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 واقع التعليم 
اإلسالمي يف أفريقيا

العمل اإلسالمي 
أهدافه ومقتضياته



 لقد دعا الله -تعالى- املسلمني في القرآن 
الــكــرمي إلـــى الــتــآلــف والــتــآخــي والـــوحـــدة، 
الله  وحذرهم من الفرقة واالختالف، قال 
ًة َواِحَدًة َوَأَنا  ُتُكْم ُأمَّ -عز وجل-: }ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ
}َوِإنَّ  قائل:  ِمن  عزَّ  وقال  َفاْعُبُدوِن{،  ُكْم  َربُّ
ُقوِن{،  ُكْم َفاتَّ َوَأَنا َربُّ ًة َواِحَدًة  ُأمَّ ُتُكْم  ُأمَّ َهِذِه 
وقال جل جالله: }َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه َواَل 
َواْصِبُروْا  ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْفَشُلوْا  َتَناَزُعوْا 
وقـــال -سبحانه  ــِريــَن{،  ــاِب الــصَّ َمـــَع  ــَه  الــّل ِإنَّ 
ْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ  ا امْلُ َ وتعالى-: }ِإنَّ

ُكْم ُتْرَحُموَن{.  َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ َأَخَوْيُكْم َواتَّ
السعودية  العربية  اململكة  أن سعي  ال شك 
بــرعــايــة خـــادم احلــرمــني الــشــريــفــني امللك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز إلـــى جــمــع كلمة 
توحيد  ســـبـــل  فــــي  ـــبـــحـــث  وال املـــســـلـــمـــني، 
صــفــوفــهــم ولـــم شــمــلــهــم، مــن خـــالل مؤمتر 
وشخصية  عالم   1200 قــرابــة  جمع  عاملي 
 127 من  أكثر  ومبشاركة  وإسالمية،  دينية 
وتنسجم   ومنطقية،  مباركة  خطوة  دولــة 
مع  تعاليم اإلسالم، وحركة التاريخ العاملي، 
واملصلحة اإلسالمية واإلنـسانية العـليا، كما 
أمس احلاجة  األمة في  تأتي في فترة  أنها 
اليوم  املسلمني  ألحــوال  الناظَر  فــإنَّ  إليها؛ 
ملا تشهده  واأللــم واحلسرة؛  يصيبه األسى 
جمعها،  وشتت  كيانها،  مزقت  خالفات  من 

وهو واقع ملموس ال يحتاج إلى برهان. 
كل  مطمح  اإلسالمية  الــوحــدة  أن  شك  وال 
ويريد  ورضــوانــه،  الــلــه  وجــه  يطلب  مسلم 

فالفُرقة  وصالحها؛  اإلسالمية  األمة  خير 
واالخــــتــــالف والـــــعـــــدواة والـــبـــغـــضـــاء عمل 
الطاقات  إهــدار  إلــى  إال  يــؤدي  شيطاني ال 
الــفــرديــة واالجــتــمــاعــيــة بــأنــواعــهــا، األمر 
الــــذي يــــؤدي إلـــى الــتــنــافــر والــتــنــاحــر، ثم 

الفشل الذريع واخلسران املبني.
من هنا فإن السبيل األول واألساس لتحقيق 
التوحيد  عقيدة  هــي  اإلسالمية  الــوحــدة 
القادرة  الوحيدة  العقيدة  فهي  الصافية؛ 
على جعل من يؤمن بها أمًة من دون الناس، 
غايات  إلــى  وتنتهي  واحـــد،  منهج  يحكمها 
واحدة، كما أن تلك العقيدة مبا يتبعها من 
بني  التعامل  أساليب  حتــدد  ونــظــم  أحــكــام 
هذه األمة وبني غيرها من األمم، وهذا كله 
العالم  شعوب  بني  الــوحــدة  حتقيق  يجعل 
اإلسالمي أمًرا طبيعًيا بدهًيا، وال سيما أن 
لهم  أن  على  إليهم  ينظرون  املسلمني  غير 
جميًعا  يجعلهم  ما  والتميز  التجانس  من 
في خندق واحــد، وهــذه العقيدة هي التي 
ومعايير  قيم  وفــق  واملجتمع  الــفــرد  تــربــي 
الـــصـــراع املصلحي  ألـــــوان  كـــل  مــعــهــا  تـــــزول 
املــادي؛ فاإلسالم يخلق بني األفــراد وحدة 
فــي الــقــلــوب واألفـــكـــار، ووحـــدة فــي الهدف 

واملسير، ووحدة في املصالح والطموحات.
أنــواع  تــســودهــا  أرض  مــن  انطلق  فــاإلســالم 
والطبقي،  والــعــنــصــري  الــقــبــلــي  الــــصــــراع 
عن  متخض  حتى  كلمته  انــتــصــرت  أن  ومــا 
)األسود  العنصري  للتمييز  رافض  مجتمع 

أو  والــعــبــد(  )الــســيــد  أو طبقي  واألبـــيـــض( 
قــبــلــي )قـــريـــش وغـــيـــرهـــا(، وســــاد اإلخــــاء 
املؤاخاة بني  أول مواثيقه  أفــراده، ومن  بني 
الدامي  الــصــراع  وزال  واألنــصــار،  املهاجرين 

بني القبائل العربية. 
ال  اجتماع  هــو  اإلســـالم  باسم  االجتماع  إن 
يقوم على املغالبة، بل على األخوة العامة، 
الدين  عليها  يحث  الــتــي  الــراحــمــة  واملــــودة 
واحدة  أّمة  املسلمون  يكون  أن  وهو  القومي، 
مجرد  ال  إسالمية  ــة  أمَّ يكونوا  أن  حدة،  ُمتَّ
شعوب إسالمية، والفرق بينهما يتجلى في 
ألجله  يسعى  الــذي  الواحد  الهدف  عنصر 
تفرقها  ال  واحــدة  ــة  أمَّ يكونوا  وأن  اجلميع، 
أيديولوجيات  وال  عــرقــيــات  وال  قــومــيــات 

تخالف عقيدتها.
أسًسا  متتلك  اإلسالمية  أمتنا  أن  شك  وال 
شتاتها،  جتمع  أن  بها  تستطَيع  مشتركة 
وتوحد كلمتها؛ فهي أمة واحــدة، ذات دين 
واحــد، وكتاب واحــد، ورســول واحــد، وهذه 
الــتــي تشترك فيها  هــي األصـــول واألســـس 
األمـــة اإلســالمــيــة؛ فـــإذا مــا أدركــــت جيدا، 
يجعل  ذلـــك  فـــإن  مبقتضياتها؛  والــتــزمــت 
منها أمة واحدة، تلتقي على: وحدة الغاية، 
ووحدة  القيادة،  ووحــدة  العقيدة،  ووحــدة 
التشريع؛ وبهذا تصبح الشعوب اإلسالمية 
)أمة واحدة(، تذوب فيها مختلف األجناس 
ًة  ُتُكْم ُأمَّ والتجمعات، وشعارها: }َوِإنَّ َهِذِه ُأمَّ
عزتها  اإلسالمية  لألمة  فتحقق  َواِحــــَدًة{ 

وقوتها املنشودة.

الوحدة اإلسالمية المأمولة



األمني العام  المساعد للشؤون المالية واإلدارية 
للمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة

 يف زيارة لجمعية إحياء الرتاث

جولة تفقدية
في البداية قام د. أبو طالب بجولة تفقدية ملعرض 
اجل��م��ع��ي��ة؛ ح��ي��ث اط��ل��ع ع��ل��ى م��ش��اري��ع اجلمعية، 
السر  الدعوية؛ حيث قام أمني  أم  سواء اإلغاثية 
ببيان تفصيلي لتلك املشاريع، كما تعرف الضيف 
الكرمي على جهود اجلمعية في محاربة اإلرهاب 
والتطرف والغلو في الدين، من خالل إصداراتها 
املتعددة وال سيما مكتبات طالب العلم التي القت 

إعجابا كبيرا منه.

الكويت بلد العطاء
وبعد  ذلك ألقى د. أبو طالب كلمة وسط احلضور 

قائاًل: هذا  السعادة  غاية  في  أنه  على  فيها  أكد 
النشاط الرائع، يدل داللة واضحة على أن العبارة 
التي أطلقتها اليوم في املنظمة اإلسالمية للعلوم 
الطبية وهي أن الكويت بلد العطاء، حقيقة مؤكدة، 
وقد قلت هذا الكالم أيًضا اعتماًدا على ما فعلته 
الهيئة اخليرية من اقتراح إطعام مليار جائع على 
مستوى العالم في عام ألفني ولعام ألفني وتسعة 

عشر، وإذا بالتبرعات تنهال على الهيئة.

جهود إحياء التراث
وأضاف، ال شك أن الكويت بلد العطاء، والوثائق 
التي رأيتها في هذه اجلمعية املباركة جمعية إحياء 

اخلير  أعمال  عن  اإلحصاءات  تبني  التي  التراث 
بلد  الكويت  أن  على  متاما  تؤكد  بها،  تقوم  التي 
العطاء؛ فإذا كانت جمعية واحدة تقوم مبثل هذه 
املشاريع على مستوى العالم، جمعية واحدة تنشئ 
في العام الواحد خمسمائة مسجد، وتكفل أعداًدا 
كبيرة من طالب العلم، إلى آخر هذه املشاريع التي 
تعود باخلير على العالم أجمع، فال شك أن هذا 

عمل عظيم.

آفة فعل اخلير
لذلك أجد نفسي في قمة السعادة أن أجد هذا 
النشاط في دولة الكويت الشقيقة احلبيبة، وأود 

استقبلت جمعية إحياء التراث اإلسالمي األسبوع املاضي األمني العام املساعد للشؤون املالية واإلدارية  
أبو  حامد  د.  اإلســـالمية،  البـــحوث  مجـــمع  وعضـــو  واإلغـــاثة،  للدعوة  العاملي  اإلسالمي  للمجــلس 

طالب؛ حيث كان في استقباله عدد من أعضاء مجلس إدارة اجلمعية واملسؤولني فيها.
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أن أقول حلضراتكم: تسلل بعض 
اخلير،  مؤسسات  إلى  الشر  أهل 
املؤسسات  ج��ذب  ي��ح��اول��ون  فهم 
لفعل  اخلير،  تفعل  التي  اخليرية 
الشر؛ فلنحذر من ذلك، ونصيحتي 
جميًعا  ت��ت��ع��اون��وا  أن  حلضراتكم 
باجلمعية  ونبتعد  ن��ن��أى  أن  على 
عن أي من هؤالء، وأن نتنبه لهم، 
حتى وإن كانت نواياهم في الظاهر 

طيبة؛ فاألفضل أن نبتعد عنهم.

لزوم االعتدال
االعتدال،  ل��زوم  أهمية  على  أب��و طالب  د.  وأك��د 
بعيني،  ل��ل��ه-  -واحل��م��د  ش��اه��دت��ه  لقد  مضيًفا: 
آمنوا{ فهم  آمنوا  الذين  أيها  باب: }يا  لكن من 

مؤمنون، لكنه نداء لالستمرار على اإلميان.

عدم التمييز
وأشار د. أبو طالب على أهمية عدم التمييز في 
تقدمي اخلدمات قائاًل: يجب أال منيز بني مسلم 
وغير مسلم؛ ألن صنائع املعروف التي تفعلونها 
في الناس، إذا صنعناها في بالد غير مسلمة أو 
في مناطق متاخمة للمسلمني ستفتح باب خير 
كبير على املسلمني، وإذا قدمنا اخلير واملعروف 
كان  أو  ج��ائ��ًع��ا،  ك��ان  إذا  والسيما  املسلم  لغير 
إلى ذلك؛ فهو البد  يتيًما، وما  كان  أو  مريًضا، 
أن ينضم إلى صفوف املسلمني أو على األقل ال 

يكون عدًوا لهم.
املعاملة احلسنة

الدول اإلسالمية دخلت في  أكبر  إلى أن  مشيًرا 
اإلسالم باملعاملة احلسنة، وليس باحلروب، وليس 
باجليوش، وإمنا باملعاملة احلسنة، وبتقدمي اخلير 
للناس، وأنتم تقدمون اخلير للناس؛ فجزاكم الله 
بكم  ون��ف��ع  م��ي��زان حسناتكم،  ف��ي  وجعله  خ��ي��راً، 

أعماركم،  في  وب��ارك  وبذرياتكم، 
وأحسن أعمالكم.

جلنة آسيا الوسطى
أب��و طالب  د.  تعريف  إط���ار  وف��ي 
رئيس  قام  اجلمعية  بجهود جلان 
جلنة آسيا الوسطى الشيخ محمد 
الشمري بعرض جلهود جلنة آسيا 
اللجنة  مشاريع  قائاًل:  الوسطى، 
عن  استقلت  ال��ت��ي  ال���دول  تشمل 

االحتاد السوفيتي، وهذه الدول وإن كانت أصولها 
إسالمية، إال أنها تعرضت حملاوالت إلبعادها عن 
اإلسالم، وإبعادها عن كتاب ربها وسنة رسولها] 
أكثر من سبعني عاًما، وهذه البالد -ولله احلمد- 
هذا  إلى  رجعت  السوفيتي،  االحت��اد  بعد سقوط 
الدين، ورجعت بقوة، بل حتى من كانوا على دين 
ف��ي اإلسالم  دخ��ل��وا  ال��ب��الد  ه��ذه  ف��ي  النصرانية 

بأعداد كبيرة جًدا.
هذا  في  بوسعها  ما  عملت  اللجنة  احلمد  ولله 
املجال؛ فكفلت كثيًرا  من الدعاة، وكفلت كثيًرا 
اللجنة اعتنت عناية كبيرة  من األيتام، كما أن  
الكتب املهمة من كتب أهل السنة  جًدا بترجمة 
من  أكثر  وطباعة  بترجمة  فقامت  واجل��م��اع��ة؛ 
مئتني وخمسة وأربعني عنواًنا، إلى لغات متعددة 
اللغة هي اجلامعة  الروسية، وهذه  اللغة  أهمها 
جلميع هذه اللغات املوجودة في آسيا الوسطى، 
واللغة األوزباكية،  الطاجيكية،  اللغة  وكذلك في 
واللغة الكازوخية، واللغة التركية كذلك؛ فاللغات 
األوكرانية؛  وال��ل��غ��ة  ال��ب��الد،  ه���ذه  ف��ي  م��ت��ع��ددة 
ولله احلمد  الداعية،  توقف  إذا  داعية  فالكتاب 
ونتيجة  كثيرون،  ن��اٌس  الكتب  هذه  بسبب  أسلم 
حقوقهم  على  املسلمون  حصل  اجل��ه��ود  ل��ه��ذه 
بالصيام  لهم  حيث سمح  اجليش؛  في  والسيماً 
في  وكذلك  عنهم،  التخفيف  ومت  رم��ض��ان،  في 
وبنيت  للصالة،  املجال  يعطون  الصلوات  وق��ت 
مساجد داخل معسكرات اجليش، وهذا يحصل 

ألول مرة في املعسكرات الشيوعية 
-ولله احلمد.

واآلن لدينا -بفضل الله- في روسيا 
من  مكفولني  داعية  مائة  من  أكثر 
مئات  بل  عشرات،  وهناك  اللجنة، 
حيث  األزه��ر؛  في  يدرسون  الطلبة 
وإلى  األزه���ر،  إل��ى  بتوجيههم  قمنا 
والكويت،  ال��س��ع��ودي��ة،  اجل��ام��ع��ات 

واجلامعات العربية، وكل ذلك على نفقة اللجنة.

جلنة إغاثة سوريا
وعن جهود جلنة إغاثة سوريا تكلم رئيس اللجنة 
الشيخ: عبد العزيز بوقريص، الذي رحب بالضيف 
أن  على  أكد  ثم  الثاني،  بلده  في  أنه  على  مؤكًدا 
بوادر صاحب  بادرة من  كانت  إغاثة سوريا  جلنة 
السمو أمير البالد؛ حيث كانت الكويت من أوائل 
الدول التي بادرت بإعالن اإلغاثة للشعب السوري 

املنكوب.
وأضاف بوقريص، كان التركيز حقيقًة في بداية 
األم���ر على إغ��اث��ة ال��ن��اس ف��ي امل��أك��ل واملشرب 
واملأوى، ولكن الستمرار األحداث واملدة الطويلة 
منها،  قريب  أو  سنوات  ثماني  يقارب  ما  اآلن 
وأمور  التعليم،  أم��ور  إل��ى  امللحة  احلاجة  باتت 
الصحة، وأمور اإلضاءة، أكثر من سواها؛ فكان 

التركيز من اللجنة على هذه األمور.
ك��م��ا أك���د ب��و ق��ري��ص ع��ل��ى أن���ه ب��ج��ان��ب اهتمام 
هناك  ك���ان  ك��ذل��ك  اإلغ���اث���ي،  ب��اجل��ان��ب  اللجنة 
فكثير من  والتوعوي؛  الدعوي  باجلانب  اهتمام 
السوريني مل��ا خ��رج��وا م��ن س��وري��ا، ك��ان عندهم 
بعضهم  إن  ب��ل  الشرعية،  باملسائل  كبير  جهل 
ت��ك��ون منعدمة  ت��ك��اد  ك��ان��ت ه��ذه املسائل ع��ن��ده 
إال من رحمه الله-عز وجل-؛ لذلك كان األهم 
التعليم الدعوي،  في هذا هو أمر 
أنفقنا  لذلك  والشرعي،  والديني، 
إنشاء  على  الكثير  احلمد-  -ولله 
املنهج  ت������درس  ال���ت���ي  امل��������دارس 
املنهج  عن  فضال  العام،  التعليمي 
الديني، وهذا العمل وجدنا ثمراته 
اآلن؛ حيث بدأت تظهر في أعداد 
اخل��ري��ج��ني م���ن ح��ل��ق��ات حتفيظ 
وهذا   الشرعية،  واملعاهد  القرآن 

غيض من فيض.
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العالم  رابطة  أقامت  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  رعاية  حتت 
اإلسالمي األسبوع املاضي وعلى مدى يومني متتالني 12 – 13 ديسمبر، مؤمتر: )الوحدة اإلسالمية - 

مخاطر التصنيف واإلقصاء(.

علماء األمة األجالء
عالياً  »أثمن  العزيز:  عبد  بن  سلمان  امللك  وق��ال 
إلى  النخبة من علماء األمة األجالء  تداعي هذه 
هذا املؤمتر؛ استشعاراً لواجبهم الشرعي في رأب 
وتوحيد  اخل���الف،  ونبذ  ألمتهم،  امل��ه��دد  ال��ص��دع 
الصف، واالتفاق على خطاب واحد نتوجه به إلى 
العالم، واألمل معقود على هذه املشاعل الوضاءة 
األم���ة، وحتقيق  ع��ث��رات  ال��راس��خ، إلق��ال��ة  بالعلم 
وحدتها اجلامعة، التي ليست موجهة ضد أحد؛ بل 

تسعى للتضامن من أجل خير اإلنسانية جمعاء«.
واقعنا املعاصر

إل��ى أن نظرة سريعة إلى  وأش��ار خ��ادم احلرمني 
ندرك ض��رورة جتاوز  بأن  كفيلة  املعاصر،  واقعنا 
وتلك  ح��اض��رن��ا،  أث��ق��ل��ت  ال��ت��ي  السلبية  ال��ص��ور 
األمة  مسار  على  وآث��اره��ا  التاريخية  التراكمات 
إلى نشر  »لذا فنحن مدعوون  وتابع:  اإلسالمية. 

سبل الشراكة احلضارية مع غير املسلمني وُسبُل 
مواجهة )اإلسالموفوبيا(.

حتقيق آمال املسلمني
اف��ت��ت��اح امل��ؤمت��ر أك���د خ���ادم احلرمني  وف���ي كلمة 
أن  على  العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك  الشريفني 
مبا  وم��ب��ادرات��ه��ا  التزاماتها  ستواصل  السعودية 
يحقق آمال املسلمني، في كلمة ألقاها نيابة عنه 
احلرمني  خ��ادم  مستشار  الفيصل،  خالد  األمير 
الشريفني، أمير منطقة مكة املكرمة، مؤكًدا على 
أهمية »نشر الوعي، وتصحيح املفاهيم املغلوطة، 
مد جسور  من خالل  االختالف،  سنة  واستيعاب 
والوئام  الوفاق  نحو  والتعاون،  والتفاهم  احل��وار 
واعد،  بأفق  للمستقبل  والنظر  اجل���اد،  والعمل 

مفعم بروح األخوة والتضامن«.

 وقد شارك في املؤمتر أكثر من 1200 شخصية 
من  واألكادميية  والفكرية  الدينية  القيادات  من 
127 دولة، بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة 
الطائفي،  والصراع  الكراهية  ملشاريع  للتصدي 
املذاهب  أتباع  بني  للتواصل  قنوات  وإيجاد 
والتعاون  والتفاهم  الثقة  جسور  لبناء  اإلسالمية 
ومحاصرة  اجلامعة،  اإلنسانية  املشتركات  على 
اخلطاب الطائفي واملتطرف، وجمع كلمة العلماء 
والتأكيد  بينهم،  النظر  وجهات  وتقريب  والدعاة، 
على مسؤوليتهم في توحيد صف املسلمني وجمع 
أواصر  وتعميق  الوسطية  قيم  ونشر  كلمتهم، 
التآخي والتآلف بني املسلمني ونبذ خطاب العداء 
اخلصوصية  مسألة  بحث  عن  فضال  والفرقة، 
معوقات  ومناقشة  االختالف،  وثقافة  املذهبية 
الرامية  الطائفية  والدعاوى  اإلسالمية  الوحدة 
لبث التكفير والتطرف والفكر الطائفي، ومناقشة 

رابطة العالم اإلسالمي عقدت مؤتمر:
 )الوحدة اإلسالمية - مخاطر التصنيف واإلقصاء(

تقرير: وائل رمضان

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

10  ربيــــــع اآلخر  1440هـ8

اإلثنـــني  2018/12/17م
988



واستيعاب  املغلوطة،  املفاهيم  وتصحيح  الوعي، 
س��ن��ة االخ���ت���الف، م��ن خ���الل م��د ج��س��ور احلوار 
والعمل  والوئام  الوفاق  نحو  والتعاون،  والتفاهم 
اجلاد، والنظر للمستقبل بأفق واعد مفعم بروح 

األخوة والتضامن«.

حسن االختيار
أحسنت  اإلس��الم��ي  العالم  رابطة  أن  إل��ى  ولفت 
عنواناً  واإلقصاء(  التصنيف  )مخاطر  باختيارها 
ل��ه��ذا امل���ؤمت���ر، وج��ع��ل��ت ت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م الدولة 
سعياً  م��ح��اوره؛  أح��د  املشتركة  وقيمها  الوطنية 
جلمع كلمة علماء األمة ودعاتها ومفكريها، للبناء 
وترشيد  ال��رؤى،  بني  والتقريب  املشتركات،  على 
ثقافة االختالف، والعمل طبقاً لوسطية اإلسالم 
واعتداله، التي انتشرت على أساسهما حضارته، 

لتغطي نحو ثلث العالم.

التصدي للمعوقات
»عاملنا  ال��ع��زي��ز:  ب��ن عبد  امل��ل��ك سلمان  وأض���اف 
اجلمع  ه��ذا  إل��ى  اليوم  يتطلع  بأسره،  اإلسالمي 
أن يتصدى  ف���ي  ك��ل��ه��ا  آم���ال���ه  وي��ض��ع  امل����ب����ارك، 
قيام  دون  التي حتول  للمعوقات  املوقر  مؤمتركم 
والشتات،  الفرقة  حال  وترسخ  اجلامعة،  وحدته 
والتنازع الذي حذرنا منه املولى - جل وعال - في 
َوتَْذَهَب  َفتَْفَشلُوا  تَنَاَزُعوا  }َواَل  -الكرمي-:  قوله 
ملهمة  ال��ي��وم  أنكم جتتمعون  ش��ك  وال  ِري��ُح��ُك��ْم{. 
ليست بالهينة، نظراً لكونها تعالج تراكمات كثيرة، 
اإلسالم  أم��ة  على  الناقمني  م��ن  أكثر  وع���داءات 
الذين يجردون حملة شرسة على دينها وأخالقها 
ليس  ما  لإلسالم  وينسبون  وثقافتها وحضارتها، 

انحراف  مستغلني  ف��ي��ه، 
االجتاهني؛  ف��ي  ال��غ��ال��ني 
القوية  بعزائمكم  لكنكم 
قادرون  الراسخ،  وعلمكم 
ال���ل���ه ع��ل��ى حتقيق  ب�����إذن 
اإلسالمية  ال��وح��دة  ه��ذه 
اجلامعة، حلم أبناء أمتكم 
كي  املعمورة،  امتداد  على 
ت��س��ت��أن��ف األم�����ة دوره����ا 
ق����دوة حسنة  ال��ت��اري��خ��ي 

للعالم أجمع«.

اجتماع الكلمة ووحدة الصف
إلى ذلك، شدد عبد العزيز آل الشيخ، املفتي العام 
العالم  لرابطة  األعلى  املجلس  رئيس  للسعودية، 
اإلسالمي، على أهمية أن يحرص املسلمون على 
تعاليم  ظ��ل  ف��ي  صفهم،  ووح���دة  كلمتهم  اجتماع 
اإلسالم، كما جاء في الكتاب والسنة، والسير على 
ومن  والتابعني  الصحابة  من  األم��ة  سلف  منهاج 
واالختالف  التفرق  من  واحل��ذر  بإحسان،  تبعهم 
والتناحر واالنقسامات والتحزبات التي فّرقت بني 

املسلمني، وشتتت جمعهم، وباعدت بينهم.

السبب الرئيس
األمني  العيسى،  محمد  ال��دك��ت��ور  ب��ني  جهته  م��ن 
أن  كلمته،  ف��ي  اإلس��الم��ي،  العالم  لرابطة  ال��ع��ام 
أن  أث��ب��ت��ت  التشخيصية  ال��راب��ط��ة  اس��ت��ط��الع��ات 
والتداعيات  السلبيات  من  لعدد  الرئيس  السبب 
يكمن في ثالثة أمور: »أولها غياب احلوار املنفتح 
نفسه  على  ينغلق  عندما  فاإلنسان  العالي،  بأدبه 
أو على مجموعته اخلاصة، إمنا يدور حول ذاته 
في حلقة مفرغة تستحكم مع الزمن، منكفئة على 
السجاالت  وثانيها  غيرها،  من  ومتوجسة  نفسها 
ب��ذرائ��ع واهية  وال��ط��وائ��ف  امل��ذاه��ب  ب��ني  العقيمة 
عادت مبفاسد تفوق مصاحلها املتوهمة، وشاهد 
رد بينها، وثالثها التهافت  ذلك حالة التداعي املطِّ
السلبي على الريادة الروحية في خصوص شأنها 
العلمي والفكري. وهنا نقول إنه ال ريادة حصرية 
إذ ال كهنوت في  في ذلك ألي فرد وال مؤسسة، 

اإلسالم«.
مضيًفا: »إّن هذا اللقاء الوحدوي في تقريبه للرؤى 
يدفع  املشتركات،  ح��ول  والتفافه  واالج��ت��ه��ادات، 

األمثل،  التطلع  نحو  اإلسالمية  األُُخ���ّوة  مبشاعر 
ويحذر من مخاطر التصنيف واالقصاء، مع تعزيزه 
ويُعدُّ  املشتركة،  وقيمها  الوطنية  الدولة  ملفاهيم 
رابطة  مظلة  حتت  وكيفاً«  »كماً  نوعه  من  األول 

الشعوب اإلسالمية في رحاب مكة املكرمة.

تأكيٌد ربانيٌّ
وفي كلمته التي ألقاها األمني العام ملنظمة التعاون 
اإلسالمي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني قال 
فيها: »إن الله -سبحانه وتعالى- امتدح املسلمني 
َربُُّكْم  َوأَنَ���ا  َواِح���َدًة  ��ًة  أُمَّ ��تُ��ُك��ْم  أُمَّ َه��ِذِه  بقوله: }ِإنَّ 
األمة  وح��دة  يدعم  ربانٍي  تأكيٍد  في  َف��اْع��بُ��ُدوِن{ 
يلقي  م��ا  امل��ش��ت��رك، وه��و  اإلس��الم��ي��ة، ومصيرها 
للعمل  اإلسالمية  دولنا  على  جسام  مبسؤوليات 
واجتماع  األم��ة،  تضامن  مقتضيات  حتقيق  على 
م��ا يفرق  ك��ل  ال��ص��ف، وجت���اوز  وت��وح��ي��د  الكلمة، 
حُلمتها ويضعف قوتها، والتوافق حول املشتركات 
التي تعزز من تكاملها، وتدعم متاسكها، وتؤسس 
لتعاون بني دولها أكثر اطمئنانا في ظل املقاصد 

املقدسة لهذا التوجيه الرباني«.

إدارة احلوار والتواصل
أنشأت  التعاون االسالمي  أن منظمة  إلى  وأش��ار 
إدارة باسم احلوار والتواصل بهدف مد اجلسور 
بني مختلف األطياف دون متييز؛ من أجل مكافحة 
التعاون  ن��زع��ات اإلق��ص��اء وال��ت��ص��ن��ي��ف، وك��ذل��ك 
الوثيق مع هيئات كبرى لتحقيق الغرض ذاته مثل: 
عبدالله  امللك  وم��رك��ز  اإلس��الم��ي،  العالم  راب��ط��ة 
األديان  أتباع  بني  للحوار  العاملي  عبدالعزيز  بن 

والثقافات.

جمع كلمة العلماء
لبنان  مفتي  أوض��ح  جانبه،  م��ن 
أن  دري���ان  عبداللطيف  الدكتور 
املؤمتر يسعى جلمع كلمة العلماء 
والدعاة، وتقريب وجهات النظر 
حول قضايا الوحدة اإلسالمية، 
الوسطية  م��ف��اه��ي��م  وت���رس���ي���خ 
وتعميق  وق��ي��م��ه��م��ا،  واالع���ت���دال 
أواص�����ر ال��ت��آخ��ي وال��ت��آل��ف بني 
التفّرق  خطاب  ونبذ  املسلمني، 

والتشتت والتصنيف واإلقصاء.
رئيس جمعية إحياء التراث الشيخ طارق العيسى مشاركا في املؤمتر
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َناِئِز، َوَلْم ُيْعَزْم َعَلْيَنا«، هذا احلديث رواه مسلم في  َباِع اجْلَ ا ُنْنَهى َعْن اتِّ َة -رضي الله عنها- قالت: ُكنَّ »َعْن ُأمِّ َعِطيَّ
اجلنائز )646/2( وبوب عليه النووي كتبويب املنذري، ورواه البخاري )1278( في كتاب اجلنائز أيضًا، باب اتباع 
باع اجَلَنائز« أي: إلى أْن نصل بها إلى الُقبور. ورواه البخاري في احليض: عن  النساء اجلنائز، وقولها: »ُنهِينا عن اتِّ

ا ُنهينا عن اتباع اجلنائز«. حفصة عنها بلفظ: »كنَّ

أخرجه البخاري )47(.
قولها: »ولم ُيعزم علينا«

يؤكد  ول���م  أي:  علينا«  يُ��ع��زم  »ول���م  ق��ول��ه��ا: 
د علينا في غيره من  علينا في املنع، كما أكَّ
املنهيات؛ فكأنها قالت: كره لنا اتباع اجلنائز 
»ولم  وقولها:  النووي:  قال  من غير حترمي. 
غير  شديداً  نهياً  نُهينا  معناه:  علينا«  يُعزم 
ُمحّتم، ومعناه: كراهة تَنَزيه ليس ِبَحرام. اه� 
َعلَيْنَا«،  يَْعِزم  »ولَ��ْم  قولها:  ابن حجر:  وق��ال 
َد عليْنَا  د َعلَيْنَا في املَنْع؛ كما أَكَّ أَْي: ولَْم يَُؤكِّ
ِفي غيره ِمْن امْلَنِْهيَّات، فكَأنََّها قالت: َكِرهَ لَنَا 
ِرمي، قال اإلمام ابن  نَاِئز ِمْن َغيْر حَتْ ِاتَِّباع اجْلَ
تيمية: »قد تكوُن هَي -رضي الله عنها- ظنَّت 
ة في قول النبيِّ  أنه ليس بنهي حترمي، واحْلُجَّ
الفتاوى  مجموع  غيره«.  ظنِّ  في  ال  -]-؛ 

.)355 /24(
يُعزم  »ولم  »وقولها:  القيم:  ابُن  اإلمام  وقال 
��ه��ي، وهو  ال��نَّ فيه وص��ف  ن��ف��ْت  إمن��ا  علينا« 
شرطاً  ذل��ك  وليس  بالعزمية،  ��د  امل��ؤكَّ النهي 

العيد العواتَق، ونهانا أْن نَخرج في جنازة«.

باع اجلنائز اتِّ
���ة ال��ن��ب��يِّ -]- ع��ل��ى أنَّ  وق���د م��ض��ت ُس���نَّ
عليها،  يُصلَّى  حتى  بيتها  من  اجلنائز  اتِّباع 
ودفنها،  وتولِّي حملها  تُدفن،  واتِّباعها حتى 
حظٌّ  للنساء  وليس  ج��ال،  ال��رِّ خصائص  من 
في ذلك، وهو الذي َجَرى عليه عمل السلف 
أنَّ   :] اخل��دريِّ أبي سعيٍد  فعن  الصالح؛ 
رسوَل اللِه -]- قال: »إذا ُوضعِت اجلنازةُ؛ 
كانت  فإْن  أعناقهْم،  على  جاُل  الرِّ واحتَملََها 
كانت غيَر  وإْن  ُم��ون��ي،  َق��دِّ ق��ال��ت:  ص��احل��ًة؛ 
يَذهبُوَن  أي����َن  وي��لَ��َه��ا  ي��ا  ق��ال��ت:  ����ٍة؛  َص����احِلَ
اإلنساَن،  إالَّ  ش��يٍء  ُك��لُّ  َصوتَها  يَسَمُع  بها؟ 
ول��و َس��م��َع��ُه َص��ع��َق«. أخ��رج��ه ال��ب��خ��اري في 
حمل  ب��اُب  عليه:  وب���وَّب   )1313( صحيحه 
جاِل اجلنازةَ ُدون النساِء؛ قال النووي في  الرِّ
املجموع )5/ 166(: »قاَل الشافعيُّ في األُمِّ 
جاُل،  الرِّ إالَّ  اجلنازةَ  يَحمُل  ال  واألص��ح��اُب: 
سواءٌ كاَن امْليُِّت ذَكراً أو أُنثى، وال خالَف في 

هذا«.
وعن أبي هريرة -[- أنَّ رسول اللِه -]- 
قال: »َمن اتَّبَع َجنازةَ ُمسلٍم إمياناً واحتساباً، 
من  ويُ��ف��َرَغ  عليها،  يُصلَّى  حتى  معه  وك���ان 
بقيراطنِي«.  األج���ِر  م��ن  يَ��رج��ُع  فإنه  دفنها، 

قولها: »نُهِينا« ذهب الشافعي وأحمد وأكثر 
األئمة واحمُلدثني: أنه يجب إضافة ذلك إلى 

النبي -عليه الصالة والسالم.
قال اآلمدي: فإذا قال الصحابي منهم: أُمرنا 
النبي -]-  أمُر  الظاهر منه  نُهينا كان  أو 
الكتاب  أم��ر  على  حمله  مُي��ك��ن  وال  ون��ه��ي��ه، 
للكل،  ونهيه؛ألنه لو كان كذلك لكان ظاهراً 
فال يختصُّ مبعرفته الواحد منهم، وال على 
أمر األُمة ونهيها؛ألنَّ قول الصحابي: أمرنا 
وينهون  يأمرون  ال  وهم  األم��ة،  قول  ونهينا، 
أنفسهم، وال على أمر الواحد من الصحابة؛ 
إْذ ليس أمر بعضهم لبعض؛ أولى من العكس. 

