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االفتتاحية: 
في سبيل فقه وفتاوى  ترتب فيهما االولويات  

وتراعى فيهما المقاصد واالعراف
ــا  ــه تدخــل جوهــر اإلســالم ســنتها العشــرين يف سلســلة إصداره ــه وتوفيق ــة اهلل وبعون ــى برك عل
اجلديــدة التــي  انهــت منهــا ســنواتها الثالثــة )17و18و19( بــا عدادهــا اخلمســة عشــر )املزدوجــة( 
والتــي كا نــت حافلــة بعديــد الدراســات العلميــة اجلــادة بــا قــالم اعــالم كبــار  نعتــز بتعميــم اإلفــادة بهــا 
علــى أوســع نطــاق )وقــد اضفنــا الــى النســخة الورقيــة نســخة الكترونيــة( نظــرا ملــا تضمنتــه مــن حتريــر 
وتنويــر  يف ادق القضايــا املطروحــة علــى امتــداد الســاحة العربيــة اإلســالمية إضافــة الــى املواكبــة  ملــا 
اليــزال يعقــد مــن نــدوات وملتقيــات ودورات  املجامــع واملنتديــات ونشــر مــا يصــدر عنهــا مــن ورقــات 
تاطيريــة وبيانــات وتوصيــات لتكــون  خريطــة طريــق يســتنير بهــا العاملــون يف احلقــل اإلســالمي بــكل 

فئاتهــم.
ــة الدقيقــة التــي متــر بهــا االمــة اإلســالمية ويكثــر  ومــن اهــم مــا يشــد االهتمــام  يف هــذه املرحل
اخلــوض فيــه مجــال الفقــه والفتــوى ا لــذي اختلــط فيــه احلابــل بالنابــل والغــث بالســمني و استســهله 
اجلميــع )يحســبونه هينــا وهــو عنــد اهلل عظيــم( وانعكســت اثــار ذلــك الســلبية فيمــا نــراه مــن تشــرذم  

وتنــازع وتنافــر وصــل الــى حــد تكفيــر املخالــف.
ان الفقــه والفتــوى مــن امــس املواضيــع  التــي حتتــاج الــى حتقيــق القــول فيهمــا مــن طــرف اهــل 
الذكــر مــن العلمــاء لبيــان طــرق اخلــوض فيهمــا والشــروط الواجــب توفرهــا فيمــن يتوالهمــا الن مــا 
يصــدر عــن هــؤالء يؤخــذ مســلّما وهــو مبثابــة توقيــع عــن رب العاملــني ممــا يســتوجب احلــذر الشــديد  
مخافــة ان يكــون املقــدم عليــه مندرجــا حتــت قولــه عليــه الصــالة والســالم )اجراكــم علــى الفتــوى 

اجراكــم  علــى النــار(.
والتــزال واحلمــد هلل تصــدر عــن اهــل الذكــر مــن العلمــاء احملققــني  وعــن  الهيئــات العلميــة ودوائــر 
الفتــوى يف  مجــال الفقــه وطــرق اســتنباط االحــكام وإصــدار الفتــاوي مــادة علميــة جــادة يف االهتــداء 
بهــا والتقّيــد مبــا جــاء فيهــا مــن ضوابــط وقيــود ترشــيد للفقــه والفتــوى وجتنيــب لالمــة  مــن التخبــط 

واالختــالف والتنــازع الــذي ال تخفــى علــى احــد مخــا طــره واثــاره  الباديــة للعيــان.
ويف هــذا  العــدد  يجــد القــارئ بحوثــا  يف 'قضيــة االجتهــاد  بتحقيــق املنــاط يف فقــه الواقــع واملتوقــع 
ــه األعــراف واملقاصــد اضافــة  الــى نــص  ــات وتراعــى في ــه األولوي ــاء ترتــب في و يف احلاجــة الــى افت
امليثــاق  العاملــي للفتــوى الصــادر عــن األمانــة العامــة لــدور وهيئــات اإلفتــاء يف العالــم )مقرهــا القاهــرة( 

لعلنــا بنشــر ذلــك نســاهم يف ترشــيد املســار وحتقيــق املــراد.
ويتضمــن هــذا العــدد )جريــا علــى املعتــاد( تعريفــا بنخبــة مــن اعــالم الزيتونــة وغيرهــم مــن الشــيوخ 
البــررة عليهــم مــن اهلل الرحمــة والرضــوان كمــا يتضمــن العــدد حتيــة ال رواح مــن غادرنــا مــن  كبــار 
العلمــاء الــى دار البقــاء يف االونــة األخيــرة  إضافــة الــى األبــواب القــارة ومــا  يحتويــه القســم احملــرر 

باللغــة الفرنســية  مــن  مقــاالت.
ــا   ــة الســير يف درب خدمــة االمــة ودينه فمــن اهلل وحــده نســال العــون والســداد والرشــاد  ملواصل
بالكلمــة الطيبــة التــي اصلهــا ثابــت وفرعهــا يف الســماء.  فهــو ســبحانه وتعالــى نعــم املعــني  واملوفــق 

للصــواب.
رئيس التحرير
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تفسير آيات من القرآن الكريم
بقلم : الشيخ  احلبيب املستاوي رحمه اهلل

ــوِر َفــاَل  قــال اهلل تبــارك وتعالــى بعــد اعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم )َفــِإَذا ُنِفــَخ ِف الصُّ
أَْنَســاَب َبْيَنُهــْم َيْوَمِئــٍذ َواَل َيَتَســاَءُلوَن ﴿101﴾ َفَمــْن َثُقَلــْت َمَواِزيُنــُه َفُأولِئــَك ُهــُم امْلُْفِلُحــوَن ﴿102﴾ 
ــَم َخاِلــُدوَن ﴿103﴾ َتْلَفــُح ُوُجوَهُهــُم  ِذيــَن َخِســُروا أَْنُفَســُهْم ِف َجَهنَّ ــْت َمَواِزيُنــُه َفُأوَلِئــَك الَّ َوَمــْن َخفَّ
ُبــوَن ﴿105﴾ َقاُلــوا  ــوَن ﴿104﴾ أََلــْم َتُكــْن آَياِتــي ُتْتَلــى َعَلْيُكــْم َفُكْنُتــْم ِبَهــا ُتَكذِّ ــاُر َوُهــْم ِفيَهــا َكاحِلُ النَّ
ــا َظامِلُــوَن  َنــا أَْخِرْجَنــا ِمْنَهــا َفــِإْن ُعْدَنــا َفِإنَّ ــَن ﴿106﴾ َربَّ ــا َقْوًمــا َضالِّ َنــا َغَلَبــْت َعَلْيَنــا ِشــْقَوُتَنا َوُكنَّ َربَّ
ــا  َنــا آَمنَّ ــُه َكاَن َفِريــٌق ِمــْن ِعَبــاِدي َيُقوُلــوَن َربَّ ُمــوِن ﴿108﴾ ِإنَّ ﴿107﴾ َقــاَل اْخَســُئوا ِفيَهــا َواَل ُتَكلِّ
ــى أَْنَســْوُكْم ِذْكــِري  ا َحتَّ وُهــْم ِســْخِرّيً َخْذُتُ اِحِمــَن ﴿109﴾ َفاتَّ َفاْغِفــْر َلَنــا َواْرَحْمَنــا َوأَْنــَت َخْيــُر الرَّ
ُهــْم ُهــُم اْلَفاِئــُزوَن( ﴿111﴾  ــا َصَبــُروا أَنَّ ــي َجَزْيُتُهــُم اْلَيــْوَم ِبَ َوُكْنُتــْم ِمْنُهــْم َتْضَحُكــوَن ﴿110﴾ ِإنِّ

صــدق اهلل العظيــم 
هــذه اآليــات مــن ســورة املؤمنــون تأتــي بعــد قولــه جــل مــن قائــل »تلفــح وجوههــم النــار وهــم 
فيهــا كاحلــون« تلــك هــي الصفــة املؤســفة التــي يكــون عليهــا اولئــك الذيــن رجحــت ســيئاتهم 
بحســناتهم وصــدر احلكــم عليهــم باالفــالس فاربــدت وجوههــم وامتقعــت الوانهــم وتقلصــت 
شــفاههم واصبحــوا يف حالــة يرثــى لهــا العــدو فضــال عــن الصديــق والقريــب والــذي يزيدهــم 
ــو مــن  ــكاري الــذي ال يخل ــى عذابهــم هــو ذلــك االســتفهام االن ــا عل ــى آالمهــم وعذاب االمــا عل
تعجــب وســخرية الذعــة والــذي يفاجــأ هــم بــه املولــى اذ يقــول لهــم )ألــم تكــن آياتــي تتلــى عليكم 
فكنتــم بهــا تكذبــون( نعــم لقــد تليــت عليهــم آيــات اهلل أنــاء الليــل وأطــراف النهــار، وكانــت 
واضحــة وضــوح النهــار ومقنعــة امت االقنــاع ولكنهــم جعلــوا اصابعهــم يف آذانهــم واستغشــوا 
ثيابهــم واصــروا واســتكبروا اســتكبارا( وعندمــا يقــع املجرمــون يف ســعيرهم امللتهــب، ويجــدون 
مــا توعدهــم بــه ربهــم حقــا ويجابهــون بهــذا الســؤال املكبــت احملــرج، ال يكــون جوابهــم غيــر 
االعتــذار الســخيف الــذي يعتــذر بــه كل خبيــث لئيــم عندمــا يقــع بــني يــدي مــن كان يتطــاول 
عليــه ويتمــرد علــى جاللتــه وعظمتــه ويتنمــر كلمــا امكــن لــه التنمــر )قالــوا ربنــا غلبــت علينــا 
شــقوتنا وكنــا قومــا ضالــن( غلبــت علينــا شــقوتنا كلمــة تقولونهــا اليــوم ومتــى كنتــم ممن يعترف 
بالغلبــة او يذعــن لقــوة اخــرى غيــر قوتــه وقــوة الطبيعــة تتحكــم يف مصائــر االشــياء وتســخر 
ــوم تعترفــون  ــه. الي ــه وطول ــذي انكــرمت حول ــوم تعترفــون بربكــم ال مــا شــاءت ملــا شــاءت، فالي
بانكــم كنتــم قومــا ضالــني فمــن إذن املهتــدون ان كنتــم انتــم الضالــني؟ ولكــم ردد القــرآن علــى 
لســانهم هــذه االعترافــات التــي جتــئ بعــد االبــان اذ قــال )فاعترفــوا بذنبهــم فســحقا ألصحــاب 
الســعير( وقــال ايضــا )فاعترفنــا بذنوبنــا فهــل الــى خــروج مــن ســبيل( وليــس اجلــواب وحــده هــو 
الــذي تــرّدد كثيــرا يف القــرآن بــل الســؤال ايضــا قــد تــردد باســاليب متنوعــة كقولــه جــل مــن 
قائــل )كلمــا القــي فيهــا فــوج ســالهم خزنتهــا الــم ياتكــم نذيــر قالــوا بلــى قــد جاءنــا نذيــر فكذبنــا 
وقلنــا مــا نــزل اهلل مــن شــيء ان انتــم اال ف ضــالل كبيــر( واننــا لنلمــح إحلاحــا علــى ذكــر النذيــر 
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ــى ال يؤاخــذ احــدا اال بعــد ان  ــى ان املول ــا عل ــك يدلن ــات وارســال الرســل وكل ذل ــالوة االي وت
يقيــم عليــه احلجــة وميكنــه مــن فرصــة النظــر، ضــرورة انــه ســبحانه وتعالــى وقــال )ومــا كنــا 
معذبــن حتــى نبعــث رســوال( وقــال ايضــا )لئــال يكــون للنــاس علــى اهلل حجــة بعــد الرســل( وال 
تقــف اعترافــات املجرمــني يــوم القيامــة عنــد حــد االعتــراف بــل تتجــاوزه الــى متنــي املســتحيل 
وطلــب مــا ال طمــع يف ادراكــه )ربنــا اخرجنــا منهــا فــان عدنــا فانــا ظاملــون( مســاكني متــى كنتــم 
غيــر ظاملــني؟ وكــم مــن ظالــم انقلــب عــادال بعــد ان عــرف عواقــب ظلمــه. ابــدا الظلمــة ظلمــة 
غالبــا والعادلــون عادلــون غالبــا، ان مــن تعــود الدجــل واملخاتلــة والنفــاق يحــاول ان يســتعمل 
ســالحه املفلــول ولــو يف الســاعات التــي ال يفيــده فيهــا اســتعماله، هــؤالء املنافقــون امللحــدون 
عاشــوا حياتهــم علــى الكــذب واملراوغــة فابــوا اال ان يكونــوا كذلــك حتــى مــع ربهــم وبعــد نــزول 
ــا ان اهلل جابههــم بقولــه )ولــو ردوا لعــادوا ملــا نهــوا عنــه وانهــم  ــا قــد قدمن عقابــه عليهــم ولكنن
لكاذبــون( وهنــا يف آياتنــا هــذه يقــول لهــم ســبحانه وتعالــى ردا علــى امنيتهــم الســخيفة )قــال 
اخســأوا فيهــا وال تكلمــون( تســكيت وتبكيــت واذالل فيهمــا مــن التحقيــر مــا ال يخفــى علــى مــن 
تأمــل، وفيــه تيئيــس ال يبقــي امــال يف اخلــروج و الرجــوع، وان هــذه احلقــارة التــي وقعــوا حتــت 
طائلتهــا ليرجــع ســببها الــى اهــم شــيء يغضــب الــرب ســبحانه وتعالــى، وهــو العبــث مبقدســاته 
والتطــاول علــى احكامــه، واحتقــار اولئــك الذيــن نــذروا انفســهم هلل يدعــون عبــاده اليــه ال 
يريــدون مــن وراء ذلــك نفعــا شــخصيا او مغنمــا ماديــا او وصــوال الــى غايــة يرومــون حتقيقهــا، 
لــكل هــذا راينــا املولــى ســبحانه وتعالــى يقتصــر مــن عمــوم العلــل التــي أوجبــت لهــم مــا وقعــوا 
فيــه مــن عــذاب علــى علــة واحــدة فيقــول )انــه كان فريــق مــن عبــادي يقولــون ربنــا آمنــا فاغفــر 
لنــا وارحمنــا وانــت خيــر الراحمــن فاتخذتوهــم ســخريا حتــى انســوكم ذكــري وكنتــم منهــم  
تضحكــون( ظاهــرة عجيبــة يصورهــا القــرآن ابــدع تصويــر هــذه الظاهــرة بــدأت منــذ عهــد 
نــوح عليــه الســالم بقيــت مــع االنســان الــى يومــه هــذا. دعــوة جــادة فيهــا حــرارة وصــدق وفيهــا 
حــب ورثــاء وتوجــع مــن جانــب الذيــن ســخروا طاقاتهــم للفضيلــة واملثــل يقابلــه مــن اجلانــب 
االخــر عبــث صبيانــي وازدراء واحتقــار )ويصنــع الفلــك وكلمــا مــر عليــه مــال مــن قومــه ســخروا 
)ان الذيــن اجرمــوا كانــوا مــن الذيــن امنــوا يضحكــون واذا مــروا بهــم يتغامــزون واذا  منــه( 
انقلبــوا الــى اهلهــم  انقلبــوا فاكهــن( هــذه هــي حالــة الذيــن اطغتهــم احليــاة الدنيــا بنعيمهــا 
ــة  ــر كمي ــا يعدهــم باكب ــم وم ــه عنه ــا يرف ــى م ــم ال يجنحــون اال ال ــا فجعلوهــا كل همه وجاهه
مــن القهقهــة الداعــرة وان الــذ شــيء النفســهم ان يعبثــوا مبــن يدعوهــم الــى اهلل او يكثــر مــن 
ذكــره او ينذرهــم مــن عقابــه فهــو يف نظرهــم الســاذج البســيط املثيــر للضحــك والتنكيــت الــذي 
ليــس لــه يف هــذا الوجــود مقــام وال يســتحق ان يلتفــت إليــه بعــني، ان التطــاول عــن مثــل هــذه 
االشــياء لهــو اعظــم مثيــر لغضــب اهلل ونقمتــه وعذابــه الن الدعــاة الــى اهلل ضعــاف محتاجــون 
الي عــون مــن ربهــم والنهــم مــا اســتهدفوا ملــا اســتهدفوا لــه مــن عــذاب وســخرية وتنكيــل اال 
ــو ال كل ذلــك لعاشــوا  ــر واجلمــال ول ــوا صــور اخلي ــوا االنســانية واحب ــوا اهلل واحب النهــم احب
يف نعيــم ودعــة واطمئنــان فــال غــرو ان يثــار اهلل لهــم مــن ظامليهــم والعابثــني بهــم اكثــر مــن ان 
يثــار لنفســه ممــن ســبه وكفــر بــه وابــى ان يعبــده او يعتــرف بوجــوده النــه ســبحانه وتعالــى غنــي 
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وقــوي وال يضــره كفــر مــن كفــروا وال لعــن مــن لعــن امــا اولئــك  الدعــاة املؤمنــون املخلصــون 
فهــم ضعــاف ومحتاجــون وهــم ممــن انتســبوا هلل وأعلنــوا واليتــه وهــو يقــول يف احلديــث 
القدســي الــذي يرويــه عنــه ســيد الكائنــات صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن عــادى لــي وليــا فقــد 
آذنتــه بحــرب( وانــى ميكــن ملــن اشــهر عليــه اجلبــار العظيــم حربــا ان ينجــو مــن البــالء العاجــل؟ 
او االجــل وكيــف ميكــن ملــن وااله اهلل ان يهــزم او يغلــب؟ وهــؤالء العبــاد يقولــون لربهــم )ربنــا 
آمنــا فاغفــر لنــا وارحمنــا وانــت خيــر الراحمــن( نعــم انــه ســيرحمهم يف الدنيــا واالخــرة ومــن 
رحمتهــم ان ميكــن لهــم يف االرض وان يأخــذ بحقهــم ممــن احلقــوا بهــم االذى او ازدروا 
بكرامتهــم وداســوا شــرفهم بالعبــث او الســخرية. ولقــد يبلــغ هــذا العبــث وتلــك الســخرية 
باصحابهــا ان يصبحــا الشــغل الشــاغل حتــى ينســى اصحابهمــا ذكــر ربهــم والتفكــر يف جاللــه 
وبديــع صنعــه )فاتخذتوهــم ســخريا حتــى انســوكم ذكــري وكنتــم منهــم تضحكــون( فليكــن اذا 
جزاؤكــم مــا حــل بكــم ومــا حللتــم، بــه امــا جــزاء املســتضعفني الذيــن صمــدوا وصبــروا وآثــروا 
مــا عنــد اهلل علــى كل مــا تتــوق اليــه الغريــزة البشــرية مــن جــاه واســتمتاع فــان ربهــم يقــول فيهــم 
)انــي جزيتهــم اليــوم بــا صبــروا انهــم هــم الفائــزون( هــذا وامي اهلل هــو اجلــزاء العظيــم الن 
كل فــوز يف احليــاة ال بــد ان يكــون موقوتــا وكل نعيــم ال محالــة زائــل امــا رضــى اهلل ســبحانه 
وتعالــى والتمتــع بنعيمــه وجنانــه فانــه اخللــود والســعادة، انــه الفــوز احلقيقــي الــذي بــه يهيــم 
احبــاب اهلل وبــه يتعلــق الرشــداء مــن عبــاد اهلل، ويف ســبيله يستشــهد الشــهداء العــالء كلمــة 
اهلل فمــا احــوج البشــرية الــى هــذا النمــط مــن العبــاد االبــرار يطعمونهــا ممــا  وهبهــم اهلل مــن 
خيــر وطهــارة وصــدق واخــالص: النهــم مالئكــة وليســوا مــن املالئكــة بــل هــم اطيــاف اخليــر 

واشــباح الهــدى ومشــاعل اليقــني .

 حرق املصحف الشريف جرمية نكراء تؤجج مشاعر الكراهية وتقوض 
امن املجتمعات وتهدد االمال التي يبعثها حوار األديان واحلضارات

ــكاب جرميــة حــرِق املصحــف الشــريف أن يعلمــوا أن هــذه  ــى ارت ــن جتــرؤوا عل ــى هــؤالء الذي »عل
ع عنهــا كل احلضارات  اجلرائــَم هــي إرهــاب بربــري متوحــش بــكل املقاييــس، وهــي عنصرية بغيضة تترفَّ

اإلنســانية، بــل هــي وقــود لنيــران اإلرهــاب الــذي يعانــي منــه الشــرُق والغــرُب.
ــج مشــاعر الكراهيــة، وتقــوِّض أمــن املجتمعــات،  وممــا ال ريــَب فيــه أن هــذه اجلرائــم النكــراء تؤجِّ

د اآلمــال التــي يبعثهــا حــوار األديــان واحلضــارات. وتهــدِّ
ــاري  ــُرُب مــن ملي ــا يق ــوا أن حــرَق املصحــف الشــريف هــو حــرٌق ملشــاعر م ــى هــؤالء أن يدرك وعل
ل هــذه اجلرائــم يف صفحــات اخلــزي والعــار.« مســلم حــول العالــم، وأن التاريــخ اإلنســاني سيســجِّ

فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ االزهر  
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االجتهاد بتحقيق المناط:
فقه الواقع والمتوقع

بقلم : العالمة الشيخ عبد اهلل بن بّية
رئيس منتدى تعزيز السلم ف املجتمعات املسلمة

القسم االول
إنَّ مشــاريع الترشــيد لهــذه األمــة بــدون شــك عديــدة ومتنوعــة واحلاجــة إليهــا قائمــة يف كل 
ميــدان ويف كل أوان. ونحــن اليــوم  نحــاول أن نقــدم أحدهــا بســبيل مــن ســبل االجتهــاد، غيــر 

مســتبعد ســواه عــن ســاحة االعتضــاد واالستشــهاد.
واهلل سبحانه وتعالى ولي التوفيق والسداد.   

مقدمة
إن األمــة اإلســالمية -وهــي يف منســلخ ثلــث قرنهــا اخلامــس عشــر للهجــرة ويف العقــد 
ــى األمم،  ــم والرحمــة إل ــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين للميــالد؛- حتمــل مســئولية القي الثان
وهــي أمــة شــهدت وتشــهد علــى أرضهــا أحداثــاً جســيمة ليســت باعتبــار تأثيرهــا عليهــا بــل علــى 
العالــم أجمعــه. فهــي مــن الناحيــة اجلغرافيــة متثــل املنطقــة الوســطى يف الكــرة األرضيــة ممــا 
منحهــا فرصــة التواصــل مــع الثلــث الغربــي والثلــث الشــرقي، ولكنــه فــرض عليهــا أن تصطــدم 
وأن متتــص الصدمــات تاريخيــاً وحاضــرا؛ وهــي صدمــات وهــزات عنيفــة مباشــرة أو ارتداديــة. 
ــار الثقــايف. وهــي خــزان مخــزون  ــة، إذا قســنا الوجــود باملعي ــاً وخصوصي ولكنهــا تصمــد ثقافي

الطاقــة األثــرى يف العالــم. 
وباإلضافــة إلــى البعديــن اجلغــرايف واالقتصــادي فهــي مهــد الرســاالت الســماوية الثــالث، 
ومهــاد البقــاع املقدســة، كل ذلــك أغــرى أتبــاع الديانــات وغيرهــا بخــوض نــزاع مريــر يف أرضهــا 

علــى مــر التاريــخ الــذي ال يــزال ماثــال، وحــرك موجــات االســتعمار القــدمي واحلديــث.
لكنهــا يف نفــس الوقــت تعيــش أزمــة حضاريــة وفكريــة جعلتهــا يف خصومــة مــع التاريــخ 
ومــع العصــر علــى حســاب التنميــة الروحيــة والنفســية واإلنســانية واالقتصاديــة، ممــا افقدهــا 
االنســجام الضــروري بــني الضميــر الدينــي واألخالقــي والواقــع اإلنســاني املعاصــر فلــم تســتطع 

املواءمــة بــني كلــي الزمــان وكلــي الشــرائع واإلميــان.
إن كلــي الزمــان يتمثــل يف احلريــات بأنواعهــا وأصنافهــا حريــة اللســان وحريــة األركان 

واملســاواة بــني اإلنــاث والذكــران ومتطلبــات حقــوق اإلنســان. 
ــدان واملــال والنســل  ــان واألب ــى األدي ــزم باحملافظــة عل ــه يلت ــي الشــرائع واإلميــان فإن أمــا كل

ــة. ــا يف هــذه الورق ــات، ســنرى بعضه ــع وترتيب ــل؛ بتفاري والعق
ــا  ــة مضامــني شــريعتها يف كليه ــة ملراجع ــل يف ضــرورة حاق ــة بحاجــة ماســة ب إنَّ هــذه األم
ــا؛ لتعيــش زمانهــا يف يســر مــن أمرهــا وسالســة يف ســيرها، يف مزاوجــة بــني مراعــاة  وجزئيه

ــة. ــة ونصــوص الوحــي األزلي ــح احلق املصال
إنَّ املراجعــة ليســت مرادفــة للتراجــع، وإن التســهيل ليــس مرادفــاً للتســاهل، وإن التنزيــل 

..
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ــازل. ــاً للتن ليــس مرادف
إنــه ترتيــب لألحــكام علــى أحــوال احملكــوم عليهــم؛ وهــم املكلفــون الذيــن خاطبهــم الشــارع 
خطابــاً كليــاً مبشــرا وميســرا ومنبهــا ومنوهــاً بــأن الشــريعة اخلامتــة ال تريــد إعناتهــم وأن تلــك 
ــْن يُِريــُد  ــْن َحــَرٍج َولَِك ــْم ِم ــَل َعلَيُْك ُ ِليَْجَع ــُد اهلَلّ ــا يُِري إحــدى ميزاتهــا البــارزة وصفاتهــا الباهــرة َم
َرُكــْم َوِليُِتــَمّ ِنْعَمتَــُه َعلَيُْكــْم لََعلَُّكــْم تَْشــُكُروَن َويََضــُع َعنُْهــْم ِإْصَرُهــْم َواألَْغــاَلَل الَِّتــي َكانَــْت  ِليَُطِهّ
َم  ــَرّ ــا َح ــْم َم ــَل لَُك ــْد َفَصّ ــٌنّ ِباإِلمَيــان َوَق ــُه ُمْطَمِئ ــِرهَ َوَقلْبُ ــْن أُْك يــِن( )ِإاَلّ َم ــَراهَ يِف الدِّ ــْم. )ال ِإْك َعلَيِْه

ــِه(. ــِرْرمُتْ ِإلَيْ ــا اْضُط ــْم ِإالَّ َم َعلَيُْك
فبنــص الوحــي رفــع احلــرج وبنــص الوحــي يتوقــف التكليــف عنــد حــدود الضــرورات، وبنــص 

الوحــي مــن ال يتمتــع بحريــة اإلرادة  ال تكليــف عليــه. 
لكــن كيــف تــوزن الضــرورات؟ إن أحــوال وموازيــن األحــوال ليســت كموازيــن األشــياء املاديــة 

واألثقــال.
كيــف نقيــس احلــرج؟ لتعطيــل وليــس لتبديــل حكــم، لتنزيــل علــى واقعــة وليــس لتنــازل عــن 

قيمــة، بتأويــل وليــس لتحويــل وال حتايــل، وبتعليــل وليــس بتعلــل وال تعالــل.               
التأصيــل: إن مقاربــة االجتهــاد بتحقيــق املنــاط: فقــه الواقــع والتوقــع ترمــي إلــى هــذه الغايــة. 

فمــا هــي مرجعيــة هــذا النــوع مــن االجتهــاد؟ إنهــا الكتــاب والســنة وعمــل ســلف األمــة.
ــوٍص َجنَفــاً أَْو ِإثْمــاً َفَأْصلـَـَح بَيْنَُهــْم َفــاَل ِإثـْـَم َعلَيـْـِه ِإَنّ  ففــي القــرآن الكــرمي )َفَمــْن َخــاَف ِمــن ُمّ
ــْم ِشــَقاَق  ــْم َعلَــى َســَواٍء( )َوِإْن ِخْفتُ ــْذ ِإلَيِْه ــًة َفانِْب ــْوٍم ِخيَانَ ــَنّ ِمــْن َق ــا تََخاَف ِحيــٌم( )َوِإَمّ اهلّلَ َغُفــوٌر َرّ

بَيِْنِهَمــا َفابَْعثـُـوا َحَكًمــا ِمــْن أَْهِلــِه َوَحَكًمــا ِمــْن أَْهِلَهــا(.
كلهــا تأصيــل لتحقيــق املنــاط ألنهــا تشــير إلــى املئــاالت، إلــى جانــب عشــرات اآليــات. ويف 
ــع الرطــب بالتمــر، قــال: )أ ينقــص إذا يبــس؟  ــك، كمســألة بي ــر مــن ذل ــة الكثي ــث النبوي األحادي
قيــل: نعــم قــال: إذا فــال( ويف حديــث: »هــل ال ســألوا إذا جهلــوا إمنــا دواء العــي الســؤال«. يف قضيــة 
مــن أفتــى باالغتســال فهلــك- وحديــث: »لــوال أن قومــك حديثــو عهــد بكفــر لبنيــت الكعبــة علــى 

قواعــد إبراهيــم«.  
ــزكاة.  ــي ال ــال مانع ــه، وقت ــق املصحــف وجمع ــة الصدي ــاء الراشــدين؛ ككتاب ــل اخللف ويف عم
وكــذا صنيــع عمــر يف اخلــراج، ومنعــه ســهم املؤلفــة قلوبهــم، وإيقــاف حــد الســرقة. وعثمــان إْذ 
أمت الصــالة يف احلــج، وأحــدث األذان األول، إلــى آخــره. وســيدنا علــّي بتضمينــه الصنــاع قائــال: 

ال يصلــح النــاس إال ذاك، وقتــال اخلــوارج.
وكل عمــل الصحابــة املشــتهر الــذي يخالــف نصــاً أو ظاهــراً مراعــاة ملصلحــة أو مجافــاة 
ملفســدة ميكــن اعتبــاره داخــال يف وعــاء حتقيــق منــاط ســواء ســميناه استحســانا أو اســتصالحاً 
ــالف يف  ــالف يف شــهادة أو االخت ــى االخت ــاً إل ــم أحيان أو سياســة شــرعية، قــد يرجــع اختالفه

حــال. وكل مــا تقــدم مــن األلقــاب يعبــر عــن حتقيــق املنــاط يف بعــض أشــكاله وصــوره.  
وقــد أعمــل الفقهــاء حتقيــق املنــاط وخاصــة مالــكا درًءا ملفســدة يف الذرائــع وجلبــاً للمصلحــة 
يف املصالــح، حتــى أدعــى ابــن العربــي أنــه انفــرد بهذيــن األصلــني قائــال: وهــو يف ذلك أهــدى وأقوم 
قيــال. أمــا علماؤنــا يف املغــرب اإلســالمي فقــد وضعــوا قاعــدة إجــراء العمــل؛ ليجــددوا املذهــب مــن 

خــالل مصالــح جتــددت، وأعــراف تغيــرت، وضــرورات وحاجــات طــرأت يف مئــات املســائل.
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ففــي األندلــس كان إنشــاء الكنائــس، وغــرس احلدائــق يف املســاجد حتقيقــا ملنــاط املــكان. 
ــا الفقهيــة يف هــذه املبــادرة التشــريعية؟. ملــاذا حتقيــق املنــاط يف القضاي

اجلــواب: إن القضايــا الفقهيــة -التــي متثــل للمســلمني املنظومــة التعبديــة والقانونيــة التــي 
حتكــم النســق الســلوكي واملعيــاري يف حيــاة الفــرد واجلماعــة- يجــب أْن تواكــب مســيرة احليــاة 
التــي تشــهد تغيــرات هائلــة وتطــورات مذهلــة مــن الــذرة إلــى املجــرة، يف شــتى املجــاالت ومختلــف 
املظاهر والتجليات، من أخمص قدم األمة إلى مفرق رأسها يف القضايا السياسية واالجتماعية 
واالقتصاديــة واملاليــة، والعالقــات الدوليــة للتمــازج بــني األمم، والتــزاوج بــني الثقافــات إلــى حــد 
التأثيــر يف محيــط العبــادات والتطــاول إلــى فضــاء املعتقــدات. وقــد أصبحــت األنظمــة الدوليــة 
واملواثيــق العامليــة ونظــم املبــادالت واملعامــالت جــزءا مــن النظــم احملليــة، وتســربت إلــى الدســاتير 
التــي تعتبــر الوثائــق املؤسســة فيمــا أطلــق عليــه اســم العوملــة والعامليــة، يف الوقــت الــذي تراجــع 
فيــه االجتهــاد وتواضــع فيــه االســتنباط وضاقــت فيــه مســاحة اإلبــداع وســاد ضمــور يف الفهــم 
ممــا أخــل بالتــوازن وانعكــس علــى متاســك املجتمعــات بــني فريقــني أيــس أحدهمــا مــن املنظومــة 
الفقهيــة فأشــاح بوجهــه عنهــا وخطــف بصــره بالتنويــر والتحديــث الغربــي؛ ذلــك التنويــر الــذي 
عرفــه »كانت«بأنــه تفكيــر بــال ســقف ال يهديــه كتــاب وال يرشــده قســيس وال توصــف لــه وجبــة 
ــة مــن ســيرورات تراكميــة  غــذاء. وذلــك التحديــث الــذي يشــير -عنــد ماكــس فيبــر- إلــى جمل
يشــد بعضهــا بعضــاً، فهــو يعنــي حتديــث املــوارد وحتويلهــا إلــى رؤوس أمــوال، ومنــو القــوى 
ــة  ــى إنشــاء ســلطات السياســة املركزي ــا يشــير أيضــا إل ــل، كم ــة العم ــادة إنتاجي ــة، وزي اإلنتاجي
وتشــكل هويــات قوميــة، ويشــير أيضــا إلــى نشــر حقــوق املشــاركة السياســية، وأشــكال العيــش 

املدنــي والتعليــم العــام، وأخيــراً يشــير إلــى علمنــة القيــم واملعايير،،إلــخ« .      
وتقابلهــا مجموعــة أخــرى لــم تفهــم مــن النصــوص إال بعــض الظواهــر حتــاول أن تعيــش يف 
ــا ملكــة  ــا وخمــدت لديه ــا وضــاق فهمه ــى حســاب احلاضــر واملســتقبل، فقــل علمه املاضــي عل

االجتهــاد.  
ويف تقديرنــا أن منهجــا فريــدا جامعــا بــني إرشــاد الوحي وســداد العقــل، أصيال يف منطلقاته، 
حديثــاً يف تناوالتــه، مســتوعباً أصــول التعاطــي مــع الكتــاب والســنة يف منطوقهمــا ومفهومهمــا 
يف معانيهمــا ومعقولهمــا. إن هــذا املنهــج يوســع دوائــر االجتهــاد بأنواعــه الثالثــة وبخاصــة 
بتحقيــق املنــاط ليرشــح الكليــات ويرجحهــا علــى النظــر اجلزئــي الــذي جعــل األمــة تعيــش مبــارزة 
ومنابــزة حــول كل فرعيــة يف شــتى املجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة واملوسســاتية 
والسياســية والتعايشــية. فــكل مجــال ميكــن ســرد عشــرات القضايــا التــي لــو درســت بنظــر كلــي 
ألمكــن أن جتــد حلــوال تخفــف مــن غلــواء االختــالف؛ إنهــا كليــات ذات جــذور ثالثــة: الشــريعة 
نصوصــاً ومقاصــد، ومصالــح العبــاد، وموازيــن الزمــان واملــكان، بذلــك تصــاغ تلــك الكليــات 
وتطــوع اجلزئيــات، تصديقــاً ملقولــة الشــاطبي: إن اختــالل الكلــي يــؤدي إلــى انخــرام نظــام 

العالــم.          
وإذا كانــت النتائــج كمــا نشــاهد يف املجامــع الفقهيــة تشــير إلــى عجــز يف التواصــل بــني الواقــع 
وبــني األحــكام، وأحيانــا إلــى عــدم االنضبــاط يف االســتنتاج واالســتنباط فــإن ذلــك ســيكون 
مدعــاة ملراجعــة أدوات توليــد األحــكام واالجتهــاد املعطلــة، وجتديــد دارســها ونفــض الغبــار عــن 
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ــة  ــا والغفل ــر موضعه ــى وضــع األحــكام الشــرعية يف غي ــؤدي إل طامســها.  ألن إغفــال الواقــع ي
يف إطالقهــا عــن تقييدهــا ممــا يفــوت املصالــح املرجــوة مــن ورائهــا ويفضــى إلــى مفاســد هــي 
منزهــة عنهــا. وذلــك أن إنــزال األوامــر والنواهــي مــن غيــر نظــر يف صــورة املوضــوع وحالــة 

احملكــوم عليــه يفضــى إلــى عكــس املقصــود.
ــات االســتنباط  ــت لبن ــي مثل ــات الت ــر بالكلي ــدة للتذكي ــى قــراءة جدي ــوم بحاجــة إل ونحــن الي
بربــط العالقــة بــني الكليــات وبــني اجلزئيــات، وهــي جزئيــات تنتظــر اإلحلــاق بكلــي أو اســتنتاج 
كلــي جديــد مــن تعامــالت الزمــان وإكراهــات املــكان واألوان، أو توضيــح عالقــة كلــي كان غائمــاً 

أو غائبــا يف ركام العصــور وغابــر الدهــور.
وإن القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة الشــريفة يظــالن النبــراس الدائــم والينبــوع الدافــق بهمــا 
يســتضاء يف ظلمــة الدياجيــر ومنهمــا يســتقى يف ظمــإ الهواجــر بــأدوات أصوليــة مجربــة وعيــون 

معاصــرة مســتبصرة.
كذلــك،  بعضهــا  يــزال  وال  مصيبــة  زمانهــا  يف  كانــت  القدميــة  الفقهيــة  فاالســتنباطات 
واالســتنباطات اجلديــدة املبنيــة علــى أســاس ســليم مــن حتقيــق املنــاط هــي صــواب؛ فهــي إلــى 
حــد مــا كالرياضيــات القدميــة التــي كانــت تقــدم حلــوال صحيحــة، والرياضيــات احلديثــة اآلن 

ــوال ســليمة ومناســبة للعصــر.                 ــدم حل ــي تق الت
هــل مــن ســبيل إلــى تنزيــل الشــرائع واإلميــان علــى كلــي العصــر والزمــان وإيجــاد مشــتركات 
ومعاييــر تخفــف مــن غلــواء االختــالف وتســهل االئتــالف مــن خــالل حتقيــق منــاط كلــي العــدل 
واإلحســان؟ ذلــك مــا نســعى إليــه مــن خــالل طــرق بــاب مــن أبــواب االجتهــاد يف ميــدان الفقــه 

الــذي ميثــل املشــكلة لــدى البعــض واحلــل لــدى آخريــن؛ ألنــه الســبب واملانــع.
تعريف حتقيق املناط 

ــر ومــن  ــّق إذا ثبــت واحلــق هــو الشــيء الثابــت الــذي ال يتغّي التحقيــق: مــن حــّق الشــيء يِح
أســماء اهلل احلســنى)احلق(. 

واملناط هو العلة من النوط أي التعليق فاحلكم معلق بها، تقول ناط به نوطاً أي علقه. 
وحتقيق املناط له صورتان:

ــاط  ــق املن ــذ يكــون حتقي ــة يف آحــاد صورهــا وحينئ ــق القاعــدة العاّم ــى: تطبي الصــورة األول
ــال  ــه املســتصفى. مث ــه الغزالــي يف كتاب بعيــدا عــن القيــاس وهــذا التعريــف هــو الــذي مــال إلي
َ يَْأُمــُر ِبلَْعــْدِل َوإلْْحَســاِن َوِإيتَــآِء ِذى لُْقْربَــى فتعيــني  ذلــك: قاعــدة العــدل يف قولــه تعالــى﴿ ِإنَّ هللَّ
ولــي األمــر العــدل يعتبــر حتقيقــاً للمنــاط ألّنــك طّبقــت القاعــدة العاّمــة وهــي العــدل يف آحــاد 

ُصورهــا وجزئّياتهــا وهــو تعيــني أوليــاء األمــور، ونصــب القضــاة.
ثـْـُل َمــا َقتـَـَل ِمــَن النََّعــِم﴾ فلــو قتــل شــخٌص حمــاراً وحشــياً  وكذلــك يف قولــه تعالــى﴿ َفَجــَزآءٌ ِمّ

فعليــه بقــرة ألّنهــا تشــبه احلمــار الوحشــي فهــذا تطبيــق للقاعــدة العامــة يف مســألة معّينــة.
ّـــفق عليهــا يف األصــل يف الفــرع إلحلــاق الفــرع باألصــل وهــذا  الصــورة الثانيــة: إثبــات علـّـة متـ

مــا أشــار إليــه صاحــب مراقــي الســعود بقولــه :
قيُق َمناٍط اُِلفا حَتِقيُق ِعلٍَّة َعلَيْها ائْتـُـِلفا    ***     يف الَْفْرِع حَتْ

وهــذا التعريــف أدّق مــن التعريــف األّول فالعلـّـة املتفــق عليهــا يف األصــل إذا أثبتناهــا يف الفــرع 
فهــذا هــو حتقيــق املنــاط مثــال ذلك: 
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علـّـة الربــا يف املطعومــات عنــد مالــك هــي االقتيــات واالّدخــار وكان اإلمــام مالــك رحمــه اهلل 
باحلجــاز، وكان التــني عندهــم غيــر مقتــاٍت مّدخــِر؛ فلذلــك ال يجــري فيــه الربــا فلّمــا ذهــب 
ــة التــي هــي  ــوا العلّ ــات ويّدخــر فأثبت تالميــذ اإلمــام مالــك إلــى األندلــس وجــدوا أّن التــني يُقت
االقتيــات واالّدخــار يف الفــرع الــذي هــو التــني مــن بــاب حتقيــق املنــاط، وقــد اثبتــوا روايــة عــن 

مالــك يف ربويتــه. 
وقــد ذهــب خليــل يف مختصــره إلــى أن التــني غيــر ربــوي؛ ولعلــه لــم يكــن مدخــرا يف مصــر يف 
ذلــك األوان.ونصــه:« ال خــردل وزعفــران وخضــر ودواء وتــني ومــوز وفاكهــة ولــو ادخــرت بقطــر«.  
ــة يف الذهــب والفضــة هــي الثمنيــة ثــّم وجدنــا أّن النقــود الورقيــة  كذلــك لــو جزمنــا اّن العلّ
أصبحــت ثمنــا لألشــياء فحينئــذ نقــوم بتحقيــق املنــاط ونثبــت العلـّـة الثابتــة يف األصــل يف الفــرع 
الــذي تنطبــق عليــه فعمليــة حتقيــق املنــاط عبــارة عــن البحــث عــن الواقــع ومالحظــة هــذا الواقــع 
حتــى نطّبــق عليــه حكــم األصــل. والفــرق بينهــا وبــني القيــاس أنــك ال تلحــق فيهــا بأصــل معــني، 

بــل تنــزل احلكــم بنــاء علــى العلــة التــي أصبحــت مبنزلــة الكلــي. 
وقــال الشــاطبي: االجتهــاد علــى ضربــني: أحدهمــا ال ميكــن أن ينقطــع حتــى ينقطــع التكليــف 
وذلــك عنــد قيــام الســاعة، والثانــي ميكــن أن ينقطــع قبــل فنــاء الدنيــا. فأمــا األول فهــو االجتهــاد 
ــت احلكــم  ــاه أن يثب ــه ومعن ــة يف قبول ــني األّم ــذي ال خــالف ب ــاط، وهــذا ال ــق املن ــق بتحقي املتعل

مبدركــه الشــرعي، لكــن يبقــى النظــر يف تعيــني محلــه .
فــإذا كان الشــاطبي أبــرز حتقيــق املنــاط يف األنــواع واألشــخاص باعتبــاره إضافــة أصوليــة 
مشــير إلــى أن مــا ســواه قــد تكفــل  بــه األصوليــون فــإن الشــيخ عبدالوهــاب الشــعراني رحمــه اهلل 
تعالــى قــد أقــام علــي هــذا النــوع ميزانــه يف الفقــه املقــارن حيــث اعتبــر أن اختــالف األئمــة يرجــع 
إلــى هــذا امليــزان املتمثــل يف حالــة املكلفــني مــن قــدرة وقــوة تتحمــل عزائــم التكليــف وشــدائده 
ومــن ضعــف أو فقــر تســتدعى حالــة الترخيــص والســهولة بــل علــل بهــا أحــكام الشــارع ضاربــاً 
صفحــاً عــن دعــوى النســخ كمــا يف مــس الذكــر يف حديــث طلــق بــن علــى: إن هــو إال بضعــة 
منــك«. مــع حديــث: مــن مــس ذكــره فليتوضــأ. باعتبــار أنَّ األوَل أعرابــيُّ والثانــي صحابــي راســخ.
ومــن ذلــك حديــث عــدي بــن حــامت يف الصيــد عندمــا أجابــه عليــه الصــالة والســالم بقولــه : 
كل مــا أصميــت وال تــأكل مــا أنصيــت«. فمنعــه مــن أكل الصيــد إذا غــاب وفيــه الســهم ولــم ميــت 

فــورا، مــع حديــث أبــي ثعلبــة اخلشــني الــذي قــال: ُكل ولــو بــات ثالثــاً مــا لــم ينــن«.   
ووجهــه أبــو حامــد يف اإلحيــاء بــأن حالــة األول اقتضــت التشــديد وحالــة الثانــي وهــو فقيــر 

يحتــاج إلــى الطعــام اقتضــت الترخيــص.
ــُض  ــان راَم بع ــا تعارضــت الروايت ــال: ومل ــى هــذا اجلمــع يف تفســيره فق ــي إل وأشــار القرطب
أصحابنــا وغيرهــم اجلمــع بينهمــا فحملــوا حديــث النهــي علــى التنزيــه والــورع وحديــث اإلباحــة 
ــاه النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم بالكــف  ــعاً عليــه فأفت ــاً كان موسَّ علــى اجلــواز وقالــوا: إن عدي

ورعــاً وأبــا ثعلبــة كان محتاجــاً فأفتــاه باجلــواز، واهلل أعلــم .        
وبالغ إمام احلرمني فجعل أفكار العلماء يف الواقع مبنزلة النسخ على ألسنة األنبياء.

إن االختــالف يف التعريــف هــو اختــالف عبــارة وإشــارة وليــس اختــالف داللــة وإيالــة والقــول 
الفصــل فيــه أنــه القنطــرة الواصلــة بــني حكــم معــروف العلــة وبــني منــاط موصــوف وبــني محــل 
مشــخص معــني لتحقيقهــا؛ جلعلهــا حاقــة أي ثابتــة تترتــب عليهــا األحــكام املنوطــة بتلــك العلــة، 
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واحملــل قــد يكــون ذاتــاً حســية فيعمــل احلــس فيهــا، إلصــدار حكــم بتحقيــق منــاط احلكــم ثــم 
ترتيــب األحــكام عليهــا.

ولهــذا افتقــر األمــر إلــى مقدمتــني ككــون املــاء مطلقــاً أو متغيــرا لترتيــب األحــكام املنوطــة 
ــة الطهــارة. بعل

وهــذا مــن بــاب حتقيــق املنــاط يف األعيــان كمــا ســماه ابــن تيميــة يف قولــه: كمــا اتفقــوا علــى 
حتقيــق املنــاط، وهــو أن يعلــق الشــارع احلكــم مبعنــى كلــي فينظــر يف ثبوتــه يف بعــض األنــواع أو 
بعــض األعيــان، كأمــره باســتقبال الكعبــة وكأمــره باستشــهاد شــهيدين مــن رجالنــا ممــن نرضــى 

مــن الشــهداء وكتحرميــه اخلمــر« .
واملطلــوب اآلن -باإلضافــة إلــى األنــواع واألشــخاص واألعيــان- أن نحقــق املنــاط يف أوضــاع 

األمم، ومقتضيــات الزمــان واملــكان. 
وقــد يكــون منــاط احلكــم صفــة معنويــة كالعدالــة لتحقيقهــا يف شــخص معــني لترتــب أحــكام 

الشــهادة والواليــة.
إال أن حتقيــق املنــاط هــو تنزيــل احلكــم، وميكــن اعتبارهمــا متباينتــني، فيكــون تنزيــل احلكــم 
مرحلــة الحقــة، فيتحقــق املنــاط باملقدمــة األولــى عنــد الشــاطبي أي التأكيــد علــى أن املــاء 

مطلــق، وينــزل احلكــم بــأن التطهــر بــه جائــز.
ــْن حيــُث الواقــع، فــإذا كانــْت َعْقــداً يكــون ذلــك   فتحقيــق املنــاط هــو: تشــخيُص القضيــة ِم

ــه وعناصــره وشــروطه. ــى مكونات بالتعــّرف عل
وإذا كان األمــر يتعلّــق بــذاٍت معّينــة إلصــدار حكــم عليهــا كالنقــود الورقيــة، فــإنَّ الباحــَث 
يجــب أن يتعــرَّض إلــى تاريــخ العمــالت، ووظيفِتهــا يف التــداول والتعامــل والتبــادل، ومــا اعتراهــا 
علــى مــّر التاريــخ مــن تطــور يتعلّــق بــذات النقــد، كَمْعــِدٍن نفيــس إلــى فلــوٍس، أو يتعلّــق بعالقتــه 
بالســلطة وهــي جهــُة اإلصــدار أو بالّســلَع واخلدمــات، وهــذه هــي مرحلــة التكييــف والتوصيــف 
التــي يعبــر عنهــا بتحقيــق املنــاط عنــد األصوليــني؛ ألنــه تطبيــق قاعــدٍة متفــٍق عليهــا علــى واقــٍع 

معــنّيٍ أو يف جزئيــٍة مــن آحــاِد صوِرهــا.
وهــذه املرحلــة ال غنــى عنهــا للفقيــه فــإّن احلكــم علــى الشــيء فــرٌع عــن تصــوره، وبــدون هــذا 
التصــور والتصويــر ميكــن أَْن يكــوَن احلكــُم غيــَر صائــٍب؛ ألنــه لــم يصــادف محــاًل وتــزداُد أهميــة 
ــد العقــود املعاصــرة وانبنائَهــا علــى عناصــر لــم تكــن موجــودًة يف  هــذه املرحلــة عندمــا نــدرك تعقُّ
العقــود املعروفــة لــدى الفقهــاء ِمــْن بيــٍع وســلَم وإجــارة وكــراٍء وِقــراض وَقــْرض ومســاقاٍة ومزارعــٍة 

وكفالــٍة ووكالــٍة إلــى آخرهــا. 
فهنــا يتوقــف الفقيــُه برهــًة مــن الزمــن للتعــرف علــى مكونــات العقــد ورّده إلــى عناصــِره 
األولــى لتقريــر طبيعتــه، وهــل هــو مشــتمُل علــى شــرٍط ينــايف َســَن العقــود املجمــع عليهــا 

واملختلــف فيهــا. 
ومــن الواضــح أن عمليــة التشــخيص يف معظمهــا تســتدعى مــن الفقيــه رجوعــاً إلــى بيئــات 

هــذه العقــود وأصــول التعامــل عنــد أهلهــا قبــل أَْن يزنَهــا مبيــزاِن الشــرع. 
وأعتقــُد أنَّ اخلــالف بــني أعضــاء املجامــع الفقهيــة يف جملــٍة مــن املســائل يرجــُع إلــى تفــاوُت 
بــني الباحثــني يف قضيــة التصــُور والتشــخيص أكثــَر ممــا يرجــع إلــى اختــالٍف يف فهــم النُّصــوص 
الفقهيــة، إذاً فاخلــالف هــو خــالٌف يف عالقــة املســألة بتلــك النصــوص تبعــاً للزاويــة التــي ينظــر 
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إليهــا الفقيــه ِمــْن خاللهــا. أو اختــالف شــهادة وهــو: أن يكــون موضــوع احلكــم يحتمــل حالــني، 
فيفتــي املفتــي بنــاء علــى أحــد احلالــني مســتبعدا الوصــف اآلخــر، كمــا يقــول البنانــي.  

