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جوهر االسالم
االفتتاحية:

ر

التعايش في سالم ووئام هو قدر اإلنسانية
في .هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها...
.

غــم مــا يعتــري العالقــة بــن اإلســام (املســلمني بتعبيــر ادق) والغــرب مــن احــداث كانــت والتــزال
تلقــي بظاللهــا وتؤثــر يف هــذه العالقــة التاثيــر الســلبي والتــي شــهدت يف الفتــرة األخيــرة اشــكاال
مختلفــة كا عــادة نشــر الصــور الكاريكاتوريــة املســيئة للنبــي محمــد عليــه الصــاة والســام مــن طــرف
جريــدة شــارلي ابــدو ومــا تــا ذلــك مــن ردود فعــل منهــا اقــدام شــاب شيشــاني علــى بذبــح األســتاذ الــذي
تولــى عــرض هــذه الصــور علــى تالميــذه.
و(نشــرالصور املســيئة وذبــح األســتاذ) ادانهمــا العقــاء مــن الطرفــن اإلســامي والغربــي باعتبــار مــا
يف ذلــك مــن االســاءة للرمــوز الدينيــة وعــدم االحتــرام لالخــر ومــا يف الذبــح مــن وحشــية وانتهــاك حلرمــة
النفــس البشــرية التــي حــرم اهلل قتلهــا.
رغــم كل ذلــك و رغــم مــا اليــزال يصــدر مــن ردود فعــل متباينــة النــدري الــى أي مــدى ســتتواصل ومــا
ميكــن ان يترتــب عليهــا مــن انعكاســات ســلبية فــان قناعتنــا ســتظل راســخة ال يزعزعهــا مــا يجــد مــن
احــداث وتصرفــات غيــر مســؤولة يقــدم عليهــا هــذا الطــرف او ذاك بــان العالقــة بــن اإلســام (املســلمني)
والغــرب ميكــن ان يســودها الوئــام واالحتــرام املتبــادل والتعــاون علــى كل مــا فيــه خيــر ومصلحــة الطرفــن
وهــو كثيــر وكثيــر جــدا وتلتقــي يف الدعــوة اليــه واملنــاداة بــه القيــم الروحيــة وهــو مــا اليــزال القــادة الدينيــون
الكبــار املســتنيرون يغتنمــون كل مناســبة للتذكيــر بــه واالحلــاح عليــه ويصــدرون للتوعيــة بــه وجعلــه خريطــة
طريــق يلتــزم بهــا اجلميــع يف تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض إذ يف ذلــك االجتنــاب للصــراع الــذي مــا انفــك
املتطرفــون مــن اجلانبــن يدقــون طبولــه غيــر مدركــن للمخاطــر التــي ســتعاني البشــرية جمعــاء اثارهــا املدمــرة
والتــي ســتاتي علــى كل املكاســب التــي حتققــت لإلنســان يف مختلــف مياديــن احليــاة املاديــة واملعنويــة.
ان وثيقــة االخــوة اإلنســانية التــي امضــى عليهــا فضيلــة شــيخ االزهــر وقداســة بابــا الفاتيــكان ووثيقــة
مراكــش حــول حقــوق األقليــات (الدينيــة) و وثيقةحلــف الفضــول اجلديــد الصادرتــن عــن منتــدى تعزيــز
الســلم يف املجتمعــات املســلمة برئاســة فضيلــة الشــيخ عبــد اهلل بــن بيــة ،ووثيقــة كلنــا اخــوة الصــادرة عــن
بابــا الفاتيــكان وغيــر ذلــك مــن عديــد البيانــات الصــادرة عــن الهيئــات واملنظمــات والشــخصيات التــي
تنشــط يف مجــال ترســيخ قيــم التســامح والتعايــش يف كنــف الســام بــن كل مكونــات االســرة البشــرية بــكل
تنوعاتهــا الدينيــة والعرقيــة واالجتماعيــة .هــذه الوثائــق جميعهــا هــي خارطــة طريــق ملنهــج قــومي يف ترســيخ
قيــم التعايــش يف كنــف الســام.
وســتواصل مجلــة جوهــر اإلســام التفاعــل منهــا مــع اجلهــود املبذولــة بنشــر كل مــا يرســخ هــذا التوجــه مــن
دراســات وبحــوث وبيانــات اعتقــادا راســخا منهــا وقناعــة التتزعــزع بــان ذلــك هــو قــدر اإلنســانية يف هــذه املرحلــة
الدقيقــة التــي متــر بهــا وذلــك هــو جوهــر ولــب رســاالت الســماء ومــا دعــا اليــه الرســل واالنبيــاء عليهــم الســام
والــذي تعبــر عنــه اصــدق تعبيــر االيــة الكرميــة يف كتــاب اهلل العزيــز (يــا أيهــا النــاس انــا خلقناكــم مــن ذكــر وانثــى
صــدق اهلل العظيــم.
وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا ان اكــر مكــم عنــد اهلل اتقاكــم)
وهــذا العــدد  4/3مــن الســنة  20مــن مجلــة جوهــر االســام يجــد القــارئ كاملعتــاد إضافــة الــى األبــواب
القــارة (مــن تفســير وشــرح للحديــث وتعريــف باالعــام وفتــاوى ومتابعــات وغيــر ذلــك) بحوثــا ودراســات
جــادة ومتنوعــة يســر املجلــة يف نســختيها الورقيــة وااللكترونيــة ان تعمــم االســتفادة بهــا واهلل ســبحانه
املســدد واملعــن واملوفــق لصالــح وخالــص االعمــال.
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يقــول اهلل تبــارك وتعالــى بعــد أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم (وانــك لتدعوهــم إلــى
صــراط مســتقيم وان الذيــن ال يؤمنــون باآلخــرة عــن الصــراط لناكبــون ولــو رحمناهــم وكشــفنا
للجــوا يف طغيانهــم يعمهــون ولقــد اخذناهــم بالعــذاب فمــا اســتكانوا لربهــم
مــا بهــم مــن ضــر ّ
ومــا يتضرعــون حتــى إذا فتحنــا عليهــم بابــا ذا عــذاب شــديد إذا هــم فيــه مبلســون وهــو الــذي
انشــأ لكــم الســمع واالبصــار واالفئــدة قليــا مــا تشــكرون وهــو الــذي ذرأكــم يف األرض واليــه
حتشــرون وهــو الــذي يحــي ومييــت ولــه اختــاف الليــل والنهــار أفــا تعقلــون) صــدق اهلل
العظيــم ســورة املؤمنــون اآليــات  73الــى 80
تقـ ّدم بيــان مــا أفحــم بــه املولــى ســبحانه وتعالــى كل معانــد اثيــم مــن حقائــق دامغــة تنفــذ
إلــى مــا خبــأه النــاس يف ســويداء أنفســهم مــن اســرار احكمــوا اغــاق منافذهــا حتــى ال يعرفهــا
ســواهم ،ذلــك انــه حصــر اســباب املكابــرة كلهــا يف ســبب واحــد هــو الدفــاع عــن االمتيــازات
الــذي يكــون عــداوة اصليــة بــن االقويــاء واحلــق الذي يســاويهم بعبيدهم وأجرائهم (بــل جاءهم
باحلــق واكثرهــم للحــق كارهــون) ثــم ثنــى هــذه احلقيقــة بحقيقــة أخــرى ال تقــل عنهــا اعتبــارا
وهــي تضــارب املصالــح واختــاف املشــارب واالذواق االمــر الــذي يجعــل اتبــاع احلــق لتلــك
املصالــح الظاهــرة العارضــة ،واالذواق الفاســدة واملشــارب املختلفــة ســببا لفســاد الســماوات
واالرض ومــن فيهــن ،وال ينــازع يف هاتــن احلقيقتــن إال اجلاهلــون واملعرضــون (ولــو اتبــع احلق
اهواءهــم لفســدت الســماوات واالرض ومــن فيهــن) لقــد مــر هــذا وغيــره ويتفــرع عليــه حتمــا أن
يلخــص ســبحانه وتعالــى دعــوة رســوله الواضحــة يف ابــرز اهدافهــا واجلــى مظاهرهــا فيقــول
(وانــك لتدعوهــم إلــى صــراط مســتقيم) اجــل انــه ليدعــو االنســانية إلــى احملجــة البيضــاء إلــى
الديــن القيــم ديــن الفطــرة الســليمة الديــن الــذي تشــهد العقــول الراجحــة باســتقامته وممــا
شــانه احلــق واملنطــق والســداد النــه يأمــر بالعــدل واالحســان وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر
وألنــه يجعــل اســاس التفاضــل بــن النــاس إمنــا هــو االعمــال الصاحلــة فقــط (إن اكرمكــم عنــد
اهلل اتقاكــم) أمــا مــا زاد عليهــا فاوهــام وتضليــل .وتخســر البشــرية متــى جعلــت ســلم القيــم
بينهــا ابــاء وجــدودا أو امــواال ومراكــز ومــا شــابه ذلــك مــن خزعبــات واالعيــب .ولقــد خســرت
فعــا ومــا تــزال تخســر إلــى أن تعــود إلــى االســس القوميــة التــي اراد االســام أن يبنــي عليهــا
املجتمعــات الســليمة ،وانــى لهــا أن تظفــر بضالتهــا املنشــودة مادامــت تنــازع يف نقطــة البــدء
التــي هــي اميــان وطيــد بــاهلل وباليــوم اآلخروبجميــع مــا جــاء بــه الرســل االطهــار (وان الذيــن
ال يؤمنــون باالخــرة عــن الصــراط لناكبــون) كيــف ال يحيــد اجلاحــدون عــن جــادة الهــدى وال
يتنكبــون طريــق الرشــاد مــا دامــت اخلطــوة االولــى مــن خطاهــم قــد اجتهــت اجتاهــا منحرفــا
اذ كفــروا بربهــم وانكــروا البعــث واحلســاب فــا يرجــى لهــم اســتصالح وال يعلــق عليهــم امــل.
ومــن ايــن يــا تــرى ياتــي االســتصالح أو يحصــل االمــل وقــد اغمــض الكفــرة الفجــرة عيونهــم
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عــن واقعهــم وواقــع احليــاة التــي يعيشــونها وتالمــس جميــع حواســهم.
وان اهلل العليــم بالطوايــا واخلبيــر مبــا فطــر عليــه النــاس ليعلــم أن منطــا مــن اخلالئــق
قــد درج علــى االنحــراف الباطنــي وأصيــب بنــوع مــن الشــذوذ اخلــاص يجعلــه يتلقــى العبــرة
تلــو العبــرة والضربــة تلــو االخــرى وال يريــد أن يبحــث عــن مأتاهــا ،وال أن يكلــف نفســه مشــقة
التفتيــش عــن اســبابها .هــؤالء واضرابهــم ال تنفعهــم شــفاعة الشــافعني وال موعظــة الواعظــن
فالويــل لهــم يــوم يجيبهــم اجلبــار بتلــك اللطمــة الســاخرة (ذق انــك انــت العزيــز الكــرمي) حقــا
االشــقياء ال يفيــد معهــم الصفــح وال يثمــر يف قلوبهــم االحســان بــل رمبــا يزيدهــم تنمــرا
واغراقــا يف االثــم (وان انــت اكرمــت اللئيــم متــردا) (ولــو رحمناهــم وكشــفنا مــا بهــم مــن ضــر
للجــوا يف طغيانهــم يعمهــون) هــذا وامي اهلل ابــدع تصويــر لنفــوس االشــرار االنــكاس ،الذيــن
ليــس لهــم مــن الرجولــة إال االنتفــاخ واالنتفــاش يضعفــون ويتهالكــون إذا وقعــوا يف قبضــة
القــوي الشــديد وإذا مــا رحــم عويلهــم واســتجداءهم اغرقــوا يف االستئســاد وكــم مــن بغــاث
إستأســد وكــم مــن جبــان تنمــر.
ومــا اقبــح التكلــف يف كل شــيء خصوصــا يف اولئــك الضعــاف للقــوة واجلبنــاء للشــجاعة
الن هــؤالء يتعســفون الطريــق ويخبطــون خبــط عشــواء فهــم يف حالــة مــن العمــه واحليــرة
والتيــه جتعلهــم مثــار ضحــك واســتغراب ورثــاء ،ونظيــر هــذه االيــة قولــه جــل مــن قائــل (ولــو
ردوا ملــا نهــوا عنــه وانهــم لكاذبــون) هــذا حالهــم يــوم القيامــة أمــا حالتهــم يف الدنيــا فمشــاهدة
محسوســة ،تصيبهــم القارعــة أو حتــل قريبــا مــن دارهــم فينتحلــون لهــا اســبابا وهميــة اذ
ينســبونها للطبيعــة تــارة وللحــظ أخــرى ولعــدم اخــذ االهبــة مــرة ولتخلــي االنصــار واملؤيديــن
مــرات أمــا أن يقولــوا انهــا بــاء وابتــاء فحاشــا لرجولتهــم أن تقــول ذلــك (ولقــد اخذناهــم
بالعــذاب فمــا اســتكانوا لربهــم ومــا يتضرعــون) والغريــب العجيــب انهــم اجــن مــن فراشــة
وافــرق مــن نعامــة ،بيــد انهــم عمــوا وصمــوا عــن االســباب واملســببات احلقيقيــة فاصبحــوا
كمــن يفــر مــن اخلطــر اليــه ألن جبنــه انســاه املفــر واعمــاه عــن الــوزر ونظيــر هــذه اآليــة أيضــا
قولــه جــل جاللــه (فلــوال اذ جاءهــم بأســنا تضرعــوا ولكــن قســت قلوبهــم وزيــن لهــم الشــيطان
مــا كانــوا يعملــون) ومهمــا يكــن مــن امــر فــان للبدايــة نهايــة وان لالمهــال اجــا ال يتعــداه فــا
بــد إذا مــن أن ياخــذ جبــار الســماء جبابــرة األرض اخــذ العزيــز املقتــدر ســواء اكان ذلــك يف
الدنيــا أم يف اآلخــرة وعندمــا يفتــح عليهــم بابــا واحــدا مــن ابــواب عــذاب يصيبهــم مــا لــم يكــن
يف حســبانهم فيصبحــون يف افــاس وإبــاس وخيبــة آمــال وال تنفعهــم انــذاك لهفــي وال لوانــي
(حتــى إذا فتحنــا عليهــم بابــا ذا عــذاب شــديد إذا هــم فيــه مبلســون) وإمنــا اجلــزاء مــن جنــس
العمــل ومــن زرع الســوء لــم يحصــد إال الندامــة.
وبعــد أن ناقــش املولــى ســبحانه وتعالــى اولئــك الكفــرة امللحديــن احلســاب وفنــد مزاعمهــم
كلهــا وبــن مآلهــم املؤلــم ومصيرهــم املفجــع ذكــر يف مقــام االمتنــان أو التوبيــخ مــا امدهــم بــه
مــن وســائل ســمعية وبصريــة وادراكيــة كانــت تكفيهــم للوصــول إلــى احلــق لــو اســتعملوا آلــة
الوعــي واالدراك والتبصــر فقــال (وهــو الــذي انشــألكم الســمع واالبصــار واالفئــدة قليــا مــا
تشكرون)
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هــذه وســائل العلــم الثــاث مرتبــة حســبما تقتضيــه الطبيعة البشــرية حتــى يف اصل الوجود
ســمع ثــم بصــر ثــم فــؤاد ،وكــم يف آيــات اهلل مــن عجائــب يكشــف العلــم يف بعــض مناســبات
قليلــة عــن نــزر يســير منهــا فينشــده املنصفــون والواعــون ،لقــد اثبــت الطــب احلديــث أن الطفــل
عندمــا يولــد يســمع يف الثالثــة االيــام االولــى وال يبصــر ،ثــم يبصــر وال يعــي ثــم بعــد حــن مــن
الدهــر يصبــح قــادرا علــى الفهــم شــيئا فشــيئا .وليــس هــذا الترتيــب يف االطفــال خاصــة بــل
هــو جــاء مــع االنســان يف عمــوم اطــوار حياتــه يســمع عــن أشــياء فيرغــب يف رؤيتهــا ثــم يحكــم
عقلــه يف محتوياتهــا اذ كل مــن الذيــن يســتعملون آلــة العقــل واالت االبصــار الباطني والظاهري
وآلــة الســمع كذلــك .وكــم يف قولــه جلــت كلماتــه (قليــا مــا تشــكرون) كــم فيهــا مــن معــان دقيقــة
يــدرك بعضهــا املجــرب للعبــاد اخلبيــر مبركباتهــم النفســية (وقليــل مــن عبــادي الشــكور) ان
آلــة الســمع وآلــة البصــر وآلــة االدراك مــا وهبــت لالنســان إال ليســتعملها يف ادراك احلــق
والعمــل مبقتضــاه واال كانــت وســيلتها معطلــة ووجودهــا كالعــدم واصبــح صاحبهــا كاالنعــام بــل
هــو اضــل ســبيال ولقــد صــدق اهلل تعالــى اذ قــال يف هــؤالء يف مقــام آخــر (فمــا اغنــى عنهــم
ســمعهم وال ابصارهــم وال افئدتهــم مــن شــيء اذ كانــوا يجحــدون بآيــات اهلل) وليســت هــذه النعــم
التــي ينظــر اليهــا االنســان يف نفســه هــي وحدهــا التــي تثيــر االنتبــاه وتســتوجب االعتبــار ،بــل
هــي مــع نعــم أخــرى عامــة ولكنهــا هامــة تســتحق أن جتلــب نحوهــا االنظــار ومــا اكثرهــا نعــم
اهلل علــى عبــاده .ومــا اقســى قلــوب العبــاد اذ تذهــل عــن خالقهــا وممدهــا وهــي يف تلــك احلالــة
ذاهلــة عــن نفــس وجودهــا ودورهــا يف احليــاة (وهــو الــذي ذرأكــم يف األرض واليــه حتشــرون)
انــه هــو الــذي خلقنــا فابــدع خلقنــا وصورنــا فاحســن تصويرنــا وانــه هــو الــذي جعــل مــن
اختــاف اجناســنا والواننــا ولهجاتنــا آيــة لــو كنــا مــن الواعــن واملنصفــن .وان مراحــل خلقنــا
ونحــن اجنــة يف بطــون امهاتنــا واطفــال يف مهادنــا وولــدان يف مســارح طفولتنــا وشــباب يف
احالمنــا ومغانينــا وكهــول يف عزائمنــا وتصميماتنــا وطموحنــا وشــيوخ يف برامجنــا ومشــاريعنا
وحكمتنــا واكتناهنــا ثــم يف طفولتنــا االخيــرة اخلرفــة يــوم يــر ّد منــا مــن يــر ّد إلــى أرذل العمــر
ان تلــك املراحــل املنتظمــة آليــة علــى عظمــة الصانــع وحكمتــه (ويف انفســكم أفــا تبصــرون).
نعــم اننــا لــو تبصرنــا وابصرنــا ألدركنــا أن الــذي خلقنــا هــو الــذي مييتنــا وهــو الــذي يحيينــا
وهــو الــذي اليــه نحشــر يــوم اجلمــع االكبــر فيجــازي مــن احســن باحســانه ومــن اســاء باســاءته
(وال يظلــم ربــك احــدا) وان قدرتــه الباهــرة القاهــرة لتخــول لــه كل هــذا فمــا الليــل والنهــار
وتعاقبهمــا يف نظــام وانتظــام ومــا اودع يف كل واحــد منهمــا مــن خصائــص حيــث جعــل الليــل
لباســا وجعــل النهــار معاشــا وجعــل النــوم بالنهــار ال يقــوم مقــام النــوم بالليــل ولــو كانــت املــدة
اطــول والراحــة اوفــر قلــت مــا هــذا الليــل والنهــار فــكل مــا فيهمــا آيــة ونعمــة ملــن اراد أن يتأمــل
ويســتعمل مداركــه العقليــة للوصــول الــى احلقيقــة (وهــو الــذي يحــي ومييــت ولــه اختــاف الليــل
والنهــار أفــا يعقلــون) صدقــت ربنــا وقدســت كلماتــك.
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االجتهاد بتحقيق املناط:

فقه الواقع والمتوقع

بقلم العالمة الشيخ عبد اهلل بن ب ّية
رئيس منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة

القسم الثاني:
األحكام هي ثمرة قيم وفضائل
هــذه القيــم ال حتتــاج إلــى حتقيــق منــاط ،أمــا األحــكام الناشــئة عنهــا فتحتــاج إلــى حتقيــق
املنــاط ألنهــا محفوفــة بخطــاب الوضــع .إن الشــريعة قبــل أن تتحــول إلــى إجــراءات قانونيــة
يطبقهــا الســلطان ومــا يتفــرع عــن واليتــه .فإنهــا تغــرس شــجرة القيــم التــي تثمــر احلكــم علــى
األشــياء وعلــى األعمــال والتصرفــات باحلســن والقبــح وبأنهــا حــق أو باطــل أو أنهــا صحيحــة
أو باطلــة ،مقبولــة أو مــردودة؛ لتنشــئ النظــم واألحــكام اجلزئيــة التــي حتميهــا وحتوطهــا،
وترتــب أســبابها وموانعهــا وشــروطها ،وبعبــارة أخــرى تهيــؤ مجــال تطبيــق األحــكام اجلزئيــة.
فالفــرق كبيــر بــن القيــم ومــا تثمــره مــن قيــام الفضائــل يف نفــوس املؤمنــن واحلــرص علــى
متثلهمــا يف حياتهــم الفرديــة واجلماعيــة واألحــكام التنظيميــة التــي تتعامــل مــع االنحــراف
عنهــا ســواء تعلــق األمــر بالتشــريع املدنــي أو اجلزائــي.
فالقيــم والفضائــل ثابتــة ال حتتــاج إلــى بيئــة تطبيــق وال تفتقــر إلــى تبوئــة ألن خطــاب
الوضــع ال يتعلــق بهــا إال عنــد مــا تكــون أحكامـاً تفصيليــة ســواء كانــت ســلطانية كنظــم الواليــات
والتشــريعات الزجريــة أو غيــر ســلطانية؛ كعقــود املعامــات واألنكحــة ســوى مــا علــق منهــا
بالســلطان كتزويــج اليتيمــات .ولهــذا فــإن طريقــة القــرآن الكــرمي هــي كالتالــي:
ففــي املعامــات مثــا أقــام القــرآن الكــرمي قيمــة حفــظ املــال وحرمــة االعتــداء علــى امللكيــة
َ
(ل تَ ْأ ُكلُــوا أَ ْم َوالَ ُكــ ْم بَيْنَ ُكــ ْم بِالْبَ ِ
الســ َف َهاء أَ ْم َوالَ ُكــ ُم ذلــك قبــل أن ينهــى عــن
اطــلِ ) َوالَ تُ ْؤتُــوا ْ ّ ُ
ض َعافــاً ّ ُم َ
اع َفــ ًة) وقبــل أن يفصــل النبــي عليــه الصــاة والســام
الربَــا أَ ْ
ض َ
الربــا (الَ تَ ْأ ُكلُــوا ْ ِ ّ
ذلــك ويضيــف النهــي عــن الغــرر والنجــش وينزلــه علــى الواقــع كبيــع احلصــاة وحبــل احلبلــة
واملضامــن واملالقــح وكلهــا لــه شــروط وأســباب .فيثبــت أوال املقصــد العــام الــذي ال يتعــرض
لــه أي تخصيــص.
وكذلــك يف التشــريعات الزجريــة فالقــرآن الكــرمي يؤكــد حرمــة النفــس البشــرية ( َوالَ تَ ْقتُلُــوا ْ
حلــق)َ ( ،وال تَ ْقتُلُــوا أَنفُس ـ ُكم ِإ َّن َّ َ
ال َّن ْفــس ا َّل ِتــى َح ـرم َّ
اللُ ِإ َّال با ّ
الل َكا َن ِب ُك ـ ْم َر ِحيم ـاً)( ،أَ َّن ـ ُه َمــن
َّ َ
َ ْ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
َ
ُ
َ
َ
َقتَـ َل نَفْسـا ِب َغيْـ ِـر نَ ْفـ ٍـس أ ْو َف َسـ ٍـاد فِ ــى أل ْر ِض َفكأ َّ َ
ـاس َجمِ يعـا) ،قبــل أن يقــرر ( َولكـ ْم
نــا قتَـل ل َّنـ َ
ـي األَلْبَــاب) ِ ،وهــو حكــم ســلطاني لــه شــروطه.
صـ ِ
ِف الْقِ َ
ـاص َحيَــاةٌ يَـاْ أُو ِلـ ْ
وكذلــك يف احملافظــة علــى النســل وهــو مظهــر لكرامــة اإلنســان أن يكــون معــروف األصــل
محفــوظ األرومــة؛ ولهــذا لــم تختلــف فيــه الشــرائع ويــكاد يكــون األمــر مركــوزا يف الفطــرة
وجهِ ـ ْم
واجلبلــة اإلنســانية .وكان التعبيــر القرآنــي يشــير إلــى ذلــك باحملافظــةَ ( ،وا ّلَذِ يـ َن ُهـ ْم ِل ُف ُر ِ
احـ َ
وج ُه ـ ْم)َ ( ،والَ تَ ْق َربُــوا ْ الْ َف َو ِ
ـش َمــا َظ َه ـ َر مِ نْ َهــا َو َمــا بَ َط ـ َن) ،فهــذا ال
َحافِ ُظــون َ) ( َويَ ْح َف ُظــوا ُف ُر َ
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يفتقــر إلــى ســلطان.
أمــا األحــكام التفصيليــة فجــاءت يف آيــة النــور ،وكذلــك بالنســبة للخمــر فقــد جــاء يف
القــرآن الكــرمي بأهميــة العقــل( ،أَ َفــا تَ ْعقِ لُــو َن).
مييــز األصــل الكلــي أنــه عزميــة ال تســقط أبــدا أي أن املؤمــن علــى أي مســتوى كان يجــب
عليــه أن يكــون شــاعرا بتلــك القيمــة ومستشــعرا أهميــة الفضيلــة بقلبــه وهــو معنــى قائــم
بالنفــس.
أمــا بالنســبة لألحــكام اجلزائيــة كإيقــاع العقوبــة الشــرعية -وهــي ســلطانية -فلها شــروطها
وضوابطهــا وموانعهــا فالصالحيــة فيهــا للجهــة الســلطانية وحدهــا فــا تسـلّط لألفــراد عليهــا
ألنهــم فاقــدو الشــرط األول وهــو شــرط الصالحيــة ،فلــو ارتكــب ذلــك لــكان مخطئــا وخاطئــا
ومتجــاوزا للحــدود .وهنــا تكمــن أهميــة حتقيــق املنــاط.
وبالنســبة للســلطان فهــو يراعــي الشــروط واألســباب واملوانــع اجلليــة واخلفيــة فــإن عمــر لاّ
علّــق عقوبــة النفــي بالنســبة للبكــر فــا شــك أنــه قــد منــى إلــى علمــه بــأن مــن تطالهــم العقوبــة
قــد يتركــون امللــة اإلســامية ســخطا فــرأى مظنــة املفســدة ألنهــا لــو حتققــت يف فــرد فقــد ال
تتحقــق يف غيــره؛ لكــن املظنــة جعلــت عمــر يــرى أن املفســدة املترتبــة علــى ذلــك أعظــم فأوقــف
ذلــك .وعلّــق حــد الســرقة عــام الرمــادة وهــذا مــا اســميه باملانــع اخلفــي ألنــه أمــر ال يتعلــق
بشــخص فيعرفــه القاضــي أو املفتــي ،ولكنــه يتعلــق مبجتمــع فيحقــق املنــاط فيــه الســلطان
ممــا يجتمــع لديــه مــن العلــم بأحــوال الرعيــة ،فهــو ال يريــد أن يحملهــم علــى مــا يســخطهم؛
لكــن الفــرق كبيــر بــن القيــم والفضائــل التــي هــي :حــال وحــرام ،قبــل أن ننتقــل إلــى اإلجــراء
الزجــري أو احلكــم القضائــي -فاحلــدود مــن اختصــاص الســلطان أو نوابــه والتعزيــرات مــن
صالحياتــه ،وعــزر اإلمــام ملعصيــة وحلــق آدمــي حبسـاً ولومـاً»- .كمــا يقــول خليــل-
وكذلــك احملافظــة علــى العقــول توجــه القــرآن باخلطــاب للمؤمنــن بالتوقــف عمــا كانــوا
ِنــا ْ َ
يتعاطــون مــن القمــار وامليســر( .إ َّ َ
ـس ِّم ـ ْن َع َمــلِ
نصـ ُ
ال ْم ـ ُر َو ْالَيْ ِس ـ ُر َواألَ َ
ـاب َواألَ ْزالَ ُم ِر ْجـ ٌ
الصـ َ
َّ
ـى تَ ْعل َ ُمــوا ْ َمــا
اجتَ ِنبُــوه)ُ( ،يَــا أَ ّيُ َهــا ا ّلَذِ يـ َن آ َمنُــوا ْ الَ تَ ْق َربُــوا ْ َّ
الشـيْ َطانِ َف ْ
اةَ َوأَنتُـ ْم ُسـ َكا َرى َح ّتَـ َ
ُ
تَقُولــو َن).
وبـ ّـن وجــه قبــح ذلــك ولــم يذكــر عقوبــة معينــة وإمنــا كان عليــه الصــاة والســام بعــد ذلــك
يعاقــب مرتكــب تلــك املخالفــة اجلرميــة دون حتديــد علــى خــاف -ثــم اجتهــد الصحابــة يف
أيــام عمــر فحــددوا لهــا ثمانــن جلــدة تنزيــا علــى واقــع اتســاع الدولــة واختــاط املســلمني
بغيرهــم مــن أهــل الديانــات األخــرى التــي احتــرم اإلســام خصوصياتهــا فتشــاوروا فيهــا.
والفرق بني قيم التحرمي والتحليل واألحكام التطبيقية من أربعة وجوه:
أوال :أن القيــم ثابتــة مــن كل وجــه مــن حيــث القطعيــة ،أمــا األحــكام فبعضهــا قطعــي
وبعضهــا اجتهــادي.
ثانياً :أن القيم من باب الكلي وليست من باب اجلزئي.
ثالثاً :أن اخلروج عليها هو اخلروج على النظام العام لألمة.
رابعـاً :أنهــا عزائــم ال تعتريهــا الرخــص وعمومــات ال تعروهــا مخصصــات خطــاب الوضــع
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وحــدوده التــي حتيــط اخلطــاب اجلزئــي .فاحتــاج اخلطــاب اجلزئــي إلــى حتقيــق منــاط؛
لتنزيلــه علــى محــاالت معينــة مشــخصة ،طبق ـاً الختــاف احملــال وتقلبــات األحــوال.
الواقع واملتوقع
يــراد مــن هــذا العنــوان :تقــدمي مقاربــة لتنزيــل أحــكام الشــريعة يف شــمولها وعمومهــا
وإطالقهــا علــى بيئــة معينــة ويف ظــرف زمانــي ومكانــي معــن أو مــا ســماه البعــض تعريف ـاً
للواقــع بأنــه :التقــاء بــن الزمــان وبــن املــكان واحلــدث يف حلظــة محــددة ،مــع مالحظــة أن
تلــك اللحظــة هــي الزمــان املقصــود ،وأن املــكان مقيــد بذلــك الزمــان باعتبــار خصوصهمــا
وتقييدهمــا والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر يف عمــوم النصــوص وإطالقهــا ،وأن يعيــد مراجعــة
حلظــة النــزول وبيئــة الوحــي الســتحضار أســباب النــزول الظاهــرة واخلفيــة.
إال أن الواقع قد يعني حقائق األشياء أو الوجود احلقيقي يف مقابل الوهم واخليال.
والواقع اليوم أصبح يحمل قيماً تلد أحكاماً ونظماً.
فما هي قيم الواقع اليوم؟
* احلقوق اإلنسانية واحلريات الفردية واجلماعية كحرية التعبير والضمير.
* تقديس حقوق للمرأة إلى حد منح احلصص يف املجالس.
* حقــوق األقليــات التــي أصبحــت ال حتتــاج دعــوى اهتضــام احلريــات واحلقــوق إلــى بيئــات
فاألقليــة مصدقــة ولــو كانــت غيــر محقــة.
وأصبحــت الدســاتير تطــرز بهــذه احلقــوق وتعــزز بهــذه القيــم وذلــك هــو معيــار الدســتور
العصــري وعنــوان الدميقراطيــة وبرهــان احلداثــة واملســاواة يف احلقــوق أحيانــا علــى حســاب
الواجبــات.
* واقــع التكنولوجيــا التــي غيــرت أســلوب وأدوات التواصــل واالتصــال -فالفيســبوك وتويتــر
ويوتــوب -أعانــت الفــرد علــى اإلفــات مــن رقابــة املجتمــع والتماهــي مــع قيــم أخــرى بحيــث
تصبــح الوســائل الزجريــة أمــام الوضــع ال تخلــص منــه.
* وتقنيــات اجلينــوم البشــري ومــا اقتــرح مــن معضــات أخالقيــة إذ أتــاح العلــم لنفــوس
عطشــى إلــى االكتشــاف التدخــل يف خاليــا األجنــة واقتحــام شــفرة النطفــة األمشــاج لتعديــل
اجلنــن بزيــادة الهرمونــات.
* وقضايــا األستنســاخ ومــا تنطــوي عليــه مــن مــآالت ال تــزال وراء أســتار الغيــب التــي ال
يعلمهــا إال مــن يعلــم اخلــبء يف الســموات واألرض.
* فاملجامــع الفقهيــة أمــام التلقيــح الصناعــي والتهجــن وشــهادة اجلينــات يف تناكــر األزواج
يف حيــرة .والقائمــة طويلــة واألفهــام حســيرة يف التوقعــات.
أمــا التوقــع فهــو مصطلــح جديــد وإن كان حديثــا بالنــوع قدميــا باجلنــس ،فاملجــال الــذي
يغطيــه فقــه التوقــع هــو مجــال تغطيــه الذرائــع واملــآالت وتغطيــه أيضــا املترقبــات وهــي
املصطلــح الــذي اســتعمله املقــري واســتعمله الزقــاق يف قولــه:
وهل يراعى مترقب وقع يومئذ أم قهقرى إذا رجع
وتبنى عليه قاعدة االنعطاف وقاعدة االنكشاف.
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إن فقــه التوقــع يعنــي اســتناد األحــكام إلــى املســتقبل ،قــد يكــون احلكــم عــدوال عــن إذن إلــى
حظــر ،وعــن حظــر إلــى إذن ،ورفــع حــرج بســبب أمــر ميكــن أن يترتــب علــى ممارســة الفعــل
املــأذون فيــه ،أو االمتنــاع عــن الفعــل املنهــي عنــه.
فمحقــق املنــاط يجــب أن يكــون يقظــا ،وعلــى علــم أوال بأنــه ليــس كل فعــل مطلــوب بأصلــه
أو بطبيعتــه مطلوبــا دائمــا يف مآالتــه وبالتالــي عليــه أن يــوازن دائمــا بــن املصلحــة املتأديــة
مــن هــذا الفعــل وبــن املفســدة التــي قــد تترتــب عليــه .هــذا هــو فقــه املــآالت وهــو عبــارة عــن
موازنــة بــن مصلحتــن إحداهمــا أرجــح ،إحداهمــا مســتقبلية واألخــرى حاضــرة ،موازنــة بــن
مفســدتني إحداهمــا مســتقبلية واألخــرى حاضــرة ،ففقــه املــآل هــو عبــارة عــن تــوازن لكنــه
تــوازن بــن حاضــر وبــن مســتقبل ،هــذا الــذي نســميه فقــه املئــال والفقيــه عليــه أن يعتمــد علــى
األدوات التــي بإمكانهــا أن تكتشــف هــذا املســتقبل.
عليــه أن يعــرف هــذا الواقــع حتــى يعــرف املتوقــع ألن املتوقــع هــو يف حقيقتــه مــآل للواقــع
يف أحــد توجهاتــه ،ألن الذريعــة عبــارة عــن وســيلة يتوســل بهــا إلــى شــيء ،أو يتوصــل بهــا إلــى
شــيء.
وأهــم مــا يف الذرائــع هــو عنصــر اإلفضــاء ،فــإذا أفضــت الوســيلة قطعــا ،فــا يختلــف
الفقهــاء يف اعتبارهــا إذا كانــت الوســيلة غالبـاً تــؤدي إلــى املتوســل إليــه فهنــا يختلــف الشــافعي
وهــو الــذي ال يقــول بالذرائــع مــع مالــك وأحمــد وهمــا يقــوالن بهــا ،وإذا كان ذلــك أكثريــا
فمالــك يقــول بالذرائــع يف األكثريــة وبنــى عليــه كمــا يقــول القرايف-ألــف مســألة يف بيــوع
اآلجــال« ،ومنــع للتهمــة مــا كثــر قصده»-.خليــل-
ولكــن القضيــة هــي قضيــة ضبــط ،أن نضبــط النصــوص اجلزئيــة والقواعــد الكليــة وأن
نعــرف الواقــع بــكل تضاريســه ومتوقعاتــه حتــى نطبــق عليــه حكمــا متوازنــا ال هــو باملتحلــل وال
هــو أيضــا باملتشــدد املتزمــت املتقوقــع وكان بــن ذلــك قوامــا.
والتوقعــات ليســت أوهام ـاً وال افتراضــات بعيــدة الوقــوع ولكنهــا مســتندة إلــى معطيــات
أو احتمــاالت راجحــة .فالتوقــع قــد يكــون بعيــدا وقــد يكــون قريبــا ،وبالتالــي فــإن التوقــع ال
يعنــي البتــة التوهــم واالســتباق مــع أن االســتباق أيضــا كالتوقــع ليســا دائمــا رجمــا بالغيــب؛
وإمنــا تعنــي أن نحصــل مــن خــال معطيــات احلاضــر علــى معرفــة توجــه للمســتقبل ،قــد يكــون
ســلوكاً اقتصاديــا وماليـاً هــو حركــة الســوق ،قــد يكــون ســلوك الفاعلــن التجاريــن نعرفــه مــن
خــال مــا يســمى بنظريــة االحتمــال أو مــن خــال العينــات املختلفــة التــي نطلــع عليهــا ومــن
مؤصــل يف الفقــه ،فالتوقــع لــه أدوات هــذه األدوات قــد تكــون
خــال االســتقراء ،واالســتقراء ّ
بديهيــة ،حــدس املفتــي قــد يعــرف هــذه األدوات وقــد تكــون نظريــة.
وسائل حتقيق املناط
وســائل حتقيــق املنــاط التــي مــن خاللهــا نتعــرف علــى الواقــع لتنزيــل األحــكام عليــه ،وهــي
يف حقيقتهــا شــارحة للواقــع وميكــن تســميتها مبســالك التحقيــق ،وقــد اســماها أبــو حامــد
الغزالــي املوازيــن اخلمســة وهــي :اللغويــة ،والعرفيــة ،واحلســية ،والعقليــة ،والطبيعيــة.
وإذا اعتبرنــا املصالــح واملفاســد مــن حيــث إدراكهــا بالعقــل داخلــة يف العقليــة .واعتبرنــا
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االكتشــافات العلميــة راجعــة إلــى الطبيعيــة وهــي العلــوم الطبيعــة أو طبيعــة األشــياء .كان هــذا
امليــزان حاويـاً بــل حاصــراً ألدوات حتقيــق املنــاط.
فاملثــال بالربويــات يف املطعومــات جنسـاً ونوعـاً ،ان مــا كان طعامـاً لغــة حتقــق فيــه منــاط
الربــا عنــد املعلــل بالطعميــة -كمــا يقــول الغزالــي -ومــا كان متــرا لغــة يكــون نوع ـاً واحــدا ال
يجــوز بيعــه يف مثلــه تفاضــا -.كمــا يقــول ابــن قدامــة -باحلــس والطبيعــة معــا كمشــاهدة
العالمــات البيولوجيــة الفاصلــة بــن الصغــر املانــع للــزوم أوامــر الشــرع والتــي أشــار إليهــا
الشــارع بقولــه :والصغيــر حتــى يحتلــم .والبلــوغ املشــار إليــه باحلديــث الســابق ،وبقولــه تعالــى
( َو ِإ َذا بَل َ ـ َغ ْ
األط َفــا ُل مِ نْ ُك ـ ُم ْ ُ
الل ُـ َم).
والعــرف محقــق للمنــاط يف حالــة ســيولة اللفــظ لعــدم وجــود حــد مــن الوضــع وحتديــد مــن
الشــرع ،وهــذا يف ألفــاظ الشــارع التــي تركــت مبهمــة كاإلنفــاق علــى الزوجــات واألقــارب ذوي
اإلمــاق ،وكوصــف الفقــر املوجــب للــزكاة.
ً
وكذلــك فــإن العــرف اللغــوي يف بيئــة نــزول الوحــي قــد يكــون حتقيق ـا للمنــاط يف حالــة
وضــوح املعنــى وذلــك لقصــر اللفــظ علــى بعــض أفــراده .كمــا يــراه أبــو حنيفــة يف حمــل حديــث
«الطعــام بالطعــام» علــى البــر خاصــة ألن ذلــك االســتعمال العــريف لقريــش.
إن هــذه الوســائل ليســت علــى وزن واحــد وال حــد متحــد يف مرونــة التنــاول ودرجــة املعلومــة
وحصــول العلــم وســهولة اإلدراك .فمنهــا مــا تســميته حتقيق ـاً للمنــاط فيــه نــوع مــن التجــوز
ألن التحقيــق ضــرب مــن املعانــاة ،وال عنــت يف إدراك احملسوســات ،فمــا كان مســلكه احلــس
ووســيلته الــذوق أو اللمــس كتغيــر املــاء وكمســألة النبيــذ الــذي ذهــب ثلثــاه بالطبــخ ال يحتــاج
إلــى تعمــل .ومنــه مــا يحتــاج معرفــة اللغــة كمدلــوالت األلفــاظ ،ومنــه مــا يحتــاج إلــى جتربــة
وخبــرة كمــا يف قضايــا األعــراف والعوائــد بــن أن تكــون عامــة أو خاصــة ،أو العــرف القولــي
يف كنايــات الطــاق واألميــان ،والعــرف العملــي يف املعاطــاة يف التجــارة.
أمــا املســالك العقليــة يف قيــاس درجــات املصالــح واملفاســد املؤثــرة يف العقــود اجلليــة،
وقيــاس احلاجــات املنزلــة منزلــة الضــرورات إلباحــة احملظــورات .فهــذا النــوع مــن مســالك
حتقيــق املنــاط مســلكه عســير ومســربه دقيــق يف الفهــم ال يدركــه كل متعــاط ولــو كان فقيه ـاً
يف األحــكام الشــرعية مــا لــم يكــن كأبــي حنيفــة ممارس ـاً.
ويف اجلملــة فــإن األجنــاس املشــككة واألوصــاف املعنويــة عندمــا تكــون محققــة للمنــاط
يــدق فهمهــا ويصعــب نظمهــا ويصبــح غالــب الظــن أغلــب مناطهــا ويعســر علــى املســتنبط
االســتقاء مــن مناطهــا .وذلــك كاملصلحــة واحلاجــة واملشــقة والغــرر واجلهالــة والذريعــة واملئــال
فيكــون األمــر فيهــا بــن حــد أعلــى معتبــر وحــد أســفل عــدمي األثــر ووســط محــل جتــاذب،
واآلراء فيــه موضــع تضــارب؛ فيختلــف الفقهــاء ويفتقــر إلــى اخلبــراء .وقــد قــال أبــو حامــد إنــه
مــا مــن لفــظ إال وفيــه تقابــل بــن طرفــن ،وثالــث مــا ليــس داخــا فيــه قطعـاً ،ومــا هــو داخــل
فيــه قطع ـاً ،ومــا يتمــارى يف دخولــه وخروجــه وضــرب مثــا بالطعــام يف الربويــات.
ولهــذا فــإن حتقيــق املنــاط يف معظــم القضايــا -ســواء كان يف األحــكام الســلطانية أم يف
القضايــا االجتماعيــة أو املشــكالت االقتصاديــة أو الطبيــة -جديــر بــأن يكــون ناشــئاً عــن جهــد
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جماعــي ومنبثقـاً عــن اجتهــاد مجمعــي.
ما هي املجاالت املرشحة؟
مجال األحكام السلطانية أو السياسية
َّــاس بِالْقِ ْس ِ
(لَ َقــ ْد أَ ْر َســلْنَا ُر ُســلَنَا بِالْبَ ِّين ِ
ــط
َــات َوأَنْ َزلْنَــا َم َع ُهــ ُم الْكِ ت َ
َــاب َو ْالِيــزَا َن ِليَقُــو َم الن ُ
َّ ُ
َوأَنْ َزلْنَــا ْ َ
ْص ـ ُرهُ َو ُر ُس ـل َ ُه بِالْ َغيْـ ِـب إ َِّن
س َشــدِ ي ٌد َو َمنَافِ ـ ُع لِل َّنـ ِ
ـاس َو ِليَ ْعل َـ َم الل َم ـ ْن يَن ُ
الدِ ي ـ َد فِ يــهِ بَـ ْأ ٌ
َّ َ
الل َق ِــو ٌّي َع ِز ٌيــز).
كيف يقوم الناس بالقسط ؟
إن ضــرورة ســلطان يتولــى القيــام علــى مهمــات ووظائــف ال ميكــن لألفــراد أن يتعاطوهــا
أمــر معلــوم مــن الديــن بالضــرورة ومســلم مــن العقــاء يف كل امللــل والنحــل ،ســوى مــا ذهــب
إليــه ابــن كيســان األصــم والقلــة مــن املعتزلــة .لكــن أهــم مشــكلة يف الفكــر املعاصــر هــي مســألة
الدولــة الدينيــة أو اإلســامية علــى وجــه اخلصــوص.
قــد أجمــل إمــام احلرمــن معنــى اإلمامــة ووجــوب نصــب األئمــة وقــادة األمــة :اإلمام ـ ُة
رياس ـ ٌة تامــة ،وزعام ـ ٌة عا ّمــة ،تتعلــق باخلاصــة والعامــة ،يف مهمــات الديــن والدنيــا .مهمتهــا
حفـ ُ
ـظ احلــوزة ،ورعايــة الرعيــة ،وإقام ـ ُة الدعــوة باحلجــة والســيف ،وكـ ّ ُ
ـف اخليــف واحليــف،
ُ
واالنتصــاف للمظلومــن مــن الظاملــن ،واســتيفاءُ احلقــوق مــن املمتنعــن ،وإيفاؤهــا علــى
املســتحقني .وفصــل إمامــة االختيــار والســعة وإمامــة الضــرورة والغلبــة يف كتابــه «الغياثــي»
إال أن إمــام احلرمــن يــرى أن معظــم مــا يتعلــق باإلمامــة يقبــل االجتهــاد ألنــه عــار مــن القطــع
واليقــن.
وهنــا أشــير إلــى أن الواقــع املعاصــر يف جيراننــا الغربيــن هــو عــزل الديــن عــن الشــأن العام
السياســي رســمياً ،ومــع ذلــك فهنــاك بعــض الــدول كاالحتــاد السويســري الــذي ينــص دســتورها
علــى أنهــا دولــة دينيــة وكنيســتها هــي كنيســة دولــة مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن إلتزامــات
الدولــة جتــاه املؤسســة الدينيــة .ويف محاضــرة يف جامعــة لــوزان يف  2فبرايــر 2005م ألقــى
مستشــار فدرالــي سويســري محاضــرة بعنــوان «هــل اإللــه ضــرورة للدولــة»؟
فمســألة الديــن وعالقتــه بالدولــة ،ومســألة القيــم الدينيــة ،ومســألة القوانــن الدينيــة،
ليســت متالزمــة تــازم التــرادف يف حيــاة النــاس طبق ـاً إلكراهــات الزمــان واملــكان وأحــوال
املجتمعــات.
فما هو مفهوم الدولة الدينية؟
ميكن أن نتصور ذلك يف أربعة مستويات:
املســتوى األول :اندمــا ٌج كامــ ٌل مبعنــى أ َّن نظــا َم الدولــة يعتمــد علــى النصــوص الدينيــة،
ومتارســه ســلط ٌة مفوضــة مــن اإللــه ،معصومــة ،هــذا هــو مفهــوم الثيوقراطيــة .هــذا أصــل
املفهــوم الغربــي وهــذا ال يتصــور يف اإلســام إال بوجــود نبــي معصــوم أو علــى األقــل بالنســبة
ألهــل الســنة.
ـارس الســلط َة فيــه علمــاءُ ديـ ٍـن لكنهــم
املســتوى الثانــي :نظــا ٌم يقــوم علــى نصــوص دينيــة ميـ ُ
ليــس لهــم تفويــض إلهــي ،فهــم ال ميارســون أعمالهــم باســم اإللــه وال نيابــة عنــه ،ولكنهــم
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يســعون ليكونــوا أقــرب مــا ميكــن لــروح التعليمــات اإللهيــة .ميثــل حالهــم قــول عمــر :هــذا مــا
رأى عمــر نافيــا أن ينســب رأيــه للبــاري جــل وعــا.
املســتوى الثالــث :أ ْن يكــون التشــري ُع مســتمداً مــن النصــوص الدينيــة ،ولكــن الذين ميارســون
الســلط َة فيــه ليســوا علمــاء ديــن ،وال رجــال ديــن ،بــل مدنيــون ملــوك أو رؤســاء ،مــع اختــاف
يف مرجعيــة الوصــول إلــى احلكــم.
ً
املســتوى الرابــع :نظــام ال يكــون التشــريع فيــه مســتمدا مــن نصــوص الديــن؛ لكنــه يعتــرف
مبرجعيــة دينيــة للشــعب أو للدولــة ،قــد يســتمد بعــض قوانينــه مــن الشــريعة (كاألحــوال
الشــخصية مثـ ً
ا) ،أو مــن روح الشــريعة ومقاصدهــا يف نفــس الوقــت يقوم برعاية للمؤسســات
الدينيــة كاملــدارس الدينيــة ودور العبــادة ،ويف مقابــل ذلــك فإنــه يتحمــل التكاليــف املاديــة
الالزمــة لتشــغيل املؤسســات.
خالصــة القــول :إ َّن الدولـ َة يف اإلســام هــي آلــة مــن آليــات العــدل وإقامــة الديــن ،وليســت
دولــة تيوكراســية بــل مدنيــة مبعنــى مــن املعانــي ،لكنهــا بالتأكيــد ليســت دولــة علمانيــة ،إنهــا
دولــة يكــون للديــن فيهــا مكانــه ومكانتــه يف مزاوجــة مــع املصالــح واتســاع مــن التأويــل ال يقــوم
عليهــا رجــال ديــن ولكــن رجــال مدنيــون مبختلــف الطــرق التــي يصــل بهــا احلــكام إلــى احلكــم
قــد تكــون بعــض الطــرق مفضلــة بقــدر مــا حتقــق مــن املصلحــة والســلم االجتماعــي واالقتــراب
مــن روح الشــرع ونصوصــه.
إ َّن األصـ َل يف النظــام اإلســامي أنــه يقــوم علــى البيعــة والشــورى وبتفســير هذيــن املفهومني
جنــد أنهمــا ال يبتعــدان يف نتائجهمــا كثيــراً عمــا وصلــت إليــه األنظمــة العقالنيــة مــع التحفــظ
علــى بعــض املمارســات التــي تتــم باســم الديــن أو باســم الدميقراطيــة ،فــإ َّن الدميقراطيـ َة التــي
ـض أنهــا نهايــة املطــاف أو نهايــة التاريــخ قــد متــارس بطريقــة غيــر دميقراطيــة حتــى
يــرى البعـ ُ
ً
ً
َ
ولــو احترمــت الشــكل فــإ َّن املضمــو َن قــد يكــون ُمختـا ويف بعــض األحيــان مأســاويا فــإ َّن أدولف
هتلــر وصــل إلــى احلكــم بطــرق دميقراطيــة والنتائــج معروفــة.
إن دميقراطيــة نصــف املصوتــن زايــد واحــد ال تكفــي بــل حتتــاج إلــى مقاربــة أخــرى لضمان
الســلم والوئــام واالســتقرار .وهمــا الشــرطان الضروريــان لالســتثمار لصالح الديــن والدنيا.
إن أكثــر علمــاء املســلمني علــى أنــه ال تــازم بــن احلاكــم والفقيــه وإن كان يوجــد نظريـاً مــن
يُلــزم احلاكــم بــأن يكــون مجتهــداً ،ولكــن ســرعان مــا وقــع فصــل تــام بــن االثنــن منــذ الدولــة
األمويــة بعــد اخلالفــة الراشــدة فانفصلــت طبقــة الفقهــاء عــن طبقــة احلــكام؛ إال أ َّن الفقهــاء
ظلــوا ميارســون الســلطة القضائيــة وســلطة اإلفتــاء والتعليــم.
واإلشــكال يف العالقــة بــن الديــن والدولــة ظــل قائمـاً ليمنــح شــرعية لقــول هيجــل :ال يكفــي
أ ْن يقــول لنــا الديــن :دع مــا لقيصــر لقيصــر ومــا هلل هلل .ألنــه يبقــى علينــا بعــد ذلــك أ ْن نعلــم
علــى وجــه الدقــة مــا هــي األشــياء التــي لقيصــر .وإذا كان هناك إشــكال بالنســبة لعصــر العوملة
بالنســبة للعالقــة بــن الديــن والدولــة فــإ َّن اإلشــكال لــن يكــون حلــه حســب رأينــا -بالدفــع إلــى
القطيعــة واحللــول احلــادة والرؤيــة اآلحاديــة ،وإمنــا بالبحــث عــن إبــداع احللــول الذكيــة التــي
حتافــظ علــى الصــات النافعــة ،وتقيــم املوازنــة الســعيدة بــن مســتلزمات املعاصــرة ومنتجاتهــا

