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دور اال ديان يف تقوية روح التضامن
االنساني يف مواجهة اجلوائح واالوبئة.
يصــدر هــذا العــدد ( 6/5مــن الســنة  )20مــن مجلــة جوهــر اإلســام
واملســلمون يســتقبلون شــهر رمضــان املبــارك شــهر نــزول القــران وشــهر
أداء عبــادة الصيــام التــي كتبهــا اهلل علــى املســلمني كما كتبها على الذين
مــن قبلهــم باعتبــار وحــدة مصــدر الرســاالت الســماوية والتــي هــي يف
جوهرهــا ولبهــا واحــدة كمــا عبــر عــن ذلــك حديــث رســول اإلســام عليــه
الصالة والسالم ( افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي ال اله اال اهلل).
و العبــادات يف اإلســام  -وال شــك ان االمــر ال يختلــف عــن ذلــك يف
الرســاالت الســماوية  -امنــا تهــدف بعــد جتســيم ا لعبوديــة هلل مــن
طــرف اجلــن واالنــس (ومــا خلقــت اجلــن واالنــس اال ليعبــدون) وهــو
حــق اهلل عليهــم بعــد توحيــده وعــدم الشــرك بــه تهــدف هــذه العبــادات
الــى االرتفــاع مبــن اختــاره اهلل ليكــون خليفــة لــه (انــي جاعــل يف األرض
خليفــة) الــى مرتبــة اعلــى مــن مرتبــة املالئكــة الذيــن (ال يعصــون اهلل
مــا امرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون) نظــرا الن االنســان الــذي يتركــب مــن
روح وجســد و لــه غرائــز وشــهوات ومــع ذلــك فانــه اذا اهتــدى بهــدي
اهلل املنــزل علــى انبيائــه ورســله عليهــم الســام قــادر علــى التحكــم يف
شــهواته وغرائــزه وتزكيــة نفســه االمــارة نشــدانا منــه للصــاح يف عاجــل
احليــاة الدنيــا والفــاح يف االخــرة واجتنابــا للخيبــة واخلســران مصداقــا
لقولــه جــل مــن قائــل (قــد افلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها)
وال يخفــى مــا للصــوم مــن دور فعــال يف حتقيــق الترقــي باإلنســان
الــى اعلــى درجــات الصفــاء والنقــاء املــادي والروحــي و يكفــي دليــا
علــى ذلــك نســبته دون ســائر اعمــال االنســان الــى اهلل كمــا جــاء يف
احلديــث القدســي (كل عمــل ابــن لــه اال الصــوم فهــو لــي وانــا اجــزي بــه).
و اإلنســانية علــى تنــوع وتعــدد اجناســها – وكذلــك أرادهــا خالقهــا
ان تكــون( -وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل )..عبــر تاريخهــا املديــد
لــم يصلــح حالهــا ولــم تنعــم باالمــن والســام و االطعــام مــن اجلــوع
وهمــا نعمتــان امــن بهمــا اهلل علــى عبــاده وذكرهــم بهمــا يف كتابــه-(فليعبــدوا رب هــذا البيــت الــذي اطعمهــم مــن جــوع وامنهــم مــن خــوف).
ال ميكــن لإلنســانية ان تســتغني عمــا جــاء بــه رســل اهلل عليهــم الســام
مــن هــدي قــومي هــو وحــده الــذي يحقــق لهــا علــى مســتوى االفــراد
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واملجتمعــات التــوازن واالعتــدال ،وهــو الدافــع القــوي للمؤمنــن بــاهلل كي
يجســموا قيــم التعايــش والتســامح والتعــاون ،وهــي صميــم البــر والتقوى
الذيــن تقويهمــا العبــادات مــن صيــام وصالة وغيرهما يف نفوس املؤمنني
فتجعلهم يجتنبون الظلم والعدوان ويسارعون الى التنافس يف فعل اخلير
والتعــاون عليــه مــا دامــوا يركبــون ســفينة واحدة .وقد بســط القول يف ذلك
العالمــة الشــيخ عبــد اهلل بــن بيــة يف الكلمــة التــا طيريــة التــي افتتــح بهــا
ا مللتقــى الســابع ملنتــدى تعزيــز الســلم يف املجتمعــات املســلمة الــذي انعقــد
اخيــرا يف ابوظبــي ( يجــد القــارئ يف هــذا العــدد نــص هــذه الورقــة
إضافــة الــى البيــان اخلتامــي واحــد البحــوث التــي قدمــت يف امللتقــى).
وجوهــر اإلســام وهــي تلتقــي بقرائهــا يف هــذا العــدد اجلديــد تضــع بــن
أيديهــم فضــا عــن أبوابهــا القــارة (مــن تفســير وشــرح احلديــث و تعريــف
بثلــة مــن اعــام الزيتونــة ونــص خطبــة واجوبــة علــى األســئلة الفقهيــة )
بحوثــا ودراســات تتنــاول أمهــات القضايــا املســتجدة التــي تشــغل ليــس
فقــط املســلمني بــل اإلنســانية جمعــاء والتــي منهــا جائحــة الكورونــا التــي
انعكســت اثارهــا علــى كل جوانــب حيــاة االنســان ليــس فقــط اجلوانــب
اجلســدية املاديــة بــل جتاوزتهــا الــى مختلــف جوانــب احليــاة الروحيــة
والتعبديــة لإلنســان ( و يف العــدد نــص جــواب مســتفيض ملجلــس اإلفتــاء
الشــرعي علــى اال ســتفتاء حــول حكــم اســتخدام لقــاح كورونــا (كوفيــد)19
عافــى اهلل اجلميــع منهــا).
املــن ان يجــد قــارئ جوهــر اإلســام يف قســميها (بالعربيــة والفرنســية)
بعــض مــا يــويف باملطلــوب واملرغــوب ،هــذا و مــن اهلل ا لتوفيــق والعــون
علــى حتقيــق املــراد ولــه احلمــد أوال واخــرا.
رئيس التحرير
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تفسير آيات من القرآن الكرمي

بقلم الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل

قــال اهلل تبــارك وتعالــى بعــد اعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم

َق َ
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يتواصــل يف هــذه اآليــات احلواراللطيــف والشــكوى املوجعــة التــي تقــدم بهــا نــوح
عليــه الســام إلــى ربــه تعالــى وهــو هنــا يف هــذه االيــات يقــدم النتيجــة احلاصلــة
بعــد عنــاء طويــل وصبــر اطــول وبعــد توخــي جميــع الســبل لالقنــاع واالنقــاذ
فيقــول (رب انهــم عصونــي واتبعــوا مــن لــم يــزده مالــه وولــده إال خســارا) وانــه
هنــا ليؤكــد حقيقــة بشــرية كانــت منــذ االزل ومــا تــزال قائمــة إلــى االن ،هــذه
احلقيقــة هــي وجــود قوتــن عظيمتــن تتصارعــان بــا هــوادة كل واحــدة منهمــا
تريــد أن يكــون بيدهــا زمــام النــاس قــوة الشــر وانصارهــا كثيــرون ووســائلها
املاديــة موفــورة وقــوة اخليــر وســاحها األول بــل والوحيــد غالبــا هــو االميــان؛
وبــن هاتــن القوتــن العمالقتــن جتثــم اجلماهيــر البشــرية الضعيفــة وكثيــرا
مــا يغلبهــا علــى نفســها وعقلهــا اقويــاء املــادة وانصــار الضــال اوال الن النــاس
عبيــد مصاحلهــم وثانيــا ألن انصــار الضــال ال يتورعــون عــن قــول وال عــن
فعــل الغايــة لديهــم تبــرر الوســيلة .إلــى كل هــذه املعانــي يشــير القــرآن باســلوبه
احلكيــم يف جملــة واحــدة (واتبعــوا مــن لــم يــزده مالــه وولــده إال خســارا) ومــا اروع
قولــه( ،ولــم يــزده مالــه وولــده إال خســارا) فلقــد افــاد أن اخلســارة موجــودة اوال
وإمنــا وقعــت الزيــادة فيهــا فقــط وادى ضمنيــا أن نعمــة املــال والولــد مــن حــق
صاحبهمــا أن يتأثــر بهمــا تاثيــرا خيريــا فيحمــد املنعــم ويصــرف النعمــة فيمــا
خلقــت لــه ويخجــل يف النهايــة ممــن تفضــل عليــه فــا يقابــل احســانه باالســاءة
اليــه وال باالســاءة إلــى اوليائــه واحبابــه ومثلــه وتعاليمــه ولكــن لالســف الشــديد
نــرى هــؤالء الكافريــن بالنعمــة ياتــون بفنــون والــوان مــن الشــر واجلحــود ال ياتــي
بهمــا املجرمــون وال عجــب مــن ذلــك فهــم مــن اللؤمــاء بــل هــم علــى راس قائمــة
اللؤمــاء وقدميــا قيــل:
وان انت اكرمت اللئيم متردا

إن انت اكرمت الكرمي ملكته
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وهــا نحــن نلمــح آثــار ذلــك يف بقيــة عــرض نــوح عليــه الســام فانــه ميضــي قائــا
عنهــم (ومكــروا مكــرا كبــارا وقالــوا ال تــذرن الهتكــم وال تــذرن ودا وال ســواعا وال
يغــوث ويعــوق ونســرا وقــد اضلــوا كثيــرا وال تــزد الظاملــن إال ضــاال) نعــم لقــد
اختلــط احلابــل بالنابــل واســتوى الضالــون واملضلون فاصبحوا جميعا ممتشــقني
لســيوف املقاومــة جــرداء والســنتهم للســوء واالفتــراء والكيــد واتــوا باعظــم انــواع
املكــر واخلــداع ليفتــوا يف ســواعد املؤمنــن وليضعفــوا قوتهــم ويفرقــوا صفوفهــم
ومــع كل هــذا فهــم يتواصــون بالثبــات ويتنــادون باالخــاص للوثنيــة واالوثــان
(وقالــوا ال تــذرن آلهتكــم وال تــذرن ودا وال ســواعا وال يغــوث ويعــوق ونســرا وقــد
اضلــوا كثيــرا) انهــا حلمــات عنيفــة مرعبــة تعتمــد التهريــج والصخــب والغوغــاء
لتلهــي املتأملــن عــن تأملهــم ولتخــوف الضعفــاء واملتردديــن ،تلــك هــي حمــات
حــزب الشــيطان الــذي قــال لــه ربــه يــوم أن اغواه واضله (واســتفزز من اســتطعت
منهــم بصوتــك واجلــب عليهــم بخيلــك ورجلــك وشــاركهم يف االمــوال واالوالد
وعدهــم ومــا يعدهــم الشــيطان إال غــرورا)( ،ال تــذرن آلهتكــم وال تــذرن ودا وال
ســواعا) انــه لتعميــم يعقبــه تخصيــص ليبــدو االهتمــام وتظهــر العنايــة ،واي آلهــة
تعنيهــا التوصيــة االول غيــر مــا ذكــره التخصيــص بعدهــا؟ اليســت االلهــة االولــى
منصرفــة إلــى كل مــا يفــن بــه االنســان مــن مــال وولــد وجــاه وســلطان وغيرهــا
ممــا يجعلهــا الوثنيــون انــدادا يحبونهــم كحــب اهلل ؟ انهــا لتعنيهــا بالضبــط
مــا دام القــرآن يقــول يف مقــام آخــر (أفرأيــت مــن اتخــذ الهــه هــواه) ومــا هــذه
االصنــام التــي عبــدت يف زمــن نــوح وبقيــت تعبــد إلــى أن حطمهــا االســام مــن
هــود وســواع ويغــوث ويعــوق ونســرا إ ّال واحــدة منهــا ،لقــد ذكــر انهــا متاثيــل مــن
ذهــب اتخــذت الوالد آدم عليــه الســام لالســتئناس بهــا بعــد مــوت أصحابهــا
ثــم مــا لبثــت أن اصبحــت الهــة تعبــد ويتمســح بهــا ،وبهــذا اضــل الظاملــون كثيــرا
مــن الســذج حتــى اصبحــوا جديريــن بدعــوة نــوح عليــه الســام (وال تــزد الظاملــن
إال ضــاال) ويابــى املولــى إال أن يقطــع علــى نــوح متاديــه يف الدعــاء ليعلــن
االســتجابة لــه فيقــول( :ممــا خطيئاتهــم اغرقــوا فادخلــوا نــارا فلــم يجــدوا لهــم
مــن دون اهلل انصــارا) انهــا لبشــرى تــزف إلــى نــوح الــذي ضــاق باملشــركني ذرعــا
فهــا هــو ربــه يفاجئــه بالبشــرى ليقــول لــه ،انهــم بســبب مــا تــردوا فيــه مــن
ذنــوب وخطايــا قــد اغرقــوا يف طوفــان يغمرهــم جعــل مــن املتوقــع واقعــا لتوفــر
األســباب ثــم عطــف عليــه بالفــاء التــي ال تقتضــي التعقيــب والتراخــي ادخالهــم
للنــار كان االمريــن قــد حصــا بالفعــل يف زمــن متصــل وقريــب ومــا ذلــك إال الن
ابعــاد الزمــان واملــكان وحدودهمــا الشواســع إمنــا هــي كذلــك بالنســبة لنــا فقــط
أمــا بالنســبة خلالــق االكــوان والزمــان واملــكان وحدودهمــا الشواســع فهــي كلمــح
البصــر بــل هــي اقــرب (انهــم يرونــه بعيــدا ونــراه قريبــا) نســأل اهلل تعالــى أن
يبصرنــا بعواقــب امورنــا وان يلهمنــا الرشــد والتوفيــق.
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يلتئــم ملتقانــا الســابع اليــوم يف ظـ ٍ
ـرف اســتثنائي ويف شــكل اســتثنائي ،جتتم ـ ُع
َ
أفكارنــا وتتواصــل قلوبنــا ،وتظــ ّ ُل األجســاد رهينــة مــا فرضــه الظــرف مــن
يجســد منوذجــا جديــدا وفريــدا
التباعد.لقــد كان املنتــدى يف دوراتــه املاضيــة
ّ
للحــوار وتالقــح األفــكار ،ففضــا عــن احملاضــرات واملباحثات يف الورشــات ،كان
هنالــك نــوع آخــر ال يقــل أهمي ـ ًة مــن التواصــل ،حــن حتضــر الــذوات وتلتقــي
احلضــارات يف حيــز زمانــي ومكانــي ولــو ملــدة محــدودة ،اجلميــع يشــتركون يف
العيــش ،يف احلركــة ،يتكلمــون ويبحثــون ولكــن األهــم أنهــم يشــاهدون ويشــهدون
ويكتشــفون يف النهايــة أنهــم مهمــا تنوعــت ثقافاتهــم وتباينــت آفاقهــم إخــوةٌ
يشــتركون يف أكثــر ممــا يتص ـ ّورون.
يأتــي ملتقانــا هــذه الســنة يف ســياق التّحديــات الوجوديــة التــي تواجــه اإلنســانية
جمعــاء ،جــراء هــذا الوبــاء الــذي غ ّيــر برامــج وخطــط البشــرية ،وأعــاد ترتيــب
توجهاتهــا القيميــة.
أولوياتهــا ســاءل ّ
ليســت جائحــة كورونــا هــي أول أزمــة جتتــاح العالــم ،فلقــد عرفــت اإلنســانية يف
تاريخهــا الطويــل ،القريــب والبعيــد ،عــددا كبيــرا مــن األزمــات املتنوعــة األشــكال
واألســباب ،ولكــن لهــذه األزمــة فرادتهــا يف العصــر احلديــث ،ملــا امتــازت بــه مــن
شــمول آثارهــا وتعــدد جتلياتهــا يف مجــاالت ومناحــي احليــاة املختلفــة ،إنهــا أزمــة
يف ضمنهــا أزمــات.
ـادي الــرأي مفصــوال بــان علــى حقيقته موصوال ،فتواشــجت
فــك ّ ُل مــا كان يظهــر بـ َ
اآلثــار الصحيــة باالقتصاديــة والسياســية والنفســية والدينيــة والقيميــة،
مســتويات عديــدة يغــذي بعضهــا بعضــا ويرتبــط بعضهــا ببعــض يف شــبكة مــن
العالئــق يف غايــة التركيــب والتعقيــد.
إن مظاهــر هــذه األزمــة علــى تع ّددهــا ميكــن أن ننظــر إليهــا بوصفهــا مجموعــة مــن
التجاذبات وجدت البشــرية نفســها مطالب ًة بتدبيرها على نحو اســتعجالي ،فمنها:
 .التجاذب بني مقتضيات حفظ ال َنّفْ ِس البشرية ومتطلبات حفظ املال:
إنهــا معضلــة الفتــح واإلغــاق ،والبحــث عــن التــوازن الدقيــق ،فت ـ ٌح تفرضــه حاجــة
الناس وكســدت
الســوق إلى احلركة والرواج ،وإال أفلس
ُ
الناس إلى معايشــهم وافتقار ّ ُ
مصانعهــم ومتاجرهــم ،وإغــا ٌق هــو الســبيل األوحــد إلــى احلــد مــن فشــو الوبــاء يف
انتظــار اللقــاح ،وقــد ســارت الــدول يف ذلــك طرائــق قــددا ،كل بحســب ســياقه ورؤيته.
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 .التجاذب بني منطق البحث العلمي ومنطق السوق :
وهــو مظهــر مــن مظاهــر التجــاذب الســابق ،حيــث ســاءلت األزمــة طبيعــة البحــث
العلمــي مــن خــال التجــاذب املشــهود بــن منطــق العلــم القائــم علــى التعــاون
والتالقــح املعــريف ومنطــق الســوق املعتمــد علــى التنافــس واالحتــكار .وكذلــك
ظهــر هــذا التجــاذب متجســدا يف غلبــة منطــق الربــح علــى بعــض الشــركات
العامليــة التــي ســعت إلــى اســتغالل وضعيــة النــاس يف هــذه الظــروف الصعبــة
لتكســب أرباحــا خياليــة ،وإدارة جــزء مــن العالــم ظهــره لبقيتــه ،وتع ّنــت جهــات
يف التعامــل مبنطــق األنانيــة مــع ديــون الــدول الفقيــرة التــي تــرزح حتــت وطأتهــا
خاص ـ ًة يف ظ ـ ّل هــذا الظــرف االســتثنائي.
وتعــوق مســيرتها التنمويــة،
ّ
 .التجاذب بني اليقني والشك والضعف والقوة :
جنــس مــن البشــرية مهمــا
كمــا جعلتنــا األزمــة نستشــعر يف أنفســنا أن ليــس
ٌ
ارتقــى وال صنـ ٌ
وأن
ـف مهمــا تطـ ّور مبنــأى عــن الطــوارق أو مبفــازة مــن الطــوارئّ .
ً
رحلــة أهــل األرض ليســت دائمـا مأمونــة وال مضمونــة .وكل ذلــك أدى إلــى شــيوع
حالــة مــن القلــق وعــدم اليقــن وفقــدان الثقــة ،فبعــد أن كان العلــم والتكنولوجيــا
بنــوع مــن اليقــن وال ُوثــوق والطمأنينــة تبــ ّدى لــه
يشــعران اإلنســان املعاصــر ٍ
عجــزه عــن التح ّكــم يف مصيــره بــل وال حتــى محيطــه.
 .التجاذب بني العوملة وبني الدولة الوطنية :
ـروري لــدى
أثبتــت هــذه األزمــة أن ال َّدولــة الوطنيــة هــي املــاذ الطبيعــي والضـ ّ ُ
األزمــات ،فهــي وحدهــا القــادرة علــى وضــع األطــر املناســبة للتصــ ّدي لهــذه
التح ّديــات ،ولذلــك أ َرز النــاس إلــى بلدانهــم واحتمــوا بأوطانهــم ،واضطلعــت
الــدول مبســؤلياتها يف وضــع التدابيــر العموميــة حلمايــة شــعوبها مــن الوبــاء
ومكافحــة مــا نتــج عنــه مــن اآلثــار واألعبــاء.
التوجــه الــذي ظهــر ،بــرزت كذلــك ضــرورة التعــاون الدولــي،
ويف مقابــل هــذا
ّ
وعج ـ ُز املقاربــات الفرديــة وقصورهــا ،وظهــرت احلاجــة إلــى تفعيــل مؤسســات
التعــاون بــن الــدول يف تبــادل املعلومــات ،وتقاســم ثمــرات البحــوث ونتائــج
العقــول ،والتآســي يف املعيشــة ،والتــآزر يف املصيبــة.
 .التجاذب بني منطق احلريات ومنطق الواجب :
مــن أوجــه التجــاذب التــي وجــدت الــ ّ ُد َول نفســها مضطــرة إلــى تدبيرهــا،
التجــاذب بــن حريــة املواطنــن يف احلركــة واملبــادرة والتعامــل والتعليم وممارســة
طقوســهم وشــعائرهم الدينيــة وبــن واجبِهــم نحــو أنفســهم ومجتمعاتهــم ،فعــاد
منطــق الواجــب إلــى فــرض نفســه يف اخلطــاب العــام ،بعــد أن كان التركيــز علــى
منطــق احلريــات  -احلقــوق.
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 .التجاذب بني كلّي النفس وكلي الدين:
مــن آثــار هــذه األزمــة األساســية مــا أحدثتــه مــن الناحيــة الدينيــة وعلــى
العالقــات الروحيــة ،حيــث َشــمِ ل َ ْت العبــادات الفرد ّيــة واجلماعيــة وطاولَــت
العقــود واملعامــات بــل تطاولــت لتشــ َمل األفــكار واملعتقــدات .ولقــد كنــا يف
مجلــس اإلمــارات لإلفتــاء الشــرعي عاجلنــا جانبــا مهمــا مــن جوانــب هــذا
التجــاذب الناشــئ عــن الوضــع اجلديــد ،يف مؤمتــر «فقــه الطــوارئ» الــذي انعقــد
بالتعــاون مــع رابطــة العالــم اإلســامي ،وقــد كان مناســبة للفــت انتبــاه العلمــاء
إلــى ضــرورة اســتنفار أدوات االجتهــاد ومولــدات األحــكام الشــرعية وإثــارة
الكليــات لتوضيــح املوقــف الشــرعي يف عــدد مــن القضايــا العمليــة والعقديــة
بالتيســير علــى املكلّفــن وبــث روح الســكينة والطمأنينــة يف القلــوب.
لقــد علمتنــا هــذه األزمــة دروســا وأشــهدتنا حقائــ َق منســية ،فكشــفت عــن
ـري
البصائــر مــا كان عليهــا مــن غشــاوة البُل َ ْهنِيــة فبانــت هشاشــة اجلنــس البشـ ّ
وضعفــه املــازم لكينونتــه ،املطبــوع يف فطرتــه« ،وخلــق اإلنســان ضعيفـ ًا» .كمــا
أظهــرت محدوديــة العلــم اإلنســاني وقصــوره املعــريف الباعــث علــى التواضــع،
«ومــا أوتيتــم مــن العلــم إال قلي ـ ًا».
ً
ً
إن األزمــة وإن كانــت يف مبداهــا أزم ـة صحي ـة إال أنهــا ســرعان مــا اســتحالت
أزم ـ ًة يف القيــم ،أزمــة مــن النــوع الــذي يختبــر أخالقنــا وقيمنــا وإمياننــا .إنهــا
تختبــر أخالقنــا يف التعامــل فيمــا بيننــا ،يف بيوتنــا ومــع جيراننــا ،هــل نصبــر
وننشــر قيمــة الصبــر والتضامــن بيننــا أم نخضــع لليــأس والقنــوط؟ تختبــر
قيمنــا هــل نُعلــي قيمــة اإلحســان واحملبــة واإليثــار مــع القريــب والغريــب ،أم
ننكفــأ علــى ذواتنــا ونتش ـ ّبث مبصاحلنــا الضيقــة ؟
إن هــذا االختبــار ليــس علــى مســتوى األفــراد فقــط وإمنــا علــى مســتوى الــدول
أيض ـاً التــي عليهــا مســؤولية مســاعدة تلــك األقــل ثــروة وقــوة والتــي ال تتوافــر
لديهــا وســائل مواجهــة اجلائحــة املاديــة والصحيــة.
يف األزمــات ويف ظـ ّل الشـ ّ
ـك واحليــرة واالرتيــاب -تكثــر دعــاوى التك ّهــن ،ويســطع
جنــم اخلراصــن الذيــن يصفــون املســتقبل رجمــا بالغيــب ،فيبشــرون ٍ
بغــد
ســيولد مــن تلقــاء نفســه ،ويف املقابــل يكثــر املتباكــون الذيــن ال ينظــرون إلــى مــا
يجــري إال مــن خــال األســى واحلنــن ،وهــم املتشــبثون ببقــاء مــا كان علــى مــكان
والداعــون إلــى العــودة إلــى حالــة أصليــة متخ ّيلــة.
أن األزمــات هــي فــرص للمراجعــات وأن هــذه اجلائحــة
وبــن هــذا وذلــك ،نعتقــد ّ
التــي أوقفــت نبــض احليــاة الســريع منحتنــا الفرصــة لنســتأنف التّفكيــر ونعيــد
التقييم.
فبقيمــة التواضــع تفتــح األذهــان وتنشــرح األرواح لالكتشــاف ،ليــس مجــ ّرد
اكتشــاف الــدواء وهــو أمــر ضــروري وحيــوي ،بــل نطمــح إلــى عمليــة استكشــاف
أوســع تتل ّمــس اإلمكانــات التــي تفرزهــا األزمــة ،وتولــد مــن رحــم احملنــة ،وهــي
ـرص كثيــرة وعلــى مســتويات عديــدة لإلصــاح والتصالــح.
فـ ٌ
13

فهــي فرصــة يجــب اغتنامهــا لوقــف تيــار العنــف املتد ّفــق ،لوضــع الســاح ولــو
بشــكل مؤقــت ،فجديــر بالبشــرية وهــي متــر بهــذه األزمــة أن تســتجيب لدعــوة
العقــل والديــن ،ونــداء العالــم الــذي أطلقتــه األمم املتحــدة وأولــو بق ّيــة مــن
العقــاء ،ولتنشــط إلــى التعــاون والتعاضــد ،ولــو مــن املنطلــق الظــريف:
«إن املصائــب يجمعــنَ املصابينــا» ،إن تفعيــل قيمــة الرحمــة والتعاطــف ،جتعلنــا
قادريــن مــن خــال مــا أصــاب اجلميــع اليــوم ،أن نشــعر ولــو بدرجــة ُدنيــا مبــا
تقاســيه البشــرية يف كل أنحــاء العالــم مــن مآســي ج ـ ّراء احلــروب املســتمرة.
وهــي فرصــة لبلــورة رؤيــة جديــدة تضبــط التــوازن بــن الكليــات بشــكل يضمــن
منظومــة اقتصاديــة أكثــر عدالــة ورحمـ ًة ،منظومــة تتخــذ اإلنســان غايــة فتر ّكــز
علــى تنميــة احليــاة وتســتثمر يف تعزيــز الســام ،عوضــا عــن اقتصــادات احلروب
اله ّدامــة .إنهــا وبشــكل أهـ ّم مناســبة نــادرة الكتشــاف أنفســنا ،نحــن أبناء البشــر،
الكتشــاف مكامــن اخليــر املطمــورة وقيمنــا الضامــرة ،الســتعادة روح اإلنســان
املنطلــق نحــو املطلــق ،املتح ـ ّرر مــن قيــود ذاتــه ،وحــدود أنانيتــه ،وللتخلــص مــن
املنطــق املعــوج لصــراع اخلصوصيــات.
إن ذلــك ليــس أمــرا مســتحيال ،أو حلمــا طوباويــا ،إذا نحــن اســتطعنا أن
ّ
يتجســد بــن
ـن
ـ
ل
ـد
ـ
جدي
ـان
ٍ
ـ
إنس
ـاد
ـ
مي
إن
ـر،
ـ
العب
ـتلهم
ـ
ونس
ـدروس
ـ
ال
ـتخلص
ـ
نس
ّ
عشــية وضحاهــا بــل لــن يســير علــى وتيــرة واحــدة ،ولكــن هــذا امليــاد لــن
يتحقــق إال بقــدر مــا ته َّيـأُ أســبابه اليــوم ،ومــا املُســتقبل إال ثَمــرة للحاضــر .ففــي
صيــرورة الواقــع املســتمرة ،يتشـ ّكل املســتقبل مــن احلاضــر ،كمــا ت ََشـ ّكل احلاضــر
مــن املاضــي ،ت ََش ـ ّ ُك َل النّتيجــة مــن مق ّدمتهــا وتش ـ ّ ُكل الفــرع مــن أَصلــه.
احلاضــر محــ ّ ُل صناعــة املســتقبل ،ولكــي يكــون اهتمامنــا باملُســتقبل صادقــا
ينبغــي أن يتجلَّــى قبـ ُل يف االهتمــام باحلاضــر ،وإال كا َن مجـ ّرد متـ ّـن ،فــك ّ ُل رجــاء
ملســتقبل أفضــل إذا لــم يُــن علــى العمــل يف احلاضــر ،ال يُ َع ـ ّ ُد رجــاء وإمنــا هــو
ُغــرور؛ تلــك حــال مــن لــم يــزرع األرض ولــم يبــذر البــذور وهــو ينتظــر احلصــاد.
وليســت َمعرفــة املســتقبل واستشــرا ُفه َ
ض ْربــا مــن ال َّرجــم بال َغيــب وال نوعــا مــن
التَ َك ّ ُهــنّ ،
وإنــا هــي اســتنطاق ملعطيــات احلاضــر ،وفــق قانــون الســبب ّية امل ُ َّطــرد
َ
يف ظواهــر األشــياء ،قانــون احليــاة الــذي ال انفصــام لــه :كمــا يكــون حاض ُرنــا
يكــو ُن ُمســتقبلُنا.
الســنة يستشــرف إمكانيــات تطويــر قيــم كونيــة
ومــن هنــا فــإن ملتقانــا لهــذه ّ
مشــتركة أقــرب إلــى اإلنصــاف والتضامــن واألخــوة اإلنســانية ،بــروح جديــدة
هــي روح أصحــاب الســفينة ،ولذلــك اخترنــا لــه شــعار « قيــم عالــم مــا بعــد
كورونــا :التضامــن وروح ركاب الســفينة ».
روح ركاب السفينة :
لقــد أكــدت هــذه األزمــة املصيــر املشــترك بيننــا ،فلــم نكــن يف يــوم مــن األيــام
أكثــر ترابط ـاً وال تواص ـ ً
ا منــا اليــوم .لقــد هدمــت هــذه اجلائحــة كل نظريــات
الفصــل أو التمييــز علــى أســاس العــرق أو اللغــة أو التنميــة .فهــذه اجلائحــة لــم
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تفــرق بــن األغنيــاء والفقــراء وال األقويــاء والضعفــاء .بــل عاملــت اجلميــع بعــدل،
لتكشــف احلقيقــة اخلالــدة وهــي ضعــف اإلنســان واحتياجــه ألخيــه اإلنســان.
فتجلّــى بوضــوح رمبــا غيــر مســبوق ،لــدى اجلميــع ،أننــا نحــن ســاكنة هــذا
الكوكــب مبثابــة ركاب تلــك الســفينة التــي ضــرب بهــا النبــي صلــى اهلل عليــه
وســلم املثــل يف احلديــث الصحيــح الــذي رواه البخــاري يف اجلامــع وأحمــد
والترمــذي عــن النعمــان بــن بشــير رضــي اهلل عنــه:
ـدود ّ َ
ـفينة ،فصــا َر
َم َثـ ُـل الق َِائـ ِـم يف ُحـ ِ
اسـ َت َه ُموا َع َلــى سـ ٍ
ـوم ْ
الل ،وا ْل َو ِاقـ ِـع ِفي َهــا َك َم َثـ ِـل َقـ ٍ
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َ
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َمـ ُّـروا َع َلــى َمـ ْـن َف ْو َق ُهـ ْـمَ ،فقَا ُلــواَ :ل ـ ْو أَ ّ َنــا خَ َرقْ َنــا يف ن ِ
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يعــاِ ،وإ ْن أَخَ ـ
َف ْو َق َنــاَ .فـ ِـإ ْن َت َر ُك ُ
وهـ ْـم َو َمــا أَ ُ
َ
ِْ ِ
لكــوا َج ِم ً
َ َ
يعــا
ون ـ ْوا َج ِم ً
ـص بــه النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــن
ـ
اخت
ـا
ـ
م
ـس
ـ
جن
ـن
ـ
م
ـة
ـ
النبوي
ـال
ـ
األمث
إن
ّ
جوامــع الكلــم ،وهــي األلفــاظ املوجــزة احلاملــة للمعانــي الغزيــرة ،احلائــزة مــن
ال ّدقــة ومطابقــة احلــال الغايــة ،فــا يســتوعب حمولتهــا الدالليــة شــر ٌح وال بيــان.
يف هــذا احلديــث اســتعارة رمزيــة بليغــة حلالــة اإلنســانية ،يف احتــاد مصائرهــا
وتواشــج مســاراتها ،وتشــبيه لهــا بــر َّكاب الســفينة الواحــدة ،والتــي  -وإن كانــت
ذات درجــات متفاوتـ ٍـة  -إال أنهــا يف النهايــة محكومــة مبســار واحــد ومحكــوم
عليهــا مبصيــر واحــد.
وقــد جتلّــت ألهــل العصــر ،عصــر القريــة الواحــدة ،هــذه احلقيقــة ،حقيقــة
صورهــا ،فمــا يحــدث يف َطـ َرف مــن املعمــورة تصيــب آثــاره مــن
الترابــط ،بأبهــى ُ
هــو يف طرفهــا اآلخــر ،ومــا يقــوم بــه بعضنــا يتأثــر بــه جميعنــا ،فنحــن يف نســق
واحــد مترابــط ،ال انفصــال فيــه وال انفصــام.
فعلــى املســتوى البيئــي يعيــش أبنــاء كل قــارة آثــار مــا يفعلــه أبنــاءُ القــارات
ّ
احملطــة النوويــة بتشــرنوبيل
األخــرى ،فعلــى ســبيل املثــال لــم يقتصــر أثـ ُر انفجــار
علــى املنطقــة التــي وقــع فيهــا ،بــل وجــد الباحثــون آثــا َره ومخلّفاتــه علــى نطــاق
واســع ممتـ ٍ ّـد يف املــكان ومســتم ّر يف الزمــان .إنهــا بيئــة واحــدة ،نشــترك فيهــا
جميعــا ،فليــس لدولــة طبقتهــا اخلاصــة مــن األوزون تفعــل بهــا مــا تشــاء ،أو
هوا ُؤهــا الــذي تتف ـ ّرد بــه تل ّوثــه كمــا تُريــد ،بــل إن اجلميــع ســيدفعون الفاتــورة
البيئيــة بــا متييــز.
ـوق صغيــر ،وفيــروس
ـ
مخل
ـون
ـ
ك
ـن
ـ
م
ـط
ـ
التراب
ـذا
ـ
ه
ـان
ـ
بي
يف
ـر
ـ
أظه
وهــل مــن شــيء
ٍ
يــدق عــن النظــر املجــرد ،يظهــر يف منطقــة نائيــة مــن أقصــى املعمــورة ،ثــم ال
متضــي بضعــة أســابيع حتــى يع ـ ّم أرجــاء املعمــورة ،فمــا تــرك بلــدا إال وأصابــه
منــه مــا أصابــه ،وال تــرك ريفــا وال قريــة وال مدينــة إال ونالهــا مــن آثــاره مــا
نالــه ،متن ّقــا عبــر الســبل نفســها التــي كانــت البشــرية قــد م َّه َدتْهــا لتســلكها يف
أســفارها وتتبــادل عبرهــا املنافــع والبضائــع.
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ويف ســياق إعــادة اكتشــاف هــذا الترابــط والوعــي بــه ،تن ّبــه اإلنســان  -احملجــوب
بح ُجــب احلضــارة  -إلــى وجــود أمم كثيــرة مــن املخلوقــات
حينــا مــن ال ّدهــر ُ
املتن ّوعــة ،مــن حيوانــات ونباتــات ،تشــاركه هــذه املعمــورة ويرتبــط وض ُعــه
بوضعِ هــا ،يف نظــام كلّــي م ّتــزن ،ال يختـ ّ ُل منــه جــزءٌ إال ســرى اخللــل إلــى ســائره.
يف عصــر العوملــة ،يكفــي أن ينظــر اإلنســان إلــى طعامــه ليــرى العالــم وقــد زُوي
بــن يديــه ،جتبــى إليــه الثمــرات مــن أقطــار الدنيــا املتنائيــة ،فــا يقــع اضطــراب
يف جــزء مــن العالــم ،إال تبـ ّدت آثــاره يف احلــن لــدى أمم أخــرى.
وأمــا الثقافــة فقــد اتخــذت االقتصــاد ردءا وردفــا ،فحيثمــا حلــت البضائــع حلّــت
معهــا األفــكار والقيــم ،وهكــذا جتســدت العوملــة يف حضــور اآلخــر حضــورا يبــدو
يف ظاهــره اختياريــا ولكنــه يف عمقــه إجبــاري.
ذلــك هــو الترابــط الــذي تشــير إليــه صــورة الســفينة ،اشــتراك يف الوضــع
والوضعيــة ،وقــد جــاءت اجلائحــة احلاليــة لتفــرض الوعــي بــه ملــن كان لــه قلــب
أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد .لكــن هــذا الوعــي ينبغــي أن يثمــر روح ـاً تبعــث
علــى الفعــل ،روحــا هــي روح ر ّكاب الســفينة الذيــن يؤمنــون باملســؤولية املشــتركة
ّ
املرشــدة وبواجــب التّضامــن والتعــاون ويتخذونهــا منهجــا.
وباحلريــة املســؤولة
تتجســد ولهــا غايتهــا
لهــذه الــروح مادتهــا التــي بهــا قوامهــا وصورتهــا التــي فيهــا
ّ
التــي إليهــا ترمــي ،فمادتهــا هــي اإلميــان باملســؤولية املشــتركة وأمــا صورتهــا
فهــي التضامــن والتعــاون ،وغايتهــا هــي احلفــاظ علــى الكليــات ،املعبــر عنهــا يف
احلديــث بالزمهــا الشــرعي وهــو احلــدود.
يف هــذه الســفينة البشــرية يجــب أن تســود روح الفريــق الواحــد املتعــاون ،فــكل
يســهم يف جنــاح ال ّرحلــة ويــؤ ّدي دوره مــن موقعــه وانطالقــا مــن دوائــر تأثيــره
واهتمامــه ،ذلــك هــو التوزيــع الوظيفــي املشــار إليــه يف احلديــث باالســتهام،
والــذي يقتضــي التكامــل واالنســجام.
فــا بُ ـ َّد للذيــن هــم بأعلــى الســفينة ،املتولــن لتدبيــر الشــأن العــام ،مبختلــف
مســتوياته وتفــاوت درجاتــه ،أن يستشــعروا مســؤوليتهم جتــاه الذيــن يف أســفلها،
القــوي
وأن يأخــذوا علــى أيــدي الذيــن يريــدون خــرق الســفينة ،فــإن علــى
ّ
الضعيــف ،وكذلــك علــى الغنــي نحــو الفقيــر ،والعالــم جتــاه
مســؤولي ًة جتــاه ّ
ٌ
اجلاهــل ،وعلــى أهــل القيــم جتــاه اآلخريــن ،وهــي مســؤولية تنشــأ مــن قيــم
األخــوة والكرامــة اإلنســانية واألمــل يف إمكانيــة العيــش امل ُ ْشــتَرك.
يف هــذه الســفينة ،ينبغــي أن يســود مبــدأ احلريــة املســؤولة ،التــي ال تتعــدى
علــى حــدود اآلخريــن ،وال تــؤدي إلــى اإلخــال بالســلم أو التشــغيب علــى النظــام
الكلــي لــركاب الســفينة ،فحر ّيــة كل واحــد مــن الــركاب تنتهــي حيــثُ تصيــر
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تصرفاتــه ذات آثــار ســلبية ،حينهــا يتدخــل اجلميــع ليأخــذوا علــى يَ َديْــهِ  ،وليقفــوا
يف وجــه هــذه املمارســة؛ تلــك هــي احلريــة امل ُ َر ّشــدة ،وامله ّذبــة ،التــي تراعــي
وجــود اآلخريــن ،وحتتــرم حقوقهــم .ومــن األساســي أن نالحــظ أن الذيــن أرادوا
أن يخرقــوا الســفينة كانــت حتدوهــم نيـ ٌة طيبــة ،وإرادةٌ إلــى اخليــر ،ولكنهــم لــم
ينظــروا يف عواقــب فعلهــم ،فــا ب ـ ّد مــن ربــط الفعــل بنتيجتــه.
إن هــذا األخــذ علــى األيــدي أمــر عــا ٌم لــم يحــ ّ ُد بوســيلة دون أخــرى ،فليــس
البــاب مفتــو ٌح أمــام كل الصيــغ التــي حتقــق هــذا
مقصــورا علــى الــر ْدع ،بــل
ُ
التعــاون وتضمــن اإلصــاح ،فمنهــا علــى ســبيل املثــال املعاهــدات الدوليــة اليــوم
التــي توقعهــا األمم حلمايــة البيئــة واحلـ ّد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.
إن ركاب هــذه الســفينة مختلفــون ومتن ّوعــون ولكــن يجمعهــم ميثــاق يقــوم علــى
القناعــة بأنهــم ال جنــاة لهــم إال بتغليبهــم روح التضامــن والتعــاون والتكامــل،
وحتكيمهــم قيــم التراحــم واحملبــة والتســامح واحلريــة املســؤولة واحلكامــة
الرشــيدة.
ُ
ولكــم أن تتصــ ّوروا املشــهد كيــف تكــون حــال ركاب الســفينة إذا هــم اشــتغلوا
باملشاكســات واملماحــكات بــدل التعــاون ،وأطلقوا العنــان ألنان ّياتهم ،إن مصيرهم
احملتــوم بــا شـ ّ
ـك ســيكون هــو الغــرق يف أمــواج البحــر املتالطمــة مــن حولهــم.
إن روح ركاب الســفينة تدعونــا إلــى أن نوقــف تلويــث البيئــة ونكـ ّ
ـف عــن الفســاد
يف البـ ّر والبحــر ،تأمرنــا أن نَتو ّقــف فــورا عــن احلــروب ،تســتوجب منــا أن منتلــك
ـب ألنفســنا ،فنــوزّع اللّقاحــات
روح الســماحة والتراحــم فنحـ ّ
ـب لغيرنــا مــا نحـ ّ ُ
للجميــع بــا احتــكار أو اســتغالل ،وأن تنظــر الــدول الغنيــة الــدول الفقيــرة إلــى
حــن ميســرة أو تضــع عنهــا مــن ديونهــا التــي تنــوء بحملهــا.
تُهيــب بنــا أن نبتكــر منوذجــا تنمويــا يو ّفــر ال ّرفــاه واالزدهــار واالســتقرار للجميع،
أن ننشــد عاملــا تكــون فيــه ثمــرات العقــول مبذولــة لفائــدة اجلميــع فــا يســتأثر
بهــا القــوي أو يحتكرهــا الغنــي ،عاملــا تتنافــس فيــه األمم يف اخليــر ،وتســتبق فيــه
الــدول يف تقــدمي الضيافــة اإلبراهيميــة للمهاجريــن والنازحــن،
ترشــدنا إلــى بنــاء مجتمعــات الطمأنينــة ،مجتمعــات يســود فيهــا األمــن ،فــا
يخــاف الضعيــف مــن القــوي ،وال يرهــب بطشــه أو يخشــى اعتــداءه ،مجتمعــات
التعصــب والتمذهــب إلــى روح
يأمــن فيهــا اجلــا ُر جــا َره ،وتســتحيل فيهــا روح
ُّ
التســامح والتح ّبُــب.
إن روح ركاب الســفينة تلهمنــا الســبيل إلــى غـ ٍـد تصــان فيــه الكرامــة لـ ِ ّ
ـكل إنســان،
كرامتــه األصليــة التــي نالهــا البش ـ ُر جميعــا علــى اختــاف أجناســهم وألوانهــم
ولغاتهــم ومعتقداتهــم بنفــخ البــاري عــز وجــل مــن روحــه يف أبيهــم آدم عليــه
الســام(،ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم يف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهــم علــى كثيــر ممــن خلقنــا تفضيــا) (ســورة اإلســراء اآليــة .)70
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بــروح ركاب الســفينة نسترشــد يف البحــث عــن املواءمــات واملالئمــات واحللــول
التوافقيــة والتســويات الوســطية والتنــازالت املتبادلــة التــي هــي مــن صميــم
منطــق العيــش املشــترك ،وبهــذه نقــوم بالوســاطة الالزمــة يف عصرنــا بــن مبدأي
احلر ّيــة واملســؤولية ،علــى نحــو وســاطة بــول ريكــور بــن العدالــة واحلــب أو
مواءمــة تومــا األكوينــي بــن العدالــة والرحمــة ،بــروح ركاب الســفينة يقــع جتديــد
القيــم يف النفــوس وتأكيــد الوعــي بوحــدة املصيــر اإلنســاني والدعــوة إلــى هبــة
ضميــر عامليــة تعيــد لقيــم التعــاون والتضامــن والتراحــم فاعليتهــا ،وتقــ ّدم
مفهوم ـاً جديــداً لإلنســانية يتجــاوز املبــدأ احملايــد حلقــوق اإلنســان املتمثــل يف
املســاواة وعــدم االكتــراث باالختــاف ،ليرتقــي إلــى إيجابيــة قيــم الفضيلــة ،التــي
تشــعر اآلخــر بــدفء احملبــة واألخــوة.
بهــذه الـ ّروح املفعمــة باألمــل نبشــر بعالــم يكــون فيــه الســام شــامال ،ليــس فقــط
بتوقيــف احلــروب ،وإمنــا بحلــول الســام الــذي يتنـزّل يف القلــوب.
لقــد كشــفت األزمــة احلاليــة للجميــع قصــور املقاربــات األنانيــة التــي ال تقيــم
وزنــا للمشــتركات ،وعجزهــا عــن مواجهــة خطــر ال يف ـ ّرق بــن شــعب وشــعب،
أو يتن ّكــب أرضــا دون أخــرى ،بــل يصيــب اجلميــع ،علــى تنــوع أعراقهــم وتع ـ ّدد
نحلهــم وأديانهــم.
َك َمــا أذكــت األزمــة جــذوة التضامــن فرأينــا وســمعنا بالكثيــر مــن النّمــاذج امللهمــة
ألفــراد اســتطاعوا أن ينظــروا يف هــذه الظــروف إلــى مــا وراء ذواتهــم ،أن
يبثــوا اخليــر ويبذلــوا احملبــة قيمــة التضامــن واألخــوة اإلنســانية ،ورأينــا دوال
اســتطاعت أن تتســامى عــن حســابات السياســة والعالقــات الدوليــة لترقــى يف
اســتراتيجياتها إلــى ســقف التعاطــف والترابــط اإلنســاني.
إن التّضامــن هــو االلتــزام مبــا فيــه خيــر اآلخريــن ،فهــو مرتبــة عليــا تســمو علــى
مجــ ّرد االعتــراف إلــى التعــارف ،وبــه يتــم جتــاوز ضيــق الــ ّذوات إلــى ُفســحة
املشــترك ،وينتقــل مــن تشــرذم األقليــات والهويــات احلرجــة إلــى وحــدة األكثريــة
اجلامعــة ،مجتمــع اإلنســانية الكبــرى.
وذلــك مــا جتلــى يف هــذه األزمــة حيــث بــرزت احلاجــة إلــى االرتقــاء بالتضامــن
عــن الصيــغ اجلوفــاء واملمارســات الهامشــية التــي اختزلتــه فيهــا حضــارة
الســوق ،ليعيــد االرتبــاط مبضامينــه القيميــة ،قيــم الرحمــة والغــوث ومعانــي
التعــاون واإلحســان ،وهــي قيــم تســمو فــوق احلقــوق ،بيــد أنهــا ضرور ّيــة لهــا،
فهــي التــي تســندها وتضمــن لهــا الفاعليــة والنجاعــة ،وهــي األرضيــة املشــتركة
املتينــة التــي تقــوم عليهــا.
ميثاق حلف الفضول والعقد االجتماعي اجلديد:
إن ميثــاق حلــف الفضــول الــذي أصدرنــاه الســنة املاضيــة وصادقتــم عليــه ميثــل
ّ
ّ
التجســيد املفهومــي واإلجرائــي األمثــل لــروح الســفينة ،وبذلــك ميكــن أن يشـكل
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مرجعيــة قويــة لهــذه االنطالقــة اجلديــدة .ليــس ميثاقنــا مجـ ّرد مبــادئ نظريــة،
مبتوتــة الصلــة بالواقــع ،وكلمــات ال فاعليــة لهــا ،بــل متكــن ترجمتــه وبلورتــه يف
منهــج عملــي وبرنامــج تطبيقــي ،يتنـزّل يف املــدارس تعليمــا للنــاس ،ويف املعابــد
تعاليــم للمؤمنــن ،ويف ســاحات الصــراع ومياديــن النــزاع ،طمأنينــة حتــ ّل يف
النفــوس وأَ َمــا يَ ْع ُمــر القلــوب .إننــا نؤمــن أن القيــم التــي قــام عليهــا ميثاقنــا
مــا تــزال قــادر ًة علــى أن ترشــد العالــم وتقتــرح احللــول ،وال ســيما يف هــذه
املرحلــة العصيبــة التــي متـ ّ ُر بهــا اإلنســانية جـ ّراء أزمــة كوفيــد .فهــو ميثــاق يقــوم
علــى تشــجيع مبــادئ الكرامــة اإلنســانية واحلريــة والعدالــة ،كمــا يدعــو يف اآلن
يؤســس
نفســه إلــى مبــادئ التّســامح والســلم والرحمــة والتّضامــن؛ وهــو بذلــك ّ
لنمــوذج متــوازن مــن التســامح امله ـ ّذب واحلريــة املســؤولة واملواطنــة اإليجابيــة
واالقتصــاد اإليجابــي املتضامــن ،ميكــن أن يكــون هــو منــوذج العقــد االجتماعــي
اجلديــد الــذي ترنــو إليــه البشــرية وتتطلــع إليــه.
يجســد امليثــاق روح ركاب الســفينة يف اإلميــان باملشــتركات ،حيــث يقــوم
كمــا
ّ
علــى األرضيــة الصلبــة التــي تشــكلها املشــتركات ســواء املشــترك اخلــاص
بديانــات العائلــة اإلبراهيميــة أو املشــترك اإلنســاني األشــمل.
كمـا يرتقـي امليثـاق مـن احلـقّ إلـى الفضيلـة ،إذ مفهـوم احلق يقتضـي اختصاص
طـرف ،أو أرجحيتـه ،بسـبب مـن أسـباب التخصيـص أو الترجيـح ،فالتعامـل
انطالقـا مـن مبـدإ احلقـوق يقتضـي االقتصـار علـى منـح اآلخر ما هـو أصال له،
ِّ
الكـف عـن التعـدي عليـه ،بينمـا التعامـل انطالقـا مـن الفضائـل يحتـوي معنـى
أو
املكارمـة واإلحسـان فهـو بـذل يف غيـر مقابـل وتنـازل لآلخـر ع ّمـا ليـس لـه بحقّ .
وصــوى ومنــارات علــى ســبيل املذاكــرة ودعوة
تلكــم أيهــا احلضــور الكــرمي إثـ ٌ
ـارات ُ
ّ
الســتعادة الضميــر األخالقــي لإلنســانية .لقــد ش ـكلت احلــرب العامليــة الثانيــة
صدمــة لضميــر اإلنســانية ،فخرجــت اإلنســانية املصدومــة بهــول الكارثــة،
بصحــوة ضميــر أنتجــت نظامــا عامليــا جديــدا يرتكــز علــى اإلعــان العاملــي
حلقــوق اإلنســان.
فهــل تكــون هــذه األزمــة مناســبة النطالقــة جديــدة ،وفرصــة مليــاد إنســان
جديــد ،برؤيــة جديــدة للعالــم ،علــى أســاس قيــم الفضيلــة ،يعيــد بنــاء ذاتــه
وعالقاتــه بجنســه وبــاألمم األخــرى مــن املخلوقــات بجنبــه.
إن كل ّ ُ
تأخــر عــن املبــادرة إلــى الفعــل يف الوقــت املناســب يرهــن مســتقبل
اإلنســانية ويجعــل األجيــال اآلتيــة أســيرة ســيرورات لــن يكــون بوســعها الســيطرة
عليهــا.
إ َّن البشــر ّية اآلن يف ســفينة واحــدة علــى وشــك ا ُ
جلنــوح ،وأخشــى مــا نخشــاه إن
لــم يتـ ّ ُم تغليــب روح ركاب الســفينة ،أن تقــع الكارثــة ،فــا ينقــذ البشــرية حينئــذ
الســام ،حتمــل ال ّثُلَّــة النَّاجيــة منهــا.
إال ســفينة كســفينةِ نــوح عليــه ّ
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أي دور للفكر الزيتوني
ّ
العامة؟
يف مواجهة تداعيات األوبئة على احلياة ّ
فضيلة أ .د .أبولبابة الطاهر صالح حسني
رئيس جامعة الزيتونة سابقً ا ،تونس ـ
عضو مجمع البحوث اإلسالم ّية ،القاهرة.
1

