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الباب الثان
العلوم اإلسالمية
أوال :متفرقات يف اإلسالم
ا
() 1
اآلداب اإلسالمية
(أ)
إل محلة إعالمية
صار الغالب على الشباب وغريهم السهر إىل منتصف الليل وما بعده ،ومل تكن هذه عادة
سلفنا ،إال يف طلب العلم والتفرغ له ،مث التحرك يف اجلهاد واحلراسة يف الثغور.
إن يف سواد الليل ،وضياء النهار ،حلكمة من اخلالق عز وجل .فقد جعل النوم ُسبااتً ،أي
سكوانً وراحة لألبدان ،ومأوى للناس والدواب ،يلجأ كل إىل مأواه ،وخاصة إذا سكن الليل
ليتكسب فيه الناس ويقضوا حوائجهم.
فأظلم .وجعل النهار مضيئاً َّ
ِ
يقول ربنا سبحانه{ :هو الَّ ِذي جعل لَ ُكم اللَّيل لِتَس ُكنُواْ فِ ِيه والنَّهار مب ِ
ك
صراً إِ َّن ِيف َذل َ
َ َ َ ُْ
ََ َ ُ ْ َ ْ
َُ
آلَي ٍت لَِق ْوٍم يَ ْس َمعُو َن} [سورة يونس.]67 :
َ
فواضح أن الليل خلق للراحة والنوم ،حيث يناسب اهلدوء والظالم ،والنهار للعمل واحلركة،
َّه َار}
{و َس َّخَر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالْن َ
حيث يناسب الضياء واالنتشار ،وهو معىن تسخريمها لإلنسانَ :
[سورة النحل.]12 :
فإذا انقلب األمر إىل عكس ،أبن جعل اإلنسان من النهار نوماً وراحة ،ومن الليل سهراً
ومضادا ملا ُس ِخر له الليل والنهار.
مناقضا وخمال ًفا لألصل،
وعمالً ،فإنه يكون
ً
ً
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وقد أثبت العلم احلديث ضرر القمر على جسم اإلنسان ابلليل ،وضرر النوم الكثري ابلنهار،
الذي ال جيلب للجسم الراحة أصالً مثلما جيلبها له ابلليل ...وكل شيء إذا انقلب إىل ضد
الطبيعة والفطرة يكون له ضرر.
وهذا ال يعين أن املرء ال ينام ابلنهار لتعب أصابه أو لقيلولة يقيلها ،وأنه ال يعمل ابلليل قط،
ولكن القصد العموم ،وهو قلب األمر وعكس التسخري ،وإضاءة الليل حبيث يكون مثل
النهار ،وكم يكلِف هذا الدول من ماليني املاليني من الداننري؟ والناس إذا مل جيدوا هذه
اإلضاءات املغرية مل خيرجوا من البيوت ،وفضَّلوا النوم.
واألمر الطبيعي هو املطلوب ،وهو ما عليه املسلم خاصة ،متابعة لنظام الكون الذي هيأه هللا
تعاىل للبشر ،ومتابعة للشريعة واقتداء برسول اإلسالم عليه الصالة والسالم ،فقد ورد يف
صحيحي ابن خزمية وابن حبان من حديث عائشة رضي هللا عنها" :أن رسول هللا صلى هللا
جتوز بركعتني مث ينام".
عليه وسلم كان إذا صلَّى العشاء َّ

وإن النوم املبكر له فوائد كثرية ،لعمل الدنيا واآلخرة ،ففرق بني من يفيق انشطاً قد أخذ
راحته من النوم ،ويقبل على العمل بنشاط وقوة ،وبني آخر يقوم كسوالً متضجراً ال يكاد
يرى أمامه من النعاس وثقل النفس ،نتيجة السهر والنوم متأخراً ،ومثل هذا لن يكون مقبالً
منتجا كما هو مطلوب منه.
على عمله بنفس طيبة وروح مثابرة ،وال ً
كما أن مثله غالباً ال يكون من أهل قيام الليل ،وقد تفوته صالة الفجر...
وهذه دراسة علمية طبية أسوقها للعربة ،ليزداد املسلم قناعة ،وليعترب غريه.
فقد كشفت دراسة طبية أملانية عن وجود عالقة مؤكدة بني ارتفاع خطر إصابة النساء
والرجال مبرضي سرطان الثدي والربوستاات وعملهم ليالً ،أو تغيريهم نوابت دوامهم ملدة
طويلة.
وذكرت الدراسة الصادرة عن مركز الطب البيئي وحبوث الوقاية الصحية جبامعة كولونيا أن
العمل الليلي وتغيري نوابت الدوام ملدة طويلة يربك الوضع احليايت الطبيعي لإلنسان وخيرب
ساعته البيولوجية وجهاز املناعة عنده ملدة طويلة؛ نتيجة تعطل إنتاج اجلسم هلرمون امليالتونني
املقاوم لنمو األورام السرطانية.
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وأوضح املشرف على إعداد الدراسة أن هرمون امليالتونني ال يعمل إال أثناء النوم يف الظالم
فقط ،وله وظيفة طبيعية واحدة ،هي االستفادة من الليل املظلم يف تقوية اجلهاز املناعي،
ووقاية اجلسم من األورام اخلبيثة ،ومن بعض األمراض.
واعتمدت دراسة جامعة كولونيا على دراسة سابقة صدرت عام 2007م ،وساوت فيها
الوكالة الدولية ألحباث السرطان التابعة ملنظمة الصحة العاملية بني خطر اإلصابة ابلسرطان
نتيجة التعرض لألشعة فيما يعرف ابستديوهات محامات الشمس االصطناعية ،وخطر
اإلصابة ابملرض اخلبيث بسبب العمل ليالً وتغيري نوابت الدوام.
وحللت الدراسة األملانية نتائج ثالثني دراسة عاملية مشاهبة يف املوضوع ،وذكر معدوها يف
مستهلها أنه ابت معروفًا على نطاق واسع أن السفر أو احلركة املؤقتة ليالً يؤدَين لفقدان
الشهية واإلرهاق الشديد وتعكري املزاج.
وفحصت الدراسة على مدار سنوات احلالة الصحية ل  240ألف شخص يواظبون على
أعمال ليلية أو يعملون يف شركات للطريان ،وخلص معدوها إىل أن العمل الليلي يزيد خماطر
منو األورام اخلبيثة.
وحذرت الدراسة الراغبني يف العمل الليلي من املخاطر املرتتبة على هذا ،ونبهت إىل أن
"العمل الليلي حيرم اجلسم من حقه يف النوم الطبيعي الذي ال ميكن تعويض كميته أو فائدته
ابلنعاس بضع ساعات يف ضوء النهار".
ودعت الدراسة أصحاب األعمال -يف حال الضرورة -إىل عدم تعيني عمال ابخلدمة الليلية
إال من يتشابه طابعهم اليومي مع البوم ،املتعود على االستيقاظ واحلركة ليالً واخلمود مع
الشمس.
إشراق
وتفاءل معدو الدراسة الطبية من جناح النتائج اليت توصلوا هلا يف إقناع وزارة العمل األملانية
مبساواة املخاطر النامجة عن العمل الليلي بنظرياهتا اليت يسببها التعرض لإلشعاعات الضارة أو
تدخني السجائر ،وذكروا أن الدراسة تعد مسوغاً قانونيًا ملنح تعويض مادي للنساء أو الرجال
الذين يصابون خالل العمل الليلي بسرطان الثدي أو الربوستاات( .اجلزيرة نت  17شوال
1431ه ابختصار).
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إننا حنتاج إىل محلة إعالمية مكثفة من الدعاة والعلماء ابلدعوة إىل النوم مبكراً ،وتبصري
الشباب والناس عامة يف هذا العصر بفوائد الليل واحلكمة منه ،الذي خلق ألجل النوم
والراحة ،وفوائد النهار الذي خلق لل ِ
كد واملعاش.
وهذا على األقل يفيد امللتزمني من أهل اإلسالم ،الذين يستجيبون إذا ذكِروا ،وحياولون
ويتمرنون ،ويوصون أهلهم بذلك ويتابعون.
َّ
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(ب)
السجع املباح واملذموم
السجع هو مواالة الكالم على ٍ
روي واحد.
وقال األزهري :هو الكالم املقفَّى من غري مراعاة وزن.
السجع من الدعاء
وقد أخر َج اإلمام البخاري البن عباس رضي هللا عنهما قوله" :وانظر
َ
فاجتنبه".
أي ال تقص ْد إليه ،وال تشغل فكرك به ،ملا فيه من التكلف املانع للخشوع املطلوب يف
الدعاء.
واملراد ابلنهي :املستكره منه ،أو االستكثار منه.
يرد على ذلك ما وقع يف األحاديث الصحيحة؛ ألن ذلك كان
قال احلافظ ابن حجر :وال ُّ
يصدر من غري قصد إليه ،وألجل هذا جييء يف غاية االنسجام ،كقوله صلى هللا عليه وسلم
ازم األحزاب".
سريع احلساب ،ه َ
يف اجلهاد" :اللهم ُمن ِز َل الكتابَ ،
وأعز جن َده" .احلديث.
وكقوله صلى هللا عليه وسلم" :صد َق وع َدهَّ ،
بك من ع ٍ
ونفس ال تَشبعٍ ،
ني ال تَدمعٍ ،
وقلب ال ََيشع".
وكقوله" :أعوذُ َ

وكلها صحيحة.
قال الغزايل :املكروهُ من السجع هو املتكلَّف؛ ألنه ال يالئم الضراعة والذلَّة ،واال ففي األدعية
كلمات متوازية ،لكنها غري متكلَّفة.
املأثورة
ٌ
ِ
كالم الكهنة ،كما يف قصة املرأة من
قال األزهري :وامنا كرهه صلى هللا عليه وسلم ملشاكلته َ
هذيل.
(مستفاد من كالم احلافظ ابن حجر يف "فتح الباري"  139/11عند شرحه :ابب ما يكره من السجع يف الدعاء).
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(ج)
اإلشارة بطرف العني
ٍ
اإلشارةُ من ِ
طرف الع ِ
يليق خبُ ِلق املسلم.
ني إىل أم ٍر سوء ٌ
منكر ال ُ
أدب ٌ
معمول به وإن مل يكن يف ٍ
حميط واسع ،يف جمتمعات ،ويف جمالس
ولكنه  -مع األسف -
ٌ
خاصة ،وبني األصدقاء والندماء ،يف حر ِ
كات هتك ٍم واستهز ٍاء ابلضحية دون أن يراهم ،أو يف
أموٍر أخرى أخطر من ذلك.
وتسمى هذ اإلشارةُ (خائنة األعني).
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
فتح مكة ،حول ِ
مبايعة
عدم
يوم ِ
وقد جاءَ يف حادث من أحداث السرية النبوية الشريفةَ ،
ِ
أهدر دمه ولو
وسلم عبدهللا بن سعد بن أيب السرح أوالً ،وكان ممن َ
الرسول صلى هللا عليه َ
عند عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،فلما
جد متعل ًقا أبستا ِر الكعبة ،فلما َعرف ذلك اختبأ َ
ُو َ
َّ
دعا ُ ِ َّ
النب صلَّى
الناس للبيعة ،جاء به عثمان حىت أوقفهُ على ِ
رسول هللا صلى هللاُ عليه وسلم َ
هللا عليه وسلَّم ،وقالَ :ي َ ِ
عبدهللا.
ابيع َ
رسول هللاْ ،
بعد الثالث.
أسه عليه الصالةُ والسالم ،فنظَر إليه ثال ًثُّ ،
فبايعهُ َ
كل ذلك أيىبَ .
فرف َع ر َ
ِ
يقوم إل هذا
رجل رشي ٌد ُ
مث أقبَل على أصحابه عليه الصالة والسالم فقال" :ما كان فيكم ٌ
فت يدي عن ِ
بيعته فيقتله"؟
ُ
حيث رآن ك َف ُ
قالوا :وما يدرينا َي َ ِ
ِ
ك؟
أت إلينا بعينِ َ
رسول هللا ما يف نفسك ،أال أوم َ
ُ
لنب أن يكو َن له خائنةُ أعني".
قال "إنه ال ينبغي ٍي
(سنن النسائي ( )4067وصحيح سننه ( ،)4078املستدرك للحاكم ( )4360وصححه على شرط
مسلم ،مسند أيب يعلى ( )757وذكر حمققه الشيخ حسني أسد أن رجاله رجال الصحيح).

يضمر
و َ
أورد السندي يف حاشيته على النسائي قول اخلطايب يف معىن هذا املصطلح" :هو أن َ
ِ
ظهور
غري ما يُظهرهُ للناس ،فإذا َّ
كف لسانَهُ وأومأ بعينه إىل ذلك فقد خان ،وقد كان ُ
يف قلبه َ
تلك اخليانة من قبيل عينه ،فسميت خائنة االعني" .اه .
ويقول ابن تيمية رمحه هللا يف جمموع فتاويه (" :)249/13وهذا مبالغة يف استواء ظاهره
وابطنه ،وسره وعالنيته ،وأنه ال يبطن خالف ما يظهر على عادة املكارين املنافقني".
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واخليانة ال تليق يف ع ٍ
ني أو غريها ،فشأن املسلم االستقامة ،وله أن يستخدم وسائل أخرى
لتحقيق ما يريد إذا اضطر إىل ذلك ،كالتعريض ،والتأجيل ،والسكوت إىل حني ،واإلسناد
إىل الغري ...
أوال إشارةً إىل صحابته رضوان هللا
ابن أيب السرح ً
وقد كان عدم مبايعته صلى هللا عليه وسلم َ
عليهم ،ولكنهم مل يتنبهوا لذلك ،أعين مل يدركوا مغزى تصرفه عليه الصالة والسالم.
ويدرك املرء أن اإلشارة من طرف العني قد تُنبِئ عن إضمار مكيدة أو غدر وإيقاع ..وهي
خميفة على كل حال ،إذا كانت األجواءُ ملبَّدة ،وغريُ مقبولة عند أهل احلِلم والعلم واألدب..
يومأُ إىل خري ،يف أحو ٍال ألهل
مباحا ،أو َ
األمر ً
ويذكر هنا ما يستثىن منه ،وهو أن يكو َن ُ
اإلحسان والكرم ،فيشري أحدهم إىل خادمه أو حمبه إلحضار األمانة أو الوديعة املتفق بينهم
ساب ًقا ..إلعطائه الضيف أو احملت َفى به..
أو يكون هناك إجراءات صلح يف ظروف وأحوال متفاوتة..
مقبوال.
احا ً
وكذلك ما كان منه مز ً
مباحا ،وحر ٌام إذا كان املؤشر
عموما :إن هذه اإلشارة مباحة إذا كان األمر املؤشر إليه ً
ويقال ً
إليه حر ًاما.
وقرأت يف ٍ
فقه شيعي أنه جيوز للمصلي النظر بطرف عينه..
ُ
حالال!
واإلشارة بطرف العني غري جائز للرسول صلى هللا عليه وسلم كما مر ،ولو كان األمر ً
وهذا من (خصائصه) عليه الصالة والسالم.
وقد عدَّه القرطب أحد األمور العشرة احملرمة عليه صلى هللا عليه وسلم ،كما يف تفسريه
.598/3
ويقول الشيخ عليش يف كتابه "منح اجلليل شرح خمتصر خليل"  ،249/3وهو يف الفقه
املالكي:
ص حبرمة (خائنة األعني) ،أي :إظهار خالف ما يف ضمريه ،فشبه ابخليانة يف اإلخفاء
"و ُخ َّ
أو االخنداع عما وجب .واألول حمرم عليه صلى هللا عليه وسلم يف غري احلروب .وحديث "إان
لنبش يف وجوهِ ٍ
ش" بفتح املوحدة من ابب
قوم وقلوبُنا تلعنهم" ،من قبيل احلرب معىن .و"نبَ ُّ
َ
حذرا من إفساد املنافقني ،فكان يَسأل عن
علم .وقد أُبيح له إذا أراد سفر الغزو التوريةُ بغريه ً
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حال جهة غري اليت أراد غزوها ،ليخفي عنهم اليت أرادها ،حىت ال يتمكنوا من إفساد ما نواه
صلى هللا عليه وسلم" .اه .
"ومنع
وملخص األمر يف احلظر واإلابحة ما ذكره البهويت رمحه هللا يف كشاف القناع ،بقولهُ :
صلى هللا عليه وسلم من الرمز ابلعني واإلشارة هبا حلديث "ما كان لنب أن تكون له خائنة

األعني" .رواه أبو داود وصححه احلاكم على شرط مسلم .وهي اإلمياء إىل مباح ،من حنو
ضرب وقتل ،على خالف ما هو الظاهر .ومسي (خائنة األعني) لشبهه ابخليانة إبخفائه .وال
حيرم ذلك على غريه إال يف حمظور" .اه .
وتوسع السبكي رمحه هللا يف فتاويه ( ،)113/1وفيه رد على الزخمشري وغريه ،فكان مما قال:
حالال ،ولو أومأ إليه أومأ إىل ما حيل ال إىل ما ال حيل ،ولكن
ابن أيب سرح كان قتله ً
فانظرُ ،
األنبياء لعلو منزلتهم ال يبطنون خالف ما يظهرون ،فكان من خصائصهم حتريُ ذلك ،وهو
حالل يف حق غريهم ،ولو كانت خائنة األعني هي النظرة إىل ما ال حيل كانت حر ًاما يف حق
كل أحد ،ومل تكن من اخلصائص ،فلما كانت من اخلصائص عُلم أن األمر ليس كما قال
الزخمشري ،وإمنا هي اإلمياء إىل ما ال يتفطن له املومأ يف حقه .ولعل تسميتها (خائنة) ألن
ظاهرا وابطنًا ،فاستواء الظاهر والباطن يف حق املتجالسني
مقتضى اجملالسة واملكاملة املصافاةُ ً
أدب الصحبة واجملالسة واملخاطبة وكأنه أمانة ،وخمالفةُ األمانة
واملتخاطبني أمر يقتضيه ُ
خيانة".
مث إن النظر من ِ
طرف العني إىل حرام لئال يراه أحد أمر ال خيفى على املسلم حرمته .يقول
َ
يسره يف صدره{ :يَ ْعلَ ُم
حمذرا من ذلك ،ومبيِنًا أنه يعلم ما تشري إليه عينه وما ُّ
ربنا سبحانه ً
َخائِنَةَ ْاأل َْع ُ ِ
ور} [سورة غافر.]19 :
ني َوَما ُُتْ ِفي ُّ
الص ُد ُ
يقول الشيخ حممد متويل الشعراوي رمحه هللا يف خواطره التفسريية" :يعين :اعلموا أن ِع ْل َم هللا
شامل وال خيفى عليه شيء مهما َّ
عميتم على خلق هللا يف الدنيا واختلستم النظرات
دق ،فإ ْن َّ
فيما ال حيل لكم ،فاعلموا أنكم ال ُت َفون على هللا .ولو أيقن املؤمن بشمول علم هللا وبنظره
إليه ما كانت له خائنة أعني".
املقصود منه أوله.
احلديث يف هذا األخري ،و
ويطول
ُ
ُ
ُ
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(د)
رحم هللا عمر ...كيف قاهلا؟!
هناك أقوال وآثر خالدة جتد هلا مكاانً عميقاً يف القلوب والنفوس ،ويبقى فيها أثرها وال
تزول ،وينشأ عليها األطفال ،ويرددها الشباب ،ويصدح هبا أهل العلم ،وال يزال يلقيها
اخلطباء واملعلِمون على املنابر ويف الدروس على أمساع الناس...
هي كلمات مرَّكزة ،لكنها حتمل معاين عظيمة ...ولذلك يفتخر هبا أفراد هذه األمة .إهنا
أشبه أبدب الوصاَي واحلِكم ،ولكنها آثر وأقوال وأخبار تروى لترتىب عليها األجيال ،وقواعد

تكرس لتطبَّق يف واقع األمة...
َّ
وما زالت جمتمعاتنا حباجة إليها ،يف جوانب العلم واإلميان ،والفكر والسياسة ،والبيئة واجملتمع.
ومنذ أمد وأان أرى واقعاً يومياً أعيشه ويعيشه الناس ،ويلقون من جرائه العنت ،واألثر السيء
واملؤمل ،ولكنه ال يتغري ،وكأنه صار واقعاً ال َّ
بد من التعايش معه!!
وهو ما نراه يف شوارعنا وأزقَّتنا ،كلها أو كثري منها .وهي هذه اآلثر املعدنية واخلشبية،
واألحجار واحلصى ،وأشياء مكسورة من الزجاج واملواد املصنَّعة حديثاً من ِ
اللك واخلزف
واجلص وما إليها..
وخاصة فيما حول العمائر والبناَيت اليت هتدم لتبىن من جديد ،أو ترمم ،أو مشاريع بناء
جديدة ،وهي كثرية ،وال تنتهي ،وقد ُّ
متتد اآلثر اليت حواليها سنوات ،وتتساهل معها
ِ
ب خسائر مالية للمئات واآلالف من
البلدَيت ألسباب ..ولكن الناس يتأذون منها ،وتسب ُ
البشر ،هذا عدا اجلروح واألمراض اليت تسببها إذا كانت حادة أو ملوثة..
قلت إن أكثر أسباب انفجار عجالت السيارات هي املسامري واآلالت
وقد ال ُ
أابلغ إذا ُ
احلادة املنتشرة يف الشوارع ،وليتذكر كل صاحب سيارة كم مرة انفجرت إطارات سيارته ،وكم
صاحب "البنشر" وهو ينزع املسامري منها ابل ُكالب ،وإذا مجع عددها فيكون هائالً،
مرة رأى
َ
وإذا مجع إليها اخلسائر املالية من جر ِاء ذلك كانت كثرية ،وخاصة أن العجلة إذا أصاهبا
تغري لطلب السالمة..
عطب فقد ال تصلح إال للتجوال يف املدينة ،ويف السفر َّ
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وعلى جوانب ومسافات من األرصفة ترى قواعد إلشارات املرور وما إليها وقد قطعت ،أو
وضع عليها صفيحة حديدية لرتَّكب عليها إشارة من بعد ،وتبقى هذه اآلثر سنوات
وسنوات ،فال هي تقتلع من أصلها ،وال يرَّكب عليها إشارة مرور .واألرصفة ُهيِأت للمشي
عليها ،والعادة أن تكون سليمة مستوية ،فال ينظر املرء أمامه من هذا املنطلق ،ولذلك جتد
كثرياً ما يُصطدم هبذه القواعد احلديدية القوية ،وقد سببت آالماً وجروحاً لناس كثريين.
وقد أحببت أن أتلمس أرصفة ينبغي أن تكون أبعدها عن هذه اآلثر ،وهي اليت تكون
األسرة الطبية املتنقلة ،فذرعت أمتاراً حول
حول املستشفيات ،حيث املرضى والعجالت و َّ
أرصفة أكرب مستشفى ابلعاصمة ،فرأيت العشرات من قواعد إشارات املرور مغروزة فيها،
مسواة ابألرض ،وهو ما ال َّ
بد منه،
وهي كذلك منذ سنوات! ويف مكة املكرمة
الحظت أهنا َّ
ُ
ِ
فجزى هللا القائمني عليها خري اجلزاء.
لكثرة املسري عليها من ق ِبل ضيوف الرمحنَ ،
وقد كان من نصيب مرة أن أصاب يف اإلصبع الكربى من رجلي ،فكنت يف شارع شعب
مكتظ ،أحبث عن حاجة للبيت يف احملالت ،فاصطدمت أبثر معدين كان مثبتًا يف وسط
دم كثري ،حىت كاد أن مينعين من املشي ،حيث كانت الرجل
الرصيف ،وسال من اإلصبع ٌ
تنزلق على احلذاء الجتماع الدم عليه ،ومل ينفع ما وضعته عليه من مناديل أو أوراق!
لقد َّ
ذكرين هذا كله مبا قاله أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،يف أثر حفظته وأان
طفل وما زال يرتدد يف جنبات نفسي ،وهو قوله" :لو أن دابة عثرت يف العراق لسألين هللا
عنها ِِلَ ِلْ يِ
تسو هلا الطريق اي عمر"؟
نعم ،سيُسأل ألنه مل ِ
ميهد الطريق هلذه الدابة ،ومل يقم حبقها ،فإن من حقها أن متشي يف
طريق سوي ،أو شارع خال من األحجار وما إليها..
إذاً فكيف ابلبشر؟ أليست املسؤولية أكرب؟ وأين هم املسؤولون الذين يرون أبم أعينهم هذه
املسامري والداببيس والزجاج وآثر اخلزف احلادة وما إليها وهي متناثرة يف الشوارع ،عدا
األرصفة اليت ذكرت ما هبا ،أال يشعرون أبهنم مسؤولون أمام هللا؟ ولكن أين قلوب املسؤولني
من قلب عمر اخلاشع املتبتل ،الذي ما زال يبكي خوفاً من احلساب ،وهو يستشعر عظم
املسؤولية امللقاة عليه؟
فكيف لو أنه كان يف عصران ورأى ما رأى؟
12

إن مسؤولية نظافة الشوارع واألرصفة مشرتكة بني :أصحاب األعمال من الذين ينفذون
املشاريع البنائية وما إليها ،وبني الدولة املسؤولة عن نظافتها أوالً ،وبني األفراد ،الذين
يشاركون يف إزالة األذى عن طريق الناس ،ألهنم يعلمون أن "إماطة األذى" شعبة من شعب
اإلميان ،كما ورد يف احلديث الصحيح .فاملسلم إذا رأى بنفسه هذه اآلالت احلادة واملؤذية يف
الطرق ،فإنه يشارك مبا يقدر عليه يف إبعادها ،أو إخبار املسؤولني عنها ،حىت خيفف اآلالم
واخلسائر عن أهل دينه ووطنهم .أما الذين يكونون سبباً فيها ،مثل أصحاب األعمال
واملشاريع البنائية ،فإهنم أيمثونِ ،
ويعرضون أنفسهم لعقوبة رابنية قبل عقوبة مدنية.
وكان هللا يف عون اجلميع ...ورحم هللا عُمر ...كيف قاهلا؟

13

() 2
إرشاد وتذكري
(أ)
القلوب الطيبة
الشيوخ الطيبني،
الذين هلم صحبةٌ مع
ِ
ِ
العلماء العاملني،
من
يق ِ
رب العاملني،
والعارفني من السالكني طر َ
يعرفون كم تكو ُن قلوهبم مطمئنةً إذا كانوا بصحبتهم،
نفسية وتو ٍ
احة ٍ
وكم يشعرون بر ٍ
اؤم وحمبَّ ٍة يف جمالسهم.
ِ
الصحابة رضي هللا عنهم مع ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
أعظم من هذا ما كان من أم ِر
و ُ
املوقف يف ِ
وما كانوا يشعرون به من ِ
ِ
جملسه الكري،
جالل

واطمئنان قلوهبم إذا دعا هلم واستغفر،
وسعادهتم إذا زارهم يف بيوهتم أو جمالسهم،
أو الطفهم وداعبهم،
وقد قال هللا تعاىل يف ِ
كتابه العزيز:
ك َس َك ٌن َهلُْم} [سورة التوبة،]103 :
ص َالتَ َ
ص ِل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
{ َو َ
أي :ادعُ هلم واستغفر،
ِ
َّ
األمن والرمحةَ والطمأنينة.
إن دعاء َك يَ ُ
بعث يف نفوسهم َ
تغريت قلوب الصحابة بعد ِ
وفاته صلى هللا عليه وسلم،
وهلذا َّ

ادث بينهم رضوا ُن هللا عليهم،
وحدثت حو ُ
ْ
الصحايب اجلليل أنس بن ٍ
مالك رضي هللا عنه بقوله:
أفصح عن هذا
ُّ
و َ
ُ ُ
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كل ٍ
"ملا كا َن اليوم الذي دخل ِ
شيء،
فيه ُ
اَّللِ صلَّى َّ
رسول َّ
اَّللُ علي ِه وسلَّ َم املدينةَ أضاءَ منها ُّ
ُ
َ
َّ
ٍ
ِ
ِ
كل شيء ،وملا ن َفضنا عن ِ
علي ِه
اَّلل صلَّى َّ
رسول َّ
َّ
أظلم منها ُّ
ليوم الَّذي َ
اَّللُ ْ
فلما كا َن ا ُ
مات فيه َ
وسلَّ َم األيدي َّ
حىت أنْ َكران قلوبَنا"!
وإان لفي دفنِ ِه َّ
رواه ابن حبان يف صحيحه ( ،)6634وأمحد يف املسند ( ،)13336والرتمذي يف السنن
( )3618وقال :حديث غريب صحيح .وصححه يف صحيح سنن الرتمذي.
قال يف فتح الباري (" :)149/8يريد أهنم وجدوها تغريت عما عهدوه يف حياته من األلفة
والصفاء والرقة؛ لفقدان ما كان ُّ
ميدهم به من التعليم والتأديب".
ولعله أخذه من قول التوربشيت رمحه هللا ،الذي قال" :يريد أهنم مل جيدوا قلوهبم على ما كانت
عليه من الصفاء واأللفة؛ النقطاع مادة الوحي ،وفقدان ما كان ُّ
ميدهم من الرسول صلى هللا
عليه وسلم من التأييد والتعليم ،ومل يرد أهنم مل جيدوها على ما كانت عليه من التصديق".
(حتفة األحوذي .)62/10
ِ
تغريت بعد موت رسول هللا
كما استفاد ابن
عبدالرب القرطب من احلديث "أن أحوال الناس َّ
ورجاال"( .التمهيد .)394/23
صلى هللا عليه وسلم ،نساءً ً
ما أطيب الطيبني،
وما أطيب قلوهبم،
وما أطيب جمالسهم،
وما أصعب فراقهم!
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(ب)
االستسالم احلق
االستسالم احلق هو اإلذعان حلكم هللا ورسوله.
إبميان اتم ،ويقني أكيد ،ورضا نفس ،ودون تردد.
اإلميان أبن حكم هللا فوق كل أمر ،فال يعلو عليه شيء ،وكذلك ما ثبت من حكم رسوله
الكري صلى هللا عليه وسلم.
واليقني أبن هذا األمر وحده هو احلق والعدل ،دون كالم أي من اإلنس واجلن.
والرضا به ألنه هو املرتتب على اإلميان الصادق واألكيد ،عمالً ال قوالً وحده.
تردد يف تنفيذه أو التفكر بغريه ،فهو املالئم للقلب املؤمن املفعم حبب اتباع أمر هللا
ودون ُّ
ورسوله ،بل ال جيد فيه مكاانً لغريه ،وال يفرح إال به ،وال ينفذ غريه بقدر املستطاع.
وهو املالئم ملا يفهم من آي الذكر احلكيم{ :فَالَ وربِك الَ ي ؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما َش َجَر
ََ َ ُْ
وك ف َ
ََ َ ُ
ِ
ت َويُ َسلِ ُمواْ تَ ْسلِيماً} [سورة النساء]65 :
بَْي نَ ُه ْم ُمثَّ الَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َحَرجاً ممَّا قَ َ
ضْي َ
أنفسهم ِ
أي :ال جيدو َن يف ِ
وقلوهبم شكا أو ِضيقاً مما حكمت به ،فان َقادوا إىل ِ
ك
حكم َ
َ
وأذعنوا له ظاهراً وابطناً ،وسلَّموا بذلك تسليماً كلِياً من غ ِري ُمم ٍ
انعة وال منازعة .وكما جاءَ يف
ِ
َّ
كم َّ
حىت يَكو َن َهواهُ
ابن حجر يف ال َفتح" :ال يُؤم ُن أح ُد ْ
احلديث الشريف الذي وث َق رجالَهُ ُ
ِ ِ
ئت به".
تَبَعاً ل َما ج ُ
عز
وقد أثىن هللا على عبده وخليله إبراهيم ألنه استسلم حلكمه دون اعرتاض أو تلكؤ ،فقال َّ
ال أَسلَم ِ
ال لَه ربُّه أ ِ
ِ
ني} [سورة البقرة]131 :
ت لَر ِب الْ َعالَم َ
َسل ْم قَ َ ْ ْ ُ
من قائل{ :إِ ْذ قَ َ ُ َ ُ ْ
االستسالم له ،و ِ
ِ
ِ
أخلص
االنقياد ألوام ِره،
ابإلخالص و
فأجاب إىل ذلك ،و َ
َ
أطاع و َ
فقد أمرهُ هللاُ
أمرهُ كلَّهُ إىل هللا.
على أحس ِن ما يَكونُ ،م َف ِوضاً َ
نوحا عليه الصالة والسالم ألنه قال عن ابنه الكافر إنه من أهله،
وعندما عاتب هللا نبيَّه ً
استجاب لربه واستغفر ،واستكان واستسلم ومل يتكرب ،وطلب منه املغفرة على هذا التصرف.
س ِيل بِِه ِع ْل ٌم َوإِالَّ تَ ْغ ِف ْر ِيل َوتَ ْر َمحِْين أَ ُكن ِم َن
{قَ َ
َسأَلَ َ
ال َر ِب إِِين أَعُوذُ بِ َ
ك أَ ْن أ ْ
ك َما لَْي َ
ْ ِ
ين} [سورة هود.]47 :
اخلَاس ِر َ
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وقد كا َن األنبِياء صلوات هللا وسالمه عليهم ،يسا ِرعو َن يف ِ َّ ِ
القرابت،
ُ
عمل الطاعات وأنو ِاع ُ
ِ
حبا يف هللاِ وما عنده من الثواب ،وخوفًا ورهبةً من ِ
نقمته وعذابه ،وكانوا ُم ِ
تضرعني إىل رهبم،
ُ
اخلري ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ات َويَ ْدعُونَنَا َر َغباً َوَرَهباً
مؤمنني ُخمبتني ،كما يف قوله سبحانه{ :إهنُْم َكانُوا يُ َسارعُو َن ِيف َْْ َ
ِِ
ني} [سورة األنبياء]90 :
َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
فمن استجاب لربه وأسلم حلكمه وحكم رسوله ،فهم املفلحون والفائزون ،ومن أىب فلهم
ِِ
اَّللِ َوَر ُسولِِه
ني إِذَا ُدعُوا إِ َىل َّ
عاقبة السوء ،يقول ربنا سبحانه وتعاىل{ :إَِّمنَا َكا َن قَ ْوَل الْ ُم ْؤمن َ
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن} [سورة النور.]51 :
ليَ ْح ُك َم بَْي نَ ُه ْم أَن يَ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأ ُْولَئِ َ
ِ
الصادقون يف ِ
إمياهنم ،إذا دعوا إىل حك ِم هللاِ
وقضاء الرسوِل بينهم ،استجابوا
أيَّ :إمنا املؤمنو َن َّ
ُُ
ُ
ِ
لنداء ِ
السعداءُ الفائزون.
كمه .فأولئك هم ُّ
احلق وقالوا :مسعنا َ
كالم هللا وأطعنا ُح َ
وهكذا يكون االستسالم احلق ...الذي به حيوز املرء مكانة سامية عند ِ
رب العباد ،وال يؤاتها
إىل األنبياء واألولياء وأصحاب القلوب العامرة ابإلميان ،الذين يعيشون ابهلل وهلل ،وال يفكرون
عزة دين هللا ،وهلذا كان من تعليم رسول اإلسالم عليه الصالة والسالم أمته أن يدعوا
بغري َّ
بدعوات تالئم هذا اإلميان الكامل ،واالستسالم احلق.
من ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم يف أحد أدعية النوم ،قبل أن يغمض املرء عينيه وينام ،كما
ووجهت وجهي
وفوضت أمري إليك،
أسلمت نفسي إليك،
يف الصحيحني وغريمها" :اللهم
ُ
ُ
ُ
أجلأت ظهري إليك ،رغبةً ورهبةً إليك."...
إليك ،و ُ
ومن أدعية االستفتاح اليت كان يقوهلا عليه الصالة والسالم يف هتجده ..." :اللهم لك
أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،وإليك حاكمت."...
أخرجه الشيخان وغريمها.
وبك آمنت ،ولك أسلمت" .رواه مسلم وغريه.
ومن أدعية السجود" :اللهم لك سجدتَ ،
وغري ذلك مما يناسبه.
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(ج)
ضوابط احلق عند من؟
أين من يبحث عن احلق يف هذا العامل املتالطم ابألفكار والنظرَيت املتباينة والنظم ووجهات
النظر املختلفة ،وكيف يعرف املرء أنه أصاب احلق ،فما املوازين اليت سار عليها ،وما هي
عرف أهنا تؤدي إىل احلق؟
الضوابط والقواعد اليت يُ َ
من املؤكد أن الباحث عن ذلك سيصطدم بعقبات ال يعرف كيفية فكها أو التغلب عليها،
منهجا يؤدي إىل حلق ،يف
ألنه ال ميزان ٌّ
بشري متفق عليه بني املفكرين والعلماء يرسم هلم ً
املشكالت واملسائل واألمور االجتماعية واإلنسانية عامة ،ولذلك ُتتلف كثري من القوانني
واألنظمة واللوائح بني بلد وآخر يف األمور نفسها ،فكل يقنِن ما يظن أنه احلق ،أو ما يغلب
على ظنه يف ذلك ،وهو ال يعرف أسرار كل األمور واملوضوعات ،أو ما يليها وما حييط هبا،
فيتجاوز شيئًا ،ويتأول أشياء ،ويقول :هذا هو احلل ..وهذا هو احلق .وبعد جتارب وتعقيبات
تغري أو تلغى ..وهكذا.
تعدَّل أو َّ
احلل يف كتاب هللا تعاىل { َّما فَ َّرطْنَا ِيف ِ
الكتَ ِ
اب ِمن َش ْي ٍء} [سورة األنعام ،]38 :امليزان
لكن َّ
العدل الذي ال ابطل فيه َ ِ ِ ِ
اطل ِمن بَْ ِ
ني يَ َديْ ِه َوَال ِم ْن َخ ْل ِف ِه تَن ِ
يل ِم ْن َح ِكي ٍم
ز
ٌ
{ال َأيْتيه الْبَ ُ
يد} [سورة فصلت{ ،]42 :أَفَالَ ي ت َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِع ِ
مح ٍ
َِ
ند َغ ِْري اَّللِ لََو َج ُدواْ فِ ِيه
ْ
ْ َْ
ََ ُ
اختِالَفاً َكثِرياً} [سورة النساء ،]82 :ويف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كما يف
ْ
متسكتم هبما :كتاب َِّ
اّلل
احلديث احلسن أو الصحيح" :تر ُ
َ
كت فيكم أمرين ،لن تضلوا ما َّ ُ ْ
وسنةَ رسوله" ،مث يف إمجاع العلماء املسلمني ،والقياس على ما هو مثله أو شبيه به.
وال يبُتغى هبذا مصلحة خاصة ،وال قانون دولة ومقصود مجاعة ،فال أهواء وال مصادر بشرية
تقف عائ ًقا أمام النظر يف احلق..
فالطرق اليت تؤدي إىل احلق وضوابطه موجودة كاملة يف اإلسالم ،دين هللا احلق ،فهو امليزان
كل ظرف ،و ِ
احلق يف ِ
لكل مسألة ومشكلة .فال خوف على
الذي يُستخلص منه احلكم ُّ
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الوسائل والضوابط اليت يوصل هبا إىل احلق ،فالقرآن موجود ،والسنة موجودة ،وموازينهما
مفتوحة لكل أحد.
وهذه األمة شاهدة على مجيع األمم ،ألهنا أمة التوحيد ،وقد اختارها هللا ألجل ذلك ،ونسخ
ما سبق من شرائع وأدَين؛ فعندها يكون احلق.
احلق سبحانهُ { :كنتم خري أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس ََتْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َك ِر
يقول ُّ
ْ َ ْ
ُ ْ َ َْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
َوتُ ْؤِمنُو َن ِابَّللِ[ }...سورة آل عمران.]110 :
فخريية هذه األمة مرتبطة ابألمر ابحلق ،والنهي عن الباطل..
اَّللِ ح َّق ِجه ِادهِ هو اجت با ُكم وما جعل علَي ُكم ِيف ِ
ِ
الدي ِن ِم ْن
{و َجاه ُدوا ِيف َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ
ويقول سبحانهَ :
ِ
ِ
ِ
ول َش ِهيداً َعلَْي ُك ْم
الر ُس ُ
مني ِمن قَ ْب ُل َوِيف َه َذا لِيَ ُكو َن َّ
َحَرٍج ملَّةَ أَبِي ُك ْم إِبْ َراه َيم ُه َو َمسَّا ُك ُم الْ ُم ْسل َ
وتَ ُكونُوا ُشه َداء علَى الن ِ ِ
الزَكاةَ و ْاعتَ ِ
ص ُموا ِاب ََّّللِ ُه َو َم ْوَال ُك ْم فَنِ ْع َم الْ َم ْوَىل
يموا َّ
َ َ
الص َالةَ َوآتُوا َّ َ
َّاس فَأَق ُ
َ
ونِعم الن ِ
َّصريُ} [سورة احلج.]78 :
َ َْ
ِ
وخصكم
وشرفكم
أبكمل شرعَّ ،
األممَّ ،
هو اجتباكم ..فقد اختاركم لدينه من بني سائ ِر َ
ِ
ِ
ومشقَّة ،فلم يُكلِ ْفكم مبا ال تُطيقون ،وإذا
جعل عليكم يف الدي ِن من ِض ٍيق َ
أبفضل رسول ،وما َ
ٍ
ووس َع
َّ
وخمَر ًجاَّ ،
جعل لكم يف ذلك َفر ًجا َ
شق عليكم ٌ
أمر منه يف ظروف تَطرأُ عليكم ،فقد َ
وس َع ِملَّةَ أبيكم إبراهيم..
عليكم كما َّ
ِ
ويقول ً َّ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطاً لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس َويَ ُكو َن
{وَك َذل َ
أيضا جلت حكمتهَ :
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهيداً} [سورة البقرة.]143 :
الر ُس ُ
َّ
وكذلك جعلناكم – َي َّأمةَ َّ ٍ
َ
حممد صلى هللا عليه وسلمَ -
ْ
خيار األُمم ،لتَكونوا شهداءَ
احلق من ب ِ
ونصحواَّ ،
يوم القيامةَّ ،
ني
وألن دينَكم هو ُّ
الرسل إليهم فبلَّغوا َ
عليهم َ
أرسل َ
أبن هللا َ
ِ ِ
ِ
ِ
أبكمل
وخصكم
اهيم أيب األنبياء،
َّ
أدَين األم ِم ومذاهبِها؛ فقد َّ
هكم هللاُ إىل قبلة إبر َ
وج ُ
الشرائع ،و ِ
أوضح املذاهب .مثَّ يكو ُن
أقوم املناهج ،و ِ
ُ
الرسول صلى هللا عليه وسلم شهيداً
يوم القيامة ،أبنه بلَّغكم رسالةَ ربِه.
عليكم َ
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(د )
أمل احلياة ..أم أمل اخلري فيها؟
ِ
يقول علماءُ ِ
أت هلم:
النفس و
ِ
ُ
االجتماع وغريهم من احلكماء والفالسفة الذين قر ُ
حب ِ
يبعث اإلنسان على ِ
البقاء يف الدنيا،
األمل هو الذي ُ
إن َ
األمل يف احلياة،
ويعنون َ
وتبعهم يف ذلك من تبعهم من الكت ِ
اب واملفكرين املسلمني.
َ َ
َ
تفويض األم ِر إىل هللا،
نظر املسل ِم إىل ذلك هو
و ُّ
ُ
احلق أن َ
وحدهُ كما وصفوه،
األمل َ
وليس َ
ِ
السالم بقوله،
فهو يدعو
ابلدعاء الذي ندبَهُ إليه ُ
رسول هللا عليه الصالةُ و ُ
كما يف الصحيح ِ
ني وغريمها:
هم أحيِين ما ِ
كانت احلياةُ خ ًريا يل،
"الل َّ
ِ
خريا يل".
وتوفَّين إذا كانت الوفاةُ ً
ُّ
يصب يف معناه،
ويدل عليه
حديث ُّ
ٌ
وهو عند مسل ٍم وغريه:
اجعل احلياةَ زَيدةً يل يف ِ
"و ِ
كل خري،
املوت راحةً يل من ِ
كل شر".
و َ
ِ
ِ
ِ
إصابة اخلري،
أمل
فالذي حيد ُد نظرةَ املؤم ِن إىل احلياة هو ُ
حب يف احلياة،
يكن هناك خريٌ فال َّ
أما إذا مل ْ
بل أمل ِ
األحب إىل املسلم،
املوت عند ذلك هو
ُّ
ُ
ألنه راحةٌ من ِ
الشر وأهله.
يعرف مستقبلَهُ أهو يف اخل ِري أم يف الشر،
والذي ُ
هو هللا وحده،
أمرهُ إليه.
ولذلك َّفو َ
ض َ
النووي يف ِ
صحيح مسلم (،)7/17
شرحه على
اإلمام
ِ
ُّ
ذكر ُ
وقد َ
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أنه ال كراهةَ يف متين ِ
ضررا أو فتنةً يف دينه .اه .
املوت إذا َ
املسلم ً
خاف ُ
أما خرييةُ ِ
البقاء فهو يف ِ
العمل الصاحل،
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم،
َّدهُ ُ
كما حد َ
ِ
احلديث الذي صححهُ الرتمذي،
يف
الذي جاءَ فيه:
أي ِ
" َّ
الناس خريٌ؟
رجال قالَ :ي َ
أن ً
رسول هللاُّ ،
وحس َن عملُه".
قال :من َ
طال ُ
عمرهُ ُ
ِ
ابلنسبة للمسلم،
وهذا كلُّهُ
أما الكافر فصحيح ما قيل فيه من ِ
أمله يف احلياةِ الدنيا،
ٌ
ُ
َ
ِ
تعاىل يف كتابه العزيز:
وهو كما َ
قال هللا َ
ف يَ ْعلَ ُمو َن} [سورة احلِجر.]3 :
{ َذ ْرُه ْم َأيْ ُكلُوا َويَتَ َمتَّعُوا َويُْل ِه ِه ُم ْاأل ََم ُل فَ َس ْو َ
يد منها" ..كما أفادهُ ابن عطية يف تفسريه (احملرر الوجيز)
أي" :يشغلهم أملُهم يف الدنيا والتز ُ
ص .1064
وهذا مدخل ٍ
يطول شرحه.
مقال ُ
ُ

21

(هـ)
بني العادة والتدبر
ِ
العجيبة شيئًا عادَي،
جتعل من األموِر
األلفةُ والعادةُ ُ
فما رأيتَه اليوم ِ
ألول مرةٍ
وعجبت منه،
َ
ُ َ
أَيما،
إذا
استمرت رؤيتُ َ
ْ
ك له ً
تنظر فيه إال حلاجة،
صار مألوفًا َ
عندك ومل ْ
َ
لك ويف ِ
ك أيها اإلنسان،
نفس َ
لق هللا حو َ
وهذا َخ ُ
أوجدهُ هللا سبحانهُ من العدم،
َ
أبدعه على غ ِري ٍ
مثال سابق،
و َُ
وال طاقةَ للبش ِر أن أيتوا مبثله،
ولو اجتمعوا عليه،
اخللق العظيم؛
ينسى هذا
َ
اإلبداع و َ
ولكن اإلنسا َن َ
ِ ِ
وصار عندهُ عادة.
ل َما أل َفهُ َ
املسلم على ِ
مثل هذا الطرا ِز من الناس،
وحىت ال يكو َن ُ
فقد أمره هللا سبحانه أن يتفكر يف ِ
نفسه وفيما حولَهُ من آَيت،
َُ
َ
خلق السماو ِ
ويف ِ
ات و ِ
األرض خاصة،
فهما أكرب من ِ
خلق اإلنسان،
ُ
ليعرف عظمةَ ِ
اخلالق العظيم،
َ
وأنه املدبِر و ِ
ف ملا يف الكون،
املصر ُ
ُ
وليعلَ َم أنه اإللهُ احلق،
املعبود حبق.
الرب
و ُّ
ُ
ِ
اآلَيت الكرميةَ من سورةِ اجلاثية،
اقرأ هذه
تنبيه ِ ِ
حث القرآ ُن الكري على ِ
ِ
ينسوا رَّهبم،
لتعلم كم َّ
ُ
َ
الناس وحثهم على التفكر حىت ال َ
وخالق الكون:
خال َقهم
َ
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السماو ِ
ٍ ِ ِِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ني} ()3
ض َآلَ ََيت ل ْل ُم ْؤمن َ
{إ َّن ِيف َّ َ َ
ت لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن} ()4
{ َوِيف َخ ْل ِق ُك ْم َوَما يَبُ ُّ
ث ِم ْن َدابٍَّة آَ ََي ٌ
{واختِ َال ِ
ِ
اَّلل ِمن َّ ِ ِ ٍ
ف اللَّْي ِل َوالن َ ِ
ض بَ ْع َد َم ْوِهتَا
َ ْ
َحيَا بِه ْاأل َْر َ
الس َماء م ْن ِرْزق فَأ ْ
َّهار َوَما أَنْ َزَل َُّ َ
ص ِر ِ
يف ِ
ت لَِق ْوٍم يَ ْع ِقلُو َن} ()5
الرََي ِح آَ ََي ٌ
َوتَ ْ
{تِْلك آََيت َِّ
َي ح ِد ٍ
اَّللِ َوآَ ََيتِِه يُ ْؤِمنُو َن} ()6
يث بَ ْع َد َّ
وها َعلَْي َ
َ َ ُ
اَّلل نَْت لُ َ
ك ِاب ْحلَِق فَبِأ ِ َ
{ويل لِ ُك ِل أَفَّ ٍ
اك أَثِي ٍم} ()7
َْ ٌ
{يسمع آََي ِت َِّ
ِ ِ
صُّر مستَكِْربا َكأَ ْن َملْ يسم ْعها فَب ِشرهُ بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم} ()8
ََْ َ َ ْ َ
ََُْ َ
اَّلل تُْت لَى َعلَْيه ُمثَّ يُ ُ ْ ً
ِ
ني} ()9
{ َوإِ َذا َعل َم ِم ْن آَ ََيتِنَا َشْي ئًا َّاُتَ َذ َها ُه ُزًوا أُولَئِ َ
اب ُم ِه ٌ
ك َهلُْم َع َذ ٌ
ون َِّ
{ ِمن ورائِ ِهم جهنَّم وَال ي ْغ ِين عْن هم ما َكسبوا َشي ئًا وَال ما َّاُتَ ُذوا ِمن ُد ِ
اَّلل أ َْولِيَاءَ َوَهلُْم
ْ
ْ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َ
اب َع ِظ ٌيم} ()10
َع َذ ٌ
َّ ِ
ِ ِِ
اب ِم ْن ِر ْج ٍز أَلِ ٌيم} ()11
ين َك َف ُروا ِِبَ ََيت َرهب ْم َهلُْم َع َذ ٌ
{ َه َذا ُه ًدى َوالذ َ
ِ
ِ
{ َّ َّ ِ
ضلِ ِه َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن}
ك فِ ِيه ِأب َْم ِرهِ َولتَ ْب تَ غُوا ِم ْن فَ ْ
ي الْ ُف ْل ُ
اَّللُ الذي َس َّخَر لَ ُك ُم الْبَ ْحَر لتَ ْج ِر َ
()12
ِ
السماو ِ
ض َِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
ك َآلَ ََي ٍت لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن}
مج ًيعا ِمْنهُ إِ َّن ِيف َذل َ
{ َو َس َّخَر لَ ُك ْم َما ِيف َّ َ َ
(.)13
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(و)
طريقان ..ومنفذان
الذي يشعر بفراغ روحي ،وهو غافل ،يبحث عما ميأل هذا الفراغ ،فال َّ
بد أن يفعل شيئًا،
يتلهى مبأكوالت وأشربة ،ويتصل ابألصدقاء ِ
فيهرج
فريدد أغاين تعلمها ُّ
ويهتز هلا قليالً ،مث َّ
أي صوت
ويضحك عاليًا ..وقد خيرج إىل نواد قريبة ..لينسى هذه الروح اليت تناديه ،وليقتل َّ
مفيدا.
يصعد من داخله يريد جدا ،وحبثًا عن احلق ..وعمالً ً
ِ
وآخر يذكر هللا خاشعا ِ
ويسدد ويوفِق لألمر
موح ًدا ،معرتفًا ابإلله القادر ،الذي يهدي
ً
القلوب ويثبتها على احلق ،فيتفكر هبدوء ،ويطلب اهلداية والسداد منه
احلسن ،ويطَمئن
َ
سبحانه ألحسن األعمال ،وأحسن األفعال ،وأحسن األقوال ...فتتفاعل الروح مع النفس
الطيبة ،فينشط املرء للخري والعمل الصاحل ،يف جو مليء ابلقلق والتشكيك وارتفاع صوت
الباطل واملنكر..
ِ
قائما ابحلق ،ينتظر منه
فهذا الذي حيصن نفسه من الشرور واألكدار ليكون نظيف النفسً ،
ومفيدا يف جمتمعه ،يبين الوطن إبخالص ،وعلى بصرية من األمر ،ال
عنصرا فاعالً ً
أن يكون ً
ومكرا وأذى.
يبغي غشا ً
هلوا ولعبًا ،ومصلحة وأاننية ،و َّلذة وهوى ،ينتظر منه املزيد من
واآلخر الذي ابتغى الدنيا ً
العبث والفساد ونتائجه السيئة.
وإهنما لطريقان :طريق احلق ،وطريق الباطل.
وإهنما ملنفذان :إىل خري ،وإىل شر.
وإن مآهلما :إىل ما يسر ،وإىل ما حيزن.
فعاقبة اختيارمها تعود عليهما.
احلَ ُّق ِمن َّربِ ُك ْم فَ َم ِن ْاهتَ َدى فَِإَّمنَا
َّاس قَ ْد َجاء ُك ُم ْ
يقول ربُّنا َّ
جل جالله{ :قُ ْل ََي أَيُّ َها الن ُ
ِ ِ ِِ
ض َّل فَِإَّمنَا ي ِ
ض ُّل َعلَْي َها َوَما أ ََانْ َعلَْي ُكم بَِوكِ ٍيل} [سورة يونس.]108 :
يَ ْهتَدي لنَ ْفسه َوَمن َ
َ
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نب هللا :أيُّها الناس ،لقد جاءكم ُّ ِ ِ
ودين هللاِ القوي،
قُ ْل َي َّ
احلق من ربكم ،وهو القرآ ُن العظيمُ ،
ُ
ِ
ِ
اختار اهلداية ،واإلميا َن والطَّاعةَّ ،
َّالل
اختار الض َ
فإن َمنفعةَ هدايته ُ
تعود على نفسه ،وم ِن َ
فم ِن َ
يعود على نفسه كذلك.
الكفر والعصيانُ ،
فوابل اختياره ُ
و َ
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(ز )
بني حياة وحياة
الفرق بني املؤمن والكافر كاملفاضلة بني الدنيا واآلخرة!
ُ
األصل عند املؤمن (اآلخرة).
فاألصل عند الكافر (الدنيا) ،و ُ
ُ
اجلَ ِح َيم ِه َي
احلَيَاةَ الدُّنْيَا .فَِإ َّن ْ
ويشري إىل هذا قوله سبحانه وتعاىل{ :فَأ ََّما َمن طَغَىَ .وآثََر ْ
الْ َمأْ َوى} [سورة النازعات.]39 – 37 :
اختار احلياةَ الدُّنيا ولذائ َذها وشهو ِاهتا
أيَّ :
فأما من َ
فكفر َ
وجترب وعتا ،و َ
وعصىََّ ،
جتاوز احلدَ ،
مصريهُ جهنَّم ،يُ َّ
يستعد للدَّا ِر اآلخرةَّ ،
َّ
ب فيها وال ميوت.
وقدَّمها على دي ِن هللا ،ومل
عذ ُ
فإن َ
احلَيَاةَ الدُّنْيَاَ .و ْاآل ِخَرةُ َخ ْريٌ َوأَبْ َقى} [سورة األعلى:
ويقو ربُّنا سبحانه وتعاىل{ :بَ ْل تُ ْؤثُِرو َن ْ
.]17 – 16
ٍ
معصية وغلَبة نفس ،وقبل ذلك
فعل فإليثا ِر
الكافر يُع ِر ُ
كفرا هبا ،و ُ
ض عن اآلخرة ً
و ُ
املسلم إذا َ
لض ٍ
عف يف اإلميان.
َ
احلق ال ِ
يفضل الدنيا على اآلخرة ،ألنه إن فضَّلها كان من أهلها ،واآلخرة عند
فاملؤمن ُّ
وحمل اإليثار ،ألهنا خريٌ وأبقى ،فهي الدائمة اليت ال تنقطع ،والدنيا مرحلة
املؤمن هي األصل ُّ
مؤقتة لالمتحان ،تنقطع بعد أداء االمتحان واالختبار ،واجلزاءُ والبقاءُ يف اآلخرة.
والغاية عند املؤمن هي إرضاء ِ
الرب سبحانه ،وال يتحقَّق هذا إال بطلب اآلخرة ونبذ الدنيا
من قلبه.
وعائش منها،
كائن فيها،
ٌ
واملؤمن ال يهمل الدنيا إمهاالً كلياً ،بل ال يقدر على ذلك :ألنه ٌ
فالبد أن أيكل ويشربَّ ،
َّ
والبد أن يعمل ليأكل ويعيش .ويف كتاب ربِنا سبحانهَ { :وابْتَ ِغ
ِ
اَّلل الدَّار ْاآل ِخرةَ وَال تَنس نَ ِ
ك ِم َن الدُّنْيَا} [سورة القصص.]77 :
يما َ
صيبَ َ
فَ
آات َك َُّ َ َ َ َ
املأكل و ِ
ِ
املشرب وامللبَس،
لك منها من
أي... :وال ْ
ك من الدُّنيا ،ممَّا َّ
أحل هللاُ َ
ترتك حظَّ َ
واملسك ِن واملنكح..
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والفرق بني املؤمن والكافر فيها أن املؤمن يلتزم أحكاماً شرعية للعيش فيها ،فال أيكل حراماً،
وال يظلم فيها أحداً ،وال يعتدي على حقوق اآلخرين وال أيكل حقوقهم ،وإن قدر على
ذلك ،وإن غابت عنه سلطة احلاكم.
ِ
اطلب هبذه األموال اليت أعطاكها هللاُ طاعتَهُ
ويكون معىن القسم األول من اآلية الكرمية :و ْ
لك ذلك ِ
اب يف الدا ِر اآلخرة.
وشكرهُ و َ
ب َ
الر َ
ضى والثو َ
اإلنفاق منها فيما يُرضيه ،ليَجلُ َ
َ
الكافر يتخذ الدنيا غاية يف ذاهتا ،فال حياة عنده إال هذه احلياة ،فال يرى غريها ،وال يتحول
و ُ
عنها ،فيتخذها وسيلة وغاية! وجيمع هلا قلبه وعقله ومجيع قدراته ،وال يفكر جبزاء أو حساب
أخروي.
واملؤمن حياته متعلقة ابهلل ،ويعلم أن دقات قلبه معدودة ،وأهنا بيد هللا ،يوقفها مىت ما أراد،
رب العباد ليوفِقه ِ
ويتقرب من ِ
ويسدده ويهديه ،ليكون عوانً
فيزداد من اخلريات قبل أن ميوتَّ ،
له يف حتقيق ما يصبو إليه من حياة كرمية يف اآلخرة.
ويعلم أنه سيُعاقب إذا مل يلتزم بفرائض هللا ،يف
وال يتصور املؤمن حياةً بدون اإلميان واإلسالمُ ،
اآلخرة ،ورمبا يف الدنيا أيضاً.
ويكون دائم التفكري هبذا والذك ِر هلل ِ
يظن أنه سيُبتلى أو يُصاب حىت إذا فاتته
رب العاملنيُّ ،
أدعية الصباح واملساء وأذكارمها ،ومنها آية الكرسي و ِ
املعوذات ،فإن هذا جزء من حياته.
ينصب على "احلياة" يف الدنيا ومشاريعه للتشبث
كل تفكريه
ُّ
والكافر ال شأن له هبذا كله ،بل ُّ
هبا والبقاء فيها ،ومجع املال ،والسعي للشهرة ،والتلذذ ابلنساء واملطاعم واملشارب...
وكلٌّ يعمل على شاكلته..
واملوعد اجلنة أو النار.
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(ح)
الدولة  ..والعلماء  ..والكوال  ..وما إليها
هناك مخسة أضالع رئيسية تؤثر يف سلوك الفرد ،ومن مث فهي املسؤولة الرئيسية عنه،
وهي :نفسه ،والداه ،أصدقاؤه ،العلماء ،الدولة ،مبؤسساهتا التعليمية والتثقيفية.
وتتسع دائرة املسؤولية من ضلع إىل آخر حسب األمور اجلارية ،ومدى قرهبا من
املذكورين ،وكثرياً ما تشرتك مجيعها يف هذه املسؤولية.
مبجرد ما ذُكر ،وعلى العلماء أن يبينوا
فاخلمر حرام ،وهذا ما جيب أن ينتهي عنه الفرد َّ
حكمها ،وما يرتتب على شارهبا من عقوبة دنيوية وأخروية ،وعلى الدولة أن متنعها حىت ال
تصل إىل يد أحد ،وعلى الوالدين أن يتابعا تربية األوالد وال ِ
ميكناهم من تعاطي ما يضرهم
وحيرم عليهم ،وعلى األصدقاء  -من ابب التعاون والنصيحة الواجبة على املسلم جتاه أخيه
املسلم -أن ينبهوا أخاهم إذا وقع يف إمث ،وينقذوه بقدر ما يستطيعون.
ِ
يشرتك يف مسؤوليته اثنان من الفئات
أمر
ُ
وقد شغلين ،كما شغل املربني من غرييٌ ،
يتصرف املسؤولون
السابقة من املسؤولني ،مها :الدولة ،والعلماء ،وبناء على جهودمها َّ
الباقون.
وهو هذه املشروابت الغازية ،وسكاكر األطفال ،املنتشرة يف مجيع البقاالت ،ال تكاد جتد
أسرة ال تتعاطاها ،وهي ال تقدر أن متنع األوالد منها ،وكثري من الكبار ال يستغنون عن تلك
املشروابت ،وخاصة يف الدول اليت ترتفع فيها درجة احلرارة ...مع أن وسائل اإلعالم املقروءة
واملسموعة تطالعنا بني كل آونة وأخرى مبضراهتا ،يف حبوث وجتارب علمية وعملية ،بعضها
من جامعاتنا ،سواء ما وجد فيها من نسبة معينة من الكحول ،أو ما ذُكر فيها من مواد
مضرة ،ومع ذلك فاإلقبال عليها ال ينقطع!
أخرى َّ
إن الذي يقرأ عن ِ
مضرة
مضار هذه املشروابت -إذا صدقت -يكاد أن يسلِم أهنا أكثر َّ
حرمه معظم العلماء ،والسبب ال ألنه م ِ
سكر ،فإن الدخان ليس ُمسكراً،
من الدخان ،الذي َّ
ُ
بل ألنه مضر ومضعف للجسم .وإن الكتب والرسائل والنشرات اليت كتبت يف حكم الدخان
وذكر مضاره تبلغ آالف الصفحات ،أما عن احلكم الشرعي للكوال وأمثاله ،فال يكاد يوجد،
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وال أدري ملاذا؟ فالعلماء وألطباء واملختربات واألجهزة كلها موجودة ،وابإلمكان إصدار حكم
شرعي بشأنه بعد التأكد من النتائج فقط ،وهو ما ال أيخذ وقتاً طويالً.
ولعل الذي ِ
يبطئ البحث يف ذلك هو عدم الشعور مبرض مفاجئ بعد تناول هذه
املشروابت ،اليت يتناوهلا األطباء ،والعلماء ،ورجال الدولة ،بل يشعرون ابنتعاش إثرها .وقد
ذكر يل أحدهم أنه سأل الشيخ عبدالعزيز بن ابز  -مفيت السعودية -عن البيبسي ،وما ذكر
َ
عن ِ
مكوانته وآثره ،فقال له :اسكت ،كلنا نشربه! والذي سأله هذا وقاله يل هو آخر رئيس
لتحرير صحيفة "املسلمون" رمحها هللا!
ولو أين أوردت نتائج املختربات والبحوث العلمية وأنواع األمراض اليت يسببها الكوال
لطال األمر وترك القارئ قراءة املقال ،فال صرب عنده لسماع ذلك وال قراءته ،ويكفي أنه يرى
الناس مجيعاً يشربون ،وهو مثلهم ،وليصبه ما أصاهبم!
هذا هو منطق القارئ العادي ،ألنه يظن أن األمر إذا كان حقاً وخطرياً إىل هذه الدرجة
فستمنعه الدولة ،وسيبني حكمه العلماء ،فإذا مل يوجد هذان األمران ،فال حرج عليه فيما
أيكل وفيما يشرب!
احلق أن الدول الغربية إذا منعته يف أسواقها ِ
ملضارها ،فسنمنعه حنن أيضاً يف أسواقنا!
و ُّ
وبعد ذلك سيكثر الكالم ،وستُمأل الصفحات ،وستكثر الندوات واملؤمترات يف مؤسسات
الدولة ،وسيجتمع األطباء ،وسيحكم العلماء! أما أن ننطلق من مسؤولياتنا اليت أوجبها هللا
علينا يف ديننا ،ونعلم أن الفرد واجملتمع املسلم أمانة يف أعناقنا ،وأن نبادر إىل بيان األحكام
قبل ِ
تفشي آثرها ،فيبدو أنه غري وارد يف وقت ضعفنا وإمهالنا .فاألمر كله يتعلق بضعفنا
وتواكلنا والمباالتنا ،أما التقليد وانتظار ما يقوله الغرب ،فنحن جاهزون للُّ ِ
هاث وراءه ،وإن مل
نلحقه.
وجيب أال خيلو هذا املقال من بيان شيء من مضار ما حنن بشأنه ،ليتسم بشيء من
العلمية والتذكري معاً ،عسى أن جيذب ذلك رمحة الدولة مبواطنيها ،فهي املسؤولة األوىل عن
ذلك ،مث العلماء الذين عليهم وجوب بيان احلكم.
فقد نشرت وكالة األنباء السعودية يف موقعها يف شهر ربيع اآلخر (1429ه ) أن
األحباث العلمية والطبية أكدت أن شرب البيبسي والكوال يؤدي لإلصابة ابلسرطان ،ألن
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العنصر األساسي فيهما مأخوذ من أمعاء اخلنزير ،الذي أيكل القاذورات والروث والرباز،
ملوثً ابجلراثيم وامليكروابت املميتة والقاتلة ،وقد أصدر رئيس جامعة
األمر الذي جيعل حلمه َّ
نيودهلي للعلوم والتكنولوجيا حبثاً علمياً أثبت مبوجبه أن العنصر الرئيسي للبيبسي والكوال
مأخوذة من أمعاء ودم اخلنزير ،وأن مادة البيبسي تسبب السرطان للمعدة والقولون
والربوستات واملرارة والبنكرَيس والفم والبلعوم واملثانة ،وهذا هو التفسري العلمي الرتفاع أعداد
الوفيات أبمراض السرطان يف العامل ...اخل اه .
أما املواد احلافظة املضافة إىل املواد الغذائية ،وخاصة احللوَيت والشيكوالته وسكاكر
األطفال عامة ،املصبوغة ابللونني األمحر القاشع ،واألصفر الفاقع ،بقصد جذهبم إليها ،فقد
ثبت أيضاً أهنا تسبب السرطان وغريه من األمراض املخيفة ،ولذلك فإن املؤسسات العلمية
يف الدول الغربية تكثف من األحباث العلمية وتصدر توصيات بعدم استخدامها ،بعد أن
ثبت لديها أهنا مبثابة مسوم يتعاطاها اجلسم يومياً .وهذه املأكوالت موجودة وتباع يف كل
مكان بدون أي امتناع من الرقيب ،وال حتذير مصحوب ابملنع من هيئة املواصفات
واملقاييس.
وهذه املواد متنوعة ومتشعبة يف أصناف ما حيتاج إليه ويستعمله املستهلك ،مثل العصائر،
البودرة وغريها ،واحلالوة الطحينية ( حتتوي على محض السرتيك) ،والعلكة (وما أدراك ما
العلكة) ،والبسكويت ،واآليس كري ،ورقائق البطاطس ...كل هذه املستوردة من الدول
األجنبية فيها السموم واملواد اليت تسبب السرطان ،وقد َتكد لدى ابحثني مسلمني يف
الغرب ،أن هناك شركات أغذية غربية تضيف مواد إىل أغذيتها املصدَّرة إىل الدول العربية
واإلسالمية فقط ،دون الدول األوربية وغريها ،ليس إمعاانً يف اإلضرار هبا وبشعوهبا فقط ،بل
إظهاراً للعداوة والتهكم هبا ،وكأن لسان حاهلا يقول :نبيعهم السموم وأنخذ منهم الفلوس!
وأشري إىل أن هناك بدائل وطنية وإسالمية هلذه البضائع ال حتتوي على املواد اخلطرة
املذكورة ،ولكن اإلقبال عليها ضعيف ،ألسباب دعائية وغريها.
وقد حذرت "مجعية الشراكة بني األطباء واملرضى" الربيطانية يف تقرير هلا صدر أوائل عام
2004م ،بعد جتارب أجرهتا على مئات األطفال ،حذرت فيه من تناول األطفال ألمثال
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تلك املأكوالت ،ألهنا أحد أهم أسباب ارتفاع معدالت اإلصابة أبمراض السرطان والقلب
والشرايني.
وعلى اجلميع أال يغرتُّوا مبا يُكتب على املعلبات من أهنا غنية مبادة الكالسيوم أو فيتامني
سي أو غري ذلك.
ومن األضرار اليت ذُكرت للمشروابت الغازية ،أن العبوة الواحدة منها حتتوي على حنو
( )10مالعق سكر ،تدمر الفيتامني (ب) الذي يؤدي نقصه إىل سوء اهلضم واالضطراابت
العصبية واألرق...
وأن هذه املشروابت حتتوي على غاز ثين أكسيد الكربون ،الذي يضعف األنزميات
اهلاضمة اليت تفرزها املعدة.
وأهنا حتتوي على مادة الكافيني اليت تزيد من معدل ضرابت القلب وارتفاع ضغط الدم
والسكر وغري ذلك.
كما تؤدي إىل ضعف وهشاشة العظام لوجود أمحاض فوسفورية فيها.
وفيها من املواد ما يؤثر على املخ والذاكرة والكبد...
واملعلومات والتحذيرات كثرية ،ولكن كأننا خمدَّرون ،أو أموات ال يشعرون!
اقرأ -عزيزي القارئ -هذا اخلرب الذي نشر أخرياً ،وهو مما عُلِم ،فكيف هبذا وبغريه مما
عُلم وما مل يُعلم!
"كشفت مصادر أمريكية أن شركات منتجة ملواد التجميل ومنتجات األطفال قد شحنت
كميات كبرية منها إىل دول اخلليج ،وأُعلِن فيما بعد أن مجيعها حتوي مو َّاد "مسرطنة"؛ مثل
مادة ال "دايوكسان  "1.4شديدة اخلطورة.
واعرتفت منظمات أهلية أمريكية أن قائمة طويلة من مواد التجميل ومنتجات األطفال اليت
يتم تصديرها إىل أسواق اخلليج وبعض الدول العربية األخرى ،تتضمن مو َّاد مسرطنة حمظورة،
ُّ
ومن بينها منتجات حتمل عالمات جتارية عاملية تلقى إقباالً كبرياً يف الدول اخلليجية.
وقالت املصادر :إن املستحضرات ومنتجات الشامبو ومواد التجميل اليت يتم تصديرها إىل
اخلليج ومصر واألردن ودول أخرى (مل ِ
تسمها) حتتوي على مادة ال "دايوكسان "1.4
املسرطن.
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وأكدت املنظمات املشرتكة يف احلملة املعنية ابحلفاظ على صحة مستهلكي مواد التجميل أن
"دايوكسان  "1.4منتج مشتق من البرتول تعتربه وكالة محاية البيئة األمريكية مسرطناً حمتمالً
لإلنسان ومسبباً للسرطان ثبتاً للحيوان ،وفق برانمج املواد السامة القومي.
وأشارت إىل أنه على عكس االعتقاد السائد ،فإن "هيئة األغذية واألدوية األمريكية"
احلكومية ال تراجع تلك املنتجات أو تقوم بتحليلها قبل أن تُباع ،وإمنا تطلب فقط أن تقوم
الشركات املنتجة بذلك بنفسها.
وأثبتت التحاليل املعملية املستقلة عن وجود مادة "دايوكسان  "1.4يف شامبو االستحمام
"هالو كييت" ،ويف منتج "هاجيز" لغسيل جسم األطفال ،ويف شامبو "جونسون" لألطفال،
ويف شامبوهات تُباع حتت أمساء جتارية جذابة؛ مثل شامبو "سيسمي سرتيت" وشامبو
"سكويب دو" أو شامبو "تيجر" بغرض جذب األطفال إليها"( .اجملتمع ع 1795
( 2008/4/5م).
القوة أو الطاقة ،الذي يُقبل عليه
وخنتم املقال بصيحة أخرية حول ما ُِمسي بشراب َّ
الشباب خاصة ،ليُعلم إىل أي درجة نعيش مأساة ما أنكل وما نشرب ،وندمر حياة أوالدان
أبنفسنا ،بال مباالة املسؤولني لذلك ،وسكوت العلماء الغريب عنه!!
حتت عنوان "مشروابت الطاقة تدمر الطاقة" نشرت صحيفة األهرام يف عددها
( )44282واتريخ  1429/2/25ه  ،التحذير التايل:
يُقبل عليها الشباب يف مصر والعامل ابعتبارها احلل السحري للقوة والطاقة ،واحلقيقة أن
هذه املشروابت املعروفة ابسم "مشروابت الطاقة" تدمر الطاقة!
الدكتور مدحت الشافعي أستاذ أمراض الباطنة واملناعة جبامعة عني مشس يؤكد أن هذه
املشروابت تؤدي لألرق ومخول اجلسم ،وهي ال تزيد الطاقة احلرارية ،بل الطاقة املنبهة من
الكافيني ،وتزيد وزن اجلسم بدرجة عالية الحتوائها على ماء الكربوانت والسكر واجللوكوز،
ونتيجة سرعة االمتصاص.
كما أهنا حتوي ملوانت ِ
دث إدراراً للبول بشدة ،قد ينتج عنه جفاف
ومكسبات طعمُ ،
وحت ُ
ابجلسم ،خاصة لدى كبار السن ،وال حيس الشخص ابلعطش يف الوقت نفسه حىت يفقد
مخسة ليرتات من السوائل.
32

كما أن تلك املشروابت غري خاضعة للرقابة ،رغم أهنا خطرية على مريض السكر يف أي
سن ،ومرضى الدم املرتفع واحلساسية .اه .
وأذكر أخرياً أن الفرد واجملتمع أمانة يف يد الدولة أوالً ،فهي اليت متلك اخلرباء والوسائل
واملختربات الكفيلة ابلوقوف على حقيقة األمر ،والعلماء كذلك ،الذين إبمكاهنم طلب معرفة
حقيقة األمر من الدولة ،ليصدروا األحكام الشرعية املبنية على أسس صحيحة ومعلومات
يقينية .والفرد واجملتمع تبع ملا يقررون.
كل ما يُسمع ويُقال دعاَيت شركات متنافسة ،ومل يثبت عند العلماء منها
وإذا كان ُّ
مفصل فيما ذكر ،يزيل القلق من النفوس؟ وملاذا تنشر
شيء ،فلماذا ال يصدر بيان شافَّ ،
الوكالة هذا اخلرب؟ إن التأثري السلب للكوال وغريها موجود ابلتأكيد ،وقد قام أفراد عاديون
بتجارب عليها فدهشوا من َتثريها على مواد غذائية.
وهللا يف عون اجلميع.
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(ط )
مسألة عظمى
وح َّق له ذلك!
هكذا مساها اإلمام القرطب يف تفسريه (مسألة عظمى) ُ
وملخصها أن الرضا ابملعصية مشاركة فيها.
َّ ِ
َّ ِ
ين قَالُواْ إِ َّن اَّللَ فَِقريٌ َوَْحن ُن أَ ْغنِيَاء
وجاء هذا عند تفسري قوله تعاىل{ :ل َق ْد َمس َع اَّللُ قَ ْو َل الذ َ
ب َما قَالُواْ َوقَ ْت لَ ُه ُم األَنبِيَاء بِغَ ِْري َح ٍق} [سورة آل عمران.]181:
َسنَكْتُ ُ
فإن اليهود يف عهده عليه الصالة والسالم مل يقتلوا األنبياء ،ولكنهم ملا رضوا بذلك كانوا
كمن قتلوهم .وهذا بنص القرآن الكري.
الشعب قْت َل عثمان رضي هللا
رجل عند
ِ
وأورد هو وغريه من املفسرين هذه احلادثةَّ :
حس َن ٌ
قتال .ا.ه .
ت يف دمه" .فجعل الرضا ابلقتل ً
عنه ،فقال له الشعبَ " :رشِك َ
مث قال اإلمام القرطب :هذه مسألة عُظ َمى ،حيث يكون الرضا ابملعصية معصيةً .وقد روى
أبو داود عن العرس بن عمرية الكندي ،عن النب صلى هللا عليه وسلم قال " :إذا عُم ِ
لت
َ
ُْ
ِ
غاب عنها،
فأنكرها  -كمن َ
اخلطيئةُ يف األرض ،كان َمن شه َدها فك ِرَهها  -وقال مرةَ :
ومن غاب عنها فَ ِر ِ
وحسنه
ضيَها كان كمن ش ِه َدها" وهذا نص[ .سنن أيب داود (َّ )4345
َ
يف صحيح سننه].
أوردت هذا مذكًِرا؛ للحروب الدائرة يف عصران ،وكيف أن الناس يف جمالسهم وإعالمهم يبدون
ُ
آراءهم ومواقفهم فيها ،ويف التناحر بني املسلمني ،أو بينهم وبني الكافرين ،أو بينهم وبني
الظاملني والطغاة واملتجربين ،أو بينهم وبني فرق ضالة ،وكيف أهنم يؤيدون أو يعارضون بدون
علم كلٌّ أن
خشية وال خوف ،وكأهنم ال يعلمون أهنم مسؤولون عن أحاديثهم ومواقفهم .فلي ْ
َتييده ألي موقف أو حرب يعين مشاركته فيه ،ويعين مسؤوليته عنه ،كما هو النص يف اآلية
واحلديث.
ِ
ٍ
وحىت ِ
يقتل
ليشعر به ويتمثَّله ،أقول :إن
َ
أقر َ
األمر للمسلم أكثر َ
ب َ
َتييدك لفريق ظامل أو كافر ُ
املسلمني ويعذهبم ،يعين نصرتك له ورضاك به ،ومن مث هو كمشاركتك فيه وقتالك معه .هذا
هو خطورة الرأي واملشاركة يف اإلعالن عنه.
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خشي ربَّه فسكت ،وات َقى هللاَ يف الدماء خاصة ،وخاف من عقوبته ،فما تكلم
ورحم هللا من َ
إال بعد تدبر ومتحيص.
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(ي )
كيف تقل الذنوب؟
تقل ذنوب ِ
العباد إذا هم صلوا ،وخشعوا يف صالهتم:
ُّ ُ
 -1فاهلل سبحانه وتعاىل يقول{ :قَ ْد أَفْ لَح الْم ْؤِمنُو َن  .الَّ ِذين هم ِيف ص َالهتِِم خ ِ
اشعُو َن}
َ ْ َ
َ ُْ
َ ُ
[سورة املؤمنون.]2-1 :
ِ
الص َالةَ إِ َّن
ورد يف القرآن الكري { َوأَقِِم َّ
تنهى عن الفحشاء واملنكر ،كما َ
 -2وألن الصالةَ َ
فيبتعد هبا عن الذنوب،
الص َالةَ تَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر} [سورة العنكبوت،]45 :
َّ
ُ
ويكو ُن اقرتافهُ هلا قليالً.
 -3وألهنا ِ
يغفر له.
تكف ُر
َ
الذنوب واخلطاَي ،يعين حىت لو أخطأ وأذنب ،فإن هللا ُ
الصالَةَ طَر َِيف النَّها ِر وزلًَفا ِمن اللَّي ِل إِ َّن ْ ِ ِ
ْب
ُ
يقول ربُّنا سبحانهُ َ
{وأَقِِم َّ
احلَ َسنَات يُ ْذه ْ َ
َ َ َُ َ ْ
وتعاىلَ :
الس يِئَ ِ
ات} [سورة هود.]114 :
َّ
ات اخلمس ،واجلمعةُ إىل اجلمعة ،ورمضا ُن إىل رمضان،
و َ
ورد يف احلديث الشريف" :الصلو ُ
ِ
بينهن إذا اجتُنب ِ
ت الكبائر"( .صحيح اجلامع الصغري .)3875
ات ملا َّ
مكفر ٌ
َ
اف الذنوب؛ فألنه ال يصلي كما ينبغي ،فقد ِ
نهه صالته عن اقرت ِ
يؤديها ر ٍ
ومن مل تُ ِ
كعات
ُ
ِ
ِ
ِ
صالته شيئًا ،بل
فهم من
ليتفر َ
خفيفةً سريعةً َّ
غ لشواغله الدنيوية اليت ال تنتهي ،وال يكو ُن قد َ
تتحقق مشروعيةُ الصالةِ يف ِ
نفسه بذلك.
يكو ُن فيها قطعةً من تلك الشواغل ،ومل َّ ْ
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(ك )
إل أين يذهبون به؟
تصلي على جثَّة ممدودة أمامك.
تدعو له ،وتسلِم.
ِ
هرعون إىل هذا اجلسد امليت ليحملوه بسرعة
مث تشعر حبركة غريبة تنتاب أهله ومشيعيه ،فهم يُ َ

غريبة ،وتداف ٍع وتكاثف..
وهو ال حراك به ..ال رأي له وال موقف ،ال يقول ال وال نعم ،إن محلوه أو مل حيملوه ،إن
دعوه أو َرموه.
َ
لقد انتهى دوره يف هذه احلياة.
كان قبل ساعات شيئاً يتحرك ،ينظر ،يسمع ،يتكلم .واآلن ال شيء .جثة هامدة ،قطعة
اسها .انتهت.
جسد جامدة ،ال تعمل أعضاؤها وال حو ُّ
وتدعو هلذا املسكني ،الذي انتهت ألفاظه وكلماته ،مل يعد قادراً على قول ال إله إال هللا ،وال
كنت مثلك قبل قليل أذكر ريب ،أسبِح
أن يسبِح هللا أو حيمده ،ولسان حاله يقول :قد ُ
وأهلِل ...وأان اآلن حمتاج إىل دعاء منك ،دعاء ابلرمحة والغفران...
لقد ُمحل على آلة خشبية ،وسيغيب عن نظرك بعد قليل ،لن تراه بعد اليوم...
اللهم ارمحه ،اللهم كن له ،اللهم كن يف عونه ،اللهم إنك رحيم فارمحه.
اللهم اجعل هذا اليوم أسعد أَيمه ،واجعل هذه الليلة أسعد لياليه.
رب كري ،إىل ٍ
إىل ٍ
رب رحيم.
اللهم ارمحه َي رحيم ،اللهم أكرمه َي كري...
إهنم يسرعون به إىل سيارة تقلُّه ،ليقطع مسافة قصرية...
وهاهم ينزلونه بتؤدة ...والقرب ابنتظاره ،حل ٌد ممدود ،حفرة عميقة أُعدَّت هلذا اجلسد اجلامد
ليمدَّد فيه ،ملفوف يف قماش أبيض ،مربوط يف أول رأسه وآخر قدميه.
ويُهال عليه الرتاب ..ليغيب عن العيون ،وال يُرى بعد اليوم.
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لقد انتهى أمره يف احلياة الدنيا ،انتقل إىل حياة أخرى ،هي حياة الربزخ ،ليتوىل شأنه
املالئكة ...إنه اآلن يُسأل.
اللهم كن يف عونه ،اللهم ثبِته.
مل يضعوا معه يف قربه هويته ،وال مفاتيح بيته ،أو حملِه ،أو سيارته ،وال هاتفه النقال ،الذي ما
كان يفارقه ليل هنار ،وال قلماً ،أو كتاابً يستأنس بقراءته ...وال ماالً يشرتي به طعاماً ،أو
يدفع به وابالً...
ال يفيده هذا كله ،وال يشعر به ،وال يلقي له ابالً.
ال قيمة للمال هناك ،حىت الذهب ،مثله مثل الرتاب الذي أُلقي عليه ،ومثل احلجارة واهلوام
من حوله...
لقد ذهبوا به بعيداً ،إىل عامل آخر ،إىل حيث احلساب واجلزاء.
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(ل)
ِحكم ونصائح
من حماسن الكالم
من جهل املرء أن يعصي ربَّه يف طاعة هواه ،ويهني نفسه يف إكرام الدنيا.
استخف ابلرجال ذل.
من أفرط يف املقال زل ،ومن
َّ
من ُحسن االختيار اإلحسان إىل األخيار.
عز من َّ
ذل جريانه ،وما سعد من شقي إخوانه.
ما َّ
أعز فلسهَّ ،
أذل نفسه.
من َّ
من قال ما ال ينبغي ،مسع ما ال يشتهي.
من قال بال احرتام ،أجيب بال احتشام.
(من كتاب نصيحة اخلالن حملمود محدي املرعشي 1318 ،ه  ،ص)31 ،30

كلمات ونصائح
• إذا انم املرء خرج عن الدنيا ونسي كل سرور وكل حزن ،فلو رتب نفسه يف يقظته على
ذلك أيضاً لسعد السعادة التامة.
• انظر يف املال واحلال والصحة إىل من دونك ،وانظر يف الدين والعلم والفضائل إىل من
فوقك.
• الوجع والفقر والنكبة واخلوف ال حيس أذاها إال من كان فيها ،وال يعلمه من كان
العار واإلمثُ ال يعلم قبحها إال من كان خارجاً عنها ،وليس
خارجاً عنها،
ُ
وفساد الرأي و ُ
يراه من كان داخالً فيها.
• ِ
مقرب أعدائه قاتل نفسه.
• إمهال ساعة يفسد رَيضة سنة.
• لو علم الناقص نقصه لكان كامالً.
• ال ترغب فيمن يزهد فيك فتحصل على اخليبة واخلزي.
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هم من غاظه احلق.
• لقد طال ُّ

• االستهانة ابملتاع دليل على االستهانة برب املتاع.
أعز على الكري من املتاع.
• العرض ُّ

• من العجائب أن الفضائل مستحسن ومستثقلة ،والرذائل مستقبحة ومستخفَّة!
• ُّ
حد احلزم معرفة الصديق من العدو.
(خمتارات من كتاب "مداواة النفوس" البن حزم ،بتحقيق علي بن أمحد بن غالب).