13

جوهر االسالم
الفكريــة واملاديــة ،وبــن القيــم الروحيــة وميــراث النبــوات واألخــاق الفاضلــة والتوفيــق البــارع
بــن املتناقضــات التــي تتجــاذب حياتنــا ذلــك مــا نســعى إليــه مــن خــال موضوعــات أنــواع
الســلط والعالقــة بينهــا :مكانــة الديــن ،صالحيــات احلكــم .والتفاصيــل كثيــرة.
يف املجال االجتماعي
إن قضيــة األســرة قضيــة كبــرى بالنســبة للديانــات الســماوية فليســت فقــط قيمــة ولكنهــا
نامــوس مــن النواميــس الكونيــة وســنة مــن ســن البــاري جــل وعــا التــي ال تبديــل لهــاَ ( ،فل َـ ْن
ِسـنَّةِ َّ ِ
الل تَبْدِ يـ ًـا) ،فهــي آيــة مــن آيــات اهلل ونعمــة مــن نعمــهَ ( ،ومِ ـ ْن آَيَا ِتــهِ أَ ْن َخل َـ َق لَ ُكـ ْم
َِ
تـ َد ل ُ
َ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ُ
َ
اجــا ِلت َْسـكنُوا ِإليْ َهــا َو َج َعـل بَيْنَكـ ْم َمـ َو َّد ًة َو َر ْح َمـة).
مِ ـ ْن أنْف ُِسـك ْم أ ْز َو ً
فاألســرة ذكــرا وأنثــى مصنــع احليــاة ومتعــة الدنيــا إذا اشــيعت فيهــا روح املــودة والرحمــة
والعطــف واحلنــان؛ تلــك هــي املقاصــد الكبــرى والقيــم العليــا .وقــد جــاءت الشــريعة تفصيــا
للقوانــن التــي حتــوط هــذا البنــاء -يف العالقــة بــن الشــريكني ،وكيــف تبــدأ وكيــف تنتهــي،
كيــف تكــون األربــاح وتقــل اخلســائر ،كيــف تتحقــق املصالــح وتــدرأ املفاســد مــع مراعــاة الطــرف
الثالــث وهــو الولــد ،والعالقــة مــع املجتمــع -بنظــام يراعــي أبعــاد هــذه القيمــة املركزيــة.
إن أهــم قضيــة يطرحهــا العصــر ممــا ميكــن احلــوار فيــه بــن النصــوص وبــن العصــر
هــي مشــكلة املســاواة؛ للوصــول إلــى تقــارب يف بعــض جوانبهــا انطالقــا مــن آيــات حاكمــة،
( َولَ ُهـ َّن مِ ثْـ ُل ا ّلَــذِ ي َعلَيْهِ ـ َّن ب ْ
ِال َ ْعـ ُر ِ
ـض)َ ( ،مـ ْن َعمِ ـ َل
ـات بَ ْع ُ
ض ُهـ ْم أَ ْو ِليَــاءُ بَ ْعـ ٍ
وف)َ ( ،و ْالُؤْمِ نُــو َن َو ْالُؤْمِ نَـ ُ
ص ِ ً
الــا مِ ـ ْن َذ َكـ ٍـر أَ ْو أُنثَــى َو ُهـ َو ُمؤْمِ ـ ٌن) .مــع االهتمــام بكلمــة املعــروف املشــار إليهــا يف اآليــة
َ
الكرميــة.
قــال الشــاطبي :فــإن الرجــل واملــرأة مســتويان يف أصــل التكليــف علــى اجلملــة ،ومفترقــان
ـاص يف مثــل هــذا ال إشــكال فيــه».
بالتكليــف الالئــق بــكل واحــد منهمــا ...واالختصـ ُ
الواقــع املعاصــر :فيــه مــا ال يتماشــى مــع قيــم أي ديــن يف مســألة تكويــن األســرة ،وفيــه مــا
ميكــن أن يتحــاور معــه .فمــاذا عــن واليــة املــرأة علــى نفســها يف النــكاح؟ كمــا يــرى األحنــاف؛
هــل تعتبــر كل امــرأة بــرزة لتزكــي الشــهود ،كمذهــب األحنــاف .والقائمــة طويلــة .هــل ميكــن أن
نصــل إلــى كلــي يف هــذا انطالقـاً مــن قاعدتــي االســتقراء والعــرف الزمنــي ،ذلــك هــو حتقيــق
املنــاط.
يف املجال االقتصادي
ً
يف هذا املجال سأنقل حرفيا ما كتبته عن األزمة املالية يف كتابي «مقاصد املعامالت»
إن التعامــل يف الــذمم وبيــع املعــدوم واملضاربــة علــى التوقعــات والرهــون غيــر املقبوضــة
لتملــك العقــارات وخلــق أدوات متويــل ال متثــل مــاالً حقيقي ـاً كالســندات وبطاقــات االئتمــان
بــل حتــى النقــود الورقيــة بعــد فــك ارتباطهــا بالذهــب والتــي ال ترتبــط بإحــال نقــود أو ودائــع
أخــرى أو ثــروة حقيقيــة فــكان تســليعاً للنقــود وتســييال مبالغ ـاً فيــه لألصــول وفوائــد مركبــة
يف جدولــة الديــون هــو الــذي أوجــد هــذه األزمــة ،وكانــت العجلــة تــدور بهــذا الشــكل وارتبــط
االقتصــاد احلقيقــي مــن عمــارة ومصانــع وزراعــة يف متويلــه بهــذه الثــروة بــل ارتبطــت بهــا حياة
النــاس ويف كل هــزة يفــزع املــودِ ع املضــارب إلــي جيبــه لتخــرج يــده فارغــة وليــرى ثروتــه الربويــة
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تتبــدد حينمــا يعجــز املقترضــون مــن أداء ديونهــم فيصــادر البنــك عقاراتهــم القليلــة وســياراتهم
وينســحب املضاربــون بخفــي حنــن حــن يفقــد البنــك ســيولته.
وتســاءلوا مــن املســئول عــن األزمــة ؟ فأجــاب البعــض بأنــه البنــك املركــزي األمريكــي الــذي
تــرك رئيســه الســابق االن جرينســبان الفقاعــات العقاريــة واملاليــة تتكــون بــا ضوابــط.
لقــد كان يهــدف إلــى النمــو الســريع بــأي ثمــن باســتدراج النــاس للقــروض فــا ّدان النــاس
فــوق طاقتهــم ولــم تعــد لهــم مدخــرات ،كان هــذا الرجــل يؤمــن بسياســة االنفــات املطلــق
التــي تعنــي عــدم التدخــل مطلقــاً فضعفــت الرقابــة انطالقــاً مــن مبــدإ أن الســوق ســتكون
عقالنيــة يف ســلوكها يف أغلــب األحيــان وبالتالــي ســتعدل نفســها بنفســها تلقائيــا مــن خــال
اليــد اخلفيــة.
فنمــت طبقــة السماســرة الذيــن نبتــوا كالفطــر فكونــوا مؤسســات اإلقــراض الــذي لــم يعــد
حكــرا علــى البنــوك كمــا يف أوربــا وهــؤالء السماســرة ال يهتمــون إال بالفائــدة التــي يرفعونهــا
علــى القــروض؛ دون النظــر إلــى قــدرة املقتــرض املاليــة  ،فنشــأت املنتجــات املاليــة املشــتقة
غيــر املنضبطــة فبعضهــا يعتمــد علــى أصــول قليلــة وبعضهــا إمنــا يعتمــد علــى ديــون وأحيانــا ال
يعتمــد إال علــى فــوارق أربــاح وخيــارات ال متثــل أي أصــل حقيقــي فأصبــح االقتصــاد احلقيقــي
مــن ســلع وخدمــات ال ميثــل إال خمســة يف املائــة مــن األمــوال ،وقامــت البنــوك والسماســرة
بخلــق منتجــات ماليــة متفجــرة لتبيعهــا للعالــم الصطيــاد الربــح ،فالبنــك يجمــع الودائــع لألمــد
القصيــر ليقرضهــا للشــركات والوســطاء للمــدى املتوســط أو الطويــل ،ولكــن عليــه أن يحتفــظ
بصنــدوق فيــه مــوارد تتناســب وااللتزامــات اجلاريــة جتــاه الزبائــن ولتغطيــة اخلســارة احملتملة،
وذلــك مــا لــم يقــع بســبب اســترخاء الرقابــة مــن جهــة والرغبــة اجلامحــة يف األربــاح الســهلة من
جهــة أخــرى .فشــحت الســيولة لعــدم حتــوط البنــوك ملواجهــة االلتزامــات وطلبــات الزبائــن،
ولتغطيــة هــذا الوضــع بــدأت البنــوك يف البورصــة تتقــارض فيمــا بينهــا فبعضهــا مقــرض
والبعــض مقتــرض وهكــذا دواليــك فارتفعــت خســائر بعضهــا فأفلــس .فبــدأت الثقــة تنهــار
فامتنــع بنــك «أ» مــن االقــراض لبنــك «ب» خوفـاً مــن أن يفلــس ،فلــم تعــد البنــوك تقــرض خوفـاً
مــن أن ال تقضــى أو تقــرض بفائــدة مرتفعــة لترغيــب املودعــن فيحجــم املقترضــون فيكــون
املــأزق بــن طرفــن تتجــاذب مصاحلهــم الفوائــد إن انخفضــت خســر املــودع وإن ارتفعــت خســر
املقتــرض.
وهكــذا تبــدأ لعبــة الدومينــو :بنــك يف أمريــكا يســقط فيــؤدي إلــى ســقوط بنــك يف بريطانيــا
وشــركة تنهــار يف نيويــورك فتنهــار أخــرى يف اليابــان وأســواق إمعــة يف دول ناميــة تابعــة ملــا
يجــري دون سياســة متماســكة متيــل مــع ريــاح اإلفــاس تــارة واألربــاح تــارة أخــرى.
ً
باإلضافــة إلــى رهــون ال تتناســب يف قيمتهــا مــع الديــون املوثقــة بهــا بــل أحيان ـا تصبــح
اســمية لعــدم انضبــاط العالقــة بــن الراهــن واملرتهــن وتعــدد املرتهنــن وحتويــل الرهــن إلــى
منتجــات ماليــة متداولــة.
وكتبــت عليــه تعليقـاً طويــا -هــو موقــف اإلســام -عــن بيــع الديــون وعــن الغــرر والربــا ،ويف
هــذا البحــث املختصــر اخلــاص بتحقيــق املنــاط سأشــير إلــى مذهــب مالــك يف الغرر.
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وهل بيع الدين يف الذمة كبيع املسلم فيه غرر شديد الحتمال التفليس أو املوت؟
قــال مالــك هــو غــرر مقبــول بشــروط خمســة تخفــف الغــرر وتنفــي غائلــة الربــا ،وخالفــه
غيــره .وهكــذا أجــاز بيــع غيــر الطعــام قبــل قبضــه.
فتحقيق املناط يكون مبعيار تقدير أهل السوق وخبراء املال ومراصد املؤشرات.
فاحلاصــل أن حتقيــق املنــاط يتعلــق بإبــراز الصفــة اخلفيــة التــي ال يكــون ظهورهــا بدهيـاً
للســامع مــن النــص املــراد تطبيقــه علــى القضيــة.
وقــد يكــون اخلفــاء ناشــئاً مــن العالقــة اللغويــة أو لضــرورة وجــود إضافــة لتحقيــق معنــى
العلــة فيــه ،فالنهــي عــن بيــع الغــرر مــدرك لغــة ،والغــرر جنــس مشــكك أشــد يف بعــض مجالــه
مــن بعــض .فبيــع الســمك يف املــاء غيــر احملصــور يف بركــة هــو غــرر بالتأكيــد فــا يختلــف
العلمــاء يف حترميــه .أمــا بيــع احليــوان الغائــب املوصــوف فهــو غــرر لكنــه ليــس شــديدا فقــد
يســتغني باخلبــر عــن املشــاهدة بالنظــر؛ ولهــذا قــال بــه مالــك خالف ـاً لغيــره.
فــا بــد لتشــخيص وحتقيــق املنــاط مــن الرجــوع إلــى أصــل هــذه العقــود التــي ولــدت
وترعــرت يف الغــرب.
ولهــذا فــإن النظــام الرأســمالي كانــت لــه بصماتــه يف اإليجــار الســاتر للبيــع حيــث رجــح
النظــام غالبــا املالــك وهــو الطــرف األقــوى علــى املؤجــر املشــتري وهــو الطــرف األضعــف
املســتهلك.
فكيف نحقق املناط يف العقود اجلديدة ؟
لقــد عانــت املجامــع الفقهيــة فكانــت اختالفاتهــا ناشــئة يف أحيــان كثيــرة عــن عــدم فهــم
طبيعــة العقــد ووصفــه حتــى أن بعــض فقهــاء املجمــع ذهبــوا إلــى ديــار الغــرب حيــث نشــأت
هــذه العقــود لتحقيــق املنــاط ومحاولــة فهــم عالقــة األطــراف يف بطاقــة األئتمــان.
ورمبــا كان مذهــب مالــك الــذي خفــف مــن ضوابــط معلوميــة البيــع ليجعــل اخلبــر يقــوم
مقــام النظــر يف بيــع الغائــب والوجــود يف الــذمم والضمــان كالوجــود يف العيــان .ولــم يجعــل
القبــض داخــا يف ماهيــة البيــع -كمــا يقــول املــازري وغيــره -مــع اإلبقــاء علــى العناصــر
األساســية كوصــف املبيــع بالنســبة لــأول والقــدرة علــى التســليم بالنســبة للثانــي .وأن تأجيــل
البدلــن ليــس علــى الــدوام محظــورا يف مســألة االشــتراء مــن دائــم العمــل واالســتصناع والســلم
ثالثــا بالشــرط وإلــى أجــل التســليم بــا شــرط.
كل هــذه اخلصائــص يف مذهــب مالــك ميكــن أن تســعف يف تنظيــم البورصــات والنظــر يف
املســتقبليات ،وتلــك دعــوى عريضــة ولكنهــا تســتحق أن جتــرب -وبخاصــة -يف بحوثنــا الكليــة
لتحقيــق املنــاط يف مجــال االقتصــاد الــذي حتكمــه باجلملــة نظريتــا آدم ســميث وجــون كينــز
تضيــق أحداهمــا لتتســع األخــرى طبقــا للنتائــج العمليــة لتشــكال نوعــا مــن التجــاذب بــن
اإليجــاب والســلب ،حتــى كاد أن يصبــح قانون ـاً ثالث ـاً وميزان ـاً عملي ـاً لــوال شــره الرأســمالية
الــذي يريــد استكشــاف كل الســبل .ورمبــا نــدرك -يف يــوم مــن األيــام -إن نحــن أحســنا حتقيــق
املنــاط أن القانــون اإلســامي -الــذي مينــع الربــا مبعنــى نقــود تلــد نقــودا ،الثمــن مقابــل
الزمــن ،وبيــع املعــدوم ،والتعامــل يف الــذمم ،والغــرر الفاحــش ،مــع مــا يوفــره مذهــب مالــك
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مــن املرونــة -ميكــن أن يســهم يف حــل األزمــات كمــا شــرحنا طرف ـاً منــه يف كتابنــا «مقاصــد
املعامــات ومراصــد الواقعــات».
* وهنــاك قضايــا حتتــاج إلــى حتقيــق منــاط كـــ 1-مســألة «الضمــان بجعــل» التــي حكــوا
اإلجمــاع علــى منعهــا ،هــل الضمــان بجعــل يف املؤسســات املاليــة هــو نفــس الضمــان بجعــل يف
املاضــي؟
*  - 2قضــاء مــا ترتــب يف الذمــة يف حالــة التضخــم بزيــادة؛ هــل هــو مــن بــاب الزيــادة
يف الديــن؟ عندمــا كانــت النقــود ذهبــا وفضــة ..إلــى آخــر قائمــة العقــود الباحثــة عــن حتقيــق
منــاط ،ومــا زالــت املجامــع الفقهيــة فيهــا باقيــة علــى أصــل املنــع.
مجال األقليات املسلمة يف دول غير إسالمية:
إنــه موضــوع ينبغــي أن يحقــق فيــه املنــاط إليجــاد فضــاء مــن الســعة ومنــاخ مــن التيســير،
قــد تكــون خصوصيــات األقليــة دينيــة أو نســبية «إثنيــه» ولهــذا فــإن األكثريــة تنحــو يف الغالــب
إلــى جتاهــل حقــوق هــذه األقليــة ،إن لــم تضايقهــا يف وجودهــا املــادي أو املعنــوي ألنهــا تضيــق
ذرعــاً بالقيــم واملثــل التــي متثلهــا تلــك األقليــة ،وهــذه أهــم مشــكلة تواجههــا األقليــات يف
املواءمــة بــن التمســك بقيمهــا والتكيــف واالنســجام مــع محيطهــا.
لقــد شــهد التاريــخ مآســي كثيــرة لألقليــات بســبب اخلصومــة بــن األقليــات وبــن األكثريــة
ولســنا بصــدد ســرد تاريخــي ملجــازر لألقليــات قــد عاشــها العالــم ومــا زال يعيشــها يف القــرن
الواحــد والعشــرين.
إال أنــه ويف العصــر احلديــث حصــل تطــور مهــم يف العالــم حيث أصبح نظام حقوق اإلنســان
وســيلة لعيــش األقليــات بــن ظهرانــي األكثريــة وبخاصــة يف ديــار الغــرب التــي تبنــت حقــوق
اإلنســان وكان يف األصــل وســيلة للتعايــش بــن أتبــاع الكنيســتني البروتســتانتية والكاثولوكيــة إال
أنــه ســمح مــع الزمــن بوجــود أقليــات إفريقيــة وآســيوية نشــأت هــذه األقليــات ألســباب شــتى
أهمهــا العالقــة االســتعمارية التــي أدت إلــى نــزوح عمــال املســتعمرات إلــى البــاد املســتعمرة.
ويف فتــرة مــن التاريــخ كانــت احلضــارة اإلســامية الوحيــدة بــن احلضــارات البشــرية
التــي تنظــم حقــوق األقليــات يف ممارســة شــعائرها والتحاكــم إلــى محاكمهــا .وهكــذا عاشــت
األقليــة القبطيــة يف مصــر 14قرنـاً محميــة بحمايــة اإلســام كمــا هــي حــال األقليــة اليهوديــة
يف املغــرب.
ولقــد اهتمــت كثيــر مــن املعاهــدات الدوليــة بعــد احلــرب العامليــة األولــى بحمايــة األقليــات
كمــا كانــت مســألة األقليــات مــن أهــم املشــكالت التــي واجهــت عصبــة األمم املتحــدة.
إن أوضــاع األقليــة املســلمة يف ديــار غيــر املســلمني ميكــن أن توصــف بأنهــا أوضــاع ضــرورة
باملعنــى العــام للضــرورة الــذي يشــمل احلاجــة والضــرورة باملعنــى اخلــاص.
ولهــذا احتاجــت إلــى فقــه خــاص وال يعنــي ذلــك إحــداث فقــه جديــد خــارج إطــار الفقــه
اإلســامي ومرجعيتــه الكتــاب والســنة ومــا ينبنــي عليهمــا مــن األدلــة كاإلجمــاع والقيــاس
واالستحســان واملصالــح املرســلة وســد الذرائــع والعــرف واالســتصحاب إلــى آخــر قائمــة األدلــة
التــي اعتمدهــا األئمــة يف أقوالهــم وآرائهــم العديــدة واملتنوعــة والتــي متثــل ثــراء وســعة فقضايــا
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األقليــات قدميــة باجلنــس حديثــة بالنــوع .وهــي بحاجــة إلــى حتقيــق منــاط بنــاء علــى املــكان
والزمــان وتغيــرات األحــوال.
* فاملــرأة تســلم وزوجهــا غيــر مســلم هــل تبــن منــه بنــاء علــى مذهــب اجلمهــور ،أم تبقــى بنــاء
علــى مــا روي بأســانيد صحيحــة عــن بعــض الصحابــة.
* ومسألة اشتراء البيوت بالقروض الربوية يف الغرب.
* ومسألة الدار .ومسألة املواطنة .وغير هن من القضايا التي تفتقر إلى حتقيق املناط.
لقــد حاولنــا أثنــاء كلمتنــا هــذه أن نتحقــق مبقامــات حتقيــق املنــاط وأن نتــدرج يف مــدارج
االســتنباط وأن نتجــول يف مجــاالت التطبيــق للمطابقــة بــن نصــوص الشــريعة ومقاصدهــا وهــي
نصــوص أزليــة ال يأتيهــا الباطــل مــن بــن يديهــا وال مــن خلفهــا -مــع واقــع متقلــب ومتوقــع مترقــب.
يف قيمــه ومجاالتــه ومراداتــه ،وواقـ ٌع كل أمــره عجــب ،متســع األرجــاء مترامــي األطــراف ،جتوهــرت
فيــه األعــراض ،واســتحال فيــه إلــى احلقيقــة كل افتــراض فصــدق فيــه :
على أنها األيام قد صرن كلها *** عجائب حتى ليس فيها عجائب
حاولنــا أن نقــدم مقاربــة ترجــح الكلــي علــى اجلزئــي مبســالك االجتهــاد بــكل أنواعــه ،وإن كانــت
قــد اصطفــت حتقيــق املنــاط إال أنهــا لــم تغفــل أخويــه .مقاربــة حاولنــا مــن خاللهــا أن نرجــع
اجلزئيــات علــى ضــوء الكليــات باعتبــار الكلــي يقــارع األزمــات وهكــذا فقــد توقفنــا يف مجــال التطبيق
 1ميــدان السياســة :علــى مجــاالت احلكــم والرياســة مــع إمــام احلرمــن ،وأشــرنا إلــى تصــوراتالعالقــة بــن الدولــة والديــن.
 2املجال االجتماعي نبهنا على أهمية خلية األسرة ،ونوهنا ملا تواجهه يف العصر احلاضر. 3املجــال االقتصــادي أبرزنــا جــذور األزمــة املاليــة وأوعزنــا بســلوك الطريقــة املالكيــة يفالتعامــل مــع الديــون وبيــع الغائــب وتأجيــل الثمــن قبــل قبــض املثمــون.
 4فقــه األقليــات عرضنــا مواطــن الضــرورات واحلاجــات حيــث متســك األكثريــة بزمــام احلكــموتضيــق بخصوصيــات األقليــات ذرعــا ،ورمبــا اشــتكت هــذه فمــا تصيــخ تلــك ســمعا.
وحاولنــا أن نتحــدث عــن الواقــع وجــودا حقيقي ـاً كمــا هــو ماثــا للعيــان فيتفــق أو يختلــف معــه
املتعاطــي .ليــس خياليـاً ولكنــه قيــم ونظــم وأحــداث ومعامــات أصبحــت األمــة جــزء منهــا ونحــاول
أن يكــون فقهنــا حــا ملشــكالته بــدال مــن أن يكــون أحــد إشــكاالته.
اعتبرنــا أن ذلــك لــن يكــون متاحـاً إال عــن طريــق احيــاء االجتهــاد والتجديــد يف حيــاة األمــة وســبر
أنــواع االجتهــاد وطرق االســتنباط.
فوجدنــا أقربهــا مــوردا وأهداهــا وســيلة ومقصــدا هــو النــوع الثالــث مــن أنــواع االجتهــاد الــذي ال
يختــص باملجتهــد دون املقلــد ،وال يســتبعد نوعــي االجتهــاد اآلخريــن :االجتهــاد يف دالالت األلفــاظ،
واالجتهــاد يف معقــول النصــوص بأنــواع العلــل ومســالك التعليــل؛ بــل ان حتقيــق املنــاط يشــتبك
مــع نوعــي االجتهــاد ،وقــد اعتبــره بعــض األصوليــن للوشــائج احلميميــة والعالقــة الصميمــة نوع ـاً
مــن قيــاس العلــة .فنحــن نحــاول مــن خــال هــذا العمــل أن نراجــع اجلزئيــات علــى ضــوء الكليــات،
باعتبــار الكلــي وحــده كفيــا مبقارعــة األزمــات.
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وقو ُة ُسلطان ِ َها
ُ
عقل المرأةِ ودي ُنها ّ

بقلم فضيلة األستاذ الدكتور /أبولبابة الطاهر صالح حسني.
رئيس جامعة الزيتونة بتونس ـ عضو مجمع البحوث اإلسالم ّية بالقاهرة.

ـعيد ْ ُ
بسـنَدِ ِه إلــى أبــي سـ ٍ
الـ ْد ِر ِّي قــال« :خــرج رســو ُل
روى اإلمــام البخـ ُّ
ـاري يف جامِ عِ ــهِ الصحيــح َ
اهلل يف أَ ْضحــى أو فِ ْطـ ٍـر إلــى املُصلّــى ،ف َمـ َّر علــى ال ِّن َســاءِ ،
الرجلِ ا َ
ِ
حل ِاز ِم مِ ْن إ ِْح َدا ُك َّن!
ـ فقال ..:ما رأيْ ُت من
ناقصات َعق ٍْل ودِ ٍين أ ْذ َه َب ِلل ُ ِّب ُ
وع ْق ِلنَا يا رسو َل اهلل؟
ـ ُقل ْ َن :وما نُقصا ُن دِ ي ِننَا َ
ُ
ْ
ُ
الرجلِ ؟ ـ قلن :بلـى.
ِص ِف شهاد ِة ُ
س َش َها َدةُ ْال َ ْرأَ ِة مِ ثل ن ْ
ـ قال :أَلَيْ َ
ْصانِ َع ْق ِل َها! ،أليس إذا َح َ
اض ْت ،لم ت َُص ِّل ولم ت َُص ْم؟
ـ قال :فذلك من نُق َ
ـ قلن  :بلى .ـ قال :فذلك من نقصان دينها. « !.
َ
ــال ِبعِ يــدِ
ِ
حــ ّدث الرســو ُل النســا َء بهــذا
اح ِت َف ٍ
اســطةِ ُ ِ ،
َاســبَةِ َفــ َر ٍحَ ،و ْ
بن َ
احلديــث علــى َو ْجــهِ املُبَ َ
َ
أَ ْض َحــى أَ ْو فِ ْطـ ٍـر ،فبـ ّـن ُقـ ّوةَ ُســلطانِ املــرأ ِة علــى الرجــلِ ِ ،
واسـتِيال ِئ َها علــى كيانه،
وشـ َّـدة تأث ِ
ِير َهــا فِ يــهِ ْ ،
ت ِلـ ُ
ـص ،فهــي َ ْ
ـك ال ُقـ ْد َرةَ علــى َخلْـ ِـب َع ْقــلِ
ـوب َع ْقل َ َهــا ودِ ينَ َهــا مِ ـ ْن نَ ْقـ ٍ
ر ْغـ َم َض ْعفِ َهــا البدنـ ّـي ،ومــا يَ ُشـ ُ
ـب الشــديدِ مــن أولــي ا َ
الصل ْ َبــةِ  .فــكان ذِ ْك ـ ُر
الرجــلِ ،
والذهـ ِ
َ
ـاب ِبلُـ ِّ
حل ـز ِْم وال َع ِز َ
ُ
ميــةِ احلــا ّدة واإلرادة ُّ
ً
ـص تَ ْو ِطئَـة ِإلبْـ َر ِاز املِي ـزَة الكبيــرة التــي تتم َّت ـ ُع ِب َهــا املــرأةُ وهــي ق ّوتُ َهــا ا َ
خلا ِلبَ ـ ُة ِ
اآلس ـ َرةُ
الرســول النقـ َ
ِل َقلْـ ِـب الرجــل.
ـح ِر َها،
فاحلديــثُ يُبـ ّ ُ
ـس نَقِ َ
ـن أ ّن ن ْقـ َ
يص ـ ًة للمــرأة بــل هــو ِسـ ٌّـر مــن أســرار ِسـ ْ
ـص َع ْقــلِ امل َـ ْرأَ ِة ليْـ َ
ـت يف كالم رســول اهلل رأيتَ ـ ُه
و ُق َّو ِت َهــا ،وتأثيرهــا .يقــول الدكتــور محمــد ســعيد البُوطـ ّـي »:إذا تأ ّملـ َ
يَ ْربُـ ُ
ـط بــن أمريــن يف شــخْ ِص املــرأة وحياتهــا ،ضعــف التفكيــر مــن ناحيــة ،والســيطرة علــى الرجــل
والتح ّكــم فيــه مــن ناحيــة أخــرى ،وتقــو ُم بــن هذيــن األمريــن جدل ّي ـ ٌة هــي يف احلقيقــة ِس ـ ُّر ســعادة
املــرأة بزوجهــا لق ّوتــه ورجولتــه ،وس ـ ّر ســعادة الرجــل بزوجتــه لر ّقتهــا وأنوثتهــا وســحرها ..ث ـ ّم ال
ننســى أ ّن املــرأة تبحــث دائ ًمــا يف الرجــل:
ٍ
جنسي لها.
شريك
ـ عن
ٍّ
ـ وعن حمايةٍ ورعايةٍ لها يف كنفه.
وهــذا يقتضــي أن تكــون أضعـ َ
ـف منــه ،وأن يكــون هــو أقــوى منهــا بدن َّيــا وأَ ْزيَـ َد منهــا فكر ًّيــا ،وهــو
ذاتــه الشــرط الــذي ال بُـ ّد منــه ليجعلهــا تُ َهيْمِ ـ ُن عليــه» .
َ
ث ّم إ ّن النقص الوار َد يف احلديث ،قد يُ ْطل َ ُق ويُ َرا ُد ِبهِ أ ْم َران:
ـس بــه امل ُ َكلَّــفُ عــن َق ْصـ ٍـد ،واختيـ ٍـار منــه كالتهــا ُونِ يف أداء
ـ إ ّمــا التهــا ُو ُن والتقصي ـ ُر الــذي يتل ّبـ ُ
أوامــر اهلل واالســتهانةِ بإقامــةِ ُح ـ ُدوده ،فهــذا تق ِْصي ـ ٌر يَت ََح َّم ـ ُل ِو ْز َرهُ ُم ْرتَكِ بُ ـهُ.
ِ
ْص ال يتح ّم ُل ِو ْز َرهُ امل ُ َكلَّفُ  ،أل ّنه غيْ ُر َم ْس ُؤ ٍول عنه.
ـ وإ ّما قِ لَّ ُة
التكاليف بالنسبةِ ِل َغيْ ِرهِ ،وهذا النق ُ
َ
ـوار ُد يف احلديـ ِـث َّ َ
إنــا هــو َجـ َّرا َء تَخْ فِ يـ ِـف ا ِ
ـض التكاليـ ِـف ،فلــم
هلل عــن امل َـ ْرأ ِة بَ ْعـ َ
ـص الديــن الـ ِ
ونَ ْقـ ُ
تُ َكلَّــفْ مثــا بالصــاة أثنــا َء احمليــض والنفــاس ،وال بقضائهــا بعــد انقطــاع احليــض والنفــاس ،دون أن
ـض العلمــاء إلــى أ ّنهــا مأجــورةٌ علــى تَ ْركِ َهــا الصــاةَ
أج ِر َهــا شــي ًئا .بــل فقــد ذهــب بعـ ُ
يُنْقِ ـ َ
ـص ذلــك مــن ْ
ـت وصامــت
والصــو َم عنــد تلــك األعـ ِ
ـت ذلــك تطبي ًقــا أل ْمـ ِـر اهلل ،فقــد صلّـ ْ
ـذار الشــرع ّية ،أل ّنهــا فعلـ ْ
بأمــره ،وانقطعــت عــن الصــاة والصيــام بأمــره ،فهــي يف كِ ال احلالــن ت َْسـ َعى ملرضــاة اهلل ،وتطبيــقِ
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أي َمنْ َق َصــةٍ لهــا ،وال
َش ـ ْرعِ ه ،فوصــفُ الرســول املــرأةَ بهــذا الواقِ ــع وهــو نُقصــا ُن الديــن ،ليــس فيــه ُّ
َم ْسـ ُؤول ّي َة عليهــا فيــه.
صــو َم املــرأ ِة امل ُ ْسـ ِل َمةِ مِ ـ َن ْال َ ِ
َاجـ َرةَ ب ُِح ُقــوقِ
الحـ َد ِة وال َعل ْ َما ِن ِّيـ َ
ن الذيــن أَ ْد َمنُــوا النفــا َق واملُت َ
إال أ ّن خُ ُ
َاسـ َبتِهِ  ،ويَ ْحمِ لُونَـ ُه
املــرأةِ ،يَبْت َِسـ ُرون احلديــثَ ويَ ْر ُوونَـ ُه ُم َجـ َّر ًدا عــن ِسـ َياقِ هِ  ،ويُ َر ِّد ُدونَـ ُه مبعـ ِـز ٍل عــن ُمن َ
ور ال ِّن َســاءِ
صــ ُد ِ
ِإل ْســام ،و ِإلي َغ ِ
يــح ،ليُ ْض ِر ُمــوا نَــا َر الفِ تْنَــةِ  ،وال َعــ َدا َو ِة ل ِ
َعلَــى َغيْ ِــر َم ْح َملِــهِ َّ
ــار ُ
الص ِح ِ
َــات ،ا َ
ِيــم اإلســام ،املُتَ َمــ ِّر َد ِ
ْالُتَ َفلِّت ِ
يتَهِ ــ ُن املــرأةَ،
أح َكامِ ــهِ  ،ب َد ْعــ َوى أ ّنــه َ ْ
ات علــى ْ
جلاهِ ــات ِبتَ َعال ِ
ص َع ْقل َ َهــا ودِ ينَ َهــا!!.
ويَ ْس ـتَنْقِ ُ
َ
حل ْكـ ُم األ ْجنَــفُ ا َ
وال نَـ ْد ِري كيــف يَ ْسـتَقِ ي ُم هــذا ا ُ
اإلســا ُم للمــرأ ِة مــن ِر ْف َعــةِ
جلا ِئـ ُر َمـ َع َمــا َح َّق َقـ ُه ْ
ـأن وتَكِ ـ ِـر ٍمي:
شـ ٍ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ـاس ا َّتقــوا َر َّبكـ ُم الــذِ ي خلقكــم ِّمــن ن ْفـ ٍـس
 1ـ فقــد سـ ّواها
ُ
بالرجــلِ يف ْ
أصــلِ اخلِ لقــةِ  :يَــا أيُّ َهــا ال َّنـ ُ
َ
َ
ُ
الرجــلِ فقــالَ َّ »:
َو ِ
إنــا ال ِّن َســاءُ َشـ َقا ِئ ُق الرجــالِ « .
ة
ـقيق
ـ
ش
ل
ـو
ـ
الرس
ـا
ـ
ه
ل
ع
ج
ـد
ـ
وق
احـ َدةٍ النســاء،1
َ َ َ
ُ
وس َو َسـتْ ُه وز ّينتْـ ُه لــه
 2ـ بَ َّرأَ َهــا مِ ـ ْن تُ ْه َمــةِ ِإ ْغـ َواءِ آ َد َم ،ومــن مســؤول ّيةِ خُ ُر ِ
وجهِ َمــا مــن اجل ّنــة ،مبــا ْ
مــن األكل مــن الشــجرة ُ َ
ـن ل َو ْس َو َســةِ الشــيطانَ :ف َو ْسـ َو َس لَ ُه َمــا
امل َّر َمــة عليهمــا ،وجعلهــا وآد َم َض ِح َّيتَـ ْ ِ
ـج َر ِة ِإالَّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
الشـيْ َطا ُن ِليُبْــدِ َي لَ ُه َمــا َمــا ُو ِ
ور َي َعنْ ُه َمــا مِ ــن َسـ ْو َءاتِهِ َما َوقــال َمــا ن َهاك َمــا َربُّك َمــا َعـ ْن َهـــذِ ِه الشـ َ
ـن أَ ْو تَ ُكونَــا مِ ـ َن ْ َ
الالِدِ يـ َن األعــراف.20
أَن تَ ُكونَــا َمل َ َكـ ْ ِ
ُ
 3ـ َح َّر َر َهــا مــن َم ْظل َ َمــةِ ِّ
الضيــقِ مبِ يالدِ َهــا و ُو ُجودِ َهــاَ :و ِإ َذا بُ ِّشــ َر أَ َح ُد ُهــ ْم بِاألنثَــى َظــ َّل َو ْج ُهــ ُه
َ
َ
َ
ِّ
ُ
اب
ي ِسـك ُه َعلــى ُهـ ٍ
ـون أ ْم يَ ُد ُّسـ ُه ِف التُّـ َر ِ
ُم ْسـ َو ّداً َو ُهـ َو َك ِظيـ ٌم يَتَـ َوا َرى مِ ـ َن الْ َقـ ْو ِم مِ ــن ُســوءِ َمــا بُشـ َر ِبــهِ أ ُ ْ
أَالَ َســاء َمــا يَ ْح ُك ُمــو َن النحــل  58ـ .59
ـاص ،والنفــاق واإلصــاح وا ِإل ْف َســادِ  ،قــال
اها
بالرجــلِ يف التد ُّيــن واإلميــان ،وال ُك ْفـ ِـر واإلخْ ـ ِ
 4ـ َسـ َّو َ
ُ
َّ
ات َّ
ن ِبـ ِ
ني َو ْال ُ ْشـ ِـر َك ِ
السـ ْوءِ َعلَيْهِ ـ ْم َدا ِئـ َرةُ
ن َو ْالُنَافِ َقـ ِ
الظا ِّنـ َ
ـات َو ْال ُ ْشـ ِـركِ َ
تعالــىَ :ويُ َعـ ِّذ َب ْالُنَافِ قِ ـ َ
ـالل َظـ َّـن َّ
ـب َّ
َ
ً
ـاءت َم ِصيــرا الفتــح.6
اللُ َعلَيْهِ ـ ْم َولَ َعنَ ُهـ ْم َوأ َعـ َّـد لَ ُهـ ْم َج َه َّنـ َم َو َسـ ْ
السـ ْوءِ َو َغ ِضـ َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ـات
 5ـ وس ـ ّواها بالرجــل يف األ ْع َمــالِ الكبــرى كالهجــرة والبَيْ َعــةِ يَــا أيُّ َهــا ال َّن ِبـ ُّـي ِإذا َجــاءك الؤْمِ نَـ ُ
يُ َبا ِي ْعنَـ َ
ـك َعلَــى أَن َّل يُ ْشـ ِـر ْك َن ِبـ َّ ِ
ـان
ن ِببُ ْهتَـ ٍ
ن َو َل يَ ْقتُل ْـ َن أَ ْو َل َد ُهـ َّـن َو َل يَ ْأ ِتـ َ
ـالل َشـيْئاً َو َل يَ ْسـ ِـر ْق َن َو َل يَ ْز ِنـ َ
َ
َ
َّ
َّ
ـن أَيْدِ يهِ ـ َّـن َوأَ ْر ُجلِهِ ـ َّـن َو َل يَ ْع ِصينَـ َ
ـك ِف َم ْعـ ُر ٍ
اسـتَغْفِ ْر لَ ُهـ َّـن الل إ َِّن الل َغ ُفــو ٌر
يَ ْفت َِرينَـ ُه بَـ ْ َ
وف َف َبا ِي ْع ُهـ َّـن َو ْ
َّر ِحيـ ٌم املمتحنــة.12
ــار َق ُة َفا ْق َط ُعــواْ
َ
ُ
ُ
الس ِ
الس ِ
وســ َّو َ
6ـ َ
ــارق َو َّ
اها ِبــهِ ِف امل ْســؤول ّيةِ اجلِ نَا ِئ ّيــة والقانون ّيــة ،قــال تعالىَ :و َّ
الل َو ّ
بــا َك َســ َبا نَــ َكاالً ِّمــ َن ّ ِ
اللُ َع ِزيــ ٌز َحكِ يــ ٌم املائــدة .38وقــال عــ ّز وج ّل:الزَّا ِن َيــ ُة
أَيْدِ يَ ُه َمــا َجــزَا ًء َِ
احـ ٍـد ِّمنْ ُه َمــا مِ ئَـ َة َجل ْـ َدةٍ َو َل تَ ْأخُ ْذ ُكــم بِهِ َمــا َرأْ َفـ ٌة ِف دِ يــنِ َّ ِ
اج ِلـ ُدوا ُك َّل َو ِ
الل إِن ُكنتُـ ْم تُؤْمِ نُــو َن
َوالزَّا ِنــي َف ْ
ْ
َ
ِبـ َّ ِ
ن النــور ،2ويف احلقــوق املدن ّيــة كالتصـ ّرف
ـالل َوالْيَـ ْو ِم ال ِخـ ِـر َولْيَ ْشـ َه ْد َع َذابَ ُه َمــا طا ِئ َفـ ٌة ِّمـ َن ْالُؤْمِ ِنـ َ
يف أموالهــا بح ّر ّيــة تا ّمــة ،واختيــار زوجهــا..
واسـ ِـم عائلتــه ،فقالــوا :فاطمـ ُة بنــت محمــد،
ـا
ـ
أبيه
ـم
ـ
واس
ْ
 7ـ و َك َّر َم َهــا بإثبــات ا ِْســمِ َها الشــخْ ِص ّي ْ ِ
ْصـ ُة بنــت عمــر.
وعائشـ ُة ِبنْـ ُ
ـت أبــي بكــرَ ،
وحف َ
َ
ُ
ـور مــن القــرآن الكــرمي جــاءت حتمِ ـل اسـ َم املــرأة:
ـام امل َـ ْرأةَ أ ّن أربـ َع ُسـ ٍ
 8ـ ومــن دالئــل تكـ ِ
ـرمي اإلسـ ِ
فســورةٌ حتمِ ـ ُل اســم النســاء ،وثانيــة حتمــل اســم مــرمي ،وثالثــة حتمــل اســم املجادلــة  ،ورابعــة حتمــل
اســم «املمتحنــة» .فمــا تتّصــفُ بــه املــرأةُ مــن َج َي َشــانِ العاطفــة ،ومــا تضطـ ّر إليــه مــن تـ ْر ِك الصــاة
ُ
ولظـ ُر ٍ
والصــوم لفتــرات محـ ّددةٍ
وف بَ َد ِن َّيــة ال حيلــة لهــا يف دفعهــا ،ال اعتبــار لــه يف تقريــر ُمســاواتها
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بالرجــل وتكميلهــا لــه ،وتقريــر حقوقهــا واحلفــاظ علــى كرامتهــا وإنســان ّيتها.
ُ
ني اإلحلــاد ،و ُمنَافِ قــو
وكيــف تكــون املــرأةُ ناقص ـ َة عقـ ٍـل وديـ ٍـن باملعنــى الــذي ذهــب إليــه شــياط ُ
مــا يُســ ّمى بالنُّخْ َبــةِ ال َعل ْ َمان ّيــة!؟ وقــد ح ّملهــا اإلســا ُم َم ْســ ُؤول ّي َة األ ْم ِــر باملعــروف والنهــي عــن
ـض يَ ْأ ُم ـ ُرو َن ب ْ
ِال َ ْع ـ ُر ِ
وف َويَنْ َه ـ ْو َن َعــنِ ْالُن َكـ ِـر التوبــة،71
ـات بَ ْع ُ
ض ُه ـ ْم أَ ْو ِل َيــاءُ بَ ْعـ ٍ
املنكر َو ْالُؤْمِ نُــو َن َو ْالُؤْمِ نَـ ُ
ح ّتــى أ ّن بعــض العلمــاء جـ ّوزُوا للمــرأة أن تتو ّلــى واليــة احلِ ْسـبَةِ  ،رغــم مــا تقتضيــه وظيفـ ُة احلِ ْسـبَةِ
ـام َم َظــا ّن املُنكــرات ..نقــرأ يف ترجمــة «
مــن االختــاط بجماهيــر النــاس ،وا ْر ِتيَــادِ األســواق ،وا ْقت َِحـ ِ
ـت رســو َل اهلل ،و ُع ّمــرت ،وكانــت ُ
مت ـ ُّر باألســواق ،وتأ ُم ـ ُر
َس ـ ْم َرا َء ِبنْـ ِـت نَهِ يـ ٍـك األَ َســدِ َّيةِ » ،أ ّنهــا «أدركـ ْ
بسـ ْو ٍط كان معهــا . ».كمــا نقــرأ يف ترجمــة
ـاس علــى ذلــك َ
باملعــروف وتن َهــى عــن املنكــر ،وتضـ ِـر ُب النـ َ
الصحاب ّيــة اجلليلــة « ِّ
الشـ َفاء بنــت عبــد اهلل القُرشـ ّية ال َع َد ِو ّيــة « ،أ ّنهــا « مــن املُبَا ِي َعــات ،أســلمت قبــل
الهجــرة ،فهــي مــن املهاجــرات األُ َولِ ...وكانــت مــن عقــاء النســاء ،و ُفضالئهـ ّـن ..وكان ُع َمـ ُر يُ َق ّد ُمهــا
الهــا ش ـيْ ًئا مــن أ ْمـ ِـر الســوق» .
يف الــرأي ،ويرعاهــا ،ويُ َف ِّضل ُ َهــا ،و ُر َّبــا َو َ
وهنــا نتو ّقــفُ عنــد عبــارة « مــن عقــاء النســاء « ،وعبــارة « وكان عمــر يُق ّد ُمهــا يف الــرأي» ،فالعقـ ُل
ِ
م ّيــزةٌ لهــذه الصحاب ّيــةِ اجلليلــة ،وهــو مــا جعــل ُع َمـ َر الفــاروق يق ّدمهــا علــى
وصحيـ ُح الــرأْ ِي ِسـ َم ٌة ُ َ
غيرهــا يف الــرأي ،عنــد التــدا ُول يف القضايــا اجلليلــة واملصير ّيــة ،لألخــذ فيهــا بالــرأي الســديد.
وقبــل ُع َم ـ َر الفــاروق كان رســو ُل اهلل قــد أخــذ بــرأي أ ّم املؤمنــن أ ِّم َس ـل َ َم َة رضــي اهلل عنهــا ـ
وكانــت عاقلـ ًة حازمـ ًة ـ يف غــزوة ا ُ
حل َديْ ِب َيــة يف ذي القعــدة مــن الســنة السادســة للهجــرة ،حــن تباطــأ
الصحابـ ُة يف التحلُّــلِ مــن إحرامهــم بال ُع ْمـ َر ِة بالن َّْحـ ِـر وا َ
حللْــقِ  ،وقــد أمرهــم رســو ُل اهلل بذلــك ـ بعــد
أن كتــب العهــد بينــه وبــن ُك ّفــار قريــش ـ فقــد أشــارت عليــه بــأن يَن َْحـ َر بُ ْدنَـ ُه ويَ ْح ِلـقَ ،وال يُكلّـ َم أحـ ًدا
ٍ
موقــف حاســم مثْــلِ هــذا ،إذا كانــت
منهــم ،فأخــذ برأيهــا  ..فهــل كان ِل َي ْست َِشــي َر َها الرســو ُل يف
ناقص ـ َة َع ْقـ ٍـل باملعنــى الــذي يري ـ ُده خصــو ُم اإلســام مــن املالحــدة والصليب ّيــن واملُتَ َغ ِّر ِبــن؟!!
إ ّن اإلســام ال يدعــو إلــى املُســاواة املُطلقــةِ املُج ـ ّرد ِة عــن ُك ِّل اعتبـ ٍـار للفــروق البدن ّيــة والذهن ّيــة
بــن املــرأ ِة والرجــلّ ،
وإنــا يدعــو إلــى التكا ُمــل بينهمــا ،فــإذا كانــت أغلب ّي ـ ُة النســاءِ أقــوى عاطف ـ ًة
حســا ،وأغلب ّيـ ُة الرجــال أضعـ َ
وأرهـ َ
ـف عاطفـ ًة وأقــوى أجســا ًما وفكـ ًرا ،فــإ ّن هــذا ال يُ َعـ ُّد نَقِ يصـ ًة
ـف ًّ
ـت ِح ْك َمـ ُة اهلل يف خلقــه أن يُن ِْشـ َـئ هــذه ال ُفـ ُرو َق ،ح ّتــى يُ َه ِّيـ َـئ
ألحــدِ الطرفــن وتف ُّو ًقــا لآلخــر ،إذِ اقتضـ ْ
َ
ُكال مِ نْ ُهمــا أل َداءِ َو ِظي َف ِتــهِ علــى الوجــه األكمــل ،فاملســأل ُة ال تَتَ َعـ َّـدى َك ْونَ َهــا تقابُــا بــن طرفــن يُ َك ِّمـلُ
أح ُدهمــا َ
اآلخـ َر ،متا ًمــا مثلمــا يُك ّمــل الليـ ُل النهــا َر ،ح ّتــى تســتقي َم احليــاةُ علــى وجــه األرض.
والواقِ ــ ُع ْالَعِ ُ
ِــي بــن الزوجــن ،يُف ِْســ ُد احليــاةَ
يــش يُثْب ُ
ِــت أ ّن َّ
أي انْ ِخــ َر ٍام لهــذا التقابُــلِ التكا ُمل ّ
ـاردِ الهِ َّمــة ،كمــا ْ
يشــقى الرجـ ُل بامــرأةٍ
برجـ ٍـل ج ّيـ ِ
ـاش العاطفــةِ َك ِّل التفكيـ ِـر بـ ِ
العائل ّيـ َة ،فت َْشـ َقى املــرأةُ ُ
ُمتَ َر ِّجلَــةٍ  ،بَاهِ تَــةِ العاطفــةِ ُ ،مت ََح ِّجـ َر ِة ال ُو ْجـ َدانَ ،م ْشـ ُدو َدةٍ إلــى اهتمامـ ِ
ـات الرجــال التــي كثيـ ًرا مــا تكــون
فيهــا خُ شــون ٌة ،فيَفْقِ ـ ُد مــا يَن ُْشـ ُدهُ فيهــا مــن دِ ْفءِ العاطفــة ولــن املعاملــة .وهــي عوامـ ُل قــد تُف ِْسـ ُد مــا
ينبغــي أن يكــون بــن الزوجــن مــن َسـ َك ٍن ،و َمـ َو َّدةٍ ورحمــة.
صــو ُم املــرأ ِة املُســلمة مِ ـ َن امل َ ِ
الحـ َد ِة
فهــذا احلديــثُ الشــريف ليــس فيــه مــا يســعى إلــى تَ ْر ِو ِ
يجــهِ خُ ُ
اح َّيــةِ َ
واملُتَ َغ ِّر ِبــن ،و ُد َعــا ِة اإلبَ ِ
ـام
اس ـ ِتنْ َق ِ
م ـ ْن ا َّتبَ ُعــوا َغيْ ـ َر َس ـبِيلِ ْالُؤْمِ ِن ـ َ
وغيْ ِرهِ ـ ْم ِ َّ
ن ،مِ ــنِ ْ
اص اإلسـ ِ
َ
ّ
ـص َع ْق ِل َهــا ودِ ي ِن َهــا! وإنــا فِ يــهِ بَيَــا ٌن لعظمــةِ
املــرأةَ ،ب َدلِيــلِ ِإثْبَـ ِ
ـات النبـ ِّـي عليــه الصــاةُ والســا ُم ن ْقـ َ
ِصـهَُ ،فتَ ْكتَمِ ـ ُل بِهِ َمــا ا َ
املــرأة َ
حل َيــاةُ الزوج ّي ُة،
وخ َصائ ِِص َهــا ُ َ
الرجــلِ وخصائ َ
وم ّيزاتهــا التــي تُ َك ِّمـ ُل َمزَايــا ُ
وت َْسـتَقِ ي ُم احليــاة العائل ّيــة.
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ارتباط العقيدة األشعرية بمذهب اإلمام مالك بن أنس

