره مــن فرائــض اإلســالم.

رابعا : منع األمير أحدا من اخلروج 
من مينعه األمير من اخلروج إلى اجلهاد فال ينبغي له أن يخرج بدون موافقته . 

ــه شــروط وأحــكام  ــل ل ــس صــورة واحــدة ، ب ــاد لي ــر اجله ــاء أن أم ــن كالم الفقه ــني م فتب
وضوابــط كغيــره مــن فرائــض اإلســالم ،  واألصــل فيــه أنــه فــرض كفايــة ، وقــد يكــون فــرض 
عــني ، وقــد يكــون محرمــا ، وإذا كان األمــر كذلــك فــال ينقــاد أحــد مــن املســلمني بنظــر أي 

ــل إال العلمــاء الراســخني واحلــكام. قائ
الــخــــاتــــــمـــــة: نقــول يف خامتــة املطــاف إن مــدار هــذه الســيناريوهات هــو التكفيــر املنتهــي 
بالتقتيــل والتمثيــل، وهــذا إن دل علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى قلــة زادهــم يف فنــون الفقــه 
وأصــول الفتــاوى ولذلــك نحثهــم يف هــذه اخلامتــة علــى التعلــم والعلــم، والتفقــه والفقــه، قبــل 
اإلفتــاء يف مســائل اجلهــاد، ونرشــد احليــران منهــم إلــى كتاب )صناعة الفتــوى وفقــه األقليات( 
لفضيلــة الدكتــور الشــيخ عبــد اهلل بــن بيــة، واســتعنوا بكتــاب أصولــه )أمالــي الــدالالت ومجالــي 



جوهر االسالم

26

االختالفــات(. 
ومــن الغريــب أن جنــد شــرذمة قليلــني أو متفقهــني، وليســوا والة وال قضــاة ، فهــم يكفــرون 
عبــاد الرحمــن، وبنــاء علــى فتاواهــم التكفيريــة التــي نــرى أن الدرجــة العليــا مــن أحكامهــم أنهــا 
أحــكام اجتهاديــة ، ودرجتهــا الدنيــا أنهــا أحــكام جهليــة، وأي احلكمــني يجــوز قتــل املســلم أو 
ــل؛ ألن  ــه اخلطــأ واجله ــب علي ــي يغل ــل اخلطــأ والصــواب، والثان ــه؛ األول يحتم اإلنســان علي

أنــواع احلكــم الشــرعي يف نظــري هــي مــا يلــي: 
1 ( حكــم اهلل ، وإدراكــه يف األحــكام االجتهاديــة صعــب جــدا، 2( احلكــم الســلطاني 3( 
ــم  ــي 7( احلك ــكم البيان ــي 6( احلـ ــم اإلفتائ ــادي 5( احلك ــم االجته ــي 4( احلك ــم القضائ احلك
التقليــدي 8( احلكــم الوضعــي ، ومــا مــن حكــم مــن األحــكام، التــي تصــدر مــن الفقهــاء 
واملتفقهــني إال وهــو يصنــف مــن بــني تلــك األحــكام الثمانيــة، فيجــب علــى العلمــاء واملكلفــني 
أن يدركــوا درجــات األحــكام الســالفة وبهــا يقتضــي تنفيــذ األحــكام التكليفيــة ، وبعــد معرفــة 
تلــك الدراجــات يــدرك املكلــف بهــذا احلكــم بــل الفقيــه أو املتفقــه الــذي أصــدر ذلــك احلكــم أن 
حكمــه الــذي قــد يــؤدي إلــى تكفيــر شــخص، أو ســفك دم امــرئ، أو أخــذ مــال أحــد بغيــر حــق 

، ليــس ســوى حكــم اجتهــادي، ال يــدري ـ هــو نفســه وال عاملــه ـ
هــل أصــاب أم أخطــأ، وملــا القتــل عليــه ؟؟؟ وهكــذا بقيــة األحــكام اإلفتائيــة واألحــكام 
البيانيــة واألحــكام التقليديــة؛ أمــا األحــكام الســلطانية والقضائيــة فتصاحبهمــا قــوة الســلطان، 
ــون مــا يؤمــرون؛  ــه، ويفعل ــرى أمــام بابــك مــن ال يعصون ويجــب تنفيذهــا طوعــا أو كرهــا أو ت
ــع  ــا ترتف ــي، فأحيان ــون الوضع ــم بالقان ــرة احلاك ــة األخي ــي، وهــو املرتب ــم الوضع ويبقــى احلك
األحــكام  درجــة  إلــى  تنــزل  وأحياًنــا  والقضائيــة،  الســلطانية  األحــكام  إلــى  درجــة حكمــه 
االجتهاديــة، كوقفــه العمــل بنصــوص القــرآن والســنة، أو درجــة األحــكام البيانيــة والتقليديــة، 
ِذيــَن ُيَخاِلُفــوَن َعــْن أَْمــِرِه  ولذلــك يف اإلعتــراض عليــه خطــر كبيــر علــى املعترضــني، »َفْلَيْحــَذِر الَّ

أَْن ُتِصيَبُهــْم ِفْتَنــٌة أَْو ُيِصيَبُهــْم َعــَذاٌب أَِليــٌم«. 

قال الشيخ احلبيب املستاوي رمحه هلل 
متزي االسالم بالوضوح والمشول واالسترشاف 

ليــس كدعــوة اإلســام، بــن الدعــوات المساويــة واألرضيــة دعــوة تضارعهــا يف وضــوح اهلــدف 
وتشــهها يف مشــول املنطلــق و بتخطيــط املنــاجه العمليــة ولوقايــة اإلنســان مــن رش نفســه وللســر 
بــه يف دروب اهلدايــة والعمــل املمثــر حــى جيــي مثــار عبقرياتــه و يســتغل مــا حولــه مــن خــرات 

خلقــت لــه ووعــده اهلل بالمتتــع هبــا و المتكــن مــن ناصيهتــا.
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حلف

خصائص الحضارة اإلسالمية
بقلم : الشيخ عبد القادر عاشور*

ِذيَن ِمن  يقول اهلل تعالى يف كتابه العزيز »أََفَلْم َيِسيُروا يِف اأْلَْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّ
ا َكاُنوا َيْكِسُبوَن«)غافر:82( ًة َوآَثاًرا يِف اأْلَْرِض َفَما أَْغَنى َعْنُهم مَّ َقْبِلِهْم َكاُنوا أَْكَثَر ِمْنُهْم َوأََشدَّ ُقوَّ
ــوا  ــدة ذهب ــت لهــم حضــارات عتي ــا عــن أقــوام كان ــة الكرميــة يخبرن ــى يف هــذه اآلي إن اهلل تعال

وبقيــة آثارهــم تــدل عليهــم
ــرِّف احلضــارة بعــُض الكاتبــني يف تاريخهــا بأنَّهــا: »نظــام اجتماعــي يُعــني اإلنســان علــى  يُع
املــوارد  الرئيســة:  األربعــة  العناصــر  مــن  وتتألــف احلضــارة  الثَّقــايف«،  إنتاجــه  مــن  الزيــادة 
ــَراد  والطِّ والفنــون،  العلــوم  ومتابعــة  ــة،  اخللقيَّ والتقاليــد  السياســية،  والنظــم  االقتصاديــة، 
يــن واللغــة والتربيــة،  ِمهــا عوامــُل ُمتعــددة: جغرافيــة، واقتصاديــة، ونفســية؛ كالدِّ احلضــارة وتقدُّ
ِرهــا، ومــن أهمهــا:  والنْهيارهــا عوامــُل هــي عكــس تلــك العوامــل التــي تــؤدِّي إلــى قيامهــا وتطوُّ
لــم والفقــر، وانتشــار  االنحــالل اخُللُقــي والِفكــري، واضطــراب القوانــني واألنظمــة، وشــيوع الظُّ

عمــاء املخلصــني.  التشــاؤم والالمبــاالة، وفقــدان املوجهــني األْكَفــاء، والزُّ
ــة تســلمها األمــة املتحضــرة  ــَق اإلنســان، وهــي حلقــة ُمتصل ــذ ُخِل وقصــة احلضــارة تبــدأ من
ــابقة التــي ذكرناهــا،  ــا تنشــأ مــن العوامــل السَّ إلــى مــن بعدهــا، وال تَختــص بــأرض وال ِعــْرق، وإمنَّ
فحــات يف تاريــخ احلضــارة، غيــر أنَّ مــا مَتتــاز بــه  ــة مــن تســجيل بعــض الصَّ وال يــكاد تخلــو أمَّ
ة األســس الــذي تقــوم عليــه، والتأثيــر الكبيــر الــذي يكــون لهــا،  ــا هــو قــوَّ حضــارة عــن حضــارة إمنَّ
واخليــر العميــم الــذي يُصيــب اإلنســانية مــن قيامهــا، وكلمــا كانــت احلضــارة عامليــة يف رســالتها، 
إنســانية يف نزعتهــا، خلقيــة يف اجتاهاتهــا، واقعيــة يف مبادئهــا، كانــت أخلــد يف التاريــخ، وأبقــى 

مــن، وأجــدر بالتكــرمي.  علــى مــرور الزَّ
واحلضــارة اإلســالمية حلقــة مــن سلســلة احلضــارات اإلنســانية، ســبقتها حضــارات، وتبعتهــا 
حضــارات، وقــد كان لقيــام احلضــارة اإلســالمية عوامــل، والنهيارهــا أســباب، وليــس هــذا هــو 
، ومــدى  م اإلنســانيِّ ــا أريــد أن نتحــدث عــن دورهــا اخلطيــر يف تاريــخ التقــدُّ موضــوع حديثــي ،وإمنَّ
ــى  ــدة عل ــاٍد خال ــم، والفــن واألدب مــن أي ُــق واحُلْك ــم، واخُلل ــدة والعل ــدان العقي ــه يف مي مت مــا قدَّ

اإلنســانية يف ُمختلــف ُشــُعوبها وأقطارهــا. 
إن أبرز ما يلفت نظر الدارس لـ احلضارة اإلسالمية أنها متيزت باخلصائص التالية: 

-1 أنَّهــا قامــت علــى أســاس الوحدانيــة املُطلقــة يف العقيــدة؛ فهــي أول حضــارة تنــادي بعبــادة 
اهلل الواحــد الــذي ال شــريك لــه يف ُحكمــه وملكــه، وهــو وحــده الــذي يُعبــد، وهــو وحــَده الــذي 
ــاَك َنْســَتِعنُ الفاحتــة:5 وهــو الــذي يُِعــزُّ ويـُـِذل، ويعطــي ومَينــع، ومــا مــن  ــاَك َنْعُبــُد َوِإيَّ يُقصــد؛ ِإيَّ

ــموات واألرض إال وهــو حتــت ُقدرتــه ويف ُمتنــاول قبضتــه.  شــيء يف السَّ
ــُموُّ يف َفهــم الوحدانيــة كان لــه أثــٌر كبيــٌر يف رفــع ُمســتوى اإلنســان، وحتريــر  هــذا السُّ
يــن، وتصحيــح العالقــة بــني  اجلماهيــر مــن ُطْغيَــان امللــوك واألشــراف واألْقويــاء ورجــال الدِّ
احلاكمــني واحملكومــني، وتوجيــه األنظــار إلــى اهلل وحــَده، وهــو خالــُق اخللــق وربُّ العاملــني، 

* امام خطيب مسجد عمر بن اخلطاب باريس الدائرة 11
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ــز بــه عــن كل احلضــارات  كمــا كان لهــذه العقيــدة أثــٌر كبيــٌر يف احلضــارة اإلســالمية، تــكاد تتميَّ
ــابقة والالِحَقــة، وهــو ُخلُوُّهــا مــن كلِّ مظاهــر الوثنيــة وآدابهــا وفلســفتها يف العقيــدة واحُلْكــم  السَّ
ــاذة«  ــرُّ إعــراض احلضــارة اإلســالمية عــن ترجمــة »اإللي ــعر واألَدب، وهــذا هــو ِس والفــن والشِّ
وروائــع األَدب اليونانــي الَوثَنــي، وهــذا ِســرُّ تقصيــر احلضــارة اإلســالمية يف فنــون النحــت 

والتصويــر، مــع تَبريزهــا يف فنــون النْقــش واحلفــر وزخرفــة البنــاء. 
إنَّ اإلســالم الــذي أعلــن احلــرَب العــواَن علــى الوثنيــة ومظاهرهــا - لــم يســمْح حلضارتــه أْن تقــوم 
فيهــا مظاهــُر الوثنيــة وبقاياهــا املُســتمرة مــن أقــدم ُعصــور التاريــخ؛ كتماثيــل الُعظمــاء والصاحلــني 
واألنبيــاء والفاحتــني، وقــد كانــت التماثيــل مــن أبــرز مظاهــر احلضــارات القدمية واحلضــارة احلديثة؛ 
ألن واحــدة منهــا لــم تذهــب يف عقيــدة الوحدانيــة إلــى املــدى الــذي وصلــت إليــه احلضــارة اإلســالمية. 
وهــذه الَوْحــدة يف العقيــدة تُطبِّــع كلَّ األُســس والنُّظــم التــي جــاءت بهــا احلضــارة اإلســالمية؛ 
ــدة  ــدة يف األهــداف العامــة، والَوْح ــدة يف التشــريع، والَوْح ســالة، والَوْح ــدة يف الرِّ ــك الَوْح فهنال
يف الِكيَــان اإلنســاني العــام، والَوْحــدة يف وســائل املعيشــة وطــراز التفكيــر، حتَّــى إنَّ الباحثــني يف 
وق يف أنواعهــا املختلفــة، فقطعــة مــن العــاج  الُفنـُـون اإلســالميَّة قــد الحظــوا وحــدة األُســلوب والــذَّ
األندلســي، وأخــرى مــن النســيج املصــري، وثالثــة مــن اخلــزف الشــامي، ورابعــة مــن املعــادن 

ــة - تبــدو رغــم تنــوُّع أشــكالها وزخرفتهــا ذات أســلوب واحــد وطابَــع واحــد.  اإليرانيَّ
ة النزعــة والهــدف، عامليــة األفــق  هــا إنســانيَّ -2 وثانــي خصائــص احلضــارة اإلســالمية: أنَّ
والرســالة؛ فالقــرآن الــذي أعلــن وحــدة النــوع اإلنســاني علــى الرغــم مــن تَنــوُّع أعراقــه ومنابتــه 
ــْم ُشــُعوًبا  ــٍر َوُأْنَثــى َوَجَعْلَناُك ــْم ِمــْن َذَك ــا َخَلْقَناُك ــاُس ِإنَّ َهــا النَّ ــا أَيُّ ــى -: َي ــه - تعال ــه، يف قول ومواطِن
ِ أَْتَقاُكــْم احلجــرات: 13إنَّ القــرآن حــني أعلـَـن هــذه الَوْحــدة  َوَقَباِئــَل ِلَتَعاَرُفــوا ِإنَّ أَْكَرَمُكــْم ِعْنــَد اهللَّ
ــه  ــة علــى صعيــد احلــق واخليــر والكرامــة - جعــل حضارتــه عقــًدا تنتظــم فيــ اإلنســانية العامليَّ
جميُع العبقـــريات للشعـــوب واألمم، التي خفقت فوقها راية الفتوحات اإلســالميَّة؛ ولذلك كانت 
ــة واحــدة؛ إال احلضــارة  كلُّ حضــارة تســتطيع أْن تفاخــر بالعباقــرة مــن أبنــاء جنــس واحــد وأمَّ
اإلســالمية، فإنَّهــا تفاخــر بالعباقــرة الذيــن أقامــوا َصرحهــا مــن جميــع األمم والشــعوب، فأكثــر 
رواة احلديــث والذيــن عرفــوا بأصحــاب الكتــب الســتة املشــهورة هــم مــن العجــم وليــس مــن بــالد 
عربيــة  اإلمــام البخــاري واإلمــام مســلم صاحبــا الصحيحــني وأصحــاب الســن اإلمــام أبــو داود 
واإلمــام الترمــذي واإلمــام النســائي واإلمــام ابــن ماجــه ،حتــى الذيــن قعــدوا قواعــد اللغــة العربيــة 
وكان لهــم الريــادة يف ذلــك هــم مــن العجــم أمثــال اخلليــل  بــن أحمــد الفراهيــدي وســيبويه، ويف 
غيــر ذلــك مــن العلــوم  كالفلســفة والطــب والفلــك  مثــل الكنــدي والغزالــي والفارابــي وابــن رشــد 
ــن اختلفــت أصولهــم، وتباينــت أوطانهــم - ليســوا إال عباقــرًة قدمــت  وابــن ســيناء ، وأمثالهــم مِمَّ

فيهــم احلضــارة اإلســالمية إلــى اإلنســانية أرَوع نتــاج الِفكــر اإلنســاني الســليم. 
ــة احملــلَّ األول  هــا جعلــت للمبــادئ األخالقيَّ -3 وثالــث خصائــص احلضــارة اإلســالمية: أنَّ
، ولــم جتعلهــا  يف كلِّ نظمهــا، وُمختلــف مياديــن نشــاطها، وهــي لــم تتخــلَّ عــن هــذه املبــادئ قــطُّ
وســيلة مِلنَفعــة دولــة أو جماعــة أو أفــراٍد، يف احُلكــم، ويف العلــم، ويف التشــريع، ويف احلــرب، ويف 
الســلم، ويف االقتصــاد، ويف األســرة؛ لقــد ُروِعيــت املبــادئ األخالقيــة تشــريًعا وتطبيًقــا، وبلغــت 
ــث، ولقــد تركــت احلضــارة  ــه حضــارة يف القــدمي واحلدي ــم تبلْغ ــًدا ل ــك شــأًوا ســامًيا بعي يف ذل
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اإلســالمية يف ذلــك آثــاًرا تســتحق اإلعجــاب، وجتعلهــا وحَدهــا مــن بــني احلضــارات التــي كفلــت 
ســعادة اإلنســانية ســعادًة خالصــًة ال يشــوبها شــقاء.  أخــرج البــزار يف مســنده عــن أبــي هريــرة 
رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل  صلــى اهلل عليــه وســلم  قــال )إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــالق( 
ــى اهلل  ِ َصلَّ ــُه )َمــا َخَطَبَنــا َنِبــيُّ اهللَّ ُ َعنْ ــٍك َرِضــَي اهللَّ ــِن َماِل ــِس بْ وأخــرج أحمــد يف مســنده َعــْن أَنَ

َم ِإال َقــاَل: ال ِإمَيــاَن مِلـَـْن ال أََماَنــَة َلــُه َوال ِديــَن مِلـَـْن ال َعْهــَد َلــُه( َعَلْيــِه َوَســلَّ
- ورابــع هــذه اخلصائــص: أنَّهــا تُؤمــن بالعلــم يف أصــدق أصولــه، وترتكــز علــى العقيــدة يف 
أصفــى مبادئهــا، فهــي خاطبَــت العقــل والقلــب مًعــا، وأثــارت العاطفــة والِفكــر يف وقــت واحــد، 

يف البخاري عن علي موقوفا »حدثوا الناس با يعرفون، أحتبون أن يكّذب اهلل ورسوله« 
مراعاة العقل :

يصــة مــن  وهــي َميْــزة لــم تشــاركها فيهــا حضــارة يف التاريــخ، وِســرُّ العجــب يف هــذه اخِلصِّ
خصائــص احلضــارة اإلســالمية: أنَّهــا اســتطاعت أن تنشــئ نظاًمــا للدولــة قائًمــا علــى مبــادئ احلــقِّ 
يــن والعقيــدة، دون أن يُقيــم الديــن عائًقــا مــن دون رقــيِّ الدولــة واطــراد  والعدالــة، مرتكــًزا علــى الدِّ
قــي فيهــا، فمــن بــني جــدران املســاجد يف بغــداد  احلضــارة؛ بــل كان الديــن مــن أكبــر عوامــل الرُّ
ودمشــق والقيــروان ، والقاهــرة، وقرطبــة وغرناطــة - انطلقــت أشــعة العلــم إلــى أنْحــاء الدنيــا قاطبة. 
يــن عــن الدولــة، مــع جناتهــا مــن  إن احلضــارة اإلســالمية هــي الوحيــدة التــي لــم يُفصــل فيهــا الدِّ
ولــة خليفًة وأميًرا  كلِّ مآســي املــزج بينهمــا كمــا عرفتــه أوربــا يف القــرون الوســطى، لقــد كان رئيُس الدَّ
ــني فيــه، ولــكلِّ فئــة مــن العلمــاء اختصاُصهم،  ، والتشــريع للُمختصِّ للمؤمنــني؛ لكــن احلكــم عنــده للحــقِّ
واجلميـــع يتســـاَوْون أمــام القانــون، والتفاضــل بالتَّقــوى واخلدمــة العامــة للناس؛وانظــروا إلــى الســمو 
ــٍد َســَرَقْت  ِ َلــْو أَنَّ َفاِطَمــَة ِبْنــَت ُمَحمَّ األخالقــي يف كالم النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  »َواْيُ اهللَّ
ــال  ــه وســلم  ق ــى اهلل علي ــزار يف مســنده عــن رســول اهلل  صل ــا أخرجــه الب َلَقَطْعــُت َيَدَهــا« 1 ، وم

ِ أَْنَفُعُهــْم ِلِعَياِلــِه«. ُهــْم ِإَلــى اهللَّ ، َوأََحبُّ ِ ْلــُق ِعَيــاُل اهللَّ »اخْلَ
التسوية بن جميع الناس:

يــن الــذي قامــت عليــه احلضــارة اإلســالمية، ليــس فيــه امتيــاٌز لرئيــس، وال  هــذا هــو الدِّ
ــا أََنــا َبَشــٌر ِمْثُلُكــْم الكهــف:110.  َ لرجــل ديــن، وال لشــريف وال لغنــي؛  ُقــْل ِإمنَّ

ــب،  ــر مــن خصائــص احلضــارة اإلســالمية: هــذا التســامح الدينــي العجي ــا نذك - وآخــر م
يــن؛ إن الــذي ال يؤمــن بديــن وال بإلــه ال يبــدو  الــذي لــم تعرفــه حضــارة مثلهــا قامــت علــى الدِّ
عجيًبــا إذا نظــر إلــى األديــان كلِّهــا علــى حــدٍّ ســواء، وإذا عامـــل أتباعهـــا بالقســطاس املُســتقيم؛ 
ولكــنَّ صاحــب الديــن الــذي يؤمــن بــأنَّ دينــه حــق، وأن عقيدتــه أقــوم العقائــد وأصحهــا، ثــم يتــاح 
لــه أن يحمــل الســيف، ويفتــح املــدن، ويســتولي علــى احلكــم، ويجلــس علــى منصــة القضــاء، ثــم 
ال يحملــه إميانـُـه بدينــه، واعتــزاُزه بعقيدتــه علــى أْن يجــوَر يف احلكــم، أو أن ينحــرف عــن ســن 
العدالــة، أو يحمــل النــاس علــى اتِّبــاع دينــه، إن رجــاًل مثــل هــذا لعجيــب أن يكــون يف التاريــخ، 
يــن، وُشــيِّدت قواعُدهــا علــى مبادئــه، ثـُـمَّ هــي  فكيــف إذا ُوجــد يف التاريــخ حضــارةٌ قامــت علــى الدِّ

مــن أشــد مــا عــرف التاريــخ تســامًحا وعدالــة ورحمــة وإنســانية؟! 
ــرد يف التاريــخ بــأن الــذي  ــا تنَف ــا، وحســبنا أْن نعــرف أن حضارتَن هــذا مــا صنعتــه حضارتُن

ــا.  أقامهــا ديــٌن واحــٌد؛ ولكنَّهــا كانــت لألديــان جميًع
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 الّشيخ الحبيب المِْستاوي رحمه اهلل اخر عنقود الفقهاء الذين 
جمعوا بين منهج الدعوة الدينية ووجدان الملكة الشعرية
بقلم: االستاذ ُسوف عبيد
إَن املتأّمــل يف ســيرة الفقهــاء والعلمــاء يف إفريقيــة علــى توالــي العصــور وتتالــي األمــراء 

والّســالطني والبايــات يالحــظ 
أوال ـ أنهــم  دأبــوا علــى نشــر العلــم يف احلواضــر والبــوادي واجلبــال والفيــايف فعاشــوا بــني 
النــاس عيشــة البســاطة والَشــظف ونشــروا اللغــة العربيــة والقــرآن الكــرمي فبفضلهــم أضحــى 
ــَدت بفضلهــم لغــُة الضــاد إلــى مــا وراء  ــل ِامت ــغ ب ــوع بــالد األمازي اللســان العربــي ســائدا يف رب
الصحــراء يف إفريقيــا وِانتشــرت علــى مــدى الســواحل الشــمالية مــن احلــوض الشــرقي للبحــر 

األبيــض املتوســط مــن صقليــة إلــى األندلــس والبرتغــال
ثانيــا ـ أن الكثيــر مــن أولئــك الفقهــاء والعلمــاء قــد كانــوا مــن املدافعــني عــن حمــى األوطــان 
ــة يف الفتوحــات مــن  ــني لأللوي ــزاة أو حامل ــور أو مشــاركني ضــّد الغ أو مرابطــني يف قــالع الثغ
بينهــمـ  عبــد الرحمــان بــن زيــاد بــن أنعــم املولــود حوالــي ســنة 74 للهجــرة وقــد شــارك يف الوقائــع 

البحريــة فأســره الــَروم ثــم اُفتــدي وُفــّك مــن األســر فأرســل مقطوعــة إلــى أهلــه يقــول فيهــا
وأين القيروان من العراِق  *** ذكرُت القيرواَن فهاج شوقي 

على اخليل املَضّمَرِة الِعتَاق  *** مسيرة أشهر للِعيسِ  نــًصا 
وَمْن يُرَجى لَنَا َولَُه الــّتاَلقي  *** َفبَِلّْغ أنَْعًما وبني أبيــــــــــه 
َوَجدَّ ِبنا املسيُر إلى مـزاِق   *** بأنَّ اهلل قد خلّى سبيــــلي 

ومــن أولئــك الذيــن حملــوا لــواء اجلهــاد اإلمــام ســحنون املولــود ســنة 160 هـــ فقــد كان كثيــرا 
مــا يَتَمّثــل بقولــه

غيَر ركز الّرمح يف ظهر الفرْس  *** ُكّل شيٍء قد أراه ُنْكــــًرا  
حارًسا للقوم يف أقصى احلرْس   *** وقياٍم يف حناديس الّدجى 

ــر  ــوا مســتقلني عــن احلاكمــني غي ــاء كان ــاء والفقه ــك العلم ــن أولئ ــرا م ــا ـ أن عــددا كبي ثالث
راغبــني يف تولَــي املناصــب مثــل منصــب القضــاء واحلســبة وتدريــس أبنــاء الطبقــة احلاكمــة 
فعاشــوا مــن كــّد ميينهــم ومــن كســبهم يف ســائر ضــروب املعــاش وكانــوا ينتصــرون للضعفــاء 
ناصحــني ألولــي األمــر وال يخَشــْون يف احلــق لومــة الئــم وإّن ُكتــب التراجــم والطبقــات زاخــرةٌ 
ــام ســحنون  ــد أورد أّن اإلم ــا أورده حســن حســني عبدالوهــاب فق ــا م ــن بينه ــة م ــد األمثل بعدي
الــذي تــويف ســنة 240 للهجــرة ِاشــترط علــى األميــر األغلبــي عندمــا قلـّـده القضــاء بعــد إحلــاح 
أن يبــدأ بتطبيــق األحــكام علــى أهــل بيتــه وأعوانــه وأن ال يتســلم عطيــة أو مــاال منــه فقبــل األميــر 
منــه ذلــك وأورد كذلــك حســن حســني عبــد الوهــاب أن محــرز بــن خلــف كتــب رســالة إلــى األميــر 
ــٌر مــن النــاس  ــا رجــل عــرف كثي الصنهاجــي يقــول فيهــا وقــد أوصــى إليــه ببعــض تالميــذه ـ أن
ِاســمي وهــذا مــن البــالء وأنــا أســأل اهلل أن يتغمدنــي برحمــٍة منــه وفضــل ورمبــا أتانــي املضطــر 
يســأل احلاجــة فــإن تأخــرُت خفــُت وإن ســاعدُت فهــذا أشــّد وقــد كتبــُت إليــك يف مســألة رُجــل 
مــن الطلبــة  طولــب بدراهــم ظلمــا وال شــيء عليــه فعامــْل فيــه َمــن البــد لــك مــن لقائــه وِاســتح 
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مّمــن بنعمتــه َوجــدَت لذيــذ العيــش وِاســتعْن يف أمــرك مبــن يّتقــي اهلل
ــا املالحظــة األخيــرة فإنهــا تتمثــل يف أن العديــد مــن أولئــك الفقهــاء والعلمــاء يف تونــس  أَم
ــُن  ــُه ِاب ــى الفقي ــرة حت ــف هــذه الوتي ــم يخال ــرة و ل ــة أو كثي ــم أشــعار قليل ــة تُنســب إليه و إفريقي
عْرفــة واملــؤرخ ِابــُن خلــدون وميكــن أن نعــّد البعــض منهــم شــعراء بارزيــن يف عصورهــم مثــل 
ُمحــرز بــن خلــف الــذي عاصــر القــرن الرابــع واخلامــس الهجــري ومثــل إبراهيــم الرياحــي الــذي 
ــٌر مــن  ــى هــذا املنهــج يف قــرض الشــعر كثي عاصرالقــرن التاســع عشــر امليــالدي وقــد ســار عل
الشــيوخ املعاصريــن املتخّرجــني مــن الزيتونــة  نذكــر منهــم خاصــة الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن 
ــذي  ــب املســتاوي ال ــا الشــيخ احلبي ــى منوالهم ــد نســج عل عاشــور والشــيخ اخلضــر حســني وق
نعتبــره آخــر عنقــود الفقهــاء الذيــن جمعــوا بــني منهــج الدعــوة الدينيــة ووجــدان امللكــة الشــعرية 

فكيــف جتلــت هــذه الثنائيــة يف شــعر الشــيخ احلبيــب املســتاوي ؟
يف أكثــر مــن قصيــدة يف ديــوان ـ مــع اهلل ـ جنــد ذكــر الشــيخ  محمــد الفاضــل ابــن عاشــور 

الــذي يعتبــره رمــزا للعلــم واإلصــالح حيــث يقــول يف تأبينــه
***     مرابُع أهل العلم خيَر املَرابــــــع ِهو الغيُث َمنهال وقد أصبحْت به 

***     وَحّبب يف اإلسالم أهَل الــــذرائع أفاَض على الدنيا فضائَل روحه  
***     تشّربها من فيض تلك املـــنــــــابع بأخالقه امُلثلى وحكمته التي  

***   ونعمُل لإلصالح دون تــــــراجع سنبقى ـ مع التوفيق ـ ُجنَد محمد 
***   َسَموا باملعاني عن رخيص املطامع َفَنْم ُمطمئّن البال خلفك نخبٌة  

***      وداَع ُمحّب للُمهيمن خــــــــــــاضع ـ ص 31 وداعا أيا شيخي وشيُخ زمانه  
ونراه يذكر شيخه أيضا حتى وهو بعيٌد عن أرض الوطن يف قصيدة قالها وهو باملغرب األقصى ـ ص 39 ـ

وللعلــم فــإن الّشــيخ محمــد الفاضــل بــن عاشــور يُعتبــر ســليَل املدرســة اإلصالحيــة التونســية 
تلــك التــي ظهــرت منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر وقامــت علــى دعامتــني أساســيتني 
متالزمتــني همــا األصالــة والتحديــث، األصالــة يف الدعــوة إلــى التمســك بقيــم اإلســالم وجوهــره 
ومقاصــده والتحديــث يف الدعــوة إلــى روح العصــر وااِلســتفادة مــن منجــزات الغــرب تلــك هــي 
الثنائيــة التــي تأّسســت عليهــا احلــركات واملبــادرات ااِلجتماعيــة واألدبيــة والفنيــة والسياســية 
عامــة ولكــن بدرجــات متفاوتــة أحيانــا بــني هــذا الطــرف وذاك وإننــا نستشــّف يف أغلــب دواويــن 
شــعراء القرنــني التاســع عشــر والعشــرين املنهــج اإلصالحــيَّ الداعــَي إلــى العــدل والعلــم حينــا 
وإلــى التحــرر مــن ااِلســتعمار حينــا ثــم إلــى اخلــروج مــن مظاهــر التخلــف ومواكبــة التقــدم حينــا 

آخــر كمــا يف قصيــد ـ مــن وحــي املولــد ـ للشــيخ املســتاوي حيــث يقــول
َ  إيه يا أّمة اخللود ملاذا  فاتك الّركب ؟ أفصحي باملقـــــــال

ليت شعري كم ذا يدوم ُهجوٌع ؟  هل أصيب ِاتصاُلنا بانفصال ؟
وِانتشينا بفارغ اآلمــــــــــــــــال  *** هل ُفتنا ببهرج وطـــــالء  
يف ُعقوق وِقّحة وابتــــــــــــذال  *** ونبذنا تراثنا بـــــــازدراء  

وأصيب الذكاء بااِلّمحـــــــــــال  *** أقفر القلُب والعزائم خارتْ 
ِارِجعوا ـ ويَحكم ـ بدون ِمطال  *** فأفيُقوا ـ فديُتكم ـ من ُسبات 

حيــث يُقــّر الشــيُخ أّن األمــة العربيــة اإلســالمية أضحــت متخلّفــة عــن ركــب احلضــارة ويُرجــع 
ذلــك إلــى عــدة أســباب مــن بينهــا خاصــة ِاســتفحاُل الوَهــن يف النفــوس وُضمــور الــذكاء يف 
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الــرؤوس ونســمعه ينــادي أن  أفيقــوا وِاســتيقظوا وإَن املتأمــل يف مســيرته يالحــظ أنــه دأب علــى 
العمــل التربــوي والنقابــي واخلطابــي والدعــوي والصحفــي واإلذاعــي علــى مــدى أغلــب فتــرات 
حياتــه التــي لــم تخــُل مــن ااِلنخــراط يف النشــاط السياســي أيضــا وقــد ســمح لــه ذلــك بالوقــوف 
أمــام بعــض الرؤســاء وامللــوك منشــدا قصائــده التــي كانــت مناســبة إلعــالن منهجــه اإلصالحــي 
القائــم علــى النقــد لبعــض األوضــاع ممــا يجعلهــا تخــرج إلــى حــد بعيــد يف كثيــر مــن األحيــان 
عــن تقاليــد غــرض املــدح وتضــع اإلصبــع علــى اجلــرح فعندمــا أنشــد قصيــده أمــام امللــك فيصــل 

ملــك العربيــة الســعودية قــد ِاســتهلّها بالتغّنــي مبدينــة القــدس قائــال
أهيم بها وأفَنى يف عالها  *** رحاب القدس أهُزج يف ُرباها 

فكيف أطيق عيشا يف سواها  *** وأسبح يف خضم من رؤاها 
ولهي دمي وأنفاسي وقصدي

ويف غضون وسط القصيدة نراه يقول
وقد مألوا البالد بكل رجس  *** لقد عبث اليهود بأرض قدس  

ونحن نعيش يف أمل التأّسي  *** وميضي اليوُم يجري خلف أمس 
وال نأتي با ُيغني وُيجدي

ــث  ــي حي ــام امللك ــل رمبــا ال تُناســب املق ــة ب ــر جريئ ــي تُعتب ــدة بعــض املقاطــع الت ويف القصي
يقــول يف أســلوب النصيحــة واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر لكنــه أســلوب مشــوب بكثيــر مــن 

الزجــر والتوبيــخ كذلــك
أال ُعودوا إلى ُسبل الرشاد وُذودوا عنكم شبح الفساد

ولّبوا َمن دعا لاِلحتاد به قد جاءنا خيُر العـــــــــــــباد
وليس اجلمُع ُيكسر مثَل فرد

ونــراه كذلــك يؤكــد علــى ضــرورة صــدق احلــكام وصــالح العلمــاء وهــو بتركيــزه علــى هــذه 
الثنائيــة األساســية إمنــا يؤكــد علــى تــالزم الثقــايف والسياســي ضمــن جدليــة قائمــة أساســا علــى 

اإلخــالص حيــث يقــول
ولو صُلح الشيوخ العاملونا  *** ولو صدق الكبار احلاكمونا 
وال غلب اخلصوم املاكرونا  *** ملا عبث الُقساة الظاملونا 

وال درج الُبغاث على التحّدي                   
ويتــدارك الشــيخ املســتاوي هــذه اللهجــة الصريحــة واحلــادة يف آخــر القصيــدة قائــال يف 
أســلوب املجاملــة والكياســة هــو أقــرب إلــى الدبلوماســية ذلــك أن القصيــدة قيلــت مبناســبة 

مشــاركته يف الوفــد الرســمي للحجيــج التونســيني إذ يقــول
م بالصمود وفيصُله امُلعلَّ  *** حتايانا إلى الشعب الّسعودي 

وقاُه اهلل من حسد احلسود  *** َمليك شأُنه حفظ العهود 
فلم يحفل بدح أو بنقد

أخيَك الطّيِب القلب الَنجيب  *** من اخلضراء والبطل احلبيب 
وما قد شّد من نسب قريب  *** ُنراعي رفقة الزمن العصيب 

ونأتي للحمى يف خير وفد 
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ــي  ــك احَلســن الثان ــدةٌ أخــرى يف حُلمتهــا وَســداها قالهــا يف املل ــدة قصي ــُل هــذه القصي ومث
ملــِك املغــرب حيــث بدأهــا بوصــف رحلتــه علــى الطائــرة ثــم ِاســتعرض أمجــاد املغــرب املختلفــة 
عبــر العصــور ومذكــرا إيـَـاه بنَســبه بالَرســول املصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم ثــم بــدأ يف إســداء 

النصيحــة مــن بــاب الوعــظ واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وذلــك يف قولــه
واحلّب يجرحه عنيف املــالم  ***  امُللك عدل والشعوب وديعة 

أبدا فيضحى فوق كل خصام  *** من صانه ال شك سوف يصونه 
ِاسلْم لشعبك حافظا  لِذمــــام  *** يا أيها امللُك املنيُع جناُبه 
أصُل اخللود وِمرهُم األســـــــقام  *** ِارجع به نحو األصالة إنها 

ــك  ــة  تل ــم األصيل ــى القي ــم عل ــب املســتاوي قائ  فاملنهــج اإلصالحــي يف شــعر الشــيخ احلبي
القيــم التــي كانــت أســاَس احلضــارة العربيــة اإلســالمية عندمــا كانــت يف أوج ِازدهارهــا لذلــك 

نــراه ينظــر إلــى بعــض املظاهــر الدخيلــة علــى املجتمــع نظــرة ِازدراء وِاســتنكار حيــث يقــول
مسوخة يف الشكل والــــهندام  *** فترى الفتاة خليعة مرذولة 

باملائسات وساخرا بــــــــــالم  *** وترى الفتى متخنثا متشبها 
***   نحو الشباب فغاب يف األوهام  زحفْت قشور حضارة مزعومةٍ 

يف احلكم يف التعليم واإلعـــــــــالم  *** هال أعدمت يا مليك بناءه 
إّن مثــل هــذه القصائــد التــي تَوّجــه بهــا الشــيخ احلبيــب املســتاوي إلــى بعــض الرؤســاء 
وامللــوك والتــي دعــا فيهــا إلــى منهجــه اإلصالحــي البــّد مــن التســاؤل إلــى أي حــَد كان الذيــن 
ــوا جــزءا مــن الفســاد الــذي واجهــه وهــل كان بإمكانهــم اإلصــالح املنشــود؟  خاطبهــم فيهــا مّثل