من أعماق اإلميان
يقول العارف الواعظ حيىي بن معاذ الرازي (ت  258ه ):
-

أعلم الناس ابهلل أخوفهم له.
وحب اخللوة ،وحماسبة النفس البعيدة عن الصفوة.
عالمة التائب :إسبال الدمعةُّ ،
طول األمل.
الذي حجب الناس عن التوبةُ :
من أحب أن يعرف مكارم األخالق فلينظر يف فنون األدب.
لست آمركم برتك الدنيا ،بل آمركم برتك الذنوب.
كنت ال ترضى عن هللا كيف تسأله الرضا؟!
إذا َ
ِ
نقي فال تدنِسه ِبثمك.
الليل طويل فال تقصره مبنامك ،والنهار ٌّ
رأى حيىي بن معاذ رجالً يعمل يف قطع األحجار من اجلبل يف يوم ٍ
حار وهو يغين،
قطع األحجار أهون عليه من ترك األوزار!
فقال:
ٌ
ابن آدمُ ،
مسكني ُ
من سَّر ِ
خبدمة هللا ُسَّرت األشياء كلُّها خبدمته.
ُ
التواضع حسن يف كل أحد ،لكنه يف األغنياء أحسن.
بئس األخ حتتاج أن تعتذر إليه عند زلَّتك.
املودة.
حق أخيك اتكاالً على ما بينك وبينه من َّ
ال تضيِع َّ
َي ابن آدم ،ال يزال دينك متمزقاً ما دام قلبك حبب الدنيا متعلقاً.
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 ليس من العقل بنيان القصور على اجلسور. بقدر تعلق قلبك ابلدنيا يكون بُعدك عن هللا.(خمتارات من كتاب :جواهر التصوف /سعيد هارون عاشور)

منوعات

يقول الربقي :احلكاَيت تُصطاد هبا القلوب.
يقول الشيخ أبو احلسن الندوي رمحه هللا :إن كتب الفضائل حسب علمي تعترب أكثر
الكتب انتشاراً ،قراءة ومطالعة ،بعد كتاب هللا القرآن الكري بني املسلمني ،على مستوى
العامل أكمله( .من مقدمة حمقق "حتقيق املقال يف ُتريج أحاديث فضائل األعمال"
(البهرائجي).
يقول الشيخ الرفاعي :العافية أربعة أشياء :دين بال بدعة ،وعمل بال آفة ،وقلب بال
شغل ،ونفس بال شهوة.
قالوا :من أراد علم األولني واآلخرين فليتدبَّر القرآن.
َّت لِْل َكافِ ِرين} [سورة
أخي املسلم :إذا كنت ُّ
َّار الَِّيت أ ُِعد ْ
{واتَّ ُقواْ الن َ
متر هبذه اآلية الكرمية َ
آل عمران ]131 :وال تفكر فيها ،فراجع نفسك ،فإن شأن العلماء هو التفكر واالعتبار
واخلوف من هللا ،فكان أبو حنيفة رمحه هللا يقول :هي أخوف آية يف القرآن ،حيث أوعد هللا
املعدَّة للكافرين ،إن مل يتَّقوه يف اجتناب حمارمه.
املؤمنني ابلنار َ
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() 3
الدعوة
(أ)
تعالوا إل مدرسة اخلري!
اخلري لآلخرين كما تريدهُ لنفسها!
 -مدرسة اخلري تريد َ

 هي مدرسة مفتوحةٌ جلميع املسلمني ،يتعاونون فيها على ِالرب والتقوى.
 ال رئيس هلا وال مدير ،وال مركز هلا وال إدارة ،وال ندوة فيها وال مؤمتر!دم إثرة اخلالف ات ،وه دفها توحي ُد كلم ة املس لمني وجتمي ع ق وهتم ،وغايتُه ا
 منهجه ا ع ُإرضاء هللا سبحانه يف دينه.

* * *
 وهذا نداء وتوجيه ،وإش ارات وإرش ادات م وجزة ،وتوجيه ات ونص ائح ،للتخفي ف م نآث ِر واق ِع م ا يعيش ه املس لمون ،م ن انفص ال فُرض عل يهم ،أو انع زال أق يم عل يهم ،أو

أفك ا ٍر وج دت بي نهم ،فص ار ك لٌّ أيخ ذ م ن حميط ه ،ويس تغرب مم ا ع داه ،ف ازدادت

ات النظ رَّ ،
وحتك م اخل الف ،وخاص ة يف غي اب اخلليف ة ،ال ذي غالب اً م ا جيم ُع
وجه ُ
كلمة املسلمني.
ِ
ارب وم ذاهب ،يف الفق ه
حاب م دارس ،ومش َ
 وق د ص ار املس لمون بتباع د ال زمن أص َوالعقي دة ،ويف الس لوك والتنظ يم .وص ار ك لٌّ ِ
يفض ل رأي رئيس ه ،ويَص ُدر ع ن قول ه
وفتواه.

 واالختالف درجات ،بني حوا ٍر طيب ال ُُتش ى من ه ثئ رة ،وتقيُّد ِبراء ال ُحي اد عنه ا؛ويفس ق ،وأقص اها التكف ريُ وإع الن احل رب ...وب ني ه ذه ال درجات
فيب دَّع خمال ُفه ا َّ
درجات.
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 وهم مجيعاً يَعبدون رابً واحداً ،وأيخذون عن نب واحد ،ويَص ُدرون ع ن كت اب مس اويواحد!

جرب كل شيء يف حياته إال نب َذ اخلالف ،فإنه مل ِ
جيرب ه ،ومل يفك ر في ه!
 وبعض هؤالء َّاخلالف قطعة منه ،وجزءاً من حياته ،ال يقدر أن يعيش بدونه!!
فصار
ُ
صف املسلمني إذا مل يستعمل حبقه،
يشق َّ
 إن اخلالف ليس ضرورَيً وال واجباً ،بل هو ُّمجع كلمة املسلمني ووحدةُ األمة واجب.
بينما ُ

ومنعرج ات
 ول و عم ل ك لٌّ للوح دة كم ا عم ل للخ الف ،لوج د فج وات كث رية ُملئ تُ ،ضمدت.
عديدة ُس ِويت ،وجراحات كثرية ُ

 فكن حريصاً على اخلري ،جتمع فيه مشلك ومشل إخوانك ،لتكون وا أق وى وأمن ع وأهي بعند األمم ،بدل أن تكونوا غُثاء ،وهنباً ،وصيداً لألعداء.

جتمع خريٌ من أن ِ
تفرق.
 -ولئن َ

ب اإلس الم واملس لمني ف وق
 وال حتت اج س وى إىل إرادة املس لم التق ي ،ال ذي يض ع ح َّالطائفية واملذهبية ،واحلز ِ
ِ
بية واحلركية.
اهلوى والعصبية ،و
 وإذا كان ال ب َّد للخ الف أن يظه ر ،فل يكن يف ث وب معق ول ال مبالغ ة في ه وال هتوي ل،ويف أس لوب علم ي ،وج ٍو أخ وي إس المي ،ال حساس ية في ه وال تش هري ،وال خماص مة
فيه وال تكفري ،وال عداوة فيه وال حتقري.
 فباإلمك ان أن تنق د أي عم ٍل ملس لم ت راه خمالف اً ،ولك ن ل تعلم أن ه ذا ال ذي ت رد علي هأخ ل ك رمب ا جان ب الص واب م ن غ ري قص د ،وق د ال توفَّ ق يف نق ده فتك ون أن ت
املخط ئ ،أو أن األم ر خ اليف قِ دماً ،فم نهم م ن ق ال بقول ك ،وم نهم م ن ق ال بقول ه،

فلم اذا ال تس كت م ا دام قول ك ال يق ِدم وال ي ؤخر ،وت وفر ب ذلك جه دك ألم ور
مفيدة ،وال تشغل املسلمني مبا ال فائدة من تكراره.
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 وأن ت تق در أن تب ِني احل ق م ن غ ري أن تق ول إن ه رد عل ى ف الن ،وتك ون ب ذلك ق دذمتك ،أو تقول :ما ابل أقوام...
وبرأت َّ
بلغت َّ

 واعل م أن "الرف ق ال يك و ُن يف ش يء إال زان ه ،وال ين زع م ن ش ٍيء إال ش انَه" ،كم ا قال ه
َ
َُُ
َ

رسولنا الكري صلى هللا عليه وسلم .وقد جتذب ابللني والرفق أخ اك املس لم إىل رأي ك،

تشق به صفاً ،وال ِ
تغري به قلباً.
أو على األقل ال جتعله يبغضك ،فال ُّ
 وأما إذا فُقد الرفق من نقاش ك مع ه ،وج اء ب دالً من ه الت وبيخ والتحق ري ،والك الم الف ظالغل يظ ،والتج ريح والتكف ري ،ف إن الغال ب علي ه أال يس تجيب لقول ك ول و ك ان حق اً،
واقرأ إن شئت رسالة "الفرق بني النصيحة والتعيري" لتعلم ماذا ق ال أئم ة العل م واهل دى
يف ذل ك ،ول ئال تظ ن أن ص احبك وح ده ك ذلك .وب ذلك تك ون دخل ت يف اإلمث ومل
جت ِن من قولك احلق ما ترجوه ،والس بب ه و أن ت ،ه و قلب ك املل يء ابحلق د والكراهي ة
والضغينة ،وأنت تريد أن تطفئ غضبك الشديد من بني سطور االنتصار للحق.
 ولك ن هيه ات! ف إن ال ذين ينتص رون للح ق م ن أج ل احل ق ليس وا ك ذلك ،إهن م كرم اءأتقي اء ،وذوو مه م ونف وس عالي ة ال ت دخل يف سفاس ف األم ور ،ب ل تكظ م غيظه ا،
وتتغاضى عن حظوظ نفسية ألجل الصدع ابحلق وتسهيل مروره.

تتعلم معه كيف تبلِغه.
 إذاً فقد عرفت أنك إذاَ
تعلمت احلق ،فعليك أن َ

وسالم عليك إن كنت تشفق على أمتك وتضع مصلحة وحدهتا وقوهتا فوق أحق ادك
ٌ
الشخصية ،وأهالً بك حينئذ يف مدرسة اخلري ومهمتها اجلليلة.
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(ب)
مواقف مع الداعية
وقفات مع الداعية..
احلمد هلل العليم احلكيم ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
حم ِد
مؤدَي هلاُ ،خم ً
ومن كان ً
فالدعوة وظيفة كل مسلم ابلغ عاقل عارف بدينهَ ،
لصا فيها ،فليَ َ
ومن كان اترًكا هلا ،أو كسوالً يف َتديتها ،فليَنزع عنه لباس
هللا ،وليسأله الثواب والقبولَ ،
ِ
ِ
قوم الدعوة إىل الدين هللا إال ذلوا.
الكسل ،وليَستعن ابهلل ،وليُبلغ ما استطاع تبليغَه ،فما ترك ٌ
أخص وأعمق؛ فيُطلَب منه االنتباه واليقظة ملا َجيري حوله ،وعليه
والداعية املتعلِم وظيفته
ُّ
ابحلكمة والتثبُّت يف األمور ،وتنظيم حياة األفراد ممَّن يَتوالهم ،وتبيني تفاصيل وأحكام ومعاين
ِ
ِ
{ولْتَ ُك ْن ِمْن ُك ْم
نظرا لعلمه الواسع ،وإحاطته أبمور الدين أكثر من غريه؛ قال تعاىلَ :
الدين؛ ً
اخل ِري وأيْمرو َن ِابلْمعر ِ
ِ
وف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر} [سورة آل عمران.]104 :
َ ُْ
أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إ َىل َْْ َ َ ُ ُ
عرف شيئًا من الدين ،وكل مسلم
وهذه الدعوة حتتاج إىل علم ،وخيتص ابلدعوة كل َمن َ
يدعو إىل هللا ابلقدر الذي يعلمه منه؛ قال تعاىل{ :قُل ه ِذهِ سبِيلِي أَدعو إِ َىل َِّ
صريةٍ
ِ
ُْ
َ
ْ َ َ
اَّلل َعلَى بَ َ
أ ََان َوَم ِن اتَّبَ َع ِين} [سورة يوسف.]108 :
ِمن زاد الداعية:
ومن صفات الداعية ،أن يكون أكثر التز ًاما ابآلداب من غريه ،وهي كثرية ومتعددة؛ ومن
أمهها:
ومتدبرا حلكمة دينه ،عارفًا ألحكامه بشكل عام؛ قال تعاىل:
 أن يكون فامهًا لعقيدته،ً
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا الْعِْلم درج ٍ
عز
ات} [سورة اجملادلة ،]11 :وقال َّ -
َ ََ َ
{يَْرفَ ِع َُّ َ َ
َْ َ
ِمن قائل { :-قُ ْل إِِين َعلَى بَيِنَ ٍة ِم ْن َرِيب} [سورة األنعام.]57 :
 وعليه أن يكون دائم الطلب للعلمُ ،ملما بكل جديد.لصا يف دعوته ،ال يطلب بذلك شهرةً ،أو َمنصبًا أو ثناءًَّ ،
كل عمل أو
فإن َّ
 أن يكون ُخم ًٍ
قول له شرطان يف القبول:
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 - 1أن يكون مواف ًقا للشريعة.
خالصا لوجه هللا.
 - 2أن يكون ً
ص َالِيت
وعلى الداعية أن يكون معه هذا امليزان أينما َّ
حل أو ارحتل؛ قال تعاىل{ :قُ ْل إِ َّن َ
ِِ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِ
ِ
ت} [سورة األنعام:
ك أُم ْر ُ
اي َوممََ ِايت ََّّلل َر ِب الْ َعالَم َ
ني * َال َش ِر َ ُ َ
َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
.]163 ،162
 التعلُّق ابآلخرة ،وعدم الركون إىل الدنيا؛ فإن زوال الدنيا شيء ُحمقَّق ،ولقاء اآلخرة يقنيِ
يل َو ْاآل ِخَرةُ َخ ْريٌ لِ َم ِن اتَّ َقى} [سورة النساء،]77 :
مؤَّكد؛ قال تعاىل{ :قُ ْل َمتَاعُ الدُّنْيَا قَل ٌ
ويقول الرسول الكري صلى هللا عليه وسلم" :إذا أصبحت فال ِ
حتدث نفسك ابملساء ،وإذا
َ
أمسيت فال ِ
حتدث نفسك ابلصباح".
ُتدعه أحابيلُهم.
 واليقظة والتدبري واحلكمة :فال يغرتَّ بوعود الكافرين واملنافقني ،وال ْ{خي ِادعو َن َّ َّ ِ
ين َآمنُوا َوَما َخيْ َدعُو َن إَِّال أَنْ ُف َس ُه ْم} [سورة البقرة.]9 :
َُ ُ
اَّللَ َوالذ َ
ِ
 وال يكون َغ ِوسفاسف
يدع اخلالفات الفرعية،
ضبًا
عصب املزاج ،سريع احلكم ،كما ال َ
َّ
األمور تُ ِ
سيطر على منهج دعوته.
 التعلق ابهلل ،وطلب اهلداية والقوة والتوفيق منه؛ فهو املؤيد واهلادي إىل سواء السبيل،ِ
ين} [سورة آل عمران:
وبفضله تتم الصاحلات؛ قال تعاىل{ :بَ ِل َّ
اَّللُ َم ْوَال ُك ْم َوُه َو َخ ْريُ النَّاص ِر َ
َّ ِ
 ،]150وقال سبحانه{ :إِ َّن َّ ِ
ين َآمنُوا} [سورة احلج.]38 :
اَّللَ يُ َداف ُع َع ِن الذ َ
 الشجاعة والثبات ،واجلِهاد والتضحية؛ ابلقلب واللسان واليد ،ما استطاع إىل ذلك سبيالً،فليس هناك عقيدة دون تضحية ،وال تَنتشر فكرة منظمة وهادفة إذا مل يكن هناك شجاعة
نعيما إذا عرف أهنا أمر هللا ورسوله،
وقوة وشكيمة وأبس ومثابَرة ،واملؤمن يرى املخاطر ً
ِ
وي ِ
ك ِأب ََّهنُْم
صرب على النوائب عندما يعلم الثواب العميم على ذلك؛ قال  -عز وجل { :-ذَل َ
َ
ِ
َّار َوَال يَنَالُو َن
صةٌ ِيف َسبِ ِيل َّ
اَّللِ َوَال يَطَئُو َن َم ْو ِطئًا يَغِي ُ
ب َوَال خمَْ َم َ
َال يُصيبُ ُه ْم ظَ َمأٌ َوَال نَ َ
صٌ
ظ الْ ُكف َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني} [سورة التوبة:
صالِ ٌح إِ َّن َّ
َجَر الْ ُم ْحسن َ
يع أ ْ
ب َهلُْم بِه َع َم ٌل َ
اَّللَ َال يُض ُ
م ْن َع ُد ٍو نَْي ًال إَّال ُكت َ
.]120
اَّللِ إِنَّهُ َال
َسوا ِم ْن َرْو ِح َّ
{وَال تَ ْيأ ُ
 ال أيس يف حياة الداعية ولو طال عليه زمن االنتظار؛ َِ
يَْيأَس ِم ْن رْو ِح َِّ ِ
دائما طالبًا رضوان
ُ َ
اَّلل إَّال الْ َق ْوُم الْ َكاف ُرو َن} [سورة يوسف ،]87 :بل يَعيش ً
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وحييا حياةً ِملؤها احلب يف هللا ،والبُغض يف هللا ،واخلوف والرجاء
هللا بعد أداء َّ
مهمة التبليغَ ،
منه  -عز وجل  -وهذا من مثرات اإلميان العميق.
1
صابرا {إَِّمنَا يُ َو ََّّف
حبرا يف األخالق واخلالل احلميدة؛ فيكون ً
 وعلى الداعية أن يكون ًَجرُهم بِغَ ِْري ِحس ٍ
َّ ِ
اب} [سورة الزمر ،]10 :وال دعوة بال صرب ،وقد أوذي أصحاب
الصاب ُرو َن أ ْ َ ْ
َ
ص ْربُ َك إَِّال ِاب ََّّللِ} [النحل:
{و ْ
اصِ ْرب َوَما َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أذًى بليغًا فصربواَ ،
نتحمل أعباء الدعوة ،حىت نظفر مبا وعدان هللا تعاىل به؛ قال سبحانه:
 ،]127فعلينا أن َّ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
{أ َْم َح ِسْب تُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ْ
ين َخلَ ْوا م ْن قَ ْبل ُك ْم َم َّسْت ُه ُم الْبَأْ َساءُ َوالضََّّراءُ
اجلَنَّةَ َولَ َّما َأيْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
الرس ُ َّ ِ
اَّللِ أََال إِ َّن نَصر َِّ
يب} [سورة
َوُزلْ ِزلُوا َح َّىت يَ ُق َ
ص ُر َّ
ين َآمنُوا َم َعهُ َم َىت نَ ْ
ول َّ ُ
اَّلل قَ ِر ٌ
ول َوالذ َ
َْ
البقرة.]214 :
 ومنها الصدق يف القول والعمل ،والذي له اآلثر الكبرية على َس ِْري الدعوة ،وقال تعاىل:اَّلل وُكونُوا مع َّ ِ ِ
َّ ِ
ني} [سورة التوبة.]119 :
الصادق َ
َ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا ََّ َ َ َ
{َي أَيُّ َها الذ َ
{خ ِذ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر
 ومنها اللُّطف والصفح والعفو عن الناس ،والرمحة هبم؛ قال تعاىلُ :ف وأَع ِرض ع ِن ْ ِ ِ
ِ
ظ
ت فَظا َغلِي َ
ِابلْعُْر َ ْ ْ َ
اجلَاهل َ
{ولَ ْو ُكْن َ
ني} [سورة األعراف ،]199 :وقالَ :
ِ
الْ َق ْل ِ
ك} [سورة آل عمران.]159 :
ب َالنْ َف ُّ
ضوا ِم ْن َح ْول َ
التكرب؛ فبني الدعوة والتكرب تنافر شديد ،وما دخل الكرب يف معاملة
اضع وعدم ُّ
 ومنها التو ُِِ
ِ
يدو َن
إال َ
ين َال يُِر ُ
ونزع منها اخلري والربكة؛ قال هللا تعاىل{ :تِْل َ
شاهنا َ
ك الد ُ
َّار ْاآلخَرةُ َْجن َعلُ َها للَّذ َ
ِ ِ ِ
عُلُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ني} [سورة القصص.]83 :
ض َوَال فَ َس ًادا َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
التكرب ُّ
قط إال نقص
ويقول علي بن احلسني  -رمحه هللا  :-ما دخل قلب امرئ شيء من ُّ
قل أو كثر.
من عقله بقدر ما دخل من ذلكَّ ،
ِ
حلل مشاكل الناسِ ،
وبث الدعوة ونشر الدين من خالل هذه
 املخالطة وطيب العشرة؛ ِ َالعِشرة؛ وذلك ابألخالق احلسنة والكلمات الطيبة ،والعمل اجلاد واملخلص؛ يقول صلى هللا
عليه وسلم" :املسلم الذي ُخيالط الناس وي ِ
صرب على أذاهم خري من الذي ال ُخيالط الناس وال
َ
يصرب على أذاهم" أو كما قال صلى هللا عليه وسلم.
 1راجع فصل "أخالق الداعي" من الكتاب القيم" :أصول الدعوة"؛ لعبدالكري زيدان (ص )355 - 333 :ط،3 :
وغريه من كتب الدعوة.
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رمزا عمليا يف العمل الصاحل ،وقدوةً حسنةً يف
 ومن اآلداب الشخصية للداعية أن يكون ًاألسرة والعمل اليومي ،بني األهل واألصدقاء ،وأن يكون دائم ِ
الذكر والتعلق ابهلل ،وأن يكون
ويف العهد ،صرحيًا ،ومعرتفًا ابخلطأ،
ُمعتنيًا بصحته ،نظي ًفا ،معتدالً ،غري ُمس ِرف وال ُمقرتَّ ،
مؤثرا لغريه على نفسه،
منص ًفا من نفسهً ،
وقورا ،حييا ،عادالً ،نشيطًا ،حمبا للخري والتعاونً ،
مبتسما ،غري هيَّاب عند النوازل
بعيدا عن اجلدل،
مسوحاً ،
مغيثًا للمحتاج والضعيفً ،
ً
يكف هبا وجهه عن حاجة الناس،
رتما للكبري ،عطوفًا على الصغري ،ذا ِمهنة ُّ
والنكباتُ ،حم ً
ِ
يصا على اجلماعة ،اتئبًا،
انفعا لنفسه ولغريه ،مواظبًا على الصالة ،حر ً
ُمشج ًعا ألعمال اخلريً ،
انشرا لدعوته بكل شرق
مستغفرا،
جماهدا لنفسهً ،
ً
بعيدا عن قرين السوء وأماكن اللهوً ،
ً
وحب ،ويف كل وقت وحني.
التنقية والتنشئة:
أجل هذه النعمة وما
رسلني ،وما َّ
الداعية يَفتخر عندما يعلم أن وظيفته هي وظيفة األنبياء واملُ َ
ِِ ِ
اَّللِ علَى ب ِ
ص َريةٍ أ ََان َوَم ِن اتَّبَ َع ِين} [سورة
أعظم هذا السبيل! {قُ ْل َهذه َسبِيلي أ َْدعُو إِ َىل َّ َ َ
يوسف.]108 :
شك أن ُمهمتهم كانت صعبةً ودقيقة ،لكنهم صربوا ،وآثروا رضاء هللا على سخط الناس،
وال َّ
فضَّلوا حياة اآلخرة ونعيمها على حلظات الدنيا الفانية ،ومل يكرتثوا بك ْفر أكثر الناس،
واستهزاء السفهاء منهم ،فلو كان فيهم خري هلَداهم هللا ،لكنهم كانوا صما ال يسمعون قول
السوي
كما ال ينطقون إال مبا يَنفث يف روعهم الشيطان ،وعُميًا ال يُبصرون السبيل
َّ
احلق ،وبُ ً
أعوج ،فكيف يهتدون؟!
بل يرون الطريق األعوج
مستقيما ،واملستقيم َ
ً
يعز
{وتُعُِّز َم ْن تَ َشاءُ َوتُ ِذ ُّل َم ْن تَ َشاءُ} [سورة آل عمران ،]26 :فهو ُّ
وهذا معىن قوله تعاىلَ :
ُّ
سورا بينه وبني
الذي يفتح قلبه للخري ويُقبل على طاعة هللا إذا عرف أمره ،ويُذل َمن ضرب ً
مساع كلمة احلق.
واملسلم الداعية حريص على معرفة الناس يف اجلو الذي يعمل فيه ،ويف البيئة اليت يدعو فيها،
ويدرس عوامل كثرية؛ أمهها:
 - 1املعتقدات املتو َارثة.
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 - 2احلاجات واملشاكل االجتماعية.
 - 3نفسية الفرد ،وأسلوب التأثري فيه بشكل يُناسب هذه النفسية.
وإذا كان الناس  -ولو يف جمتمع واحد ُ -تتلف نفسياهتم ومشاكلهم كاختالف صورهم
وألواهنم ،فإن الداعية احلكيم ،يُصنِف ويرتِب ،وجيمع النفوس املتشاهبة والقريبة من بعضها،
فتحس وتشعُر بوحدة يف اآلمال واآلالم ،وهذا ما يقرب إىل
ويضمها إىل بعضها،
ليَأتل َفها
َّ
ُّ
وحيدث التحابب بعد إلقاء
روح التأثري اجلماعي ،وبث األفكار خالل اللقاءات اجلماعيةُ ،
الكلمات واالستماع للمشاكل اخلاصة والعامة ،وتقدي احللول اإلسالمية هلا ،وتكون هناك
حلظات سعادة ،بعد تفريج الكروب.
حسه ،ويضبط أعصابه ،ويصغي
وأكثر ما تؤثر الكلمات هو أثناء هذه احلال ،فاملرء يُ ِرهف َّ
بكل عقله وأحاسيسه إىل ِ
قول غريه ،عندما يعلم أن املتكلم يدخل يف أعماق نفسه ،ويدق
وجيلِي الشك عن ابطنه ،فيقع يف أزمة فكرية حادة ،رمبا كانت املرحلة االنفعالية،
ابب فطرتهُ ،
أو املرحلة االنتقالية ،أو قل :حلظة اهلداية ..إذا أعا َن هللاُ! واإلنسان هو اإلنسان ..إنه يتأثر،
خريا إذا فتح قلبه للنور املبني.
ويُنكر ،وجيادل،
ُّ
ويشك ،ويسأل ،ويبحث ،ويَستقرئ ً
ويَستطيع الداعية ِبفكره الثاقب وه ْديه اإلسالمي أن ُمييِز الطيب من الرجال ،وأن يعرف من
يهمه إال اتِباع اهلوى
وحتمل أعباء الدعوةِ ،من السفيه الذي ال ُّ
هو احلريص على الفهم السليم ُّ
والشهوات.
أيضا ،االتصاالت الفردية ،والتأثري الشخصي يف اخللوة؛ حيث تُلقى
وَتيت يف هذه املرحلة ً
على األشخاص املرَّكز عليهم حماضرات يف الرتبة اإلسالمية ،يف هدوء وعلى مراحل ،وكلما
كان إلقاء الفكرة طويل النَ َفس وإبقناع اتم ،كان التأثري والقبول أكثر  -بفضل هللا وعنايته.
الواجب واألمل:
اطمئناان هبذه الدعوة ،ونرفع هبا الرأس عاليًا ،عندما نرى شرور املدنية احلديثة تزداد،
إننا نَزداد
ً
وتَكثُر فيها اجلرائم واآلثم ،وتفشل مجيع النظم الفكرية املعاصرة يف إسعاد الفرد وَتمني حياة
للمجتمع.
ُم َّ
ستقرة ُ
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ومما يزيد من عزمية الداعية ِ
ويبشر مستقبله ومستقبل الدين ابخلري ،أن علماء االجتماع
وغريهم قد تنبَّؤوا أبن هذه احلضارة املادية واملهزوزة ستَنهار ألهنا غري مبنية على أسس أخالقية
حل هلذه البشرية إال هذا الدين اإلهلي اخلالد ،الذي أمر هللا املسلمني
وإنسانية سليمة ،وال َّ
بتقدميه حال شامالً جلميع مشاكل وطلبات العامل ،إنه دين العلم واجلهاد والسالم،
وال غرابة؛ فإن النور ينبثق من بني الظلمات الكثيفة ليكشف احلق ويُنري الد َّْرب{ :بَ ْل
ِ
ف ِاب ْحل ِق علَى الْب ِ
اط ِل فَي ْدمغُه فَِإذَا هو َز ِاهق ولَ ُكم الْويل ِممَّا تَ ِ
ص ُفو َن} [سورة األنبياء:
َ َ ُ
نَ ْقذ ُ َ َ َ
ُ َ ٌ َ ُ َْ ُ
.]18
مهمة الداعية عندما يرى أمراض اجملتمع وهي تزداد ،وجروحه البليغة وهي تكثُر،
وتتضاعف َّ
إنه ال طبيب هلا إال يد الداعية احلكيمة الرحيمة؛ قال تعاىل{ :قَ ْد َجاءَتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِ ُك ْم
الص ُدوِر} [سورة يونس.]57 :
َو ِش َفاءٌ لِ َما ِيف ُّ
واألشرار ال ميلُّون وال يكلُّون من الدعوة إىل نظمهم الفاسدة والطاغوتية؛ {الْ ُمنَافِ ُقو َن
ض أيْمرو َن ِابلْمْن َك ِر وي ْن هو َن ع ِن الْمعر ِ
والْمنَافِ َقات ب ع ُ ِ
وف} [سورة التوبة.]67 :
ُ َْ
َ ُ
ُ ََ َ ْ َ َ ُْ
ض ُه ْم م ْن بَ ْع ٍ َ ُ ُ
وكلهم يُريد إطفاء نور اإلسالم ،فالنار ُحتيط ابإلسالم من كل جانب ،ورجال اإلطفاء
تنوعت
قليلون ،وعلى الداعية أن يُشعر املسلمني خبطورة املوقف جتاه ملَّة الكفر الواحدة وإن َّ
ِ
ِ
ات
جهادا
وتعدَّدت أساليبها ،وهذا ما يتطلَّب
ً
{والْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ً
ومحاسا ويقظة أكثر؛ َ
ِ
ض أيْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر} [سورة التوبة.]71 :
بَ ْع ُ
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْوليَاءُ بَ ْع ٍ َ ُ ُ
يدان ،ونَلِج كل مدخل فيه
وهذا يعين أن نَنتهز كل فرصة للدعوة ،ومنأل كل فراغ تصل إليه ُ
مصلحة اإلسالم واملسلمني.
املتجر ،واملصنع،
والدعوة ال ُّ
ُتص وقتًا أو ظرفًا معينًا ،بل تكون يف املسجد ،واملدرسة ،و َ
بربيدة بن
والسجن ،وموطن الغربة ،والصحراء ،فهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الْتقى َُ
احلُصيب األسلمي يف ركب ِمن قومه ،أثناء ِهجرته إىل املدينة ،فدعاه لإلسالم فأسلم،
واملوقف كان يتطلَّب سريَّة ،لكنها سرية ِمن بعض النواحي فقط ،وهذا يوسف عليه السالم
اَّلل الْو ِ
اح ِب ِ
يدعو إىل ِدين هللا وهو يف السجن؛ {َي ِ
ِ
الس ْج ِن أَأ َْرَاب ٌ ِ
اح ُد
َ َ
ب ُمتَ َفرقُو َن َخ ْريٌ أَم َُّ َ
ص َ
الْ َق َّه ُار} [سورة يوسف.]39 :
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وال تسأل عن أج ِر الداعية ،فثوابه ِمن هللا الرحيم الكري ،ال يضيع عنده شيء ،وي ِ
ضاعف ملن
ُ
يَشاء.
إن الداعية ِ
وقدرا ،وأقربه إىل رمحة هللا ورضوانه،
ُ
أعظمهم قيمة ً
املخلص هو أكرم الناس ،و ُ
ِ
اَّللِ وع ِمل ص ِ
ِ
ِِ
ني} [فصلت.]33 :
احلًا َوقَ َ
ال إِن َِّين م َن الْ ُم ْسلم َ
{وَم ْن أ ْ
َح َس ُن قَ ْوًال مم َّْن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ َ
َ
2
اللهم إان نسألك التأييد لدعوة املسلمني ،والنصر ِ
جلهادهم ،إنك مسيع قريب جميب .
َّ
(نشر يف جملة (هذه سب يلي) اليت كان يصدرها املعهد العايل للدعوة اإلسالمية ابلرايض ،عندما كنت
طالباا يف مرحلة املاجستري1402 ،هـ)

 2أكثر اعتمادي يف هذا املقال على كتاب "أصول الدعوة" لألستاذ عبد الكري زيدان.
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() 4
املساجد
(أ)
يوميات احلرمني ...ولقاء العشر
إهنا يوميات ميكن أن تتحقق!
وهي تدوين ما جيري يوميا يف املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف ،من أخبار وأحداث
يدوهنا علماء ودعاة وطلبة علم وصحفيون ،ويساعدهم يف عملهم ِ
عامة وخاصةِ ،
مصممون
ومصورون وإخباريون ،يف هيئة أو جتمع علمي وإعالمي يُ َّ
شكل ألجل ذلكِ ،
ِ
ميوله أهل اخلري
مولوا "لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام" وغريه من املشاريع العلمية واخلريية الكثرية
كما َّ
هناك.
وإذا كان موقع "الرائسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي" يقوم بقسم من هذه
املهمة ،فإنه ال يكفي ،وال يُشبع رغبة طلبة العلم والعلماء ،فالصفة الغالبة عليه هي
وتورد أخبار معينة وحبذر .ولكن يُستفاد منه ابلتأكيد.
احلكوميةَ ،
والرتكيز يف هذه "اليوميات" يكون على النواحي العلمية والدعوية واالجتماعية ،وخاصة
أخبار العلماء الذين يزورون احلرمني من أحناء العامل ،حيجون ويعتمرون ،وقد يشاركون يف
أعمال علمية بصفة رمسية أو ال.
فااللتقاء هبؤالء العلماء يف احلرمني ،ومعرفة أخبارهم وأحواهلم ،وشيوخهم وتالمذهتم ،وذكر
آثرهم العلمية ،واهتماماهتم ،وأساليب تعليمهم ،ونقل أخبار جمتمعاهتم إىل املسلمني ،يكون
يتعرف املسلمون بعضهم على بعض ،ويتعاونون على الرب وصنائع
فيه فائدة كبرية ،حيث َّ
اخلري ،مع تعزيز التعاون الثقايف اإلسالمي بينهم ،وزَيرهتم ومساعدهتم عند اللزوم.
هذا عدا فنون العلوم األخرى اليت حتصل من جرائها ،كاإلجازات والرواَيت اليت يهتم هبا
طلبة العلم والعلماء ،وحينون إليها ،ويسافرون ألجلها إىل بالد بعيدة.
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وكذلك االستفادة من نتاجهم العلمي مما خيص احلرمني ،ومعرفة آثر أخرى فيهما يف
بالدهم.
ويكون إنتاج هذه اليوميات تقنيا ،وهو تصميم موقع ابسم "يوميات احلرمني" ،وتستقبل فيه
املقاالت والتعليقات واملشاركات العلمية األخرى ،كالصوتية واملرئية ،من املهتمني ،وترتَّب
وتنقَّح وتوزَّع على أقسام املوقع وأبوابه ،فيُعرف كل ما حيدث يف املسجدين الشريفني.
كما تضاف إليه األخبار التارخيية (العلمية) مما له عالقة ابحلرمني.
وخيصص يف املوقع ابب لرحالت احلج ،فهي يف معظمها رحالت علمية ،فيها أحاديث عمن
َّ
لقي أصحاهبا العلماء ،أو أصحاب الشأن يف احلرمني ،أو أَي من فئات اجملتمع اإلسالمي،
وما جرى بينهم من حديث ،ومسائل وحوارات علمية ،تفيد أهل العلمِ ،
وتؤرخ للمسجدين.
وخيصص ابب آخر ملا ُكتب عن احلرمني ،من كتب وحبوث ،ومن صور وخرائط وغريها.
وآخر للكعبة وَترخيها وكسوهتا وهداَيها.
وآخر ملكتبات احلرمني وما حيسب عليهما ،وهذا ابب واسع ،ميكن االستفادة العلمية منه
إىل أقصى حد ،بنشر خمطوطاهتا ووثئقها ،وما يتعلق هبا بشكل عام ،أو يشار إىل روابطها
عند توفرها.
وكلٌّ ينشر ما عنده ،مما حدث معه ،أو رآه يف مصدر ،مع التوثيق العلمي.
وأبرز ابب يف املوقع وأمجله هو ابب "يوميات احلرمني" ،فتكتب السنوات والشهور واألَيم
بشكل فين ،ويسرتجع الباحثون من خالهلا ما حدث يف تلك األَيم ،يف معاجلة بيانية
إلكرتونية ،وُتزن فيها األخبار واألحداث نقالً من الكتب والدورَيت ،وما حيدث آنيا.
واألفضل أن يكون املوقع (شبكة) ،لتخصص فيها مواقع لعلماء وأهل اإلحسان والوجهاء
املهتمني ابحلرمني الشريفني ،وألمور علمية أخرى ،كما أييت يف الفقرة التالية.
فمن أبرز األمور العلمية اليت جتري يف احلرمني وتفيد أهل العلم "لقاء العشر األواخر

ابملسجد احلرام" ،الذي يديره األخوان الكرميان حممد بن انصر العجمي من الكويت ،ونظام
حممد صاحل يعقويب من البحرين ،وميوله "بعض أهل اخلري من احلرمني الشريفني وحمبيهم"،
وتقوم بطبع وتصميم وتوزيع منشوراته دار البشائر اإلسالمية ببريوت.
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وليس هلذا "اللقاء" موقع خمصص حىت اآلن ،بل يعلن عنه يف موقع الدار املذكورة ،ويعرض
فيه فقط عناوين الرسائل والكتب .مع أن األوىل أن يكون له موقع خاص ،تعرض فيه مجيع
الرسائل والكتب اليت حققتِ ،
بنصها ،فهي تطبع على نفقة أهل اخلري ،وال أظنهم ميانعون
ُ
ذلك.
وفيها فوائد علمية كثرية ،وال يقتنيها إال فئة قليلة من أهل العلم ،وال كشاف عامٌّ هلا ليُعلم ما
حتتويه ،فالفائدة احلقيقية منها قليلة ،وال ترتقي إىل اجملهودات اليت تبذل ألجلها.
ويف كل لقاء يُعقد ابملسجد احلرام تُقرأ حنو ( )20رسالة أو أكثر من رسائل الرتاث
اإلسالمي ،أكثرها يف احلديث الشريف والفقه اإلسالمي والرتاجم ،مث تطبع .ويكون عددها
ارتقى إىل ( )340رسالة ،ورمبا ( )400رسالة ،فهي مكتبة بذاهتا!
وعسى أن تتحقق هذه األمور الطيبة ،املفيدة ،املباركة ،قريبًا ،أو بعد حني ،ومثلها يف املسجد
األقصى اجلريح.
وقد ال تبدو القيمة العلمية املتكاملة من هذا العمل يف أوائله ،ولكنه بعد سنوات أو عقود
املرجوة منه مؤكدة ،وهكذا تبدأ املشاريع متواضعة ،مث تكرب..
من الزمن ستكون الفائدة َّ
وهللا املوفِق.
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(ب)
نفاايت يف بيوت هللا!
من أبرز مسات املساجد أهنا نظيفة ،فال جتد فيها سجادات وسخة ،وال حيطاانً متسخة ،وال
روائح كريهة ،فكل ما فيها طاهر نظيف .وهذا نتيجة التوجيهات الدينية الكرمية ،فال تصح
صالة على ما فيه جناسة ،اليت يكون فيها غالباً ضرر على صحة املصلني ،فال تكاد جتد

ملوثً وحامالً للجراثيم.
جنساً إال وهو قابل أن يكون َّ
ومنذ سنوات ابتدع يف املساجد أمر خيشى أن يكون له ضرر أكثر من نفعه ،وهو وجود
املناديل الورقية الناعمة فيها ،اليت يستخدمها املراتدون إىل املساجد عادة لتنشيف أَيديهم
ووجوههم من ماء الوضوء ،ورمبا إلزالة البصاق واملخاط والنخامة اليت قد تغلبهم وهم يف
املسجد .وال شك أن املتربع هبذه املناديل يكون مأجوراً إن شاء هللا إىل هذا احلد ،على أن
هناك مذاهب فقهية تذهب إىل كراهة التنشيف من ماء الوضوء إال لسبب.
أما السلبيات اليت خيشى منها فهي:
نتيجة وجود هذه املناديل فقد ُوضع يف كثري من املساجد سالت للمهمالت ،وكثري من
املصلني الذين ميتخطون أو خيرجون خناماهتم يضعوهنا يف هذه املناديل مث يرموهنا يف تلك
السالل ،وقد يكون بعضهم ،حامالً ألمراض قد تكون معدية ،حىت لو كانت خفيفة
كالزكام.
تفرغ يف كل
وهذه السالل ال يهتم هبا غالباً ،فقد تكون وسخة ،من ظاهرها وابطنها ،وال َّ
تفرغ حىت متتلئ ،وإذا ِ
فرغت فال تُغسل غالباً،
يوم ،بل إن بعضها يبقى أسابيع طويلة ،فال َّ
وإذا غُسلت ال تعقَّم .وهذا ما الحظته يف جوامع كبرية وصغرية! ولعل السبب يعود إىل
اخلادم املسكني الذي يعكس على أداء عمله أشياء ،منها راتبه الضعيف جداً الذي ال
يؤخر شهوراً ،وأعرف خدماً وحراساً للمساجد مل
يشبع (...؟) ،وعلى قلَّة أجره فإنه َّ
يقبضوا رواتبهم حنو عشرين شهراً أو أكثر!! ويعيشون على غسل السيارات وبيع املساويك
وما إىل ذلك ،فبأي نفسية يعملون؟ وهذا صرخة لالهتمام هبؤالء الضعفاء املظلومني ،فمن
يسمعهم ،وهم أوىل من بيوت هللا.
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عنت هبا ،وإن كانت
واملساجد من َّ
اجملمعات املفتوحة ،اليت قد تنتقل فيها األمراض ما مل يُ َ
تُغلق عشرين ساعة من أصل أربع وعشرين ساعة! فإن اإلقبال عليها يف أوقات الصلوات
كثري .وليالحظ مثالً مدى العناية ابحلاوَيت الصغرية يف املستشفيات وكيف تكون مغلقة
وتفرغ بني كل مدة وأخرى ،وبني ما هو يف املساجد ،وال شك أن املنشأتني خمتلفتان من
َّ
حيث مراتديها ،ومع ذلك يؤخذ األمر يف االعتبار ،حفاظاً على صحة املسلمني.
وال يُقاس األمر على املسجد احلرام ،فاألمر معتىن به هناك أكثر من كل مكان ،وال توجد
به مناديل أصالً ،ولكن السالل وضعت احتياطاً ،لبعد املصلني من خارجه.
ومما خيفف من هذه السلبيات هو التوعية الصحية داخل املساجد نفسها ،وذلك أبن
يوجه اخلطباء املصلني إىل عدم رمي املناديل فيها ،بل كل يضع ما استعمله من املناديل يف
جيبه بعد استعماهلا.
وال أظن أن هذا يكون حالً شافياً ،فالصغار ،واملهملون ،والالمبالون موجودون يف كل
مكان ،وهناك "خمالفات" يلحظها الناس قد تكون فردية ،وال تورد هنا.
ولذلك أطلب منع املناديل وسالت املهمالت يف املساجد كلها ،ويبقى األمر على ما
ويرد ما استعمله إليه ،حىت ال يسبب
كان سابقاً ،فكلٌّ يضع يف جيبه ما حيتاج من املناديلُّ ،
ذلك إشكاالت صحية للمصلني ،والكثري منا يتقزز عندما يكون واحد جبانبه فيتناول كما
يتمخط يف ِ
مكرب صوت.
من املناديل لينظف كل ما يف أنفه ،أو خيرج أصوااتً من أنفه وكأنه َّ
ولو أنه فعل ذلك يف جملس لتغيَّظ منه الناس ،فكيف وهو يف بيت هللا ،أو يف الصالة بني
يدي هللا؟ وعلى األئمة واخلطباء أن ينبهوا إىل هذا ،فاملسلمون يرتددون إىل املساجد كل يوم،
وهذه املظاهر السلبية ينبغي أن تُبعد من املساجد بقدر اإلمكان ،ولو مل توجد املناديل فيها
لقلَّت هذه املظاهر جداً .وكان جيب على هذا وذاك أن يتنظف يف البيت أو يستنثر جيداً
أثناء الوضوء ،أو يتنظف كما يريد قبل أن يدخل املسجد ،فبيت هللا مكان للصالة والذكر
واخلشوع ،وليس مكاانً للتنظف ،وإمنا مكان ذلك احلمام أو املغسلة ...واملهم أن يكون هذا
خارج املسجد ،إال إذا غلب على املرء شيء ،فال يُالم عليه.
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هذا إضافة إىل أنه أدب غري مالئم لألطفال ،الذين أيتون إىل املساجد ليتأدبوا أبدب
اإلسالم ،فيتناول بعضهم املناديل وينظفون أنوفهم دون حاجة تُذكر ،تقليداً للكبار ،وبعضهم
ال ُحيسن التنظف فال يكون ذلك حمبَّذاً ملن حوله.
ومن املؤكد أن ديننا احلنيف حيث على نظافة املسجد ،وإخراج األوساخ والنجاسات منه،
وضع سالل املهمالت ،ووضع النفاَيت فيها يتوافق مع هذه التوجيهات الكرمية؟
فهل ُ
أظن القراء سيوافقون أن اجلواب هو :ال .إذاً فلماذا هي موجودة إذاً ،وهي مل توضع يف
املساجد إال لوضع النفاَيت فيها؟ وأين هذا من ِ
احلث على تنظيف املسجد وتطييبه؟
وقد يرد سؤال ضمن ما يورد هنا ،وهو حكم أخذ املناديل اليت يف املساجد ووضعها يف
اجليب للتنظف هبا خارجها ،فهل هو جائز؟ هذا ما يفعله بعض الناس ،واملتقون خيافون فال
يفعلون ما فيه شك وشبهة ،وقد وضعت هذه املناديل الستعماهلا داخل املسجد وليس
خارجه.
أرد به حكماً فقهياً ،فلست أهالً لالجتهاد ،وإمنا هو
وما أوردته من طلب منعه مل ْ
"طلب" ينظر فيه الفق هاء ،بعد دراسة إجيابياته وسلبياته من مجيع جوانبه ،ويكون بينهم أطباء
جمتمع صحيون ،ليبينوا للفقهاء مدى خطورة النفاَيت واألوعية اليت توضع فيها دون أن تعقم
أو تنظف ،حىت يكون حكمهم صائباً.
وأذكر هنا بعض ما وقفت عليه من أحاديث وأحكام فقهية مما يناسب املوضوع:
 -1ما خيرج من األنف من املخاط نقل غريُ واحد من العلماء اإلمجاع على طهارته
(حاشية الروض املربع  .)364/1وكذا البصاق والنخامة.
والبلغم هو املنعقد من اللعاب واملخاط .ومنهم من َّفرق ،وقالوا ببلغم الرأس ،وبلغم
الصدر ،وبلغم احللق .وقد نقل الزركشي اإلمجاع على طاهريته ،مع أنه خمتلف فيه .ويف رواية
عن اإلمام أمحد أنه قال ابلنجاسة (اإلنصاف .)341/1
وجزم ابن اجلوزي بنجاسة بلغم الصدر .وقال اإلمام النووي :إن خنامة الرأس طاهرة ،وكذا
خنامة املعدة( .اجملموع .)551/2
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والقيء متفق على جناسته كما قال اإلمام النووي ،لكن ذكر الباحث اآليت أنه خمتلف فيه
[قلت :االتفاق على جناسته مذكور يف مصادر عديدة ،ينظر الفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة
الزحيلي .]51/1
وقال ابحث معاصر :املخارج املعتادة يف الرأس أربعة ،هي :العينان ،واألنف ،واألذن،
رجح أهنا طاهرة( .حكم اخلارج من اإلنسان
والفم ،خيرج منها ستة عشر خارجاً ،كلُّها ت َّ
لعبداإلله الدريويش ص  ،30وما سبق منقول منه)[ .قلت :هو ترجيح من قبل الباحث ،وال
يؤخذ قوله على عمومه].
 -2وإذا كنت ذكرت ما سبق ،فإن األمر الذي أورده يف هذا املقال يتعلق بناحية الضرر
الصحي ،يعين أنه ولو كان ما ذُكر طاهراً ال يتنجس منه املسجد ،فإن احلكم يف بقائه فيه
مكرم ومعتىن به يف اإلسالم أكثر من املساجد وشكلها
خيتلف إذا َّ
تبني ضرره .واملسلم َّ
وفُرشها ،بل هو أكرم عند هللا حىت من بيته احلرام .وهنا تكون كلمة الطبيب هلا أمهيتها
وَتثريها يف احلكم الشرعي .ومن املعروف أن ما يُرمى يف السالل املوجودة يف املساجد ليس
كله صحياً ،بل فيه ما هو مضر ،وخاصة إذا كان مكشوفاً ،وحىت لو كان مغطى فإن
امليكروابت تصعد مع األخبرة اليت فيها عندما تُفتح لرتمى فيها اجلديدة ،مما يؤثر يف جو
املسجد وتنفس املصلني ،ولو كانت بعيدة عنهم عند األبواب ،وقد رأيت منها ما يكون أمام
املصلني جبانب صناديق املصاحف! ولعله أكثر خطراً من الروائح الكريهة اليت منع الرسول
صلى هللا عليه وسلم من أن أييت صاحبها إىل املسجد حىت ال يؤذي املصلني هبا ،كمن أكل
البصل والثوم ،وقاس عليها العلماء رائحة الدخان وما إليه ،...وهذا َتثري نفسي ،فكيف مبا
هو صحي؟
 -3وحول احلديث الذي رواه البخاري "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة
يف حائط املسجد فتناول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حصاة فحتَّها "...اخل .قال
احلافظ ابن حجر يف فتح الباري :العلة العظمى يف النهي احرتام القبلة ال جمرد التأذي ابلبزاق
وحنوه ،فإنه وإن كان علة فيه أيضاً ،لكن احرتام القبلة فيه آكد .ا.ه .
قلت :ال شك أن املوجودين يف املسجد يتأذَّون ابلنخامة والنخاعة وما إليها ،إن كان
بشكل مباشر أو غري مباشر ،فالعلة موجودة.
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 -4ويف احلديث الصحيح قوله صلى هللا عليه وسلم" :البصاق يف املسجد خطيئة،
وكفارهتا ردمها" .رواه ابن حبان يف صحيحه (اإلحسان) وصححه الشيخ شعيب على شرط
البخاري.
قلت :إن دفن البصاق حتت الرتاب والرمل وما إليه مينع من صعود األخبرة منها وما فيها
من جراثيم ،إن وجدت ،أما املناديل الورقية الناعمة فيظهر فيها آثر البلل مباشرة.
ويف صحيح البخاري ،عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال" :رأى رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يف قبلة املسجد خنامة ،فحكها بيده ،فتغيَّظ".
أقول :وهذان حديثان خطريان ،يقف منهما املؤمن التقي موقف اخلائف الوجل ،وإن
الذي يرمي منديالً مستعمالً يف حاوية بداخل املسجد ،ال يُقال إنه رماها يف خارجه،

فليحتط املرء ،وليبتعد عن الشبهات.
 -5قال العماد األقفهسي رمحه هللا يف "تسهيل املقاصد لزوار املساجد" (طبعة وزارة
األوقاف ابلكويت) ص  :106أطلق مجاعة من األصحاب (يعين الشافعية ،فهو فقيه
شافعي جمتهد) لفظ الكراهة على البصاق ،ولعل مرادهم كراهة التحري ،ألن من عادة األولني
التعبري عن التحري ابلكراهة.
مث اتبع ما ورد من إابحة ذلك يف األحاديث إذا كان الشخص مصلياً ولكن ليس ابجتاه
القبلة ،وأن بعضها معارض مبا هو أصح منه ...وقال أخرياً يف ص :111وال خالف أنه حيرم
البصاق يف املسجد من غري حاجة.

علي
ويف حديث أيب ذر َّ
املخرج يف صحيح مسلم قوله عليه الصالة والسالم" :عُرضت َّ
أعمال أميت حسنها وسيئها ،فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى ُمياط عن الطريق،
ووجدت يف مساوئ أعماهلا النخامة تكون يف املسجد ال تُدفن".
 -6وأذكِر إخواين املصلني أن ملن ينظف املسجد ،أو ُخيرج األذى منه أجراً كبرياً وثواابً
عظيماً ،ويكفي أن فاعله حيظى مبحبة هللا ورسوله ،ويف حديث أيب هريرة الذي رواه
يقم املسجد [أي يكنسه] ،فمات ،فسأل
البخاري ،أن رجالً أسود ،أو امرأة سوداء ،كان ُّ
النب صلى هللا عليه وسلم عنه ،فقالوا :مات .قال" :أفال آذنتمون به؟ دلون على قربه" أو
ُّ

قال" :على قربها" .فأتى قربها ،فصلى عليها .اه .
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فإذا مل يكن املصلي ممن يفعل ذلك ،فال يرمي يف املسجد أذاه على األقل ،يف سلة أو يف
غريها.
هذا ،ومل أقصد هبذا املقال إثرة شيء من اخلوف حول نفاَيت تكون يف املساجد -
والنفاية بقيَّة الشيء ،أو ما أُبعد من الشيء لرداءته -بقدر ما أردت أن أنبه إدارات املساجد
إىل ما ينبغي منعه أو إقراره بعد دراسة جادة للموضوع ،وبيان حكم شرعي فيه ،فإذا مل ُمتنع
أقل من أن ُمتنع األوعية اليت تُرمى فيها؟ فهذا رأي يف الطب الوقائي من انحية
املناديل فال َّ
علمية ،أو مالحظة على ما قد يكون بدعة من انحية شرعية .وهللا أعلم ،وهو اهلادي إىل
سواء السبيل.
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() 5
مناسبات
(أ)
أجنحة العيد املكسورة
على ِ ٍ
دت َي عيد؟
أي عهد عُ َ
وعلى ِ
جناح وقعت؟
أي ٍ
على الغرقَى يف البح ِر من اهلاربني من جحي ِم أوطاهنم؟
يق ُّ
يدهلم؟
أم على َّ
مأوى هلم وال طر َ
املشردين الذين ال َ
ِ
الشبيحة واملوت؟
اميل
أم على اآلمنني الذين تفاجؤهم بر ُ
ٍ
شيوخ و ٍ
سم ُع هلم؟
أم على ٍ
أطفال ونساء ال قوةَ هلم وال َ
صوت يُ َ
أم على ٍ
ممز ٍقة يف ِ
ِ
اإلهاانت واملسا ِخل البشرية؟
بلد
أشالء َّ
ٍ
بشباب و ٍ
أبطال و ٍ
ٍ
أعالم ودعاةٍ يَسحقهم جالدون وفراعنة؟
امتألت
سجون
أم على
ْ
العذاب فماتوا أو صاروا كاألشباح؟
أسرى وسجناءَ ال يُرفَ ُع عنهم
ُ
أم على َ
يتصرفون وأين يولُّون وجوههم؟
أم على اخلائفني واملذعورين واملقهورين الذين ال يَعرفون كيف َّ
أم على الغر ِ
ِ
ابء الذين ذلُّوا وسكتوا ِ
تؤدى هلم؟
ألجل سك ٍن يؤويهم
وقطعة خب ٍز َّ
العدو على املواطنني واستحلُّوا كرامتهم
أم على حك ٍام ابعوا شعوهبم وغدروا وخانوا وانصروا َّ
ورقدوا على مجامجهم؟
على ِ
وقعت َي عيد؟
أي ٍ
جناح َ
أجنحتك املكسورةَ يف عاَِمل املسلمني!
أكثر
َ
وما َ
بك من هذه األحوال،
َّ
اللهم إان نعوذُ َ
حال ِ
األهل واألوطان،
آل إليه ُ
وما َ
بك من حياةِ ذُ ٍل بعد عز،
َّ
اللهم نعوذُ َ
ِ
املخاوف فيها أمناً،
اللهم أبدلنا من
َّ
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ِ
سرا،
ومن العوائق فيها يُ ً
العفو والعافية،
ونسألُ َ
ك َ
التوفيق والنصر.
و َ
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() 6
(الثقافة اإلسالمية)
(أ)
أصول اإلبداع يف اإلسالم
(مدخل)
جيد مصطلح (اإلبداع) ومشتقاته وتوابعه صدى لدى املفكرين واملثقفني واألدابء والفنانني
العقود القريبة
االهتمام به وتصنيفه وتشرحيه وهتويله ال
التشكيليني يف عصران ،و
ُ
َ
يتجاوز عمرهُ
ُ
األخرية من احلياة الثقافية اإلنسانية ،وتُبحث موضوعاته من خالل ِج َدة تنبعث من فكر
الدين عند العلمانيني واحلداثيني أبعد ما يكون
أمرا
ً
جديدا ،فال عالقة له مبا مضى ،و ُ
ينتج ً

عن ذلك ،ألنه يف نظرهم شيء سابق انتهى!
احلث عليه موجود يف نصوص إسالمية واضحة ،منذ بزوغ فجر
واحلق أن االهتمام ابإلبداع و َّ
ُتص ذلك العصر ،بل ُّ
متتد حىت آخر حلظة من حلظات احلياة اليت يعيشها
اإلسالم ،وهي ال ُّ
اإلنسان يف الدنيا.
من ذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه مسلم وغريه:
ِ
ينقص
عمل هبا بع َدهُ من غ ِري أن
"من َّ
َ
أجرها ُ
سن يف اإلسالم سنَّةا حسنةا فله ُ
وأجر من َ

من أجورهم شيء".
حث وتشجيع على اإلبداع يف األفعال احلسنة ،واألفكار اجلادة ،واألعمال اهلادفة،
فهذا ٌّ
واخلدمات املفيدة ،اليت من املمكن أن تقدَّم لإلنسان ،وتزيد من لبنات البناء احلضاري،
القائم على التبصر واإلميان.
وال حدود هلذا اإلبداع إال أن يكون يف حدود اإلسالم ،وال زمن يقف حدا أمامه إال املوت،
فباب األعمال احلسنة واإلبداع فيها مفتوح على مصراعيه إىل يوم القيامة ،ويلجه كل من أراد
ونفعا للبشر.
خريا ً
ً
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يسن سنَّة (أي طريقة) ،فينبغي أن تكون هذه السنَّة
واملالحظ يف احلديث أن من أراد أن َّ
"حسنة" ،ومصطلح "احلسنة" ميكن أن خيتصر معناه أبنه "مجاعُ اخلري" ،وهو كما يف اآلية
يقال
( )201من سورة البقرةَ { :ربَّنَا آَتِنَا ِيف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِيف اآلَ ِخَرةِ َح َسنَةً} ،فيمكن أن َ
إن اإلبداع يف القول والعمل يكون مقيَّ ًدا ابلفائدة ،ومبوافقته الشرع ،أو أن ال يتناقض مع
ِ
سن يف
الشرع .فإذا انقض انطبق عليه ُّ
الشق اآلخر من احلديث" :ومن َّ
اإلسالم سنَّةا سيئةا
ِ
ينقص من أوزارهم شيء".
عمل هبا من بعده من غ ِري أن َ
كان عليه وزرها ُ
ووزر من َ
وقد اختصر اإلمام النووي يف شرحه على مسلم ( )104/7ما يرمي إليه احلديث بقوله" :فيه
احلث على االبتداء ابخلرياتِ ،
التحذير من اخرتاع األابطيل
وسن السنن احلسنات ،و
ُّ
ُ
واملستقبحات".
"احلث على استحباب ِ
سن األمور احلسنة ،وحتري
ُّ
وقال يف موضع آخر منه (:)226/16
ِ
سن األمور السيئة".
ويعين أن اإلبداع إذا مل يكن مواف ًقا لقو ِ
حتول إىل (بدعة) ،والبدعة هنا تكون
اعد الشرع َّ
ٍ
أعمال إبداعية سيئة يف عصران،
ضالالً ،ال خري فيها ،وإن بدت مزركشة ،وهي كما يف
(إبداعا).
كرسوم عُري ،فال فائدة منها ،وال قبول هلا يف اإلسالم ،وإن مسيت
ً
الناس ،وكان الفضل
بصَّرةٍ كادت كفُّهُ ُ
وسبب ورود احلديث أن رجالً جاء ُ
تعجز عنهاَ ،
فتتابع ُ
العظيم للبادي هبذا اخلري ،والفاتح لباب هذا اإلحسان ،كما قال اإلمام النووي رمحه هللا.
إحساان ،فإن لصاحب ِ
وزرا وخسر ًاان ،فإن من ابتدع شيئًا
فكما أن لصاحب اإلحسان
ً
الشر ً
من الشر ،كان عليه إمثه وإمث ِ
كل من اقتدى به يف ذلك العمل ،إىل يوم القيامة.
سن يف اإلسالم" أي :أتى بطريقة مرضيَّة يشهد هلا أصل من أصول الدين (كما
وقوله" :من َّ
أفاده صاحب حتفة األحوذي .)365/7
ويف هذا َتكيد ملعىن اإلبداع.
ومن األمثلة على السنن احلسنة يف صدر اإلسالم ما قام به أبو بكر رضي هللا عنه من مجعه
فسن بذلك سنة عظيمة مل تكن يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال
القرآن الكريَّ ،
أجرا أبو بكر رمحه هللا ،هو أول من مجع
علي رضي هللا عنه " :أعظم الناس يف املصاحف ً
كتاب هللا".
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لقد فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبذا احلديث ابب اإلبداع على مصراعيه ،منذ فجر
اإلسالم ،وحىت يوم القيامة ،وهو عليه الصالةُ والسالم ِ
مشرع.
َّ
مثل أج ِر فاعله".
ومثله احلديث الصحيح ،عند مسلم وغريه" :من دل على خري ،فله ُ
وكذا قوله عليه الصالم والسالم يف املصدر السابق" :من دعا إل ه ادى ،كان له من األج ِر
ينقص ذلك من أجورهم شيئاا."...
مثل أجوِر من َ
تبعهُ ،ال ُ
َ
والقاعدة يف قبول اإلبداع كما قلنا هو أال خيالف قواعد الشرع احلنيف.
مضرة لإلنسان ،ومفسدة للحياة ،ونشر للفاحشة.
وال خري يف إبداع ال فائدة منه ،وفيه َّ
واملسلم ينأى بنفسه عن مثل هذه األمور ،اليت ُتالف مبادئ دينه.
فهم من األحاديث السابقة أعلى درجات التشجيع على األعمال اإلبداعية املفيدة،
بل إنه يُ َ
ما ال يوجد مثلها يف حياة الناس وإبداعهم ،وهو أن كل من عمل مبثل ما قام به املبدع
أيضا ،وال يعين هذا أن ينقص من أجر عامله شيء.
يكتب أجره له ً
إنه دين عظيم ،إنه دين احلياة ،واحلضارة ،والعلم .دين للشباب كما هو للشيوخ .دين العلم
والفن واالجتماع والثقافة واالقتصاد واألدب واملعرفة..
أخريا أخا اإلسالم ،هل تريد مثاالً قريبًا على اإلبداع احلقيقي يف اإلسالم؟
و ً
لك به أجر ،وللمجتم ِع فائدة مؤكدة؟
أعين هل
فكرت أن تضيف شيئًا إىل احلياة ،يكو ُن َ
َ
عمل ِ
تقدمه أمام ذلك هو أن يهتدي ٌّ
أجل ٍ
ضال على يديك ،أو يُسلم كافر.
إن َّ
َ
عضوا
إن حياةَ ذلك املهتدي ستتبدَّل ،ونفسيته َّ
ستتغري ً
متاما ،وكأنه ولد من جديد ،ويصبح ً
انفعا يف اجملتمع ،يدعو إىل دين هللا احلق حبرارة وإبداع ال يوصف ،ويعمل صاحلًا ،بدل الكفر
ً
والضالل الذي كان عليه.
جديدا إىل
وتكون بذلك سننت سنة حسنة ،وكل من فعل ذلك فقد أبدع ،وأضاف شيئًا
ً
احلياة .فاهلداية والدة جديدة.
إن اإلبداع له طعم آخر يف اإلسالم.
كالما وجدالً بدون هدف.
إنه يَنشد النفع والفائدة ،وليس نظرَيت فارغة ،و ً
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(ب)
االسترياد والتصدير الثقايف
فرق بني أن تكو َن ِ
مصد ًرا للثقافة،
ٌ
مستوردا هلا!
وبني أن تكو َن
ً
يعتز ِ
ويشعر أبنه مكتف،
بدينه
تكتمل شخصيةُ املسل ِم الثقافيةُ عندما ُّ
ُ
ُ
ثقافة غر ٍ
أية ٍ
إضافة ِ
حباجة إىل ِ
وليس ٍ
يبة أخرى إليها،
َ
ِ
دين اإلسالم.
يعمل على تصدي ِر ثقافته َّ
الناس َّ
ويتعرفوا َ
ليتنوَر هبا ُ
بل ُ
وتكو ُن شخصيتهُ الثقافيةُ انقصة،
عندما أيخ ُذ من هنا وهناك ِ
بدون حتفظ،
ِ
حساب دينه،
ليكمل ثقافتهُ الناقصةَ على
َ
ٍ
مستوردا لثقافة أخرى،
بذلك
فيكو ُن َ
ً
ُم َذال هلا.
أال تنظرون إىل الغربيني كيف ِ
يصدرون ثقافتهم؟
وكم يبذلو َن من ٍ
جهد وكم ينفقو َن من مال؟
أمل تسمعوا ابلعوملة الثقافية؟
هل فيها شيء من الثقافة اإلسالمية؟
كض وراءها من املسلمني،
ومع ذلك انظروا كم ير ُ
أعين احملسوبني على اإلسالم،
من احلداثيني والليرباليني والعلمانيني واملتغربني بشكل عام!
ولو ِ
كانت القوةُ لإلسالم،
ِ
لكانت الثقافةُ اإلسالميةُ هي السائدة،
وهي احلاكمة،
كما كانت يف قرون سالفة،
ولكن مبا أن الغرب هو القوي،
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فثقافتهُ هي املسيطرة،
ِ
الضعيف و ِ
ِ
ِ
ِ
الضعيفة من املسلمني،
الثقافة
اإلميان
أصحاب
وسيطرهتا إمنا هي على
(إمعة)،
ويسمى مقلِدوها َّ
َّ
أحسن معهم،
الناس
يعين إ ْن
َ
َ
أحسن ُ
وإن أساؤوا أساءَ معهم،
فمثل هذا ال شخصيةَ له،
ُ
ِ
ص شخصيةً أخرى،
إمنا هو متقم ٌ
ومقلِ ٌد كالببغاء،
ٍ
ِ
أبلبسة مستعارةٍ متهالكة،
س
ومتلب ٌ
انس قبله،
قد لبسها ٌ
وهو ال يستحي أن يلبسها مرةً أخرى،
ِ
الشخصية القوية،
املسلم ذو
و ُ
و ِ
الثقافة األصيلة،
مرفوع الرأس،
يبقى َ
صامدا،
ً
الضارب جذوره يف ِ
ِ
أعماق األرض،
كالشج ِر
ُ
مفتخرا ومعتزا ِ
بدينه وثقافته،
ً ً
قبل كل شيء،
ُّ
هتمه عقيدتهُ َ
الناس أو أساؤوا.
إ ْن
َ
أحسن ُ
أكتاف ِ
ِ
هؤالء تُبىن احلضارات،
وعلى
ِ
ِ
وجبهود ِ
األمم القوية،
أمثال هذه القم ِم الشاخمة تُ ُ
شاد ُ
تصمد اجلبهةُ الثقافيةُ اإلسالمية،
وبعزمهم
ُ
ال املقلِدين املتهالكني،
ِ
ألمتهم لريفعوا من شأهنا،
فهؤالء ال يعملو َن َّ
ِ
حلساب الغرب،
بل يعملو َن
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ويرفعو َن من شأنه!
ألهنم مقلِدوهم،
ومعظم ثقافتهم من عندهم،
ُ
فهم ِ
يرددون أقواهلم،
ويتمعكون يف ِ
أوحال نظرَيهتم...
َّ
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() 7
اإلعالم اإلسالمي
(أ)
اإلعالم اإلسالمي :تعريفه وأهدافه والغاية منه
أوالا :تعريف اإلعالم اإلسالمي:
مل يتفق الباحثون املتخصصون يف اإلعالم على تعريف جامع له حىت اآلن؛ فهو مصطلح لعلم
يفات العلوم ال تستقر وال تتبلور إال بعد بيان جوانبه املختلفة ،واالتفاق على أسسه
جديد ،وتعر ُ
أهم التعريفات له.
ومبادئه ،واالستقرار عليها ،ومع ذلك نورد َّ
فقد حظي تعريف "أوتوجورت" األملاين لإلعالم ابحرتام من قِبَل الدارسني اإلعالميني ،وهو موجود

عرفه بقوله" :اإلعالم هو التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري و ُلروحها
يف معظم كتب اإلعالم ،وقد َّ
وميوهلا واجتاهاهتا يف نفس الوقت".3
ويعرفه الدكتور عبداللطيف محزة بقوله:
"تزويد الناس ابألخبار الصحيحة ،واملعلومات السليمة ،واحلقائق الثابتة اليت تساعدهم على تكوين
تعبريا موضوعيا
رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت ،حبيث يعرب هذا الرأي ً

عن عقلية اجلماهري واجتاهاهتم وميوهلم".4

وبعد أن يورد الدكتور سيد الشنقيطي جمموعة من التعريفات لإلعالم ،وفيها بيان أنه يعتمد على
احلقائق اجملردة مع الصدق واملوضوعية  ..إخل يقول:

( )3اإلعالم والدعاية ،عبداللطيف محزة  -ط - 2القاهرة :دار الفكر العريب1398 ،ه 1978 ،م ،ص .76
( )4املصدر نفسه ،ص .75
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وابلنظر إىل أن اإلعالم الوضعي ليس له طبيعة واحدة ،فمنه ما هو صادق ،ومنه ما هو كاذب،
ضالل ،فإن التعريف الذي يوضع له ال بد أن
ومنه ما هو خري ،ومنه ما هو شر ،ومنه ما هو ٌ
يشمل كافة أنواعه ،وذلك ما مل نالحظه يف التعريفات اإلعالمية السابقة؛ حيث غلب على
امليل إىل احلكم بغاية اإلعالم ،أو مبا جيب أن يكون عليه اإلعالم.
معظمها ُ
مث يبدأ هو بتعريفه يف الصفحة التالية فيقول:
هو كل قول أو فعل قصد به محل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار أو جتا ِرب قولية أو
سلوكية شخصية أو مجاعية إىل فرد أو مجاعة أو مجهور بغية التأثري ،سواء أكان احلمل مباشًرا
بواسطة وسيلة اصطلح على أهنا وسيلة إعالم قدميًا أو حديثًا.5...
أما اإلعالم اإلسالمي فقد بني األستاذ الباحث زين العابدين الركايب أن املقصود به رؤية األحداث
وعرفه بقوله:
والقضاَي واألخبار والعالقات من منظار إسالمي إعالميَّ ،
وصحيحا وثبتًا ،ومستهدفًا تنوير الناس وتثقيفهم َّ
ومدهم
شرحا واض ًحا
ً
نقل املبادئ وشرحها ً
معربا عن عقلية اجلماهري ،ومراعاة األسلوب واللغة اليت
ابملعلومات الصحيحة مبوضوعية ً
أيضاً ،
ُتاطب اجلماهري.6

ِ
ويعرفه الدكتور حميي الدين عبداحلليم بقوله:
تزويد اجلماهري بصفة عامة حبقائق الدين اإلسالمي املستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله ،بصورة
مباشرة أو غري مباشرة ،من خالل وسيلة إعالمية ِدينية متخصصة أو عامة ،بواسطة قائم

( )5مفاهيم إعالمية من القرآن الكري :دراسة حتليلية لنصوص من كتاب هللا .سيد حممد سادايت الشنقيطي - .الرَيض:
دار عامل الكتب ،سيد حممد سادايت الشنقيطي - .الرَيض :دار عامل الكتب1406 ،ه 1986 ،م ،ص .18 - 17
( )6حماضرات ألقاها الشيخ الركايب على طالب السنة األوىل قسم اإلعالم  -ماجستري ،كلية الدعوة واإلعالم (املعهد
العايل للدعوة اإلسالمية ساب ًقا) 1403ه  ،الرَيض.
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ابالتصال ،لديه خلفية واسعة ومتعمقة يف موضوع الرسالة اليت يتناوهلا ،وذلك بُغيةَ تكوين رأي
عام صائب يعي احلقائق الدينية ويدركها ويتأثر هبا يف معتقداته وعباداته ومعامالته.7

ويصفه الدكتور الشنقيطي أبنه إعالم عن هللا وهلل؛ أي :إنه محل مضامني الوحي اإلهلي ووقائع
احلياة البشرية احملكومة بشرع هللا إىل الناس كافة أبساليب ووسائل تتفق يف ِ
مسوها وحسنها ونقائها
ِ
مبقاصد الشرع
وتنوعها مع املضامني احلقة اليت تعرض من خالهلا ،وهو حمكوم  -غايةً ووسيلةً -
احلنيف وأحكامه ،8ويالحظ تقارب التعريفات الثالثة يف أكثر اجلوانب ،وتكملة بعضها للبعض
اآلخر يف اجلوانب األخرى  ..كما يالحظ االحتياط والدقة يف تعريف الشنقيطي أكثر؛ فقد َّبني
ما احتوى على "احلكمة" يف التبليغ واإلعالم ،وال بد منها يف هذا اجلانب استجابةً ألمر هللا
{ادع إِ َىل سبِ ِيل ربِ َ ِ ِ
ْم ِة} [النحل ،]125 :وقد خال التعريفان السابقان من هذه،
تعاىلُ ْ :
ك اب ْحلك َ
َ َ
إال أن يكون قصد الشيخ الركايب من "املوضوعية" هو "احلكمة" ،ولكن التعريف األخري أمشل
وأكثر داللة.
خالصا هلل؛
وكذلك دلت هذه اجلملة على أن اإلعالم  -سواء ابلقول أو العمل  -جيب أن يكون ً

دفاعا عن
أي :ال يبتغي من وراء تقدي هذه املعلومات واحلقائق شهرًة أو منصبًا يف الدنيا ،بل ً
وخالصا لوجهه الكري؛ إذ إن ميزان قبول األعمال شرطان:
وجهادا يف سبيل هللا
اإلسالم
ً
ً
 أن تكون موافقة للشريعة. أن تكون خالصة لوجه هللا.واحلقيقة أن الشيخ الركايب ال ميانع من تطبيق تعريف اإلعالم مبعناه العام على اإلعالم اإلسالمي،
وال َفرق أن األول مصدره وضعي ،بينما اإلسالم مصدره إهلي ،كما أن اإلعالم اإلسالمي نشاط
شامل ،وفيه األسوة أو القدرة ،ودليله يف هذه أن من صفات اإلعالم:
( )7اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية ،حميي الدين عبداحلليم ،ط ،2القاهرة :مكتبة اخلاجني ،الرَيض :دار الرفاعي،
1404ه 1984 ،م ،ص .147
( )8مفاهيم إعالمية من القرآن الكري .سيد حممد سادايت الشنقيطي ،ص .18
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 تزويد الناس ابألخبار الصحيحة. املعلومات السليمة. احلقائق الثابتة؛ وذلك لتكوين رأي عام حول هذه املعلومات. املوضوعية. التعبري عن عقلية اجلماهري واجتاهاهتا أو ميوهلا العقلية. الوضوح ،عكس الغموض. الصراحة؛ ألهنا تقنع القارئ أو املستمع أو املشاهد. الدقة. التوثيق؛ فيجب ذكر املصادر يف كل حالة. الصدق. التنوير أو التثقيف. خماطبة العقول ال الغرائز.ويقول  -من مث  :-إنه ليس هناك مانع أن تطبق املميزات السابقة لإلعالم على اإلعالم
اإلسالمي ،كما أشران إىل ذلك قبل قليل.9

اثنياا :أهداف اإلعالم اإلسالمي:

( )9حماضرات ألقاها الشيخ الركايب  ...مصدر سابق.
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إذا كان اهلدف من العملية اإلعالمية كلها هو "اإلنسان"  -أي تسخري الوسائل واألساليب
فردا أو مجاعة أو شعبًا ،وإقناعه هبا،
اإلعالمية إليصال فكرة معينة إىل املستقبِل ،سواء أكان ً
ليحصل ِ
املرسل على االستجابة اليت خططها  -فإن اهلدف من الرساالت السماوية كلها هو
"هداية اإلنسان" ليحيا على حق ،ويكون على بيِنة ،ويعيش يف سعادة وأمن يف هذه الدنيا،
وينجو بنفسه يوم اآلخرة؛ أي :إن مقصده حتقيق مصاحل العباد ،ودرءُ املفاسد واألضرار عنهم يف

العاجل واآلجل.

وَتيت مهمة رجل اإلعالم املسلم لبيان احلقائق اإلسالمية ،والوصول إىل قلوب اجلماهري وعقوهلا
ابحلكمة املطلوبة.
وتقوم أهداف اإلعالم اإلسالمي يف العصر احلديث على أسس كثرية ،نذكر منها:
مستمر
التوحيد غري موجود ،بل هو تذكري
 جتديد الدعوة إىل التوحيد ،وهذه الدعوة ال تعين أنٌّ
َ
دائما.
ينبغي أن يركز عليه الداعيةُ اإلعالمي ً
بعضا إىل اخلري.
 دعوة املسلمني بعضهم ًلص ِْرب} [العصر.]3 :
اص ْوا ِاب َّ
اص ْوا ِاب ْحلَ ِق َوتَ َو َ
{وتَ َو َ
قال تعاىلَ :
 ومعىن هذه الدعوة هو إرجاع املسلمني إىل جوهر اإلسالم وتشريعه احلكيم وتعميق ذلك يفنفوسهم.
 دعوة غري املسلمني إىل الدخول يف اإلسالم. اجلمع بني حتريك اإلميان يف نفوس املخاطَبني واجملتمع اإلسالمي ،وإثرة الشعور الديين ،وبنيإكمال الوعي وتنميته وتربيته.
 صيانة احلقائق الدينية واملفاهيم اإلسالمية من التحريف وإخضاعها للتصورات العصرية الغربية،أو املصطلحات السياسية واالقتصادية اليت نشأت يف أجواء خاصة وبيئات خمتلفة وهلا خلفيات
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وعوامل واتريخ ،وهي خاضعة دائما للتطور والتغيري ،فيجب أن نغار على هذا احلقائق ِ
الدينية
ً
ُ
واملصطلحات اإلسالمية غريتنا على َّ
املقدسات وعلى األعراض والكرامات ،بل أكثر منها وأشد؛
ألهنا حصو ُن اإلسالم املنيعة ومحاه وشعائره.
 حترير العقيدة مما قد يداخلها من أابطيل اخلصوم وافرتاءاهتم ،ومهمة رجل اإلعالم اإلسالميمتفهما للدعوى اإلسالمية حىت يستطيع نشرها ،كما
التصدي هلذه االفرتاءات  ..وال بد أن يكون ً

رجل اإلعالم اإلسالمي مسلَّ ًحا
أنه ال بد من دراسة هذه االفرتاءات دراسة جيدة ،وإن مل يكن ُ
هبذا العلم فلرمبا اجنرف مع التيار املنحرف واملضلل.
 الدعوة إىل التعلم؛ فالعلم طريق إىل اإلميان. َتكيد معىن احلرية؛ فاإلسالم أعطى احلرية الكاملة لإلنسان فيما يفعل ،وهي مقيَّدة بعدماملساس مببادئ اإلسالم ،واإلساءة إليه.
 -الدعوة إىل الوحدة اإلسالمية ،فما أصاب املسلمني وما يصيبهم بسبب أهنم غري متحدين؛ قال

فهدف ِ
رجل اإلعالم هو الدعوة
ب ِرحيُ ُك ْم} [األنفال]46 :؛
ُ
تعاىلَ :
{وَال تَنَ َازعُوا فَتَ ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
إىل الوحدة بني املسلمني.

 دعم اللغة العربية الفصحى ،والتمسك ابلدعوة إليها؛ فالفصحى هي لغةُ القرآن ،ومن أسبابفُرقتنا عدم حمافظتنا على هذه اللغة ،فاللهجات احمللية املتفرقة ،والدعوةُ إىل الكتابة هبا وجعلُها لغةَ
ِ
ووسائل اإلعالم  -تسبِب االفرتاق ،ويقع على عاتق رجل اإلعالم بيا ُن هذا ..
التعلي ِم
 بعث ِالفكر اإلسالمي األصيل والتماس منابعه يف القرآن والسنَّة ،فكل ِ
مقومات احلضارة
موجودةٌ يف الفكر اإلسالمي ،وأكثر العلوم احلالية أصلُها إسالمي.
 بناء احلضارة اإلسالمية املعاصرة ،وحنن ندعو إىل املاضي وال ِنفرط فيه ،بل يكون هناك ربط بني
املاضي واحلاضر.
حسب قدرات الناس ومداركهم.
 جتلية حماسن اإلسالم ومزاَيه وتقريب مفاهيمه وحقائقه َ74

الدين والرتبية واجملتمع ،وبني ِ
الدين واألخالق ،وبني ِ
الدين والعِلم ،والعِلم و ِ
 الربط بني ِالدين
والدنيا.
 بث الفضائل األخالقية والسلوك القوي والعادات اإلسالمية السليمة ،مثل الوصاية ابجلارِ ،ورد
احلقوق إىل أهلها ،وكفالة اليتيم ،والعناية ابألرملة؛ فاإلسالم من حيث املعامالت األخالقية ِ
يقوم
السلوك اإلنساين ،ورجل اإلعالم ينبغي أن يكون متص ًفا هبذه األخالق مث يدعو إليها؛ ليكون
مؤثرا ،ودعوتُه مقبولة ،وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم معروفًا بني قومه ابلصادق
كالمه ً
األمني.
 محاية اجملتمع اإلسالمي من األخطار اخلارجية والدعاَيت املسموحة ،وذلك ِابلرد عليها والعمل
على نشر املعلومات واألخبار الصادقة.
 غرس مبادئ اإلسالم والثقافة اإلسالمية على مستوَيت خمتلفة ،أمهها :األسرة  -املدرسة -املسجد  -وسائل اإلعالم املختلفة ،مبا فيها وسائل النشر ،من صحافة وكتب وإذاعة وتلفاز ..
 إنشاء املعاهد والكليات اإلعالمية املتخصصة اإلسالمية ..ِ
لما وممارسة.
 االستيعاب احلق لتقنيات الوسائل اإلعالمية احلديثة ع ً االهتمام ابجلانب الرتفيهي اهلادف من خالل برامج ومشاهد وصفحات  ..إخل.هذا وميكن أن تكون أهداف النظام اإلعالمي هي عينها األهداف الكربى اليت يسعى اجملتمع
بكافة أنظمته ومؤسساته إىل حتقيقها ،واليت ميكن إرجاعُها إىل أصول كربى ،تتمثَّل يف ترسيخ
ِ
عقيدة التوحيد يف النفوس ،وحتقيق السيادة لشرع هللا ،وتثبيت رسالة الرسول صلى هللا عليه وسلم،
وبناء جمتمع طاهر نقي عفيف كري ،ومشولية يف اإلعالم بدين هللا ،أو هي يف تركيز شديد :تدعيم
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أي نشاط إعالمي يصدر عن مسلمني يف نطاق بناء حياة إسالمية
اإلسالم وتعميمه؛ ذلك أن َّ
أهداف أنشطة أخرى يقومون هبا للغرض نفسه.10
تصور أن تغاير أهدافُه
متكاملة ال يُ َّ
َ

اثلثاا :الغاية من اإلعالم يف اإلسالم:
يرض بعض اخلَْلق ،وليست
أساسا إرضاءَ اخلالق جلَّت قدرته ،حىت لو مل َ
إن الغاية جيب أن تكون ً

بعض اخلَْلق بغض ِ
إرضاءَ ِ
ب هللا عز وجل.

وإذا كانت الغاية هكذا من ِ
يتحرى الدقة واألمانة يف تبليغه
أنبل ما يكون ،فإن رجل اإلعالم َّ
وتعليمه وتربيته ،ويبحث عن كل ما فيه خري األمة ونفعها؛ لينال رضا خالقه ومثوبة من عنده؛ قال
عز وجل{ :وما ِأل ٍ
ضى}
َعلَى * َولَ َس ْو َ
َحد ِعْن َدهُ ِم ْن نِ ْع َم ٍة ُْجتَزى * إَِّال ابْتِغَاءَ َو ْج ِه َربِِه ْاأل ْ
ف يَ ْر َ
ََ َ
[سورة الليل.]21 - 19 :
غسيل رؤوس العباد  -كما هو يف كثري من األنظمة احلديثة -
وليست غاية اإلعالم يف اإلسالم
َ

ُّ
خطريا ما كانت لتقبَ لَه لوال هذا
أمرا ً
حىت تتسع لكل التقلبات ،وال عمليةَ ُتدير حىت تتقبل األمة ً

التخدير.11
ُ

(نشر يف جملة "الداعي" اهلندية ،ع ( 10 – 9رمضان – شوال 1424ه)
[ومل أكتب هذا املقال ،ولعل احملرر نقله أو خلصه من كتاب يل يف اإلعالم اإلسالمي]
( )10انظر يف أهداف اإلعالم اإلسالمي :بعض مسات الدعوة املطلوبة يف هذا العصر ،أبو احلسن علي احلسين الندوي.
املدينة املنورة :مركز شؤون الدعوة ابجلامعة اإلسالمية ،د.ت (من حبوث املؤمتر األول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة)
ص ،13 ،7والدعوة اإلسالمية :مفهومها وحاجة اجملتمعات إليها .حممد خري رمضان يوسف  -الرَيض :املؤلف،
1407ه 1986م ،ص  ،26 - 25وحماضرات ألقاها الشيخ زين العابدين الركايب  ..مصدر سابق ،وأصول اإلعالم
اإلسالمي وأسسه :دراسة حتليلية لنصوص األخبار يف سورة األنعام .سيد حممد سادايت الشنقيطي  -الرَيض :دار عامل
الكتب1406 ،ه 1986 ،م ،ج  1ص .13 - 12
( )11انظر  -بتصرف :اإلعالم موقف .حممود سفر .جدة :هتامة1402 ،ه 1982 ،م( .الكتاب العريب السعودي -
 )63ص .63 - 62
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(ب)
من خصائص اإلعالم اإلسالمي

وبني أهنا خري أمة أخرجت للناس :إذا كانت أمة مؤمنةًَ ،تمر
لقد أثىن هللا تعاىل على أمة اإلسالمَّ ،
ابخلري والصالح ،وتنصر احلق وأهله ،وتَنهى عن الشر والفساد ،وتُكافح الباطل وأهله.

