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 ْحمِن الرَِّحيِمِبْسِم اهلِل الرَّ
 

 ِإْن ُأِريــــــــُد ِإلَّا اْلِإْصـــــاَلَح َما اْسَتـَطْعـــُت}

 {َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب

 [88 :]هود                                                             
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 مقـدمة
 

رب العاملني ، والصالة والسالم على خامت أنبيائه ورسله احلمد هلل 

سيدنا حممد بن عبد اهلل ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم 

 وبعد:، الدين 

فهذه جمموعة من املقاالت العصرية املتنوعة: دينيًّا ، وثقافيًّا ، وفكريًّا، 

ملقاالت اليت نشرتها واجتماعيًّا ، ووطنيًّا ، انتقيتها انتقاء من بني مئات ا

على مدار عدة أعوام يف كربيات الصحف الوطنية ، تعرب يف مجلتها عن 

روح اإلسالم السمحة وحضارته الراقية ، فاإلسالم دين القيم ومكارم 

األخالق ، دين السالم ، دين الوفاء ، دين الرمحة ، دين العدل ، دين 

لعمل واإلتقان ، ال البطالة السمو ، دين الرقي ، سبيله البناء ال اهلدم ، ا

 ، ويؤمن حبقه يف احلياة الكرمية وال اإلهمال، دين حيرتم اآلخر وينصفه

 دين يعمل لصاحل اإلنسان ، فحيث تكون املصلحة فثمة شرع اهلل.

وإني ألمل أن أكون من خالل هذه املقاالت قد ألقيت جانًبا من 

ها بالواقع املعاش ، الضوء على سعة الشريعة ومرونتها وعظمتها وارتباط

 وعملها على معاجلته واإلسهام يف الرقي به يف شتى اجملاالت.

 واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان ،،،،

 مربوك  حممد خمتار مجعة /د.أ 
 وزير األوقاف

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
 وعضو جممع البحوث باألزهر الشريف
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 حديث القرآن عن حممد 
 ()صلى اهلل عليه وسلم

حتدث القرآن الكريم عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( حديًثا 

ن جوانب حياته ، فهو نيب الرمحة ، كاشًفا عن مكانته وأخالقه وكثري م

، ويقول "َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَي"حيث يقول احلق سبحانه : 

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا " سبحانه:

َتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْس

َلَقْد " ، ويقول )عز وجل( :  " َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَي

نَي َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِن

 . "  َرُءوٌف َرِحيٌم

، وزكى  "َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى"لقد زكى ربه لسانه ، فقال سبحانه : 

َعلََّمُه  " ، وزكى معلمه ، فقال :"َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى  " فؤاده ، فقال : 

،  وشرح "َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  "، وزكى خلقه ، فقال : "َشِديُد اْلُقَوى 

َوَرَفْعَنا  " ، ورفع ذكره ، فقال : "َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك  "صدره ، فقال : 

ِإنَّا  "، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال سبحانه : "َلَك ِذْكَرَك 

 ."  ا َتَأخََّرَفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبيًنا * ِلَيْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَم

وإذا كان موسى )عليه السالم( قد طلب من ربه أن يشرح له صدره 

، فإن اهلل )عز وجل( قد "َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري  "يف دعائه ، حيث َقال : 

م( فشرح له صدره مّنة منه مّن على نبينا حممد )صلى اهلل عليه وسل

ىل رب العزة )عز وجل( ، وإذا كان موسى )عليه السالم( قد توجه إوفضاًل

، فإن اهلل )عز وجل( قد أكرم نبينا  "َوَعِجْلُت ِإَلْيَك َربِّ ِلَتْرَضى" بقوله: 
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 "،َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى" )صلى اهلل عليه وسلم( بقوله تعاىل: 

فنبينا )صلى اهلل عليه وسلم( دعوة أبينا إبراهيم )عليه السالم( ، حيث دعا 

َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًلا ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم َآَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم "له:ربه بقو

، وهو بشرى عيسى  "اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّيِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 

   َمْرَيَم َوِإْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن  ")عليه السالم( ، حيث يقول احلق سبحانه : 

َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة 

 . "  َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد

قرن احلق سبحانه وتعاىل طاعته )صلى اهلل عليه وسلم( بطاعته ، 

، وجعل حبه )صلى " َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّه " فقال سبحانه:

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم  "اهلل عليه وسلم( وسيلة حلب اهلل )عز وجل( ، فقال سبحانه: 

، " ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم

     وجعل بيعته )صلى اهلل عليه وسلم( بيعة هلل )عز وجل( : فقال سبحانه : 

