
ُحسـن اخلامتـة

الش��هر الك��رمي خامتت��ه مس��ك ، 
حيث يلتم��س املؤمنون جميعا ليلة 
الق��در التي هي خير من ألف ش��هر ، 
وفي��ه العيد ، حيث الفرحة الكبرى ، 
يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( : 
"للصائ��م فرحتان , فرحٌة حنَي يفطُر 
، وفرح��ٌة ح��نَي يَلقى ربَّ��ُه" )صحيح 
الترم��ذي( ، منها فرح��ة في كل يوم 

عند اإلفطار ، وفرحة كبرى بالعيد .
األعمال بخواتيمه��ا ، وخير الناس 
من طال عمره وحس��ن عمله ، وختم 
ل��ه بحس��ن العاقب��ة ، يق��ول نبينا 

)صلى اهلل عليه وسلم( : "إمنا األعمال 
باخلواتيم" )رواه البخاري( .

يتطل��ب  اخلت��ام  حس��ن  أن  عل��ى 
النش��اط في العبادة ولي��س الفتور 
وال قص��ور الهمة فيه��ا ، حتى إذا ما 
انته��ى رمض��ان ، وأه��ل علينا هالل 
ش��وال ، أهل بخي��ره وبركاته ، حيث 
يقول )صلى اهلل عليه وس��لم( : " َمْن 
اٍل  ا ِمْن َشوَّ َصاَم رََمضاَن ثُمَّ أَتََبَعُه ِستًّ
ْهِر" )صحيح مسلم(  كاَن كِصَياِم الدَّ

.
عليه��ا  داوم  م��ا  األعم��ال  وخي��ر 
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صاحبها وإن قل ، وقد أخفى ربنا )عز 
وج��ل( رحمته في طاعات��ه ، وأخفى 
غضب��ه ف��ي معاصي��ه ، ف��ال ي��دري 
اإلنسان بأي عمل يرحم , وال بأي ذنب 
يُؤخ��ذ ، كما أنه ال ي��دري متى تبغته 
املني��ة !؟ وعل��ى أي عمل��ه تبغته !؟، 
يقول نبينا )صلى اهلل عليه وس��لم( 
 بعب��دٍ خيًرا اس��تعمَله 

ُ
: "إذا أراَد اهلل

، فقيل : كيف يس��تعمُله يا رس��وَل 
اهلِل ؟ قال: يوفُِّق��ه لعَمٍل صالٍح قبَل 

املوِت" )مسند أحمد( .
أن  من��ا  يقتض��ي  اخلامت��ة  حس��ن 
نكثر في هذه األي��ام من الذكر وتالوة 
الق��رآن وقيام اللي��ل ، ومن الصدقات 
، حيث يق��ول س��بحانه : " تََتَجاَفى 
ُجُنوبُُهْم َعِن امْلََضاِج��ِع يَْدُعوَن رَبَُّهْم 
َخْوًف��ا َوَطَمًعا َوِمَّ��ا رَزَْقَناُهْم يُنِفُقوَن 
" )الس��جدة:16( ، ويقول سبحانه:" 
َكاُنوا َقِلي��اًل مَِّن اللَّْيِل َم��ا يَْهَجُعوَن 
 " يَْس��َتْغِفُروَن  ُه��ْم  َوِباأْلَْس��َحارِ 
)الذاري��ات:16 ،17( ، ويقول س��بحانه 
:" أَنِْفُقوا ِمْن َم��ا رَزَْقَناُكْم ِمْن َقْبِل أَْن 
يَأِْت��َي أََحَدُك��ُم امْلَْوُت َفَيُق��وَل رَبِّ َلْواَل 
َق َوأَُكْن  دَّ رْتَِن��ي إَِلى أََجٍل َقِريٍب َفأَصَّ أَخَّ

اِلِنَي" )املنافقون:10( . ِمَن الصَّ
وال يغتر أحد منا بعمله , فقد سألت 
السيدة أم س��لمة )رضي اهلل عنها ( 
قالت: يا رسول اهلل، ما أكثر دعاءك: يا 

مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! 
قال: "يا أم س��لمة، إنه ليس آدمي إال 
وقلبه ب��ني أصبعني م��ن أصابع اهلل، 
فمن ش��اء أقام، ومن شاء أزاغ"، فتال 
سيدنا معاذ بن جبل )رضي اهلل عنه( 

: )رَبََّنا اَل تُِزْغ ُقُلوبََنا بَْعَد إِْذ َهَديَْتَنا( .
ولي��س األم��ر ف��ي حس��ن اخلامت��ة 
مقصورًا عل��ى أعمال العب��ادات من 
صالة وصيام وحج ودعاء وذكر وقراءة 
ق��رآن ، أو محص��ورًا ف��ي ه��ذه األمور 
فحسب ، إمنا حس��ن اخلامتة يتجاوز 
ذلك إلى كل عمل يقوم به اإلنس��ان 
، فم��ن كان يكفل يتيًم��ا فال ينبغي 
أن يترك��ه ف��ي منتص��ف الطريق بال 
ع��ذر ، إمنا عليه أن يأخ��ذ بيده إلى أن 
يبلغ رش��ده ويقوى عل��ى حمل أمره 
، وكذل��ك من يقوم على ش��أن طالب 
عل��ٍم فقي��ٍر ، فليجته��د أن يواص��ل 
اخلير معه إل��ى أن يحصل على أعلى 
الدرجات العلمية ما دام هذا الطالب 
مؤهالً لذلك ، وكذل��ك من يعمد إلى 
بناء مس��جد أو مش��فى أو دار سكن 
إليواء غير القادرين أو أطفال الشوارع 
 ، العش��وائيات  بع��ض  س��كان  أو 
كل ه��ؤالء عليه��م أال يتوقف��وا في 
منتصف الطريق وأال يصابوا بالفتور 
، إمنا عليه��م أن يواصل��وا العمل ما 

وسعهم ذلك .
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يف إطار نشر الفكر الوسطي املستنير ، وإعادة قراءة 
النص يف ض�������وء متطلبات وقضاي�������ا عصرنا احلاضر 
ق�������دم معالي أ.د/ محمد مخت�������ار جمعة وزير األوقاف 
حلقات يومية يف برنامج )رؤية للفكر املستنير( خالل 
ش�������هر رمضان املبارك 1442ه�  على قنوات التليفزيون 
املصري: القناة الفضائية املصرية وعدد من القنوات 
املتخصصة وإذاعة القرآن الكرمي ، والبرنامج خطاب 
جتديدي بفكر مستنير ، يعيش واقعه ، وُيعِمُل العقل 
يف فهم النص، مع احملافظة على ثوابت الشرع. وهذا 
البرنام�������ج “رؤية للدي�������ن واحلياة”  يؤس�������س خلطاب 
جتديدي بفكر مستنير يعيش واقعه وُيعمل العقل يف 
فهم صحيح النص ، مع احملافظة على ثوابت الشرع 
، نح�������اول من خالله قراءة بع�������ض النصوص يف ضوء 
متطلب�������ات وقضايا عصرنا وزمانن�������ا وبيئتنا وواقعنا ، 
ال قضاي�������ا وال متطلبات العصور الس�������ابقة وواقع غير 
واقعنا ، نحاول أيضا من خالله تقدمي رؤية مستنيرة 
حول كثير م�������ن القضايا الش�������ائكة ونعمل من خالله 
عل�������ى تصحي�������ح كثير م�������ن املفاهيم اخلاطئ�������ة ونلقي 

الضوء على عدد من املوضوعات الهامة مثل: مفهوم 
العلم النافع ، مخاط�������ر زواج القاصرات ، حق اجلوار 
الدولي ، صدق الدول ، مفهوم عهد األمان يف العصر 
احلاضر ، الكليات الست ، جزاء املفسدين واملرجفني 
يف األرض ، فلس�������فة احلرب والسلم واحلكم ، املفهوم 
الواسع إلطعام الطعام ، لوازم األدب مع سيدنا رسول 
اهلل )صل�������ى اهلل علي�������ه وس�������لم( ، فهم مقاصد الس�������نة 
النبوي�������ة ، ح�������ق الوطن عل�������ى أبنائه ، مقوم�������ات بناء 
الشخصية ، فقه بناء الدول ، ويأتي هذا التناول وهذا 
البرنام�������ج منهجًيا من خالل تناول بعض اإلصدارات 
الت�������ي أصدرته�������ا وزارة األوق�������اف املصري�������ة ممثل�������ة يف 
املجلس األعلى للش�������ئون اإلسالمية مع وزارة الثقافة 

ممثلة يف الهيئة املصرية العامة للكتاب
ونقدم لك عزيزي القارئ مختارات من حلقات هذا 

البرنامج
أكد معالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل أولى حلقات برنامج : “رؤية” للفكر املس�������تنير 

حول كتاب:“مكارم األخالق

 معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف :
برنامج )رؤية للفكر املستنير( خطاب جتديدي بفكر مستنير يعيش واقعه
وُيعِمُل العقل يف فهم النص مع املحافظة على ثوابت الشرع.
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 أن ش���هر رمضان شهر النفحات، حيث يقول النبي 
)صلى اهلل عليه وس���لم( : “ِإَنّ ِلَرِبُّكْم عَزّ وجَلّ ِف أَيَّاِم 
ُضوا لََها، لََعَلّ أََحَدُكْم أَْن تُِصيبَُه  َدْهِرُك���ْم نََفَحاٍت، َفتََعَرّ
ِمنَْها نَْفَحٌة ال يَْش���َقى بَْعَدَها أبًدا”، ومن أهم النفحات 
ف كل عام ، نفحات هذا الشهر العظيم الفضيل الذي 
أن���زل فيه القرآن ،هدى للناس وهو الش���هر الذي قال 
ف حق���ه نبين���ا )صل���ى اهلل عليه وس���لم( : ” َمْن َصاَم 
َم ِمْن َذنِْبِه” ،  َرَمَضاَن ِإمَياًنا َواْحِتَس���اًبا ُغِفَر لَُه َما تََقَدّ
وقال)صلى اهلل عليه وسلم( : “َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإمَياًنا 
َم ِمْن َذنِْب���ِه” ، وقال )صلى  َواْحِتَس���اًبا ُغِفَر لَ���ُه َما تََقَدّ
اهلل عليه وسلم(: “َمن َقاَم لَيْلََة الَقْدِر إمَياًنا واْحِتَساًبا، 
َم ِمن َذنِْبِه” ، وصعد النبي )صلى اهلل  ُغِف���َر له ما تََق���َدّ
رج���َة األولَى، قال :  ا رِقي الَدّ عليه وس���لم( املنب���ر فلَمّ
آم���ني ، ث���َمّ رِق���ي الثَّاني���َة ، فق���ال            : آمني ، ثَمّ 
رِق���ي الثَّالث���َة فق���ال : آم���ني ، فقالوا : يا رس���وَل اهلِل 
اٍت ، ق���ال: ملَّا رِقيُت  ! س���ِمعناك تقوُل آم���ني ثالَث مَرّ
رجَة األولَى جاءني جبريُل فقال : َشِقي عبٌد أدرك  الَدّ
رمض���اَن فانس���لخ منه ولم يُغفْر له فقل���ُت : آمني ، ثَمّ 
قال : َشِقي عبٌد أدرك والَديْه أو أحَدهما فلم يُدِخاله 
اجلنَّ���َة فقلُت آمني ، ثَمّ قال : َش���ِقي عبٌد ُذِكرَت عنده 

فلم يُصِلّ عليك فقلُت : آمني” .
مش���يًرا معاليه إلى أن مع هذا الش���هر العظيم تفتح 
أبواب اجلنة ، وتغلق أبواب النار وينادي مناٍد يا باغي 
اخلي���ر أقبل ، وف هذا الش���هر تتواصل أعمال اخلير 
من الص���الة والصيام القي���ام وقراءة الق���رآن والذكر 
ومدارس���ة العل���م ، ومن باب مدارس���ة العل���م ف هذا 
الش���هرالعظيم وأول كت���اب نتناوله من هذه السلس���لة 

كتاب “مكارم األخالق”.
ويسأل معاليه سؤااًل ملاذا نبدأ بهذا الكتاب؟ ف هذا 
البرنامج؟ ويجيب نبدأ به اتساًقا مع فضائل هذا الشهر 
العظيم ، فرمضان ش���هر مكارم األخ���الق وقد علمنا 
رس���ول اهلل )صلى اهلل عليه وس���لم( ذلك وحثنا عليه 
فقال: “الصوم ُجنة” ، أي وقاية ، وقاية من عذاب اهلل 
يوم القيامة إن شاء اهلل، ووقاية من املعاصي ، ووقاية 
من س���يئ األخالق ، يقول )صلى اهلل عليه وس���لم( : ” 
يَ���اُم ُجنٌَّة َفال يَْرُفْث َوال يَْجَه���ْل َوِإْن اْمُرٌؤ َقاتَلَُه أَْو  الِصّ

ُه َفلْيَُق���ْل  َش���اَتَ
 ، ِإِنّ���ي َصاِئ���ٌم” 
الناس  وبع���ض 
أو  خط���أ 
عدم  أو  جه���اًل 
حلقيق���ة  فه���م 
الصيام إذا جاء 
يقول  رمض���ان 
فإن���ي  دعن���ي 
ضي���ق اخللق ، 
يقولون ال تعتب 
اآلن  فإنه  عليه 

صائ���م ، وكأن الصيام يؤزم حاله ، أو يضيق أخالقه، 
مث���ل ه���ذا الن���وع من الن���اس لم يص���م ح���ق الصيام 
ول���م يفهم حقيق���ة الصيام ، فالصوم يق���وي العزمية، 
ويضب���ط الس���لوك ، ويضبط األخالق ويق���ِوّم أخالق 
صاحبه ، يقول )صلى اهلل عليه وسلم( : “إَذا َكاَن يَْوُم 
َصْوِم أََحِدُكْم َفاَل يَْرُفْث يَْوَمِئٍذ َواَل يَْصَخْب، َفِإْن َشاَتَُه 
أََح���ٌد أَْو َقاتَلَُه َفلْيَُقْل: إِنّ���ي اْمُرٌؤ َصاِئٌم ” فإذا كان يوم 
ص���وم أحدك���م فال يرفث ، وال يفس���ق ، وال يصخب ، 
وال يجه���ل ، وإن س���اببه أحد أو ش���اته لم يقل النبي 
)صلى اهلل عليه وسلم( وإن سبه أو شتمه ، ألن صيغة 
سابب وشامت صيغة مفاعلة فيها حراك بني شخصني 
، أي أن هن���اك ش���خًصا آخر يس���تفزك يحملك على 
املس���اببة حم���اًل ، ويحملك على املش���اتة حماًل ، إال 
أنك تستمس���ك بحبل اهلل وتعتصم بصيامك ، وتقول: 
“إن���ي صائم إني صائم” ، والصائم احلق ال يش���تم ، وال 
يس���ب، وال يتطاول ، وال يقوم بأي عمل ال يتس���ق مع 
م���كارم األخالق ، فرمضان هو ش���هر مكارم األخالق 
ودينن���ا دين مكارم األخالق ، ألم يقل نبينا )صلى اهلل 
علي���ه وس���لم( : “إمنا بعث���ُت ألتَم م���كارَم األخالِق” ، 
فمع أهمي���ة الصالة والزكاة واحلج وس���ائر العبادات 
، وم���ع كونها األركان األساس���ية لدينن���ا احلنيف ، إال 
أن النب���ي )صلى اهلل عليه وس���لم( لم يقل جئت ألُعِلم 
الن���اس الص���الة أو الزكاة أو احلج وإمن���ا قال : “إمنا 
بعث���ُت ألتَم مكارَم األخالِق” ، ألن العبادات احلقيقية 

وزير األوقاف خالل أولى حلقات “رؤية”
العبادة احلق تقّوم سلوك صاحبها
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أكد معالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خ���الل ثاني حلق���ات برنامج : “رؤية” للفكر املس���تنير 
أن كتاب “مكارم األخالق” من سلس���لة “رؤية” يتحدث 
ع���ن الصدق ، واألمانة ، واحلي���اء ، والكلمة الطيبة ، 
واجل���ود والكرم ، وغيرها من املعاني التي نحث عليها 
، ونؤك���د عليها ف هذا الش���هر الفضيل ، فالصائم ال 
ميكن أن يكون كذاًبا أبًدا ، ذلك أن من أخص عالمات 
اإلميان واملؤمنني ؛ الصدق ، حتى عّرف بعض العلماء 
اإلمي���ان بالصدق ، فق���ال : اإلميان احلقيقي أن تقول 
الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك ، وأن ال تقول 
الك���ذب مع ظن���ك أن الكذب قد ينفع���ك ، ألنك توقن 
وتعلم أن األمر كله هلل س���بحانه، وبيد اهلل س���بحانه ، 
وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن 
ليخطئ���ك ، فالصدق كما قال نبين���ا )صلى اهلل عليه 
���دَق يَهدي إلى الِب���ِرّ وإَنّ الِبَرّ يَهدي  وس���لم( : “إَنّ الِصّ
دَق حتَّى  ى الِصّ ج���َل ليصدُق ويتحَرّ إلى اجلنَِّة وإَنّ الَرّ
يًقا”، أم���ا الكذب فهو من أخص  ِ صِدّ يُكت���َب عن���َد اهلَلّ
عالمات النفاق ، يقول نبينا )صلى اهلل عليه وس���لم(: 
َث ك���َذَب، وإذا وَعَد أخلََف،  ” آي���ُة املُناِفِق ثالٌث: إذا حَدّ
وإذا ائْتُِم���َن خان” ، ويقول )صلى اهلل عليه وس���لم(: ” 
أَْربَ���ٌع َمن ُكَنّ فيه كاَن ُمنَاِفًق���ا َخاِلًصا، وَمن َكانَْت فيه 
َخْصلٌَة منهَنّ َكانَْت فيه َخْصلٌَة ِمَن الِنَّفاِق حتَّى يََدَعَها: 
َث َك���َذَب، وإَذا َعاَهَد َغَدَر،  ���َن َخ���اَن، وإَذا َحَدّ إَذا اْؤُتِ
وإَذا َخاَصَم َفَجَر” ، وإذا كان الصوم عالقة بني العبد 
وربه، حيث يقول احلق سبحانه ف احلديث القدسي: 
” كُلّ عم���ِل اب���ِن آدَم ل���ه إال الصوُم فإنه ل���ي وأنا أَْجِزي 
به”، فال يليق أبًدا بالصائم احلق الذي يحبس نفس���ه 
عن الطعام والش���راب ابتغاء مرض���اة اهلل ومراقبة له 
س���بحانه، وخوًفا منه وطمًعا ف ثوابه أن يكون كذاًبا، 
وأن يتعرض لس���خط اهلل وغضبه بكذب ، وأن يدخل 

بكذب���ه ف ع���داد املنافقني، وهو ال���ذي يبتغى بصومه 
وجه اهلل )عز وجل(.

كم���ا أش���ار معاليه إل���ى أن الصدق عم���ود األخالق 
حيث وصف به ربنا )عز وجل( نفسه فقال ” ُقْل َصَدَق 
ُ” ، ووص���ف به أنبياءه ورس���له )عليهم الس���الم( ،  اهلَلّ
فقال س���بحانه : “َواْذُك���ْر ِف الِْكتَاِب ِإبَْراِهي���َم ِإنَُّه َكاَن 
يًق���ا نَِّبًيّا” ، مقدًما الوصف بالصدق على الوصف  ِصِدّ
بالنبوة والرسالة ، وقال ف شأن سيدنا إدريس )عليه 
يًقا  الس���الم( : “َواْذُكْر ِف الِْكتَاِب ِإْدِري���َس ِإنَُّه َكاَن ِصِدّ
نَِّبًيّا” ، مقدًم���ا الوصف بالصدق على الوصف بالنبوة 
والرس���الة ، وقال ف ش���أن س���يدنا إس���ماعيل )عليه 
الس���الم( : “َواْذُكْر ِف الِْكتَاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق 
الَْوْع���ِد َوَكاَن َرُس���واًل نَِّبًيّ���ا” ، وقال ع���ن حبيبنا ونبينا 
وس���يدنا محمد )صلى اهلل عليه وس���لم( : “َوَما يَنِْطُق 
َع���ِن الَْهَوى ِإْن ُهَو ِإاَلّ َوْح���ٌي يُوَحى” ، فقد ُعرف نبينا 
)صلى اهلل عليه وسلم( ف قومه منذ صغره بالصادق 

األمني ، يقول شوقي :
بتم��وهُ أَمي�َن الق�وِم ف�ي ِصغ�ٍر لَقّ

وم��ا األَمي��ُن ع�لى ق�ْوٍل مبّتَه�ِم
كما أوضح معاليه أن القرآن الكرمي حتدث عن وعد 
الص���دق ، ولس���ان الصدق ، وقدم الص���دق ، ومدخل 
الص���دق ، ومخ���رج الصدق ، ومب���وأ الصدق ، ومقعد 
الص���دق ، أما مدخل الصدق فهو كل دخول دخلته ف 
طاعة اهلل وبطاعة اهلل ، دخلت بيتك أو دخلت السوق 
أو دخل���ت م���كان العم���ل مخلًص���ا الني���ة هلل ، مراقًبا 
هلل )ع���ز وجل( ، ف عملك وبيعك وش���رائك، وخروج 
الص���دق هو كل خ���روج خرجته ف طاعة اهلل وبطاعة 
اهلل ، أما من خرج ف أذى الناس فليس بخروج صدق 
بل هو خروج كذب ، ومن خرج لطاعة أو إغاثة ملهوف 
أو زيارة مريض أو مساعدة محتاج فهو مخرج الصدق 

هي التي حتمل على مكارم األخالق ، وملا سئل )صلى 
اهلل عليه وس���لم( “َعْن أَكث���ِر َما يُْدِخُل النَّ���اَس اجَلنََّة، 
ِ َوُحْسُن اخُللُق” ، وقال )صلى اهلل عليه  َقاَل: تَْقوى اهلَلّ
وس���لم( :” إَنّ ِمن أحِبّكم إلَيّ وأقرِبُكم مِنّي مجلًسا يوَم 
القيام���ِة أحاس���نَُكم أخالًقا املوطأون أكناف���ا” ، وقال 

َ َحيْثَُما ُكنَْت وأَتِْبِع  )صلى اهلل عليه وس���لم(:” اتَّ���ِق اهلَلّ
���ِيّئََة احْلس���نَة َتُْحَها، وَخالِق النَّاَس بخلق حسن”،  الَسّ
ومن اخللق احلس���ن :القول احلسن ، والفعل احلسن، 
يقول تعالى:“وُقولُوا ِللنَّاِس ُحْسًنا”، ويقول تعالى: ”َوُقْل 

ِلِعبَاِدي يَُقولُوا الَِّتي ِهَي أَْحَسُن”.

وزير األوقاف خالل ثاني حلقات “رؤية” :
الصدق أخص عالمات اإلميان والكذب أخص عالمات النفاق
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، ومبوأ الصدق هو املنزل احلس���ن 
ف الدني���ا ، ومقع���د الص���دق ه���و 
جن���ة اهلل يوم القيامة، نس���أل اهلل 
)ع���ز وجل( أن يبوئنا مبوأ الصدق 
وأن يدخلن���ا جن���ة الص���دق ، م���ا 
أجمل الدي���ن والدنيا إذا اجتمعا ، 
وق���د علمنا دينن���ا احلنيف : ” َربَّنَا 
نْيَا َحَس���نًَة َوِف اآْلِخَرِة  آِتنَ���ا ِف الُدّ
َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر” ، لك هذه 
اجلماعات التي تضع اإلنسان إما 
أن تخت���ار الدني���ا وإم���ا أن تختار 
اآلخرة، إما أن تكون مع الدنيا وإما 
أن تكون مع اآلخرة ، نسأل اهلل أن 
يرزقنا خي���ري الدنيا واآلخرة مًعا 
، فه���و ال���ذي علمن���ا ذل���ك : “َربَّنَا 
نْيَا َحَس���نًَة َوِف اآْلِخَرِة  آِتنَ���ا ِف الُدّ

َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر” ، أما وعد الصدق فهو اجلنة 
نس���أل اهلل أن يجعلن���ا م���ن أهلها ، يقول س���بحانه : ” 
أُولَِئ���َك الَِّذيَن نَتََقبَُّل َعنُْهْم أَْحَس���َن َم���ا َعِملُوا َونَتََجاَوُز 
ْدِق الَِّذي  نَِّة َوْع���َد الِصّ َع���ْن َس���ِيّئَاِتِهْم ِف أَْصَحاِب اجْلَ
َكانُوا يُوَعُدوَن” ، وأما لسان الصدق فهو الثناء احلسن 
اجلميل باحلق ف الدنيا يقول احلق س���بحانه وتعالى 
على لسان سيدنا إبراهيم )عليه السالم( : “َواْجَعل ِلّي 
ِلَساَن ِصْدٍق ِف اآْلِخِريَن” ، وهذا عاجل بشرى املؤمن، 
حي���ث: “ُمَرّ بَجنَاَزٍة َفأُثِْن���َي َعلَيَْها َخيًْرا، َفقاَل نَِبُيّ اهلِل 
ُ عليه َوَس���لََّم: َوَجبَ���ْت ، َوَجبَْت ، َوَجبَْت، َوُمَرّ  َصلَّى اهلَلّ
 ُ ا ، َفق���اَل نَِبُيّ اهلِل َصلَّى اهلَلّ بَجنَاَزٍة َفأُثِْنَي َعلَيَْها َش���ًرّ
عليه َوَسلََّم : َوَجبَْت ، َوَجبَْت ، َوَجبَْت ، قاَل ُعَمُر: ِفًدى 
ي، ُمَرّ بَجنَ���اَزٍة، َفأُثِْنَي َعلَيَْها َخيٌْر، َفُقلَْت:  ل���َك أَِبي َوأُِمّ
 ، َوَجبَْت، َوَجبَْت، َوَجبَْت، َوُمَرّ بَجنَاَزٍة، َفأُثِْنَي َعلَيَْها َشٌرّ
َفُقلَْت: َوَجبَْت، َوَجبَْت، َوَجبَْت؟ َفقاَل َرس���وُل اهلِل َصلَّى 

ُ علي���ه َوَس���لََّم: َم���ن أَثْنَيْتُْم عليه  اهلَلّ
َخيًْرا َوَجبَْت له اجَلنَّ���ُة، َوَمن أَثْنَيْتُْم 
ا َوَجبَْت ل���ه النَّ���اُر، أَنْتُْم  علي���ه َش���ًرّ
ُشَهَداءُ اهلِل ف األْرِض، أَنْتُْم ُشَهَداءُ 
اهلِل ف األْرِض، أَنْتُْم ُشَهَداءُ اهلِل ف 
األْرِض”، وإذا أح���ب اهلل عبًدا نادى 
ف مالئكت���ه يا مالئكت���ي إني أحب 
فالًن���ا فأحب���وه فيكت���ب ل���ه القبول 
ف الدني���ا والفضل إن ش���اء اهلل ف 

اآلخرة.
وختاًم���ا أكد معالي���ه على أمرين 
، األول : أن الص���دق كم���ا يُطل���ب 
عل���ى مس���توى األف���راد يطلب على 
مس���توى الدول ، فال���دول الصادقة 
ه���ي التي تفي بعهوده���ا ومواثيقها 
والتزاماته���ا جت���اه ال���دول األخرى 
، أم���ا ال���دول الكاذب���ة فهي التي ال تف���ي ال بعهود وال 
مبواثيق وال بالتزامات، األمر اآلخر : أن األمم والدول 
التي ال تبنى على القيم واألخالق وال تتعامل بالصدق 
والش���رف مآلها إلى السقوط والزوال وإن طال األمل 

، يقول الشاعر :
إمنا األمم األخالق ما بقيت

فإن هموا ذهبت أخالقهم ذهبوا
ويقول آخر:

وإذا أصيب القوم ف أخالقهم
فأقم عليهم مأًتا وعويال
فالص���دق كم���ا يطلب على مس���توى األف���راد يطلب 
على مستوى الدول ، ومكارم األخالق كما تطلب على 
مس���توى األفراد تطلب على مستوى الدول.نسأل اهلل 
أن يهدينا إلى م���كارم األخالق وأن يرزقنا الصدق ف 

األقوال واألفعال

وزير األوقاف خالل ثالث حلقات “رؤية” :
كتاب “فهم مقاصد السنة النبوية” يؤسس إلعمال العقل يف فهم النص 

مع املحافظة على ثوابت الشرع
 أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل ثالث حلقات برنامج “رؤية” للفكر املس���تنير أنه 
لعقود طويلة غلبت قضايا التقليد على قضايا التجديد 

، وغلب���ت مناهج احلفظ والتلقني عل���ى مناهج الفهم 
والتفكير وإعم���ال العقل ، وابتلينا بجماعات متطرفة 
ومتشددة قامت بعملية انتقاء واختيار وتأويل وتفسير 
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يوافق هواها، وأيديولوجيتها النفعية ، إضافة إلى من 
يقف���ون عند ظواهر النص���وص دون فهم مقاصدها ، 
ومن هنا كانت العناية بفهم مقاصد الش���رع احلنيف ، 
وبخاصة فهم املقاصد القرآنية ، والسنة النبوية، وكان 
نت���اج هذا اجلهد كتاب : “فهم مقاصد الس���نة النبوية 
.. رؤية عصرية” والذي يهدف إلى الوقوف على غاية 
النص ، وهدف النص، ومرمى النص، وفهم النص من 
خالل إعمال العقل ف فهم النص ، وقد ابتُدئ الكتاب 
ببحث هام عن جوهر اإلس���الم وأهمية فهم مقاصده 
، مؤكًدا أن اإلس���الم عدل كله ، رحمة كله ، س���ماحة 
كل���ه ، تيس���ير كله ، إنس���انية كله ، يق���ول اهلل تعالى : 
ُ ِبُكُم الْيُْس���َر َواَل يُِريُد ِبُكُم الُْعْس���َر” ، ولو قال  “يُِريُد اهلَلّ
ُ ِبُكُم الْيُْسَر” وفقط ، لكانت تأكيًدا  سبحانه: “يُِريُد اهلَلّ
على التيس���ير ، ثم يأتي قوله س���بحانه: “َواَل يُِريُد ِبُكُم 
الُْعْس���َر” تأكيد آخر على دفع احلرج واملشقة عن هذه 
األمة وعن البش���رية جمعاء ، ألم يقل س���بحانه: “َوَما 
يِن ِمْن َحَرٍج” ، وما ُخِيَّر النبُيّ )َصلَّى  َجَعَل َعلَيُْكْم ِف الِدّ
اهللُ عليه وس���لََّم( بنْيَ أْمَريِْن إاَلّ اْختاَر أيَْسَرُهما ما لَْم 
يَْأثَ���ْم ، ف���إذا كاَن اإلثُْم كاَن أبَْعَدُهما منه ، فاإلس���الم 
قائم على مصالح العباد والبالد، فحيث يكون الصدق 
، والوفاء ، واألمانة ، وصلة الرحم ، واجلود ، والكرم ، 
والنجدة ، والشهامة ، وكف األذى عن الناس، وإماطة 
األذى ع���ن الطريق ، وإغاثة امللهوف، وإطعام اجلائع ، 
وكساء العاري ، ومداواة املريض ، والرحمة بخلق اهلل 
، فهذا هو صحيح جميع األديان السماوية ، وهذا هو 
الفه���م الصحيح للدي���ن ، وحيث جتد قطيعة األرحام، 
والك���ذب ، والغ���در ، واخليان���ة ، واألناني���ة ، وضي���ق 
األفق ، واألذى ، والفساد ، واإلفساد ، والتخريب كما 
تفع���ل اجلماع���ات اإلرهابية والضال���ة ، فهذا يناقض 
دين اهلل ، ويناقض كل األديان الس���ماوية ، وكل القيم 
األخالقي���ة ، وكل املب���ادئ اإلنس���انية ، فمن خرج عن 
الع���دل ، والرحم���ة ، واألمانة ، وم���كارم األخالق فقد 
خ���رج على مقتضى األدي���ان ، وعلى مقتضى األخالق 
، وعلى مقتضى اإلنس���انية ، وانس���لخ إلى ش���يء آخر 
ال عالقة له باإلنس���انية ، فرمضان شهر العلم ، شهر 
القرآن ، وش���هر مدارس���ة القرآن ، يقول النبي )صلى 
اهلل عليه وس���لم( : “َمن سلََك طريًقا يلتَِمُس فيِه علًما 
ُ لَُه طريًقا إلى اجلنَِّة” ، ويقول النبي )صلى  َل اهلَلّ ، َسَهّ
اهلل عليه وس���لم (: “إَذا َماَت ابُن آدم انَْقَطَع َعنُْه َعَملُُه 
ِإاَلّ ِمْن ثاََلٍث : َصَدَقٍة َجاِريٍَة، أو ِعلٍْم يُنْتََفُع ِبِه، أَْو َولٍَد 

َصاِلٍح يَْدُعو لَُه” 
، وكل م���ا ج���اء 
ف جان���ب العلم 
ج���اء ف مطل���ق 
العل���م ، وجت���د 
الن���اس  بع���ض 
يفهم���ون  رمب���ا 
األحاديث  ه���ذه 
أو  خط���أ، 
فهمها  يضيقون 
أنها  ، فيظن���ون 
ج���اءت فقط ف 
الشرعية  العلوم 
الفق���ه،  م���ن 
 ، والتفس���ير 
واحلديث ، لكن 

انظر إلى حديث النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( : “َمن 
س���لََك طريًقا يلتَِمُس فيِه علًما” جاءت كلمة علًما نكرة 

لتفيد العموم والشمول.
وقول���ه )صل���ى اهلل عليه وس���لم( : “إَذا َماَت ابُن آدم 
انَْقَط���َع َعنُْه َعَملُُه ِإاَلّ ِمْن ثاََلٍث: َصَدَقٍة َجاِريٍَة، أو ِعلٍْم 
يُنْتََف���ُع ِب���ِه، أَْو َولٍَد َصاِل���ٍح يَْدُعو لَُه” ، ب���ل عندما قال 
ْك���ِر ِإن ُكنتُْم  ربنا س���بحانه وتعالى:” َفاْس���َألُوا أَْهَل الِذّ
اَل تَْعلَُم���وَن” لم يقل اس���ألوا أه���ل الفقه فقط، أو أهل 
التفس���ير فق���ط، أو أه���ل احلدي���ث فق���ط، أو علماء 
ْكِر” أي  األخ���الق فقط ، إمنا قال:” َفاْس���َألُوا أَْهَل الِذّ
أهل االختصاص، فنس���أل أهل الفقه ف الفقه، وأهل 
التفس���ير ف التفس���ير، وأهل الط���ب ف الطب، وأهل 
الهندس���ة ف الهندس���ة، وأهل الصيدلة ف الصيدلة، 
ُ الَِّذيَن آَمنُوا  وعندم���ا قال احلق س���بحانه :”يَْرَف���ِع اهلَلّ
ِمنُْك���ْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلْ���َم َدَرَجاٍت ” فكلمة درجات لم 
تخص���ص بالفق���ه ،أو بالتفس���ير، أو باحلديث ، وإمنا 
ش���ملت كل عل���م نافع ، كل ما ج���اء ف القرآن الكرمي 
ف تعظي���م ش���أن العل���م، وكل م���ا جاء ف س���نة النبي 
)صلى اهلل عليه وس���لم( ف احلث عل���ى العلم والتعلم 
،وبي���ان فض���ل العلم والعلماء إمنا يش���مل مطلق العلم 
النافع لإلنس���انية ، فنحن كم���ا نحتاج إلى علم الفقه، 
وإل���ى علم التفس���ير، وإلى علم احلدي���ث ، نحتاج إلى 
عل���م الطب، وإلى علم الصيدلة، وإلى علم الهندس���ة، 
والعب���رة بإخالص النية ومبا ينفع الناس، ولو س���ألت 
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أيهم���ا أعل���ى ثواًبا؟ قل���ت لك : ما يحتاج���ه الناس ف 
شئون حياتهم وواقعهم ، فإن كان الناس ف حاجة إلى 
الفقه���اء، ولم يكن بينهم م���ن الفقهاء من يقوم بفرض 
الكفاية الفقهي فثواب تعلم الفقه أعلى وأكبر، أما إن 
كان بينه���م من الفقه���اء من يقومون بواج���ب الكفاية، 
ول���م يك���ن بينهم من األطب���اء أو م���ن الصيادلة أو من 
املهندس���ني من يق���وم بهذا الواج���ب الكفائي فالثواب 
أعلى لعلم الطب وعلم الهندسة، وما يحتاجه الناس ، 
والعبرة مبا يحتاجه الناس ف شئون حياتهم ، وعندما 
يقول احلق س���بحانه :” ُقْل َهْل يَْس���تَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن 
ُر أُولُو اأْلَلْبَاِب” هذا أيضا  َا يَتََذَكّ َوالَِّذي���َن اَل يَْعلَُموَن ِإمَنّ
عام ف مطلق العلم النافع نحن نحتاج إلى سائر العلوم 

الشرعية والعلوم التطبيقية والعلوم احلياتية.
ما أحس���ن الدي���ن والدنيا إذا اجتمع���ا وأقبح الكفر 

واإلفالس بالرجل
ب���ل إن اآلي���ة الت���ي يق���ول احل���ق س���بحانه فيها :” 
َ ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََماءُ “جاءت ف س���ياق  َا يَْخَش���ى اهلَلّ ِإمَنّ

احلديث عن اآليات القرآنية يقول سبحانه:”أَلَْم تََر أََنّ 
ْختَِلًفا  ���َماِء َماًء َفَأْخَرْجنَا ِبِه ثََمَراٍت ُمّ َ أَنَزَل ِمَن الَسّ اهلَلّ
ْختَِلٌف أَلَْوانَُها  بَاِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمّ أَلَْوانَُه���ا َوِمَن اجْلِ
َواِبّ َواأْلَنَْعاِم ُمْختَِلٌف  َوَغَراِبيُب ُس���وٌد َوِمَن النَّاِس َوالَدّ
 َ َ ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََماءُ ِإَنّ اهلَلّ َا يَْخَشى اهلَلّ أَلَْوانُُه َكَذِلَك ِإمَنّ
اَلةَ  ِ َوأََقاُموا الَصّ َعِزيٌز َغُفوٌر ِإَنّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب اهلَلّ
اَرًة لَّن  ا َوَعاَلِنيًَة يَْرُجوَن جِتَ ا َرَزْقنَاُهْم ِس���ًرّ َوأَنَفُقوا ِمَّ
ن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر  يَُهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيَدُه���م ِمّ تَبُ���وَر ِليَُوِفّ
َ ِمْن ِعبَاِدِه  َا يَْخَشى اهلَلّ َشُكوٌر ” فجاء قوله تعالى: “ِإمَنّ
الُْعلََم���اءُ ” أي أن م���ن يتأمل���ون ف الكون وف خلق اهلل 
وف ملكوت اهلل يزداد إميانهم باهلل، ألم يقل س���بحانه 
وتعالى:”َس���نُِريِهْم آيَاِتنَ���ا ِف اآْلَفاِق َوِف أَنُفِس���ِهْم َحتَّى 
ُقّ أََولَْم يَْكِف ِبَرِبَّك أَنَُّه َعلَى ُكِلّ َشْيٍء  َ لَُهْم أَنَُّه احْلَ يَتَبَنَيّ
َش���ِهيٌد” ، فنشهد أنك احلق يا رب العاملني وأن خلقك 
احل���ق وأن قولك احلق وأن وع���دك احلق وأن لقاءك 
ح���ق وأن اجلنة حق وأن النار حق وأن كتابك حق وأن 

رسولك )صلى اهلل عليه و سلم( حق.