العــرب يف
فــإن اإلســام ملّــا أشــرقت أنــوا ُره علــى العالــم ،وجــد
أ ّمــا بعــد،
ّ
َ
بأســاليب بِدائ ّي ٍــة فيهــا الكثيــ ُر مــن األوهــام واخلرافــة،
ن
و
و
يتــدا
تهــم
جاهل ّي
َ
َْ
حتّــى إذا مــا فشــا فيهــم ال ّديــ ُن اجلديــ ُد ،دعاهــم الرســو ُل صلــى اهلل عليــه
والتحصــنِ بأســاليب الوقايــة
وســلم للتــداوي ،واتّخــاذِ أســباب البُ ـ ْرء والشــفاء
ُّ
مــن املــرض.
وقــد تــداوى الرســو ُل صلــى اهلل عليــه وســلم بالعســل والتمــر واألعشــاب
ـاث  :شـ ُ
ـربة عســل
ـفاء يف ثـ ٍ
واحلجامــة ،وقــال عليــه الصــاة والســام« :الشـ ُ
2
وشَ ـ ْـر َط ُة ِم ْح َجــم وك ّيـ ُـة نــار ،وأ ْن َهــى ُأ ّمتــي عــن الكـ ّـي ».
ـب ـ كمــا يصفــه ابــن
ـب قولُهــم اجلامــع للطـ ّ
وكان شــائعا بــن أهــل صناعــة الطـ ّ
واحل ْميـ ُـة رأس الــدواء ،وأصـ ُـل كلّ داء ال َبـ َرد ُة ». 3
خلــدون ـ  « :املَعــدة بيـ ُـت الــداء ِ
وقــد شــرح اب ـ ُن خلــدون احلميــة باجلــوع ،وهــو االحتمــاءُ مــن الطعــام ،ويقــول
وفســر ال َبـ َر َدةَ :بالتّخمــة وثقــل الطعــام ،بســبب إدخــال
عنــه هــو أصــل األدويــةّ ،
الطعــام علــى الطعــام يف املعــدة قبــل أن يَ ِتـ َّم هضـ ُم األ ّول .ولهــذا ح ّذرالرســول
صلــى اهلل عليــه وســلم مــن النهــم والشــراهة يف األكل ،ودعــا إلــى االقتصــاد
ـاء شـ ًّـرا ِمــن بطـ ٍـن ،حس ـ ُبك يــا
وعــدم اإلســراف فيــه فقــال « :مــا مـ َـأ آدمـ ٌ ّـي وعـ ً
ـراب ُ
ـام ُ
ـإن كان ال ب ـ ّ َد ُ
وث ُلـ ٌـث
ـات ُي ِق ْمــنَ ُصل َبــك فـ ْ
فث ُلـ ٌـث طعـ ٌ
وث ُلـ ٌـث شـ ٌ
ابــنَ آ َد َم ُلقيمـ ٍ
4
ـس ».
َن َفـ ٌ
 1الرئيس الشريف ملركز الزيتونة العاملي للسالم وحوار احلضارات.
 2صحيح البخاري ـ الطب ـ باب الشفاء يف ثالث .)5680( 10/143 :
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يصح رف ُعه إلى
 3املق ّدمة  ( 739 :وهذا القول ال
ّ
ّ
 4ســن الترمــذي  :الزهــد ـ مــا جــاء يف كراهيــة كثــرة األكل )2380( 490 :
ط1/1382هـــ1962 /م
(مصطفــى البابــي احللبــي ـ القاهــرة) ـ ســن ابــن ماجــه :األطعمــة ـ االقتصــاد يف
األكل )3349( 2/1111 :ـ ســن النســائي الكبــرى :آداب األكل ـ ذكــر القــدر الــذي
ـتحب لــأكل  )6769( 177 /4 :ط1/1411هـــ ـ 1991م ـ دار الكتــب العلم ّيــة ـ بيــروت
يسـ ّ
مؤسســة الرســالة ـ ط2/1429هـــ ـ 2008م.
()17186
422
/26
أحمــد:
مســند
ـ
ّ
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وإلــى جانــب هــذا التو ّقــي حــثّ النبـ ّـي صلــى اهلل عليــه وســلم املســلمني علــى
التــداوي فقــال:
5
َ
لْ
ـرام
ـ
ح
ب
ا
و
و
داء ّإل وقــد أنـزَل
ـز
ـ
ن
ي
ـم
ـ
ل
اهلل
«
ـال:
ـ
وق
.
»
ـإن
ـ
ف
ا
و
و
ـدا
ـ
ت
َ
ّ
ُ
َ
َ
ً
ِ
« تــدا َو ْوا وال تــدا ْ
ْ
ٍ
6
الســا َم املــوت وال َهـ َر َم الشــيخوخة والطعــن يف السـ ّـن »  .ح ّتــى إذا مــا
لــه شـ ً
ـفاء ّإل ّ
انتشــر اإلســا ُم واســتق ّرت دولتُــه مــن حــدود الصــن شــر َقا إلــى جبــال البييرينــي
غر ًبــا ،طــ ّور املســلمون العلــو َم الطبيع ّيــة والرياض ّيــة والهندســ ّية والطب ّيــة..
ـار ِب األمم الســابقة فترجمــوا ك ّل مــا وقــع بــن أيديهــم مــن
واســتفادوا مــن جتـ ِ
ّ
ـب اإلغريقــي والرومــي والهنــدي ...كمــا تعلمــوا مــن خبــرة أط ّبــاء الهنــد
كتــب الطـ ّ
والــروم وغيرهــم ،ثـ ّم أضافــوا وابتكــروا واكتشــفوا وطـ ّوروا ،ح ّتــى أضحــت بــا ُد
اإلســام َمقصــد ُملــوك أوروبــا للتــداوي والعــاج يف مشــافيها ،ومقصــد ّ
الطــاب
األوربيــن للتعلّــم والنهــل مــن معــارف املســلمني املتق ّدمــة.
ّ
ولــم يقتصــر إبــدا ُع املســلمني علــى عــاج األمــراض واألدواء ،وإنــا جتــاوزه
إلــى تأســيس املنهــج التجريبــي ،واالختبــار والتجربــة يف مختبــرات راقيــة ،كمــا
اإلنســاني ،وصنّعــوا أدوات اجلراحــة
اســتنبطوا مرافــق العــاج ذات البعــد
ّ
تخصصــات مختلفــة مثــل:
يف
ـلمني
ـ
املس
ـاء
والتّطبيــب ،وبــرز عــد ٌد كبيــر مــن األطبـ
ّ
ـ أبــي بكــر الــرازي ( 249ـ310هـــ 864/ـ 923م) صاحــب «احلــاوي» أكبر موســوعة
طب ّيــة عرب ّيــة يف العصــر القــدمي.
الكحالــن يف
الكحــال (ت 429هـــ1038 /م) مص ّنــف « تذكــرة
ّ
ـ وعلـ ّـي بــن عيســى ّ
تشــريح العــن وأمراضهــا ».
ـ وأبــي القاســم الزهــراوي (ت403هـــ1012/م) ،مختــرع أشــهر أدوات اجلراحــة
وصاحــب املوســوعة الطب ّيــة الشــهيرة « التصريــف ملــن عجــز عــن التأليــف» ،التــي
ظلّــت ُعمــدة اجلراحــة يف أوروبــا حتــى القــرن .16
ـ وأبــي علــي ابــن ســينا (ت 428هـــ1037/م) الطبيــب الفيلســوف الــذي يُعـ ّ ُد أ ّول
مــن اكتشــف اجلراثيــم والكائنــات احل ّيــة الدقيقــة (علــم الطفيل ّيــات) والــذي
ذكــر أ ّنهــا تتسـ َّب ُب يف بعــض األمــراض الفتّاكــة ،وهــو مــا أ ّكــده الهولنــدي أنطونــي
فــان ليفوتهــوك ( 1623ـ  1723م) بعــد قرابــة  700ســنة ،يف القــرن 18م .حيــث
اســتطاع مبجهــره البدائــي الــذي اخترعــه مــن عدســات مك ّبــرة ألكثــر مــن مائتــي
مـ ّرة ،أن يكتشــف وجــود كائنــات دقيقــة يف املــاء.
ولعلمــاء املســلمني الريــادة يف مقاومــة األوبئــة ،وفــرض احلجــر الصحـ ّـي وعــزل
األصحــاء:
املرضــى عــن
ّ
أن الطفيليــات واجلراثيــم
فابــن ســينا يصــف الطاعــون باملــوت األســود ،ويــرى ّ
الدقيقــة التــي توجــد يف املــاء والهــواء والكائنــات احل ّيــة ،بأعــداد هائلــة وال تُــرى
ـب ـ بــاب يف األدويــة املكروهــة )3874( 4/7:ـ املكتبــة اإلســام ّية ـ
 5ـ ســن أبــي داود :الطـ ّ
إســتانبول ـ تركيــا.
 6ـ صحيح ابن حبان.)6064( :
21

بالعــن املجـ ّردة ،وتلتصــق باليدين ،والوجه والشــعر واملالبــس واألدوات املختلفة،
لهــا دو ٌر كبيــر يف انتشــار الوبــاء وانتقالــه مــن شــخص إلــى آخــر .ونصــح باحلجــر
الصحـ ّـي وع ـزْل ال ّنــاس م ـ ّدة  40يوم ـاً ،إذ ثبــت لديــه « بالتجربــة ،واالســتقراء،
ّ
أن مــن
ـس ،واملشــاهدة ،واإلخبــار ـ وهــي مجمــوع طــرق العلــم ووســائله ـ ّ
واحلـ ّ
ـض يَهلــك ،ومــن يَعتزلــه ويبتعــد عنــه ينجــو ويســلم » .وهــو نهــج
يُخالــط املريـ َ
ـورد ُم ِصـ ٌ ّـح علــى
اســتم َّدهُ مــن توجيــه الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم  « :ال ُيـ ُ
مـ ِـر ٍض» .7ومــن قولــه ِ « :فـ ّ َر مــن املجــذوم ِفـ َرا َرك مــن األســد».8
ُ ْ
الصــاةُ والســام أ ّنــه حـ ّذر املســلمني مــن الوبــاء والطاعــون
ومــن إعجــازه عليــه ّ
الصحـ ّـي فقــال صلــى اهلل
قبــل وقوعــه يف بــاد اإلســام ،ودعاهــم إلــى احلجــر
ّ
َ
َ
عليــه وســلم « :إذا َسـ ِـم ْعتُ ْم بــه ب ـأَ ْر ٍض فــا َت ْق َد ُمــوا عليــه ،وإذا وق ـ َع ب ـأ ْر ٍض
وأَ ْنتُ ـ ْـم بهــا فــا َت ْخ ُر ُجــوا ِفــرا ًرا منــه» .9ح ّتــى إذا مــا خــرج ُعمــر رضــي اهلل عنــه،
أن الوبــاء وقــع بــأرض الشــام ،فتو ّقــف ـ إذ لــم
إلــى الشــام (ســنة18هـ) أخبــروه ّ
يبلغــه حديــثُ الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم « :إذا ســمعتم بــه بــأرض فــا
َت ْق َد ُمــوا عليــه  ،»...فاستشــار مــن كان معــه مــن املهاجريــن األ ُ َول ،ثـ ّم األنصــا َر،
ثـ ّم مشــيخ َة قريــش مــن مهاجــرةَ الفتــح ،واســتمع آلرائهــم  ...وقـ ّرر العــودة إلــى
املدينــة ،فجــاء عبــ ُد الرحمــن بــن عــوف ـ وكان متغ ّي ًبــا ـ فأخبرهــم أ ّنــه ســمع
رســول اهلل يقــول « :إذا ســمعتم بــه بــأرض فــا تدخلوهــا »...احلديــث اآلنــف،
فحمــد َ
اهلل عمـ ُر حيــث وافــق مــا اختــاره حديــثَ الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم،
ث ـ ّم انصــرف.
َ
ُ
ّ
وعمــر الفــاروق امل ـ َّدثُ لــم يكتــف بهــذا اإلجــراء احلــازم ،وإنــا حــاول إنقــاذ
أمــا بعــد،
املعافــن وكتــب إلــى أبــي عبيــدة عامــر بــن اجل ـ ّراح  « :ســام عليكــمّ ،
فإ ّنــك أنزلــتَ ال ّنــاس أرضــا َغ ِم َقــة 10فارفعهــم إلــى أرض ن َِز َهــة .»11
املــوت بالطاعــون
ولــم يتم ّكــن أبــو عبيــدة مــن تنفيــذ األمــر ،حيــث عاجلــه
ُ
فاستشــهد ،وأجنــزه خليفتــه َع ْمــ ُرو بْــ ُن العــاص رضــي اهلل عنهمــا ،فخــرج
بال ّنــاس إلــى اجلبــال ،وقــد خطــب فيهــم  « :أ ّيهــا ال ّنــاس إنّ هــذا الوجــع إذا وقــع
فتحصنــوا منــه يف اجلبــال» .وهــو مــا ط ّبقــه كذلــك
فإنــا يشــتعل اشــتعال ال ّنــار،
ّ
ّ
املوحديــن الســلطا ُن احلفصـ ّـي الثامــن عشــر أبــو َع ْمــرو عثمــان ( 838ـ
ـليل
سـ
ّ
 7ـ صحيــح مســلم  :الســام ـ بــاب ال عــدوى وال طيــرة  .)2221( 4/1743 :ـ صحيــح ابــن
ح ّبــان .)6115 ( :
 8ـ صحيــح البخــاري  :الطــب ـ بــاب اجلــذام  - )5707( 10/167 :ســن أحمــد 15/449 :
(.)9722
 9ـ البخاري :الطب ـ باب ما يُذكر يف الطاعون .)5729( 10/189 :
 10ـ رطبــة قريبــة مــن امليــاه والنــزوز ،والغمــق :فســاد الرائحــة وخمومهــا وعفونتهــا مــن كثــرة
األنــداء فيحصــل منهــا الوبــاء( .النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر)3/388:
 11ـ طيبة الهواء ،نق ّية فتكون بعيدة عن الوباء.
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ـس الوبــاءُ اجلــارف ســنة
893هـــ) ،بعــد أكثــر مــن ثمانيــة قــرون ،حــن اجتــاح تونـ َ
857هـــ ،فانتقــل فــرا ًرا مــن العاصمــة وهوائهــا الوبائــي ،إلــى ُســكنى» بــاردو»
ـي الهــواءِ ط ِ ّيبَـ ُه ومنتز ًَهــا يُلجـأُ إليــه للنقاهــة
الــذي كان يف ذلــك العصــر ري ًفــا نقـ َّ
وللراحــة بعــد التعــب ،قبــل أن يتح ـ ّول مق ـ ًّرا للســلطة وللملــك يف أوائــل العهــد
احلســيني ( 1705ـ 1957م).
وإن الفكــر الزيتونــي يف مواجهــة تداعيــات األوبئــة علــى احليــاة العا ّمــة ّ
إنــا
ّ
يســتم ّد نهجــه وإرشــاده مــن كتــاب اهلل وسـنّة رســوله وعمــل الصحابــة والتابعــن:
ـ فيطالــب املســل َم وجوبــا باحلفــاظ علــى حياتــه املاد ّيــة والروح ّيــة ،وحيــا ِة
أهلــه ومواطنيــه ،اســتجاب ًة لقولــه تعالــىَ « :و َ
ال ُتلْقُ ــو ْا ِبأَ ْي ِد ُ
يكـ ْـم ِإ َلــى ال َت ّْه ُل َكـ ِـة
َوأَ ْح ِس ـ ُن َو ْا ِإ ّ َن ّ َ
ني » البقــرة ،195،وقولــهَ « :و َ
الل ُي ِحـ ُّـب ْ ُ
ال َت ْقتُ ُلــو ْا أَنفُ َسـ ُـك ْم
ال ِْسـ ِـن َ
ِإ ّ َن ّ َ
الل َكانَ ِب ُ ْكــم َر ِحيمـاً» النســاء ،29وهــذا يتح ّقـ ُق بالكثيــر مــن وســائل التحـ ّرز
وأســباب املنعــة والوقايــة ،ويف مق ّدمتهــا النظافــة والطهــارة ،العامــل األخطــر
يف ضمــان الســامة ،فالوضــوء خمــس م ـ ّرات للصــاة ،وأداء الوضــوء والغســل
بالطريقــة املثلــى بتطبيــق فرائضهمــا ،وســننهما ،ومســتح ّباتهما ،وعمــل ســن
الفطــرة مــن املضمضــة واالستنشــاق واالِســتنثار ،والســواك ،وتقليــم األظافــر،
اجــم ،12واالســتنجاء باملــاء..ك ّل هــذا يضمــن للمســلم نظافتــه .كمــا
وغســل ال َب َر ِ
أن اإلســام يطالــب املســلم بالتــزام ســبل الوقايــة التــي حت ّددهــا الســلطات
الصح ّيــة مــن لبــس الك ّمامــات ومراعــاة التباعــد املطلــوب ..وبوجــوب التق ّيــد
بــك ّل التعليمــات التــي يُصدرهــا أهــل الذكــر مــن علمــاء وأط ّبــاء وســلطة حاكمــة
يعــو ْا ّ َ
يعــو ْا ال ّ َر ُسـ َ
ـول
عمــا بالتوجيــه القرآنـ ّـيَ « :يــا أَ ُّي َهــا ا َل ِّذيــنَ َ
الل َوأَ ِط ُ
آم ُنــو ْا أَ ِط ُ
ّ
َو ُأ ْو ِلــي َ
األ ْمـ ِـر ِم ُ
ـول ِإن ُكنتُ ـ ْـم
نكـ ْـم َفـ ِـإن َتنَاز َْعتُ ـ ْـم ِف شَ ـ ْـيءٍ َفـ ُـر ُّدو ُه ِإ َلــى ِ
الل َوال ّ َر ُسـ ِ
ّ
اآلخـ ِـر َذ ِلـ َ
ـك خَ ْيـ ٌـر َوأَ ْح َســنُ َت ْأ ِويــا » النســاء..59
ُتؤ ِْم ُنــونَ ِبـ ِ
ـالل َوا ْل َي ـ ْو ِم ِ
واإلســام يطالــب كذلــك ـ وبإحلــاح ـ ُحــ ّكا َم املســلمني بوجــوب إعــداد مــا
يســتطيعون مــن أســباب جنــاة املســلمني وســامتهم مــن هــذه اجلوائــح واألوبئــة،
الصح ّيــة الضرور ّيــة ،واللقاحــات اآلمنــة املطلوبــة ،وأال يتركــوا
بتصنيــع األدويــة
ّ
شــعوبهم تتكفّــف الــدواء واللقاحــات مــن حكومــات لهــا مصاحلهــا املاد ّيــة
اجلشــعة التــي كثيــ ًرا مــا تتضــارب مــع مصالــح الشــعوب اإلســام ّية ،ولهــا
ـاو ُئ عقيــدة األ ّمــة ،بــل وقــد يشــوبها
أهدا ُفهــا اإليديولوج ّيــة ،التــي كثي ـ ًرا مــا تنـ ِ
التآمــر عليهــا وتبييــت الشــ ّر لهــا ..وحتّــى ال يَ َد ُعــوا املخــاوف تغــزو النفــوس
مــن تلــك اللقاحــات والتطعيمــات التــي تنتجهــا مخابــر الــدول العظمــى ،والتــي
حتــوم حولهــا شــب ٌه وشــكوك تو ّلــى بســط مخاطرهــا املتو ّقعــة الكثيـ ُر مــن األطبــاء
والصيادلــة والعلمــاء غربيــن ومســلمني .وبعــد أن نَسـ ِ َ
ـتوف اتخــا َذ أســباب الوقاية
نتوجــه نحــن املســلمني إلــى اهلل بالضراعــة والدعــاء:
والســامة ،وسـبُل التــو ّ ُكل ّ
« َو َقـ َ
ونــي أَ ْسـت َِج ْب َل ُكـ ْـم » غافــرَ « ،»60و ِإ َذا َسـأَ َل َك ِع َبـ ِـادي َع ِ ّنــي َف ِإ ِ ّنــي
ـال َر ُّب ُكـ ُـم ا ْد ُع ِ
 12ـ وهي العقد التي يف ظهور األصابع ،يجتمع فيها الوسخ .الواحدة بُ ْر ُج َم ٌة بالض ّم
النهاية يف غريب احلديث واألثر.1/113:
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ـان «البقــرة .»186وقــد وعدنــا اهلل باإلجابــة
َق ِريـ ٌـب ُأ ِجيـ ُـب َد ْع ـ َو َة ال ـ ّ َد ِاع ِإ َذا َد َعـ ِ
يتوجهــون إليــه صادقــن ُمخبتــن إذا مــا ُسـ ّدت يف وجوههــم
واالســتجابة للذيــن ّ
رحبــت:
ـا
ـ
مب
األرض
الســبل وضاقــت عليهــم
ُ
ُ
الســو َء » النمــل.62
« أَ ّ َمــن ُي ِجيـ ُـب الْ ُ ْض َطـ ّ َر ِإ َذا َد َعــا ُه َو َيكْ ِشـ ُـف ُّ
فالزيتونــة مبــا تنشــره يف ربــوع الوطــن مــن علــم ،وتدعــو إليــه مــن قيــم ،وتزرعــه
ـاس مــن خيــر ،وتدفعــه عــن الديــن مــن ُشــبه
مــن هدايــة وأخــاق ،ومبــا تُعلّمــه النـ َ
خاصــة وشــعوب الغــرب
ـي
ـ
التونس
ـعب
ـ
للش
وجهــل وجهالــة ،تبقــى ص ّمــا َم أمــان
ّ
ّ
اإلســامي ،والشــعوب اإلســام ّية عا ّمــ ًة ،حتفــظ ُهو ّيتــه العرب ّيــة اإلســام ّية
ّ
املتم ّيــزة ،وتقيــم دينــه ،وتدعــم شــرعه وتَـ ُذ ّب عنــه الغـ ِ
ـارات التغريب ّيـ َة والتخريب ّية
الظاملــة ،وحتافــظ علــى ثوابتــه وانتمائــه بإبقــاء جــذوة اإلميــان ح ّيـ ًة متجـ ّدد ًة،
يف نفــوس أبنــاء الوطــن جمي ًعــا.
اخذْ َنــا ِإن َن ِّســينَا أَ ْو أَ ْخ َط ْأ َنــا َر ّ َب َنــا َو َ
« َر ّ َب َنــا َ
ت ِمــلْ َع َل ْي َنــا ِإ ْصــر ًا َك َمــا
ال َ ْ
ال ُت َؤ ِ
َ
َ
َ
َح َم ْل َتــهُ َع َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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و
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ـ
م
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ِ ـنَ ِ
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ِ ِ َ ْ
ّ
َواغْ ِفـ ْـر َل َنــا َوا ْر َح ْم َنــا أَنــتَ َم ْو َ
انص ْر َنــا َع َلــى ا ْل َق ـ ْو ِم ا ْل َك ِاف ِريــنَ » البقــرة286
ال َنــا َف ُ
واهلل مــن وراء القصــد وهــو الهــادي إلــى ســواء الســبيل.
تونس ـ األحد 12جمادى األولى 1442هـ 27 /ديسمبر 2020م

قال الشــيخ احلبيب املســتاوي رحمه اهلل
ليت املسلمني يستصحبون ما يكونون عليه يف شهر الصيام
قــال أحــد رجــاالت الغــرب  ( :لــو أن مــا نشــاهده عنــد املســلمني يف شــهر
الصيــام يصحبهــم يف بقيــة أشــهر الســنة مــا بقــي يف العالــم مــن يقــوى
علــى معاداتهــم أو الوقــوف يف وجوههــم )
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أثر جائحة فيروس كورونا على حجوزات الطيران
والفنادق وخدمات النقل والشحن والتعليم اخلاص

بقلم الدكتور أحمد بن عبد العزيز احلداد
كبير مفتني مدير إدارة اإلفتاء
عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله
وبعــد فتلبيــة للدعــوة الكرميــة مــن موالنــا الشــيخ عبــد اهلل بــن بيــه رئيــس منتــدى
تعزيز السلم رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي للمشاركة يف املؤمتر السابع
ملنتدى تعزيز لسلم يف املجتمعات املسلمة بورقة عن فقه الطوارئ حكم وأحكام ..
أقــدم بــن يــدي املؤمتريــن ورقــة مختصــرة عــن أثــر جائحــة فيــروس كورونــا
علــى حجــوزات الطيــران والفنــادق وخدمــات النقــل والشــحن والتعليــم اخلــاص؛
ملــا لهــذه العقــود مــن أثــر مباشــر علــى حيــاة النــاس ،وأخذهــا حيــزا كبيــرا مــن
أشــغال احملاكــم املدنيــة واالستشــارات القانونيــة ،فــكان ال بــد مــن النظــر إليهــا
مــن الوجهــة الشــرعية حتــى تبنــى عليهــا األحــكام املدنيــة ،فــإن واجــب العلمــاء
البيــان عنــد مقتضــى احلاجــة ،وواجــب التشــريعات القضائيــة والقانونيــة أن
تكــون طبــق مــا اقتضــاه الشــرع الشــريف ومــا نصــت عليــه دســاتير الــدول
اإلســامية مــن كــون اإلســام هــو املصــدر التشــريعي الوحيــد لنظــام احلكــم ،أو
املصــدر األســاس يف التشــريع.
وتلبيــة لهــذه الرغبــة الكرميــة حــررت صفحــات قليلــة يف هــذا احملــور بحســب مــا
يســمح بــه الوقــت الضيــق واألعمــال املتزاحمــة ،فأقــول وبــاهلل التوفيق:
إن اجلائحــة العامــة لفيــروس كوفيــد  19املعــروف اختصــارا ب«كورونــا» التــي
اجتاحــت العالــم كلــه ،انطالقــا مــن مدينــة ووهــان الصينيــة شــرقا ،حتــى وصلــت
اقصــى الغــرب وعمــق البحــار يف زمــن قياســي ،ابتــداء مــن ديســمبر /كانــون
األول  2019وقــد صنّفتـ ُه منظمــة الصحــة العامليــة يف  11مــارس ( 2020جائحة)
فأثــرت علــى كثيــر مــن التعاقــدات اخلدميــة ،حيــث توقــف تنفيــذ العقــود بــن
الشــركات املقدمــة للخدمــة واملســتفيدين ،مــن شــركات طيــران وخدمــات النقــل
والشــحن وفنــادق ومؤسســات تعليميــة ،وغيرهــا.
وبالنظــر الشــرعي والقانونــي لهــذه العقــود ومــا ترتــب عليهــا مــن اســتحقاقات،
فإنــه ميكــن ردهــا إلــى ســت صــور مختلفــة:
األولــى :مــا كان حجــزا مبدئيــا كمــا يجــري يف احلجــوزات األوليــة للطيــران
والفنــادق
الثانيــة :مــا صحبهــا تقدمي دفعة من قيمة العقد
الثالثــة :مــا كان قــد مت فيهــا التعاقد ودفع املبلغ كامال
الرابعة :ما كان قد اسـتُخدم جزء من العقد كأحد خطوط الرحلة
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اخلامســة :مــا متــت االســتفادة فيــه مــن العقــد ولــم يتــم دفــع قيمة العقــد أو بعضه
السادســة :مــا إذا كانــت مــدة العقــد مفتوحــة ،ولــم يشــرع يف االســتفادة منــه،
ولــم ينتــه وقتــه.
ولكل صورة حكم يخصها:
أمــا ألولــى وهــي مــا كان حجــزا مبدئيــا؛ فــإن األمــر فيــه ســهل وواضــح ،حيــث
لــم يعـ ُد كونَــه وعــدا غيــر ملــزم للشــركة وال للمســتفيد ،فــإن لــكل واحــد إلغــاؤه
يف احلــاالت العاديــة ،ففــي الظــروف القاهــرة  -االســتثنائية  -مــن بــاب أولــى،
وليــس ذلــك مــن خلــف الوعــد الــذي ورد ذمــه علــى لســان الشــارع ،بقولــه صلــى
اهلل عليــه وســلم:
« آيــة املنافــق ثــاث  :إذا حــدث كــذب ،وإذا وعــد أخلــف ،وإذا اؤمتــن خــان» كمــا
أخرجــه البخــاري ومســلم مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه.
فــإن هــذا ا ُ
خللــف لــم يكــن منويــا أساســا ،وإمنــا طــرأ لعــارض ،ويف هــذا يقــول
اإلمــام الغزالــي رحمــه اهلل:
ً
«وخلــف الوعــد ال يقــدح إال إذا كان العــزم عليــه مقارن ـا للوعــد ،أمــا إن كان
عازم ـ ًا ثــم عــرض لــه مانــع أو بــدا لــه رأي فهــذا لــم يوجــد منــه صــورة النفــاق،
فخلــف الوعــد إن كان مقصــود ًا حــال الوعــد أثــم فاعلــه ،وإال فــإن كان بــا عــذر
كــره لــه ذلــك ،أو بعــذر فــا كراهــة» .أهـــ 1ـ
وهــذا يف األمــر العــادي فكيــف بأمــر اســتثنائي قاهــر! وال خــاف يف هــذه
الصــورة فيمــا أرى.
أمــا الصــورة الثانيــة :وهــي مــا صحبهــا تقــدمي دفعــة مــن قيمــة العقــد؛ فإنهــا
تنــزل منزلــة العربــون الــذي ذهــب جمهــور أهــل العلــم  -احلنفيــة واملالكيــة
والشــافعية  -إلــى وجــوب رده لصاحبــه عنــد مــا يفســخ العقــد اختيــارا ،لنهيــه
صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم عــن بيــع العربــون؛ فقــد روى مالــك وأصحــاب
الســن مــن حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص رضــي اهلل عنهمــا ،أن رســول
العربــان » والنهــي يقتضــي حرمــة
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم « :نهــى عــن بيــع ُ
أخــذ العربــون؛ ألن املتعامــل لــم يســتفد شــيئا مــن العقــد ،فبــم يســتحل البائــع
للعــن أو اخلدمــة مــال أخيــه ،وهــو ال يحــل إال بطيــب نفــس وتــراض ،وهــذا أكل
ألمــوال النــاس بالباطــل ،الــذي نهــى اهلل تعالــى عنــه.
وذهــب الســادة احلنابلــة إلــى أن للبائــع أن يأخــذ العربــون إذا أخلــف املشــتري إن
كان قــد شــرط عليــه ذلــك ،ملــا روي عــن نافــع بــن احلــارث ،أنــه اشــترى لعمــر دار
الســجن مــن صفــوان بــن أميــة ،وشــرط لــه إن رضــي عمــر ،أي فقــد مت البيــع،
وإال فلــه كــذا وكــذا ،قــال األثــرم :قلــت ألحمــد :تذهــب إليــه؟ قــال :أي شــيء
أقــول؟ هــذا عمــر! رضــي اهلل عنــه» 2وألن صــح هــذا عــن أحمــد مذهبــا  -كمــا
هــو املعمــول بــه اآلن يف ســوق العمــل -فــإن محلــه عنــد االختيــار ،بــأن يفســخ
 - 1مرقــاة املفاتيــح شــرح مشــكاة املصابيــح للعالمــة الشــيخ ولــي الديــن أبــي عبــد اهلل محمــد
بــن عبــد اهلل اخلطيــب العمــري التبريــزي ()128 /1
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املتعامــل العقــد اختيــارا مــن غيــر ضــرورة ملجئــه ،أمــا يف هــذه املســألة التــي
تعتبــر جائحــة عامليــة ،فــإن اإلمــام أحمــد ال يخالــف فيهــا علــى مــا ســيأتي يف
الصــورة الثالثــة  -إن شــاء اهلل تعالــى . -
الصــورة الثالثــة :وهــي مــا إذا كان قــد مت فيــه التعاقــد ودفــع املبلــغ كامــا ولــم
يســتفد مــن العقــد كمــا يكــون يف شــراء تذاكــر الســفر مبــا يســمى باحلجــز
املؤكــد؛ فإنــه ينظــر يف هــذه الصــورة لســبب عــدم االســتفادة مــن العقــد؛ فــإن
كان اختياريــا مــن املشــتري فــإن الثمــن عندئــذ يكــون مــن حــق مقــدم اخلدمــة،
وليــس ملشــتريها شــيء منــه؛ ألن البائــع قــد مكنــه مــن االنتفــاع ولــم يبــع محــل
املنفعــة لغيــره ،وكان علــى املشــتري أن يباشــر االنتفــاع أو يفســخ العقــد يف فتــرة
الســماح إن كان هنــاك شــرط أو نظــام يســمح بالفســخ ،فلمــا لــم يفعــل كان
مفرطــا يف حقــه ،فليــس لــه الرجــوع؛ تخريجــا علــى مــن أجــر داره أو ســيارته ملــن
3
ينتفــع بهــا فلــم ينتفــع ،فــإن امل ْؤجــر يســتحق األجــرة كاملــة
أمــا إذا لــم يكــن لــه خيــار يف عــدم االســتيفاء كجائحــة فيــروس كورونــا ،التــي
توقفــت فيــه حركــة الســفر وتعطلــت املرافــق العامــة مــن مــدارس وفنــادق
ونحوهــا؛ فأصبحــت يف العــرف الدولــي كارثــة عامليــة؛ فإنــه ينظــر إليهــا شــرعا
بنظــر اجلائحــة العامــة التــي وضــع لهــا الشــرع قاعــدة وضــع اجلوائــح ،فقــد روى
مســلم مــن حديــث جابــر رضــي اهلل عنــه « أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أمــر
بوضــع اجلوائــح» 4ويف روايــة أنــه صلــى اهلل عليــه وســلم قــال« :لــو بعــت مــن
أخيــك ثمــرا ،فأصابتــه جائحــة ،فــا يحــل لــك أن تأخــذ منــه شــيئا ،مب تأخــذ
5
مــال أخيــك بغيــر حــق؟!»
وألهــل العلــم يف وضــع جوائــح الثمــار تفصيــل بــن أن يبيــع بعــد بــدو الصــاح
أو قبلــه ،وهــل األمــر للنــدب أو لإليجــاب ،يف خــاف يطــول ذكــره  6إال أن محــل
اخلــاف فيمــا إذا وقعــت اجلائحــة بعــد بــدو الصــاح وقبــض املشــتري الثمــر،
أمــا إذا كانــت قبــل بــدو الصــاح فإنهــا تكــون مــن ضمــان البائــع ،وال يتحمــل
املشــتري شــيئا كمــا نــص علــى ذلــك الشــافعية حيــث قالــواَ « :فـ ِـإ ْن ( َت ِل َفـ ْـت)
- 3املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة  1/286عازيــا ذلــك لكتــب املذاهــب الثالثــة احلنفيــة واملالكيــة
واحلنابلة
 - 4صحيح مسلم  -كتاب املساقاة باب وضع اجلوائح  -حديث  :2992
 - 5صحيح مسلم  -كتاب املساقاة باب وضع اجلوائح  -حديث  :2988
 - 6ينظــر شــرح اإلمــام النــووي علــى مســلم  10/2016وفتــح البــاري علــى صحيــح البخــاري
للحافــظ ابــن حجــر  4/399وخلــص حلافــظ اخلــاف بقولــه :واســتدل بهــذا علــى وضــع
اجلوائــح يف الثمــر يشــترى بعــد بــدو صالحــه ثــم تصيبــه جائحــة فقــال مالــك يضــع عنــه الثلــث
وقــال أحمــد وأبــو عبيــد يضــع اجلميــع وقــال الشــافعي والليــث والكوفيــون ال يرجــع علــى البائــع
بشــيء وقالــوا إمنــا ورد وضــع اجلائحــة فيمــا إذا بيعــت الثمــرة قبــل بــدو صالحهــا بغيــر شــرط
القطــع فيحمــل مطلــق احلديــث يف روايــة جابــر علــى مــا قيــد بــه يف حديــث أنــس واهلل أعلــم
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ـان ا ْل َب ِائـ ِـع)
ُك ُّل َهــا ِ(ب َج ِائ َحـ ٍـة) َك َحـ ٍ ّـر َو َبـ ْـر ٍد َو َح ِريـ ٍـق ( َق ْبـ َـل ال َت ّْخ ِل َيـ ِـة َف ِهـ َـي ِمـ ْـن َض َمـ ِ
7
َف َي ْنف َِســخُ ا ْل َب ْيـ ُـع»
ومســألتنا مــن هــذا النــوع؛ فــإن مشــتري اخلدمــة لــم يتمكــن مــن قبضهــا ولــم
تســلم لــه ،حيــث وقعــت اجلائحــة فتوقفــت املطــارات والقطــارات ونحوهــا عــن
العمــل ،فلــم يباشــر الســفر أو االســتفادة مــن اخلدمــة بشــيء ،فــكان مــن حقــه
أن يرجــع مبــا قدمــه مــن ثمــن اخلدمــة كامــا غيــر منقــوص ،وإال كان أكال ملالــه
بالباطــل.
وهــذا مــا اقتضتــه القوانــن العامليــة وطبقتــه طيــران اإلمــارات وغيرهــا ،فقــد
أعلنــت شــركة طيــران اإلمــارات بتاريــخ 27إبريــل  2020عــن تلقيهــا  500ألــف
طلــب اســترداد تذاكــر ،وخيــرت املتعاملــن بــن اســترداد مــا قدمــوه ،فــإن رغبــوا
يف ذلــك فمــا عليهــم إال تقــدمي طلــب اســترداد األمــوال إذا لــم يتمكنــوا مــن
الســفر الحق ـاً ،ولــن يفــرض عليهــم أي غرامــات اســترداد.
أو إصــدار قســائم ســفر جديــدة آجلــة كمــا يرغبــون ،وأن لهــم االحتفــاظ
بتذاكرهــم احلاليــة حتــى  24شــهراً ،وإعــادة احلجــز عندمــا يقــررون الســفر
الحقــاً ،ووســعت هــذا اخليــار ليشــمل أي تذكــرة تُشــترى قبــل أو بحلــول 30
8
يونيــو  ،2020للســفر حتــى  30نوفمبــر 2020
وهــذا يف احلقيقــة عــن العــدل واإلنصــاف مــن الشــركة التــي قالــت :إنهــا تعتبــر
ذلــك واجبــا وتتحمــل املســؤولية نحــو متعامليهــا ،وأكــدت للمتعاملــن معهــا
وشــركائها التجاريــن أنهــا ملتزمــة بتلبيــة طلباتهــم ،وأن تبــذل قصــارى جهدهــا
لتســريع إعــادة أموالهــم
وأمــا الصــورة الرابعــة وهــي مــا إذا كان قــد اســتخدم جــزءا مــن العقــد كأحــد
خطــوط الرحلــة ...فــإن هــذه الصــورة يجــري عليهــا حكــم تفريــق الصفقــة
بتعــدد املبيــع؛ ذلــك أن بيــع تذاكــر الطيــران ونحوهــا يف مثــل هــذه الصــورة يتعــدد
فيهــا املبيــع ،فــإذا اشــترى اإلنســان تذاكــر ذهابــا وإيابــا؛ كان للذهــاب ســعر
ولإليــاب ســعر آخــر ،وكــذا إذا تعــددت محطــات النــزول فــإن لــكل محطــة نــزول
ســعر ،وإن كان ســعر مجمــوع اخلطــوط أقــل ممــا لــو اشــترى تذكــرة لــكل اجتــاه،
فــإن الشــركة تخفــض يف صــورة احلجــوزات املتعــددة مــا ال تخفضــه يف خــط
واحــد ،وهــذا برضــا الطرفــن ،وهــو يحقــق لهــا ربحــا باحملافظــة علــى العمــاء،
وهــي أدرى مبصلحتهــا .فــإذا كان املشــتري قــد اســتخدم خطــا أو خطــن وبقــي
لــه خــط ســير أو خطــوط أخــرى ،ثــم حلــت اجلائحــة فلــم تســتطع الشــركة الوفــاء
بالتزاماتهــا معــه وال مــع غيــره؛ فــإن لــه حــق الرجــوع بثمــن مــا لــم يســتخدمه مــن
اخلطــوط عمــا بقاعــدة تفريــق الصفقــة عنــد تعــدد املبيــع كمــا ذهــب إلــى ذلــك
 - 7روض الطالب  2/108وانظر املوسوعة الفقهية الكويتية 18/15
 - 8جريدة اإلمارات اليوم 27إبريل2020
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اجلمهــور ،ففــي منهــاج اإلمــام النــووي الشــافعي مــع مغنــي احملتــاج للخطيــب
الشــربيني يقــول:
(وتتعــدد الصفقــة بتفصيــل الثمــن) مــن البائــع (كبعتــك ذا بكــذا وذا بكــذا) فيقبل
أفصــل املشــتري يف القبــول أم ال علــى األصــح ،ولــه رد أحدهمــا
فيهمــا ،ســواء َ
10
بالعيــب 9،ونحــو هــذا يف املذاهــب الثالثــة األخــرى
وعليــه فــإن ملشــتري اخلدمــة أن يرجــع علــى شــركة الطيــران ونحوهــا مبــا بقــي
لــه مــن قســط الثمــن الــذي لــم يســتخدمه ،وإن شــاء أجــل اســتخدامه إلــى وقــت
آخــر كمــا التزمــت بذلــك الشــركات املقدمــة للخدمــة ،فطيــران اإلمــارات قــد
خيــرت متعامليهــا بأحــد اخلياريــن ،فقــد أعلنــت عــن خيــار اســتبدال اجلــزء غيــر
املســتخدم مــن التذكــرة ،بقســيمة ســفر تعــادل القيمــة املدفوعــة مقابــل احلجــز
األصلــي ،الفتــة إلــى أنــه ميكــن اســتخدام هــذه القســيمة لشــراء أي منتــج أو
خدمــة مــن «طيــران اإلمــارات» مــن دون رســوم ،مــا يوفــر مزيــداً مــن املرونــة أمــام
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املتعاملــن إلعــادة احلجــز عندمــا يقــررون موعــد ســفرهم اجلديــد
وأمــا الصــورة اخلامســة وهــي التــي مت فيهــا االســتفادة مــن العقــد ولــم يتــم دفــع
قيمــة العقــد أو بعضــه..
وتُتصــور هــذه الصــورة يف مؤسســات التعليــم اخلاصــة ،حيــث وقعــت اجلائحــة
وملّــا يتــم الفصــل الدراســي األول ،وبــدأت تدريجيــا مــع ابتــداء الفصــل الدراســي
الثانــي الــذي تعطلــت فيــه املــدراس عــن أداء خدماتهــا التعليميــة ،واعتاضــت
عــن ذلــك يف بعــض الــدول التــي متلــك بِنيــة إلكترونيــة قويــة كدولــة اإلمــارات؛
بالتعليــم اإللكترونــي عــن بُعــد.
كمــا تتصــور بالنســبة خلطــوط الطيــران والفنادق يف عقود املؤسســات احلكومية
واخلاصــة التــي لديهــا مــاءة معتمــدة ،ووثاقــة كاملــة عنــد شــركات الطيــران ،أو
لهــا مــع شــركات الطيــران اتفاقيــات أو مذكــرات تفاهــم.
كما أنها واردة يف حجوزات الفنادق أحيانا لألفراد أو املؤسسات..
وأمــا عقــود الطيــران لألفــراد فقــد تكــون معدومــة ،حيــث ال يتمكــن الفــرد مــن
تأكيــد احلجــز إال بدفــع املبلــغ كامــا.
وأ ّيَـاً مــا كان؛ فــإن احلكــم يف هــذه املســألة واضــح مــن حيــث ان االســتفادة مــن
العقــد واســتخدامه مــن قبــل العميــل أو املؤسســة؛ يرتــب مديونيــة واضحــة ،فــا
أثــر جلائحــة فيــروس كورونــا عليهــا إال مــن حيــث تأخــر ســداد قيمــة العقــود
املســتخدمة إن كان الفــرد أو املؤسســة غيــر قــادرة علــى الســداد النقطــاع
مواردهــا بســبب اجلائحــة أو غيرهــا ،وذلــك ال يعفيهــا مــن دفــع كامــل املبلــغ
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حــاال أو مــآال .ويجــب أن يكــون الدفــع بالقيمــة التــي مت فيهــا التعاقــد مــن غيــر
زيــادة عليهــا بســبب الـــتأخير؛ ألن أي مطالبــة بالزيــادة علــى املبلــغ املســتحق
تكــون مــن ربــا الديــون املتفــق علــى حرمتــه ،فــإن املبلــغ املســتحق قــد اســتقر
يف الذمــة باســتخدام مقتضــى العقــد ،وعلــى شــركات الطيــران أو الفنــادق أو
نحوهــا أن ت ِ
ُنظــر املســتفيد حتــى يوســر ،وعليهــا حتمــل تفريطهــا بعــدم اســتيفاء
قيمــة العقــد عنــد إبرامــه كمــا يكــون مــن األفــراد.
وبالنســبة ملؤسســات التعليــم التــي واصلــت أداء التعليــم عــن بُعــد مــن غيــر
أن تكــون هنــاك كلفــة إداريــة ضخمــة كمــا لــو كان التعليــم يف املــدارس مــع
املواصــات والوجبــات أحيانــا إن وجــدت؛ فــإن األصــل أن يتــم التفاهــم بــن
املؤسســة واملســتفيد بتخفيــض مبلــغ العقــد بحيــث يكــون مبلــغ التعاقــد مناســبا
للكلفــة اإلداريــة ،إذ ال ميكــن أن يحتســب املبلــغ يف الفتــرة التــي لــم يتواجــد فيهــا
الــدارس يف املؤسســة كمــا لــو كان متواجــدا فيهــا ،فــإن هــذا يعتبــر حيفــا عليــه.
واألصــل يف عقــود اخلدمــات كهــذا العقــد أن يكــون العقــد بحســب التكلفــة
التشــغيلية مــع ربــح معقــول ،والتكلفــة التشــغيلية هنــا ليســت بتلــك التــي كانــت يف
املــدارس مــن اســتهالك للطاقــة الكهربائيــة واملائيــة والعماليــة واألصــول الثابتــة
ونحوهــا ،فــإن هــذه غيــر موجــودة يف التعليــم اإللكترونــي ،وقــد كانــت مأخــوذة
يف االعتبــار عنــد التعاقــد ،فيتعــن أن يُعــ َّدل العقــد يف ضــوء ذلــك ،إتباعــا
لعدالــة توزيــع الغنــم بالغــرم ،وإقامــة للعــدل بــن النــاس ،وتأصيــا علــى قاعــدة
الضــرورة تقــدر بقدرهــا.
وأمــا الصــورة السادســة وهــي مــا إذا كانــت مــدة العقــد مفتوحــة ،لــم يشــرع يف
االســتفادة منــه ولــم ينتــه وقتــه.
فإنــه ال يحــق للمســتفيد املطالبــة بفســخ العقــد ،وال اســترداد مــا دفعــه مــن قيمــة
العقــد ُك ًّل أو بعضــا ،مــا دامــت االســتفادة ممكنــة ،والشــركة مســتعدة لتقــدمي
اخلدمــة كالتذاكــر املفتوحــة والفنــادق ،أو مراحــل التعليــم القادمــة ،فــإن ُعلــم
تعــذر االســتفادة مــن العقــد كأن أفلســت الشــركة أو غيــرت نشــاطها؛ فــإن لــه
احلــق يف الرجــوع مبــا قدمــه ،وعلــى الشــركة أن تــرد مــا قبضتــه ،حيــث ال حــق
لهــا يف قيمــة العقــد إال بتوفيــر اخلدمــة ،وإال كانــت آكلــة ملــال النــاس بالباطــل.
فــإن كانــت قــد أفلســت فــإن لــه األفضليــة يف اســتيفاء حقــه منهــا؛ ألنــه لــم يكــن
مداينــا ،بــل مشــتريا خدمــة ،فــإن وجــد مــع الشــركة مــا يعــوض بــه حقــه فهــو
أولــى بالتقــدمي مــن مزاحمــة الغرمــاء؛ ملــا روى مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة
رضــي اهلل تعالــى عنــه عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال :
« إذا أفلــس الرجــل  ،فوجــد الرجــل متاعــه بعينــه  ،فهــو أحــق بــه »
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نوازل العص ــر الواقعة يف بالد الغرب
بقلم األستاذ صالح العود
مجاز يف الشريعة