 . يهم"ِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه َفْوَق َأْيد "

حذر سبحانه وتعاىل من خمالفة أمره )صلى اهلل عليه وسلم( فقال و

يَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َفْلَيْحَذِر الَِّذ ")عز وجل(: 

، مؤكًدا أن اإلميان به )صلى اهلل عليه وسلم( ال يكتمل إال "َعَذاٌب َأِليٌم 

َفَلا َوَربَِّك َلا  "بالنزول على حكمه عن رضى وطيب نفس ، فقال سبحانه : 

ا َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َلا َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَم

 . "  ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

نادى رب العزة  وقد أكرمه ربه حتى يف خماطبته وندائه ، فحيث 

  ،" َيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة " )عز وجل( سائر األنبياء بأمسائهم : 
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 ،    " َيا ِإْبَراِهيُم َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَيا" ،  "  َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَسَلاٍم ِمنَّا َوَبَرَكاٍت" 

، " َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة " ،  " َيا َزَكِريَّا ِإنَّا ُنَبشُِّرَك ِبُغَلاٍم اْسُمُه َيْحَيى  " 

ا مقروًنا بشرف الرسالة أو النبوة، خاطب نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( خطاًب

َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما  ":  أو صفة إكرام وتفضل ومالطفة ، فقال تعاىل

     ، "َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا  "، "ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك 

َفَأْنِذْر َوَربََّك  َياَأيَُّها اْلُمدَّثُِّر ُقْم" ،  "زَّمُِّل ُقِم اللَّْيَل ِإلَّا َقِليًلا َيا َأيَُّها اْلُم "

، وعندما شرََّفُه احلق )سبحانه وتعاىل( بذكر امسه يف القرآن الكريم "َفَكبِّْر

ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه  "ذكره مقروًنا بعز الرسالة ، فقال سبحانه وتعاىل: 

     : ، وقال سبحانه وتعاىل "ِذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َوالَّ

، وأخذ العهد على "َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل  "

َثاَق َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِمي "األنبياء والرسل ليؤمنن به ولينصرنه ، فقال سبحانه: 

النَِّبيِّنَي َلَما َآَتْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكْم 

َلُتْؤِمُننَّ ِبِه َوَلَتْنُصُرنَُّه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوا َأْقَرْرَنا 

 . "  ُكْم ِمَن الشَّاِهِديَنَقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَع

ومن إكرام اهلل )عز وجل( له )صلى اهلل عليه وسلم( أن جعل 

رسالته للناس عامة ، حيث كان كل رسول يرسل إىل قومه خاصة ، أما 

حبيبنا حممد )صلى اهلل عليه وسلم( فقد أرسله ربه )عز وجل( إىل الناس 

، وختم "لَّا َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا َوَما َأْرَسْلَناَك ِإ "عامة ، فقال سبحانه : 

برسالته الرساالت ، وختم به )صلى اهلل عليه وسلم( األنبياء والرسل ، 

َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل  "فقال سبحانه وتعاىل: 

 ." اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّنَي
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وجل( بنفسه عليه ، وأمر مالئكته واملؤمنني بالصالة ى ربه )عز صلَّ

ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن  "عليه ، فقال سبحانه:

، وجعل صالته على املؤمنني رمحة "َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما 

َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلاَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه  "وسكينة هلم، فقال سبحانه:

  ." َسِميٌع َعِليٌم

وبهذا خنتم وندعو إىل اإلكثار من الصالة والسالم على احلبيب 

)صلى اهلل عليه وسلم( ، ألن من صلى على النيب )صلى اهلل عليه وسلم( 

عليه )صلى اهلل صالة صلى اهلل بها عليه عشًرا ، كما أن صالتنا معروضة 

ِإذا مِسْعُتُم النِّداَء  "عليه وسلم( ، وكان )صلى اهلل عليه وسلم( يقول: 

َفُقوُلوا ِمْثَل ما َيُقوُل ، ُثمَّ َصلُّوا عَليَّ ، َفِإنَُّه َمْن َصلَّى عَليَّ َصالًة َصلَّى اللَّه 

َها َمنِزَلٌة يف اجلنَِّة ال َتْنَبِغي ا ، ُثمَّ سُلوا اللَّه لي اْلوِسيَلَة ، َفِإنََّعَلْيِه ِبَها عْشًر

ِإالَّ لَعْبٍد مْن ِعباد اللَّه َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهو ، َفمْن َسَأل لَي اْلوِسيَلة 

   . "َحلَّْت َلُه الشَّفاَعُة 

 

*    *    * 
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 حممد نيب الرمحة
 