ولهــذا فمــن األهميــة مبــكاٍن أَْن يبــُذَل االقتصاديــون الَوْضعيــون واألطبــاء وغيرهــم مــن 
أصحــاب الصنائــع والتخصصــات جهــداً إليصــال كُل العناصــر التــي يتوّفــرون عليهــا إلى زمالئهم 

الشــرعيني ليحقــق هــؤالء املنــاط لتنزيــل احلكــم علــى واقــع العقــد وعلــى حقيقــة الــذات. 
كيف حتكمون ؟

وباختصــار فــإن حتقيــق املنــاط هــو وســيلة: تنزيــل األحــكام الشــرعية علــى الوقائــع، باعتبــار 
أن األحــكام الشــرعية معلقــة بعــد النــزول علــى وجــود مشــخص هــو وجــود الواقــع، أو الوجــود 

اخلارجــي كمــا يســميه املناطقــة.
هــذا الوجــود اخلارجــي مركــب تركيــب الكينونــة البشــرية يف ســعتها وضيقهــا ورخائها وقترها 
بقيودهــا وعمومهــا،  وضروراتهــا وحاجاتهــا وتطــورات ســيرورتها. فإطــالق األحــكام مقيــد 
مخصــوص بخصائصهــا ولذلــك كان خلطــاب الوضــع شــروطاً وأســباباً وموانــع، رخصــا وعزائــم 
ناظمــاً للعالقــة بــني خطــاب التكليــف بأصنافــه: طلــب إيقــاع وطلــب امتنــاع وإباحــة، وبــني الواقــع 

بسالســته ورخائــه وإكراهاتــه.  
إن التنزيــل والتطبيــق هــو عبــارة عــن تطابــق كامــل بــني األحــكام الشــرعية وتفاصيــل الواقــع 
املــراد تطبيقهــا عليــه، بحيــث ال يقــع إهمــال أي عنصــر لــه تأثيــر مــن قريــب أو بعيــد، يف 
جدليــة بــني الواقــع وبــني الدليــل الشــرعي، تدقــق يف الدليــل بشــقيه الكلــي واجلزئــي، ويف الواقــع 

واملتوقــع بتقلباتــه وغلباتــه واألثــر احملتمــل للحكــم يف صالحــه وفســاده.
وهكــذا فــإن التحقــق مــن منــاط حكــم الشــرع موزونــاً مبيــزان املصالــح واملفاســد معتبــرة مبعيــار 

الشــرع الكلــي واجلزئــي ومعيــار العقــل الفاحــص يف كل قضيــة.
للفــت االنتبــاه إلــى أهميتــه واإلمــكان املتــاح مــن خاللــه ملراجعــة كثيــر مــن األحــكام التــي لــو 
ــص يف  ــا دون تخصي ــى إطالقه ــا عل ــا ومطلقاته ــى عمومه ــات النصــوص عل ــا عموم ــت فيه ترك
ــي الشــرع مقدمــة  ــرة بكل ــح معتب ــت مصال ــع لذهب ــة دون مراعــاة للواق ــد يف الثاني ــى وتقيي األول
ــداً  ــى النصــوص أب ــى اجلزئــي يف الرتبــة والوضــع؛ وبهــذا نــدرك قــول القــرايف: اجلمــود عل عل

ضــالل وإضــالل«. 
وقــول ابــن القيــم إن املفتــي الــذي يطلــق حكمــا واحــدا يف كل حالــة هــو مثــل طبيــب لــه دواء 

واحــد كلمــا جــاء مريــض أعطــاه إيــاه بــل هــذا املفتــى أضــر.   
من يحقق املناط ؟

ــح  ــاط وتنقي ــج املن ــه تخري ــق وليــس كأخوي ــاط ال يختــص باملجتهــد املطل ــق املن فــإذا كان حتقي
املنــاط الرتباطهمــا بتصــور العلــة ثبوتــاً يف األصــل وإثباتــا يف الفــرع، وأمــا هــو فعالقتــه بالتصديــق 

وهــو بالضــرورة النظــر يف تعيــني احملــل، -حســب عبــارة الشــاطبي- لتنزيــل احلكــم عليــه.
فالعلة قائمة واحلكم جاهز لكنه معلق حتى يتعني محل قابل. 

ولهــذا كان خطــاب الوضــع باملرصــاد خلطــاب التكليــف ليقيــد إطالقــه ويخصــص عمومــه 
فقيــام األســباب ال يكفــي دون انتفــاء املوانــع واملعادلــة هــي وجــود الســبب وعــدم املانــع ولــن تنتــج 
صحــة، أو إجــزاًء دون توفيــر شــروط ســواء كانــت للوجــوب مراعيــة لألســباب إيجابــاً وللموانــع 
ســلباً أو شــروط أداء وصحــة فالعالقــة بــني العلــة واملعلــوالت يف الشــرعية غيــر ثابتــة التــالزم 
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إال مبقــدار فاللــزوم الشــرعي ليــس كاللــزوم العقلــي فقــد يبطــل األصــل ويثبــت الفــرع؛ كثبــوت 
اإلرث دون ثبــوت النســب.

والرخصــة مبعناهــا االصطالحــي تثبــت جتــاوزا عــن النهــي وإعفــاء مــن الطلــب وعلــة التحرمي 
ــوال ذلــك مــا صــح صــوم املريــض وال املســافر. والرخصــة  ــل، فل قائمــة ومقتضــى الوجــوب ماث

حكــم غيــر إلــى ســهولة لقيــام عــذر مــع بقــاء العلــة األصليــة.
ولكن األسباب واملوانع منها اخلفي ومنها اجللي ومنها الظاهر ومنها الغائر. 

أجــاب الشــاطبي عــن ذلــك بــأن مــن يحقــق املنــاط هــو العالــم الربانــي العاقــل احلكيــم الــذي 
ينظــر يف كل حالــة، ولكــن هــذا اجلــواب ليــس علــى إطالقــه. 

ــه مــا هــو موجــه إلــى الفــرد يف خاصــة نفســه  وللخطــاب الشــرعي مســتويات ومراتــب فمن
»اســتفت قلبــك ولــو أفتــوك«. كمــا شــرح الشــاطبي يف »االعتصــام«: َذِلــك مِلـَـْن َخشــَى الَْعنـَـت ِمنُكــْم 
مــن خــاف املشــقة أو الوقــوع يف الفاحشــة إذا لــم يتــزوج فهــذا خطــاب موجــه  إلــى صاحــب 

القضيــة فهــو الــذي يحقــق املنــاط بتقديــر حالتــه التــي هــو أعلــم بهــا.
لكــن هنــاك خطــاب موجــه إلــى اجلماعــة لكنــه يقصــد بــه الفــرد )َفــِإْن ِخْفُتــْم أاََلّ َتْعِدُلــوْا 
َفَواِحــَدًة( فمــن يحقــق املنــاط هــو الــذي يريــد أن يتــزوج أكثــر مــن واحــدة كمــا أنــه بإمــكان 
اجلماعــة ممثلــة يف اجلهــات الوالئيــة إذا الحظــت حيفــاً أو حتققــت مــن مفســدة غيــر مرجوحــة 

ــاط. ــق املن أن حتق
لكــن اخلطــاب قــد يكــون موجهــاً إلــى اجلهــة الوالئيــة ممثلــة يف القضــاة )َوِإْن ِخْفُتــْم ِشــَقاَق 
َبْيِنِهَمــا َفاْبَعُثــوا َحَكًمــا ِمــْن أَْهِلــِه َوَحَكًمــا ِمــْن أَْهِلَهــا( فبعــث احلكمــني يرجــع إلــى اجلهــة الوالئيــة. 
فاجلهــة الوالئيــة هــي التــي حتقــق املنــاط دون غيرهــا؛ ألن األمــر معقــد وقــد تكــون فيــه أســباب 

خفيــة تفتقــر إلــى تدقيــق لتنزيــل حكــم الفــراق أو ترتيــب شــمل الوفــاق.
ــا َتَخاَفــَنّ ِمــْن َقــْوٍم ِخَياَنــًة َفاْنِبــْذ  إال أن اخلطــاب قــد يكــون موجهــاً للســلطان األكبــر )َوِإَمّ
ِإَلْيِهــْم َعَلــى َســَواء( فالــذي ينبــذ العهــود ويعلــن احلــروب ويوقــع الهدنــة والســالم ويصــدر حكمــاً 
بنــاء علــى التوقــع املشــار إليــه بتخافــن؛ ألن اخلــوف هــو توقــع مكــروه يف املســتقبل فالــذي يحقــق 
املنــاط لألمــة هنــا هــو اجلهــة الســلطانية التــي تســتوعب األســباب والدوافــع اخلفيــة واملوانــع 
والشــروط الغامضــة، فتحقيــق املنــاط ال يتعلــق باألفــراد؛ ولهــذا طلــب بنــو إســرائيل مــن نبيهــم 
-عندمــا كتــب عليهــم القتــال- أن يعــني ملــكاً ألنــه بــدون ســلطان امللــك تكــون احلــروب فوضــى )ِإْذ 
ِ( ألن نبيهــم لــم يكــن ميــارس وظائــف امللــك.  َقاُلــوا ِلَنِبــٍيّ َلُهــُم اْبَعــْث َلَنــا َمِلــًكا ُنَقاِتــْل ِف َســِبيِل اهلَلّ
وهنــا أيضــا توجــد مشــكلة قيــام بعــض الطوائــف بإعــالن جهــاد عاملــي تضــررت منــه األمــة 

اإلســالمية واإلنســانية، غيــر ملتزمــة بالضوابــط الشــرعية وال بتحقيــق املنــاط.
ــف باختــالف اجلهــات املقصــودة باخلطــاب فيقــول  ــاط تختل ــق املن وهكــذا فــإن جهــة حتقي
إمــام احلرمــني يف »الغياثــي« وهــو يتحــدث عــن احلــدود- أنهــا ال يتوالهــا إال اخلليفــة أو نائبــه، 
وأمــا التعازيــر فإنهــا كمــا يقــول الشــافعي طبقــاً إلمــام احلرمــني- موكولــة إلــى تقديــر اإلمــام أو 
نائبــه فلــو شــاء أنزلهــا ولــو شــاء رفعهــا بنــاء علــى املصلحــة فمــن يحقــق املنــاط هنــا بالتأكيــد 
هــو الســلطان الــذي ميكــن أن يكــون لديــه مــن األســباب اخلفيــة مــا ليــس عنــد غيــره، ومعنــى 
اخلفــاء هنــا أن العامــة قــد ال يتوقعــون النتائــج التــي تتوقعهــا اجلهــة الســلطانية مبــا لديهــا مــن 
معلومــات وتقاريــر، فعمــر عليــه رضــوان اهلل عندمــا أوقــف حــد الســرقة عــام الرمــادة كان يــرى 
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أن الشــدة التــي فيهــا النــاس ال تتناســب مــع العقوبــة فــدرأ احلــدود بالشــبهات، وكذلــك عندمــا 
أوقــف نفــي مرتكــب الفاحشــة كان يتوقــع خــروج املنفــي عــن اإلســالم بالكليــة ملشــاهدته حالــة 

مــن هــذا النــوع، وملــا منــى لعلمــه مــن ذلــك. وهــذا مــا أســميه باملوانــع اخلفيــة.
فتحقيــق املنــاط يف قيــام األســباب وانتفــاء هــذه املوانــع ال ميارســه شــرعاً وال عقــال إال اجلهــة 
الســلطانية. لكــن احلــرام يبقــى حرامــاً واحلــالل يبقــى حــالالً، فأخــذ أمــوال النــاس يظــل حرامــاً 
وارتــكاب الفاحشــة وشــرب املســكرات ســيظل حرامــاً إلــى يــوم القيامــة، ال تبديــل للشــرع، فهــي 
مبنزلــة القيــم الكبــرى للمســلمني ولــكل الديانــات يف احملافظــة علــى الكليــات »الديــن والنفــس 

واملــال والعقــل والنســب.
وتبقــى العقوبــة معلقــة يف املجــال الزجــري علــى حتقيــق املنــاط مــن اجلهــة املختصــة لتنزيــل 
احلكــم علــى احملــل. ولهــذا يقــول القرطبــي إنهــم اتفقــوا علــى أن لإلمــام أن يؤخــر القصــاص إذا 
خــاف فتنــة«. ويقــول إمــام احلرمــني يف »الغياثــي« وكان املنافقــون املقطــوع بنفاقهــم بالوحــي ولــم 

يتعــرض لهــم عليــه الصــالة والســالم.
ــاط  ــق املن ــاد بتحقي ــى االجته ــذل أقصــى جهدهــا، وهــذا معن ــة أن تب ــى اجلهــات الوالئي وعل
ــات دون أن  ــى هــذه الكلي ــق باألحــكام الشــرعية التــي وضعهــا الشــارع للمحافظــة عل فيمــا يتعل

ــدرء شــرعاً. ــة ال ــى مفســدة أعظــم  مطلوب ــؤدي إل ــرة شــرعية أو ت تخــل مبصلحــة معتب
ألن حتقيــق املنــاط الناشــئ عــن التوقــع أو النظــر يف املئــاالت والذرائــع، دائــر مــع املصالــح 
واملفاســد، فتــارة مينــع مــن حــالل بنــاء علــى مئــال، وتــارة يتجــاوز عــن نهــي بنــاء علــى مئــال وهــذا 
نــوع مــن االستحســان؛ ألنــه عــدول يف هــذه املســألة عــن أصلهــا أو قياســها بنــاء علــى مصلحــة.

ونختــم هنــا مبثــال للخطــإ يف حتقيــق املنــاط جــر علــى األمــة بليــة التكفيــر إذ يحمــل 
ُ َفُأوَلِئــَك ُهــُم اْلَكاِفــُرون( علــى مجــرد عــدم  ــا أَْنــَزَل اهللَّ التكفيريــون قولــه تعالــى )َوَمــْن َلــْم َيْحُكــْم ِبَ

ــاع احلكــم.      إيق
ــر  ــى مشــجبها دعــوى التكفي ــق عل ــري تعل ــر التكفي ــة الفك ــال يف قضي ــل هــذه أخطــر مث ولع
حلــكام الزمــان؛ وهــي مســألة حتتــاج إلــى ضبــط، وذلــك الضبــط يتمثــل يف فصلــني، أوال: تأويــل 
ُ َفُأوَلِئــَك ُهــُم اْلَكاِفــُرون( كمــا أولهــا  ــا أَْنــَزَل اهللَّ اآليــة الكرميــة مــن ســورة املائــدة )َوَمــْن َلــْم َيْحُكــْم ِبَ
ابــن عبــاس بقولــه: مــن جحــد احلكــم مبــا أنــزل اهلل فقــد كفــر، ومــن أقــر بــه ولــم يحكــم بــه فهــو 

ظالــم فاســق. هــذا مــن حيــث داللــة اللفــظ.
وقد أطبق علماء السلف على أن هذه اآلية مؤولة وأنه ليس كفرا مخرجاً عن امللة.

ثانيــاً مــن حيــث انَّ عــدم التطبيــق ميكــن أن يقابــل بوجــود ضــرورات معينــة تدخــل يف 
ــى البيضــة- انطالقــاً مــن الهــدي  ــى الشــرع الســاهر عل صالحيــات اإلمــام املســلم -القائــم عل
النبــوي يف تــرك املنافقــني املعروفــني قطعــاً حســب عبــارة إمــام احلرمــني التاليــة: وكان يــداري 

ــدوة واألســوة« .  ــو الق ــم وشــقاقهم وه ــر الوحــي بنفاقه ــع القطــع وتوات ــني م املنافق
وهــذا مــن حيــث حتقيــق املنــاط الــذي ال يحــق لهــؤالء أن يحققــوه بــل حتققــه اجلهــة الوالئيــة 
كمــا فعــل عمــر حــني علــق بعــض األحــكام تصرفــاً باإلمامــة ال نســخاً لنــص وال إنــكارا لثابــت ُعلــم 
مــن الديــن بالضــرورة، ولكنــه تدبيــر يف ميــدان التنزيــل. وهــو ضبــط العالقــة بــني النــص والواقــع 
بنــاء علــى ضــرورات وإكراهــات مــن شــأنها أن متــس مبصالــح الديــن أو الدنيــا مالئمــة للمصالــح 

املعتبــرة شــرعاً، بعيــدة عــن التشــهي ومراغمــة الشــريعة.
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طرق رواية الحديث النبوّي في الهند من 
خالل أسانيد الشيخ تقّي الدين الندوّي

فضيلة األستاذ الدكتور/ أبولبابة الطاهر صالح حِسن 
رئيس جامعة الزيتونة سابًقا ـ عضو مجمع البحوث اإلسالمّية.
   لقــد كانــت ِلُعلمــاء الهنــد األفــذاذ َعبْــَر تاريِخِهــْم الطويــل، ُجُهــوٌد ُمبَاَرَكــٌة وأَيَــاٍد بيَْضــاءُ 
يف ِخْدَمــِة اإلســالم والعنايــِة بُعلُوِمــِه املُختلفــة، مــن تفســيٍر وحديــٍث وفقــٍه وأصــوٍل وعقيــدٍة 

. وســيرٍة و عربّيــٍة وغيرهــا، تْشــَهُد لهــم بهــذا الفضــِل ُمَصنََّفاتُُهــم التــي تَِنــدُّ عــن العــدِّ
وُمنـْـُذ منتصــف القــرن العاشــر للهجــرة اجّتَهــْت عنايــُة هــؤالِء العلمــاِء إلــى ِدَراَســِة الســّنة 
ــُرِق  ــدرس مــن ُط ــْوا مــا كاد ين ــِث وأْحيَ ــِة احلدي ــًة يف ِخْدَم ــَد َصاِرَم ــْوا تقالي ــا، فأرَس وعلوِمه
الروايــة والتثبُّــِت وقواِعــِد نقــد املُتـُـوِن واألســانيد، واســتطاعوا أن يبعثــوا الكثيَر مــن املصّنفاِت 
ــُه  واآلثــار الثمينــِة والدواويــن اخلالــدة مــن َمَراِقِدَهــا بعــد أن بََذلُــوا أخلــَص اجُلهــد وأصدَق
يف ِخْدَمِتَهــا والِعنَايَــِة بهــا وحتقيقهــا التحقيــَق العلمــيَّ الرصــني، فتحّققــْت علــى أيديهــم 
ــاِن، مــا يــزال طــالُب احلديــِث الشــريف وغيُرهــم ِمــْن أْصَحــاِب  ــٌة ســاِمَقُة البُنْيَ نَْهَضــٌة علمّي

ــُؤون ظاللهــا. صــات الشــرعّية األخــرى يَْجنُــون ثماَرَهــا ويتفيَّ التخصُّ
وإّن ُجــْذَوةَ العلــم يف الهنــد لــم تَْخــُب أنواُرهــا طــواَل قــروٍن عديــدٍة، فقــد تناقلــت ُشــعلَتَها 

ِمِيــه وتْخُدُمــُه حفًظــا وحتقيًقــا وتأليًفــا. أجيــاٌل عــن أجيــاٍل حتَفــُظ اإلْرَث النبَــِويَّ وحَتْ
 وعــرف القــرُن املاضــي جيــال متميِّــًزا مــن الُعلمــاء األَْصِفيَــاِء الذيــن َملَــُؤوا الســاَحَة 
ــم. وعلــى  ــزة وجهودهــم املباركــة يف نشــر العل ــْم البارعــة وحتقيقاتهــم املتمّي ــَة بتآليِفِه العلمّي
أيــدي هــؤالء تخــّرج ِجيــل مــن الطــالِب النجبــاِء الذيــن تأّدبــوا مبشــاِيِخِهْم وســاروا علــى 
ــِع  ــاٍن منَقِط ــِهُمون يف أداء رســالة اإلســالم بتف ــٍة، ويُْس ــٍة عالي ــون املشــعَل بهّم ــْم يحمل ُخطاُه

النظيــر.
ولعــّل علــَم هــؤالء الشــيوخ األفــذاذ انتهــى إلــى أربعــة هــم أســاطني الروايــة والدرايــة يف 

ــا العلمّيــة يف القــرن املاضــي: ــُر مــن مُيّثــل نَْهَضتََه الهنــد ، وهــم َخيْ
ــى ســنََة 1375هـــ يف إلــه آبــاد   ث الشــاه حليــم عطــا الســيلوني امْلُتََوفَّ 1 ـ العالمــُة احملــدِّ
الــذي جمــع ِمــْن ُطــُرِق الروايــة وأســانيِدَها مــا جعــل طــالَب العلــِم والشــيوَخ مًعــا يهرعــون إلــى 
ــْم  ــَة التــي ترِبُطُه ُهــور، ويتحّملــون عنــه اإلجــازاِت العلمّي ــِه الطَّ حلقاتــه مَيْتَُحــوَن مــن ِوْرِد ِعلِْم

َجــاِل األثبــاِت الضاِبِطــني مَبِعــنِي النبــّوة. أســانيُدها املوّثقــُة بالرِّ
ُث العالمــة محمــد يوســف البنــورّي 1326 ـ 1397هـــ الــذي تلّقــى أَْعَظــَم  2 ـ اإلمــاُم احملــدِّ
ــُق بهــا العقــوُل الناقــدةُ وتطمئــنُّ إليهــا  ــٍة تَِث دواِويــِن الســّنِة عــن شــيوٍخ أعــالٍم بأســانيَد متين
ــم  ــُر مــن الزيــف والباطــل. وهــو عاِل ــُكُن إلــى احلــّق وتَنِْف ــة التــي تَْس ــة املُطمئّن ــوُب املُؤمن القل
عامــل يـَـُذوُد عــن العقيــدة وينُشــُر العلــم ويدعــو إلــى اخليــر ويَُقــاِوُم الضــالل والزيــغ، وســتبقى 

....
....

..
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مقاوَمتـُـُه ِلِنْحلـَـِة القاديانّيــة الضالــة وكشــُف زيفهــا وباطلهــا عالمــًة مضيئــًة يف تاريخــه النبيل.
ُث العالمــة الشــيخ محمــد زكريــاء الكاندهلــوّي 1315 ـ 1402هـــ، الــذي  3 ـ اإلمــام احملــدِّ
يَُعــدُّ مــن أوعيــة العلــم، حّتــى كاد يســتوعب كتــب الروايــة علــى َرَحابـَـِة كنوزهــا وغــزارة ماّدتهــا، 

وأضحــى شــيَخ احلديــِث يف الهنــد بــال ُمنـَـاِزٍع، املشــهوَد لــه باحلفــظ واإلتقــان.
4  ـ العالم الرّبانّي العالمة الشيخ محمد أحمد البرتابكدي 1317 ـ 1412هـ

وعــن هــؤالِء األعــالِم األربعــِة تلّقــى الشــيُخ األســتاذ الدكتــور تقــيُّ الديــن النــدوّي، فقــد 
ــاِت  َد يف َجنَبَ ــَردَّ ــاَزًة، واســتوعب مــا تَ ــْم وحتّمــل عنهــم َســَماًعا وَعْرًضــا وِإَج ــْم ولَِزَمُه َصِحبَُه
شــبه القــاّرة الهندّيــة مــن أســانيَد ومروّيــاٍت ودواويــَن َعبـْـَر مــا كانــوا يُؤِثُرونـَـُه ِبــِه مــن اإلجــازاِت 
ــد زكريــاء الكاندهلوّي، صاِحِب املوســوعِة اخلالدة  ه اإلمــاِم محمَّ العاّمــِة. وكانــت تشــّده لشــيِخِ
يف شــرح املوّطــإ » أوجــز املســالك إلــى موّطــإ مالــك »، و« المــع الــدراري علــى جاِمــع البُخــارّي 
رِّّي يف شــْرِح الترمــذّي »، وعشــراِت املُصّنفــاِت البارَعــِة يف مختلــف فنــون  » و » الكوكــب الــدُّ
ــة وِعلِْميَّــة خاّصــة، فقــد َصِحبَــُه ُقَرابـَـَة  املعرفــة باللغــة العربّيــة واألردّيــة، تشــّده َرَواِبــُط ُروِحيَّ
ثالثــني ســنًة، وأخــذ الكثيــَر مــن علمــه وِدَرايَِتــِه وأََدِبــِه وتوجيهــه، حّتــى كاَد يختــصُّ بــه، ويكــون 

أقــرَب تالميــِذِه إلــى قلبــه وأكثَرُهــْم تأّثــًرا ِبَســْمِتِه َوَدلِّــِه.
َكَمــا أّن الشــيَخ األســتاَذ تقــيَّ الديــن النــدوّي لـَـِزَم اإلمــاَم املجاِهــَد الداِعيَــَة الرّبانــيَّ املجــّدَد 
أبــا احلســن النــدوّي، أَحــَد باِعِثــي الصحــوة اإلســالمّية املُبَاركــة يف شــّتى أقطــاِر األرِض، فقــد 
َجــِة  املُتََوثِّبَــِة الكِثيــَر ِمــْن َمَعاِنــي الدْعــَوِة  تتلمــذ علــى يََديـْـِه واســتمّد ِمــْن ِحنَْكِتــِه وُروِحــِه املُتََوهِّ
ةَ إمّنــا  ــَة والُعلـُـوَّ والِعــزَّ الراشــدة واحِلْكَمــِة البالغــة مــع التقــوى والصــالح، والوثــوق بــأّن الَغلَبَ

هــي هلل ولرســوله وَصِاِلــح املؤمنــني.  
ــا َشــَجَرةٌ  ــا مــن شــيوِخه األربعــة لََكَأنََّه لََه مَّ وإّن سالســَل أســانيِد تلــك اإلَجــاَزاِت التــي حَتَ
ــع  ــد م ــالِد الِهنْ ــم يف ب ــِة العل ــُرُق رواي ــا ُط ــا يف الســماء، تشــابََكْت فيه ــت وَفْرُعَه ــا ثاِب ِجْذُعَه
ْكــِر، حّتــى أّن  ُطُرِقَهــا يف البــالد العربّيــة، وهــي أســانيُد حــاَزْت ِإْعَجــاَب وتقديــَر أْهــِل الذِّ
الشــيَخ عبــَد احَلــّي الكّتانــي شــّبه أســانيَد اإلمــام الشــاه ولــّي اهلل الدهلــوي إلــى الُكتُــِب 
ــك عــن  ــا،  بسلســلة الذهــب: مال ــا ووثوقه ــد يف صّحته ــى األســانيِد بالهن الســتة، وهــي أعل

ــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا.  نافــع عــن اب
ــة   ــد احلديثّي ــِة الهن ــِب طــالب َمْدَرَس ــن أْنَ ــدُّ وبحــقٍّ م ــدوّي يَُع ــن الن ــّي الدي والشــيخ تق
ــِه الكبــرى مثــل  ــّم رحــل يف طلبــه يف َمَعاِقِل ــده ث ــِة أظفــاره يف بل ــَم منــذ نُُعوَم فقــد طلــب العل
ــوه للتدريــس وهــو مــا يــزال يف  ــتَنَْجبَُه ُشــيُوُخُه فقّدُم ــا، وقــد ِاْس ــو وَغيِْرِهَم ســهارنفور، ولكن
ريعــان الشــباب فأعطــى التدريــَس الكثيــَر مــن جهــده وعنايتــه َفَأْسلََســْت لــه أصــوُل التربيــة 
ــني يف الهنــد ويف جامعــة اإلمــارات  ــاَد وأْضَحــى مــن أملــع األســاتذة اجلامعيِّ والتدريــِس الِْقيَ
ِصيِلــِه وُقدراتــه البحثّيــة فأْوَكلـُـوا إليــه حتقيــَق العديــِد مــن  العربّيــة املّتحــدة. كمــا َوِثُقــوا يف حَتْ
ــاِت كتــب احلديــث التــي مــألْت مــا استْشــَعَرهُ العلمــاءُ الباحثــون مــن فــراٍغ ومــن حاَجــٍة  َه أُمَّ
ماّســٍة إليهــا، وأّدى الشــيُخ النجيــُب األمانــَة علــى خيــر وجوههــا فــكان مــا حّققــه ومــا أشــرف 
ــج  ــُه ملنه ــِه وَملَْك الِع ــَعَة اطِّ ــِه َوَس ــوَر ِعلِْم ــُع. وإّن ُوُف ــم املَْرِج ــم املســتنَُد ونع ــه، نع ــى حتقيق عل



البحــث َحَملـَـُه َحْمــال علــى َخــْوِض ِغَمــاِر التأليــف فكانــت لــه ِإْســَهامات باِرَعــٌة َخَدَمــِت املكتبــَة 
ــِت اإلعجــاَب مــن أْهــِل العلــم. ــَة وحــاَزِت الرضــا ونَالَ احلديثّي

وقــد جمــع األســتاُذ محمــد حســان أختــر النــدوّي ـ مشــكوًرا مأُجــوًرا ـ ثبًتــا ألســانيد الشــيخ 
تقــّي الديــن وإجازاتــه، ورّتبــه، فأضحــى َخاِرَطــًة للحيــاة العلمّيــة احلديثّيــة ببــالد الهنــد، 
ــه العديــدةُ التــي حِظــَي بهــا مــن شــيوخه تــكاد تســتوِعُب جهــود علمــاء شــبه  الســيما وإجازاتُ
القــارة الهندّيــة يف خدمــة احلديــث روايــًة ودرايــة، إذ ال تــكاد تَُغــاِدُر أثــًرا مــن آثارهــم اخلالــدة، 
َدْت َمــَداِرُس الهنــد أصــداَء ُجُهوِدِهــْم َوِجَهاِدِهــْم يف خدمــة  فهــي تَُعــجُّ بأســماِء الُعلََمــاِء الذيــن َردَّ
الســّنة الشــريفِة جيــال بعــد ِجيــٍل وصــوال إلــى أّمهــاِت احلديــِث ودواويِنــِه الكبــرى، ومنهــا إلــى 

َمْصــَدِر الِْعلـْـِم وَمنْبَِعــِه الرســوِل األْكــَرِم الــذي مــا ينطــق عــن الهــوى صلّــى اهلل عليــه وســلّم.
كمــا أّن هــذه التراجــَم احلافلــَة لشــيوِخ احلديــث وعلمائــه، جتعلُنــا نتعــّرُف جغرافيــَة شــبه 
القــارة فنُطــوُِّف عبــر مراكزهــا ومدنهــا وقراهــا، لنقــف علــى مــا حتفــل بــه مــن معاهــد علمّيــة 
ومــدارس وجامعــات، يرتادهــا هــؤالء العلمــاءُ وطــالُب العلــم يف رحالتهــم النِشــَطِة إلــى تلــك 
ــا  ــِق أََدِبَه ــِر وَعبَ ــا اآلِس ــزّودون مــن ســحر روائعه ــة، ويت ــار املعرف ــون ثم الرحــاب العطــرة يجتن

الرفيــع.
إّن ثبــَت الشــيخ تقــّي الديــن الــذي وســمه جامُعــه بـــ« الــدّر الثمــني يف أســانيد الشــيخ تقــي 
الديــن«، هــو ُدرٌّ ثَِمــني ِبَحــقٍّ ألّنــُه يَُفتِّــُح لنــا ِمــْن خــالل شــيوخ الشــيخ األســتاذ تقــّي الديــن 
ــاِض  ــَذ عريضــًة علــى ِريَ ــِة، نواِف ــْم القّيَم ــِة وحتقيقاِتِه ــْم الغنّي ــُه، ومؤّلفاِتِه ــْم لَ النــدوّي وإَجاَزاِتِه
الِعلـْـِم الغّنــاِء يف ِبــالِد الهنــد َطــَواَل قــروٍن َعِديــَدٍة، ويَُوثِّــُق لنــا ُطــُرَق الروايــة إلــى املصــدر الثانــي 
َجــاِل  للتشــريع، َحيْــُث وصلتنــا ســّنتُُه صلـّـى اهلل عليــه وســلّم موثَّقــًة ِبَأَصــحِّ األســانيِد وأَْوثـَـِق الرِّ
َدِقِهــْم وأَتَْقاُهــْم وأَنَْقاُهــْم، ليــس فيهــم َمْجُهــول وال َمْغُمــور، َفُكلُُّهــْم َمْعُروُفــو الَعــنْيِ واحَلــاِل  وأَْصْ
َمــاِن واملـَـَكاِن، وُهــَو نَْقــل ـ َكَمــا يَُقــوُل أبــو محمــد ابــن حــزم ت456هــــ » َخــصَّ اهلل  والَعَدالـَـِة والزَّ

ْهــِر«. ــا َجِديــًدا علــى َقــِدمِي الدَّ لـَـِل، وأَبَْقــاهُ َغّظً تعالــى ِبــِه املســلمني دون ســاِئِر أَْهــِل امْلِ
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اإلساءة جلناب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليست حرية راي
 بل دعوة صريحة للكراهية والعنف

 
نبينــا صلــى اهلل عليــه وســلم أغلــى علينــا مــن أنفســنا، واإلســاءة جلنابــه األعظــم ليســت 
حريــَة رأي، بــل دعــوة صريحــة للكراهيــة والعنــف، وانفــالت مــن كل القيــم اإلنســانية 
واحلضاريــة، وتبريــر ذلــك بدعــوى حمايــة حريــة التعبيــر هــو فهــم قاصــر للفــرق بــني احلــق 

اإلنســاني فــى احلريــة واجلرميــة فــى حــق اإلنســانية باســم حمايــة احلريــات«.
فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ االزهر 
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لُم في تراث الشيخ أحمد بمبا امباكي السِّ
بقلم : االستاذ أبو مدين شعيب تياو األزهري الطوبوي
هــذا البحــث يدنــِدُن حــول علــم مــن أعــالم الســنغال وعلمائهــا، وأحــد قــادِة اإلصــالح، وُرّواد 
التجديــد الشــيخ أحمــد مبــب امباكــي املشــهور بالشــيخ اخلــدمي املتوفــى ســنة ســتٍّ وأربعــني 

وثالثمائــة بعــد األلــف/أو ســبع وعشــرين وتســعمائة بعــد األلــف )1346هـــ/1927م(.
فلــه جتربــة إصالحيــة فريــدة، وجهــود مباركة يف نشــر التســامح والســلم، جديرة بالدراســة، 
ــا  ــات أجدره ــن والّتحدي ــب ميــوج بالف ــل؛ إذ عــاش يف عصــر عصي ــة بالفحــص والتحلي حري

. يــان اثنــان خارجــيٌّ وداخلــيٌّ بالذكــر يف هــذه العجالــة حتدِّ
أمــا التحــّدي اخلارجــّي – وهــو االحتــالل الفرنســي الــذي ضــرب برواقــه علــى البــالد 
ــَرِر والتهــّور، بــل هــي – بــال شــكٍّ  ــني بالســالِح مــن الَغ – فقــد تنبــه الشــيخ أن مواجهــة احملتلِّ
- مــن إلقــاء النفــس إلــى التهلكــة، فضــال عمــا فيهــا مــن اخلســائر املاديــة، وإهــالك احلــرث 
ــد دارت  ــاد؛ فق ــن جتــارِب ســابقيه ممــن ســلكوا مســلك احلــرب واجله والنســل، واســتفاد م

ــا آخــر. ــم، ونفــى بعًض ــَل املســتعمر بعضــا منه ــرة، وقت ــم الدائ عليه
إن الشــيخ دَعــا إلــى انتهــاج منهــج التربيــة والتعليــم، وإلــى تقــدمي إصــالح الفــرد علــى 
إصــالح األنظمــة واملؤسســات السياســية، إذ ال ســبيل إلــى إقامــة بنــاء متــني علــى لــن واهيــة، 

يقــول اهلل تعالــى: »إن اهلل ال يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم« ]الرعــد: 11[.
وقد خلص الشيخ منهجه يف اجلهاد السلمي يف قصيدة، منها:

 َوَمَقالُُكْم ِإنِّي أَُجاِهُد َصاِدٌق *** ِإنِّي ِلَوْجِه اهلِل َجلَّ أَُجاِهُد
ِإنِّي أَُجاِهُد ِبالُْعلُوِم َوِبالتَُّقى  *** َعبًْدا َخِدمًيا َوامْلَُهيِْمُن َشاِهُد

لَُه الَْواِحُد َسيِْفي الَِّذي يَْفِري ُطلَى َمْن ثَلَّثُوا  *** تَْوِحيُدهُ َفُهَو اإْلِ
ِتي ِبَها أَنِْفي الِْعَدى  *** َوِبَها يَُفاِرُقِني َعِنيٌد َقاِصُد َوَمَداِفِعي الالَّ

ْن يَُزْحِزُح َما يُِريُد امْلَاِرُد ِذْكٌر َحِكيٌم أُْحِكَمْت آيَاتُُه  *** مِمَّ
ا ِرَماحي َفاأْلََحاِديُث الَِّتي  *** َوَرَدْت َعِن امْلَاحي َوِنْعَم الَْواِرُد أَمَّ

َوِبَها أَُزْحِزُح ِبْدَعًة َقْد أَْحَدثُوا  *** َوِبَها ياَُلِزُمِني َسِعيٌد َعاِبُد
َدْت  *** حلديِثِه، ِإنَّ الُْفُروَع َذَواِئُد ا الُْفُروُع َفَأْسُهٌم َقْد ُحدِّ أَمَّ

َهاَم َطَواِرُد َوِبَها أَُزْحِزُح َصاِئاًل ِمْن ُشبَْهٍة  *** َعْن َجاِنِبي ِإنَّ السِّ
ُس اأْلَْسَراَر ِلي  *** َفتََصوٌُّف َصاٍف َجاَلهُ أََماِجُد.... ا الَِّذي يَتََجسَّ أَمَّ

أمــا التحــّدي الثانــي –أي الداخلــي – فهــو مــا كان ســائدا بــني أصحــاب الطــرق الصوفيــة 
؛ – فقــد بعثهــم اجلهــل، والهــوى، وســوءُ تفســير نصــوص  ــوامِّ مــن تعّصــب –وأكثرهــم مــن الع

.. ..
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املَشــايخ الكــرام علــى حتجيــر الواســع، فاعتقــد كّل أن طريقتــه هــي الطريقــة املثلــى، وأن 
ــُد الســابقني والالحقــني!  ــه صي ــرا، ويف جوف شــيخه جــوف الف

إن الشــيخ ســلك مســلكا حكيمــا يف مواجهــة هــذا التحــدي الداخلــي، ينطلــُق مــن منطلقــني 
اثنــني، وُهمــا:

- األول: ســالمة الصــدر، بنّيــة اخليــر لــكل مســلم، وحســن الظــن بــِه، وهــذا اخُللــُق الرفيــُع 
نــدهُ حاضــًرا يف كثيــر مــن قصائــده ومنظوماتــِه ووصايــاه، فمنهــا قولــه:

يَْر ِللَْخاَلِئِق يَا بَِليْد  *** ِلَوْجِه بَاٍق َكاَن ِلي ِباَلِئِق َقلِْبَي يَنِْوي اخْلَ
َوُكلُّ َمْن َشتََمِني أَْو اَلَما  *** َفَهْب لَُه التَّْوبََة واْسِتْساَلَما

َفُكلُّ َمْن أََساَء َظنَُّه ِبيَا  *** َفِلَي َقلِّْب َقلْبَُه يَا َربِّيَا
ــْن  ــْن ُكلِّ َم ــا َع ــِة َعَف ــِذِه الَْوَرَق ــَب َه ــِم أَنَّ َكاِت ْس ــَذا الرَّ ــى َه ــَف َعلَ ــْن َوَق ــْم ُكلُّ َم ــه: »ِليَْعلَ وقول
ــُه يُِحــبُّ ِلــُكلِّ ُمْؤِمــٍن  ــُه يَْســتَْغِفُر ِلــُكلِّ ُمْؤِمــٍن تََعلَّــَق ِبــِه، َوأَنَّ ــُه اَل يَْدُعــو َعلـَـى َظاِلــٍم، َوأَنَّ َظلََمــُه، َوأَنَّ

ــِه...«. ــِه َمــا يُِحــبُّ مِلـَـْن تََعلَُّقــوا ِب ــْق ِب ــْم يَتََعلَّ لَ
- والثانــي: حــبُّ ُكّل ُمؤمــن مــن غيــر فــرق وال متييــز، وُمؤاخاتــُه يف اهلل ومعاونتــه علــى البــّر 

والتقــوى، والنظــر إلــى اخللــق جميعــا بعــني الرحمــة والشــفقة، قــال:
َهْب ِلي َدَواًما ُحبَّ ُكلِّ ُمْسِلِم  *** ِبامْلُْصطَفى َوَرْوَض ُكلِّ ُمْجِرِم

اُسِد َواْجَعْل ُقلُوبَنَا َعلَى التََّواُدِد  *** ِباَل تَنَاُزٍع َوالَ حَتَ
  َوالَ تََخاُصٍم َواَل تََدابُِر  *** َواَل تَبَاُغٍض َوالَ تَنَاُفِر

نْي َحتَّى نَِصيَر ُمْسِلِمنَي َخاِشِعنْي  *** َوُمْؤِمِننَي ُمْخِلِصنَي َصاحِلِ
نَا ِمْن َشرِّ ُكلِّ ُمْجِرِم َوأَْغِرنَا ِبُحبِّ ُكلِّ ُمْسِلِم  *** َوَنِّ

ا َء َفنُْكَفى ُضرَّ ا  *** لَنَا أَِخالَّ َواْجَعْل َجِميَع امْلُْسِلِمنَي ُطرَّ
َوَهْب لَنَا َمَكاِرَم اأْلَْخاَلِق  *** َمَع التََّحابُِب ِباَل ِشَقاِق

َوأَْغِرنَا ِبُحبِِّهْم ِلَوْجِهَكا  *** َوأَْغِرِهْم ِبُحبِّنَا َفنَْسلَُكا
ْر ِبَي اليَتَاَمى َدَواًما  *** أَنِْسِهْم ِبي آبَاَءُهْم ُكلَّ ِحنِي َولْتُبَشِّ

ْر َذِوي الُعلُوِم ِبِعلِْمي  *** َوَذِوي اجَلْهِل َولْتَُرْض ِلَي ِحيِني َولْتُبَشِّ
وِن ا  *** َوِبَي انَْفْع َجِميَعُهْم ِمْن حُلُ ْر َذِوي التََّعلُِّم ُطّرً َولْتُبَشِّ
َوِبَي انَْفْع ُدنْيَا َوأُْخَرى ِعيَاِلي  *** ُمنِْقًذا ُكلَّ َساِئٍل َوَمِديِن

وقال:
َفاَل تَُعاُدوا َمْن َرأَيْتُْم َفاهُ  *** يُْخِرُج: اَل ِإلََه ِإالَّ اهللُ

امَْلُْؤِمنُوَن ِإْخَوِتي َوامْلُْؤِمنَاْت  *** ِلي أََخَواٌت َوَحيَاِتي َحَسنَاْت
ــد كان  ــّب املشــكلة؛ فق ــذي هــو ل ــورد ال ــوم ال ــح مفه ــادر  لتصحي ــني ب ــن املنطلق ــن هذي وم
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اختــالُف األوراد ســبًبا يف انشــقاق عصــا املســلمني بـ»الســنغال«، ومجلبــًة للشــقاق والنــزاع، مــن 
أجــل ذلــك اتخــذ  سياســة رشــيدة يف تصحيــح هــذا املفهــوم اخلاِطــِئ يف أذهــان النــاس، ورفــع 

مــا يعتريــه مــن لبــٍس أو غمــوٍض،  فســلك املســالك اآلتيــة:
- التصريــُح ِبحبِّــِه جلميــع املشــايخ الصوفيــة، ال ســيما املشــايخ الثالثــة الذيــن يتمّســك 
متصوفــُة عصــره بأذيالهــم؛ يُجلُّهــم، ويتوســل بهــْم، ويشــيُد بفضلهــم، ويرجــع إليهــم يف مؤّلفاتــه، 

ومــن ذلــك قولــه:
اِني اذليُّ َمَعُه التِّجَّ مَشاِيِخي سيُِّدنَا اجِلياَلِني  *** َوالشَّ

وقوله:  
اَريِْن ِبالُْغْفَراِن ياَلِني  *** ُجْد ِلَي يِف الدَّ يَا َربَّنَا ِبُحْرَمِة اجْلِ
اَذِليِّ ُجْد ِلي  *** ِبالِْعلِْم َوالَْعَمِل َواْشُكْر ِفْعِلي يا َربَّنا ِبالشَّ
يَا َربَّنَا ِبُحْرَمِة التِّيَجاِني  *** ُجْد ِلي ِبِعْصَمٍة ِمَن النِّيَراِن

- التصريــُح بــأّن املشــايخ كلهــم علــى هــًدى مــن ربهــم، وأن نصوصهم وإن اختلفــت ظواهُرها 
فهــي مــن مشــكاٍة واحــدٍة، وأنَّ أورادهــم كلهــا ُموصلــة إلــى حضرة احلــّق، وقال:

ْضَرِة اهلِل َولَْن يَِحيَدا َفُكلُّ ِوْرٍد يُوِرُد الْـُمِريَدا  *** حِلَ
اِني ياَلِني  *** أَِو انتََمى أِلَْحَمَد التَِّجّ َسَواءٌ انتََمى ِإلَى اجْلِ

َواِب أَْو ِلِسَواُهَما ِمَن اأْلَْقَطاِب  *** ِإْذ ُكلُُّهْم َقْطًعا َعلَى الصَّ
َفُكلُُّهْم يَْدُعو الْـُمِريِديَن ِإلَى  *** َطاَعِة َربِّ الَْعْرِش َحيْثَُما َجاَل

ِبااِلْسِتَقاَمِة َفاَل تَْسَخْر أََحْد  *** ِمنُْهْم َواَل تُنِكْر َعلَيِْهُم أَبَْد
- احلــّث علــى حــّب جميــع األوليــاء والصاحلــني، وخدمِتهــم وإحثــاِث اخلطــى إلــى زيارتهــم، 

يقول: 
َواَلِزُموا ُحبَّ َجميِع األَنِْبيَا  *** َواألَْوليَا َومْن يُطيُع َربِّيَا

نْي  *** َواْخِدْمُهُم  هلِل َجلَّ ُكلَّ ِحنْي احِلِ َوُزْر ِخيَاَر الُْعلََما َوالَصّ
 ، - إمكانيــة اجلمــع بــني أكثــَر مــن ورٍد؛ فقــد اســتعمل أيــاَم ســلوكِه األوراد الثالثــة: القــادريَّ
والشــاذلّي والتجانــي، قــال الشــيخ محمــد عبــد اهلل العلــوي الشــنقيطي: »كاَن كلُّ ورٍد عنــَده لــه 

ُســبحٌة ال يَســتعمل فيَهــا غيــَره«.
ــًعا  وكذلــك فيــرى أْن ال جنــاَح وال َحــَرَج يف اســتعمال مختلــف األحــزاب، وقــال ألتباعــِه ُموسِّ
احلــنَي َفَأِذنـْـُت لَُكــْم َجميًعــا يف الَعمــِل ِبــُكلِّ  ــٍر: »وأّمــا أحــزاُب األقطــاِب ودَعــواُت الصَّ غيــر ُمحجِّ
ــَر لَُكــْم ِمنَهــا َحيــُث َوَجْدمُتُــوهُ«، ومــن أجــل ذلــك جتــُد مــن مريديــه وأتباعــِه مــن يســتعمل  َمــا تَيسَّ

، ومــن يســتعمل الــورد التجانــّي، ومــن يســتعمل الــورد الشــاذلّي. الــورد القــارديَّ
وتلكــم جملــٌة مــن اآلداب البديعــة واألخــالق احملمديــة الرفيعــة صاغهــا الشــيخ أحمــد مبــب 
، يفــوح بــني طّياتــه أريــُح احملبــِة والصفــاء والوئــام، وهــي رؤيــة  يف قالــب نظمــيٍّ إميانــيٍّ ُدعائــيٍّ
تنطلــق مــن النظــر إلــى اخللــق بعينــني اثنتــني: عــني  الشــريعة املطّهــرة وعــني احلقيقــة املنــّورة؛ 
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ــا حنونــاً للمســلمني جميِعهــم باختــالِف ُطرقهــم، يحــب لهــم مــا يحــب  ومــن أجــل ذلــك كان أًب
لنفســه.