بقلم  :الدكتور أسعد متيم -أوكرانيا -

مــن خــال مطالعــة مجموعــة مــن املؤلفــات التــي تتحــدث عــن انتشــار العقيــدة األشــعرية
ً
إشــكال يف عــدم فهــم بعــض املصطلحــات املهمــة ،التــي تؤثــر
يف الغــرب اإلســامي ،الحظنــا
يف منهــج العمــل يف التأريــخ للبحــوث املتعلقــة بالعقيــدة اإلســامية ،فــإن عــدم وضــوح هــذه
املصطلحــات توصــل إلــى نتائــج ســلبية ال تؤيــد البحــث العقــدي الســليم وال تــؤدي إلــى الفهــم
الواضــح لكثيــر مــن مشــاكل األمــة.
 .1مراجعات يف املصطلحات:
خصوصــا تلــك التــي
وســأحاول يف الصفحــات التاليــة توضيــح بعــض مصطلحــات األشــعرية،
ً
يحــاول أهــل البــدع اســتعمالها ملــآرب يحاولــون فيهــا نصــرة عقيدتهــم التــي تخالــف عقيــدة أهــل
الســنة واجلماعــة ،وحتديــدا :مفهــوم «الســلف واخللــف» «والســلفية» «وأهــل الســنة واجلماعــة»،
ومعنــى «تنزيــه اهلل عــن مشــابهة املخلوقــن» ومــاذا يقصــدون ب«أم ّروهــا كمــا جــاءت بــا كيــف»،
ومــاذا يقصــدون بظاهــر النصــوص واحملكــم واملتشــابه واإلثبــات والتفويــض والتأويــل.
ميــا هــذه املعانــي ،:ويجــري اســتعمالها حدي ًثــا مــن قبــل البعــض
اســتعمل علمــاء اإلســام قد ً
ً
بقوالــب مح َّرفــة حتمــل يف طياتهــا أهدافــا منهجيــة للحــاالت الشــاذة التــي نشــأت يف جســم األمــة
خــال مرحلــة مــن التاريــخ ،نشــأت فيهــا مجموعــة مــن فــرق أهــل البــدع ،حتمــل أفــكا ًرا دخيلــة
علــى عقائــد الديــن احلنيــف ،الــذي كان عليــه رســول اهلل محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم وصحبــه
الكــرام؛ ومــا تفــرع عنهــا حتــى وصلــت إلــى زماننــا هــذا مبس ـ ّميات جديــدة ُ َ
ت ـ َّوه بهــا املقاصــد
ويصعــب كشــفها إال علــى الباحــث املتبصــر .وكل مــا نذكــره هنــا ســنب ّينه يف هــذا املبحــث باألدلــة
والبراهــن املعينــة إن شــاء اهلل.
.1.1معنى «تنزيه اهلل عن مشابهة املخلوقني»:
إن أصــول االعتقــاد هــي التــي متيــز التعريــف الواضــح والســليم ألهــل الســلف ،فاعتقادهــم
وال شــك هــو اعتقــاد رســول اهلل محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم ،وهنــا مــدار األمــر كلــه واحملــور
الــذي يجــري عليــه بحثنــا يف هويــة الســلف.
فاعتقاد املســلمني أساســه وعماده ،بل ركنـــــــه األول ،شهـــــــادة أن ال إله إال اهلل وأن محم ًدا
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ،كمــا ثبــت يف احلديــث الــذي رواه البخــاري يف اجلامــع
((عــنِ ابْــنِ ُعمـر ر ِضــي َّ
اللُ َعنْ ُه َمــا َقــا َلَ :قــا َل َر ُســو ُل ا ِ
ـي
الصحيــح َ
هلل صلــى اهلل عليــه وســلم :بُ ِنـ َ
َ َ َ َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ا ِإل ْســا ُم َعلَــى َخ ْمـ ٍـس ش ـ َها َد ِة أ ْن ال إِل ـ َه إِال الل َوأ َّن ُم َح َّم ـ ًدا َر ُســول ا ِ
الص ـا ِة َوإِيتَــاءِ
ـام َّ
هلل َو ِإقـ ِ
ال ـ َّز َكا ِة َو ْ َ
ص ـ ْو ِم َر َم َ
ضــانَ) احلديــث( .)1وأصــل االعتقــاد يف الشــهادة األولــى تنزيــه اهلل
الـ ِّـج َو َ
ـيءٌ)( ،)2فاعتقــاد
تعالــى عــن الشــبيه واملثيــل ،فهــو عــز وجــل كمــا وصــف نفســه (لَيْـ َ
ـس َكمِ ثْ ِلــهِ َشـ ْ
األمــة أن اهلل تعالــى ال يشــبه مخلوقاتــه ،ومخلوقــات اهلل تعالــى ال تخــرج عــن كونهــا أجســا ًما
 - 1محمد بن إسماعيل البخاري ،اجلامع الصحيح ،ط ،2دار املنهاج للنشر والتوزيع ودار طوق النجاة ،بيروت1429 ،ه ،ج ،1ص.11
 - 2سورة الشورى ،آية .11

22

جوهر االسالم
وصفـ ِ
ـات األجســام أو مــا اصطلحــوا علــى تســميته جواهــر وأعــراض مبعنــى احلجــم وصفــات
احلجــم ،واهلل تعالــى ال يشــبه أ ًيــا منهــا.
س املشــكلة أ ّن بــن فــرق أهــل األهــواء والبــدع التــي ســبق ذكرهــا  ،فــرق املجســمة
ويعــود أ ُ ُّ
الذيــن يعتقــدون أن اهلل جســم يشــبه مخلوقاتــه بوجــه مــن الوجــوه ،ثــم متــادت هــذه الفــرق
لتمثلهــا فرقــة كبيــرة تســمى الكراميــة ،التــي وجــدت طريقهــا إلــى بعــض مــن ينتســب ملذهــب
ـب إليــه(.)3
اإلمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه اهلل وهــو ال شــك بــريء عمــا يُن َْسـ ُ
وقــد انبــرى لهــؤالء بعــض أســاطني املذهــب احلنبلــي ،وهــو اإلمــام عبــد الرحمــن ابــن اجلــوزي
(ت597هـــ1201/م) الــذي صنــف مؤلفــات يف الــرد عليهــم منهــا «دفــع شــبهة التشــبيه»( .)4وامت ّد
اعتقــاد هــذه الفرقــة ليتبنّاهــا تنظيـ ًرا وتألي ًفــا أحمــد بــن تيميــة (ت 728هـــ1328/م) وتلميــذه ابن
قيــم اجلوزيــة (ت 751هـــ1350/م) ،وتصــدى لهمــا علمــاء أهــل الســنة واجلماعــة ،منهــم اإلمــام
تقــي الديــن أبــو بكــر احلصنــي الدمشــقي (ت  829هـــ1425/م) الــذي ألــف يف الــرد عليــه كتــاب
«دفــع ُشــبه مــن شـ ّبَه ومتـ َّرد» واإلمــام تقــي الديــن الســبكي (ت 756هـــ1355/م) الــذي ألــف كتــاب
«الســيف الصقيــل يف الــرد علــى ابــن زفيــل».
ويقــول محمــد مرتضــى الزبيــدي« :قــال التقــي الســبكى «وكتــاب العــرش» مــن أقبــح كتبــه أي
ابــن تيميــة وملــا وقــف عليــه الشــيخ أبــو حيــان األندلســي (ت 745هـــ1344/م) مــازال يلعنــه حتــى
مــات»( ،)5أي أنـــــــــه اطلــع علــى كتـــــــاب البــن تيميــة سمــــــاه «كتــاب العــــــرش» ،ذكــر فيــه :إن اهلل
ميجــه املســلمون ألنهــم علــى
يُقعــد النبــي يف اآلخــرة علــى الكرســي بجنبــه ( .)6وهــذا الــكالم ّ
تنزيــه اهلل تعالــى عــن اجلســمية واملــكان.
إن ابــن تيميــة انتحــل تســمية «الســلف» ليُ ْســقِ ط عليهــا اعتقــاد التجســيم ،وليوهــم عــوام
املســلمني أن اعتقــاد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وصحابتــه والتابعــن مــن أهــل القــرون
الثالثــة األولــى علــى هــذا االعتقــاد ،حتــى يتســتر وراء هــذه التســمية للترويــج لعقيــدة التجســيم.
وتســربت هــذه التســمية املنحرفــة واحمل َّرفــة إلــى عصرنــا الراهــن ،بســبب فرقــة ظهــرت منــذ
نحــو مائتــن وثالثــن ســنة بزعامــة محمــد بــن عبــد الوهــاب (ت 1205هـــ1791/م) ،واســتمر
التشــويش علــى عقائــد املســلمني منــذ تلــك الفتــرة حتــى عصرنــا الراهــن ،وأُلفــت مئــات
التصانيــف لترويــج هــذا الزائــف باســم «الســلف» و»الســلفية» ،وأ ُ ّس َســت عشــرات املنظمــات
ذبحــا وتقتيـ ًـا باســم اإلســام
اإلرهابيــة املتطرفــة علــى هــذا االعتقــاد ،وصــارت تعيــث يف األرض ً
واملســلمني ،وكل النــاجت مــن ذلــك تشــويه صــورة اإلســام واملســلمني.
وخصوصا عقيدة ابن أبي زيد
ورد لدى أحد الباحثني املعاصرين يف عقيدة األشاعرة
ً
 - 3انظــر :ابــن عســاكر علــي بــن احلســن ،تبيــن كــذب املفتــري فيمــا نســب إلــى اإلمــام األشــعري .ط ،1دار التقــوى للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
دمشــق1440 ،م-2018م ،ص .326قــال« :ووقــع بينهــم االنحــراف مــن بعضهــم ..وعلــى اجلملــة فلــم تــزل يف احلنابلــة طائفــة تغلــو يف الســنة ،وتدخــل
فيمــا ال يعنيهــا حبــا للخفــوف [أي اإلســراع] يف الفتنــة ،وال عــار علــى أحمــد رحمــه اهلل مــن صنيعهــم».
 - 4عبــد الرحمــن ابــن اجلــوزي ،دفــع شــبهة التشــبيه ،حتقيــق وتعليــق محمــد زاهــد الكوثــري ،املكتبــة األزهريــة للتــراث ،القاهــرة2010 ،م،
ص .6قــال« :ورأيــت مــن أصحابنــا [أي احلنابلــة] مــن تكلــم يف األصــول [يعنــي أصــول االعتقــاد] مبــا ال يصلــح ..فصنفــوا كتبــا شــانوا بهــا املذهــب..
فحملــوا الصفــات علــى مقتضــى احلــس».
 - 5محمــد مرتضــى الزبيــدي ،احتــاف الســادة املتقــن بشــرح إحيــاء علــوم الديــن 10 ،أجــزاء ،ط ،1مؤسســة التاريــخ العربــي ،بيــروت،
1414ه-1994م ،ج ،2ص.105
 - 6عبد اهلل الهرري ،املقاالت السنية يف كشف ضالالت أحمد بن تيمية ،ط ،11شركة دار املشاريع ،بيروت1428 ،ه-2016م ،ص 49و.165
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القيروانــي :وهنــاك اجتــاه شــاذ لبعــض أتبــاع املذهــب احلنبلــي ،الذيــن انحرفــوا مبذهــب
الســلف ففســروه علــى غيــر مــا نُقــل عنهــم ..بإثبــات مــا يســتلزم الشــكل والتحديــد ،تعالــى
اهلل عــن ذلــك .والقائــم علــى هــذا التفســير ونصرتــه هــو ابــن تيميــة ثــم تلميــذه ابــن قيــم
اجلوزية ،ثم من اقتدى بهما يف العصر احلاضر»(.)7
 .2.1السلف الصالح أو سلف األمة:
الســلف هــم أهــل القــرون الثالثــة األولــى ،الذيــن قصدهــم رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
وســلم بقولــه( :خيــر النــاس قرنــي ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم) احلديــث(.)8أي
الذيــن هــم أحيــاء يف زمنــي ،ثــم بعــد ذلــك مــن جــاء بعدهــم ،ثــم بعــد ذلــك مــن جــاء بعدهــم.
ويقــول ابــن عســاكر« :ومــدة القــرن مــن الزمــان مائــة ســنة»( .)9وعبــارة «الســلف» اســتعملها
علمــاء اإلســام ،للداللــة علــى أهــل القــرون الثالثــة األولــى ،التــي ذكرهــا النبــي صلــى اهلل
عليــه وســلم يف احلديــث.
ويضــم عصــر الســلف عــد ًدا كبيـ ًرا مــن األئمــة املجتهديــن ،ال ســيما أصحــاب املذاهــب
األربعــة املعتبــرة ألهــل الســنة واجلماعــة .وهــي مذاهــب األئمــة :مالــك بــن أنــس (ت
179هـــ795/م) ،وأبــي حنيفــة النعمــان بــن ثابــت (ت 150هـــ767/م) ،ومحمــد بــن إدريــس
الشــافعي (ت204هـــ820/م) ،وأحمــد بــن حنبــل (ت 241هـــ855/م) .كل أولئــك كانــوا مــن
أهــل الســلف ،إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن املجتهديــن الذيــن لــم تُــد َّون مذاهبهــم ،بــل توجــد
مســائلهم يف كتــب الفقهــاء واألصوليــن واملؤرخــن وغيرهــم مثــل اإلمــام األوزاعــي (ت
157هـــ774/م) ،وســفيان الثــوري (ت 161هـــ777/م) ،والليــث بــن ســعد (ت 175هـــ791/م)،
وسفيان ابن عيينة (ت198هـ815/م) ،وغيرهم.
يذكــر العــز بــن عبــد الســام فيمــا نقلــه عنــه تــاج الديــن الســبكي« :واحلشــوية املشــبهة
الذيــن يشــبهون اهلل بخلقــه ضربــان :أحدهمــا ال يتحاشــى مــن إظهــار احلشــو ..واآلخــر
يتســتر مبذهــب الســلف ..ومذهــب الســلف إمنــا هــو التوحيــد والتنزيــه دون التجســيم
والتشــبيه ،ولذلــك جميــع املبتدعــة يزعمــون أنهــم علــى مذهــب الســلف ،فهــم كمــا قــال
القائــل:
صا َل لَيْلىَ
َو ُك ٌّل يَ َّد ُعو َن ِو َ
َولَيْلَى َل تُقِ ّ ُر لَ ُه ْم ِب َذا َكا
		
أنكــر املنكــرات التجســيم والتشــبيه ،ومــن أفضــل املعــروف التوحيــد والتنزيــه،
ومِ ــن
ِ
وإمنــا ســكت الســلف قبــل ظهــور البــدع ،فــورب الســماء ذات الرجــع واألرض ذات الصــدع،
لقــد تش ـ ّمر الســلف للبــدع ملــا ظهــرت فقمعوهــا أمت القمــع ،وردعــوا أهلهــا أشــد الــردع،
فــردوا علــى القدريــة واجلهميــة واجلبريــة ،وغيرهــم مــن أهــل البــدع فجاهــدوا يف اهلل حــق
 - 7احلبيــب بــن طاهــر ،ابــن أبــي زيــد القيروانــي وعقيدتــه يف الرســالة واجلامــع دراســة يف املنهــج واملضمــون ،ط ،1مؤسســة املعــارف للطبعــة
والنشــر ،بيــروت1429 ،ه-2008م ،صص .81-80
 - 8البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب الشهادات ،رقم احلديث  ،2652ج ،3ص.171
 - 9ابــن عســاكر ،م .س .ص .298يف معــرض كالمــه أن أبــا احلســن األشــعري كان مــن أهــل الســلف ألنــه ُولــد يف القــرن الثالــث .قــال« :فهــو
بــا شــك مــن قــرن شــهد لــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم باخليريــة.
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جهاده»(.)10
 .3.1منهج السلف «أمروها كما جاءت بال كيف»:
كان الســلف علــى عقيــدة التنزيــه ،والقاعــدة عندهــم يف املتشــابه أن يثبتــوا ماجــاء عــن اهلل
تعالــى وعــن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ،ويعلقــون بعدهــا بهــذه العبــارة« :أمروهــا كمــا جــاءت
بــا كيــف» .هــذه طريقــة التفويــض ،أي أن يفوضــوا معناهــا إلــى اهلل تعالــى دون البحــث عــن
معنــى لهــا ومــن غيــر أن يُخرجــوا النــص عــن ظاهــره ،ولكــن كانــوا يقولــون هــذه العبــارة مق ّيَــدة
بكلمــة «بــا كيــف» .وعندمــا يقــول الســلف« :بــا كيــف» يقصــدون بذلــك منــع املشــابهة بــن
اخلالــق واملخلــوق ،يقــول املنــاوي»« :كيــف» كلمــة مدلولهــا اســتفهام عــن عمــوم األحــوال التــي
شــأنها أن تــدرك باحلــواس»( .)11فتبــن أن مــراد الســلف ِبــا كيفيــة :نفــي اجللــوس واالســتقرار
واحلركــة واألعضــاء ،ونحــو ذلــك ممــا هــو مــن صفــات األجســام.
قــال اإلمــام الترمــذي يف ســننه« :واملذهــب يف هــذا عنــد أهــل العلــم مــن األئمــة ،مثــل ســفيان
الثــوري ومالــك بــن أنــس وابــن املبــارك وابــن عيينــة ووكيــع وغيرهــم ،أنهــم رووا هــذه األشــياء ثــم
قالــوا :تــروى هــذه األحاديــث ونؤمــن بهــا وال يقــال كيــف ،وهــذا الــذي اختــاره أهــل احلديــث أن
تُــر َوى هــذه األشــياء كمــا جــاءت ويؤ َمـ ُن بهــا وال تُفســر وال تُتوهــم وال يقــال كيــف ،وهــذا أمـ ُر أهــلِ
العلــم الــذي اختــاروه وذهبــوا إليــه»(.)12
وروى احلافــظ البيهقــي يف كتــاب» االعتقــاد» عــن الوليــد بــن مســلم ،قــال« :ســئل األوزاعــي
ومالــك وســفيان الثــوري والليــث بــن ســعد عــن هــذه األحاديــث أي األحاديــث املتشــابهة فقالــوا:
«أمروهــا كمــا جــاءت بــا كيفيــة»( .)13ويقــول البيهقــي رحمــه اهلل أيضــا« :ثــم املذهــب الصحيــح
يف جميــع ذلــك :االقتصــار علــى مــا ورد بــه التوقيــف دون التكييــف ،وإلــى هــذا ذهــب املتقدمــون
مــن أصحابنــا ،ومــن تبعهــم مــن املتأخريــن»(.)14
ويــروي ابــن حجــر العســقالني يف فتــح البــاري مجموعــة كبيــرة مــن نقــول العلمــاء مــن أهــل
الســلف ،كانــوا يســتعملون عبــارة «بــا كيــف» يف مــا يتلقونــه مــن آيــات وأحاديــث متشــابهة ،منهــا
النقــول التاليــة« :اخــرج أبــو القاســم الاللكائــي يف كتــاب الســنة مــن طريــق احلســن البصــري عــن
أمــه عــن أم ســلمة أنهــا قالــت :االســتواء غيــر مجهــول والكيــف غيــر معقــول واالقــرار بــه إميــان
واجلحــود بــه كفــر»(.)15
َّ
ُ
(هــ ْل يَن ُْظــ ُرو َن إ َِّل أَ ْن يَ ْأ ِت َي ُهــ ُم الل ِف ُظل َ ٍــل مِ ــ َن
ويذكــر البغــوي يف تفســيره اآليــة الكرميــة َ
َ
ُ
ْ
ــي ْالَ ْمــ ُر َو ِإلَــى َّ ِ
الل تُ ْر َجــ ُع ال ُمــو ُر)(« :)16األ ْولَــى يف هــذه اآليــة ومــا
ال َغ َم ِ
ــام َو ْال َ َل ِئ َكــ ُة َو ُق ِض َ
شــاكلها ،أن يؤمــن اإلنســان بظاهرهــا ويَــكِ ُل علمهــا إلــى اهلل تعالــى ،ويعتقــد أن اهلل عــز اســمه
منــزه عــن ســمات احلــدث ،علــى ذلــك مضــت أئمــة الســلف وعلمــاء الســنة..
 - 10نفسه ،ج ،4ص.363
 - 11محمد عبد الرؤوف املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط ،1دار الفكر املعاصر ،بيروت ،دمشق1410 ،ه ،ص.614
 - 12محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،سنن الترمذي 5 .أجزاء ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1415 ،ه1995 -م ،ج ،4ص.692
 - 13أحمــد بــن احلســن املعــروف بأبــي بكــر البيهقــي ،االعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد علــى مذهــب الســلف وأصحــاب احلديــث ،ط،1
دار اآلفــاق اجلديــدة ،بيــروت1401 ،ه ،-1981ص.118
 - 14أبو بكر البيهقي ،االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد .ص.115
 - 15أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري 13 ،مجلدا ،دار املعرفة ،بيروت1379 ،ه ،م ،13ص.406
 - 16سورة البقرة ،آية 210
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وكان مكحــول والزهــري واألوزاعــي ومالــك وابــن املبــارك وســفيان الثــوري والليــث بــن ســعد
وأحمــد وإســحاق يقولــون فيهــا ويف أمثالهــا :أمروهــا كمــا جــاءت بــا كيــف»(.)17
وأســند الاللكائــي عــن محمــد بــن احلســن الشــيباني قــال« :اتفــق الفقهــاء كلهــم مــن املشــرق
إلــى املغــرب علــى اإلميــان بالقــرآن وباألحاديــث التــي جــاء بهــا الثقــات عــن رســول اهلل صلــى اهلل
عليــه وســلم يف صفــة الــرب مــن غيــر تشــبيه وال تفســير فمــن فســر شــي ًئا منهــا وقــال بقــول جهــم
( )18فقــد خــرج عمــا كان عليــه النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وأصحابــه وفــارق اجلماعــة إنهــم
لــم يصفــوا ولــم يفســروا ولكــن أفتــوا مبــا يف الكتــاب والســنة ثــم ســكتوا»(.)19
ويؤكــد تــاج الديــن الســبكي يف الطبقــات أن الســلف كانــوا علــى عقيــدة التنزيــه ،وهــم الذيــن
ـماعا ،فيذكــر« :ولقــد كان الســلف
رأوا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وتعلمــوا منــه تلق ًيــا وسـ ً
مــن الصحابــة رضــى اهلل عنهــم مســتقلني مبــا عرفــوا مــن احلــق ،وســمعوا مــن الرســول صلــى
اهلل عليــه وســلم مــن أوصــاف املعبــود ،وتأملــوه مــن األدلــة املنصوبــة فــى القــرآن وإخبــار الرســول
صلــى اهلل عليــه وســلم فــى مســائل التوحيــد ،وكذلــك التابعــون وأتبــاع التابعــن لقــرب عهدهــم
مــن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم»(.)20
 .4.1تفسير معنى الكيف:
قــال اإلمــام أبــو املظفــر اإلســفرايني يف كتابــه «التبصيــر يف الديــن ومتييــز الفرقــة الناجيــة
عــن الفــرق الهالكــن» يف بيــان اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة« :وأن تعلــم أنــه ال يجــوز عليــه
الكيفيــة والكميــة واألينيــة ،ألن مــن ال مثــل لــه ال ميكــن أن يقــال فيــه كيــف هــو؟ ومــن ال عــدد لــه
م كان؟ ومــن ال مــكان لــه ال يقــال فيــه أيــن كان؟
ال يقــال فيــه كــم هــو؟ ومــن ال أ َّول لــه ال يقــال لــه ِ َّ
وقــد ذكرنــا مــن كتــاب اهلل تعالــى مــا يــدل علــى التوحيــد ونفــي التشــبيه ونفــي املــكان واجلهــة
ونفــي االبتــداء واألوليــة»( .)21فتبــن أن مــراد الســلف ِبــا كيفيــة نفــي اجللــوس واالســتقرار
واحلركــة واألعضــاء ونحــو ذلــك ممــا هــو مــن صفــات األجســام .وال يقصــدون أن اســتواءه علــى
العــرش وإتيانــه لــه كيفيــة ال نعلمهــا نحــن واهلل يعلمهــا بــل املــراد نفــي الكيفيــة عنــه ألب ّتــة .وليعلــم
ً
افتراشــا أو ترب ًعــا أو غيرهمــا فهــو كيفيــة ألنــه ال يخــرج عــن كونــه
العاقــل أن اجللــوس كيفمــا كان
مــن صفــات األجســام .وهكــذا التحيــز يف املــكان كيفيـ ٌة مــن كيفيــات األجســام ،واللــون واملماســة
جلســم مــن األجســام كيفيــة ،والكيفيــة منفيــة عــن اهلل تعالــى وصفاتــه.
 .5.1احتكار املجسمة لكلمة السلف وتسمية عقيدتهم «السلفية»
ويف تفنيــد أقــوال مــن احتكــر لنفســه اســم الســلف ،يذكــر محمــد عمــر كامــل يف كتابــه
«كفــى تفري ًقــا لألمــة باســم الســلفية»« :ولكــن أبــت بعــض الفــرق إال أن حتتكــر وصــف أهــل
الســنة واجلماعــة لنفســها وتخــرج جمهــور املســلمني منــه .وهنــا أتســاءل :هــل ورد لفــظ أهــل
 - 17احلسني بن مسعود البغوي ،معالم التنزيل 8 ،أجزاء ،ط ،4دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض1417 ،هـ-1997م ،ج ،1ص.241
 - 18جهــم بــن صفــوان :رأس اجلهميــة.كان صاحــب ذكاء وجــدال .وكان ينكــر الصفــات ،ويقــول بخلــق القــرآن ،ويقــول :إن اهلل يف األمكنــة كلهــا.
انظــر  :محمــد بــن أحمــد الذهبــي ،ســير أعــام النبــاء 25 ،جــزءا ،ط ،3مؤسســة الرســالة ،بيــروت1405 ،ه-1985م ،ج ،11ص.26
 - 19هبــة اهلل بــن احلســن بــن منصــور الاللكائــي أبــو القاســم ،شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة مــن الكتــاب والســنة وإجمــاع
الصحابــة 4 ،أجــزاء ،ط ،1دار طيبــة ،الريــاض1402 ،ه ،ج ،3ص .432وانظــر :ابــن حجــر العســقالني ،مصــدر ســابق .ج ،13ص.406
 - 20تاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي ،طبقات الشافعية الكبرى 6 ،أجزاء ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت1433 ،ه-2012م  ،ج ،2ص.301
 - 21أبــو املظفــر األســفرايني طاهــر بــن محمــد ،التبصيــر يف الديــن ومتييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكــن ،حتقيــق :كمــال احلــوت ،ط،1
عالــم الكتــب ،بيــروت1403 ،هـــ 1983 -م ،ص.161
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الســنة واجلماعة على لســان رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم؟ أم هو مصطلح مســتحدث؟
مصطلحــا مســتحد ًثا فــا يعــدو أن يكــون أحد أمرين:
فــإذا كان
ً
األول :أن أهل السنة واجلماعة هم من سموا أنفسهم بهذا االسم.
الثاني :أن مخالفيهم سموهم بهذا االسم.
فــإذا كان أهــل الســنة واجلماعــة هــم مــن ســموا أنفســهم بــه وأجمــع العلمــاء علــى ذلــك ،فبــأي
حــق يأتــي اليــوم مــن يخرجهــم مــن هــذه الفرقــة؟ وهــل ظــل املســلمون ســبعة قــرون ينتظــرون ابــن
تيميــة ليعيــد تصنيفهــم؟ واألعجــب مــن هــذا أن مــن يحتكــرون لفــظ «أهــل الســنة واجلماعــة»
ألنفســهم لــو أخرجــوا األشــاعرة مــن صفــوف أهــل الســنة واجلماعــة لــم يبــق لهــم كتــاب يف
التفســير أو احلديــث أو الفقــه أو اللغــة .فهــل يجــوز أن يُخـ ِـرج األقـ ُل األكثـ َر؟»(.)22
ويكشــف احلبيــب بــن طاهــر أصــل ادعائهــم للســلفية بقولــه« :لكــن ظهــر بعــد عصــر اإلمــام
أحمــد ابــن حنبــل ،ممــن يدعــي االنتســاب إلــى مذهبــه ،مــن أحــدث يف أهــل الســنة تشــغي ًبا يف
بعــض مســائل العقيــدة وادعــوا نســبتها إلــى الســلف وإلــى اإلمــام أحمــد ،وهــي ال أصــل لهــا عنــد
الســلف ولــم يقبلهــا اخللــف»(.)23
وال شك أن انتسابهم إلى السلف دعوى كاذبة ووض ٌع للكلمة يف غير محلها.
فمــا مييــز الســلف َع َّمــن جــاء بعدهــم مــن اخللــف ،أنهــم كان يغلــب عليهــم عــدم التأويــل
ً
التفصيلــي لآليــات واألحاديــث املتشــابهة ،عل ًمــا أن ً
تأويــا تفصيل ًيــا.
بعضــا منهــم أ ّول
ونقــل تقــي الديــن أبــو بكــر احلصنــي الدمشــقي عبــارة عــن الشــافعي ،تلخــص مســلك الســلف
يف ذلــك بقولــه« :آمنــت مبــا جــاء عــن اهلل علــى مــراد اهلل ومبــا جــاء عــن رســول اهلل صلــى اهلل
عليــه وســلم علــى مــراد رســول اهلل»(.)24
ومــا كان مــن اآليــات املتشــابهات مــا احتــاج إلــى تأويــل ،ر ُّدوا معناهــا إلــى اهلل تبــارك وتعالــى،
أي ف ّوضــوا معناهــا إلــى اهلل تعالــى علــى مــراد اهلل عــز وجــل ،وقيــدوا ذلــك بعبــارة «بــا كيــف»،
أي مــن غيــر نســبة األعضــاء واجلــوارح هلل تعالــى ،أو نســبة أي صفــة مــن صفــات املخلوقــن إليــه
ســبحانه .لــذا ،اشــتهر أهــل الســلف بقولهــم« :أمروهــا كمــا جــاءت بــا كيــف» ،كمــا بينــا آن ًفــا،
ألنهــم كانــوا يفهمــون معنــى الكيــف وأنــه مــن صفــات األجســام.
 .6.1سوء استعمال مصطلح السلف والوقوع يف فخ املشبهة:
أمــا مــن يســتعملون صفــة «الســلف» و»الســلفية» يف وقتنــا احلالــي فقــد أغفلــوا املعنــى
احلقيقــي لهــذه الكلمــة ،وجتــاوزوا مــا تعــارف عليــه علمــاء اإلســام ،لتحويلــه إلــى معنــى ال
يوافــق عليــه أهــل الســلف أنفســهم ،فمــن حيــث احملتــوى العقــدي الــذي يقصــده البعــض مــن هــذا
الــكالم ،يحمــل يف طياتــه مغالطــة للنصــوص الشــرعية نفســها ،ألن مــن انتحــل صفــة «الســلفية»
خالــف العقيــدة التــي كان عليهــا الســلف ،وهــي عقيــدة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
 - 22محمــد عمــر كامــل ،كفــى تفريقــا لألمــة باســم الســلفية ،مناقشــة علميــة لكتــاب الدكتــور ســفر احلوالــي «نقــد منهــج األشــاعرة يف العقيــدة»،
ط ،1دار املصطفى للنشر والتوزيع1424 ،ه-2004م  ،صص.18-17
 - 23احلبيب بن طاهر ،م .س .ص.74
 - 24تقــي الديــن أبــو بكــر احلصنــي الدمشــقي ،دفــع شــبه مــن شــبه ومتــرد ونســب ذلــك إلــى الســيد اجلليــل اإلمــام أحمــد ،حتقيــق محمــد زاهــد
الكوثــري ،املكتبــة األزهريــة للتراث ،القاهــرة2010 ،م ،ص.86
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وسلم والصحابة والتابعني.
ومــن املؤســف أن بعــض الباحثــن املعاصريــن ،عندمــا يتكلمــون عــن الذيــن شــبهوا اهلل
بخلقــه أي املجســمة  -يصفونهــم «بالســلفية» ،بــل إن بعضهــم أطلــق القــول فيمــا يخــص
معتقدهم املنحرف بتســمية عقيدتهم «عقيدة ســلف األمة» أو «العقيدة الســنية الســلفية».
كيــف يســوغ لهــم ذلــك؟ أليــس هــذا فيــه اتهــام ألهــل الســلف مبــا لــم يقترفــوه مــن فظائــع
اعتقــاد التجســيم ،ألنــه بكالمهــم هــذا يتهمــون مــن ينــزه اهلل تعالــى ،بأنهــم مخالفــون لســلف
األمــة باالعتقــاد ،وســلف األمــة كانــوا األقــرب لعهــد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ،وهــذا
فيــه إيهــام ً
أيضــا أن اعتقــاد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مشــابه العتقــاد هــؤالء املشــبهة،
والنبــي الصــادق املصــدوق هــو الــذي علــم أمتــه التوحيــد.
وال بــد مــن القــول إن هــذا كالم ال يــدل علــى دقــة يف البحــث ويــدل علــى اســتعمال
العبــارة يف غيــر مــا تــدل عليــه مــن مصطلــح معــروف بــن العلمــاء.
قــام الباحــث جمــال عــال البختــي بتحقيــق كتــاب يف العقيــدة األشــعرية ،وبعــد أن قيــد
الفكــر الســلفي بأئمــة التشــبيه أمثــال ابــن تيميــة وابــن القيــم ،وضــع مــن جملــة عباراتــه
كال ًمــا يوهــم أن اإلمــام مالـ ًكا نفســه كان مــن أئمــة هــذا الفكــر ،وال نشــك بتا ًتــا أن األئمــة
األربعــة أصحــاب املذاهــب الســنية املعروفــة كانــوا علــى التنزيــه وليســوا علــى عقيــدة
املشــبهة.
ويذكــر األســتاذ البختــي كال ًمــا عــن مالكيــة املغــرب وعالقتهــم بالفكــر األشــعري ننقــل
منــه الفقــرات التاليــة ،فيقــول:
 ..« - 1بعــد موقــف الرفــض واحملاربــة املبدئيــة ســتتحول العالقــة بينهمــا إلــى عالقــة
مــودة وارتبــاط.
 - 2إذ ســيرتبط الفقــه املالكــي هــذه املــرة مــع الكثيــر مــن الفقهــاء باالجتــاه العقــدي
األشــعري بعدمــا كان مجموعهــم معان ًقــا لالختيــار الســلفي مــن قبــل.
 - 3ويرجــع ســبب هــذا االنقــاب إلــى شــخصية أساســية يف تاريــخ الفقــه املالكــي
والعقيــدة األشــعرية هــي شــخصية أبــي بكــر الباقالنــي ،الــذي اســتطاع بشــفوفه العلمــي أن
يتبــوأ أعلــى الدرجــات يف احلقــل الفقهــي ،وانتهــت إليــه رئاســة املالكيــة يف وقتــه ،فصــار
املنظــر األول للمالكيــة يف العالــم اإلســامي.
 4ومــن هنــا قــام الباقالنــي مبمارســة تأثيــره يف الفقهــاء املغاربــة املنتقلــن إلــىاملشــرق ،إذ صــار لزا ًمــا عليهــم التوجــه صــوب بغــداد -التــي غــدت مركـ َز املذهـ ِـب اجلديــد
لتلقــي العلــم عــن اإلمــام ،ولــم يجــدوا بــ ًدا مــن احتضــان آرائــه العقديــة كمــا احتضنــوا
مواقفــه الفقهيــة.
 - 5وبذلــك يكــون املذهــب املالكــي ســب ًبا حاســ ًما يف حتويــل عقيــدة الكثيــر مــن
مضامــن الفكــر الســلفي ومواقفــه الــذي كان باألمــس معتقدهــم ومعتقــد إمامهــم مالــك
بدعــوى االنتصــار للمذهــب األشــعري الــذي ســيصير مذهــب األئمــة املالكيــة اجلــدد.
 - 6وهكــذا تضــرب مالكيــة الباقالنــي مالكيــة مالــك ،ويصبــح االجتــاه الفقهــي نفســه
الــذي كان عامــل قــوة وحمايــة للفكــر العقــدي الســلفي يف البــدء ،وبـ ً
ـال عليــه وســب ًبا يف
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قــص أجنحتــه ببــاد املغــرب كمــا قصهــا بصــورة واضحــة يف املشــرق علــى يــد اإلمــام
الباقالنــي»(.)25
تنطوي هذه الفقرات على مجموعة من املغالطات:
 - 1يف العبــارة األولــى التــي يوردهــا األســتاذ البختــي ،وفيهــا أن املذهــب املالكــي كان محار ًبــا
ً
ورافضــا للفكــر األشــعري ،جنــد أن كالمــه ال يثبــت أمــام املصــادر التاريخيــة ،التــي أكــدت أن
املعلمــن األوائــل بــل األئمــة األوائــل ملذهــب اإلمــام مالــك ،كانــوا علــى اعتقــاد التنزيــه ولــم يكونــوا
مشــبهة وال معتزلــة وال مرجئــة وال جهميــة وال خــوارج وال رافضــة .واملقصــود بذلــك األصــول
العقديــة عنــد أهــل الســنة واجلماعــة وليــس مــا س ـ َّماه البعــض املؤثــرات الباقالنيــة .وابــن أبــي
زيــد القيروانــي ورفيقــه القابســي وتلميذهمــا أبــو عمــران الفاســي بشــهادة أبــي الوليــد الباجــي
نفســه شــهد أنهــم علــى عقيــدة التنزيــه األشــعرية .فــا يقــال أن هنــاك عالقــة رفــض وعــداء
ومحاربــة بــن مذهــب مالــك وعقيــدة التنزيــه أقصــد العقيــدة األشــعرية ،بــل إن مالـ ًكا الصغيــر
ابــن أبــي زيــد القيروانــي عندمــا صنــف رســالته قدمهــا بعقيــدة التنزيــه ،ودفاعــه عــن األشــعري
يف كتــاب «تبيــن كــذب املفتــري» شــاهد قــوي ،عل ًمــا أنــه لــم يــزر املشــرق .ودفــاع القابســي شــاهد
ـان ً
أيضــا .فعالقــة املــودة واالرتبــاط بــن مذهــب مالــك واألشــعرية لــم تنقطــع .ويكفــي هــذه
ثـ ٍ
مدحــا مــا ذكــره تــاج الديــن الســبكي يف كتابــه «معيــد النعــم ومبيــد النقــم» حيــث مــدح
العالقــة ً
املالكيــة وأجلّهــم بكلمــة وجيــزة وهــي أنــه لــم يتطــرق إليهــم تشــبيه وال جتســيم وال اعتــزال(.)26
 - 2أمــا يف  -العبــارة الثانيــة  -أن مجمــوع الفقهــاء املالكيــة « كان معان ًقــا لالختيــار الســلفي
مــن قبــل» ،فهــذا فيــه خلــط لألمــور ،إذ يجــدر حتــى ال يحصــل الوهــم بــن الباحثــن وبــن النــاس
علــى أصنافهــم ،أن يقــال إن هنــاك تفصيـ ًـا وأســلو ًبا يف فهــم اآليــات واألحاديــث املتشــابهة بــن
تفويــض معناهــا إلــى اهلل تعالــى وبــن العمــل علــى تأويــل هــذه النصــوص ،ويف احلالتــن العمــل
جــار علــى إخــراج النــص عــن ظاهــره يف عــدم اعتقــاد اجلســمية هلل تعالــى ،لذلــك شــهر يف
عقيــدة ســلف األمــة «أمروهــا كمــا جــاءت بــا كيــف» .بهــذا التفصيــل يخــرج املنــزه عــن الوهــم
الــذي قــد يصيــب البعــض ،هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى حتــى ال يتمســك املشــبهة بهــذا
الــكالم ليذهبــوا يف تشــويش البعــد التاريخــي ملســار العقيــدة األشــعرية وانتشــارها بالغــرب
اإلســامي.
 - 3أمــا أن يســمي  -يف العبــارة الثالثــة  -االنتقــال إلــى العقيــدة األشــعرية «انقال ًبــا» قــاده
الباقالنــي ،هــذه ال شــك مغالطــة كبيــرة تفقــد كل األعمــال واجلهــود واجلهــاد الــذي قــام بــه
أهــل املذهــب املالكــي األوائــل ،ألن املصــادر التاريخيــة تثبــت أن مــا حصــل مــن انتشــار للمذهــب
األشــعري ،وبعبــارة أخــرى للطريقــة األشــعرية كان «انســيا ًبا طبيع ًيــا» ولــم يكــن انقال ًبــا وال طفــرة
وال قفــزة ،فارتبــاط الدليــل العقلــي مــع الدليــل النقلــي يصبــح حاجــة أساســية يف وقــت تنتشــر
 - 25جمــال عــال البختــي ،املذهــب العقــدي الســني يف الغــرب اإلســامي ،مقدمــة حتقيــق كتــاب :عقيــدة أبــي بكــر املــرادي (ت489ه1106/م)،
منشــورات مركــز أبــي احلســن األشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة الرابطــة احملمديــة ،ط ،1دار األمان للنشــر والتوزيع ،الربــاط1433 ،ه-2012م،
ص.36
 - 26وعبــارة تــاج الديــن الســبكي هــي« :وهــؤالء احلنفيــة والشــافعية وفضــاء احلنابلــة وهلل احلمــد يف العقائــد يــد واحــدة كلهــم علــى رأي
أهــل الســنة واجلماعــة ،يدينــون اهلل تعالــى بطريــق شــيخ الســنة أبــي احلســن األشــعري رحمــه اهلل ،ال يحيــد عنهــا إال رعــاع مــن احلنفيــة والشــافعية
حلقــوا بأهــل االعتــزال ورعــاع مــن احلنابلــة حلقــوا بأهــل التجســيم ،وبـ ّرأ اهلل املالكيــة فلــم نـ َر مالك ًيــا إال أشــعري العقيــدة» .تــاج الديــن عبــد الوهــاب
بــن علــي الســبكي .معيــد النعــم ومبيــد النقــم ،ط ،1املكتبــة العصريــة ،صيــدا -بيــروت1428 ،هـــ-2007م ،ص.63
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فيــه البــدع ويحصــل التشــويش بــن العامــة ممــا يهــدد عقيدتهــم .مصــداق ذلــك مــا حصــل
مــع أبــي عمــران الفاســي ملــا جــاء إليــه بعــض العامــة يســألونه يف مســألة «هــل الكافــر يعــرف
اهلل» فأجابهــم بالدليــل العقلــي املقنــع مــن غيــر عبــارات فلســفية ومــن غيــر سفســطة (،)28
وهــذا شــاهد عــن انســياب العقيــدة األشــعرية حلاجــة املجتمــع إليهــا يف مواجهــة أهــل البــدع
واالنحــراف.
 - 4أمــا أن الفقهــاء املغاربــة  -يف العبــارة الرابعــة  -الذيــن انتقلــوا إلــى بغــداد ،ألنهــا صــارت
مركـزًا لتعليــم املالكيــة بســبب وجــود الباقالنــي فيهــا ،وبذلــك يقعــون حتــت تأثيــره وميلــي عليهــم
عقيدتــه ،بعــد هــذا قــد يقــول قائــل مــا الــذي دفــع بهــؤالء املســاكني إلــى هــذا املــكان الــذي أوقعهــم
يف هــذه الشــراك املنصوبــة؟ .أي عاقــل يقبــل هــذا الــكالم؟ ،وأســد بــن الفــرات الــذي ذهــب
وتعلــم مــن محمــد بــن احلســن الشــيباني تلميــذ أبــي حنيفــة ،وأبــو بكــر الطرطوشــي الــذي قصــد
أبــا حامــد الغزالــي ليتلقــى عنــه يف بيــت املقــدس ،وابــن تومــرت الــذي قصــد الكيــا الهراســي.
ثــم أن رؤســاء الشــافعية واحلنفيــة كانــوا يف العــراق وبــاد الشــام .ملــاذا لــم يتل ـ َّق أبــو إســحاق
الشــيرازي مذهــب مالــك ،وكذلــك عبــد القاهــر البغــدادي التميمــي واإلمــام أبــو املعالــي اجلوينــي
 ..والقائمــة طويلــة ،هــذه أيضــا مغالطــة ،جتعــل مــن يقرأهــا يشــفق علــى الفقهــاء املالكيــة الذيــن
رحلــوا إلــى املشــرق.
 5ويف العبــارة اخلامســة مغالطــة أخــرى ،حــن عــد الباحــث الفكــر الســلفي عقيــدة اإلمــام
مالــك ،األمــر لفظــه صحيــح لكــن املضمــون إن كان فكــر ابــن تيميــة وابــن قيــم اجلوزيــة فهــو غيــر
صحيــح ،ألن اإلمــام مالـ ًكا ليــس علــى هــذا االعتقــاد وكذلــك كل أصحــاب مذاهــب أهــل الســنة
األخــرى املعتبــرة ،فعقيــدة مالــك عقيــدة تنزيــه اهلل عــن الشــبيه ،وهــي عقيــدة الرســول صلــى اهلل
عليــه وســلم وعقيــدة الصحابــة ومــن تبعهــم بإحســان.
 .6أمــا العبــارة السادســة عــن ضــرب مالكيــة الباقالنــي مالكيــة مالــك ،فإنهــا مغالطــة
مركبــة .إذ كيــف يصيــر االجتــاه الفقهــي نفســه الــذي كان عامــل قــوة وحمايــة للفكــر العقــدي
الســلفي يف البــدء «وبـ ً
ـال عليــه وســب ًبا يف قــص أجنحتــه ببــاد املغــرب» .األمــر مســتغرب ،وفيــه
مغالطــة ال شــك.
قصــارى القــول إن إعــادة قــراءة تاريخنــا وكتابتــه تســتوجب أن تقــوم علــى منهجيــة واضحة مبنية
علــى أصــول االعتقــاد الســليم وليــس علــى مــا خطــه ابــن تيميــة ومــن مشــى يف ركبــه .واإلمــام مالــك
نفســه الــذي بلغتــه الرحضــاء وبلّــه العــرق عندمــا ســأله صاحــب بدعــة( :الرحمــن علــى العــرش
اســتوى كيــف اســتوى) ففــي ســؤاله عــن «الكيــف» يف حــق اهلل تعالــى أدرك مالــك بدعتــه ،وغضــب
غض ًبــا شــديدا( . )29أظــن أن مالـ ًكا نفســه لــن يرضــى بهــذه العبــارات الرافضــة لعقيــدة التنزيــه،أي
الرافضــة لألشــعرية .ألن األشــعرية مــع صنوهــا املاتريديــة هــي عقيــدة األمــة احملمديــة.
 .2عقيدة مالك بن أنس هي عقيدة تنزيه اهلل عن مشابهة املخلوقني:
وال يخرج اعتقاد اإلمام مالك بن أنس ،واألئمة املجتهدين األعالم من املذاهب األربعة،
 - 28انظــر :عيــاض بــن موســى اليحصبــي ،ترتيــب املــدارك وتقريــب املســالك ،حتقيــق :محمــد ســالم هاشــم ،جــزءان ،ط ،1دار الكتــب العلميــة،
بيــروت1418 ،ه-1998م ،ج ،2صــص .282-281
 - 29ابن حجر العسقالني ،م .س .ج ،13ص.407
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وغيرهــم مــن أهــل الســلف ،عمــا أجمعــت عليــه األمــة مــن نفــي الشــبيه واملثيــل عــن اهلل
تعالــى ،وكذلــك فــإن أبــا احلســن األشــعري ( ت 324هـــ936/م) وأبــا منصــور املاتريــدي (ت
333ه944/م) وأبــا جعفــر الطحــاوي (ت321هـــ932/م) كانــوا مــن أهــل الســلف ومــا اختلفــوا
عمــا قــرره مالــك والشــافعي وأبــو حنيفــة وأحمــد ابــن حنبــل .فــكل واحــد منهــم كان علــى عقيــدة
رســول اهلل محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم وعقيــدة ســلف األمــة.
وفيمــا يلــي منــاذج ِّ
توضــح مــا خلصنــا إليــه ممــا ســبق ،فقــد ثبــت أن فري ًقــا ممــن ينتســب
اسـتَ َوى)( )30علــى معنــى ال يليــق بــاهلل
لإلســام يصــر أن يفســر اآليــة (ال َّر ْح َمـ ُن َعلَــى الْ َعـ ْر ِش ْ
تعالــى ،فيفســر أصحابــه «اســتوى» مبعنــى «جلــس» ،وكل ذي فهــم يعلــم أن اجللــوس مــن لــوازم
ـس َكمِ ثْ ِلــهِ َشــيء)( ،)31ألن الــذي يجلــس لــه
اجلســمية ،وهــذا يســتحيل علــى اهلل ،ويكــذب آيــة (لَيْـ َ
أمثــال ال حتصــى مــن املخلوقــات ذوات العقــل وغيــر ذوات العقــل.
وانقســم علمــاء «أهــل الســنة واجلماعــة» يف تفســير هــذه اآليــة إلــى فريقــن :فريــق
فـ َّوض معناهــا إلــى اهلل تعالــى وقيــده بعبــارة «مــن غيــر كيــف» ،ألنــه ال شــبيه لــه تعالــى ،وفريــق
آخــر فســرها بإعطــاء معنــى يناســب لغــة العــرب ،وال يخــرج عــن تنزيــه اهلل تعالــى عــن مشــابهة
املخلوقــن يف تفســيرها .أمــا الذيــن فســروا هــذه الكلمــة بجلــس واســتقر وقعــد فهــؤالء مــن
الشــذاذ الذيــن خالفــوا هذيــن الفريقــن.
ويلخــص أبــو بكــر بــن العربــي يف «عارضــة األحــوذي» ذلــك بقولــه« :والــذي يجــب ان يعتقــد
يف ذلــك أن اهلل كان وال شــيء معــه ،ثــم خلــق املخلوقــات مــن العــرش إلــى الفــرش ،فلــم يتعــن
بهــا وال حــدث لــه جهــة منهــا وال كان لــه مــكان فيهــا ،فانــه ال يحــول وال يــزول قــدوس ال يتغيــر
وال يســتحيل .ولالســتواء يف كالم العــرب خمســة عشــر معنــى مــا بــن حقيقــة ومجــاز ،منهــا مــا
يجــوز علــى اهلل فيكــون معنــى اآليــة ،ومنهــا مــا ال يجــوز علــى اهلل بحــال ،وهــو اذا كان االســتواء
مبعنــى التمكــن أو االســتقرار أو االتصــال أو احملــاذاة ،فــإ ّن شــي ًئا مــن ذلــك ال يجــوز علــى البــاري
تعالــى وال يُضــرب لــه األمثــال بــه يف املخلوقــات ..فتحصــل لــك مــن كالم إمــام املســلمني مالــك
أن االســتواء معلــوم ،وان مــا يجــوز علــى اهلل غيــر متعــن ،ومــا يســتحيل عليــه هــو منــزه عنــه،
وتَ َعـ ُّـن املــراد مبــا ال يجــوز عليــه ال فائــدة لــك فيــه ،اذ قــد حصــل لــك التوحيــد واالميــان بنفــي
التشــبيه واحملــال علــى اهلل ســبحانه وتعالــى فــا يلزمــك ســواه «(.)32
أخــرج البيهقــي عــن يحيــى بــن يحيــى قــال « :كنــا عنــد مالــك بــن أنــس ،فجــاء رجــل فقــال يــا
اسـتَ َوى)( )33كيــف اســتوى؟ فأطــرق مالــك رأســه ثــم عــاه
أبــا عبــد اهلل( ،ال َّر ْح َمـ ُن َعلَــى الْ َعـ ْر ِش ْ
الرحضــاء( ،)34ثــم قــال :االســتواء غيــر مجهــول ،والكيــف غيــر معقــول ،واإلميــان بــه واجــب،
مبتدعــا فأمــر بــه أن يخــرج»(.)35
والســؤال عنــه بدعــة ومــا أراك إال
ً
 - 30سورة طه ،آية .5
 - 31سورة الشورى ،آية .11
 - 32محمــد بــن عبــد اهلل بــن محمــد املعافــري املعــروف بأبــي بكــر بــن العربــي ،عارضــة األحــوذي بشــرح صحيــح الترمــذي 13 ،جــزءا ،ط ،1دار
الكتــب العلميــة ،بيــروت1418 ،ه-1997م ،ج ،2صص.200-199
 - 33سورة طه ،آية .5
 - 34الرحضــاء :قيــل هــو احلمــى بعــرق  ،أو عــرق يغســل اجللــد كثــرة  ،أي لكثرتــه  ،وكثيــرا مــا يســتعمل يف عــرق احلمــى واملــرض .مح ّمــد بــن
مح ّمــد بــن عبــد الــرزّاق احلســيني املعــروف مبرتضــى الزَّبيــدي ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،مجموعــة مــن احملققــن ،دار الهدايــة ،ج،18
ص .343بــاب (رحــض).
 - 35أحمد بن احلسني البيهقي ،االعتقاد والهداية ،ص.116
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ويفســر ابــن اللبــان قــول مالــك «كيــف غيــر معقــول» :أي «كيــف» مــن صفــات احلــوادث ،وكل
مــا كان مــن صفــات احلــوادث فإثباتــه يف صفــات اهلل تعالــى ينــايف مــا يقتضيــه العقــل ،فيجــزم
بنفيــه عــن اهلل تعالــى ،وقولــه« :واالســتواء غيــر مجهــول» أي أنــه معلــوم املعنــى عنــد أهــل اللغــة،
«واإلميــان بــه» علــى الوجــه الالئــق بــه تعالــى «واجــب» ألنــه مــن اإلميــان بــاهلل وبكتبــه(.)36
ويف روايــة يف فتــح البــاري« ،فأطــرق مالــك وأخذتــه الرحضــاء ثــم رفــع رأســه فقــال( :ال َّر ْح َم ُن
ـف و َكيْـ َ
اسـتَ َوى) كمــا وصــف نفســه ،وال يقــال كيـ َ
ـف عنــه مرفــو ٌع ،وأنــت رجــل ســوء
َعلَــى الْ َعـ ْر ِش ْ
صاحب بدعة أخرجوه ،قال :فأُخْ ِرج الرجل»(.)37
فقــول اإلمــام مالــك« :وكيــف عنــه مرفــوع» أي ليــس اســتواؤه علــى العــرش كي ًفــا ،أي هيئــة
كاســتواء املخلوقــن مــن جلــوس ونحــوه .وقولــه « :أنــت رجــل ســوء صاحــب بدعــة أخرجــوه»،
وذلــك ألن الرجــل ســأله بقولــه كيــف اســتواؤه ،ولــو كان الــذي حصــل مجــرد ســؤال عــن معنــى
هــذه اآليــة مــع اعتقــاد أنهــا ال تؤخــذ علــى ظاهرهــا مــا كان اعتــرض عليــه(.)38
ع ّقــب الشــيخ ســامة القضاعــي العزامــي(( )39املتوفــى 1376هـــ 1956 /م) عــن قــول مالــك
لــذاك الرجــل «صاحــب بدعــة»« :ألن ســؤاله عــن كيفيــة االســتواء يــدل علــى أنــه فهــم االســتواء
علــى معنــاه الظاهــر احلســي ،الــذي هــو مــن قبيــل متكــن جســم علــى جســم واســتقراره عليــه،
وإمنــا شــك يف كيفيــة هــذا االســتقرار فســأل عنهــا ،وهــذا هــو التشــبيه بعينــه الــذي أشــار إليــه
اإلمام بالبدعة»(.)40
فنفــي الكيــف عــن اهلل تعالــى أي الهيئــة وكل مــا كان مــن صفــات اخللــق ،كاجللــوس
واالســتقرار واحلركــة والســكون ومــا شــابه ذلــك ،محــل اتفــاق بــن علمــاء أهــل الســنة واجلماعــة
ســل ًفا وخل ًفــا.
وقــد قــال اإلمــام احملــدث الــورع أبــو محمــد عبــد اهلل بــن أبــي جمــرة األندلســي
(ت699هـــ1299/م) يف كتابــه «بهجــة النفــوس»« :وقــد قــال اإلمــام مالــك رحمــه اهلل :كل مــا يقــع
يف القلــب فــاهلل بخــاف ذلــك ،ألن كل مــا يقــع يف القلــب إمنــا هــو َخل ْـ ٌق مِ ـ ْن َخلْــقِ اهلل ،فكيــف
يشــبه اخلالــق املخلــوق»(.)41
والنتيجــة أن عقيــدة اإلمــام مالــك بــن أنــس هــي عقيــدة الســلف ،وعقيــدة أبــي احلســن
األشــعري هــي عقيــدة الســلف نفســها أيضــا ،فمــن بــاب االنســياب الطبيعــي واالنســجام
باســتمرار العلــوم بتلقــي اخللــف عــن الســلف ،أن تكــون عقائــد العلمــاء الذيــن حافظــوا علــى
ديــن أهــل الســنة واجلماعــة يف القيــروان وإفريقيــة وســائر بــاد املغــرب يف وجــه أهــل البــدع
متمســكني مبذهــب مالــك ،وعلــى ذلــك فــإن التأســيس النتشــار األشــعرية يف الغــرب اإلســامي،
بــدأ قبــل نهايــة القــرن الرابــع الهجــري /العاشــر امليــادي .أي يف عهــد الصحابــة والتابعــن
 - 36محمد مرتضى الزبيدي ،م .س .ج ،2ص.82
 - 37ابن حجر العسقالني ،م .س .ج ،13ص.407
 - 38ســليم علــوان ،تفســير أولــي النهــى لقولــه تعالــى (الرحمــن علــى العــرش اســتوى) ،ط ،4شــركة دار املشــاريع ،بيــروت1433 ،ه-2012م،
صص.64-63
 - 39وهو من علماء األزهر.
 - 40سالمة القضاعي العزامي ،فرقان القرآن بني صفات اخلالق وصفات األكوان ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د .ت .ص.16
 - 41عبــد اهلل بــن أبــي جمــرة األندلســي ،بهجــة النفــوس وحتليهــا مبعرفــة مــا لهــا ومــا عليهــا  -شــرح مختصــر صحيــح البخــاري 5 ،أجــزاء،
ط ،3دار اجليــل ،بيــروت ،ال ت .ج ،1ص.52
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وأتبــاع التابعــن ويف الفتــرة السياســية التــي كانــت الغلبــة فيهــا لســلطة األغالبــة والعبيديــن
و الزيريــن.
ويعتبــر األســتاذ خالــد زهــري أن الــكالم عــن دخــول املذهــب األشــعري إلى الغرب اإلســامي،
ال يتــم مبعــزل عــن الــكالم علــى املذهــب ،الــذي كان ميثــل املرجعيــة العقديــة التــي حافــظ مــن
خاللهــا علمــاء املغــرب علــى عقيــدة أهــل الســنة ،وواجهــوا بهــا املذاهــب العقديــة املخالفــة التــي
كان لهــا موطــئ قــدم يف املنطقــة ،وانضــوى حتتهــا الكثيــر مــن األتبــاع .فقــد ارتبطــت عقيــدة
الســلف يف الغــرب اإلســامي بالفقــه املالكــي ،فانتشــرت بانتشــاره ،وكانــت لكليهمــا( )42ســلطة
معرفيــة قويــة ،بــل ميكــن القــول بأنهمــا كانــا يســتمدان هــذه القــوة مــن بعضهمــا البعــض ،إذ كل
منهمــا كان ميــد اآلخــر بعناصــر القــوة والتجـ ّ ُذر ،وبعوامــل البقــاء والنمــو(.)43
 - 42أي عقيدة السلف والفقه املالكي.
 - 43خالــد زهــري ،مــن علــم الــكالم إلــى فقــه الــكالم ،ط ،1دار الرشــاد احلديثة-الــدار البيضــاء ،ودار الضيــاء للنشــر والتوزيع-الكويــت،
1438ه-2017م ،ص.296