ويتميَّز الدين اإلسالمي عن الرساالت السابقة مبيزات ،فهو خامتها ،وهو للناس كافة ،وفيه من
نظاما حيا مستقال ،وفيه من املرونة واحليوية ما جيعله صاحلًا
عناصر القوة والبقاء ما جيعله ً
لكل زمان ،ولكل أمة ،وفيه من مبادئ العقيدة ووضوحها ،ما حيفظ األفكار من الشطط
والزلل ،فال يزيغ عنها إال هالك ،ومن األحكام الشرعية ما يكفل حياةً عادلةً للفرد واجملتمع،
ينال فيه كل منهم حقه ،ويقوم بواجبه ،وفيه من األخالق ما يريب األجيال املؤمنة ،وجيعلهم
إخوة متحابِني ،حيافظون على أمن اجملتمع ويذودون عن حياض الوطن.
نظاما رابنيا
هذه األسس والسمات املميزة للدين اإلسالمي  -وغريها كثري  -جعلت منه ً
املطهرة ،أقوال
قائما بذاته؛ ألن يَنابيعه من القرآن الكري ،كالم هللا  -عز وجل  -والسنَّة َّ
حيا ً
وأفعال وتقارير الرسول صلى هللا عليه وسلم.

نظاما وضعيا ارآته عقل بشري أو مجاعة من الفالسفة واحلكماء ،وال هو عقيدة
فليس ً
جتمع وآالمه وآماله.
كهنوتية رهبانية يَنع ِزل أفرادها بعي ًدا عن املُ َ
أسسه ومبادئه يف كتابه العظيم ،وبيَّنها رسوله الكري صلى هللا
إنه نظام رابين فريد ،حفظ هللا َ

ُّ
ُّ
يستجد يف احلياة ،وجنعله ميز ًاان يف كل ما يرد إلينا من
نستمد منه األحكام فيما
عليه وسلم،
الشرق والغرب ،فإن وافقه كان صو ًااب ،وإن خالفه كان ابطالً وضالالً.
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موجودا ،فلن يضري املسلم ما يكون وما هو كائن ،من نظرَيت وعلوم
وما دام هذا امليزان
ً
ِ
نريا.
وفكرا ً
وأفكار ،ما دام حيمل عقيدة صافية ً
وقد نتج عن املدنية احلديثة ،مذاهب فكرية فلسفية ،واقتصادية واجتماعية ،وتعليمية
وعسكرية كثرية ،محلَت مدارسها بصمات ِ
مؤسسيها وتالمذهتا ،ممن ال يعرفون عن اإلسالم
ْ
ومنهجا للحياة ،بل قد يُعادونه عندما َخيرجون عن "موضوعيَّتِهم"
شيئًا ،وال يعرتفون به دينًا
ً
ويطعِمون مبادئهم "العلمية" بعداء  -سافر أو ِ
متسرت  -لإلسالم واملسلمني.
وعمت عن طريق وسائل اإلعالم السريعة و ِ
املتنوعة ،ومحَلَها وانتصر هلا
وانتشرت هذه األفكار َّ

ِ
قصدا منهم يف
كثري من بين جلدتنا ،إما جهالً منهم
مبضارها ومنافاهتا لشريعة اإلسالم ،أو ً
زَيدة رقعة العلمانية والتضييق على منافذ اإلسالم وشبابه.

احدا من العلوم يدرس يف
وكان "اإلعالم" ظاهرةً فنية خطرية و ْ
لدهتا هذه املدنية ،وأصبح و ً
جامعات كثرية من العامل كله :اترخيه ومذاهبه ،وسائله وأساليبه ،واجلوانب املرتبطة به ،وغدا
معربا عن الدستور الذي تتبناه أية دولة من الدول ،وإعالمها ودستورها إبمعان
فكرا سياسيا ً
ً

من نظرهتا إىل احلياة ،ونوعية احلكم ومدرسته.

فما ُّ
حظ هذا العلم من اإلسالم؟ وما هي جوانبه فيه؟ وما مدى إمكانية الدراسة فيه؟
وما الفارق بني اإلعالم اإلسالمي واإلعالم املعاصر؟ ما مسات هذا اإلعالم؟ وما هي ميزاته
اليت متيِزه عن غريه؟
ومستمدَّة منه؛ من
اإلعالم يف اإلسالم له جذوره التارخيية ،وعناصره الكاملة موجودة فيه
َ
ِ
ومستقبِل.
ُمرسل ،ورسالة ،ووسيلةُ ،
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ولإلعالم اإلسالمي أنواع ومقاييس ،وشروط ومقومات وخصائص ،ينبغي الوقوف عليها
والتفصيل فيها ،ومطلوب دراستها دراسة علنية وافية ،لتتبني جوانبها يف هذا العلم ،الذي
يشكل جانبًا مهما جدا يف هذا العصر وكل عصر.
ويَتناول هذا البحث بعض خصائص اإلعالم اإلسالمي ،املتميزة عن اإلعالم املنتمي إىل هذا

االجتاه أو ذاك ،من النظرَيت واألنظمة الوضعية.

ومفصلة عما يتمتع به هذا العالم من جوانب
واهلدف من دراستها هو إجياد نظرة ُمتكاملة
َّ
مستمدَّة من أحكام الشرع احلنيف ،وعقيدته السمحة ،مع اإلشارة يف
فريدة مميَّزة واضحةَ ،

ثناَي كل خاصية على وجوب اتباع نظام إعالمي إسالمي تعمل به الدول اإلسالمية ،والبُعد
عن األساليب اإلعالمية املاكرة واخلبيثة وامللتوية ،اليت تنصبغ هبا األنظمة واملذاهب الوضعية،
ُ
سيطر عليها ٍ
من اليت تُ ِ
أيد خفية أو ظاهرة.
ِ
كر هذه اخلصائص يعين الرتكيز على تكوين رجل اإلعالم اإلسالمي احلق ،الذي يفهم
وذ ُ
وحيلِل مشكالت احلياة من
اإلسالم ومبادئه وأخالقه ،ليستطيع االنطالق من خالهلاُ ،

منظورها ،وليكون  -من مث  -الواجهة احلقيقية لإلسالم واملسلمني ،والناطق األمني بلسان
الدعوة.
أيضا :التخطيط لالنطالقة اإلعالمية اإلسالمية ذات املنهج
وذكر هذه اخلصائص يعين ً
اإلعالمي املستقل ،الذي ال يتأثَّر بفكرة غريبة أو شرقية؛ ألنه انبع من نظام قائم بذاته،
وثبت ثبات أصله وجذوره!

أوالا  -تعريف اإلعالم اإلسالمي:
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ِ
املتخصصون يف اإلعالم على تعر ٍ
يف جامع له حىت اآلن ،فهو ُمصطَلَح لعِلم
مل يتَّفق الباحثون

جديد ،وتعريفات العلوم ال تستقر وال تتبلور إال بعد بيان جوانبه املختلفة واالتفاق على
أسسه ومبادئه واالستقرار عليها ،ومع ذلك نُوِرد أهم التعريفات له.

فقد حظي تعريف "أوتوجورت" األملاين لإلعالم ابحرتام ِمن قِبَل الدارسني اإلعالميِني ،وهو
عرفه بقوله :اإلعالم هو التعبري املوضوعي لعقلية
موجود يف معظم كتب اإلعالم ،وقد َّ
اجلماهري ولروحها وميوهلا واجتاهاهتا يف نفس الوقت.12
ويُ ِ
عرفه الدكتور عبداللطيف محزة بقوله :تزويد الناس ابألخبار الصحيحة ،واملعلومات
السليمة ،واحلقائق الثابتة اليت تُساعدهم على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو

ِ
تعبريا موضوعيا عن عقلية اجلماهري واجتاهاهتم
ُمشكلة من املشكالت؛ حبيث يعرب هذا الرأي ً
وميوهلم.13

وبعد أن يورد الدكتور سيد الشنقيطي جمموعةً من التعريفات لإلعالم ،وفيها بيان أنه يعتمد
على احلقائق اجملردة مع الصدق واملوضوعية ..إخل ،يقول" :وابلنظر إىل أن اإلعالم الوضعي
ليس له طبيعة واحدة ،فمنه ما هو صادق ،ومنه ما هو كاذب ،ومنه ما هو خري ،ومنه ما
شر ،ومنه ما هو ضالل ،فإن التعريف الذي يوضع له ال بد أن يشمل كافَّة أنواعه،
هو ٌّ
وذلك ما مل نالحظه يف التعريفات اإلعالمية السابقة؛ حيث غلب على معظمها امليل إىل
احلكم بغاية اإلعالم ،أو مبا جيب أن يكون عليه اإلعالم".
مث يبدأ هو بتعريفه يف الصفحة التالية فيقول" :هو كل قول أو فعل قُصد به محل حقائق أو
مشاعر أو عواطف أو أفكار أو َجتارب قولية أو سلوكية ،شخصية أو مجاعية إىل فرد أو

( )12اإلعالم والدعاية؛ عبداللطيف محزة ،ط ،2 :القاهرة :دار الفكر العريب1398 ،ه 1978 ،م( ،ص.)76 :
( )13املصدر نفسه( ،ص.)75 :
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مباشرا بواسطة وسيلة اصطُلح
مجاعة أو مجهور بُغية التأثري ،سواء أكان احلمل غري مباشر أو ً

على أهنا وسيلة إعالم قدميًا أو حديثًا".14

أما اإلعالم اإلسالمي فقد َّبني األستاذ الباحث زين العابدين الركايب أن املقصود به رؤية
وعرفه بقوله:
األحداث والقضاَي واألخبار والعالقات ِمن منظار إسالمي إعالميَّ ،
ِ
ومستهدفًا تنوير الناس وتثقيفهم
وصحيحا وثبتًا،
اضحا
ً
شرحا و ً
"نقل املبادئ وشرحها ً
ومعربا عن عقلية اجلماهري ،ومراعاة األسلوب
ومدَّهم ابملعلومات الصحيحة مبوضوعية ً
أيضاً ،

واللغة اليت ُُتاطب اجلماهري".15

ويعرفه الدكتور حمي الدين عبداحلليم بقوله" :تزويد اجلماهري بصفة عامة حبقائق الدين
املستمدَّة من كتاب هللا وسنة رسوله بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،من خالل
اإلسالمي
َ
وسيلة إعالمية دينية متخصصة أو عامة ،بواسطة قائم ابالتصالَ ،لديه خلفية واسعة ومتعمقة
يف موضوع الرسالة اليت يتناوهلا؛ وذلك بغية تكوين رأي عام صائب يَعي احلقائق الدينية
ويُدركها ويتأثَّر هبا يف معتقداته وعباداته ومعامالته".16
ويصفه الدكتور الشنقيطي أبنه إعالم عن هللا وهلل ،أي :إنه محل مضامني الوحي اإلهلي
ووقائع احلياة البشرية احملكومة بشرع هللا إىل الناس كافة أبساليب ووسائل تتَّفق يف ِ
مسوها

( )14مفاهيم إعالمية من القرآن الكري :دراسة حتليلية لنصوص من كتاب هللا؛ سيد حممد سادايت الشنقيطي ،الرَيض:
دار عامل الكتب1406 ،ه 1986 ،م( ،ص.)18 - 17 :
( )15حماضرات ألقاها الشيخ الركايب على طالب السنة األوىل قسم اإلعالم  -ماجستري ،كلية الدعوة واإلعالم (املعهد
العايل للدعوة اإلسالمية ساب ًقا) 1403ه  ،الرَيض.
( )16اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية؛ حمي الدين عبداحلليم ،ط ،2 :القاهرة :مكتبة اخلاجني ،الرَيض :دار
الرفاعي1404 ،ه 1984 ،م( ،ص.)147 :
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وتنو ِعها مع املضامني احلقة اليت تعرض من خالهلا ،وهو َحمكوم غاية ووسيلة
وحسنِها ونقائها ُّ
ْ

مبقاصد الشرع احلنيف وأحكامه.17

ويُالحظ تقارب التعريفات الثالثة يف أكثر اجلوانب ،وتكملة بعضها للبعض اآلخر يف
اجلوانب األخرى ،كما يُالحظ االحتياط والدقة يف تعريف الشنقيطي أكثر ،فقد َّبني ما

احتوت على "احلكمة" يف التبليغ واإلعالم ،وال بد منها يف هذا اجلانب استجابةً ألمر هللا
َ
{ادع إِ َىل سبِ ِيل ربِ َ ِ ِ
ْم ِة} [النحل ،]125 :وقد خال التعريفان السابقان من
تعاىلُ ْ :
َ َ
ك اب ْحلك َ
هذا ،إال أن يكون قصد الشيخ الركايب من "املوضوعية" هو "احلكمة" ،ولكن التعريف األخري
أمشل وأكثر داللة.
وكذلك دلكت هذه اجلملة على أن اإلعالم  -سواء ابلقول أو العمل  -جيب أن يكون
خالصا هلل ،أي :ال يَبتغي ِمن وراء تقدي هذه املعلومات واحلقائق ُشهرةً أو منصبًا يف الدنيا،
ً
وخالصا لوجهه الكري؛ إذ إن ميزان قبول
وجهادا يف سبيل هللا
دفاعا عن اإلسالم
ً
بل ً
ً

األعمال شرطان:

 أن تكون موافقةً للشريعة. أن تكون خالصةً لوجه هللا.واحلقيقة أن الشيخ الركايب ال ُميانع من تطبيق تعريف اإلعالم مبعناه العام على اإلعالم
مصدره وضعي ،بينما اإلسالم مصدره إهلي ،كما أن اإلعالم
اإلسالمي ،والفرق أن األول
ُ
اإلسالمي نشاط شامل ،وفيه األسوة أو القدوة ،ودليله يف هذا أن من صفات اإلعالم:
 تزويد الناس ابألخبار الصحيحة. املعلومات السليمة.( )17مفاهيم إعالمية من القرآن الكري؛ سيد حممد سادايت الشنقيطي( ،ص.)18 :
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 احلقائق الثابتة؛ وذلك لتكوين رأ ٍي ٍعام حول هذه املعلومات.
 املوضوعية. التعبري عن عقلية اجلماهري واجتاهاهتا أو ميوهلا العقلية. الوضوح عكس الغموض. الصراحة؛ ألهنا تُقنع القارئ أو املستمع أو املشاهد.ُ
 الدقة. التوثيق ،فيجب ِذكر املصادر يف كل حالة. الصدق. التنوير أو التثقيف. خماطبة العقول ال الغرائز.ويقول ِ -من مث  :-إنه ليس هناك مانع أن تطبق املميزات السابقة لإلعالم على اإلعالم
اإلسالمي ،كما أشران إىل ذلك قبل قليل.18

اثنياا  -أهداف اإلعالم اإلسالمي:
إذا كان اهلدف من العملية اإلعالمية كلها هو "اإلنسان"  -أي :تسخري الرسائل واألساليب
فردا أم مجاعة أم شعبًا ،وإقناعه
اإلعالمية إليصال فكرة معينة إىل املستقبل  -سواء أكان ً
هبا ،ليحصل املرسل على االستجابة اليت خططها ،فإن اهلدف من الرساالت السماوية كلها
( )18حماضرات ألقاها الشيخ الركايب ،مصدر سابق.
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هو "هداية اإلنسان" ليحيا على حق ،ويكون على بينة ،ويعيش يف سعادة وأمن يف هذه
الدنيا ،وينجو بنفسه يوم اآلخرة ،أي :إن مقصده حتقيق مصاحل العباد ودرء املفاسد واألضرار
عنهم يف العاجل واآلجل.
وَتيت مهمة رجل اإلعالم املسلم ،لبيان احلقائق اإلسالمية ،والوصول إىل قلوب اجلماهري
وعقوهلم ابحلكمة املطلوبة.
وتقوم أهداف اإلعالم اإلسالمي يف العصر احلديث على أسس كثرية ،نذكر منها:
* جتديد الدعوة إىل التوحيد ،وهذه الدعوة ال تعين أن التوحيد غري موجود ،بل هو تذكري
ِ
دائما.
مستمر ينبغي أن يركز عليه الداعية اإلعالمي ً
لص ِْرب}
اص ْوا ِاب َّ
* دعوة املسلمني بعضهم ً
اص ْوا ِاب ْحلَِق َوتَ َو َ
{وتَ َو َ
بعضا إىل اخلري؛ قال تعاىلَ :
[العصر.]3 :
* ومعىن هذه الدعوة هو:
 إرجاع املسلمني إىل جوهر اإلسالم وتشريعه احلكيم ،وتعميق ذلك يف نفوسهم. دعوة غري املسلمني إىل الدخول يف اإلسالم. اجلمع بني حتريك اإلميان يف نفوس املخاطَبني واجملتمع اإلسالمي ،وإثرة الشعور الديين،وبني إكمال الوعي وتنميته وتربيته.
ِ
وإخضاعها للتصورات العصرية
 صيانة احلقائق الدينية واملفاهيم اإلسالمية من التحريفخاصة وبيئات خمتلفة،
الغربية ،أو املصطلحات السياسية واالقتصادية اليت نشأت يف أجواء َّ
دائما للتطور والتغيري ،فيجب أن نَغار على هذه
وهلا خلفيات وعوامل واتريخ ،وهي خاضعة ً
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احلقائق الدينية واملصطلحات اإلسالمية غريتَنا على املقدَّسات وعلى األعراض والكرامات،
ِ
وشعائره.
بل أكثر منها وأشد؛ ألهنا حصون اإلسالم املنيعة ومحاهُ َ
ومهمة رجل اإلعالم
 حترير العقيدة مما قد يُداخلها من أابطيل اخلصوم وافرتاءاهتمَّ ،ِ
متفهما للدعوة اإلسالمية حىت يَستطيع
اإلسالمي التصدي هلذه االفرتاءات ،وال بد أن يكون ً

نشرها ،كما أنه ال بد من دراسة هذه االفرتاءات دراسةً جيدةً ،وإن مل يكن رجل اإلعالم
َ
ف مع التيار املنح ِرف واملضلِل.
اإلسالمي مسلَّ ًحا هبذا العلم فلرمبا
اجنر َ
َ
ُ
 الدعوة إىل التعلُّم؛ فالعلم طريق إىل اإلميان. َتكيد معىن احلرية؛ فاإلسالم أعطى احلرية الكاملة لإلنسان فيما يفعل ،وهي مقيَّدة بعدماملساس بثوابت اإلسالم واإلساءة إليه.
 الدعوة إىل الوحدة اإلسالمية ،فما أصاب املسلمني وما يصيبهم بسبب أهنم غري مت َِّحدين؛
ب ِرحيُ ُك ْم} [األنفال ،]46 :فهدف رجل اإلعالم هو
قال تعاىلَ :
{وَال تَنَ َازعُوا فَتَ ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ

الدعوة إىل الوحدة بني املسلمني.

التمسك ابلدعوة إليها ،فال ُفصحى هي لغة القرآن ،ومن
 دعم اللغة العربية ال ُفصحى و ُّأسباب فرقتنا عدم ُحمافظتِنا على هذه اللغة ،فاللهجات احمللية ِ
املتفرقة ،والدعوة إىل الكتابة
وجعلُها لغة التعليم ووسائل اإلعالم = تسبِب االفرتاق ،ويقع على عاتق رجل اإلعالم
هباْ ،
بيا ُن هذا.
 بعث الفكر اإلسالمي األصيل ،والتِماس َمنابِعه يف القرآن والسنَّة ،فكل ِمقومات احلضارة

موجودة يف الفكر اإلسالمي ،وأكثر العلوم احلالية أصلُها إسالمي.

 بناء احلضارة اإلسالمية املعاصرة ،وحنن ندعو إىل املاضي وال ِنفرط فيه ،بل يكون هناك
ربط بني املاضي واحلاضر.
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 جتلية َحم ِاس ِن اإلسالم ومزاَيه ،وتقريب مفاهيمه وحقائقه حسب قدرات الناس ومداركهم.
 الربط بني الدين والعلم ،والعلم والدين واألخالق ،وبني الدين والرتبية واجملتمع ،وبني الدينوالدنيا.
بث الفضائل األخالقية والسلوك القوي والعادات اإلسالمية السليمة؛ مثل :الوصاية
 ُِّ
عامالت
ابجلار ،ورد احلقوق إىل أهلها ،وكفالة اليتيم ،والعناية ابألرملة ،فاإلسالم من حيث املُ َ
األخالقيةِ ،
يقوم السلوك اإلنساين ،ورجل اإلعالم ينبغي أن يكون متَّص ًفا هبذه األخالق مث
مؤثرا ودعوته مقبولةً ،وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم معروفًا
يدعو إليها ،ليكون كالمه ً

بني قومه ابلصادق األمني.

 محاية اجملتمع اإلسالمي من األخطار اخلارجية واملزاعم الباطلة؛ وذلك ابلرد عليها والعملعلى نَش ِر املعلومات واألخبار الصادقة.
 غرس مبادئ اإلسالم والثقافة اإلسالمية على مستوَيت ُخمتلفة؛ أمهها :األسرة  -املدرسة املسجد  -وسائل اإلعالم املختلفة ،مبا فيها وسائل النشر؛ من صحافة وكتُب وإذاعةوتلفاز.
ِ
املتخصصة اإلسالمية.
 إنشاء املعاهد والكليات اإلعالميةِ
لما وممارسة.
 االستيعاب احلق لتقنيات الوسائل اإلعالمية احلديثة ع ًومشاهد وصفحات ..إخل.
 االهتمام ابجلانب الرتفيهي اهلادف من خالل برامج َ هذا ،وميكن أن تكون أهداف النظام اإلعالمي ،هي عينها األهداف الكربى ،اليت يسعىاجملتمع بكافة أنظمته ومؤسساته إىل حتقيقها ،واليت ُميكن إرجاعها اىل أصول كربى ،تتمثَّل يف
ترسية عقيدة التوحيد يف النفوس ،وحتقيق السيادة لشرع هللا ،وتثبيت رسالة الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،وبناء جمتمع طاهر نقي عفيف كري ،ومشولية يف اإلعالم بدين هللا أو هي يف
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صدر عن مسلمني يف
تركيز شديد :تدعيم اإلسالم وتعميمه؛ ذلك أن أي نشاط إعالمي يَ ُ

يتصور أن تُغاير أهدافه أهداف أنشطة أخرى يقومون
نطاق بناء حياة إسالمية ُمتكاملة ال َّ
هبا للغرض نفسه.19

اثلثاا  -الغاية من اإلعالم يف اإلسالم:
يرض بعض
أساسا إرضاء اخلالق  -جلَّت قُدرته  -حىت لو مل َ
إن الغاية جيب أن تكون ً
اخللق ،وليست إرضاء بعض اخللق بغضب هللا  -عز وجل.
وإذا كانت الغاية هكذا من أنبل ما يكون ،فإن رجل اإلعالم يتحرى الدقة واألمانة يف تبليغه
وتعليمه وترتبيتِه ،ويبحث عن كل ما فيه خري األمة ونفعها ،لينال رضى خالقه ومثوبة من

ِ
َح ٍد ِعْن َدهُ ِم ْن نِ ْع َم ٍة ُْجتَزى * إَِّال ابْتِغَاءَ َو ْج ِه َربِِه ْاأل َْعلَى *
{وَما أل َ
عنده؛ قال  -عز وجل َ :-
ضى} [الليل.]21 - 19 :
َولَ َس ْو َ
ف يَْر َ

ليست غاية اإلعالم يف اإلسالم غسيل رؤوس العباد  -كما هو يف كثري من األنظمة احلديثة
و َ

خطريا ما كانت لتقبله
أمرا ً
 حىت تتسع لكل التقلبات ،وال عملية ُتدير حىت تتقبَّل األمة ًلوال هذا التخدير.20

( )19انظر يف أهداف اإلعالم اإلسالمي :بعض مسات الدعوة املطلوبة يف هذا العصر؛ أبو احلسن علي احلسين الندوي،
املدينة املنورة :مركز شؤون الدعوة ابجلامعة اإلسالمية( ،من حبوث املؤمتر األول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة) (ص،7 :
 ،)13والدعوة اإلسالمية :مفهومها وحاجة اجملتمعات إليها؛ حممد خري رمضان يوسف ،الرَيض1407 :ه 1986م،
(ص ،)26 - 25 :وحماضرات ألقاها الشيخ زين العابدين الركايب ،مصدر سابق ،وأصول اإلعالم اإلسالمي وأسسه:
دراسة حتليلية لنصوص األخبار يف سورة األنعام؛ سيد حممد سادايت الشنقيطي ،الرَيض :دار عامل الكتب1406 ،ه ،
1986م.)13 - 12 :1( ،
( )20انظر  -بتصرف  :-اإلعالم موقف؛ حممود حممد سفر ،جدة :هتامة1402 ،ه 1982 ،م( ،الكتاب العريب
السعودي( )63 :ص.)63 - 62 :
87

)نشر يف جملة "هدي اإلسالم" اليت تصدرها وزارة األوقاف ابألردن ،مج  40ع 7
( 1417ه) ).
ومل أكتب للمجلة ،وهو مأخوذ من كتايب "من خصائص اإلعالم اإلسالمي" الذي أصدرته
رابطة العامل اإلسالمي يف سلسلة "دعوة احلق".
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(ج)
التوازن اإلعالمي
أمنوذجا)
(اإلرهاب
ا
مازلنا نشكو من السيطرة الصهيونية على اإلعالم ووسائله عامليا ،على الرغم من استحداث
وكاالت أنباء وفضائيات عربية وإسالمية عديدة.
وإذا كانت األحداث الكبرية املعلن عنها حتدث على أرض العرب واإلسالم ،فإهنا تصنَّع
ٍ
وتوجيه آخر موافق للفكر الغريب واإلعالم الصهيوين،
وتعود إلينا أبسلوب
إعالميا يف اخلارجُ ،
وتبث يف قنواتنا اإلعالمية هكذا ،وحبرارة!
أسلواب!
فكرا
وإعالما ،ووسيلة و ً
ً
وكأننا عبيد للمنظومة اإلعالمية الغربية ً
ورددته احلكومات عندان
صنع مصطلحه وإعالمه يف الغربَّ ،
ولنأخذ (اإلرهاب) مثالً ،الذي ُ
واستعملته كما هو!
والغرب يريد به كل مسلم محل السالح ،أو وافق على محله ،ضد الكيان الصهيوين ،أو َّ
ضد
الغرب ،أو َّ
وتدمريا يف شعبه مبا خيالف مجيع املواثيق
ضد أي طاغية مرتبط هبم ،ولو عمل قتالً
ً
والعهود املتفق عليها عامليا!
حيب سياسة الغرب ومثُله...
بل يريد ابإلرهاب كل مسلم خملص لدينه ،ال ُّ
وقد نطق هبذا أعالم ومسؤولون كبار يف الغرب ،منهم الرئيس األمريكي نيكسون يف كتابه
"الفرصة الساحنة" مبينًا قصد األمريكيني من "األصولية اإلسالمية" ،فقال" :إهنم هم الذين
يريدون بعث احلضارة اإلسالمية ،وتطبيق الشريعة اإلسالمية ،وجعل اإلسالم دينًا ودولة ،وهم
وإن نظروا للماضي ،فإهنم يتخذون منه هداية للمستقبل ،فهم ليسوا حمافظني ،ولكنهم ثوار"!
وقالت مارجريت اتتشر ،رئيسة الوزراء الربيطانية السابقة" :إن حتدي اإلرهاب اإلسالمي إمنا
يشمل حىت الذين أدانوا أحداث  11سبتمرب وابن الدن وطالبان ،يشمل كل الذين يرفضون
القيم الغربية ،وتتعارض مصاحلهم مع الغرب"!
وكتب املفكر األمريكي فوكو َيما يف العدد السنوي "للنيوز ويك" (ديسمرب  2001م –
فرباير 2002م) ،يقول" :إن الصراع احلايل ليس ببساطة ضد اإلرهاب ،ولكنه ضد العقيدة
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اإلسالمية األصولية ،اليت تقف ضد احلداثة الغربية وضد الدولة العلمانية ،وهذه األيديولوجية
خطرا أكثر أساسية من اخلطر الشيوعي ،واملطلوب هو حرب داخل اإلسالم،
األصولية متثل ً
حىت يقبل احلداثة الغربية والعلمانية الغربية واملبدأ املسيحي :دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل".
وال يقصد هبذا املصطلح أية مجاعة أخرى من أية دَينة كانت ،ولو فعلت ما فعلت وزَيدة!
فهو مصطلح مقصود ألصق ب (اإلسالم) و(املسلمني) لتدمري نفسيتنا وعزميتنا ومسعتنا ومبادئ
ديننا بني األمم.
وهكذا تردده احلكومات ووسائلها اإلعالمية يف بالدان ،وتعني بذلك أمريكا ودول الغرب
على حتقيق أهدافها فيما تريد منا!
ومن موازين اإلعالم اليت ال خيتلف فيها أن يُعلن عن احلدث كما هو ،وأن يُعطى اخلرب حقه
من تسليط الضوء عليه ،وإجيازه أو تفصيله مبا يستحق ،مقارنة ابألخبار واألحداث األخرى.
وكما يعرف القارئ فإن مصطلح (اإلرهاب) هو أكثر املصطلحات استعماالً يف وسائل
اإلعالم عامليا ،واملقصود به ( )%99هم املسلمون!
إرهااب واستحقاقًا هبذا احلجم من اإلعالم فيه.
ولننظر حقيقة أي األطراف أكثر ً
إرهااب إال إذا صاحبته قدرة حقيقية على التخويف واإلصابة والتدمري
إن اإلرهاب ال يكون ً
بشكل ال يتصور..
وإن حجم السالح املوجود يف الغرب ال يقارن مبا عند اجلماعات اإلسالمية اليت توصم
ابإلرهاب ،فالغرب ميلك من األسلحة النووية والفتاكة واملبيدة ما لو استعمله كله ملا بقي
حي من األحياء على وجه األرض ،ال إنسان وال حيوان...
ٌّ
أقل من هذه النسبة عشرة
واجلماعات عندان ال متلك عشر معشار هذه األسلحة ،وال َّ
معشار أخرى ،بل إن ما تستعمله من أسلحة تعترب بدائية عند الغرب ،وكانت بعض
التفجريات اليت تصنعها حىت وقت قريب من روث احليواانت ،وما إىل ذلك من مو َّاد وطرق
آثرا إال يف مساحة حمدودة.
بدائية وصعبة ،وال ُحتدث ً
فإذا وجد عندها ما هو أقوى ،يكون مصدره الغرب.
تدمريا
والغرب يستخدم تقنية عالية وسريعة ومصانع ضخمة إلنتاج أفتك األسلحة وأكثرها ً
وإابدة ،وتبيع منها ابملليارات سنوَي..
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إرهااب؟ الغرب أم اجلماعات املوصوفة ابإلرهاب؟
فمن أكثر ً
وأين التوازن اإلعالمي يف هذا ببالدان أو يف غريها؟
الغرب يف اإلعالم على أنه اإلرهايب األول واحلقيقي؟
وهل يُذكر ُ
ونتيجة سوء استخدام مصطلح (اإلرهاب) مل تعد الشعوب املسلمة تثق حبكوماهتا يف
صحيحا هلذا املصطلح ،وال تذكر اإلرهاب احلقيقي املسلَّط
إعالمها ،ألهنا ال تعطي مدلوالً
ً
علينا من الغرب ،وحجم قوته الضاربة اجلاهزة ضدَّان.
ونتيجة هذا اإلعالم (األعور) أو (األعوج) يف بالدان ،صار هناك تفاوت ثقايف طبقي واسع
بني احلكومات والشعوب ،وبني فئات من الشعب نفسه ،اليت ِ
تصدق ما يقال يف وسائل
املوجه الكاذب ،وأخرى مع احلقيقة.
اإلعالم ،فتكون فئة مع الغرب وإعالمه َّ
األخوة ال العداوة ،فهم
إن التوازن اإلعالمي مطلوب ،وخاصة يف اجملتمع املسلم ،الذي ينشد َّ
مجيعا إخوة ،وينبغي أن يزيد اإلعالم من هذه اآلصرة ويثبتها ،وال يكون سببًا يف انقسامه
ً
وتشتته إىل طبقات متناقضة أو متعادية..
إن التوازن اإلعالمي يعيد ردم هذه الفجوة ،ويعيد اجملتمع املسلم إىل قاعدته يف األلفة واحملبة،
فيبث الكذب ويطمس احلق ويثبت العداوة بني
ويف التواؤم والتعاضد ،أما عدم التوازن ُّ
املسلمني!
وكان يف سلفنا الصاحل رمحهم هللا تعاىل من يدرك هذا املنحى يف التوازن منذ القرون األوىل يف
اإلسالم ،ويعرف خطورته على بنية اجملتمع املسلم..
وأذكر منهم يف هذا اجملال اإلمام سفيان بن عيينة رمحه هللا (لعله هو) ،املتوَّف سنة  198ه ،
الذي كان واسع العلم ،كبري القدر ،عرف ِ
مبحدث احلرم املكي..
ُ
مبعدا إَيه عن واقعه ،بل خدم به
مل يرد هذا العامل أن يكون ُتصصه يف احلديث الشريف ً
غائرا فيه..
جمتمعه ،وغاص يف أحنائه ،وضمد به ً
جرحا ً
وكانت آثر الفرقة بني صف علي ومعاوية رضي هللا عنهما مازالت جتد صدى هلا بني بعض
املسلمني ،وخاصة يف الكوفة والبصرة ،فكان إذا مضى إىل الكوفة – وفيها أنصار علي –
حدَّث بفضائل معاوية ،وإذا كان يف البصرة – وفيها أنصار معاوية – حدَّث بفضائل علي!
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واهلدف تقريب الفجوة بني الفريقني ،أبن ال يقتصر كل طرف على املغاالة يف فضائل واحد
دون اآلخر ،بل على ٍ
كل أن يعرف اآلخر على حقيقته ،ويعرف فضائله ،فيحدث بذلك
توازن إعالمي واجب يف اجملتمع ،حىت يلتقي الطرفان على احملبة اإلميانية واألخوة اإلسالمية
املطلوبة منهما..
فهم إخوة ،وعليهم أن يتعايشوا ويتجاوروا متحابني يف الدين ،ويعلموا فضائل كل من
ويغضوا الطرف عن أخطائهما وقد سلف زماهنما ومضى ،وال نُسأل عنهما وال
الصحابينيُّ ،
عن أعماهلما..
كانت تلك إضاءة أولية ملوضوع (التوازن اإلعالمي) ،الذي ينبغي أن أيخذ حقه علميا
َّن
وأكادمييا ،ويُدرس بتوسع ،ويطبق و ً
اقعا ..ليعرف املسلم حقيقة ما جيري وما يقال ،وال يلق َ
وخداعا..
أوهاما وتضليالً
ً
ً
اقعا عمليا عن املفهوم الذي أُعطي لإلرهاب..
وكان ما عوجل و ً
العدو جيب أن يُ َرهب ،وينبغي على املسلمني أن
أما احلقيقة اليت ينبغي أن تقال ،فهي أن َّ
جرحا ،وسيطروا
يُرهبوا أعداءهم مبا أُعطوا من قوة وسالح ،وإال حصدوهم قتالً ،وأثخنوهم ً
على مواردهم ،واحتلُّوا بالدهم ..كما حدث لنا قريبًا ،وكما يريد أعداؤان أن يفعلوا بنا ذلك
مرة أخرى..
قال هللا تعاىل يف كتابه الكري:
ِ
اخلَْي ِل تُـ ْرِهبُو َن بِِه َع ْد َّو اَّللِ َو َع ُد َّوُك ْم}
استَطَ ْعتُم ِمن قُ َّوةٍ َوِمن ِرَاب ِط ْ
{وأَع ُّدواْ َهلُم َّما ْ
َ
[سورة األنفال.]60:
اللهم أهلمنا الرشد ،وجنِبنا الذل.
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(د)
اإلعالم البُهت
التلفيق والبهتا َن يف إعالمنا املعاصر!
الزور و َ
أكثر َ
ما َ
أقل خشيةَ املصابني هبذا ِ
الداء فيه،
وما َّ
تنتكس ضمائرهم بذلك،
أكثر ما
وما َ
ُ
الزور مث ينامون وكأهنم مل يفعلوا شيئًا!
إهنم يقولون َ
وكأهنم مل يظلموا ،ومل يكذبوا ،ومل ِ
يلفقوا ،ومل ِ
يزوروا احلقائق!
الباطل حقا!
وهم جيعلون َّ
احلق ً
ابطال ،و َ
وهم مسلمون!
وقد يصلي بعضهم ويصوم!
رب العاملني إذا حاسبهم على كذهبم وهبتاهنم؟!
فبماذا جييبون َّ
أساس هلا،
إهنم يغتابون أقو ًاما وأفر ًادا ويلصقون هبم ً
هتما ال َ
ِ
ويصفوهنم أببش ِع األقو ِال و ِ
الصفات وهم منها براء!
أخس
ٍ
فل منها.
وإذا مدحوا اخرتعوا هلم صفات حسنةً وهم غُ ٌ
الدجل و ِ
ِ
الكذب والضرار،
إنه صناعةُ
ِ
إعالم ِ
النهج العدل.
احلق و
االستقامة و ِ
ال ُ
ِ ِ َّ
حتذيرا،
َّد ُ
وقد شد َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قول الزور وحذ َر منه ً
وما ز َال ِ
متىن صحابتهُ رضوا ُن هللا عليهم لو سكت!
يكرُر
التحذير حىت َّ
َ
وكان عبدهللا بن سالم من أحبا ِر اليهود،
ِ
ويقولون عنه" :سيِ ُدان و ِ ِ
ِِ
ابن خ ِريان"!
ابن عالمنا وخريُان و ُ
ابن سيدان وعال ُمنا و ُ
ُ
ِ
رضي هللا عنه مل يصدقوا ذلك،
وعندما َ
أسلم َ
أشهد َّ
رسول هللا".
حمم ًدا ُ
أن َّ
أشهد أ ْن ال إلهَ َّإال هللا ،و ُ
حىت خر َج إليهم فقالُ " :
وجاهلُنا وابن ِ
شران ِ
ابن ِ
جاهلِنا"!
فقالوا" :بل هو ُّ
ُ
شران و ُ
ُخرب َك َي َ ِ
ِ
ت"!
قوم ُهبْ ٌ
رسول هللا َّأهنم ٌ
رضي هللا عنه" :أملْ أ ْ
فقا َل َ
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فكم من ُهب ٍ
ت يف إعالمنا؟
إعالمي يتشبَّه ٍ
بقوم ُهبت؟
وكم من
ٍ ُ
(احلديثان روامها البخاري وغريه ،وفيه نصهما الكامل ،ولفظ األخري من صحيح ابن حبان
.)14506
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(هـ)
موقع لألشرار ..وآخر لألبرار
الشابكة ساحة عاملية كب رية لك ل الن اس ،وفيه ا مواق ع للخ ري وأخ رى للش ر ،وم ن املؤس ف
أن مواقع الشر جتذب كث رياً م ن الن اس ،ل يس ألن كله م أش رار ،ب ل إن كث رياً منه ا تُزار حب اً يف
االس تطالع ال غ ري ،وتكم ن املش كلة يف أن ال زَيرة األوىل جت ذب الثاني ة ،وهك ذا يغ دو الزائ ر
مدمناً ،ومن مث قد يَزيغ بعض الناس ويصري فاسداً وشريراً ومنحرفاً! وهذا ما حدث لكثريين!
شك
ولذلك يُنصح املسلمون الذين يبحثون يف اإلنرتنت إال يزوروا تلك املواقع أصالً ،وال َّ
أن ه ل و قي ل لواح د م نهم إن جم رمني ،أو ش ياطني ،أو م دمين خم درات وس كارى موج ودون يف
مك ان مع ني ،فإن ه غالب اً م ا يتحاش اهم وال يري د امل رور هب م ،ألن ه يع رف أن أم رهم كل ه س وء
وش ر ،وبض اعتهم اإلج رام والفس اد ،فلم اذا ي ذهب إل يهم وه و يع رف ش أهنم؟ وك ذلك ه ي
املواقع السيئة ،فأي فائدة يف حب االستطالع هلا.
إن املس لم بطبيع ة تربيت ه اإلس المية ي بغض االحن راف وقل ة األدب واس تعمال الكلم ات
البذيئة واملص طلحات الس افلة ،وه و يع رف أن اهل دف م ن املواق ع ال يت تتخص ص يف مث ل ه ذه
األم ور املتدني ة ه و ه دم اآلداب والفض ائل يف اجملتمع ات ،وقت ل روح الغ رية وااللت زام عن د
الشباب خاصة.
أقول هذا وقد م َّر يب ذك ر موق ع أمل اين "خ اص ابألش رار"! مم ن يكره ون الع امل وال يطيق ون
واحداً من حوهلم ،وينقمون على كل شيء!
فبدل أن يوجهوا ه ؤالء إىل اخل ري ،وحيلُّوا مش كالهتم وعق دهم النفس ية ل ئال يكون وا ش اذين
عن الناس ومنحرفني يف اجملتمع ،زادوا يف احنرافهم وكرسوه يف نفوسهم ،وأنش أوا ه ذا املوق ع هل م
وألمث اهلم للتواص ل م ع أق راهنم م ن الك ارهني واملبغض ني واحلق ودين والنقم ني ،وق د أطلق ه معه د
ُ
العالم ة التجاري ة العلمي ة (لعل ه يف ع ام  1428ه ) ،وهدف ه "مس اعدة" ال ذين يعش قون
الكراهي ة ،في دعوهم إىل توزي ع الكراهي ة ابلتس اوي عل ى األش ياء! كم ا "يس اعد" زواره عل ى
اختي ار الكلم ات الكريه ة ال يت يري دوهنا ،واملس امهة يف أب واب النميم ة والش تائم وتب ادل
السباب!!
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إنن ا -معش ر املس لمني -ن دعو إىل البن اء ال اهل دم ،وإىل التص حيح ال التم ادي يف اخلط أ
والض الل ،ونطل ب اهلداي ة والص الح وحس ن احل ال جلمي ع اجملتمع ات ،وحن ن نعل م أن الش ر
والفس اد والكراهي ة تزي د األخط ار واألم راض االجتماعي ة يف الع امل ،وتس بب اجل رائم واحل وادث
الفظيع ة ،وإن واج ب ال دعوة واإلص الح يوج ب علين ا نب ذ ه ذه ال دعوات وأمثاهل ا ،واملس لم
ص احب رس الة حتم ل اخل ري وال ربَّ والنص ح للن اس ،ف ال جي وز ل ه أن يك ون عنص راً مه ادانً أو
مس امهاً أو موافق اً للمواق ع املغرض ة واملش بوهة {إِ َّن اَّلل أيْم ر ِابلْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ان َوإِيتَ اء ِذي
َ َُُ َ َ ْ َ
نك ِر َوالْبَ ْغ ِي} [س ورة النح ل  ]90:وعل ى األولي اء أن أيخ ذوا
الْ ُق ْرَىب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َشاء َوالْ ُم َ
تعهدات ممن يتولوهنم أبال ي زوروا املواق ع الس يئة واملغرض ة ،وإذا الحظ وا عل يهم احنراف اً خلقي اً أو
تعامالً شاذاً مل يعهدوه منهم ،فعليهم تداركه ومعاجلته قبل استفحاله.
ولس ت مطلع اً عل ى املواق ع اإلس المية كله ا ،وأق رتح مقاب ل ذل ك املوق ع وأمثال ه إنش اء موق ع
"اآلداب واألخ الق اإلس المية" ،ال ذي ال ش ك أن ه م ن املمك ن أن ي َّزود أبفض ل امل واد
واملوض وعات األخالقي ة الطيب ة ،م ن الق رآن والس نة ،ومشائ ل الرس ول الك ري ص لى هللا علي ه
وس لم ،وس لوك الص حابة الك رام رض ي هللا ع نهم ،والت ابعني األج الء رمحه م هللا ،وس ري أخ رى
مبثوثة يف كتب التاريخ والرتاجم ،ابإلضافة إىل لقاءات مع أعالم ال دعوة والرتبي ة اإلس المية يف
العصر ،وإبراز الكتب والبح وث ال يت ألف ت يف الفض ائل اإلس المية ومك ارم األخ الق ،القدمي ة
واحلديثة ،ولعل أوسعها وأكثرها مجعاً هلذا الشأن هو "موسوعة نضرة النع يم يف مك ارم أخ الق
الرس ول الك ري ص لى هللا علي ه وس لم :موس وعة ق يم أخ الق الرتبي ة اإلس المية مل ا أم ر ب ه وهن ي
عنه يف الكتاب والسنة" اليت أصدرهتا دار الوس يلة جب دة س نة  1418ه يف ( )12جمل داً .ول و
أنه ِ
خزن يف املوقع لكانت الفائدة منها ظاهرة .وهللا املوفِق.
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() 8
الشباب
(أ)
مع الشباب
مل تع د الكتاب ة س هلة ع ن الش باب مث ل قب ل ،فق د ازدادت احلي اة تعقي داً ،وزادت معه ا عالق ة
الشباب جبوانب احلياة ،اإلعالمية والرتفيهي ة خاص ة ،وص ار احل ديث ع ن األخط ار احملدق ة هب م
أكثر منها عن اآلمنة حوهلم.
احلديث عن الشباب يف تراثنا اإلسالمي كان أكثره عن أربعة جوان ب :طل ب العل م ،واجله اد،
والعمل ،واألدب.
حتث على اإلميان ،والبن اء ،وال دعوة،
فقد كانت احلياة جادة ومهيأة للشباب ،يف ظل حضارة ُّ
والعل م ،فك ان الش باب زه رة احلض ارة وعطره ا ،وإذك اءً هل ا وحفاظ اً عليه ا ،ك انوا ج ِادين يف
العل م خاص ة ،يرحل ون يف طل ب العل م س نوات طويل ة ،يرتك ون األه ل وامل ال وال وطن ،ويعمل ون
ويتاجرون يف البلدان مبا يساعدهم على الرحلة والتزود ابلزاد.
ومنذ سنوات ليس ت ابلطويل ة ،ك ان املثق ف يكتف ي مب ذَيع عن د رأس ه يع رف من ه أخب ار بل ده
وأخبار العامل ،وميأل سائر وقته ابملطالعة والعمل...
واليوم صارت أدوات العلم كالرتفيه للش باب ،فالش بكة العاملي ة للمعلوم ات وس يلة ثقاف ة وترفي ه
مع اً ،وص ار الش اب ال يس تغين ع ن بري ده اإللك رتوين ،وق د يس تغين هبم ا ع ن األص دقاء أوق ااتً
طويلة ،ولك ن أي ن التوجي ه يف ه ذا كل ه؟ وم ا ه ي الض وابط ال يت ت تحكم ابلش اب لي وزع مهام ه
بني العلم ،والرتفيه ،والعمل ،والعالقات االجتماعية؟
إن أساس هذا كله ليس املدرس ة ،فاملدرس ة تع ين امل ِ
درس والص ديق ،وكالمه ا أص حاب مواق ف
وآراء خمتلطة ،قد تفيد وقد تؤذي.
وليس هو الشارع ابلتأكيد ،فإن فيه الويف الوديع ،واجملرم العايت.
وليس هو وسائل اإلعالم ،اليت صار معظمها وابء ومساً زعافاً ينشر الفساد والرذيلة...
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ويبق ى البي ت واملس جد مه ا حض ن الرتبي ة والتوجي ه ،يبق ى توجي ه األب امللت زم املت دين ،ال ذي
حيرص على جناة ابن ه م ن ف نت ال دنيا ون ريان اآلخ رة ،فيوجه ه مب ا يناس به ،ويتخ ذ اإلس الم مب دأ
ومي داانً رحب اً بينهم ا ،وي ربط عالقات ه أبه ل اخل ري وال دين م ن أهل ه وجريان ه وأص دقائه ،وجيع ل
آداب البي ت متناس قة وممه دة لتقب ل ه ذه التوجيه ات ،حبي ث إن االب ن أول م ا تط أ ق دماه
البيت ،يعلم أن ه يف ج ٍو خ اص ب ه وإبخوان ه وبوالدي ه ،ويتكيَّف م ع ه ذا اجل ِو وينش أ علي ه ،مث
حيافظ عليه ويدافع عنه ،وحياول ه و أن يُنش ئ إخوان ه علي ه ،حي ث رأى في ه جنات ه م ن ك وارث
وجرائم وعقوابت طالت أصدقاءه ألهنم مل يلتزموا أبدب ودين ،فكانت عاقبتهم قاس ية وحمبط ة
وكارثية ،وهو التزم ابلدين واألدب ،وصار يف أمن واستشراف مستقبل قريب.
إن اإلس الم ه و ملج أ ك ل م ن يطل ب النج اة ،ال ذي ي رى في ه ك ل م ا يناس ب عقل ه وفطرت ه،
وتوجهه حنو األفضل واآلمن ،وهذا ما جيده املرء عند وال ده امل ؤمن ،ويف املس جد ،حي ث الع امل
املرشد ،واألخ الناصح ،والعبادة لرب اخلالئق.
وإن صحبة الع امل ،والتعل ق ابل دعوة ،يف تح آفاق اً جدي دة يف عق ول الش باب وقل وهبم ،فيش عرون
مبس ؤوليتهم أم ام جمتمع ات منحرف ة ،وش ٍ
باب يق ع يف املوبق ات ،وي رون أنفس هم بفك رهم
املستنري ،وقلوهبم املؤمنة ،وعاطفتهم اجلياشة ،ونش اطهم وح ركتهم ،أهن م رس ل إص الح ،ورج ال
إنقاذ ،وحمطات أمان.
والشاب ال غىن له عن عامل يكون مرجعاً ل ه ،أو ص ديق أك رب من ه ع رف إخالص ه يف ال دعوة،
ول يُعلم أن م ن ال ش يخ ل ه فالغال ب علي ه اجل دال والتم ُّرد وع دم التناس ق يف العل م والثقاف ة ،إال
م ن رح َم ريب ،وم ن ل ه ش يخ فالغال ب علي ه األدب والعل م ،والعالق ة الطيب ة ،واهل دوء والرزان ة،
واحلكمة والتعقل ،وهللا اهلادي.
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(ب)
عبث الشباب
الذي يتذكر خطب الرئيس أنور السادات ،يذكر أنه كان ِ
لسناً فص يحاً ،يس اعده فيه ا ص وت
جهوري قوي ،مع تلوين وحلن وأداء عجيب ،ولكن عيبه فيها أنه كثرياً م ا ك ان يق ول يف آخ ر
ُمجلَ :وَ ...وَ ...و ،...يعين :إىل آخره .وأذكر أثناءها أن جناح العطار ،وزيرة الثقافة السورية
آنذاك ،نقدت الس ادات يف ذل ك ،وكتب ت مق االً يف إح دى الص حف الس ورية بعن وان :واوات
السادات.
ت ذكرت ه ذا وأان أرى عب ث الش باب يف كت اابت جدي دة ظه رت هل م يف الش بكة العاملي ة
(مرة) وضعوا هلا أربع أو مخس
للمعلومات ،ويف بريدهم اإللكرتوين ،ورسائل اجلوال ،فإذا كتبوا َّ
راءات ،وإذا ق الوا (َي س الم) جعل وا األل ف األخ رية ألف ٍ
ات ع دَّة ،وإذا ش كروا كتب وا س بع أو
عشر واوات لكلمة (مشكور) ،وهكذا.
وتره اهتم ال يت جت ُّر وراءه ا أم ًورا أخ رى ،وه ي الكتاب ة ابلعامي ة ،ك ل
وه و م ن عب ث الش باب َّ
بلهجت ه ،يف عش رات اللهج ات املنتش رة يف الع امل الع ريب ،ح ىت ص ار ذل ك ظ اهرة منتش رة ج داً
يف الكتاب ة ،وق د ي دخل يف ه ذا ش يء م ن امليوع ة .وإن األم ر يؤس ف ل ه ،وه و اس تبدال لغ ة
عامية دارجة بلغة القرآن الفصيحة!
وج َّر ه ذا احل ديث إىل تص ُّرفات أخ رى ت ذكرهتا لش باب ،يتس اهلون فيه ا ابآلداب العام ة،
ويتخفف ون م ن املس ؤولية ،مث ل الكتاب ة عل ى احليط ان ،ال يت تعط ي واجه ة مزري ة للمدين ة ،وال
وخل ق ،وق د تبق ى ه ذه اخلط وط القبيح ة ،وبعض ها عب ارات س يئة ومش ينة،
تع رب ع ن حض ارة ُ
ش هوراً وس نوات عل ى تل ك احليط ان .وآخ ر م ا رأي ت منه ا ،مدرس ة ج ددت ده ان م دخلها
الكب ري يف آخ ر الع ام الدراس ي ،فوج دت مكت وابً عليه ا خب ط ع ريض وكب ري م ألت نص ف
احلائط( :للبيع :املدرسة مع املدير)!
ومن ذلك ه ذه املالب س الفاحش ة ال يت يرت ديها الش باب تقلي داً للغ رب ،مث ل البناطي ل القص رية
ال يت َتيت قريبً ا م ن الركب ة أو حتته ا ،فل م أر أفح ش منه ا منظ ًرا ،وم ع ذل ك يرت ديها الش باب ال
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لش يء إال ألهن ا أح دث (مودي ل)! ول و طل ب م نهم ل بس ث وب يقص ر ع ن الكع ب للس نَّة مل ا
فعلوا ،ولكنهم أكثروا من ٍ
شبيه به وهو تقليد للغرب وأهلها!
وع ادة أخ رى ت ذكرهتا لبعض هم ،وه ي إيق اف س ياراهتم يف أزق ة وش وارع ض يقة ،أو يف وس ط
شوارع واسعة ش عبية ،وح ديث بعض هم م ع بع ض ،ك ل يف س يارته ،ويطيل ون احل ديث ووراءه م
من ينتظر العبور ،فيقفون لينحرفوا إىل جهة اليمني أو اليسار ،أو هم جيدون صعوبة يف العب ور
لضيق الشارع ،أو يرجعون فيدخلون يف شارع آخر.
إهن ا الالمب االة ،والعب ث حب ق الطري ق ،ال ذي أم ر رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم أن يُعط ى
حقَّه!
ومم ا يؤس ف ل ه م ن ع اداهتم أيض اً وض ع األحذي ة عن د ال دخول إىل املس اجد ،ف ال تك اد جت د
أحداً منهم أيخذ نعله ويضعه يف املكان ِ
املعد له ،بل يضعه أمام الباب ،أو على األرض أينم ا
وجد فرا ًغا ،أو فوق األحذية .وعند اخل روج ت رى الفوض ى يف البح ث عنه ا وق د طاش ت ،ألن
خلعها أيضاً كان بفوضى ،وألن من يلبس نعله يضطر أن يدعس على غريها...
ومن املؤسف أن يكون هذا فوضى عامة للمراتدين إىل املساجد ،ال ُتص الش باب وح دهم!
وأذك ر كالم اً ألس تاذان الش يخ أمح د العس ال رمح ه هللا (ال ذي ت ويف ه ذا الع ام 1431ه ) يف
حماضرة له :انظروا إىل الغرب أين وصل وحنن مازلنا ال نعرف كيف نرتب أحذيتنا!!
إن ه ذا األم ور ال يت ذكرهت ا ال تع ُّد ثنوي ة كم ا تظه ر ألول وهل ة ،ألهن ا ت ُّ
دل عل ى نفس ٍية
وشخص ِية جي ٍل يُطل ب من ه أن يق ود ال بالد يف املس تقبل ،ف إذا مل يك ن ابس تطاعته أن يض بط
عادات ه ويوجهه ا حن و األفض ل ،فإن ه ي دل عل ى خل ل يف الرتكيب ة الفكري ة والس لوكية ل ه ،ال يت ال
تبش ر مبس تقبل ع ال ومت زن ،وعل ى الش باب أن يكون وا ق وة يف ال دفع حن و األفض ل ،ال تكريس اً
وتصرفات وظواهر غري مقبولة.
لعادات ُّ
والذي يعجبين يف الشباب ه و األدب ،والرزان ة ،وح ب املس ؤولية ،واالهتم ام ابلعل م ،والنش اط
ابألم ة ،وف داء ال دين
التمس ك مبك ارم األخ الق ،واالهتم ام َّ
املفي د ،والنظ ر يف املس تقبل ،و ُّ
ابلنفس ،وترك اجلدل واملخاصمات الفارغة اليت ال َتيت خبري ،واإلقبال على م ا ينف ع ،لألس رة،
واجملتمع ،والوطن.
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() 9
االختالف والوحدة
(أ)

ٌ
عقول صغرية
أحد األساتذةِ الفضالء،
كتب ُ
َ
كنت مهتما بكتاابته،
و ُ
اإلمام الغزايل يف ِ
أنه ال يلتقي مع ِ
أصول الدين،
ال يف أصو ِله وال يف فروعه!!
أصول وفروع؟
وهل العقيدةُ إال ٌ

وعلى ماذا يلتقي املسلمون إذا مل يلتقوا يف العقيدة؟
ِ
أليست العقيدةُ هي اليت جتمعهم؟
فهل صارت هي اليت ِ
تفرقهم؟
وكم يفر ُح أعداءُ هللا ِ
مبثل هذه الكتاابت،
ِ
ِ
متر هبا األمة،
الظروف
وخاصةً يف هذه
الصعبة اليت ُّ
اجتماع الكلمة؛
حتتاج فيها إىل
ِ
واليت ُ
لتجتمع فيها القوة.
َ
مجعت إيرا ُن مجيع ِ
الفرق واألحز ِ
اب الشيعيةَ حتت مظلَّتها،
وليُنظَْر كيف
ْ
َ
فصارت قوية،
ْ
وإن كان الشيعةُ قلَّة،
ٍ
أحالف ومنظمات،
أهل الكف ِر يف
بل
َ
اجتمع ُ
أقوى مما كانوا قوة،
فصاروا َ
وحنن مازلنا نفرتق،
101

ونزداد فرقة،
ُ
ننظر إىل املصا ِحل الكربى ألمتنا،
وال ُ
ننتصر آلراء،
بل ُ
ونثريُ خالفات،
وإن َّأدى ذلك إىل ِ
ضعف األمة،
أو إىل ضياعها!
صغر عقول،
فإىل مىت تَ ُ
ُّ
وتذل نفوس؟!
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(ب)
خالفاتنا صغرى وكربى
اجلذور الوطنية والتعصب القومي والنشأة الرتبوية صارت تؤثر يف قرارات املسلمني جتاه الوقائع
واألحداث املعاصرة،
على الرغم من أن دينهم واحد.
قم إبحصائية ملعرفة اآلراء حول استقالل كردستان بني مسلمني ٍ
كرد ومسلمني عرب وآخرين
أتراك،
شاسعا،
سرتى الفرق
ً
حىت بني علماء هذه القوميات!
على الرغم من أهنم يستقون أحكامهم من الكتاب والسنة!
فما موقع الدين والقومية أو املذهبية يف النفوس؟
وما مدى سلطتها على قرارات العلماء،
وعلى ثقافة الشعوب اإلسالمية،
يف هذا وغريه من األحداث والوقائع؟
ومن املؤسف أن اجملامع الفقهية نفسها ُتتلف بعض أحكامها عن أحكام جمامع أخرى،
بسبب سلطة احلكومات عليها!!
من جممع فقهي عريب ،وآخر أمريكي ،وثلث أورويب ،ورابع عاملي!
فأين جند القرار الشرعي الصايف ،وكيف ،ومىت؟
يف أمور عظيمة كثرية حتدث يف اترخينا املعاصر؟
فال عجب أن نرى املسلمني إذن شذر مذر،
ويف نزاع وخالف وخصام مستمر...
إن النزغات القومية ،والعواطف الوطنية ،والتعصبات احلزبية ،واحلزازات املذهبية،
ينبغي أن تكون بعيدة عن االجتهادات الفقهية واألحكام الشرعية يف دين هللا تعاىل.
انفعا نبذله لوجهك ال لغرض آخر.
علما ً
اللهم إان نسألك ً
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اللهم اجعلنا ممن إذا علمنا خشينا،
وإذا قلنا أصبنا،
وإذا حكمنا عدلنا.
هللا امجع كلمتنا على احلق.
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(ج)
الفرقة الذاببية
ِ
ِ
خص "الفرقة الذاببية".مبقال
كثريا ،ولكن مل َأر من َّ
ب عن الفرق والطوائف واألحزاب ً
ُكت َ
أو كتاب ،على الرغم من معرفة كل املثقفني املسلمني هبا يف هذا العصر ،وخاصة بعد كثرة
االنشقاقات ،وتعدد األحزاب واجلماعات يف األمة .فقد انتشرت هذه الفرقة ووصلت كلماهتا
املقذعة إىل صماخ اآلذان ،وأعماق القلوب ،من خالل الوسائل املقروءة خاصة.
وليتها اكتفت ابلصراخ يف األذن اخلارجية ،وجرحت غشاء الطبل ،ووقفت يف ساحة
األذن الوسطى ...إال أهنا ال ترتوي وال هتنأ وال يربد غيظها وقيظها حىت جترح القلب،
وتدخل يف صميمه ،وتعبث فيه حىت ُمترضه وتقلقه وتفتت شيئاً منه ،عند ذلك تراتح،
وتتنفس الصعداء ،وتعلم أهنا قد حققت هدفها األساسي!!
تظن أهنا أخذت على عاتقها رسالة اإلسالم الصحيحة دون كل املسلمني،
هذه الفرقة ُّ
املخولة لتصحيح ما علق أبفهام املسلمني من اعتقادات خاطئة ،واجتهادات
وأهنا هي َّ
سقيمة  -يف نظرهم ،-وكأهنم وحدهم أيخذون من الكتاب والسنة ،وابقي املسلمني أيخذون
من مصادر أخرى!
فإذا قيل هلم إن هلم أدلتهم ،واألمر متوقف فيه ،أو خمتلف فيه منذ القدم ،فالتمسوا هلم
وفسقوا ،وقالوا :من مل
العذر كما فعل إخوانكم من السلف سابقاً ،رفعوا عقريهتم ،فبدَّعوا َّ
يكن على رأينا أو اجتهادان فليس من أهل السنة واجلماعة ،وكل الفرق ضالة إىل النار ماعدا
الذي حنن عليه.
فإذا قيل هلم إن السلف من الصحابة والتابعني مل يتكلموا يف هذا املوضوع أصالً ،وصانوا
ألسنتهم من اخلوض فيما ال علم هلم فيه ،وكانوا أكثر فهما منا للدين ،فلماذا ال يسعنا ما
وسعهم ،وملاذا ال نقتدي هبم يف هذا؟ ...مل يتوقفوا كما توقف السلف ،بل قالوا :هذا ما قال
فيه فالن وفالن كذا وكذا ،وهو قول السلف ،ومذهب أهل السنة واجلماعة ،ومن مل يقل
بذلك فليس منهم ...
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وإذا ردوا على خمالفيهم مجعوا يف كتاابهتم أقسى وأفظع وأكثر الكلمات جرحاً وإيالماً،
وهم إخواهنم يف الدين ،يتشهدون كما يتشهدون ،ويصلون كما يصلون ،وجياهدون كما
جياهدون ،ويفدون دينهم أبعز ما ميلكونَّ ،
ويعذبون ويُسجنون ،ويهانون ويُطردون ،وُمينعون
من وظائفهم وحقوقهم بسبب دينهم ...كل هذا ال يشفع عند الفرقة الذاببية شيئاً ،فاملهم
هو فرض الرأي واالجتهاد على اآلخرين ،فمن مل يقبل رأيهم ،فال قيمة له ،وال مكانة له
عندهم.
وإذا كان إخواهنم أبطاالً جماهدين ،ودعاة أعالماً يف هذا العصر ،جيمع هللا هبم املسلمني،
وترىب عليها شباب واعدون،
ويهدي على أيديهم آخرين ،وهلم مؤلفات أفاد هللا هبا أجياالًَّ ،
وفتيات يف عمر الزهور ،يف هذا العصر املليء ابلفواحش واملنكرات واملغرَيت ،وطُبع من
كتبهم عشرات األلوف من النسخ ...مل يعجبهم هذا كله ،على الرغم من أهنم مل جيدوا يف
حياهتم ما ينقص من سلوكهم ومروءهتم ،فباتوا يف قلق ووجوم ،كيف أن هؤالء الدعاة
واجملاهدين مل يكونوا على فكرهتم وطريقتهم واجتهادهم...؟! فيجمعون كتبهم املباركة تلك ،ال
بقصد االستفادة منها أو املشاركة يف أجر توزيعها ،بل للبحث عن أي شيء فيها ال يوافق
اجتهاداهتم ،ورصد أية كلمة زلُّوا فيهاِ ،
لينفروا املسلمني منهم ويبغِضوهم إليهم ،فيجمعوهنا يف
كتابِ ،
ويكربون اخلطوط ،وجيمعون فيها أقذع وأقسى الكلمات ،ككلمة الطغام ،واللئام،
واألغمار ،واألفهام السقيمة العقيمة ،واجلهلة  ،والسفهاء ،واملضللني ،وغريها ،اليت ال
أذكرها ،نظراً ألنين إذا رأيت كتاابً هبذا الشكل ،مل أقرأ فيه مهما كانت فائدته ،وقد قرأت مرة
مقدمة يف كتاب ،فيه كلمات مما ذكرت ،فوقع الكتاب من يدي دون شعور مين ،وكأن عقرابً
لدغين ،ومن قال إن الكلمات ال تلدغ وال جترح؟
لقد نبَّه العلماء إىل أن تتبع أخطاء العلماء فقط دون ذكر حماسنهم وأَيديهم البيضاء يف
الدين ،ليس من آداب الدين ،وأن على املسلم التماس العذر هلم بقدر ما يستطيع.
لعل أحسن متثيل قرأته يف ذلك هو قول ابن تيمية رمحه هللا يف أمثال هؤالء" :اجلاهل
و َّ
مبنزلة الذابب الذي ال يقع إال على العقري ،وال يقع على الصحيح" (منهاج السنة .)150/6
والعقري هو املعقور ،يعين املذبوح ،فيأيت الذابب على دمه وجلده وروثه بعد أن يُذبح ،وال
أييت على النظيف .ومن هنا جاء عنوان املقال.
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وإن أمجل هدية أقدمها ملن يقوم مبثل هذه العملية ،هو أن أن أعتربه من "الفرقة الذاببية"،
اليت ُّ
مر بروض فيه زهور
تدل  -قبل كل شيء -على نشأته الرتبوية ،فقد دلَّت حاله أنه إذا َّ
ورَيحني ،إما أن يبحث بينها عن األشواك والطفيليات ،أو أن ينزوي عنها ويبحث عن بقعة
أو نبتة جيتمع عليها الذابب ،فهذا ذو نفسية مريضة قبل كل شيء .وهناك علماء وإن كانوا
مؤدبني ،يكتبون أبدب اإلسالم،
على رأيهم ،وأكثر تشبثاً منهم مبا هم عليه ،إال أنك تراهم َّ
ويردون أبدب اإلسالم ،ويبتسمون يف وجهك ولو كنت خمالفاً هلم يف بعض ما يذهبون إليه.
ُّ
وأكثر الذين يتتبعون أخطاء أهل العلم ويستخدمون كلمات جارحة يف كتاابهتم ،هم
كالفراريج اليت تصيح بني الديكة ،ال يهمهم أن تكون أصواهتم قبيحة ِ
ومنفرة.
إن اخلالف سيبقى بني املسلمني إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ،وإهنم ملبتلون هبذه
االختالفات ،وهللا ينظر إليهم كيف يتصرفون ،مث حياسبهم على تصرفهم ،فإما مثاب جمزي،
وإما معاقب َّ
معذب ،إال أن يعفو هللا.
إن النصيحة قليالً ما تنفع الذين يتتبعون عثرات العلماء ،وسقطات الدعاة ،فالرتبية هلا
ِ
فطم منه إال بعد معاجلة وتزكية وتوبة وشيء من العزلة.
شأن عظيم ،ومن ُرض َع شيئاً ال يُ ُ
ويذكر ابن القيم رمحه هللا من خصال املروءة :ترك اخلصام واملعاتبة واملطالبة واملماراة،
واإلغضاء عن عيب ما أيخذ من حقك ،وترك االستقصاء يف طلبه ،والتغافل عن عثرات
الناس ،وإشعارهم أنك ال تعلم ألحد منهم عثرة! (مدارج السالكني .)352/2
وقد كانت نظرة اإلمام أمحد بعيدة ،عندما جيء له بكتاب "املدلِسني" للكرابيسي ،وهو
ال يدري من وضع الكتاب ،فلما قُرئ عليه قال :هذا مجع للمخالفني ما مل ُحيسنوا أن حيتجوا
املروذي.
به ،احذروا عن هذا .وهنى عنه .نقله عنه ُّ
أقول :وقد يكون هذا التأليف عمالً علمياً مرغوابً وال أبس به عند عامة أهل العلم ،لكن
نظرة اإلمام أمحد ومالحظته كانت أرفع وأجل من نظرتنا إىل ذلك ،فقد فكر فيما يورثه
الكتاب من كراهية أهل العلم وبغضهم هلؤالء ِ
احملدثني األجالء ،الذين ُمجعت فيه أخطاؤهم
دون أحاديثهم األخرى الصحيحة ،وأن هذا األسلوب "املكروه" قد ينتشر بني العلماء يف
جوانب أخرى من العلوم اإلسالمية ،مما يؤدي إىل خروج العلم عن مساره الصحيح املوضوع
له ،وهو إصالح اإلنسان أوالً ،وإن هدف العلم وغايته يف اإلسالم هو أن يوِر َ
ث املرءَ
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اَّللَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ}
التقوى ،ليخشى هللا فيما أييت وما يذر ،يقول سبحانه{ :إَِّمنَا َخيْ َشى َّ
خيش هللا فعلمه ليس مقبوالً
[سورة فاطر .]28 :فثمرة العلم الصحيح هي اخلشية ،فمن مل َ
عنده ،وال يبدو من هذا املتطاول على إخوانه أبنه خيشى هللا ويتَّقيه ،لِما بيَّنا ،ولِما أييت.
ُتص مذهباً عقيدَيً أو كالمياً أو
بقي أن أذكر للقارئ الكري أن هذه الفرقة "الذاببية" ال ُّ
فقهياً معيَّناً مما هو يف عامل اإلسالم ،بل يوجد بني طوائف وفرق ومجاعات وأحزاب عديدة،
يقل عن الطرف اآلخر
ولذلك جتد بني من ُّ
يردون على بعضهم البعض ،أن هذا الطرف ال ُّ
اختياراً للكلمات املقذعة ،وتتبعاً لألخطاء وتكبريها ،ووقوعاً يف الكبائر كالغيبة ،والذي
جيمعهم هو "الذاببية" ...وأعرف كتاابً ال يعرفون يف التأليف سوى الردود ،والكالم على
الناس! ويبلغ من حقد بعضهم أن يذكر عنوان الكتاب دون ذكر مؤلفه ،رمبا حتقرياً له ،أو
حتمله نفسياً إيراد امسه!
لعدم إشهار امسه ،أو لعدم ُّ
شك أن هذا األسلوب يف اختيار الكلمات اجلارحة ،واهلجوم ابللسان السليط ،الذي
وال َّ
يبدو من ورائه الفظاظة والغالظة ،واحلقد والكراهية ،يؤدي إىل بذر روح الشقاق واخلالف يف
اجملتمع ،وخاصة يف الطبقة املثقفة ،اليت ينبغي عليها أن جتمع كلمة املسلمني وَتخذ أبيديهم
إىل ما فيه َّقوهتم وهيبتهم وسعادهتم.
ِ
ِِ ِ
َح َس ُن إِ َّن الشَّْيطَا َن يَ َنزغُ بَْي نَ ُه ْم إِ َّن الشَّْيطَا َن
يقول هللا تعاىل { َوقُل لعبَادي يَ ُقولُواْ الَِّيت ه َي أ ْ
َكا َن لِ ِإلنْس ِ
ان َع ُدواً ُّمبِيناً} [سورة اإلسراء.]53 :
َ
ِ
ويقولوا سبحانه{ :وأَطيعُواْ اَّلل ورسولَهُ والَ تَنَ َازعُواْ فَتَ ْف َشلُواْ وتَ ْذ َهب ِرحيُ ُكم و ْ ِ ِ
اصربُواْ إ َّن اَّللَ
َْ
َ ََ ُ َ
َ
َ َ
مع َّ ِ
ين} [سورة األنفال.]46 :
ََ
الصاب ِر َ
فليت هذه "الفئة الذاببية" غابت عن جمتمعنا غري مأسوف عليها.
وليت هذه "املدرسة الذاببية" مل توجد يف جمتمعنا ،وكان بدهلا مدرسة تربوية ،تريب
الشباب على التهذيب والتسامح والتقوى.
األخوة واحملبَّة ،فجمعت ومل تُ ِ
فرق ،وألمت ومل
ليت هذه "الفرقة الذاببية" عرفت معىن
َّ
ِ
جترح .وإذا كتبت التزمت أبدب اإلسالم ،فبيَّنته صافياً دون أن يشوبه حقد وكراهية وتنفري،
وإذا نقدت فبأسلوب مجيل وأمانة علمية جتعل صاحبه يقبل عليه قبل كل الناس!
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ِ
وعف لسانه هو دون صاحبه؟ إنه بذلك يطيع ربَّه ،ويصحح مسار
فصرب َّ
وماذا لو نُق َد َ
احلوار واجلدال ،ويعلو شأنه عند املوافق واملخالف ،ويكسب أجراً عظيماً ،يقول سبحانه
ِ
ِِ
ِِ
ني َع ِن الن ِ
ني} [سورة آل عمران:
ني الْغَْي َ
َّاس َواَّللُ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
ظ َوالْ َعاف َ
وتعاىلَ { :والْ َكاظم َ
.]134
والسالم على من كان هيِناً ليِناً مثل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وبُعداً ملن كان
احلق وال يتَّبعه.
يسمع َّ
جعظرَيً ،سيِئ اللسان ،ال ُ
شيء إال زانه ،وال ينزع من ٍ
يقول عليه الصالة والسالم" :إن الرفق ال يكو ُن يف ٍ
شيء إال
ُ ُ
َ
شانه" .رواه مسلم.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يكن ُ
أنس فقال" :مل ْ
ووصف رسولَنا الكريَ خادمهُ ٌ
ب جبينه؟" رواه البخاري.
فاحشاً ،وال لعاانً ،وال سباابً ،وكان يقول عند املَعتبة :ما لهُ تَ ِر َ
قول ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ما
فهل رأيتم الذاببيني ،استعملوا ،ولو مرة واحدة َ
َتدبنا أبدبه ،وحنن ندَّعي أننا ندافع عن سنَّته؟ وهل اتصفوا بتلك
ب َجبينه"؟؟ فهال َّ
له تَ ِر َ
الصفة اجلميلة اليت أثىن هللا هبا على عباده األتقياء األسوَيء حيث يقولونَ { :ربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا
ِ ِِ
وِِإل ْخوانِنَا الَّ ِذين سب ُق َ ِ ِ ِ
وف َّرِح ٌيم}
َّك َرُؤ ٌ
ين َآمنُوا َربَّنَا إِن َ
َ ََ
وان ابْإلميَان َوَال َْجت َع ْل ِيف قُلُوبِنَا غالً للَّذ َ
َ َ
ِ
الذابيب
[سورة احلشر ،]10 :والغِل :هو العداوة واحلقد الكامن يف النفوس ،ويبدو من كالم
أنه تنطبق عليه هذه الصفة البغيضة متاماً ،وكأنه مجع يف نفسه املريضة ،وقلبه الكليل ،أحقاد
شعوب ،وعداو ِ
"األخوة" اليت عقدها هللا سبحانه بني املؤمنني ،يف
ات حروب ،بدل صفة
َّ
قوله{ :إَِّمنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ} [سورة احلجرات ،]10 :فهل شعر وهو يكتب أو يتكلم أنه
خياطب أخاً له ال عدواً ،وأن لألخ املؤمن على أخيه واجبات عليه أن يقوم هبا ،أبمر من هللا
العزيز احلكيم ،ونبيِه الرسول الكري ،عليه الصالة والسالم؟ أم أنه يشعر أبنه ال يهدأ وال
يسرتيح إال أن ِ
وصاه هللا
ينفس ما يف صدره من مسوم وأحقاد وضغائن على أخيه هذا الذي َّ
شك أنه هبذا يُسعد الشيطان ،ويُغضب الرمحن ،وهو هبذا ال حيمل رسالة ربِه وال
به؟ ال َّ
ينافح عنها ،بل ينفذ وصاَي الشيطان ،ويتقيَّد ِبدابه ،وهذا ال حديث لنا معه!
إن هذا الذي ال يستحيي من هللا ويؤذي عباده بكلماته اجلارحة ،قد يستحي من اخللق
علم أنه سيُقال له :إنك ذابيب ،أو من الفرقة الذاببية.
فال يؤذيهم إذا َ
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اللهم عافنا فيمن عافيت.
َّ
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(د)
دعوة صرحية
وتفرغ كتاب مسلمون ِ
كان ال َّ
لرد
وتفرق اجلمعَّ ،
بد من هذا القول ،وقد تشتت الشملَّ ،
ٌ
بعضهم على بعض وهم مجيعاً من (أهل السنة) ،وأنت
ُّ
تستشف من رؤوس أقالمهم ألسنةً
يردون على أعداء
وتشم من كلماهتم وأساليب ردودهم عداوةً وحقداً وكراهية ،وكأهنم ُّ
ِحداداًُّ ،
مرتبِصني!!
وعندما هتيأت االنتخاابت احلرة يف بعض البلدان عام 1432ه  ،برز اخلالف أكثر ،وعلى
السطح كما يقال ،دون خوف أو حياء! وبني أكرب اجتاهني ،مها األشعرية والسلفية! بل
صعد اخلالف من قبل حىت على جبهات القتال...
أي أن اخلالف عقدي!
ولو سألت :ما الذي جيمع املسلمني؟ لكان اجلواب مباشرة :العقيدة هي اليت جتمعهم.
قسما من املسلمني ِ
تفرقهم اجتهادات أو وجهات نظر يف
ولكن الذي حصل اآلن أن ً
العقيدة ،وبعضها راسخة عند الفريقني!!
هذه صراحة تُقال ومل تعد ُتفى! الذي كان جيمع املسلمني حقاً كانت العقيدة السمحة،
تفرقوا ألسباب ،منها سبب االختالف يف مسائل عقدية،
مجيعا ،وكانوا أقوَيء ،ومل ا َّ
فكانوا ً
تفرقوا فضعفوا .ومل يؤثر يف قوهتم مذهب فقهي ،على الرغم من التعصب فيه عند بعضهم إىل
َّ
درجة غري مقبولة ،بل ِ
ومنفرة.
كل هذا وغريه أثَّر يف الساحة اإلسالمية ،ويف اجملتمع اإلسالمي ،ويف الطبقة العلمية الراقية
ُّ
أس الفكر واحلركة يف حياة املسلمني ،فمنها تنطلق األفكار ،وتتشعب يف
خاصة ،وهي ُّ
العامة.
ارد ومستمر ،وال جمال لوقفه ،وقد قال هللا تعاىل:
واحلق أن االختالف يف األمة وغريها و ٌ
ِِ
ِِ
ِ
ك
كَ ،ول َذل َ
ني ،إِالَّ َمن َّرِح َم َربُّ َ
{ َولَ ْو َشاء َربُّ َ
َّاس أ َُّمةً َواح َدةً َوالَ يََزالُو َن خمُْتَلف َ
ك َجلََع َل الن َ
َخلَ َق ُه ْم} [سورة هود.]119-118 :
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ٍ
ٍ
وعقول متفاوتة ،ووهبهم العزميةَ والقدرةَ على
خمتلفة
بطبائع
لق اإلنسا َن
أي أن هللا تعاىل خ َ
َ
وبني هلم احلق ،ويكو ُن من مقتضى هذا الت ِ
َّفاوت
بعد أن أعطاهم
االختيارَ ،
َ
العقل َّ َ
َ
ِ
ِ
االختالف بينهم ،أن يكونوا متفاوتني وخمتلفني يف
و
عقائدهم وآرائهم ،إال َمن أدركتهم رمحةُ
ِ
يتحم َل
خلق الناسَّ ،
حىت َّ
هللا فاهت َدوا إىل الدي ِن احلق ،فهم ال خيتلفون يف العقيدة ،ولذلك َ
وجي َازى عليه.
كلٌّ تبعةَ اختيارهُ ،
ِ
الطربي عن ابن عبَّ ٍ
رح ُم
نقل
ُّ
رح ُم فال َخيتلف ،وفري ًقا ال يَ َ
اس قولَه :خلقهم فري َقني :فري ًقا يُ َ
َ
خيتَلِف ،وذلك قَولُه{ :فَ ِمْن ُه ْم َش ِق ٌّي َو َسعِي ٌد} [سورة هود .]105 :ا.ه .
ِ
ِ
ِ
تباغضهم
اآلخرين يف
مثل اختالف َ
فأهل الرمحة ال خيتلفون ،وإذا اختلفوا فال يكو ُن اختالفُهم َ
ُ
البصري رمحه هللا :أهل ِ
يضرهم.
وتفرقِهم .يقول احلسن
ُّ
رمحة هللاِ ال خيتلفون اختالفًا ُّ
ُّ
ُ
فاحلديث هنا ليس عن ال ِفرق ،بل عن املسلمني من غري ِ
الفرق ،الذين يطلق على مجاعتهم
َ
(أهل السنة واجلماعة) ،وهم األشاعرة واملاتريدية والكالبية والسلفية وأهل احلديث والصوفية
من غري شطح ،ويدخل فيها طوائف ومدارس أخرى ليس اهلدف حصرها .وال توافق السلفية
على هذا القول ،بل تعتربها مجيعاً فرقاً يف النار ،حىت األشاعرة! وأهنا وحدها –مع من
اتبعها( -الفرقة الناجية)! وال أدري هل هذا قول أكثرهم أم بعضهم ،فهم أيضاً صاروا
مدارس وأمساء ومجاعات ،ويف ِ
كل بلد َح ْرفيون ومتساحمون ،ومن السلفية من يعذر اآلخرين
ابلتأويل حلسن قصدهم ورغبتهم يف نصرة احلق ،وإن كان حيكم عليهم ابلبدعة.
واملهم القول هنا أنه أمر مل يعد يُرضي العلماء العاملني الذين يريدون مجع قوى املسلمني
والتغلب على هذا األسلوب يف إثرة اخلالفات القدمية واملكررة اليت ال تنشر سوى التشتت
والوهن والبغض والعداوة يف جمتمع اإلسالم ،وقد جنح مفكرون مسلمون ومجاعات إسالمية
يف عالج ذلك ،برتكيزهم على النواحي العملية ،فهم مسلمون وكفى ،وقرآهنم موجود يف
وحق
قلوهبم وبني أيديهم ،وكذلك سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واالجتهادات واردةُّ ،
اخلالف معرتف به ،ولكن املهم هو الرتكيز على العمل اإلسالمي وما ينفع املسلمني يف
دنياهم وأخراهم .وقد جنحوا بفضل هللا ،بعد دعوة وُتطيط وصرب وسياسة وتضحيات،
ووصلوا إىل احلكم.
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وإن أكرب مجاعتني يف االختالف كما قلت هي السلفية من جانب ،واألشاعرة والصوفية من
جانب آخر!
وإذا مل يكن ابإلمكان مسح اخلالف من أساسه وجذوره ،فإين أدعو إىل التخفيف منه إىل
املسميات تؤثِر ح ًقا ِ
وتؤصل خلالف ،فلو قال لك أحدهم إنه سلفي أخذت
درجة ما .وهذه َّ
عنه تصوراً كافياً ملا هو ،ولو قال إنه أشعري أو متصوف ،كذلك .مع أهنم بني متساهل
ِ
ومتشدد.
ووسط
ولو مل تكن هذه املصطلحات الثالثة لكان أفضل ،وأكثر حسماً للخالف.
فما هي السلفية؟ أليست َتخذ من الكتاب والسنة والسلف الصاحل؟ فلماذا ال يقول
معتنقوها إهنم مسلمون وكفى؟ ملاذا هذا اللقب الذي اختاروه؟ هل ألهنم أيخذون من
السلف وحدهم العقيدة واملنهج يف الدين؟ ومن هم السلف؟ أليسوا كانوا أيخذون من القرآن
واحلديث؟ فإذا صاروا مثلهم يف أخذ العلم من أصوله ،فقد التقوا يف األخذ من الكتاب
وهدي السلف الصاحل ال يكون إال مبا ذُكر ،فهم سواءٌ يف مصدر التلقي ،دون قوهلم
والسنة،
ُ
سلف وسلفية!
وقد اختار املسلمون مصطلح (أهل السنة واجلماعة) يف بداَيت نشأة الفرق ،للتفريق بينهم
وبني الشيعة أو ٍ
فرق أخرى ،ورمبا كانوا املعتزلة ،يف بداَيت القرن الثاين اهلجري (أنشأ هذه
الفرقة واصل بن عطاء 131-80ه  ،بعد اعتزاله جملس التابعي اجلليل احلسن البصري) وكان
من منهجهم تقدي العقل على النقل ،خبالف أهل السنة يف تقدي النقل (الكتاب والسنة)
أيضا تقول مبرجعية القرآن ،ولكنهم يؤولون.
على العقل .واكتفوا بلفظ (السنة) ألن الفرق ً
وقرنوا هبا (اجلماعة) للداللة على استصحاب األصل دون اخلروج عليه ،واتباع مجاعة
اليوم منه شيئًا ،فقد كان
املسلمني وهم األكثرية .ولكن حىت هذا املصطلح فإن يف النفس َ
وسين من
آخر من طرفٌّ ،
يف وقت ما ،وقد مضى زمنه ،وال يُذكر إال أن يكون شيعي أو ُ
طرف آخر.
ٍ
ٍ
أهل سنَّة،
أهل قرآن أوالً ،و َ
أهل حديث وحده ،بل َ
واملسلمون ليسوا أهل سنَّة فقط ،وال َ
ٍ
ومجاعة ،وإمجاع ،فيلتزمون اجلماعة ،ويلتزمون إبمجاع العلماء.
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ويكفي أن يُقال إهنم أمة (اإلسالم) ،وأهنم (مسلمون) دون إلصاق أية صفة أخرى هبم ،فهذا
عدل عن
هو الوصف الذي وصفهم هللا ورسوله به ،فلماذا العدول عنه إىل غريه ،ملاذا يُ َ
مصطلح (اإلسالم) و(املسلمني) و(أمة اإلسالم) إىل (السلفية) و(أهل احلديث) و(األشعرية)
و(الصوفية) وما إليها ،أتفضيالً هلا على مصطلح القرآن والسنة؟ أم متييزاً هلا؟ ولكن متييزاً عن
مسمياهتا تُعرف هبا ،فلماذا
ماذا؟ إذا كان متييزاً عن الشيعة وغريها من الفرق فإن تلك هلا َّ
خنتار حنن أمساء أخرى لديننا وأنفسنا وحنن ال أنخذ سوى من الكتاب والسنة وإمجاع
املسلمني واجتهادات الفقهاء والعلماء املقبولني عند األمة؟
لقب يُعرفون به؛
ومل ا ُسئل ٌ
مالك رمحه هللا :من أهل السنة؟ قال" :أهل السنة الذين ليس هلم ٌ
قدري وال رافضي" (االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء البن عبد الرب)،
ال
جهمي وال ٌّ
ٌّ
قال ذلك ألنه ال اسم هلم آخر غري اإلسالم واملسلمني ،ومل يعترب (أهل السنة) تسمية ،بل
يتسموا هبا .أو أنه
مبسميات وهم مل َّ
تسمت َّ
متييزا هلم عن الفرق األخرى اليت َّ
لقبًا أو صفة أو ً
اعترب (السنة) من قبيل النهج أو امللَّة ،وهو اتباع هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كما
يف قول ابن عباس رضي هللا عنهما" :أان على ملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" ،وذلك
عندما سأله معاوية :أنت على ملَّة علي؟ قال" :ال ،وال على ملَّة عثمان ،أان على ملَّة رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم".
احملدثة فقد
وورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال" :من أقَّر ابس ٍم من هذه األمساء َ
خلع ِربْقة اإلسالم من عنقه" (غريب احلديث للخطايب).
وأنصح إخواين الذين يقولون إهنم على هنج الغزايل أو هنج ابن تيمية أو غريمها أن يتخلوا عن
هذا القول ،وليقولوا إهنم على هنج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ...وكفى .ومن كان من
أيضا.
أهل الرتجيح فلريجح ،ويصري ذلك رأيه واجتهاده ً
وكذلك مصطلح األشاعرة ،الذي ُّ
يدل على عامة أمة حممد صلى هللا عليه وسلم على مدى
التاريخ اإلسالمي .وهذا املصطلح نسبته إىل اإلمام اجلليل أيب احلسن علي بن إمساعيل
األشعري ،املتوَّف سنة 324ه  ،الذي انتصر لعقيدة اإلسالم الصحيحة يف مقابل املعتزلة،
وقعدها فيما جيمع بني أصوهلا وفروعها الكالمية يف أوان انتشار الفكر االعتزايل؛
ونظَّرها َّ
ليكون متميزاً عنه بوضوح.
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وجزى هللا هذا العامل خري اجلزاء ...ولكن ملاذا نطلق نسبته على دين اإلسالم؟ إن دين
أجل وأكرب وأوسع من أن يوصف ابسم رجل أو قبيلته ،إن هذا دين هللا وحده ،دين
اإلسالم ُّ
اإلسالم ،ومعتنقوه مسلمون ،وكفى هبذا امسًا له ووصفاً ولقباً ،وليس هو دين األشعري
وحده ،وال املاتريدي وحده ،وال السلف وحدهم .وإنين ال أشعر ابلرضى حىت من قبل بعض
من يطلقون على اإلسالم (الدين احملمدي) ،إنه دين اإلسالم الذي رضيه لنا ربنا ،وهو الذي
ِ ِ
ند اَّللِ ا ِإل ْسالَ ُم} [سورة آل
ين ِع َ
أطلق عليه هذه التسمية يف كتابه صرحياً جلياً {إ َّن الد َ
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِديناً}
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
عمران{ ]19:الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
[سورة املائدة .]3 :فالذي رضي هذا الدين ابمسه لنا وحملمد صلى هللا عليه وسلم ولعامة
رب اجلميع ،فعلينا مجيعاً أن
املسلمني من سلفيني وصوفيني وأشاعرة والعاملني مجيعاً ،هو هللا ُّ
مصرحاً به يف
نتقبَّله كما هو ،دون تبديل أو حتريف ،وال زَيدة وال نقصان .وهو الذي كان َّ
يعض
عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ويف عهد اخللفاء الراشدين ،وهو مما ينبغي أن َّ
عليه ابلنواجذ وال ُخيتار غريه.
منزلة ،وهي ِ
متعددة ،تفصل بني املسلمني ،ودينهم
املسميات غري َّ
وأعود للتذكري أبن هذه َّ
(اإلسالم) واحد ال يفصل بينهم.
أبسا وإن كان يف النفس منه شيء ،وقد رضيه
أما تعبري (أهل السنة واجلماعة) فال أرى به ً
إمجاعا سكوتيًا عليه ،وخاصة أنه ال ُّ
يدل على اسم
العام واخلاص منذ بزوغه ،وكأن هناك ً
معني ،بل هو بيان لنهج املسلمني إذا ذُكرت ِ
الفرق.
َّ
وال أبس كذلك من التعبري ب (أمة حممد صلى هللا عليه وسلم) فهي َّأمته ح ًقا ،يقول ربُّنا
ول} [سورة يونس.]47 :
سبحانهَ { :ولِ ُك ِل أ َُّم ٍة َّر ُس ٌ
ِ
متييز للمسلمني ،فحىت
لكن ٌ
وأذكر أن تلك التسميات ليست بديلة عن (اإلسالم) ،و ْ
(يُعرف) اجتاه املسلم العقدي يقال له سلفي ،يعين (مسلم سلفي) و(مسلم أشعري)..
وهكذا .ويعين يف ِ
كل األحوال
َ
إلصاق صفات مبعتنقي اإلسالم للتفريق بينهم ،وهو الفتةُ
ِ
االختالف ولوحتهُ اليت أدعو إىل التخلي عنهاِ ،
وعدم وصف املسلمني مبا يفرق بينهم .فكأن
هذا يعين عدم كفاية لفظ (مسلم) له ،بل ال بد أن (مييَّز)! مييَّز مبا خيتلف فيه املسلمون ويزيد

من فرقتهم؟
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توص ُم هبا طوائف ومدارس للمسلمني،
إذن فهي دعوة صرحية للتخلي عن األلقاب اليت َ
يد الشعور
وللعودةِ إىل االسم األصل دون غريه ،عسى أن خيفف هذا شيئاً من اخلالف ،ويز َ
بني أهله ابألخوة واحملبَّة ،ولو كانوا جمتهدين يف مسائل خمتلفة بينهم .وقد أُمران ابلتوحيد
مجيعا من املسلمني.
واإلخالص ،وحنن ً
فنحن (مسلمون) وكفى ،ال (أشعرية) وال (سلفية)!