يف احللقة الرابعة من برنامج “رؤية”
 أفضل ما قاله الشعراء يف خامت األنبياء واملرسلني )صلى اهلل عليه وسلم(

 أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل رابع حلقات برنامج “رؤية” للفكر املستنير حول 
كتاب: “األدب مع س���يدنا رس���ول اهلل )صلى اهلل عليه 
وس���لم(” فهو كتاب مهم إذ إنه يتعلق باألدب مع سيدنا 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ، حيث تبرز احللقة 
جانًبا من حديث القرآن عن منزلة الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم( عند ربه ، كما تتناول جانًبا من أفضل ما 
قاله الش���عراء ف خامت األنبياء واملرس���لني )صلى اهلل 
عليه وس���لم( ، كيف ال وهو الذي اصطفاه ربه، فزكى 
لس���انه )صلى اهلل عليه وسلم( فقال : “َوَما يَنِطُق َعِن 
الَْهَوى” ، وزكى بصره )صلى اهلل عليه وسلم( فقال :”َما 
َزاَغ الْبََص���ُر َوَما َطَغى”، وزكى ف���ؤاده )صلى اهلل عليه 
وس���لم( فقال : “َما َكَذَب الُْفَؤاُد َما َرأَى” ، وزكى معلمه 
)صلى اهلل عليه وس���لم( فقال : “َعلََّمُه َشِديُد الُْقَوى”، 
وزكى خلقه )صلى اهلل عليه وسلم( فقال : “َوِإنََّك لََعلى 
ُخلٍُق َعِظيٍم” وزكاه كله ، فقال :”لََقْد َكاَن لَُكْم ِف َرُسوِل 
َ َوالْيَْوَم اآلِخَر َوَذَكَر  ِ أُْسَوةٌ َحَسنٌَة مِلَْن َكاَن يَْرُجو اهلَلّ اهلَلّ
ْن  َ َكِثيًرا” ، وقال س���بحانه : “لقْد َجآَءُكْم َرُس���وٌل ِمّ اهلَلّ

أَنُفِس���ُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعلَيُْكْم ِبامْلُْؤِمِننَي 
ُ ال ِإلَ�َه ِإالَّ ُهَو  ِحيٌم َفِإن تََولَّْواْ َفُقْل َحْس���ِبَي اهلَلّ َرءُوٌف َرّ

لُْت َوُهَو َرُبّ الَْعْرِش الَْعِظيِم”. َعلَيِْه تََوَكّ
ونادى احلق سبحانه وتعالى أنبياءه بأسمائهم فقال 
ْؤيَ���ا ِإنَّا َكَذِلَك  ْقَت الُرّ س���بحانه :”يَ���ا ِإبَْراِهيُم َق���ْد َصَدّ
ِْس���ِننَي” ، وقال س���بحانه : “يَ���ا يَْحيَى ُخِذ  ���ِزي اْلُ َنْ
ْكَم َصِبًيّا” ، وقال سبحانه: “يا  ٍة َوآتَيْنَاهُ احْلُ الِْكتَاَب ِبُقَوّ
ِس  موس���ى إِنّي أَنَا َربَُّك َفاْخلَْع نَْعلَيَْك ِإنََّك ِبالَْواِد امْلَُقَدّ
نَّا  ُط���ًوى” ، وقال س���بحانه : “يَا نُ���وُح اْهِبْط ِبَس���اَلٍم ِمّ
َعَك” وقال س���بحانه :  ن َمّ َّ َوبََرَكاٍت َعلَيَْك َوَعلَى أمَُمٍ ِمّ
“يَا ِعيَسى ابَْن َمْرمَيَ اْذُكْر ِنْعَمِتي َعلَيَْك َوَعلَى َواِلَدِتَك ِإْذ 
أَيَّدتَُّك ِبُروِح الُْقُدِس تَُكِلُّم النَّاَس ِف امْلَْهِد َوَكْهال” ، لكنه 
خاطب حبيبه محمًدا )صلى اهلل عليه وس���لم( بصفة 
ُسوُل بَِلّْغ  النبوة والرس���الة فقال س���بحانه : “يَا أَيَُّها الَرّ
ِبَّك َوِإن لَّْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالَتَُه”،  َما أُنِزَل ِإلَيَْك ِمن َرّ
وقال س���بحانه : “يا أَيَُّها النَِّبُيّ ِإنَّا أَْرَس���لْنَاَك َش���اِهًدا 
ِ ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنيًرا”،  ًرا َونَِذيًرا َوَداِعًيا ِإلَى اهلَلّ َوُمبَِشّ
أو بصيغ���ة مالطفته وتكرميه قال س���بحانه : “يَا أَيَُّها 



العدد )10( شوال 1442هـمنبر اإلسالم10

ِثُّر”، وعندما يذكر  ُل”، وقال س���بحانه: “يَا أَيَُّها امْلَُدّ ِمّ امْلَُزّ
اس���مه )صلى اهلل عليه وس���لم( يذكره مقروًنا بالنبوة 
ِ َوالَِّذيَن  ُسوُل اهلَلّ ٌد َرّ والرس���الة فقال س���بحانه : “مَحَمّ
ًدا  ًعا ُسَجّ اِر ُرَحَماءُ بَيْنَُهْم تََراُهْم ُرَكّ اءُ َعلَى الُْكَفّ َمَعُه أَِشَدّ
ِ َوِرْضَواًنا ِس���يَماُهْم ِف ُوُجوِهِهم  َن اهلَلّ يَبْتَُغوَن َفْضاًل ِمّ
���ُجوِد َذِلَك َمثَلُُه���ْم ِف التَّ���ْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِف  ���ْن أَثَِر الُسّ ِمّ
ِنيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َش���ْطَأهُ َفآَزَرهُ َفاْستَْغلََظ َفاْستََوى  اإْلِ
 ُ اَر َوَعَد اهلَلّ اَع ِليَِغيَظ ِبِهُم الُْكَفّ َرّ َعلَى ُس���وِقِه يُْعِجُب الُزّ
ْغِفَرًة َوأَْجًرا  اِت ِمنُْه���م َمّ احِلَ الَِّذي���َن آَمنُ���وا َوَعِملُوا الَصّ
ٌد ِإاَلّ َرُس���وٌل َقْد  َعِظيًما” ، ويقول س���بحانه :”وَما ُمَحَمّ
ٌد  ُسُل” ، ويقول سبحانه: “َما َكاَن ُمَحَمّ َخلَْت ِمن َقبِْلِه الُرّ
ِ َوَخامَتَ النَِّبِيّنَي  أَبَ���ا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن َرُس���وَل اهلَلّ
ُ ِب���ُكِلّ َش���ْيٍء َعِليًما” ، وق���رن طاعته بطاعته  َوَكاَن اهلَلّ
 ” َ ُس���وَل َفَق���ْد أََطاَع اهلَلّ ن يُِطِع الَرّ فق���ال س���بحانه : “َمّ
ُس���وَل َفأُولَِئَك  َ َوالَرّ ، ويقول س���بحانه : “َوَمن يُِطِع اهلَلّ
يِقنَي  ِدّ َن النَِّبِيّ���نَي َوالِصّ ُ َعلَيِْه���م ِمّ َم���َع الَِّذي���َن أَنَْعَم اهلَلّ
نَي َوَحُس���َن أُولَِئَك َرِفيًقا” ، وجعل  احِلِ ���َهَداِء َوالَصّ َوالُشّ
اتباعه )صلى اهلل عليه وس���لم( وس���يلة حلبه سبحانه 
بُّ���وَن اهلل َفاتَِّبُعوِني  فقال س���بحانه: “ُق���ْل ِإن ُكنتُ���ْم حُتِ
ِحيٌم” ،  يُْحِببُْك���ُم اهلل َويَْغِف���ْر لَُكْم ُذنُوبَُك���ْم واهلل َغُفوٌر َرّ
وجع���ل بيعته )صل���ى اهلل عليه وس���لم( بيعة هلل فقال 
َ يَُد اهلل  َا يُبَاِيُعوَن اهلَلّ سبحانه: “ِإَنّ الَِّذيَن يُبَاِيُعونََك ِإمَنّ
َفْوَق أَيِْديِهْم” ، وكان سيدنا عبد اهلل بن عباس )رضى 
اهلل عنهما( يقول:“ثالث آيات ف القرآن الكرمي نزلت 
مقرونة بثالث ال تقبل واحدة منهن دون األخرى يقول 
َكاةَ”، وقوله تعالى  اَلةَ َوآتُوا الَزّ س���بحانه: “َوأَِقيُموا الَصّ
: “أن اْش���ُكْر ِلي َوِلَواِلَديَْك” ، وقوله سبحانه: “وأطيعوا 
اهلل وأطيع���وا الرس���ول” ، وق���د حذر احلق س���بحانه 
وتعال���ى م���ن مخالف���ة أمره )صل���ى اهلل عليه وس���لم( 
فقال س���بحانه : “َفلْيَْحَذِر الَِّذيَن يَُخاِلُفوَن َعْن أَْمِرِه أَن 
تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة أَْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم” وقال سبحانه : 
ُموَك ِفيَما َش���َجَر بَيْنَُهْم  “َفاَل َوَرِبَّك اَل يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحِكّ
ا َقَضيَْت َويَُس���ِلُّموا  َّ ثَُمّ اَل يَِجُدوا ِف أَنُفِس���ِهْم َحَرًجا ِمّ

تَْسِليًما”.
وإذا كان سيدنا موسى )عليه السالم( قد خاطب ربه 
فقال : “َوَعِجلُْت ِإلَيَْك َرِبّ ِلتَْرَضى” ، فإن اهلل )عز وجل( 
قد أكرم نبيه )صلى اهلل عليه وس���لم(، فقال سبحانه 
: “َولََس���ْوَف يُْعِطيَك َربَُّك َفتَْرَضى”، وأعطاه الش���فاعة 
الكب���رى ف يوم القيامة ، فَعْن َعبْ���ِد اهلل بِْن َعْمِرو بِْن 
الَْع���اِص )رضي اهلل عنهما( أََنّ النَِّبَيّ )صلى اهلل عليه 

وسلم( تاََل َقْوَل 
 ) اهلل )َعَزّ َوَجَلّ
ِإبَْراِهي���َم:  ِف 
ِإنَُّه���َنّ  “َرِبّ 
َكِثي���راً  أَْضلَلْ���َن 
ِمَن النَّاِس َفَمْن 
َفِإنَّ���ُه  تَِبَعِن���ي 
َوَق���اَل   ، ِمِنّ���ي” 
َعلَيْ���ِه  ِعيَس���ى 
“ِإْن  ���اَلُم:  الَسّ
َفِإنَُّهْم  بُْه���ْم  تَُعِذّ
َوِإْن  ِعبَ���اُدَك 
تَْغِفْر لَُهْم َفِإنََّك 
الَْعِزي���ُز  أَنْ���َت 
ِكي���ُم” َفَرَفَع  احْلَ
)صل���ى  يََديْ���ِه 

ِتي” َوبََكى ، َفَقاَل  ِتي أَُمّ اهلل عليه وسلم( َوَقاَل: “اللَُّهَمّ أَُمّ
ٍد، َوَربَُّك  ( : يَا ِجبِْريُل اْذَه���ْب ِإلَى ُمَحَمّ اهلل )َع���َزّ َوَجَلّ
اَلةُ  أَْعلَُم ، َفَس���لُْه َم���ا يُبِْكيَك؟ َفَأتَاهُ ِجبِْري���ُل َعلَيِْه الَصّ
���اَلُم َفَس���َألَُه ، َفَأْخبََرهُ َرُس���وُل اهلّلِ مِبَا َقاَل، َوُهَو  َوالَسّ
ٍد َفُقْل: ِإنَّا  أَْعلَُم ، َفَقاَل اهلل: يَا ِجبِْريُل اْذَهْب ِإلَى ُمَحَمّ

ِتَك َوالَ نَُسوءَُك”. َسنُْرِضيَك ِف أَُمّ
ويقول حسان بن ثابت :

وضم اإلله اسم النبي إلى اسمه
إذ قال ف اخلمس املؤذن : أشهد

وشق ل��ه من اسمه ليجله
ف�ذو العرش محمود وهذا محمد

ويقول آخر :
َواهلل َما َحَملْت أُنْثَى وال َوَضَعْت

أَبّر وأَْوفى ِذم���ّ�����ًة ِمن ُمَحّمد
وَما ِف ِبَقاِع األْرض ح���ًيّا وميتا

وال بني أرض والسما َكُمحّمد
ويقول شوقي :

أسرى بك اهلل لياًل إذ مالئكه
والرسل ف املسجد األقصى على قدم

صلى وراءك منهم كّل ذي خطٍر
ومن يفز بحبيب اهلل يأتم

وقد بَلَغَت َسماًء ال يُطاُر لَها
َعلى َجناٍح َوال يُسعى َعلى َقَدِم

وقيل كل نبٍي عند رتبته
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ويا محمد هذا العرش فاستلم
محمد صفوة الباري ورحمته

وسيد اخللق من عرب ومن عجم
خططت للدين والدنيا علومهما

ياقارئ اللوح بل ياالمس القلم
ي�ا ج�اهلني ع�لى اله�ادي ودعوِت�ه

ه�ل جت�هلون مك�اَن الص�اِدِق الَعلِم؟
بتم��وهُ أَمي�َن الق�وِم ف�ي ِصغ�ٍر لَقّ

وم��ا األَمي��ُن ع�لى ق�ْوٍل مبّتَه�ِم
ي�ا أَفص�َح الن�اطقني الض�اَد قاطب�ًة

حديثُك الّش�هُد عن�د ال�ذائِق الفِه�ِم
البدر دونك ف حسن وف شرف

والبحر دونك ف خير وف كرم
مديُح�نا في�ك ح�ٌبّ خ�الٌص وه�ًوى

وص�ادُق احل�ِبّ مُي�لي ص�ادَق الكلِم
أخوك عيسى دعا ميتا فقام له

وأنت أحييت أجياال من العدم
قالوا غزوت ورسل اهلل ما بعثوا

لقتل نفس وال جاءوا لسفك دمي
يارب هبت شعوب من منيتها

واستيقظت أمم من رقدة العدم
فالطف ألجل رسول العاملني بنا

وال تزد قومه خسفا وال تسم
يارب أحسنت بدء املسلمني به

فتمم الفضل وامنح حسن مختتم

يف احللقة اخلامسة من برنامج )رؤية( وزير األوقاف:
حرمة النبي صلى اهلل عليه وسلم ميًتا كحرمته حًيا

والصالة عليه صلى اهلل عليه وسلم سبيل لنيل شفاعته يوم القيامة
 اس���تكمل  معال���ي أ.د/ محمد مخت���ار جمعة وزير 
األوقاف خالل احللقة اخلامس���ة م���ن برنامج: “رؤية” 
للفكر املس���تنير تناوله كتاب: “األدب مع سيدنا رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وس���لم( متن���اوال معاليه أمرين : 
األول: التأدب مع س���يدنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وس���لم( ، واآلخ���ر : هو فض���ل الصالة عل���ى احلبيب 
)صلى اهلل عليه وس���لم( ، أم���ا عن األدب والتأدب مع 
س���يدنا رس���ول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( فإن ذلك 

يقتضي اآلتي:
أواًل : ع���دم ذك���ر اس���مه )صل���ى اهلل عليه وس���لم( 
مج���رًدا عم���ا يليق به من الوصف بالنبوة والرس���الة ، 
فالبخيل من ذكر عنده النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( 
فلم يصل عليه ، سواء كان ذلك عند ذكر اسمه )صلى 
اهلل عليه وس���لم( أو عند سماع ذكره )صلى اهلل عليه 
وس���لم( أو عند كتابة اس���مه )صلى اهلل عليه وس���لم( 
، ومن األدب مع س���يدنا رس���ول اهلل )صلى اهلل عليه 
وس���لم( كثرة الصالة والس���الم علي���ه )صلى اهلل عليه 
 َ وس���لم( ، حيث يقول احلق س���بحانه وتعالى : “ِإَنّ اهلَلّ
َوَمالِئَكتَُه يَُصلُّوَن َعلَى النَِّبِيّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا 
َعلَيِْه َوَس���ِلُّموا تَْسِليًما” ، بل علينا أن نكثر من الصالة 

والس���الم عليه )صلى اهلل عليه وس���لم( ، وسأل رجل 
نبينا )صلى اهلل عليه وس���لم( قال : يا رسول اهلل قال 
َ َوَمالِئَكتَُه يَُصلُّوَن َعلَى  رب الع���زة )عز وجل( : “ِإَنّ اهلَلّ
النَِّبِيّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَيِْه َوَس���ِلُّموا تَْسِليًما” 
، فكي���ف نصل���ي عليك ي���ا رس���ول اهلل ؟ فقال )صلى 
اهلل علي���ه وس���لم( : قل اللهم صل عل���ى محمد وعلى 
آل محم���د كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد 
، وب���ارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهي���م إن���ك حميد مجي���د، ومن األدب مع س���يدنا 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( أال نتعامل مع ذكره 
كما يتعامل بعضنا مع بعض ، يقول س���بحانه وتعالى : 
ُس���وِل بَيْنَُك���ْم َكُدَعاِء بَْعِضُكم بَْعًضا”  َعلُوا ُدَعاَء الَرّ “اَلّ جَتْ
، وس���مع اإلمام مالك رج���اًل يرفع صوته ف مقام وف 
حضرة ف مس���جد سيدنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وسلم( ، فقال : يا هذا إن اهلل قد امتدح أقواما فقال 
ِ أُولَِئَك  وَن أَْصَواتَُهْم ِعنَْد َرُس���وِل اهلَلّ : “ِإَنّ الَِّذيَن يَُغُضّ
ُ ُقلُوبَُه���ْم ِللتَّْقَوى لَُه���ْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر  الَِّذي���َن اْمتََحَن اهلَلّ
َعِظي���ٌم” ، وذم أقواًم���ا فقال : “ِإَنّ الَِّذي���َن يُنَاُدونََك ِمن 
ُجَراِت أَْكثَُرُهْم اَل يَْعِقلُوَن”، وحذر أقواًما فقال  َوَراِء احْلُ
: “يَ���ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْرَفُعوا أَْصَواتَُكْم َفْوَق َصْوِت 



َهُروا لَ���ُه ِبالَْقْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَْن  النَِّبِيّ َوال جَتْ
بََط أَْعَمالُُكْم َوأَنْتُْم ال تَْش���ُعُروَن” ، وإن حرمة النبي  حَتْ
)صلى اهلل عليه وسلم( ميًتا كحرمته حًيا ، وكان بعض 
سلفنا الصالح إذا اقترب من روضة سيدنا رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وس���لم( أو ألم بس���احة مسجده خلع 
نعليه ،وكانوا ينزلون عن دوابهم ، ويقولون: نستحي أن 
نُِلَم راكبني بصاحب هذا القبر ، وهو ما قاله الشاعر :
نََزلْنَا َعِن األكواِر مَنِشي َكراَمًة ملَْن بَاَن َعنُه أْن نُِلّم بِه 
َرْكبَا أما الصالة على سيدنا رسول اهلل فيقول )صلى 
اهلل علي���ه وس���لم( : “م���ن ذكرت عن���ده فليصل علي ، 
فم���ن صل���ى علي مرًة صلى اهلل عليه عش���ًرا ، ويقول 
 ، )صلى اهلل عليه وس���لم( : “َما ِمْن ُمْس���ِلٍم يَُصِلّى َعلََىّ
، َفلْيُِقَلّ الَْعبُْد  ِإالَّ َصلَّ���ْت َعلَيْ���ِه امْلاََلِئَكُة َما َصلَّى َعلَ���َىّ
ِمْن َذِلَك أَْو ِليُْكِثْر” ، وهي س���بيل لنيل ش���فاعته )صلى 
اهلل علي���ه وسلم( ي���وم القيامة يقول )صلى اهلل عليه 
وس���لم( : أول���ى الناس ب���ي يوم القيام���ة أكثرهم على 
صالة ، ويقول )صلى اهلل عليه وس���لم (: “ِإَذا َسِمْعتُُم 
، َفِإنَُّه َمْن  َن َفُقولُوا ِمثَْل َما يَُقوُل، ثُ���َمّ َصلُّوا َعلََيّ امْلُ���َؤِذّ
َصلَّى َعلََيّ َصاَلًة َصلَّى اهلل َعلَيِْه ِبَها َعْش���راً، ثَُمّ َسلُوا 
نَِّة الَ تَنْبَِغي ِإالَّ  اهلل ِلي الَْوِس���يلََة، َفِإنََّها َمنِْزلَ���ٌة ِف اجْلَ
ِلَعبٍْد ِمْن ِعبَاِد اهلل، َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن أَنَا ُهَو، َفَمْن َسَأَل 
���َفاَعُة” ، وع���ن أبي طلحة  ِل���َي الَْوِس���يلََة َحلَّ���ْت له الَشّ
األنصاري )رضي اهلل عنه( يقول : أصبح رس���ول اهلل 
)صل���ى اهلل عليه وس���لم( يوًما طي���ب النفس يرى ف 
وجه���ه البش���ر فقلت ي���ا رس���ول اهلل : أصبحت اليوم 

طي���ب النف���س ي���رى ف وجهك البش���ر ، فقال )صلى 
اهلل عليه وس���لم( أجل ، أتاني آت من عند ربي فقال 
: “م���ن صل���ى عليك من أمتك ص���الة كتب اهلل له بها 
عش���ر حس���نات ، ومحا عنه عشر س���يئات، ورفع له 
عش���ر درجات ، ورد عليه مثلها”، ومنها كفاية الهموم 
: فَع���ْن أُبَِيّ بِْن َكْعٍب )رضي اهلل عن���ه( َقاَل: ُقلُْت: »يَا 
الةَ َعلَيَْك، َفَك���ْم أَْجَعُل لََك  ِ ِإِنّ���ي أُْكِثُر الَصّ َرُس���وَل اهلَلّ
ُ َعلَيِْه: “َما ِش���ئَْت”. ُقلُْت:  ِم���ْن َصالِتي؟ َقاَل َصلَّى اهلَلّ
بَُع. َقاَل: “َما ِش���ئَْت، َوِإْن ِزْدَت َفُهَو َخيٌْر لََك”. ُقلُْت:  الُرّ
الثُّلَُث. َقاَل: “َما ِشئَْت، َوِإْن ِزْدَت َفُهَو َخيٌْر لََك”. ُقلُْت: 
الِنّْص���َف. َقاَل: “َما ِش���ئَْت، َوِإْن ِزْدَت َفُه���َو َخيٌْر لََك”. 
. َقاَل: “َما ِشئَْت، َوِإْن ِزْدَت َفُهَو َخيٌْر لََك”.  ُقلُْت: الثُّلُثنَْيِ
َك، َويُْغَفُر  ُقلْ���ُت: أَْجَعُل َصالِتي ُكلََّها. َق���اَل: “تُْكَفى َهَمّ
َذنْبَُك« ، ومنها تشريف املصلي على النبي )صلى اهلل 
عليه وس���لم( بإبالغ س���المه للرسول )صلى اهلل عليه 
وس���لم( ، ورد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( السالم 
ِ مالِئكًة س���يَّاحنَي ف األرِض  ، حي���ث يق���ول : “إَنّ هلَلّ
���الَم” ، و يقول )صلى اهلل عليه  تي الَسّ يبِلّغوني عن أَمّ
وس���لم( : “أكث���روا الصالة علي، ف���إن اهلل )عز وجل( 
وكل ب���ي مل���ًكا عند قبري ، ف���إذا صلى علي رجل من 
أمت���ي ، ق���ال ل���ي ذلك املل���ك: يا محم���د إن فالن بن 
فالن صلى عليك الساعة” ، فما أعظمك وما أكرمك 
وما أطيبك يا س���يدي يا رس���ول اهلل )صلى اهلل عليه 
وس���لم( ، وم���ا أعظم الصالة والس���لام عليك ، صلوا 

عليه وسلموا تسليما.
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أكد معالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل س���ادس حلقات برنامج : “رؤية” للفكر املستنير 

حول كتاب: اإلسالم يتحدث عن نفسه 
أن اإلس���الم يتحدث عن نفسه ، ال كما يتحدث عنه 
اجلماع���ات املتطرفة ، وال من قام بعمليات انتقامية ، 
فاإلس���الم يتحدث عن نفس���ه بأنه دين الرحمة ودين 
اإلنس���انية ، مؤكًدا معاليه أن اإلس���الم قطعة ذهب ال 
حتت���اج أكثر م���ن أن نلي م���ا علق به���ا أو رام عليها 
م���ن بعض الغبار املتطاير أو حتى املتراكم، ألن املعادن 

النفيس���ة ال تص���دأ أب���ًدا، واإلس���الم عني بإنس���انية 
م اإلنس���ان عل���ى إطالق  اإلنس���ان كون���ه إنس���اًنا فكَرّ
إنس���انيته ، حيث يقول احلق س���بحانه وتعالى: “َولََقْد 
ْمنَا بَِني آَدَم َوَحَملْنَاُهْم ِف الْبَِرّ َوالْبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن  َكَرّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيال” ،  لْنَاُهْم َعلَى َكِثيٍر ِمَّ ِيّبَ���اِت َوَفَضّ الَطّ
ولم يقل كرمنا املسلمني وحدهم ، أو املؤمنني وحدهم، 
أو املوحدين وحدهم ، وإمنا كرم اإلنسان على إطالق 
إنس���انيته دون أي اعتبار آخر ، وأرسل رسوله )صلى 
اهلل عليه وس���لم( رحمًة للعاملني فقال : “َوَما أَْرَسلْنَاَك 

يف سادس حلقات برنامج )رؤية( وزير األوقاف :
بعثته )صلى اهلل عليه وسلم( رحمة للناس كافة

مؤكدَا :دين ينهى عن الغش والتدليس واالحتكار واستغالل حوائج الناس دين عظيم
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ِإال َرْحَمًة ِللَْعامَلِنَي” ، فبعثته )صلى اهلل عليه وسلم( لم 
تكن رحمة للمسلمني وحدهم ، وال املؤمنني وحدهم ، 
وال املوحدين وحدهم ، وإمنا هي رحمة للناس كافة ، 
فاإلسالم ال يعرف األذى ألحد ال لإلنسان وال للحيوان 
، ونبهن���ا )صل���ى اهلل علي���ه وس���لم( إلى ذل���ك فقال : 
ٍة َربََطتَْه���ا، َفلَْم تُْطِعْمَها، ولَْم  “َدَخلَِت اْم���َرأَةٌ النَّاَر ف ِهَرّ
تََدْعَها تَْأُكُل ِمن َخَش���اِش األْرِض” لَم حتبس إنس���اًنا ، 
ول���م حتبس مؤمًن���ا وال غيره ، وإمنا “حبس���ت هرة” ، 
ول���م يق���ل قتلته���ا وال عذبتها وال مثلت به���ا كما تفعل 
اجلماع���ات اإلرهابية واملتطرفة ، وإمنا “حبس���تها” ، 
رمب���ا غفل���ت عنها فال ه���ي أطعمتها وال ه���ي تركتها 
ت���أكل من رزق اهلل ، ويقول )صلى اهلل عليه وس���لم( : 
” بينما رُجٌل ميش���ي بطريٍق اش���تََدّ عليه العطُش فوَجد 
بئًرا فنَزل فيها فش���ِرب ث���َمّ خَرج فإذا كلٌب يلَهُث يأُكُل 
ج���ُل: لقد بلَغ هذا الكلَب  الثَّ���رى ِمن العطِش فقال الَرّ
ه  ِم���ن العطِش ِمثُل الَّذي بلَغ بي فن���َزل البئَر فمأل ُخَفّ
ماًء ثَمّ أمَس���كه بفيه حتَّى رِقي فس���قى الكلَب فش���َكر 
اهللُ ل���ه فغَف���ر ل���ه” ، فهذا ديننا ال يع���رف االعتداء ال 
على اإلنس���ان ، وال على احلي���وان، وال على اجلماد ، 
بل هو رحمة لإلنسان ، واحليوان ، واجلماد ، وملا رأى 
)صلى اهلل عليه وس���لم( رج���اًل يُجهد جماًل له ويتعبه 
قال : “يا صاحب اجلمل اتق اهلل ف هذه البهيمة التي 
ملكك اهلل إياها ، فإن جملك هذا قد اشتكى إلَيّ أنك 
جتيعه وتدئبه” أي تتعبه ف العمل الشاق ، وحثنا على 
الرحمة باخللق جميًعا وال س���يما الضعفاء من اخلدم 
ونحوه���م فقال 
اهلل  )صل���ى 
وس���لم(  علي���ه 
“إخوانك���م   :
أي  خولك���م” 

خدمكم 
“إخوانكم 

اهلل”  جعله���م 
من���ه  فض���اًل 
“حت���ت  ونعم���ة 
أيديك���م ، فمن 
كان أخوه حتت 
ي���ده فليطعم���ه 
يطع���م  م���ا 
وليلبس���ه م���ا 

يلبس ، وال تكلفوهم من العمل ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم 
ما يغلبهم فأعينوهم عليه”، بل إننا لنرى النبي )صلى 
اهلل عليه وس���لم( يناجي اجلبل واحلجر فيقول : “إني 
ألعرف حجًرا مبكة كان يرد علي السالم” ، وملا ارجتف 
أُحٌد وفوقه النبي )صلى اهلل عليه وسلم( ومعه سيدنا 
أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان )رضي اهلل عنهم( 
ق���ال له النبي )صلى اهلل عليه وس���لم(: “أس���كن أحد 
فإمن���ا عليك نبي وصديق وش���هيدان” ، دين ال يعرف 
غير املواساة واحلنو على الضعفاء والتاجني ، يقول 
النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( : ” ما آمن بي من بات 
شبعاَن و جاُره جائٌع إلى جنِبه و هو يعلم به” ، وقيل له 
: “يا رسول اهلل إن فالنة صوامة قوامة إال أنها تؤذي 
جيرانها ، قال : هي ف النار” ، فاملس���لم احلقيقي من 
سلم لسانه ويده ، واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأمواله���م ، ويقول )صلى اهلل عليه وس���لم(: ” اإِلمياُن 
بْضٌع وَس���بُْعوَن، أْو بْضٌع وِستُّوَن، ُشْعبًَة، فأْفَضلُها َقْوُل 
ِريِق،  ُ، وأَْدناه���ا إماَط���ُة األَذى َع���ِن الَطّ ال إلَ���َه إاَلّ اهلَلّ
ياءُ ُش���ْعبٌَة ِم���َن اإلمياِن”، وذك���ر )صلى اهلل عليه  واحْلَ
وس���لم(: “بيْنَما َرُجٌل مَيِْشي بَطِريٍق وَجَد ُغْصَن َشْوٍك 
ُ له َفَغَفَر له”، بل إنه  َرهُ ، َفَش���َكَر اهلَلّ ِريِق فأَخّ علَى الَطّ
)صلى اهلل عليه وس���لم( ليحذر من أذى اخللق بصفة 
ِ ال  عام���ة ومن أذى اجلار بصفة خاصة فيقول : “واهلَلّ
ِ ال يُْؤِمُن، ِقيَل: َمْن يا رسوَل  ِ ال يُْؤِمُن، واهلَلّ يُْؤِمُن، واهلَلّ
؟ َقاَل: الَّذي ال يْأمُن جاُرهُ بََواِئَقُه” ، فما كان قسمه  ِ اهلَلّ
إال للتأكيد على أهمية ما يأتي بعد هذا القسم ، وحق 
اجلوار كما هو حق لألفراد والناس يتحدثون عنه فهو 
حق للدول أيًضا ، فإذا كان اإلنس���ان الكرمي ال يسمح 
أن ي���ؤذى ج���اره وال يؤتى من قبل���ه وال من جهة بيته ، 
فهكذا الدول الكرمية ال تس���مح أن يؤذى جيرانها من 

حدودها.
كم���ا أكد معاليه أن اإلس���الم دين عظي���م ينهى عن 
التباغض والتحاس���د واحتكار اآلخرين أو الس���خرية 
منه���م حي���ث يقول احل���ق س���بحانه وتعالى : “يَ���ا أَيَُّها 
الَِّذيَن آَمنُوا اَل يَْس���َخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَس���ى أَْن يَُكونُوا 
َخيًْرا ِمنُْهْم َواَل ِنَس���اءٌ ِمْن ِنَساٍء َعَس���ى أَْن يَُكَنّ َخيًْرا 
ِمنُْهَنّ َواَل تَلِْمُزوا أَنُْفَس���ُكْم َواَل تَنَابَُزوا ِباأْلَلَْقاِب ِبئَْس 
مَي���اِن َوَمْن لَْم يَتُ���ْب َفأُولَِئَك  ااِلْس���ُم الُْفُس���وُق بَْعَد اإْلِ
امِلُوَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ���وا اْجتَِنبُوا َكِثيًرا ِمَن  ُه���ُم الَظّ
ُس���وا َواَل يَْغتَْب  َسّ ِنّ ِإثْ���ٌم َواَل جَتَ ���ِنّ ِإَنّ بَْع���َض الَظّ الَظّ
َم أَِخيِه َميًْتا  بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحُبّ أََحُدُكْم أَْن يَْأُكَل حَلْ
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اٌب َرِحيٌم” ، ويقول  َ تَ���َوّ َ ِإَنّ اهلَلّ َفَكِرْهتُُم���وهُ َواتَُّقوا اهلَلّ
نبين���ا )صل���ى اهلل علي���ه وس���لم( : “ال حتاس���دوا، وال 
تناجش���وا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم 
عل���ى بيع بعض، وكونوا عب���اد اهلل إخوانا” ، وهو دين 
ينهى عن الغش حتى مع غير املسلم يقول نبينا )صلى 

���نَا َفلَيَْس ِمنَّا” ، فال يجوز  اهلل عليه وس���لم( : “َمْن َغَشّ
ل���ك أن تغش أحًدا ، ال مس���لًما وال غير مس���لم ، دين 
ينهى عن الغش والتدليس واالحتكار واستغالل حوائج 
الناس لدين عظيم ، معنٌيّ بإصالح الفرد ف أمر دينه 