ــا الوافــرة،  ــِدي لهــم الهدايَ ــني يُه قــال الشــيخ محمــد البشــير امباكــي: كان »ُرســل القادري
ومشــايُخ الشــاذلية يجلّهــم ويُوّفــر لهــم النوافــَل واللُّهــا الِعظــام، مــن آل َحْمِد وآل ُمتَّـــاِل وغيرهم. 
ــد، ويجــّل مشــايخهْم  ــراَم الزائ ــم اإلك ــه ويُكرمه ــٍة مع ــوا يف ُمواصل ــم يزال ــة ل ــك التيجاني وكذل

كاألشــياخ العلويــني الذيــن كثــرت وفادتهــم عليــه ورفــده لهــم«.
وكذلــك فــكان محــّل تقديــر لــدى العامــة واخلاصــة؛ أمــا العاّمــة فِلِحلمــه وشــفقته عليهــم 
ــر مــنٍّ وال أذى، وأمــا اخلاصــة فلمــا حتّققــوا مــن علمــه وصالحــه  ــه مــن غي ونفعــه لهــم مبال
وورعــه، فقــد أشــادوا جميعــاً بفضلــه، وحســبنا منهــم علمــاء هــذه الديــار الشــنقيطية املباركــة، 

أمثــال:
- العالمة الولّي الشيخ باب بن محمد بن حمدي احلاجّي )ت:1316هـ/1898م(

- والعالمــة الشــيخ ســعد أبيــه بــن الشــيخ محمــد فاضــل بــن مامــني القلقمــّي اإلدريســّي 
)ت:1335هـ(

ــنِّّي الشــيخ ســيدي بــن الشــيخ ســيدي محمــد بــن  -  العالمــة الفقيــه األصولــّي املجتهــد السُّ
الشــيخ ســيدي الكبيــر الشــنقيطيُّ )ت:1924م( الــذي قــال فيــه:
َوَما َعيْبُُه ِإالَّ ِعبَاَدةُ َربِِّه  *** َونَْفُع الَْوَرى يِف ُصبِْحِه َوَمَساِئه

خاتة:
إن جتربــة الشــيخ أحمــد مببــا )الشــيخ اخلــدمي( جتربــة ربانيــة، حكيمــة، رشــيدة، ال شــرقية 
ــرق  ــي أذهــاَن الطُّ وال غربيــة، قائمــة علــى أســس محمديــة، وميكــن إَذا أُحســَن اســتغاللها أْن ينقِّ
الّصوفيــة مبشــايخها وأتباعَهــا مــن أفــكار التعصــب والتحــّزب والتحجيــر التــي ربضــت فيهــا، 
كمــا أنهــا قــادرة علــى ترســيخ قيــم احملبــة والوئــام والتســامح بــني أتبــاع الطــرق الصوفيــة مــن 
جانــٍب، وبينهــم وبــني التيــارات اإلســالمية األخــرى الوافــدة مــن جانــب آخــَر، ولــم يبــَق إاّل 
الســعي يف ترســيخ هــذه القيــم يف املجتمــع، وتفعيلهــا تفعيــال ناجحــا علــى أرض الواقــع عبــر:

- تربيــة األبنــاء علــى تلكــم القيــم واملبــادئ الســامية، وتنميتهــا وتعزيزهــا لديهــم يف البيــوت 
واملــدارس العتيقــة واحلديثــة والزوايــا.

- مراجعــة اخلطــاب الطرقــي، وتهذيبــُه مــن معجــم الغمــز واللمــز والتحجيــر؛ فــإن فضــل 
، يؤتيــه مــن يشــاء. اهلِل عظيــمٌ

- دعــم املرجعيــات الدينيــة وتطويرهــا لتكــون قــادرة علــى أداء مهامهــا علــى أحســن وجــٍه 
مــن تعليــم وتربيــة وترشــيد.

ــم  ــرام قي ــدال والوســطية واحت - إنشــاء مراكــز مختصــة، تُعنــى بنشــر فكــر الســلم واالعت
املواطنــة، وتتعــاون مــع العلمــاء واملشــايخ يف نشــر الفهــم الصحيــح للنصــوص، وتأطيــر التديــن 

احمللــي، والوعــظ والتوجيــه واإلرشــاد.
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لمـــــاذا؟ استعداء الخلق... على سّيد الخلق 
صلى اهلل عليه وسلم؟

 بقلم: االستاذ صالح العود- فرنســــا
ــه  ــا الوجي ــث، بإعالنه ــا احلدي ــوق االنســان يف عصرن ــة حلق ــة االوروبي ــا احملكم ــد أحســنت صنع لق
والبّنــاء، أن اإلســاءة لنبــّي االســالم، ال تنــدرج ضمــن حريــة التعبيــر.. وهــو إجــراء نرجــو أن يكــون فّعــاال، 
ورادعــا لتلــك الشــرذمة املارقــة واملتطاولــة علــى »املقدســات«، و »حرمــة االنبيــاء« خصوصــا نبينــا االكــرم 

صلــى اهلل عليــه وســلم
ونحــن نقــول للعالــم: كفــى يــا نــاس مــن الهذيــان، يف حــّق ولــد ســّيد عدنــان، فقــد اســتوفى نصيبــه 
منــذ بعثتــه- دون غيــره مــن البشــر- مــن الشــتائم اجلارحــة، والتهّكــم والتهّجــم، ســواء يف وســائل االعــالم 

مبختلــف انواعهــا، أو مــا صــدر مــن ُكتــب وقحــة، وجرائــد ودوريــات بائســة.
ولقائل يقول: ملاذا كّل هذا؟

واجلــواب: ال لشــيء، ســوى ركــوب موجــة خالــف تعرف...ورغبــة دفينــة، يف النفــوس اللئيمــة: حــب 
الظهــور، الــذي يقصــم الظهــور.

ــم  ــوم مــن مقاضاتهــم يف احملاك ــوا الي ــه مــن حــني آلخــر، إن افلت ــك، ويفعلون ــون وراء ذل ــن يلهث والذي
الدوليــة، فانهــم -وبــال شــك- ســينالون جزاءهــم يــوم العــرض علــى أحكــم احلاكمــني، يف »احملكمــة العليــا« 

يــوم الفــزع االكبــر.
ان ضميــر االنســان احلــّر- مهمــا كان جنســه أو دينــه- ال يجــرؤ علــى أن يفتــري الكــذب، أو يختلــق 
االشــاعات، أو يشــوه ســمعة نبــي عظيــم: كنبــّي االســالم، ظلمــا وعدوانــا، ال لشــيء، ســوى حتقيــق مــآرب 

عاجلــة، والوصــول إلــى فتــات موائــد فانيــة.
قــرأت منــذ عشــرات الســنني- وأنــا طالــب يف اجلامعــة- كتابــا جليــال بعنــوان: )وا محمــداه(، لكاتــب 
ــع:  ــي رفي ــه باســلوب أدب ــا، عــرض في ــور نظمــي لوق ــن أهــل الشــرق، يدعــى: الدكت مســيحي مشــهور م
»شــخصية الرســول االعظــم صلــى اهلل عليــه وســلم، بنزاهــة مفرطــة وشــفافية، وبــكل احلــّب والتعظيــم 

لقــدره الشــريف.
وعلــى خطــاه ونهجــه: وضــع الكاتــب الشــهير ميكائيــل هــارت كتابــه الــذي كســح دور النشــر العامليــة 

منــذ ظهــر، وتُرجــم إلــى عــّدة لغــات- منهــا العربية-وعنوانــه: اخلالــدون مائة...أعظمهــم محمــد( 
ويف فرنســا- البلــد الــذي اقيــم فيــه منــذ اثنــني واربعــني عامــا- أفتخــر »بعلمــني»« اثنــني مــن كّتابهــا 
االوفيــاء، وابنائهــا االجــالء، اذ وضــع كل منهمــا كتابــا جليــال يف ســيرة الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم، 
مّحضــا يف طّياتــه: جاللــة محمــد البشــرية، وقداســة النبــوة الســماوية، واخالقــه ورفعتــه الســامية، 
بصــدق وأمانــة، علــى غيــر مــا ُعهــد عــن جماعــة مــن املستشــرقني املتعّصبــني، أو مــا كتبــه طائفــة مــن 

ــاّلل. املســتعربني الغربيــني الضُّ
-فــاالول: املستشــرق هنــري بــو ال نقييــه )1658 - 1722م(، أّلــف كتابــه املنصــف واملاتــع بعنــوان: 

ــد(  ــاة محّم )حي

....
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موســوعته:  ُمقّيمــا يف  عنــه  يكتــب  اهلل،  رحمــه  بــدوي  الرحمــان  عبــد  الفاضــل  الدكتــور  وهــذا 
)املستشــرقون- ص143( فيقــول: »انــه اول كتــاب اوروبــي، تعاطــف مــع النبــي محمــد، وأعجــب مببــادئ 
االســالم«، ويقــول يف موضــع آخــر )ص144(: »بــنّي بوالنفلييــه النتائــج الباهرة لرســالة النبي محمد، ودفع 
املطاعــن التــي افتراهــا الُكّتــاب االوروبيــون: مــن العصــور الوســطى حتــى القــرن الســابع عشــر،وعرض 

تفاصيــل الســيرة النبويــة، بإنصــاف وتعاطــف، مــع صاحبهــا ومــع عقائــد االســالم« ا هـــ
-والثانــي: الرّســام الشــهير، الــذي يحتفــظ لــه )متحــف اللوفــر( بباريــس، بأجمــل لوحاتــه العظيمــة: 
ــد بقلمــه وريشــته ســيرة نبــي االســالم يف كتــاب بعنــوان ثــم قــام الدكتــور عبــد احلليــم  اتيــان دينيــه، خلّ
محمــود )شــيخ األزهــر( وخّريــج جامعــة الســوربون يف باريــس، بنقلــه إلــى اللغــة العربيــة باســم )محمــد 

رســول اهلل(، وصــدر عــن دار املعــارف مبصــر 
ــى النفــس مــن وقــع احلســام  ــم ذوي القربــى أشــّد مضاضــة عل وهلل االمــر مــن قبــل ومــن بعــد وظل

ــد  املهّن

ملّــا جــرى لالمــام املمتحــن أحمــد بــن حنبــل رحمــه اهلل مــا جــرى مــن اخلليفــة العباســي 
ثــم نــدم علــى مــا فعلــه بــه: قــال لــه يومــا: يــا إمــام! اجعلنــي يف حــّل... فقــال أحمــد: يــا اميــر 
املؤمنــني! مــا خرجــت مــن منزلــي، حتــى جعلتــك يف حــّل، إعظامــا لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه 

ــه. وســلم ولقرابتــك من
وقــال املــؤّرخ لالمــام الســمهودي: حكــى لــي شــيخنا قاضــي القضــاة )يحــي املنــاوي(، أن 
شــيخه الشــريف الطباطبــي، كان بخلوتــه التــي يجلــس فيهــا بجامــع عمــرو بــن العــاص بالقاهــرة، 
فتســلّط عليــه احــد االوبــاش الُفّســاق، وأخرجــه منهــا، فقــال لــه رجــل: رأيتــك الليلــة بــني يــدي 

رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وهــو يُنشــدك هذيــن البيتــني:
ظن موسى انه نار قبس  يا بني الزهراء والنور الذي    
انه آخر سطر يف عبس  ال أوالي الدهر من عاداكم    

اشــارة إلــى قولــه تعالــى »أولئــك هــم الكفــرة الفجــرة«، ثــم أخــذ املصطفــى صلــى اهلل عليــه 
وســلم عذبــة ســوطه بيــده، فعقدهــا ثــالث عقــد... قــال شــيخنا: فــكان مــن تقديــر اهلل تعالــى: 
أن ضربــت رأس ذلــك الفاســق الفاجــر، فلــم تُقطــع إال بثــالث ضربــات، فــكان ذلــك الســوط مــن 

قبيــل قولــه تعالــى »فصــّب علــى رأســك ســوط عــذاب« 
فــإذا كان االحســان واالعظــام واالحتــرام والتقديــر مطلوبــا يف حــّق آل بيــت النبــي صلــى اهلل 

عليــه وســلم وذريتــه وقرابتــه، فكيــف بــه هــو صلــى اهلل عليــه ســلم 
اللهــم ارزقنــا االدب، واحشــرنا يف زمــرة أهــل النســب، يــوم ال ينفــع مــال وال جــاه وال بنــون، 

إال مــن اتــى اهلل بقلــب ســليم.
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تجليات الوسطية واالعتدال في العقيدة 
األشعرية ودورهما في حماية األمن الفكري

إعداد الباحث: االستاذ حمزة معالوي - املغرب 
إن مــا تتســم بــه العقيــدة األشــعرية مــن توســط واعتــدال يف مضمونهــا ومنهجهــا علــى 
بالكتــاب  التنظيــر والتنزيــل، شــّكل نســقا معرفيــا متماســك األطــراف، مضبوطــا  مســتويي 
والســنة، غيــر متأثــر بالتيــارات املســتحدثة، وال يرتــاب املنصــف مــن كــون املذهــب األشــعري 
هــو امتــداد للمعتقــد الســني األصيــل، ومــن املبــادئ األساســية التــي اســتمدها هــذا املذهــب مــن 

الشــرع احلكيــم مبــدأ الوســطية واالعتــدال.
ُســوُل َعَلْيُكــْم  ــاِس َوَيُكــوَن الرَّ َتُكوُنــوا ُشــَهَداَء َعَلــى النَّ ــًة َوَســًطا لِّ قــال تعالــى: َوَكَذِلــَك َجَعْلَناُكــْم ُأمَّ

َشِهيًدا.  
ــوان الوحــدة اإلســالمية وهــي  ــُل عن ــر األزمــان متث ــت عب ــدة الســنية التــي ظل إن هــذه العقي
نفســها التــي أعــز اهلل بهــا املســلمني األوائــل مــن الســلف الصالــح إلــى اخللــف الصالــح، ســاهمت 

يف حتقيــق األمــن علــى عــدة مســتويات: 
أوال: علــى مســتوى العقيــدة حيــث إن املعتقــد األشــعري مضبــوط بالكتــاب والســنة، يشــهد 
لــه العقــل، إذ ان الشــرع ال يأتــي إال مبجــوزات العقــول، فيطمئــن املســلم ملــا يديــن بــه إذ أنــه ال 

يهمــل عقــال وال نقــال. 
ــى اســتقرار روحــي بعلمــه أن أغلبيــة  ــى مســتوى الــروح حيــث إن املســلم يكــون عل ــا: عل ثاني
املنتســبني إلــى اإلســالم، وأن أعظــم القــادة يف تاريــخ أمتنــا، وصلحــاء األمــة، وعلماءهــا يدينــون 

هلل مبــا كان عليــه أبــو احلســن األشــعري يف املعتقــد. 
ثالثــا: علــى مســتوى حتقيــق األمــن السياســي، وذلــك راجــع إلــى أن معتقــد األشــاعرة مبنــي 

علــى عــدم تكفيــر أحــد مــن أهــل القبلــة بذنــب مــا لــم يســتحله. 
أوال: العقيدة األشعرية تأصيال وتعريفا.

1(تعريف الوسطية لغة واصطالحا والنسبة بينهما. 
ــه، كمــا يعنــي لفــظ:  ــه املاضــي توســط، والوســط مــن كل شــيء أعدل التوســط: مصــدر فعل
)الوســط( الشــيء اخليــر، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿وكذلــَك جعلناكــم أمــَة وســطا﴾، أي عــدال خيــارا 

مجانبــني للغلــو والتقصيــر.  
ــى  ــاء صحيــح، يــدل عل ــواو والســني والطــاء، بن ــن فــارس عــن مــادة » وســط »: ال  ويقــول اب

ــدل والنصــف، وأعــدل الشــيء أوســطه ووســطه.   الع
وأمــا لفــظ االعتــدال فمعنــاه: توســط حــال بــني حالــني يف كــم أو كيــف، وكل مــا تناســب فقــد 

اعتدل.  
واصطالحــا فحقيقــة التوســط واالعتــدال أْن تْســتقيَم بَقْولــَك َوفْعلــَك َوَعْقــد َقلْبــَك، ال حَتيــُد 
ــة: أْن نتواَصــى باخليــر واحلــقِّ َوالصبــر، ونتَناَهــى  واَل  تَنَحــرُف عــن ذلــَك، َوُهــَو للُْمْجتَمــع َواألمَّ

..
..

..
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َعــن الشــرور َواملُنَْكــرات.
النسبة بني املعنى اللغوي واالصطالحي: 

ــه  ــد العــرب، وعلي ــر ملصطلحــات أي فــن عن ــة هــي الوعــاء الكبي ال شــك يف أن اللغــة العربي
ــدال.  ــوي للوســطية واالعت ــى اللغ ــدال خــرج مــن املعن ــى االصطالحــي للوســطية واالعت فاملعن

ولنأخــذ مثــال مــا قالــه الفيروزآبــادي مــن أن الوســط مــن كل شــيء هــو أعدلــه، وأن مــا 
تناســب فقــد اعتــدل، فالوســطي علــى عقيــدة بالضوابــط وقواعــد مضبوطــة بالكتــاب والســنة، 
وأمــا املتطــرف فــال قاعــدة لــه يبنــي عليهــا أمــره، فهــو كثيــر التقلــب يف أصــل فكرتــه ويف كيفيــة 

ــج.  ــج، والباطــل هــو اللجل تطبيقهــا، إذ إن احلــق هــو األبل
التعريف بالعقيدة األشعرية إجماال.   )2

 ميكــن للناظــر يف كتــب اإلمــام األشــعري ويف العبــارات املنقولــة عنــه أن يالحــظ جليــا أنــه 
اعتمــد علــى احلجــج العقليــة لبيــان موافقــة األدلــة النقليــة العقــل، وأن الشــرع لــم يــأت إال 
مبجــوزات العقــول، وخــاض يف مناظــرات عديــدة وكتــب رســائل كثيــرة يف الــرد علــى املبتدعــة، 
ــى اخلــوض يف  ــد ســبقه إل ــة، وكان ق ــة والنقلي ــا العقلي ــة وأرســخ دالئله ــد اإلمياني ــرر العقائ فق
بعــض أصــول ذلــك أجــداده األشــعريون أيضــا حــني جــاؤوا مــن اليمــن إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه 

وســلم.   
فقــد كان اإلمــام أبــو احلســن األشــعري رضــي اهلل عنــه علــى طريقــة جــده اإلمــام أبــي موســى 
وأجــداده املوحديــن مــن األشــعريني، حتــى إن أبــا الفتــح الشهرســتاني قــال: )وســمعت مــن عجيــب 
ــو  ــرر األشــعري أب ــا يق ــرر عــني م ــه، كان يق ــا موســى األشــعري رضــي اهلل عن ــات أن أب االتفاق

احلســن يف مذهبــه(.  
وميكن احلديث عن معتقد األشعري يف بعض أصوله وهي كاآلتي: 

تنزيه اهلل: 
إن معتقــد األشــاعرة مبنــي علــى عقيــدة تنزيــه اهلل عــن املماثلــة، وأنــه وحــده ال شــريك لــه، 
الواحــد األحــد، الفــرد الصمــد، الــذي لــم يلــد ولــم يولــد، ولــم يكــن لــه كفــؤا أحــد، الــذي لــم يتخــذ 
صاحبــة وليــس لــه والــد وال والــدة، األول القــدمي الــذي ال يشــبه مخلوقاتــه بوجــه مــن الوجــوه، 
ال شــبيه وال نظيــر لــه، وال وزيــر وال مشــير لــه، وال معــني وال ءامــر لــه، وال ضــد وال مغالــب وال 
ــه، وال  ــه، وال صــورة وال أعضــاء وال جــوارح وال أدوات وال أركان ل ــل ل ــد وال مث ــه، وال ن ــره ل مك
كيفيــة وال كميــة صغيــرة وال كبيــرة لــه، فــال حجــم لــه، وال مقــدار وال مقيــاس وال مســاحة وال 
مســافة لــه، وال امتــداد وال اتســاع لــه، وال جهــة وال حيــز لــه، وال أيــن وال مــكان لــه، تنــزه ســبحانه 
ــه  عــن احملــاذاة واملماســة، وال يحــل يف شــيء، وال يحــل مــن شــيء، وال يحــل هــو يف شــيء، ألن

ليــس كمثلــه شــيء. 
كالم اهلل: 

وكالمــه قــدمي كســائر صفاتــه ألن الــذات األزلــي ال يقــوم بــه صفــة حادثــة، ومــا كان كذلــك ال 
يكــون حرفــا وصوتــا ولغــة، وكالمــه ســبحانه أمــر ونهــي وخبــر ووعــد ووعيــد وقصــص وأمثــال. 

والقــرآن والتــوراة واإلنيــل والزبــور وســائر الكتــب الســماوية إن قصــد بهــا الــكالم الذاتــي 
فهــي أزليــة ليســت بحــرف وال صــوت، وإن قصــد بهــا اللفــظ املنــزل الــذي بعضــه بلغــة العــرب 
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وبعضــه بالعبرانيــة وبعضــه بالســريانية فهــو حــادث، لكنهــا ليســت مــن تصنيــف ملــك وال بشــر، 
فهــي عبــارات عــن الــكالم الذاتــي الــذي ال يوصــف بأنــه عربــي وال بأنــه عبرانــي وال بأنــه 

ســرياني، وكل يطلــق عليــه كالم اهلل
رؤية اهلل:

وأجمعــوا علــى أن اهلل تعالــى يــرى باألبصــار يف اآلخــرة، يــراه أهــل اجلنــة وهــم يف اجلنــة بــال 
كيــف وال تشــبيه وال جهــة. 

األنبياء والرسل: 
وأجمعــوا علــى أن اهلل أرســل أنبيــاء ورســال، أولهــم ءادم عليــه الســالم أبــو البشــر وخامتهــم 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم، دينهــم واحــد هــو اإلســالم، وشــرائعهم مختلفــة، جملهــم اهلل 
بأحســن الصفــات، ومــن تلــك الصفــات: الصــدق فــال يكذبــون، واألمانــة فــال يخونــون، والفطانــة 

أي شــدة الــذكاء فليــس فيهــم غبــي بليــد الذهــن، والشــجاعة فليــس فيهــم جبــان. 
   وعصمهــم مــن الكفــر قبــل النبــوة وبعدهــا، والكبائــر، وصغائــر اخلســة، وال يجــوز يف حقهــم 

األمــراض التــي تنفــر النــاس منهــم. 
املالئكة:

وأجمعــوا علــى وجــوب اإلميــان باملالئكــة وأنهــم عبــاد مكرمــون، وهــم أجســام نورانيــة لطيفــة، 
ليســوا ذكــورا وال إناثــا، ال يأكلــون وال يشــربون وال ينامــون وال يتوالــدون، ال يعصــون اهلل مــا 

أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون.
القدر: 

وأجمعــوا أن اهلل تعالــى خالــق ألفعــال العبــاد كلهــا كمــا أنــه خالــق ألعيانهــم، وأن كل مــا 
يفعلونــه مــن خيــر وشــر اضطــراي واختيــاري فبقضــاء اهلل وقــدره. 

الوعــد والوعيــد: وأجمعــوا أن الوعيــد املطلــق يف الكفــار واملنافقــني، والوعــد املطلــق يف 
املؤمنــني واحملســنني، وأنــه ســبحانه يغفــر ملــن شــاء مــن عصــاة املؤمنــني.

3( تقرير وسطيتها
بــرز قبــل األشــعري ظهــور فــرق ونحــل كثيــرة خالفــت مــا كان عليــه الســلف يف أصــول العقائــد 

وفروعهــا، فقيــض اهلل لهــذه األمــة اإلمــام أبــا احلســن األشــعري، فنصــر الســنة وقمــع البدعــة. 
فقــد الحــظ اإلمــام األشــعري أن كثيــرا مــن الفــرق الكالميــة ابتعــدت عــن مقاصــد الشــرع، 

وصــارت إلــى وحشــة الشــذوذ العقــدي، مخالفــة بذلــك فضيلــة االتبــاع واالنتفــاع.   
فقــرر اإلمــام أبــو احلســن فضيلــة التوســط واالعتــدال يف مصنفاتــه التــي منهــا مــا ألفــه 
مباشــرة بعــد رجوعــه عــن مذهــب االعتــزال، فمنهــا: كتــاب )اللمــع(، وكتــاب ســماه: )كشــف 

األســرار وهتــك األســتار(، وكتــاب: )خلــق األعمــال(.   
ــن  ــة م ــال يف جمل ــى ســبيل املث ــدال يف املذهــب األشــعري عل ومــن مظاهــر التوســط واالعت

ــي:  ــا يل ــة، نوردهــا فيم املســائل العقدي
-1 صفات اهلل: 

فقــد أبطلــت وعطلــت املعتزلــة واجلهميــة صفــات اهلل وقالــوا: ال علــم هلل وال قــدرة وال ســمع 
وال بصــر وال حيــاة وال بقــاء وال إرادة، إمنــا هــو عالــم قــادر ســميع بصيــر حــي بــاق مريــد.     
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وأمــا اإلمــام أبــو احلســن األشــعري فقــد اختــار التوســط يف هــذه املســألة، فقــرر أنــه ســبحانه 
متصــف بصفــات الكمــال الالئقــة بــه كالعلــم والقــدرة واحليــاة وغيرهــا، وأنهــا ليســت عــني الــذات 

وال غيــر الــذات.1 
-2 أفعال العباد: 

ذهــب املعتزلــة إلــى أن اإلنســان خالــٌق أفعــاَل نفســه وأنــه ليــس هلل يف ذلــك ُصنـْـٌع وال تقديــٌر، 
وإمنــا هــو أقَدرهــم عليهــا فقــط، وأن أحــكام اهلل ُمَعللــٌة برعايــة مصالــح العبــاد.  

وذهب اجلبرية إلى أن العبد ال اختيار له، وإمنا هو مجبور يف أفعاله. 
وأمــا اإلمــام أبــو احلســن األشــعري فقــد اختــار التوســط يف هــذه املســألة، فقــرر أن أفعــال 

العبــاد خلــق اهلل وكســب مــن العبــاد.  
وقــد تفــن األئمــة فيمــا بعــد يف تقريــب هــذا األصــل العقــدي، ويف هــذا الصــدد يقــرر اإلمــام 

السنوسي: 
)أن أهــل الســنة جانبــوا اجلبريــة بتقســيم األفعــال إلــى قســمني: اختياريــة واضطراريــة، وأن 
األولــى مقــدورة للعبــاد، مبعنــى أن لهــم قــدرة حادثــة تقــارن تلــك األفعــال االختياريــة، وتتعلــق بهــا 
مــن غيــر تأثيــر، وجانبــوا أيضــا القدريــة - املعتزلــة - ألنهــم لــم يجعلــوا لتلــك القــدرة احلادثــة 
-املخلوقــة هلل تعالــى يف املخلوقــات - تأثيــرا البتــة يف أثــر مــا، بدليــل برهــان الوحدانيــة ووجــوب 

عمــوم القــدرة واإلرادة جلميــع املمكنــات ودل عليــه الكتــاب والســنة(.  
-3 التحسن والتقبيح: 

ــُل كان  ــنُه العق ــح، فمــا حسَّ ــَل مســتقّل بالتحســني والتقبي ــى أن العق ــة إل ــت املعتزل فقــد ذهب
ــة األحــكام الشــرعية.   ــل يف معرف ــوا العق ُم ــُه كان قبيحــا، وقدَّ ــا َقبَح حســنا، وم

وســلك األشــاعرة منهــج الســلف، فقدمــوا الشــرع علــى العقــل، ولــم يهملــوا العقــل، فجمعــوا 
ــح  ــروا التحســني والتقبي ــول، واعتب ــي إال مبجــوزات العق ــل ألن الشــرع ال يأت ــني الشــرع والعق ب

بالشــرع، فاحلســن مــا حســنه الشــرع، والقبيــح مــا قبحــه الشــرع. 
-4 رؤية اهلل 

فقــد أنكــر جميــع املعتزلــة جــواز رؤيــة املؤمنــني لربهــم وهــم يف اجلنــة، وهــو تعالــى بــال كيــف 
لـُـوا اآليــة: ﴿وجــوه يومئــذ ناضــرة إلــى ربهــا  وال مــكان وال جهــة وال ُمقابلــة، ليــس كمثلــه شــيء، وتأوَّ

ناظــرة﴾ علــى معنــى: نعمــَة رّبهــا ُمنْتِظــرة.  وذهــب املشــبهة إلــى أن اهلل يــرى يف جهــة ومــكان. 
وأمــا اإلمــام أبــو احلســن األشــعري فقــد اختــار التوســط يف هــذه املســألة، فقــرر أنــه ســبحانه 
يــرى بــال كيــف وال تشــبيه وال حلــول وال يكــون بينــه وبــني خلقــه مســافة، ألن املســافة تكــون بــني 

جســمني، واهلل ليــس بجســم.  
-5 الصالح واألصلح:  

تـَـرى املعتزلــة أنــه يجــُب بعثــة الرســل ألنهــا مــن ُمقتضيــات عــدل اهلل، علــى مــا زعمــوا، إذ إن 
يف ذلــك صالحــا للعبــاد.1 

وأمــا اإلمــام أبــو احلســن األشــعري فقــد اختــار التوســط يف هــذه املســألة، فقــد ذهــب إلــى 
أن اهلل ال يجــب عليــه شــيء ألنــه املالــك لــكل شــيء واخلالــق لــه، فلــو كان يجــب علــى اهلل فعــل 

األصلــح للعبــاد خللقنــا يف اجلنــة.   
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-6 ف املوت باألجل: 
ذهبــت طائفــة مــن املعتزلــة إلــى القــول بــأن مــن قتــَل فقــِد انقطــَع أَجلــه بالقتــل، وأنــه لــو لــم 
يقتــل لبقــي إلــى وقتــه املقــدر لــه، فالقاتــُل - علــى زعمهــم - قــد غيــر األجــل الــذي قــدره اهلل 

تعالــى لــه بالتقــدمي.  
وأمــا األشــاعرة فســلكوا مســلكا وســطا حيــث قــرروا أن املقتــول ميــت بأجلــه ، فوافقــوا بذلــك 
مــا جــاء يف الشــرع، ألن اهلل تعالــى قــد حكــم بآجــال العبــاد علــى مــا علــم مــن غيــر تــردد، وبأنــه 

إذا جــاء أجلهــم ال يســتأخرون ســاعة وال يســتقدمون. 
-7  كالم اهلل:  

إذا كان التيــار االعتزالــي ذهــب إلــى القــول بخلــق القــرآن5، واحلشــوية ذهبــت إلــى أن 
احلــروف املقطعــة واأللــواح التــي يكتــب عليهــا واأللــوان التــي يكتــب بهــا ومــا بــني الدفتــني كلهــا 
قدميــة أزليــة6، فــإن اإلمــام األشــعري ذهــب مذهبــا وســطا يف هــذا املوضــع الشــائك فقــرر أن 
القــرآن كالم اهلل غيــر مخلــوق، وأمــا اللفــظ املنــزل فهــو عبــارة عــن كالم اهلل األزلــي الــذي ليــس 

بحــرف وال صــوت وال أي لغــة مــن اللغــات.1 
ثانيا: دور العقيدة األشعرية ف حتقيق األمن

1( تعريف األمن واألمان ومفهومه يف الشريعة اإلسالمية. 
أ- تعريف األمن لغة: 

ــع هــذا  ــة مواضي ــوج يف بقي ــق للول ــد مــن شــرح معنــى األمــن واألمــان لغــة كمنطل ــة الب  بداي
املبحــث. 

 األمــان واألمانــة مبعًنــى، وقــد أمنــت فأنــا آمــن، وآمنــة غيــري مــن األمــن واألمــان. واألمــن 
ضــد اخلــوف، واألمانــة ضــد اخليانــة، واإلميــان ضــد الكفــر، واإلميــان مبعنــى التصديــق وضــده 

التكذيــب، يقــال آمــن بــه يــوم وكذبــه يــوم. 
وجــاء يف مختــار الصحــاح: )األمــن واألمــان واألمانــة مبعنــى، وقــد أِمــَن ِمــْن بــاِب َفِهــَم وَســِلَم، 
ــِن واألمــان، واإلميــان التصديــق، واهلل  ــُرهُ مــن األْم ــه َغيْ ــٌن وآَمنَ ــًة بفتحتــني، فهــو آِم ــا وأََمنَ وأماًن

تعالــى املؤمــن ... واســتْأَمَن إليــه: َدَخــَل يف أَماِنــِه(. 
وجــاء يف لســان العــرب: )اســتأَمَن إليــه، أي دخــل يف أمانــه، وقــد أمنــه وآمنــه، واملأمــن: 

موضــع األمــن، واآلِمــُن: املســتِجيُر ِليَأَمــَن علــى نفســه(. 
مفهوم األمن ف الشريعة اإلسالمية:  ب- 

إن يف الشــريعة اإلســالمية نصوصــا كثيــرة تتطــرق إلــى مفهــوم األمــن واألمــان، وقــد ورد 
يف القــرآن الكــرمي كثيــر مــن اآليــات التــي ذكــرت األمــن واخلــوف، مــن ذلــك: قولــه تعالــى عــن 
أصحــاب احلجــر: )وكانــوا ينحتــون مــن اجلبــال بيوتــا آمنــني(1، ومعنــى ذلــك أن أصحــاب احلجر، 
ــا آمنــني مــن عــذاب اهلل، وقيــل: آمنــني مــن  ــال بيوت ــون مــن اجلب ــح، ينحت وهــم ثمــود قــوم صال

اخلــراب، أن تخــرب بيوتهــم التــي نحتوهــا مــن اجلبــال، وقيــل: آمنــني مــن املــوت.  
وقــال تعالــى إخبــارا عــن ســيدنا يوســف عليــه الســالم وهــو يســتقبل أبــاه وإخوتــه: )ادخلــوا 

مصــر إن شــاء اهلل آمنــني(. 
وقــال تعالــى إخبــارا عــن قريــش: )فليعبــدوا رب هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم 
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مــن خــوف(.    
وقــال عــز وجــل أيضــا: )وعــد اهلل الذيــن آمنــوا منكــم وعملــوا الصاحلــات ليســتخلفنهم ف 
األرض كمــا اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم وليمكــن لهــم دينهــم الــذي ارتضــى لهــم وليبدلنهــم مــن 

بعــد خوفهــم أمنــا(. 
وقــد جــاء يف حديــث أنــس، أن النبــي قــال: )املؤمــُن مــن أمنــه النــاس، واملســلم مــن ســلم 
املســلمون مــن لســانه ويــده، واملهاجــر مــن هجــر الســوء، والــذي نفســي بيــده، ال يدخــُل رجــٌل اجلنــة 

ــني.  ــة مــع األول ال َيأَمــن جــاره بوائقــه( أي ال يدخــل اجلن
وقد جاء يف مفهوم األمن االطالحي له: )هو عدم توقع مكروه ف الزمن اآلتي(.   

دورها ف حتقيق األمن العقدي:   )2
إن مــن أهــم مــا يحصــن أمــن املجتمــع والوطــن: العمــل علــى احملافظــة علــى عقيــدة األمــة 
والدفــاع عنهــا، ورد الشــبهات واألباطيــل، وبيــان زيــف وبطــالن مــا يحــاول أعــداء الديــن إلصاقــه 
ــد  ــن مــن ترويجــه مــن عقائ ــى الدي ــا يحــاول بعــض املنتســبني إل ــة، وم ــم باطل باإلســالم مــن ته
فاســدة مخالفــة للعقيــدة اإلســالمية، وهنــا تبــرز أهميــة العلــم الدينــي الصحيــح بشــكل جلــي، 

وتبــرز أهميــة التأكيــد علــى ضــرورة أن أهــم العلــوم هــو علــم العقيــدة، علــم التوحيــد. 
إن األمــن العقــدي هــو أحــد أهــم الســبل التــي ينبغــي ســلوكها لتحقيــق األمــن العــام املنشــود 
داخــل املجتمعــات واألوطــان، وهــو يتطلــب بــذل جهــود كبيــرة وصادقــة لنشــر الثقافــة املســتنيرة 
وبيــان حقيقــة الديــن ونصاعتــه، وكشــف زيــف األفــكار الدخيلــة، وبطــالن فكر جماعــات التطرف 

والغلو. 
إن األمــن العقــدي هــو مجموعــة الســبل والتدابيــر والوســائل، ويف مقدمتهــا نشــر العقيــدة 
الســنية األشــعرية يف جميــع طبقــات املجتمــع، التــي ينبغــي العمــل مــن خاللهــا لبيــان احلقائــق 

الصافيــة وكبــح جمــاح النفــوس امليالــة إلــى نشــر الرعــب والعنــف داخــل املجتمــع. 
إن نشــر العقيــدة األشــعرية علــى مســتوى أوســع يــؤدي إلــى حتصــني املجتمــع بتحصــني 
أفــراده، ونشــر األمــن والطمأنينــة يف أرجائــه، وال ينبغــي القــول إن العــالج كلــه يكمــن يف احملاربــة 
األمنيــة جلماعــات التطــرف، حيــث إنــه ال بــد مــن تفعيــل وتطويــر آليــات األمــن العقــدي التــي 

هــي خــط الدفــاع األول عــن املجتمــع والوطــن. 
ــدال لصــون الوطــن واملواطــن مــن اإلفــراط والتفريــط  ــة االعت ــدة األشــعرية ضمان إن العقي
اللذيــن يهــددان متاســك أمتنــا وحضارتنــا العريقــة، وذلــك ألننــا يف عصــر يكثــر فيــه نكــران 

ــر احلضــارة واألمجــاد.  ــة الشــخصية وتدمي ــه إضاع ــراث، ويســهل في ــل ومحــو الت اجلمي
ويبــرز هنــا دور العلمــاء والدعــاة بشــكل جلــي، ودور املؤسســات واجلمعيــات التــي حتمــل 
النهــج املعتــدل عقيــدة وســلوكا وممارســة، وذلــك بإعــداد الفــرد إعــداًدا صاحلــا، وإثــراء املجتمــع 

باملؤسســات الثقافيــة والنهضــة العلميــة التــي عرفــت بهــا أمتنــا.
إن هــذا الــدور املنــاط بالعلمــاء والدعــاة واجلمعيــات هــو جــزء أســاس يف األمــن العقــدي، فبــه 
نحفــظ أمــن املجتمــع ونصونــه مــن العبثيــة يف الطروحــات التــي يُتَخبــُط بهــا خبــط عشــواء تــارة 
باســم الصحــوة اإلســالمية، وتــارة باســم الثقافــة والعلــم واحلضــارة واالنفتــاح، ونحــن كثيــرا مــا 

نــد أن العناويــن تغايــر املضامــني، واملعانــي تصــادم املبانــي. 
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وال يخفــى أن كثيــرا مــن جماعــات الغلــو والتطــرف تســتغل حــوادث جــرت وقضايــا عامــة تهــم 
املســلمني، بغيــة اســتثارة العواطــف واســتمالة القلــوب إليهــم، واكتســاب التأييــد مــن الــرأي العــام. 
ــا  ــوب، وإعطاؤه ــام اجلــدي املطل ــا االهتم ــالء هــذه القضاي ــا: إي ــور منه ــب عــدة أم وهــذا يتطل
ــع إتاحــة املجــال  ــرار، م ــة وأصحــاب الســلطة والق ــى مســتوى الدول ــة عل ــا تســتحق مــن عناي م
للمواطنــني للمشــاركة والتعبيــر وتقــدمي العــون، وعــدم االكتفــاء مبجــرد عقــد مؤمتــرات وإصــدار 

بيانــات. 
وليــس ببعيــد عنــا مــا جــرى علــى ســبيل املثــال بخصــوص قضيــة الرســوم املســيئة للرســول 
صلــى اهلل عليــه وســلم حيــث كان ميكــن التعامــل مــع هــذه القضيــة اخلطيــرة يف املســتوى 
الرســمي بأحســن ممــا جــرى األمــر عليــه األمــر الــذي كان ميكــن أن يــؤدي إلــى وقــف نشــر هــذه 
الرســوم، وقطــع الطريــق علــى مــن حــاول اســتغالل هــذه القضيــة لتحقيــق أغــراض خاصــة بــه، 

ومــن قــام مبمارســات أدت إلــى املزيــد مــن تشــويه اإلســالم وســمعة املســلمني. 
وجتــدر اإلشــارة كذلــك يف هــذا الســياق، إلــى أن كثيــرا مــن جماعــات التطــرف تســتغل 
األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة الســائدة يف عــدد مــن البلــدان، فضــال عــن اســتغاللها 
لألوضــاع السياســية والثقافيــة، حملاولــة تأليــب الــرأي العــام وكســب املؤيديــن، خاصــة مــن 
ــة والعنــف  ــى أدوات لنشــر الكراهي ــث الفكــر املتطــرف فيهــم إل ــة الشــباب، لتحويلهــم بعــد ب فئ

واإلرهــاب. 
3( دورها ف حتقيق  األمن الروحي. 

إن احلفــاظ علــى العقيــدة االشــعرية الســنية هــو مــن أهــم ركائــز األمــن واألمــان يف املجتمــع 
ــرة  ــف مــن األفــراد، وكلمــا اتســعت دائ ــف مــن األســر، واألســرة تتأل اإلســالمي، فاملجتمــع يتأل
تعميــم مفاهيــم هــذه العقيــدة الســنية، كلمــا كان املجتمــع محصنــا متماســكا يســوده األمــان 

واالســتقرار. 
إن املجتمــع إذا عــم فيــه هــذا املعتقــد الســليم، تقــل فيــه التســاؤالت، وينعــم فيــه الفــرد 
باالتــزان، فــإذا كان الفــرد يف حالــة اســتقرار فكــري ألنــه يــرى نفســه مــع األغلبيــة، فإنــه ينتــج عــن 
ذلــك عطــاء وأخــوة وأمــن وأمــان، وكثيــر مــن املبــادئ املهمــة واملعانــي الرئيســة املتعلقــة باألخــوة 

اإلســالمية التــي منهــا: 
1. احملبــة يف اهلل - 2. التــزاور والتواصــل - 3. إعانــة احملتاجــني والضعفــاء - 4. إفشــاء 
الســالم - 5. طالقــة الوجــه وطيــب الــكالم - 6. التواضــع وقبــول احلــق - 7. نصــرة املظلــوم - 

8. حســن الظــن - 9. اجتنــاب احلســد والغيبــة والنميمــة.
ــى مذهــب الشــيعة،  ــة، األب فيهــا عل ــارات الفكري ــة مختلفــة التي أمــا إذا كان الفــرد يف عائل
واألبنــاء فيهــا علــى مذهــب املعتزلــة، وآخــرون علــى مذهــب اخلــوارج، فــال ولــن يشــعر بأمــن وال 

اســتقرار. 
4( دورها ف حتقيق األمن السياسي:

ــة  ــالد العربي ــة الب ــى اتســاع رقع ــا عل ــا أمتن ــي متــر به ــة الت ــام املقلق ــا يف هــذه األي حــريٌّ بن
واإلســالمية املتراميــة، أن نفتــح نافــذة التاريــخ؛ لننظــر يف مــاض ســحيق مزدحــم باألحــداث 
ــر  ــى م ــا عل ــا هاًم ــكاز ومنعطًف ــزال نقطــة ارت ــا ت ــت وم ــي كان ــة الت ــات واحملطــات املهم والذكري
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الدهــور وتوالــي احلقــب، حيــث عصفــت بهــذه األمــة محــٌن كبــرى هــددت أمنهــا واســتقرارها، 
ــل كانــت يف كل مــرة تنقــض  ــوب الدفــاع عنهــا، ب ــع أبطالهــا وشــرفاؤها ث فمــا اســتكانت وال خل
كالليــث الكاســر، فتكســر قيــود الطغــاة واجلباريــن الذيــن يبغــون الفســاد يف األرض، ويريــدون 

ــة.  ــوع والذل لهــا اخلن
وإذا تأملنــا يف تاريــخ هــذه األمــة، نــد أن أســاس قوتهــا يف وحدتهــا، وال تتــم وحدتهــا 
ــع األقطــار مــع  ــني املســلمني يف جمي ــي جتمــع ب ــدة هــي الت ــا، فوحــدة العقي إال بوحــدة عقيدته
اختــالف لغتهــم وتقاليدهــم وغيــر ذلــك، ولذلــك نــد أن ســالطني هــذه األمــة كانــوا حريصــني 

ــك:  ــة ذل ــدة األشــعرية الســنية، ومــن أمثل ــى نشــر العقي عل
الســلطان صــالح الديــن األيوبــي الــذي كان لــه اعتنــاء خــاص بنشــر عقيــدة اإلمــام األشــعري 

رحمــه اهلل، حيــث أمــر املؤذنــني يف وقــت التســبيح أن يعلنــوا بذكــر العقيــدة املرشــدة.
اإلمــام ابــن تومــرت الــذي كان لــه اعتنــاء خــاص بنشــر العقيــدة األشــعرية، فألــف العقيــدة 
املرشــدة ، وانتشــرت هــذه العقيــدة حتــى أصبحــت تقــرأ يف الزوايــا واملســاجد، بــل كانــت تقــرأ يف 

املــآذن يف وقــت الســحر، زمــن اإلمــام صــالح الديــن األيوبــي. 
ــي  ــال الت ــدة األشــعرية، وربطــوا األجي ــوا ســر العقي هــؤالء ســالطني األمــة اإلســالمية عرف
تليهــم بعقيــدة ســنية هــي نفســها عقيــدة الصحابــة الذيــن نشــروا اإلســالم يف اآلفــاق، وهــي 

ــة بالســند.  ــدة املروي العقي
  خاتة: 

يتبــني ممــا مضــى أنــه لتحقيــق األمــن العقــدي والروحــي والسياســي يف املجتمــع  والوطــن، 
وحمايتــه وصيانتــه وترســيخه، البــد مــن نشــر العقيــدة األشــعرية، عقيــدة الوســطية واالعتــدال، 

وتعميمهــا علــى كافــة األوســاط العلميــة، والبــد يف ذلــك مــن أن: 
* تدرس العقيدة األشعرية باحلديث عنها قضية قضية، وترسيخها يف نفوس شبابنا. 

* أن تعطى مهمة التدريس لها ملن هم أهل لذلك. 
* التحذير من املتطرفني بشكل رسمي وتسميتهم بأسمائهم. 