116

اعتدال
حممد خري رمضان يوسف
ِ
ِ
الكتابية منذ شبايب،
الدعوية و
معتدال يف سرييت
كنت ً
ُ
حذرا،
ً
هادائً ،
ال أجر ُح وال أهاجم،
نقدت فبأدب ،أو دو َن تعي ِ
ني اسم.
وإذا ُ
تكن يف بيئيت دعوةٌ سلفية،
ومل ْ
أسلك طريقةً صوفية،
ومع ذلك مل ْ
ِ
للتصوف املعتدل،
كنت حمبا
وإن ُ
ِ
ِ
املصطلحات املر ِ
يبة والغامضة،
الشطحات و
بعيدا عن
ً
وموقرا امللتزمني منهم.
افضا
ر ً
تقديس الشيوخً ،
حمرتما ً
َ
بيئة ال تسمح بسوى ٍ
وانتقلت إىل ٍ
انطلقت من بيئتها،
سلفية
ْ
ُ
ُ
وثقةُ أهلها بعلمائهم ،وأكثر اعتمادهم عليهم يف العقيدةِ دون ِ
علماء األمة،
ُ
ضالال وفِرقًا ،وأعين األشاعرةَ خاصة ،وهم عامةُ ِ
أمة اإلسالم.
واعتَ ْ
ربت َ
غريها احنرافًا أو ً َ
وبقيت على اعتدايل ِ
بفضل هللا،
ُ
ٍ
ابجتهادات َّ ٍ
بسلفية متلبِ ٍ
ٍ
يتفق عليها علماءُ السنة،
سة
ف
ومل أتسلَّ ْ
خاصة عُ ِم ْ
مت ومل ْ
عاما!
على الرغ ِم من بقائي هناك حنو (ً )40
ِ
عشت معظم حيايت بني ِ
السلف وحمبا هلم،
كتب
وقد
ُ َ
ونشرت أقوا َهلم وحكمهم ووصاَيهم،
وخدمت كتبهم،
ُ
ُ
ادر أخبارهم،
وقصصهم وفوائدهم ونو َ
أشدت بعلومهم وعبقرَيهتم ومبواقفهم العظيمة،
و ُ
ٍ
مجعا وَتلي ًفا وحتقي ًقا.
يف عشرات من الكتبً ،
مث انتقلت إىل ٍ
بيئة مغايرةٍ للسلفية،
ُ
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تقيم هلا وزًان!
ال
ُ
تعرتف هبا وال ُ
لت يف اعتدال،
وأان
أحسب أنين ما ز ُ
ُ
خالفت أشعريةً أو سلفية،
ومل تردين مالحظةٌ أين
ُ
مجيعا،
فأان آخ ُذ من هذا وذاك ،ومن رجاهلم ً
ُّ
أهل سنَّة ،وإن اختلفوا يف مواضع ،شأ َن اجملتهدين،
فكلهم ُ
ِ
التعاون واالتفاق،
هنج
أهنج َ
و ُ
بعيدا عن االختالف،
ً
أقرب من اخلصام.
وال ُ
أستفيد منهم ِ
غل وال كراهية،
بدون حرج ،فال َّ
ُ
ِ
أحبث عن الدليل،
أختار حبذر ،و ُ
وعند االختالف ُ
أو أقلِ ُد عاملا أثق ِ
أعرف منه سوى العل ِم والصالح،
بعلمه وال ُ
ً ُ
وإال فقد وسعين السكوت.
الثبات على احلق،
ُ
أسأل هللاَ َ
املوت على اإلميان،
و َ
الفوز برضاهُ سبحانه،
و َ
تشق صفا للمسلمني،
وأعوذُ به من دعوةٍ ُّ
خصام يؤدي إىل ٍ
ٍ
فتنة بينهم،
أو
ٍ
اجتهاد يُضلُّهم.
أو
وانصرا.
وهو حسب وليا
ً
ورحم هللا من ساندين يف حق،
َ
وسرت عيب،
جرب ضعفي َ
و َ
فدعا يل وساحمين.
(حممد خري رمضان يوسف)
 1439/10/13ه
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(هـ)
فضيلة االتفاق ونتيجة االختالف
أهم من االتفاق،
دام
االختالف َّ
أحب إلينا و َّ
ُ
سنب َقى متخلفني عن األم ِم ما َ
انظر إىل ِ
عدد املعلِقني على منشوٍر خاليف،
ْ
وإىل عددهم يف منشوٍر اتفاقي،
وأكثرهم من ِ
طبقة املثقفني،
وحمب اجلهاد،
والدعاةِ النشطني،
املرشحني للقيادةِ
ِ
املستقبلية لألمة،
ِ
الكتب واجملالت،
يف صفحات
ِ
اجملالس واجلامعات،
ويف
وعلى ِ
بساط التو ِ
اصل االجتماعي،
ِ
جبهات القتال!
وحىت على ذَُرى
أصناف وطوائف،
فئات و ٌ
وهم ٌ
اندرا ولظروف،
ال ُ
آلخر إال ً
يتنازل أح ٌد َ
ولو كانت نتيجتهُ القوةَ واالجتماع!
عدد املتعلقني ابالختالف،
َ
لتعرف َ
و ِ
املفضلني له،
والصادحني به،
والرافعني رايته،
وعدد املهملني لالتفاق،
َ
والالمبالني به،
واملتجاوزين عنه،
لنصل إىل ٍ
نتيجة أننا لسنا مؤهلني لقيادةِ األم ِم بعد؛
َ
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ألننا فاقدون األهليةَ لقيادةِ أنفسنا،
اتفاق لكلمتنا،
فال َ
لقوتنا،
مجع َّ
وال َ
نقود غريان وحنن متشرذمون فاشلون؟
فكيف ُ
ِ
االتفاق وقيمته،
حب
بعد َّ
نتعلم ُ
مل ْ
و َّلذةَ الشعوِر ابلقوةِ ونتيجته،
احملبة و ِ
التعاون و ِ
يف التضام ِن و ِ
الوفاء والفداء؛
ِ
ألجل ديننا،
أعز علينا من أرواحنا وطبائعنا العنيدة،
الذي ينبغي أن يكو َن َّ
وجدالنا الذي ال ينتهي.
بعد ِ
بسمو العلياء،
مل َّ
نفوسنا ُ
تتشر ْ
ب ُ
حتتاج إىل متحيص،
ما ز ْ
الت ُ
ف من ٍ
جديد إىل سن َِّة التمكني.
حىت َّ
تتشو َ
العرب واملسلمني ِ
إننا نلوم قادةَ ِ
لعدم اجتماعهم،
ُ
وهنزأُ بتفرقهم وخالفاهتم اليت ال تنتهي،
أيضا خالفاهتم كثرية،
و ُّ
احلق أن اإلسالميني ً
فما عذرهم ودينُهم واحد؟
فليعلم هؤالء وأولئك،
أال ْ
أن هللا ال ِ
غريان ما أبنفسنا.
يغريُ أحوالنا إال إذا َّ
اللهم خ ْذ بيدان،
أصلح أحوالنا.
و ْ
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()10
العلم والعلماء
(أ)
سيف وقلم
-

القلم يَرتُق.
ُ
السيف يَقطع ،و ُ
اضع ويُصلح.
ُ
القلم يتو ُ
السيف يَعلو ويُرهب ،و ُ
السيف ِ
القلم ينادي بلسانه.
ُ
يلو ُح بربيقه ،و ُ
حول السلم.
السيف
القلم يدند ُن َ
ُ
جيلجل للحرب ،و ُ
ُ
جيمع ويوثِق.
السيف ُ
ُ
القلم ُ
يطارد ويزجمر ،و ُ
القلم قد ميزح.
السيف ال ُ
ُ
يعرف مز ً
احا ،و ُ

لنزف القلم.
لوال
السيف َ
ُ
القلم حياةٌ وبناء.
ُ
السيف حياةٌ وموت ،و ُ
قصبةٌ مدنية.
ُ
القلم َ
السيف جنمةٌ عسكرية ،و ُ
القلم يعلِ ُم من جديد.
ُ
السيف يَ ُ
غرس ذؤابتَهُ يف اجلسد ،و ُ
ِ
ووضع
تعب
َ
ُ
السيف يَ ُ
سكت ُم ً
دمعهُ
كفكف َ
َ
القلم إذا َ
كرها إذا ُوض َع يف غمده ،و ُ
نقطةً منه يف آخ ِر اجلملة.
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(ب)
صاحب اللسان
ُ
وصاحب القلم

هناك صاحب ٍ
لسان،
ُ
وصاحب قلم،
ُ
وقد ال يكو ُن ِ
اللس ُن كاتبًا،
الكاتب لَ ِسنًا،
وال يكو ُن
ُ
فال ُحيَرجان،

فإمنا هي مواهب،
يُعطَى هذا ما ال يُعطَى ذاك.
كتب وك َفى،
ويُتابَ ُع
صاحب القل ِم فيما يَ ُ
ُ
فقد بلَّغ،
كرهُ على ٍ
درس أو حماضرة،
وال يُ َ
انجحا فيه،
وإذا أُك ِرهَ فال يكو ُن ً
أو يكو ُن عادَي،
تقن احلوار،
وألنه قد ال يُ ُ
عصب املز ِاج فيه حدَّة،
أو يكو ُن
َّ
وجيرح ِ
بدون قصد!
فتصدر منه
ٌ
كلمات َ ُ
ُ
االجتماع ابلناس،
طيق
أو ُّ
َ
حيب العزلةَ وال يُ ُ
ينطلق لسانه!
فيضيق صدرهُ وال ُ
ُ
ِ
اجللوس مع الناس،
حيسب أن وقتَهُ أغلَى من
أو
ُ
ِ
اجملالس وال يفيد!
يتفاعل مع
فال
ُ
ِ
استقبال الناس،
اعتذر عن
ومثل هذا قد يُع َذ ُر إذا َ
ُ
ألنه ليس مهيَّأً الستقباهلم،
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ِ
خمالطة الناس،
قادرا على
وليس ً
ٍ
لطبيعة فيه،
حتر َج وأخطأ..
وإذا خال َ
ط َّ
ض عليهم العزلة،
فر ُ
وهناك علماءُ ودعاةٌ تُ َ
ٍ
كل ٍ
ويُ َبعدون عن ِ
ونشاط علمي،
عمل دعوي
وخيوفون،
ويالحقون َّ
الحظون َ
ويُ َ
نفوسهم،
ومبروِر الزم ِن َّ
تتغريُ ُ
ويصريُ عندهم شيءٌ من (الرتاجع)،
ومالمح من االنقباض ،واالنكماش،
ُ
أو ما يُشبِهُ الضمور!
تنطلق ألسنتهم،
فال ُ
حبيس صدورهم وما تَنفثهُ أقالمهم..
ويصبح علمهم
ُ
َ
××× ××× ×××
لقيه ِ
ضر ما ي ِ
اللس ُن من ٍ
درس أو ُخطبة،
ُ
وحي َ ُ ُ
َتليف أو ِ
وال يكره على ٍ
كتابة مقال،
ُ َُ
كتب ملا أبدع،
ولو َ
خريا من كتابته.
ولكان كالمهُ ً
وهناك كثريٌ من ِ
أهل العل ِم مل يؤلِفوا،
واعتذروا أبهنم (يؤلِفون) الرجال،
التآليف كثرية،
وأن
َ
يوهبوا ملَكةَ التأليف،
و ُّ
احلق أهنم مل َ
ومل ميلِكوا انصيةَ القلم.
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××× ××× ×××
واشتهر عامل من ِ
ِ
علماء ِ
بكتاابته القيِمة،
األمة يف عصران
َُ ٌ
وذيوع مؤلَّ ِ
فاته وكثرةِ طبعاهتا،
ِ
أفضل مخ ُخطَبك،
فقيل له :إن َ
كتبك ُ
َ
أعرف أخطب؟
فقال :يعين ما ُ
ِ
ِ
سيوف تقاتل،
كلماته وكأهنا
حروف
ٌ
سم ُع قعقعةُ
كتب فكأنه تُ َ
آخر إذا َ
وعاملٌ ُ
يد أن تتابعه!
وإذا تكلَّ َم فال تر ُ
وثلث من العلماءَ املوقَّرين املشهورين،
ٌ
منخفضا،
حاضر ال يكو ُن صوتهُ إال
إذا
ً
َ
وجييء كالمه يف مر ٍ
تبة واحدةٍ من أو ِله إىل آخره،
ُ ُ
وال يتحرك،
النعاس إىل ِ
بعض األعني..
فيُسرعُ
ُ
فسبحان و ِ
اهب النعم،
ِ
ومقد ِر املواهب!
××× ××× ×××
كالما،
أظن أن
كنت ُّ
صاحب القل ِم يكو ُن َّ
و ُ
أقل ً
َ
أيت بعض الكت ِ
اب إذا تكلموا زادوا،
ولكن ر ُ
حىت تقول :ليته سكت،
جيد هذا وقتًا للكتابة؟!
مثقف أكادميي حمب :ال أدري مىت ُ
وقال يل ٌ
××× ××× ×××
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أخريا،
و ً
اللسان و ِ
ِ
الكتابة موهبتان،
فكما أن الطالقةَ يف
ِ
الطرف اآلخر،
فإنه يقابلُهما القراءةُ واالستماعُ من
فهناك من حيبِ ُذ القراءةَ ويكتفي هبا،
قليال،
حيب
يقرتب من القراءةِ إال ً
وهناك من ُّ
َ
االستماع وال ُ
حظ ِ
فليكن ُّ
اللس ِن من ِ
أهل العل ِم والفك ِر هو االستماع،
ْ
ِ
ُّ
الكاتب قراءةَ آثره.
وحظ
احلمد هلل.
و ُ

××× ××× ×××
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(ج)
ظاهرة "وضع احللول" عند اإلنسان
اإلنسان مغرم بوضع احللول لألمور اليت يراها أو يسمعها.
فما إن تقع عينه على شيء ال يعجبه حىت يقول :لو كان األمر كذا لكان أفضل.
وحىت وهو ميشي دون أن يتكلم فإنه يقول يف نفسه ذلك.
مقصورا على املشي والرؤية ،بل هو مالزم لإلنسان حىت لو َّ
امتد على فراشه،
واألمر ليس
ً
وهو يفكر فيما ال أول له وال آخر ،وفيما هو واقع أو خيال ،ويف نفسه أو يف اآلخرين،
احلل إثر احلل ،وقد يرتك إشارات استفهام وراء بعض املسائل ليعود إليها مرة أخرى،
ويضع َّ
مث ال يعود.
أما مساع األخبار والقصص واألحداث والتحليالت ِ
فحدث وال حرج عن تصويبها أو التعليق
عليها أو تقليبها على رأسها!
فاألمر يف هذا الشأن ٌّ
ممتد يف حياة اإلنسان وشؤونه كلها ،يف نفسه ،وبني أسرته ،ومع
أصدقائه ،ويف الشارع ،واملكتب ،والرحلة ،ويف حياته املدنية والعسكرية كلها ،وكأن احلياة
عنده (بلدية) يناقش ِ
ويصوب ما يريد على خرائطها أو يف أسواقها ،إن كانت من اختصاصه
أو من غري اختصاصه ،وإن عرف أسباهبا أو مل يعرفها ،وإن اطلع على بعضها أو كلِها!!
حسب اإلنسان يف ِ
كل يوم كم وضع من حلول ملسائل صغرية اتفهة ،أو أمور دولية
ولو
َ
كبرية ،ألخذه العجب من نفسه!
ولو قرأت أي كتاب يف أي فن من فنون احلياة ،لوجدت فيه احللول إثر احللول ،يف الدين
والفلسفة والرتبية واالجتماع والسياسة واإلدارة واالقتصاد والقانون واللغة والعلوم والفنون
واآلداب والتواريخ واآلثر...
واحللول ال ُتتص ابلصغار وال الكبار ،وال ابلعلماء أو اجلهال ،وال ابملتخصصني أو غري
املتخصصني ،فكلٌّ يديل بدلوه..
وانظر يف التاريخ ِ
وعدد النظرَيت اليت طُرحت يف اخللق والطبيعة وما فيها ،لتتأكد من احللول
جدا منها فيما مل يره ومل يعلمه!! كأصل اإلنسان،
العديدة املطروحة من قبل اإلنسان ،وكثري ً
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يسمى مبا قبل التاريخ ،واإلنسان
واحليواانت الضخمة اليت انقرضت ،والعصور اجلليدية ،وما َّ
القدي يف شكله وأسلوب حياته ،ودوران األرض أو الشمس ،والكواكب والنجوم ،وأعدادها،
وعمر األرض واحليواانت واألمساك ...اخل ،لرأيت بعد مجع وحتليل نتائجها أن هؤالء العلماء
أحياان متناقضة ،ويؤلفون أجوبة حاضرة
املتخصصني كانوا يضعون حلوالً وأجوبة متباعدة و ً
فجة بعد سنوات أو عقود من السنني ،عندما تُكتشف آالت
ألمور معقَّدة جدا ،تبدو َّ
للتحليل أو الرصد .وكلمات مثل (ماليني السنوات) العادية أو الضوئية ،منتشرة عندهم
بدون أي حرج ،مما ُّ
يدل على ظنِية معلوماهتم ال حقائقهاَ { .وَما َهلُْم بِِه ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن يَتَّبِعُو َن
احلَِق َشْي ئًا} [سورة النجم .]28 :فهم مل يشهدوا اخللق حىت
إَِّال الظَّ َّن َوإِ َّن الظَّ َّن َال يُ ْغ ِين ِم َن ْ
يقولوا كل هذا الكالم املغلوط.
مستمر فيه ،من أي ملَّة كان!
واإلنسان ال يتوب من هذا ،بل هو
ٌّ
عارضا.
أمرا ً
إ ًذا فوضع احللول (ظاهرة) يف اإلنسان ال ُتفى ،وليست هي ً
ومع ذلك ال أعرف أهنا ُدرست أو ُكشف عن ِ
سرها!
وهذه إشارات ضوئية (إسالمية) ألقيها على هذه الظاهرة:
ٌّ
مستعد للخوض يف األمور ولو كانت جمهولة،
وأوهلا هو ما يتعلق بطبيعة اإلنسان ،من أنه
فيعلن راية االستكشاف عنها ،عسى أن يعرف حقيقتها ،وهي طبيعة خلقها هللا يف اإلنسان
َّ
ليستدل هبا على وجود هللا تعاىل وعظمته وإبداعه .وهو
ليستكشف هبا الطبيعة وأسرارها؛
هبذه النفس املتوثبة ،املتحفزة ،املتحرشة ،قد يقع يف مطبات وجماهيل ال يعرفها ،ومع ذلك
قبل عمارة األرض ،مع القيام ابلتكاليف
فهو َّ
يتقحمها ،وهلذا فهو (ظلوم) و(جهول) عندما َ
والفرائض اليت ُكلِف هبا ،وكانت ثقيلة حىت على السماوات العظيمة ،واألرض الغنيَّة احليَّة،
املتميزة من بني مجيع الكواكب ،واجلبال الشاهقة العظيمة املمتدة والغائرة يف األرض!
ضنَا ْاألَمانَةَ علَى َّ ِ
ض و ِْ
ني أَن
يقول ربنا سبحانه وتعاىل{ :إِ َّان َعَر ْ َ َ
اجلبَ ِال فَأَبَْ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
ِ
ِ
ِ
نسا ُن إِنَّهُ َكا َن ظَلُوماً َج ُهوالً} [سورة األحزاب.]72 :
َْحيم ْلنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن مْن َها َو َمحَلَ َها ْاإل َ
أي أنه كان بقبوله ذلك ُمف ِرطًا يف الظلم لنفسه واإلضرار هبا ،مبالغًا يف ِ
اجلهل مبا قَبِلَهُ ،معتدا
فسه عندما وافق على ش ِ
بن ِ
روط هذه األمانة الصعبة.
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وهو نفسه اإلنسان الذي يسرع إىل اإلجابة على أصعب األسئلة اليت تُطرح يف الوجود ،وال
يستحي أن يرتاجع عنها بعد ذلك عشرات املرات ،ويضع هلا حلوالً أخرى ،عسى أن ينجح
يف واحدة منها.
يتعجل يف معظم
واإلشارة الضوئية الثانية تتعلق مبا قبلها ،وهي طبيعة اإلنسان العجول ،فهو َّ
تعجل ليصل بسرعة إىل مكان عمله ،ويعود
أموره ،ويتلخص أمره يف أنه إذا خرج من البيت َّ
يتعجل كذلك الوصول إىل بيته وأهله!
وهو َّ
وطبيعة العجلة تتعلق ابلتدافع والتصارع يف احلياة ،وهلا عالقة بطبيعة احلياة اإلنسانية ،وعمران
األرض واحلضارة واملدنية.
ِ
نسا ُن َع ُجوالً} [سورة اإلسراء:
يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف طبيعة اإلنسان هذهَ { :وَكا َن اإل َ
.]11
ضررا بعد
أي أن اإلنسان َعجول بطبعه ،يسارع إىل ما يظن فيه مصلحته ،وإن كانت حتمل ً
النظر ،وهو غري مطَّل ٍع على عواقب األمور حىت يضبط قيادة العجلة يف نفسه.
وكذلك هو يف أجوبته اليت تُطرح يف احلياة ،فهو يرفع أصبعه ليجيب على كل أسئلة الوجود،
وغرورا!
ولو مل يعرفها ،ويسميها "نظرية" حياء أو غطرسة ً
إن أي شخص منا يستطيع أن يعرف هذا عندما خيرج من جملس ويتذكر كم طُرح فيه من
مسائل ومعها حلوهلا املختلفة ،وكثري من هذه األجوبة ُحيسب من قبيل اهلزل ،لسطحيتها
وخفَّتها ،وأصحاهبا يعرفون ذلك ،ولكن األمر يتعلق بعمق النفس البشرية يف طرح احللول،
اتفها ،غري مقبول.
وتكريسه فيها ،واستعدادها مللء الفراغ أبي جواب ،ولو كان متعجالًً ،
أما الصحافة ،والساحة اإلعالمية بشكل عام ،فال أظنك جترؤ على عمل إحصائية ملا يطرح
فيها من حلول ال ُحتصى ،ولو ليوم واحد.
وستجد نتيجتها جنون اإلنسان ورغبته الالمتناهية يف وضع احللول للمشكالت البشرية،
أيضا!!
وحىت احليوانية ،والطبيعية ،وما وراء الطبيعة ً
ونظرَيته وحلوله يف ذلك ال تنتهي!
اإلشارة الضوئية الثالثة تتمثل يف موقف اإلسالم من هذه احللول ،وهي مهمة.
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عابرا غري مؤبه به ،وال هي مهملة يف
لنقل إن ظاهرة احللول لدى اإلنسان ليست طي ًفا ً
اإلسالم ،وال هي ماضية بدون حساب.
إن احللول اليت ِ
يعرض اإلنسان نفسه هلا ،تكون إما نفسية ،أو ظاهرة.
فالنفسية هي اليت تعتلج داخل اإلنسان وال تَظهر ،فإذا َّ
فكر اإلنسان يف أمر عابر ،ومعه
معفو عن أمة حممد
حله ،ومل َّ
يتقصده ،وال هو قبله ،فهو من قبيل ما حدَّث به نفسه ،وهو ٌّ
صلى هللا عليه وسلم ،كما يف احلديث الصحيح عند البخاري وغريهَّ " :
جتاوز عن َّأميت
إن هللاَ َ
تعمل أو تتكلَّم".
ما حد ْ
أنفسها ،ما مل ْ
َّثت به َ
أما األمور الظاهرة ،وهي اليت يتكلم فيها اإلنسان ،ويبدي رأيه فيها ،فاملسلم يلتزم أمر
الشرع ،وجيب أن تكون احللول اليت ينطق هبا كلها موافقة لإلسالم ،وخالصة هلل تعاىل ،وال
يقبل عمل للمسلم بدون هذين الشرطني{ .فَمن َكا َن ي رجوا لَِقاء ربِِه فَ ْلي عمل عم ًال ص ِ
احلًا
َ َ ََْ ْ ََ َ
َْ ُ
َْ
َُُ
ِ ِ ِ ِِ
َح ًدا} [سورة الكهف.]110:
َوَال يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربه أ َ
يتحمل إمثًا.
ومن أجاب مبا ال يعلم ،أو مبا ال يوافق الشرع ،فإنه َّ
أوىل مبن ال يعلم ،فلماذا يتكلف الشخص جواب ما ال يعرفه؟ ملاذا يهزل
والسكوت َ
ويضحك بينما يكون يف جوابه خمال ًفا لشرع هللا؟
وليتفكر املرء بكل هذا الكالم يف اجملالس واالجتماعات واملؤمترات ومراكز التعليم ووسائل
اإلعالم ،والتهافت على الفتوى ولو كان يف ذلك خطورة ...وليعلم أن وراء كل ذلك
حسااب ،ولكن كم من الناس يعتقدون ذلك ،أو يلتزمون به ،أو يعتربون؟
ً
واملهم هنا الذكرى ،فمن انتهى فقد اعترب ،ومن مل ،فقد ظلم نفسه.
وأذكِر بقمة البحث العلمي يف اإلسالم ،وهو أن ال يتكلف املسلم ما ال يعلم ،وال يقلد
بذلك مفكري الغرب يف نظرَيهتم اليت ال دين هلا.
ك َكا َن
ك بِِه ِع ْل ٌم إِ َّن َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُول ئِ َ
س لَ َ
يقول هللا تعاىلَ { :والَ تَ ْق ُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ
َعْنهُ َم ْس ُؤوالً} [سورة اإلسراء]36 :
أي :ال تتَّب ْع ما ال علم لك به ،وال َخيتلط عليك الوهم واليقني ،فيَ َلزُم التثبُّت من صحة اخلرب
احلق ابلباطل ،وأ ِ
ُخ َذ الناس ابلظ ِن واخلرب الواهي ،وجوار ُح
والواقعة ،ولوال ذلك الختلط ُّ
ب على وظيفتها.
اإلنسان أمانة عنده ،كالسمع ،والبصر ،والفؤاد ،فكلُّها مسؤولةٌ ُحت َ
اس ُ
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واألجوبة واحللول اليت ِ
تصب يف هذا اجلانب من حياته ،فهو مسؤول عنها.
يقدمها اإلنسان ُّ
فال يلقي املسلم كالمه جزافًا ،وال جييب عن رغبة وهوى وخيال فاسد ورؤى شخصية أو
تقليدية ،وما مل يقدر عليه تركه ،أو سأل أهل الذكر عنه ،وإذا مل جيد املتخصص اجلواب
اجتهد ،على أال خيالف قواعد الشرع.
1436/11/10ه .

130

(د)
ذيل مقال
وحب الكالم
يف الفتوى ِي
مقاال بعنوان "ظاهرة وضع احللول عند اإلنسان"،
كتبت ً
ُ
ذهبت إليه،
أورد فيه ً
ابرزا ُ
مثاال ً
ونسيت أن َ
يؤيد ما ُ
ُ
"التهافت على الفتوى" على الرغ ِم من خطورته.
وهو
ُ
ت مسألةٌ جديدةٌ (انزلة) يف جملس،
رح ْ
فإنه إذا طُ َ
تبارى اجلالسون يف ِ
إبداء آرائهم،
َ

ولو مل يكونوا علماء،
ولو مل يكونوا طلبةَ علم!
علما،
أما َمن
َ
أصاب ً
كثريا منهم،
فإن َ
بعضهم ،أو ً
ِ
مستوى أعلَى،
يلجأُ إىل وض ِع احللول على ً
يف القنو ِ
ِ
اإلعالمية أو مواق ِع التواصل،
ات
لتصل آراؤهم أو فتاويهم إىل أك ِرب ٍ
عدد من الناس،
َ
يتنافسون فيها على وض ِع ِ
بعضها عن بعض،
احللول ولو
اختلف ُ
َ
أو حىت تناقضت،
ِ
اإلجابة على ِ
العام ِة أو األصدقاء،
يتورعون عن
أي سؤ ٍال من َّ
وهؤالء ال َّ
يكمل بعضهم دراسته،
ومل
ْ
علوما على عامل،
درس ً
وال َ
ومل حيف ْظ متنًا طو َال حياته!
وال يعرف قواعد فقهية أو أصولية!...
كثريا من مسائلها!
بل إنه إذا قرأ كتبًا يف ِ
الفروع مل يفهم ً
للدعوى!
ولكنهُ ُ
يعرف خطورةَ من يتصد ُ
َّر َ
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وحييلُها إىل غريهِ ما استطاع،
وبينما كان
السلف الصاحلُ َّ
يتأخ ُر عنها ُ
ُ
يقول يف دي ِن هللا ما ال يعلم،
خشيةَ أن َ
الفتوى،
فإننا َنرى اآل َن
َ
التهافت على َ
اإلحالة على علماء ِ
ِ
متمكنني،
بدل
َ
َ
ٍ
فتوى،
جمامع فقهية ومر َ
أو َ
اكز َ
ِ
البحث عنها يف مواقعها ،وهي عديدة.
أو
وماذا لو أزاحوها عن كاهلهم ما داموا يعرفون خطورهتا؟
وماذا لو سكتوا ومل جييبوا؟
هل جيربهم أح ٌد على ِ
إبداء آرائهم؟
إهنا ظاهرةُ ِ
احلب والتعلُّ ِق بوض ِع احللول،
ِ
املتأص ِلة يف ِ
نفس اإلنسان،
إهنا احلرارةُ اليت تغلي يف ِ
فتقذف ما تريد،
النفس
ُ
حب الكالم،
وفيها ُّ
الزهو ابملعرفة،
و ُّ
واملسارعةُ إىل اجلواب قبل اآلخر،
الربوز بني ِ
األهل واألصدقاء..
و ُ
فأما املؤمن اخلائف العاقل فإنه ِ
ويتأَّن،
يفك ُر َّ
ُ
ُ
ُ
مثل غريه؛
وال يكو ُن َ
يد أن يتكلَّ َم يف دي ِن هللا بغ ِري علم،
ألنه ال ير ُ
قبل ِ
كل شيء،
خيشى هللا َ
إنه َ
تعاىل َ
همهُ رضا ِ
الرب ال رضا الناس.
ويُ ُّ
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(هـ)
العلم ..وما إليه
 أمجع أهل العلم على أن طلب العلم أفضل من مجيع العبادات ،غري الفرائض .حكىذلك اإلمام النووي.
 قال الشيخ حممود وجدي :من أراد أن يكلم هللا فبالصالة ،ومن أراد أن يكلمه هللافبقراءة القرآن.
 قاعدة فقهية :كل حالل طاهر ،وليس كل حرام جنس. يقول اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري أحد أذكياء العامل :أثقل الساعات علي ساعةآكل فيها!
قلت :وهذا من حرصهم على طلب العلم واالجتهاد يف مجعه والفناء فيه ،فكانوا رمحهم هللا
حيافظون على الوقت ويغارون عليه.
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(و)
أسباب احنراف العلماء والدعاة
إيل صاحب وقال بقلب كسري وصوت ضعيف :أرأيت ما قاله البارحة ذلك الداعية
نظر َّ
املعروف؟
صرح به ذلك الداعية،
وال أدري هل َّ
جتمدت أعصايب أم اهنارت آنئذ ،وأان أتذكر جيداً ما َّ

الذي كان ملء العني والقلب ،وأمالً من آمال الصحوة ،وجنماً يسطع يف مساء اإلسالم،
ومضرابً للمثل يف دينه وتقواه عند العام واخلاص ،فإذا به يشيد بسلطان جائر ،قد فتك
ابملسلمني وقادة الدعوة ،وكتم أنفاس أهل اإلسالم عامةً يف بلده ،ولكنه أثىن عليه ألم ٍر
صادف خرياً ،وكأنه نسي ما كان منه من أعمال شائنة متأل صحيفته السوداء ،وأحكام جائرة
فرضها على أهل بلده أغضبت املسلم وغري املسلم ،ال تالئم عصراً ،وال قوماً ،وال ديناً ،وال
أدابً!
إيل وهو ينتظر جواابً ،وأان مندهش من ذلك الداعية ،وال أدري ما الذي
وبقي صاحب ينظر َّ
حدث له ،وال أظن أنه أراد بذلك ماالً أو جاهاً ،بل رمبا أفقده ذلك أحب شيء إىل العامل،
وهو تالمذته وحمبوه!
وأجبت صاحب بشيء من كالم ،مث وقع يف نفسي أن أنظر يف أسباب احنراف العلماء
املخلصني ،العاملني ،احملبَّبني إىل تالميذهم ...فلن يكون احلديث عاماً يف هذا ،يعين ليس
العلماء كلهم ،بل هو يف أسباب احنراف العلماء املخلصني الطيبني ،أما املنحرفون أصالً،
والذين يبتغون املال واملنصب ،فأسباب احنرافهم ظاهرة ،وليس هو من شرط حبثنا.
 .1فمن أسباب ذلك لدى بعض العلماء والدعاة :قلة حتصيلهم العلمي ،الذي ال خيوهلم
التحدث ابسم اإلسالم ،ومع ذلك ترى بعضهم يتسلمون مراكز قيادية يف الدعوة ،وجمالس
يف التدريس واإلفتاء والوعظ بواسطة أو غريها ،ومنهم من ال يتابع حتصيله العلمي على
العلماء ،ويكتفي بشهادات ال تُغين ،وجامعة ال ِ
ُترج علماء ،وكتب يتثقفون منها ...ومع
ذلك يدلون بدلوهم بني العلماء ويف القنوات الفضائية والوسائل اإلعالمية املتنوعة ،وقد
يتعصب بعضهم لرأيه يف اجتهاد غري ٍ
أهل له ،أو لقول شاذ رآه ،مث تنتشر فتواه أو رأيه يف
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كذا ،ويذيعها العلمانيون واحلداثيون خاصة لدخيلة يف نفوسهم ،فهذا نوع احنراف أو زعيق
وتشويش ،وما هؤالء إال كفراريج تصيح بني الديكة ،ولكن أصواهتا تُسمع أيضاً ،وإن كانت
قبيحة جداً ،وإن ألصوات الفراريج يف عصران لواقط صوت تكربها وتوصلها إىل آخر الدنيا،
بينما هي ال تسعى إىل إيصال أصوات الديكة والنسور واألسود!
تتشرب به قلوهبم ،ويكون هؤالء قد درسوا لفرص
 .2هناك علماء أخذوا العلم بعقوهلم وِل َّ
أتيحت هلم ،أو أن آابءهم وضعوهم يف مدارس دينية فتابعوها هكذا ،أو أهنم كانوا مع
أصدقاء درسوا الدين فدرس معهم ،أو أنه تتلمذ على علماء ال روحانية عندهم ،فيكون
تعلمه للدين كتعلمه مادة الرَيضيات واجلغرافيا والكيمياء ،يعرف أحكام الطهارة واملواريث
واحلج ،ويعرف أصول العقيدة كما يعرف أصول النحو والصرف .فهؤالء وأمثاهلم غذيت
تعرض حلوار مكثَّف
عقوهلم ابلعلم ومل تتفاعل معه قلوهبم يف جانبه األساسي كما أييت ،فإذا َّ
من بعد ،ودخل يف بيئة سياسية واجتماعية جديدة تفاعل معها وَتثر هبا ،ورمبا اعتنق
يرتب تربية إميانية
أفكارها ،ولو كانت منحرفة وضالة ومناقضة لعقيدة اإلسالم ،فهو مل َّ
حقيقية مع تعلمه أحكام الفقه وتلقيه دروس العقيدة وعلوم القرآن واحلديث ...ولذلك نرى
بعض العلماء ينحرف ابنتمائه إىل أحزاب علمانية واشرتاكية ،بل يصري يف قيادهتا وجلاهنا
املركزية ،كما حدث لشيخ من شيوخ األزهر ،وقس على ذلك علماء للسلطة من املهيئني
إلصدار فتاوى مالئمة ملا يطلبه حكامها ،إلرضائهم ،مع الثناء عليهم يف مناسبات عديدة،
ولو كان يف ذلك غضب الرب ومقته .بل أصبح بعض العلماء شيوعيني ،وإن كان هذا اندراً
جداً ،ولكنه يقال ،فالردة واردة.
تطرقت إليه أكثر من مرة ،وهو أن العلم ابخلشية ،يعين
والفقرة السابقة تذكران مبوضوع آخر َّ
أن العامل احلقيقي املقبول عند هللا هو من استفاد من علمه وأوصله هذا إىل خشية هللا وتقواه،
وما مل يكن كذلك فما الفائدة منه ،فإن الغاية من العلم هو إرضاء هللا تعاىل ،يقول ربنا
اَّللَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ} [سورة فاطر ،]28 :فمن مل خيش هللا
سبحانه وتعاىل{ :إَِّمنَا َخيْ َشى َّ
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فليس بعامل حقيقي وإن كان حافظاً للقرآن ،أو فقيهاً جياوب على كل أسئلة الناس ،وتكون
نتيجته أنه عامل غري تقي ،ال خيشى هللا ،فهو منحرف.
وبعض هؤالء تراودهم شكوك ،وقد تبقى معهم ويكربها الشيطان يف نفوسهم ،فإذا المست
حماورة أو كتابة من ملحد أو مستشرق أو كتايب ،قويت عنده ،فاحنرف ،وضعف إميانه.
واألمر كله بيد هللا عز وجل ،وهو سبحانه إذا رأى عزمية ورغبة من املرء يف اإلميان والعمل
الصاحل وفقه إليه وإيده ،وإذا رأى منه زيغاً وعزمية إىل الشر أضلَّه ،فاحنرف وازداد غواية .وهو
معىن قوله تعاىل{ :ي ِ
ض ُّل َمن يَ َشاءُ َويَ ْه ِدي َمن يَ َشاءُ} [سورة النحل.]93 :
ُ
 .3ومن أسباب احنراف العلماء االجتهاد والتأويل يف نوازل مل يرد فيها نص قطعي ،فيتأول
ما هو أقرب إىل طبيعته ومنهجه يف احلياة ونظرته إىل اجملتمع ،ولو خالف بذلك فقهاء
وأعالماً من عصره ،وقد متادى بعض العلماء يف َتويالت حىت صاروا يف جهة ِ
الفرق.
 -4االغرتار واجلرأة .فبعض الدعاة الذين أخذوا حظاً من الشهرة ،ورأوا إعجاابً وإقباالً من
الناس ،يصيبهم شيء من الغرور والعُجب ،فيجرتئون على اخلوض يف مشكالت ووقائع
عديدة ،ال حيالفهم احلظ يف إصابتها مجيعاً ،فتبقى سريهتم "مرتبكة" ويتأرجحون بني التوفيق
والنقد ،وحياولون احلفاظ على مناصبهم الدعوية بني الناس ،مع عدم إغضاب أنصار احلكم
املنحرفني .وقد ال يبقى األمر على حاله هكذا ،فإما إىل هؤالء وإما إىل هؤالء.
رجح أكثر
وأشري إىل أن العُجب أهلك دعاة واحنرفوا حقيقة ،مثل عبدهللا القصيمي ،الذي َّ

قبل عاملاً متبحراً ذا
من ابحث إسالمي أن سبب َّ
ردته وإحلاده كان العُجب ،وقد كان من ُ
حجة قوية.
 .5التعصب للرأي .ينبغي للعامل أن حيرتم اآلراء واالجتهادات األخرى للعلماء يف قضية
خالفية ،وال يتعصب لرأيه الذي خيالفهم به ،فإن التعصب يؤدي به إىل اخلروج من السكينة،
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وعن االجتماعِ ،
ويفرق صفوف املسلمني ،ويوقع بينهم النزاع والبغضاء والشقاق ،فيكون
ضرره أكثر من نفعه .وقدمياً كانت بعض اخلالفات املذهبية مؤملة للمتعصبني فيها فقط،
بت اجلزية على الشافعية!
مثلما قال قاض وفقيه حنفي متعصب :لو كان األمر بيدي لضر ُ
ولكن هذا ليس من شأن العلماء احللماء األكارم ،الذين يريدون قوة املسلمني وعزهتم ومجع
كلمتهم ،وهو منهم.
ويف عصران نرى بعض األفراد يف حركات إسالمية متعددة خيوضون نقاشات وحوارات
وجداالت ال هناية هلا ،وهي ال َتيت خبري ،وكل يرى احلق عنده ،ولكن اخلري فيهم مجيعاً
كل اآلخر.
ماداموا قائمني على القرآن والسنة وإمجاع أهل اإلسالم ،وما عدا ذلك فليعذر ٌّ
ِ
لينظر هللا يف علمه وعمله ،فإذا
 .6املال والشهوة .إن العامل مبتلى ،يف دينه وماله وأهلهَ ،
وفرج عنه ،وإذا مل يصرب واجنرف مع أهل
صرب
وعض ابلنواجذ على احلق ،أيَّده هللا َّ
َّ
وصربه َّ
الباطل ،فمن نفسه األمارة ابلسوء.
وال شك أن املرء حيب املال حباً مجا ،ويريد له وألوالده حياة أفضل وأسهل مما هو فيه،
ولكن ال يكون ذلك على حساب دينه ،واحلكام هلم طرق يف إغراء أهل العلم املخلصني
وجذهبم إىل طرفهم ،ليكون ذلك دعماً ملناصبهم أمام العامة واخلاصة ،وليقال إن فالانً العامل
املشهور يعمل معهم!!
وأذكر من مطالعايت أن رجالً عاملاً أُثين عليه لتقواه وعلمه عند أحد خلفاء املسلمني ،فطمع
يف أن يلي له القضاء ،ولكن مل يفعل ،خوفاً من تبعاته ،وحاول معه مرة أخرى دون فائدة،
حل إال ابحليلة عليه .فدعاه مرة إىل العشاء ،وأمر أبحسن وألذ أكلة
فقال ألحد أصفيائه إنه ال َّ
يف بيت اخلالفة ،وقدَّمها له ،فرأى ذلك العامل ما مل يره يف حياته ،فأقبل عليه بنهم ،حىت قضى
جوعته وزَيدة ،وملا مضى قال ذلك اخلليفة لصفيه :لقد أكل فالن أكلة ال جناة له بعدها .وما
إن طرح عليه فكرة القضاء هذه املرة إال وقد استجاب!!
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جربه ،فيكون مأموراً بعد أن كان آمراً ،ويكون منبوذاً أو
مث إن ترك املنصب صعب ،يعرفه من َّ
(عادَيً) بعد أن كان مبجالً وحمرتماً ...فيؤثر املنصب ِ
وحيدث نفسه أبنه سيحسن ما قدر على
ذلك ،واحلق أنه ينفذ أمر السلطان كيفما كان ،حبجة الطاعة ،والتأويل يف ذلك ...فتصبح
حياته َتويالً ...وظلماً ،نعوذ ابهلل من الرتدي يف هذا.
ث
 .7الت ــأ ر ابإلع ــالم املضـ ـلِيل .إن الع امل والداعي ة مث ل غ ريه يت أثر ابإلع الم ال ذي يُ ذاع ويُب ُّ
ِ
جازم ا ،مث يكتش ف أن ك َّل م ا
ويُكت ب ،وق د يص دق أش ياء غ ري ص حيحة ،ويعتق د هب ا اعتق ًادا ً
قيل حول ذلك زيف وتضليل وهتويل لتحقيق أهداف معينة!
وإن حش َد أك رب العق ول يف الدول ة ،وتس خري طاقاهت ا لنش ر وَتيي د أفك ار مض للة ،وخاص ة إذا
تمر فيه ا والتُ زم هب ا ،كرف ع راَيت أح زاب علماني ة تن ادي أبفك ار ثوري ة مك ررة وجوف اء لبل وغ
اس َّ
السلطة ،وتسهل األمور ملن يتبعها بصالت ومناصب ...يؤثر أميَّا َتثري َّف الشعوب.

وحمص نني بثقاف ة إس المية مت نعهم م ن
وينبغ ي أن يك ون أه ل العل م وال دعوة مس لَّحني ابلعل م َّ
االجنراف وراء كل انع ق ،ف إن مي زاهنم معه م أينم ا ك انوا ،وه و كت اب هللا وس نة رس وله ص لى هللا
ويردون كل ما خالفهما،
عليه وسلم ،يعرضون كل ما أيتيهم من أفكار وأقوال وأعمال عليهماُّ ،
فه م ل ديهم مص در خ اص ،و"إع الم" خ اص يس تقونه م ن دس تورهم ،وال يتخ ذون س واه دل يالً
هلم...
ولكن الذي حيدث أن فئة من العلماء والدعاة ِ
يصدقون ما يُقال من كذب وهتوي ل ح ول زعم اء
وأفكار وأحداث.

سخرت كل إمكاانهت ا اإلعالمي ة والدعائي ة لرف ع ش أن رج ل (ال أص فه) وخلط ت
وأذكر أن دولة َّ
ود لو كان كذا عنده! وملا
وصرح أبنه َّ
صدقًا أبكاذيب ،فتأثر بذلك عامل ومفكر إسالمي كبريَّ ،
َّ
ه دأت العاص فة وذُكِ ر ،وعل م أن املقص ود حتقي ق أه داف طائفي ة وحزبي ة ،اع رتف ون دم ،ورج ع
عما قال!
َّ
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ولو قارنت كتب ذلك العامل ودراساته وحماضراته وتوجيهاته للشباب واملسلمني عامة عل ى م دى
عق ود م ن ال زمن ،مب ا وق ع في ه وزل ،ألخ ذك العج ب ...ولكن ه اإلع الم املض لِل ال ذي يُفس د
املاليني من البشرِ ،
ويطوعهم لشائعات وحروب نفسية ،كما جينِ دهم حل روب قتالي ة ...وينخ دع
هب ا م ن مل تك ن ل ه قاع دة سياس ية واط الع عل ى األح زاب واالجتاه ات السياس ية ودخائله ا،
والعلم اء ال ذين ال ش أن هل م ابلسياس ة ،وال اط الع هل م ،أو ال وق ت عن دهم لالط الع عل ى
األح وال السياس ية ،عل يهم أن يلتزم وا ُتصص اهتم العلمي ة ب دل الوق وع يف أخط اء ال تلي ق
مبكانتهم.
شأان من ذلك العامل ثقافة وتدينًا؟
أقل ً
هذا ...وكيف مبن كان َّ
إن ال ذين ينج ون غالبً ا م ن ه ذه الش ائعات والتض ليل الفك ري ه م ال ذين جيتمع ون دورًَي ،فريبُّون
وحيلِلون األحداث كما أيتيهم م ن قي ادات سياس ية علي ا ،وينبه ون إىل األكاذي ب والتض ليالت،
وكل ما كان من غزو فكري.
وينج و منه ا ك ذلك م ن ك ان نبيه ا فطنً ا –ول يس جزع ا م ِ
تعجالً -فإن ه يس أل ع ن مص در اخل رب
ً
ليتثب ت من ه ،وال يص ِدق ك ل م ا يقول ه غ ري امل ؤمن ،ويش ك فيم ا يبث ه الفاس ق غ ري امللت زم ابحل ق،

كم ا ق ال ربن ا س بحانه يف حمك م كتاب هَ{ :ي أَيُّه ا الَّ ِذين آمنُ وا إِن ج اء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَ بَ ٍأ فَتَ بَ يَّنُ وا أَن
َ َ
َ َ
َ ْ
ِِ
ِ ٍ
ِ
ني} [سورة احلجرات.]6 :
صبِ ُحوا َعلَى َما فَ َع ْلتُ ْم َاندم َ
تُصيبُوا قَ ْوماً جبَ َهالَة فَتُ ْ
ِ
يوص ُم ابلضالل واالحنراف ،ولو بنسبة معينة.
إعالما منحرفًاَ ،
وال شك أن من يصدق أو يتَّبع ً
والفقرة التالية تكمل سابقتها.
 .8ليس كل عاِل سياسياا ،فإذا دخل يف السياسة بدون جمداف غرق ،وخاصة يف هذا العصر،

الذي تعدَّدت فيه أفانني السياسة ،وخفيت أسرارها ،وتداخلت دهاليزها ،ال يعرفها إال من
قيادَي فيها ،فهي حتتاج إىل خربة طويلة ،واطالع واسع ،وعالقات مع
مارسها وكان مسؤوالً ً
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مسؤولني حمليني أو دوليني ،وهذا ما يفتقده معظم علمائنا ودعاتنا املخلصني ،الذين ال يُسمح
هلم ابعتالء مناصب عليا يف الدولة ،ويف العالقات اخلارجية ،ويف األمن والسياسة خاصة.
فإذا تكلم فيها وأبدى رأيه يف بعض قضاَي الساعة مل يوفق يف كثري منها ،بل رمبا أبدى ر ًأَي
ساذجا ألمور ،أو أن بعض أفراد الدولة أقنعوه ِ
ليصرح مبا يوافق رأيها ،أو موافقة
مبتسرا ،وحتليالً ً
ً
آراء دول كربى ألهنا من رأيها ،أو يقول شيئًا ضد حركات أو أعالم ابرزين ،فيقع يف مهاوي

السياسة وأالعيبها ،وهو ال يدري أنه لُعب به ،ويستدرك هذا على نفسه بعد حني ،ولكن بعد

أن فقد ثقة املخلصني به ،وهذا ما خطط له اآلخرون!
وميسر ،دون اعتبار العزمية يف
 .9وأذكر أن اتباع كل قاعدة سهلة ،واختيار كل ما هو سهل َّ
كل أمر ،قد يكون فيه نظر ما .والقول هنا ألهل العلم واألصول.
إال أن تتبع الرخص يوقع يف التفسخ واالحنالل ،كما أن رفضها يوقع يف الغلو ...والوسط هو
يوصم املرء ابالحنراف وامليل إىل أي منهما دون اآلخر.
املطلوب ،حىت ال َ
 .10املداهنة .وهناك أمر ابلغ األمهية ،قد ال يفطن إليه العلماء إال بعد أن يكونوا قد مضوا يف
حكم احلكام الفاسدين!
فالعامل املخلص حيب جرَين أحكام اإلسالم يف احلياة ،ويريد من املسؤولني التفاعل مع
دعوته ...وألهل السلطة خربة وتفنن وحيل يف جذب الناس إليهم ،وخاصة الوجهاء والقادة
واألثرَيء والشيوخ ،وهذا ما كان من شأن املشركني مع رسولنا الكري صلى هللا عليه وسلم،
الذين جاذبوه أطراف اإلغراء ليرتك دعوته ولكن دون فائدة ،فطلبوا حلوالً وسطاً ،ليتنازل
متىن املشركون
ويتنازلوا ،يقول ربنا َّ
عز وجلَ { :وُّدوا لَ ْو تُ ْد ِه ُن فَيُ ْد ِهنُو َن} [سورة القلم ،]9 :أيَّ :
أن تلني هلم وتصانعهم يف دينك ،فيلينون لك ويصانعونك يف دينهم!
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فكان هذا تنبيهاً رابنياً لرسوله الكري أال يتنازل عن احلق أبداً مهما أبدى املشركون من لني،
وإمنا يصرب وينتظر مع املضي يف الدعوة.
وهذا هو حال حكومات معاصرة مع دعاة قادة ،الذين يعِدوهنم خرياً ،ويفرجون عن أنصار هلم،
وقد يساعدوهنم ،أو يفتحون أمامهم قنوات إعالمية ،مع استقباهلم واحرتامهم نوعاً ما ،ولكن
دون أي تقدُّم يف تطبيق شعائر الدين ...أي أهنا تشريفات وجمامالت وممارسات شكلية ال
عمق هلا.
دين هللا وليس دينه ،وليس له أن أيخذ
فليكن العامل على حذر ،وال يداهن يف الدين أبداً ،فإنه ُ

أو يذر ما يشاء منه .وليعلم أن زلة العامل زلة أمة ،وأنه بصنيعه هذا يف التنازل عن أحكام يف

الدين ،قد جيرف معه كما هائالً من الناس ،يعتقدون ابعتقاده ،فيكون عليه إمثه وإمثهم مجيعاً،
املوعد يوم احلساب ،واحلاكم الواحد القهار.
ُّ
ويضر نفسه واآلخرين ،و ُ
وال يغرتَّ داعية أو عامل بنفسه ،وال بتارخيه العريق يف الدعوة والعلم ،وصربه على ذلك يف احلياة
ويف السجون ،فإن كيد األعداء وأحابيلهم تربك املرء وتزعزعه ،ال ملغرَيت دنيوية ،بل
لسياسات ومناورات تتعلق مبا يطلبه العامل والداعية ،ولكن وراءها أمور قد ال تُدرك يف احلال.
ِ
رسول ِ
رب
ب هو ُ
وهذا ٌ
ب هو هللا العليم احلكيم ،واملخاطَ ُ
درس من القرآن الكري ،واملخاط ُ
العاملني حممد صلى هللا عليه وسلم.
ك َع ِن الَّ ِذي أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ ِ ِ
ي َعلَْي نَا َغ ْ َريهُ َوإِذاً
ادواْ لَيَ ْفتِنُونَ َ
يقول له ربُّه عز وجلَ { :وإِن َك ُ
ك لت ْف َرت َ
وك َخلِيالً} [سورة اإلسراء ،]73 :أي :كاد املشركون أن يوقعوك يف الفتنة ،ويَصرفوك
الَّ َُّتَ ُذ َ
عما أوحيناه إليك من األحكام ،ملا يراجعونك فيه ويقرتحونه ،ويطلبون منك أن ُتتلق على هللا

غري ما أوحاه إليك ،ولو وافقتهم على ذلك الُتذوك صديقاً وولياً هلم.
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مث يقول له سبحانه وتعاىل ما معناه :ولو مل نثبِتك على ِ
احلق لكدت أن متيل إليهم شيئاً قليالً؛
لشدة كيدهم واحتياهلم!
فليتنبَّه إىل هذا ،فإنه مهم.
احلياةِ و ِضعف الْمم ِ
قال هللا تعاىل بعدها{ :إِذاً َّألَ َذقْ نَ َ ِ
ك َعلَْي نَا
ات ُمثَّ الَ َِجت ُد لَ َ
اك ض ْع َ
ف ََْ َ ْ َ َ َ
نَ ِ
صرياً}.
أي :لو أنك ملت إليهم َي حممد ولو شيئاً قليالً ،ألذقناك عذاابً مضاعفاً يف احلياة الدنيا ،وعذاابً
مضاعفاً يف احلياة األخرى ،مث ال جتد معيناً مينعك من عذابنا.
وقد عصم هللا رسوله الكري من فتنة املشركني والركون إليهم .وهذا درس كبري للمسلمني بعدم
التنازل عن شيء من أحكام دينهم ،فهو نظام متكامل ال يصلح التفريط جبزء منه ،وفر ٌق بني
العزة ابإلسالم والفخر به ،وبني التنازل عنه أو بعضه.
 .11وهذا ما جيعلنا أن ندخل يف سبب آخر من أسباب احنراف العلماء أشري إليه يف الفقرة
السابقة ،وهو :التقدير واالحرتام.
فمن املعروف أن العلماء والدعاة مهملون يف الدول اإلسالمية ،وال يعطون حقوقهم ،بل يضيق
عليهم يف حياهتم ووظائفهم وأمواهلم ،بل وحيقَّرون ويُطردون ويسجنون ويعذبون ،والعكس اندر
تتودد إليه الدولة وحترتمه وتقدره ،فاعلم أن هذا أمر
جداً ،فإذا رأيت عاملاً وداعية قيادَيً خملصاً َّ

مستغرب لن يكون بال هناية!
وقد حدَّثين من أثق به أن عاملاً كبرياً على مستوى العامل اإلسالمي اشتهر جداً وأحبه الناس
لعلمه وإخالصه ،فأرادت الدولة أن تستميله ليكون يف جانبها ،وخاصة أن احلاكم قد ظلم
ومتادى يف ظلمه دعاة اإلسالم ،فجنَّدت له جيشاً من املخابرات ذوي دراية وخربة إسالمية،
فكانوا يرافقونه يف دروسه ومواعظه وخطبه وحماضراته ،ويسألونه ويبدون َتثرهم به وأبفكاره،
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وخيلطون معه السياسة ابلدين ،مث يطلبه الرئيس ،فيجلس معه ومع بعض أسرته ،ويسأالنه أسئلة
دينية ،والرئيس نفسه حيرتمه ِ
ويقدره ،حىت اجنرف معهم ،وصار يثين على مسؤوهلم الكبري ،وكأنه
كثريا ،وتركه
بذلك يقول كالماً طبيعياً مما رآه بعينه ومسعه أبذنه ...فتدنَّت مكانته بني الناس ً

معظم تالمذته ،حىت نبهه بعض أحبابه املخلصني السابقني حبكمة ولني ،وشفقة عليه وعلى
علمه ومكانتهَّ ،
فتذكر وتنبه ،وقال :إنين أشعر مبا وقعت فيه ،ولكن واحلمد هلل عقيديت سليمة مل
يصبها شيء!
إن عمل املعروف مع شخص حمتاج أو مهمل ِ
يطوق عنقه وجيعله كالعبد ،فيجد صعوبة ابلغة
يف ِرده أو نقده ،فليحذر الدعاة والعلماء من هذا ،وليقتنعوا مبا هم فيه من بُلغة ،وال يداهنوا يف
احلق أبداً ،فإن رسالتهم يف احلياة هي قول احلق ،ومن أجل أن يسود احلق ،ولوجه هللا ِ
احلق.
كنن أح ٌد م ن العلم اء وال دعاة إىل َّ
احلك ام الظ املني ،ف َّ
إن هللا تع َاىل يق ولَ { :والَ تَ ْرَكنُ واْ إِ َىل
وال ي ر َّ
ِ ِِ ِ
َّ ِ
ِ
نص ُرو َن} [س ورة ه ود:
َّار َوَم ا لَ ُك م م ن ُدون اَّلل م ْن أ َْوليَ اء ُمثَّ الَ تُ َ
ين ظَلَ ُم واْ فَتَ َم َّس ُك ُم الن ُ
ال ذ َ
.]113
ِ
ِ
أي :ال تَس ُكنوا إىل ِ
الذين يَظلِم و َن
أهل الظُّل ِم وال تَ َ
ين الطُّغاة َ
رضوا بظُلمهم ،ال َمتيلوا إىل اجلَبار َ
ِ
أبعم ِاهلم ،ويك و ُن
َّكم ق ْد َر ِض يتُ ْم ْ
عب َاد هللا ،وال تَس تَعينُوا هب م ،وال تَس تَندوا إل يهم ،فتَكون وا ك أن ْ
ومن َكر.
من ظُل ٍم ُ
إليهم إقر ًارا هل ْم على ما يُزا ِولونَهُ ْ
كم ْ
ركونُ ْ
أدَّن َمي ل ،ف َّ
إن الرك و َن ه َو املْي ُل اليَس ري،
يهم
اوي يف تفس ِريه :ال َمتيل وا إل
ق َ
ال القاض ي البيض ُّ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
َِ ِ
دامتِه.اه .
هم واست َ
كالتزيي ب ِزيهم ،وتَعظي ِم ذك ِر ْ
وقال ِ
ك
ُّك مبَ ْن َميي ُل إىل الر ِاس
صاح
َ
خني يف الظُّل ِم ُك َّل املي ل ،ويَتهالَ ُ
ب "روح املع اين" :فم ا ظن َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
عل ى مص ِ
ض ِ
الر ْج َل
ب قَلبَ هُ وقالَبَ هُ يف إدخ ِال ُّ
الس روِر َعل يهم ،ويَس تَن ِه ُ
هم ُ
ُ َ
احبت ْ
ومن َادمتهم ،ويُتع ُ
لب املنافِ ِع إليهم ،ويبتَ ِهج ابلتزيِي ب ِزيِهم ،وامل ِ
واخلَيل يف َج ِ
هلم يف َغيِهم ،وميَُُّد َعينَ ِيه إىل ما
َ ُ َ
شاركة ْ
َ
ُ َ
َ
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متِع وا ب ِه ِم ن زه رةِ ال دُّنيا الفاني ة ،ويغ بِطُهم مب ا أُوتُ وا ِم ن ال ُقط ِ
قيق ِة
وف الدانيَ ة ،غ افِالً ع ْن َح َ
ُ
َ َ ْ
َ
َْ َ
ِ
عن ُمنتَهى ما ُهنالِك!
ذلك ،ذاهالً ْ
قال :وينبغي أ ْن ي ع َّد ِمثْل َ ِ
ِ
ي َّ
أن
ذين ظَلَم وا ال م َن ال َّر َ
ََ
اكنني إلَيهم ،بن اءً عل ى م ا ُرِو َ
ذلك م َن ال َ
َُ ُ
ت م نهم،
ط للظلَ َم ة ،فه ْل أ َُع ُّد ِم ْن أع و ِاهنم؟ فق َ
َر ُج الً ق َ
لس فيانِ :إين أَخ ي ُ
ال ل ه :ال ،أن َ
ال ُ
اإلبرةَ ِم ْن أعو ِاهنم! اه .
والذي يَبيعُ َ
ك َ
بسبَبِه...
فإذا فَ َعلتُ ْم َ
كم ُ
ذلك تُصيبُ ُ
النار َ
عبادهُ املؤمنني الصاحلني املتَّقني.
وهللا حيف ُ
ظ َ
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(ز )
ضعف الكلمة

كتب األستاذ سيد قطب رمحه هللا مقاالً رائعاً بعنوان (قوة الكلمة) ،ولكن مل يكتب هو أو
غريه عن (ضعف الكلمة)!
كتب املقال املذكور بعد أن نثر كثرياً من مقاالته يف الصحف واجملالت ،وحاضر وانقش
ودعا ،ولكن كأنه الحظ فتوراً يف االستجابة ،أو عدم َتثري ،فكأنه حدَّث نفسه أن :ما
الفائدة من هذا الكالم كله إذاً؟! مث جاء الوقت الذي جىن فيه مثرات مما كتب وقال ،يف
أماكن وأزمنة خمتلفة ،وملس ما تفعله الكلمة املخلصة القوية ،وكيف أهنا تدغدغ القلوب،
وتثري العقول ،وحتفر يف النفوس!
ومنذ سنوات مضت رأيت كتاابت وفتاوى لعلماء ،ولكن كثرياً من املسلمني والشباب خاصة
ال يعملون هبا ،بل صار بعضهم ال أيهبون بكلماهتم ،بعد أن رأوا علماء مثلهم يقولون بغري
قوهلم ،فكأهنم صاروا ُّ
يشكون فيما يقولون!
فاملسألة متشعبة إذاً ،وحتتاج إىل دراسة ومتحيص ،وأمثلة وشواهد ،ودراسة جدوى ورجع
صدى ،والذي أكتبه هنا تنبيه وتذكري فقط.
 فمن ذلك أال يكون املتصدر للعلم والفتوى عاملاً حبق ،ومل ُجيَْز من علماء أجالء ،ومليشهد له أهل العلم واألقران ابلتفوق والنبوغ واحلكمة ،ومع ذلك تراه مقدَّماً يف وسائل
اإلعالم املختلفة ،وجييب على أسئلة املستمعني واملشاهدين من كل نوع!
وقد رأيت شيخاً فاضالً فعل ذلك ،ودخل يف مسائل عويصة ،وخالف بعض األعالم ،وأفىت
يف نوازل يتوقف فيها فطاحل العلماء ،فلقي عنتاً وجفوة وصداً من طلبة العلم والعلماء،
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عرض نفسه للكالم ،ومسعته للتشوه،
فدافع عن مواقف له ،وتراجع عن بعضها ..مما َّ
وشخصيته لالهتزاز ،فبقي ضعيف الكلمة بني اجلمهور ،ضعيف التأثري فيهم.
 ومن ذلك التشدد ،والصدور عن مذهب واحد يف االجتهاد والقياس ،دون ذكر اخلالفالذي قد يكون فيه رمحة ،ودون التعويل على اجتهادات وفتاوى أخرى للعلماء يف املوضوع،
ولسان حال هذا االجتاه يقول :هذا هو احلكم يف اإلسالم دون غريه ،ومن مل يعمل به فهو
آمث.
امليسر ،وخاصة يف هذا العصر ،ويرون علماء آخرين
ومبا أن الناس يبحثون عن السهل و َّ
يفتون بغري هذا ،يف بلدهم أو يف بلدان أخرى من العامل ،وبعضهم ِ
يفصلون يف األمر،
ويذكرون وجه احلرمة أو احلل أو الكراهة يف املسألة الواحدة حبسب الظروف واألحوال
واألسباب ،فإهنم يتجهون إليهم ،وال أيخذون كالم العلماء السابقني وأحكامهم جبدية كاملة،
ويرون فيه تشدداً أو مبالغة ،وأنه كان عليهم أن يذكروا وجوه االختالف والتفصيل على
األقل ،وهذا ما جيعل كالمهم ضعيف التأثري.
 ومن ذلك علماء السلطة ،وهم درجات ،واملقصود هنا من ينظر إىل رضا احلاكم ولو كانيف ذلك غضب الرب ،وال يذكر األمر ولو كان حقاً إال إذا كان مسموحاً له من قبل
السلطان ،فهؤالء ال أرضية هلم أصالً ،أعين ال شعبية هلم ،وأعين كذلك أنه ال يوثق هبم
وبكالمهم ،بل ينظر إليهم على أهنم ألعوبة تتحرك كما يلهو هبا احلاكم ،وأن ال عالقة هلم
بدين هللا القوي إال شكالً وحركات ،وهللا أعلم ابلباطن.
واألمثلة على ذلك كثرية يف عصران املظلم ،وخاصة عند مفتيي الدكتاتوريني ،وآخر ما مسعت
من ذلك قول مفيت قطر إن النصارى ليسوا كفاراً!! وأنه ال يوجد نص يف القرآن وال يف السنة
يفيد ذلك!! قال ذلك لوفد أو جمموعة نصارى جاؤوا إىل بلده ..فقام الناس عليه من كل
صوب ،حىت بعض علماء السلطة أنفسهم ،ومسَّوه (القس) فالن ،بدل (املفيت) ،حىت مل جيد
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مفراً من الرتاجع عن كالمه! فهذا يدل على جهله أبصل اإلسالم ،وهو عقيدته ،وبذلك ال
يوثق به وبكالمه وأمثاله.
 ومن ذلك املغرتُّون إبعالم السلطة املضلِل ،والغثاء من كتاابت عناصرها يف اجملالتاقعا ،والكذب صو ًااب ،والتدجيل ح ًقا ،وأن
واجلرائد واإلذاعات والقنوات ،فيظنون التهويل و ً
السلطة بذلك على صواب ،وينطلقون يف أحكامهم وحتليالهتم يف السياسة الشرعية من هذا
املنطلق ،فيضلون بضالهلا ،ويصطدمون مبقاصد الشرع وآمال الشعب ،ويؤولون فينحرفون،
ويضرون ابلرأي اإلسالمي العام ومقاصد اإلسالم السامية والعادلة..
ومن آخر ذلك ما مسعته من عامل ومفكر إسالمي يكتب منذ أكثر من أربعني عاماً ،وقد
القت كتبه رواجاً طيباً بني املسلمني ،ولكنه يقع يف هذه األخطاء مرة تلو األخرى موافقة ملا
تعلن عنه السلطة ،ويدخل يف جماهيل السياسة وأحابيل احلكومة ،فيتخبط وينزل يف آرائه إىل
احلضيض ،وقال يف ثورة من الشعب على حاكمهم الدكتاتور الظامل املسلط على الناس ،قال
عمن قاموا ابلثورة عليه :هؤالء حثالة الناس!! وهم األحرار املظلومون املقهورون.
فمثل هذا يفقد تالميذه شيئاً فشيئاً ،وال جيد لكلماته صدى ،إال عند أنصار السلطة الذين

ضلَّلوه ابإلعالم وشباك الصيد ليقع فيها األغرار ،فوقع هو فيها ،ونفَّذ خمططاهتم ،وهو

حيسب أنه أحسن صنعاً.
وتقاس على مثل هذا أمور ال ُتفى ...واملقال متعلق مبا كتبته سابقاً بعنوان :أسباب احنراف
العلماء والدعاة .وهللا أعلم.
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()11
الذكر والدعاء
(أ)
آية يف ذكر هللا
وجل {اي أَيـ َها الَّ ِذين آَمنُوا اذْ ُكروا َّ ِ ِ
ريا} [سورة األحزاب.]41 :
قولهُ َّ
َ َ
عز َّ َ
اّللَ ذ ْك ارا َكث ا
ُ
قال ابن عباس :مل ِ
معلوما ،مث عذر أهلَها يف حال
يفرض هللا تعاىل فريضةً إال جعل هلا ً
حدا ً
مغلواب على
يعذر ً
جيعل له ً
حدا ينتهي إليه ،ومل ْ
أحدا يف تركه ،إال ً
الذكر فإنه مل ْ
العذر ،أما ُ
كل األحوال ،فقال{ :فَاذْ ُكروا َّ ِ
عقله ،وأمرهم به يف ِ
ودا َو َعلَى ُجنُوبِ ُك ْم} [سورة
اَّللَ قيَ ًاما َوقُعُ ً
ُ
النساء.]103 :
ابلليل والنهار ،يف ِ
اَّللَ ِذ ْكًرا َكثِ ًريا} أيِ :
الرب والبحر ،ويف الصحة والسقم ،ويف
وقال{ :اذْ ُك ُروا َّ
ِ
السر والعالنية.
أبدا.
الذكر الكثريُ أ ْن ال تنساهُ ً
وقال جماهدُ :
(من تفسري البغوي  359/6طبعة دار طيبة).
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اثنياا :علوم القرآن
() 1
التفسري
(أ)
هداية  ..وزايدة
الصراط املستقيم يف قوله تعاىلِ { :
اهد َان ِ
الصَرا َط املستَ ِق َيم} هو املنهج احلق الذي ال مييل،
ُ
وهو ما يكون بوحي هللا وتوفيقه ،واملسلم يدعو هبذا يف سورة الفاحتة كل يوم مرات ،وتعين
اآلية :نسألك َي ربَّنا أن تُرشدان وتوفِقنا دائماً إىل الطريق الواضح الذي ال احنراف فيه ،وهو
اتباع دينك ،وأن تثبتنا عليه.
وهو دعاء عظيم حيتاج إليه كل مسلم ،وخاصة يف هذا العصر الذي زادت فيه الفنت" :يصبح
بعرض من الدنيا" كما يف
الرجل مؤمناً وميسي كافراً ،أو ميسي مؤمناً ويصبح كافراً ،يبيع دينه َ
صحيح مسلم.
ولعل يف اآلية الكرمية ما هو أوسع من هذه الداللة ،فإن املرء تعرتضه أمور ،وتفاجئه نوازل،
وتواجهه مشكالت ،ال يعرف طريق النور إليها ،أو كيفية اخلروج منها ،وهو يبتغي رضاء هللا،
واملنهج السوي يف هذه املدهلمات ،وَتيت هذه اآلية دعاء يف ذلك ،فاملرء حباجة إىل دعاء
فنت،
مستمر لكي يهتدي هبداية هللا ،ويسري على الصراط املستقيم ،وحىت ال يزيغ قلبه ،وال يُ َ
ينجرف مع أفكار وتيارات وفَِرق منحرفة ،وأهواء زائغة ...وهي كثرية يف حميطه.
وال
َ
وهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يتوىل عباده املؤمنني ابهلداية والتوفيق ،وجينبهم األفكار السيئة
والطرق امللتوية واالجتاهات املنحرفة .يقول ربنا الكري يف اآلية ( )43من سورة األحزاب:
ِ ِ
{هو الَّ ِذي ي ِ
ِ
ِِ
ِ
ني
صلي َعلَْي ُك ْم َوَم َالئ َكتُهُ ليُ ْخ ِر َج ُكم م َن الظُّلُ َمات إِ َىل النُّوِر َوَكا َن ِابلْ ُم ْؤمن َ
َُ
َُ
َرِحيماً}.
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أي أن هللا يُثين عليكم عند مالئكته ،وهم يَدعون ويستغفرون لكم كذلك ،ليخرجكم من
ظلمات اجلهل واملعاصي إىل نور العلم واإلميان والطاعة ،وكان رحيماً ابملؤمنني إذ هداهم
للحق يف احلياة الدنيا ،و َّ
أعد هلم ما يسرهم يف اآلخرة.
يد َّ َّ ِ
ين ْاهتَ َد ْوا ُه ًدى
ويف آية أخرى من روائع اهلداية يف كتاب ربنا الكريَ { :ويَِز ُ
اَّللُ الذ َ
والْباقِيات َّ ِ
ك ثَ َواابً َو َخ ْريٌ َّمَرداً} [سورة مري.]76 :
ات َخ ْريٌ ِع َ
ند َربِ َ
الصاحلَ ُ
ََ َ ُ
الطاعات واألعمال الصاحلة خريٌ عند
أي :يزيد هللا املؤمنني املهتدين هبدي هللا إمياانً ويقيناً .و
ُ
هللا جزاء ،فتبقى فوائدها ،وتدوم عوائدها ،وخري عاقبة ومرجعاً على صاحبها ،فنتيجتها النعيم
املقيم ،ورضاء ِ
رب العاملني.
ُ
املمهد للقلوب املهتدية .وتعين النقاء والصفاء،
إن اهلداية تعين احلق ،وتعين الطريق الصحيح َّ
الذي جيلب االطمئنان للقلب ،والراحة للنفس ،والنجاح يف الدنيا ،والفوز يف اآلخرة .اللهم
اجعلنا ممن ينالوهنا.
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(ب)
كيف يظهر الفساد يف البحر؟
ت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ض
قوله سبحانه وتعاىل{ :ظَ َه َر الْ َف َس ُ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بَـ ْع َ
ْرب َوالْبَ ْح ِر ِِبَا َك َسبَ ْ ْ
اد ِيف ال َِي
الَّ ِذي َع ِملُوا ل ََعلَّ ُه ْم يَـ ْرِجعُو َن} [سورة الروم.]41 :
الفساد يف ِ
الرب نتيجة ظلم اإلنسان وبطشه ،ولكن كيف يكون الفساد يف
الناس
َ
عرف ُ
البحر؟
لعل أول ما يتبادر إىل ذهن القارئ املعاصر أن املقصود تلوث البحر ،الذي يفسد البيئة
البحرية مبياهها وحيواانهتا..
ولكن أعالم التفسري هلم آراء أخرى يف تفسري اآلية ،وقد اختلفت وجهات نظرهم يف ذلك،
واستعانوا ابملعاين اللغوية للبحر ليظهروا معىن الفساد فيه..
وهذه جولة قريبة فيها.
قال اإلمام الطربي رمحه هللا تعاىل يف معناها :ظهرت املعاصي يف ِبر األرض وحبرها بكسب
أيدي الناس ما هناهم هللا عنه.
اد ِيف َِ
الرب والبَ ْح ِر} ،فقال بعضهم:
قال :واختلف أهل التأويل يف املراد من قوله{ :ظَ َهَر ال َف َس ُ
األمصار وال ُقرى اليت على املياه واألهنار.
عىن ابلرب :الفلوات ،وابلبحر:
َ
مث أورد اآلثر يف ذلك ،منها قول جماهد :أما وهللا ما هو حبركم هذا ،ولكن كل قرية على ٍ
ماء
جا ٍر فهو حبر.
حبرا.
وقول عكرمة :إن العرب تسمي األمصار ً
األمصار وغريها ،والبحر :البحر
ظهر األرض،
َ
مث قال الطربي :وقال آخرون :بل عىن ابلربَ :
املعروف.
أيضا ،تركزت على قوهلم يف فساد البحر :أخ ُذ امللِ ِ
السفن غصبًا.
ك
آثرا يف ذلك ً
وأورد ً
َ
ِ
قل الغوص.
املطر َّ
وقول آخر :إذا َّ
قل ُ
ورجح فقال :وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب ،أن هللا تعاىل ذكره أخرب أن الفساد قد ظهر
َّ
يف ِ
ِ
القفار ،والبحر حبران :حبر ملح ،وحبر عذب،
الرب والبحر[ ،والربُّ] عند العرب يف
األرض ُ
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فهما مجيعا عندهم حبر ،ومل ِ
جل ثناؤه اخلرب عن ظهور ذلك يف حبر دون حبر ،فذلك
خيصص َّ
ً
لحا .إذا كان ذلك كذلك ،دخل القرى اليت على
عذاب كان أو م ً
اسم حب ٍر ً
على ما وقع عليه ُ
األهنار والبحار.
فتأويل الكالم إذن :إذ كان األمر كما وصفت ،ظهرت معاصي هللا يف كل مكان من ٍبر وحب ٍر
ت أيْ ِدي الن ِ
َّاس} :أي بذنوب الناس ،وانتشر الظلم فيهما .ا.ه .
{ِمبَا َك َسبَ ْ
وزاد ابن كثري قول عطاء اخلراساين :املراد ابلرب :ما فيه من املدائن والقرى ،وابلبحر :جزائره.
اد} يعين :انقطاع املطر عن ِ
الرب يعقبه القحط ،وعن البحر
وقال زيد بن ُرفَيع{ :ظَ َهَر الْ َف َس ُ
تعمى دوابُّه .رواه ابن أيب حامت.
َ
ورجح هو اآلخر أن املقصود األمصار والقرى ،ولكنه مل ِ
حيدد ما إذا كان املقصود منها اليت
َّ
على األهنار أم ال.
واستشهد مبا ذكره حممد بن إسحاق يف السرية :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صا َحل
ملك أيلة ،وكتب إليه ببحره ،يعين :ببلده.
ومثلهما قول البغوي يف تفسريه ،وأن فساد البحر يعين قحط املطر.
ووضَّح الشهاب اآللوسي ما غمض من ذلك على القارئ ،يف تفسريه "روح املعاين" ،فقال:
وأَي ما كان ،فالربُّ والبحر على ظاهرمها ،وعن جماهد :الرب :البالد البعيدة من البحر ،والبحر:
السواحل واملدن اليت عند البحر واألهنار ،وقال قتادة :الرب :الفيايف ومواضع القبائل وأهل
حبارا لسعتها ،ومنه قول سعد بن
الصحارى والعمود ،والبحر :املدن ،والعرب تسمي األمصار ً
عبادة يف عبد هللا بن أيب ابن سلول :ولقد أمجع أهل هذه البحرية  -يعين املدينة ِ -
ليتوجوه.
قال أبو حيان :ويؤيد هذا قراءة عكرمة «والبحور» ابجلمع ،ورويت عن ابن عباس رضي هللا
البحر على ظاهره ،إال أن الكالم على حذف
وجوز
تعاىل عنهماَّ ،
ُ
النحاس أن يكون ُ
مضاف ،أي :مدن البحر ،فهو مثلَ { :و ْسئَ ِل الْ َق ْريَةَ} [سورة يوسف.]82 :
أما الفساد نفسه ،ففي معناه أقوال ،وكلها متقاربة كما قال القرطب يف تفسريه ،قال رمحه هللا:
اختلف العلماء يف معىن الفساد والرب والبحر; فقال قتادة والسدي :الفساد الشرك ،وهو
أعظم الفساد.
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وقال ابن عباس وعكرمة وجماهد :فساد ِ
الرب قتل ابن آدم أخاه ،قابيل قتل هابيل .ويف البحر:
كل سفينة غصبًا.
ابمللك الذي كان أيخذ َّ
وقيل :الفساد القحط وقلة النبات وذهاب الربكة.
وحنوه [قول] ابن عباس ،قال :هو نقصان الربكة أبعمال العباد كي يتوبوا.
قال النحاس :وهو أحسن ما قيل يف اآلية.
أيضا :أن الفساد يف البحر انقطاع صيده بذنوب بين آدم.
وعنه ً
اب البحر.
قل الغوص عنده ،وأخفق الصيادون ،وعميت دو ُّ
قل املطر َّ
وقال عطية :فإذا َّ
وقال ابن عباس :إذا مطرت السماء تفتحت األصداف يف البحر ،فما وقع فيها من السماء
فهو لؤلؤ.
وقيل :الفساد كساد األسعار وقلة املعاش.
مانعا من الزرع
وقيل :الفساد :املعاصي وقطع السبيل والظلم; أي :صار هذا العمل ً
والعمارات والتجارات.
واملعىن كله متقارب .ا.ه .
الغاصة ،وحمق
املواتن ،وكثرة احلرق والغرق ،وإخفاق الصيادين و َ
وقال اآللوسي :كاجلدب ،و َ
الربكات من كل شيء ،وقلة املنافع يف اجلملة ،وكثرة املضارع.
ومن التفاسري احلديثة يف ذلك ،قول الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف تفسريه "التحرير
والتنوير":
ضد الصالحَّ ،
ودل قوله {ِيف َِ
والفساد :سوء احلال ،وهو ُّ
الرب والبَ ْح ِر} على أنه سوء األحوال
فيما ينتفع به الناس من خريات األرضِ ،برها وحبرها.
أيضا :وفساد ِ
الرب يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره ،مثل حبس األقوات من الزرع
وقال ً
مواتن احليوان املنتفع به ،ويف انتقال الوحوش اليت تُصاد من جراء قحط
والثمار والكأل ،ويف َ
األرض إىل َأرضني أخرى ،ويف حدوث اجلوائح من جراد وحشرات وأمراض.
وفساد البحر كذلك يظهر يف تعطيل منافعه ،من قلة احليتان واللؤلؤ واملرجان (فقد كاان من
أعظم موارد بالد العرب) ،وكثرة الزوابع احلائلة عن األسفار يف البحر ،ونضوب مياه األهنار
واحنباس فيضاهنا الذي به يستقي الناس...
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الرب والبحر لتعميم اجلهات ،مبعىن :ظهر الفساد يف مجيع األقطار الواقعة يف ِ
وقال :فذكر ِ
الرب
َ
ُ
والواقعة يف اجلزائر والشطوط .ا.ه .
وفصل الشيخ عبدالرمحن حسن حبنكة ذلك يف "معارج التفكر ودقائق التدبر" ،168/15
َّ
كزا على معىن تلوث البيئة وإفساد احلياة الفطرية ،من خالل تشويه بعض السنن احلياتية يف
مر ً
األرض والسماء.
فذكر أن ظهور الفساد يف ِ
الرب والبحر و ِ
اجلو هو لتدخل الناس يف تغيري نظام هللا يف كونه،
وضرب لذلك ستة أمثلة كنماذج ،منها إبجياز:
تدخل الناس يف نظام الغاابت ،فقطعوا أشجارها إبسراف.
كما أسرف الناس يف صيد احليواانت بوسائل القتل اجلماعي يف أوقات التزاوج والتكاثر.
مث اآلالت الصناعية املستحدثة ،وما نتج عنها من خملَّفات مفسدة أو سامة ،نتج منها تلوث
يف اهلواء ويف املاء ويف ابطن األرض.
وكذا اكتشاف الناس للطاقة الذرية واألسلحة النووية ،وما نتج عنه من تعريض شعوب ومدن
كربى ألمراض خطرية جدا.
أيضا تدخل الناس يف تغذية احليواانت على خالف نظام هللا يف كونه ،ابتغاء التنمية الكثرية
و ً
والربح الوفري ،وقد نتج عنه فساد يف األحياء ،منها ما عُرف جبنون البقر ،والفريوسات اليت
أصابت بعض الدواجن.
وكذا تدخل الناس يف أنظمة هللا االجتماعية ،منها نظام األسرة...
اد ِيف الْ َِرب َوالْبَ ْح ِر ِمبَا
قال رمحه هللا :وجاء التعبري ابلفعل املاضي بقوله تعاىل{ :ظَ َهَر الْ َف َس ُ
ت أَيْ ِدي الن ِ
َّاس} مع أنه مل يكن قد ظهر هذا الفساد إابن تنزيل هذا البيان الرابين،
َك َسبَ ْ
حتما يف مستقبل الناس ،فتحقُّقه يف املستقل ابلنسبة إىل
للداللة على أن هذا الفساد سيظهر ً
العلم الرابين مبثابة حتقُّقه يف املاضي ،ألن علم هللا ال خيتلف.
قال :وهذه اآلية من معجزات القرآن اخلربية اليت حتدَّثت عما سيكون ،كالذي جاء يف أوائل
هذه السورة ...ا.ه .
ِ
ويرجح األستاذ عبدالرمحن هنا معىن "البحر" على ما هو ظاهره ،وهو ما يبدو من اآلية
الكرمية ،من ذكر "الرب" مث "البحر" ،كما هو يف سائر اآلَيت ابلقرآن الكري.
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ِِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَْرِجعُو َن}.
والنتيجة ،هي ما جاء يف آخر اآلية الكرمية{ ..ليُذي َق ُه ْم بَ ْع َ
قال يف املصدر السابقَّ :
دل هذا البيان على أن الفساد الذي ظهر يف ِ
الرب والبحر مبا كسبت
أيدي الناس ،فيه مكاره للناس وآالم ،هي من عقوابت هللا هلم على تدخلهم يف تغيري أنظمة
مكنهم من التغيري فيها ،ليبلوهم فيما َّ
هللا يف كونه ،اليت َّ
مكنهم منه.
الناس آالم ِ
كسبت أيديهم؛ رغبةً منه يف أن يرجعوا عن متاديهم
بعض ما
وهللا َّ
عز َّ
ْ
وجل يذيق َ
يف تدخالهتم املفسدات.
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(ج)
سورة عظيمة
هناك حديث شريف رواه الصحايب اجلليل عقبة بن عامر رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،وقد أخرجه كثري من الرواة أبلفاظ متقاربة ،منهم ابن حبان يف صحيحه،
وأمحد ،واحلاكم إبسناد صحيح.
ت ي دي عل ى قدم ه،
ت رس َ
ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم وه و راك ب ،فجعل ُ
يق ول عقب ة :تَبع ُ
فقلتَ :ي رسول هللا ،أقرئين إما من سورةِ هود ،وإما من سورةِ يوس ف ،فق ال رس ول هللا ص لى
ب إىل هللاِ وال أبل َغ عن َدهُ ِم ن أن
َّك ل ْن تَق رأَ س ورةً أح َّ
هللا علي ه وس لمَ" :ي عُقب ةَ ب َن ع امر ،إن َ
ٍ
ِ
ظ الب ن
فافع ل" .واللَّف ُ
طعت أن ال تَفوتَ َ
تَق رأَ {قُ ْل أَعُ وذُ بِ َر ِب الْ َفلَ ِق} ،ف إن اس تَ َ
ك يف ص الة َ
حبان.
متعن يف تفسريها.
وسورة الفلق سورة عظيمةٌ ملن َّ
وق د أعجب ين م ن بي ان لف ظ "الفل ق" يف قول ه تع اىل{ :قُ ْل أَعُ وذُ بِ َر ِب الْ َفلَ ِق} م ا ذك ره الفخ ر
وتوس ع يف ذل ك
ال رازي يف تفس ريه الكب ري ،ف إن أكث ر املفس رين ي رون أن معن اه "الص بح"َّ ،
األر ِ
ض ع ِن
آخرون وانتصر هلم الفخر فقال ما ملخص ه :الفل ُق عب ارة ع ن ك ل م ا يفلق ه هللا ،ك ْ
الس ِ
حاب ع ِن األمط ار ،واألرح ِام ع ِن األوالد ،والبَ ِ
يض ع ن
النَّب ات ،واجلب ِال ع ن العي ون ،و َّ
الفرخ ،و ِ
القلوب عن املعارف.
فسران الفل ق هب ذا التفس ري ص ار كأن ه ق ال :ق ل أع وذ ب ِ
رب مجي ع املمكن ات ،ومك ِو ِن
قال :فإذا َّ
ِ
كل احمل َدثت واملب دعات ،فيك ون التعظ يم في ه أعظ م ،ويك ون الص بح أح د األم ور الداخل ة يف

هذا املعىن.
وقوله تعاىلِ { :من َش ِر َما َخلَ َق} :أيِ :م ْن َش ِر ُك ِل ذي َش ٍر َخل َقهُ هللا.
اس ٍق إِذَا وقَب}ِ :
ومعىن{ :وِمن َش ِر َغ ِ
وم ْن َش ِر َ ِ
اخلسوف.
َ
َ َ
دخل يف ُ
القمر إذا َ
عائش ة،
القم ِر فق الَ" :ي َ
ت َ
قال ْ
عائش ةُ َرض َي هللاُ عنه ا :نظ َر الن ُّ
ب ص لى هللا علي ه وس لم إىل َ
ذي واحل اكم وأمح ُد إبس ٍ
فإن هذا الغَ ِ
استَعيذي ابهللِ ِم ْن َش ِر هذاَّ ،
ناد
اس ُق إذا وقَب"َ .رواهُ الرتم ُّ
ُ َ
صحيح.
َ
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ِ
عىن اآليَِة أبنَّه :اللَّي ُل إذا أظلَم.
ويوِرُد امل َفسرو َن َم َ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
األرض،
أيض ا،
َّ
اخلس وف ً
والظَّ ُ
وخاص ةً عن َد اكتم ال ُدخول ه إىل منطََق ة ظ ِل ْ
الم يَنتَش ُر عن َد ُ
ِ
ُ ِ
كامل قُ ِ
القمر.
حيث َخيس ُ
رص َ
ف ُ
اح ِر اللَّوايت ي ِ
الس و ِ
وقوله تعاىل{ :وِمن َش ِر النَّفَّا َث ِت ِيف الْع َق ِد} أيِ :
عق ْد َن العُ َق َد يف
وم ْن َش ِر َّ
ُ
َ
َ
يوط وين ُفخن فيها ،ليضرر َن النَّاس ِ
اخلُ ِ
بسح ِرهن.
َ ُْ
َ َْ
َ
ٍِ
ٍِ
ِِِ
ِ
ِ
احلس د،
ومع ىن { َوم ن َش ِر َحاس د إِذَا َح َس َد} :وم ْن َش ِر حاس د إذا َ
أظه َر م ا يف نَفس ه م َن َ
ب َزو َال النِ ِ
قس َم هللاُ له.
أح َّ
عن َغ ِريه ،ومل يَ ْر َ
عمة ْ
وَ
َ
ض مبا َ
ول ِ
فهذا التجاء واعتص ام ب ٍ
مك م ن
رب عظ يم ،يف س ورة عظيم ة ذكره ا رس ُ
رب الع املني ،يعص َ
شرور وفنت يف هذه الدنيا ،فاحرص على قراءهتا ،يف الصالة وغريها ،وهللا حيفظك.
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(د)
فوائد غنية
من تفسري ابن عطية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني ،وبعد:
يسر هللا عمل مستدرك على "احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" للقاضي األديب
فقد َّ
عبداحلق بن عطية اإلشبيلي (ت  542ه ) ،مسيته "اهلدية يف االستدراك على تفسري ابن
متر يب أثناء تصفحه فوائد عزيزة ،ذات أمهية ،فأستفيد منها ،وأقيدها ،وأردت
عطية" .وكانت ُّ
أيضا ،ويضيفها إىل ثقافته اإلسالمية ،ومعرفته بكتاب ربِه ،من علوم
أن ينتفع هبا القارئ ً
وتفسري.
وهي هذه ،يف مقاطع وفقرات ،كلها من تفسري املؤلف رمحه هللا ،مل أتصرف فيها.
ووثقت كل فقرة برقم الصفحة يف آخرها ،من طبعة دار ابن حزم ببريوت .وهللا املوفق.