وف أمر دنياه 

يف ثامن حلقات برنامج )رؤية( وزير األوقاف:
املؤمن القوي خيٌر من املؤمن الضعيف

وديننا يدعو إلى العمل واإلتقان ال إلى البطالة والكسل

أوض���ح معال���ي أ.د/ محم���د مخت���ار جمع���ة وزي���ر 
األوق���اف خ���الل ثامن حلقات برنام���ج : “رؤية” للفكر 
املستنير حول كتاب: “اإلسالم يتحدث عن نفسه )3(” 
أن اإلس���الم ه���و دين الرحمة ، ودي���ن مكارم األخالق 
، واليس���ر ، والتس���امح ، فإن���ه لم يغفل أم���ر احلياة ، 
فتح���دث ف مبحثني ف غاية األهمي���ة ، هما : العمل 
واإلنتاج ، واملبحث الثاني : اإلتقان يقول احلق سبحانه 
وتعال���ى : “ُهَو الَّ���ِذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض َذلُواًل َفاْمُش���وا 
ْزِقِه َوِإلَيِْه النُُّش���وُر” ، ولم يقل:  ِف َمنَاِكِبَه���ا َوُكلُوا ِمن ِرّ
اقع���دوا وكل���وا ، وإمنا ق���ال : “َفاْمُش���وا ِف َمنَاِكِبَها” ، 
اسعوا واطلبوا السعي ، وكان سيدنا عمر بن اخلطاب 
)رض���ي اهلل عنه( يقول: “ال يقع���دن أحدكم عن طلب 
ال���رزق ويقول: الله���م ارزقني فقد علمتم أن الس���ماء 
ال تط���ر ذهًب���ا وال فض���ة” ، وكان س���يدنا عراك بن 
مالك إذا صلى اجلمعة وقف على باب املس���جد وقال 
: “الله���م إني ق���د أجبت دعوتك وأدي���ت فريضتك ثم 
انطلق���ت كما أمرتن���ي فارزقني وأنت خي���ر الرازقني” 
 ِ لْتُْم َعلَى اهلَلّ ، وقال )صلى اهلل عليه وس���لم( : “لَْو تََوَكّ
يَْر، تَْغُدوا ِخَماصاً  َح���َقّ التوكل لََرَزَقُكْم َكَما يَ���ْرُزُق الَطّ
َوتَ���ُرْوُح ِبَطان���اً” ، أي: تذهب مبكرًة ف الغدو للس���عي 
عل���ى رزقها جائع���ة ، ثم تعود متلئ���ة البطون، وخرج 
أحد الصاحلني إلى بس���تان ف س���فر وجتارة،  فبينما 
هو ف ذلك البستان وجد طائًرا كسيًرا جريحا ، فقال 
: كي���ف يُطعم ويُس���قى ه���ذا الطائر الكس���ير اجلريح 
، وبينم���ا ه���و يفكر ف ه���ذه احل���ال ، إذا بطائر آخر 
يحم���ل لهذا الطائ���ر طعامه ، فقال يا س���بحان اهلل ! 
رزق اإلنس���ان س���يأتيه ، ثم حكى ذلك ألحد أصدقائه 
وأصحاب���ه فقال له : يا هذا كيف ترضى لنفس���ك أن 
تكون كالطائر الكس���ير اجلري���ح الذي أجلأته احلاجة 

والضرورة إلى آخر من بني جنسه، ولم تسع ألن تكون 
أنت الطائر القوي الش���جاع الذي يس���عى على نفس���ه 
وعلى الضعفاء من بني جنس���ه، أل���م يقل نبينا )صلى 
اهلل عليه وس���لم( : “املؤمن القوي خيٌر وأحُبّ إلى اهلل 
)ع���ز وجل( من املؤمن الضعي���ف” ، ويقول )صلى اهلل 
���ْفلَى ،  علي���ه وس���لم( : “اليَُد الُعلْيَ���ا َخيٌْر ِمَن اليَِد الُسّ
َوابَْدأ مِبَْن تَُعوُل” ، واليد العليا هي اليد املعطية ، هي 
التي تعمل وجتتهد ، وملا أمسك النبي )صلى اهلل عليه 
وس���لم( بيد أحد أصحابه وهي خش���نة من أثر العمل 
، قال له هذه يد يحبها اهلل ورس���وله يا س���عد ، فاهلل 
)ع���ز وجل( يحب الي���د العاملة القوية ، ورس���ول اهلل 
)صلى اهلل عليه وسلم( يحب اليد العاملة القوية ، وملا 
س���أله سيدنا سعد بن أبي وقاص )رضي اهلل عنه( يا 
رس���ول اهلل أدع اهلل أن أكون مس���تجاب الدعوة ، قال 
عوِة”  له : “يا س���عُد، أَِطْب َمْطَعَمَك؛ تَُكْن ُمستَجاَب الَدّ
، وطيب املطعم يكون بالسعي احلالل وبالعمل احلالل 
، وملا مر أحد الناس على أصحاب س���يدنا رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وس���لم( ، فرأى أصحاُب النبِيّ )صلَّى 
اهللُ عليِه وس���لََّم( من جلَِده ونش���اِطه فقالوا: يا رسوَل 
اهلِل لو كان هذا ف سبيِل اهلِل؟! فقال رسوُل اهلِل صلَّى 
اهللُ عليِه وسلََّم: إْن كان خرج يسعى على ولِده صغاًرا 
فه���و ف س���بيِل اهلِل وإن كان خ���رج يس���عى على أبوين 
شيخني كبيرين فهو ف سبيِل اهلِل وإْن كان خرج يسعى 
ها فهو ف س���بيِل اهلِل” ، فالسعي على  على نفِس���ه يعُفّ
احلي���اة ، وعلى توفير معيش���ة كرمية لنفس���ك وأهلك 
فهو ف س���بيل اهلل ، هذا هو ديننا يدعو إلى العمل ال 
إلى البطالة والكس���ل بل يقول )صلى اهلل عليه وسلم( 
: ” أَلَْن يَْحتَِطَب أََحُدُكْم ُحْزَمًة علَى َظْهِرِه، َخيٌْر له ِمن 
أَْن يَْسَأَل أََحًدا فيُْعِطيَُه أَْو مَيْنََعُه” أي يجمع األخشاب 
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من قم���م اجلبال ويحملها على ظه���ره “َخيٌْر له ِمن أَْن 
يَْسَأَل أََحًدا فيُْعِطيَُه أَْو مَيْنََعُه” ، وقال )صلى اهلل عليه 
���اعُة وف يِد أحِدُكم َفس���يلًة  وس���لم( : ” إذا قاَمِت الَسّ
فإِن اس���تَطاَع أن ال تَقوَم حتَّى يغِرَس���ها فلْيغِرْس���ها” ، 
يعلم أن الس���اعة س���تقوم ، لكن العمل لشرف العمل ، 
ويقول )صلى اهلل عليه وس���لم( : ” َما ِمن إنس���ان يَزَرُع 
َزْرًع���ا فيأُكُل ِمنه َطيٌر أو إنَس���اٌن أو بهيَْم���ٌة إال كان لُه 
ب���ِه َصدَقٌة” ، ديننا دين العمل حتى ال يحتاج اإلنس���ان 
أن مي���د ي���ده لغيره ، ألن املس���ائل كدوح ي���وم القيامة، 
يقول النبي )صلى اهلل عليه وس���لم(: ” املَس���ائُل ُكدوٌح 
ج���ُل وجَهه ، فمن ش���اء أبَقى  – خ���دوش- يك���َدُح بها الَرّ
على وجِهه ومن ش���اء ت���رك”، وكان اإلمام علي )رضي 

اهلل عنه( يقول :
حلمل الصخر من قمم اجلبال

أحب إلي من منن الرجال
يقول الناس لي ف الكسب عيب

فقلت العيب ف ذل السؤال
عل���ى أن ديننا احلنيف لم يطلب مجرد العمل، وإمنا 
بَاَل  طلب اإلتقان فيه ، يقول احلق سبحانه : ” َوتََرى اجْلِ

ِ الَِّذي  َحاِب ُصنَْع اهلَلّ َسبَُها َجاِمَدًة َوِهَي َتُُرّ َمَرّ الَسّ حَتْ
أَتَْقَن ُكَلّ َش���ْيٍء ِإنَُّه َخِبيٌر مِبَا تَْفَعلُوَن”، ويقول سبحانه: 
” الَِّذي أَْحَس���َن ُكَلّ َش���ْيٍء َخلََقُه”، ويقول س���بحانه : ” َما 
ْحَمِن ِمْن تََفاُوٍت” ، ويقول س���بحانه : ”  تََرى ِف َخلِْق الَرّ
ِْسِننَي” ، ويقول نبينا )صلى  َ يُِحُبّ اْلُ َوأَْحِسنُوا ِإَنّ اهلَلّ
َ تََعالى يُِحّب ِإَذا َعِمَل أََحُدُكْم  اهلل عليه وسلم(: ” ِإّن اهلَلّ
َعَماًل أَْن يُتِْقنَُه” ، ويقول )صلى اهلل عليه وس���لم(: “ ِإَذا 
َن أََحُدُكْم أََخاهُ َفلْيُْحِسْن َكَفنَُه”، وعن عاصم بن كليب  َكَفّ
عن أبيه قال: شهدت مع أبي جنازًة شهدها رسول اهلل 
)صل���ى اهلل علي���ه وس���لم( ، ثم يؤكد وأن���ا غالم أعقل 
وأفه���م ، فانتُه���ي باجلن���ازة إلى القبر ول���م ميكن لها ، 
أي وضعوها دون أن يسووا مكانها ، فجعل رسول اهلل 
َد َهَذا” ، َحتَّى  )صلى اهلل عليه وسلم( يقول : “َسّووا حَلْ
َظَنّ النَّاُس أَنَُّه ُس���نَّة، َفالْتََفَت ِإلَيِْهم َفَقاَل:َ ”أَما ِإَنّ َهَذا 
هُ، َولَِكَنّ اهلَل يُِحُبّ ِمَن الَْعاِمِل ِإَذا  الَ يَنَْفُع امْلَِيَّت َوالَ يَُضُرّ
عمل أن يُحس���ن” ، ديننا دين اإلتقان دين اإلحس���ان ، 
إتق���ان الصنعة ، إتقان العم���ل ، إتقان الزراعة ، إتقان 
الصناعة ، األمانة ف التجارة ، هذا هو اإلسالم، نسأل 

اهلل أن يرزقنا حسن الفهم وحسن االتباع.

يف تاسع حلقات برنامج )رؤية( وزير األوقاف:
اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة ال تؤمن بوطن وال بدولة وطنية 

واملواطنة احلقيقية واملساواة يف احلقوق والواجبات سبيل األمان االجتماعي
أكد معالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خ���الل تاس���ع حلقات برنامج : “رؤية” للفكر املس���تنير 
حول كتاب: “حق الوطن” أن هذا اإلصدار من سلسلة 
“رؤي���ة” للفك���ر املس���تنير ، يأت���ي ف إط���ار ال���رد على 
اجلماع���ات اإلرهابية واملتطرفة ، التي ال تؤمن بوطن 
وال بدولة وطنية ، وحاولوا أن يضعوا الناس ف مغالطة 
إما أن تكون مع الدين ، وإما أن تكون مع الوطن ، مع 
أن الذي ندين هلل به ، ونلقى اهلل )عز وجل( عليه: هو 
أن مصال���ح األوطان من صميم مقاصد األديان ، وقد 
قالوا : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة معدنه 
، فانظر إلى مدى انتمائه لوطنه ، واعتزازه به ، ووالئه 
ل���ه وانتمائه إليه ، وقد قال���وا : رجل فقير ضعيف ف 
دول���ة غنية خير م���ن رجل غني ف دول���ة فقيرة ، ألن 
األول : وه���و الرج���ل الفقي���ر ف دول���ة قوي���ة غنية له 
دول���ة حتمله وحتميه وحتافظ على حقوقه ف الداخل 
واخل���ارج ، واآلخ���ر : مهما كان غنًي���ا ف دولة ضعيفة 

ال أم���ان ل���ه ف الداخ���ل وال ف اخل���ارج ، ألن الدولة 
الضعيفة ال تستطيع حماية أبنائها ال ف الداخل ، وال 
أن حتاف���ظ على حقوقهم ف اخل���ارج ، فهذا الذي ال 
دولة له فاقد ملعنى األمن واألمان ، وكما قالوا قدمًيا: 
الصح���ة تاج على رءوس األصح���اء ال يعرف حقيقتها 
إال من يفتقدها ، فإن الوطن تاج على رءوس الوطنيني 
الش���رفاء ، ال يعرف حقيقة الوط���ن إال من فقد وطًنا 
آمًنا مس���تقًرا ، ال يعرف فضل األوطان إال الش���رفاء 
م���ن أبنائه���ا ، وعبر التاريخ اإلنس���اني م���ا عمل أحد 
لوطنه إال ربح الدارين ، وعلى مدار التاريخ اإلنس���اني 
ل���م يجد الناس ف صف الوطن خاس���ًرا ، ولم يجدوا 
إنس���اًنا خ���ان وطن���ه أو كان عمياًل ألعدائ���ه إال كانت 
نهايته ف الذل والهوان ، وخيانة األوطان هي اخليانة 
الكبرى ، وهي أش���د ألوان اخليانة ، ثم إن من حقوق 
الوط���ن أن نفهم معن���ى املواطن���ة ، واملواطنة مفاعلة، 
حق���وق وواجبات متبادل���ة بني أبناء الوط���ن الواحد ، 
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دون أي تييز على أس���اس الدين أو اللون أو اجلنس 
، أو الع���رق ، فالوط���ن لكل أبنائه ، وه���و بكل أبنائه ، 
ب���ل ألجياله املتعاقبة املتتابع���ة ، وضريبة الوطن وحق 
الوط���ن ال يؤديه جي���ل واحد ، إمنا ه���ي ضريبة على 
جمي���ع األجيال ، ضحى آباؤنا وضحى أجدادنا ، وها 
هي قواتنا املسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية ، وعلى 
رأس���ها جميع قيادتنا السياسية ، وكل وطني شريف، 
الطبيب ف مشفاه ، واملعلم ف مدرسته ، والصانع ف 
مصنعه ، والفالح ف زرعته ، على كل واحد منا واجب 
يؤدي���ه جتاه هذا الوطن ، وملا أخ���رج نبينا )صلى اهلل 
ِ يا مكة إنَِّك  عليه وسلم( من مكة نظر إليها قائاًل: واهلَلّ
ِ إلَيّ ولوال أن أَْهلَِك  ِ وأح���ُبّ أرِض اهلَلّ خلي���ُر أرِض اهلَلّ
أخَرجون���ي منِك ما َخرجُت” ، وملا هاجر النبي )صلى 
اهلل علي���ه وس���لم( إلى املدينة أس���س دولت���ه العظيمة 
ف املدين���ة املنورة على أس���اس املواطنة ف وثيقة هي 
أعظم ف تاريخ البش���رية ، وثيق���ة املدينة املنورة التي 
رسخت ألس���س العيش اإلنساني ، والسالم اإلنساني 
على أس���اس املواطنة ، وكان من أهم ما تضمنته هذه 
الوثيقة : أن يهود بني عوف ويهود بني س���اعدة ويهود 
بني النجار ويهود بني جش���م ، وعد النبي )صلى اهلل 
عليه وس���لم( يهود املدينة قبيل���ة قبيلة ، ثم قال : وإن 
يهود بني عوف أمة مع املؤمنني ، وهكذا سائر القبائل 
لليهود دينهم وللمسلمني دينهم ، وانظر إلى اإلنصاف 
النبوي العظيم ف هذه الوثيقة وف نصها قبل أن يقول 

وللمسلمني 
دينه���م يق���ول : 
لليه���ود دينه���م 
، يق���ول تعالى: 
ِف  ِإْك���َراهَ  “اَل 
، ويقول  يِن”  الِدّ
 : س���بحانه 
“َولَْو َش���اَء َربَُّك 
النَّ���اَس  َع���َل  جَلَ
َواِح���َدًة  ���ًة  أَُمّ
يََزالُ���وَن  َواَل 
 ، ُمْختَِلِف���نَي” 
اهلل  سنة  فتلك 
ف كونه ، وفيها 
اهلل  ذم���ة  وإن 
واحدة ، أي أن 

هذه الوثيقة ميزان عدل على اجلميع وللجميع بالعدل 
ال تفرق���ة فيها على أس���اس الدين أو اجلنس أو اللون 
أو القبلي���ة ، وه���ذا ما فهمه أصحاب س���يدنا رس���ول 
اهلل )صل���ى اهلل عليه وس���لم( وطبقوه ع���داًل واقًعا ف 
حياته���م ، ومن ذلك ما وقع بني ابن س���يدنا عمرو بن 
العاص )رضي اهلل عنه( وبني غالم قبطي ، إذ تسابقا 
فسبق القبطي ابن عمرو بن العاص )رضي اهلل عنه( 
فصفع���ه ، وق���ال له : أتس���بقني وأنا اب���ن األكرمني ، 
فذه���ب القبطي إلى س���يدنا عمر بن اخلطاب )رضي 
اهلل عن���ه( فلم يقبل س���يدنا عمر ب���ن اخلطاب إال أن 
يق���وم القبط���ي بصفع ابن س���يدنا عمرو ب���ن العاص 
على النحو الذي صفعه إياه ، ثم قال قولته املش���هورة 
التي س���جلها التاريخ بحروف من نور : يا عمرو “متى 
اس���تعبدمت الن���اس وق���د ولدته���م أمهاتهم أح���راًرا” ، 
فاملواطنة احلقيقية واملس���اواة ف احلقوق والواجبات 
وعدم التمييز على أساس الدين أو اللون أو اجلنس ، 
وإعطاء كل مواطن حقه كاماًل غير منقوص هو سبيل 
األمان االجتماعي ، وسبيل القوة للدول ، وحق الوطن 
يتطلب التسامح بني أبنائه ، “َواَل تَنَسُوا الَْفْضَل بَيْنَُكْم” 
، فالتعام���ل بني أبناء الوط���ن يكون بالفضل وبالرحمة 
وباملودة وباملعاملة احلسنة ، ومن أهم ما يقتضيه حق 
الوطن التس���امح الديني ، يقول ش���وقي مصوًرا حالة 

عظيمة فريدة ف املجتمع املصري :
أعهدتنا والقبط إال أمة

ف اهلل واحدة تروم مراما
نعلي تعاليم املسيح ألجلهم

ويوقرون ألجلنا اإلسالم
هذه بيوتكم وتلك بيوتنا

متجاورين مودة ووئاما
هذه قبوركم وتلك قبورنا

متجاورين جماجم وعظاما
فبحرمة املوتى وواجب حقهم

عيشوا كما يقضي اجلوار كراما
التس���امح ب���ني أبن���اء الوط���ن ، نحمي مًع���ا وطننا ، 
عندم���ا نحمي مًعا مس���اجدنا ونحمي مًعا كنائس���نا ، 
فإننا نحمي وطننا ، وقد أكدنا أن من مات منا دفاًعا 
عن الكنيسة كمن مات دفاًعا عن املسجد ، ألن الوطن 
لن���ا جميًع���ا وبنا جميًع���ا ، ويطيب ل���ي أن أختم بقول 

شوقي :
ولألوطان ف دم كل حر
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يد سلفت ودين مستحق
وقوله :

لنا وطن بأنفسنا نقيه
وبالدنيا العريقة نفتديه

إذا ما سالت األرواح فيه
بذلناها كأن لم نعط شيًئا

نقوم على البناية ماحيينا
ونعهد بالتمام إلى بنينا

وفيك منوت مصر كما حيينا

ويبقى وجهك المي حيا
الله���م احفظ مص���ر وأهلها من كل س���وء ومكروه ، 
واجعل رزقها ورزق أهلها واسًعا رغًدا ف البر والبحر 
والس���هل واجلبل ي���ا رب العاملني ، وصل اللهم وس���لم 

وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واجلنة دار السالم وحتية أهلها السالم
ويؤكد:جيشنا يحمي وال يبغي وال يعتدي

وه���و ن���ار حت���رق املعتدين فلس���فة احلرب والس���لم 
واحلكم

يف عاشر حلقات برنامج )رؤية( وزير األوقاف:
ديننا دين السالم ال يعرف البغي وال االعتداء ونبينا )صلى اهلل عليه وسلم( نبي 

السالم وحتيتنا يف اإلسالم السالم
أكد معالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل عاش���ر حلقات برنامج : “رؤية” للفكر املس���تنير 
أن كتاب “فلسفة احلرب والسلم واحلكم” يعالج ثالث 
قضاي���ا ف غاية األهمية نصحح من خاللها كثيًرا من 
املفاهيم اخلاطئة ، فنؤكد ابتداًء : أن احلرب ليس���ت 
غاي���ًة وال هدًف���ا ألي دول���ة رش���يدة أو حكم رش���يد ، 
وكان نبين���ا )صلى اهلل عليه وس���لم( يقول : “ال تتَمنَّوا 
، واس���ألوا اهلَل العافيَة، ف���إذا لَقيتُم العُدَوّ  لق���اَء العُدِوّ
فاصِب���روا” ، وإمنا ش���رعت احلرب لرد العدوان ودفع 
االعتداء ، فهي حرب ف جملتها دفاعية أو دفاع متقدم 
ال بغي فيها وال اعتداء ، ومن يقرأ فقه وس���يرة وأيام 
مالقاة نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( ألعدائه يجد أنها 
مالق���اة ال بغ���ي فيه���ا وال اعتداء ، وهي كما س���ماها 
الق���رآن الك���رمي أيام ، يوم الفرقان ، ويوم حنني ، وهو 
املصطل���ح األدق أي���ام مالقاة النبي )صل���ى اهلل عليه 
وس���لم( ألعدائ���ه ، ألن مصطلح الغزوة س���وقته بعض 
اجلماعات كأن اإلس���الم ج���اء فقط للغزو ، وإال باهلل 
عليك فقل لي : ف يوم اخلندق يوم أن جاءت األحزاب 
من كل حدب وص���وب حتاصر النبي )صلى اهلل عليه 
وس���لم( وأصحاب���ه ف املدين���ة ، من الذي غ���زا من ؟ 
وف ي���وم أحد عندما جاءت قريش بقضها وقضيضها 
تري���د االعتداء على املدين���ة وأهلها وعلى نبينا )صلى 
اهلل عليه وس���لم( ، من الذي غزا من ؟ القرآن الكرمي 
اس���تخدم لفظ يوم ، وهو اللفظ األدق ، وهذا الكتاب 
يحل���ل ويؤك���د أن جميع أي���ام النبي )صل���ى اهلل عليه 
وس���لم( ف مالقاة أعدائه كانت إما دفاًعا وإما دفاًعا 

متقدًما وإما رًدا على اعتداء ، أو دفًعا خليانة أو تآمر 
ال بغ���ي فيه���ا وال اعتداء ، فدينن���ا ال يعرف البغي وال 
االعتداء ، والقاعدة العريضة ف ديننا تأتي ف املبحث 
الثاني من هذا الكتاب وهو فلسفة السلم ، فديننا دين 
الس���الم ، وكلمة الس���لم والسالم واإلسالم راجعة إلى 
جذر لغوي واحد هو مادة سلم ، واملسلم من سلم الناس 
من لسانه ويده ، وال يكون املسلم مسلًما إذا كان مؤذًيا 
ألحد ، املسلم من سلم الناس من لسانه ويده، أي سلم 
كل الناس من لس���انه ويده، فاإلسالم هو دين السالم 
ونبينا )صلى اهلل عليه وس���لم( نبي الس���الم ، وحتيتنا 
ف اإلس���الم الس���الم واجلنة هي دار السالم ، وحتية 
أه���ل اجلنة ف اجلنة الس���الم ، يقول احلق س���بحانه 
يَّتُُهْم ِفيَها  وتعالى: “َدْعَواُهْم ِفيَها ُس���بَْحانََك اللَُّهَمّ َوحَتِ
ن  َساَلٌم “، ويقول سبحانه : “َواملاََلِئَكُة يَْدُخلُوَن َعلَيِْهْم ِمّ
اِر”  ُكِلّ بَاٍب َس���اَلٌم َعلَيُْكم مِبَا َصبَ���ْرمُتْ َفِنْعَم ُعْقبَى ٱلَدّ
، ويقول س���بحانه : “َوَق���اَل لَُهْم َخَزنَتَُها َس���اَلٌم َعلَيُْكْم 
ِطبْتُْم َفاْدُخلُوَها َخاِلِديَن” ، ويقول س���بحانه : “َخاِلِديَن 
يَّتُُهْم ِفيَها َس���اَلٌم” ، ويقول سبحانه  ِفيَها ِبِإْذِن َرِبِّهْم حَتِ
يَّ���ًة َوَس���اَلًما” ، ويقول س���بحانه :  ���ْوَن ِفيَه���ا حَتِ : “َويُلََقّ
يَّتُُه���ْم يَ���ْوَم يَلَْقْونَُه َس���اَلٌم َوأََعَدّ لَُهْم أَْج���ًرا َكِرمًيا” ،  “حَتِ
ورب العزة س���مى نفسه الس���الم ، والسالم اسم من 
الِم”،  ُ يَْدُعو ِإلَى َداِر الَسّ أسماء اهلل احلس���نى ، “َواهلَلّ
وليل���ة القدر أعظم ليلة ف تاريخ اإلنس���انية التي هي 
خي���ر من ألف ش���هر ، وم���ن قامها إمياًنا واحتس���اًبا 
غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة س���الم، ف هذا الش���هر 
العظيم، يقول احلق س���بحانه وتعالى : “ِإنَّا أَنَْزلْنَاهُ ِف 



لَيْلَ���ِة الَْق���ْدِر )1( َوَم���ا أَْدَراَك َما لَيْلَُة الَْق���ْدِر )2( لَيْلَُة 
وُح  ُل امْلاََلِئَكُة َوالُرّ الَْقْدِر َخيٌْر ِمْن أَلِْف َش���ْهٍر )3( تَنَ���َزّ
ِفيَها ِبِإْذِن َرِبِّهْم ِمْن ُكِلّ أَْمٍر )4( َساَلٌم، ِهَي َحتَّى َمْطلَِع 
الَْفْجِر” ، ولم يقل: هي س���الم ، وإمنا قال س���الم هي 
للتأكي���د، وإمن���ا جعل الس���الم عمدًة ف ال���كالم فهو 
األصل ترس���يًخا وتأكيًدا على معنى الس���الم ، ويقول 
���اَلَم لَْس���َت  س���بحانه : “َواَل تَُقولُوا مِلَْن أَلَْقى ِإلَيُْكُم الَسّ
ُمْؤِمًنا” ، وملا قتل س���يدنا أس���امة ب���ن زيد الرجل بعد 
أن ألقى كلمة الس���الم ق���ال له النبي )صلى اهلل عليه 
وس���لم( : كيف لك بال إله إال اهلل يا أس���امة ، قال يا 
رس���ول اهلل قالها والس���يف على عنقه خشية القتل ، 
فقال له النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( : “هال شققت 
عن قلبه” ، فاألصل ف اإلس���الم الس���الم ، واإلنسان 
املسلم املؤمن ف سالم مع نفسه ف سالم مع مجتمعه 
ف س���الم مع الكون كله ، فديننا دين الس���الم ال بغي 
فيه وال اعتداء ، واحلرب إمنا هي لرد االعتداء أو رد 
الع���دوان أو رد البغي ، ودائًما نؤكد : نحن ف مصرنا 
العزي���زة نس���تبق من تعالي���م ديننا احلنيف فجيش���نا 
املصري جيش عظيم يحمي وال يبغي، جيشنا العظيم 
ال يعت���دي على أح���د ، وال يظلم أحًدا، وال يجور على 
حق أحد ، لكنه نار حترق املعتدي، وكما قال احلجاج 
الثقف���ي : إياك���م وأه���ل مصر ف ث���الث : ف أرضهم 

وعرضهم 
ودينه���م ، إياك���م 
فإنكم  وأرضه���م 
ل���و اقتربت���م من 
لقاتلتكم  أرضهم 
صخور جبالهم ، 
وإياكم وعرضهم 
إب���اًء  له���م  ألن 
 ، وكرامة  وع���زة 
فإنكم لو اقتربتم 
نس���ائهم  م���ن 

وأعراضهم 
الفترس���وكم كما 
تفت���رس األس���د 
فرائسها، وإياكم 

وأم���ر دينهم فإنكم إن حاولتم أن تفس���دوا عليهم أمر 
دينهم أفسدوا عليكم دنياكم ، فتحية لقواتنا املسلحة 
الباس���لة التي حتمي وال تبغي ، التي هي درع وس���يف 

لهذا الوطن ف احلق وباحلق.
الله���م احف���ظ مصر وقائدها وجيش���ها وش���رطتها 
وأهلها من كل سوء ومكروه ، وعجل اللهم برفع البالء 

عن البالد والعباد ، أنت حسبنا ونعم الوكيل.

العدد )10( شوال 1442هـمنبر اإلسالم18

أكد معالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خ���الل  احللق���ة احلادية عش���رة من برنام���ج : “رؤية” 
للفكر املس���تنير حول كتاب : “فلس���فة احلرب والسلم 
واحلك���م )2(” ، أن كثي���ًرا م���ن اجلماع���ات املتطرف���ة 
اتخذت من قضية )احلكم( مطيًة لكثير من املغالطات 
، وم���ا نؤكد علي���ه ونوضحه أواًل : ه���ل قضية احلكم 
أو نظ���ام احلكم من األصول أو م���ن الفروع، وهل هو 
م���ن الثوابت أو من املتغي���رات، اجلانب األول: العمدة 
ف أص���ول الدي���ن حدي���ث جبريل )عليه الس���الم( مع 
س���يدنا رس���ول اهلل )صلى اهلل عليه وس���لم( ، عندما 
جاء جبريل )عليه الس���الم( وس���أل نبين���ا )صلى اهلل 
عليه وس���لم( : َقاَل: »أَْخِبْرِن���ي َعِن اإِلمَياِن«؟ َقاَل: »أَْن 

تُْؤِم���َن ِب���اهلِل َوَماَلِئَكِت���ِه َوُكتُِبِه َوُرُس���ِلِه َوالْيَ���ْوِم اآلِخِر، 
ِه«، فه���ذه قواعد اإلميان  َوتُْؤِم���َن ِبالَْق���َدِر َخيِْرِه َوَش���ِرّ
األساس���ية ، لم يذكر س���يدنا رس���ول اهلل )صلى اهلل 
عليه وس���لم( احلكم من بينها ، ثم س���أل جبريل )عليه 
الس���الم( سيدنا رس���ول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( : 
ُد أَْخِبْرِني َعِن اإِلْس���اَلِم«  ؟ َفَقاَل َرُس���وُل اهلِل  »يَا ُمَحَمّ
َصلَّى اهللُ َعلَيِْه َوَس���لََّم: »اإِلْس���اَلُم أَْن تَْش���َهَد أَْن اَل ِإلََه 
ًدا َرُس���وُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم،  ِإاَلّ اهللُ َوأََنّ ُمَحَمّ
َجّ  َكاةَ، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، َوحَتُ اَلةَ، َوتُْؤِت���َي الَزّ َوتُِقيَم الَصّ
الْبَيَْت ِإِن اْس���تََطْعَت ِإلَيِْه َس���ِبياًل«، هذه أركان اإلسالم 
: الش���هادتان ، الص���الة ، الصي���ام ، ال���زكاة ، احلج ، 
فل���و كان نظ���ام احلكم ركًنا من أركان اإلس���الم أو من 

يف احللقة احلادية عشرة من برنامج )رؤية( وزير األوقاف :
نظام احلكم من الفروع وليس من األصول 

وآلية احلكم من املتغيرات وليست من الثوابت
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أركان اإلميان لذكره النبي )صلى اهلل عليه وسلم( ف 
ه���ذا احلدي���ث ، وهو الذي قال في���ه ربه )عز وجل( : 
“َوَم���ا يَنِْط���ُق َعِن الَْهَوى” ، إًذا فقضي���ة نظام احلكم من 
الف���روع وليس���ت من األص���ول ، اجلان���ب الثاني : هل 
ه���ي من الثوابت أو من املتغيرات : نؤكد أن آلية نظام 
احلك���م ليس���ت من الثواب���ت ، فعلى س���بيل املثال كان 
النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( يعطي سهًما من الزكاة 
َدَقاُت  َا الَصّ للمؤلف���ة قلوبهم ، عماًل بقوله تعالى: “ِإمَنّ
ِللُْفَق���َراِء َوامْلََس���اِكنِي َوالَْعاِمِلنَي َعلَيَْه���ا َوامْلَُؤلََّفِة ُقلُوبُُهْم 
���ِبيِل  ِ َوابِْن الَسّ َق���اِب َوالَْغاِرِمنَي َوِف َس���ِبيِل اهلَلّ َوِف الِرّ
ُ َعِلي���ٌم َحِكيٌم” ، فس���هم املؤلفة  ِ َواهلَلّ ���َن اهلَلّ َفِريَض���ًة ِمّ
قلوبهم ثابت بن���ص القرآن وأعطاهم إياه نبينا )صلى 
اهلل عليه وسلم( ، فلما جاء عهد أبي بكر )رضي اهلل 
عنه( وجاء املؤلفة قلوبهم إلى س���يدنا أبي بكر )رضي 
اهلل عن���ه( وعلم س���يدنا عمر بن اخلطاب )رضي اهلل 
عنه( بذلك ، قال: يا أبا بكر : واهلل ال نعطيهم ، قال: 
ي���ا عم���ر كيف ال نعطيهم وس���همهم ثاب���ت بكتاب اهلل 
الق���رآن و أعطاهم إياه ، قال: ي���ا أبا بكر كنا نعطيهم 
واإلس���الم قليل ضعيف ونحن قل���ة ضعفاء ، أما اآلن 
فال���ذل أن نعطيه���م ونح���ن ف قوة ومنع���ة ، هل يقال 
وال ميك���ن ألحد أن يقول: إن أصحاب س���يدنا محمد 
)صلى اهلل عليه وسلم( عطلوا النص ، حاشا هلل، هم 
أحرص ما يكون على تطبيق النص ، ولكنهم أحس���نوا 
فهم النص ، فمثاًل عندما كان اإلس���الم ف حاجة إلى 
تأليف قلوب بعض الناس إما لنصرته أو لكف شرهم 
عنه كان النبي )صلى اهلل عليه وسلم( يعطيهم ، فلما 
قوي أمر اإلسالم ولم يكن ف حاجة إلى تأليف قلوب 
أح���د أصبح أصحاب الس���هم ف حكم غير املوجودين 
أصاًل ، واحلكم يدور مع مقصده وعلته وجوًدا وعدًما 
، فعندم���ا يك���ون هناك حاج���ة لتألي���ف القلوب يعمل 
السهم ، وعندما ال تكون هناك حاجة ال يعمل ، كذلك 
َقاِب” هل يعطل  ف نف���س اآلية قوله تعال���ى : “َوِف الِرّ
هذا الس���هم ؟ أو يصرف إلى باقي املس���تحقني للزكاة 
من الفقراء واملس���اكني “وف س���بيل اهلل وابن السبيل” 
، إًذا فمس���ألة نظ���ام احلك���م من املتغي���رات ، ولننظر 
أيًضا إلى تصرفات النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( ف 
شئون الدولة ، هناك ما تصرف فيه النبي )صلى اهلل 
عليه وس���لم( بصفته نبًيا ورس���واًل ف األمور التعبدية 
كالص���الة والزكاة ، فاألمور التعبدية تأخذ كما جاءت 
عن سيدنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ، وهناك 

ما تصرف فيه النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( بصفته 
نبًي���ا ورس���واًل وحاكًما ، أي نبًيا ورس���واًل ورئيس دولة 
، أو نبًيّ���ا ورس���واًل وقائ���ًدا أعلى للقوات املس���لحة، أو 
نبًيا ورسواًل ومس���ئواًل عن القضاء ، فهذه التصرفات 
فيها صفتان: صفة النبوة والرسالة ، والنبوة والرسالة 
ختمت بس���يد اخللق محمد )صلى اهلل عليه وسلم( ، 
مث���اًل : إعالن حالة اجلهاد ، فاجلهاد مصطلح يعادله 
ف العص���ر احلاضر حالة احلرب والس���لم أو التعبئة 
العام���ة أو التعبئة اخلاصة ، هل كان النبي )صلى اهلل 
عليه وس���لم( يعلنها بصفته نبًيا فقط ؟ أو بصفته نبًيا 
وحاكًما ؟ بصفته نبًيا وحاكًما ، فلما لقي النبي )صلى 
اهلل عليه وس���لم( ربه انتقل هذا احلق إلى من يخلف 
النبي )صلى اهلل عليه وسلم( ف رئاسة الدولة ، فكان 
ألب���ي بكر )رضي اهلل عنه( ، ثم لس���يدنا عمر )رضي 
اهلل عنه( ، ثم لس���يدنا عثمان )رضي اهلل عنه( ، ألنه 
ل���و كان األم���ر متعلًقا فق���ط مبحض النب���وة ما انتقل 
هذا إلى سيدنا أبي بكر )رضي اهلل عنه( ، وإمنا كان 
يتصرف النبي )صلى اهلل عليه وسلم( ف إعالن حالة 