للجاليــة املســلمة املســتوطنة يف ديــار الغــرب منــذ عقــود :مشــاكل ،ومســائل،
ونــوازل تخصهــا فيمــا يتعلــق بشــؤون دينهــا ودنياهــا ،وهــي يف الغالــب تختلــف
عمــا هــي عليــه احلــال يف اوطانهــم االصليــة .ويف هــذا العــدد نعــرض «أمنوذجــا»
منهــا ،يتعلّــق بشــهر رمضــان ،وهــي يف احلقيقــة «نازلــة» قدميــة جديــدة تتمثــل
يف التنــازع او جتــاذب االراء وامليــول حــول :كيفيــة ثبــوت شــهر رمضــان وشــوال،
واعتمــاده إ ّمــا بـــ «رؤيــة» الهــال الشــرعية ،أو باحلســابات الفلكيــة العصريــة...
فكلمــا قــرب اهــال شــهر رمضــان يف ديــار الغــرب ،يســتعد لــه املســلمون والهيــآت
واجلمعيــات الدينيــة فيهــا وبعــض أئمــة املســاجد ،مــن اجــل االطمئنــان علــى
دخولــه مو ّثقــا ليباشــروا صيامــه عــن قناعــة وعلــم ومعرفــة .لكـ ّـن ذلــك ال يتــم
بســهولة ،وكأنــه «جنــن» عســير الــوالدة ،فمــن االفــراد املســؤولني أو اجلمعيــات
الدينيــة املعنيــة ،وحتــى بعــض االذاعــات العرب ّيــة احملل ّيــة متيــل إلــى جهــة الشــرق
فتعتمــد مــا ثبــت عندهــا يف دخــول الشــهر أو خروجــه ،بينما جهــات أخرى ترتبط
مســبقا بــدول اجلاليــة املســلمة املغاربيــة ،وهنــاك فئــة ثالثــة ال ترغــب يف الرؤيــة
وتفضلــه ،زعمــا منهــا
وال االرتبــاط باخلــارج ،بــل تعتمــد احلســاب الفلكــي أصــا،
ّ
للتخلــص مــن اخلــاف ،ولالجتمــاع علــى كلمــة ســواء يف دخــول الشــهر الكــرمي.
وممــا زاد اجلاليــة املســلمة شــقة و ُعمقــا يف اخلــاف بخصــوص هــذه النازلــة،
حلـ ّد انــك جتــد داخــل بيوتهــا وبــن افــراد االســرة الواحــدة :إنقســا ًما وتباي ًنــا يف
بــدء الصــوم ،فــاالب واالم عزمــا علــى الشــروع يف الصيــام ،بينمــا مــن بــن االبنــاء
مــن يتأخــر عنهمــا يف ذلــك ،وبالتالــي فــكل يصــوم علــى مزاجــه .وكذلــك احلــال
نفســها بــن املســاجد الكبيــرة ،فهــي بــدل أن تتوحــد يف بــدء الصــوم ،جتدهــا
منقســمة علــى نفســها ور ّوادهــا ،وتتكــ ّرر هــذه املأســاة املقلقــة يف نهايــة شــهر
رمضــان مــن اجــل االفطــار واســتقبال شــعيرة العيــد .ثــم ان هــذه النازلــة (االم)
تتفــرع عنهــا نازلــة أخــرى ،تتمثــل يف «اختــاف املطالــع» للهــال مــن بلــد إلــى بلــد،
وهــي أيضــا مســألة قدميــة جديــدة .واحلكــم الشــرعي يف هــذا املوضــوع واضــح،
ولــم يبــق همــا ،أو يتص ـ ّرف فيــه عــوا ّم النــاس ورعاعهــم ،فقــد حســم شــرعنا
احلكيــم يف ذلــك ،وال مجــال للخــوض فيــه عبثا...فالقــرآن الكــرمي يُن ّبــه جميــع
املؤمنــن واملؤمنــات يف كل زمــان ومــكان بقولــه عـ ّز مــن قائــل (فمــن شــهد منكــم
الشــهر فليصمــه) االيــة  185مــن ســورة البقــرة الكرميــة ،واخــرج النســائي بســنده
عــن أبــي هريــرة أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال (صومــوا لرؤيتــه
وأفطــروا لرؤيتــه) احلديــث ،وعــن ابــن عمــر كمــا يف ســن أبــي داود-انــه قــال:
«تــراءى النــاس الهــال ،فاخبــرت رســول اهلل انــي رايتــه ،فصامــه وامــر النــاس
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بصيامــه» ،ويف حديــث ابــن عبــاس أن اعرابيــا جــاء إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه
وســلم فقــال« :انــي رايــت الهــال ،فأمــر بــاال ،فــأ ّذن يف النــاس :فليصومــوا غــدا،
وغيرهــا مــن النصــوص التــي تعتبــر أن الرؤيــة هــي االصــل يف الصيــام ،واملعتمــد
علــى عهــد الرســول واخلالفــة الراشــدة ،إلــى زمــن معاويــة اذ حصــل اشــكال
مريــر يف هــذا املســار .وصــدر عــن مجمــع الفقــه االســامي الدولــي (يف دورتــه
الثالثــة ســنة  1407هـــ= 1986م) القــرار التالــي« :بعــد االســتماع إلــى الدراســات
املقدمــة مــن االعضــاء واخلبــراء حــول املســألة ،قــ ّرر 1- :إذا ثبتــت الرؤيــة يف
بلــد ،وجــب علــى املســلمني االلتــزام بهــا 2- ..كمــا يجــب االعتمــاد علــى الرؤيــة،
ويُســتعان باحلســاب الفلكــي واملراصــد ،مراعــاة لالحاديــث النبويــة ،واحلقائــق
العلميــة» .اهـــ فهــذه النصــوص الشــرعية ،والبالغــات مــن املجامــع الفقهيــة،
وتوحــد وال تف ـ ّرق،
توقــف اخلــاف ،وتقطــع االهــواء ،بــل انهــا تق ـ ّرب وال تن ّفــر،
ّ
ولكــن إلــى ّ
الل املشــتكى ممــا يحصــل بــن املســلمني يف دول الغــرب.
أمــا مســالة «اختــاف املطالــع» فلهــا ابعــاد أخــرى خطيــرة ومأســاوية ،وتعــود
جذورهــا إلــى عهــد اخلليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان ،فقــد اخــرج وقائــع هــذه
احلادثــة مســلم يف صحيحــه وابــو داود والنســائي يف ُســننيهما كمــا يلــي:
أن أم الفضــل بنــت احلــارث ،بعثتــه إلــى معاويــة بالشــام ،فقــال :قدمــت الشــام
فقضيــت حاجتهــا واســته ّل علــي رمضــان وانــا بالشــام ،فرايــت الهــال ليلــة
اجلمعــة ،ثــم قدمــت املدينــة يف آخــر الشــهر ،فســألني عبــد اهلل بــن عبــاس رضــي
اهلل عنهمــا ،ثــم ذكــر الهــال ،فقــال :متــى رايتــم الهــال؟ فقلــت :راينــاه ليلــة
اجلمعــة ،فقــال :أنــت رايتــه؟ فقلــت :نعــم!ورآه النــاس ،وصامــوا وصــام معاويــة.
فقــال :لك ّنــا رأينــاه ليلــة الســبت ،فــا نــزال نصــوم حتــى نُكمــل الثالثــن ،أو نــراه.
فقلــت :اوال نكتفــي برؤيــة معاويــة وصيامــه؟ فقــال :ال ،هكــذا امرنــا رســول اهلل
صلــى اهلل عليــه وســلم.
مــن هنــا نتبــن أن بعــض البلــدان «النائيــة» قــد تختلــف عــن غيرهــا يف تقــدمي
الصــوم أو تاخيــره وفــق رؤيــة الهــال يف هــذا البلــد أو ذاك ،والســبب عنــدي
يف ذلــك الزمــن :بُعــد املســافة بــن األقطــار ،وانعــدام املواصــات التــي تختصــر
الطريــق أو الوقــت ،وهــو مــا نتمتــع بــه يف عصرنــا واحلمــد هلل ،لذلــك نشــأ مــا
يُعــرف يف كتــب الفقــه بـــ «اختــاف املطالــع» .ولكــن يف ظ ّنــي أن هنــاك رأيـاً «ثالثا»
يسـ ّبب االختــاف ،ويعــدم «الوحــدة» التــي ينشــدها االســام ويرمــي اليهــا كرمــز
ألمــة واحــدة واعــدة ،والــى ذلك تشــير االيــة الكرمية« :وان هــذه أمتكم امــة واحدة
وانــا ربكــم فاعبــدون) وكذلــك (واعتصمــوا بحبــل اهلل جميعــا وال تف ّرقــوا) ،لكــن
والتعصــب
علــى مــدى التاريــخ فقــد شــقيت «امــة االســام» باخلــاف والشــقاق،
ّ
املريــر ،ســواء يف حياتهــا السياســية واالجتماعيــة أو الشــؤون الدينيــة ،وال حــول
وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم ...وحســبنا اهلل ونعــم الوكيــل.
الوهــاب ابيــاط (اســتاذ التعليــم العالــي
وقــد علّــق فضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــد ّ
بكليــة الشــريعة يف جامعــة القرويــن بفــاس) علــى مــا جــرى بســبب تلــك الواقعــة،
32

ومــا اجنـ ّر معهــا مــن خــاف ســلبي ال يــزال ســاريا حتــى يومنــا ،فقال «املشــكل هو
اخلــاف السياســي ،الــذي ســرى إلــى اســتعمال الديــن :نصوصــا ومعانــي لتأييــد
جانــب علــى آخــر ،وليســت املشــكلة يف ثبــوت الرؤيــة ثبوتــا شــرعيا ،إمنــا املشــكلة
يف اخضــاع تلــك الرؤيــة لبعــض االغــراض الســلطوية السياســية « ،وملــا توســع
اخلــاف بــن اجلاليــة املســلمة يف فرنســا بهــذا اخلصــوص يف هــذه «النازلــة»:
(كيفيــة ثبــوت دخــول رمضان...وحكــم اختــاف املطالــع ،يف هــذا العصــر شــرعا
وعقــا) ،دعيــت إلــى القــاء «محاضــرة» يف ذلــك عنــد انعقــاد (اللقــاء األول لالئمة
والدعــاة) باحــدى الضواحــي الباريســية بتاريــخ  1989/3/24م ،وممــا قلتــه يف
جمــوع احلاضريــن« :ان اجهــزة االعــام الغربيــة هنــا جتــد ضالتهــا يف املســلمني
لتص ّورهــم بصــورة اقــرب مــا تكــون إلــى عصــر اجلاهليــة االولــى :فــا رابــط
يربطهــم ،وال مرشــد يرشــدهم ،وال قائــد يقودهــم يف دينهــم ،مــع أن كتــاب ر ّبهــم
وســنة نبيهــم إ مامهــم وامامهــم .صحيــح أن اختــاف رؤيــة الهــال امــر قــدمي،
ُ
لكــن لــم يكــن يومــا مــا عامــل فرقــة وانقســام ،أو صـ ّد عــن ســبيل اهلل...واالئمــة
املجتهــدون ،والعلمــاء املعاصــرون بحثــوا يف املســألة ،وكان محــور اجتهادهــم
حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه ونصــه« :صومــوا لرؤيتــه ،وافطــروا لرؤيتــه»
مــع اثــر كريــب مولــى ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا ،فتعـ ّددت آراؤهــم فيهــا ،وانــا
أجملهــا بايجــاز علــى النحــو التالــي:
الــراي األول :إذا رئــي الهــال ببلــد لــزم جميــع املســلمني يف االوطــان كلهــا ،ال
فــرق بــن قريــب أو بعيــد ،وهــو قــول أكثــر الفقهــاء املجتهديــن واتباعهــم ،ومــن
العلمــاء مــن يع ّبــر عنــه بـــ «قــول اجلمهــور» ،وهــؤالء ال يقولــون باختــاف املطالــع،
ومعتمدهــم :قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وعملــه.
الراي الثاني :لكل بلد رؤيته -وهؤالء قلة -ومعتمدهم اثر كريب.
الــراي الثالــث :إذا تقاربــت البلــدان كان حكمهــا حكــم البلــد الواحــد ،وال اعتبــار
حينئــذ الختــاف املطالــع ،أمــا إذا تباعــدت نســبيا فلــكل بلــد رؤيتــه.
ثــم قــررت أن كثيــرا مــن ائمــة الفقــه يف املذاهــب االربعــة املشــهورة يف العالــم:
العربــي /االســامي /والغربــي اختــاروا عــدم اإلعتــداد باختــاف املطالــع،
وتبعهــم غالــب العلمــاء يف هــذا العصــر مــن كل البلــدان ،العتبــارات جـ ّد مه ّمــة،
منهــا بــل أهمهــا :وحــدة االوطــان يف املواســم الشــرعية ،واالعيــاد الدينيــة ،واحتاد
الشــعوب املســلمة :عقيــدة وعبــادة واخالقــا وســلوكا...لذلك ع ّقــب علـ ّـي الدكتــور
أحمــد عيســاوي (اســتاذ علــم احلديــث) قائــا :ان راي اجلمهــور القائــل :بعــدم
اإلعتــداد باختــاف املطالــع ،هــو االقــوم واالعلــى ،ملــا يتر ّتــب عليــه مــن نتائــج
حســنة يف حيــاة املســلمني :حاضرهــم ومســتقبلهم.
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أوالً :دور ابــن تومــرت يف خدمــة العقيــدة األشــعرية مــن خــال مرشــدته
وتوحيــد املغاربــة عليهــا لقــد عمــل اإلمــام علــى خدمــة العقيــدة األشــعرية مــن
خــال مؤلفاتــه العقديــة التــي مــن أشــهرها هــذه العقيــدة الســنية «املرشــدة»،
وقــد توفــرت جملــة مــن األســباب ســاهمت يف أن يكــون هــذا االنتشــار األوســع
علــى يديــه ،مــن بينهــا:
• الســبب األول:
التمهيــد الــذي ســبقه متمثــا يف قبــول املغاربــة للعقيــدة األشــعرية حيــث انهــا
وافقــت مــا كان عليــه الســلف وعلــى مــا كان عليــه املالكيــة األوا ِئــل ،إذ أن أبــا
احلســن األشــعري لــم يــأت بجديــد إمنــا قــرر مــا كان عليــه الســلف مِ ــن حيــث
األصــو ُل العقديــة.
ُ
• الســبب الثاني:
قيــام أشــاعرة قبلــه بــدور كبيــر جتلــى يف ِعـ َّد ِة مناحــي ،أذكــر منهــا :التأليــف يف
علــم الــكالم األشــعري :فقــد ألــف األعــام قبلــه يف العقيــدة األشــعرية ،وذلــك
مــن خــال ثالثــة طــرق:
ُ
صنَّفــات اخلالصــة يف العقيــدة األشــعرية ،ومــن
• الطريقــة األولــى :تصنيــف امل َ
بــن مــن ســار علــى هــذا النهــج؛ اإلمــام أبــو بكــر املــرادي احلضرمــي ،صاحــب
كتــاب« :العقيــدة» التــي ال تخــرج عــن أصــول العقيــدة األشــعرية.
• الطريقــة الثانيــة :عمــل منظومــات عقديــة علــى وفــق طريقــة األشــعري يف
تقريــر عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة ،ومــن بــن مــن ســلك هـ َذا النهــج؛ اإلمــام
ِ
صاحــب املنظومتــن العقديتــن« :التنبيــه واإلرشــاد يف
أبــو احلجــاج الضريــر،
علــم االعتقــاد» ،و»األرجــوزة الصغــرى» اللتــان تعــدان مــن أهــم املنظومــات يف
العقيــدة األشــعرية.
ُ
• الطريقــة الثالثــة  :االعتنــاء بأ َّم َهــات الكتــب يف العقيــدة األشــعرية بالشــرح،
ومــن بــن مــن نهــج هــذا النهــج؛ اإلمــام محمــد بــن علــي املــازَري (ت  530هـــ)
الــذي قــال عنــه القاضــي عيــاض« :هــو آخــر املتكلمــن مــن شــيوخ إفريقيــة
بتحقيــق الفقــه ورتبــة االجتهــاد ود ّقــة النظــر ،لــم يكــن يف عصــره للمالكيــة يف
أقطــار األرض أفقــه منــه وال أقــوم مبذهبهــم» ،ويتجلــى ذلــك يف شــرحه املســمى:
(املهــاد لشــرح اإلرشــاد).
• الطريقــة الرابعــة  :املناظــرة ،وذلــك لِلــ َّذ ِ ّب عــن عقيــدة اإلســام والدفــاع
عنهــا ،ويَأتينــا مــن أخبــار أبــي احلجــاج مــا يــدل علــى أنــه كان َم ْف ـ َز َع النــاس
يف مناظــرة املخالفــن للعقيــدة اإلســامية ومتكنــه فيهــا ،فقــد ورد عــن اإلمــام
َ
ـض أحبــار اليهــود فتكلــم يف
الســكوني روايــة عنــه أنــه قــال:
(حض َر ِنــي يو ًمــا بعـ ُ
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أحالَــ ُه وأنكــ َرهُ :أن يكــون
التعديــل والتجويــر ،وجــاء بتخليــط كثيــر ،وكان ممــا َ
َ
اهلل تعالــى يأمــر مبــا ال يريــد كونــه .فقلــت لــه :أليــس قــد أمـ َر اخلليـل أن يذبــح
ابنَـهُ؟! فقــال :بلــى! فقلــت :فهــل أراد ذبحــه؟ فقــال :ال .فان َقطــع لوقتــه ،وأمســك
حليتــه .قــال األســتاذ أبــو احلجــاج :وهــم يف هــذه املســألة إخــوان املعتزلــة .وقــد
بســط القــول فيهــا أئمــة أهــل الســنة ،واحلمــد هلل ولــي َّ
الط ـ ْولِ وا ِمل ّنَــة).1
• الســبب الثالث :
الرحلــة إلــى املشــرق واألخــذ عــن كبــار علمــاء األشــاعرة بهــا؛ فقــد تأثــر كثيــر
ممــن رحــل إلــى املشــرق بعلمــاء األشــاعرة ومــن أبرزهــم اإلمــام الباقالنــي
(403هـــ) ،الــذي أســهمت مالكيتــه يف تأثــر املغاربــة بأشــعريته ،ومــن بــن مــن
تأثــر بــه:
• أبــو عبــد اهلل األزدي ،الــذي يرجــع إليــه الفضــل يف انتشــار مذهــب الباقالنــي
يف املغــرب.2
• أبــو الطاهــر الواعــظ محمــد بــن علــي املعــروف بابــن األنبــاري ،والــذي يعــد
كذلــك ممــن يعــود الفضــل إليــه يف نشــر مذهــب الباقالنــي باملغــرب.
• أبو عمران الفاســي (ت  430هـ).
• اإلمــام الصيــريف أبــو القاســم عبيــد اهلل بــن أحمــد (ت 435هــــ).
• أبــو الفضــل عبيــد اهلل بــن أحمــد املقــري (ت 451هـــــ).
ثانيـ ًا :نظــرة نقديــة يف مذهبيــة ابــن تومــرت العقديــة
إن تاريــخ دولــة املوحديــن شــابته كثيــر مــن االضطرابــات ،غيــر أن الضجيــج
ـام دولــةِ املوحديــن ،يحتــا ُج األمـ ُر
الــذي انتشــر يف بعــض املصــادر التــي أ َّر َخـ ْ
ـت لقيـ ِ
ـان يعتمِ ـ ُد إلــى حتليـ ٍـل علمِ ــي للنصــوص التــي سـ َّ
فيــهِ إلــى بيـ ٍ
ـط َر ِت الــكال َم عــن
َ
ّ
واضحــا أث ـ َر علــى فهـ ِـم األحـ ِ
ـداث ،ممــا
هــذا املوضــوع ،الــذي أظهــر اضطرا ًبــا
ً
اســت ْد َعى البحــث يف تصنيــف هــذه املصــادِ ر ،وبعــد املراجعــة الدقيقــة للروايــات
ـت لألحــداث ،ســنجد أن هنــاك ثالثــة أصنــاف مــن املصــادر:
التــي أ َّر َخـ ْ
• الصنف األول :صنف يحمل يف ثناياه الكيد والعداء لألشاعرة ولعقيدتهم نفسها.
• الصنــف الثانــي :صنــف مــن املؤرخــن اعتمــد علــى النصــوص التــي ســبقته
يف ســرد احلـ ِ
ـدث بــدون أن يعمــل علــى توضيــح األمــور التــي ُشـ ِ
ـض
ـوه َد التنا ُقـ ُ
فيهــا عيا ًنــا.
بإنصــاف اإلمــام ابــنِ تومــرت مــن ناحيــة
• الصنــف الثالــث :وهــذا قليــل ،قــام
َ
دعــواه االلتــزام بالعقيــدة األشــعرية وحرصــه علــى تعليمهــا للكبــار والصغــار.
 - 1عيون املناظرات ،أبي علي عمر السكوني ،ص.291-290:
 - 2القاضي أبو بكر الباقالني وآراؤه الكالمية والفلسفية ،عبد العزيز املجدوب ،ص.41 :
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اختلفــت اآلراء حــول مذهبيــة ابــن تومــرت العقديــة ،غيــر أن هنــاك مــن غيــر
املُن ِْصفِ ــن مــن حتا َمــل عليــه فطعنــه وافتـ َرى عليــه ونســب إليــه أمــورا هــو بــريء
منهــا ،ومنهــم ابــن تيميــة الــذي افتــرى عليــه يف َم َو ِ
اض ـ َع مــن كتبــه ،منهــا:
3
قوله( :اب ُن تومرت يقول بالوجود املُطلق).
جهـ ٍـم وابـ ِـن
الص َفـ ِ
وقولــه فيــه أيضــا( :كان قو ُلــهُ يف التوحيـ ِـد ق ـ ْو َل ُن َفـ ِـاة ِ ّ
ـات ْ
4
ســينا).
وغيرهــم
ـة
ـ
ل
املعتز
ة
د
ـ
ي
عق
ـل
ـ
ث
مل
ـة
ـ
ن
املتضم
ـدة
ـ
ش
املر
ـم
ـ
له
ع
ـ
ض
(و
ـا:
ـ
أيض
ـه
ـ
في
وقولــه
ِ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
ِ
5
مــن اجلهميــة يف التوحيــد).
واإلمــام ابــن تومــرت بعيــد مــن كل هــذا أبعــد ممــا بــن املشــرق واملغــرب ،وممــا
نســب إليــه كذبــا وافتــراء مــن غيــر حتقيــق وال تدقيــق ،نســبة االعتــزال إليــه،
ويف هــذا البحــث املتواضــع أحــاول أن أزيــل الغبــار عــن هــذه الشــخصية الفــذة،
رحمــه اهلل رحمــة واســعة.
للمعتزلــة مقــاالت كثيــرة خالفــوا فيهــا أهــل الســنة واجلماعــة يف أصــول العقيدة،
ويف بعــض الفــروع املجمــع عليهــا ،فمــن ذلــك قولهم:
.1بنفــي الصفــات األزليــة عــن اهلل ،وقولهــم :هــو ســميع ال بســمع ،بصيــر ال
ببصــر ،قــادر ال بقــدرة إلــخ ،زاعمــن أن إثبــات صفــات أزليــة يــؤول إلــى القــول
6
ِبتَ َع ـ ّ ُدد األزل ِ ّيــن مــع اهلل تعالــى.
أمــا ابــن تومــرت ففــي كتبــه يخالــف املعتزلــة يف كل مــا خالفــوا فيــه أهــل الســنة
واجلماعــة :األشــاعرة واملاتريديــة.
يقــول يف العقيــدة املرشــدة( :جميــع اخلالئــق مقهــورون بقدرتــه)؛ فأثبــت صفــة
القــدرة األزليــة هلل.
وقــال أيضــا يف نفــس عقيدتــه( :ولــه العــز والبقــاء) ويف ذلــك إثبــات صفتــن هلل
تعالــى ،فالعــزة هــي الغلبــة والقــدرة ،والبقــاء صفــة أزليــة هلل.
 .2يف أفعــال العبــاد:
َ
يذهــب املعتزلــة إلــى أن اإلنســان خال ـ ٌق أفعــال نفســه وأنــه ليــس هلل يف ذلــك
صنْـ ٌع وال تقديـ ٌر ،وإمنــا هــو أ ْق َد َرهــم عليهــا فقــط ،وأن أحــكام اهلل ُم َعلَّلَـ ٌة برعايــة
ُ
7
مصالــح العبــاد.
وأمــا اإلمــام ابــن تومــرت فيصــرح بخــاف ذلــك ويقــول يف «العقيــدة املرشــدة»:
 - 3كتاب :النبوات ،ابن تيمية.)1/401( ،
تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية.)3/438( ،
ِ
 - 4كتاب :درءُ
 - 5كتاب :تبيان تلبيس اجلهمية ،ابن تيمية.)3/103( ،
 - 6التبصير يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكني ،اإلسفرايني ،ص .87 :
 - 7الفرق بني الفرق ،ص.80 -79 59 :
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(خلــق العالــم بأســره) :والعالــم عبــارة عــن كل مــا ســوى اهلل تعالــى ،فتشــمل
األعيــان واألعــراض ،وقــد أتــى بلفــظ «بأســره» تأكيــدا لدخــول ســائر احملدثــات
يف جملــة مصنوعــات اهلل عــز وجــل.
 .3يف رؤيــة اهلل:
أنكــر جميــع املعتزلــة جــواز رؤيــة املؤمنــن ر ّبَهــم وهــم يف اجلنــة ،وهــو تعالــى بــا
ـوه
﴿و ُجـ ٌ
كيــف وال مــكان وال جهــة وال ُمقابلــة ،ليــس كمثلــه شــيء ،وتأ َّولُــوا اآليــةُ :
9
َاظـ َرة﴾ 8علــى معنــى نعمـ َة َر ِ ّبهــا ُمنْت َِظـ َرة.
َاضـ َرة ِإ َلــى َر ِ ّب َهــا ن ِ
َي ْو َم ِئـ ٍـذ ن ِ
وأمــا اإلمــام ابــن تومــرت فيقــول يف أعــز مــا يطلــب( :ومــا ورد مــن الشــرع يف
ُدركــه األبصــار
الرؤيــة يجــب التصديــق بــه؛ يُـ َرى مــن غيــر تشــبيه وال تكيِيــف ،ال ت ِ
10
َ
بحـ ُدوث احمل َدثــات) .
مبعنــى النهايــة
واإلحاطــة واالنفصــال الســتحالة اتصافــه ُ
 .4يف النبــوة واملعجــزة:
ـب بِعثَــة الرســل ألنهــا مــن ُمقتضيــات عــدل اهلل ،علــى مــا
تَـ َرى املعتزلـ ُة أنــه يجـ ُ
11
زعمــوا ،إذ إن يف ذلــك صالحــا للعبــاد .
يقــول ابــن تومــرت يف «رســالة يف العبــادة» مــا نصــه( :جــواز إرســال الرســل
12
بالتكليــف).
..5يف التحســن والتقبيــح:
ّ
ٌ
ـتقِ
حسـنَ ُه العقـ ُل كان
ـا
ـ
فم
ـح،
ـ
والتقبي
ـن
ـ
بالتحس
ل
ـ
مس
يقــول املعتزلــة بــأن العقـ َل
َّ
13
َ
حسـنًا ،ومــا َق ّبَ َحـ ُه كان قبيحــا ،وق َّد ُمــوا العقــل يف معرفــة األحــكام الشــرعية .
أمــا ابــن تومــرت فقــد عقــد لذلــك فصــا مســتقال يف «أعــز مــا يطلــب» فقــال:
بــن فيــه أن
(الدليــل علــى أن الشــريعة ال تثبــت بالعقــل» يعنــي اســتقالالً)َ َّ 14،
الشــرع هــو األصــل ،والعقــل إمنــا هــو شــاهد للشــرع ،وال يأتــي الشــرع إال
مبجــوزات العقــول.
.6يف املــوت باألجل:
َ
ُ
أجلــه بالقتــل،
ذهبــت طائفــة مــن املعتزلــة إلــى القــول بــأن مــن ُق ِتـل فقــدِ انقطـ َع َ
ـي إلــى وقتــه املقــدر لــه ،فالقا ِتـ ُل -علــى زعمهــم -قــد غيــر
وأنــه لــو لــم يُقتَــل لَ َبقِ ـ َ
15
األجــل الــذي قــدره اهلل تعالــى لــه بالتقدمي .يقــول ابــن تومــرت يف «أعــز مــا
ـوت
يطلــب»( :واآلجــال محــدودة ،ال يســتأخر شــيء عــن أجلــه وال يســبقه ،وال ميـ ُ
 8سورة القيامة ،آية-23 22 :
 9الفرق بني الفرق ،ص79 :
 10أعز ما يطلب ،ص .221
 11كتاب« :املغني يف أبواب التوحيد والعدل».)1/28( ،
 12رسالة يف العبادة ،محمد بن تومرت ،ص.224:
 13كتاب املغني يف أبواب التوحيد والعدل.)6/26( ،
 14أعز ما يطلب ،ص.157 :
 15كتاب املغني يف أبواب التوحيد والعدل.)6/26( ،
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أحـ ٌد دو َن أن يســتكمل رزقــه وال يتعــدى مــا ُقـ ِ ّـد َر له)16.وبذلــك يَ ْظ َهـ ُر أن مح َّمـ َد
ـت أصــا إال بالطريــق
بــن تومــرت رحمــه اهلل بــريء مــن ال َّد َعــا َوى التــي ال تَثْبُـ ُ
الشــرعي ِبنَ ْقــلِ ال ِ ّث َقـ ِ
ـات كاأل ِئ َّمــة والعلمــاءِ ال ُعـ ُدولِ باليقــن ال بالظــن ،فلذلــك لــم
ي ُكــن لنــا أن نُ ِســيء بابــن تومــرت َّ
ـور أو الظلـ ِـم،
الظـ َّن أو نرم َيــه باالعتــزال أو الفجـ ِ
َ
وال يكفــي يف إلقــاء التهمــة أن يُعتمــد علــى نقــلِ أمثــال ابــنِ تيميــة ِلــا قــد يكــون
ـآر َب وأهـ ٍ
ـداف مــن وراء تشـ ِـويهِ ســمعةِ ابــنِ تومــرت.
لــه مــن َمـ ِ
َ
ـاه َد
وقــد ذكــر ال ّتَــا ُج الســبكي يف «الطبقــات» عــن العالئـ ّـي عــن الذهبــي :أنــه شـ َ
ِخـ ِ ّ
ب َ
ـي لــي أ َّن الشــيخ فخــر الديــن بـ َن عســاكر
ـط أحمـ َد بــن املجــد يقــولَ « :ف ُحكِ ـ َ
َ
ٌ
ّ
ُ
َ
ـت بــل هــي امل ِضلــة» ،ومــا هــذا إال نـ ْز ٌر قليـل مــن
كان يُقــرئ مبدرسـ ٍـة املرشــدةَ فقلـ ُ
التحا ُمــلِ علــى أهــل الســنة واجلماعــة.
ثالثـ ًا :أثــر املرشــدة يف وحــدة األمة
.1بيان ســنية العقيدة املرشــدة:
مــن العلمــاء الذيــن أثنــوا علــى املرشــدة خليــل بــن كيكلــدي العالئــي الشــافعي
(ت 761هـــ) ،فقــد قــال يف املرشــدة« :جــرى قائلهــا علــى املنهــاج القــومي والعقــد
املســتقيم ،وأصــاب فيمــا نــزه بــه العلــي العظيــم».17
وكان تــاج الديــن الســبكي مــن املستحســنني للمرشــدة ،املثبتــن لصحتهــا ،فقــد
قــال عنهــا معلقــا( :هــذا آخــر العقيــدة ،وليــس فيهــا مــا ينكــره ســني) ، 18وجعلهــا
يف مرتبــة واحــدة مــع عقيــدة لــه مــن إنشــائه ،وعقيــدة لإلمام الطحــاوي ،وعقيدة
لعبــد الكــرمي بــن هــوزان القشــيري (ت  465هـــ) ،كمــا تعــرض بالنقــد الشــديد
للذيــن رفضــوا هــذه العقيــدة ،ودافــع عــن صاحبهــا ابــن تومــرت ،حيــث نفــى عنــه
تهمــة االعتــزال بقولــه( :فأمــا دعــواه  -أي ابــن تيميــة  -أن ابــن تومــرت كان
معتزليــا فلــم يصــح عندنــا ذلــك ،واألغلــب أنــه كان أشــعريا صحيــح العقيــدة،
أميــرا عــادال ،داعيــا إلــى طريــق احلــق).19
.2انتشــار العقيدة املرشــدة يف العالم اإلســامي:
إن وجــازة املرشــدة وبالغتهــا ،وســامتها مــن كل مخالفــة ظاهــرة لــآراء
األشــعرية ترتــب عنــه الذيــوع واالنتشــار ،وجلــب لهــا العنايــة املتزايــدة بالــدرس
والشــرح ســواء يف عهــد املوحديــن أو بعدهــم ،وكان املهــدي نفســه يُو ّليهــا عنايــة
فائقــة بالتبليــغ والتدريــس.
يقــول عبــد اهلل كنــون عــن املرشــدة( :عقيــدة املرشــدة التــي لقيــت رواجـاً كبيــراً
يف حياتــه وبعــد مماتــه ،وتلقاهــا أئمــة العلــم بالقبــول ،وحكمــوا عليــه مــن خاللهــا
بســامة العقيــدة وصحــة املذهــب).20
 16أعز ما يطلب ،ص.220 :
 17طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي)5/70( ،
 18املصدر نفسه.
 19املصدر نفسه.
 20كتاب :جوالت يف الفكر اإلسالمي ،تأليف :عبد اهلل كنون ،ص96 :
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 - 1انتشــارها يف املغــرب األقصــى:
اعتنَــى أهــل املغــرب بالعقيــدة املرشــدة تدريســا وتألي ًفــا وحفظــا منــذ زمــن
تأليفهــا إلــى عصرنــا احلالــي ،وقــد لقيــت صــدى واســعاً يف األوســاط العلميــة
يف فتــرات زمنيــة مختلفــة ويف أماكــن مــن الغــرب اإلســامي ،متباينــة ،مــن
األندلــس واملغــرب واجلزائــر وتونــس وليبيــا والســودان ،ويف غيــر ذلــك مــن
األماكــن ،وتهافــت العلمــاء إلــى شــرحها ،وفيمــا يأتــي بعــض جوانــب اهتمــام
املغاربــة بالعقيــدة املرشــدة:
بــدأت العنايــة بالعقيــدة املرشــدة باملغــرب األقصــى يف عصرهــا األول؛ حيــث
أوالهــا مؤلفهــا عنايــة بالغــة جتلــت يف تدريســها وترجمتهــا إلــى اللغــة األمازيغية.
• عنايــة الســلطان عبــد املؤمــن بــه حيــث أصــدر مرســوماً يأمــر فيــه العامــة
بحفــظ هــذه العقيــدة وفهمهــا.
• عنايــة أهــل فــاس بتدريســها حيــث كانــت متداولــة مبدينــة فــاس ،يتناقلهــا
العلمــاء بالروايــة ،ويتناولونهــا بالشــرح ،وقــد كتــب عليهــا ابــن عبــاد شــرحاً سـ ّماه
(الــدرة املشــيدة يف شــرح املرشــدة).
وتدريســا وشــرحا ،أذكــر يف ذلــك شــرح اإلمــام
• عنايــة أهــل ســوس بهــا حفظــا
ً
يبــورك بــن عبــد اهلل بــن يعقــوب الســماللي.
يف املغرب األوســط:
اهتــم أهــل تلمســان بهــا ،فقــد كانــت املرشــدة مقروءة بتلمســان متداولــة بها ،وقد
َوضــع عليهــا شــرحاً العالــم محمــد بــن يوســف السنوســي (ت 859هـــ1489/م)
بطلــب مــن بعــض أهــل تلمســان ،وهــو شــرح مفيــد علــى الطريقــة األشــعرية،
توجــد منــه نســخة باخلزانــة احلســنية بالربــاط ،رقــم.10880 :
وقــد شــرح املرشــدة أيضــاً مــن أهــل تلمســان أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أبــي
العبــاس أحمــد بــن إســماعيل بــن علــي األمــوي املعــروف بابــن النقــاش ،وســمى
شــرحه (الــدرة املفــردة يف شــرح العقيــدة املرشــدة).21
 - 3يف إفريقيــة:
كانــت املرشــدة معروفــة بتونــس ،متناولــة فيهــا باحلفــظ والدراســة وقــد قــام
بشــرحها أبــو عبــد اهلل محمــد بــن خليــل الســكوني.22
 21هذا الشرح مخطوط ،و له نسختان باخلزانة العامة بالرباط ،رقم :ق  ،283ك .2691
 22وقــد حقــق هــذا الشــرح مــن طــرف األســتاذ يوســف أحنانــة ،وطبعتــه دار الغــرب اإلســامي
ســنة 1993م.
 23شــرح الطرابلســي علــى العقيــدة املرشــدة ،للطرابلســي ،اللوحــة ،1 :مبجمــوع حتــت رقــم:
 ،5296باملكتبــة الوطنيــة بفرنســا.
24شــرح الطرابلســي علــى العقيــدة املرشــدة ،للطرابلســي ،اللوحــة ،2 :مبجمــوع حتــت رقــم:
 ،5296باملكتبــة الوطنيــة بفرنســا.
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 - 4بليبيا:
كانــت املرشــدة معروفــة ومتناولــة أيضـاً بطرابلــس ،وهو ما وصفــه أبو عبد اهلل محمد
بن يحيى الشــيباني الطرابلســي يف شــرحه على املرشــدة( :العقيدة املعروفة باملرشــدة
املنســوبة إلى اإلمام املهدي رحمه اهلل ،كثيراً ما يســتعملها أهل الفضل من الصوفية
ويقرؤونهــا مــن جهة التبرك يف أذكارهــم).23
ومن مظاهر عنايتهِ م بها وضعهم الشــروح عليها ،فقد شــرحها الصويف أبو عبد اهلل
محمــد بــن يوســف اخلــراط كمــا ذكــره الشــيباني قائـ ً
ا( :وقــد كان الشــيخ املتصــوف
الفقيــه الزاهــد أبــو عبــد اهلل محمــد بــن يوســف الصنهاجــي ،عــرف باخلــراط وضــع
عليهــا شــرحاً ،وكنــت أنــا متولــي كتبــه بعــد إمالئــه علــي يف عــام أربعــن وســبعمائة).24
ولإل َمام الشــيباني أيضا شــرح على املرشــدة ألن شــرح شــيخه اخلراط قد ضاع ،وقد
جــاء هــذا الشــرح مــن أهــم شــروح املرشــدة يف دقتــه ،ومــا بنــى عليــه مــن املقابلــة بــن
اآلراء ،ومــا جــرى عليــه مــن الصبغــة اجلدليــة ،ويبــدو أن صاحبــه واســع االطــاع علــى
علــم الــكالم ومذاهبه.
- 5يف بالد الشام:
لــم تكــن املرشــدة متناولــة شــائعة باملغــرب فحســب ،بــل طــار ذكرهــا إلــى بــاد الشــام
أيض ـاً ،وكانــت معروفــة مأخــوذة بالــدرس يف الشــام إلــى أيامنــا خاصــة منــذ القــرن
الســادس إلــى مــا بعــد القــرن احلــادي عشــر ،وفيمــا يأتــي ذكــر بعــض مــن عمــل علــى
االعتنــاء بهــا بالتدريــس أو املــدح أو األمــر بتعليمهــا أو التأليــف يف شــرحها:
• اعتنَــاء الشــيخ فخــر الديــن بــن عســاكر بهــا حيــث أقبــل عليهــا واستحســن مــا فيهــا
وعمــل علــى تدريســها (ت 620هـــ1223/م).
• اعتنــاء تــاج الديــن الســبكي بهــا حيــث استحســنها للمرشــدة املثبتــن لصحتهــا ،فقــد
علــق عليهــا بعدمــا أورد نصهــا كامـ ً
ا بقولــه( :هــذا آخــر العقيــدة ،وليس فيها ما ينكره
ســني) ، 25وجعلهــا يف ســياق واحــد مــع عقيــدة لــه مــن إنشــائه ،وعقيــدة أبــي جعفــر
الطحــاوي (ت 321هـــ).
• اعتناء السلطان صالح الدين األيوبي بها ،حيث كان السلطان صالح الدين األيوبي
حريصا على أن تنشر وتقرأ يف وقت السحر وأن تدرس يف املدارس معانيها العظيمة.
ولي الســلطا ُن صالح
قــال الفقيــه محمــد بـ ُن َعـ َّـا َن البَكـ ِـر ّ ُي (ت 1057هـ) ما نصه( :ملا َ
ن أن يع ِلنُــوا
الديــن بــن أيــوب وحمــل النــاس علــى اعتقــادِ مذهــب األشــعري ،أمــر املؤذنـ َ
ـبيح بذكر العقيدة األشــعرية التي تُعرف باملرشــدةَ ،
فواظبُوا على ذكرها كل
َ
وقت التسـ ِ
ليلــة) .26فيظهــر لنــا مــن خــال هــذا النــص أن الســلطان صــاح الديــن األيوبــي أُلْهِ ـ َم
 23شــرح الطرابلســي علــى العقيــدة املرشــدة ،للطرابلســي ،اللوحــة ،1 :مبجمــوع حتــت رقــم:
 ،5296باملكتبــة الوطنيــة بفرنســا.
24شــرح الطرابلســي علــى العقيــدة املرشــدة ،للطرابلســي ،اللوحــة ،2 :مبجمــوع حتــت رقــم:
 ،5296باملكتبــة الوطنيــة بفرنســا.
 25طبقات الشافعية ،للسبكي.)5/70( ،
 26الفتوحات الربانية على األذكار النواوية.)2/77( ،
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اب ،فقــد عمــل علــى توحيــد العقــول والقلــوب بالعقيــدة الســنية األشــعرية،
الصـ َو َ
فتوحــدت األمــة علــى يــده وقويــت بفضــل جمعهــا علــى هــذه العقيــدة الســنية.
وقــد اســتمر احلــال بعــد موتــه علــى مــا كان ،فألكثــر مــن أربعــة قــرون والعقيــدة
املرشــدة يرددهــا املؤذنــون يف وقــت التســبيح.
ً
ويف القــرن احلــادي عشــر كتــب عليهــا شــرحا الشــيخ عبــد الغنــي النابلســي
احلنفــي املاتريــدي الصــويف س ـ ّماه (نــور األفئــدة يف شــرح املرشــدة) .ومــازال
ِ
وحفظهــا ،فقــد عمــل عليهــا
أهــل الســنة يف بــاد الشــام علــى تدريســها وشــرحها
الشــيخ ســمير القاضــي الكيفونــي الشــامي مــن أهــل زماننــا شــرحا مختصــرا
بتحريــر وحتقيــق وإتقــان وضبــط وســهولة وسالســة ســماه« :مرشــد احلائــر يف
حــل ألفــاظ رســالة ابــن عســاكر».
- 6يف الــدول األوروبيــة وغيرهــا:
فقــد اعتنــى أهــل العلــم بهــا يف فرنســا وسويســرا وأملانيــا وبلجيــكا وغيرهــا مــن
الــدول كأســتراليا ،إذ تلقفهــا مســلموها وترجموهــا إلــى اإلجنليزيــة ،وحاليــا
تــدرس مبدارســهم ومراكزهــم.
املصــادر واملراجع:

أعز ما يطلب ،ابن تومرت ،حت :عمار الطالبي ،طبعة وزارة الثقافة باجلزائر ،سنة.2007 :
ِ
التبصيــر يف الديــن ومتييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكــن ،أبــو املظفــر اإلســفراييني ،حت:
كمــال يوســف احلــوت ،طبعــة :عالــم الكتــب.
جوالت يف الفِ كر اإلسالمي ،عبد اهلل كنون ،طبعة :مطبعة الشويخ.
طبقــات الشــافعية الكبــرى ،تــاج الديــن الســبكي ،حت :محمــود محمــد الطناحــي ،طبعــة :فيصــل
عيســى احللبــي ،ســنة.1964 :
عيــون املناظــرات ،أبــو علــي عمــر الســكوني ،حت :ســعد غ ـ َّراب ،منشــورات اجلامعــة التونســية
.1976
الفتوحــات الربانيــة علــى األذكار النواويــة ،العالمــة محمــد علــي بــن محمــد عــان البكــري،
دار الكتــب العلميــة.
الفرق بني الفرق ،أبو منصور البغدادي ،حت :محمد اخلشت ،طبعة :مكتبة ابن سينا.
القاضــي أبــو بكــر الباقالنــي وآراؤه الكالمِ يــة والفلســفية ،عبــد العزيــز املجــدوب ،دار ابــن
حــزم.2009 ،
كتــاب النبــوات ،ابــن تيميــة ،حت :عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان ،طبعــة أضــواء الســلف ،ســنة
2000م.
كتــاب بيــان تلبيــس اجلهميــة ،ابــن تيميــة ،طبعــة وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد
الســعودية ،ســنة 1426 :هـ.
كتــاب درء تعــارض العقــل والنقــل ،ابــن تيميــة ،حت :محمــد رشــاد ســالم ،جامعــة اإلمــام محمــد
بــن ســعود اإلســامية ،ســنة 1991م.
املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل ،القاضــي عبــد اجلبــار ،حت :محمــد خضــر نبهــا ،طبعــة:
دار الكتــب العلميــة ،ســنة.2012 :
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املهــدي بــن تومــرت ،حياتــه وآراؤه وثورتــه الفكريــة واالجتماعيــة وأثــره باملغــرب ،عبــد املجيــد
النجــار ،دار الغــرب اإلســامي ،ســنة.1983 :
املواعــظ واالعتبــار يف ذكــر اخلِ طــط واآلثــار ،تقــي الديــن املقريــزي ،حت :أميــن فــؤاد ســيد،
طبعــة :مؤسســة الفرقــان للتــراث اإلســامي ،ســنة.1995 :

املخطوطات:
شــرح الطرابلســي علــى العقيــدة املرشــدة ،للطرابلســي ،مبجمــوع حتــت رقــم ،5296 :باملكتبــة
الوطنيــة بفرنســا.