وهــل كان شــاعرا وواعيــا بذلــك ؟
يف هــذا الّســياق مــن الضــروري أن نبحــث بعمــق وبــكل موضوعيــة يف العالقــة التــي كانــت 
بــني الشــاعر احلبيــب املســتاوي والرئيــس احلبيــب بورقيبــة وكيــف تعايــش يف فتــرة مــن الفتــرات 
املنهــج اإلصالحــي لــدي الشــيخ الزيتونــي ذي األس التقليــدي مــع املشــروع التحديثــي لــدى 
الزعيــم بورقيبــة ذي التوجــه الغربــي بالّرغــم مــن أّن ذينــك البُعديــن مُيثــالن طــَريف معادلــٍة 
ســادت علــى مــدى القــرن العشــرين يف تونــس وقــد تراوحــت العالقــة بينهمــا بــني املــّد واجلــزر 
حينــا وبــني ااِلختــالف وااِلئتــالف حينــا وبــني الوئــام وااِلنســجام أحيانــا وقــد مّثــل شــعر الشــيخ 
ــني املشــروعني املتناقضــني يف  ــة ب ــن العالق ــرات م ــك الفت ــض تل ــب املســتاوي صــورة لبع احلبي
الظاهــر لكنهمــا ميثــالن يف الباطــن جدليــة التطــور يف تاريــخ املجتمعــات تلــك اجلدليــة التــي لــم 
نظفــر مبعادلتهــا الصحيحــة إلــى اليــوم غيــر أنــي أرى أنهــا تتطلــب بعــض الشــروط مــن بينهــا

ـ إذكاء حركة ااِلجتهاد والتجديد ضمن مقاصد اإلسالم الّسمحة
 ـ ِاعتبار املنجزات اإلنسانية يف العالم من مساهمات العرب املسلمني فيها أيضا

ـ ااِلبتعاد عن الوالءات اخلارجية فال والء إال لألوطان وحدها
ـ إبراز قيمة العمل والكسب والّسعي نحو الترّقي

 ـ إشاعة مناخ احلوار وقبول ااِلختالف يف كنف ااِلحترام
فلقد قال أسالفنا الّصاحلون ـ رأيي صحيح يحتمل اخلطأ ورأيك خطأ يحتمل  الّصواب

ففي ذلك فليتنافس املُتنافسون واهلّل وليُّ الّتوفيق 
ُسوف عبيد -رادس 7 مارس 2014
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يف رياض السنة

ال تكليف إال بقدر االستطاعة
بقلم: االستاذ محمد صالح الدين املستاوي

عــن أبــي هريــرة عبــد الرحمــان بــن صخــر رضــي اهلل عنــه قــال: »ســمعت رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم يقــول: »مــا نهيتكــم عنــه فاجتنبــوه ومــا أمرتكــم بــه فأتــوا منــه مــا اســتطعتم، 

فإمنــا اهلــك الذيــن مــن قبلكــم كثــرة مســائلهم واختالئهــم علــى أنبيائهــم«.
رواه البخاري ومسلم
راوي هــذا احلديــث هــو أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه كنــي بأبــي هريــرة ألنــه كان يرعــى 
غنــم أهلــه وكان لــه هــرة صغيــرة وكان يجعلهــا يف الليــل يف شــجرة وإذا كان بالنهــار ذهــب بهــا 
معــه فكنــي بهــا. وقــد روى ابــن عبــد البــر أن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم رأى عنــده هــرة 

فكنــاه بهــا فقــال يــا أبــا هريــرة.
هــو عبــد الرحمــان بــن صخــر: قــدم املدينــة يف ســنة ســبع للهجــرة بايــع رســول اهلل صلــى 

اهلل عليــه وســلم.
- قــال ســليم بــن حيــان ســمعت أبــي يقــول ســمعت أبــا هريــرة يقــول »نشــأت يتيمــا 
وهاجــرت مســكينا وكنــت أجيــرا لبســرة بنــت غــزوان بطعــام بطنــي وعقبــة رجلــي وكنــت 
أخــدم إذا نزلــوا وأحــدو إذا ركبــوا فزوجنيهــا اهلل واحلمــد هلل الــذي جعــل الديــن قوامــا وأبــا 

ــا«. ــرة إمام هري
- وعــن ابــن كثيــر قــال حدثنــي أبــو هريــرة قــال: مــا خلــق اهلل مؤمنــا يســمع بــي وال يرانــي 

إال أحبنــي قلــت ومــا أعلمــك بهــذا يــا أبــا هريــرة.
قــال: إن أمــي كانــت مشــركة وانــي كنــت ادعوهــا إلــى اإلســالم وكانــت تأبــى فدعوتهــا يومــا 
فأســمعتني يف رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــا اكــره فأتيــت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم وأنــا ابكــي فقلــت يــا رســول اهلل إنــي كنــت أدعــو أمــي إلــى اإلســالم وكانــت تأبــى علــّي 
وانــي دعوتهــا اليــوم فأســمعتني فيــك مــا أكــره فــادع اهلل أن يهــدي أم أبــي هريــرة فقــال رســول 
ــاء  ــرة فخرجــت أعــدو ألبشــرها بدع ــي هري ــم أهــد أم أب ــه وســلم : الله ــى اهلل علي اهلل صل
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فلمــا أتيــت البــاب إذ هــو بحــاف وســمعت خضخضــة 
املــاء وســمعت خشخشــة رجــل فقالــت يــا أبــا هريــرة كمــا أنــت ثــم فتحــت البــاب وقــد لبســت 
درعهــا ومتجلــت مــن خمارهــا فقالــت إنــي اشــهد أن ال إلــه إال اهلل وان محمــدا عبــده ورســوله 
ــت مــن احلــزن  ــا بكي ــرح كم ــه وســلم ابكــي مــن الف ــى اهلل علي ــى رســول اهلل صل فرجعــت إل
فقلــت يــا رســول اهلل أبشــر يــا رســول اهلل فقــد اســتجاب اهلل دعــاءك وقــد هــدى اهلل أم أبــي 
هريــرة. فقلــت يــا رســول اهلل: ادع اهلل أن يحببنــي وأمــي إلــى عبــاده املؤمنــني ويحببهــم إلينــا 
فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : اللهــم حبــب عبيــدك هــؤالء إلــى عبــادك املؤمنــني 

فمــا خلــق اهلل مــن مؤمــن يســمع بــي وال يرانــي أو يــرى أمــي إال وهــو يحبنــي.
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ويجيــب أبــو هريــرة مــن ميكنهــم أن يتســاءلوا عــن الســر والســبب لكثــرة مــا يرويــه عــن 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــن األحاديــث فيقــول األعــرج قــال قــال أبــو هريــرة: إنكــم 
تقولــون مــا بــال املهاجريــن ال يحدثــون عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بهــذه األحاديــث 
ومــا بــال األنصــار ال يحدثــون بهــذه األحاديــث وأن أصحابــي مــن املهاجريــن كانــت شــغلتهم 
ــام عليهــا  صفقتهــم يف األســواق وأن أصحابــي مــن األنصــار كانــت شــغلتهم أراضيهــم والقي
وانــي كنــت ِامــرأ معتكفــا وكنــت أكثــر مــن مجالســة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أحضــر 
إذا غابــوا وأحفــظ إذا نســوا وأن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم حدثنــا يومــا فقــال: مــن يبســط 
ثوبــه حتــى افــرغ مــن حديثــي ثــم يقبضــه فانــه ليــس ينســى شــيئا ســمعه منــي أبــدا فبســطت 
ثوبــي أو قــال ردائــي ثــم حدثنــا فقبضتــه إلــّي فــواهلل مــا نســيت شــيئا ســمعته منــه. وأمي اهلل 
لــوال آيــة يف كتــاب اهلل عــز وجــل مــا حدثتكــم بشــيء أبــدا )إن الذيــن يكتمــون مــا أنزلنــا مــن 

البينــات والهــدى مــن بعــد مــا بينــاه للنــاس يف الكتــاب(.
* كان رضــي اهلل عنــه مــن فقــراء الصحابــة فعــن مجاهــد أن أبــا هريــرة كان يقــول: واهلل 
إنــي كنــت ألعمــد بكبــدي علــى األرض مــن اجلــوع وانــي كنــت ألشــد احلجــر علــى بطنــي مــن 

اجلــوع.
* وكان أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه مــن العّبــاد، فعــن خالــد بــن عكرمــة أن أبــا هريــرة كان 

يســبح كل يــوم اثنتــي عشــرة ألــف تســبيحة ويقــول أســبح بقــدر ذنبــي.
ــام  * وعــن نعيــم بــن احملــرر عــن أبــي هريــرة انــه كان لــه خيــط فيــه ألفــا عقــدة فــال ين

حتــى يســبح بــه.
* وعــن ابــن عبــاس فــروخ احلريــري قــال ســمعت أبــا عثمــان النصــري يقــول تضيفــت أبــا 
هريــرة فــكان هــو وامرأتــه وخادمــه يتعقبــون الليــل ثالثــا يصلــي هــذا ثــم يوقــظ هــذا فيصلــي 

هــذا ثــم يوقــظ هــذا فيصلــي.
*  روى البخــاري عنــه أحاديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أكثــر مــن ثمامنائــة مــا 

بــني صحابــي وتابعــي.
* ســكن أبــو هريــرة املدينــة وتــويف بهــا ســنة ســبع أو ثمــان أو تســع وخمســني ولــه ثمــان 

وســبعون ســنة رحمــه اهلل ورضــي اهلل عنــه.
* روي عــن أبــي هريــرة خمســة آالف وثالثمائــة وأربعــة وســبعون حديثــا اتفــق علــى 
ثالثمائــة وخمســة وعشــرين حديثــا انفــرد البخــاري بثالثــة وتســعني ومســلم مبائــة وســبعني 

ــا. حديث
ــة  ــذة مختصــرة ممــا أورده الشــبرخيتي يف شــرحه لألربعــني النووي هــذه أيهــا القــارئ نب
عنــد ترجمتــه لهــذا الصحابــي اجلليــل الــذي حــاول النيــل منــه والتشــكيك يف نزاهتــه بعــض 
املتحاملــني علــى الســنة النبويــة الطاهــرة الذيــن ســاءهم أن يســخر لهــا أبــو هريــرة وأمثالــه 
مــن الصحابــة ومــن تبعهــم مــن الســلف الصالــح أعمارهــم وكل جهودهــم يف ســبيل إبالغهــا 
ــه وســلم  ــى اهلل علي ــا رســول اهلل صل ــة صحيحــة محققــة مدققــة كمــا نطــق به ــة نقي صافي
باعتبــار أن هــذه الســنة هــي املتممــة واملبينــة للكتــاب )أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه( حديــث 
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ــة. »لتبــن للنــاس مــا نــزل إليهــم« آي
أمــا احلديــث الــذي يرويــه أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه فهــو قولــه »ســمعت رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم يقــول مــا نهيتكــم عنــه فاجتنبــوه« فالرســول صلــى اهلل عليــه وســلم هــو يف 
هــذا املقــام مشــرع باعتبــاره ال ينطــق عــن الهــوى )ومــا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إال وحــي 
يوحــى( آيــة. )قــل إن كنتــم حتبــون اهلل فاتبعــون يحببكــم اهلل( آيــة. )ومــا أتاكــم الرســول فخــذوه 
ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا( آيــة )فــال وربــك ال يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم ثــم ال 

يجــدوا يف أنفســهم حرجــا مــا قضيــت ويســلموا تســليما( آيــة.
فالنهــي مــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم هــو نهــي مــن اهلل وال ســبيل إلــى القــول 
بأنــه ال نهــي إال مــا نهــى اهلل عنــه فهــذا إميــان ببعــض وكفــر ببعــض وأصحــاب هــذا القــول 
عرفــوا منــذ القــرون األولــى لإلســالم وال يــزال لهــم أتبــاع يتســمون بالقرآنيــني كذبــا وبهتانــا!! 
فالقــرآن الــذي يدعــون التمســك بــه تدعــو آياتــه إلــى أتبــاع مــن أنــزل عليــه القــرآن الــذي هــو 
ســيدنا محمــد عليــه الصــالة والســالم، والــذي لــواله مــا عرفنــا اهلل وال آمنــا بــه، وال عرفنــا 

اخليــر مــن الشــر واحلــالل مــن احلــرام.
وتــرى هــؤالء ينكــرون مــا اجمــع عليــه علمــاء األمــة مــن احملرمــات فيطلبــون لالنتهــاء عــن 
الوقــوع يف موبقــة »اخلمــر« اإلتيــان بآيــة فيهــا التنصيــص الصريــح باألحــرف املعينــة »ح« 
و«ر« و«م« ضاربــني عــرض احلائــط مبــا حرمــه رســول اهلل متجاهلــني ان صيــغ التحــرمي هــي 
ــي  ــر يقتضــي الوجــوب والنه ــاء: األم ــال العلم ــد ق ــوا، وق ــوا، وال تقرب ــوا وانته حــرام، واجتنب
يقتضــي التحــرمي، تلــك مســلمات وأبجديــة يف القواعــد واألحــكام الشــرعية ولكــن مــا احليلــة 

مــع هــؤالء الذيــن أغلــق عليهــم بــاب العمــل وفتــح لهــم بــاب اجلــدل.
»مــا نهيتكــم عنــه فاجتنبــوه« االجتنــاب الكامــل إال لضــرورة وعنــد ذلــك »فالضــرورات تبيــح 
احملظــورات« كأكل امليتــة وشــرب اخلمــر عنــد اإلكــراه أو إلســاغة الغصــة. فاالنتهــاء كلــي 

ــال احلقيقــي »ســمعنا واطعنــا«. وبذلــك يتحقــق االمتث
واالنتهــاء الكلــي والفــوري عمــا نهانــا اهلل ورســوله عــن إتيانــه وهــو عالمة اإلميــان الصادق 

وغيــر ذلــك هــو اإلتبــاع للهــوى وهو التشــهي.
ــا معاشــر املســلمني أن املنهيــات هــي األقــل )قــل تعالــوا اتــل مــا حــرم  ومــن رحمــة اهلل بن
ربكــم عليكــم...( فاحملرمــات قليلــة جــدا ال تــكاد تذكــر بالنســبة ملــا أباحــه اهلل وأحلــه لعبــاده 
املؤمنــني )واحــل لكــم مــا وراء ذلــك( والقاعــدة أن األمــر مبــاح إلــى  ان يقــوم الدليــل علــى 

حرمتــه.
ــا  ــا وم ــر منه ــا ظه ــث م ــا هــي اخلبائ ــا باجتنابه ــا وأمرن ــا اهلل عنه ــي نهان ــات الت واحملرم
بطــن، وهــي شــر كلهــا وضــرر كلهــا ولــم يجعــل اهلل تبــارك وتعالــى فيهــا للمؤمــن مصلحــة أو 
فائــدة ثــم إن اهلل تبــارك وتعالــى مــا حــرم ونهــى عــن فعــل شــيء وأمــر باجتنابــه إال وفتــح يف 

مقابــل ذلــك أبوابــا يف احلــالل واملبــاح فيهــا العــوض والبديــل وزيــادة.
واألمــر مــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف االنتهــاء كليــا عمــا نهــى عنــه ودعــا إلــى 
اجتنابــه يف املقــدور واملســتطاع إذ بإمــكان العبــد املؤمــن املمتثــل ألمــر اهلل ورســوله صلــى اهلل 
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عليــه وســلم أن يتــرك إتيــان احملرمــات »اخلبائــث« وال يترتــب لــه عــن ذلــك االمتثــال وتلــك 
الطاعــة أدنــى ضــرر بــل بالعكــس مــن ذلــك يتحقــق لــه أوال وقبــل كل شــيء االمتثــال والطاعــة 
ــه  احلقيقيــة هلل ســبحانه وتعالــى وتلــك عالمــة صــدق اإلميــان واإلخــالص فيــه، وتتحقــق ل
ــا  ــه الدني ــه وعرضــه ويف عاجــل حيات ــا ل ــد يف روحــه وجســده وم ــح ال حتصــى وال تع مصال

وآخرتــه.
وقــد ورد يف احلديــث الشــريف أن مــن تــرك أمــرا يف احلــرام كان يقــدر عليــه خشــية هلل 
ــة العمليــة التــي عاشــها ويعيشــها  إال وأعطــاه اهلل لــه يف احلــالل املبــاح، ومــا أكثرهــا األمثل
ــق  ــال، طري ــق الطاعــة واالمتث ــق املســتقيم، طري ــن ســلكوا الطري ــاد اهلل الذي ــن عب ــر م الكثي

االجتنــاب ملــا نهــى اهلل عنــه وحرمــه علــى عبــاده املؤمنــني.
»ومــا أمرتكــم بــه فاتــوا منــه مــا اســتطعتم« إنهــا خصوصيــة للرســالة احملمديــة، رســالة 
التيســير والســماحة ورفــع احلــرج إذ )ال بكلــف اهلل نفســا إال وســعها(، )يريــد اهلل بكــم اليســر 
وال يريــد بكــم العســر( )مــا جعــل عليكــم يف الديــن مــن حــرج( )ربنــا ال حتملنــا مــا ال طاقــة 
لنــا بــه(، ومــا أكثرهــا النصــوص القرآنيــة واألحاديــث النبويــة التــي تنحــو منحــى التخفيــف 
والتيســير ورفــع احلــرج ويف احلديــث الشــريف »ال ضــرر وال ضــرار«، »وإن اهلل يحــب أن تؤتــى 
رخصــه كمــا يحــب أن تؤتــى عزائمــه« ويف اآليــة الكرميــة )هلل علــى النــاس حــج البيــت مــن 
اســتطاع إليــه ســبيال( و)فمــن كان منكــم مريضــا أو علــى ســفر فعــدة مــن أيــام أخــر( وجمــاع كل 
ذلــك قولــه جــل مــن قائــل )فاتقــوا اهلل مــا اســتطعتم( أمــا قولــه تعالــى )اتقــوا اهلل حــق تقاتــه( 
آيــة فاملــراد منهــا هــو امتثــال أمــره واجتنــاب نهيــه ويفســرها قولــه تعالــى )وال متوتــن إال وانتــم 

مســلمون( أي اســتغراق العمــر كلــه إلــى الوفــاة بالتقــوى.
فاملشــقة يف الشــريعة اإلســالمية جتلــب التيســير: »إن هــذا الديــن متــن فأوغــل فيــه برفــق« 
وقــد كان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــا خّيــر بــن أمريــن إال اختــار أيســرهما مــا لــم 
يكــن حرامــا وقــال )مــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي( حديــث. وقــد كان صلــى اهلل عليــه وســلم 

يصــوم ويفطــر  ويصلــي وينــام وميشــي يف األســواق ويتــزّوج النســاء.
وقليل يدوم خير من كثير ال يدوم )خير األعمال أدومها وإن قل( حديث.

إن املطلــوب مــن املســلم فهــو أداء مــا فــرض اهلل ومــا زاد علــى ذلــك فيكفــي منــه مــا قــل، 
املهــم هــو اإلخــالص واملهــم هــو النيــة )ونيــة املــرء خيــر مــن عملــه( حديــث )ويبلــغ املــرء بنيتــه 

مــا ال يبلغــه بعملــه( حديــث.
ــه  ــى اهلل علي ــال رســول اهلل صل ــا ق ــة وتيســيرا عليه ــى األم ــا عل ــك وتخفيف ألجــل كل ذل

وســلم )مــا أمرتكــم بــه فاتــوا منــه مــا اســتطعتم( حديــث.
ــا  ــا جميعه ــان عليه ــا وال عــد واإلتي ــر اإلســالم -ممــا ســوى األركان- ال حصــر له فأوام
والقيــام بهــا كلهــا فــوق الطاقــة واملســتطاع إذ اإلنســان لــه جوانــب وأبعــاد متعــددة وعليــه لغيــره 
حقــوق كثيــرة وال بــد مــن أدائهــا )إن لنفســك عليــك حقــا وألهلــك عليــك حقــا ولربــك عليــك 
حقــا فأعــط كل ذي حــق حقــه( حديــث. واحلمــد هلل فــإن أداء كل هــذه احلقــوق يف ديــن 
اإلســالم ممكــن إذا اقتــرن بنيــة فيصبــح كّل ذلــك مــن أداء حــق اهلل )قــل إن صالتــي ونســكي 
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ــه وســلم )إن يف  ــى اهلل علي ــة وقــد قــال رســول اهلل صل ومحيــاي وماتــي هلل رب العاملــن( آي
بضــع أحدكــم صدقــة( حديــث.

لــكل ذلــك ولغيــره قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )ومــا أمرتكــم بــه فاتــوا منــه مــا 
اســتطعتم( وقــال ملــن اقســم أن ال يزيــد علــى املفروضــات )أفلــح صاحبكــم إن صــدق( حديــث. 
واختصــر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم اجلــواب ملــن جــاؤوه يريــدون أن يدلهــم علــى عمــل 
صالــح يلزمونــه فقــال )قــل آمنــت بــاهلل ثــم اســتقم( حديــث )ال تغضــب( )أطــب مطعمــك( 
)كــن بــارا بوالديــك( )أعّنــي علــى نفســك بكثــرة الســجود( )احفــظ عليــك لســانك( ويف كل 
ذلــك إرشــاد مــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ألبــواب الفــوز برضــوان اهلل والنجــاة مــن 
عقابــه وعذابــه وهــي كثيــرة، وهــي يســيرة ليــس منهــا التشــديد علــى النفــس والتضييــق عليهــا 
وحتميلهــا مــا ال طاقــة لهــا بــه، فذلــك مــن التشــديد والتضييــق والتعســير الــذي مــا انــزل اهلل 
بــه مــن ســلطان، وليــس مــن طبيعــة رســالة ســيد األنــام عليــه الصــالة والســالم الــذي قــال 
اهلل يف حقــه )ومــا أرســلناك إاّل رحمــة للعاملــن( آيــة. وقــال فيــه )باملؤمنــن رؤوف رحيــم( آيــة.
ويختــم رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم احلديــث بقولــه حتذيــرا المتــه واتعاظــا مبــن 
ســبقها مــن األمم )فإمنــا اهلــك الذيــن مــن قبلكــم كثــرة مســائلهم واختالفهــم علــى أنبيائهــم( 
فاإلســالم ديــن عملــي ايجابــي وواقعــي ينبــذ الشــعارات واألقــوال غيــر املقترنــة باألفعــال. فقد 
ــرة مســائلهم وجدلهــم )وإذا أراد اهلل بعبــد خيــرا  ــى مــن ســبقنا مــن األمم لكث غضــب اهلل عل
ــه  ــى اهلل علي ــث. ويقــول رســول اهلل صل أغلــق عليــه بــاب اجلــدل وفتــح لــه بــاب العمــل( حدي
وســلم )إن اهلل يكــره لكــم قيــل وقــال وكثــرة الســؤال( حديــث. فالســؤال املذمــوم هــو الســؤال 
املقصــود منــه اجلــدل الفــارغ، أمــا الســؤال املــراد منــه حصــول االقتنــاع وحتقــق الطمأنينــة 
فقــد ورد الكثيــر منــه يف القــرآن مقترنــا باجلــواب الشــايف وقــد ســأل األنبيــاء عليهــم الســالم 
ربهــم وأجابهــم مبــا حقــق لهــم الطمأنينــة. فالــذي ال يريــده اإلســالم مــن املســلم هــو األســئلة 
التــي ال فائــدة مــن ورائهــا والتــي تشــغل عــن العمــل وتعطــل االمتثــال ألوامــر اهلل. وقــد فعــل 
ذلــك بنــو إســرائيل فيمــا قصــه علينــا القــرآن »البقــرة، واملائــدة...« واخبــر رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم أن مــن اشــد النــاس عذابــا مــن ســأل عــن أمــر كان حــالال مباحــا مســكوتا 
عنــه -رحمــة باألمــة- فحــرم بســبب ســؤال ذلــك الســائل. واألمثلــة علــى كراهــة الســؤال 
الــذي ال فائــدة إضافيــة مــن إلقائــه عديــدة مــن ذلــك تســاؤل ذلــك الصحابــي تعقيبــا علــى 
قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم »إن اهلل قــد فــرض عليكــم احلــج فحجــوا« قــال : أيف 
كل عــام يــا رســول اهلل؟ قــال ذلــك ثالثــا فأجــاب رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم »لــو قلــت 

نعــم لوجــب وملــا اســتطعتم«.
فاالختــالف املذمــوم علــى األنبيــاء واملــؤدي للهــالك هــو االختــالف املــؤدي إلــى الكفــر أو 
ــار احلــق وتبــني املســائل فهــو  ــه إظه ــذي يقصــد من ــى الكفــر أمــا االختــالف ال ــؤدي إل مــا ي
محمــود ومأمــور بــه وقــد اجمــع علــى جــوازه العلمــاء قدميــا وحديثــا واهلل الهــادي إلــى ســواء 

الســبيل.



جوهر االسالم

39

العلماء واإلصالح الديني

ُوّظــف االهتمــام والعنايــة بالزوايــا لترويضهــا بقــدر مــا سيســتخدمان يف مرحلــة أولــى يف 
ــا، مــن  ــر مّمــا كان روحي ــذي كان أذاه سياســيا أكث ــي والناصــري، ال ــّد القومــي والبعث وجــه امل
حيــث هدفــه الداعــي إلــى إزالــة امللكيــات وتثويــر األوضــاع، إلــى جانــب مقاومــة النزعــات 
املاّديــة واإلحلاديــة. ويف مرحلــة ثانيــة يف وجــه تنامــي التّيــارات اإلســالموية الناشــئة بتأثيــر مــا 
هــّب علــى البــالد مــن ريــح اإلخــوان املســلمني مــن مصــر، ودواعــي الّصحــوة، وصــدى الثــورة 
اخلمينيــة، وتغلغــل الفكــر الشــيعي، والنزعــة الوّهابيــة التــي عــاد بهــا املجــاورون أو طلبــة العلــوم 
الشــرعية يف احلرمــني، إلــى جانــب فقاقيــع ســلفية أخــرى علميــة وجهاديــة وقتاليــة، وجماعــات 
تكفيــر وإرهــاب ذات خاليــا نائمــة اســتيقظ املغــرب يف مطلــع هــذا القــرن علــى أفاعيلهــا 
الفظيعــة. مــن هنــا بــرزت احلاجــة املتأّكــدة إلــى ضبــط الشــؤون الدينيــة ملواجهــة التفاعــالت 
امللتبســة باإلســالم والتــي أخــذت تغــزو اجلامعــات واملســاجد والســاحات العاّمــة. وكان الهــدف 
مــن هــذا الضبــط، كمــا قــال احلســن الثانــي، أكثــر مــن مــّرة، ضمــان األمــن الروحــي، وحراســة 
الثوابــت الدينيــة، ممّثلــة يف مضمــون بيــت ابــن عاشــر املتقــّدم. واســتحدثت لهــذه الغايــة 
عديــد املؤّسســات، بعضهــا حتــت وصايــة وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، أخطــر جهــاز 
إيديولوجــي. وهــي الــوزارة التــي ال تعادلهــا وزنــا وأهميــة يف هيئــة احلكومــة إاّل وزارتــا الدفــاع 
والداخليــة، وبعضهــا اآلخــر رديــف لعمــل هاتــه الــوزارة. ومّت تأميــم املســاجد منــذ بدايــة 
الثمانينــات يف القــرن املاضــي، وأصبحــت حتــت مراقبــة النظــارة العلميــة، وأّسســت املجالــس 
العلميــة، مبعنــى علــوم الديــن، علــى صعيــد األقاليــم ومحلّيــا، يُتوّجهــا املجلــس العلمــي األعلــى 
الــذي يرأســه امللــك. كمــا تأّسســت الرابطــة احملّمديــة للعلمــاء، والهيئــة العليــا لإلفتــاء، ودار 
احلديــث احلســنية، إلــى جانــب كلّيــات الشــريعة ومعهــد محّمــد الســادس للقراءات والدراســات 
اإلســالمية، ومعهــد محّمــد الســادس لتكويــن األمّيــة واملرشــدين واملرشــدات، إضافــة إلــى مــا 
تقــّدم مــن مبــادرات يتوّلــى تنفيذهــا وزيــر األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، وإذاعــة محّمــد 
الســادس للقــرآن الكــرمي، واســتمرار إصــدار مجلـّـة دعــوة احلــّق. هــذه املؤّسســات املتعــّددة لهــا 
وظيفتــان أساســيتان، أوالهمــا تعليــم الشــعائر والفرائــض ونشــر تعاليــم الديــن والتفّقــه فيــه. 

فصل من كتاب: صالح البكاري سفيرا باململكة املغربية

صــدر أخيــرا عــن »دار نظــر« للنشــر كتــاب : صالــح البــكاري ســفيرا باململكــة املغربيــة 
واملغــرب  تونــس  الثقافيــة يف  الســاحة  اســتقبلته  للمؤلــف  ثريــة  وهــو خالصــة جتربــة 

باهتمــام كبيــر ونــّوه بــا تضمنــه عديــد الكتــاب واملثقفــن وتعميمــا للفائــدة وتفاعــال مــع مــا 
ورد يف الكتــاب مــن حتليــل للشــأن الدينــي يف املغــرب نــورد للقــراء هــذا الفصــل : »العلمــاء 

واالصــالح الدينــي« .
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والثانيــة هــي التصــّدي لــكّل انحــراف وتأويــل خاطــيء مــن قبــل املنتصبــني تطّوعــا للخــوض يف 
ــة، ومــا دأبــت  املســائل الدينيــة بغيــر علــم، ولغايــات غريبــة أو مناقضــة ملــا عليــه إجمــاع األّم
عليــه مــن تقاليــد ســمحة، ويف طليعــة هــؤالء املتقّولــني املتطّرفــون واإلرهابيــون الذيــن يهــّددون، 
ــل  ــع وتبدي ــة املجتم ــر بني ــي الســائد، وتغيي ــر الدين ــض الفك ــم، بتقوي ــا أُفســح املجــال له إذا م

منطــه لغايــات سياســية مطالبهــا دنيويــة، وإن كانــت متدثــرة بلبــاس دينــي.
اجتهــدت الّســلطة يف تنظيــم احلقــل الدينــي، وأمــّدت هيئاتــه املذكــورة مبــا حتتاجــه بشــريا 
وماّديــا، مــن خــالل التعيــني والتوظيــف. ولــم تتأّخــر نتائــج هــذه اجلهــود يف الظهــور مــن خــالل 
العنايــة بالقــرآن حفظــا وترتيــال وجتويــدا، والقــراءة بروايــة ورش عــن نافــع، وفــق الّســنة املّتبعــة 
بهــدف حتصــني مذهــب أهــل البــالد مــن تأثيــر كّل طــارئ أو شــاّذ أو خــارج. غيــر أّن اإلصــالح 
ظــّل هيكليــا، قليــل النفــاذ إلــى أعمــاق املســائل بقــدر اهتمامــه مبــا يســّمى املعلــوم مــن الديــن 

بالضرورة.
والســبب يف ذلــك أّن هــذه املهّمــة مــا تــزال يف بداياتهــا واملــدى طويل، والشــكليات والطقوس 
غالبــة علــى اجلوانــب الّروحيــة عنــد كثيــر مّمــن ُعهــد إليهــم بإجنــاز املهّمــة. قلّمــا يعمــل هــؤالء 
بدعــوة احلســن الثانــي العلمــاء إلــى جتــاوز تعليــم القواعــد الدينية البســيطة إلــى مواجهة الغزو 
اخلارجــي واملــاّدي، وإلــى النظــر يف القضايــا املُســتجّدة، ومواكبــة تطــّورات العصــر. ولتحقيــق 
هــذه الدعــوة ينبغــي إعــادة النظــر يف تكويــن املكّونــني، وتغييــر اخلطــاب الدينــي انطالقــا مــن 
تغييــر الفكــر الدينــي أساســا. وهــذه املســألة ليســت خاّصــة باملغــرب، بــل شــاملة لــكّل العالــم 
اإلســالمي الــذي مــا يــزال التعليــم الدينــي فيــه عتيقــا يف ُحمولتــه ومــواده ومناهجــه، يعتمــد 
لغــة الوعــظ واإلرشــاد بخطــاب موّجــه أساســا إلــى املؤمنــني، يف حــني يُفتــرض أن يوّجــه أكثــر 
إلــى غيــر املؤمنــني وســائر اخلصــوم، ال ســيما أّن البراهــني واحلجــج املقدمــة للــّرد واإلقنــاع 
كلهــا ذاتيــة داخليــة، أّي مســتمّدة مــن النــّص الدينــي وفــق فهــم معــنّي، كاألب الــذي يتحــّدث 
عــن جمــال ابنــه وذكائــه، فــإذا ُســئل عــن دليــل علــى ذلــك يقــول إنهــا أُمــه هــي التــي تؤكــد ذلــك. 
تأثيــر العلمــاء والفقهــاء، فيمــا عــدا تعليــم مبــادئ الديــن للنــشء الــذي غالبــا مــا يكــون مــن 
أوســاط شــعبية متواضعــة اإلمكانيــات متمّســكة بشــكليات العــادات والتقاليــد، تأثيــر ضعيــف 
ومحــدود. ألّن تكوينهــم تقليــدي، ولكونهــم موّظفــني ال متطّوعــني يف ســبيل اهلل، وأحــرص مــا 
يكونــون علــى صفاتهــم ومنزلتهــم االجتماعيــة. واملؤّسســات الدينيــة ينظــر إليهــا علــى أّن لهــا 
ــم  ــم علمــاء الســلطان. وبالغه ــا هــم أيضــا بكونه ــات سياســية، ويُوصــف املشــرفون عليه غاي
للنــاس إذا صــدر يغمــره خَضــّم بالغــات أتبــاع اإلســالم املنفلــت، الــذي يــرّوج يف القنــوات 
الفضائيــة الدعويــة ويف الشــبكة العنكبوتيــة لقــراءات دينيــة ضاّلــة، مغرقــة يف التهويــل والتأويل 
ــة. إزاء هــذا  ــدى والرحم ــاب اله ــل كت ــف تأوي ــر ســياق وتزيي ــى االقتطــاع مــن غي ــادا عل اعتم
الوضــع كان ال بــّد مــن تدّخــل الّدولــة ممّثلــة يف رئيســها أميــر املؤمنــني، فيمــا كان املتوقــع ممــن 
يســمون »العلمــاء العاملــني« أن يبــادروا مــن تلقــاء أنفســهم بإصــالح الفكــر الدينــي وتطويــره 
لواكــب العصــر وليقــرأ القــرآن هنــا واالن غضــا غريضــا كمــا لــو انــه نــزل علــى كل مؤمــن يف 
مكانــه وزمانــه ســيكون الديــن بذلــك فاضحــا لــكل زمــان ومــكان ال أن تصــّب األحــكام القدميــة 
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علــى املســائل احلديثــة صّبــا، وكأّن الزمــان قــد توّقــف والبشــرية لــم تتطــّور. ولكــن يف الثقافــة 
الدينيــة الســائدة مفارقــة عويصــة احلــل مالــم ينشــأ فكــر دينــي مبــا هــو متحــض نظــري 
وعملــي للمســألة الدينيــة. وتقــوم هــذه الثقافــة علــى تناقــض بــني مــا يســمى التديــن الشــعبي 
التقليــدي الــذي تشــجع عليــه الســلطة السياســية وترعــاه، وبــني تدّيــن التنويــر والعقالنيــة الــذي 
يفتــح أبــواب التطــور االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي ليجعــل مــن اإلنســان خليفــة اهلل يف 

األرض بحــّق.
ــا يجــب أن  ــاء للتطــّور االجتماعــي، وم ــة مــن هــؤالء العلم ــة طائف ــى عــدم مواكب وقــد جتلّ
ــرأة  ــاج امل ــة إدم ــى دعــاة خّط ــم عل ــي مــن خــالل اعتراضه ــه النهضــة بالفكــر الدين تكــون علي
يف املجتمــع. فكانــوا يف صــّف املقلّديــن وذوي الغايــات الّسياســية. وقــد تناســوا إن لــم يكونــوا 
جاهلــني أّن أّول مــن صــّدق الّنبــي وأســلم هــي زوجتــه خديجــة، آمنــت بــه وثّبتــت قلبــه يف 
بدايــة الرســالة. وعندمــا قــّرر امللــك محّمــد الســادس أخــذ املوضــوع بيــده، توّقيــا مــن انقســام 
املجتمــع املغربــي، كمــا ســلف، وقــف عــّدة علمــاء يوصفــون عــادة باالعتــدال والوســطية، ومــن 
بينهــم وزيــر األوقــاف رافضــني كّل تغييــر ال يحتــرم الضوابــط الشــرعية والشــؤون اإلســالمية 
الســابق وال تســأل عــن حقيقــة ماهيــة هــذه الضوابــط وعــن عالقتهــا بالديــن أصــال. ورمّبــا كان 
مــن هــذه الضوابــط اعتــراض بعضهــم علــى إبــدال كلمــة نــكاح بلفــظ زواج، وفــق االســتعمال 
الفقهــي القــدمي، وكأّنــه ليــس يف اإلمــكان أبــدع مّمــا كان. وحــده مديــر دار احلديــث احلســنية، 
وهــو رجــل قانــون متمــّرس عــارف بدينــه أّيــد املبــادرة. فتأّلــب عليــه بعضهــم بدعــوى أّنــه ليــس 
مــن أهــل االختصــاص، وكأّن العلمــاء طبقــة اكليــروس، رغــم أّنــه ال رهبانيــة يف اإلســالم. ومــن 
املعلــوم أّن كثيــرا مــن الفقهــاء املراجــع يعتبــرون أّن االجتهــاد يكــون يف النــّص القطعــي أيضــا. 
أمــا النــّص غيــر قطعــي الداللــة فهــو محــّل تأويــل ونظــر بطبيعتــه. ولــم يُحســم اخلــالف حــول 
ــة  ــر منزل ــني بتطوي ــا، انتصــر للمطالب ــّمي حتكيمــا ملكي ــل ُس ــة األســرة إاّل بتدّخ أحــكام مدّون
املــرأة وحقوقهــا. ولــم يُســمع بعــد ذلــك صــوت للمناهضــني لهــذا التوّجــه احلداثــي مــن العلمــاء. 
وقــد أُخــذ علــى هــؤالء العلمــاء أيضــا صمتهــم إزاء العمليــة اإلرهابيــة التــي جــّدت بالــّدار 
البيضــاء إذ لــم يُدنهــا املجلــس العلمــي إاّل بعــد شــهر مــن وقوعهــا. ويف غيــر املغــرب أيضــا بعض 
مــن يســمى باملراجــع الدينيــة التــي تأبــى تكفيــر دعــاة اإلرهــاب ومقترفيــه بحّجــة أنــه ال ميكنهــم 
أن يشــقوا عــن صــدور النــاس. ومثــل هــذا املوقــف هــو تشــجيع لإلرهابيــني ومســاعدة لهــم علــى 
اســتغالل النــص الدينــي يف غيــر وجــه مقبــول إميانيــا وعقليــا، مبــا فيــه االســتناد إلــى آراء ابــن 

تيميــة املقتطعــة مــن ســياقها التاريخــي، متناســني أن كاّل راد ومــردود عليــه.
إّن الديــن متجــّل، ولكــّن التدّيــن مصطبــغ بواقــع وبيئــة ينشــأ فيهــا الفكــر الدينــي، حســب 
ــا نشــأة  ــم. وم ــم يف معاشــهم وتصّورهــم ملآله ــم وحاجاته ــة معامالته ــني ونوعّي ظــروف املؤمن
الفــرق واملذاهــب اإلســالمية إاّل انعــكاس الختــالف الظــروف وتبايــن الــرؤى. بــل إّن أغلبهــا ذو 
بعــد سياســي مــن حيــث تركيزهــا باألســاس علــى اإلمامــة، وقيــادة األّمــة أو اجلماعــات، شــأنها 
ــن صاحلــا  ــون الدي ــن ك ــان م ــى ث ــث. وهــذا معن شــأن األحــزاب الّسياســية يف العصــر احلدي
لــكّل مــكان وزمــان، صنــو مــا يســّمى بفقــه املقاصــد ومراعــاة املصالــح املرســلة، والدعــوة إلــى 
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التيســير، مــا دامــت الغايــة إســعاد النــاس وضمــان اخليــر لهم يف املعاش واملعاد. وقد اســتُحدث 
اإلفتــاء كمــا يــدّل عليــه املعنــى األصلــي للّفــظ لفتــح املغالــق والتســهيل مــن خــالل تدّبــر النــّص 
الدينــي وتأويلــه لتحقيــق هــذه الغايــات، وللتوفيــق بــني مقتضيــات األوامــر والنواهــي وبــني 
مصالــح النــاس، وفــّض القضايــا واملســائل احلادثــة والعارضــة. وقــد أصبــح اإلفتــاء بضاعــة 
ــل  ــاوى التحلي ــه. ويف فت ــى يف مــا ميكــن حتليل ــع والتحــرمي حّت ــى املن رائجــة، يّتجــه أكثرهــا إل