* العمــل علــى إقامــة نشــاطات توعويــة بأهميتهــا وخطــورة اتبــاع عقائــد املخالفــني يف 
العليــا.  واملعاهــد  واجلامعــات  واجلمعيــات  املســاجد 

* تشــجيع أبناءنــا علــى حفــظ املنظومــات يف العقيــدة األشــعرية بعمــل جوائز قيمــة للحافظني 
بهــدف اإلقبــال عليهــا، ثــم عمــل دورات يف شــرح بعضهــا مــن قبــل املتخصصــني، ثــم إعطــاء 

شــهادات لهــا قيمتهــا الرســمية يف وطننــا. 
* العمــل علــى نشــرها خــارج البلــد وخصوصــا يف البــالد القريبــة ألن اســتقرار الوطــن يكــون 

باســتقرار اجليــران. 
بهــذا كلــه نضمــن االســتقرار بإذنــه تعالــى، وال نقتصــر يف ذلــك علــى املعاجلــة األمنيــة فقــط، 
بــل يخطــىء مــن يظــن أن نشــر األمــن واألمــان يف املجتمــع ال يتــم إال مــن خــالل املعاجلــة األمنيــة 
فقــط، فبتقديرنــا واعتقادنــا أن حســن التربيــة والتعليــم والتوجيــه هــو األســاس، واملنــارة التــي 
ــا والباطــل باطــال، والتطــرف  ــروا احلــق حق ــاس في ــا لتضــيء ســبل الن ــي أن تشــع أنواره ينبغ

تطرفــا واالعتــدال اعتــداال، والعــدل عــدال والظلــم ظلمــا. 
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ونحــن يف زمــن اشــتدت فيــه احلاجــة إلــى الوقايــة، بعــد أن اســتفحلت املخاطــر املتعــددة 
واملتلونــة، واشــرأبت أعنــاق مــن يهــدد أمــن مجتمعاتنــا وأوطاننــا مــن عصابات مخــدرات وحركات 

تطــرف وغيرهــا، وقــد صــدق مــن قــال: »درهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار عــالج«.
وأخيــرا، إن التطــرف خطــر علــى أمــن الشــعوب والــدول، والعقيــدة األشــعرية املعتدلــة خيــر 

وأمــان لهــذه الشــعوب والــدول. 
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»لك ما نويت يا يزيد« 
»إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى«

بقلم :االستاذ علي خناش
ــه- قــال: ســمعت رســول اهلل  ــن اخلطــاب  رضــي اهلل عن روى االمــام البخــاري عــن عمــر ب
صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول: »إمنــا األعمــال بالنيــات، وإمنــا لــكل امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت 
هجرتــه إلــى اهلل ورســوله فهجرتــه إلــى اهلل ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا أو امــرأة 

ينكحهــا فهجرتــه إلــى مــا هاجــر إليــه«  
قــال االمــام النــووي: »هــذا حديــث صحيــح متفــق علــى صحتــه، مجمــع علــى عظــم موقعــه 
وجاللتــه، وهــو أحــد األحاديــث التــي عليهــا مــدار االســالم، وكان الســلف وتابعوهــم مــن اخللــف- 
رحمهــم اهلل تعالــى- يســتحبون اســتفتاح املصنفــات بهــذا احلديــث، تنبيهــا للطالــب علــى حســن 

النيــة، واهتمامــه بذلــك واالعتنــاء بــه« 
سبب ورود احلديث:

روى الطبرانــي يف معجمــه الكبيــر بإســناد رجالــه ثقــات عــن ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه- 
قــال: كان فينــا رجــل خطــب امــرأة يقــال لهــا: أم قيــس فأبــت أن تتزوجــه حتــى يهاجــر، فهاجــر 
فتزوجهــا وهــو ال يريــد بذلــك فضيلــة الهجــرة، قــال ابــن مســعود: فكنــا نســميه مهاجــر ام قيــس 

معنى النية:
النية لغة: القصد، تقول: نويت األمر إذا قصدته

والنيــة شــرعا: القصــد أي عــزم القلــب والتفكيــر نحــو مــا يــراه االنســان موافقــا لغــرض جلــب 
منفعــة أو دفــع ضــرر، وعبــر عنهــا الشــارع بــاالرادة املتوجهــة نحــو التنفيــذ والفعــل ابتغــاء مرضــاة 

اهلل ســبحانه، وابتغــاء حســن الثــواب يف اآلخــرة.
وذكــرت النيــة يف كالم النبــي- صلــى اهلل عليــه وســلم- وســلف األمــة يــراد بهــا غالبــا االرادة، 

ولذلــك يعبــر عنهــا بلفــظ االرادة يف القــرآن كثيــرا
النية ف العبادات:

قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: »إمنــا األعمــال بالنيــات...« املــراد باالعمــال هنــا- األعمــال 
الشــرعية، ومعنــاه ال يعتــد باالعمــال دون نيــة مثــل الوضــوء والغســل والتيمــم وكذلــك الصــالة 
ــاء الشــريعة يف ان  ــني علم ــادات. ال خــالف ب ــكاف وســائر العب ــزكاة والصــوم واحلــج واالعت وال
النيــة أمــر حتمــي ضــروري يف العبــادة، والعبــادة تقتضــي اخــالص العمــل بكليتــه إلــى اهلل وهــو 

مــا امرنــا بــه الديــن، واالخــالص ال يحصــل بــدون نيــة.  هــذا مــن جهــة
ــب  ــز رت ــادات، أو متيي ــادة متييزهــا عــن الع ــة يف العب ــان املقصــود بالني ــة اخــرى ف ومــن جه
العبــادات عــن بعــض بــني مــا قــد مياثلهــا صفــة وعــددا، وذلــك بتعيــني نوعهــا أو جنســها أو ســببها 
أو حكمهــا وإبــراز كل مــا يخصهــا ومييزهــا عــن غيرهــا. أمــا العبــادات التــي ال تشــتبه بغيرهــا، 
واملتميــزة بفعلهــا إلــى اهلل تعالــى كالتســبيح أو التهليــل وتــالوة القــرآن وســائر االذكار فــال حتتــاج 
إلــى نيــة، ألن النيــة يســتدعيها الفعــل الــذي ميكــن إن يقــع هلل تعالــى و لغيــره، أو يكــون- كما ســبق 

إن ذكرنــا، متــرددا بــني الفــرض والنــدب، أو االداء والقضــاء وســوى ذلــك مــن الفــوارق.
نعــم إن كان شــيئا منهــا منــذورا جتــب فيــه النيــة بســبب ذلــك ليتميــز عــن غيــره. فامــا ازالــة 
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النجاســة واالوســاخ عــن البــدن والثيــاب... واالســتنحاء فاملالكيــة يقــرون عــدم افتقارهــا للنيــة، 
وذلــك ألن اهلل حــرم مالبســة اخلبــث فتكــون هــذه مــن بــاب املنهيــات فــال تفتقــر إلــى نيــة وهــو 

الصحيــح.
النية ف غير العبادات

أمــا يف غيــر االعمــال الشــرعية- العبــادات- فينبغــي متييــز املقصــود بالعمــل، هــل هــو هلل 
وحــده ال شــريك لــه أم هلل وغيــره؟ وهــذه هــي النيــة التــي يســميها النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 

باالحتســاب ووجــه اهلل تعالــى...
روى االمــام البخــاري عــن عامــر بــن ســعد عــن ســعد بــن ابــي الوقــاص انــه اخبــره ان رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »انــك لــن تنفــق نفقــة تبتغــي بهــا وجــه اهلل اال أجــرت عليهــا 

حتــى مــا جتعــل ف امرأتــك« 
وروى البخــاري عــن ابــي مســعود عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »إذا أنفــق الرجــل 

علــى اهلــه يحتســبها فهــي لــه صدقــة«  
وروى االمــام البخــاري عــن ابــي هريــرة قــال: ملــا قدمــت علــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 

قلــت يف الطريــق:
يا ليلة من طولها وعنائها *** على انها من دارة الكفر نت 

قــال: وابــق منــي غــالم لــي يف الطريــق قــال: فلمــا قدمــت علــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: 
»يــا ابــا هريــرة هــذا غالمــك« فقلــت: »هــو حــر لوجــه اهلل فأعتقتــه« 

اســتمع إلــى تعليــق االمــام البخــاري علــى حديــث: الثلــث يــا ســعد والثلــث كثيــر، انــك إن تــذر 
ذريتــك اغنيــاء خيــر مــن ان تذرهــم عالــة يتكففــون النــاس«

قــال أحمــد بــن يونــس عــن ابراهيــم: »إن تــذر ذريتــك ولســت بنافــق نفقــة تبتغــي بهــا وجــه اهلل 
اال اجــرك الــه بهــا حتــى اللقمــة جتعلهــا ف ف امرأتــك«

قلت يا رسول اهلل أخلف بعدي اصحابي 
قــال: »إنــك لــن تخلــف فتعمــل عمــال تبتغــي بــه وجــه اهلل اال ازددت بــه درجــة ورفعــة ولعلــك 
تخلــف حتــى ينتفــع بــك اقــوام ويضــر بــك آخــرون، اللهــم امــض ألصحابــي هجرتهــم وال تردهــم 

علــى اعقابهــم« 
جــاء عــن احلســن البصــري- رحمــه اهلل- أنــه قــال: »ال يصلــح قــول اال بعمــل، وال يصلــح قــول 

وال عمــل اال بنيــة، وال يصلــح قــول وال عمــل وال نيــة اال بالســنة«.
أمــا مــن عمــل عمــال بغيــر نيــة فأمــره موكــول إلــى اهلل تعالــى، واالرجــح فيــه أجــر ألن اخــالص 
ــى يقــول: »فمــن يعمــل مثقــال ذرة خيــرا  ــارك وتعال ــادة، وألن اهلل تب ــب العــادة عب املؤمــن هلل يقل

يره«  
هكــذا كان الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم اجمعــني- يقومــون بأعمالهــم اخليــرة قاصديــن بهــا 
وجــه اهلل الكــرمي، اميانــا واحتســابا، امتثــاال لتوصيــات الرســول صلــى اهلل عليــه وســم وتوجيهاتــه

ايقاع االجر على قدر النية:
ــه وجــه اهلل الكــرمي درجــة ورفعــة حســب صفــة العمــل  ــذي قصــد ب ــف اجــر العمــل ال يختل

ــى قــدر نيــة صاحبــه وعل
روى االمــام البحــاري عــن ابــن عبــاس- رضــي اهلل عنهمــا- عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
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انــه قــال: »إن اهلل كتــب احلســنات والســيئات ثــم بــن ذلــك، فمــن هــم بحســنة فلــم يعملهــا كتبهــا 
اهلل لــه عنــده حســنة كاملــة، فــان هــو هــم بهــا فعملهــا كتبهــا اهلل لــه عنــده عشــر حســنات إلــى 
ســبعمائة ضعــف إلــى اضعــاف كثيــرة، ومــن هــم بســيئة فلــم يعملهــا كتبهــا اهلل عنــده حســنة كاملــة 

فــان هــو هــم بهــا فعملهــا كتبهــا اهلل لــه ســيئة واحــدة«  
ثــم إن االجــر قــد يكــون يف الدنيــا وقــد يكــون يف االخــرة وقــد يكــون يف الدنيــا واالخــرة حســب 

مشــيئة اهلل تعالى 
اقــرأ هــذا احلديــث الــذي يحكــي لــك االجــر العظيــم الــذي حصلــت عليــه آم مســلمة أم 

املؤمنــني  رضــي اهلل عنهــا- يف الدنيــا قبــل االخــرة
روى االمــام مالــك يف موطئــه عــن  أم مســلمة زوج النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم- ان رســول 
ــا أمــر اهلل: إنــا هلل وإنــا إليــه  ــال كم ــة فق ــه مصيب ــال مــن اصابت ــه وســلم- ق ــى اهلل علي اهلل صل

راجعــون« اللهــم اجرنــي ف مصيبتــي، وأعقبنــي خيــرا منهــا، اال فعــل اهلل ذلــك بــه«
قالت ام مسلمة: فلما تويف أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من ابي سلمة؟

ــة  ــى صف ــون االجــر عل ــك يك ــا  كذل ــه وســلم- فتزوجه ــى اهلل علي ــا اهلل رســوله صل فأعقبه
ــة  العمــل وقــدر الني

يحشر الناس على نياتهم:
ــوا  ــا إن يتظاهــروا باالعمــال الصاحلــة ويتزين ــاس يف هــذه الدني ــق مــن الن إذا اســتطاع فري
بــزي الصاحلــني، واذا اســتطاع فريــق آخــر أن ينافقــوا ويغــدروا بغيرهــم ويوقعــوا بهــم، فــان 

ــاس ــكل الن ــة املكشــوفة ل ــم العاري ــى حقيقته هــؤالء وهــؤالء ســيظهرهم اهلل يف االخــرة عل
روى االمــام البخــاري عــن عبــد اهلل بــن عمــر- رضــي اهلل عنهمــا- عــن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم- انــه قــال: »إذا جمــع اهلل االولــن واالخريــن، يرفــع لــكل غــادر لــواء )علــم( فيقــال: »هــذه 

غــدرة فــالن بــن فــالن«
والغادر: هو الذي يواعد على أمر وال يفي به.

واللواء: العلم والراية 
واملعنى إن لكل غادر عالمة يشتهر بها يف الناس يوم القيامة 

وروى االمــام احمــد عــن ابــي هريــرة رضــي اهلل عنــه- عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم انــه 
قــال: »يبعــث النــاس علــى نياتهــم« 

نختتــم املقــال بهــذا احلديــث الــذي رواه االمــام البخــاري عــن معــن بــن يزيــد قــال قــال رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ألبــي: »لــك مــا نويــت يــا يزيــد، ولــك مــا أخــذت يــا معــن«  ســببه مــا 
ذكــره معــن، هــو ان ابــاه يزيــد اخــرج دنانيــر يتصــدق بهــا فوضعهــا عنــد رجــل يف املســجد، فجئــت 
فأخذتهــا فقــال: واهلل مــا ايــاك أردت، فخاصمنــي إلــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم- فقــال 

رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : لــك مــا نويــت يــا يزيــد... احلديــث 
معنــى هــذا ان العبــرة بالنيــة اخلالصــة هلل ال بالعمــل ســواء اصــاب محلــه أو لــم يصــب وســواء 
أكملــه صاحبــه أو لــم يكملــه بــان حــال املــوت أو املــرض دونــه ودون اكمالــه وهــو مصــداق قولــه 

صلــى اهلل عليــه وســلم: »إمنــا األعمــال بالنيــات، وإمنــا لــكل امــرئ مــا نــوى« 



جوهر االسالم

37

الحديث الحادي عشر )الورع(ف رياض السنة
والثاني عشر )التدخل فيما ال يعني( والثالث عشر )المحبة(

بقلم :  االستاذ محمد صالح الدين املستاوي
ــه وســلم  ــى اهلل علي ــب ســبط رســول اهلل صل ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــي محمــد احلســن ب عــن أب
وريحانتــه رضــي اهلل عنهمــا قــال: حفظــت مــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »دع مــا يريبــك 

إلــى مــا ال يريبــك«
رواه الترمذي والنسائي

وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم »مــن حســن إســالم 
املــرء تركــه مــا ال يعنيــه«

حديث حسن رواه الترمذي
وعــن أبــي حمــزة أنــس ابــن مالــك رضــي اهلل عنــه خــادم رســول اهلل صلــى الــه عليــه وســلم عــن 

النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »ال يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه«
رواه البخاري ومسلم
احلديــث احلــادي عشــر رواه أبــو محمــد وقــد كنــاه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بهــذه 

ــة للهجــرة باملدينــة املنــورة. الكنيــة وهــو يلقــب بالســيد وبالتقــي ولــد يف الســنة الثالث
كان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يحــّب احلســن رضــي اهلل عنــه حبــا شــديدا قــال البــراء: 
»رأيــت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم واضعــا احلســن علــى عاتقــه وهــو يقــول »اللهــم إنــي أحبــه 

فأحــب مــن يحبــه«.
كمــا ورد يف احلديــث قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف حــق ابنــه احلســن رضــي اهلل 
عنــه »مــن أحبنــي فليحبــه وليعلــم الشــاهد الغائــب اللهــم إنــي أحبــه وأحــب مــن يحبــه فأحــب مــن 

يحبــه« قــال ذلــك ثــالث مــرات.
كان احلســن رضــي اهلل عنــه كرميــا ســخيا يبــذل كل مــا لديــه ملــن يقصــده أو يــراه يف حاجــة فقــد 
ســمع احلســن رضــي اهلل عنــه رجــال يدعــو ربــه أن يرزقــه عشــرة آالف فانصــرف احلســن وبعــث 

بهــا إليــه، وكان مــن العّبــاد فقــد مشــى إلــى بيــت اهلل مــن املدينــة إلــى مكــة خمســا وعشــرين مــرة.
خــرج رضــي اهلل عنــه مــن مالــه صدقــة يف ســبيل اهلل عديــد املــرات وكان شــديد التواضــع يجيــب 

كل مــن دعــاه.
قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فيــه ويف أخيــه احلســني )همــا ريحانتــاي مــن الدنيــا(. 
ورقــى احلســن املنبــر ورســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يخطــب فامســكه وجعــل يقبــل عليــه مــرة 
وعلــى النــاس تــارة أخــرى ثــم قــال »إن ابنــي هــذا ســيد ولعــل اهلل أن يصلــح بــه بــن فئتــن عظيمتــن 
ــن أبــي  ــي ب ــه »عل ــر وفــاة أبي ــى اث ــه عل ــة بعــد مبايعت ــازل ملعاوي مــن املســلمن« فــكان كذلــك فقــد تن

طالــب« حقنــا لدمــاء املســلمني فصدقــت بذلــك نبــوءة جــده عليــه الصــالة والســالم.
 وقــال احلســن رضــي اهلل عنــه : حفظــت مــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )دع مــا يريبــك 

إلــى مــا ال يريبــك(.

..

....
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ــه«  ــى اهلل عليــه وســلم لســبطه »حفيــده احلســن رضــي اهلل عن وهــذا أمــر مــن رســول اهلل صل
ولــكل مســلم بــأن يتــرك الريــب واألمــر هنــا للنــدب وقيــل للوجــوب : فمــن قــال بالنــدب اســتند إلــى 

رأي مــن قــال إن كســبا فيــه شــك حــالل أم حــرام خيــر مــن ســؤال النــاس والريــب الشــك.
ــك هــي حــال  ــى وتل ــة هلل ســبحانه وتعال ــورع واملراقب ــة ال ــب عالم ــه الشــك والري ــا في ــرك م وت
ــاب الشــبهات )ومــن اتقــى  ــان ضــرورة اجتن ــث الســادس بي املؤمــن مــع احلــق وقــد تقــدم يف احلدي

الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه(.
وهــذا األصــل »الــورع« ممــا نبــه إليــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وشــدد يف التحذيــر منــه 
وذلــك يف أحاديــث كثيــرة مــن ذلــك ربطــه عليــه الصــالة والســالم بــني اســتجابة الدعــاء وطيــب 
املطعــم مبعنــى احلــالل )أطــب مطعمــك تكــن مســتجاب الدعــوة( )وذكــر الرجــل يطيــل الســفر أشــعث 
اغبــر ميــد يديــه إلــى الســماء يــا رب يــا رب ومطعمــه حــرام ومشــربه حــرام وملبســه حــرام وغــذي 

باحلــرام أنــى يســتجاب لــه؟(.
وقــد أتينــا يف احلديــث العاشــر علــى جوانــب مــن هــذا الربــط بــني أكل احلــالل واســتجابة 
الدعــاء وهــي خاصيــة لتعاليــم اإلســالم حيــث تربــط بــني تعّبــد اهلل والتقــرب إليــه وابتغــاء القبــول 
واجلــزاء األوفــى واألوفــر منــه ســبحانه وتعالــى، وال يقتصــر تــرك مــا فيــه ريــب علــى مــا يــؤكل ومــا 
يضــم إلــى النفــس ممــا ليــس يقينــي احلــل بــل يتجــاوز ذلــك إلــى كل التصرفــات حيــث يوجــه هــدي 

اإلســالم املســلم إلــى الوضــوح الــذي ينفــي كل ريــب ســواء كان ذلــك قــوال أو فعــال.
وقــد أعطــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ألمتــه املثــل يف الوضــوح والتوضيــح واجتنــاب كل 

مــل فيــه ريــب أو شــك أو ظــن )إن بعــض الظــن إثــم(.
فقــد مــر صحابيــان ذات صبــاح برســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وقــد رأيــا بالقــرب منــه 
امــرأة لــم يعرفــا مــن هــي فســارعا اخلطــى فاســتمهلهما رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وقــال 
لهمــا )علــى رســلكما إنهــا صفيــة( زوجتــه عليــه الصــالة والســالم فقــال الصحابيــان )أوفيــك يظــن يــا 
رســول اهلل؟ فقــال لهمــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم »إن الشــيطان يجــري مــن بنــي آدم مجــرى 

الــدم مــن العــروق فــأردت أن ال يفســد عليكمــا دينكمــا«.
ــه  ــه علي ــان وذلــك هــدي من ــح والبي ــى التوضي ــه وســلم حــرص عل ــى اهلل علي إن رســول اهلل صل
الصــالة والســالم المتــه كــي تنســج علــى منوالــه بحيــث ينبغــي علــى املســلم أن يتــرك كل مــا فيــه ريــب 
وشــك وظــن ففــي مــا ال ريــب فيــه ممــا هــو واضــح اإلباحــة واحلليــة غنــى للمســلم وســالمة لعرضــه 
ودينــه. واحملتــاط لديــه املجتنــب لــكل مــا فيــه شــك ال يعطــى للمتقولــني الظانــني بالنــاس ظــن الســوء 

فرصــة لكــي يتقولــوا عليــه ويرمــوه بالباطــل.
إن هــذا احلديــث »دع مــا يريبــك إلــى مــا ال يريبــك« أصــل مــن أصــول الديــن ومظهــر للســلوك 
القــومي الــذي ينبغــي أن يحــرص عليــه املســلم، فمظهــر اإلنســان وســائر تصرفاتــه الظاهريــة ليســت 
ملــكا لــه فهــو يعيــش مــع غيــره وهــو مطالــب بــأن يحتــرم الــذوق العــام والهيئــة االجتماعيــة، فباطنــه 
يعلمــه منــه ربــه الــذي ال تخفــى عليــه خافيــة، أمــا ظاهــره فــإن النــاس يرونــه منــه وهــو إذا أراد أن ال 

تنالــه النــاس بســوء فمــا عليــه إال أن يحتــاط ويجتنــب كل مــا فيــه ريــب وشــبهة.
ويف تــرك مــا فيــه ريــب وشــبهة عالمــة للــورع والتقــوى واحملاســبة الشــديدة للنفــس واالحتيــاط 
مــن مصايــد الشــيطان الــذي كثيــرا مــا يظهــر يف مظهــر مــن يهــون مــن شــأن الشــبهات والريــب فــإذا 
انســاق املســلم لنصائحــه هلــك ألّن الوقــوع يف مــا فيــه ريــب وشــبهة وقــوع يف احلــرام ويف غضــب اهلل 
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واســتحقاق لعذابــه وعقابــه. فالكيــس مــن دان نفســه ويف ذلــك الصــالح والفــالح.

احلديــث الثانــي )مــن حســن إســالم املــرء تركــه مــا ال يعنيــه( وراوي هــذا احلديــث هــو الصحابــي 
اجلليــل أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه وهــذا احلديــث »مــن حســن إســالم املــرء..« أصــل مــن أصــول 
اإلســالم وخلــق مــن أخــالق اإلســالم، هــذه األخــالق التــي أكملهــا وأمتهــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم حيــث قــال »إمنــا بعثــت ألتــم مــكارم األخــالق« فقــد أمتهــا عليــه الصــالة والســالم مبــا أرشــد 
إليــه بقولــه مثــل هــذا احلديــث ومبــا جســمه بســلوكه فقــد أدبــه ربــه فأحســن تأديبــه وقــال يف حقــه 
)ولكــم ف رســول اهلل أســوة حســنة( ودعــا املولــى جــل وعــال املؤمنــني بــأن يقتــدوا برســول اهلل صلــى 
ــى لســانه )قــل إن كنتــم حتبــون اهلل  اهلل عليــه وســلم )ولكــم يف رســول اهلل أســوة حســنة( وقــال عل

فاتبعونــي ويحببكــم اهلل(.
وهــذا احلديــث »مــن حســن إســالم املــرء تركــه مــا ال يعنيــه« أصــل مــن أصــول الصــالح والفــالح، 
فاإلســالم الصحيــح واحلســن هــو الــذي يــزداد بــه املســلم قربــا مــن ربــه وهــذا القــرب إمنــا يتحقــق 
بانصــراف املســلم إلــى مــا يعنيــه مــن القــول والفعــل واالهتمــام واالنشــغال. إن مــا يعنــي املســلم هــو 

مــا يتحقــق بــه صالحــه وفالحــه احلقيقيــان ســواء كان ذلــك يف عاجــل دنيــاه أو يف آخرتــه.
ــة والهــزل وكل مــا يتوهــم يف كثيــر مــن  ومــا ال يعنــي املســلم هــو كل أنــواع اللعــب واللغــو والغفل
األحيــان انــه فيــه اخليــر لــه ويدخــل يف هــذا اإلطــار طلــب التوســع يف الدنيــا أو االزديــاد فيهــا 
وطلــب العلــم والرئاســة والشــهرة ففــي كل ذلــك ضيــاع لعمــر اإلنســان القصيــر مهمــا طــال ويف 
ذلــك انصــراف عمــا هــو مطلــوب منــه ومــا هــو مدعــو للقيــام بــه فــكل شــيء بقــدر )أفحســبتم إمنــا 

خلقناكــم عبثــا(.
فاملســلم مشــغول بنفســه وتائــه عــن غيــره وهــو منصــرف إلــى إصــالح أمــره واالســتعداد ملــا 
ينتظــره ذلــك انــه سيســال عمــا قدمــت يــداه وسيحاســب عمــا وهبــه اهلل يف مــاذا صرفــه ســواء كان 

عمــرا أو صحــة أو مــاال أو جاهــا أو غيــر ذلــك.
إن املســلم منهــي عــن االشــتغال بــكل مــا ال فائــدة ترجــى منــه. إن هــدي اإلســالم يدعــو املســلم 
ــا هــي  ــدة هن ــه والفائ ــدة ترجتــى من ــذي ال فائ ــرك الســؤال ال ــال وت ــل والق ــرك القي ــى ت ــه إل ويدفع

حتقيــق مزيــد القــرب مــن اهلل ســبحانه وتعالــى.
وســالك هــذا الســبيل »تــرك مــا ال يعنــي« محمــود مشــكور الن املشــتغل بغيــره املتتبــع لغيــره: 
عثراتهــم وســقطاتهم وال داعــي لذلــك هــو يف النهايــة مكــروه منبــوذ ســامع مــا ال يرضيــه. واملســلم 
حســن اإلســالم يبــرأ بنفســه أن ينســاق يف هــذا الســبيل، انــه مشــتغل بنفســه يعمــل علــى إصالحهــا 

وهــو العاقــل حقــا وهــو الكيــس حقــا.
»إن تــرك مــا ال يعنــي« خلــق املســلم احلــق إن هــذا املســلك مســلك قــومي وهــو ال يتعــارض مــع مــا 
يدعــو إليــه اإلســالم مــن أمــر باملعــروف ونهــي عــن املنكــر واهتمــام بأمــور املســلمني وقــد دعــت للقيــام 
ــوا  ــث بين ــا القــول العلمــاء حي ــي أفــاض فيه ــة الشــريفة الت ــث النبوي ــات واألحادي ــد اآلي ــك عدي بذل
ــوا  الشــروط التــي ينبغــي توفرهــا يف القائــم بالنهــي عــن املنكــر والدعــوة إلــى املعــروف، كمــا فصل

القــول يف كيفيــة القيــام بذلــك حتــى ال يتســبب ذلــك يف اخلــالف واالختــالف والفرقــة والنــزاع.
* قــال مالــك بــن دينــار »إذا رأيــت قســاوة ف قلبــك ووهنــا ف بدنــك وحرمانــا ف رزقــك فاعلــم بأنــك 

تكلمــت بــا ال يعنيك«.
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* ووعــظ عمــر بــن اخلطــاب رجــال فقــال: ال تتكلــم فيمــا ال يعنيــك واعتــزل عــدوك واحــذر 
صديقــك إال األمــن وال أمــن إال مــن يخشــى اهلل وال تــش مــع الفاجــر فيعلمــك مــن فجــوره وال 

تطلعــه علــى ســرك وال تشــاور ف أمــورك إال الذيــن يخشــون اهلل.
* وقــال رجــل لألحنــف بــن قيــس مي ســدت قومــك وأراد تنقيصــه وعيبــه فقــال األحنــف بتركــي 

مــن أمــرك مــا ال يعنينــي كمــا عنــاك مــن أمــري مــا ال يعنيــك.
ــال مــن عالمــة إعــراض اهلل عــن العبــد أن يجعــل شــغله  ــه ق ــدة عــن احلســن ان ــو عبي * وروى أب

فيمــا ال يعنيــه.
وسئل لقمان احلكيم: أي عملك أوثق ف نفسك قال: تركي ملا ال يعنيني.

ــة  ــالن ويف رواي ــي ف ــد بن ــال ألســت عب ــة فق ــم باحلكم ــه وهــو يتكل ــف علي * وروى أن رجــال وق
ألســت عبــد فــالن الراعــي قــال: بلــى ألنــه كان عبــدا حبشــيا.. فمــا الــذي بلــغ بــك مــا أرى: قــال قــدر 

اهلل وصــدق احلديــث وتــرك مــا ال يعنينــي.
* وعن يوسف بن عبيد: ترك كلمة فيما ال يعني أفضل من الصوم

ــة مــن اهلل  ــت هــذه املنزل ــه مب نل ــال ل ــدا فق ــواء متعب ــدا يف اله ــل فــرأى عب ــم اخللي ومــر إبراهي
تعالــى قــال بأمــر يســير: )فطمــت نفســي عــن الدنيــا ولــم أتكلــم فيمــا ال يعنينــي ونظــرت فيمــا أمرنــي 
فعملــت بــه وفيمــا نهانــي فانتهيــت فأنــا إن ســألته أعطانــي وان دعوتــه أجابنــي وان أقســمت قســمي 

ســألته أن يســكنني الهــواء فأســكنني( أورد هــذه اآلثــار الشــبرخيتي يف شــرح األربعــني.

* احلديــث الثالــث عشــر »ال يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه« راوي هــذا احلديــث 
هــو الصحابــي اجلليــل انــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه وهــو مــن األنصــار أمــه أنيفــة تزوجهــا مالــك بــن 
النصــر فولــدت لــه انــس بــن مالــك ثــم قتــل فخطبهــا أبــو طلحــة قبــل أن يســلم فقالــت: أمــا إنــي فيــك 
لراغبــة ومــا مثلــك يــرد لكنــك رجــل كافــر وأنــا امــرأة مســلمة فــإن تســلم فذلــك مهــري ال أســألك غيــره 

فاســلم أبــو طلحــة وتزوجهــا.
ذهبــت أم انــس إلــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم حــني قــدم املدينــة وقالــت لــه: خــذه غالمــا 
ــس: خدمــت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم  ــال ان يخدمــك فقبلــه وكان لــه مــن العمــر تســع ســنن ق

عشــر ســنن فمــا قــال لــي لشــيء فعلتــه لــم فعلتــه وال لشــيء تركتــه لــم تركتــه.
قــال انــس وكنــت واقفــا وأصــب املــاء علــى يديــه صلــى اهلل عليــه وســلم فرفــع رأســه وقــال أال أعلمــك 
ثــالث خصــال تنتفــع بهــا فقلــت بلــى بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول اهلل فقــال: متــى لقيــت مــن أمتــي أحــدا 
فســلم عليــه يطــل عمــرك وإذا دخلــت بيتــك فســلم عليهــم يكثــر خيــر بيتــك وصــل صــالة الضحــى فإنهــا 

صــالة األبــرار األوابــن.
وقالــت أمــه يومــا يــا رســول اهلل: خويدمــك ادع اهلل لــه فقــال: اللهــم أكثــر مالــه وولــده واطــل عمــره 

واغفــر ذنبــه ويــروي بــدل األخيــر ادخلــه اجلنــة.
غــزا انــس بــن مالــك مــع رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ثمانــي غــزوات وبقــي يخــدم رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم إلــى ان تــويف عليــه الصــالة والســالم وقــد تــويف وهــو عنــه راض، أقــام باملدينــة 

وســكن بالبصــرة حيــث مــات ســنة ثــالث وتســعني للهجــرة وهــو ابــن تســع وتســعني ســنة.
ــث أصــل مــن أصــول اإلســالم  »ال يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه« هــذا احلدي
وقاعــدة مــن قواعــد اإلميــان واألحاديــث التــي علــى هــذا املنــوال أولهــا العلمــاء علــى أن املقصــود منهــا 
هــو اإلميــان الكامــل أو اإلميــان الصحيــح أو اإلميــان القــوي أو اإلميــان احلــق. فقــد مــر يف حديــث 
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جبريــل تعريــف اإلميــان »أن تؤمــن بــاهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر وتؤمــن بالقــدر«. إن هــذا 
احلديــث يجعــل مــن مســتلزمات اإلميــان ومــن عالمــات كمالــه ومتامــه )أن يحــب املؤمــن ألخيــه املؤمــن 
مــا يحــب لنفســه( فالعالقــة بــني املؤمنــني هــي عالقــة أخــوة إذ املؤمــن اخــو املؤمــن يقــول جــل مــن قائــل 
)إمنــا املؤمنــون اخــوة( فاألخــوة احلقيقيــة واألخــوة الصادقــة اخلالصــة هــي األخــوة الدينيــة إنهــا أســمى 
مــن أخــوة العــرق واجلنــس واللــون وغيرهــا مــن الروابــط املعروفــة »رب أخ لــي لــم تلــده أمــي« فاإلميــان 
رحــم بــني املؤمنــني. وهــذه األخــوة اإلميانيــة تفــرض علــى املتصفــني بهــا واحلاملــني لشــعارها مجموعــة 
مــن الواجبــات تبــدأ باحلفــاظ علــى حرمــة األخ املســلم: حرمــة مالــه وحرمــة عرضــه وحرمــة دمــه 
فاملؤمــن حــرام عليــه أن يظلــم أخــاه املســلم أو يعتــدي عليــه بــأي مظهــر مــن مظاهــر العــدوان املــادي 

واملعنــوي العظيــم أو احلقيــر فــكل املســلم علــى املســلم حــرام.
كمــا توجــب أخــوة اإلميــان علــى املؤمنــني أن يتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وأن يكونــوا كالبنيــان 
ــى  ــره احلقيقــي تتجل ــه وســلم عالمــة اإلميــان ومظه ــى اهلل علي ــد عــد رســول اهلل صل املرصــوص. وق

وتظهــر يف ان يحــب املؤمــن ألخيــه املؤمــن مــا يحــب لنفســه.
ــه ألخيــه  فــكل مــا يحــب املؤمــن لنفســه مــن خيــري الدنيــا واآلخــرة إال وينبغــي عليــه ان يحــب مثل

املؤمــن، إنهــا قمــة التصــايف يطلبهــا اإلســالم مــن معتنقيــه.
ــال:  ــه وســلم ق ــى اهلل علي ــال رســول اهلل صل ــال ق ــد القرشــي ق ــام احمــد عــن يزي ويف مســند اإلم

أحتــب اجلنــة؟ قلــت نعــم قــال: فأحــب ألخيــك مــا حتــب لنفســك...
إن اإلســالم وهــو يربــط بــني املســلمني بربــاط األخــوة ويجعــل احلــب أساســها وركيزتهــا يجعــل 
مــن املؤمنــني يف تصافيهــم وحتاببهــم وإيثارهــم لبعضهــم البعــض قمــة لكمــال الســلوك اإلنســاني الــذي 
تــزول معــه كل مظاهــر األنانيــة والغطرســة وحــب الــذات واألثــرة لتحــل محلهــا احملبــة واملصافــاة التامــة 
واالندفــاع للبــذل والعطــاء واإليثــار ابتغــاء ملــا أعــده اهلل للمتحابــني واملتآخــني فيــه مــن أجــر عظيــم فقــد 
جــاء يف احلديــث القدســي )وجبــت محبتــي للمتحابــن ّف واملتآخــن ّف( ويف احلديــث القدســي اآلخــر 
ــه )رجــالن حتابــا ف اهلل اجتمعــا  ــوم ال ظــل إال ظل مــن الســبعة الذيــن يظلهــم اهلل حتــت ظــل عرشــه ي

عليــه وتفرقــا عليــه(.
إن األخــوة اإلميانيــة يتجــاوز نفعهــا احليــاة الدنيــا إلــى الــدار اآلخــرة فــكل خــالن الدنيــا ينقلبــون يــوم 
القيامــة إلــى أعــداء ألــداء إال املتآخــني يف اهلل واملتحابــني يف اهلل فإنهــم أخــالء يف الدنيــا وأخــالء يف 

اآلخــرة، وهــم علــى منابــر مــن النــور يغبطــون.
إن هــذا احلديــث وأضرابــه مــن أحاديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم الداعيــة إلــى التحابــب 
بــني املؤمنــني والدافعــة إلــى جتســيم هــذا التحابــب يف حيــز الواقــع مــن خــالل املمارســة العمليــة 
باجتنــاب كل شــر وضــرر وظلــم وعــدوان حتــى ولــو كان يف شــكل أقــوال وإتيــان كل عمــل وفعــل مــن شــانه 
إن يوطــد عالقــة األخــوة مــن مثــل مــد يــد املســاعدة وتفريــج الكــرب وإيثــاره )ويؤثــرون علــى أنفســهم 

ولــو كان بهــم خصاصــة(.
هــذا النهــج القــومي واملســلك الرشــيد يف بنــاء العالقــة بــني املؤمنــني هــو احملقــق ملرضــاة اهلل وهــو 

احملقــق لآلمــال يف عاجــل احليــاة الدنيــا ويف اآلخــرة.
إن حــب اخليــر للغيــر هــو مظهــر التديــن وعالمتــه وهــو الــذي ينبغــي أن يتنافــس فيــه املتنافســون 
ــم )محمــد رســول اهلل والذيــن معــه أشــداء  ــال اهلل يف حقه ــن ق ــك الذي ــوال أولئ ــى من ــه عل ويســيروا في
علــى الكفــار رحمــاء بينهــم( أولئــك الذيــن ضربــوا أروع األمثلــة وأجملهــا يف جتســيد القيــم اإلنســانية 
اخلالــدة: قيــم احلــب والتعــاون علــى البــر والتقــوى التــي جســمها أحســن جتســيم أصحــاب رســول اهلل 

صلــى اهلل عليــه وســلم مــن املهاجريــن واألنصــار رضــي اهلل عنهــم وأرضاهــم.
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مراحل خلق اإلنسان ف القرآن
بقلم: األستاذ حامد املهيري

ملعرفــة مراحــل خلــق اإلنســان أمرنــا اهلّل تعالــى أن نقــرأ القــرآن بقولــه عــّز و جــّل »اقــرأ باســم 
رّبــك اّلــذي خلــق، خلــق اإلنســان مــن علــق ،اقــرأ و رّبــك األكــرم اّلــذي عّلــم بالقلــم ، عّلــم اإلنســان 
مــا لــم يعلــم« ) ســورة العلــق آيــات 1-5( . فلفــظ »العلــق« فّســر بحيوانــات صغيــرة، فتعّجــب 
ــا  ــق مــن الّنطفــة ال مــن العلــق. و ملّ ــة  و قالــوا اّن اإلنســان يتخلّ مــن ذلــك أهــل العلــوم الّتجريبّي
اخترعــوا »امليكروســكوب« أي املنظــار الطّبــي ، و نظــروا بــه الــى الّنطفــة فوجدوهــا تعــّج عجيجــا 
ــة اّلتــي تعــّد باملاليــني، فدهشــوا كثيــرا مــن اخبــار القــرآن عــن  بالعلــق  و هــي احليوانــات املنوّي
ذلــك قبــل اإلكتشــاف الّطّبــي حّتــى أّن بعــض علمائهــم أســلم قائــال »مــا تعّلمــت شــيئا ااّل وجــدت 
القــرآن يتحــّدث عنــه فعلمــت أّنــه مــن اهلّل فأســلمت«. و يف ســورة الّذاريــات آيــة 21 تنبيــه »وف 
أنفســكم أفــال تبصــرون«... فهــل علمتــم أّن الّنطفــة املتخلّقــة انســانا مثلكــم هــي يف ماّدتــني = مــاء 
الّرجــل ، و مــاء املــرأة ،ويف مــاء الّرجــل جراثيــم تســبح فيــه فتتجّمــع علــى مــاء املــرأة و تلتصــق 
مــع بعضهــا بعضــا ثــّم تصيــر قطعــة واحــدة، فتصيــر علقــة دموّيــة ، ثــّم تصيــر مضغــة حلــم ، و يف 
متــام األربعــني الّثالثــة، يجــيء امللــك و ينفــخ يف الــّروح كمــا قــال خــامت املرســلني صلـّـى اهلّل عليــه 
و ســلّم »اّن أحدكــم يجمــع خلقــه ف بطــن أّمــه أربعــن يومــا نطفــة، ثــّم يكــون علقــة، مثــل ذلــك ، 
ثــّم يكــون مضغــة مثــل ذلــك ، ثــّم يرســل اليــه امللــك ،فينفــخ فيــه الــّروح ، و يؤمــر بأربــع كلمــات ، 
بكتــب رزقــه و أجلــه ، و شــقّي أو ســعيد ، فواّلــذي ال الــه غيــره ، اّن أحدكــم ليعمــل بعمــل أهــل اجلّنــة 
حّتــى مــا يكــون بينــه و بينهــا ااّل ذراع فيســبق عليــه الكتــابِ فيعمــل بعمــل اهــل الّنــار فيدخلهــا و اّن 
أحدكــم ليعمــل بعمــل أهــل الّنارحّتــى مــا يكــون بينــه و بينهــا ااّل ذراع فيســبق عليــه الكتــابِ فيعمــل 
بعمــل اهــل اجلّنــة فيدخلهــا« رواه البخــاري و مســلم.عن ابــن مســعود.) انظــر تفســيره يف فيــض 

القديــر شــرح اجلامــع الصغيــر للمنــاوي(.
فاإلنســان خلقــه اهلّل أطــوارا ســبعة. قــال اهلّل تعالــى »ولقــد خلقنــا اإلنســان مــن ســاللة مــن 
طــن ،ثــّم جعلنــاه نطفــة ف قــرار مكن،ثــّم خلقنــا النطفــة علقة،فخلقنــا العلقــة مضغــة، فخلقنــا 
املضغــة عظامــا. فكســونا العظــام حلمــا ، ثــّم أرســلناه خلقــا آخــر فتبــارك اهلّل أحســن اخلالقــن« 

)املؤمنــون آيــات 14-12(.
ــه خلــق مــن ماّدتــني قذرتــني مــاء الرجــل و املــرأة، و دم احليــض  فهــذا املخلــوق يف بطــن أّم
الّصــادر منهــا يتغــّذى مــن حبــل الّصرة،لكــن عندمــا يخــرج مــن رحــم أّمــه الــى الكــون يجــد هــواء 
يســاعد علــى ايصــال األصــوات ،اذ جعــل لــه خالقــه مثلمــا لــك ســابقا  أذنــني تصــل اليهمــا 
األصــوات بقــرع الهــواء يف طبلتيــه األذنّيــة، وحتيــط بــه األنــوار الّناقلــة للّصــور مــن اخلــارج الــى 
املــّخ و الّدماغ،فجعــل لــه عينــني فيهمــا ســبع طبقــات ، و رطوبــات ثــالث، ليــدرك تلــك الكائنــات 
ــة  ــه  فجعــل لــه احلــواّس الباطنّي ــة ، و هــذا اجلنــني يحتــاج الــى الغــذاء و معرفــة مــا يهّم املرئّي
ليتعلـّـم مــا يف اخلــارج مــن األشــياء الكونّيــة، وجعــل لــه احلركــة للقيــام بحياتــه باليديــن و الّرجلــني 
ــر و يفطــم عــن  ــا حــني يكب ــه األســنان و مــا معه ــل ل ــة، و جع و غيرهمــا مــن األعضــاء الّداخلّي

الّرضــاع مــن ثديــي أّمــه لطحــن غذائــه للقيــام بتحســني غذائــه و عيشــته البشــرّية.
و ســّهل عليــه العمــل بكثــرة العظــام يف يديــه و أصابعــه و رجليــه  ليبلــغ مــراده بهــا يف عيشــته 
املرضّيــة و جعــل لــه املــرئ ، وهــو البلعــوم ليوصــل الغــذاء الــى معدتــه بســهولة رحمانّيــة ، و جعلــه 
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خلــف احللقــوم ، و صنــع لــه غطــاءا خاّصــا يضعــه اإلنســان علــى احللقــوم حينمــا متــّر اللّقمــة 
الــى املــرئ رحمــة رّبانّيــة ، فلــو ال الغطــاء لنــزل الطعــام و املــاء يف احللقــوم و الّرئتــني ، فكانــت 

تقضــي علــى حيــاة اإلنســان يف حلظــة زمنّيــة.
و ملـّـا كان املضــغ ال يكفــي لهضــم الّطعــام جعــل لإلنســان املعــدة لهضمــه ثــّم ينتقــل بفتحهــا مــن 
أســفل ألّن بابهــا مغلــق ال يفتــح ااّل بعــد خدمتهــا الهضمّيــة. أّمــا بابهــا األعلــى وهــو املــرئ فهــو 
مفتــوح دائمــا لتنــاول األغذيــة و امليــاه احلياتّيــة  ، و جعــل لإلنسان«البنكرياس«مســاعدا للهضــم، 
و كذلــك األمعــاء، و فيهــا عروقهــا الّشــعرّية، فتمتــّص الغــذاء و توصلــه بعــد اصالحــه الــى عــرق 
الكبــد الواســع عــن غيــره فتخدمــه الكبــد فتصّيــره دمــا و تبعــث بــه الــى القلــب، و القلــب يضغــط 
علــى الــّدم مبضّخــة و يبعثــه الــى ســائر اجلســم دفعــات طّيبــة نقّيــة ، وجعــل لإلنســان الّتنّفــس 
بالّرئتــني الواصــل لهمــا الــّدم فتأخــذن الهــواء الّنقــّي و تدفــع الهــواء الّضــار ، فســبحان مــن قــال 

يف ســورة عبــس »مــن أّي شــيء خلقــه مــن نطفــة خلقــه فقــّدره« )عبــس آيتــان 19-18(.
هــذا شــيء يســير مــن الّتقديــر اإللهــي ، اّن اهلّل علــى كّل شــيء قديــر فأنطقــك بلحــم، 

وأبصــرك بشــحم ، و أســمعك بعظــم، كمــا قــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهلّل عنــه.

من  مؤلفات االستاذ صالح العود
* احــكام الذبائــح يف االســالم وعنــد اهــل الكتــاب واالوروبيــني حديثــا ط1 باريــس1980وط  2دار 

ابــن حــزم بيــروت1438ه2007م
* اقناع االمة بتحرمي كتابة القران باحلروف الالتينية ط1 بيروت1438ه2017م

* االمتناع عن كتابة القران باحلروف الالتينية او االعجميةط1دار ابن حزمبيروت1426ه205م
* انت تسال واالسالم يجيب ط1دار ابن حزم بيروت 1433ه2012م

* حترمي كتابة القران بحروف غير عربية
* خالصة البيان يف حكم أكل االجبان ط1 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 العلمــاء ط1 بيــروت1438ه2017م
واقــوال  والســنة  بالكتــاب  مشــروعة  الشــريف  اســمه  ذكــر  عنــد  النبويــة  الســيادة   *

2014م 1436ه ملغــرب 1ا لعلماءط ا
* 20 فتــوى شــرعية يف حتــرمي كتابــة الســور وااليــات القرانيــة باحلــروف الالتينيــة الصــادرة 
ــق وتقــدمي( ط1 بيــروت1438ه2017م ــس االقــراء والقــراء بدمشــق الشــام )حتقي باالجمــاع عــن مجل
 ولــال ســتاذ صالــح العــود كان اهلل يف عونــه ووفقــه  مؤلفــات  اخــرى عديــدة ومتنوعــة يف مختلــف 
ابــواب العلــوم االســالمية) يف الفقــه  والســنة والســيرة ويف الترجمــة والتعريــف  باالعــالم فضــال عــن 

الكتــب التعليميــة ملختلــف املســتويات.....(
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من أجل افتاء ترتب فيه االوليات وتراعي فيه وثيقة
األعراف والمقاصد 

بقلم : فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ االزهر
مارست جتربة اإلفتاء ملدة عام ونصف، فى دار اإلفتاء املصرية، فى مطلع هذا القرن 
ورغم أننى لم أسع إلى موقع اإلفتاء ولم أفكر فيه، إالَّ أن اهلل تعالى شاءه وقدره، وكثيًرا 

ما كنت أتهيبه وأخافه، ال من الناحية الفقهية والعلمية، التى يجيدها أى أزهرى من جيلى 
م  أمضى تسع سنوات فى دراسة الفقه، ولكن كان كل تخوفى هو أن أُِحلَّ َحراًما أو أَُحرِّ

ر فى غير محل التيسير والتعسير. ر أو أَُعسِّ َحالاًل، أو أُيَسِّ
وقد كنت وال أزال دائم التأمل فى خفايا هذا املنصب الشديد اخلطورة على حياة 

الناس، وذلك ملا ملنصب اإلفتاء فى قلوب املسلمني من منازِل التقدير، ومشاعر التعظيم 
واإلجالل.. حتى أن الكلمة التى تصدر من فم املفتى لتقطع كل جدل أو خالف أو تردُّد، فى 
املسائل املستفتى عنها، واليزاُل النَّاس يستقبلون فتاوى املفتني املعتمدين استقبالهم لصحيح 
الدين الذى ال معقب عليه، وهذا ما يجعل من الفتوى واإلفتاء أمانة شاقة، ومسئولية ثقيلة 

يُشِفُق منها كل من يخشى اهلل، ويتقيه ويخاُف حسابه وعقابه.
د شدُّ اخلوف من الفتوى التضييق والتَّ

ةَ  ج والتأثــم كانــا ُعــدَّ وقــد أدركــُت مــن خــالل قـــراءتى فــى ســيرة اإلفتــاء واملفتــني أن التحــرُّ
املفتــى وَعتَــاَده، وَمنْبــَع اطمئنانــه، ورضــاه عــن كلِّ مــا يصــدر عنــه مــن فتــاوى، وإجابــاٍت علــى 
أســئلة النــاس.. كمــا كانــا مفتــرَق طريــق تضــل فيــه الفتــوى، بــني طرفــى اإلفــراط والتفريــط، 
د بدعــوى الــورع، والوقــوف املقــدس عنــد  ضــالاًل ُمبيًنــا، وتتذبــذُب بــني التضييــق والتَّشــدُّ
ــابقنِي وفتاواُهــم، وبــني التوســـع والترخــص بدعـــوى العصرنــة ومواكبـــة التطــــوُّر،  ــاِت الَسّ َعتبَ

و»ِكاَل طرَفــى قصــد األمــور ذميــُم« كمــا يقــول شــاعرنا القــدمي..
ى - فــى كثيــر مــن األحيــان - إلــى اإلحجــام عــن النظــر  بيــد أن هــذا التخــوُُّف قــد أدَّ
الفقهــى الدقيــق فــى الفتــوى، وانتهــاج طريــٍق ســهٍل يريــُح مــن َعنـَـاء البحــث فــى تكييــف الســؤال، 
والتنقيــِب عــن ُحْكِمــه وَدليِلــه، وتنزيلــه علــى الواقــع، حتــى صــارت بعــُض الفتــاوى فــى قضايــا 
املجتمــع املعاصــر حترمًيــا أو إباحــًة ال يُكلــف الباحــث أكثــر مــن العــودة إلــى مــا قيــل فــى 
أشــباهها مــن أقــوال الســابقني ولــو ألدنــى مالبســٍة، وال َســنََد للباحــث إالَّ بعــض مشــتركات، 
ــبٍَه ضعيفــٍة، ال جتعــُل مــن املســألِة التــى هــى محــّل االســتفتاء، واملســألِة املَِقيــِس  ــٍه َش أو أَوُج
ر أن »حكــم األمثــال فيمــا  ــُة التــى تقــرِّ عليهــا قضيتــني متماثلتــني، تنطبــُق عليهمــا القاعــدة الَعْقليَّ
يجــوز ومــا ال يجــوز واحــد«، وأصبــح مــن املُعتَــاد أن كثيــًرا مــن الفتــاوى التــى حتتمــُل التيســيَر 
ًعــا، ومــن بــاب ســدِّ الذرائــع ومتابعــِة اخَللـَـِف  والتعســير، يُفتـَـى فيهــا بالتعســيِر أو باألحــوط تورُّ
تــه أمــام اهلل تعالــى، هــو بعيِنــه التعســير  للســلف.. مــع أن التعســير الــذى يظنــه املفتــى إبــراًء لذمَّ
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ــد مــن  ــروا«، وتوعَّ ــروا واَل ُتَعسِّ ــريف: »َيسِّ ــِه الشَّ ــه فــى حديِث ر من ــه النبــى، وحــذَّ ــذى نهــى عن ال
ُهــَمّ َمــْن َوِلــى مــن أْمــر  حيــح: »الَلّ يشــق علــى أمتــه بالويــل والثُّبـُـوِر، ودعــا عليــه فــى احلديــث الصَّ

تــى َشــْيئا، َفَشــَقّ عليهــم، َفاْشــُقْق عليــه«. ُأَمّ
ــقُّ  ــى مــن يَُش ــريف قاصــرةٌ عل ــث الشَّ ــا احلدي ر منه ــى حــذَّ ة الت ــقَّ ــا أن املَش ــَس صحيًح ولي
ــاس فــى حياتهــم العمليــة وفــى معيشــتهم، بــل هــى تنطبــُق متــاَم االنطبــاِق علــى مــن  علــى النَّ
يَُشــقُّ عليهــم بفتــوى شــرعيَّة ترهقهــم مــن أمرهــم ُعْســًرا، أو توقعهــم فــى احلــرج الــذى قامــت 

الشــريعة علــى نفيــه ورفعــه.
من يعمل باإلفتاء يحفظ احلجج املسلم بها

ــا اَل َشــكَّ فيــه أنَّــه اَل يوجــُد مشــتغٌل باإلفتــاء إالَّ ويحفــظ عــن ظهــر قلــب مــا هــو ُمَســلٌَّم  ومِمَّ
عنــد الفقهــاء واألصوليــني، مــن أن احُلْكــَم يــدوُر مــع الِعلَّــة ُوجــوًدا وعَدًمــا، فــإْن ُوجــَدت الِعلَّــة 
ة  ُوِجــَد احُلْكــُم، وإْن انتفــت الِعلَّــة انتفــى احُلْكــم، ورغــم ذلــك ال زالــت الفتــاوى فــى مســائل ِعــدَّ
تتذبــذب بــني احلــل واحلرمــة، وتتــرك النــاس فــى حالــة مــن الشــعور املضطــرب املتأرجــح بــني 