احلرب والسلم بصفته نبًيا ورئيس دولة.
وعندم���ا قال النب���ي )صلى اهلل عليه وس���لم( : “َمن 
أحي���ا أرًض���ا مِيّتًة َفهَي لَ���ُه” أي: من اس���تصلح أرًضا 
فه���ي ل���ه ، هذا م���ا تصرف في���ه النب���ي )صلى اهلل 
عليه وس���لم( بصفته نبًيا ورسواًل وحاكًما، أي أنه بعد 
لق���اء النب���ي )صلى اهلل عليه وس���لم( رب���ه ليس ألحد 
م���ن الن���اس أن يعمم احلكم ، وإمنا م���ن يتصرف فيه 
ه���و احلاكم ، قال اإلمام أب���و حنيفة )رضي اهلل عنه( 
هذا م���ا تصرف فيه النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( 
تصرف اإلمامة ، أي بصفته )صلى اهلل عليه وس���لم( 
نبًيّا ورسواًل وحاكًما ، فال يجوز ألحد من عامة الناس 
أن يحيي أرًضا إال بإذن اإلمام ألن فيه تليًكا فأش���به 
اإلقطاعات  واإلقطاع يتوقف على إذن اإلمام فكذلك 
اإلحي���اء ، فه���ل يأتي أح���د اآلن ف زماننا هذا ويقول 
أحييت هذه األرض فهي لي ألن النبي )صلى اهلل عليه 
وسلم( قال : “َمن أحيا أرًضا مِيّتًة َفهَي لَُه” ؟ وال يدفع 
ح���ق الدولة من التقنني ونح���وه ؟ نقول : ال ، هذا ما 
أوكل فيه التصرف إلى احلاكم ، أي أنه ليس ألحد أن 
يحيي أرًضا أو أن يستصلح أو أن يتملك من املال العام 

إال وفق الضوابط والقوانني التي تقرها الدولة.
وعندم���ا ق���ال النبي )صل���ى اهلل عليه وس���لم(: “َمْن 
َقتَ���َل َقِتياًل َفلَُه َس���لَبُُه” ، كان ذلك ف ظروف عصرهم 



، ألنه���م لم تكن لهم رواتب ثابت���ة ، إمنا كانوا يأخذون 
ج���زًءا م���ن الغنيم���ة ، أو ما يغتنمه املقاتل ِمن س���لب 
َم���ن قتله ، هل تصَرّف النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( 
ف ه���ذا التص���رف بصفته نبًيّا ورس���واًل فحس���ب ، أو 
بصفت���ه نبًيّا ورس���واًل وقائًدا أعل���ى للجيش ؟ تصرف 
ف ذلك بصفته نبًيّا ورسواًل وقائًدا أعلى للجيش ، إًذا 
هذا ما تنظمه قوانني القوات املسلحة وقوانني الدول 
ودس���اتيرها ، فاإلسالم لم يضع قالًبا أو نظاًما جامًدا 
ثابًتا لنظام احلكم ، من يحكم به يحكم باإلسالم ، ومن 
لم يحكم به  يحكم بغير اإلس���الم ، وإمنا وضع قواعد 
عامة ، هذه القواعد العامة خلصها أهل العلم ف عدة 
نقاط: قالوا : احلكم الرش���يد يقوم على العدل ، ومنع 
الفس���اد ، وحرية املعتقد ، والعم���ل على قضاء حوائج 
الن���اس ، ف���أي حكم إذا كان هذا احلك���م يحقق العدل 
بينهم ، ويحقق املس���اواة ، ومينع الفس���اد ، والرشوة ، 
والسوبية ، واالختالس ، ويوفر للناس حرية املعتقد 

 َ يِن َق���ْد تَبَنَيّ م���ن ب���اب قوله تعال���ى : “ال ِإْك���َراهَ ِف الِدّ
” ، ويعمل قدر استطاعته وفق املوارد  ْش���ُد ِمَن الَْغِيّ الُرّ
املتاح���ة عل���ى توفير حي���اة كرمية للن���اس، ويعمل على 
قضاء حوائج الناس ، فأي حكم يعمل على ذلك بغض 
النظر عن مسماه فهو حكم رشيد ، وللناس أن يضعوا 
م���ن القوان���ني ف ضوء املقاص���د العامة للتش���ريع ما 
تستقر وتستقيم به شئون حياتهم من باب حيث تكون 
املصلحة فثمة شرع اهلل ، وال يجب أن ينخدع أحد ف 
أباطي���ل اجلماعات املتطرفة الت���ي تضيق على الناس 
ش���ئون حياتهم ، وحتاول أن تضعهم ف قوالب جامدة 
ليعيش���وا خارج عصرهم ، م���ع تأكيدنا أن الفتوى وال 
سيما ف مستجدات احلياة ومتغيراتها وطبيعة احلكم 
تتغي���ر بتغير الزمان ، أو املكان ، أو األحوال ، فكل ما 
ي���ؤدي إلى ص���الح البالد أو العباد فهو موافق لش���رع 
اهلل ، نسأل اهلل العلي العظيم أن يرزقنا حسن الفهم 

لديننا.

يف احللقة الثانية عشرة من برنامج )رؤية(وزير األوقاف :
نحتاج إلى قراءة النص يف ضوء متغيرات العصر

أك���د معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل احللقة الثانية عشرة من برنامج : “رؤية” للفكر 
املستنير أن حلقة اليوم من األهمية مبكان ، حيث تأتي 
ف عم���ق جتديد اخلطاب الدين���ي من خالل احلديث 
عن كت���اب: “مفهوم الكليات الس���ت” ، ويأتي ذلك من 
حي���ث العمل على وضع األم���ور ف نصابها ، بالتفرقة 
بني الثابت واملتغير ، واملقدس احلقيقي وغير املقدس 
، مؤكدي���ن على قص���ر التقديس على ال���ذات اإللهية 
، وعل���ى كت���اب اهلل )عز وجل( ، وثابت س���نة س���يدنا 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ، أما القراءات التي 
قام���ت على قراءة النصوص فهي من املتغيرات ، فقد 
تتغير بتغير الزمان أو املكان أو األحوال، ونبعت فكرة 
هذا الكتاب من اهتمامنا بأهمية ومش���روعية الدولة 
الوطني���ة ، حيث حاولت اجلماعات املتطرفة أن تضع 
الن���اس ف تقابلي���ة خاطئة ، إما أن تك���ون مع الدين ، 
وإم���ا أن تك���ون مع الوطن ، مع أن الدين ال ينش���أ وال 
يُحم���ى وال يحفظ ف اله���واء الطلق، إمنا ال بد له من 
دول���ة وطنية آمنة مس���تقرة حتمل���ه وحتميه ، ومبا أن 
احلف���اظ على الوطن وعلى بناء الدولة وكيانها ال يقل 
أهمي���ة عما ذكره العلم���اء من احلفاظ على النفس أو 

املال أو العرض ، ذلك أن أي وطني شريف إمنا يفتدي 
وطنه بنفس���ه وماله ، فبدون الوطن ال بقاء للنفس وال 
للمال وال للعرض ، وال حتى للدين ، ألن الدين البد له 
من وطن آمن مستقر ، أما املشردون فال يقيمون ديًنا 
وال دول���ة ، وحتدث العلماء عن الكليات فذكروا الدين 
والنف���س واملال والعقل والعرض م���ع تقدمي وتأخير ، 
ورأينا أن الوطن من األهمية مبكان أن يكون ف العمق 
والصميم من هذه الكليات، فجعلنا الكتاب مبنًيّا على 
ست كليات هي : الدين والوطن والنفس واملال والعقل 
والعرض ، أما الدين : فهو فطرة اهلل التي فطر الناس 
عليه���ا ، حي���ث يقول احلق س���بحانه وتعال���ى : “َفَأِقْم 
ِ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعلَيَْها  يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اهلَلّ َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم َولَِكَنّ أَْكثََر النَّاِس  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ اَل تَبِْديَل خِلَ
َا َخلَْقنَاُكْم  اَل يَْعلَُموَن” ، ويقول سبحانه : ” أََفَحِسبْتُْم أمََنّ
ُقّ اَل  ُ امْلَِلُك احْلَ َعبًَثا َوأَنَُّكْم ِإلَيْنَا اَل تُْرَجُعوَن َفتََعالَى اهلَلّ
ِ ِإلًَها  ِإلَ���َه ِإاَلّ ُه���َو َرُبّ الَْعْرِش الَْكِرمِي َوَمن يَ���ْدُع َمَع اهلَلّ
َا ِحَسابُُه ِعنَد َرِبِّه ِإنَُّه اَل يُْفِلُح  آَخَر اَل بُْرَهاَن لَُه ِبِه َفِإمَنّ
الَْكاِفُروَن” ، ويقول س���بحانه : “َوَضَرَب لَنَا َمثاًَل َونَِسَي 
َخلَْق���ُه َقاَل َمْن يُْحي���ِي الِْعَظاَم َوِهَي َرِمي���ٌم ُقْل يُْحِييَها 
ٍة َوُهَو ِبُكِلّ َخلٍْق َعِليٌم الَِّذي َجَعَل  َل َمَرّ الَِّذي أَنَشَأَها أََوّ
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���َجِر األَْخَضِر نَاًرا َف���ِإَذا أَنْتُْم ِمنُْه تُوِقُدوَن  لَُكْم ِمَن الَشّ
���َماَواِت َواأْلَْرَض ِبَقاِدٍر َعلَى أَن  أََولَيْ���َس الَِّذي َخلََق الَسّ
َا أَْمُرهُ ِإَذا أََراَد  ُق الَْعِليُم ِإمَنّ اَلّ يَْخلَُق ِمثْلَُهم بَلَى َوُهَو اخْلَ
َش���يًْئا أَْن يَُقوَل لَُه ُك���ْن َفيَُكوُن” ، على أن مهمة األنبياء 
والرسل واألديان هي اإلصالح ، فحيث تكون املصلحة 
فثم���ة ش���رع اهلل ، والدي���ن احلقيقي هو ف���ن صناعة 
احلي���اة ، ولي���س فن صناعة امل���وت ، وهو فن صناعة 
الس���عادة ال الش���قاء ، ألم يقل احلق س���بحانه وتعالى 
مخاطًبا نبيه )صلى اهلل عليه وسلم( : ” طه َما أَنَْزلْنَا 

َعلَيَْك الُْقْرآَن ِلتَْشَقى” ، أي ما جاء 
الق���رآن الك���رمي وال جاءت الس���نة 
النبوي���ة املطه���رة ، وال جاء الوحي 
الش���ريف لش���قاء الن���اس ، بل إن 
نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( يقول 
ِتي شيًئا  : “اللُهَمّ َمْن وِلي من أْمِر أَُمّ
َفَرَف���َق ِبهْم فاْرُفْق به ،وَمْن وِلَي من 
ِتي شيًئا َفَشَقّ عليهم فاْشُقْق  أمِر أَُمّ
علَيِه” فاألديان قائمة على الرحمة 
والس���ماحة وحوائج الن���اس ، قال 
تعالى: “لََقْد أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا ِبالْبَِيّنَاِت 
ي���َزاَن  َوأَنَزلْنَ���ا َمَعُه���ُم الِْكتَ���اَب َوامْلِ
ِليَُق���وَم النَّاُس ِبالِْقْس���ِط” ، لتحقيق 
العدل بني الناس ، ويقول سبحانه 
:”يَ���ا َداُوُد ِإنَّ���ا َجَعلْنَ���اَك َخِليَفًة ِف 
 ،” ِقّ اأْلَْرِض َفاْحُكْم بنَْيَ النَّاِس ِباحْلَ
ويقول سبحانه لنبينا محمد )صلى 
اهلل عليه وس���لم(: “َوَما أَْرَس���لْنَاَك 

ِإال َرْحَمًة ِللَْعامَلِنَي” ويقول س���بحانه وتعالى على لس���ان 
سيدنا شعيب )عليه السلام(: “أَْوُفوا الَْكيَْل َواَل تَُكونُوا 
ِمَن امْلُْخِس���ِريَن َوِزنُوا ِبالِْقْسَطاِس امْلُْستَِقيِم َواَل تَبَْخُسوا 
النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َواَل تَْعثَْوا ِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن”، ويقول 
س���بحانه على لسان نبي اهلل )عز وجل( سيدنا صالح 
َ َوأَِطيُعوِن َواَل تُِطيُعوا أَْمَر  )عليه الس���الم(: “َفاتَُّقوا اهلَلّ
امْلُْسِرِفنَي الَِّذيَن يُْفِسُدوَن ِف اأْلَْرِض َواَل يُْصِلُحوَن”، ومن 
اآلي���ات الكمات التي أجمعت عليها جميع الش���رائع 
الس���ماوية الوصاي���ا العش���ر ف أواخر س���ورة األنعام، 
َم َربُُّك���ْم َعلَيُْكْم أاَلَّ  ق���ال تعال���ى: “ُقْل تََعالَْواْ أَتْ���ُل َما َحَرّ
تُْش���ِرُكواْ ِبِه َشيْئاً َوِبالْواِلَديِْن ِإْحَساناً” ، فجميع األديان 
الس���ماوية أجمعت على بر الوالدين وعلى إثم من يعق 
ْن إْمالٍق  والدي���ه ، وق���ال تعالى : “َوالَ تَْقتُلُ���واْ أَْوالَدُكْم ِمّ

نَّْحُن نَْرُزُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوالَ تَْقَربُواْ الَْفواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها 
ّق”  ُ ِإالَّ ِباحْلَ َم اهلَلّ َوَم���ا بََطَن َوالَ تَْقتُلُواْ النَّْف���َس الَِّتي َحَرّ
، فجميع األديان والش���رائع الس���ماوية على حرمة قتل 
اُكْم ِب���ِه لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن”،  النف���س، قال تعالى :”ذِلُكْم َوَصّ
وقال تعالى : “َوالَ تَْقَربُواْ َماَل الْيَِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن 
هُ “، أروني أي ش���ريعة سماوية أجازت  َحتَّى يَبْلَُغ أَُش���َدّ
أكل م���ال اليتيم أو أكل الس���حت أو أج���ازت الكذب أو 
أج���ازت الظلم ،قال تعالى :”َوالَ تَْقَربُ���واْ َماَل الْيَِتيِم ِإالَّ 
يَزاَن  هُ َوأَْوُفواْ الَْكيَْل َوامْلِ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَبْلَُغ أَُشَدّ
ِبالِْقْس���ِط الَ نَُكِلُّف نَْفًس���ا ِإالَّ ُوْسَعَها 
َوِإَذا ُقلْتُ���ْم َفاْعِدلُواْ َولَْو َكاَن َذا ُقْربَى 
اُكْم ِبِه  ِ أَْوُفواْ َذِلُك���ْم َوَصّ َوِبَعْه���ِد اهلَلّ
ُروَن” قال س���يدنا عبداهلل  لََعلَُّكْم تََذَكّ
بن عباس )رض���ي اهلل عنهما( هذه 
آي���ات محكم���ات ل���م تنس���خ ف أي 
ش���ريعة م���ن الش���رائع وال مل���ة من 
املل���ل، ولذلك جمي���ع األديان حتذر 
م���ن اإلحل���اد والكف���ر باخلالق )عز 
وج���ل( فاإلحل���اد هو اخل���روج على 
منهج اهلل وفطرته التي فطر الناس 
عليها مدم���ر لصاحب���ه وللمجتمع، 
مهلك لإلنس���ان ف أمر دينه ودنياه، 
فواقع امللحدين مٌر مليء باملشكالت 
، ويكف���ي أن نق���ف عن���د ق���ول اهلل 
تعال���ى : “َوَم���ْن أَْعَرَض َع���ن ِذْكِري 
َفِإَنّ لَُه َمِعيَش���ًة َضنًكا” نص ثابت ف 
الق���رآن، قال تعالى: “َونَْحُش���ُرهُ يَْوَم 
الِْقيَاَم���ِة أَْعَمى َقاَل َرِبّ ِلَم َحَش���ْرتَِني أَْعَمى َوَقْد ُكنُت 
بَِصيًرا َق���اَل َكَذِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا َفنَِس���يتََها َوَكَذِلَك الْيَْوَم 
ِزي َمْن أَْس���َرَف َولَْم يُْؤِمن ِبآيَاِت َرِبِّه  تُنَس���ى َوَكَذِلَك َنْ
َولََعَذاُب اآْلِخَرِة أََشُدّ َوأَبَْقى” ، ويقول سبحانه: “َوالَِّذيَن 
َكَف���ُروا َفتَْعًس���ا لَُّهْم َوأََض���َلّ أَْعَمالَُه���ْم” ، ثم إن اإلميان 
يحج���ز صاحبه ع���ن املوبقات يقولون م���ن الصعب بل 
رمب���ا كان م���ن املس���تبعد أو املس���تحيل أن نع���ل لكل 
إنس���ان جندًيا أو ش���رطًيا أو حارًسا يحرسه أو يراقبه 
، ولكن من الس���هل أن نصنع ف كل إنسان ضميًرا حًيا 
ينط���ق باحلق ويدفع إلي���ه ، راقبناه أو لم نراقبه ، ألنه 

يراقب من ال تأخذه سنة وال نوم .
نس���أل اهلل أن مي���أل قلوبنا باإليمان إن���ه ولي ذلك 

والقادر عليه.
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أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل احللقة الثالثة عشرة من برنامج : “رؤية” للفكر 
املس���تنير خالل احلديث حول كتاب: “الكليات الست 
)2(” ، أن احلفاظ على النفس أحد أهم هذه الكليات 
بإجماع أهل العلم من الفقهاء، واألصوليني، وس���ائر 
العلم���اء قدمًي���ا وحديًثا، وعندما حرم اإلس���الم قتل 
النفس حرم قتل النفس على إطالقها فقال )سبحانه 
وتعالى(: “ِمْن أَْجِل َذِلَك َكتَبْنَا َعلَى بَِني ِإْس���َراِئيَل أَنَُّه 
َا  َمن َقتََل نَْفًس���ا ِبَغيِْر نَْفٍس أَْو َفَساٍد ِف اأْلَْرِض َفَكَأمَنّ
َا أَْحيَا النَّاَس  َقتَ���َل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاَه���ا َفَكَأمَنّ
نُْهم  َجِميًعا َولََقْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا ِبالْبَِيّنَاِت ثَُمّ ِإَنّ َكِثيًرا ِمّ
بَْع���َد َذِلَك ِف اأْلَْرِض مَلُْس���ِرُفوَن” فلم يحدد قتل نفس 
مؤمن���ة أو قت���ل نفس كافرة ، أو قت���ل نفس حرة ، أو 
عب���ًدا، أو قتل رج���ل ، أو قتل امرأة ، َحفظ اهلل )عز 
وجل( النفس على إطالقها ، ويقول س���بحانه وتعالى 
ف صف���ات عب���اد الرحم���ن: ” َوالَِّذي���َن اَل يَْدُعوَن َمَع 
ُ ِإاَلّ  َم اهلَلّ ِ ِإلًَه���ا آَخ���َر َواَل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَِّت���ي َحَرّ اهلَلّ
���ِقّ َواَل يَْزنُوَن َوَم���ن يَْفَعْل َذِلَك يَلَْق أَثَاًما يَُضاَعْف  ِباحْلَ
لَُه الَْعَذاُب يَ���ْوَم الِْقيَاَمِة َويَْخلُْد ِفيِه ُمَهاًنا ِإاَلّ َمن تَاَب 
ُ َسِيّئَاِتِهْم  ُل اهلَلّ ا َفأُولَِئَك يُبَِدّ َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلً
ِحيًما” ، ويقول )س���بحانه  ُ َغُفوًرا َرّ َحَس���نَاٍت َوَكاَن اهلَلّ
ًدا َفَج���َزاُؤهُ َجَهنَُّم  تََعِمّ وتعال���ى( : “َوَمن يَْقتُ���ْل ُمْؤِمًنا ُمّ
ُ َعلَيْ���ِه َولََعنَُه َوأََعَدّ لَُه َعَذاًبا  َخاِل���ًدا ِفيَها َوَغِضَب اهلَلّ

َعِظيًما”.
ويق���ول نبين���ا )صلى اهلل علي���ه وس���لم( : “اْجتَِنبُوا 
ِ َوَم���ا ُهَنّ َقاَل:  ���بَْع امْلُوِبَقاِت، َقالُوا يَا َرُس���وَل اهلَلّ الَسّ
ُ ِإاَلّ  َم اهلَلّ ْحُر َوَقتُْل النَّْفِس الَِّتي َحَرّ ِ َوالِسّ ْرُك ِباهلَلّ الِشّ
ْحِف  بَا َوأَْكُل َماِل الْيَِتيِم َوالتََّوِلّي يَْوَم الَزّ ِقّ َوأَْكُل الِرّ ِباحْلَ
َْصنَاِت امْلُْؤِمنَاِت الَْغاِفاَلِت” ، وعن س���يدنا  َوَقْذُف اْلُ
أن���س بن مالك )رضي اهلل عنه( أن النبي )صلى اهلل 
 ، ِ عليه وس���لم( ق���ال : “أْكبَُر الَكبَاِئِر : اإلْش���َراُك باهلَلّ
وِر” ، وقال  وَقتْ���ُل النَّْفِس، وُعُق���وُق الَواِلَديِْن، وَقْوُل الُزّ

)صلى اهلل عليه وس���لم(: “لَْن يََزاَل املُْؤِمُن ف ُفْس���َحٍة 
ِم���ن ِديِنِه، ما لَ���ْم يُِصْب َدًما َحَراًما” ونظر )صلى اهلل 
عليه وس���لم( يوًما إلى الكعبة وقال : “أيتها الكعبة ما 
أعظمك وأعظم ُحْرَمتك، ولَلْمؤمن أعظم ُحْرَمة عند 
اهلل منِك ” ، وهو القائل )صلى اهلل عليه وس���لم( ف 
خطبته اجلامعة ف حجة الوداع : “أاَل تَْدُروَن أُيّ يَوٍم 
ُ وَرس���ولُُه أْعلَُم، قاَل: حتَّ���ى َظنَنَّا أنَّه  ه���ذا قالوا: اهلَلّ
يِه بغيِر اْس���ِمِه، َفقاَل: أليَس بيَوِم النَّْحِر ُقلْنَا:  َسيَُس���ِمّ
، قاَل: أُيّ بَلٍَد هذا، أليَسْت بالبَلَْدِة  ِ بَلَى يا َرس���وَل اهلَلّ
، قاَل: ف���إَنّ ِدَماَءُكْم،  ِ احَل���َراِم ُقلْنَا: بَلَى يا َرس���وَل اهلَلّ
وأَْمَوالَُكْم، وأَْعَراَضُك���ْم، علَيُْكم َحَراٌم، َكُحْرَمِة يَوِمُكْم 
هذا، ف َش���ْهِرُكْم هذا، ف بَلَِدُكْم هذا” ، وقال )صلى 
اهلل عليه وس���لم( : ” لََزَواُل الدنيا َجِميًعا؛ أَْهَوُن على 
” ، ويقول)صلى اهلل عليه  اهلِل من َدٍم يُْسَفُك بغيِر حٍقّ
َماِء َوأَْهَل اأْلَْرِض اْشتََرُكوا ِف  وسلم(: “لَْو أََنّ أَْهَل الَسّ
َدِم ُمْؤِمٍن أَلََكبَُّهُم اهللُ ِف النَّاِر”، ويقول)صلى اهلل عليه 
وس���لم(: “من أَعان َعلَى قتل ُمس���لم َولَو ِبَش���ْطر كلمة 
لَِقي اهلل َوُهَو َمْكتُوب بنَي َعيْنَيِْه آيس من َرْحَمة اهلل” 
، فما بالكم بجماعات التحريض والفتنة والشر والغي 
واإلفساد التي حترض على القتل وسفك الدماء ليل 
نهار ، ال تألو على خلق وال دين وال وطن وال إنسانية 
، قالوا للنبي )صلى اهلل عليه وس���لم( أوصنا فقال : 
َل ما يُنِْتُ ِمَن اإلنَْس���اِن بَْطنُُه، َفَمِن اْس���تََطاَع أْن  “إَنّ أَوّ
ال يَ���ْأُكَل إاَلّ َطِيًّب���ا َفلْيَْفَعْل، وَمِن اْس���تََطاَع أْن ال يَُحاَل 
���ِه ِمن َدٍم أْهَراَقُه َفلْيَْفَعْل” ،  بيْنَ���ُه وبنْيَ اجَلنَِّة مِبْلِء َكِفّ
أي: أن ال���دم احلرام يحول ب���ني صاحبه وبني دخول 

اجلنة.
مؤكًدا معاليه أن اإلس���الم لم يكن متش���وًفا أبًدا أو 
متعطًشا إلى الدماء ، بل إن مهمته هي احلفاظ على 
الدم���اء حتى ف احلرب فكان النبي )صلى اهلل عليه 
 ِ وس���لم( يوصي أصحابه فيقول : “انَْطِلُقوا ِباْسِم اهلَلّ
ِ َوالَ تَْقتُلُوا َشيًْخا َفاِنًيا َوالَ  ِ َوَعلَى ِملَِّة َرُسوِل اهلَلّ َوِباهلَلّ

يف احللقة الثالثة عشرة من برنامج )رؤية( وزير األوقاف :
احلفاظ على النفس من مقاصد اإلسالم 
بغض النظر عن الدين أو اللون أو اجلنس
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وا َغنَاِئَمُكْم  ِطْفاًل َوالَ َصِغيًرا َوالَ اْمَرأًَة َوالَ تَُغلُّوا َوُضُمّ
ِْس���ِننَي(” وملا  َ يُِحُبّ اْلُ َوأَْصِلُح���وا َوأَْحِس���نُوا  )ِإَنّ اهلَلّ
رأى امرأة كافرة مس���نة مقتول���ة قال: “من قتلها ، ما 
كانت هذه لتقاتل” ، ما يؤكد أنه ال قتل ف اإلسالم 
على املعتقد قط ، فقد ضمن اإلس���الم حرية املعتقد 
حي���ث يقول احلق )س���بحانه وتعال���ى( : “اَل ِإْكَراهَ ِف 
” ، وإمنا القتل دفع  ْش���ُد ِمَن الَْغ���ِيّ َ الُرّ يِن َقد تَّبَنَيّ الِدّ
للع���دوان ودفع لالعتداء بدليل قوله )صلى اهلل عليه 
وس���لم( : م���ن قتلها؟ ما كانت ه���ذه لتقاتل ، فلو كان 
القت���ل عل���ى املعتقد ما قال )صلى اهلل عليه وس���لم( 

ذلك.
كما أش���ار معاليه إلى أن اإلسالم دعا إلى احلفاظ 
عل���ى النف���س بغض النظر عن الدي���ن ، أو اللون ، أو 
ِ بِْن  اجلنس ، أو احلرية ، أو العبودية ، فَعْن َعبِْد اهلَلّ
ُ َعلَيِْه  ُ َعنُْهَما َعْن النَِّبِيّ َصلَّ���ى اهلَلّ َعْم���ٍرو َرِض���َي اهلَلّ
نَِّة  َوَس���لََّم َقاَل : ” َمْن َقتََل ُمَعاَهًدا لَ���ْم يَِرْح َراِئَحَة اجْلَ
َوِإَنّ ِريَحَه���ا تُوَجُد ِمْن َمِس���يَرِة أَْربَِعنَي َعاًما” فمفهوم 
عه���د األم���ان ف القدمي ف الس���ابق ف الفقه يعادله 
عه���د املواطنة ، وح���ق املواطنة ، وتأش���يرة الدخول، 
وتأش���يرة األم���ان، فكل مواطن له ح���ق املواطنة، وله 
ح���ق األم���ان ف دولته ، وكل من دخل بلدنا زائًرا ، أو 
س���ائًحا، أو دبلوماس���ًيا ، أو مقيًما، طاملا دخل بلدنا 
دخواًل ش���رعًيا معتبًرا فله حق األمان وهو حق أمان 
لنا وحق أمان علينا ، وحينما يس���افر اإلنسان لدولة 
أخرى فالتأش���يرة كما هي أمان ل���ك ف الدولة التي 
تدخلها ، فهي أمان عليك أال تسيء إلى أهلها ، وأال 
تفس���د، وأال تبغي ، وأال تظل���م ، وأال تخالف قوانني 
الدولة التي استقبلتك سواء أكنت ف دولة ذات أغلبية 
مسلمة ، أو ذات أغلبية غير مسلمةف، ولعظم الذات 
اإلنسانية حرم اإلسالم أن يقتل اإلنسان نفسه ، وجعل 
جزاء من يقتل نفسه كمن يقتل غيره ، فقال )سبحانه 
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما  وتعالى( : “َواَل تَْقتُلُوا أَنُفَسُكْم ِإَنّ اهلَلّ
َوَم���ْن يَْفَعْل َذِل���َك ُعْدَواًنا َوُظلًْما َفَس���ْوَف نُْصِليِه نَاًرا 
ِ يَِس���يًرا” وقال )سبحانه وتعالى(:  َوَكاَن َذِلَك َعلَى اهلَلّ
ِ َواَل تُلُْق���وا ِبَأيِْديُكْم ِإلَى التَّْهلَُكِة  “َوأَنِفُقوا ِف َس���ِبيِل اهلَلّ
ِْسِننَي” ، وقال النبي )صلى  َ يُِحُبّ اْلُ َوأَْحِسنُوا ِإَنّ اهلَلّ
اهلل عليه وسلم(: “َمْن تََرَدّى ِمْن َجبٍَل َفَقتََل نَْفَسُه َفُهَو 
ف نَاِر َجَهنََّم يَتََرَدّى ِفيِه َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيها أَبًَدا، َوَمْن 

اهُ ف  ُه ف يَِدِه يَتََحَسّ ا َفَقتََل نَْفَسُه َفُس���ُمّ ���ى ُس���ًمّ َسّ حَتَ
نَ���اِر َجَهنََّم َخاِل���ًدا ُمَخلًَّدا فيها أَبًَدا، َوَمْن َقتََل نَْفَس���ُه 
ِبَحدي���َدٍة َفَحِديَدتُ���ُه ف يَِدِه يََجأُ ِبه���ا ف بَْطِنِه ف نَاِر 

َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيها أَبًَدا”.
موضًح���ا أنه للحفاظ عل���ى النفس البش���رية أباح 
الشرع احلنيف للمضطر أكل امليتة ، أو أكل أو شرب 
ما يحفظ عليه حياته ، حتى لو كان من الرمات قال 
َم  َم َوحَلْ َم َعلَيُْكُم امْلَيْتََة َوالَدّ َا َحَرّ )سبحانه وتعالى(: “ِإمَنّ

نِزي���ِر َوَما  اخْلِ
ِلَغيِْر  ِبِه  أُِهَلّ 
َفَم���ِن   ِ اهلَلّ
اْضُط���َرّ َغيَْر 
بَ���اٍغ َوال َعاٍد 
ِإثْ���َم  َف���ال 
 َ اهلَلّ ِإَنّ  َعلَيِْه 
َرِحيٌم”  َغُفوٌر 
ونهى حتى   ،
ع���ن مج���رد 
الترويع فقال 

)سبحانه 
وتعالى(: 

َجَزاءُ  ���ا  َ “ِإمَنّ
الَِّذيَن 

يَُحاِربُوَن 
َوَرُسولَُه   َ اهلَلّ
ِف  َويَْس���َعْوَن 

َع أَيِْديِهْم  اأْلَْرِض َفَس���اًدا أَن يَُقتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تَُقَطّ
ْن ِخ���اَلٍف أَْو يُنَفْوا ِم���َن اأْلَْرِض َذِلَك لَُهْم  َوأَْرُجلُُه���م ِمّ
نْيَ���ا َولَُه���ْم ِف اآْلِخ���َرِة َع���َذاٌب َعِظي���ٌم”  ِخ���ْزٌي ِف الُدّ
فاملس���لم احلقيقي من س���لم الناس من لس���انه ويده، 
واملؤم���ن احلقيق���ي م���ن أمن���ه الن���اس عل���ى دمائهم 
وأمواله���م وأعراضهم ، وال يك���ون مؤمًنا حًقا إال إذا 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، هكذا 
أحاط اإلسالم النفس البشرية بسياجات واسعة من 
احلف���ظ دون أي تييز على أس���اس الدين، أو اللون، 
أو العرق ، أو اجلنس ، أو اللغة ، فكل الدماء مصانة 
ومحفوظ���ة ف ش���رع اهلل احلني���ف ، نس���أل اهلل أن 

يرزقنا حسن الفهم
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أك���د معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل احللقة الرابعة عش���رة من برنامج “رؤية” للفكر 
املس���تنير حول كتاب: “الكليات الست )3(” أن العلماء 
والفقه���اء واألصول���ني أجمعوا عل���ى أن احلفاظ على 
النفس من الكليات التي أمر الشارع احلنيف باحلفاظ 
عليها ، أجمعوا كذلك على أن حفظ املال من الكليات 
، فكثير من املشكالت مبا فيها قتل النفس قد يحدث 
خالًفا على املال أو بس���بب املال ، ويقول نبينا )صلى 
َ طِيٌّب ال يقبُل  اهلل عليه وسلم( : “يا أيُّها النَّاُس إَنّ اهلَلّ
َ أمَر املؤمننَي مبا أمَر ِبه املرس���لنَي  إاَلّ طِيًّبا ، وإَنّ اهلَلّ
ا  ِيّبَاِت َواْعَملُوا َصاحِلً ُسُل ُكلُوا ِمَن الَطّ فقاَل )يَا أيَُّها الُرّ
ِإِنّ���ي مِبَا تَْعَملُوَن َعِليٌم( ، وقاَل مخاطًبا عباده املؤمنني 
: )يأيَُّه���ا الَِّذي���َن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن َطِيّبَاِت َم���ا َرَزْقنَاُكْم(”، 
ِيُّب َولَْو  ِبيُث َوالَطّ ويقول س���بحانه : “ُقل اَلّ يَْستَِوي اخْلَ
َ يَا أُوِلي اأْلَلْبَاِب لََعلَُّكْم  ِبيِث َفاتَُّقوا اهلَلّ أَْعَجبََك َكثَْرةُ اخْلَ
تُْفِلُحوَن” ، فاملال احلرام س���م قاتل لصاحبه ف الدنيا 
واآلخرة ، ف الدنيا يضيع دينه ورمبا يكون وبااًل على 

صحته وعلى ماله ، يقول الشاعر :
جمع احلرام إلى احلالل ليكثره

دخل احلرام على احلالل فبعثره
وف اآلخ���رة حيث يقول احلق س���بحانه وتعالى: “يَا 
أَيَُّه���ا الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْأُكلُ���وا أَْمَوالَُكم بَيْنَُكم ِبالْبَاِطِل ِإاَلّ 
نُكْم َواَل تَْقتُلُوا أَنُفَسُكْم ِإَنّ  اَرًة َعن تََراٍض ِمّ أَن تَُكوَن جِتَ
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما” ، فاملال احلرام قتل للنفس : “َوَمْن  اهلَلّ
يَْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظلًْما َفَسْوَف نُْصِليِه نَاًرا َوَكاَن َذِلَك 
ِ يَِسيًرا” ، ويقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(  َعلَى اهلَلّ
ِ ورس���وِلِه بَغيِر حٍقّ  : “إَنّ رجااًل يَتخَوّضوَن ف ماِل اهلَلّ
لَُهُم النَّاُر يوَم القيامِة” ، ويقول )صلى اهلل عليه وسلم( 
ٍم نَبََت ِمْن ُسْحٍت -ِمْن َحَراٍم- َفالنَّاُر أَْولَى ِبِه”  :” ُكُلّ حَلْ
، ويصبح املال احل���رام جرمية مركبة ف ثالثة أحوال 
أولها : إذا كان اعتداًء على املال العام س���طًوا أو نهًبا 
أو اختالًس���ا ، أًيا كان نوع االعت���داء على املال العام ، 
وذلك لكثرة النفوس والذمم املتعلقة باملال العام ، يقول 
احل���ق س���بحانه وتعالى : “َوَمن يَْغلُْل يَ���ْأِت مِبَا َغَلّ يَْوَم 
ا َكَسبَْت َوُهْم ال يظلمون” ،  ى ُكُلّ نَْفٍس َمّ الِْقيَاَمِة ثَُمّ تَُوَفّ

ويقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( : “َمِن اْقتََطَع ِشبًْرا 
ُ ِإيَّاهُ يَوَم الِقيَاَمِة ِمن َسبِْع  َقُه اهلَلّ ِمَن األْرِض ُظلًْما، َطَوّ
أََرِض���نَي”، فمن يعت���دون على املال العام أو احلق العام 
يبوؤون بغضب عظيم من اهلل )عز وجل( يوم القيامة ، 
ويكون املال احلرام جرمية مركبة إذا كان بأذى اخللق 
غًش���ا أو احتكاًرا أو استغالاًل ، يقول )صلى اهلل عليه 
وس���لم( : “من غش أمتي فلي���س مني” ، ويقول )صلى 
���نا فليس منا” ، وف رواية  اهلل عليه وس���لم( : “َمن غَشّ
ف صحيح مس���لم : “َمن َغَشّ فليَس ِمِنّي” ، فاملسلم ال 
يكون غشاًشا ال للمسلم وال لغير املسلم وال ألحد على 
اإلطالق ، أما الذين يس���تغلون أحوال الناس فيرفعون 
عليهم األسعار ، سواء باالحتكار أو بغيره ، فيقول نبينا 
)صلى اهلل عليه وسلم( : “َمْن َدَخَل ف َشْيٍء ِمْن أَْسَعاِر 
ِ أَْن يُْقِعَدهُ  ا َعلَ���ى اهلَلّ امْلُْس���ِلِمنَي ِليَُغِلّيَ���ُه َعلَيِْهْم َكاَن َحًقّ
ِبُعْظ���ٍم ِم���َن النَّاِر يَ���ْوَم الِْقيَاَم���ِة” ، أي أن يقعده مقعًدا 
عظيًما ف نار جهنم يوم القيامة ، أما النوع الثالث من 
احلرام املركب وأش���د أنواع احل���رام، فهو أكل احلرام 
بخيان���ة األوطان ، كاألبواق املأجورة التي تتطاول على 
أوطانه���ا بغية حتصيل املال ، وكاجلماعات املش���بوهة 
ضد أوطانها ، هؤالء كما قال الشاعر العراقي محمد 

مهدي اجلواهري :
ولقد رأى املستعمرون فرائًسا

منا وألفوا كلب صيد سائبا
فتعاهدوه فراح طوع بنانهم

يبغون أنياًبا له ومخالبا
مستأجرين يخربون بالدهم

ويكافئون على اخلراب رواتبا
خاب وخس���ر م���ن أكل احل���رام ببيعه لوطن���ه وبلده 
وأهله ، وللحفاظ على املال أحاطه اإلسالم بسياجات 
���اِرُق  عدي���دة م���ن احلف���ظ منها قول���ه تعال���ى: “َوالَسّ
َن  ���اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَيِْديَُهَما َجَزاًء مِبَا َكَسبَا نََكااًل ِمّ َوالَسّ
ُ َعِزي���زٌ َحِكي���ٌم” ، قال أح���د الناس لصاحبه:  ِ َواهلَلّ اهلَلّ
هذه اليد ديتها إن قطعت خمسمائة دينار من الذهب 
اخلال���ص ، فما بالها إن س���رقت تقطع ف ربع دينار ، 

فأجابه : عز األمانة أغالها ، فأنشأ يقول شعًرا :

يف احللقة الرابعة عشرة من برنامج “رؤية” وزير األوقاف :
املال احلرام سم قاتل لصاحبه يف الدنيا ونار حترق يف اآلخرة

خاب وخسر من أكل احلرام ببيعه لوطنه وبلده وأهله
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يد بخمس مئني من عسجد وديت
ما بالها قطعت ف ربع دينار

فأجابه قائاًل :
عز األمانة أغالها وأرخصها

ذل اخليانة فافهم حكمة الباري
فاليد األمينة عزيزة ، واخلائنة ذليلة مهانة ال قيمة 
لها ، وأمرنا بأداء األمانات فقال س���بحانه وتعالى : 
واْ األََمانَ���اِت ِإلَ���ى أَْهِلَها َوِإَذا  “ِإَنّ اهلّلَ يَْأُمُرُك���ْم أَن تُ���ؤُدّ
ا  ُكُم���واْ ِبالَْعْدِل ِإَنّ اهلّلَ ِنِعَمّ َحَكْمتُ���م بنَْيَ النَّاِس أَن حَتْ
يَِعُظُك���م ِبِه ِإَنّ اهلّلَ َكاَن َس���ِميًعا بَِصي���ًرا”، وقال نبينا 
)صل���ى اهلل عليه وس���لم( : ” َمن أَخَذ أْم���واَل النَّاِس 
ُ عنْه، وَم���ن أَخَذ يُِريُد إتاْلَفها  يُِري���ُد أداَءها أَدّى اهلَلّ
أتْلََف���ُه اهلل” ، وأمرن���ا بالوفاء بالعه���ود والعقود فقال 
سبحانه : “يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوُفوا ِبالُْعُقوِد” ، وحثنا 
على كتابة الدين حفًظا للمال ، فقال س���بحانه : “يَا 
ى  َس���ًمّ أَيَُّه���ا الَِّذيَن آَمنُوا ِإَذا تََدايَنتُم ِبَديٍْن ِإلَى أََجٍل ُمّ
َفاْكتُبُ���وهُ" َولْيَْكتُب بَّيْنَُكْم َكاِت���ٌب ِبالَْعْدِل َواَل يَْأَب َكاِتٌب 
ُ َفلْيَْكتُ���ْب َولْيُْمِلِل الَِّذي َعلَيِْه  أَن يَْكتُ���َب َكَما َعلََّمُه اهلَلّ
َ َربَُّه َواَل يَبَْخْس ِمنُْه َش���يًْئا َفِإن َكاَن  ���ُقّ َولْيَتَِّق اهلَلّ احْلَ
ُقّ َس���ِفيًها أَْو َضِعيًفا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَن  الَِّذي َعلَيِْه احْلَ
���َلّ ُهَو َفلْيُْمِلْل َوِليُُّه ِبالَْعْدِل َواْستَْش���ِهُدوا َش���ِهيَديِْن  مُيِ
َجاِلُكْم َفِإن لَّ���ْم يَُكونَا َرُجلنَْيِ َفَرُج���ٌل َواْمَرأَتَاِن  ِم���ن ِرّ
َر  ���َهَداِء أَن تَِضَلّ ِإْحَداُهَما َفتَُذِكّ ن تَْرَضْوَن ِمَن الُشّ ِمَّ
���َهَداءُ ِإَذا َما ُدُعوا َواَل  ِإْحَداُهَما اأْلُْخَرى َواَل يَْأَب الُشّ

تَْس���َأُموا أَن تَْكتُبُ���وهُ َصِغيًرا أَْو َكِبي���ًرا ِإلَى أََجِلِه َذِلُكْم 
َهاَدِة َوأَْدنَى أاََلّ تَْرتَابُوا” ،  ِ َوأَْقَوُم ِللَشّ أَْقَس���ُط ِعنَد اهلَلّ
وب���دء بالصغير قبل الكبي���ر تأكيًدا على أهمية كتابة 
الدي���ون وأهمي���ة الوفاء به���ا، بل نهى اإلس���الم عن 
ْر تَبِْذيراً  اإلس���راف والتبذير فقال سبحانه : “َوالَ تُبَِذّ
���يَْطاُن  ���يَاِطنِي َوَكاَن الَشّ ِريَن َكانُوا ِإْخَواَن الَشّ ِإَنّ امْلُبَِذّ
���َفَهاَء  ِلَرِبّ���ِه َكُفوًرا” ، وقال س���بحانه : “َواَل تُْؤتُوا الُسّ
ُ لَُكْم ِقيَاًم���ا َواْرُزُقوُهْم ِفيَها  أَْمَوالَُك���ُم الَِّتي َجَع���َل اهلَلّ
َواْكُس���وُهْم َوُقولُوا لَُهْم َقْواًل معروفا” ، فاملال احلالل 
بركة ف الدنيا ورحمة ف اآلخرة ، وملا س���أل سيدنا 
س���عد بن أبي وقاص )رضي اهلل عن���ه( نبينا )صلى 
اهلل علي���ه وس���لم( قال: ي���ا رس���ول اهلل ادع اهلل لي 
أن أك���ون مس���تجاب الدعوة، قال : ” يا س���عُد، أَِطْب 
ع���وِة” ، وعند الصدقة  َمْطَعَمَك؛ تَُكْن ُمس���تَجاَب الَدّ
َ طِيٌّب  يقول النبي )صلى اهلل عليه وسلم( : ” إ َنّ اهلَلّ
ال يقب���ُل إاَلّ طِيًّبا” ، وإذا حج اإلنس���ان باملال احلرام 
وقال لبيك اللهم لبيك ، قيل له: ال لبيك وال سعديك 
وحج���ك م���ردود عليك ، كل ذلك م���ن أجل احلفاظ 

على املال وعدم الوقوع ف املال احلرام.
نسأل اهلل )عز وجل( أن يغننيا بحالله عن حرامه 

وبفضله عمن سواه إنه ولي ذلك والقادر عليه
ويؤكد:علين���ا أن نعم���ل عقولنا وال نس���لمها ملروجي 
الش���ائعات واألباطيل واألراجيف واألكاذيب أو لدعاة 

الفتنة وبغاة الشر الكليات الست

يف احللقة اخلامسة عشرة من برنامج ” رؤية “ وزير األوقاف:
العقل أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع احلنيف بسياجات عظيمة 

من احلفظ وهو وسيلة فهم النص
أكد معالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خ���الل احللقة اخلامس���ة عش���رة من برنام���ج “رؤية” 
للفكر املس���تنير حول كتاب : ” الكليات الست )4 ( أن 
هذه الكليات الست أحاطها الشرع احلنيف بسياجات 
عظيمة من احلفظ والعناية ، ونتحدث عن اثنتني من 
هذه الكليات ، فنبدأ بالعقل ، والعقل هو وس���يلة فهم 
النص ، وقضيتنا الكبرى هي مع من ال يعملون عقولهم 
ف فهم صحيح الش���رع ، والقرآن الكرمي اهتم بش���أن 
العقل اهتماًما بالًغا ، فقال سبحانه : “ِإنَّآ أَنَزلْنَُه ُقْرَءًنا 
َعَرِبًيّا لََّعلَُّكْم تَْعِقلُوَن” ، وقال س���بحانه : “لَْو أَنَزلْنَا َهَذا 

ْن َخْشيَِة  ًعا ِمّ تََصِدّ ٱلُْقْرَءاَن َعلَى َجبٍَل لََّرأَيْتَُهۥ َخِش���ًعا ُمّ
ُروَن” أي  ِ َوِتلْ���َك ٱأْلَْمثَ���ُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لََعلَُّه���ْم يَتََفَكّ ٱهلَلّ
يتأمل���ون ، يعمل���ون عقولهم ، ويقول س���بحانه : “َوِمْن 
ْن أَنُفِس���ُكْم أَْزَواًجا ِلّتَْس���ُكنُوا ِإلَيَْها  آيَاِتِه أَْن َخلََق لَُكم ِمّ
ًة َوَرْحَم���ًة ِإَنّ ِف َذِلَك آَليَ���اٍت ِلَّقْوٍم  ���َوَدّ َوَجَع���َل بَيْنَُك���م َمّ
ُل اآْلَيَاِت ِلَقْوٍم  ُروَن” ، ويقول سبحانه :” َكَذِلَك نَُفِصّ يَتََفَكّ
ُ لَُكُم  ُ اهلَلّ ���ُروَن”، ويقول )عز وجل( : “َكَذِل���َك يُبَنِيّ يَتََفَكّ
اآْليَاِت لََعلَُّكْم تَْعِقلُون” ، ويقول س���بحانه : ” ِإَنّ ِف َذِلَك 
ُوِلي النَُّهى” ، وملا نزل قول اهلل تعالى : “ِإَنّ ِف  آَليَاٍت أِلّ
َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّيِْل َوالنََّهاِر آَليَاٍت  َخلِْق الَسّ
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ُوِلي اأْلَلْبَاِب” ، قال النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( :  أِلّ
“وي���ل ملن الكه���ا بني فكيه ولم يتأمل م���ا فيها” ، أي ويل 
مل���ن تالها بفمه ولم يتدبر فيها ، ونعى القرآن الكرمي 
عل���ى من ال يعمل���ون عقولهم فق���ال س���بحانه : “أََفاَل 
ُروَن” ، “أََفال  ُروَن” ، “أََف���اَل تَتََذَكّ يَْعِقلُ���وَن” ، “أََف���اَل تَتََفَكّ
يَتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أَْم َعلى ُقلُوٍب أَْقفالُها” ، يقول احلسن 
البص���ري )رحم���ه اهلل( : “لوكان العقل يش���ترى باملال 
لتغال���ى الن���اس ف ثمنه ، فالعجي���ب والعجب العجاب 
من يش���تري مباله ما يفس���د به عقله”، وكان أحدهم 
يقول : “ما أوتي أحد بعد اإلميان أفضل من العقل” ، 
وعن عامر بن عبد قيس )رحمه اهلل( كان يقول : “إذا 
عقلك عقلك عما ال ينبغي فأنت عاقل” ، وعن سفيان 
ب���ن عيينة )رحمه اهلل( كان يقول : “ليس العاقل الذي 
يع���رف اخلير من الش���ر ، إمنا العاقل ال���ذي إذا رأى 
اخلير اتبعه ، وإذا رأى الشر اجتنبه” ، وكان اإلمام أبو 
حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي يقول : “إن 
من حنكته التجارب وهذبته املذاهب يقال له عاقل ف 
العادة ، ومن ال يتصف بهذه الصفة فيقال له أي شئ 

آخر” ، ويقول الشاعر:
َوأَفَضُل َقسِم اهلَلِ ِللَمرِء َعقلُُه

َفلَيَس ِمن اخَليراِت ِشيءٌ يُقاِربُه
ُة َعقِلِه فزيُن الَفتى ف الناِس ِصَحّ

َوِإن كاَن َمحظورا َعلَيِه َمكاِسبُه
ويزري به ف الناس قلة عقله

وإن عظمت أعراقه ومناسبه
فالعق���ل نعمة م���ن أعظم نعم اهلل الت���ي يجب علينا 
أن نحافظ عليها وأن ال نضيعها ، بعض الناس يضيع 
عقله باملخدرات واملس���كرات واملوبق���ات ، ورب العزة 
ْمُر َوامْلَيِْسُر َواأْلَنَصاُب  َا اخْلَ ينهى عن ذلك فيقول : ” ِإمَنّ
���يَْطاِن َفاْجتَِنبُ���وهُ لََعلَُّكْم  ���ْن َعَمِل الَشّ َواأْلَْزاَلُم ِرْج���ٌس ِمّ
���يَْطاُن أَن يُوِق���َع بَيْنَُكُم الَْعَداَوةَ  َا يُِريُد الَشّ تُْفِلُح���وَن ِإمَنّ
 ِ ُك���ْم َعن ِذْكِر اهلَلّ ْمِر َوامْلَيِْس���ِر َويَُصَدّ َوالْبَْغَض���اَء ِف اخْلَ
نتَُهوَن” ، ملا نزلت هذه اآلية  اَلِة َفَهْل أَنتُ���م ُمّ َوَع���ِن الَصّ
قال أصحاب النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( : “انتهينا 
انتهينا انتهينا يارب انتهينا” ، وكما نحفظ عقولنا من 
كل مس���كر أو مفت���ر أو مض���ر بها علين���ا أن نحفظها 
أيًضا م���ن أن نس���لمها ملروجي الش���ائعات واألباطيل 
واألراجي���ف واألكاذيب ، وعلين���ا أن نعمل عقولنا وأن 
ال نتس���رع ف تصدي���ق الكذبة ، يقول احلق س���بحانه 
وتعال���ى : ” يَ���ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإن َجاَءُكْم َفاِس���ٌق ِبنَبٍَإ 

َفتَبَيَّنُ���وا أَن تُِصيبُ���وا َقْوًما ِبَجَهالَ���ٍة َفتُْصِبُحوا َعلَى َما 
َفَعلْتُْم نَاِدِمنَي”، ويقول نبينا )صلى اهلل عليه وس���لم( : 
َث ِبُكِلّ َما َس���ِمَع” أي أن يكون  ” َكَف���ى باملَْرِء إثًما أَْن يَُحِدّ
بوق كالم ينقل ما يس���مع دون أن يحلل ودون أن يفكر 
في���ه ، ودون أن يعمل عقله ف ما يس���مع ، فينقل دون 
أن يتريث أو يتثبت ، سواء كان النقل قواًل ، أم كتابًة ، 
أم تش���ييًرا ، أم مشاركًة ، أم إعجاًبا ، فعلينا أن نعمل 

عقولنا ، وال نسلمها لدعاة الفتنة وبغاة الشر.
أم���ا الكلي���ة الثاني���ة ف حديثنا هذا والسادس���ة من 
الكلي���ات الس���ت فه���ي كلي���ة احلفاظ عل���ى العرض ، 
والع���رض نوع���ان : خاص وع���ام ، اخل���اص : حفاظ 
اإلنس���ان على ش���رف زوجه وأمه وأخته وبنته وشرف 
نفس���ه ، فهذا هو املعنى اخل���اص ف عملية العرض ، 
أما املعنى العام فهو حفاظه على ما يسيئ إلى كرامته 
أو ما ينال من شرفه العام ، يقول الشاعر اجلاهلي :

ِإذا املَرءُ لَم يُدنَس ِمَن اللُؤِم ِعرُضُه
َفُكُلّ ِرداٍء يَرتَديِه َجميُل

تَُعِيُّرنا أَّنا َقليٌل َعديُدنا
َفُقلُت لَها ِإَنّ الِكراَم َقليُل

نا أَّنا َقليٌل َوجاُرنا َوما َضَرّ
َعزيٌز َوجاُر األَكثَريَن َذليل

ُوإنا َكماِء املُزِن ما ف سهامنا
َكهاٌم َوال فينا يَُعُدّ بَخيُل

َوما أُخِمَدت ناٌر لَنا دوَن طاِرٍق
نا ف العاملني نَزيُل َوال َذَمّ

ويقول الشاعر اجلاهلي عنترة العبسي:
ال تسقني ماء احلياة بذلة 

بل فاسقني بالعز كأس احلنظل
ويقول الشاعر اجلاهلي :

أَْستَ�ُفّ تُْرَب األْرِض َكياْل يَُرى لَ�ُه
ُل �ْوِل اْم�ُرٌؤ ُمتََط�ِوّ َعلَ�َيّ ِمَن الَطّ

ويقول سيدنا حسان بن ثابت )رضي اهلل عنه(:
أَصوُن ِعرضي مِبالي ال أَُدِنُّسُه
ال باَرَك اهلَلُ بَعَد الِعرِض ِباملاِل

 ويقول اآلخر:
إذا قَلّ ماءُ الوجِه قَلّ حياؤه

 وال خيَر ف وجٍه إذا قَلّ ماؤهُ 
ا حياَءك فاحفْظه عليك فإمَنّ

 يدُلّ على فعِل الكرمِي حياؤهُ 
نهى اإلسالم عن الزنا ، ولم ينه فقط عن الزنا إمنا 
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ع���ن مجرد القرب منه ، حفًظ���ا لألعراض ، وحفاًظا 
نَ���ا ِإنَُّه َكاَن  عليه���ا، فق���ال س���بحانه : ” َواَل تَْقَربُ���وا الِزّ

َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيال”.
نس���أل اهلل أن يحفظ لنا أعراضنا ، وأن يحفظ لنا 
عقولنا ، وأن يحفظ لنا أموالنا ، وأن يحفظ لنا دماءنا 

، وأن يحف���ظ لن���ا أوطاننا ، وأن يحفظ لنا ديننا ، وأن 
يحفظ لنا مصرنا وأهلها من كل سوء ومكروه.

ويؤكد:اجلماعات املتشددة واملتطرفة جتعل التحرمي 
أصاًل مع أن األصل ف األشياء احلل واإلباحة

خطورة التكفير والفتوى بدون علم

يف احللقة السادسة عشرة من برنامج “رؤية” وزير األوقاف:
اإلسالم دين يحترم العقل ويعلي شأنه والفتوى يجب أن تكون عن بينة وبصيرة

أك���د معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل احللقة السادسة عشرة من برنامج “رؤية” للفكر 
املس���تنير ، خ���الل تناول���ه لكتاب من أه���م إصدارات 
سلس���لة “رؤية” للفكر املستنير وهو : “خطورة التكفير 
والفت���وى ب���دون علم” ، أن اإلس���الم دي���ن يكفل حرية 
االعتقاد فال إكراه ف الدين ، وال على الدين ، وال قتل 
على املعتقد ، ويؤكد أن اإلس���الم يسوي بني الناس ف 
املواطنة املتكافئة ف احلقوق والواجبات على اختالف 
معتقداته���م دون تيي���ز ، وأن عماد اإلس���الم الرحمة 
والعدل وصيانة القيم ، وقبول التنوع ، واعتباره س���ًرا 
من أس���رار عم���ارة الكون ، موضًحا أن اإلس���الم دين 
يحت���رم العق���ل أداًة للفك���ر الصحيح ، وأن���ه برئ ما 
يرتكب���ه بعض املنتس���بني إليه من التكفي���ر أو الفتوى 
بدون علم ، وأنه ال يصح أن يحتج على اإلسالم بأخطاء 
بعض املنتس���بني إليه أو بسوء فهمهم له أو بانحرافهم 
ع���ن منهج���ه ، كما ال يص���ح أن يحتج عل���ى أصحاب 
األدي���ان األخرى بأخطاء بعض املنتس���بني إليها ، وأن 
الفت���وى بدون علم إثم عظيم ومفس���دة عظيمة ، وأن 
م���ن جترأ على الفتوى بدون علم فأصاب فعليه وزر ، 
ف���إن أخطأ فعليه وزران وزر خلطئه ووزر لتجرؤه على 
الفت���وى بدون علم ، فالفت���وى والدعوة يجب أن تكون 
على بينة وبصيرة ، يقول احلق سبحانه وتعالى : “ُقْل 
ِ َعلَى بَِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبََعِني  َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإلَى اهلَلّ
ِ َوَما أَنَا ِمَن امْلُْشِرِكنَي” ، والبصيرة تعني  َوُسبَْحاَن اهلَلّ
العلم واخلبرة والفهم والرؤية والدراس���ة والتفقه ، 
وقد حذر نبينا )صلى اهلل عليه وس���لم( من التجرؤ 
عل���ى الفتوى فقال : “أجرؤكم عل���ى الفتيا أجرؤكم 
عل���ى النار” ، وملا أفت���ى بعض أصحابه واحًدا منهم 
كان ق���د أصابته جنابة ، وكان به جرح غائر ، وقالوا 
له ال بد أن تغتسل ، فاغتسل على جرحه فمات ، فقال 

النبي )صلى اهلل عليه وسلم( : “قتَلوه، قتَلَهم اهللُ، أاَل 
ا  ا ِش���فاءُ الِعِيّ الس���ؤاُل، إمَنّ س���ألوا إذ لم يَْعلَموا؛ فإمَنّ
���َم ويَْعِصَر أو يعِص���َب على ُجْرِحه  كان يَْكفي���ه أْن يتيََمّ
ِخْرقًة، ثَمّ ميَس���َح عليها، ويغِسَل سائَر جَسِده” ، وقال 
)صل���ى اهلل علي���ه وس���لم( : “إَنّ اهلَل ال يقب���ُض العلَم 
انتزاًع���ا ينتزُعُه مَن النَّاِس ، ولَكن يقبُض العلَم بقبِض 
الُعلم���اِء ، حتَّى إذا لم يتُرك عاملًا اتَّخَذ النَّاُس رؤوًس���ا 
���ااًل ، فُس���ئلوا فأفتوا بغيِر ِعلٍم فضلُّ���وا وأضلُّوا” ،  ُجَهّ
فشأن اإلفتاء عظيم وأمره جلل ، إذ ينبغي للمفتي أن 
يكون عاملًا بكتاب اهلل ، وبناسخه ومنسوخه ، ومطلقه 
ومقيده ، وعامه وخاصه ، عاملًا بس���نة س���يدنا رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ، وبلسان العرب ، وبأصول 
الفقه ، وبقواعد الفقه الكلية ، وفقه األولويات ، وفقه 

الواقع ، غير أننا 
ابتلينا بأناس ال 
علم لهم وال فقه 
م���ن  ه���م  وال   ،
أه���ل االجته���اد 
، وال م���ن أه���ل 
 ، االختص���اص 
أو دارسي العلوم 
م���ن  الش���رعية 
املعتبرة  مظانها 
ف  يس���رعون   ،
املجتم���ع  رم���ي 

بالتبديع 
والتجهيل 
والتفسيق 

والتكفير ، حتى 
األم���ر  وص���ل 



العدد )10( شوال 1442هـمنبر اإلسالم28

باملتطرف���ني واإلرهابي���ني منه���م إلى اس���تباحة الدماء 
واس���تباحة األموال واس���تباحة األع���راض نتيجة اجلهل 
والفت���وى بغي���ر علم ، ونتيجة االنس���ياق خلف ش���هواتهم 
ونفعيته���م وطلبهم امل���ال والدنيا ، هذه اجلماعات تذهب 
إل���ى أقص���ى النقيضني ف قضي���ة التحلي���ل والتحرمي ، 
فألنفسهم يستبيحون الدماء واألموال والديار واألعراض 
، وعل���ى غيره���م يحرمون كل ش���يء ، وهناك من يس���رع 
ف التكفي���ر م���ع أن نبين���ا )صلى اهلل عليه وس���لم( نهانا 
وحذرنا من اإلس���راع ف التكفي���ر فقال : “من قال ألخيه 
ي���ا كافر، فق���د باء بها أحدهما” ، أم���ا تكفير املعني وهو 
احلكم على شخص بعينه ، بذاته بأنه كافر ، فليس ألحد 
م���ن الناس وال ألحد من العلم���اء إمنا هو للقضاء ، حتى 
يس���تطيع أن يداف���ع عن نفس���ه ، فرمب���ا كان مخموًرا ف 
ه���ذا الوقت فيعاقب على الس���كر ال عل���ى الكفر ، ورمبا 
ت���اب أمام القاضي ، فتكفير املعني ليس ألحد من الناس 
أو اجلماعات أو األش���خاص أو املؤسسات ، تكفير املعني 
حكم���ه ومآله إلى القضاء ، وللقضاء أن يس���تأنس برأي 
أه���ل العلم ف املس���ألة ، وحذرنا النب���ي )صلى اهلل عليه 
وس���لم( م���ن االفتئات على الناس ف أم���ر اآلخرة ، فقال 
)صلى اهلل عليه وس���لم( : “َكاَن َرُجاَلِن ِف بَِني ِإْس���َراِئيَل 
ُمتََواِخيَنْيِ ، َفَكاَن أََحُدُهَما يُْذِنُب َواآْلَخُر ُمْجتَِهٌد ِف الِْعبَاَدِة 
نِْب َفيَُقوُل :  ، َف���َكاَن اَل يََزاُل امْلُْجتَِه���ُد يََرى اآْلَخَر َعلَى الَذّ
أَْقِص���ْر . َفَوَج���َدهُ يَْوًما َعلَى َذنٍْب َفَقاَل لَُه : أَْقِصْر . َفَقاَل 
ِ اَل يَْغِفُر  : َخِلِّن���ي َوَرِبّ���ي ، أَبُِعثَْت َعلََيّ َرِقيًبا ؟ َفَقاَل : َواهلَلّ
نََّة ، َفَقبََض أَْرَواَحُهَما ،  ُ اجْلَ ُ لَ���َك ، أَْو اَل يُْدِخلُ���َك اهلَلّ اهلَلّ
َفاْجتََمَع���ا ِعنْ���َد َرِبّ الَْعامَلِنَي ، َفَقاَل ِلَه���َذا : امْلُْجتَِهِد أَُكنَْت 
ِبي َعامِلًا ؟ أَْو ُكنَْت َعلَى َما ِف يَِدي َقاِدًرا ؟ َوَقاَل ِللُْمْذِنِب 
نََّة ِبَرْحَمِتي . َوَق���اَل ِلْلَخِر : اْذَهبُوا  : اْذَه���ْب َفاْدُخْل اجْلَ
ِبِه ِإلَى النَّاِر ، فَقاَل )صلى اهلل عليه وسلم( َوالَِّذي نَْفِسي 
ِبيَ���ِدِه لَتََكلََّم ِبَكِلَمٍة أَْوبََقْت ُدنْيَ���اهُ َوآِخَرتَُه” ، ومن األخطاء 

الفادحة عند اجلماعات املتشددة واملتطرفة اإلسراع ف 
التح���رمي ، فيجعل���ون األصل هو احل���رام ، فضيقوا على 
الن���اس طعامهم وش���رابهم ولباس���هم ومعاش���هم وس���ائر 
ش���ئون حياتهم ، وعكس���وا القواعد الفقهية الثابتة التي 
تؤكد أن األصل ف األشياء احلل واإلباحة ، وأن التحرمي 
س���واء ف الطعام أم الش���راب أم اللباس أم ف أي ش���يء 
ال يثب���ت إال بدلي���ل ، بنص القرآن الك���رمي ، يقول احلق 
ًما  س���بحانه وتعالى : “ُق���ْل اَل أَِجُد ِفيَما أُوِحَي ِإلَ���َيّ ُمَحَرّ
َعلَى َطاِعٍم يَْطَعُمُه إاَلّ أَْن يَُكوَن َميْتًَة أَْو َدًما َمْس���ُفوًحا أَْو 
ِ ِبِه” ، ومع  َم ِخنِْزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس أَْو ِفْسًقا أُِهَلّ ِلَغيِْر اهلَلّ حَلْ
ذل���ك حتى مع هذه الرمات فتح اإلس���الم باب الرحمة 
للمضطر : “َفَمِن اْضُطَرّ َغيَْر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفِإَنّ َربََّك َغُفوٌر 
ِحيٌم” ، ويقول )صلى اهلل عليه وس���لم( : “إَنّ اهلَل فرَض  َرّ
فرائ���َض ف���ال تُضِيّعوه���ا ، و َحَدّ حدوًدا ف���ال تعتَدوها و 
َم أشياَء فال تنتِهكوها ، و سَكت َعن أشياَء رحمًة بكم  حَرّ
غيَر نس���ياٍن فال تس���ألوا َعنها” ، ويقول )صلى اهلل عليه 
َم فهَو  وسلم( : ” ما أََحَلّ اهللُ ف كتاِبه فهَو َحالٌل، و ما َحَرّ
ح���راٌم، و ما َس���َكَت عنُه فهَو َعْفٌو – أي مب���اح- ، َفاْقبَلوا 
ِمَن اهلِل َعاِفيَتَُه وما كان َربَُّك نَِسًيّا” ، أما الذين يسرعون 
ف التكفي���ر والتحرمي بدون علم فنذكرهم بقول اهلل )عز 
نُْه  ْزٍق َفَجَعلْتُم ِمّ ن ِرّ ا أَنَزَل اهلّلُ لَُكم ِمّ وجل( : “ُقْل أََرأَيْتُم َمّ
َحَراًم���ا َوَحاَلالً ُق���ْل آهلّلُ أَِذَن لَُكْم أَْم َعلَ���ى اهلّلِ تَْفتَُروَن” ، 
ب���دأ بالتحرمي رًدا واس���تنكاًرا على هؤالء الذين يحرمون 

ما أحله اهلل على الناس..
نع���وذ باهلل من املفترين على اهلل من يفتون بدون علم 
ويسعون ف التفكير بجهل ، ونسأل اهلل أن يرزقنا حسن 

الفهم.
الكمال واجلمال ف القرآن الكرمي 

وه���و أحس���ن الكل���م وأجمل���ه وأعذبه وأبلغه وأحس���ن 
القصص

يف احللقة السابعة عشرة من برنامج “رؤية “ وزير األوقاف:
القرآن الكرمي كتاب اهلل )عز وجل( ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

ويؤكد:املفردة القرآنية ال يسد مسدها سواها
أك���د معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف 
خالل احللقة السابعة عشرة من برنامج “رؤية” للفكر 
املس���تنير حول كت���اب : ”الكمال واجلم���ال ف القرآن 
الكرمي )1(” أن رمضان هو ش���هر القرآن ، حيث يقول 
اهلل تعال���ى : “َش���ْهُر َرَمَض���اَن الَِّذي أُنِزَل ِفي���ِه الُْقْرآُن 
َن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن َفَمن َش���ِهَد  ُهًدى ِلّلنَّ���اِس َوبَِيّنَاٍت ِمّ

���ْهَر َفلْيَُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى َس���َفٍر  ِمنُكُم الَشّ
ُ ِبُكُم الْيُْس���َر َواَل يُِريُد ِبُكُم  ْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد اهلَلّ ةٌ ِمّ َفِعَدّ
َ َعلَى َما َهَداُكْم  ةَ َوِلتَُكِبّ���ُروا اهلَلّ الُْعْس���َر َوِلتُْكِملُ���وا الِْعَدّ
َولََعلَُّك���ْم تَْش���ُكُروَن” ، و  أن الق���رآن الك���رمي هو كتاب 
اهلل )ع���ز وجل( ال���ذي ال يأتيه الباطل م���ن بني يديه 
وال م���ن خلف���ه ، حيث يق���ول اهلل تعالى : “َفال أُْقِس���ُم 
َواِقِع النُُّجوِم َوِإنَُّه لََقَسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم ِإنَُّه لَُقْرآٌن  مِبَ
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ُروَن تَنِْزيٌل ِمْن  ُه ِإاَلّ امْلَُطَهّ ُسّ َكِرمٌي ِف ِكتَاٍب َمْكنُوٍن اَل مَيَ
َل أَْحَس���َن  ُ نََزّ ���نَي” ، ويق���ول اهلل تعالى : “اهلَلّ َرِبّ الَْعامَلِ
ثَاِنَي تَْقَشِعُرّ ِمنُْه ُجلُوُد الَِّذيَن  تََش���اِبًها َمّ ِديِث ِكتَاًبا ُمّ احْلَ
 ِ يَْخَش���ْوَن َربَُّهْم ثَُمّ تَِلنُي ُجلُوُدُه���ْم َوُقلُوبُُهْم ِإلَى ِذْكِر اهلَلّ
ُ َفَما  ِ يَْهِدي ِبِه َمن يََشاءُ َوَمن يُْضِلِل اهلَلّ َذِلَك ُهَدى اهلَلّ
لَُه ِمْن َهاٍد”، ويقول اهلل تعالى : ” لَْو أَنَزلْنَا َهَذا الُْقْرآَن 
ِ َوِتلَْك  ْن َخْشيَِة اهلَلّ ًعا ِمّ تََصِدّ َعلَى َجبٍَل لََّرأَيْتَُه َخاِشًعا ُمّ
ُروَن” ، ويقول النبي  اأْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََفَكّ
ِ أَْهِل���نَي ِمْن النَّاِس”  )صل���ى اهلل عليه وس���لم( : “ِإَنّ هلِلَّ
ِ ، َمْن ُهْم ؟ َقاَل :” ُهْم أَْهُل الُْقْرآِن  َقالُوا : يَا َرُسوَل اهلَلّ
تُُه ” ، ونحن ف هذا الش���هر العظيم  ِ َوَخاَصّ ، أَْهُل اهلَلّ
يَاُم  شهر رمضان يقول )صلى اهلل عليه وسلم( : “الِصّ
يَاُم: أَْي  َوالُْقْرآُن يَْشَفَعاِن ِللَْعبِْد يَْوَم الِْقيَاَمِة، يَُقوُل الِصّ
ْعِني ِفيِه،  ���َهَواِت ِبالنََّهاِر، َفَش���ِفّ َعاَم َوالَشّ ، َمنَْعتُُه الَطّ َرِبّ
ْعِني ِفيِه ، َقاَل:  َويَُقوُل الُْقْرآُن: َمنَْعتُُه النَّْوَم ِباللَّيِْل، َفَشِفّ
َعاِن” ، وإذا كان نبين���ا )صلى اهلل عليه وس���لم(  “َفيَُش���َفّ
يق���ول : “خيرك���م من تعل���م القرآن وعلمه” فإن ش���هر 
رمضان فرصة عظيمة لتعلم القرآن ومدارسة القرآن 
وف كت���اب )الكمال واجلم���ال ف القرآن الكرمي( يبرز 
هذا الكتاب وجوه اجلمال والكمال املعنوي ، والبالغي 
ف القرآن الكرمي فم���ن حيث اجلمال املعنوي يحدثنا 
القرآن الكرمي عن الصبر اجلميل ، والصفح اجلميل ، 
والسراح اجلميل ، والسعي اجلميل ، والعطاء اجلميل 
، واللب���اس اجلمي���ل ، وع���ن كثي���ر من أوج���ه اجلمال 
والكم���ال ف حياتن���ا ، وف معامالتنا ، وفيما يجب أن 
نك���ون عليه ، كما يبرز بعض مواطن اجلمال والكمال 
اللغوي س���واء ف اس���تخدام املف���ردة القرآنية التي ال 
يس���د مسدها س���واها ال من املترادفات عند العلماء 
وال م���ن حقول االس���تبدال الرأس���ية أو األفقية عند 
الدثني ، أو من حيث األس���اليب فما قدم ال يصلح 
مكانه التأخير ، وما أخر ال يصلح مكانه التقدمي فهو 
أعل���ى درجات الفصاحة والبالغة ، والبيان فهو كالم 
ِ ِقياًل ” ، ويقول  اهلل يقول تعالى :” َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهلَلّ
سبحانه : “ومن أصدق من اهلل حديًثا” ، وهو أحسن 
ال���كالم ، وأجمل���ه ، وأعذب���ه ، وأبلغه ، وهو أحس���ن 
القصص ألم يقل سبحانه وتعالى : “نَْحُن نَُقُصّ َعلَيَْك 
أَْحَسَن الَْقَصِص مِبَا أَْوَحيْنَا ِإلَيَْك َهَذا الُْقْرآَن َوِإن ُكنَت 
َن الَْغاِفِلنَي” وملا س���مع األصمعي أعرابية  ِم���ن َقبِْل���ِه مَلِ
فصيحة بليغ���ة قال لها قاتلك اهلل ما هذه الفصاحة 
قال���ت له أي فصاح���ة وأي بالغة إلى جانب فصاحة 