أيضــا غرائــب النــوادر هــي أقــرب إلــى اخلــور واحلمــق.
ومنهــا فتــوى مــن كان إمــام جمعــة مشــهور، عضــوا باملجلــس النيابــي، أحــّل معاشــرة الزوجــة 
املتوّفــاة، أو ذلــك القيــادي يف حــزب إســالمي ال يــرى بأســا، مــن الناحيــة الدينيــة، بــأن يباشــر 
األزواج بعضهــم بعضــا يف نهــار رمضــان. إزراء بالديــن، وتلويــث لســمعة الديــن عنــد املؤمنــني 

ناهيــك عــن تبشــيع صورتــه وصــورة أتباعــه وعلمائــه باخلــارج مــن خــالل الهــوس باجلنــس.
ســبق ذكــر مديــر دار احلديــث احلســنية األســتاذ أحمــد اخلمليشــي الــذي ال يقــّل علمــا عــن 
العلمــاء وإن كان ال يــرى نفســه مــن بينهــم. كمــا ال بــّد مــن ذكــر أحمــد عبــادي األمــني العــاّم 
ــه  ــغ وإن كان مّتهمــا مبيوالت ــة لســعة علمــه وجــودة أســلوبه يف التبلي ــاء احملّمدي لرابطــة العلم
الســلفية. هــذان وأمثالهمــا قلـّـة يعــّول عليهــم يف إنــارة الســبيل والنهــوض بالفكــر الدينــي. وقــد 
ــو بكــر  ــروح العصــر. هــو املجاهــد أب عرفــت عــن قــرب شــيخا متمّســكا بالثوابــت، متشــّبعا ب
القــادري، رحمــه اهلل، خــاض النضــال الوطنــي يف مقاومــة االســتعمار الّسياســي والثقــايف يف 
بواكيــره. وجاهــد يف ســبيل منعــة اإلســالم باملغــرب مــن املســخ والّنســف. وكان أّول مــن أّســس 
ــا كان  ــي أنشــأها، حينم ــدارس األخــرى الت ــالط يف امل ــات. وفســح مجــال االخت ــدارس للبن امل
ــه. وهــو احلافــظ  ــة عــن زوجت ــع األمّي ــه رف ــل إّن ــات. ب ــم الفتي ــدة يف تعلي ــرى فائ ــم ال ي بعضه
الّتالــي للقــرآن، القّيــم علــى الزاويــة القادريــة مبدينــة ســال. كان يقــول لــي إّن علمــاء الزيتونــة 
الذيــن عرفهــم أكثــر انفتاحــا مــن علمــاء القرويــني، وإّن حاجــة الديــن إلــى علمــاء ال يقتصــر 
علمهــم علــى القــدمي حاجــة متأّكــدة. وقــد بــّث هــذه اآلراء يف كثيــر مــن مؤّلفاتــه الشــاملة 

لقضايــا املجتمــع والّسياســة والديــن.
ــاع  ــورة أتب ــل ث ــورة مــن قبي ــى ث ــي إل ــد حاجــة املجــال الدين ــل هــذه املواقــف واآلراء تؤّك مث
املذهــب البروتســتنتي علــى الكاتوليكيــة »الشــهداء هلل«. هــؤالء كمــا يف العبــارة القرآنيــة، وهــو 
معنــى تســميتهم، ثــاروا علــى الفكــر الدينــي املســيحي الكاتوليكــي ال علــى املســيحية، مبــا فيــه 
مــن تقليــد مهيمــن وانغــالق متعّســف. وكان ســالحهم يف ذلــك اإلقبــال علــى العلــم. وأخَضعــوا 
الفكــر الدينــي للفكــر العلمــي املنهجــي. وطــّوروا االقتصــاد والسياســة والفلســفة. فعّمــت نتائــج 
ذلــك التطويــر الــذي كان نابعــا مــن طلــب العلــوم وُمدارســتها وتســليط أضوائهــا علــى األناجيــل 
لفهمهــا فهمــا محايثــا للعصــر ومقتضياتــه. وأصبــح فكرهــم قاعــدة النهضــة األوروبيــة. وقبلهــم 
»إن مــا وجدنــاه يف التــوراة « : كان احلبــر اليهــودي، موســى بــن ميمــون القرطبــي يقــول: »موافقــا 
للعلــم قبلنــاه. ومــا وجدنــاه مخالفــا لــه تأّولنــاه بــل إّن لفــظ كتــاب مبــا هــو منبــع العلــم مشــتق 
يف الالتينيــة مــن لفــظ احلريــة، يف حــني أنــه مشــتق يف العربيــة مــن التقييــد والربــط، رغــم 
أن اآليــة صريحــة يف الدعــوة إلــى فــّك القيــود وفتــح املغالــق يف قولــه تعالــى: ﴿ أََفــال يَتََدبَّــُروَن 
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الُْقــْرآَن أَْم َعلَــى ُقلُــوٍب أَْقَفالَُهــا﴾. ويف تاريــخ اإلســالم مــا كان ميكــن أن يــؤّدي إلــى نفــس 
ــه اســتعمل نفــس أســاليب اإلســالم الســّني الرســمي  النتيجــة، وهــو مذهــب املعتزلــة، لــوال أّن
يف معاملــة املخالفــني لــه، عندمــا أمــر املأمــون بالبحــث يف عقائــد الفقهــاء وتكفيرهــم يف حــال 
رفضهــم اّتبــاع مذهــب االعتــزال. فظــّل هــذا املذهــب منحصــرا يف نخبــة ضّيقــة، تقصــر بحثهــا 
علــى الفلســفة الدينيــة دون التفــات إلــى احليــاة العمليــة ومقتضياتهــا. وبقــي منقطــع الصلــة 
بعمــوم املســلمني ومــا ورثــوه مــن تقليــد دينــي، يكتفــي فيــه املؤمنــون بإقامةالشــعائر دون نظــر 

أو تســاؤل.
أصــدر القرضــاوي فتــوى أجــاز فيهــا إقبــال املغاربــة علــى االقتــراض مــن البنــوك التقليديــة 
القتنــاء »املســاكن قياســا لهــم علــى إخوانهــم يف ديــار االغتــراب الذيــن« ، أجــاز لهــم املجلــس 
األوروبــي لإلفتــاء »وهــو رئيســه« هــذا االقتــراض، مراعــاة لظروفهــم واستئناســا بالفقه احلنفي 
الــذي يُجيــز التعامــل بالعقــود الفاســدة خــارج دار اإلســالم رّد عليــه املجلــس العلمــي األعلــى 
ــات  ــل يف الدفــاع عــن .»املذهــب املالكــي، وضــرورة مراعــاة املفتــي خلصوصي رّدا عنيفــا، متّث
البلــد وأهلــه، وعــدم معرفتــه بالواقــع املغربــي، وأهليــة العلمــاء املغاربــة دون ســواهم للنظــر يف 
القضايــا الفقهيــة اخلاّصــة بأهــل بالدهــم، وإســاءة القرضــاوي للمغــرب واملغاربــة عندمــا قــاس 
ــا الّسياســية  ــوى ومنطلقاته ــان بشــكل الفت ــالد املهجــر. جــدل ومنافحــة يتعلّق ــى ب بالدهــم عل
واألخالقيــة، ولكــن مــن دون تصــّد جلوهــر املســألة، وهــو الفصــل يف املوضــوع باإلعــالن عــن 
حلّيــة أو حرمــة االقتــراض مــن البنــوك التقليديــة املســّماة عنــد النافريــن منهــا بنــوكا ربويــة، 

ودون االســتناد إلــى حجــج عقليــة أو دينيــة إلبطــال رأي هــذا املفتــي.
ــخ احلضــارة اإلســالمية أدركهــا  ــدى املختّصــني يف تاري ــات أساســية معروفــة ل ــة معطي ثّم
بعــض العلمــاء واســتفادوا منهــا لبنــاء رأي ينســف أســاس مثــل هــذه الفتــوى، فأحلـّـوا االقتــراض 
بفائــدة. ومــن هــذه املعطيــات أّن الّربــا احملــّرم هــو الزيــادة املوّظفــة علــى الســلفات التــي 
يحتــاج إليهــا اإلنســان لســّد الرمــق مــن أكل وغيــره. وهــو مــا يســمى عنــد مــن حّرمــه حديثــا 
بربــا الصدقــات. وإذا كان الشــيخ محمــد عبــده قصــر حتليلــه علــى فوائــد صناديــق التوفيــر 
)االّدخــار( فــإّن الشــيخ شــلتوت مــن مصــر، والشــيخ محيــي الديــن قــادي مــن تونــس وغيرهمــا 
قــد اعتبــروا عاّمــة فوائــد القــروض حــالال محلـّـال. ولقــد كانــت احلــال غايــة يف الفقــر عندمــا 
نــزل الوحــي والنــاس يعيشــون يف واد غيــر ذي زرع. والرســول نفســه اقتــرض مــن بعــض اليهــود 
شــعيرا ليّتخــذ منــه طعامــا. فمــن يزيــد يف املــال املقتــرض لســّد الرمــق إمّنــا يُضّيــق علــى النــاس 

يف الضــروري مــن معاشــهم.
أّمــا االقتــراض يف العصــر احلديــث فأغلبــه وأكثــر مقاديــره القتنــاء الكمالــي، ال لســّد 
احلاجــي، وفــق تعبيــر ابــن خلــدون، ولالســتثمار بهــدف اإلثــراء والتوّســع يف الــرزق. ومــن 
املعطيــات املهّمــة التــي كانــت مبــّررة العتبــار الزيــادة يف القــرض ربــا هــو أّن العملــة قــد كانــت 
عندمــا ُشــّرع الربــا، وظلـّـت كذلــك إلــى أن عّمــت الرأســمالية معيــارا etalon ال تنقــص قيمتــه 
ــدي  ــارا والرخــص. ويف النظــام النق ــالء معي ــلع بالغ ــة الّس ــد قيم ــد. ويُعتمــد يف حتدي وال تزي
الســائد اليــوم، أصبحــت العملــة ســلعة كســائر الّســلع، تبــاع وتشــترى، ويعــرض لهــا التضّخــم 
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واالنكمــاش واالنــزالق واالنهيــار والتعــومي، مثــل مــا يعــرض للّســلع مــن وفــرة ونــدرة، وكســاد 
ورواج، وفســاد وجــودة. وقيمــة الدرهــم اليــوم ليســت كقيمتــه باألمــس أو غــدا، فمــن يتحّمــل 
هــذه الفــوارق، ومــن يؤّجــر القائمــني علــى مؤّسســات القــرض الــذي لــم يعــد مجــّرد معاملــة بــني 
شــخصني، ومــن تــراه اليــوم يقــرض النــاس قرضــا حســنا؟ مــن هــذا املنطلــق ال وجــود ملبــّرر 
لرفــض الفائــدة باســم التحــرمي، والعملــة ســلعة مــن الّســلع. وقــد أبــى الرســول الكــرمي أن 

يحــّدد األســعار للنــاس. واملقبــل علــى االقتــراض مقبــل باختيــاره ويف ســعة مــن أمــره.
ــة ربويــة. واجلــواب يف شــكل ســؤال: مــا  ــأّن هــذه املعامل قــد يجــادل بعضهــم رغــم ذلــك ب
ــر أّنهــم  ــى هــذه القــروض راضــني، هــل نعتب ــون عل ــرأي يف املاليــني مــن النــاس الذيــن يقبل ال
جتــاوزوا حــّدا مــن حــدود اهلل؟ إّنــه ســؤال مطــروح علــى العلمــاء يفضــي يف نهايــة االســتقصاء 

إلــى التســاؤل عــن عالقــة الديــن بالنــاس وعالقــة النــاس بالديــن أّيهمــا األولــى أو األصــّح.
ــة  ــة إســالمية، مــن مشــاركة ومرابحــة ومضارب ــا يســّمى معامــالت مالي ــروج عّم ــا مــا ي أّم
ــا  ــم اإلســالمي عندم ــخ االقتصــاد يف العال ــف. ويف تاري ــن توّق ــر م ــى أكث ــاج إل ــل، فيحت وتكاف
تراكمــت األمــوال نــأى أصحابهــا بأنفســهم عــن املضاربــة املباشــرة بهــا، وأوكلوهــا إلــى اليهــود 
ــى البحــث  ــاء عل ــّب العلم ــح، دون أن ينك ــوزوا هــم باملرابي ــا، ويف ــم وزر الّرب ــوا عنه ــى يحمل حّت
يف املوضــوع ومحاولــة حلّــه، كمــا ســيفعل أتبــاع املذهــب البروتســتنتي املذكــور، الذيــن أجــازوا 
ســعر الفائــدة بإعــادة صياغــة الفكــر الدينــي كمــا تقــّدم. ويف العصــر احلديــث راكمــت طوائــف 
كثيــرة مــن املســلمني األثريــاء أمــواال طائلــة متأّتيــة أساســا مــن الريــع النفطــي. أودع بعضهــم 
هــذه األمــوال الزائــدة عــن احلاجــة يف البنــوك األوروبيــة التقليديــة فــدّرت فوائــد. أخــذوا رأس 
املــال وأعرضــوا عــن الفوائــد فتركوهــا ســائغة لتلــك البنــوك بدعــوى حرمتهــا، فيمــا ســحبها 
بعضهــم وســار يفّرقهــا بنفســه علــى بعــض املعوزيــن يف بلــدان إســالمية غيــر بالدهــم. ولكثــرة 
هــذه األمــوال يف أقطــار معّينــة تفّتقــت األذهــان علــى حيــل شــرعية تضفــي احللّيــة عليهــا مــن 

خــالل ابتــداع تلــك املعامــالت التــي ســّموها إســالمية.
املتعاملــني  املتعلّقــني بشــعائر دينهــم، ألّن  املؤمنــني  هــي مخاتلــة هلل واســتغالل لطيبــة 
وفــق هــذا النظــام يعرفــون أّن كلفــة هــذه املعامــالت أعلــى مــن كلفــة االقتــراض مــن البنــوك 
التقليديــة. واســتدالل الداعــني إلــى التعامــل وفــق هــذا النظــام بكونــه صــار معتمــدا يف بعــض 
ــح. وهــي  ــوك الرب ــة البن ــد يف شــيء، ألّن غاي ــان جــدواه وســالمته، ال يفي ــة لبي ــّدول الغربي ال
معامــالت مربحــة أكثــر مــن املعامــالت التقليديــة، أّمــا إســالميتها فحديــث آخــر. ثّمــة نزعــة 
ــة سياســية واحــدة  ــان يف غاي ــي يصّب ــة واضحــة، لهــا جانــب مذهبــي دينــي وجانــب مال هيمن
تظهــر عالماتهــا يف املجــال الثقــايف واإلعالمــي واالقتصــادي، ويتجّنــد خلدمتــه أكثــر مــن 
داعيــة مبــن فيهــم املثّقفــون والعلمــاء وســائر ذوي االختصــاص حتــى مــن املغــارب. ويف هــذا 
الســياق تنــّزل رّد العلمــاء املغاربــة علــى الفتــوى التــي أثــارت ضّجــة كبــرى دون أن تفضــي إلــى 
البحــث عــن حلــول إلشــكاالت اجتماعيــة اقتصاديــة معلّقــة، مبــا يجعــل القطيعــة متواصلــة بــني 
الّنــاس وطبقــة العلمــاء، يف حــني يفتــرض فيهــم أن يكونــوا علــى تواصــل مســتمّر، كمــا يفتــرض 

ــق. ــوا مصابيــح تنيــر الطري يف العلمــاء أن يكون
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»إن اهلل ليرضى عن العبد أن يأكل األكلة 
فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها« 
بقلم: االستاذ علي خناش 
روى االمــام البخــاري عــن ابــي ســعيد بــن املعلــى قــال: كنــت اصلــي يف املســجد فدعانــي رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم فلــم أجبــه فقلــت يــا رســول اهلل إنــي كنــت أصلــي فقــال: »ألــم يقــل اهلل: اســتجيبوا 
هلل وللرســول إذا دعاكــم« ثــم قــال لــي: ألعلمنــك ســورة هــي أعظــم الســور يف القــرآن، قبــل أن تخــرج مــن 

املسجد« 
ثــم أخــذ بيــدي، فلمــا أراد أن يخــرج، قلــت لــه: ألــم تقــل ألعلمنــك ســورة هــي أعظــم ســورة يف 

القــرآن؟ قــال: »احلمــد هلل رب العاملــن، هــي الســبع املثانــي والقــرآن العظيــم الــذي أوتيتــه 
 وهلل در عمــر بــن اخلطــاب –رضــي اهلل عنــه- فقــد تســاءل وســأل الصحابــة عــن معنــى »احلمــد هلل« 
بــل عــن حكمــة وســر افتتــاح أعظــم ســورة يف القــرآن العظيــم –فاحتــة الكتــاب- بـــ » احلمــد هلل« واعادتهــا 
ــة،  ــة اجلمع ــا يف خطب ــا ركن ــوات املفروضــة، هــذا فضــال عــن كونه ــوم يف الصل ســبع عشــرة مــرة كل ي
ومســتحبة يف أعمــال كثيــرة: كذكرهــا يف ابتــداء الكتــب املصنفــة وابتــداء الــدروس، وبعــد الفــراغ مــن 

الطعــام والشــراب والعطــاس، واخلــروج مــن اخلــالء، وعنــد خطبــة املــرأة...
كمــا يســتحب حمــد اهلل تعالــى عنــد حصــول نعمــة أو اندفــاع مكــروه، ســواء حصــل ذلــك لنفســه أو 
لصاحبــه أو للمســلمني، بــل ويســتحب حمــد اهلل عنــد نــزول البــالء واحملــن واملصائــب، وعــدم الســخط 

والعويــل والنحيب...واالحاديــث يف فضــل احلمــد كثيــرة ومشــهورة
من االحاديث املروية يف فضل »احلمد« 

*مــا رواه احلكــم بــن عميــر قــال قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم »إذا قلــت: احلمــد هلل رب 
العاملــن فقــد شــكرت اهلل فــزادك«

*ومــا رواه ابــن ماجــة عــن انــس بــن مالــك قــال قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم »مــا انعــم اهلل 
علــى عبــد فقــال: احلمــد هلل اال كان الــذي اعطــي افضــل مــا اخــذ« 

ولعل من اوضح االحاديث معنى واقواها داللة هذين احلديثني 
أولهمــا:  رواه القرطبــي يف تفســيره عــن انــس عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »لــو أن الدنيــا 

بحذافيرهــا يف يــد رجــل مــن امتــي ثــم قــال: احلمــد هلل لــكان احلمــد افضــل مــن ذلــك«
قــال القرطبــي: لــكان الهامــه احلمــد اهلل أكثــر نعمــة عليــه مــن نعــم الدنيــا الن ثــواب احلمــد ال يفنــى 
ونعيــم الدنيــا ال يبقــى، قــال اهلل تعالــى: »املــال والبنــون زينــة احليــاة الدنيــا والباقيــات الصاحلــات خيــر 

عنــد ربــك ثوابــا وخيــر أمــال« 
ــى  وثانيهمــا: مــا رواه ابــن ماجــة يف ســننه عــن ابــن عمــر –رضــي اهلل عنهمــا- ان رســول اهلل صل
اهلل عليــه وســلم- حدثهــم إن عبــدا مــن عبــاد اهلل قــال: يــا رب لــك احلمــد كمــا ينبغــي جلــالل وجهــك 
وعظيــم ســلطانك، فعضلــت بامللكــن فلــم يدريــا كيــف يكتبانهــا فصعــدا إلــى اهلل فقــاال: يــا ربنــا إن عبــدا 
قــد قــال مقالــة ال نــدري كيــف نكتبهــا؟ قــال اهلل –وهــو اعلــم بــا قــال عبده-مــاذا قــال عبــدي؟ قــاال: يــا رب 
انــه قــال: احلمــد يــا رب كمــا ينبغــي جلــالل وجهــك وعظيــم ســلطانك، فقــال اهلل لهمــا: اكتباهــا كمــا قــال 

عبــدي حتــى يلقانــي فأجزيــه بهــا«
مــع هــذه االحاديــث فقــد احتــار بعــض كبــار الصحابــة يف معنــى »احلمــد« وقــد اجــاب بعضهــم مبــا ال 
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طائــل حتتــه، وأجــاب البعــض االخــر اجابــة دقيقــة صائبــة لكنهــا مقتضبــة وهــو مــا ســنراه.
أقوال السلف يف معنى »احلمد« 

روى ابــن عبــاس –رضــي اهلل عنهمــا- قــال قــال عمــر –رضــي اهلل عنــه- قــد علمنــا ســبحان اهلل، وال 
الــه اال اهلل، فمــا احلمــد هلل؟

فقال علي كلمة رضيها اهلل لنفسه، ويف رواية: كلمة احبها اهلل تعالى لنفسه واحب ان تقال
هذا جواب ال يشرح معنى »احلمد« الذي سأل عنه عمر

*وروي عــن ابــن عبــاس انــه قــال: »احلمــد هلل« كلمــة الشــكر، واذا قــال العبــد: احلمــد هلل قــال اهلل: 
شــكرني عبــدي، ويف روايــة عنــه انــه قــال: احلمــد هلل هــو الشــكر هلل هــو االســتحذاء لــه واالقــرار بنعمتــه 

وهدايتــه وابتدائــه وغيــر ذلــك
وهــذا هــو الصــواب الــذي جنــده يف كل التفاســير القدميــة واحلديثــة، تؤكــده العديــد مــن االحاديــث 

التــي ســبق إن ذكرنــا بعضهــا.
*احلكمة من افتتاح اعظم سورة بـ »احلمد«

حمد اهلل دعاء فيه طمأنينة نفسية، تدفع إلى الصفاء الداخلي والراحة الوجدانية والهدوء القلبي
احلمــد وقــود روحــي يصقــل النفــس فيزيــل مــا ران عليهــا مــن شــوائب اليــأس، ويجــدد الطاقــات، 

ويشــحذ االفئــدة بفيــض مــن أمــن وأمــل ورضــا وتفــاؤل وراحــة روحيــة.
واحلمد بكل هذه املعاني السامية عالج للقلق، ودواء لالضطراب والقنوط

وذو النفــس احليــرى املضطربــة، يــردد بلســانه وقلبــه »احلمــد هلل« مســتعرضا مــا افــاء اهلل عليــه مــن 
نعــم فلــم يجــد يف الوجــود بعــد ذلــك اال اخليــر كل اخليــر، والغنــى كل الغنــى، ومــا كان يــراه قبيحــا يجــد 

فيــه نواحــي مــن جمــال وجــالل كانــت غائبــة عنــه أو محجوبــة عليــه أو مغطــاة عــن بصــره.
كهــذا الشــيخ املريــض الــذي أنهكتــه العلــل وأضنتــه االســقام، فكــف بصــره، وقطعــت يــداه، وهــزل 
جســده، وتهــدم بنيانــه الظاهــري، ومــع ذلــك فانــه دائمــا يــردد بلســانه وكيانــه قائــال: احلمــد هلل الــذي 
عافانــي مــا ابتلــى بــه كثيــرا مــن خلقــه... وســمعه رجــل فقــال لــه: ايهــا الشــيخ علــى مــا حتمــد اهلل وانــا 

أرى فيــك جميــع املصائــب والباليــا؟
فأجاب: انني احمد اهلل الذي جعل لي قلبا يعرفه ولسانا يحمده ويذكره.

قلــب ذاكــر ولســان شــاكر، وأنفــاس تتــردد... هــذا هــو كل ذخــره وذخيرتــه وكل نصيبــه يف احليــاة فلــم 
يقنــط ولــم ييــأس، بــل هــدأ ورضــي واطمــأن بعــد إن حــاز نعمــة الذكــر ونعمــة الشــكر ونعمــة احلمــد.
هذا هو احلمد بنتائجه وآثاره وفعاليته، فال غرو إن كان صدر الفاحتة دعاء هو »احلمد هلل« 

ال شــك إن مــا قالــه هــذا الشــيخ يقولــه كثيــرون غيــره مــن املؤمنــني الصادقــني العارفــني بــاهلل، وهــو 
مــا أخبرنــا بــه الصــادق االمني-صلــى اهلل عليــه وســلم- بقولــه »املؤمــن بخيــر علــى كل حــال، تنــزع نفســه 

مــن بــن جنبيــه وهــو يحمــد اهلل« 
قــال عائشــة ام املؤمنــني- رضــي اهلل عنهــا- »كان النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم إذا رأى مــا يحــب 
قــال: احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، واذا رأى مــا يكــره قــال: احلمــد هلل علــى كل حــال، رب 

اعــوذ بــك مــن حــال اهــل النــار« 
ال شــك ان افتتــاح اعظــم ســورة يف القــرآن باحلمــد تذكيــر وتنويــه بنعمــة تنزيلــه إذ فيــه جنــاح 
الداريــن، فتلــك املنــة مــن أكبــر مــا يحمــد اهلل عليــه مــن جالئــل صفــات الكمــال، ال ســيما وقــد اشــتمل 
القــرآن علــى كمــال املعنــى واللفــظ والغايــة، فــكان عنــد ابتــداء ســماع انزالــه وابتــداء تالوتــه مذكــرا مبــا 
ملنزلــه مــن الصفــات اجلميلــة وذلــك يذكــر بوجــوب حمــده وان ال يغفــل عنــه فــكان املقــام مقــام احلمــد 

ال محالــة...«
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في ذكرى مرور   سنة على وفاة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور رحمه اهلل 
فضيلة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور 

رحمه اهلل بقلمه
عرفــت منابــر املشــرق واملغــرب نفســكم اخلطابــي املمتــاز، فهــل كانــت اخلطابــة اول مــا اجتهتــم 
اليــه يف نشــاطكم االدبــي؟ ومــا هــي العوامــل التــي كونــت فيكــم هــذه الضالعــة؟ ومتــى كان ذلــك؟

ال أشــعر، ولــم أشــعر أبــدا، بــأن يف نفســا خطابيــا ممتــازا كمــا تدعــون واحلــق اننــي ال أدري 
بالضبــط، كيــف اجتهــت الــى اخلطابــة وال كيــف تكونــت للنــاس يف نظــرة القبــول التــي شــرفت 
بهــا. ومــن الغريــب، اننــي نشــأت بعيــدا عــن الصــالت االجتماعيــة، منفصــال عــن كل بيئــة خارجــة 
عــن األســرة والبيــت، فتلقيــت، يف الطفولــة، التعليــم القرآنــي يف البيــت مفــردا، ليــس لــي رفيــق ! 
ولــم أدخــل املكتــب االبتدائــي ولــم أعــرف مــن االطفــال غيــر ابنــاء االقــارب ولــم تكــن لــي هوايــة 

مــن هوايــات األطفــال، فكانــت اوقاتــي كلهــا موزعــة بــني:
-1 اتصــاالت بســيدي الوالــد ومحادثــات فكهــة معــه، كانــت تترقــى يف مســتواها العقلــي 

واالدبــي، علــى حســب تقــدم ســني واتســاع معرفتــي
-2 مطالعات يف الكتب، ابتدأت من مطالعة األخبار واحلكايات يف كتب الدراسة االبتدائية، 
التــي كنــت أقــرأ فيهــا بشــغف يف الليــل، عندمــا آوي الــى فراشــي قبــل النــوم: »التمريــن العباســي« 
و »الطريقــة املبتكــرة« وغيرهمــا، ثــم ترقــت الــى كتــب ابتدائيــة يف الســيرة النبويــة والتاريــخ 
واالخــالق، مثــل كتــب الشــيخ مصطفــى الغاليينــي والشــيخ محــي الديــن اخليــاط والشــيخ عبــد 
ــل« و »ديــوان  القــادر املغربــي، حتــى انتهــت الــى مهمــات كتــب التاريــخ واالدب، مثــل »رقــم احلل
احلماســة« و »مقدمــة ابــن خلــدون« و »رحلــة ابــن بطوطــة« و »األغانــي« وكــم كنــت اهتــز فرحــا 
عندمــا يكتــب لــي ســيدي الوالــد قائمــة يف اســماء كتــب، ينتقيهــا ممــا يعلــن عنــه يف الصحــف 

ويرســل بــي الــى املرحــوم الســيد محمــد األمــني الكتبــي لشــرائها.
ــم فيســمرون  ــن يزورونه ــي والذي ــدي وجــدي وعم ــني وال ــي جتــري ب ــث الت ــع االحادي -3 تتب

معهــم بــني محــاورات العلــم ومجــادالت السياســة ونكــت االدب واملفاكهــة
تنظيــم اجتماعــات وحفــالت، لصغــار اهــل الــدار مــن االخــوات واالتبــاع حتاكــي مــا   4-
اشــاهد يف اخلــارج او مــا أقــرأ يف الصحــف او مــا اســمع احلديــث عنــه، مــع كثيــر مــن التصــرف 
اخليالــي، واكــون انــا يف تلــك احلفــالت صاحــب االبتــكار ومتولــي التنظيــم والقائــم بــدور اخلطابة 

50

املقدمــة التــي قدمــت بهــا مجلــة النــدوة )العــدد 8 الســنة الرابعــة نوفمبــر 1956( احلديــث الــذي اجرتــه مــع 
فضيلــة الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور  رحمــه اهلل )يف أدبــاء الشــباب تــوق الــى معرفــة أشــياخهم يف األدب، 
وأرادت »النــدوة« أن تســاهم يف هــذا التعريــف مــا وســعها ذلــك ففتحــت هــذا البــاب ليلجــه أدباؤنــا التونســيون 
الكبــار. وقــد عنــي بــاب »أبداؤنــا بأقالمهــم« حتــى اليــوم بتقــدمي كتــاب وشــعراء وباحثــني، ولكنــه لــم يقــدم الــى 
قرائــه خطيبــا تونســيا واليــوم يشــرفه ان يكــون أديــب العــدد محاضرنــا املختــار وخطيبنــا املصقــع العالمــة الشــيخ 

محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل(.
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واحيانــا القــي فيهــا مــا ازعمــه قصائــد.
ويف احلاديــة عشــرة مــن عمــري عندمــا نشــطت احليــاة املســرحية بالبــالد كونــا شــبه مســرح 
ــروة مــن  ــا ث ــا باقــوى اســتعداد ممكــن فكون ــة نســتعد الخراجه ــات متثيلي ــا نخــرج رواي واصبحن
االزيــاء وادوات الزينــة ومثلنــا روايــة »صــالح الديــن االيوبــي« و »القائــد املغربــي« ثــم صــرت اكتــب 
-ان صــح التعبيــر- روايــات مســتمدة مــن احمليــط الــذي يتصــل بنــا يكــون بطلهــا غالبــا موالنــا 

امللــك املقــدس ســيدي محمــد الناصــر واشــخاصها مــن ال بيتــه ورجــال بالطــه.
وانــي ألعتبــر ان الــذي كــون يف امليــل الــى اخلطابــة هــو ان اتصالــي باحليــاة يف عامــة اشــكالها 
امنــا كان مــن الناحيــة النظريــة التصويريــة فأصبحــت الصــورة الذهنيــة وقالبهــا التعبيــري هــي 
ــدي مظهــرا  ــح الوجــود اخلارجــي عن ــاة واصب ــق احلي ــكل حقيقــة مــن حقائ االصــل الوجــودي ل

تطبيقيــا للحقائــق الذهنيــة ال اصــال لهــا.
هل لقراء الندوة ان يظفروا منكم ببسطة عن حياتكم الفردية وتكونكم العلمي؟

- ولــدت يــوم ثانــي شــوال ســنة 1327 املوافــق 16 أكتوبــر ســنة 1909 ولقيــت والدتــي يف 
ــي وكان جــدي  ــر قبل ــا ذك ــم يكــن عــاش له ــوالدة ول ــرأة مــن عســر ال ــى ام ــا تلق ــي اشــد م وضع
والــد والــدي هــو الــذي ســماني »محمــد الفاضــل«، ونشــات يف ظــل العنايــة املتوافــرة مــن والدتــي 
ووالدتهــا ووالدهــا ووالــدي ووالــده ووالدتــه واجلــدة الكبــرى جــدة والــدي ووالدتــي معــا النهمــا 
ابنــا خالــة ومــن العمــني للذيــن كانــا للوالــد مبنزلــة االخويــن واالبنــني ومــن اخلالــني الذيــن كان 
حنوهمــا علــى الوالــدة شــديدا ومــن العمــات، ومــع ذلــك فــان اســتقامة الوالــد علــى لينــه كانــت 
دائمــا تبعدنــي عــن الشــعور باننــي »ولــد مدلــل« وتســير بــي يف طريــق اجلــد، حتــى صــرت اخجــل 
مــن معامــالت االمتيــاز، التــي حتوطنــي مــن اهــل البيــت كلهــم وال ســيما اجلــدة الكبــرى رحمهــا 

اهلل.
ــة ثــم ابتــدأت حفــظ  ــا ابــن ســت ســنني فتعلمــت الهجــاء بكتــب مصري وابتــدأت القــراءة وان
القــران العظيــم ويف العــام الثالــث ابتــدأت أحفــظ مــع القــرآن املتــون فحفظــت اآلجروميــة 

واملرشــد املعــني والرســالة وااللفيــة والعاصميــة 
ويف الســنة العاشــرة مــن عمــري اعــدت حفــظ القــرآن ســلكة ثانيــة وابتــدأت تعلــم اللغــة 

الفرنســية علــى معلمــني خصوصيــني يف ســاعات معينــة باملنــزل.
ويف ســنة 1340 /1922 ابتــدأت قــراءة دروس يف مبــادئ القــرآن والتوحيــد والفقــه والنحــو 
مبســجد ســيدي ابــي حديــد املجــاور لبيتنــا بتونــس بنهــج الباشــا، ويف آخــر الســنة اجتــزت 
امتحــان الدخــول للتعليــم الزيتونــي فقبلــت يف الســنة الثانيــة وتعاطيــت الــدروس بجامــع الزيتونــة 

االعظــم ولــم يكــن لــه يومئــذ فــروع واســتمررت علــى الــدروس اخلاصــة باللغــة الفرنســية
واختزلــت ســنة اخــرى مــن برنامــج التعليــم فتقدمــت المتحــان التطويــع ســنة 1347/ 1928 
وجنحــت ومــن ابتــداء الســنة الدراســية املواليــة اقبلــت علــى مزاولــة الدراســات العليــا باجلامعــة 
الزيتونيــة وانخرطــت يف ســلك طلبــة املدرســة العليــا للغــة واآلداب العربيــة بســوق العطاريــن 
وانتســبت الــى كليــة اآلداب بجامعــة اجلزائــر ســنة 1931 ثــم جنحــت يف املناظــرة ســنة 1933 

فســميت مدرســا 
- مــا مــدى مســاهمة اجليــل الــذي نشــأمت فيــه يف احلــركات االجتماعيــة ومــا هــو نصيبكــم 
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فيهــا؟ وهــل تعتقــدون ان لهــا حظــا يف تكوينكــم؟
- كان خروجــي مــن الصبــا الــى الشــباب مقترنــا بانبعــاث احلركــة الوطنيــة ونشــاط الصحافــة 
واحلــركات االجتماعيــة واالدبيــة فكنــت اتتبــع تلــك احلــركات باهتمــام واتعــرف تفاصيلهــا 
ورجالهــا، ومــع ذلــك لــم اتصــل مباشــرة بــاي حركــة منهــا اذ كان نطــاق تنقلــي بــني اجلامــع والبيــت 
ونظــام اوقاتــي مضيقــا عليهمــا جــدا مبراقبــة ســيدي الوالــد فلــم ابــدأ اتصاالتــي املباشــرة 
ــذ انغمســت يف  ــن يومئ ــة ســنة 1928 وم ــة دراســتي الثانوي ــد نهاي ــات اال بع بالصحــف واجلمعي
العمــل باجلمعيــة اخليريــة وقدمــاء الصادقيــة وجلــان احلفــالت باملرســى واملنظمــات والنــوادي 
التــي انشــأتها انــا وثلــة مــن اخوانــي الطلبــة ثــم كان االســتاذ املرحــوم عبــد الرحمــان الكعــاك هــو 
ــه  ــه رحم ــدات بتوجيه ــت يف مجلســها االداري ســنة 1931 وابت ــة فدخل ــي باخللدوني ــذي ربطن ال
اهلل، احملاضــرة علــى منبــر اخللدونيــة وكان موضــوع محاضرتــي االولــى »القاضــي الفاضــل« 

- تــكاد احلــركات االجتماعيــة تكــون وليــدة الوعــي العاملــي احلديــث فهــل كان انبعاثهــا يف 
جيلكــم بتونــس عــن صلــة مباشــرة بالعالــم اخلارجــي؟ وهــل كان للترحــل عندكــم - بصفــة خاصة- 

مــن يــد يف توجيهكــم نحــو املســاهمة فيهــا، او يف تكوينكــم الشــخصي علــى العمــوم؟
-  اهــم مــا كان يؤثــر يف احلركــة االجتماعيــة بتونــس يف عهــد شــبابي هــو نهضــة االمم 
ــادا  ــال اخلــالص اعتم ــق آم ــة لتحقي ــة العثماني ــد ســقوط اخلالف االســالمية نهضــة شــعبية بع
ــة التــي تأصلــت قواعدهــا  ــة واحلقــوق الدولي ــادئ احلري ــى الكفــاح الشــعبي، واعتضــادا مبب عل
بعــد احلــرب العظمــى، وكان للحركــة االشــتراكية بفرنســا وعمــوم البــالد االروبيــة صلــة بالنهضــة 

ــس. ــة بتون االجتماعي
وقــد رحلــت اول مــرة الــى فرنســا ســنة 1926 وكان لتلــك الرحلــة اثــر قــوي يف نفســي 
بتوجيههــا الــى تطلــب نواحــي العظمــة والســيادة لوطننــا علــى نحــو مــا بهرنــي مــن فرنســا.