• قال بعض العلماء :املتفكر يف ذات هللا تعاىل كالناظر يف عني الشمس ،ألنه تعاىل
ط الذه ِن يف املخلوقات ،ويف خماوف اآلخرة.
ليس كمثله شيء ،وإمنا التفكري وانبسا ُ
(ص .)392
• تكتب "إذاً" ابلنون وابأللف ،فالنون هو األصل ،ك (عن) و(من) ،وجاز َكتبُها
ابأللف لصحة الوقوف عليها ،فأشبهت نون التنوين ،وال يصح الوقوف على (عن)
و(من)( .ص .)447
• {فَِإ ْن تَنَازعتم ِيف َشي ٍء فَرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
ول} [سورة النساء.]59 :
ْ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
َ ُْ ْ
الرد إىل الرسول :هو سؤاله يف حياته ،والنظر يف
الرد إىل هللا :هو النظر يف كتابه العزيز ،و ُّ
و ُّ
سنته بعد وفاته عليه [الصالة و] السالم( .ص .)450
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وتتقوى فيه شبه
• تقول العرب :زعم فالن كذا ،يف األمر الذي يَضعف فيه التحقيقَّ ،
اإلبطال ،فغايةُ ِ
درجة الزعم إذا قوي أن يكون مظنوانً( .ص .)450
مجيعا ُمثَّ نَ ُق ُ ِ ِ
ِ
ين أَ ْشَرُكوا أَيْ َن
وقال يف موضع آخر ،عند تفسري اآليةَ { :ويَ ْوَم َْحن ُشُرُه ْم َ ً
ول للَّذ َ
َّ ِ
ين ُكْن تُ ْم تَ ْزعُ ُمو َن} [سورة األنعام.]22 :
ُشَرَكا ُؤُك ُم الذ َ
الزعم :القول األميل إىل الباطل والكذب ،يف أكثر كالمهم ،وقد يقال( :زعم) مبعىن ذكر
دون ميل إىل الكذب ،وعلى هذا احلد يقول سيبويه" :زعم اخلليل" .ولكن ذلك إمنا يستعمل
يف الشيء الغريب الذي تبقى عهدته على قائله( .ص .)610
أيضا:
وقال ً
َّ ِ
بعد تعم كل كافر ابلبعث .وقال
ين َك َف ُروا} [سورة التغابن :]7 :يريد قريشاً ،مث هي ُ
{ َز َع َم الذ َ
ِ
الرجل زعموا"
عبد هللا بن عمر :الزعم :كنية الكذب ،وقال عليه السالم" :بئس مطيةُ

فصيح من الكالم ،إال عبارةٌ عن
[صحيح اجلامع  .]2846وال توجد "زعم" مستعملةً يف ٍ
قول انفرد به قائله ،فرييد انقله أن يبقي عهدته على الزاعم ،ففي ذلك ما ينحو
الكذب ،أو ٌ
إىل تضعيف الزعم .وقول سيبويه :زعم اخلليل ،إمنا جييء فيما انفرد اخلليل به( .ص
.)1863
ِ َّ ِ
ين قالُوا إِ َّان نَصارى} اآلية ( )14من سورة املائدة.
• { َوم َن الذ َ
نصر دين هللا ،ومسوا
علق كوهنم نصارى بقوهلم ودعواهم ،من حيث هو اسم شرعي يقتضي َ
به أنفسهم دون استحقاق وال مشاهبة بني فعلهم وقوهلم ،فجاءت هذه العبارة موخبة هلم،
مزحزحة عن طريق نصر دين هللا وأنبيائه( .ص .)526
ِ
َّ ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ض َوَم ْن
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَ ْع ُ
ين آَ َمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
• { ََي أَيُّ َها الذ َ
يَتَ َوَّهلُْم ِمْن ُك ْم فَِإنَّهُ ِمْن ُه ْم} [سورة املائدة.]51 :
هنى هللا تعاىل املؤمنني هبذه اآلية عن اُتاذ اليهود والنصارى أولياء يف النصرة واخللطة املؤدية
وحكم هذه اآلية ابق .وكل من أكثر خمالطة هذين الصنفني فله
إىل االمتزاج واملعاضدة.
ُ
159

حظه من هذا املقت الذي تضمنه قوله تعاىل{ :فَِإنَّهُ ِمْن ُه ْم} .وأما معاملة اليهودي والنصراين
من غري خمالطة وال مالبسة فال تدخل يف النهي ،وقد عامل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يهودَيً ورهنه درعه.
وقوله تعاىلَ { :وَم ْن يَتَ َوَّهلُْم ِمْن ُك ْم فَِإنَّهُ ِمْن ُه ْم} إحناءٌ على عبدهللا بن أُيب وكل من اتصف هبذه
الصفة من مواالهتم ،ومن توالهم مبعتقده ودينه فهو منهم يف الكفر واستحقاق النقمة واخللود
يف النار ،ومن توالهم أبفعاله من العضد وحنوه دون معتقد وال إخالل إبميان فهو منهم يف
املقت واملذمة الواقعة عليهم وعليه( .ص .)552-551
• يقال :فَِقه الرجل بكسر القاف :إذا فهم الشيء .وفَ ُقه بضمها :إذا صار فقيهاً له
غريه( .ص .)611
غلب يف الفقه َ
ملَكة ،وفَ َقه :إذا َ
• {وه َذا كِتاب أَنْزلْنَاه مبارٌك م ِ ِ
ني يَ َديِْه َولِتُ ْن ِذ َر أ َُّم الْ ُقَرى َوَم ْن َح ْوَهلَا}
صد ُق الَّذي بَْ َ
َ َ َ ٌ َ ُ َُ َ ُ َ
[سورة األنعام .]92
{أ َُّم الْ ُقَرى} :مكة ،مسيت بذلك لوجوه أربعة ،منها :أهنا منشأ الدين والشرع ،ومنها :ما
روي أن األرض منها ُد ِحيَت ،ومنها :أهنا وسط األرض ،وكالنقطة للقرى ،ومنها ما حلق عن
أهل
الشرع من أهنا قبلة كل قرية .فهي هلذا كله أم ،وسائر القرى بنات .وتقدير اآلية :لتُنذر َ
ِ
أهل سائر األرض( .ص .)644
أم القرىَ ،
{وَم ْن َح ْوَهلَا} يريد َ
• قوله تعاىل{ :وَال تَسبُّوا الَّ ِذين ي ْدعو َن ِمن ُد ِ
اَّللَ َع ْد ًوا بِغَ ِْري ِع ْل ٍم} اآلية،
اَّللِ فَيَ ُسبُّوا َّ
ون َّ
ََ ُ ْ
َ ُ
[سورة األنعام.]108 :
خماطبة للمؤمنني والنب عليه [الصالة و] السالم ،وقال ابن عباس :وسببها أن كفار قريش
قالوا أليب طالب :إما أن ينتهي حممد وأصحابه عن سب آهلتنا والغض منها ،وإما نسب إهله
وهنجوه .فنزلت اآلية.
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وحكمها على كل حال ابق يف األمة ،فمىت كان الكافر يف منَعة ،وخيف أن يسب اإلسالم
يسب دينهم وال صلباهنم،
أو النب صلى هللا عليه وسلم وهللا َّ
حيل للمسلم أن َّ
عز وجل ،فال ُّ
وال يتعرض ما يؤدي إىل ذلك أو حنوه( .ص .)652
ِ
ين} [سورة األعراف.]55 :
ضُّر ًعا َو ُخ ْفيَةً إِنَّهُ َال ُِحي ُّ
• { ْادعُوا َربَّ ُك ْم تَ َ
ب الْ ُم ْعتَد َ
يريد يف الدعاء ،وإن كان اللفظ عاماً ،فإىل هذا هي اإلشارة.
واالعتداء يف الدعاء على وجوه ،منها :اجلهر الكثري والصياح ،كما قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم لقوم  -وقد رفعوا أصواهتم ابلتكبري " :-أيها الناس ،اربعوا على أنفسكم ،إنكم ال
أصم وال غائباً" ،ومنها أن يدعو اإلنسان يف أن تكون له منزلةُ نب ،أو يدعو يف
تدعون َّ
ُحمال ،وحنو هذا من التشطط .ومنها أن يدعو طالباً معصية ،وغري ذلك( .ص .)711
ِِ
ِ
ين} [سورة األعراف.]86 :
• { َوانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم ْفسد َ
واملفسرون نصوا على أن اإلشارة إىل الكفر ابلفساد ،وإىل النبوات والشرائع ابإلصالح( .ص
.)723
تقرت ،أي اجتمعت( .ص .)724
• القرية :املدينة اجلامعة للناس ،ألهنا َّ
• "مهما" أصلها عند اخلليل "ما ما" ،فبدلت األلف األوىل هاء .وقال سيبويه :هي
"م ْه وما" جزاء .ذكره الزجاج.
"مه ما " ،خلطتا وهي حرف واحد .وقال غريه :معناه َ
(ص .)735
ال موسى ِأل ِ
َخ ِيه} ...اآلية [سورة األعراف.]142 :
• قوله تعاىلَ { :وقَ َ ُ َ
املضي للمناجاة واملغيب فيها .و {ا ْخلُ ْف ِين} معناه كن خليفيت.
املعىن :وقال موسى حني أراد َّ
وهذا استخالف يف حياة ،كالوكالة اليت تنقضي بعزل املوكل أو موته ،ال يقتضي أنه ٍ
متماد
بعد وفاة .فينحل على هذا ما تعلق به اإلمامية يف قوهلم :إن النب صلى هللا عليه وسلم
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اخلُ ْف ِين} ،فيرتتب
استخلف علياً بقوله" :أنت مين كهارون من موسى" ،وقال موسىْ { :
على هذا أن علياً خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وما ذكرانه حيل هذا القياس( .ص
.)740
قال يف اآلية األوىل من سورة األنفال:
• َ
الن ْفل والن َفل والنافلة يف كالم العرب الزَيدة على الواجب ،ومسيت الغنيمة نفالً ألهنا زَيدة
على القيام ابجلهاد ومحاية الدين والدعاء إىل هللا عز وجل( .ص .)774
سارى هم
األسرى هم غري املوثَقني عندما َ
يؤخذون ،واألُ َ
• قال أبو عمرو بن العالءَ :
املوثَقون ربطاً( .ص .)818
• قال بعض السلف :إذا رأيتم الرجل يعمر املساجد فحسنوا به الظن( .ص .)832
َّ ِ
ين َك َف ُروا} [سورة التوبة.]40 :
• {إِ ْذ أ ْ
َخَر َجهُ الذ َ
يريد :فعلوا من األفاعيل ما أدى إىل خروجه .وأسند اإلخراج إليهم إذ املقصود تذنيبهم( .ص
.)846
• { َويَ ُقولُو َن لَ ْوَال أُنْ ِزَل َعلَْي ِه آَيَةٌ ِم ْن َربِِه} [سورة يونس .]20 :اآلية.
الناس إىل اإلميان .وهذا النوع من
ُّ
يريدون بقوهلم{ :لَ ْوَال أُنْ ِزَل َعلَْي ِه آَيَةٌ ِم ْن َربِِه} :آيةً
تضطر َ
اآلَيت مل أيت هبا نب قط ،وال هي املعجزات اضطرارية ،وإمنا هي معرضة للنظر ليهتدي قوم
ويضل آخرون( .ص .)903
َّ
• { ُه َو ٱلَّ ِذي يُ َسِريُُك ْم ِيف ٱلَِْرب َوٱلْبَ ْح ِر} [سورة يونس.]22 :
وقت ُحس ِن
هذه اآلية تتضمن تعديد النعمة فيما هي احلال بسبيله من ركوب البحر ،وركوبهُ َ
الظن به للجهاد واحلج متفق على جوازه ،وكذلك لضرورة املعاش ابلصيد فيه ،أو لتصرف
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ِ
التجر ،وأما ركوبه لطلب الغىن واالستكثار فمكروه عند األكثر ،وغايةُ ُمبيحه أن يقول :وتركهُ
أحسن .وأما ركوبه يف ارجتاجه فمكروه ممنوع( .ص .)903
أردت ب (هود) اسم السورة مل ينصرف ،كما تفعل إذا مسيت امرأة ب (عمرو)
• إذا َ
و(زيد) ،وإذا أردت (سورة هود) صرفت( .ص .)930
• وقوله{ :إِ َّن رِيب علَى ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم} [سورة هود ]56 :يريد أن أفعال هللا عز وجل
َ َ
َ
هي يف غاية اإلحكام ،وقوله الصدق ،ووعده احلق؛ فجاءت االستقامة يف كل ما
ينضاف إليه عز وجل( .ص .)953
• احلِلم :العقل إذا انضاف إليه أانة واحتمال( .ص .)960
{اتهللِ} [سورة يوسف ]73 :بدل من واو ،كما أبدلت يف تراث ،ويف
• التاء يف َ
التورية ،ويف التخمة ،وال تدخل التاء يف القسم إال يف املكتوبة من بني أمساء هللا
تعاىل ،ال يف غري ذلك ،ال تقول :اتلرمحن ،وال اتلرحيم( .ص .)1009
ِ
ئني} [سورة يوسف ]91 :من خطىء خيطأ ،وهو املتعمد للخطأ ،واملخطىء
{خاط َ
• َ
من أخطأ ،وهو الذي قصد الصواب فلم يوفق إليه( .ص .)1017
ويف موضع آخر :اخلاطئ :متعمد الكذب ،واملخطئ :الذي ال يتعمده( .ص .)1434
(جنَّة) إال إذا خالطها شجرات( .ص .)1039
• ال يقال للمزرعة َ
َّ ِ
اَّللِ أََال بِ ِذ ْك ِر َِّ ِ
وب} [سورة الرعد:
وهبُْم بِ ِذ ْك ِر َّ
ين آَ َمنُوا َوتَطْ َمئِ ُّن قُلُ ُ
اَّلل تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
• {الذ َ
.]28
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"طمأنينة القلوب" هي االستكانة والسرور بذكر هللا ،والسكون به كماالً به ،ورضى ابلثواب
عليه ،وجودة اليقني( .ص .)1039
• قوله{ :إِ َّن ِْ
َّار} [سورة إبراهيم ]34 :يريد به النوع واجلنس ،املعىن:
اإلنْ َسا َن لَظَلُ ٌ
وم َكف ٌ
توجد فيه هذه اخلالل ،وهي الظلم والكفر ،فإن كانت هذه اخلالل من جاحد فهي
بصفة ،وإن كانت من عاص فهي بصفة أخرى( .ص .)1058
ِ
َضلَْل َن َكثِ ًريا ِم َن الن ِ
ور
• { َر ِب إِ َّهنُ َّن أ ْ
ص ِاين فَِإن َ
َّاس فَ َم ْن تَبِ َع ِين فَِإنَّهُ م ِين َوَم ْن َع َ
َّك َغ ُف ٌ
َرِح ٌيم} [سورة إبراهيم.]36 :
ص ِاين} ظاهره ابلكفر ،مبعادلة قوله{ :فَ َم ْن تَبِ َع ِين فَِإنَّهُ ِم ِين} ،وإذا كان ذلك
{وَم ْن َع َ
قولهَ :
ور َرِح ٌيم} معناه :بتوبتك على الكفرة حىت يؤمنوا ،ال أنه أراد أن
كذلك فقوله{ :فَِإن َ
َّك َغ ُف ٌ
هللا يغفر لكافر ،لكنه محله على هذه العبارة ما كان أيخذ نفسه به من القول اجلميل والنطق
احلسن ومجيل األدب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال قتادة :امسعوا قول اخلليل صلى هللا عليه
ِ
َّك
وسلم ،وهللا ما كانوا طعانني وال لعانني ،وكذلك قال نب هللا عيسىَ { :وإِ ْن تَ ْغف ْر َهلُْم فَِإن َ
احلَ ِك ُيم}[سورة املائدة( .]118 :ص .)1058
ت الْ َع ِز ُيز ْ
أَنْ َ
ك لَنَسأَلَنَّهم أ ْ ِ
ِ
ني َ .ع َّما َكانُوا يَ ْع َملُو َن} [سورة احلجر.]93-92 :
َمجَع َ
• {فَ َوَرب َ ْ ُ ْ
ضمري عام ،ووعيد حمض ،أيخذ كل ٍ
أحد منه حبسب جرمه وعصيانه ،فالكافر يُسأل عن (ال

إله إال هللا) ،وعن الرسل ،وعن كفره وقصده به ،واملؤمن العاصي يُسأل عن تضييعه ،واإلمام
عن رعيته ،وكل مكلف عما كلف القيام به .ويف هذا املعىن أحاديث( .ص .)1081
• قوله{ :فِ ِيه ِش َفاءٌ لِلن ِ
َّاس} [سورة النحل .]69 :الضمري للعسل ،قاله اجلمهور :وال
يقتضي العموم يف كل علة ويف كل إنسان ،بل هو خربٌ عن أنه يشفي ،كما يشفي
بعض دون بعض ،وعلى ٍ
غريهُ من األدوية يف ٍ
حال دون حال ،ففائدة اآلية إخبار
منبه منه يف أنه دواء ،كما كثر الشفاء به ،وصار خليطاً ومعيناً لألدوية يف األشربة
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واملعاجني ،وقد روي عن ابن عمر أنه كان ال يشكو شيئاً إال تداوى ابلعسل ،حىت
إنه كان يدهن به الدمل والقرصة ،ويقرأ{ :فِ ِيه ِش َفاءٌ لِلن ِ
َّاس} .قال القاضي أبو حممد
[ابن عطية] :وهذا يقتضي أنه يرى الشفاء به على العموم.
وقال جماهد :الضمري للقرآن ،أي فيه شفاء.
وذهب قوم من أهل اجلهالة إىل أن هذه اآلية إمنا يراد هبا أهل البيت ورجال بين هاشم ،وأهنم
النحل ،وأن الشراب القرآن واحلكمة .وقد ذكر بعضهم هذا يف جملس املنصور أيب جعفر
العباسي ،فقال له َرجل ممن حضر :جعل هللا طعامك وشرابك مما خيرج من بطون بين هاشم!
وهبت اآلخر ،وظهرت سخافة قوله( .ص .)1104
فأضحك احلاضرينُ ،
ِ
ِ
آخره الذي تَفسد فيه احلواس ،وخيتل النطق.
• و {أ َْرذَل الْعُ ُمر} [سورة النحلُ ]70 :
وخص ذلك ابلرذيلة وإن كانت حال الطفولية كذلك ،من حيث كانت هذه ال رجاء
معها ،والطفولية إمنا هي بدأة ،والرجاء معها متمكن .وقال بعض الناس :أول أرذل
العمر مخس وسبعون سنة ،روي ذلك عن علي رضي هللا عنه.
قال القاضي أبو حممد :وهذا يف األغلب ،وهذا ال ينحصر إىل مدة معينة ،وإمنا هو حبسب
ورب من يكون ابن مخسني سنة وهو
إنسان وإنسان ،واملعىن :منكم من ُّ
يرد إىل أرذل عمرهَّ ،
يف أرذل عمره ،ورب ابن مائة وتسعني ليس يف أرذل عمره( .ص .)1105
اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَىب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر
• {إِ َّن َّ
اَّللَ َأيْ ُم ُر ابلْ َع ْدل َو ْ ْ َ
َوالْبَ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن} [سورة النحل.]90 :
وهي أمجع آية يف القرآن للخري والشر ،وهلذا يقرؤها كل خطيب على املنرب ،يف آخر كل
خطبة ،لتكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهي( .ص .)1112
اب َال ي غَ ِادر ِ
• {وي ُقولُو َن َي ويْلَتَ نَا م ِال َه َذا الْ ِكتَ ِ
اها} [سورة
صَ
صغ َريةً َوَال َكبِ َريةً إَِّال أ ْ
َح َ
ُ ُ َ
َ َ َ
ََ
الكهف.]49 :
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قدم الصغرية اهتماماً هبا ،لينبه منهاَّ ،
ويدل أن الصغرية إذا أُحصيت فالكبرية أحرى بذلك،
األقل من كل مقرتنني( .ص .)1196
والعرب أبداً تقدم يف الذكر َّ
امسُهُ َْحي َىي} [سورة مري.]7 :
• { ََي َزَك ِرََّي إِ َّان نُبَ ِشُرَك بِغُ َالٍم ْ
قال قتادة :مسي (حيىي) ألن هللا أحياه ابلنبوءة واإلميان ،وقال بعضهم :مسي بذلك ألن هللا
أحيا له الناس ابهلدى( .ص .)1220
ِ
أمر ابلصفح ومكارم
• وقولهْ { :ادفَ ْع ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َح َس ُن} [سورة املؤمنون ]96 :اآليةٌ ،
حكم ابق يف األمة أبداً ،وما كان فيها من معىن
األخالق ،وما كان منها هلذا فهو ٌ
موادعة الكفار وترك التعرض هلم والصفح عن أمورهم فمنسوخ ابلقتال( .ص
.)1339
ٍ
تفضل هلل فهو بغري حساب ،وكل جز ٍاء على عمل فهو حبساب( .ص
• وكل
.)1365
َّ ِ
ب لَنَا ِم ْن أ َْزو ِاجنَا وذُ ِرََّيتِنَا قَُّرةَ أ َْع ُ ٍ
ني} [سورة الفرقان.]74 :
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا َه ْ
َ َ
• { َوالذ َ
ِ
الدعاء إليه يف أن يقر العيو َن ابألهل والذرية .و "قرة العني" حيتمل أن
حال
مدح املؤمنني َ
َ
تكون من القرار ،وحيتمل أن تكون من القر ،وهو األشهر؛ ألن دمع السرور ابرد ،ودمع
أقر هللا عينك ،وأسخن هللا عني العدو .و "قرة العني" يف
احلزن سخن ،فمن هذا يقالَّ :
األزواج والذرية أن يراهم اإلنسان مطيعني هلل تعاىل ،قاله ابن عباس واحلسن وحضرمي( .ص
.)1392
• واألنبياء من العرب أربعة هود وصاحل وشعيب وحممد عليهم السالم ،وإمساعيل عليه
السالم عريب اللسان سرَيين النسب وهو أبو العرب املوجودين اليوم .ص .1406
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• "احلدائق" جمتمع الشجر من األعناب والنخيل وغري ذلك ،قال قوم :ال يقال
(حديقة) إال ملا عليه جدار قد أحدق به ،وقال قوم :يقال ذلك كان جداراً أو مل
يكن؛ ألن البياض حمدق ابألشجار( .ص .)1426
• قال العلماء :امليت من األحياء هو الذي يلقى هللا تعاىل بكفره( .ص .)1428
• {إِ َّن فِْر َع ْو َن َع َال ِيف ْاأل َْر ِ
ض} [سورة القصص.]4 :
قوله ِ
ض} يريد يف أرض مصر وموضع ُملكه ،ومىت جاءت { ْاألَْر ِ
{يف ْاألَْر ِ
ض} هكذا عامة،
فإمنا يراد هبا األرض اليت تشبه قصة القول املسوق؛ ألن األشياء اليت تعم األرض كلها قليلة.
واألكثر ما ذكرانه( .ص .)1433
احلَيَاةُ الدُّنْيَا إَِّال َهلْو ولَعِ ِ
َّار ْاآلَ ِخَرةَ َهلِ َي
• { َوَما َه ِذهِ ْ
ٌ َ ٌ
ب َوإ َّن الد َ
يَ ْعلَ ُمو َن} [سورة العنكبوت.]64:
ِ
ب} أي :ما كان منها لغري وجه هللا
وصف هللا تعاىل الدنيا يف هذه اآلية أبهنا { َهلٌْو َولَع ٌ
تعاىل ،فأما ما كان هلل فهو من اآلخرة ،وأما أمور الدنيا اليت هي زائدة على الضروري الذي
ِ
ب} .وَتمل ذلك يف املطاعم
به قوام العيش والقوة على الطاعات ،فإمنا هو { َهلٌْو َولَع ٌ
واملالبس واألقوال واملكتسبات وغري ذلك ،وانظر أن حالة الغين والفقري يف األمور الضرورية
واحدة ،كالتنفس يف اهلواءِ ،
وسد اجلوع ،وسرت العورة ،وتوقِي احلر والربد ،وهذه عظم أمر
احلَيَ َوا ُن لَ ْو َكانُوا
ْ

العيش( .ص .)1469
أمتل احلديث؟ قال :إمنا ميَُ ُّل العتيق .قال الفقيه اإلمام القاضي :يريد
• قيل لبعضهمُّ :
القدي املعاد ،ألن احلديث من األحاديث فيه الطرافة اليت متنع من امللل( .ص
.)1484
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ِِ
ِ
ِ
ني} [سورة األحزاب.]1 :
َّب ات َِّق َّ
• { ََي أَيُّ َها النِ ُّ
ين َوالْ ُمنَافق َ
اَّللَ َوَال تُط ِع الْ َكاف ِر َ
قوله{ :اتَّ ِق} معناهُ :د ْم على التقوى ،ومىت أُِمر أح ٌد بشيء هو به متلبس ،فإمنا معناه الدوام
يف املستقبل ،على مثل احلالة املاضية( .ص .)1499

ِِ
ني ِم ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم} [سورة األحزاب.]6 :
• {النِ ُّ
َّب أ َْوَىل ِابلْ ُم ْؤمن َ

وىل هبم من أنفسهم؛ ألن أنفسهم تدعوهم إىل اهلالك ،وهو
قال بعض العلماء العارفني :هو أَ َ
يدعوهم إىل النجاة( ...ص .)1501
َّ ِ
اَّللَ ِذ ْكًرا َكثِ ًريا} [سورة األحزاب.]41 :
ين آَ َمنُوا اذْ ُك ُروا َّ
• { ََي أَيُّ َها الذ َ

أمر تعاىل عباده أبن يذكروه ذكراً كثرياً ،وجعل تعاىل ذلك دون حد وال تقدير ،لسهولته على

العبد ،ولعظم األجر فيه .قال ابن عباس :مل يُعذر أحد يف ترك ذكر هللا إال من غُلب على

عقله ،وقال :الكثريُ أن ال تنساه أبداً( .ص .)1516

َّ ِ
ِ
ٍ
ِ
وت النِ ِ ِ
ين
ين آَ َمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بُيُ َ
• { ََي أَيُّ َها الذ َ
َّب إَّال أَ ْن يُ ْؤذَ َن لَ ُك ْم إ َىل طَ َعام َغ ْ َري َانظ ِر َ
إِ َانهُ} [سورة األحزاب.]53 :
قال ابن عباس :نزلت يف انس يف املؤمنني كانوا يتحينون طعام النب صلى هللا عليه وسلم،
درك ،مث أيكلون وال خيرجون .وقال إمساعيل بن أيب
فيدخلون عليه قبل الطعام إىل أن يُ َ
أدب َّأدب هللا تعاىل به الثقالء .وقال ابن أيب عائشة يف كتاب الثعلب :حبسبك
حكيم :هذا ٌ

من الثقالء أن الشرع مل حيتملهم! (ص .)1520

اَّللُ لِلن ِ
ك َهلَا} [سورة فاطر.]2 :
• { َما يَ ْفتَ ِح َّ
َّاس ِم ْن َر ْمحٍَة فَ َال ممُْ ِس َ
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من هذه اآلية مست الصوفية ما تُعطاه من األموال واملطاعم وغري ذلك "الفتوحات"! ومنها
كان أبو هريرة يقولُ :مطران بنَوء الفتح ،وقرأ اآلية( .ص .)1545

اك َخلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
ض} [سورة ص.]26 :
ود إِ َّان َج َع ْلنَ َ
• { ََي َد ُاو ُ

ال يقال (خليفة هللا) إال لرسوله ،وأما اخللفاء :فكل واحد منهم خليفة الذي قبله ،وما جييء
يف الشعر من تسمية أحدهم خليفة هللا ،فذلك جتوز وغلو ،كما قال ابن قيس الرقيات:
خليفة هللا يف بريته

جفت بذاك األقالم والكتب

أال ترى أن الصحابة رضي هللا عنهم حرروا هذا املعىن ،فقالوا أليب بكر الصديق :خليفة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهبذا كان يُدعى مدته ،فلما ويل عمر قالواَ :ي خليفة خليفة
رسول هللا ،فطال األمر ،ورأوا أنه يف املستقبل سيطول أكثر ،فدعوه (أمري املؤمنني) ،وقصر

هذا االسم على اخللفاء( .ص .)1598
ضي ب ي نَ هم ِاب ْحل ِق وقِيل ْ ِ ِ
ِ
ِ
ني}.
احلَ ْم ُد ََّّلل َر ِب الْ َعالَم َ
• آخر سورة الزمرَ { :وقُ َ َْ ُ ْ َ َ َ
قوله{ :وقِيل ْ ِ ِ
ِ
جزم عند ِ
فصل القضاء ،أي :إن
ختم لألمرٌ ،
احلَ ْم ُد ََّّلل َر ِب الْ َعالَم َ
وقول ٌ
ني} ٌ
َ َ
ِ
وإكمال قضائه.
هذا احلاكم العدل ينبغي أن ُحيمد عند نفوذ حكمه
ومن هذه اآلية جعلت ْ ِ ِ
ِ
ني} خامتة اجملالس واجملتمعات يف العلم .وقال
{احلَ ْم ُد ََّّلل َر ِب الْ َعالَم َ
ُ
احلم ُد ََِّّللِ الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض} [سورة
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
قتادة :فتح هللا أول اخللق ابحلمد ،فقالْ َْ { :

األنعام ،]1 :وختم القيامة ابحلمد يف هذه اآلية .قال القاضي أبو حممد [ابن عطية] :وجعل
هللا ْ ِ ِ
ِ
كل أمر ،وبه ُخيتم،
ني} [سورة الفاحتة ]1 :فاحتة كتابه ،فبه يُبدأ ُّ
{احلَ ْم ُد ََّّلل َر ِب الْ َعالَم َ
ومحد هللا تعاىل وتقديسهُ ينبغي أن يكون من املؤمن{ .ص .)1626
ُ
• { َوأ َْم ُرُه ْم ُش َورى بَْي نَ ُه ْم} [سورة الشورى.]38 :
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اجتماع الكلمة ،والتحاب ،واتصال
القوم الذين أمرهم شورى بينهم ،ألن يف ذلك
َ
مدح تعاىل َ
األيدي ،والتعاضد على اخلري( .ص .)1670

ت َم ِن َّاُتَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ} [سورة اجلاثية.]23 :
• {أَفَ َرأَيْ َ

ذمه .وقال الشعب :مسي هوى هلويه بصاحبه .وقال
قال ابن عباس :ما ذكر هللا هوى إال َّ
أتبع نفسهُ هواها ومتىن على هللا" .وقال سهل
النب عليه [الصالة و] السالم" :والعاجز من َ

التسرتي :هواك داؤك ،فإن خالفته فدواؤك .وقال سهل :إذا شككت يف خري أمرين ،فانظر
أبعدمها ِمن هواك فأته .ومن حكمة الشعر يف هذا قول القائل:
َ
إذا أنت مل ِ
قادك ال
تعص اهلوى َ

هوى إىل كل ما فيه عليك مقال

(ص .)1702
اجلِ ِن يَ ْستَ ِمعُو َن الْ ُق ْرآَ َن} [سورة األحقاف.]29 :
ك نَ َفًرا ِم َن ْ
صَرفْ نَا إِلَْي َ
• { َوإِ ْذ َ

قوله{ :نَ َفراً} يقتضي أن املصروفني رجال ال أنثى معهم .والنفر والرهط :القوم الذين ال
أنثى فيهم( .ص .)1715
ِ
اه ِدين ِمْن ُكم و َّ ِ
َخبَ َارُك ْم} [سورة حممد:
ين َونَْب لَُو أ ْ
• { َولَنَ ْب لَُونَّ ُك ْم َح َّىت نَ ْعلَ َم الْ ُم َج َ ْ َ
الصاب ِر َ
.]31
كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه اآلية بكى ،وقال :اللهم ال تبتلنا ،فإنك إن ابتليتنا
فضحتنا وهتكت أستاران( .ص .)1726
الس ْوِء} [سورة الفتح.]6 :
• { َعلَْي ِه ْم َدائَِرةُ َّ

العرب السني( .ص .)1730
السوء] ،رجحها الفراء ،وقال :قلما ُّ
(ابلفتح) [يعين َّ
تضم ُ
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• {ِيف َرٍق َمْن ُشوٍر} [سورة الطور.]3 :

الورق املعدة لل َكْتب ،وهي مرققة ،فلذلك مسيت رقاً( .ص .)1770
الرقُ :
َّ
• {ما ض َّل ص ِ
احبُ ُك ْم َوَما َغ َوى} [سورة النجم.]2 :
َ َ َ

الضالل أبداً يكون من غري قصد من اإلنسان إليه .والغي كأنه شيء يكتسبه اإلنسان
ويريده ،نفى هللا تعاىل عن نبيه هذين احلالني.
وغوى الرجل يغوي إذا سلك سبيل الفساد والعوج .ونفى هللا تعاىل عن نبيه أن يكون ضل
يف هذه السبيل اليت أسلكه هللا إَيها ،وأثبت له تعاىل يف [سورة] الضحى أنه قد كان قبل
النبوءة ضاالً ،ابإلضافة إىل حاله من الرشد بعدها( .ص .)1778
قال حممد خري :وللمقارنة أورد من تفسري ابن كثري قوله يف اآلية :وهو الشهادة للرسول صلى
هللا عليه وسلم أبنه راشد اتبع للحق ليس بضال ،وهو اجلاهل الذي يسلك على غري طريق
بغري علم ،والغاوي :هو العامل ابحلق ،العادل عنه قصداً إىل غريه .ا.ه .
يدعون جانبًا( .ص .)1783
• جيتنبونَ :
ب ُك َّل خمُْتَ ٍال فَ ُخوٍر} [سورة احلديدُّ ]23 :
يدل على أن
• وقوله تعاىلَ { :و َّ
اَّللُ َال ُِحي ُّ
الفخر بنعم هللا املقرتن ابلشكر
الفرح املنهي عنه إمنا هو ما أدى إىل االختيال ،و ُ
والتواضع فأمر ال يستطيع أحد دفعه عن نفسه ،وال حرج فيه( .ص .)1827
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• قال أبو يزيد البسطامي :قدم علينا شاب من بلخ حاجاً فقال :ما حد الزهد
عندكم؟ فقلت :إذا وجدان أكلنا ،وإذا فقدان صربان ،فقال :هكذا عندان كالب بلخ!
فقلت له :فما هو عندكم؟ فقال :إذا فقدان صربان ،وإذا وجدان آثران( .ص .)1842
اَّللِ إِلَْي ُك ْم فَلَ َّما َزاغُوا
وسى لَِق ْوِم ِه ََي قَ ْوِم ِملَ تُ ْؤذُونَِين َوقَ ْد تَ ْعلَ ُمو َن أَِين َر ُس ُ
• { َوإِ ْذ قَ َ
ول َّ
ال ُم َ
ِ
اس ِقني ( )5وإِ ْذ قَ َ ِ
ِ
يسى ابْ ُن َم ْرَيَ ََي بَِين
وهبُْم َو َّ
غ َّ
أ ََزا َ
اَّللُ قُلُ َ
اَّللُ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َف َ
َ
ال ع َ
اَّللِ إِلَي ُكم م ِ ِ
إِسرائِ
ي ِمن التَّوراةِ ومب ِشرا بِرس ٍ
ول َأيِْيت ِم ْن
يل إِِين َر ُس ُ
صدقًا ل َما بَْ َ
ول َّ ْ ْ ُ َ
ني يَ َد َّ َ ْ َ َ َُ ً َ ُ
َْ َ
ِ
ني} [سورة الصف– 5 :
امسُهُ أ ْ
بَ ْع ِدي ْ
َمحَ ُد فَلَ َّما َجاءَ ُه ْم ِابلْبَ يِنَات قَالُوا َه َذا ِس ْحٌر ُمبِ ٌ
.]6
ِ
ِ ِ
يل} ،من حيث مل
{َي قَ ْوم} .وعن عيسى أنه قالَ :
حكى عن موسى أنه قالَ :
{َي بَِين إ ْسَرائ َ
يكن له فيهم أب( .ص .)1853
"شره ِطباق ،وخريه غريُ ابق".
• قال أابن بن تغلب :مسعت أعرابياً ُّ
يذم رجالً ،فقالُّ :
(ص .)1877

• "مثود" اسم عريب معرفة ،فإذا أريد به القبيلة مل ينصرف ،وإذا أريد به احلي انصرف،
وأما "عاد" فكونه على ثالثة أحرف ساكن الوسط دفع يف صدر كل علة فهو
مصروف( .ص .)1889
نوح) مع عجمته وتعريفه خلفته وسكون الوسط من
• (أول سورة نوح)ُ :
وصرف ( ٌ
حروفه( .ص .)1901
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َن الْمس ِ
اج َد ََِّّللِ فَ َال تَ ْدعوا مع َِّ
َح ًدا} [سورة اجلن.]18 :
اَّلل أ َ
ُ ََ
• { َوأ َّ َ َ

قعدت للقضاء بني املسلمني يف املسجد اجلامع ابملرية مدة ،مث رأيت فيه من سوء
ولقد
ُ
املتخاصمني وأمياهنم وفجور اخلصام وغائلته ودخول النسوان ما رأيت تنزيه البيت عنه،
فقطعت القعود لألحكام فيه( .ص .)1909
• { َوَرتِ ِل الْ ُق ْرآَ َن تَ ْرتِ ًيال} [سورة املزمل.]4 :
معناه يف اللغةِ َّ :
الفكر فسحةً للنظر وفهم
مته ْل وفر ْق بني احلروف لتبني .واملقصد أن جيد ُ
املعاين ،وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرمحة( .ص .)1912
• قال ابن كيسان :وال يقال (الكأس) إال ملا فيه نبيذ وحنوه ،وال يقال (ظعينة) إال إذا
كان عليها امرأة ،وال (مائدة) إال وعليها طعام ،وإال فهي ُخوان( .ص .)1929
ِِ
س َع ِن ا ْهلََوى} [سورة النازعات.]40 :
• { َوأ ََّما َم ْن َخ َ
اف َم َق َام َربه َوَهنَى النَّ ْف َ

"اهلوى" هو شهوات النفس وما جرى جمراها ،وأكثر استعماله إمنا هو يف غري احملمود ،قال
سهل التسرتي :ال يَسلَم من اهلوى إال األنبياء وبعض الصديقني ،وقال بعض احلكماء :إذا
خالف اهلوى( .ص
أردت الصواب فانظر هواك فخالفه ،وقال الفضيل :أفضل األعمال
ُ
.)1946
احلَيَاةَ الدُّنْيَا} [سورة األعلى.]16 :
• {بَ ْل تُ ْؤثُِرو َن ْ

إيثار كف ٍر يرى أ ْن ال آخرة،
أخرب تعاىل الناس أهنم يؤثرون "احلياة الدنيا" ،فالكافر يؤثرها َ
معصية ِ
ٍ
وغلبة نفس إال من عصم هللا( .ص .)1970
إيثار
واملؤمن يؤثرها َ
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ِ
• {أَفَ َال يَْنظُرو َن إِ َىل ِْ
ت} [سورة الغاشية.]17 :
ف ُخل َق ْ
اإلبِ ِل َكْي َ
ُ
(اإلبل) يف هذه اآلية هي اجلِمال املعروفة ،هذا قول مجهور املتأولني .ويف اجلمل آَيت وعرب
ملن َتمل ،ليس يف احليوان ما يقوم من الربوك حبمله سواه ،وهو على قوته غايةٌ يف االنقياد...
وكان شريح القاضي يقول ألصحابه :اخرجوا بنا إىل ال ُكناسة حىت ننظر إىل اإلبل كيف

ُخلقت! (ص .)1973
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(هـ)
فوائد علمية من "فتح القدير"
احلمد هلل العلي القدير ،والصالة والسالم على البشري النذير ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
علي ابالستدراك على اإلمام الشوكاين يف تفسريه العظيم "فتح القدير اجلامع بني
قد َّ
من هللا َّ
متر يب فوائد فيه أعجب هلا وآنس هبا فأدوهنا،
َّ
فين الرواية والدراية من علم التفسري" ،وكانت ُّ
وأردت أن يشاركين يف اإلفادة منها القارئ الكري ،فجمعتها ورتبتها يف هذه املقالة ،مكتفيًا
أوال يف الغالبَّ ،
لتدل على موضعها من التفسري ،وقد أتبعها بذكر اجلزء
بذكر اآلية ً
وقليال ما أقتصر على األخري .واملقصود طبعة دار الكلم الطيب (ط ،2دمشق،
والصفحةً ،
بريوت 1419 ،ه ) .وهللا املوفق.
***

***

***

ئ هبِِ ْم َوَميُد ُه ْم ِيف طُغْيَاِنِِ ْم يَـ ْع َم ُهو َن} [سورة البقرة.]15 :
{ -1ٱ َّّللُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ
قال يف تفسري أول اآلية :أي :يُنزل هبم اهلوان واحلقارة ،وينتقم منهم ،ويستخف هبم؛ انتصافاً
منهم لعباده املؤمنني.
ِ ِ
ِ ِ ِِ ِِ ِ
يل َوِمي َكـٰ َل فَِإ َّن َّ
ين }
ٱّللَ َع ُد ٌّو لي ْل َكـٰف ِر َ
َ { -2من َكا َن َع ُد يوا يَّّلل َوَملـئ َكته َوُر ُسله َوج ِْرب َ
[سورة البقرة.]98 :
البغض ألوليائه ،والعداوة من هللا للعبد هي
العداوة من العبد هي صدور املعاصي منه هلل ،و ُ
وعدم التجاوز عنه ،واملغفرةِ له.
تعذيبه بذنبهُ ،
ول الس َف َهاء ِم َن الن ِ
َّاس َما َوالَّ ُه ْم َعن قِ ْبـلَتِ ِه ُم الَِّيت َكانُواْ َعلَْيـ َها} [سورة البقرة:
َ { -3سيَـ ُق ُ
.]142
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السفهاء :مجع سفيه ،وهو َّ
الكذاب البَ َّهات املعتقد خالف ما يعلم ،كذا قال بعض أهل
اللغة .وقال يف الكشاف :هم خفاف األحالم ،ومثله يف القاموس.
َّاس ُكلُواْ ِِمَّا ِيف األ َْر ِ
ض َحالَالا طَيِيبا} [سورة البقرة.]168 :
َ { -4ايأَيـ َها الن ُ
حالال الحنالل عقدة احلظر عنه .والطيب هنا هو املستلذ.)193/1( .
مسي احلالل ً
 -5مسي السوء سوءًا ألنه يسوء صاحبه بسوء عاقبته.)193/1( .
ادهُ بَ ْسطَةا ِيف
 -6قال يف طالوت عند تفسري قوله تعاىل{ :قَ َ
ال إِ َّن ي
اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم َوَز َ
اّللَ ْ
اّللُ} [سورة البقرة:]247 :
ال ِْعل ِْم َوا ْجلِ ْس ِم َو ي

ٱصطََفٰهُ َعلَْي ُك ْم} أي :اختاره ،واختيار هللا هو احلجة القاطعة .مث بني هلم مع ذلك وجه
{ ْ
االصطفاء :أبن هللا زاده بسطة يف العلم ،الذي هو مالك اإلنسان ،ورأس الفضائل ،وأعظم
وجوه الرتجيح ،وزاده بسطة يف اجلسم ،الذي يظهر به األثر يف احلروب ،وحنوها ،فكان قوَيً
يف دينه ،وبدنه ،وذلك هو املعترب ،ال شرف النسب .فإن فضائل النفس مقدمة عليه.
(.)303/1
 -7والتابوت :فعلوت من التوب ،وهو الرجوع؛ ألهنم يرجعون إليه.)303/1( .
ت} [سورة البقرة.]259 :
{ -8قَ َ
ال َك ْم لَبِثْ َ
ض يَ ْوٍم} بناء على ما عنده ،ويف ظنه ،فال يكون كاذابً ،ومثله قول
وإمنا قال{ :يَ ْوماً أ َْو بَ ْع َ
ض يَ ْوٍم} [سورة الكهف ،]19 :ومثله قوله صلى
أصحاب الكهف{ :قَالُواْ لَبِثْ نَا يَ ْوًما أ َْو بَ ْع َ
هللا عليه وسلم يف قصة ذي اليدين " :مل تَقصر ومل أنس" .وهذا ما يؤيد قول من قال :إن
الصدق ما طابق االعتقاد ،والكذب ما خالفه.)320/1( .
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 -9قد اختلف أهل العلم يف قوله{ :ال إِ ْك َراهَ ِِف ٱل يدي ِن} [سورة البقرة ]256 :على أقوال:
األول :أهنا منسوخة؛ ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أكره العرب على دين اإلسالم،
َِّب َجٰ ِه ِد ٱلْ ُك َّفَٰر
وقاتلهم ،ومل يرض منهم إال ابإلسالم ،والناسخ هلا قوله
ٰ
تعاىل{:أيَيُّ َها ٱلنِ ُّ
وٱلْمنَِٰف ِقني } [سورة التوبة ،73 :سورة التحري ،]9 :وقال تعاىلِ َّ ٰ :
ءامنُواْ قَاتِلُواْ
َ ُ َ
ين َ
{أيَيُّ َها ٱلذ َ
ِ
ِِ ِ
َّ ِ
ٱعلَ ُمواْ أ َّ
ني} [سورة التوبة:
َن َّ
ين يَلُونَ ُك ْم م َن ٱلْ ُكفَّا ِر َوليَج ُدواْ في ُك ْم ِغ ْلظَةً َو ْ
ٱَّللَ َم َع ٱلْ ُمتَّق َ
ٱلذ َ
 ،]123وقال{ :ست ْدعو َن إِ َ ٰىل قَوٍم أُوِىل أبْ ٍس َش ِد ٍ
وهنُْم أ َْو يُ ْسلِ ُمو َن}[سورة الفتح:
يد تُ َقٰتِلُ َ
ْ ْ َ
َُ َْ
 ،]16وقد ذهب إىل هذا كثري من املفسرين.
القول الثاين :أهنا ليست مبنسوخة ،وإمنا نزلت يف أهل الكتاب خاصة ،وأهنم ال يُكَْرهون على
اإلسالم إذا أدوا اجلزية ،بل الذين يُكَْرهون هم أهل األوثن ،فال يقبل منهم إال اإلسالم ،أو
السيف ،وإىل هذا ذهب الشعب ،واحلسن ،وقتادة ،والضحاك.
القول الثالث :أن هذه اآلية يف األنصار خاصة....
 -10ما أحسن ما حيكى عن بعض العرب أنه قيل له :إنك متوت ،وتُبعث ،وترجع إىل هللا،
فقال :أهتددونين مبن مل أر اخلري قط إال منه؟ (.)381/1
ك ذُ يِريَّةا طَيِيبَةا} [سورة آل عمران
ك َد َعا َزَك ِرَّاي َربَّهُ قَ َ
ب ِيل ِمن لَّ ُدنْ َ
ُ { -11هنَالِ َ
ال َر ِي
ب َه ْ
.]38
املعىن :أنه دعا يف ذلك املكان الذي هو قائم فيه عند مري ،أو يف ذلك الزمان ،أن يهب هللا
له ذرية طيبة ،والذي بعثه على ذلك ما رآه من والدة حنَّة ملري ،وقد كانت عاقراً ،فحصل له
رجاء الولد ،وإن كان كبرياً ،وامرأته عاقراً ،أو بعثه على ذلك ما رآه من فاكهة الشتاء يف
الصيف ،والصيف يف الشتاء عند مري؛ ألن من أوجد ذلك يف غري وقته يقدر على إجياد
الولد من العاقر.
ِ
ِ
ب َوِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن} [سورة آل عمران:
ُ { -12كونُواْ َربَّـٰنِيِي َ
ني ِِبَا ُكنتُ ْم تُـ َعلي ُمو َن ٱلْك ٰتَ َ
.]79
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يف هذه اآلية أعظم ابعث ملن علم على أن يعمل ،وإن من أعظم العمل ابلعلم تعليمه،
واإلخالص هلل سبحانه.)407/1( .
{ -13يستـب ِشرو َن بِنِعم ٍة ِمن َِّ
ض ٍل} [سورة آل عمران :]171
ٱّلل َوفَ ْ
َْ ي َ
َ َْْ ُ
النعمة :ما يُنعم هللا به على عباده .والفضل :ما يتفضل به عليهم ،وقيل النعمة :الثواب،
والفضل :الزائد ،وقيل :النعمة اجلنة ،والفضل داخل يف النعمة ،ذٌكر بعدها لتأكيدها.
(.)458/1
ِ
يل َِّ
ِ
َ { -14وَمن يُـ َقاتِ ْل ِيف َسبِ ِ
َجرا َع ِظيما} [سورة
ب فَ َس ْو َ
ف نُـ ْؤتِيه أ ْ
ٱّلل فَـيُـ ْقتَ ْل أَو يَـغْل ْ
النساء.]74 :
وعد املقاتلني يف سبيل هللا أبنه سيؤتيهم أجراً عظيماً ال يقادر قدره ،وذلك أنه إذا قُتل فاز
ابلشهادة اليت هي أعلى درجات األجور ،وإن َغلب وظفر كان له أجر من قاتل يف سبيل
هللا ،مع ما قد انله من العلو يف الدنيا والغنيمة.
وظاهر هذا يقتضي التسوية بني من قتُل شهيداً ،أو انقلب غامناً ،ورمبا يقال :إن التسوية
ُ
بينهما إمنا هي يف إيتاء األجر العظيم ،وال يلزم أن يكون أجرمها مستوَيً ،فإن كون الشيء
عظيماً هو من األمور النسبية اليت يكون بعضها عظيماً ابلنسبة إىل ما هو دونه ،وحقرياً
ابلنسبة إىل ما هو فوقه.)562/1( .
اّللُ فَـلَن َِجت َد لَهُ َسبِيال}؟ [سورة
اّللُ َوَمن يُ ْ
ضلِ ِل ي
ض َّل ي
{ -15أَتُ ِري ُدو َن أَن َهتْ ُدواْ َم ْن أَ َ
النساء.]88 :
للتقريع والتوبيخ ،وفيه دليل على أن من أضله هللا ال تنجع فيه هداية البشر.
قوله{ :فَلَن َِجت َد لَهُ َسبِيالً} أي :طريقاً إىل اهلداية.)572/1( .
ٱّلل و ُهو َخ ِ
{ -16إِ َّن ٱلْمنَافِ ِق َ ِ
ادعُ ُه ْم} [سورة النساء.]142 :
ُ
ني َُيَادعُو َن ََّ َ َ
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خمادعتهم هلل هي أهنم يفعلون فعل املخادع ،من إظهار اإلميان وإبطان الكفر ،ومعىن كون هللا
خادعهم :أنه صنع هبم صنع من خيادع من خادعه ،وذلك أنه تركهم على ما هم عليه من
التظهر ابإلسالم يف الدنيا ،فعصم به أمواهلم ،ودماءهم ،وأخر عقوبتهم إىل الدار اآلخرة،
فجازاهم على خداعهم ابلدرك األسفل من النار.)610/1( .
{ -17قُل ايأ َْهل ال ِ
ِِ
ْكتَ ِ
ري ا ْحلَِيق} [سورة املائدة.]77 :
اب الَ تَـغْلُواْ ِيف دين ُك ْم غَ ْ َ
َْ َ
غري ِ
الغلو يف احلق ،إببالغ كلية اجلهد يف البحث عنه ،واستخراج
غلو احلق ،وأما ُّ
أي :غلوا َ
حقائقه ،فليس مبذموم.)75/2( .
{ -18أََِلْ يَـ َرْواْ َك ْم أ َْهلَ ْكنَا ِمن قَـ ْبلِ ِهم يمن قَـ ْر ٍن} [سورة األنعام.]6 :
القرن :يطلق على أهل كل عصر ،مسوا بذلك القرتاهنم ...وقيل :القرن مدة من الزمان ،وهي
ستون عاماً ،أو سبعون ،أو مثانون ،أو مائة ،على اختالف األقوال.
ٱلس َماء َعلَْي ِهم َّم ْد َرارا} [سورة األنعام.]6 :
َ { -19وأ َْر َسلْنَا َّ
املدرار :صيغة مبالغة تدل على الكثرة ،كمذكار للمرأة اليت كثرت والدهتا للذكور ،ومئناث
لليت تلد اإلانث.
ول ٱلَّ ِذين َك َفرواْ إِ ْن هـٰ َذا إِالَّ أَسـٰ ِطري َّ ِ
ني} [سورة
ك يَـ ُق ُ
َّت إِذَا َج َ
اءوك ُُيَـٰ ِدلُونَ َ
َ { -20ح َّ ٰ
َ
ٱألول َ
َ ُ
َ ُ

األنعام .]25
األساطري :قال الزجاج :واحدها أسطار .وقال األخفش :أسطورة .وقال أبو عبيدة :أسطارة.
وقال النحاس :أسطور .وقال القشريي :أسطري .وقيل :هو مجع ال واحد له ،كعباديد
وأاببيل ،واملعىن :ما سطره األولون يف الكتب من القصص واألحاديث .قال اجلوهري:
األساطري :األابطيل والرتهات.
ك} [سورة األنعام.]50 :
َ { -21وال أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم إِ يّن َملَ ٌ
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ك} حىت تكلفوين من األفعال اخلارقة للعادة ماال يطيقه البشر .وليس
{وال أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم إَِّن َملَ ٌ
َ
يف هذا ما يدل على أن املالئكة أفضل من األنبياء .وقد اشتغل هبذه املفاضلة قوم من أهل
العلم ،وال يرتتب على ذلك فائدة دينية وال دنيوية .بل الكالم يف مثل هذا من االشتغال مبا
ال يعين ،و"من ُحسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه".
 -22قيل :الروح إذا خرجت من البدن يف املنام بقيت فيه احلياة ،وقيل :ال ُترج منه الروح،
بل الذهن فقط ،واألَوىل أن هذا أمر ال يعرفه إال هللا سبحانه.)142/2( .

 -23قال النحاس :والعرب تقول" :يوم مظلم" إذا كان شديداً ،فإذا عظمت ذلك قالت:
يوم ذو كوكب ،أي :حيتاجون فيه لشدة ظلمته إىل كوكب.)143/2( .
ۤ
{ -24وإِ َذا رأَي َ ِ
ضواْ ِيف ح ِد ٍ
يث
َّت ََيُو ُ
ين ََيُو ُ
ض َع ْنـ ُه ْم َح َّ ٰ
ضو َن ِيف ءَ َاايتِنَا فَأَ ْع ِر ْ
َ َْ
َ
ت ٱلَّذ َ
غَ ِْريهِ} [األنعام .]68
يف هذه اآلية موعظة عظيمة ملن يتسمح مبجالسة املبتدعة ،الذين حيرفون كالم هللا،
ويتالعبون بكتابه وسنة رسوله ،ويردون ذلك إىل أهوائهم املضلة وبدعهم الفاسدة ،فإنه إذا مل
ينكر عليهم ويغري ما هم فيه ،فأقل األحوال أن يرتك جمالستهم ،وذلك يسري عليه غري عسري.
وقد جيعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون هبا على العامة ،فيكون
يف حضوره مفسدة زائدة على جمرد مساع املنكر.
وقد شاهدان من هذه اجملالس امللعونة ما ال أييت عليه احلصر ،وقمنا يف نصرة احلق ودفع
الباطل مبا قدران عليه وبلغت إليه طاقتنا ،ومن عرف هذه الشريعة املطهرة حق معرفتها ،علم
أن جمالسة أهل البدع املضلة فيها من املفسدة أضعاف أضعاف ما يف جمالسة من يعصي هللا
بفعل شيء من احملرمات ،وال سيما ملن كان غري راسخ القدم يف علم الكتاب والسنة ،فإنه
رمبا ينفق عليه من كذابهتم وهذَيهنم ما هو من البطالن أبوضح مكان ،فينقدح يف قلبه ما
يصعب عالجه ويعسر دفعه ،فيعمل بذلك مدة عمره ،ويلقى هللا به معتقداً أنه من احلق،
وهو من أبطل الباطل وأنكر املنكر.)146/2( .
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 -25أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال :إن للعلماء درجات كدرجات الشهداء.
(.)155/2
ِ
ضيِ
ٱَّللِ} [سورة األنعام.]116 :
وك َعن َسبِ ِيل َّ
ضلُّ َ
{وإِن تُط ْع أَ ْكثَ َر َمن َِّف ْ
ٱألر ِ ُ
َ -26
أخربه هللا سبحانه أبنه إذا رام طاعة أكثر من يف األرض أضلوه ،ألن احلق ال يكون إال بيد
األقلني ،وهم الطائفة اليت ال تزال على احلق ،وال يضرها خالف من خيالفها ،كما ثبت ذلك
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ث الَ تَـ َرْو َِنُ ْم} [سورة األعراف.]27 :
{ -27إِنَّهُ يَـ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َح ْي ُ
استدل مجاعة من أهل العلم هبذه اآلية على أن رؤية الشياطني غري ممكنة ،وليس يف اآلية ما
يدل على ذلك ،وغاية ما فيها أنه يراان من حيث ال نراه ،وليس فيها أان ال نراه أبداً ،فإن
انتفاء الرؤية منا له يف وقت رؤيته لنا ال يستلزم انتفاءها مطلقاً.
{ -28وكلوا واشربوا وال تسرفوا} [سورة األعرف.]31 :
ومن اإلسراف :األكل ال حلاجة ،ويف وقت شبع.
ِ
ِ ِِ
اّلل الَِّيت أَ ْخر ِ ِ ِ
ادهِ والْطَّيِب ِ
ات ِمن ِ ِ
آمنُواْ
ج لعبَ َ يَ
ين َ
{ -29قُ ْل َم ْن َح َّرَم ِزينَةَ ي َ َ َ
الر ْزق قُ ْل هي للَّذ َ
َ ي
ِ
ِ
صةا يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة} [األعراف.]32:
ِيف ا ْحلَيَاة الدنْـيَا َخال َ
لباس الشعر والصوف على
آثر َ
 ...ما أحسن ما قال ابن جرير الطربي :ولقد أخطأ َمن َ
لباس القطن والكتان ،مع وجود السبيل إليه ِمن حلِه ،ومن أكل البقول والعدس واختاره على
خبز الرب ،ومن ترك أكل اللحم خوفاً ِمن عارض الشهوة.
[وقال اإلمام اآللوسي يف تفسريه روح املعاين ... :وقد نص الفقهاء على أنه يستحب
التجمل؛ لقوله عليه الصالة والسالم" :إن هلل تعاىل إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر
نعمته عليه" .وقيل لبعضهم :أليس عمر رضي هللا تعاىل عنه كان يلبس قميصاً عليه كذا
181

رقعة؟ فقال :فعل ذلك حلكمة ،هي أنه كان أمري املؤمنني ،وعماله يقتدون به ،ورمبا ال يكون
هلم مال فيأخذون من املسلمني .نعم كره بعض األئمة لبس املعصفر واملزعفر ،وكرهوا أيضاً
أشياء أخر تطلب من حماهلا].
َص َح ِ
اب النَّا ِر} [سورة األعراف.]47 :
ص ِرفَ ْ
ارُه ْم تِْل َقاء أ ْ
ت أَبْ َ
َ { -30وإِذَا ُ
صُ
أصل معىن "تلقاء" :جهة اللقاء ،وهي جهة املقابلة.
ِ{ -31يف ِست َِّة أ ََّايٍم} [سورة األعراف.]54 :
أصل "ستة" سدسة ،أُبدلت التاء من أحد السينني ،وأُدغم فيها الدال ،والدليل على هذا
أنك تقول يف التصغري سديسة ،ويف اجلمع أسداس ،وتقول :جاء فالن سادساً.
{ -32و َذرواْ الَّ ِذين يـل ِ
َْسَآئِِه} [سورة األعراف.]180 :
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
َُ
َ ُ

اإلحلاد :امليل وترك القصد ...واإلحلاد يف أمسائه سبحانه يكون على ثالثة أوجه:
 إما ابلتغيري ،كما فعله املشركون ،فإهنم أخذوا اسم (الالت) من هللا ،و(العَُّزى) منالعزيز ،و(مناة) من املنان.
 أو ابلزَيدة عليها ،أبن خيرتعوا أمساء من عندهم مل أيذن هللا هبا. -أو ابلنقصان منها ،أبن يدعوه ببعضها دون بعض.

ِ
ول َوََتُونُواْ أ ََم َاانتِ ُك ْم َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمون} [سورة
الر ُس َ
اّللَ َو َّ
آمنُواْ الَ ََتُونُواْ ي
ين َ
َ { -33ايأَيـ َها الَّذ َ
األنفال.]27 :
منع احلق ،مأخوذة من األمن.
مسيت أماانت ألنه َ
يؤمن معها من ُ
َّ ِ
ب َّ
ٱّللُ لَنَا} [سورة التوبة.]51 :
{ -34قُل لن يُصيبَـنَا إِالَّ َما َكتَ َ
اإلنسان إذا علم أن ما قدره هللا كائن ،وأن كل ما انله من خري أو شر إمنا هو بقدر هللا
وقضائه ،هانت عليه املصائب ،ومل جيد مرارة مشاتة األعداء وتشفي احلسدة.
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ِِ
ِ ِ
َّم} [سورة التوبة.]68 :
َ { -35و َع َد هللا ال ُْمنَافق َ
ني َوال ُْمنَاف َقات َوالْ ُك َّف َ
ار َان َر َج َهن َ
يف هذه اآلية دليل على أن "وعد" يقال يف الشر ،كما يقال يف اخلري.
{ -36والَ تُص ِل َعلَى أ ٍ ِ
ات أَب ادا والَ تَـ ُقم َعلَى قَ ِْربهِ إِ َِّنُم َك َفرواْ ِاب يِ
ّلل َوَر ُسولِ ِه
َ
ْ ُ
َ َي
َحد يم ْنـ ُهم َّم َ َ َ ْ َ
وماتُواْ و ُهم فَ ِ
اس ُقون} [سورة التوبة .]84
ََ َ ْ

إمنا وصفهم ابلفسق بعد وصفهم ابلكفر؛ ألن الكافر قد يكون عدالً يف دينه ،والكذب
والنفاق واخلداع واجلْب واخلبث مستقبحة يف كل دين.

 -37املسرف يف اللغة :هو الذي ينفق املال الكثري ألجل الغرض اخلسيس.)488/3( .
ِ
ِ
{ -38إِ َّن َّ
َّاس أَن ُف َس ُه ْم يَظْلِ ُمو َن} [سورة يونس .]44
َّاس َش ْيـئاا َولَـٰك َّن ٱلن َ
ٱّللَ الَ يَظْل ُم ٱلن َ

ذكر هذا عقب ما تقدم من عدم االهتداء ابألمساع واألبصار ،لبيان أن ذلك مل يكن ألجل
نقص فيما خلقه هللا هلم من السمع والعقل ،والبصر والبصرية ،بل ألجل ما صار يف طبائعهم
من التعصب واملكابرة للحق ،واجملادلة ابلباطل ،واإلصرار على الكفر ،فهم الذين ظلموا
أنفسهم بذلك ،ومل يظلمهم هللا شيئاً من األشياء ،بل خلقهم وجعل هلم من املشاعر ما
يدركون به أكمل إدراك ،وركب فيهم من احلواس ما يصلون به إىل ما يريدون ،ووفر مصاحلهم
الدنيوية عليهم ،وخلَّى بينهم وبني مصاحلهم الدينية ،فعلى نفسها براقش جتين.

ارا َّماذَا يَ ْستَـ ْع ِج ُل ِم ْنهُ ال ُْم ْج ِرُمون} [سورة
{ -39قُ ْل أ ََرأَيْـتُ ْم إِ ْن أ َََت ُك ْم َع َذابُهُ بَـيَ ااَت أ َْو َِنَ ا
يونس.]50 :
وجه اإلنكار عليهم يف استعجاهلم :أن العذاب مكروه تنفر منه القلوب ،وَتابه الطبائع ،فما
املقتضى الستعجاهلم له؟
{ -40أَتَـ ُقولُو َن َعلَى َِّ
ٱّلل َما الَ تَـ ْع َملُو َن} [سورة يونس]68 :
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 ...يستفاد من هذا أن كل قول ال دليل عليه ليس هو من العلم يف شيء ،بل من اجلهل
احملض.
ُ { -41م ِريب} [سورة هود.]62 :
الريبة :قلق النفس ،وانتفاء الطمأنينة.
ِ
ني} [سورة يوسف .]22
َ { -42وَك َذلِ َ
ك ََْن ِزى ٱل ُْم ْحسنِ َ
كل من أحسن يف عمله أحسن هللا جزاءه .وجعل عاقبة اخلري من مجلة ما جيزيه به .وهذا
عام...
ادى أَّن أ ََان ٱلْغَ ُفور َّ ِ
ِ
ِ
يم َ .وأ َّ
يم } [سورة
{ -43نَ يّبء عبَ ِ ي
َن َع َذ ِاِب ُه َو ٱل َْع َذ ُ
ُ
اب ٱألَل ُ
ٱلرح ُ
احلِجر.]50-49 :
عندما مجع هللا لعباده بني هذين األمرين من التبشري والتحذير ،صاروا يف حالة وسط بني
اليأس والرجاء ،وخريُ األمور أوساطها ،وهي القيام على قدمي الرجاء واخلوف ،وبني حاليت
األنس واهليبة.
ك} التسخري هلذه األمور{ ،آليَةا} واضحة {لَِق ْوٍم يَ َّذ َّك ُرو َن} [سورة
{ -44إِ َّن ِِف َذلِ َ
النحل.]13 :
َّ
فإن من َّ
استدل على املطلوب.
تذكر اعترب ،ومن اعترب
ج َعلَ ٰى قَـ ْوِم ِه ِم َن ٱل ِْم ْحر ِ
اب} [سورة مري.]11 :
{ -45فَ َخ َر َ
َ
احلرب حمركاً،
وهو مصاله ،واشتقاقه من ْ
احلرب ،كأن مالزمه حيارب الشيطان .وقيل :من َ
حرابً وتعباً ونصباً.
كأن مالزمه يل َقى َ
{ -46قَ َ ِ
اي} [سورة طه.]18 :
ال ه َي َع َ
ص َ
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تعرض قوم لتعداد منافع العصا ،فذكروا من ذلك أشياء ،منها قول بعض العرب :عصاي
أركزها لصاليت ،وأعدها لعدايت ،وأسوق هبا دابيت ،وأقوى هبا على سفري ،وأعتمد هبا يف
مشييت ،ليتسع خطوي ،وأثب هبا النهر ،وتؤمنين العثر ،وألقي عليها كسائي ،فتقيين احلر،
وتدفيين من القر ،وتدين إيل ما بعد مين ،وهي حتمل سفريت ،وعالقة إداويت ،أعصي هبا عند
الضراب ،وأقرع هبا األبواب ،وأقي هبا عقور الكالب ،وتنوب عن الرمح يف الطعان ،وعن
السيف عند منازلة األقران ،ورثتها عن أيب ،وأُورثها بعدي بين.
َ { -47و ُه ْم يم ْن َخ ْشيَتِ ِه ُم ْش ِف ُقو َن} [سورة األنبياء.]28 :
اخلشية :اخلوف مع التعظيم ،واإلشفاق :اخلوف مع التوقع واحلذر.
{ -48وتُوبواْ إِ َل َِّ
ٱّلل َِ
مجيع ا أَيهَ ٱل ُْم ْؤِمنُو َن} [سورة النور.]31 :
َ ُ
فيه األمر ابلتوبة ،وال خالف بني املسلمني يف وجوهبا ،وأهنا فرض من فرائض الدين.
ت َم ِن َّٱَتَ َذ إِلَـٰ َههُ َه َواهُ} [سورة الفرقان.]43 :
{ -49أ ََرءَيْ َ
وتعجب منه .قال احلسن :معىن
أي :أطاع هواه طاعة كطاعة اإلله ،أي :انظر إليه َي حممدَّ ،
اآلية :ال يهوى شيئاً إال اتبعه.
ِ
ي أَن بُوِر َك َمن ِيف ٱلنَّا ِر َوَم ْن َح ْوَهلَا} [سورة النمل.]8 :
{ -50نُود َ

حكى الكسائي عن العرب :ابركك هللا ،وابرك فيك ،وابرك عليك ،وابرك لك ،وكذلك
حكى هذا الفراء.

ود َو ُسلَْي َما َن ِعلْما} [سورة النمل.]15 :
َ { -51ولََق ْد آتَـ ْيـنَا َد ُاو َ
تفاع حمله ،وأن نعمة العلم من ِ
أجل النعم اليت ينعم هللا هبا
يف اآلية دليل على شرف العلم ،وار ِ
ومنح شرفاً جليالً.
على عباده ،وأن من أوتيه فقد أويت فضالً على كثري من العبادُ ،
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ب َه ِذهِ ٱلْبَـ ْل َدةِ ٱلَّ ِذي َح َّرَم َها} [سورة النمل .]91
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد َر َّ
{ -52إَِّمنَآ أ ُِم ْر ُ
{حَّرَم َها} :جعلها حرماً آمناً ال يُسفك فيها دم ،وال يُظلم فيها أحد ،وال يُصطاد
معىن َ
صيدها ،وال ُخيتلى خالها.
{ -53فَ ِ
آت َذا الْ ُق ْرَِب َح َّقهُ} [سورة الروم.]38 :
تقبل صدقةً من أحد.
 ...قال جماهد :ال ْ
اعةُ} [سورة الروم.]55 :
وم َّ
ٱلس َ
َ { -54ويَـ ْو َم تَـ ُق ُ
أي :القيامة ،ومسيت ساعة ألهنا تقوم يف آخر ساعة من ساعات الدنيا.
ِ
ني ِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم} [سورة األحزاب.]6 :
{ -55ٱلنَِّب أ َْوَ ٰل بِٱل ُْم ْؤمنِ َ
أحق هبم يف كل أمور الدين والدنيا ،وأوىل هبم من أنفسهم ،فضالً عن أن يكون
أي :هو ُّ
أوىل هبم من غريهم ،فيجب عليهم أن يؤثروه مبا أراده من أمواهلم ،وإن كانوا حمتاجني إليها،
وجيب عليهم أن حيبوه زَيدة على حبهم أنفسهم ،وجيب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على
حكمهم ألنفسهم .وابجلملة فإذا دعاهم النب صلى هللا عليه وسلم لشيء ودعتهم أنفسهم
إىل غريه ،وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه ،وجيب
عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم ألنفسهم ،ويقدموا طاعته على ما متيل إليه أنفسهم وتطلبه
خواطرهم.
{ -56و ُهو َخ ْ ِ
ني} [سورة سبأ.]39 :
ري ٱلرِزق َ
َ َ ُ
رزق العباد لبعضهم البعض إمنا هو بتيسري هللا وتقديره ،وليسوا برازقني على احلقيقة ،بل على
طريق اجملاز ،كما يقال يف الرجل :إنه يرزق عياله ،ويف األمري :إنه يرزق جنده ،والرازق لألمري،
ومن أخرج من العباد إىل غريه شيئاً مما رزقه هللا،
واملأمور ،والكبري ،والصغري ،هو اخلالق هلمَ ،
فهو إمنا تصرف يف رزق هللا له.
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اه ْم َعلَى َم َكانَتِ ِه ْم} [سورة يس.]67 :
َ { -57ول َْو نَ َشاء ل ََم َس ْخنَ ُ
املسخ :تبديل اخلِلقة إىل حجر أو غريه من اجلماد أو هبيمة.
{ -58وٱلَّ ِذين إِ َذا أَص َاهبم ٱلْبـغْى ُهم ينتَ ِ
ص ُرو َن} [سورة الشورى.]39 :
َ ُُ َ ُ ْ َ
َ َ
ذكر سبحانه هؤالء املنتصرين يف معرض املدح ،كما ذكر املغفرة عند الغضب يف معرض
املدح؛ ألن التذلل ملن بغى ليس من صفات من جعل هللا له العزة ،حيث قالَ { :وََِّّللِ ٱلْعَِّزةُ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ني} [سورة املنافقون ،]8 :فاالنتصار عند البغي فضيلة ،كما أن العفو عند
َولَر ُسوله َول ْل ُم ْؤمن َ
الغضب فضيلة .قال النخعي :كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجرتىءَ عليهم السفهاء.
ولكن هذا االنتصار مشروط ابالقتصار على ما جعله هللا له وعدم جماوزته ،كما بينه سبحانه
{و َجَزاء َسي ئَ ٍة َسي ئَةٌ مثْ لُ َها} ...
عقب هذا بقولهَ :
ءان
ك ِيف قَـ ْريٍَة ِيمن نَّ ِذي ٍر إِالَّ قَ َ
ك َما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
َ { -59وَك َذلِ َ
آاب َ
رتفُ َ
ال ُم ْ َ
وها إِ َّان َو َج ْد َان َ
آاث ِرِهم م ْقتَ ُدون} [سورة الزخرف.]23:
َعلَى أ َُّم ٍة َوإِ َّان َعلَى َ
تنبيها على أن التنعم هو سبب إمهال النظر.
خصص املرتفني ً
ِ
ٱجتَنِبُواْ َكثِريا يم َن ٱلظَّ ين} [سورة احلجرات.]12 :
ءامنُواْ ْ
ين َ
ٰٰ { -60يَيـ َها ٱلَّذ َ
الظن هنا هو جمرد التهمة اليت ال سبب هلا ،كمن يتهم غريه بشيء من الفواحش ومل يظهر
عليه ما يقتضي ذلك ،وأمر سبحانه ابجتناب الكثري ليفحص املؤمن عن كل ظن يظنه حىت
يعلم وجهه؛ ألن ِمن ِ
الظن ما جيب اتباعه ،فإن أكثر األحكام الشرعية مبنية على الظن،
كالقياس وخرب الواحد وداللة العموم ،ولكن هذا الظن الذي جيب العمل به قد قوي بوجه
من الوجوه املوجبة للعمل به ،فارتفع عن الشك والتهمة.
قال الزجاج :هو أن يظن أبهل اخلري سوءًا ،فأما أهل السوء والفسوق ،فلنا أن نظن هبم مثل
الذي ظهر منهم.
قال مقاتل بن سليمان ،ومقاتل بن حيان :هو أن يظن أبخيه املسلم سوءًا ،وال أبس به ما مل
يتكلم به ،فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أمث.
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وحكى القرطب عن أكثر العلماء ،أن الظن القبيح مبن ظاهره اخلري ال جيوز ،وأنه ال حرج يف
الظن القبيح مبن ظاهره القبيح.
ورا} [سورة اإلنسان.]22 :
َ { -61وَكا َن َس ْعيُ ُكم َّم ْش ُك ا
وشكر هللاِ سبحانه لعمل عبده هو قبوله
مقبوال.
أي :كان عملكم يف الدنيا بطاعة هللا مرضيا ً
ُ
لطاعته.
ِ
ْمطَيِف ِفني} [سورة املطففني.]1 :
َ { -62ويْ ٌل ليل ُ
قال الزجاج :إمنا قيل للذي ينقص املكيال وامليزان ِ
مطفف؛ ألنه ال يكاد يسرق يف املكيال
ُ
َ
وامليزان إال الشيء اليسري الطفيف.
اك َما الطَّا ِرق} [سورة الطارق.]2 :
َ { -63وَما أَ ْد َر َ

يك} مل
قال سفيان :كل ما يف القرآن { َوَما أ َْد َر َاك} فقد أخربه به ،وكل شيء قالَ { :وَما يُ ْد ِر َ
خيربه به.
***

***
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***

فوائد
من تفسري التحرير والتنوير
الرسول املصطفى ،وعلى ِ
ِ
ِ
األصحاب
اآلل و
السالم على
احلمد هلل الذي َ
ُ
هدى ،والصالةُ و ُ
اقتدى ،وبعد:
ومن به َ
فقد وفقين هللا تعاىل لالستدراك على تفسري (التحرير والتنوير) للعالمة حممد الطاهر بن
ِ
موسع ،من ِ
احلديثة وأبرزها ،وفيه
أجل التفاس ِري
عاشور رمحهُ هللا (ت  1394ه ) ،وهو تفسريٌ َّ
ِ
ثقافة ِ
تدل على ِ
ائد غزيرةُّ ،
إلطالع القارئ
ظ ببعضها
املفس ِر
ِ
وعلمه الواسع .وكنت أحتف ُ
فو ُ
ِ
ينفع هبا.
أيضا ،فإهنا تثري طلبة العلم،
ُ
عليها ً
وتبعث على النشاط واملتابعة ،أدعو هللا تعاىل أن َ
×××

×××

×××

الصالَةِ} [سورة البقرة.]45 :
لص ِْرب َو َّ
استَ ِعينُواْ ِاب َّ
َ { -1و ْ
ِ
اتباع دي ٍن ٍ
مالك اهلدى ،فإن مما ُّ
قوي
ابالستعانة ابلصرب؛ ألن
األمر
األمم عن ِ
الصرب ُ
َ
يصد َ
ُ
ِ
ِ
النفوس عن ِ
سهل عليهم
وضعف
إل َفهم أبحواهلم القدمية،
حتمل مفارقتها ،فإذا َّ
َ
تدرعوا ابلصرب َ
اتباعُ احلق.
ِ
ِ
ين} [سورة البقرة.]69 :
ال إِنَّهُ يَـ ُق ُ
{ -2قَ َ
ول إِ َِّنَا بَـ َق َرةٌ َ
سر النَّاظ ِر َ
ص ْف َراءُ فَاق ٌع ل َْو ُِنَا تَ ُ

احتيج إىل َتكيد الصفرة ابلفقوع  -وهو شدة الصفرة  -ألن صفرة البقر تقرب من احلمرة
غالباً ،فأكده بفاقع ،والفقوع خاص ابلصفرة ،كما اختص األمحر بقان ،واألسود حبالك،
واألبيض بيقق ،واألخضر مبدهام ،واألورق خبطباين ،نسبة إىل اخلُطبان  -بضم اخلاء ،وهو
نبت كاهلليون  ،-واألرمك ،وهو الذي لونه لون الرماد ...والنصوع يعم مجيع األلوان ،وهو
خلوص اللون من أن خيالطه لون آخر.
{ -3ولََق ْد جاء ُكم موسى ِابلْبـيِنَ ِ
ات} [سورة البقرة.]92 :
َ َي
َ َ
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القرآن ليس مثل َتليف يف علم حيال فيه على ما تقدم ،بل هو جامع مواعظ وتذكريات
وقوارع وجمادالت ،نزلت يف أوقات كثرية وأحوال خمتلفة ،فلذلك تتكرر فيه األغراض القتضاء
املقام ذكرها حينئذ عند سبب نزول تلك اآلَيت.
ِ
ـك َّن َّ ِ
ِ
{ -4وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِ
الس ْح َر َوَما أُن ِز َل َعلَى
الش ْياط َ
ََ َ ُ ْ َ َ
َّاس ي
ني َك َف ُرواْ يُـ َعلي ُمو َن الن َ
ال َْملَ َك ْ ِ
وت} [سورة البقرة .]102:
ار َ
ار َ
وت َوَم ُ
ني بِبَابِ َل َه ُ
فخور العقل ،وضعف العزمية ،ولطافة البنية ،وجهالة العقل .ولذلك
وأما ما يلزم يف املسحور َ
كان أكثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامة ،ومن يتعجب يف كل شيء.
واببل بلد قدي من مدن العامل ،وأصل االسم ابللغة الكلدانية (ابب إيلو) أي :ابب هللا،
ويرادفه ابلعربانية (ابب إيل) .وهو بلد كائن على ضفيت الفرات ،حبيث خيرتقه الفرات ،يقرب
موضعه من موقع بلد احللَّة اآلن ،على بعد أميال من ملتقى الفرات والدجلة .كانت من
أعظم مدن العامل القدي.