قال الشــيخ احلبيب املســتاوي رحمه اهلل:
االسالم دين املوازنات الصحيحة
إن اإلســام ديــن املوازنــات الصحيحــة بــن املــادة و الــروح ،بــن العقــل و اجلســد ،
بــن الدنيــا و اآلخــرة  ،بــن أبنــاء البشــر أنفســهم فهــو ال ينظــر إلــى األشــياء
و ال إلــى األشــخاص علــى أســاس النتائــج احلاصلــة مــن نفــع أو اضــرار ثــم هــو
باآلخــرة ديــن اجلمــع و التكتيــل ال ديــن التفريــق و التمزيــق  ،ديــن اجلماعــة
املتراصــة املتناصــرة التــي تعطــي لســلم القيــم مــا هــو جديــر بــه مــن اعتبــار
و لســت مبالغــا إذا قلــت أنــه العــاج الوحيــد ألدواء جميــع املجتمعــات الناميــة
و املصنعــة علــى حــد الســواء فعســى اهلل أن يزيــل الغشــاوة عــن أبصــار النــاس
و بصائرهــم فيعلمــوا أن ال ســبيل إلــى املقارنــة بــن شــريعة الســماء و شــرائع
األرض و بــن مــا ينــزل بــه الوحــي املعصــوم و مــا يتخيلــه املنتســبون إلــى العلــوم
و الفهــوم  ،و لقــد صــدق ربنــا حــن قــال ( :بــل نقــذف باحلــق علــى الباطــل
فيدمغــه فــإذا هــو زاهــق و لكــم الويــل ممــا تصفــون) .صــدق اهلل العظيــم.
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الديــن اإلســامي هــو الديانــة الســماوية اخلامتــة التــي أنزلهــا اهلل ســبحانه
وتعالــى علــى ســيدنا محمــد الرســول اخلــامت صلــى اهلل عليــه وســلم ،خــامت
األنبيــاء واملرســلني ،فأيــده بالقــرآن العظيــم خــامت الكتــب الســماوية ،وهــو
معجــزة اإلســام اخلالــدة املوجهــة للعاملــن أي للنــاس كافــة ،وذلــك هــو املقصــود
بعامليــة اإلســام أي أن اهلل تعالــى ارتضــاه للنــاس كافــة عبــر الكثيــر مــن املواضــع
الكرميــة ويف مقدمتهــا ســورة الفاحتــة أم الكتــاب التــي افتتحهــا جــل وعــا بقولــه
(احلمــد هلل رب العاملــن) للتأكيــد علــى أنــه عــز وجــل هــو رب العاملــن أي رب
النــاس كافــة جميعــا يف العالــم ،وجــاءت شــهادة اهلل ســبحانه وتعالــى يف اآليــات
 85 19- 18من ســورة آل عمران ( :شــهد اهلل أن ال إله إال هو واملالئكة وأولواالعلــم قائمــا بالقســط ال إلــه إال هــو العزيــز احلكيــم إن الديــن عنــد اهلل اإلســام
ومــا اختلــف الذيــن أوتــوا الكتــاب إال مــن بعــد مــا جاءهــم العلــم بغيــا بينهــم
ومــن يكفــر بآيــات اهلل فــإن اهلل ســريع احلســاب ) ( ،ومــن يبتــغ غيــر اإلســام
دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو يف اآلخــرة مــن اخلاســرين ) نزلــت هــذه الشــهادة
فكانــت مبثابــة العنــوان للرســالة التــي بعــث بهــا ســيدنا محمــد صلــى اهلل عليــه
وســلم واألنبيــاء والرســل مــن قبلــه للدعــوة لإلســام هلل وحــده بتوحيــده وإفــراده
بالعبــادة وعــدم الشــرك بــه ،كمــا جــاء يف الكتــاب والســنة ،وذلــك هــو أســاس
عامليــة اإلســام وكونيتــه وشــموليته لإلنســانية كافــة كمــا جــاء يف أمــر اهلل تعالــى
(ومــا أرســلناك إال كافــة للنــاس بشــيرا ونذيــرا ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون)
س ســبأ  ،28فــكان مــن أول عملــه صلــى اهلل عليــه وســلم عنــد الهجــرة للمدينــة
املنــورة أن آخــى بــن املهاجريــن واألنصــار ووادع اليهــود علــى الســلم.
حجــة الــوداع وخطبــة الوداع
يف الســنة املشــرفة روي عــن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم قولــه  « :أنــا رســول
مــن أدركــت حيــا ومــن يولــد مــن بعــدي والــذي نفســي بيــده ال يســمع بــي أحــد
مــن هــذه األمــة ،يهــودي أو نصرانــي ثــم ال يؤمــن بــي إال دخــل النــار » ( راه مســلم )،
ويف نفــس الســياق وبينمــا كان النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عشــية يــوم عرفــة
بجبــل الرحمــة للحــج نزلــت عليــه اآليــة الكرميــة ( :اليــوم أكملــت لكــم دينكــم
وأمتمــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســام دينــا) س املائــدة  ،3فاســتوعبها
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم باعتبارهــا أكبــر نعمــة أنزلهــا اهلل تعالــى علــى
األمــة اإلســامية ليكمــل لهــم دينهــم فــا يحتاجــون بعــده إلــى ديــن غيــره وال إلــى
نبــي غيــر نبيهــم صلــى اهلل عليــه وســلم ،ولذلــك جعلــه جــل وعــا خــامت األنبيــاء
والرســل وبعثــه إلــى الثقلــن اإلنــس واجلــن يف العاملــن ،وبنــاء علــى ذلــك أكــد
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم يف خطبــة يــوم عرفــة علــى تلــك املعانــي بقولــه :
« يــا أيهــا النــاس أال إن ربكــم واحــد وأن أباكــم واحــد ،أال ال فضــل لعربــي علــى
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أعجمــي وال ألعجمــي علــى عربــي ،وال ألحمــر علــى أســود وال ألســود علــى
أحمــر ،إال بالتقــوى « (حديــث صحيــح) ،فكانــت حجــة الــوداع وكانــت خطبــة
الــوداع ،ونــورد نــص اخلطبــة حتميــا مــن ســجل الهيئــة العامليــة حلقــوق اإلنســان
كمــا ألقاهــا الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم مــن جبــل الرحمــة بعرفــة:
«احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه ،ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور
أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا مــن يهــده اهلل فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا
هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه وأشــهد أن محمــدا
عبــده ورســوله .أوصيكــم عبــاد اهلل بتقــوى اهلل وأحثكــم علــى طاعتــه وأســتفتح
بالــذي هــو خيــر .أمــا بعــد أيهــا النــاس اســمعوا منــي أبــن لكــم فإنــي ال أدري
لعلــى ال ألقاكــم بعــد عامــي هــذا يف موقفــي هــذا.
أيهــا النــاس إن دماءكــم وأعراضكــم حــرام عليكــم إلــى أن تلقــوا ربكــم كحرمــة
يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا يف بلدكــم هــذا أال هــل بلغــت اللهــم فاشــهد ،فمــن
كانــت عنــده أمانــة فليؤدهــا إلــى مــن ائتمنــه عليهــا.وإن ربــا اجلاهليــة موضــوع
ولكــن لكــم رؤوس أموالكــم ال تظلمــون وال تظلمــون وقضــى اهلل أنــه ال ربــا .وإن
أول ربــا أبــدأ بــه هــو ربــا عمــي العبــاس بــن عبــد املطلــب .وإن دمــاء اجلاهليــة
موضوعــة ،وإن أول دم نبــدأ بــه دم عامــر بــن ربيعــة بــن احلــارث بــن عبــد
املطلــب وإن مآثــر اجلاهليــة موضوعــة غيــر الســدانة والســقاية والعمــد قــود
وشــبه العمــد مــا قتــل بالعصــا واحلجــر وفيــه مائــة بعيــر ،فمــن زاد فهــو مــن أهــل
اجلاهليــة أال هــل بلغــت اللهــم فاشــهد .أمــا بعــد أيهــا النــاس إن الشــيطان قــد
يئــس أن يعبــد يف أرضكــم هــذه ،ولكنــه قــد رضــي أن يطــاع فيمــا ســوى ذلــك ممــا
حتتقــرون مــن أعمالكــم فاحــذروه علــى دينكــم ،أيهــا النــاس إمنــا النســئ زيــادة يف
الكفــر يضــل بــه الذيــن كفــروا يحلونــه عامـاً ويحرمونــه عامـاً ليوطئــوا عــدة مــا
حــرم اهلل فيحلــوا مــا حــرم اهلل ويحرمــوا مــا أحــل اهلل .وإن الزمــان قــد اســتدار
كهيئتــه يــوم خلــق اهلل الســماوات واألرض ،وإن عــدة الشــهور عنــد اهلل اثنــا عشــر
شــهراً يف كتــاب اهلل يــوم خلــق اهلل الســماوات واألرض ،منهــا أربعــة حــرم ثالثــة
متواليــات وواحــد فــرد :ذو القعــدة وذو احلجــة واحملــرم ورجــب مضــر الــذي بــن
جمــادى وشــعبان أال هــل بلغــت اللهــم فاشــهد.
أمــا بعــد أيهــا النــاس إن لنســائكم عليكــم حق ـاً ولكــم عليهــن حــق .لكــم أن ال
يواطئــن فرشــهم غيركــم ،وال يدخلــن أحــداً تكرهونــه بيوتكــم إال بإذنكــم وال
يأتــن بفاحشــة ،فــإن فعلــن فــإن اهلل قــد أذن لكــم أن تعضلوهــن وتهجروهــن يف
املضاجــع وتضربوهــن ضربـاً غيــر مبــرح ،فــإن انتهــن وأطعنكــم فعليكــم رزقهــن
وكســوتهن باملعــروف ،واســتوصوا بالنســاء خيــراً ،فإنهــن عندكــم عــوان ال ميلكــن
ألنفســهن شــيئاً ،وإنكــم إمنــا أخذمتوهــن بأمانــة اهلل واســتحللتم فروجهــن بكلمــة
اهلل فاتقوا اهلل يف النســاء واســتوصوا بهن خيراً أال هل بلغت....اللهم فاشــهد.
أيهــا النــاس إمنــا املؤمنــون إخــوة وال يحــل المــرئ مــال ألخيــه إال عــن طيــب نفــس
منــه أال هــل بلغــت اللهــم فاشــهد .فــا ترجعــن بعــدى كفــارا يضــرب بعضكــم
رقــاب بعــض ،فإنــي قــد تركــت فيكــم مــا إن أخــذمت بــه لــن تضلــوا بعــده :كتــاب
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اهلل وســنة نبيــه ،أال هــل بلغــت  ...اللهــم فاشــهد.
أيهــا النــاس إن ربكــم واحــد وإن أباكــم واحــد كلكــم آلدم وآدم مــن تــراب أكرمكــم
عنــد اهلل اتقاكــم ،وليــس لعربــي علــى عجمــي فضــل إال بالتقوى أال هــل بلغت....
اللهــم فاشــهد قالــوا نعــم قــال فليبلــغ الشــاهد الغائب.
أيهــا النــاس إن اهلل قــد قســم لــكل وارث نصيبــه مــن امليــراث وال يجــوز لــوارث
وصيــة ،وال يجــوز وصيــة يف أكثــر مــن ثلــث ،والولــد للفــراش وللعاهــر احلجــر.
مــن ادعــى إلــى غيــر أبيــه أو تولــى غيــر مواليــه فعليــه لعنــة اهلل واملالئكــة
والنــاس أجمعــن ال يقبــل منــه صــرف وال عــدل .والســام عليكــم» .وعــن اإلمــام
أحمــد ومــا أخرجــه البخــاري جــاء رجــل مــن اليهــود إلــى أميــر املؤمنــن عمــر
بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه فقــال لــه إنكــم تقــرؤون آيــة يف كتابكــم لــو علينــا
معشــر اليهــود نزلــت التخذنــا ذلــك اليــوم عيــدا ،وقــرأ عليــه اآليــة  3مــن ســورة
املائــدة ،فقــال لــه أميــر املؤمنــن واهلل إنــي ألعلــم اليــوم الــذي نزلــت فيــه علــى
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ...
ويســتخلص مــن هــذه الــدالالت الشــرعية كتابــا وســنة تأكيــد واضــح علــى
الطبيعــة العامليــة لإلســام وأن اهلل ســبحانه وتعالــى واحــد وأن الديــن واحــد
وأن رســالة اإلســام موجهــة للعاملــن أي للنــاس كافــة ،وأن ســيدنا محمــدا
صلــى اهلل عليــه وســلم هــو رســول اهلل للنــاس جميعــا ودعوتــه عامــة وشــاملة
وهــو شــاهد علــى مــن ســبقه مــن األنبيــاء والرســل وعلــى ســائر األمم يــوم
القيامــة ،وأن رســالته صلــى اهلل عليــه وســلم جــاءت خامتــة للرســاالت الســماوية
الســابقة وهــي محفوظــة مــن كل حتريــف أو تبديــل بفضــل اهلل تعالــى ويف كنفــه
ســبحانه وتعالــى إلــى يــوم الديــن ،احلمــد هلل كمــا ينبغــي جلــال وجهــه وعظيــم
ســلطانه والصــاة والســام علــى رســوله األمــن .لقــد صمــد اإلســام منــذ
نــزول الرســالة النبويــة املشــرفة وال يــزال علــى مــدى أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــا
وكتابــه الكــرمي وســنة رســوله شــاهدين خالديــن رغــم احملــن واألزمــات بفضــل
اهلل تعالــى ورعايتــه وال يــزال الديــن اإلســامي منتشــرا يف جميــع أصقــاع العالــم
شــرقا وغربــا شــماال وجنوبــا ،واملســلمون ميارســون شــعائرهم يف العديــد مــن
األقطــار واألمصــار يف القــارة اإلفريقيــة ،ويف الصــن وروســيا مهــدا الشــيوعية،
ويف بلــدان آســيا الوســطى ،ويف أوروبــا وأميــركا الشــمالية مهــد الرأســمالية ،ويف
أميــركا اجلنوبيــة ،ولــم يكــن اإلســام يف حاجــة إلــى « عوملــة « لنشــره ألن رســالته
نزلــت للعاملــن فــكان بطبيعتــه ذا بعــد عاملــي .وإذا كانــت العامليــة مــن خصائــص
الديــن اإلســامي املنــزل مــن عنــد اهلل جــل وعــا للعاملــن فــإن العوملــة هــي
مــن ابتــكار البشــر وال تخلــو مــن اعتبــارات سياســية تبلــورت مــع بــروز ظاهــرة
التصــدي لإلســام يف الغــرب ،فبــرزت يف النصــف الثانــي مــن القــرن املاضــي
حتــت غطــاء « عوملــة االقتصــاد « وبأبعــاد سياســية مقنعــة تهــدف إلــى الهيمنــة
علــى العالــم ســرعان مــا انكشــفت علــى إثــر انتصــار املعســكر الغربــي الرأســمالي
يف احلــرب البــاردة وانهيــار املعســكر الشــرقي االشــتراكي الشــيوعي وســقوط
جــدار برلــن ،وباضمحــال الثنائيــة القطبيــة اســتأثرت أميــركا بخطــة قيــادة
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العالــم علــى أســاس األحاديــة القطبيــة.
تعميــق عقــدة اإلســام لــدى الغــرب  ...ومحمــد صلــى اهلل عليــه وســلم «أعظــم
الشــخصيات أثــرا يف تاريــخ اإلنســانية».
لقــد وجــد تيــار العوملــة « الطــرق الســيارة لإلعالميــة « ووســائل االتصــال
احلديثــة مســخرة خلدمتــه بــدون حواجــز وال حراســة ،فاعتمــده الغــرب كأداة
للتصــدي النتشــار اإلســام ومقاومتــه حتــت ســتار مقاومــة ظاهــرة التطــرف
واإلرهــاب ،بعــد مــا مت توظيــف كل اآلليــات اإلعالميــة واالســتخباراتية لتضخيــم
الظاهــرة وإلصاقهــا بالديــن اإلســامي وهــو بــراء مــن ذلــك ،ثــم جــاءت حادثــة 11
ســبتمبر  2001فأججــت نزعــة الكراهيــة لإلســام وانطلــق املغالــون يف العــداء
للديــن اإلســامي يف نشــر نظرياتهــم الهدامــة علــى الفضــاءات اإلعالميــة ويف
مؤلفاتهــم مثــل ( نهايــة التاريــخ ) لعالــم االجتمــاع األميركــي اليابانــي فرانســيس
فوكويامــا ،و ( صــراع احلضــارات ) للمفكــر صموئيــل هنتنغتــون ،ثــم ظهــر
مفهــوم القوميــات ليدخــل العالــم مرحلــة « خارجــة عــن األمركــة « ،وأطــل
فوكويامــا علــى العالــم بكتابــه اجلديــد ســنة  ( 2012بدايــة التاريــخ ...منــذ
أصــول السياســة إلــى اآلن ) بعدمــا تصدعــت فلســفته القدميــة حــول نهايــة
التاريــخ علــى إثــر مــا ســمي «بثــورات الربيــع العربــي» ومــا رافقهــا مــن صعــود
حلــركات «اإلســام السياســي» ،وهــو مــا قصــده مــن جهتــه املــؤرخ برنــارد لويــس
ببــروز التجمعــات االســتراتيجية املنافســة للغــرب ،فــزاد ذلــك يف تعميــق ما ســمي
بعقــدة اإلســام لــدى الغــرب ،ثــم جــاءت شــهادة مايــكل هــارت العالــم الفيزيائــي
الفلكــي اليهــودي األمريكــي (االنفصالــي العرقــي املناصــر للبيــض) ضمــن كتابــه
« اخلالــدون املائــة » ( )1978وفيــه «تقييــم ألعظــم النــاس أثــرا يف التاريــخ» معلنــا
اختيــاره لســيدنا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم علــى رأس القائمــة (وشــهد
شــاهد منهــم) ،مؤكــدا أن « محمــدا عليــه الســام هــو اإلنســان الوحيــد الــذي
جنــح جناحــا مطلقــا علــى املســتوى الدينــي والدنيــوي ،وهــو قــد دعــا إلــى
اإلســام ونشــره كواحــد مــن أعظــم الديانــات وأصبــح قائــدا سياســيا وعســكريا
ودينيــا ،وبعــد  13قرنــا مــن وفاتــه فــإن أثــر محمــد عليــه الســام مــا يــزال قويــا
ومتجــددا» .هــذه الشــهادة (املجــردة املوضوعيــة) مبنيــة علــى مــا جــاء يف الروايــة
الصحيحــة لبعثــة الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم وســيرته العطــرة مــا قبــل
نــزول الرســالة وبعــد نزولهــا يف األربعــن مــن عمــره حيــث « امتــأ قلبــه إميانــا
بــأن اهلل واحــد أحــد وأن وحيــا ينــزل عليــه مــن الســماء وأن اهلل قــد اصطفــاه
لتحمــل رســالة ســامية إلــى النــاس ،والقــرآن الكــرمي نــزل علــى الرســول عليــه
الســام كامــا وســجلت آياتــه وهــو مــا يــزال حيــا ،وكان تســجيله يف منتهــى
الدقــة فلــم يتغيــر منــه حــرف واحــد ... ،وكان أثــر القــرآن الكــرمي علــى النــاس
بالــغ العمــق ،ولذلــك كان أثــر محمــد عليــه الســام أكثــر وأعمــق مــن األثــر
الــذي تركــه (غيــره) ،فلــم يعــرف العالــم كلــه رجــا بهــذه العظمــة قبــل ذلــك ».
وال شــك أن هــذه الشــهادة قــد شــددت مــن تعميــق مــا ســمي بعقــدة اإلســام
لــدى الغــرب ،فلــم يستســلم ولــم يركــن إلــى التعامــل الســلمي مــع اإلســام
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واملســلمني ،وكانــت احلــروب بالوكالــة التــي عرفتهــا منطقــة الشــرق األوســط
واخلليــج العربــي تصديــا لإلســام مــن خــال زرع بــذور الفتنــة والفرقــة بــن
أبنــاء الوطــن الواحــد ومســلمي البلــد الواحــد ،وهــي ال تــزال مضطرمــة إلــى
اليــوم علــى الرغــم مــن االنتكاســة التــي عرفهــا تيــار العوملــة مــن خــال تخلــي
أميــركا علــى قيادتــه يف ضــل اإلدارة األميركيــة اجلديــدة التــي رفعــت شــعار
« أميــركا أوال » لتجــد نفســها يف صــراع مباشــر مــع قــوة جديــدة لهــا مشــروعها
االســتراتيجي لقيــادة فضــاء واســع مــن العالــم وهــي الصــن يف إطــار مخططهــا
اجليوســتراتيجي «الطريــق اجلديــدة للحريــر» الــذي ســيمثل فرصــا جديــدة
لتنويــع العالقــات اخلارجيــة للكثيــر مــن الــدول.
في ظــل هــذه األوضــاع الصعبــة التــي أضــرت بهــم يف ديارهــم ليــس أمــام
املســلمني أكثــر مــن خيــار وهــو التمســك بدينهــم احلنيــف وبتعاليمــه الســمحة
وســلوكياته احلضاريــة باعتمــاد ســديد القــول وحســن الفعــل يف تبليــغ الصــورة
العقالنيــة واملعتدلــة للديــن اإلســامي كمــا جــاءت يف القــرآن والســنة للطــرف
اآلخــر والداعيــة إلــى قيــم التعايــش الســلمي لتجســيد عامليــة اإلســام ،ولكــن
مــع اختــاف اليهــود والنصــارى أصحــاب الديانــات الســماوية التــي ســبقت
الدعــوة اإلســامية مــع رســالة ســيدنا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم بعــد مــا
تيقنــوا مــن أنــه املقصــود يف كتبهــم فجحــدوا وأعرضــوا بغيــا وحســدا ،أنــزل
اهلل تعالــى علــى رســوله الكــرمي اآليــة  64مــن ســورة آل عمــران ( قــل يــا أهــل
الكتــاب تعالــوا إلــى كلمــة ســواء بيننــا وبينكــم أال نعبــد إال اهلل وال نشــرك
بــه شــيئا وال يتخــذ بعضنــا بعضــا أربابــا مــن دون اهلل فــإن تولــوا فقولــوا
اشــهدوا بأنــا مســلمون ) ،ويف اآليــة  125مــن ســورة النحــل قــال جــل وعــا
مخاطبــا رســوله صلــى اهلل عليــه وســلم ( ادع إلــى ســبيل ربــك باحلكمــة
واملوعظــة احلســنة وجادلهــم بالتــي هــي أحســن إن ربــك هــو أعلــم مبــن ضــل
عــن ســبيله وهــو أعلــم باملهتديــن ) ،وأمــام إنــكار الكفــار حلقيقــة اإلســام هلل
رب العاملــن وتعنتهــم ومتســكهم بكفرهــم ،أنــزل اهلل ســبحانه وتعالــى ســورة
( الكافــرون ) لتبرئــة رســوله واملؤمنــن واملســلمني كافــة مــن كفرهــم وشــركهم
وتركهــم علــى دياناتهــم وشــرائعهم حلكمــة ال يعلمهــا إال هــو ســبحانه وتعالــى
عمــا يشــركون ( قــل يــا أيهــا الكافــرون  ...لكــم دينكــم ولــي ديــن ).
إن األمــة اإلســامية اليــوم وهــي تواجــه مــا تواجــه مــن الفــن
املفروضــة عليهــا ومــن التحديــات واملخاطــر يف أمــس احلاجــة
إلــى االجتمــاع علــى الكتــاب والســنة بالتمســك بأمــر اهلل تعالــى
( وال تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم ) س األنفــال ،46تأســيا بالنبــي صلــى
اهلل عليــه وســلم وأصحابــه ,وعمــا بوصيــة الرســول الكــرمي  « :تركــت فيكــم مــا
إن متســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي أبــدا كتــاب اهلل وســنتي » ،وبقولــه صلــى اهلل
عليــه وســلم « إن اهلل يرضــى لكــم ثالثــا ،أن تعبــدوه وال تشــركوا بــه شــيئا وأن
تعتصموا بحبل اهلل جميعا وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم » ( رواه مسلم ).
أمــا وقــد حســم اهلل ســبحانه وتعالــى يف أمــر العالقــة بــن الديــن اإلســامي
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واألديــان الســماوية األخــرى عبــر ســورة ( الكافــرون ) وباعتبارهــم حملــة
رســالة اإلســام للعاملــن أي للنــاس كافــة ،فعلــى املســلمني أن يكونــوا فاعلــن
يف حلقــات مــا يعــرف بحــوار األديــان واحلضــارات دفاعــا عــن وجودهــم
وحفاظــا عــن دينهــم ومســاهمة يف إرســاء األمــن والســام يف العالــم وهــم
أصحــاب حــق يف ذلــك ،هــذا مــع اإلشــارة إلــى أن مفهــوم « عامليــة اإلســام »
هــو مفهــوم دينــي باألســاس وال عالقــة لــه باملفهــوم السياســي ،وللخــروج بتلــك
احلــوارات مــن ظاهــرة الرتابــة والــدوران يف احللقــات املفرغــة ال منــاص مــن
العمــل علــى تخليــص العالقــة بــن األديــان مــن االرتهــان بالواقــع السياســي
القائــم املشــدود برواســب التاريــخ واحملكــوم بــإرادة الهيمنــة املدسوســة يف منهــج
العوملــة واالســتعمار املقنــع.

قال الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل:
ال صحة للتصور اخلاطئ بان االسالم ميثل احلرمان ويناقض الطموح
إن احلاجــز الوحيــد الــذي يبعــد النــاس عــن االرمتــاء يف أحضــان
اإلســام و الكــرع مــن مناهلــه العذبــة لهــو تصورهــم اخلاطــئ بــأن
اإلســام يهــدد االمتيــازات املشــروعة و ميثــل احلرمــان مــن لذائــذ
احليــاة و يناقــض الطمــوح البشــري الوثــاب و ميثــل يف النهايــة
التجميــد و التصبيــر للطاقــات البشــرية و الكونيــة مــع أن اإلســام
يف واقعــه الصحيــح ميثــل العكــس املطــرد لــكل هــذه اخلرافــات
املزعومــة و املفتعلــة .تلــك اخلرافــات التــي مــا كانــت لتســتقر يف
األذهــان لــو لــم يــر النــاس منــاذج منحرفــة مــن ســلوك املســلمني
و معامالتهم و أخالقهم التي ال ميت شيء منها إلى اإلسالم بصلة.

48

احلديث اخلامس عشر  :يف األدب العالي
بقلم األستاذ محمد صالح الدين املستاوي

عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال:
«مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فليقــل خيــرا أو ليصمــت ،ومــن كان يؤمــن
بــاهلل واليــوم اآلخــر فليكــرم جــاره ،ومــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فليكــرم
رواه البخــاري ومســلم
ضيفــه»
راوي احلديــث هــو الصحابــي أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه وقــد ســبق أن أوردنــا بعضــا
مــن جوانــب حياتــه وســيرته وعنايتــه الشــديدة بســنة رســول اهلل وتلقيهــا عنــه أكثــر
مــن ســواه مــن بقيــة الصحابــة فقــد كان رضــي اهلل عنــه شــديد املالزمــة لرســول اهلل
لــم تشــغله عــن ذلــك فالحــة وال جتــارة كمــا حظــي رضــي اهلل عنــه بحــب رســول اهلل
ودعائــه لــه مبــا حتقــق لــه فعــا بحيــث لــم يغــب عــن حفظــه كل مــا تلقــاه مــن رســول
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم .وهــذا احلديــث الــذي خرجــه اإلمامــان البخــاري ومســلم
رضــي اهلل عنهمــا ينــدرج ضمــن أحاديــث األدب واألخــاق التــي احتلــت حيــزا كبيــرا
مــن رســالة اإلســام حتــى قــال رســول اهلل (إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــاق) وبشــر
مــن يتخلقــون باخللــق الكــرمي بــأن يكونــوا مــن اقــرب النــاس منه يوم القيامة مجالســا
(هــل أدلكــم علــى أقربكــم منــي مجالســا يــوم القيامــة ؟ قالــوا :بلــى يــا رســول اهلل قــال:
أحاســنكم أخالقــا املوطــؤون أكنافــا الذيــن يألفــون ويؤلفــون) وقــد ضــرب رســول اهلل
أروع األمثلــة فــكان مثــاال للخلــق الكــرمي العظيــم واســتحق مــدح ربــه له بقولــه جل من
قائــل (وانــك لعلــى خلــق عظيــم) واســتحق رســول اهلل الــذي أدبــه ربــه فأحســن تأديبه
وشــهد لــه بهــذه املرتبــة الرفيعــة القريــب والبعيــد وقبــل البعثــة وبعــد البعثــة ،اســتحق
وعن جدارة أن يتخذ أســوة و ُق ْد َو ًة المته فقال يف حقه ربه (ولكم يف رســول اهلل أســوة
ت ُّبــونَ اهلل فاتبعونــي ُي ْح ِب ْب ُكــم اهلل) وحيثمــا
حســنة) وقــال علــى لســانه (قــل إن كنتــم ُ ِ
التفت اإلنســان رأى اجلمال والكمال يف ســيرة وخلق رســول اهلل فال جتد له نقيصة
وال عثرة صلى اهلل عليه وســلم .فجوهر رســالة اإلســام أخالق وأدب وإمنا يتفاوت
النــاس بأخالقهــم والســعيد حقــا ،واملؤمــن حقــا مــن اقتربــت أخالقــه وآدابــه مــن
الكمــال البشــري .فاألخــاق واألدب الرفيــع يف التعامــل مع الناس هما عالمة التدين
الصــادق والصحيــح ،وهــذا احلديــث الــذي بــن أيدينــا يؤكــد هــذا املعنى ويســعى إلى
تركيــزه وتثبيتــه واإلقنــاع بــه فهــم يربــط بــن اإلميــان بــاهلل واليــوم اآلخــر مــن ناحيــة
وبــن أبــواب مــن التصــرف واملعاملــة تتعلــق بالســيرة واألخــاق واألدب واملعاشــرة.
وليــس املقصــود باإلميــان بــاهلل واليــوم اآلخــر مــا ســبق بيانــه يف حديــث ســابق ممــا
يتعلق مبكونات اإلميان وأركانه التي ســأل عنها جبريل عليه الســام ســيدنا محمدا
عليــه الصــاة والســام حيــث قــال «اخبرنــي عــن اإلميــان؟ قــال اإلميــان  :أن تؤمــن
بــاهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر وتؤمــن بالقــدر خيــره وشــره» فذلــك معلــوم
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مــن الديــن «العقيــدة» بالضــرورة وكل املؤمنــن يســلمون بــه وال ينكرونــه وإمنــا املــراد
مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر إميانــا كامــا صادقــا قويــا راســخا ،واإلميــان عنــد
أهــل الســنة يقــوى ويضعــف (ليــزدادوا إميانــا) يقــوى بالطاعــات ويضعــف باملعاصــي
والذنــوب قــال رســول اهلل صلّــى ّ
الل عليــه وس ـلّم (اال وان اإلميــان يبلــى كمــا يبلــى
الثوب فجددوا إميانكم مبالقاة بعضكم بعضا) وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض
(تعالــى نؤمــن ســاعة) ولبيــان أن اإلميــان يضعــف قــال رســول اهلل صلّــى ّ
الل عليــه
وس ـلّم (ال يزنــى الزانــي حــن يزنــى وهــو مؤمــن وال يســرق الســارق حــن يســرق وهــو
مؤمــن )...وقــد قــال رســول اهلل صلّــى ّ
الل عليــه وس ـلّم (ال يؤمــن بــي مــن ال يأمــن
جاره بوائقه) أي شــره وقال (ما آمن بي من بات شــبعانا وجاره إلى جانبه جائع وهو
يعلــم) إلــى غيــر ذلــك مــن األحاديــث التــي متيــز بني مكونــات اإلميان مــن عقائد وبني
آثــار اإلميــان يف الســيرة والســلوك واملعاملــة فمــن قــوي إميانــه بربــه .ومــن كان يرجــو
لقــاء ربــه فطمــع يف نوالــه وجزائــه وخــاف مــن عقابــه وعذابــه اجتنــب كل مــا يغضــب
اهلل مــن قــول أو فعــل وأتــى مــا يرضيــه مــن أقــوال وأفعــال وتصرفــات ومعامــات
صاحلة .وهذا احلديث يشــتمل على أمر ونهي والنهي يقتضي الكف والتوقف عما
ال يريــده اهلل واألمــر يقتضــي االمتثــال بالفعــل.
* يقــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم (مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فليقــل
خيــرا أو ليصمــت )...فاإلميــان بــاهلل الواحــد األحــد العزيــز اجلبــار الــذي ميهــل وال
يهمــل والــذي إذا اخــذ كان أخــذه اخــذ عزيــز مقتــدر والــذي ال ينفــع يــوم الوقــوف بــن
يديــه مــال وال بنــون والــذي لــن يفلــت مــن عقابــه وعذابــه كائــن مــن كان فعذابه شــديد
وعقابــه ال راد لــه .مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر إميانــا قويــا راســخا فمــا عليــه
إال أن يقــول خيــرا دائمــا وأبــدا ،فقــول اخليــر شــامل ال ميكــن تقييــده مبجــال واحــد.
والقــول الــذي وســيلته اللســان هــو مــن األعمــال يقــول اإلمــام مالــك «مــن عــد كالمــه
مــن عملــه قــل كالمــه» واللســان الــذي هــو وســيلة الــكالم اعتبــره اإلســام من أســباب
ســعادة وشــقاوة صاحبه واألمر كذلك وطبيعي فقد قيل قدميا «املرء بأصغريه قلبه
ولســانه» وقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ملــن اســتهان مبــا تنطــق بــه األلســنة
(ثكلتــك أمــك وهــل يكــب النــاس يف نــار جهنــم إال حصائــد ألســنتهم؟).
والصمــت أفضــل مــن الــكالم ففــي الصمــت انتهــاء ويف الــكالم إمكانيــة مجانبــة
الصــواب ومــراد اهلل مــن عبــاده ،فالصمــت ميكــن أن يكــون طاعــة وعبــادة.
ويف بــاب حفــظ اللســان والصمــت وردت آثــار ال ســبيل إلــى اإلتيــان عليهــا أو حتــى
إيــراد النــزر القليــل منهــا .وقــد توســع يف ذكــر آثــار وحكــم حــول الصمــت والســكوت
وحفــظ اللســان الشــبرخيتي يف شــرحه لألربعــن نــورد منهــا مــا يلــي:
ســئل ابن املقفع أي شــيء انفع لإلنســان؟ قال  :عقل يولد به قيل فإن فاته ذاك قال
أدب يقومــه قيــل فــإن فاتــه قــال :مــال يســيره قيــل فــإن فاتــه قــال صمــت يلزمــه قيــل
فــإن فاتــه قــال قبر يحبســه.
وكان أبو بكر الصديق يجعل يف فمه احلجر ليق ّل كالمه وكذلك عمر بن اخلطاب.
وروى إن رجــا ســئل يف مــرض موتــه فقيــل لــه أوصنــي فقــال :إن شــئت جمعــت لــك
علــم العلمــاء وحكــم احلكمــاء وطــب األطبــاء يف ثــاث كلمــات  :أمــا علــم العلمــاء فــإذا
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ســئلت عمــا ال تعلــم فقــل ال أعلــم وأمــا حكــم احلكمــاء فــإذا كنــت جليــس قــوم فكــن
أســكتهم فــإن أصابــوا كنــت مــن جملتهــم وان أخطــؤوا ســلمت مــن خطئهــم وأمــا طــب
األطبــاء فــإذا أكلــت طعامــا فــا تقــم إال ونفســك تشــتهيه فانــه ال يلــم بجســدك إال
مــرض املــوت.
وســئل إبراهيــم بــن احلســن عــن ســامة القلــب فقــال  :بالعزلــة والصمــت وتــرك
اســتماع خــوض النــاس.
وقــال احلســن البصــري :مــن كثــر كالمــه كثــر ســقطه ومــن كثــر مالــه كثــر إثمــه ومــن
ســاء خلقــه عــذب نفســه.
وعــن ثابــت البنانــي رحمــه اهلل انــه قــال بلغنــي أن العافيــة يف عشــرة تســعة منهــا
الســكوت وواحــدة الفــرار مــن النــاس.
قال مالك بن دينار :كان األبرار يتواصون بثالث :سجن اللسان واالستغفار والعزلة.
وقال الفضيل بن عياض كان بعض أصحابنا يعد كالمه من اجلمعة إلى اجلمعة.
ويف هــذا البــاب آثــار وأشــعار يف غايــة الروعــة واجلــودة مبثوثــة يف كتــب التفســير
وشــرح احلديــث ويف كتــب الرقائــق والزهــد.
وقــد اســتثنى العلمــاء مــن الصمــت كل أنــواع العلــم وجميــع الطاعــات القوليــة من ذكر
ونصــح وإرشــاد ومجاملــة ومالطفــة لضيــف وغيره.
«مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فليكــرم جــاره» وقــد ألح رســول اهلل صلى اهلل عليه
وســلم علــى حســن اجلــوار وإكــرام اجلــار وعــدم مســه بــاألذى فقــال عليــه الصــاة
والســام «ال زال جبريــل يوصينــي باجلــار حتــى ظننــت انــه ســيو ّرثه» وقــال «ال يؤمــن
بــي مــن ال يأمــن جــاره بوائقــه» شــره ،وإكــرام اجلــار مــن عالمات قوة اإلميان ورســوخه
ومن عالمات اخلشــية من عذاب وعقاب اهلل يف اليوم اآلخر وهي تشــمل كل أبواب
اإلحســان إلــى اجلــار مــن قــول أو فعــل ،واإلحســان يكــون بالبشــر يف وجــه اجلــار وكف
األذى عنــه وبــذل املعــروف لــه وحتمــل كل مــا ميكــن أن يصــدر عنــه مــن أذى.
إن للجــار علــى جــاره حقوقــا كثيــرة فصلتهــا أحاديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
وســلم وأرشــدت إليهــا اآلثــار العديــدة فيجــب علــى اجلــار أن يعــود جــاره إذا مــرض
وان يشــيع جنازتــه إذا تــويف وان يهنئــه إذا فــرح وان يواســيه إذا ابتلــي أو أصيــب
وان يعينــه إذا اســتعان بــه .وال يتصــور مــن جــار يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر إميانــا
صادقــا كامــا راســخا قويــا أن يصــدر منــه أدنــى أذى جلــاره بــل بالعكــس يطلــب
ممــن يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر أن ال يكافــئ جــاره إذا أســاء إليــه بــل عليــه
أن يعاملــه دائمــا ويف كل احلــاالت باملعــروف والصبــر عليــه والعفــو عنــه قــال
احلســن «ليــس حســن اجلــوار كــف األذى ولكــن حســن اجلــوار احتمــال األذى».
وقــد كانــت املعاملــة احلســنة والصبــر والتحمــل مــن األجــوار ألجوارهــم ســببا يف توبة
املسرفني على أنفسهم وسببا يف هداية غير املسلمني ودخولهم يف دين اإلسالم كل
ذلــك بحســن معاملــة األجــوار واإلحســان إليهــم وحتمــل أذاهــم .واألجــوار ذوو حقــوق
عديــدة .واجلــار أي جــار إ ّال ولــه علينــا حقوقــا ال بــد مــن مراعاتهــا حتــى لــو كان
ـودي فــكان
هــذا اجلــار غيــر مســلم وقــد كان البــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا جــا ٌر يهـ ّ ٌ
يســأل أهلــه عندمــا يعــود إلــى بيتــه هــل أعطيتــم جارنــا اليهــودي ممــا عندكــم اليــوم ؟
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وميكــن ان يكــون هــذا اجلــار مســلما ومــن ذوي أرحامنــا فلــه بــكل ذلــك حقوقــا ال بــد
مــن مراعاتهــا ،وقــد يكــون جــارا مســلما وليــس بقريــب ويف كل هــذه احلــاالت فهــو
صاحــب حقــوق ال بــد مــن اعتبارهــا .وتأكيــد اإلســام علــى حقــوق اجلــار وضــرورة
اعتبارهــا ومراعاتهــا ينبــع مــن كــون اإلنســان ال بــد لــه أن يعيــش مــع غيــره «اإلنســان
مدنــي بالطبــع» وال بــد مــن مراعــاة هــذا االعتبار لكي يتعايش النــاس يف كنف الوئام.
والنــاس إذا لــم ينتهــوا إلــى مراعــاة هــذه العالقــة التــي ال انفــكاك لهم عنها فقد يظلم
بعضهــم البعــض وتكــون الفتنــة وهــذا مــا ال يرضــاه اهلل لعباده املؤمنني حقــا وصدقا.
«ومــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فليكــرم ضيفــه» وإكــرام الضيــف مــن أدب
اإلســام وهــدي ســيد األنــام عليــه الصــاة والســام والكــرمي كمــا ورد يف
احلديــث الشــريف «قريــب مــن النــاس قريــب مــن اهلل قريــب مــن اجلنــة» ،وأمرنــا
اهلل ســبحانه وتعالــى بالكــرم والكــرم عالمــة الفضــل وعالمــة التصديــق مبــا
وعــد اهلل بــه عبــاده الكرمــاء ،واإلكــرام للضيــف مــادي ومعنــوي وهــو بالكلمــة
وباالبتســامة وباخلدمــة وهــو أيضــا باجلــود مــن املوجــود وقــد أجــاز الفقهــاء يف
إكــرام الضيــف التوســع يف اإلطعــام ولــم يعــدوا ذلــك مــن اإلســراف والتبذيــر.
واإلكــرام للضيــف يكــون علــى عمومــه وإطالقــه فمــن يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر يكــرم
ضيفــه ســواء كان هــذا الضيــف مســلما أو غيــر مســلم وســواء كان أهــا لإلكــرام أو
ليــس أهــا لإلكــرام .إن الكــرم خلــق رضــي كان عليــه األنبيــاء واملرســلون وقــد قــص
علينا القرآن الكرمي خبر ســيدنا إبراهيم عليه الســام وأوردت كتب التاريخ قصصا
ملــا أكــرم بــه رســل اهلل وأنبيــاؤه ضيوفهــم ممــن لــم يؤمنــوا بهــم وقــد كان هــذا الكــرم
ســببا يف هدايــة العديــد منهــم .والكــرم خصوصــا عندمــا يكــون لوجــه اهلل دون تكلــف
وال ريــاء محمــدة لصاحبــه يف الدنيــا وهــو عمــل صالــح يجده املتخلق به بني يــدي اهلل
يــوم القيامــة وقــد كان العــرب معروفــن بالكــرم ميدحــون القائــم بــه ويعلــون من شــانه
ويعتبرونــه مــن أفضــل النــاس .فقــد قــال الشــاعر
فطاملــا اســتعبد اإلنســان إحســان»
«أحســن إلــى النــاس تســتعبد قلوبهــم
والكــرم يكــون مبــا حضــر حتــى ولــو كان قليــا إذ اجلــود مــن املوجــود ولكــن ينبغــي ان
يكــون مــن أفضــل املوجــود يقــول الشــاعر:
حتــى جتــود ومــا لديــك قليــل
ليــس العطــاء مــن الفضــول ســماحة
إن الكــرم خلــق رضــي وقــد كان ســيدنا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم كرميا يحب
الكــرمي ويأمــر بالكــرم تقــول كتــب الســيرة أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم كان
كالريــح املرســلة ينــال مــن كرمــه كل النــاس ،كان كرميــا مــع القريــب ومــع البعيــد ومــع
املســلم وغيــر املســلم ينفــق وال يخــاف مــن ذي العــرش إقــاال وكان عطــاؤه وبســطه
ســببا مــن أســباب اإلقبــال علــى الديــن الذي جــاء به من عند اهلل فــاهلل تبارك وتعالى
كــرمي ويحــب الكــرمي ويأمــر بالكــرم .فمــن كان يؤمن بــاهلل واليوم اآلخــر ال بد ان يكرم
ضيفــه الكرم الشــامل الكامل.