)انظر: كتاب اإلحكام في أصول األحكام(.

نهي النبي -]-
وقد رواه اإلسماعيلي بلفظ: »نَهانا رسوُل الله 
-]-..«. وفيه رٌد على من قال: ال ُحجة في 
هذا احلديث. ويؤيد رواية اإلسماعيلي: ما 
رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: 
املدينة؛ جمَع  الله -]-  رس��وُل  َدَخ��ل  »ملَّ��ا 
فقال:  إلينا عمر،  بعث  ثم  بيٍت،  النساء في 
إليكنَّ  بعثني   ، إليكنَّ الله  رس��ول  رس��وُل  إني 
شيئا«.  بالله  تُشركن  ال  أْن  على  ألبايعكن 
نُخرج في  أْن  »وأمرنا  احلديث. وفي آخره: 

باب: نهي النساء عن اتباع الجنازة
كتب: الشيخ محمد الحمود النجدي

شرح كتاب الجنائز من صحيح مسلم
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د النهي كاف،  في اقتضاء التحرمي، بل مجرَّ
ولرسوله  لله  لطواعيتهنَّ  انتهني  نهاهنَّ  ومَلَّا 
عطية  وأّم  العزمية،  عن  فاستغنني   ،-[-
ل��م تشهد ال��ع��زمي��ة ف��ي ذل���ك ال��ن��ه��ي، وقد 
العزمية؛  على  الزائرات  لعنة  أحاديث  دلَّت 
فهي ُمثبتة للعزمية؛ فيجُب تقدميها، وبالله 

التوفيق« تهذيب السنن )3/ 1556(.
وقال النووي: »هذا الذي ذكرناه من كراهة 
ومذهب  مذهبنا،  هو  اجلنازة  النساء  اتباع 
ابن  عن  املنذر  ابن  حكاه  العلماء،  جماهير 
وعائشة،  أمامة،  وأب��ي  عمر،  واب��ن  مسعود، 
واألوزاعي،  والنخعي،  واحلسن،  ومسروق، 
وأحمد، وإسحق، وبه قال الثوري«. املجموع 

.)171 /5(

القول بالكراهة عند السلف
النساء  اتباع  بكراهة  القول  أنَّ  املعلوم  ومن 
ل��ل��ج��ن��ائ��ز ع��ن��د ال��س��ل��ف ه���و مب��ن��زل��ة املنع 
التنزيه  نهي  ب��ني  التفرقة  ف���إنَّ  وال��ت��ح��رمي؛ 
والتحرمي في ُعرف الصحابة غير مستقر؛ 
املكروه  يجتنبون  كانوا  بل  فيه،  قوا  يُفرِّ فلم 

تنزيهاً وحترمياً مطلقاً؛ إال لضرورة.

أدلة الباب
ومن األدلة في الباب: حديث أنس -[- 
قال: َشِهدنا بنَت رسوِل اللِه -]-، ورسوُل 
اللِه -]- جالٌس على القبِر، فرأيُت عينيِه 
تدَمعاِن، فقال: هل فيكم من أََحٍد لم يُقاِرف 
الليلَة؟ فقال أبو طلحَة: أنا، قال: فانِزْل في 
أخرجه  فَقَبَرها«.  قبِرَها  في  فنَزَل  قبِرها، 
لها  كانت  أنها  ومعلوٌم   ،)1342( البخاري 
م���ن محارمها  وغ��ي��ره��ا  ك��ف��اط��م��ة  أخ�����وات 
فدلَّ  عنهن-؛  الله  -رض��ي  هناك  وغيرهنَّ 
على أنه ال مدخَل للنساء في إدخ��ال القبر 

فن. والدَّ
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: وكيف يُشَرُع 
لُهنَّ وقد نهاُهنَّ رسوُل اللِه -]- عن اتِّباِع 

اجلنائِز؟ وألنَّ ذلَك لو كاَن مشروعاً لَُفِعَل في 
عن  ولَنُِقَل  ُخلََفائِه،  أو   -[- النبيِّ  عصِر 
يَحُضُرها ُجُموُع  ِة، وألنَّ اجلنازةَ  بعض األئمَّ
بنَي  القبِر  في  النِّساِء  نُ���ُزوِل  وف��ي  ج��ال،  ال��رِّ
فن،  الدَّ عن  َعجزهنَّ  َمَع   ، لَُهنَّ هتٌك  أيديِهم 
املغني  وتقليبها.  امليِّتِة  حمِل  عن  وَضعفهنَّ 
عن  ك��ث��ي��رة  أق����وال  وردت  وق���د   ،)433  /3(

السلف في تأييد ما سبق، منها:
ُخروج  ق��ال:  الله-  -رحمه  الشعبي  عن   -1
أخرجه  ب����دع����ة.  اجل���ن���ائ���ز  ع���ل���ى  ال���ن���س���اء 

عبدالرزاق )6296(.
ك��ان��وا إذا  إب��راه��ي��َم النخعي ق��ال:  2- وع��ن 
أغلَُقوا الباَب على النساِء.  أخرُجوا اجِلنازةَ 
أخرجه ابن أبي شيبة )11402(، وقال أيضاً: 
حتى  األب����واب،  ال��ن��س��اء  على  يقفلون  ك��ان��وا 
جاُل اجلنائز. أخرجه عبد الرزاق  يُخِرَج الرِّ

)6293(.أي: باب املسجد.
ال  لقنوني:  الله-:  -رحمه  علقمة  وق��ال   -3
ب��ي إلى  إل��ه إال الله عند م��وت��ي، وأس��رع��وا 
أكون  أْن  أخ��اُف  فإني  تنعوني؛  وال  ُحفرتي، 
جاُل بجنازتي  كنعي اجلاهلية؛ فإذا خَرَج الرِّ
بالنساء.  ل��ي  أرب  ال  فإنه  ال��ب��اب؛  فأغلقوا 

أخرجه عبدالرزاق )6046(.
ةَ عن مسُروٍق -رحمه  4- وعن عبد اللِه بن ُمرَّ
ُوُجوِه  ال��ت��راَب ف��ي  ال��ل��ه- ق��ال: رأي��تُ��ه يَحثُو 
: ارجعَن، فإْن  النساِء في اجلنازِة، يقوُل لهنَّ
رجعَن َمَضى مع اجلنازِة، وإالَّ َرَجَع وترَك�ها. 

أخرجه ابن أبي شيبة )11409(.
منًْع  يرى  الله-  األوزاع���يُّ -رحمه  وك��ان   -5
 /5( األوس��ط  اجلنائز.  مع  اخل��روج  النساء 

.)387
6- وعن ابن جريج قال: قلُت لعطاء: خروج 
أخرجه   . يَ��ف��نَّ ق��ال:  اجلنائز؟  على  النساء 

عبد الرزاق )6295(.
تيمية -رحمه  اب��ن  7- وق��ال شيخ اإلس��الم 
جال:  الله-: »إنَّ النبيَّ -]- علََّل اإلذن للرِّ
ُق القلَب، ويُدمُع  ُر باملوِت، ويُرقِّ بأنَّ ذلك يُذكِّ

أنَّ  ومعلوٌم  أحمد،  مسند  في  هكذا  العنَي، 
إلى  أخرجها  الباُب  هذا  لها  ُفتَح  إذا  امل��رأةَ 
اجلزع والندِب والنياحِة؛ مِلا فيها من الضعِف، 

بِر. وكثرِة اجلزع، وقلَِّة الصَّ
وأيضاً: فإنَّ ذلَك َسبٌب لتأذِّي امْليِِّت ببُكائها، 
جاِل بصوتها وُصوَرتها، كما جاَء  والفتتاِن الرِّ
، وتُؤذيَن  في حديٍث آخَر: »فإنُكنَّ تَفنَّ احليَّ

امْليَِّت« مجموع الفتاوى )24 / 356-355(.
8- وقال أيضاً: »الصالةُ على اجلنائِز أوكُد 
م��ن زي���ارِة ال��ق��ب��وِر، وَم���َع ه��ذا فقد ثبَت في 
عن  النساَء  نَهى  النبيَّ -]-  أنَّ  الصحيح: 
صالتهنَّ  تفويُت  ذل��ك  وف��ي  اجلنائِز،  اتِّ��ب��اع 
على امْليِِّت؛ فإذا لم يَستحبَّ لَُهنَّ اتِّباَعَها مِلَا 
يارِة؟!«.  فيها من الصالِة والثواِب فكيَف بالزِّ

املصدر السابق )24/ 345(.
النبيِّ  »وق��د روينا عن  املنذر:  ابن  وق��ال   -9
-]- أنه قال الم��رأة: »صالتُك في بيتك؛ 
ُح��ج��رت��ِك، وصالتِك  خيٌر م��ن ص��التُ��ِك ف��ي 
دارِك،  ف��ي  م��ن ص��الت��ِك  خيٌر  ُحجرتِك  ف��ي 
في  من صالتِك  خيٌر  دارِك؛  في  وص��الت��ِك 
مسجِد ق��وم��ِك«. ف��إذا ك��ان ه��ذا سبيلها في 
��ت��ِر، ف��ال��ُق��ع��ود من  ال��ص��الة وق��د أُم���رن ب��ال��سِّ
اجل��ن��ائ��ز أول���ى ب��ه��نَّ وأس��ت��ُر، وال��ل��ُه أعلم«. 

األوسط )5/ 389-388(.
10- وقال أبو بكر الطرطوشي: ومن البدع 
النساء  خ��روج  العلماء:  جماعِة  عنَد  املنكرِة 
التباع اجلنائز. كتاب احلوادث والبدع )ص 

.)336

قصد الذهاب إلى املساجد
م: أن���ه يُ��ك��ره ل��ل��م��رأة قصد  ���ا ت��ق��دَّ ف��ُع��ل��َم ِمَّ
اجلنائز  على  للصالة  املساجد  إلى  الذهاب 
املنهي  اجلنائز  اتباع  من  ألنه  يحرم؛  لم  إْن 
عنه، ولم يُنقل فيما نعلم: أنَّ نساء الصحابة 
-رضي الله عنهن- ُكنَّ يحضرن للمسجد، أو 
ُمصلَّى اجلنائز لقصد الصالة على األموات، 
ا إذا َحَضرِت املرأةُ إلى املسجد للصالة  وأمَّ
النبوي  املسجد  أو  احل���رام  كاملسجد  ف��ي��ه، 
وغيرهما، فَوافقت جنازة فال بأَس بالصالة 

عليها مع الناس.
بيتها فصلَّت  ف��ي  ك��ان��ت اجل��ن��ازة  ل��و  وك���ذا 

على  للصالة  المساجد  إلى  الذهاب  قصد  للمرأة  يُكره 
عنه المنهي  الجنائز  اتباع  من  ألنه  يحرم؛  لم  إْن  الجنائز 
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عليها فال َح��َرج في ذلك؛ مِلا أخرجه مسلم 
اللِه  عبد  عن  )ح973-100(:  صحيحه  في 
الله  -رض��ي  عائشَة  عن  ُث  يُ��ح��دِّ الزبير  بن 
وقاٍص،  أبي  بُن  َي سعُد  تُوفِّ مَلَّا  أنها  عنها-: 
وا بجنازتِه  أرسَل أزواُج النبيِّ -]- أن مَيُرُّ
في املسجِد، فيَُصلِّنَي عليه، ففعلُوا، َفُوقَف بِه 
على ُحَجِرهنَّ يُصلِّنَي عليه، أُخرَج بِه من باِب 
أنَّ  فبلََغُهنَّ  امْلَقاعِد،  إلى  كان  الذي  اجلنائِز 
الناَس عابُوا ذلك، وقالُوا: ما كانت اجلنائُز 
يُدَخُل بها املسجَد، فبلََغ ذلك عائشَة، فقالت: 
ما أسَرَع الناَس إلى أن يَعيبُوا ما ال علَم لهم 
بِه! عابُوا علينا أن مُيَرَّ بجنازٍة في املسجِد! 
وما صلَّى رسوُل الله -]- على ُسهيل بِن 
َز  بيضاَء إالَّ في جوِف املسجِد. وكذا لو ُجهِّ

امْليُِّت في بيته، وهي فيه فال بأس بصالتها 
عليه، والله أعلم.

جال؟ هل النساُء مثل الرِّ
فإّن قيل: ثبَت عن النبيِّ -]- أنه قال: »َمن 
اتَّبَع َجنازةَ ُمسلٍم إمياناً واحتساباً وكان معه 
فإنه  دفنها؛  من  ويَ��ف��ُرَغ  عليها،  يُصلِّي  حتى 
ُكلُّ قيراٍط مثُل  يَرجُع من األجِر بقيراطنِي، 
أُُحٍد، وَمن صلَّى عليها ثمَّ َرَجَع قبَل أْن تُدفَن؛ 
فإنه يَْرجُع بقيراٍط«. أخرجه البخاري )47(. 

جال! والنساءُ مثل الرِّ
»قد  تيمية:  اب��ن  اإلم��ام  قاله  ف��اجل��واُب: ما 
الُعُموَم  هذا  أنَّ  حيحِة:  الصَّ باألحاديِث  ُعلَم 
لَُهنَّ   -[- النبيِّ  لنهي  النساَء،  يَتناول  لم 

عن اتِّباِع اجلنائِز، سواءٌ كاَن نهَي حترمٍي أو 
وقال   ،)346  /24( الفتاوى  مجموع  تنزيٍه« 
املنيِّر:  بن  الزين  »ق��ال  حجر:  اب��ن  احلافظ 
َفصُل املصنِف بني هذه الترجمة - أي قول 
اتِّباع النساء اجلنائز - وبني  البخاري: باب 
تُشعر  كثيرة  بتراجم  اجلنائز  ات��ب��اع  فضل 
الفضل  وأنَّ  جال،  والرِّ النساء  بني  بالتفرقة 
جال دون النساء؛  الثابت في ذلك يختصُّ بالرِّ
الكراهة،  أو  ال��ت��ح��رمي،  يقتضي  النهي  ألنَّ 
والفضل يدلُّ على االستحباب، وال يجتمعان، 
ق إل��ي��ه من  وأط��ل��ق احل��ك��م ه��ن��ا؛ مِل���ا ي��ت��ط��رَّ
االحتمال، ومن ثمَّ اختلف العلماءُ في ذلك، 
وال يخفى أن محلَّ النزاع إمنا هو حيث تُؤمُن 

املفسدة«. فتح الباري )3/ 145(.

منهج األنبياء في حمل الشرائع وتبليغ األوامر
كتب: الشيخ فتحي الموصلي 

ْوِعَظًة َوتَْفِصياًل  قال تعالى: }َوَكتَبْنَا لَُه ِفي اأْلَلْ��َواِح ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ
ِبَأْحَسِنَها َسأُِريُكْم َداَر  ٍة َوأُْمْر َقْوَمَك يَْأُخُذوا  ِبُقوَّ لُِّكلِّ َشْيٍء َفُخْذَها 
تلقي  األنبياء في  أن منهج  يدرك كل صاحب بصيرة  الَْفاِسِقنَي{، 
التكليف  وِف��ي  والترقية،  التزكية  وِف��ي  األوام���ر،  وتنفيذ  الشرائع 
والتبليغ منهج حكيم وسديد، وقد خلصته اآلية في قوله -تعالى-: 
تأتي  التلقي  ففي  ِبَأْحَسِنَها{،  يَْأُخُذوا  َقْوَمَك  َوأُْمْر  ٍة  ِبُقوَّ }َفُخْذَها 

القوة، وِفي التبليغ والتعليم والتمسك يأتي احُلسن واألحسن.
فإذا  بقوة؛  الدعوة  يحمل  أن  الدعوة  بأمر  القائم  على  يتعني  ولذا 
أراد أن يأمر أو ينهى أو يبلغ غيره عليه أن يختار لهم األحسن؛ إذ 
قد ال يصلح لهم األقوى، ومن األخطاء الفاجعة واألفعال املؤملة في 

الدعوة خطآن:
األول: عندما يأخذ الداعية الشرع بالقوة ويريد من غيره أيضا أن 

يحمله بالقوة من غير مالحظة الفروق بينه وبينهم.
واخلطأ الثاني: أن يختار الداعية لنفسه األحسن واألصلح ويختار 

للناس األقوى.
لكن القرآن فّصل: إذا أخذت الدين فخذه بقوة، وإذا بلغته للناس 

فأمرهم باألحسن، وهذا هو األصل العام.
والفقيه ميّيز بني مقام القوة ومقام األحسن؛ إذ هما من دقيق العلم 

والفهم.
والنية،  اإلرادة  في  »القوة  أم��ور:  بالقوة خمسة  األخ��ذ  في  ويدخل 
القوة في  والبصيرة،  العلم  القوة في  واالمتثال،  االنقياد  القوة في 

األخذ بالعزمية، وقوة اإلميان في القلب«.
ويدخل في األمر باألحسن أمور خمسة أيضاً: »يختار لهم األحسن 
في الثواب، واألحسن من األحكام، واأليسر من األفعال، والراجح 

من األقوال واألفعال، واألصلح في احلال واملآل«.
هما مقامان: مقام للنفس ومقام لغيرها؛ ففرق بني ما يحمل عليه 
الداعية نفسه، وبني ما يحمل عليه غيره في سلم التربية ومدارج 
الترقية والسيما مع كثرة الشواغل، وعموم البلوى، وانتشار الفن، 

والتعلق باحلظوظ وضعف الهمم.
وبني  وال��ش��دة،  احلكمة  بني  دقيق  حد  هي  التأملية  الوقفة  وه��ذه 

االعتدال واإلسراف، وبني التدرج والتعجل.



)�( أستاذ في جامعة الكويت

آية،  -القرآن- فيه ست آالف ومئتان وست وثالثون  الله  - كتاب 
عدا البسمالت، كل آية معجزة؛ ألنه كالم الله الذي تكلم به على 
احلقيقة، ونزل به جبريل -عليه السالم- على محمد] خالل 

فترة زمنية، امتدت لثالث وعشرين سنة.
قاطعني.

- نعلم أن الكتب السماوية هي: الزبور، وصحف إبراهيم، والتوراة، 
واإلجنيل، والقرآن، ملاذا ال تعد الكتب األخرى أيضًا معجزات من 
الله -عز وجل-؟ مبعنى ملاذا مثال لم ُيعجز موسى قومه بالتوراة 

على أن يأتوا مبثله، وأعجزهم بالعصا واليد؟!
- سؤال جميل، من رجل جميل في فكره ومنطقه.

قلتها مداعبا صاحبي )بو مشعل( ونحن في طريقنا إلى مزرعته 
بعد صالة اجلمعة لإلعداد الجتماع رواد املسجد الشهري؛ حيث 
يستضيف أحد العلماء أو طالب العلم، ثم يقدم العشاء، ومنهم 
السبت؛ حيث ميارسون هواية  إلى فجر  ليلته هناك  من يقضي 

صيد الطيور.
- أواًل: كــان الــهــدف مــن إنـــزال الــتــوراة هــو بــيــان املــنــهــج، ولــم تكن 
البالغة، والفصاحة هي أفضل ما يتقنه بنو إسرائيل، بل كانوا 
أفضل  فرعون  جمع  ولذلك  السحر؛  في  بعضا  بعضهم  يتحدون 

}گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   -تعالى-:  يقول  السحرة، 
 ،)113-112 ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ{)األعراف: 
37(؛  عليم{)الشعراء:  سحار  بكل  }يأتوك  الشعراء:  سورة  وفي 
غلبوا  الــذيــن  السحر،  أســاتــذة  هــم  موسى  لتحدي  أتــوا  فالذين 
تأتي  أن  الــتــحــدي  يــكــون  وهــكــذا  جميعهم،  اآلخـــريـــن  الــســحــرة 
التوراة  أنزل  الله  أن  والثانية:  باألفضل، ثم تغلبه، هذه واحــدة، 
ومن  قومه،  إلى  موسى  بها  أتى  وشرائع  فقط،  معني  منهج  لبيان 
بعد التوراة سينزل اإلجنيل لبيان املنهج أيضًا، وليس ليبقى إلى 
يوم القيامة؛ ألن القرآن سيأتي مهيمنا على هذه الكتب، وسيأتي 
القيامة، ال يأتي كتاب  إلى يوم  للبشر جميعهم، وسيأتي ليبقى 

للعاملني  واحــدا فيه، وهو  بعده ينسخ شيئًا منه، وال يغير حرفا 
وال  فقط،  الرسول]  عاصر   ملن  وال  فقط،  للعرب  ليس  جميعا، 
ألهل املشرق أو املغرب، وإنا جلميع اخللق في جميع األزمنة إلى 

أن يرث الله األرض ومن عليها.
وأخيرًا، لم يكن على وجه األرض قوم أكثر فصاحة من العرب وال 
أنهم كانوا يعلقون أجود أشعارهم على  أتقن بالغة منهم، حتى 
الكعبة، التي يعظمها اخللق؛ فأنزل القرآن متحديا أفضل اخللق 
قائما  التحدي  هــذا  وسيبقى  فغلبهم،  منطقا؛  وأجــودهــم  لسانا 
التوراة، وال  القرآن معجزة ولم تكن  القيامة؛ لذلك كان  إلى يوم 

اإلجنيل، وال الزبور، وال صحف إبراهيم من املعجزات.
كان اجلو جميال في أواخر شهر نوفمبر بعد مطر استمر أسبوعا، 
نصل  أن  قبل  املخضرة  الصحراء  في  الغداء  طعام  نأكل  أن  قررنا 
إلى املزرعة، والسيما وأننا أحضرنا كل ما نحتاجه. اختار صاحبي 

تلة صغيرة، أعددنا مجلسنا.
تابعنا حديثنا.

في  نتفكر  أن  لنحاول  )آيـــات(  )آيـــة(و  كلمة  وردت  الــقــرآن  فــي   -
اآليات التي أراد الله أن ينبهنا لها في كتابه.

تأتي كلمة  فــي بعض األحــيــان  أخـــرى،  مــرة  كــالم جميل،  نعم،   -
أو )عالمة(، وأحيانا مبعنى )معجزة(، وأمر  آية مبعنى )داللــة( 
)خارق للعادة(، ويبني الله -عز وجل- أن الذي يعتبر من اآليات 
يعقلون(،  )قوم  )املتوسمني(،  يتفكرون(،  )قوم  )املؤمنون(،  هم 
)املنيبون(،  يعلمون(،  )قــوم  يسمعون(،  )قــوم  يــذكــرون(،  )قــوم 
)قــوم يوقنون(؛  النهى(،  )أولــو  )قــوم يتقون(،  األلــبــاب(،  )أولــو 
لذلك ينبغي على العبد أن يجتهد أن يكون فيمن تنفعهم اآليات 
)آيـــة( و)آيــــات(،  وتــعــالــى- وكلمة  الــلــه -سبحانه  يــذكــرهــا  الــتــي 
وجل-  -عــز  الله  كتاب  في  مــرة  مئة  من  أكثر  وردت  وتصريفاتها 

لنحاول أن نتدبر بعض معانيها.

آيات اهلل )4(
www.prof-alhadad.com

بقلم: د. أميــر الحـداد)�(
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يروي اإلمام مسلم في صحيحه عن النبي] يقول: »إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«، 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وانقطع أمله، ولكن الرحمن الرحيم- جل جالله- 
أعطاك من األعمال ما يستمر أثره يوم القيامة، إلى أن يرث الله األرض ومن 
ُموا َوآَثاَرُهْم  َوَنْكُتُب َما َقدَّ امْلَْوَتى  ا َنْحُن ُنْحِي  عليها، الله يقول- عز وجل-: }ِإنَّ
املوتى، يوم  إنــا نحن نحيي  ُمــِبــنٍي{)يــس: 12(،  ِإَمـــاٍم  ِفــي  أْحَصْيَناُه  َشــْيٍء  َوُكــلَّ 
القيامة، ونكتب ما قدموا من أعمال، وهذه األعمال لها آثار، وآثارهم، وكذلك 
إن كانت حسنة، فلك حسنة، واحلسنة بعشر  أثر تلك األعمال لك أجر بها، 

أمثالها، وإن كانت سيئة أعاذنا الله منها، فال جُتزى إال مبثلها.

الشيخ: رائد الحزيمي

»احفظ اهلل يحفظك«
بعد  قبره  ف��ي  وه��و  أج��ره��ن  للعبد  يجري  »سبع 
حفر  أو   ، نهراً  أج��رى  أو  علماً،  َعلّم  من  موته: 
بئراً ، أو غرس نخاًل ، أو بنى مسجداً ، أو وّرث 
موته«  بعد  له  يستغفر  ول��داً  ت��رك  أو   ، مصحفاً 
حسنه األلباني -رحمه الله- في صحيح اجلامع 

برقم: 3596. 
علما علمه ونشره، سواء تعلق العلم النافع بالدين 
وأث��ره وأجره  بالدنيا، يكون له صدقة جارية،  أم 
نعيش  ال��ي��وم  نحن  م��ات��ه،  بعد  حتى  يستمران 
ولنستفيد  لنستغلها  ال��ذك��ي��ة  األج��ه��زة  زم��ن  ف��ي 
واملواعظ  ال��دروس  نقل  البرامج  ومن هذه  منها، 

واحملاضرات، وكل خير يأتينا منها.

التمييز بني الصحيح والسقيم
أميز بني  أن  الناس يقول: قد ال أستطيع  بعض 
والضعيف،  الصحيح  وب��ني  والسقيم،  الصحيح 
مقاطع  ترسل  أن  البداية  في  يكفيك  ل��ه:  نقول 
للعلماء الكبار الذين اتفقت األمة عليهم كأمثال 
اب��ن عثيمني  أو  ال��ل��ه-  ب��از -رح��م��ه  اب��ن  الشيخ 
-رحمه الله- أو الشيخ صالح آل فوزان -حفظه 
كاأللباني... األج��الء  العلماء  من  وغيرهم  الله- 
وغيرهم من العلماء، وبعد أن يستقر معك األمر 
اتبع داعية عاملا حصيفا من اتفقت األمة عليه 

من العلماء املعاصرين.

العلماء األكابر
وم���ن ق���ال ال أع���رف أح����ًدا ن��ق��ول ل��ه ارج���ع إلى 
أن  وال��زم طريقهم تسلم، واح��ذر  العلماء األكابر، 
على  تساعد  أو  وزي��غ،  فيها ضالل  مقاطع  تنشر 
نشر الرذيلة، والصور الفاضحة واملقاطع التي ال 

وعند مسلم، ق��ال]: »من دعا إلى هدى« يدعو 
إلى اخلير، إلى هدى: نكرة، أيا كانت هذه الدعوة، 
»م��ن دع��ا إل��ى ه��دى، ك��ان له من األج��ر مثل أجر 
أج��وره��م شيئا«؛  م��ن  ذل���ك  ينقص  ت��ب��ع��ه، ال  م��ن 
إليه؛  دعوته  مبا  فعمل  الهدى  إلى  دعوته  فالذي 
فلك األجر مثله، وهو قد دعا غيره؛ فلك األجر 
الله األرض  إلى أن يرث  مثل هذا وذاك وهكذا، 
ومن عليها«، وفي حديث آخر، قال- صلوات ربي 
وسالمه عليه-: »من سن في اإلسالم ُسنَّة حسنة، 
فله أجره، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ال 

ينقص ذلك من أجورهم شيئا« أو كما قال].

الناس قسمان
قسم: ينقطع عمله، سواء كان ذلك العمل سيئا، أم 

كان حسنا؛ فينقطع.
وقسم آخر:  ميوت وتبقى حسناته، وتبقى سيئاته، 
تبقى احلسنات، وتبقى السيئات، ومصيره متوقف 

على رجحان أي من الكفتني.
من ميوت  منهم  أصناف:  ثالثة  له  القسم  وه��ذا 
ميوت  م��ن  ومنهم  وال��س��ي��ئ��ات،  احلسنات  وتبقى 
وتنقطع سيئاته وتبقى حسناته، ومنهم من ميوت 

وتنقطع حسناته، وتبقى سيئاته.
روى ابن ماجه َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ[ َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
ا يَلَْحُق امْلُْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسنَاِتِه  اللَِّه]: »ِإنَّ ِمَّ
ا تََرَكُه،  بَْعَد َمْوِتِه: ِعلًْما َعلََّمُه َونََشَرهُ، َوَولًَدا َصاحِلً
البِْن  بَيًْتا  أَْو  بَ��نَ��اهُ،  َمْسِجًدا  أَْو  ثَ���ُه،  َورَّ َوُمْصَحًفا 
أَْخَرَجَها  َصَدَقًة  أَْو  أَْج��َراهُ،  نَْهًرا  أَْو  بَنَاهُ،  ِبيِل  السَّ
ِتِه َوَحَياِتِه، يَلَْحُقُه ِمْن بَْعِد َمْوِتِه«  ِمْن َماِلِه ِفي ِصحَّ

حسنه األلباني في صحيح ابن ماجه .
وعن أنس بن مالك[ قال: قال رسول الله]: 

إذا مات 
ابن آدم 

انقطع عمله 
إال من ثالث
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خير فيها أو من الشبهات والبدع والزيغ والضالل، 
واألحاديث الضعيفة، واملوضوعة.

كيف تنشر العلم؟
وعذرا  إف(،  دي  )البي  الكتب  يُقال  كما  انشر   
بالتواصل  اش��ت��ه��رت،  ه��ك��ذا  األج��ن��ب��ي��ة،  ب��ال��ل��غ��ة 
العلم  يُنتفع به، ليس فقط  االجتماعي فهذا علم 
الذي تكتبه، لكن أي علم يُنتفع به، من مثل خطب 

اجلمع وخطب احلرم.

ولد صالح يدعو له
ثم نبَّه النبي] إلى مجال آخر، وهو: »أو ولد 
صالح يدعو له«؛ فالولد من كسب اإلنسان وهو 
سبٌب، واإلنسان سبٌب في وجود هذا الولد ذكًرا 
كان أم أنثى؛ فإذا علمه ورب��اه؛ فإنه يحصل له 
من األجر بدعاء هذا الولد حتى ولو بعد موته؛ 
ال��ذي رواه اإلم��ام أبو  ولذلك جاء في احلديث 
العبد  »إن  ق��ال:  النبي]  أن  جيد  بسند  داود 
ي���رى م��ن األع��م��ال ي���وم ال��ق��ي��ام��ة م��ث��ل اجلبال؛ 
أعمله؟  لم  فإني  ه��ذا؛  أين  يا رب، من  فيقول: 
فيقال: من دعاء ولدك لك«؛ فأكِثر يا عبد الله 
من الدعاء لوالديك، والسيما إن كانا قد رحال 
هذا  أثر  يريان  فإنهما  الدنيا؛  احلياة  هذه  عن 
الدعاء كما في هذا احلديث املتقدم، وكما في 
وهذا  له«،  يدعو  ولد صالح  »أو  هذا احلديث: 
يحمل املؤمن على أن يجتهد في صالح أوالده؛ 
فإن صالحهم خير له؛ فكل عمل صالح يعملونه، 
وكل دعاء يدعونه، له مثل هذا األجر؛ ألنه سبب 
»أو  اخليرة:  تربيتهم  في  وسبب  وجودهم،  في 

ولد صالح يدعو له«.
وعال-  -ج��ل  الله  بأمر  الفضل  ه��ذا  ويتكامل   
يوم القيامة فيما دل عليه قول ربنا -سبحانه-: 
ْقنَا  أحَْلَ ِبِإمَياٍن  يَّتُُهْم  ُذرِّ َواتََّبَعتُْهْم  آَمنُوا  }َوالَِّذيَن 
َشْيٍء  ِمْن  َعَمِلِهْم  ِمْن  أَلَتْنَاُهْم  َوَم��ا  يَّتَُهْم  ُذرِّ ِبِهْم 
��ا َكَسَب َرِه��نٌي{)ال��ط��ور: 21(، من  ُك��لُّ اْم��ِرٍئ مِبَ
وأمهاتهم  بآبائهم  األوالد  يجمع  أنه  الله  فضل 

طباعة  ف��ض��ل  ي��ن��ك��ر  أن  أح���د  يستطيع  ال 
الفضل  ه���ذا  أن  إال  وت��وزي��ع��ه��ا،  امل��ص��اح��ف 
ي�����زي�����د وي����ع����ظ����م ف������ي ال������ب������اد ال���ف���ق���ي���رة

فلو  اجلنة،  في  األعلى  املنزلة  في  القيامة  يوم 
ك��ان في منزلة  أن أح��ًدا من األوالد أو اآلب���اء، 
أقل؛ فإن الله -تعالى- يتبع بعضهم بعًضا إلى 

الدرجة األعلى، فضاًل منه وإحساًنا!

ومصحفا ورثه
ال يستطيع أحد أن ينكر فضل طباعة املصاحف 
يزيد ويعظم في  الفضل  أن هذا  إال  وتوزيعها، 
اقتناء مصحف فيها  التي ميثل  الفقيرة  البالد 
حتديا، يواجه الكثير من مسلميها؛ بسبب الفقر، 
املصاحف  بطباعة  تُعنى  وج��ود جهات  أو عدم 
الغامرة  الفرحة  ورأينا  عايشنا  وقد  وتوزيعها، 
التي يعبر عنها املسلمون في تلك البلدان حال 
تسلمهم نسخا جديدة من املصاحف، والسيما 
مراكز  في  الكرمي  القرآن  يحفظون  الذين  من 
التحفيظ، أو في املساجد، واملدارس التي تضم 

نسبة كبيرة من الطلبة املسلمني.
كذلك يعانيها العديد من أبناء اجلاليات املسلمة 
حول العالم من عدم قدرتهم في احلصول على 
من  كثيرا  إن  ب��ل  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن  م��ن  نسخة 
املجتمعات تعاني ندرة املصاحف، حتى أن بعض 
القرى اإلفريقية التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 
أل���ف ن��س��م��ة، رمب���ا ال جت��د فيها س���وى نسخة 

واحدة من القرآن الكرمي.
لذلك يا أخوة من أراد أن يطبع مصحفا عليكم 
أو  آسيا،  شرق  في  كانت  إما  الفقيرة،  بالبالد 
أفريقيا وحتى أوروبا اطبع لهم، كن مجتهدا في 

نشر كتاب الله -تعالى.