رمحة أرسل اهلل )عز وجل( نبينا حممًدا )صلى اهلل عليه وسلم( 

، وعرف نبينا "َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَي  "للعاملني ، فقال سبحانه: 

، "َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنََّما َأَنا َرْحَمٌة ُمْهَداٌة  ")صلى اهلل عليه وسلم( نفسه ، فقال:

ْنُفِسُكْم َعِزيٌز َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأ "وأكد القرآن الكريم ذلك ، فقال : 

 . "َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم

فكتابه )صلى اهلل عليه وسلم( كتاب رمحة ، حيث يقول احلق 

، ودينه دين " َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِننَي "سبحانه : 

، دين يرسُخ أسس  األمن واألمان والسالم للبشرية مجعاءالرمحة و

التعايش السلمي بني البشر مجيًعا ، حيقُن الدماَء كل الدماء ، وحيفُظ 

األموال كل األموال ، على أسس إنسانيٍة خالصٍة دون تفرقة بني الناس 

على أساس الدين أو اللون أو اجلنس أو العرق ، فكل األنفس حرام ، 

ض مصانة ، وكل األموال حمفوظة ، وكل األمانات مؤداٌة وكل األعرا

ألهلها ، وبال أي استثناءات ، وهذا نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( عند 

هجرته إىل املدينة يرتك عليَّ بن أبي طالب مبكة لريدَّ األماناِت إىل 

 .من آذوه وأخرجوه وجردوا كثرًيا من أصحابه من أمواهلم وممتلكاتهم

ِف عندما سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه الطائ ويوم

ُك اجلبال باحلجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتني ، وجاءه َمَل

َيا ُمَحمَُّد ِإنَّ اللََّه َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك َوَأَنا َمْلُك اْلِجَباِل َوَقْد  "يقول : 

 "َك فِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهْم اْلَأْخَشَبْيِنَبَعَثِني اهلُل ِإَلْيَك ِلَتْأُمَرِني ِبَأْمِر

َبْل أقول : اللهم اهِد " )وهما جبالن مبكة( َفَقاَل )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم(: 
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قومي فإنهم ال يعلمون ، إني أَلْرُجو َأْن ُيْخِرَج اللَُّه ِمْن َأْصَلاِبِهْم َمْن يقول 

ِإنِّي َلْم ُأْبَعْث "  ا ِقيَل له : اْدُع َعَلى اْلُمْشِرِكنَي ، َقاَل :، ومّل"ال إله إال اهلل 

  .(رواه مسلم") َلعَّاًنا ، َوِإنََّما ُبِعْثُت َرْحَمًة

فاإلسالُم دين رمحة وسالم للعامل كله ، وال يوجد يف اإلسالم قتٌل 

رة على املعتقد قط ، فعندما رأى النيب )صلى اهلل عليه وسلم( امرأة كاف

َمْن قتلها ؟ َما  "مقتولة يف ساحة القتال ، قال )صلى اهلل عليه وسلم(:

، مبا يؤكد أن القتل ليس مقابال للكفر ، إمنا يكون "َكاَنْت َهِذِه ِلُتَقاِتَل 

القتال لدفع العدوان ، فال إكراه يف الدين ، وال فظاظة يف القول ، 

ظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َوَلْو ُكْنَت َف "يقول احلق سبحانه لنبينا : 

َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل 

، وعندما خاطب القرآن الكريم الكفار "َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَي

َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم  " عليه وسلم( ولسان أصحابه قال: على لسان نبينا )صلى اهلل

، ومل يقل : حنن على هدى وأنتم يف "َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَلاٍل ُمِبنٍي 

ضالل مبني مع حتقق ضالهلم ، مبا يعرف لدى علماء البالغة بأسلوب 

 . اإلنصاف ، فهذه ثقافتنا اليت تنصف اآلخر حتى يف القول

َوُقوُلوا ِللنَّاِس  "إلسالم بالقول احلسن ، فقال سبحانه: لقد أمر ا

َوُقْل ِلِعَباِدي  "، للناس كل الناس ، بل قولوا : اليت هي أحسن ، "ُحْسًنا 

َوَلا َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَلا " ، وافعلوا اليت أحسن ،  "َيُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن 

َي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِه

، هذا هو  "َحِميٌم َوَما ُيَلقَّاَها ِإلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإلَّا ُذو َحظٍّ َعِظيٍم

مسند " )بعثت ألمتم مكارم األخالق" نبينا وهذه هي أخالق من قال : 
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ا كان ديننا إمنا هو دين الرمحة ، وكتابنا كتاب الرمحة ، وإذ. (البزار