 1جــاء يف احلديــث الشــريف عنــه صلــى اهلل عليــه وســلم «أعطــوا أعينكــم حظهــا مــن العبــادة.
قالــوا يــا رســول اهلل ومــا حظهــا مــن العبــادة ؟ قــال :النظــر يف املصحــف ،والتفكــر فيــه،
واالعتبــار عنــد عجائبــه».
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بقلم األستاذ :صالح العود
كلّمــا أهـ ّل وحـ ّل شــهر رمضــان :هــذا الزائــر الكــرمي ،اســتقبله املســلمون واملســلمات :شــيبا
وعجز ،اســتقباال حســنا ،ويهرعون إلى املصاحف يقرؤونها بج ّد واجتهاد:
وشــبانا ..مرضى ّ
آنــاء الليــل وأطــراف النهــار رغــم اجلــوع والعطــش أحيانــا ،مســتمتعني بآياتــه وتوجيهاتــه ،فــإن
للقــرآن العظيــم حــاوة روحيــة ،و انتعاشــا نفســيا ،وخالبــة فكريــة ،ألنــه كتــاب مــن عنــد اهلل
ع ّز وج ّل ،يَ ْجلُو البصيرة والبصر ، 1وليس كســائر الكتب التي وضعها البشــر ،بل هو «وثيقة»
مق ّدســة ...خالــدة ...تخاطــب االنســان أينمــا كان يف أنحــاء املعمــورة.
ممــن يؤلف ،حرصوا
(خصوصا)
وقــد وجــدت أن علمــاء االســام (عمومــا) ،وعلمــاء احلديــث
ّ
يف مؤلفاتهــم الكبيــرة والصغيــرة علــى الســواء ،إلــى تخصيــص أو وضــع (بــاب) أو (فصــل) عن
القــرآن العظيــم :يَشــتمِ ل علــى فضائله ،وفضائل بعض ســوره ،وعــن آدابه وأحكامــه وأخالقه،
ودونــك كتــاب (مشــكاة املصابيح/لالمــام محمــد بــن عبــد اهلل اخلطيــب التبريــزي) ،وقــد كان
مقـ ّررا علينــا كلــه يف الســنة اخلامســة مــن التعليــم اجلامعــي قبــل ســنة التخــرج يف بــاد شــبه
القــارة الهنديــة ،يف جزئــه األول املطبــوع( -يف ثالثــة مجلــدات ضخمــة) :-كتــاب «فضائــل
القــرآن» ،وهــو فصــل طويــل للغايــة يقــع يف اربعــن صفحــة.
وهــذا اإلمــام النــووي -أحــد أئمــة بــاد الشــام املشــاهير -ألــف كتابــا مختصــرا ملــن
يشــتغل بالقــرآن ،بعنــوان (التبيــان يف آداب حملــة القــرآن) ،وزّع ابحاثــه علــى عشــرة ابــواب،
خــص البــاب الســابع منــه بعنــوان الفــت ،هــو (يف آداب النــاس كلهــم مــع القــرآن).
وقــد
ّ
وكلنــا يعلــم ،أو عليــه أن يعلــم ،أن مــدة نــزول القــرآن العظيــم علــى رســولنا الكــرمي مــا بــن مكة
واملدينــة :بدايــة ونهايــة :كانــت علــى وجه التحديد والضبط :اثنتني وعشــرين ســنة ،وشــهرين،
وخمســا وعشــرين يومــا ،وعــدد آياتــه :ســتة آالف ومائتــان وســت وثالثــون آية ،تنتظمهــا :مائة
واربــع عشــرة ســورة ،منهــا ثــاث وعشــرون ســورة مدنيــة ،واحــدى وتســعون ســورة مكيــة.
قال اإلمام أبو حنيفة النعمان رحمه اهلل :من قرأ القرآن يف الســنة (مرتني) ،فقد ادى حقه،
ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم عرضه يف كل سنة على جبريل عليه السالم مرة ،ويف السنة
التــي تويف فيها مرتني.
وقــال شــيخ شــيوخنا :احملـ ّدث عبــد احلــق الدهلــوي رحمــه اهلل يف كتابــه( :مــا ثبت من الســنة
يف اشــهر الســنة/صُ :)162روي عــن أبــي حنيفــة رحمــه اهلل انــه كان يختــم يف شــهر رمضــان
إحدى وســتني ختمة :ثالثني يف الليالي ،وثالثني يف االيام ،وواحدة يف التراويح .وقد ُروي يف
كتــاب املواهــب اللذنيــة مثــل ذلك عن الشــافعي رحمــه اهلل.
واليوم ،ونحن نعيش عصرا جديدا ،فيه ان شاء اهلل تفاؤل كثير غير عسير ،عن كل الفئات:
سواء يف ديار العرب ،أو بالد الغرب ،وهي التي كانت يف القرون اخلوالي تخشى انتشار هذا
القرآن العظيم ،بســبب «صيحات» انذار ،أو «صعقات» ادبار ،اطلقها عديد من املستشــرقني
ّ
وتتقشــع اليــوم ،ويحـ ّل هــذا القــرآن العظيــم يف ُعقــر
واملتفرجنــن ،وإذا بتلــك الســحب تتبخّ ــر
ديارهــم :بــردا وســاما ،بشــكل ســريع ،يبعــث علــى الدهشــة يف بعــض االحيــان ،فتجــد القرآن
العظيــم يف رمضــان وغيــره حاضــرا ابــدا :يف املكتبــات التجاريــة ،ويف املســاجد واملصليــات،
و احملاظــر واملــدارس ،فضــا عــن مــدى حــرص النــاس :مــن املســلمني واملســلمات الذيــن
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يرتادون دور العبادة فيها ،على ختمه يف صالة التروايح ليلة السابع والعشرين من رمضان..
إنهــا «عظمــة» ال توصــف ،وهــي كمــا أرى «كرامــة» هامــة ،لالجيــال املتعاقبــة ،التــي تعيــش
يف بــاد الغــرب ،حتقيقــا لوعــد اهلل القاطــع «انــا نحــن نزلنــا الذكــر وانــا لــه حلافظــون».
ومــن عجــب ،أن جامعــة ميونــخ يف املانيــا اقامــت قبــل احلــرب العامليــة معهــدا ،مهمته :البحث
فيما يتعلق بالقرآن ،فعمد القائمون عليه إلى جمع نصوصه (اخلطية واملطبوعة) من كافة
انحاء العالم ،حتى جتمعت بني ايديهم «آالف» مؤلفة من نســخه ،وكان هدفهم قاســيا ،وهو:
ولكن النتيجة التي اذهلتهم هي :انهم لم يجدوا
أن يقارنوا بني نصوصه يف مختلف النسخّ ،
ســوى الفــوارق يف نوعيــة اخلطــوط بــن بلــد وآخــر ،أمــا «النص القرآنــي» فكان كما هو كما يف
اقــدم نســخة ويف احدثهــا ،وبالتالــي فمــا كان إال أن بُهــت الذي كفر.

قال الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل
اإلنسان بدون دين سماوي حيوان مفترس
ان اإلنسان بدون دين سماوي هو حيوان مفترس أو حيوان محتال ميكنه
أن يحقق كل شيء جلسده و لن يحقق شيئا لعقله و روحه و ما اإلنسان
احلق إال ذلك املزيج املنسجم املتآلف من تلك القوى الثالث أما إذا طغت
واحدة منها على أختها فذلك هو اإلرتكاس و الشلل و النشاز.
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ن النَّــاس واختال ُفهــم طبيعــة ق َّررهــا القُــرآن ال َكــرمي ،ورتَّــب
الت َع ّ ُدد ّيَــة بــ َ
عليهــا َقانُــو َن ال َعال َقــة ال َّدول َّيــة فــى اإلســام ،وهــو «ال ّتَ َعــا ُرف» الــذى يَ ْس ـتَلزم
َّ
بالضــرو َرة مبــدأ احلــوار مــع مــن نتفــق ومــن نختلــف معــه ،وهــذا مــا يَحتاجــه
َ
عالُنــا امل ُ ِ
عاصــر -اآلن -للخــروج مــن أزماتــه اخلانقــة ،ومــن هنــا كان مــن
ُ
ــب النَّــاس واأل َم والشــعوب فــى ديــن
ص َّ
الصعــب علــى املســلم أن يتصــ َّور َ
واحــد أو ثقافــة واحــدة ،ألن مشــيئة اهلل قضــت أن يخلــق النــاس مختلفــن
حتــى فــى بصمــات أصابعهــم ،يقــول القــرآن« :ولــو شــاء ربــك جلعــل النــاس أمــة
واحــدة وال يزالــون مختلفــن» ،واملؤمــن بالقــرآن ال يرتــاب فــى أنــه ليــس فــى
ُ
وينظــر
ُبــدل َم ِشــيئة اهلل فــى اختــاف النَّــاس،
إمــكان قــ َّوة وال حضــارة أن ت ِ ّ
إلــى النَ َّظر ّيَــات ا ّلَتــى حتلــم بجمــع النــاس علــى ديــن واحــد أو ثقافــة مركزيــة
واحــدة نظرتــه إلــى أحــام اليقظــة أو العبــث الــذى يُ ِ
داعــب أحــام الطفولــة.
ـاق بــن
ـ
ت
أى
ـى
ـ
ف
ـا
ـ
تفاديهم
وميكــن هنــا أن ألفــت النظــر إلــى أمريــن ال ميكــن
ٍ
الشــرق والغــرب ،وعلــى أى مســتوى جــاد مــن مســتويات هــذا التالقــى:
األمــر األول :اآليــة القرآنيــة التــى يرددهــا املســلمون  -رجــاالً ونســا ًء وأطفاالً -
صبــاح مســاء ،بــل كثيــر مــن املثقفــن واملفكريــن الغربيــن يحفظــون فحواهــا عن
ظهــر قلــب مــن كثــرة مــا تــرددت علــى مســامعهم فــى محافــل احلــوار ومنتدياته،
ّاس ِإ َنّا خَ َل ْقن ُ
َاكم ِ ّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
َاك ْم
هذه اآلية هى قوله تعالىَ « :يا أَ ُّي َها ال َن ُ
َاكـ ْـم ِإ ّ َن ّ َ َ
ُشـ ُـعوب ًا َو َق َب ِائـ َـل ِل َت َعا َر ُفــوا ِإ ّ َن أَ ْك َر َم ُكـ ْـم ِعن ـ َد ّ َِ
الل أَ ْتق ُ
الل َع ِليـ ٌـم خَ ِبيـ ٌـر».
واملســلمون جميعــاً -ال يشــذ منهــم أحــ ٌد -يفهمــون مــن اآليــة أن التعــارف
املنصــوص عليــه فــى اآليــة الكرميــة هــو الهــدف أو الغايــة اإللهيــة العليــا
التــى خلــق اهلل النــاس مــن أجلهــا ..والتعــارف يعنــى التعــاون وتبــادل املنافــع،
وليــس الصــراع وال اإلقصــاء وال التســلط ،وإذا كان لقــاء التعــارف البشــرى
هــو القانــون اإللهــى للعالقــات الدوليــة بــن النــاس أفــا يعنــي هــذا أنــه أمــر
وصح ِ
ــت العزائــم ؟
صــت النَّوايــا
َّ
ميكــن حتقيقــه إذا مــا َخل ُ َ
وشــيوخ األزهــر فــى أربعينيــات القــرن املاضــى ســبقوا اجلميــع فــى
التنبيــه علــى هــذا احلــل الــذى ال حــل غيــره ،حيــث نــادى الشــيخ محمــد
مصطفــى املراغــى (ت1946 :م) شــيخ األزهــر فــى ذلكــم الوقــت بالزمالــة
العامليــة بــن األمم كافــة الحتــواء صراعــات األمم والشــعوب ،وذلــك
فــى كلمتــه أمــام مؤمتــر عاملــى لألديــان عقــد بلنــدن ســنة1936 :م.
ثم جاء بعده  -بعشر سنني  -الشيخ محمد عرفة الذى كتب فى مجلة األزهر
فى عامها العاشــر ســنة1946 :م مقاالً نادى فيه بضرورة التعاون بني اإلســام
والغــرب ،وقــد دفعــه لكتابــة هــذا النــداء مــا انتهــت إليــه احلــرب العامليــة الثانيــة
آنــذاك مــن اختــراع القنبلــة الذريــة واألســلحة الفتاكــة ،وقــد ح ـ َّذر مــن فنــاء
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العالــم كلــه ،إذا اســتعمل احملاربــون هــذه املخترعــات ،وانتهى إلى أ ّنَه ال مفر من
التقريــب بــن الشــعوب ومــن إزالــة أســباب اخلــاف والبغضــاء ،ومــن أن تصبــح
األرض كلهــا مدينــة واحــدة ،وأن يكــون ســكانها جميع ـاً كأهــل مدينــة واحــدة.
وقــد عــ َّول الشــيخ كثيــراً فــى دعوتــه لهــذا التعــاون العاملــى علــى وجــوب أن
يفهــم الغــرب اإلســام ،وأن يفهــم اإلســام مدنيــة الغــرب ،وأنهمــا إذا تفاهمــا
زال مــا بينهمــا مــن ســوء ظــن ،وأمكــن أن يعيشــا معــاً متعاونــن ،يــؤدى كل
منهمــا نصيبــه مــن خدمــة اإلنســانية ،ودعــا علمــاء املســلمني إلــى ضــرورة أن
يبينــوا مدنيــة الغــرب علــى حقيقتهــا ،ليحــل التعــارف محــل التناكــر ،ويحــل
الســام محــل اخلصــام.
إن الدعــوة إلــى اهلل فــى ديــن اإلســام محــددةٌ بــأن تكــون بطريــق احلكمــة
واحلــوار الهــادئ الــذى ال يَجــ َرح اآلخــ َر وال يســىءُ إليــه أو إلــى عقيدتــه،
ِ
الضغــوط
ويَبــرأ ُ اإلســا ُم فــى نشــر عقيدتــه بقــ َّوة الســاح أو اإلكــراه أو
أيــاً كان نو ُعهــا حتــى لــو كانــت ضغوطــاً فــى شــكل إغــراءٍ باملــال أو اجلــاه
يقــرر القــرآنَ :
الديـ ِـن»
«ل ِإ ْك ـ َرا َه ِفــى ِ ّ
أو شــراء القلــوب والعقــول؛ أل ّنَــه كمــا ِ ّ
َ
فُ
ـر
ـ
ي
ل
ْ
ف
ء
ـا
نبــي اإلســام
ودور
»
كمــا
ِّ
يقــررَ « :ف َمـ ْـن شَ ــا َء َفل ُْي ْؤ ِمـ ْـن َو َمـ ْـن شَ ـ َ َ كْ ْ
ِّ
ــح لطريــق اهلل ،وأنــه
كمــا حــ َّدده لــه القــرآ ُن الكــرمي هــو دور املب ِلّ ِــغ
ِّ
واملوض ِ
كر ُههــم ،وإمنــا يَ َد ُعهــم هلل بعــد أ ْن يُ ّ َِ
بــن
ال يســيط ُر علــى النــاس ،وال يُ ِ
احلــق َ
وطريــق الضــالِ  ،قــال تعالــى« :إ ِْن َع َل ْيـ َ
ـك ِإ ّ َل ا ْل َبـ َـا ُغ»،
ِّ
لهــم طريــ َق
َ
َ
َ
ُ
َ
ر
ط
ي
ـ
س
ب
ـم
ـ
ه
ـاس َح ّ َتــى َي ُكو ُنــوا ُم ْؤ ِم ِن ـنَ».
«
»،
ـ
ن
ال
ه
ـر
ـ
ت
ـ
ن
أ
ف
أ
ـتَ كْ ِ ُ ّ َ
« َل ْســتَ َع َل ْي ِ ْ ِ ُ َ ْ ِ ٍ
والنَّــاس بالنســبة للمســلم إمــا أ ٌخ فــى الديــن أو نظيــ ٌر فــى اإلنســانية،
نبــي
يقــرر
ـاس ِمــن لســانه
وأ َّن املســلم فيمــا
اإلســام هــو َ
«مـ ْـن َسـ ِـلم ال ّ َنـ ُ
ِّ
ِ
ُّ
ويــده» ،أي هــو َمــ ْن يُســالِم النَّــاس ،وال يُ ِ
لحــ ُق بهــم أ ًذى ال بلســانه وال
ٍ
ويحــر ُم اإلســا ُم إحلــا َق األذى بأبنــاء األديــانِ الســماويةِ
بوجــه
بيــده،
ِّ
خــاص ،لدرجــةِ أ َّن املســلم الــذى يــؤذى أهــل الكتــاب يخاصمــه نبــى
ٍّ
اإلســام يــوم القيامــة ،كمــا يتبــرأ ُ اهللُ ورســولُه منــه فــى ال ّ ُدنيــا واآلخــرة.
إن األزهــر الشــريف يبــذل جهــوداً دوليــة لترســيخ الســام واألمــن حــول العالــم،
ويحــرص علــى االنفتــاح واحلــوار مــع جميــع املؤسســات الدينيــة العامليــة،
ن قــاد ِة
الســام بــ َ
والتالقــى معهــا داخــل مصــر وخارجهــا ،وال َّدعــو ِة إلــى َّ
األديــانِ وجميــع املُجتَ َمعـ ِ
ـات اإلنســانية ،والع َمــلِ بهــذه ال َّدع ـ َو ِة يَــداً واحــد ًة مــن
ـيخ ثَقافــةِ احمل ّبَــةِ والرحمــةِ
ّعصـ ِـب والكراهيــةِ  ،وت ِ
أجــلِ نَبْــذِ ُك ِ ّل أسـ ِ
ـباب التَ ّ ُ
َرسـ ِ
والســام واحلــوار بــن النــاس ..أســال اهلل عــز وجــل أن يســهم هــذا اجلهــد
َّ
بشــكل فاعــل يف العمــل علــى حتقيــق الســام للبشــرية جمعــاء.
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يلمــس املهتــم بقضايــا املســلمني يف هــذا العصــر احلاضــر امــورا كثيــرة تســترعي
االهتمــام وتســتوجب احلــل الســريع والــدواء الناجــع اذ بــدون حلهــا ومعاجلتهــا قــد
نخســر جيــا كامــا مــن اجيــال امتنا املليئــة باخلامات املفتقرة إلى الســبك والصهر
فقــط ،وان الهواتــف التــي تصــرخ مــن بواطننــا بوجوب القضاء على التخلف بســرعة
لتلــح علينــا بــان نكــون حكمــاء يف معرفــة اصــل التخلف وعشــه الذي باض فيــه وفرخ
الن عــدم اســتئصال اجلرثومــة االصليــة كثيــرا مــا يعــرض العــاج إلــى عــدم النجاعة
ويجعــل حالــة البــرء واالبــال حالــة عرضيــة ال تلبــث ان يبخرهــا انطــاق الــداء مــن
جديــد بعــد مراوغــة وتضليــل وكــم راينــا مــن مصابــن اودت بحياتهم النكســة بعد ان
هزمــت ابدانهــم القويــة املنيعــة جحافــل املــرض الزاحفــة مــن كل جانــب.
ولســت مخطئــا اذا قلــت ان الفئــة التــي يجــب ان ننظــر إلــى املســتقبل مــن خاللهــا
امنــا هــي محصــورة يف الشــباب الــذي ســيصبح بعــد ســنوات ماســكا باملقــود محتــا
ملنابــع احليــاة ومصايــر االجيــال ،ولقــد فتــح هــذا الشــباب عينيه على الوجــود فالفى
امتــه حيــث هــي والفــى غيرهــا يطــاول الكواكــب ويناطــح اجلــوزاء فــا تثريــب عليــه
اذا ثــار وغضــب وزمجــر ولــه الــف عــذر اذا اشــاح بوجهــه عــن حاضــر امتــه وماضيها
مــادام لــم يجــد مــن يلقحــه ضــد تلــك االمــراض التــي وجدت من جســمه وعقلــه ثرى
طيبــا ومرتعــا خصيبــا واملســؤولية ليســت مســؤوليته النــه (يولــد الولــد علــى الفطــرة
وابواه يهودانه او ينصرانه او ميجســانه) بل هي مســؤولية من بايديهم احلل والعقد
ويف مقدمتهــم رجــال الفكــر الذيــن اثــرت جتاربهــم وســبروا اغــوار احليــاة وقلبــوا
بواطنهــا وظواهرهــا وفرقــوا بــن احلضــارة يف بهارجهــا اخلالبــة ،هــؤالء املتعمقــون
ســواء اكانــوا ابــاء أم مســؤولني أم رجــال فكرهــم وحدهــم الذيــن ســيحملهم التاريــخ
املســؤولية ان تــاه اجليــل الصاعــد وضــل او ســيرفعهم إلــى مقــام اخللــود ان اعتــدل
ورشــد.
وليــس هنــاك مــن شــك يف ان اي لــون مــن الــوان احلضــارة والعلــم والتقــدم ال ميكــن
ان يؤخذ باعتبار انه كل شــيء يف احلياة ويضحي يف ســبيله بجميع القوى الروحية
وال ميكن ان يفهم ايضا بانه ال يعيش إال مفردا وان قلوب العباد وعقولهم ال تتســع
للعلــم واالميــان وان ابدانهــم ال تقــوى علــى العبــادة والعمــل يف املخابر واملصانع.
وان التســلح باالميــان واالخــاق واملعاملــة الكرميــة ضــرورة مــن ضروريــات احليــاة
البشــرية وبدونهــا يصبــح الكــون واالنســان معرضــن للخــراب والهــاك ،ولقد ارســل
املرســلون وقــام املصلحــون مــن بعدهــم الفهــام اإلنســانية هــذه املعانــي الســامية
الضروريــة غيــر انهــا كثيــرا مــا تركــب رؤوســها وتطغــى (ان اإلنســان ليطغــى ان رآه
استغنى) ويف هذه احلالة متنى اإلنسانية باخليبات املريرة وتصاب بالتيه والتبلبل.
ونحــن املســلمني اليــوم علــى عتبــة هــذا التبلبــل والتيــه اذا لــم يقــم دعــاة اإلصــاح
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وانصــار اخليــر ممــن بايديهــم الوســائل الزجريــة والعقليــة بحمــات واســعة مركــزة
موفقــة تــدرأ عــن امتنــا غوائــل الشــر والفتنــة وحتملهــا علــى الطريــق املعبــد الســليم.
ولقــد كانــت طريقــة الوعــظ واالرشــاد إلــى زمــن قريــب ومــا تــزال إلــى اليــوم يف
اوســاط معينــة هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يقــع بهــا تــايف االخطــار االجتماعيــة
الداهمــة فيقــف اميــة املســاجد وخطبــاء اجلوامــع محذريــن يســتعملون طريقــة
الترغيــب والترهيــب ويســوقون اآليــات القرآنيــة واالحاديــث النبويــة والقصــص
التاريخية لتحريك الهمم الدينية النائمة واقصاء صور الغواية والضاللة والفسوق،
غير ان مقتضيات احلياة العلمية العصرية اليوم اوجبت ان تتلون اســاليب التوعية
وخصوصــا لــدى الشــباب بالــوان جديــدة هــي وحدهــا التي جتــدي معه وتفيد.
لقــد اصبــح شــباب املســلمني يف كل مــكان يفكــر بعقليــة غربيــة ويتكلم بلســان اجنبي
وتبهــره صــور احليــاة التــي ال متــت إلــى حيــاة قومــه بصلــة ومــن هنــا كان لزامــا علينا
ان ناخــذ حذرنــا مــن جميــع االمــور املســتوردة ونحــاول جهــد املســتطاع ان نصبغهــا
بالواننــا ونكيفهــا بهوائنــا نظيــر مــا فعــل الغــرب يــوم ان اخــذ عنــا مــا اخــذ مــن علــوم
وفلســفات وصناعات.
فلــدى األمــة اإلســامية اليــوم عقــول جبارة آمنت بالعلــم وبالدين وتخصصت فيهما
وجمعــت بينهمــا ولديهــا وســائل اعــام كبيرة وعظيمة .فلمــاذا ال يهب املتضلعون يف
الفلســفات والعلــوم والديــن مــن ســباتهم ويكتبــوا البنائهــم احليــارى مــا يزيل حيرتهم
ويشفي غليلهم؟.
وملــاذا ال جتنــد وســائل األعــام لهــذا الغــرض االهــم الــذي بدونــه ال يثمــر عمــل وال
ينجــح لنــا قصــد؟
ان لهفــة الشــباب وحيرتــه وحرقتــه لتوشــك ان تنقلــب متزقا وضياعا وعندئذ يتســع
اخلــرق علــى الراقــع وننــدم والت ســاعة منــدم.
ان االخــاص لالمــة وللديــن ليفرضــان علــى علمائنــا وعلــى اصحاب املســؤولية فينا
ان يضعــوا اليــد يف اليــد وان يعملــوا بــكل جــد ومثابرة على اجتذاب شــباب امتهم من
مخالــب الفــن وان ال يتركوهــم نهبا مقســما بني املذاهــب الهدامة والنظريات املادية
الوســخة وبــن ايديهــم مــن وســائل األعــام الســمعية والبصريــة مــا يكفــل لهــم جنــاح
الغايــة ويف صدورهــم وعقولهــم مــا يبدد الشــبهات ويوضح الطريق.
فالى متى تبقى وسائلنا االعالمية غير مستغلة يف ما هو أول هدف من اهدافنا؟
والــى متــى تبقــى املعــارف مخزونــة يف الصــدور والعقــول ال يســمح لهــا بان تــرى النور
وان تنشــر علــى املفتقريــن اليهــا ومتــا بهــا املجــات والكتــب والنشــريات الدوريــة
والصحف الســيارة؟
انــه ملــن العــار علــى اإلنســان املكــرم ان يجــوع وبجانبــه الطعــام وان يظمأ وفــوق ظهره
املــاء انــه بذلــك يكــون مصداقــا لقول الشــاعر احلكيم:
كالعيس يف البيداء يقتلها الظمأ واملـاء فوق ظهورها محمول
او يكــون مصداقــا لقــول اهلل تعالــى( :مثــل الذيــن حملــوا التــوراة ثــم لــم يحملوهــا
كمثــل احلمــار يحمــل اســفارا بئــس مثــل القــوم الذيــن كذبــوا بآيــات اهلل واهلل ال يهــدي
القــوم الظاملــن) صــدق اهلل العظيــم.
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ألشيخ محمد الصادق ابن احلاج محمود بسيس
1914

/

1978

بقلم الشيخ محمد توفيق بوديدح

هو الشيخ االستاذ محمد الصادق ابن احلاج محمود ابن محمد بسيس الشريف
ولد مبدينة تونس يف 14ذي احلجة  1332هجري املوافق  2نوفمبر  1914ميالدي.
تلقــى تعليمــه بجامــع الزيتونــة املعمور .احــرز علــى شــهادة التحصيــل ســنة 1942
م .ثــم شــهادة العامليــة يف العلــوم الشــرعية وكان الــى جانــب هــذا يحضــر دروس
اخللدونيــة حيــث تلقــى دروســا ومحاضــرات يف االدب والتاريــخ واجلغرافيــا
يقــوم بهــا أســاتذة زيتونيــون ومدرســون ورجــال فكــر مشــهود لهــم بالكفــاءة
العلميــة وكان يحضــر باملدرســة العليــا لــاداب العربيــة بســوق العطاريــن وكان
مــن اســاتذتها املــؤرخ الكبيــر الســيد عثمــان الكعــاك رحمــه أهلل ومحمــد العربــي
الكبــادي رحمــه أهلل الــذي تتلمــذ عليــه صاحــب الترجمــة والزمــه يف دروســه
ويف مجالســه اخلاصة كمــا كان متابعــا للحركــة الفكريــة واالدبيــة يف املشــرق
واملغــرب وكان لــه نشــاط مــع جمعيــة العلمــاء اجلزائريــن برئاســة الشــيخ عبــد
احلميــد ابــن باديــس رحمــه اهلل تعالــى.
باشــر التدريــس باجلامــع االعظــم جامــع الزيتونــة املعمــور كمــدرس مــن
الطبقــة الثانيــة بالفــروع الزيتونيــة بالعاصمة وتخرجــت علــى يديــه جمــوع
مــن الطلبــة ودرس بالكليــة الزيتونيــة للشــريعة واصــول الديــن ســنة 1962م
حــن تولــى عمادتهــا العالمــة الشــيخ محمــد الفاضــل بــن عاشــور رحمــه أهلل
حتــى احيــل علــى التقاعــد ســنة  1975وكان يلقــي دروســا يف الوعــظ واالرشــاد
بعــدة جوامــع وكان يشــرف علــى مجلــس احلديــث النبــوي الشــريف بضاحيــة
اريانــة التــي ســنها الشــيخ العالمــة ســيدي محمــد بــن عمــر الزغوانــي رحمــه
أهلل تعالــى منــذ ســتينات القــرن املاضــي ومــا زالــت مســتمرة الــى يومنــا
هــذا برئاســة الشــيخ القاضــي محمــد الكامــل ســعادة االمــام الثانــي بجامــع
الزيتونــة املعمــور أطــال اهلل عمــره وكان الشــيخ محمــد الصــادق بســيس
وطنيــا غيــورا مدافعــا عــن املقومــات الثقافيــة وال ســيما الديــن واللغــة
وقــاوم احلملــة الصليبيــة التــي بــدأت منــذ انتصــاب احلمايــة الفرنســية
و زج به يف السجن املدني أثر حوادث  9افريل 1938م.
والقــي عليــه القبــض مــع مجموعــة مــن السياســيني وبقــي يف الســجن مــدة ثالثــة
أشــهر .وكان رحمــه أهلل مؤمنــا بالوحــدة العربيــة وخاصــة بااللتحــام بــن تونــس
واجلزائــروكان بجتمــع بالطلبــة اجلزائريــن الزيتونيــن املقيمــن بتونــس ويبــث
فيهــم الــروح الوطنيــة وكانــت لــه مراســات ولقــاءات مــع زعمــاء احلركــة
االصالحيــة يف اجلزائــر وخاصــة مــع الشــيخ البشــير االبراهيمــي رحمــه أهلل
رحمــة واســعة.
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وكان مؤمنــا بقضيــة فلســطني وكان مؤمنــا يضــم كل الــدول العربيــة للجامعــة
العربيــة ومــن اقوالــه  :أنــا مؤمــن باجلامعــة العربيــة ولــو كفــر النــاس قاطبــة :
وكتــب يف جريدة «الزهرة» بتاريــخ 4ربيــع الثانــي 1368هــج املوافــق 2
فيفري «شــباط»  1949يقــول الشــيخ محمــد الصــادق بســيس :أنا مؤمــن
باجلامعــة العربيــة كمبــدا وفكــرة اختمــرت يف العقــول ونضجــت يف النفــوس
مبفعــول االنقــاب االجتماعــي وبتاثيــر النامــوس الكونــي وبباعــث التفاعــل بــن
املاضــي واحلاضــر مــن التاريــخ القــدمي واجلديــد مــن احليــاة ويســبب الشــعور
الطبيعــي بالتكتــل والتعــاون بــن اعضــاء اجلســد العربــي يف عصــر تكتــل فيــه
االقويــاء وتوفــرت فيــه االواصــر والرابطــات واشــتد االحتيــاج إليهــا مبــا أننــا
جترعنــا مــرارة االنقســام والتنــازع.
تضامن الشيخ محمد الصادق بسيس مع الشعب الفلسطيني:
كان رحمــه أهلل ملتزمــا بالقضايــا العربيــة واالســامية وباخلصــوص قضيــة
فلســطني حتي عرف بالشــيخ الفلســطيني وقد تاسســت «جمعية اغاثة منكوبي
فلسطني» برئاســة الشــيخ احمــد بــن ميــاد ومبعيــة الســادة «محمد الصــادق
بســيس» (كاتب العــام) ومحمــد املقــدم (أمــن مــال) وابراهيــم ونيــش ومحمــد
العربــي (اعضــاء) حيــث تولــت جمــع التبرعــات املاليــة الرســالها إلــى االمــن
العــام للمؤمتــر االســامي بالقــدس الشــريف الشــيخ محمــد االمــن احلســيني.
تــويف الشــيخ محمــد الصــادق بســيس يف  10ذي القعــدة  1398هجــري 12/
اكتوبــر  1978ميالدي وابنــه الدكتــور محمــد اليعــاوي وزيــر الثقافــة انــذاك
«كان الشــيخ محمــد الصــادق بســيس يف عــز شــبابه وحتــى يف أيامــه األخيــرة
مثــاال للحيويــة الفكريــة واجلــراة الكالميــة فخــاض جملــة مــن املعــارك االدبيــة
والنقديــة دفاعــا عــن مفاهيــم االســام املصفــى ،ومنتصــرا للقضايــا االســامية
اجلوهريــة التــي تتجاهلهــا بعــض االقــام الشــابة ،يف ردود تتســم بصفــاء الــراي
وعمــق اإلميــان وحــدة املجادلــة» :
رحم اهلل شــيخنا محمد الصادق بســيس رحمة واســعة واســكنه فراديس اجلنان
وحشره مع الذين انعم اهلل عليهم من النبيئني والصديقني والشهداء والصاحلني 
وأنا هلل وأنا إليه راجعون.

املراجع

 )1كتــاب تراجــم املؤلفــن التونســيني الشــيخ محمــد محفــوظ  :دار الغــرب االســامي بيــروت
.1982
 )2محمــد الصــادق بســيس حياتــه واثــاره دراســة ومختــارات االســتاذ أبوزيــان الســعدي طبــع
وزارة الثقافــة تونــس .2002
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الشيخ الهادي بلحسن ()1984 -1910

«شيخ الطريقة الشاذلية»

بقلم االستاذ محمد العزيز الساحلي

هــو املنعــم املبــرور فضيلــة الشــيخ الهــادي بــن الشــاذلي بلحســن اإلمــام اخلطيــب
وشــيخ الطريقــة الشــاذلية بتونــس ولــد يــوم  11أفريــل  1910مبدينة تونس يف بيت
علــم ومجــد وشــرف وقــد اعتنــى بتربيتــه والــده ور ّبــاه تربيــة اســامية أصيلــة،
وبعدمــا حفــظ القــرآن الكــرمي وتعلــم مبــادئ اللغــة العربيــة بالكتــاب انخــرط يف
ســلك تالمــذة جامــع الزيتونــة املعمــور ملواصلــة دراســته فتفــرغ لطلــب العلــم بكـ ّد
وجــد وانتقــل بنجــاح مــن ســنة إلــى أخــرى مــن ســنوات التعليــم الزيتونــي إلــى أن
احــرز شــهادة التطويــع ،فانتصــب للتدريــس ،وبعــد وفــاة والــده املرحــوم الشــيخ
الشــاذلي بلحســن ســنة  1952الــذي كان شــيخا للمغــارة الشــاذلية خلفــه الفقيــد
يف نفــس اخلطــة مــع اضطالعــه باالمامــة واخلطابــة بجامــع بــاب اجلزيــرة.
مــع العلــم انــه يف عهــد الدولــة احلســينية قــدم البــاي حمــودة باشــا يف 1206
هـــ1791 /م خطيبــا لهــذا اجلامــع العالــم الشــيخ عمــر بــن املــؤدب شــيخ املغــارة
الشــاذلية ،وابــن شــيخها ،ثــم آلــت إلــى اعقابــه مــن بعــده ،وكل مــن تولــى منهــم
امامــة اجلامــع وخطبتــه ،تولــى مــع ذلــك يف وقــت واحــد مشــيخة الطريقــة
الشــاذلية ،حتــى غلــب عليهــم لقــب بلحســن الــذي هــو اســم اإلمــام الشــاذلي،
وتنوســي لقبهــم األول (املــؤدب) (انظــر كتــاب تاريــخ معالــم التوحيــد للمــؤرخ
محمــد بــن اخلوجــة حتقيــق وتقــدمي االســتاذين حمــادي الســاحلي واجليالنــي
بــن احلــاج يحيــى).
والشــاذلية نســبة إلــى اإلمــام أبــي احلســن علــي بــن عبــد اهلل بــن عبــد اجلبــار
الشــاذلي ،ظهــرت هــذه الطريقــة بشــاذلة قــرب تونــس ،وتــويف صاحبهــا
رضــي اهلل عنــه ســنة  656هـــ 1258/م ،يقــول عنــه اإلمــام البرزلــي يف كتابــه
«الفتــاوى ج ،6ص « :»444أبــو احلســن الشــاذلي كان مــن خيــار هــؤالء الشــيوخ
(اي املتصوفــة) وافضلهــم معرفــة وحــاال ،واحســنهم اعتقــادا وعمــا ،واتبعهــم
للشــريعة ،واكثرهــم تعظيمــا للكتــاب والســنة ...وهــو ممــن جمــع العلــم والديــن
والتصــوف والصــاح ،وهــو مــن أهــل احلقائــق الباطنــة .حــاز علــم االحــكام ثــم
انتقــل إلــى هــذه الطريقــة ،فحصــل لــه شــرف الطريقتــن العلميــة واحلكميــة».
وفعــا فــان القــارئ املتمعــن يف احــزاب اإلمــام الشــاذلي يالحــظ انهــا كلهــا تنزيــه
ومتجيــد وتقديــس هلل عـ ّز وجـ ّل وهــي متماشــية مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية
ومبادئهــا ،لذلــك نالحــظ أن الكثيــر مــن علمــاء الزيتونــة االعــام وثلــة مــن
االســاتذة كانــوا ومازالــوا يتــرددون علــى املقــام الشــاذلي لالســتماع إلــى االذكار
واالدعيــة التــي تلقــى فيــه.
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لقــد تفــرغ فضيلــة الشــيخ ســيدي الهــادي بلحســن طيــب اهلل ثــراه لالحاطــة
واالعتنــاء باملقــام الشــاذلي منــذ تعيينــه ســنة  1952شــيخا للطريقــة الشــاذلية
والــى تاريــخ وفاتــه ســنة  ،1984فــكان يشــرف صبيحــة ايــام الســبت علــى قــراءة
احــزاب اإلمــام الشــاذلي واذكاره ويتولــى بنفســه القــاء األوراد واالدعيــة يف نهايــة
املوكــب الدينــي ،ويف فصــل الصيــف يشــرف شــيخنا أيضــا كل يــوم خميــس
بعــد صــاة العشــاء وتــاوة مــا يتيســر مــن الذكــر احلكيــم طيلــة  14اســبوعا
علــى قــراءة االحــزاب واالذكار ،ويف ليلــة ختــم القــرآن الكــرمي يحــرص الفقيــد
علــى احلضــور والقــاء دعــاء اإلمــام ابــن عرفــة واالدعيــة املاثــورة .واجلديــر
باملالحظــة أن املغفــور لــه الشــيخ الهــادي بلحســن شــارك يف الرحلــة التــي نظمهــا
املريــدون إلــى البقــاع املقدســة ألداء مناســك العمــرة ،ويف طريقهــم إلــى مكــة
املكرمــة توقفــوا مبدينــة حميثــرة بصحــراء مصــر لزيــارة ضريــح اإلمــام أبــي
احلســن الشــاذلي رضــي اهلل عنــه والترحــم علــى روحــه الزكيــة ،وقــد وجــدوا مــن
اخوانهــم املصريــن اتبــاع الطريقــة الشــاذلية كل التقديــر واالحتــرام والتكــرمي.
بعــد حيــاة حافلــة باحليويــة والنشــاط والتقــرب إلــى اهلل تعالــى انتقــل الراحــل
العزيــز إلــى جــوار ربــه يف شــهر نوفمبــر  1984فخلفــه ابــن عمــه فضيلــة الشــيخ
ســيدي حســن بلحســن حفظه اهلل ورعاه يف مشــيخة الطريقة الشــاذلية والقيام
باعبائهــا بــكل كفــاءة واقتــدار ،فــكان خيــر خلــف خليــر ســلف ،ويف اخلتــام نــورد
هــذه االبيــات الشــعرية التــي وردت يف كتــاب «الطريــق إلــى اهلل» للمرحوم الشــيخ
محمــد الشــاذلي خــاص الشــريف الصديــق احلميــم للشــيخ الهــادي بلحســن.
بالغة يف املجد قدرها العلي
وصا حلــون عاملــون خيــرة
نسل االمجاد الوجيه االكمل
صحيح العهد ثابت امليثاق
هد ا ه ا هلل سب ــل ا لر شـ ــا د

ا ن طريقة اإل ما م ا لشا ذ لي
ر جا لهــا غــر كــر ا م بــر ر ة
		
ا و لهما ســتا ذ نا ا ملبجل
		
جميــل اخللــق حســن اال خــاق
صدق حقا من سماه (الهادي)

رحــم اهلل شــيخنا املفضــال رحمــة واســعة واســكنه فراديــس جنانــه جــزاء مــا
قــدم مــن عمــل صالــح ورزق اهلــه وذويــه واتبــاع الطريقــة الشــاذلية قاطبــة
جميــل الصبــر والســلوان.
وانا هلل وانا اليه راجعون
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محمد الفاضل ابن عاشور عالم فذ
ومصلح ممتاز ورائد من رواد التقدم
يف العالم اإلسالمي*