صى ِهبا إِبـر ِاه ِ ِ
وب} [سورة البقرة.]132:
يم بَنيه َويَـ ْع ُق ُ
َ { -5وَو َّ َ ْ َ ُ
وبنو إبراهيم مثانية:
إمساعيل ،وهو أكرب بنيه ،وأمه هاجر.
وإسحاق ،وأمه سارة ،وهو ثين بنيه.
ومدَين ،ومدان ،وزمران ،ويقشان ،وبشباق ،وشوح ،وهؤالء أمهم قطورة ،اليت تزوجها إبراهيم
بعد موت سارة.
وليس لغري إمساعيل وإسحاق خرب مفصل يف التوراة ،سوى أن ظاهر التوراة أن مدَين هو
جد أمة َمدين أصحاب األيكة ،وأن موسى عليه السالم ملا خرج خائفاً من مصر نزل أرض
مدَين ،وأن يثرون أو رعوئيل (وهو شعيب) كان كاهن أهل مدين.
{ -6أَم تَـ ُقولُو َن إِ َّن إِبـر ِاه ِ ِ
ارى
األسبَا َ
ط َكانُواْ ُه ا
ْ
وب َو ْ
ودا أ َْو نَ َ
يل َوإِ ْس َح َـق َويَـ ْع ُق َ
صَ
َْ َ
يم َوإ ْْسَاع َ
ادةا ِعن َدهُ ِمن يِ
اّلل} [سورة البقرة.]140 :
قُ ْل أَأَنتُ ْم أَ ْعلَ ُم أَِم ي
اّللُ َوَم ْن أَظْلَ ُم ِِمَّن َكتَ َم َش َه َ
َ
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األمة إذا انغمست يف اجلهالة وصارت عقائدها غروراً ومن دون تدبر ،اعتقدت ما ال ينتظم
مع الدليل ،واجتمعت يف عقائدها املتناقضات.
ِ
ود ٍ
ات فَ َمن تَـ َع َّجل ِيف يَـ ْوَم ْ ِ ِ
َ { -7واذْ ُك ُرواْ ي
اّللَ ِيف أ ََّايٍم َّم ْع ُد َ
َّر فَال إِ ْمثَ
ني فَالَ إ ْمثَ َعلَْيه َوَمن ََتَخ َ
َ
اّللَ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم إِل َْي ِه ُحتْ َش ُرون} [سورة البقرة.]203 :
َعلَْي ِه لِ َم ِن اتَّـ َقى َواتَّـ ُقواْ ي
{ َواتَّ ُقواْ اَّللَ} :وصية جامعة للراجعني من احلج ،أن يراقبوا تقوى هللا يف سائر أحواهلم
وأماكنهم ،وال جيعلوا تقواه خاصة مبدة احلج كما كانت تفعله اجلاهلية ،فإذا انقضى احلج
رجعوا يتقاتلون ويغِريون ويفسدون ،وكما يفعله كثري من عصاة املسلمني عند انقضاء
رمضان.

{ -8فَِإن طَلَّ َقها فَالَ َِحتل لَهُ ِمن بـ ْع ُد ح َّ ِ
ريهُ} [سورة البقرة.]230 :
َ
َّت تَنك َح َزْو اجا غَ ْ َ
َ َ َ
حكمة هذا التشريع العظيم :ردع األزواج عن االستخفاف حبقوق أزواجهم ،وجعلهن لُعباً يف
بيوهتم ،فجعل للزوج الطلقة األوىل هفوة ،والثانية جتربة ،والثالثة فراقاً ،كما قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يف حديث موسى واخلضر :فكانت األوىل من موسى نسياانً ،والثانية
ك} [سورة
شرطاً ،والثالثة عمداً .فلذلك قال له اخلضر يف الثالثةَٰ { :ه َذا فَِر ُ
اق بَْي ِين َوبَْينِ َ
الكهف.]78 :
اهم ولَ ِ
َّ
اّللَ يَـ ْه ِدي َمن يَ َشاء} [سورة البقرة.]272 :
ـك َّن ي
س َعلَْي َ
ك ُه َد ُ ْ َ
{ -9ل ْي َ

اهلُدى هنا مبعىن اإلجلاء ،حلصول اهلدي يف قلوهبم ،وأما اهلُدى مبعىن التبليغ واإلرشاد ،فهو
على النَِّب ،ونظائر هذا يف القرآن كثرية.

ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْار َمحْنَآ} [سورة البقرة.]286 :
َ { -10وا ْع ُ
مل يؤت مع هذه الدعوات بقوله (ربَّنا) ،إما ألنه تكرر ثالث مرات ،والعرب تكره تكرير
اللفظ أكثر من ثالث مرات ،إال يف مقام التهويل ،وإما ألن تلك الدعوات املقرتنة بقوله
{ربَّنَا} فروع هلذه الدعوات الثالث ،فإذا استجيب تلك حصلت إجابة هذه ابألَوىل.
َ
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الشهو ِ ِ
ُ { -11زيِي َن لِلن ِ
ني
ات م َن النِي َساء َوالْبَنِ َ
َّاس ُحب َّ َ َ
وال ِْفض ِ
اخلَْي ِل الْمس َّوم ِة واألَنْـع ِام وا ْحلر ِ
اع
َّة َو ْ
ث ذَلِ َ
ك َمتَ ُ
ُ َ َ َ َ َ َْ
َ
ال َْمآب} [سورة آل عمران.]14 :
التحذير من الغاَيت يستدعي التحذير من البداَيت.

والْ َقنَ ِ
اط ِري ال ُْم َقنطََرةِ ِم َن َّ
الذ َه ِ
ب
َ
اّللُ ِعن َدهُ ُح ْس ُن
ا ْحلَيَاةِ الدنْـيَا َو ي

نت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ
نت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يُـ ْل ُقون أَقْالََم ُه ْم أَيـ ُه ْم يَ ْك ُف ُل َم ْرََيَ َوَما ُك َ
َ { -12وَما ُك َ
ََيْتَ ِ
ص ُمون} [سورة آل عمران.]44 :
اع ابألقالم اليت يكتبون هبا التوراة
كان أهل اجلاهلية يستقسمون ابألزالم ،وجعل ُ
اليهود االقرت َ
يف املِدراس رجاء أن تكون بركتها مرشدة إىل ما هو اخلري .وليس هذا من شعار اإلسالم،
وليس إلعمال القرعة يف اإلسالم إال مواضع متييز احلقوق املتساوية من كل اجلهات ،وتفصيله
يف الفقه .
َّات َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َِْنَ ِ ِ
ين فِ َيها َونِ ْع َم
ك َج َزآ ُؤ ُهم َّمغْ ِف َرةٌ ِيمن َّريهبِِ ْم َو َجن ٌ
{ -13أ ُْولَـئِ َ
َ
ُ
ار َخالد َ
َج ُر ال َْع ِاملِني} [آل عمران.]136 :
أْ
مسي اجلزاء أجرا ألنه كان عن ٍ
وعد للعامل مبا عمل.
ً
ِ ِ
اسا يَـغْ َشى طَآئَِفةا} [آل عمران.]154 :
ُ { -14مثَّ أ َ
َنز َل َعلَْي ُكم يمن بَـ ْعد الْغَ ِيم أ ََمنَةا نـ َع ا

األمنةُ بفتح امليم  :األمن ،والنعاس :النوم اخلفيف ،أو أول النَّوم ،وهو يزيل التعب وال
َ
يغيب صاحبه ،فلذلك كان َأمنة ،إذ لو انموا نوماً ثقيالً ألُخذوا ،قال أبو طلحة األنصاري،
ُّ
استجدوا
حىت إ َّن السيف ليسقط من يد أحدان .وقد
والزبري ،وأنس ابن مالكَ :غشيَنا نعاس َّ
بذلك نشاطهم ،ونسوا حزهنم ،ألن احلزن تبتدىء َّ
خفته بعد أول نومة تعفيه ،كما هو
مشاهد يف أحزان املوت وغريها.
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ِ
ِ
ِ
اّلل ِمن فَ ْ ِ ِ
ْح ُقواْ هبِِم ِيم ْن َخل ِْف ِه ْم أَالَّ
ني ِِبَا َ
{ -15فَ ِرح َ
آَت ُه ُم يُ
ين َِلْ يَـل َ
ضله َويَ ْستَـ ْبش ُرو َن ِابلَّذ َ
ف َعلَْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َْحي َزنُون} [آل عمران.]170 :
َخ ْو ٌ
يسرها من أحوال الذين
يف هذا داللة على أن أرواح هؤالء الشهداء ُمنحت
الكشف على ما ُّ
َ
يهمهم شأهنم يف الدنيا ،وأن هذا الكشف ثبت جلميع الشهداء يف سبيل هللا .وقد يكون
ُّ
خاصاً األحوال السارة ألهنا لذة هلا ،وقد يكون عاماً جلميع األحوال؛ ألن لذة األرواح حتصل
ابملعرفة ،على أن اإلمام الرازي َحصر اللذة احلقيقية يف املعارف .وهي لذة احلكماء مبعرفة
حقائق األشياء ،ولو كانت سيئة.

ك ِم ْن َع ْزِم األ ُُمور} [سورة آل عمران.]186 :
صِربُواْ َوتَـتَّـ ُقواْ فَِإ َّن َذلِ َ
َ { -16وإِن تَ ْ
العزم :إمضاء الرأي ،وعدم الرتدد بعد تبيني السداد.

اّللُ ا ْجلَ ْه َر ِابلس َوِء ِم َن الْ َق ْو ِل إِالَّ َمن ظُلِ َم} [سورة النساء.]148 :
{ -17الَّ ُِحيب ي

رخص هللا للمظلوم اجلهر ابلقول السيء ليشفي غضبه ،حىت ال يثوب إىل السيف أو إىل
َّ
البَطش ابليد ،ففي هذا اإلذن توسعة على من ال ميسك نفسه عند حلاق الظلم به.

{ -18ايأَيـها الَّ ِذين آمنُواْ الَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض َوَمن
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
َّص َ
يَـتَـ َوَّهلُم ِيمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم} [سورة املائدة.]51 :
اتفق علماء السنَّة على َّ
أن ما دون الرضا ابلكفر ومماألهتم عليه من الوالية ال يُوجب اخلروج
من الربقة اإلسالمية ،ولكنه ضالل عظيم ،وهو مراتب يف ال ُقوة ،حبسب قوة املواالة،
وابختالف أحوال املسلمني.
ِ
ِ
اّللُ لَ ُك ْم} [سورة املائدة.]87 :
َح َّل ي
آمنُواْ الَ ُحتَيِرُمواْ طَيِيبَات َما أ َ
ين َ
َ { -19ايأَيـ َها الَّذ َ
يف احلديث الصحيح ،أن النب صلى هللا عليه وسلم قال" :أما أان فأقوم وأرقد ،وأصوم
وأُفطر ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن ُسنَّيت فليس مين".
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والنهي إمنا هو عن حتري ذلك على النفس .أما ترك تناول بعض ذلك يف بعض األوقات من
غري التزام ،ولقصد الرتبية للنفس على التصرب على احلِرمان عند عدم الوجدان ،فال أبس به،
مبقدار احلاجة إليه يف رَيضة النفس.
وكذلك اإلعراض عن كثري من الطيبات للتطلع على ما هو أعلى ،من عبادة أو شغل بعمل
انفع ،وهو أعلى الزهد ،وقد كان ذلك سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخاص ٍة من
أصحابه ،وهي حالة تناسب مرتبته وال تتناسب مع بعض مراتب الناس ،فالتطلع إليها
تعسري ،وهو مع ذلك كان يتناول الطيبات دون تشوف وال تطلع .ويف تناوهلا شكر هلل
وعمر يف حائطه
تعاىل ،كما ورد يف قصة أيب الدحداح ،حني َحل ُ
رسول هللا وأبو بكر ُ
وأطعمهم وسقاهم.
السبَخي وأصحابه ،فجلسوا على مائدة
وعن احلسن البصري ،أنه ُدعي إىل طعام ومعه فَرقد َ
مسمن وفالَ ْوذ ،فاعتزل فرقد انحية ،فسأله احلسن :أصائم
فيها ألوان من الطعام ،دجاج َّ
أنت؟ قال :ال ،ولكين أكره األلوان؛ ألين ال أؤدي شكره ،فقال له احلسن :أفتشرب املاءَ
البارد؟ قال :نعم ،قال :إن نعمةَ هللا يف ِ
املاء البارد أكثر من نعمته يف ال َفالَ ْوذ.
وليس املراد من النهي أن يلفظ بلفظ التحري خاصة ،بل أن يرتكه تشديداً على نفسه ،سواء
لفظ ابلتحري أم مل يلفظ به .ومن أجل هذا النهي اعترب هذا التحري لغواً يف اإلسالم ،فليس
يلزم صاحبه يف مجيع األشياء اليت مل جيعل اإلسالم للتحري سبيالً إليها ،وهي كل حال عدا
حتري الزوجة .ولذلك قال مالك فيمن حرم على نفسه شيئاً من احلالل أو عمم فقال :احلالل
علي حرام ،أنه ال شيء عليه يف شيء من احلالل ،إال الزوجة ،فإهنا حترم عليه...
ات جنَ ِ
ِ
{ -20ل َْيس َعلَى الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ ِ
آمنُواْ
الصاحلَ ُ ٌ
يما طَع ُمواْ إِذَا َما اتَّـ َقواْ َّو َ
اح ف َ
َ َ َ
َ
و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
ات} [سورة املائدة.]93 :
الص َ
َ
قد يَلُوح ببادىء الرأي أن حال الذين ُتوفُّوا قبل حتري اخلمر ليس حقيقاً أبن يَسأل عنه
الصحابةُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،للعلم أبن هللا ال يؤاخذ أحداً بعمل مل يكن حمرماً
من قبل فعله ،وأنه ال يؤاخذ أحداً على ارتكابه إال بعد أن يعلم ابلتحري ،فاجلواب أن
أصحاب النب صلى هللا عليه وسلم كانوا شديدي احلذر مما ينقص الثواب ،حريصني على
194

كمال االستقامة ،فلما نزل يف اخلمر وامليسر أهنما رجس من عمل الشيطانَ ،خشوا أن
يكون للشيطان حظ يف الذين شربوا اخلمر وأكلوا اللحم ابمليسر وتُوفُّوا قبل اإلقالع عن
ذلكْ ،أو ماتوا واخلمر يف بطوهنم خمالطة أجسادهم ،فلم يتمالكوا أن سألوا النب صلى هللا
عليه وسلم عن حاهلم لشدة إشفاقهم على إخواهنم ،كما سأل عبد هللا بن أم مكتوم ملا نزل
ُويل الضَّرِر والْمج ِ
اَّللِ
ِِ
ِ ِ
ني َغ ْريُ أ ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِيل َّ
قوله تعاىلَّ{ :ال يَ ْستَ ِوي الْ َقاع ُدو َن م َن الْ ُم ْؤمن َ
َ َ َُ
ِ ِِ
ِِ
أعمى ال أبصر؟
أب َْم َواهل ْم َوأَن ُفسه ْم} [سورة النساء ،]95 :فقالَ :ي رسول هللا ،فكيف وأان َ
فأنزل هللا َغ ْريُ أ ِ
ُويل الضََّرِر} [سورة النساء .]143 :وكذلك ما وقع ملا غُريت القبلة من
استقبال بيت املقدس إىل استقبال الكعبة ،قال انس :فكيف إبخواننا الذين ماتوا وهم
يستقبلون بيت املقدس؟ فأنزل هللا تعاىل{ :وما َكا َن َّ ِ ِ
يع إِميَانَ ُك ْم} [سورة البقرة:
ََ
اَّللُ ليُض َ
يتجاوزوا التلقي
 ،]143أي :صالتَكم .فكان القصد من السؤال التثبت يف التفقه ،وأن ال
ُ
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أمور دينهم.
ِِ
ني وبـنَ ٍ
ِ
ِ
ات بِغَ ِْري ِعل ٍْم ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َال
َ { -21و َج َعلُواْ يّلل ُش َرَكاء ا ْجل َّن َو َخلَ َق ُه ْم َو َخ َرقُواْ لَهُ بَن َ َ َ
َع َّما ي ِ
ص ُفون} [سورة األنعام.]100 :
َ
كان دين العرب يف اجلاهلية خليطاً من عبادة األصنام ،ومن الصابئية عبادة الكواكب،
وعبادة الشياطني ،وجموسية الفرس ،وأشياء من اليهودية ،والنصرانية ،فإن العرب جلهلهم
ٍ
حينئذ كانوا يتلقون من األمم اجملاورة هلم واليت يرحلون إليها عقائد شىت ،متقارابً بعضها
ومتباعداً بعض ،فيأخذونه بدون َتمل وال متحيص لفقد العلم فيهم ،فإن العلم الصحيح هو
الذائد عن العقول من أن ِ
تعشش فيها األوهام واملعتقدات الباطلة ،فالعرب كان أصل دينهم
يف اجلاهلية عبادة األصنام ،وسرت إليهم معها عقائد من اعتقاد سلطة اجلن والشياطني وحنو
ذلك .فكان العرب يثبتون اجلن وينسبون إليهم تصرفات ،فألجل ذلك كانوا يتقون اجلن،
الرقَى ،ويستجلبون رضاها ابلقرابني ،وترك تسمية هللا
وينتسبون إليها ،ويتخذون هلا املَعاذات و ُّ
على بعض الذابئح .وكانوا يعتقدون أن الكاهن َتتيه اجلن ابخلرب من السماء ،وأن الشاعر له
شيطان يوحي إليه الشعر ،مث إذ أخذوا يف تعليل هذه التصرفات ومجعوا بينها وبني معتقدهم
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يف ألوهية هللا تعاىل تعلَّلوا لذلك أبن للجن صلة ابهلل تعاىل ،فلذلك قالوا :املالئكة بنات هللا
ِمن أمهات َسَروات اجلن.
يل يِ
ِ
ضي ِ
وك َعن َسبِ ِ
اّلل إِن يَـتَّبِعُو َن إِالَّ الظَّ َّن َوإِ ْن ُه ْم
ضل َ
َ { -22وإِن تُط ْع أَ ْكثَـ َر َمن ِيف األ َْر ِ ُ
صون} [سورة األنعام.]116 :
إِالَّ ََيْ ُر ُ
األرض يطلق على مجيع الكرة األرضية ،اليت يعيش على وجهها اإلنسان واحليوان والنبات،
ٍ
معهود بني املخاطَبني ،وهو
وهي الدنيا كلها .ويطلق األرض على جزء من الكرة األرضية
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ض} [سورة
اس ُكنُواْ األ َْر َ
يل ْ
إطالق شائع ،كما يف قوله تعاىل { َوقُ ْلنَا من بَ ْعده لبَِين إ ْسَرائ َ
اإلسراء ]104 :يعين األرض املقدسة ،وقولِه{ :أ َْو يُْن َف ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض} [سورة املائدة]33 :
أي :األرض اليت حاربوا هللا فيها .واألظهر أن املراد يف اآلية املعىن املشهور ،وهو مجيع الكرة
األرضية ،كما هو غالب استعماهلا يف القرآن .وقيل :أريد هبا مكة؛ ألهنا األرض املعهودة
للرسول عليه الصالة والسالم .وأَيً ما كان ،فأكثر من يف األرض ضالون مضلون ،أما الكرة
األرضية فألن مجهرة سكاهنا أهل عقائد ضالة ،وقوانني غري عادلة ...وسبب هذه األكثرية
أن احلق واهلدى حيتاج إىل ٍ
ِ
وتقدي
عقول سليمة ،ونفوس فاضلة ،وَتمل يف الصاحل والضار،
احلق على اهلوى ،و ِ
الرشد على الشهوة ،وحمبة اخلري للناس ،وهذه صفات إذا اختل واحد منها
تطرق الضالل إىل النفس مبقدار ما انثلم من هذه الصفات .واجتماعها يف النفوس ال يكون
إال عن اعتدال اتم يف العقل والنفس ،وذلك بتكوين هللا وتعليمه ،وهي حالة الرسل واألنبياء،
أو إبهلام إهلي ،كما كان أهل احلق من حكماء اليوانن ،وغريهم من أصحاب املكاشفات
وأصحاب احلكمة اإلشراقية ،وقد يسموهنا الذوق ،أو عن اقتداء مبرشد معصوم ،كما كان
عليه أصحاب الرسل واألنبياء وخرية أممهم.
{ -23والَ ََتْ ُكلُواْ ِِمَّا َِل ي ْذ َك ِر اسم يِ
اّلل َعلَْي ِه َوإِنَّهُ ل َِف ْس ٌق}[ .سورة األنعام]121 :
ُْ
َ
ُْ
يف حكم التسمية على الذبيحة :مسألة خمتلف فيها بني الفقهاء على أقوال :أحدها أن
تعمد ترك التسمية استخفافاً أو جتنبا
املسلم إن نسي التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته ،وإن َّ
هلا مل تؤكل ،وهذا مثل ما يفعله بعض الزنوج من املسلمني يف تونس ،وبعض بالد اإلسالم،
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فيتفادون من أضرارها بقرابني يذحبوهنا للجن ،وال يسمون
الذين يزعمون أن اجلن متتلكهم،
َ
اسم هللا عليهاَّ ،
ألهنم يزعمون أن اجلن تنفر من اسم هللا تعاىل ِخيفة منه ،وهذا متفش بينهم
يف تونس ومصر ،فهذه ذبيحة ال تؤكل.
ِ
آد َم الَ يَـ ْفتِنَـنَّ ُك ُم َّ
اس ُه َما
ج أَبَـ َويْ ُكم ِيم َن ا ْجلَن َِّة يَن ِز ُ
َ { -24ايبَِين َ
ع َع ْنـ ُه َما لبَ َ
الش ْيطَا ُن َك َما أَ ْخ َر َ
لِ ُِرييَـ ُه َما َس ْوءَاهتِِ َما} [سورة األعراف.]27 :
يف اآلية إشارة إىل أن الشيطان يهتم بكشف سوأة ابن آدم؛ ألنه يسره أن يراه يف حالة سوء
وفظاعة.
ث الَ تَ َرْوَهنُْم} :األجسام اخلفية عن احلواس ،وهي املسماة
{ ...إِنَّهُ يََرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َحْي ُ
ابجملردات يف اصطالح احلكماء ،ويسميها علماؤان األرواح السفلية.

ِ ِ ِ
يل الْبَ ْح َر فَأَتَـ ْواْ َعلَى قَـ ْوٍم
َ { -25و َج َاوْزَان ببَ ِين إ ْس َرآئ َ
األعراف.]138 :
القوم هم الكنعانيون ،ويقال هلم عند العرب :العمالقة ،ويعرفون عند متأخري املؤرخني
ابلفنيقيني .
َصنَ ٍام َّهلُ ْم} [سورة
يَـ ْع ُك ُفو َن َعلَى أ ْ

َح َسنِ َها} [سورة األعراف.]145 :
َ { -26وأْ ُم ْر قَـ ْوَم َ
ك َٰيْ ُخ ُذواْ ِِب ْ
َح َسنِ َها} وصف مسلوب املفاضلة ،مقصود به املبالغة يف احلُسن ،فإضافتها إىل ضمري
{ ِأب ْ
األلواح على معىن الالم ،أي ابألحسن الذي هو هلا ،وهو مجيع ما فيها ،لظهور أن ما فيها
من الشرائع ليس بينه تفاضل بني أحسن ودون األحسن ،بل كله مرتبة واحدة فيما ِ
عني له،
ولظهور أهنم ال يؤمنون ابألخذ ببعض الشريعة وترك بعضها ،وألن الشريعة مفصل فيها
أفضل من بعض ،كاملندوب ابلنسبة إىل
مراتب األعمال ،فلو أن بعض األعمال كان عندها َ
املباح ،وكالرخصة ابلنسبة إىل العزمية ،كان الرتغيب يف العمل ابألفضل مذكوراً يف الشريعة،
فكان ذلك من مجلة األخذ هبا ،فقرائن سلب صيغة التفضيل عن املفاضلة قائمة واضحة،
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فال وجه للرتدد يف تفسري األحسن يف هذه اآلية ،والتعزب إىل التنظري برتاكيب مصنوعة أو
اندرة خارجة عن كالم الفصحاء.
ص َعلَى َع ِقبَـ ْي ِه} [سورة األنفال.]48 :
{ -27نَ َك َ
أخس القوائم ،ملالقاته الغبار
املقصود من ذكر العقبني تفظيع التقهقر؛ ألن عقب الرجل ُّ
واألوساخ.
ون يِ
ِ
َحبارُهم ورْهب َاِنُم أَراباب ِمن ُد ِ
يح ابْ َن َم ْرََيَ} [سورة
َّ { -28اَتَ ُذواْ أ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ا ي
اّلل َوال َْمس َ
التوبة.]31:
اليهودية يشتغلون بتحري ِر ِ
علوم شر ِ
ِ
يعة
ص احلَربُ بعاِمل اليهود؛ ألن عظماءَ دي ِن
 ...وإمنا ُخ َّ
قائم
وخ َّ
التوراة ،فهم علماءُ يف الدينُ ،
دين النصارى ٌ
اهب بعظي ِم دي ِن النصرانية؛ ألن َ
ص الر ُ
أصل ِ
على ِ
االنقطاع للعبادة.
الزهد يف الدنيا ،و
ِ
اخلَوالِ ِ
ف} [سورة التوبة.]87 :
َ { -29ر ُ
ضواْ ِِبَن يَ ُكونُواْ َم َع ْ َ
اخلوالف مجع خالفة ،وهي املرأة اليت تتخلف يف البيت بعد سفر زوجها ،فإن سافرت معه
فهي الظعينة ،أي :رضوا ابلبقاء مع النساء.
ِ
ِِ
اهم أ ِ
ب ال َْعال َِمني} [سورة يونس.]10 :
َن ا ْحلَ ْم ُد يّلل َر ِي
َ { -30وآخ ُر َد ْع َو ُ ْ
ِ
الالم للتعميم،
يقال
ال ُ
معرفاً ،إمنا يقالُّ :
للمخلوق هو ُّ
الرب َّ
رب كذا ،مضافاً ،ألن َ
األلف و َ
ميلك الكل.
وهو ال ُ
ت فَـبَ َّ
ش ْرَان َها ِبِِ ْس َح َق َوِمن َوَراء إِ ْس َح َق يَـ ْع ُقوب} [سورة
ض ِح َك ْ
َ { -31و ْام َرأَتُهُ قَآئِ َمةٌ فَ َ
هود.]71 :
...ألهنا ما ضحكت إال بعد أن بشرها املالئكة اببن ،فلما تعجبت من ذلك بشروها اببن
االبن زَيدة يف البشرى .والتعجيب أبن يولد هلا ابن ويعيش وتعيش هي حىت يولد البنها ابن،
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وذلك أدخل يف العجب؛ ألن شأن أبناء الشيوخ أن يكونوا مهزولني ال يعيشون غالباً إال
معلولني ،وال يولد هلم يف األكثر ،وألن شأن الشيوخ الذين يولد هلم أن ال يدركوا يفع
أوالدهم ،بله أوالد أوالدهم .
َ { -32و َجا ُؤواْ أ ََاب ُه ْم ِع َشاء يَـ ْب ُكون} [سورة يوسف.]16 :
إمنا اصطنعوا البكاء متويهاً على أبيهم لئال يظن هبم أهنم اغتالوا يوسف عليه السالم ،ولعلهم
كانت هلم مقدرة على البكاء مع عدم وجدان موجبه ،ويف الناس عجائب من التمويه
والكيد .ومن الناس من تتأثر أعصاهبم بتخيل الشيء وحماكاته فيعرتيهم ما يعرتي الناس
ابحلقيقة .وبعض املتظلمني ابلباطل يفعلون ذلك ،وفطنة احلاكم ال تنخدع ملثل هذه احليل
وال تنوط هبا حكماً ،وإمنا يناط احلكم ابلبينة.
جاءت امرأة إىل شريح ُتاصم يف شيء وكانت مبطلة فجعلت تبكي ،وأظهر شريح عدم
االطمئنان لدعواها ،فقيل له :أما تراها تبكي؟ فقال :قد جاء إخوة يوسف عليه السالم
أابهم عشاء يبكون وهم ظلَمة ك َذبَة ،ال ينبغي ألحد أن يقضي إال ابحلق.
يدل على أن بكاء املرء ال ُّ
قال ابن العريب :قال علماؤان :هذا ُّ
يدل على صدق مقاله؛
الحتمال أن يكون تصنُّعاً .ومن اخللق من ال يقدر على ذلك ،ومنهم من يقدر .قلت :ومن
األمثال" :دموع الفاجر بيديه" ،وهذه عربة يف هذه العربة.
ات ِْسَ ٍ
ك إِِين أَرى س ْبع بـ َقر ٍ
اف} [سورة يوسف:
َ { -33وقَ َ
ان َٰيْ ُكلُ ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
ال ال َْملِ ُ
َ َ َََ
.]43
ِ
ك} للعهد ،أي :ملك مصر .ومساه القرآن هنا ملكاً ومل يسمه فرعون؛
التعريف يف {الْ َمل ُ
أَيم َح َك َمها
ألن هذا امللك مل يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط ،وإمنا كان ملكاً ملصر َ
اهلِكسوس ،وهم العمالقة ،وهم من الكنعانيني ،أو من العرب ،ويعرب عنهم مؤرخو اإلغريق
مبلوك الرعاة ،أي البَدو .وقد ملكوا مبصر من عام  1900إىل عام  1525قبل ميالد املسيح
عليه السالم.
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وِنَا ومن صلَح ِمن آابئِ ِهم وأَ ْزو ِ
{ -34جن ُ ٍ
اج ِه ْم َوذُ يِرَّايهتِِ ْم} [سورة الرعد:
َ
َّات َع ْدن يَ ْد ُخلُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
.]23
ِ
آابئِ ِه ْم} واو املعية ،وذلك زَيدة اإلكرام ،أبن جعل أصوهلم وفروعهم
الواو يف { َوَم ْن َ
صلَ َح م ْن َ
وأزواجهم املتأهلني لدخول اجلنة لصالحهم يف الدرجة اليت هم فيها ،فمن كانت مرتبته دون
مراتبهم َحلِق هبم ،ومن كانت مرتبته فوق مراتبهم حل ُقوا هم به ،فلهم الفضل يف احلالني .وهذا
َّ ِ
اج ُه ْم} [سورة الصافات ]22 :اآلية؛
كعكسه يف قوله تعاىلْ { :
ين ظَلَ ُموا َوأ َْزَو َ
اح ُشُروا الذ َ
عذاب مضاعف.
ألن مشاهدة عذاب األقارب ٌ
ويف هذه اآلية بشرى ملن كان له سلف صاحل ،أو خلف صاحل ،أو زوج صاحل ،ممن حتققت
فيهم هذه الصالة ،أنه إذا صار إىل اجلنة حلق بصاحل أصوله أو فروعه أو زوجه ،وما ذكر هللا
هذا إال هلذه البشرى ،كما قال هللا تعاىل{ :والَّ ِذين آمنُوا واتَّب عْت هم ذُ ِريَّتُهم إبِِميَ ٍ
َحلَْقنَا هبِِ ْم
ان أ ْ
َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ ْ
اه ْم ِم ْن َع َملِ ِه ْم ِم ْن َش ْي ٍء} [سورة الطور .]21 :واآلابء يشمل األمهات على
ذُ ِريَّتَ ُه ْم َوَما أَلَْت نَ ُ
طريقة التغليب ،كما قالوا األبوين.
{ -35وجعل لَ ُكم ِمن جلُ ِ
وِنَا يَـ ْو َم ظَ ْعنِ ُك ْم َويَـ ْو َم إِقَ َامتِ ُك ْم َوِم ْن
وَت تَ ْستَ ِخف َ
ود األَنْـ َع ِام بُـيُ ا
ي ُ
َ ََ َ
اعا إِ َل ِحني} [سورة النحل.]80 :
َص َوافِ َها َوأ َْوَاب ِرَها َوأَ ْش َعا ِرَها أ ََاث ااث َوَمتَ ا
أْ
القباب من أدم ،واخليام من منسوج األوابر واألصواف واألشعار ،وهي انشئة من اجللد ،ألن
اجللد هو اإلهاب مبا عليه ،فإذا ُدبغ وأزيل منه الشعر فهو األدي.
{ -36لِيسا ُن الَّ ِذي يـل ِ
ِب مبِني}[ .سورة النحل:
ْح ُدو َن إِل َْي ِه أَ ْع َج ِم ٌّي َو َهـ َذا لِ َسا ٌن َع َرِ ٌّ
ُ
َ
.]103
اللسان :الكالم ،مسي الكالم ابسم آلته.
ِ
ف و َّ ِ
ِ
ت أ َّ
آايتِنَا َع َجباا} [سورة
{ -37أ َْم َح ِس ْب َ
َن أ ْ
َص َح َ
الرق ِيم َكانُوا م ْن َ
اب الْ َك ْه َ
الكهف.]9:
متسعا فهو غار.
الكهف :الشق املتسع الوسط يف جبل ،فإن مل يكن ً
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ض َحى} [سورة طه:
ك الَ تَظ َْمأُ فِ َيها َوالَ تَ ْ
وع فِ َيها َوالَ تَـ ْع َرى َ .وأَنَّ َ
{ -38إِ َّن ل َ
َك أَالَّ َجتُ َ
.]119-118
أصول كفاف اإلنسان يف معيشته ،إمياء إىل أن االستكفاء منها سيكون
ُمجع له يف هذا اخلرب ُ
غاية سعي اإلنسان يف حياته املستقبلة ،ألن األحوال اليت تصاحب التكوين تكون إشعاراً
خبصائص املكون يف مقوماته ،كما ورد يف حديث اإلسراء من توفيق النب صلى هللا عليه
ت َّأمتك.
وسلم الختيار اللْب على اخلَمر ،فقيل له :لو اخرتت اخلمر لغَ َو ْ
ِ
ج الْبَ ْح َريْ ِن} [سورة الفرقان.]53 :
َ { -39و ُه َو الَّذي َم َر َ
البحر :املاء املستبحر ،أي الكثري العظيم.
ِ
ْصى ال َْم ِدينَ ِة يَ ْس َعى} [سورة القصص.]20 :
َ { -40و َجاء َر ُج ٌل يم ْن أَق َ

الظاهر أن أقصى املدينة هو انحية قصور فرعون وقومه ،فإن عادة امللوك السكىن يف أطراف
املدن توقياً من الثورات والغارات ،لتكون مساكنهم أسعد خبروجهم عند اخلوف ،وقد قيل:
األطراف منازل األشراف.

الس َ ِ
ِ
ك َكانُوا يُـ ْؤفَ ُكون .
وم َّ
اع ٍة َك َذلِ َ
ري َس َ
َ { -41ويَـ ْو َم تَـ ُق ُ
اعةُ يُـ ْقس ُم ال ُْم ْج ِرُمو َن َما لَبثُوا غَ ْ َ
ال الَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم وا ِإلميَا َن لََق ْد لَبِثْـتم ِيف كِت ِ ِ
ث فَـ َه َذا يـو ُم الْبـ ْع ِ
اّلل إِ َل يـوِم الْبـ ْع ِ
ث
َوقَ َ
ُْ َ
َْ َ
اب َّ َ ْ َ
ََ
َ
ول ِ
َكنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمون} [سورة الروم.]56-55 :
َ
يقره ،ولو مل يكن هو
يف هذا أدب إسالمي ،وهو أن الذي يسمع اخلطأ يف الدين واإلميان ال ُّ
املخاطَب به.
ِ
ِ
{ -42وإِ ْذ أَ َخ ْذ َان ِمن النَّبِيِ ِ
نك وِمن ن ٍ ِ ِ
يسى ابْ ِن َم ْرََيَ
َ يَ
يم َوُم َ
ني ميثَاقَـ ُه ْم َوم َ َ
َ
وسى َوع َ
وح َوإبْـ َراه َ
َوأَ َخ ْذ َان ِم ْنـ ُهم ِيميثَاقاا غَلِيظاا} [سورة األحزاب.]7 :
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ومجاعها :أن يقولوا احلق ،ويبلِغوا ما أُمروا به دون
هذا امليثاق جممل هنا بيَّنته آَيت كثريةُ .
ٍ
خشية منهم ،وال جماراةٍ لألهواء ،وال مشاطرة مع أهل الضالل
مالينة للكافرين واملنافقني ،وال
يف اإلبقاء على بعض ضالله .وأن هللا واثقهم ووعدهم على ذلك ابلنصر.
َّب إِالَّ أَن يـ ْؤذَ َن لَ ُكم إِ َل طَع ٍام غَ ْ ِ
ِ
ين
آمنُوا الَ تَ ْد ُخلُوا بُـيُ َ
ُ
ين َ
ْ
ري َانظ ِر َ
َ { -43ايأَيـ َها الَّذ َ
َ َ
وت النِ ِي
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني ِحل ِد ٍ
يث إِ َّن ذَلِ ُك ْم َكا َن
إِ َانهُ َولَك ْن إِذَا ُدعيتُ ْم فَا ْد ُخلُوا فَِإذَا طَع ْمتُ ْم فَانتَش ُروا َوالَ ُم ْستَأْنس َ َ
َّب فَـيَ ْستَ ْحيِي ِمن ُك ْم َو َّ
اّللُ الَ يَ ْستَ ْحيِي ِم َن ا ْحلَِيق} [سورة األحزاب.]53 :
يُـ ْؤ ِذي النِ َّ
يف هذه اآلية دليل على أن سكوت النب صلى هللا عليه وسلم على الفعل الواقع حبضرته إذا
كان تعدَيً على حق لذاته ال يدل سكوته فيه على جواز الفعل؛ ألن له أن يسامح يف حقه،
ولكن يؤخذ احلظر أو ا ِإلابحة يف مثله من أدلة أخرى ،مثل قوله تعاىل هنا{ :إِ َّن َذلِ ُك ْم َكا َن
ِ
َّب} ،ولذلك جزم علماؤان أبن من آذى النب صلى هللا عليه وسلم ابلصراحة أو
يُ ْؤذي النِ َّ
يعزر على ذلك ،حبسب مرتبة األذى و ِ
القصد إليه ،بعد توقيفه على اخلفي منه ،وعدم
االلتزام َّ
التوبة مما تقبل يف مثله التوبة منه.
ِ
ص ِم ْن عُ ُم ِرهِ إِالَّ ِيف كِتَ ٍ
اب} [سورة فاطر.]11 :
َ { -44وَما يُـ َع َّم ُر من م َع َّم ٍر َوالَ يُن َق ُ
غلب يف هذه األجيال أن يكون املوت بني الستني والسبعني فما بينهما ،فهو عُمر متعارف،
املعمر الذي يزيد عمره على السبعني ،واملنقوص عمره الذي ميوت دون الستني .ولذلك كان
و َّ
أرجح األقوال يف تعمري املفقود عند فقهاء املالكية هو ا ِإلبالغ به سبعني سنة من اتريخ
والدته.
ِ
{ -45الَّ ِذي أَحلَّنَا َدار الْم َقام ِة ِمن فَ ْ ِ ِ
ب َوالَ َميَسنَا فِ َيها لُغُوب}
ضله الَ َميَسنَا ف َيها نَ َ
َ ُ َ
َ
صٌ
[سورة فاطر.]35 :
من فضل هللا أن جعل هلم اجلنة جزاء على األعمال الصاحلة؛ ألنه لو شاء ملا جعل
للصاحلات عطاء ،ولكان جزاؤها جمرد السالمة من العقاب ،وكان أمر َمن مل يستحق اخللود
يف النار كفافاً ،أي :ال عقاب وال ثواب ،فيبقى كالسوائم.
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َ { -46وَاب َرْكنَا َعلَْي ِه َو َعلَى إِ ْس َح َق َوِمن ذُ يِريَّتِ ِه َما ُْحم ِس ٌن َوظَ ِاِلٌ لِينَـ ْف ِس ِه ُمبِني} [سورة
الصافات.]113 :
ِ
الفاجر
الربُّ
فيه تنبيه على أن اخلبيث والطيب ال جيري أمرمها على العرق والعنصر ،فقد يلد َ
َ
الفاجر الربَّ ،وعلى أن فساد األعقاب ال يُ ُّ
عد غضاضة على اآلابء ،وأن مناط الفضل هو
و ُ
خصال الذات ،وما اكتسب املرء من الصاحلات ،وأما كرامة اآلابء فتكملة للكمال ،وابعث
على االتسام بفضائل اخلِالل ،فكان يف هذه التكملة إبطال غرور املشركني أبهنم من ذرية
األوىل ابملسجد احلرام.
إبراهيم ،وإهنا مزية لكن ال يعادهلا الدخول يف ا ِإلسالم وأهنم ْ
{ -47وأ َْرسلْنَاهُ إِ َل ِمئَ ِة أَل ٍ
ْف أ َْو يَ ِزي ُدون} [سورة الصافات.]147 :
َ َ
مجيع اخلليط؛ ألن يف متييز
الظاهر أن الرسول إذا بُعث إىل قوم خمتلطني بغريهم أن َّ
تعم رسالته َ
البعض ابلدعوة تقريراً لكفر غريهم ،وهلذا ملا بعث هللا موسى عليه السالم لتخليص بين
إسرائيل دعا فرعون وقومه إىل نبذ عبادة األصنام ،فيحتمل أن َّ
املقدرين مبائة ألف هم اليهود،
نينوى .وذُكر يف كتاب يونس أن دعوة
وأن املعطوفني بقوله {أَْو يَِز ُ
يدو َن} هم بقية سكان َ
نينوى قام عن كرسيه ،وخلع رداءه ،ولبس ِمسحاً ،وأمر أهل مدينته
يونس ملا بلغت َ
ملك َ
ِ
نينوى من بالد أشور مع سعتها.
ابلتوبة واإلميان ..اخل .ومل يذكر أن يونس دعا غري أهل َ
اخلِطَاب} [سورة ص.]20 :
ص َل ْ
َ { -48و َش َد ْد َان ُم ْل َكهُ َوآتَـ ْيـنَاهُ ا ْحلِ ْك َمةَ َوفَ ْ
اخلِطَاب} هو قولُه يف خطبه" :أما بعد" ،قال :وداود أول
ص َل ْ
عن أيب األسود الدؤيل{ :فَ ْ
من قال ذلك .وال أحسب هذا صحيحاً؛ ألهنا كلمة عربية ،وال يعرف يف كتاب داود أنه قال
ما هو مبعناها يف اللغة العربية .ومسيت تلك الكلمة (فصل اخلطاب) عند العرب ألهنا تقع
بني مقدمة املقصود وبني املقصود ،فالفصل فيه على املعىن احلقيقي ،وهو من الوصف
ابملصدر ،وا ِإلضافة حقيقية .وأول من قال "أما بعد" هو سحبان وائل خطيب العرب.

203

اّلل الْو ِ
ِ
اّلل أَ ْن يـت ِ
اح ُد
{ -49ل َْو أ ََر َ
َّخ َذ َولَ ادا الَّ ْ
اد َُّ َ
صطََفى ِمَّا ََيْلُ ُق َما يَ َشاء ُس ْب َحانَهُ ُه َو َُّ َ
الْ َقهَّار} [سورة الزمر .]4:
 ...فتكون {لَ ْو} هنا هي امللقبة (لو) الصهيبية ،أي :اليت شرطها مفروض فرضاً على أقصى
احتمال ،وهي اليت ُميثلون هلا ابملثل املشهور" :نعم العبد صهيب ،لو مل خيف هللا مل يعصه".
َّ ِ
وان إِ َىل
ين َّاُتَ ُذوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَاءَ َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّال لِيُ َق ِربُ َ
فكان هذا إبطاالً ملا تضمنه قولهَ { :والذ َ
اَّللِ ُزلْ َفى} [سورة الزمر.]3 :
َّ
ض وتُـ َق ِطيعوا أَرحام ُكم  .أُولَئِ َ ِ
ِ
ين
ْ
{ -50فَـ َه ْل َع َس ْيـتُ ْم إِن تَـ َولَّْيـتُ ْم أَن تُـ ْفس ُدوا ِيف األ َْر ِ َ ُ ْ َ َ
ك الَّذ َ
ل ََعنَـ ُه ُم َّ
ارُهم} [حممد.]23-22 :
َص َّم ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
اّللُ فَأ َ
صَ
يف اآلية إشعار أبن الفساد يف األرض وقطيعة األرحام من شعار أهل الكفر ،فهما جرمان
كبريان جيب على املؤمنني اجتناهبما.
ص َف ُحوا َوتَـغْ ِف ُروا فَِإ َّن َّ
ور َّرِحيم} [سورة التغابن.]14 :
َ { -51وإِن تَـ ْع ُفوا َوتَ ْ
اّللَ غَ ُف ٌ
العفو :ترك املعاقبة على الذنب بعد االستعداد هلا ،ولو مع توبيخ .والصفح :ا ِإلعراض عن
املذنب ،أي :ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ .والغفر :سرت الذنب وعدم إشاعته.
ُ { -52مثَّ ِيف ِسل ِ
اسلُ ُكوه} [سورة احلاقة.]32 :
ْسلَ ٍة ذَ ْرعُ َها َس ْبـعُو َن ِذ َر ا
اعا فَ ْ
الذرع كيل ِ
َّ
طول اجلسم ابلذراع ،وهو مقدار من الطول َّ
مقدر بذراع ا ِإلنسان ،وكانوا يقدرون
ُ
مبقادير األعضاء ،مثل الذراع ،واألصبَع ،واألمنلة ،وال َقدم ،وابألبعاد اليت بني األعضاء ،مثل
الشرب ،و ِ
ِ
صم ،واخلُطوة.
الف ْرت ،و َّ
ْ
العتَب ،والبُ ْ
الرتَب  -بفتح الراء والتاء ،-و َ
ارا} [سورة نوح.]22 :
َ { -53وَم َك ُروا َم ْك ارا ُكبَّ ا
أي :كبرياً جداً ،وهو وارد هبذه ِ
الصيغة يف ألفاظ قليلة ،مثل :طَُّوال ،أي :طويل جداً،
ووضَّاء ،أي:
وح َّسانُ ،
وعُ َّجاب ،أي :عجيبُ ،
ومجَّال ،أيَ :مجيل ،وقَُّراء :لكثري القراءةُ ،
ِ
وضيء ،قال عيسى بن عمر :هي لغة ميانية.
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ِِ ِ
رية} [سورة القيامة.]14 :
نسا ُن َعلَى نَـ ْفسه بَص َ
{ -54بَ ِل ا ِإل َ
ِ
{علَى} لتضمينه معىن الرقيب.
أي :مبصر ،واهلاء للمبالغة ...وتكون تعدية {بَص َرية} ب َ
ت يَ َداهُ} [سورة النبأ.]40 :
{ -55يَـ ْو َم يَنظُُر ال َْم ْرءُ َما قَ َّد َم ْ
ري على غالب استعمال
املرء اسم للرجل ،إذ هو اسم مؤنثُه امرأة .واالقتصار على املرء َج ٌ
العرب يف كالمهم ،فالكالم خرج خمرج الغالب يف التخاطب؛ ألن املرأة كانت مبعزل عن
املشاركة يف شؤون ما كان خار َج البيت.
ص ُح ٍ
ف م َك َّرَمة} [سورة عبس.]13 :
ِ{ -56يف ُ
قال الزجاج :وإمنا قيل للكتاب ( ِس ْفر) بكس ِر السني ،وللكاتب ( َسافر)؛ ألن معناه أنه ِ
يبني
ِ
أسفر الصبح ،إذا أضاء ،وقاله الفراء.
الشيءَ ويوضحه ،يقالَ :
َ { -57وأ ََّما َم ْن أ ِ
ُوِتَ كِتَابَهُ َوَراء ظَ ْه ِره} [سورة االنشقاق.]10 :
ويناو ُل له من وراء ظهره إظهاراً
أي :يُعطَى كتابه من خلفه فيأخذه بشماله؛ حتقرياً لهَ ،
للغضب عليه ،حبيث ال ينظر ُمنا ِولُه كتابَه إىل وجهه.
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(و)
خطأ يف تفسري اإلمام الطربي
من أوله حَّت آخره!
أخريا.
[هذا خمتصر مقال منا بني جواحني سنوات ،خيبو اترة ويثور اترة ...مث مل يهدأ ً
لت أن أقتنع ابإلشكال كما هو فلم ينفع ،وبقيت الغرية على كالم هللا تالزمين حىت
وقد حاو ُ
أخرجته.
وقد يكون آلخرين مقال يف مقايل ..واملهم أن أبرئ الذمة ،وأن أبرز ما أظنه حقا ..وهللا
املستعان].
احلمد هلل العليم احلكيم ،والصالة والسالم على النب املعصوم ،وعلى اآلل والصحب أمجعني،
وبعد:
فإن اإلمام حممد بن جرير الطربي رمحه هللا (ت  310ه ) من أعالم الدنيا ،وهو إمام يف
التفسري خاصة ،وكل من أتى بعده من املفسرين استفاد منه ،فإن مل يستفد من تفسريه
مباشرة ،استفاد ممن استفاد منه!
كثريا يف تفسري هذا اإلمام اجلليل ،للحاجة إليه ،ولالستفادة منه..
وكنت أنظر ً
وقد لفت نظري ،منذ سنوات ،تكراره جلملة تسبق تفسري آَيت ،كقوله" :يقول تعاىل ذكره"،
مث يورد تفسري اآلية .أو عبارات قريبة منه.
وهي كثرية ،بل كثرية جدا!!
وهذه أمثلة منها ،من سورة البقرة:
ِ
ِ
ين}:
 يقول يف تفسري اآلية ( )147منها{ :ا ْحلَ ُّق ِم ْن َربِ َك فَ َال تَ ُكونَ َّن م َن الْ ُم ْم َرت َ
"يقول تعاىل ذكره :اعلم َي حممد أن احلق ما أعلمك ربك وأاتك من عنده ،ال ما يقول لك
اليهود والنصارى".
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كونن من
مث يقول" :يقول تعاىل ذكره له :فاعمل ابحلق الذي أاتك من ربِك َي حممد ،وال تَ َّ
املمرتين".
 ويقول يف تفسري اآلية ( )168من السورة{ :وَال تَتَّبِعوا خطُو ِات الشَّيطَ ِ
ان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو
ْ
َ ُ ُ َ
ني}:
ُمبِ ٌ

"يقول تعاىل ذكره :فال تنتصحوه أيها الناس ،مع إابنته لكم العداوة ،ودعوا ما أيمركم به."...

 ويقول يف اآلية ({ :)170أ ََولَ ْو َكا َن آَ َاب ُؤُه ْم َال يَ ْع ِقلُو َن َشْي ئًا َوَال يَ ْهتَ ُدو َن}:"يقول تعاىل ذكره هلؤالء الكفار :فكيف أيها الناس تَتَّبعون ما وجدمت عليه آابءكم فترتكون ما
أيمركم به ربكم ،وآابؤكم ال يعقلون من أمر هللا شيئًا."...
ُ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض} يقول:
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
 ويف اآلية ({ :)253تِْل َض ْلنَا بَ ْع َ
"يقول تعاىل ذكره :هؤالء رسلي فضلت بعضهم على بعض."...
وهكذا ..حىت آخر تفسريه ،وليس يف أوله وحده ،أو يف سورة منه.
فيقول يف اآلية األوىل من سورة الناس{ :قُ ْل أَعُوذُ بَِر ِب الن ِ
َّاس}" :يقول تعاىل ذكره لنبيه
َّاس ملِ ِ
ِ ِ
ك الن ِ
َّاس}."...
حممد صلى هللا عليه وسلم :قل َي حممد :أستجري {بَرب الن ِ َ
عز ذكره" ،ولفظ" :يقول" فقط.
وبعبارات أخرى له كما قلت ،مثل" :يقول َّ
جل ثناؤه بذلك" ،و"يعين تعاىل ذكره
بينما يقول يف عبارات أخرى ال غبار عليها" :يعين َّ
بقوله."..
فهل جيوز مثل قوله األول ،وهو أن يقول لكالمه الشخصي ،وتفسريه ،وبيانه" :يقول هللا
تعاىل ذكره"؟
فهذا كالمه ،وليس كالم هللا تعاىل!
التفسري كالم املفسر ،وليس من قول هللا سبحانه!
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أصال ،فكيف يقال للتفسري إنه
كالم هللا تعاىل خيص ذاته سبحانه ،وهو وحي ،وليس خملوقًا ً
قول هللا تعاىل؟!!
مث إن هذا التفسري قد يكون صو ًااب أو يكون خطأ ،وقد استدرك كثري من املفسرين على
اإلمام الطربي ،ومل أيخذوا ببعض اختياراته ،مثل ابن كثري نفسه!
فكيف يورد هذا الكالم وأنه قول هللا تعاىل؟!
أبدا،
ال شك أن اإلمام الطربي يعين َتويل اآلية وتفسريها ،وال يعين أنه كالم هللا تعاىل بذاته ً
ولكن التعبري به هو اخلطأ ،وال شك أنه قال ذلك يف تساهل ودون متحيص ،ولو روجع فيه
لرجع.
جل ثناؤه بذلك" ،و"يعين تعاىل
فإنه يقال عند التفسري ،كما أوردان له عبارات أخرى" :يعين َّ
ذكره بقوله."..
أو يقول :يقول هللا تعاىل ما معناه ،أو ما تفسريه ،أو عبارة (أي) ،وما إىل ذلك ،مما يفهم أنه
تفسري لقول هللا تعاىل ،وليس كالم امل ِ
فسر.
َ
فالتفسري شيء ،والقرآن شيء آخر.
التفسري شرح للقرآن ،وليس هو نفسه حىت يقال" :يقول تعاىل ذكره".
وحىت كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم منعوا رواية نصه ابملعىن ،إال بشروط ،فإذا ُدفع الراوي
أو الناقل إىل حكاية معناه ،أو مل يتأكد من لفظه ،قال" :أو كما قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم".
فال جيوز أن تقول" :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" مث تورد احلديث مبعناه وليس
أردت
بلفظه ،فالذي أوردتَهُ ليس من لفظه عليه الصالة والسالم ،بل هو من لفظك ،وإمنا َ
أن ِ
تبني معناه وتشرحه ،فتقول إذًا" :وشرح احلديث هو كذا" ،أو "معىن احلديث كذا".
وبعض األحاديث ال جيوز تغيري أي كلمة منها ،كالتشهد ،وما ورد يف أمساء هللا تعاىل
وصفاته..
فكيف بكالم هللا تعاىل؟
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صحيحا ،ولو
قوال
كالما من عندك وتقول" :قال هللا تعاىل" ،ولو كان ً
ً
فال جيوز أن تؤلف ً
قرآان أُنزل عليه ،أو حديثًا قدسيا
كان من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إال أن يكون ً
نسبه إىل هللا تعاىل.
أبدا ،والعبارات الواردة يف ذلك ليست سليمة ،وال مقبولة ،وال تقال
فهذا مما ال يستساغ قوله ً
إال عند النقل ،توثي ًقا له.
وهو خطأ عقدي ،أو يقال عند حسن الظن بصاحبه لعدم تعمده :إنه خطأ أديب.
سهوا عند مفسرين آخرين ،كقول ابن كثري رمحه هللا يف تفسري اآلية
وقد يتكرر مثل هذا رمبا ً
ِ
ني} :يقول هللا تعاىل :إن هللا ال
( )31من سورة األعراف" :وقوله{ :إِنَّهُ الَ ُِحي ُّ
ب ٱلْ ُم ْس ِرف َ
حيب ِ
حده يف ٍ
املتعدين َّ
حالل أو حرام."...
كثريا يف نقد اإلمام ابن جرير رمحه هللا يف هذا اجلانب ،للفارق بني إمام يف علمه
وقد ترددت ً
وطالب علم ينقل منه ،ولكن قول احلق أوىل ،وتصويب األخطاء يف الدين والعقيدة خاصة
واجب ...فكل يصيب وخيطئ.
وهللا اهلادي.
×××

×××

×××

وقد عُرض هذا املقال على بعض اإلخوة قبل نشره ،فذكروا أن قول اإلمام الطربي يف ذلك
جائز ،وأن صحابة وعلماء كثريين استعملوا كلمة (يقول) مبعىن (يعين) ،وأوردوا أمثلة عديدة
من التفاسري على ذلك ،وفيها لفظة (يقول) فقط ،دون التعرض إىل غري ذلك مما أوردت.
ِ
وبغض النظر عن املعىن اللغوي ل كلمة (يقول) ،فإن العلماء إذا استعملوها ابملعىن املذكور
وجردا وحتر ًيرا ،ويبقى ما ذكرته من أمور
فهم أعلم ،لكن يكون ذلك
ً
(جتاوزا) ،وليس حقيقة ً
اردا يف غري كلمة (يقول) وحدها ،وال أرى جواز قول" :يقول هللا تعاىل ذكره" مث ال
أخرى و ً
كالم بشر.
يكون ُ
كالم هللا تعاىل ،بل يكون َ
القول َ
وكيف ِ
يفرق من ال حيفظ القرآن بني كالم هللا وغري كالمه إذا جاءت قبله مجلة" :يقول هللا
مقبال على العلم؟
تعاىل ذكره"؟ وخاصة إذا كان ذا ثقافة عادية ،أو ً
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وكيف إذا تُرمجت اجلملة إىل لغات أخرى والقارئ غري عريب أو غري مسلم ،ال يعرف لفظ
أصال؟ أال يظن أن ما ورد هو كالم هللا وليس كالم البشر؟
القرآن ً
وأين يبقى ما ذكرته من أن التفسري لو كان (خطأً) وقد سبقه قوله" :يقول هللا تعاىل ذكره"؟
فأين وكيف يكون هللا تعاىل قد قاله؟ أليس من َغرية على هذا األسلوب الذي يؤدي إىل تلك
النتيجة القبيحة؟
وأين ما ذكره علماء احلديث من عدم جواز رواية كالم النب صلى هللا عليه وسلم مبعناه إال
بشروط قاسية؟ فكيف ال جيوز هذا لكالم الرسول وجيوز لكالم هللا تعاىل؟!
وقليال ،يعين على غري
إنه غري مقبول وال مرغوب ،وإذا ورد مرات فيكون يف حدود ضيقةً ،
(جتاوزا) ،وليس حقيقة كما قلت ،فاحلقيقة األكيدة أن
القياس ،وعلى غري األصل ،وقد يُقبَل
ً
القول ليس قول هللا تعاىل ،وأما إذا كان مبعناه فيبني قبله مبا ُّ
يدل على ذلك ،وليس ابللفظ
وتقديرا وإكر ًاما ملا
منعا لاللتباس على األقل،
نفسه الذي يكون داال على قول هللا تعاىلً ،
ً
كالمهُ حقا إذا قيل" :يقول هللا تعاىل".
اختُ َّ
ص هللا به من ذلك ،وهو أن يكون قولُه َ
وإذا قال شخص" :يقول هللا تعاىل ذكره" ونيَّته تفسري كالمه تعاىل ،ال إيراد كالمه سبحانه،
فإنه يثبت ذلك كتابة ،والنية وحدها ال تكفي .وحيكم على ما هو مكتوب وواضح ،ال على
ما نواه الشخص ومل يكتبه.
وكون بعض علمائنا األفاضل قد نطقوا به ال يعين أنه حجة يف االستعمال بدون حرج ،أعين
يف صحة التعبري بظاهر معناه اللغوي ،فإنه يُنظَر إىل االستعمال ال فيمن استعمله ،وال يبدو
َوىل ،بل األفضل والصواب هو العودة إىل صحة االستعمال،
ظاهره
مرغواب ،وليس هو األ َ
ً
جانب من االستعمال ال يوافق السمع ،وال يُطمئن القلب.
واجلواز
ٌ
التباسا ،ولكنه متعود على أنه
والقارئ غري معتاد على أن (يقول) مبعىن (يعين) ،فهذا يسبب ً
إذا مسع أو قرأ" :يقول هللا تعاىل" ،أن يرى بعده كالم هللا تعاىل بذاته ،وليس كالم غريه.
كالم بعض ،فإنه ال جيوز يف كالم هللا
ينقل بعضهم َ
وإذا جاز هذا يف عادة الناس عندما ُ
تعاىل .وهللا أعلم.
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() 2
التالوة
(أ)
التالوة املفيدة
ِ
ِ
أيضا ،لدنياه وآخرتهَّ ،
فتتهذب
أجرا فقط ،بل يستفيد ً
عندما يتلو املسلم كتاب ربه ال حيص ُل ً
وتنحل ع َقدها .يقول ربُّنا الكري {ونُنَ ِزُل ِمن الْ ُقر ِ
آن
نفسهُ ،وتُشفى من أمراضها وأوضارها،
ُّ ُ
َ ْ
َ
ِ ِِ
ِ
ني} [سورة اإلسراء.]82 :
َما ُه َو ش َفاء َوَر ْمحَةٌ ل ْل ُم ْؤمن َ
ٍ
ِ
أيِ :
اض ِ
وعالجا ألمر ِ
ضاللة وجهالة،
النفس والقلب ،من
ً
ننزل من القرآن ما يكو ُن شفاءً
ٍ
ِ
ٍ
ئن القلب.
ووسوسة وشك ،وزي ٍغ وقلَقَ ،
وه ًوى وطمع ،واحنراف وزلل ،فيُ َسك ُن النفس ،ويُطَ ْم ُ
َ
الرغبةُ يف اخل ِري و ِ
العمل
َّبات عليه ،و َّ
َّليل إىل احلق ،والث ُ
وهو رمحة ،ففيه اإلميا ُن الصحيح ،والد ُ
ِ
ودخول جنَّته( .الواضح يف التفسري للكاتب).
ضى هللا
َّ
الصاحل ،والت ُ
َّمهيد إىل ِر َ
يطمئن بتالوة القرآن ويهدأ {الَّ ِذين آمنُواْ وتَطْمئِ ُّن قُلُوهبم بِ ِذ ْك ِر اَّللِ أَالَ بِ ِذ ْك ِر اَّللِ
فالقلب
ُّ
ُُ
َ َ َ َ
ِ
وب} [سورة الرعد ]28 :فرتاتح له النفوس املؤمنة ،دون غريه من األمور
تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
الدنيوية.
ومن ِ
أهم ما يفيده املرءُ لنفسه وجملتمعه هو العظة والعربة اليت جينيها من قراءة القرآن ،وهذا ال
ِ
ِ
آَيتِِه َولِيَ تَ َذ َّكَر أ ُْولُوا
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
أييت إال من الفهم والتدبُّر يف كتاب هللا {كتَ ٌ
اب أ َ
ك ُمبَ َارٌك ليَدَّبَُّروا َ
ْاألَلْب ِ
اب} [سورة ص.]29 :
َ
عة هلم ،يف أموِر دينِهم ودنياهم ،لي ِ
أي :هذا كتاب هللا للناس ،كثري اخل ِري واملن َف ِ
تفكروا يف آَيتِِه
ُ
ُ َ
ُ
ظ هبا أصحاب ِ
العقول ِ
النرية.
تفهموا ِح َك َمها وأسر َارها ،وليتَّع َ
ويَ َّ
ُ
فاملسلم يقرأ عاقبة أقوام سابقني عصوا هللا ورسوله ،وأبوا أن يؤمنوا ويطيعوا ،فيعترب وال يعصي،
ب ِمن َِّ ِ
ضٍ
ك ِأب ََّهنُْم
اَّلل ذَل َ
...و َِب ُؤْواْ بِغَ َ
حىت ال يغضب هللا عليه ،ولئال يعاقَب يف اآلخرةَ { .
َ
ِ
احل ِق ذَلِ َ ِ
اَّللِ وي ْقتُلُو َن النَّبِيِ َ ِ
صواْ َّوَكانُواْ يَ ْعتَ ُدو َن} [سورة
ك مبَا َع َ
ني بغَ ِْري َْ
َكانُواْ يَ ْك ُف ُرو َن ِِب ََيت َّ َ َ
البقرة.]61 :
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كما يستفيد من األمثال اليت ضرهبا هللا لبين آدم ،فيقارن ويتفكر؛ ليسري على هدى
واستقامة.
استَ ِمعُوا لَهُ[ }...سورة احلج.]73 :
َّاس ُ
ب َمثَ ٌل فَ ْ
ض ِر َ
{ ََي أَيُّ َها الن ُ
وال ينسى قصة أصحاب البستان ،الذين أقسموا أال يطعموا منه فقرياً ،فأهلكه هللا وجعله
كالزرع احملصود ،فيعترب القارئ ،وال ينسى الفقراء مما رزقه هللا من مال ومتاع.
ِ
اب ْاآل ِخَرةِ أَ ْك َربُ لَ ْو َكانُوا يَ ْعلَ ُمو َن}
ويف آخر اآلَيت من القصةَ { :ك َذل َ
اب َولَ َع َذ ُ
ك الْ َع َذ ُ
[سورة القلم.]33 :
ِ
كفر بنعمتِه ،والعقوبةُ يف اآلخرةِ ُّ
أشد وأب َقى،
العذاب ملن
أي :هكذا يكو ُن
َ
ُ
أمر هللا و َ
خالف َ
ولو كانوا من ِ
أهل العل ِم والفه ِم َلعلِموا ذلك.
َّ ِ
ين َآمنُواْ  }...استمع وتدبَّر ،ونظر يف أمر هللا فنفذه ،فإن
وإذا َّ
مر ِبَيت النداء { ََي أَيُّ َها الذ َ
يف ذلك خرياً لنفسه ولآلخرين.
ويتعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم وال يتبع خطواته ،ويعترب مما جرى ألبينا آدم معه ،وقد حلف
له أنه انصح له ،فخدع آدم ،وعوقب ابلنزول من اجلنة.
ِ
{َي ب ِين آدم الَ ي ْفتِنَنَّ ُكم الشَّيطَا ُن َكما أَخرج أَب وي ُكم ِمن ْ ِ
اس ُه َما لُِِرييَ ُه َما
َ ْ َ َ ََ ْ
َ َ ََ َ ُ ْ
اجلَنَّة يَن ِزعُ َعْن ُه َما لبَ َ
َ
َس ْوءَاهتِِ َما [ }...سورة األعراف.]27 :
ويعترب من تقلبات أهل الكتاب واحنرافهم وقسوة قلوهبم بعد طول األمد ،فيتعوذ ابهلل من
يتعوذ به سبحانه من أن يكون من الفاسقني.
قلب ال خيشع ،كما َّ
َّ ِ
ِ ِِ
اَّللِ َوَما نََزَل ِمن ْ ِ
ين أُوتُوا
ين َآمنُوا أَن َُتْ َش َع قُلُوُهبُْم لِ ِذ ْك ِر َّ
احلَق َوَال يَ ُكونُوا َكالذ َ
َ
{أََملْ َأيْن للَّذ َ
وهبم وَكثِري ِمْن هم فَ ِ
ِ
اس ُقو َن} [سورة احلديد:
اب ِمن قَ ْب ُل فَطَ َ
ال َعلَْي ِه ُم ْاأل ََم ُد فَ َق َس ْ
الْكتَ َ
ت قُلُ ُُْ َ ٌ ُ ْ
.]16
وينظر يف الثواب الذي أعدَّه هللا لعباده املؤمنني الصاحلني املتقني فيتبع خطواهتم.
ِ
َّات َجت ِري ِمن َحتتِها األ َْهنَار خالِ ِد ِ
ِِ
ني}
{فَأَ َث َهبُُم اَّللُ ِمبَا قَالُواْ َجن ٍ ْ
ين ف َيها َو َذل َ
ك َجَزاء الْ ُم ْحسن َ
َْ
ُ َ َ
[سورة املائدة.]85 :
ويقرأ عن اجلهاد وأجره الكبري ،فيطلب من هللا أن يكرمه ابلشهادة يف سبيله {إِ َّن اَّللَ ا ْش ََرتى
ِِ
ِ
ني أَن ُف َس ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُم ِأب َّ
َن َهلُُم اجلَنَّةَ يُ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِيل اَّللِ فَيَ ْقتُلُو َن َويُ ْقتَ لُو َن َو ْعداً َعلَْي ِه
م َن الْ ُم ْؤمن َ
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ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
استَ ْب ِشُرواْ بِبَ ْيعِ ُك ُم الَّ ِذي َابيَ ْعتُم بِِه
َحقاً ِيف الت َّْوَراة َوا ِإلجن ِيل َوالْ ُق ْرآن َوَم ْن أ َْو ََّف بِ َع ْهده م َن اَّلل فَ ْ
ِ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُيم} [سورة التوبة.]111 :
َوذَل َ
احلث على التوبة ،فيتوب قبل أن ميرض أو يُقبض.
ويقرأ َّ
{وأَنِيبوا إِ َىل ربِ ُكم وأ ِ
ِ
ِ
نص ُرو َن} [سورة الزمر.]54 :
َ َْ ْ
اب ُمثَّ َال تُ َ
َسل ُموا لَهُ من قَ ْب ِل أَن َأيْتيَ ُك ُم الْ َع َذ ُ
َ ُ
ويبتعد عن النفاق والشرك الذي يبطل األعمال كلها ،وجيعل مصري صاحبها إىل النار.
{إِ َّن اَّلل الَ ي ْغ ِفر أَن ي ْشرَك بِِه وي ْغ ِفر ما دو َن ذَلِ ِ
ِ
ض َّل
َ
ك ل َمن يَ َشاءُ َوَمن يُ ْش ِرْك ِابَّلل فَ َق ْد َ
ََ ُ َ ُ
َ َ ُ ُ َ
ضالَالً بَعِيداً} [سورة النساء.]116 :
َ
العزة فيتخلق هبا ،ويبتعد عن
رب َّ
وينظر يف اآلداب واألخالق الكرمية اليت أثىن عليها ُّ
الفواحش واملنكرات اليت تفسد اجملتمع...
{إِ َّن اَّلل أيْمر ِابلْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ان َوإِيتَاء ِذي الْ ُق ْرَىب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي
َ َ ُُ َ َ ْ َ
يَعِظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن} [سورة النحل.]90 :
الرب نفسه وذكر عظمتهِ ،
فيمجده ويسبِحه ِ
ويقرأ عن متجيد ِ
ويعظمه..
{ َّما خ ْل ُق ُكم وَال ب عثُ ُكم إَِّال َكنَ ْف ٍ ِ ٍ
اَّلل َِمسيع ب ِ
صريٌ} [سورة لقمان.]28 :
س َواح َدة إِ َّن ََّ ٌ َ
َ ْ َ َْ ْ
ض َوَمن فِي ِه َّن َوإِن ِمن َشي ٍء إِالَّ يُ َسبِ ُح ِحبَ ْم َدهِ َولَ ِكن الَّ
ات َّ
{تُ َسبِ ُح لَهُ َّ
الس َم َاو ُ
السْب ُع َواأل َْر ُ
ْ
يح ُه ْم إِنَّهُ َكا َن َحلِيماً َغ ُفوراً} [سورة اإلسراء.]44 :
تَ ْف َق ُهو َن تَ ْسبِ َ
ويقرأ قوله سبحانه{ :فَاذْ ُكر ِوين أَذْ ُكرُكم وا ْش ُكرواْ ِيل والَ تَ ْك ُفر ِ
ون} [سورة البقرة .]152:
َْْ ُ َ
ُ
ُ
فيذكره يف أحيانه كلها وال ينساه.
وينظر يف كتاب ربِه فريى حثَّه على التفكر واالعتبار مما يف خلق السماوات واألرض ،فيتمثَّل
ِ
َّ ِ
السماو ِ
ِِ
َّ
ات
ين يَ ْذ ُكُرو َن اَّللَ قيَاماً َوقُعُوداً َو َعلَ َى ُجنُوهب ْم َويَتَ َفك ُرو َن ِيف َخ ْل ِق َّ َ َ
قوله سبحانه{ :الذ َ
ض ربَّنَا ما خلَ ْقت هذا اب ِطالً سبحانَ ِ
اب النَّا ِر} [سورة آل عمران.]191 :
ُْ َ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
َواأل َْر ِ َ َ َ َ َ َ
وهكذا يكون املسلم ..يقرأ ..ويعترب ..ويستفيد ..ويؤجر..
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(ب)
داخل املسجد وحوله
ِ
ِ
حلقات ِ
حتفيظ ِ
القرآن الكري،
أوالد حيضرون
يف املسجد ٌ
وجيتهدون يف ِ
تالوته وحفظه،
وترتدد أصواهتم اجلميلةُ النقيةُ يف ِ
النحل أو تغر ِ
ِ
املسجد ِ
كدوي ِ
يد الطري،
أحناء
َّ ُ
وجوههم االبتسامةُ والرضى،
ويلتقون بزمالئهم وأساتذهتم وقد ْ
مألت َ
ويتأدبون ِ
فينشؤون على ِ
أبدب اإلسالم.
حب القرآنَّ ،
ِ
الوقت ِ
ويف ِ
املسجد يلعبون،
حول
أوالد َ
نفسه ٌ
يركبون الدراجات،
ويلعبون ابلكرة،
ويتحادثون ويتصاحيون،
ِ
ِ
املسجد ليلعبوا معهم إذا خرجوا،
بداخل
وينتظرون الذين
هدرا وهم يف ِ
سن الطلب.
فتذهب أوقا ُهتم ً
ُ
ِ
هؤالء كأهنم ليس هلم آابءٌ أو أمهات،
وال يسألون عن تربيتهم،
ِ
ِ
التحفيظ وأثرها اإلمياين والرتبوي!
حبلقات
وكأهنم مل يسمعوا
كيف ال يوجهون أوالدهم حلضورها ليتعلموا تالوةَ ِ
كتاب رهبم وحفظَه؟
املسجد مع الداخلني،
ملاذا ال يقولون ألوالدهم :ادخلوا
َ
وادرسوا القرآن مع من يدرسونهُ وحيفظون؟
أال يعلمون أهنم مسؤولون عن أبنائهم وتربيتهم،
وأن هللا سيحاسبهم على إمهاهلم والمباالهتم،
ٍ
اجتاهات منحرفة؛
غدا هنبًا ألفكا ٍر و
وأن أبناءهم قد يكونون ً
كتاب رِهبم؟
ألهنم مل يتعلموا دينهم ،ومل يعرفوا َ
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() 3
مباحث قرآنية
(أ)
دار املصاحف
(املسلمون والتقصري يف خدمة كتاب هللا؛ )3-1
لألثرَيء لغة ال أتقنها ،ولذلك ال أزورهم ،حىت ال أزعجهم بلغة العلم ،وال يزعجوين بلغة
املال!
لكن الذي حدث أنين قمت بزَيرة ألحد كبارهم ،وكان ذلك رغماً عين ،فقد جاء أبخ
يل شقيق يل مل أره منذ ربع قرن كامل ،فقدم إىل البلد الذي أقيم فيه بواسطته ،لرياين فقط مث
يرجع ،فكان علي أن أقدم له واجب الشكر على األقل ،ولو مل أطلب منه استقدامه ،بل ما
كنت أطلب منه ذلك ولو مل أره حىت وفايت!
وبدا يل يف اجللسة القصرية أن أكافئه ببضاعيت وأرد له شيئاً من املعروف يكون له فيه
أجر كبري ،وسنَّة حسنة ،فأقبلت إليه ابشاً وقلت :جزاك هللا خرياً على املكتبة اليت أنشأهتا
أيها الشيخ ،فال شك أن الرواد يستفيدون منها ،ولكن ما ميزة مكتبتكم بني املكتبات
املوجودة يف البلد؟
فعدد مناقبها ،وذكر وظائفها ،وأشار إىل اآلالت احلديثة والسريعة اليت اقتناها مما أفرزهتا
وبني أسعارها الغالية ،وما إىل ذلك...
التقنية احلديثة للمكتبات ومراكز املعلوماتَّ ،
فقلت :هذا شيء طيب تشكرون عليه ،ويراتح له املراجعون إن شاء هللا ،ولكن كنت
أود أن تذكر يل امليزة اليت متيَّزت هبا مكتبتكم ،مما ال يوجد منه يف املكتبات األخرى.
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فصار يذكر جمموعات املخطوطات والكتب النادرة اليت أحضرها ،والدورَيت القدمية
والربدَيت والوثئق اليت قد ال يوجد يف مكتبات أخرى...
وما إن بدأت بذكر سؤايل بصيغة أخرى حىت ال أحرجه ،إذا به خيرج عن ُخلقه ويرفع
صوته ويقوم من جملسه وهو غاضب ،ويقول :أنت جعلت من املسألة ألف ليلة وليلة ،حىت
انم شهرَير وسكتت شهرزاد عن الكالم املباح ،ليأيت مرة أخرى و...
مرح ٍ
ب هبا يف جملسه،
فسكت ،وعلمت أن بضاعيت غري مرخصة عنده ،ولغيت غري َّ
وجترعت كأس الصرب دقائق أخرى عنده ألجل شقيقي احلنون ...وأجلت احلديث عن
َّ
املشروع املقرتح ،ليكرب ويستقل ،ويكون فيه خري أكثر ،ويهب هللا تنفيذه ملن أراد له مثوبة
أكرب...
تسمى "دار
لقد أحببت أن اقرتح عليه مشروع مكتبة خاصة ابلقرآن الكرَي ،ميكن أن َّ
املصاحف" ُجيمع فيها ما ميكن من خمطوطا ت املصاحف الشريفة ،وتصوير ما ال ميكن
نسخا على األقراص املدجمة ،ويدخل يف املخطوط منها ما
منها ،ورقياً أو ميكروفيلمياً أو ً
وجد على أوراق الربدي ،واجللود ،والعظام ،واألحجار ،وقشور البيض ،وما إىل ذلك...
إضافة إىل مجع طبعات املصاحف منذ بدء الطباعة حىت اترخيه ،سواء كانت طبعات
قيمة أم مزيفة ،يف الشرق أو الغرب ،ولو نسخة واحدة من كل منها ،ويكون هذا مهمة هذه
املكتبة .وميكن أن يكون هذا قسماً يف مكتبة كبرية.
وفائدة هذه املكتبة املتخصصة اترخيية توثيقية علمية ،وهي مفيدة للعلماء والباحثني ،يف
دراساهتم وحبوثهم القرآنية ،وللرد على شكوك املشككني واملرجفني يف شبهات عقيمة هلم
حول اتريخ تدوين القرآن الكري وأطواره.
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وأزعم أهنا إضافة إىل فائدهتا العلمية املذكورة ،ستكون حتفة إسالمية وسابقة ثقافية تراثية
ال تقدَّر ،وال جياريها متحف أو مكتبة يف ُتصصات أخرى ،ملكانة القرآن الكري أوالً،
والفتخار مسلمني وتباهيهم مبا ميلكونه أو يرثونه من مصاحف خمطوطة ،أو أنواع وأشكال
اندرة منها .ويكون من بينها ما ال خيطر على البال ،فهناك مصاحف صغرية جداً ال تتجاوز
السنتمرت الواحد!
َ
وقد عرض أكرب مصحف يف العامل يف "معرض املصحف الشريف" الذي أقيم هذا العام
(1429ه ) يف طرابلس الغرب ،الذي شارك يف كتابته ( )58خطاطاً ،إىل جانب عرض
مصحف ذهب يزن ( 500كغ) من الذهب! كما عرضت نسخة منه صنعت يف روسيا من
الذهب اخلالص بنسبة  %99.9وحمفورة على  162صفحة ،وتبلغ قيمتها املالية حنو ()5.6
مليون دوالر! ولعله السابق أو غريه.
وهناك معارض أخرى للمصاحف تنظم ،يف بلدان إسالمية وغري إسالمية ،فقد نظم مركز
عرضا خاصا ابملصاحف النادرة منذ
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ابلرَيض ً
معرضا لصور نوادر املخطوطات
سنوات قليلة ،كما نظمت اليمن هذا العام (1429ه )
ً
القرآنية املوجودة منها يف اليمن وحدها ،ابتداء من القرن اهلجري األول ،مما كان قبل التنقيط،

وما بعده.
ولعل القارئ يستصعب مجع هذه املخطوطات ،اليت ال يتخلى عنها أصحاهبا ،أو هي
غالية جداً بعضها ال يقدَّر بثمن.
وأقول إن هذا املشروع طيب مبارك ،هو اآلخر ال يقدَّر مبال ،والعزم عليه والبدء به يفتح
أبواابً وطرقاً كثرية جلمع مادته ،فسماسرة املخطوطات ،والورثة اجلدد الذين ُتتلف هواَيهتم
عما كان عليه آابؤهم ،وأصحاب املتاحف الشخصية ،والتجار ...كل هؤالء وأمثاهلم ميكن
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االعتماد عليهم يف مجع الكثري مما يُرغب فيه ،وبعد عقد من الزمن يكون ما مجع مما مل يكن

متوقعا حني البدء به.
ً

واملشاريع اجلديدة هلذا وأمثاله ال تتوقف ،فمنذ أَيم قليلة (ذو القعدة  1429ه )
جدا ومل
افتتحت قطر أكرب متحف إسالمي ،وفيه من التحف واآلثر اإلسالمية ما هو اندر ً
يعرض من قبل يف أية جهة!
ومن انفلة القول أن أذكر أن اهلدف من اقرتاح هذا املوضوع هو لفائدة علمية
ومعلوماتية ،وليست آثرية تراثية صرفة ،فيمكن تصوير ما يلزم هلذه الدار دون الرتكيز على
ضرورة اقتناء أصله ،فالفائدة متحققة علمياً بذلك ،وتعمل الفهارس الالزمة إلبراز ما يف
الدار ليستفيد منها الباحثون...
هذا ،وال أعرف مكتبة متخصصة يف مجع خمطوطات املصحف الشريف وحده ،أو جتمع
طبعاته القدمية واجلديدة ،أو أية مؤسسة تقوم بذلك ،أو حىت أفراد!
ويف املنامة وغريها مراكز أو "بيوت" خاصة ابملصاحف لعلها تكون جزءاً من املشروع
العام هذا .وهللا املوفِق.
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(ب)
بنك معلومات عن القرآن الكرَي
(املسلمون والتقصري يف خدمة كتاب هللا؛ )3-2
مما يؤسف له أن ال يوجد حىت اآلن جممع أو مركز علمي فيه كل املعلومات مما يتعلق
ابلقرآن الكري وعلومه.
إن اإلجالل العظيم والتقدير الكبري الذي يكنه املسلمون لكتاب رهبم شيء ال ُحيَد وال
يتصور ،وإن كل خدمة تقدم لكتاب هللا تعاىل تعود فائدهتا إليهم ،فهو دستورهم ،ونظام
حياهتم وزادهم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة.
وال شك أن ما كتب عن القرآن الكري كثري ،منذ القرن اهلجري الثاين وحىت يومنا هذا،
مجيعا ،وهي يف ازدَيد مستمر ،وقد أوصل
وقد تنوعت علومه وموضوعاته ورتبت وكتب فيها ً
وفصل مسائل
نوعا يف كتابه "اإلتقان يف علوم القرآن" ،فزاد َّ
اإلمام السيوطي أنواعه إىل مثانني ً
مل توجد يف الربهان للزركشي.
ومن أشهر علومه :مجع القرآن ،أسباب نزوله ،إعرابه ،غريبه ،بالغته ،انسخه ومنسوخه،
أحكامه ،جممله ومبينه ومؤوله ،حمكمه ومتشاهبه ،وجوهه ونظائره ،مقدمه ومؤخره ،منطوقه
ومفهومه ،مطلقه ومقيده ،تفسريه ،ترمجته ،جتويده وقراءاته ،أمثاله وقصصه ،فضائله ،أدعيته،
آدابه ،خواصه...
وله أنواع دقيقة واندرة ،مثل :جدله ،حضريه وسفريه ،هناريه وليليه ،ما تكرر نزوله ،صيفيه
وشتائيه ،فراشيه ونوميه ،أرضيه ومساويه ،ما َتخر حكمه عن نزوله وما َتخر نزوله عن
حكمه...
واستحدثت علوم أخرى له يف عصران ،مثل اإلعجاز العلمي فيه ،والتفسري املوضوعي له،
وكذا التفسري األديب ،والعلمي ،والنفسي ،وخمطوطاته ،وترمجاته ...،ولعل آخرها علم
األصوات فيه ،وهو غري التجويد ،وإن تعلق به.
219