وعظمة  وبالغة 
كت���اب اهلل )عز 
وجل( وقد جمع 
ف آي���ة واح���دة 
أمري���ن  ب���ني 
وخبرين  ونهيني 
ف  وبش���ارتني 
قول���ه تعال���ى :” 
ِإلَ���ى  َوأَْوَحيْنَ���ا 
أَْن  ُموَس���ى  أُِمّ 
َف���ِإَذا  أَْرِضِعي���ِه 
َعلَيْ���ِه  ِخْف���ِت 
َفَألِْقي���ِه ِف الْيَِمّ 
َواَل  تََخ���اِف  َواَل 
ِإنَّ���ا  َزِن���ي  حَتْ
ِإلَيْ���ِك  وهُ  َراُدّ
ِم���َن  َوَجاِعلُ���وهُ 

امْلُْرَس���ِلنَي” ، وس���مع أحد األعراب قول اهلل سبحانه 
:”َوِقيَل يَا أَْرُض ابْلَِعي َماَءِك َويَا َس���َماءُ أَْقِلِعي َوِغيَض 
وِدِيّ َوِقيَل بُْعًدا  امْلَاءُ َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْس���تََوْت َعلَى اجْلُ
امِلِنَي” فقال أشهد أن هذا كالم رب العاملني  ِلّلَْقْوِم الَظّ
���َماَواِت ِبَغيِْر َعَم���ٍد تََرْونََها  ، وق���ال تعالى : “َخلََق الَسّ
يَد ِبُكْم َوبََثّ ِفيَها ِمن  َوأَلَْقى ِف اأْلَْرِض َرَواِس���َي أَن َتِ
���َماِء َماًء َفَأنبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكِلّ  ُكِلّ َدابَّ���ٍة َوأَنَزلْنَا ِمَن الَسّ
ِ َفَأُروِني َماَذا َخلََق الَِّذيَن ِمن  َزْوٍج َك���ِرمٍي َهَذا َخلُْق اهلَلّ
ِبنٍي” ، ويقول سبحانه :  امِلُوَن ِف َضاَلٍل ُمّ ُدوِنِه بَِل الَظّ
ِ لَ���ن يَْخلُُقوا ُذبَاًبا َولَِو  ” ِإَنّ الَِّذي���َن تَْدُع���وَن ِمن ُدوِن اهلَلّ
بَاُب َش���يًْئا اَلّ يَْس���تَنِقُذوهُ  اْجتََمُعوا لَُه َوِإن يَْس���لُبُْهُم الُذّ
اِلُب َوامْلَْطلُ���وب” ، وعندما نقرأ قول  ِمنْ���ُه َضُع���َف الَطّ
اهلل تعال���ى ف خلق اإلنس���ان : “بَلَ���ى َقاِدِريَن َعلَى أَن 
َي بَنَانَ���ُه” ، وملاذا اختص الن���ص القرآني البنان  نَُّس���ِوّ
دون غيره بالذكر؟ فقد أثبت علماء البصمات والعلم 
احلديث ، أنه من بني مليارات البشر منذ أن خلق اهلل 
األرض إلى يوم الناس هذا ، إلى أن يرث اهلل األرض 
وم���ن عليها ، ال يوجد تطابق بني بنان إنس���ان وبنان 
إنسان آخر ، قد يلتقيان مع بعض ف بعض الصفات 
الوراثية أو اجلينات ، أما أن تتش���ابه بصمتان فال ، 
َي بَنَانَُه”  فسبحان من قال : “بَلَى َقاِدِريَن َعلَى أَن نَُّسِوّ
، وعندم���ا يتح���دث القرآن الكرمي ع���ن مراحل خلق 
َخلََّقٍة َوَغيِْر ُمَخلََّقٍة” فقد  ْضَغٍة ُمّ اإلنسان فيقول: ِمن ُمّ
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تن���اول معال���ي أ.د/ محم���د مختار جمع���ة وزير 
األوق���اف خالل احللقة الثامنة عش���رة من برنامج 
“رؤي���ة” للفكر املس���تنير كتاًب���ا من أه���م إصدارات 
سلس���لة “رؤي���ة” للفك���ر املس���تنير وه���و : “الكمال 
واجلم���ال ف الق���رآن الك���رمي” ، مبين���ا أن القرآن 
الك���رمي هو كتاب الكمال واجلمال ، كيف ال ؟ وهو 
كالم اهلل ، أعذب الكالم وأعظمه وأحس���نه وأبلغه 
وأصدق���ه ، فم���ن وج���وه الكم���ال املعن���وي يحدثنا 
القرآن الكرمي عن الصبر اجلميل ، فيقول سبحانه 
ُ امْلُْس���تََعاُن َعلَى َما تَِصُفوَن”  : ” َفَصبْ���ٌر َجِميٌل َواهلَلّ
، والصبر اجلميل : هو الذي ال ش���كوى معه ، وهو 
ال���ذي يوفى فيه الصابرون أجرهم بغير حس���اب ، 
ق���د يكون صبًرا على الطاعة ، قد يكون صبًرا عن 
املعصية ، قد يكون صبًرا عند الشدائد ، قد يكون 
صبًرا وكظًما للغيظ ، يقول سبحانه : ” َواَل تَْستَِوي 
���ِيّئَُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَس���ُن َفِإَذا  َس���نَُة َواَل الَسّ احْلَ
اَها  الَِّذي بَيْنََك َوبَيْنَُه َعَداَوةٌ َكَأنَُّه َوِلٌيّ َحِميٌم َوَما يُلََقّ
اَها ِإال ُذو َحٍظّ َعِظيٍم” ،  ِإال الَِّذي���َن َصبَ���ُروا َوَما يُلََقّ
ويقول س���بحانه: ” َوالَْكاِظِمنَي الَْغيَْظ َوالَْعاِفنَي َعِن 
ِْس���ِننَي” ، ه���و صبر الرضا  ُ يُِحُبّ اْلُ النَّ���اِس َواهلَلّ
عن���د القض���اء والقدر ، إذا ابتل���ى اهلل ) عز وجل( 
عب���ده ف ول���ده أو فلذة كب���ده أو ف حبيب له قال 
ملالئكت���ه: يامالئكت���ي قبض���ت فلذة كب���د عبدي ، 
فماذا كان منه ، يقولون: حمد واس���ترجع، أي قال: 
احلم���د هلل إن���ا هلل وإنا إليه راجع���ون ، فيقول رب 

أثبت العلم احلديث أن الطفل مير مبرحلتني إحداهما 
مضغة يقال له���ا: غير مخلقة  لم حُتدد فيها األعضاء 
وال تب���رز فيه���ا املالم���ح ، ثم تأت���ي املضغ���ة املخلقة ، 
ًما”  وعندما يقول احلق س���بحانه : ” َفَكَسْونَا الِْعَظاَم حَلْ
يأت���ي العل���م احلديث ليؤك���د أن مرحلة تك���ون العظام 
تس���بق مرحل���ة تك���ون اللح���م ، فمن الذي علم س���يدنا 
محمًدا )صلى اهلل عليه وس���لم( ذلك منذ ما يزيد على 
أربع���ة عش���ر قرًنا من الزم���ان؟ إنه كت���اب اهلل ، الذي 

الع���زة س���بحانه : ابنوا لعبدي ه���ذا بيًتا ف اجلنة 
اِبُروَن أَْجَرُهْم  ى الَصّ َا يَُوَفّ وسموه بيت احلمد ، “ِإمَنّ
ِبَغيِْر ِحَساٍب” ، ومن أجمل ما جاء ف صبر الرضا 
ما كان من التابعي اجلليل س���يدنا عروة بن الزبير 
بن العوام حني فقد ابًنا من أبنائه وابتلي ف اآلونة 
نفس���ها بقطع ساقه ، فقال راضًيا محتسًبا : اللهم 
إنك إن كنت قد ابتليت فقد عافيت ، وإن كنت قد 
أخذت فقد أعطيت ، لقد أعطيتني أربعًة من الولد 
فأخ���ذت مني واحًدا وأبقيت لي ثالثة ، وأعطيتني 
أربع���ة أطراف يدين ورجلني ، فأخذت مني واحًدا 
وأبقي���ت لي ثالثة ، ودخل عليه إبراهيم ابن محمد 
بن طلحة قائاًل : أبشر يا أبا عبد اهلل فقد سبقك 
ابن م���ن أبنائك وعض���و من أعضائ���ك إلى اجلنة 
، فق���ال ما عزاني أحد أحس���ن م���ا عزيتني به ، 
هذا هو الصبر اجلميل ، وهناك الصفح اجلميل ، 
حيث يقول رب العزة لنبينا )صلى اهلل عليه وسلم( 
ِميَل” ، وهو الصفح الذي ال  ْفَح اجْلَ : ” َفاْصَفِح الَصّ
َم���َنّ معه ، وهو ما كان من حبيبنا )صلى اهلل عليه 
وس���لم( ، فعلين���ا أن نتعلم من أخالق���ه ومن هديه 
وصفحه وعفوه وسماحته ورحمته )صلى اهلل عليه 
وسلم(، عندما دخل مكة فاحًتا منتصًرا وهم الذين 
آذوه وأخرجوه وآذوا أصحابه قال قولته املش���هورة 
التي س���جلها التاريخ بحروف من نور : يا أهل مكة 
م���ا تظنون أني فاع���ل بكم ؟ قال���وا: أخ كرمي وابن 
أخ ك���رمي ، فقال )صلى اهلل عليه وس���لم(: “اذهبوا 

ال يأتي���ه الباط���ل من بني يديه وال م���ن خلفه ، من قال 
ب���ه صدق ومن حكم به عدل ال يش���بع من���ه العلماء وال 
تنقض���ي عجائب���ه ، وهو تاج عز مل���ن حفظه وعمل به ، 
يقول )صلى اهلل عليه وس���لم( : “َمْن َقَرأَ الُْقْرآَن َوَعِمَل 
مِبَا ِفيِه أُلِْبَس َواِلَداهُ تَاًجا يَْوَم الِْقيَاَمِة َضْوءُهُ أَْحَسُن ِمْن 
نْيَا لَْو َكانَْت ِفيُكْم َفَما َظنُُّكْم  ْمِس ِف بُيُوِت الُدّ َضْوِء الَشّ
ِبالَِّذي َعِمَل ِبَهَذا؟!”. نس���أل اهلل أن يرزقنا حس���ن فهم 
كتابه ، وحسن فهم سنة نبيه )صلى اهلل عليه وسلم(.

يف احللقة الثامنة عشرة من برنامج “رؤية” وزير األوقاف:
من شيم الكرام العفو عند املقدرة

والعطاء اجلميل هو الذي ال مّن فيه على املعطى



31 منبر اإلسالمالعدد )10( شوال 1442هـ

فأنت���م الطلق���اء” ، وملا س���لط عليه أه���ل الطائف 
عبيده���م وصبيانهم يرمونه باحلجارة حتى س���ال 
الدم من قدميه الشريفتني )صلى اهلل عليه وسلم( 
، وج���اءه األمني جبريل )عليه الس���الم(: “يامحمد 
لو ش���ئَت ألطبقن���ا عليهم األخش���بني” فيقول ال يا 
أخ���ي ياجبري���ل ، ولكني أقول : “الله���م اهِد قومي 
فإنه���م ال يعلمون ، فلع���ل اهلل )عز وجل( أن يخرج 
من أصالبهم من يقول الإله إال اهلل” فيقول األمني 
جبريل عليه الس���الم : صدق من س���ماك الرءوف 
ْن أَنُفِس���ُكْم َعِزيٌز  الرحي���م ، “لََقْد َجاَءُكْم َرُس���وٌل ِمّ
َعلَيْ���ِه َم���ا َعِنتُّْم َحِري���ٌص َعلَيُْك���م ِبامْلُْؤِمِن���نَي َرءُوٌف 
ِحي���ٌم” ، ه���ذا رس���ولنا )صلى اهلل عليه وس���لم(،  َرّ
وه���ذا دينن���ا ، وه���ذه أخالقن���ا ، وه���ذا صيامنا ، 
يحثنا على الرحمة والعفو والتس���امح ، فمن ش���يم 
الك���رام العفو عند املقدرة ، وحتدث القرآن الكرمي 
ع���ن الهج���ر اجلميل فقال لنبين���ا )صلى اهلل عليه 
وس���لم( : “َواْصِبْر َعلَىٰ َما يَُقولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا 
َجِمي���ال” ، والهج���ر اجلميل هو ال���ذي ال أذى معه 
وال يقابل الس���يئة بالس���يئة، بل يقابلها باحلسنة ، 
كم���ا حت���دث القرآن الك���رمي عن الس���راح اجلميل 
وه���و ال���ذي ال عضل في���ه للمرأة ، وال ظل���م لها ، 
وال بخ���س له���ا ، وال هضم حلقوقه���ا ، حيث يقول 
ُحوُهَنّ َس���َراًحا َجِميال” ، ويقول  س���بحانه : ” َوَس���ِرّ
ْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح ِبِإْحَساٍن”  س���بحانه :” َفِإْمَساٌك مِبَ
، فينبغ���ي عل���ى كل من الزوج���ني أن يتذكر ما كان 
بينهما ف س���ابق األيام من عش���رة وعهد وحس���ن 
خليقة، يقول س���بحانه : “َواَل تَنَسُوا الَْفْضَل بَيْنَُكْم”، 
لو طبق الزوجات ذلك فيما بينهما، والشركاء ذلك 
فيما بينهم ، والزمالء ذلك فيما بينهم، واألصدقاء 
ذل���ك فيم���ا بينه���م ، لوفرنا كثيًرا من املش���كالت ، 
وسبل التقاضي ، وازدحام الاكم ، ولعم التسامح 
والرحم���ة، يق���ول رب الع���زة س���بحانه ف احلديث 
ِريَكنِي َما لَْم يَُخْن أَحُدُهَما  القدسي : ” أنَا ثَاِلُث الَشّ
َصاِحبَُه، َفِإَذا َخانَُه َخَرْجُت ِمْن بَيِنِهَما” ، فعلينا أن 
ال ننس���ى الفضل، سواء كنا ش���ركاء ، أم كنا زمالء 
، أم كنا أصدقاء ، أم كنا أزواج ، ال ننس���ى ما كان 
بيننا من مودة ، فالكرمي من يحفظ العهد ويحفظ 

العش���رة ، ويحفظ املودة ، ويحفظ س���ابق العهد ، 
وكم���ا حتدث الق���رآن الكرمي ع���ن الصبر اجلميل 
والصفح اجلميل والهجر اجلميل والسراح اجلميل 
؛ حت���دث عن العط���اء اجلميل ، وهو ال���ذي ال َمَنّ 
في���ه على املعطى ، يقول س���بحانه وتعالى ف كتابه 
العزي���ز :” الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِف َس���ِبيِل اهلل ثَُمّ 
اَل يُتِْبُع���وَن َما أَنَفُقوا َمًنّ���ا َواَل أًَذى لَُّهْم أَْجُرُهْم ِعنَد 
َرِبِّه���ْم َواَل َخ���ْوٌف َعلَيِْهْم َواَل ُه���ْم يَْحَزنُوَن” ، ويقول 
س���بحانه : “َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِف���َرةٌ َخيٌْر ِمْن َصَدَقٍة 
يَتْبَُعَه���ا أًَذى َو اهلل َغِن���ٌيّ َحِلي���ٌم” ، ويقول س���بحانه 
وتعالى :” يَ���ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُبِْطلُوا َصَدَقاِتُكم 
ِبامْلَِنّ َواأْلََذىٰ” ، فالعطاء اجلميل هو الذي ال َمَنّ فيه 
عل���ى أحد ، فأنت تعطي م���ن فضل اهلل ، من مال 
اهلل عليك ، يقول احلق س���بحانه وتعالى : “مَيُنُّوَن 
َعلَيَْك أَْن أَْسلَُموا ُقْل ال َتُنُّوا َعلََيّ ِإْسالَمُكْم بَِل اهلل 
مَياِن ِإْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي” ،  مَيُ���ُنّ َعلَيُْكْم أَْن َهَداُكْم ِلإْلِ
وحتدث القرآن الكرمي عن التحية اجلميلة ، حيث 
يقول احلق س���بحانه وتعال���ى : “َوِإَذا ُحِيّيتُْم ِبتَِحيٍَّة 
وَها” ، والتحية اجلميلة  َفَحيُّوا ِبَأْحَس���َن ِمنَْها أَْو ُرُدّ
ه���ي اخلالصة لوجه اهلل تعال���ى التي تبذل للفقير 
قب���ل الغن���ي ، وللضعيف قبل الق���وي ، ال كما قال 

الشاعر:
يحيي بالسالم غني قوم

ويبخل بالسالم على الفقير
أليس املوت بينهما سواء

إذا ماتوا وصاروا ف القبور
ونختم بالعيشة الهنية اجلميلة التي نسأل اهلل أن 
يجعلها حسن خاتة لنا ، حيث يقول احلق سبحانه 
ا َمْن أُوِتَي ِكتَابَُه ِبيَِميِنِه َفيَُقوُل َهاُؤُم  وتعال���ى : “َفَأَمّ
اْق���َرءُوا ِكتَاِبيَ���ْه ِإِنّي َظنَنُت أَِنّي ُماَلٍق ِحَس���اِبيَْه َفُهَو 
اِضيٍَة ِف َجنٍَّة َعاِليٍَة ُقُطوُفَها َداِنيٌَة ُكلُوا  ِف ِعيَش���ٍة َرّ

اِليَِة”. َواْشَربُوا َهِنيًئا مِبَا أَْسلَْفتُْم ِف اأْلَيَّاِم اخْلَ
نسأل اهلل أن نكون منهم وأن يجعلنا من أهل احلياة الهنية 
، والعيش���ة الهني���ة ، وأن يخت���م لن���ا ولكم بحس���ن اخلاتة ، 
وبالسعادة ف الدارين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، “َربَّنَا آِتنَا 

نْيَا َحَسنًَة َوِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر”. ِف الُدّ
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أك���د معالي أ.د/ محمد مخت���ار جمعة وزير 
األوقاف ف احللقة التاسعة عشرة من برنامج 
“رؤي���ة” للفك���ر املس���تنير ، خ���الل حديثه حول 
كتاب : “مهارات التواصل ف الس���نة النبوية” ، 
أن املصدر الثاني للتشريع هو سنة نبينا )صلى 
اهلل علي���ه وس���لم( ، حيث يق���ول عليه الصالة 
والس���الم : “تََرْك���ُت ِفيُكْم َم���ا ِإِن اْعتََصْمتُْم ِبِه 
َفلَ���ْن تَِضلُّوا بعدي أَبًَدا ، ِكتَاَب اهللِ وس���نتى” ، 
وهذا الكتاب يبني ابتداًء ما أجمع عليه علماء 
األم���ة ، وفقهاؤه���ا ، وأصوليوها ، ومحدثوها 
، ومفس���روها ، وكل من يحت���ج أو يؤخذ برأيه 
م���ن أهل العل���م ، على حجية الس���نة النبوية ، 
وأن طاعة س���يدنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وس���لم( من طاعة اهلل )ع���ز وجل( حيث يقول 
احلق س���بحانه وتعالى : “يَا أَيَُّه���ا الَِّذيَن آَمنُوا 
ُسوَل َوأُوِلي اأْلَْمِر ِمنُكْم  أَِطيُعوا اهلل َوأَِطيُعوا الَرّ
ُسوِل  وهُ ِإلَى اهلل َوالَرّ َفِإن تَنَاَزْعتُْم ِف َشْيٍء َفُرُدّ
ِ َوالْيَْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيٌْر  ِإن ُكنتُ���ْم تُْؤِمنُوَن ِب���اهلَلّ
َوأَْحَس���ُن تَْأِويال” ، ويقول س���بحانه : “َوأَِطيُعوا 
ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن” ، ويقول سبحانه  اهلل َوالَرّ
ُسوَل َفِإن تََولَّْوا َفِإَنّ اهلل  : “ُقْل أَِطيُعوا اهلل َوالَرّ
اَل يُِح���ُبّ الَْكاِفِري���َن” ، فم���ن يعرض عن طاعة 
س���يدنا رس���ول اهلل وعن س���نة س���يدنا رسول 
اهلل فلينتظ���ر هذا اجلزاء ، “ُق���ْل أَِطيُعوا اهلل 
ُسوَل َفِإن تََولَّْوا َفِإَنّ اهلل اَل يُِحُبّ الَْكاِفِريَن”  َوالَرّ
، أي فإن تولوا عن طاعة اهلل ورسوله ، ويقول 
س���بحانه : “َوأَِطيُعوا اهلل َوَرُس���ولَُه َواَل تَنَاَزُعوا 
َفتَْفَش���لُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروا ِإَنّ اهلل َمَع 
اِبِري���َن” ، ويقول س���بحانه : “َوأَِطيُعوا اهلل  الَصّ
ُسوَل َواْحَذُروا َفِإن تََولَّيْتُْم َفاْعلَُموا  َوأَِطيُعوا الَرّ

���ا َعلَ���ى َرُس���وِلنَا الْبَ���اَلُغ امْلُِب���نُي” ، ويق���ول  َ أمََنّ
ُس���وَل َفَق���ْد أََطاَع اهلل  ن يُِطِع الَرّ س���بحانه : “َمّ
َوَم���ن تََولَّى َفَما أَْرَس���لْنَاَك َعلَيِْهْم َحِفيًظا” ، أي 
من تولى عن طاعة سيدنا رسول اهلل التي هي 
طاع���ة هلل ، ويقول س���بحانه : “َوَمْن يُِطِع اهلل 
ُس���وَل َفأُولَِئَك َمَع الَِّذي���َن أَنَْعَم اهلل َعلَيِْهْم  َوالَرّ
نَي  احِلِ َهَداِء َوالَصّ يِقنَي َوالُشّ ِدّ ِمَن النَِّبِيّنَي َوالِصّ
َوَحُس���َن أُولَِئَك َرِفيًقا” ، نسأل اهلل أن يحشرنا 
معه���م ، وأن يرزقنا صحبت���ه ف اجلنة )صلى 

اهلل عليه وسلم(.
ويقول س���بحانه : “َوَم���ن يُِطِع اهلل َوَرُس���ولَُه 
َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما” ، ويقول سبحانه : “ِتلَْك 
ُحُدوُد اهلل َوَمن يُِطِع اهلل َوَرُسولَُه يُْدِخلُْه َجنَّاٍت 
ِتَها اأْلَنَْه���اُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك  ���ِري ِمن حَتْ جَتْ
الَْف���ْوُز الَْعِظيُم” ، ويقول س���بحانه : “َوَمن يُِطِع 
ِتَها  ���ِري ِمن حَتْ اهلل َوَرُس���ولَُه يُْدِخلْ���ُه َجنَّاٍت جَتْ
بُْه َعَذاًبا أَِليًما” ، ويقول  اأْلَنَْه���اُر َوَمن يَتََوَلّ يَُعِذّ
َا َكاَن َقْوَل امْلُْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإلَى  سبحانه : “ِإمَنّ
اهلل َوَرُس���وِلِه ِليَْحُك���َم بَيْنَُهْم أَن يَُقولُوا َس���ِمْعنَا 
َوأََطْعنَا” ، فاللهم إنا نشهدك أنا نحبك ، ونحب 
رس���ولك ، ونحب من أحبك ، ونحب من أحب 
رس���ولك ، نؤمن بأنك احلق ، وأن رسولك حق 
، وأن قولك احلق ، وأن كتابك احلق ، فارزقنا 
حسن طاعتك وطاعة رسولك يا رب العاملني.

َا َكاَن َقْوَل امْلُْؤِمِننَي ِإَذا  ويقول س���بحانه: “ِإمَنّ
ُدُعوا ِإلَى اهلل َوَرُس���وِلِه ِليَْحُكَم بَيْنَُهْم أَن يَُقولُوا 
َس���ِمْعنَا َوأََطْعنَا َوأُولَِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن َوَمن يُِطِع 
اهلل َوَرُس���ولَُه َويَْخ���َش اهلل َويَتَّْق���ِه َفأُولَِئَك ُهُم 
الَْفاِئ���ُزوَن” ، ويق���ول س���بحانه ف كتابه العزيز 
: “َوَما أَْرَس���لْنَا ِمْن َرُس���وٍل ِإاَلّ ِليَُطاَع ِبِإْذِن اهلل 
َولَْو أَنَُّهْم ِإْذ َظلَُموا أَنُْفَسُهْم َجاءُوَك َفاْستَْغَفُروا 

يف احللقة التاسعة عشرة من برنامج “رؤية” وزير األوقاف:
أجمع علماء األمة على حجية السنة النبوية وأنها املصدر الثاني للتشريع

وهو ما ندين هلل )عز وجل( به
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اًبا  ُس���وُل لََوَجُدوا اهلل تََوّ اهلل َواْس���تَْغَفَر لَُهُم الَرّ
َرِحيًما” ، ويقول س���بحانه وتعالى : “َوَما آتَاُكُم 
ُس���وُل َفُخ���ُذوهُ َوَما نََهاُك���ْم َعنْ���ُه َفانتَُهوا” ،  الَرّ
ويقول س���بحانه : “َفاَل َوَرِبّ���َك اَل يُْؤِمنُوَن َحتَّى 
ُموَك” ، نص صريح ف اتباع سيدنا رسول  يَُحِكّ
اهلل والرض���ا بحكم���ه ، “َفاَل َوَرِبّ���َك اَل يُْؤِمنُوَن 
ُموَك ِفيَما َش���َجَر بَيْنَُهْم ثَُمّ اَل يَِجُدوا  َحتَّى يَُحِكّ
���ا َقَضيْ���َت َويَُس���ِلُّموا  َّ ِف أَنُفِس���ِهْم َحَرًج���ا ِمّ
تَْسِليًما” ، ويقول سبحانه : “َوَما َكاَن مِلُْؤِمٍن َواَل 
ُمْؤِمنَ���ٍة ِإَذا َقَضى اهلل َوَرُس���ولُُه أَْم���ًرا أَن يَُكوَن 
يََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص اهلل َوَرُسولَُه  لَُهُم اخْلِ
ِبيًنا” ، ويقول س���بحانه : ”  َفَق���ْد َضَلّ َضاَلاًل ُمّ
َفلْيَْحَذِر الَِّذي���َن يَُخاِلُفوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيبَُهْم 
ِفتْنَ���ٌة أَْو يُِصيبَُه���ْم َعَذاٌب أَِلي���ٌم” ، أي: فتنة ف 
الدنيا وعذاب أليم ف اآلخرة ، ويقول سبحانه 
َ َوأَِطيُعوا  : “يَ���ا أَيَُّها الَِّذي���َن آَمنُوا أَِطيُع���وا اهلَلّ
ُسوَل َواَل تُبِْطلُوا أَْعَمالَُكْم” ، ويقول سبحانه  الَرّ
َ َوَرُس���ولَُه َواَل  : “يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اهلَلّ
تََولَّ���ْوا َعنْ���ُه َوأَنتُْم تَْس���َمُعوَن َواَل تَُكونُوا َكالَِّذيَن 
َواِبّ  َقالُوا َس���ِمْعنَا َوُهْم اَل يَْس���َمُعوَن ِإَنّ َشَرّ الَدّ
ُمّ الْبُْكُم الَِّذيَن اَل يَْعِقلُوَن َولَْو َعِلَم  ِ الُصّ ِعنَْد اهلَلّ
َعُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لَتََولَّْوا  ُ ِفيِهْم َخيًْرا أَلَْس���مَ اهلَلّ
َوُهْم ُمْعِرُضوَن” ، ويقول سبحانه : “َوَمن يَْعِص 
ِبيًنا” ، ويقول  اهلل َوَرُس���ولَُه َفَقْد َضَلّ َضاَلاًل ُمّ
س���بحانه : “َوَم���ْن يَْع���ِص اهلل َوَرُس���ولَُه َويَتََعَدّ 
ُح���ُدوَدهُ يُْدِخلْ���ُه نَاًرا َخاِل���ًدا ِفيَها َولَ���ُه َعَذاٌب 
ُمِه���نٌي” ، ويق���ول س���بحانه : “َوَم���ْن يَْعِص اهلل 
َوَرُس���ولَُه َفِإَنّ لَُه نَاَر َجَهنَّ���َم َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا” 
، ويق���ول نبين���ا )صلى اهلل عليه وس���لم( : “أاَل 
هْل عسى رجٌل يبلُغه احلديَث عِنّي وهَو متكٌئ 
على أريكِتِه ، فيقوُل : بيننا وبينكم كتاُب اهلِل ، 
فما وجدنَا فيِه حالاًل اس���تحللنَاهُ ، وما وجدنا 
 ِ َم َرُس���وُل اهلَلّ في���ِه حراًما حرمناهُ ، َوِإَنّ َما َحَرّ
َم اهلل” ، يقول  َصلَّى اهلل َعلَيِه َوَس���لََّم َكَما َح���َرّ
اإلمام الشافعي )رحمه اهلل( : “لم أسمع أحًدا 
نس���به الناس أو نسب نفسه إلى العلم يخالف 

أن فرض اهلل )عز وجل( اتباع أمر رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وس���لم( والتسليم حلكمه بأن 
اهلل )عز وجل( لم يجعل ألحد بعده إال اتباعه” 
، ويقول اإلمام ابن حزم )رحمه اهلل( : “ف أي 
قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات ، وأن املغرب 
ث���الث ركع���ات ، وأن الركوع عل���ى صفة كذا ، 
وأن السجود على صفة كذا ، وبيان ما يجتنب 
ف الصيام ، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة 
والغن���م واإلبل والبقر ، ومق���دار األعداد التي 
تأخ���ذ ف ال���زكاة ، وبي���ان أعمال احل���ج ، ألم 
يقل النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( ف احلج : 
“خذوا عِنّي مناِس���َككم”؟ ، وف الصالة : “صلُّوا 
كم���ا رأيتُموني أُصِلّ���ي”؟ ، فكيف نصلي إذا لم 
نقتد بصالة سيدنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وس���لم(؟ ، وكي���ف نحج إن ل���م نتعلم من هدي 
س���يدنا رس���ول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(؟ ، 
وكيف نصوم؟ وكيف نزكي؟ إنها السنة النبوية 
املش���رفة املطهرة التي نتبعه���ا ، وهي املصدر 
الثاني للتش���ريع ف عقيدتنا منزلتها بعد كتاب 
اهلل )عز وجل( ، وهي أصل راسخ ف ديننا وف 

حياتنا وف معتقدنا نحبها حبنا هلل ورسوله.
اهلل  ونس���أل 
يرزقن���ا  أن 
حس���ن طاعته 
 ، الدني���ا  ف 
وش���فاعة نبيه 
ي���وم القيامة ، 
ذلك  ول���ي  إنه 
والقادر عليه.