وما الذي  !ونبينا )صلى اهلل عليه وسلم( إمنا هو نيب الرمحة، فما بالنا ؟

 !وما الذي وصل ببعض احملسوبني على ديننا إىل هذه القسوة؟ !؟أصابنا

 .  وما املخرج ؟

 ، منها سيطرة غري ال شك أن عوامل كثرية كانت وراء ذلك

املتخصصني على اخلطاب الدعوي واختطافهم له لفرتات زمنية طويلة ، 

واعتقاد بعضهم اعتقاًدا خاطًئا أن زيادة التشدد زيادة يف التدين ، فكل 

هذه املفاهيم اخلاطئة قد صارت يف حاجة ملحة إلي تصويبها ، مع 

التأكيد على أن اإلسالم هو دين الرمحة والسماحة واليسر ، فأهل العلم 

على أن الفقه هو التيسري بدليل ، ومل يقل أحد ممن يعتد بعلمه يف 

القديم وال يف احلديث إن الفقه هو التشدد ، حيث يقول احلق سبحانه 

 ، ويقول )عز وجل( :  "ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَلا ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر  "وتعاىل : 

يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّاُكُم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ "

اْلُمْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل َوِفي َهَذا ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا 

َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي  "، ويقول سبحانه : "ُشَهَداَء

ِمَن اْلَأْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإَلْيُكُم اْلِإمَياَن َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم َكِثرٍي 

َوَكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأوَلِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن َفْضًلا ِمَن اللَِّه 

ُخّيَر نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( بني أمرين  ، وما"َوِنْعَمًة َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

 إال اختار أيسرهما ، ما مل يكن إمثا أو قطيعة رحم ، فإن كان إمثا أو قطيعة 

 . ليه وسلم( أبعد الناس عنهعرحم كان )صلى اهلل 
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 والتدين السياسي الشكلي التدين
   

 تعدان السياسي التدين وظاهرة الشكلي التدين ظاهرة أن شك ال

 سواء ، واإلسالمية العربية اجملتمعات تواجه اليت التحديات أخطر نم

 حساب على كان ولو واملظهر الشكل على يركزون الذين هؤالء من

 مل لو حتى ، املطلقة األولوية الشكلي املظهر وإعطاء،  واجلوهر اللباب

 الذي واألخالقي اإلنساني املستوى على املظهر هذا صاحب يكن

 ال الذي الشكلي املظهر صاحب أن ذلك،  واملثل وةالقد منه جيعل

،  والتنفري اهلدم معامل أهم أحد ُيعد اإلسالم تعاليم مع متسًقا سلوكه يكون

 أو،  املعامالت سوء من يصاحبه ما مع املتدينني مظهر املظهر كان فإذا

 األمر فإن،  بالباطل الناس أموال أكل أو،  اخليانة أو،  الغدر أو،  الكذب

 نبينا يقول،  املنافقني عداد يف يسلك صاحبه إن بل،  خطري جد ناه

 َوَعَد َوِإَذا ، َكَذَب َحدََّث ِإَذا ، َثَلاٌث اْلُمَناِفِق آَيُة " ( :وسلم عليه اهلل صلى)

 العبادات باب يف التدين حيصر من وكذلك،  َخاَن" اْؤُتِمَن َوِإَذا ، َأْخَلَف

 السالح ومحل التكفري يف واإلسراف للدين الفهم سوء مع فيها واالجتهاد

 أكثر من كانوا الذين اخلوارج من حدث كما به الناس على واخلروج

 الشرعي بالعلم أنفسهم يأخذوا مل أنهم غري وقياًما وصياًما صالة الناس

 الناس على فخرجوا الدماء يف الولوغ عن حيجزهم الذي الكايف

( اهلل رمحه) الشافعي اإلمام قال كما أواًل العلم طلبوا ولو،  بسيوفهم

 يبعدك ما وكل شيء كل قبل رمحة دين فاإلسالم ، ذلك عن حلجزهم

 القول، مبجرد ال السوي بالسلوك والعربة ، اإلسالم عن يبعدك الرمحة عن

 . لرجل ألف كالم من خري ألف يف رجل حال:  قالوا وقد
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 سلوك تهذَّب إذا إال مثرتها تؤتى ال كلها العبادات أن على

،  له صالة فال واملنكر الفحشاء عن صالته تنهه مل فمن،  صاحبها وأخالق

 َواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشاِء َعِن َتْنَهى الصََّلاَة ِإنَّ ": وتعاىل سبحانه احلق يقول

 قول عن صيامه ينهه مل ومن،  " َتْصَنُعوَن َما َيْعَلُم َواللَُّه َأْكَبُر اللَِّه َوَلِذْكُر