إن ما كتب يف هذه املوضوعات وغريها قدميًا وحديثًا كثري جداً ،وخباصة إذا أضيف إىل
البحوث والدراسات وأوراق األعمال املقدمة إىل املؤمترات والندوات وامللتقيات،
الكتب
ُ
ابإلضافة إىل املقاالت املتنوعة ...ما نشر منها وما مل ينشر.
وهي مشتَّتة مبعثرة بني املخطوطات ،واملطبوعات ،واجلرائد واجملالت ،ومنها ما هو مفقود
ال يعرف له أثر ،أو هو يف الرتاث املخبوء من الرتكات أو عند التجار ومساسرة الكتب
والرتاثيات...
وال شك أن القيام جبمع هذه املعلومات وُتزينها بواسطة اآلالت اإللكرتونية احلديثة
مطلوب وضروري ،فإن كل دولة جتمع تراثها واترخيها وآثرها وجتند علماء وخرباء لتصنيف
أوعية معلوماهتا وفهرستها وترتيبها ونشرها وتوزيعها والدعاية هلا ،وكذا اجلماعات الفكرية
واملذهبية والدينية واألحزاب واملراكز املتخصصة علميًا وأدبياً ،وهكذا األفراد الذين يهتمون
بنتاجهم وتتابعها نقاابهتم ورابطاهتم وما إليها...
أوىل من كل هذا ،ألنه الكتاب السماوي الصحيح الوحيد على وجه
وكتاب هللا تعاىل َ
موجه للناس كلهم ،وليس ألفراد أو مجاعة أو قومية
مجيعا ،فهو َّ
األرض ،وألنه كتاب للعاملني ً
أو زمان معني ،وهذا حيفز إىل أن يكون االهتمام به على قدر جالله وعامليته وأمهيته ،فهو
أجل من كل كتاب وشخص ومجاعة ودولة ،وما مل يكن كذلك فإن التقصري
أكرب وأعظم و ُّ
فيه واضح ،واملسؤولية فيه قائمة.
حتمل الصحابة رضوان هللا عليهم مسؤوليته حىت حافظوا عليه
وليتذكر املسلمون كم َّ
ودونوه وبلَّغوه ،من عند أنفسهم وبتكليف ومتابعة من أعلى منصب يف الدولة ،وعلينا أن
نكمل ما قامت به األجيال املسلمة السابقة يف خدمة هذا الكتاب العظيم ،ونستشعر
مسؤوليتنا حقيقة جتاه ذلك ،وهذا العمل جزء من العمل املطلوب منا جتاهه وليس كله.
جممع معلومات يرصد كل ما يتعلق بكتاب هللا
إهنا خليبة وحسرة وأمل أال يوجد حىت اآلن َّ
ويتحمل مسؤوليته املسلمون بطبيعة احلال ،وخاصة علماؤهم
اجلليل ،الذي يلزم أن ينهض به
َّ
ومسؤولوهم وأثرَيؤهم .ويف القيام هبذا العمل خري كثري وفوائد ال حتصى يف حياة املسلمني،
بل هو ضروري هلم ،وهم مقصرون جداً يف َتجيله ،واخلري والنفع بيد هللا ويف كتابه واالشتغال
به...
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وليتصور املرء مثالً قارًائ أو كاتبًا أو ابحثًا يريد أن يعرف موضوعاً يف القرآن الكري هل
كتب فيه ،وأين جيده ،وكم عقبة سيصطدم هبا حىت يصل إىل مقصوده ،هذا إذا وصل ،فإذا
وصل كم معلومة تفوته من أصل ما هو موجود؟
موضوعا اشرتطوا
وأقرب من هذا طالب الدراسات العليا يف اجلامعات ،الذين إذا اختاروا
ً
عليهم أال يكون كتب فيه من قبل ،ويلزمون ابلبحث والتأكد من ذلك ،وي ُكلِفون بذكر
املوضوعات املشاهبة ملا يكتبون فيه ،وذكر الفارق بينه وبينها .فكم هي املعاانة اليت جيدوهنا
حىت ُحي ِ
صلوا أمثال هذه املعلومات.
ومثل ذلك حتقيق كتاب تراثي ،ونسخه املشتتة ،وحتصيلها...
هناك فرق كبري بني أن يبحث كل من يلزمه أمر يف القرآن فيسأل ويبحث وقد يسافر
وينفق املال واجلهد حىت حيصل على ما يريد ،أو جزء مما يريد ،وبني أن تكون هناك مؤسسة
جتمع هذه املعلومات وتوفر جهود آالف الساعات ،وتكون املعلومات فيها أمشل وأكثر
تنويعا على الغالب.
ً
كبريا حبيث ال ميكن حصره ومجع نواحيه،
وال يتصور أن يكون هذا عمالً مستحيالً ،أو ً
فإن اهلمة والعزمية مطلوبة ،وال يوجد أيس يف حياة املسلم إذا كان متوكالً على هللا ،واملشروع
الذي يبدأ فيه ينمو ويكثر إبذن هللا ،ويصري بعد عقد من الزمن كشجرة طيبة مباركة ،تؤيت
مثارها لكل الناس ،وهللا يوفق من أخلص يف عمله ويبارك فيه.
وميكن االستفادة من أعمال جاهزة سبق أن قام هبا أفراد أو مؤسسات ،مث يكمل ما
بعده.
عمان بعمل شامل طيب من خالل إصدار فهرس عام
فقد قامت مؤسسة آل البيت يف َّ
يشمل بياانت مجيع خمطوطات علوم القرآن يف العامل ،ابالستفادة من الفهارس العامة املطبوعة
للمخطوطات يف بلدان عديدة ،وتلزم متابعة العمل وبذل اجلهد إلضافة ما استجد من
فهارس املخطوطات اجلديدة ،وخباصة اليت أصدرهتا مؤسسة الفرقان يف لندن...
وابلنسبة للكتب املطبوعة فإن هناك "معجم مصنفات القرآن الكري" الذي سبق صدوره
يف أربعة أجزاء منذ زمن ،ويشمل املخطوط واملطبوع ،ولعله صار ضعف حجمه ،وسبق أن
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أعلنت مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي ابلكويت عن عزمها على طبعه بزَيداته اجلديدة إن
أمكن ،ومل يصدر.
واألفضل هو القيام بعمل جديد ،من خالل متابعة الببليوجرافيات الوطنية اليت تصدرها
كل دولة ،وُتزهنا يف أقراص.
وأشري إىل عمل آخر يُستفاد منه ،وهو تصنيف ما أثري من شبهات حول القرآن الكري
من خالل الكتب والدراسات اليت ألفها امللحدون والعلمانيون وأهل الكتاب واملناوئون عامة،
واخلروج بكتاب مرجعي شامل يرد على مجيع هذه الشبهات ونشرها بلغات عاملية وتوزيعها
على مستوى دويل ،حىت ال تبقى حجة ألحد يف عدم اتباع كتاب رب العاملني ،وليكون تربئة
لذمة املسلمني وتبليغًا منهم لكتاب رهبم .ويكون هذا جزءًا من مشروع إسالمي عاملي
إلخراج إصدارات موسوعية شاملة يف املوضوعات املهمة اليت ُتص دينهم ،فهم مسؤولون
عن تبليغ دين التوحيد وتوصيله إىل الناس بلغاهتم.
إن مجع هذه املعلومات وُتزينها يف وسائط إلكرتونية ،ومتابعة ما يستجد منها ابلتعاون
مع اجلامعات واملراكز واجلمعيات واملؤسسات الثقافية واملكتبات ومراكز املعلومات ودور
النشر وما إليها ،وجتنيد اخلرباء يف جمال املكتبات واملعلومات واإلعالم والدعاية والنشر ألجل
ذلك ،وتصميم مواقع وإصدار دورَيت ومتابعة نشاطات يف هذا الشأن ...كل هذا يساعد
على نشر ثقافة إسالمية وقرآنية عامة ،وعالقات ثقافية بني الشعوب اإلسالمية خاصة ،من
خالل التنبيه إىل ترمجة األعمال العلمية الرصينة اليت كتبت يف التفسري وعلوم القرآن إىل لغات
عاملية ،كما أن قيام جمموعة من املتخصصني بتصنيف هذه املعلومات موضوعياً يربز النقص
احلاصل يف هذا اجملال ،مثل معرفة التفاسري اليت ترمجت ،واللغات اليت مل ترتجم معاين القرآن
إليها بعد ،ويبعث األمر على نشاطات فكرية وثقافية جديدة ،من خالل ما تطرق إليه
العلم يزيد بني اثنني.
بلغات دون أخرى ،واملعلومة تقدح املعلومة فتثريها ،و ُ
كثريا يف ظل الثورة العلمية والثقافية اليت
إن إنشاء بنك معلومات عن القرآن الكري َتخر ً
تنامت مع االخرتاعات اجلديدة يف الطباعة والتخزين إلكرتونيًا ،وسهل لنا ما مل حنلم به قبل
سنوات ،ولنقارن ما كان يقوم به أجدادان من نسخ خمطوطات يف شهور وسنوات ،وهو يف
يومنا هذا ال حيتاج إىل أكثر من النسخ واللصق يف ثوان.
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إننا أمة علم وإميان ،وأصحاب دعوة ورسالة ،ودعاة إصالح وتغيري ،وعلينا أن نثبت أننا
كذلك علمياً وعملياً ...وهذا اقرتاح "معلومايت" يتعلق مبصادر العلم والثقافة ،واملعلومات
مجع معلومة ،واملعلومة من العلم ،والعلم حنن له إن شاء هللا ،وهو يف دعوتنا قائم على احلق
والعدل ،والتوحيد والنصح لكل الناس.
أخريا إىل أمر لئال يلتبس على القارئ أمره ،وهو " املركز العاملي للقرآن الكري"
وقد أشري ً
الذي أسسه أمحد صبحي منصور ،وهو مؤسس فرقة القرآنيني مبصر ،ومنكر للسنة النبوية،
أنشأه أبمريكا بعد تدريسه يف جامعة هارفارد بسنة واحدة ،ويُعترب هارًاب من مالحقات
قضائية مبصر ،حيث كان أستا ًذا يف جامعة األزهر ،مث طرد منها إلنكاره السنَّة.
أما كان على أهل السنة أن يكونوا سبَّاقني إىل إنشاء مركز عاملي لكتاب رهبم حبق؟
ويثري عزائم ،إلجياده
أدعو هللا تعاىل أن يلهم هذا املشروع القرآين عقوالً ،وحيمس ً
نفوساَ ،
على خريطة الواقع قريبًا إن شاء هللا.
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(ج)
التفسري الصحيح للقرآن الكرَي
(املسلمون والتقصري يف خدمة كتاب هللا؛ )3-3
مدخل

هل هناك تفسري صحيح لكتاب هللا تعاىل؟
أعرف له وجوداً ،حىت عام  1420ه على األقل!
من املؤسف أن أقول للقارئ إنين ال ُ
وهذا أمر يدعو إىل العجب حقاً ،على الرغم من االهتمام العظيم ابلقرآن الكري ،ومن كثرة

أهل العلم والتفسري على مدى قرون طويلة!
وعلى الرغم من أمهية هذا النوع من التفسري من بني مجيع التفاسري اليت وجدت ،املأثورة
املسندة ،وتفاسري الرأي ،والنحوية ،والبالغية ،والفقهية ،واإلشارية ...والبسيطة ،والوسيطة،
واملوجزة...
فأنواع التفاسري معروفة لدى القارئ ،وكلها فيها الصحيح وغريه ،وآراء وأقوال ورواَيت
ِ
متعددة ،وفيها ما هو متباين وخمالف لبعضها البعض ،وإذا أضيف إليها أسباب النزول،
وفضائل اآلَيت والسور ،ووجوه من القراءات ،والناسخ واملنسوخ ،وغري ذلك مما يورده
املفسرون ،كثر الضعيف ورمبا املوضوع.
ولست بصدد بيان أمهية التفسري الصحيح من بني األنواع األخرى منه ،فاملاء الزالل الذي
أييت من عني صافية غري املاء الذي جيري وخيتلط به الطني وغريه ،وتزود املسلم ابملعلومات
املعوجة ،ما عدا
الصحيحة دون غريها يشكل شخصيته الثقافية القوية غري املضطربة وغري
َّ
التأثري السيء آلراء وأفكار قد ال تكون سديدة ،وال َخيفى ما لإلسرائيليات واخلرافات
واألحاديث املوضوعة من َتثري على عقيدة املسلمني ،حيث يتناقلها بعضهم على أهنا من
الدين ،فيكون من واجب العلماء َّ
الذود عن دين هللا وتفسري كتابه ،وتصفية ما شابه مما ليس
منه.
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واملطلع على التفاسري القدمية خاصة يعلم ما فيها من إسرائيليات وغريها ،كما تتعدد أقوال
املفسرين يف بيان معاين آَيت ،ويوردون آثر التابعني وأتباعهم بكثرة حىت يضيع القارئ بينها!
املقصود ابلصحيح:
إن املقصود ابلصحيح هو ما ذكره املفسرون والعلماء من أن أفضل وأصح تفسري هو تفسري
القرآن ابلقرآن ،مث تفسريه ابلسنة النبوية الكرمية ،مث أبقوال الصحابة رضوان هللا عليهم ،الذين
هنلوا من معني السنة وأخذوا العلم من رسول هذه األمة صلى هللا عليه وسلم ،مث أبقوال
اتبعيهم رمحهم هللا ،الذين تعلموا على أيديهم ،ورووا عنهم علوم اإلسالم.
فهل هناك تفسري شامل مقتصر على ما ذُكر؟
إن األمر ليس هبذه السهولة!
تفسر ٍ
ِبَيت من مثلها ،واآلَيت
أ -فتفسري آَيت القرآن جيب أن تكون صحيحة حىت َّ

املشاهبة قد تكون من ابب ِ
للمجمل ،يعين تفصيالً للموجز ،وقد تكون هناك دالالت
املبني
َ
إضافية يف اآلية ملناسبة ما ،ملا فيها من زَيدة كلمة أو كلمتني عن مثيلتها فتحتمل زَيدة
معىن ،وقد يكون التفسري قابالً هلذا أو ذاك ،أو لكليهما .فاحتمال أكثر من وجه وارد يف
اآلَيت ،هلذا السبب أو غريه ،بل أعترب ذلك من وجوه إعجاز القرآن الكري ،فقد ُّ
تدل اآلية
ِ
ي
على معنيني يكون كالمها
ً
{وال َْحتل ُقواْ ُرُؤ َ
صحيحا .فقوله تعاىلَ :
وس ُك ْم َح َّىت يَْب لُ َغ ا ْهلَْد ُ
حص ِر يف املكان الذي
يبلغ
َِحملَّهُ} [البقرة ]196 :يعين َّ
حىت َ
للم َ
اهلدي مكان ذحبه ،وهو ُ
ُ
ِ
احملصر يف ِمىن .فاآلية مشلت املعنيَني .وقد أورد العلماء تفصيالً يف هذا،
ُحصَر فيه ،ولغري َ
احلق ال يتعدَّد ،وأن الصحيح معىن منه ،وما إىل ذلك..
وذكروا أن َّ

صح احلديث ،فإن الرسول صلى هللا
ب -أما التفسري ابلسنة ،فينبغي أال يلتفت إىل غريه إذا َّ
أصح شيء .وال
عليه وسلم أعلم الناس بكتاب هللا تعاىل ،وتفسريه له وحي من هللا ،فيكون َّ
فسره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مل
يُستبعد أن يقوم املفسر بتفسري آَيت على غري ما َّ
يكن مطلعا على قوله عليه الصالة والسالم .فقوله تعاىل ِ
ٍِ ِ
ب}
ً
َ
{ومن َش ِر َغاسق إذَا َوقَ َ
[الفلق ]3 :معناه :ومن ِ
شر القمر إذا دخل يف اخلسوف .دليله ما قالته عائشة رضي هللا
النب صلى هللا عليه وسلم إىل القم ِر فقالَ" :ي عائشة ،استَعيذي ابهلل من ِ
شر
عنها :نظر ُّ
الغاسق إذا وقب" .رواه الرتمذي واحلاكم وأمحد إبسناد صحيح .لكن املفسرين
هذا ،فإن هذا
ُ
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أصر بعضهم على هذا املعىن بعد اطالعه على تفسري رسول
يوردوهنا مبعىن (الليل إذا أظلم) ،و َّ
وذكر أن هذا التفسري ال يتعارض مع تفسريه عليه الصالة
هللا صلى هللا عليه وسلم هلاَ ،
والسالم! قلت :الظالم ينتشر عند اخلسوف أيضاً ،وخاصة عند اكتمال دخوله إىل منطقة
ظل األرض ،حيث خيسف كامل قرص القمر ،لكن املعىن الصحيح األول هو ما ذكره النب
عليه الصالة والسالم ،والتوسع فيه قد يكون ممكنًا ،ولكن يورد األصل الذي ال شك فيه
أيضا احلديث أو احلادثة
على أنه هو املقصود ،وهو قوله عليه الصالة والسالم .ويذكر هنا ً
اليت تورد عند قوله تعاىلَ{ :ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُواْ استَ ِجيبواْ َِّللِ ولِ َّلرس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُكم لِ َما ُْحييِي ُك ْم}
َ َ
َ َ ْ ُ َ ُ
[األنفال.]24 :
والذي ُّ
نقصا يف هذا هو أن سنته صلى هللا عليه وسلم مبيِنة للقرآن وإن مل يذكر أهنا
يسد ً
تفسري لآلية كذا ،فتفاصيل الصالة والصوم واحلج وغريه موجودة يف السنة الصحيحة .وقد
أحسن ابن كثري والقرطب يف تفسرييهما وغريمها من مفسري املأثور واألحكام يف هذا اجملال
خاصة.
وتربز هنا مشكالت:
األول :أنه مل يصح من تفسري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال القليل .وقد كانت يل جولة
صح من تفسريه عليه الصالة والسالم يف الصحيحني وسنن أخرى ،فكان يف
مبدئية بني ما َّ
حنو مئة آية ،وقد استخرجت منها "األربعني التفسريية" ،وهي إحصاء مبدئي حمدود ،فيكون
أكثر ابلبحث والدراسة إن شاء هللا.
الثان :أنين وقفت على أكثر من عنوان ابسم "تفسري النب صلى هللا عليه وسلم" ولكن مل

أجده خمطوطاً وال مطبوعاً ،فلعله من املفقود.
الثالث :أنه مثل غريه من األحاديث ،الذي فيه الصحيح وغريه ،فال َّ
بد من فرزه وتصفيته
ليعتمد الصحيح منه.
صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من التفسري.
وإن أهم عمل يف هذا هو مجع ما َّ

علم
ج -وابلنسبة ألقوال الصحابة رضوان هللا عليهم يف التفسري ،فينبغي أن َّ
ُترج كذلك ،ليُ َ
الصحيح منه ،ويعتمد بعد تفسري ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ويركز من بينها على تفسري
األمة ،وأعظم ِ
مفسر يف الصحابة .وقد الحظت أن
ابن عباس رضي هللا عنهما ،فهو حرب َّ
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مفسرين يوردون قوله مث خيتارون لتفسري اآلية قوالً آخر ليس هو من أقوال الصحابة أصالً،
أحياان .وال يعين هذا أن تفسريه رضي هللا عنه مقدس ال
حىت عند ابن كثري رمحه هللا ،وهو ً
يتجاوز إىل غريه ،ولكن يؤخذ يف االعتبار جيداً ،فقد دعا له الرسول صلى هللا عليه وسلم
كما أييت ُترجيه ،وهو أعلم الصحابة ابلتفسري .وحنن هنا يف جمال اختيار الصحيح واألَوىل.
د -مث أييت تفسري التابعني ...وهو كثري ،ومفيد ،لو أنه ُِخنل .ويُعتمد بعد تفسري الصحابة
رضوان هللا عليهم ،مع تفصيل للمتخصصني يف ذلك.
وإذا سألنا عن تفسري أو تفاسري مجعت كل هذه الشروط ،أعين تفسري القرآن ابلقرآن ،وما
ورد من أقوال الرسول صلى هللا عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعني يف التفسري ،فاجلواب
أهنا موجودة مع زَيدات أتباع التابعني وغريهم ،وأوهلا تفسري ابن جرير الطربي ،ولعل آخرها
"الدر املنثور يف التفسري ابملأثور" للسيوطي رمحه هللا .وهذا النوع يسمى التفسري ابملأثور ،وفيه
ما هو مسند وما هو غري مسند .ولكن املشكلة تكمن يف أن فيها الصحيح والضعيف
واملوضوع ،واملطلوب يف هذا االقتصار على الصحيح منه.
املشكلة واحلل يف كتب التفسري املأثور:
تبني للقارئ أن التفسري ابملأثور –الذي يكون هو املعتمد– حيتاج إىل فرز الصحيح من
لقد َّ
بني رواَيته.
فأحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم يف التفسري مبثوثة يف كتب األحاديث والتفسري
وغريمها ،وأقوال الصحابة فيها ويف كتب السرية والتاريخ والفقه والزهد ..وأقوال التابعني
كذلك ،وقد ذكران أن اإلمام السيوطي مجعها يف تفسري "الدر املنثور" ،وال شك أنه يستدرك
عليه كما يستدرك على غريه ،فقد حبثت عن أقوال صحابة واتبعني يف هذا التفسري فلم
أجدها فيه.
فاألمر حيتاج إىل متابعة ،وُتريج ما يلزم .وقد صدر تفسري السيوطي املذكور حمققاً إبشراف
أو حتقيق األستاذ عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ،وفيه ُتريج وحل ملشكلة ومشكالت منه
لكن التخريج ليس لكله ،فبعضها غري مسند ،واحلكم على احلديث واألثر واخلرب يكون من
خالل السند .وتفسري ابن كثري كذلك ...مث إن هذا وذاك ليس فيه اقتصار على الصحيح،
بل فيه ما هو دون الصحيح ودون الضعيف.
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فاألمر حيتاج إىل خطوات ،من اجلمع الشامل ،مث التحقيق والتخريج الوايف ،مث فرز الصحيح
منه.
وال شك أن هناك اعرتاضات يف طريق ما هو صحيح أيضاً ،من حيث تعدد الرواَيت عن
شخص واحد يف التفسري نفسه ،كما يروى عن ابن عباس وغريه .وأحياانً من حيث
االختالف يف حكم احلديث واألثر .مث اختالف بعض الصحابة والتابعني يف تفسري آَيت
عديدة .وقبل هذا وجود آَيت مشكلة ومتشاهبة ،وإذا كان بعض املفسرين قد خاضوا فيها،
وبعضهم َّقرب املعىن ،فإن بعضها ال ميكن التأكيد على معناها ،مثل احلروف املقطَّعة الواردة
يف أوائل بعض السور.
هذا ابإلضافة إىل آَيت كثرية مل يرد يف تفسريها أحاديث وال أقوال الصحابة وال التابعني،
وبعضها غري واضح وغري كاف ،ولذلك (انبسط) الشيخ ابن عاشور يف تفسريه كثرياً من
صنيع أصحاب "معاين القرآن" يف تفسري ألفاظ وآَيت كثرية يف القرآن لغوَي وحنوَي ،مما
يساعد على فهم املقصد واملعىن من آَيت كثرية ،وهو يدخل ضمن التفسري ابلرأي.
املشروع املقرتح:
أشري أوالً إىل أنه ال مطمع لنا يف تفسري شامل للقرآن حيكم عليه ابلصحة مطلقاً ،نظراً لعدم
وجود تفسري كامل من ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له ،ويف ذلك حكمة ،وحىت التفسري
املأثور عنه عليه الصالة والسالم قليل كما ذكرت ،وهذا القليل فيه الصحيح وما دونه.
وكذلك أقوال الصحابة لو مجعت ملا كان لكامل القرآن ،و"تفسري ابن عباس" املطبوع قدمياً
ليس هو تفسريه حبق ،وأقوال التابعني تقاس على ما سبق.
األمر اآلخر هو اختالف االجتاهات تبعاً للمدارس واملذاهب اليت ينتمي إليها املسلمون ،فإن
بعضهم ال يقبل تفسري ٍ
آَيت ولو كانت من عند ابن عباس رضي هللا عنهما ،الذي دعا له
"اللهم ِفقهه يف ِ
الدين ،وعلِمهُ التأويل"( .رواه أمحد يف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله:
َّ ُ
مسنده وابن حبان يف صحيحه وصححه هلما الشيخ شعيب) .مث آَيت األحكام يف القرآن
اليت اختلف الفقهاء يف كثري منها ،فصارت هناك مذاهب ،أكثر من األربعة اليت يعرفها
القارئ.
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علوما كثرية للقرآن الكري ميكن إدراجها ضمن التفسري ليزداد وضوحاً عند
كما أن هناك ً
القارئ ،مثل أسباب النزول وغريها...
وهذا الذي أذكره ألخلص إىل أن التفسري املقرتح ينبغي أن جيتمع له أعالم وُتصصات
متنوعة ،فالتفسري فيه أنواع من العلوم ،من فقه وحنو وقراءات ...ويعين هذا أن قيام شخص
واحد هبذا العمل يكون صعباً جداً ،فال َّ
بد من جهد مجاعي له ،وهذه اجلماعة تكون خمتارة
من أفضل العلماء وأكثرهم خربة يف التفسري أوالً ،مث يف ُتصصات أخرى تدخل يف التفسري.
تفسر من قبل السلف ،ميكن حلها ابختيار ما اتفق عليه املفسرون أو
ومشكلة اآلَيت اليت مل َّ
أكثرهم ،أو ما يناسب العصر مما َحتقَّق منه أو ثبت علميا ،ويف كالم املفسرين اتفاق أو
تقارب شديد يف آَيت كثرية ،فإن أكثر القرآن واضح يفهم منه املسلمون حىت لو مل يكونوا
علماء ،بل إن التعمق يف معىن آَيت وتبسيطها أذهب مجال تفسريها السهل ومدلوهلا
الواضح الذي ال غبار عليه.
أما يف جمال العقيدة واختالف بعض املسلمني يف تفسري آَيت تتعلق هبا ،مثل األمساء
والصفات ،فإما أن تبقى على ظاهرها ويذكر فيها ما ذكره معظم املفسرين ،أو يورد قول
الصحابة والتابعني فيها وإن بدا فيها االختالف ،فإن اطالع القارئ على ذلك خيفف عليه
ما يسمعه من تشديد يف األمر ،واالختالف وارد ،وال ميكن إزالته كله .ومن املؤسف أن ال
يطيق بعضهم إيراد وجوه من التفسري أو التأويل اليت صحت عن ابن عباس أو غريه من
الصحابة رضوان هللا عليهم ،جملرد أهنا ال توافق مذهبهم العقدي! فالصحيح يذكر ،سواء أ ِ
ُخ َذ
ُ
يؤخذ.
به أم مل َ
واآلَيت املتشاهبات يقال فيها ما ذُكر أيضاً ،وإذا ِ
فسرت مبا ذكره أكثر املفسرين ،فإنه يذكر
للقارئ أن تفسريها هذا ظين ،وأهنا من املتشابه الذي استأثر هللا بعلمه ،وكذلك األمر يف
احلروف املقَّطعة ،اليت مال معظم املفسرين –وخاصة يف عصران -إىل أهنا تدل على أن القرآن
مكون من هذه احلروف وأمثاهلا ،اليت يكتبها ويتكلم هبا الناس ،ومع ذلك فال يستطيع أحد
أن أييت مبثله ،دليالً على إعجازه .وهو ظين كما ال خيفى ،فلم يرد يف تفسريها حديث
صحيح.
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واألفضل أن يكون التفسري الصحيح املقرتح يف حجمني ،مبسوط ،ووسيط أو موجز ،يكون
األول للعلماء وطلبة العلم واملثقفني املتعلمني ،واآلخر عام للجميع ،فيكون مالئماً هلذا
العصر ،سهالً واضحاً يف كلماته ومعانيه ومدلوالته ،ليناسب أهله ولغتهم ومستواهم ،الذين
يغلب عليهم قلة العلم ابإلسالم.
وخنلص إىل أن التفسري الصحيح يكون:
 بتفسري القرآن ابلقرآن. وتفسري القرآن ابلسنة. وتفسري القرآن أبقوال الصحابة ،وخاصة ابن عباس رضي هللا عنهما. وبتفسري التابعني تالمذة الصحابة رضي هللا عنهم.يفسر مما سبق يؤخذ ما اتفق عليه املفسرون أو ما كان عليه أكثرهم ،بعناية وحتقيق،
 وما مل َّفال أبس من االستدراك والتعقيب ،وخاصة ما يتعلق ابألمور العلمية وما إليها ،فإن املفسرين
مجيعا عارفني مبوضوعات
ينقل بعضهم من بعض حىت يظن ً
أحياان أنه قول مجهورهم ،فليسوا ً
القرآن كلها ،فينقلون ما قصر فهمهم فيه ،وما مل يبلغه علمهم منه ،رمبا هكذا دون متحيص،
مثل القول أبن ذا القرنني هو اإلسكندر املقدوين ،فقد قرأت يف تفسري حديث أنه قول
أيضا على أنه هو املعتمد ،وهو قول ال يُعتمد
مجهور املفسرين ،أي عامتهم ،وهلذا أورده هو ً
ألبتة ،فاملقدوين من تالمذة أرسطو الفيلسوف اليوانين املعروف ،وتذكر الكتب األجنبية أنه
كان يعبد األصنام ويذبح هلا القرابني .وذو القرنني قبله بقرون ...حاكم مؤمن صاحل.
 وآَيت األحكام خيتار األصح مما اختلف فيه الفقهاء ،ويؤخذ بعني االعتبار اختالفاتالفقهاء ،ويبني ذلك يف التفسري الكبري ،مراعاة للمذاهب اإلسالمية املنتشرة يف العامل.
اللجنة املكلفة ابلتفسري واألمل يف صدور تفسري صحيح للقرآن الكري:
إن اللجنة املكلفة ابلتفسري تكون خمتارة من ُتصصات شىت يف العلوم اإلسالمية كما قلنا،
وأبرزها التفسري والعلوم املتصلة ابلقرآن مباشرة ،وهم كثر حبمد هللا ،ويشار إليهم ابلبنان من
خالل مؤلفاهتم ودروسهم وخرباهتم الطويلة يف هذا ،وال يكتفى بشخص واحد من كل
ُتصص ،بل يكونون عدة أشخاص ،حىت ال يطغى عليه صبغة العمل الفردي أو القريب
منه.
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والتفسري املأمول صدوره من هذه اللجنة هو أن يكون صحيحاً غري خمالف ملا اتفق عليه أهل
السنة واجلماعة ،وتضع هذه اللجنة األسس والشروط والقواعد املالئمة لذلك ،وقد أشري إىل
بعضها.
وقد يستغرب القارئ أن ال تكون هناك جهة قد اضطلعت هبذا األمر حىت اآلن ،على الرغم
من أمهية هذا التفسري يف حياة املسلمني كلهم!
أقول :ال شك أن جهات قامت بقريب من هذا األمر املقرتح ،وهي ال تقدم على عمل
تفسري إال هبدف أن يكون صحيحاً ،لكنها قد ال تستطيع أن تسميه هبذا االسم ،ملا ذكران
من االختالفات الواردة يف التفاسري ،ومل أطَّلع على التفاسري اليت كتبت يف اللغات األخرى،
واطلعت على جمموعة طيبة منها ابلعربية ،وليس كلها .من ذلك تفسري موجز أصدرته وزارة
األوقاف ابلسعودية ،وهو خمتصر جداً.
وتفسري آخر أصدرته الوزارة نفسها يف مصر ،يبدو أنه كان يف عهد وزارة حممد األمحدي أبو
النور ،فقد صدر حتت إشرافه وطبع بعنوان" :املنتخب يف تفسري القرآن الكري" ،ووصفه
بقوله" :كتب أبسلوب علمي ،يعتمد على أصول التفسري وقواعده" ،وذكرت جلنة القرآن
والسنة ابجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية أن اجمللس "شكل جلاانً علمية من جهابذة العلماء
وفطاحل الباحثني واملفكرين ليتوفروا على َتليف هذا التفسري أبسلوب عصري سهل مبسط
واضح العبارة ،وجيز ال خيل وال ميل ،بعيد عن اخلالفات املذهبية واملصطلحات الفنية واحلشو
والتعقيدات اللفظية ،حىت يكون على حالة ْمرضية من الصالحية لرتمجته".
ويبدو أنه القى قبوالً ،فقد طبع طبعات عديدة ،رأيت منها الطبعة الثانية عشرة الصادرة سنة
1406ه .
شك أنه عمل طيب ،ولكن لو ِ
وجه هذا اجلهد إىل تتبع ما هو صحيح من التفسري لكان
وال َّ
أفضل.
وهناك توجيه آخر يف إمكانية القيام هبذا العمل ،فال يشرتط أن تكون اللجنة قائمة يف مكان
معني وتتابع جهدها لسنوات ،بل ميكن أن يوزع العمل على املتخصصني يف جهات عملهم.
وقد قام أستاذ التفسري القدير مصطفى مسلم بعمل شبيه هبذا ،فقد اقرتح وأشرف من خالل
اهتمامه ابلتفسري املوضوعي وتدريسه لسنوات ،على تفسري موضوعي للقرآن الكري أبسلوب
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علمي ،وذلك من خالل توزيع هذا العمل على أساتذة جامعيني يف أكثر من دولة ،وجتمعت
لديه أعماهلم ،وقام مبراجعتها أساتذة متخصصون ،ويبدو أنه حتت الطبع وأان أكتب هذا
املقال (أواخر 1429ه ) أو أنه صدر؟ وذكر أن هذا تفسري موضوعي لسور القرآن ،وأنه يف
موضوعي آخر شامالً للقرآن الكري وليس لكل سورة
املرحلة القادمة سيكون هناك تفسري
ٌّ
على حدة .وكان ذلك بتمويل من كلية الشريعة جبامعة الشارقة.
ومع جاللة هذا العمل وما يليه ،وفائدته اليت ال تنكر ،إال أن هذا اجلهد لو ِ
وجه إىل عمل
ُ
انتشارا ،وأكثر فائدة ابلتأكيد ،فإنه
تفسري صحيح للقرآن الكري لكان أفضل وأكثر قبوالً و ً
يعتمد األهم ،مث يعمل يف املهم وما يليه .والتفسري املوضوعي وغريه جيب أن يكون قائماً على
أسس صحيحة ،فما الذي خيتاره األساتذة الذين وضعوا هذا التفسري من بني التفاسري،
وكيف عرفوا أن ما اختاروه هو التفسري الصحيح املختار؟ فال بد من معرفة الصحيح أوالً ،مث
التفنن يف تبويبه.
أما ابلنسبة لألعمال الفردية ،أعين ما اهتم منها ابلصحيح منه فقط ،فال أعرف سوى عمل
األستاذ القدير حكمت بشري َيسني ،أستاذ التفسري ابملدينة املنورة ،الذي علمت منه أوالً أنه
جيمع ما ورد من رواَيت عن ِ
الصحيح
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف التفسري ،ولعله
ُ
توسع
منها ،واقرتحت عليه أن يسميه "تفسري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" ،لكن يبدو أنه َّ
يف عمله فجمع إليه الرواَيت الصحيحة للصحابة ومن بعدهم من التابعني يف التفسري،
وصدر عمله املبارك هذا بعنوان "التفسري الصحيح :موسوعة الصحيح املسبور من التفسري
ابملأثور" الذي صدر سنة  1420ه يف أربعة أجزاء .مث اختصره وصدر بعنوان" :التفسري
املختصر الصحيح من موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور" الذي صدر سنة
 1426ه يف  640ص .لكن يبدو أنه نُقد يف عمله هذا من قبل أساتذة احلديث الشريف،
فاألمر كله يتوقف على املهارة يف التخريج والتمكن منه ،بعد مجع الرواَيت ،والتخريج ليس
سهالً.
هذا وميكن ملن يعمل يف املشروع املقرتح املبارك أن يستفيدوا كثرياً من التفاسري التالية :تفسري
ابن جرير الطربي ،مث تفسري ابن كثري ،مث الدر املنثور يف التفسري ابملأثور للسيوطي ،الذي
صدر بتحقيق جيد كما ذكرت .وكذلك من رسائل جامعية عديدة قام أصحاهبا بتحقيق
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وتوثيق وُتريج أقوال السلف يف التفسري ،وهي موزعة ومشتتة يف مباحث وموضوعات عدة،
بني احلديث والتفسري وغريه.
وأدعو إىل مراجعة العمل الذي قام به األستاذ حكمت بشري من قبل اللجنة العلمية املكلفة
ابملشروع املقرتح ،فإذا وافقت عليه ،فإنه ميكن اعتماده والعمل على نشره عامليًا ،أو تعديل ما
يلزم منه ،أو الزَيدة عليه ،وقد يعترب هذا العمل اجلليل الرائد يف جماله .والعمل اجلماعي
يفضل على الفردي هنا ،ففرق بني عقل وعقول جتتمع على التفسري ،وكتاب هللا أعظم من
أن حييط بعلمه شخص واحد ،ولذلك ال خيلو تفسريه من نظرات.
إن كتاب هللا تعاىل جيب أن يكون أول اهتمام املسلمني وعلمائهم ومفسريهم ،وإن
االجتماع على عمل تفسري صحيح له هو أهم ما يقومون به ،والعزمية َتيت بعد النية الصادقة،
واإلخالص يف العمل .وهللا اهلادي.
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(د)
صراحة القرآن
توطئة
ٍ
ِ
مناقشة وال ٍ
حتتاج إىل
هناك ٌ
َتويل ،فيها توجيهٌ
آَيت واضحةٌ صرحيةٌ يف القرآن الكري ،ال ُ
ِ
ِ
اذج أذكره ا ،ف القرآ ُن كلُّ هُ
وت ذكري ،تب دو م ن خ الل املواق ف واملوض وعات التالي ة ،وإمن ا ه ي من ُ
بيا ٌن للناس.
وأعين بصر ِ
احة ِ
خد ٌم أو شائع.
القرآن صرحيه ،وهو لف ٌ
ظ مستَ َ
صراحة مع اإلنسان
يس كام َل الص فات ،ب ل في ه
اإلنس ا ُن ال ذي َّ
كرم ه هللا وجع َل ل ه ش ً
أان يف ه ذا الك ون ،ل َ
متسرعاِ ،
خالل ُّ ِ
صفات نقص ،وهو يبدو من ِ
أحياان كثرية على أنه مهيَّأ
ويقد ُم نفسهُ ً
تصرفاته ِ ً
ُ
ِ
ِ
ٌّ
أصعب املشاريع ،وأبحس ِن ما يكون ،ولو كان يف ذلك هالكه!
خلوض
ومستعد
ائض
ت علي ه فك رةُ ُّ
• وب دا ه ذا واض ًحا عن دما عُرض ْ
حتم ل (األمان ة) ،ال يت تع ين الف ر َ
اإلخالل هبا ،فإذا قام ِ
ِ
ِ
حبقها أُثي ب ،وإ ْن
وعدم
َ
سن الطاعة واالنقيادَ ،
والتكاليفُ ،
وح َ
تعدادهُ لاللت زِام هب ا ،واحملافظ ِة عليه ا ،وأدائه ا
ني اس َ
ض يَّعها عُوق ب .ف َقبِ َل محلَه ا ،وب َّ َ
لنفسه ،مبالِغًا يف اجله ِل مب ا قَبِلَ ه ،معت دا ِ
بذلك ظاملاً ِ
بنفس ِه عن دما
َُ
كما جيب ،فكا َن َ
ُ
الص عبة ،وق د عرض ت م ن قب ل عل ى الس ماو ِ
واف ق عل ى ش ِ
ات
روط ه ذهِ األمان ِة َّ
ُ ْ
َ
ُ
األرض فأب ت أن حتم ل ه ذهِ األمان ة ،خوفًا م ن أ ْن ال تق وم ِ
و ِ
حبقه ا .يق ول س بحانه
ْ
َ
َ
ِ
ض وا ْجلِبَـ ِ
ني أَن َْحي ِم ْلنَـ َه ـا
ضـنَا ْاأل ََمانَـةَ َعلَـى ال َّ
وتع اىل{ :إِ َّان َع َر ْ
ال فَـأَبَ ْ َ
سـ َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْنـ َها َو َمحَلَ َها ِْ
نسا ُن إِنَّهُ َكا َن ظَلُوما َج ُهوالا} (سورة األحزاب .) 72 :
اإل َ
ول هللا تع َاىل يف موض ٍع آخ ر م ن كتاب ِه الك ريُ { :خلِـ َق ِْ
اإلن َسـا ُن ِمـ ْن َع َجـ ٍل} (س ورة
ويق ُ
َ
األنبياء.)37 :
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ك
أيُ :خلِ َق اإلنس ا ُن
اد تنف ُّ
مطبوع ا عل ى العجل ِة والتس ُّرع ،فه و قلي ُل َّ
الص رب ،ال تك ُ
ً

مضرةٌ له!
العجلة ،ولو كا َن فيما يطلبهُ َّ
عنهُ َ
•

أيضاَ { :وَكا َن ِْ
نسا ُن أَ ْكثَـ َر َش ْي ٍء َج َدالا} (سورة الكهف.)54 :
وهو
ٌ
(جمادل) ً
اإل َ

طبعه كثري املخاص ِ
ب ِ
أن اإلنسا َن حبس ِ
أي َّ
مة واجملادلة.
َ
ُ
َ
• وه و خبي ل ،يق ول هللا تع َاىل يف ِ
حق ه{ :قُـل لَّـ ْو أَنــتُ ْم متَْلِ ُك ـو َن َخ ـ َزآئِ َن َر ْمحَـ ِة َرِيِب إِذا
ٌ
ِ
اإلنسا ُن قَـتُورا} (سورة اإلسراء.)100 :
َّأل َْم َس ْكتُ ْم َخ ْشيَةَ ا ِإلن َفاق َوَكا َن َ
تفس ريها :ق ل هل ِ
ؤالء املعان دين املك ابرين ،ال ذين ال يزال و َن يط البو َن ابملعج ز ِ
ات كم ا
ُ
َ
ْ
رزق هللاِ ونِ ِ
يوافق أهواءهم :لو كنتُم متلكو َن خزائن ِ
عمه الكثرية ،لبَ ِخلتُم هب ا عل ى عب ِاد
َ
ُ َ
ِ
كم الفق ر ،وك ا َن اإلنس ا ُن خب يالً ،قلي َل
هللا ،وامتنع تُم م ن إنفاقه ا خوفً ا م ن أن يُص يبَ ُ
اإلنفاق.
قال ابن كث ٍري رمحه هللا :هللا َ ِ
حيث هو ،إال من وفَّ َق هُ هللاُ وه داه ،ف َّ
إن
ف اإلنسا َن من ُ
تعاىل يَص ُ
َُ
ُ
َ ُ

ع صفةٌ له...
اجلز َ
البخل و َ
َ
•

عز من قائلَ { :وَكا َن ا ِإلنْ َسا ُن َك ُفورا}
أيضا أبنه (كفور) .فيقول َّ
ويوصف يف القرآن ً
َ

[سورة اإلسراء.]67 :
هللا.

ِ
عم وجيح دها ،إال م ن عص َم هللا .كم ا يق ُ
ول اب ُن كث ري رمح هُ
ينسى ال ن َ
أي أن سجيَّتهُ هذاَ ،

ويف معن اهُ قول هُ تع اىل{ :إِ َّن ِْ
اإلن َس ـا َن لَِربِيـ ِه لَ َكنُ ـو ٌد} (س ورة الع ادَيت .)6 :أي َّ
أن اإلنس ا َن
ود ل نِع ِم هللاِ علي ه ،م ِ
ك لَ َشـ ِهي ٌد} (اآلي ة  )7أي :إنَّهُ لش اه ٌد
نك ٌر لفض لِهَ { ،وإِنَّـهُ َعلَـى ذَلِـ َ
َجح ٌ َ
ُ

ِِ
يظه ُر من أثرهِ عليه.
على ُجحوده مبا يَصنع ،ومبا َ
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ِ
ِ
ِ
ب ا ْخلَـ ِْري
السبب هو حبُّه
لعل
و َّ
ُ
الشديد للمال ،ويف اآلية الثامنة من الس ورةِ نفس هاَ { :وإِنَّـهُ حلـُ ِي
َ
ال ُحبيـا َمجيـا} (س ورة
لَ َش ِدي ٌد} ويعين ابخل ِري هنا :املال .وَتكي دهُ يف قول ِه تع َاىلَ { :وُِحتبـو َن الْ َمـ َ
ِ
كثريا طاغيًا.
الفجر )20 :أيُ :حتبُّو َن َ
مجع املال ُحبا ً
ِ
ورد يف ِ
القرآن الكريَ { :ك َّال إِ َّن ِْ
نسا َن
بطر وطغَى ،فقد َ
و ْ
اإل َ
غين َ
لكن ليتنبَّه اإلنسان ،فإنه إذا َ
لَيطْغَى} (سورة العلق )6 :أي :كال ملن كفر ِ
ِ
بنعمة هللاَّ .
إن اإلنسا َن ليَتج ُ
َ
اوز ح دَّه ،ويس تَكربُ
ْ َ
فيَكفر بربِه ،ويَستَغ ِر ُق يف ُح ِ
نفسهُ غنيا،
ب الدُّنيا{ ،أَن َّرآهُ ْ
ُ
استَـغْ َىن} (اآلية  )7أي :إذا َرأى َ
ِ ِ
ونسي ال ُمنعِ َم عليه.
فكثَُر مالُه ،وز ْ
ادت ُ
آثر النعمة عليهَ ،
ِ
ك الر ْج َعى} (اآلية  )8أيَّ :
فتنبَّهَّ ،
فإن وراءها
حسااب{ :إِ َّن إِ َل َربِي َ
إن إىل ربِ َ
ً
ك املرج ُع واملصريُ
ِ
ال إىل غ ِريه ،في ِ
ك وأعمالِك.
ك على مال َ
حاسبُ َ
ُ
ويقول سبحانهُ فيما يشاكلهُ هنا{ :بَ ْل تُـ ْؤُِرو َن ا ْحلَيَاةَ الدنْـيَا} (سورة األعلى.)16 :
ُ
ِ
ِ
ض عن
افر يُع ِر ُ
تفسريها :بل تُق دمو َن ال دُّنيا عل ى اآلخ رةُ ،حب ا للعاج ل ،وجه الً ابلب اقي .والك ُ
ٍ ِ
لض ٍ
ِ
ِ
عف يف اإلميان.
وقبل ذلك َ
فرا هبا ،و ُ
اآلخرة ُك ً
فعل فإليثار معصية وغلَبة نفسَ ،
املسلم إذا َ
ِ
ِ
ري َوأَبْـ َقى} (اآلية .)17 :أي :م َع َّ
َّفع وال َفالح،
{ َو ْاآلخ َرةُ َخ ٌْ
أن تقديَ اآلخرةِ هو الذي فيه الن ُ

اب
عيمه ا أفض ل ،و َ
َّرة ،ول َّذا ُهتا فاني ة ،وعليه ا حس ٌ
أبق ى دو ًام ا وعافي ة ،وال دُّنيا َش هو ًاهتا ُمك د َ
فنَ ُ
وتَبِعات.
•

واإلنس ا ُن يف اب ٍ
ت َوا ْحلَيَـاةَ لِيَـ ْبـلُـ َوُك ْم
تالء مس تمر ،ق ال س بحانه{ :الَّـ ِذي َخلَـ َق الْ َم ـ ْو َ
َح َس ُن َع َمالا} (سورة امللك.)2 :
أَي ُك ْم أ ْ
ِ
عم الً وأحس ُن
أي :الذي َ
أوجد َ
املوت واحلي اةَ يف احلي اة ال دُّنيا ليَخت ربكم أيُّك م أفض ُل َ
طاعةً لربِه.
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•

ويف ِ
وتعاىل{ :فَأََّمـا ِْ
حق ِه ُ
تبارك َ
يقول ربُّنا َ
اإلن َسـا ُن إِ َذا َمـا ابْ ـتَ َالهُ َربـهُ فَأَ ْك َرَمـهُ َونَـعَّ َمـهُ
ول َرِيِب أَ ْك َرَم ِن} (سورة الفجر.)15 :
فَـيَـ ُق ُ

ِ
وس َع علي ه م ن زين ِة ال دُّنيا،
فأكرم هُ ابمل الَّ ،
ونع َم هُ مب ا َّ
ف إذا اخت َرب هللاُ اإلنس ا َن ابلغ َىن والعافي ةَ ،
ِ
وجع ل ل ه وجاه ةً أو م ِ
نص بًا ،اعتق َد َّ
أن ذل َ
َ َُ َ َ
يس ك ذلك ،ب ل ه و اب تالءٌ
ك إك ر ٌام م ن هللا ل ه .ول َ
ِ
ِ
طيع هللاَ أم يَعصيه؟
شكر أم يَك ُفر ،وهل يَعد ُل أم يَظلم ،وهل يُ ُ
وامتحا ٌن منه ،ليَنظَُر هل يَ ُ
{ َوأ ََّما إِ َذا َما ابْـتَ َالهُ فَـ َق َد َر َعلَْي ِه ِر ْزقَهُ فَـيَـ ُق ُ
ول َرِيِب أ ََهانَ ِن} (اآلي ة  )16أي :و َّأم ا إذا ض يَّ َق هللاُ
ومهانَة ،و َّ
أن هللاَ لو مل يُِرْد إهانتَ هُ لَم ا ض يَّ َق علي ه يف
اعترب َ
ذلك عقوبةً لهُ َ
عليه ،فابتالهُ ابلفقرَ ،
ِ
ِ
َّ
زوع ا
ابرا راض يًا بقض اء هللا ،أم متض جًرا َج ً
رزقه! وإمنا أر َاد امتحانَه ،ليَنظَُر ه ل يك و ُن مؤمنً ا ص ً
ِ
اإلميان ساخطًا؟
ضعيف
َيئسا،
َ
ً
•

ِ
العباد أبص ِل خلقه م ليعرف وا م ن ه م أص الً ،ول ئال يتك َّربو ويتع الَوا عل ى
ويذك ُر القرآ ُن َ
اإلنسـا ُن مـا أَ ْك َفـرهُ} أي :لُعِ ن املك ِذب ابلبع ِ
ِ
ث
احلق ،يف آَيت كثرية ،مثاله{ :قُتـ َل ِْ َ َ
ُ َ
َ
َ
والنُّشوِر ما َّ
فره!
أشد ُك َ

أي ٍ
ِ
شيء َمه ٍ
َي َش ْي ٍء َخلَ َقهُ} :من ِ
يتكرب ويُع ِرض؟
مبدؤهُ َّ
ني خل َقه؟ ما أصلُهُ وما َ
{م ْن أ ِي
حىت ََّ
ِ
ٍ
ٍ
َّرهُ أط و ًارا
{من نطْ َفة َخلَ َقهُ فَـ َق َّد َرهُ} (سورة عبس :)19 -17 :خل َقهُ من نُطفة ضعيفة ،مث ق د َ
إىل أن متَّ خل ُقه ،وهيَّأهُ لِما يَصلُ ُح له.
•

كم ا ي ذكِرهم الق رآ ُن أبهن م إذا ظلم وا ف َّ
َّاس
إن عاقب ةَ ظلمه م تع ُ
ود إل يهم { َاي أَيـ َهـا النـ ُ
اع ا ْحلَيَـاةِ الــدنْـيَا ُمثَّ إِلَينَـا َمـ ْرِجعُ ُك ْم فَـنُـنَـبِيـئُ ُكم ِِبَـا ُكنــتُ ْم
إِ َّمنَـا بَـغْـيُ ُك ْم َعلَـى أَن ُف ِسـ ُكم َّمتَـ َ
تَـ ْع َملُو َن} (سورة يونس)23 :

َي أيُّه ا النَّ اسِ ،
اعقل وا واح َذروا ،ف َّ
تنش رونَه،
إن ه ذا الظُّل َم ال ذي ُمتارس ونَه ،والفس َاد ال ذي ُ
كوهنا ،واإلع الم امل ِ
ِ
وال ِدماءَ ال يت تَس ِف َ
َ َُ
ضل َل ال ذي تبثُّونَهَّ ،إمن ا ه و جناي ةٌ عل ى أنفس كمَ ،فوابلُهُ
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يع ود عل يكم ،وعاقبت ه تَ ِ
رج ُع عل يكم ،وال تض ُّرو َن هللاَ ب ه ش يئاً ،وم ا أن تم في ه مت اعٌ قلي ل ،ول َّذةٌ
ُ
ُ
فاني ة ،وحي اةٌ قص رية ،مثَّ تع ودو َن إلين ا ي ِ
وحناس بُكم
كس بتُموهُ ،
َ
وم احلس اب ،فنُخ ربكم جبمي ِع م ا َ
عليه ونُوفِيكم َحقَّه ،فانتظروا ذلك اليوم.
الدعوة ابلرفق

ِ
ِ
ِ
ف بك ِل
يالح ُ
السالم ألقوامهم الرف َق واللط َ
ظ قارئ كتاب هللا يف دعوة األنبياء عليهم الصالةُ و ُ
الوعيد يكو ُن مشفوعا ابلشفقة ،ويف ٍ
كد دورهم
معناه ،وحىت
بيان وتذك ٍري فقط ،مما يؤ ُ
التهديد و ُ
ُ
ً
يف التبلي ِغ وحده ،وهللا َّ
يتوىل أمرهم بعد ذلك.
ضالَ ٍل مبِ ٍ
ني}
قوم ٍ
نوح له{ :إِ َّان لَنَـ َر َ
فعندما َ
اك ِيف َ
قال ُ
ال اي قَـوِ
َك ِين رس ٌ ِ
ِ
ب
َي
ل
م
س ِِب َ
كان جوابهُ هلم ً
ْ
ول يمن َّر ِي
ضالَلَةٌ َول ي َ ُ
غري مهيِج{ :قَ َ َ ْ
هادائ َ
َ
ني}
ال َْعال َِم َ
ت رِِب وأَنصح لَ ُكم وأَ ْعلَم ِمن يِ
ِ
ِ
اّلل َما الَ تَـ ْعلَ ُمو َن}
{أُبَـليغُ ُك ْم ِر َساالَ َ ي َ َ ُ ْ َ ُ َ
ِ
بتبليغه إليكم ،وأان انصح لكم ٍ
ِ
فأحترى ما فيه خريُكم
أبمانة وإشفاقَّ ،
ٌ
أي :أبلغكم ما أمرين هللاُ
قبول أوام ِره ،و ِ
وصالحكم ،و ِ
أرغبكم يف ِ
أعلم
أحذ ُركم من نواهيهَّ ،
ُ
حىت ال يُصيبَكم عقابُه ،وأان ُ
أشياء ال علم لكم هبا ،فاتَّقوا ربَّكم ،وامسَعوا نصيحيت ،وال تكونوا من الكافرين ِ
املتكربين.
َ
َ
َ
{أَو َع ِجبـتُم أَن جاء ُكم ِذ ْكر ِمن َّربِ ُكم َعلَى رج ٍل ِمن ُكم لِي ِ
نذ َرُك ْم َولِتَـتَّـ ُقواْ َول ََعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن}
َُ ي ْ ُ
َ ْ ْ َ ْ ٌ ي ي ْ
[سورة األعراف ]62 -60:

رجل من ِ
ٍ
موعظة ٍ
وبيان من ربِكم ،يُوحي ِبه على ٍ
جنسكم،
وملاذا َّ
تتعجبو َن وتستبعدو َن جميءَ
العذاب و ِ
ِ
وحي ِس َن إليكم إذا
ليُ َح ِذ َركم من
بذلك نقمتَه ،و َلريمحَكم ُ
اهلالك إذا عصيتُم ،ولتتَّقوا َ
آمنتُم واتَّقيتُم؟!.
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عاد ٍ
قول ٍ
ِ
اه ٍة
هلود عليه السالم{ :قَ َ
ين َك َف ُرواْ ِمن قَـ ْوِم ِه إِ َّان لَنَـ َر َ
ومثلهُ ُ
اك ِيف َس َف َ
ال ال َْمألُ الَّذ َ
ك ِمن الْ َك ِ
ني}.
اذبِ َ
ِوإِ َّان لَنَظُن َ َ
ال َاي قَـ ْوِم
قَ َ
]67

َك ِين رس ٌ ِ
لَيس ِِب س َف َ ِ
ني}[ ...سورة األعراف -66:
ب ال َْعال َِم َ
ول يمن َّر ِي
اهةٌ َول ي َ ُ
ْ َ َ

نب هللا صا ٍحل عليه السالم على ِ
وانظر إىل ِ
قومه بعد أن دامههم العذاب{ :فَـتَـ َو َّل َع ْنـ ُه ْم
شفقة ِ
ْ
ِ
َكن الَّ ُِحتبو َن الن ِ ِ
ت لَ ُكم ول ِ
ني} [سورة
َوقَ َ
َّاصح َ
ال َاي قَـ ْوم لََق ْد أَبْـلَغْتُ ُك ْم ِر َسالَةَ َرِيِب َونَ َ
ص ْح ُ ْ َ

األعراف]79 :

أي :فأعرض عنهم صاحل وهو متَ ِ
خاطب
فاهتم من اإلميان ،وخاطبَ ُهم كما
حسٌر على ما َ
ٌ
َ
ُ
َ
ِ
كني يف غزوةِ بدرَ :ي قوم ،لقد أبلغتُكم رسالةَ ِريب كما
رسولُنا صلى هللا عليه وسلم موتَى املشر َ
طلب ِ
مين ،وكا َن فيها فوُزكم وجناتُكم لو أطعتُم ومل تُعانِدوا ،ونصحتُكم كما ينبغي ،وأان
َ
ِ
شفق عليكمِ ،
وود ْدت لو آمنتُم عن ِ
آخ ِركم ،ولكنَّكم ال تَ َوُّدون الناصحني ،وتُعادو َن
ُ
ُم ٌ
ِ
عذاب ُّ
أشد وأب َقى.
املخلصني ،فكا َن هذا جزاءَكم ،ويف اآلخرةِ ٌ
وحىت لو كانوا جاهلني ومرتكبني للكبائر ،فإن الداعي ال خيرج عن ِحلمه ،حىت ال ِ
يؤدي
َّ
َ
َ
ُ
ٍ
مفسدة أكرب.
تصرفهُ إىل
جوابهُ أو ُّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يل الْبَ ْح َر فَأَتَـ ْواْ َعلَى
وهذا ُ
أحد مواقف قوم موسى الشديدة مع نبيهمَ { :و َج َاوْزَان ببَ ِين إ ْس َرائ َ
قَـوٍم يـع ُك ُفو َن َعلَى أَصنَ ٍام َّهلم قَالُواْ اي موسى اجعل لَّنَا إِلَـه ا َكما َهلم ِ
ال إِنَّ ُك ْم قَـ ْوٌم
آهلَةٌ قَ َ
ْ َْ
َ ُ َ َْ
َ ُْ
ْ ُْ
َجتْ َهلُو َن}.
ِ
يفعل هؤالء.
اجعل لنا ِمتثاالً نعبده ،يَعين نُ َع ِظمهُ َّ
ونتقر ُ
قوهلمْ :
ب بتعظيمه إىل هللا! كما ُ
ِ
وتوحيده.
َ
َ
فقال هلم موسى عليه السالم :إنَّكم ٌ
قوم جتهلو َن عظمةَ هللا وربوبيَّتَهُ
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رب َّما ُه ْم فِ ِيه َوَاب ِط ٌل َّما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن}
{إِ َّن َه ُـؤالء ُمتَ ٌَّ
إن ِ
ِ
َّ
ائل عملُهم ،وإن
ك ما ُهم فيه،
العاكفني على هذه
هؤالء
األصنام هالِ ٌ
َ
وابطل ز ٌ
ٌ
ب إىل هللا ،فال ينفعُهم َعملُهم هذا أصالً.
قَصدوا بذلك ُّ
التقر َ
ال أَغَ ْري يِ
اّلل أَبْ ِغي ُك ْم إِلَـه ا َو ُه َو فَ َّ
ني} [سورة األعراف]140 -138 :
ضلَ ُك ْم َعلَى ال َْعال َِم َ
{قَ َ َ
قال هلم موسى ِ
غري هللاِ وهو
السالم :هل
َ
أطلب لكم معبوداً يستَ ُّ
عليه َّ
َ
حق العبادةَ َ
ُ
ِ
كم
ُّ
الرب املعبود ،وقد فضَّلكم على العالَ َ
مني يف زمانكم ،فهل الذي تطلبونَهُ اآل َن يو ُ
افق مكانتَ ُ

ويناسب سؤالَكم؟!
املفضَّلةَ
ُ

أسلوب ِ
ِ
و َّ
موضوع احلديث.
الرد،
ليتفك ِر القارئ يف
ِ
صراحة األنبياء مع أقوامهم
ِ
السالم ألقوامهم واضحةٌ جليَّةٌ بيِنة ،فه م ي دعوهنم إىل توحي ِد هللا
دعوةُ األنبياء عليهم الصالةُ و ُ
ِ
رك وأهل ه ،وت ِ
وعبادته وحده ،ونب ِذ الش ِ
رك الف و ِ
احش والبع ِد ع ن املنك رات ،والنه ي ع ن الظل م.

مهم تهم يف التبلي غ ،م ع َتيي دهم ابملعج ز ِ
ات
وه م يف ك ِل م رةٍ يؤك دون بش ريَّتهم ،وي ذكرو َن هل م َّ

ِ
در عليه ا البش ر ،ولك َّن أكث رهم جي ادلو وأيبَون اإلمي ان ،ويطلب ون املزي َد م ن
الق اهرة ال يت ال يق ُ

اآلَيت!

ول لَ ُكـ ْم ِعنـ ِـدي
ول لقوم ه{ :قُـل الَّ أَقُـ ُ
أيم ُر هللا تع َاىل نبيَّ هُ حمم ًدا ص لى هللا علي ه وس لم أن يق َ
َخ ـزآئِن يِ
يل قُـ ْل َه ـ ْل
ب َوال أَقُـ ُ
وحى إِ ََّ
ول لَ ُك ـ ْم إِِين َملَ ـ ٌ
ك إِ ْن أَتَّبِ ـ ُع إِالَّ َم ـا يُـ َ
َ ُ
اّلل َوال أَ ْعلَ ـ ُم الْغَْي ـ َ
ِ
ري أَفَالَ تَـتَـ َف َّك ُرو َن} [سورة األنعام]50 :
يَ ْستَ ِوي األَ ْع َمى َوالْبَص ُ
ِ
ِ
ق ل أيُّه ا الن ب للمش ركني م ن ِ
ك
قوم ك ،وه م يقرتح و َن م ن
اآلَيت م ا يقرتح ون :إنَّ ين ال أمل ُ
ُّ ُ َ
خزائن ِريب ،وال ِ
التصر ِ
ول
ف فيها كما أشاء ،وال أن أرزقَ ُكم منها م ا تُري دون ،وال أق ُ
أقد ُر على ُّ
َ
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ك ِس َوى م ا
مض ى ومب ا س يكون ،وال أعل ُم م ن ذل َ
اب مم ا َ
كم مب ا غ َ
ب ف أخربُ ْ
لك م ِإين أعل ُم الغي َ

أطلع ين هللاُ علي ه ،وال أ َّدع ي ِأين م ن املالئك ة ،ب ل واح ٌد م ن البش ِر أنع َم هللاُ عل َّي ابل وحي
ٍ
ِ
بتوجيه من هللاِ
ٍ
وتسديد منه.
يوحى َّ
إيل ،فما أفعلهُ
ألنذ َركم به .وال أخر ُج عما َ
ِ
وان َع َّما َكا َن يَـ ْعبُـ ُد آ َ ُؤَان
َ
صد َ
وقال الكافرو َن ألنبيائهم{ :إِ ْن أَنتُ ْم إِالَّ بَ َش ٌر يمثْـلُنَا تُ ِري ُدو َن أَن تَ ُ
وان بِس ْلطَ ٍ
ان مبِ ٍ
ني} (سورة إبراهيم)10 :
فَأْتُ َ ُ
كأي و ِ
اح ٍد من بين آدم ،وال فضل لكم علينا بش يءَّ ،
قالوا هلم :ما أنتم ِس َوى بش ٍر مثلِناِ ،
وإمن ا
َ
تريدو َن ب دعوتِكم إىل التَّوحي ِد أن تَص ِرفوان ومتنَع وان م ن اتِب ِاع ال ِدي ِن ال ذي ك ا َن علي ِه آابؤان م ن

خارق على َّ ِ
ودليل ٍ
داع لرتكه ،فأتُوان مبعجزةٍ ٍ
اكم.
غ ِري ٍ
صحة دعو ْ

ِ
ِ
اّلل َميـُن َعلَـى مـن ي َشـاء ِمـن ِعبـ ِ
ادهِ َوَمـا
{قَال ْ
َت َهلُ ْم ُر ُسلُ ُه ْم إِن َّْحن ُن إِالَّ بَ َشـ ٌر يمـثْـلُ ُك ْم َولـَـك َّن يَ
َ َ ُ ْ َ
اّلل وعلَى يِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
اّلل فَـ ْليَـتَـ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن} (إبراهيم.)11 :
س ْلطَان إِالَّ ِبِِ ْذن ي َ
َكا َن لَنَا أَن َّنَّْتيَ ُكم ب ُ
ِ ِ
ِ
َّل عل ى عب ٍاد ل ه
قالت هلم ُ
رسلهم :حقا إنَّنا ٌ
بشر م ثلُكم يف الص فات اآلدميَّة ،ولك َّن هللاَ يتفض ُ
ٍ
ِ
ِ
أوح ى إلينَ ا ابلنب َّوةِ وأم َران
آخ ِرين ،وق د َّ
ويُنع ُم عل يهم ب ن َع ٍم غ ِري موج ودة عن د َ
فض لَنا عل يكم أبن َ
تطلبوهن ا إال أبم ِر هللاِ
اإلتيان ابملعج ز ِ
ات واخل و ِ
ِ
ارق ال يت
بتبلي ِغ رسالتِ ِه إليكم ،وال مقدرةَ لنا على
َ
ومش يئتِه ،فه و وح َدهُ ال ذي خيل ُقه ا ويُ َق ِد ُرها .وعل ى هللاِ وح َدهُ فليَعتم ِد املؤمن و َن إذا أرادوا
التوُّكل عليه ،فهو الذي حيفظُهم من ِ
كيد األعداءِ ،
وشر األشرار.
َ
َ
التصريح حبجج الكافرين
َّاب واملفك رين يف إي ر ِاد حج ِج خص ِوم اإلس ِ
بعض الكت ِ
َّ
الم ومت ويههم ح ىت ال تث َري الش بهَ
يتحر ُج ُ
الم دي ُن هللا احل ق،
وتبلب َل األفك َار عن د املس لمني ،واحل ُّق أن ه ذا ال ُخي َش ى من ه ،فاإلس ُ
ِ
ورد عليها،
وشبَهَ الكافرين َّ
ويستطيع َّ
جج ُ
مجيع الشبَه مهما كانت مثرية ،وقد َ
رد َ
ُ
أورد القرآ ُن ُح َ
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وفيه ا ص راحةٌ كب رية ،ول و كان ت إحل ادا وكف را ابل ِ
ذات اإلهلي ة ،واس تهزاءً ابلرس ِل وأتب اعهم م ن
ً ً
الفقر ِاء والعبيد ،وهتكما إبمياهنم ِ
ابليوم اآلخر ،وفيها دفاعهم عن الباطلِ ،
وحتديهم وثباهتم على
ً
عقيدهتم الباطلة.
املليئة ابلكف ِر والطغي ان ،و ِ
وذلك مثل كلمات فرعو َن النابيةِ ،
ال فِ ْر َعـ ْو ُن َاي
الك ِْرب والبهت ان { َوقَـ َ
ُ
ُ
ت لَ ُكم ِيم ْن إِل ٍَه غَـ ِْريي فَأ َْوقِـ ْد ِيل َاي َها َمـا ُن َعلَـى ال ِطيـ ِ
صـ ْرح ا
أَيـ َها ال َْم َألُ َما َعلِ ْم ُ
ني فَ ْ
اج َعـل ِييل َ
لَّعلِيي أَطَّلِع إِ َل إِل َِه موسى وإِِين َألَظُنهُ ِمن الْ َك ِ
ني} (سورة القصص.)38 :
اذبِ َ
َ
ُ
َ
ُ َ َ
ال إِ َّن َر ُسولَ ُك ُم الَّ ِذي أ ُْر ِس َل إِل َْي ُك ْم ل ََم ْجنُو ٌن} (الشعراء.)27 :
و{قَ َ
وقال املشركون{ :أَنـُ ْؤِمن َكما آمن الس َفهاء أَالَ إِ َِّنُم ُهم الس َفهاء ول ِ
َك ْن الَ يَـ ْعلَ ُمو َن} [س ورة
ََُ
ُ َ ََ
َُ
ْ ُ

البقرة.]13 :

ِ
ٍ
ؤمن كم ا آم َن ه ؤالء الس فهاءُ -يَ ْعنُ ون الص حابةَ رض َي هللاُ
أي أهن م ق الوا يف غ رور وبَلَ ه :أن ُ
عنهم -ونَ ِ
لكن َّ َّ
هم اجلهالءُ...
صريُ وهم مبنز ٍلة واحدة؟! َّ
احلق أهن ُم ُ
ِ
القيامة َّ
ال
يوم
ب لَنَا َمثَالا َونَ ِس َي َخ ْل َقـهُ قَـ َ
وحتدوا! مثالهُ يف سورة يسَ { :و َ
ض َر َ
أنكر الكافرو َن َ
و َ
من ُحييِي ال ِْعظَ ِ ِ
يم} (اآلية .)78
َْ ْ
َ
ام َوه َي َرم ٌ
أي :ض رب ه ذا الك افر ابلبع ِ
ث م ثَالً لن ا ،ونَس ي ب ْدء خ ِلقن ا ل ه ،فج اء إىل الرس ِ
ول ص لى هللا
ََ َ َ
َ
َ
ُ
ِ
أمامهُ وقال له :أتزعُ ُم َّ
يبعث هذا بعدما أَ ِرم؟
أن هللاَ ُ
عظم قدي ،ففتَّتَهُ َ
عليه وسلم ويف يده ٌ
تعال هذا ،وُمييتُك ،مثَّ ُحيييك ،مثَّ
ث هللاُ َ
فقال لهُ ُ
َ
رسول هللاِ صلى هللا عليه وسلمَ " :نعم ،يَـ ْبـ َع ُ
ي ِ
وصححه.
احلاكم َّ
دخلُ َ
ُ
انر جهنَّم" .رواهُ
ك َ
ُ
ِ
ٍ
ِ
يم} (.)79
{قُ ْل ُْحييِ َيها الَّذي أَن َشأ ََها أ ََّو َل َم َّرة َو ُه َو بِ ُك ِيل َخل ٍْق َعل ٌ
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َوجدها َّأوَل ٍَّ
وهي ال شيء ،وه َو العل ُيم جبمي ِع
الرسول :سيُحيي
العظام الذي أ َ
َ
قل هلم أيُّها ُ
ْ
مرة َ
املتفر ِقة يف ِ
ِ
وعظامها املتفتِ ِتة و ِ
أحناء األرض.
املخلوقات ،وأجزائها
ِ
ِ
ِ
آاب ُؤَان ِمـن قَـ ْبـ ُل إِ ْن
آاب ُؤَان أَئنـَّا ل َُم ْخ َر ُجـو َن  .لََقـ ْد ُوعـ ْد َان َهـ َذا َْحنـ ُن َو َ
وقوهلم{ :أَئ َذا ُكنـَّا تُـ َراابا َو َ
ِ
ِ
ه َذا إَِّال أ ِ
ِ
ني  .قُ ْل ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ني} (سورة
ض فَانظُُروا َك ْي َ
َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم ْج ِرم َ
ري ْاأل ََّول َ
َ
َساط ُ
النمل .)69 -67:
ِ
عظام ا
يق ُ
ول اب ُن كث ٍري رمح هُ هللا م ا َّ
ملخص ه :اس َ
تبعد الكف ُار إع ادةَ األجس اد بع َد ص ريورهتا ً

الم
ورف ً
مع هب ذا حن ن وآابؤان وال ن َرى ل ه حقيق ةً وال ً
وقوع ا ،وه و ك ٌ
اات وت ر ًااب ،وق الوا :مازلن ا نس ُ
ُ
صحيحا.
ليس
قوم َّ
أخذهُ ٌ
ً
عمن قبلهم و َ
ِ
ِ
بني ابلرس ل ،وم ا
حمم د هل ؤالء :س ريوا يف
والرد :قل َي َّ
األرض وانظ روا كي ف كان ت عاقب ةُ املك ذ َ
ِ
ت هب م نَِق ُم هللا وعذاب هُ ونَكال ه ،وجنَّى هللا م ن بي نهم
ف حلَّ ْ
ج اؤوا ب ه م ن أم ِر املع اد وغ ريه ،كي َ
ِ
فدل ذلك على ِ
رسلهُ الكر َام ومن اتَّبعهم من املؤمننيَّ ،
جاءت به الرسل.
صدق ما
الر يد على ُشبه الكافرين
ين ول و كان ت اتفه ة ،وي ُّرد عليه ا ول و ك ان دحض ها س هالً
ي ُ
ورد الق رآ ُن الك ريُ ُش بَهَ الك افر َ
رك َّ ٍ
دف ع دم ت ِ
يح
واض ًحا ،واهل ُ ُ
حج ة هل م يف ُتلُّفه م ع ن اإلمي ان .ويع ين ه ذا أن الق رآ َن ص ر ٌ
معهم للغاية!
وهذه أمثلة ،ومثلها كثري:
•

ِ ِ
ين قَالُوا َّاَتَ َذ َّ
اّللُ َولَدا} (الكهف)4 :
قولهُ َ
تعاىلَ { :ويُنذ َر الَّذ َ

243

رآن م ن أش َ ِ
أي :ولين ِذر هللا هب ذا ُ ِ
كني ال ذين عب دوا املالئك ةَ
رك ب ه وجع َل ل هُ ول ًدا ،كاملش ر َ
الق َ ْ
ُ َ ُ
ات هللا ،وأه ِل الكت ِ
وق الوا َّإهن ا بن ُ
اب ال ذين ق الوا ع ن أنبي اءَ أو غ ِريهم َّإهن م أبن اءُ هللا! س بحانَهُ
وتعاىل.
َ
{ َّم ـا َهل ـم بِـ ِه ِم ـن ِع ْل ـ ٍم وَال ِآلابئِ ِه ـم َك ـرب ْ ِ
ج ِم ـ ْن أَفْـ ـ َو ِاه ِه ْم إِن يَـ ُقولـُو َن إَِّال َك ـ ِذابا}
ُ
ْ
ت َكل َم ـةا ََتْـ ُر ُ
َ َ ْ َُ
(اآلية.)5 :

ول يس هل م عل م هب ذا ال ذي يقولونَ ه أب ًدا ،وال آلابئه م وأج ِ
دادهمَ ،عظُ َم ت كلم ةً ُم َ
نك َرةً
ُ
ٌ
َ
بش عةً تَص ُدر ع ن أف و ِاههم ،م ا يقول و َن إال كالم ا ِ
تند ل هُ وال ِص َّحةَ في ه ،ب ل
فاس ًدا ال ُمس َ
ومستَ َ َ
ً
ُ
ُ
اختالق من ِ
ِ
عندهم.
بو ٌ
هو َكذ ٌ
•

اك امرأةٌ تلد؟
تكن هن َ
أين أييت الو ُ
لد إذا مل ْ
ومن َ

ٍ
َّن ي ُكو ُن لَه ولَ ٌد وَِل تَ ُكن لَّه ِ
ٍ ِ
يم} [األنع ام:
َُ َْ
ُ َ
{أ َّ َ
صـاحبَةٌ َو َخلَـ َق ُكـ َّل َشـ ْيء و ُهـ َو بِ ُكـ ِيل َشـ ْيء َعلـ ٌ
.]101
ص احبة ،والول ُد يَك و ُن ُمتولِ داً م ن ش يئ ِ
ني
أي :كي َ
ف يك و ُن ل ه ولَ ٌد ومل تك ْن ل هُ َ
ِ
ِ
الق ال ذي أوج َد الك و َن
ب هلل ،وال شيبهَ ل ه ،ف ال ول َد ل ه ،وه و اخل ُ
ُمتناسبَني ،وال مناس َ
وم ن في هِ ،م ن وال ٍد وولَ د ،وه و عل يم بك ِل ش ٍ
يء ِعلم اً اتم اًَ ،أزالً وأبَداًَ ،خملوق اً ك ا َن
ْ
َْ
َ ٌ
َ
يكن َخملوقاً.
ذلك َّ
َ
الشيءُ أم مل ْ

•

وص ارحهم رُّهب م إبفكه م م ن جع ِل بن ٍ
ني َوا ََّتَـ َذ ِم ـ َن
ات ل ه{ :أَفَأَ ْ
ص ـ َفا ُك ْم َرب ُك ـم ِابلْبَنِ ـ َ
ال َْمآلئِ َك ِة إِ َاناثا إِنَّ ُك ْم لَتَـ ُقولُو َن قَـ ْوالا َع ِظيم ا} (سورة اإلسراء.)40 :

ِ
ِ
كيف تقولو َن َّ
أوالدا
اختار لكم ربُّكم ً
أيَ :
إن املالئكةَ ُ
بنات هللا أيُّها املشركو َن اجلاهلون؟ فهل َ
ذك ورا و َّاُت َذ لنفس ِه م ن املالئك ِة إان ًث؟ كي ف جتعل و َن ل ربِكم ش يئًا تَكرهونَ ه ِ
ألنفس كم؟ إنَّك م
َ
ُ
ً
أساسه ،عظيما يف جر ِ
تقولو َن قَوالً مستَن َكرا من ِ
أته وشناعته.
ُ
ً
ُ ً
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•

ب به العقالءُ وينتهي عنه ذوو األلبابَ { :ما
أشرك بهَّ ،
مقنعا ملن َ
ُ
ويورد ربُّنا جو ًااب ً
يتأد ُ
َه إِذا لَّـ َذ َهب ُكـل إِلـ ٍ
َد وما َكا َن معـهُ ِمـن إِلـ ٍ
َّاَتَ َذ َّ ِ ٍ
ضـ ُه ْم
َه ِِبَـا َخلَـ َق َولَ َعـ َال بَـ ْع ُ
ََ ْ
اّللُ من َول َ َ
َ
ض سبحا َن َِّ
اّلل َع َّما ي ِ
ص ُفو َن} (سورة املؤمنون.)91 :
َعلَى بَـ ْع ٍ ُ ْ َ
َ

ِ
ِ
يك يف
يس ه و حباج ٍة إىل أح د ،ومل يك ن ل هُ َش ر ٌ
أي :مل يَتَّخ ذ هللاُ ول ًدا ،ف ال يُش ب ُههُ أح د ،ول َ
ان أو أكث ر ،النف رد ك ُّل إل ٍه بنص ِ
اك إهل ِ
تقل ب ِه ع ن
األُلوهيَّ ة ،ول و ك ا َن هن َ
يبه م ن اخلل ِق واس َّ
َ
ابلتصر ِ
ف فيه ،ولَما وِج َد هذا التَّنظيم والتناسق الشَّامل يف ِ
الكون كلِه.
وتفرَد
ُّ
اآلخرَّ ،
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ

ِ
يبق ى هك ذا دون تن ٍ
مثَّ َّ
افس
إن األم َر ال َ
وُتاص م ،فس يَعلو إل هٌ عل ى آخ َر وحيارب هُ ويُغالب هُ
ُ
ِ
ِ
عما يصفونَهُ به
قضي عليه
َّس َّ
ويستأثر مبُلكه ،كما هو الشَّأ ُن يف ملوك الدُّنيا .فتَ َّنزهَ هللاُ وتقد َ
َ
ليَ َ
من دعوى الو ِ
الشريك.
لد و َّ
َ
ِ
ِ
مصارحة ِ
ورد يف اآلَيت  195-191من سورةِ
• ومن
القرآن مع عبدة األصنام ،ما َ
األعراف{ :أَيُ ْش ِرُكو َن َما الَ ََيْلُ ُق َش ْيئ ا َو ُه ْم َُيْلَ ُقو َن} .
تعاىل أصناماً من حج ٍر ،ال تَ ِ
قد ُر على احلركة ،وال على الضَّرِر
أي :أيُش ِركو َن ابهللِ َ
ِ
األصنام
أبصر!! وهذه
ُ
أمسع و َ
أقدر منها و ُ
والنَّفع ،وال هي قادرةٌ على أن َُتلُ َق شيئاً ،وعابدوها ُ
وم َش َّكلةٌ أبيديهم؟! {أَتَ ْعبُ ُدو َن َما تَ ْن ِحتُو َن} (سورة الصافات)95 :؟
مصنوعةٌ ُ
ون َِّ
القرآن الك ري{ :قُل أَرأَيْ ـتُم ُشـرَكاء ُكم الَّـ ِذين تَـ ْدعُو َن ِمـن ُد ِ
ويف موض ٍع آخر من ِ
اّلل أ َُر ِون
َ
ْ َ ْ َ ُ
َ
ِ
السماو ِ
َماذَا َخلَ ُقوا ِم َن ْاأل َْر ِ
اه ْم كِتَاابا فَـ ُه ْم َعلَى بَـيِينَ ٍة ِيم ْنهُ بَـ ْل
ات أ َْم آتَـ ْيـنَ ُ
ض أ َْم َهلُ ْم ش ْر ٌك ِيف َّ َ َ
ض ُهم بَـ ْعض ا إَِّال غُ ُرورا} (سورة فاطر.)40 :
إِن يَِع ُد الظَّالِ ُمو َن بَـ ْع ُ
ِ
دوهنم م ن
نام ال يت ت دَّعو َن َّأهن ا ِآهلَة ،وتَعب َ
للمش ر َ
كني أيُّه ا الرس ول :أرأي تُم ه ذه األص َ
أي :ق ْل ُ
ِ
ِ
األرض ممَّا ي راهُ النَّ اس ،ح َّىت يس ُّ
تحقوا أن يُ َس َّموا
دون هللا ،أ َُروين ول و ش يئًا قل يالً خلق وهُ يف
الس ماو ِ
ِآهلَة! أم َّ
ات ح َّىت يس ُّ
تحقوا ذل ك؟ أم أنزلن ا عل يهم كت ًااب
أن هلم ش راكةً م ع هللاِ يف َخل ِق َّ
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ُخنِربهم ِ
فيه َّ
أبهنم شركاءُ لنا فه م عل ى ُح َّج ٍة ظ اهرةٍ م ن ذل ك؟! ال يوج ُد ش يءٌ م ن ذل ك ُكلِ ه،
ُ
َّ
الف ابألخ الف،
هم َّ
ث غ َّرَر األس ُ
هم املنحرفَ ة ،حي ُ
الزائغ ة ،وأفك َار ُ
إمن ا اتَّب َع املش ركو َن أه واءَ ُ
أضل الرؤساء أتباعهم ،وكانوا مجيعا يف ب ٍ
طالن وغرور.
و َّ
ُ َ
ً ُ
ِ
ِ
نص ُرو َن}
تتمةُ
اآلَيت من سورةِ األعرافَ { :والَ يَ ْستَطيعُو َن َهلُ ْم نَ ْ
صرا َوالَ أَن ُف َس ُه ْم يَ ُ
ِ
قدر هذه األصنام على االنتصا ِر ملن يعبدها ،كما ال تستطيع الدفاع عن ِ
نفس ها إذا
َ
ُ
َُ
ُ
أي :وال تَ ُ
بت أو ُك ِسرت.
ض ِر ْ
ُ
ص ِامتُو َن}
وه ْم إِ َل ا ْهلَُدى الَ يَـتَّبِعُوُك ْم َس َواء َعلَْي ُك ْم أ ََد َع ْوُمتُ ُ
{ َوإِن تَ ْدعُ ُ
وه ْم أ َْم أَنتُ ْم َ
نام ُلرت ِش َدكم إىل أم ٍر في ِه مص لحةٌ لك م ،لَ َم ا مسع ْتكم
وإ ْن تَ ْدعُوا -أيُّه ا املش ركو َن -ه ذه األص َ
وال استجابت لكم ،وال حقَّقت مرا َدكم ،وسواء عندها من انداها أو مل ي ِ
نادهاَّ ،
سمع
ْ
ْ
ُ
َ
فإهنا ال تَ ُ
ٌ
س وال تَسمع.
فهي ٌ
مجاد من حج ٍر أصم ،ال ُِحت ُّ
أصالًَ ،
ون يِ ِ
{إِ َّن الَّ ِذين تَ ْدعُو َن ِمن ُد ِ
وه ْم فَـلْيَ ْستَ ِجيبُواْ لَ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم
اّلل عبَا ٌد أ َْمثَالُ ُك ْم فَا ْدعُ ُ
َ
ص ِِ
ني}
ادق َ
َ
ِ
ِ
َّ
مثل عابِديها املخل وقني،
إن هذه
األصنام اليت تَ َ
َ
عبدوهنا من دون هللا ،ما هي س َوى خملوقاتَ ،
ِ
ب لك م
وأن تم وه م مملوك و َن هلل ُمس َّخرو َن ألم ِره ،وه ا ه ي عن دكم ،ف ارفعوا أي ديَكم إليه ا لتَجلُ َ
قدر على ما ال تَ ِ
ِ
قدرو َن عليه؟!
ضرا ،إذا كنتُم
تدفع عنكم ُ
َ
نَفعاً أو َ
صادقني يف َّأهنا آهلةٌ تَ ُ
ني يـ ْب ِ
شو َن ِهبَا أ َْم َهلُم أَيْ ٍد يـ ْب ِط ُ ِ
ص ُرو َن ِهبَا أ َْم َهلُ ْم آ َذا ٌن
{أَ َهلُ ْم أ َْر ُج ٌل ميَْ ُ
شو َن هبَا أ َْم َهلُ ْم أَ ْع ُ ٌ ُ
َ
ْ
ِ
نظر ِ
ِ ِ
ِ
ون} [سورة األعراف .]195 -191:
يَ ْس َمعُو َن هبَا قُ ِل ا ْدعُواْ ُش َرَكاء ُك ْم ُمثَّ كي ُدون فَالَ تُ ُ
ِ
ه ل هل ذهِ األص ِ
ميش و َن هب ا ليُ َع ُّدوا أحي اءً هل م ق درةٌ عل ى
نام -ال يت ت دَّعو َن َّأهن ا آهل ةٌ -أرج ٌل ُ
احلركة ،ليسعِفوكم وخيلِصوكم من م ٍ
عضلة تقعو َن فيها؟
ُ
ُ
ُ
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أم هلم ٍ
أيد يستطيعو َن أن أيخذوا شيئاً ما َّ ٍ
لح ُقكم؟
ُ
بقوة ويُفيدوكم هبا ،أو يدفعوا عنكم أ ًذى يَ َ
بصرو َن هب ا لي ب ِ
أعني ي ِ
ص روكم أش ياءَ ال ق درةَ لك م عل ى ُرؤيته ا ،أو يش ُكروا لك ْم عل ى م ا
َُ
أم هلم ٌ ُ
ِ
ذابئح وقرابني؟
تُقدمو َن هلم من َ
أم هلم آذا ٌن يسمعو َن هبا دعاءَكم وعبادتَكم هلا؟
َّإهنم ال يتمتَّعو َن ٍ
تلك ِ
تلك احلواس ،وال فائدةَ منهم ألبتَّة.
الصفات ،وال َّ
حباس ٍة من َ
بصفة من َ
ِ
كم املزعوم ةَ ه ذه ،واس تَعينوا هب ا عل ي إ ْن كان ت
فح اج ْجهم أيُّه ا الن ُّ
ب ،وق ل هل م :ه اتوا آهل تَ ُ
ق ادرةً عل ى إحل ِ
اق ض رٍر يب ،واجته دوا يف ترتي ِ
ب ك ِل م ا تَق ِدرو َن علي ِه م ن مك ٍر وكي ٍد ،وال
ِ
ُمت ِهلوين وال تُشعِروين مبا ستَفعلونَهِ ،
أبصنامكم أصالً!
فإين ال أابيل بكم وال
•

نام ال
اهيم علي ه الس الم م ثالً عمليً ا ليفهم وا جي ًدا أن األص َ
وض َ
رب هل م خلي ُل هللا إب ر ُ
فعل ٍ
شيء من ٍ
تقدر على ِ
أكرب صن ٍم
ضر أو نفعَ .
فيعد أن َ
ُ
نسف أصنامهم كلَّها أب َقى َ
ول هل م إن ه ه و ال ذي كس َر ه ذه األص نام؛ لريجع وا إىل عق وهلم ويقول وا فط رة
بينه ا ،ليق َ
ِِ ِ ِ
يم .
ـت فَـ َعلـ َ
در عل ى فع ِل ذل ك{ :قَـالُوا أَأَنـ َ
ْت َهـ َذا ِ هلَتنَـا َاي إبْ ـ َراه ُ
وبداه ةً إهن ا ال تق ُ
ال بل فَـعلَه َكبِريهم ه َذا فَاسأَلُوهم إِن َكانُوا ي ِ
نط ُقو َن}( .سورة األنبياء)63-62 :
قَ َ َ ْ َ ُ ُُ ْ َ
َ
ْ ُْ

{فَـ َر َجعُوا إِ َل أَن ُف ِس ِه ْم فَـ َقالُوا إِنَّ ُك ْم أَنتُ ُم الظَّالِ ُمو َن} (اآلية.)64 :
ِ
ِ
أن قولَهُ ح ق ،و َّ
يردو َن َعليه .وعندما تدبَّروا َّ
أن
كيف ُّ
فُوجئوا هبذا اجلواب ،بل أُفحموا ومل يعرفوا َ
هذه ِ
فاع
اآلهلةَ املزعومةَ م ا ه ي ِس َوى أحج ا ٍر ص َّماءَ ال ق درةَ هل ا عل ى احلرك ِة والك الم ،وال ال ِد ِ
نفسها ،ق الوا فيم ا بي نهم :ب ل أن تم ِ
عن ِ
املخطئ و َن بعب ادةِ َم ْن ال ي تكلَّ ُم وال يَفه م ،وال يَض ُّر وال
ُ
يَنفع.