بقلم الشيخ محمد بن األكحل رحمه ّ
الل

يف حــدود الســاعة التاســعة مــن مســاء يــوم االثنــن  20افريــل ســنة  1970اوقفت
االذاعــة التونســية برامجهــا لتنبــئ النــاس باخلبــر الفاجــع خبــر نهايــة انفــاس
زعيــم الثقافــة العربيــة ،ورائــد االصــاح الدينــي وخطيــب العصــر ،اإلمــام احلــق
والعالــم الفــذ ،محمــد الفاضــل بــن عاشــور .فتوقفــت االنفــاس ،واضطربــت
دقــات القلــوب ،واقشــعرت االبــدان ،وارتعــدت الفرائــص ،وســاد اجلميــع وجــوم
يشــبه وجــوم املوتــى ،فــإذا املوتــى كاجلمــاد ينطــرون وال يتحركــون ويفكــرون وال
ينطقــون.
أي خطــب ألــم باملســلمني! واي كارثــة حلــت باملؤمنــن يف أحلــك ليالــي كفاحهــم،
واخطــر ايــام حياتهــم؟ لقــد ســكت إلــى األبــد لســان كان يخاطــب اجلميــع ،وغــاب
عقــل كان يفكــر للــكل ،ومــات محــام كان يجــد فيــه االســام وانصــاره اكبــر
احلمــاة واملدافعــن.
وليــس عجيبــا أن يحــدث نعــي الفاضــل يف النفــوس هــذا احلــدث ،ذلــك ألن
الرجــل ليــس عاديــا كســائر النــاس اتــى العالــم ليــأكل الطعــام ،وميشــي يف
االســواق ،ويخالــط النــاس ويعايشــهم ثــم يفارقهــم ،فتحــدث فيهــم فرقتــه اثــرا
قــد يضعــف ،وقــد يقــوى علــى حســب كثــرة الوصــل وقلتــه ،ثــم ينســونه ،وتســير
حياتهــم ســيرتها االولــى ،وكأنــه مــا وجــد ،وال عرفــوه .نعــم ليــس الفاضــل رجــا
عاديــا مــن هــؤالء النــاس بــل هــو عظيــم مــن اولئكــم العظماءالذيــن يجيئــون
العالــم ملامــا ،فيحدثــون فيــه هــزة وميــأون الدنيــا باعمالهــم ،فتبقــى ابــد الدهــر
شــغل النــاس ،ياخذهــا كل عصــر بفهمــه ويحللهــا كل جيــل بعقلــه ،فــإذا هــي
جديــدة متجــددة ،وإذا صاحبهــا خالــد مــن اخلالديــن.
ولســت يف رأي هــذا مــن املبالغــن ،وال مــن الذيــن يرســلون القــول جزافــا ،وال
يزنــون الفاظــه مبيــزان الواقــع بــل اعتقــد االعتقــاد القــوي اجلــازم أن الرجــل يف
القمــة .ولعلــك جتــد يف اعمالــه املعروفــة -وهــي بعــض اعمالــه -مــا يجعلــك تؤمــن
اميانــي ،وتعتقــد اعتقــادي .لقــد عــاش الفاضــل ســتني ســنة ،قضى ثلثهــا يف التعلم
وتكويــن نفســه ،وقضــى الباقــي يف معايشــة النــاس ،وحتمــل املســؤوليات ،والقيــام
باعبــاء احليــاة علــى النحــو الــذي يقــوم بــه كبــار الرجــال وعظماؤهــم ،يخطــب
حينــا ،ويكتــب احيانــا ،ويحاضــر أو يســامر يف كثيــر مــن الســاعات ويــدرس أو
يــدرس يف اغلــب اوقاتــه ،وهــو يف كل اعمالــه خيــر مرشــد ،واحســن موجــه ،يعمــل
مجلّة مرآة الساحل العدد  18السنة 5جويلية 1970
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يف الليــل ويف النهــار خللــق اجليــل الصالــح ،وبعــث الشــباب الواعــي ،وايجــاد العــدة
للكفــاح عمــا بتوجيهــات ربــه (واعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة).
فقــد عــرف يف احلقــل القومــي ،وكان لــه فيــه اثــره ،فــكان مــن اعضــاء مؤمتــر
ليلــة القــدر وقــد هيــأه ذلــك ليكــون عضــوا باحلــزب .وعــرف يف الكفــاح النقابــي،
فــكان مــن مؤسســي االحتــاد العــام التونســي للشــغل ،وقــد ترأســه مــدة مــن
الزمــن ،وكان مــن املشــاركني يف تكويــن اجلامعــة القوميــة للتعليــم .كمــا عــرف
يف امليــدان الثقــايف ،فــكان باعثــا احليــاة يف اجلمعيــة اخللدونيــة ومؤســس معهــد
البحــوث اإلســامية ومعهــد احلقــوق العربيــة ،والباكالوريــا العربيــة للخلدونيــة.
وعرفــه التدريــس ،فعــرف فيــه االســتاذ البــارع ،واملــدرس الكــفء ،والعالــم الفــذ،
واملوجــه البصيــر وقــد تخرجــت علــى يــده بالزيتونــة والصادقيــة اجيــال ،نــرى
بعــض افرادهــا اليــوم اعضــاء باحلكومــة ،والبعــض االخــر يعمــل هنــا وهنــاك يف
مختلــف املياديــن ،ومتعــدد املجــاالت .وعرفتــه الصحافــة يف الداخــل واخلــارج،
فاكتشــفت فيــه الصحــايف اللبــق والديبلوماســي املمتــاز ممــا جعلهــا تتســابق يف
نشــر انتاجــه ،وتتبــع اخبــاره.
أمــا املجــات فقــد وجــدت يف املرحــوم بغيتهــا ،وكان انتاجــه زينتهــا ،واعظــم
باعــث للجميــع علــى قراءتهــا ،وانــك ال تســتطيع أن جتــد مجلــة محترمــة مــن
مجــات عصــره ،ليــس لــه فيهــا مقــال ممتــع،أو كلمــة طريفــة أو دراســة نــادرة.
والنــدرة والطرافــة ،واالمتــاع مــن فقيدنــا شــيء عــادي ،فهــو ال يخــرج علــى الناس
إال بالنــادر ،والطريــف ،واملمتــع ،وهــو ال يعــرف التكــرار ،وال يحــب االجتــرار،
همــه ابــراز اجلديــد ،واحتــاف القــراء بــكل نــادر وطريــف ممــا جعــل كل احاديثــه
جديــدة ،ال جتــد ملقالتــه يف اي ميــدان مــن املياديــن مشــاركا.
ويف ايــام ظهــوره االولــى عرفتــه االذاعــة التونســية يف فجــر حياتهــا ،فاجتهــدت
يف ضمــه الســرتها فــكان ابــرز اعضائها،واحســن محاضريهــا .ثــم عــرف يف
احملافــل الدولية،وهنــاك اكتشــفت مواهبــه ،وعرفــت مكانتــه ،وكان مــن ابــرز
محاضــري اجلامعــات ،يف الشــرق والغــرب ،وكان مــن اعضــاء املجمــع اللغــوي
مبصــر ،وكان عضــوا بــارزا برابطــة العالــم االســامي مبكــة املكرمــة ،ثــم كان
احســن نائــب عــن تونــس باملؤمتــر االســامي العاملــي األول ممــا جعلــه يتبــوأ بــه
املــكان املمتــاز بالــدورة املواليــة.
واخيــرا وليــس آخــرا دعــي املرحــوم مــن طــرف الكنيســة بلنــدن ،فلبــى دعوتهــا،
ونــزل ضيــف شــرف عليهــا ،وكانــت لــه مــع رجاالتهــا محادثــات ،ومجــادالت لــم
تعــرف تفاصيلهــا حتــى االن .وقــد اطنــب القســم العربــي باالذاعــة البريطانيــة
يف االشــادة مبحاســن هــذه الزيــارة ،واشــار إلــى عظيــم نتائجهــا دون أن يذكــر
شــيئا منهــا.
وهكــذا عــرف فقيدنــا يف الشــرق والغــرب ،واشــتهر بالعمــل اجلــدي يف كل
املياديــن ،وقــد اكتســب هــذه املكانــة وحصلــت لــه يف زمــن ضيــق شــهرة لــم
يحصــل عشــرها لغيــره ممــن عمــر ضعــف عمــره مــن أعظــم الرجــال يف مختلــف
البلــدان ،وليــس لذلــك ســبب ســوى تلــك الشــعلة مــن الــذكاء والعبقريــة التــي وهبهــا
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اهلل للفقيــد ،فكانــت مصــدر نبوغــه ،وســر عظمتــه .وكل مــن تتبــع حيــاة فقيدنــا
ولــو مــع شــيء مــن االختصــار يــدرك هــذا النبــوغ ،ويلمــس هــذه العبقريــة ،ولعــل
هــذا يضطرنــي إلــى أن اســتعرض حياتــه التــي عرفــت البعــض منهــا بنفســي بحكــم
اتصالــي بــه الدائــم يف العهــد االخيــر مــن حياتــه ،وحدثنــي عــن باقيهــا بنفســه.
ولــد فقيدنــا بــرد اهلل ثــراه بــدار ابيــه بنهــج الباشــا بتونــس صبيحــة يــوم الســبت
الثانــي مــن شــوال ســنة  1327هـــ املوافــق  16اكتوبــر ســنة 1909م ،وقــد احدثــت
والدتــه فرحــة كبــرى باملنــزل النهــا حصلــت بعــد عســر عظيــم اصــاب والدتــه ،فــكان
خالصهــا بدايــة الفرحــة ،وذكــورة وليدهــا نهايتهــا .وقــد ســماه جــده لــأب والــد
ابيــه -باســمه املعــروف بــه اليــوم -محمــد الفاضــل -وحبتــه العنايــة اإللهيــة بشــيء
لــم حتبــو بــه كل النــاس فقــد تفتحــت عينــاه على رؤيــة كل من ابيه -العالمة االســتاذ
اإلمــام اطــال اهلل انفاســه -وجــده وجدتــه لــأب ،وأمــه ،وأمهــا ،وأبيهــا ،وجدتــه
الكبــرى للوالــد واالم معــا .ويف هــذا اجلــو العائلــي الــذي لــم يــرزق قبــل فقيدنــا ذكــرا
نشــا املرحــوم يف بحــر مــن العطــف واحلنــان ،والعنايــة املتوافــرة ،ممــا جعلــه يشــعر
مــع صغــر ســنه ،باالمتيــاز الــذي كان يحوطــه بــه أهــل البيت كلهــم ،وخصوصا جدته
الكبــرى ،ولكنــه مــع ذلــك لــم يســلك طريــق -الولــد املدلــل -بــل ســار يف طريــق اجلــد
بفضــل عنايــة ابيــه واســتقامته.
وعنــد بلوغــه الســنة السادســة مــن عمــره شــرع يتعلــم رســم احــرف الهجــاء العربيــة
بواســطة كتــب مصريــة،ويف اثنــاء ذلــك أخــذ يحفــظ القــرآن العظيــم .ويف الســنة
التاســعة مــن عمــره بــدأ يحفــظ مــع القــرآن بعــض املتــون فحفــظ االجروميــة،
واملرشــد املعني ،والرســالة ،وااللفية ،والعاصمية .وعند بلوغه العاشــرة شــرع يتعلم
الفرنســية بواســطة معلمــن اختصاصيــن كانــوا يختلفــون علــى املنــزل يف ســاعات
معينــة مــن النهــار .وملــا بلــغ الثالثــة عشــرة مــن عمــره بــدأ يتعلــم مبــادئ القــراءات،
والتوحيــد ،والفقــه ،والنحــو مبســجد يقــع قــرب منزلهــم بنهــج الباشــا (مســجد
ســيدي بوحديــد) ويف نهايــة هــذا العــام اجتــاز امتحــان الدخــول للســنة الثانيــة مــن
التعليــم الزيتونــي بنجــاح ،وبذلــك اختــزل ســنة مــن تعليمــه يف البدايــة ،كمــا اختــزل
ســنة مــن تعليمــه يف النهايــة حيــث تقــدم المتحــان التطويــع ســنة  1928 -1347ولــم
يثنــه اجتهــاده وتعلمــه بالزيتونــة عــن أن يواصــل تعلمــه بالفرنســية طيلــة هــذه املــدة.
وكان فقيدنــا طيلــة هــذه الفتــرة يتــوق إلــى الصــات االجتماعيــة التــي كان مشــتاقا
اليهــا بحكــم قضائــه كامــل تعليمــه االبتدائي منفــردا ،بعيدا عن كل بيئــة خارجة عن
اســرة بيتــه ،وقــد دفعــه االشــتياق إلــى تكويــن شــبه جمعيــات باملنــزل مــن االخــوات
الصغيــرات واالتبــاع تشــبه تلــك التــي كان يقــرأ عنهــا يف الصحــف الشــيء الكثيــر،
وكان يعقــد هــؤالء اجتماعــات باملنــزل يكــون فيهــا املنظــم لهــا ،وصاحــب الدعــوة،
والقائــم باخلطابــة فيهــا وقــد يتولــى احيانــا القــاء بعــض القصائــد التــي كان يتولــى
بنفســه نظمهــا .وقــد كان لنشــاط احلركــة التمثيليــة للبــاد يف ذلك العهــد دور كبير
يف دفعــه إلــى تكويــن شــبه مســرح ببيتــه كــون لــه ثــروة مــن االزيــاء ،وادوات الزينــة،
وشــرع مــع صغــار اخواتــه ،وبعــض االتبــاع يعــد الروايــات ،ويخرجها باســتعداد كبير،
وقــد مثــل مــع صحبــه عــدة روايــات مــن بينهــا روايــة صــاح الديــن االيوبــي وروايــة
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القائــد املغربــي وبعــض الروايــات التــي حررهــا هــو بنفســه حــول بعــض االحــداث
التــي كانــت تهـ ّز البــاد يف ذلــك العصــر كتنــازل امللــك الناصــر عــن العــرش ومــا إلــى
ذلــك مــن االحــداث.
وبعــد حتصيلــه علــى التطويــع اقبــل علــى مزاولــة الدراســات العليــا باجلامعــة
الزيتونيــة ،وانخــرط يف ســلك طلبــة املدرســة العليا للغــة واآلداب العربية بالعطارين
ويف ســنة  1931انتســب إلى كلية اآلداب بعاصمة اجلزائر .ويف الســنة املوالية جنح
يف مناظــرة التدريــس وبذلــك صــار مدرســا باجلامعــة الزيتونيــة.
وما ان باشر التدريس باجلامعة حتى اشتهر صيته وظهر نبوغه ،وبرزت عبقريته،
وتســابق املشــرفون على املنظمات املعروفة اذاك الســتمالته إلى منظماتهم ،وجلبه
اليهــا ،وكان اقبالــه عليهــا عظيمــا ،وعملــه فيهــا كبيــرا ،ذلك ألنــه كان يتتبع حركاتها
بــكل عنايــة ،ويســتقصي اخبارهــا بكامــل الدقــة عندمــا كان يتعلــم بالزيتونــة ،ولــم
يســتطع أن يشــارك فيهــا ملــا كان يجــده مــن والــده مــن رقابــة شــديدة ضيقــت عليــه
نطــاق تنقلــه بــن اجلامــع والبيــت ،ونظــام اوقاته.
وكان بدايــة انغماســه يف العمــل ببعــض اجلمعيــات املشــتهرة اذاك كاجلمعيــة
اخليريــة ،وجمعيــة قدمــاء الصادقيــة ترجــع إلــى الســنة التــي حتصــل فيهــا علــى
شــهادة التطويــع ســنة  1928وقبــل جناحــه يف مناظــرة التدريــس اعنــي ســنة 1931
دخــل املجلــس االداري للجمعيــة اخللدونيــة بدعــوة مــن املرحــوم عبــد الرحمــان
الكعــاك رئيــس اخللدونيــة االســبق ومــن ذلــك احلــن ارتبــط بهــا ،وصــار يعمــل يف
نطاقهــا ،وكان اول عمــل أظهــره للعمــوم يناديهــا بســوق العطاريــن محاضرته القيمة
التــي القاهــا علــى منبرهــا بعنــوان :القاضي الفاضــل ،وكان لهــذه احملاضرة صداها
الكبيــر يف ذلــك احلــن وقــد نشــرها لــه املرحــوم زيــن العابديــن السنوســي باحــدى
نشــريات دار العــرب.
وكانــت زيارتــه التــي قــام بهــا إلــى فرنســا ســنة  1926قــد احدثــت يف نفســه اثــرا
كبيــرا فقــد شــاهد هنــاك العظمــة واطلــع علــى أشــياء ابهرتــه ،وجعلتــه يتمنــى أن
يــرى ببــاده بعــض مــا ابهــره بفرنســا .وكان لهــذا االثــر الــذي احدثتــه بنفســه زيارتــه
لفرنسا مداه يف مضاعفة نشاطه بكل املنظمات التي عمل بها ونشط يف نطاقها.
ويف غضــون ســنة  1933حصلــت بالبــاد احــداث عظيمــة ،اســتغلها رجــال احلــزب
احلــر الدســتوري القــدمي لفائدتهــم ،وعلــى راس هــؤالء املســتغلني املرحومــان احمــد
الصــايف ومحــي الديــن القليبــي ،فاعلنوهــا حربا شــعواء على بعض عائالت تنتســب
للزيتونــة ،وكانــت عائلــة الفقيــد إحــدى هــذه العائــات وكان مــن نتائــج هــذه احلــرب
انكمــاش املرحــوم حــول نفســه ،واشــتغاله بشــؤونه اخلاصــة وكان مــن نتائجهــا أيضا
حفــر هــوة عميقــة بــن هــذه العائــات وعامــة النــاس ســيما الناشــئة منهم.
ويف الســنة املواليــة اعنــي ســنة  1934قدمــت إلــى احلاضــرة ملزاولــة دروســي الثانويــة
بالزيتونــة وكان لــي اذاك ولــوع خــاص بالعربيــة جعلنــي اتعلــق بــكل شــخص يتكلــم
العربيــة بســهولة ،وبحســن اخلطابــة وقــد دفعنــي هــذا الولــوع إلى التطــوع باحلضور
ببعــض دروس مــن كنــت اكبرهــم امثــال :الشــيخ جعيــط والشــيخ أبي احلســن النجار،
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والشــيخ معاويــة التميمــي ،وكنــت احفــظ ما اســمعه من هؤالء مــن قصائد خصوصا
لهــذا االخيــر .وكان الشــيخ الفاضــل اذاك ابــرز شــيوخ الزيتونــة ولكنــي رغــم ذلــك
ال اميــل اليــه ،فكنــت كلمــا رأيتــه يتكلــم وطربــت اذنــي لســماعه اســرع قلبــي ليســد
طريــق صوتــه إليــه ،ودفعنــي إلــى االعــراض عنــه دفعــا ،ومــا ذلــك إال نتيجــة مــا ركــز
يف نفســي ،وغــرس يف قلبــي مــن جفــاء نحــوه نتيجــة تلــك الدعاية املغرضــة التي مأل
بهــا الدنيــا رجــال احلــزب القــدمي.
ويف الســنة الدراســية املواليــة جــرت مناظــرة عظيمــة يف ســلك التدريــس من الطبقة
االولــى باجلامــع وقــد شــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن خيــرة مدرســي الطبقــة الثانيــة
بالزيتونــة ،وكان الشــيخ الفاضــل مــن بينهــم ،فحضــرت دروســهم ،وتتبعــت املناظــرة
باهتمــام ،ورغــم صغــر ســني وبدائيتــي يف التعليــم اســتطعت أن ادرك البون الشاســع
بــن فقيدنــا اليــوم ،وبقيــة مناظريــه ممــا جعلــه ينجــح يف تلك املناظرة بتفــوق عظيم،
وامتيــاز كبير.
ورغــم مــا ادركــت وادرك اجلميــع ،ومــا اســفرت عنــه املناظــرة وآلــت اليــه ،كنــت غيــر
مطمئــن إلــى هــذا الرجــل الــذي اســتطاعت الدعايــة أن تنجــح إلــى حــد بعيــد يف
تشــويهه ،واحليلولــة بينــه وبــن الناشــئة يف ذلــك احلــن .وبقــي هذا اجلفــاء يالزمني
حتــى ظهــرت حركــة بورقيبيــة وانتشــرت يف البــاد ،وكانــت هــذه احلركــة تعمــل كمــا
هو حالها اليوم للم الشــمل وتوحيد الصفوف ،فكانت متديدها لكل العاملني ،وكان
مــن بــن مــن عملــت معهــم افــراد كثيــرون مــن تلــك العائــات التــي كانــت محــل نقمــة
اجلميــع ،فراينــا مجلــة اجلامعــة تصــدر محــررة باقــام طائفــة مــن هــؤالء واولئــك
وراينــا مؤمتــر احلــزب بعــد ذلــك ينعقــد بنهــج التريبنال ،ويتصــدر على منصته بعض
ممــن عملــت دعايــة القدامــى لتحطيمهم.
ثــم تتابعــت االحــداث ،فجــرت حــوادث التاســع مــن افريــل ســنة  ،1938وتــا ذلــك
القــاء القبــض علــى كل الزعمــاء االولــن والثانويــن ،فدفعــت الظــروف اذاك طائفــة
مــن الشــباب -وكنــت مــن بينهــم -إلــى الدخــول يف املعمعــة فتشــرفنا بتكويــن الديــوان
السياســي الثاني يف اوائل ماي ســنة  1938وشــرعنا يف العمل مما اضطر احلكومة
االســتعمارية إلــى تتبعنــا ،وتقصــي اخبارنــا ،ومراقبــة حركاتنــا بــكل دقــة وانتبــاه،ويف
الثانــي عشــر مــن نفــس الشــهر اســتطاعت أن تلقــي القبــض علــى كامــل افرادنــا،
وجتمعنــا بالبرمنــاس القــدمي بنهــج محمــد علــي دار االحتــاد العــام التونســي للشــغل
اليــوم -وبعــد امتــام البحــث واجــراء االبحــاث االوليــة باملركــز الثانــي للبوليــس الــذي
كان يقــع بنهــج بــاب بنــات عنــد بدايــة نهــج بــاب العلــوج ،ارســل بنــا إلــى الســجن
العســكري بالقصبــة ،وهنــاك حوكمنــا بعــد ايقاف خمســة اشــهر ،ثم نقلونــا إلى عدة
اماكــن باجلمهوريــة لقضــاء مــدة احلكــم التــي حكــم بهــا علينــا .وبعــد خروجنــا مــن
الســجن رجعــت إلــى تعليمــي بالزيتونــة ،فوجــدت اجلماعــة كمــا تركتهم ،وكنــت أذاك
اترقــب منهــم أن يثــوروا ويقومــوا بعمــل مــا ولكنهــم لــم يتحركــوا فغاضنــي ذلك منهم،
فاغتنمــت فرصــة عملــي مــع االخ املرحــوم الطاهــر زروق بجريدته-صبــرة -واعلنتها
حربــا شــعواء علــى بعضهــم.
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وكنــت اتوخــى يف كتابتــي عــدم التصريــح باالســماء حتــى ال ينالنــي الطــرد الــذي نــال
بعــض االخــوان كالزميــل أحمــد اخلبثانــي ،واالخوين محمد بســباس ،وحمودة قوجة
ورغــم ذلــك التفتــت إلــى االنظــار ،وكاد يحــل بــي مــا حــل بهــم ،ولكن اهلل ســلم ،فعجل
بدخــول العالــم يف احلــرب العامليــة الثانيــة ،وبذلــك جمــد كل ،شــيء ،فتوقفــت عــن
البــروز اجلرائــد املكافحــة :تونــس الفتــاة -صبــرة ،وتونس،وتعطــل كل عمــل إال حركة
املقاومــة الســرية ،فانشــغل بهــا اجلميــع واعرضــوا عما ســواها.
وبعــد انهــزام فرنســا أمــام جحافــل جيــوش احملور ،وانقســام ترابهــا ،واحتــال االملان
بالدنــا حصلــت يف البــاد حركــة عظيمــة شــملت كل امليادين ،وصــادف ان مات قبيل
ذلــك امللــك العاجــز أحمــد بــاي الثانــي ،فتولــى مكانــه املغفــور لــه محمــد املنصــف،
فانســاق مــع احســاس الشــعب وابــدل الــوزارة الصوريــة القدميــة بــوزارة جديــدة
اســند رئاســتها إلــى محمــد شــنيق وعملــت هــذه الــوزارة عمــا محتشــما مع الشــعب
الــذي تآلــف يف هــذه الفتــرة بجميــع طبقاتــه ،وكان لهــؤالء الــذي الفنــا منهــم الركــود،
واالنكمــاش نصيــب غيــر متواضــع مــن االعمــال يف عــدة مياديــن ثــم دارت الدائــرة،
وحصــل مــا تنبــأ بــه قائــد االمــة وكان يرســل بــه الينــا مــن منفــاه ،فانهــزم احملــور
هزميتــه الشــنعاء ،وتنفــس العالــم الصعــداء ،وعبــر ســكان املعمــورة عــن فرحتهــم
باقامــة مظاهــرات كبــرى جالــت بجــل مــدن العالــم والقــرى.
وكان مــن احلكمــة وســداد الــرأي أن تشــارك تونــس يف هــذه الفرحــة العارمــة ،فالفت
مظاهــرة عظيمــة ،جالــت كل شــوارع البــاد رغــم مــا لقيــت مــن عراقيــل ،ومقاومــة،
وتهديــدات واســتعمال القهــر ،ووســائل الترهيــب والتخويــف ،وقــد رأى املواطنــون يف
ذلــك اليــوم والول مــرة علــى راس هــذه املظاهــرة إلــى جانــب الزعمــاء الفقيــد محمــد
الفاضــل ابــن عاشــور ،فاحــدث هــذا املنظــر يف النفــوس أثــرا بعيــد املــدى ،ألنــه كان
يرمــز إلــى الــف معنــى ومعنــى وتوالــت االحــداث بعــد ذلك ،وكان للفاضل ابن عاشــور
يف جميعهــا دوره املمتــاز ثــم بعثــت حركــة العمــال ،وتكونــت منظمتهــم -االحتــاد العام
التونسي للشغل بقيادة الشهيد حشاد ،وكان الفاضل رئيسها ،وقد شاهده اجلميع،
وســمعوه يخطــب يف جمــوع العمــال باملســرح البلــدي ،ومقهــى الفتــح بــاب ســويقة،
وامللعــب البلــدي بالبلفديــر...و...و...و ...الــخ فــكان يف جميــع خطبــه يهــز اجلماهير
هــزا ،ويعطــل حركــة املــرور بالطرقــات وقــد غــاض هــذا العمــل االســتعمار ،فاوحــى
يف بعــض املــرات إلــى شــركة الترامــواي أن ترفــع قضيــة ضــد هــذه املنظمة وزعمائها
النهــم قــد تســببوا لهــا يف خســائر جســيمة.
وعقــد مؤمتــر ليلــة القــدر املشــهور الــذي اعلــن ابطــال احلمايــة ونهايتهــا ،فــكان
الفاضــل احــد زعمــاء هــذا املؤمتــر ممــا جعــل االســتعمار يضعــه علــى راس قائمــة
املقبــوض عليهــم حــن فاجــأت شــرطته املؤمتريــن ليلــة املؤمتــر اثنــاء عقــده مبحلــه
الســري...
وعقــب خــروج اجلميــع مــن الســجن اجمــع الزعمــاء وقــرروا تعيينــه عضــوا بالديــوان
السياســي الــذي يســير احلركــة انــذاك ويف هــذه الفتــرة شــاءت العنايــة اإللهيــة أن
تربطنــي بــه رابطــة االســتاذية ،فتشــرفت باالقتــراب منــه ،ومتكنــت مــن معرفته على
حقيقتــه ،فــإذا هــو علــى عكــس مــا كانــت تشــيع دعايــة القدامى عنــه -وطنــي ممتاز،
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ومســلم كامــل وعربــي اصيــل ،وشــهم حقيقــي ثــم هــو إلــى جانــب هــذه العموميــات
فاضل حقا يف اخالقه ،ويف تربيته ،ويف ســيرته ،ويف معاملته الناس ،ويف احساســه
نحــو اجلميــع ،حتدثــه عــن بعــض مــن ســمعت منــه الكثيــر مــن الســب والشــتم
واســتنقاص مكانتــه ،فيثنــى عليــه ،ويعلــي مــن شــانه ،ويبوئــه يف االخــاق وحســن
الســلوك املكانــة املمتــازة.
وكانــت دروســه ممتــازة جــدا فهــي احســن الــدروس التــي تلقيتهــا ،والوحيــدة التــي
احتفظــت مبحتواهــا ،فهــو ال يقــرئ كثيــرا ،ولكنــه اقــدر اســتاذ عرفتــه علــى اخللــق
والتكويــن.
وكان رحمــه اهلل يحدثنــا يف دروســه عــن كل شــيء حديــث مقتــدر خبيــر ،يحدثنــا يف
السياســة فنخالــه اكبــر الساســة يف العالــم ،ويحدثنــا عــن االقتصــاد فنظــن الرجــل
مــن اختصاصــي هــذا امليــدان ،ويحدثنــا يف العلــوم فيســتولي علــى عقولنــا ويتركنــا
حيــارى مبهوتــن ،ويحدثنــا يف الفلســفة وكانــت دروســه يف تطــور املذاهــب الفلســفية
فيحلــق بنــا بعيــدا ...ونحــاول االلتحــاق به...فيوفــق بعضنــا وتخــون البعض اجنحته،
فيجلســون ،وقــد اشــرابت اعناقهــم نحــو احمللقــن ،وكل تالميــذ االســتاذ يدركــون
متــام االدراك أن أعظــم هــدف كان يهــدف اليــه مــن دروســه هــو التوجيــه ،ومــن هنــا
كانــت كل دروســه واحاديثــه توجيهيــة ،تكوينيــة ،ولعــل هــذا هــو الــذي كان يشــجعنا
احيانــا علــى أن نطلــب منــه أن يحدثنــا يف امــر مــن االمــور التــي لم تتبلــور لنا ،فينهال
محلــا ...موضحا...مقارنــا ويــدوم احيانــا ســاعة أو أكثــر ،ونحن كامنا على رؤوســنا
الطيــر يف متــام خشــوع وقــوة انتبــاه .رجوتــه يوماـــــ وقــد حلــت ذكــرى هجــرة رســول
ّ
الل عليــه الســام-أن يحدثنــا عــن الهجــرة واســبابها ،ونتائجها فلبــى الطلب ،وحقق
الرجــاء فحدثنــا ســاعة كاملــة حــول هــذا املوضــوع حديثــا جديــدا ليــس فيــه تكــرار،
وال اجتــرار ،وكان مــن جديــد حديثــه انــه مــا كان يظــن أن الذيــن خرجــوا مــن مكــة
يقتفــون اثــر محمــد يرمــون مــن وراء القبــض عليه قتله ،بل كانوا يحاولــون أن يحولوا
بينــه وبــن االتصــال بانصــاره باملدينــة النهــم كانوا يــرون يف هذا االتصال خطــرا واي
خطــر علــى حياتهــم ...وقــد حتققــت بعــد ذلــك تنبآتهــم.
ثــم يقــول :وليــس يف هــذا عجــب  ،فقــد علمنــا التاريــخ أن كل حركــة تنبعــث يف العالم
ميــر بهــا طــوران تكــون يف البدايــة طالبــة والنــاس لهــا رافضــون ،ثــم تصيــر بعــد ذلــك
مطلوبــة ،وهــي لطلــب النــاس رافضــة وهكــذا كانــت دعــوة محمد قبل الهجــرة طالبة
مرفوضــة ثــم اصبحــت بعدها مطلوبــة رافضة.
وبعد حتليل ،ومتثيل ،وتنظير ،يربط هجرة الرســول عليه الســام منذ ثالثة عشــر
قرنــا ونصفــا بهجــرة الزعيــم بورقيبــة إلــى الشــرق هــذه الهجــرة التــي كانــت حديــث
اخلــاص والعــام يف ذلــك الوقــت فيقــارن هــذه بتلك مجســما احتاد االســباب ،ومتنبئا
بتشــابه النتائــج ويف هــذه املــدة حلــت ذكــرى تأســيس اجلامعــة العربيــة فقــام الفقيــد
بعمــل عظيــم هيــأ بــه االســباب ملشــاركة االمــة يف اقامــة االحتفــال بهــذه املناســبة.
وقــد دام هــذا االحتفــال ايامــا زينــت فيهــا البــاد مــن اقصاها إلــى اقصاها ،واقيمت
احلفــات يف عــدة بقــاع .وقدمــت بهــذه املناســبة روايــات تاريخيــة ممتــازة ،ثم ختمت
ايــام االحتفــال باجتمــاع جبــار حضرتــه عشــرات آالف املواطنــن ،وتولــى اخلطابــة
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فيــه عــدد كبيــر مــن القــادة واملفكريــن ،وجتلــت فيــه وحــدة االمة يف احلــى مظاهرها،
وكان خلطــورة هــذا االجتمــاع اثــر عظيــم يف نفــوس االســتعماريني ،فافقدهــم
رشــدهم ودفعهــم إلــى اســتعمال طريقــة دنيئــة الفســاده ،حيــث التجــأوا إلــى قطــع
النــور الكهربائــي ،وبذلــك حالــوا دون اســتعمال مضخــم الصــوت ،فتعــب اجلميــع يف
ايصــال كلماتهــم إلــى اجلمهــور الكبيــر .ورغــم اســتعمال هــذه الطريقــة الدنيئة ،فقد
مت االجتمــاع يف جــو حماســي ممتــاز ،زاد النــاس اميانــا بقضيتهــم وتعلقــا بعروبتهــم،
وجعلهــم يؤمنــون أكثــر مــن اي وقــت مضــى بوجــوب التآلــف والتــآزر واالحتــاد وذلــك
عكــس مــا كان يؤمــل املســتعمر .ومشــاركة منــه يف نشــر الــروح اإلســامية ،وغــرس
محبة العروبة يف القلوب اســس معهد البحوث اإلســامية كفرع للخلدونية ،واختار
لــه محاضريــن مــن بــن زعمــاء البــاد وقادتهــا امثــال املرحــوم علــي البلهــوان واالخ
الباهــي االدغــم رئيــس احلكومــة اليــوم ،وتنفيــذا خلطته الراميــة إلى توحيد صفوف
االمــة التــي كانــت تســتعد للدخــول يف معركــة عظيمــة لتحريــر البــاد ،ضــم لهــؤالء
الزعمــاء املرحــوم محــي الديــن القليبــي ،وكان مــن احملاضريــن أيضا االســتاذ عثمان
الكعــاك وتوالــى هــؤالء مــع نفــس الفقيــد علــى احلضــور باملعهد يف اوقــات مضبوطة
اللقــاء محاضراتهــم علــى عــدد كبيــر مــن تالمــذة الزيتونــة والصادقيــة ،وكان كل
هــذا يقــع بحريــة تامــة يف وقــت كانــت فيــه البــاد خاضعــة لرقابــة شــديدة جتعــل
الصحافــة تخــرج يوميــا شــبه بيضــاء .وكانــت محاضــرات معهد البحوث اإلســامية
تقــع ثالثــة مــرات كل اســبوع ،ويقــوم فقيدنــا بواحدة أو اثنتني منها اســبوعيا ،يقضي
يف كل واحــدة منهمــا الســاعة والربــع أو الســاعة والنصــف يفيــض علــى احلاضريــن
اثنــاء ذلــك مــن ســحره احلــال ،ويغمرهــم بفصاحتــه النــادرة ،ويغرقهــم يف بحــر مــن
التفكير.
والــى جانــب عملــه التدريســي بالزيتونــة والصادقيــة وقيامــه باحملاضــرات يف كل من
معهــد البحــوث اإلســامية اســبوعيا ،وأحيانــا مبعهــد احلقــوق العربيــة الــذي أنشــأه
كفــرع للخلدونيــة بعــد أن انشــأ معهــد البحــوث اإلســامية كان إلــى جانب عمله هذا
يقــوم بالقــاء محاضــرات علــى منابــر جمعيــات الشــباب التــي كانــت منتشــرة يف ذلــك
الوقــت بكامــل جهــات العاصمــة ،ويشــارك يف حترير عدة مجالت وينشــر باســتمرار
فصــوال ممتعــة بــكل مــن جريــدة الزهــرة ،وصــوت العمــل التــي كان يصدرهــا االحتــاد
العام التونســي للشــغل.
ويف ســنة  1949دعــا إلــى عقــد مؤمتــر للثقافــة العربيــة ،بعــد مــا هيــأ االســباب،
وارســل عــدة دعــوات إلــى جهــات اســامية مختلفــة بعــدة جهــات مــن بــاد االســام،
وكان لدعوتــه اثرهــا يف اجلميــع فلبــى رغبتــه عــدد كبيــر مــن رجــاالت االســام
والعروبــة ،اقبــل بعضهــم للحضــور بنفســه ،وشــارك البعــض االخــر مبــا ارســله مــن
قيــم االنتــاج ،أمــا رجــال الثقافــة بتونــس فقــد شــاركوا باجمعهــم ،وقــد عقــدت عــدة
اجتماعــات عامــة ،وتكونــت جلــان عديــدة يف مختلــف املياديــن ،اختصــت كل واحــدة
منهــا مبيــدان خــاص درســته يف جلســات متكــررة ،القيت فيها عدة محاضــرات ،وقد
بلغــت احملاضــرات التــي ألقيــت يف هــذا املؤمتــر العشــرات ،وكان يف عــزم الفقيــد
رحمــه اهلل نشــرها بكتــاب خــاص ،ولكــن فقــد االمكانيــات املاديــة حالــت دون تنفيــذ
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العــزم .وهكــذا تواصــل نشــاطه يف قــوة وكثــرة حتــى اســتأثرت بــه احملاكــم الشــرعية،
وهنــاك وجــد مــن تراكــم القضايــا املتأخرة وكثرة االعمال ما حدد نشــاطه يف امليدان
العــام ،وجعلــه يقبــل يف شــبه انقطــاع علــى عملــه اجلديــد .ويف هــذه الفتــرة حصلــت
البــاد علــى اســتقاللها ،ويف اول عهــد االســتقالل كلفــه فخامــة الرئيــس بالقضــاء
ثــم اقتضــت املصلحــة توحيــد قضــاء البــاد فكلفــه املجاهــد االكبــر برئاســة دائــرة
للتعقيــب فاظهــر فيهــا حنكــة فائقة ودراية نــادرة جعلت فخامته يختاره خلطة مفتي
اجلمهوريــة -التــي احدثهــا مبقتضــى النظــام اجلديــد .وقــد جمــع مــع هــذه اخلطــة
عمــادة الكليــة الزيتونيــة للشــريعة واصــول الديــن ،وبذلــك اصبــح الشــيخ الفاضــل
مفتــي اجلمهوريــة وعميــد الكليــة الزيتونيــة ورغــم مــا تتطلبــه هاتــان اخلطتــان مــن
جهــود متواصلــة ،وعمــل جبــار فقــد اســتطاع أن يقوم بعــدة اعمال خارجــة عن نطاق
مهمتــه بكليــة الشــريعة ودار االفتــاء فقــام برحــات عديــدة إلى كثير من بالد الشــرق
والغــرب القــى اثناءهــا كثيــرا مــن احملاضــرات بجامعاتهــا ،وعلــى منابــر منظماتهــا.
ولــم مينعــه عملــه املتواصــل باخلــارج عــن القيــام بنشــاطه يف الداخــل فكانــت لــه
عــدة محاضــرات مبختلــف اجلهــات علــى منابــر اللجــان الثقافيــة ،وجلــان التنســيق
واجلمعيــة القوميــة للمحافظــة علــى القــرآن الكــرمي و....و...الــخ
وكان رحمــه اهلل يهــدف مــن كل عمــل يقــوم بــه إلــى غــرس مبــادئ االســام وقيمــه
بالنفــوس ،وحتبيــب النــشء يف عروبتــه ومحبــة الشــيخ لالســام والعروبــة لــم تكــن
مصطنعــة أو نظريــة بــل هــي غريــزة فيــه جعلتــه يحــب االســام واملســلمني ويتعلــق
بــكل بــاد االســام والعروبــة بــدون أن يفضــل بعضهــا علــى بعــض ،ولطاملــا كان يقول
لــي رحمــه اهلل ضمــن توجيهاتــه :ايــاك والتعصــب االقليمــي فقــد نهــى عنــه االســام
وعلمنــا محمــد كيــف نتقيــه فقــد ولــد يف مكــة ،واســتوطن املدينــة وبهــا مــات ودفــن.
نعــم هكــذا كان املرحــوم يوجهنــي ايــام الدراســة وهكــذا ســمعته يقــول اخيــرا يف
محاضــرة مــن محاضراتــه التــي اســتأثرت بشــرف تســجيلها ،ولــم تنشــر بــن الناس،
وذلــك مــا جعلنــي اعتقــد أن الشــيخ كان يؤمــن بآرائــه اميانا قويا يجعله يتمســك بها،
وال يحيــد عــن شــيء منهــا حتــى املمــات.
قــال رحمــه اهلل يف محاضرتــه التــي القاهــا علــى منبــر اللجنــة الثقافيــة اجلهويــة
بسوســة مســاء يــوم اجلمعــة آخــر ايــام شــعبان ســنة  1382املوافــق  25جانفــي ســنة
 1963باحلــرف الواحــد« :اشــعر مبعنــى مــن نفســي ولعــل الكثيرين يشــعرون به مني،
و هــو ذلــك املعنــى الــذي يربطنــي بامصار االســام ،وعواصم البالد اإلســامية على
نســبة ال ابالــغ حــن اقــول انهــا متســاوية ،فــان امصــار االســام عنــدي تتمثــل كلهــا
يف حقيقــة واحــدة جتذبنــي اليهــا ،وتربطنــي بهــا ،وتعــرض علــي حبهــا ،وتكرميهــا،
وخدمــة مجدهــا احلاضــر والغابــر ،و املنــاداة النتمائــي اليهــا والدفــاع عنهــا ،فليســت
فــاس عنــدي غيــر الهــور ،وليســت القاهــرة غير بغداد ،وليســت تونس غيــر مراكش،
وليســت بيــروت غيــر سوســة ،وليســت القيــروان غيــر قرطبــة فانهــا متثــل من نفســي
منزلــة تتالقــى فيهــا جميــع هــذه املــدن ،وتتكامــل ،حتــى اننــي ألشــعر باننــي اعيــش
فيهــا جميعــا واننــي كلمــا دخلــت مدينــة مــن هــذه املــدن ال اقــول اننــي لقيــت فيهــا
مدينــة عزيــزة ،أو قومــا اعــزة كرامــا ،ولكــن اقــول اننــي لقيــت يف كل مدينــة مــن هــذه
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املــدن نفســي ،والقــى نفســي يف كل مدينــة مــن هــذه املــدن علــى نحــو يتحــد ويختلــف
علــى النحــو الــذي القــى فيــه نفســي يف املدينــة االخــرى ،فهــو وان اختلــف باعتبــار ما
نســميه االن االطــار ،ممــا يحــف بنفســي التــي القاهــا يف بغــداد ،مختلفــا عــن نفســي
التــي القاهــا يف مراكــش ولكنهــا تتحــد يف أن املجــردات ،واملعنويــات التــي كان بهــا
االنســان انســانا ،وكانت بها النفس االنســانية نفســا هي بذاتها واحدة غير متعددة
القاهــا كلمــا دخلــت مدينــة مــن هــذه املــدن علــى الســواء...
وبعــد! فهــذه عجالــة كتبتهــا حــول الفقيــد ضمنتهــا بعــض ذكريــات وخواطــر ،ولعلــي
اطلــت فيهــا القــول ،ولكــن مــا حيلتــي واحلديــث عــن اإلمــام الفاضــل مــن حديــث
البحــر بــل هــو البحــر نفســه ،وقــد حاولــت جهــد الطاقــة اختصــار القــول فيــه حتــى
وقعــت يف كثيــر مــن االقتضــاب .والــذي اوقعنــي يف هــذا احملظــور هــو محاولــة االملام
بحياتــه يف كلمــة واحــدة ،وشــيء كهــذا يف رجــل مثــل العالمــة الفاضــل مــن احملــال،
وخيــر طريــق للتعريــف بــه هــو طريــق فصــل حياتــه وجتزئتهــا ،ثــم تخصيــص كل
ناحيــة مــن حياتــه بدراســة خاصــة ،ومثــل ذلــك الفاضــل يف تعليمــه الثانــوي والعالــي
والفاضــل والتدريــس ،والفاضــل يف الديــوان ،والفاضــل يف ســلك القضــاء ،والفاضــل
يف اخللدونيــة ،والفاضــل واحلركــة العماليــة ،والفاضــل واملنظمــات ثم ياتي بعد ذلك
احلديــث عــن حياتــه اخلاصــة ونفســيته ،فاخــاق الفاضــل موضوع مســتقل ،وكذلك
تواضعــه وشــهامته ،وســلوكه مــع النــاس ،وعواطفــه نحــو اجلميــع ،فــكل موضــوع مــن
هــذه املواضيــع يتطلــب دراســة خاصــة ،وحتليــا موضوعيــا مســتقال ،ولــذا وفــاء
الســتاذ اجليــل ارانــي اليــوم مضطــرا إلــى التوجه بدعوة حارة وملحــة إلى كل اخواني
الذيــن كان الفقيــد قطــب دائرتهــم ،وخيــر موجــه واعظــم مكــون لشــخصيتهم وعلــى
راس هــؤالء جميعــا االخ احلبيــب بــن اخلوجــة ،ادعــو هــؤالء جميعــا باحلــاح إلــى
تكويــن هيئــة تتولــى جمــع انتــاج الفقيــد ونشــره ودراســته دراســة موضوعيــة
تبــرز افــكاره ،وتوضــح مذاهبــه وتعــرف بحياتــه ،ومواقفــه البطوليــة يف مختلــف
املياديــن وبذلــك نرضــي روحــه ،ونكــون لــه مــن االوفيــاء.
واالن لــم يبــق لــي ايهــا االســتاذ العزيــز إال أن اطلــب مــن املولــى القديــر أن
يخفــف آالمنــا ،ويلطــف مصابنــا فيــك ،وانــي اعــدك بانــي ســابقى علــى العهــد،
عامــا بتوجيهاتــك ،متتبعــا نصائحــك التــي كنــت ال تبخــل علــي بهــا يف كل حــن
ملتزمــا تلــك التعليمــات واملبــادئ التــي غرســتها يف نفســي ،وتعهدتهــا بالرعايــة
بــن احلــن واالخــر حتــى صــارت غريــزة يف ،تذكرنــي بــك وتســليني يف فقــدك.
والــى أن نلتقــي يف جنــة اخللــد ،نودعــك يف رعايــة اهلل مــع املتقــن يف جنــة
ونهــر ،يف مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر وانــا هلل وانــا اليــه راجعــون ،وانــت مــن
الســابقني ونحــن مــن الالحقــن
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مسؤوليتنا جتاه شباب األمة
املتوحــد باســتحقاق نعوت الكمــال -املنزّه
احلمــد هلل املنفــرد بالعظمــة واجلــال،
ّ
عــن الشــركاء والنظــراء واالمثــال .واشــهد أن ال الــه إال اهلل وحــده عالــم الغيــب
والشــهادة الكبيــر املُتعــال ،واشــهد أن ســيدنا محمــدا عبــده ورســوله الهــادي
مــن الضــال صلــى اهلل عليــه صــاة يتضاعــف ثوابهــا ونوالهــا -صــاة دائمــة
مســتمرة ال تعــرف العـ َّـد وال احلـ ّد .صــاة ترضــى بهــا ع ّنــا يــا ر ّبنــا ويرضــى بهــا
عنــا صــاة نكــون بهــا مــن أهــل شــفاعته الذيــن يدخلهــم اهلل برحمتــه إلــى جنــات
النعيــم وعلــى آلــه االبــرار الذيــن اذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيــرا
وعلــى أصحابــه األخيــار مــن املهاجريــن واالنصــار وعلــى كل مــن تبعهــم باحســان
إلــى يــوم الديــن.
أوصيكــم عبــاد اهلل مبــا اوصــي بــه نفســي واهلــي واخلــص اخوتــي واحبتــي
اوصيكــم بتقــوى اهلل يف الس ـ ّر واالعــان فهــي خيــر مــا يتواصــى بــه املؤمنــون،
فبالتقــوى يســعد املؤمنــون يف هــذه الــدار وينالــون اجلــزاء االوفــى يف االخــرة
(واالخــرة خيــر وابقــى).
أمــا بعــد ايهــا املســلمون ،موضــوع خطبــة هــذا االســبوع يف التنبيــه علــى مــا
يتهــدد الشــباب مــن مخاطــر الوقــوع يف مصائــد الشــيطان عــدو أبينــا آدم الــذي
بســببه أخــرج مــن اجلنــة ،العــد ّو الــذي ناصــب بنيــه وتوعدهــم بالغوايــة.
*شــباب االمــة هــم عنــوان مســتقبلها ،وامــة بــا شــباب ،امــة بــا مســتقبل كمــا
يقــال ،الشــباب هــم آمــال االســر والعائــات وهــم عمــاد نهضة ورقــي املجتمعات.
*والشــباب هــم البنــون والبنــات وهــم مــع املــال زينــة احليــاة الدنيــا كمــا جــاء يف
كتــاب اهلل (املــال والبنــون زينــة احليــاة الدنيــا).
*البنــون والبنــات عندمــا يكونــون صاحلــن مهذبــن مــن أعظــم النعــم التــي يُنعــم
اهلل بهــا علــى االبــاء واالمهــات وصــدق احلكيــم عندمــا قــال:
وأجلهن جنابة االبناء
نعم االله على العباد كثيرة
*النجابــة يف الدراســة والعمــل ،والنجابــة يف الســلوك واالخــاق إذ ليــس النجابــة
الشــاملة فقــط يف النجــاح يف مجــاالت احليــاة.
*واوالدنــا وبناتنــا أكبادنــا متشــي علــى األرض مثلمــا نشــفق عليهــم ونفنــي
اعمارنــا وصحتنــا يف ســبيل أن نوفــر لهــم ك ّل مــا يحتاجــون اليــه مــن غــذاء
وكســاء ودواء وســائر مــا يطلبــون ،ومثلمــا نعمــل جاهديــن لكــي نتركهــم اغنيــاء
مــن بعدنــا ،وذلــك امــر مشــروع بــل مطلــوب يف ديــن االســام عمــا يهــدي رســول
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم الــذي امــر صاحبــه الــذي جــاءه يريــد أن يتصــدق
بــكل مالــه فلــم يــاذن لــه إ ّال بثلــث مالــه ،أذن عليــه الصــاة والســام بالثلــث ثــم
قــال (لئــن تتــرك ورثتــك اغنيــاء افضــل مــن أن تتركهــم فقــراء يســألون النــاس).
تلــك هــي واقعيــة االســام ومراعاتــه للمشــاعر البشــرية ،مشــاعر االشــفاق علــى
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االبنــاء واعتبــار ذلــك أمــرا طبيعيــا جبل ّيــا يف النفــس البشــرية .لكــن مــا حــذر
منــه االســام هــو أن تكــون الدنيــا والدنيــا فقــط هــي اكبــر هـ ّم االبــاء واالمهــات
فقــد ينقلــب هــذا احلــرص علــى االبنــاء فتنــة مصداقــا لقولــه جــل مــن قائــل
(أن مــن ازواجكــم واوالدكــم عــدو لكــم فاحذروهــم) االيــة  14التغابــن وقــال (إمنــا
اموالكــم واوالدكــم فتنــة واهلل عنــده أجــر عظيــم ) االيــة  15التغابــن والفتنــة اشــد
مــن القتــل ونســال اهلل أن يقينــا ويحفظنــا مــن الفــن واســبابها.
لقــد دعــا االســام االبــاء واالمهــات إلــى حتمــل مســؤولياتهم كاملــة نحــو ابنائهــم
وبناتهــم ،وحــذر مــن اهمــال العيــال الــذي ال ينبغــي علينــا أن ننظــر اليــه فقــط يف
جوانبــه املاديــة بعــدم االنفــاق الواجــب لهــم .ذاك واجــب كثيرا ما تعــرض قضاياه
علــى احملاكــم لتفصــل فيــه .ولكــن اهمــال العيــال الــذي ال تنظــر فيــه محاكــم
الدنيــا وتنظــر فيــه وحتاســب عليــه محكمــة احكــم احلاكمــن يــوم القيامــة .هــو
االهمــال الــذي ص ّرحــت بــه ايــات الكتــاب العزيــز يف مثــل قولــه ج ـ ّل مــن قائــل
(قــوا انفســكم واهليكــم نــارا وقودهــا النــاس واحلجــارة)
مســؤولية االبــاء واالمهــات الناشــئة عــن الــزواج الشــرعي وامليثــاق الغليــظ والذي
تنطبــق عليــه االحــكام اخلمســة (الوجوب والنــدب واالباحة والكراهــة والتحرمي)
والتــي عناهــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بقولــه (يــا معشرالشــباب مــن
اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم) (مــن اســتطاع
منكــم البــاءة اي القــدرة الكاملــة الشــاملة علــى حتمــل كل مــا يترتــب علــى
الــزواج مــن اجنــاب للبنــن والبنــات مــن واجبــات نحوهــم مــن تربيــة ســليمة
اساســها اعطــاء القــدوة واالســوة ،فاالبنــاء والبنــات مجبولــون علــى تقليــد آبائهــم
وامهاتهــم يف اخليــر أو يف الشــر ال قــدر اهلل وصــدق مــن قــال
على ما كان عوده ابوه)
(وينشأ ناشئ الفتيان منا
أو امه ،واالم مدرسة ومعلمة أولى للخير أو للشر
اعددت شعبا طيب االعراق
االم مدرسة إذا اعددتها
الولــد أو البنــت كمــا جــاء يف احلديــث الشــريف (يولــد الولــد علــى الفطــرة
وابــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو ميجســانه) واالوالد ابنــاء وبنــات عناويــن لالســر
والعائــات فــإذا كان االبنــاء والبنــات صاحلــن مهذبــن فهــم عناويــن الســرهم
الصاحلــة املبنيــة علــى ركيزتيهــا االبــاء واالمهــات علــى ح ـ ّد الســواء.
واعظــم جنــاح حتققــه العائــات واالســر هــو جناحهــا يف تنشــئة ابنائهــا وبناتهــا
علــى اخللــق الكــرمي والتربيــة الصحيحــة وليــس ذلــك مرتبطــا باالمكانــات املادية
ومــا اكثرهــا االســر الضعيفــة احلــال التــي اهــدت للمجتمــع وللبــاد ابنــاء وبنــات
جنبــاء مهذبــن علــى خلــق كــرمي وناجحــن يف مجــاالت احليــاة ،ومــا اكثرهــا
علــى العكــس مــن ذلــك االســر والعائــات ذوات االمكانــات املاديــة الكبيــرة التــي
شــغلتها الدنيــا وبهارجهــا ومتعهــا عــن تربيــة ابنائهــا وبناتهــا ،وفــرت لهــم كل مــا
يحتاجــون اليــه ومــا يطلبــون حتــى مــا فيــه غضــب اهلل مــن وســائل املعاصــي
وارتــكاب الذنــوب فتحملــت هــذه العائــات املوســرة الغافلــة عــن تربيــة ابنائهــا
74