 َقْوَل َيَدْع َلْم َمْن "( : وسلم عليه اهلل صلى) نبينا يقول ، له صيام فال الزور

صحيح " ) َوَشَراَبُه َطَعاَمُه َيَدَع َأْن ِفي َحاَجٌة ِللَِّه َفَلْيَس ِبِه َواْلَعَمَل الزُّوِر

 املال إال والصدقات الزكاة يف – وجل عز – اهلل يقبل وال، (البخاري

 اَل َطيٌِّب اللََّه ِإنَّ "( :وسلم عليه اهلل صلى) بينان يقول،  الطاهر الطيب

 ُتْقَبُل " اَل(: وسلم عليه اهلل صلى) ويقول، (رواه مسلمَطيًِّبا ") ِإالَّ َيْقَبُل

 احلج وقبول، )صحيح مسلم(  ُغُلوٍل" ِمْن َصَدَقٌة َواَل ُطُهوٍر ِبَغْيِر َصاَلٌة

 َيْفُسْق َوَلْم َيْرُفْث َفَلْم َحجَّ " َمْن،  السلوك وحسن احلالل بالنفقة مرهون

 ُيِطيُل الرَُّجَل "( : وسلم عليه اهلل صلى) وذكر، ُأمُُّه " َوَلَدْتُه َكَيْوِم َرَجَع

 َحَراٌم َوَمْطَعُمُه ، َربِّ َيا َربِّ َيا السََّماِء ِإَلى َيَدْيِه َيُمدُّ ، َأْغَبَر َأْشَعَث السََّفَر

 .    " ِلَذِلَك ُيْسَتَجاُب َفَأنَّى ِباْلَحَراِم َوُغِذَي َحَراٌم َمْلَبُسُهَو َحَراٌم َوَمْشَرُبُه

 هذا به ونعين السياسي التدين الشكلي التدين هذا من وأخطر

 خالل من السلطة إىل للوصول ومطية وسيلة الدين يتخذ الذي الصنف

 هموإيهام،  لدينهم العامة وخباصة الناس وحب الدينية العواطف استغالل

 عز ) اهلل دين خدمة هو فقط إمنا السلطة إىل الوصول من هدفه بأن

 النوايا على حنكم ال أننا ومع،  له والتمكني نصرته على والعمل وجل(

 فإن،  ونيته وكل ، وخالقه العبد بني ما فهي النيات أمر يف نتدخل وال

 هابيةاإلر اإلخوان مجاعة مع جربناه الذي والواقع عشناها اليت التجربة



   

 - 15 - 

 لنا أكد،  السياسي اإلسالم مجاعات من معها حتالف أو فلكها يف دار ومن

 اإلطالق على دين قضية تكن مل عندهم القضية أن:  األول األمر ، أمرين

 وإقصاء مثيال هلما نعرف مل وَنَهٍم بَشَرٍه السلطة على صراع قضية كانت إمنا

 منهم الناس نفر مبا ، واستعالء وتكرب وغرور وصلف عنجهية يف لآلخرين

 إىل حاجة يف وأصبحنا،  الدين على اكبرًي عبئا صار الذي سلوكهم ومن

 كثري أذهان يف ارتسمت اليت السلبية الصورة هذه حملو كبرية جهود

:  اآلخر األمر ، الدين وبني األدعياء هؤالء سلوك بني رابطة الناس من

،  السمحة الراقية هحلضارت النقي الوجه وشوهوا لدينهم أساءوا أنهم

 خيون أن الدين من فهل وإال،  كفاءة أهل وال دين أهل ال أنهم وأثبتوا

 الدين من وهل، وثائقه ؟ ويبيع أسراره يكشف وأن وطنه اإلنسان

 باللجان يسمى ما وتشكيل واإلفساد والفساد والقتل العنف على التحريض

،  مسبوقة غري ةوخيان عمالة يف فساًدا األرض يف تعيث اليت النوعية

 هذه أن أؤكد ومازلت أكدت وقد ألعدائه؟ وعمالة،  للوطن خيانة

 مآربها وحتقيق الناس خلداع الدين وظفت اليت اإلرهابية اجلماعة

 أهدافها لتحقيق الشيطان مع حتى للتحالف استعداد على هي السلطوية

 . أمتها حساب أو وطنها حساب أو دينها حساب على السلطوية ومطامعها

 
 

*    *    * 
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 واخلالف السياسي الفقهي اخلالف
 