- ال نشــك يف ان هــذه الرحلــة ليســت الرحلــة الوحيــدة التــي قمتــم بهــا فالنــدوة وقراؤهــا 
يعلمــون ان لكــم غيرهــا رحــالت عامليــة وثقافيــة فمــا هــي؟ وهــل غيــرت مــن نظــر الوفــود املشــاركة 

فيهــا الــى تونــس واملغــرب العربــي؟ 
- اذا كنتــم تعنــون رحلتــي الــى مصــر العزيــزة يف الشــتاء املاضــي )1955( فانهــا حقيقــة 
ــرة احلرمــني الشــريفني والقطــر  ــن م ــر م ــرا وزرت اكث ــت كثي ــد رحل ــي، فق ــن اول رحالت ــم تك ل
اجلزائــري الشــقيق ومصــر وســوريا ولبنــان وفرنســا وايطاليــا وسويســرا، وزرت مــرة واحــدة 
املغــرب االقصــى وليبيــا وتركيــا واملانيــا والنمســا واليونــان ويوغســالفيا وبلغاريــا، )وقــد زار 
رحمــه اهلل بعــد ذلــك التاريــخ الكثيــر مــن البلــدان( واشــتركت يف مؤمتــرات علميــة وربطــت 
صــالت اعتــز بهــا مــع كثيــر مــن رجــال الفكــر والعلــم واالدب وكنــت دائمــا اشــعر بــان نظــرة االمم 
الــى تونــس نظــرة اعتنــاء وثقــة وان معاملــة الذيــن اتصلــت بهــم ايــاي كانــت كلهــا كــرم وحســن ظــن 
- بعــد تهانئنــا بتســميتكم عضــوا يف مجمــع اللغــة العربيــة يف مصــر، نــود ان نســتطلع رأيكــم 

يف خطواتــه املاضيــة، وفيمــا تعتزمــون التقــدم بــه اليــه مــن مشــروعات واقتراحــات؟
- كنــت متتبعــا العمــال املجمــع العظيــم منــذ تكونــه ســنة 1934 ومعتــزا علــى اخلصــوص 
باشــتراك اثنــني مــن احــب النــاس الــي فيــه همــا االســتاذان اجلليــالن محمــد اخلضــر حســني 
وحســن حســني عبــد الوهــاب وباشــتراك ســيدي الوالــد يف بحوثــه واعمالــه باملراســلة منــذ عشــر 
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ــاة اللغــة  ســنني، وقــد قطــع املجمــع يف ماضــي حياتــه اعمــاال عــادت بالفائــدة اجلمــة علــى حي
العربيــة، واهــم ذلــك االبحــاث االصليــة لطرائــق جتديــد اللغــة وتوســعها، مثــل ابحــاث االشــتقاق 
والقيــاس والنقــل والتوليــد والتعريــب واالستشــهاد التــي صــدر فيهــا املجمــع عــن قواعــد منهجيــة، 
كان الفضــل يف وضعهــا وتدعيمهــا لثلــة مــن اعضائــه الراحلــني مثــل املرحومــني: الشــيخ حســني 
والــي والشــيخ احمــد االســكندري والشــيخ عبــد القــادر املغربــي واالســتاذ محمــد كــرد علــي 
واالســتاذ علــي اجلــارم واالب انســتاس الكرملــي، والباقــني منهــم مثــل الشــيخ اخلضــر حســني 
والدكتــور منصــور فهمــي والشــيخ ابراهيــم حمــوش، ثــم ان العمــل الــذي اضطلــع بــه املجمــع هــو 
مــا فرعــه عــن تطبيــق تلــك االصــول مــن تدقيــق يف وضــع املصطلحــات العلميــة ملختلــف فنــون 
ــة للمفــردات  ــي االصلي ــى مراعــاة املعان ــة عل ــة مبني ــث فجــاءت اوضاعــا متين االكتشــاف احلدي
املعــرب عنهــا مبعرفــة عظمــاء االختصاصيــني وعلــى مراعــاة االنســجام مــع مناهــج االصطــالح 
العلمــي العربــي القــدمي، وعلــى اعتبــار ســالمة االصــول العربيــة بنــاء علــى القواعــد املتســعة التــي 
أقرهــا املجمــع وان املجموعــة الهائلــة مــن املفــردات التــي تشــتمل عليهــا املجلــدات الثمانيــة التــي 
صــدرت مــن مجلــة املجمــع لثــروة طائلــة لنهضــة الفكــر العربــي وضمــان لتعريــب العلــم احلديــث.
 وان اهــم االقتراحــات التــي انــوي التقــدم بهــا الــى املجمــع ترجــع الــى البحــث عــن وســائل 

تعليــم النحــو بطريقــة تضمــن تطهيــر العربيــة مــن اللحــن 
- بــدأمت حياتكــم العامــة بالتدريــس وكللتموهــا بالقضــاء فــاي امليدانــن كان عندكــم اعلــق 

بالنفــس؟
- علــى شــعوري العميــق بشــرف العمــل القضائــي وشــرف االنتســاب الــى سلســلة املاضــني مــن 
قضــاة االســالم بافريقيــة واالنتســاب الــى تلــك االســرة الشــريفة املوقــرة مــن املعاصريــن فانــي ال 

انكــر ان امليــدان التدريســي هــو اعلــق امليدانــني بالنفــس
- لقد تهنا... فان توجهنا الى تتبع هذه اجلوانب العديدة يف حياتكم احلافلة انسانا جانبا 
يــراه عارفوكــم مــن اهــم جوانبكــم: اخلطابــة واحملاضــرة. انكــم اشــتهرمت باحملاضــرة واخلطابــة ويف 

النــاس مــن مييــل الــى احداهمــا فهــل جتــدون هــذا امليــل؟ والــى ايتهما؟ 
- حقــا انــي اجــد ايثــارا ألحــد اجلانبــني علــى اآلخــر وانــي الــى احملاضــرة اشــد ميــال منــي 

الــى اخلطابــة 
- يعلــم متتبعــو نشــاطكم األدبــي ان مــا ينشــر لكــم مــن آثــار هــو يف الغالــب مــا خطبتمــوه او 

حاضــرمت بــه، فهــل لكــم ان حتدثــوا قــراء »النــدوة« عــن انتاجكــم القلمــي الصــرف؟
- اذا اســتثنيت املقــاالت التــي نشــرت لــي يف املجــالت العلميــة واالدبيــة فانــي ال أجــد انتاجــا 
ــل دون  ــي هــو اعظــم حائ ــدروس واالشــغال ألوقات ــه وان اســتغراق ال ــا صرفــا احدثكــم عن قلمي

ذلــك. وبعــد فمتــى ثبــت رأس املــال حتــى يســأل عــن انتاجــه
- يــردد الشــباب يف بعــض مجامعــه نشــيدين ينســبان لكــم ويــدالن علــى جانــب آخــر فيكــم، هــو 

جانــب شــاعريتكم فمتــى عاجلتــم الشــعر وهــال نفحتــم قراءنــا بشــيء منــه؟
- كنــت نظمــت اناشــيد للشــبان ابــان االزمــة القوميــة الكبــرى ســنة 1939 محافظــة علــى روح 
ــة  ــة فيشــي الفرنســية فــرض اناشــيد اجنبي ــة حكوم ــا حملاول ــي للشــباب وحتدي ــه الوطن التوجي
علــى طلبــة املــدارس، ولســت مدعيــا انــي شــاعر وان تعاطيــت نظــم مقاطيــع وقصائــد كنــت 
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راضيــا عــن بعضهــا احيانــا 
- ذكرنــا حديثكــم عــن الرحــالت برحلتكــم الــى مؤمتــر املستشــرقن بصحبــة ســماحة شــيخ 
اجلماعــة والدكــم االمــام و »النــدوة« تريــد اغتنــام هــذه الفرصــة لتســتفيد منكــم معلومــات عــن 

مشــاركته يف هــذا املؤمتــر 
- رحلــت لالشــتراك يف مؤمتــر املستشــرقني عــدة مــرات ولكــن املــرة التــي كنــت فيهــا بصحبــة 
ســيدي الوالــد هــي التــي انعقــد فيهــا املؤمتــر باســتنبول يف ســبتمبر 1951 وكانــت رحلــة اعدهــا 
مــن غــرر احليــاة وكان ســيدي الوالــد كمــا كنــت انــا مدعــوا الــى حضــور املؤمتــر بصفــة شــخصية، 
ــم نكــن منثــل دولــة وال منظمــة وكانــت لنــا فرصــة لزيــارة تلــك املدينــة التــي هــي ام التاريــخ  فل
احلديــث ومجلــى اجلمــال الســاحر ومجمــع الكنــوز النفيســة مــن املعالــم واالثــار والكتــب، وكان 
معنــا هنــاك للغــرض نفســه ســيدي االســتاذ حســن حســني عبــد الوهــاب وقــد اقتصــر هــو 
وســيدي الوالــد علــى تتبــع نتائــج البحــوث يف اجللســات العامــة واشــتركت انــا يف اعمــال اللجــان 
ــه ضــد  ــن حــزم يف االحتجــاج ملذهب ــب الب ــاب غري ــة الفرنســية عــن كت ــت محاضــرة باللغ والقي

القيــاس، وقــد ترجمتهــا الــى العربيــة ونشــرت يف عدديــن مــن املجلــة الزيتونيــة ســنة 1952.

وفاض معني القول منك بسلسل   *** أجدت فلم تترك مجاال لقائل 
الى مثل هذا الغادق املتهطل   *** فأرويت منا أنفسا كم تعطشت 

وإال فأنت اليوم )قس( األوائل   *** فهل أنت )سحبان( الزمان الذي مضى 
وفقت عليهم باألصول األماثل   *** أراك يف ميدان الفصاحة مثلهم 

كرمي السجايا )فاضل( وابن فاضل   *** فأنت سليل املجد والعلم والتقى 
كمثلك جاءا من جدود أفاضل ؟  *** وهل كان )سحبان( وقس بن ساعدة 

فإنك بالقرآن يف خير موئل   *** لئن نسال يف بيئة عربية  
فمن قولك اهتزت قلوب احملافل   *** وإن هزت األقوال منهم منابرا 
وكيف وانت ابن الفضيل املفضل   *** فهل لهما فضل عليك؟ بلى بلى 
وكم ذدت عنه يف دفاع البواسل   *** أخا الفضل: كم جاهرت باحلق معلنا 

منار الهدى للعابث املتحلل    *** وكم وقفات قد أبنت بفضلها 
على الناس أمر بت يف كل معضل   *** وكم لك من عقل رصني اذا التوى 
تصدى صراع البغي من كل مبطل   *** فيا لك من شيخ كرمي مجاه 
فمن فيضه يرجو الندى كل عامل   *** لك اهلل فيما انت للدين صانع 

قطعة شعرية نظمها الشيخ عبد الرحمان يوسف جالل اثر حضوره محاضرة ألقاها الشيخ الفاضل بدينة 
البيضاء ليبيا يف 14 شوال 1830ه 30 مارس 1961
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فضيلة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور رحمه اهلل 
يحتل مرتبة القطبية بين افراد اسرة جوهر االسالم
بقلم: فضيلة الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل
)اهلل أكبــر و ال حــول و ال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم أنــا هلل و أن اليــه راجعــون( مــا أعذبهــا 
مــن كلمــات علمهــا لنــا اإلســالم و رددهــا الرســول العظيــم صلــى اهلل عليــه و ســلم كلمــا أملــت 
بــه نائبــة و حلــت بــه مصيبــة ، و إنهــا لتحمــل فــوق معناهــا اإلميانــي التســليمي بلســما للقلــوب 
املقروحــة و النفــوس املفجوعــة ، فيــزداد الذيــن آمنــوا إميانــا و يســتطيعون أن يســتلوا مــن 
ــون الســير مــع درب الهــدى و  ــا و يواصل ــاة املظلمــة اخلانقــة أنفاســا يعيشــون به ــك احلي تل

الرشــاد.
هــذا بعينــه مــا اعترانــا عندمــا تلقينــا نبــا اخلطــب اجللــل بوفــاة رائــد الفكــر و الفضيلــة 
املنعــم الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور الــذي هــو باإلضافــة إلــى مراكــزه العظيمــة 

ــني أفــراد أســرتها الكــرام . ــة و ب ــة يف هــذه املجل ــة القطبي ــل مرتب ــرة يحت الكثي
نعــم لقــد كان مــن دعــاة الفكــرة املتحمســني و مــن رجاالتهــا العاملــني ، ناهيــك أن أعدادها 

التــي صــدرت حلــد اآلن قــد حظيــت كلهــا بتصــدره لهــا و تزيينــه لقائمــة أســماء كتابها .
إن الفــراغ الرهيــب العظيــم الــذي تركــه يف مجــاالت العمــل اإلســالمي يلحظــه املالحــظ 

أينمــا تولــى و حيثمــا توجــه.
فمــن للبيــان العــذب اجلهيــر يهــز بــه أعطــاف النــاس هــزا ؟ ومــن لألجوبــة الهادئــة 
الرصينــة تبــدد غياهــب الشــك و متــزق جحافــل الغمــوض و تســوق اليقــني ســوقا ناعمــا 
فيقتحــم القلــوب بــدون إزعــاج و ال إيــالم ؟ مــن للفكــر اإلســالمي يحــدد أبعــاده و يســتقصي 
آفاقــه و ينفــض الغبــار عنــه ليواكــب الفكــر اإلنســاني الوثــاب ؟ مــن ملركــز رجــل الديــن 
املتفتــح الــذي ميــأل العيــون و يغتصــب اإلعجــاب فيســده كمــا كان يســده الفقيــد العزيــز؟ مــن 
ــه )بكراتشــي( أو  ــرة مــن مطــار )تونــس قرطــاج( لتنزل ــه طائ ــع ب للمؤمتــرات اإلســالمية تقل
)بالهــور( أو )مبكــة( أو )بالربــاط( أو )بالقاهــرة( فتشــرئب نحــوه األعنــاق وتعنــو لــه الوجــوه  
والقلــوب فيرفــع رأس بــالده عاليــا بــل يرفــع رأس املســلمني مــن كل جنــس و لــون ؟ مــن لهــذه 
األشــياء كلهــا غيــر فقيدنــا الــذي اســتأثر بــه اخللــود وارحتــل عنــا قبــل أن نفكــر يف خلــف 

نــص االفتتاحيــة التــي كتبهــا فضيلــة الشــيخ احلبيــب املســتاوي رحمــه اهلل يف العــدد 8 
مــن الســنة 2 مــن مجلــة »جوهــر االســالم« التــي خصصــت لفضيلــة الشــيخ محمــد الفاضــل 
ابــن عاشــور رحمــه اهلل أكثــر مــن عــدد ننــوي إن شــاء اهلل جمــع مــا تضمنتــه هــذه االعــداد 
مــن بحــوث ومقــاالت وقصائــد شــعرية يف كتــاب تــذكاري نصــدره مبناســبة ذكــرى مــرور 50 

ســنة علــى وفاتــه حتيــة لروحــه رحمــه اهلل وتعريفــا مبختلــف جوانــب عبقريتــه ونبوغــه.
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يــدا نيــة أو أن نعــد مــن تقربــه فضائلــه إليــه ؟ و أنــى لنــا ذلــك وصانــع العبقريــات واحــد أحــد 
)ال يســأل عمــا يفعــل(.

لــم نكــن أبــدا مــن أولئــك الذيــن يهدهــم يقــني املــوت أو يضعــف إميانهــم بــاهلل الباقــي ، و 
بحتميــة الفنــاء لــكل مــن ســواه ، ببيــد أن اســتالل األفــذاذ املباغــت يضعــف أمامــه كل قــوى و 
ينهــار إزاءه كل صبــر وجلــد. ال مــن أجــل الفــراق و املباغتــة و حســب بــل مــن الشــعور بالفــراغ 
املهــول والصــدع الــذي ال يــرأب و الثلمــة التــي ال تســد . هــذه هــي األشــياء التــي تعتمــل يف 
صــدور املخلصــني املؤمنــني و تقــض مضاجعهــم و تبعــد عنهــم هــداة النــوم الرخــي و العيــش 

الرضي.
و إن التســلية الوحيــدة التــي يجدهــا أب العلمــاء جميعــا الشــيخ اإلمــام الوالــد الثــاكل، 
ــر و احلــزن  ــان الغام ــك العرف ــي ذل ــن الراحــل ، له ــر االب ــاء الشــيخ الكبي ــا أصدق و يجده
التلقائــي و البــكاء غيــر املتصنــع و الرثــاء الصــادق امللتــاع ، التــي عبــر عنهــا جميــع مــن عــرف 
ــر تقديــس  ــى شــيء غي ــك عل ــع ذل ــد ، فــإن دل جمي ــب أو مــن بعي ــز مــن قري الراحــل العزي
العبقريــة و النبــوغ و الفضيلــة والعلــم، فقــد دل مبــا ال يتــرك مجــاال للشــك علــى أن األفــكار 
ــر  ــى أن لفــظ نفســه األخي ــا إل ــي عــاش املرحــوم يناضــل مــن أجله ــة الت اإلســالمية العربي
ليســت غريبــة يف هــذا البلــد الكــرمي و يف العالــم اإلســالمي بأســره ، بــل إنهــا تتربــع ســويداء 
القلــوب و جتــري مــن كل عربــي و مســلم مجــرى الــدم مــن العــروق مهمــا غلفــت اختفــت و 
ــه ، إذ املــوت مــع  تضاءلــت، هــذا لعمــري خيــر عــزاء لنــا و خيــر عــزاء ألبيــه الكــرمي و أهل
الفضائــل استشــهاد وخلــود، فإلــى جنــان وارفــة الظــل ســر مديــة النعيــم أيهــا الراحــل الكــرمي 
وعزاؤنــا األول و األخيــر فيــك مــا قالــه مــن أحببتــه بــكل قلبــك و حبســت حياتــك كلهــا علــى 
العمــل يف ســبيل دعوتــه و حتقيــق أهدافــه النبيلــة صلــى اهلل عليــه وســلم )فإمنــا يعجــل اهلل 

بخياركــم(.

من مؤلفات العالمة الشيخ عبداهلل بن بية رئيس منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات 
املسلمة ابوظبي االمارات العربية املتحدة

* سد الذرائع وتطبيقاته يف مجال املعامالت 
* صناعة الفتوى وفقه االقليات
* االرهاب التشخيص واحللول

* تنبيه املراجع على تاصيل فقه الواقع
* خطاب االمن ف-ي االسالم

* مشاهد من املقاصد
* اشارات جتديديةيف حقول االصول

* اعمال املصلحة يف الوقف

* مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات
* توضيــح اوجــه االختــالف يف مســائل مــن معامــالت 

االمــوال
* فتاوى فكرية

* البرهان
االجــر  مــن  اهلل  عنــد  مبالــه  املريــض  دليــل   *

اخــرى العظيم......وكتــب 
مجلة السالم )االعداد1و2و3...(

مجلة التعايش)االعداد1و2و3....(
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َمْواَلَي َعْبُدَك َبْنَ اْلَيْأِس َو اأَلَمِل 
شعر االستاذ عبد املولى البغدادي - ليبيا -

القسم الثالث واالخري من قصيد رائع اهداه لنا مشكورا االستاذ عبد املوىل البغدادي

ُمْحتَِســباً احلــبِّ  بَْعــَض  َخِصيَمــَك  َواْمنَــْح 
َفتَتْبَُعُهــم احَلْمَقــى  َعــِن  ــاِدْل  جُتَ الَ  َو 
تَْرَدُعــُه أَْخــاَلَق  الَ  َو  َخــاَلَق  الَ  َمــْن 
َحــَذِر يِف  ــلَْطاِن  السُّ َو  اجَلــاِه  َمــَع  ُكــْن  َو 
نََطُقــوا ِإَذا  تَنِْطــْق  الَ  َو  تَُقاِطــْع  الَ  َو 
لَــُه يَُســاُس  الَ  أَْمــًرا  َســاَس  َمــْن  ُكّل  َو 
ِميَزتَُهــا َمــاِء  الصَّ للُكتَــل  أَنَّ  لَــْو 
َقــَدٌم ِبَهــا  َزلَّــَت  ِهَمــٍم  يِف  َعيْــَب  اَل 
بزرقتــه َمْفتُونــاً  البَحــُر  تَأَمــَن  الَ 
َمــْن ُكْربَــًة  ْحَمــُن  الرَّ َج  َفــرَّ ــا  َفُرمَبَ
نَْصنَُعَهــا نَْحــُن  ُشــُؤوٌن  الَبَاَليَــا  ِهــي 
َفَمــا الُســَؤاِل  ُذلِّ  َعــْن  ِبنَْفِســَك  َواْربَــْأ 
أَثَــٍر ِمــْن  النَّْفــِس  َو  ِللَْهــَوى  تَــَدْع  الَ  َو 
تُْدِمنَُهــا ِلآلَفــاِت  نَْفَســَك  تُلْــِق  الَ 
ُمنَْشــرًحا ــْمَحاٍء  السَّ البَْســمِة  ِمــَن  َواْجَعــْل 
َحَســٍب الَ  َو  َجــاٍه  يِف  ــَعاَدةُ  السَّ لَيْــَس 
اْمتَــأَلْت َقــْد  نَْفــٍس  يِف  ِهــي  ــا  َ إمنَّ َو 
َســيَِّدهُ َو  األَْعلــى  لُــِق  اخْلُ َصاِحــَب  يَــا 
ـَدةٌ ُمَخلَـّ أَْعَمــاٌر  ُعُمــْرِك  أَيَّــاُم 
ُدَهــا يَُعدِّ ِشــْعٍر  َعــْن  ِصَفاتُــَك  ـْت  َجلَـّ
ِبــِه ِســَواَك  يُْقَصــْد  َفــِإْن  الثَّنــاءُ  لَــَك 
َفَصاَحِتــِه يِف  أَِديــٌب  تََســاَمى  َفَمــا 
أَو ــَماَواُت  السَّ تَْهــِوي  أَْو  األَْرُض  تُنَْســُف  َقــْد 
ِمــْن كآيَــِة  تَبَْقــى  آيَاِتِهــْم  أَيُّ  َو 
َدْعَوِتــِه َزْحــَف  وا  َصــدُّ َو  بُــوَك  كذَّ ِإْن 
ــِدِه ُمَحمَّ َعــْن  ـى  يَتََخلَـّ لَــْن  َفــاهللُ 
َمنِْزلَــًة التَّاِلــنَي  تَلَــى  ــْن  مِمَّ نَْحــُن  َو 
ِوالَيَِتنَــا َعــْن  تَتََخــّل  الَ  َمــْوالََي 
بَِرَحــْت َمــا  ــلَْطاِن  السُّ َو  الِعــزِّ  ِمــَن  َصــْرٌح   (
ِغوايَِتــِه يِف  َمــاِض  َعبْــُدَك  َمــْوالََي 
َمَواِعُظــُه ْت  واْحتــدَّ الّشــيُْب  َعْربَــَد  َو 
َفَمــا ــبَاِب  الشَّ أَْحــاَلَم  الَطيْــُش  َســوَغ  ِإْن 
ُمْختَبَــاًل الُعْمــِر  َماِضــي  َعْقــُل  يَُكــْن  ِإْن  َو 
َدنَــٍس ِمــْن  النَّْفــَس  يُنَــقِّ  لَــْم  ِإْن  ــيُْب  الشَّ

لَــِل الظُّ َواِرَف  َرْوضــاَ  َصــاَر  ــا  َ َفُرمبَّ
َرُجــِل َوِمــْن  أُنْثَــى  ِمــْن  احُلْمــِق  يِف  َخيْــَر  الَ 
يََســِل لَــْم  َو  نْيَــا  الدُّ َو  يــِن  ِللدِّ يُِســُئ 
ُمنَْفِصــِل َو  ِمنُْهــْم  ُمتََّصــٍل  ِســيَّاِن 
َفُقــِل أَنَْصتُــوا  ُهــْم  ِإْن  َو  َســِميًعا  ُكــْن  َو 
َهَمــِل َمْعَشــٍر  يِف  َهَمــٌل  اْمــُرٌؤ  َفْهــَو 
الِفيَــِل ِمــَن  ِلأَلْقــَوى  األَْمــُر  ألَْصبَــَح 
لَــِل الزَّ َعلَــى  َشــبَّْت  ِإْن  الَعيْــُب  لَِكّنَمــا 
َوحــِل ِمــْن  الَقــاِع  يِف  َمــا  يَُســُوءَُك  َفَقــْد 
اخَلِضــِل َدْمِعــِه  ِمــْن  الثَّــَرى  يَْســِقى  َكاَن  َقــْد 
ــِل اْرحَتِ أَْو  البَلْــَوى  يِف  َمَطايَــاَك  َفاْعِقــْل 
ــُؤل السُّ يِف  ــاِح  اإِلحْلَ ِمــْن  أَْزَرى  ِللَْمــْرء 
الثَِّمــِل ــاِئِق  َكالسَّ ِإنَُّهَمــا  َعلَيْــَك 
ِعلَــِل ِمــْن  َو  داٍء  ِمــْن  ِفيــَك  َمــا  يَْكِفيــَك 
لَــِل الظُّ َواِرَف  َوَرْوضــاً  ِللُْمتَْعِبــنَي 
)قلَــل( الَ  َو  ُدوٍر  الَ  َو  ثَــَراٍء  الَ  َو 
الَعَمــِل َصاِلــَح  ْت  َواَســتْلَذَّ َقنَاَعــًة 
املُثــِل و  ــْمَحاِء  السَّ ــْرِعِة  الشِّ بَاِســَط  و 
َخِمــِل راِكــٍد  ُعْمــٍر  ُكلُّ  ِبَهــا  يَْســُمو 
ُمْعتََقــِل ِشــبُْه  ِلَســاِني  َو  ِبــي  َفَكيْــَف 
َدَجــِل ِمــْن  األَْســَواِق  َو  املَــَزاَداِت  يِف  َكــْم 
ُجَمــِل ِمــْن  أَْوَجــْزُت  َمــا  اِر  ْقــدَ مِبِ ِإالَّ 
ُســِل الرُّ آيَــُة  تَبَْقــى  َو  احَليَــاةُ  تَْفنَــى 
األََزِل يِف  الَعــْرِش  ِإلَــُه  َعلَيْــِه  َصلَــى 
ِقبَــِل ِمــْن  بــاهلِل  لَُهــْم  لَيْــسَ   ، هلِل 
يَِلــي َو  آِلــه  ِمــْن  يَِلــي  َمــْن  َعلــَى  الَ  َو 
األَُول ــِل  الُكمَّ تَاِبِعيــِه  تَاِبِعــي  َو 
َوِلــي ُدوَن  اإِلْســاَلِم  ــُة  أُمَّ َفَهــِذِه 
لَــِل( َكالطَّ َعــاَد  َحتَّــى  َصيَاِصيــِه  تَْهــِوي 
يَــَزل لَــْم  َو  ِفيَهــا  َجــى  الدُّ يَُجــوُب  أَْعَمــى 
ِلــي ُمْرحَتَ املَــْوِت  َقبْــَل  يُْعِلــْن  َصــاَر  َو 
مِبُْحتََمــِل َطيْــٍش  ِمــْن  الُكُهولَــِة  لَــَذى 
ُمْختَبَــِل َغيْــَر  َعْقــاًل  ــيِْب  ِللشَّ َفــِإنَّ 
مِلُْكتَِهــِل َغــيِّ  ِمــْن  أَْكــَرُم  َفاملَــْوُت 
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آِخَرِتــي اْســتَحَضْرُت  َو  ُدنْيَــاَي  َراَجْعــُت 
َعبَــٍث وِمــْن  لَْهــٍو  ِمــْن  تََراَكــَم  َفَمــا 
بََصــراً الَ  َو  َســَمْعاً  أَُكــْن  لَــْم  َكَأنَِّنــي 
ِإْمَرِتَهــا َو  نَْفِســي  ِمــْن  أَْشــُكوَك  َمــْوالََي 
ــْت ِبِشــْعِري علــى أَوَهــى َشــَفا ُجــُرٍف َحطَّ
أمُْنُلَــٍة َقيْــَد  ِمِنــي  الَوْهــُم  يُْخِطــئ  ِلــْم 
َوَعاِطَفــٍة ِفْكــراً  مَتلّكِنــي  َحتَّــى 
ُمخاطــرًة يَتْــُرْك  لَــم  الّشــْعِر  ِمــَن  يِْلــي  َو 
أَطُرُقــُه اهلل  ِببَــاِب  ُوُقــويف  َعَســى 
مــأٍل إلَــى  بأْشــواِقي  ْج  َعــرِّ َمــْوالََي 
أْمِزَجــٍة أْدَراِن  ِمــن  الَقلْــَب  ــر  َوَطهِّ
َوَذاِكَرِتــي َوعــْي  ِمــْن  فاْخلْعــُه  َمــْوالََي 
ومْوِعظــًة نُْصحــاً  يَُكــْن  لَــْم  إن  ــْعُر  الشِّ
ِبــِه الُعُقــوُل  تَْســَعى  َمــا  أَْخطــُر  ــْعُر  الشِّ
َرًة ُمــَزوَّ أَْفعــاالً  املــْدُح  َغ  َســوَّ َكــْم 
َعــن يصــُدُر  حــنَي  إاّل  ــْعُر  الشِّ يَْصــُدُق  ال 
لَنَــا يُتيــُح  الَ  ِلّشــْعٍر  َمْعنَــى  َواَيُّ 
فِطــٌن َشــاِعٌر  اّل  املَْجــَد  يبْلُــُغ  الَ 
ُمَشــَرَعٌة اهلل  ُســيُوُف  ِمنِّــي  وأيــَن 
َوَمْغِفــرًة وإحَســاناً  لُْطفــاً  َمــْوالََي 
وُهــدًى نّيــراً  َوَفْهمــاً  َفتْحــاً  َمــْوالََي 
َعــْن تََولَّــد  ُحلُــٍم  ِســوى  احليَــاة  َفَمــا 
َعبَــَرْت َظــٌة  حَلْ إالَّ  شــْيَء  الُعْمــُر 
ُمّتســُع للحــّي  بينَُهَمــا  َولَيْــَس 
ُمنَصــرٌف اهلل   ِعبَــاَد  يــا  وكلَنَــا  
َغَرقــاً َخاِئــٌف  وإّمــا  غريــٌق  إّمــاَ 
َوُزْخُرَفَهــا الّدنيــا  عِشــقوا  ِلأُللَــى  ُقــْل 
ُمتَْعتََهــا تُْعِطيــَك  بينََمــا  َخّداعــٌة 
مِلُنَْحــِرف الّدنْيَــا  تَْضَحــك  ــا  َ َوُرمبَّ
ِإَســاَءِتَها مــن  َويَبْقــى  احليــاةُ  تَْفنَــى 
وقــْد  ، يَخيــُب  قــد  ســديٍد  َســْهٍم  َوُكلَّ 
لََهــا ُحــُدوَد  الَ  ُدنْيَــا  يَْرُســُم  واملَــْرءُ 
آلِخــِرٍة ِإْعَمــاراً  َحيَاتَــَك  فاْجَعــْل 
َســَفٍر ســَوى  الّدنْيَــا  وَمــا   ، احليَــاةُ  ِتلَــَك 

َجلَــِل َمْشــَهٍد  ِمــْن  أََرى  َمــا  َفَهالَِنــي 
ِلــي تََراَكــَم  َمــا  ُذنُــوٍب  َو  َوَغْفلَــٍة 
ِلــي ــُر  يَُفكِّ ِفْكــراً  َوالَ  ُفــَؤاًدا  َوالَ 
اخِليَــِل َزاِئــِف  ِمــْن  ِلــي  تَُخيِّــُل  ــا  مِبَ
َجــِل الزَّ زّلــِة  مــن  ِبــي  يَنَْهــاُر  يَــَكاُد 
ثَُعــِل بَِنــي  ِمــْن  راٍَم  َســْهُم  َكَأّنــُه 
ِلــي ــَن  َمكَّ َو  َرْمــي  ِمــْن  البَْعــَض  ــَن  َوَمكَّ
َمَهــِل ِبــاَل  ِفيهــا  َوأَوَقَعِنــي  إاّل 
ِلــي يــْأذُن  بالبَــاِب  مبــْن  َواْســتِغيُث 
َوالَوَحــِل احمَلُْمــوِم  احلمــِإ  مــْن  أعلــى 
َوبالثَِّمــِل بالّصاِحــي  تَْعبَــُث  بَلْهــاَء 
احُللَــِل َطاِهــَر  ِإلَِهــي  علــيَّ  واْســِبْغ 
يَُقــْل َولــم  نْيَــا  الدُّ يــَر  لَــْم  لَيْتَــُه  يــا 
َعَســِل ِمــن  َو  ُســٍمّ  الّنِقيَضــنْيِ مــن  يَْحــِوي 
ِحيــِل مــن  واْحتــاَل  ِمَحــٍن  مــن  َوَجــرَّ 
ُمبْتَــَذِل غيــَر  حــيٍّ  َســِوٍي  َعْقــٍل 
النُُّجــِل األْعــنُيِ  ِبســْحِر  التََغنِّــي  إاّل 
ِبالنََّصــِل احَلْمــَراَء  أَْحُرَفــُه  يَُخــطُّ 
البََطــِل بَْســَمُة  ّوْجنتْيَهــا  ِمــْن  تَِطــلُّ 
ِلــي ِعقاِبــَك  مــن  أَْولَــى  بالَعْفــِو  َفأنْــَت 
والَعَمــِل الَقــْوِل  يف  وتُقــًى  َوِعَفــًة 
َواألََمــِل اليــْأِس  بَــنْيَ  تَّســرب  ُحلْــٍم 
تَــَزل لَــم  الَغيْــِب  ضِميــِر  يف  َظــٌة  حَلْ َو 
َعَجــِل َعلــى  الّدنْيَــا  يَْعبُــرَ  ألْن  إالَّ 
َغِفــِل تاِئــٍه  بَقلْــٍب  احَليــاَِة  إلَــى 
ُمحتََمــِل َغيــُر  أَْمــٌر  البــاِل  َراَحــُة  َو 
الَعَســِل يِف  الســمِّ  َفبَْعــُض  تَْأَمنُوَهــا  الَ 
والِغيَــِل ِللَغــْدِر  انَْقلَبَــْت  ِبَهــا  إَذا 
تَِثــِل مُمْ أَْســناِن  مــن  الُقــوَت  َوتَْســلُُب 
ُمنََدِمــِل َغيــر  ُجــْرٌح  اخَللْــِق  َســاِئِر  يِف 
األََجــِل أَْســُهُم  إاّل  َعنْــَك  هُ  تُــُردُّ
أََزِلــي َداِئــٍم  ُخلُــوٍد  يِف  كأّنــُه 
ُمنْتَِقــِل َغيْــَر  بَُقــاءٌ  ِفيَهــا،  َمــْوَت  الَ 
يَُطــِل َولَــْم  لَــْن  تََقاَضــى  أَْو  َدنَــا  َمْهَمــا 
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خطبة جمعة
في التصدي لظاهرة االنتحار
وقتل النفس التي حّرم اهلل

احلمــد هلل الــذي هدانــا لالســالم ورســخ يف قلوبنــا االميــان ووقانــا بــه مــن مصائــد الشــيطان 
وأشــهد ان ال الــه اال اهلل رب واحــد والــه شــاهد ســبحانه وتعالــى هــو علــى كل شــيء قديــر ال 
ــن  ــول للشــيء ك ــون يق ــكاف والن ــني ال ــى حــال، أمــره ب ــدل األحــوال مــن حــال إل يعجــزه أمــر يب

فيكــون.
وأشــهد ان ســيدنا محمــدا عبــده ورســوله خيــر مــن أرشــد وهــدى إلــى الصــراط املســتقيم 
صلــى اهلل عليــه وســلم وعلــى آلــه االطهــار وصحابتــه االبــرار صــالة وســالما يســتغرقان العــد 

ــا كل كــرب  صــالة وســالما متالزمــني نكفــى بهمــا كل هــم وغــم ويفــرج بهمــا عّن
أمــا بعــد ايهــا املســلمون اوصيكــم واوصــي نفســي بخيــر مــا يتواصــى بــه عبــاد اهلل الصاحلــون 
يف كل آن وحــني- تقــوى اهلل يف الســر والعلــن فهــي خيــر زاد يتــزود بــه املؤمــن يف ســعيه إلــى ربــه 

ووقوفــه بــني يديــه.
تعرضنــا يف خطبــة ســابقة إلــى موضــوع االنتحــار، وقلنــا إن اعــداد مــن يقدمــون علــى 
قتــل انفســهم وارتــكاب هــذا اجلــرم العظيــم قــد تكاثــرت وازدادت يف الســنوات االخيــرة وهــي 
باخلصــوص يف صفــوف الشــباب ممــن هــم يف مقبــل العمــر وأمامهــم يف هــذه املرحلــة مــن 
حياتهــم فســحة ميكنهــم فيهــا ان يتغلبــوا علــى مــا ميكــن ان يعترضهــم مــن مشــكالت وصعوبــات 
كان عليهــم ان ال ييأســوا ويعيــدوا الكــرة مــرة ثانيــة وثالثــة إلــى ان تفتــح امامهــم االبــواب فــال 
يغلــب عســر يســرين )فــان مــن العســر يســرا إن مــع العســر يســرا( هكــذا بشــر اهلل عبــاده يف كتابــه 
العزيــز خاطبهــم ربهــم بأفضــل مــا يخاطبــون بــه ممــا فيــه القــرب والرحمــة والفضــل فقــال جــل 
مــن قائــل )قــل يــا عبــادي الذيــن اســرفوا علــى انفســهم ال تقنطــوا مــن رحمــة اهلل( وحذرهــم مــن 

اليــأس مــن روح اهلل ورحمتــه، إنــه ال ييــأس مــن روح اهلل اال القــوم الكافــرون(
ــوط،  ــه النفــوس واليجتمــع مــع اليــأس والقن ــوب وتهــدأ ب ــه القل ــن ب فاالميــان الراســخ تطمئ
فظلــم النفــس يف كل مظاهــر الظلــم والتــي منهــا املعاصــي والذنــوب واعالهــا وأشــدها فضاعــة 
االقــدام علــى قتــل النفــس بأيــة تعلــة وبأيــة حجــة كانــت، كلهــا مرفوضــة غيــر مقبولــة بــه، ليــس 
لهــذا اجلــرم أي مبــرر شــرعي أو عقلــي مقبــول لذلــك وردت االيــات البينــات احملكمــات والســن 

املبينــة ملــا نــزل اهلل يف كتابــه العزيــز القــرآن الكــرمي.
فاالنتحــار حــرام باالتفــاق ويعتبــر مــن اكبــر الكبائــر بعــد الشــرك بــاهلل قــال اهلل تعالــى )وال 

تقتلــوا النفــس التــي حــرم اهلل اال باحلــق( ســورة االنعــام 151 
ــى نفســه قــال  ــاغ عل ــره وهــو فاســق وب ــل غي ــاء ان املنتحــر اعظــم وزرا مــن قات وقــرر الفقه
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن تــردى مــن جبــل فقتــل نفســه فهــو يف نــار جهنــم يتــردى 

فيهــا خالــدا مخلــدا فيهــا ابــدا( اخرجــه البحــاري 
روى الشــيخان عــن ابــي هريــرة إن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن قتــل نفســه بحديــدة 
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فحديدتــه يف يــده يجــاء بهــا يف بطنــه يف نــار جهنــم خالــدا مخلــدا فيهــا ابــدا( ومنهــا حديــث 
ــى اهلل عليــه وســلم قــال  جنــدب عــن النبــي صل

)كان برجــل جــرح فقتــل نفســه فقــال اهلل بدرنــي عبــدي بنفســه حرمــت عليــه اجلنــة( اخرجــه 
البخــاري ولــم يقــل بكفــر املنتحــر احــد مــن علمــاء املذاهــب االربعــة الن الكفــر هــو االنــكار 
واخلــروج عــن ديــن االســالم- وصاحــب الكبيــرة غيــر الشــرك- ال يخــرج عــن االســالم عنــد اهــل 
الســنة واجلماعــة وقــد صحــت الروايــات ان العصــاة مــن اهــل التوحيــد يعذبــون ثــم يخرجــون بــل 
قــد صــرح الفقهــاء يف أكثــر مــن موضــع بــان املنتحــر ال يخــرج عــن االســالم ولذلــك قالــوا بغســله 
والصــالة عليــه وال خــالف بــني الفقهــاء يف ان املنتحــر إذا لــم ميــت مــن محاولــة االنتحــار عوقــب 

علــى محاولتــه النــه اقــدم علــى قتــل النفــس الــذي يعتبــر مــن الكبائــر ...
ومــن قتــل نفســه ُغســل وُصلــي عليــه لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )صلــوا علــى مــن قــال ال الــه 
اال اهلل( ويصلــى علــى مــن قتــل نفســه عامــة النــاس وال يصلــي عليــه االمــام القائــم مقــام رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم الــذي لــم يصــل علــى قاتــل نفســه، وال يلــزم تــرك النبــي الصــالة علــى 
قاتــل نفســه تــرك صــالة غيــره وقــد كان النبــي صــل اهلل عليــه وســلم ال يصلــي علــى مــن عليــه 
ديــن ال وفــاء لــه ويامرهــم بالصــالة عليــه كمــا يــدل علــى هــذا التخصيــص مــا روي عــن النبــي 

صلــى اهلل عليــه وســلم انــه قــال )أمــا انــا فــال أصلــي عليــه( 
واتفــق الفقهــاء علــى وجــوب تكفــني امليــت املســلم ودفنــه وصرحــوا بأنهمــا مــن فــروض 
الكفايــة )كالصــالة عليــه وغســله ومــن ذلــك املنتحــر الن املنتحــر ال يخــرج عــن االســالم بارتكابــه 
قتــل نفســه()انظر ذلــك مفصــال يف املوســوعة الفقهيــة: انتحــار( فاالميــان هــو البلســم والشــفاء 
للجــزع والهلــع وهــو احملقــق للتــوازن يف الكائــن البشــري وال ميكــن إن يعــوض االميــان يف ترســيخ 
الطمأنينــة والراحــة النفســية ال املــال الوفيــر وال اجلــاه العريــض وال أي عــرض مــن االعــراض 