ت ما ه ُؤَالء ي ِ
ِ
ِ
ِ
نط ُقو َن} (اآلية.)65 :
سوا َعلَى ُرُؤوس ِه ْم لََق ْد َعل ْم َ َ َ َ
{ ُمثَّ نُك ُ
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ِ
ٍ
ت َي
ومنط ِق امله زوم :لق د علم َ
وح رية ،وق الوا يف عن اد الك اف ِر َ
رؤوسهم وه م يف خيب ة َ
مثَّ أطرقوا َ
أن هذهِ ِ
اآلهلةَ ال تتَكلَّم ،وأنَّنا كنا نَعب ُدها مع ِ
اهيم َّ
علمنا بذلك!
ُ
َ
إبر ُ
ون َِّ
ال أَفَـتَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ضرُك ْم} (اآلية.)66 :
{قَ َ
اّلل َما َال يَن َفعُ ُك ْم َش ْيئا َوَال يَ ُ
ُ
نط ق ،وال تس تطيع ال ِدفاع ع ن نَ ِ
الس الم :إذا كان ت ه ذه األحج ار ال تَ ِ
فس ها،
ق َ
ال هل م علي ه َّ
ْ
َ
ُ
ُ
فكي ف تُس ُّم َ ِ
دوهنا م ن ِ
دون هللا ،وه ي ال ت نفعُكم بش يء ،وال تض ُّركم
ف تعب َ
وهنا آهل ة ،وكي َ
َ َ
بشيء؟!
ون َِّ
ٍ
ُف لَّ ُكم ولِما تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
اّلل أَفَ َال تَـ ْع ِقلُو َن} (اآلية.)67 :
{أ ي ْ َ َ ُ
ابلباطل ،وعبادتِكم هلذهِ اجلم ِ
تُبا لكم على إصرا ِركم وتشبُّثِكم ِ
ادات ال يت ت دَّعو َن أُلوهيَّتَه ا وق د
صنعتُموها أبيديكم ،وهي غري قادرةٍ عل ى إف ادتِكم وال اإلض را ِر بك م ،أف ال َّ
تتفك رون فيم ا أن تم
ُ
ضالل وجهل ،وتتدبَّرو َن فيمن ي ِ
فيه من ٍ
ستح ُّق العبادةَ حقا؟
َْ َ
•

ِ
وهذه صراحةٌ أخرى ملفوفةٌ ِ
أبدب القرآن ،مع ِ
للنصارى
الكتاب هذه املرة،
أهل
َ
ِ
يح ابْ ُن َم ْرََيَ إِالَّ
املتشبِثني أبلوهية املسيح ،فيقول هلم هللا سبحانهُ َ
وتعاىلَّ { :ما ال َْمس ُ
ِِ
ول قَ ْد َخلَ ْ ِ ِ ِ
ِ
َر ُس ٌ
ني
ام انظُْر َك ْي َ
ف نُـبَِي ُ
ت من قَـ ْبله الر ُس ُل َوأُمهُ ص يدي َقةٌ َك َاان َٰيْ ُكالَن الطَّ َع َ
َهلُم اآلاي ِ
َّن يُـ ْؤفَ ُكو َن} [سورة املائدة.]75 :
ت ُمثَّ انظُْر أ َّ
ُ َ

رسول وليس إبله ،وقد سب َقه رسل من ِ
أمثاله كانوا
أي:
ُ
عيسى ُ
ُ ٌ
املسيح َ
بن مريَ ما هو إال عب ٌد ٌ َ
بشراً كذلك ،ومل يكونوا آهلة .وإذا كا َن أُويت م ِ
عجز ٍ
ات خارقةَّ ،
كذلك
الرس ِل َ
َُ
فإن َم ْن سب َقهُ من ُ
أُوتوا م ِ
عجز ٍ
هناك من خلِق من ِ
دون ٍ
ات خارقة ،وإذا كان قد ُخلِ َق من غ ِري أبَّ ،
أب وال
فإن َ َ ْ ُ َ
ُ

يكن إهلاً.
آدم عليه َّ
وهو ُ
السالم ،ومل ْ
أمَ ،

و ُّأمه مري كذلك كسائ ِر النِساء ،كانت وليَّةً طاهرة ،مؤمنةً اببنِها نبيا ورسوالً ،م ِ
صدقةً لهُ فيما
ُ ُ َ
ُ
وعان وي ِ ِ ِ
ي ب لِ ُغ عن ربِه ،ومل تكن إهلة .وكا َن كالمها َجي ِ
اآلدميني،
عيشان ابلغذاء كسائ ِر َ
َ
ْ
َُ
248

ِ
ِ
ِ
ك إذا مل أيكل؟
البشر.
فكيف جيوعُ اإللهُ ويَهل ُ
ص منها َ
َ
ويَتخلَّصان من فَضالهتما كما يَتخلَّ ُ
ني كما تَُرى.
ط اإلله؟! بل هذهِ كلُّها
تغو ُ
كيف يَ َّ
و َ
صفات آدميِ َ
ُ
ِ
ِ
انظر بعدها
فانظر َ
هلم األدلَّةَ واحلُ َجج ،والرب َ
كيف نُ ِ ُ
األخرى ،و ْ
ْ
اهني املقنعةَ الواحدةَ ت ْل َو َ
بني ُ
مذهب ٍ
ٍ
كيف يَنصرفو َن عن احلق ،وعلى ِ
ضال يُقيمون؟!
أي
َ
ابلدواب
تشبيه الكافرين
ي
ين مث ُل احلي واانت ،ول و ك ان بعض هم يف مس توى علم ٍي
ويص ِر ُح الق رآ ُن الك ريُ أبن الك افر َ

(مرموق).

والنظ رةُ إل يهم هن ا نظ رةٌ عقدي ة ،وليس ت م ن انحي ٍة عملي ٍة أو موهبي ة ،فق د أعط ى هللا تع اىل
ين كما أعطاها للمؤمنني ،وم نحهم ق درةً عل ى العم ل والتف نُّ ِن في ه كم ا ه و عن د
اهب للكافر َ
مو َ
امل ؤمنني ،ب ل ق د يفوق وهنم يف ه ذا اجمل ِال إذا اكتش فوا م وازين الطبيع ة وم ا س َّخَر هللا هل م فيه ا
واملسلمون راقدون!

ِ
َّم َكثِـريا ِيمـ َن ا ْجلِـ ِين َوا ِإلنـ ِ
وب الَّ يَـ ْف َق ُهـو َن ِهبَـا
يق ُ
ـس َهلـُ ْم قُـلُـ ٌ
ول ربُّن ا س بحانهَ { :ولََقـ ْد ذَ َرأْ َان جلََهـن َ

ني الَّ يـ ْب ِ
ك
ضـل أ ُْولـَـئِ َ
ك َكاألَنْـ َع ِام بَـ ْل ُهـ ْم أَ َ
ص ُرو َن ِهبَا َوَهلُ ْم آذَا ٌن الَّ يَ ْس َمعُو َن ِهبَا أ ُْولَـئِ َ
َوَهلُ ْم أَ ْع ُ ٌ ُ
ُه ُم الْغَافِلُو َن} (سورة األعراف.)179 :
ِ ِ
صرو َن على الكف ِر
أي :لقد خلقنا للنا ِر وهيَّأان هلا كثرياً من
وهم امل ُّ
اإلنس واجلنُ ،
وضوحه ،فلهم قلوب مل يستعملوها ِ
ِ
ِ
ملعرفة اخل ِري واهلَُدى ،وال
رغم
ٌ
والضَّالل ،الرافضو َن للحق َ
لتبص ِر ِ
آَيت هللاِ الكونية ،وال ملعر ِفة ِ
خالق
ليَف َقهوا
أعني مل يستَعملوها ُّ
دالئل اإلميان .وهلم ٌ
َ
الشو ِ
احلسية ،وهلم آذا ٌن ال يسمعو َن هبا كالم هللاِ احلق ،وال مواعظَه وزو ِاجره يف ِ
اهد ِ
كتابه
َّ
ُ
َُ
َ
الكري ،الذي أنزلَه ِ ِ
َّ
هم هللاُ من احلو ِ
اس
هلداية عباده .فأو َ
ُ
لئك كاحليواانت ،قد عطلوا ما وهبَ ُ
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اانت اليت ال تَ ِ
امل د ِركة ،ومل يستخدموها لوظائفها احلقيقيَّة ،فصاروا كاحليو ِ
أضل
عقل ،بل هم ُّ
ُ
ِ
املضار واملنافع ،فال تُ ِ
ِ
وهؤالء الكف ُار
حىت ال َهتلِك،
فهي متيُِز بني كث ٍري من
قد ُم عليها َّ
منهاَ ،
وخيلِصهم من ِ
ِ
وعيد هللاِ
ِ
وعقابه يف اآلخرة.
غفلوا عما يُصل ُحهم يف الدُّنيا ُ ُ
ِ
ويعجب املرءُ من ِ
أمض وا عم رهم يف املخت ربات واملراك ِز العلمي ة ،البحت ِة
الذين َ
بعض هؤالء َ
ُ
يفس رو َن الظ واهر الكوني ة وتك وين األحي ِاء والنب ِ
والتطبيقي ة ،كي ف أهن م ِ
رف
ااتت كله ا مب ا يص ُ
َ
َ
لت
رت هل م أن َ
ت أربع ةَ أع واد وخش بةً دائري ةً ش َّك ْ
مجيع ا ،بينم ا ل و ذك َ
ك رأي َ
امل رءَ ع ن خالقه ا ً

يوص موا أبهن م مث ُل
كرسيًا أو طاولةً بنفسها ،أللصقوا َ
بك هتمةَ اجلن ون! أال يس تحقو َن ه م أن َ
اب ِعن ـ َد يِ ِ
ال دو ِ
ات خ ٍ
ين َك َف ـ ُرواْ
الق للك ون؟! {إِ َّن َش ـ َّر الـ َّـد َو ِي
اب م ا دام وا يرفض ون إثب َ
اّلل الَّـذ َ
فَـ ُه ْم الَ يُـ ْؤِمنُو َن} [األنفال.]55 :
ِ
عقل ملا كانوا من ِ
أهل الن ارَ { :وقَـالُوا لـ َْو ُكنـَّا
وسيعرتفون أبنفسهم َ
يوم القيامة أهنم لو كان هلم ٌ

َص َح ِ
الس ِع ِري} (امللك.)10 :
اب َّ
نَ ْس َم ُع أ َْو نَـ ْع ِق ُل َما ُكنَّا ِيف أ ْ

الرس ِل م ا أن َزل هللاُ م َن احل ق ،أو كان ت لن ا
أي :ق الوا معرتف َ
ني ب ذنبِهم :ل و كنَّا نَس َم ُع م َن ُ
قول ُمنَيِز هبا ونَنتفع منها ،ملا ُكنَّا يف ِع ِ
داد ِ
أهل النَّار.
عُ ٌ ُ
َ ُ
ِ
ِ
تقيما وال
يس عق الً مس ً
فالعق ُل ال ذي ال يَزج ُر ص احبَهُ ع ن املعاص ي واجل رائم واملنك رات ،ل َ

سليما.
ً

صراحة الكافر
وم القيام ِة وه م يف جه نَّمَ { :مـا َسـلَ َك ُك ْم ِيف َسـ َق َر} أي :م ا ال ذي أدخلَك م
يُس ُ
أل الك افرو َن ي َ

جهنَّم؟
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فيك و ُن ج و ُاهبم ص رحيًا للغاي ة ،إذ ال مص لحةَ هل م يف الك ِ
ك ِم ـ َن
ذب واملوارب ةَ هن ا{ :قَـالُوا َِلْ نَـ ُ
الْم ِ
ِ
ِ
اخلَائِ ِ
ب بِيَ ـ ْوِم الـ يِدي ِن
وض َم َع ْ
ني َ .وَِلْ نَ ُ
ضَ
ني َ .وُكنَّا َخنُ ُ
ك نُط ِْع ُم ال ِْم ْسك َ
صلي َ
ُ َ
ني َ .وُكنَّا نُ َك يذ ُ
ِ
ني} (اآلَيت .)47-42
َ .ح ََّّت أ َََت َان الْيَق ُ

الصلو ِ
ات املفروضةَ علينا،
نكن نُصلِي هللِ َّ
قالوا :مل ْ
حقوق الفقر ِاء هلم ،وال نُطعِ ُم مسكينَهم،
نكن نُعطي
َ
ومل ْ
وكنَّا ن تكلَّم يف الباط ل ،وفيم ا ال يعنِين ا ،وفيم ا ال نعل م ،م ع ه ِ
ؤالء ال ذين ال يزال و َن
َ
ُ
ٍ
باح مس اءَ يف أفك ا ٍر ونظ رََّيت وأم وٍر ش َّىت ،وال يُب الو َن فيه ا حب ٍق وال
يتكلَّم و َن ص َ
حيث مالُوا ،وال نُبايل.
ميل معهم ُ
ابطل ،فنَ ُ
ِ
ِ
ِ
احلساب واجلزاء،
بعد املوت ،و
ب
ابلبعث َ
وكنَّا نكذ ُ
املوت الذي ال َّ
بد منه.
َّ
حىت أاتان ُ
مواقف مع أهل الكتاب
أه ل الكت ِ
اب إذا مل يُس لموا يص نَّفو َن عل ى أهن م منحرف و َن ض الُّون ،مش ركو َن ك افرون ، ،وأهن م
ُ

أع داءٌ هلل ودين ه ،ألهن م يرفض و َن احل ق ،وحي اربو َن العقي دةَ الص حيحةَ ال يت ي دعو هللا اإلنس ا َن
ِ
ِ
وحي َاربو َن إذا أبَوا ،يق ُ
ين الَ
دعو َن إىل اإلسالمُ ،
إليها ،ولذلك فهم يُ َ
ول هللا تع َاىل{ :قَـاتلُواْ الَّـذ َ
ِ
يـ ْؤِمنُو َن ِاب يِ
اّللُ َوَر ُسـولُهُ َوالَ يَـ ِدينُو َن ِديـ َـن ا ْحلَـ ِيق ِمـ َن
ّلل َوالَ ِابلْيَ ـ ْوم اآل ِخـ ِر َوالَ ُحيَ يِرُمـو َن َمـا َحـ َّرَم ي
ُ
ْكتاب ح ََّّت يـعطُواْ ا ْجلِزيةَ َعن ي ٍد وهم ص ِ
ِ
اغ ُرو َن} [التوبة.]29 :
ين أُوتُواْ ال ِ َ َ َ ُ ْ
َ َُْ َ
َْ
الَّذ َ

أي :ق اتلوا أيُّه ا املؤمن و َن أه ل الكت ِ
رفني ع ن دي ِن هللاِ -وك ا َن ذل ك َمتهي داً لغ زِو
اب املنح َ
َ
رب -ال ذين ال يؤمن و َن ابهللِ وال بي ِوم ِ
ال ُّر ِوم وعم ِاهلم م ن النَّص ارى الع ِ
حيحا،
القيام ِة إمي ً
اان َ
ص ً
َ
ِ
يح اب ُن هللا ،وه ذا ال يك و ُن إمي اانً ابهلل،
فق د قال ت اليه ُ
ود عَُزيْ ٌر اب ُن هللا ،وقال ت النص َارى املس ُ
بل هو آراء ِ
فاسدةٌ وأهواءٌ زائغة.
ٌ
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وال ِ
أوح ى هللاُ ب ه ،ف أحلُّوا ال ِراب ،وأكل وا أم و َال الن ِ
اس
حيرم و َن م ا ح َّرم هللاُ ورس ولهُ كم ا َ

ُّ
حلم اخلنزي ِر ،واخلَمر...
ابلباطل ،وأحلوا َ

وال يتَّبع ون ال ِدين الثاب ت ال ذي أم ر هللا ب ه ،وه و اإلس الم ،فه م ال يتع املو َن بش ر ِ
يعة هللا،
َ
َ ُ
َ
ِ
ورهباهنم.
األحكام من أحبا ِرهم
بل يتلقَّو َن
َ
الص حيح .وه م ظ املو َن ُمعتَ دو َن َحقيق ةً ،فه م يَعتَ دو َن
حرب على دي ِن هللاِ َّ
فقاتلوهم ،فهم ٌ
على أُلوهيَّ ِة هللاِ ِ
اخلالق العظيم ،وهم يَعت دو َن عل ى عب ِاد هللاِ بتعبي ِدهم لغ ِري هللا .واملعتَ دي يُق َاوُم
وحي َارب.
ُ

ِ
ِ
ِ
المهم وي دفعوا اجلزي ةَ املس تَ َّ
حقةَ عل يهم ع ن انقي ٍاد وطاع ٍة وه م
لوهم ح َّىت يُعلن وا استس َ
فق ات ْ
ؤخ ُذ منهُ اجلزية ،بل ص َار ك ِ
أي ُمس لِم ،ل هُ م ا
أسلم منهم عن اختيا ٍر فال تُ َ
أذلَّةٌ َمقهورونَ ،
ومن َ
ِ
وم ن ش اءَ بق َي عل ى دين ِه
لَه ،وعليه ما عليه .مثَّ ال يُكَْرهُ أح ٌد على اإلس الم ،فم ن ش اءَ آم نَ ،
ِ
مقابل محايتِهم.
قليل يُ َ
َ
ودفع اجلزيةَ ،
وهو مبل ٌغ ٌ
ؤخ ُذ منهم َ
ِ
ِ
حبال النَّاسِ ،
ف ِ
ِ
وحبال ِ
العدو ونِكايَتِهم.
أمر
اجلهاد َمو ٌ
أعر ُ
كول إىل اإلمام واجتهاده ،ألنَّهُ َ
وُ
املنافقون طبقة خاصة
ِ
تعيش يف اجملتم ِع اإلسالمي ،ال ينتمو َن إىل
يصر ُح القرآ ُن الكريُ أبن
َ
املنافقني طبقةٌ خاصةٌ ُ
ك الَ إِ َل َه ـ ـ ُـؤالء َوالَ إِ َل َه ـ ـ ُـؤالء} [س ورة
ني ذَلِ ـ ـ َ
ني بَـ ـ ْ َ
املس لمني ،وال إىل الك افرين {م َذبْ ـ ـ َذبِ َ
النساء.]143 :
ِ
ومتأرجحو َن بني ال ُكف ِر واإلميانِ ،
ين وامل ؤمنني ،ف ال ه م
متحِريو َن
َ
إهنم َ
ومرتددو َن بني الكافر َ

ِ
ال َّإهن م كف ار ،ب ل
منسوبو َن إىل
هم ال ُكف ر ،وال ه م يُظه رو َن ال ُكف َر ليُق َ
َ
املؤمنني حقيق ةً إلض مار ُ
ِ
املؤمنني وابطنُهم مع الكافِرين.
ظاه ُرهم مع
َ
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ِ
آمن ِ
وال يُقبَ ُل إمياهنم إ ْن كان فيهم إميان ،كما ال يُقبَ ُل إميا ُن ِ
كفر
كل َمن َ
ببعض اإلسالم و َ
هلل ورسلِ ِه وي ِري ُدو َن أَ ْن يـ َف ِرقُوا ب ْني ِ
ِ
ِ
هللا
ببعضهُ .
يقول سبحانهُ َ
ُي ََ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َ ُ ُ َ ُ
وتعاىل{ :إِ َّن الَّذ َ
ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
َوُر ُسلِ ِه َويَـ ُقولُو َن نـُ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ك
ك َسبِ ايال  .أُولَئِ َ
ني ذَلِ َ
ض َويُ ِري ُدو َن أَ ْن يَـتَّخ ُذوا بَ ْ َ
ِ ِ
ِ
ين َع َذ اااب ُم ِهيناا} [سورة النساء]151 -150:
ُه ُم ال َكاف ُرو َن َح ًّقا َوأَ ْعتَ ْد َان ل ْل َكاف ِر َ
َّ
هم مذاهبُهم وآراؤهم إىل الكف ِر ابهللِ ورسلِه ،وهم يقولو َن َّإهنم مؤمن ون ،ويري دو َن
إن الذين تَ ُ
قود ْ
ِ
يفرقوا يف هذا اإلميان ،فيؤمنو َن ابهللِ ويكفرو َن برسلِ
أن ِ
ِ
ونكفر
األنبياء
ببعض
نؤمن
لون:
و
ويق
ه،
ُ
ُ
ُ
ببعض هم اآلخ ر ،ويري دو َن أن يت ِ
ِ
َّخ ذوا ب ني اإلمي ِ
ان والكف ِر مس لكاً يَس لُكونَه ،م ع َّ
أن اإلمي ا َن ال
ُ َ ُ
َخيتلِ ف ،واحل َّق ال يتع دَّد ،فه ِ
ؤالء كف رهم ُحم َّق ق ،وال ع ربةَ مب ا َّادع وا م ن إمي ٍ
ان وس لكوا ِم ْن
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
هم الذي ظنُّوا به ِعَّزة.
َمسلك ،وقد أعت ْدان هلؤالء الكافر َ
ين وأمثاهلم عذاابً ُمذال ،جزاءَ كفر ُ
الصراحة مع األنبياء
ات هللا وسالمهُ عليهم هم أفضل ِ
اخللق وأكرمهم ،وأعلمه م ،وآدهب م،
أنبياءُ هللا املصطَفون صلو ُ
ُ
وق ك ِل
وم ع ذل ك ف إن هللا تع َاىل ع اتبهم يف مواض َع م ن كتاب ِه الك ري ،ل يعلِ َم البش َر أن احل َّق ف َ
ِ
صرح ِ
بقول ِ
فوق ِ
احلق هلم كلِهم.
اخللق َ
شيءَ ،
وفوق األنبياء أمجعني ،ويُ َّ ُ
•

آد ُم َربَّهُ فَـغَ َوى} (طه.)121 :
صى َ
آدم عليه السالمَ { :و َع َ
مثالهُ مع َ

أي :عص ى آدم ربَّه أبك ِل الشَّجرة ،فأخط أ الطري ق وض َّل ع ن مطلوب ه عن دما اغ رتَّ بق ِ
ول
َ ُ ُ
َ
أبكل ما ُهنِي عنه ،فخاب ومل ِ
الع ِ
اخللود ِ
حيق ْق هدفَه.
دو،
وطلب َ
َ
َ
َ
َ
•

ك وَال تَ ُكـن َك ِ
ومع يونس علي ه الس الم{ :فَا ْ ِ
ب ا ْحلـ ِ
ِ
وت إِ ْذ َان َدى
َ
صـاح ِ ُ
صـِ ْرب حلُ ْكـ ِم َربيـ َ َ
َ

وم} (القلم.)48 :
َو ُه َو َم ْكظُ ٌ
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ول عل ى أ َذى قَ ِ
س يف
ك وتك ذيبِهم ل ك ،والتك ْن ك ِ
أي :فاص ِ ْرب أيُّه ا الرس ُ
وم َ
النب ي ونُ َ
ِ
ب عل يهم ،منتظ ًرا
الضَّج ِر والعجلة ،ال ذي وع َد َ
قوم هُ ابلع ذاب ،مثَّ هج َرهم وه و غاض ٌ
ِ
الص َرب ال َّالزم،
دهم هللاُ ب ه ،قب َل أن أيذ َن هللاُ ل هُ ابخل روج ،ومل يَص ِرب َّ
أن َحي َّل هب م م ا وع ُ

•

وب َعلي ه.
ابتلعهُ احلوتَ ،
كب البحر ،و َ
ودع ا ربَّهُ –وه و ممل وءٌ غم ا -أن يغف َر ل هُ ويت َ
فر َ
ِ
{ل َْوَال أَن تَ َد َارَكهُ نِ ْع َمةٌ يمن َّربِيِه لَنُبِ َذ ِابل َْع َراء َو ُه َو َم ْذ ُم ٌ
وم} (اآلية :)49 :ولو مل تُ ْد ِرْك هُ
يستجب دعاءَه ،لطُر َِح ٍ
الم على ذنبه.
رمحةٌ من ربِِه ومل
وهو يُ ُ
ْ
أبرض خاليةَ ،
أما إبراهيم خليل هللا علي ه الص الةُ والس الم ،فق د ج ِ
ب
اءت
ُ
اآلَيت ص رحيةً عن دما طل َ
ُ ُ
ذريت ِه أئم ةً{ :وإِ ِذ ابْـتَـلَ ـى إِبْـ ـر ِاهيم رب ـهُ بِ َكلِم ـ ٍ
أن جيع ل هللا م ن ِ
ال إِِين
ات فَ ـأََمتَُّه َّن قَ ـ َ
َ ََ
َ
َ
َ
اس إِمام ـ ا قَـ َ ِ
جِ
ِ
اعلُـ َ ِ
ال الَ يـنَ ـ ُ ِ
ني} [البق رة:
ال َع ْه ـدي الظَّـال ِم َ
ال َوم ـن ذُ يِريَّـ ِيت قَـ َ َ
ك للنَّ ـ ِ َ
َ
.]124

ائع ونَواهٍ ،فق َام هب ا
اذكر أيُّها الن ُّ
ب ش أ َن ه ذا الن ِب العظ يم ،ال ذي اخت َربهُ هللاُ أبوام َر وش ر َ
أي :و ْ

ك قُدوةً وإمام اً للن ِ
ك يف
كلَّها ،فجزاهُ هللاُ خ رياً عل ى م ا فع ل ،وق َ
اس يقت دو َن ب َ
ال ل ه :س أجعلُ َ
فسأل ِ
السالم أن تكو َن هذهِ اإلمامةُ يف ذُ ِريَّتِ ِه أيضاً ،فأُجي ب:
عليه
وحيذو َن َح ْذ َوكَ ،
التوحيدَ ،
ُ
س يكو ُن م نهم َم ْن ال يَِف ي ابألوام ِر والتك اليف ،ب ل يظلِ ُم ويَ ْف ُس ق ،ول ن يك و َن عه ُد اإلمام ِة
ِ
ِ
هم هللاُ من ِ
الصالح.
أهل
اإلميان و َّ
هو ملن ُ
ألمثال هؤالء ،فشأ ُهنا عظيم ،بل َ
خيتار ُ
•

األعم ى
وم ن عت اب هللا تع َاىل لنبيِن ا الك ري ص لى هللا علي ه وس لم :ملَّا ج اءَهُ َّ
الص ُّ
حايب َ
ول هللاِ أرش دين ،وعن َدهُ علي ِه
ول ل هَ :ي رس َ
اب ُن أُِم مكت وم رض َي هللا عن ه ،فجع َل يق ُ
ول هللاِ ص لى هللا علي ه وس لم
الم رج ٌل م ن عُظم ِاء املش ِركني ،فجع َل رس ُ
َّ
الص الةُ و َّ
الس ُ
ِ
ِ
س
ض عن هُ ويُقبِ ُل عل ى َ
يُع ِر ُ
اآلخ ر ،وق د طَم َع يف إس المه ،فعاتب هُ ربُّ ه بقول هَ { :عـ ـبَ َ
يك ل ََعلَّهُ يَـ َّزَّكى  .أ َْو يَ َّذ َّك ُر فَـتَن َف َعهُ ال يِذ ْك َرى  .أَ َّمـا
َوتَـ َو َّل .أَن َجاءهُ ْاألَ ْع َمى َ .وَما يُ ْد ِر َ
ك أ ََّال يَـ َّزَّكى} ( ...اآلَيت .)7-1
ص َّدى َ .وَما َعلَْي َ
استَـغْ َىن  .فَأ َ
َم ِن ْ
َنت لَهُ تَ َ
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•

ِ
ك َو َّ
َح َّل َّ
ور
ات أَ ْزَوا ِجـ َ
ضـ َ
َك تَـ ْبـتَ ِغـي َم ْر َ
اّللُ ل َ
اّللُ غَ ُفـ ٌ
ومنه اَ { :اي أَيـ َها النَِّب ِلَ ُحتَيِرُم َما أ َ
ِ
يم} (سورة التحري)1 :
َّرح ٌ

َش ِرب رس ُ ِ
ِ
ت عائش ةُ وحفص ةُ
ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم عس الً عن َد إح َدى زوجات ه ،فاتَّفق ْ
َ
رضي هللا عنهما على أنَّه ِ
ك
عليه َّ
دخل على أيَّتِ َّ
الصالةُ و َّ
هن فلتَ ُق ْل لهِ :إين أج ُد من َ
ُ
الس ُ
َ َ ُ
الم إذا َ
ِ
ال
ائحةٌ كريهة،
إحداه َّن ذلك ،فق َ
وهو َشبيهٌ َّ
ْ
ُ
فقالت لهُ
ابلصمغ ،فيه حالوةٌ ولهُ ر َ
رَ
يح َمغافريَ ،
بت عسالا عن َد َزينب ِ
بنت َجحش ،ولـ ْـن أعُـود" .فنزلَت.
َ
صلى هللا عليه وسلم" :الْ ،
بل َش ِر ُ َ
صحيح البخاري.
الم من
ِ
ولف ُ
ظ قوله عليه َّ
الصالةُ و َّ
الس ُ

أيُّه ا الن ب الك ري ،مل اذا ُحت ِرم عل ى ِ
ض
طعام ا أحلَّ هُ هللاُ ل ك ،أتُري ُد ب َ
نفس َ
ُّ
ذلك أ ْن تُرض َي بع َ
ُ
ك ً
ِ
الرمحة.
اسع َّ
غفر هللاُ لك ،وهللاُ كثريُ املغفرة ،و ُ
زوجاتك؟ لقد َ
•

عمت ه زين ب بن ِ
ت جح ش ،ال يت
ومنه ا يف قص ِة زواج ِه ص لى هللا علي ه وس لم م ن ابن ِة َّ
َ
ِ ِِ
النبوة:
قبل َّ
كانت أوالً َ
حتت (حبه) زيد بن حارثة رضي هللا عنه ،وكان قد تبنَّاهُ َ
ك َواتَّـ ِق َّ
ول لِلَّـ ِذي أَنْـ َعـ َم َّ
{ َوإِ ْذ تَـ ُقـ ُ
ت َعلَْيـ ِه أ َْم ِسـ ْ
ك َزْو َجـ َ
ك َعلَْيـ َ
اّللُ َعلَْيـ ِه َوأَنْـ َع ْمـ َ
اّللَ
ك ما َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّاس َو َّ
ضى َزيْـ ٌد
َحق أَن ََتْ َشاهُ فَـلَ َّما قَ َ
اّللُ أ َ
َوَُتْفي ِيف نَـ ْفس َ َ
اّللُ ُم ْبديه َوََتْ َشى الن َ
ِ
ِ
ِ
اج أَ ْد ِعيَـائِ ِه ْم إِ َذا
ج ِيف أَ ْزَو ِ
يم ْنـ َه ـا َوطَـرا َزَّو ْجنَا َك َه ـا ل َك ـ ْي َال يَ ُك ـو َن َعلَـى الْ ُم ـ ْؤمنِ َ
ني َح ـ َر ٌ
ضوا ِم ْنـه َّن وطَرا وَكا َن أَمر َِّ
اّلل َم ْفعُوالا} (سورة األحزاب.)37 :
قَ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
والك ز ٍ
عليه ابإلسالم ،وأنعمت ِ
يد ،الذي أنعم هللا ِ
عليه ِ
ابلعتق ِمن
أي :و
لك مل َ
اذكر قو َ
َ
َ ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك زينب ،واتَّق هللاَ يف أمرها ،وال تُطل ْقها .وك ان ق د
الرِق ومزيد ال ُقرب :أَبْق على زوجت َ
تد لس ا ُهنا علي ه ،رض ي هللا عنهم ا .وتُ ِس ُّر يف نَ ِ
ول م ا هللا ُم ِ
اش َّ
ظه ُره،
ك أيُّه ا ا َّلرس ُ
فس َ
ُ
َ ُ
َّاس ول ِ
اض الن ِ
اف م ن اع رت ِ
وه و َّ
ك
أن زي ًدا س يُطَلِ ُقها َّ
وتتزو ُجه ا بع ُد ،وُت ُ
ومهم ،لكونِ َ
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أوىل أن ُتافَ هُ يف ك ِل
ت زوج ةَ َم ْن تبنَّيتَ هُ س اب ًقا بع د طالقِه ا من ه ،وهللاُ أح ُّق و َ
َّ
تزوج َ

أمر.

قض ى زي ٌد حاجتَ هُ منه ا وطلَّ َقه ا ،جعلناه ا َزوج ةً ل ك ،ح َّىت ال يَ َبق ى ح ر ٌج عل ى
َّ
فلم ا َ
ِ
أدعيائهم الذين تبنَّوهم من قب ل ،بع د طالقِ ِه َّن وانقض ِاء
زوجات
الزو ِاج من
املؤمنني يف َّ
َ
ُ
ِعد ِ
َّهتن ،وكان أمر هللاِ وحكمه انفِ ًذا ِ
وحاصالً ال حمالة.
ُُ
ُ
رسول هللاِ
ة
ث
ر
ا
ح
بن
يد
ز
تبىن
قد
وسلم
عليه
هللا
صلى
النبوة ،فكا َن يُق ُ
وكا َن ُ
َّ
قبل َّ
َ
َ
ال ل هُ
َ
َ
الرابع ة واخلامس ِة م ن ه ذهِ
فنزل الوحي مبن ِع التب ِين ،كم ا م َّر يف اآليت ِ
حممد" َ
بن َّ
ني َّ
"ز ُ
يد ُ
ُ
•

الس َورة.
ُّ
ورس ُ
ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم أك ُرم خل ِق هللا عل ى ربِ ه ،وه و ال ذي أرس لهُ رمح ةً
ك ف إن ربَّه ح َّذره يف ٍ
آَيت كث رية ،وذك َر
للعاملني ،وجعلهُ على ُخل ٍق عظ يم ...وم ع ذل َ
ُ َُ
ِ
ذيرا ألمت ِه
ض م ا ك ان حي ِد ُ
بع َ
ث ب ه نفس ه ..وإن ك ان املفس رون ي رو َن يف ذل ك حت ً
ابألوىل.

ود والَ النَّصارى ح ََّّت تَـتَّبِـع ِملَّـتـهم قُـل إِ َّن هـ َدى يِ
اّلل
ضى َع َ
{ولَن تَـ ْر َ
َ َُ ْ ْ ُ
ََ َ
نك الْيَـ ُه ُ َ
مثالهَ :
َك ِمـن يِ
اءك ِمـ َن ال ِْعلـ ِ
اّلل ِمـن
اءهم بَـ ْعـ َد الَّـ ِذي َجـ َ
ُه َو ا ْهلَُدى َولَئِ ِن اتَّـبَـ ْعـ َ
ت أَ ْهـ َو ُ
ْم َمـا لـ َ َ
وٍِيل والَ نَ ِ
ص ٍري} [سورة البقرة.]120 :
َيَ

ومقوالهتُم الفاسدة ،وط ر ِ
ِ
ائق ُه ُم امللتوي ة ،بع َد م ا ن َزل
ائهم الزائفة،
أي :إذا اتبعتَ ُهم يف آر ُ
ِ
لمت َّ
هو َّ
أن َ
َ
الصحيح ،فقد م ْل َ
الوحي ،وع َ
ت عن اهلَُدى ،ولن يَك و َن هللاُ
دينك َ
عليك ُ
ِ
عنك عقابَه.
يدفع َ
انصرَك ومؤي َدك ،ولن َ
أمرك ،وال َ
والياً َ
وهذا م ن ِ
يج واإلهل اب ،وال يُتَ َوَّه ُم إمك ا ُن اتِباع ِه ص لى هللا علي ه وس لم هل م،
ابب التهي ِ
أي تن ٍ
ازل ابحل وا ِر
ولكنَّهُ تنبي هٌ َّ
ألمت ِه عل ى احل ذ ِر م ن أه ِل الكت اب ،ال ذين ال يُفي دهم ُّ
ِ
حتت مظلَّ ِة دينِهم.
وغ ِريه ،ولن يَْر َ
ضوا إال ابالنضواء َ
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ِ
تعاىل{ :ولَئِن أَتَـي َ ِ
ـت
اب بِ ُك ِيل آيٍَة َّما تَبِعُواْ قِ ْبـلَتَ َ
ك َوَمـا أَنـ َ
ومثلهُ قولهُ َ َ ْ ْ
ين أ ُْوتُواْ الْكتَ َ
ت الَّذ َ
ض ُهم بِتَابِ ٍع قِ ْبـلَةَ بَـ ْعـ ٍ
اءك ِمـ َن
اءهم ِيمـن بَـ ْعـ ِد َمـا َجـ َ
بِتَابِ ٍع قِ ْبـلَتَـ ُه ْم َوَما بَـ ْع ُ
ض َولـَئِ ِن اتَّـبَـ ْعـ َ
ت أَ ْهـ َو ُ
ِ
ني} (سورة البقرة.)145 :
ال ِْعل ِْم إِنَّ َ
ك إِذَا لَّ ِم َن الظَّال ِم َ

•

ِ
ت
بعد الذي َّ
َّبعت مر َادهم َ
هك هللاُ إلي ِه ورض يَهُ ل َ
وج َ
أي :لو أن َ
ك م ن القبل ة ،لكن َ
َّك ات َ
الباطل على احلق.
ُمؤثِراً
َ
لألم ِة م ن أه و ِاء أه ِل الكت ِ
الف َر ِ
اب
ذير َّ
أيض ا -عل ى َ
وه َو – ً
ض والتق دير ،وحت ٌ
وأضاليلِهم.
ِ
وم ن التنبي ِه والت ذك ِري الواض ِح لرس ولنا الك ِ
رب
ري ص لى هللا علي ه وس لمَ { :وإن َك ـا َن َك ـ َُ
ت أَن تَـ ْبـتَ ِغ ـ َي نَـ َفق ـا ِيف األ َْر ِ
س ـ َماء
ض أ َْو ُس ـلَّما ِيف ال َّ
ك إِ ْع َرا ُ
َعلَْي ـ َ
ض ـ ُه ْم فَ ـِإ ِن ا ْس ـتَطَ ْع َ
ِ
ِِ
ني} [س ورة
فَـتَـأْتِيَـ ُهم ِ يَـ ٍة َولـ َْو َشـاء ي
اّللُ َجلَ َم َع ُهـ ْم َعلَـى ا ْهلـُ َدى فَـالَ تَ ُكـونَ َّن مـ َن ا ْجلَـاهل َ
األنعام]35 :
ت ب ِه م ن
وعظُ َم علي َ
تفس ريها :وإذا ش َّق علي َ
كني َ
اض املش ر َ
ك خم الفتُهم مب ا جئ َ
ك إع ر ُ
الس ِ
ك أن تطلُ ِ
ماء
ومرق اةً يف َّ
رت وهتيَّأَ ل َ
القرآن ،ف إ ْن قَ َد َ
ب س ْرابً يف األرض ،أو َد َرج اً َ
َ
عد في ه ،فت أتيَهم منهم ا ِبي ٍة أفض َل مم ا آتين اهم ب ِه ليؤمن وا ،فافع ل- .وك ا َن علي ِه
فتَص َ
ِ
مجيع الن اس -ول و ش اءَ هللاُ أن جيمعه م عل ى اهلُ َدى
الصالةُ و ُ
السالم حريصاً أن يتاب َعهُ ُ
ِ
كالم ك ،وال أن
واإلمي ان ل َفع ل ،ولك نَّهم ال حيبُّ و َن ذل ك ،وال يُري دو َن أن يس معوا َ
الش ِ
ديد عل ى إس ِ
تكن هب ذا احل ِ
المهم ،وال َجت ز ْع يف م واط ِن
رص َّ
َّ
يتوجهوا إىل اخلري ،فال ْ

اجلاهلني بذلك.
تكونن من
صرب ،وال
ال َّ
َّ
َ

ك َعـ ِن الَّـ ِذي أَوحيـنَـا إِلَيـ َ ِ
ي َعلَْيـنَـا
ادواْ لَيَـ ْفتِنُونَـ َ
أيض ا قول هُ تع َاىلَ { :وإِن َكـ ُ
وم ن ذل ك ً
ْ َْ ْ
ك لت ْفـ َِرت َ
غَ ـ ْريهُ وإِذا الَََّّتَـ ُذ َ ِ
اك لََق ـ ْد كِ ـ َّ
دت تَـ ـ ْرَك ُن إِلَ ـ ْي ِه ْم َش ـ ْيئا قَلِ ـيالا  .إِذا
َوالَ أَن َـبَّـ ْتـنَ ـ َ
وك َخل ـيالا َ .ول ـ ْ
َ َ
َك َعلَْيـنَا نَ ِ
ف الْمم ِ
ِ ِ
اك ِ
صريا} (اإلسراء.)75-73 :
َّألَ َذقـْنَ َ
ض ْع َ
ات ُمثَّ الَ َِجت ُد ل َ
ف ا ْحلَيَاة َوض ْع َ َ َ
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ك م ن األحك ام ،لِم ا
وك يف الفتن ة ،ويَص ِر َ
أي :ك َاد املش ركو َن أن يوقِعُ َ
فوك عم ا أوحين اهُ إلي َ
اجعونك ِ
تلق على هللاِ غ َري م ا أوح اهُ إلي ك ،ول و وافق تَهم
ير
فيه ويقرتحونَه ،ويطلبو َن َ
َ
منك أن َُت َ
ذلك َّ
ذوك صدي ًقا ووليا هلم.
الُت َ
على َ
كيدهم و ِ
قليال ،لشدَّةِ ِ
ك على ِ ِ
احتياهلم.
يل إليهم شيئًا ً
ولو مل نُثبِْت َ
احلق لك ْد َ
ت أن َمت َ
ِ
ولو أن َ ِ
ذااب
ليال،
َ
لت إليهم ولو َشيئًا قَ ً
ذااب ُمض َ
َّك م َ
اع ًفا يف احلي اة ال دُّنيا ،وع ً
ألذقناك ع ً
مضاع ًفا يف احلياةِ ِ
ك من عذابِنا.
اآلخَرة ،مثَّ ال ُ
جتد ُمعينًا مينعُ َ
ُ
ِ ِ
ِ
وق د عص َم هللاُ رس ولَهُ الك ريَ م ن فتنَ ة املش ر َ
درس كب ريٌ
كني والرك ون إل يهم .وه ذا ٌ
التنازل هلم عن ٍ
ِ
أحكام دينِهم للكافرين ،فهو نظ ام ِ
بعدم ِ
ِ
مني ِ
متكام ٌل
شيء من
للمسل َ
ٌ
ط ٍ
ابإلسالم والفخ ِر ب ه ،وب ني التَّن ِ
ِ
العزةِ
ازل عن هُ أو
وفرق بني َّ
ال يَصلُ ُح التَّفري ُ
جبزء منهٌ .
عن ِ
بعضه.
الصراحة مع عباد هللا املسلمني
واملس لمو َن حيت اجو َن إىل ت ذك ٍري وتنبي ه ،وتوجي ٍه وتس ديد ،فإن ه يع رتيهم م ن الض ِ
عف
الفرق أهنم إذا ذُكِروا َّ
تذكروا وآبوا؛ إلمياهنم.
واخلطأ ما يعرتي غريهم ،ولكن َ

•

مم ا يع رتي ال نفس م ن ض ٍ
ائلني ع ن
عف إيث ُار األه ِل والوق ُ
وف إىل ج انبهم ول و ك انوا م َ
َ
احلق؛ ولذلك جاء التح ذيرَ { :ال َِجت ُد قَـومـا يـ ْؤِمنُـو َن ِاب َِّ
ّلل َوالْيَ ـ ْوِم ْاآل ِخـ ِر يُـ َوادو َن َمـ ْن
ْ ُ
ِ
آابء ُه ـ ْم أ َْو أَبْـنَ ـ ُ ِ
اد َّ
ك
َح ـ َّ
ريَهتُ ْم أ ُْولَئِ ـ َ
اّللَ َوَر ُس ـولَهُ َولَ ـ ْو َك ـانُوا َ
اءه ْم أ َْو إ ْخ ـ َو َاِنُ ْم أ َْو َعش ـ َ
وح ِم ْنـهُ ويـ ْد ِخلُ ُهم جنـ ٍ
ب ِيف قُـلُـوهبِِ ُم ِْ
َّات ( }...س ورة اجملادل ة:
ْ َ
اإلميَـا َن َوأَيَّـ َد ُهم بِـ ُر ٍ ي َ ُ
َكتَـ َ
)22
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أي :ال جت ُد أح ًدا م ن امل ؤمنني ابهللِ والي ِوم ِ
اآلخ ِر –بص ٍ
دق وإخ ٍ
الص -يُوالُ و َن ويُص ادقو َن
َ
أع داء هللاِ ورس ولِه ،ول و ك ا َن ه ِ
ؤالء األع داءُ آابءَه م ،أو أبن اءَهم ،أو إخ و َاهنم ،أو قبيل تَهم
َ
وم القيام ة.
َ
وعشريهتم ،أو أَي من أقارِهبم ،فالعقيدةُ ُّ
وم ْن َوااله م فه و معه م ي َ
أهم م ن النَّس بَ ،
ك ال ذين أثب ت هللا يف قل ِ
وهب ُم اإلمي ا َن وزيَّنَ هُ هل م،
ذين ال يُو ُّاد َ
وهنم ول و ك انوا أق رابءَهم ،فأولئ َ
َ ُ
وال َ
روح م ن عن ده ،لتحص ل هل م الطُّمأنين ةُ والثَّب ات عل ى اإلمي ِ
ان
فه م ُموقِن و َن ُخملِص ون ،وق َّواهم ب ٍ
ُ
َ ُ
ٍ
دخلُهم هللا جن ٍ
ِ
و ِ
عاليات واسعات...
َّات
العمل َّ
الصاحل ،ويُ ُ ُ
ون َِّ
قول املؤمنني للكافرين{ :إِ َّان بـراء ِمن ُكم وِِمَّا تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
احلق يف ِ
اّلل َك َفـ ْرَان بِ ُكـ ْم َوبَـ َدا
و ُّ
َ
َْ ُ
َُ
ضاء أَبدا ح ََّّت تُـ ْؤِمنُوا ِاب َِّ
ّلل َو ْح َدهُ} (سورة املمتحنة.)4 :
بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةُ َوالْبَـغْ َ َ َ
ِ
ول ربُّن ا ج َّل ذك رهُ يف آي ٍة جامع ٍة ح َ
ويق ُ
آمنُـواْ ُكونُـواْ
ين َ
ول ه ذا املوض وعَ { :اي أَيـ َه ـا الَّـذ َ
ِ
ِِ
قَـ ـ َّو ِام ِ ِ
ِ
ني إِن يَ ُك ـ ْن غَنِيي ـا أ َْو
َو َعلَ ـى أَن ُفس ـ ُك ْم أَ ِو ال َْوال ـ َديْ ِن َواألَقْـ ـ َربِ َ
َ
ني ِابلْق ْس ـط ُش ـ َه َداء يّلل َول ـ ْ

ِ
ِِ
ِ
اّللَ َكـا َن ِِبَـا
ضـواْ فَـِإ َّن ي
فَـ َقـريا فَـ ي
ْوواْ أ َْو تُـ ْع ِر ُ
اّللُ أ َْوَل هب َمـا فَـالَ تَـتَّبعُـواْ ا ْهلـََوى أَن تَـ ْعـدلُواْ َوإِن تَـلـ ُ
تَـ ْع َملُو َن َخبِريا} [النساء]135 :

ادلني يف أم وِركم دائم اً ،ال يص ِرفْكم ع ن الع ِ
دل ص ارف ،وابتَ غُوا ب َ
أي :كونُوا ع َ
ذلك وج هَ
َ
ْ
ِ
كم احل َّق لص احلِكم
هللا ،ال َغَرضاً دنيوَي ومصلحةً شخصيَّة ،س واءٌ ك ان قي ُامكم ابلع دل أو ق ولُ ُ
أو لغ ِري ِ
وعوض كم
صاحلكم ،فإ ْن كا َن َّ
خمرج اً َّ
األو ُل ف ذاك ،وإ ْن ك ا َن الث اين فق د جع َل هللاُ لك م َ
خرياً.
وح َّىت ل و كان ِ
ت الش هادةُ عل ى الوال َدي ِن والقراب ة ،ف َّ
إن احل َّق ح ق ،حيك ُم عل ى ك ِل أح د،

َّم على ِ
كل شيء.
ويُ َقد ُ
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العدل والشَّهادةَ املنصفةَ ال تُر ِ
احلق غنيا أو فقرياًَّ ،
القول َ
فإن َ
ولو كان الذي عليه ُّ
اعي غنيَّاً
ِ
ملاله ،وال تُ ِ
ِ
شف ُق على فق ٍري حلالِه ،وهللاُ يتَ َّ
أمرمه ا
وىل َ
نظر يف حاهلما بع د ذل ك ،فكل وا َ
شأهنما ويَ ُ
تعاىل.
إىل هللاِ َ
ِ
ِ
ِ
حنو ِ
فتم
وال َحيملنَّكم َغَر ٌ
ض ما يف نُفوسكم إىل امليالن َ
الباطل والعُدول ع ن احل ق ،ف إذا ح َّر ُ
الش هادة ،وأبطَل تم احل َّق يف أم وِركم ،وت ركتُم إقام ةَ الع ِ
إن هللاَ عل ٌيم بعملِك م ِ
دل ،ف َّ
اآلمث ه ذا،
َّ
ُ
ُ

ذلك سوءَ اجلزاء.
غريُمتوهُ وأبطَلتُموه،
لع على ما َّ
َ
وسوف ُجيازيكم على َ
ُمطَّ ٌ
•

لمني م ن الغيب ة ،ووص َ ِ
س هب ا أببش ِع ص ورة ،وه ي أك ُل
وم ع أن هللا ح َّذ َر املس َ
ف املتل ب َ
ٍ
ِ
قبل ِ
كل شيء.
حلم امليت ،إال أهنا منتشرةٌ بكثرة يف اجملتمع ،وطاعةُ هللا واجبةٌ َ

َحيب أَح ُد ُكم أَن ٰيْ ُكل َحلم أ ِ
ض ُكم بـ ْعض ا أ ُِ
َخ ِيه َم ْيت ا فَ َك ِرْهتُ ُموهُ َواتَّـ ُقوا َّ
اّللَ إِ َّن
{ َوَال يَـغْتَب بَّـ ْع ُ َ
َ ْ َ َ َْ
اّلل تَـ َّو ِ
يم} (سورة احلجرات.)12 :
ََّ ٌ
اب َّرح ٌ

•

أي :وال ي ذ ُكر بعض كم بعض ا مب ا يك ره ،فه ذا م ن الكب ائر ،وه و ي ِ
ؤدي إىل التَّب ِ
اغض
َ ْ ُ
َ
ً َ َ
قاق يف اجملتم ِع امل ؤمنُِ .
وِ
الش ِ
أيك َل حل َم أخي ِه وه و ميِ ت؟ ف إنَّكم
ب أح ُدكم أ ْن ُ
أحي ُّ
ِ
تكرهو َن ذلك وتَعافُونَه وتَبغُضونَه ،فابغُضوا ِغيبته كذلك ،ف َّ ِ
ب
َ
َُ
ُ
إن ذ ْك َر امل رء أخ اهُ الغائ َ
عنه بسوء ،مبنز ِلة ِ ِ
س به.
ت ال ُِحي ُّ
أكل حلمه وهو ميِ ٌ
ُ
ِ
ِ
ابملؤمنني منهم.
رحيم
و َ
َ
مره ،وتُوبوا إليه ،فإنَّهُ كثريُ قبول التَّوبةٌ ،
اخشوا هللاَ وال ُُتالفوا أ َ
وك ذلك التفرق ةُ العنص ريةُ موج ودةٌ ومنتش رةٌ يف ال ِ
بالد اإلس المية ،ف رتى املس َلم يف غ ِري
ٍ
ِ
ِ
ِ
ين ب
بلده (أجنبيًا) عن بقية إخوانه املسلمني ،ويتميَّ َز الش ُ
خص يف ك ِل بل د ع ن اآلخ ر َ
ِ
ِ
يح يف ه ذا
ليس بدينه وتقواه ،وال مساواةَ بينهما ألبتة! والقرآ ُن الكريُ ص ر ٌ
(مواطنيَّته) و َ
األم ر{ :إِ َّمنَــا الْم ْؤِمنُـ ـو َن إِ ْخ ــوةٌ} (س ورة احلج رات{ ،)10 :إِ َّن أَ ْك ــرم ُكم ِعنـ ـ َد َِّ
اّلل
ََ ْ
ُ
َ
أَتْـ َقا ُكم إِ َّن َّ ِ
ري} (سورة احلجرات.)13 :
يم َخبِ ٌ
ْ
اّللَ َعل ٌ
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أيَّ :إمن ا املؤمن و َن إخ وةٌ يف ال ِدين ،فه م ينتس بو َن إىل أص ٍل واح ٍد يف العقي دة ،وه ي أه ُّم ش ٍ
يء
َ
يف احلياة.

اخرمت فتَف اخروا
نس بًا ،ف إذا تف ُ
واألك ُرم عن َد هللاِ واألرف ُع منزل ةً لدي ِه ه و َ
يس األرف َع َ
األتق ى ،ول َ

ابلتَّق وى ،والنَّس ب ل يس مكتَس با بعم ل ،ف ال يك و َن م دارا للثَّ و ِ
اب عن َد هللاَّ .
إن هللاَ عل ٌيم
َ ً
ُ َ ُ ً َ
َ
أبقوالِكم يف َجم ِ
السكم ،خبريٌ بنيَّاتِكم وأحوالِكم.
•

وعاتب هللا املسلمني مل ا تركوا اخلُطبةَ واجتهوا حنو ٍ
ول هللا
قافلة جتارية ،و
اخلطيب هو رس ُ
َ
ُ
َ

ِ
وك قَائِمـ ا قُـ ْل َمـا
ارةا أ َْو َهلـْوا ان َفضـوا إِلَْيـ َهـا َوتَـ َرُكـ َ
ص لى هللا علي ه وس لمَ { :وإِذَا َرأ َْوا جتَـ َ
ِ ِ
اّلل َخ ْري ِمن اللَّ ْه ِو وِمن التِيج ِ
اّلل َخ ْري َّ ِ
ني} (سورة اجلمعة.)11 :
الرا ِزق َ
َ َ ََ
عن َد َّ ٌ ي َ
ارة َو َُّ ُ
وم اجلمع ة ،وحن ن م َع الن ِب
ت ِع ريٌ -أي قافل ةٌ َّ
ابر رض َي هللاُ عن ه :أقبل ْ
حمملَ ةٌ ابملت ِاع -ي َ
ق ال ج ٌ
اس إال اث َين عش َر َر ُج الً ،ف َ
أنزل هللاَ { :وإِذَا َرأ َْوا ِجتَ َارةً أ َْو َهلْ واً
ص لى هللا علي ه وس لم ،فث َار النَّ ُ
خاري يف صحيحه.
ان َف ُّ
ضوا إِلَْي َها }...رواهُ البُ ُّ
ِ
دك
ب به
تفرقوا من عن َ
الستقبال القافلةَّ ،
ضر ُ
وإذا رأوا جتارةً قادمة ،أو تصفي ًقا وطَبالً ،أو ُدفا يُ َ
الرس ولَّ :
إن م ا أع دَّهُ هللاُِ م ن
قائما
وقاموا إىل التِجارة ،وتر َ
ُ
قل هلم أيُّه ا ُ
كوك ً
ُ
ُتطب على املنربْ ،
وطلب البي ِع و ِ
اب يف الدَّا ِر اآلخرة ،خري من ِ
األج ِر والثَّو ِ
القيام إىل اللَّه ِو ِ
الشر ِاء يف هذا الوقت،
ٌ
فإن نفع ما عند هللاِ
وهم ،ونف َع التِج ارةِ
ونفع اللَّه ِ
يس
ل
ت
م
ل
ب
َّق،
حق
مب
يس
ل
ُّنيا
د
ال
يف
و
َّق،
ق
حم
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َّ َ
َ
َ
رزق وأثب ،وه و م ِ
وج ُد األم و ِال واألرزاق ،فاس َعوا إلي ه ،واطلب وا من ه
مبخلَّ د .وهللاُ خ ريُ م ن َ
ُ
زق يف ِ
ِ
وقته كما أمركم.
الر َ
ويع ين ه ذا أن الس ِ
لبيات يف اجملتم ِع تُ ذ َك ُر وال تُك تم ،ولك ْن حبكم ة ،وم ع معاجلته ا والتح ذي ِر

اض النفسيةُ واالجتماعيةُ يف اجملتم ِع اإلسالمي.
منها ،حىت ال
تستشري األمر ُ
َ
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تصريح ِبمور واضحة
ويف ِ
القرآن ِ
ائق وبدائ هَ يغف ُل عنه ا كث ريٌ م ن الن اس ،م ع أهن ا واض حةٌ ،مثال ه:
يح حبق َ
الكري تصر ٌ
الالئِــي تُظَـ ـ ِ
ِِ
اّللُ لَِر ُجــ ٍل ِيمـ ـن قَـ ْلبَــ ْ ِ
اج ُكـ ـ ُم َّ
{ َّم ـا َج َعـ ـ َل َّ
اه ُرو َن ِمـ ـ ْنـ ُه َّن
ني ِيف َج ْوفـ ـه َوَمـ ـا َج َع ـ َل أَ ْزَو َ
أ َُّم َهاتِ ُك ْم َوَما َج َع َل أَ ْد ِعيَاء ُك ْم أَبْـنَاء ُك ْم ذَلِ ُك ْم قَـ ْولُ ُكم ِِبَفْـ َو ِاه ُك ْم َو َّ
ول ا ْحلَ َّق َو ُه َو يَـ ْه ِدي
اّللُ يَـ ُق ُ
َّ ِ
يل} (األحزاب.)4 :
السب َ

ِ
خص الواح ِد قلبَ ِ
للش ِ
أي :م ا جع َل هللاُ َّ
ني يف جوف ه ،وكم ا ال يك و ُن ه ذا ،ك َ
ذلك ال تص ريُ
خص أُم ا ل ه إذا ق ال هل ا :أن ِ
الش ِ
ت عل َّي كظَه ِر أ ُِم ي ،كم ا ك ا َن األم ُر يف اجلاهليَّ ة.
زوج ةُ َّ
أيض ا .فه ذا
وك َ
ذلك ال يص ريُ أدعي اؤكم أبن اءً لك م إذا تبنَّيتُم وهم ،كم ا ك ان األم ُر يف اجلاهليَّ ِة ً
ِ
الص ِ
قول أبفواهكم من غ ِري أ ْن يكو َن له أساس من ِ
هار و ِ
دق واحلقي َقة ،ف َّ
إن زوج اتِكم
التبين ٌ
ٌ
الظ ُ
ِ
ِ
كم إىل طر ِيق ِ
احلق
ت َّ
هات ألوالدكم ،وأدعياؤكم ٌ
أ َُّم ٌ
أوالد لغَ ِريكم .وهللاُ يُثْبِ ُ
احلق كما هو ،ويُرش ُد ْ

فاتَّبِعوه.

ِ
حمرم ،و ِ
تكاد ُتلو دولةٌ منها!
هار َّ
التبين كذلك ،ولك ِن ال ُ
والظ ُ

منافع من حرام!
ِ
الم ال حي ِرُم إال ض ارا.
منافع ألشياءَ َّ
حرمه ا اإلس الم ،بقص د أن اإلس َ
يذكر َ
املسلم أن َ
قد حير ُج ُ
واحل ُّق أن ه ق د يوج ُد يف بعض ها نف ع ،ولك ن م ا نس بتهُ إىل الض رِر ال ذي في ه؟ قلي ٌل ج دا ق د ال

اءت
يتجاوز الو َ
تنفع املسلم ،ألهنا ج ْ
ُ
احد واخلمسةَ والعشرة ابملئة! وحىت هذه النسبةَ القليلةَ ال ُ
من ٍ
حمرم.
شيء َّ
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تعاىل يف ٍ
احل ِ
مرحلة من مر ِ
ك َع ِن اخلَ ْم ِر َواملَْي ِس ِر قُ ْل
مثالهُ قولهُ َ
حتري اخلم ِر وامليسر{ :يَ ْسأَلُونَ َ
ِ
ِ
ري َوَمنَافِ ُع لِلن ِ ِ
الع ْف َو
رب ِم ْن نَـ ْف ِع ِه َما َويَ ْسأَلُونَ َ
ك َماذَا يُـ ْنف ُقو َن قُ ِل َ
في ِه َما إِ ْمثٌ َكبِ ٌ
َّاس َوإ ْْثُُه َما أَ ْك َُ
ني هللا لَ ُكم اآلَاي ِ
ت ل ََعلَّ ُك ْم تَـتَـ َف َّك ُرو َن} (سورة البقرة.)219:
َك َذلِ َ
ك يُـبَِي ُ ُ ُ َ
وم ْف َسدةٌ كبرية ،مع
أي:
َ
ذنب كبريٌ َ
يسألونك عن ُحك ِم اخلم ِر والقمار ،فقل :يف تعاطيهما ٌ
ٍ
املال و ِ
العقل و ِ
ذهاب ِ
الدين ،واملخاصمةُ واملشاجرةُ واملعاداة ،وفيهما
شيء من املنافع ،ففيهما
ُ

منافع جسميَّةٌ ونفسيَّةٌ مؤقَّتة ،كاهلض ِم والطرب ،ورمبَّا ر ٍ
لكن إمثَهما واخلسارةَ
بح يف املقامرةَّ ،
ُ
أكثر بكث ٍري من منافعِهما.
فيهما ُ
ٍ
وكا َن هذا َّأوَل َخطوةٍ يف حترميِ
أبسلوب تر ٍ
ٍ
الشامل يف
التحري
نزل
مث
يم،
حك
ابين
ر
بوي
هما،
َّ
َ
ُ
ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
س ِم ْن َع َم ِل
ين آَ َمنُوا إَِّمنَا اخلَ ْم ُر َواملَْيسُر َواألَنْ َ
ص ُ
قوله تعاىلََ { :ي أَيُّ َها الذ َ
اب َواأل َْزَال ُم ر ْج ٌ
ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن} [سورة املائدة.]90 :
الشَّْيطَان فَ ْ

اجلهاد
واجله اد ل ه ش أ ٌن كب ري يف دي ِن اإلس الم ،وورد يف فض ِله وفض ِل االستش ِ
هاد يف س ِ
بيل هللا
َ
ُ
ٌ

ض
أحادي ُ
اس ال حيبُّ و َن القت ال ،وق د فُ ِر َ
ث جليل ة ،ولك ن م ع ذل ك ص َّر َح الق رآ ُن الك ريُ أن الن َ
رغم كرههم له!
على
َ
املسلمني َ
جل ذكرهُ { :كتِب َعلَي ُكم ِ
ري
القتَ ُ
قال هللا َّ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تَ ْك َرُهوا َش ْيـئاا َو ُه َو َخ ٌْ
َ ْ ُ
لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن ُِحتبوا َش ْيـئاا َو ُه َو َش ٌّر لَ ُك ْم َوهللاُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن} (سورة
البقرة)216:

يكم اجله َاد وه و ش ٌّ
وس وتَس تثقلُه ،ولك ْن رَّمب ا َك ِرهتُم
أي :ف َ
اق عل يكم ،تَكره هُ النف ُ
رض هللاُ عل ُ
فإن نتيجته -إ ْن شاء هللا -النصر عل ى األع ِ
داء وف تح ب ِ
الد الكف ر ،ورف ُع
شيئاً وفيه خريٌ لكمُ َ َّ ،
َ ُ
ُ
ُ
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اية اإلسالم ،أو الشهادةُ اليت يدخل هبا املرء اجلنَّة .وعسى أن حتبُّوا َشيئاً ِ
رِ
وفيه ش ٌّر لك م ،ف َّ
إن
ُ
َ
َ ُ
ِ
اجلهاد والركو َن إىل الكس ِل والرفاهي ِة يُعط ي نتيج ةً َعكس يَّة ،فيَس تويل األع داءُ عل ى
عود عن
ال ُق َ
ويتحكم الكفار يف ِ
َّ
شؤوهنم.
وينهزم املسلمون،
البالد،
ُ
ُ
ُ
ِ
حلصول النص ِر واألمن.
سبب
ُ
فاجلهاد ٌ
ِ
ِ
ب
وهللاُ أعل ُم م نكم مب آل األم ور ،وأخ َربُ مب ا في ه ص ُ
الحكم يف دني اكم وآخ رتكم ،ف التزموا جان َ
ِ
القوة.
اجلهاد و َّ
ث
قال ُ
وقد َ
مات وِل يَـغْ ُز وِل ُحيَ يِد ْ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما يف صحيح مس لمَ " :م ْن َ
ِ
مات على ُش ْع ٍبة ِم ْن نِفاق".
نفسهَُ ،
به َ
•

ِ
ويف ِ
القرآن ِ
ين
يح ٌ
السلم والراحةَ على اجلهاد{ :أََِلْ تَـ َر إِ َل الَّذ َ
الكري تصر ٌ
آثر َ
ابللوم ملن َ
الزَكاةَ فَـلَ َّما ُكتِب َعلَي ِهم ِ
ِ
ِ
ِ
الص َالةَ َوَآتُوا َّ
ال إِ َذا
القتَ ُ
يموا َّ
يل َهلُ ْم ُكفوا أَيْديَ ُك ْم َوأَق ُ
َ ْ ُ
ق َ
فَ ِري ٌق ِم ْنـهم ََيْ َشو َن النَّاس َك َخ ْشي ِة ِ
ت َعلَْيـنَا
هللا أ َْو أَ َش َّد َخ ْشيَةا َوقَالُوا َربَّـنَا ِِلَ َكتَـ ْب َ
َ
ُْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ري لِ َم ِن اتَّـ َقى
القتَ َ
يب قُ ْل َمتَ ُ
َّرتَـنَا إِ َل أ َ
يل َواآلَخ َرةُ َخ ٌْ
ال ل َْوَال أَخ ْ
اع الدنْـيَا قَل ٌ
َوَال تُظْلَ ُمو َن فَتِ ايال} [سورة النساء]77:

ِ
كفوا عن ِ
النب إىل ِ
ب منهم أ ْن يَ ُّ
ني
بعض
تنظر أيُّها ُّ
قتال املشرك َ
َ
الذين طُل ُ
املسلمني َ
أال ُ
ِ
مبكة ،وقيل هلم وقتَها :قُوموا بواجبِكم يف الطَّ ِ
ويَعفوا عنهم عندما كانوا ضعفاء َّ
وجهاد
اعة
ُ
َ
َ
اسوا هبا الفقراءَ واملساكني ،لكنَّهم كانوا
النَّفس ،فأقيموا َّ
الصالةَ خبُشوع ،وأعطُوا الزكاةَ لتو ُ
منك أن َتذ َن هلم ِ
بقتال املشركني؛ لِما يَل َقو َن منهم من األذَى.
يطلبو َن َ
ِ
ِ
وهنم كما
يق منهم َخي َش َ
ب منهم مقاتلةُ الكفار ،إذا فر ٌ
وملا قَ ُووا وفُ ِر َ
عليهم اجلهاد ،وطُل َ
ض ُ
ِ
ٍ
ِ
وجَزع -واملسلمو َن
وذلك لما َ
َخي َشو َن من هللا أن يُْن ِزَل هبم أبسه ،أو أكثَرَ ،
أصاهبم من خوف َ
متفا ِوتو َن يف َّقوةِ اإلميان ،ويف ِ
القتال
فرضت علينا َ
لقاء األعداءَ -
وقال أو َ
َ
ُ
لئك اخلائفون :ربَّنا ملَ
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سفك ل ِ
وقت آخر لكا َن أفضلِ ،
ضه إىل ٍ
لدماء ،ويُت ٌم لألبناءُّ ،
اآلن ،فلو َّ
ففيه ٌ
وَتيٌ
أخ َ
رت فَ ْر َ ُ
َ
للنِساء...
ِ
ابلنسبة إىل الثَّو ِ
قل هلم أيُّها النبَّ :
مجيع ما يُستَمتَ ُع ِبه يف ُّ
اب
قليل جداً
إن َ
الدنيا َ
ْ
هو ٌ
ِ
املرتتِ ِ
اجلهاد يف ِ
جاهد واتَّ َقى
األعمال الطيِ ِبة يف اآلخرة ،ومنها
ب على
سبيل هللا ،فاآلخرةُ ملن َ
َ
ُ
الدنيا ِ
خريٌ من ُّ
ومتاعها القليل.
•

قلق ٍ
ِ
ويف اآلَيت ( )8-5من سورةِ
األنفال صورةٌ أخرى من ِ
فئة من
َ
املسلمني جتاهَ
َ
ِ
ِ
ِ
ني
ك ِمن بَـ ْيتِ َ
ك َرب َ
مقاتلة الكفارَ { :ك َما أَ ْخ َر َج َ
ك ِاب ْحلَِيق َوإِ َّن فَ ِريق ا يم َن ال ُْم ْؤمنِ َ
لَ َكا ِرُهو َنُُ .ي ِ
ني َكأ ََّمنَا يساقُو َن إِ َل الْمو ِ
ت َو ُه ْم يَنظُُرو َن.
ادلُونَ َ
ك ِيف ا ْحلَِيق بَـ ْع َد َما تَـبَ َّ َ
َ
َْ
َُ
َن غَ ْري َذ ِ
اّللُ إِ ْح َدى الطَّائَِفتِ ْ ِ َّ
ات َّ
الش ْوَك ِة تَ ُكو ُن
َوإِ ْذ يَِع ُد ُك ُم ي
ني أَِنَا لَ ُك ْم َوتَـ َودو َن أ َّ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ين .لِيُ ِح َّق ا ْحلَ َّق َويُـ ْب ِط َل
لَ ُك ْم َويُ ِري ُد ي
اّللُ أَن ُحي َّق احلَ َّق ب َكل َماته َويَـ ْقطَ َع َداب َر الْ َكاف ِر َ
الْب ِ
اط َل َول َْو َك ِرهَ ال ُْم ْج ِرُمو َن}
َ

ك من
بعض
اج َ
املؤمنني تسويةَ الغَنائم ،فقد َك ِرهَ فر ٌ
َ
تفسريها :وكما َك ِرهَ ُ
يق منهم أيضاً إخر َ
ابملدينة بوحي وتدب ٍري من ِ
عند هللاِ ِ
ِ
ملقاتلة املشركني.
ك
بيتِ َ
ِ
ٍِ
أصحابه
عشر رجالً من
وكا َن ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد خر َج مع ثالمثئة وبضعةَ َ
أبطعمة وأمو ٍال جز ٍ
ٍ
فسمع
يلة لقريش ،قادمةً من الشَّام،
يطلبو َن قافلةً كبريةً أليب سفيانُ ،حمَ َّملةً
َ
ِ
خبروج ِ
فبعث إىل َّ
يستنج ُد مبشركي قريش،
أبو سفيا َن ِ
مكةَ
رسول هللاِ صلى هللا عليه وسلمَ ،
ِ
ِ
شاور ُّ
النب صلى هللا عليه وسلم أصحابَهُ
حنو ألف ُحما ِرب .وقد َجنت القافلة ،مثَّ َ
فخر َج منهم ُ
بعضهم ذلك.
يف احلرب ،فوافَقوه ،وَك ِرهَ ُ
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وجيادلُك ِ
ِ
هؤالء الكا ِرهو َن يف ِ
أمر هللاِ وتُقاتل،
تبني هلم أن َ
َ
القتال بعدما َّ َ
َّك ستُنف ُذ َ
َّ
نستعد للحرب .ولشدَّةِ كراهيتِهم لذلك ،كانت
خروجنا إال للقافلة ،ومل
ويقولون :ما كان
ُ
كأمنا يساقُو َن إىل ِ
املوت وهم يشاهدو َن عالماتِه!
حا ُهلم َّ ُ
إبحدى الغنيمتَني :إما
واذ ُكروا مع ما بكم من اجلزِع وقلَّ ِة العدد ،أ ْن
الفوز َ
وعدكم هللاُ َ
ُ

النصر على ِ
جيش املشركني .وأنتم حتبُّو َن اليت ال َّقوةَ فيها وال قتال،
قافلةَ أيب سفيان ،وإما َ
ِ
ِ
حىت ال يُبقي
وهي القافلة .بينما ير ُ
رفع رايةَ احلق ،ويُهل َ
ك الكافرينَّ ،
يد هللاُ أن يُظ ِهَر دينَه ،ويَ َ
منهم أحداً .ولذلك أمركم ِ
بقتاهلم.
َ
ِ
األدَين ،وَمي َح َق ال ُكفر ،ولو َك ِرهَ املشركون.
بذلك وجيعلَهُ غالِباً على
ت
اإلسالم َ
ليُثبِ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
صار وبـلَغَ ِ
ت
َس َف َل ِمن ُك ْم َوإِ ْذ َزاغَ ْ
ويف غزوة األح زاب{ :إِ ْذ َجا ُؤوُكم يمن فَـ ْوق ُك ْم َوم ْن أ ْ
ت ْاألَبْ َ ُ َ َ
اجر وتَظُنو َن ِاب َِّ
ِ
وان} (سورة األحزاب.)10 :
ّلل الظنُ َ
الْ ُقلُ ُ
وب ا ْحلَنَ َ َ
ف ج اءكم املقاتل ةُ املش ركو َن م ن أعلَ ى ال وادي م ن قِبَ ِل املش ِرق ،وم ن بط ِن ال وادي
واذك روا كي َ
ِ
ِ
ِ
ت
ت م ن احل ريةِ و ُّ
وب وفَ ِزع ْ
ص ْ
م ن قبَ ِل املغ ِرب ،وق د مالَت العي و ُن َ
وشخ َ
الرع ب ،وخاف ت القل ُ
فزع ا عظيم ا ،وتظنُّو َن ابهللِ الظُّن و َن املختلف ة ،فم ن خملِ ٍ ِ
ِ
ؤمن بنص ِر هللا ،وم ن
ً
ً
ص ثب ت اإلمي ان ي ُ
ٍ
اب سيقضو َن على املسلمني.
خائف ال َّ
يتحم ُل ما َيرىَّ ،
وظن املنافقو َن أن األحز َ

المي
ويُق ُ
لمني تُ ذ َك ُر ول و ك ان فيه ا س لبيات ،ويع ين أن اجملتم َع اإلس َّ
ال هن ا :إن أح و َال املس َ
ِ
رس يف نف ِ
لمني وغ ريهم
وس املس َ
ذكر إبجيابيات ه وس لبياته ،ولك ْن حبكم ة ،ح ىت ال يظ َّن أو ينغ َ
يُ ُ

جمتمع ا
أن اجملتم َع اإلس َّ
المي مث ايلٌّ مالئك ي ،ب ل جت ُد في ه الص احلَ والط احل ،ولكن ه يك و ُن ً

ائع ا آمنً ا ومتك افالً كلم ا ك ان قريبً ا م ن دي ِن هللا ومطبِ ًق ا لألحك َام الش رعية .وه ذا
متك امالً ور ً
ف جه ِ
يع ين ع دم توقُّ ِ
ود العلم ِاء وال دعاةِ والقض اةِ واملص لحني يف ال دعوةِ والعم ِل اإلس المي
َ
ِ
داد الق وةِ واج ب ،وحمارب ةُ
ذر مطل وب ،وإع ُ
ومعاجل ة القض اَي ال يت هت ُّم املس َ
لمني أمجع ني .فاحل ُ
ِ
مستمرة...
اجملرمني
َّ
الفساد ومعاقبةُ
َ
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احملاسبة
ِ
نفس هُ م ع احل وِر الع ني،
ك لٌّ يتم َّىن م ا يري د ،ويتخيَّ ُل مكان هُ يف اجلن ة كم ا يش اء ،ويتص َّوُر َ
ٍ
ٍ
يس ابلتم ِين ،إمن ا ه و
عل ى األرائ ك ويف ثي اب مجيل ة م ن حري ر ...ولك َّن احل َّق أن األم َر ل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصحيح و ِ
لمني
العمل الصا ِحل و
ابإلميان
ِ
اإلخالص يف ذلك كله .وهذه صراحةُ الق رآن م ع املس َ
ان أَ ْهـ ِل ال ِ
ِ
ول هللا تع َاىل{ :لَّـ ْي ِ ِِ
ْكتَـ ِ
و ِ
اب َمـن يَـ ْع َمـ ْل
أهل
الكتاب أمجعني .يق ُ
س ِبََمـانيي ُك ْم َوال أَ َمـ ِِي
َ
ِ
ِ ِ
ِِ
اّلل ولِيا والَ نَ ِ
صريا} [سورة النساء.]123 :
ُسوءا ُُْي َز به َوالَ َُِي ْد لَهُ من ُدون ي َ ي َ
ٍ
ٍ
فقال
أهل الكتابَ ،
َّ
رس ٍل إبسناد صحيح ،أنَّهُ
يف حديث ُم َ
احتج املسلمو َن و ُ
فأنزل هللاُ اآلية.
أهدى منكمَ .
أهدى منكمَ ،
حنن َ
حنن َ
أهل الكتابُ :
املسلمونُ :
وقال ُ
أهل الكتابَّ ،
كل من
األمر كما متنَّيتُم أيُّها املسلِمون ،وال كما َّ
فإن َّ
تصو ُْ
ليس ُ
رمت َي َ
َ
ِ
ِ
العمل ،ال ابلتحلِي
يعمل َذنْباً َ
ب عليه ،إ ْن عاجالً أو آجالً ،فالعربةُ ابلطَّاعة و َ
سوف ُحي َ
اس ُ
ُ
التم ِينَّ .
يدافع
بذلك
يعمل ُّ
احلدود اليت وضعها هللا ،فلن َ
السوءَ متجاوزاً َ
َ
جيد َم ْن ُ
و َ
وإن الذي ُ
نجيه من ِ
عنه ،أو ي ِ
حل به.
عذابه إذا َّ
ُ
بعد ِ
بعثة ِ
حمم ٍد صلى هللا عليه
و
رسول هللاِ َّ
املقصود ما كان ُّ
كل دي ٍن يف وقتِه ،أما َ
ُ
سوى اإلسالم.
وسلم ،فال َ
دين َ
تتم ِ
ِ
ِ
لسابق ِم ْن ِ
احلديث ا ِ
َّ
الكتاب يف
أهل
ا
و
لب
غ
املسلمني
أن
زول،
الن
سبب
ة
َ
ويف َّ
َ
َ
الص ِ
ح َّجتهمِ ،
ك
ابآلية التاليةَ { :وَمن يَـ ْع َم ْل ِم َن َّ
ات ِمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأ ُْولَـئِ َ
احلَ َ
ُ
يَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنَّةَ َوالَ يُظْلَ ُمو َن نَِقريا}.
والعموم يف ِ
َّل هللاُ ابلعف ِو عنه.
اآلية السابق ِة َّ
خمص ٌ
ُ
ص ابلتوبة ،ومبَ ْن يتفض ُ
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آداب اجتماعية
ٌ
ِ
ِ
لم
م ن اآلداب االجتماعي ةُ ال يت س نَّها اإلس ُ
الم وحس َمها لص ا ِحل احل ق ،وق د يتح َّر ُج منه ا املس ُ
وم ازال ،موض وعُ ٍ
أدب يف االس تئذان ،كم ا يف قول ه تع اىل{ :فَ ـِإن َِّلْ َِجت ـ ُدوا فِي َه ـا أَ َحــدا فَـ ـ َال

ِ ِ
ـل لَ ُكـ ُم ْارِجعُـوا فَـ ْارِجعُوا ُهـ َو أَ ْزَكـى لَ ُكـ ْم َو َّ
اّللُ ِِبَـا تَـ ْع َملُـو َن
تَ ْد ُخلُ َ
وها َح ََّّت يُـ ْؤذَ َن لَ ُكـ ْم َوإن قيـ َ
ِ
يم} (سورة النور.)28 :
َعل ٌ
ِ
نفسك!.
الدخول
عدم
منك
و
طلب َ
ُ
ْ
صاحب الدا ِر َ
ُ
املقصود حالةُ الرجوع ،فإذا َ
فارجع طيبةً ُ
ِ
ِ
ِ
أنف ُع
نكم ُّ
أطه ُر لقل وبِكم و َ
الرج وعُ ف ارجعوا وال تُل ُّح وا يف ال دُّخول ،فإنَّهُ َ
وتفسريها :إذا طُل َ
بم ُ
ُّخول ٍ
إبذن أو بغ ِري
ل دينِكم ودني ا ُكم .وهللاُ عل ٌيم مب ا َتت و َن وم ا ترتك و َن مم ا كلَّفك م ب ه ،ومن ه ال د ُ

إذن.

وهللا ال يس تحيي م ن تبي ِ
رب ال ذي أيم ُر ابحل ق ،وم ا في ه ص احلُ العب اد ،وي ِريب
ني احل ق ،فه و ال ُّ

املسلمني على ِ
آداب دينه.
َ

ِ
َّب إَِّال أَن يُـ ْؤذَ َن لَ ُكـ ْم إِ َل
ُ
آمنُـوا َال تَـ ْد ُخلُوا بُـيُـ َ
ين َ
يقول سبحانهُ وتع َاىلَ { :اي أَيـ َهـا الَّـذ َ
وت النـِ ِي
ِ
طَع ـ ٍام غَ ـ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ني
ين إِ َانهُ َولَك ـ ْن إِذَا ُدعيــتُ ْم فَ ـا ْد ُخلُوا فَ ـِإذَا طَ ِع ْم ـتُ ْم فَانتَش ـ ُروا َوَال ُم ْستَأْنِس ـ َ
َ
ري َانظ ـ ِر َ
َ
ِحلـ ِد ٍ
َّب فَـيَ ْسـتَ ْحيِي ِم ـن ُك ْم َو َّ
اّللُ َال يَ ْسـتَ ْحيِي ِم ـ َن ا ْحلَـ ِيق} (س ورة
يث إِ َّن ذَلِ ُكـ ْم َك ـا َن يُــ ْؤ ِذي الن ـِ َّ
َ
األحزاب.)53 :

ِ
منازل رس ِ
ول هللاِ ص لى هللا علي ه وس لم إالَّ أ ْن تُ ْد َعوا إىل طع ٍام فيُؤ َذ َن
دخلوا َ
أيُّها املؤمنون ،ال تَ ُ
ض َجهُ واس تِواءَه ،ولك ن إذا ُد ِعي تُم ف ادخلوا وكلُ وا ،ف إذا أكل تُم
ين نُ ْ
لك م لت أكلوه ،غ َري ُمنتظ ر َ
فرقوا واخرجوا م ن منزل ه ،وال جتلس وا لتستأنِس وا ابحل ديث ،ف َّ
ك يش ُّق عل ى الن ِب ألُم وٍر
فتَ َّ
إن ذل َ
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رتك َتدي بَكم وبي ا َن احلَ ِق
ب م نكم االنص راف ،وهللاُ ال ي ُ
ُّ
ُتص هُ وأهلَ ه ،وه و يس تَحيي أن يطل َ

حياءً.

احلمد هلل ِ
رب العاملني.
و ُ
ِ
اآلَيت من (الواضح يف التفسري) للكاتب.
مالحظة :تفسريُ
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