 أهمية على مراًرا وأكدنا،  والسياسة الدين بني العالقة عن حتدثنا

 اجلميع يسع الذي الصلب الوطين والبناء الوطنية الدولة مفهوم ترسيخ

 املتاجرة عدم وعلى،  املتبادلة الوطنية والواجبات احلقوق أساس على

 . احلزبية أو السياسية املصاحل يف اللهاستغ أو بالدين

         يبين ما على العلماء يعمل أن واملنتظر واملفرتض والطبعّي

 شرعي ديين هو ما بني يفرقوا وأن،  يفرق وال جيمع وما،  يهدم ما ال

 والرأي الرأي حيتمل الداللة ظين هو ما وبني،  والداللة الثبوت قطعي

 عمر سيدنا قال وكما،  عليها وسعة،  لألمة عةس فيه اخلالف وُيعد،  اآلخر

 اهلل صلى) حممد أصحاب أن يسرني ما(: عنه اهلل رضي) العزيز عبد بن

 لو ألنهم،  النص وفهم الرأي يف خيتلفوا مل أي،  خيتلفوا مل( وسلم عليه

 باملعامالت يتصل ما أكثر إن إذ،  الناس على مشقة ذلك لكان خيتلفوا مل

 ختتلف وقد،  كبري متسع فيه مما حياتهم ونظام اسالن شئون وتنظيم

    راجًحا كان فما،  األحوال أو املكان أو الزمان باختالف فيه الفتوى

 وما ، الزمان تغري إذا مرجوًحا يصبح قد العصر هذا ظروف وفق عصر يف

 قد فإنها،  املكان هذا لطبيعة نظًرا ما مكان يف راجحة فيه الفتوى تكون

 اجتهاًدا األمر واستدعى احلال أو املكان تغري إذا مرجوحة تصبح

 . مرجوًحا والراجح،  راجًحا املرجوح جيعل جديًدا

 زمان كل يف العقالء واملفكرين والفقهاء العلماء من واملنتظر

 وصدق حبق وسالم أمن ودعاة ، وعقل فكر رجال يكونوا أن ومكان

 السلمي لتعايشا أسس ترسيخ يف اإلسالم منهج مستحضرين ، وإخالص
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 مصاحلهم على لإلنسانية العليا املصاحل مؤثرين ، مجيًعا البشر بني

 الذي( وسلم عليه اهلل صلى) النيب منهج يف ولنا ، الضيقة الشخصية

 أديانهم اختالف على مجيًعا املدينة أهل بني التعايش ألسس رسخه

 ليهع اهلل صلى) أعلن حني وذلك ، األسوة أفضل وقبائلهم وأعراقهم

 اهلل صلى) النيب عددهم الذين املدينة يهود مع املسلمني أن( وسلم

 قال حني الكامل اإلنصاف وجاء ، واحدة أمة ، قبيلة قبيلة( وسلم عليه

 كما ، (دينهم وللمسلمني دينهم لليهود: ) (وسلم عليه اهلل صلى) النيب

 ئلهم،وقبا أعراقهم اختالف على أصحابه بني( وسلم عليه اهلل صلى) آخى

 ما وهو ، تارخيية وعداوات إحن من واخلزرج األوس بني كان ما مع

 ِفي َما َأنَفْقَت َلْو ُقُلوِبِهْم َبْيَن َوَألََّف ":تعاىل قوله يف سبحانه احلق ذكره

 َعِزيٌز ِإنَُّه َبْيَنُهْم َألََّف الّلَه َوَلـِكنَّ ُقُلوِبِهْم َبْيَن َألََّفْت مَّا َجِميعًا اأَلْرِض

 .َحِكيٌم"

 ُيزكوا أن وال ، اخلالف يقودوا أن ال التوافق العلماء يقود أن فاألصل    

 إىل الذهاب يف واملفكرين العلماء بعض شطط ولكن ، الشقاق جذوة

 الظهور حب ،ورمبا اآلراء من الشاذ عن بعضهم وحبث ، الطرف أقصى

 سوبنياحمل بعض ومسابقة ، أخرى أحياًنا السلطات وجماملته ، أحياًنا

 ثوب وإلباسها الدول لبعض التوسعية التطلعات إذكاء يف العلماء على

 على الفنت تأجيج ورمبا ، الفرقة بث يف يسهم إمنا ، الديين الواجب

 أمن ولتحقيق ، وللمنطقة ، لألمة عنه غنى ال الذي الشمل مجع حساب

 ىعل والعمل السالم هذا عن البحث يف جادين كنا إن ، العامل وسالم
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 التوظيف من واملذهيب ، السياسي من الديين وختليص ، حتقيقه