الزائلــة 
ومشــكلة االنســان يف هــذا الزمــان يف كل املجتمعــات البشــرية هــي ضعــف االميــان وغيابــه 
ــغ  ــاس ومبل ــر هــم الن ــى اصبحــت اكب ــا حت ــاة الدني ــث وراء ســراب احلي ــه الله ــذي حــل محل وال

ــت حياتهــم جحيمــا ال يطــاق. ــاس وجعل ــا الن علمهــم فاشــقت الدني
شــهوات البطــن والفــرج وامللبــس واملركــب واملســكن ومــا يتبــع ذلــك مــن املتــع ال تتجــاوز احللــق 
والفخذيــن ثــم مــاذا بعــد ذلــك؟ ال شــيء فكلمــا ازداد اللهــث واالســتجابة للشــهوات ازداد العطــش 

كشــارب مــاء البحــر هنــا يبــرز دور االميــان الــذي ال ميكــن ان يقــوم بــه أي طــرف آخــر 
بذلــك جــاءت رســاالت الســماء وبعــث اهلل الرســل واالنبيــاء عليهــم الســالم ليجعلــوا حليــاة 
االنســان غايــة وهدفــا ورســالة تتســامى عــن كل مــا هــو زائــل وجتيــب علــى تســاؤالت االنســان 
فتزيــل عنــه االوهــام وتبعــد عنــه وســاوس الشــيطان وتأخــذ بيــده إلــى شــاطئ الســالم وبــر االمــان 
االنســان اليــوم مســكني لــم تعــد حياتــه كمــا كانــت يف ســالف االزمــان بســيطة ولكنهــا هنيئــة 
االنســان اليــوم- وكلمــا غــاب عنــه نــور االميــان وكلمــا حــاد عــن الصــراط املســتقيم انحــدر إلــى 
ــكاذب املصاعــب واملتاعــب  تعويــض ذلــك مبــا ينســيه حســب زعمــه اخلاطــئ وحســب وهمــه ال

مبمارســات ال ميكــن إن تكــون فيهــا جناتــه وامانــه وســعادته.
ــكل  ــم واالضــرار ب ــه هالكه ــا في ــى كل م ــم ال ــرون ممــن غــاب االميــان يف حياته يلجــأ الكثي
مــا وهبهــم اهلل وأنعــم بــه عليهــم مــن صحــة وعافيــة وســالمة عقليــة فيبذلــون يف ســبيل ذلــك 
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الغالــي والنفيــس ويدخلــون يف التدايــن واالقتــراض وينجــرون إلــى توفيــر االمــوال بــكل الطــرق ال 
يهمهــم مــن ايــن وكيــف ولــو كان بالســرقة والنشــل والتحيــل ليقتنــوا الســموم القاتلــة ويســتهلكوها 
بدايــة مــن اخلمــر أم اخلبائــث وأكبــر الكبائــر بــكل انواعهــا ومســمياتها، وانتهــاء باملخــدرات 
واملفتــرات بــكل انواعهــا: حشيشــا وحبوبــا مهلوســة وشــما وحقنــا يحقنــون بهــا انفســهم كل ذلــك 
ــوا حســب دعواهــم  ــزوة وشــقوة وهــالك محقــق ليغيب بوهــم االســتمتاع والنشــوة ومــا هــي اال ن
ــة ويف  عــن الواقــع، واقــع معيشــتهم فقــد ضاقــت عليهــم األرض مبــا رحبــت واصبحــوا يف غرب
تعاســة وشــقاوة تبــدوا علــى اجســامهم وعلــى وجوههــم التــي ترهقهــا قتــرة وصــدق فيهــم الشــاعر 

)الشــيخ احلبيــب املســتاوي رحمــه اهلل( حــني قــال 
وهي اصل اخلسران واالسقام   *** نشوة الكأس بعدها الف داء   

من فراق أو جفوة أو مالم   *** نشوة احلب بعدها صدمات   
يجعل االنف يف احط الرغام   *** نشوة امللك قد تصاب بعزل   

بانقطاع يجيء غب التئام   *** نشوة العترة املنيعة متنى    
هل تنجي من علة أو حمام   *** نشوة املال والبنن وجاه    

ترهات يف عالم االوهام   *** نشوات بل كلها نزوات    
ــم حــني قــال مصــورا حــال  ــكا وصــدق اهلل العظي إن معيشــة هــؤالء املنحرفــني معيشــة ضن
هــؤالء )ومــن اعــرض عــن ذكــري فــان لــه معيشــة ضنــكا( ينتهــي املطــاف واحلــال بهــؤالء إلــى 
االقــدام علــى االنتحــار وقتــل انفســهم ظلمــا وعدوانــا مرتكبــني ذنبــا عظيمــا ال يغتفــر توعدهــم 

ــرا  ــم وســاءت مصي ــار جهن ــذاب الشــديد يف ن ــه بالع اهلل جــزاء اقتراف
ــو عــاد هــؤالء إلــى كتــاب  ــوار االميــان الســتبانت امامهــم الســبل ول ــو اســتضاء هــؤالء بان ول
اهلل العزيــز لوجــدوا فيــه العــالج والــدواء الشــايف ولعــادوا إلــى رشــدهم والقــرآن الكــرمي ملــيء 

بالقصــص- وقصــص القــرآن حقيقــة ال يتطــرق إليهــا الشــك أوردهــا اهلل للعبــرة واملوعظــة 
ــم يقنطــوا مــن  ــم ييأســوا مــن رحمــة اهلل ول ــاة رســل اهلل عليهــم الســالم ل كذلــك كانــت حي

الفــرج بعــد كل شــدة وكــرب.
فهذا سيدنا نوح عليه السالم ظل يدعو قومه بال كلل وال يأس الف سنة اال خمسني 

وهــذا يدنــا ابراهيــم اخلليــل عليــه الســالم يقــول اهلل علــى لســانه )أبشــرمتوني علــى ان مســنى 
الكبــر فبــم تبشــرون قالــوا بشــرناك باحلــق فــال تكــن مــن القانطــن قــال ومــن يقنــط مــن رحمــة 

ربــه اال الضالــون( احلجــر 56/54 
وكذلــك شــان نبــي اهلل زكريــاء عليــه الســالم لــم يفقــد االمــل يف ان يرزقــه اهلل الولــد يقــول 
اهلل علــى لســانه )رب انــي وهــن العظــم منــي واشــتعل الــراس شــيبا ولــم اكــن بدعائــك شــقيا وانــي 
خفــت املوالــي مــن ورائــي وكانــت امراتــي عاقــرا فهــب لــي مــن لدنــك وليــا يرثنــي ويــرث مــن آل 

يعقــوب واجعلــه رب رضيــا( مــرمي 6-4 
وهــذا ســيدنا ايــوب عليــه الســالم وقــد اشــتد بــه املــرض جــاءه الفــرج بعــد الشــدة يقــول جــل 
مــن قائــل )وايــوب إذ نــادى ربــه انــي مســني الضــر وانــت ارحــم الراحمــن فاســتجبنا لــه فكشــفنا 
مــا بــه مــن ضــر وأتينــاه اهلــه ومثلهــم معهــم رحمــة مــن عندنــا وذكــرى للعابديــن( االنبيــاء84-83 
وهــذا ســيدنا يونــس عليــه الســالم الســجني يف ظــالم الليــل وظــالم البحــر وظــالم بطــن احلــوت 
لــم ييــأس ولــم يفقــد االمــل يقــول جــل مــن قائــل )وذا النــون إذ ذهــب مغاضبــا فظــن ان لــن نقــدر 
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عليــه فنــادى يف الظلمــات ان ال الــه اال انــت ســبحانك انــي كنــت مــن الظاملــن فاســتجبنا لــه 
وجنينــاه مــن الغــم وكذلــك ننجــي املؤمنــن( صــدق اهلل العظيــم االنبيــاء 88/87 وكذلــك ينجــى 
اهلل املؤمنــني وعــد منــه ال يتخلــف وال يتأخــر شــريطة إن يصــدق العبــد املؤمــن مــع ربــه ويتبــرا 
مــن كل حــول وطــول وقــوة وقــدرة ويفــوض امــره إلــى ربــه مفــرج الكــروب ومزيــل الهمــوم والغمــوم 
الــذي ال يعجــزه شــيء يفتــح االبــواب املغلقــة املوصــودة ويفتــح الطــرق الســالكة ويســخر مــن شــاء 
ومــا شــاء مــن مخلوقاتــه ليكونــوا يف فضــاء حوائــج احملتاجــني مــن مصابــني ومبتلــني ومظلومــني 
ــه  ــا إذا دعوان ــا وهــو ال يخلــف امليعــاد بانن والفضــل أوال وآخــرا هــو هلل جــل وعــال الــذي وعدن
مخلصــني واذا دعونــاه مضطريــن اســتجاب لدعائنــا وقضــى حاجاتنــا واذهــب عنــا همنــا وغمنــا 

اليــس يقــول وقولــه احلــق )امــن يجيــب املضطــر إذا دعــاه ويكشــف الســوء( 
هــذا البــاب العظيــم الشــأن مــن ابــواب االميــان بــاب الثقــة يف اهلل وااللتجــاء إلــى اهلل هــو 
ــاد اهلل  ــن عب ــة جــدا م ــة اهلل الواســعة القريب ــن رحم ــوط م ــأس والقن ــن الي البلســم والشــفاء م

املتقــني احملســنني 
هــذا البــاب العظيــم الشــان بــاب الثقــة يف اهلل مــن ابــواب االميــان هــو الكفيــل بالقضــاء كليــا 
علــى االوهــام وعلــى اليــأس والقتامــة واخلــوف مــن املصيــر هــذا هــو عــالج كل ظواهــر الشــقاء 

واالنحــراف واجلرميــة التــي منهــا قتــل النفــس واالنتحــار.
أوال أجمعــت كلمــة العلمــاء قدميــا وحديثــا علــى االنتحــار مهمــا كانــت اســبابه ودوافعــه مــن 

أكبــر الكبائــر.
ثانيــا: ان أي مشــكالت صغــرت ام كبــرت ال تســوغ لصاحبهــا االقــدام علــى هــذه اجلرميــة 

النكــراء 
ثالثــا: ان الدوافــع التــي تقــف وراء االنتحــار ياتــي يف صدراتهــا غيــاب الــوازع الدينــي وضعــف 
اجلانــب الروحــي واجلهــل بحكمــة االبتــالء والتفــكك االســري وغيــاب الروابــط االجتماعيــة 

وتعاطــي املخــدرات والفشــل الدراســي وبعــض املشــاكل االقتصاديــة 
رابعا: وللقضاء على تلك الفعلة )االنتحار( التي يرتكبها البعض يقترح ما يلي:

ــة الفــراد املجتمــع كافــة لتحصــني الشــباب  ــة والتوعوي - تكثيــف البرامــج والقوافــل الدعوي
ووقايتهــم مــن االقــدام علــى ارتــكاب هــذه اجلرميــة 

- القيــام بحمــالت توعويــة الكترونيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وتفنيــد مزاعــم مــن 
يبــررون لهــذه اجلرميــة 

- العمل على حل املشكالت التي تعترض الشبان وال يستطيعون التغلب عليها 
- اســتحداث مــواد قانونيــة تلــزم اجلهــات الشــرطية والقضائيــة والصحيــة بتحويــل حــاالت 

محاولــي االنتحــار املراكــز النفســية املتخصصــة للعــالج 
- ســن قانــون يعاقــب احملرضــني علــى االنتحــار يف وســائل االعــالم والتواصــل االجتماعــي 
واملروجــني لالفــكار املشــجعة عليــه. )جــاء ذلــك يف البيــان اخلتامــي ملؤمتــر االزهــر جانفــي  

)2020

خطبة جمعة ألقاها الشيخ محمد صالح الدين املستاوي باملركب االسالمي البحيرة تونس
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ال يوقف حمامات الدم التي أريقت
 على مذابح التكفير اال مذهب أهل ألسنة والجماعة

بقلم: فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ االزهر
ــا  ــِة أوزباكســتان: رئيًس ــزيِل لدولـ ــِر اجلـ ْكـ ــِص الشُّ ــدمِي خال ــذه بتقـ ــي هـ ــدأَ كلمت ــعدني أن أب فيُسـ
ــكر فخامــة الرئيــس ميــر ضياييــف، رئيــس جمهوريــة أوزباكســتان،  وحكومــًة وشــعًبا، وأخــصُّ بالشُّ

علــى دعوتــي للمشــاركة يف هــذا املؤمتــر الكبيــِر، وعلــى َكــَرِم الضيافــِة وحفــاوِة االســتقبال.
حيــِح: زماًنــا ومكاًنــا وغايــًة..  ــروريِّ الَصّ وإنَّــه مَلؤمتــٌر بالــُغ األهميَّــِة يف موضوِعــه، ويف ســياِقه الَضّ
وهــو أَمــارةٌ علــى ِفطنــِة القائمــنَي عليــِه وانتباِههــم لَضــُرورِة اكتشــاِف اجلــذوِر، والتنقيــِب يف التــراِث 
ــَرِك النهضــاِت  ــخِة، واســتصحاِبها للتــدرُّع بهــا يف ُمعتَ ــوِل الثابتــِة والقواعــِد الراسـ العريــِق عــن األُُصـ

وِصــراِع احلضــارات..
اِت ومالمــِح الُهويَّــة وقســماِتها، وإزاحــِة الُغبــاِر  إنَّ هــذا املؤمتــر هــو -بامتيــاٍز- مؤمتــُر اكتشــاِف الــذَّ
، مــن ُعلــوِم العقــِل والنقــِل والــذوِق، بعَدمــا  وحــيِّ ، واملــوروِث الِفكــريِّ والرُّ ِصيــِد احلضــاريِّ عــن الرَّ
ت ببــالِد  ت ببالِدكــم كمــا مــَرّ ــَئ أواُره، وتنطمــَس معاملــه يف فتــراِت ظــالٍم حالــٍك مــرَّ أَْوَشــَك أن يَنَطِف

ــا. ني املســِلمني يف ُكلِّ قــاَرّات الدُّ
ــِة اإلســالميَِّة اليــوَم - ال يُســاِوُره أدنــى شــكٍّ يف أنَّهــا تقــُف يف  ــُق النَظــَر يف حــال األُمَّ والــذي يُدقِّ
ــا التطــوُُّر يف إطــاِر تأكيــِد الــذاِت واحلفــاِظ عليهــا، واتخاِذهــا َمرِجًعــا  ُمفتـَـرِق طريَقــنْي ال ثالــَث لهمــا: إمَّ
ــا التِّيــُه واالنتحــاُر يف حــاِل إلغــاِء الــذاِت أو الهــروِب منهــا أو جتاُهِلهــا..  ــَدُع، وإمَّ َل ملــا تَأُخــُذ ومــا تَ أوَّ
ــن  ــه بــني هذي ــراِوُح َمكانَ ــزاُل يُ ــيَّ واإلســالميَّ ال ي ــا العرب ــُت: إنَّ عامَلن ــو قل ــائًما ل ــي ال أكــوُن ُمتَش ولََعلِّ
ــَر  َر مــن االســتعماِر منــُذ أكثَ ــه حَتــرَّ ــي َوْجَهــه، ُرغــم أنَّ النقيَضــنْي: ال يحســُم أمــَره، وال يعــرُف أيــن يُولِّ
مــن نصــِف قــرٍن َمَضــى، وِتلُكــم فتــرةٌ كافيــٌة للنقاهــِة واســتعاَدِة العافيــِة، والُقــدرِة علــى اتخــاِذ القــراِر 

وضبــِط االجتــاِه.
ــًة واحــدًة، وتنميُطــه يف منــٍط  ــنَي بلــًة ُطغيــاُن العوملــِة ودعوتُهــا لصياغــِة العالــِم صياغــًة كونيَّ وقــد زاد الطِّ
ــُن األقويــاَء مــن فــرِض الديكتاتوريَّــات الالإنســانيَّة - فيمــا يقــوُل الفيلســوُف الفرنســيُّ  حضــاريٍّ واحــٍد »مُيَكِّ

ــوق«. روجيــه جــارودي - والتــي تَســَمُح بافتــراِس املُســتَضَعفني بذريعــِة التبــاُدِل التجــاريِّ وحريَّــِة السُّ
شــًة، وعهــًدا جديــًدا مــن ُعهــوِد االســتعماِر  ولســنا نُبالــغ إن ُقلنــا: إنَّ العوملــَة ليســت إال نســخًة ُمتوحِّ
ــِم  ــوك والشــبكات، وعالَ ــَر الشــركات والبن ــني واملســيِطرين عب ــِم املُنتِج ــطَريِْن: عالَ ــَم ِش ــُطُر العال »يَش
ــم  ــَرُض عليهــم« ) (.. ول ــي تُف ــَوِر واملعلومــاِت الت ــات واملشــروبات والصُّ ــوالِت واملُعلَّب ــتهِلكني للَمأُك املُس
ُمــوا بــني يــدي »العوملــة« نظريَّــاٍت اســتعماريًة ألبَُســوها ثَــْوَب  يَنْــَس املُســتعِمرون -كالعــادِة- أن يُقدِّ
ــِة: »ِصــراع احلضــارات«، ونظريَّــة: »نهايــة التاريــِخ«، تَعَمــُل علــى  ، مثــل نظريَّ الفلســفِة والبحــِث العلمــيِّ
تزييــِف َوْعــِي الشــعوِب وَشــلِّ إرادِتهــا وحتذيِرهــا مــن اســتعادِة شــخصيَِّتها واكتشــاِف ذاِتهــا وُهويَِّتهــا، 
وهــذه النظريَّــاُت ليســت جديــدًة وال ُمســتَحَدثة، بــل هــي خمــٌر قــدمٌي يَُعــاُد بيُعــه يف ِجــراٍر جديــدة، فيمــا 
يقــوُل املَثـَـُل املعــروُف.. فِمثــُل هــذه النظريَّــات ليســـت يف احلقيقــة- إالَّ اسِتنســاًخا للنظريَّــِة الُعنصريَّــِة 
ــْبِء  ــَة »ِع ــِة، وأعنــي بهــا نظريَّ ــِة املاضي ــُروِن الثالث التــي َســَعْت بــني يــدي االســتعماِر األوروبــيِّ يف الُق
الرجــِل األبيــِض« أو »أمانــِة الرجــِل األبيــِض«، وتَِبَعِتــه أمــاَم اهلل لتعليــِم الذيــن لــم يَبلُغــوا َمبْلََغــه يف العلــِم 
واالرتقــاء، مــن غيــِر أصحــاِب البشــرِة البيضــاء.. وفيمــا ُعــِرَف -وقتَهــا- بنَظريَّــة »الُعنصريَّــة اآلريَّــة«، 
ــى  ــرى عل ــٍة ُكب ، وأكذوب ِد زعــٍم ُعنصــريٍّ ــى مجــرَّ ــا إل ــَث البحــُث الِعلمــيُّ أْن أحالَه ــا لَِب ــٌة م وهــي نظريَّ
ــا  ــاُل علــى فلســفاٍت اســتعماريٍَّة أُخــرى عاَصْرنَاهــا، وَوَعَدتْن الِعلــم وعلــى التاريــِخ. والشــيءُ نفُســه يُق
ــا أو غَســلْنَاها  بالفــردوِس املفقــوِد إن نحــن أَدْرنــا ُظُهوَرنــا هلل، وكَفْرنــا بــه وبِرســاالِته، ونَفْضنــا أيديَن
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ــا فلســفاِت  ــا، واســتَبَْدلْنا به ــاٍم تقريًب ــِة آالِف ع ــُذ ثالث ــاُن- من ــا األدي ــي أثَمَرتْه ــا الت ــن ُكلِّ مواريِثن -م
، وُخرافــَة عالــِم الَغيـْـِب وَفْوَضــى األخــالِق، وَطيـْـَش األفــكاِر  اإلحلــاِد والديالكتيــَك الطبيعــيَّ والتاريخــيَّ
ــَد لنــا ُكلُّ  ، واحَلَســِن والقبيــِح.. وقــد ُجسِّ وُحريَّــَة التحلُّــِل مــن الِقيَــِم، وتدميــَر احلــدوِد بــني اخليــِر والشــرِّ
ــٍة يف الفلســفِة والسياســِة واالقتصــاِد.. ونَحَمــُد  راٍت جامعيَّ ذلــك يف مســرحيَّاٍت وروايــاٍت وأفــالٍم وُمقــرَّ
مــاٍت أو أســباٍب  اهلل أن امتَــدَّ بنــا العمــُر ِلنَــَرى بــأُمِّ أعيُِننــا كيــف انهــاَر املعبــُد علــى ُرهباِنــه، ُدوَن ُمقدَّ

يــئ علــى ِمقداِرهــا. أو ِعلـَـٍل تُــؤدِّي إلــى نتائِجهــا، وجَتِ
ــا طالــت قليــاًل - غريبــٌة علــى موضــوِع  مــَة التــي ُرمبَّ ال يَســِبَقنَّ ألذهــاِن حضراِتكــم أنَّ هــذه املقدِّ
ــِرُد  ــع األمــر تَ ــا يف واق ــه - ألنَّه ــديُّ - رضــي اهلل عن ــو منصــوٍر املاتري ــاُم الهــدى أب ، وهــو: إم املؤمتــرِ
اِد  وَّ ــُة التكــرمِي ألوائــِل الــرُّ ــِة هــذا املؤمتــِر، وأنَّــه مؤمتــٌر ال تبعثــه أريحيَّ َمــْوِرَد البيــاِن والكشــِف عــن أهميَّ
ــى  ــِة عل ــه ضــروراُت الشــعوِب مــن األمِم املقهــورِة أو املغلوب ــْدِر مــا تبعثُ ــِة الِفكــِر، بَق ــاِء وأِئَمّ مــن الُعلَم
هــا يف عيــٍش آِمــٍن مشــترٍك، وســالٍم يَُعــمُّ  الشــرَق كمــا يَُعــمُّ الغــرب، َكيْــاَل تَتفاَقــَم األزمــُة  أمِرهــا، وَحقُّ
ويَرتـَـَدّ العالَـــُم بأْســِره إلــى ُعصــوِر مــا َقبـْـَل التاريــِخ. بــل األَْحــَرى واألَْخلـَـُق بهــذا املؤمتــِر أن نَنُظــَر إليــه 
بُحســباِنه َضــْوًءا يَســَطُع يف نهايــِة نََفــٍق شــبِه ُمظِلــم، أو َمْركًبــا آِمًنــا يف بحــٍر ُمتاَلِطــٍم األمــواِج، وذلــك 

ــة: ــة واألهميَّ ــِن بالَغــِي الدقَّ مــن َمنُظوَريْ
املنظــــور األول: هــو حتـــديُد موقــِف األمــِة مــن ُطوفــاِن احلداثــِة ومــا بعــَد احلداثــة، وتَســلُُّط ُرؤاهــا 
ــن  ــٍة ممَّ ــى طائف ــل عل ــاِر، ب ــاِر والكب ــوِل الصغ ــى ُعُق ــِة، عل ــُكلِّ وســائِل التواصــِل احلديث وأنظاِرهــا، وب
ــزِة« علــى شاشــاِت الفضــاِء،  ــِة أو »املتلَف ــوِل الشــباِب، ســواءٌ بالكلمــِة املكتوب ــى ُعُق ــَر عل مَيِلكــون التأثي
ــا،  ــون بلُغتن ثُ ــا ويتحدَّ ــْوَن بِزيِّن ــن يَتزيَّ ــُر: أنَّ بعًضــا مِمَّ .. واألخَط ــَر وســائِل التواُصــِل االجتماعــيِّ أو َعبْ
ــة، بــأوراِق دعــوِة التجديــِد أو دعــوِة إصــالِح  اختلطــت يف أذهاِنهــم أوراُق »احلداثــِة« يف نُســخِتها العربيَّ
ــِد- اســتباحُة احلديــِث عــن اإلســالِم مــن  ــِد أو غيــر املتعمَّ ، ونَتـَـَج مــن هــذا اخللــِط -املتعمَّ الفكــِر الدينــيِّ
ــِة املســلمنَي وأعالِمهــم  ــة، بــل اســتباحُة التطــاوِل -أحياًنــا- علــى أئَمّ ــِة والعقليَّ ُغَربــاَء علــى ُعلوِمــه النقليَّ
ــِة ُكلِّهــا« إال مخــرٌج واحــٌد  األفــذاذ.. وليــس لهــذا االضطــراِب الــذي أَْوَشــَك أن يكــوَن »ِتيًهــا يَتربَّــُص باألُمَّ
ــِة، وانتقــاءُ مــا يُســاِعُدنا علــى  هــو »إحيــاءُ التــراِث«، ودراســتُه وتدريُســه يف املعاهــِد واجلامعــاِت املختصَّ
.. وهــذا أمــٌر يحتــاُج إلــى أن يُعَقــَد  ِر الفكــريِّ والتقنــيِّ ــِم التــراِث والتطــوُّ نهضــٍة حديثــٍة جتمــُع بــنَي ِقيَ
ــِر  ــِد معايي ــاِء، وحتدي ــِة اإلحي ــَع علمــاِء املســلمني للتباُحــِث حــوَل كيفيَّ ــمُّ جمي ــُر مــن مؤمتــٍر يَُض ــه أكث ل
ــِة التــي تَســَمُح بتغيُّــِر الصــوِر  »الَفــْرِز« بــني مــا يُســتَدَعى مــن األُُطــِر التشــريعيَِّة والقواعــِد الفقهيَّ
ــا  ــا اســتصحابُه يف زَمِنن ــه، وال يُفيدن ــَل في ــذي ِقي ــه ال ــا بَزَمِن ــى خاّصً لهــا، وبــني مــا يَبَق ــة وتبدُّ اجلزئيَّ
صــِة يف مجاِلــه أمــًرا يجــُب تشــجيُعه والثنــاءُ  هــذا.. وهنــا يكــوُن بَْعــُث التــراِث وعقــُد املؤمتــراِت املتخصِّ
ــبِْق الــذي يحــقُّ لهــا أْن تَفخــَر بــه، وتعتــز. ة أخــرى لدولــِة أوزباكســتان علــى هــذا الَسّ عليــه، وُشــكًرا مــرَّ
ــا املنظــور الثانــي: الــذي تتبــنيَّ فيــه »قيمــُة هــذا املؤمتــر« فيَنبـُـُع مــن أنَّــه يأتــي تعبيــًرا عــن مذهــِب  أمَّ
ــنَّة واجلماعــة« وهــو مذهــُب الســواِد األعظــِم مــن املســلمني، ويَعنــي هــذا املفهــوُم يف املقــام  »أهــل السُّ
ــَة  ل: األشــاعرةَ واملاتريديَّــةَ وأهــَل احلديــِث مــن األحنــاِف واملالكيــِة والشــافعيَِّة واحلنابلــِة، وأئمَّ األوَّ
ــلوِك، وأهــَل اللغــِة والبيــان، ومــن املؤلــِم أن نُِشــيَر -مــن جديــٍد  إلــى مــا ابتُِليــت بــه  ْوِق والسُّ علــوِم الــذَّ
ــنَِّة واجلماعــِة« يف أذهــاِن نابتــٍة مــن أبنائهــا  ــةُ يف اآلونــةِ األخيــرِة مــن اضطــراِب مفهــوِم »أهــِل السُّ األُمَّ
مــاء، وَحَكُمــوا  ُــوِّ والتكفيــِر، واســتباحِة الدِّ ِف، والُغل ِد والتطــرُّ ــا علــى التشــدُّ ُــوا منــه شــاَرًة بــل َعلًَم جَعل
ــنَّة واجلماعــِة.. ونحــن يف األزهــِر نعمــُل  ــُد عقائَدهــم باخلــروِج مــن دائــرِة أهــل السُّ علــى َمــن ال يَعتَِق
ــِة التــي أجَمــَع عليهــا املســلمون علــى  ليــَل نهــاَر علــى تصحيــِح هــذا املفهــوِم، وعودِتــه إلــى داللِتــه احلقيقيَّ

مــدى أكثــر مــن ألــِف عــام.
ــِر  ــالد مــا وراَء النه ــديِّ احلنفــي يف ب ــِف مبذهــِب اإلمــاِم املاتري ــُذُل اجُلهــَد يف التعري ونحــن إذ نَب
ومــا جاَوَرهــا، ومذهــِب ُمعاِصــِره اإلمــاِم األشــعريِّ الشــافعيِّ يف الِعــراِق والشــام ومصــَر واملغــرب، فإنَّنــا 



جوهر االسالم

62

نفعــُل ذلــك وفــاًء لألزهــِر الشــريف الــذي التحقــُت بــه عــام 1956م مــن القــرن املاضــي، ودرســُت يف 
ــِة شــرَح اخلريــدِة، وشــرَح اجلوهــرة، وهمــا كتابــان مدرســيَّان يف تعليــم  ــِة والثانويَّ ــه: االبتدائيَّ مرحلتَيْ
ــواِل  ــى املن يــن التــي التحقــُت بهــا عــام 1965م، نســجنا عل .. ويف كليــة أصــول الدِّ مذهــب أهــل احلــقِّ
ــة العريقــة عبــارةَ اإلمــاِم النســفيِّ  َل مــا ســمعنا يف هــذه الكليَّ رات علــِم الــكالِم، وَســِمعنا أَوّ ذاِتــه يف ُمقــرَّ
: حقائــُق األشــياِء ثابتــٌة، والِعلــُم بهــا  التــي يَفتتــُح بهــا العقيــدةَ املنســوبَة إليــه. وهــي: »قــال أهــُل احلــقِّ
«، وأنَّهــم  اح يف بيــاِن املــراد مــن »أهــِل احلــقِّ ــرَّ ــه الشُّ ــٌق، ِخالًفــا للسفســطائيَّة«، وَحِفظنــا مــا قالَ ُمتحقِّ

ــُة. األشــاعرةُ واملاتريديَّ
وقــد ُكِتــَب اخللــوُد ملذهــِب هَذيـْـِن اإلماَمــنْيِ بســبب أنَّــه لــم يكــن مذهًبــا جديــًدا اختََرعــه املاتريــديُّ 
ــص، أو ينحــاز لظاهــر النــص علــى حســاب العقــل،  ، مييــل إلــى العقــل علــى حســاب النَّ أو األشــعريُّ
ــم احلجــج  ــه ويقي ــه ويناضــل عن ــك ب ــه أصحــاب رســول اهلل، يتمسَّ ــا علي ر م ــرِّ وإمنــا هــو مذهــب يق

يــن الســبكي يف طبقــات الشــافعية. والبراهــني عليــه فيمــا يقــول: تــاج الدِّ
ــا يف الواقــع ونفــس األمــر، وهــو:  وأختــم بتســاؤل قــد يبــدو ســطحّيًا يف ظاهــره، وإن كان محورّيً
هــل األمــة اإلســالمية اليــوم بحاجــة إلــى مذهــب اإلمامــني اجلليلــني: املاتريــدي واألشــعري ومذهــب 
ــه ال  أهــل احلديــث؟ واجلــواب املباشــر هــو: نعــم وألــف نعــم، بــل أذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك ألقــول: إنَّ
مــاء التــي أُريَقــت علــى مذابــح التكفيــر إاَلّ مذهــب أهــل الســنِة واجلماعــة. فنحــن  يوِقــف حمامــات الدِّ
ــِل وإراقــة الدمــاء  ــَم القت ــي تنتســب لإلســالم ال ترتكــب جرائ ة الت ــا أنَّ اجلماعــات املســلحَّ ــم يقيًن نعل
إال انطالقــا مــن عقيــدة فاســدة تقــول: إن مرتكــب الذنــوب والكبائــر كافــر ودمــه حــالل، وإن صلــى 
وصــام وقــال: إنــه مســلم، فــكلُّ ُمرتكــٍب لكبيــرٍة هــو يف نَظِرهــم كافــٌر، ودمــه ومالــه وِعرضــه حــالل.. 
يــن، وهنــا نلفــت أنظــار  مــاء، وهــو مذهــٌب دمــويٌّ يتســتَّر بالدِّ فالتكفيــر بالكبائــر هــو بريــد اســتحالل الدِّ
ــر أحــًدا مــن  ر: الوحيــد، الــذي ال يكفِّ صــني- إلــى أنَّ املذهــب الوحيــد، وأكــرِّ -غيــر العلمــاء واملتخصِّ
ــر  ــَع الكبائ ــى وإن ارتكــب جمي ــرة اإلســالم، حت ــن دائ ــن املســلمني م ــرج أحــًدا م ــة، وال يُخ أهــل الِقبل
ــا هــو مذهــب أهــل الســنة واجلماعــة، يقــول األشــعريُّ وهــو يلفــُظ آخــر أنفاســه يف  ومــات عليهــا - إمنَّ
ــر أحــًدا مــن أهــِل هــذه الِقبْلـَـة، ألنَّ الــكل يُشـــيرون إلــى معبـــوٍد واحــد،  بغــداد: »اشــهدوا علــيَّ أنــي ال أُكفِّ
ــعة  ــا هــذا كلــه اختـــالف عبــارات«.. واملذهــب نفســه جنــده عنــد اإلمــام املاتريــدي، وبصــورة موَسّ وإمنَّ
ريــن بالكبيــرة، وفنَّدهــا عبــر ســت وخمســني صفحــة  تعقــب فيهــا آراء اخلــوارج واملعتزلــة وســائر املكفِّ
ره رســول هــذه األمــة يف بيــان  يف البــاب الرابــع مــن كتابــه الرائــع، كتــاب التوحيــد، وهــذا هــو مــا قــَرّ
صريــح واضــح وضــوح الشــمس يف رابعــة النهــار »َمــْن َصلَّــى َصاَلتَنـَـا، َواْســتَْقبََل ِقبْلَتَنـَـا، َوأََكَل َذِبيَحتَنـَـا، 

ِتــِه« . َ يِف ِذمَّ ــُة َرُســوِلِه، َفــاَل تُْخِفــُروا اهللَّ ِ َوِذمَّ ــُة اهللَّ ــِذي لَــُه ِذمَّ َفَذِلــَك امْلُْســِلُم الَّ
وإنــي ألتســاءل: أاََل مُيثِّــُل مذهــُب اإلمــام املاتريــدي، الــذي نلتقــي اليــوَم إلحيــاء مدرســِته يف ســمرقند 
مســقط رأســه، ويف جــوار مثــواه األخيــر - أاََل ميثــل هــذا املذهــب طــوَق جنــاة لشــبابنا الــذي انخــرط مــع 
ــر يف أمانــٍة وصــدق عــن  ــرةَ والَقتَلـَـِة؟ ويســتوجب مــن األمــة كلهــا أن تــروِّج هــذا املذهــب الــذي يُعبِّ املُكفِّ
خــر األمــُة ُوســًعا يف تدريســه  روح اإلســالم وانحيــازه لإلنســان، وحلرمــة دمــه ومالــه وِعرضــه. وأالَّ تدَّ

للناشــئة ولطــالب العلــم، وأن تفســح لــه ولــو مكاًنــا ضيًِّقــا فيمــا يبثُّــه إعالُمهــا مــن لقــاءات وحــوارات.
وأختــُم كلمتــي بدعــوة الباحثــني إلــى بــذل املزيــد مــن اجلهــد للكشــف عــن تــراث هــذا اإلمــام 
العبقــري، املتعــدِد املواهــب واملعــارف والعلــوم.. وإنــي ألعتــزُّ  بــأن أقــول: إنَّ علمــاء األزهــر الشــريف 
مــوا بعًضــا ممــا يســتحقه شــيُخنا املاتريــدي رحمــه اهلل حيــث ُكتــب عنــه يف أروقــة األزهــر قرابــَة  قدَّ
خمســني رســالة جامعيــة عنــه وعــن مدرســته املاتريديــة، ويف الطريــق املزيــد إن شــاء اهلل عــن هــذا 

ــدة واألصــول والتفســير والفقــه وغيرهــا«. اإلمــام وعــن مدرســته يف العقي
*خطــاب االمــام االكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ االزهــر يف مؤمتــر االمــام املاتريــدي الــذي 

2020 مــارس  أزوبكســتان  بســمرقند  انعقــد 



63

جوهر االسالم

فتاوى مختارة
أجوبة فضيلة الشيخ كمال الدين جعيط 

رحمه اهلل على أسئلة المسلمين في الغرب 
تعميما للفائدة نورد لقراء: مجلة جوهر االسالم القسم الثاني واالخير من أجوبة على أسئلة 

تقدمت بها الهيآت واجلمعيات اإلسالمية يف أروبا واألمريكيتني إلى أهل الذكر من العلماء 
والفقهاء واملفتني واملجامع والهيآت. وقد كنا أحلنا بعض هذه األسئلة على فضيلة الشيخ كمال 

الدين جعيط رحمه اهلل مفتي اجلمهورية التونسية السابق فبادر مشكورا باإلجابة عليها. 
العمل يف األسواق واملتاجر التي يشكل اخلمر جزءا منها

4( السؤال الرابع: مسألة العمل يف األسواق واملتاجر التي يشكل اخلمر جزءا منها؟
ــوم أن اخلمــر جنســة وقــد لعــن اهلل شــاربها. ويف احلديــث )لعــن اهلل  اجلــواب: مــن املعل
اخلمــر وشــاربها وســاقيها ومبتاعهــا وعاصرهــا ومعتصرهــا وحاملهــا واحملمولــة إليــه وآكل 
أثمانهــا( رواه الترمــذي وابــن ماجــة. وقــال تعالــى )إمنــا يريــد الشــيطان أن يوقــع بينكــم 
العــداوة والبغضــاء يف اخلمــر وامليســر ويصدكــم عــن ذكــر اهلل وعــن الصــالة فهــل انتــم منتهون(. 
فقــد جعلهــا اهلل رجســا ومــن عمــل الشــيطان فــال يتأتــى منهــا إال الشــر. وزاد فبــني أن يف 
اجتنابهــا الفــالح، ويف اقترابهــا الصــد عــن ذكــر اهلل. وحيــث بــني الرســول أن مجالســة 
شــاربها واألكل علــى مائدتــه وعلــى مائــدة فيهــا شــيء مــن املســكرات ونهــى عــن ذلــك وقــال 
)مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فــال يقعــد علــى مائــدة يشــرب عليهــا اخلمــر( كمــا أخرجــه 
ــاء أو  ــه اخلمــر يف حــي مــن األحي ــع في ــا يبي ــح دكان ــر. فــإذا جــاء مــن يفت الدارمــي عــن جاب
يف ســوق مــن األســواق، فــان كان يف بلــد إســالمي فواجــب علــى ســكان احلــي أو الســوق أن 
ميانعــوه يف فتحهــا، فــإن أمــروه فلــم ميتثــل فــال يخلــو احلــال امــا ان يكونــوا يف بلــد إســالمي 
فيجــب عليهــم أن يعلمــوا الســلطة حتــى متانعــه مــن ذلــك، وإمــا إن كانــوا يف بلــد غيــر إســالمي 
ممــن يبيــح اخلمــر فليجادلــوه بالتــي هــي أحســن فــإن امتثــل فبــه ونعمــت وإن امتنــع فــال إثــم 
عليهــم بعــد أن بذلــوا مجهــودا ملمانعتــه. وإذا كان األمــر كذلــك وأمكــن للمســلم الــذي هــو يف 
بــالد الكفــر فلينتقــل إلــى مــكان آخــر وأرض اهلل واســعة. فــإذا قــام بــكل ذلــك فــال إثــم عليــه 
إذا لــم يتمكــن مــن ممانعتــه. وليعتبــر أن هــذا اجلــار هــو جــار خبيــث فــال يخالطــه وال ميازحــه 

وليبتعــد عنــه بقــدر املســتطاع. واهلل أعلــم وأحكــم.
عمل املرأة املسلمة يف املكاتب والشركات مع مراعاة احلجاب

مراعــاة  مــع  والشــركات  املكاتــب  يف  املســلمة  املــرأة  عمــل  مســألة  اخلامــس:  الســؤال   )5
األجنبــي مــع  اخللــوة  وعــدم  احلجــاب 

اجلــواب: إن اهلل خلــق اإلنســان للعمــل يف هــذه احليــاة ال فــرق يف ذلــك بــني الرجــل واملــرأة 
فقــال )مــن يعمــل مــن الصاحلــات مــن ذكــر وأنثــى وهــو مؤمــن فأولئــك يدخلــون اجلنــة وال 
ــرا كان أو شــرا.  ــى، مجــازى خي ــرا أو أنث يظلمــون نقيــرا(. واإلنســان اعــم مــن أن يكــون ذك
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واخلطــاب متوجــه إلــى اجلميــع. فاملــرأة املســلمة إذا لــم تكــن متبرجــة بزينــة وكانــت متحجبــة 
باحلجــاب الشــرعي ولــم تكــن يف خلــوة مــع األجنبــي فــاهلل يجازيهــا علــى عملهــا ال فــرق بينهــا 
وبــني الرجــل ســواء كان العمــل ملصلحــة دنيويــة أو مصلحــة أخرويــة. فــكل مجــازى عــن عملــه 
يف الدنيــا ويف اآلخــرة. ويجــب علــى املــرأة أن ال تكــون عالــة علــى غيرهــا خصوصــا يف هــذا 
الزمــان الــذي ارتقــت فيــه املــرأة يف ثقافتهــا ويف حياتهــا فلــم يبــق فــرق فيــه بــني ذكــر وأنثــى 

يف اإلدارات والشــركات واملؤسســات. واهلل أعلــم وأحكــم.
دفن املسلم يف مقبرة مستأجرة

6( الســؤال الســادس: مســألة دفــن املســلم يف مقبــرة اســتؤجرت أرضهــا ملــدة معينــة ولنيــل 
دعــاء الصادقــن ودفــن امليــت يف أفضــل مقبــرة؟

اجلــواب: معلــوم أن املقبــرة أفضــل مــكان للدفــن وذلــك لإلتبــاع ولنيــل دعــاء الصادقــني. 
كمــا أن دفــن امليــت يف أفضــل مقبــرة البلــد، أولــى. وإمنــا دفــن صلــى اهلل عليــه وســلم يف بيتــه 
ألن ذلــك مــن خــواص األنبيــاء يف أنهــم يدفنــون حيــث ميوتــون. ومعلــوم أنــه يكــره الدفــن يف 
الــدور ولــو كان امليــت صغيــرا. وكذلــك ال يجــوز دفنــه يف مدفــن خــاص كمــا يفعلــه بعضهــم 
فيبنــي مدرســة أو مســجدا ويطلــب أن يدفــن فيــه. وكذلــك ال يجــوز الدفــن يف املســجد، فقــد 
صرحــت املالكيــة بأنــه يكــره دفــن امليــت يف املســجد الــذي يبنــي للصــالة فيــه. وتــرى احلنابلــة 
أنــه يحــرم دفنــه يف مســجد ونحــوه كمدرســة وربــاط لتعيــني الواقــف اجلهــة لعيــر ذلــك، فيجب 
ــك  ــة عمــال بشــرط الواقــف. كذلــك يحــرم دفــن شــخص يف مل ــد احلنابل ــه عن أن ينبــش عن
غيــره بــال إذن صاحبــه ألن هــذا مــن االعتــداء والعــدوان. كذلــك مــن دفــن يف أرض مســتأجرة 
ــأرض مســتأجرة  ــك مــن دفــن ب ــذات أو لالنتفــاع. وكذل ــكا لل ــك أكان مل ملعــني ولصاحــب املل
ملعــني ولصاحــب ملــك الــذات أو املنفعــة إلــزام دافنــه بإخراجــه ونقــل جثتــه ليفــرغ لــه ملكــه 
عمــا شــغله بغيــر حــق. واألولــى تركــه حتــى يبلــى ملــا يف ذلــك مــن دفــع انتهــاك حرمــة امليــت. 