جرائــر اهمالهــا فيمــا اتــاه ابناؤهــا وبناتهــا مــن املعاصــي واملنكــرات ،وعاينــت
هــذه االســر و عقــوق هــؤالء االبنــاء يف الدنيــا ومــا ستحاســب عليــه يــوم القيامــة
ســيكون اشــد.
و اوالدنــا وبناتنــا ان نحــن ادبناهــم وربيناهــم علــى اخللــق الكــرمي
حســنة يلحقنــا منهــا الثــواب واالجــر إذا افضينــا إلــى ربنــا عندمــا
تنقطــع اعمالنــا (وان ليــس لالنســان إال مــا ســعى وان ســعيه ســوف ُيــرى)
ابناؤنــا وبناتنــا ان نحــن ربيناهــم التربيــة الســليمة ونشــاناهم علــى مــكارم
االخــاق وعلــى خشــية اهلل ســيظل يلحقنــا منهــم األجــر والثــواب ويف احلديــث
(إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن ثــاث ومنهــا الولــد الصالــح) يدعــو ألبويــه
بلســانه وعملــه الصالــح ولكــن أبناءنــا وبناتنــا ان نحــن اهملناهــم واضعناهــم ولــم
نخصــص لهــم جــزءا مــن الوقــت نوجههــم فيــه وننصحهــم ونضــرب لهــم املثــل
فســيضيعون يف هــذه االمــواج العاتيــة ممــا هــو منتشــر يف املجتمــع و هــو بعيــد
كل البعــد عــن التمــدن والتحضــر وهــو إلــى الهمجيــة اقــرب يف كل التصرفــات
اقــواال وافعــاال ممــا يتنــدى لــه اجلبــن والــذي ذهــب معــه احليــاء ،واحليــاء
شــعبة مــن شــعب االميــان وخلــق كــرمي لســيد املرســلني عليــه الصــاة والســام.
ابناؤنــا وبناتنــا إذا لــم نحصنهــم باخللــق الكــرمي والتربيــة الســليمة
سينســاقون إلــى اتيــان مــا يأتيــه غيرهــم يف الشــارع ويف كل
الفضــاءات العامــة .حــال ابنائنــا ســيصدق عليــه قــول القائــل
وقــال لــه ايــاك ايــاك أن تبتــل باملــاء
القــاه يف اليــم مكتوفــا
ابناؤنــا وبناتنــا مــن تكــون هــذه حالهــم مــن اهمــال ابائهــم وامهاتهــم يحــق لهــم
أن يقولــوا
وما جنيت على احد)
		
(هذا ما جناه أبي علي
فلنتــق اهلل عبــاد اهلل يف ابنائنــا وبناتنــا وفلــذات اكبادنــا ،فــان مســؤولياتنا
عليهــم كبيــرة وسنحاســب عــن تقصيرنــا نحوهــم وهــو ليــس التقصيــر املــادي بــل
التقصيــر املعنــوي املتعلــق بالرعايــة النفســية واالخالقيــة التهذيبيــة االرشــادية
التوجيهيــة التــي هــم يف امــس احلاجــة اليهــا يف هــذه املرحلــة الدقيقــة مــن
اعمارهــم التــي ينبنــي عليهــا مســتقبلهم ليــس يف احليــاة الدنيــا بــل ويف االخــرة.
يقــول عليــه الصــاة والســام (كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه) فــاالب راع
البنائــه مســؤول عنهــم يــوم القيامــة واالم راعيــة مســؤولة عنهــم يــوم القيامــة.
و مســؤولية الرعايــة لألبنــاء يف االســام تشــمل اجلميــع االبــاء واالمهــات
و املربــن واملربيــات وكل مــن يتحمــل مســؤولية صغيــرة أو كبيــرة .وبــدون حتمــل
اجلميــع ملســؤولياتهم فلــن تصــل الســفينة (ســفينة املجتمــع) إلــى شــاطئ وبــر
االمــان يف ســامة واطمئنــان.
أن ابناءنــا وبناتنــا الذيــن خلقــوا لزمــان غيــر زماننــا يحتاجــون منــا إلــى رعايــة
وعنايــة شــاملة كاملــة وهــي اليــوم رعايــة تقتضــي اليقظــة ألن مصائــد الشــيطان
وحيلــه وأالعيبــه واغواءاتــه لــم تعــد بدائيــة بــل اســتعمل لهــا وســائل متطــورة
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تتمثــل يف هــذا الفضــاء املجهــول امللــئ باملخاطــر االخالقيــة وحتــى العقليــة
فضــا علــى املخاطــر علــى العقيــدة وعلــى االميــان وعلــى األخــاق ،انــه الفضــاء
االلكترونــي املســمى باالنترنــات والفايســبوك والــذي يقضــي معــه ابناؤنــا وبناتنــا
الســاعات الطــوال مــن الليــل والنهــار وال نــدري مــع مــن يتحــاورون ويتخاطبــون
وال نــدري مــاذا ينقلــون ،وال نــدري مــاذا يشــاهدون ،انــه عالــم خطيــر ملــيء
باملفاجــآت والتصرفــات الغريبــة التــي ال متــت ال إلــى العلــم وال إلــى التربيــة وال
إلــى االخــاق بايــة صلــة.
*حنانيــك ربنــا لطفــا بابنــاء وبنــات املســلمني ،حنانيــك ربنــا عونــا لالبــاء
واالمهــات علــى مصاحبــة ابنائهــم يف التعامــل مــع هــذا العالــم االفتراضــي الــذي
يبحــر فيــه ابناؤنــا وبناتنــا وليســوا فيــه ربانــا ماهريــن .ولنــا عــودة ان شــاء اهلل
للتنبيــه والتحذيــر مــن مخاطــر مــا فيــه مــن دعــوات وصلــت إلــى حـ ّد الدعــوة إلــى
عبــادة الشــيطان مــن خــال طقوســه التــي كلهــا تفســخ وحتلــل ومخالفــة صريحــة
ملــا كـ ّرم اهلل بــه االنســان ممــا جــاءت بــه الكتــب الســماوية ودعــا اليــه رســل اهلل
عليهــم الصــاة والســام.
خطبة جمعة ألقاها الشيخ محمد صالح الدين املستاوي باملركب اإلسالمي
بالبحيرة تونس

قال الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل
الثالــوث اجلهنمــي الــذي حتطمــت علــى صخــوره األمجــاد و تبعثــرت
القــوى
إن تاريخ األمة اإلسالمية املديد املنيف ليمر بأشرطته الوردية سريعا
أمامنــا وانــه لينطــق بــأن النصــر والعــز مقــروران باجلهــاد واملجاهــدة
متــى جعلناهمــا الد ثــار والشــعار .وأن التمــزق احلســي واملعنــوي
لــن يصيبنــا إال متــى استســلمنا ألنانيتنــا وغرائزنــا وأعدائنــا .هــذا
الثالــوث اجلهنمــي الــذي حتطمــت علــى صخــوره األمجــاد وتبعثــرت
القــوى وتفككــت األواصــر .واالستســام هــو النتيجــة احلتميــة للجــن
الشــنيع و اجلهــل مبزيــة اجلهــاد األصغــر واألكبــر .العابــر املوقــوت.
والدائــم املســتمر.
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فتوى مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي
رقم ( )15لسنة 2020م
بتاريخ1442/05/06( :هـ) املوافق2020/12 /21( :م)
فــإ َّن مجلــس اإلمــارات لإلفتــاء الشــرعي اســتعرض االستفســار الــوارد للمجلــس مــن
معالــي وزيــر الشــؤون االســامية بدولــة ماليزيــا الدكتــور /ذوالكفــل محمــد البكــري،
بشــأن“ :حكــم اســتخدام لقــاح فريــوس كورونــا املســتجد (كوفيــد  )19بشــكل فقهــي
منضبــط ومؤصــل” وكذلــك مــا ورد للمجلــس مــن اهتمــام كثيــر مــن املســلمني بحكــم
اســتعمال اللقــاح ،وعليــه :فقــد ناقــش املجلــس موضــوع الســؤال يف يــوم االثنــن
( 6جمــادى األولــى 1442ه) املوافــق (21/12/2020م)؛ وأصــدر بشــأنه بالتمريــر
القــرار التالــي:
• أوال :أنــه إلــى اآلن لــم يثبــت بطــرق إثبات معتبرة شــرعا ،أن اللقاحات ،املعلن عنها،
حتتــوي علــى مــواد محرمــة أو جنســة كاخلمــر واخلنزيــر وغيرهمــا[ .]1واألصــل يف
األعيان الطهــارةُ.
• ثانيــا :أنــه حتــى ولــو اشــتمل اللقــاح يف مكوناتــه علــى مــواد جنســة أو
محرمــة ،فــإن الــذي نختــاره هــو َجــوا ُز اســتعمال اللقاحــات ،إذا ثبتــت جناعتهــا
فعاليتهــا -يف الغالــب ،وأن اللقــاح ،وإن ُأ ْد ِخـ َـل يف ُم َر َكّباتــه عــنٌ جنسـ ٌـة ،وزالــتُ
أعراضهــا بالكليــة الســتهالكها واندماجهــا يف التركيبــة اجلديــدة املؤلفــة مــن
مــوا ّد متف ّرقــة ،فــإن هــذا اللقــاح يكــون طاهــرا ،ويجــوز اســتعماله والتــداوي بــه.
• ثالثــا :أ َّن التّطعيــم داخــل يف جنــس الـ ّدواء والعــاج املأمــور بــه شــرعا ،فهو من باب
الوقائـ ّـي بالنســبة لألفــراد ،ال ِسـ َيما يف األمــراض الوبائيــة التــي يُقـ َّد ُر فيهــا
ـب ِ
الطـ ِ ّ
ِ
مبجموعه.
الصحيـ ُح مريضــا الرتفــاع نســبة احتمــالِ إصاب ِتــه ،وحلاجة املجتمــع إليه
َّ
أن حتقيــق املنــاط يف مــدى جناعــة اللقاحــات وطبيعــة املكونــات
• رابعــا :التأكيــد ّ
ومســتوى األعــراض اجلانبيــة كل ذلــك إمنــا يعلــم مــن جهــات االختصــاص الصحيــة
وأهــل اخلبــرة مــن مراكــز البحــث املوثوقــة.
• خامســا :أ َّن ال ّتَــداوي يف بعــض األحيــانِ والبيئــات يكــو ُن حك ُمــه الوجــوب ،وإن كان
الفقهــاء رجحــوا يف كتبهــم قدميــا أ ّنــه منــدوب ،فلع ـ ّل ذلــك كان لظنيــة النفــع يف
الــدواء ،وضعــف االحتمــال ،أ ّمــا يف األدويــة املعاصــرة التــي صــار نفعهــا قطعيــا أو
غالبــا فالــذي يعطيــه النظــر أنهــا تصبــح كســائر وســائل اســتنقاذ النفــس البشــرية
املعصومــة ،التــي يجــب علــى اإلنســان فعلُهــا حفاظــا على حياتــه ،فاالختــاف إذا هو
مــن جنــس االختــاف يف احلــال ،وتغيــر الزمــان واملــكان ،وليــس اختالفــا يف احلجــة
الل)[ ،]2وممــا يتأ ّكــد فيــه حكــم الوجــوب حــاالت
والبرهــان وحلديــث (تــدا َووا عبــا َد ّ َ ِ
األمراض الوبائية املعدية ،حيث يع ّ ُد التداوي من باب إزالة الضرر املطلوبة شــرعا.
• سادســا :نذكــر مبــا ورد يف فتــوى املجلــس رقــم  11لســنة  ،2020وأ ّنَــ ُه يَجــب
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ـرعا علــى جميــع فئــات وشــرائح املجتمــع االلتــزام التــام بــكل التعليمــات الصحيــة
شـ ً
والتنظيميــة الصــادرة عــن اجلهــات املختصــة يف الدولــة ،باإلضافــة إلــى اتخاذ جميع
التدابيــر الالزمــة ملنــع انتقــال املــرض وانتشــاره ،وكذلك يف حال اللقاحــات إذا ألزمت
صراحــة بهــا اجلهــات الوالئيــة املختصــة.
مستندالفتوى:
إعمال ملقاصد الشريعة املتعلقة بحفظ النفس البشرية وللقواعد الفقهية التالية:
القاعــدة األولــى :قاعــدة االســتحالة ،وتعــرف كذلــك بقاعــدة انقــاب العــن ،ولــدى
احلنابلــة بقاعــدة العــن املنغمــرة.
واالســتحالة يف اللغــة اســتفعالة مــن حــال يحــول إذا تغ ّيــر أو انقلــب أو زا َل ،أصلهــا
اســتحوال بــوزن اســتفعال أعلــت عينــه بحــذف حــرف العلــة ،وهــو الــواو وهــو عــن
الفعــل ،وعـ ّوض عنهــا بتــاء التأنيــث فصــارت اســتحالة ،قــال ابــن مالــك يف الالميــة:
ِ
وتعويض بها حصال من املُزالِ .
اعتلت اإلفعا ُل منه واالســ تفعا ُل بالتّا
ما عينه
ٌ
ـن النجســة يــؤ ّدي إلــى زوال أعراضها وتبـ ّ ُدل أوصافها،
وشــرعا :تغ ّيُــر يحصــل يف العـ ِ
يــزول بســببه االســم األ ّول لــزوال الصفــات القدميــة التــي اشــتقت منهــا التســمية،
ويأخــذ اســما جديــدا يناســب الصفــات اجلديــدة.
ويع ّبر عن االستحالةِ أحيانا باالستهالك.
ـوي يف مذهــب مالــك ،وروايــة
ـب أبــي حنيفــة وقــو ٌل قـ ّ ٌ
والتَ ّْطهِ يــر باالســتحالة مذهـ ُ
الديــن بــن تيميــة .ولــم يعتبــر العلمــاء الفــر َق بــن التغيــر
ـي ِ ّ
عــن أحمــد َّ
ورج َحهــا تَقِ ـ ّ ُ
الذاتــي الواقــع مــن اهلل ابتــدا ًء وبــن التغيير الواقع بكســب اإلنســان وصنعه ،بل علّلوا
الطهــارة مبطلــق التغ ّيُــر.
فأمــا األحنــاف ،فيقــول ابــن عابديــن يف حاشــيته( :هــذه املســألة قــد ف ّرعوهــا علــى
قول محمد بالطهارة بانقالب العني الذي عليه الفتوى واختاره أكثر املشايخ خالفا
ألبــي يوســف كمــا يف شــرح املنيــة والفتــح وغيرهمــا ،وعبــارة املجتبــىَ :ج ْعـ ُل ال ّدهــن
النجــس يف صابــون يفتــى بطهارتــه ألنــه تغ ّيــر ،والتغ ّيُــر يُ َط ِ ّهـ ُر عنــد مح ّمــد ويُ ْفتَــى به
املتنجــس إال أن يُقا َل
للبلــوى اهـــ ،وظاهــره أن دهــن امليتة كذلك لتعبيره بالنجس دون
ّ
ضـ ُع ال َّزيْـ ِـت دون بقيــة األدهــان ،تأ َّمـ ْل.
ـس ألن العــادة يف الصابــون َو ْ
ـاص بالنَ ِّجـ ِ
ُهـ َو خـ ّ ٌ
ثــم رأيــت يف شــرح املنيــة مــا يؤيــد األول حيــث قــال وعليــه يتفــرع مــا لــو وقــع إنســان
الصابــون فصــار صابونــا يكــون طاهــرا لتَ َبـ ّ ُدلِ احلقيقــة اهـــ.
أو كلــب يف قِ ـ ْد ِر َّ
ثــم اعلـ ْم أ َّن العلــة عنــد محمــد هــي التغ ّيُــر وانقــاب احلقيقــة وأنــه يُ ْفتَى بــه للبَل ْ َوى،
بالصابــون فيدخــل فيــه
كمــا ُع ِلـ َم ممــا َمـ َّر ،و ُم ْقتَضــاهُ َعـ َد ُم اختصــاص ذلــك احلكــم َّ
ـاب حقيقـ ٍـة وكان فيــه بلــوى عا َّمــة).3
كل مــا كان فيــه تغ ّيُــر وانْقِ ـ ُ
وأمــا املالكيــة فقــال القــرايف يف الذخيــرة( :قاعــدة تبـ ّ ُِ
ـن مــا تقـ َّدم وهــي أن اهلل تعالــى
إمنــا َح َكـ َم بالنَّجاســة يف أجسـ ٍـام َمـــخْ
صوصة بشـ ِ
ٍ
ـراض
ـرط أن تكــون موصوفـ ًة بأعـ ٍ
باألعراض،
مخصوصـ ٍـة مســتقذرةٍ وإال فاألجســام كلّ ُهــا متماثلة واختالفها إمنا وقــع
ِ
ـراض َذهابــا ُك ِلّ ًّيــا ارتف ـ َع احلك ـ ُم بالنَّجاســة إجماعــا ،كال ـ َّدم
ـت تلــك األعـ ُ
فــإذا َذ َهبَـ ْ
ـراض إلــى مــا هــو أشـ َّد اســتقذارا منهــا
يَصيـ ُر َم ِن ًّيــا ثــم آدم ًّيــا ،وإن انتقلــت تلــك األعـ ُ
ـت ا ُ
ـض أو َميْتَـ ٍـة)[.]4
حل ْكـ ُم فيهــا بطريــق األولــى كالـ َّد ِم يصيـ ُر قيحــا أو َد َم َحيْـ ٍ
ثَبَـ َ
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قال الزقاق املالكي يف املنهج املنتخب يف قواعد املذهب:
ــالب ك َع َر ْق * ولَ َ ٍب بَ ْو ٍل وتَـف ِْصـي ٌل أَ َح ْق
َ
وه ْل يُ َؤ ِ ّث ُر انْقِ ٌ
وقــال املقــري يف قواعــده ” :أمــا االســتحالة فمزيلــة علــى الصحيــح؛ ألن احلكــم
بالنجاســة تابــع لألعــراض ال للذات”[ ]5وقــال يف قاعــدة أخــرى“ :اســتحالة الفاســد
ٍ
بخالف يقوى ويضعف ،بحســب كثرة
إلــى فاســد ال تنقــل حكمــه ،وإلــى صــاح تنقُل،
االســتحالة وقلتهــا ،وبعــد احلــال عــن األصــل وقربــه ،وإلــى ما ليس بصالح وال فســاد
قــوالن ،وهــذا كلــه للمالكيــة”[.]6
وذكــر املالكيــة أنــه إذا حــرق إنســا ٌن جناســة حتــى صــارت رمــادا فــإن هــذا الرمــاد
يصبــح طاهــرا ،علــى املعتمــد عنــد العلمــاء يف املذهــب ،وإذا كان هــذا الرمــاد طاهــرا
تر ّتَــب علــى ذلــك جــواز حملــه يف الصــاة ويف الطــواف وجــواز تناولــه إذا لــم يكن فيه
إضــرا ٌر بالصحــة وباألحــرى إذا خلــط بطعــام آخــر[.]7
ولــم يفــرق املالكيــة يف حكــم التطهيــر بــن أن يكــون انتقالهــا ذات ّيــا أو بفعــل فاعــل،
حتجــر أو خُ ِلّــل” ،وإمنــا
ولذلــك قــال خليــل يف مختصــره يف ذكــر الطاهــرات “وخمــر ّ
اختلفــوا يف جــواز اإلقــدام علــى تخليلهــا ونقــل احلطــاب أ َّنْ “ :ال َ ْش ـ ُهور ِعنْ َدنَــا أَ ّنَـ ُه
َم ْك ـ ُروهٌ َف ـ ِإ ْن َف َع ـ َل أَ َك َل”[.]8
ن النَ ِّجسـ َة
ـي علــى أصـ ٍـل وهــو أ َّن العـ َ
وأمــا احلنابلــة فيقــول ابــن تيميــة( :فهــذا مبنـ ّ ٌ
كغيرهــا مــن األعيــانِ َّ
الط ّيبــة – مثــل أن
اخلبيثـ َة إذا اســتحالَ ْت ح ّتَــى صــارت طيبـ ًة ِ
يصيــر مــا يقــع يف املالحــة مــن َدم وم ّيتــة وخنزيــر مِ لْحــا ط ّيبــا كغيرهــا مــن امللــح ،أو
يصي َر الوقود رمادا وخرســفا وقصرمال ونحو ذلك -ففيه للعلماء قوالن :أح ُدهما:
ال يطهــر ،كقــول الشــافعي ،وهــو أحـ ُد القولــن يف مذهــب مالــك؛ وهــو املشــهور عــن
أصحــاب أحمــد؛ وإحــدى الروايتــن عنــه؛ والروايــة األخرى :أنه طاهــر؛ وهذا مذهب
أبــي حنيفــة ومالــك يف أحــد القولــن؛ وإحــدى الروايتــن عــن أحمــد .ومذهــب أهــل
الظاهــر وغيرهــم :أنهــا تطهــر .وهــذا هــو الصــواب املقطوع بــه؛ فإن هــذه األعيان لم
تتناولهــا نصــوص التحــرمي ال لفظــا وال معنــى؛ فليســت محرمــة وال يف معنــى احملــرم
فــا وجــه لتحرميهــا بــل تتناولهــا نصــوص احلــل؛ فإنها من الطيبــات ،وهــي أيضا يف
معنــى مــا اتُّفِ ـ َق علــى ِح ِلّــهِ… وأيضــا فــإن اهلل تعالــى حــرم اخلبائــث ملــا قــام بهــا مــن
وصــف اخلبــث كمــا أنــه أبــاح الطيبــات ملــا قــام بهــا مــن وصــف الطيــب وهــذه األعيان
املتنــازع فيهــا ليــس فيهــا شــيء مــن وصــف اخلبــث وإمنــا فيهــا وصــف الطيــب)[.]9
وأضــاف ابـ ُن تيم ّيــة يف موضــع آخــر( :االســتقراء دلنــا أن كل مــا بــدأ اهلل بتحويلــه
وتبديلــه مــن جنــس إلــى جنــس مثــل جعــل اخلمــر خــا والــدم منيــا …فإنــه يــزول حكم
ـروري ال ميكــن
التنجيــس ويــزول حقيقــة النجــس واســمه التابــع للحقيقــة وهــذا ضـ ّ ٌ
املنازعــة فيه..وأمــا مــا اســتحال بســبب كســب اإلنســان كإحــراق الــروث حتــى يصيــر
رمــادا ووضــع اخلنزيــر يف املالحــة حتــى يصيــر ملحــا ففيــه خــاف مشــهور .وللقــول
بالتطهيــر اجتاه وظهــور).
القاعــدة الثانيــة :جــواز التــداوي بالنَ ِّجــس إذا لــم يُلْـ َ
باخلمر
ـف غي ُره ،وجــواز التداوي
ِ
إذا اسـتُ ْهلكت ولــم ينفـ ْع غي ُرهــا ،وهــذه القاعــدة ّ
للشــافعية ،وهــم الذيــن لــم يقولــوا
باالســتحالة ،ولكنهــم نظــروا إلــى املســألة مــن جهــة احلاجــة إلــى ال ّتــداوي.
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وقــد ف ّرقــوا بــن اخلمــر وســائر النّجاســات ،فوسـ ّ ُعوا أمر النجاســات األخرى ،حيث
ميكــن التــداوي بهــا ِص ْر َفـ ًة خالصـ ًة ،عنــد فقــد الطاهــر الذي يقوم مقامهــا ،حلديث
بغيرهــا
مزُوجـ ًة ِ
العرنيــن الــذي يف الصحيحــن ،وأمــا اخلمــر فاشــترطوا أ ْن تكــون َ ْ
ومخلوطــة بأدويــة أخــرى لــورود النهــي املخصــوص عــن التــداوي بها.
قــال ابــن حجــر الهيتمــي يف شــرح املنهــاج :واألصــح حترميهــا صرفا لــدواءٍ ِل ُ َكلَّـ ٍـف أ ْوَ
ل َبـ ِـر ُم ْسـ ِـلم أَ ّ َنــهُ َص ّ َلــى ّ َ ُ
الل َع َل ْيـ ِـه َو َسـ ّ َل َم « َقـ َ
ـون ِ َ
ـال ِلَـ ْـن َسـأَ َلهُ أَ ّ َنــهُ َي ْصن َُع َها
َص ِبـ ٍ ّـي أَ ْو َم ْج ُنـ ٍ
ٍ
َ
َ
ّ
ُ
يما َح ّ َر َم
س ِب َد َواءٍ َو َل ِك َنّهُ َد ٌاء» َو َص ّ َح خَ َب ُر ّ َ
«إن الل َل ْم َي ْج َعلْ ِشفَا َء أ ّ َم ِتي ِف َ
ِلل ّ َد َواءِ أَ َنّهُ َل ْي َ
َع َل ْي َهــا» أمــا مســتهلكة مــع دواء آخــر فيجــوز التــداوي بها كصرف بقية النجاســات إن
عــرف أو أخبــره عــدل طــب بنفعهــا وتعينهــا بــأن ال يغني عنهــا طاهر.
ويف شــرح ســن أبــي داود البــن رســان الرملــي ،ونقلــه الشــوكاني يف نيــل األوطــار:
والصحيــح مــن مذهبنــا جــواز التــداوي بجميــع النجاســات ســوى املســكر ،حلديــث
العرنيــن يف الصحيحــن  ،وأن يشــربوا مــن أبوالهــا للتــداوي كمــا هــو ظاهر احلديث
وحديــث البــاب :ال تــداووا بحــرام و لــم يجعــل اهلل شــفاء أمتــي فيمــا حــرم عليهــم
محمــول علــى عــدم احلاجــة بــأن يكــون هنــاك دواء غيــره يغنــي عنه ويقــوم مقامه من
الطاهــرات10
فعلــى هــذه القاعــدة الشــافعية ،يجــوز التــداوي باللقــاح املصنــوع مــن مــادة جنســة
ســوا ًء كانــت خمــرا أو خنزيــرا أو غيرهــا ،إذ ر ّكبــت تركيبــا ،ومــا دامــت احلاجــة إلــى
هــذا اللقــاح قائمـ ًة والبدي ُل عنه مفقــودا  .
القاعــدة الثالثــة :احلاجــة العامــة تنــزّل منزلــة الضــرورة اخلاصــة :وأصــل هــذه
القاعــدة إلمــام احلرمــن يف البرهــان حيــث قــال( :ونحــن نــرى أن نن ّبــه قبــل تبيــن
القــول فيــه علــى أمــر؛ وهــو أن اإلجــارة جــازت خارجــة عــن األقيســة التــي ســميناها
جزئيــة يف القســم األول ،فــإن مقابلــة العــوض املوجــود بالعــوض املعــدوم خــارج عــن
القياس املرعي يف املعاوضات ،فإن قياسها أن ال يتقابل إ ّال موجودان ،ولكن احتمل
ذلــك يف اإلجــارة ملــكان احلاجــة ،وقــد ذكرنــا أن احلاجــة العامة تنزل منزلة الضرورة،
اخلاصة يف حق آحاد األشــخاص) .11وقد تلقّاها العلماء بالقبول كالغزالي وتلميذه
ابـ ُن العربــي والزركشــي وابــن جنيــم والســيوطي وجـ ّ ُل املالكيــة.
ّصـ َ
ـف
ومحــل االستشــهاد بهــا أ َّن هــذا املـ َ
ـص عــن كثيــر مــن األمــراض مبــا اتَ َ
ـرض اختـ ّ
بــه مــن ســرعة االنتشــار والعــدوى ،وما أحلقه من مفاســد عظيمــة بــاألرواح واألموال
وســائر منافــع النــاس ،وقــد أدخــل علــى اجلميــع عنتــا عظيمــا يف معايشــهم وأمــور
حاجــة
ديانتهــم ،فــإن لــم يكــن التــداوي بهــذا اللقــاح ضــرور ًة يف حــقّ كل أحـ ٍـد فإنــه ّ
عا ّمــة يف حــقّ كا ّفــة اخللــق ،فســاغ بذلــك أ ْن ينــزل منزلــة الضــرورة اخلاصــة.
القاعــدة الرابعــة :األصــل اعتبــار الغالــب ،وهــي قاعــدة عظيمة من قواعد الشــريعة،
قــال الزقــاق املالكــي يف املنتهــج املنتخــب يف قواعــد املذهب:
وغالبا قدم على ما ن َدرا             وهو شأن شرعنا فكثرا
ومحــل االســتدالل بهــذه القاعــدة مــن جهــة جناعــة الــدواء ومــا قــد يترتــب عليــه مــن
األعــراض اجلانبيــة ،فــإن األمــر فيهــا يرجــع إلــى مراعــاة درجــة االحتمــال ،فــإن ثبــت
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بالتجارب املخبرية أن الغالب من أحواله أن ينفع صاحبه ويكسبه املناعة املنشودة،
فاســتخدامه مح ّ ُل اتفاق ،طبقا ملا تق ّدم ،ســواء لدى اجلمهور القائلني باالســتحالة،
أو الشــافعية الذين أناطوا اإلباحة بحصول النّفع .وقد نقل الشــوكاني اعتبار الغلبة
يف مســألة التــداوي بالســموم( ،الســموم علــى أربعــة أضــراب :منهــا مــا يقتــل كثيــره
وقليلــه فآكلــه حــرام للتــداوي ولغيــره قولــه تعالــى { وال تلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة
} ،ومنهــا مــا يقتــل كثيــره دون قليلــه فــآكل كثيــره الــذي يقتــل حــرام للتــداوي وغيــره
والقليــل منــه إن كان ممــا ينفــع يف التــداوي جــاز أكلــه تداويــا ،ومنهــا مــا يقتــل يف
األغلــب وقــد يجــوز أن ال يقتــل فحكمــه كمــا قبلــه ،ومنــه مــا ال يقتــل يف األغلــب وقــد
يجــوز أن يقتــل فذكــر الشــافعي يف موضــع إباحــة أكلــه ويف موضع حترمي أكله فجعل
بعــض أصحابــه علــى حالــن فحيــث أبــاح أكلــه فهــو إذا كان للتداوي وحيــث حرم أكله
فهوإذاكانغيرمنتفعبهيفالتداوي)[      .]12
ويف اخلتــام :فإننــا نفتــي املســلمني بجــواز اســتعمال لقـ ِـاح كوفيــد ،-19وندعوهــم
إلــى التعــاون مــع ُ
احلكومــات يف إجنــاح حمــات التطعيــم واحتــرام إجــراءات الوقايــة
بالدعــاء وكثــرة االســتغفار،
واالحتــراز ،كمــا ندعوهــم إلــى االلتجــاء إلــى اهلل تعالــى ّ
ليمـ ّـن علــى البشــرية برحمتــه ورفــع هــذا الوبــاء.
[ ]1أكــد متحدثــون باســم شــركتي فايــزر وموديرنــا أن لقحــات كورنــا التــي أنتجوهــا ال حتتــوي
مكونـ�ات يدخـ�ل فيهـ�ا اخلنزيـ�ر https://apnews.com/article/immunizations-ja�( :
karta-indonesia-coronavirus-pandemic-china-fca994ba765735d277f736d)9badb397c
[ ]2رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.
[ ]3ابن عابدين :حاشية رد احملتار على الدر املختار ،ج /1ص .316
[ ]4القرايف :الذخيرة ،ج /1ص.188
[ ]5املقري :القواعد ،ج /1ص .263
[ ]6املقري :مرجع سابق ،ص .271
[ ]7عبد اهلل بن بيه :صناعة الفتوى وفقه األقليات ،ص .434
[ ]8احلطاب :مواهب اجلليل لشرح مختصر خليل ،ج.139 /1
[ ]9ابن تيمية :مجموع الفتاوى ،ج /21ص .70
[ ]10ابن رسالن الرملي :شرح سنن أبي داود ،ج /15ص .582
[ ]11إمام احلرمني اجلويني :البرهان ،ص .931
[ ]12الشوكاني :نيل األوطار بشرح منتقى األخبار ،ج  /9ص .67
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من يرد اهلل به خيرا يفقهه يف الدين
(يسالونك قل)..

بقلم الشيخ محمد احلبيب النفطي رحمه ّ
الل

حول ما ينقض الوضوء وهجران املسلم ألخيه املسلم
الســؤال :يقــول الســائل الكــرمي اننــي اقــوم بواجباتــي الدينيــة لكننــي
تعــودت علــى ســب اجلاللــة .فهــل ســب اجلاللــة يوجــب الغســل أو الوضــوء؟
هــل ان كل انســان يتخاصــم مــع انســان آخــر ويبقــى هاجــرا خلصمــه ال
يكلمــه فــوق ثالثــة ايــام هــو آثــم يف هــذه الهجــرة التــي تزيــد علــى ثالثــة
ايــام؟
اجلــواب :اعلــم ايهــا الســائل هــداك اهلل انــك لــو كنــت قائمــا بواجباتــك
الدينيــة كمــا ذكــرت مــا كنــت لتتعــود ســب اجلاللــة (اهلل تعالــى) وســب
اجلاللــة إن كان عــن اســتخفاف وســخرية باخلالــق اهلل تعالــى اهلل عــن
ذلــك علــوا كبيــرا فســبك هــذا ر ّد ة وكفــر ومحبــط ألعمــال الطاعــات كلهــا
منهــا الوضــوء ومفســد للعصمــة الزوجيــة فيجــب عليــك أن تبــادر بالتوبــة
مــن ردتــك هــذه وهــي ســب اجلاللــة وان تشــهد شــهادة االســام وان جتــدد
عقــد الزوجيــة وان حصــل منــك ســب اجلاللــة وانــت علــى وضــوء فقــد
انتقــض وضــوءك فــإذا اردت الصــاة فتوضــأ مــن جديــد .وان كان ســبك
للجاللــة جــرى علــى لســانك ناشــئا عــن حمــق وشــدة غيــظ قاصــدا بذلــك
اهانــة الشــخص الــذي ســببت دينــه غيــر خاطــر ببالــك اهلل جــل جاللــه
عنــد الســب فارجــو أن ال تكــون قــد ارتــددت عــن ديــن االســام فتكــون
باقيــا علــى وضوئــك لكــن حــذار مــن العــودة إلــى ســب الديــن .واهلل الهــادي
إلــى ســواء الســبيل.
ال يجــوز للمســلم أن يهجــر اخــاه املســلم إذا حصلــت بينهمــا مشــاجرة فــوق
ثالثــة ايــام فهجــرة املســلم حــرام فــا تأخــذك العــزة باالثــم وبــادر برفــع
الهجــرة بينــك وبــن مــن تخاصمــت معــه مهمــا كان نــوع اخلصومــة ويكفــي
يف رفــع الهجــرة أن تبــدأ مــن تخاصمــت معــه بالســام وال تلتفــت إلــى مــن
يقــول لــك إن عودتــك إلــى مكاملــة مــن تخاصمــت معــه تــدل علــى ضعــف
الشــخصية فهــذا الــكالم الــذي يقــال لــك إمنــا هــو مــن وحــي الشــيطان-
لعنــه اهلل.
قــال عليــه الصــاة والســام (ال يجــوز ملســلم يؤمــن بــاهلل واليــوم االخــر أن يهجــر
اخــاه فــوق ثالثــة ايــام يلتقيــان فيعــرض هــذا ويعــرض هــذا وخيرهمــا الــذي يبــدأ
اخــاه بالســام) رواه اإلمــام مالــك والبخــاري ومســلم والترمــذي.
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كيفية معرفة القبلة
الســؤال :مــا هــي العالمــات التــي تعــرف بهــا القبلــة يف البــاد التونســية مــن
كواكــب ومطالــع أو عالمــات أخــرى؟
بحيــث لــم جنــد يف كتــب الفقــه التــي بايدينــا عالمــات تــدل علــى القبلــة إال
يف شــرح مــن ابــن عاشــر حملمــد ميــارة .يقــول تعــرف القبلــة بالبــاد التونســية
مبطلــع الثريــا فهــل هــذا صحيــح مــع أن الثريــا متيــل إلــى اليســار كثيــرا وجتاههــا
مخالــف للمحاريــب باجلوامــع؟ الرجــاء مزيــد البيــان يف هــذا مــع ذكــر بعــض
املراجــع ان أمكــن والســام.
اجلــواب :اعلــم ايهــا الســائل الكــرمي أن فقهــاء االســام قســموا القبلــة التــي هــي
شــرط يف صحــة الصــاة إلــى قســمني قبلــة تعيــن وقبلــة اجتهــاد :فقبلــة التعيــن
واجبــة علــى مــن كان باملســجد احلــرام مبكــة املكرمــة فــا يجــوز ملن كان باملســجد
احلــرام يعايــن الكعبــة املشــرفة أن يخــرج عــن مواجهتهــا ولــو بقــدر اصبــع فــان
انحــرف املصلــي عــن اي جهــة مــن جهــات الكعبــة املشــرفة عامــدا فصالتــه باطلــة
وان انحــرف ناســيا فتنــدب لــه اعــادة الصــاة يف الوقــت.
وامــا قبلــة االجتهــاد يف حــق مــن لــم يكــن باملســجد احلــرام معاينــا للكعبة املشــرفة
فــان املصلــي املطلــوب منــه أن يجتهــد ويتحــرى مــا امكنــه التحــري واالجتهاد حتى
يســامت املســجد احلــرام مبكــة ويختــار اجلهــة التــي يطمئــن اليهــا انهــا مســامتة
للمســجد احلــرام ومعلــوم أن املســجد احلــرام هــو كمركــز الدائــرة لألقطــار
اإلســامية فاالقطــار اإلســامية حتيــط باملســجد احلــرام شــرقا وغربــا وجنوبــا
وشــماال وكل ســكان هــذه األقطــار واجــب عليهــم أن يولــوا وجوههــم يف صالتهــم
شــطر املســجد احلــرام قــال اهلل تعالــى (ومــن حيــث خرجــت فـ ّ
ـول وجهــك شــطر
املســجد احلــرام و حيثمــا كنتــم فولــوا وجوهكــم شــطره) االيــة مــن ســورة البقــرة.
وحيــث عرفــت أن قبلــة االجتهــاد موكــول امــر معرفتهــا للمصلــي نفســه ان كان
اهــا لالســتدالل علــى معرفــة القبلــة بالعالمــات الطبيعيــة كالكواكــب أو بغيرهــا
كالبوصلــة وان لــم يكــن اهــا لالســتدالل علــى معرفــة القبلــة فانــه يجــب عليــه
أن يقلّــد غيــره مــن العارفــن .هــذا وقــد جعــل فقهــاء املالكيــة باملغــرب العربــي
عالمــات يســتدلون بهــا علــى صحــة االجتــاه إلــى ســمت القبلــة ببلــدان الشــمال
االفريقــي التــي منهــا تونــس ،فقالــوا ان االجتــاه الــذي يكــون بــن مطلعــي الشــمس
صيفــا وشــتاء هــو اجتــاه صحيــح إلــى القبلــة وقالــوا إذا جعلــت القطــب الشــمالي
علــى كتفــك االيســر وانــت متوجــه إلــى اجلنــوب الشــرقي فقبلتــك صحيحــة وقــال
الشــيخ علــي النــوري الصفاقســي رحمــه اهلل يف كتابــه (املنقــذ مــن الوحلــة يف
معرفة الســنتني والقبلة) إذا وقعت اشــعة الشــمس عند شــروقها يف شــهر دجنبر
علــى ظهــر محــراب اجلامــع اي جامــع بتونــس فالقبلــة صحيحــة وإذا انحرفــت
اشــعة الشــمس عنــد شــروقها عــن ظهــر احملــراب ميينــا أو شــماال فالقبلــة غيــر
صحيحــة واالنحــراف امــا أن يكــون يســيرا أو كثيــرا فيســيره ال يضــر وكثيــره
الــذي يكــون فيــه املصلــي كاملســتدبر للقبلــة فتكــون الصــاة باطلــة .واهلل اعلــم.
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صفحات من التاريخ احلديث للزيتونة كلية وجامعة
ال امــر الكليــة الزيتونيــة للشــريعة واصــول الديــن يف صائفــة ســنة 1987كــي
تصبــح مجــرد قســم للدراســات اإلســامية يف كليــةاالداب باجلامعــة التونســية
وقــد اتخــذ هــذا القــرار ضمــن سلســلة إجــراءات أخــرى منهــا احلــاق اإلدارة العامــة
للشــؤون الدينيــة بــوزارة الداخليــة يف توجــه واضــح لتحجيــم املؤسســة الدينيــة يف
اطــار رؤيــة ضيقــة حملاصــرة التطــرف واإلرهــاب.
 وافقد قرار جعل الكلية الزيتونية (وريثة جامعة الزيتونة اعرق جامعة إسالميةيف العالم) مجرد قسم يف كلية كل امل يف ان تبقى هذه املؤسسة العلمية املفخرة
تــؤدي ولــو جزئيــا دورهــا العلمــي والدينــي املتميــز التــي ظلــت تقــوم بــه ملــا يزيــد عن
الــف عــام واملتمثــل يف تخريــج العلمــاء االعــام الذين كانــوا وال يزالون يرفعــون راس
تونــس عاليــا يف احملافل واملنتديات.
 لقــد نــزل هــذا القــرار غيــر الصائــب كالصاعقــة علــى كل العقــاء مــن التونســينيممــن يعرفــون للزيتونــة فضلهــا علــى الديــن وتونــس وابنائهــا وحتــى اشــقائها الــذ
يــن نهلــوا مــن معينهــا الصــايف النقــي والــذي لــم يتضــارب فيــه املكونــان األساســيان
للهويــة (الوطــن والديــن).
 وقــد شــهدت الكليــة الزيتونيــة قبــل اتخــاذ هــذا القــرار غيــر الصائــب جتاذبــاتوصراعات بني هيئة التدريس فيها مما انعكس سلبا على مردودها العلمي والديني
ممــا ال داعــي الــى اســتعراضه وبيــان مــن هــو احملــق فيــه وقــد كان علــى اجلميــع
ان يلتقــوا علــى كلمــة ســواء هــي احلفاظ على مؤسســتهم العلميــة والدينية العريقة
 والننــي احــد أبنــاء الكليــة الزيتونيــة واحــد خريجيهــا التحقــت بهــا مختــارا وانــاحامــل شــهادة الباكلوريــا اداب (وذلــك قبــل العمــل بقانــون التوجيــه اجلامعــي)
فقــد نــزل هــذا القــرار (احلــاق الكليــة الزيتونيــة بكليــة االداب وجعلهــا مجــرد قســم
للدراســات اإلســامية) علــي كالصاعقــة لــم استســغه ولــم ار لــه مبــرر ا مقنعــا
وكنــت يف تلــك الفتــرة اكتــب مقــاال أســبوعيا كل يــوم جمعــة بجريــدة الصبــاح فقــد
عبــرت عــن هــذا الشــعور يف مقــال مطــول يحمــل عنــوان (دور الكليــة الزيتونيــة يف
التحصــن الداخلــي واالشــعاع اخلارجــي) اســتعرضت فيــه مســيرة الزيتونــة جامعة
وكليــة ومــا ميكــن ان تقــوم بــه وتســديه لتونــس وللشــعب مــن دور إيجابــي همــا يف
امــس احلاجــة اليــه واختتمــت مقالــي بالتعبيــر عــن االمــل والرجــاء يف ان يكون جعل
الكليــة الزيتونيــة مجــرد قســم للدراســات اإلســامية اجــراء ظرفيــا اقتضتــه طاقــة
االســتيعاب علــى ان تعــود الكليــة الزيتونيــة الــى ســابق اســتقاللها.
* نشــر ذلــك املقــال املدافــع عــن الكليــة الزيتونيــة يف ذلــك الظــرف الدقيــق الــذي
كانــت متــر بــه البــاد ومــر بســام وباركــه كل الزيتونيــن االبــرار ( اال مــن كانــوا يف
صــراع مــع اإلدارة املشــرفة علــى الكليــة) ويشــهد اهلل اننــي مــا كتبتــه ويف ذهنــي أي
حســاب ســوى البــر واإلخــاص والتعلــق بالزيتونــة وهــو مــا ظللــت وســاظل ملتزمــا
بــه مــا حييــت ( واملقــال موثــق الــى جانــب مقــاالت أخــرى عــن الزيتونــة كتبتهــا طيلة
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العقــود املاضيــة اســال اهلل ان ييســر جمعهــا يف ســفر يــؤرخ ملرحلــة مــن مراحــل
مســيرة الزيتونــة ومــا اعتراهــا مــن مــد وجــزر).
* والميكــن ملقــال يف مثــل هــذا املوضــوع يكتــب وينشــر يف ذلــك الظــرف الدقيــق ان
اليلفــت األنظــار ويقــرا باملجهــر (ويف حديــث دار بينــي وبــن الســيد محمــد الصيــاح
رحمه اهلل يف مناســبة علمية ســألته عن قرار احلاق الكلية الزيتونية بكلية االداب
وهــو مــن كان آنــذاك وزيــرا للتربيــة والتعليــم العالــي قــال لــي رحمــه اهلل لقــد وضــع
مقالــك علــى مكتبــي يــوم نشــره وقــال كالمــا اخــر يف هــذا الســياق).
* وبعــد الســابع مــن نوفمبــر و ضمــن سلســلة مــن القــرارات التــي اتخــذت يف املجــال
الدينــي يف اطــار املصاحلــة مــع الهويــة العربيــة اإلســامية وقعــت العــودة بالكليــة
الزيتونيــة الــى ســابق تســميتها واســتقاللها ولــم تلبــث ان أصبحــت جامعــة بكليــات
ثالثة (أصول الدين والشــريعة واحلضارة اإلســامية) وهو قرار نزل بردا وســاما
وباركــه كل الشــعب وبــدون اســتثناء اال مــن ظلــوا يناصبــون الزيتونــة العــداء املجانــي
والكراهيــة الدفينــة التــي ال تعتــرف للزيتونــة بــأي فضل .هؤالء عبــروا صراحة عن
امتعاضهــم ورفضهــم لهــذا القــرار و عــدوه ارتــدادا عمــا اعتبروه مكســبا وهــو انهاء
التعليــم الزيتونــي جامعــة وروافــد كانــت موجــودة ابان احراز البالد على االســتقالل
يف اغلــب مــدن البــاد وحتــى يف اجلــارة اجلزائــر  .هــؤالء لــم يتقبلــوا بقــاء الزيتونــة
ككليــة فمــا بالــك ان تعــود مــن جديد كجامعة .لقد ثارت ثائرتهم وعبــر احدهم ذات
مــرة يف اجتمــاع مشــهود عــن مخاوفــه ( مــن مخاطــر الزوتنــة وقالهــا بلغــة فرنســية
 ) Le danger de la zeitounisationوقــال اخــر مــن نفــس التوجــه (هــا نحن يف
مواجهــة جديــدة للمتعصبــن ).وقــال اخــر ( ان الزيتونــة واملجلس اإلســامي ووزارة
الشــؤون الدينيــة ماهــي اال محاكــم تفتيــش تنتصــب يف البــاد ).الــى غيــر ذلــك مــن
املواقــف الغريبــة التــي يجــد فيهــا التطــرف يف اجلهــة املقابلــة املســوغ ملــا ياتيــه مــن
مواقــف وتصرفــات يرفضهــا رفضــا كليــا العلــم الشــرعي الصحيــح املتــن كمــا مثلــه
احســن متثيــل خريجــو الزيتونــة يف عهودهــا الزاهــرة مثلمــا يرفضــون مواقــف غيــر
القابلــن لــكل تصالــح مــع مقومــات الهويــة التونســية مــن لغــة (العربيــة) وإســام هو
الرحمــة كلهــا واخليــر كلــه والصــاح كلــه.
كان االرتياح كبيرا وكان الترحيب واسعا من مختلف فئات الشعب التونسي بإعادة
الكليــة الزيتونيــة الــى ســابق تســميتها واســتقاللها ككليــة يف اجلامعــة التونســية الى
جانب بقيــة الكليات.
و لــم يلبــث هــذا القــرار ان ارتقــى بالكليــة لتصبــح جامعــة مســتقلة بكلياتهــا الثالثــة
(أصــول الديــن والشــريعة واحلضــارة) وهــو قــرار باغــت اجلميــع و كان امنيــة أجيال
متعاقبة ظلت بكل وســيلة مشــروعة تطالب بإصالح اخلطا التاريخي الذي ارتكب
يف حــق هــذه املؤسســة العريقــة (الزيتونــة) التــي ال تذكــر تونــس اال مقترنة بها
( اجلامع واجلامعة بروافدها و هي فروع كانت منتشرة يف اغلب املدن التونسية).
 وكان االمل معقودا ان يعزز قرار إعادة جامعة الزيتونة بشعبة للعلوم اإلسالمية85