أو مسجًدا بناه
فقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، 
ورعايتها،  بنائها،  وفضل  امل��س��اج��د،  فضل  تبني 
آَمَن  َمْن  اللِّه  َمَساِجَد  يَْعُمُر  َا  قال -تعالى-: }ِإمنَّ
َكاةَ  َوآتَ��ى الزَّ ��اَلةَ  ال��صَّ َوأََق���اَم  َوالْ��َي��ْوِم اآلِخ��ِر  ِباللِّه 
ِمَن  يَُكونُواْ  أَن  أُْولَ�ِئَك  َفَعَسى  اللَّه  ِإالَّ  يَْخَش  َولَ��ْم 
امْلُْهتَِدين{)التوبة: 18(، روى البخاري ومسلم في 

صحيحيهما من حديث عثمان ابن عفان[: أن 
اللَُّه لَُه  بَنَى  ِللَِّه،  بَنَى َمْسِجًدا  النبي] قال: »َمْن 

نَِّة ِمثْلَُه«. ِفي اجْلَ
ال��ب��زار ف��ي مسنده م��ن ح��دي��ث أن���س: أن  وروى 
َوُهَو  أَْجُرُهنَّ  ِللَْعبِْد  يَْجِري  »َسبٌْع  قال:  النبي] 
ِفي َقبِْرِه بَْعَد َمْوِتِه: َمْن َعلََّم ِعلًْما، أَْو أَْجَرى نَْهًرا، 
َمْسِجًدا،  بَنَى  أَْو  نَْخاًل،  َغ��َرَس  أَْو  ِبئًْرا،  َحَفَر  أَْو 
بَْعَد  لَُه  يَْستَْغِفُر  َولَ��ًدا  تََرَك  أَْو  ُمْصَحًفا،  َث  َورَّ أَْو 
َمْوِتِه«، روى اإلمام أحمد في مسنده من حديث 
َرُسوُل  »أََمَرنَا  قالت:  عنها-  الله  -رضي  عائشة 
أَْن  ِبَها  َوأََم��َر  وِر،  ال��دُّ ِفي  امْلََساِجِد  ِبِبنَاِء  اللَّه] 

َف َوتَُطيََّب«. تُنَظَّ

عمارة املساجد
وعمارة املساجد ليست مقتصرة على بنائها فقط، 
واالستغفار،  والدعاء،  والذكر،  بالصالة  تكون  بل 
اللَُّه  أَِذَن  بُيُوٍت  }ِفي  -تعالى-:  قال  العلم،  وحلق 
ِبالُْغُدوِّ  لَُه ِفيَها  َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه يَُسبُِّح  تُْرَفَع  أَن 
بَيٌْع َعن ِذْكِر  َوالَ  ��اَرةٌ  َواآلَص��ال ِرَجاٌل الَّ تُلِْهيِهْم جِتَ
َكاِة يََخاُفوَن يَْوًما تَتََقلَُّب  اَلِة َوِإيتَاء الزَّ اللَِّه َوِإَقاِم الصَّ

ِفيِه الُْقلُوُب َواألَبَْصار{)النور: 37-36(.
بن  عقبة  ح��دي��ث  م��ن  ف��ي صحيحه  مسلم  وروى 
ِة؛  فَّ عامر قال: َخَرَج َرُسوُل اللَّه] َونَْحُن ِفي الصُّ
َفَقاَل: »أَيُُّكْم يُِحبُّ أَْن يَْغُدَو ُكلَّ يَْوٍم ِإلَى بُْطَحاَن أَْو 
ِإلَى الَْعِقيِق، َفَيْأِتَي ِمنُْه ِبنَاَقتنَْيِ َكْوَماَويِْن، ِفي َغيِْر 
نُِحبُّ  اللَِّه  َرُس��وَل  يَا  َفُقلْنَا:  َرِح��ٍم؟«  َقْطِع  َواَل  ِإثْ��ٍم 
َذِلَك، َقاَل: »أََفاَل يَْغُدو أََحُدُكْم ِإلَى امْلَْسِجِد، َفَيْعلَُم 
أَْو يَْقَرأُ آيَتنَْيِ ِمْن ِكتَاِب اللَِّه -عز وجل- َخيٌْر لَُه ِمْن 
، َوثاََلٌث َخيٌْر لَُه ِمْن ثاََلٍث، َوأَْربٌَع َخيٌْر لَُه ِمْن  نَاَقتنَْيِ

ِبِل«. أَْربٍَع، َوِمْن أَْعَداِدِهنَّ ِمَن اإْلِ
ولذلك  عظيمة؛  اإلس����الم  ف��ي  امل��س��ج��د  وم��ك��ان��ة 
النبي] ملا وصل إلى املدينة كان أول عمل عمله 
بناء املسجد، وهو ساحة العبادة، ومدرسة العلم، 
ومنطلق اجليوش ملقارعة األعداء، ويجتمع الناس 
في املساجد كل يوم خمس مرات، الغني والفقير، 
إلى  جنًبا  والكبير،  والصغير  وامل��أم��ور،  واألم��ي��ر 
جنب؛ فيشعرون باملواساة واحملبة واملودة، ويتفقد 
يكون خلطبة  األسبوع  نهاية  وفي  بعًضا،  بعضهم 

اجلمعة األثر البالغ في نفوسهم.
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وتبليغ  باإلسالم  التبشير  سبيل  في  املعلم  أو  الداعية  يبذله  جهد  كل  هو  اإلسالمي  بالعمل  املراد 
احلق  بني  الفاصل  احلد  وبيان  األرض،  في  -تعالى-  لله  العبودية  حتقيق  أهدافه:  ومن  رسالته، 
والباطل في قضايا االعتقاد والعبادة والسلوك، ورفع راية اإلسالم وترسيخ دعائم شريعته على كل 
أرض تفضل الله -تعالى- على أهلها بقبول هذا الدين، وتصفية التراث اإلسالمي املكتوب مما علق 
به من الفكر الدخيل، وتربية جيل واع وإرشاده إلى أحسن السبل وأقوم املناهج -منهج القرآن والسنة 
بفهم سلف األمة-، وجمع كلمة املسلمني على كتاب الله وسنة رسوله -]- على فهم السلف الصالح.

حتقيق العبودية لله -تعالى
من مقتضيات حتقيق هذا الهدف ما يلي:

عباده  على  -تعالى-  الله  حقوق  الناس  تعليم   -1
وتربيتهم على محبته وطاعته.

2-  تعليمهم حقوق املصطفى -]- وتربيتهم على 
كل  في  القدوة  واتخاذه  الصحيحة  احملبة  محبته 

صغيرة وكبيرة من شؤون الدين.
3- بيان ما يضاد ذلك من الشرك وذرائعه والبدعة 

ووسائلها، والتحذير منه.

احلد الفاصل بني احلق والباطل
من مقتضيات حتقيق هذا الهدف ما يلي:

تناسب  إسالمية  تربية  وتربيته  النشء  تعليم   -1
سنه.

بقضايا  وت��ع��ري��ف��ه��م  ب��دي��ن��ه��م  ال��ش��ب��اب  تفقيه   -2
أمتهم.

3- توعية الناس توعية عامة مبا هو ضروري من 
أمور الدين.

رفع راية اإلسالم
من مقتضيات حتقيق هذا الهدف ما يلي:

أفراد  ن��ف��وس  ف��ي  اإلس���الم  محاسن  ترسيخ    -1
األمة.

أحكامه  في  اإلس��الم  عدالة  إلى  الناس  تنبيه   -2

ومراعاته ملصالح اخللق دون متييز.

تصفية التراث اإلسالمي
من مقتضيات حتقيق هذا الهدف ما يلي:

1- ت��ك��وي��ن ج��ي��ل م��ن ط���الب ال��ع��ل��م ال��ق��ادري��ن على 
التخصص في العلوم الشرعية الدقيقة.

2- تفريغ عدد من الباحثني احملترفني للقيام بتحقيق 
التراث وغربلته وتصفيته.

3- قيام مؤسسات علمية تعنى بالعقيدة اإلسالمية 
التاريخية  وال��ب��ح��وث  وأصولهما  واحل��دي��ث  والفقه 
ونحوها، بقصد التأصيل والتوضيح والبيان، وإبعاد 
ملبادئ  املخالف  تراث األمم  أفرزته  كل دخيل مناف 
أن  ينبغي  الفكرية  التصفية  مجال  وف��ي  اإلس���الم، 
التشويه  من  يخلص  لن  اإلسالمي  التصور  أن  نعلم 
ما  كل  عنه جملة  ننفي  إال حني  واملسخ  واالنحراف 
أطلق عليه اسم الفلسفة اإلسالمية، وكل مباحث علم 
الكالم، وكل ما ثار من اجلدل بني الفرق اإلسالمية 
املختلفة في شتى العصور، ثم نعود إلى القرآن الكرمي، 

والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح.
وامل����راد: إب��ع��اد الباطل وإب��ق��اء احل��ق م��ن مقاالت 
والسنة  الكتاب  في  ثبت  ما  إل��ى  نعود  ثم  ال��ف��رق، 

الصحيحة.

تربية جيل واع
من مقتضيات حتقيق هذا الهدف ما يلي:

العمل اإلسالمي
 أهدافه ومقتضياته

كتب د. محمد أحمد لوح

10  ربيــــــع اآلخر  1440هـ

اإلثنـــني  2018/12/17م
988



98817 10  ربيــــــع اآلخر  1440هـ

اإلثنـــني  2018/12/17م

1- تكوين جيل من الشباب املثقفني الواعني 
لقضاياهم ومتطلبات الدين واحلياة.

إن تغيير أوضاع األمة في مفاهيم كثير من 
الشباب -بل ومن الدعاة أيضا- يفتقر إلى 
تأصيل شرعي تتوازن فيه املصالح واملفاسد 
ساعة اإلقدام أو اإلحجام، وهذا االفتخار 
املعاش،  الواقع  فهم  في  قصور  إل��ى  عائد 
وخلل في فهم مقاصد اإلسالم من عملية 
التغيير ذاتها، وأحسب أن قصة عبد الله بن 
حذافة -[- أفضل ما ميكن إيراده عند 
مناقشة هذه الظاهرة لدى هؤالء الشباب؛ 
فإنه -[- بكى من غير جزع حني قرر 
بزيت  يغلي  إلقاءه في قدر  الروماني  امللك 
متمنيا أن لو كانت له أكثر من نفس تعذب 
في سبيل الله، ولكنه في الوقت ذاته رضي 
عليه  اش��ت��رط  أن  بعد  امل��ل��ك  رأس  بتقبيل 
إطالق أسرى املسلمني، ولقد مدح  عمر بن 
اخلطاب -رضي الله عنهما- صنيعه هذا، 
بتقبيل رأس��ه؛ حيث قال: حق على  وكافأه 
كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، 
وأنا أبدأ، فقام فقبل رأسه. )انظر تفسير 

ابن كثير(.
هذا املوقف من عبد الله بن حذافة -[- 
بكل ما فيه من إخالص، وصدق وتضحية 
يبرز لنا من جانب آخر قدراً عاليا من فقهه 
ف��ي ح��م��ل ال��رس��ال��ة اإلس��الم��ي��ة؛ ف��ل��م تكن 
املوت  إج��ادة  فقط  تعني  ذهنه  في  الدعوة 

إجادة  تعني  أي��ض��ا  ول��ك��ن  ال��ل��ه،  ف��ي سبيل 
احلياة في سبيل الله، وغياب هذا النوع من 

الفقه يعني خلال في العمل اإلسالمي.
وفهم  ال��ش��ب��اب  ج��ي��ل  م���ن  االق����ت����راب   -2
املناسب  ال��ع��الج  رس��م  ث��م  وم��ن  مشكالتهم 

لها.
الستيعاب  فعالة  عملية  ب��رام��ج  إي��ج��اد   -3
طاقاتهم وصرفها فيما يعود عليهم بالنفع.

الوقت  ه��ن��دس��ة  س��ب��ل  ال��ش��ب��اب  تعليم   -4
وكيفية االستفادة منه دون كلل أو ملل.

5- تعليمهم طريقة التفكير املتقن وطريقة 
ضبط اجلهود واحلركات بضوابط الشرع؛ 
الفهم،  في  الشرعية  الضوابط  فقدان  ألن 
القصور  إلى  والتلقي، والعمل، يؤدي جزما 

واخللل. 
والنهوض لن يكون إال وفق األسس والقواعد 
الشرعية، املبنية على الكتاب والسنة ومنهج 
السلف ال��ص��ال��ح، واحل��ام��ل��ون ل��إلس��الم ال 
ينقصهم -في الغالب- الصدق واإلخالص، 
وإمنا يحتاجون إلى العلم الدقيق مبحكمات 
على  تنزيلها  لهم  ليتسنى  وأصوله،  الشرع 
التحدي  ك���ان  ول���ذا  ال��ع��ص��ر-؛  مقتضيات 
الكبير الذي تواجهه الصحوة اإلسالمية هو 

بناء اإلنسان املفكر.
إننا نعاني أدواء عديدة نتيجة تأثرنا بالبيئة 
التي نعيش فيها وآثارها التي تتحكم غالبا 
في اهتمامات اإلنسان وتقولب أطروحاته، 

ومن مالمح تلك اآلثار على سبيل املثال:
- قصور بنّي في طريقة التفكير.

- قصور في نوعية املسائل التي يفكر فيها 
اإلنسان، ويشغل نفسه بها.

- قصور في طريقة بحث األفكار ومناقشتها 
مع اآلخرين.

ميادين  في  األف��ك��ار  توظيف  في  قصور   -
العمل والبناء.

جمع كلمة املسلمني
من مقتضيات حتقيق هذا الهدف ما يلي:

إن الفرد املنعزل ال يستطيع أن يرسل اخلير 
إلى غيره، بل البد أن يكون عمله في صورة 
مشتركا  نشاطا  ي��ؤدي  منسجم  عمل  فريق 
الفردية  ال��روح  بني  دقيق  ب��ت��وازن  ويتحرك 
إطار  في  عمله  فيكون  اجلماعية؛  وال��روح 
من »الفرد للمجموع واملجموع للفرد« وتقوم 
الفريق  »روح  من  أس��اس  على  اسراتيجيته 

واملبادرات الذاتية«.
وحتى يتحقق ذلك ال بد من:

العودة  إل���ى  جميعهم  املسلمني  دع���وة   -1
رمز وحدة  باعتبارهما  والسنة  الكتاب  إلى 

األمة.
2- تشجيع البحوث الهادفة إلى بيان أسباب 

اخلالف وأسس الوحدة اإلسالمية.
من  أس��اس  على  اإلسالمي  العمل  بناء   -3

اإلنصاف ونبذ اخلالفات الشخصية.
4- تربية الشباب على الوالء للحق من أي 
والبراء على  الوالء  بناء  أتى، وعدم  مصدر 

األشخاص واملجموعات.

األم�����ة ف���ي م��ف��اه��ي��م ك��ث��ي��ر من  ت��غ��ي��ي��ر أوض������اع  إن 
ال��ش��ب��اب  ي��ف��ت��ق��ر إل���ى ت��أص��ي��ل ش��رع��ي ت���ت���وازن فيه 
ال��م��ص��ال��ح وال��م��ف��اس��د س��اع��ة اإلق������دام أو اإلح��ج��ام

العمل اإلسالمي
 أهدافه ومقتضياته
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ب هالَك أعداٍد كبيرٍة منها كلَّ عاٍم؛  تعدُّ مشكلة )اجلوع( من أخطر املشكالت التي تواجه البشرية، وتسبِّ
األولوية، ومكافحته من حقوق اإلنسان  لها  التي  الواجبات  التركيز على مشكلة )اجلوع( من  لهذا فإن 
واملرسلون  األنبياء  عليها  حثَّ  التي  الفاضلة  األعمال  من  اجلائعني  إطعام  يكون  أن  غرَو  فال  الضرورية، 
الشريعُة اإلسالمية  نت  وبيان فضائلها، وتضمَّ بها،  باألمر  وتتابعت شرائعهم  والسالم-،  الصالة  -عليهم 
ن يعانون وطأته ما ال مثيل له في أيِّ  من األحكام واآلداب التفصيلية في مكافحة اجلوع والتخفيف عمَّ
شريعٍة سابقٍة، وال قواننَي حادثٍة؛ فقد جعلها اإلسالم عماًل صاحًلا من ُصْلب اإلميان، ووضع األحكام التي 
ع عليها، وأوردْت من صنوف الوصايا واملواعظ والترغيب والترهيب ما يضمن استمراريتها في ضمير  تشجِّ

أتباعه وتصرفاتهم.
يُْخِرُجوُكْم  َولَ��مْ  يِن  الدِّ ِفي  يَُقاِتلُوُكْم  لَْم  الَِّذيَن 
وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإلَيِْهْم ِإنَّ اللََّه  ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تََبرُّ
َص في  يُِحبُّ امْلُْقِسِطنَي{ )املمتحنة: 8(؛ فرخَّ
أنه  وذل��ك  املشركني.  من  الضرب  ه��ذا  صلة 
-]- كان شديد احلرص على إميانهم كما 
قال -تعالى-: }لََعلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك أاَلَّ يَُكونُوا 
ُمْؤِمِننَي{ )الشعراء: 3(، وقال: }أََفَأنَْت تُْكِرهُ 
99(؛  )يونس:  ُمْؤِمِننَي{  يَُكونُوا  َحتَّى  النَّاَس 
فأعلمه الله -تعالى- أنه بعثه بشيًرا ونذيًرا، 
وداعًيا إلى الله بإذنه، وسراًجا منيًرا، ومبيًنا 
للدالئل، فأما كونهم مهتدين فليس ذلك منك 
االهتداء؛  مبعنى  ه��اه��ن��ا  ف��ال��ه��دى  ب���ك؛  وال 
فسواء اهتدوا أو لم يهتدوا فال تقَطْع معونتَك 

ين، وال ميكن أن  يشترط فيه املوافقة في الدِّ
يستخدم ذريعًة لإلكراه على الدخول في دين 
-: }لَيَْس َعلَيَْك ُهَداُهْم  اإلسالم، فقال -عزَّ وجلَّ
َولَِكنَّ اللَه يَْهِدي َمْن يََشاءُ َوَما تُنِْفُقوا ِمْن َخيٍْر 
َفأِلَنُْفِسُكْم َوَما تُنِْفُقوَن ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه اللِه َوَما 
تُنِْفُقوا ِمْن َخيٍْر يَُوفَّ ِإلَيُْكْم َوأَنْتُْم اَل تُْظلَُموَن{ 
)البقرة: 272(. قال الفخر الرازي )ت: 606(: 
عليك  ليس  جميعها:  الروايات  على  »واملعنى 
هدى َمن خالفك حتى متنَعهم الصدقَة ألجل 
ْق عليهم لوجه  أن يدخلوا في اإلسالم؛ فتصدَّ
الله -تعالى-، وال توقف ذلك على إسالمهم، 
َعِن  اللَُّه  يَنَْهاُكُم  }اَل  -تعالى-:  قوله  ونظيره 

وقد ذكرنا فيما سبق أن الشريعة اإلسالمية 
باملسلمني  امل���ف���روض���ة  ال���ص���دق���ات  خ��ص��ت 
تعبدية ألهل  أح��ك��ام  وذل���ك ألن��ه��ا  أن��ف��س��ه��م؛ 
والكفارات  الفطر  وص��دق��ة  كالزكاة  الديانة 
التطوعية  والهبات  الصدقات  أم��ا  ونحوها، 
وقد  أي��ًض��ا،  املسلمني  غير  على  ج��ائ��زة  فهي 
أو احلاجة  الضرورة  واجبًة في حاالت  تكون 
��ة، كما ه��و احل���ال ف��ي إغ��اث��ة املصابني  امل��ل��حَّ

باملجاعة أو الكوارث العامة. 

ين أو العرق  ال متييز على أساس الدِّ
لقد بنيَّ الله -تعالى- أن اإلحسان بالنفقة ال 

مكافحة الجوع يف اإلسالم

كتب الشيخ: عبد الحق التركماني

ٌة  ٌة وواجباٌت شرعيَّ ٌة وأخالقيَّ بواعُث إيمانيَّ



98819 10  ربيــــــع اآلخر  1440هـ

اإلثنـــني  2018/12/17م

ك وصَدَقتك عنهم، وفيه وجه آخر: ليس  وبرَّ
أن  بواسطة  االه��ت��داء  إل��ى  تلجئهم  أن  عليك 
توقف صدقتك عنهم على إميانهم، فإن مثل 
هذا اإلميان ال ينتفعون به، بل اإلمياُن املطلوب 

منهم اإلميان على سبيل التطوع واالختيار«.

وصف عباد الله املؤمنني
وق���ال -ت��ع��ال��ى- ف��ي وص��ف ع��ب��اده املؤمنني: 
َويَِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعلَى  َعاَم  الطَّ }َويُْطِعُموَن 
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللِه اَل نُِريُد ِمنُْكْم  َوأَِسيًرا * ِإمنَّ
َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا{ )اإلنسان: 8 - 9(، فأطلق 
إطعامهم للمسكني واليتيم، ولم يقيده بكونهم 
فهو  )األسير(  أما  غير مسلمني،  أو  مسلمني 
غير مسلم، ومحارب أيًضا؛ فقد جاء حاماًل 
سالحه لقتل املسلمني واالعتداء عليهم، لكنه 
ُخ��ذل فوقع في األس��ر؛ فلم مينع ذلك هؤالء 
-سبحانه-،  الله  لوجه  يطعموه  أن  املسلمني 
من غير منٍّ وال أًذى، وال طلٍب ملقابل، وال إكراه 
فعلهم  -تعالى- عن  الله  الدين، فرضي  على 
يُقرأ في  هذا، وجعله من صفاتهم احملمودة، 
ال��زم��ان. وال ش��كَّ أن  إل��ى آخ��ر  كتابه العزيز 
اإلحسان إلى العدوِّ احمل��ارب من أرَق��ى صور 
اإلحسان، وقد ُسئل اإلمام مالك بن أنٍس )ت: 
179( -رحمه الله- عن األسير في هذه اآلية: 

هل هو مسلم أو مشرك؟ قال: بل مشرك. 

إطعام الطعام دون قيد
وهكذا جاءت األحاديث باألمر بإطعام الطعام 
دون قيد اإلسالم، فمن ذلك قول رسول الله 

املريَض،  وع���ودوا  اجل��ائ��َع،  »أطعموا   :-[-
مسلٍم  من  »ما  وقوله -]-:  العانَي«،  وا  وفكُّ
أُِك��لَ منه له صدقًة،  يغرُس غرًسا إالَّ كان ما 
وما ُسِرَق منه له صدقًة، وما أَكل السبُع منه 
فهو له صدقٌة، وما أَكلت الطيُر فهو له صدقٌة، 

وال يَْرَزُؤه أحٌد إالَّ كان له صدقٌة«.

التنبيه على الضروريِّ
الضروريِّ  على  بالتنبيه  أيًضا  السنة  وج��اءت 
الذي به قوام حياة بني آدم، ورأس ذلك: املاءُ، 
وقد ذكر النبيُّ -]-: »ثالثة ال يكلِّمهم الله 
يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، ولهم 
عذاب أليم«، فكان أحدهم: »رجٌل على فضل 
له:  الله  يقول  بيل،  السَّ اب��َن  بفالٍة مينعه  م��اٍء 
لم  ما  فضَل  منعَت  كما  َفْضلي  أَمنعَك  اليوم 
ال��ل��ه -]- في  ي����داك«، وق���ال رس���ول  تعمل 
حديٍث آخَر: »ال متنعوا فْضَل املاء لتمنعوا به 
فضَل الَكأَل«، وهذا كله يؤكد العموم الوارد في 
حديٍث ثالٍث، وهو قوله -]-: »الناُس شركاء   

في ثالٍث في املاء، والَكأَل، والنَّار«. 

املساهمة بالقدر املستطاع 
يَِد  وَم��دِّ  اخلير،  في  املشاركة  في  الرغبة  إن 
قلَّة  يحجزها  أالَّ  يجب  للمحتاجني،  ال��ع��ون 
كلُّ  فيبادُر  اليد، وال ضعف اإلمكانيات،  ذات 
له،  يتيسر  املساعدة واإلغاثة مبا  إلى  إنسان 
ٍد، وال يلتفت إلى أصحاب  غير خِجٍل وال متردِّ
عمله،  من  يتنقَّصون  الذين  املريضة  النفوس 
املتواضعة مادًة للسخرية  ويتخذون إمكانياته 

واالستهزاء؛ فذلك من صفات املنافقني الذين 
يَلِْمُزوَن  }الَّ���ِذي���َن  فيهم:  -ت��ع��ال��ى-  ال��ل��ه  ق��ال 
َدَقاِت َوالَِّذيَن اَل  ِعنَي ِمَن امْلُْؤِمِننَي ِفي الصَّ وِّ امْلُطَّ
يَِجُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر اللُه 

ِمنُْهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم{ )التوبة: 79(.
وقد وردت األحاديُث في احلثِّ على الصدقة 
الله -]-:  رس��ول  قال  القليل:  بالشيء  ولو 
»اتَّقوا النَّاَر ولو بِشقِّ مترٍة«، وقال -]-: »من 
بَعْدل مترٍة من كسٍب طيٍِّب، وال يقبل  ق  تصدَّ
ثم  بيمينه،  يتقبَّلُها  الله  ف��إنَّ  الطيَب،  إال  الله 
هُ، حتى  يُربِّيها لصاحبه، كما يُربِّي أحُدكم َفلُوَّ

تكون مثل اجلبل«.
ُث أنَّ أبا اخلير  وعن يزيد بن أبي حبيٍب، يُحدِّ
ثه: أنه سمع عقبة بن عامٍر يقول: سمعت  حدَّ
رس��ول الله -]- يقول: »ك��ل ام��رٍئ في ظلِّ 
قال:  أو  ال��ن��اس«،  ب��ني  يفصل  حتى  صدقته 
أبو اخلير ال  الناس«؛ فكان  »حتى يحكم بني 
ولو  ب��ش��يٍء،  فيه  يتصدق  إالَّ  ي��وٌم  عليه  يأتي 

كعكًة، ولو بََصلًة.
لقد أثمر هذا احلديث في راوي��ه أبي اخلير 
وهو الفقيه مرثد بن عبد الله الَيَزنيُّ املصريُّ 
ه���ذا ال��س��ل��وك ال��ن��ب��ي��ل؛ ف��ك��ان ي��ح��رص على 

الصدقة مبا يتيسر له، ولو كان ضئياًل.
وهذه الطريقة قد أثبتت جناحها وتأثيرها في 
وسائل  وج��ود  مع  والسيما  احلاضر،  عصرنا 
التقنيَّة والتواصل احلديثة؛ فعمدت املؤسسات 
اخليرية إلى حثِّ الناس على التبرع مببلغ قليل 
املساهمة،  إلى  الناس  من  كثير  فيبادر  ا،  ج��ّدً
ويكون  ثقاًل،  وال  حرًجا  ذلك  في  يجدون  وال 
كبيًرا، يصلح إلجناز  مبلًغا  التبرعات  مجموع 

املشاريع اإلغاثية املنشودة. 

ضمان جودة الطعام وصالحيته
م��ن خ���الل ال��ب��ح��ث ف��ي )االن���ت���رن���ت( نحصل 
رسمية  وتقارير  ألخبار  النتائج  على عشرات 
منتهية  أو  الفاسدة،  األطعمة  عن  وإعالمية 
ال��ص��الح��ي��ة، ال��ت��ي ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا ف��ي مناطق 
سوريا  ف��ي  كما حصل  وال���ك���وارث،  ال��ص��راع 
والعراق واليمن وغيرها، ونتج عن ذلك حاالُت 

االجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  لتحقيق  ج��م��ع  اإلس����ام 
وال��ق��ي��ام ب��ح��قِّ ال��ف��ق��راء وامل��س��اك��ن ب��ن طريقتي 
ال���ت���ط���وع االخ����ت����ي����اري، وال���ت���ش���ري���ع اإلل����زام����ي

ج���اءت األح��ادي��ث ب��األم��ر ب��إط��ع��ام ال��ط��ع��ام دون 
قيد اإلس��ام، فمن ذل��ك ق��ول رس��ول الله -]-: 

وا العانَي« »أطعموا اجلائَع، وعودوا املريَض، وفكُّ
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تلك  الغرض هنا ذكر  وَوَف��ي��اٍت. وليس  ٍم  تسمُّ
فهذا  والتواريخ،  واألماكن  باألسماء  الوقائع 

خارج عن موضوع بحثنا. 

استشعار املسؤولية
القائمني  بعض  أن  تدل على  الوقائع  تلك  إن 
ذين  املنفِّ ار  التجَّ أو  اإلغاثية،  األع��م��ال  على 
لها ال يستشعرون املسؤولية في هذه األعمال 
إلى  ف��ي��ع��م��دون  ��ت��ه��م،  أن��ان��يَّ وتغلبهم  النبيلة، 
ليطعموها  أنواعها،  وأسوأ  األطعمة،  أرخص 
اجلائعني، هذا الفعل الدنيء قد جاء اإلسالم 
ي الطيب  بالنهي عنه، بل جاء باحلث على حترِّ
واجليد من الطعام، تقرًبا إلى الله -تعالى-، 
ومراعاة  والبخل،  الشح  م��ن  للنفس  وتزكية 
قال  كما  هم،  بحقِّ وقياًما  احملتاجني،  ملشاعر 
الله -عزَّ وجّلَ-: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِْفُقوا 
ِمَن  لَُكْم  أَْخَرْجنَا  ا  َوِمَّ َكَسبْتُْم  َما  َطيَِّباِت  ِمْن 
ِبيَث ِمنُْه تُنِْفُقوَن َولَْستُْم  ُموا اخْلَ اأْلَْرِض َواَل تََيمَّ
اللَه  أَنَّ  َواْعلَُموا  ِفيِه  تُْغِمُضوا  أَْن  ِإالَّ  ِبآِخِذيِه 
َغِنيٌّ َحِميٌد{ )البقرة: 267(، ففي هذه اآلية 
امل��ؤم��ن��ني بالنفقة من  ي��أم��ر -ت��ع��ال��ى- ع��ب��اده 
ر لهم من املكاسب، وما أخرج  طيبات ما يسَّ
بتسهيل  عليهم  م��نَّ  فكما  األرض،  م��ن  لهم 
لله،  شكًرا  منه،  ينفقوا  أن  فعليهم  حتصيله؛ 
وأداء لبعض حقوق إخوانهم عليهم، وتطهيًرا 
ألموالهم، وعليهم أن يقصدوا في تلك النفقة 
موا  يتيمَّ وال  ألنفسهم،  يحبونه  ال��ذي  الطيَِّب 
الرديء الذي ال يرغبونه، وال يأخذونه إال على 
الله  امتدح  لهذا  واملسامحة؛  اإلغماض  وجه 
}َويُْطِعُموَن  بأنهم:  املؤمنني  عباده  -تعالى- 
َعاَم َعلَى ُحبِِّه{ )اإلنسان: 8(، أي يطعمون  الطَّ
له،  وشهوتهم  وقلَّته،  ل��ه،  حبِّهم  رغ��م  الطعام 
وحاجتهم إليه، وفعلهم هذا امتثال منهم لقول 
ا  الله -تعالى-: }لَْن تَنَالُوا الِْبرَّ َحتَّى تُنِْفُقوا ِمَّ

بُّوَن َوَما تُنِْفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اللَه ِبِه َعِليٌم{  حُتِ
)آل عمران: 92(.

ِباللَّْغِو  اللَُّه  يَُؤاِخُذُكُم  وقال الله -تعالى-: }اَل 
ْدمُتُ اأْلمَْيَاَن  اِنُكْم َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم مِبَا َعقَّ ِفي أمَْيَ
اَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما  َفَكفَّ
الله  فأمر   ،)89 )املائدة:  أَْهِليُكْم{  تُْطِعُموَن 
اإلطعام  يكون  أن  اليمني  كفارة  في  -تعالى- 
أعدله  أي:  امل��ع��ت��اد،  ط��ع��ام��ه  »أوس�����ط«  م���ن 
وج��يِّ��ده. ق��ال اب��ن ع��ب��اٍس، وسعيد ب��ن ُجبير، 
أهليكم.  تطعمون  ما  أعدل  من  أْي  وعكرمُة: 
وقال عطاء اخلراساني: من أَمثَِل ما تطعمون 
أهليكم، وقال ابُن زيٍد: هو الوسط ما يقوت 
به أهله، ليس بأدناه وال بأرفعه، والحظ ابن 
الناس في هذا  أحوال  تفاوت  الطبري  جرير 
»وأولى  ف��ق��ال:  طبقاتهم،  واخ��ت��الف  ال��ب��اب، 
األق���وال عندنا ق��ول من ق��ال: من أوس��ط ما 

تطعمون أهليكم في القلة والكثرة«.

خالصة ونتائج وتوصيات
ب��ع��د ه���ذه ال��ن��ظ��رة ال��ع��اج��ل��ة ف���ي ج��م��ل��ة من 
النبوية،  واألح��ادي��ث  الكرمي  ال��ق��رآن  نصوص 
اء نخلص إلى أنَّ الدين  وأحكام الشريعة الغرَّ
اإلسالمي قد تضمن من األحكام والتوجيهات 
واآلداب الكفيلة بالقيام بهذا العمل اإلنسانيِّ 

النَّبيل على أمتِّ وجٍه وأحسنه:
التعبد  بنية  اجلائع  إطعام  إلى  يبادر  فاملسلم 
لله -تعالى-، ال يبتغي بذلك جزاًء وال شكوًرا 
والترويج  ل��ل��دع��اي��ة  ي��س��ت��غ��لُّ��ه  وال  أح����ٍد،  م��ن 
للتهرب  وسيلة  يجعله  أن  عن  فضال  لنفسه، 
سياسية  م��ن��اف��ع  ك��س��ب  أو  ال���ض���رائ���ب،  م���ن 

واجتماعية.
التكافل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج��م��ع  ق���د  اإلس������الم  إن 
واملساكني  الفقراء  بحقِّ  والقيام  االجتماعي 
��ل إح��داه��م��ا األخ����رى،  ب���ني ط��ري��ق��ت��ني، ت��ك��مِّ

التشريع  والثانية:  التطوع االختياري،  األولى: 
اإللزامي. 