واهلل أعلــم وأحكــم.
التخلص من األموال الربوية

7( السؤال السابع: كيف التخلص من األموال الربوية؟
اجلــواب: لنــا أحــد طريقتــني للتخلــص مــن أمــوال الربــا: أوالهمــا يقــع إخــراج الفائــض 
علــى رأس املــال تطهيــرا لــه، ولــك أن تدفعهــا يف اخلطايــا واملخالفــات. ولتعلــم أن ثــواب 
ــي أن تخــرج هــذه  ــق الثان ــا. الطري صدقــة هــذه األمــوال ألربابهــا ألنهــا أخــذت منهــم غصب
األمــوال وأن تشــتري بهــا آالت صاحلــة للعمــوم. طريــق ثالــث وهــو أن تدفــع لبيــت مــال 
املســلمني أي للخزينــة باعتبــار أنهــا منزلــة منزلــة بيــت مــال املســلمني. واهلل أعلــم وأحكــم.

استهالك أموال مغتنمة من اليانصيب
8( الســؤال الثامــن: هــل يجــوز اســتهالك أمــوال مغتنمــة مــن اليانصيــب يف إقامــة املراكــز 

واملؤسســات اإلســالمية؟
اجلــواب: إن املــال املتحصــل مــن جهــات حــرام وممنوعــة ال يجــوز إتالفهــا بحــال، ألن املــال 
مــال اهلل وال يجــوز التفويــت يف أمــوال اهلل. كمــا ال يصــح متلــك أمــوال واالنتفــاع بهــا ألنــه معلــوم 
ممــن حصلــت لــه، فعليــه أن يدفعهــا يف مثــل الضرائــب واخلطايــا. واألولــى أن يســتغني عنهــا 
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ويدفعهــا لصناديــق الضمــان أو شــراء األدويــة للمستشــفيات ممــا هــو مهيــأ لالســتفادة منهــا. 
عضوية املرأة املسلمة يف إدارة اجلمعيات واملراكز

9( الســؤال التاســع: هــل يجــوز للمــرأة املســلمة أن تكــون عضــوة يف إدارة جمعيــة إســالمية 
أو مركــز إســالمي مــع وجــود رجــال؟

اجلــواب: ليــس هنــاك مــا ميانــع مــن أن تكــون املــرأة عضــوة يف إدارة جمعيــة إســالمية أو 
مركــز إســالمي إذا كانــت يف مأمــن مــن االعتــداء عليهــا أو مغازلتهــا أو املــس مــن كرامتهــا. 
وإن املــرأة املســلمة النظيفــة العفيفــة املدركــة ملــا لهــا ومــا عليهــا املتدينــة إذا كانــت يف غيــر 
خلــوة ال تخشــى علــى نفســها الفســاد وهــي بثقتهــا يف نفســها وتقواهــا هــي كالرجــل يف 
العمــل. وإن االختــالط بــني اجلنســني يختلــف بحســب الوســائل والغايــات وبحســب مــا يجــري 
فيــه هــذا االختــالط. والقاعــدة أنــه إذا اجتمــع احلــالل واحلــرام واختلطــت األمــور قدمــت 
احلرمــة أو الكراهــة علــى احلليــة عمــال باالحتيــاط وســد الذريعــة، فــإن الوســائل تأخــذ حكــم 
الغايــات. وال شــك أن أثــر االختــالط يوجــب االجتهــاد والتحــري غالبــا فــإذا متيــزت األمــور 
وحتققنــا أنهــا ال تــؤدي إلــى محظــور فاألصــل يف األشــياء اإلباحــة واجلــواز. وبنــاء علــى مــا 
ذكرنــا فاختــالط الرجــال بالنســاء يختلــف بحســب املواقــف لقواعــد الشــريعة يف املوافقــة أو 
ــة والنظــر بشــهوة إليهــا. كذلــك تنــذل املــرأة  ــوة باألجنبي عدمهــا فيحــرم االختــالط يف اخلل
بعــدم احتشــامها وحتــرم بالعبــث واللهــو ومالمســة األبــدان كمــا نشــاهده يف األفــراح واملوالــد 
واألعيــاد. فاالختــالط الــذي تكــون فيــه مثــل هــذه األمــور حــرام ملخالفتــه لقواعــد الشــريعة. 
قــال تعالــى )قــل للمؤمنــن يغضــوا مــن أبصارهــم وقــل للمؤمنــات يغضضــن مــن أبصارهــن 
وال يدنــن مــن جالبيبهــن( النــور 30-31. وقــد قــال صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يخلــون رجــل 
بامــرأة فــان ثالثهمــا شــيطان(. وقــد قــال ابــن فرحــون يف األعــراس التــي ميتــزج فيهــا الرجــال 
والنســاء: ال تقبــل شــهادة بعضهــم لبعــض إذا كان فيــه مــا حرمــه الشــارع ألن بحضورهــن هــذه 
املواضــع تســقط عدالتهــن. وكيــف مــا كان األمــر فانــه يســتثنى مــن االختــالط احملــرم مــا يقوم 
بــه الطبيــب مــن النظــر واللمــس ألن ذلــك موضــع ضــرورة، والضــرورة تقــدر بقدرهــا. واهلل 

أعلــم وأحكــم.
االشتراك يف االجتماعات متعددة املذاهب

10( الســؤال العاشــر: هــل يجــوز االشــتراك يف االجتماعــات متعــددة املذاهــب التــي تضــم 
ضمــن برامجهــا طقــوس مذهبيــة مــن قبــل أصحــاب ديانــات مختلفــة؟

اجلــواب: يقــول اهلل تعالــى )أدع إلــى ســبيل ربــك باحلكمــة واملوعظــة احلســنة وجادلهــم 
بالتــي هــي أحســن(. فقــد تضمنــت اآليــة تثبيــت الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم علــى الدعــوة 
وأن ال يؤذيــه قــول املشــركني لــه مــن انــه مفتــر، أو أن الــذي يعلمــه بشــر. واعلمــه ربــه أن ال 
يصــده ذلــك عــن الدعــوة إنــه ســبحانه ال يهــدي الذيــن ال يؤمنــون بآيــات اهلل. فــإن املشــركني 
لــم يتركــوا حيلــة يحســبونها تثبــط النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن الدعــوة إال ألقــوا بهــا إليه 
مــن تصريــح بالتكذيــب وســخرية وتهديــد وبــذاءة واختــالق وبهتــان كمــا حــكاه القــرآن يف كثيــر 
مــن اآليــات. ذلــك أن أصحــاب األديــان واملذاهــب املختلفــة يجهلــون مراتــب أهــل االصطفــاء 
ويزنونهــم مبعيــار موازيــن نفوســهم ويحســبون أن مــا يأتــون بــه مــن اخلزعبــالت مثبطــا لــه 
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صلــى اهلل عليــه وســلم وموشــكا ألن يصرفــه عــن دعوتهــم ملــا يحييهــم ويهديهــم إلــى الصــراط 
ــى رضــا اهلل. وقــد أمــر اهلل رســوله أن يجادلهــم باحلكمــة واملوعظــة احلســنة.  الســوي وال
واحلكمــة هــي املعرفــة احملكمــة الصائبــة املجــردة عــن اخلطــأ اخلالصــة مــن اخلطــأ يف تعليــم 
النــاس وتهذيبهــم بطريقــة ال لبــس فيهــا ببيــان احلقائــق املتشــابهة بعضهــا ببعــض. وبعبــارة 
أخــرى مبجادلــة مبــا يصلــح حــال النــاس يف عقائدهــم إصالحــا مســتمرا ال يتغيــر. وباملوعظــة 
احلســنة وهــي القــول الــذي يلــني نفــس املقــول لــه لعمــل اخليــر ومبقولــة لينــة مقنعــة، حيــث 
احلضــور واالشــتراك يف هــذه املجالــس وإبــداء اآلراء الصائبــة املقنعــة وإبــالغ ذلــك مــن غيــر 
انفعــال وال غضاضــة إذا أجلــأت الدعــوة إلــى احملاججــة. فاالجتمــاع واملشــاركة يف هــذه 
االجتماعــات الزم والهــروب منــه واملقاطعــة خطــأ. وإمنــا يجــب أن تكــون املوعظــة بإالنــة 
القــول وترغيــب املوعــوظ يف اخليــر. وقــد قــال تعالــى مخاطبــا موســى وهــارون )اذهبــا إلــى 
فرعــون انــه طغــى فقــوال لــه قــوال لينــا لعلــه يتذكــر أو يخشــى(. إن املجادلــة باحلكمــة هــي 
تعليــم ملتطلبــي الكمــال مــن معلــم يهتــم بتعليــم طالبــه، واملجادلــة ملــا كانــت محاججــة يف فعــل 
أو رأي لقصــد اإلقنــاع بوجــه احلــق فهــي ال تعــدو أن تكــون مــن احلكمــة أو مــن املوعظــة وقــد 

جعلــت قســيما لهمــا. واهلل أعلــم وأحكــم.
حضور جنازة غير املسلم

11( السؤال احلادي عشر: مسألة حضور جنازة قريب أو زعيم غير مسلم؟
اجلــواب: إن حضــور األقــارب وتشــييع جنائزهــم مشــروع إذ هــو مــن املواســاة. فأمــا بــني 
املســلمني فقــد قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )حــق املســلم علــى املســلم خمــس: رد 
الســالم وتشــميت العاطــس وإجابــة الدعــوى وعيــادة املريــض وإتبــاع اجلنائــز وإذا اســتنصحك 
فانصــح لــه( رواه البخــاري ومســلم وأصحــاب الســن الترمــذي والنســائي وابــن حبــان. ومــن 
ــل الصمــت  ــازة أن يطي ــع اجلن ــن تب ــم ومل ــي له ــز فينبغ ــار اجلنائ ــارب مــن الكف ــع مــن األق اتب
ــكالم ورفــع الصــوت. وإذا كان مــن املســلمني فليذكــر اهلل بصــوت خافــت أو يقــرأ  ويكــره ال
القــرآن ســرا ال جهــرا وال يرفــع الصــوت بذكــر اهلل كمــا يفعلــه أهــل البــدع، فــإن ذلــك مخالــف 
للســنة النبويــة. وال تشــيع اجلنــازة حتــى يصلــي عليهــا. وال ميكــن الكافــر مــن الوقــوف مــع 
املصلــني علــى اجلنــازة وال يجلســون حتــى حتــط اجلنــازة للصــالة عليهــا. وان حضــور األقــارب 
مــن غيــر املســلمني لعظيــم مــن العظمــاء وزعيــم مــن الزعمــاء فذلــك إمنــا معاملــة ومجاملــة 
ألهــل الهالــك، بخــالف حضــور املؤمــن فإنهــا للصــالة علــى اجلنــازة فعســى أن يكــون دعــاؤه 

مســتجابا ألخيــه املؤمــن. واهلل أعلــم وأحكــم.
وراثة املسلم لقريبه غير املسلم

12( السؤال الثاني عشر: هل يجوز توريث املسلم من قريبه الكافر؟
الزوجيــة والقرابــة والعصوبــة  ثــالث:  املقــرر أن أســباب اإلرث  املعلــوم  اجلــواب: مــن 
والــوالء. وشــروطه انتفــاء موانعــه. واملوانــع ثــالث: الــرق والقتــل واختــالف الديــن. وعليــه فــال 
يــرث الكافــر املســلم إجماعــا، وال يــرث مســلم كافــرا عنــد اجلمهــور، وال يــرث كافــر كافــرا إذا 
اختلــف دينهمــا خالفــا ألبــي حنيفــة والشــافعي. وإذا اســلم الكافــر بعــد مــوت مورثــه املســلم 
ال يرثــه. واملرتــد، يف امليــراث، كالكافــر األصلــي، خالفــا ألبــي حنيفــة فعنــده أن املســلم يــرث 
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مــن ارتــد. وقــد جــاء يف احلديــث )ال يــرث املســلم الكافــر وال الكافــر املســلم( ويكــون مالــه فيئــا 
لبيــت املــال ســواء اكتســبه يف اإلســالم أم يف الــردة.

إن اختــالف الديــن بــني املــورث والــوارث باإلســالم وغيــره مانــع مــن اإلرث باتفــاق املذاهــب 
األربعــة، فــال يــرث املســلم كافــرا وال الكافــر مســلما ســواء بســبب القرابــة أو الزوجيــة لقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يــرث املســلم كافــرا وال الكافــر مســلما( رواه اجلماعــة إال النســائي  
ــة بــني املســلم والكافــر. وبهــذا أخــذت  ــه ال والي عــن أســامة بــن زيــد. وهــذا هــو الراجــح ان
القوانــني املصريــة والســورية والتونســية. وذهــب معــاذ ومعاويــة واحلســن وابــن احلنفيــة 
ومحمــد بــن علــي بــن احلســن ومســروق رضــي اهلل عنهــم إلــى أن املســلم يــرث مــن الكافــر 
وال يــرث الكافــر منــه حلديــث )اإلســالم يعلــو وال يعلــى عليــه( رواه الدارقطنــي والبيهقــي عــن 
عائــذ بــن عمــرو. ورد عليهــم بــأن املــراد العلــو بحســب احلجــة أو بحســب القهــر والغلبــة أي 
النصــرة يف العاقبــة للمســلمني. وذهــب أحمــد بــن حنبــل إلــى أن املســلم يــرث عتيقــه الكافــر 
لعمــوم احلديــث الســابق )الــوالء ملــن أعتــق(. أمــا ارث غيــر املســلمني مــع اختــالف الديــن 
ــرث  ــة: ال ي ــت املالكي ــراث خــالف. قال ــا مــن املي ــه مانع بينهــم كاليهــود والنصــارى ففــي جعل
كافــر كافــرا إذا اختلــف دينهمــا كأن يكــون احدهمــا نصرانيــا واآلخــر يهوديــا ألنهمــا دينــان 
مختلفــان، وال يرثــان مــن مشــرك وال يرثهمــا مشــرك لعمــوم احلديــث الســابق )ال تــوارث بــن 
ــل  ــة مــن ســائر املل ــة والنصراني ــر اليهودي ــه ال مــواالة بينهــم. أمــا غي أهــل ملتــن شــتى( وألن
والنحــل فإنهــا تعتبــر شــيئا واحــدا ويتــوارث بعضهــم مــن بعــض. وهنــاك روايــة أخــرى عــن 
مالــك أن اليهــود ملــة والنصــارى ملــة وكان مــن امللــل األخــرى كعبــادة الشــمس وعبــادة النــار 
ــا  ــة الواحــدة دون م ــاع املل ــني اتب ــوارث ب ــى حــدة فينحصــر الت ــة مســتقلة عل ــك مل ــر ذل وغي
عداهــم. وذهــب احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة إلــى أن الكفــار يــرث بعضهــم بعضــا ألن الكفر 
ملــة واحــدة يف اإلرث لقولــه تعالــى )والذيــن كفــروا بعضهــم أوليــاء بعــض(. فهــو بعمومــه 
يشــمل جميــع الكفــار، وكذلــك اســتدلوا بقولــه تعالــى )فمــا بعــد احلــق إال الضــالل(. وألن 
جميــع ملــل الكفــر يف نظــر اإلســالم ســواء يف البطــالن كامللــة الواحــدة وألن غيــر املســلمني 
ســواء يف معــاداة املســلمني والتمالــؤ عليهــم فهــم يف حكــم ملــة واحــدة. وبهــذا أخــذ القانــون 
املصــري فنصــت املــادة )6( علــى أنــه يتــوارث غيــر املســلمني بعضهــم مــن بعــض. وقــال ابــن 

أبــي ليلــى: اليهــود والنصــارى يتوارثــون فيمــا بينهــم وال تــوارث بينهــم وبــني املجــوس.
واخلالصــة أن ال تــوارث بــني ملتــني فــال يــرث املســلم الكافــر وال الكافــر املســلم ال فــرق 
بــني مــا كان يف زمــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم إلــى هــذا الزمــان وال إلــى يــوم قيــام 
الســاعة. فــإن شــريعة اإلســالم جــاءت أبديــة وكليــة وعامــة ال تغييــر لكلمــات اهلل ذلــك الديــن 

القيــم. واهلل أعلــم وأحكــم.
اللجوء إلى احملاكم الغير املسلمة يف مسائل الزواج والطالق

13( مسألة اللجوء إلى احملاكم الكافرة يف مسائل النكاح والطالق؟
اجلــواب: مــن املعلــوم املقــرر أن اإلســالم يشــترط لصحــة التصرفــات أحــد عشــر مســألة: 
1( العقــد علــى املــرأة املســلمة. 2( واليــة عقــد نكاحهــا. 3( الشــهادة علــى عقــد نكاحهــا. 
4( شــركة املفاوضــة وهــو أن يتســاوى الشــريكان يف البــالد والديــن والتصــرف. 5( الوصيــة 
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مبصحــف فــال بــد أن يكــون املوصــى لــه مســلما. 6( النــذر فــال يصــح مــن غيــر إســالم ألنــه 
ــة. 7( القضــاء بــني املســلمني. 8( الواليــات  ــة وفعــل الكافــر ال يكــون وال يوصــف بالقرب قرب
العامــة كلهــا أي اخلالفــة ومــا تفــرع عنهــا مــن الواليــة وإمــارة اجليــوش والــوزارة والشــرطة 
والدواويــن املاليــة واحلســبة وكل ذلــك لقولــه تعالــى )ولــن يجعــل اهلل للكافريــن علــى املؤمنــن 
ســبيال( النســاء 141. 9( الشــهادة علــى املســلمني يف حــال غيــر ضــرورة الوصيــة يف الســفر. 
ــة ويشــمل التوحيــد واالعتــراف ويــوم احلســاب والعقــاب ويشــمل احلكــم.  10( الديــن أو املل
ــة اإلســالم كمــا قــال تعالــى )إن الديــن  ويطلــق علــى مــا شــرعه اهلل وقــد يختــص بديــن ومل

عنــد اهلل اإلســالم(.
ــه الكافــر  ــر ب ــرز ســؤال: مــا يخــرج املــرء عــن اإلســالم؟ القاعــدة أن كل مــا يصي ــا يب وهن
باإلقــرار بــه مســلما وكذلــك كل مــا يقطــع اإلســالم عــن املســلم بإنــكاره كمــا ذكــر ذلــك النــووي، 
وكــذا كل مــا يقطــع اإلســالم عــن نيــة الكفــر أو قــول الكفــر أو فعــل الكفــر ســواء اســتهزاءا أم 
اعتقــادا أم عنــادا، وكل مــن فعــل فعــال مــن خصائــص الكفــار علــى أنــه ديــن أو تــرك فعــال مــن 
أفعــال املســلمني يــدل علــى إخراجــه مــن الديــن، فهــو كافــر بهذيــن االعتقاديــن ال بالفعلــني، كما 
يف شــرح ابــن العربــي يف ســن الترمــذي والتبصــرة البــن فرحــون. وجــاء يف الــدر املختــار: ال 
يخــرج الرجــل مــن اإلميــان إال جحــود مــا أدخلــه فيــه ثــم مــا تيقــن أنــه ردة يحكــم بهــا ومــا يشــك 
أنــه ردة ال يحكــم بــه، إن اإلســالم الثابــت ال يــزول بالشــك مــع إن اإلســالم معلــوم يعلــو وال يعلــى 
عليــه. وبنــاء علــى مــا ذكرنــا ونقلنــا فــال يجــوز للمســلم اللجــوء إلــى احملاكــم الكافــرة يف مســائل 
النــكاح ألن مــن شــرط النــكاح للمســلمة أن يكــون الناكــح مســلما، فــال يصــح للمســلمة أن تتــزوج 
بالكتابــي أو املجوســي. وكذلــك فــإن اإلســالم جعــل الطــالق ملــن أخــذ بالســاق، وليــس كذلــك 
القوانــني الوضعيــة. فلجــوء املســلم إلــى احملاكــم األجنبيــة غيــر اإلســالمية بطريــق االختيــار ال 

باالضطــرار هــو ردة بالفعــل وال يجــوز يف اإلســالم. واهلل أعلــم وأحكــم.
التجنس بجنسية بالد غير مسلمة

البلــدان  مــن  بــالد  بجنســية  بالتجنيــس  املتعلقــة  املســائل  عشــر:  الرابــع  الســؤال   )14
والقضــاء؟ واحملامــاة  واجلنــد  كالشــرطة  حساســية  فيهــا  التــي  إدارتهــا  يف  والعمــل 
اجلــواب: لقــد بينــا يف الســؤال الســابق مــا بــه يتحقــق اإلســالم. ولــذا إذا كان قانــون 
الدولــة التــي جتنــس بجنســيتها مســلم مــا، يتماشــى مــع اإلســالم وشــروطه ومقاصــده فذلــك 
جائــز ألن اإلســالم ال يعتبــر القوميــة وإمنــا يعتبــر الشــعوب اإلســالمية كلهــا أمــة واحــدة تتحــد 
يف العقيــدة ويف عبــادة اهلل وباإلميــان بالقــدر خيــره وشــره وباحلســاب والعقــاب وبوجــود 
اجلنــة والنــار. وال يرضــى مــن األحــكام لنفســه إال مبــا ارتضــاه اهلل لــه مــن ديــن اإلســالم. 
أمــا إذا كان قانــون البلــد الــذي يريــد التجنــس بجنســيتها غيــر إســالمي، فــان كان ذلــك منــه 
عــن اعتقــاد ان هــذه األحــكام الوضعيــة مــن اعــدل مــا قــرر واصــدق مــن األحــكام التــي جــاء 
بهــا القــرآن، فهــذا كفــر. وإن كان يتجنــس لكــي يقضــي أمــرا كان ممنوعــا منــه لــوال انــه غيــر 
متجنــس ملــا متكــن مــن حقــه وهــو قــد جتنــس لكــي يصــل إلــى حقوقــه، وهــو إمنــا يتديــن بديــن 
اإلســالم ويقــف عنــد حــدوده املرعيــة ويعمــل وينتظــم يف ســلك العاملــني بــه وال يرضــون عنــه 

حــوال، فهــذا مســلم. واهلل أعلــم وأحكــم.
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الشيخ محمد العربي الماجري رحمه اهلل 
بقلم: االستاذ محمد العزيز الساحلي
هــو املغفــور لــه بــاذن اهلل العالمــة الشــيخ محمــد العربــي املاجــري املربــي الفاضــل الفقيــه املقــرئ واالديــب، ولــد 
مبدينــة ماطــر )واليــة بنــزرت( حوالــي ســنة 1894م/1310هـــ يف بيــت علــم وفضــل، كان جــده لــألب وكيــال شــرعيا، 
وكان خالــه الشــاذلي بــن ضيــف اهلل مدرســا باجلامــع االعظــم. بعدمــا حفــظ الفقيــد القــرآن الكــرمي مبســقط رأســه 
وتعلــم مبــادئ اللغــة العربيــة حتــول الــى تونــس العاصمــة فانخــرط يف ســلك طلبــة جامــع الزيتونــة املعمــور وانتقــل 
بنجــاح مــن ســنة الــى اخــرى مــن ســنوات التعليــم الزيتونيــة الــى ان حتصــل علــى شــهادة التطويــع ثــم العامليــة وشــارك 
ــى. ومــن اســاتذته يف اجلامــع االعظــم املشــائخ االعــالم:  ــى ان اصبــح مدرســا مــن الطبقــة االول يف املناظــرات ال
ــة الشــيخ محمــد العربــي املاجــري  ــي وشــيخ االســالم محمــد مناشــو. تصــدر فضيل ــح الشــيخ محمــد النخل املصل
للتدريــس بجامــع الزيتونــة، فتزاحــم الطلبــة عليــه التقانــه دروســه وشــدة حافظتــه وفــرط ذكائــه وقدرتــه علــى 
التحليــل وطــول نفســه وتوثيــق مراجعــه مــع ثرائهــا، وتخرجــت علــى يديــه جمــوع مــن التالميــذ يذكرونــه ويشــكرون 
فضلــه ومــن بينهــم القاضــي الفاضــل اســتاذنا اجلليــل محمــود شــمام وســماحة الشــيخ محمــد احلبيــب ابــن اخلوجــة 
والشــيخ االديــب محمــد العروســي املطــوي وصديقنــا االســتاذ االديــب رشــيد الــذوادي الــذي ترجــم لــه يف مجلــة »يف 
رحــاب الزيتونــة« العــدد الســابع فقــال: ومــن حســن حظــي اننــي ادركتــه وتتلمــذت عليــه ســنة 1956 يف شــعبة االداب 
بجامــع الزيتونــة يف عهــد املصلــح الكبيــر محمــد الطاهــر ابــن عاشــور ويومهــا ادركــت جوانــب مــن شــخصيته، وممــا 
تتميــز بــه حياتــه العلميــة، فقــد كان الرجــل مــن اغــزر مــن عرفتهــم مــن االســاتذة علمــا ونقــاء ســريرة، وكان متأدبــا 

ولطيفــا مــع طلبتــه، ويف الــذروة العليــا مــن اخللــق الكــرمي والتواضــع اجلــم«.
هــذا ويعتبــر شــيخنا املفضــال طيــب اهلل ثــراه مــن اشــهر دعــاة اصــالح التعليــم الزيتونــي، فــكان مســاعدا للشــيخ 
االمــام محمــد الطاهــر ابــن عاشــور يف برنامجــه االصالحــي الــذي طاملــا انشــده يف كتابــه »أليــس الصبــح بقريــب« 
ورافقــه يف جولتــه التفقديــة لفــروع اجلامعــة الزيتونيــة بصفاقــس وسوســة والقيــروان وكتــب التقاريــر واملالحظــات 
بإشــرافه، وال تــزال هــذه التقاريــر مخطوطــة محفوظــة يف وثائقــه. كمــا كان الفقيــد العزيــز مناضــال نقابيــا ســعى 
ــى ذلــك موقفــه الشــهير  ــة، وخيــر دليــل عل ــة واالجتماعي الــى انصــاف مدرســي الزيتونــة وحتســني احوالهــم املادي
الــذي جتلــى يف قيــادة وفــد مــن هــؤالء املدرســني الــى امللــك محمــد االمــني بــاي يــوم 8 نوفمبــر 1943 لتلبيــة مطالبهــم 
وبعــد اضــراب عــن الــدروس تواصــل عــدة شــهور صــدر امــر يف افريــل 1944 يقضــي بتنظيــر مرتبــات املدرســني 

الزيتونيــني بســائر موظفــي الدولــة مــع منحهــم حــق االنخــراط يف صنــوق التقاعــد. 
هــذا واجلديــر باملالحظــة، ان الشــيخ العربــي املاجــري كان لــه مجلــس علمــي ادبــي شــبه يومــي مبحــل صديقــه 
وزميلــه الشــيخ احمــد اجلريــدي بحمــام االنــف وكان رواد هــذا املجلــس  عــدة مدرســني مــن اجلامــع االعظــم نخــص 
بالذكــر منهــم: الشــيخ محمــد الهــادي العالنــي والشــيخ الصــادق الشــطي والشــيخ مصطفــى القمــودي رحمهــم 
ــى  ــر االســتقالل والتدريــس فيهــا ال ــة اث اهلل جميعــا. هــذا ولقــد تولــى شــيخنا املفضــال عمــادة اجلامعــة الزيتوني
ان اصبحــت تســمى بالكليــة الزيتونيــة للشــريعة واصــول الديــن ســنة 1961 وعــني العالمــة البحــر الشــيخ محمــد 

الفاضــل بــن عاشــور عميــدا لهــا.
ويف ختــام هــذه الترجمــة املوجــزة للشــيخ العربــي املاجــري نــورد شــهادة يف حقــه مــن تلميــذه الــويف املنعــم الشــيخ 
محمــود شــمام: »هــو علــم مــن اعــالم الزيتونــة بــال منــازع، فصيــح اللســان، ســلس العبــارة، يحســن ابــالغ املقصــود، 
ال ميــل ســماعه، يتخيــر الفاظــه، وميــزج درســه بالشــواهد الشــعرية. كان عاملــا فقيهــا حافظــا واســع االطــالع، امتــاز 
بقــوة احلافظــة والذاكــرة العجيبــة، عرفتــه عــن قــرب وتتلمــذت لــه ملــدة ثــالث ســنوات« )انظــر كتــاب اعــالم مــن 

الزيتونــة اجلــزء2 ، 2004( 
تــويف الراحــل العزيــز عــن ســن متقدمــة يف افريــل 1981 م ووقــف علــى قبــره راثيــا مؤبنــا تلميذه املخلص ســماحة 
املفتــي الشــيخ محمــد احلبيــب ابــن اخلوجــة. رحمــه اهلل رحمــة واســعة ورزق اهلــه وذويــه ومحبيــه جميــل الصبــر 

والســلوان واغــدق عليــه شــابيب الرحمــة والرضــوان واســكنه فســيح اجلنــان جــزاء مــا قــدم مــن صالــح االعمــال.

من أعالم الزيتونة

)1981 - 1894(
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قراءة في تجربة   سنة من تدبير الشان 
الديني بالمغرب الشقيق

 تدبيــر الشــان الدينــي يف املغــرب االقصــى مــن امللفــات التــي نالــت عنايــة واهتمامــا كبيريــن 
يف العقديــن االخيريــن)1999.2019( وهــي الفتــرة التــي مــرت علــى اعتــالء جاللــة امللــك محمــد 

الســادس ســدة العــرش خلفــا لوالــده جاللــة امللــك احلســن الثانــي رحمــه اهلل 
وقــد تزامــن هــذا االهتمــام بالشــان الدينــي مــع ماشــهدته الســاحة العربيــة واالســالمية 
ــي  ــل الدين ــه  احلق ــا مبــا يقتضي ــن احــداث ومســتجدات اســتوجبت مواكبته ــا م ــى خارجه وحت
مــن اصالحــات شــملت تطويــر الرؤيــة ومراجعــة التشــريعات وضــخ دمــاء جديــدة مســتوعبة 
خلصوصيــات اســالم هــذا اجلنــاح مــن العاملــني العربــي واالســالمي الــذي يعــد املغــرب االقصــى 

ــزه االساســية  ــزة مــن ركائ ركي
للمغــرب االقصــى خصوصيــات عديــدة يعتــز بهــا املغاربــة علــى مختلــف االصعــدة الرســمية 
واالهليــة توافقــوا عليهــا وجعلوهــا مــن ثوابــت مجتمعهــم وخصائصــه وبنــوا عليهــاكل مشــاريعهم 
وبرامجهــم يف طليعتهــا مؤسســة امــارة املؤمنــني ممثلــة يف االســرة العلويــة املنحــدرة  يف نســبها  
إلــى الدوحــة النبويــة الشــريفة وهــي بذلــك حتظــى مبكانــة  لــدى الشــعب املغربــي مبختلــف 
مكوناتــه العرقيــة يف كل ارجــاء اقاليمــه املمتــدة مــن الشــمال علــى شــواطئ املتوســط  ومبحــاذاة 

احمليــط االطلســي وصــوال إلــى تخــوم بلــدان افريقيــا مــاوراء الصحــراء
وظــل هــذا التالحــم بــني االســرة العلويةوالشــعب املغربــي  قويــا صلبــا يف كل ا ملراحــل وازداد 
متانــة يف مرحلــة ثــورة امللــك )محمــد اخلامــس رحمــه اهلل( والشــعب ضــد املســتعمر الفرنســي 
إلــى ان اســتعاد  املغــرب اســتقالله وانطلــق  يف بنــاء دولتــه احلديثــة العصريــة املتمســكة باصالتها 
وخصوصياتهــا والتــي منهــا مؤسســة امارةاملؤمنــني  التــي ازداد   يف العشــرين ســنة املاضيــة 
)2019.1999( االقتنــاع بهــا واالنخــراط فيهــا والتمســك بهــا مــن طــرف املــواالة واملعارضــة علــى 
حــد الســواء خصوصــا بعدمــا وقــع اتخــاذه مــن خطــوات علــى يــدي امللــك محمــد الســادس مــن 
قــرارات يف املجــال السياســي ترســيخا للدميوقراطيــة واحلريــة وحقــوق االنســان يف اجتــاه 
ملكيــة دســتورية تراعــي خصوصيــات املغــرب وعلــى راســها امــارة املؤمنــني مبــا تعنيــه مــن نــاي 
ــة فــان امللــك محمــد  ــذه اخلصوصي ــة وكتجســيم له ــات احلزبي ــي عــن كل التجاذب بالشــان الدين
الســادس هورئيــس املجلــس العلمــي االعلــى الــذي لــه فــروع تتكــون مــن خيــرة علمــاء املغــرب يف 

كل االقاليــم علــى املســتوى اجلهــوي واحمللــي
ــرا  ــي تاطي ــى النشــاط الدين ــي تشــرف عل ــة الت ــة الديني ــة هــي اجله ــس العلمي وهــذه املجال
وتوجيهــا وافتــاء إلــى جانــب وزارة االوقــاف والشــؤون االســالمية التــي تتولــى اجلانــب االداري 
التنفيــذي لتدبيــر الشــان الدينــي إضافــة الــى مهــام اخــرى عديــدة   كماتكفلــت الرابطــة احملمدية   
للعلمــاء مــن خــالل فروعهــا ومراكزهــا العلميــة  املختصةواصداراتهــا وندواتهــا ومؤمتراتهــا 

املتعاقبــة بتكريــس خصوصيــات االســالم يف املغــرب

20
..
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 وشــهد اجلانــب االهلــي مــن الشــان الدينــي ممثــال يف الزوايــا والطــرق الصوفيــة) واملغــرب 
بــالد التصــوف والزوايــا واالوليــاء( دعمــا ملحوظــا ماديــا ومعنويــا باعتبــاره طرفــا اليســتهان بــه 
يف احلفــاظ علــى خصوصيــات االســالم يف املغــرب وباعتبــار دوره يف مواجهــة  موجــات التطــرف 

واالرهــاب التــي اســتهدفت املغــرب أكثــر مــن مــرة يف الســنوات املاضيــة 
ووضــع املغــرب للشــان الدينــي  مدونــة ســلوك اليقــع احليــاد عنهــا يف اخلطــاب الدينــي يف 
كل جتلياتــه ومجاالتــه وهــذه املدونــة  ترتكــز علــى العقيــدة االشــعرية واملذهــب املالكــي والتصــوف 
الســني اجلنيــدي  وقــراءة ورش باعتبارهــا خصوصيــات مغربيــة  جنبــت املغاربــة عبــر تاريخهــم 

املديــد كل تشــرذم دينــي وانقســام فشــعب املغــرب مســلم ســني اشــعري مالكــي جنيــدي
ومضــى املغــرب بخطــى ثابتــة يف ترســيخ خصوصيــات الشــان الدينــي  مبــا توالــى اتخــاذه مــن 
ــة الســنوات العشــرين املاضيــة  مــن قــرارات عــززت  طــرف جاللــة امللــك محمــد الســادس طيل
مــاكان موجــودا مــن مؤسســات علميــة ودينيــة عريقــة ممثلــة يف جامعــة القرويــني ودار احلديــث 
احلســنية ومعاهــد التعليــم الدينــي العتيــق والــدروس احلســنية الرمضانيــة التــي وقــع ا لتوســع يف 
عــدد املشــاركني فيهــا ليمتــد إلــى كل انحــاء العاملــني العربــي واالســالمي وحيثمــا وجــد مســلمون 
يف مختلــف القــارات واضافــت إليــه مؤسســات اخــرى يف اجتــاه تكريــس االشــعاع الدينــي للمغــرب 
يف اجتــاه الــدول االفريقيــة عمومــا و دول افريقيــا الغربيــة خصوصــا التــي تشــترك مــع املغــرب 
يف خصوصيــات االشــعرية واملالكيةواجلنيديــة وذلــك بتاســيس معهــد محمــد الســادس لتكويــن 
الالئمــة واملرشــدين الــذي يســتقبل ســنويا املئــات مــن االفــواج مــن البلــدان االفريقيــة ليعــودوا إلى 
ــى نهــج الوســطية واالعتــدال والتســامح والتعايــش  والــذي   بلدانهــم مكونــني التكويــن املتــني عل
يتصــدون بــه ملــا تشــهده البلــدان االفريقيــة مــن دعــوات تطــرف ســنية وشــيعية تتهــدد اســتقرارها
ــي تتخــذ مــن  ــث رابطــة محمــد الســادس لعلمــاء افريقيــا الت ــك بع ــى ذل ــرب إل واضــاف املغ

ــة ــدان االفريقي ــة يف البل ــق يف اداء  رســالتها الديني ــا تنطل ــا ومنه ــرا له ــاس مق ــة ف مدين
ومــن خــالل هذيــن الهيكلــني  ومباتبثــه قناتــا محمــد الســادس االذاعيــة والتلفزيــة مــن مــادة 
ــار علمــاء املغــرب التدريــس ملختلــف فــروع  دينيــة منهــا الكراســي العلميــة التــي يتولــى فيهــا كب
ــان اخلصوصيــات االنفــة الذكــر )االشــعرية املالكيــة اجلنيديــة  ــوم الشــرعية  تكــرس القنات العل