علــى مســتوى املرحلــة الثانيــة مــن التعليــم الثانــوي ولــو يف بعــض املعاهــد متكــن
حاملــي شــهادة البــا كلوريــا خريجيهــا مــن حتصيــل رصيــد مــن العلــوم الشــرعية
واللغــة العربيــة .يبنــى عليــه التكويــن اجلامعــي يف الزيتونــة .وللحقيقــة التاريخيــة
نذكــر بــان ا لوزيــر األول محمــد مزالــي رحمــه اهلل ملــا كان وزيــرا للتربيــة احدث هذه
الشــعبة وصــدرت نصوصهــا القانونيــة اســتجابة ملقتــرح تقــدم بــه لــه اهــل الذكرمــن
األســاتذة واملتفقديــن وهيئــة التدريــس يف الكليــة الزيتونيــة .ولكــن هــذه الشــعبة لــم
يكتــب لهــا ان تدخــل مرحلــة التجســيم العملــي الفعلــي وذلــك داخل والشــك يف اطار
مــا عاشــته تونــس طيلــة العقــود املاضيــة التــي تلــت حصــول البــاد علــى االســتقالل
مــن مــد وجــزر يف مجــال النظــر الــى قضيــة الهويــة ومقوميها األساســيني (اإلســام
والعربية).
وقعت املطالبة بعد إعادة جامعة الزيتونة با حداث الشــعبة اإلســامية يف التعليم
الثانــوي متضمنــة ملقــررات شــعبة االداب يضــاف اليهــا مقــرر يف العلــوم االســامية
تراعــى فيــه كل النواحــي العلميــة والبيداغوجيــة ولكــن هــذا املطلب املوثــق يف تقرير
مطــول ضمــن مجموعــة مــن املقترحــات يف مختلــف مناحــي امللــف الدينــي توليــت
اعــداده بطلــب مــن الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بن علــي رحمه اهلل و الــذي أحال
النظــر فيــه الــى جلنــة اســندت رئاســتها الــى االســتاذ احلبيــب بواالعــراس رحمــه
اهلل وضمــت يف عضويتهــا فضــا عــن نخبــة مــن الشــيوخ واألســاتذة واملســؤولني
يف املجــال الدينــي عــددا مــن اإلطــارات العليــا يف الدولــة واحلــزب ولكــن لــم يحــظ
هــذا املقتــرح بالدعــم واملســاندة مبــا يف ذلــك مــن طــرف اهل الذكــر من احلاضرين
بدعــوى التعــارض مــع مبــدا توحيــد التعليــم والــذي هــو محــل تثمــن اجلميــع.
*عــادت الزيتونــة كجامعــة وكانــت محــط االمــا ل يف ان ميتــد بهــا الســند العلمــي
الضاربــة جــذوره الــى علــي ابــن زيــاد وســحنون وكان ميكــن ان يتحقــق ذلــك احللــم
خصوصــا ويف تســعينات القــرن املاضــي كانــت التــزال ثلــة مــن شــيوخ الزيتونــة
وعلمائهــا االعــام علــى قيــد احليــاة ويف اوج القــدرة علــى العطــاء و كان ميكــن
االســتفادة منهــم بايــة صيغــة مــن الصيــغ املرنــة التــي تتحقــق منهــا الفائــدة املرجــوة
ولكنهــا فرصــة اضعناهــا و يــا لالســف الشــديد.
*وســرعان مــا اخــذ ت جامعــة الزيتونــة منعرجــا جديــدا حتــت عنــوان التحديــث !!
وتطويــر املناهــج وكان ذلــك علــى حســاب التكويــن املتني يف مجــال االختصاص وهو
باألســاس العلــوم الشــرعية و تدخلــت يف ذلــك اطــراف عديــدة وتكونــت جلــان تولــى
رئاســتها غيــر أســاتذة الزيتونــة وأصــدرت سلســلة كتــب يف مختلــف االختصاصــات
الدينيــة أســندت مهمــة اعدادهــا الــى  ...و رصــدت لهــا اعتمــادات طائلــة ثــم لــم
تلبــث هــذه الكتــب ان وقــع االســتغناء عنهــا وكان ذلــك يف اطــار تعصيــر الزيتونــة
يف الشــكل ويف املضمــون (الرياضــة والســباحة والفــن املتعالــي مــن ارجــاء معاهــد
جامعة الزيتونة واملتسبب يف االزعاج وعدم التركيز لدى تالميذ صغار يف مدرسة
ابتدائيــة تقــع بجــوار جامعــة الزيتونة وقد اشــتكى مــن ذلك معلمو هذه املدرســة)...
كل ذلــك يف اطــار التعصيــر الــذي عبــر عنــه ادق تعبيــر وزيــر التعليــم العالــي يف تلــك
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الفتــرة يف مجلــس النــواب حــن قــال ‹› ســاعصر الزيتونــة››!!
*دخلــت جامعــة الزيتونــة (القائمــون عليهــا يف تلــك الفتــرة) يف مزايــدات سياســية
انعكســت ســلبا علــى املناهــج التــي نالــت حظهــا مــن التعصيــر بدعــوى التطويــر
والنهــوض بالتعليــم الدينــي وهــو مــا ســمح للبعــض ان يشــكك يف شــهاداتها ويدعــو
الــى ســحب االعتــراف بهــا كجامعــة إســامية وقــد وقــع التنبيــه الــى ذلــك والنصــح
لرئيــس جامعــة الزيتونــة (والــذي لــم يعمــر فيهــا طويــا) ملراجعــة بعــض مــا الــت
اليــه األمــور يف الزيتونــة وكان ذلــك بحضــور فضيلــة الشــيخ كمــال الديــن جعيــط
مفتــي اجلمهوريــة والســيد الهــادي البكــوش الوزيــر األول الســابق رحمهمــا اهلل
وذلــك علــى هامــش احلضــور يف نــدوة علميــة فقــد إستشــاط رئيــس اجلامعــة
غضبــا وغــادر النــدوة ليحبــر تقريــرا الــى رئيــس اجلمهوريــة حــرره مــع مــن يشــاطر ه
هــذا التمشــي (التعصيــر بــا قيــد والحــد ولــو علــى حســاب الثوابــت) ومــن حســن
احلــظ ان مــا نبــه اليــه رئيــس اجلامعــة تضمنتــه مذكــرة ســبق ان وجهــت الــى رئيــس
اجلمهوريــة الــذي واحلــق يقــال كان يف اغلــب األحيــان الينســا ق وراء كل مــا يرســل
اليــه مــن تقاريــرو الياخــذه مســلما ممــا هــو بعيــد يف كثيرمــن األحيــان كل البعد عن
املوضوعيــة واملراعــاة للمصلحــة العامــة.
*ويف اطــار املزايــدات التــي عاشــتها جامعــة الزيتونــة مــن تســييس مبالــغ فيــه وقــع
االذن بتســجيل اطروحــات يف مواضيــع هــي الــى اقســام التاريــخ يف كليــات االداب
والعلــوم اإلنســانية اقــرب منهــا الــى اختصــاص العلوم اإلســامية الــذي كادت تفتكه
مــن الزيتونــة اقســام احلضــارة يف اجلامعــات التونســية.
*وكاد بعــض الطلبــة مــن بلــدان شــقيقة ممــن جــاؤوا العــداد اطروحات جامعية يف
الزيتونــة ان يســفروا قبــل مناقشــتهم الطروحاتهــم بدعــوى انتمائهــم الــى تيــارات
متطرفــة كمــا لــو ان األجهــزة املختصــة يف غفلــة عــن هــذا االمــر.
* وحــدث وال حــرج عــن عرقلــة مناقشــة عديــد االطروحــات التــي اودعهــا أصحابهــا
وظلــوا يف انتظــار منــا قشــتها عديــد الســنوات و كذلــك احليلولــة دون الترقيــات
املشــروعة للكثيــر مــن أســاتذة اجلامعــة وغيــر ذلــك وغيــر ذلك من املمارســات التي
حــادت بجامعــة الزيتونــة عــن القيــام بالــدور الــذي ينتظــره منهــا اجلميــع وهــو دور
اشــتدت اليــه احلاجــة يف العقــود املاضيــة بســبب الغــاء التعليــم الزيتونــي وتقليصــه
يف مجــرد كليــة لــم تســتطع ان متــا الفــراغ وحتقــق لتونــس ولشــعبها التحصــن
الداخلــي واالشــعاع اخلارجــي.
كتبه محمد صالح الدين املستاوي
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البيان اخلتامي للملتقى السابع ملنتدى تعزيز السلم
أبو ظبي  24-22ربيع الثاني  1442هـ ـ 09-07/
ديسمبر  2020م
احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد املبعــوث رحمــة
للعاملــن وعلــى إخوانــه مــن االنبيــاء واملرســلني وعلــى آلــه وصحبــه اجمعــن ،وبعــد
فانطالقا من قول اهلل ع ّز وجل (ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخليرات -سورة
البقرة )148 :ومن حديث «أصحاب الســفينة» النبوي الرامز إلى املســؤولية املشــتركة
ملــن جمعتهــم وحــدة الوجهة واملصير عن ســامة اخليارات وحكمة القــرارات.
واســتجابة للتحديــات الوجوديــة التــي تواجــه االنســانية جمعــاء ،جــراء وبــاء كوفيــد
 19املســتجد (كورونــا) الــذي غ ّيــر برامــج وخطــط البشــرية ،واعــاد ترتيــب اولوياتهــا
وســاءل توجهاتهــا القيميــة.
واستشــرافا المكانيــات تطويــر قيــم كونيــة مشــتركة اقــرب إلى االنصــاف والتضامن
واالخــوة االنســانية ،بــروح جديــدة هــي روح «ركاب الســفينة».
وتكامــا بــن اجلهــود امليدانيــة الرائــدة لدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة علــى مســتوى
العمــل التطوعــي االنســاني والتضامــن املجتمعــي والدولــي اثنــاء االزمــات عمومــا ويف
التصــدي لهــذا الوبــاء علــى املســتويات الطبيــة واالقتصاديــة واالنســانية بوجــه خــاص
وبني مســؤولية التفكير والتنظير يف مآالت االنســان والعمران واالوطان يف مرحلة ما
بعد الوبــاء.
وعطفــا علــى املؤمتــر الــذي عقــد يف يوليــو املاضــي بالتعــاون بــن مجلــس االمــارات
لالفتاء الشــرعي برئاســة معالي العالمة عبد اهلل بن بية ورابطة العالم االســامي
حتــت القيــادة امللهمــة ملعالــي الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبــد الكــرمي العيســى حــول
«فقــه الطــوارئ» والــذي عالــج االزمــة مــن النواحــي الفقهيــة.
انعقــد بأبــو ظبــي امللتقــى الســنوي الســابع لـــ «منتــدى تعزيــز الســلم يف املجتمعــات
املســلمة» مــن  22إلــى  24مــن ربيــع الثانــي ســنة  1442هـــ املوافــق لـــ  07إلــى 09
ديســمبر 2020م برعايــة كرميــة متواصلــة مــن ســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن زايــد آل
نهيــان وزيــر اخلارجيــة والتعــاون الدولــي بدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة –حفظــه
اهلل -وبتشــريف ومتابعــة مــن معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان ،وزيــر
التســامح يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة ،وبرئاســة معالــي العالمــة الشــيخ عبــد
اهلل بــن بيــة رئيــس منتــدى تعزيــز الســلم يف املجتمعــات املســلمة ورئيــس مجلــس
االمــارات لالفتــاء الشــرعي.
وقــد حظــي امللتقــى مبتابعــة االالف مــن املشــاهدين جللســاته واعمالــه عبــر منصتــه
االلكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،كمــا احتضــن قرابــة خمســن مشــاركا
مــا بــن وزراء وممثلــي منظمــات أمميــة وســفراء وممثلــي هيئــات حكوميــة ومراكــز
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ومنظمــات دوليــة ومفتــن وعلمــاء وقضــاة وقيــادات دينيــة ومفكريــن وشــخصيات
اكادمييــة ونــواب برملانيــن واطبــاء ورياضيــن وغيرهــم.
وقــد افتتــح املؤمتــر بكلمــة ملعالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح
والتعايــش بدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة حيــث بـ ّـن معاليــه يف كلمته مالمــح رؤية
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة القائمــة علــى قيــم التســامح والتعايــش والتكافــل
والعــدل وبــذل اخليــر للجميــع دومنــا متييــز ،مؤكــدا أن هــذه الرؤيــة لــم تــزل توجــه
مســيرة البلــد منــذ تأسيســه.
كمــا شــارك يف اجللســة االفتتاحيــة أصحــاب املعالــي الشــيخ الدكتــور محمــد عبــد
الكــرمي العيســى امــن عــام رابطــة العالــم االســامي ،والدكتــور محمــد مختــار
جمعــة وزيــر االوقــاف املصــري والشــيخ الدكتــور نــور احلــق قــادري وزيــر الشــؤون
الدينية بباكســتان ،وســعادة الســفير ســام براون باك ســفير احلريات الدينية بوزارة
اخلارجية االمريكية ،ومعالي السيد ميغل انخل موراتينوس املمثل السامي لتحالف
احلضــارات التابــع لــامم املتحــدة وصاحــب الغبطــة جســن ولبــي رئيــس اســاقفة
كانتربــري وســعادة البروفيســورة ميليســا روجــرز املديــر الســابق ملكتــب الشــراكات
الدينيــة يف البيــت األبيــض.
وس ـلّم معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح بدولــة االمــارات
العربية املتحدة ومعالي الشــيخ عبد اهلل بن بية رئيس منتدى تعزيز الســلم« ،جائزة
اإلمــام احلســن بــن علــي الدوليــة للســلم» هــذا العــام ملكتــب «فخــر الوطــن» تقديــرا
ودعمــا جلهــود ابطــال اخلطــوط االماميــة ،الذيــن ضربــوا اروع االمثلــة يف التضحيــة
وااليثــار والتفانــي يف خدمــة الوطــن ،والدفــاع عــن حيــاة أبنائــه واملقيمــن فيــه.
وقد تدارس املشــاركون يف احملاور الثمانية لهذا امللتقى طبيعة وابعاد االزمة العاملية
املترتبة على وباء كوفيد  19املســتجد ومســاءلتها للتوجهات القيمية لالنســانية ودور
قيم التراحم والتضامن والتعاون واشاعة السكينة يف مواجهة هذا الوضع والتخفيف
مــن آثــاره وتداعياتــه مســلطني الضــوء علــى النقلــة النوعيــة والقــوة االقتراحيــة التــي
ميثلهــا حلــف الفضــول اجلديــد لكونــه يؤســس لنموذج متــوازن من التســامح واحلرية
املســؤولة واملواطنــة االيجابيــة واالقتصــاد املتضامن ،بحيث ميكن أن يكــون هو منوذج
«العقــد االجتماعــي اجلديــد» الــذي ترنو اليه البشــرية وتتطلع اليه.
كمــا تطــرق املشــاركون إلــى القضايــا الفقهيــة املســتجدة التــي اثارتهــا هــذه االزمــة
علــى جميــع االصعــدة مــن منظــور «فقــه الطــوارئ» املركــب مــن الدليــل الشــرعي
والواقــع بحثــا عــن التيســير والرخص الشــرعية لقيام موجبهــا ،والى احلاجة لتعزيز
دور الدولــة الوطنيــة وتقويــة التعــاون الدولــي لتجــاوز مفارقــات العوملــة.
وتدارس املشــاركون مناذج ايجابية يف التعامل مع اجلائحة بروح التضامن والتعاون
يف مجــاالت مختلفــة كتطويــر اللقــاح ،وممارســة الشــعائر الدينيــة مــع احلفــاظ علــى
ســامة املصلني ،ومســاعدة االقتصادات الضعيفة.
وخصصــت اجللســة العلميــة االخيــرة آلفــاق عالــم مــا بعــد كورونــا وفــرص ميــاد
انسان جديد وصنع عالم افضل يستلهم «روح ركاب السفينة» يف وعيهم باملسؤولية
املشــتركة التــي متليهــا وحــدة املســار واملصيــر.
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وقــد خلــص املشــاركون يف امللتقــى الســابع ملنتــدى تعزيــز الســلم بعــد تبــادل وجهــات
النظــر يف القضايــا املدروســة ،مســتحضرين خصوصيــة الظرفيــة العامليــة وانفتــاح
مــآالت املجتمــع االنســاني علــى كل االحتمــاالت املرجــوة واملخوفــة ،إلــى مــا يلــي:
أوال :النتائج:
 - 1يف طبيعة االزمة املتولدة عن وباء كوفيد 19املستجد:
إن لهــذه االزمــة فرادتهــا يف العصــر احلديــث ،ملــا امتــازت بــه مــن شــمول آثارهــاوتعــدد جتلياتهــا يف مجــاالت ومناحــي احليــاة املختلفة ،انها ازمة يف ضمنهــا أزمات.
تواشــجت يف هــذه االزمــة االثــار الصحيــة باالقتصاديــة والسياســية والنفســيةوالدينيــة والقيميــة مرتبطــة بعضهــا ببعــض يف شــبكة مــن العالئق يف غايــة التركيب
والتعقيد.
إن مظاهــر هــذه االزمــة علــى تع ّددهــا ميكــن النظــر اليهــا بوصفهــا مجموعــة مــنالتجاذبــات وجــدت البشــرية نفســها مطالبــة بتدبيرهــا علــى نحــو اســتعجالي.
ان مــن بــن هــذه التجاذبــات التجــاذب بــن مقتضيــات حفــظ النفــس البشــريةومتطلبــات حفــظ املــال ،وبــن منطــق البحــث العلمــي ومنطــق الســوق ،وبــن اليقــن
والشــك ،وبــن العوملــة والدولــة الوطنيــة ،وبــن منطــق احلريــات ومنطــق الواجــب،
وبــن ُكلّــي النفــس و ُكلّــي الديــن.
ان االزمة وان كانت يف مبداها ازمة صحية إال انها سرعان ما استحالت ازمة يفالقيــم ،ازمــة مــن النــوع الــذي يختبــر اخالقنا وقيمنا وامياننــا وقدرتنا على التضامن
ليــس علــى مســتوى االفــراد فقط وإمنا على مســتوى الــدول أيضا.
 - 2يف دروس هذه االزمة والعبر املستخلصة منها:
علمتنــا هــذه االزمــة دروســا واشــهدتنا حقائــق منســية ،فبانــت هشاشــة اجلنــسالبشــري وضعفــه املــازم لكينونتــه املطبــوع يف فطرتــه ،كمــا اظهــرت محدودية العلم
اإلنســاني وقصــوره املعــريف الباعــث علــى التواضــع.
ان االزمــات هــي فــرص للمراجعــات وان هــذه اجلائحــة التــي اوقفــت نبــض احليــاةالســريع منحتنــا يف املقابــل فرصــة اســتثنائية لنســتأنف التفكيــر ونُعيــد التقــومي،
نطمــح أن تتولــد عنهــا فــرص كثيــرة علــى مســتويات عديــدة لالصــاح والتصالــح.
 ان هــذه االزمــة فرصــة لبلــورة رؤيــة جديــدة تضبــط التــوازن بــن الكليــات بشــكليضمــن منظومــة اقتصاديــة أكثــر عدالــة ورحمــة ،منظومة تتخذ االنســان غاية تركز
علــى تنميــة احليــاة وتســتثمر يف تعزيــز الســام ،عوضــا عــن اقتصــادات احلــروب
اله ّدامة.
ان هــذه االزمــة اكــدت اســتحالة االســتغناء عــن دور الدولــة الوطنيــة يف حفــظاملصالــح احليويــة للمجتمعــات وخاصــة يف ظــروف االزمــات والكــوارث الشــاملة مما
يســتدعي تعزيــز مكانتهــا وقدراتهــا يف هــذا املجــال تشــريعيا واقتصاديــا.
ان هــذه االزمــة مناســبة نــادرة لنــا نحــن ابنــاء البشــر الكتشــاف مكامــن اخليــراملطمورة فينا وقيمنا الضامرة ،الستعادة روح االنسان املنطلق نحو املطلق ،املتح ّرر
مــن قيــود ذاتــه ،وحــدود انانيتــه ،وللتخلــص من املنطق املع ّوج لصــراع اخلصوصيات.
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ان ميالد انســان جديد ليس أمرا مســتحيال وال حلما طوباويا ،إذا نحن اســتطعناأن نســتخلص الــدروس ونســتلهم العبــر ،ولكــن هــذا امليــاد لــن يتحقــق إال بقــدر مــا
تُه ّيــأ اســبابه اليــوم ،فمــا املُســتقبل إال ثمــرة للحاضر.
لقــد كشــفت االزمــة احلاليــة للجميــع قصــور املقاربــات االنانيــة التــي ال تقيــم وزنــاللمشــتركات ،وعجزهــا عــن مواجهــة خطــر ال يفـ ّرق بــن شــعب وشــعب ،أو يتن ّكــب
ارضــا دون أخــرى ،بــل يصيــب اجلميــع ،علــى تنـ ّوع اعراقهــم وتعـ ّدد نحلهــم واديانهم.
اكــدت هــذه االزمــة املصيــر املشــترك بــن البشــر ،فلــم نكــن يف يــوم مــن االيــام أكثــرترابطــا وال تواصــا منــا اليــوم .لقــد هدمــت هــذه اجلائحــة كل نظريــات الفصــل أو
التمييــز علــى اســاس العــرق أو اللغــة أو التنميــة ،واثبتــت اننــا يف نســق واحد مترابط
بيئيــا وصحيا واقتصاديــا وثقافيا.
ان هــذا الترابــط يف االوضــاع واملصائــر ال يقتصــر علــى بنــي االنســان بــل يتعداهــمإلــى امم كثيــرة مــن املخلوقــات املتنوعــة تشــارك البشــر هــذه املعمــورة يف نظــام كلــي
متــزن إذا اختــل جــزء منــه ســرى اخللــل إلــى ســائره.
ان ذلكــم الترابــط يجعلنــا نحــن ســاكنة هــذا الكوكب مبثابــة «ركاب الســفينة» الذينيشــير إليهــم احلديــث النبوي .فالســفينة الواحــدة ولو كانــت ذات درجات متفاوتة إال
انهــا يف النهايــة محكومــة مبســار واحــد ومحكــوم عليهــا مبصيــر واحــد يتوقــف علــى
كيفيــة ادارة دفتهــا ودرجــة احلــرص على ســامتها.
ان الوعــي بوحــدة املســار واملصيــر ينبغــي أن يثمــر روحــا تبعــث علــى الفعــل ،روحــاهــي روح ركاب الســفينة الذيــن يؤمنــون باملســؤولية املشــتركة وباحلريــة املســؤولة
ّ
املرشــدة وبواجــب التضامــن والتعــاون ويتخذونهــا منهجــا.
 3يف مبادئ وقيم «روح ركاب السفينة»ان املشــاركني يف هــذا امللتقــى يستشــرفون امكانيــات تطويــر قيــم كونيــة مشــتركةاقــرب إلــى االنصــاف والتضامــن واالخــوة االنســانية ،بروح جديدة هــي روح أصحاب
السفينة.
ان مادة هذه الروح هي االميان باملســؤولية املشــتركة واما صورتها فهي التضامنوالتعــاون ،وغايتهــا هــي احلفــاظ علــى الكليــات ،املعبــر عنهــا يف احلديــث بالزمهــا
الشــرعي وهــي حــدود اهلل.
ـوي مســؤولية جتــاه الضعيــف ،وكذلــك علــى
ان روح ركاب الســفينة ترتــب علــى القـ ّالغنــي نحــو الفقيــر ،والعالــم جتــاه اجلاهــل ،وعلــى أهــل القيــم جتــاه االخريــن ،وهــي
مســؤولية تنشــأ مــن قيــم االخــوة والكرامــة االنســانية واالمــل يف امكانيــة العيــش
املشــترك.
ينبغــي أن يســود يف هــذه الســفينة ،مبــدأ احلريــة املســؤولية ،التــي ال تتعــدى علــىحــدود االخريــن ،وال تــؤدي إلــى االخــال بالســلم أو التشــغيب علــى النظــام الكلــي
لــركاب الســفينة.
رابعا -يف املقتضيات العملية لـ «روح ركاب السفينة»:
ان روح ركاب الســفينة تدعونــا إلــى أن نوقــف تلويــث البيئــة ونكـ ّـف عــن الفســاد يف
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البـ ّر والبحــر ،وتأمرنــا بــان نتوقــف فــورا عــن احلــروب.
نحب ألنفســنا،
ـب لغيرنا ما ّ
ان هــذه الــروح تســتوجب منــا الســماحة والتراحــم فنحـ ّممــا يقتضــي توزيــع اللقاحــات للجميــع بــا احتــكار أو اســتغالل ،وان تُنظــر الــدول
الغنيــة الــدول الفقيــرة إلــى حــن ميســرة أو تضــع عنها من ديونهــا التي تنوء بحملها.
ان روح ركاب الســفينة تهيــب بنــا أن نبتكــر منوذجــا تنمويــا يو ّفــر الرفــاه واالزدهــارواالســتقرار للجميــع ،تكــون فيــه ثمــرات العقــول مبذولــة لفائــدة اجلميع فال يســتاثر
بهــا القــوي أو يحتكرهــا الغنــي ،عاملــا تتنافــس فيــه االمم يف اخليــر ،تتســابق فيــه
الــدول يف تقــدمي الضيافــة االبراهيميــة للمهاجريــن والنازحــن.
ان هــذه الــروح ترشــدنا إلــى بنــاء مجتمعــات الطمأنينــة ،مجتمعــات يســود فيهــااالمــن ،وتســتحيل فيهــا روح التعصــب والتمذهــب إلــى روح التســامح والتح ّبــب،
وتصــان فيهــا لــكل انســان كرامتــه االصليــة التــي نالهــا البشــر جميعــا علــى اختــاف
اجناســهم والوانهــم ولغاتهــم ومعتقداتهــم بنفــخ البــاري عــز وجــل مــن روحــه يف ابيهم
آدم عليــه الســام.
بــروح «ركاب الســفينة» نسترشــد يف البحــث عــن املواءمــات واملالئمــات واحللــولالتوافقيــة والتســويات الوســطية والتنــازالت املتبادلــة التــي هــي مــن صميــم منطــق
العيــش املشــترك ،وبهــذه نقــوم بالوســاطة الالزمــة يف عصرنــا بــن مبــدأي احلريــة
واملســؤولية.
تقتضــي روح «ركاب الســفينة» الدعــوة إلــى هبــة ضميــر عامليــة تعيــد لقيــم التعــاونوالتضامــن والتراحــم فاعليتهــا ،وتقــدم مفهومــا جديــدا لالنســانية يتجــاوز املفهــوم
احملايد حلقوق االنســان املتمثل يف املســاواة ليرتقي إلى ايجابية قيم الفضيلة التي
تُشــعر االخــر بــدفء احمل ّبــة واالخــوة.
ان مــن دواعــي التفــاؤل واالمــل يف غــد افضــل كــون هــذه االزمــة اذكــت جــذوةالتضامــن بــن البشــر فرأينــا وســمعنا بالكثيــر من النمــاذج امللهمة ألفراد اســتطاعوا
أن يتجــاوزوا ذواتهــم ليبثــوا اخليــر ويبذلــوا احملبــة ،ولــدول تســامت عــن حســابات
السياســة والعالقــات الدوليــة لترقــى يف اســتراتيجياتها إلــى ســقف التعاطــف
والترابــط االنســاني.
ان التضامــن لكونــه التزامــا مبــا فيــه خيــر لآلخريــن مرتبــة عليــا ترقــى باالنســانمــن االعتــراف إلــى التعــارف ،ومــن ضيــق الذوات إلى ُفســحة املشــترك ،ومن تشــرذم
االقليــات والهويــات احلرجــة إلــى وحــدة االكثريــة اجلامعــة :مجتمــع االنســانية
الكبرى .ان روح «ركاب السفينة» حتفزنا إلى االرتقاء بالتضامن من الصيغ اجلوفاء
واملمارســات الهامشــية التــي اختزلتــه فيهــا حضــارة الســوق ،ليعيــد االرتبــاط بقيــم
الرحمــة وااليثــار ومعانــي التعــاون واالحســان التــي تســمو فــوق احلقــوق ،بيــد انهــا
ضروريــة لهــا ،فهــي التــي تســندها وتضمــن لهــا الفاعليــة والنجاعــة ،وهــي االرضيــة
املشــتركة املتينــة التــي تقــوم عليهــا.
ان «روح ركاب الســفينة» كانــت حاضــرة بقــوة يف رؤيــة االمــارات واســتراتيجياتهاملواجهــة تداعيــات هــذه االزمــة العامليــة حيــث اضطلعــت بــدور تضامنــي ريــادي
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اســتفادت منــه أكثــر مــن  70دولــة تضــررت مــن هــذا الوبــاء .فكانــت اغاثــة االنســان
مــن حيــث هــو انســان البوصلــة والهــدف االســمى لذلكــم الــدور وتلكــم اجلهــود.
ان ميثــاق حلــف الفضــول الــذي اصــدره «منتــدى تعزيــز الســلم» وشــركاؤه الســنةاملاضيــة ( )2019يف أبــو ظبــي ميثــل التجســيد املفهومــي واالجرائــي االمثــل لــروح
«ركاب الســفينة» ،وبذلــك ميكــن أن يشـ ّكل مرجعيــة قويــة لهــذه االنطالقــة اجلديــدة
بقيمــه اجلامعــة املشــتركة بــن عقــاء البشــر علــى اختــاف اجناســهم ومعتقداتهــم
ومشــاربهم وبقابليتــه للتنزيــل كمنهــج عملــي وبرنامــج تطبيقــي.
 ان القيــم التــي قــام عليهــا ميثــاق «حلــف الفضــول اجلديــد» مــا تــزال قــادرة علــىأن ترشــد العالــم وتقتــرح احللــول ،وال ســيما يف هــذه املرحلــة العصيبــة التــي متر بها
االنســانية جـ ّراء ازمــة وبــاء كوفيــد 19املســتجد.
ان ميثــاق «حلــف الفضــول اجلديــد» ميكــن أن يكــون هــو منــوذج العقــد االجتماعــييجســد روح ركاب الســفينة يف
اجلديــد الــذي ترنــو اليــه البشــرية وتتطلــع اليــه ،فهــو ّ
االميــان باملشــتركات واعطــاء االولويــة للكرامــة االنســانية والتطلــع إلــى مــا يتجــاوز
احلقــوق إلــى الرحمــة والتضامــن والبــذل.
إنــه بوســع البشــرية أن جتعــل مــن هــذه االزمــة -كمــا فعلــت بعــد احلــرب العامليــةالثانيــة  -مناســبة النطالقــة جديــدة برؤيــة جديــدة للعالــم ،وفرصــة مليــاد انســان
جديــد ،علــى اســاس قيــم الفضيلــة ،يعيــد بنــاء ذاتــه وعالقاتــه بجنســه وبــاالمم
االخــرى مــن املخلوقــات بجنبــه.
أن كل تأخــر عــن املبــادرة إلــى الفعــل يف الوقــت املناســب يرهــن مســتقبل االنســانيةويجعــل االجيــال االتيــة اســيرة ســيرورات لــن يكــون بوســعها الســيطرة عليها.
ثانيا:التوصيات:
يشــيد املشــاركون يف هــذا املؤمتــر مبجهــود منتــدى تعزيــز الســلم يف مــد اجلســورمــع العقــاء واحلكمــاء مــن كل االديــان واملذاهــب واملشــارب ،ويثمنــون مســاعي
القائمــن عليــه العلميــة والعمليــة لتوحيــد اجلهــود وتصحيــح الوجهــة علــى ارضيــة
القيــم االنســانية املشــتركة ملــا فيــه خيــر النــاس جميعــا.
كمــا اشــادوا مبــا تضمنتــه «وثيقــة مكــة املكرمــة» مــن مضامــن ســامية تهــدف إلــى
بنــاء جســور احملبــة والوئــام االنســاني ،ونشــر ثقافــة العيــش والتســامح والتصــدي
خلطابــات التحريــض والعنــف والكراهيــة.
يشيد املؤمتر بتضحيات الطواقم الطبية وتفانيها يف انقاذ االرواح وعالج مرضىهــذا الوبــاء والعنايــة بهــم وبجهــود كل العاملــن افــرادا ومؤسســات يف مكافحــة هــذه
االفة.
ويوصي املشاركون مبا يلي:
العمل على صياغة مشروع اتفاقية حتت مسمى «امليثاق العاملي للتضامن االنساني»مــع العمــل علــى عرضــه علــى هيئــة االمم املتحــدة لضمان حتقيــق قيم عالم ما بعــد كورونا
ودرء لعــودة املجتمــع االنســاني إلــى مــا كان عليه قبل كوفيد19
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ثمــرات البحــوث العلميــة ،والــى توزيــع اللقاحــات علــى اجلميــع بــا احتــكار وال اســتغالل.
تشــجيع املبــادرة واالبتــكار يف مجــال تكنولوجيــا الصحــة العامــة والتطبيــب يف الــدولالفقيــرة والناميــة التــي اظهــر بعضهــا مؤهــات غيــر متوقعــة يف تــدارك نقــص الوســائل
واملعــدات.
انشاء صندوق دولي موحد للطوارئ والكوارث واالزمات.عقــد شــراكات بــن صنــاع القــرار ورجــال الفكــر والديــن الشــاعة خطــاب الســلم واحملبــةواالخــوة االنســانية والوقــوف يف وجــه خطــاب التطــرف والتحريــض.
تنسيق جهود القادة الدينيني واالعالميني وذوي التاثير يف الراي العام واهل االختصاصواالطباء وعلماء االوبئة ملواجهة االشاعات واالفكار املغلوطة.
تشجيع الهيئات الدينية الرسمية واملجامع الفقهية على االجتهاد يف القضايا املستجدةمــن اجــل حتقيق املصالــح املعتبرة.
حــث املجتمــع املدنــي علــى مواصلــة جهــود التعبيــر عــن الشــكر واالمتنــان والوفــاء ملــنهــم يف الصفــوف االماميــة يف مواجهــة الوبــاء وابتــكار املزيــد مــن املواقــف االجتماعيــة
والتعبيــرات الرمزيــة املســتوحاة مــن ثقافــة املجتمــع.
اهميــة مواصلــة كافــة االجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة حتــى تنجلــي الغمــةوتنكشــف االزمــة.
* يقدراملؤمتــرأن احلاجــة متعينــة يف الظــرف الراهــن إلــى ه ّبــة وقفــة انســانية يتجــه
فيهــا الضميــر العاملــي نحــو مراعــاة وحــدة املصيــر االنســاني يف كثيــر مــن القضايــا
الكبــرى ،االمــر الــذي يتطلــب تعاونــا وتضامنــا وتشــاركا عامليــا.
ويطيــب للمشــاركني يف امللتقــى الســابع لـــ «منتــدى تعزيــز الســلم يف املجتمعــات
املســلمة» أن يعبــروا عــن فائــق شــكرهم وجزيــل ثنائهــم لدولــة االمــارات العربيــة
املتحــدة علــى تيســيرها انعقــاد هــذا امللتقــى يف اوانــه املعتــاد ومبســتواه املعهــود بافضــل
الســبل املتاحــة يف هــذه الظــروف االســتثنائية ،وان يرفعــوا اســمى مشــاعر االمتنــان
لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل وبــارك
يف عمــره ،والــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ولــي عهــد أبــو ظبــي نائــب القائــد االعلــى للقــوات املســلحة رئيــس املجلــس
التنفيــذي إلمــارة أبــو ظبــي ،والــى أصحــاب الســمو حــكام االمــارات ،حفظهــم اهلل
جميعــا.
ويضــرع املشــاركون يف هــذا امللتقــى إلــى العلــي القديــر أن يشــمل بواســع رحمتــه وســابغ
كرمــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان الــذي كان مــاذا يف االزمــات إلــى القريــب
والبعيــد ،وان يــدمي علــى االمــارات العربيــة املتحــدة نعمــة اليــد العليــا ويحفظهــا مــن
شــر كل وبــاء وبــاء وســائر بلــدان العاملــن.

94

جمعي ـ ـ ـ ـ ــة أصدقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء صوم رمضـ ـ ـ ـــــــــــان
بالليل والنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار!

احلاجة
بقلم صالح
ّ

قــررت اليــوم أن أعــود إلــى زوجتــي وأقنعهــا بالتــي هــي أحســن ،،وبأنهــا علــى خطــأ،،
وبــأن رمضــان ليــس صيامــا يف النهــار ،وأكال وشــربا وتخمــة وســهرا أمــام التلفزيــون
يف الليــل ،وبــأن الشــهر الكــرمي شــهر عبــادة ،وســفر إلــى اهلل وعــودة إلــى اليقــن
الــذي ضــاع مــن النــاس يف هــذا العصــر القلــق ،،وبــأن حيــاة رمضــان ينبغــي أن يكــون
قوامهــا التقشــف والتصــوف ،والزهــد ،والترفــع عــن الشــهوات وفــرار مــن اغــراءات
الدنيا،،
أعــددت نفســي خلطبــة طويلــة!  ،،واختــرت الكلمــات ،،واالمثــال ،،واالستشــهادات،،
واقــوال الفالســفة واحلكمــاء وأهــل الذكــر ،،والبدايــة والنهايــة ،،واكتشــفت اننــي
صاحــب حجــة وقــوة ومنطــق أصابنــي االعجــاب والتيــه ،،وأعجبــت بنفســي إعجابــا
جعلنــي أتخيــل اننــي أصبحــت مثقفــا كبيــرا مــن كبــار املثقفــن ،،أخطــب يف النــاس
مــن خــال الراديــو والتلفزيــون وأقــدم لهــم النصائــح يف امــور دينهــم ودنياهــم وأفتــح
لهــم أبــواب احليــاة علــى مصراعيهــا وانهاهــم عــن املنكــر وأدعوهــم إلــى طريــق احلق
والفضيلــة ،،ولكــن ســرعان مــا تخلّيــت عــن اخليــال ،،ألن اخليــال لــم يُطاوعنــي،،
وألن صــورة املثقــف التــي تخيلتهــا كالســيكية ومتخلّفــة إلــى حـ ّد كبيــر ،فاملثقــف يف
عصــر الثقافــة التــي انتشــرت يف كل مــكان ووصلــت حتــى إلــى قبائــل التخلــف ليــس
خطيبــا وال واعظــا ،،وال ميكــن أن يكــون كذلــك ألن النــاس ســوف لــن يســتمعوا اليــه
مهمــا قــال ومهمــا خطــب ،ومهمــا اســتعمل مــن قــوة بالغــة ،وســحر بيــان!
ومــن اخليــال رجعــت إلــى الواقــع ألجــد نفســي وقــد انهكنــي التعــب ،وعذبنــي تشــتت
الفكــر ،وحطمنــي الهــم ،فأســرعت اخلطــى نحــو البيــت ألنــال قســطا مــن الراحــة
وأقــوم بــدور املثقــف الكالســيكي أمــام زوجتــي لعلهــا تقتنــع بــأن مــا تطلبــه مــن حلــوم
وبيــض وتوابــل وعجــن وفواكــه ،،إلــى آخــر تلــك القائمــة التــي لــو تقدمــت بهــا إلــى
أكبــر مغــازات العاصمــة لتصــوروا اننــي تاجــر انــوي فتــح محــل صغيــر لبيــع املــواد
الغذائيــة!،،
لقــد قــررت أن ألقــي خطبتــي حــول فوائــد الصــوم املطلــق خــال أيــام رمضــان،
والصــوم النســبي خــال لياليــه كلفنــي األمــر مــا كلفنــي حتــى ولــو فتحــت زوجتــي
صــوت التلفزيــون علــى آخــره لتغطــي علــى بصوتــي الضعيــف و تنافســني بــه ،،انهــا
كثيــرا مــا تلجــأ لهــذه الطريقــة كلمــا ســمعت منــي كالمــا ال يرضيهــا !،،
ســألقي خطبتــي رغــم كل شــيء كمــا أعددتهــا ومــن الفهــا إلى يائهــا ،وإذا أفادتني مع
زوجتــي ســأكتبها ثــم اوزعهــا علــى أصدقائــي ليقرؤوهــا هــم أيضــا علــى زوجاتهــم،،
وبعــد ذلــك نفكــر يف تكويــن جمعيــة نســميها جمعيــة اصدقــاء صــوم رمضــان بالليــل
والنهــار! ،،
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