قائمة املصادر واملراجع:

القرآن الكرمي.
احلديث النبوي الشريف:
* البخاري محمد بن إسماعيل  ،اجلامع الصحيح .ط ،2دار املنهاج للنشر والتوزيع ودار طوق النجاة ،بيروت1429 ،هـ.
* الترمذي محمد بن عيسى بن سورة ،سنن الترمذي 5 ،أجزاء ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت 1415 ،هـ 1995م.
املصادر واملراجع:
* األســفرايني طاهــر بــن محمــد أبــو املظفــر  ،التبصيــر يف الديــن ومتييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكــن .حتقيــق :كمــال احلــوت ،ط،1
عالــم الكتــب ،بيــروت1403 ،هـــ 1983 -م.
* ابــن أبــي جمــرة األندلســي عبــد اهلل  ،بهجــة النفــوس وحتليهــا مبعرفــة مــا لهــا ومــا عليهــا  -شــرح مختصــر صحيــح البخــاري 5 ،أجــزاء ،ط،3
دار اجليــل ،بيــروت ،د .ت.
* ابن اجلوزي عبد الرحمن ،دفع شبهة التشبيه ،حتقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري ،املكتبة األزهرية للتراث ،القاهرة2010 ،م.
* البختــي جمــال عــال ،املذهــب العقــدي الســني يف الغــرب اإلســامي ،مقدمــة حتقيــق كتــاب :عقيــدة أبــي بكــر املــرادي (ت489هـــ1106/م)،
منشــورات مركــز أبــي احلســن األشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة الرابطــة احملمديــة ،ط ،1دار األمــان للنشــر والتوزيــع ،الربــاط1433 ،هـــ-2012م.
* البغوي احلسني بن مسعود  ،معالم التنزيل 8 .أجزاء ،ط ،4دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض1417 ،هـ-1997م.
* ابــن عســاكر علــي بــن احلســن ،تبيــن كــذب املفتــري فيمــا نســب إلــى اإلمــام األشــعري ،ط ،1دار التقــوى للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،دمشــق،
1440م-2018م.
* أبــو بكــر بــن العربــي محمــد بــن عبــد اهلل بــن محمــد املعافــري ،عارضــة األحــوذي بشــرح صحيــح الترمــذي 13 .جــزءا ،ط ،1دار الكتــب العلميــة،
بيروت1418 ،هـ-1997م.
* ابــن طاهــر احلبيــب  ،ابــن أبــي زيــد القيروانــي وعقيدتــه يف الرســالة واجلامــع دراســة يف املنهــج واملضمــون .ط ،1مؤسســة املعــارف للطبعــة
والنشــر ،بيــروت1429 ،هـــ-2008م.
* البيهقــي أحمــد بــن احلســن املعــروف بأبــي بكــر  ،االعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد علــى مذهــب الســلف وأصحــاب احلديــث .ط ،1دار
اآلفــاق اجلديــدة ،بيــروت1401 ،هـــ.-1981
* احلصنــي تقــي الديــن أبــو بكــر الدمشــقي ،دفــع شــبه مــن شــبه ومتــرد ونســب ذلــك إلــى الســيد اجلليــل اإلمــام أحمــد .حتقيــق محمــد زاهــد
الكوثــري ،املكتبــة األزهريــة للتــراث ،القاهــرة2010 ،م.
* الذهبي محمد بن أحمد ،سير أعالم النبالء 25 ،جزءا ،ط ،3مؤسسة الرسالة ،بيروت1405 ،هـ-1985م.
* الزبيدي محمد مرتضى ،احتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين 10 ،أجزاء ،ط ،1مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت1414 ،ه-1994م.
* زهري خالد ،من علم الكالم إلى فقه الكالم ،ط ،1دار الرشاد احلديثة-الدار البيضاء ،ودار الضياء للنشر والتوزيع-الكويت1438 ،هـ-2017م.
* السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي ،طبقات الشافعية الكبرى 6 ،أجزاء ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت1433 ،هـ-2012م.
* السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي ،معيد النعم ومبيد النقم ،ط ،1املكتبة العصرية ،صيدا -بيروت1428 ،هـ-2007م.
* العسقالني أحمد بن علي بن حجر  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري 13 .مجلدا ،دار املعرفة ،بيروت1379 ،هـ.
* علوان سليم  ،تفسير أولي النهى لقوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) ،ط ،4شركة دار املشاريع ،بيروت1433 ،هـ-2012م.
* القضاعي العزامي سالمة  ،فرقان القرآن بني صفات اخلالق وصفات األكوان ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د .ت.
* كامــل محمــد عمــر  ،كفــى تفريقــا لألمــة باســم الســلفية ،مناقشــة علميــة لكتــاب الدكتــور ســفر احلوالــي «نقــد منهــج األشــاعرة يف العقيــدة».
ط ،1دار املصطفــى للنشــر والتوزيــع1424 ،هـــ-2004م.
* الاللكائــي هبــة اهلل بــن احلســن بــن منصــور أبــو القاســم ،شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة مــن الكتــاب والســنة وإجمــاع الصحابــة.
 4أجــزاء ،ط ،1دار طيبــة ،الريــاض1402 ،هـ.
* املناوي محمد عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط ،1دار الفكر املعاصر ،بيروت ،دمشق1410 ،هـ.
* الهرري عبد اهلل ،املقاالت السنية يف كشف ضالالت أحمد بن تيمية ،ط ،11شركة دار املشاريع ،بيروت1428 ،ه-2016م.
* اليحصبــي عيــاض بــن موســى  ،ترتيــب املــدارك وتقريــب املســالك ،حتقيــق :محمــد ســالم هاشــم ،جــزءان ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بيــروت،
1418هـ-1998م.
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وثيقة :

ندين حادث القتل البغيض للمدرس الفرنسي ..كما ندين
الرسوم المسيئة للرسول عليه الصالة والسالم

بقلم  :فضيلة الشيخ احمد الطيب شيخ االزهر

ـخص بَل َ ـ َغ الغاي ـ َة يف
ا َّننــا إذ نحتف ـ ُل اليَ ـ ْوم بذِ ْكــرى َم ْو ِلــد مح َّمــد فإ َّننــا ال نحتف ـ ُل مبجــرد شـ ٍ
ـدارج األخــاق ال ُعليــا ،ومراتـ ِـب الكمــال القُصــوىَّ ،
وإنا نحتفـــل يف حقيقة األمر بتجلِّي اإلشــراقِ
مـ ِ
صــور ِة رسـ ٍ
ـت بهــا جمي ـ ُع الرســاالت،
اإللهــي علــى اإلنســان َّيةِ جمعــاء ،وظهـ ِ
ـالة إله َّيــة خُ ِت َمـ ْ
ـوره يف ُ
ُ
و ُكلِّــف بتبليغهــا للبشــر َّيةِ نبـ ٌّـي خــا ٌ
صـ َح األ َّمــة ،ولــم يتركهــا حتــى
مت ،بلَّــغ الرســالة ،أ َّدى األمانــة ،ونَ َ
محجــةِ احلــقِّ وا َ
خليْـ ِـر واجلمــالَّ ،
َ
وحذرهــا مــن الهــوانِ واملذ َّلــة إ ْن هــي انحرفــت إلــى
وض َعهــا علــى
َّ
ُط ـ ُر ٍق أُخــرى ال ترج ـ ُع منهــا َّإل إلــى َهـ ٍ
ـاريَ َة:
ـاك محقــق ودمــار مؤكــد ..يقــو ُل العِ ْربَـ ُ
ـاض بْــنِ َسـ ِ
« َو َع َظنَــا َر ُســو ُل ا ِ
ـوبَ ،فقلنــا :يَــا َر ُســو َل اهللِ! إ َِّن
ـت مِ نْ َهــا ال ُعيُــو ُنَ ،و َو ِجلَـ ْ
هلل َم ْوعِ َظـ ًة َذ َر َفـ ْ
ـت مِ نْ َهــا ال ُقلُـ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َهــذِ ِه مل َ ْوعِ َظـ ُة ُمـ َو ِّد ٍعَ ،ف َمــا َذا تَ ْع َهـ ُد ِإليْنَــا؟ قــال :قــد تركتُكــم علــى البَيْ َ
كنهارهــا ال يزيـ ُغ
ضــاءِ ليْلهــا
ِ
عنهــا بعــدي َّإل َها ِلـ ٌ
السـ ْهلة ،ثــم قــال« :و َمــن يَعِ ـ ْ
ـش مِ ن ُكــم
ـك» والبيضــاء هــيَّ :شــريعت ُه الواضحــة َّ
وس ـنَّةِ ا ُ
خلــــلفاءِ ال َّراشــدي َن مِ ــن بَ ْعــدِ ي
َ
فس ـ َيرى اختِال ًفــا َكثي ـ ًرا فعلَيْ ُكــم مبــا َع َرفتُــم مِ ــن ُس ـنَّتي ُ
َع ُّضــوا عليهــا بالنَّواجــذِ ».
ثــم مــا لبــث هــذا ال ِّديـ ُن أن انتشـ َر انتشــا َر َّ
األرض ومغاربِهــا ،وكان انتشــا ُره
الشــمس يف مشــارقِ
ِ
ْ
ُ
أن هــذا ال ِّديــن َس ـيَطوي الكــو َن ويلــف الوجــو َد
الســريع حتقي ًقــا ملعجــزةٍ مــن ُمعجزا ِتــه ،فحواهــا َّ
َّ
ب َأ ْسـ ِـره ،وكان حديثُــه عــن هــذا األمــر حديــثَ الواثــق الــذي يــرى األحــداثَ مــن وراءِ ُح ُجـ ِـب ال َغيــب
مــا تَــراه العــن ،يقــو ُل هــذا النبـ ُّـي الكــرمي« :لَيَبْل ُ َغـ َّن َهـ َذا ْالَ ْمـ ُر َمــا
َ
رأي العــن ،بــل يراهــا بأشـ َّـد ِ َّ
َ
َ
ُ
ّ
َ
ـت مشــارقها
«إن اهلل تعالــى زَوى لــي
َ
بَل َ ـ َغ الليْ ـل َوال ّنَ َهــا ُر» ،ويقــول يف روايــةِ ثوبــانَّ :
األرض ،فرأيْـ ُ
وإن أ ُ َّمتــي ســيبل ُغ ُمل ُكهــا مــا ز ُِو َى لــي منهــا» وملـ ُ
ـك أ ُ َّمتــه :دِ ينُهــا وشــريعتُها.
ومغاربَهــاَّ ،
ومعقــد اإلعجــاز يف هذيــن احلديثــن الشــريفني يَك ُم ـ ُن يف أنــه كشــف ألصحا ِبــه وألعدائــه
ً
ـوغ اإلســام مــا بَل َـ َغ الليــل والنهــار يف وقـ ٍـت كانــت حــدو ُد اإلســام فيــه ال تتجــاوز
أيضــا -عــن بلـ ُِ
بحلـ ٍـم مســتحيلِ التحقيــق ،ولــوال
حــدو َد جزيــرة العــرب ،وكان هــذا الوعـ ُد يف ذلكــم الوقــت أشـبَ َه ُ
أ َّنــه كان واث ًقــا مــن وعــدِ ه هــذا وثو َقــه مــن نفســه التــي بــن جنبَيْــه ،مــا غامــر بهــذا الــكالم ،وال
ويتصقطــون هفــو ًة تصــدر منــه ل َيشـ َغبوا بهــا علــى دِ ي ِنــه
صـ َد َع بــه يف وجــهِ أعــداء يتربصــون بــه،
َ
َّ
َ
َ
ـدِ
رأســا علــى َعقِ ــب.
ـم
ـ
َه
ت
حيا
ـب
ـ
ل
ق
ـذي
ـ
ال
ـ
اجلدي
َ
ً
هــذا احلديــثُ -وأمثالُــه أيُّهــا احلفـ ُل الكــرمي! -هــو مــا يبعــثُ يف قلــوب املســلمني يقي ًنــا ال يهتـ ُّز
ـن الزمــان ،أم ـ ٌر تَـ َّ
ـوله اهلل ِ
بنفســه ،وأراه
بـ َّ
ـأن بقــاء اإلســام وخلــوده ،وطبــع اسـ ِـم نب ِّيــه علــى َج ِبـ ِ
رأي ال َعـ ْـن ،وهــو يُشــاهد مشــار َق األرض ومغاربهــا.
ـه
ـ
ي
َ
لنب ِّ
ممــا تـ َّ
وح ِ
واألمـ ُر كذلــك فيمــا يتعلَّـ ُق ببقــاء القــرآن الكــرمي ِ
ـوله اهلل وحـ َده،
فظــه وخُ لــودِ ه ،فهــو َّ
ُ
َ
الذ ْك ـ َر َو ِإ ّنَــا ل ـ ُه َ َ
ولــم يعهــد بــه إلــى أحـ ٍـد غيـ ِـرهِ ..إ ّنَــا نَ ْح ـ ُن نَ َّزلْنَــا ِ ّ
لافِ ظــو َن احلجــر ،9 :وهكــذا
أن اإلســا َم والقــرآ َن ومح َّم ـ ًدا مصابيــح إله َّيــة تُضــيء علــى
ـاب حلظ ـ ًة يف َّ
نحــن املســلمني ال نرتـ ُ
األرض طريــ َق اإلنســان َّيةِ وهــي تبحــث عــن ســعادتها يف الدنيــا واآلخــرة ،وأن هــذه املصابيــح
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الثالثــة محفوظـ ٌة بحفــظ اهلل ومشــيئتِه ووعــده ..كمــا ال نرتــاب يف َد ْحـ ِـر املعتَديــن عليهــا أ ًيــا كانــت
أجناســهم وأعراقهــم وكيــف مــا كانــت مللهــم وعقائدهــم وكيــف نخــاف واهلل يقــول لنــا :يُ ِري ـ ُدو َن
الل ِب َأ ْفواهِ هِ ـم َويَ ْأبَــى َّ
أَن يُ ْطفِ ئُــوا نُــو َر َّ ِ
اللُ إ َِّل أَن يُ ِت ـ َّم نُــو َرهُ َولَ ـ ْو َكـ ِـرهَ الْ َكافِ ـ ُرو َن التوبــة ،32 :ويف
َ
ْ
الل ِب َأ ْفواهِ هِ ـم َو َّ
آيــة أخــرى :يُ ِريـ ُدو َن ِليُ ْطفِ ئُــوا نُــو َر َّ ِ
ـور ِه َولَـ ْو َكـ ِـرهَ الْ َكافِ ـ ُرو َن الصــف،8 :
اللُ ُم ِتـ ّ ُم نُـ ِ
َ
ْ
ـات َو َل النُّــو ُر َو َل ِّ
ويف آيــة ثالثــةَ :و َمــا يَ ْسـت َِوي ْالَ ْع َمــى َوالْبَ ِصيـ ُر َو َل ُّ
الظـ ُّل َو َل ْ َ
الـ ُرو ُر َو َمــا
الظل ُ َمـ ُ
ات إ َِّن َّ َ
ـت
ب ْســمِ ٍع َّمــن ِف الْ ُقبُـ ِ
يَ ْس ـت َِوي ْالَ ْحيَــاء َو َل ْالَ ْم ـ َو ُ
ـور ِإ ْن أَنـ َ
الل يُ ْســمِ ُع َمــن يَ َشــاء َو َمــا أَنـ َ
ـت ِ ُ
َاك ب ْ َ
إ َِّل نَذِ ي ٌــر ِإ َّنــا أَ ْر َسـلْن َ
ِالــقِّ بَ ِشــي ًرا َونَذِ يـ ًرا َوإِن ِّمـ ْن أ ُ َّمـ ٍـة إ َِّل خـ َـا فِ ي َهــا نَذِ يـ ٌر فاطــر.24-20 :
أ َّمــا مح َّمــد فهــو هــذا الرســول الــذي مــن اهلل بــه علــى عبــاده املؤمنــن -يف قو ِلــه تعالــى لَ َقـ ْد
َمـ َّـن ّ
ن ِإ ْذ بَ َعــثَ فِ يهِ ـ ْم َر ُســوالً ِّم ـ ْن أَنف ُِســهِ ْم يَتْلُــو َعلَيْهِ ـ ْم آيَا ِتــهِ َويُ َز ِّكيهِ ـ ْم َويُ َعلِّ ُم ُه ـ ُم
اللُ َعلَــى ْالُؤمِ ِن ـ َ
ـاب َو ْ ِ
ال ْك َم ـ َة َوإِن َكانُــوا ْ مِ ــن َقبْ ـ ُل لَفِ ــي َ
ـن آل عمــران ،164 :نعــم لــواله ولــوال مــا
ضـ ٍ
ـال ُّم ِبـ ٍ
الْكِ تَـ َ
أُ ِ
ـال
ـام دامــس؛ ويف ضـ ٍ
رســل بــه مــن عنــد اهلل ل َبقِ يــت اإلنســان َّية كمــا كانــت قب ـ َل بَعثَ ِتــه يف ظـ ٍ
ُ
ـص القــرآنِ  -هــو «النُّــور» الــذي يُبـ ِّدد اهلل به ظلمات الشــكوك
ُمبــن إلــى يــوم القيامــة ،ومح َّمـ ٌد -بنـ ِّ
َ
ّ
ُ
واألوهــام ،يقــو ُل اهلل تعالــىَ :ق ـ ْد َجا َءكــم ِ ّم ـ َن ِ
ن املائــدة ،15 :أي :جاءكــم مــن
ـاب ّ ُم ِب ـ ٌ
الل نُــو ٌر َوكِ تَـ ٌ
اهلل نــور هــو مح َّمـ ٌد وكتــاب مبــن هــو «القــرآ ُن الكــرمي».
َ
وخاط َبــه بــه خطا ًبــا مباشـ ًرا« :يــا أَ ُّي َهــا ال َّن ِبـ ُّـي
ـراجا منيـ ًرا»،
وكمــا َسـ َّماهُ اهلل «نــو ًرا» سـ َّماه «سـ ً
َّ
ِإ َّنــا أَ ْر َس ـلْن َ
َاك َشــاهِ ًدا َو ُم َب ِّش ـ ًرا َونَذِ ي ـ ًرا َو َداعِ ًيــا ِإلَــى ِ
اجا ُّمنِي ـ ًرا» األحــزاب-45 :
الل ِب ِإ ْذ ِنــهِ َو ِس ـ َر ً
َ
َاك إ َِّل َر ْح َمـةً
 .46ومح َّمــد ،هــو الرحمــة املرســلة َ
للعالــن أجمــعُ :مؤمنِهــم وكافِ ِرهــمَ :و َمــا أ ْر َسـلْن َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ّ
الـ َـن األنبيــاء ،107 :كمــا يقــول عــن ِ
ِّلل ْ َع َ ِ
نفســه« :إِنــا أنــا َر ْح َمـة ُم ْهـ َداةٌ».
ا َ
حلـ ْف ُل ال َكــرمي!
ُ
مم
قدمــه للعالَــم
هــذا قليــ ٌل مــن ٍ
مــا َّ
كثيــر ِ َّ
صاحــب هــذه الذكــرى ال َع ِطــرة ،وأنقــذ بــه األ َ
ُ
ـب علينــا نحــن املؤمنــن
ـعوب،
مــا يُ ِ
وصحــح بــه التــواءات احلضــارات و ُعجاجاتهــا ،وهــو ِ َّ
والشـ َ
َّ
وجـ ُ
ِ
ِ
ونفوســنا وأهلينــا وأوالدنــا
بأرواحنــا
بــه جتديـ َد مشــاعر احلــب والــوالء لهــذا النبـ ِّـي ،وال ِّدفــاع عنــه
ـال ونفيــس..
وبــكل مــا منلُــك ومــن كل غـ ٍ
أن محبتَــه فــرض عــن علــى كل مســلم مــن أمتــه ..،وقــد ن َّب َهنــا القــرآن
واعلمــوا أيُّهــا اإلخــوةُ َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
اجكــ ْم َو َع ِشــي َرتُك ْم َوأ ْمــ َوا ٌل
لذلــك يف قولــه تعالــىُ :قــ ْل إِن كا َن آبَا ُؤكــ ْم َوأبْنَآ ُؤكــ ْم َو ِإخْ َوانُكــ ْم َوأ ْز َو ُ
َّ
وهــا َو ِ َ
ـب ِإلَيْ ُكــم ِّمـ َن ِ
تــا َرةٌ تَخْ َشـ ْو َن َك َســا َد َها َو َم َســاكِ ُن تَ ْر َ
الل َو َر ُســولِهِ َو ِج َهـ ٍـاد
ا ْقتَ َر ْفتُ ُم َ
ض ْونَ َهــا أَ َحـ َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
صــوا ْ َح َّتــى يَ ْأ ِتـ َـي الل ِب َأ ْمـ ِـر ِه َوالل الَ يَ ْهــدِ ي الْ َق ـ ْو َم الْ َف ِ
ني التوبــة ،24 :ف َمــن
اســقِ َ
ِف َس ـبِيلِهِ َفتَ َر َّب ُ
ـب إليــه مــن اهلل ومــن رســول اهلل فعليــه أن ينتظ ـ َر مــا
كان أبــوه أو ابنــه أو عائلتــه أو مالــه أحـ َّ
َ
َ
ُ
ســيح ُّل بــه عاجـ ًـا وآجـ ًـا ،ثــم هــو مِ ــن الفاســقني ،ويُ ِّ
عض ـ ُد ذلــك َقولُــه« :ل يُؤْمِ ـ ُن أ َح ُدك ـ ْم َح َّتــى
ـب هنــا ا ُ
ـب العاطفـ َّـي
ـب ِإلَيْــهِ مِ ـ ْن َولَــدِ ِه َو َوا ِلــدِ ِه َوال َّنـ ِ
ـاس أَ ْج َمعِ ـ َ
ن» ،وليــس املــرا ُد باحلـ ِّ
حلـ َّ
أَ ُكــو َن أَ َحـ َّ
ـب
احلسـ َّـي الــذي هــو َميْـ ُل النَّفــس وهواهــا ،والــذي ال يـ َد لإلنســانِ يف َجل ْ ِبــه أو صرفِ ــه ،ومنــهُ :حـ ُّ
ـوب -يف
النَّفـ ِ
ـب خــار ٌج عــن اختيــار املــرء ،وعــن اســتطاعته ،بــل املطلـ ُ
ـس والولــد واملــال ،فهــذا احلـ ُّ
احلديــث َّ
ـب العقلـ ُّـي االختيــاري الــذي يتكـ َّو ُن نتيجـ َة النظـ ِـر والعلــم واملقايســة،
الشــريف -هــو احلـ ُّ
ُ
ُ
ـاب اخللــق الرفيـ ِـع وغيرهــم مــن املتميزيــن بالســم ِّو يف مــدارج
كمح ّبَــةِ األبطــالِ والعظمــاءِ وأصحـ ِ
ـوب يف اآليــة الكرميــة ويف
ـ
املطل
ـو
ـ
ه
ـي
ـ
العقل
ـب
ـ
احل
ـذا
ـ
ه
إن
الكمــال اإلنســاني ،ويقــو ُل العلمــاء:
َّ
ُ
َّ
احلديــث الشــريف ،وهــو «أول درجــات اإلميــان ،أ َّمــا كمــا ُل هــذا ا ُ
حلــب فهــو أن تصي ـ َر عواطــفُ
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والســام» .
املســلم تابع ـ ًة لعق ِلــه يف ُح ِّبــه عليــه َّ
الصــاة َّ
ا َ
حلـ ْف ُل ال َكــرمي!
إن العالَــم اإلســامي ومؤسســاته الدين َّيــة ويف مقدمتهــا :األزهــر الشــريف قــد ســارع إلــى
َّ
إدانــة حــادث القتــل البغيــض للمــدرس الفرنســي يف باريــس ،وهــو حــادث مؤســف ومؤلــم ،لكــن
ـف أشـ َّـد األسـ ِ
مــن املؤسـ ِ
ـف ومــن املؤلــم غايــة األلــم ً
أيضــا أن نــرى اإلســاءةَ لإلســام واملســلمني يف
ً
عاملنــا اليــوم وقــد أصبحــت أداة حلشــدِ األصــوات واملضاربــةِ بهــا يف أســواقِ االنتخابــات ،وهــذه
ـض السياســات
الصحــف واملجــات ،بــل بعـ ُ
الرســو ُم املســيئ ُة لنب ِّينــا العظيــم والتــي تتبنَّاهــا بعـ ُ
ـض ُّ
ـات مــن ك ِّل قيــود املســؤول َّية وااللتــزام ا ُ
خللُقــي والعــرف الدولــي والقانــون
هــي عبــثٌ وتهريـ ٌج وانفـ ٌ
َ
ً
العــام ،وهــو عــداءٌ صريـ ٌح لهــذا ال ِّديــن احلنيــف ،ولنب ِّيــه الــذي ب َعثــه اهلل رحمـة َ
للعالــن.
موقــع األزهــر َّ
نرفــض وبقــوة مــع ك ِّل دول العالَــم اإلســامي هــذه
الشــريف إذ
وإ َّننــا ومــن
ُ
ِ
البــذاءات التــي ال تُســيء يف احلقيقــة إلــى املســلمني ونبـ ِّـي املســلمني ،بقــدر مــا تســيء إلــى هــؤالء
الذيــن يجهلــون عظمــة هــذا النبــي الكــرمي محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم ،نحــن إذ نفعــل ذلــك
فإننــا ندعــو املجتمــع الدولــي إلقــرار تشــريع عاملــي يجــرم معــاداة املســلمني والتفرقــة بينهــم
وبــن غيرهــم يف احلقــوق والواجبــات واالحتــرام الكامــل املتبــادل ،كمــا أ َّننــا ندعــو املواطنــن
ـاج اإليجابـ ِّـي الواعــي يف هــذه املجتمعــات ،والــذي يحفــظ
املســلمني يف الــدولِ الغربيــةِ إلــى االندمـ ِ
ِ
ـن املتطــرف،
علىيهــم ُهو َّياتهــم الدينيــةِ والثقافيــةِ  ،ويحــول دون اجنرارهــم ورا َء اسـ
ـتفزازات اليمـ ِ
ِ
السياســي ،وعلــى املســلمني املواطنــن
جماعــات اإلســام
والعنصريــة الكريهــة ،واســتقطابات
ِّ
ـاب الكراهيــةِ  ،ويف
الســلميةِ والقانونيــةِ والعقالنيــةِ يف مقاومــةِ خطـ ِ
أن يتقيــدوا بالتــزام الطــرقِ ِّ
احلصــولِ علــى حقوقِ هــم املشــروعة؛ اقتــدا ًء بأخــاق نبيهــم الكــرمي.
ـب كلَّــه أن تُو َق ـ َد نــا ُر الفتنــةِ والكراهيــةِ واإلســاء ِة يف أقطـ ٍـار طاملــا
ـب العجـ َ
هــذا وإ ِّنــي ألعجـ ُ
تغ َّنــت بأنهــا مهــد الثقافــةِ وحاضنــة احلضــار ِة والتنويــر والعلــم واحلداثــة وحقــوق اإلنســان ،ثــم
تضطــرب يف يديهــا املعاييــ ُر اضطرا ًبــا واســ ًعا ،حتــى بِتنــا نَراهــا وهــي ُتســك بإحــدى ي َديْهــا
َ
مِ شــكاةَ احلريــةِ وحقــوقِ اإلنســانِ  ،بينمــا ُت ِسـ ُ
ـك باليــدِ األخــرى دعــوة الكراهيــة ومشــاع َل النيــران.
ومــا ســيحدثُ ً
ض نب ُّيكــم يف حياتــه
أيضــا ،فقــد تَعـ َّر َ
مــا حــدث ِ َّ
أيُّ َهــا املســلمون! ال تبتَئِســوا ِ َّ
فــح واإلحســانِ وال ُّدعــاءِ للجاهلــن
وبعــ َد رحيلِــه ملــا هــو أشــد مــن ذلــك ِ َّ
مــا كان يُقا ِبلُــه َّ
بالص ِ
َ
َ
َ
َّ
اهــدِ ق ْومــي فإنهــم ل يَ ْعل ُمــون» عمــا مبــا أمــره اهلل بــه
بــه بالهدايــةِ  ..وكان يقــو ُل« :اللهــ َّم ْ
َ
َّ
الص ْفـ َح ْ َ
ـب ْ ُ ْ
ني»
ال ِسـ ِن َ
اص َفـ ْح إ َِّن الل يُ ِحـ ُّ
اص َفـ ِـح َّ
المِ يـ َل» احلجــر َ « ،85فا ْعــفُ َعنْ ُهـ ْم َو ْ
تعالىَ «:ف ْ
َ
َّ
َّ
ُ
ـيءٍ َقدِ يـ ٌر البقرة.109/
املائــدة َ « ،133فا ْع ُفــوا َو ْ
اص َف ُحــوا َح َّتــى يَ ْأ ِتـ َـي الل ِب َأ ْمـ ِـر ِه إ َِّن الل َعلَــى ُك ِّل َشـ ْ
ُ
َّ
االستبشــار حــن أتذكــ ُر اآليــ َة الكرميــ َة املعجــزةَ التــي تكفَّــل اهلل فيهــا
وا ِّنــي ألستبشــ ُر ك َّل
ِ
ـاع عــن نب ِّيــه الكــرمي يف قولــه تعالــىِ :إ َّنــا َك َفيْنَـ َ
ني احلجــر 95 :صــدق اهلل
ـاك ْال ُ ْسـتَ ْه ِز ِئ َ
وحــده لل ِّدفـ ِ
العظيــم.
ويف اخلتــام ،ومــن وحـ ِـي هــذه الذكــرى العطــرةِ ،يُشـ ِّر ُفني غايـ َة الشـ ِ
ـرف أن أُعلــن عــن إطــاقِ
األزهـ ِـر َّ
الشــريف مِ ن ََّص ـ ًة عامل َّي ـ ًة للتعريـ ِ
ـف بنبـ ِّـي ال َّرحمــة ورســول اإلنســان َّية يقــو ُم علــى تشــغيلِها
ٍ
تخصيص مسـ ٍ
مرصـ ُد األزهــر ملكافحــة التطــرف ،وبالعديــدِ مــن لغـ ِ
علمية
ـابقة
ـات العالــم ..وكذلك
ِ
َ
ُ
ِ
والســام.
ـر
ـ
ي
خل
وا
ـب
ـ
حل
ا
ة
ـير
ـ
س
م
يف
ـرى
ـ
عامل ٍ َّيــة عــن أخــاقِ مح َّمــد وإســهاماتِه التاريخ َّيــة الكب
ِّ
َ
ْ
َّ
تحريرا يف  10من ربيع االول سنة  1442ه املوافق  27 :أكتوبر سنة  2020م ـ القاهرة ـ مرص
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يا أم ــة جهلت تعاليم ّنبيها محمدا صلى اهلل عليه وسلم

بقلم :االستاذ صالح العود/فرنسا
أعلــن مؤخــرا أن اخلامــس عشــر مــن شــهر اكتوبــر بــدءا مــن هــذا العــام (2020م) ،ســيكون يومــا
عامليــا لغســل اليديــن ،تنبيهــا علــى اهميــة (غســل اليديــن) بعــد اجتيــاح وبــاء كورونــا وتفشــيه يف انحــاء
العالــم ،اذ لــم يعــد يرحــم أحــدا كبــارا وحتــى صغــارا.
واملســلمون أينمــا كانــوا ،يعلمــون -ومنهــم مــن ال يعلــم -أن غســل اليديــن ضــرورة حتميــة -وال يكفــي
املســح بالــورق -فهــي شــعيرة شــهيرة يف شــريعة االســام( :عبــادات ومعامــات) ،ســواء بعــد اخلــاء،
أو قبــل الوضــوء ،أو عنــد مباشــرة االســتحمام ،أو قبــل االكل وبعــده ،أو عقــب االســتيقاظ مــن النــوم،
وكذلــك حــن القيــام بعمــل مــا ولــو كان ضئيــا أو قليــا..
وقــد أشــار ســيد اخللــق ،ورســول احلــق :حبيبنــا ونبينــا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم إلــى جميــع
ذلــك بــل واكثــر ،قبــل ظهــور مثــل هــذا الوبــاء اخلطيــر واملســتج ّد بخمســة عشــر قرنــا.
فمــا أعظمــك وأحلمــك وأرحمــك يــا س ـ ّيد الوجــود يف هــذه احلياة...فأنــت دون شــك الهــادي...
واملرشــد ...واملعلــم للبشــرية جمعــاء ،مــن أجــل إســعادهم يف دنياهــم ،ورفاهيتهــم يف شــؤونهم الدانيــة
والقاصيــة ،وامتاعهــم بالصحــة التامــة ،والعافيــة الدائمــة ،مــن كل االمــراض ،وسـ ّـيء االســقام بأنواعهــا.
ان غســل اليديــن الــذي اتخــذ يومــا احتفائيــا ،هــو أصــا منصــوص عليــه يف اي مصــدر دينــي
وشــرعي ،مــن ذلــك علــى ســبيل الذكــر وليــس احلصــر :كتــب الســنة (كبيرهــا وصغيرها)،ومراجــع
الفقــه (مختصراتهــا ومط ّوالتهــا) ،وكتــب االداب واالخــاق والتوجيــه ،وهــذه مزيــة ،اذ يتعلمهــا الصغــار
يف املــدارس النظاميــة ،أو دونهــا مثــل الكتاتيــب ،بــل وقبــل ذلــك ،أعنــي :يف املنــازل ،حيــث يأخذونهــا علــى
امهاتهــم وآبائهــم ،اذ هــم املدرســة االولــى يف حياتهــم البدائيــة.
ومــن هنــا صــاغ الشــاعر النبيــل ،حافــظ ابراهيــم (شــاعر النيــل) أبياتــا رائعــة عــن االم ضمــن
قصيدتــه املاتعــة التــي القاهــا يف حفــل جامــع بتاريــخ ( 29مــاي 1910م = 1328هـــ) ،مشــيدا بدورهــا
كمرشــدة فاضلــة ،ومربيــة قديــرة:
شغلت مآثرهم مدى االفاق
		
(األم) استاذ االساتذة االلى
اعددت شعبا طيب االعراق
		
(األم) مدرسة إذا اعددتها
أيا ايـــــراق
		
(االم) روض إن تعهده احليا
ّ
بالري أورق ّ
ّ
ّ
ان املــاء الــزالل ،هــو سـ ّر احليــاة بتقديــر العليــم احلكيــم جـل جاللــه ،فمــن تــوكل عليــه فــا يخيــب
مســعاه وال مشــواره...
لقــد ورد لفــظ املــاء صريحــا ،ثــم مبشــتقاته ،وكذلــك مبعنــاه يف القــرآن الكــرمي أكثــر مــن مائــة مــرة،
وان دل ذلــك ،فانــه يــدل بطبيعــة احلــال علــى اهميــة هــذا الســائل احلقيقــي والرائــع جــدا جــدا ،بــل
واساســه يف جميــع مجــاالت احليــاة ،التــي لنــا بهــا صلــة ذاتيــة ،وبدونهــا رمبــا ال تســتقيم احليــاة وال
املعاشــات ،وال انعــاش حيــوي ،وال ســعادة نفســية وبدنيــة ،وال دميومــة يف شــؤوننا كلهــا.
(وج َع ْل َنــا مــن املــاء كل شــيء حــي) ،وقولــه (ويف الســماء رزقكــم ومــا توعــدون)،
إن يف قولــه عـ ّز وجـ ّلَ :
اعجــاز بليــغ ،وحتـ ّد عميــق ،ومــا ورائيــة عميقــة ،ملــن عــرف ومــن لــم يعــرف ،وصــدق اهلل العظيــم وهــو
حــق -اذ يقــول للجميــع يف ميــدان الواقــع( :قــل هاتــوا برهانكــم ان كنتــم صادقــن).
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بيانــا
الهمنــي
العــرب
نبــي
حــق
لــواء
للنفــوس
وارفــع
واجعــل يف حنايــا كل صــدر
أال يف ذمــة التاريــخ يــوم
تبلّجــت اجلزيــرة عــن ســناه
وحــ ّول وحشــة الصحــراء أنســا
ود ّوى صوتــه يف كل أذن
رمــال البيــد كــم اغريــت ظعنــا
ُحــداء
يلــج بقفــرك اخلــاوي
ّ
أي ســ ّر
ومــا درت القوافــل
ّ
وأي غــد يُطــ ّل بــه ،جنانــا
كاحلــات
الليالــي
بــك
متــ ّر
بعيــد
حلــم
اجفانهــا
ويف
وحــول الــات والعــزّى طــواف
وجنــم اجلاهليــة يف افــــــــول
واجنحــة املالئــك يف االعالــي
إلــى أن شــاء ربــك فاســتقرت
ومــن مهــد قريشــي عديــــــم
فيــا لــك مولــدا حضنتــه دنيــــا
ويــا لــك مــن يتيــم عــز يُتمــا
يحمــل نفســه زهــدا وســهدا
وال يُثنيــه وعــد أو وعيــد
يــرى يف الشــمس مطمــح ناظريــه
راحتيــه
يف
وضعوهمــا
فلــو

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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علــى عجــزي ،أهــ ّز بــه الزمانــا
وابســطه علــى الدنيــا أمانــا
مهرجانــا
املبــارك
ملولــدك
وضــاء وعــ ّز شــانا
بــه التاريــخ
ّ
فألبــس رملهــا العــاري ُجمانــا
وأفســح للخلــود بهــا مكانــا
علــى اآلفــاق ،يطربهــا أذانــا
فكابــد فيــك مــن ظمــأ وعانــا
وال يقضــي ا ُ
حلــداء لــه لبانــا
عليــه نــام صــدرك منــذ كانــا
ومــاء كوثــرا يُــروي اجلنانــا
عنفوانــا
كالعرائــس
ومكــة
جتــ ّر بــه املطــارف أرجوانــا
االوانــا
ويســتبق
ير ّوعهــا
ورب عــكاظ معقــود لســانا
ميــور حفيفــــــــــــها آنــا فآنــا
وقالــت للمقــدر كـــــــــن فكانــا
تعالــى النــور فاكتســح الزمانــا
ليأخــذ بالهــدى الدنيــا احتضانــا
ُحلتــه وزانــا
وحلّــى الفقــر
وامتهانــا
وجوعــا
وتشــريدا
ليلــوي دون دعوتــه العِ نانــا
ويغمــر وجهــه القمــر افتنانــا
ملــا رضــي التخــاذل أو توانــى

جوهر االسالم
حــواه «حــراء» كنــز الدهــر حينــا
يــروح اليــه جبريــل ويغــدو
ويُصلتــه علــى الكفــار ســيفا

***
***
***

ولغــزا يف دجــى الغــار اســتبانا
والبيانــا
الفصاحــة
فينفخــه
متــى يقطــر دمــا يقطــر حنانــا

وكان هنــاك يف احلكــم انتــداب
فللــروم الشــام عنــــت ودانــت
ّ
فحطــم بعــد قيصــر مجــد كســرى
واعطاهــم علــى االســام دينــا
ولــم يحبــس عــن االنثــى حقوقــا
فــكان لهــا جــال االم عرشــا
تخضــب باحليــاء لهــا جبينــا
فيــا دنيــا اســتعزي ان فجــرا
يفيــض ســماحة ويشــع عــدال
تعاليــم لــو العــرب اســتمرت

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

علــى االعــراب يثقلـــــــهم هوانــا
وللفــرس العــراق عنــا ودانـــــــــا
وقــال خــذوا لوحدتكــم ضمانـــــــا
يــوزع يف الــورى الشــيم احلســانا
ولــم ينقــض لســلطتها كيـــــــــــانا
صوجلانــا
النبــوة
واحســان
ومــا خضبــت لزينتهــا بنانــــــــا
جديــدا للمــكارم فيـــــــــــك بانــا
ويصلــي مــن بغــى حربــا عوانــا
عليهــا ،ايــن منهــا أن تُهانـــــــا

يتيــم الدهــر ،للدهــر انقــاب
وهــذا اليــوم بارقــة االمانــي
ليجمــع شــمله يف املجــد شــعب
ولبنــان الــذي للضــــاد فيــــــه
وقــد ابقــى لــه يف كل ارض
يحيــي اليــوم عيــدك مســتقال
بنــي امــي ،خبرنــا الغــرب دهــرا
فكيــف يغرنــا منــه ســــــراب
وافترقنـــــــا
زمانــا
تباعدنــا
وهــا كان غيــر احلــب حــال
ومــا اســتقاللنا إال سبيـــــــــل
ضرعــت إلــى الســماء بحــقّ عيســى

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

دهــا االجيــال منــه مــا دهانــا
تطــل فــا تضــل بهــا خطانــا
علــى شــرف العروبــة مــا اســتكانا
منابــع لــم يفجــــــــرها سوانـــــــا
يحــــــــ ّل بهــا بنــوه ترجمانــــــــا
فتمــأ بهجــــــة العيــد اجلنانــــــا
عيانــا
مطــــــامعه
وشــاهدنا
نشــ ّد لــه الرحــال ومــا سقـــــانا
فهــا جــاء موعدنــا وحــــــانا
منانــا؟
ويبلغنــــــا
يوحدنــــــــا
لنوســع يف مــدى العليــا مدانــا
وحقــك يــا محمــد أن يصانـــــــا