 حلقة خاصة 
س���يدنا  ع���ن 
اهلل  رس���ول 
اهلل  )صل���ى 

عليه وسلم(
)صل���ى  كان 
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اهلل عليه وسلم( قرآًنا ميشي على األرض
أك���د معالي أ. د/ محمد مخت���ار جمعة وزير 
األوق���اف خالل احللقة العش���رين م���ن برنامج 
“رؤية” للفكر املس���تنير ، من خ���الل تناول كتاب 
: “مهارات التواصل ف الس���نة النبوية)2(” أننا 
نتن���اول جانًب���ا من جوان���ب مه���ارات التواصل 
وعظمتها ف الس���نة النبوية املش���رفة املطهرة ، 
عل���ى صاحبها أفضل الصالة وأزكى التس���ليم، 
فنبينا )صلى اهلل عليه وس���لم( كان نعم القدوة 
، ونعم املعلم ، ونعم املربي ، ونعم الرحيم بأمته 
، يقول احلق سبحانه : “لََّقْد َكاَن لَُكْم ِف َرُسوِل 
َن َكاَن يَْرُجو اهلل َوالْيَْوَم اآْلِخَر  اهلل أُْسَوةٌ َحَسنٌَة مِلّ
َ َكِثيًرا”، وملا س���ئلت الس���يدة عائش���ة  َوَذَكَر اهلَلّ
)رضي اهلل عنها( عن أخالقه )صلى اهلل عليه 
وس���لم( قالت : “كان ُخلُُقه الُق���رآَن”، كان قرآًنا 
ميشي على األرض ، كان تطبيًقا عملًيا لرحمة 
وسماحة القرآن الكرمي ، من ذلك : عندما جاء 
أعرابي وكان الرجل حديث عهد باإلسالم فقام 
فبال ف املس���جد ، وقام إليه بعض احلاضرين 
يزجرونه ، فقال النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( 
ف رحمة تامة: “َدُعوهُ وَهِريُقوا علَى بَْوِلِه َسْجاًل 
ِريَن،  ا بُِعثْتُْم ُميَِسّ ِمن َماٍء، أْو َذنُوًبا ِمن َماٍء، فإمَنّ
���ِريَن”، وعندم���ا ق���ام الرجل  ولَ���ْم تُبَْعثُ���وا ُمَعِسّ
ًدا  فصل���ى فدعا فقال : “اللَّه���َمّ ارحمني ومحَمّ
وال ترحْم معنا أحًدا ، فتبسم النَّبُيّ )صلَّى اهلل 
عليِه وس���لََّم( حتى بدت نواج���ذه ، وقاَل للرجل 
رَت واس���ًعا” ، خاطب���ه بلغته ، حجرت  لقد حَجّ
من التحجير، وهو التضييق حلجز املاء أو نحوه 
، لقد ضيقت واسًعا، وسع وال تضيق ف الدعاء 
برحمة اهلل، وعندما جاء أحد الش���باب َوَقاَل : 
نَا َفَأْقبََل الَْقْوُم َعلَيِْه  ، ائَْذْن ِلي ِبالِزّ ِ يَا َرُسوَل اهلَلّ
َفَزَجُروهُ ونهروه ، وَقالُوا : َمْه َمْه، َفَقاَل له النَّبُيّ 

)صلَّى اهلل عليِه وسلََّم(: اْدنُْه، َفَدنَا ِمنُْه َقِريًبا ، 
َك ؟ َقاَل : ال َواهلل  بُُّه ألُِمّ َقاَل : َفَجلََس َقاَل : أحَُتِ
َجَعلَِن���ي اهلل ِف���َداَءَك َقاَل : َوال النَّ���اُس يُِحبُّونَُه 
َهاِتِهْم َقاَل : أََفتُِحبُُّه البْنَِتَك؟ َقاَل : ال َواهلل يَا  ألَُمّ
َرُسوَل اهلل َجَعلَِني اهلل ِفَداَءَك َقاَل : َوال النَّاُس 
يُِحبُّونَ���ُه ِلبَنَاِتِهْم َق���اَل : أََفتُِحبُُّه ألُْخِتَك ؟ َقاَل : 
ال َواهلل َجَعلَِن���ي اهلل ِف���َداَءَك َق���اَل : َوال النَّاُس 
ِتَك ؟ َقاَل  يُِحبُّونَ���ُه ألََخَواِتِهْم َق���اَل : أََفتُِحبُُّه ِلَعَمّ
: ال َواهلل َجَعلَِن���ي اهلل ِف���َداَءَك َقاَل : َوال النَّاُس 
الَِتَك ؟ َقاَل  اِتِهْم َق���اَل : أََفتُِحبُُّه خِلَ يُِحبُّونَ���ُه ِلَعَمّ
ُ ِف���َداَءَك َقاَل : َوال النَّاُس  : ال َواهلِل َجَعلَِن���ي اهلَلّ
ااَلِتِهْم َقاَل : َفَوَضَع يََدهُ َعلَيِْه َوَقاَل :  يُِحبُّونَُه خِلَ
ْن َفْرَجُه  ْر َقلْبَُه ، َوَحِصّ اللَُّه���َمّ اْغِفْر َذنْبَ���ُه ، َوَطِهّ
، َفلَ���ْم يَُكْن بَْعُد َذِلَك الَْفتَى يَلْتَِفُت ِإلَى َش���ْيٍء” ، 
فالعصاة يحتاجون إلى الرحمة ، ال إلى الغلظة 
والش���دة والنهر ، ألم يقل رب العزة س���بحانه : 
َسنَِة”  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ “اْدُع ِإلَى َسِبيِل َرِبَّك ِباحْلِ
، والعاص���ي كاملريض يحتاج إلى الكلمة الطيبة 
من الطبيب ، ومن ذلك أيًضا ما كان من سيدنا 
���لَمي )رض���ي اهلل عنه(  معاوي���ة بن احلكم الُسّ
يقول : بينا أنا أُصلي مع رسول اهلل )َصلَّى اهلل 
علي���ه وس���لم(، وكان الرجل أيًض���ا حديث عهد 
باإلس���الم ، إذ عط���س رجل من الق���وم، فقلت: 
يرحمك اهلل! فرماني الناُس بأبصارهم، فقلت: 
ياه، مالكم تنظرون ِإلّي؟! قال: فضرب  واثكل أُِمّ
الق���وم بَأيديه���م عل���ى أَفخاذه���م يُْصِم�تُون���ي، 
. فلم���ا قض���ى رس���ول اهلل )َصلَّى اهلل  فس���كُتّ
عليه وس���لم( صالته، دعان���ي، فبَأبي هو وأُمي 
ما رأَي���ت معِلًّما قبله وال بع�ده، أَحس���َن تعليًم�ا 
من����ه، ما َكَهرني وال ضربن�ي وال س���بني، ولكنه 
قال: “ِإَنّ َصاَلتَنَا َهِذِه الَ يَْصلُُح ِفيَْها َش���ْيءٌ ِمْن 
اَلةُ الْتَّْس���ِبيُْح َوالْتَّْحِميُْد  َا الَْصّ َكاَلِم الْنَّ���اِس، ِإمَنّ

يف احللقة العشرين من برنامج “رؤية” وزير األوقاف:
نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( نعم القدوة 
ونعم املعلم ونعم املربي ونعم الرحيم بأمته
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َوالْتَّْكِبيُْر َوِق���َراَءةُ الُْقْرآِن” ، وملا دخل عليه أحد 
الناس ووجده )صلَّى اهلل عليِه وس���لََّم( مرجتًفا 
َا أَنَا ابْ���ُن اْمَرأٍَة  ، ق���ال ه���ون عليك ه���ون ، “ِإمَنّ
َكانَْت تَْأُكُل الَْقِديَد مبكة” ، وهكذا تعلم أصحابه 
الك���رام وخلفاؤه الراش���دون )رضي اهلل عنهم( 
، فق���د كان س���يدنا عم���ر بن اخلط���اب )رضي 
اهلل عنه( يس���ير م���ع القوم فج���اء عند منطقة 
م���ا ، وق���ال : لقد رأيتني وأن���ا عمير أرعى إبل 
اخلط���اب وكان غليًظ���ا يتعبن���ي ، فقال له أحد 
أبنائ���ه: ما حملك على هذا ي���ا أبتاه؟ قال : إن 
أباك خش���ي أن ترفعه نفسه ، فأراد أن يضعها 
، وعن س���يدنا أنس بن مالك )رضي اهلل عنه( 
ق���ال : ج���اء رجل إل���ى النبي )صلَّ���ى اهلل عليِه 
ا فأِقْمُه  وسلََّم( َفقاَل: يا َرُسوَل اهلل، أََصبُْت َحًدّ
اَلةُ َفَصلَّى مع َرُس���وِل  ، قاَل: َوَحَضَرِت الَصّ َعلََيّ
اَلةَ  ا َقَضى الَصّ َم، َفلََمّ ُ عليه َوَس���لَّ اهلل َصلَّى اهلَلّ
ا، فأِقْم ِفَّ  قاَل: يا َرُس���وَل اهلِل، إِنّي أََصبُْت َحًدّ
���اَلةَ معنَا؟  ِكتَ���اَب اهلِل، قاَل: ه���ْل َحَضْرَت الَصّ
قاَل: نََعْم، قاَل: قْد ُغِفَر لََك” ، وف رواية : “فإن 
اهلل ق���د غفر لك حدك وذنب���ك” ، أي عظمة؟ 
اإلس���الم ليس متش���وًفا إلى االنتقام من أحد ، 
إنه نبي الرحمة )صلى اهلل عليه وس���لم( الذي 
ق���ال رب الع���زة ف ش���أنه : “َوَما أَْرَس���لْنَاَك ِإاَلّ 
َرْحَمًة ِلّلَْعامَلِنَي” ، وأبعد من هذا ، جاء رجل إلى 
النبي )صلى اهلل عليه وس���لم( َفَقاَل: يا َرس���وَل 
ِ َهلَْك���ُت ، فَق���اَل له النب���ي )صلَّى اهلل عليِه  اهلَلّ
وس���لََّم(: ما أهل���َكك؟ َقاَل: وَقْع���ُت علَى اْمَرأَتي 
وأَنَ���ا َصاِئٌم، َفَقاَل َرس���وُل اهلل )َصلَّى اهلل عليه 
ُد َرَقبَ���ًة تُْعِتُقَها؟ َقاَل: اَل، َقاَل:  وس���لََّم( : هْل جَتِ
، َقاَل:  َفهْل تَْس���تَِطيُع أْن تَُصوَم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ
ُد إْطَعاَم ِسِتّنَي ِمْسِكيًنا. َقاَل:  اَل، َفَقاَل: َفهْل جَتِ
َم(،  اَل، َقاَل: َفَمَكَث النبُيّ )َصلَّى اهلل عليه وس���لَّ
َفبيْنَ���ا هم علَى ذلَك أُِتَي النبُيّ )َصلَّى اهللُ عليه 
���ٌر – والَعَرُق امِلْكتَُل – َقاَل:  وس���لََّم( بَعَرٍق ِفيَها َتْ
ْق  ���اِئُل؟ َفَقاَل: أنَا، َق���اَل: ُخْذَها، َفتََصَدّ أيَْن الَسّ
ُجُل: أَعلَى أْفَقَر ِمّن أهلي َرس���وَل  ب���ه َفَق���اَل الَرّ
تنَْيِ –  ؟ َف���َو اهلل ما ب���نْيَ اَلبَتَيَْها – يُِريُد احَلَرّ ِ اهلَلّ

أْهُل بَيْ���ٍت أْفَقُر ِمن أْهِل بَيِْت���ي، َفَضِحَك النبُيّ 
َصلَّى اهللُ عليه وسلََّم حتَّى بََدْت أنْيَابُُه، ثَُمّ َقاَل: 
أْطِعْمُه أْهلََك” ، أي عظمة؟ وأي س���ماحة؟ وأي 
يس���ر؟ وأي إنس���انية؟ أعلى من سماحة ويسر 
وإنسانية س���يدنا رس���ول اهلل )صلَّى اهلل عليِه 
وسلََّم( ، وملا وجد ف نفس بعض األنصار شيًئا 
نتيج���ة رؤي���ة لهم ف قس���مة الغنائ���م ، قال: يا 
معش���ر األنص���ار ما مقال���ة بلغتن���ي عنكم؟ ألم 
آتك���م ضالال فهداكم اهلل؟ وعالة فأغناكم اهلل، 
وأعداء فألف اهلل بني قلوبكم« ؟ قالوا: بلى، اهلل 
ورس���وله أمن وأفضل ، ثم ق���ال: »أال جتيبوني 
يا معش���ر األنص���ار« ؟ قالوا: مب���اذا نيبك يا 
رس���ول اهلل؟ هلل ولرس���وله املن والفضل. قال: 
»أما واهلل لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم: 
أتيتن���ا مكذبا فصدقناك، ومخذوال فنصرناك، 
وطريدا فآويناك، وعائال فآسيناك ، أوجدمت يا 
معشر األنصار ف أنفسكم ف لعاعة من الدنيا 
تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتم إلى إسالمكم؟ 
أال ترضون يا معش���ر األنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير، وترجعوا برسول اهلل صلّى اهلل 
عليه وس���لم إلى رحالكم؟ فو الذي نفس محمد 
بي���ده، مل���ا تنقلبون ب���ه ، أي ما تع���ودون به إلى 
رحالكم ودياركم ، وهو صحبة رسول اهلل ، خير 
ما ينقلبون به ، أي من الشاء والبعير والغنائم 
، لوال الهجرة لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك 
الناس ش���عبا، وسلكت األنصار ش���عبا ووادًيا ؛ 
لس���لكت ش���عب األنصار وواديهم ، ثم دعا لهم 
: “اللهم ارح���م األنصار، وأبناء األنصار، وأبناء 
أبن���اء األنص���ار« فبك���ى الق���وم حت���ى أخضلوا 
حلاهم، وقالوا: رضينا برس���ول اهلل )صلّى اهلل 

عليه وسلم( قسًما وحًظا”.
وه���ا نحن رضينا باهلل رًبا وباإلس���الم ديًنا 
، وبس���يدنا وحبيبنا محمد )صلَّى اهلل عليِه 
وس���لََّم( نبًيا ورس���واًل وحًظا وقسًما ونصيًبا 
، ف���ارض الله���م عنا ، وأرضي رس���ولك عنا 
، وبلغه عنا الس���الم ، اللهم صّل وس���لم وزد 
وب���ارك عل���ى حبيبنا وس���يدنا محمد )صلَّى 
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يجتهد املسلمون ف فعل الطاعات وأداء العبادات 
ف رمض���ان، فيحافظون على الص���الة، ويلتزمون 
قي���ام الليل، ويس���عون ألداء العمرة، واالعتكاف ف 
مس���اجد اهلل، وينفقون ف س���بيله سبحانه وتعالى 
ويصوم���ون النهار، ويكث���رون من الذك���ر والدعاء، 
فينهل���ون بذلك من كل ما ش���رع اهلل عز وجل لهم 
م���ن عبادات وأمرهم بها، لذا يحذر اهلل س���بحانه 
وتعال���ى عب���اده املؤمنني أن يكون���وا مثل من قضت 

وقًت���ا طوياًل تغزل الصوف لتصنع 
منه ملبًس���ا، ثم قامت بحلّه فجأة 
االنته���اء.  عل���ى  ق���ارب  عندم���ا 
ــوا كَالَّتِي  ق���ال تعال���ى:﴿واَل تَكُونُ
نََقَضْت غَزَْلَها ِمنْ بَْعِد قُوٍَّة أَنكَاثاً 
ــْم دََخالً بَْيَنكُْم أَْن  تَتَِّخذُوَن أَْيَانَكُ
َا  ٍة ِإنَّ ــنْ أُمَّ ٌة ِهَي أَرْبَى ِم ــوَن أُمَّ تَكُ
َّ َلكُْم يَوَْم  ُ بِهِ وََلُيَبيَِّن يَبُْلوكُْم اللَّ
ــا كُنُْتْم فِيهِ تَْخَتِلُفوَن   الِْقَياَمِة َم
﴾)النح���ل: ٩2( ويش���به ذلك حال 
من يعودون س���ريًعا بع���د رمضان 
إل���ى املعاصي والذن���وب، ويتركون 
أش���كال الطاعات كلها التي كانوا 
قد أحسنوا غزلها ف رمضان بكل 

طاقتهم ووس���عهم، إال أنهم ينقضونها مباش���رة مع 
غروب شمس آخر أيام رمضان. 

عزي���زي الق���ارئ ف هذا التحقيق نس���تطلع آراء 

العلم���اء عم���ا يج���ب عل���ى املس���لم القيام ب���ه بعد 
رمضان آملني أن يقبل اهلل منهم كل ذلك، ويُعينهم 

على الثبات عليه بعد رمضان.
 يوضح األستاذ الدكتور عبد اهلل النجار- األستاذ 
بجامعة األزهر وعضو مجمع البحوث اإلس���المية 

أن رمضان يجب أن يتزود الناس فيه بأمرين:
الس���ر  ف  اهلل  تق���وى  أولهم���ا: 

والعلن.
ثانيهما: أن ينعك���س أثر التقوى 
على الناس ف معامالتهم بعضهم 
البع���ض، بحي���ث ال يتج���رأ أح���د 
على أن يأكل م���ال أخيه بالباطل، 
ف���اهلل عز وجل بعد أن حتدث عن 
الصي���ام وفضله وعزائمه ورخصه 
قال تعال���ى: ﴿واَل تَأْكُُلوا أَْمَواَلكُْم 
ــوا بَِها ِإَلى  ــْم بِالَْباطِِل وَتُدُْل بَْيَنكُ
ــاً ِمنْ أَْمَواِل  ُــكَّاِم لَِتأْكُُلوا َفِريق اْل
ــوَن  تَْعَلُم ــْم  وَأَنُْت ــِم  ْ بِاإلِث ــاِس  النَّ

﴾)البقرة: 1٨٨(.
كما يجب أن ينعكس أثر الصيام 
ف عالقته���م األس���رية فيحترم الرج���ال زوجاتهم 
وحتترم النساء أزواجهن، حيث صور القرآن الكرمي 
َياِم  هذا املعنى ف قوله تعالى:﴿أُِحلَّ َلكُْم َلْيَلَة الصِّ

مــــاذا بعــــد رمضـــــــان؟

إعداد / هيئة حترير املجلة
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ــائِكُْم ُهنَّ لَِباٌس َلكُْم وَأَنُْتْم لَِباٌس  ََّفُث ِإَلى نَِس الر
ــكُْم  َّكُْم كُنُتْم تَْخَتانُوَن أَنُفَس ُ أَن ــَم اللَّ َلُهنَّ َعِل
َفَتاَب َعَلْيكُْم وََعَفا َعنْكُْم َفاآلَن بَاِشرُوُهنَّ وَابَْتُغوا 
َ َلكُْم  ُ َلكُْم وَكُُلوا وَاْشرَبُوا َحتَّى يََتَبيَّ َما كََتَب اللَّ
ُّوا  اْلَْيُط األَبَْيُض ِمنْ اْلَْيِط األَْسَودِ ِمنْ الَْفْجِر ثُمَّ أَِت
ــرُوُهنَّ وَأَنُْتْم َعاِكُفوَن  َياَم ِإَلى اللَّْيِل واَل تَُباِش الصِّ
ــال تَْقرَبُوَها كَذَلَِك  ِ َف ــاِجِد تِلَْك ُحُدودُ اللَّ فِي اْلََس
ــهِ  آيَاتِ  ُ اللَّ  ُ ــيِّ يَُب
ــْم  ــاِس َلَعلَُّه لِلنَّ
يَتَُّقوَن ﴾ِّ )البقرة: 
هذا  1٨٧(.فف���ي 
الق���ول الكرمي ما 
يشعر بأن الصيام 
ينسحب  أن  يجب 
املعام���الت  عل���ى 
بني الن���اس لتقوم 
الع���دل  عل���ى 

والقسطاس.
أ.د/  يؤك���د 
السمالوطي  نبيل 
بجامع���ة األزهر عل���ى أن رمضان يج���ب أن يكون 
فرص���ة لتدريب النف���س على قوة اإلمي���ان والقيم 
النبيلة وم���كارم األخ���الق والس���لوكيات اإليجابية 
واألخوة واإلنس���انية لكن ال ينبغي أن يقتصر ذلك 
على ش���هر رمض���ان فقط، وإمنا يجب أن يس���تمر 
بقي���ة الع���ام، ألن مث���ل هذه األش���ياء تث���ل ثوابت 
الدي���ن اإلس���المي ومنبثق���ة م���ن اإلس���الم عقيدة 
وش���ريعة وأخالًقا، واملسلم الذي يلتزم خالل شهر 
رمض���ان بالطاعة يجب أن يس���ير على ذات املنهج 
ف االقتص���اد وعدم املغاالة ف املأكل واملش���رب بل 
يتبع الوس���طية ف كل ش���يء، كما يجب أن يحرص 
كل احل���رص عل���ى أداء عمله بإتقان وأال يتكاس���ل 
ف أدائ���ه ألنه صائ���م، وأن الصوم يضعف من قواه 

البدنية فال يؤدي ما وكل إليه بكل جد ونشاط..
فرمض���ان ش���هر اإلنتاج واإلن���از والعمل اجلاد 
املثم���ر وه���و ما س���ار علي���ه الرس���ول r وصحابته 
الكرام. أما أن يقضي بعض املسلمني نهار رمضان 
ف الن���وم أو االعت���ذار عن العم���ل بدعوى اإلرهاق 
م���ن الصيام فهذا ال يجوز ألنه يبتعد عن املقاصد 
املطلوبة ف هذا الشهر الكرمي . وبعض املسلمني ال 

يخرجون من هذا الشهر الكرمي بالطاقة اإليجابية 
الكافية الس���تمرار االلتزام والطاعة والقيم النبيلة 
بقية ش���هور الع���ام ناس���ني أن رب رمضان هو رب 
بقية الع���ام وأن االلتزام بالطاعة ف رمضان يجب 
أن يك���ون ف كل الش���هور ال أن يع���ودوا إلى س���ابق 
عهده���م قب���ل رمض���ان، وه���ذا يعني ببس���اطة أن 
ش���هر رمض���ان لم يحق���ق مقاصده بالنس���بة لهم، 
وأنه���م لم يغتنموا هذا الش���هر الك���رمي ف التقرب 
إل���ى اهلل تعال���ى ونيل رحمته وغفران���ه والعتق من 
الن���ار، وهنا يكم���ن دور الدعاة ف املس���اجد ودور 
البرام���ج اإلعالمية والتربية والتعليم واملؤسس���ات 
األس���رية لتتول���ى توعية املس���لمني بااللتزام خالل 
ش���هر رمضان ف العقيدة واألخالق والقيم النبيلة 
والس���لوك القومي على أن ينسحب هذا لكل شهور 

العام ليظفر املسلم برضا اهلل سبحانه وتعالى.
 يوض���ح األس���تاذ الدكت���ور/ صابر عب���د الدامي 
األستاذ بجامعة األزهر أن كثيًرا من عادات وتقاليد 
بعض املس���لمني غالًبا ما تكون مقترنة باملخالفات 
الش���رعية أي بعيدة عما أقره الش���رع وما تضمنه 
الكتاب والس���نة النبوية الش���ريفة إما عن وعي أو 
عدم وعي. حتى إذا ما أظلنا شهر رمضان الكرمي 
ن���د كثيًرا منه���م يق���اوم املخالفات اجلم���ة التي 
اعتادها طوال العام فإذا به يحاول بل يحرص على 
االلتزام بآداب الصيام وأداء الصلوات اخلمسة ف 
أوقاته���ا وإطعام الطع���ام وزيارة املرض���ى والتبرع 
للمستش���فيات ودور املس���نني واأليت���ام، مبتعًدا كل 
البع���د عن عاداته اليومية الض���ارة وكأن العبادات 

وااللتزام بها اختزلت ف شهر رمضان فقط!!!
وم���ا أن ينتهي 
الص���وم  ش���هر 
يعود  ما  سرعان 
س���يرته  إل���ى 
األول���ى من ترك 
الصالة واقتراف 
مبتعًدا  السيئات 
عن أداء األعمال 

الصاحلة 
التي  والطاعات 
عليه���ا  حثن���ا 

ديننا.
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وي���رى الدكت���ور/ صابر عب���د ال���دامي أن العبء 
يق���ع على علماء املس���لمني وأئمة املس���اجد الذين 
يعايشون الناس يومًيا من خالل الصالة والدروس 
الدينية التي تقام ف املساجد فوجب عليهم تبصرة 
عام���ة املس���لمني بأمور دينه���م، وأن االلتزام بها ال 
يقتصر على ش���هر رمضان دون غيره من الشهور، 
وإمن���ا الطاع���ة مطلوبة ط���وال الع���ام. وأن ما كان 
املسلم يقوم به من أعمال صاحلة ف شهر رمضان 
الك���رمي ه���و مبثابة تدريب لكي يح���رص عليها كل 
ش���هور العام فإذا كان شهر رمضان فرصة ملقاومة 
رغب���ات النفس وش���هواتها وأهوائه���ا، فيجب على 
املسلم أن يداوم على ذلك ف كل زمان ومكان حتى 

يفوز مبحبة اهلل ورسوله ويغنم الثواب 
العظيم واجلنة بإذن اهلل .

 ويوض���ح األس���تاذ الدكت���ور/ محمد 
نبيل غنامي األس���تاذ بكلية دار العلوم – 
جامعة القاهرة- أنه ال ينبغي للمس���لم 
بع���د أن ذاق ح���الوة الطاع���ة والعبادة 
أن يحي���د عنها بع���د رمضان أو يقصر 
ف أدائه���ا، فقد جعل اهلل تعالى ش���هر 
كل  ف  واإلتق���ان  للتدري���ب  رمض���ان 
خي���ر، وتنقلنا معه ف أيامه ولياليه بني 
نفح���ات ربانية عدي���دة تتضاعف فيها 
احلس���نات والثواب؛ فمن أداء ركن من 
أركان اإلس���الم وهو الصيام إلى صالة 
القي���ام والتهج���د إلى الدع���اء والتوبة 

واالس���تغفار إل���ى إك���رام الضيوف واجلي���ران إلى 
ق���راءة القرآن الكرمي وترتيله واالس���تماع إليه إلى 
الصدق���ات وصل���ة األرحام إلى العت���ق من النيران 
إلى التطهر من الغلو بزكاة الفطر وحتقيق التكافل 
مع املساكني إلى غير ذلك من العفو والتسامح بني 

الناس.
قال رس���ول اهلل r: "فإن أحًدا شاتك أو قاتلك، 

فقل له: إني صائم".
إل���ى الف���رح واالنتص���ارات العظيم���ة وذكرياتها 
الطيب���ة كالعاش���ر من رمضان وذك���رى بدر وذكرى 
فت���ح مكة، وغي���ر ذلك من انتصارات هذا الش���هر 

الكرمي.
ويؤكد أنه من املف���روض بعد هذه الدورة املكثفة 
ف طاعة اهلل عز وجل أن نكون اس���توعبنا الدرس 

وأن نس���ير علي���ه طوال العام بل ط���وال العمر كله، 
ألن اهلل سبحانه وتعالى قال ف نهاية آية الصيام : 
[لعلكم تتقون) . بصيغ���ة الفعل املضارع الذي يفيد 
ويدل على التجدد واالستمرار طوال العام، وإال إذا 

تركنا ذلك فكأننا لم نفعل شيًئا ف رمضان .
وم���ن هنا علين���ا جميًعا أن نس���تمر بعد رمضان 
وبع���د أن ذقنا ح���الوة اإلمي���ان والتواصل مع اهلل 
عز وجل أن نس���تمر ف ذلك اخلير ونس���تزيد منه 
وقد علمنا اهلل س���بحانه وتعالى أن احلس���نة عنده 
بعش���ر أمثالها وقد تتضاعف إلى سبعمائة أو أكثر 

من ذلك.
وإذا كان ف رمض���ان ليل���ة الق���در وهي خير من 
أل���ف ش���هر فإن هن���اك أياًما 
أخ���رى عجيب���ة. مثل العش���ر 
األوائ���ل م���ن ذي احلجة التي 
أقس���م اهلل به���ا للداللة على 

قدرها وفضلها.
والعش���ر األوائل من الرم 
التي ذكر رسول اهلل r فضلها 
وخيره���ا إل���ى غي���ر ذلك من 
وتعال���ى  س���بحانه  اهلل  أي���ام 
املليئ���ة ب���كل خي���ر، والعائدة 
أحياه���ا  إذا  اإلنس���ان  عل���ى 
وأقامه���ا ب���كل خي���ر، أم���ا ما 
ن���راه من بعض الن���اس الذين 
يتصف���ون بصف���ات املالئك���ة 
ف رمض���ان وتتل���ئ بهم بيوت اهلل ف���إذا بهم بعد 

رمضان يرتدون على أعقابهم خاسرين.
إًذا كان لزاًما علينا أن نحافظ على كل مكاس���ب 
رمضان ونس���تزيد منها بعد رمضان، وف كل األيام 
ألنن���ا ال ندري مت���ى وأين تكون نهايتن���ا ولقاء اهلل 
اَذا  س���بحانه وتعال���ى القائل: [َوَم���ا تَْدِري نَْف���ٌس َمّ
تَْكِس���ُب َغًدا َوَما تَْدِري نَْف���ٌس ِبَأِيّ أَْرٍض َتُوُت  ِإَنّ 

َ َعِليٌم َخِبيٌر) )لقمان: 34( . اهلَلّ
وتأس���ًيا برسول اهلل r القائل: "فليأخذ العبد من 
نفسه لنفسه، ومن دنياه آلخرته، ومن الشباب قبل 
الكب���ر، ومن الصحة قب���ل املرض، ومن احلياة قبل 
املم���ات، فو الذي نفس محمد بي���ده ما بعد املوت 
من مس���تعتب. وما بعد الدنيا من دار إال اجلنة أو 

النار".
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إياك نعبد وإياك نس���تعني هذه آي���ة لو تدبر الناس 
معناها الستقامت حياتهم ف العاجل واآلجل.

واملعنى: نخص���ك بالعبادة، واملقام هنا مقام الغيبة. 
إذ األص���ل أن يق���ول: إياه ، لكنه ع���دل من الغيبة إلى 
اخلطاب لاللتفات، والعرب يستكثرون منه، ويرون أن 
الكالم إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب صار أدخل ف 
القبول عند السامع، وأحس���ن تطرية لنشاطه: وأمال 

الستلذاذ أصغائه.
ومل���ا ذك���ر س���بحانه أن���ه احلقي���ق باحلم���د والثناء 
وأجرى على نفس���ه تلك الصفات العظام- تعلق العلم 
مبعلوم عظيم الش���أن، حقيق بالثن���اء وغاية اخلضوع 
واالس���تعانة ف املهمات فخوطب ذل���ك املعلوم املتميز 
بتل���ك الصف���ات فقيل: إياك يا من ه���ذه صفاته نعبد 

ونستعني به ال بأحد غيره.
وقدمت العبادة على االس���تعانة ألن تقدمي الوس���يلة 
قبل طلب احلاجة أقرب إلى اإلجابة والوسيلة مقدمة 

على الغاية ف الذهن واخلارج.
ومعنى: نعبد، أي: نطيع، والعبادة: الطاعة والتذليل، 
وطريق معبد إذا كان مذلال للس���الكني يس���هل عليهم 
الس���ير فيه، ونطق املكلف به إقرار بالربوبية وحتقيق 
لعب���ادة اهلل تعالى إذ س���ائر الناس يعبدون س���واه من 
أصنام وغير ذلك أو يس���وون غيره به سبحانه. ودعوة 

القرآن إلى التوحيد ال تختصر على مجرد اإلقرار به 
وإمنا تس���تهدف تقرير إفراده وح���ده بالعبادة وحتول 

القلوب والوجوه إليه وحده .
 ولئن س���ألتهم من خلق الس���موات واألرض ليقولن 

اهلل خلقهن العزيز العليم( ) الزخرف آية:٩(
وم���ن أوجه تق���دمي املفعول أنه خ���اص باملعبود وهو 

مقدم على العابد ف الوجود والرتبة.
وإذا تتبعن���ا آي الق���رآن وأس���اليب اللغة واس���تعمال 
الع���رب لكلمة عب���د وما مياثله���ا ويقاربه���ا ف املعنى 
كخض���ع، وخش���ع، وأط���اع وذل ند أنه ال ش���يء من 
ه���ذه األلفاظ يضاهي كلمة عبد، أو يحل محلها ويقع 

موقعها.
إذ العب���ادة ض���رب من اخلض���وع بالغ ح���د النهاية، 
ناش���ئ عن استش���عار القلب عظمة للمعبود، ال يعرف 
منشأها، واعتقاد بسلطة له ال يدرك كنهها وماهيتها، 
وقصارى ما يعرفه أن س���لطة املعبود محيطة بالعابد، 
وه���ى فوق إدراك���ه فمن ينتهي إلى أقص���ى الذل مللك 
من ملوك البش���ر، ال يقال إنه عب���ده وإن قيل مواطئ 
أقدام���ه، مادام س���بب ال���ذل واخلض���وع معروفا وهو 

اخلوف من ظلم املعبود، أو الرجاء بكرمه الدود.

إياك نعبد وإياك نستعني

د/ محمد عبد املنعم القيعي
يرحمه اهلل تعالى

من تراث منبر اإلسالم:
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اللهم إال بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن للملك قوة 
غيبية س���ماوية أفيضت على امللوك من املأل األعلى، 
واختارتهم باالس���تعالء على سائر أهل الدنيا، ألنهم 
أطي���ب الناس عنصًرا وأكرمه���م جوهًرا، وهؤالء هم 
الذين انتهى به���م هذا االعتقاد إلى الكفر واإلحلاد، 
فاتخ���ذوا املل���وك آله���ة وأرباًب���ا، وعبدوه���م عب���ادة 

حقيقية.
وللعبادة صور كثيرة ف كل دين من األديان شرعت 
لتذكي���ر اإلنس���ان بذلك الش���عور بالس���لطان اإللهي 
األعل���ى، الذي هو روح العبادة وس���رها، ولكل عبادة 
م���ن العبادات الصحيحة أثر ف تقدمي أخالق القائم 
بها، وتهذيب نفسه، واألثر إمنا يكون عن ذلك الروح، 
والش���عور الذي هو منش���أ التعظي���م واخلضوع متى 
وج���دت صورة العبادة خالي���ة من هذا املعنى لم تكن 

عبادة، كما أن صورة اإلنسان وتثاله ليس إنساًنا.
ح���د عبادة الص���الة مث���ال، وانظر كي���ف أمر اهلل 
بإقامتها دون مجرد اإلتيان بها، وإقامة الش���يء، هي 
اإلتي���ان به مقوًما كامال يصدر عن علته وتصدر عنه 
آثاره وآثار الصالة ونتائجها هى ما أنبأنا اهلل تعالى 
به���ا بقوله: إن الصالة تنهى عن الفحش���اء واملنكر ) 

العنكبوت: 45( وقوله عز وجل:
إن اإلنس���ان خلق هلوعا، إذ مسه الشر جزوًعا وإذ 
مسه اخلير منوًعا، إال املصلني ) املعارج: 1٩ - 22(.
وقد توعد الذين يأتون بصورة الصالة من احلركات 
مع الس���هو عن معنى العبادة وسرها فيها املؤدي إلى 

غايتها بقوله تعالى: فويل للمصيلن )املاعون:4).
فس���ماهم مصل���ني، ألنه���م أت���وا بص���ورة الصالة، 
ووصفهم بالس���هو ع���ن الصالة احلقيقي���ة التي هي 
توجه القلب إلى اهلل تعالى بخشيته، واملشعر للقلوب 

بعظم سلطانه.
ث���م وصفه���م بأثر ه���ذا الس���هو وهو الري���اء ومنع 
املاعون، وقد ورد ف بعض األحاديث أن: من لم تنهه 
صالت���ه عن الفحش���اء واملنكر: لم ي���زدد من اهلل إال 
بعدا" وإنه���ا تلف كما يلف الثوب البالي ويضرب بها 

وجهه.
واالس���تعانة: طل���ب املعون���ة، وه���ي إزال���ة العج���ز 
واملس���اعدة عل���ى إتام العمل الذي يعجز املس���تعني 

عن االستقالل به بنفسه.
وقد أمرنا اهلل تعالى بأال نعبد غيره، ألن الس���لطة 
العيني���ة التي هي وراء األس���باب، ليس���ت إال له دون 

غي���ره، فال يش���اركه فيه���ا أحد وأمرنا بأال نس���تعني 
بغيره أيًضا، وهذا يحتاج إلى بيان . 

ف���كل عمل يعمله اإلنس���ان تتوق���ف ثمرته وناحه 
على حصول األس���باب التي اقتضت احلكمة اإللهية 
أن تك���ون مؤدية إليه، وانتفاء املوانع التي من ش���أنها 

مبقتضى احلكمة أن حتول دونه.
وقد مكن اهلل تعالى اإلنس���ان مبا أعطاه من العلم 
والقوة من دفع بعض املوانع وكس���ب بعض األسباب، 
وحج���ب عنه البع���ض اآلخر، فيجب علين���ا أن نقوم 
مبا ف استطاعتنا من ذلك، ونبذل ف إتقان أعمالنا 
كل ما نس���تطيع من حول وقوة، وأن نتعاون ويس���اعد 
بعضنا بعضا، ونفوض األمر وراء كس���بنا إلى القادر 
عل���ى كل ش���يء، ونلجأ إلي���ه وحده، ونطل���ب املعونة 
املتمم���ة للعم���ل واملوصل���ة لثمرته منه س���بحانه دون 
سواه، إذ ال يقدر على ما وراء األسباب املمنوحة لكل 
البشر على السواء إال مسبب األسباب ورب األرباب.
وغاي���ة م���ا يرجى م���ن اخللق أنه���م كاآلالت ف يد 
اإلنس���ان، نتحرك بقدرة اهلل ال بالعجز، واإلش���راك 
ب���اهلل اعتقاد أن لغير اهلل أثًرا فوق ما وهبه اهلل من 
األس���باب الظاهرة، وأن لش���يء ما من األشياء قدرة 
فوق ق���درة املخلوقني فاالس���تقامة بالبش���ر باعتبار 
أنه���م مجرد آالت ال حرج فيها. وأما االس���تعانة بهم 
على أنهم مؤثرون بأنفسهم فكفر باهلل، وإشراك به، 
وكل معرض عن ذلك فهو عن ذكر ربه معرض، وعن 

الصراط املستقيم ناكب.
وأيًض���ا: عبادة اهلل تعالى: هي غاية الش���كر له ف 
القي���ام مبا يجب أللوهيته، واالس���تعانة به هي غاية 

الشكر له ف املقام مبا يجب لربوبيته.
ومن هنا تعلم أن إيراد ذكر العبادة واالستعانة بعد 
ذكر اس���م اجلاللة األعظم، واسم الرب األكرم، إمنا 

هو لترتب العبادة واالستعانة عليهما.
ثم إن لفظ االس���تعانة يش���عر بأن يطلب العبد من 
الرب تعالى اإلعانة على ش���يء له فيه كس���ب ليعينه 
على القيام به، وف هذا تكرمي لإلنس���ان يجعل عمله 
أص���اًل ف كل م���ا يحت���اج إليه إلت���ام تربية نفس���ه 
وتزكيته���ا، وإرش���اد له إلى أن ترك العمل والكس���ب، 
ليس من سنن الفطرة وال هو من دين اهلل، وإن على 
اإلنس���ان أن يحس بضعف نفسه وحاجته لربه حتى 

ال يبقى للغرور مكان ف قلبه.
وإذا كانت االستعانة على هذا ثمرة من ثمار العبادة، 
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فال يناف ذلك أن االس���تعانة مطلوب���ة أيًضا ف القيام 
بنفس العبادة، ألن الثمرة التي تخرج من الشجرة تكون 

حاوية للنواة التي تخرج منها شجرة أخرى.
فالعبادة تكون سبًبا للمعونة من وجه، واملعونة تكون 
س���بًبا للعب���ادة من وج���ه آخر. كذل���ك األعمال تكون 

األخالق التي هي مناشئ األعمال.
وكل من العبادة واالس���تعانة مقص���ود بالذات، فال 
يس���تلزم كل منهما اآلخر، وأفضل االس���تعانة ما كان 
على الطاعة واخلير، وقد أخذ النبي صلى اهلل عليه 
وس���لم بيد معاذ وقال: "واهلل إنى ألحبك، أوصيك يا 
مع���اذ، ال تدعن دبر كل ص���الة أن تقول: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" )األنبياء: ٩٨(.
والعب���ادة أعلى مراتب اخلضوع، وال يجوز ش���رًعا 

وال عقاًل فعلها، إال هلل تعالى ألنه املستحق لذلك.
 إنكم وما تعبدون من دون اهلل حصب جهنم. فبناء 

على زعمهم تعويًضا لهم، ونداء على غباوتهم.
وتس���عمل العبادة مبعن���ى مجرد الطاعة، ومنه:  أن 
ال تعب���دوا الش���يطان ) ي���س:60( أي ال تطيع���وه أية 
طاع���ة، ومبعنى الدعاء، ومنه:  إن الذين يس���تكبرون 
عن عبادتي، س���يدخلون جهنم داخرين )غافر: 60(، 

أي يستجبرون عن دعائي. 
ومبعن���ى التوحيد، ومنه: وم���ا خلقت اجلن واإلنس 

إال ليعبدون ) الذاريات:56(.
أي ليغردوني وحدي بالعبادة.