م اإلسالم استغالل )إطعام الفقراء( للترفع  حرَّ
واالستعالء عليهم، أو جتريح مشاعرهم باملنِّ 

. ب في صدقة السرِّ واألذى، ورغَّ
أو  ي���ن  ال���دِّ ف��ي  االخ���ت���الف  ي��ك��ون  أالَّ  ينبغي 
في  للتمييز  سبًبا  املوطن  أو  اللون  أو  العرق 
فالناس  احملتاجني؛  وإعانة  امللهوفني،  إغاثة 
املطعم  الضروري من  القدر  في  كلهم شركاء 
وامل��ش��رب وال�����دواء وامل��س��ك��ن ال���ذي ب��ه قوام 
في  ال��دخ��ول  اش��ت��راط  يجوز  ال  كما  حياتهم، 
واألسوأ  اخليرية،  املعونات  ملنح  اإلسالم  دين 

ين. من ذلك اإلكراه في الدِّ
كانت  مهما  اخل��ي��ر،  ف��ي  مساهمة  ك��لِّ  تقدير 
يسيرة ومتواضعة، والتشجيع على ذلك منهج 
القرآن  نصوص  عليه  حثَّت  أصيل،  إسالميٌّ 

والسنة.
التي  ب��األح��ك��ام  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة  ج���اءت 
الفقراء،  إل��ى  م  امل��ق��دَّ ال��ط��ع��ام  ج���ودة  تضمن 
وصالحيته لألكل، وأن يكون باملستوى الالئق 

لبني آدم.

توصيات مهمة
عدم إغفال اجلانب الديني في حثِّ الناس على 
مكافحة اجلوع؛ فإن الشريعة اإلسالمية تزخر 
بنصوص كثيرة وأحكام رائعة في هذا املجال، 
ال شكَّ أن بثَّها في املسلمني، وتذكيرهم بها، 
هذا  في  الفعالة  املساهمة  على  سيشجعهم 

املشروع.
مثل  والدعوية،  العلمية  اجلهات  مع  الشراكة 
من  لالستفادة  اإلس��الم��ي��ة،  ال��ش��ؤون  وزارات 
واإلعالمية،  الدعوية  ومنافذها  إمكانياتها 
يخدم  مب��ا  اجلماهير،  توجيه  ف��ي  وخبراتها 

جهود مكافحة الفقر.
النبيلة في  اإلس��الم��ي��ة  امل��ع��ان��ي  ه���ذه  غ���رس 
في  عليها  التركيز  خ��الل  من  الناشئة  نفوس 
العامة،  امل��دارس  التربية اإلسالمية في  مواد 
وإع���داد ب��رام��ج ون��ش��اط��ات تساهم ف��ي جلب 
بأهمية  والشعور  اجل���وع،  مبشكلة  االهتمام 

املشاركة في مكافحتها.

يجب عدم إغفال اجلانب الديني في حثِّ الناس 
اإلسامية  ال��ش��ري��ع��ة  ف���إن  اجل����وع؛  مكافحة  ع��ل��ى 
تزخر بنصوص كثيرة وأحكام رائعة في هذا املجال



ال يخفى على أحد ما للمواعظ من تأثير في قلوب املؤمنني فهي توطن النفس على سلوك طريق االستقامة وفيها 
إنذار وتنبيه، وإبالغ وتخويف، وبها يتحّصل املرء على األنس بالله والرغبة في ثوابه واخلوف من عقابه ولهذا كان 
عليه  ينبه  ومما  ومجاهدتها،  لنفسه  املرء  إصالح  على  يعني  مما  بها  واالهتمام  القلوب(،  )سياط  يسمونها  السلف 
كذلك أن جهاد النفس مما يتعني على اإلنسان فهو فرض عني ليس له فيه خيار، وليعلم أيضًا أن مجاهدة النفس 

يترتب عليها مشقه بالغه حتتاج منا إلى صبر ومصابرة وجد واجتهاد.

على الفانية حتقق له النصر والتمكني على 
ا َمْن َخاَف  هذه النفس، قال -تعالى- }َوأََمّ
َمَقاَم َرِبِّه َونََهى النَّْفَس َعِن الَْهَوى فإن اجلنة 
هي املأوى{ )النزاعات:40-41( فهذا أحد 
مجاهدة  بعد  حتققت  التي  النصر  أن��واع 
النفس هي حسن املنزل وهي اجلنة، ومن 
النصر ما جاء في قوله -تعالى- }َوالَِّذيَن 
مَلََع  اللََّه  َوِإَنّ  ُسبُلَنَا  لَنَْهِديَنَُّهْم  ِفينَا  َجاَهُدوا 
نصر  وه��ذا  )العنكبوت:69(،  ��ِن��نَي{  ْ��سِ احمْلُ
آخر وهو حتقق الهداية، فاجتمع للمجاهد 
لنفسه مبجموع اآليتني نصران، في الدنيا 

بتحقق الهداية، وفي اآلخرة باجلنة.
أما الثاني وهو املهزوم الذي لم يصبر على 

مجاهدة نفسه ماذا كانت نتيجته؟
اَه���ا )7(  ق��ال -ت��ع��ال��ى- }َونَ���ْف���ٍس َوَم���ا َس���َوّ
َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها )8( َقْد أَْفلََح َمْن 
��اَه��ا )10({ ��اَه��ا )9( َوَق��ْد َخ��اَب َم��ْن َدَسّ َزَكّ

)الشمس:7-10(. وصنف آخر من املهزومني 
من ذكرهم الله بقوله }أَْن تَُقوَل نَْفٌس يَا 
َوِإْن  اللَِّه  َجنِْب  ِفي  ْطُت  َفَرّ َما  َعلَى  َحْسَرتَا 

اِخِريَن{ )الزمر:56(. َن الَسّ ُكنُْت مَلِ
م��ا جهاد  نعلم  أن  يجب  ذل��ك  علمنا  ف��إذا 

النفس حتى تكون عدة املسلم حاضرة؟
ق���ال امل���ن���اوي ف��ي ت��ع��ري��ف ج��ه��اد النفس: 
حمل النفس على املشاق البدنية ومخالفة 
الهوى، نس�أل الله أن يعيننا على توطينها 

على طاعة ربها ومخالفة عدوها.

فرعا عن جهاد العبد لنفسه في ذات الله، 
كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو 
في اخلارج وأصاًل له؛ فإنه ما لم يجاهد 
ما  وت��ت��رك  ب��ه،  أم��ر  م��ا  لتفعل  أوالً  نفسه 
نهيت عنه، ويحاربها في الله لم ميكنه من 
جهاد عدوه في اخل��ارج؛ ولهذا قيل: كلما 

كان العدو أقرب كان جهاده أوجب.
فقد  اجلهاد؛  أعظم  من  النفس  2- جهاد 
جاء في األث��ر: »أفضل اجلهاد أن يجاهد 

العبد نفسه وهواه في ذات الله«.
3- أنه أول ما يجب البداءة به؛ ولهذا جاء 
في وصية الصديق لعمر -[-: »أول ما 

أحذرك به نفسك التي بني جنبيك«.
خلق  من  املقصود  هو  النفس  جهاد  4-أن 
اخل��ل��ق؛ ف��امل��رء ف��ي ه��ذه ال��دن��ي��ا دائ���ر بني 

الرغب والرهب، واإلنذار والتخويف.
وإما هزمية؛  نصر  إما  للجهاد  5-النتيجة 
فمن قويت همته، وعلت درجته، وآثر الباقية 

ما النفس؟
أما النفس فقيل هي ال��روح، وقيل البدن، 
وقيل الدم، وقيل العني، وأياً كان املقصود 
بها فهذه األنواع األربعة ليست من التضاد 

بل هي متقاربة.
منزلة جهاد النفس

ملاذا كان جهاد النفس أحد مراتب اجلهاد 
والكالم  العلم،  أه��ل  ذك��ره��ا  التي  األرب��ع��ة 
أشد  ي��ت��أك��د  م��ا  عليها  والتنبيه  ح��ول��ه��ا 

التأكيد؟
1- ألن جهادها ألزم من جهاد األعداء قال 
ابن القيم: ملا كان جهاد األعداء في اخلارج 

كتب: د. محمد ضاوي العصيمي

نفسك هي العدو األخطر

ج���ه���اد ال��ن��ف��س م���ن أع��ظ��م 
ال��ج��ه��اد؛ فقد ج��اء ف��ي األث��ر: 
»أفضل الجهاد أن يجاهد العبد 
اهلل ذات  في  وه��واه  نفسه 
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الوقت له أهمية عظيمة في حياة األفراد واجلماعات؛ فاألمة التي تعتني بوقتها تسمو وتتقدم ومتكن، 
واألمة التي ال تقدر الوقت، تضعف وتهون. الوقت له خصائص؛ فمن هذه اخلصائص: سرعة انقضائه.

والوقت أنفس ما ُعنيَت بحفظه                                        وأراه أسهَل ما عليك يضيع
ما مضى منه ال يعود وال يعوض  - أغلى ما ميلك اإلنسان

دقات قلب املرء قائلة له                                          إن احلياة دقائق وثواني

يا  البصري:  وال عمل اآلخ��رة، وق��ال احلسن 
أي��ام، كلما ذهب يوم ذهب  ابن آدم إمنا أنت 

بعضك«.
إن  الله-:  -رحمه  عبدالعزيز  بن  عمر  وق��ال 
الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما، وقال 
ندمي  ندمت على شيء  ما  ابن مسعود[: 
ولم  أجلي  فيه  يوم غربت شمسه نقص  على 

يزد فيه عملي.
وقال حكيم: من أمضى يوما من عمره في غير 
حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أصله، أو 
حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه؛ 

فقد عق يومه وظلم نفسه.
أسباب تعني على حفظ الوقت
1 - اخلوف من الله وخشيته ومراقبته.

السليمة،  العقول  ذوي  الصاحلني  2- صحبة 
واملعرفة بقيمة الوقت.

أب��اله، وعن ماله من  أفناه، وعن شبابه فيما 
أين اكتسبه وفيما أنفقه«)حديث صحيح. رواه 

الطبراني(.
ق��ب��ل خمس:  »اغ��ت��ن��م خمسا  وق����ال]:   -  3
سقمك،  قبل  وصحتك  هرمك،  قبل  شبابك 
شغلك،  قبل  وف��راغ��ك  ف��ق��رك،  قبل  وغ��ن��اك 

وحياتك قبل موتك«)رواه احلاكم(.
السنة العملية

السنة العملية حافلة باحلرص على الوقت.
- استغفاره] مئة مرة في مجلس واحد، دال 

على حرصه واستغالله لوقته].
- تعليمه] البن عباس وهو على حماره في 
احلديث املشهور: »يا غالم إني أعلمك كلمات 
احفظ الله يحفظك..« فيه دليل وشاهد على 

حرصه على الوقت.
قبر  أث��ن��اء حفر  املقبرة  ف��ي  إل��ق��اؤه خطبة   -
أحد أصحابه وإعداده، كذلك فيه شاهد على 

أهمية الوقت.
أهمية الوقت عند السلف

أن  الرجل  ألمقت  إني  مسعود[:  ابن  قال 
الدنيا  م��ن عمل  ش��يء  ف��ي  ليس  ف��ارغ��ا  أراه 

أهمية الوقت في القرآن
أقسم الله بكل أجزاء الوقت، وهذا فيه بيان 
على  دل  بشيء  أقسم  إذا  الله  ألن  أهميته؛ 

أهميته.
يغشى)1(  إذا  }وال��ل��ي��ل  -س��ب��ح��ان��ه-:  ق���ال 
والنهار إذا جتلى)2({)الليل(، وقال -تعالى-: 
عشر)2({)الفجر(،  ول��ي��ال  }وال���ف���ج���ر)1( 
والليل  وق����ال -س��ب��ح��ان��ه-: }وال���ض���ح���ى)1( 
-تعالى-:  وق���ال  س��ج��ى)2({)ال��ض��ح��ى(،  إذا 
}وال��ع��ص��ر)1( إن اإلن��س��ان لفي خ��س��ر)2({
)العصر(، وق��ال -ع��ز وج��ل-: }ف��إذا فرغت 
من  فرغت  إذا  أي:  ف��ان��ص��ب)7({)ال��ش��رح(، 
الدعاء،  في  فاجتهد  وال��غ��زو؛  رسالتك  تبليغ 

واطلب من الله حاجتك.
اعتناء السنة النبوية بالوقت

1 - روى ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
قال رسول الله]: »نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس، الصحة، والفراغ«)رواه البخاري(.

2 - وعن معاذ بن جبل[، قال: قال رسول 
ت���زول ق��دم��ا عبد ي��وم القيامة  ال��ل��ه]: »ل��ن 
حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما 

وقفات مع الوقت
الشيخ: ناظم سلطان المسباح

أق������س������م ال������ل������ه ب�����ك�����ل أج��������������زاء ال������وق������ت، 
ال���ل���ه  أه����م����ي����ت����ه؛ ألن  ب����ي����ان  ف����ي����ه  وه��������ذا 
أه���م���ي���ت���ه ع����ل����ى  دل  ب�����ش�����يء  أق�����س�����م  إذا 
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عن املرء ال تسل وسل عن قرينه
فكل قرين باملقارن يقتدي

3 - تذكر املوت.
4 - قراءة سيرة العلماء األفذاذ من هذه األمة.

5- احلذر من التسويف، واملبادرة بإجناز األعمال.
قال]: »بادروا باألعمال سبعا، هل تنتظرون إال فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، 

أو مرضا مفسدا، أو هرما مفنَّدا، أو موتا مجهزا؟«.
6 - الدعاء.

7 - تنويع ما يستغل به الوقت.
8 - تنظيم الوقت.
9- مخالفة الهوى.

استغالل أوقات الفراغ
مباذا نستغل أوقات الفراغ؟
نستغلها بأمور صاحلة منها:
1 - حفظ كتاب الله -تعالى.

2 - قراءة الكتب املفيدة.
3 - ذكر الله -تعالى.

4 - األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
5 - أداء النوافل.

6- حضور دروس العلم.
والطواف  فيه  والصالة  والعمرة،  للحج،  احل��رام  الله  بيت  إل��ى  الذهاب   -7

واالعتكاف.
8- سماع األشرطة النافعة.
9- زيارة األقارب واألرحام.

10- زيارة املقبرة.
11- مساعدة اآلخرين.

12- مارسة بعض األنشطة الرياضية.
13- مارسة الفتيات للخياطة.
14- مارسة الفتيات للحياكة.

15- فنون الطهي.
16- التدريب على تربية األوالد والبنات.

سيتمنى املفرطون يوم القيامة وقتا كي يعملوا فيه خيرا.
}ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى 
} ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
)فاطر{، }ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ېې {)املؤمنون(.

م���ن أم���ض���ى ي���وم���ا م���ن ع���م���ره ف���ي غ��ي��ر حق 
أو  أس���س���ه،  خ��ي��ر  أو  أداه،  ف����رض  أو  ق���ض���اه، 
نفسه وظلم  يومه  ع��ق  فقد  اقتبسه؛  علم 

ضعف احترام الوقت
املجتمعات  بعض  في  ملحوظة  سلبية  الوقت  احترام  إن ضعف 
ضعف  هي  الغالبة  والسمة  املستويات،  أكثر  وف��ي  اإلسالمية، 
االنضباط باملواعيد، وإن حدث شيء من الضبط للمواعيد َعّد 
عند  يُنسب  وقد  تعجب!  وك��ان موضع  غريباً،  أم��راً  هذا  الناس 
مواعيد  مثل  املوعد  يكون هذا  أن  املواعيد  التأكيد على ضبط 
اإلجنليز أو ما شابه ذلك، ونسوا أن دينهم وشريعتهم تؤكد على 

ذلك أشد التأكيد!
فإنه  كافة  حياته  ش��ؤون  في  وقته  تنظيم  إنسان  أي  أراد   وإذا 
وقد  املجتمع،  في  غريبا  فيصبح  االجتماعي؛  بالواقع  يصطدم 
التحضر،  يساير  وال  متأخر  إنسان  بأنه  الذع  نقد  إليه  يُنسب 

وكأني به يغرد في سرب، واآلخرون يغردون في سرب آخر.
وقد جتد كثيراً من الناس يردد أنه ليس لديه وقت؛ فاملشاغل 
كثيرة ومتعددة؛ فهذا كالم غالبا فيه مبالغة! واملالحظ أن كثيراً 
التنظيم  إل��ى ش��يء من  املهم نحتاج  من األوق��ات تذهب ه��دراً، 
والترتيب ألعمالنا وأوقاتنا مع شيء من اجلدية وحسن الضبط، 

وسترى أن الوقت كاف.
وقد قال يحيى بن هبيرة الوزير:

بحفظِه ُعـــنـــيـــَت  مــــا  َأْنــــــفــــــُس  والــــــوقــــــُت 
يــــضــــيــــُع ـــــيـــــَك  عـــــل مــــــــا  أســــــــهــــــــَل  وأراُه 

إن كثيراً من السلف الصالح ليس لديهم الوسائل واإلمكانات التي 
وتفوقوا  وأنتجوا  برعوا  ومع هذا جتدهم  في عصرنا،  توافرت 
يناهز  لم  وعمره  توفي  من  السلف  بعض  إن  بل  غيرهم،  على 
اخلامسة واألربعني، وجتده قدم إنتاجاً علمياً فريداً نتفيئ ظالله 

الوارفة حتى يومنا هذا.
 إن أعظم أسلوب لترتيب األوقات في حياة املسلم هو االستفادة 
اَلةَ  من أوقات الصلوات اخلمس، قال -تعالى-: }َفِإَذا َقَضيْتُُم الصَّ
َفاْذُكُروا اللََّه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعلَى ُجنُوِبُكْم َفِإَذا اْطَمْأنَنْتُْم َفَأِقيُموا 
َمْوُقوًتا{)النساء:  ِكتَاًبا  امْلُْؤِمِننَي  َعلَى  َكانَْت  اَلةَ  الصَّ ِإنَّ  اَلةَ  الصَّ
103(، وجعلها محور تنظيم كل شؤونه: أعماله العامة واخلاصة، 
مبكراً،  ينام  أن  استطاع  فمن  يقظته؛  نومه،  مأكله،  اجتماعاته، 
ويستيقظ مع صالة الفجر فقد أعطى جسمه راحة كافية، ثم 
قام بأداء أعماله بعد صالة الفجر مباشرة؛ فهناك وقت طويل 
حتى دخول صالة الظهر يصل إلى ست، أو سبع ساعات تقريباً؛ 
النشاط؛ فأي  م��داه من  بلغ  امل��دة قد  فاجلسم والعقل في هذه 

عمل مهما بلغ يتم إجنازه بعون الله.
املسلمة  املجتمعات  البكور أفضل وقت، ولكن -مع األسف-  إن 
الله]:  قال رسول  الشريف  غير حريصة عليه؛ ففي احلديث 
َجيًْشا  أَْو  َسِريًَّة  بََعَث  ِإَذا  َوَكاَن  بُُكوِرَها«،  ِتي ِفي  أِلُمَّ بَاِرْك  »اللَُّهمَّ 
اَرتَُه  ِل النََّهاِر، َوَكاَن َصْخٌر َرُجاًل تَاِجًرا َوَكاَن يَبَْعُث جِتَ بََعثَُهْم ِمْن أَوَّ

ِل النََّهاِر َفَأثَْرى َوَكثَُر َمالُه. ِمْن أَوَّ

كتب: د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
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شيخ  مستشار  طالب  أبو  حامد  د.  أن  إال  التراث،  إحياء  جلمعية  له  األولى  الزيارة  أنها  من  بالرغم 
األزهر، واألمني العام املساعد للشؤون املالية واإلدارية للمجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة، 
لم يستطع إخفاء انبهاره وإعجابه بجهود اجلمعية في العمل اخليري والدعوي، ووصف تلك اجلهود 
بالعاملية، كذلك وصف الكويت بأنها بلد العطاء، بعد أن رأى هذا االهتمام الكبير بالعمل اخليري، 
العالم أجمع، وعلى هامش زيارته للجمعية  للمنكوبني واحملتاجني في  العون  واحلرص على مد يد 

كان لـ)الفرقان( هذا احلوار معه.

األزهر  شيخ  وم��ن  مصر  م��ن  وطلبت  -ت��ع��ال��ى-، 
التنسيق بينهم، واملجلس يقوم بالتنسيق والتخطيط 
لكل ما يتعلق بشؤون الدعوة اإلسالمية واإلغاثة 

في العالم.
ومن اجلدير بالذكر أن هذا املجلس أُنشئ بجهوٍد 
خيرًيا  وقًفا  احملسنون  هؤالء  أوقف  وقد  كويتية، 
موجود في الكويت ملصلحة املجلس، ويتم إرسال 

ريع هذا الوقف إلى املجلس كل عام.

< مــــاذا تــقــولــون عــن اتــهــام الــعــمــل اخليري 
ومؤسساته باإلرهاب؟

الشبه،  بعض  على  بُنيت  الظاملة  الفكرة  ه��ذه   <
وهي أن بعض الهيئات -مع األسف- استغلت فعل 
اخلير للوصول إلى الشر، أنا أقول بعض الهيئات، 
أيًضا بعضهم أخطأ، بعض  اثنني، خمسة،  هيئة، 
ه��ذه الهيئات أخ��ط��أ، وأرس���ل أم���وااًل إل��ى جهاٍت 
إلى جهاٍت منوعة؛ لذلك فإن دور  أو  مشبوهة، 
املجلس هو التدقيق على مثل هذه التجاوزات التي 
فيقوم  م��ق��ص��ودة؛  غير  األح��ي��ان  بعض  ف��ي  تكون 
املجلس بالتنبيه، ولفت نظر تلك املؤسسات إلى 
عن  يتوقفوا  حتى  املشبوهة،  اجلهات  هذه 

إرسال األموال إليهم.
أغ��ل��ب��ه��ا تهم  ال��ت��ه��م  وال ش��ك أن ه���ذه 

املباركة، وتبني لي من خالل هذه الزيارة أن جمعية 
فعل اخلير  أم��وااًل طائلًة في  تنفق  التراث  إحياء 
على مستوى العالم بأكمله، بشفافية ومصداقية؛ 
ول��ذل��ك وأن���ا ف��ي ن��ش��وة ال��ف��رح��ة ب��ه��ذه اجلمعية، 
في  باالستمرار  عليها  القائمني  أي��دي  على  أشد 
الدول  هذه اجلهود، ومحاولة نشرها، سواء في 
اإلسالمية، أم غير اإلسالمية؛ ألن هذا هو الذي 
يُظهر اإلسالم، وسماحة اإلسالم، وحب اإلسالم 
الكراهية  تنتشر  أن  من  ب��داًل  جمعاء،  للبشرية 

والصفات غير الصحيحة عنا نحن املسلمني.

نشاط   عليها  يــقــوم  الــتــي  الــفــلــســفــة  مــا   >
املـــجـــلـــس اإلســــــالمــــــي الــــعــــاملــــي لـــلـــدعـــوة 

واإلغاثة؟
واإلغاثة  للدعوة  العاملي  اإلسالمي  املجلس   <
موجود في مصر، وقد أُنشئ املجلس في عام 
في  تعمل  التي  الهيئات  اجتمعت  1984؛ حيث 
الله  ل���وج���ه  م���ج���ال اخل���ي���ر 

< بــدايــة مــا انــطــبــاعــك عــن الــكــويــت وأهلها 
جمعية  سيما  وال  زرتــهــا،  الــتــي  واملــؤســســات 

إحياء التراث؟
> هذه الزيارة شرحت صدري كثيًرا؛ ملا شاهدته 
في هذه اجلمعية  عاملي  على مستوى  نشاط  من 

 اتهام العمل الخريي باإلرهاب ظلٌم بنينِّ 
قام عىل شبه واهية وادعاءات باطلة

حوار: وائل رمضان
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فعل  دائ��رة  بتوسيع  دفعها  بوسعنا  ونحن  ظاملة، 
ذلك  ونعلن  املسلمني،  غير  يشمل  حتى  اخل��ي��ر 
بشفافية، وهذا -ولله احلمد- وجدته متحققا في 
املؤسسات الكويتية؛ فهي ال تفرق في عطائها بأي 
أو اجلنس  اللون  التفرقة ال على حسب  من  نوع 
أو الدين،  كما رأيت من جهود اإلخوة في جمعية 

إحياء التراث .

< بصفتك أحد كبار املسؤولني في املجلس   
اإلســـالمـــي الــعــاملــي لــلــدعــوة واإلغــــاثــــة، ما 
ـــــذي يـــواجـــه الـــدعـــوة  الـــتـــحـــدي األكـــبـــر ال

اإلسالمية في الوقت احلالي؟
> التحدي األكبر الذي يواجه الدعوة اإلسالمية 
أنفها في سبيل  ال��دول، ووض��ع  هو تدخل بعض 
ال��دع��وة اإلس��الم��ي��ة؛ حيث ي��ن��ظ��رون خ��ط��ًأ بعني 
الريبة إلى كل نشاٍط إسالمي، وهم يتشككون في 
إلى  أو ما  أو مؤسسة،  به هيئة،  تقوم  كل نشاٍط 
أو  أن بعض اجلماعات،  أيًضا سببه  ذلك، وهذا 
إلى  بعض اجلهات، استغلت فعل اخلير ووصلت 

الشر، وفعلوا الشر بأموال اخلير، وعلًنا.

يشنها  الــتــي  الهجمة  إلــى  تنظرون  كيف   >
بــعــض الـــنـــاس ضـــد األزهـــــر بـــني حـــني وآخـــر 

والتشكيك في مناهج األزهر ورجاالته؟
تنتقد  ال��ت��ي  األص���وات  أن  أطمئنكم  أن  أح��ب   <
األزهر، وحتاول أن تطعن فيه، وفي مناهجه، وما 
إلى ذل��ك، هي أص��وات قليلة ونشاز، غاية األمر 
وصداها  كثيًرا  ع  تُسمِّ فهي  عالية؛  أص��وات  أنها 
فال  ج���ًدا؛  قالئل  أع���داد  ه��م  لكن  كثيًرا،  ع  يُسمِّ
ت��ن��زع��ج��وا م��ن ذل���ك ن��ه��ائ��ًي��ا، ب��ل ال��ل��ه -سبحانه 
وتعالى- يفضحهم باستمرار، ويتساقطون واحًدا 

تلو األخر؛ فاطمئنوا.

< هل تؤتي تلك احلمالت املشبوهة آثارها؟
املشوهة  احلمالت  فهذه  متاًما؛  العكس  على   <
أت���ت ب��ن��ق��ي��ض امل��ق��ص��ود م��ن��ه��ا، وج��ع��ل��ت همتنا 
يندحرون،  وهم  بقوة،  طريقنا  في  ونسير  أق��وى، 

ويتساقطون في الطريق.

اخلطاب  جتديد  دعــوى  يستغل  بعضهم   >
الــديــنــي فــي الــهــجــوم عــلــى ثــوابــت الدين، 
والــتــشــكــيــك فــي مـــصـــادره األصــيــلــة؛ فكيف 

تنظرون إلى هذا األمر؟
أن  مشكلته  الديني،  اخلطاب  موضوع جتديد   <

عدًدا كبيًرا من الناس ال يفهم املقصود منه، حتى 
بعض  أن  ب��ال��دول��ة  للمسؤولني  نقلنا  عندما  إننا 
األش��خ��اص ي��ري��دون ه��دم السنة، وي��ري��دون هدم 
مهمة  الديني  اخلطاب  إن  جتديد  قالو  القرآن، 
األزهر، وهو منوٌط باألزهر، وعلَّق األمر كله على 
األزهر، وفي رقبة األزهر؛ فهذا لن يكون إال في 
تبديًدا،  وليس  فعاًل،  ديني  حدود جتديد خطاب 
تبديًدا، ونحن سنجعله جتديًدا -إن  هم يريدونه 

شاء الله تعالى.
وأكثرهم ال يفهم ما يريد أن يقول، هل يوافق أحد 

على أننا نترك السنة؟! ال بالتأكيد.

< هل هناك خطوات عملية لتأهيل الدعاة 
ملــواجــهــة حــمــالت الــتــشــكــيــك فـــي ديـــن الله 

-تعالى- وثوابته؟
األزهر  أن  وتعالى-  -سبحانه  الله  فضل  من   <
ال��ش��ري��ف ي��ق��وم ب��ت��دري��ب ث��الث��م��ائ��ة داع��ي��ة على 
مستوى العالم، من الدول األوروبية، ومن غيرها، 
كل ثالثة أشهر؛ حيث يحضر هؤالء الدعاة على 
نفقة األزهر، سفًرا، وإقامًة، ومصروفات، وما إلى 
مبستواهم  واالرت��ق��اء  وتدريبهم،  لتأهيلهم  ذل��ك، 
العلمي واملهني، ودول العالم اآلن تتسابق إلرسال 
الذي  املجهود  الشريف؛ فهذا  األزهر  إلى  أبنائها 
يقوم به األزه��ر، ال شك أنه مجهود طيب يُشكر 
عليه، وأرجو أن نالحظ أن هذه النفقات بالرغم 
للظروف  نتيجًة  املتواضعة،  األزه��ر  ميزانية  من 
األزهر  ي��ت��أخ��ر  ل��م  م��ص��ر،  تعيشها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 
القيام  في  مصر  تتأخر  ول��م  بواجبه،  القيام  في 
بواجبها، رغم املشكالت االقتصادية التي تعانيها؛ 
العالم  بها جتاه  كبير منوط  واجب  أنه  ترى  فهي 

اإلسالمي بأكمله.

< كـــان مــن نــتــائــج الـــثـــورات حــــدوث نـــوع من 
االنــحــدار األخــالقــي لــدى الــشــبــاب، فكيف 
أكبر  كونه  الظاهرة  هذه  مع  األزهــر  يتعامل 

مؤسسة دعوية في العالم؟
> ال شك أن سنوات الفوضى التي مرت بالبالد، 
ف��ي م��ص��ر، وس���وري���ا، وال���ع���راق، واخل����راب الذي 
ت��أث��ي��ًرا م��ب��اش��ًرا، ومعلوم  ���ر  أثَّ ت��رت��ب على ذل���ك، 
أو  ح��رب،  كل  أن  االجتماعية-  للنظريات  -وفًقا 
هذا  مثل  عليها  يترتب  أن  الب��د  اضطرابات،  أي 
االنحدار األخالقي، ال شك في ذلك، على سبيل 
املثال العراق اآلن، هل األخالق تأثرت في العراق 

انتشر  الفساد أم ال؟  انتشر  أم ال؟ تأثرت قطًعا، 
قطًعا، وانتشرت السرقات قطًعا، وهكذا.

وتعالى-  سبحانه  ال��ل��ه  -ب��ف��ض��ل  ال��ع��ل��م��اء  ول��ك��ن 
أخرى،  مرة  الشمل  لم  واجبهم في  أداء  يحاولون 
والعودة  االنحرافات،  هذه  مثل  مقاومة  ومحاولة 
ون��ح��اول اآلن  إل��ى األخ���الق احل��م��ي��دة،  بالشباب 
العادات،  التمرد على  الذين حاولوا  أولئك  كشف 
األخالق؛  وعلى  األدي���ان،  وعلى  التقاليد،  وعلى 
فاطمئنوا، لكن األمر لن يكون بني يوٍم وليلة، هو 
أو خمس سنوات، ال شك سيأخذ  أرب��ع  استغرق 
إلى  األم��ور  تعود  األق��ل عشرين سنة، حتى  على 
نصابها، لكن أطمئنكم وأبشركم أن األمور بدأت 

تعود بعودة الدولة.

< رسالة للكويت وأهلها؟
أن يحافظ  كويتي مخلص،  أناشد كل مواطن  أنا 
ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ظ��ام ال���ق���ائ���م؛ ألن����ه ح���ف���اظ على 
االستقرار، وأناشدهم أن ينظروا حولهم، ماذا حّل 
زعزعة  األشقياء  بعض  ح��اول  التي  ال��دول،  بهذه 
األمن فيها بدعوى تغيير النظام، وتغيير احلاكم، 
وما إلى ذلك؛ فالهدف األسمى يجب أن يكون ألهل 
الكويت جميًعا، هو احملافظة على االستقرار في 
هذه الدولة، احملافظة على االستقرار لن يتحقق 
إال بحماية هذا النظام، وحماية القائمني على هذا 
النظام، وإجاللهم، وتكبيرهم؛ فهم يقدمون كل ما 
ميلكون لهذا الشعب -واحلمد لله- الشعب يعيش 
في أمان، وفي بحبوحٍة من العيش، وما إلى ذلك، 
هذا،  كل  سندمر  األشقياء،  خلف  سرنا  إذا  لكن 

وسيصير علينا ما صار على الدول املجاورة.

< رسالة للغرب وحكوماته.
امل��ؤس��س��ات اخليرية  إل��ى أن  ن��رج��و االل��ت��ف��ات   <
اإلس��الم��ي��ة، ه��ي أح���د أه���م م��ؤس��س��ات املجتمع 
املدني، وهي من نتاج فكركم؛ فأنتم الذين أنشأمت 
أن  ال��دول  وتناشدون  املدني،  املجتمع  مؤسسات 
تساعد  حتى  امل��دن��ي،  املجتمع  م��ؤس��س��ات  ت��ق��وي 
احل��ك��وم��ات، وت��ق��ف ع��وًن��ا ف��ي م��س��اع��دة الفقراء 
واملنكوبني حول العالم، وقد حققت هذه اجلمعيات 
إجنازات رائعًة في هذا املجال، وساعدت كثير من 
احلكومات، على أداء رسالتها اإلنسانية كما أنها 
الضخمة،  للمشروعات  ال��ت��ف��رغ  على  ساعدتها 
وحماية أمنها الداخلي واخلارجي، وما إلى ذلك، 
من هنا فالبد من تقويتها ودعمها ومساندتها بدال 
منابعها  جتفيف  ومحاولة  ب��اإلره��اب  اتهامها  من 
والقضاء عليها؛ ألن اخلاسر األكبر في ذلك هو 

العمل اإلنساني في العالم أجمع. 
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املتتبع ملسيرة التعليم العربي اإلسالمي بدول إفريقيا يجد أنها قامت على مبادرات فردية من جمعيات 
لسلطة  تخضع  ولم  أنفسهم،  األفارقة  من  واإلحسان  البر  أهل  ومن  إفريقيا،  خارج  من  خيرية  ومؤسسات 
دون  وسارت  والشهادات،  املستويات  وتعددت  املدارس،  فتعددت  واحدة؛  الستراتيجية  أو  مركزية،  تربوية 
مرجعية علمية معترف بها، أما املناهج فيجري اخللط بينها وبني املقررات الدراسية، وفكرة املنهج نفسها 
باملعنى العلمي التربوي مستحدثة وجديدة على التعليم العربي اإلسالمي، واملقررات الدراسية مختلفة 
باختالف املدارس، وباختالف الكتب واملراجع املتاحة، أو اجلماعة أو الطائفة التي تتبع لها تلك املدارس، 
والتربوية، وكثير منها مجلوب من  النفسية  الفنية واألسس  الشروط  املناهج ال تتوافر فيها  وأغلب هذه 

دول عربية مختلفة.

جلهود  اإلس��الم��ي  العربي  التعليم  مصير  يترك 
املنظمات التطوعية واجلهات اخليرية وإمكانيات 

األهالي األفارقة البسطاء.