قيلت يف لكية املقاصد اخلريية يف عيد املولد

39

جوهر االسالم

مفكرون غربيون ينصفون نبي ..االسالم عليه الصالة والسالم

ال نأتــي بجديــد وامنــا نذكــر والذكــرى تنفــع املؤمنــن ونحــن يف أجــواء مولــد ســيد االولــن
واالخريــن مــن ارســله اهلل رحمــة للعاملــن وحبيبنــا وقــرة اعيننــا وشــفيعنا عنــد ربنــا يــوم ال
ينفــع مــال والبنــون ســيدنا محمــد عليــه الصــاة والســام وال نتــذوق حــاوة االميــان (ولإلميــان
حــاوة معنويــة غيــر ماديــة) اال اذا كان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أحــب الينــا مــن
مالنــا وولدنــا وانفســنا التــي بــن جنبينــا .وقــد جعــل اهلل عالمــة حبنــا لــه ســبحانه يف اتبــاع
رســوله ونبيــه فقــال جــل مــن قائــل (قــل ان كنتــم حتبــون اهلل فاتبعونــي يحببكــم اهلل) ادبــه ربــه
فاحســن تأديبــه و مدحــه فقــال يف حقــه عليــه الصــاة والســام (وانــك لعلــى خلــق عظيــم).
وهــو اتبــاع يف أداء الشــعائر مــن صــاة وحــج وغيرهمــا ،واتبــاع لــه يف خلقــه وســيرته وكل
معامالتــه التــي كان فيهــا عليــه الصــاة والســام يف قمــة الكمــال اإلنســاني ،ودواويــن الســنة
والســيرة والشــمائل واخلصائــص و أمهــات كتــب التاريــخ مليئــة مبــا يقــف دليــا علــى ذلــك يف
اجمــاع لــم يشــهد التاريــخ لــه نظيــرا.
ولقائــل ان يقــول ان هــذا احلــب والتعلــق والتقديــر ال يســتغرب مــن االتبــاع واملؤمنــن
بــكل نبــي ورســول .نقــول نعــم ولكــن ســيدنا محمــدا عليــه الصــاة والســام لــم يقتصــر
الثنــاء عليــه والشــهادة لــه باملــكارم واحملامــد علــى املســلمني فــان الكثيريــن مــن غيــر املســلمني
قدميــا وحديثــا مــن كبــار املفكريــن والفالســفة واحلكمــاء والشــعراء ممــن تعرفــوا علــى ســيرته
وتفاصيــل حياتــه لــم يتاخــروا عــن اإلدالء بشــهاداتهم (واحلــق مــا شــهد بــه االخــر) .وهــي
شــهادات كثيــرة ال ميكــن اإلتيــان عليهــا ولكــن حســبنا يف هــذه املناســبة ذكــرى مولــده عليــه
الصــاة والســام التــي تتزامــن هــذا العــام مــع ماجـ ّد يف اآلونــة األخيــرة يف فرنســا مــن اقــدام
شــاب شيشــاني علــى ارتــكاب عمليــة إرهابيــة شــنيعة يدينهــا كل مســلم تتمثــل يف ذبــح أســتاذ
تاريــخ اقــدم (بتعلــة حريــة الــراي) علــى عــرض صــور كاريكاتوريــة لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه
وســلم لتالميــذه .ومــع ذلــك فــان رد الفعــل العاقــل والرصــن ال ميكــن أن يكــون بالصنيــع املــدان
وبالطريقــة التــي اقــدم عليهــا الشــاب الشيشــاني املوتــور.
إن الــرد علــى هــذا األســتاذ الــذي لــم يحتــرم مشــاعر تالميــذه املســلمني امنــا يكــون مبــا
تصــرف بــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــع كل مــن اســاء اليــه فقــد دفــع دائمــا بالتــي
احســن وكضــم غيضــه وعفــا ودعــا بالهدايــة لــكل مــن اســاء اليــه عليــه الصــاة والســام.
ويف فرنســا ويف اروبــا ميينيــون عنصريــون متعصبــون كمــا يف املســلمني متعصبــون
ومتطرفــون وارهابيــون وهــؤالء وأولئــك الطرفــن ينبغــي ان يدانــوا وان ال يســمح لهــم بقــرع
طبــول احلــرب والصــدام ،ولكــن يف اروبــا ويف فرنســا عقــاء ورجــاالت كبــار يســتحقون كل
االحتــرام والتقديــر والتذكيــر بشــهاداتهم يف نبــي اإلســام عليــه الصــاة والســام ومــا اجمــل
ان نســتعيد شــهاداتهم ويف مــا يلــي شــهادات بعضهــم.
* شهادة شاعر فرنسا الكبير المرتني:
يقــول (اعظــم حــدث يف حياتــي هــو اننــي درســت حيــاة رســول اهلل محمــد (صلــى اهلل عليــه
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وســلم) دراســة وافيــة وادركــت مــا فيهــا مــن عظمــة وخلــود) وميضــي المرتــن قائــا(أي رجــل
ادرك العظمــة اإلنســانية مثلمــا ادرك محمــد واي ا نســان بلــغ مــن مراتــب الكمــال مثــل مــا بلــغ
لقــد هــدم الرســول املعتقــدات الباطلــة التــي تتخــذ واســطة بــن اخلالــق واملخلــوق).
* شهادة الشاعر األملاني الكبير «قوته»:
يقــول (كلمــا قــرات القــران شــعرت ان روحــي تهتــز داخــل جســمي) وميضــي قائــا (القــران
كتــاب الكتــب وانــي اعتقــد هــذا كمــا يعتقــده كل مســلم ولقــد بحثــت يف التاريــخ عــن مثــل اعلــى
لهــذا االنســان فوجدتــه يف النبــي العربــي محمــد (صلــى اهلل عليــه وســلم).
ويخاطــب قوتــه اســتاذه الروحــي الشــاعر الكبيــر حافــظ شــيرازي فيقــول (ياحــا فــظ ان
اغانيــك لتبعــث الســكون اننــي مهاجــر اليــك بــا جنــاس البشــرية احملطمــة ،بهــم جميعــا ارجــوك
ان تــا خذنــا يف طريــق الهجــرة الــى املهاجــر األعظــم محمــد ابــن عبــداهلل) ويقــول قوتــه (ان
التشــريع يف الغــرب ناقــص بالنســبة للتعاليــم اإلســامية واننــا اهــل اروبــا بجميــع مفاهيمنــا لــم
نصــل بعــد الــى مــا وصــل إليــه محمــد وســوف ال يتقــدم عليــه احــد).
وملــا بلــغ قوتــه الســبعني مــن عمــره اعلــن علــى املــا انــه يعتــزم االحتفــال يف خشــوع بتلــك
الليلــة املقدســة التــي انــزل فيهــا القــران علــى النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم.
* شــهادة املستشــرقة االيطاليــة (لــورا فاغليــري) يف كتابهــا (دفــاع عــن االســام) الــذي نقلــه
إلــى اللغــة العربيــة االســتا ذ منيــر البعلبكــي ونشــرته دار العلــم للماليــن يف لبنــان.
تقــول لــورا فاغليــري ( ..وحــاول اقــوى اعــداء االســام وقــد اعماهــم احلقــد ان يرمــوا نبــي
اهلل ببعــض التهــم املفتــراة .لقــد نســوا ان محمــدا (صلــى اهلل عليــه وســلم) كان قبــل ان يســتهل
رســالته موضــع االجــال العظيــم مــن مواطنيــه بســبب امانتــه وطهــارة حياتــه .ومــن عجــب ان
هــؤالء النــاس اليجشــمون انفســهم عنــاء التســاؤل كيــف جــاز ان يقــوى محمــد علــى تهديــد
الكاذبــن واملرائــن يف بعــض ايــات مــن القــران الالســعة بنــار اجلحيــم االبديــة لــو كان هــو قبــل
ذلــك رجــا كذابــا .كيــف جتــرأ علــى التبشــير (الدعــوة) علــى الرغــم مــن اهانــات مواطنيــه.
إذا لــم يكــن ثمــة قــوة داخليــة حتثــه .وهــو الرجــل ذو الفطــرة البســيطة حثــا موصــوال .كيــف
اســتطاع ان يســتهل صراعــا كان يبــدو يائســا .كيــف وفــق إلــى ان يواصــل هــذا الصــراع أكثــر
مــن عشــر ســنوات يف مكــة يف جنــاح قليــل جــدا ويف احــزان ال حتصــى إذا لــم يكــن مؤمنــا
اميانــا عميقــا بصــدق رســالته؟ كيــف جــاز ان يؤمــن بــه هــذا العــدد الكبيــر مــن املســلمني النبالء
واالذكيــاء وان يــؤازروه ويدخلــوا يف الديــن اجلديــد ويشــدوا انفســهم بالتالــي إلــى مجتمــع
مؤلــف يف كثرتــه مــن االرقــاء والعتقــاء والفقــراء املعدمــن إن لــم يلمســوا يف كلمتــه حــرارة
الصــدق؟ ولســنا يف حاجــة إلــى ان نقــول أكثــر مــن ذلــك فحتــى بــن الغربيــن يــكاد ينعقــد
اإلجمــاع علــى ان صــدق محمــد كان عميقــا واكيــدا) .انظــر الصفحــة 38مــن كتــاب دفــاع عــن
االســام.
والننــا اردنــا مــن هــذه الورقــة مجــرد شــهادات الميكــن ان نضيــف إليهــا واهميتهــا تكمــن
يف صدورهــا عــن اعــام كبــار.
* (فلــورا فاغليــري)  :ردت باحلجــة القويــة علــى الذيــن مــا انفكــوا يلوكــون ويــرددون
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االفتــراءات واألباطيــل وهــم يف قــرارة انفســهم غيــر مقتنعــن مبــا يقولــون.
وهــؤالء لــم ينقطــع ســندهم ولكــن اهلل وعــد نبيــه ورســوله صلــى اهلل عليــه وســلم بأنــه
ســيكفيه هــؤالء املفتريــن املســتهزئني ،ففــي مثــل هــذه الشــهادات وســواها الكفايــة وهــي كثيــرة
وجديــرة بــان يعمــم نشــرها ليــس باللســان العربــي ولكــن بلغــات الشــعوب التــي تشــهد نشــر
الرســوم الكاريكاتوريــة املســيئة لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وذلــك مــن بــاب (وشــهد
شــاهد مــن اهلهــا).
* شهادة االملانية (انيماري شميل):
ألفــت (انيمــاري شــميل) كتابــا اختــارت لــه عنوانــا'(وان محمــدا رســول اهلل) صلــى اهلل
عليــه وســلم نقلــه إلــى العربيــة الدكتــور عيســى علــي العــا كــوب وتفضــل باهدائــي نســخة منــه
مشــكورا االســتاذ الدكتــور فريــد قطــاط وقــد جتــاوزت صفحــات هــذا الكتــاب االربعمائــة.
وهــو كتــاب ممتــع عبــارة عــن رحلــة روحيــة يف ســيرة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم صــورت
فيهــا املؤلفــة مظاهــر تعلــق شــعوب االســام علــى تنوعهــا برســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم.
تقــول االســتاذة انيمــا ري شــميل (يف عصرنــا احلاضــر فــان وعــي الــذات اجلديــد لــدى
املســلمني جــاء مباغتــا جــدا يف الغــرب .حيــث ظــل ســام المــد طويــل يف حــال ســبات ومهمــا
يكــن فــان هــذا الوعــي اجلديــد للــذات قــد حمــل الغــرب إلــى اعــادة النظــر يف بعــض فكــر
االســام الدينيــة واالجتماعيــة االساســية ابتغــاء الوصــول إلــى فهــم افضــل للقيــم التــي كانــت
ومــا تــزال اساســية لــدى املســلمني ولعــل هــذا مــا يبــرر محاولتنــا تصويــر كيــف رأى املســلمون
الورعــون النبــي محمــدا عبــر القــرون برغــم ان صورتهــم لــم تكــن دائمــا صحيحــة مــن الوجهــة
التاريخيــة فإنهــا يقينــا تعكــس تأثيــره الهائــل يف حياتهــم ورمبــا ســيفهم القــارئ غيــر املســلم
مــن شــهادة الفقهــاء والشــعراء العــرب وااليرانيــن واالتــراك واملســلمني يف الهنــد ويف افريقيــا
كــم هــو عميــق حــب املســلمني لــه .وكــم هــي شــدة ثقتهــم بــه واطمئنانهــم إليــه .وكــم حظــي
بالتبجيــل وكــم اســتدعيت ذكــراه علــى امتــداد االعصــر وكــم احيــط بااللقــاب االكثــر تألقــا
ومجــدا.
ان محمــدا يشــكل حقــا االســوة واملثــال لــكل مؤمــن مســلم .يطلــب منــه ان يقلــده يف كل
االفعــال والتصرفــات .حتــى مــا يبــدو منهــا غيــر ذي اهميــة .وســيكون مــن املرجــح ان يدهــش
بالطريقــة التــي تصــور فيهــا الصوفيــة عقيــدة النــور احملمــدي االولــي حيــث وضعــوه يف موقعــه
بوصفــه االنســان الكامــل منزلــة ووظيفــة كونيتــن .ذلــك ان محمــدا وهــو االخيــر يف السلســلة
الطويلــة مــن االنبيــاء بــدا بــادم ابــي البشــر هــو النبــي الــذي اوتــي بالوحــي االخيــر الــذي شــمل
الوحــي األول كلــه ثــم يف الوقــت نفســه اختزلــه يف نقائــه االصلــي) انظــر الصفحــة 25مــن كتــاب
وان محمــد ا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم).
هــا هــي (انيمــاري شــميل) كشــاهدة وهــي التــي جابــت بــاد العــرب واالســام مشــرقا
ومغربــا تقــدم لبنــي جنســها وحضارتهــا شــهادة علــى عمــق تعلــق املســلمني بنبيهــم ورســولهم
وهــو تعلــق تلقائــي التكلــف فيــه ،فحبــه عالمــة اميــا نهــم ولذلــك فــا ينبغــي ان تســتغرب
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غيرتهــم وتأثرهــم الشــديد وحزنهــم العميــق كلمــا وقــع النيــل مــن نبيهــم ورســولهم وهــو نفــس
الشــعور الــذي يشــعرون بــه كلمــا وقــع النيــل مــن أي رمــز مــن الرمــوز الدينيــة فكتــاب املســلمني
القــران الكــرمي تقــول ايــا تــه (النفــرق بــن احــد مــن رســله) ويتمنــى املســلمون ان يســن قانــون
عاملــي يجــرم االســاء ة لــكل الرمــوز الدينيــة إذ الميكــن ان يعتبــر ذلــك مــن قبيــل حريــة الفكــر.
* (الشــاعر مــارون عبــود) العربــي النصرانــي يتغنــى مبــكارم رســول اهلل صلــى اهلل ىعليــه
وســلم
اختــم هــذه الشــهادات بابيــات الحــد ا لشــعراء العــرب النصــارى مــارون عبــود (-1886
 )1962يخاطــب فيهــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم
لك يف السماء منصة قدسية *** قامت على التوحيد وامليزان
ماكنت سفاحا ولم تسفك دما *** اال بحق العادل الديان
ويقول مارون عبود
*** من كل فاكهة بها زوجان
هلل دينك جنة مختومة
دين تدفق حكمة وجتددا *** كالبحر لفظا والسما ء معاني
*** العبد واملولى بها ندان
الفت منه وحدة كونية
يا من ميوت ودرعه مرهونة *** قد دست مجد األصفر الرنان
لو ادت الناس الزكاة وانصفوا *** ما كان يف الدنيا فقير عان
يسرت للناس الشؤون فايسروا *** أما الهوى فكبحته بعنان
وجمعت حولك يا رسول صحابة *** بعمائم ازهى من التيجان
خشنت مالبسهم والن جوارهم *** بالعدل فاالعداء كاالخوان
إلى ان يقول
فلتنحن االجيال اجالال إذا *** ذكر النبي االطهر العدناني
املالىء الدنيا بذكر اهلل والداعي *** شعوب األرض للوحدان
ولينعق املتعصبون فلم يضر *** طير اجلنان متطق الغربان
يــا لهــا مــن ابيــا ت جميلــة وشــهادة منصفــة مــن شــاعر عربــي نصرانــي يف رســول اهلل
ســيدنا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم نختــم بهــا هــذه الورقــة التــي نحــي بهــا ســيد الكائنــات
عليــه الصــاة والســام يف ذكــرى مولــده ففيهــا اجلــواب املفحــم والــرد الضــايف علــى كل متقــول
ومســيء لــه عليــه الصــاة والســام بالرســوم وبغيــر الرســوم.
كتبه محمد صالح الدين املستاوي
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الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء

بقلم  :الدكتور طه عبد الرحم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
رئيس منتدى احلكمة للمفكرين والباحثني  -املغرب

مــا احوجنــا إلــى أن جنتمــع إلــى كلمــة ســواء بيننــا ،أال وهــي أن نفكــر ونطيــل التفكيــر لــم
حاجتنــا إلــى التفكيــر والــى طــول التفكيــر؟ وفيــم ينبغــي أن نفكــر وان نفكــر طويــا؟
فهــل نحــن يف «أزمــة فكريــة» تضــرب فيهــا آراؤنــا ورؤانــا بعضهــا بعضــا أم يف «هزميــة
فكريــة» حلــت بنــا لوجــود تخــاذل منــا يف القيــام بواجبنــا أو لوجــود انــكار مــن غيرنــا حلقوقنــا
أم نحــن يف «فــراغ فكــري» اتــى مــن مــوت اصــاب الذهــن والقلــب فينــا أم يف «عجــز فكــري»
جنــم عــن ضعــف يف افهامنــا أو عــن نقــص يف معارفنــا؟
حقــا ،قــد تتضــارب آراؤنــا ورؤانــا ،لكــن ليــس إلــى حــد االزمــة الفكريــة ،وحقــا ،قــد نخــل
بواجبنــا أو مننــع مــن حقنــا ،لكــن ليــس إلــى حــد الهزميــة الفكريــة ،وحقــا ،قــد جتمــد اذهــان
بعضنــا أو تقســو قلوبهــم ،لكــن ليــس إلــى حــد الفــراغ الفكــري ،وحقــا ،قــد تضعــف افهــام
بعضنــا أو تنقــص معارفهــم ،ولكــن ليــس إلــى حــد العجــز الفكــري ،فنحــن لســنا مأزومــن وال
مهزومــن وال فارغــن وال عاجزيــن ،فمــاذا عســى يكــون وضعنــا يف الفكــر ،حتــى نحتــاج إلــى
أن نتنــادى إلــى كلمــة ســواء بيننــا ،اي أن نفكــر وان نطيــل التفكيــر؟
إذا نحــن تنادينــا جهــارا إلــى أن نفكــر ســوية ،فــأن مــا نــزل بنــا هــو علــى احلقيقــة ،تيــه
عظيــم يف عالــم االفــكار ،فنحــن تائهــون حائــرون ،والتيــه يف الفكــر كالتيــه يف األرض ،اذ ال
اهــداف يعلمهــا التائــه يقينــا ،حتــى يتجــه اليهــا ،وال وســائل ميلكهــا حقــا حتــى توصلــه إلــى هــذه
االهــداف ،والتيــه الفكــري الــذي اصابنــا ينطــق بــه حــال الشــتات الــذي يوجــد فيــه أهــل الفكــر
بــن اظهرنــا ،وهــذا الشــتات الــوان شــتى.
* شــتات يف املــكان ،فــا رواق يظلهــم وال مجلــس يضمهــم وال ملتقــى يشــملهم وال دار نــدوة
تؤويهم.
* وشــتات يف الزمــان ،فــا حضــور يف عالــم القــرار ألفكارهــم ،وال اثــر يف افــق املســتقبل
ملواقفهــم ،وال حتــاور بــن افــراد اجليــل الواحــد منهــم ،وال تخاطــب بــن مختلــف اجيالهــم.
* وشــتات يف األفــكار ،وهــو اســوأ الــوان الشــتات ،فهــذا واقــع حتــت طائلــة التقليــد ،داعيــا
إلــى الترديــد واالنكمــاش ،وذاك واقــع حتــت طائلــة التنميــط ،داعيــا إلــى التكيــف واالندمــاج،
وهــذا يتشــبث بــكل قــدمي ،خوفــا علــى فقــدان الهويــة ،وذاك يتقلــب مــع كل جديــد ،طمعــا يف
التحقــق بالغيريــة ،وهــذا كل يــوم يف اشــكال ،فتــارة يندمــج وتــارة ينكمــش ،وتــارة بــن بــن،
وذاك ال يف اشــكال ،يفكــر لســاعته ال يعدوهــا ،لكــن علــى تباينهــم ،درج كل واحــد منهــم علــى
أن يفكــر مزكيــا نفســه ،وهيهــات أن يفكــر معترضــا عليهــا! واحلــق انــه لــو اشــتغل باالعتــراض
علــى نفســه ،ألدرك انــه يف تيــه عظيــم.
فمــا اشــد حاجتنــا إذن إلــى أن نفكــر معترضــن علــى مــا نحــن فيــه والــى أن نطيــل التفكيــر
فيمــا ينبغــي أن نكــون عليــه ،اذ ال مفــر لنــا مــن أن نســعى إلــى اخلــروج مــن التيــه الفكــري الــذي
طــال بنــا امــده ،واال هلكنــا كمــا يهلــك التائــه يف املفــاوز ،وال خــروج مــن هــذا التيــه إال باالهتــداء
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إلــى االهــداف الصاحلــة والوســائل النافذة.
أمــا االهتــداء إلــى االهــداف الصاحلــة ،فيكــون ال بتفكيــر الفــرد الواحــد ،وإمنــا بتفكيــر
اجلماعــة الكثيــرة ،اذ هــو الــذي يولــد مــا ميكــن أن نســميه بـــ «االفــكار الكبــرى» واالصــل يف
التفكيــر الكبيــر أن يفكــر يف مقاصــد االمــور ،فيبــادر باســتنباطها مــن ظواهرهــا.
وامــا االهتــداء إلــى الوســائل النافــذة ،فانــه يكــون باطالــة التفكيــر ،اذ هــو الــذي يولــد مــا
ميكــن أن نســميه بـــ «االفــكار الطولــى» والتفكيــر يف الوســيلة يزيــد علــى التفكيــر يف الهــدف
درجــة ،وال تكــون انفــذ الوســائل إال مــن االفــكار الطولــى ،ألن االصــل يف التفكيــر الطويــل أن
يفكــر يف عواقــب االمــور ،فيبــادر بتداركهــا مــن اوائلهــا ،والفكــرة الكبــرى حتتــاج يف حتققهــا
إلــى الفكــرة الطولــى.
فــاذن اخلــروج مــن التيــه الفكــري العظيــم الــذي نحــن فيــه ال يتيســر لنــا إال بتحصيــل
االفــكار الكبــرى ،اذ هــي وحدهــا التــي تثمــر االهــداف الصاحلــة ،وايضــا بتحصيــل االفــكار
الطولــى ،اذ هــي وحدهــا التــي تثمــر الوســائل النافــذة.
وال علينــا مــن البــاس الفكــرة الكبــرى بالفكــرة الصغــرى ومــن الباس الفكــرة الطولى بالفكرة
القصيــرة ،ال مبنزلــة البــاس احلــق بالباطــل ،واشــد مظاهــر هــذا االلبــاس قلــب املفاهيــم
وحتريفهــا .وتشــويهها ومتييعهــا أو علــى العكــس تضييقهــا ،واســوأ تضييــق للمفاهيــم حصرهــا
بــن طرفــن اثنــن ال ثالــث لهمــا ،فيتعــن جتديــد النظــر يف كثيــر مــن املفاهيــم املنثــورة مــن
حولنــا ،فحصــا ونقــدا وتصحيحــا وتنقيحــا.
وال خيــر لنــا أن نــدرأ بالفكــرة الكبــرى الفكــرة الصغــرى وان نــدرأ بالفكــرة الطولــى الفكــرة
القصيــرة ،ألن ذلــك مبنزلــة درء الســيئة باحلســنة ،واجلــى مظاهــر هــذا الــدرأ احيــاء املفاهيــم
املنتجــة مــن مفاهيمنــا وتوســيعها وتلوينهــا ونظمهــا يف انســاق محكمــة وتنزيلهــا علــى الوقائــع
املناســبة ،وتطويرهــا مبــا يناســب الظــروف املســتجدة ،واحســن تطويــر للمفاهيــم هــو انشــاء
مفاهيــم جديــدة مــن لدنــا قــد يخصنــا بعضهــا وقــد يشــاركنا يف بعضهــا غيرنــا ،فمــا خصنــا
منهــا اقمنــا الدليــل علــى مشــروعيته ،ومــا شــاركنا فيــه الغيــر توســلنا بــه يف دفــع مــا يخصــه
مــن املفاهيــم التــي يريــد أن يحملنــا عليهــا حمــا.
ونحــن مــن جانبنــا قــد اخذنــا علــى عهدتنــا أن نســهم يف النهــوض بهــذا الواجــب ،أال وهــو
اســتنباط االفــكار الكبــرى واالفــكار الطولــى! فهــي وحدهــا التــي ال تلبــس احلــق بالباطــل وتدرأ
الســيئة باحلســنة ،ولــوال يقيننــا بــان هــذا الطريــق يخرجنــا مــن التيــه الفكــري ،ملــا ســلكناه،
طلبــا لليقظــة الفكريــة التــي جتــب مــا قبلهــا والتــي طاملــا أملنــا أن تنهــض بهــا همــة املفكريــن
املخلصــن ،فــاذن تعالــوا جميعــا إلــى ان نفكــر كبيــرا ال صغيــرا ،وان نفكــر طويــا ال قصيــرا.
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مقالتي فحفظها ووعاها»...
«نضّ ر اهلل عبدا سمع
..

بقلم  :الدكتور جنم الدين املدني  -فرنسا

مــن بــن املعضــات التــي علــى مســلمي اليــوم االجابــة الشــافية عنهــا :هــي كيفيــات تأويــل
بعــض الســن املطهــرة مبــا يتــاءم أوال مــع املقاصــد العليــا للشــريعة اإلســامية احلنيفــة ،ومــع
الفطــرة التــي جبــل اهلل عليهــا عبــاده وكذلــك مــع تبــدل االحــوال وتغيــر الوقائــع واالزمــان.
والعلــة املوجبــة لطــرح مثــل هــذا الســؤال اخلطيــر هــو أن مــا صــدر عــن رســول اهلل صلــى
اهلل عليــه وســلم ال ُيكــن أن يحمــل كلــه علــى نفــس احملمــل وال أن يعــد كلــه يف نفــس القــوة مــن
احلجيــة والقطعيــة والداللــة اذ لــكل حديــث ســياقه وداللتــه ان نحــن اخطأناهمــا أخطانــا فهــم
املغــزى مــن احلديــث ،وقــد يصــار امــا إلــى تعطيــل املقاصــد أو إلــى افتــراض تعــارض الظواهــر
أو عــدم التــاؤم مــع اجلبلــة والوقائــع.
لإلجابة عن هذا السؤال أقسم حديثي إلى قسمني:
1كيفيات فهم السنة النبوية املطهرة2أهداف هذه القراءة.1كيفيات فهم السنة النبوية املطهرة 1.1معرفة املساق:
توســم القرائــن احلافــة باحلديــث وانزالــه يف مقامــه حتــى نعــرف جملــة
املقصــود هــو ّ
املالبســات واالســباب التــي رافقــت صياغتــه علــى ذلــك النحــو وليــس علــى نحــو آخر وقــد أجاد
اإلمــام الشــاطبي حــن يقــول« :ان املســاقات تختلــف باختــاف االحــوال واالوقــات والنــوازل
وهــذا معلــوم يف علــم املعانــي والبيــان فالــذي يكــون علــى بــال مــن املســتمع واملتفهــم وااللتفــات
إلــى أول الــكالم وآخــره بحســب القضيــة ومــع مــا اقتضــاه احلــال فيهــا ،ال ينظــر يف أولهــا
دون آخرهــا وال يف آخرهــا دون اولهــا فــان القضيــة وان اشــتملت علــى جمــل فبعضهــا متعلــق
بالبعــض ألنهــا قضيــة واحــدة ،نازلــة يف شــيء واحــد فــا محيــص للمتفهــم عــن ر ّد آخــر الــكالم
علــى اولــه واولــه علــى آخــره واذاك يحصــل مقصــود الشــارع يف فهــم املكلــف فــان فــرق النظــر
يف فهــم الظاهــر بحســب اللســان العربــي ومــا يقتضيــه ( )...وقــد يعينــه علــى هــذا املقصــد
النظــر يف اســباب التنزيــل فانهــا تبــن كثيــرا مــن املواضــع التــي يختلــف مغزاهــا علــى الناظــر «.
واول مــن فطــن إلــى تعــدد هــذه املســاقات هــو الشــيخ شــهاب الديــن احمــد ابــن باديــس
القــرايف يف كتابــه (انــوار البــروق يف انــواق الفــروق) حيــث ميــز بــن ثــاث مقامــات للســنة
املطهــرة :هــي التبليــغ( ،التشــريع) ،القضــاء واالمامــة .يقــول« :ان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
وســلم هــو اإلمــام االعظــم والقاضــي االحكــم واملفتــي االعلــم ( )...غيــر أن غالــب تصرفــه
صلــى اهلل عليــه وســلم بالتبليــغ ألن وصــف الرســالة غالــب عليــه ،ثــم تقــع تصرفاتــه منهــا مــا
يكــون بالتبليــغ والفتــوى اجماعــا ،ومنهــا مــا يجمــع النــاس علــى انــه بالقضــاء ،ومنهــا مــا يجمــع
النــاس انــه باالمامــة ،ومنهــا مــا يختلــف فيــه لتــر ّدده بــن رتبتــن فصاعــدا منهــم مــن يغلــب
عليــه رتبــة ،ومنهــم مــن يغلــب عليــه أخــرى»
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وبــن الشــيخ الطاهــر ابــن عاشــور رحمــة اهلل عليــه أن احــوال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
وســلم التــي يصــدر عنهــا قــول منــه أو فعــل هــي اثنــا عشــر حــاال:
1حال التشريع:وهــو اغلــب االحــوال علــى الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم إذ ألجلــه بعثــه اهلل كمــا جــاء يف
قولــه تعالــى «ومــا محمــد إال رســول» آل عمــران . 144
2حال االفتاءمثل ما وقع يف حجة الوداع واجابته عن تقدمي بعض املناسك ونسيان بعضها.
 3حال القضاء:وهــو مــا يصــدر حــن الفصــل بــن املتخاصمــن املتشــادين ،وقــد جمــع اإلمــام محمــد بــن
فــرج املالكــي القرطبــي املعــروف بابــن الطــاع ت  497هــذه االقضيــة يف كتــاب «اقضيــة رســول
اهلل»
 4حال االمارةخاصــة فيمــا يقــع يف خــال احــوال بعــض احلــروب ممــا يحتمــل اخلصوصيــة مثــل النهــي
عــن اكل احلمــر االهليــة يف الغــزوات واعطــاء الســلب إلــى القاتــل يف احلــرب
5حال الهدي واالرشاد:وهــو اعــم مــن حــال التشــريع خصوصــا االرشــاد إلــى مــكارم االخــاق وآداب الصحبــة
واالرشــاد إلــى االعتقــاد الصحيــح واملندوبــات وذكــر اوصــاف أهــل اجلنــة.
 6حــال املصاحلــة بــن النــاس وهــو يخالــف حــال القضــاء مثــل قضيــة كعــب بــن مالــك حنيطالــب عبــد اهلل بــن أبــي مبــال كان لــه عليــه فارتفعــت اصواتهمــا يف املســجد فخــرج رســول اهلل
صلــى اهلل عليــه وســلم فقــال «يــا كعــب» واشــار بيــده الــى وضــع الشــطر فرضــي كعــب واخــذ
نصــف املــال.
 7حال االشارة على املستشير:مثل ما وقع يف حديث بريرة ويف حديث بدو التمر
 8حال النصيحة:حديــث النحــل (العطــاء) لبعــض االبنــاء وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم «ال ،اشــهد غيــري»
ولــم يشــتهر هــذا النهــي وإمنــا هــو نهــي نصيحــة إلكمــال اصــاح امــر العائلــة وليــس حتجيــرا.
 9حــال طلــب حمــل النفــوس علــى االكمــل مــن االعمــال مــن االوامــر والنواهــي الراجعــةإلــى تكميــل نفــوس أصحابــه وحملهــم علــى مــا يليــق بجــال مرتبتهــم يف الديــن مــن االتصــاف
باكمــل االحــوال ممــا لــو حمــل عليــه جمــع االمــة لــكان حرجــا عليــا .وقــد قــال البــراء بــن عــازب:
«نهانــا عــن خواتيــم الذهــب وعــن آنيــة الذهــب وعــن املياثــر (ج .ميثــرة فــراش صغيــر بقــدر
الطنفســة جتعــل حتــت الراكــب) وعــن القســية (ج .قســي وهــي ثيــاب مصريــة فيهــا اضــاع
ناتئــة مــن احلريــر والديبــاج واالســتبرق).
 10حــال تعليــم احلقائــق العاليــة :وهــي مقــام رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وخاصــةأصحابــه .فقــد روى أبــو ذر قــال :قــال لــي خليلــي «يــا ابــا ذر أتبصــر أحــدا؟ قلــت نعــم .قــال:
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مــا احــب أن لــي مثــل احــد ذهبــا ال نفقــه كلــه إال ثالثــة دنانيــر» فظــن أبــو ذر أن هــذا امــر عــام
لالمــة فجعــل ينهــى عــن اكتنــاز املــال وقــد انكــر عليــه عثمــان.
 11حال التأديب :وهو حال قد حتف به املبالغة بقصد التهديد والتوبيخ. 12حــال التجــرد عــن االرشــاد وهــو امــر يرجــع إلــى العمــل يف اجلبلــة ويف دواعــي احليــاةاملادية فان رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم يعمل يف شــؤونه البيتية ومعاشــه احليوي اعماال
ال قصــد منهــا إلــى تشــريع وال إلــى طلــب متابعــة وهــذا كصفــات الطعــام واللبــاس واالضطجــاع
واملشــي والركــوب .ولقــد بــن الشــيخ عبــد العلــي محمــد نظــام الديــن االنصــاري هــذا فقــال:
«فصــل يف بيــان حكــم افعالــه صلــى اهلل عليــه وســلم  :االتفــاق يف افعالــه اجلبليــة الصــادرة
مبقتضــى الطبيعــة :االباحــة مطلقــا يف حقــه صلــوات اهلل وســامه عليــه وآلــه واصحابــه ويف
حــق االمــة ،واالتفــاق فيمــا خــص بــه بدليــل كالزيــادة علــى االربــع يف النــكاح والوصــال يف
الصــوم ( )...والعبــادات خاصــة دون غيرهــا .والشــيخ أبــو احلســن الكرخــي واالشــعرية قالــوا
يخصــه صلــى اهلل عليــه وســلم فــا يعــم االمــة إال بدليــل خــاص مع ّمــم»
 2أهداف هذه القراءة 1دفع التعارض:قــد يوهــم اهمــال هــذه املســاقات التــي ذكرناهــا بتعــارض ظواهــر األحاديــث وال يدفــع
هــذا التعــارض إال بامضــاء احلديــث حســب املقاصــد العليــا للشــريعة .قــال الشــافعي« :ولــزم
أهــل العلــم أن ميضــوا اخلبريــن علــى وجوههمــا مــا وجــدوا إلمضائهمــا وجهــا ،وال يعدونهمــا
مختلفــن وهمــا يحتمــان أن ميضيــا وذلــك إذا أمكــن فيهمــا أن ميضيــا معــا أو وجــد الســبيل
إلــى امضائهمــا ولــم يكــن منهمــا واحــد باوجــب مــن االخــر .
وكذلــك قــال اخلطابــي« :وســبيل احلديثــن إذا اختلفــا يف الظاهــر وامكــن التوفيــق بينهمــا
وترتيــب احدهمــا علــى االخــر أن ال يحمــل علــى املنافــاة وال يضــرب بعضهمــا ببعــض ،ليســتعمل
كل واحــد منهمــا يف موضعــه وبهــذا جــرت فيــه العلمــاء يف كثيــر مــن احلديــث»
2عدم تعريض الشريعة لالستخفاف واتهامها بالقصور.3اظهار مطابقة مبادئها العليا للعصور املتتالية واالزمان املختلفة.4مزيــد تاصيــل مبــدأ «التجــرد عــن االرشــاد فيمــا يتعلــق باجلبلــة ودواعــي احليــاة املاديــة»حتــى يصــار إلــى التشــريع املقاصــدي.
ولتلخيــص كل هــذه املعانــي جــاء فيمــا اخبــر بــه ســفيان عــن عبــد امللــك بــن عميــر عــن عبــد
الرحمــان بــن عبــد اهلل بــن مســعود عــن ابيــه :أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال :نضــر اهلل
عبــدا ســمع مقالتــي فحفظهــا ووعاهــا وأ ّداهــا فــرب حامــل فقــه غيــر فقيــه»
فالعبرة إذا ليست فقط يف االستماع واحلفظ إمنا يف الوعي والتادية.
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يف رياض السنة

الحديث الرابع عشر  :حرمة دم المسلم
وقيمة حياته .في .اإلسالم

بقلم :االستاذ محمد صالح الدين املستاوي
عــن عبــد اهلل بــن مســعود رضــي اهلل عنــه قــال قــال رســول الــه صلــى اهلل عليــه وســلم «ال
يحــل دم امــرئ مســلم إال بإحــدى ثــاث الثيــب الزانــي والنفــس بالنفــس والتــارك لدينــه املفــارق
للجماعــة».
رواه البخاري ومسلم
يتعلــق هــذا احلديــث الــذي يرويــه الصحابــي اجلليــل عبــد اهلل بن مســعود رضــي اهلل عنه بدم
املســلم وحياتــه هــذه احليــاة التــي أحاطتهــا تعاليــم اإلســام بحرمــة ومجموعــة مــن الضمانــات
التــي جتعــل مــن انتهاكهــا واالعتــداء عليهــا وإزهاقهــا جرمــا عظيمــا وكبيــرة مــن الكبائــر التــي
توجــب ملقترفهــا دخــول نــار جهنــم .فالنفــس البشــرية عزيــزة علــى ربهــا فهــو الــذي خلقهــا
وســواها وهــو وحــده ســبحانه وتعالــى محييهــا ومميتهــا .فمــن ســولت لــه نفســه إزهــاق نفــس
بشــرية واحــدة ظلمــا وعدوانــا هــو مجــرم ليــس لــه حــظ وال نصيــب يف رحمــة اهلل وغفرانــه.
وتســتوي يف اســتحقاق ضمــان احليــاة وعــدم تعريضهــا ملخاطــر القتــل كل األنفــس البشــرية
مهمــا كانــت عقائدهــا وأديانهــا وألوانهــا وأجناســها ومراتبهــا االجتماعيــة لذلــك ورد الوعيــد يف
كتــاب اهلل يف صيغتــه العامــة (مــن قتــل نفســا بغيــر نفــس أو فســاد يف األرض فكأمنــا قتــل النــاس
جميعــا ومــن أحياهــا فكأمنــا أحيــا النــاس جميعــا) فهــذه اآليــة الكرميــة الــواردة يف كتــاب اهلل
العزيــز هــي مــن الشــرع احلنيــف الــذي شــرعه اهلل لعبــاده وبلغــه عنــه كل األنبيــاء واملرســلني
عليهــم الســام وتضمنتــه كل الكتــب والصحــف املنزلــة مــن عنــد اهلل ،إن احلكــم الــوارد يف هــذه
اآليــة (مــن قتــل نفســا بغيــر نفــس أو فســاد يف األرض فكأمنــا قتــل النــاس جميعــا) هــو شــرع ملــن
ســبقنا مــن األمم التــي أرســل إليهــا أنبيــاء وأنزلــت لهــم كتــب «وشــرع مــن قبلنــا شــرع لنــا مــا لــم
يــرد ناســخ».
فهــذا احلكــم الشــرعي اإلســامي املتشــدد يف معاقبــة مــن يعتــدي علــى نفــس بشــرية بالقتــل
مــن أروع مــا يــدل علــى إنســانية اإلســام وســماحته وســعة صــدره وقبولــه لآلخــر وتســليمه بــأن
االختــاف جائــز.
فالقتــل حــرام يف ديــن اإلســام وهــو جرميــة ال تغتفــر ،وهــو اعتــداء وجتــاوز ،فــاهلل ســبحانه
وتعالــى هــو وحــده واهــب احليــاة وهــو وحــده الــذي يحيــي ومييــت .والقتــل ظلــم كبيــر ال يقبلــه
املولــى ســبحانه مــن أحــد مهمــا كانــت مبرراتــه وتعالتــه .وقــد ذكــر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
وســلم يف حجــة الــوداع بــأن دم املســلم وعرضــه ومالــه كلهــا حــرام انتهاكهــا مثــل حرمــة البلــد
احلــرام والشــهر احلــرام.
إن اإلســام ال يجيــز القتــل وســفك الدمــاء مهمــا كانــت األســباب ومهمــا كانــت الغايــات،
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فالغايــات النبيلــة الســامية ال بــد أن تكــون وســائلها ســامية ونبيلــة .إن اإلســام ال يقــدس القتــل
وال يبيــح ســفك الدمــاء وترويــع اآلمنــن ،إن اإلســام ديــن امــن وســام ووئــام ،وبواطــن النــاس
متروكــة لربهــم وقــد اســتنكر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم علــى مــن أجهــز بســيفه علــى
مــن قيــل عنــه انــه نطــق بالشــهادة بلســانه فقــط قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم للقائــل:
هــل شــققت صــدره؟ إن اإلســام يحــرم اإلكــراه علــى اعتنــاق الديــن (ال إكــراه يف الديــن قــد تبــن
الرشــد مــن الغــى) و تعاليــم اإلســام صريحــة يف ذلــك وهــي تقــول (لكــم دينكــم ولــي ديــن) وتقــول
(انــك ال تهــدي مــن أحببــت ولكــن اهلل يهــدي مــن يشــاء).
فــإذا كان أمــر الديــن كذلــك فقــد أغلــق اإلســام بذلــك كل أبــواب الفتنــة وســدها ودفــع
النــاس إلــى التعايــش يف مــا بينهــم يف كنــف األمــن والســام واالحتــرام املتبــادل بــن النــاس مهمــا
اختلفــت أديانهــم ومذاهبهــم وأجناســهم وألوانهــم وطبقاتهــم.
وهــذا احلديــث يحــدد احلــاالت التــي يحــل فيهــا دم املســلم .وجعــل لهــا مــن القيــود والشــروط
مــا يجعــل القتــل إن وقــع فهــو محــدود جــدا وليســت لــه دوافــع ذاتيــة وانتقاميــة يبــدو فيهــا اتبــاع
الهــوى جليــا .وكل حالــة مــن هــذه احلــاالت «الثيــب الزانــي والنفــس بالنفــس والتــارك لدينــه
املفــارق للجماعــة» حتكمهــا قاعــدة جليلــة هــي التحــري الكبيــر وإقامــة احلجــة واســتبعاد كل
الظنــون الواهيــة ،إن قاعــدة (ادرؤوا احلــدود بالشــبهات) بينــة يف تبرئــة كل مــن ميكــن تبرئتــه
حتــى ال يدخــل حتــت طائلــة هــذا العقــاب الشــديد الــذي هــو قتــل للنفــس البشــرية اال مــن ثبتــت
ادانتــه.
والتشــريعات اإلســامية ذات صبغــة زجريــة يبــدو فيهــا جليــا التخويــف والترهيــب حتــى ال يقــع
احملضــور -أي ارتــكاب املوبقــة -وتلــك طريقــة بيداغوجيــة ال تخفــي جدواهــا وتأثيرهــا االيجابــي
جتعــل مــن يهــم بالوقــوع يف املوبقــة يرعــوي خوفــا مــن العقــاب الشــديد الــذي ميكــن أن يطولــه .ان
التشــريعات اإلســامية يبــدو فيهــا جانــب التنظيــر أكثــر مــن التجســيم والتعجيــل بإيقــاع العقوبــة.
واإلســام يربــي املســلم علــى اخللــق الكــرمي ويقــوي إميانــه وخشــيته لربــه التــي كثيــرا مــا
حتــول بينــه ويــن الوقــوع يف قــاذورة مــن هــذه القــاذورات.
ثــم إن مــن ال يقــام عليــه حــد مــن احلــدود يف الدنيــا فــا يعنــي ذلــك انــه ســيفلت مــن عقــاب
اهلل إن هــو وقــع فعــا يف احملظــور فقــد ورد يف احلديــث الشــريف أن مــن وقــع يف موبقــة مــن
هــذه املوبقــات وأقيــم عليــه حــد فتلــك كفارتــه «أي ال يعاقبــه اهلل مــرة أخــرى يف الــدار اآلخــرة»
ومــن ســتره اهلل فأمــره إلــى اهلل إن شــاء عذبــه وان شــاء عفــا عنــه .
واســتنكر اإلســام شــديد االســتنكار صنيــع مــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة وتشــيع وتَ َو َّع ـ َد
أولئــك الذيــن يلغــون يف أعــراض النــاس وال يتثبتــون (إن جاءكــم فاســق بنبــإ فتبينــوا أن تصيبــوا
قومــا بجهالــة فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادمــن) والنيــل مــن أعــراض النــاس واتهامهــم بالباطــل
ليــس باألمــر الهــن (وحتســبونه هينــا وهــو عنــد اهلل عظيــم).
ومجتمــع املســلمني هــو مجتمــع الطهــارة والعفــة ،فقــد راعــى اإلســام كل مــا خلــق يف اإلنســان
مــن غرائــز وجعــل االســتجابة لهــا يف احلــال أمــرا مشــروعا بــل يثــاب عليــه املؤمــن «يــا معشــر
الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فانــه لــه وجــاء»
واإلســام يســد كل منافــذ الفتنــة وأبوابهــا وكل مــا ميكــن أن يــؤدي إليهــا فعنــد ذلــك يصبــح
التعــدي علــى األعــراض وانتهــاك احلرمــات وإتيــان املوبقــات ظلمــا وعدوانــا ومــن يأتــي ذلــك
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وال يتســتر (إذا عصيتــم فاســتتروا) ويشــهد عليــه أربعــة شــهداء تتحــد شــهادتهم وال تختلــف
ولــو جزئيــا مــن يفعــل ذلــك يقــام احلــد عليــه ويقتــل ذكــرا كان أو أنثــى وذلــك إذا كان محصنــا
متزوجــا.
ان هــذا احلكــم الــذي يبــدو شــديدا فــإن إثباتــه دون اعتــراف مــن مقترفــه يــكاد يكــون أمــرا
مســتحيال ومــع ذلــك فــإن هــذا احلكــم يظــل قائمــا كــرادع ومخــوف حتــى ال تنتشــر الرذيلــة
وتشــيع الفاحشــة ويعصــى اهلل دون اســتحياء ويف ذلــك حتــد مــن القائــم بــه للخالــق وللمخلــوق.
علــى أن أمــر هــذه األحــكام «احلــدود» ال بــد مــن تهيئــة األجــواء التامــة املناســبة لتطبيقهــا
وهــل ميكــن أن يدعــي مــدع أن ذلــك ميكــن أن يقــع بــن يــوم وليلــة خصوصــا يف عصرنــا احلاضر؟
إن املعــول عليــه يف أمــر االســتقامة وااللتــزام بهــا إمنــا هــي التربيــة واإلقنــاع وتقويــة الــوازع
الدينــي ،وقــد تنقضــي عقــود ولرمبــا أكثــر مــن ذلــك بكثيــر لينتهــى إلــى هــذه النتيجــة وهــي إقامــة
حــد مــن احلــدود وقــد ال يقــع ذلــك متامــا ألن املقصــود هــو يف النهايــة االقتــراب مــن الفضيلــة
واالبتعــاد أقصــى مــا ميكــن مــن الرذيلــة «املعصيــة» التــي هــي متوقعــة مــن اإلنســان الضعيــف،
اإلنســان صاحــب النفــس األمــارة .وقــد أجــاز الفقهــاء للقاضــي أن يلقــن اإلنــكار ملــن يقــف بــن
يديــه متهمــا فيشــككه فيمــا فعــل لعلــه ينكــر فــإن وصــل القاضــي إلــى هــذه النتيجــة أطلــق ســبيله
أي تــرك أمــره لربــه الــذي خلقــه إن شــاء عفــا عنــه وان شــاء عاقبــه.
ثــم ال يظــن ظــان أن إقامــة احلــد علــى مرتكــب أيــة موبقــة مــن املوبقــات هــو مــن مشــموالت
ال وألــف ك ّ
األفــراد أو حتــى الهيئــات واملجموعــات ك ّ
ال إنهــا مــن مشــموالت أنظــار جهــة واحــدة
وهــي مــن و ّاله اهلل أمــر املســلمني فتلــك مــن مهامــه الكثيــرة واملتعــددة.
* احلالــة الثانيــة التــي تقتــل فيهــا النفــس هــي حالــة القتــل العمــد واإلســام يف هــذا املضمــار
يتخــذ قاعــدة لــه وهــي  :القتــل أنفــى للقتــل وهــي قاعــدة مســتلة ومســتلهمة مــن قولــه جــل مــن
قائــل (ولكــم يف القصــاص حيــاة يــا أولــي األلبــاب) واإلســام بالنســبة للقتــل العمــد ال يقبــل بغيــر
القصــاص بديــا ويضــرب اإلســام عــرض احلائــط بــكل دعــوات اإلشــفاق والرحمــة والدمــوع
املنســكبة علــى القتلــة اســترحاما وإشــفاقا بهــم .وهــؤالء لــو ان املقتــول هــو احــد األعــزة عليهــم
لــكان موقفهــم مــن القصــاص مــن القاتــل عمــدا غيــر هــذا املوقــف املســترحم.
إن ابتغــاء األعــذار والتعــات لهــؤالء وطلــب مراعــاة ك ّل ظــروف التخفيــف علــى املجرمــن
فاقــدي اآلدميــة واإلنســانية مــن نزعــت مــن قلوبهــم الرحمــة والشــفقة فســولت لهــم أنفســهم
إزهــاق األنفــس البشــرية عمــدا مــع ســابق اإلضمــار ال ميكــن قبولــه فهــؤالء القتلــة ال خيــر
يرجتــى منهــم والتخفيــف عنهــم تشــجيع لغيرهــم علــى الســير يف طريقهــم .والتجربــة املعيشــة
يف كل البلــدان التــي ألغــت عقوبــة قتــل القاتــل عمــدا تفيــد بــأ ّن حــوادث القتــل العمــد ازداد
نســقها طاملــا ان املجــرم متيقــن انــه يف أقصــى العقوبــات ســيبقى يف مأمــن مــن ان يقتــل آنئــذ
سيستســهل القتــل ويقــدم عليــه .وعندمــا ينتشــر القتــل يف مجتمــع مــن املجتمعــات تعــم الفتنــة
ويــزول العمــران والتحضــر والتعايــش وتســود شــريعة الغــاب لذلــك اعتبــر اإلســام أنــه ليــس
أصلــح بالنــاس وال يجعــل حياتهــم يف امــن وســام غيــر قتــل القاتــل عمــدا وعــدم اإلشــفاق عليــه
والرحمــة بــه واملولــى ســبحانه وتعالــى ارحــم بعبــاده مــن رحمتهــم لبعضهــم البعــض .فهــو ارحــم
الراحمــن وهــو احكــم احلاكمــن.
* احلالــة الثالثــة التــي يقتــل مــن أجلهــا اإلنســان هــي حالــة التــارك لدينــه املفــارق للجماعــة
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أي الكفــر بعــد اإلســام وهــذه احلالــة ممــا يكثــر حولهــا اجلــدل وينظــر مــن خاللهــا إلــى اإلســام
علــى أنــه ديــن إكــراه وإرغــام للنــاس علــى البقــاء فيــه ،واملفــروض حســب رأي هــؤالء أن اإلســام
مبثــل مــا يتــرك احلريــة كاملــة ملــن يريــد أن يدخــل فيــه أو يبقــى علــى دينــه فاملفــروض أن يجعــل
مــن اخلــروج مــن اإلســام أمــرا يدخــل ضمــن حريــة اإلنســان.
والواقــع أن هــذه القضيــة دقيقــة حتتــاج إلــى حتقيــق ففيهــا وجهــات نظــر متعــددة وميكــن
التوصــل فيهــا إلــى مــا يلتقــي مــع توجهــات اإلســام وخصائصــه ومميزاته خصوصــا وان احلديث
يتضمــن مــا يفيــد الربــط بــن التبديــل للديــن واملفارقــة للجماعــة.
فمنــذ البدايــة يعــرض اإلســام مبــدأ احلريــة كمبــدإ أساســي ال حيــاد عنــه فــا يجــوز يف أمــر
العقيــدة واإلميــان اإلكــراه واإللــزام والضغــط املــادي واملعنــوي .إن الهدايــة بيــد اهلل واإلميــان
يف القلــب وإذا أصبــح اإلميــان باإلكــراه فانــه ينشــأ عنــه النفــاق وإظهــار عكــس احلقيقــة .ثــم إن
األجــر حاصــل يف الدعــوة الــى االســام مبجــرد عــرض اإلســام علــى النــاس والعبــرة ليســت
بعــدد مــن يهتــدون ،وال ينبغــي للمســلم ان يصبــح الكــم العــددي هــو همــه وغايتــه ،فغايتــه هــي
مرضــاة اهلل ببــذل اجلهــد والهدايــة بيــد اهلل وال بــد مــن اعــام مــن توجــه إليهــم الدعــوة
بــأن املســالة جــد وفيهــا التــزام ،وفيهــا فضــا عــن اجلانــب اإلميانــي جانــب اجتماعــي انتمائــي
ملجموعــة تديــن بديــن واحــد فــإذا علــم كل ذلــك فــان الدخــول يف اإلســام يكــون بعــد تريــث
وبحريــة كاملــة واقتنــاع كلــي يصحبــه التــزام بعهــد مــع اهلل ومــع اجلماعــة التــي هــي امــة اإلســام
التــي يصبــح الداخــل فيهــا لــه مــا لــكل أفرادهــا وعليــه مــا عليهــم .فالداخــل لإلســام حســب هــذا
التمشــي هــو بــاق يف اإلســام لــن يخــرج منــه ولــن يبتغــي عنــه بديــا ألنــه واجــد يف اإلســام كل
مــا يبتغيــه ،وواجــد يف اإلســام مــن احلريــة واحلــق يف االختــاف واالجتهــاد مــع البقــاء يف دائــرة
اإلســام فــا ميكــن ان يكفــره احــد وفاعــل ذلــك ينــال العقوبــة يف الدنيــا والعــذاب يف اآلخــرة.
إن املبــدل لدينــه املفــارق للجماعــة هــو منحــاز كمــا يذهــب إلــى ذلــك العديــد مــن الفقهــاء إلــى مــن
يعــادي املســلمني ويحــارب دينهــم وهــو مســتحق للقتــل للســبب الثانــي أي االنحيــاز إلــى العــدو وإعــان
احملاربــة لإلســام واملســلمني .أمــا إثبــات تغييــر دينــه إذا لــم يصــرح هــو بذلــك وإذا لــم يعلنــه بوضــوح
ومكاشــفة فهــو أمــر يصعــب جــدا إثباتــه عليــه ،فقتلــه هــو بيــده وليــس بيــد احــد غيــره وميكنــه
اإلســام مــن التراجــع والتوبــة فيكــون كأن لــم يصــدر عنــه شــيء ويبقــى يف دائــرة اإلســام وضمــن
امــة اإلســام التــي اتســع صدرهــا عبــر تاريخهــا الطويــل لكثيــر مــن الفــرق واملذاهــب وأصحــاب
الدعــوات الشــاذة واآلراء الغريبــة وقــد ذهــب كثيــر مــن الفقهــاء إلــى اعتبارهــا مــن امــة اإلســام
طاملــا أن ألســنتها تنطــق بالشــهادتني «اشــهد أن ال الــه إال اهلل واشــهد ان محمــدا رســول اهلل» فبهــذه
الكلمــة اخلفيفــة علــى اللســان يعصــم كل مســلم دمــه فــا يقتــل وال يعتــدى عليــه.
إن التكفيــر واملســارعة إلــى إخــراج النــاس مــن دائــرة اإلســام ليــس مــن طبيعــة اإلســام ،ديــن
التســامح والتعايــش واحلريــة ،وال يلجــأ إلــى التكفيــر إال مــن زادهــم يف العلــم محــدود أمــا العلمــاء
العارفــون والذيــن يعلمــون التأويــل «وهــم الراســخون يف العلــم» فهــؤالء يبتغــون ملخالفيهــم ألــف
عــذر وعــذر ويعملــون جاهديــن مــن أجــل إقنــاع مــن ميكــن أن يتشــككوا أو يرتابــوا أو يتســرعوا
لظــرف مــن الظــروف إلــى إلقــاء التبعــة علــى اإلســام ،فالســبيل مــع هــؤالء هــو الصبــر عليهــم
ومجادلتهــم بالتــي هــي أحســن وباحلكمــة واملوعظــة احلســنة وإعطــاء القــدوة واملثــال فــإن اهلل
إذا أراد هدايتهــم ييســر لهــم الســبيل.
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..
توافق االمازيغية مع العربية في ..كثير من األلفاظ