الطمأنينــة واحلــرج.
إعادة النظر فى حترمي اقتناء التحف والتماثيل

ــة  ــى شــكل التماثيــل، أو التكســب مــن مهن ــاء التُّحــف واملجســمات التــى عل ــاًل اقتن ــْذ مث ُخ
التَّصويــر، فــى ظــل مــا شــاهدناه باألمــس البعيــد ونشــاهده اليــوم علــى شاشــات التلفــاز مــن 
تَدميــر آثــاٍر ذات قيمــة تاريخيــة كبــرى فــى ميــزان الفــن املعاصــر، وكان تدميرهــا بفتــاوى باســم 
ــاء العصــر  ــه فقه ــد اجتماعــاً ُدعــى في ــا عق ــا ِفقهًيّ ــْم نســمع أن َمْجَمًع اإلســالم وشــريعته، ولَ
وشــيوخ الفتــوى فــى عاملنــا اإلســالمى لبيــان احلكــم الشــرعى فــى هــذه النازلــة، فيمــا حــدث، 
ــة  ــون اجلميل ــار وللفن ــاٍت لآلث ــى إنشــاء كلي ــة وأعــراف اســتقرت عل ــرات عاملي وفــى ظــل متغي
ولصناعــة الســياحة، ممــا أوقــع املســلمني فــى حيــرة مــن أمرهــم حيــال هــذه املجســمات: هــل 
ــام وأوثــان ال يجــوز للمســلم أن  ــف ال بــأس مــن اقتنائهــا شــرًعا، أو هــى أصن د حُتَ هــى ُمجــرَّ
يتعامــل معهــا بحــاٍل مــن األحــوال؟!.. بــل اليــزال بعــض املعنيــني باإلفتــاء يصــادرون بالتحــرمي 
ــة أو عدمهــا، وهــو يســبق  املطلــق، مــع أن املقــام مقــام بحــث وتنظيــر وتفتيــش عــن وجــود الِعلَّ
بالضــرورة مرحلــة صــدور هــذه األحــكام التــى تصــدر وكأنهــا أحــكاٌم تعبديــة، وأمــٌر أمرنــا بــه 
الشــارُع، وال نَْعِقــْل لهــا معنــى، وليســت مــن َقِبيــِل األحــكام التعليليــة التــى ترتبــط بعللهــا ُوجــوًدا 
وعدًمــا.. وحتــرمي صناعــة التماثيــل فــى صــدر اإلســالم  فــى غالــب الظــن- إمنــا كان ُمَعلَّــاًل مبا 
ت عليــه عــادة العــرب فــى ذلكــم الوقــت مــن عبــادة األصنــام وصناعتهــا، واتخاذهــا آلهــة  اْســتَقرَّ
م الشــرع احلنيــف صناعتهــا، مــن  تعبــد مــن دون اهلل، وكان مــن املتوقــع، بــل مــن احمُلَتَّــم أن يحــرِّ
بــاب ســد الذرائــع وجتفيــف منابــع الشــرك، وحمايــِة الوليــد اجلديــد الــذى هــو »التَّوحيــد«، وإذا 
كان األمــر كذلــك، فمــا هــى علــة التحــرمي اآلن بعــد أن اســتقر اإلســالم، وتغلغــل »التوحيــد« فــى 
العقــول والقلــوب واملشــاعر، وتالشــت عبــادة التماثيــل عنــد املســلمني جميًعــا!!، ونَْحــُن نَْعلـَـم أنَّــه 
قــد مضــى علــى املُْســِلمني اآلن مــا يقــارب خمســة عشــر قرًنــا هجرًيــا مــن الزمــان، لــم نســمع أو 
عــى  نقــرأ أن مســلًما واحــًدا عكــف علــى متثــال يعبــده مــن دون اهلل، ويتخــذه لــه شــريًكا، ثــم يدَّ
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أنــه يحتفــظ بإســالمه، فهــذا أبعــد شــيء عــن أى مســلم ينطــق بالشــهادتني، بــل هــو املســتحيل 
الــذى تشــهد لــه أدلــة النقــل، فقــد طمأننــا النَّبــى  قبــل أن يتركنــا إلــى الرفيــق األعلــى، وأقســم 
ــِن َعاِمــٍر أن  ــَة ْب ــاري  وُمســلم  َعــْن ُعْقَب ــث معجــز، رواه البُخ ــك، فقــال فــى حدي ــى ذل ــاهلل عل ب
ــِت ُثــَمّ اْنَصــَرَف  ــى َعَلــى أَْهــِل ُأُحــٍد َصاَلَتــُه َعَلــى امْلَِيّ َم َخــَرَج َيْوًمــا َفَصَلّ ُ َعَلْيــِه َوَســَلّ ــى اهلَلّ ِبــى َصَلّ الَنّ
ــى  ِ أَلَْنُظــُر إلــى َحْوِضــى اآْلَن، َوِإِنّ ــى َواهلَلّ ــى َفــَرٌط َلُكــْم، َوأََنــا َشــِهيٌد َعَلْيُكــْم، َوِإِنّ ْنَبــِر َفَقــاَل: »ِإِنّ إلــى امْلِ
ِ َمــا أََخــاُف َعَلْيُكــْم أن ُتْشــِرُكوا  ــى َواهلَلّ ُأْعِطيــُت َمَفاِتيــَح َخَزاِئــِن اأْلَْرِض أو َمَفاِتيــَح اأْلَْرِض، َوِإِنّ
ــريف  َبْعــِدى، َوَلِكــْن أََخــاُف َعَلْيُكــْم أن َتَناَفُســوا ِفيَهــا« أي: الدنيــا وفــى ظــل الَقَســم النَّبــوى الشَّ
ــرك سفســطاٍت فارغــَة  تصبــح دعــاوى بعــض الغــالة فــى اخلــوف علــى املســلمني مــن الشِّ
احملتــوى واملضمــون، وعبًثــا يُهــدر فيــه املــال واجلهــد والوقــت، دع عنــك اآلثــار البالغــة الســوء 

فــى إثــارة الفتنــة بــني املســلمني، وتعميــق الفرقــة واخلــالف بينهــم.
جتديد النظر فى القضايا الفقهية

وإنِّــى ألعتقــد أنَّــه مــن حــق املســلمني عليكــم -أصحــاب الســماحة مــن أهــل االجتهــاد 
دوا النََّظــر فــى هــذه القضايــا وأمثالهــا، فــإن ُوجــد قاطــع صريــح ال يحتمــل  ــدِّ والفتــوى- أن جُتَ
التأويــل بحــال، فــال كالم وال نظــر وال جتديــد، وال يســع املســلَم -حينئــذ- إالَّ أن يَُســلِّم هلل 
ــى  ــم التيســير عل تِّ ــام اهلل حُتَ ــم يوجــد قاطــع، فاملســؤولية أم ــاًرا.. وإن ل ــا مخت ورســوله طائًع
ــى إطــار املقاصــد الشــرعية والقواعــد  ــا دام هــذا التيســير ف ــان، م ــى هــذا الزم املســلمني ف
الكليــة، بعيــًدا كل البُعــد عــن التقليــد املعصــوب العينــني، واجلمــود علــى ظواهــر النصــوص دون 
ــى تختزنهــا هــذه الظواهــر  استشــراف آلفــاق التيســير ورفــع احلــرج ومراعــاة األحــوال، والت

أنفســها، غيــر أنَّهــا حتتــاج إلــى َمــن يكتشــفها وينــزل بهــا إلــى واقــع النــاس
التساهل فى فتاوى التكفير يحل الدماء املعصومة

ولســتم فــى حاجــة  أصحــاب الســماحة املؤمتنــني علــى صناعــة الفتــوى  أن أذكــر بــأن 
التســاهل فــى فتــاوى التكفيــر والتفســيق والتبديــع، وتََصيُّــِد الغرائــب التــى تَْدعــم هــذه الفتــاوى 
ــر  ــة باســم الكف ــاء املعصوم ــل واســتحالل للدم ــرون مــن قت ــا ت ــى م ــا إل ــد آل بن ــا، ق مــن تراثن

ــة. واخلــروج عــن امِللَّ
وأمــٌر آخــر لفــت نظــرى، وهــو مســألة »الُعــرف«، وخطــَره البالــغ علــى تكييــف الفتــوى 
د والتَّعســير، ومكمــُن اخلطــر هــو أن قاعــَدة تغيــر الفتــوى بتغيــر الُعــرف«،  وجنوحهــا إلــى التَّشــدُّ
ــا  ــوى، وإن طبقــت روعــى فيه ــق فــى الفت ــادرة التطبي ــة أو هــى ن أصبحــت قاعــدة شــبه ُمْهَمل
ــم فتــواه، كمــا هــى، علــى بلــد آخــر ال يســود فيــه هــذا  ، يـُـَراد لــه أن تَُعمَّ ٍ عــــرف خــاص ببلــٍد ُمَعــنَيّ
العــرف، ممــا تســبب فــى حالــة مــن الفوضــى واالرتبــاك عنــد اجلماهيــر، حــني يحــاول »مثــاًل« 
ُعلََمــاءُ بلــٍد مــا أن يســتقلوا بفتــوى مخالفــة ترتبــط بأعرافهــم وعاداتهــم، ويــزداد األمــر ســوًءا 
فــى حالــة االنقســام احلــاد بــني فريقــني، يتبــع أحدهمــا فتــوى بلــده بينمــا يتبــع اآلخــر فتــوى 
البلــد الثانــى، وليــت األمــر يقــف عنــد مجــرد اختيــار هــذه الفتــوى أو تلــك، ولكــن ســرعان مــا 
يصيــر األمــر إلــى تخطئــة ُكلٍّ مــن الفريقــني لفتــوى الفريــق اآلخــر، ورمبــا يصيــر األمــر إلــى 
د والتنطــع، والســبب فــى هــذه املأســاة هــو فــرض فتــوى  االتهــام بالِفســق واالبتــداع، أو التشــدُّ
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صاغهــا عــرف خــاص فــى بلــد معــني، علــى بلــدان ال عهــد لهــا بهــذا العــرف مــن قريــب أو بعيــد.
عادات الناس وأعرافهم تتغير بتغير الظروف

ر شــيخنا الفقيــه األصولــى املدقــق، العالــم اجلليــل/ أحمــد فهمــى أبــو ســنة فــى  وقــد قــرَّ
كتابــه املتفــرد فــى عــرض نظريتــه فــى التشــريع اإلســالمى واملعنــون بـــ: »العــرف والعــادة فــى 
رأى الفقهــاء« - قــرر أن العــرف أصــل شــرعى فــى بنــاء التشــريع اإلســالمى، وذلــك بعــد 
التســليم بــأن عــادات النــاس وأعرافهــم تتغيــر وتتبــدل بظروفهــم، وهــذه مقدمــة أُولــى ال تقبــل 
د فيهــا موقــف الشــارع مــن  اجلــدل وال اخلــالف، ثــم يضيــف إليهــا الشــيخ مقدمــة ثانيــة يُحــدِّ
هــذه العــادات واألعــراف: »فالشــارع كمــا قــال الشــيخ بحــق- أن هــو َحَكــَم فيهــا بحكــم واحــد 
تفصيلــى، يصــاب النــاس بكثيــر مــن الَعنَــِت واجَلْهــِد، ويخــُرج بهــم عــن مقصــد اإلســالم الــذى 
ــاء: 107، وإْن هــو شــرع  ــَن« األنبي ْلَعامَلِ ــاد.. »َوَمــا أَْرَســْلَناَك ِإالَّ َرْحَمــًة لِّ ــح العب ــى مصال ــى عل بُن
ــى  ــف عل ــَرت التكالي ــرة، َكثُ ــة واألحــوال املتغي ــح املتبدل ــرةَ هــذه املصال ــرًة، كث ــا كثي ــا أحكاًم له
النــاس، وضاقــوا ذرًعــا بضبطهــا وَحذقهــا، وكان ذلــك انتقاًضــا علــى الشــريعة التــى وضعــت 
علــى أســاس متــني، هــو: »قلــة التكاليــف«.. لهــذا كلــه كان مــن حكمــة احلكيــم العليــم أن يشــرع 
ــت األحــوال،  ــا اختلفــت الظــروف وتبدل ــل، مهم ــان والتفصي ــة عــن البي ــا مطلق ــاس أحكاًم للن
ويــكل إلــى الراســخني فــى تنزيــل األحــكام علــى احلــوادث تفصيــَل هــذه األحــكام )...( وهــذا 
بــاب عظيــم مــن أبــواب الُعــرف يبتنــى عليــه شــطر كبيــر مــن األحــكام، وال يــكاُد ينكــره فقيــٌه، 
وهــو كذلــك برهــان ثابــت وحجــة دامغــة علــى عظمــة الشــريعة وجاللتهــا، وأنهــا صاحلــة لــكل 

زمــان ومــكان«.
وأمــر آخــر يضيفــُه الشــيخ اجلليــل فــى بيــان ِحْكمــِة احتفــال الشــرع بأصــل »الُعــرف« وهــو 
أن الشــارع اهتــم مبراعــاة الُعــرف الصالــح، فيمــا يَشــرع للنــاس مــن األحــكام حتــى يَْســُهل 
ــا وتطبيقهــا فــى حياتهــم، وال يضيقــوا ذرًعــا بهــا فيشــق عليهــم تطبيقهــا، ومــن  عليهــم َقبُولَه

هنــا كان للُعــرف الصحيــح أثــر بالــغ فــى شــرع القانــون اإلســالمى.
ال يعقل أن يظل تولى املرأة للقضاء محل خالف

لِة علــى صــورة التماثيــل  ــادة - مــن قضيــة اقتنــاء التحــف املشــكَّ وليــس مــا ذكرتــه أيُّهــا السَّ
هــو كل مــا فــى اجلعبــة ممــا يتعلــق بحيــاة املســلمني فــى القــرن اخلامــس عشــر مــن الهجــرة، 
ــاس، وبعضهــا أساســى  ــاة الن ــى تتفــاوت أهميتهــا فــى حي ــا الت ــر مــن القضاي ــاك الكثي ــل هن ب
دة شــغلت املســلمني  ــم بفتــاوى متشــدِّ وحيــوى، وبعضهــا هامشــى عرضــى، ولكــن أُريــد لــه يَتضخَّ
عــن أن يأخــذوا مكانهــم الالئــق بهــم بــني األمم، فهــل يعقــل  - مثــاًل- أن يظــل قضيــة تولــى 
املــرأة للقضــاء  وقضايــا أخــرى - محــل خــالف عميــق، فــى وقــت صــارت املــرأة فيــه ضابًطــا 
وقائــًدا للطائــرات وأُســتاًذا فــى اجلامعــة ووزيــًرا فــى احلكومــات.. فهــل ال تــزال أحــكام املــرأة 
فــى ظــل هــذه األعــراف املتغيــرة هــى هــى أحــكام املــرأة أيــام كان العــرف يقضــى بــأن احلصــان 

الــرزان مــن النســاء هــى مــا كانــت حبيســة القصــور والــدور واخليــام؟!.
األسر تفتت بسبب فتاوى غير مالئمة

ال أود أن أُطيــل عليكــم، ولكــن املســؤولية جســيمة، وكثيــر مــن آالم النــاس ومشــكالت األســر 
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كــت كان بســبب فتــاوى مقولبــة، وأحــكام بنيــت علــى أعــراف  والبيــوت التــى تهدمــت وتفكَّ
مالئمــة لبيئــة وغيــر مالئمــة لبيئــة أخــرى، أو علــى أعــراف قدميــة تبدلــت وتغيــرت عــدة 
ــا ُمســلًّما، كأن التشــريع توقــف  ــاًل حرفًي ــاوى نق ــا مــن فت ــى عليه ــا بن ــل م مــرات، وال زال ينق

ــة.. ــة معين ــة جغرافي ــد تاريــخ معــني، وفــى بيئ ــاة النــاس عن بحي
ثــم أيــن هــذه الفتــاوى الغريبــة علــى الزمــان واملــكان ممــا نحفظــه عــن ظهــر قلــب مــن قولــه 
ــُف اهلّلُ َنْفًســا ِإالَّ ُوْســَعَها« البقــرة: 286، وقولــه: »َمــا ُيِريــُد اهلّلُ ِلَيْجَعــَل َعَلْيُكــم  تعالــى: »اَل ُيَكلِّ
يــِن ِمــْن َحــَرٍج« احلــج/78، وحديــث أم  ــْن َحــَرٍج« املائــدة/6، وقولــه:  »َوَمــا َجَعــَل َعَلْيُكــْم ِفــى الدِّ مِّ
َم َبــْنَ أَْمَرْيــِن ِإالَّ  ُ َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اهللَّ ِ َصلَّ ــَر َرُســوُل اهللَّ ـ ــا: »َمــا ُخيِّ ُ َعنَْه املؤمنــني َعاِئَشــَة َرِضــى اهللَّ
أََخــَذ أَْيَســَرُهَما َمــا َلــْم َيُكــْن ِإْثًمــا«، بــل أيــن هــذه الفتــاوى ممــا اســتقرأه عظمــاء الفقــه واألصــول 

مــن قواعــد التيســير
ولفيلســوف الفقــه املالكــى اإلمــام شــهاب الديــن القرافــى املصــرى كلمــات ذهبيــة أبــرأ بهــا 
ذمتــه مــن تبعــة اإلفتــاء واملفتــني وذلــك فــى كتابــه »اإلحــكام فــى متييــز الفتــاوى عــن األحــكام 
ــه  وتصرفــات القاضــى واإلمــام« يقــول فيهــا: »ينبغــى للمفتــى إذا ورد عليــه ُمســتفٍت ال يَعلــُم أنَّ
مــن أهــل البلــد الــذى منــه املفتــى وموضــُع الفتيــا، أن ال يُفتيَــه مبــا عادتـُـه يُفتــى بــه حتــى يَســأله 
ــوى أم ال؟ وِإن كان  ــد فــى هــذا اللفــظ اللغ ــك البل ــى ذل ــْرٌف ف ــم ُع ــده، وهــل حــَدَث له عــن بل
 ٌ ــا فهــل ُعــْرُف ذلــك البلــد ُمواِفــٌق لهــذا البلــد فــى ُعْرفــه أم ال؟ وهــذا أمــٌر متعــنيِّ اللفــُظ ُعرفّيً
واجــٌب ال يَختلــف فيــه العلمــاء، وأنَّ العادتــنِي متــى كانتــا فــى بلديــِن ليســتا ســواًء أن ُحكَمهمــا 

ليــس ســواء« .
كمــا يقــول أيًضــا فــى كتابــه »الفــروق«: »فمهمــا جتــدد فــى العــرف اعتبــره، ومهمــا ســقط 
أســقطه، وال جتمــد علــى املســطور فــى الكتــب طــول عمــرك، بــل إذا جــاءك رجــل مــن غيــر أهــل 
إقليمــك يســتفتيك: ال جُتــره علــى عــرف بلــدك، واســأله عــن عــرف بلــده وأَْجــره عليــه وأفتــه 
بــه دون عــرف بلــدك واملقــرر فــى كتبــك. فهــذا هــو احلــق الواضــح، واجلمــود علــى املنقــوالت 

أبــًدا ضــالل فــى الديــن، وجهــل مبقاصــد علمــاء املســلمني، والســلف املاضــني«.
جتديد التراث االسالمى والعمل به

ــا  ــم، وننفــض عنه ــا العظي ــوز مــن مراقدهــا فــى تراثن ــل هــذه الكن أن األوان ألن نبعــث مث
غبــار اإلهمــال الــذى حــرم النــاس مــن يســر الشــريعة ورحمتهــا، وأن نســتلهم هــذه الكنــوز فــى 
ــزام  ــاس فــى االلت ــة بترغيــب الن ــوى، فهــى وحدهــا الكفيل كل شــاردة وواردة فــى صناعــة الفت
بأحــكام الشــرع الشــريف، وهــى وحدهــا العاصمــة للفقيــه واملفتــى مــن إرهــاق النــاس وحملهــم 
علــى مــا يشــق عليهــم، وهــى العاصمــة أيًضــا مــن الترخــص الذميــم الــذى يقتــرب مــن حتليــل 

احلــرام وتشــجيع النــاس علــى التحلــل مــن ربقــة الديــن.

ــاء  ــه دار االفت ــب يف مؤمتــر دعــت إلي ــور أحمــد الطي ــة شــيخ األزهــر الدكت خطــاب فضيل
املصريــة ســنة 2015.
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الميثاق العالمي للفتوى
تنشــر »جوهــر االســالم« امليثــاق العاملــي للفتــوى الصــادر ف اكتوبــر 2018 عــن األمانــة العامــة لــدور 

وهيئــات االفتــاء ف العالــم تعميمــا للفائــدة
 مادة1: ما سبق يف التمهيد و الديباجة و الفصول اخلمس جزء ال يتجزأ من امليثاق.

مــادة2: يخاطــب امليثــاق املهتمــني بأمــر الفتــوى مــن الدوائــر البحثيــة و املؤسســات األكادمييــة 
و املنظمــات الدوليــة  و منظمــات املجتمــع املدنــي ووســائل توجيــه الــرأي العــام .

مــادة3: يخاطــب امليثــاق الضميــر االنســاني و املهنــي لــكل مهتــم بشــئون اإلفتــاء ويتــرك للــدول 
واألشــخاص  والهيئــات ترجمــة مــا فيــه إلــى قوانــني وإجــراءات وعقوبــات بحســب اخلصوصيــة 

و النظــم القانونيــة .
مــادة4: تكلــف األمانــة العامــة لــدور و هيئــات اإلفتــاء يف العالــم بعــد التشــاور و التخطيــط 
ــع  ــك مجام ــاق مبــا يف ذل ــل امليث ــاء لتفعي ــة مبجــال اإلفت ــر املتصل ــني الدوائ بتنســيق التواصــل ب
الفقــه العامليــة ووســائل اإلعــالم املختلــف و مراكــز األبحــاث املختــص ومــا يلــزم مــن هيئــات و 

مؤسســات و أشــخاص.
مــادة5: يدعــو امليثــاق اجلميــع إلــى احتــرام املشــترك اإلنســاني و احتــرام اخلصوصيــات 
ــة يف األوطــان . ــدول و القوانــني احمللي ــي تعتمدهــا ال ــة الت ــق الدولي ــة املواثي ــة و مرجعي الثقافي
مــادة6: يدعــو امليثــاق كل املؤهلــني لإلفتــاء  تعليمــا و تدريبــا إلــى التعــاون للقيــام بالواجــب 

اإلفتائــي و إخــراج الفتــوى بشــكل احتــرايف ســليم.
مــادة7: ندعــو الــدول و الهيئــات املعنيــة إلــى رفــض كل مؤسســة أو جمعيــة أو هيئــة إفتتائيــة 
ــة  ــة مجافي ــى أغــراض حزبي ــاء إل ــف أو تســوق االفت ــة أو العن ــة أو العنصري ــى الكراهي تدعــو إل

للطبيعــة العلميــة االحترافيــة.
مــادة8: ندعــو الــدول و الهيئــات املعنيــة للتعــاون يف التصــدي ملــن يصــدر الفتــوى الشــاذة مــن 

أشــخاص أو مؤسســات أهليــة أو غيرهــا.
مــادة9: ندعــو الــدول و ســلطاتها التشــريعية لإلســراع بســن القوانــني و التشــريعات الالزمــة 

لتشــجيع اإلفتــاء الرشــيد و التصــدي للفتــاوى الشــاذة.
ــات اإلســالمية و  ــدة و املرجعي ــة املعتم ــع الفقهي ــرارات املجام ــات و ق ــر توصي ــادة10: تعتب م
علــى رأســها األزهــر الشــريف بهيأتــه، و كذلــك توصيــات مؤمتــرات األمانــة لــدور و هيئــات 

اإلفتــاء يف العالــم و مــا ورد يف »إعــالن القاهــرة«؛ تعتبــر وثائــق إرشــادية لهــذا امليثــاق.
مــادة11: احلريــة املســئولة مكفولــة يف مجــاالت االعتقــاد و التفكيــر و الــرأي دون ادعــاء نســبة 

ذلــك حلكــم الشــرع. 
مــادة12: االجتهــاد اجلماعــي يف القضايــا العامــة الصــادر عــن املؤسســات املعتمــدة ألــزم و 

اضبــط.
مــادة13: اإلفتــاء مســؤولية مشــتركة بــني املفتــي و املســتفتي و الدوائــر احمليطــة بالعمليــة 

اإلفتائيــة.

..
..
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 مــادة14: عمليــة اإلفتــاء تبنــى يف أصلهــا علــى الثقــة املتبادلــة بــني املفتــي و املســتفتي، و بــراءة 
الذمــة مــا لــم يثبــت خــالف ذلــك.

مــادة15: االســتفتاء يعــرب عــن حاجــة نفســية و اجتماعيــة ماســة لــدى املســتفتي، حــق و 
ــي. ــب املفت ــن جان ــة م واجــب لإلجاب

مــادة16: ال يتصــدى لالســتفتاء إال مــن وجــد يف نفســه املؤهــالت العلميــة و النفســية و 
الدينيــة، مــع حصولــه علــى إجــازة اإلفتــاء أو شــهادة معتمــدة مؤهلــة لذلــك، و علــى اجلميــع 

املبــادرة بالتقــدم للجهــات املختصــة باإلجــازة اإلفتائيــة للحصــول عليهــا.
مــادة17: يلتــزم املتصــدي لإلفتــاء بحســن الســيرة والســلوك، و باملظهــر الالئــق مبنصــب 

اإلفتــاء، و يراعــى يف ذلــك اختــالف العــادات و البلــدان.
مــادة18: نــزول إجــازة اإلفتــاء يف حــق كل مــن يثبــت عليــه جرميــة مخلــة بالشــرف أو اإلضــرار 

باألمــن القومــي أو العاملــي.
مــادة19: علــى املفتــي ان يصلــح ســريرته و يســتحضر عنــد اإلفتــاء النيــة الصاحلــة مــن قصــد 
اخلالفــة عــن النبــي صــل اهلل عليــه و ســلم يف بيــان الشــرع، و إحيــاء العمــل بالكتــاب و الســنة، 
و إصــالح أحــوال النــاس بذلــك، و عليــه مدافعــة النيــات اخلبيثــة مــن قصــد العلــو يف األرض و 

اإلعجــاب برأيــه.
ــون  ــى ان يك ــره، و احلــرص عل ــع نفســه و غي ــاء بالصــدق م ــزم املتصــدر لإلفت ــادة20: يلت م
عامــال مبــا يفتــي بــه مــن اخليــر، ملــا يف الطبائــع البشــرية مــن التأثــر باألفعــال، و عليــه التســتر 

و التوبــة مــن املخالفــات.
مــادة21: يلتــزم املفتــي احلــرص املســتمر علــى حســن مظهــره و بســاطة أســلوبه و كمــال 

لياقتــه النفســية و العقليــة.
مــادة22: يلتــزم املفتــي بالتوقــف عــن اإلفتــاء إذا اختلــت لياقتــه مبــا مينعــه مــن األداء املهنــي 

الســديد، و علــى اجلهــات املســئولة منعــه عنــد االقتضــاء.
مــادة23: يلتــزم املفتــي التشــاور و التعــاون علــى املســتوى الفــردي و املؤسســي مبــا ال ميــس 

خصوصيــة املســتفتني ملتزمــا لألصــول العلميــة للبحــث و املناظــرة.
مــادة24: يلتــزم املفتــي كتمــان أســرار املســتفتني، و ميتنــع عــن البــوح بصــورة الواقعــة محــل 

االســتفتاء إال عنــد الضــرورة القصــوى و بالضوابــط األخالقيــة و القانونيــة.
مــادة25: يلتــزم املفتــي صياغــة الفتــوى و توصيلهــا للمســتفتي وان تكــون لغــة الفتــوى الئقــة 

كذلــك مــع مراعــاة الضوابــط العلميــة.
مــادة26: علــى املفتــي ان ميتنــع عــن اإلفتــاء يف املســائل التــي تتوافــر لديــه املعلومــات الكافيــة 
عنهــا أو مــا يحــدث ضــررا محققــا أو راجحــا عامــا أو خاصــا لألشــخاص احلقيقيــني أو 

ــك. ــا ذل ــزاع الواضــح أو مــا يشــم منه ــوى يف مســائل الن ــني و الفت االعتباري
مادة27: ال فتوى يف دعوى إال بإحالة القضاء القضية إلى املفتي أو جهة اإلفتاء.

مــادة28: علــى املفتــي ان ينصــح املســتفتي قــدر اجلهــد- مبــا فيــه مصلحتــه و مبــا يعوضــه 
عمــا آلــت إليــه الفتــوى مــن االمتنــاع أو التحــرمي، و مــن ذلــك اإلحالــة علــى ذوي االختصــاص يف 

املجــاالت املختلفــة، مبــا ال يخــل بالضوابــط األخالقيــة و القانونيــة.
مــادة29: مــن املستحســن ان يوضــح املفتــي للمســتفتي بإيجــاز ســبب احلكــم الــذي اشــتملت 
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عليــه الفتــوى مــن دون اخلــروج عــن معهــود اإلفتــاء أو اجلــور علــى اللوائــح التنظيميــة لإلفتــاء.
مــادة30: علــى املفتــي تبصيــر املســتفتي للســؤال عمــا ينفعــه علــى املســتوى اخلــاص و العــام، 

و املبــادرة بطــرح البدائــل و االرتقــاء باالهتمامــات.
مــادة31: علــى املفتــي اتخــاذ البشــرى و التيســير أصلــني إلصــدار الفتــوى و للســلوك مــع 
املســتفتني و يكــون مــا ســواهما مــن الترهيــب أو اإلنــذار اســتثناء لضــرورة أو حاجــة معتبرتــني.
مــادة32: علــى املفتــي ان يكــون حريصــا علــى األخــذ مبــا اعتمــد لــدى العلمــاء يف الفقــه 
اإلســالمي الوســيع مــن دون تعصــب ملذهــب، مــع االنطــالق مــن رعايــة املقاصــد الشــرعية و 

املصلحــة العامــة و اخلاصــة، و توصيــل صــورة اإلســالم توصيــال مبشــرا الفتــا للنظــر.
مــادة33: علــى املفتــي ان يبصــر املســتفتي إلــى ان الفتــوى هــي عمليــة مركبــة تشــتمل علــى 

فقــه النصــوص مــع فقــه الواقــع و املقاصــد و املصالــح.
ــى املفتــي ان يبصــر املســتفتي حتــى يكــون منصفــا مــن نفســه و يهيئهــا لقبــول  مــادة34: عل

ــوى أهــل االختصــاص. فت
مــادة35: علــى املفتــي ان يبصــر املســتفتي كيــف يــوازن -نفســيا و ســلوكيا- بــني الدعــوة للتعلــم 

و االســتعالم عــن أمــور دينــه و دنيــاه، و بــني النهــي عــن التنطــع و التكلــف يف الســؤال.
مــادة36: علــى املفتــي ان يبصــر املســتفتي بضــرورة ان يفــرق يف أمــور األحــوال الشــخصية 
بــني الســؤال عــن احلكــم الشــرعي و بــني حكايــة املشــكلة االجتماعيــة التــي ال تأثيــر لهــا يف 
معرفــة احلكــم الشــرعي، وان يقتصــر يف ذلــك علــى ذكــر مــا يرشــد املفتــي لــكل مــا هــو مؤثــر يف 

الوصــول إلــى احلكــم الصحيــح.
ــي حضــور  ــه ليســال بنفســه، و ال يكف ــه حضــور صاحب ــا يجــب في ــن األســئلة م ــادة37: م م
شــخص آخــر للســؤال بــدال عنــه، كأســئلة الطــالق مثــال؛ فاملفتــي يحتــاج فيهــا إلــى االستفســار 
عــن لفــظ الطــالق و نيتــه و ظــرف صــدوره و غيــر ذلــك ممــا تتوقــف عليــه الفتــوى، فــإذا صــدر 

مــن الــزوج لفــظ طــالق فهــو مكلــف بالســؤال بنفســه عــن حكــم الشــرع فيــه.
ــه حرامــا و ال حتــرم حــالال؛  ــوى ال حتــل ل ــم املســتفتي ان الفت ــي ان يعل ــى املفت مــادة38: عل
الن الفتــوى علــى الظاهــر و اهلل يتولــى الســرائر، و األمــر يتوقــف علــى طــرح املســتفتي للســؤال.
مادة39: على املفتي ان يوضح للمستفتي انه مطالب بدقة وصف الواقعة محل االستفتاء.

مــادة40: علــى املفتــي ان يبصــر املســتفتي بــان يكــون عونــا لــه مــن اجــل جتويــد الفتــوى 
باملعاييــر العلميــة و اســتيفاء مراحــل الفتــوى. وان يرشــده إلــى ان اإلســراع ليــس دائمــا براعــة و 

ال اإلبطــاء عجــز و منقصــة؛ فــالن يبطــئ املفتــي فيصيــب خيــر مــن ان يعجــل فيخطــئ.
مــادة41: علــى املفتــي يف اغلــب األحــوال ان يعــرف املســتفتي انــه ليــس لــه ان يطلــب منــه دليــل 
الفتــوى فليــس مــن شــان املفتــي ان يطيــل االســتدالل و االحتجــاج؛ الن املقــام مقــام إفتــاء ال مقــام 

تدريــس، و لــكل مقــام مقــال.
ــى  ــاب االضطــراب و الوسوســة عل ــح ب ــدم فت ــي ان يبصــر املســتفتي بع ــى املفت ــادة42: عل م
نفســه، وان يحــذره مــن التنقــل بــني املفتــني ولــو كانــوا مؤهلــني لإلفتــاء- بحجــة التأكــد و 
االطمئنــان مــن الفتــوى؛ فــان اهلل تعالــى لــم يكلفــه إال بســؤال أهــل الذكــر املعتمديــن و لــو واحــدا.
مــادة43: اختــالف الفتــوى بــني أهــل الفتــوى املعتمديــن فيهــا هــو بالنســبة لغيــر املتخصصــني 
اختــالف تنــوع مبنــاه علــى الرحمــة و الســعة ال علــى الفرقــة و الشــقاق، و مــادام االختــالف يف 
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إطــار املرجعيــة الدينيــة الصحيحــة فاألمــر واســع يف العمــل.
مــادة44: علــى املفتــي ان يعلــم املســتفتي انــه ال يفتيــه و ال غيــره مــن املســتفتني بحــد الــورع، 
فحــد الــورع أوســع مــن حــد احلكــم الفقهــي و احلــالل و احلــرام؛ و ذلــك الن املســلم قــد يتــرك 
كثيــرا مــن املبــاح تورعــا، و ال يجــوز للمســلم ان يتعامــل مــع النــاس يف الظنــي املختلــف فيــه كمــا 

يتعامــل مــع القطعــي املجمــع عليــه.
مــادة45: يــوكل إلــى اجلهــات املختصــة تعليــم الطــالب أصــول اإلفتــاء و تدريبهــم علــى مهاراته 

املختلفــة و إجــازة املؤهلــني لإلفتــاء و منحهــم إجــازات اإلفتاء. 
مــادة46: تلتــزم اجلهــات املعنيــة يف مقرراتهــا الدراســية اإلفتائيــة و موادهــا التدريبيــة 
بالتــوازن بــني اجلانــب املعــريف املتكامــل مــن العلــوم الشــرعية و اإلنســانية و االجتماعيــة و 

اجلانــب التطبيقــي التدريبــي، و يفســح فيــه بقــدر كاف لثقافــة اإلفتــاء الرشــيد.
مــادة47: يلتــزم مــن يتصــدى لإلفتــاء يف القضايــا العامــة يف كل وســائل اإلفتــاء التزامــا تامــا 
بالقوانــني و بقــرارات املجامــع الكبــرى، و علــى اجلهــات املختصــة الســعي يف نشــر هــذه القــرارات 

لإلعــالم بهــا مــع التدريــب و البحــث العلمــي حولهــا.
تقــدمي  املختلفــة  وبالتخصصــات  بالفتــوى  املعنيــني  و  املختصــني  جميــع  علــى  مــادة48: 
أطروحاتهــم الفرديــة التــي تنتهــي إلــى رأي فــردي إلــى املؤسســات البحثيــة التــي تكفــل إجــراء 

مناقشــات علميــة حولهــا، و مــن ثــم رفعهــا إلــى املجامــع الكبــرى.
مــادة49: تلتــزم الهيــآت و املجامــع الكبــرى بســرعة إخــراج الفتــاوى العامــة و اآلراء و تيســير 

االطــالع عليهــا عبــر وســائل اإلعــالم املختلفــة مبــا ال يخــل بالقوانــني و النظــم العامــة.
مادة50: يلتزم من يتصدى لإلفتاء يف وسائل اإلعالم الفضائية مبا سبق.

مــادة51: يلتــزم مــن يتصــدى لإلفتــاء يف وســائل اإلعــالم ان يكــون مــن املجازيــن لإلفتــاء مــن 
اجلهــات املختصــة عبــر شــهاداته و مؤهالتــه و ممارســاته لإلفتــاء وحســن ســيرته الشــخصية و 

العلميــة التــي تؤهلــه لذلــك و إجــازة أهــل االختصــاص خيــر مؤهــل.
مــادة52: يلتــزم مــن يتصــدى لإلفتــاء يف وســائل اإلعــالم ان يكــون ممــن تلقــى تدريبــا خاصــا 

علــى التعامــل مــع وســائل اإلعــالم.
مــادة53: يلــزم ملــن يتصــدى لإلفتــاء يف وســائل اإلعــالم ان يتعــاون يف إحيــاء ثقافــة التــروي 
والتوقــف يف األمــور التــي ال يحســن اإلجابــة فيهــا، وان ال يســتحيي مــن أن يقــول ال ادري، فهــو 

خيــر مــن الفتــوى بغيــر علــم و خيــر مــن اللجــوء لتضليــل املســتفتني.
مــادة54: يلتــزم مــن يتصــدى لإلفتــاء يف الفضائيــات بإحالــة الفتــاوى التاليــة ملؤسســات 

الفتــوى املباشــرة:
- فتاوى األحوال الشخصية التي حتتاج إلى حتقيق تفصيلي.

- كل فتوى يظهر من التصريح بها خدش احلياء العام أو اخلاص.
- الفتوى التي متس خصوصية السائل أو غيره أو تعرض باسمه أو عرضه.

مــادة55: يلتــزم املتصــدي لإلفتــاء يف الفضائيــات بعــدم جتريــح الهيئــات و املؤسســات و 
األشــخاص احلقيقيــني و االعتباريــني، وان يحافــظ علــى ان تكــون رســالة الفتــوى تنويريــة 

للجميــع.
مــادة56: يلتــزم املتصــدي لإلفتــاء باالختيــار الفقهــي مــن الفقــه اإلســالمي الوســيع علــى 



جوهر االسالم

53

مقتضــى املصلحــة اخلاصــة أو العامــة، مــن غيــر ان يضــع الســائلني يف حــرج الفوضــى أو 
اإلربــاك، و ال يلجــئ إلــى اختيــار اآلراء و الفتــاوى الشــاذة.

مــادة57: يلتــزم املتصــدي لإلفتــاء يف الفضائيــات بانتقــاء اللغــة املناســبة للرســالة اإلعالميــة 
ســهولة وتشــويقا مــع جتنــب الكلمــات والتعبيــرات التــي توقــع يف فوضــى أو تشــكك اجلمهــور.

مــادة58: يلتــزم املتصــدي لإلفتــاء يف الفضائيــات باختيــار الفتــاوى التــي تدعــم التعايــش 
الســلمي الوطنــي و اإلنســاني وان ينــأى بفتاويــه عمــا مــن شــانه ان يفعــل االحتقــان الطائفــي أو 

املذهبــي، حتــى و إن كانــت فتــواه لهــا ســوابق تاريخيــة؛ فلــكل عصــر فتاويــه.
مــادة59: يلتــزم املتصــدي لإلفتــاء بدوائــر املصالــح املتكاملــة الدينيــة و الوطنيــة و اإلنســانية 

مــن غيــر نظــر إلــى إرضــاء اجلماهيــر أو نســب املشــاهدة.
مــادة60: يلتــزم املتصــدي لإلفتــاء يف الفضائيــات باخلضــوع للتحقيــق و احملاســبة امــام 
اجلهــة املرشــحة لــه حــال توجيــه اتهــام لــه باملخالفــة، و يوافــى الــرأي العــام و وســائل اإلعــالم 

ــق. ــج التحقي بنتائ
ــى اســتيعاب  ــاون املســتفتني عل ــاء يف وســائل اإلعــالم ان يع ــزم املتصــدي لإلفت ــادة61: يلت م

آداب اإلفتــاء اإلعالمــي.
مــادة62: تلتــزم وســائل اإلعــالم التعــاون علــى تيســير وصــول رســالة الفتــوى الوســطية 

للجمهــور مــع كفالــة مــا يلــزم للرســالة اإلعالميــة، و علــى املفتــي متابعــة ذلــك.
مــادة63: تلتــزم إدارة القنــوات املســتضيفة و طاقمهــا بعــدم إثــارة األســئلة التــي تــؤدي إلــى 
البلبلــة و إحــراج املفتــي مبــا يحتــاج إلــى بحــث علمــي موســع أو إحيــاء أســئلة ميتــة بغــرض اإلثــارة  
و رفــع نســب املشــاهدة، و علــى الضيــف املفتــي االعتــذار عــن اإلجابــة و عــدم االنســياق يف 

احلــوار.
مــادة64: تســعى جهــات اإلفتــاء املختلفــة لعمــل كل مــا مــن شــانه ان يعيــد تأهيــل فكــر 

املســتفتي مبــا يــؤدي إلــى توجيهــه إلــى املرجعيــة الصحيحــة يف الفتــوى.
مــادة65: تســعى جهــات اإلفتــاء املختلفــة لتنظيــم دورات تثقيف إفتائــي لإلعالميني املختصني 

مبتابعة الشــأن اإلفتائي يف وســائل اإلعالم املســموعة و املقروءة و املرئية.
مــادة66: تلتــزم جهــات اإلفتــاء املختلفــة بتنظيــم دورات تثقيــف إفتائــي للناشــطني يف مجــال 

الفضــاء االلكترونــي.
مــادة67: تلتــزم جهــات اإلفتــاء املختلفــة بتنظيــم دورات تثقيــف إفتائــي للناشــطني املعنيــني 

مبجــال حقــوق اإلنســان.
مــادة68: تلتــزم األمانــة العامــة لــدور و هيــأت اإلفتــاء يف العالم - عند الطلب- بتقدمي مســاق 
ــررات دراســية  ــدمي مق ــا و تق ــة و الدراســات العلي ــة اجلامعي ــس يف املرحل ــل للتدري ــي كام إفتائ

مناســبة لتدريــس الثقافــة اإلفتائيــة و التربيــة اإلفتائيــة يف مراحــل الدراســة قبــل اجلامعيــة.
ــب- بتقــدمي  ــد الطل ــم - عن ــاء يف العال ــآت اإلفت ــدور و هي ــة ل ــة العام ــزم األمان ــادة69: تلت م

ــة. ــة التدريبي ــل و مناســب للحال ــي متكام ــي تدريب ــج إفتائ برنام
مادة70: يضاف لهذا امليثاق ما يستجد مما تقتضيه مصلحة اإلفتاء يف املجتمع.

مــادة71: ينشــر هــذا امليثــاق -بعــد حتكيمــه- يف مجلــة األمانــة العامــة لــدور و هيــأت اإلفتــاء 
يف العالــم، و يخاطــب بــه الهيــآت و املؤسســات و األفــراد املعنيــني حــول العالــم.
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التشاريع االسالمية مدرسة تهذبية تكوينية مفاهيم إسالمية
تنمي في االنسان طاقات الخير

بقلم : الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل
شــاءت األقــدار االلهيــة احلكيمــة أن حتمــل اإلنســان أعبــاء مســؤوليات جســام تنــوء 
بحملهــا اجلبــال الشــم والســماوات الرفيعــة العمــاد وأبــى هــذا اإلنســان الظلــوم اجلهــول 
إال أن يعلــن عــن القبــول والرضــى معتــدا مبــا منــح لــه مــن عقــل وتدبيــر; غيــر أن قدراتــه 
ــدد  ــي عــن أي م ــه الغن ــا فتجعل ــه متام ــن تخرجــه عــن اصــل خلقت ــة ل املبدعــة اخلالق
خارجــي وباخلصــوص املــدد اإللهــي الــذي هــو كل شــيء والــذي منــه اإلنســان ذاتــه، ولقد 
أعلــن الصمــد األوحــد ســبحانه وتعالــى عــن حقيقتــي الظلــم واجلهــل مــن جهــة والضعف 
مــن جهــة أخــرى يف اإلنســان العمــالق القــزم منــذ أن قــال جــل مــن قائــل )إنــا عرضنــا 
األمانــة علــى الســماوات واألرض واجلبــال فأبــن أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا وحملهــا 
اإلنســان انــه كان ظلومــا جهــوال( ومنــذ أن قــال أيضــا )خلــق اإلنســان ضعيفــا( وان 
الــدارس للتشــريع واملتعمــق يف أطــوار حيــاة اإلنســان ليجــد أن بــني احلقيقتــني تناســقا 
طبيعيــا وتعاقبــا مرحليــا الن الضعــف متصــل باإلنســان مــن اصــل خلقتــه والعملقــة 
والقــوة والعظمــة مهيئــة لــه وموضوعــة بجانبــه تنتظــره ليتســلمها بحكمــة ويتصــرف 
ــة  ــح مجموع ــه وألصب ــه بقوت ــط ضعف ــل اإلنســان وشــانه الختل ــو أهم ــة، ول ــا بأمان فيه
مــن املتناقضــات ولطغــت يف النهايــة أســباب قوتــه غيــر املهذبــة فأصبــح حيوانــا ضاريــا 
أو أســباب ضعفــه فأصبــح غيــر خليــق باخلالفــة واألمانــة ويف كال احلالتــني يكــون 
مصيــر اإلنســانية الوبــال واخلســران، ويكــون مصيــر الكــون اخلــراب والدمــار ومــن 
اجــل التنســيق بــني احلقيقتــني وجعلهمــا تســيران جنبــا إلــى جنــب ومتــد كل واحــدة 
منهمــا شــقيقتها مبــا يهذبهــا ويصقلهــا ويوجههــا صــوب اخليــر والبنــاء والتعميــر، مــن 
اجــل ذلــك جــاءت الشــرائع الســماوية احلكيمــة لتوضــح املســالك ولتعبــد طريــق اخليــر، 
ــن شــر آجــل وعاجــل،   ــه م ــون علي ــا هــم مقبل ــة م ــن مغب ــني م ــني والضال ــذر التائه ولتن
خــاص وعــام وحــذرت أوال مــن الضعــف الــذي يجــر إلــى العبوديــة والهــوان ويجــر إلــى 
الكــذب والنفــاق والطمــع ويجعــل اإلنســان الــذي ال ميلــك ناصيتــه إال رب واحــد عظيــم 
وقــوي وكــرمي متهيئــا بضعفــه املفــرط الن يكــون عبــدا ألي مظهــر كــذوب مــن مظاهــر 
القــوة املفتعلــة ســواء كانــت بشــرية أم طبيعيــة، بيــد أن هاتيــك التعاليــم الســماوية التــي 
جــاءت لتقتلــع مــن بنــي اإلنســان رواســب ضعفهــم غيــر املشــروع التفتــت يف اآلن ذاتــه إلى 
أنــواع منحرفــة مــن القــوة الهوجــاء الرعنــاء التــي تدفــع بأصحابهــا إلــى دوس الضعــاف 
وترويــع اآلمنــني واغتصــاب حقوقهــم املشــروعة بــل كثيــرا مــا تنتهــي باملســتمرئني ملرتعهــا 
ــه الســخيف يجعلهــا أضحوكــة الســفهاء  ــن التأل الوبــيء ومشــربها اآلســن إلــى لــون م
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والصبيــة فأقــرت تعاليــم الســماء أول مــا أقــرت مبــدأ التوحيــد الــذي يســمو باإلنســان 
ــد ملــن  ــه الفقــر ويلحقــه العــدم فهــو فقــط عب ــه ينتاب ــدا لضعيــف مثل عــن أن يكــون عب
ــرأه أو التنكــر  ــة مــن ب ــه نفســه مبطاول ــن حتدث خلقــه وأمــده بالنعــم وكرمــه بالعقــل ول
لنعمــه وفضلــه عليــه، وأقــرت بعــد ترســيخ حقيقــة اإلميــان بالغيــب تشــاريع تهــدف كلهــا 
إلــى إقامــة تــوازن شــخصي واجتماعــي عمــاده االرتفــاع املعتــدل الــذي ينمــي لإلنســانية 
وســائل اخليــر والســعادة والرفــاه ويقضــي قضــاء كليــا علــى جميــع ألــوان الشــريف 
ــك مفصــال ومجمــال  ــن القــرآن الكــرمي عــن كل ذل ــة الفــردي واجلماعــي، وأعل مظهري
ــى )إن اهلل يأمــر بالعــدل واإلحســان  ــه تعال ــى قول ــه يف هــذا املعن ومــن أروع مــا جــاء من
وإيتــاء ذي القربــى، وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر والبغــي، يعظكــم لعلكــم تذكــرون( ولقــد 
فصــل الكتــاب والســنة جميــع مــا نهــي عنــه اإلنســان مــن كفــر وفســوق وعصيــان حتطــم 
جميعهــا القــوى املاديــة واملعنويــة ألصحابهــا، وتقضــي علــى الروابــط البشــرية التــي هــي 

عمــاد العمــران والتــي يجــب أن تكــون وطيــدة قويــة األركان.
ــوم  ــوات يف الي ــاس أداء خمــس صل ــى الن وأوجــب اإلســالم يف طليعــة مــا أوجــب عل
والليلــة وصيــام شــهر مــن الســنة موصــوف معــروف يســمى رمضــان املعظــم وأداء الــزكاة 

ممــن ميلــك النصــاب احملــدد وحــج بيــت اهلل علــى مــن اســتطاع ذلــك ببدنــه ومبالــه.
وإن الــذي يريــد أن يتأمــل حقيقــة هــذه التشــاريع اإلســالمية وغيرهــا ليلمــس من أول 
وهلــه أنهــا مدرســة تهذيبيــة تكوينيــة تنمــي يف اإلنســان طاقــات اخليــر حســية كانــت أو 
معنويــة وتقتلــع منــه رواســب الشــر بجميــع ألوانهــا وأنواعهــا، وان الــذي شــرعها ســبحانه 
وتعالــى لهــو خالــق اإلنســان العليــم بخفايــاه وســجاياه وطوايــاه لــو علــم ســبحانه وتعالــى 
ألدوائنــا طبــا غيرهــا يغنــي عنهــا ألعطــاه لنــا وأراحنــا مــن عنائهــا ولكنــه وهــو الــرؤوف 
بعبــاده اخلبيــر العليــم بدائهــم ودوائهــم فرضهــا علينــا وليــس لــه مــن وراء ذلــك شــيء 
فهــو الغنــي احلميــد، إمنــا نحــن فقــط لــن تســتقيم أبداننــا وعقولنــا وأرواحنــا، ولــن تثمــر 
عالئقنــا االجتماعيــة ولــن نتخلــص مــن جهلنــا وظلمنــا ونتغلــب علــى هوســنا وضعفنــا 
إال إذا اغترفنــا مــن معــني مدرســة الصــالة فجعلناهــا صلــة بيننــا وبــني ربنــا وصلــة 
بيننــا وبــني اخليــر والطهــر والعفــاف، ومــن معــني مدرســة الصــوم فجعلنــاه إمســاكا 
عــن الظلــم والشــر والفســاد وعزميــة وصبــرا ومصابــرة وقــوة، ومــن معــني مدرســة 
الــزكاة فجعلناهــا صلــة بــني األغنيــاء والفقــراء وتراحمــا وتواصــال وتعاونــا وقضــاء علــى 
الفــوارق املاديــة العابــرة ومــن معــني مدرســة احلــج فجعلنــاه لقــاء يف اهلل وتعارفــا علــى 
البــر والتقــوى واغترابــا يف ســبيل اخليــر ومترينــا علــى التقشــف واســتحضارا للعاقبــة 
وتدبــرا يف الصيــرورة هــذه هــي املــدارس التــي تقيــم التــوازن وتنشــئ االنســجام وتوحــد 
ــي وحتفظهــم مــن  ــا عــن اإلســفاف احليوان ــأى بأصحابه األهــداف وتعمــق النظــرة وتن