مــع االلتــزام بروايــة ورش(.
يؤطــر املغــرب اخلطــاب الدينــي بــكل ذلــك وغيــره ممــا اليتســع املجــال لذكــره وتعــداده داخــل 
حــدوده وخارجهــا يف البلــدان االفريقيــة ويف صفــوف اجلاليــة املغربيــة يف اخلــارج )أوروبــا 

وغيرهــا..(
ذلــك ايهــا القــارئء عــرض مختصــر  لتجربــة املغــرب الشــقيق يف تاطيــر الشــان الدينــي 
ــي مــن فــرص االطــالع عليهــا يف مناســبات  ــا ل ــة مــن خــالل ماتهي تابعتهــا يف الســنوات املاضي
مختلفــة  حضــور الــدروس الســنية الرمضانيــة واملشــاركة يف امللتقيــات العلميــة( اقدمــه حتيــة 
للمغــرب وشــعبها وقيادتهــا  لعــل فيهــا مــا يســتانس بــه وينســج علــى منوالــه باعتبــار ان املشــترك 

بــني البلديــن  تونــس واملغــرب و بــني الشــعبني كثيــر وكثيــر جــدا.
كتبه محمد الصالح الدين املستاوي
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الملتقيات العلمية الدينية في الجزائر اليوم إمتداد 
لملتقيات الفكر االسالمي باالمس

ــم    ــى تنظي ــادت عل ــات  وقــد اعت ــد امللتقي ــاد عدي ــرة  انعق ــرة االخي ــر يف الفت شــهدت اجلزائ
هــذه امللتقيــات يف اجلزائــر اغلــب الواليــات علــى امتــداد التــراب اجلزائــري شــماال وجنوبــا  

ــا وشــرقا وغرب
تنظــم هــذه امللتقيــات مديريــات الشــؤون الدينيــة بالتعــاون مــع اجلامعــات والهيئــات الدينيــة 
كاملجلــس االســالمي االعلى)الــذي يعقــد  نــدوات دوليــة ســنوية( وجمعيــة العلمــاء اجلزائريــني 
والزوايــا  العريقــة والتــي لهــا الفضــل الكبيــر يف تخريــج االف احلفــاظ للقــران الكــرمي املكونــني 

تكوينــا شــرعيا متينــا وهــي منتشــرة يف كل ارجــاء اجلزائــر
 والتــزال هــذه الزوايــا تقــوم بهــذا الــدور خصوصــا يف مناطــق اجلنــوب يف اعمــاق الصحــراء 
برعايــة شــيوخ يتصــل بهــم الســند العلمــي املبــارك يحفــظ لهــم ذلــك  الــدور الرائــد كل املخلصــني 

املنصفــني مــن ابنــاء اجلزائــر يف مختلــف مواقعهــم ومســؤولياتهم
ــام  ــد اي ــة يف االمــس البعي ــى االســالم والعربي ــا هــم مــن حافظــوا عل .فخريجــو هــذه الزواي
كانــت اجلزائــر تــرزح حتــت نيــر االســتعمار الفرنســي الــذي شــن حملــة الهــوادة فيهــا علــى كل 

ــة واالســالم ــة باخلصــوص يف العربي ــة املتمثل ــة اجلزائري مظاهــر الهوي
 اغلــق  االستعماراملســاجد ومنــع تشــييدها ومنــع فتــح املــدارس العربيــة االســالمية يف خطــة 
خبيثــة للتجهيــل وحتــى التنصيــر وقــد خطــا يف ذلــك خطــوات ولكــن الشــعب اجلزائــري بعلمائــه 
ومصلحيــه وقادتــه الوطنيــني افســد هــذا املخطــط ووقــف يف وجهــه يدفــع الغالــي والنفيــس  
فقدوقــع  تاســيس الزوايــا يف املــدن والقــرى ويف االريــاف ويف اعمــاق الصحــراء وتخرجــت مــن 
الزوايــا جحافــل ا حلفــاظ للقــران الكــرمي الذيــن يجمعــون إلــى القــران مختلــف العلــوم الشــرعية 
التــي تفرغــوا لتحصيلهــا علــى ايــدي علمــاء اعــالم ربانيــني مخلصــني لــم يبتغــوا مــن وراء عملهــم 
جــزاء والشــكورا  يصــدق فيهــم قولــه ســبحانه وتعالى')مــن املؤمنــن رجــال صدقــوا ماعاهــدوا اهلل 

عليــه منهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــال(
ــت هــذه  ــر الســتقاللها فكان ــل اجلزائ ــد  ني ــة بع ــا اداء هــذه الرســالة النبيل ــت الزواي  واصل
الزوايــا روافــد للكليــات الشــرعية التــي تاسســت يف مختلــف اجلامعــات اجلزائريــة ويف جامعــة 

االميــر عبــد القــادر مبدينــة قســنطينة
وعندمــا مــرت اجلزائــر بالعشــرية الســوداء- الاعادهــا اهلل -والتــي شــهدت ســقوط مئــات 
الشــهداء كان خريجــو الزوايــا القرانيــة هــم مــن ســدوا الفــراغ وواجهــوا التطــرف واالرهــاب مــن 
خــالل توليهــم للخطــط الدينيــة يف مســاجد وجوامــع اجلزائــر وهــي بــاالالف كائمــة خطابــة 
وائمــة خمــس ومرشــدين ومعلمــي قــران وهــم الذيــن حافظــوا علــى اخلصوصيــات الدينيــة 
للشــعب اجلزائــري الســنية االشــعرية املالكيــة اجلنيديةوهوالتصــوف الســني  ) التربيــة الروحيــة 
عــن طريــق الشــيوخ للوصــول إلــى مرتبةاالحســان ' ان تعبــد اهلل كانــك تــراه فــان لــم تكــن تــراه 
فانــه يــراك'( ذلــك دور قامــت والتــزال تقــوم بــه الزوايــا يف اجلزائــر علــى احســن الوجــوه وامتهــا  
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اضافــت إليــه يف الســنوات االخيــرة ادوارا اخــرى منهــا هــذه امللتقيــات والنــدوات التــي مــا تنفــك 
ــة واالوقــاف مــن خــالل  ــداد الســنة تعاضــد بهــا جهــود وزارة الشــؤون الديني ــى امت تعقدهــا عل
مديرياتهــا علــى مســتوى كل الواليــات تقريبــا والتــي تعــد امتــدادا مللتقيــات الفكــر االســالمي التــي 
ظلــت اجلزائــر تعقدهــا طيلــة ســنوات طويلــة تنتقــل بهــا وزارة الشــؤون الدينيــة إلــى كل واليــات 
اجلزائــر  علــى امتــداد ترابهــا الشاســع وكانــت بحــق جامعــات صيفيــة  متتــد الكثــر مــن اســبوع 
يشــارك فيهــا طــالب جامعــات اجلزائــر ومثقفوهــا وإعالميوهــا ويدعــى إليهــا  كبارالعلمــاء 
واملفكريــن واملستشــرقني مــن  العاملــني العربــي واالســالمي ومــن بقيــة دول العالــم وحتــرص وزارة 
الشــؤون الدينيــة علــى توثيــق هــذه امللتقيــات بالصــوت والصــورة فضــال عــن نشــرها يف اســفار 

هــي اليــوم حتتــل مكانهــا يف املكتبــات العامــة واخلاصــة ويف اجلامعــات
ــة االســالمية ومجــاالت  ــف مناحــي الثقاف ــر االســالمي مختل ــات الفك ــد تدارســت ملتقي وق
احلضــارة االســالمية وكذلــك قضايــا العصــر وحتدياتــه وقــد اشــرف علــى هــذه امللتقيــات وتابــع 
كل مراحلهــا وزراء بــررة نذكــر منهــم االســا تــذة مولــود قاســم وبوعــالم باقــي وعبــد الرحمــان 
ــر  االســتاذ  ــري الكبي ــكل مــن املفكــر اجلزائ ــره وكان ل شــيبان رحمهــم اهلل وســعيد شــيبان وغي
مالــك بــن نبــي وتلميــذه االســتاذ عبــد الوهــاب حمــودة رحمهمــا  اهلل دور كبيــر يف بعــث ملتقيــات 

الفكــر االســالمي التــي بــدات متواضعــة ثــم مــا لبثــت ان  تطــورت وتوســعت وازدهــرت
وقــد تهيــا ت لــي فــرص احلضــور واملشــاركة يف هــذه امللتقيــات  وكان اخــر ملتقــى حضرتــه 
ــر يف  ــت اجلزائ ــر ذلــك دخل ــى اث ــة تســعينات القــرن املاضــي وعل ــة تبســة  يف بداي ملتقــى مدين

العشــرية الســوداء- الاعادهــا اهلل -وتوقفــت بذلــك ملتقيــا ت الفكــر االســالمي
وقــد شــارك يف ملتقيــات الفكــر االســالمي مــن قبلــي فضيلــة الشــيخ الوالد احلبيب املســتاوي 
ــة نذكــر منهــم محمــد الشــاذلي النيفــر  ــه شــيوخ الزيتون ــة مــن اخوان ــى جانــب ثل رحمــه اهلل  إل
ــار بــن محمــود والصــادق  ومحمــد احلبيــب بلخوجــة ومحمــد الشــاذلي بلقاضــي ومحمــد املخت
بســيس والتهامــي نقــرة ومحــي الديــن قــادي  و االســا تــذة صــالح الديــن كشــريد والبشــير 
التركــي وعثمــان الكعــاك   ومحمــد السويســي رحمهــم اهلل واســاتذة اخريــن نذكــر منهــم احلبيــب 
اجلنحانــي وعبــد اجلليــل التميمــي وجمعــة شــيحة واملنجــي الكعبــي  وعلــي الشــابي وهشــام بــن 
محمــود وغيرهــم وكان وزراء الشــؤون الدينيــة يف اجلزائــر علــى تداولهــم يحرصــون علــى دعــوة 

شــيوخ تونــس واســاتذتها وفــاء منهــم لتونــس وللزيتونــة التــي درســوا فيهــا وللشــعب التونســي
وقدوثقت مجلة جوهر االسالم يف اعداد خاصة اعمال هذه امللتقيات وعممت االفادة بها

وانعقــاد امللتقيــات الدينيــة يف اجلزائــر   يف هــذه املرحلــة  هــو امتــداد مللتقيــات الفكــر 
االســالمي ولكــن بصيغــة اخــرى  يتــم بتكامــل مــع الزوايــا واجلامعــات وبقيــة مكونــات املجتمــع 
املدنــي وتــكاد كل واليــة  مــن واليــات اجلزائــر نتختــص يف موضــوع مــن مواضيــع الثقافــة العربيــة 
االســالمية يف مواكبــة ملشــاغل  املجتمــع الــذي يعيــش علــى امتــداد البــالد العربيــة واالســالمية 
ــروز  ــدال وتســامح بب ــه مــن متاســك ووســطية واعت ــى ماعــرف ب ــي عل مشــكالت توشــك ان تات
ظاهــرة التطــرف واالرهــاب لذلــك فــان اغلــب محــاور هــذه امللتقيــات   تســعى إلــى تركيــز قيــم 
الوســطية واالعتــدال ونبــذ كل مظاهــر الغلــو يف الديــن مــع التأكيــد علــى االدوار االيجابيــة التــي 
قامــت بهــا املؤسســات العلميــة واملدنية)مــدارس وزوايــا وغيرهــا( يف احلفــاظ علــى خصوصيــات 
املجتمــع اجلزائــري ويف هــذا االطــار اســتجبت شــاكرا يف الســنوات  املاضيــة ويف هــذه الســنة 
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لدعــوات تلقيتهــا مــن وزارة الشــؤون الدينيــة واالوقــاف يف اجلزائــر ممثلــة يف مديريــات الشــؤون 
الدينيــة بغليــزان) ملرتــني( ومســتغامن )ملرتــني ( وتسمســيلت بالغــرب اجلزائــري والبليــدة )قريبــا 
مــن العاصمــة( والــى احتــاد الزوايــا اجلزائريــة وزاويــة  االمــام علــي بــن ابــي طالــب  حــي العــرب 
عــن صالــح )واليــة متنرســت يف اقصــى اجلنــوب اجلزائــري( يف ملتقاهــا الدولــي األول والثانــي 
والذيــن تزامنــا مــع الذكــرى احلاديــة عشــرة والثانيــة عشــرة لوفــاة املغفــور لــه الشــيخ محمــد بــن 
عبــد الرحمــان الــزاوي وكان موضــوع ملتقــى هــذا العــام حتــت عنــوان االمــن الفكــري ودوره يف 
احلفــاظ علــى ثوابــت املجتمــع ويقتــرن هــذا امللقــى مــع االحتفــال الســنوي بتكــرمي حفــاظ القــران 
الذيــن يجتمعــون يف جامــع الزاويــة اثــر صــالة العصــر يف تــالوة جماعيــة   مــن طــرف جمــع كبيــر 
مــن احلفــاظ )بالعشــرات( يقــرؤون مــن حفظهــم عــن ظهــر قلــب  إلــى منتصــف الليــل ليســتانفوا 
القــراءة مــن الغــد إلــى اخلتــم الــذي يتــوج بتكــرمي احلفــاظ اجلــدد يف حفــل بهيــج يشــارك فيــه 
الكبــار والصغــار وكل اهــل عــني صالــح حيــث يطعمــون الطعــام ويكرمــون الضيــوف يف ســنة 
حميــدة دائمــة ومتواصلــة النهــا هلل ومــاكان هلل دام واتصــل وبفضــل الهمــة العاليــة لرجــال بــررة 

علــى راســهم احلــاج عبــد الرحمــان الــزاوي شــيخ زاويــة  علــي بــن ابــي طالــب بعــني صالــح
 يف  ملتقــى عــن صالــح وكذلــك يف البليــدة يف امللتقــى الــذي دعانــي إليــه  الصديــق االســتاذ 
كمــال بالعســل مــد يــر الشــؤون الدينيــة للمشــاركة  فيــه حــول االعجــاز القرانــي واثــره يف ترقيــة 
اخلطــاب الدينــي كان لــي إلــى جانــب ذلــك القــاء دروس واجــراء حــوارات اذاعيــة وتلفزيــة 
والتجديــد يف  واالجتهــاد  واالعتــدال  والوســطية  الســماحة  كلهــا حــول خصائــص  متحــورت 

ــي ــة النهــوض باخلطــاب الدين االســالم وكيفي
كان يف احلســبان العــودة إلــى اجلزائــر للمشــاركة يف كل مــن ملتقــى غليــزان الســنوي وملتقــى 
املجلــس االســالمي االعلــى ولكــن ظهــور جرثومــة الكورونــة املعديــة -عافانــا اهلل منهــا_ حــال 
دون ذلــك فقــد وقــع تاجيلهمــا إلــى موعــد الحــق مثلمــا وقــع تاجيــل  كل مــن  امللتقــى الدولــي 
حــول التصــوف املغربــي وامتــداده االفريقــي يف مدينــة شفشــاون باملغــرب واللقــاء الســنوي )علــى 
شــرف رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم(  الــذي كان ســينعقد للعــام الثانــي علــى التوالــي يف 
معهــد العالــم العربــي بباريــس  و الــذي ينظمــه معهــد االمــام االشــعري الــذي يديــره االســتاذ 
الفرنســي عبــد اهلل بنــو يف مبــادرة اخــذت صــدى كبيــرا وهــي امتــداد لتظاهــرات انطلقــت قبــل 
ســنوات مببــادرة مــن جمعيــات وزوايــا وطــرق صوفيــة ومســاجد عديــد يف منطقــة باريــس الكبــرى 
واحتضنتهــا مدينــة ســفران وتولــى ترتيبهــا الســيد الفاضــل البــكاي مــرزاق وكان لــي شــرف 
املشــاركة فيهــا منــذ انطالقهــا وهــي كــرد فعــل  عملــي علــى حمــالت االســاءة لرســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم) لــدى ظهــور الرســوم الكاريكاتوريــة( والقــت هــذه االحتفاليــات ترحيبــا واقبــاال 
كبيريــن مــن طــرف االســروالعائالت املســلمةالتي حرصــت علــى احلضــور مصحوبــة باطفالهــا 
مــن مختلــف االعمــار يف تعبيــر تلقائــي وفيــاض عــن حبهــا وتعلقهــا برســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم وكان التتويــج لتلــك اال حتفــاالت بهــذا اللقــاء  بعهــد العالــم العربــي علــى شــرف رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم والــذي ندعــواهلل تبــارك وتعالــى ان يتهيــا انعقــاده وانعقــاد بقيــة 
التظاهــرات الدينيــة التــي اجلــت بعــد اجنــالء غمــة الكورونــة والتغلــب عليهــا يف القريــب العاجــل 

إن شــاء اهلل انــه ســبحانه وتعالــى القــادر علــى ذلــك.
كتبه محمد صالح الدين املستاوي
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أعاَلٌم مِن التَّاريخ: مّكي بن أبي طالب القيرواني
إماُم القرآن والتجويد والتفسير

ى سنة 437 ه = 1045 م( )امُلتوفَّ
بقلم الشيخ صالح الَعْود
َخــَدم هــَذا الَعلَــُم الَفْحــل ) القــرآَن الكــرمي(، كمــا قَضــى معظــم حياتــه يف اإلقــراء، وتعليــم العلــم، 
ــا يف أحكامــه وقواعــده  ــى نصــف قــرن: يف الكتاتيــب وحلقــات املســاجد، والرحــالت؛ وتأليًف ــد عل مبــا يزي
ــة  ــره للخاصــة: مــن العلمــاء وطلبتــه العلــم، وللعامَّ ورســومه، وهــو مــا يُْعــَرف ِبِعلـْـم )التجويــد(، وأخيــًرا: فسَّ
اه:  يف دروس هاّمــة، إلــى أن انتهــى بــه املطــاف إلــى وْضــع مؤلــٍف نفيــس فيــه، يقــع يف ســبعني جــزًءا، ســمَّ

ــي القــرآن وتفســيره(.  ــة يف معان ــوغ النهاي ــى بل ــة إل )الهداي
ويف هــذا الشــأن يقــول الدكتــور أْحمــد حَســن  فْرحــات يف التقــدمي الكتــاب )الرعايــة / ص 6(: » اشــتهر مّكــي 
بكثــرة التأليــف، والتفــّن فيــه، وقــد أْربـَـْت مؤلفاتــه علــى التســعني، وأغلبـُـه يف التفســير، وعلــوم القــرآن، والعربّيــة«. 
- ُوِلــَد مّكــي بــن أبــي طالــب يف مدينــة القيــروان ســنة ) 355 ه = 965 م ( ، وتــويف بقرطبــة ســنة ســنة 
ــى  ــم انته ــرار، ث ــم عــن الشــيوخ األب ــب العل ــا، قضاهــا يف طل ــني عاًم ــني وثمان ) 437 ه = 1045 م( عــن اثن

بالتفــرع يف خدمتــه ونشــره يف اآلفــاق. 
- مــن شــيوخه األعــالم يف مســقط رأســه : اإلمــام عبــد اهلل بــن أبــي زيــد القيروانــي )صاحــب الرســالة 
الفقهيــة املشــهورة(؛ واإلمــام أبــو احلســن القابســي ) احلافــظ والفقيــه واألصولــي(؛ واإلمــام القــّزاز )األديــب 

الشــهير واللغــوي الشــاعر(.
- ملــا شــب، اشــتاق إلــى املزيــد مــن العلــم والطلــب، واألخــذ عــن مشــاهيد علمــاء العصــر، فشــّد الرجــل 
أّوال إلــى مصــر فاحلجــاز؛ ثــم توجــه ثانيــا إلــى بــالد األندلــس، وبهــا اســتقر إلــى أن مــات بأرضهــا مهاجــًرا. 
يقــول الدكتــور أحمــد حســن فرحــات: » إن مجمــوع مــا قضــاه يف مصــر عشــر ســنوات: مــن ســنة )367 

ه = 977 م( إلــى ســنة ) 374 ه = 984 م(، ثــم تــرّدد إليــه يف فتــرات أخــرى مــدة )ثــالث( ســنوات. 
وإن مجمــوع مــا قضــاه يف احلجــاز: )اربــع( ســنوات، إحداهــا يف ســنة )377ه = 987 م( ، حيــث حــّج 
حّجــة الفريضــة.  وإن بقيــة حياتــه قــد قضاهــا يف قرطبــة باألندلــس  مــن عــام )393 ه = 1002 م( إلــى 

عــام )437 ه = 1045 م( ، وهــي الســنة التــي تــويّف فيهــا. 
- تفــّرغ اإلمــام مكــي بــن أبــي طالــب إلــى إقــراء القــرآن، نشــر علومــه: )تدريســا وتصنيفــا(، بعــد أن حــّط 
رحالــه األخيــر والدائــَم مبدينــة قرطبــة الشــهيرة – والتــي كانــت ال تغيــب عنــد شــمس العلــم والعلمــاء - ، 

وفيهــا أخــرج عصــارة علمــه للنــاس. 
 - يعتبــر هــذا اإلمــام: » مقرًئــا« جليــاًل يف » اإلقــراء«  ومــن طــراز فريــد لــم يُســبق إليــه، وذلــك بتأليفــه 
كتابــه الشــهير: ) الرعايــة لتجويــد القــراءة وحتقيــق لفــظ التــالوة(، وقــد حتــّدث عــن هــذه البــادرة يف املقدمة 
َد البصيــرة يف  ــة، وحــدَّ فقــال : » ...لــم أجــد ُمعيًنــا فيــه مــن مؤّلــف ســبقني مبثلــه قبْلــي، ثــم قــّوى اهلل النيَّ

إمتامــه بعــد حلــو مــن )ثالثــني( ســنة، فســّهل اهلل تعالــى أْمــَره، ويّســر جْمَعــه، وأعــان علــى تأليفــه«. 
 - تــرك مــا يربــو علــى » تســعني« كتاًبــا مــن التأليــف املفيــدة، جــاء أكثرهــا يف علــوم القــرآن املجيــد، ومــن 
أشــهرها: الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة / التبصــرة يف القــراءات الســبع / املأثــور عــن مالــك يف أحــكام القــرآن 

وتفســيره / اختصــار أحــكام القــرآن / اإليضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه / وغيرهــا.
ــا يف القــرآن وعلومــه بــني علمــاء عصــره، بــل  -)مناقبــة( : كان ســلفّي العقيــدة، مالكــّي املذهــب، إماًم
هــو » خامتــة أئمــة القــرآن باألندلــس « ؛ كان َديِّنــا، تقّيــا، صّوامــا قّوامــا، مســتجاب الدعــوة، وحُتفــظ لــه يف 

ذلــك بعــض الكرامــات. 
رحمه اهلل رحمة األبرار، وأسكنه جناٍت جتري من حتتها األنهار.  
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يسألونك قل
من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين

كيفية صالة العاجز
بقلم : الشيخ محمد احلبيب النفطي

الســؤال: يقــول الســائل الكــري: هــل جتــوز الصــالة فــوق بنــك او ســرير ملــن كان عاجــزا عــن 
اجللــوس فــوق االرض؟

اجلــواب: اعلــم ايهــا الســائل الكــرمي ان الصــالة فــوق بنــك او ســرير او غيرهمــا ملــن كان 
عاجــزا عــن اجللــوس فــوق االرض جائــزة وصحيحــة بشــرط ان يومــئ للركــوع والســجود ويكــون 
ــى مخــدة او  ــه ان يســجد عل االميــاء للســجود اخفــض )اوطــأ( مــن االميــاء للركــوع وال يجــوز ل

غيرهــا بــل يجــب عليــه ان يكتفــي باالميــاء بالســجود مــن غيــر ان يســجد علــى شــيء مــا.
جواز امامة من به عرج او قطع يد او رجل

الســؤال: هــل تصــح امامــة مــن كانــت لــه ســاق صناعيــة مــع العلــم انــه قــادر علــى اداء اركان 
الصــالة مــن قيــام وركــوع وجلــوس؟

اجلــواب: االولــى لالمــام الــذي بــه عــرج او شــلل او قطــع اليــد او الرجــل ان ال يصلــي 
بالنــاس امامــا لكــن ان كان قــادرا علــى القيــام بــكل اركان الصــالة مــن قيــام وركــوع وســجود 
وجلــوس وكان هــذا االمــام الــذي ذكرتــه يف ســؤالك امامــا راتبــا قــد نصبــه امامــا مــن ترجــع لــه 

تســمية االئمــة فامامتــه صحيحــة يف مذهبنــا املالكــي
جواز قراءة القرآن من غير وضوء من غير املصحف

السؤال: هل قراءة القرآن الكري بدون وضوء اصغر جائزة ام ال ملن هو قادر على الوضوء؟
اجلــواب: اعلــم ايهــا الســائل الكــرمي ان قــراءة القــران الكــرمي بغيــر وضــوء اصغــر جائــزة اذا 
كانــت القــراءة عــن ظهــر قلــب اي مــن حفــظ االنســان امــا قــراءة القــرآن الكــرمي مــن املصحــف 
ــى )وانــه لقــران كــري يف كتــاب  ــه تعال ــا ال جتــوز لقول ــر فانه ــر وضــوء اصغ ــى غي الشــريف عل
مكنــون ال ميســه اال املطهــرون( االيــة 79 مــن ســورة الواقعــة ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  يف 
الكتــاب الــذي كتبــه لعمــرو ابــن حــزم اال ميــس القــرآن اال طاهــرا رواه االمــام مالــك يف كتــاب 

املوطــأ ج1 ص199 واهلل املوفــق 
ــم  ــود والنصــارى )ممــن ل ــن كان مــن اليه ــي اعــدت للمتقــني هــي للمســلمني ومل ــة الت اجلن

ــة ــل البعث ــك قب ــروا( وذل ــم يغي ــوا ول يبدل
الســؤال: ارجــو توضيــح قولــه تعالــى »وجنــة عرضهــا الســماوات واالرض اعــدت للمتقــن« 
االيــة 123 مــن ســورة ال عمــران وهــل ان اليهــود والنصــارى داخلــون يف الوعــد الــذي تضمنتــه 

االيــة الكرميــة ام ال؟
اجلــواب: اعلــم ايهــا الســائل الكــرمي ان وعــد اهلل يف االيــة 123 مــن ســورة ال عمــران 
بادخــال املتقــني جنــة عرضهــا الســماوات واالرض اعــدت لهــم هــي خاصــة بامــة محمــد صلــى 
اهلل عليــه وســلم امــا اليهــود والنصــارى فــال يشــملهم هــذا الوعــد اللهــم اال مــن مــات مــن 
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اليهــود والنصــارى قبــل بعثــة ســيدنا محمــد عليــه الصــالة والســالم ولــم يغيــروا ويبدلــوا مــا 
ــم  ــوا مــن املتقــني واهلل اعل ــوراة واالجنيــل وكان انــزل اليهــم مــن الت
ارواح العباد بعد موتهم يف البرزخ 

الــى عالــم االرواح فهــل تتنعــم روحــه وتشــعر  اذا مــات االنســان وانتقلــت روحــه  الســؤال: 
ام ال؟ وحتــس 

اجلــواب: اذا مــات االنســان انتقلــت روحــه الــى عالــم االرواح امــا يف عليــني او يف ســجني 
فعليــون مقــام ارواح الســعداء مــن عبــاد اهلل تعالــى وســجني مقــام ارواح االشــقياء مــن عبــاد 
اهلل تعالــى وذلــك بنــص القــرآن الكــرمي حيــث قــال تعالــى )كال ان كتــاب االبــرار لفــي عليــن ومــا 
ادراك مــا عليــون كتــاب مرقــوم يشــهده املقربــون ان االبــرار لفــي نعيــم علــى االرائــك( )االســرة( 
ينظــرون( االيــة 18-19 مــن ســورة املطففــني وقــال جــل ذكــره يف بيــان مقــام االشــقياء )كال ان 
كتــاب الفجــار لفــي ســجن ومــا ادراك مــا ســجن( االيــة 7-8-9 مــن ســورة املطففــني ايضــا 
وعليــه ايهــا الســائل الكــرمي فــان ارواح االمــوات قبــل يــوم القيامــة هــي فيمــا يســمى بالبــرزخ 
وهــو املــدة الفاصلــة بــني مــوت االنســان ويــوم القيامــة تكــون فيهــا روح امليــت امــا منعمــة نعيمــا 
معنويــا او معذبــة عذابــا معنويــا قــال تعالــى يف حــق فرعــون والــه )النــار يعرضــون عليهــا غــدوا 

وعشــيا ويــوم تقــوم الســاعة ادخلــوا ال فرعــون اشــد العــذاب( االيــة46 مــن ســورة غافــر 
معنى اية )ان اهلل ال يغفر ان يشرك به...(

الســؤال: مــا هــو تفســير قولــه تعالــى )ان اهلل ال يغفــر ان يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك ملــن 
يشــاء( االيــة47 مــن ســورة النســاء

اجلــواب: اعلــم ايهــا الســائل الكــرمي ان اهلل تعالــى قــد اعلــم عبــاده بانــه ال يغفــر ذنــب 
ــع اهلل  ــد االنســان ان م ــان يعتق ــه ب ــه( او يف ربوبيت ــه )عبادت ــه ســواء كان يف الوهيت الشــرك ب
شــريكا ينفــع ويضــر ومينــح ومينــع فــاهلل هــو املعبــود بحــق مســتحق الن يعبــد دون ســواه واهلل 
هــو النافــع الضــار دون غيــره فمــن عبــد مــع اهلل غيــره او اعتقــد ان هنــاك مــن ينفــع او يضــر 
معــه مشــرك وهــذا الشــرك ال يغفــره اهلل ابــدا ومــا دون ذلــك مــن الذنــوب واملعاصــي فــاهلل 
ســبحانه حليــم كــرمي يغفــر ملــن يشــاء تفضــال منــه واحســانا هــذا هــو معنــى االيــة الكرميــة التــي 

ذكرتهــا يف ســؤالك ايهــا الســائل الكــرمي واهلل اعلــم 
حسن اخلامتة ال يعلمها اال اهلل

الســؤال: هــل ان العمــل الصالــح قبــل املــوت دليــل علــى حســن اخلامتــة؟ ارجــو منــك فضيلــة 
الشــيخ افادتنــا.

اجلــواب: اعلــم ايهــا الســائل الكــرمي ان حســن اخلامتــة بيقــني ال يعلمــه اال اهلل الــذي بيــده 
ملكــوت كل شــيء فــال العمــل الصالــح قبــل املــوت يــدل عليــه وال غيــره مــن العمــل الســيء ولكــن 
ورد حديــث نبــوي يســتانس بــه يف هــذه املســالة قــال صلــى اهلل عليــه وســلم )اذا اراد اهلل بعبــده 
خيــرا اســتعمله قبــل موتــه قالــوا وكيــف يســتعمله؟ قــال يوفقــه لعمــل صالــح قبــل موتــه ثــم 

يقبضــه عليــه( اخرجــه االمــام احمــد والطبرانــي واهلل املوفــق
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بيان هدي االسالم في التوقي من وباء الكورونا
احلفــاظ علــى االبــدان إحــدى الكليــات اخلمــس التــي راعتهــا الشــرائع الســماوية و التــي 

هــي ')احلفــاظ علــى االديــان واالبــدان والعقــول واالعــراض واالمــوال(
ــى  ــى احملافظــة عل ــدان تقــدم عل ــى االب ــات فــان احملافظــة عل وإذا تعارضــت هــذه الكلي
االديــان وذلــك ماتدعــو لــه وتامــر بــه نصــوص الكتــاب العزيــز والســنة النبويــة ومنهــا قولــه 
جــل مــن قائــل )يريــد اهلل بكــم اليســر واليريــد بكــم العســر( وحتــت هــذه االيــة تنــدرج كل 
التيســيرات وكل مظاهــر رفــع احلــرج مصداقــا لقولــه جــل مــن قائــل )ماجعــل عليكــم يف 
الديــن مــن حرج(ومــن هذيــن النصــني وغيرهمــا اســتنبط العلمــاء عديــد القواعــد التــي منهــا 

ــا ــدر بقدره ــع تق )الضــرورات تبيــح احملظــورات( والضــرورة بالطب
و قدانبنــى هــدي االســالم علــى درء املفســدة وجلــب املصلحــة وحيثمــا وجــدت املصلحــة 
فثــم شــرع اهلل ســواء اعتبــرت هــذه املصلحــة أم لــم تعتبــر اي وجدنــا لهــا نصــا شــرعيا)قرانا 
اوســنة( أم لــم جنــد اذالنصــوص متناهيــة ومصالــح النــاس متجــددة ومــن هنــا جــاء اصــل مــن 
ــا  ــا ولكــن تقتضيه اصــول التشــريع يســمى) املصلحــة املرســلة (اي املصلحــة املســكوت عنه
حياةالنــاس بشــرط أن تكــون مصلحــة حقيقيــة وليســت مصلحــة وهميــة اتبــاع الهــوى فيهــا 

واضــح جلــي
ودرء املفســدة مقــدم علــى جلــب املصلحــة والقاعــدة يف هــذا الســياق هــي )الضرريــزال( 

و)الضرروالضــرار(
وهــدي االســالم يف التوقــي مــن االفــات واالوبئــة التــي تتهــدد صحــة االنســان ومنهــا 
الكورونــا مبنيــة علــى االخــذ باالســباب والتــي يف طليعتهــا الوقايــة والوقايــة خيــر مــن العــالج 
فالعــالج قــد يفيــد وقــد اليفيــد بينمــا الوقايــة هــي دائمــا اضمــن للحفــاظ علــى ســالمة 
االجســام وصحتهــا وعافيتهــا باعتبــاران االجســام واالبــدان امانــات ينبغــي احلفــاظ عليهــا 
وضمــان ســالمتها باجتنــاب كل مايضــر بهــا مــن مختلــف التصرفــات التــي ياتيهــا صاحــب 
اجلســد) مــاكال ومشــربا وســلوكا(. وال يجــوز يف اال ســالم االلقــاء بالنفــس إلــى التهلكــة 
ومثلمــا انــه علــى املســلم حقــا لربــه وحقــا الهلــه فــان لنفســه عليــه حقــا و هــو حــق احلفــاظ 
علــى صحــة وســالمة هــذا اجلســد حتــى يســتطيع بــه مواصلــة اداء مختلــف احلقــوق عليــه 

)حق اهلل وحق النفس وحق االهل وحق االخرين عليه(
واليتســنى لــه ذلــك إال إذا كان جســده ســليما معافــى وهــي نعمــة عظيمــة الشــأن اليــدرك 
قيمتهــا إال مــن فقدهــا فالصحــة تــاج علــى رؤوس االصحــاء اليبصــره إال املرضــى وقــد 
ذكــر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بنعمــة الصحــة والعافيــة يف الكثيــر مــن األحاديــث 
فقــال )مــن اصبــح معافــى يف بدنــه امنــا يف ســربه عنــده قــوت يومــه فقــد حيــزت لــه الدنيــا 
بحذافيرهــا( وعلــم رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم امتــه بــان تســال اهلل العفــو والعافيــة 
ودوام العافيــة واملعافــاة الدائمــة يف الديــن والدنيــا واالخــرة وعلمهــا أن يتذكــر املعافــون دائمــا 
مايتنعمــون بــه مــن صحــة جســدية يفقدهــا غيرهــم فيحمــدون اهلل وتــردد الســنتهم )احلمــد 

. .. .
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هلل الــذي عافانــا مــا ابتالهــم بــه(
ولــم تكتــف تعاليــم االســالم بذلــك بــل ارشــدت املســلم إلــى كل مافيــه ســالمة ابدانهــم مــن 
نظافــة جعلهــا االســالم التتــم بعــض الواجبــات الدينيــة إال بهــا )الصالة(-حيــث يقــول عليــه 

الصــالة والســالم )الطهــور شــطر االميــان( اي شــطر الصــالة
ودعــا االســالم إلــى كل مــا مــن شــانه أن يحافــظ علــى النظافــة وســالمة البيئــة واحمليــط 
)مــاء وهــواء وطريقــا ومرافــق عامة....(واماطــة االذى مــن الطريــق مــن شــعب االميــان 
ــك وســواه مــن  والنظافــة مــن االميــان وضدهــا االوســاخ مــن الشــيطان عــدو االنســان فذل
وســائل الوقايــة ونــدرج يف هــذا االطــار كل ماحرمــه االســالم مــن اخلبائــث والتــي اثبــت 

ــا مــع قواعــد الســالمة والصحــة ــة تطابقه ــم والتجرب الطــب والعل
فــإذا حصــل املــرض وهــو وارد فــان االســالم دعــا املســلم إلــى االخــذ باالســباب والتــداوي 
واليتعــارض ذلــك مــع االميــان بالقــدر فالقــدر علــم اهلل واالخــذ باالســباب واجــب والشــفاء 
مــن عنــد اهلل وباذنــه قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )أن اهلل خلــق الــداء وخلــق 

الــدواء( ويف مســند
اإلمــام احمدجــاءت االعــراب فقالــوا يارســول اهلل انتــداوى قــال رســول اهلل نعــم فــان اهلل 

عزوجــل لــم يضــع داء إال وضــع لــه شــفاء(
فــإذا وقــع وبــاء يف ارض ارشــد الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم إلــى وجــوب التوقــي 
ــوم  ــن وهــو مايســمى الي ــاط مــن عــدواه وعــدم التســبب فيهــا للنفــس ولالخري ــه واالحتي من
باحلجــر الصحــي الــذي تلــزم بــه الــدول مواطنيهــا وتتخــذ يف مجالــه كل التدابيــر التــي 
جتعــل ذلــك الوبــاء الينتشــر وتذهــب ضحيــة لــه عشــرات بــل مئــات االنفــس البشــرية جــراء 
عــدم االنضبــاط والتقيــد بالتعليمــات الصــادرة يف هــذا الصــدد وهــي مــن صميــم صالحيــات 
والة االمــور يقــول عليــه الصــالة والســالم )اليــوردن مــرض علــى مصــح( صحيــح البخــاري 
واملمــرض هــو الــذي ابلــه مــراض واملصــح الــذي ابلــه صحــاح اي اليــورد عليــه اليخلــط ابلــه 
املريضــة اجلربــاء بالصحيحــة اثنــاء ورود املــاء وهــذا بالنســبة لالبــل تالفيــا النتشــار العــدوى 
فمابالــك إذا تعلــق االمــر باالنســان فذلــك الــزم واوجــب فاملتســبب يف قتــل نفــس واحــدة هــو 

كمــن قتــل النــاس جميعــا
فليحــذر املخالفــون المــر اهلل املتســببون يف الضــرر النفســهم وغيرهــم ويقــول عليــه 
الصــالة والســالم )إذا ســمعتم بالوبــاء يف ارض فــال تدخلــوا عليــه وإذا وقــع بــارض وانتــم بهــا 

ــاء ــك حصــر للوب فــال تخرجــوا منهــا فــرارا منــه( ويف ذل
ــة وهــو  ــا يف ســالمة وصحــة وعافي ــا يحيين ــى م ــا إل ــذي يدعون ــا ال هــذا هــو هــدي دينن
ماينبغــي أن نسترشــد بــه ونتقيــد بــه يف كل تصرفاتنــا عندمــا نبتلــى بافــة مثــل الكورونــا
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يشــفينا ويعافينــا ويــدمي ذلــك علينــا وعلــى غيرنــا انــه 

ســبحانه وتعالــى علــى كل شــيء قديــر وباالجابــة جديــر.
كتبه محمد صالح الدين املستاوي
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مجمع الفقه االسالمي الدولي بجدة:
توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام 
بعنوان: »فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19(
وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية«

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم علــى ســيد املرســلني وخامتهــم محمــد بــن عبــد اهلل 
وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

فنظــراً الزديــاد عــدد اإلصابــات والوفيــات نتيجــة تفشــي جائحــة الكورونــا يومــاً بعــد يــوم يف كّل 
أنحــاء العالــم، وبنــاًء علــى انتشــار هــذا املــرض عقــد مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي التابــع ملنظمــة 
التعــاون اإلســالمي، النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام بعنــوان: “فيــروس كورونــا املســتجد 
)كوفيــد19-( ومــا يتعلــق بــه مــن معاجلــات طبيــة وأحــكام شــرعية” بواســطة الفيديــو عــن بُعــد بتاريــخ 
23 شــعبان 1441هـــ، املوافــق 16 أبريــل 2020م، وحتــدث خــالل النــدوة معالــي األمــني العــام ملنظمــة 
التعــاون اإلســالمي األســتاذ الدكتــور يوســف العثيمــني، مبينــاً أن النــدوة تتيــح فرصــة للتوفيــق بــني 
ــة صياغــة موقــف متناغــم يســاهم يف دعــم مشــروع  ــن الطــب والشــريعة بغي آراء العلمــاء يف ميادي
ــاع القــرار يف الــدول األعضــاء نظــراً ألن جائحــة كورونــا تهــدد البشــرية دون فــرق بــني لــون أو  ُصنَّ

جنــس أو معتقــد.
وألقــى معالــي الدكتــور صالــح بــن حميــد، املستشــار بالديــوان امللكــي الســعودي، رئيــس املجمــع، 
كلمــة حتــدث فيهــا عــن أهميــة دور مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي الــذي تولــى تركيــز القواعــد 
الفقهيــة الطبيــة منــذ نشــأته، والتصــدي إلــى املســائل احلادثــة املســتجدة ومــن بينهــا املســائل 
الشــرعية املتعلقــة بفيــروس كورونــا املســتجد علــى ضــوء األحــكام الطبيــة، كمــا ألقــى معالــي أمــني 
مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي األســتاذ الدكتــور عبدالســالم العبــادي كلمــة بَــنيَّ فيهــا مســار 
النــدوة، ومــن ثــم تولــى معالــي رئيــس املجمــع إدارة النــدوة، التــي حضرهــا أعضــاء مجلــس املجمــع 
ــة جــرت مناقشــتها مــن  ــد مداخــالت ثري ــاء الشــرعيني، وبع ــاء املختصــني والعلم وعــدد مــن األطب
الوجهتــني الطبيــة والشــرعية، وبعــد االســتماع للمشــاركني مــن األطبــاء والفقهــاء ومن خــالل البحوث 
والعــروض التــي قدموهــا، التــي ســتذكر أســماءهم يف نهايــة هــذه التوصيــات، وقــد اســتمرت النــدوة 
ــة اســتراحة  ــراً متضمن ــة والنصــف ظه ــى الســاعة الثاني ــة عشــرة صباحــاً حت مــن الســاعة احلادي
ــى تشــكيل  ــدوة إل ــت الن ــى الواحــدة والنصــف، وقــد توصل ــر مــن الســاعة الواحــدة إل لصــالة الظه
جلنــة صياغــة للتوصيــات التــي ســتخرج بهــا وســتذكر أســماء هــذه اللجنــة يف نهايــة هــذه التوصيــات.