بقلم  :الدكتورة نذير اوسالم اجلزائري أستاذ اللغة والتفسير بجامعة وهران اجلزائر
إن التراث اجلزائري غني بتنوعه ،و تعدد مشاربه قد جاءت به أزمان متواترة ،و حضارات
متعاقبة ،و شعوب جاورت أهل هذه البالد األصليني من االمازيغ ،فإذا باألفكار ،و الرؤى ،و
األعراف ،و العادات ،و األلسنة تتالقح ،و يتأثر الناس بعضهم ببعض؛ و هذا مصداقا ملقولة
علماء االجتماع املشهورة« :اإلنسان مدني بطبعه».
و لعــل أعظــم اثــر عرفــه أهــل هــذه البــاد ،مــا أعقــب مجــيء اإلســام بعــد الفتوحــات
اإلســامية يف الشــمال اإلفريقــي ،الــذي مــا زادتــه األيــام إال رســوخا و ثباتــا ،و علــى الرغــم
مــن محاولــة االســتدمار الفرنســي .طيلــة بقائــه محــوه وتدنيســه.
فاإلســام دخــل إلــى هــذه البقعــة الطيبــة مــن الشــمال اإلفريقــي ،و قــد رضيــه أهلــه مــن
االمازيــغ دينــا لهــم ،أشــربته قلوبهــم ،و وعتــه عقولهــم ،و النــت بلغــة القــران ألســنتهم ،و الــكل
يعلــم ان اللغــات إذا جتــاورت تأثــر بعضهــا ببعــض ،كشــأن اللهجــات العاميــة باجلزائــر التــي
أخــذت مــن االمازيغيــة أســاليبها ،و تراكيبهــا ،و نغماتهــا الصوتيــة ،و مخــارج حروفهــا ،فكأمنــا
هــي اللغــة االمازيغيــة بــكالم عربــي.
أمــا االمازيغيــة فهــي مزيــج مــن األلفــاظ االمازيغيــة األصيلــة ،مــع كثيــر مــن األلفــاظ
العربيــة الدخيلــة ،و باألحــرى القرآنيــة التــي وجــد فيهــا االمازيــغ ضالتهــم يف التعبيــر عمــا
ينشــدونه مــن املعانــي ،و صــارت تلــك األلفــاظ منهــا و إليهــا ،ممزغــة الشــية فيهــا.
فــإذا مــا رجعنــا إلــى اللهجــة القبائليــة (ثقبيليــث) جنــد أهلهــا يتداولــون فيهــا الكثيــر مــن
األلفــاظ القرآنيــة ،و املصطلحــات الفقهيــة ،ممــا ال جنــد لــه مثيــا يف ســائر ضواحــي البــاد،
ممــا ينــم عــن وعــي بالفقــه و مصطلحاتــه عنــد عامــة النــاس يف بــاد القبائــل ،كمــا يــدل
الداللــة الواضحــة عــن تأثرهــم العميــق بالقــران.
االمازيــغ  .كمــا هــو معلــوم  .لهــم شــخصيتهم اخلاصــة التــي يعتــدون بهــا اعتــدادا بالغــا،
ال يتنازلــون عنهــا أبــدا .مهمــا ادلهمــت اخلطــوب ،و لكنهــم حينمــا يأنســون إلــى مــا يجدونــه
عنــد غيرهــم ،ال يســتنكفون عــن االســتفادة منهــم ،و ذلــك هــو شــان العقــاء الذيــن يرنــون إلــى
املزيــد النافــع أينمــا وجــد ،و اإلســام كان املعــن الــذي ال ينضــب ألبنــاء االمازيــغ ،يكرعــون منــه
علــى الــدوام دون انقطــاع ،و هــم يدركــون بصــدق ان حاجتهــم إليــه ماســة ال يصدهــم عــن ذلــك
صــاد ،و هــم بذلــك تعلمــوا اللغــة العربيــة ووعوهــا ،و قــرؤوا القــران و حفظــوه ،و حرصــوا علــى
تعاليــم اإلســام ،و قــد انصهــروا يف روحانيتــه الســاميةـ التــي شــدت قلوبهــم إلــى هــذا الديــن
شــدا وثيقــا ،و ذلــك مــا تدعــو إليــه طبيعتهــم .و إن بــدت يف ظاهرهــا قاســية .إال ان بواطنهــم
حتمــل ســيوال مــن العواطــف الرقيقــة النقيــة ،و األحاســيس اجلياشــة النبيلــة ،و ذلــك مــا يشــهد
بــه كل مــن عاشــرهم ،و ســبر أغوارهــم.
و مثــل تلــك اخلصائــص و اخلصــال هــي التــي تدفعهــم إلــى قبــول كل مــا يأتــي بــه القــران
مــن لفــظ رائــق ،و معنــى فائــق ،و هــدي ســامق ،و عندهــا يقتبســون منــه اللفــظ الفصيــح
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ليجمــل بــه كالمهــم ،و يلتزمــون أحكامــه ألنهــم أدركــوا معنــاه و فحــواه ،و ذلــك مــا يصدقــه
واقــع النــاس يف بــاد القبائــل .قبــل ان تصيبهــا لوثــات هــذا العصــر .حينمــا نكتشــف ان احليــاة
االجتماعيــة لديهــم مبــا فيهــا مــن عــادات ،و أعــراف ،و ســلوكات ،و مخاطبــات .قــد تأثــرت مبــا
جــاء بــه الديــن احلنيــف ،ممثــا يف أحــكام القــران و الســنة ،و أقــوال الســادة الفقهــاء.
و ال عجــب يف هــذا ،فــان بــاد الــزواوة عرفــت مــن الزوايــا ،و احلواضــر العلميــة أكثــر
ممــا عــرف غيرهــا ،وبجايــة .كانــت مــن ابــرز احلواضــر العلميــة يف بالدنــا لعــدة قــرون ،و
قــد عرفــت مــن العلمــاء و الصلحــاء ،مــا أعقــب مــن املآثــر العلميــة ،و املعــارف الصوفيــة مــا
ال ينكــره احــد ،وبجايــة كانــت قبلــة العلمــاء مــن شــتى بقــاع األرض ،و يكفيهــا ان كانــت موئــا
ألمثــال أبــي بكــر بــن العربــي ،و عبــد الرحمــان بــن خلــدون ،و أبــي مديــن الغــوث ،و مــن ال
يحصــي عددهــم إال اهلل.
وحينمــا نطالــع عنــوان الدرايــة فيمــن عــرف مــن العلمــاء يف املائــة الســابعة ببجايــة ألبــي
عبــاس الغبرينــي (714. ...ه)  ،و كــذا الرحلــة الورثيالنيــة :نزهــة األنظــار يف فضــل التاريــخ و
األخبــار لســيدي احلســن بــن محمــد الورثيالنــي (1194 .1125ه)  ،أقــول عنــد مطالعــة هذيــن
الكتابــن و غيرهمــا ،ســندرك ان هــذه القطعــة الطيبــة مــن بــاد اجلزائــر و مــا جاورها ،عرفت
مــن اآلثــار العلميــة و الروحيــة مــا ينبينــا عــن عمــق الديــن و التديــن يف قلــوب أصحابهــا ،وان
افلــت أنــواره يف بعــض األحيــان فــان أفولهــا ال يطــول ،إذ قلــوب النــاس فيهــا ســهلة االنقيــاد،
إذا مــا وجــدت األيــدي احلانيــة ،و الســلوك اجلميــل فيمــن يدعوهــا إلــى اخليــر و يقودهــا بــه.
توافق االمازيغية مع العربية يف كثير من األلفاظ
وال اريــد أن ادخــل يف دوامــة االختــاف الــذي دار بــن كثيــر مــن الباحثــن ،الذيــن تناولــوا
هــذه املســألة بكثيــر مــن احليــاد عــن الصــواب واملوضوعيــة العلميــة ،اذ املســالة يف كثيــر مــن
جوانبهــا ال تعــدو أن تكــون اجتهــادات يعتريهــا كثيــر مــن االحتمــاالت التــي ال تــؤدي بالباحــث
إلــى اليقــن ،ولــذا تطــرح هــذه املســألة علــى بســاط البحــث ،ويدلــي فيهــا كل طــرف برأيــه.
والســبب االســاس يف هــذه املعضلــة قلــة الكتابــات أو عــدم اكتشــافها ،وعلمــاء االثــار ال
يزالــون يبحثــون عــن حفريــات االزمنــة الغابــرة ،لعلهــا تكشــف لهــم مــن االســرار مــا يفــض بعــض
النزاعــات ،ويفــك عقــد االحتمــاالت التــي يتخبطــون فيهــا.
ال ميكــن ألي باحــث لغــوي أن ينفــي التقــارب بــن البربريــة والعربيــة ،وهــا هــو الدكتــور
يوســي آرو أســتاذ اللغــات واالداب الشــرقية يف جامعــة هلســنكي بفنلنــدا يعــزو هــذا التقــارب
إلــى اقــرب العصــور يقــول« :أمــا بالنســبة عــن قرابــة اللغــات العربيــة واللغــة البربريــة ،فعلينــا
أن ننبــه إلــى حقيقــة مبدئيــة أخــرى وهــي اننــا نالحــظ أن ثمــة تشــابها قريبــا جــدا بــن
اللغــة البربريــة واللهجــات العربيــة يف بــاد افريقيــا الشــمالية خاصــة يف مجمــوع املفــردات
اللغويــة ،ولكــن هــذا التشــابه قريــب العهــد ومــرده لالتصــاالت القريبــة بــن العــرب والبربــر
منــذ الفتوحــات اإلســامية ،فلقــد اســتعار البربــر كميــة ضخمــة مــن املفــردات العربيــة ،كمــا
وأن العربيــة بدورهــا قــد اســتعارت عــدة مفــردات بربريــة ،ونعــرف مثــا أن االرقــام يف كثيــر
مــن اللهجــات البربريــة إمنــا هــي ارقــام عربيــة ،ولكــن كل هــذا يشــكل ظاهــرة حديثــة أو قريبــة
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العهــد وال اهميــة لهــا بالنســبة للعصــور القدميــة»
وعندمــا أحتــدث عــن مســالة التوافــق بــن االمازيغيــة والعربيــة ال بــد أن اســتحضر اســما
المعــا يف عالــم الفكــر واالبتــكار ،وان كان لالســف الشــديد اســما باهتــا عنــد كثيــر مــن النــاس
عندنــا ،وأقصــد بــه يهــوذا بــن قريــش التاهرتــي الــذي تعرفــت عليــه وعلــى كتابــه الــذي يقــارن
فيــه بــن العربيــة ،والبربريــة ،والعبريــة يف مقــال كتبــه الوزيــر الســابق الســيد أحمــد الطالــب
االبراهيمــي يف مجلــة االصالــة التــي لــم اعثــر عليهــا ،ومــن حســن احلــظ أن غيــره قــد كتــب
عــن هــذا النابغــة وكتابــه ،وفيــه يقــول الســيد أحمــد التوفيــق املدنــي رحمــه اهلل «لقــد بلــغ
التســامح الدينــي يف دولــة بنــي رســتم مبلغــا ســمح لليهــود مبزاولــة العلــم كاملســلمني والتبحــر
فيــه ،حتــى نبــغ مــن بينهــم يهــوذا بــن قريــش الــذي تــرك كتابــا عجيبــا ال يــزال إلــى اليــوم
موجــودا مبكتبــة اكســفورد ،وقــد نظــر يف كتابــه هــذا بــن العربيــة والعبريــة والبربريــة ،واثبــت
أن اصلهــا واحــد،وكان يتقــن تلــك اللغــات الثــاث عــاوة علــى الفارســية ،فــكان هــذا اليهــودي
التيهرتــي اول واضــع لعلــم النحــو التطبيقــي»
وقــال عنــه شــيخنا العالمــة عبــد الرحمــان اجلياللــي وهــو يتحــدث عــن أعــام الفكــر
الذيــن نبغــوا علــى عهــد الرســتميني« :ويكفينــا يف االســتدالل علــى نبــوغ يهــوذا بــن قريــش
التاهرتــي يف القــرن الرابــع الهجــري ،فانــه كان متضلعــا يف كل اللغــات العربيــة والعبريانيــة
واالراميــة والفارســية والبربريــة ،وحــاول املقارنــة بــن بعضهــا وهــو الواضــع الســس النحــو
التنظيــري ،ولــه يف ذلــك كتــاب موجــود مبكتبــة اكســفورد ببــاد اجنلتــرا هــو مــن انفــس مــا
كتــب يف املوضــوع»
اقــول ان مثــل هــذا الكتــاب لــو وضــع بــن ايــدي الباحثــن ،قــد يحــل كثيرا مــن املعضالت
العالقــة يف مجــال املقارنــة بــن اللغــات الســامية واحلامية.والــذي اراه ،واهلل اعلــم ،أن تاثــر
االمازيــغ باللغــة العربيــة قــد وقــع يف كثيــر ممــا يتداولونــه مــن االلفــاظ والعبــارات ،ال
لشــيء إال لكــون هــذه اللغــة هــي لغــة القرآن،وحبهــم لهــذا الكتــاب هــو الــذي دفعهــم إلــى
أن يتخيــروا منــه كثيــرا مــن االلفــاظ ليســتعملوها يف مخاطباتهــم ،حتــى صــارت وكأنهــا
جــزء مــن لغتهــم ،وفعلهــم هــذا دليــل وعــي ،وســداد رأي ،وســعة افــق ،ألن العاقــل هــو الــذي
يتخيــر مــن كل شــيء أجملــه ،وال ريــب أن لغــة القــرآن جميلــة يف معانيهــا ،جزلــة يف مبانيهــا،
فــا يعــد نقصــا وال عيبــا فيمــن اخــذ مــن لغــة مــا يطــور بــه لغتــه ،والعــرب فعلــوا الشــيء
نفســه حينمــا اســتفادوا مــن اللغــات التــي ثبــت احتكاكهــم بهــا ،وكذلــك جــاء يف القــرآن مــن
االلفــاظ مــا ليــس عربيــا،وإذا رجعنــا إلــى ســائر اللغــات التــي يتحــدث بهــا املســلمون مــن
الفــرس والهنــود واالتــراك وغيرهــم ،فإننــا سنكتشــف انهــا اســتعملت مــن الــكالم العربــي
الشــيء الكثيــر ،وهــي تكتــب كالمهــا باحلــرف العربــي ،وهاهــي اللغــات االوروبيــة جرمانيــة
كانــت أو التينيــة كمــا يثبتــه الباحثــون قــد تاثــرت باللغــة العربيــة واللغــة االســبانية كثيــر
منهــا عربــي.
أثر لغة القرآن يف القبائلية
ان اقتبــاس لغــة مــن لغــة أخــرى ليــس عيبــا ،كمــا ذكــرت ســابقا ،بــل هــو دليــل نضــج وتطــور،
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واقتبــاس أهــل الــزواوة مــن القــرآن مبــا يناســب لغتهــم ويتســق مــع اوضاعهــا اللغويــة امــر
ظاهــر ،وذلــك مــا ســابرزه بشــيء مــن التفصيــل مستشــهدا بااليــات القرآنيــة مــع اعتمــاد كتــب
اللغــة والتفاســير ،حتــى تكــون املقارنــة صحيحــة ودقيقــة ،وانــا اذ اتكلــم عــن ذلــك االقتبــاس
إمنــا اقصــد تلكــم االلفــاظ اخلفيــة التــي ال يدركهــا إال أهــل التخصــص ،أمــا االلفــاظ القرآنيــة
املشــهورة ،كالصــاة والــرب واالخــرة والصــراط واملالئكــة واجلــن والرســول والقيامــة وغيرهــا
فانهــا معلومــة جتــري علــى كل لســان مســلم عربيــا كان أو امازيغيــا أو هنديــا أو فارســيا.
فمــن تلــك االلفــاظ اجلاريــة علــى ألســنة أهــل الــزواوة ،وال جنــد لهــا اســتعماال مماثــا يف
العاميــة اجلزائريــة:
 - 1أمحيــاف :يقولــون :إج امحيــاف جــر ســن اي لــم يعــدل بــن اثنــن مــن النــاس ،وهــذا
مــا يوافــق الكلمــة الــواردة يف القــرآن وهــي «يحيــف» يف قولــه تعالــى «أم يخافــون أن يحيــف
اهلل عليهــم ورســوله» النــور -50اي يجــور وهــو مــن احليــف ومعنــاه اجلــور ،فالكلمتــان متفقتــان
لفظــا ومعنــى فهمــا مــن مــادة ح ي ف يقــول الراغــب االصبهانــي« :احليــف امليــل يف احلكــم
واجلنــوح إلــى احــد اجلانبــن قــال تعالــى «أم يخافــون أن يحيــف اهلل عليهــم ورســوله» النــور50
اي يخافــون أن يجــور يف حكمــه» وهــذه الكلمــة ال جندهــا يف العاميــات يف شــتى مناطــق البــاد
علــى حســب علمــي.
 - 2ال ّريــف :يقولــون عــن شــيء مــا ،إذا كان علــى طــرف صخــرة أو غيــر ذلــك :اثــان فالــرف
اي علــى حــرف اذن هنــاك توافقــا بــن الكلمتــن يف اللفــظ واملعنــى ،حتــى وان حــدث حتريــف
يف كلمــة الــرف ،فالتطابــق كائــن بــن احلرفــن الــراء والفــاء مــع توافــق يف الترتيــب هــذا مــن
جهــة ،ومــن جهــة أخــرى فكلمــة ال ـ ّرف يف العربيــة حتمــل معنــى الطــرف  ،ومــن جهــة ثالثــة
فكلمــة الــرف حافظــت علــى القاعــدة النحويــة يف التعريــف بااللــف والــام مــع تشــديد الــراء
وهــي مــن احلــروف الشمســية هــذا مــن قواعــد اللغــة العربيــة التــي ال تنازعهــا فيهــا ايــة لغــة
أخــرى.
 - 3ينشــراح :يقولــون ينشــراح ووليــس أو ينشــراح ووذميــس ومعنــاه انشــرح قلبــه ،أو
انشــرح وجهــه ،فأصــل الكلمــة الشــرح ،اي بســط اللحــم ونحــوه ،يقــال شــرحت اللحــم وشــرحته
ومنــه شــرح الصــدر  ،واملعنــى األول موجــود يف الــكالم العامــي يف قولهــم ملشـ ّرح ،ويقولــون يف
القبائليــة تشــريحت اي شــريحة اللحــم وهــذا متفــق متامــا مــع املعنــى العربــي ،ولكــن االغــرب
منــه أن تتفــق الكلمــة القبائليــة ينشــراح مــع الكلمــة القرآنيــة لفظــا ومعنــى وهــذا هــو الداعــي
للعجــب ،وهــو مــا جــاء يف قولــه« :ألــم نشــرح لــك صــدرك» وكأن اصحابهــا اختــاروا اللفــظ الــذي
خــص بــه نبينــا الكــرمي عليــه الصــاة والســام دون غيــره مــع وجــود املعنــى نفســه لــو قالــوا
(يشــرح ووليــس) ووزن انفعــل يف هــذا الفعــل وغيــره مــن الكلمــات يتفــق ومــا هــو كائــن يف اللغــة
الســامية ،كمــا يثبتــه الباحثــون يف مجــال اللســانيات.
 - 4ميغونــز :يقولــون فــان ذ فــان امغونــزان ،أو يقــال أيضــا امغونــزان امبجراســن  ،اي
فســد مــا بينهمــا ،أو هجــر كل منهمــا اآلخــر ،ولعــل هــذا مأخــوذ مــن قولــه تعالــى «مــن بعــد مــا
نــزغ الشــيطان بينــي وبــن اخوتــي» (يوســف )100/أو قولــه تعالــى (وقــل لعبــادي يقولــوا التــي
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هــي احســن إن الشــيطان ينــزغ بينهــم) االســراء ، 53/والنــزغ معنــاه دخــول يف أمــر إلفســاده
«ونــزغ الشــيطان» أي أفســد وأغــوى.
نخلــص ممــا ســبق إلــى أن الكلمتــن حتمــان معنــى الفســاد،وهما مــن مــادة واحــدة ن ز غ
أو غ ن ز وان تغيــر الترتيــب بــن حروفهــا ،وهــذا امــر مألــوف يف اللغــة العربيــة ،ولعــل هــذا مــن
وجــوه االتفــاق بــن االمازيغيــة والعربيــة.
اثر الفقه يف اللهجة القبائلية
الفقــه االســامي يف كثيــر مــن أحكامــه ،كان يحكــم حيــاة النــاس يف بالدنــا ويف ســائر بــاد
املســلمني ،إال أن املثيــر لالنتبــاه يف بــاد الــزواوة أن النــاس فيهــا وان كانــوا مــن جملــة العــوام
إال انهــم يتداولــون بعــض املصطلحــات الفقهيــة الدقيقــة التــي ال يعرفهــا يف كثيــر مــن االحيــان،
إال مــن درس الفقــه ،وعــاش مــع مصطلحاتــه يف الكتــب الفقهيــة املتخصصــة.
وانــا اعــزو هــذه الظاهــرة إلــى كثــرة الزوايــا والفقهــاء يف بــاد الــزواوة ،ومعايشــة الفقهــاء
لســكان هــذه املنطقــة يف كل احوالهــم ،خصوصــا إذا عرفنــا أن املنطقــة عرفــت بعــض االنظمــة
الصاحلــة التــي اســهمت يف هــذا التقــارب ،كالــذي يطلــق عليــه يف هــذه املنطقــة «ثجميــت» أو
«ثجمعــث» علــى اختــاف املناطــق ،والتــي كانــت تولــي صنعــة الــكالم مكانــة رفيعــة،
وكانــت تعنــى ببالغــة اخلطــاب وفصاحتــه عنايــة فائقــة ،وكانــت ال تق ـ ّدم يف متثيلهــا يف
فصــح لســانه ،ورجــح عقلــه ،وتــوكل إليهــم فــض النزاعــات الدائــرة
املجامــع واحملافــل إال مــن ُ
بــن االفــراد والعشــائر ،وهــذا مــا يســتدعي االطــاع علــى املصطلحــات الفقهيــة التــي يصدرها
الفقهــاء ويتولــى تطبيقهــا اعيــان جتمعــت ،ويلتــزم بهــا االهالــي دون متييــز أواعتــراض
هذه أذن بعض املصطلحات الفقهية املؤمزغة:
 - 1يقولــون فــان ايشــوفاد أو ايشــوفعاد أكال اي فــان اســتعمل حــق الشــفعة يف امتــاك
األرض فالشــفعة مصطلــح فقهــي يســتعمل يف بــاد الــزواوة بصيغــة الفعــل ،ويــراد بــه املعنــى
الفقهــي نفســه الــذي هــو اخــذ الشــريك حصــة شــريك جبــرا شــراء  ،وعرفهــا الدرديــر بقولــه:
«الشــفعة اســتحقاق شــريك اخــذ مــا عــاوض بــه شــريكه»  ،والشــفعة مــن املصطلحــات الفقهيــة
التــي ال يــدرك معناهــا كثيــر مــن النــاس يف املناطــق االخــرى إال مــن كان فقيهــا ،أو لــه احتــكاك
باهــل الفقــه ،أمــا يف منطقــة القبائــل ،فانــك ان ســالت عجــوزا اميــة ،مثــا ،عــن معنــى تلــك
الكلمــة فانهــا ســتخبرك بــه دون صعوبــة أو تلكــؤ.
 - 2يقولــون عنــد احللــف اجمــع ليمــان أذ يلزمــن ،عندمــا يريــد النــاس يف منطقــة القبائــل
تغليــظ االميــان والتاكيــد عليهــا يســتعملون هــذه الصيغــة يف احللــف ،وهــي حتــوي علــى ثــاث
كلمــات حتمــل معنــى العــزم وااللــزام فكلمــة أجمــع تســاوي كلمــة «أجمــع» التــي يــراد بهــا العــزم
لقولــه تعالــى «فأجمعــوا امركــم وشــركاءكم» (االنفــال )/وهــذا مــا أراه يف معنــى هــذه الكلمــة،
وقــد يــراد بهــا معنــى «جميــع» اي «كل» لتشــمل االميــان كلهــا ،وقــد نطــق بهــا بعــض النــاس.
فيمــا مضــى ممــا ال نــكاد نســمعه اليــوم مــن احــد البتــة .بلفــظ آخــر ،وهــو قولــه جــل ليمــان اي
أعظــم االميــان واوكدهــا ،أمــا الكلمــة الثانيــة مــن تلــك العبــارة فهــي «األميــان» جميــع ميــن،
لعلهــم التزمــوا االســتعمال ،وامــا الكلمــة الثالثــة فهــي لفــظ «أذ يلزمــن» مبعنــى تلزمنــي وهــي
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أيضــا مــن املصطلحــات الفقهيــة.
فاملعنــى االجمالــي لتلــك العبــارة :جميــع االميــان تلزمنــي ،وهــي مــن االميــان املغلظــة التــي
لــم يكــن أهــل الهمــة والنخــوة مــن الرجــال ال يرضــى أن يحنــث بعــد التلفــظ بهــا ،مهمــا تكــن
الظــروف..
 - 3ثجعلــت وهــذه أيضــا مــن املصطلحــات الفقهيــة ذات االصــل العربــي ،واللفــظ فيهــا
«جعــل» أو «جعالــة» (مثلثــة اجليــم) ومعناهــا عندهــم االجــرة التــي تقــدم ملــن يقــوم بعمــل مــا،
وهــو املعنــى نفســه الــذي يســتعمله الفقهــاء ،ويــراد بــه يف اصطالحهــم «التــزام مكلــف رشــيد
عوضــا ماليــا يف نظيــر أمــر»  ،ويعرفــه اجلرجانــي بانــه مــا يجعــل للعامــل علــى عملــه.
 - 4يبرايــس (ب =) وهــو فعــل يــراد بــه معنــى الطــاق اي طلقهــا ،واصلهــا يف كالم
الفقهــاء «بريــة» ،وهــي مــن الفــاظ الكنايــة الدالــة علــى طــاق البتــة ،كمــا يف كتــب الفقهــاء
كابــن احلاجــب وغيــره  ،فالكلمــة الواحــدة يف اللغتــن وان اســتبدلت البــاء إلــى كمــا هــي
عــادة الــزواوة يف كثيــر مــن الكلمــات ،وغالبــا مــا تكــون ذات اصــل عربــي ،كقولهــم «أبريــذ» أي
«البريــد» ومعناهــا الطريــق بلســان الــزواوة ،واالمثلــة علــى ذلــك كثيــرة ،اذن ذلــك مــا يؤكــد كــون
الكلمــة التــي تســتعمل يف الطــاق عنــد الــزواوة مســتمدة مــن الكلمــة الفقهيــة «بريــة» ،والبريــة
مــن البــراءة اي بريــة مــن الــزوج .
أمــا الــذي لفــت نظــري أكثــر أن الــزواوة اســتعملوا الفعــل نفســه يف معنــى آخــر يوافــق املعنــى
اللغــوي للفــظ الطــاق الــذي يــراد بــه معنــى االرســال ،تقــول العــرب فــان أطلــق ناقتــه اي
ارســلها ،وهــذا هــو املعنــى نفســه الــذي يســتعمله النــاس عندنــا ،حينمــا يقــول احدهــم ابرويــس
ايوولــي ،أو ابرويــس اثفونســث ،أي ارســل االغنــام ،أو ارســل البقــرة.
فذلــك اتفــاق يســتدعي النظــر ،وهــو ال شــك يثيــر العجــب ،ويؤكــد علــى أن مصــدر كلمــة
«يبريــاس» مصــدر فقهــي ال محالــة ،ألن الفقهــاء غالبــا مــا يعرفــون الكلمــات لغــة واصطالحــا،
فانتقــل معنــى الطــاق بلفــظ «بريــة» بشــقيه اللغــوي واالصطالحــي إلــى اللهجــة القبائليــة واهلل
اعلم.
اردت أن نتبــن ذلكــم التاثيــر القــوي للجانــب الدينــي علــى االمازيــغ يف الشــمال االفريقــي،
وان تراثهــم مازجــه الشــيء الكثيــر مــن لغــة القــرآن ،ومثلــه ،ومبادئه ،فانصهــرت بذلك عقولهم،
وقلوبهــم،و الســنتهم ،وكان حبهــم ملــا اتــى بــه االســام حبــا صادقــا وعميقــا ،لــم يتخلــوا عنــه
منــذ أن اشــربته قلوبهــم ،ألنهــم أخــذوه بعقــول واعيــة ،وقلــوب صادقــة ،وهــم قــوم كمــا نعــرف
اليرضخــون لشــيء إال إذا ارتضــوه واال نبــذوه وراء ظهورهــم.
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ســأكتب لكــم عــن االمــام الشــيخ محمــد بوســمة شــقيقي األكبــر وولــي امــري لســنني بعــد
وفــاة والدنــا رحمــة اهلل عليــه .وســأفعل ذلــك اســتجابة لرغبــة بعــض األصدقــاء الذيــن رأ ْونــي
أد ّون مــا عرفتــه عــن بعــض القامــات الكبــرى مــن رجــال طبلبــة نســيهم رجــال التاريــخ بالرغــم
ممــا قدمــوه مــن اعمــال جليلــة وكان منهــم الشــيخ محمــد بوســمة رحمــه اهلل.
انــه االبــن األكبــر للمرحــوم عبــد القــادر بوســمة الــذي عــاش بــن القرنــن  19و 20وكان
ِ
وحتفيظــه ألبنائــه الذكــور اخلمســة ،ومرتبــا
مــن حفظــة القــران الكــرمي ومواظبــا علــى قراءتــه
يف قــراءة دالئــل اخليــرات مــع جمــع مــن امثالــه كل ليلــة مبقــام جــده ســيدي عبــد العزيــر بــن
عيــاش رحمــة اهلل عليــه ،كمــا كان يعطــي دروســا يف علــم املواريــث والفرائــض يف اجلامــع
العتيــق بطبلبــة لتفوقــه فيهــا .وامــا مــا زاد علــى ذلــك فانــه كان منشــغال بأمالكــه اخلاصــة
املتعــددة واملنتشــرة يف غابــة طبلبــة مــن اشــجار الزيتــون وجنائــن للبرتقــال ومســاحات اخــرى
مرويــة معــدة لزراعــة اخلضــر والغــال الفصليــة ،وكان يســتغلها بطريقــة املناولــة واملســاقاة مــع
غيــره مــن املزارعــن املختصــن يف الفالحــة.
ولــد املترجــم لــه الشــيخ محمــد بوســمة رحمــة اهلل عليــه يف بدايــة القــرن الســابق ويف ســنة
 1914بالتحديــد كمــا تثبتــه الوثيقــة الرســمية ،وميكــن ان يكــون أكبــر مــن ذلــك بقليــل الن توثيــق
الــوالدات وقتهــا لــم يكــن وجوبيــا ،وتــويف يف ســنة  1995عــن عمــر قضــاه يف التعليــم والتدريــس
والتأمــل واإلرشــاد والفتــوى وإمامــة املصلــن باجلامــع احلديــث كل يــوم اجلمعــة يف طبلبــة.
لقــد عــاش وتربــي يف عائلــة محافظــة جــدا وتــزوج وأجنــب ابنــا وحفــظ القــرآن صغيــرا
وانخــرط يف التعليــم الزيتونــي قبــل ان ينهيــه بشــهادة العامليــة ســنة  1939ليعــود بعدهــا نهائيــا
الــى طبلبــة للســير علــى خطــى والــده إذ لــم يكــن يف حاجــة للعمــل وبقــي مهتمــا بشــؤون العائلــة
وخاصــة بعدمــا تــويف والدنــا وتركنــا أطفــاال قصــر ،فــكان عليــه رعايتنــا وتأهيلنــا للمســتقبل.
ولــم يكــن الشــغل وقتهــا بالنســبة للمتخرجــن مــن الزيتونــة مهمــا ألنهــم كانــوا يقــرأون للعلــم
والتففــه يف الديــن ويهتمــون بأمالكهــم اخلاصــة وكانــت عائلتنــا منهــم.
اكتشــفنا بعــد وفاتــه عبــر املؤلــف اخلــاص بتاريــخ طبلبــة الــذي متــت كتابتــه ونشــره مــن
طــرف الســيدين رمضــان بــن ريانــة وعــادل بالكحلــة أن املعنــي بهــذه الترجمــة كانــت لــه اجــازة
مبوجــب أمــر علــي ًيف مباشــرة خطــة كعــدل اإلشــهاد بطبلبــة ولكنــه لــم يفعــل توقيــا وخوفــا مــن
مســؤوليتها الكبيــرة كمــا كان يتصــور.
وكان مميــزا مــن اجلميــع يف عائلتنــا الصغيــرة يعامــل باحتــرام وهيبــة ،ولقــد الحظــت ذلــك
بنفســي ومنــذ ان أصبحــت مــدركا ومميــزا ورأيــت كيــف أن العائلــة كلهــا تخصــه بذلــك مبــا
فيهــا الوالــد .وكمــا رايتــه يعتنــي كثيــرا بلباســه الزيتونــي املميــز ويعتنــي عنايــة خاصــة بعمامتــه
البيضــاء التــي ال يخــرج بدونهــا مــن املنــزل الــذي كنــا نســكنه جميعــا ،وكان قريبــا مــن مقــام
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جدنــا األعلــى ســيدي عيــاش الــذي حتدثــت عنــه .عرفــت ذلــك كلــه باليقــن ومنــذ حيــاة والدنــا
يف ســنة  1942زمــن احلــرب العامليــة الثانيــة.
وال اتذكــر يومــا يف صغــر ســني اننــي رأيــت فيهــا اخــي الشــيخ محمــد بوســمة يجلــس معنــا
علــى الطعــام أو يخــوض فيمــا نخــوض فيــه مــن كالم ال يســمن وال يغنــي مــن جــوع ،وكان يأخــذ
نصيبــه مــن الطعــام ليأكلــه وحــده ويعــود ملــا كان مشــغوال بــه علــى انفــراد للمطالعــة والتبصــر،
فكانــت تلــك عادتــه يف وســطنا الصغيــر الــذي تعودنــا عليــه ولــم يكــن أحــد منــا يتحــرج.
كمــا اتذكــر أنــه كان كثيــر االنــزواء ليقــوم باملراجعــة والتأمــل يف الكتــب الصفــراء املكدســة
يف ركــن مِ ــن أركان املنــزل الــذي كنــا نقيــم فيــه ،كمــا لــم يكــن يتطــرق معنــا حملتواهــا ألنــه لــم
يكــن وقتهــا أحــد فينــا مؤهــا ملعرفــة ذلــك.
واتذكــر اننــي ذات مــرة رايتــه معتكفــا وحــده يف بيــت مــن بيــوت الــدار وســط اكــداس
مــن الكتــب القدميــة يراجعهــا ويتأمــل فيهــا ،وقالــوا لــي انــه كان يســتعد ايامهــا للمشــاركة يف
مناظــرة للتدريــس يف جامــع الزيتونــة التــي فتحــت ألمثالــه مــن حملــة شــهادة العامليــة ،وبالفعــل
ســافر بعدهــا بأيــام الــى تونــس إلجرائهــا ولكنــه لــم يوفــق فيهــا ولــم يحدثنــا عــن ذلــك أبــدا
ويظهــر ان الســبب معــروف ألنــه كان مــن ســكان االفــاق واهلل اعلــم.
لــم يكــن كثيــر االختــاط بالعمــوم ولــم اره يومــا جالســا يف مقهــى ،ولكنــه باملقابــل كان
يجالــس امثالــه مــن املتعلمــن وعــدول االشــهاد وكان أكثرهــم مــن زمالئــه يف الدراســة.
لقــد تولــى مؤخــرا مهنــة التعليــم االبتدائــي مبدرســة الهدايــة القرآنيــة التــي كتبــت عنهــا يف
مناســبة ســابقة ،وعلمــت منــه بانــه لــم يكــن مرتاحــا كمــا ينبغــي اذ شــعر بفــارق بينــه وبــن تلــك
املهنــة التــي حتتــاج للصنعــة اكثــر ،ولكــن رفقتــه للمعلمــن فيهــا وخاصــة املديــر املرحــوم فــرج
جمعــة يســرت عليــه املهمــة فاعطــى فيهــا مــا ميكــن بعــد النــزول مبســتوى اخلطــاب الــى فهــم
تالمــذة يف املرحلــة االبتدائيــة مــن التعليــم.
وهكــذا واصــل الرســالة الــى النهايــة وتفتــح بعــد تقاعــده منهــا وبــات يلبــس اجلبــة وعلــى
راْســه شاشــية تونســية حمــراء اللــون وانخــرط يف املجتمــع املدنــي وســاهم مــع امثالــه بقــدر
مهــم للنهــوض بطبلبــة ،كمــا رايتــه وقتهــا كيــف يتحمــس ألعمــال البــر واالحســان والتقــوى
ويســاهم يف تشــييد املرافــق العامــة املهمــة ومنهــا ســعيه لبنــاء املعهــد الثانــوي واملستشــفى
احمللــي.
كمــا تولــى خطــة اإلمامــة يف اجلامــع احلديــث بطبلبــة وكان خلطبــه اجلمعيــة وقعــا يف
نفــوس املصلــن حتــى لــم يعــد ذلــك املســجد يتســع للحاضريــن فيــه ومتــت توســعته ملــرات،
وبذلــك كـ ّون نخبــة مــن املريديــن واألئمــة فكانــوا لــه أوفيــاء الــى اليــوم وعلــى ســبيل الذكــر منهــم
الشــيخ رمضــان بــن ريانــة امــام اجلامــع الشــرقي والشــيخ فيصــل بوســمة ذلــك الشــاب الــذي
ميتهــن التدريــس وباتــت لــه خطبــا جمعيــة تنقــل عبــر وســائل االعــام العصريــة وتنــال حظــا
مــن اإلعجــاب واحلمــد هلل رب العاملــن وكان مــن بــن مــن طلــب منــي الكتابــة عــن شــقيقي،
فاســتجبت لذلــك مبــا تيســر وأمتنــى ان اكــون صادقــا وامينــا فيمــا كتبــت ،ويكــون للناصــح حظا
ســعيدا ألنــه مــن احفــاد الشــيخ بوســمه جــده األعلــى الــذي اشــتهر يف زمانــه بالعلــم والتقــوى.
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واعــود للموضــوع وأزيــد فأقــول بــان بيــت املترجــم لــه كان دائمــا مفتوحــا لالستشــارة
والفتــوى ،ولكنــه كثيــرا مــا كان يتوقــف عــن اجلــواب يف حينــه ليعــود للكتــب املختصــة للتأكــد،
وإذا ثقــل عليــه الســؤال كان يراســل مفتــي اجلمهوريــة لقطــع الشــك باليقــن وتلــك صفــة مــن
صفاتــه التــي عرفتهــا فيــه.
مــا بقــي يف الذاكــرة انــه لــم يكــن مــن الغــاة يف الديــن ،وكان يــؤدي صلواتــه اخلمــس
َو ِ َّ
منفــردا وحــده باملنــزل اال صــاة اجلمعــة ألنهــا فــرض علــى املؤمنــن جميعــا .وكمــا أننــي لــم
اره يطيــل يف صلواتــه او يتظاهــر بالتنفــل كمــا كان يصــوم شــهر رمضــان املعظــم بــدون صيــام
التطــوع ،ولــم يكــن يأمــر العائلــة بشــيء ولكنــه كان ينصحهــا برفــق شــديد.
كمــا كان منضبطــا يف نومــه واكلــه وغيــر مســرف وال مقتــر وال يتدخــل فيمــا ال يعنيــه
محترمــا يف شــخصه ومحيطــه وعلــى قــدر كببــر مــن التواضــع .ورايتــه ألول مــرة يبكــي والدتنــا
يــوم إخراجهــا مــن منزلــه لكــي تدفــن .تذكرتهــا وانــا اكتــب هــذه االســطر القليلــة وعــادت بــي
الذاكــرة لصبــر وشــجاعة تلــك املــرأة التــي ترملــت صغيــرة وقامــت بتربيتنــا وخدمتنــا الخــر
يــوم مــن حياتهــا ،انهــا عائشــة ابنــة مــؤدب القــران ســالم خيــر اهلل الشــبلي رحمــة اهلل عليهــم
وعلــى جميــع املســلمني.
واخيــرا أقــول بأننــي يف زمــن حتملــي للمســؤوليات الدقيقــة والعليــا كنــت كثيــرا مــا أســتنير
برأيــه يف القضايــا الدينيــة ولــم يكــن يبخــل علـ ًّـي بالنصيحــة كمــا كان يرتــاح لــي كثيــرا ويزورنــي
وخاصــة يف القيــروان التــي كان يحــن ملســجدها األعظــم ومقــام ســيدي أبــي زمعــة البلــوي
صاحــب رســول اهلل عليــه أفضــل صــاة وازكــى ســام ،وذلــك مــا شــجعني علــى الســؤال عنــه
وزيارتــه يف بيتــه كل مــرة تســمح لــي أعمالــي الكثيــرة بالتواجــد يف طبلبــة ألتغــدى معــه او
اتعشــى.
وال اتذكــر انــه أحرجنــي يومــا بطلــب مــا اال لغيــره ممــن يقصدونــه للتدخــل لهــم ألداء
فريضــة احلــج بعدمــا تتقطــع بهــم الســبل وكنــت أســتجيب بقــدر املســتطاع مبــا يتيســر ولكــن
ذلــك لــم يقــع علــى حســاب مــن كنــت مســؤوال عنهــم مــن أبنــاء واليــة القيــروان اصــا.
كمــا كان يوصينــي دائمــا بالســعي لتعويــض املتوفــن مــن قــراء دالئــل اخليــرات يف مقــام
الولــي ســيدي عيــاش صاحــب األوقــاف املؤممــة مــن الدولــة وذلــك حتــى ال تتعــرض تلــك العــادة
الــى الــزوال وتغلــق تلــك القبــة الشــهيرة.
ذلــك هــو الشــيخ محمــد بــن عبــد القــادر بوســمة رحمــه اهلل امــام اجلمعــة باجلامــع احلديث
بطبلبــة ومفتيهــا بإيجــاز شــديد قــدرت انــه مفيــد كتبتــه للذكــرى حتــى تعــرف األجيــال قيمــة
هــؤالء الرجــال الذيــن نســيهم املؤرخــون.
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بقلم  :الشيخ محمد توفيق بوديدح

هــو الشــيخ الفاضــل التقــي الــورع صاحــب املواعــظ احلكيمــة واخلطــب الشــهيرة ســيدي
محمــد بــن علــي بــن الشــاذلي الكلبوســي رحمــه اهلل تعالــى.
ولــد بتونــس العاصمــة ســنة  1901بزنقــة ســعيدة املتفرعــة بنهــج الصلّــي مبنطقــة احللفاويــن
مــن ربــض بــاب ســويقة ،وبعدمــا حفــظ القــرآن الكــرمي ومبــادئ اللغــة العربيــة وقواعدهــا العامــة
التحــق بجامــع الزيتونــة املعمــور فانــدرج يف ســلك طلبتــه إلــى أن أحــرز شــهادتي التطويــع
بنوعيهــا ...التطويــع يف العلــوم ...ويف القــراءات...
انتصــب للتدريــس باجلامــع األعظــم ...واجتــاز املناظــرات مرتقيــا يف اخلطــط التدريســية
إلــى أن أصبــح مدرســا مــن الطبقــة الثانيــة...
وقــد تتلمــذ يف مختلــف مراحــل تعليمــه بجامــع الزيتونــة املعمــور إلــى نخبــة مــن خيــرة علمــاء
عصــره األفاضــل ومــن هــؤالء نذكــر شــيخ اإلســام العالمــة الشــهير محمــد الطاهــر ابــن عاشــور
صاحــب «التحريــر والتنويــر» الــذي أخــذ عليــه علــم التفســير والعالمــة الشــيخ محمــد العزيــز
جعيــط درس عليــه كتــاب «احمللــى» يف أصــول الفقــه والعالمــة الشــيخ ســيدي محمــد الزغوانــي
أخــذ عنــه علــم احلديــث واملفتــي الشــيخ بلحســن النجــار والشــيخ محمــد مناشــو والشــيخ محمــد
ابــن القاضــي والشــيخ عثمــان املكــي والشــيخ محمــد اجلــدي الــذي أخــذ عنــه علــم القــراءات
وتخصــص يف تدريســه فيمــا بعــد ...كمــا انتــدب يف الثالثينــات لتدريــس اللغــة العربيــة باملدرســة
العرفانيــة التابعــة للجمعيــة اخليريــة اإلســامية.
وقــد تولــى اإلمامــة واخلطابــة بجامــع «ســبحان اهلل» املعــروف ســنة 1961م املوافــق لـ  1380هـ
خلفــا للعالمــة الشــيخ ابراهيــم النيفــر فــكان يرشــد املســلمني إلــى اخليــر ويوجههــم إلــى العمــل
الصالــح ويحثهــم عليــه والــذي يكســبهم رضــاء اهلل ســبحانه وتعالــى...
وإلــى جانــب توليــه اإلمامــة واخلطابــة بجامــع «ســبحان اهلل» عــن الشــيخ محمــد الكلبوســي
إمامــا للتراويــح بجامــع الزيتونــة املعمــور يف حــدود عــام  1962واظــب شــيخنا املرحــوم علــى
حضــور مجلــس احلديــث النبــوي الشــريف بأريانــة ...هــذا املجلــس املبــارك الــذي بعثــه العالمــة
الشــيخ ســيدي محمــد الزغوانــي ســنة  1969كمــا كان طيــب اهلل ثــراه يحــرص علــى حضــور
املجلــس الــذي كان ينعقــد بجامــع الشــربات الكائــن يف نهــج أبــي القاســم الشــابي بالعاصمــة
صبيحــة يومــي االثنــن واخلميــس ...ونظــرا إلــى مكانــة املرحــوم محمــد الكلبوســي العلميــة فقــد
اختارتــه وزارة الثقافــة ليــرأس جلنــة التحكيــم يف مســابقة حتفيــظ القــرآن الكــرمي التــي تقــام
ســنويا بعاصمــة األغالبــة القيــروان ،مبناســبة االحتفــال باملولــد النبــوي الشــريف ...فقــام بهــذه
املهمــة أحســن قيــام وعلــى أكمــل وجــه وأفضلــه...
تــويف الشــيخ محمــد الكلبوســي رحمــه اهلل تعالــى يــوم  14ديســمبر  1982عــن ســن تناهــز
الثمانــن عامــا قضاهــا كليــا يف أعمــال البــر والتقــوى وحتفيــظ كتــاب اهلل العزيــز...
رحم اهلل الشيخ الكلبوسي وأسكنه فراديس جنانه.
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هــو مــن أبــرز علمــاء تونــس الذيــن تفرغــوا خلدمــة كتــاب اهلل و مــن أمهــر حفاظهــا و كان لــه
حــظ كبيــر يف علــم الرســم القرآنــي حتــى صــار الشــيخ املرجــع يف هــذا الفـ ّـن الــذي يعــود إليــه
اجلميــع.
تلقــى الشــيخ محمــد علــي الدالعــي العلــم علــى يــدي ثلــة مــن شــيوخ جامــع الزيتونــة املعمــور
والــذي ظــل علــى مــر العصــور مقصــد طلبــة العلــوم الشــرعية يأتونــه مــن كل مــدن وقــرى البــاد
التونســية شــمالها وجنوبهــا ميلــؤون الســمع والبصــر بالعلــم الصحيــح والــرأي احلصيــف والكلمــة
الطيبــة .و مــن شــيوخ الشــيخ الدالعــي نذكــر الشــيخ عبــد الرحمــان خليــف القيروانــي و الشــيخ
عثمــان العيــاري و الشــيخ عبــد اجلــواد البنغــازي شــيخ الشــيخ اخلطــوي دغمــان رحمهمــا اهلل
ومــن شــيوخ الشــيخ الدالعــي كذلــك الشــيخ علــي التريكــي و الشــيخ محمــد العوينــي و الشــيخ
مختــار املــؤدب وغيرهــم .جــاء الشــيخ محمــد علــي الدالعــي رحمــه اهلل إلــى جامــع الزيتونــة
ضابطــا حافظــا لكتــاب اهلل العزيــز حفظــا جيــدا متقنــا وظــل محافظــا عليــه مســتظهرا لــه عــن
ظهــر قلــب إلــى آخــر نفــس يف حياتــه .
نــال الشــيخ شــهادة التحصيــل ســنة  1376هـــ  1956 /م ،ثــم نــال شــهادة العامليــة يف القــراءات
ســنة  1379هـــ  1959 /م رفقــة الشــيخني املقرئــن  :الشــيخ مصطفــى اجلريــري و الشــيخ نافــع
بوربيعــة و بهــؤالء الثالثــة ختمــت شــهادة العامليــة يف القــراءات و لــم تعــط ألحــد بعدهــم حســب
دفتــر أســماء الناجحــن مــن جامــع الزيتونــة املعمــور .
رحــل الشــيخ الدالعــي بعــد ذلــك إلــى مصــر ملزيــد التعمــق و االختصــاص يف علــم القــراءات
و علــم الرســم و الضبــط فــدرس فيهــا علــى شــيخ املقــارئ املصر ّيــة الشــيخ عبــد الفتــاح القاضــي
و كانــت لــه صلــة بكبــار املشــائخ يف مصــر منهــم الشــيخ محمــد علــي الضبــاع .
خطــب الشــيخ الدالعــي يف جامــع ســيدي فتــح اهلل يف جبــل اجللــود و أ ّم املصلــن يف صــاة
التراويــح بجامــع احلجامــن بتونــس العاصمــة ذلــك اجلامــع الــذي تولــى إمامتــه فضيلــة الشــيخ
محمــد الزغوانــي رحمــه اهلل وأقــرأ فيــه كتــاب الشــفا للقاضــي عيــاض وختمــه أربعــن مــرة .
تولــى الشــيخ كذلــك اإلشــراف علــى جلــان املراجعــة والتدقيــق ملــا يطبــع ويــوزع مــن مصاحــف
يف البــاد التونســية ،و تولــى هــذه املهمــة وأداهــا عــن جــدارة وكفــاءة عاليــة منــذ بدايــة النصــف
الثانــي مــن القــرن املاضــي مــع دور النشــر والتوزيــع احلكوميــة واخلاصــة،
كمــا تولــى رحمــه اهلل عضويــة جلــان التحكيــم يف املســابقات اجلهويــة والوطنيــة والدوليــة
وكان الشــيخ محمــد الهــادي بلحــاج رئيــس الرابطــة الوطنيــة للقــرآن الكــرمي ميتنــع عــن إعطــاء
إشــارة انطــاق املســابقات القرآنيــة قبــل وصــول الشــيخ الدالعــي تعظيمــا منــه ملكانــة الشــيخ .
مــن أشــهر تالميــذ الشــيخ الدالعــي الشــيخ منصــف اجلــوادي إمــام جامــع الســيدة فاطمــة
ببومهــل و مــن تالميــذه أيضــا الشــيخ محمــد بــن التهامــي البــارودي .
تــويف الشــيخ الدالعــي رحمــه اهلل يف اخلامــس مــن رمضــان ســنة  1432هـــ  2011 /م و دفــن
مبقبــرة الــزالج بعــد حيــاة ســخرها يف خدمــة كتــاب اهلل و تصحيــح املصاحــف و تــرك الشــيخ
مكتبــة حافلــة بالكتــب و املخطوطــات فرحــم اهلل الشــيخ و أســكنه فراديــس اجلنــان.
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من أعالم الزيتونة :

فضيلة الشيخ :حسن الورغي ..رحمه اهلل
في الذكرى العاشرة لرحيله ()2010-1933
..
بقلم :االستاذ محمد العزيز الساحلي

هــو املنعــم فضيلــة الشــيخ حســن بــن احلــاج عبــد اهلل بــن الهــادي بــن محمــود الورغــي
«املــدرس» الواعــظ واالمــام اخلطيــب .ولــد مبشــيخة القصــر بالــكاف يف  11ديســمبر 1933
ونشــأ يف عائلــة محافظــة متمســكة بالهويــة العربيــة اإلســامية .وبعدمــا حفــظ القــرآن الكــرمي
حفظــا جيــدا حتــول إلــى تونــس العاصمــة صحبــة افــراد اســرته فانــدرج يف ســلك طلبــة جامــع
الزيتونــة املعمــور وانتقــل بنجــاح مــن ســنة إلــى أخــرى مــن ســنوات التعليــم الزيتونــي إلــى أن
حتصــل علــى شــهادة التحصيــل ثــم احــرز شــهادة العامليــة يف العلــوم الشــرعية تولــى اثرهــا
مهمــة التدريــس بفــروع اجلامــع االعظــم ثــم باملــدارس العموميــة وتخرجــت علــى يديــه نخبــة
مــن التالميــذ يذكرونــه ويشــكرون فضلــه .ولقــد كان الفقيــد العزيــز طيــب اهلل ثــراه متأثــرا
مبدرســة املرحــوم املصلــح الشــيخ عبــد العزيــز الباونــدي الــذي يعتبــر الرائــد األول لنشــر
القــرآن الكــرمي وحتفيظــه والعمــل بــه طبــق منهــج اصالحــي دينــي واجتماعــي عــن طريــق
الوعــظ واالرشــاد كمــا ذكــر ذلــك صديقنــا فضيلــة الســتاذ عبــد املجيــد البــراري حفظــه اهلل
يف كتابــه «اجلواهــر احلنيفيــة» .اجلديــر باملالحظــة انــه باالضافــة إلــى مهمــة التدريــس فقــد
كان لشــيخنا املفضــال ســيدي حســن الورغــي نشــاط دينــي مكثــف اذ التحــق بجمعيــة احملافظــة
علــى القــرآن الكــرمي منــذ امــد بعيــد إلــى جانــب شــيخه العالمــة االســتاذ محمــد الشــاذلي
النيفــر رحمــه اهلل رئيــس اجلمعيــة ،ومــا لبــث أن اســس فرعــا لهــا ببــاب البحــر بتونــس
العاصمــة واشــرف علــى تكويــن بعــض املقرئــن .كمــا تولــى الفقيــد اإلمامــة واخلطابــة بجامــع
«ســبحان اهلل» خلفــا ألســتاذه وصهــره العالمــة الشــيخ محمــد الكلبوســي منــذ ســنة 1977
فقــام بهــذه املهمــة احســن قيــام ملــا امتــاز بــه مــن دماثــة اخــاق وجديــة وانضبــاط وصــدق يف
اللهجــة ال تاخــذه يف اهلل لومــة الئــم ممــا اكســبه حــب املصلــن وتقديرهــم لشــخصه الكــرمي،
مــع حرصــه طيــب اهلل ثــراه علــى القــاء دروس فقهيــة واخالقيــة يف جامــع الزيتونــة وجامــع
ســيدي محــرز وجامــع صاحــب الطابــع وجامــع ســبحان اهلل وذلــك لتوضيــح أحــكام ومبــادئ
االســام الســمحة علــى مقتضــى العقيــدة االشــعرية واملذهــب املالكــي املعتــدل .وممــا جتــدر
االشــارة اليــه أن صديقنــا العزيــز فضيلــة الشــيخ حســن الورغــي اســس يف غــرة نوفمبــر
 1990/13ربيــع الثانــي  1411مدرســة عمــر بــن اخلطــاب لتعليــم القــرآن وترتيلــه بســكرة وســمي
مديــرا لهــا .وتلبيــة لدعــوة كرميــة صــادرة مــن فضيلتــه ســاهمت يف الزيــارة التــي اداهــا ســنة
 1998وفــد مــن االســاتذة والشــيوخ االفاضــل يتقدمهــم شــيخنا اجلليــل املنعــم فضيلــة االســتاذ
محمــد املــكاوي (املشــرف علــى بيــت احلديــث الشــريف باريانــة) إلــى هــذه املدرســة القرآنيــة
التــي متثــل منــارة علــم واشــعاع يف بالدنــا .فوجدنــا يف انتظارنــا مديــر املدرســة الــذي رحــب
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بنــا اجمــل ترحيــب ثــم رافقنــا إلــى مســجد املدرســة الــذي كان مكتظــا بالتالميــذ فقــدم الينــا
يف البدايــة معلومــات عــن تاريــخ هــذه املدرســة التــي مت تدشــينها يف  1نوفمبــر  1990ويتمثــل
دورهــا يف حتفيــظ القــرآن الكــرمي ومبــادئ اللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية إلــى الناشــئة وقــد
تخــرج منهــا عــدد كبيــر مــن حفــاظ كتــاب اهلل العزيــز مــن التونســيني وغيرهــم مــن املســلمني
وحظــي هــذا املشــروع بالدعــم والتشــجيع مــن قبــل أهــل البــر واالحســان .وممــا يبعــث علــى
االعتــزاز اننــا جنــد إلــى جانــب الشــبان التونســيني تالميــذ مــن بعــض البلــدان االفريقيــة
الشــقيقة الذيــن يقضــون يف هــذه املدرســة ثــاث ســنوات يحفظــون اثناءهــا القــرآن الكــرمي
حفظــا جيــدا ثــم يلتحقــون ببلدانهــم لينيــروا الطريــق الخوانهــم املســلمني.
وبعــد وفــاة شــيخنا ســيدي حســن الورغــي تواصــل االشــعاع الدينــي لهــذه املؤسســة الرائــدة
وهلل احلمــد وســمي صديقنــا العزيــز فضيلــة الشــيخ محمــد مشــفر حفظــه اهلل مديــرا لهــا
فــكان خيــر خلــف خليــر ســلف مســتعينا يف تســيير شــؤون املدرســة باالبــن البــار للمؤسســة
الســيد محمــد بــال الورغــي وبعــض املدرســن جازاهــم اهلل كل خيــر ،مصداقــا للحديــث
النبــوي الشــريف« :خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه» رواه البخــاري
تــويف فضيلــة الشــيخ حســن الورغــي يف  26فيفــري 2010م املوافــق ليــوم املولــد النبــوي
 12ربيــع االنــور  1431هـــــ رحمــه اهلل رحمــة واســعة وحشــره مــع الذيــن انعــم اهلل عليهــم مــن
النبيــن والصديقــن والشــهداء والصاحلــن وحســن اولئــك رفيقــا