الزيــغ والصلــف الشــيطاني.
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مجلة »جوهر اإلسالم«: 
التفاعل والتواصل بين الشيخين محمد الفاضل 

ابن عاشور والحبيب المستاوي رحمهما اهلل
بقلم األستاذ محمد صالح الدين املستاوي
)مــن للبيــان العــذب اجلهيــر يهــز بــه أعطــاف النــاس هــّزا؟ ومــن لألجوبــة الهادئــة الرصينــة تبــدد 
غياهــب الشــّك ومتــزق جحافــل الغمــوض وتســوق اليقــني ســوقا ناعمــا فيقتحــم القلــوب بــدون إزعــاج 
وال إيــالم؟ مــن للفكــر اإلســالمي يحــدد أبعــاده ويســتقصي آفاقــه وينفــض الغبــار عنــه ليواكــب الفكــر 
اإلنســاني الوثــاب؟ مــن ملركــز رجــل الديــن املتفتــح الــذي ميــال العيــون ويغتصــب اإلعجــاب فيســده 
كمــا كان يســده الفقيــد العزيــز؟ مــن للمؤمتــرات اإلســالمية تقلــع بــه طائــرة مــن مطــار )تونــس 
قرطــاج( لتنزلــه بكراتشــي أو بالهــور أو مبكــة أو بالربــاط أو بالقاهــرة فتشــرئب نحــوه األعنــاق 
وتعنــو لــه الوجــوه والقلــوب فيرفــع رأس بــالده عاليــا بــل يرفــع رأس املســلمني مــن كّل جنــس ولــوٍن؟ 
مــن لهــذه األشــياء كلهــا غيــر فقيدنــا الــذي اســتأثر بــه اخللــود وارحتــل عنــا قبــل أن نفكــر يف خلــف 
يدانيــه أو نعــد مــن تقربــه فضائلــه إليــه؟ وأنــى لنــا ذلــك وصانــع العبقريــات واحــد احــد )ال يســال 

عمــا يفعــل(.
بهــذه الكلمــات املخلصــة التــي جــاءت يف افتتاحيــة العــدد الثامــن مــن الســنة الثانيــة مــن مجلــة 
)جوهــر اإلســالم( والتــي خطهــا قلــم الشــيخ الوالــد احلبيــب املســتاوي رحمــه اهلل مباشــرة بعــد أن 
بلغــه نعــي العالمــة املبــرور شــيخ اجلماعــة محمــد الفاضــل بــن عاشــور رحمــه اهلل واســكنه فراديــس 

جنانــه وأردف هــذه االفتتاحيــة بقصيــد اختــار لــه عنوانــا معبــرا )أنــة مكلــوم( قــال يف مطلعــه:

»أِمْن قلبي املكلـوم سالت مدامعـي؟ *** أم النار شبت ف احلشا واألضالـع؟

إلى ان يقول:
طوى حادث األيام صوتـا مجلجـال  ***  يبشـر بـاإلسـالم بن املجـامـع

طوى املوت طودا جال شرقا ومغربا  *** ليجني لـإلسـالم خيـر املنـافـع

طوى الدهر بدرا قد سـرى متألقـا  ***  يبـدد ديجـور الضـالل املقـارع

هو )الفاضل( البحـر اخلضم عبا به  ***  علوم، فهل ف أرضنا من مضارع؟

ويختم الشيخ احلبيب رحمه اهلل قصيده بقوله:
 وداعـا أيـا شيخي وشيـخ زمانـه  *** وداع محـب للـمهميـن خـاضـع

تركنـاك للرحمـان خيـر وديعـة  ***  فمـا كـان إال حافظـا للـودائـع
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ومضــى الشــيخ احلبيــب املســتاوي رحمــه اهلل يف خــط الوفــاء فلــم يتــرك مناســبة متــر دون أن 
يعطــي شــيخه وشــيخ اجلماعــة العالمــة البحــر محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل مــا يســتحق 
ــه بــل بــني شــيوخ  ــه وخلقــه ومكارمــه التــي جعلــت منــه فــردا بــني أقران مــن التعريــف بعلمــه وفضل
اجلامــع األعظــم )الزيتونــة( أقــدم جامعــة علميــة إســالمية يف العاملــني العربــي واإلســالمي، وال نبالــغ 

عندمــا نقــول انــه فــرد علــى امتــداد الســاحة العربيــة واإلســالمية.
ــة  ــار صاحــب املجل ــذي اخت ــة )جوهــر اإلســالم( وال ــة ملجل جــاء العــدد التاســع مــن الســنة الثاني
لغالفــه اللــون األخضــر متضمنــا يف مائــة صفحــة وقائــع األربعينيــة التــي أقيمــت يف املســرح البلــدي 
بتونــس العاصمــة واشــرف علــى فعالياتهــا الدكتــور الصــادق املقــدم رحمــه اهلل رئيــس مجلــس األمــة 
ــاء والشــعراء نذكــر منهــم األســاتذة  آنــذاك ونقــرأ فيــه ألعــالم كبــار مــن العلمــاء واملفكريــن واألدب
)الشــاذلي القليبــي، احلبيــب بلخوجــة وشــيخ األزهــر محمــد محمــد الفحــام واألســتاذ عبــد احلليــم 
اجلنــدي عــن املجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية مبصــر وزعيــم حــزب االســتقالل األســتاذ عــالل 
ــي الشــيخ املكــي الناصــري والعالمــة احملقــق األســتاذ  ــك احلســن الثان ــة املل ــل جالل الفاســي وممث
محمــد الطنجــي مــن املغــرب والشــيخ محمــود خليفــة القنــدي واألســتاذ عبــد الســالم خليــل واألســتاذ 
محمــد مســعود جبــران مــن ليبيــا والــى جانــب هــؤالء نقــرأ يف هــذا العــدد املمتــاز اخلــاص بالشــيخ 
محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل لــكل مــن األســاتذة: محمــد املالقــي وهنــد شــلبي ومحمــد 
قاســم ومحمــد املــكاوي والهــادي املدنــي والشــاذلي عطــاء اهلل وأحمــد مختــار الوزيــر والطاهــر 
القصــار واحلبيــب املســتاوي والهاشــمي زيــن العابديــن ومحمــد صالــح الشــتوي ومحمــد الســنهوري 
فقــد تبــارى كل هــؤالء نثــرا وشــعرا يف ذكــر محامــد وفضائــل املنعــم املبــرور الشــيخ العالمــة محمــد 
الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل وتضمــن العــدد املــزدوج الســابع والثامــن مــن الســنة الثالثــة ملجلــة 
)جوهــر اإلســالم( وقائــع حفــل التأبــني الــذي انتظــم بالقاهــرة واحتضنــه مجمــع اخلالديــن مجمــع 
اللغــة العربيــة باعتبــار أن الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل هــو أحــد أعضائــه 
العاملــني النشــطني نقــرا يف هــذا العــدد لألســتاذ زكــي املهنــدس وللدكتــور إبراهيــم مدكــور وللشــيخ 
محمــد احلبيــب بلخوجــة ولشــاعر مصــر الكبيــر عزيــز أباضــة وكذلــك كلمــة شــكر وتقديــر أرســل بها 
للمجمــع ســماحة الشــيخ اإلمــام محمــد الطاهــر ابــن عاشــور رحمــه اهلل وتضمــن هــذا العــدد الوثيقــة 
وقائــع الذكــرى األولــى لوفــاة الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل ونقــرا فيــه لألســاتذة 
والشــيوخ: احلبيــب بــو األعــراس وزيــر الشــؤون لثقافيــة واألخبــار آنــذاك واحلبيــب بلخوجــة ومحمــد 
املختــار بــن محمــود والشــاذلي بلقاضــي والطيــب العنابــي ومحمــد احلبيــب عبــاس ومفــدي زكريــاء 

والبشــير العريبــي واحلبيــب املســتاوي رحمهــم اهلل.
وتضمــن العــدد الثامــن مــن الســنة اخلامســة مــن )مجلــة جوهــر اإلســالم( وقائــع الذكــرى الثالثــة 
لوفــاة فضيلــة الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل ونقــرأ فيــه لــكل مــن األســاتذة 
محمــد احلبيــب بلخوجــة والتهامــي نقــرة وعبــد اهلل الوصيــف واحلبيــب املســتاوي ومصطفــى املــؤدب 

ومحمــد الدســوقي.
كل هــذه املضامــني عــن الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل ال تــزال أهــم مــا كتــب 
عــن الفقيــد يف املناســبات املتواليــة التــي وقــع إحياؤهــا كمــا ال تــزال هــذه املــادة هــي مــا يعتمــد عليــه 
الباحثــون والدارســون الذيــن يرومــون التعــرف علــى جوانــب شــخصية هــذا العالــم اجلليــل واملفكــر 

اإلســالمي العمــالق الــذي مــال الدنيــا وشــغل النــاس.
وهــذا الوفــاء مــن الشــيخ الوالــد احلبيــب املســتاوي رحمــه اهلل ملفخــرة تونــس والشــمال اإلفريقــي 
العالمــة البحــر الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل لــم يدفــع إليــه إال احلــب الصــادق 
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والتمثــل الفعلــي للمدرســة الفاضليــة والتــي تعــد مجلــة )جوهــر اإلســالم( إحــدى جتلياتهــا فقــد كان 
الشــيخ الفاضــل عميــد أســرة هــذه املجلــة وكان شــيخ جماعتهــا واذكــر وأنــا شــاب صغيــر ذلــك 
اجلمــع الكــرمي مــن شــيوخ الزيتونــة وعلمائهــا وأســاتذتها كيــف كان يجمعهــم الوالــد رحمــه اهلل عنــد 
اختتــام كل ســنة مــن ســنوات املجلــة يف بيتــه املتواضــع مبقريــن وكان زينــة هــذا اجلمــع الكــرمي شــيخ 
اجلماعــة الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل الــذي كان ميــد احلاضريــن مبرئياتــه يف 
الثقافــة اإلســالمية والدعــوة إلــى ديــن اهلل بحكمــة ووســطية واعتــدال وهــو الشــعار الــذي اتخذتــه 
)جوهــر اإلســالم( منهجــا لهــا لــم حتــد عنــه قيــد أمنلــة مــن خــالل قولــه جــل مــن قائــل )ولتكــن منكــم 
أمــة يدعــون إلــى اخليــر ويأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر وأولئــك هــم املفلحــون( وكان الشــيخ 
الوالــد احلبيــب املســتاوي رحمــه اهلل ميثــل أحــد امتــدادات املدرســة الفاضليــة يف الوعــظ واإلرشــاد 
حيــث أســند إليــه فضيلــة الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل مهمــة التكويــن جليــل مــن 
خيــرة وعــاظ البــالد التونســية خرجتهــم الكليــة الزيتونيــة للشــريعة وأصــول الديــن مــن خــالل هــذا 

القســم الــذي لــم يكتــب لــه أن يواصــل القيــام بــدوره.
كمــا كان الشــيخ الوالــد احلبيــب املســتاوي امتــدادا لنهــج الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور 
مــن خــالل متابعــة حضــوره االيجابــي يف جلســات أعمــال جلنــة الدراســات االشــتراكية التــي اختــارت 
موضوعــا لهــا طيلــة عــام كامــل كل يــوم ثالثــاء )اإلســالم وحتديــات العصــر( وكانــت احملاضــرة 

االفتتاحيــة فيهــا لفضيلــة الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل.
وكذلــك كان األمــر عندمــا أعطــى فضيلــة الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور رحمــه اهلل إشــارة 
ــة  ــس العاصم ــا بتون ــدوة جمعيــة احملافظــة علــى القــرآن الكــرمي األســبوعية يف مقره االنطــالق لن
وكان محــور هــذه النــدوة )اإلســالم ديــن احليــاة( واســتمر الشــيخ الوالــد احلبيــب املســتاوي رحمــه 
ــة  ــد رحمــه اهلل مكان ــت للشــيخ الوال ــا. وكان ــأس به ــرة ال ب ــا لفت اهلل يف تنشــيطها واإلشــراف عليه
ــا وال  ــه طلب ــرد ل ــن عاشــور رحمــه اهلل فمــا كان ي ــة الشــيخ محمــد الفاضــل اب ــدى فضيل ــزة ل متمي
رجــاء مــن ذلــك توســطه لديــه كــي ميكــن مجموعــة مــن الشــيوخ األفاضــل مــن علمــاء ليبيــا الشــقيقة 
كــي ينتســبوا إلــى الكليــة الزيتونيــة وينالــوا منهــا شــهاداتهم العليــا وكان لهــم مــا أرادوا واحتفظــوا 
ــة وعبــروا عــن هــذه املشــاعر يف كل  ــة وعميدهــا املنعــم بهــذه املن لتونــس وشــعبها وشــيوخ والزيتون

مناســبة: شــعرا ونثــرا ومواقــف ود وتقديــر.
ويف املغــرب األقصــى واألوســط )اجلزائــر( ترســم الشــيخ الوالــد خطــى شــيخه فــكان يجــد لــدى 
األشــقاء يف البلديــن ال ســيما أولئــك الذيــن درســوا يف الزيتونــة وعرفــوا فضلهــا ودورهــا كل ترحيــب 
وتقديــر وذلــك خــالل زياراتــه لهذيــن البلديــن الشــقيقني معرفــا مبشــروعه الرائــد )جوهــر اإلســالم( 
التــي كانــت بحــق منــارة تونســية أشــع مــن خاللهــا علمــاء هــذه الربــوع علــى الغــرب اإلســالمي وفتــح 
ــم مــن علمــاء  ــة لعلمــاء الغــرب اإلســالمي وإخوانه ــد رحمــه اهلل صفحــات هــذه املجل الشــيخ الوال
ومفكــري بقيــة البلــدان العربيــة واإلســالمية ليســاهموا يف خدمــة األمــة ودينهــا وثقافتها اإلســالمية.

وعندمــا أعــددت قبــل فتــرة غيــر بعيــدة فهرســا ملــا نشــر علــى صفحــات مجلــة )جوهــر اإلســالم( 
ــة ســبعة عشــر ســنة وجــدت فيهــا للشــيخ محمــد الفاضــل ابــن  باللســانني العربــي والفرنســي طيل
عاشــور رحمــه اهلل الدراســات والفتــاوى اآلتيــة )أبــو حامــد الغزالــي)3(، فاســألوا أهــل الذكــر، 
اجلديــد يف الكليــة الزيتونيــة، عــز الدنيــا بإقامــة الديــن، صلــة الفقــه بأصــول احلكمــة اإلســالمية، 
احلديــث الشــريف)3(، اإلســالم يف ســلوكنا)2( أعــالم الشــوكة البحريــة يف اإلســالم، نســبة التفاعــل 
بــني الكنــدي وبغــداد)2( منهــج الثقافــة اإلســالمية، حيــاة الفكــر التونســي يف التاريــخ احلديــث)2( 

بقــوة إمياننــا يســتقيم تشــريعنا)2(./.
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إّنا نحب الشيخ...
القلــوب لهــا  تشــرئب  االحبــة  ذكــرى 
حبيبنــا اشــتراه  مــا  اغلــى  واحلــب 
لــه مشــاعرنا  مــن  يبنــي  واحلــب 
ولــو صــدق  لشــيخنا  الصغــار  حــب 
وقــد نــدري  ال  الشــيخ  نحــب  انــا 
ســاحة احملبــة  تلــك  لنــا  خلقــت 
اترابــي بــني  فيهــا  ومرحــت 
اعطيتنــا كــم  اهلل  جــازاك  شــيخي 
علــى مســجدنا  يظــل  تاطويــن  يف 
بقربهــا جلســت  ســارية  ننــس  لــم 
لنــا مبتســما  نــراه  احلصيــر  حتــى 
مجلجــل واحلبيــب  ســكوتا  نبــدو 
فلــم امتنــا  حــب  اســتقينا  منــه 
ال اخلضــراء  نعمــر  الذيــن  نحــن 
حبنــا ارضعتنــا  املبــادئ  هــذي 
حســرة يطفــر  الدمــع  يــكاد  شــيخي: 
بدرســه الرجــال  يبنــي  للــذي  قــل 
امــة راينــا  مــا  املــدرس  ال  لــو 
ســيدي يــا  حلظــة  عنــا  غبــت  مــا 
ثقافــة البــالد  يعطــي  مــن  مــات  مــا 
مصليــا العطــاء  ســن  يف  ورحلــت 
التــي دنيــاك  ختــام  الســجود  كان 
مطهــرا اتتــك  خامتــة  بوركــت 
متاعبــا احليــاة  مــن  لقيــت  كــم 
زمامهــا ملكــت  لغــة  مــن  هلل 
ضيافــة نعــم  الكــون  رب  نــاداك 
هنــا هــا  فذكــرك  عنــا  تغــب  لــم  ال 
خضرائنــا يف  الشــعراء  فــارس  يــا 
ورملهــا تاطويــن  ارضــك  حيتــك 
بهــا بقريتنــا  ســانية  حيتــك 
شــجية االربعــني  ذكــرى  ذكــراك 
يــد مــن  فينــا  خلفــت  الــذي  نعــم 
للحمــى بعــدك  تركــت  البنــون  نعــم 
وغيرهــم الصاحلــني  يبقــي  اخليــر 
يــزل فلــم  للرجــال  ولــود  وطنــي 
بخيــره يجــود  ابــدا  ينتهــي  ال 
وحتيــة حتيــة  اليــك  نهــدي 
وصخرهــا واجلبــال  الصحــارى  حتــى 
فهزنــا منــك  اجلســم  اال  غــاب  مــا 
وابتســم فاهنــأ  اليــك  الســالم  نهــدي 

حبيــب لنــا  اجلليــل  الشــيخ  وحبيبنــا 
عجيــب االبريــاء  وحــب  منــا 
وطيــب احليــاة  بهــا  عــج  دنيــا 
والتشــبيب املــدح  فيــه  زاد  قــد 
يغيــب اللســان  وتفســير  نــدري 
والتاديــب اجلــد  فيهــا  ســاد  قــد 
الشــيب وفينــا  يالزمنــا  وجــد  علــى 
واديــب عالــم  منــا  فاليــوم 
تخريــب وال  عنــف  ال  كان  مــا 
ومجيــب تــارة  املســائل  انــت 
الترغيــب شــيخنا  ملجلــس  فيــه 
يــذوب القلــوب  شــهد  وحديثــه 
وغريــب معمــر  الســالم  يلــق 
وخطــوب رهبــة  بكفــه  علــج 
تكذيــب وال  شــك  ال  بالصــدق 
نديــب لهــن  مــا  دمــوع  لكــن 
وطبيــب ممــرض  غيــر  انــت  مــا 
ومصيــب نيــر  شــباب  فيهــا 
قلــوب الرجــال  خيــر  مــن  ضمتــك 
غــروب الشــروق  بعــد  مــن  كالبــدر 
ذنــوب منــك  اهلل-  بفضــل  غفــرت- 
عطــوب الســنني  مــر  علــى  فيهــا 
تــؤوب تــراك  هــل  عنــا  ورحلــت 
وكــذوب مكائــد  منــك  واصــاب 
وخصيــب مثمــر  مطيــر  روض 
املوهــوب املكــرم  املنــادى  نعــم 
حبيــب احلبيــب  ينــس  فلــم  بــاق 
وشــعوب عندنــا  قــوم  حيــاك 
وعشــيب مجــدب  واد  حيــاك 
مقلــوب وكانــه  غــدا  نخــل 
طــروب متيــل  حبلــى  ومليئــة 
جنــوب الزمــان  طــول  ينســها  لــم 
وطبيــب منهمــو  املــدرس  نعــم 
وقليــب مظلــم  قبــر  ينســيه 
رســوب فيــه  ليــس  ويعطــي  يعطــي 
وحــروب تثنــه  لــم  فتنــة  كــم 
املوهــوب املتبحــر  ايهــا  يــا 
وجيــب القلــوب  ويف  عليــك  تثنــي 
وعجيــب خالــد  لروحــك  ذكــر 
ونيــب رائــد  جليــل  انــا 
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للشاعر : علي اجلليدي 
الرقبة – تطاوين

  قصيد رثاء للشيخ الحبيب املستاوي رحمه الله قيلت يف ذكرى مرور أربعني سنة عىل وفاته
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الرّد الحقيق على الحافظ أحمد بن الصديق في حّق 
العالمة المجاهد محمد الخضر حسين رحمه اهلل 

بقلم: االستاذ صالح العود / فرنسا
كتــب احلافــظ أحمــد- وهــو العالــم املعــروف- مغالطــة غيــر نزيهــة، يف حــّق شــخصية علميــة 
كبيــرة وقديــرة، يف ميــدان العلــم، والدعــوة واالصــالح، وهــو الشــيخ محمد اخلضر حســني التونســي: 
)شــيخ األزهــر االســبق(، نقــال عــن كتابــه املطبــوع: )اجلــواب املفيــد للســائل املســتفيد/ ص44(، اذ 
وصفــه بقولــه: »رجــل ضعيــف االرادة، بــارد جــدا جــدا، يــكاد ال يتحــرك إال مبتحــرك... فهــو ممــن ال 
يضــّر وال ينفــع، وألجــل ذلــك ولــي املشــيخة مــع كونــه غريبــا، ومــع أن املشــيخة هــي يف مصــر أعظــم 

مــن رئاســة الــوزارة، بــل هــي الرتبــة الثانيــة بعــد امللــك«. ا هـــ 
ــا تــرى أن يتولــى منصــب مشــيخة  واحلقيقــة، أن  هــذه فريــة مــا لهــا مريــة، وإال فهــل يُعقــل ي
األزهــر، وهــو مــن العظمــة مبــكان كمــا بــنّي، »رجــل ضعيــف... بــارد...ال يتحــرك إال مبتحــرك..«
أن الشــيخ العالمــة املجاهــد: محمــد اخلضــر حســني، ملــن ال يعرفــه، أو يتجاهلــه، أو يتنكــر 
جلهــوده اجلّبــارة، وأعمالــه البــارة: عالــم زيتونــي، وقــاض شــرعي، ومنشــئ مجلة )الســعادة العظمى( 
ــل  ــا، ب ــم اغلقته ــا مــن الصــدور ث ــى منعته ــا ســلطات االســتعمار حت ــي تصــدت له ــة، الت االصالحي
وابعــد مــن ذلــك، فقــد اصــدرت يف حقــه حكمــا جائــرا باالعــدام، ففــر قبــل القبــض عليــه وتنفيــذه، 
إلــى املشــرق متخفيــا، فحرمــت منــه البــالد ومواطنوهــا مــن عطائــه الوافــر، وجهــاده املثمــر واســتقّر 
ــى ارض مصــر احملروســة: بــالد العروبــة واالســالم، بعــد أن قضــى فيهــا  ــه املقــام يف النهايــة عل ب

بقيــة عمــره، يعمــل لالســالم، وينشــر العلــم بكــّد وجــّد إلــى آخــر رمــق مــن حياتــه.
واملجــال هنــا ال يتســع لعــرض )اعمالــه وآثــاره( التــي أنزهــا، ونفــع بهــا العبــاد والبــالد، ولكــن 
واحلمــد هلل- قــد حتــدث عنــه وســّجل جهــوده الكبيــرة، وانشــطته الكثيــرة، يف وطــن الهجــرة، أعــالم 

مــن الكتــاب، ورجــال الفكــر والصحافــة املعاصريــن لــه، امثــال: 
-1 مــن )تونــس(: األســتاذ محمــد مواعــدة / )محمــد اخلضــر حســني حياتــه وآثــاره( /وهــي رســالة 

دكتــوراة طبعــت يف تونــس ســنة 1974م 
- االستاذ محمد محفوظ: )تراجم للمؤلفني التونسيني/ مجـ2 ص126: إلى ص135( ط بيروت سنة 1982 م 

- االستاذ أبو القاسم محمد كّرو )شيخ األزهر االسبق( ط.تونس سنة 1973 
-2 مــن )مصــر(: األســتاذ أحمــد تيمــور باشــا: )اعــالم الفكــر االســالمي يف العصــر احلديــث/ 

 1967 ط.مصــر 
- د. محمد عمارة: )شخصيات لها تاريخ/ ص -219 223 ( ط. مصر 2005م 

من )سوريا(: د. محمد سعيد رمضان البوطي: )من الفكر والقلب( ط.دمشق   3-
- االســتاذ علــي رضــا- )وهــو نــل اخــي اخلضــر حســني: الشــيخ زيــن العابديــن املهاجــر إلــى 
دمشــق(: اعتنــى باعمــال عمــه هــذا ثــم اخرجهــا وطبعهــا يف مجموعــة )االعمــال الكاملــة( لــه، 
ــع. ــروت كاحســن مــا يكــون الطب ــن حــزم يف بي ــت باعــادة نشــرها دار اب ــم تول صــدرت بدمشــق، ث

مــن )باريس/فرنســا(: األســتاذ صالــح العــود: اعتنــى بأحــد أعمالــه اجلليلــة، وهــي:   4-
ــدمي  ــا والتق ــق عليه ــا والتعلي ــس(، فقمــت بتحقيقه ــاء االســالم يف االندل ــوان: )علم ــه بعن محاضرت

......
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لهــا، والتعريــف بصاحبهــا/ طبعــت وصــدرت عــن دار ابــن حــزم 2011م 
- كذلــك أفردتــه بالترجمــة والتعريــف بشــخصيته، ضمــن مجموعة من كبــار االعالم املعاصرين، 
يف كتــاب بعنــوان: )حيــاة وآثــار 6 علمــاء أقمــار مــن عــّدة أقطــار: ســيرة حميــدة... وأعمــال مجيــدة( 

ط. املغرب ســنة 2014م 
ــر عــن عبــد اهلل ابــن  ــى مــا يؤث ــم تقــف عل ــا شــيخ أحمــد، أل ــه األمــر مــن قبــل ومــن بعــد ي فلل

عبــاس رضــي اهلل عنهمــا: »العلمــاء أشــّد تغايــرا مــن التيــوس يف زروبهــا« 
ولكــن دعنــي أقــول، ومــن اهلل وحــده الرضــا والقبــول: مــن جهــل شــيئا عــاداه، واملزكــوم ال يجــد 

رائحــة العطــر، بــل يأبــاه ... ورحــم اهلل أميــر الشــعراء: أحمــد شــوقي، اذ قــال:
وما ضّر الورود وما عليها *** إذا املزكوم لم يطعم شذاها 

ويف اخلتام، إلى القارئ نبذة عن سيرة محمد اخلضر حسني رحمه اهلل:
* ينتهي إلى اسرة آل البيت الشريفة، املمتدة إلى الرسول االكرم صلى اهلل عليه وسلم 

* من مواليد مدينة نفطة، يف اجلنوب الغربي التونسي، سنة 1293 هـ = 1873م 
* تّخرج يف جامع الزيتونة املعمور بتونس، حائزا على شهادة التطويع سنة 1316 هـ = 1898م 

* عمــل مدرســا متطوعــا- بجامــع الزيتونــة، ثــم تولــى القضــاء مبدينــة بنــزرت، ثــم اســتاذا 
باملدرســة الصادقيــة، ثــم محاضــرا بنــادي قدمــاء الصادقيــة، واخيــرا مدّرســا باملدرســة اخللدونيــة
* اسس يف عام )1322 هـ = 1904 م( مجلة السعادة العظمى، استمرت سنة، وتوقفت بسبب االستعمار.

ــالد املشــرق:  ــاش يف ب ــد، فع ــى االب ــب إل ــادرة الوطــن احلبي ــى مغ * اضطــر يف ســنة )1912م( إل
ــه آفــاق  ــاك، ففتحــوا ل ــى العلمــاء ودعــاة االصــالح هن ــاره وشــهرته إل معــّززا مكّرمــا، اذ ســبقت أخب
ومجــال العمــل فيمــا ينبغــي، فــدّرس باملدرســة الســلطانية، وباجلامــع االمــوي بدمشــق، وشــارك يف 
النــدوات، بالقــاء احملاضــرات، وكتــب يف الصحــف واملجــالت عــّدة مقــاالت: دينيــة وعلميــة واصالحيــة
* ثــم ســافر إلــى القاهــرة واســتقر فيهــا إلــى آخــر حياتــه، فوجــد العمــل فيهــا خصبــا ميمونــا: 
فدخــل دار الكتــب املصريــة »مصححا«مبســاعدة العالمــة أحمــد تيمــور باشــا، إلــى جانــب مــا كان 
يلقيــه بــني الفينــة والفينــة مــن محاضــرات عميقــة بــدار الشــبان املســلمني، التــي كان يحضرهــا عليــة 

القــوم، والوجهــاء مــن رجــال العلــم والفكــر، وحتــى بعــض الــوزراء، لشــهرة الشــيخ اخلضــر 
* يف سنة )1924م( اسس )جمعية تعاون جاليات افريقية الشمالية( لرفع مستواها والدفاع عنها

* ويف سنة )1928م( أّسس )جمعية الهداية اإلسالمية(، أتبعها باصدار مجلة شهرية 
* ويف عام )1927م( انتدب للتدريس يف قسم التخصص بجامع األزهر، وكذلك مجلة )لواء االسالم( 

* ويف ســنة )1371 هـــ = 1952م( مت تعيينــه: شــيخا لألزهــر، فــكان بذلــك الشــيخ اخلامــس والثالثــني 
ممــن يعتلــون هــذا املنصــب الرفيــع واخلطيــر يف آن، لكّنــه قــّدم اســتقالته مبحــض ارادتــه، وذلــك يف 

ســنة )1373 هـ = 1954 م( 
* نال عضوية: هيئة كبار العلماء، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، واملجمع العلمي بدمشق

* سافر الشيخ محمد اخلضر حسني إلى عدة اوطان سائحا: كاآلستانة، والقدس، وأملانية، وفرنسا 
* ترك مؤلفات عديدة ومتنوعة يف مختلف مناحي املعرفة، بعضها طبع يف حياته، ثم كلها بعد وفاته 

* تــويف إلــى رحمــة اهلل بالقاهــرة  مهاجــرا إلــى اهلل ورســوله- ســنة )1377 هـــ = 1958م(، ونعتــه 
ُصحــف العالــم رحمــه اهلل
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من اعالم الزيتونة
بقلم : الشيخ محمد توفيق بوديدح

الشيخ العالمة احمد المهدي النيفر رحمه اهلل
1326هجري/1908ميالدي///1407هج///1987م

ولد الشيخ احمد املهدي النيفر مبدينة تونس العاصمة سنة 1326هج/1908م 
ــس  ــال تون ــل أطف ــاب مث ــرآن الكــرمي بالكت ــم، ومجــد، وشــرف، حفــظ الق ــت عل ونشــا يف بي

ومبــادىء القــراءة واخلــط وانخــرط يف ســلك التعليــم الزيتونــي ســنة 1921م 
درس باجلامــع االعظــم علــى نخبــة مــن علمــاء عصــره منهــم الشــيخ معاويــة التميمــي والشــيخ 
محمــد البشــير النيفــر والعالمــة الشــيخ ســيدي محمــد الزغوانــي والشــيخ عبد الســالم التونســي 

والشــيخ محمــد العنابــي والشــيخ ابراهيــم النيفــر .
ــي  ــم الزيتون ــني للتعلي ــع ســنة 1929م شــارك يف مناظــرة املعاون ــى شــهادة التطوي حتصــل عل
ــع االعظــم ســنة 1943م   ــة باجلام ــة الثاني ــن الطبق ــس م ونــح ســنة 1935م يف مناظــرة التدري
مت تعيينــه اســتاذا للتعليــم العالــي بالكليــة الزيتونيــة ســنة 1958م وعندمــا تقــرر توحيــد التعليــم 
ــر  ــده قاضــي اجلماعــة العالمــة الشــيخ محمــد الصــادق النيف ــاب وال ــة ن ــق جامــع الزيتون واغل
ــاة  ــد وف ــة بنفــس اجلامــع عن ــة طــوال ســنوات  صــدر األمــر باالمامــة واخلطاب بجامــع الزراعي
والــده اســتمر باخلطابــة مــدة إثنــا وعشــرين ســنة الــى ان اعفــي مــن مهامــه ســنة 1960م بســبب 
رفضــه اعتمــاد احلســاب الفلكــي يف االشــهر القمريــة، ســمي مفتيــا مالكيــا باملجلــس الشــرعي 
ســنة 1951م وكلــف بخطــة القضــاء واالرشــاد الشــرعي وعلــى إثــر االســتقالل مت توحيــد القضــاء 
عــني قاضيــا بالعدليــة التونســية ملــدة وجيــزة ثــم إلتحــق بالكليــة الزيتونيــة الســريعة واصــول 

الديــن
ــا  ــه رأى فيه ــي مــن قــوة ألن ــكل مــا اوت ــة التجنــس وعارضــه ب دافــع دفاعــا مشــرفا يف قضي
ــى  ــة والقضــاء عل ــة اســتعمارية ترمــي الــى ادمــاج الشــعب التونســي يف احلضــارة الغربي محاول
الهويــة االســالمية حيــث كان عضــوا يف اللجنــة التــي الفهــا اعضــاء هيئــة التدريــس بجامــع 
الزيتونــة املعمــور علــى اختــالف طبقاتهــم لالحتجــاج علــى سياســة التجنــس منهم=الشــيخ 
ابراهيــم النيفــر والشــيخ الشــاذلي بــن القاضــي والشــيخ محمــد الصالــح النيفــر والشــيخ احمــد 
ــي  ــة والشــيخ محمــد اللقان ــن زنايقي املهــدي النيفــر صاحــب هــذه الترجمــة  والشــيخ محمــد ب
وعقــدت اللجنــة اجتماعــا يف بيــت الشــيخ الشــاذلي بــن القاضــي يــوم 18افريــل1933م بحضــور 
ــوى  ــا ألي فت ــس ومعارضته ــا لسياســة التجن ــت عــن مقاومته ــة واعلن ــو رقيب ــب ب ــم احلبي الزعي
ســاهم الشــيخ احمــد املهــدي النيفــر يف نشــاط اجلمعيــة اخللدونيــة  والقــى عــدة محاضــرات 

ادبيــة، وثقافيــة ،وتارخيــة، منهــا محاضرتــه املتعلقــة بحيــاة االعشــى وشــعره.
ــو  ــاي ماي ــى شــهر م ــو 1937ال ــة يولي ــي صــدرت مــن شــهر جويلي ــة الت ــة اجلامع اســس مجل

1938م  
ــة  مــن املثقفــني الزيتونيــني واملدرســني  ــي تضــم نخب ــة التاسيســية الت وكان عضــوا يف الهيئ

.. -1



جوهر االسالم

63

منهــم .الشــيخ العالمــة محمــد الشــاذلى النيفــر . والزعيــم علــي بلهــوان ولــه مســاهمات يف املجلــة 
الزيتونيــة 

* دراسته عن حياة االعشى وشعره  نشرة اجلمعية اخللدونية سنة 1930م 
دراســته. القيمــة حــول التاريــخ عنــد العــرب املجلــد اخلامس،جانفــي /ينايــر /فيفري/شــباط 
1942م  أحاديثــه الدينيــة باالذاعــة الوطنيــة التونســية، فتــوى جماعيــة متعلقــة مبجلــة االحــوال 
الشــخصية ولــه مطبوعــات:  ترجمــة علــي بــن زيــاد نشــرها يف مجلــة  الثريــا  1جــوان يونــة1944م
وترجمــة االمــام ســحنون مجلــة  الثريــا 3جانفــي ينايــر1946م الســنة االولــى فيفــري شــباط 
1944م باإلضافــة إلــى دراســاته ومحاضرتــه املنشــورة تــرك اثــارا مخطوطــة اشــار الــى بعضهــا 

شــقيقه الشــيخ محمــد الشــاذلي النيفــر يف ترجمتــه )العمــل 29 مــاي مايــو 1987م( وهــي
1/مجموعــة مــن الــدروس التــي القاهــا بجامــع الزيتونــة املعمــور وال ســيما منهــا  دروس 

احلديــث النبــوي الشــريف علــى صاحبــه أفضــل الصــالة وازكــى التســليم
2/حتقيقات على الغنية للقاضي عياض يف تراجم شيوخه 

3/ رسالة يف الصيام 
4/اخلطب اجلمعية 

شــعبان   21 اإلثنــني  يــوم  ربــه  داعــي  النيفــر  املهــدي  احمــد  الشــيخ  ولبــى 
الــزالج  مبقبــرة  ودفــن  الثمانــني  قــارب  ســن  عــن  اخلير1407هجري20افريل1987ميــالدي 
بحضــور جمــع غفيــر مــن املشــيعني  وقــد صلــى عليــه شــقيقه العالمــة الشــيخ محمــد الشــاذلي 
النيفــر ومــن أشــهر تالميــذه الشــيخ املرحــوم بــاذن ربــه الشــيخ محمــد عــز الديــن ســالم رحمــه 

اجلنــان. فراديــس  واســكنه  واســعة  رحمــة  أهلل 

الشيخ محمد الشاذلي بلقاضي رحمه اهلل
محمــد الشــاذلي بلقاضــي هــو محمــد الشــاذلي ابــن الشــيخ محمــد ابــن القاضــي توّلــى والــده 
القضــاء علــى املذهــب احلنفــي بتونــس مــن ســنة 1912إلــى ســنة 1917. وهــو شــقيق الشــيخ 
محمــد الهــادي ابــن القاضــي مفتــي اجلمهورّيــة التونســّية ســابقا، وشــقيق املــدّرس احلنفــي 
الشــيخ إبراهيــم ابــن القاضــي. ولــد مبدينــة تونــس يف غــّرة شــّوال 1318هـــ/7 أفريل 1901م ونشــأ 

يف بيــت علــم ومجــد. وقــد رعتــه أســرته وســهرت علــى تربيتــه تربيــة إســالمّية أصيلــة.
وبعــد أن حفــظ نصيبــا مــن القــرآن الكــرمي ومبــادئ اللّغــة العربّيــة، التحــق باملدرســة القرآنّيــة 
العصريــة بنهــج ســيدي بــن عــروس التــي تأّسســت يف ســنة 1906. وكان مــن أبــرز أســاتذته 
يف هــذه املرحلــة الشــيخ محمــد مناشــو. ثــّم انخــرط يف ســلك تالمــذة جامــع الزيتونــة ســنة 
ــى  ــم وانتقــل بنجــاح مــن ســنة إل ــب العل ــة، فتفــّرغ لطل ــة دراســته الثانوي 1333هـــ/1915م ملواصل
أخــرى يف ســلك التعليــم الزيتونــي، إلــى أن أحــرز يف ســنة 1340هـــ/1922م شــهادة التطويــع. وقــد 
ــة لنخبــة مــن علمــاء عصــره، نخــّص بالذكــر  تتلمــذ يف مختلــف مراحــل التعليــم بجامــع الزيتون
منهــم شــيخ االســالم محمــد بــن يوســف الــذي أخــذ عنــه التفســير واحلديــث، والشــيخ محمــد 
ــم األصــول،  ــه عل ــط الــذي أخــذ عن ــز جعّي الطاهــر ابــن عاشــور، وشــيخ االســالم محمــد العزي
واملفتــي املالكــي الشــيخ أبــا احلســن النّجــار وقاضــي اجلماعــة الشــيخ محمــد البشــير النيفــر.
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باشــر الشــيخ محمــد الشــاذلي ابــن القاضــي التدريــس بجامــع الزيتونــة ثــم بالكليــة الزيتونيــة 
للشــريعة وأصــول الديــن طــوال خمــس وخمســني ســنة ناشــرا للعلــوم الشــرعية والعربّيــة. وقــد 
ابتــدأ التدريــس بصفــة متطــّوع يف أكتوبــر 1924 ثــم انخــرط يف ســلك مدّرســي اجلامــع األعظــم 
إثــر ناحــه يف مناظــرة املدّرســني املعاونــني يف ســنة 1928 وارتقــى إلــى رتبــة مــدّرس مــن الطبقــة 
ــّم نــال  الثانيــة يف ســنة 1931، وفــاز يف مناظــرة املدّرســني مــن الطبقــة األولــى يف ســنة 1938 ث
رتبــة أســتاذ باجلامــع األعظــم، وإثــر االســتقالل عــنّي أســتاذا للتعليــم العالــي بالكليــة الزيتونيــة 

للشــريعة وأصــول الديــن.
وملّــا عــنّي االســتاذ اإلمــام محمــد الطاهــر ابــن عاشــور مــن جديــد شــيخا للجامــع األعظــم 
وفروعــه يف شــهر فيفــري 1945 عهــد إلــى الشــيخ ابــن القاضــي بــإدارة مــدارس ســكنى الطلبــة، 
فاضطلــع بهــذه املهّمــة حّتــى ســنة 1951. وتوّلــى اإلمامــة واخلطابــة بجامــع حّمــودة باشــا املــرادي 
الكائــن بنهــج ســيدي بــن عــروس بتونــس منــذ ســنة 1918 بوصفــه إمامــا ثانيــا. ويف مطلــع ســنة 
1940 ولــي خّطــة إمــام أّول إثــر وفــاة شــيخ االســالم محمــد بــن يوســف الــذي كان متقلـّـدا لتلــك 

اخلطــة قبــل ذلــك.
ــة بلســانه  ــاع عــن جامــع الّزيتون ــه للدف ــن القاضــي حيات  ســّخر الشــيخ محمــد الشــاذلي اب
وقلمــه واملطالبــة بإصــالح التعليــم الزيتونــي حّتــى يصبــح متماشــيا وروح العصــر وتقــّدم العلــم، 
مــع التمّســك بالهوّيــة العربيــة االســالمّية. وقــد أّســس لهــذا الغــرض مــع نخبــة مــن شــيوخ اجلامــع 
األعظــم »املجلّــة الزيتونيــة« وتوّلــى إدارتهــا منــذ ظهــور عددهــا األّول يف ســبتمبر 1936 إلــى 
ــن ألعمــال املؤمتــر القومــي  احتجابهــا يف آخــر ســنة 1955 إثــر صــدور عددهــا األخيــر املتضّم
الزيتونــي الثالــث. ولــم يكــن يخلــو أي عــدد مــن أعدادهــا اخلمســة والســبعني مــن بحوثــه الدينيــة 
ــي  ــي اخلامســة الت ــم الزيتون ــة إصــالح التعلي ــة. وقــد عــنّي عضــوا يف جلن ودراســاته االجتماعي
اجتمعــت يف ســنة 1938 كمــا كان مــن أبــرز املنظّمــني للمؤمتــر الزيتونــي األّول الــذي التــأم بتونــس 
يف 2 أكتوبــر 1944 واملؤمتــر الثالــث الــذي انعقــد مــن 1 إلــى 3 نوفمبــر 1955 وبحــث يف القواعــد 
األصيلــة التــي يجــب أن يقــوم علــى مقتضاهــا التعليــم الزيتونــي واخلطــوط الرئيســة ملناهجــه.

ويف أثنــاء قيامــه بجميــع هــذه املناشــط كان الشــيخ محّمــد الشــاذلي ابــن القاضــي مّتصــال 
ــد  ــد الفاضــل وبصديقــه الشــيخ محّم ــد الطاهــر ابــن عاشــور وابنــه الشــيخ محّم بالشــيخ محّم
املختــار بــن محمــود. وعلــى الّصعيــد السياســي شــارك يف حركــة املقاومــة الوطنّيــة والكفــاح مــن 
أجــل حتريــر الوطــن، وتعــّرض يف ســبيل ذلــك إلــى شــّتى أنــواع االضطهــاد. فقــد شــارك ســنة 
1933 يف احلملــة التــي شــّنها املدّرســون الزيتونيــون علــى سياســة التجنيــس فأوقــف عــن العمــل 
ــال لعلمــاء جامــع  ــة القــدر )23 أوت 1946( ممّث ــه. وشــارك يف مؤمتــر ليل ــة مــن زمالئ مــع ثالث
الزيتونــة. وقــد أّهلــه نضالــه لالنضمــام إلــى الديــوان السياســي للحــزب الدســتوري اجلديــد مــع 

صديقــه الشــيخ محّمــد الفاضــل ابــن عاشــور.
وكانــت لــه عالقــات وثيقــة بعــدد مــن مشــاهير علمــاء االســالم نخــّص بالذكــر منهــم العاّلمــة 
ــد أبــا زهــرة، وشــيخ األزهــر األســتاذ االمــام عبــد احلليــم محمــود ومفتــي الّديــار  الشــيخ محّم
املصرّيــة الشــيخ محّمــد حســنني مخلــوف. وقــد شــارك يف حّجــة ســنة 1373 / 1954 يف اجتمــاع 
ــزم مــن إجــراءات الصــالح شــؤون املســلمني  ــة املكّرمــة الّتخــاذ مــا يل ــار علمــاء االســالم مبّك كب
يف مختلــف بلــدان االســالم، كمــا اعتمدتــه الســكرتيرية العاّمــة للمؤمتــر االســالمي بالقاهــرة يف 
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ســبتمبر 1954 مندوبــا للمؤمتــر بتونــس. وأخيــرا عــنّي عضــوا مؤّسســا لرابطــة العالــم االســالمي 
مبّكــة املكّرمــة. وقــد ظــّل إلــى آخــر حياتــه مضطلعــا بهــذه املهّمــة التــي مّكنتــه مــن املشــاركة يف 

عــّدة مؤمتــرات إســالمّية باجلزائــر واملغــرب وســوريا واململكــة العربيــة الســعودّية.
 

أّمــا مؤّلفاتــه فقــد تــرك الشــيخ محّمــد الشــاذلي ابــن القاضــي آثــارا مخطوطــة مــن أهّمهــا 
الشــريف،  النبــوي  مــن احلديــث  التشــريع االســالمي ومنتخبــات  التفســير ويف  مؤلفــات يف 
باالضافــة إلــى خطبــه اجلمعيــة ومشــاركاته املنشــورة يف املجــاّلت االســالمية ال ســيما منهــا 
»املجلـّـة الزيتونيــة«، تلــك البحــوث والدراســات التــي لــو جمعــت لتكــّون منهــا ســفر ضخــم. تــويّف 
يــوم 26 ربيــع األّول 1398 املوافــق للســادس مــن مــارس 1978، ودفــن يف مقبــرة اجلــاّلز بتونــس.

 
شيخ االسالم محمد الصالح ابن مراد رحمه اهلل  

        1298 هج/1881 م .../1399 هج. /1979م
هــو العالمــة ،االســتاذ، اخلطيــب ،االديــب، االريب،القديــر، شــيخ االســالم احلنفي :محمد 
الصالــح ابــن املفتــي الشــيخ احمــد بــن محمــد حمــدة بــن محمــد ابــن مــراد ابــن علــي خوجــة 

مــن اصــل تركــي ولــد مبدينــة تونــس ســنة 1298هجري/1881ميــالدي 
يف بيت علم ،ومجد ،وشرف..