 . للمذهبية أو للدين السياسي

 ووحدة والعقل احلكمة صوت هو العلماء صوت يكون أن فبدل      

 منهم املتعصبني املذهبيني بعض صوت صار ، دائما الشقاق ونبذ الصف

 ورمبا ، موراأل بعض يف وشقاق فرقة صوت الواقع لفقه املدركني غري

 االنصري أو ، والعشري األهل أو ، احلكام بعض إرضاء يف الرغبة كانت

 النظر دون ، الفتاوى أو  اآلراء ببعض التشبث وراء ، واملريدين واألتباع

 أو الشاذة اآلراء تبين على ترتتب أن ميكن اليت الوخيمة العواقب يف

 . ملنطقوا والعقل للفكر حقيقي إعمال دون العمياء العصبية

 من وحموه واملختلف اآلخر على القضاء أن ندرك أن مجيًعا علينا      

 الذي ، الكونية اهلل لسنن وخمالفا مستحيال أمًرا ُيعد اإلنسانية الذاكرة

 ُأمًَّة النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاء َوَلْو ":  سبحانه يقول ، خمتلفني الناس خلق

 كما ، " َخَلَقُهْم َوِلَذِلَك َربَُّك رَِّحَم َمن ِإالَّ*  َتِلِفنَيُمْخ َيَزاُلوَن َواَل َواِحَدًة

 العامل فيدخل ، مماثلة مبحاولة ستقابل تقزميه أو اآلخر حمو حماولة أن

 سوى ختلف وال ، تذر وال تبقي ال ومذهبية دينية صراعات يف كله

 . واإلفساد واهلدم والدمار اخلراب

 وأعالم ، سالم وأعالم ، استنارة أعالم علماءال يكون أن الطبيعي إن       

 وال جيمعون ، شقاق عناوين ال وفاق وأعالم ، تقارب وأعالم ، حوار

 ونعمل ، إليه مجيًعا نسعى أن جيب ما وهو ، يهدمون وال يبنون ، يفرقون

 .حتقيقه على
 
 



   

 - 19 - 

 ضرورة االجتهاد اجلماعي
 

لشاذة ، وهلث لقد عانت جمتمعاتنا من الفتاوى الشاذة واآلراء ا

بعض احملسوبني على العلماء من غري املؤهلني وغري املتخصصني ومن 

بعض ضعاف النفوس املتطلعني للشهرة أو اجلاه أو حب الظهور ، خلف 

كل شاذ وغريب من اآلراء ، ليجذبوا بذلك األنظار إليهم ، أو ليخدموا 

 .به مصاحل مجاعتهم وتنظيماتهم

جدات العصرية وتشعبها وتداخلها ونظًرا لكثرة القضايا واملست

وحساسية كثري منها ، وتصادم بعضها مع آراء لبعض العلماء والفقهاء 

املتقدمني الذين أفتوا مبا يناسب عصرهم وزمانهم ومكانهم ، مع جهل 

غري املتخصصني وغري املؤهلني وأنصاف العلماء بتحقيق املناط 

، نتيجة اجلهل بالواقع  وتنقيحه ، وإسقاط بعض األحكام على غري مثيلها

واجلهل بشروط القياس الصحيح ، فإن األمر قد بات أكثر إحلاًحا وضرورة 

 .هلذا االجتهاد اجلماعي

ومن هنا كانت دعوة فضيلة اإلمام األكرب أ.د/ أمحد الطيب شيخ 

األزهر يف كلمته اليت ألقاها يف افتتاح مؤمتر اجمللس األعلى للشئون 

رؤية األئمة والعلماء لتجديد "صر حتت عنوان : اإلسالمية مبدينة األق

، إىل تبين االجتهاد "اخلطاب الديين، وتفكيك الفكر املتطرف

اجلماعي الذي يدعى إليه كبار العلماء ، من خمتلف دول العامل ممن 

حيملون هموم األمة ومشكالتها ليواجهوا بشجاعة القضايا العالقة مثل 

اإلسالم ، وااللتحاق جبماعات العنف  قضايا اإلرهاب وحتديد مفهوم دار

املسلح ، واخلروج على اجملتمع وكراهيته ، واستباحة دم املواطنني 
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بالقتل أو التفجري ، أو ما كان متعلًقا حبقوق اإلنسان واحلرية ، أم كان 

متعلًقا بأمور االجتماع وأوهلا قضايا املرأة ، وحتديد أوائل الشهور العربية 

ومسائل احلج ، وخباصة اإلحرام من جده للقادم جًوا باحلساب الفلكي ، 

أو حبًرا،ورمي اجلمرات يف سائر األوقات ، وغري ذلك مما يفرضه واجب 

الوطن وواجب الوقت وحاجة الناس ، مع استنهاض األمة الستصدار 

فتاوى ُتوجب العمل وحتّرم التقاعس والكسل،شريطة أال ُيفتى يف هذه 

جمملة ونصوص عامة ال تنزل إىل األرض وال القضايا الدقيقة بفتاوى 

 . حتسم القضية وال تغري الواقع

وال شك أن هذا االجتهاد اجلماعي سيسهم بشكل كبري وواضح وبناء      

يف القضاء على اآلراء الشاذة ، وعلى إزالة أسباب التطرف اليت خلص 

 : مؤمتر اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية األخري أهمها فيما يأتي