قال الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل
كل االسباب جتمعت للمسلمني كي يتسنموا الذرى
كــم هــي األســباب التــي جتمعــت بــن أيــدي املســلمني يف عصرنــا احلاضــر لتجعلهــم
يتســنمون الذرى و يختصرون األبعاد و يلتحقون باجلحافل الزاحفة صوب الســماء  ،فهم
وحدهــم الذيــن يحتفظــون باخلصــب يف كل مجــاالت احليــاة  :فأرضهــم تزخــر باخلامــات
وتعــج بالذهــب األســود و مواقعهــم اجلغرافيــة متثــل الثغــور احلصينــة يف كل مــكان وتراثهــم
الروحــي احتفــظ وحــده دون أي تــراث آخــر بالنصاعــة والســامة واإلشــراق ولــم تســتطع
أيــة يــد آثمــة أن تعبــث بــه أو تبــدل نصوصــه اخلالــدة التــي احتفظــت ببريقهــا الســماوي
وإعجازهــا اإللهــي.
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ُعقبة بن نافع الفهري  /واليته األولى والثانية على إفريقية

بقلم  :االستاذ عبد الوهاب اجلمل

هــو عقبــة بــن نافــع بــن عبــد القيــس الفهــريُ ،ولــد قبــل الهجــرة بســنة ونشــأ يف بيئــة إســامية
خالصــة ،لذلــك اعتُبــر صحابيــا باملولــد ،وهــو علــى قرابــة بعمــرو بــن العــاص مــن ناحيــة األم،
َّ
اخلطــاب،
وقيــل إ َّنــه ابــن خالتــه .شــارك منــذ شــبابه يف الفتوحــات اإلســامية يف عهــد ُعمــر بــن
وأبلــى البــاء احلســن يف فتــح مصــر والســودان والنُّوبــة ،ث ـ ّم ُعـ ِّـن قائــدا حلاميــة برقــة خــال
َع ْهـ َد ْي عثمــان بــن عفــان و علــي بــن أبــى طالــب .ويُذكــر أ َّنــه اختــار احليــاد التــام خــال الفتنــة
الكبــرى التــي وقعــت بــن خليفــة املســلمني ،علــي بــن أبــي طالــب ،وواليــه علــى الشــام ،معاويــة بــن
أبــي ســفيانُ ،مك ِّرســا ُجـ َّـل مجهوداتــه واهتماماتــه للجهــاد ونشــر اإلســام.
ســار الصحابــي عقبــة بــن نافــع الفهــري نحــو إفريق َّيــة ســنة  670م  50 /هـــ ،وعمره خمســون
ســنة ويف جرابــه جتربــة حربيــة وقياديــة راســخة ،علــى رأس جيــش قوامــه عشــرة آالف مقاتــل،
يتقدمهــم مــا ال يقـ ُّل عــن خمســة وعشــرين مــن صحابــة النبــي ،إلــى إفريق َّيــة ،مقِ ـ ًّرا العــز َم  -علــى
َّ
َّ
خــاف مــن ســبقه إليهــا  -أن يســتق َّر بهــا وأال يعــود إلــى املشــرق بعــد الغــزو ،فخطــب يف َم ـ ْن
«إن إفريق َّيــة ،إذا دخلهــا أميــر حتـ َّرم أهلهــا
معــه مــن الصحابــة وقــادة اجليــش واجلنــود قائــا َّ :
باإلســام ،فــإذا خــرج منهــا ،رجعــوا إلــى الكفــر .وإنــي أرى أن أتَّخــذ بهــا مدينــة جنعلهــا معســكرا
أن أحــوال إفريق َّيــة ال
وقيروانــا تكــون عـ ّزًا لإلســام إلــى آخــر الدهــر»  .وهكــذا « ،رأى عقبــة َّ
ميكــن أن تســتق َّر للعــرب إال إذا أنشــؤوا لهــم مركــزا قــا ًّرا بهــا ومعســك ًرا يخرجــون منــه لفتــح
بقيــة املغــرب».
كانــت الن َّي ـ ُة متجهــة يف أول األمــر إلــى بنــاء مدينــة علــى ســاحل البحــر لتتوفــر بهــا ظــروف
اجلهــاد والربــاط ،لكـ َّـن عقبــة بــن نافــع خشــي مــن هجــوم ملــك القســطنطينية عليهــا ،فجعــل
«بينهــا وبــن البحــر مــا ال يدركــه صاحــب البحــر ،علــى أن تكــون املســافة الفاصلــة ال توجــب
التقصيــر للصــاة» ،كمــا اختــار أ َّال يحتـ َّ
ـك باملناطــق الداخليــة الغربيــة جتنُّبــا الســتفزاز القبائــل
وفضــل إقامتهــا علــى أرض
البربريــة املقيمــة بهــا ،فــأذن بتشــييد املدينــة مبنطقــة «قمونيــة»َّ ،
دواب جيشــه كانــت مــن اإلبــل فتكــون لهــا مرعى  ،وسـ َّماها «القيروان»
ألن جـ َّـل
محاذيــة للســبخة َّ
ِّ
 كان ذلــك ســنة  671م  51 /هـــ  -واختــار بنفســه موقــع دار اإلمــارة بهــا و َر ْسـ َمها ومــكا َن اجلامــعاألعظــم وموضـ َع احملــراب ،ثــم ملَّــا أنهــى بنا َءهــا ،أقبــل يدعــو لهــا ويقــول « :يــا رب امألهــا علمــا
وفقهــا ،واعمرهــا باملطيعــن والعابديــن ،واجعلهــا عـ ًّزا لدينــك ُ
وذ ًّال علــى مــن كفــر بــك ،وأعــزَّ بهــا
ـجل منــذ اختيــار موقــع هــذه املدينــة وتشــييدها
اإلســام ،وامنعهــا مــن جبابــرة األرض» .وقــد ُسـ ِّ
اختـ ٌ
ـاف «يف لغــة العــرب يف لفــظ القيــروان ،فقيــل هــي موضــع اجتمــاع ال َّنــاس واجليــش ،وقيــل
محـ َّ
َّ
أن متطلبــات بنــاء
ـط أثقــال اجليــش ،وقيــل هــي اجليــش نفســه ،واملعنــى متقــارب»  .علــى َّ
القيــروان لــم تشــغل ُعقبــة عــن أداء الرســالة التــي أتــى مــن أجلهــا إلــى هــذه الربــوع النائيــة عــن
موطنــه األصلــي ،فأرســل فِ َر ًقــا وكتائــب مــن جنــده إلــى مناطــق عديــدة مــن إفريق َّيــة لفتحهــا
ونشــر اإلســام فيهــاُ ،متَّبعــا سياســة حازمــة ُتــاه السـ َّكان األصليــن البربــر ليعتنقــوا اإلســام،
وأخــرى مرنــة ُتــاه ُ
أن
املتلِّــن الـ ُّروم لكــي ال تكــون لــه معهــم مواجهــات داميــة يعلـ ُم هــو مســبقا َّ
تــوازن القــوى فيهــا منعــدم ،علــى األقــل يف تلــك الفتــرة .
و يف ســنة  675 674-م  55 /هـــ ،عــزل معاويــة بــن أبــي ســفيان واليــه علــى مصــر ،معاويــة بن
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حديــج ،وعـ َّـن مكانــه مســلمة بــن مخلــد األنصــاري ،فأســرع هــذا الوالــي اجلديــد ،حــال اســتالمه
مصــر ،إلــى عــزل عامــل إفريق َّيــةُ ،عقبــة بــن نافــعُ ،معتم ـ ًدا يف ا ِّتخــاذ قــراره علــى جملــة مــن
املآخــذ ،منهــا ا ِّتها ُمــه باالنشــغال أكثــر مــن اللُّــزوم بتشــييد مدينتــه ،القيــروان ،علــى حســاب نشــر
أن الصبغــة العســكرية كانــت طاغيــة علــى نظــام ُحكمــه،
اإلســام بربوعهــا ،ومنهــا أ َّنــه كان يعتبــر َّ
ِّ
ـأن بعــض
ـت مواقفــه جتــاه قــادة البربــر ومعامالتــه لهــم باملتصلبــة ،وأخيـ ًرا اعتبــا ُره بـ َّ
مــا جعلــه ينعـ ُ
أن الدوافــع احلقيقيــة
أي موجــب .غيــر َّ
احلمــات والغــزوات التــي يقــو ُم بهــا ابـ ُن نافــع ليــس لهــا ُّ
َ
ً
ـاح ملــا اعتبــره
ـ
مرت
ـر
ـ
غي
ال
و
أ
كان
ـلمة
ـ
س
أن َم
التــي كانــت وراء هــذا العــزل هــي غيــر مــا ُذكــر ،ذلــك َّ
َّ
ٍ
ـأن والــي إفريق َّيــة ليــس قابـ ً
ا
كبريــا ًء وأنفـ ًة يف مــزاج عقبــة وتص ُّرفاتــه ،إذ كان يعتقـ ُد جاز ًمــا بـ َّ
راض بتبعيــة القيــروان ملصــر ،وثان ًيــا كان عاق ـ ًدا العــزم علــى مكافــأة
لســلطته عليــه وأ َّنــه غيــر ٍ
ُ
َ
ً
ُ
«إن أبــا املهاجــر كأحدِ نــا ،صبــر علينــا يف غيــر واليــة،
أحــد مواليــه ،وهــو أبــو املهاجــر ،قائ ـا َّ :
ـب أن نكافيــه ونصطنعــه»  ،لذلــك ع َّينــه وال ًيــا علــى إفريق َّيــة واملغــرب.
وال كبيـ ِـر نيــل ،فنحـ ُن نُحـ ُّ
أبو املهاجر دينار
عـ َّـن مســلمة بــن مخلــد األنصــاري  -والــي معاويــة بــن أبــي ســفيان علــى مصــر  -أبــا املهاجــر
دينــار عامــا علــى إفريق َّيــة ســنة  675-674م  55 /هـــ مكافــأة لــه لوقوفــه إلى جانبه أيام الشـ َّـدة
وأن لــه الفضــل يف بنــاء أول
ـأن عقبــة كان مــن خيــرة الــوالة َّ
كمــا ُذكــر آنفــا ،وذلــك رغــم علمــه بـ َّ
قلعــة إســامية بربــوع إفريق َّيــة البربريــة ،فقــدم العامــل اجلديــد إلــى القيــروان مقـ ًّرا العــزم علــى
مواصلــة الفتوحــات واألعمــال التــي شــرع فيهــا ســلفُه ُعقبــة وعلــى جتنُّــب املصادمــات الداميــة
مــع البربــر قــاد ًة وســكا ًنا ،ولك َّنــه كان يف ذات الوقــت مص ِّممــا علــى أخــذ ثــأره مــن ُعقبــة ،الــذي
لــم ت ُكــن تربطــه بــه عالقــات و ٍّد ،فوصــل إفريق َّيــة ويف قلبــه نقمــة وحقــد عليــه ،فأســاء معاملتــه
وحبســه ولــم يطلــق ســبيله إال بــإذن مــن معاويــة بــن أبــي ســفيان ،ثــم رفــض اتخــاذ القيــروان مقـ ًّرا
لواليتــه وأمــر بحرقهــا وببنــاء مدينــة أخــرى «يف منطقــة ذراع الت َّمــار اليــوم»  ،وسـ َّماها «تكــروان»
أو «تيكــروان»  ،و»هــذه التســمية «مشــتقة مــن اللغــة البربريــة ،وهــي حتريــف مــن اســم القيــروان
بزيــادة التــاء يف أ َّولــه  -وهــي عــادة التعريــف عندهــم  -وقــد ُع ِّوضــت القــاف بالتــاء لعــدم وجــود
هــذا احلــرف يف لســان البربــر»  ،وقــد تكــون سـ ِّميت «دكــرور» أو «تاقــروان» .
عــاد عقبــة بــن نافــع الفهــري بعــد إطــاق ســراحه إلــى الشــام ،ودخــل علــى معاويــة ليرفــع
مبســلمة واعترافــه لــه
بحكــم عالقتــه َ
األمــر إليــه فتف َّهــم شــكواه وأســف ملــا حصــل لــه ،لك َّنــهُ ،
باجلميــل وشــعوره ب َديــن أدبــي نحــوه لوقوفــه إلــى جانبــه أ َّيــام احملنــة ،اكتفــى بــأن طلــب مــن
ُعقبــة التجلُّــد والصبــر .ومــن ناحيتــه انصــرف أبــو املهاجــر إلــى اجلهــاد والفتــح وبــادر إلــى
توســيع رقعــة نفــوذهَّ ،
فنظــم غزوتــن كبيرتــن ،كانــت األولــى يف ّ
اتــاه غــرب إفريق َّيــة ،وحتديــدا
إلــى منطقــة «املغــرب» ،املمتــدة مــن غــرب قســنطينة إلــى احمليــط األطلســيُ ،
واملتويــة علــى
ـي «املغــرب األوســط» ،الــذي يطابــق تقريبــا البــا َد اجلزائريــة احلاليــة ،و»املغــرب»  -أو
منط َقتَـ ْ
«املغــرب األقصــى»  -وهــو اجلــزء الــذي يغطــي حاليــا اململكــة املغربيــة والصحــراء الغربيــة
واجلهــة الشــمالية مــن موريتانيــا .وقــد وصــل أبــو املهاجــر يف غزوتــه األولــى هــذه إلــى تلمســان
وفتحهــا وحفــر غيــر بعيـ ٍـد عنهــا آبــارا بقيــت إلــى الســاعة حتمــل اســمه ،ثــم اتخــذ مــن مدينــة
بســكرة مركــزا لتح ُّركاتــه وعملياتــه ،ومــن هنــاك قصــد التخــوم اجلنوبيــة مــن األوراس متَّجهــا
نحــو مدينــة ميلــة ،و َ
مت َّكــن رغــم دفــاع البيزنطيــن عنهــا مــن اقتحامهــا واحتاللهــا ،فش ـ َّيد بهــا
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مســجدا ،ثــم واصــل ســيره حتــى جبــال الونشــريس وأخضــع قبائلهــا .وبينمــا هــو يف تلــك اجلبــال
أعدهــم األميــر
الوعــرة ،إذ بلغــت إلــى علمــه أخبــا ُر ُقـ ُدوم جمــوع هائلــة مــن الفرســان واجلنــود َّ
األمازيغــي «كســيلة األوربــي» يف نواحــي تلمســان بعــد إبــرام حلــف مــع بقايــا البيزنطيــن والــروم
يض ـ ُّم عناصــر عربيــة وافديــن مــن املشــرق وعــد ًدا
لقتــال املســلمني ،فأســرع علــى رأس جيــش ُ
مــن األمازيــغ الذيــن اختــاروا االنضمــام إليــه ،ونــزل باملــكان وضــرب حصــارا علــى معســكر
عــد ِّوه ،ودارت بــن الفريقــن معركــة حاميــة ســقط فيهــا العديــد مــن القتلــى وانتهــت بانتصــار
أن أبــا
ممــا يُذكــر بخصــوص هــذه احلــرب َّ
أبــي املهاجــر دينــار وبســقوط الثائــر كســيلة أســي ًرا .و َّ
املهاجــر لــم يتــر َّدد يف معاملــة عــد ِّوه البربــري الســجني معاملــة َحســنة ،إذ امتنــع عــن اإلنتقــام منــه
وعفــا عنــه وأطلــق ســراحه ،بــل إ َّنــه زاد علــى ذلــك بـ َأ ْن اتَّخــذه صديقــا شــخصيا لــه ،وقيــل أدخلــه
يف اإلســام وجعــل منــه حليفــا للمســلمني .ولعـ َّـل أبــا املهاجــر أراد بهــذا التصـ ُّرف أن يُقـ ِّرب بــن
األمازيــغ والعــرب ويجعلهــم متحالفــن ملقاومــة خطــر االحتــال البيزنطــي إلفريق َّيــة واملغــرب.
كانــت غــزوة أبــي املهاجــر الثانيــة يف اجتــاه قرطــاج البيزنطيــة ،حيــث كانــت لــه مــع أهلهــا
معــارك ضاريــة كثــر فيهــا القتلــى مــن اجلانبــن ،ث ـ َّم أبــرم معهــم صلحــا مقابــل أن يتركــوا لــه
جزيــرة أبــي شــريك « ،الوطــن القبلــي» حاليــا ،التــي أرســل إليهــا جيشــا بقيــادة حنــش الصنعانــي،
فأخضعهــا ونشــر بهــا الدعــوة اإلســامية .وقــد أظهــر أبــو املهاجــر دينــار مــن خــال هــذا الصلــح
أ َّنــه لــم يكــن يرغــب يف كســب الغنائــم والســبايا فحســبَّ ،
وإنــا كان هدفــه وضــع رجلــه يف موقــع
ً
اســتراتيجي علــى ســاحل البحــر يكــون للمســلمني الفاحتــن مرصـ ًدا وقلعـة حلمايــة إفريق َّيــة مــن
غــارات الـ ُّروم البحريــة املفاجــأة .
أن فتوحــات أبــي املهاجــر الها َّمــة وعز َمــه ال َّراســخ علــى «إقامتــه باملســلمني يف إفريق َّيــة
علــى َّ
وا ِّتخاذهــا منــزال ال يُغادرونــه» إلــى املشــرق وتثبيــت أركان الفتــح العربــي اإلســامي يف هــذه
الربــوع النائيــة عــن مصــر َّ
والشــام ،هــي عوامــل لــم تكــن كافيــة ملنحــه الفرصــة ملواصلــة مه َّمتــه،
ُ
أن الســلطة املركزيــة يف دمشــق لــم تتــوا َن يف اتّهامــه بســوء التَّصـ ُّرف وبالتسـ ُّبب يف نقصــان
ذلــك َّ
حجــم الغنائــم وتقليــص مداخيــل الواليــة نتيجــة مرونــة تعاملــه مــع السـ َّكان األصليــن إلفريق َّيــة
فقـ َّررت عزلــه .
بقيــت إفريق َّيــة علــى حالهــا هــذا إلــى مــا بعــد وفــاة معاويــة بــن أبــي ســفيان ،ثـ َّم قــدم إليهــا
بأمــر مــن اب ِنــه يزيــد ُعقبــة بــن نافــع الفهــري ســنة  681م  62-61 /هـــ يف واليــة ثانيــة ،وذلــك
بعــد حوالــي ســبع ســنوات مــن خروجــه منهــا.
عودة إلى ُعقبة بن نافع الفهري  /واليته الثانية
آلــت اخلالفــة يف املشــرق يف ربيــع ســنة  680م  60 /هـــ إلــى يزيــد بــن معاويــة بــن أبــي
ســفيان ،فأعــاد ل ُعقبــة واليــ َة القيــروان ســنة  681م  62 /هـــ ،قائــا لــه  « :أدركهــا قبــل أن
تفســد»  .فانطلــق عقبــة قاصــدا القيــروان علــى رأس جيــش بــه خمســة وعشــرون ألــف مقاتــل
وم ـ َّر مبصــر ،فلق َيــه مســلمة بــن مخلــد وقـ َّـدم لــه االعتــذار ع َّمــا صــدر عــن مــواله أبــي املهاجــر
دينــار« ،فقبــل عقبــة  -بــل تظاهــر بالقبــول  -ومضــى ســريعا حلنقــه علــى أبــي املهاجــر حتــى
قــدِ م إفريق َّيــة» .
وصــل عقبــة بــن نافــع إلــى القيــروان وبــادر حــال دخولــه إليهــا بأخــذ ثــأره مــن ســلفه وخصمــه
ـجن صاحبــه
أبــي املهاجــر ،فاعتقلــه وصــادر كل مــا كان معــه مــن املــال وأمــر بتخريــب مدينتــه وسـ َ
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كســيلة األوربــي ،ثــم ملــا اس ـتَت ََّب لــه األمــر وعلــم بــأن املقاومــة البربريــة يف املناطــق الصحراويــة
ويف اجلبــال قــد َّ
نظمــت صفوفهــا وأصبحــت صعبــة املــراس ،ق ـ َّرر معاجلــة املســألة مبــا يتعـ َّـن
مــن احلــزم والعــزم ،فعـ َّـن زهيــر بــن قيــس البلــوي قائـ ًدا جليــش القيــروان ومعــه ســتة آالف مــن
املقاتلــن ،وأوكل إليــه مه َّمــة منــع الهجمــات عليهــا ،ودعــا أوال َده ليقــول لهــم « :إ ِّنــي قــد بعت نفســي
ـت أدري أتر ْونــي
ـت علــى مــن كفــر بــه ح َّتــى أُقتــل فيــه وأُحلــق بــه ،ولسـ ُ
مــن اهلل عـ َّز وجـ َّل ،وعزمـ ُ
ـوت يف ســبيل اهلل»  ،ث ـ َّم عــزم علــى التح ـ ُّرك بنفســه علــى
بعــد يومـ َـي هــذا أم الَّ ،
ألن أملــي املـ ُ
رأس جيــش بــه مــا ال يقـ ُّل عــن عشــرة آالف فــارس للغــزو والفتــح ،حامــا معــه الســجينَني ،أبــا
املهاجــر وكســيلة ،مك َّبلَــن باألغــال .فاجتــه ناحيــة قســطيلية ثــم إلــى باغايــا ومنهــا إلــى تلمســان
ثــم إلــى منطقــة الــزاب ومنهــا إلــى تاهــرت (تيــارت حاليــا) ،معقــل قبائــل لواتــة وهــوارة وزواغــة
ومطماطــة وزناتــة البربريــة .ثــم غــزا طنجــة التــي جلــأ إليهــا جــزءٌ مــن البربــر املنهزمــن ،فهــادن
واليهــا بَلْبــان أو بليــان ،ملــك غمــارة ،ث ـ َّم ســار نحــو الســوس األدنــى ،معقــل قبيلــة مصمــودة ،ثــم
أن العديــد مــن املؤ ِّرخــن املتأخريــن
الســوس األقصــى ،إلــى أن وصــل إلــى احمليــط األطلســي .علــى َّ
صحــة خبــر وصــول عقبــة بــن نافــع إلــى حـ ِّد شــاطئ احمليــط األطلســي ،معتبريــن أ َّنــه
يشـ ِّككون يف َّ
إمنــا وصــل إلــى ســاحل البحــر األبيــض املتوســط ،ال غيــر.
رب ،اللهــم أشــهد
ـا
ـ
«ي
:
ـال
ـ
وق
ـماء
ـ
الس
وقــف عقبــة بــن نافــع علــى الشــاطئ ورفــع يديــه إلــى
ِّ
أ ِّنــي قــد بلغــت املقصــود ،ولــوال هــذا البحــر ،ملضيــت يف األرض أقاتــل مــن كفــر بــك حتــى ال
يُعبــد أحــد مــن دونــك»  ،أو َ
ـت يف البــادِ إلــى مسـ ِ
ـلك ذي القرنــنُ ،مداف ًعــا عــن دينــك،
«لضيـ ُ
ُمقاتـ ً
ا مــن ك َفـ َر بــك»  .ثــم قفــل راجعــا إلــى الســوس وغــزا بــاد صنهاجــة وهســكورة وغيرهــا
مــن املناطــق البربريــة ،إلــى أن حـ َّ
ـط رحالــه مبوضــع يقــال لــه «أطــار»  -شــمال بــاد شــنقيط،
موريتانيــا حاليــا  -فدعــا أهلــه إلــى اإلســام فامتنعــوا وفـ ُّروا هربــا .وتؤ ِّكــد بعــض املصــادر علــى
أن هــذه املنطقــة كانــت آخــر املعاقــل البربريــة التــي قاتلتــه ،وقــد يكــون مـ َّر منهــا إلــى مــا يُعــرف
َّ
اآلن بإفريقيــا الســوداء أو مبــا وراء الصحــراء لنفــس الغــرض قبــل عودتــه إلــى إفريق َّيــة .
يف طريــق عودتــه إلــى القيــروان ،وحتديــدا مبدينــة يُقــال لهــا «تهــودة» أو «تهــودا» أو «تهــوذة»،
ـب الــوادي
واســمها الرومانــي « » أو « » ،وهــي واحــة صغيــرة تقــع يف حــدود الصحــراء علــى مصـ ِّ
األبيــض علــى بعــد  20كلمتــرا جنــوب شــرقي بســكرة ،صــدر عنــه خطــأ اســتراتيجي فــادح
قضــى عليــه وعلــى مرافقيــه .فلقــد اتخــذ عقبــة قــرا ًرا يتم َّثــل أوال يف تقســيم جيوشــه إلــى ثالثــة
فيالــق منفصلــة عــن بعضهــا البعــض ليدخلــوا إلــى إفريق َّيــة أفواجــا ،وثانيــا يف بقائــه هــو علــى
رأس كتيبــة قليلــة العــدد ،هــذا باإلضافــة إلــى أمريــن اثنــن يخُ َّصــان تعاملــه مــع كســيلة األوربــي،
األ َّول هــو تع ُّمــده إهانتــه بش ـتَّى ُ
الط ـ ُرق ويف عديــد املناســبات رغــم عِ لمــه مبكانــة الرجــل بــن
قومــه الذيــن كانــوا يهابونــه ويُ ِّ
عظمونــه ورغــم تنبيــه أبــي املهاجــر وحتذيــره لــه مــن مغ َّبــة هــذا
التصـ ُّرف ومــن ر َّدة فعــل كســيلة وعشــيرته عندمــا حتــن لهــم الفرصــة ،قائــا لــه « :كان رســول
ـدار
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يتأ َّلــفُ جبابــرة العــرب ،وأنــت تعمــد إلــى رجــل جبــار يف قومــه بـ ِ
عــزة ،قريــب عهــد بالشــرك ،فتفســد قلبــه ! (أو تُهينُــه)»  .األمــر الثانــي هــو تغافلــه ع َّمــا كان
يُ ِّ
خطــط لــه كســيلة البربــري الــذي كان يُرســل املعلومــات  -رغــم أ َّنــه كان أســيرا  -إلــى أبنــاء
عشــيرته وإلــى ال ـ ُّروم ويتل َّقــى منهــم األخبــار واإلرشــادات ،منهــا تلــك املتعلِّقــة بتقســيم جيــش
ُعقبــة إلــى كتائــب ومجموعــات عــد ُد جنودهــا قليــل و ُع ّدتُهــا محــدودة .فكانــت النتيجــة أن وقــع
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وجيشــه يف كمــن نصبــه لــه الــروم بتواطــؤ مــع كســيلة ،الــذي كان باألمــس حليفــا للمســلمني
ضـ َّـد الــروم والبيزنطيــن كمــا ســلف الذكــر ،فجــرت باملــكان معركــة ضــروس بــن جيشــه وجيــش
التحالــف الرومــي البيزنطــي البربــري ،فكانــت الغلبــة فيهــا للــروم والبربــر ،و ُقتــل ُعقبــة قــرب
مدينــة تهــودة املذكــورة ،كمــا ُقتــل ثالثمائــة مــن مرافقيــه ،ويف مق ّدمتهــم كافــة القــواد واألشــراف
واملوالــي ،و ُقتــل أبــو املهاجــر دينــار ،وقــد كان عقبــة فـ َّ
ـك وثاقــه قبــل ذلــك ولــم يعمــل بنصيحتــه.
وتقــول بعــض املصــادر بخصــوص هــذه الهزميــة َّان النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم كان قــد تنبــأ مبــا
حتملــه مدينــة «تهــودة» مــن نحــس وســوء طالــع علــى الفاحتــن ،كمــا تنبــأ بانهــزام عقبــة بــن نافــع
واستشــهاده فيهــا بقولــه « :ســوف يُقتــل بهــا (أو عليهــا) رجــال مــن أمتــي ،مجاهــدون يف ســبيل
وســيوفهم
اهلل تعالــى ،ثوابهــم كثــواب أهــل بــدر وأٌحــد ،مــا بدلــوا وال غ َّيــروا ،يأتــون يــوم القيامــة ُ
علــى عواتقهــم .وا شــوقاه إليهــم ! «وقــد ُدفــن عقبــة بــن نافــع بعــد هــذه املعركــة يف واحــة تقــع
غيــر بعيــد عــن بســكرة ،وال يــزال قبـ ُره معروفــا بهــا.
تســببت هــذه الهزميــة النكــراء التــي حدثــت ســنة  684م  64 /هـــ يف كارثتــن اثنتــنَ َ ،
ت َّثلــت
األولــى ،وهــي عســكرية ،يف ســقوط القيــروان واحتاللهــا مــن قبــل اجليــوش البربريــة بقيــادة
كســيلة بعــد فــرار اجليــش العربــي إلــى املشــرق وجلــوء قائــده زهيــر بــن قيــس البلــوي إلــى برقــة
مــع أهــل بيتــه وبعــض جنــده ،هــذا إضافــة إلــى ســقوط مناطــق ومــدن أخــرى متعــددة يف أيــدي
البربــر ،مثــل جزيــرة أبــي شــريك ،التــي فــ َّر منهــا حنــش الصنعانــي والذ هــو كذلــك ببرقــة،
وغيرهــا .أمــا الكارثــة الثانيــة ،وهــي سياســية وحضاريــة ،فتَ َم َّثلــت يف تعطيــل حركــة انتشــار
اإلســام يف جميــع أرجــاء إفريق َّيــة واملغــرب لفتــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات كاملــة كادت
َّ
اخلطــاب .وهكــذا اعتُبــرت مأســاة
املنطقــة خاللهــا تعــو ُد إلــى مــا كانــت عليــه أ َّيــام ُعمــر بــن
ُســجل الفتوحــات
تهــودة أقســى مــا ُمنــي بــه املســلمون مــن الهزائــم يف ذلــك الوقــت ،إذ لــم ت ِّ
اإلســامية يف بقيــة األرجــاء وإلــى حـ ِّد التاريــخ هـ َ
ـاك جيــش بأكملــه وارتــداد أفــواج هائلــة مــن
معتنقــي اإلســام ،و»خرجــت إفريق َّيــة  -يف ربيــع ســنة  684م  64 /هـــ  -مــن أيــدي العــرب
ألول مــرة بعــد أن احتــل البربــر القيــروان وأقامــوا دولــة بربريــة يف جنــوب إفريق َّيــة ،بينمــا كان
أن بعــض
ومتحصنــن يف قرطــاج وبقيــة املراكــز
الــروم محتفظــن بشــمالها
احملصنــة»  .علــى َّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
املتأخريــن مــن غيــر أبنــاء املنطقــة املغاربيــة يقللــون مــن َو ْقــع هــذه الهزميــة ومــن هولهــا،
املؤ ِّرخــن
ـأن إفريق َّيــة ،وإن خرجــت مــن أيــدي اجليــش العربــي ،فإ َّنهــا لــم تخــرج عــن ملــةَّ
ُمعلِّلــن ُحكمهــم بـ َّ
اإلســامُ ،معتبريــن أ ْن ال َّ
أن عــددا هائــا مــن القبائــل البربريــة قــد أســلمت
أدل علــى ذلــك مــن َّ
أن فــرار زهيــر بــن قيــس ،قائــد حاميــة القيــروان،
تلقائيــا وبقيــت علــى دينهــا اجلديــد ،مــؤ َ ِّكديــن َّ
َّ
ومــن جنــا مــن ُجنــده إلــى برقــةَّ ،إنــا هــو يف احلقيقــة حيلــة تكتيكيــة تتمثــل يف عمليــة كـ ٍّر وفـ ٍّر
س ـتُم ِّكن العــرب الحقــا مــن الثــأر مــن كســيلة ومــن البربــر عمومــا .
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مفاهيم إسالمية:

رفض الجديد مطلقا موت وانتحاروالتهافت على كل جديد طيش ورعونة

بقلم  :الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل

لقــد قــال االقدمــون اقــواال كثيــرة جــرت مجــرى االمثــال املضروبــة واحلكــم اخلالــدة التــي
تنطبــق علــى جميــع االحــوال املشــابهة وتصــدق يف كل مقــام يقتضيهــا ،ومــن اروع واصــدق
مــا قالــه االولــون (الشــيء اذا بلــغ إلــى حــده انقلــب إلــى ضــده) ان هــذه اجلملــة القصيــرة
لتحتــوي علــى املعانــي الغزيــرة اجلمــة وتصلــح أن تكــون معيــارا يقيــس عليــه النــاس اعمالهــم
واقوالهــم حتــى يتجنبــوا الوقــوع يف كثيــر مــن االخطــاء التــي يســببها التغالــي واملبالغــة ،واننــا
اذا مــا اردنــا ان نحصــي اخليبــات التــي مننــى بهــا يف حياتنــا فســوف جنــد جــزءا كبيــرا منهــا
قــد ســببه لنــا تهورنــا واغراقنــا ومبالغتنــا ،تلــك االغراقــات واملبالغــات التــي نفقــد بســببها
توازننــا العقلــي وتصبــح احكامنــا مرجتلــة طائشــة ال ســلطان للعقــل عليهــا ألنهــا محــظ
عواطــف جامحــة هــي إلــى الصبيانيــات اقــرب منهــا إلــى اي شــيء آخــر ،ومــا ضــل النــاس
منــذ وجــد الضــال والهــدى إال عنــد إفراطهــم وتفريطهــم غيــر ان الضــال الــذي يجــيء مــن
وراء التفريــط يلحظــه جميــع النــاس ،ويلــوم عليــه القريــب والبعيــد والصديــق والعــدو وامــا
الضــال الــذي يجــيء نتيجــة االفــراط فــا يهتــدي إلــى ســببه إال الراســخون يف العلــم وال
تظهــر آثــاره غالبــا إال بعــد فــوات الفــوت.
وان األمــة اإلســامية التــي قامــت مــن كبوتهــا مــا تــزال إلــى اليــوم متارجحــة بــن افراطها
وتفريطهــا النــك جتــد طوائــف منهــا غيــر قليلــة معتصمــة بالرفــض التــام ومتخوفــة حتــى مــن
االوهام فهي ترى كل شــيء جديد بدعة مســتحدثة ،وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار،
ومــن اجــل هــذا تفضــل التخلــف الــذي تســتعير لــه اســما مزيفــا فتســميه احملافظــة تفضلــه
علــى اي نــوع مــن انــواع التجديــد والتطــور وبجانــب هــذه الطوائــف اجلامــدة امليتــة توجــد
طوائــف اخــرى هــي اشــد منهــا خطــرا وضــررا وهــي التــي اتخــذت االفــراط يف التقدميــة
والتعصــر مذهبــا لهــا فخلعــت عليــه اجمــل النعــوت وابدعهــا اذ تســميه تــارة باملرونــة وتســميه
تــارة بالتطــور وطــورا جتعلــه هــو احليــاة فيقولــون لصاحبــه فــان حــي عكســه اجلامــد او
امليــت مــن املبالغــات املمقوتــة التــي تضيــع اجلوهــر وتكتفــي بالعــرض والقشــور.
ولــو فكــر هــؤالء واولئــك لعرفــوا أن خيــر االمــور اوســطها ،وان اجلمــود ورفــض اجلديــد
مطلقــا مــوت وانتحــار ،وان التهافــت علــى كل جديــد مهمــا كان لونــه ونوعــه طيــش ورعونــة
وهــو االفــراط بعينــه ،ذلــك االفــراط الــذي يصــل بالشــيء إلــى حــده فينقلــب حتمــا إلــى
ضــده.
ويف اغلــب الظــروف واحلــاالت تكــون طوائــف أهــل االفــراط متغلبــة علــى طوائــف أهــل
التفريــط الن التفريــط شــيء ســلبي واصحابــه كثيــرا مــا يكونــون ســلبيني ،والن االفــراط
مبالغــة يف االيجابيــة إلــى درجــة االحتــراف ،واهلــه كثيــرا مــا يكونــون ثوريــن يحرقــون
ويحترقــون.
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وان الطبيــب املاهــر اذا وجــد جســما مصابــا بعــدة علــل البــد ان يوجــه عنايتــه إلــى اخطــر
االدواء اوال حتــى يعيــد للجســم فعاليتــه ويبعــث مــا فيــه مــن جراثيــم صاحلــة قــد هزمــت او
نامــت لتســاعد الــدواء وتســتانف نشــاطها ومقاومتهــا جلراثيــم الــداء.
كذلــك نحــن اذا مــا اردنــا اصــاح اوضــاع مجتمعنــا االســامي فمــا علينــا إال أن نوجــه
عنايتنــا إلــى اخلاليــا املتحركــة مــن األمــة لنــرى طوائــف الشــباب الــذي اصبــح بعــض ادبائنــا
يســميه بالشــباب الرافــض ،وملــن يســميه بهــذه التســمية الــف حــق ،الن الرفــض ابــرز ظاهــرة
مــن ظواهــره فهــو ال يقبــل أيــة نظريــة قيــل لــه انهــا قدميــة كيفمــا كانــت حالــة قائلهــا ولــو
كان معصومــا يبلــغ العلــم عــن ربــه ،وان هــذا لهــو اخطــر نــوع مــن انــواع االفــراط النــه عنــاد
ومكابــرة وجهــل مركــب ،والنــه غــرور وتنطــع.
فلمــاذا ال يحكــم الواحــد منهــم عقلــه؟ وملــاذا يتفتــى عــن نفســه وعــن امتــه ورجاالتهــا،
وعــن قيمــه اخلالــدة املوروثــة التــي لــو تامــل مليــا لــراى الذيــن فــن بهــم قــد اســتعاروها مــن
اهلــه وذويــه؟
يذكرنــي كل هــذا مبــا ســمعته اخيــرا مــن نقــاش دار بــن اســاتذة محترمــن حــول موضــوع
متثيــل شــخص الرســول االعظــم صلــى اهلل عليــه وســلم فقــد احتــج مــن يؤيــد متثيلــه بتمثيــل
املســيحيني لشــخص عيســى عليــه الســام ،فاجيــب بجــواب مفحــم هــو ان املســيحيني ليســوا
حجــة علينــا النهــم لــم ميثلــوا عيســى فقــط بــل عبــدوه ،ونحــن يابــى علينــا ديننــا ان منثــل
محمــدا صلــى اهلل عليــه وســلم الن مــن ســيمثله هــو دونــه يف كل شــيء وال ان نعبــده النــه
هــو دون ربــه يف كل شــيء وان املقارنــة بــن املســيحية واإلســام ال ميكــن ان تصــح يف شــيء.
الن اإلســام ديــن ودولــة ونظــام ودنيــا وآخــرة ،وهــو الديــن الــوارث واجلامــع والناســخ لــم
يتــرك شــيئا ممــا يحتــاج إليــه النــاس يف معاشــهم ومعادهــم إال ســلط عليــه االضــواء وادلــى
فيــه بالقــول الفصــل ،واتــى فيــه مبــا يشــفي الغليــل فــاذا جهلــه اهلــه او جتاهلــوه فليــس
الذنــب ذنبــه بــل هــو ذنــب اهلــه املقصريــن او املتارجحــن بــن إفراطهــم وتفريطهــم.
نحــن محتاجــون اليــوم الخــذ كل علــم وكل صناعــة وكل فــن عــن امم ســبقتنا يف هــذا
املضمــار ولكننــا نضــر بانفســنا اذا حاولنــا ان ناخــذ عنهــم املبــادئ واالخــاق والتشــريع
وجميــع مــا يرجــع إلــى ضبــط العالئــق البشــرية ســواء يف مــا يرجــع إلــى عالقــة اإلنســان
باالنســان او عالقــة اإلنســان بربــه او عالفتــه بنفســه الن ديننــا يف هــذه االشــياء جمــع
فاوعــى واتــى مبــا ال زيــادة فيــه ملســتزيد فلنحيــي مواتــه ولننشــر تراثــه فانــه الغنــي الــذي ال
غنــى قبلــه وال فقــر بعــده ومــن متســك بــه لــن يضــل ابــدا.
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مؤلفاتي المطبوعة باللغة العربية
فهرسة
..

بقلم  :االستاذ صالح العود  -فرنسا

ـي املف ّكــر اجلليــل ،واالســتاذ النبيــل :الســيد محمــد صــاح الديــن املســتاوي
ألـ ّـح علـ ّ
يحفظــه اهلل تعالــى ،مديــر ورئيــس حتريــر مجلّــة (جوهــر االســام) الغــ ّراء ،أن أطلــع
الســادة القـ ّراء علــى مــا وضعتــه مــن مؤلفــات :دينية...وعلمية....وفكرية....وتعليميــة....
وتاريخيــة...ويف الســيرة النبويــة والشــمائل احملمديــة ،ويف تراجــم األئمــة واألعــام ،ويف
اللغــة واالدب والشــعر ،وشــؤون املــرأة ،والنــوازل واملســائل الفقهيــة وغيرهــا.
واحلقيقــة أن االملــام وحصــر املطبــوع منهــا -خــال اربعني عاما مــن الصدور والظهور-
ليــس ه ّينــا وال ســهال ،ولكنــي اســتجبت لــه يف النهايــة ،مســتعينا مبدونتــي التــي أق ّيــد فيهــا
كل مطبــوع ولــو رســالة قصيــرة ،كنــت افعــل ذلــك للتاريــخ ،ألن مــن ســيأتي بعــدي قــد ال
يســتطيع الوصــول إلــى معرفتهــا ،أو االهتــداء إلــى اســمائها وتاريــخ صدورهــا ،ولــو كان
جنــا أو حفيــدا ،أو تلميــذا مق ّربــا ،وهــو مــا كان يبينــه لــي االســتاذ املســتاوي حــن طلبــه،
وذلــك واضــح وضــوح الشــمس ،ولنأخــذ مثــاال علــى ذلــك ،وهــو اإلمــام الســيوطي رحمــه
اهلل -وانــا اقــل منــه شــأنا ومنزلــة -فقــد تنافــس يف حصــر كتبــه املؤرخــون ،واضطــرب يف
اســمائها وعناوينهــا وحتديدهــا ال ُك ّتــاب واملترجمــون ،ويف النهايــة ذهــب ك ّل إلــى وجهتــه.
فــاهلل املســتعان ،وعليــه التــكالن ،واليــك اخــي القارئ...اختــي القارئة ،هذه «الفهرســة»
االوليــة ،علــى احلــروف الهجائيــة ،وان شــاء اهلل يف مســتقبل األعــوام- ،ان كان يف عمــري
بقيــة -ســوف اق ّيــد أكثــر مــن هــذا ،فــإن طبــع كتبــي واخــراج مؤلفاتــي ال يــزال ســاريا
حســب اســتعداد دور النشــر يف كل مــكان بعــد عرضهــا عليهــا ،وقــد أدخــل معهــا كذلــك
«املخطــوط» منهــا ،فــان لــي يف ذلــك رصيــدا محمــودا واحلمــد هلل..
وللتنبيــه فقــد اســتبعدت فقــد صــدر لــي بغيــر العربيــة ،يف ســائر اللغــات االجنبيــة:
(كالفرنســية ،وااليطاليــة ،واالجنليزيــة ،واالســبانية) وغيرهــا.
.1احــكام الذبائــح يف االســام وعنــد أهــل الكتــاب واالوروبيــن حديثــا  .2أحــكام الصيــام
وفضائــل رمضــان .3اخــاق االســام :منهــج وســلوك .4اربعــون حديثــا يف الدعــوة والداعــي
.5االســاس يف العقيــدة وفقــه العبــادة .6االســام شــريعة اهلل اخلالــدة ...محاســن ومعالــم
.7االعــام مبــن اعتنــق االســام .8االمتنــاع عــن كتابــة القــرآن باحلــروف الالتينيــة أو
االعجميــة بادلــة الكتــاب والســنة واالجمــاع .9أناشــيد لالطفــال .10انــت تســال واالســام
يجيــب  .11االنســان واالميــان  .12بهجــة الــودود بتســمية املولــود .13مختصــر تاريــخ االســام
.14تاريــخ االســام يف فرنســا بــن املاضــي واحلاضــر .15تاريــخ القــرآن الكــرمي كتابتــه
وجمعــه وتوثيقــه مــن عهــد الرســالة اخلالــدة إلــى عصــر اخلالفــة الراشــدة  .16التجويــد
قواعــد واحــكام .17حتبيــر الــكالم يف شــرح حديــث ســيد األنــام صلــى اهلل عليــه وســلم .18
حتــرمي كتابــة القــرآن الكــرمي بحــروف غيــر عربيــة :أعجميــة والتينيــة  .19تســهيل الصــرف
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.20تشــنيف اآلذان بتعريــف كتــب تعليــم الصبيــان يف املســاجد واملــدارس واجلمعيــات
وكل مــكان .21تنويــر االذهــان يف الــرد علــى مــن حــرف القــرآن وكتبــه بحــروف غيــر عربيــة
.22التهجــي مــن االلــف إلــى اليــاء  .23التوجيــه االســني بنظــم االســماء احلســنى لالمــام
الدرديــر /حتقيــق وتعليــق وتقــدمي .24التوعيــة الصحيــة يف االســام .25اجلــن االروبــي
كيــف يصنــع؟ مــع بيــان حكمــه شــرعا .26جواهــر مــن األحاديــث النبويــة..يف العقيــدة
والعبــادة واالخــاق  .27احلــج إلــى بيــت اهلل احلــرام :نعمــة وحكمــة .28احلــج يف االســام
.29حكــم الهجــر والقطــع بــن احلــال واحلــرام يف الشــرع .30خالصــة
اســرار ومقاصــد
ُ
البيــان يف حكــم اكل االجبــان .31خالصــة الــكالم يف أحــكام الصيــام .32اخلالصــة النقيــة
للســيرة النبويــة :مــن الــوالدة إلــى الوفــاة  .33دراســة فقهيــة يف ســبيل توحيــد الصيــام
واالفطــار يف فرنســا .34دروس التربيــة اإلســامية .35دروس التهجــي .36الرســم النظيــف
.37رمضــان هــذا الزائــر الكــرمي .38الروائــع املنــورة مــن الســيرة والشــمائل النبويــة املعطــرة
.39الســر القدســي يف فضائل ومعاني آية الكرســي .40ســيرة اخللفاء الراشــدين .41ســيرة
الرســول لالطفــال مــن كل االجيــال .42ســيرة املصطفــى محمــد أعظــم الرســول صلــى اهلل
عليــه وســلم .43الصــاة يف االســام معــراج املؤمــن .44صناعــة االجبــان احلديثــة وحكــم
اكلهــا بأدلــة الكتــاب والســنة ونقــول االئمــة واقــوال علمــاء االمــة .45الصيــام يف االســام
.46طلــب العلــم فريضــة .47علمــاء االســام يف إالندلــس للشــيخ محمــد اخلضــر حســن/
حتقيــق وتعليــق وتقــدمي  .48فصــل اخلطــاب يف مســألة (النقــاب) .49القــراءة الصاحلــة/
للســنة الثالثــة االبتدائيــة .50القــراءة الصاحلــة /للســنة الرابعــة االبتدائيــة .51القــراءة
الصاحلــة /للســنة اخلامســة االبتدائيــة .52القــراءة امليســرة (املســتوى الثالــث) .53كتابــة
النــص القرآنــي باحلــرف الالتينــي خطــر داهــم علــى املصحــف العثمانــي .54مائــة حديــث
مــن اوثــق مصــادر الســنة ومســانيد االئمــة .55املبــادئ االساســية للناشــئة اإلســامية يف
العقيــدة والعبــادة والتــاوة .56متــى نصــوم ومتــى نفطــر؟ بحــث حــول رؤيــة الهــال واثبــات
رمضــان .57مجموعــة اذكار وادعيــة مــع ابتهــاالت وصلــوات .58احملادثــة العربيــة (دوس
للفهــم والتعبيــر والتطبيــق) .59محاضــرات علميــة :القيــت علــى طلبــة املعهــد العالــي يف
املوســم الدراســي .60احملفوظــات املختــارة /للســنة الثانيــة ابتدائــي  .61املختصــر املفيــد يف
تفســير القــرآن املجيــد( /اجلــزء :)30جــزء تبــارك .62املختصــر املفيــد يف تفســير القــرآن
املجيــد( /اجلــزء  :)29جــزء عـ ّـم .63املختصــر املفيــد يف تفســير القــرآن املجيــد (/مــن
اجلــزء 28إلــى اجلــزء.64 )25املختصــر املفيــد يف تفســير القــرآن املجيــد ( /مــن اجلــزء 24
إلــى اجلــزء = )22ربــع ياســن .65املصحــف املدرســي (جــزء عــم وتبــارك) /اشــراف وتوثيــق
.66معرفــة االســام وشــعائره .67مقدمــة الوصــول إلــى معرفــة علــم االصــول .68املنتخــب
مــن ادب العــرب .69املنهــج والكتــاب يف تعليــم االوالد يف ُ
الك ّتــاب  .70موســوعة أعــام مــن
احلاضــر يف تراجــم رجــال القــرن اخلامــس عشــر الهجــري .71نظــام احليــاة الزوجيــة يف
الشــريعة اإلســامية .72الهجــرة النبويــة أعظــم حــدث يف تاريــخ االســام( :دروس قيمــة...
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وتأمــات) .73الواعــي شــرح (عشــرين حديثــا) يف الدعــوة والداعــي .74مختصــر مقدمــات
التفســير .75االســام بــن العلمــاء واحلــكام /عبــد العزيــز البــدري (حتقيــق وتعليــق
وتقــدمي) .76اوجــز الســير خليــر البشــر احمــد بــن فــارس (حتقيــق وتعليــق وتقــدمي)
.77زبــدة تامالتــي يف تاريــخ الفقــه االســامي .78مناقــب االعــام وتامــات يف اعمالهــم
وآمالهــم .79حيــاة وآثــار ســتة علمــاء اقمــار مــن عــدة اقطــار .80جنــوم املســاء مــن تراجــم
النســاء .81يف رحــاب العلــم واملعرفــة .82البدايــة يف معرفــة مصطلــح احلديــث وعلم الرواية
.83آداب الصحبــة واالخــوة ومعاشــرة اخللــق .84الفتــوى الشــرعية يف حتــرمي كتابــة الســور
وااليــات القرآنيــة .85عظمــة االخــاق والســلوك يف معامــات الســلف واخللــف وحيــاة
امللــوك .86خيــر املســالك يف ســيرة اإلمــام مالــك .87الــر ّد علــى مــن خالــف املعتمــد يف أن
وقــت اجلمعــة هــو الظهــر .88االنــوار يف االدعيــة واالذكار .89الســيادة النبويــة مشــروعة
بالكتــاب والســنة واقــوال االئمــة .90اقنــاع االمــة بتحــرمي كتابــة القــرآن باحلــروف الالتينية
 .91الوجيــز املؤنــس يف تاريــخ العلــم والعلمــاء بتونــس .92االمــام أبــو احلســن علــي النــوري
الصفاقســي .93االســاس الواضــح يف النحــو .94صفحــات فقهيــة يف فضــل العيــد واحــكام
االضحيــة  .95دليــل مناســك احلــج والعمــرة  .96االدعيــة النوريــة بااليــات القرآنية للنوري
(حتقيــق)  .97ذكــرى التاســيس ملركــز التربيــة اإلســامية يف باريــس  .98العنايــة بحفــظ
هــذه الســور الســتة مــن القــرآن الكــرمي .99اعتــداء ســافر علــى عرب ّيــة القــرآن وكتابتــه .100
تهذيــب واختصــار كتــاب (احملفوظــات /علــي الطنطــاوي) .101العنايــة بحفظ متون العلوم
.103عمــدة البيــان يف معرفــة فــروض
الشــرعية .102فقــه الطـاّب ألداء العبــادة دون ارتيــاب
ُ
االعيــان للمرداســي( /حتقيــق) .104النــور املبــن علــى املرشــد املعــن للــكايف (/حتقيــق)
.105املنهــج القــومي للتربيــة والتعليــم  .106احلرمــان الشــريفان( :مقدســات ومعمــار) .107
املعانــي احلســان يف تفســير القــرآن (جــزء عـ ّـم /عربــي فرنســي) .108جامــع االبــواب الســتة
البــن حجــر /حتقيــق) .109اجلواهــر الكالميــة مــن احلكــم العطائيــة (انتقــاء واختصــار)
.110مصابيــح البشــر يف تراجــم علمــاء تونــس مــن القــرن (15هــ) .