حفــظ القــرآن الكــرمي، وتعلــم مبــادىء اللغــة العربيــة، حلــق بجامــع الزيتونــة املعمــور 
ســنة 1312ه/1894م حتصــل علــى شــهادة التطويــع ســنة 1318هــج/ 1900 م باشــر التدريــس 

ــا ســنة 1325هــج/1907م ــى رتبــة مــدرس مــن الطبقــة العلي باجلامــع االعظــم حتصــل عل
خــالل ســنة 1356هــج/1937م ســمي اســتاذا مبــرزا بجامــع الزيتونــة يف الشــرعيات 
،واالدبيــات، والدراســات القرانيــة. عينــه امللــك الشــهيد محمــد املنصــف بــاي أعلــى خطــة يف 
القضاء الشــرعي ســنة 1361هج/1942م فواله مشــيخة  االســالم ورئاســة الديوان الشــرعي 
.ونظــرا الــى معارضتــه الســلطة االســتعمارية الفرنســية ازيــح مــن خطتــه وكافــة مهامــه ســنة 
ــار األمــة لهــذا االجــراء. فحدثــت مظاهــرات واحتجاجات،شــارك  1365هــج/1946م ممــا ث

فيهــا الوطنيــون والزيتونيــون، وكافــة طبقــات األمــة .
شــارك يف امللتقيــات العلميــة، والقــى احملاضــرات علــى منابــر مختلــف اجلمعيــات ،ذات 

االجتــاه الدينــي، والوطنــي، واالجتماعــي.
كان عضوا عامال باجلمعية اخللدونية .وسمي كاهية رئيس اجلمعية سنة 1931م  

كما كان عضوا يف غالب جلان أصالح التعليم الزيتوني
شــارك يف مؤمتــر اللغــة العربيــة مبحاضــرة قيمــة حتــت عنــوان »القــرآن الكــرمي وتاثيــره 

علــى اللغــة العربيــة«
كمــا اصــدر مجلــة اســالمية علميــة اخالقيــة، كان تولــى ادارتهــا، وحتريرهــا، واالشــراف 

علــى موادهــا بنفســه، وســماها »شــمس االســالم« وذلــك ســنة 1937م 
وقــد صــدر منهــا ثمانيــة اعــداد فقــط ،كونــت يف مجموعهــا كتابــا ضخما يضــم بني جنباته 
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عــدة بحــوث ودراســات يف التفســير ،وشــرح احلديــث الشــريف، والتاريــخ واالجتماعــات، 
باقــالم نخبــة مــن كبــار الكتــاب، والعلمــاء، كالشــيخ: محمــد الناجــي ابــن مرادرحمــه اهلل 
ــن اخلوجــة  والشــيخ:عبد  ــد اب ــد بالصباغــني واملرحــوم الشــيخ محم ــع اجلدي ــب جام خطي
الســالم  :عبــد  والشــاعر  واالســتاذ:محمد احلبيــب  املفتــي احلنفــي  الكرارطــي  الوهــاب 
البكــوش واالســتاذ:الطيب بــن عيســى واحلكيــم االســتاذ: ســالم الشــاذلى وكان االســتاذ: 
محمــد بــن عمــار الورتانــي يترجــم االفتتاحيــة االعــداد املكتوبــة الــى اللغــة الفرنســية نقــال 
امينــا مؤديــا يــدل علــى متكــن املترجــم مــن اللغتــني، وقــد اصــدر الشــيخ محمــد الصالــح ابــن 
مــراد كتابــا ذاع صيتــه بعنــوان : احلــداد علــى امــراة احلــداد: ردا علــى كتــاب الطاهــر احلــداد 

»امراتنــا ف الشــريعة واملجتمــع«
ــة بشــيرة بــن مــراد رئيســة:  ــه املناضل وكان الشــيخ مناصــرا حلقــوق املــرأة اذ كانــت ابنت
االحتــاد النســائي االســالمي »:جتــدكل التاييــد مــن والدهــا يف دفاعهــا عــن قضايــا املــرأة.
:شــمس  مجلــة  اعــداد  بعــض  يف  مــراد  ابــن  الصالــح  محمــد  االســالم  شــيخ  يقــول 
االســالم«:يظن بعــض مــن لــم يطلــع علــى تاليفنــا : »احلــداد علــى امــراة احلداد:«أننــا ألفنــاه 
للــرد علــى  احلــداد خاصــة مــع انــه كتــاب اخالقــي، دينــي، اجتماعــي ،تاريخــي ،فلســفي، وقــع 
فيــه الــرد علــى مصــادر شــبه احلــداد الــذي لــم يكنــاال تابعــا ملــن اســتنقصوا االســالم ولقــد 
عاجلنــا عــدة مســائل عويصــة ورددنــا عــدة شــبه اوردهــا أهــل الفكــر علــى االســالم مــع  بيــان 

اســرار احــكام الشــريعة وعدالتهــا بدقــة وايضــاح : ،،اه
وكان رحمه أهلل تعالى خطيبا بجامع اليوسفي بالقصبة باملدينة العتيقة 

تــويف الشــيخ العالمــة محمــد الصالــح ابــن مــراد يــوم 9ربيــع االول ســنة 1399هجــري/6 
شــباط/فيفري1979م ودفــن مبقبــرة الــزالج حضــره جمــع كبيــر مــن احبابــه

ورثاه الشاعر الكبير الفحل الشيخ جالل الدين النقاش بقصيدة عصماء مفتتحها 
ضم الثرى سفرا من االمجاد ...وثوى به طود من االوطاد

علم الشريعة والعلوم محمد..فخر الهداة الصالح ابن مراد
من بث يف الزيتونة الروح التي....جادت بني الفصحى باثمن زاد

زان االمامة واخلطابة بالغا....قمم العلى يف الوعظ واالرشاد
ورقــى بخطــة =شــيخ االســالم الــى... اســمى الــذرى مــن عــزة وســداد رحمــه اهلل رحمــة 

واســعة واســكنه فراديــس اجلنــان وجــازاه عــن االســالم واملســلمني خيــر اجلــزاء 
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من أعالم الزيتونة : 
الشيخ إبراهيم المارغني1856- 1931

بقلم : األستاذ محمد العزيز الساحلي
ــن احمــد بــن ســليمان املارغنــي بعاصمــة  ولــد املنعــم املبــرور العالمــة الشــيخ إبراهيــم ب
تونــس ســنة 1281ه/1865م و نشــأ يف وســط يحفــه فيــه العلــم مــن كل النواحــي و يكتنفــه 
الفضــل مــن كل اجلهــات، فــال غــرو أن رأينــا األخــالق الفاضلــة مزروعــة فيــه مــن حــني النشــأة 
و ال عجــب ان الحظنــا ابــن العــدل و حفيــد مــدرس فــن جتويــد القــران الكــرمي انطبــع بطابــع 
العلمــاء منــذ الصغــر. حفــظ الفتــى إبراهيــم كتــاب اهلل العزيــز و هــو ابــن األحــد عشــر عامــا 

حفظــا جيــدا و ذلــك مــن شــدة اعتنــاء األب ألنــه حافــظ و حامــل القــران.
ــه و يغــذي روحــه  ــة املعمور«ليســتقي مــن عــذب زالل ــة العلوم«جامــع الزيتون ــم قصــد كعب ث
بلبــان علومــه و كمالــه و كان ذلــك عــام 1292ه/1876م و اســتمر علــى تلقــي العلــوم حتــى 
أحــرز علــى شــهادة التطويــع ســنة 1299ه/1882م و قــد قــرأ الفقيــد العزيــز علــى فطاحــل مــن 
العلمــاء األفــذاذ نخــص بالذكــر منهــم الشــيخ ابــن يالوشــه و هــو جــده لــالم و قــد الزمــه حتــى 
تخــرج عليــه يف فــن التجويــد و علــى العالمــة املصلــح الشــيخ ســالم بوحاجــب و شــيخ الشــيوخ 
عمــر ابــن الشــيخ و العالــم النحريــر الشــيخ محمــود ابــن اخلوجــة و املصلــح الشــيخ إســماعيل 

الصفائحــي و غيرهــم مــن شــيوخ ذلــك العصــر.
تولــى ســماحة الشــيخ إبراهيــم املارغنــي التدريــس بجامــع الزيتونــة لســنوات عديــدة و درس 
ــوم  ــة، و الفرائــض، و امليقــات، و العل كتــب التوحيــد و القــراءات و الفقــه، و البالغــة و العربي
الرياضيــة، و األدب و التفســير و احلديــث و األصــول، فهــو عالــم موســوعي بــأمت معنــى الكلمــة، 
و مــن تالمذتــه األســتاذ اإلمــام محمــد الطاهــر ابــن عاشــور و الشــيخ محمــد العزيــز جعيــط و 
الشــيخ البشــير النيفــر و الشــيخ عبــد الســالم التونســي و الشــيخ عثمــان بــن اخلوجــة و الشــيخ  
محمــد املهيــري و ابنــه البــار املرحــوم الشــيخ عبــد الواحــد املارغنــي الــذي أدركنــاه و عرفنــا 

فضلــه و تقــواه.
ولي شــيخنا الفاضل مدرســا من الطبقة الثانية يف التجويد و القراءات ســنة 1312/1895، 
و يف الســنة نفســها عــني مدرســا باملدرســة العصفوريــة ، ثــم ســمي عضــوا باملجلــس املختلــط 
العقــاري ســنة 1332/1912، ثــم ارتقــى إلــى رتبــة مــدرس مــن الطبقــة األولــى يف فــن التجويــد 
و القــراءات فصــار بذلــك شــيخ القــراء بالقطــر التونســي و مــا بــرح ينفــع التالميــذ حتــى ظهــر 
مللــك البــالد أنــذاك طيــب الذكــر محمــد الناصــر بــاي ان يوليــه خطــة اإلفتــاء املالكــي بالديــار 
التونســية فقلــده إياهــا يف عــام 1337ه/1917م، و اقتضــى النظــر حينئــذ ان يبــدل تدريســه 
مــن القــراءات إلــى العلــوم فبــدل يف العــام املوالــي، هــذه هــي اخلطــط التــي تقلــب فيهــا داخــل 
اجلامــع األعظــم و يف القطــر التونســي. أمــا خــارج جامــع الزيتونــة فقــد ولــي عضــوا يف جلنــة 
امتحــان اإلعفــاء مــن العســكرية ثــم ترأســها كمــا تصــدى للتدريــس بجامــع أبــي اخليــرات 
يوســف صاحــب الطابــع و كذلــك باملدرســة احلســينية الكائنــة باجلامــع اجلديــد، و أســندت 

..
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إليــه أيضــا مشــيخة مدرســة النخلــة.
يقــول عنــه أســتاذنا اجلليــل القاضــي الفاضــل الشــيخ ســيدي محمــود شــمام يف كتابــه 
املرجع«أعــالم مــن الزيتونة«)تونس1990(:«هــذه الوظائــف التــي شــغلها املترجــم لــه تظهــر قيمة 
الرجــل العلميــة و ترســم لنــا صــورة واضحــة عــن نبوغــه أضــف إلــى ذلــك جمهــرة مــن الطبقــات 
الكثيــرة التــي تخرجــت عليــه و تتلمــذت لــه و هــي كثيــرة جــدا فغالــب أعضــاء املجلــس الشــرعي 
آنــذاك إن لــم نقــل كلهــم مــن تالميــذه الذيــن ارتــووا مــن حيــاض علومــه«. و لقــد تــرك ســماحة 

الشــيخ إبراهيــم املارغنــي طيــب اهلل ثــراه العديــد مــن املؤلفــات نخــص بالذكــر منهــا:
-1بغية املريد بجوهرة التوحيد طبع باملطبعة التونسية سنة 1926م يف 126ص.

-2الشذرات الذهبية على العقائد الشرنوبية،  طبع طبعة خامسة مبطبعة املنار 1953م
-3تأليف يف القراءات على نسق غيث النفع أوجز منه و أوضح.

-4شرح على املرشد املعني.
-5شرح على العقيدة الوسطى للسنوسي.

ــع بتونــس ســنة 1354ه  ــدرر اللوامــع يف مقــرا نافــع، طب ــى ال ــع عل -6شــرح النجــوم الطوال
تــويف الراحــل العزيــز ســنة1349ه/1931م و دفــن مبقبــرة أســالفه بالــزالج، و رثــاه شــيخ األدبــاء 
محمــد العربــي الكبــادي بقصيــدة نقشــت علــى قبــره، كمــا رثاه العالمة الشــيخ الناصــر الصدام 

بقصيــدة أخــرى، رحمــه اهلل رحمــة واســعة و جــزاه عــن اإلســالم و املســلمني خيــر اجلــزاء. 
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قال الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل 
ليس بن الناس وبن االسالم اال معرفة حقائقه

ليــس بــني النــاس و بــني اإلســالم إال معرفــة حقيقتــه ونصاعــة الداعــي إليــه ، و هــذان الركنــان 
األساســيان همــا اللذيــن ينشــدهما املجتمــع البدائــي و املجتمــع املتقــدم فمــا أحوجنــا يف هــذه 
الظــروف التــي يجتازهــا العالــم اإلســالمي بــل و العالــم بأســره إلــى رجــال يجعلــون شــعارهم 
التوســط يف كل شــيء )و خيــر األمــور أوســاطها( و يجعلــون شــعارهم أيضــا االعتــدال و اإلشــفاق 
و احلــب و يبتعــدون عــن امللــق و املصانعــة مــن أجــل حتقيــق الغايــات الشــخصية الرخيصــة تلــك 
الغايــات التــي تفقدهــم هيبتهــم و جتعلهــم يبــؤون باخلســران اآلجــل و العاجــل، و يبتعــدون أيضــا 
عــن اليبوســه و التطــرف و حمــل النــاس علــى محمــل الســوء قبــل أن يتبــني منهــم ذلــك بقــول أو 
عمــل. و فقهاؤنــا الكبــار قــد قــرروا منــذ أزمنــة بعيــدة )أن النــاس محمولــون علــى العدالــة مــا لــم 
يتبــني خالفهــا( وأيضــا أثبتــت التجربــة العمليــة أن املبلســني الذيــن ضــرب علــى قلوبهــم باألســداد و 
متحظــوا للشــر و الفســوق و العصيــان ليســوا أكثريــة يف البشــر بــل هــم أقليــة يف كل زمــان و مــكان 
ميكــن أن يعطــل شــرها و تشــل حركتهــا إذا مــا اســتعمل دعــاة أنصــار الفضيلــة  الطرائــق احلكيمــة. 
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الشيخ صالح عبد اهلل كامل رحمه اهلل مأل الدنيا بالعمل الصالح
ــذي  ــي املركــب اإلســالمي ال ــم الدين ــا املــأل الكــرمي... نلتقــي يف هــذا املســاء يف رحــاب هــذا املعل أيه
يحمــل اســم املنعــم املبــرور الشــيخ صالــح عبــد اهلل كامــل تغمــده اهلل بواســع رحمتــه و اســكنه فراديــس 
جنانــه، إحيــاء لذكــرى هــذا الرجــل الــذي مــأل الدنيــا بالعمــل الصالــح و شــغل الســنة النــاس بذكــر محامــده 
ــف  ــدان أخــرى يف مختل ــى بل ــا إل ــة و اإلســالمية و جتاوزه ــالد العربي ــذي عــم كل الب ــح ال ــه الصال و عمل

القــارات.
ــى أحســن خامتــة يتمناهــا كل  ــاء عل ــى دار البق ــه اهلل إل ــل رحم ــد اهلل كام ــح عب ــا الشــيخ صال غادرن
ــام  مســلم، فقــد التحقــت روحــه الطاهــرة ببارئهــا يف العشــر األواخــر مــن شــهر رمضــان و هــو بــني صي
وقيــام، و ُصلــي عليــه يف املســجد احلــرام و وري جثمانــه الطاهــر بجــوار أم املؤمنــني الســيدة خديجــة رضــي 
اهلل عنهــا بعــد عمــر قضــاه يف العمــل الصالــح. والعمــل الصالــح كمــا فهمــه الشــيخ صالــح كامــل رحمــه اهلل 
هــو إضافــة إلــى أداء مــا فرضــه اهلل علــى عبــاده مــن شــعائر هــو كل عمــل ينتفــع بــه العبــاد و ترتقــي بــه 

البــالد. والبــالد لــدى الشــيخ صالــح كامــل رحمــه اهلل هــي كل بــالد اإلســالم.
لذلــك اتســم عملــه الصالــح بالشــمول، انــه تشــييد لبيــوت اهلل وهــي أحــب االعمــال إلــى اهلل. بــذل يف 
عمارتهــا ورفعهــا حــر مالــه ال يريــد مــن وراء ذلــك جــزاء و ال شــكورا إال مــن ربــه الــذي بشــر مــن ينفقــون 
أموالهــم يف ســبيل اهلل باألجــر والثــواب. صرحــت بذلــك عديــد اآليــات منهــا قولــه جــل مــن قائــل )ِإنَّ الِذيــَن 
ــاَلةَ َو آتـُـوا الــَزَكاةَ لَُهــْم أَْجُرُهــْم ِعنـْـَد َربِِّهــْم َو الَ َخــْوٌف َعلَيِْهــْم َوالَ  ــاِت َو أََقاُمــوا الصَّ احِلَ آَمنـُـوا َو َعِملـُـوا الصَّ

ُهــْم يَْحَزنـُـوَن(.
و فقيدنــا الشــيخ صالــح عبــد اهلل كامــل رحمــه اهلل مــن الذيــن امنــوا و عملــوا الصاحلــات، و مــا أكثــر 
صاحلــات الشــيخ صالــح. إنهــا املشــاريع العمرانيــة واالقتصاديــة واملصرفيــة و اإلعالمية: مرئية ومســموعة 
ممــا يرفــع مســتوى املســلمني يف مختلــف مجــاالت احليــاة لتتحقــق فيهــم و لهــم اخليريــة احلقيقيــة والعــزة 

الفعليــة التــي نــوه بهــا الكتــاب العزيــز يف الكثيــر مــن اآليــات و حضــت عليهــا األحاديــث النبويــة الشــريفة.
إن هــذه املشــاريع االســتثمارية، و املبــادرة إلــى إبــراز املصرفيــة املاليــة اإلســالمية وســعيه رحمــه اهلل 
إلــى إحــداث بيــت زكاة عامليــة تنظــم هــذه العبــادة املاليــة ليعــم نفعهــا الفئــات الضعيفــة ويتوســع  بهــا 
مصــرف )يف ســبيل اهلل( ليشــمل كل املجــاالت و املياديــن التــي ينتشــر بهــا نــور اإلســالم و تبلــغ بهــا رســالته 

علــى حقيقتهــا عــدال ورحمــة وتســامحا وتعايشــا يف ســالم مــع كل بنــي اإلنســان.
لقــد أفضــى الشــيخ صالــح عبــد اهلل كامــل رحمــه اهلل إلــى ربــه ورجعــت روحــه الطاهــرة راضيــة مرضيــة. 
لقــد عمــل رحمــه اهلل علــى ان ال ينقطــع ســعيه بعــد موتــه فيظــل يلحقــه منــه الثــواب مصداقــا لقــول رســول 
اهلل صــل اهلل عليــه و ســلم )إذا مــات ابــن ادم انقطــع عملــه إال مــن ثــالث صدقــة جاريــة وعلــم ينتفــع بــه و 

ولــد صالــح يدعــو لــه( و كل هــذه األبــواب و غيرهــا ســيلحق الفقيــد العزيــز منهــا األجــر والثــواب 
فاللهــم ارحــم مــن نقــف اليــوم حتيــة وتقديــرا لــه واســكنه فراديــس جنانــك و اجــزه عمــا أســداه مــن 
أعمــال صاحلــة بعــدد مــن أجريــت علــى يديــه لهــم مــن فــرص العمــل و العيــش الكــرمي و بعــدد مــن ارتــاد 
املســاجد و اجلوامــع التــي شــيدها والهيــات املاليــة اإلســالمية التــي أسســها و املشــاريع االقتصاديــة التــي 
أنزهــا لفائــدة البــالد العربيــة و اإلســالمية و اكتــب ثــواب ذلــك يف صحائــف أعمالــه واجــزه بأفضــل مــا 
ــون بهــا خيــر خلــف خليــر  ــه أحســن خالفــة يكون ــده و أهل ــادك الصاحلــني و اخلفــه يف ول ــه عب جتــازي ب

ســلف و الهــم كل مــن عــرف فضلــه و عمــل معــه جميــل الصبــر و الســلوان وإنــا هلل وإنــا اليــه راجعــون.
كلمة الشيخ محمد صالح الدين املستاوي )خطيب املركب االسالمي بالبحرية( يف اربعينية الشيخ صالح عبد الله كامل رحمه الله



جوهر االسالم

70

في معالجة ظاهرة العنف المتسلط علىاألطفالخطبة جمعة
ــه متحــى  ــع  الدرجــات وبفضل ــم الصاحلــات وترف ــه تت ــه وتوفيق ــذي بنعمــه وفضل احلمــد هلل ال
اخلطايا والذنوب والســيئات وأشــهد أن ال اله إال اهلل وحده ال شــريك له وأشــهد أن ســيدنا محمدا 
عبــده ورســوله خيــر مــن ارشــد ووّجــه وهــدى واصلــح فــكان صلــى اهلل عليــه وســلم بشــيرا ونذيــرا 
وداعيــا الــي اهلل باذنــه وســراجا منيــرا صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه واصحابــه صــالة ال تعــرف احلــّد 

صــالة وســالما دائمــني متالزمــني صــالة وســالما يرضــى بهــا ربنــا نكفــى بهــا كل هــم وغــم
ــا  ــن وفيمــا تضمــره قلوبن ــا املســلمون اوصيكــم ونفســي بتقــوى اهلل يف الســر والعل أمــا بعــد ايه
وتنطــق بــه الســنتنا وتاتيــه اعضاؤنــا وجوارحنــا. نختــم اليــوم احلديــث فيمــا بدأنــاه يف االســبوع 
املاضــي مــن تشــخيص ملــا أخــذ يتفشــى يف املجتمــع مــن ظواهــر العنــف املتســلط علــى بعــض الفئــات، 
فصلنــا القــول يف ظاهــرة العنــف املســلط علــى املــرأة مــن طــرف بعــض الذيــن ضعــف الــوازع الروحــي 
ــه  ــف في ــذي ال حي ــدال ال ــوازن واالعت ــى الت ــي عل ــا هــدي االســالم املبن ــم وبّين ــي يف قلوبه واالخالق
وال ضــرر فيــه وال ضــرار فقــد اعطــى االســالم لــكل ذي حــق حقــه فمــن اعتــدى بعــد ذلــك وجتــاوز 

حــدوده فــال يلومــن إال نفســه.
الفئة االخرى التي يتسلط عليها العنف فهي فئة االطفال 

ونبدأ بتعريف من هو الطفل؟ وماذا يعني العنف؟
الطفــل هــو كل انســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــا لــم يبلــغ ســّن الرشــد. والعنــف هــو كافــة 
انــواع الضــرر واالســاءة البدنيــة أو العقليــة أو االهمــال أو املعاملــة املنطويــة علــى االهمــال واســاءة 

ــة أو االســتغالل مبــا يف ذلــك االســاءة اجلنســية( املعامل
ــأي  ــى العنــف ب قــد يســتغرب البعــض أميكــن أن يتعــرض اطفــال صغــار يف نعومــة اظفارهــم إل
شــكل مــن االشــكال؟ اي ذنــب ارتكبــه هــؤالء االطفــال الذيــن لــم يصلــوا بعــد إلــى مرحلــة مــن العمــر 
تقــوى فيــه ســواعدهم وترشــد فيــه عقولهــم. انهــم ضعفــاء الشــأن أن يراعــي اجلميــع ضعفهــم 
ويكونــوا رحمــاء بهــم وباخلصــوص آباؤهــم وامهاتهــم ذلــك هــو األصــل فقــد جعــل اهلل تبــارك وتعالــى 
يف االنفــس البشــرية الســوية رأفــة ورحمــة ورقــة ولينــا وعطفــا يف أنفــس االمهات واالبــاء ال يحتاجون 

معهــا أن نوصيهــم برحمــة أبنائهــم وبناتهــم.
ولكــن ليــس كل النــاس علــى هــذه الســجية وهــذه اجلبلــة التــي تشــترك فيهــا مــع االنســان الســوي 
حتــى البهائــم والســوائم غيــر العاقلــة ولكــن مــع االســف الشــديد فــان يف النــاس مــن هــو ظلــوم 
ــل بالغلظــة  ــني ب ــه( بالرحمــة والرفــق والل ــه وابن ــده )ابنت ــذة كب ــراه ال يعامــل فل جهــول متغطــرس فت
والشــدة والقســوة، وإذا كان ذلــك تصــرف البعــض مــن اآلبــاء واالمهــات فــان غيرهــم ايضــا مــن افــراد 
املجتمــع لــم يســلم االطفــال والصغــار والذيــن ال حــول لهــم والقــوة مــن ظلمهــم وتســلطهم واســتغاللهم 
واالعتــداء عليهــم بشــتى مظاهــر العــدوان اجلســدي املــادي واملعنــوي علــى االطفــال وأعدادهــم كبيــرة 

تشــهد علــى ذلــك االحصائيــات.
وتقــدر منظمــة الصحــة العامليــة مــن خــالل اســتخدام بيانــات محــددة أن 53 الــف طفــل قــد 
تــويف ســنة 2002 نتيجــة العنــف املســلط عليهــم وان آالف االطفــال يعانــون مــن العقوبــة البدنيــة يف 

ــم. ــر منهــم تســتخدم ادوات ملعاقبته منازلهــم وان الكثي
وتقــدر منظمــة الصحــة العامليــة أن 150 مليــون فتــاة و73 مليــون صبــي حتــت ســن الثامنــة عشــرة 



جوهر االسالم

71

ــاء عــام 2002  ــوا عالقــات جنســية قســرية أو اي شــكل آخــر مــن اشــكال العنــف اجلنســي اثن عان
ووفقــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العامليــة فــان مــا بــني 100 و140 مليــون فتــاة و امــرأة يف العالــم 

تعــرض إلــى االعتــداء عليهــن.
وتشــير تقديــرات ســنوات ســابقة أن 5.7 مليــون طفــل كانــوا يعملــون يف عمــل قســري أو مبوجــب 
عقــد اذعــان وان 1.8 مليــون اجبــروا علــى البغــاء. هــذه احصائيــات مــا هــي إال عينــات قليلــة اوردتهــا 
للتدليــل بــان ظاهــرة العنــف ضــد االطفــال الصغــار، رجــال ونســاء املســتقبل متفشــية يف العالــم وهــي 
يف ازديــاد وال ميكــن أن نســتثني منهــا املجتمعــات العربيــة اإلســالمية فهــي اليــوم مثلهــا مثــل غيرهــا 
مــن بقيــة املجتمعــات تفشــت فيهــا ظواهــر االنحــراف بســبب االبتعــاد عــن تعاليــم الديــن احلنيــف 

واالخــالق الكرميــة الذيــن همــا صمــام االمــان والضامنــان للتــوازن وعــدم االنحــراف.
قــد يتعلــل البعــض تهربــا مــن حتمــل املســؤولية بــان ذلــك يعــود إلــى فســاد الزمــان، والزمــان ال 

يفســد وإمنــا الــذي يفســدهم النــاس وصــدق مــن قــال: 
)نعيب زماننا والعيب فينا *** وما لزماننا عيب سوانا( 

واهلل تبــارك وتعالــى ال يغيــر مــا انعــم بــه علــى عبــاده إال إذا غيــروا مــا بأنفســهم مــن هدايــة 
ــم وحســن  ــة ابنائه ــج االســالم يف تربي ــا لألســف الشــديد منه ــا وي ــر من ــب الكثي واســتقامة. لقــد جان
معاملتهــم وتنشــئتهم علــى الفضيلــة فانتشــرت ظاهــرة العنــف مبختلــف مظاهــره قــوال وفعــال وســلوكا 
ونتــج عــن ذلــك مــا نــراه ونشــاهده مــن رّد فعــل ال ينبغــي أن يختلــف عمــا وقــع القيــام بــه جتــاه هــؤالء 
االطفــال الصغــار يف مراحــل طفولتهــم املبكــرة والــذي ال نســتطيع مراعــاة لقداســة املــكان )املســجد(
وقداســة الزمــان )يــوم اجلمعــة( أن نذكــر عينــات منــه ان مجــرد تصــور ذلــك يُدمــي القلــب ويدمــع العــني
أفبعــد هــذا يحــق ألب أو أم أن يشــتكيا مــن عقــوق ابنائهــم وبناتهــم إذا كبــروا، روي عــن عمــر بــن 
اخلطــاب رضــي اهلل عنــه أن رجــال جــاء اليــه بابنــه فقــال )يــا اميــر املؤمنــني ان ابنــي هــذا يعقنــي فقــال 
عمــر لالبــن أمــا تخــاف اهلل يف عقــوق والــدك فــان مــن حــق والــدك كذاومــن حــق الوالــد كــذا فقــال 
االبــن يــا اميــر املؤمنــني: أمــا لالبــن علــى والــده حــق فقــال: نعــم حقــه عليــه أن يســتنجب امــه يعنــي أن 
ال يتــزوج امــراة دنيئــة لكــي ال يكــون لالبــن تعييــر بهــا قــال ويحســن اســمه ويعلمــه الكتــاب فقــال االبــن 
فــو اهلل مــا اســتنجب امــي وال أحســن اســمي ســماني جعــال )ذكــر اخلفــاش( وال علمنــي مــن كتــاب 

اهلل آيــة واحــدة فالتفــت عمــر إلــى االب وتقــول ابنــي يعقنــي فقــد عققتــه قبــل أن يعقــك قــم عنــي.
أبناؤنــا صحــف بيضــاء نحــن مــن نكتــب فيهــا، وكثيــرا مــا نكتــب فيهــا مبــا تنطــق بــه الســنتنا علــى 
مــراى ومســمع مــن هــؤالء االطفــال الصغــار مــن فاحــش وبــذيء القــول مّمــا ال ينــم عــن احليــاء الــذي 
هــو شــعبة مــن االميــان، وكثيــرا مــا نكتــب يف هــذه الصحائــف البيضــاء وهــم اطفالنــا االغــرار مــا 
نســلط عليهــم مــن عنــف بضــرب مبــرح ال ميــت إلــى التاديــب بايــة صلــة بــل وذلــك هــو االنكــى واالمــر 
- وشــيء مــن ذلــك يقــع مــن طــرف البعــض مــن افــراد العائلــة مــن ذوي االرحــام واالقــارب بــل مــن 
بعــض املعلمــني واملربــني فيأتــي البعــض مــن هــؤالء االشــرار العــدوان علــى بــراءة هــؤالء االطفــال اناثــا 
وذكــورا املنكــر مــن الفعــل الغريــزي احملطــم ملســتقبل هــؤالء االطفــال اســتغالال لضعفهــم اجلســدي 
وعــدم قدرتهــم علــى املقاومــة للشــهوات البهيميــة الوحشــية التــي ال متــت إلــى االنســانية بأيــة صلــة 

وضحايــا هــذه التصرفــات يف املجتمــع اعدادهــم كبيــرة جــّدا 
ومــا ذلــك إال لفقــدان الــوازع االخالقــي والدينــي ولضعــف الــرادع الــذي يضــرب علــى ايــدي 

هــؤالء الوحــوش الضاريــة املتشــكلة يف شــكل آدمــي ومــا هــي بآدميــة
أن مواجهــة ظاهــرة العنــف املتســلط علــى االطفــال الصغــار يف داخــل االســر والعائــالت ويف 
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املجتمــع يف الروضــات واملــدارس وغيرهــا مــن املرافــق العامــة ينبغــي التصــدي لــه بــكل حــزم بعصــا 
الســلطان وصــدق اخلليفــة عثمــان رضــي اهلل عنــه عندمــا قــال )أن اهلل ليــزع بالســلطان مــا ال يــزع 
بالقــرآن( وهــو مــا ينبغــي التصــدي لــه بالتربيــة والتوجيــه القــومي الســليم الــذي هــو مســؤولية جميــع 
االطــراف بــدون اســتثناء االســرة واملدرســة واملســجد ووســائل االعــالم التــي زادت الطــني بلــة يف هــذا 

الزمــان فقضــت علــى البقيــة الباقيــة مــن القيــم واالخــالق.
أطفالنــا وشــبابنا اليــوم ممزقــون كالريشــة يف مهــب الريــاح، اســرة متخليــة عــن دورهــا وعــن 
تعليــم االبنــاء والبنــات وتربيتهــم علــى مــكارم االخــالق، اســرة ال تتوخــى يف تربيتهــا هــدي االســالم 
يف التعامــل مــع االطفــال هــذا الهــدي القــومي الــذي ال يتــرك منفــذا للشــيطان ميكــن أن ينفــذ منــه 
لغوايــة االطفــال والــذي يدعــو االبــاء واالمهــات إلــى مــا ميكــن أن يعــّد هينــا بســيطا ولكنــه عنــد اهلل 
عظيــم مــن ذلــك أدب االســتئذان الــذي نــص عليــه القــرآن يف ســورة النــور )وإذا بلــغ االطفــال منكــم 
ــه او  ــى ابوي ــز عل ــب أال يدخــل الطفــل املمي ــة تطل احُلُلــم فليســتأذنوا( يقــول اإلمــام القرطبــي فاالي
واحــد مــن اهلــه مــن غيــر اســتئذان( فقــد يكــون ابــوي الطفــل يف وضــع ال يجــوز أن يراهمــا عليــه 
طفــل مميــز. ايــن االبــاء واالمهــات مــن هــذا االدب؟ وايــن هــم مــن هــدي رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم يف قولــه )مــروا أوالدكــم بالصــالة لســبع واضربوهــم عليهــا لعشــر وفرقــوا بينهــم ف املضاجــع(؟ 
ــه مــن  ــا ممــا يتعرضــون الي ــا وبناتن ــة ابنائن ان هــدي االســالم القــومي هــو وحــده الكفيــل بحماي
مغريــات ودعــوات للتحلــل مــن كل القيــود االخالقيــة والدينيــة التي تبثها وســائل التواصــل االجتماعي 
والتــي افقــدت االطفــال والشــبان براءتهــم وطهرهــم واســتقامتهم، فغــث هــذه الوســائط أكثــر بكثيــر 
ــل ويحطــم االســر  مــن الســمني املفيــد، ومــن يتحكمــون فيهــا ميلؤونهــا بــكل مــا يقــوض القيــم واملث
واملجتمعــات وهــو مــا جعــل قيــادات دينيــة كبــرى اجتمعــت يف املــدة االخيــرة يف مؤمتــر كبيــر انعقــد 

يف رومــا الطــالق صيحــة فــزع ال نــدري هــل ســمعها احــد أم انــه يصــدق عليهــا قــول القائــل 
)لقد اسمعت لو ناديت حيا *** ولكن ال حياة ملن ال تنادي(؟ 

للطفــل علــى ابيــه أن يختــار لــه اســما حســنا ال يعرضــه لســخرية االطفــال واســتهزائهم بــه حتــى 
ــي االســالم يتدخــل بنفســه  ــة وكان نب ــى االنطــواء والتوحــد والعدواني ال يضطــره االســم النشــاز إل
لتغييــر اســماء االطفــال املســكونة بايحــاءات تــؤذي مشــاعر االطفــال ويســتبدل بهــا اســماء أخــرى 

مشــرقة جميلــة.
يقــول الشــيخ احمــد الطيــب شــيخ االزهــر )اشــعر بالهــم وانــا االحــظ اطفالنــا اليــوم وقــد صــاروا 
عبيــدا فاقــدي احلريــة واالهليــة امــام جهــاز صغيــر ال يفــارق اناملهــم البريئــة ينامــون بــه ويســتيقظون 
ــة بواقعهــم الــذي يعيشــون فيــه  ــدون إلــى عاملــه الزائــف املقطــوع الصل ــه الزرقــاء ويخل ــى اضوائ عل

ياكلــون ويشــربون ويتنفســون ثــم ســرعان مــا يهربــون إلــى عاملهــم اآلخــر 
ــى  ــة واجــب عل ــم والرعاي ــة والتعلي ــال االساســية يف التنشــئة االســرية والتغذي ــوق االطف أن حق
االســرة واملجتمــع وينبغــي أن توفــر وان يدافــع عنهــا وان ال يحــرم منهــا اي طفــل يف اي مــكان وان 
تــدان ايــة ممارســة تنــال مــن كرامتهــم أو تخــل بحقوقهــم وكذلــك ضــرورة االنتبــاه إلــى مــا يتعرضــون 
ــة  ــا باي ــة أو انتهاكه ــم البريئ ــة وحتــرمي املتاجــرة بطفولته ــة الرقمي ــه مــن مخاطــر خاصــة يف البيئ ل

صــورة مــن الصــور(
فخصوصيــة االســر وكرامــة اطفالهــا هــي اليــوم يف مهــب الريــح وهــو مــا حمل منظمة اليونيســيف 
يف تقريرهــا عــن االطفــال يف العالــم االلكترونــي لعــام 2017 ان تصــرح بانــه )ال يوجــد طفــل مبامــن 

مــن املخاطــر علــى شــبكة االنترنــات(.
خطبة جمعة ألقاها الشيخ محمد صالح الدين املستاوي يف جامع املركب االسالمي البحيرة - تونس
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الدكتور عبد السالم العبادي رحمه اهلل االمين العام لمجمع 
الفقه اإلسالمي الدولي العالم الثبت )2020/1943(

 غادرنــا الــى دار البقــاء يــوم االثنــني10اوت 2020الدكتــور عبــد الســالم العبــادي األمــني 
العــام ملجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي بجــدة) احــدى هيئــات منظمــة التعــاون اإلســالمي( ووزيــر 
األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية يف عــدة حكومــات 
واألســتاذ ورئيــس جامعــة ال البيــت ورئيــس العديــد مــن الهيئــات اخليريــة والدينيــة يف األردن 

وعضــو الكثيــر مــن املنظمــات  اإلســالمية.
تولــى الدكتــور عبــد الســالم العبــادي رحمــه اهلل خطــة األمانــة العامــة للمجمــع بعــد انتهــاء 
فتــرة الشــيخ بــا بكــر احلســن )مــن الســودان(و قدواكــب  رحمــه اهلل عمــل املجمــع منــذ تــا سيســه 
وكان مــن أعضــاء مكتبــه النشــطني اســهم بــا بحاثــه العلميــة اجلــادة وبتدخالتــه الرصينــة الهادفة  
يف دورات انعقــاد املجمــع التــي لــم يتخلــف عــن حضورهــا يزيــن  حضــوره العلمــي بخلــق رضــي 

جعلــه قريبــا مــن اجلميــع.
عرفــت الدكتــور عبــد الســالم العبــادي رحمــه اهلل منــذ ان التحقــت باملجمــع كاحــد خبرائــه 
وكنــت كلمــا اســتمعت اليــه رايــت يف كالمــه علمــا محققــا ومتثــال ملــا متيــزت بــه الشــريعة 
اإلســالمية والفقــه اإلســالمي مــن شــمول وواقعيــة ومرونــة وســماحة ومواكبــة ملســتجدات احليــاة 
و التــي تتجلــى يف اجتهــادات علمــاء اإلســالم االعــالم ومــا تركــوه مــن فتــاوى واحــكام تبــدو فيهــا 

بجــالء التعدديــة واحلريــة الفكريــة واجتنــاب كل تعصــب وحتجــر وانغــالق.
كانــت تدخــالت الدكتــور عبــد الســالم العبــادي رحمــه اهلل واجــزل مثوبتــه تشــد اهتمــام 
أعضــاء املجمــع وخبرائــه وكثيــرا مــا تعتمــد وتصــاغ علــى ضوئهــا قــرارات املجمــع عقــب كل دورة 

مــن دوراتــه.
وكان الشــيخ محمــد احلبيــب بلخوجــة رحمــه اهلل طيلــة توليــه  امانــة املجمــع شــديد االعتمــاد 
ــار  ــاده ويف اختي ــع يف دورات انعق ــل املجم ــط عم ــادي يف  ضب ــد الســالم العب ــور عب ــى الدكت عل
ــني اراء ومواقــف  ــق ومــا اشــقه  ب ــات والقــرارات والتوفي ــدورات ويف صياغــة البيان ــع ال مواضي
األعضــاء وهــم ميثلــون دولهــم ويعبــرون عــن اراء مذاهبهــم  الفقهيــة األربعــة)اال حنــاف وا ملالكيــة 
والشــافعية واحلنابلــة( يضــاف اليهــا مذاهــب أربعــة أخــرى) الزيديــة واالباضيــة واالماميــة 
واجلعفريــة( وليــس ذلــك االمــر بالهــني والبــا لســهل ولكــن املجمــع وفــق الــى حــد  بعيــد يف 
ابــراز الفقــه اإلســالمي يف ثــوب جديــد تتجلــى فيــه  اال ســتفادة مــن الثــروة الفقهيــة التــي تتوفــر 
عليهــا االمــة االســالمية واملواكبــة للمســتجد ات يف مختلــف مجــاالت حيــاة املســلمني ســواء كان 
ذلــك علــى امتــداد دار اإلســالم ) مــن جاكرتــا الــى مراكــش( او خــارج دار االســالم حيثمــا وجــد 
مســلمون يف مختلــف القــارات مــن خــالل مــا أجــاب بــه أعضــاء املجمــع وخبــراؤه عمــا ورد علــى 
ــدات املتضمنــة العمــال  ــدان واملجل ــاة املســلمني يف تلــك البل املجمــع مــن أســئلة فقهيــة تهــم حي
ــة اغلبهــا يف املســائل  ــل بحــق موســوعة فقهي املجمــع والصــادرة تباعــا يف االف الصفحــات متث

املســتجدة  العلميــة والطبيــة واملاليــة واالقتصاديــة.
كانــت للدكتــور عبــد الســالم العبــادي رحمــه اهلل يف ذلــك مشــاركة  متميــزة يشــهد  لــه بذلــك 
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كل زمالئــه مــن اعضــاء وخبــراء املجمــع فقــد نــال  احتــرام وتقديــر اجلميــع ورحبــوا بتوليــه 
األمانــة للمجمــع اذ اعتبــروه خيــر خلــف الحســن ســلف) الشــيخ  محمــد احلبيــب بلخوجــة رحمــه 
اهلل( ولــم يعــرف عمــل املجمــع ادنــى اهتــزاز بســبب انتقــال مســؤولية األمانــة العامــة  مــن امــني 
الــى اخــر بــل ســار علــى نفــس النهــج وظلــت جلســاته تــدار بنفــس الطريقــة كمــا ظلــت قراراتــه 
ــا ومؤسســاتنا  ــاد يف هيئاتن ــة وهــذا لعمــري غيــر معت ــه تصــاغ وتصــدر وفــق نفــس الرؤي وبيانات

فكثيــرا مــا تنقلــب األمــور  راســا املجمــع علــى عقــب مبجــرد تغيــر للمســؤول األول.
التقيــت بالدكتــور عبــد الســالم العبــادي رحمــه اهلل يف دورات املجمــع وهــو عضــو ميثــل 
ــة  ــات علمي ــى هيئ ــرا ورئيــس جامعــة ومســؤوال عل ــالده) وزي األردن  و ميــارس مســؤولياته يف ب
وخبريــة( والتقيــت بــه وهــو امــني عــام ملجمــع الفقــه اإلســالمي يف الفتــرة األولــى وكان لــي شــرف 
ــني  ــت الواســطة ب ــذر الشــوك وكن ــه األســتاذ من ــر مكتب اســتقباله يف تونــس وكان مرفوقــا مبدي
املجمــع ومنظمــة االلكســو أيــام ادارتهــا مــن طــرف الدكتــور املنجــي بوســنينة   تفعيــال للتعــاون 

والتكامــل بــني املؤسســتني.
وظــل التواصــل بينــي وبــني الدكتــور عبــد الســالم العبــادي رحمــه اهلل قائمــا وكنــا كثيــرا 
ــرة يف الريــاض وابوظبــي  ــدوات يف  الســنوات األخي مــا نلتقــي يف مــا انعقــد  مــن مؤمتــرات ون
ــا  ــه دائم ــد ب ــى العه ــاط وغيرهــا وكان الرجــل عل ــر والرب ــران واجلزائ ــت والقاهــرة وطه والكوي
رصانــة  وادبــا وتواضعــا فضــال عــن العلــم الــذي تراكــم وتفاعــل لديــه  مــع جتربــة تســيير الهيــاكل 
ــور  ــه فــان الدكت ــك كل ــي توالهــا يف األردن لعقــود ومــع ذل ــة الت ــة واالجتماعي ــة واجلامعي الوزاري
عبــد الســالم العبــادي رحمــه اهلل ظلــت صفــة العالــم واألســتاذ اجلامعــي  خريــج قســم الفقــه 
والقانــون يف االزهــر هــي الغالبــة عليــه و كنــت دائمــا  عندمــا اشــكره علــى تدخالتــه ا كنيــه 
بالوزيــر العالــم اذ لــم تشــغله اعمــال الــوزارة  عــن العلــم  وكان يرتــاح لهــذه التكنيةفهــو يف املجمــع 
عالــم الــى جانــب زمالئــه العلمــاء يحــرص علــى البقــاء يف قاعــة اجللســات مهمــا طــا لــت  يحقــق 

ويدقــق ويتدخــل املــرة تلــو املــرة.
عــاد الدكتــور عبــد الســالم العبــادي رحمــه اهلل الــى األمانــة العامــة ملجمــع الفقــه اإلســالمي 
ليواصــل افــادة هــذه الهيئــة العلميــة بتجربتــه وخبرتــه وكان اخــر لقــاء لــي بــه يف الــدورة الســابقة 
للمجمــع التــي انعقــدت يف دبــي بدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة و كانــت دورة ناجحــة مثــل 
كل دورات املجمــع وكان الدكتــور عبــد الســالم العبــا دي رحمــه اهلل يتابــع كل مراحلهــا مــن 
انطالقهــا الــى انتهــاء اشــغالها وكانــت دورة الــوداع بالنســبة اليــه رحمــه اهلل واســكنه فــراد يــس 
جنانــه وكانــت تبــدو عليــه عالمــات التعــب واالنهــاك ومــا كان رحمــه اهلل يابــه لذلــك وكانــت اخــر 
مبادراتــه عقــد  النــدوة العلميــة والطبيــة والفقهيــة مواكبــة مــن املجمــع جلائحــة الكورونــا وقــد 
كتبــت منوهــا مبــا صــدر عنهــا مــن أجوبــة فقهيــة محققــة مدققــة لــكل انعكاســات هــذه اجلائحــة 

علــى اجلوانــب التعبديــة يف حيــاة املســلم .
كتبــت علــى صفحــات الصريــح اون اليــن عــن هــذه النــدوة منوهــا وعممــت اإلفــادة مبــا صــدر 
عنهــا مــن قــرارات وفتــاوى مثلــت خريطــة طريــق الهــل الذكــر واملختصــني مــن العلمــاء واالئمــة و 
املرشــدين والباحثــني والدارســني ووثقــت البيــان الصــادر عــن املجمــع يف العدد8/7مــن الســنة19 
ملجلــة جوهــر اإلســالم وحرصــت علــى ان اطلــع الدكتــور عبــد الســالم العبــادي رحمــه اهلل أوال 
بــاوال بذلــك وقــد عبــر لــي رحمــه اهلل  يف رســالة أرســلها الــي عــن شــكره اجلزيــل  ملعاضدتــي ملــا 
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يقــوم بــه املجمــع مــن جهــد يف خدمــة االمــة ودينهــا.
رحــم اهلل الدكتــور عبــد الســالم العبــادي األمــني العــام ملجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي 
واجــزل مثوبتــه علــى مــا قدمــه لالمــة ودينهــا  يف احلقــل العلمــي والفقهــي مــن  اعمــال  جــادة 
ومفيــدة نســال اهلل ان يكتبهــا لــه يف صفحــة حســناته  و ان يســكنه فراديــس جنانــه و ان يــرزق 
ــي  ــة وكل اســرة املجمــع رئيســا ممثــال يف  معال ــا يف اململكــة األردني ــه واصدقــاءه واشــقا ءن اهل

الدكتــور صالــح بــن حميــد واعضــاء  وخبــراء واداريــني جميــل الصبــر والســلوان.
فضيلة الشيخ محمد علي ا لتسخيري رحمه اهلل  رائد دعوة إنا هلل وانا اليه راجعون

التقريب بين المذاهب اإلسالمية 
ــام األخيــرة بينــي وبــني الصديــق األســتاذ الدكتــور فريــد  يف مكاملــة هاتفيــة  جــرت  يف األي
قطــاط   علمــت منــه بخبــر وفــاة فضيلــة الشــيخ محمــد علــي ا لتســخيري رحمــه اهلل واســكنه 

فراديــس جنانــه.
الشــيخ محمــد علــي التســخيري رحمــه اهلل هــو احــد  كبــا ر علمــاء ومفكــري الشــيعة يف 
العصــر احلديــث وممــن نشــطوا طيلــة العقــود األربعــة املاضيــة يف مجــال التقريــب بــني املذاهــب 
اإلســالمية وباخلصــوص بــني الســنة والشــيعة مــن خــالل  املجمــع العاملــي للتقريــب بــني املذاهــب 

اإلســالمية )مقــره طهــران( الــذي تولــى  امانتــه العامــة لســنوات عديــدة.  
كانــت للمجمــع   أنشــطة كثيفــة   تشــهد  علــى مــا اقــول إصداراتــه باللغتــني العربيــة  
والفارســية وبقيــة اللغــات )مجلــدات ومصنفــات يف احجــام مختلفــة  إضافــة الــى مجلــة التقريــب 
بــني املذاهــب اإلســالمية ورســائل التقريــب التــي اعــادت نشــر الكثيــر مــن النصــوص التــي كتبهــا 
علمــاء شــيعة مــن احلــوزات العلميــة و علمــاء ســنة  مــن جامــع االزهــر والتــي كانــت تصدرهــا يف 
خمســينات القــرن املاضــي دار التقريــب يف القاهــرة(  وهــي إصــدارات متــال رفــوف  املكتبــات 
اخلاصــة والعامــة يف كل املواضيــع ذات الصلــة  بالتقريــب بــني املســلمني  تنشــر مــا يوحــد ويجمــع 

الكلمــة ممــا هــو قاســم مشــترك اعظــم بــني املســلمني.
كمــا درج مجمــع التقريــب بــني املذاهــب اإلســالمية علــى عقــد مؤمتــرات الوحــدة اإلســالمية 
الســنوية يف شــهر ربيــع األول مــن كل عــام والتــي ظلــت تشــهد حضــورا مكثفــا ومتنوعــا مــن طــرف 
ــة واإلســالمية و  ــدان العربي ــف البل ــن  مــن كل املذاهــب  اإلســالمية مــن مختل العلمــاء واملفكري

البلــدان التــي فيهــا جاليــات مســلمة) يف اروبــا واالمريكيتــني واســيا وافريقيــا  وأســتراليا(.
والفضــل  يف  االســتجابة الكبيــرة حلضــور مؤمتــرات الوحــدة ا ال ســال ميــة يعــود الــى فضيلــة 
الشــيخ محمــد علــي  التســخيري  رحمــه اهلل ملــا  كانــت لــه مــن عالقــات واســعة  ومــا يحظــى بــه 
مــن احتــرام وتقديــر كبيريــن  يف األوســاط العلميــة والدينيــة وملــا كان يتحلــى بــه فضيلتــه رحمــه 
اهلل مــن  ســماحة وتلقائيــة وخلــق رضــي وتواضــع رغــم علــو منزلتــه ومرتبتــه وقربــه مــن القيــادة 

اإليرانيــة .
فاالبتســامة ال تــكاد تغــادر محيــا فضيلــة الشــيخ محمــد علــي التســخير ي رحمــه اهلل يســبق  
بالســالم والســؤال عــن األحــوال كل مــن يلقــاه كان رحمــه اهلل عــف اللســان يقابــل الغلظــة 
بالرفــق واللــني وســع اجلميــع بخلقــه اجلميــل و ذلــك مــا زان مــا اوتيــه رحمــه اهلل مــن علــم 
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غزيــر غيــر مســتغرب ممــن تــدرج يف احلــوزات العلميــة يف العــراق وايــران طيلــة عمــره املبــارك 
امللــيء بالتحصيــل يف مختلــف فــروع  العلــوم اإلســالمية) علــوم وســائل ومقاصــد( وهومــا بــواه 
الصــدارة يف احملافــل الدينيــة والعلميــة طيلــة العقــود املاضيــة فــكان رحمــه اهلل  يشــد  األنظــار 
اليــه عنــد مــا يتنــاول الكلمــة فيمــا كان يحضــره بصفتــه عضــوا  يف بعــض الهيئــات كمجمــع الفقــه 
اإلســالمي الدولــي ممثــال لدولــة ايــران ا ومــا كان يشــارك فيــه مــن ملتقيــات ومؤمتــرات علــى 
امتــداد البــالد العربيــة واإلســالمية وبقيــة البلــدان األخــرى  والتــي كان يحــرص علــى حضورهــا 
ــل واملتالحــق) والســفر  ــا متحمــال مشــاق الســفر الطوي ــب عنه ــكاد يغي ــات وبعــدت ال ي ــا ن مهم
قطعــة مــن عــذاب( ولكــن الشــيخ محمــد علــي ا لتســخيري  رحمــه اهلل كان يجــد يف الســفر راحــة  

بــل قــل صحــة وعافيــة .
عرفــت فضيلــة الشــيخ محمــد علــي ا لتســخيري رحمــه اهلل واجــزل مثوبتــه قبــل عقــود مــن 
عمــر الزمــان  جمعتنــا ملتقيــات الفكــر اإلســالمي يف اجلزائــر يف ثمانينــات القــرن املاضــي  
وعديــد املؤمتــرات التــي عقــدت يف الربــاط واجلزائــر وطرابلــس )يف مؤمتــرات جمعيــة الدعــوة 
اإلســالمية العامليــة (و يف القاهــرة ) يف مؤمتــرات املجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية( و يف 
ــي ( ويف  ــي والشــارقة والكويــت) يف دورات انعقــاد مجمــع الفقــه اإلســالمي الدول الريــاض ودب
الدوحــة ويف  تونــس فضــال عــن طهــران يف  مؤمتــرات الوحــدة اإلســالمية التــي كان رحمــه اهلل 
حريصــا علــى دعــوة علمــاء تونــس و شــيوخها الذيــن كان رحمــه اهلل يخصهــم باالحتــرام والتقديــر 

الكبيريــن.
لقــد خســرت االمــة االســالمية بوفــاة فضيلــة الشــيخ محمــد علــي ا لتســخيري رحمــه اهلل 
احــد دعــاة  الوحــدة االســالمية واحــد فرســان  التقريــب بــني املذاهــب اإلســالمية الذيــن تركــوا 
بصماتهــم التــي ال متحــى ولــن تنســى وفقــدت فيــه ايــران وهيئاتهــا العلميــة والدينيــة احــد ابــرز 
رجاالتهــا التــي مــدت جســور التواصــل بينهــا وبــني مثيالتهــا يف مختلــف ارجــاء العاملــني العربــي 
واإلســالمي نحتســب لــه مــا بذلــه مــن جهــود كبيــرة يف خدمــة االمــة ودينهــا عنــد مــال يضيــع اجــر 

مــن احســن عمــال وانــا هلل وانــا اليــه راجعــون.