التحديات اخلارجية
للتعليم  الهيكلية  الداخلية  املشكالت  مقابل  في 
ال��ع��رب��ي اإلس��الم��ي ت��ب��رز ال��ت��ح��دي��ات واملشكالت 

اخلارجية، التي ميكن إجمالها فيما يأتي:
التعليم  1 - إن الساحة ليست خالية متاًما أمام 
العربي اإلسالمي؛ فهنالك مشروع التعليم الفرنسي 
االستعمارية  الثقافية  األه����داف  ي��ج��ّس��د  ال���ذي 
باملال  املسنود  اإلجن��ل��ي��زي،  والتعليم  الفرنسية، 
والرجال، والكفايات العلمية، والتجهيزات الالزمة، 
والنفوذ االستعماري الذي يناصب التعليم العربي 

اإلسالمي العداوة والبغضاء.
احلكومات  دور  مّثل  كما   -  2
االستقالل  ب���ع���د  ال���وط���ن���ي���ة 
االستعماري  للنفوذ  ام��ت��داداً 
الثقافية  ال���ه���ي���م���ن���ة  ف�����ي 
باتباع  وذل������ك  وال���ف���ك���ري���ة، 
أبرزها  م����ح����ددة،  خ���ط���وات 

وعدم  شهادتها،  وم��ن��ح  منهجها  ب��وض��ع  مؤسسة 
استقرار املنهج حتى في املؤسسة الواحدة أحياناً، 
وهذا عادة ما يكون في التعليم األهلي ال احلكومي؛ 
لذا البد من إعادة النظر في املنهج املطبق حالياً 
واملتوارث عبر األجيال من اآلباء واألجداد؛ بحيث 

يستوعب املتغيرات في املكان وحاضر العصر.
التعليم حتت  ثانياً: جتميع شتات مؤسسات هذا 
ذات  ومقتدرة،  فاعلة  واح��دة  تربوية  إدارة  مظلة 
أي  امل��ع��ال��م، وجن��اح  واض��ح��ة  واستراتيجية  رؤي��ة 
وفعاليته،  اإلداري  اجلانب  بكفاية  رهني  مشروع 

وبراعة التخطيط وحسن التنظيم.
لتغطية نفقات  التمويل  البحث عن مصادر  ثالثاً: 
هذا املشروع، وإذا كان حجم اإلنفاق على التعليم 
مؤشراً قوياً على مستوى مخرجاته وجودتها؛ فال 

إن األساليب املتبعة في هذه املدارس ما زالت تسير 
تقوم  التي  التقليدية،  والطرائق  األساليب  وف��ق 
باملعلومات،  الذاكرة  التلقني واحلفظ وحشو  على 
دون االستفادة من الدراسات النفسية في مجال 
التعلَّم، أو الدراسات التربوية في مجاالت حتديث 
وقد  ال��ت��دري��س،  أس��ال��ي��ب  وت��ط��وي��ر  األداء  ن��ظ��م 
مسوغاتها  واحلفظ  التلقني  طريقة  لشيوع  تكون 
املوضوعية في الزمن املاضي. إن التعليم العربي 
ملواجهة  شاملة  مراجعة  إل��ى  بحاجة  اإلس��الم��ي 
التحديات العديدة التي يواجهها، والتي سنعرضها 

في النقاط التالية.

التحديات الداخلية
ال��ت��ع��ل��ي��م، واس��ت��ق��الل كل  أوالً: اخ��ت��الف م��ن��اه��ج 

واقع التعليم اإلسالمي يف إفريقيا
د. أبوبكر عبد اهلل شعيب / أكادميي سوداني - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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اإلسالمي،  ال��ع��رب��ي  بالتعليم  االع���ت���راف  ع���دم 
وعدم توظيف خريجيه، وحرمانه من املساعدات 
بدأت  ق��د  احل��ك��وم��ات  بعض  كانت  وإن  امل��ال��ي��ة، 
ومقررات  م��واد  وإدخ��ال  ب��ه،  باالعتراف  بالفعل 
التطور  يواكب  اإلسالمي  التعليم  عصرية جتعل 

والتقّدم. 
والتقومي  واالع��ت��م��اد  2 - االجت���اه نحو اجل���ودة 
وفق مقاييس عاملية؛ ما يحتم على كل مؤسسة 
تعليمية أو غيرها إعادة النظر في أساليب عملها 
وبيئتها  ومناهجها، وكفاية األداء فيها، ومبانيها 
وخدماتها، في إطار اجلودة الشاملة ورفع كفاية 

املخرجات وجودة املنتجات.
النظم  س��ع��ى خللخلة  ال���ذي  ال��ع��ومل��ة  ت��ي��ار   -  3
التربوية القائمة، فبدؤوا بتجفيف منابعه بحجة 
محاربة اإلرهاب واألصولية، وضّيقوا على كثير 
من اجلامعات واملدارس اإلسالمية، كما مارسوا 
الضغوط على عمل املنظمات اخليرية اإلسالمية 
التي كانت تساهم بنصيب كبير في متويل التعليم 
العربي اإلسالمي؛ ما أدى إلى شللها وتوقفها.

رؤية وآفاق
احلصينة  كالقلعة  اإلسالمي  العربي  التعليم  كان 
الثقافة  غائلة  من  املسلمون  خلفها  احتمى  التي 
االستعمارية، غير أن دور هذا التعليم ليس دوًرا 
مرحلًيا استنفد أغراضه مع رحيل االستعمار، بل 
هو باق ما بقي اإلسالم واملسلمون، وحتى تتحقق 
لبعض  االستجابة  من  البد  االستمرارية  هذه  له 
الشروط لتجاوز التحديات واملشكالت التي سبق 

احلديث عنها، ومن ذلك:

القبول بفكرة التطور
أوالً: القبول بفكرة التطور، فقد ظل التعليم العربي 
ينل  ولم  واح��د،  قالب  في  نفسه  يقّدم  اإلسالمي 
حظه من املراجعة والتقومي؛ وذلك النعدام القوة 
الدافعة للتطور الذي يتالءم مع التقدم احلديث، 
ونعني بالتطور إعادة النظر في بنية هذا التعليم، 
والقائمني عليه، ونُُظمه ومناهجه، بقصد التطوير 

والتجويد.

مظلة إدارة تربوية واحدة
اإلسالمي  العربي  التعليم  انتظام  ض��رورة  ثانياً: 
ومقتدرة،  فاعلة  واح��دة  تربوية  إدارة  حتت مظلة 
تتولى مهام التخطيط ورسم السياسات وتنفيذها، 
فاإلدارة  اإلمكانيات؛  وتوفير  الوسائل،  واستنباط 
دراسي  منهج  مع  التعامل  تعني  دة  املوحَّ التربوية 
بني عشرات  والتخبط  العشوائية  من  بدالً  واحد 
شهادة  على  احل��ص��ول  وتعني  املختلفة،  املناهج 
داخل  بها  معترف  علمية  مرجعية  ذات  ��دة  م��وحَّ
ال��ب��الد وخ��ارج��ه��ا، وال ت��ق��ل ع��ن ن��ظ��ي��رات��ه��ا من 

الشهادات احلكومية.

تشجيع النماذج الناجحة
منها،  واالستفادة  الناجحة  النماذج  تشجيع  ثالثاً: 
في  النيجر  في  اإلسالمية  اجلامعة  جتربة  مثل 
م��ج��ال ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��رب��ي اإلس���الم���ي في 
بني  بالتعاون  يتم  مشروع  وهو  النيجر،  جمهورية 
بجدة  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  النيجر  حكومة 
من  التربية  م��ج��ال  ف��ي  اخل��ب��راء  م��ن  ومجموعة 
كما  اإلسالمي،  العربي  التعليم  أمر  يهمهم  الذين 

من  بالسودان  العاملية  إفريقيا  جامعة  جتربة  أن 
التجارب التي القت استحساناً؛ فهي ثمرة تعاون 
األهلية  املنظمات  وبعض  ال��س��ودان  حكومة  ب��ني 

واخليرية.

احلاجة إلى الدولة
رابعاً: التعليم العربي اإلسالمي بحاجة إلى الدولة 
املخصصة  الضخمة  ميزانياتها  م��ن  ليستفيد 
الرئيس  للتعليم، والسيما أن املسلمني هم املمول 
مليزانيات دولهم، ولهم احلق في نفقات التعليم من 
امليزانية العامة، كما أن التعليم العربي اإلسالمي 
وتوظيف  بشهاداته  الدولة لالعتراف  إلى  بحاجة 

خريجيه حتى ال يكونوا غرباء في دولهم.
التعليم  تتجاهل  أن  تستطيع  ال  ال��دول��ة  أن  كما 
ال��ع��رب��ي اإلس��الم��ي إل���ى األب����د؛ ألن���ه مي��ث��ل رغبة 
استعداد  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  وألن  ع��ارم��ة،  شعبية 
ملساندتها في النهوض بهذا التعليم، لقد أخفقت 
مشاريع محو األمية في املنطقة باستعمال احلرف 
األمية  محو  لتجربة  ال��دول��ة  فلجأت  ال��الت��ي��ن��ي؛ 
باحلرف القرآني، وربط املدارس القرآنية بالتعليم 
العام؛ ألن الناس يألفون احلرف القرآني وينفرون 

من نظيره الالتيني.
وقد استجابت بعض الدول لضغوط أولياء األمور 
في  اإلسالمية  والتربية  العربية  اللغة  فأدخلت 
املنهج في مراحل التعليم العام جميعها، كما حدث 
في  العلمانية  ملبدأ  خ��رق  أول  وه��و  السنغال،  في 
باب:  من  يُعد  ال��دول  من  االهتمام  فهذا  التعليم؛ 
)الرجوع إلى احلق فضيلة(، وهو جدير باالهتمام 

والتقدير.

دور املؤسسات الدولية
الرسمية  املؤسسات  دور  يأتي  هنا  من  خامساً: 
اخليرية  واملنظمات  واألل��س��ك��و،  اإلسيسكو  مثل 
اإلسالمية األخرى، الستالم زمام املبادرة وتقدمي 

القائمة،  التربوية  النظم  لخلخلة  سعى  العولمة  تيار 
فبدؤوا بتجفيف منابعه بحجة محاربة اإلرهاب واألصولية، 
اإلسالمية والمدارس  الجامعات  من  كثير  على  وضّيقوا 
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الفنية في مجال إعداد املعلمني، وتأليف  اخلبرة 
امل���ادي���ة، وتوفير  امل���س���اع���دات  وت���ق���دمي  ال��ك��ت��ب، 
الشاملة  النهضة  لتحقيق  املطلوبة  اإلمكانيات 
الشراكة  قاعدة  على  اإلس��الم��ي  العربي  للتعليم 
بني احلكومات وسلطات التعليم العربي اإلسالمي 
ومنظماته  اإلس��الم��ي  العربي  العالم  ومؤسسات 

املعنية بهذا األمر.

التطلعـات
هناك مشكالت  أن  إل��ى  نخلص  الورقة  ه��ذه  من 
العربي اإلسالمي  التعليم  وعقبات تعترض مسار 
بعض  لدينا  العقبات  ه��ذه  ولتذليل  إفريقيا،  في 
ومعيناً  ت��ك��ون داف���ع���اً  ن��أم��ل أن  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ل��ع��ات 
التعليم اإلسالمي  للقائمني والعاملني على نهضة 

في إفريقيا، وهذه التطلعات هي:
اجلامعات  ف��ي  للخريجني  رواب����ط  ت��ك��وي��ن   -  1
ال���دول العربية واإلس��الم��ي��ة من  اإلس��الم��ي��ة ف��ي 
إفريقيا، وتوجيه العناية إليها ودعمها لتمكينها من 

أداء رسالتها.
في  للنظر  متخصصة  علمية  جل��ان  تكوين   -  2
دة للمدارس اإلسالمية، تُراعى  إعداد مناهج موحَّ
بحيث  ال��ش��رع��ي؛  وم��ح��ت��واه  املنهج  أه���داف  فيها 
إمكانية  فيه  ويُراعى  املراحل،  على  توزيعه  ميكن 
توحيد الشهادات واالمتحانات والسيما في نهاية 

املرحلة الثانوية.
التعليم  امل��س��اق��ات ف��ي  ت��ن��وي��ع  إل���ى  ال��س��ع��ي   - 3
اإلسالمي، بإبقاء املدارس اإلسالمية - أو بعضها 
- ل��ت��دري��س ع��ل��وم ال��ش��ري��ع��ة، وإدخ����ال ش���يء من 
التعليم املهني والتقني لتوفير سبل كسب العيش، 
الشرعية  العلوم  تعليم  وإنشاء مدارس جتمع بني 
واألكادميية، ويُراعى فيها توافق املواد األكادميية 

للشريعة بوصفها مصدر القيم.
العربي اإلسالمي  التعليم  ب��إدارات  االهتمام   - 4
الرسمية والتعاون معها، ومّد يد العون إليها على 

املستويني املادي والفني.
5 - اختيار املعلّم الداعية، صاحب األهلية العلمية 

واخلبرة العملية، ليكون تأثيره أكثر وأنفع.
6 - إعطاء املعلم ما يكفيه من األجر حتى يتسنى 

له أداء دوره على أكمل وجه.
ملعلمي  ت��ط��وي��ري��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  إق���ام���ة   -  7

الدراسات اإلسالمية واللغة العربية في بلدانهم.
8 - تبصير املعلمني بكل ما هو جديد في مجال 

احلديثة،  التدريس  وطرائق  النفس  وعلم  التربية 
وتثقيفهم في مجال احلاسوب واإلنترنت.

الكفاية  ذوي  من  املعلمني  من  ع��دد  ابتعاث   -  9
للدراسات العليا بجامعات الدول العربية وغيرها 

من الدول اإلسالمية.
والروابط  امل��ن��ظ��م��ات  ط��ري��ق  ع��ن  ال��س��ع��ي   -  10
الستيعاب  اإلفريقية  احلكومات  لدى  وال���وزارات 
خريجي اجلامعات اإلسالمية في وظائف التعليم 

العام، ومساواتهم بغيرهم في السلّم الوظيفي.
التعليم اإلسالمي  ب��إدراج مشرفي  11 - املطالبة 
ف��ي س��ل��ك امل��ش��رف��ني ب���ال���وزارات ال��وط��ن��ي��ة طبقاً 

لشهاداتهم.
وعلمية  ثقافية  طالبية  جمعيات  إن��ش��اء   -  12

الكتشاف املواهب وصقلها وتنميتها.
إن��ش��اء اإلس��ك��ان��ات الطالبية  ف��ي  ال��ت��وس��ع   - 13
اجلامعية التي تُعنى بتربية الطالب تربوياً، وصقل 

مواهبهم ومهاراتهم.
املسلمة  اإلفريقية  امل��رأة  بتعليم  االهتمام   -  15
بإنشاء مدارس ومعاهد وكليات، إلعدادها إعداداً 

يناسب طبيعتها ورسالتها في املجتمع.
اإلسالمية  واجل��ام��ع��ات  امل��ع��اه��د  ت��زوي��د   -  16
الطالب  تعني  باستمرار؛ حتى  واملصادر  باملراجع 

واألساتذة في التحصيل العلمي.
17 - إعداد برنامج مستمر في تعليم اللغة العربية 

القارة،  يُبث على مستوى   - وتلفزيوني  إذاع��ي   -
وإهداء  ع���دة،  إلكترونية  وس��ائ��ط  على  ونسخه 

تسجيالتها لدعم املكتبات اإلسالمية في القارة.
من  املثقفون  يرتادها  عامة  مكتبات  إنشاء   -  18

أبناء القارة لالستفادة منها.
19 - إنشاء مطابع ودور نشر في القارة، تشّجع 
حركة التأليف، وتزيد من نشر الكتاب اإلسالمي 
العلم،  لطالبي  الفائدة  ذات  التخصصية  والكتب 
التعليمية  للمؤسسات  استثمارية  بفائدة  وتعود 

والدعوية.
يتواءم  مب���ا  ال���دراس���ي���ة  ال��ك��ت��ب  م��راج��ع��ة   -  20
ويجمع بني األصالة  الصحيح،  والفكر اإلسالمي 
واملعاصرة، ويبتعد عن مواضع اخلالف والشقاق، 

ويدعو لأللفة بني املسلمني.
21 - السعي إلى دعم املدارس القائمة وترميمها 

وتطويرها.
توزيعاً  وتوزيعها  ج��دي��دة،  م���دارس  إن��ش��اء   -  22
واملكاتب  ال��دراس��ة  ق��اع��ات  على  تشتمل  ج��ي��داً، 
اإلداري��ة، فضال عن بناء مساكن إليواء الطالب؛ 

والسيما في املرحلة الثانوية واجلامعية.
23 - تشجيع البحث العلمي، وذلك بابتعاث عدد 
العليا،  للدراسات  والباحثني  الطالب  من  مقدر 
ودعم املؤسسات ومراكز األبحاث املهتمة بالبحث 
في  اإلسالمي  التعليم  في  والسيما  التعليم،  في 

إفريقيا.

قالب  ف��ي  نفسه  ي��ق��ّدم  اإلس��الم��ي  العربي  التعليم  ظ��ل 
النعدام  وذلك  والتقويم؛  المراجعة  من  حظه  ينل  ولم  واحد، 
الحديث التقدم  مع  يتالءم  ال��ذي  للتطور  الدافعة  القوة 
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َوَجِهَلُه  َعِلَمُه  َمْن  َعِلَمُه  ِشَفاًء،  َلُه  َأْنَزَل  ِإاَلّ  َداًء  ُيْنِزْل  َلْم  َه  الَلّ »ِإَنّ  َقاَل:   -[ - ِبِيّ الَنّ َعِن  جاء في احلديث 
َجِهَلُه« رواه أحمد وأصله في الصحيحني، دل هذا احلديث على فوائد وقواعد في )فقه املعاجلة(  َمْن 

نذكرها في النقاط التالية.
لهذا يخرج عن معنى ال��دواء املعتبر  األدوية 
الشيوع  إال  مستند  لها  ليس  ال��ت��ي  الشعبية 
واالن���ت���ش���ار، وك���ذل���ك ال ي��دخ��ل ف���ي األدوي����ة 
الدعوة؛  ف��ي  الشخصية  التجارب  الشرعية 
الروايات  بعنعنة  مت��ت��زج  ال  ال��ت��ي  فالتجربة 
وب��أس��ان��ي��د اآلث����ار وع��ي��ون األخ���ب���ار  وتراجم 
ال��ع��ل��م��اء وم��ق��اص��د ال��ف��ق��ه��اء وم��س��ال��ك أهل 

اإلصالح ال تداوي مرضاً وال ترفع ضرراً.
حقائق شرعية وعلمية

- لكل داء دواء.
- لكل قاعدة استثناء.

- القسمة في هذا الباب ثنائية إما عالم وإما 
جاهل.

- طلب التداوي داخل  في األحكام الشرعية 
التكليفية.

- فرق بني وجود الشيء والعلم به.
- معاجلة األجساد والعقول والقلوب من باب 

واحد.
- تعيني الدواء من العلم اخلاص.

- قد اليحصل الشفاء إال بعد طول الزمان.
ن��وع خ��اص من  إل��ى  ال���داء العضال يحتاج   -
الدواء وفقه دقيق من املعاجلة وتهيئة األجساد 

أو القلوب على تقبل الدواء والعالج.
في  فهو  العلم  مستنده  ي��ك��ون  ال  دواء  ك��ل   -

احلال أو في املآل داء.
وال��ل��ه وح���ده ال��ش��اف��ي م��ن جميع األم���راض 

واألدواء.

واللطف؛ فما من داء إال وقد قّدر الله له ما 
يزيله من العالج والدواء، وِفي احلديث إشارة 
البحث  ع��ل��ى  واحل���ث  ال��ت��رغ��ي��ب  إل���ى  لطيفة 

والنظر واالستقصاء بحثا عن الدواء.
بالعلم  يكون  امل��رض  من  اإلب��راء  أن  السابعة: 
ثانيا،  ل��ل��داء  ال���دواء  ومبوافقة  أوال،  ب��ال��دواء 
وبانتفاء املوانع ثالثا؛ لهذا يحمل العلم بالدواء 
ف��ي احل��دي��ث ع��ل��ى ال��ع��ل��م ال��ت��ام؛ وه���و العلم 
العلم  ومن  املانع...  وانتفاء  والشرط  بالسبب 

بالدواء: العلم بكيفية التداوي واملقدار.
الثامنة: إذا كانت األدواء واألمراض  عضوية 
ال����دواء  األدوي������ة؛ فمنها  ف��ك��ذل��ك  وم��ع��ن��وي��ة؛ 
الدواء  ومنها  امل��ادي  ال���دواء  ومنها  الشرعي 

النفسي املعنوي.
ال��ت��اس��ع��ة: امل��وف��ق ف��ي ف��ه��م ال��ش��ري��ع��ة يدرك 
والتقوى  ف��ال��ف��ت��وى  ف��ي��ه��ا:  ال������دواء  م���واط���ن 
في  احلاكم  لهذا  ال���دواء؛  ب��اب  من  واملجادلة 
واملناظر  اإلميانيات  في  والواعظ  الشرعيات 

في اجلدليات قائم في مقام وصف الدواء.
الفائدة العاشرة: أن الدواء النافع املعتبر هو 
الدواء الذي يستند إلى البحث العلمي والنظر 
التجريبي البحثي ال إلى التخمني أو التجربة 

القاصرة.

األولى: احلديث فيه عموم؛ فكل داء سواء كان 
من  له  بد  فال  معنويا؛  أم  نفسيا  أم  عضويا 
سياق  في  نكرة  ج��اء  )داء(  لفظ  ألن  دواء... 

النفي فيفيد العموم.
الثانية: أن العلم بالداء ميسور للجميع بخالف 
الدواء؛ ال يعلمه إال القليل؛ لهذا قد يعلم كثير 
قد  لكن  وأمراضه،  الواقع  أخطاء  الناس  من 

يتعذر عليهم العلم بالعالج والدواء.
ال��داء وال��دواء من األمور  الثالثة: أن كاًل من 
الله  بتقدير  وواقع  نازل  منهما  القدرية؛ فكل 
أسبابا  منهما  لكل  تعالى  الله  وجعل  تعالى، 

وشروطا.
لهذا  الرفع؛  مطلوبا  وامل��رض  ال��داء  الرابعة: 
ال����ت����داوي وامل���ع���اجل���ة وال��ت��ط��ب��ب م���ن السنن 
العلم  وأن  املستحبة...  أو  الواجبة  الشرعية 
بطريق رفع الداء من العلوم النافعة واملقاصد 

املمدوحة.
وال��دواء من  ال��داء  املقابلة بني  أن  اخلامسة: 
باب سنن التدافع؛ لهذا قد يغلب أحدهما على 

اآلخر بحسب قوة الداعي وضعف املانع.
السادسة: أن احلديث مسوق في باب االمتنان 
والرحمة  التيسير  ب��اب  م��ن  وه��و  ب��األس��ب��اب؛ 

كتب: الشيخ فتحي الموصلي

فقه التداوي من المرض 
العضوي والمعنوي



حتدثنا في املقال السابق عن تعريف العقل ومكانته في اإلسالم، وأنه ليس له السيادة 
الكاملة، ولكن له حد ال يتعداه، واليوم حديثنا عن عالقة العقل بالشريعة. 

الله -سبحانه- ضمن كتابه العزيز فيما أخبر 
عن نفسه وأسمائة وصفاته من األدلة واآليات 
بني  ما  املضروبة  األمثال  هي  التي  واألقيسة 
ثبوت املخبر بالعقل الصريح، كما خاطب أولي 
األلباب والنهى ومن يعقل ويسمع، بل قد ضمن 
العقلية في أمر املعاد ما هو  كتابه من األدل��ة 
بني لعامة العباد، بل ضمن في كتابه العزيز من 
األدلة العقلية على ثبوت األمر والنهى والوعد 
وال��وع��ي��د، ق���ال: وي��ذك��ر م��ن اآلي���ات واألمثال 
وبراهني  عقلية  مقاييس  هى  التى  املضروبة 
يقينية ما ال ميكن أن يذكر أحد من أهل الكالم 
والفلسفة ما يقاربه، فضاًل عن ذكر ما مياثله 
أو يفضل عليه، ومن تدبر ذلك رأى أنه لم يذكر 
أو  الصانع  به وجود  يعرف  عقلياً  أحد طريقاً 
شيء من أحواله من أهل الكالم والفالسفة، إال 
وقد جاء القرآن مبا هو خير منه وأكمل وأنفع 
هوالء  يذكره  ما  بتقدير صحة  وأقطع  وأق��وى 

)درء تعارض العقل والنقل ج7 ص 352(

خامسًا: تصنيف أهل اإلسالم
 جتاه العقل

فأهل اإلسالم باختالف طوائفهم جتاه العقل 
على ثالثة أصناف:

الصنف األول
العقل  فحكموا  العقل؛  تقديس  ف��ي  غلوا  ق��وم   
للعقل؛  تابعاً  النقل  وجعلوا  النقل  على  وقدموه 
فما وافق العقول من النصوص قبلوه، وما خالفه 
ردوه بحجة أن األدلة العقلية قطعية الثبوت، أما 

ِفي  ��وَن  ��اجُّ حُتَ ِل��َم  الِْكتَاِب  أَْه��َل  -تعالى-: }يَ��ا 
ِمن  ِإالَّ  جِنيُل  َواإْلِ التَّْوَراةُ  أُنِزلَِت  َوَما  ِإبَْراِهيَم 

بَْعِدِه أََفاَل تَْعِقلُوَن{ )آل عمران: 65(.
وكذلك دائما ما يدعو -جل وعال- إلى تدبر 
إال من عقول سليمة  يكون  وه��ذا ال  ال��ق��رآن، 
ما  دائماً  املخلص  التدبر  ه��ذا  ألن  صحيحة؛ 
يَتََدبَُّروَن  }أََف��اَل  -تعالى-:  فقال  للحق؛  يقود 

الُْقْرآَن{  )النساء: 82(.

ثالثًا: رحمة الله بالعقل
ومن أعظم رحمات الله -تعالى- بالعقل الذي 
هو مناط التكليف إرسال الرسل إليه لهدايته 
ولبيان ما خفي عليه، ومالم يكن للعقل قدرة 
-تعالى-:  كقوله  الغيبيات  م��ن  معرفته  على 
}َويَسَألونََك َعِن الّروِح ُقِل الّروُح ِمن أَمِر َرّبي 
َوما أوتيتُم ِمَن الِعلِم ِإاّل َقلياًل{ )إسراء: 85(.

رابعًا: اشتمال القرآن على األدلة العقلية
قال شيخ اإلسالم -رحمه الله-: إن القرآن بني 
بيانا  وال��دالئ��ل  املسائل  في  الدين  أص��ول  فيه 
وأن خالصة  التمام،  ونهاية  اإلحكام  غاية  في 
ما  هو  إمن��ا  والفلسفة،  الكالم  أه��ل  يذكره  ما 
بينه القرآن واحلديث مع سالمة ذلك عما في 
كالمهم من التناقض واالختالف واشتماله على 
يطمعون  ال  وما  عقولهم  نهاية  عنه  تقصر  ما 
الشارع  تعريف  أن  وبينا  مدلولهم،  يكون  أن 
يظنه  كما  اإلخبار  مجرد  ليس  الشرع  ودالل��ة 
الكالم والفلسفة؛ فإن  من يظن ذلك من أهل 

أواًل: عالقة 
العقل بالشريعة

جاءت الشريعة بحفظ 
الدين،  وهي:  الضروريات اخلمس 
والنسل،  وال��ن��ف��س،  وامل������ال،  وال��ع��ق��ل، 
وإن  جميعاً،  الشرائع  راعتها  املصالح  وه��ذه 
رعايتها واحملافظة عليها،  اختلف في طرائق 
الشرائع  خ��امت��ة  وه��ي  اإلس��الم��ي��ة  والشريعة 
ال��رع��اي��ة؛ فشرعت  راع��ت��ه��ا ع��ل��ى أمت وج����وه 
األحكام إليجادها أوالً واحملافظة عليها ثانياً، 
ل��ل��ن��اس؛ فهم في  ال��ل��ه  تعالى  وال��ع��ق��ل وه��ب��ه 
أصله سواء، وشرع حلفظه حترمي ما يفسده 
املسكرات  يتناول  من  ومعاقبة  مسكر  كل  من 
 ،)380 الفقه  أص��ول  في  )الوجيز  واملخدرات 
وأوجبت الشريعة دية كاملة على كل من جنى 
على العقل ورغبت في التفكر والنظر والتدبر؛ 

ما يُنمي العقل )العقد الثمني 48(.

ثانيًا: إعمال العقل جزء من
 أحكام الشريعة

فقد أمر -تعالى- كل من يعاند شرعه أن يُعمل 
عقله ليأتي بالبراهني على قوله الذي يصادم 
الشريعة؛ فقال -تعالى-: }ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم 
دعا  وكذلك  َص��اِدِق��نَي{)ب��ق��رة111(،  ُكنتُْم  ِإن 
ألن  يحاجون؛  فيما  التعقل  إل��ى  الكتاب  أه��ل 
حجتهم باطلة؛ وذلك لسبب بسيط، أن التوارة 
أنهم  فلو  إبراهيم،  بعد  إال  ينزال  لم  واإلجنيل 
أعملوا عقولهم، ما قالوا قولتهم الباطلة، فقال 

كتب: د. خالد آل رحيم

السلفية وتقديم النقل عىل العقل
نقد وتحليل لمؤتمر السلفية تحوالتها ومستقبلها

السلفية بين  اإلقصاء واالدعاء )10(

)2(
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األدلة النقلية ظنية الثبوت؛ ولذا عند تعارضها 
يجب  تقدمي الدليل العقلي واألخذ به، وهو رد 
مخالف للمعقول وقد رد عليهم الشاطبي -رحمه 
الله- فقال: وهم يردون األحاديث التي جرت غير 
موافقة ألغراضهم ومذاهبهم، ويدعون مخالفة 
املعقول وغير جارية على مقتضى الدليل؛ فيجب 
ردها كاملنكرين لعذاب القبر والصراط وامليزان 
ورؤية الله -جل وعال- في اآلخرة، وكذلك حديث 
الذبابة وقتلها، وأن في أحد جناحيها داء وفي 
الصراط  بإثبات  القول  وقد جعلوا  دواء،  اآلخر 
وامليزان واحل��وض ق��والً مبا ال يعقل، وقد سئل 
بعضهم هل يكفر من قال بعدم رؤية الباري في 
اآلخرة؟ فقال: ال يكفر؛ ألنه قال ماال يعقل، ومن 
قال ما ال يعقل فليس بكافر )االعتصام 164(  

      
الصنف الثاني

 قوم ذموا العقل وعطلوه وأصبحوا يقرون من 
وه��ذا هو  العقل،  به صريح  يُكذب  ما  األم��ور 
موقف اخلرافيني من املتصوفة، قال ابن تيمية 

-رحمه الله-: وكثير من املتصوفة يذمون العقل 
ويعيبونه ويرون أن األحوال العالية واملقامات 
من  ويقررون  عدمه،  مع  إال  تصل  ال  الرفيعة 
األمور مبا يكذب به صريح العقل، وميدحون 
م��ن املعارف  السكر واجل��ن��ون وال��ول��ه وأم���وراً 
العقل  م��ع زوال  إال  ت��ك��ون  ال��ت��ى ال  واألح����وال 
بالعقل  يُعلم  ب��أم��ور  يصدقون  كما  والتمييز، 

الصريح بطالنها )مجموع الفتاوى(.

الصنف الثالث
 قوم توسطوا بني من غال في العقل وقدسه، 
وبني من عطله وألغاه، وهم أهل السنة واجلماعة 
الذين عرفوا للعقل قدره، فلم يغلوا فيه ويجعلوه 
وح��ده أصل عملهم، ولم يقروا من األم��ور مبا 
يكذب صريح العقل؛ ألن كال الطرفني مذموم، 
شيخ  السنة  أهل  ملنهج  الوسطية  هذه  ويوضح 
ق��ال: العقل ش��رط في معرفة  اإلس���الم؛ حيث 
يكمل  وب��ه  وصالحها،  األع��م��ال  وك��م��ال  العلوم 

وهو  بذلك  مستقاًل  ليس  لكنه  والعمل،  العلم 
غريزة في النفس، وقوته فيها قوة البصر التى 
في العني؛ فإن اتصل به نور اإلميان والقرآن، 
كان كنور العني إذا اتصل به نور الشمس والنار، 
التى يعجز  انفرد بنفسه لم يبصر األم��ور  وإن 
وحده عن دركها، والرسل جاءت مبا يعجز العقل 
عن دركه، لم تأت مبا يُعلم بالعقل امتناعه، لكن 
وجوازها  أشياء  بوجوب  قضوا  فيه  املسرفني 
واعتقدوها  بزعمهم،  عقلية  حلجج  وامتناعها 
وما  النبوات  بها  وع��ارض��وا  ب��اط��ل،  وه��ي  حقاً 
وامل��ع��رض��ون عنه ص��دق��وا بأشياء  ب��ه،  ج���اءت 
ب��اط��ل��ة، ودخ��ل��وا ف��ي أح���وال وأع��م��ال فاسدة، 
بني  به  الله  فضل  ال��ذي  التمييز  عن  وخرجوا 
القرآني  السياق  عن  )نقال  غيرهم   على  آدم 
ص60(، والسلفية وسط بني كل هؤالء؛ فهي لم 
تعطل العقل تعطياًل كاماًل، ولم تقدسه تقديسا 
كما  وق���دره،  حقه  للعقل  أعطت  ب��ل  متناهياً، 

أعطاه له املولى -تعالى .
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كتبه: محمد القاضي
بخالٍل  ومدحهم  عديدة،  بصفاٍت  الصحابة  وع��ال-  -ج��لَّ  املولى  وصف 
تخلقوا بها، هذه الصفات كانت السبب الرئيسيا لكي يسودوا العالم في 
بينهم  سائدة  كانت  التي  احملبة  تلك  الصفات:  هذه  وِمن  قليلٍة،  سنواٍت 
بها  أخبر  التي  احملبة  تلك  املدينة،  املهاجرين  أق��دام  وطئت  ِم��ن حلظة 
ءُوا  الله -جلَّ وعال- في القرآن؛ إذ يقول املولى -سبحانه-: }َوالَِّذيَن تََبوَّ
مَياَن ِمْن َقبِْلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَيِْهْم َواَل يَِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم  اَر َواإْلِ الدَّ
ا أُوتُوا َويُْؤِثُروَن َعلَى أَنُْفِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق  َحاَجًة ِمَّ

ُشحَّ نَْفِسِه َفأُولَِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{ )احلشر:9(.
يصف لك املولى ما في صدور األنصار جتاه املهاجرين، وال ينبئك مثل 
خبير؛ فاحملبة هنا محبة حقيقية، وليسْت محبة مصطنعة؛ فهي قائمة 
وحتمل  والقربات،  الطاعات  في  واملشاركة  ورسوله،  بالله  اإلمي��ان  على 

مسؤولية الديانة.
بنْي  آخ��ى  عندما  فعله  ال��رس��ول] مبا  دعائمها  وط��د  التي  ه��ذه احملبة 
املهاجرين واألنصار، وكان ِمن أول األعمال التي قام بها]؛ ألنه يعرف 
ما للمحبة واألخوة ِمن أثٍر في الدعوة إلى الله؛ فالدعوة إلى لله حتتاج 
إلى احملبة حاجة الدم الى العروق التي يتدفق فيها؛ فوجود قلوب متحابة 
لألوامر؛  وتعظيمهم  للشرع  اتباعهم  مع  الدنيا  في  مكاٍن  أي  في  متآلفة 
يعني جناح الدعوة وانتشارها وتغلغلها في قلوب الناس؛ فاحملبة في الله 

هي احلضن الدافئ التي تتهيأ فيه البذور لإلنبات، وللزرع أن يؤتي أكله، 
وفوات احملبة بنْي اإلخوان وتآكلها خطر كبير يهدد الدعوة في أي مكان.