وذكر بعض الققني أن للعبادة ثالث درجات:
األولى: أن يعبد سبحانه رغبة ف ثوابه أو رهبة من 
عقابه، وفاعل ذلك يس���مى زاهدا، حيث يجرد نفسه 

من الدنيا، طمًعا فيما هو أدوم وأبقى.
والثانية: أن يعبد اهلل تعالى تش���رًفا بعبادته وقبوالً 
لتكاليف���ه واالنتس���اب إلي���ه، وتلك املرتب���ة أعلى من 

األولى.
والثالثة: أن يعبد اهلل تعالى الستحقاقه الذاتي من 
غير نظر إلى نفس���ه بوجه من الوج���وه. وهذه أعلى 

الدرجات.
وق���ول احلق: "إياك نعبد" يدل على أن فعل العبادة 
صادر من العباد أنفسهم. وهذا يستدعى قدرة يكون 
بها اإليجاد ومن ال قدرة له، أو له قدرة ال مدخل لها 

ف اإليجاد، ال يقال له أنه أوجد .
وقول���ه س���بحانه:" إياك نس���تعني" ي���دل على نفي 

االستقالل فيه، وأنه بإذن اهلل تعالى وإعانته.

وف هذا الس���ياق ، تنبي���ه للعباد أن يكونوا من أول 
األمر موقنني بأن اهلل هو املعبود، وهو الذي يستعان 
به، فال يتكاس���ل أحد ف التعظي���م، وال يلتفت مييًنا 
وشماالً لسواه، فإن ذكره سبحانه أوال أهم للمؤمنني 
ف كل حال، ال سيما حال العبادة، ألنها محل وساوس 
الش���يطان من الغفلة والكس���ل والبطانة، والتصريح 
م���ن أول وهلة بأن العبادة له، فكان أبلغ ف التوحيد، 

وأبعد عن احتمال الشرك.
وأيًضا فيه اإلشارة إلى حال العارف، وأنه ينبغي أن 
يك���ون نظره إلى املعبود أوال وبالذات، ثم إلى العبادة 
م���ن حي���ث إنها وصل���ة إلي���ه وراحلة تغدو ب���ه عليه، 
فبقي مستغرًقا ف مشاهدة أنوار جالله، مستقًرا ف 

فردوس أنوار جماله.
وقوله س���بحانه: " نعب���د" دون " أعبد" للداللة على 
م���زج عب���ادة العبد بعب���ادة غيره، لين���ال بركة غيره، 
ليقطع الغرور عن نفسه، منخرط ف جملة العابدين، 
ولبيان أنه يعبد ربه بكل شيء فيه، إذ هلل حق العبادة 
عل���ى كل عضو ومفصل ف اإلنس���ان. فليس" النون" 
بن���ون العظم���ة، وإمنا ه���ي" نون" اجلم���ع، ألن املقام 

مقام تواضع ال مقام كبرياء أو اغترار.
والدارس لليات القرآنية ف املوضوع الواحد، يرى 
فرًقا بني من أدخل نفسه مع اآلخرين تواضًعا، وبني 
من أفرد نفس���ه بالذكر. ملا قال موس���ي : س���تجدنى 
إن ش���اء اهلل صابرا ل���م يصبر . . وملا ق���ال الذبيح: 
س���تجدنى إن ش���اء اهلل من الصابري���ن صبر وعافاه 

اهلل.
والعب���ادة ما يتقرب بها إل���ى اهلل، ومن أجل ذلك 
قدمت على االس���تعانة وإن العبادة مطلوبة من اهلل، 
واالس���تعانة مطلوبة من العب���د فقدم طلب اهلل على 
طلب العبد، وأن العبادة واجبة حتما ال مناص للعباد 
ع���ن االتيان به���ا، حتى جعل���ت كالعلة خلل���ق اإلنس 

واجلن، فكانت أحق بالتقدمي.
وأن العب���ادة أش���د مناس���بة بذك���ر اجلزاء املش���ار 
إلي���ه ف قوله: مالك يوم الدين وإن االس���تعانة أقوى 
إلزاما بطلب الهداية ف قوله تعالى: اهدنا الصراط 

املستقيم.
وإن أول ما يطلب من املسلم تخصيص اهلل بالعبادة، 
ثم بعد ذلك يطلب منه طلب املعونة. ومقام السالكني 
ينته���ي عند قوله  أياك نعب���د وبعده يطلب التمكني. 

وصلى اهلل على معلم الناس اخلير.
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ــاً )10(  ــَباتاً )9( وََجَعلَْنا اللَّْيَل لَِباس ــْم ُس ــا نَوَْمكُ وََجَعلَْن
وََجَعلَْنا النََّهارَ َمَعاشاً )11(، ولكن ماذا عن النوم ؟

يقول املولى  وَِمنْ آيَاتِهِ َمَناُمكُْم بِاللَّْيِل وَالنََّهارِ وَابْتَِغاُؤكُْم 
ــَمُعوَن )23(والنوم  ــاٍت لَِقوٍْم يَْس ــهِ ِإنَّ فِي ذَلَِك آليَ ــنْ َفْضِل ِم
ضرورة حتمية بالنس���بة لإلنس���ان ، بل أنها ظاهرة ضرورية 
ل���كل احليوانات ، ب���ل إن بعض احليوان���ات والنباتات الدنيا 
تعيش أحياناً مرحلة س���كون تط���ول أو تقصر تارس بعدها 
نش���اطها وقد يعتبر هذا الس���كون ف عرف كثير من العلماء 
نوم���اً ، فاألميب���ة مث���اًل حني تس���وء الظروف حوله���ا – وهي 
حيوان من وحيدات اخلاليا – فإنها تغلف نفسها بغالف تقبع 
فيه س���اكنة – ف حالة حتوصل كما يعرف ذلك علمياً – مدة 
تطول أو تقصر حتى إذا عاودتها الظروف املناس���بة نشطت 

وانقسمت وعاودت احلياة النشيطة من جديد ؟
وتختلف مدة النوم الالزمة لإلنس���ان باختالف سنه فيلزم 
للطف���ل ف املهد مدة أط���ول كثيراً عما يل���زم للرجل الكهل ، 
وم���ن البش���ر من س���ن واحد قد تختل���ف املدة الالزم���ة تبعاً 
لعوامل عدة منها احلالة الصحية واملناخ إلى غير ذلك ، وقد 
تتعدد فترات النوم خالل اليوم بالنس���بة لبعض األش���خاص 
نه���اراً أو لياًل ولكن معظم الناس ينامون فترة واحدة وخالل 

الليل ويعتادون ذلك.
ويب���دأ النوم بإغفاءة تنقل اإلنس���ان من حال���ة اليقظة إلى 
حالة النوم فيقل االنتباه تدريجياً ، وترتخي عضالت اجلسم 
ث���م يفقد اإلنس���ان الوعي تاماً ليدخل ف ن���وم عميق يفقد 
الصل���ة الواضحة بكثير ما يحيط ب���ه ، وف اثناء النوم تقل 

س���رعة ضربات القلب وينخف���ض ضغط الدم قلياًل وتختفي 
حركات العضالت اإلرادية ، واألفعال املنعكسة ويقل التنفس 
واإلف���راز البول���ي ، ولكن عمليات اجلس���م احليوي���ة ينظمها 
اجله���از العصبي التلقائي ) الذاتي ( فالهضم مثاًل وحركات 
احلج���اب احلاجز الالزمة للنفس وضربات القلب .. الخ كل 
ه���ذه األمور تس���ير رغم ن���وم صاحبها وهذا م���ن فضل اهلل 

عليه .
وف الس���نوات األخيرة اخترع جهاز الرسام الكهربي للمخ 
وأمكن بواسطته حتديد بعض الظواهر املتصلة بالنوم كحالة 
الس���ترخاء قبل���ه والدخ���ول فيه وقي���اس عمق الن���وم ومدته 

وحتديد حالة االستيقاظ وما إلى ذلك .
واحلرم���ان م���ن النوم ي���ؤدي إلى امل���وت ، وقي���ل أنه يهلك 
املمنوع من النوم فإنه ال يس���تطيع أن يؤدي عملياته احليوية 
كما يجب أن تؤدي إذ ينخفض مس���توى االنتباه فيه وينحرف 
مزاجه ويثور ألتفه األس���باب ، هذا ومع أنه أجريت دراسات 
كثي���رة حول ظاهرة النوم هذه ، فإن طبيعتها الزالت تكتنفها 
األس���رار وحتيط بها املالبس���ات التي ال جتد تفس���يراً ، ولو 
أن كل إنس���ان ين���ام إال أن طبيعة الن���وم الكيفية الدخول فيه 
أو اخل���روج منه وأس���باب ذلك الزالت كله���ا حتتاج إلى إلقاء 
الضوء عليها رغم اهتمام كثير من علماء فسيولوجيا احليوان 
بدراستها ملعرفة كنهها وأسبابها ، وحتى اآلن ال توجد إجابة 

 من اإلعجاز الرباني : 

وجعــــلنا نومكـــــم سبــــــاتًا 

د/ عبد الفتاح مصطفى غنيمة
أستاذ  بجامعة املنوفية
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يقينية قاطعة جتيب عن األمور السابقة ولكن توجد نظريات 
مختلفة تشير إلى بعض أسباب النوم ومنها :

• نقص كمية الدم الواردة إلى املخ ، واحلقيقة أن املخ ليس 
العضو الوحيد الذي يقل ورود الدم إليه أثناء النوم .

• يعتق���د بعض العلماء أن هناك م���ادة كيماوية جتمع أثناء 
فترة اليقظة والنش���اط اجلس���ماني وعندما تصل هذه املادة 
إلى حد معني فإن جسم صاحبها يتهيأ للنوم ويدخل فيه ومع 
ذلك ففي التوائم امللتصقة قد ينام أحد التوائم دون اآلخر.

• هناك أدلة قوية ثبتت باملالحظات والتجارب التشريحية 
تثب���ت وج���ود مراكز عصبية للنوم ف املخ فتس���بب النوم كما 
تس���بب اليقظ���ة ، ولقد أصبح���ت مراكز الن���وم ف املخ أمراً 
مس���لماً به ، لكن الدخول ف الن���وم وتدرجه وعمقه والتدرج 
جتاه اليقظة الزالت كلها أمور تتطلب اإلجابة عليها من حيث 

دور مراكز النوم العصبية إزاءها .
• تق���ول نظري���ة العال���م الروس���ي " بافل���وف " أن اخلاليا 
العصبي���ة تنظم نفس���ها بنفس���ها من حيث نش���اطها والكف 
عنه ، فعندما يصل نش���اطها إلى حد معني ، فإنها تعمل من 
جانبها على ردع هذا النش���اط وإيقافه ، وعلى أس���اس ذلك 
ف���إن عملي���ة النوم ما ه���ي إلى حالة عامة م���ن الردع الذاتي 
تقوم به اخلاليا العصبية ف القطاعات العليا من املخ ، تلك 
احلالة من الردع تعقب فترة طويلة من النشاط الذي مارسته 
ه���ذه اخلاليا فكونت أثناء ذل���ك مركبات غيرت من طبيعتها 

الداخلية وأجبرتها على الردع الذاتي املفضي إلى النوم.
ويتضح ما سبق أن تعليل ظاهرة النوم ال يستند إلى أساس 
يقيني أو حكم قاطع ،واحلق أن آليتها أي كيفية حدوثها غير 
مفهومة فهماً دقيقاً ، وتشير بعض املراجع العلمية إلى عضو 
يلحق باملخ ويعرف باسم " هيبو ثالمس "  يقع حتت  البطني 
األيس���ر ل���ه وينمو به ج���زء أمامي وجزء خلف���ي ، وف األول 
توج���د مراكز اجلهاز العصبي التلقائي اجلانبي ومركز النوم 
واح���د منها وهو يتأث���ر بالعقاقير املخ���درة وإذا اعتراه خلل 
وق���ع امل���رء ف غيبوب���ة ، ميثل هذا العض���و ) هيبو ثالمس ( 
مركز االس���تيقاظ فنش���اطه يوقظ احليوان ال���ذي ينام حني 
يضي���ع التأثي���ر اإليجابي من ه���ذا العضو علي���ه ، ومع ذلك 
فهناك سؤال الزال يتطلب اإلجابة وهو : ما الذي ينشط هذا 
العضو أو يدعوه إلى النش���اط ؟ بل ما الذي يس���تدعي وجود 
دورة م���ن ن���وم تعقبها حالة اس���تيقاظ ؟ احلق أن���ه ال توجد 
إجابة ش���افية تاماً ، ولكن املفروض أن هذا العضو ينش���ط 
من البداية ، وأن هذا النشاط يتأثر به مختلف أجزاء اجلهاز 
العصب���ي التي تبدأ نش���اطها هي األخرى ، كما أن نش���اطها 
ينشط من جديد عضو ) الهيبو ثالمس ، ومن ثم تتولد دورة 
تلقائية يستكمل فيها اإلنسان – أو احليوان –نومه  أو نشاطه 
، وبالتال���ي يكونا مت حالة من االس���تيقاظ ولكن كيف تتهادى 
إلى النوم حثيثاً ؟ ذلك حني يقل نش���اط اجلس���م فيصل إلى 
أدناه من جراء اإلجهاد فيتأثر بذلك عضو ) الهيبو ثالمس ( 

حتى يصبح ف حالة ركود أو سكون ، ويتضح تأثيره املنشط 
فتأخذ اإلنس���ان أو احليوان سنة من نوم يعقبها إغفاءة فنوم 
عميق ، واحلقيقة أن هذا االفتراض على أس���اس التفس���ير 
الس���ابق يبس���ط تفس���ير ظاهرة النوم إلى أقصى احلدود ، 
ذل���ك ألن الن���وم بال جدال عملية معقدة ج���داً يعلم حقيقتها 
ــال تُبِْصرُوَن  ــكُْم أََف ال���ذي خلقه���ا وأوجدها اهلل، وَفِي أَنُفِس
)21(وم���ن العلماء م���ن يعتقدون أن النوم ينش���أ عن تأثيرات 
خارجية تتس���بب ف ردع مراكز اإلحساس العصبية ف املخ ، 
فتثبط همتها وتس���لبها نشاطها ، فالطفل حني حتتضنه أمه 
وترب���د وتربد على ظهره مع صوت رتيب قد يبعث ذلك على 
انخراط���ه ف النوم رويداً رويداً ، على أن حالة الغيبوبة التي 
تتمي���ز بها ظاهرة النوم قد ت���زول فجائياً مبؤثر مثير قوي ، 
وقد يستفاد من هذه الظاهرة ف قياس مدى تعمق النائم ف 
نوم���ه وذلك بقياس قوة املؤثر الذي يلزم إيقاظه ، عن طريق 
حاستي السمع أو اللمس غالباً ، وقد لوحظ أن اإلنسان ينام  
نوماً عميقاً خالل الس���اعات األولى من نومه ، ثم يقل مدى 
ه���ذا العمق تدريجياً بع���د ذلك ومعنى ذلك أن الصوت الذي 
يفش���ل ف إيقاظ نائم ف س���اعاته األولى من نومه قد ينجح 

ف إيقاظه ف الساعات األخيرة منه.
وضياع النوم أشد ضرراً على احليوان واإلنسان من ضياع 
الغ���ذاء ، فالكل���ب ميكنه أن يح���رم من غذائ���ه – دون املاء – 
مدة قد تصل إلى عش���رين يوم���اً ، لكنه يتأثر حتى املوت إذا 
ح���رم م���ن النوم مل���دة تزيد على خمس���ة أيام ، كم���ا أن الليل 
ه���و الوقت املفضل للنوم بالنس���بة لكثير م���ن الناس ومعظم 
احليوانات ورمبا كان حلول الظالم ف حد ذاته عاماًل يبعث 
على النوم كما أن تباشير الصباح قد تكون عاماًل يبعث على 

االستيقاظ والنشاط.
ويس���تطيع القارئ الكرمي ، أن يدرك من كل ما سبق تباينه 
ع���ن النوم ، أو النعاس أنه ظاهرة معقدة � ليس من اليس���ير 
تفسيرها رغم الدراسات والتجارب املستفيضة التي قام بها 
علم���اء الش���رق والغرب ، ومن العجيب أن ال���كل ينام ، ولكن 
الكل ال يستطيع تفسير طبيعة النوم وال الكيفية التي حتدث 
به���ا م���ن بداية النوم إلى النهاية ، إنه���ا الزمة وحتمية لراحة 
اإلنس���ان ويرى الكثيرون أن هناك تش���ابهاً بني املوت والنوم 
م���ن أوجه كثي���رة ، فحني مي���وت حيوان أو إنس���ان فإنه يقع 
ف غيبوبة تقف معها كل األنش���طة احليوية ف جس���مه الذي 
فارقت���ه ال���روح ، أما حني ينام حيوان أو إنس���ان فإنه يقع ف 
غيبوبة ولكن الكثير من أنشطته احليوية – خاصة الالإرادية 
منه���ا – ال تتوق���ف وإن كان يعتريها بعض التعديل والتوجيه ، 
ويس���تنتج البعض من ذل���ك أن الروح تغادر جس���د امليت وال 
ترج���ع إليه – إال حني يش���اء اهلل لها ذلك – أم���ا النائم فإنها 
تغ���ادره مؤقتاً لترجع إليه عند االس���تيقاظ حتى يتوفى أجله 

مصداقاً لقوله تعالى : 
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ــي ذو أثر كبير في  ــح الفكري والتفاعل الثقاف ــلم به أن التالق من الس

ــتقام  تصحيح الفاهيم فضالً عن إعالنها خاصة إذا ما صح العزم واس

القصد، األمر الذي يعني في النهاية تثبيت القيم الرفيعة وترسيخها، 

ــت ذاته يذهب الزبد جفاء، ويبقى ما ينفع الناس على نحو ما  وفي الوق

أشار إليه القرآن الكرمي. 

ــلمون جهود إخوانهم الهتدين بقبول حسن فيما  ومن هنا تقبل الس

ــه دون تثريب أو تعنيف، ومن  ــه، وعذروهم فيما اختلفوا في اتفقوا علي

اجملاالت التي أبلى فيها الهتدون بالء حسًنا: 

السلمي نفوس  في  الثقة        1- إشاعة 
ــالم حيث ظنوا أن شيوع  ــلمي في حضارة اإلس اهتزت ثقة بعض الس

ــالمي إنا هو وليد اإلسالم، مع أن اإلسالم في  التخلف في العالم اإلس

حقيقته بريء من ذلك ومانع منه، إذ هو الذي سبق له أن أرسى حضارة 

ــأة الضارة الغربية، ودور  ــقة شامخة كان لها األثر الكبير في نش باس

األندلس وصقلية أمر مقرر في هذا الشأن على ما يبينه النصفون من 

ــمس  الغربيي، وهو ما فعلته )زيغريد هونكه( في كتابها الهام )ش

الل تسطع في الغرب( وغير ذلك من الؤلفات، وهو ما يظهر أيًضا في 

كتاب الستشرق اإليطالي )الدوميلي( ] العلم عند العرب [، كذلك 

فعل )جوستاف لوبون( في كتابه )حضارة العرب( وغيرهم.

ومن هنا بدأ الهتدون- مع غيرهم من النصفي من بني جلدتهم- في 

ــرة وضرورة قيامها على قدمي، بدالً من  توجيه النقد للحضارة العاص

ــدة التي تقوم عليها اليوم محذرين من العواقب الوخيمة  القدم الواح

ــؤالء الهتدين رينو جينو )عبد الواحد  ــهر ه الترتبة على ذلك، ومن أش

ــير  ــى( حيث يبي في العديد من مؤلفاته مغبة الطريق الذي تس يحي

ــم( وكذا )عنصر الكم وعالمات  ــه خاصة في كتابيه )أزمة العال في

الوقت( وفي هذا الصدد يقول مراد هوفمان: )بالتأكيد لست أنا أول 

من يتهم العالم الغربي باتباع ذلك الطريق الفضي إلى الكارثة( وهم 

ــع عشر وبداية القرن  ــاع في الغرب في القرن التاس يعنون بذلك ما ش

ــيد  ــيوع اإللاد وتراجع اإليان)(. وهو ما يعني ترش ــرين من ش العش

الضارة العاصرة. 

ــد واحًدا من الهتدين الذين نقدوا الضارة الغربية  كما يُعد محمد أس

ــد دون االنتصار  ــي صعيد واح ــادة والروح مًعا ف ــى اجلمع بي ال ــا إل ودع

جلانب واحد فقط من جوانب اإلنسان حيث يؤثر جانب على جانب، كما 

ــدة  ــد بش ــاب جانب آخر وهو ما رفضه محمد أس يضحى بجانب لس

ــالم على مفترق  ــام            ) اإلس ــر جليًّا في كتابه اله ــا يظه ــو م وه

الطرق(.

2- محاربة اإللاد 

تعد الضارة الغربية أول حضارة تدعو إلى اإللاد حيث كانت هناك 

ــكك الغربيي في صحة الدين الذي  العديد من الالبسات التي تش

يعتنقونه، ومن هنا ظهرت فلسفة األنوار فآمن الفكرون مبا يسمى 

ــال  الدين الطبيعي الذي يعترف بوجود الل ثم ينكرون دوره من إرس

ــل وإنزال الكتب ومن أشهر أصحاب هذه الفكرة )جان لوك ،  الرس

فولتير( وغيرهما. 

ــاعد على ذلك أن النظريات العلمية في أول عهدها لم تكن  وقد س

ــعادة  ترحب بفكرة الدين وكانت تظن أن العلم كفيل بتحقيق الس

واإلجابة عن األسئلة التي تقلق اإلنسان. 

ــاث العلمية  ــى ذلك وظهرت بعض األبح ــر أن األمر لم يظل عل غي

ــح منها الفصل بي الدين والدنيا وأن العلم ال ينتصر ألحدهما  يلم

ــور العلمي األكثر جدة صار العلم أقرب  ــى اآلخر، إال أنه مع التط عل

لتأكيد دور الدين. 

أثر املهتدين الغربيني يف جتديد الفكر اإلسالمي

د. عبد املقصود باشا أستاذ بجامعة األزهر
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ويُعد مراد هوفمان من أكثر الهتدين الذين تناولوا موقف العلم من 

ــتعمرة( حيث  الدين خاصة في كتابه )خواء الذات واألدمغة الس

ــية ودعوتها لإللاد، خاصة وأن الرجل له خبرته  عرض فيه للماركس

ــأن، )فإن جزًءا من تدريبي الرسمي كدبلوماسي ألاني  في هذا الش

ــة التاريخية  ــة عميقة للمادية اجلدلية، والادي ــتمل على دراس اش

ــاس الناهج الشيوعية الطبوعة في ألانيا الشرقية...  على أس

ــتطيع القول إني أعرف ما أحتدث عنه( )(، وهو في  وعلى هذا أس

ــس الاركسية وأتباعها خاصة العرب يصيب احملز عندما  حتليله ألس

ــلمي الذين مازالوا يهيمون  يصفهم بقوله )أعتقد أن أولئك الس

ــية كمهرب لهم  ــتراكية... يقبلون الاركس بالشيوعية واالش

ــالم(، ثم  ــكوك التي اكتنفتهم بعد أن أضاعوا يقي اإلس من الش

ــلمي  ــتطرد قائالً: )أعتقد أن كثيرًا من الثقفي العرب والس يس

ــه تقدميًّا، ولكنه كان يكن  ــوا يتبعون بتفاخر اجتاًها يعتبرون ما زال

ــه ال يثل اآلن  ــنة... ولكن ــي س اعتباره كذلك من مائة وخمس

سوى هامش سفلي في صفحة تاريخ العلم()(. 

ــقاطه  ــة الصنم تهيًدا إلس ــد ذلك في تعري ــدأ هوفمان بع ــم يب ث

ــذي أطلقه  ــو النعت ال ــري وه ــي أو فك ــل منطق ــير إلى خل فيش

ــتراكية العلمية( منبًها  ــيون على أيديولوجيتهم )االش الاركس

ــذا الوصف )يوحي أن  ــاق المر وهو أن ه ــى أمر قد غاب عن الرف إل

ــيوعية يكن تأكيدها أو نفيها بالتجربة العملية،  ــفة الش الفلس

ــفة أخرى به()(. ثم  وهذا الزعم ال يكن بالطبع وصف أي فلس

ــيوعيون أول  يواصل هوفمان نقده بأن األمر ال جديد فيه )ليس الش

الاديي .... وال حتى آخرهم(. 

أما عن النتيجة التي يريد أن يصل إليها كاتبنا فهي أنه )بناء على 

ــر من خالل منظور الفيزياء الكيميائية ظهرت فجاجة  اإلدراك الؤخ

ــتعير هوفمان مبضع اجلراح فيشرح  ــذاجة الادية( وهكذا يس وس

هذا الذهب الفلسفي النكر لوجود الل. وخالصته: 

في  ما  كل  ــكل  تش واحدة  ــادة  م ــى  مبعن ــادة،  ال ــة  •أحادي
الوجود.

مادية.  غير  لعناصر  الرجوع  دون  الكون  •تفسير 
الفاعلي.  وعي  عن  مستقل  للمادة  موضوع  •هناك 

العالم  خارج  األفكار  )عالم  ــال  الث ــم  لعال ــود  وج    •ال 
الي(. 

الادة.  سوى  يوجد  •ال 
الادة.  عن  مستقلة  غير  •األفكار 

ــق علمي رصي  ــا مبنط ــذه القضاي ــة ه ــم يقوم هوفمان مبناقش ث

ــبق اليونانيي إلى  ــث األخير يظهر س ــا للتهافت، ومن حي يعرضه

ــيوعيون أول  ــان )ليس الش ــا ويقول هوفم ــادة وتأليهه ــول بال الق

ــس وال  ــي ديقريط ــوف اإلغريق ــبقهم الفيلس ــد س ــي فق الادي

ــه للطبيعة  ــذا التألي ــقاط ه ــبيل إس ــر الاديي( وفي س ــم آخ ه

ــوره للقضاء على  ــر ص ــان بالعلم في آخ ــتعي هوفم ــادة يس أو ال

هذه األسطورة. 

ــي الغرب بعد أن عرض له في  ــا يعرض هوفمان لوضوع اإللاد ف كم

ــي فيبي زيف الداثة من خالل عرضه للعديد من  ــرق الاركس الش

ــها اإللاد مستخدًما العلم  القضايا التي تثيرها الداثة وعلى رأس

ــابقي  ــا في هذا الصدد حيث كان العلم يقوم في القرني الس أيًض

ــل عن اآلخر، إذ  ــا – الدين والعلم – منفص ــى الياد وأن كليهم عل

ــا تبي عدم  ــي فلكها، وهو م ــرة اختصاص يدور ف ــكل منهما دائ ل

ــذه اليادية،  ــث تخلى العلم عن ه ــه في اآلونة األخيرة حي حقيقت

ومال إلى االنتصار للدين، وإال فإن البديل كما يقول تيشستيرتون: 

بشيء(  يؤمن  ال  الرء  أن  هي  ليست  بالل  اإليان  عدم  عاقبة  )أن 
ويعلق هوفمان على هذا القول )يقينا سيصبح الرء عرضة لإليان 

ــروة الالية)(( أما عن  ــيء، أحد هذه اآللهة الدنيئة هو الث بأي ش

ــقها الديني  ــى الداثة األوربية في ش ــج الترتبة عل ــورة النتائ خط

ــة اآلن أرًضا لصالح  ــر الادي ــي اجلملة التالية )تخس ــا ف فيلخصه

الدين( )(.

والشارح  الشارع  بي  •التفرقة 
من األخطاء الكبيرة التي التصقت باإلسالم التداخل بي النصوص 

ــعوب األمر الذي  ــد واألعراف للش ــي العادات والتقالي ــرعية وب الش

ــرعية  ــدث خرًقا كبيرًا بي األحكام العتمدة على النصوص الش أح

ــرين أو غيرهما من العلماء وهو ما يظهر  وبي آراء الفقهاء أو الفس

ــرأة فالنصوص  ــالم من قضايا ال ــة في موقف اإلس ــي صورة جلي ف

ــار عبد  ــة للمرأة على ما بينه الستش ــرعية تقدم صورة رائع الش

ــالة( وكذا  ــقة في كتابه )حترير الرأة في عصر الرس الليم أبو ش

العديد من العلماء العاصرين كالشيخ محمد الغزالي على سبيل 

الثال.  

ــوب التفرقة  ــو وج ــد ه ــه إليه محمد أس ــي الذي انتب ــر الثان األم

ــعوب  ــي عادات وتقاليد الش ــالمية، وب ــريعة اإلس بي نصوص الش

ــا وعلى  ــريعة ذاته ــف روح الش ــا تخال ــرًا م ــي كثي ــالمية الت اإلس

ــي  ــر ف ــريعة كل تقدي ــا الش ــث أولته ــرأة حي ــة ال ــها قضي رأس

ــا  ــو م ــا، وه ــو بيته ــي قب ــد ف ــراف والتقالي ــتها األع ــي حبس ح

ــي كتابه  ــقة ف ــاء أبو ش ــتاذ به ــك األس ــد ذل ــه بع ــام بتوضيح ق

ــور  ــع األم ــث وض ــالة( حي ــر الرس ــي عص ــرأة ف ــر ال ــع )حتري الات

في نصابها. 

ومن هنا جند أن االتهامات الوجهة لإلسالم في موقفه جتاه الرأة إنا 

هو من قبيل التقاليد واألعراف. 

ــا تالحظه من  ــة الدقيقة لألمر، وهو م ــا يظهر عند الدراس ــو م وه

إقدام النساء الغربيات على اإلسالم بصورة واضحة.

والالصة أن كثيرًا من آراء الهتدين حتظى بالقبول السن في الفكر 

اإلسالمي العاصر إذ هي قد خرجت منه وإليه تعود.  
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ما معنى التكبير:
اجلواب 

ــرات العيد تعظيم الل  ــم، والراد به في تكبي ــر هو التَّعظي التَّكبي
ــات األعظمية لل في كلمة )الل  ــز وجل على وجه العموم، وإثب ع
أكبر( كناية عن وحدانيته باإللهية؛ ألن التفضيل يستلزم نقصان 
ــة؛ ألن حقيقة اإللهية ال  ــتحق لإللهي ــن عداه، والناقص غير مس م
ــرع التكبير في الصالة إلبطال  ــيئا من النقص، ولذلك ُش تالقي ش
ــجود لغير الل، وُشرع التكبير عند نحر الُبدْن في الج إلبطال  الس
ــرع التكبير عند  ــم، وكذلك ش ــون به إلى أصنامه ــا كانوا يتقرب م
ــه متنزه عن  ــى أن الل يعبد بالصوم وأن ــارة إل ــاء الصيام؛ إش انته
ــنة بأن  ــابقة، ومن أجل ذلك مضت الس ــراوة األصنام باآلية الس ض
يكبِّر السلمون عند الروج إلى صالة العيد ويكبِّر اإلمام في خطبة 

العيد.
والل سبحانه وتعالى   أعلم

ما وقته:
اجلواب 

ــازل والطرق  ــي العيد في الن ــمس ليلت ــدب التكبير بغروب الش يُن
ــعار العيد،  ــوت للرجل؛ إظهارا لش ــواق برفع الص ــاجد واألس والس
ــا من لم يصلِّ  ــرم اإلمام بصالة العيد، أم ــر إدامته حتى يح واألظه
مع اإلمام فيكبِّر حتى يفرغ اإلمام من صالة العيد ومن الطبتي.

أعلم وتعالى  سبحانه  والل    
ما صيغته:

اجلواب 
ــنة الطهرة،  ــيء بخصوصه في الس ــم يرد في صيغة التكبير ش ل
ــي على التكبير  ــلمان الفارس ولكن درج بعض الصحابة منهم س
ــة: "الل أكبر، الل أكبر، الل أكبر، ال إله إال الل، الل أكبر،  بصيغ
عة؛ ألن النص الوارد في  الل أكبر، ولل المد" واألمر فيه على السَّ
َ َعَلىٰ َما َهَديٰكُم  ــرُواْ ٱللَّ ــو قـوله تعالى: }وَلُِتكَبِّ ذلك مطلق، وه
ــه حتى يأتي ما يقيده  ــرة: 185[، واْلُْطَلق يُؤَْخـذُ على إطالق البق

رع. في الشَّ
ودرج الصريُّون من قدمي الزمان على الصيغة الشهورة وهي: "الل 
ــه إال الل، الل أكبر، الل أكبر، ولل  ــر، الل أكبر، الل أكبر، ال إل أكب
المد، الل أكبر كبيرًا، والمد لل كثيرًا، وسبحان الل بكرة وأصيال، 
ال إله إال الل وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب 
ــه الدين ولو  ــي ل ــاُه، ُمْخِلِص َّ ــد إال إي ــه إال الل، وال نعب ــده، ال إل وح
ــى آل  ــد، وعل ــيدنا محم ــى س ــل عل ــم ص ــرون، الله ــره الكاف ك
ــى أنصار  ــد، وعل ــيدنا محم ــاب س ــى أصح ــد، وعل ــيدنا محم س
سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد 

وسلم تسليًما كثيرًا"، وهي 
صحيحة  ــروعة  مش صيغة 
ــتحبها كثير من العلماء  اس
ــي كتبهم،  ــوا عليها ف ونص
وقال عنها اإلمام الشافعي-

ــه الل تعالى-: "وإن  رحم
ــر عليه  ــا يكب ــى م ــر عل كَبَّ
ــن، وإن زاد  الناس اليوم فحس

تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الل أحببُته". 
أعلم وتعالى  سبحانه  والل    

ما حكم زيادة الصالة على النبي �:
اجلواب 

ــيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره  ــالم على س زيادة الصالة والس
ــروع؛ فإنَّ أفضل الذكر ما  ــه وذريته في ختام التكبير أمر مش وأزواج
ــلم، كما  ــى الل عليه وآله وس ــوله صل ــع فيه ذكر الل ورس اجتم
ــلم  ــه وآله وس ــى الل علي ــي صل ــى النب ــالم عل ــالة والس أن الص
ــن  ــى م ــًدا حت أَبَ ــٌة  َمْقُبوَل ــا  ــول فإنه الَقُب ــاَب  بَ ــل  ــُح للعم تَْفَت
النافق، كما نص على ذلك أهل العلم؛ ألنها ُمَتَعلَِّقٌة باجلناب األجلِّ 

صلى الل عليه وآله وسلم.
أعلم وتعالى  سبحانه  والل     

ما يسن فعله قبل صالة العيد:
اجلواب 

يستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصالة ومن لم يخرج 
لها، ويستحب لبس السن من الثياب للقاعد والارج، ففي حديث 
ِ صلى الل عليه  ابن عباس-رضي الل عنهما-: »كَاَن رَُسوُل اللَّ
ــلم يَْغَتِسُل يَوَْم الِْفْطِر وَيَوَْم األَْضَحى«، ولا رُِوَي َعِن اْلََسِن  وآله وس
ِ صلى  ــوُل اللَّ ُ تََعاَلى َعنُْهما- قَاَل: »أََمرَنَا رَُس -رَِضَي اللَّ بن َعِليٍّ
ــُد، وَأَْن نََتَطيََّب بِأَْجَودِ َما  ــلم أَْن نَلَْبَس أَْجَودَ َما جَنِ الل عليه وآله وس

جَنُِد«.
ــتحب أن  ــعره، ويس ــتحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق ش ويس
ــَتاك، ويَْطَعم شيئا؛ لا روي عن أنٍس-رضي الل عنه- أنه قال:  يَْس
الِْفْطِر  يَوَْم  يَْغدُو  اَل  وََسلََّم  وَآلِهِ  َعَلْيهِ   ُ اللَّ َصلَّى   ِ اللَّ رَُسوُل  »كَانَ 
ــى يَأْكَُل َتَرَاٍت«، وفي رواية: »وَيَأْكُُلُهنَّ ِوتْرًا«؛ ولكون اليوم يوم  َحتَّ
فطر بعد أيام الصيام، ويخرج فطرته-زكاة الفطر- قبل أن يخرج؛ 
ــنَِّة أَْن  ــِن َعبَّاٍس-رضي الل عنهما- قَاَل: "ِمَن السُّ ْ ــا روي عن اب ل
ــْيًئا قَبَْل أَْن  َدقََة، وَتَْطَعَم َش ــِرَج الصَّ ــوَْم الِْفْطِر َحتَّى تُْخ ــرَُج يَ ال تَْخ

تَْخرَُج"؛ وألنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبًا إليه.
والل سبحانه وتعالى أعلم