قال الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل
التالزم بني املادي والروحي واثره االيجابي يف حياة املسلم

تعالــى اهلل عــن احلاجــة  ،و تنــزه عــن التنعــم و التــأذي  ،إمنــا نحــن فقــط احملتاجــون إلــى
شــريعته و تعليماتــه لتصلــح منــا مــا تفســده العواطــف ولتقــوى منــا مــا تضعضعــه املخــاوف
فنواجــه احليــاة أشــداء مؤمنــن ال تنــوء بأعبائهــا كواهلنــا و ال تنهــار حتــت ضرباتــها العنيفــة
عزائمنا نخوض معمعتها غير هيابني وال وجلني ســاحنا املادي ما دعانا إليه ديننا احلنيف
مــن اكتســاب للعلــم واســتعمال للعقــل وســاحنا الروحــي مــا يطبعنــا عليــه الصــوم والصــاة و
فضائــل األعمــال واألخــاق مــن عزميــة فوالذيــة ال تفــل وقــوة إميانيــة ال تقهــر.
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بقلم  :االستاذ محمد ابراهيم بخات (الرباط -املغرب)

ظهــرت جوهــر االســام للوجــود يف عالــم الصحافــة اإلســامية يف صنــف املجالت احلركية
خدمــة لهــذا الديــن ودعــوة لــه وقــد دلــت باســمها وبرهنــت مبواضيعهــا ودللــت بصمودهــا
وحققــت باخالصهــا مــن ســمو الغايــات التــي تســعى لهــا ونبــل االهــداف التــي خططــت لهــا يف
ميــدان «ادع إلــى ســبيل ربــك باحلكمــة واملوعظــة احلســنة وجادلهــم بالتــي هــي احســن».
فكانــت وال زالــت بحــق منبــر احلــق وحقــل الكلــم الطيــب معلمــا مــن معالــم الطريــق إلــى اهلل
وجوهــرا كرميــا مــن جواهــر االســام فهــي اذن (جوهــر االســام) النهــا تهــدف البــراز حقائــق
االســام وتــدل علــى فصائــل االســام .ولذلــك فهــي فريــدة مــن نوعهــا الن غايتهــا حتقيــق دوام
الصلــة التــي تربــط بــن املســلمني يف عالــم اليــوم عــن طريــق الكفــران بــكل طاغــوت كيفمــا كان
نوعــه واالميــان بــاهلل الواحــد علــى الــدوام مببــدأ القــرآن ودعوتــه اخلالــدة «ال اكــراه يف الديــن
قــد تبــن الرشــد مــن الغــي فمــن يكفــر بالطاغــوت ويؤمــن بــاهلل فقــد استمســك بالعــروة الوثقــى
ال انفصــام لهــا».
وهــي نظــرا جلســامة الغايــات التــي تعمــل لهــا يف عصــر التنكــر لالســام الــذي اصبــح
كاليتيــم بــن اهاليــه ،وألهميــة االهــداف التــي تقصــد لتحقيقهــا لصالــح املؤمنــن بهــذا الديــن
بواســطة القولــة الرشــيدة والكلمــة احلكيمــة واحلجــة الســديدة التــي تقضــي علــى كل شــبهة.
ان مجلــة (جوهــر االســام) مهمــة ونفيســة فهــي مهمــة لكونهــا تدافــع عــن هــذا االســام
باميــان ويقــن وهــي نفيســة ألنهــا تدعــو ملقصــد اســمى وهــو أن يكــون انســان االســام يف هــذا
القــرن الرابــح بهــذا الديــن« :ومــن يبتــغ غيــر االســام دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو يف اآلخــرة مــن
اخلاســرين»
واحلقيقــة التــي تفــرض نفســها أن صاحــب املجلــة فضيلــة الشــيخ احلبيــب املســتاوي قــد
ابــان واجــاد عــن منهــج املجلــة يف اول افتتاحيــة لهــا مــن عددهــا األول حيــث قــال:
(باســمك اللهــم نبتــدئ هــذا العمــل العظيــم الــذي اردنــاه خالصــا لوجهــك ال نبتغــي مــن
ورائــه جــزاء وال شــكورا ،ومنــك نســتمد العــون والتوفيــق .ونســتلهم الرشــد إلــى اقــوم طريــق،
حتــى نضطلــع باعبــاء مســؤوليتنا اجلســيمة يف مصابــرة واحتســاب وحتــى نســهم مبجهودنــا
املتواضــع يف شــرف الدعــوة إلــى احلــق .واجلهــاد مــن اجــل املثــل اذ لعلنــا بذلــك ننــدرج ضمــن
اولئــك الذيــن قلــت فيهــم «ومــن احســن قــوال ممــن دعــا إلــى اهلل وعمــل صاحلــا وقــال :اننــي مــن
املســلمني».
واننــا ملوقنــون بــان الدعــوة إلــى اهلل يف عصــر اختلفــت فيــه الســبل وتشــعبت فيــه املســالك.
وطغــت االعتبــارات املاديــة علــى كل مــا ســواها ،ال ميكــن أن تثمــر إال متــى ارجعــت إلــى اصلهــا
الــذي منــه انطلقــت وعليــه ارتكــزت .فخليــق بهــا إذا أن ال تســتند إال علــى عمادهــا احلقيقــي
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الــذي هــو االميــان الصامــد والثقــة الوطيــدة واالســلوب الواضــح الرصــن.
وجديــر بهــا أن ال تســتهدف إال غايتهــا الوحيــدة التــي هــي نصــرة احلــق باحلــق ورد مفتريــات
املرجفــن ودعــاوي املبطلــن حتــى تنفتــح البصائــر وتســتيقظ الضمائــر لتســمو إلــى ادراك
اجلوهــر االســامي النقــي ألنــه الفطــرة الســليمة واحملجــة البيضــاء الواضحــة فــا يكلــف
الداعــن اليــه بشــيء ســوى ازاحــة احلجــب عــن حقائقــه واســراره لتــرى العيــون محيــاه الصبيــح
مــن غيــر نقــاب ثــم ليقولــوا بعــد ذلــك إن شــاؤوا «ومــن اهتــدى فامنــا يهتــدي لنفســه ومــن ضــل
فامنــا يضــل عليهــا ومــا انــا عليكــم بوكيــل»
وهكــذا نشــهد لــه بــكل تقديــر منــه ملســؤولية الدعــوة ،وبــكل شــوق حلركيــة العمــل ،وبــكل
تاكيــد علــى جســامة الــدور الــذي ينتظــر اليــوم مــن علمــاء االســام ،وبــكل وثــوق مــن تاييــد اهلل
وحــب العمــل يف ســبيله مــن اجــل دينــه ،وبــكل اميــان بضــرورة العــودة الصادقــة لهــذا االســام:
(ان تنصروا اهلل ينصركم ويثبت اقدامكم)
(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)
(وجاهدوا يف اهلل حق جهاده هو اجتباكم)
(وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون)
بهــذا االميــان الصــادق بديــن اهلل،واخــاص العمــل لدعوتــه يف هــذا العصــر ،وصــدق القيــام
بواجــب (الديــن النصيحــة) بالكلمــة الطيبــة علــى صفحــات هــذه املجلــة هــي التــي اهابــت
بصاحــب املجلــة الشــيخ احلبيــب لهــذا القــول الفصــل (...والواقــع الــذي ال محيــص عنــه أن
مــا لــم يــزل فيــه املســلمون مــن انحطــاط وتقهقــر رزحــوا حتــت كلكلهمــا لقــرون ال ميكــن أن
يعــزى لشــيء ســوى انهــم تنكبــوا جــادة الديــن وزاغــوا عــن القصــد واســتبدلوا الــذي هــو ادنــى
بالــذي هــو خيــر ،ألن هــذا الديــن يف مبنــاه ومعنــاه ويف جوهــره وعرضــه ،حقــق املعجــزة باالمــس
يف امــة توغلــت يف اجلهالــة وامعنــت يف الشــقاق واختلــت عندهــا موازيــن القيــم .فكيــف ال
يحققهــا اليــوم يف عالــم تقدمــت بــه وســائله العلميــة واملاديــة حتــى اصبــح يشــكو مــن جــراء
ذلــك ذبذبــة وحيــرة وفراغــا روحيــا مهــوال ،انــه لبلســم لــكل داء عضــال ،وشــفاء لــكل علــة حــرون:
اذ هــو اجلديــد املتجــدد والينبــوع املتفجــر واملتصــف بالشــمول واملرونــة يهضــم كل فــن ويســع
كل حضــارة ويتفاعــل مــع كل علــم ويســبق العقــل البشــري يف مــدارات جتنيحــه وطيرانــه ،واننــا
اذ نلــج بــاب الدعــوة لتعتمــل يف صدورنــا كل هــذه املعانــي وحتتــل مــن اهتمامنــا اســمى اعتبــار
ونحــن مقــدرون جلميــل الظــروف التــي حتــف بنــا ومقــدرون أيضــا للعقبــات وللعراقيــل التــي قــد
تواجهنــا ســافرة أو مقنعــة ولكننــا موقنــون ســلفا بالتغلــب علــى جميعهــا بعــون اهلل وتوفيقــه)...
لقــد قلــت مــا قلــت واستشــهدت مبــا اوردت مــن بــاب التقديــر ألهــل احلــق الــذي متثلــه
وتســعى لــه مجلــة (جوهــر االســام) ومــن بــاب التحيــة لهــذه املجلــة ولكتابهــا املتطوعــن
وجنودهــا املجهولــن .ومــن بــاب (وإمــا بنعمــة ربــك فحــدث) فالتزامــي بالكتابــة املتواضعــة
علــى صفحاتهــا منــذ أربــع ســنوات لهــو عمــل يشــرفني ويرضينــي النــه دعــوة هلل ونعمــة منــه
احتســبها عنــده ،وكيــف ال يكــون نعمــة ،وهــو مــن ابــواب اجلهــاد يف ســبيل اهلل وبالتحديــد جهاد
باللســان مبوجــب امــر رســول اهلل (جاهــدوا املشــركني باموالكــم وانفســكم والســنتكم) وكيــف ال

77

جوهر االسالم
يكــون نعمــة وهــو فرصــة للتناصــح والتبليــغ ولــو بــن اثنــن ولــو لواحــد علــى ضــوء قــول رســول
اهلل (الن يهــدي اهلل علــى يديــك رجــا خيــر لــك ممــا طلعــت عليــه شــمس وغربــت).
شــهادة ال اخفيهــا وحجــة ادلــي بهــا وهــي ليســت مدحــا لنفســي وال تنويهــا بهــا وال دعايــة
لهــا وال تعريفــا بهــا وال اشــارة اليهــا .وكيــف افعــل وانــا الفقيــر إلــى اهلل الغنــي بــاهلل؟ وإمنــا
اقولهــا شــكرا هلل وشــكرا لصاحــب املجلــة ومــن بــاب (وامــا بنعمــة ربــك فحــدث) .
\الشــهادة هــي علــى شــكل حملــة :فقــد كنــت اكتــب وال اجتــرأ علــى نشــر مــا أكتــب متذرعــا
باســباب منهــا :الكتــاب كثيــرون واملؤلفــون عديــدون فمــاذا اضيــف ومــاذا ازيــد؟ فهــل ســآتي
باجلديــد وبشــرط أن يكــون مــن املفيــد؟ ومــن انــا حتــى ادلــي مبــا عنــدي؟ وكان قــد اســتحوذ
علــي خاطــر وهــو حاجــة املســلمني إلــى العمــل االكثــر ال التاليــف االكثــر اي االكتفــاء باحلركــة
واالســتغناء عــن احلــرف خصوصــا يف هــذا العصــر ،ولكــن فكــرت وقــدرت وعــدت للتفكيــر يف
انتشــار الكتابــة الفاســدة وتاثيرهــا علــى النــاس مــن القــراء فتحولهــم للشــر فقلــت يف نفســي:
هــذا االحجــام عــن الكتابــة أو التقصيــر فيهــا افســاح املجــال ألهــل الباطــل ونحــن احــوج مــا
نكــون إلــى الدعــوة إلــى اهلل بــكل الوســائل ومنهــا وســيلة القلــم فقــر قــراري علــى الزيــادة فيمــا
كنــت اكتــب والتحســن فيــه حتــى حتــن مناســبة النشــر لــه.
وجــاءت املناســبة وهــي رد علــى رســالة كنــت بعثــت بهــا إلــى ســيادة مديــر مجلــة (اجلوهــر)
فــكان بــردا وســاما علــي وكان مناديــا لــي ومشــجعا علــى دخــول ميــدان اجلهــاد باللســان ،وهذا
بعــض ممــا ورد يف الــرد املقــدر املشــكور (...ان االســام الــذي ال يــزال ميتلــك ابنــاء مخلصــن
ومؤمنــن صادقني...ســوف يقفــز قفزتــه العمالقــة ال محالــة وســوف يجتــث الطواغيــت التــي
وقفــت امامــه اليــوم مثلمــا اجتثهــا باالمــس يف فجــر دعوتــه املباركــة ،هــذا وان اســرة مجلــة
(جوهــر االســام) ال تقنــع مــن املؤمنــن مبجــرد االشــتراك أو االكبــار واالطــراء بــل هــي ترغــب
صادقــة أن تنضمــوا إلــى اســرتها انضمامــا فعليــا بالكتابــة واملراســلة وبالدعــوة اليهــا وحتريــك
همــم أصحــاب املواهــب للكتابــة فيهــا حتــى تصــل إلــى مــا نؤملــه لهــا مــن مســتقبل زاهــر مشــرف
وتكــون بحــق امللتقــى الروحــي والعقلــي بــن رجــاالت االســام وابنائــه الصادقــن الصامديــن)...
ويف ختــام هــذه الكلمــة عــن هــذه املجلــة اقــول مــن اعماقــي ،واالمــل يغمرنــي ،والتفــاؤل
يحدونــي :يــا رب تقبــل مــن كتــاب اجلوهــر واهــد قــراء اجلوهــر وثبتهــم بالقــول الثابــت يف
احليــاة الدنيــا ويف االخــرة.
آمني يا رحمان واحلمد لك يف كل آن
محمد ابراهيم بخات (الرباط املغرب)
* جوهر االسالم العدد  10/9السنة  5جوان جويلية 1973
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والعلمي
تاريخ العائلة الحمالوية
الجهادي.
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..

بقلم :االستاذ بلقاسم أيت حمو  -اجلزائر

تُعتبــر الزاويــة احلمالويــة مــن كبــرى الزوايــا التاريخيــة يف اجلزائــر ،كمــا تُعتبــر األســرة
احلمالويــة مــن األســر الدينيــة العريقــة ،إذ ُعــرف العديــد مــن رجالهــا منــذ تاريــخ بعيــد بالديــن
والصــاح والعلــم والفضــل ،ويرتفــع نســبها إلــى األدارســة احلســنيني مــن آل النبــي صلــى اهلل
عليــه وســلم .قدمــت هــذه األســرة مــن مدينــة تــازة املغربيــة ،وحطــت رحالهــا يف املــكان املعــروف
«بوفولــة» بدائــرة شــلغوم العيــد حاليــا بنواحــي قســنطينة ،وكان ذلــك يف القــرن التاســع الهجــري
منتصــف القــرن اخلامــس عشــر ميــادي .وشــ ّيدت األســرة يف بوفولــة زاويــة لتعليــم القــرآن
وعلــوم الشــريعة ،وبــرز منهــا رجــال كانــوا مــن أعيــان تلــك املنطقــة خــال العهــد التركــي ،كمــا
ُعرفــت مبســاهمتها املتواصلــة يف مقاومــة االســتعمار الفرنســي.
َزعــم اجلهــاد أعيانهــا مثــل الشــيخ محمــد الشــريف بــن احلمــاوي ،الــذي كان حتــت قيادتــه
وت ّ
خمــس قبائــل يف أواخــر العهــد التركــي ،واستُُشــهد يف املعــارك األولــى التــي ســبقت االســتيالء
علــى قســنطينة عــام .1837
وكان منهــم اآلغــا أحمــد بــن احلــاج محمــد بــن احلمــاوي الــذي كان مستشــارا ألحمــد بــاي
خــال واليتــه الثانيــة ســنة  ،1832حيــث ع ّينــه علــى رأس اجليــش ،وكان مــن املدافعــن عــن
قســنطينة يف احلملتــن الفرنســيتني الحتاللهــا ،وبعــد احتاللهــا بقــي علــى اتصــال باألميــر عبــد
القــادر بواســطة جمعيــة ســرية متــد األميــر باملعلومــات واألمــوال إلــى أن ألقــت عليــه الســلطات
الفرنســية القبــض ونفتــه إلــى جزيــرة ســانت مارغريــت ســنة  ،1842وحكمــت عليــه باألشــغال
الشــاقة ،ثــم نُفــي إلــى تونــس وعــاد إلــى بلــده ســنة  .1845واســتمرت العائلــة يف رســالتها العلميــة
والتربويــة إلــى أن بــرز مــن أبنائهــا مؤســس الزاويــة احلمالويــة الشــيخ علــي احلمــاوي ،الــذي
تعلــم يف صبــاه القــرآن والعلــوم الشــرعية ،ثــم انخــرط يف الطريقــة الرحمانيــة علــى يــد الســيد
خليفــة أحــد مقدمــي شــيخ زاويــة طولڤــة علــي بــن عمــر خليفــة الشــيخ محمــد بــن عــزوز البرجــي،
ثــم التحــق بالزاويــة الرحمانيــة بصــدوق نواحــي أقبــو؛ حيــث تتلمــذ على شــيخها العــارف املجاهد
إمــام الطريقــة محمــد أمزيــان بــن علــي احلــداد ،ووصــل ســلوكه الروحــي عنــده حتــى أصبــح مــن
املقدمــن فيهــا .وملــا دعــا الشــيخ احلــداد إلــى الثــورة يف أفريــل  1871كان الشــيخ علــي بــن
احلمــاوي يف مقدمــة مــن لبــى داعــي اجلهــاد ،وبانتهــاء الثــورة بالقمــع العنيــف مــن قبــل فرنســا
نُفــي الشــيخ علــي إلــى جزيــرة كاليدونيــا ملــدة أربــع ســنوات ،ثــم أعيــد بعدهــا إلــى الوطــن ليـ َزّج
بــه يف ســجن تبســة مــدة ثــاث ســنوات ،ثــم أُطلــق ليُســجن مــرة أخــرى بقســنطينة ،وأخيــرا أُطلــق
ســراحه ،فســارع بتنفيــذ مــا أمــره شــيخه احلــداد ،الــذي كتــب يف وصيتــه أن خليفتــه هــو احلــاج
علــي بــن احلمــاوي ابــن خليفــة ،وأكــد عليــه القيــام بتعليــم القــرآن والعلــوم الشــرعية؛ ألنــه
هــو الكفيــل بإحيــاء اجلهــاد ضــد املســتعمر يف الوقــت الــذي يريــده اهلل تعالــى .وك ـ ّرس حياتــه
لنشــر القــرآن والعلــم والتربيــة الروحيــة الرحمانيــة ،فــكان مربيــا ناجحــا للكثيــر مــن العارفــن
والصاحلــن ،وتَخ ـ ّرج مــن زاويتــه عــدد كبيــر مــن العلمــاء والصلحــاء وح َملــة القــرآن .كان مــن
عشــاق املعــارف اإللهيــة حتــى إنــه نســخ بيــده كتابــا كبيــرا يف أعلــى األذواق العرفانيــة مــن تأليــف
الشــيخ علــي اجلمــل العمرانــي الفاســي «ت ،»1239 :أســتاذ محيــي الطريقــة الشــاذلية يف وقتــه
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شــيخ الشــيوخ مــوالي العربــي الدرقــاوي «ت ،»1239 :وعنوانــه« :اليواقيــت احلســان يف تصــرف
معانــي اإلنســان» ،ويف عهــده أصبــح لزاويتــه إشــعاع كبيــر يف كل الشــرق اجلزائــري ويف تونــس
ونشــأت لهــا فــروع ،وكان لــه أتبــاع يف طرابلــس والقاهــرة وجــدة .وقــد ذكــرت اإلحصائيــات التــي
جــرت يف عــام 1897م ،أنــه كان لــه  44زاويــة و 227مقدمــا و 352شاوشــا ،وأن عــدد أتباعــه
يفــوق  44ألفــا ،وهكــذا قضــى عمــره يف خدمــة اإلســام والقــرآن والعلــم والتربيــة إلــى أن تــويف
ســنة 1317ه ،فتولــى شــؤون الزاويــة بعــده ابنــه األكبــر الشــيخ احلفنــاوي ،فواصــل رســالة والــده
نحــو العامــن والتحــق بأســافه ،ثــم انتقلــت املشــيخة إلــى أخيــه أحمــد ،الــذي بقــي علــى رأســها
مــدة  12ســنة ،مجتهــدا يف مواصلــة الدعــوة إلــى اهلل ونشــر القــرآن والعلــم وأوراد الطريقــة
إلــى أن توفــاه اهلل تعالــى ،فتولــى املشــيخة أخــوه عبــد الرحمــان الــذي عرفــت الزاويــة يف عهــده
تطــورا كبيــرا ،كمــا زادت الطريقــة علــى يــده إشــعاعا متزايــدا وفيضــا واســعا ،باإلضافــة إلــى
تطويــر برنامــج التعليــم ومناهجــه؛ حيــث كانــت تــد َّرس يف الزاويــة كل العلــوم التــي تــد َّرس يف
جامــع الزيتونــة.
اســتقدم الشــيخ ســيدي عبــد الرحمــن أســاتذة أكفــاء مــن شــيوخ جامــع الزيتونــة ومــن شــيوخ
بعــض كبــرى زوايــا اجلزائــر ،وقــد بلــغ عــدد الطلبــة الداخليــن املقيمــن يف عهــده نحــو 600
طالــب ،كان منهــم مــن واصــل تعليمــه بتونــس ويف اجلامــع األزهــر مبصــر وغيــره ،وبعــد حيــاة
حافلــة بالعمــل الصالــح وخدمــة اإلســام تــويف الشــيخ عبــد الرحمــن ســنة  1942وعمــره 67
ســنة ،وبعــده تولــى شــؤون الزاويــة ابنــه الشــيخ عمــر املتخــرج مــن جامــع الزيتونــة ،وقــد ترجــم
لــه العالمــة الشــيخ بلهاشــمي بــن بــكار مفتــي معســكر رحمــه اهلل ،فقــال عنــه يف كتابــه «مجمــوع
النســب واحلســب»« :ويف عهده وبســعي منه مع أهل اخلير ،مت فتح املعهد الكتاني يف قســنطينة،
ليكــون فرعــا مكمــا للتعليــم يف الزاويــة احلمالويــة ويقــوم بــدور عظيــم يف نشــر الثقافــة العربيــة
اإلســامية» .ومبناســبة افتتــاح املعهــد الكتانــي أقيــم حفــل بهيــج أشــرف عليــه أحــد الشــيوخ الذيــن
درســوا بالزاويــة احلمالويــة ،وهــو األســتاذ البشــير بــن صفيــة ،وبالفعــل فقــد تخـ ّرج مــن الزاويــة
احلمالويــة واملعهــد الكتانــي نخــب مــن اإلطــارات يف كل املجــاالت العلميــة والتربويــة واإلداريــة
والسياســية ،احتلــت مناصــب ســامية يف الدولــة اجلزائريــة املســتقلة ،فمــن الطلبــة الذيــن تلقــوا
بهــا دراســتهم األولــى نذكــر مثــا عبــد املجيــد شــافعي ،العربــي ســعدوني ،وتركــي رابــح ،وســليمان
بشــتون ومحمــد بوخروبــة املعــروف بهــواري بومديــن الرئيــس اجلزائــري الراحــل ،ومــن الشــيوخ
الذيــن علّمــوا بهــا العالمــة الفلكــي الشــهير املولــود احلافظــي األزهــري ،والعالمــة عبــد احلفيــظ
بــن الهاشــمي ،والعالمــة الشــاعر عاشــور اخلنقــي والفقيــه الشــيخ محمــد الطاهــر آيــت علجــت،
ومــن علمــاء تونــس الشــيخ قريبــع والبشــير صفيــة رحمهــم اهلل .وبلــغ عــدد الطلبــة يف عهــد الشــيخ
عمــر ،حســب بعــض اإلحصائيــات ،نحــو  1000طالــب ،وهــؤالء الطلبــة كانــوا يف طليعــة املجاهديــن
يف ثــورة نوفمبــر املباركــة ،ويف ســنة  1955التحــق الطلبــة بإخوانهــم املجاهديــن ،وحتولــت الزاويــة
إلــى مركــز يــأوي جنــود الثــورة ويز ّودهــم بالغــذاء واألدويــة واأللبســة والســاح ،يشــهد بهــذا واحــد
مــن قدمــاء املجاهديــن املشــهورين ،وهــو األســتاذ عمــار النجــار مــن ضبــاط الواليــة الثانيــة ،يف
مقــال نُشــر بجريــدة النصــر يــوم 1989/ 12/ 12م .وكان مــن بــن هــؤالء الطلبــة العقيــد علــي
كايف أحــد رؤســاء الواليــة الثانيــة ،وبالفعــل أغلــق االســتعمار الزاويــة ،وفــرض علــى الشــيخ عمــر
احملاصــرة بقســنطينة حتــى االســتقالل ،وإثــر االســتقالل فتــح الشــيخ
اإلقامــة اجلبريــة املض ّيقــة
َ
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عمــر مــن جديــد الزاويــة ليواصــل رســالته يف العلــم والتربيــة واإلصــاح إلــى أن تــويف ســنة ،1966
فتولــى املشــيخة أخــوه ســيدي عبــد املجيــد ،رحمــه اهلل ،الــذي كان لــه مــن العمــر أربــع ســنوات ملــا
تــويف والــده ســيدي عبــد الرحمــن عــام 1942م.
* وقــد ُولــد الشــيخ عبــد املجيــد بــن عبــد الرحمــن حمــاوي ،رحمــه اهلل ،بالزاويــة احلمالويــة
يف  13جــوان 1938م ،تــويف والــده وهــو يف الرابعــة مــن العمــر ،حفــظ القــرآن الكــرمي يف طفولتــه
بالزاويــة ،ثــم التحــق بجامــع القرويــن بفــاس باملغــرب؛ حيــث درس علــوم احلديــث ،ليلتحــق
بعدهــا بجامــع الزيتونــة بتونــس .قطــع دراســته بدافــع الوطنيــة والتحــق بصفــوف جيــش التحريــر
ســنة  1957وشــارك يف ثــورة التحريــر ،وتابــع تكوينــه مبدرســة اإلطــارات العســكرية التــي كانــت
باحلــدود التونســية ،لينخــرط يف صفــوف اجليــش الوطنــي الشــعبي ،فــكان يف املدفعيــة ،ثــم
احملافظــة السياســية ،ثــم القطــاع العســكري إلــى أن أحيــل إلــى التقاعــد ســنة 1992م برتبــة
ضابــط سـ ٍـام ،وتخــرج علــى يــده الكثيــر مــن الضبــاط والقيــادات يف اجليــش .كمــا شــارك« ،رحمــه
وحتصــل خــال مشــواره
اهلل» ،يف حتريــر قنــاة الســويس ضــد الصهاينــة ســنة 1968/ 1967م
ّ
العملــي يف صفــوف اجليــش الوطنــي الشــعبي ،علــى عــدة أوســمة وشــهادات تقديــر.
وبعــد تقاعــده انصــب اهتمامــه بالزاويــة التــي تولــى خالفتهــا ســنة 1967م ،فرممهــا مــن
جديــد وبعــث فيهــا روح القــرآن الكــرمي والعلــوم الشــرعية واللغــة العربيــة .وأدخــل علــى الزاويــة
حتســينات عــدة يف مرافقهــا وهيــأ ظــروف إقامــة الطلبــة والــزوار ،وكان يســتقبل يوميــا وفــودا
مــن فئــات الشــعب إلصــاح ذات البــن ،ويســتقبل الطلبــة اجلامعيــن ويســاعدهم يف بحوثهــم
بتوفيــر أهــم املراجــع األدبيــة والتاريخيــة النــادرة التــي حتتويهــا مكتبــة الزاويــة ،حيــث ز ّودهــا
مبئــات العناويــن النــادرة.
ولقــد كان ،رحمــه اهلل ،مــن السـ ّباق يف عقــد أول ملتقــى علــى مســتوى الوطن يتناول شــخصية
اإلمــام مالــك بــن أنــس رضــي اهلل عنــه مبقــر الزاويــة احلمالويــة 1996/ 1995م ،كمــا عقــد عــدة
ملتقيــات ونــدوات وأيــام دراســية بالزاويــة ملذهــب إمــام املدينــة املن ـ ّورة ،أصــدر مجلــة بعنــوان
بأنــوار صاحبهــا صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،وهــي اآلن يف عددهــا الثامــن.
وبصــدر رحــب اســتقبل  30طالبــا وفــدوا مــن دولــة بوركينــا فاســو ،حيــث تك ّفــل بهــم كفالــة
تامــة وأمتــوا حفــظ القــرآن ومبــادئ الشــريعة واللغــة.
كان الشــيخ رحمــه اهلل -يهتــم كثيــرا مبجريــات األحــداث ،وكان أول مــن ن ـ ّدد باإلرهــاب يف
اجلرائــد ،وكان شــغله الشــاغل الوطــن والقــرآن واجليــل الصاعــد ،فــكان حقــا خدومــا للقــرآن
والشــريعة ،خادمــا لوطنــه احلبيــب منــذ شــبابه.
وقــد أثبتــت اإلحصائيــات أنــه منــذ ســنة  1992إلــى 2008م مــر بالزاويــة آالف الطلبــة ،منهــم
 1900طالــب تخ ّرجــوا حافظــن لكتــاب اهلل.
ومهمــا تكلمنــا عــن مآثــر ومناقــب الشــيخ ،رحمــه اهلل ،فلــن نو ّفيــه حقــه ،ومــا قدمنــاه كان
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر.
تويف الشيخ عبد املجيد رحمه اهلل يف  09نوفمبر 2009م،
رحم اهلل شيخنا وأسكنه اجلنات العلى ،وجزاه عن القرآن والوطن واألمة خير اجلزائر.

81

جوهر االسالم
خطبة العدد:

في االخذ بأسباب الوقاية من األوبئة
..
عين التو ّكل على اهلل

احلمــد هلل فــارج اله ـ ّم وكاشــف الغ ـ ّم ،صــارف البــاء ،اللطيــف فيمــا جــرت بــه املقاديــر
وأشــهد أن ال الــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه واشــهد أن ســيدنا محمــدا عبــده ورســوله
خيــر مــن هــدى وارشــد ون ّبــه وحـ ّذر وكان باملؤمنــن رؤوفــا رحيمــا صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه
االطهــار وصحابتــه االبــرار مــا تعاقــب الليــل والنهــار صــاة ترضــى بــه ع ّنــا.
أما بعد ايها املسلمون فها نحن نعود إلى بيوت اهلل بعد اسابيع عديدة ظلت فيها مهجورة
هجرة قسرية فرضتها علينا هذه اجلائحة املسماة كورونا حيث الزمتنا بيوتنا ومنعتنا من أن
نؤدي صالة اجلمعة واجلماعة ونحي ليالي شهر رمضان بصالة القيام فكان وقع ذلك شديدا
على انفسنا.
ولكننــا واحلمــد هلل لــم نعــدم األجــر والثــواب مبــا يف هــدي هــذا الديــن احلنيــف الــذي
جعــل اهلل فيــه األرض مســجدا وطهــورا وامرنــا مــن جاءنــا بــه مــن عنــد اهلل ســيدنا محمــد
عليــه الصــاة والســام بــان ال جنعــل بيوتنــا قبــورا .فعوضنــا ارتيــاد املســاجد التــي هــي افضــل
البيــوت وهــي بيــوت اهلل يف األرض بــان جنتمــع مــع اســرنا وعائالتنــا علــى تــاوة القــرآن
والقيــام بــه طيلــة ليالــي شــهر رمضــان فــكان ذلــك نعــم العــوض واحلمــد هلل علــى ذلــك.
احمــدوا اهلل عبــاد اهلل علــى أن لــم يجعــل اهلل لكــم يف ديــن االســام حرجــا حيــث قــال
جـ ّل مــن قائــل (مــا جعــل عليكــم يف الديــن مــن حــرج) وأمرنــا جــل وعــا أن ندعــوه فنقــول كمــا
جــاء يف آخــر ســورة البقــرة (ربنــا وال حتمــل علينــا اصــرا كمــا حملتــه علــى الذيــن مــن قبلنــا،
ربنــا وال حتملنــا مــا ال طاقــة لنــا بــه واعــف عنــا واغفــر لنــا وارحمنــا انــت موالنــا فانصرنــا علــى
القــوم الكافريــن) وفصــل هــدي نبينــا عليــه الصــاة والســام ذلــك يف أحاديــث عديــدة تشــفي
الغليــل وتنــزل علــى قلــوب املؤمنــن بــردا وســاما .فقــد قــال عليــه الصــاة والســام (ال ضــرر
وال ضــرار) وقــال (ان اهلل يحــب أن تؤتــى رخصــه كمــا يحـ ّـب أن تؤتــى عزائمــه) وقــال (أن هــذا
الديــن متــن فاوغــل فيــه برفــق) وامــر صاحبيــه الذيــن ارســلهما إلــى اليمــن بالتيســير فقــال
(يســرا وال تعســرا) .
ّ
أمرنــا اهلل تبــارك وتعالــى بــان ال نلقــي بايدينــا إلــى التهلكــة وان ناخــذ باالســباب واعتبــر
ذلــك ال يتعــارض مــع التــوكل علــى اهلل فقــال لنــا عليــه الصــاة والســام (ان اهلل خلــق الــداء
وخلــق الــدواء فتــداووا يــا عبــاد اهلل) فاحلفــاظ علــى االبــدان إحــدى الكليــات اخلمــس التــي
انبنــى عليهــا االســام.
ومــن اجــل احلفــاظ علــى ســامة ابداننــا واجســامنا خفــف اهلل علينــا ويســر علينــا يف
الطهــارة فانزلهــا مــن الطهــارة الفعليــة باملــاء إلــى الطهــارة احلكميــة بالتيمــم بالصعيــد الطاهــر
وخفــف علينــا اقامــة الصــاة كاملــة إلــى ادائهــا بالكيفيــة التــي نطيقهــا ونتحملهــا رأفــة ورحمــة
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بنــا وجعــل النيــة هــي اســاس كل ذلــك فقــال عليــه الصــاة والســام (إمنــا االعمــال بالنيــات
وإمنــا لــكل امــرئ مــا نــوى) وقــال (ويبلــغ املــرء بنيتــه مــا ال يبلغــه بعملــه) .
وجعــل اهلل مــا جرينــا علــى القيــام بــه كامــا غيــر منقــوص مســتوفيا للشــروط يف اوقــات
عافيتنــا وســامتنا ومتســع اوقاتنــا ومقتبــل اعمارنــا ثــم حالــت ظــروف مانعــة دون القيــام بــه
يكتبــه اهلل لنــا كامــا عندمــا متنعنــا مــن القيــام بــه موانــع خارجــة عــن نطاقنــا فاحلمــد هلل
علــى فضلــه وعفــوه وكرمــه واحســانه.
هــذا واحلمــد هلل وملــا اخذنــا باالســباب والتــي منهــا الوقايــة ،والوقايــة خيــر مــن العــاج
واهتدينــا مبــا امــر بــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــن االخــذ مبــا ُســمي يف هــذا الزمــان
باحلجــر الصحــي حيــث قــال (ال يــورد مصــح علــى ممــرض) وهــذا يف ورود االبــل للســقي فمــا
بالــك إذا مــا تعلــق االمــر بصحــة وســامة االنســان اكــرم خلــق اهلل ،ونهــى عليــه الصــاة
والســام عــن الــورود إلــى املواطــن التــي فيهــا وبــاء أو اخلــروج مــن املواطــن التــي فيهــا وبــاء
محاصــرة لالمــراض ومنعــا للعــدوى.
اخذنــا واحلمــد هلل باالســباب والتزمنــا بهــا واخذنــا بســبب اخــر ال ينبغــي علــى املؤمنــن
أن يغفلــوا عنــه أال وهــو االلتجــاء إلــى اهلل مجيــب الدعــاء وصــارف البــاء الــذي يقــول للشــيء
(كــن فيكــون) وال يعجــزه امــر وهــو علــى كل شــيء قديــر فالتجأنــا اليــه وتوجهنــا اليــه ســبحانه
وتعالــى بــان يلطــف بنــا فيمــا جــرت بــه املقاديــر.
لــم نســأله ر ّد القضــاء ولكــن ســألناه اللطــف فيــه فلطــف بنــا ولــم يؤاخذنــا مبــا فعلنــا ،ولــم
يؤاخذنــا عــن غفلتنــا ولــم يؤاخذنــا مبــا بارزنــاه بــه مــن معــاص وذنــوب فجعــل مــا ح ـ ّل بنــا
واحلمــد هلل خفيفــا فكانــت االصابــات قليلــة وكان مــن التحقــوا ببارئهــم عليهــم مــن اهلل واســع
الرحمــات عددهــم محــدودا ولــوال الطــاف اهلل التــي حفــت باهــل هــذه البــاد ثــم بعــد ذلــك
لــوال اخذنــا باالســباب مــن وقابــة ونظافــة وحجــر صحــي وتباعــد اجتماعــي لكانــت االصابــات
أكثــر بكثيــر فاحلمــد هلل اوال وآخــرا.
فــا بــد عبــاد اهلل املســلمني ونحــن نعــود تدريجيــا إلــى الوضــع الطبيعــي ألداء صــاة
اجلمعــة واجلماعــة مــن التق ّيــد بــكل مــا جــاء يف البروتكــول الصحــي يف التباعــد ويف االتيــان
ـجاداتنا مســتعملني كماماتنــا منصرفني
مــن البيــوت إلــى املســاجد وقــد تطهرنــا آخذيــن معنــا سـ ّ
علــى اثــر ادائنــا للصــاة مجتنبــن للتالصــق والقــرب للتصافــح بااليــدي أو اســتعمال املصحــف
أو املســبحة.
فــان اهلل تبــارك وتعالــى يرضــى منــا أن نذكــره بالســنتنا دون اســتعمال الســبحة وان نتلــو
ممــا نحفظــه مــن كتــاب اهلل ولــو كان آيــات قليلــة وســورا قصيــرة وهــي ذات اجــر عظيــم ومنهــا
علــى ســبيل الذكــر ســورة االخــاص التــي تعــدل ثلــث القــرآن واملعوذتــن ،كل ذلــك إلــى حــن
تنفــرج عنــا هــذه الغمــة.
وال ب ـ ّد لنــا مــن التق ّيــد بهــذا البروتوكــول الصحــي الــذي فيــه ســامتنا وعافيتنــا جميعــا
والــذي ال قــدر اهلل ان نحــن اســتهنا بــه تقــع االنتكاســة ويعــود هــذا الوبــاء إلــى االنتشــار بســبب
اهمالنــا وعــدم اكتراثنــا فلنحــذر عبــاد اهلل مــن ذلــك ولنســتجب جميعــا ملــا يحيينــا.
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اقول قولي هذا واستغفر اهلل لي ولكم ولوالدي ولوالديكم انه هو الغفور الرحيم.
* احلمــد هلل بــدءا وعــودة حمــدا يســح علينــا مــن ســحائب جــوده وابــل اجلــودة واحلمــد
هلل الــذي عافانــا بعــد أن ابتالنــا واحلمــد هلل الــذي انــزل علينــا صبــرا وثبتنــا ونســاله تبــارك
وتعالــى أن يكفــر عنــا مبــا ابتالنــا بــه مــا اقترفنــاه مــن الذنــوب واخلطايــا ونشــكره علــى أن لــم
يجعلنــا مــن الغافلــن.
فيــا رب هــا نحــن نقصــدك وانــت الكــرمي وندعــوك وانــت العظيــم ونرجــو رحمتــك وانــت
رب العاملــن ونناديــك وانــت الرحمــان الرحيــم فارحــم يــا ربنــا عبــادا ينادونــك ليــس لهــم ســواك
اللهــم اخرجنــا يــا رب ممــا نحــن فيــه مــن الهــم واحلــزن والكــرب فانــت اهلل الــذي ال تــر ّد
ســائال وانــت اهلل القــادر علــى تغييــر احلــال باحســن حــال وانــت اهلل الــذي اذ دعــي اجــاب يــا
مــن يقــول للشــيء كــن فيكــون نســألك أن ترحــم العبــاد والبــاد وان تلطــف بنــا فيمــا جــرت
بــه املقاديــر وان ترحمنــا رحمــة واســعة وان ترزقنــا عافيــة االبــدان ونــور االبصــار يــا كــرمي يــا
رحيــم ويــا عليــم ويــا رب العــرش العظيــم .يــا قاضــي احلاجــات يــا كاشــف الكربــات يــا مجيــب
الدعــوات يــا غافــر الــزالت نعــوذ بــك مــن البــرص واجلنــون واجلــذام وســيء االســقام ونعــوذ
بــك مــن الهــم ومــن زوال نعمتــك وحتــول عافيتــك وفجــأة نقمتــك وجميــع ســخطك.
ونســألك أن تتغمــد برحمتــك ورضوانــك فقيــد االمــة اإلســامية الشــيخ صالــح كامــل وان
جتزيــه اجلــزاء احلســن علــى مــا بــذل وانفــق وعلــى مــا أحســن وتص ـ ّدق ومــا خــدم بــه االمــة
اإلســامية يف مشــارق األرض ومغاربهــا والتــي منهــا هــذا املركــب املتكامــل املشــتمل علــى
املســجد واملكتبــة واملســتوصف واملدرســة ،اللهــم اكتــب كل ذلــك يف صحائــف حســناته وادخلــه
فســيح جناتــك بجــوار النبيئــن والصديقــن والشــهداء والصاحلــن وحســن اولئــك رفيقــا
واخلفــه يف اهلــه وولــده احســن خالفــة واجعلهــم مــن بعــده ذريــة صاحلــة مصلحــة برحمتــك يــا
ارحــم الراحمــن وارحــم والدينــا وســائر موتــى املســلمني واحلمــد هلل رب العاملــن وصلــى اهلل
علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما.
عبــاد اهلل ان اهلل يأمــر بالعــدل واالحســان وايتــاء ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر
والبغــي يعظــم لعلكــم تذكــرون اذكــروا اهلل يذكركــم واســتغفروه يغفــر لكــم إنــه هــو الغفــور
الرحيــم.
* خطبة جمعة ألقاها الشيخ محمد صالح الدين املستاوي باملركب االسالمي البحرية ـ تونس
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من يرد اهلل به خيرا يفقهه يف الدين

(يسالونك قل)...

قبول توبة التائب من الذنوب

بقلم :الشيخ محمد احلبيب النفطي رحمه اهلل

الســؤال :يقــول الســائل الكــرمي اننــي كنــت اصلــي ثــم انقطعــت عــن الصــاة ثــم عــدت اليهــا مــرة
أخــرى وأنــا مقــر العــزم علــى أن أتــوب توبــة صادقــة لكــن يــا ســيدي الشــيخ بســبب ظــروف احليــاة
ومشــاكلها انقطعــت عــن الصــاة فوقــع اضطــراب يف مجــرى حياتــي الدينيــة فاملطلــوب منــك ان
تبــن لــي هــل يغفــر اهلل لــي ذنوبــي التــي ارتكبتهــا وهــل تقبــل توبتــي؟ مــع العلــم اننــي عزمــت علــى
توبــة نهائيــة صادقــة .هــل هنــاك أدعيــة يغفــر اهلل بهــا ذنوبــي التــي ارتكبتهــا؟
اجلــواب :اعلــم ايهــا الســائل الكــرمي انــه ليــس أحــد مــن خلــق اهلل بوابــا علــى بــاب التوبــة هلل
وغفــران الذنــوب ،فــاهلل وحــده هــو الــذي يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويعفــو عــن الســيئات وعليــه
فهــدأ مــن روعــك وليســكن اضطرابــك فــاهلل ســبحانه وتعالــى قــد ضمــن قبــول توبــة عبــده إن
صدقــت نيتــه حيــث قــال يف كتابــه الكــرمي (امنــا التوبــة علــى اهلل للذيــن يعملــون الســوء بجهالــة
ثــم يتوبــون مــن قريــب فأولئــك يتــوب اهلل عليهــم وكان اهلل عليمــا حكيمــا) االيــة 17مــن ســورة
النســاء املعنــى واهلل اعلــم ان توبــة العبــد مــن الذنــوب مقبولــة عنــد اهلل ان صدقــت نيتــه وكان
ارتكــب الذنــوب عــن جهالــة وســفه ولــم يكــن ارتكبهــا مســتحال لهــا ثــم اقلــع عــن ارتــكاب الذنــوب
وتــاب منهــا قبــل مفاجــأة املــوت فــان اهلل تعالــى يقبــل توبتــه ان شــاء اهلل كمــا ورد النــص عليــه يف
االيــة الكرميــة االنفــة الذكــر وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم (ان اهلل تعالــى يقبــل توبــة العبــد مــا لــم
يغرغــر) اي يحضــره املــوت احلديــث رواه ابــن ماجــة والترمــذي وقــال حديــث حســن وقــال صلــى
اهلل عليــه وســلم (كل ابــن آدم خطــاء اي كثيــر اخلطايــا والذنــوب -و(خيــر اخلطائــن التوابــون)
رواه ابــن ماجــة والترمــذي واحلاكــم وقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم (والــذي نفســي
بيــده لــو لــم تذنبــوا لذهــب اهلل بكــم) اي أفناكــم وأماتكــم( -وجلــاء بقــوم يذنبــون فيســتغفرون اهلل
فيغفــر اهلل لهــم) رواه مســلم يف صحيحــه وغيــره وعليــه ايهــا الســائل الكــرمي فطــب نفســا وقــر
عينــا فــان توبتــك مقبولــة ان شــاء اهلل ان صدقــت نيتــك وندمــت ندامــة قلبيــة حارقــة فبــاب
التوبــة مفتــوح واقــض الصلــوات التــي تركتهــا يف ايــام محنتــك عســى اهلل ان يعفــو عنــك ويصفــح
فانــه عفــو كــرمي.
واالدعيــة التــي تقــرب الــى اهلل تعالــى وتكــون ســببا يف غفــران الذنــوب أدعيــة وأذكار كثيــرة
نرجــو اهلل ان يلهمنــا اياهــا ويوفقنــا الــى القيــام بهــا أنــاء الليــل وأطــراف النهــار انــه ســميع مجيــب
وهــي كمــا يلــي :فعــن ابــي ايــوب االنصــاري رضــي اهلل عنــه ان الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم
قــال (مــن قــال ال الــه اال اهلل وحــده ال شــريك لــه ،لــه امللــك ولــه احلمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر كل
يــوم عشــر مــرات كان كمــن اعتــق أربــع انفــس مــن ولــد اســماعيل) اي مــن ذريــة اســماعيل العــرب
املســتعربة اي يف الثــواب واألجــر احلديــث رواه البخــاري ومســلم وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم
(كلمتــان خفيفتــان علــى اللســان ثقيلتــان يف امليــزان حبيبتــان الــى الرحمــان :ســبحان اهلل وبحمــده
ســبحان اهلل العظيــم) رواه البخــاري ومســلم فأكثــر يــا أخــي مــن ذكرهــا تنفعــك ان شــاء اهلل.
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جوهر االسالم
الدكتور احمد الطيب شيخ األزهر يقول لوزير اخلارجية الفرنسي:

«أنا ال أقبل ان يتهم االسالم باالرهاب»

إذا كنتــم تعتبــرون ان اإلســاءة لنبينــا محمــد -صلــى اهلل عليــه وســلم -حريــة تعبيــر- ،
فنحــن نرفضهــا شـ ً
ـكل ومضمو ًنــا.
متامــا ،وســوف نتتبــع مــن
اإلســاءة لنبينــا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم مرفوضــة ًُيســئ لنبينــا األكــرم يف احملاكــم الدوليــة ،حتــى لــو قضينــا عمرنــا كلــه نفعــل ذلــك األمــر
فقــط.
أوروبا مدينة لنبينا محمد ولديننا لـما أدخله هذا الدين من نور للبشرية جمعاء.نرفــض وصــف اإلرهــاب باإلســامي ،وليــس لدينــا وقــت وال رفاهيــة الدخــول يفمصطلحــات ال شــأن لنــا بهــا ،وعلــى اجلميــع وقــف هــذا املصطلــح فــو ًرا؛ ألنــه يجــرح مشــاعر
املســلمني يف العالــم ،وهــو مصطلــح ينــايف احلقيقــة التــي يعلمهــا اجلميــع.
حديثــي بعيــد عــن الدبلوماســية حينمــا يأتــي احلديــث عــن اإلســام ونبيــه ،صلــواتاهلل وســامه عليــه.
 تصريــح وزيــر اخلارجيــة الفرنســي يف غضــون األزمــة كان محــل احتــرام وتقديــر منــا،وكان مبثابــة صــوت العقــل واحلكمــة الــذي نشــجعه.
(حكامــا ومحكومــن) رافضــون لإلرهــاب الــذي يتصــرف باســم
املســلمون حــول العالــمً
الديــن ،ويؤكــدون علــى بــراءة اإلســام ونبيــه مــن أي إرهــاب.
األزهــر ميثــل صــوت مــا يقــرب مــن مليــاري مســلم ،وقلـ ُـت إن اإلرهابيــن ال ميثلوننــا،ولســنا مســؤولني عــن أفعالهــم ،وأعلنـ ُـت ذلــك يف احملافــل الدوليــة كافــة ،يف باريــس ولنــدن
وجنيــف والواليــات املتحــدة ورومــا ودول آســيا ويف كل مــكان ،وحينمــا نقــول ذلــك ال نقولــه
اعتــذا ًرا ،فاإلســام ال يحتــاج إلــى اعتــذارات.
وددنــا أن يكــون املســؤولون يف أوروبــا علــى وعــي بــأن مــا يحــدث ال ميثــل اإلســامواملســلمني؛ خاصــة أن مــن يدفــع ثمــن هــذا اإلرهــاب هــم املســلمون أكثــر مــن غيرهــم.
أنــا أول احملتجــن علــى حريــة التعبيــر إذا مــا أســاءت هــذه احلريــة ألي ديــن مــناألديــان وليــس اإلســام فقــط.
أنــا وهــذه العمامــة األزهريــة حملنــا الــورود يف ســاحة باتــاكالن وأعلنــا رفضنــا أليإرهــاب.
إن التجــاوزات موجــودة عنــد أتبــاع كل ديــن ويف شــتى األنظمــة ،فــإذا قلنــا إن املســيحيةليســت مســؤولة عــن حــادث نيوزيلنــدا؛ فيحــب أن نقــول أيضــا إن اإلســام غيــر مســؤول عــن
إرهــاب مــن يقاتلــون باســمه ،أنــا ال أقبــل أبـ ًـدا أن يتهــم اإلســام باإلرهــاب.
ً
وتعليمــا ،ووضعنــا مقــررات
وحديثــا نواجــه اإلرهــاب فكـ ًـرا
قدميــا
نحــن هنــا يف األزهــرً
ً
ومناهــج جديــدة تبــن للجميــع ان اإلرهابــن مجرمــون وأن اإلســام بــريء مــن تصرفاتهــم.
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