إلى  األي��ام  ه��ذه  في  أكثرها  وم��ا  الشقاق  أسباب  تسرب  تتخيل  أن  ل��َك 
صفوف أبناء الدعوة الواحدة، ِمن التقاطع والتدابر والتشاحن ألسباٍب 
واهيٍة، مردها في نهاية األمر إلى الدنيا وحظ النفس، وقد حذر ِمن ذلك 
اَسُدوا َواَل تََباَغُضوا َواَل تََقاَطُعوا، َوُكونُوا ِعَباَد  املصطفى] وقال: »اَل حَتَ
َوتََراُحِمِهْم،  ِهْم،  تََوادِّ امْلُْؤِمِننَي ِفي  »َمثَُل  ِإْخَواًنا« )متفق عليه(، وقال:  اللِه 
َسِد  اجْلَ َساِئُر  لَُه  تََداَعى  ُعْضٌو  ِمنُْه  اْشتََكى  ِإَذا  َسِد  اجْلَ َمثَُل  َوتََعاُطِفِهْم 

ى« )متفق عليه(. مَّ َهِر َواحْلُ ِبالسَّ
احملبة،  قواطع  وِمن  اإلميانية،  األخوة  مفسدات  ِمن  والتشاحن  التقاطع 
وإذا نظرت إلى األسباب املؤدية للقطيعة؛ جتد املنافسة على املسؤوليات 
والتباغض، وهذه  التحاسد  إل��ى  ي��ؤدي  حميدة  غير  منافسة  واملناصب 
األمراض اخلبيثة تودي باألخوة اإلميانية وروح احملبة بنْي اإلخوة؛ فيجب 
أن ننتبه لهذه الثغرة التي يلج منها الشيطان الرجيم، ويبث ِمن خاللها 
سمومه، وكذلك -بل أشد!- سوء اخللق وبذاءة اللسان، واحلدة في الطبع، 
وعدم مراعاة مشاعر اآلخرين حني توجيه اخلطاب إليهم ولو كان نصًحا؛ 

فإن مراعاة مشاعر املتلقي هدي نبوي وسلوك مصطفوي.
كل هذا -وغيره كثير- ِمن األخالق الواجبة، الواجب تعلمها والتخلق بها، 
على  احلفاظ  أجل  ِمن  عنها  والبُعد  الواجب جتنبها،  الرذيلة  واألخ��الق 

احملبة اإلميانية بنْي املؤمنني.

وَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم ُيِحبُّ
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قطعيات  ملصادمة  واملسوغات  واألدوات  الشكل  واملتغيرة  والدائمة  املتكررة  احملاوالت  تكشف 
الديني،  اخلطاب  جتديد  هدفهم  بأن  اإلسالم  أعداء  مزاعم  أن  القرآنية  وثوابته  اإلسالم 
ومحاربة التطرف والغلو، وأنهم ال يسعون لتبديل الدين أو االعتراض على الثوابت والقطعيات 
كلها مزاعم كاذبة وشعارات مضللة، فهاهم أوالء يسعون لضرب اإلسالم وتفريغه من محتواه 

بنفي حجية السنة النبوية التشريعية؛ مما يعطل اإلسالم. 

موثوقية نصوص الوحي
املصدر األول حلقائق الدين هو: موثوقية نصوص 
الوحي التي يقوم الدين عليها؛ إذ إن هذا الدين 
الذي هو دين كل األنبياء، يقوم على تلقي الوحي 
للناس  وتبليغه  واألنبياء  الرسل  قبل  من  الرباني 
}نَّا أَْوَحيْنَا ِإلَيَْك َكَما أَْوَحيْنَا ِإلَى نُوٍح َوالنَِّبِيّنَي ِمن 
َوِإْسَحاَق  َوِإْسَماِعيَل  ِإبَْراِهيَم  ِإلَى  َوأَْوَحيْنَا  بَْعِدِه 
َويَْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن 
 ،)163 )النساء:  َزبُ���وًرا{  َداُووَد  َوآتَيْنَا  َوُسلَيَْماَن 
الكذب  الظلم واجل��رائ��م  م��ن أعظم  ك��ان  ول��ذل��ك 
على الله -عز وجل- واّدعاء بعض الدجالني النبوة 
ِن  ِمَّ أَْظلَُم  }َوَم��ْن  -تعالى-:  قال  الوحي،  وتلقي 
يُوَح  َولَْم  ِإلََيّ  أُوِحَي  َقاَل  أَْو  َكِذًبا  اللَِّه  َعلَى  اْفتََرى 

ِإلَيِْه َشْيءٌ{ )األنعام: 93(.

الرسالة احملمدية
ومل���ا ك���ان اإلس����الم وال��رس��ال��ة احمل��م��دي��ة خامتة 
وحفظ  بحفظها  الرحمن  تكفل  فقد  ال��رس��االت 
لقوله  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  وحيها، وهو 
اِفُظوَن{  ْكَر َوِإنَّا لَُه حَلَ لْنَا الِذّ -تعالى-: }ِإنَّا نَْحُن نََزّ
)احلجر: 9(، ومن املتفق عليه بني أهل العلم أن 

تعد تكذيبا صريحا للقرآن الكرمي. 

ثالثة مصادر
وبعد استيعاب هذه احلقيقة يلزم إدراك أن حقيقة 
الدين يُتوصل لها من خالل ثالثة مصادر كما يقول 
األستاذ بسطامي سعيد في كتابه املتميز )مفهوم 
ثالثة  الدين  حقائق  مصادر  »إن  الدين(:  جتديد 
أشياء: النصوص املوحاة، ومعاني هذه النصوص، 
األقسام  هذه  من  واح��د  ولكل  منها،  واالستنباط 
د مضبوط؛ فهناك منهج علمي  منهج علمي محدَّ
ومنهج  فهمها،  لطريقة  ومنهج  النصوص،  لتوثيق 
لالستنباط منها، وما يتوصل إليه عن طريق هذه 

املناهج حقائق ال شك في ذلك«.

الثقافة الدينية الرشيدة
التي حتّصن  الرشيدة  الشرعية  الدينية  والثقافة 
أو  كافة،  العصرية  الفكرية  الشبهات  من  املسلم 
حقيقة  إدراك  على  تقوم  القدمية،  اجل��ذور  ذات 
دين اإلسالم، التي يُتوصل إليها باألشياء الثالثة 

سالفة الذكر.

هو  ال��زم��ان  ه��ذا  في  املسلمون  يحتاجه  وإن ما 
احلرص على امتالك ثقافة دينية شرعية رشيدة 
من مصادر مأمونة، حتّصنهم من مزالق حتريفات 
ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي وال��ع��ل��م��ان��ي لإلسالم 
التمييع  م��زال��ق  م��ن  وأي��ض��اً حتّصنهم  وأح��ك��ام��ه، 
األهواء  أصحاب  ِقبل  من  أحكامه  وتبديل  للدين 
وأصحاب  والتدين  العلم  أدع��ي��اء  من  واألغ���راض 

الدعوات الهدامة والالدينية.

أهم الركائز
الدينية  الثقافة  ه��ذه  ام��ت��الك  رك��ائ��ز  أه��م  وم��ن 
الشرعية الرشيدة فْهم اإلسالم بشريعته وعقيدته 
التي رضيها الله -عز وجل- اخلالق لعباده }الَْيْوَم 
أَْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأمَْتَْمُت َعلَيُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت 
ْساَلَم ِديًنا{ )املائدة: 3(؛ ولذلك فأي دعوى  لَُكُم اإْلِ
بأن الدين مسألة ذوق كالفن واألدب وليس له منهج 
خبيثة  سفسطة  هي  موضوعية  معايير  أو  علمي 
مقصودة وتستهدف نسف مكانة الدين ومرجعيته 
في حياة البشر، وأي دعوى بأن هناك أشياء في 
الدين غير مكتملة، أو أن العصر احلديث يتطلب 
تبديال في الدين بخالف ما كان في عصور سابقة 

نحو ثقافة دينية رشعية رشيدة يف 
زمن الشبهات والفنت - 1

كتب: أسامة شحادة
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الله  الذي نزل من عند  الذكر  النبوية من  السنة 
-عز وجل- وأنها مشمولة باحلفظ الرباني، قال 
اآلمدى في كتابه )اإلحكام في أصول األحكام(: 
»والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه 

-]- من قرآن أو من سنة يبني بها القرآن«.

ضبط النص القرآني
والكالم في موثوقية النص القرآني وضبطه كالم 
كتب ضخمة؛  بل  يكفيه مقاالت مطولة  طويل ال 
ولذلك سأكتفي بإشارات تكفي املنصف، وترشد 
سبق  وقد  واملطالعة،  البحث  من  ملزيد  املستكثر 
أن كتبُت مقاالت عدة بعنوان )قصة جمع القرآن 
علمية  تكوين جلنة  تفاصيل  فيها  بّينت  الكرمي(، 
واحد  مصحف  في  الكرمي  ال��ق��رآن  جمع  لعملية 
بعد أن كانت صحفا متفرقة مكتوبة على أشياء 
مختلفة من اجللد والعظم وعسب النخل واخلشب 
وغيرها، وأن هذه اللجنة كان لها منهج علمي في 
من  املكتوب  مقارنة  في  واملوضوعية  الدقة  غاية 
القرآن الكرمي مع احملفوظ في الصدور، علماً أن 
ثقافة  الشفوية هما األصل في  والثقافة  احلفظ 

العرب وغيرهم من األمم في ذلك العصر.

منهج سائد
والتركيز على موثوقية ضبط القرآن الكرمي كان 
منهجا سائدا في عهد النبي -]- وبني أصحابه 
الفاروق حني  عمر  فهذا  عليهم-؛  الله  -رض��وان 
)الفرقان(  س���ورة  ي��ق��رأ  حكيم  ب��ن  ه��ش��ام  س��م��ع 
بخالف ما حفظها عمر من النبي -]-، أمسك 
به من ثيابه وذهب به إلى النبي -]- فقال: إني 
ما  غير  على  )الفرقان(  س��ورة  يقرأ  هذا  سمعت 
الله: »أرسله، اقرأ« فقرأ  أقرأتنيها! فقال رسول 
القراءة التي سمعته يقرأ؛ فقال رسول الله: »هكذا 
أنزلت« ثم قال لي: »اق��رأ« فقرأت فقال: »هكذا 
أن��زل��ت إن ه��ذا ال��ق��رآن أن��زل على سبعة أحرف 

فاقرؤوا ما تيسر منه«. متفق عليه.
وقد تطورت مع الزمن كثير من العلوم املساعدة 
إعجام  فظهر  وسالمته  ال��ق��رآن��ي  النص  لتوثيق 

غير  ع��ل��ى  تختلط  ال  ح��ت��ى  بالتنقيط  احل����روف 
علم  من��ا  ث��م  للحرف،  التشكيل  ظهر  ث��م  ال��ع��رب، 
القرآن  وتقسيم  الكرمي  للقرآن  العثماني  الرسم 

الكرمي ألجزاء وأحزاب، وهكذا.

العلماء املنصفون
املنصفني  العلماء  اع��ت��راف  ذل��ك  نتيجة  وك��ان��ت 
م��ن ك��ل م��ل��ة ودي���ن ب��س��الم��ة ال��ق��رآن ال��ك��رمي من 
بخالف  والتبديل،  التحريف  أو  وال��زي��ادة  النقص 
ال��ك��ت��ب ال��س��م��اوي��ة ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي ي��ع��ت��رف أهلها 
فيها  والزيادة  والنقص  والتحريف  التبديل  بوقوع 
تفصل  عديدة  وأب��ح��اث  كتب  وهناك  والتناقض، 
الله  أكرم  الذي  الفريد  العلمي  املنهج  دقائق هذا 

-عز وجل- به املسلمني.

السنة النبوية
أما السنة النبوية فقد أنعم الله -عز وجل- على 
املسلمني بعلم اإلسناد والتراجم مبا مييزهم عن 
كل األمم والشعوب، وبهذه العلوم وما تفرع عنها 
وحملها  النبوية  السنة  حفظ  من  املسلمون  متّكن 
عقلية  خ��الل  م��ن  ال��دي��ن،  ل��ي��وم  جمعاء  للبشرية 

عبقرية إبداعية.

منهج الدقة والتثبت
الدقة  منهج  أرس���ى  م��ن  ه��و  النبي -]-  وك���ان 
بني  النبوية  السنة  تلقي  ف��ي  واإلت��ق��ان  والتثبت 
يتعلم من  ع��ازب  بن  ال��ب��راء  ك��ان  أصحابه؛ فحني 
النبي -]- دعاء ما قبل النوم أخذ يردده حتى 
يحفظه فأخطأ في كلمة بسيطة فجعل محل كلمة 
نبيك كلمة رسولك، فرّده النبي وأصلحها له! يقول 
البراء: قال -عليه الصالة والسالم-: »إذا أخذَت 
ثم اضطجع  للصالة،  وض��وءك  فتوضأ  مضجعك 
على شقك األمين، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي 
إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك 
إال  منك  منجى  وال  ملجأ  ال  إليك،  ورهبة  رغبة 
الذي  وبنبيك  أنزلت  ال��ذي  بكتابك  آمنت  إليك، 
أرس���ل���ت، واج��ع��ل��ه��ن م��ن آخ���ر ك��الم��ك، ف���إن مّت 

البراء:  ق��ال  الفطرة«،  على  وأن��ت  م��ّت  ليلتك  من 
فرددتهن ألستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي 
أرسلت، قال -عليه الصالة والسالم-: قل: »آمنت 

بنبّيك الذي أرسلت« رواه مسلم.

توثيق السنة النبوية
ومن مظاهر توثيق السنة النبوية مبنهج علمي أن 
الرحلة والسفر لطلب تعلم السنة النبوية والتوثق 
من صحتها بدأ من عصر الصحابة -رضوان الله 
عليهم-؛ فهذا جابر بن عبد الله يسافر على ناقته 
واحداً  حديثاً  ليسمع  شهر  مسيرة  الصحراء  في 
من عبدالله بن أنيس لم يكن سمعه جابر من النبي 
أنه  الصديق  بكر  أبي  عن  وروي  مباشرة!   -[-
أول من تثبت في ضبط األخبار حني حّدثه املغيرة 
سدس  اجل��دة  أعطى   -[- النبي  أن  شعبة  بن 
ال��ص��ّدي��ق: »ه��ل معك غيرك«  ل��ه  امل��ي��راث؛ فقال 

فشهد معه محمد بن مسلمة.

نهج الصحابة والسلف
ومن نهج الصحابة والسلف كانت انطالقة العلوم 
النبوية  الروايات  من  بالتوثق  املختصة  الشرعية 
وفْحص سالمتها، وطرح الدخيل عليها أو تصحيح 
اخلطأ والوهم املختلط بها، وقد بلغت علوم توثيق 
روايات  ب��ني  العلماء  تفريق  ح��د  النبوية  السنة 
الراوي الواحد بحسب عمره؛ فَيقبلون حديثه في 
مرحلة عمرية معينة، ويرفضون حديثه في مرحلة 
كتاب،  عن  إذا حدث  يَقبلون حديثه  وقد  أخ��رى! 
ويرفضون حديثه من ذاكرته لسوء حفظه أو تغيره 
راٍو  أو  شيخ  عن  حديثه  يقبلون  وق��د  السن!  من 
معني، ويرفضون حديثه عن غيره من الشيوخ أو 

الرواة لعدم طول اللقاء به والتثبت عنه!

حقيقة ساطعة
البالغة  الدقة  بيان  في اخلتام: هذه إش��ارات في 
القرآن  في  اإلسالمي  الوحي  نصوص  توثيق  في 
وه��ي حقيقة ساطعة،  ال��ن��ب��وي��ة،  وال��س��ن��ة  ال��ك��رمي 
يحق للمسلمني االفتخار بها على كل أمم الدنيا، 
دينية شرعية  وثقافة  قناعة  هذه  تكون  أن  ويلزم 
أن  وي��ل��زم  طعن،  أو  تشكيك  أي  تقبل  ال  أصيلة، 
بكثافة األبحاث واملقاالت والكتب  تتوسع وتنتشر 
التي تقرب هذه احلقيقة لعامة املسلمني بوسائل 
التعليم ونشر األفكار وبكافة اللغات لسد الطريق 
اإلسالم  على  واالفتراءات  الشبهات  طوفان  على 

والشريعة الغراء.  

الشرعية  الدينية  الثقافة  ام��ت��الك  رك��ائ��ز  أه��م  م��ن 
ال��رش��ي��دة ف��ْه��م اإلس�����الم ب��ش��ري��ع��ت��ه وع��ق��ي��دت��ه 
ال��ت��ي رض��ي��ه��ا اهلل -ع���ز وج����ل- ال��خ��ال��ق ل��ع��ب��اده
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ال يخفى على دارٍس للواقع العلمي للصراع الفكري بني احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية، 
إيجابا، هي احلركة االستشراقية؛  أو  األفكار حول اإلسالم سلبا  األول بصياغة  املعنيَّ  أن 
اإلسالمي  الدين  لدراسة  الثقافية  وإجنازاتهم  العلمية  حياتهم  املستشرقون  أوقف  فقد 
وقيمه ومبادئه، وال شك أن محاولة نقد اإلسالم من داخله أو ما يسمى بعملية التفجير من 
الداخل قد ساهمت في تشويش كثير من األفكار، وإثارة الشبهات حول اإلسالم والرسول]، 
ولم يقتصر هذا اجلهد على املخالفني لإلسالم، بل أثر على كثير من املثقفني، وقادة الفكر 
مات، وسوف  العالم اإلسالمي، وأربكهم في كثير من القضايا، وزعزع قناعتهم في املسلَّ في 
العلمية ملواجهتها، ومن  الوسائل  لنقدم  املناهج االستشراقية،  بإملامة سريعة ببعض  نقوم 

بني أهم مناهجهم التي اعتمدوها في نقد اإلسالم من الداخل املناهج اآلتية:

سموٌم استرشاقية وُسُبل مواجهتها
مركز سلف للبحوث والدراسات

منهج التحليل بدل البناء على الوقائع
هو منهج خطير، من لم يتنبه له؛ فإنه يقع 
باك التي يرميها القوم في بحور  أسيرا للشِّ
يقّدم  منهم  الواحد  أن  ذلك  فمن  الشريعة؛ 
نتيجة لم يكلف نفسه بفحص مقدماتها، أال 
ترى )ول ديورانت( يقول في كتابه املوسوعي 
أعانه  وقد  النبي]:  )قصة احلضارة( عن 
احلب  واج��ب��ات  أداء  على  وصحته  نشاطه 

واحلرب، لكنه أخذ يضعف حني بلغ التاسعة 
خيبر  يهود  أن  وظ��ن  عمره،  من  واخلمسني 
ع��ام من  اللحم قبل  م في  السُّ له  دّس��وا  قد 

ذلك الوقت؟
ينكر  أن  التحليل  ه��ذا  خ��الل  من  يريد  فهو 
احلال  وبطبيعة  للنبي]،  السم  دس  واقعة 

سوف يصل إلى نتيجتني:
األولى : تبرئة اليهود من هذا اجلرم.

والثانية: نفي معجزة من معجزاته وهي نُْطق 
وقس  فيها،  السم  بوضع  للنبي]  الكتف 

على ذلك.

تبنيهم دعوى االستفادة
إنهم ال ينطلقون من أن القرآن نزل من عند 
الله، وإمن��ا يجعلون  الله، وأن محمدا رس��ول 
مؤلفة  نصوصا  والسنة  القرآن  نصوص  من 
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من شخص واحد، أو من أشخاص متعددين، 
وأثناء التأليف قاموا باالستفادة من مجموعة 
زمنهم،  ف��ي  امل��وج��ودة  املختلفة  امل��ع��ارف  م��ن 
املوجودة،  واحل���ض���ارات  ال��س��م��اوي��ة  كالكتب 
تشابه،  بأي  ذلك  على  باالستدالل  ويقومون 
وهذا  الفكرة،  لهذه  يشهد  وج��دوه  تواطؤ  أو 
)تيودور  األمل��ان��ي  املستشرق  حوله  دن��دن  م��ا 
ن��ول��دك��ه( ف��ي ك��ت��اب��ه )ت��اري��خ ال���ق���رآن(، وفي 
جانب القانون، جعلوا اإلسالم مجرد نسخة 
لون  إال  اإلس��الم  وما  الروماني،  القانون  من 
م��ن أل���وان اجل��م��ع ب��ني اإلس���الم واملسيحية، 
ذلك  إل��ى غير  توفيقية،  ق���راءة  م��ج��رد  وه��و 
املناوئون  هؤالء  يصدرها  التي  الدعاوى  من 

لإلسالم.
مع  يتعامل  أنه  كان  أيا  املستشرق  ومعضلة 
ال  بعضها،  عن  منفصلة  أنها  على  األدي���ان 
املقارنة،  دور  جاء  فلما  راب��ط؛  بينها  يجمع 
سمح ملخيلته أن تنسج إجابات عن تساؤالت 
تأثر  من  مسبقة،  رؤي��ة سطحية  على  بنيت 
مبن؟ وما أدلة التأثير؟ وهكذا بدل أن تكون 
يوّحدها  األديان عاماًل  التشابه بني  حاالت 
ويرجعها إلى منبعها األصلي، ومن ثم يؤكد 
فقد  البشر؛  ه��داي��ة  ف��ي  املتجسدة  غايتها 
حتولت بيد املستشرق إلى أداة سطٍو فكري، 
يتم بواسطتها إفراغ اإلسالم من مضمونه، 
خارجية،  م���ص���ادر  إل����ى  ب���إرج���اع���ه  وذل����ك 
واملجوسية،  وال���ي���ه���ودي���ة،  ك��ال��ن��ص��ران��ي��ة، 

والبوذية، والبابلية.

العلمانية واملادية
وهو منهج يتم استبعاد البعد الديني من خالله 
وأصحابه،  النبي]  ب��ه  يقوم  تصرف  ألي 
ويتّم تفسير تصرفاتهم تفسيًرا مادّيًا نفعّيًا؛ 

فتفسر الفتوحات على أنها مطامع توسعية 
دعا إليها اجلفاف؛ فندرة املياه في اجلزيرة 
ال��ع��رب��ي��ة، ك��ان��ت ع��ام��اًل أس��اس��ّيً��ا ف��ي كثرة 
الفتوحات إلى هذا احلد، وتوزع التهمة على 
سائر اإلجنازات احلضارية لألمة، وفق زبد 
من مضحكات التأويل ومستكرهات املنطق، 
ومن ثم فإن التوسع ال ميكن أن يفهم إال في 
لها  ال عالقة  بحته  اقتصادية  عوامل  إط��ار 

بنشر القيم أو الدوافع الدينية.
يستندون  أصحابها  أن  النظرة  هذه  وخطر 
ا  إلى أحداث ووقائع يفسرونها تفسيًرا خاّصً
بهم؛ فلزم على املدافعني عن الهوية اإلسالمية 
والوعي،  التيقظ  م��ن  ق��در  على  يكونوا  أن 
يكون  ال  وذلك  الفكر،  ملواجهة هذا  يخولهم 
ا  إال باستخدام آليات علمية جادة تضع حّدً
صورته  في  اإلس��الم  وتبدي  الثغرات،  لهذه 
احلقيقية بعيدا عن التصورات الوهمية التي 
متعددة  وسائل  بتبني  وذل��ك  ه��ؤالء،  قدمها 
أكثر  املناجزة على  تقليدية ميكن معها  غير 

من صعيد، ومن هذه الوسائل:
– إعداد موسوعات للرد على املستشرقني.

– إعداد دائرة معارف إسالمية جديدة.
في  االستشراقية  للدراسات  معاهد  فتح   –
عن  يصدر  تعنى مبا  اإلسالمية،  اجلامعات 

املستشرقني تصنيًفا ودراسًة ونقًدا.
ومناهجه في  وآث��اره  االستشراق  تدريس   –

األقسام العلمية في اجلامعات اإلسالمية.

وجه من وجوه االستعمار
االستشراق  أن  اس��ت��ح��ض��ار  وي��ن��ب��غ��ي  ه���ذا 
فلذلك هو قوي  االستعمار؛  وج��وه  وجه من 
انعكس  م��ادّيً��ا  األم��ة  ضعفت  فكلما  بقوته؛ 

هذا الضعف على العطاء العلمي والثقافي؛ 
املواجهة  أث��ن��اء  ذل��ك  إدراك  ينبغي  فلذلك 
عوامل  م��ن  أن  وه��و  ل��الس��ت��ش��راق،  العلمية 
أبنائها  األمة ضعفها وشعور  استقوائه على 
بالضعف؛ فينبغي إنشاء وعي ثقافي بتاريخ 
املاضي  في  قوتها  ونقاط  ومقوماتها  األم��ة 
واحلاضر، وتعزيز الثقة بالثقافة اإلسالمية 
وتقويتها في نفوس الشباب واملبتعثني للخارج، 
في  لألمة  االقتصادية  امل��وارد  استغالل  مع 
وبرسالته،  بنبيها]  والتعريف  دينها  نشر 
كما ينبغي التركيز على جوانب اخللل العلمي 
في البحث االستشراقي، وتبيني عدم نزاهة 
ذلك  على  وينبني  عندهم،  العلمية  اآلليات 
بطبيعة احلال عدم صحة النتائج التي بنوها 
استحضروا  التي  الباطلة،  مقدماتهم  على 
من  أكثر  الثقافية  واخلصومة  ال��ع��داء  فيها 
لن  أم��ر  وه��و  العلم،  ألخ��الق  استحضارهم 
يجد الباحث فيه كبير عناء، هذا فضال عن 
املختصني،  لغير  مبسطة  علمية  مادة  توفير 
والسيما من املبتعثني وأصحاب التخصصات 
العلوم اإلنسانية؛ ألنهم عرضة لألفكار  في 
الغربية،  بالعلوم  الحتكاكهم  االستشراقية 
الشرعية؛  للعلوم  منهم  كثير  تصور  وضعف 
ركزت  االستشراقية  ال��دراس��ات  أن  وذل���ك 
جهودها على تاريخ األمة القدمي، وال سيما 
ال��ف��ن واحل���روب األه��ل��ي��ة، وال��ف��رق الدينية 
هذا  سلبيات  تظهر  مسألة  وكل  الهامشية، 
الفرق  دور  تعظيم  إلى  عمدوا  التاريخ، كما 
اإلسالم،  وح���دة  م��ن  النيل  بقصد  الدينية 
ووحدة مجتمعه وحضارته، وجعلوا من الفرق 
مرِّ  على  املسلمني  لعقيدة  صانًعا  الدينية 
خ لهذه الفرق، واملدافعة  التاريخ؛ فلزم أن يؤرَّ
التي حصلت بينها وبني أهل السنة في سبيل 
حماية العقيدة اإلسالمية من كل دخيل عليها 
حتى بقيت ناصعة واضحة ملن أرادها؛ وعليه 
فإن أخذ هذا املعنى باحلسبان وتوفير هذه 
املادة ومحاولة تقريبها من اجلميع يعد من 

أعظم أبواب نصرة الدين.

ينبغي إنشاء وعي ثقافي بتاريخ األمة ومقوماتها 
الثقة  وتعزيز  والحاضر،  الماضي  في  قوتها  ونقاط 
الشباب نفوس  في  وتقويتها  اإلسالمية  بالثقافة 



التعليم فريضة افترضها الله على عباده، وقاية لهم من أسباب اخلسران في الدنيا واآلخرة، 
ْلَباِب{،  اأْلَ ُأْوُلو  ُر  َيَتَذكَّ ا  َ ِإنَّ َيْعَلُموَن  اَل  ِذيَن  َوالَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل  }ُقْل  -تعالى-:  قال 
الله به خيًرا يفقهه في الدين«. سفيان الثوري عن منصور عن رجل عن  وقال]: »من يرد 
ولقـد  وعلموهم«،  »أدبوهم  نارا{، يقول:  وأهليكم  أنفسكم  -تعالى- }قوا  قوله  في  علي[ 

اتفقـت كلمة عـلماء اإلسـالم على أن التعـليم ضـروري جلـميع الناس. 

املصريني،  ع��ن��د  ك��ال��ف��رع��ون��ي��ة  ال��ق��دمي��ة، 
والفينيقية عند أهل الشام، واآلشورية عند 
اإلسالمي،  الوطن  لتمزيق  ال��ع��راق؛  سكان 
والله -تعالى- يوضح لنا هذين الهدفني في 
القرآن الكرمي في مثل قوله -تعالى-: }وال 
دينكم  عن  يردوكم  حتى  يقاتلونكم  يزالون 
إن استطاعوا{، وقوله -تعالى-: }يُِريُدوَن 
نُوِرِه  ُمِتمُّ  َواللَُّه  ِبَأْفَواِهِهْم  اللَِّه  نُوَر  ِليُْطِفئُوا 
َولَْو َكِرهَ الَْكاِفُروَن )8( ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه 
يِن ُكلِِّه  َعلَى الدِّ قِّ ِليُْظِهَرهُ  ِبالُْهَدى َوِديِن احْلَ

َولَْو َكِرهَ امْلُْشِرُكوَن{ )الصف: 8، 9(

املستشرقني  ومعظم  استمر،  ثم  بالرهبان، 
من رجال الكهنوت، وهؤالء يهمهم أن يطعنوا 
محاسنه،  ويشوهوا  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن  ف��ي 
ويحرفوا حقائقه؛ ليثبتوا جلماهيرهم التي 
تخضع لزعامتهم الدينية أن اإلسالم دين ال 
يستحق االنتشار، وأن املسلمني قوم همج، 

لصوص وسفاكو دماء.
2- الهدف الثاني: إحياء اللهجات العرقية 
العربية(،  اللغة  )م��ح��ارب��ة  ال��وط��ن  لتمزيق 
رغبة في  واللغات احمللية  اللهجات  وإحياء 
احلضارات  وإحياء  الواحد،  الوطن  متزيق 

وبالعلم تقوم الدول، وتتسع رقعتها، وتنتشر 
التغريب للمناهج  حضارتها. كانت حمالت 
املقال  ف��ي  رأي��ن��ا  كما  واإلس��الم��ي��ة  العربية 
ال��س��اب��ق، ون��ح��ن ال��ي��وم ن���ت���دارس ف��ي هذه 

السطور كيفية مواجهة هذه احلمالت.
أواًل: حتديد أهداف حمالت التغريب

احلمالت  أه����داف  بتحديد  ن��ق��وم  ع��ن��دم��ا 
هذه  م��ع  التعامل  علينا  يسهل  التغريبية 
أهم  أن  الباحثون  يجمع  وهنا  احل��م��الت، 

هذه األهداف:
1-  الهدف الديني؛ حيث إن االستشراق بدأ 

كيف نحمي مناهج التعليم من 
حمالت التغريب ؟

كتب: محمود طراد -  ماجستير الثقافة اإلسالمية 
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املدارس  في  الديني  التعليم  دعم  ثانيًا: 
املجتمع  ومؤسسات  واجلامعات  واملعاهد 

املدني
تولى  متى  بلقراف(:  )ويليم  املبشر  يقول 
القرآُن ومدينة مكة عن بالد العرب، ميكننا 
طريق  ف��ي  ي��ت��درج  العربي  ن��رى  أن  حينئٍذ 
احلضارة الغربية بعيداً عن محمد] وعن 
-التعليم  القرآن  تنحية  أن  وال شك  كتابه. 
الشخصية  ت��ف��ري��غ  إل����ى  ي����ؤدي  ال���دي���ن���ي- 
املسلمة من مكوناتها الرئيسة؛ ليسهل بعد 
ذلك وضع مناهج تغريبية، يتم قبولها لدى 
جيل ليست لديه املعرفة اإلميانية الكافية، 
قيل لوزير املستعمرات الفرنسي )الكوست(: 
ملاذا ما تأثرت اجلزائر وقد مكث االحتالل 
إذا  أصنع  وم��اذا  ق��ال:  عاما(؟   129( فيها 

كان القرآن أقوى من فرنسا؟! 
املدارس  إنشاء  أن نشجع  ويقول أحدهم: يجب   
ع��ل��ى ال��ن��م��ط ال��غ��رب��ي ال��ع��ل��م��ان��ي؛ ألن ك��ث��ي��راً من 
املسلمني قد ُزعِزع اعتقادهم باإلسالم وبالقرآن، 
وتعلموا  الغربية،  املدرسية  الكتب  درس��وا  حينما 

اللغات األجنبية(. 
بالثقافة  االعــتــزاز  قيم  ترسيخ  ثــالــثــًا: 

العربية واإلسالمية
امل��س��ل��م على  املجتمع  ي��رب��ي  ال��ك��رمي  ف��ال��ق��رآن 
الله  يقول  وتعاليمه، وفي هذا  بالدين  االعتزاز 
ِإنََّك  ِإلَيَْك  -تعالى-: }َفاْستَْمِسْك ِبالَِّذي أُوِحَي 
َوِلَقْوِمَك  لََك  لَِذْكٌر  ُمْستَِقيٍم َوِإنَُّه  ِص��َراٍط  َعلَى 
تُ��ْس��َألُ��وَن{)ال��زخ��رف: 43- 44(، وقال  َوَس���ْوَف 
-تعالى-: }لقد أنزلنا إليكم كتاًب فيه ذكركم{
وعلو  وفخركم  فيه شرفكم  أي   ،)10 )األنبياء: 
ق��درك��م، وع��ظ��م أم��رك��م. وال��ت��اري��خ أي��ض��اً يوكد 
على أن احلضارة اإلسالمية التي امتدت قروناً 
اإلسالمية  الثقافة  على  قائمة  كانت  طويلة، 
سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وأنها احلضارة 
التي أعطت كل ذي حق حقه ولو كان كافراً، وقد 
ِة  مَّ اِبُ[ ِبَشيٍْخ ِمْن أَْهِل الذِّ َمرَّ ُعَمُر بُن اخَلطَّ
يَْسَأُل َعلَى أَبَْواِب النَّاِس، َفَقاَل: َما أَنَْصْفنَاَك أَْن 

ْزيََة ِفي َشِبيَبِتَك ثُمَّ َضيَّْعنَاَك  ُكنَّا أََخْذنَا ِمنَْك اجْلِ
ِف��ي ِك��َب��ِرَك، ثُ��مَّ أَْج���َرى َعلَيِْه ِم��ْن بَ��يْ��ِت امْلَ���اِل َما 

يُْصِلُحُه.
رابعًا: مراقبة ضوابط االنفتاح احلضاري 

على اآلخر
وذلك من خالل:

باالنغالق،  يأمر  لم  اإلس��الم  أن  التأكيد على   -1
أيها  }ي��ا  -تعالى-:  ق��ال  العالقات،  يضبط  لكنه 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 

وقبائل لتعارفوا{)احلجرات: 13(.
2- احلفاظ على هوية األمة وثقافتها عند االنفتاح 

على اآلخرين.
3- متكني الثقافة اإلسالمية قبل عملية االنفتاح؛ 
حيث إن ثقافة أي أمة تعتمد على عقيدتها وقيمها 
نلتجىء  التي  هي  اإلسالمية  وثقافتنا  وأخالقها، 

إليها عند الصراع الفكري مع الثقافات.
اآلخر  على  ستنفتح  التي  ال��ط��وائ��ف  اختيار   -4
لألخذ واالقتباس، وهؤالء يتعني في حقهم التمكن 
يتعارض مع  ما  ينقلوا لألمة  الثقافة حتى ال  من 
ال��رؤوس اجلهال  ثوابتها. وقد حذر النبي] من 
الذين يضلون الناس؛ حيث قال: »حتى إذا لم يبق 
فأفتوا  فسئلوا،  جهاالً  رؤوس��اً  الناس  اتخذ  عالم 
بغير علم، فضلوا وأضلوا«، وهذه وال شك بعض 

الضوابط.
خامسًا: إعداد جلان متمكنة للتمحيص 

والنقد قبل النقل
وحيث إنه ال سبيل إلى الهروب من هذا االنفتاح 
عاتق  على  تقع  التي  األدوار  أه��م  ف��إن  الثقافي؛ 
من  املتمكنة  املتخصصة  ال��ل��ج��ان  إع���داد  األم���ة، 
ثقافتنا العربية واإلسالمية، للقيام بعمل االنتقاء، 
وقد يبدو هذا العمل سهاًل في العلوم التطبيقية، 
والفكرية  األدب��ي��ة  العلوم  ف��ي  وأدق  أصعب  لكنه 
تعتقد عقيدة  إذا كانت األمة  والفلسفية، السيما 
أن  ذل��ك  إل��ى  أض��ف  م��ا،  فلسفة  وتتبنى  معينة، 
على  املنقول  قياس  اللجان:  أعمال هذه  أهم  من 
املعايير اإلسالمية؛ فلكي تتأكد األمة من صحة ما 
نقل إليها في مناهج التعليم أو غيرها؛ فالبد من 

قياسه بأربعة أمور:
1- أصول الشريعة وثوابتها.