وقد انتهى املشاركون إلى هذه التوصيات التالية وهي تشمل البعدين الطبي والفقهي:
التعريــف باملــرض: مــرض الفيــروس التاجــي 2019 املعــروف اختصــاراً بكوفيــد 19 هــو التهــاب 
يف اجلهــاز التنفســي بســبب فيــروس تاجــي جديــد، وقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة رســمياً أن 
هــذا الوبــاء جائحــة عامليــة يف 11 مــارس 2020م، ويظــن أن الفيــروس حيوانــي املنشــأ يف األصــل، 
ولكــن احليــوان اخلــازن غيــر معــروف حتــى اآلن بشــكل مؤكــد وهنــاك شــبهات حــول اخلفــاش وآكل 
النمــل، وأمــا انتقالــه مــن إنســان آلخــر فقــد ثبــت أنــه واســع االنتشــار. وتتــراوح العــدوى بــني حامــل 
ــق التنفــس )يف  ــى أعــراض شــديدة. تشــمل احلمــى والســعال وضي ــروس مــن دون أعــراض إل الفي
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احلــاالت املتوســطة إلــى الشــديدة(؛ قــد يتطــور املــرض خــالل أســبوع أو أكثــر مــن معتــدل إلــى حــاد. 
ونســبة كبيــرة مــن احلــاالت املرضيــة حتتــاج إلــى عنايــة ســريرية مركــزة؛ ومعــدل الوفيــات بــني 
احلــاالت املشــخصة بشــكل عــام حوالــي %2 إلــى %3 ولكنهــا تختلــف حســب البلــد وشــدة احلالــة. 
وال يوجــد لقــاح متــاح ملنــع هــذه العــدوى. وتبقــى تدابيــر مكافحــة العــدوى هــي الدعامــة األساســية 
ــة  ــون باملرضــى باإلضاف ــن يعتن ــد وكظــم الســعال، والتباعــد اجلســدي للذي ــة )أي غســل الي للوقاي
إلــى مــا يســمى بالتباعــد االجتماعــي بــني النــاس(، واملعرفــة بهــذا املــرض غيــر مكتملــة وتتطــور مــع 
ــر مــن  ــة تتحــول وتتجمــع يف كثي ــروف أن الفيروســات التاجي ــك، فمــن املع ــى ذل الوقــت؛ عــالوة عل

األحيــان، وهــذا ميثــل حتديــاً مســتمراً لفهــم املــرض وكيفيــة مواجهتــه.
ومــن املعلــوم أن الشــريعة اإلســالمية وأحكامهــا متتــاز بصفــات عديــدة مــن أهمهمــا: رفــع احلــرج 
ــه ووصــل األمــر إلــى  ــة التكاليــف، وإذا وجــد مــا يشــق فعل والســماحة والتيســير ودفــع املشــقة وقل
درجــة احلاجــه أو الضــرورة، فقــد شــرع اهلل تعالــى رخصــاً تبيــح للمكلفــني مــا حــرم عليهــم، وتســقط 
عنهــم مــا وجــب عليهــم فعلــه حتــى تــزول الضــرورة، وذلــك رحمــة مــن اهلل بعبــاده وتفضــاًل وكرمــاً، 
ففــي الفقــه اإلســالمي قواعــد فقهيــة مهمــة حاكمــة يف مثــل هــذا، مــن أهمهــا: قاعــدة رفــع احلــرج 
ــر اتســع، وقاعــدة األخــذ بالرخــص  ــب التيســير، وإذا ضــاق األم والســماحة، وقاعــدة املشــقة جتل
أولــى مــن العزميــة حفظــاً للنفــوس، وقاعــدة ال ضــرر وال ضــرار، وقاعــدة التصــرف علــى الرعيــة 

منــوط باملصلحــة، وقاعــدة لإلمــام تقييــد املبــاح يف حــدود اختصاصــه مراعــاة للمصلحــة العامــة.
لذلــك كان هنالــك ضــرورة حلمايــة النفــس وصحــة اإلنســان فيجــب علــى املســلمني أن يحافظــوا 
علــى أنفســهم بقــدر املســتطاع مــن األمــراض، وقــد أوجبــت الشــريعة اإلســالمية إنقــاذ األرواح 
واألنفــس مــن الهــالك، وجعلــت إنقــاذ النفــس حقــا لــكل فــرد، بالوقايــة مــن األمــراض واألســقام قبــل 
حدوثهــا وبالتــداوي بعــد حدوثهــا، وقــد قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: )عبــاَد اهلِل ! تــداووا، فــإنَّ اهلَل 
تعالـَـى لــم يضــع داًءا إال وضــع لــه الــدواَء إال داًء واحــًدا الهــَرُم(،]يف روايــات متقاربــة عنــد البخــاري 
ومســلم وأحمــد وأبــي داود والترمــذي والنســائي والبيهقــي[، إذ إن احلفــاظ علــى النفــس البشــرية 
مــن مقاصــد الشــريعة األساســية والتــي تشــمل باإلضافــة إلــى حفــظ النفــس: حفــظ الديــن، وحفــظ 
العقــل، وحفــظ النســل، وحفــظ املــال، قــال ســبحانه وتعالــى: )َمــن َقتَــَل نَْفًســا ِبَغيْــِر نَْفــٍس أَْو َفَســاٍد 
ــدة،  ــاَس َجِميًعا(]ســورة املائ ــا النَّ ــا أَْحيَ َ ــا َفَكَأمنَّ ــْن أَْحيَاَه ــا َوَم ــاَس َجِميًع ــلَ النَّ ــا َقتَ َ يِف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ
32[، كمــا يحــق جلهــات االختصــاص، القيــام بإســعافات وتدخــالت طبيــة خاصــة باجلائحــة، ذلــك 
أن “ممــا تقتضيــه عقيــدة املســلم أن املــرض والشــفاء بيــد اهلل عــزَّ وجــل، وأن التــداوي والعــالج أخــذ 
ــوط مــن  ــأس مــن روح اهلل أو القن ــه ال يجــوز الي ــى يف الكــون وأن ــا اهلل تعال ــي أودعه باألســباب الت
رحمتــه، بــل ينبغــي بقــاء األمــل يف الشــفاء بــإذن اهلل. انظــر: قــرار املجمــع رقــم: 67 )7/5( بشــأن 
العــالج الطبــي، يف دورتــه الســابعة التــي عقــدت يف مدينــة جــدة باململكــة العربيــة الســعودية، لذلــك 
ليــس يف اإلســالم مــا يســمى مبناعــة القطيــع أو اجلمهــور، والــذي يدعــو لتــرك انتشــار املــرض أوالً 
والــذي ســيهلك بــه الذيــن يســتحقون الهــالك مــن كبــار ســن ومــن الذيــن تعــددت أمراضهــم، ألن يف 

ذلــك تقاعســاً عــن املعاجلــة املمكنــه شــرعاً.
يجــوز للــدول واحلكومــات فــرض التقييــدات علــى احلريــة الفرديــة مبــا يحقــق املصلحــة ســواء 
مــن حيــث منــع الدخــول إلــى املــدن واخلــروج منهــا، وحظــر التجــّول أو احلجــر علــى أحيــاء محــددة، 
أو املنــع مــن الســفر، أو املنــع مــن التعامــل بالنقــود الورقيــة واملعدنيــة وفــرض اإلجــراءات الالزمــة 
للتعامــل بهــا، وتعليــق األعمــال والدراســة وإغــالق األســواق، كمــا إنــه يجــب االلتــزام بقــرارات الــدول 
واحلكومــات مبــا يســمى بالتباعــد االجتماعــي ونحــو ذلــك ممــا مــن شــأنه املســاعدة علــى تطويــق 
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الفيــروس ومنــع انتشــاره ألن تصّرفــات اإلمــام منوطــة باملصلحــة، عمــاًل بالقاعــدة الشــرعية التــي 
تنــص علــى أن )تصــرف اإلمــام علــى الرعيــة منــوط باملصلحــة(.

النظافــة يف اإلســالم عبــادة وُقربــة واألدلــة علــى ذلــك كثيــرة قــال تعالــى: )يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـواْ 
ــالِة فاْغِســلُواْ ُوُجوَهُكــْم َوأَيِْديَُكــْم ِإلـَـى امْلََراِفــِق َواْمَســُحواْ ِبُرُؤوِســُكْم َوأَْرُجلَُكــْم ِإلـَـى  ِإَذا ُقْمتـُـْم ِإلـَـى الصَّ
اِبــنَي  ُرواْ(]ســورة املائــدة، 6[، قــال ســبحانه تعالــى: )ِإنَّ اهلّلَ يُِحــبُّ التَّوَّ هَّ الَْكْعبَــنِي َوِإن ُكنتـُـْم ُجنًُبــا َفاطَّ
ْر(]ســورة املدثــر، 4[، وقــال  ِريَن(]ســورة البقــرة، 222[، وقــال تعالــى: )َوِثيَابَــَك َفَطهِّ َويُِحــبُّ امْلُتََطهِّ
ــك يتعــني األخــذ بأحــكام النظافــة  مَياِن(]مســلم[، ولذل ــْطُر اإْلِ ــوُر َش ُه ــه وســلم: )الطُّ ــى اهلل علي صل
الشــخصية العامــة واالحتياطــات اخلاصــة بهــذه اجلائحــة ومنهــا: غســل اليديــن باملــاء والصابــون 
ولبــس الكمامــات والقفــازات، وااللتــزام بالتوجيهــات الصحيــة الصــادرة مــن اجلهــات املســؤولة 
واجــب شــرعاً للتوقــي مــن الفيــروس، ويجــوز اســتخدام املعقمــات املشــتملة علــى الكحــول يف تعقيــم 
األيــادي وتعقيــم األســطح واملقابــض وغيرهــا، حيــث إن “مــادة الكحــول غيــر جنســة شــرعاً”، انظــر: 
قــرار املجمــع رقــم 210 )6/ 22( بشــأن االســتحالة واالســتهالك يف املــواد اإلضافيــة يف الغــذاء 

والــدواء يف دورتــه الثانيــة والعشــرين التــي عقــدت يف دولــة الكويــت.
أن عــزل املريــض املصــاب بالفيــروس واجــب شــرعاً كمــا هــو معــروف، وأمــا بخصــوص املشــتبه 
بحملــه للفيــروس أو ظهــرت عليــه أعــراض املــرض أثنــاء احلجــر املنزلــي فيجــب عليــه التقيــد 
مبــا يســمى بالتباعــد االجتماعــي عــن أســرته واملخالطــني لــه مــن عامــة النــاس، وكذلــك ال يجــوز 
ــك عــن  ــة املختصــة وكذل ــك عــن الســلطات الطبي ــه أعــراض املــرض أن يخفــي ذل ملــن ظهــرت علي
املخالطــني لــه، كمــا ينبغــي علــى مــن يعــرف مصابــاً غيــر آبــه باملــرض أن يعلــم اجلهــات الصحيــة 
عنــه ألن ذلــك يــؤدي إلــى انتشــار هــذا املــرض واســتفحال خطــره، وعليــه تنفيــذ كل مــا يصــدر عــن 
الســلطات الطبيــة املختصــة، ولهــا أن تعــزر مــن أصيــب بهــذا املــرض وأخفــاه، قــال اهلل تعالــى: 
ِْسِننَي(]ســورة البقــرة، 195[، وقــال  )َوالَ تُلُْقــواْ ِبَأيِْديُكــْم ِإلَــى التَّْهلَُكــِة َوأَْحِســنَُواْ ِإنَّ اهلّلَ يُِحــبُّ احمْلُ
ــي  ــال النب ــْم َرِحيًما(]ســورة النســاء، 29[، وق َ َكاَن ِبُك ــُكْم ِإَنّ اهلَلّ ــوا أَنُْفَس ُ ــى: )َواَل تَْقتُل ســبحانه وتعال
صلــى اهلل عليــه وســلم: )إذا ســمعتم بالطاعــون بــأرض فــال تدخلوهــا وإذا وقــع بــأرض وأنتــم فيهــا 
فــال تخرجــوا منها(]البخــاري[، وقــال عليــه الصــالة والســالم: )ال َضــَرَر وال ِضَراَر(]أبــو داوود وابــن 
ماجــة ومالــك واحلاكــم والبيهقــي[، وبخصــوص الطاعــون جــاء احلديــث الصحيــح عــن رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم: )فليــس ِمــن َرُجــٍل يََقــَع الطاعــوُن فيَمُكــُث يف بَيِتــه صاِبــًرا ُمحتَِســًبا يَعلـَـُم أنَّــه 

ــهيِد(]البخاري[.  ــِر الشَّ ــُل أْج ــه ِمث ــَب اهللُ لــه إالَّ كان ل ــه إالَّ مــا َكتَ ال يُصيبُ
يؤكــد األطبــاء واملختصــون أن التجمعــات تــؤدى إلــى اإلصابــة بفيــروس كورونــا ولذلــك ال بــد مــن 
األخــذ باألســباب، واالبتعــاد عــن التجمعــات بجميــع أشــكالها وصورهــا، قــال تعالــى: )يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن 
آَمنُــواْ ُخــُذواْ ِحْذَرُكْم(]ســورة النســاء، 71[، ويشــمل ذلــك جــواز إغــالق املســاجد لصــالة اجلمعــة 
واجلماعــة وصــالة التراويــح، وصــالة العيــد، وتعليــق أداء املســلمني للحــج والعمــرة، وتعليــق األعمــال، 
وإيقــاف وســائل النقــل املختلفــة، ومنــع التجــوال، وإغــالق املــدارس واجلامعــات واألخــذ مببــدأ 

التعليــم عــن بُعــد وأماكــن التجمــع األخــرى، وغيرهــا مــن صــور اإلغــالق.
ــن  ــه م ــع األذان ألن ــى رف ــاء عل ــن اإلبق ــع واجلماعــات م ــد إغــالق املســاجد يف اجلم ــد عن وال ب
شــعائر اإلســالم، ويقــول املــؤذن يف األذان “صلــوا يف رحالكــم أو يف بيوتكــم” اقتــداء مبــا رواه 
ابــن عمــر وابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا عــن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ]البخــاري ومســلم 

وغيرهمــا[، ويصلــي املســلمون الذيــن يعيشــون يف البيــت نفســه الصــالة جماعــة يف منازلهــم.
وعنــد إغــالق املســاجد يصلــي النــاس صــالة اجلمعــة ظهــراً يف البيــوت بــدالً مــن صــالة اجلمعــة، 
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فصــالة اجلمعــة يف البيــوت ال جتــوز، وال يســقط فــرض اجلمعــة بهــا، إضافــة إلــى ذلــك يجــوز 
للســلطات املختصــة أن تنظــم خطبــة وصــالة اجلمعــة يف أحــد املســاجد بحيــث يلتــزم فيها بالشــروط 
الصحيــة الوقائيــة والفقهيــة، وتنقــل عبــر شاشــات التلفــزة واإلنترنــت واملذيــاع الســتفادة النــاس مــن 
ذلــك، وال بــد مــن التنبيــه بأنــه ال جتــوز صــالة اجلمعــة واجلماعــة يف البيــت خلــف اإلمــام عنــد النقــل 

بهــذه الوســائل لوجــود املســافات العازلــة بينهــم.
ويجــوز للعاملــني يف املجــاالت الصحيــة واألمنيــة ومثيالتهــا يف هــذه اجلائحــة، األخــذ برخصــة 
اجلمــع بــني الصلــوات، جمــَع تقــدمي أو تأخيــر عنــد احلاجــة، )أو اجلمــع الصــوري ملــن ال يصــح يف 

مذهبــه اجلمــع بــني الصلــوات(.
أمــا فيمــا يتعلــق بصيــام شــهر رمضــان فالصيــام ال يؤثــر علــى الصحــة بصفــة عامــة، وال يزيــد 
مــن خطــر إصابــة الصائــم بالفيــروس، كمــا إنــه ال يوجــد دليــل علمــي علــى أن جفــاف الفــم يقلــل 
ــاء  ــد األطب ــد أك ــه، وق ــى أصل ــى واجــب صــوم رمضــان عل ــذا فيبق ــروس، ول مــن املناعــة ضــد الفي
واملختصــون بأنــه ال تأثيــر لفيــروس كورونــا علــى الصيــام، ولذلــك، فإنــه ال يجــوز اإلفطــار بدعــوى 
وجــود فيــروس كورونــا، ويجــب الصيــام علــى كل مكلــف قــادر صحيــح مقيــم، وأمــا املريــض املصــاب 
ــاس  ــى الن ــج، فيجــب عل ــى مــا يقــرره الطبيــب املعال ــه، فــإن حكــم صيامهمــا يتوقــف عل واملشــتبه ب
الصيــام إال إذا كان يؤثــر علــى صحــة بعــض األشــخاص بــرأي األطبــاء الثقــات املعاجلــني حلالتهــم، 
ــرة  ــد ينشــغلون فت ــم الضعــف والوهــن، وق ــد يلحقه ــن ق ــني الذي ــك يجــوز للممارســني الصحي وكذل
اإلفطــار عــن الفطــور والســحور معــاً فلهــم الفطــر إذا احتاجــوا لذلــك، وعليهــم أن يلتزمــوا جميعــاً 
مبــا يجــب عليهــم مــن قضــاء أو كفــارة يف حالــة العجــز عــن القضــاء وذلــك بــأن يطعمــوا عــن كل يــوم 
مســكيناً، أمــا بالنســبة لصــالة التراويــح وقيــام الليــل فيقــوم املســلمون بصالتهــم يف بيوتهــم، ولهــم 

أجــر ذلــك.
حــث الــدول واألفــراد علــى مســاعدة كل مــن انقطعــت بــه ســبل العيــش نتيجــة هــذه اجلائحــة قــال 
ْســتَْخلَِفنَي ِفيــِه َفالَِّذيــَن آَمنـُـوا ِمنُكــْم َوأَنَفُقــوا لَُهــْم  ــا َجَعلَُكــم مُّ ِ َوَرُســوِلِه َوأَنِفُقــوا مِمَّ تعالــى: )آِمنـُـوا ِبــاهللَّ
َ َقْرًضــا َحَســًنا َفيَُضاِعَفــُه  ــن َذا الَّــِذي يُْقــِرُض اهللَّ أَْجــٌر َكِبيٌر(]ســورة احلديــد، 7[، وقــال ســبحانه: )مَّ
ــْم يِف  ــوَن أَْمَوالَُه ــَن يُنِفُق ــُل الَِّذي ثَ ــل: )مَّ ــال جــل مــن قائ ــرة، 245[، وق ــا َكِثيَرًة(]ســورة البق ــُه أَْضَعاًف لَ
ُ يَُضاِعــُف مِلَــن يََشــاءُ  ــٍة َواهللَّ ائَــُة َحبَّ ــٍة أَنبَتَــْت َســبَْع َســنَاِبَل يِف ُكلِّ ُســنبُلٍَة مِّ ِ َكَمثَــِل َحبَّ َســِبيِل اهللَّ
ِهــْم،  ــنَي يِف تََوادِّ ــُل امْلُْؤِمِن ُ َواِســعٌ َعِليٌم(]ســورة البقــرة، 261[، وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: )َمثَ َواهللَّ
ــَهِر  َســِد ِبالسَّ َســِد ِإَذا اْشــتََكى ِمنْــُه ُعْضــٌو تََداَعــى لَــُه َســاِئُر اجْلَ َوتََراُحِمِهــْم، َوتََعاُطِفِهــْم َمثَــُل اجْلَ
ــْن  ــِلُمُه، َوَم ــُه َوالَ يُْس ــِلِم الَ يَْظِلُم ــو املُْس ــِلُم أَُخ ــه وســلم: )املُْس ــى اهلل علي ى(]مســلم[، وقــال صل مَّ َواحْلُ
 ُ َج اهللَّ ــرَّ ــا، َف نْيَ ــَرِب الدُّ ــْن ُك ــًة ِم َج َعــْن ُمْســِلٍم ُكْربَ ــرَّ ــْن َف ــِه، َوَم ُ يِف َحاَجِت َكاَن يِف َحاَجــِة أَِخيــِه َكاَن اهللَّ
ُ يَــْوَم الِقيَاَمِة(]البخــاري ومســلم[،  َعنْــُه ُكْربَــًة ِمــْن ُكُربَــاِت يَــْوِم الِقيَاَمــِة، َوَمــْن َســتََر ُمْســِلًما َســتََرهُ اهللَّ
أمــا تعجيــل دفــع الــزكاة عــن عــام أو أكثــر فيجــوز وبخاصــة يف مثــل هــذه الظــروف التــي يحــث فيهــا 
علــى التبــرع، وكذلــك ينبغــي أن يحــرص املجتمــع علــى القــرض احلســن، واملســاعدة قــدر اإلمــكان، 
ــران والفقــراء، كمــا يحســن  ــى احملتاجــني مــن األقــارب واجلي ــد العــون واملســاعدة إل ويجــب مــّد ي
ــا  َ دعــم صناديــق الــزكاة والتكافــل االجتماعــي التــي أعلــن عنهــا يف أكثــر مــن بلــد، قــال تعالــى: )ِإمنَّ
َقــاِب َوالَْغاِرِمــنَي َويِف َســِبيِل  َدَقــاُت ِللُْفَقــَراِء َوامْلََســاِكنِي َوالَْعاِمِلــنَي َعلَيَْهــا َوامْلَُؤلََّفــِة ُقلُوبُُهــْم َويِف الرِّ الصَّ
ُ َعِليــمٌ َحِكيٌم(]ســورة التوبــة، 32[، وعــن أبــي ســعيد اخلــدري  ِ َواهللَّ ــَن اهللَّ يِل َفِريَضــًة مِّ ــبِ ِ َوابـْـنِ السَّ اهللَّ
ــى  ــه وســلم إذ جــاء رجــل عل ــى اهلل علي ــه قــال: بينمــا نحــن يف ســفر مــع النبــي صل رضــي اهلل عن
راحلــة لــه فجعــل يصــرف بصــره ميينــاً وشــماالً، فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )َمــْن َكاَن 
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َمَعــُه َفْضــُل َظْهــٍر، َفلْيَُعــْد ِبــِه َعلـَـى َمــْن اَل َظْهــَر لـَـُه، َوَمــْن َكاَن لـَـُه َفْضــٌل ِمــْن َزاٍد، َفلْيَُعــْد ِبــِه َعلـَـى َمــْن 
اَل َزاَد لـَـُه(، قــال أبــو ســعيد اخلــدري رضــي اهلل عنــه: فذكــر مــن أصنــاف املــال مــا ذكــر، حتــى رأينــا 
أنــه ال حــق ألحــد منــا يف فضل”،]مســلم وأبــو داود والبيهقــي وغيرهــم[، أمــا بخصــوص زكاة الفطــر 
فهــي فــرض )قــال ابــن عمــر: “فــرض رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم زكاة الفطــر، وقــال: أغنوهــم 
ــد الفطــر، وأمــا يف هــذه اجلائحــة  ــام عي يف هــذا اليوم(]البيهقــي والدارقطنــي[، واملــراد يف أول أي

فيجــوز إخراجهــا بدخــول شــهر رمضــان.
يجــب تغســيل املوتــى وتكفينهــم ولــو بــرش املــاء فــإن تعــّذر فالتيمــم، فــإن تعــّذر يســقط وجــوب 
الغســل مــع احلــرص علــى التقيــد بتعليمــات الصحيــة الوقائيــة، وكذلــك مراعــاة هــذه التعليمــات يف 
التكفــني والدفن،ثــم يصلــى عليــه. وميكــن ملــن شــاء مــن املســلمني أن يصلــي عليــه صــالة الغائــب ولــو 
ــاح، وال يجــوز حــرق جثامــني املســلمني يف أي حــال مــن األحــوال، وينبغــي  فــرادى يف أي مــكان مت
ــه وســلم  ــى اهلل علي ــيَّ صل ــِمْعُت النَِّب ــال َس ــا ق ــن عمــر رضــي اهلل عنهم اإلســراع يف الدفــن عــن اب

ــِه ِإلَــى َقبِْرِه(]البيهقــي[. ِبُســوهُ َوأَْســِرُعوا ِب يَُقــوُل: )ِإَذا َمــاَت أََحُدُكــْم َفــاَل حَتْ
يجــوز غســل موتــى األوبئــة بأجهــزة التحكــم عــن بعــد، والتــي جتمــع بني الوفــاء بشــروط وواجبات 
ــة. والدعــوة  ــة املرعي ــة والبيئي ــى يف الشــريعة اإلســالمية واالشــتراطات الصحي وســن غســل املوت

موجهــة للمختصــني يف هــذا الشــأن مــن املســلمني للمســارعة بإنتــاج مثــل هــذه األجهــزة.
والتعزيــة مســتحبة؛ وتــؤدى بطــرق عــدة، أثنــاء اجلائحــة، فيجــوز العــزاء عبــر وســائل االتصــال 

املختلفــة دون الزيــارة الشــخصية خشــية انتقــال الفيــروس.
يجــب علــى كل املســلمني ووســائل اإلعــالم املتعــددة ووســائل التواصــل االجتماعــي جتنــب نشــر 
ــر  ــة وغي ــار الكاذب ــة األخب ــع الوقــوف يف محارب ــى اجلمي ــاس، كمــا يجــب عل الشــائعات املخوفــة للن
املوثوقــة، جتنبــاً لآلثــار الســلبية املترتبــة علــى ذلــك، قــال تعالــى: )َمــا يَلِْفــُظ ِمــن َقــْوٍل ِإالَّ لََديْــِه 
َرِقيــٌب َعِتيٌد(]ســورة ق، 18[، باإلضافــة إلــى حثهــم علــى اســتخدام جميــع وســائل اإلعــالم والنشــر 
ووســائل التواصــل االجتماعــي يف نشــر الوعــي الطبــي واألحــكام الشــرعية بشــكل صحيــح وكل 
األحــكام املتعلقــة مبواجهــة هــذه اجلائحــة، وبــث األمــل والفــأل احلســن يف قلــوب العامــة، وتكثيــف 
احملاضــرات يف مجــال تقويــة املناعــة، واحملافظــة علــى العالقــات األســرية، وذلــك بإشــراف اجلهــات 

ــد بحســبه. الرســمية يف كل بل
يجــب التأكيــد علــى االمتنــاع عــن تنقــل اختــالف العلمــاء يف األحــكام الصــادرة عــن هيئــات 
العلمــاء ودور اإلفتــاء الشــرعية املعتمــدة، ملــا يف ذلــك مــن إثــارة للبلبلــة يف املفاهيــم الدينيــة، وتضارب 
بالفتــوى، وعلــى اجلميــع االلتــزام بالفتــاوى الصحيحــة الصــادرة عــن اجلهــات املختصــة يف بلــده.

علــى احلكومــات واجلهــات املعنيــة تأمــني عــدد كاٍف مــن أجهــزة التنفــس ملعاجلــة احلــاالت التــي 
تتطلــب اســتخدام تلــك األجهــزة، ويجــب علــى األطبــاء االلتــزاُم باملعاييــر الطبيــة واألخالقيــة، وعنــد 
عــدم وجــود العــدد الــكايف مــن األجهــزة يرجــع إلــى رأي الطبيــب وتقــدمي مــن يســتحق التقــدمي وعنــد 

التســاوي يرجــع إلــى القرعــة بــني املرضــى.
علــى الــدول واجلهــات اخليريــة القــادرة تأمــني مــا يحتــاج إليــه الطاقــم الطبــي مــن أجهــزة وأدويــة 
وذلــك عــن طريــق التصنيــع أو غيــره، كمــا أن عليهــا التبــرع باملعــدات واألجهــزة الطبيــة التــي حتتــاج 

إليهــا الــدول واملجتمعــات يف أنحــاء العالــم ملواجهــة هــذه اجلائحــة التــي تهــدد البشــرية جمعــاء.
ويف ظــل غيــاب دواء خــاص لعــالج املــرض، ولقــاح خــاص للوقايــة مــن الفيــروس مبرهــن علــى 
فاعليتهمــا وســالمتهما فيجــب علــى األطبــاء والعلمــاء املختصــني إذا يســرت لهــم األســباب للقيــام 
بتجــارب علميــة إليجــاد دواء ولقــاح، أن تكــون البحــوث حســب املناهــج واالشــتراطات البحثيــة 
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املعتمــدة عامليــاً، وأن تكــون منضبطــة بالضوابــط الشــرعية الــواردة يف قــرار املجمــع رقــم 161 
)10/17( بشــأن الضوابــط الشــرعية للبحــوث الطبيــة البيولوجيــة علــى اإلنســان يف دورتــه الســابعة 
عشــرة التــي عقــدت يف عّمــان عاصمــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية، ويجــب العمــل علــى تأمــني كل 

ســبل الدعــم املتاحــة لهــذه املشــاريع واحلــث علــى التبــرع لهــا.
يجــب علــى الــدول مراقبــة األســعار بهــدف منــع االحتــكار ووضــع األســعار املناســبة وذلــك ألن 
ــذا الوضــع لتأمــني  ــة املناســبة له ــا حــرام شــرعاً، ويجــب وضــع اخلطــط االقتصادي التالعــب فيه
كل الســلع احملتــاج إليهــا، وأن تخزيــن الســلع الضروريــة فــوق احلاجــة ال يجــوز ألن يف ذلــك رفعــاً 

لألســعار كمــا أنــه يــؤدي لإلســراف املنهــي عنــه شــرعاً.
يجــوز عقــد النــكاح عبــر وســائل االتصــال املتعــددة عنــد احلاجــة أثنــاء هــذه اجلائحــة، مــا دام 
يحتــوي علــى األركان والشــروط الالزمــة، وذلــك مبعرفــة الســلطات املعنيــة، وقــد كان مجلــس املجمــع 
قــد منــع عقــد النــكاح عــن بعــد الشــتراط الشــهود، وهــذا يقتضــي توافــر جميــع األركان كالعاقديــن 
والشــروط كالشــهود، ويجــب أن تقتصــر حفــالت األعــراس علــى األقربــني مــن أهــل العروســني، 

وبأقــل عــدد ممكــن مــع مراعــاة األحــكام والتوجهــات الطبيــة.
لذلــك كلــه علينــا جميعــاً أن نتوجــه بالدعــاء وطلــب احلفــظ مــن اهلل تعالــى مــن هــذه اجلائحــة 
وعلــى املرضــى التوجــه إلــى اهلل تعالــى بطلــب الشــفاء واملعافــاة ألن اهلل هــو الشــايف املعــايف وصاحب 
ــُب  ــن يُِجي ــى: )أَمَّ ــال تعال ــره وشــره ق ــدر خي ــق اإلميــان بالقضــاء والق ــك مــن منطل ــه، وذل ــر كل األم
وَء(]ســورة النمــل، 62[، وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: )َمــا يُِصيــُب  امْلُْضَطــرَّ ِإَذا َدَعــاهُ َويَْكِشــُف السُّ
 ُ ــَر اهللَّ ــْوَكِة يَُشــاُكَها، ِإالَّ َكفَّ ، َحتَّــى الشَّ املُْســِلَم، ِمــْن نََصــٍب َوالَ َوَصــٍب، َوالَ َهــمٍّ َوالَ ُحــْزٍن َوالَ أًَذى َوالَ َغــمٍّ
ِبَهــا ِمــْن َخَطايَاهُ(]البخــاري ومســلم[، وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: )َعَجًبــا أِلَْمــِر امْلُْؤِمــِن، ِإنَّ أَْمــَرهُ ُكلَّــُه 
اءُ،  اءُ َشــَكَر، َفــَكاَن َخيـْـًرا لـَـُه، َوِإْن أََصابَتـْـُه َضــرَّ َخيـْـٌر، َولَيـْـَس َذاَك أِلََحــٍد ِإالَّ ِللُْمْؤِمــِن، ِإْن أََصابَتـْـُه َســرَّ

َصبَــَر َفــَكاَن َخيـْـًرا لَُه(]مســلم[.
ويرفــع مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي التابــع ملنظمــة التعــاون اإلســالمي واملشــاركون يف النــدوة 
ــك  ــر والشــكر واإلشــادة ملقــام خــادم احلرمــني الشــريفني املل ــي التقدي ــي عقدهــا بأصــدق معان الت
ــة  ــوك ورؤســاء الــدول العربي ــز آل ســعود، وولــي عهــده األمــني وإلخوانهــم مل ســلمان بــن عبدالعزي
واإلســالمية األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي وحلكوماتهــم حفظهــم اهلل تعالــى ورعاهــم 
جميعــاً علــى مــا يبذلونــه مــن جهــود للتصــدي لهــذه اجلائحــة، ولــكل مــن يســاهم يف مواجهتهــا مــن 
ــن ممــن  ــن وغيرهــم يف كل امليادي ــني ورجــال األم ــات وبخاصــة املمارســني الصحي ســلطات وفعالي
يعملــون بجــد واجتهــاد يف ســبيل حفــظ املجتمــع وصحتــه وســالمته، متحملــني املخاطــر والصعــاب 

يف جميــع الــدول العربيــة، واإلســالمية، والعالــم أجمــع.
ــن  ــي الذي ــكل اإلداريــني مبجمــع الفقــه اإلســالمي الدول ــر ل وال ننســى التوجــه بالشــكر والتقدي
ــى مــا قدمــوه مــن جهــد  ــراً عل ــى خي ــدوة فجزاهــم اهلل ســبحانه وتعال ســاهموا يف إجنــاح هــذه الن

مخلــص وعمــٍل مســتمر.
ويف اخلتــام يســأل املشــاركون يف النــدوة املولــى عــز وجــل أن يكشــف الغمــة ويزيــل اجلائحــة عــن 
البشــرية كلهــا، عاجــاًل غيــر آجــل، وأن يشــفي املرضــى واملصابــني، ويرحــم املســلمني املتوفــني ويغفــر 

لهــم، إنــه ســميع مجيــب الدعــاء.
واهلل املوفق، وصلى اهلل على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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فيروس ال »كورونا« ...ماتعلمون 
...وماالتعلمون

 بقلم : صالح احلاجة
...وانــا اتابــع انتقــال » فيــروس الكورونــا » مــن بلــد الــى بلــد انتقــاال مرعبــا ومخيفــا حضــرت امامــي االيــة 
القرانيــة الكرميــة التــي تقــول »يــا ايهــا االنســان مــا غــرك بربــك الكــري« فهــي ايــة كرميــة تعبــر عــن هــذه 
اللحظــة املرعبــة التــي تعيشــها البشــرية هــذه االيــام خيــر تعبيــر وتلخــص ماســاة » الكورونــا » ادق واحســن 
تلخيــص ...لقــد جــاءت هــذه االيــة لتســتفز االنســان الــذي اغتــر وظــن انــه اصبــح رب الكــون بعــد ان بلــغ مابلــغ 
مــن احلضــارة ...وبعــد ان اختــرع مااختــرع ... فصــار يعتقــد انــه االقــوى الــذي لــن يقــدر عليــه القــادر ...وراح 
ميشــي يف االرض مرحــا ..وطغــى وجتبــر ...انهــا ايــة مشــحونة باملعانــي الســامية والبليغــة واالبديــة التــي 
حتمــل رســالة مــن اهلل الــى االنســان لتذكــره بــان مالــك امللــك يف الكــون الواســع الشاســع  هــو رب الســماوات 
واالرض وبانــه ضعيــف ...عابــر ســبيل ..ال حــول لــه والقــوة بدليــل انــه وجــد نفســه يف خــوف ورعــب وارتبــاك 
وقلــق وارق امــام جرثومــة ال نراهــا بالعــن املجــردة فهــي ذرة اليزيــد حجمهــا عــن حجــم النقطــة يف اجلملــة 
املفيــدة ...ولكنهــا رغــم تفاهــة حجمهــا فهــي قــادرة علــى تدميــر العالــم ...وانظــروا كــم اهلكــت ...وكــم افســدت 
...وكــم ارهبــت ...لقــد حولــت قــوة وحضــارة  وعلــوم هــذا الزمــان الــى كذبــة ...والــى الشــيء ...والــى عــدم 
...الوزن ...والمعنــى ...والقيمــة لهــا ...وانهــار امامهــا  االنســان املغــرور ...اجلبــار ...الــذي طغــى ...وظــن 
انــه اصبــح الكائــن اخلــرايف الــذي اليقهــر ...انهــار انهيــار اجلبــال اذا زلزلــت االرض زلزالهــا ...وعــاد الــى اهلل 
يســتنجد بــه ويطلــب منــه احلمايــة واحلصانــة والشــفاء والســتر ...ان هــذه اجلرثومــة الغامضــة والكريهــة 
واخلطيــرة ماهــي يف نهايــة االمــر اال تذكيــر مــن اهلل تعالــى الــى االنســان بــان اليطغــى ...وال يتجبــر ...وال 
يظلــم ...وال ينســى انــه ولــو حقــق مــن العلــوم الشــيء الكثيــر يظــل يف حاجــة الــى التواضــع ...والتســامح 
...والتعايــش الســلمي املشــترك ...وان يتذكــر دائمــا اننــا نحــن البشــر مــا اوتينــا مــن العلــم اال قليــال ...واننــا 
مهمــا تعلمنــا وعلمنــا فــان اهلل يعلــم ونحــن النعلــم ...وهــو الوحيــد الــذي  »يخلــق مــاال تعلمــون«... فيــا ايهــا 
االنســان تواضــع قليــال ...قليــال وال تنســى انــك عابــر يف كالم عابــر ...فــال تغتــر ..وال تكفــر ...وتذكــر دائمــا 

انــك مــن تــراب والــى تــراب .