الدكتور محمد مشالي رحمه اهلل والتجسيم العملي للتدين الحق    
ســبقني كعادتــه الصديــق صالــح احلاجــة بــا ســلوبه اجلــذاب الســهل املمتنــع علــى الوقــوف 
عنــد نبــا وفــاة طبيــب الفقــراء يف مصــر الدكتــور محمــد مشــا لــي رحمــه اهلل صاحــب العيــادة 
املجــاورة للســيد احمــد  البــدوي يف مدينــة طنطــا واملختــص يف الطــب الباطنــي وطــب األطفــال 
ــة عمــره بوصيــة والــده الــذي دعــاه الــى ان يكــون دائمــا الــى جانــب الفقــراء  والــذي عمــل طيل
فــكان رحمــه اهلل ال يتقاضــى اكثــر مــن 5 جنيهــات )حوالــي دينــار تونســي( علــى كل مريــض ويف 

الكثيــر مــن األحيــان ال يتقاضــى ولــو جنيهــا واحــدا بــل يعطــي للمريــض الــدواء مــن عنــده.
انــه الغنــى احلقيقــي غنــى القلــب. انهــا القناعــة. انــه االيثــار. انهــا الرحمــة  انهــا املواســاة 
. انهــا اإلنســانية يف اجلــى صورهــا يقدمهــا ويجســمها هــذا الطبيــب املصــري طبيــب الفقــراء 
املســحوقني الغالبــى الذيــن قيــظ اهلل لهــم هــذا القلــب الكبيــر  الــذي لــم يســلك مســلك الغالبيــة 

. .
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العظمــى مــن زمالئــه يف بــالد العــرب واإلســالم  والذيــن يعــدون بعشــرات االالف والذيــن مبجــرد  
ان يتخرجــوا أطبــاء ويفتحــوا عيــادات حتــى يصبــح جمــع املــال اكبــر همهــم  تعويضــا عــن تلــك 

الســنوات الطــوال التــي قضوهــا يف التكويــن يف الكليــة ويف املستشــفى.
 تعويضــا ملــا فاتهــم يف اســرع مــا ميكــن مــن الوقــت هــذا هــو الغالــب علــى األطبــاء اليــوم. 
بالطبــع بــدون تعميــم فهنــاك اســتثناءات ولكنهــا قليلــة واصحابهــا غــرة يف جبــني االطــار الطبــي 
والذيــن  منهــم هــذا الطبيــب املصــري الــذي عــاش  فقيــرا ومــات فقيــرا علــى مســتوى احلســابات 
البنكيــة واملمتلــكات مــن عقــارات وســيارات ولكنــه  مــات غنيــا  فعليــا  الن الغنــى  هــو غنــى القلــب 
باملقاييــس احلقيقيــة املخلــدة للذكــرو  التــي يعظــم عليهــا الثــواب واالجــر عنــد مــا يحــني موعــد 
ــه  وانــذاك الينفــع  ــدار الفانيــة والــذي يســتوي امامــه اجلميــع والمفــر من الرحيــل عــن هــذه ال

اجلميــع اال مــا قدمــت أيديهــم مــن عمــل صالــح.
وهل هنالك عمل صالح افضل من تفريج كروب املصابني وإدخال السرور على املبتلني؟.

وهــل هنــاك مصيبــة مــن مصائــب الدنيــا اشــد  مــن مصيبــة العلــل واالمــراض والتــي  ال يجــد 
معهــا املريــض مــا بــه يدفــع للطبيــب أجرتــه وللصيدلــي ثمــن الــدواء الــذي وصفــه لــه الطبيــب؟.

مهنــة الطــب مهنــة إنســانية  شــريفة عندمــا يكــون القائــم بهــا مســتحضرا ملعانــي الرحمــة 
والشــفقة واالحســاس  باحلــاالت التــي عليهــا الكثيــر مــن املرضــى مــن الفقــراء والغالبــى الذيــن 

يجمعــون الــى االم االمــراض والعلــل االم وغمــوم الفاقــة والفقــر.
تلــك كانــت ســجية  طبيــب الفقــراء الدكتــور محمــد مشــالي رحمــه اهلل الــذي لــم يكــن 
يتقاضــى اكثــر مــن 5جنيهــات علــى كل مريــض ياتيــه الــى عيادتــه و يف الكثيــر مــن األحيــان ميتنــع  
عــن اخــذ ذلــك املبلــغ الزهيــد جــدا بــل ويزيــد مــن عنــده الــدواء لذلــك املريــض ملــا يــرى فاقتــه 

ــه الشــديدة. وحاجت
انها اإلنسانية انها الرحمة انها املواساة دعوني أقول انه التدين الصحيح واحلق.

 فالتديــن ليــس شــعارات ومظــا هــر. إن التجســيم العملــي للتديــن احلقيقــي ليــس ركعــات قــد 
تصبــح عــادة وليــس صومــا قــد يصبــح جــالدة وليــس حجــا وليــس ممــا نــراه ونســمعه  ممــا ال 
يتــرك أثــاره يف ســلوك القائــم بــه ومعامالتــه فليــس لــه مــن كل ذلــك اال الســهر واجلــوع والعطــش 

والتعــب والنصــب.
* التديــن احلــق والصحيــح هــو بــذل وعطــاء  بســخاء. وهــو مواســاة وتفريــج لكــروب املكروبني 

وإدخــال للســرور علــى قلــوب احلزانــى مــن ضعــاف الناس وكفكفــة دموعهم.
* التديــن احلــق هــو فعــل كل ذلــك خالصــا لوجــه اهلل اليبتغــي القائــم بــه جــزاء والشــكورا مــن 
احــد   وبــدون ايــة حســابات عاجلــة كمــا كان يفعــل الطبيــب املصــري الدكتــور محمــد مشــالي 
رحمــه اهلل صاحــب العيــادة بجــوار الســيد احمــد البــدوي يف مدينــة  طنطــا املصريــة الــذي 

غادرنــا الــى دار البقــاء راضيــا مرضيــا.
و مــا اصــدق ذلــك األثــر القائل')الصــالة عــادة والصــوم جــالدة واذا امتحــن النــاس ف الدرهــم 

والدينــار قــل الديانــون(.
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بفقه الطوارئ تفاعلت الهيئات الشرعية مع جائحة الكورونا تجسيما لمرونة 
وسماحة الشريعة االسالمية

بــادر كل مــن مجلــس اإلفتــاء الشــرعي  بدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة ورابطــة العالــم 
العالــم اإلســالمي مبكــة املكرمــة  بالدعــوة الــى مؤمتــر  علمــي دينــي امتــد ليومــني) 18و19 
جويليــة2020( حتــت عنــوان )فقــه الطــوارئ( وهــو مؤمتــر اتخــذت كل األســباب والوســائل 
ــي  ــن الت ــه مــن األماك ــون فعاليات ــم ويتابع ــون فيمــا بينه ــل املشــاركني يتواصل ــي جتع ــة  الت التقني
يوجــدون فيهــا ) يف بلــدان اقامتهــم(  يف مختلــف ارجــاء العالــم وهــو مــا فرضــه الوضــع اجلديــد 
الــذي تســببت فيــه جائحــة الكورونــا التــي فرضــت احلجرالصحــي والتباعداالجتماعــي  والــذي 
ــا  ــاء الكورون ــة بوب ــا مبخاطــر اإلصاب ــح بســببه الســفر واالجتمــاع يف مــكان واحــد محفوف اصب
الــذي ماانفــك  يتفشــى ولــم يقــع بعــد التغلــب عليــه باكتشــاف اللقاحــات التــي  مــن شــانها ان  

ــا. ــة بالكورون حتصــن مــن يســتعملونها وجتعلهــم يف امــان مــن اإلصاب
والــى ان يكتشــف اللقــاح والــدواء -واليــزال ذلــك مجــرد امــال- فعلــى اجلميــع دوال وهيئــات  
ومجتمعــات وافــراد ا ان يبحثــوا عــن وســائل للتــا قلــم مــع هــذا الوضــع اجلديــد الــذي  انعكــس 
علــى كل مــا يتعلــق بالنشــاط البشــري االقتصــادي احلياتــي وكذلــك مايتعلــق مبا ميارســه املؤمنون 

مــن شــعائر دينيــة بالنســبة التبــاع كل الديانــات.
وكا ن إنعــكاس ذلــك اكبــر علــى ا تبــاع الديانــة اإلســالمية التــي يبــرز فيهــا اكثــر مــن ســواها 
اجلانــب اجلماعــي يوميــا واســبوعيا يف ممارســة اهــم اركان اإلســالم التــي هــي الصــالة والتــي  
يصــل االجتمــاع الدائهــا  الــى درجــة الوجــوب فــال تصــح صــالة اجلمعــة اال يف جماعــة وترتقــي 

صلــوات اخلمــس و صالةالقيــام يف رمضــان وصــالة العيديــن الــى مرتبــة الســنة املؤكــدة.
ــام وركــن احلــج  ــى الصــالة بــل جتاوزهــا الــى ركــن الصي ــا عل ــم يقتصــر انعــكاس الكورون ول
وركــن الــزكاة. هــذا مــا عشــناه طيلــة األشــهر املاضيــة منــذ ان تفشــى وبــاء الكورونــا حيــث وقــع 
تعليــق الصلــوات اخلمــس جماعــة وصــالة اجلمعــة وصــالة القيــام يف رمضــان وصــالة العيديــن 
تقريبــا يف كل البلــدان العربيــة واإلســالمية وحيثمــا يوجــد مســلمون و ذلــك بقــرارات اتخذتهــا  
الســلطات أغلقــت فيهــا املســاجد واملصليــات والزوايــا  نظــرا للمخاطــر شــبه احملققــة لإلصابــة 
بوبــاء الكورونــا جــراء االجتمــاع والتقــارب الــذي هــو مــن مســتلزمات إقامــة شــعيرة الصــالة 
ووقــع االســتناد يف اتخــاذ قــرارات الغلــق الماكــن العبــادة الــى فتــاوى  أصدرهــا املفتــون والهيئــات 
الدينيــة علــى امتــداد الســاحة العربيــة واإلســالمية وقــع االلتــزام بهــا  حفاظــا علــى ســالمة 
وحيــاة النــاس باعتبــار ذلــك مــن الكليــات التــي بنيــت عليهــا الشــريعة اإلســالمية الداعيــة الــى 
نفــي الضــرر عــن املســلم )الضــرر والضــرار( و)الضــرر يــزال( وهــي تعتمــد علــى قولــه جــل مــن 

ــل )يريــد اهلل بكــم اليســر واليريــد بكــم العســر(. قائ
ووقــع يف االثنــاء احيــاء فقــه النــوازل والضــرورات والطــوارئ الــذي هــو فقــه اجتهــادي يجســم 



جوهر االسالم

79

مقولــة )اإلســالم صالــح لــكل زمــان ولــكل مــكان( وهــو فقــه اصيــل غيــر غريــب علــى اإلســالم 
وعلــى الفقــه اإلســالمي.

وهكــذا وإزاء تواصــل انتشــار وبــاء الكورونــا  جــاء القــرار بتحديــد عــدد احلجيــج لهــذا العــام 
واالقتصــار علــى عــدد10 االف  حــاج مــن بــني الســعوديني واملقيمــني  نظــرا الن احلــج يقــوم بــه 
ويؤديــه مايقــارب 3ماليــني حــاج ياتــون مــن  كل انحــاء العالــم العربــي واإلســالمي ومــن خارجهمــا 
ــن  ــر م ــت الكثي ــه التباعــد االجتماعــي وعــدم االزدحــام  وكان ــذي شــبه يســتحيل مع ــر  ال اال م
البلــدان قــد أعلنــت قــرارات تعليــق أداء احلــج لهــذا العــام يف اطــار إجــراءات احلجــر الصحــي 
وكل مــا يقتضيــه وجــاء ذلــك منســجما مــع قــرار الســلطات الســعودية بتحديــد عــدد احلجيــج 
وقبلــه وقــع تعليــق العمــرة والــذي وقــع االســتناد فيــه كمــا اشــرت الــى  فتــاوى املفتــني والهيئــات 
الشــرعية والدينيــة الكبــرى علــى مســتوى العالــم اإلســالمي )املجامــع الفقهيــة واالزهــر الشــريف 

ورابطــة العالــم اإلســالمي ومنظمــة التعــاون اإلســالمي(.
واحلمــدهلل ومثلمــا نوهــت يف ورقــة ســابقة فــان موســم احلــج لهــذا العــام بالعــدد احملــدود 
مــن احلجيــج الــذي وقــع الســماح بــه ومبــا صاحــب املوســم مــن كل أســباب الوقايــة )مــن تباعــد 
واســتعمال  لــكل وســائل التطهيــر والتعقيــم ولبــس الكمامــة وغيــر ذلــك( مت علــى احســن الوجــوه 

واكملهــا بحيــث لــم تســجل فيــه ايــة إصابــة بالكورونــا.
ان انعــكاس وبــاء الكورونــا لــم يقتصــر علــى ماذكــرت  بــل جتــاوزه الــى جوانــب  دينيــة أخــرى 
)زكاة الفطــر والــزكاة بصفــة عامــة وجــواز تقدميهمــا عــن وقــت ادائهمــا وكذلــك مــا يتعلــق 
مبرضــى الكورونــا وجتهيــز موتــى الكورونــا والصــالة عليهــم وأماكــن دفنهــم  ومــا صحــب ذلــك 
مــن جــدل وكذلــك صــوم مرضــى الكورونــا واالطــار الطبــي املباشــر ملرضــى الكورونــا وغيــر ذلــك 
ممــا طــرا( وقــد واكــب املفتــون والهيئــات الشــرعية  ممثلــة يف مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي 
واالزهــر وهيئــة اإلفتــاء الشــرعي بدولــة االمــارات وجلــان الفتــوى يف وزارات الشــؤون الدينيــة 

هــذا الوضــع اجلديــد مبــا اصــدروه مــن فتــاوى واجابــات عممنــا بهــا اإلفــادة.
ــر مــن االئمــة والوعــاظ واملرشــدين يف  ــه مــن طــرف اهــل الذك وهــو مــا وقــع االســتئناس ب

توجيــه وارشــاد النــاس يف خطبهــم ودروســهم.
ــاء الشــرعي  ويف هــذا االطــار انعقــد مؤمتــر  فقــه الطــوارئ الــذي د عــت اليــه هيئــة اال فت
بدولــة االمــارات ورابطــة العالــم اإلســالمي مبكــة املكرمــة وشــارك يف هــذا املؤمتــر عــدد كبيــر 
مــن العلمــاء مــن مختلــف ارجــاء العالــم اإلســالمي علــى امتــداد يومــني كاملــني وتولــى  فضيلــة 
الشــيخ العالمــة عبــد اهلل بــن بيــة رئيــس هيئــة اإلفتــاء الشــرعي بدولــة االمــارات إلقــاء البيــان 
التاطيــري وصــدر عــن املؤمتــر البيــان اخلتامــي الــذي تعــرض لــكل القضايــا الدينيــة املنجــرة عــن 
وبــاء الكورونــا، وهذيــن الوثيقتــني الهامتــني اللتــني همــا بحــق خريطــة طريــق ودليــل علمــي الغنــى 
عنهمــا  للمســلم فيمــا يســمى بفقــه الطــوارئ وقــع تعميــم اإلفــادة بهمــا مــن طــرف مجلــة جوهــر 

اإلســالم يف عددهــا )10/9( مــن ســنتها19 يف نســختيه الورقيــة وااللكترونيــة.
كتبه محمد صالح الدين املستاوي
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حكم كّفارة تعّدد القتلى على وجه الخطأ
بقلم : الدكتور حامت بن إدريس العسكري
إنَّ املفتــي يف مســألة مــا ، دون علــم أو درايــة يوقــع املســتفتي يف محاذيــر ، منهــا : حملـُـه علــى 
ة يُضــارُّ بهــا أو علــى الّتشــّدد  واملغــاالِة يف عمــٍل يَُغاِلــب يف أدائــه فينقطــُع عنــه كلـّـه أو بعضــه. مشــقَّ

الة والسالم :»َمْن َشاقَّ َشقَّ اهلل َعَلْيِه« )رواه البخاري( قال عليه الصَّ
يَن ُيْسٌر، ولن يَشادَّ الدين أحٌد إال َغَلَبُه ... )احلديث(« »إنَّ الدِّ

ْمَحُة« )رواه البخاري( ةُ  السَّ »أحبُّ الدين إلى اهلل احَلِنيِفيَّ
ــان بنــي إســرائيل ومــا يتكلفــه أحبارهــم  قــال الشــارح : »الســهلة االبراهيميــة املخالفــة ألدي
مــن شــدائد« )إرشــاد الســاري 123/1( وأن يســوق مــن يفتــي النــاس بغيــر علــم حكمــا خاطئــا إلــى 
املســتفتي ال يؤمــن أن يحمــل عنــه إثمــه فيمــا اســتفتاه فيــه ، إن هــو أوَقَعــه يف محــُذور أو دفعــه 

ليأتــي بعمــل علــى وجــٍه فاســٍد .
ــالة والســالم : »إن اهلل ال يقبــض الِعْلــَم انتزاًعــا يْنتِزُعــُه مــن العبــاد، ولكــن  قــال عليــه الصَّ
خــذ النــاس رؤوًســا جهــااًل، فُســِئلوا فأفتــوا  َيقِبــُض الِعلــَم ِبَقْبــِض الُعَلَمــاِء حتــى إذا لــم ُيْبــِق عالــم اتَّ

ــوا« )رواه البخــاري( ــوا وأََضلُّ بغيــر علــم؛ َفَضلُّ
َر منــه وليتَّــِق اهلل يف خاصــة نفســه  فليتعــظ كلُّ جــريٍء علــى الفتيــا ، أن يكــون املوصــوف احملــذَّ
ويف العبــاد وال يتكلَّــْف مــا ال يســعه إدراكــه أو فهمــه . عــن عبــد اهلل بــن مســعود رضــي اهلل عنــه 
َ َقــاَل  ُ أَْعَلــُم » َفــِإنَّ اهللَّ قــال :»َمــْن َكاَن ِعْنــَدُه ِعْلــٌم َفْلَيُقــْل ِبــِه؛ َوَمــْن َلــْم َيُكــْن ِعْنــَدُه ِعْلــٌم َفْلَيُقــْل: » اهللَّ
ِفــَن« )ســورة ص اآليــة 86 » إعــالم املوقعــن«  ــِه: ُقــْل َمــا أَْســأَُلُكْم َعَلْيــِه ِمــْن أَْجــٍر َوَمــا أََنــا ِمــَن امْلَُتَكلِّ ِلَنِبيِّ

) 185/2
الباعث على حترير هذه املذكرة :

ــر إذاعــة  ــر موجــات أثي ــع عب ــرة مــا ســمعته يف برنامــج أُذي ــر هــذه املذك ــى حتري ــي عل حملن
ــة ، وكان مــن بينهــا ســؤاُل ســائٍل  ــة عــن أســئلة النــاس الديني خاصــة، تصــّدى صاحبهــا لإلجاب
يســتفتي يف كّفــارة قتلــى ثالثــٍة خطــأ بحــادث ســير علــى الطريــق العــام . فأجــاب صاحبُنــا : هــي 
صيــام ســّتة أشــهر ، شــهرين عــن كل نفــٍس ُقتلــت خطــأ ، بنــص اآليــة الكرميــة التــي اقتطــف منهــا 
قولــه تعالــى »وَمــْن َقَتــَل ُمؤِمًنــا خطــًأ ... إلــى قولــه تعالــى : َفِصيــاُم َشــْهَرين« ـ )النســاء 92( . ثــم 

قــال فاآليــة قالــت »وَمــْن َقَتــَل ُمؤِمًنــا خطــًأ« : ولــم تقــل : ومــن قتــل مؤمنــن. 
ولي على هذه الفتوى مآخذ كثيرة :

إن املســتفتى غيــر ملــزم باإلجابــة عــن املســألة املطروحــة مــا لــم يتأكــد مــن ثبــوت حكــم   )1(
أِْي يليــه استســهاُل  لــِل اســتعجال اســتدعاِء الــرَّ شــرعي فيهــا مــن عدمــه . ومــن املبــادرة بالزَّ

ــوى. إصــدار الفت
ليــس يف كتــب الفقــه حكــٌم صريــٌح يف قاتــل اجلماعــة خطــًأ ، وإمنــا هــي إشــاراٌت   )2(
ــالُك. ورغــم غيــاب التَّخريــج الفقهــي الســليم فقــد أجــاب املســتفتى عــن  يســتهدي بهــا الفقيــه السَّ
ســؤال الســائل إجابــًة ســطحيَّة مجــردًة مــن الدليــل . فــال هــو ناقــٌل رأيــا مغلًبــا معمــوالً بــه  ، وال 

ُد املصــدَر املْســتََقى منــُه. هــو مَعاِضــٌد إجابتــه بإحالــٍة حتــدِّ
ــواِب  مــا طرحــه املســتفتى وجهــُة نَظــٍر ُمنتقــدةٌ ورأٌي ضعيــٌف حجتـُـُه فيهــا مجانبــة للصَّ  )3(
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ــة درايــة باملنهــج  ٌم علــى إثْبَاتهــا . تُبــنُي عــن تكييــٍف ســّيٍء للغــة ، وتكشــُف عــن قلّ دْحضهــا ُمَقــدَّ
ــم مــا كان يخالــُه ُمستَســَهَل  املتَّبــع يف معاجلــةِ املســائل الفقهيــة . وتُترجــم عــن ُجــْرأٍة يف تقحُّ
ــًدا بــكل ثقــٍة أنَّ  الُولـُـوِج ُمْستَيَســَر اخُلــُروِج. وإال فمــا ظّنــه بنفســه وهــو يشــنُف آذان ســامعيه مؤكِّ

ــْل : ومــْن َقَتــَل ُمؤمنــن. ــاراٌت عديــدةٌ ألنَّ اآليــة لــم تَُق ــارِة قاتــِل اجلماعــِة خطــًأ كفَّ حكــم كفَّ
ــائَل صيــام ســتة أشــهر إلزامــا  َع املُســتَفتَى اجلــواب يف املســألة حــني ألــزم السَّ تَســرَّ  )4(
ــارِة اجلماعــِة غيــر املنصوصــِة . وهــو  ــارِة الواحــد املنصوصــِة ، علــى كفَّ َشــْرعّيًا  عمــال بقيــاس كفَّ

ــات. ــاٌس خاطــٌئ ال يراعــي مقاصــد الشــرِع مــن العقوب قي
معنى الكفارة : 

قبــل بيــان حكــم كفــارة قاتــل اجلماعــة خطــًأ ال بــد مــن حتديــد معنــى املصطلــح . فالكفــارة 
ــُر الشــيء غّطــاه وســتره ومحــاه ، يقــال : كّفــر اهلل عنــك خطايــاك  يف اللغــة : إســم مــن كّفــر يُكفِّ
ــت ) » أســاس البالغــة » للزمخشــري 547 ـ »  ــذي أذنب ــب ال ــا الذن ــا وســتر به : محاهــا وأزاله
عمــدة احلفــاظ« 2284/3( ويف الشــرع : هــي إبــراء العبــد ذمتــه جتــاه حــق مــن حقــوق اهلل تعالــى 

. )»فتــح القديــر« 95/4(
موجبات الكفارة :

بالنظر إلى خصوصية الكفارة ، فإن موجبها يتفرع إلى نوعني : عام وخاص.
أمــا املوجــب العــام فمــا تعلــق باألمــور املطلقــة ذات النفــع العــام كاإلميــان وحــده أو اإلميــان 
والعمــل أو اإلميــان والتقــوى . أو كالقربــات والطاعــات أو كالصبــر علــى األذى واملشــاق . ويكــون 

أثرهــا عامــا يشــمل التجــاوزات عــن الســيئات واجلــزاء احلســن.
ــْر َعْنُكــْم  َ َيْجَعــْل َلُكــْم ُفْرَقاًنــا َوُيَكفِّ ُقــوا اهللَّ ِذيــَن آَمُنــوا ِإْن َتتَّ َهــا الَّ قــال اهلل تعالــى : ﴿ َيــا أَيُّ

 )29  : األنفــال   ( اْلَعِظيــِم ﴾  اْلَفْضــِل  ُذو   ُ َواهللَّ َلُكــْم  َوَيْغِفــْر  َئاِتُكْم  َســيِّ
وعلــى عمــوم هــذا الوجــه األول يفهــم قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »مــا مــن مصيبــة يصــاب 

بهــا املســلم إال كّفــر عنــه حتــى الشــوكة يشــاكها« )رواه مســلم(
أما املوجب اخلاص فيتعلق بحوادث توجب الكفارة وله صنفان :

ــي  ــة الت ــة ، كالفدي ــل املعصي ــى أعمــال ليســت مــن قبي ــارة عل ــه الكف ــا فرضــت مــن أجل * م
جعلــت بــدال مــن الصــوم علــى العاجــز لكبــر أو ملــرض ال يرجــى بــرؤه. قــال اهلل تعالــى : »وَعَلــى 

ِذيــَن ُيطيُقوَنــُه ِفْدَيــٌة َطَعــاُم ِمْســِكٍن« )البقــرة 184( الَّ
ــى مــا يعتبــر معصيــة أو خطــأ كان الواجــب االحتيــاط  ــه الكفــارة عل * مــا فرضــت مــن أجل

ــاب وواحــدة منهــا بالســنة الشــريفة :  ــواع عــرف وجوبهــا بالكت منهمــا ، وهــي خمســة أن
كفــارة اإلفطــار يف رمضــان - 2( كفــارة الظهــار - 3( كفــارة ارتــكاب محظــور مــن   )1
محظــورات اإلحــرام باحلــج - 4( كفــارة احلنــث يف األميــان  - 5( كفــارة القتــل علــى وجــه 

اخلطــأ. 
ال خــالف يف أن كفــارة القتــل اخلطــأ عقوبــة أصليــة لــورود النــص بهــا قــال تعالــى : »وَمــا َكاَن 
َمٌة إلــى  مُلْؤِمــٍن أَن يْقُتــَل ُمؤِمًنــا ِإالَّ َخَطــأ ومــن َقَتــَل ُمؤِمًنــا َخَطــًأ َفَتِحريــُر َرَقَبــٍة ُمؤِمنــٍة َوِدَيــة ُمَســلَّ

أَْهِلــِه« )النســاء 92(
فمــن عدمهــا أو عــدم قيمتهــا ليتصــدق بهــا فعليــه صيــام شــهرين متتاليــني . فكانــت األخيــرة 
بدليــة ال ينتقــل إليهــا إال إذا امتنعــت األولــى األصليــة قــال تعالــى : »فمــن لــم يجــد فصيــام  
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شــهرين متتاليــن توبــة مــن اهلل وكان اهلل عليمــا حكيمــا«. )النســاء 92( .
وألن اخلطــأ ال ينفــك عــن تقصيــر يف التثبــت ، وجــب بــه مــا تــردد بــني العبــادة والعقوبــة مــن 
الكفــارة ، لكونهــا جــزاًءا قاصــرا صاحلــا للتــردد بــني احلظــر واإلباحــة ، إذ أصــل الفعــل كالرمــي 

مبــاح وتــرك التثبــت محظــور فــكان قاصــرا يف معنــى اجلنايــة )»تيســير التحريــر »306/2(
 تردد الكفارة بني الزجر واجلبر:

قيــل : الكفــارات زواجــر عــن املعصيــة، وأداؤهــا باملــال أو بتحمــل املشــاق رادعــة وزاجــرة عــن 
اإلثــم والعــدوان. 

لكن املغلب فيها كونها جابرة ألنها عبادات وقربات ال تصح إال بالنيات ، إذ ال يكون التقرب 
إلــى اهلل زاجــرا بخــالف احلــدود والتعازيــر )»بدائــع الصنائــع«98/5 ـ »قواعــد األحــكام«150/1 

ـ »الطرق احلكمية«160 ـ »امليزان«300/3(
واعتبــر اإلمــام الغزالــي مــا فرضــت ألجلــه الكفــارة لتمييــز وجــه الزجــر مــن وجــه اجلبــر فيهــا 
. فــإن كانــت يف األصــل قــد فرضــت فيمــا ال يعتبــر معصيــة فإنهــا عبــادة خالصــة مثــل اإلطعــام 
بــدل الصــوم ملــن ال يطيقــه . وإن كانــت يف األصــل قــد فرضــت فيمــا يعتبــر معصيــة فهــي عقوبــة 

خالصــة ككفــارة القتــل اخلطــأ )»املســتصَفى«324/2(.
ومــن املعاصريــن مــن تنــاول هــذا املوضــوع بالبحــث : األســتاذ اجلليــل محمــد جمــال )األســتاذ 
بجامعــة الزيتونــة ســابقا ( يف رســالة دكتــوراه بعنــوان »جبــر اخلطيئــة يف اإلســالم وأبعــاده النفســية 
واالجتماعيــة« ، حيــث انتهــى فيهــا بالنظــر إلــى موجباتهــا مــن جهــة ، ومــن أخــرى إلــى مــا تتــأدى بــه .
فبالنظــر إلــى موجبــات الكفــارة إن هــي قــد فرضــت علــى أعمــال ليســت مــن قبيــل املعصيــة ، 

كالفديــة بــدال مــن الصــوم ملــن ال يطيقــه فهــي جابــرة ملــا فــات مــن عبــادة الصــوم الواجــب.
وإن هــي قــد فرضــت علــى أعمــال مــن قبيــل املعصيــة مثــل كفــارة القتــل اخلطــأ فهــي زاجــرة 

عمــا وقــع مــن جنايــة ورادعــه ملــا يتحمــل وقوعــه مســتقبال.
وأمــا باعتبــار مــا تتــأدى بــه، فطبيعــة الكفــارة أقــرُب إلــى العقوبــة املاديــة والبدنيــة بإيجــاب 
ــادات مــن هــذا  ــى الّنيــات فهــي عب ــق أو الصــوم ، بافتقارهــا جميعــا إل اإلطعــام والكســوة والعت
الوجــه وأرى أن اجلمــع بــني الصفتــني : العقوبــة والعبــادة ، يف وصــف الكفــارة يولــد إشــكاال يف 

تصــور املوصــوف.
ذلــك أن الصــوم والتصــدق بالطعــام أو بالكســوة عبــادات يف حــد ذاتهــا وقربــات هلل تعالــى 

وليســت عقوبــات . واملولــى ال يتعبــد بالعقوبــة .
والتوفيــق بــني أنــواع الكفــارات مــن حيــث اعتبــار مــا فرضــت ألجلــه الكفــارة يســفر عــن وجــه 

الزجــر أو اجلبــر فيهــا.
فمــا كان منهــا يف األصــل قــد فــرض علــى أعمــال ال تعتبــر معصيــة فإنهــا عبــادة خالصــة ، 

كاإلطعــام بــدل الصــوم ملــن ال يطيقــه أو الهــدي يف احلــج بســبب التمتــع أو القــران.
ــة  ــة أو مخالفــة فهــي عقوب ــر معصي ــى أعمــال تعتب ومــا كان منهــا يف األصــل قــد فــرض عل
خالصــة ، ككفــارة القتــل اخلطــأ وكفــارة الــوطء يف الصيــام وكفــارة احلنــث يف اليمــني وكفــارة 

ــى قســمني : ــار تنقســم الكفــارات إل بعــض محظــورات اإلحــرام باحلــج . وبهــذا االعتب
أ/ كفــارة إبــدال عبــادة بأخــرى هــي مــن القربــات مشــروعة برخصــة لرفــع حــرج محتمــل ، أو 

كفــارة جمــع بــني عبادتــني أحدهمــا فريضــة واألخــرى تطــوع )بــني حــج وعمــرة(
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ب/ كفــارة خطيئــة أثــم مرتكبهــا عمــدا أو خطــأ جــزاء جنايــة علــى الديــن أو النفــس أو النســل 
)تعمــد اإلفطــار يف رمضــانـ  القتــل اخلطــأـ  الظهــارـ  إجهــاض اجلنــني (.

تداخل الكفارات عند التعدد ف القتل اخلطأ :
ــد التعــدد  ــات فــإن طــروء التداخــل فيهــا عن ــل اخلطــأ مــن العقوب ــى أن كفــارة القت نظــرا إل
ــه قاعــدة  ــة حلكــم واحــد ـ كمــا نصــت علي ــة موجب ــورود. شــرط تعــدد أســباب متماثل ممكــن ال
العمــل بالتداخــل ـ إذ ال يجــوز تداخــل كفــارات مــن أســباب مختلفــة ، فهــذه إذا اجتمعــت تقضــى 
وتلحــق بســببها . )»شــرح الزرقانــي علــى خليــل »198/2 ـ »مغنــى احملتــاج«367/3 ـ »املغنــي 

.)624/8«
وشــرط أال يبــادر املكّفــر بالتكفيــر عــن إحداهــا ، ألن العبــرة بالتداخــل حصــول الزجــر بكفــارة 

واحدة.
الفصل ف املسألة املطروحة :

مــا تقــدم مــن شــروط عامــة هــي ضوابــط العمــل بقاعــدة التداخــل عمومــا . والباحــث يف 
املدّونــات الفقهيــة القدميــة ال يقــف علــى حكــم صريــح يف هــذه املســألة ذلــك أنهــا كانــت محمولــة 

علــى املســتبعدات نــادرة الوقــوع الشــاذة عــن املألــوف .
كالتــي يف   ، ومعانيهــا  ألفاظهــا  مجملــة يف  موجــزة  أقــوال  املدقــق  يســتوقف  مــا  وأكثــر 
»املغنــي« مثــال : مــن أن القتــل اخلطــأ جنايــة جتــب يف الذمــة ، والذمــة تتســع حلقــوق كثيــرة . 

)»املغنــي«406/9(
املقصــود : مــا يترتــب عــن قتــل اخلطــأ مــن ديــات إذا تعــدد القتلــى ، دون تنصيــص علــى حكــم 

الكفــارة عنــد التعدد.
وبنــاء علــى طبيعــة الكفــارة : كونهــا حقــا هلل تعالــى زجــرا عــن االسترســال وحمــال علــى 
التثبــت ، وأن التعــدي وإن كان علــى وجــه اخلطــأ ، فهــو ال يخلــو مــن شــيء مــن التقصيــر . فــإن 
ــى بحكــم عــدم جــواز التداخــل يف احلقــوق  ــد تعــدد القتل الذمــة إذا اتســعت لديــات عديــدة عن
ــى يف  ِد القتل ــدُّ ــارات بتََع ــدد الكف ــا االحتــاد والتداخــل ، ألن تع ــارة يجــوز فيه ــإن الكف ــة ، ف املالي
ــا  ــك اذا اعتبرن ــزم املنفــرد . ذل ــه حكــم مــا يل ــى علي ــذي ِانبن ــر مناســب للتخفيــف ال اخلطــأ غي
ــس  ــة :  إذا اجتمــع أمــران مــن جن التداخــل تخصيصــا لعمــوم األصــل عمــال بالقاعــدة الفقهي
واحــد ولــم يختلــف مقصودهمــا دخــل أحدهمــا يف اآلخــر غالبــا  »غمــز عيــون البصائــر »للحمــوي 

394/1 ـ »األشــباه والنظائــر« للســبكي 95/1 ـ »األشــباه والنظائــر« للســيوطي 126( 
فالتخصيــص بــأن جتــزئ عــن عــدد القتلــى كفــارة واحــدة. وألن الكفــارة واجبــة حقــا هلل 
تعالــى شــرعت زجــرا عــن القتــل احلاصــل مــع انعــدام القصــد إليــه ، فــإن حــق اهلل تعالــى يقبــل 

ــم ـ ــه قــد شــرعت ـ واهلل أعل التداخــل ويحصــل بالكفــارة الواحــدة الزجــر الــذي مــن أجل
للتوســع : »أحــكام تداخــل العقوبــات » رســالة دكتــوراه حــامت بــن ادريــس العســكري ـ جامعــة 

الزيتونــة ـ تونــس 1999 .
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من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين)يسالونك قل..(
بقلم : فضيلة الشيخ محمد احلبيب النفطي رحمه اهلل

تعبير رؤية اهلل جل جالله ورؤية الرسول صلى اهلل عليه وسلم ف املنام 
الســؤال: يقــول الســائل الكــرمي  أرجــو اإلجابــة عــن تعبيــر وتفســير هــذه الرؤيــا التــي رأيتهــا ف 
منامــي وهــي تتمثــل ف أنــي رأيــت اهلل ســبحانه وتعالــى كأننــي ف يــوم القيامــة رأيتــه جــل جاللــه 
يرتــدي جبــة وشاشــا أبيــض رأيتــه ف مــكان عــال نســبيا وهــو يشــعل النــار وقــد جتمــع النــاس 
حولــه وذلــك بأمــر منــه ومــن بينهــم أنــا وكــم كانــت فرحتــي عظيمــة برؤيــة املولــى عــز وجــل وكان 
اهلل ســبحانه وتعالــى يقــول )النــار النــار( ســيدي الشــيخ لقــد أخبــرت بهــذه الرؤيــة بعــض املســنن 
فأكــد لــي البعــض منهــم اننــي ســوف أكــون مــن أهــل اجلنــة والبعــض اآلخــر بــآراء مختلفــة فمــا 
رأيــك ســيدي الشــيخ ف هــذه الرؤيــة التــي رأيتهــا علمــا بأننــي كنــت أصلــي وانقطعــت عــن الصــالة. 

فضيلــة الشــيخ أرجــو اإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
اجلــواب: اعلــم ايهــا الســائل الكــرمي قبــل كل شــيء أن الــرؤى املناميــة تنقســم الــى ثالثــة 
أقســام قــال القاضــي عيــاض رحمــه اهلل يف كتابــه )الشــفا بتعريــف حقــوق املصطفــى( صلــى اهلل 
عليــه وســلم قــال الرســول عليــه الســالم )الرؤيــا ثــالث رؤيــا حــق ورؤيــا يحــدث الرجــل بهــا نفســه 
أي يف اليقظــة فتتمثــل لــه يف منامــه يف شــكل رمــز مــن الرمــوز ورؤيــا هــي حتزيــن مــن الشــيطان 
وترويــع للرائــي مــن قبــل الشــيطان لعنــه اهلل(. انتهــى مــن كتــاب الشــفا ج1 ص354 ورؤيــاك هــذه 
ايهــا الســائل الكــرمي ان شــاء اهلل تكــن رؤيــا حــق وموعظــة اذ قــد ذكــرت فيهــا انــه وقــع التحذيــر 
ــه  ــا النبــي محمــدا علي ــم ايهــا الســائل الكــرمي ان رؤي ــم اعل ــا اهلل منهــا آمــني ث ــار أعاذن مــن الن
الصــالة والســالم يف املنــام هــي رؤيــا حــق ال شــك فيهــا قــال صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن رآنــي ف 

املنــام فقــد رآنــي فــان الشــيطان ال يتمثــل بــي( رواه البخــاري ومســلم يف صحيحيهمــا 
وامــا رؤيــا اهلل جــل جاللــه يف املنــام فرمبــا تقــع لبعــض الكمــل مــن عبــاد اهلل املؤمنــني مــع 
احتمــال ان يكــون الشــيطان لعنــه اهلل قــد متثــل للرائــي منامــا انــه تعالــى اهلل جــل جاللــه تعالــى 
اهلل عــن ذلــك علــوا كبيــرا وممــا يــروى يف هــذا الصــدد ان االمــام احمــد بــن حنبــل رحمــه اهلل 
ــة  ــه متــام املائ ــن رأيت ــال لئ ــم ق ــام تســعا وتســعني مــرة ث ــزة ســبحانه يف املن ــت رب الع ــال )رأي ق
ألســألنه مــا أفضــل مــا يتقــرب بــه املتقربــون اليــك؟ فقــدر لــه ان رآه متــام املائــة فقــال: يــا رب 
مــا افضــل مــا يتقــرب بــه املتقربــون اليــك؟ فقــال اهلل جــل وعــال: بكالمــي يــا أحمــد أي بتــالوة 
كتابــي فقــال أحمــد بــن حنبــل: يــا رب بفهــم أو بــدون فهــم؟ فقــال اهلل تعالــى بفهــم و بــدون فهــم( 
لكــن ايهــا الســائل الكــرمي ان رؤيــاك هــذه جتســيم لــذات اهلل تعالــى واملولــى عــز وجــل منــزه 
عــن كل مــا شــبه املخلوقــات )ليــس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصيــر( االيــة11 مــن ســورة الشــورى 
وأخيــرا أقــول لــك ان هــذه الرؤيــا رمبــا تغــر وال تســر فارجــع الــى القيــام بالصــالة مواظبــا علــى 
آدائهــا يف أوقاتهــا ورمبــا هــذه الرؤيــا التــي رأيتهــا هــي حتذيــر لــك مــن تــرك الصــالة واهلل اعلــم

ال يجوز التأخير املتعمد  لصالة الصبح 
الســؤال: يقــول الســائل  اننــي ف مــدة الصيــف 3 أو 4 أشــهر ال أصلــي الصبــح ف وقتــه رغــم 
اننــي ال عمــل لــي ف تلــك املــدة ال أنهــض مــن النــوم اال بعــد طلــوع الشــمس ففــي بعــض األحيــان 
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أصليــه بعــد النهــوض مباشــرة وف بعــض األحيــان ال أصليــه اال مــع الظهــر فهــل ُتقبــل صالتــي؟
اجلــواب: اعلــم ايهــا الســائل الكــرمي ان اهلل تعالــى فــرض الصــالة وكتبهــا علــى عبــاده املؤمنني 
وجعــل لــكل صــالة وقتــا معينــا محــدودا ال تــؤدى اال يف ذلــك الوقــت الــذي حــدده الشــرع الكــرمي 
قــال تعالــى )حافظــوا علــى الصلــوات والصــالة الوســطى وقومــوا هلل قانتــن( االيــة 238 مــن ســورة 
ــة 130 مــن ســورة  ــره )ان الصــالة كانــت علــى املؤمنــن كتابــا موقوتــا( االي ــال جــل ذك ــرة وق البق
ــى قــرب  ــوع الفجــر ال ــا محــدودا مــن طل ــا اختياري ــح وقت ــى للصب النســاء فجعــل ســبحانه وتعال
ــوع الشــمس فهــو آثــم خصوصــا اذا كانــت صالتــه  ــوع الشــمس فمــن صلــى الصبــح بعــد طل طل
ــان اســتغرقه النــوم حتــى طلعــت  ــوع الشــمس مــن غيــر عــذر شــرعي ب لصــالة الصبــح بعــد طل
الشــمس فهــذا معــذور ان صلــى الصبــح بعــد طلــوع الشــمس وامــا مــن اســتيقظ بعــد طلــوع 
الفجــر وعــاد الــى النــوم الــى ان طلعــت الشــمس فهــو آثــم ولــو صلــى الصبــح فصالتــه صحيحــة 
فقهــا أمــا القبــول فعلــى اهلل تعالــى وينبغــي لــك يــا أخــي أن تنــام يف الليــل باكــرا حتــى تســتيقظ 
باكــرا لتــؤدي صــالة الصبــح يف وقتهــا- قــال صلــى اهلل عليــه وســلم يأتــي الشــيطان أحدكــم 
فيعقــد علــى قافيتــه أي النقــرة التــي ف مؤخــر رأســه ثــالث عقــود ويقــول لــه من عليــك ليــل طويــل 
فــان هــو اســتيقظ وذكــر اهلل تعالــى انحلــت عقدتــه االولــى فــاذا تطهــر للصــالة انحلــت العقــدة 
الثانيــة فــاذا صلــى انحلــت العقــدة الثالثــة فيصبــح منشــرح الصــدر نشــيطا وان هــو لــم يســتيقظ 
حتــى طلعــت الشــمس ولــم يصــل الصبــح يصبــح خبيــث النفــس كســالن احلديــث رواه أصحــاب 
ــا  ــا يف اوقاته ــك كله ــى أداء صلوات ــرا كــي حتافــظ عل ــوم باك ــك بالن ــا أخــي علي ــه ي الســن وعلي
احملــددة لهــا شــرعا واال كنــت ممــن تناولتهــم االيــة الكرميــة ال قــدر اهلل )فويــل للمصلــن الذيــن 

هــم عــن صالتهــم ســاهون( ســورة املاعــون 
لعب الورق برهان حرام 

الســؤال: هــل ان لعــب الــورق حــرام؟ وخاصــة عندمــا يتفــق الالعبــون علــى شــيء يلعبــون عليــه 
مثــال بســكويت أو قهــوة أو غيرهمــا واخلاســر يدفــع الثمــن. وهــل املتفــرج واألكل معهــم حــرام وهــل 

مــن يلعبــون ف منزلــه شــريك ف االثــم؟  
اجلــواب: اللعــب واللهــو مــن حيــث هــو مكــروه للمســلم ان يقــوم بــه اال تأديــب الرجــل لفرســه 
ــل مســتحب  ــاح ب ــة مب ــذه االمــور الثالث ــو به ــان الله ــه ف ــه لزوجت ــه بقوســه او مداعبت او مناضلت
وكذلــك يجــوز الســباق باخليــل واالبــل والرمايــة بالنبــل كذلــك الســباق علــى االقــدام واملصارعــة 
فــكل هــذه االشــياء جائــزة وجتــوز مكافــأة اجلائــز يف هــذه االمــور أمــا اللعــب بــاالوراق كمــا 
ذكــرت يف الســؤال ان كان برهــان يدفعــه املغلــوب نقــدا أو مأكــوال أو مشــروبا فحــرام شــرعا ألنــه 
مــن بــاب امليســر والقمــار املنهــي عنــه شــرعا نهــي حتــرمي قــال تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا 
اخلمــر وامليســر واالنصــاب واالزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان( االيــة91 مــن ســورة املائــدة ويحــرم 
ايضــا اجللــوس مــع العبــي الــورق برهــان وكذلــك االكل مــن الرهــان لغيــر الالعبــني حــرام وكذلــك 
يحــرم علــى صاحــب املنــزل قبــول العبــي االوراق برهــان مبنزلــه ألنــه يصيــر مــن الذيــن يعينــون 
علــى االثــم والعــدوان قــال تعالــى )وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى االثــم والعــدوان( 

االيــة2 مــن ســورة املائــدة 
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 انس كل بنوك العالم...واتصل فورا ببنك اهلل...
بقلم: صالح احلاجة   
 مــا اكثــر البنــوك يف بالدنــا ويف غيــر بالدنــا ...انهــا منتشــرة انتشــار االشــجار يف الغابــات ...بــل هــي 
اليــوم ويف عصرنــا احلالــي عنــوان مــن عناويــن حياتنــا اليوميــة ...فــال اقتصــاد اال بهــا ...وال تنميــة اال بهــا 

...وال صكــوك وقــروض وحســابات اال بهــا...
وهناك اليوم من الناس من يحب البنوك حبه المه وابيه...

وكــم اضحكنــي توفيــق احلكيــم الغلبــان العريــان عندمــا فتــح ذات يــوم حســابا باحــد البنــوك ووضــع فيــه 
بضعــة جنيهــات هــي كل ثروتــه التــي جمعهــا مــن الكتابــة والتاليــف طــوال عمــره ...

ومنــذ اللحظــة التــي فتــح فيهــا احلســاب اصبــح ال يغــادر املقهــى الــذي يحــاذي البنــك وملــا ســالوه ملــاذا 
يضيــع وقتــه يف اجللــوس يف املقهــى قــال لهــم : كيــف تريدوننــي ان اتــرك اموالــي يف البنــك دون حراســة...

انني احرس البنك خوفا من سرقة رصيدي الذي ال املك سواه ...
وامثــال احلكيــم ال يعــدون وال يحصــون انهــم يحبــون البنــوك ...ويحرصــون علــى االتصــال املباشــر  بهــا 
يوميــا ...واذا لــم يتصلــوا بهــا  فانهــم يســالون عــن ارصدتهــم ...وفوائدهــم ...وارباحهــم بالهاتــف وال يرتــاح 
لهــم بــال اال اذا عرفــوا ان حســاباتهم البنكيــة عامــرة ...صاعــدة ...طالعــة ...تلــك هــي البنــوك التــي يعرفهــا 

اجلميــع ويتعاملــون معهــا ويحبونهــا ولكــن هنــاك بنــك اخــر ال يعرفــه اال البعــض...
انــه اعظــم واكبــر واهــم بنــك يف العالــم ويتفــوق يف تقــدمي الفوائــد واالربــاح والقــروض للنــاس عــن 
كل البنوك...هــو بنــك ال مقــر لــه...وال مركــز رئيســي لــه...وال فــروع لــه...وال اوراق له...ومــع ذلــك فهــو 
موجــود يف كل مكان...ومفتــوح كامــل ايــام العام...ويســتقبل اجلميــع دون متييز...ويقــدم خدماتــه باملجــان 

ودون مقابــل لــكل مــن يطلبهــا...
ايهــا االنســان...يا كل انســان ادخــل هــذا البنــك بــكل امــن وامان وســالم وســوف ال تندم...بل ستدهشــك 
املعاملــة احلســنة والكرمية...وســتجد ماييســر شــؤونك يف هــذه الدنيــا ...ويزيــد مــن رزقــك ...ويبعــث يف 

نفســك الشــعور بالســعادة...وخصوصا الشــعور باليقــني ...ومااعذب...واعظــم هــذا الكســب اجلميــل...
هــل تعرفــون ماهــو هــذا البنك...انــه بنــك اهلل ...وهــو بنــك اذا وضعــت فيــه متــرة حتصــل علــى نخلــة...
واذا تنازلــت علــى دينــار جتــد يف حســابك مائــة دينــار ...واذا تصدقــت ولــو بابتســامة ...او بكلمــة طيبــة 
...او بنصيحــة نصــوح ...او بــاي عمــل صالــح جتــد رصيــدك يف هــذا البنــك قــد امتــال بخيــر لــم تتوقعــه 

وجــاءك مــن حيــث لــم تكــن حتتســب...
ان الصدقة هي الوسيلة الفعالة لالنخراط يف بنك اهلل...

جرب ان تتصدق...جرب ان تعطي...
جرب ان تساعد غيرك...

جرب ان حتنو على ضعيف ..او مظلوم ...او مقهور...او مريض...
ــا بالفعل...ستشــعر بالســعادة  ــت قمــت فيه ــي ان ــل يف نفــس اللحظــة الت ــى املقاب جــرب وســتحصل عل
...ســتنزل عليــك حالــة مــن الطمانينــة ...ستنتعش...وســتكبر ...وســترتاح نفســانيا...اطرق بــاب بنــك اهلل 

ولــن تخيــب...
افتح لك حسابا يف هذا البنك وستحصل بكل يسر على ما لم تكن تتوقع.. 