2- هوية األمة.
3- البرهان.
4- املصلحة.

وأن  ال��ث��واب��ت،  م��ع  املنقول  يتعارض  أال  فيشترط 
وأن  نقله،  أحقية  يثبت  وأن  األم���ة،  هوية  يرسخ 
يحقق مصلحة لألمة ال يجر إليها مفسدة، وهذه 

الشروط دائماً مجتمعة. 
على  للحفاظ  مــشــاريــع  إعــــداد  ســـادســـًا: 

اللغة العربية
مناهجنا  على  احلفاظ  كيفية  في  نبحث  فطاملا 
التعليمية من التغريب؛ فعلينا أن نحافظ على الباب 
فهي  اللغة؛  باب  وهو  الثقافات،  منه  تنتقل  ال��ذي 
التي تشكل جزءاً مهماً من هوية األمة، وهي التي 
فلن  الرافعي:  يقول  وهبوطاً،  صعوداً  بها  ترتبط 
يتحول الشعب أول ما يتحول إال من لغته؛ إذ يكون 
منشأ التحول من أفكاره وعواطفه وآماله، وهو إذا 
ماضيه،  نسب  من  انقطع  لغته،  نسب  من  انقطع 
وفي الوقت ذاته ينبغي احلذر من الدعوات التي 
تربط بني التخلق وبني احلفاظ على اللغة العربية، 
غير  من  الفرية  هذه  كبر  تولوا  الذين  أن  ويكفى 
الذي  )دوفرين(  اللورد  ومنهم  والعرب،  املسلمني 
قدم مصر مع االحتالل البريطاني؛ إذ يقول: »إن 
أمل التقدم ضعيف في مصر طاملا أن العامة تتعلم 
القرآن كما هي في  لغة  العربية،  الفصيحة  اللغة 

الوقت احلاضر«.
وصية السلف باللغة العربية

 أما املسلمون املتمسكون بهويتهم، فال ينفكون عن 
لغتهم التي نزل بها القرآن، قال -تعالى-: }بلسان 
بن  عمُر  وي��ق��ول   ،)195 مبني{)الشعراء:  عربي 
ديِنكم،  من  فإنها  العربيَة؛  »تعلَّموا  اخلطاب[: 
وكتب عمر  دينكم«.  من  فإنها  الفرائَض؛  وتعلَّموا 
الله عنهما-:  أب��ي موسى األش��ع��ري -رض��ي  إل��ى 
ا بعد، فتفقهوا في السنِة، وتفقهوا في العربية،  أمَّ
وأَْعِربُوا القرآَن؛ فإنه عربي، وقال الشعبي: النحو 
اإلمام  ويقول  عنه،  يُستغنى  ال  الطعام  في  كامللِح 
الشافعي: ال أُسأل عن مسألٍة من مسائل الفقه، 

إال أجبت عنها من قواعِد النحو.
والعمل بهذه الوصايا يوجب علينا حتفيز الطالب 
إلى التخصص في اللغة العربية وفروعها، ووجب 
علينا حتسني صورة معلمي اللغة العربية وآدابها؛ 
الله-  -ب���إذن  سهل  اللغة  على  احل��ف��اظ  مت  ف��إن 
والتحريف،  التغريب  م��ن  املناهج  على  احل��ف��اظ 

حفظ الله مجتمعاتنا من كل شر.

يجب تمكين الثقافة اإلسالمية قبل عملية االنفتاح؛ حيث 
إن ثقافة أي أمة تعتمد على عقيدتها وقيمها وأخالقها
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باب الوقف من األبواب املهمة التي من األهمّية تقرير ضوابطه؛ ذلك أّن عاّمة أحكام الوقف اجتهادّية؛ 
فال مناص من االنطالق في تقريرها من أصول الشريعة العاّمة الضابطة لباب املصالح واملنافع على 
وجه اخلصوص، ثّم من القواعد الفقهّية الكّلّية، ثم يترجم كّل ذلك على هيئة ضوابط خاّصة بباب 
الوقف، وهو ما سنتناوله في هذه السلسلة املباركة إن شاء الله، واليوم نستكمل احلديث عن الضابط 

األول وهو صحة صّحة الوقف منوطٌة بأهلّية الواقف.

أّن املجنون ال  اتفقوا على  الفقهاء  أن  السابق  املقال  ذكرنا في 
يصّح منه الوقف حاَل جنونه وغياب عقله، وإمّنا بحثوا بشيٍء 
من الّتفصيل حكم وقفه -كبحثهم لسائر تصّرفاته- إذا لم يكن 
ويُفيق حيًنا، ويُلَحق  جنونُه مطبقاً، مبعنى أّنه يُجّن حيناً 
في  تُقاِربُه  وأوص��اف  احلكم ص��ور  في  اجلنون  باسم 
حتقيق فساٍد جزئيٍّ في العقل، مثل: الَعتَه الّشديد، 
ْكر، والغضب الشديد املطبق  َفه، والسُّ واخَلَرف، والسَّ
الفقهية  الفقهاء  توجهات  عند  وتوقفنا  العقل،  على 

في حالة السكر.
هات الفقهّية التوجُّ

هات الفقهّية في ذلك في اآلتي: ميكن إجمال التوجُّ
االجّتاه األّول

فات الّسكران القولّية ليست معتبرة؛ فال يقع طالقه  أّن تصرُّ
وال عتقه وال بيعه وال شراؤه وال تبّرعاته؛ ألّنه غائب العقل، وال 
فاته؛  وتصرُّ عقوده  إنفاذ  وبني  للعقوبة  استحقاِقه  بني  ارتباَط 
ألّن شرط اعتبار العقود هو التمييز والعقل، وهو ال عقل له وال 
اَلةَ  متييز، وقد قال -تعالى-: }يَا أَيَُّها الَِّذيَْن آَمنُْوا اَل تَْقَربُْوا الصَّ
ْكَر مانعاً  َوأَنْتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُمْوا َما تَُقْولُْوَن...{؛ فقد جعَل السُّ
ْكر،  كران مبا يقول، وجعَل َعْوَد العلِم غايًة لزوال السُّ من علِم السَّ
ْكر ومتيُُّز القصد نقيضان؛ وعليه فإّن كّل تصرُّف يُشترُط  فالسُّ
فيه العقل والتمييز ال يصّح من الّسكران، واستحقاُقه العقوبَة 
وبعض احلنابلة،  املالكّية،  أكثر  إلى هذا  وقد ذهب  آخر،  شأٌن 

واختاره شيخ اإلسالم، وتلميذه ابن القّيم.
االجّتاه الثاني

إال في  وال��ّن��ف��اذ،  الصّحة  ال��ّس��ك��ران  فات  ف��ي تصرُّ أّن األص��ل   
متّسك  ما  وأج��ود  بينهم،  فيها  خ��الٍف  على  استثنوها  مسائل 
به هؤالء من األدّل��ة هو أّن السكران مكلّف، ولم يدّل دليٌل من 

والّنائم  املجنون  القلم عنه كما هو احلال في  رفع  الّشرع على 
والصغير غير املمّيز، ومع ذلك فهو مسلٌك ضعيٌف، وقد بسط 
شيخ اإلسالم األدّلة على ضعفه ونُصرة القول األّول في املوضع 
املشار إليه، وقد ذهب إلى هذا احلنفّية والشافعّية واحلنابلة، 
وبعض املالكّية، ولم يخُل مذهٌب من مخالٍف من أهِله للمشهوِر 

فيه، في شأن السكران ومساِئِله.
حكم وقف الّسكران

اكتُفي  وإمّن��ا  الّسكران صراحًة،  نّص على حكم وقف  وقّل من 
من  واألص��ول��ّي��ني  الفقهاء  إط��الق��اِت  على  وق��ِف��ه  ُحكم  بتخريِج 
ْكر  املذاهب املختلفة في أحكام األهلّية وعوارِضها، وتأثير السُّ

على املكلَّف باعتباره عارضاً يعِرض له، هكذا غالباً.
ْكر  قال عالء الّدين البخاري احلنفي: »ملّا كان في ُوسعه دفُع السُّ
رب  رب، كان هو باإلقدام على الشُّ عن نفسه باالمتناع عن الشُّ
مضّيًعا للُقْدرة، فيبقى الّتكليف متوّجًها عليه في حّق اإلثم، وإْن 
لم تبق في حّق األداء، وبهذا الّطريق بقي الّتكليف بالعبادات في 
حّقه وإن كان ال يقدر على األداء وال يصّح منه األداء... وإذا ثبت 
ْكر ال يُبطل شيًئا من األهلّية،  أّن الّسكران مخاطٌب ثبت أن السُّ
ْكر ال يؤّثر في العقل باإلعدام، فيلزمه  ألّنها بالعقل والبلوغ، والسُّ
أحكام الّشرع كلُّها من الّصالة والّصوم وغيرهما، وتصحُّ عباراته 
إذا  وقفه  واض��حٌ في تصحيح  وهذا  والعتاق...«،  بالّطالق  كلُّها 

صّح إعتاُقه، وهذا هو املذهب عند احلنفّية كما أشرنا.
وقال الّنووي: »وأّما الّسكران فاملذهب صّحة بيعه وشرائه وسائر 

ه والتي تنفُعه...«. عقوده التي تضرُّ
وكّل  وأفعاله،  بأقواله  ونحوه  السكران  »ويؤاَخذ  البهوتي:  وقال 
فعل يعتبر له العقل من قتل وقذف وزنا وسرقة وظهار وإيالء 
وبيع وشراء ورّدة وإسالم ونحوه كوْقف وعارية وقبض أمانٍة...«، 
روايات  وعندهم  احلنابلة،  عند  املذهب  في  املعتمد  هو  ه��ذا 

أخرى.

كتب: د. عيسى القدومي

صحة الوقف منوطة 
بأهلية الواقف)2(

الضابط األول
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وال  ابتداًء  ال  بحاٍل،  صّحته  عدم  الّسكران  وقف  في  والّراجح 
مشروًطا بإجازة أحٍد، وال موقوفاً على شيٍء آخر، للوجه املشار 
إليه عند ابن تيمّية سابقاً، وجلمهرٍة من األدّل��ة بسَطَها رحمه 

الله.
َفه 1- السَّ

فيه في اللّغة: »السني والفاء والهاء أصٌل واحٌد، يدلُّ على  والسَّ
َفه  َفه ضّد احِللم«، والسَّ خّفٍة وسخافة، وهو قياٌس مّطرد، فالسَّ
ال ينافي العقل، وإمّنا ينافي كمالَه املعبَّر عنه بالرُّشد، واملراد به 
في هذا الّسياق: الرُّشد املتعلّق باإلحسان في تدبير املال، وإن 
قليل الّدين، فمن لم يكن يُحِسن  كان صاحب التصرُّف فاسقاً 
ألجله  امل��ال  يُجَعل  ل��م  فيما  تضييعه  ف��ي  ويسعى  امل���ال،  تدبير 
شرعاً، فهو سفيٌه حكماً، وإن كان صحيح الّدين مرضّي الّسلوك 

في النواحي األخرى.
هو  )العناية(:  عن  نقاًل  َفه  السَّ معنى  بيان  في  الهمام  ابن  قال 
»خّفٌة تعتري اإلنسان؛ فتحمله على العمل بخالف موَجب الّشرع 
والعقل، مع قيام العقل، وقد غلب في ُعرف الفقهاء على تبذير 

املال وإتالفه على خالف مقتضى الشرع والعقل«.
أَْمَوالَُكم  َفَهاَء  السُّ تُْؤتُْوا  }َواَل  -تعالى-:  قولُه  ذلك  في  واألصل 
لَُهْم  َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقولُواْ  الَِّتي َجَعَل اللَُّه لَُكْم ِقَياماً 
آنَْستُم  َفِإْن  النَِّكاَح  بَلَُغواْ  ِإَذا  َحتََّى  الَْيتَاَمى  َوابْتَلُواْ  ْعُروًفا  مَّ َقْوالً 

نُْهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعواْ ِإلَيِْهْم أَْمَوالَُهْم{. مِّ
وقد أخذ الفقهاء من هذه اآليِة أّن احَلْجَر يرتفُع عن الّصغير، 

وتكتمُل أهلّيتُه للتصرُّف في املال بشرطني ال بّد منهما:
األّول: البلوغ.

الثاني: الرُّشد.
واآلية تنصُّ عليهما بوضوٍح، فالصغير إذاً إّما أن يبلَُغ رشيًدا، أو 
يبلُغ غير رشيد، فإْن أُوِنَس منه الرُّشُد بعد بلوِغه ُدفع إليه مالُه 
نْي واكتمال أهلّية التصرُّف فيه. ق الشرطَّ بإجماع الفقهاء، لتحقُّ

وإن بلَغ ولم يُعَرف منه الرُّشد، فذهب الّسواد األعظم من الفقهاء 
في هذه احلالة إلى أّنها ليست كاحلالة األولى، فال يُدَفع إليه 
مالُه، واختّص أبو حنيفَة -رحمه الله- بأْن جعل للَحْجر في هذه 

الصورةَ غايًة ينتهي إليها، وهي بلوغ خمٍس وعشرين سنًة!
وال شّك أّن قول اجلمهور مبنع صّحة الوقف أقرب إلى الّصواب 
الّصور  واحٍد في  ليسوا على قوٍل  أّن اجلمهور  إاّل  والّرجحان، 
كلها، فعند أبي يوسف: يصّح وقُفه إاّل إذا حَجَر عليه القاضي؛ 
فاستمراُر احَلْجر عنَده بعد البلوغ يكون بالقضاء، وعند املالكّية 
وإن  لآلية،  عليه  باٍق  فُحكم احلجر  بلغ سفيًها  إذا  والشافعّية: 

َرَشَد ثّم َسِفَه، ال يحجر عليه إال القاضي.
واستثنى بعض احلنفّية صّحة وقف الّسفيه على نفِسه! على أن 

يكون آخر الوقف جلهٍة ال تنقطع.
ثالثًا: احلّرّية.

فه،  فالعبد اململوك ال يصّح وقُفه، ألّنه ال ميلك؛ فال يصّح تصرُّ
إاّل إذا أَِذَن له سّيده بذلك؛ فإّنه يكون نائًبا عن املالك في ذلك، 
واملعاوضات  التبّرعات  عقود  ك��ّل  أّن  على  الفقهاء  اّتفق  وق��د 

في  له  اإلذن  أو  عليها،  املعقود  للعني  العاقد  ملك  لها  يُشترط 
ق  التصرُّف فيها، وإذا كانت احلرّية مشروطًة في الواقف لتحقُّ
بسبب  احَلْجر  الّشرط،  لهذا  يعِرُض  فمّما  بها،  اخلالص  امللك 

اإلفالس.
وقف املفِلس

فاته املالّية حفًظا حلّق غرمائه،  املفلس محجوٌر عليه في تصرُّ
واحَلْجر: املنع والتضييق، وفي اصطالح الفقهاء يدور معناه على 
تقرير  في  عباراتهم  ومن  ماله،  في  التصرُّف  من  اإلنسان  منع 

هذا املعنى:
وِرقٍّ  ِلِصَغٍر  فعاًل،  ال  ق��والً  التصرُّف  عن  »منٌع  احلنفّية:  ق��ال 

وجنون«.
نفوذ  من  موصوفها  منع  تُوجب  ُحكمّية  »صفٌة  املالكّية:  وق��ال 

عه بزائٍد على ثلث ماِله«. فه فيما زاد على ُقْوته، أو تبرُّ تصرُّ
فات املالّية«. وقال الشافعّية: »املنع من التصرُّ

وقال احلنابلة: »منع اإلنسان من التصرُّف في ماله«.
واجلنون،  َغر،  الصِّ منها  متنّوعة؛  الفقهاء  عند  احَلْجر  وأسباب 

َفه على خالٍف، ومنها اإلفالس. والسَّ
القاضي  عليه  نادى  الذي  املَِدين  هو  هنا  نريده  الذي  واملفلس 
مبنعه من التصرُّف في ماله حفًظا حلّق غرماءئه، وهو من ال 

يفي مالُه بَديِْنه الاّلزم احلاّل.
فات املفلس املالّية تصرُّ

فات املفلس  إذا ُعِرَف هذا، فالفقهاءُ قد فّرقوا في تصرُّ
املالّية التي تقع بعد يحُكم عليه القاضي باحَلْجر بعد 
فاِته بعد إفالِسه  وصوِله إلى حالة اإلفالس، وبني تصرُّ
ُحكم  إلى  ننُظر  ونحن  القاضي،  عليه  يحُجر  أن  وقبل 

وقفه في احلالتني:
األولى: وقف املفلس احملجور عليه قضائّيًا: ذهب جمهور 

أه���ل ال��ع��ل��م إل���ى ع���دم ص��ّح��ة وق��ف��ه، خ��الف��اً ألب���ي حنيفة 
واختاره  ال��ّراج��ح،  الّصحيح  هو  القول  وه��ذا  ُزَف��ر،  وصاحبه 

شيخ اإلسالم، وتلميذه ابن القّيم، وهو قوٌل منصوٌر بأدّلٍة نقلّية 
وعقلّيٍة ظاهرة.

واخلالف  القاضي:  عليه  يحجر  أن  قبل  املفلس  وقف  الثانية: 
في هذه الّصورة أوسع من سابقتها؛ فقد ذهب إلى عدم صّحة 
الوقف جماعٌة من احلنفّية، واختاره شيخ اإلسالم وابن القّيم، 
إجازة  على  موقوفاً  نُ��ف��وَذه  جعلوا  لكّنهم  املالكّية،  مذهب  وه��و 

ا. صاحب احلّق، وهو وجيٌه جّدً
صّحة  إل��ى  واحلنابلة  والشافعّية  املعتمد،  في  احلنفّية  وذه��ب 
وقفه، بناًء على أّن احلجر ال يكون إاّل قضائّيًا، وال يأخذ حكَمه 

إلى بُحكم حاكٍم.
وختاماً للكالم على هذا الّضابط، فهذه الشروط الّثالثة )البلوغ 
والعقل واحلرية( هي التي تتمّثل فيها أهلّية الواقف عموما، وقد 
عرفَت ما ميكن أن يعِرَض لها على نحٍو مجمٍل أيضاً، فصّحة 
ر هذه الّشروط وانتفاء ما ُسْقناهُ حتتها من  الوقف منوطٌة بتوفُّ

موانَع.
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)النساء( كما حذر النبي -]-: »واتق دعوة 
حجاب«  الله  وب��ني  بينها  ليس  فإنه  املظلوم، 

رواه البخاري )1496(.
فقد  أليمة؛  ونهاية  وخيمة،  عاقبت  وللظالم 
جعل الله عقوبة الظلم معجلة في الدنيا: »ما 
َل اللُه -تعالى- لصاحِبه  من ذنٍب أجدُر أن يُعجِّ
ِخُره له في اآلخرِة  العقوبَة في الدنيا مع ما يَدَّ

ِحِم« صحيح اجلامع. من الَبْغِي، وقطيعِة الرَّ
ف��ق��د ذك���ر ل��ن��ا ال��ق��رآن أك��ب��ر ال��ط��غ��اة الظلمة 
الذين عجل الله بعذابه، إنه فرعون }عاَل ِفي 
َطاِئَفًة  يَْستَْضِعُف  ِشَيًعا  أَْهلََها  َوَجَعَل  اأْلَْرِض 
نُْهْم يَُذبُِّح أَبْنَاءُهْم َويَْستَْحِيي ِنَساءُهْم ِإنَُّه َكاَن  مِّ
ِمَن امْلُْفِسِديَن{)القصص: 4(؛ فكانت النتيجة 
َفانُظْر  الَْيمِّ  ِفي  َفنََبْذنَاُهْم  َوُجنُوَدهُ  }َفَأَخْذنَاهُ 

امِلِنَي{ )القصص: 40(. َكيَْف َكاَن َعاِقَبُة الظَّ
ومل����ا ُح��ب��س خ��ال��د ب��رم��ك وول�����ده ف���ي نكبة 
في  صرنا  العز  بعد  أب��ت  يا  ق��ال:  البرامكة، 
مظلوم  دع��وة  بني  ي��ا  فقال  واحل��ب��س؛  القيد 

سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها.
ول��رمب��ا ت��أخ��رت إج��اب��ة ال��دع��وة، وال��ل��ه ليس 
َسَبَّ اللَّه  حَتْ بغافل عما يعمل الظاملون، }َوالَ 
ُرُهْم ِلَيْوٍم  َا يَُؤخِّ امِلُوَن ِإمنَّ ا يَْعَمُل الظَّ َغاِفاًل َعمَّ
تَْشَخُص ِفيِه األَبَْصاُر ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرءُوِسِهْم 
َوأَْف��ِئ��َدتُ��ُه��ْم َهَواء{  ِإلَ��يْ��ِه��ْم َط��ْرُف��ُه��ْم  يَ��ْرتَ��دُّ  الَ 

)إبراهيم:43-42(.
اللَه  »إن  ال��ت��أخ��ي��ر حلكمة  ه���ذا  ي��ك��ون  وق���د 
رواه  يفلتُْه«  لم  إذا أخذه  للظالِم، حتى  ليُملي 

البخاري4686.

فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضني« 
رواه البخاري )3198(.

لوالديهم  الواقع باألسر كظلم األوالد  والظلم 
بعض  على  األوالد  بعض  وتَفضيل  بعقوقهم، 
لزوجاتهم  األزواج  وظلم  والهبات،  بالعطايا 
وظلم  ال��ن��ف��ق��ة،  أو  ب��ال��ص��داق،  ح��ق��ه��نَّ  ومنع  
حقهم،  في  ب�تقصيرهن  ألزواج��ه��نَّ  الزوجات 
عن  بعضلهنَّ  البنات  وظلم  فضلهم،  وإن��ك��ار 
الزواج، قال -تعالى-: }َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُواْ 
{ )النساء: 19(، واملعنى:  ِبَبْعِض َما آتَيْتُُموُهنَّ
ال يحل لكم إرث النساء، وال عضلهن، أي وال 
ما  ببعض  تذهبوا  أن  عليهن، ألجل  التضييق 
أو  م��ي��راث،  م��ن  أعطيتموهن  أي  آتيتموهن، 

صداق، أو غير ذلك.
العمال،  ظلم  بعضا  بعضهم  العباد  ظلم  ومن 
ويكون إما بعدم إعطاء العامل أجره أو بخس 
حقه أو تأخيره، قال رسول الله -]- »ثالثة 
بي  أع��ط��ى  رج��ل  القيامة:  ي��وم  أن��ا خصمهم 
ا فأكل ثمنه، ورجل  ب��اع ح��ّرً ثم غ��در، ورج��ل 
استأجر أجيًرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره« 

رواه البخاري )2227(.
ومن الظلم أكل أموال الضعفاء كاليتامى: قال 
الَْيتَاَمى  أَْم���َواَل  يَْأُكلُوَن  الَِّذيَن  }ِإنَّ  -تعالى- 
َا يَْأُكلُوَن ِفي بُُطوِنِهْم نَاًرا َوَسَيْصلَْوَن  ُظلًْما ِإمنَّ
الله  ح���ذر  ف��ق��د  10(؛  )ال���ن���س���اء:  َس���ِع���ي���ًرا{ 
-تعالى- في أكثر من آية في الوعيد كقوله: 
تَْأُكلُواْ  َوالَ  يِِّب  ِبالطَّ ��ِب��ي��َث  اخْلَ لُ��واْ  تَ��تَ��َب��دَّ }َوالَ 
َكِبيًرا{  ُحوًبا  َك��اَن  ��ُه  ِإنَّ أَْمَواِلُكْم  ِإلَ��ى  أَْمَوالَُهْم 

ف�������م�������رت ع�����ل�����ي�����ه وه������������و ي���ج���ل���د 
ف��ش��ك��رت��ه ع���ل���ى وص���ي���ت���ه، وق���ال���ت:

وك�����ات�����ب�����اه ال���������وزي���������ر  ج����������ار  إذا 
القضاء  في  أجحف  األرض  وقاضي 

ف��������وي��������ل ث����������م وي�������������ل ث����������م وي�������ل
السماء ق��اض��ي  م��ن  األرض  لقاضي 
إمن���ا ه���ذا ج���زاء ال��ظ��ل��م، وم��ع��ن��ى ال��ظ��ل��م هو 
الشيء في غير  والظلم وضع  مجاوزة احلد، 

موضعه.
وال���ظ���ل���م أن�������واع:  ك��ظ��ل��م اإلن����س����ان ف���ي حق 
الظلم ،  أظ��ل��م  وه���و  الشرك،   وم��ن��ه��ا  ال��ل��ه: 
َعِظيٌم{  لَُظلٌْم  ��ْرَك  ال��شِّ }ِإنَّ  -تعالى-:  ق��ال 
الله:  حدود  على  ي  التعدِّ ومنها  )لقمان:13(، 
}ِتلَْك ُحُدوُد اللِّه َفاَل تَْعتَُدوَها َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد 

امِلُوَن{ )البقرة:229(. اللِّه َفأُْولَ�ِئَك ُهُم الظَّ
ومن أنواع الظلم ظلم العباد فيما بينهم. وكان 
سفيان  قال  وعاقبته،  الظلم  يخافون  السلف 
الثوري: »إن لقيت الله -تعالى- بسبعني ذنًبا 
فيما بينك وبني الله -تعالى- أهون عليك من 
أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبني العباد«؛ 
ال��ل��ه -سبحانه  ي��غ��ف��ره��ا  ال���ذن���وب  أن  وذل���ك 
متعلقة  غير  كانت  إذا  عنها،  ويعفو  وتعالى- 
بحقوق العباد. والظلم يكون بالقول، كالغيبة، 
والتنابز  وال��س��ب��اب،  وال��س��خ��ري��ة،  ��ِم��ي��َم��ة،  وال��نَّ

باأللقاب، واالستهزاء، ونحو ذلك.
حق،  بغير  كالقتل  بالفعل  الظلم  يكون  أو 
م��ن��ه��ا، قال  أو ش���يء  ال��ن��اس  وأخ���ذ أرض 
أخ��ذ شبًرا من األرض ظلًما  »م��ن   :-[-

كتبت: بدرية وخيرية الفيلكاوي

فويل لقاضي األرض
ب من قاضي السماء
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ا من السير في الشارع بأمان، ولوال االلتزام بأوقات  من البديهي أنه لوال اتباع نظم املرور وقوانينه وإرشاداته ملا متكنَّ
احلصص واتباع القوانني املدرسية لعمت الفوضى في املدارس في كل مكان، كما أن تغيب الوالدين عن أبنائهما لفترات 
ا وضياعا لألبناء، وال ميكننا العيش  د تفككا أسرّيً طويلة، دون وجود من ينوب عنهما لتنظيم أحوال األسرة قد يولِّ

في أمن وسالم لو لم تسن قوانني جترم املجرمني، وتالحقهم وتعاقبهم.

فما بالنا نسمع أصواتا ترتفع بني احلني واآلخر 
تطالب بالتحلل من بعض القوانني اإللهية، التي 
سنَّها مالك امللك لتنظيم احلياة وتقنني األهواء؟! 
القوانني  تطبيق  ألهمية  تأييدها  م��ن  بالرغم 
واللوائح الوضعية في املجتمع، وباتت تشكك في 
بعض الثوابت الدينية، بل وترفض بعض مكونات 
شريعتنا اإلسالمية من تشريعات قد سّنها مالك 
امللك، فقط لكونها ال توافق هواهم، وال تتناسب 
يقل  أل��م  عدالتها!  رغ��م  ال��ذات��ي��ة  مصاحلم  م��ع 
-جل جالله-: }أاََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف 

ِبيُر{ سورة امللك)14(؟! اخْلَ
هم يتبعون أهواءهم، مغترين بتفسيراتهم الذاتية 
من  املستنبطة  الشرعية،  الضوابط  عن  مبعزل 
النبوية، كما  وال��س��ن��ة  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ن��ص��وص 
ومن  عليهم-،  الله  -رض���وان  الصحابة  فهمها 
تبعهم بإحسان من الصاحلني، والفقهاء وعلماء 
الدين، وقد وجه الرحمن -عز وجل- خطابا ملثل 
اللَِّه  ِم��َن  أَْح��َس��ُن  ه��ؤالء بقوله -تعالى-: }َوَم���ْن 

ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوِقنُوَن{ )املائدة:50(؟!
هم كثيرا ما يهاجمون امللتزمني في شتى وسائل 
اإلعالم، ووسائل التواصل االجتماعي، ويظهرون 
سخرية مبظاهر االلتزام بتعاليم الدين وشعائره، 
في حني  فشيئا،  شيئا  منها  بالتخفف  وي��ن��ادون 
ين  بالِدّ واستهزاًء  هجوما  الناس  أشد  من  أنهم 
وأهله، إال أنهم كثيرا ما يّدعون أن رجال الدين 
ينصبون لهم العداء والبغضاء؛ ذلك ألنهم أعداء 

ملا يجهلون!

عقدية،  شركية  شبهات  في  يقعون  ت��ارة  نراهم 
رون أحكاما فقهية، مطالبني  ي��ح��وٍّ أخ��رى  وت��ارة 
اخلطاب  عن  واالبتعاد  الدنيا  عن  الدين  بعزل 
املعاصرة ملجتمعنا، بل  الديني في حل األزمات 
إنهم - وباسم احلرية الفكرية أو الليبرالية، أو 
أوإنكار  باملعروف  األم��ر  الي��ؤي��دون   - العلمانية 
املنكر، ولو كان بألطف األساليب، ويطعنون في 
كإباحة  أُجِمع عليها،  قد  أحكام شرعية قطعية 
تهميش  أو  املالية،  املعامالت  في  للربا  بعضهم 
ه أمًرا  آخ��ري��ن حل��ج��اب امل����رأة امل��س��ل��م��ة، وع����دَّ
اختياريا اليلزمها، وقد يحاربونه مدعني - عمًدا 
أو جهاًل - أنه غير مفروض على املرأة شرًعا، 
بل قد وصل األمر بهم إلى حث األخريات على 
استجابتهن  بعد  لهن  املباركات  وتوجيه  نزعه، 

لدعواتهم التحررية!
حقيقة  عن  أفصحتم  ه��اّل  مهاًل!  لهؤالء:  أق��ول 

انتمائكم؟! هل لإلسالم أم لغيره؟!
أو  لكم:  نقول  لإلسالم  بانتمائكم  أق��ررمت  ف��إن 
امل��خ��ل��وق��ني من  ب��أع��ل��م مبصلحة  ل��ي��س اخل��ال��ق 
}ُهَو  -تعالى-:  الله  قول  تقرؤوا  ألم  أنفسهم؟ 
أَِجنٌَّة  أَنتُْم  َوِإْذ  اأْلَْرِض  َن  مِّ أَنَشَأُكم  ِإْذ  ِبُكْم  أَْعلَُم 
أَْعلَُم  ُهَو  أَنُفَسُكْم  تَُزكُّوا  َفاَل  َهاِتُكْم  أُمَّ بُُطوِن  ِفي 
وجل-:  -عز  وقوله  )النجم:32(؟!،  اتََّقى{  مِبَِن 
اللَُّه  َق��َض��ى  ِإَذا  ُم��ْؤِم��نَ��ٍة  َواَل  مِلُ���ْؤِم���ٍن  َك���اَن  }َوَم���ا 
أَْمِرِهْم  ِمْن  َيَرةُ  اخْلِ لَُهُم  يَُكوَن  أَن  أَْم��ًرا  َوَرُسولُُه 
ِبيًنا{  َوَمن يَْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ

)األحزاب:36(؟!
إن األمر خطير جدا؛ حيث إننا جند - والسيما 
ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة امل��اض��ي��ة - كثيرا من 
أفكارا  ينشرون  وي��ؤازرون��ه��م،  ه��ؤالء،  يساندون 
الدين  ألص��ول  صريحة  مخالفات  فيها  غريبة، 
منهم  ونسمع  لهم،  نقرأ  م��ا  كثيرا  ب��ل  وث��واب��ت��ه، 
أو  ع��ق��دّي��ا،  ف��ي طياته حتلال  ق��د يحمل  ك��الًم��ا 
ك��ان��وا غ��ال��ًب��ا ال يصرحون  ��ًع��ا، وإن  م��ق��نَّ إحل���ادا 

بذلك!
مظهر  ك��ل  م��ن  ينسلخ  أن  منهم  كثير  ك��اد  لقد 
إسالمي شيًئا فشيًئا، بل ورمبا قد تبرأ بعضهم 
تدريجيا من االنتماء إلى ديٍن بعينه والعياذ بالله، 
مغترين مبا متليه عليهم عقولهم من حتليالت، 
ومبا تقودهم إليه أهواؤهم من تأويالت، قال -جل 
ُهْم  يَْطاُن أَْعَمالَُهْم َفَصدَّ وعال-: }َوَزيََّن لَُهُم الشَّ

ِبيِل َفُهْم اَل يَْهتَُدوَن{ )النمل:24(. َعِن السَّ
وراء  يكمن  ال��ذي  الرئيسي  السبب  أن  ش��ك  ال 
تلك الظواهر هو ضعف اإلميان بالله ابتداًء، ثم 
فوضى  حالة  في  يعيش  ال��ذي  بالعقل  االغترار 
ف��ك��ري��ة ع���ارم���ة، م��ن ج����راء بُ���ع���ِده ع��ن الشرع، 
القلب،  وتعالى- في  الله -سبحانه  توقير  فيقل 
ازداد  أما من  نواهيه،  بأوامره، وتقبل  فيُستهان 
ره في قلبه، وأسلم له  إميانه بالله -تعالى-، ووقَّ
م أوامر  عقله، وأصلح على هداه فكره، نراه يعظِّ
الله -تبارك وتعالى-، ويستعظم ارتكاب النواهي 

والزواجر ويستهجنها.

كتب: د. هناء األيوب

فوىض 
فكرية
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يخطيء املربي حني يختزل عملية التربية في إنزال العقوبة على األبناء إذا أخطؤوا، وغالبًا 
اإلسالمية  التربية  بقواعد  املربي  لدى  التربوية  املعرفة  تراجع  نتيجة  إال  ذلك  يحدث  ال 
الصحيحة، وبخصائص مراحل النمو املختلفة التي يجتازها األبناء من الطفولة إلى الرشد، 
وكبيرة،  صغيرة  كل  على  العقاب  إنزال  على  يعتمد  صغره،  في  تلقاه  أسلوبًا  املربي  يرث  وقد 
ويتصور أن هذا هو األسلوب األمثل، ويريد أن يطبقه على أبنائه، إّن هذا التصور يظلم الطفل 
كثيرًا، ويجعل املناخ العام لعملية التربية شديد الكآبة لدى االبن الذي يتوقع دائمًا العقاب، 

وكذلك املربي؛ حيث يشعر أنه غير ناجح تربويًا، ويظل دائمًا غير راٍض عن ولده.

داخل األسرة، ولكن هذا ال يعني أن يتحول دور 
إلى سلطة غاشمة قاهرة، ال تعرف  الوالدين 

من معاني التربية إال الشدة والعقوبة. 

مناخ أسري دافىء
مناخ  في  األبناء  ينشأ  أن  يقتضي  االعتدال 
الغامر  باحلب  فيه  يشعرون  داف��ىء،  أس��ري 
وينعمون  لذواتهم،  وبالتقدير  الوالدين  من 
نظام  ل��ه��ا  منضبطة  أس���رة  داخ���ل  بالعيش 
وق��واع��د أخ��الق��ي��ة ودي��ن��ي��ة ث��اب��ت��ة، مصدرها 
شخص  في  املتمثلة  الثابتة  العملية  ال��ق��دوة 
العقاب  يستخدم  أن  ب���أس  وال  ال��وال��دي��ن، 
وليكن  م��ت��درج،  ح��س��اس  مب��ي��زان  للمخطىء 
قليال نادراً، كنسبة امللح إلى الدقيق إذا أردنا 

أن نصنع خبزاً طيباً .

املربي األعظم
ول��ن��ا ف��ي رس���ول ال��ل��ه] أس���وة حسنة وهو 
املربي األعظم، يرويها من تربى في حجره] 
عشر سنوات، عن أنس[ قال: »كان رسول 
الله] ِمن أحسن الناس خلقاً؛ فأرسلني يوماً 
حلاجة، فقلت: والله ال أذهب وفي نفسي أن 
فخرجُت  ال��ل��ه]؛  نبي  به  أمرني  ملا  أذه��ب 
ح��ت��ى أم����َرّ ع��ل��ى ص��ب��ي��ان وه���م ي��ل��ع��ب��ون في 
السوق؛ فإذا رسول الله] قد قبض بقفاي 
وه��و يضحك  إليه  ق��ال: فنظرُت  ورائ��ي  من 

حاجاته وإشباعها.
- التركيز على إشعار الطفل بالقبول واحلب 

والتقدير لذاته.

املربي الناجح يعاقُب نادرًا
م��ن��ذ ال��ب��واك��ي��ر األول����ى ل��ن��ض��ج االب����ن نفسياً 
وعقليا يشعر بحاجته املاسة لسلطة ضابطة، 
ل��ع��دم ق��درت��ه ع��ل��ى التمييز بني  ل��ه  وم��وج��ه��ة 
يتطلع  فهو  لذلك  مب��ف��رده؛  واخلطأ  ال��ص��واب 
دائماً إلرشاد الوالدين وتوجيهاتهم، وليس من 
املقبول أبداً أن تكون السلطة الضابطة ضائعة 
وغائبة باسم العطف واحلنان والشفقة؛  فما 
أُِتي األوالد في أخالقهم وسلوكهم إال من غياب 
أو تدني هذا الدور الضابط لسلطة الوالدين 

العقاب ليس أساس التربية
التربية؛  أس��اس  العقاب  يكون  أن  يصلح  ال 
فالتربية كلمة كبيرة ومهمة عظيمة وربانية، 
وال ميكن أبداً أن تختصر في العقاب بأنواعه؛ 
فقبل أن نفكر في العقاب، علينا أوال أن نوفر 

للطفل أركان التربية الناجحة، وأهمها:
على  الثابتة  املنضبطة  الصاحلة  ال��ق��دوة   -
القيم، واملدربة للطفل على تطبيقها عملياً .

- املنهج التربوي الصحيح املستقى من تعاليم 
الدين احلنيف.

- معرفة حقوق الطفل وأداؤها إليه، ومعرفة 

الرتبية ال تعني العقاب!
كتبت: سحر شعير - باحثة في شؤون الدعوة والتربية
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قال:  أمرتُك؟  حيث  أذهبَت  أنيس  يا  فقال: 
قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله، قال أنس: 
والله لقد خدمته تسع سنني ما علمتُه قال 
لشيء صنعتُه لم فعلَت كذا وكذا، أو لشيء 

تركتُه هاَلّ فعلَت كذا وكذا«)رواه مسلم(.

غاية العقاب
التربوي  واألسلوب  املوقف  هذا  أعظم  فما 
املعجز الذي يتضح منه أن غاية العقاب هي 
فيتحفز  اخلطأ؛  من  الصواب  الطفل  تعليم 
جتاه الصواب، ويثبت عليه، وميتنع عن تكرار 

اخلطأ وينزجر عنه.
العقاب  ضوابط  أهم  املربي  عزيزي  وإليَك 

التربوي املثمر:
اخلطأ ألول مرة

- جتنب العقاب إذا صدر منه اخلطأ ألول 
أن  يستطيع  ال  الصغير  ال��ط��ف��ل  ألن  م���رة؛ 
وذلك  فعله،  على  تترتب  التي  اآلث��ار  يعرف 
ب��ع��د تكرار  ن��ع��اق��ب��ه إال  ل��ق��ل��ة خ��ب��رت��ه؛ ف��ال 
بأساليب  إصالحه  محاولة  وعلينا  اخلطأ، 
إرشاده  م��ع  ال��ع��ق��اب،  بأساليب  ث��م  ال��ث��واب، 

للصواب والسلوك البديل.

الطفل البريء
- ال تقرر عقاباً على الطفل وهو بريء: وهذا 
أن  من  التيقن  وم��راع��اة  احل��ذر  منا  يتطلب 
اخلطأ قد صدر من الطفل وليس من رفاقه؛ 
فكثير ما يلجأ األطفال إلى الكذب الدفاعي 
أواالنتقامي، وقد يقدم الواحد منهم قصصاً 
بسببه؛  غيره  إل��ى  العقوبة  فتتحول  مقنعة؛ 

ألنه أسّن وأقوى حجة؛ فلننتبه لذلك.

النسيان أو اإلكراه
- ال تعاقب الطفل على ما صدر منه خطأ أو 
الله -تعالى- برحمته  إّن  أو إكراهاً:  نسياناً 
اخلطأ  في  عنهم  قد جت��اوز  بعباده،  ولطفه 
والنسيان، وما استكرهوا عليه، فقد ورد عن 
النبي] أنه قال: »إن الله جتاوز عن أمتي 
عليه«)رواه  استكرهوا  وما  والنسيان  اخلطأ 

ابن ماجة رق��م:2043(، وهذه املواقف كثيراً 
ما تقع لألبناء في مراحل النمو والتعلم، والله 
-تعالى- عفا عن الكبار املكلفني في مثل هذه 
احلاالت؛ فكيف باألطفال الصغار الذين لم 

يبلغوا سن التكليف بعد؟!
خطأ سبب له أملًا

- ال تعاقب الطفل على خطأ سبب له أملاً؛ 
ألن هذه اآلالم في حّد ذاتها عقوبة بالنسبة 
داعي  وال  أل��م،  من  ناله  ما  إذاً  ل��ه؛ فحسبه 
لتوبيخه في هذه احلالة؛ فإن ذلك يزيده أملاً، 
كتعطل  شخصياً،  شيئاً  خسر  إذا  والسيما 
من  لسعة  أو  بجرح،  إصابته  أو  مثاًل،  لعبته 
إن���اء س��اخ��ن، لكن ال م��ان��ع أن ن��ش��رح ل��ه أن 
أو  بتعليماتنا،  التزامه  ع��دم  هو  ذل��ك  سبب 
عدم اكتراثه بتحذيراتنا، وأن عليه أن يتحمل 
أجلنا  كبيرة،  آالمه  كانت  فإذا  عمله؛  نتيجة 

ذلك الشرح ريثما يهدأ ويتحسن.

كثير احلركة
إّن  احلركة:  كثير  لكونه  طفلك  تعاقب  ال   -
كثرة احلركة والنشاط من خصائص مرحلة 
الطفولة، وهي دليل على سالمة الطفل ومنوه 
منوا طبيعيا؛ فليس من العدل أن نعاقبه على 
من  مانع  ال  لكن  حركته،  نقيد  أن  أو  ذل��ك، 

إرشاده وضبط سلوكه.

مشكالت خارجة عن إرادته
يعاني مشكالت  كان  إذا  تعاقب طفلك  - ال 
االضطرابات  م��ث��ل  إرادت�������ه:  ع���ن  خ���ارج���ة 
النفسية، كاخلوف، أو تعثر اللسان، أو كانت 
إلى  ف���أدت  امل��ت��وس��ط؛  دون  العقلية  ق��درات��ه 
العقاب في  انخفاض مستواه الدراسي؛ ألن 
هذه احلالة يزيد املشكلة تعقيداً، وقد يفرز 

مشكالت نفسية أخرى.

االعتراف باخلطأ
وإال  اعترف بخطئه،  إن  الطفل  تعاقب  - ال 
اعترافه،  رغ��م  معاقبته  على  اإلص���رار  ف��إن 
في  خطأ  بأي  االعتراف  عدم  إلى  سيدفعه 

املستقبل، بل علّمه عملياً أّن )الصدق منجاة 
وإن رأيتم فيه الهلكة(.

العقاب على قدر اخلطأ
العقاب على قدر اخلطأ؛ فال نوقع  ليكن   -
العقاب الصارم على اخلطأ البسيط، كما ال 
أو  جسيم،  خطأ  على  العقاب  إهمال  يصح 

سبق التنبيه عليه.
وال يفوتنا – عزيزي املربي – أن نذكرك أيضاً 
بتجنب معاقبة الطفل، إال بعد أن نسدي له 
عن  نتغاضى  وأن  بشأنه،  والتوجيه  النُّصح 
الهفوات الصغيرة، و أن يكون العقاب بعيًدا 

عن إخوته والنَّاس؛ ألنَّ فيه إهانة له.
ولنعتمد أسلوب التقليل من العقوبات البَدنيَّة 
قدر املستطاع، في مقابل العقوبات النفسية 
اخلصام،  أو  االن��ق��ب��اض،  أو  ال��ع��ب��وس،  مثل 
على أن يتبادل األُب مع األم أدواَر العقاب، 
حتى ال يتولَّد لدى الولد شعوٌر بعدم االرتياح 

ألحد الوالدين.

ابني كثير احلركة
ما  واللعب؛  احل��رك��ة  كثير  ابني  اس��ت��ش��ارة: 

يسبب ضوضاء في املنزل، كيف أعاقبه؟
يومياً  باللعب  واالشتغال  احلركة  كثرة  اجل��واب: 
من خصائص النمو الطبيعية في مرحلة الطفولة 
امل��ب��ك��رة، وه��ي ت��دل على أن ال��ل��ه -ت��ع��ال��ى- قد 
رزقك طفال سوّيا، ينمو منوا طبيعيا، ومن أكبر 
األخطاء، بل من الظلم أن تعاقبيه على شيء هو 

من طبيعته، وليس خطأ ارتكبه أو إساءة أدب.
التربوية  م��ع��ارف��ك  م��ن  ت��زي��دي  أن  وع��ل��ي��ِك 
التربوية  امل��واق��ع  مطالعة  أو  ال��ق��راءة،  عبر 
املتخصصة على شبكة اإلنترنت، كي تتعرفي 
على خصائص مراحل النمو الطبيعية للطفل؛ 
صحيحا،  تفهما  تصرفاته  تتفهمني  وبذلك 

ومن ثّم تتقبلينها.
املربي  فالصبر سالح  بالصبر؛  كذلك عليك 
منو  ت��ط��ورات  على  الصبر  فبغير  ال��ن��اج��ح؛ 
األبناء واختالف تصرفاتهم تبعاً لكل مرحلة، 

سيكون املربي عائقا لنموهم بشكل السليم.
أخيًرا اشغلي نفسك بأشياء نافعة لتستثمري 
بها وقتك بجانبهم، مثل سماع القرآن الكرمي، 
أو عمل احللوى وما شابه؛ فيتحقق لِك اجلمع 
وستجدين  بوقتك،  واالنتفاع  متابعتهم  بني 

نفسك قد هدأِت كثيراً عن ذي قبل.

التربية؛  أس���اس  ه��و  ال��ع��ق��اب  ي��ك��ون  أن  يصلح  ال 
وربانية عظيمة  ومهمة  كبيرة  كلمة  فالتربية 
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معرفة  إلــى  السبيل  كيف   >
اعتقادا  الــتــوحــيــد  حــقــيــقــة 

وسلوكا وعمال؟
ميسر؛  الله-  -بحمد  الطريق   <
نفسه،  يحاسب  أن  املؤمن  فعلى 
باملطبقني  ويتأثر  احلق،  ويلزمها 
للنصوص على أنفسهم؛ فيستقيم 
له،  الله واإلخ��الص  على توحيد 

إليه،  بذلك، ويدعو  العمل  ويلزم 
سجية  ويكون  عليه،  يثبت  حتى 
ل��ه ال ي��ض��ره بعد ذل��ك م��ن أراد 
يلبس  أو  ه����ذا  ع���ن  ي��ع��وق��ه  أن 
األمر  بهذا  يعنى  أن  املهم  عليه، 
ويحاسب نفسه، وأن يعرفه جيدا 
حتى ال تلتبس عليه األمور، وحتى 

ال تروج عليه الشبهات.

السبيل إىل معرفة حقيقة التوحيد

< ورد في احلديث: أن من قتل 
نفسه يعذب مبا قتل نفسه به 

وأنه مخلد في النار.
> نعم صح عن النبي] أنه يعذب 
اخللود  ول��ك��ن  نفسه،  ب��ه  قتل  مب��ا 
خلودان، ينبغي أن يعلم أيها اإلخوة 

اخللود في النار خلودان:
خلود دائم أبًدا؛ فهذا للكفار نعوذ 
كما  أب��داً،  منها  يخرجون  ال  بالله، 
يُِريِهُم  قال -جل وع��ال-: }َك��َذِل��َك 
َعلَيِْهْم  َح���َس���َراٍت  أَْع��َم��الَ��ُه��ْم  ال��لَّ��ُه 
���اِر{ َوَم����ا ُه���ْم ِب���َخ���اِرِج���نَي ِم���َن ال���نَّ

}يُِريُدوَن  وق��ال:  )ال��ب��ق��رة:167{، 
ُهْم  َوَم����ا  ���اِر  ال���نَّ ِم���َن  يَ��ْخ��ُرُج��وا  أَْن 
ِبَخاِرِجنَي ِمنَْها َولَُهْم َعَذاٌب ُمِقيٌم{

)املائدة:37( نعوذ بالله.
لكنه  مؤقت  خلود  الثاني:  اخللود 
لكنه طويل؛  م��ؤق��ت  خ��ل��ود  ط��وي��ل، 
فهذا توعد الله به من قتل النفس 
بغير حق، من قتل مؤمًنا بغير حق 
من  وهكذا  باخللود،  الله  فتوعده 

بُسمٍّ توعده  أو  قتل نفسه بحديدة 
الله باخللود.

ب��دائ��م، خلود  وه���ذا اخل��ل��ود ليس 
أهل  ق��ال  كما  إليه،  ينتهي  أم��د  له 
السنة واجلماعة، وال يخلد اخللود 
الدائم أبًدا إال الكفار، أما العصاة 
إذا دخلوا النار فيعذبون على قدر 
م��ع��اص��ي��ه��م، ل��ك��ن ال ي��خ��ل��دون أبد 

اآلباد.
فقاتل نفسه متوعد بالنار واخللود 
فيها، والذي يقتل مؤمًنا بغير حق 
فيها،  واخللود  أيضاً  بالنار  متوعد 
ل��ك��ن��ه خ��ل��ود م��ؤق��ت ل��ه ن��ه��اي��ة، ثم 
يخرجون منها إلى اجلنة بعد ذلك، 
وهكذا من مات وهو زان، أو يشرب 
لوالديه  أو عاق  أو يسرق،  اخلمر، 
ولم يتب، متوعد بالنار نعوذ بالله، 
لكن ال يخلد فيها، إن دخلها ال يخلد 
فيها، وإن عفا الله فعفوه أكبر-عز 
وجل-، وهكذا بقية الكبائر، نسأل 

الله السالمة.

أنواع الخلود يف النار

< تزوجت فتاة وأحببتها، 
وبـــعـــد شـــهـــور عـــــدة بـــدأ 
اخلـــــــــالف بـــيـــنـــنـــا وبــــني 
الوالدين، لكونها تختلف 
مع إخوتي الصغار، والدي 
أسرارنا  تنقل  إنها  يقول: 
إلى اجليران، وطلب مني 

أن أطلقها، ما رأيكم؟ 
> ال تعجل ، وانصحها حتى 
ت��خ��ال��ف رأي  م���ا  ت��ف��ع��ل  ال 
وال���دي���ك م��ن ن��ق��ل األس����رار 
انصحها  اجل�����ي�����ران،  إل�����ى 
وع��ل��م��ه��ا، وخ��ب��ره��ا أن هذا 
السمع  عليها  وأن  يجوز،  ال 
وال���ط���اع���ة ف����ي امل����ع����روف؛ 
عليها  وه��ي  تنصحها  فأنت 

والوالدان  والطاعة،  السمع 
في  ي����ع����ج����الن  ال  ك�����ذل�����ك 
وينصحانها  طالقها،  طلب 
واألسلوب  الطيب،  بالكالم 
احلسن حتى تزول املشكلة، 
وال  األم����ور،  تستقر  وح��ت��ى 
تعجل في الطالق؛ ألن هذا 
إل���ى عالج؛  ي��ح��ت��اج  م���رض 
بالكالم  ب��ع��الج��ه��ا  ف��ع��ل��ي��ك 
احلسن،  واألسلوب  الطيب، 
والترغيب والترهيب، وهكذا 
بالكالم  عليهما  ال���وال���دان 
احلسن  واألس��ل��وب  الطيب، 
إن شاء  املشكلة  ت��زول  حتى 
الله، وتهدأ األمور، وتستمر 

العشرة بينكما.

<  عمري ثالث عشرة سنة، 
ومتازحت  معي صديق  ك��ان 
البندقية،  ع��ل��ى  وإي�����اه  أن���ا 
البندقية  م���ن���ي  وط��������ارت 
وتنازل  فمات،  عليه  فوقعت 
ديته،  دف���ع���ن���ا  وق�����د  أه���ل���ه 

أفيدونا جزاكم الله؟
إذا  ال����ك����ف����ارة،  ع���ل���ي���ك   <
بالبندق  وإي��اه  أنت  متازحت 
البندق منك وقتلته  وط��ارت 
والكفارة،  ال���دي���ة  ف��ع��ل��ي��ك 

والدية سمحوا عنها؛ فعليك 
ال��ك��ف��ارة وه����ي: ع��ت��ق رقبة 
مؤمنة؛ فإن لم جتد فصيام 
هذه  م���ت���ت���اب���ع���ني  ش���ه���ري���ن 
الكفارة، عتق أوالً إذا تيسر؛ 
فإن لم يتيسر العتق، وجبت 
الثانية، وهي صيام  الكفارة 
أن  عليك  متتابعني،  شهرين 
الطاقة  ب��ذل��ك حسب  ت��ق��وم 
نسأل  املناسب،  الوقت  في 

الله لنا ولك العون.

إذا أمر الوالد الولد بطالق 
زوجته هل يطيعه؟

مسألة يف قتل الخطأ

فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية واإلفتاء



98845 10  ربيـــع اآلخر  1440هــــ

اإلثنـــني  2018/12/17م

< مـــا حــكــم الــتــمــيــمــة مـــن الــــقــــرآن ومن 
غيره؟ 

كالعظام،  ال��ق��رآن  غ��ي��ر  م��ن  التميمة  أم���ا   <
الذئب، وما أشبه  وال��ودع، وشعر  والطالسم، 
يجوز  ال  بالنص،  محرمة  منكرة  فهذه  ذل��ك 
الطفل؛  غير  على  وال  الطفل  على  تعليقها 
له،  الله  أمت  فال  تعلق متيمة  »م��ن  لقوله]: 
ومن تعلق ودعة فال ودع الله له«، وفي رواية: 
»من تعلق متيمة فقد أش��رك«، أما إذا كانت 
من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة فهذه 
يجوز  بعضهم:  فقال  العلماء؛  فيها  اختلف 
السلف  وي��روى هذا عن جماعة من  تعليقها، 

جعلوها كالقراءة على املريض.
والقول الثاني: أنها ال جتوز وهذا هو املعروف 
الله  عن عبدالله بن مسعود وحذيفة -رضي 
قالوا:  واخللف  السلف  من  وجماعة  عنهما- 
سًدا  ال��ق��رآن  من  كانت  ول��و  تعليقها  يجوز  ال 
للذريعة وحسًما ملادة الشرك وعماًل بالعموم؛ 
ألن األحاديث املانعة من التمائم أحاديث عامة، 
لم تستثن شيًئا، والواجب األخذ بالعموم؛ فال 
يجوز شيء من التمائم أصاًل؛ ألن ذلك يفضي 
إلى تعليق غيرها والتباس األمر؛ فوجب منع 

اجلميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله.
فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات 
الطيبة، النفتح الباب، وصار كل واحد يعلق ما 
القرآن،  قال: هذا من  أنكر عليه،  فإذا  شاء؛ 
الباب،  فينفتح  الطيبة؛  الدعوات  أو هذه من 

ويتسع اخلرق وتلبس التمائم كلها.
بها  يدخل  ق��د  أنها  وه��ي:  ثالثة  علة  وه��ن��اك 
الله  أن كالم  ومعلوم  القذر،  ومواضع  اخلالء 

ينزه عن ذلك، وال يليق أن يدخل به اخلالء.

حكم التميمة 
من القرآن

< ما حكم اإلجهاض في اإلسالم؟ وهل 
يجوز في مدة معينة؟ 

> هذا فيه تفصيل فأمره عظيم، اإلجهاض 
في  ك���ان  إذا  تفصيل:  وف��ي��ه  عظيم  أم���ره 
األربعني األولى؛ فاألمر فيه أوسع إذا دعت 
أطفاال  عندها  ألن  إجهاض؛  إل��ى  احلاجة 
أو  احل��م��ل،  عليها  وي��ش��ق  تربيهم  ص��غ��ارا 
ألنها مريضة يشق عليها احلمل فال بأس 

بإسقاطه في األربعني األولى.
أم���ا ف��ي األرب��ع��ني ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د العلقة أو 
إسقاطه،  لها  وليس  أش��د،  فهذا  املضغة، 
يقرر  ع��ذٍر شديد كمرٍض شديد،  إال عند 
فال  ب��ق��اؤه؛  يضرها  أن��ه  املختص  الطبيب 
بهذه احل��ال عند خوف  مانع من إسقاطه 

الضرر الكبير.
وأم���ا ب��ع��د ن��ف��خ ال����روح ف��ي��ه ب��ع��د الشهر 
الرابع؛ فال يجوز إسقاطه أبداً، بل يجب 

عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء 
الله، إال إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان 
يقتلها وسبب ملوتها؛ فال  بقاءه  ثقتان أن 
من  بتعاطي أسباب إخراجه ح��ذراً  بأس 
الضرورة  عند  أل��زم  حياتها  ألن  موتها؛ 
ثقات  ف��أك��ث��ر  طبيبني  بتقرير  ال��ق��ص��وى 
خطراً  عليها  وأن  يضرها،  بقاءه  أن  من 
باملوت إذا بقي؛ فال بأس، إذا وجد ذلك 
بالشروط املذكورة؛ فال حرج في ذلك إن 

شاء الله.
وهكذا لو كان مشوهاً تشويهاً يضرها لو 
بقي يكون فيه خطر عليها، قرر طبيبان 
فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليه خطر 
امل���وت ألس��ب��اب ف��ي ال��ط��ف��ل؛ ف��ه��ذا كله 
يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر، 
أكثر  أو  طبيبني  بتقرير  امل���وت  وخ��ط��ر 

مختصني ثقتني.

آخرين،  عند  احلــقــوق  بعض  لــي   >
ووصـــلـــنـــا احملـــكـــمـــة، وهـــنـــاك بعض 
إخــوانــنــا يــعــرفــون كـــل شـــيء فيما 
بيننا، وطلبت شهادتهم ولكنهم -مع 

األسف- لم يشهدوا؟
> نسأل الله لنا ولهم الهداية، يقول ربك 
َهاَدةَ َوَمن  -جل وعال-: }َوالَ تَْكتُُمواْ الشَّ
َقلْبُُه{)البقرة:283(،  آِث��ٌم  َفِإنَُّه  يَْكتُْمَها 
إذا كتموها وهم يعلمون عليهم إثم، وال 
يجوز لهم ذلك، أما إن كان عندهم شك 
يكن عندهم  لم  ف��إذا  عليهم،  ح��رج  فال 
ض��ب��ط ف���ال ي��ج��وز ل��ه��م ال��ش��ه��ادة وهم 
املجاملة  لهم  يجوز  فال  ضابطني،  غير 
ألن��ك صاحبهم  أو  عليهم،  حقك  ألج��ل 
كان  ف��إذا  عظيم؛  أم��ره��ا  فالشهادة  ال؛ 

وحرم  األداء،  عليهم  وجب  علم  عندهم 
ألجل  يشهدوا  أن  أم��ا  الكتمان،  عليهم 
أنك صاحبهم بالشبهة أو بالشك فهذا 
ال يجوز، مثل ما يفعل بعض البدو وبعض 
احلضر أيضاً ما دام صديًقا له، يقول: 
أنت صديقي وتعرف أني صادق اشهد 
ل��ي، ه��ذا ال ي��ج��وز، ول��و أن��ك أخ��وه ولو 
أنك صادق، ال يشهد إال باألمر الواضح 
الكبائر!  أق��ب��ح  م��ن  ال����زور  ش��ه��ادة  وإال 
اإلنسان  يشهد  أن  ف��الب��ّد  بالله؛  ن��ع��وذ 
تعرفني،  أن��ك  قوله:  أم��ا  يعلمه،  بشيء 
وأن��ا احلمد لله ص��دوق، وأن��ا وأن��ا وأنا 
اشتريت من فالن كذا أو بعته كذا اشهد 
لي هذا ال يجوز، ولو كان من الصحابة 

فال يجوز أن يشهد له بغير حق.

حكم اإلجهاض

حكم كتم الشهادة



ال ش��ك أن األم��ة اإلسالمية ال��ي��وم أش��د ما 
ت��ك��ون اح��ت��ي��اًج��ا إل���ى وح���دة ال��ص��ف، وجمع 
ال��ك��ل��م��ة، ول���م ال��ش��م��ل، وه����ذا أم���ر فطري 
كان  وإذا  املسلمني جميعهم،  أفئدة  به  تتعلق 
االجتماع ضرورًيا في كل وقت وحني؛ فاألمة 
اليوم أحوج إليه بكثير من ذي قبل، وقد أخبر 
إذا  للمحنة  املسلمني  مواجهة  عن  النبي] 
بطائفة  إذا حل  البالء  وعن  ببعضهم،  نزلت 
توادهم،  في  املؤمنني  »مثل  فقال]:  منهم؛ 
وت��راح��م��ه��م، وت��ع��اط��ف��ه��م م��ث��ل اجل��س��د، إذا 
له سائر اجلسد  تداعى  منه عضو،  اشتكى 

بالسهر واحلمى«.

أخرج اإلمام مسلم في )صحيحه( عن أبي 
الله  »إن  الله]:  ق��ال: قال رس��وُل  هريرة، 
يرضى لكم ثالًثا، ويكرهُ لكم ثاَلًثا؛ فيرضى 
تَعبُدوه، وال تشركوا به شيًئا، وأن  أَْن  لكم: 
قوا،  تَفرَّ وال  َجميًعا  الله  بحبل  تعتصموا 
ؤاِل،  السُّ ق��ي��ل وق����ال، وك��ث��رةَ  ل��ك��م:  وي��ك��رهُ 

وإضاعِة املال«.

ة اإلسالم:    فمن املصائب التي ابتُليت بها أمَّ
َرنا  حذَّ ط��امل��ا  ق( التي  والتَّفرُّ )االخ���ت���الُف 
لم  منها القرآُن، وكذا رسوُل الله] في السِّ
خ��اء؛ ألنها سبُب كلِّ  ة وال��رَّ ��دَّ واحل��رب، وال��شِّ
التي  األمراض  أخطر  فالُفرقُة  بالء وشقاء؛ 
��ة على  ��ت��ن��ا اإلس��الم��يَّ ان��ت��ش��رت ف��ي جسد أمَّ
ة  األمَّ وُمحيط  واجلماعات  األف��راد  مستوى 
الفرقة  أسباب  معرفة  من  البد  لذلك  كلِّها؛ 

واحلذر منها ومن آثارها.

 فالُفرقُة واالختالُف سبُب هالك األمُم، أخرج 
البخاري في )صحيحه( عن ابن مسعود[ 
 [ قال: َسمعُت رُجاًل قرأ آيًة، وسِمعُت النَّبيَّ
يَْقَرأُ ِخالفها؛ َفِجئُت به النبّي]؛  فأخبرتُُه، 
»ِكالُكما  وقال:  الَكراهيَة،  َوجهِه  في  َفعرْفُت 
قبلكم  ك��ان  َم��ن  ف��إنَّ  تَْختَلفوا؛  وال  ُم��ْح��ِس��ٌن، 

اختلفوا فهلكوا«.

 اخلالف يؤدي إلى الُفرقة، والفرقة تؤدي إلى 
ئ األعداء علينا، وهذا  عف، والضعُف يُجرِّ الضَّ
بنفسه  قليل  منا  فاملرء  اآلن؛  يحدُث  ما  عني 
كثير بإخوانه، ضعيف مبفرده قوي بجماعته.

أوالده  يعلِّم  أن  أراد  احلكيم  ال��رج��ُل   لذلك 
يأتوا  أن  وأم��ره��م  فجمعهم  ع��م��ل��ّيً��ا؛  َدرًس����ا 
بحزَمة ِمن احلطب، ويقوم كلٌّ منهم بكسرها 
أن  أمرهم  ثم  تها،  لقوَّ يُفلحوا  فلم  ُمجتمعًة؛ 
قوا حزمَة احلطب، ويأخذ كلٌّ منهم ُعوًدا  يُفرِّ
الَوحدة سبيُل  أن  َسروه؛ فعلموا  َفُكِ ويكسره؛ 

ة، والُفرقَة سبيل الضعف. القوَّ

والُفرقة سبٌب في محق اخلير ورفع البركة، 
وِمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه: 
)باُب رفِع معرفِة ليلة القْدِر ِلتاَلِحي النَّاِس(، 
امت، قال: خرج النَّبي]  َعن ُعبادةَ بِن الصَّ
ِمن  رج���الِن  َفتاَلحى  ال��ق��در،  بليلة  ليخبرنا 
بلَيلِة  ألُخ��ب��َرك��ْم  »َخ��رْج��ُت  ف��ق��ال:  املسلمني، 
َفُرفعْت،  وف����الٌن،  ُف����الٌن،  َف��تَ��الَح��ى  ال��ق��ْدر، 

ِفي  فالتِمُسوها  لكم؛  َخيًرا  يُكوَن  أَْن  وعسى 
ابعِة، واخلامسِة«. التَّاِسَعة، والسَّ

به  أم��ر  الكرمي مبا  الله رسوله  أم��ر  من هنا 
}چ چ چ چ ڇڇڇ املرسلني قائاًل: 
ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
گگڳڳڳڳڱڱڱڱ
 ،)13 ںںڻڻڻ{)الشورى: 
ًة َواِحَدًة  تُُكْم أُمَّ وقال -سبحانه-: }ِإنَّ َهِذِه أُمَّ

َوأَنَا َربُُّكْم َفاْعبُُدوِن{)األنبياء: 92(.

والصيام،  ج��م��اع��ة،  ف��ي  ب��ال��ص��الة  وأم���رن���ا 
واحل��ج، وك��ل ذل��ك من مظاهر ال��َوح��دة عند 
التجربة  طريق  ع��ن  املعلوم  فمن  املسلمني؛ 
فيعة ال تفعل شيًئا  بعد التاريخ أن اخليوط الرَّ
حباًل  أصبحت  اجتمعت  إذا  أم��ا  مبفردها، 
مال ضعيفة بنفسها؛ فإذا  متيًنا، وحبيباُت الرِّ

جتمعت أصبحت جباالً وِتالالً.

يقول شيخ اإلس��الم ابن تيمية - رحمه الله 
أعظم  من  واالئ��ت��الف  -: »واالجتماع  تعالى 
األمور التي أوجبها الله -تعالى- ورسوله]، 
بحبل  االعتصام  »وهو  العظيم  األصل  وهذا 

الله جميًعا« هو من أعظم أصول اإلسالم.

 فاالجتماع والَوحدة ضرورة حياة، بها تقوم 
للمسلمني؛  ن  ومُيكَّ الطاعة،  وتُقبل  احلضارةُ 

فسالح الوحدة يفوق كلَّ سالح.

االجتماع والوحدة رضورة حياة
بقلم: سالم الناشي

رئيس حترير مجلة الفرقان