االنغالق ، واجلمود ، والتقليد األعمى ، وسوء الفهم ، والوقوف  -1

عند حرفية النّص ، واالبتعاد عن فقه املقاصد واملآالت ، وعدم فهم 

القواعد الكلية للتشريع ، وإتاحة الفرصة لتصدر غري املؤهلني وغري 

 .املتخصصني لبعض جوانب املشهد الدعوي

ظيمات بالدين ، واختاذه مطّية متاجرة بعض اجلماعات والتن  -2

لتحقيق مصاحل سياسية وحزبية ، مع إيثار مصاحل اجلماعات والتنظيمات 

على املصاحل العليا للدين والوطن ، وغلبة التدين الشكلي والتدين 

 . ( السياسي على التدين اخلالص هلل )عز وجل

جناح بعض القوى االستعمارية يف استقطاب عمالء هلا يف   -3

من الدول العربية واإلسالمية ، سواء على وجه املصاحل املتبادلة ،  كثري
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  ، أم عن طريق شراء الذمم  والوعود الوهمية لبعض اجلماعات

  . والوالءات

على أن هذا االجتهاد اجلماعي ميكن أن يؤدي إىل حتقيق   -4

جانب كبري من التقارب بني العلماء ، ويزيل كثرًيا من أسباب الُفْرَقة 

      يف وحدة صف األمة ، وال سيما  -وبال شك  -اخلالف ، مما يسهم و

 .  يف مواجهة األفكار الشاذة واملنحرفة والضالة واملتطرفة

 

*    *    * 
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 التعددية السياسية والسلطات املوازية
 

جيمع هذا العنوان وعن قصد بني أمرين يكادان يكونان 

القبول والرفض ، أحدهما ال غنى عنه إلثراء العملية  متناقضني من حيث

الدميقراطية ، واآلخر يشكل خطًرا بالًغا على كيان الدول ويهدد 

بانهيارها أو ضعفها أو متزقها ، أما التعددية السياسية فهي مطلب 

دميقراطي عادل ، فعامل القطب الواحد ، ودول احلزب الواحد ، غالًبا 

 لون من الدكتاتورية أو الضعف واالسرتخاء لعدم ما يؤول بها احلال إىل

وجود منافسة حقيقة تدفع املنافس إىل استنفاد أقصى ما يف طاقته يف 

 . الوفاء حبق ما يسند إليه من مهام وتكاليف

أما وجود سلطات موازية يف أي دولة ، أو وجود مجاعات ضغط 

عات ، فإن ذات مصاحل خاصة بها ، أيا كان شكل هذه السلطات واجلما

ذلك ُيشكل خطًرا على بنيان الدول ومتاسك كيانها ، وخباصة تلك 

السلطات اليت تتسرت بعباءة الدين وحتاول أن تستمد قوتها ونفوذها من 

 . خالل املتاجرة به

واملقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو جمتمع مدى وجود 

نفاذ القانون سلطات موازية أو عدم وجودها ، هو مدى قدرتها على إ

على اجلميع وبال أي حسابات أو استثناءات وبال تردٍَّد أو توجٍُّس ، وأال 

ُيسمح ألي مجاعة أو شخص بالتمرتس بأتباعه لاللتفاف على القانون أو 

تعطيله بالقوة على حنو ما كان حيدث عام األهل والعشري األسود ، وأن 

البهم ، وأن يلتزموا مبا يسلك اجلميع الطرق القانونية يف التعبري عن مط

تقتضيه القوانني واللوائح املنظمة يف كل جمال من اجملاالت ، 
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مؤكدين أننا ال جنيز االحتيال على القانون ، وأن مبدأ الغاية تربر الوسيلة 

الذي تنطلق منه مجاعات اإلسالم السياسي قد احنرف باجملتمع عن 

صف به لوال فضل جادة الصواب وهوى به إىل مزالق خطرية كادت تع

اهلل ولطفه بنا ، ويقظة وضمري السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي ومن 

خلفه قواتنا املسلحة الباسلة ، وسائر الشرفاء الوطنيني املخلصني ، مما 

جيعل شبح العودة إىل الفكر اإلخواني اإلرهابي يف حماوالت إنشاء 

التصدي له بكل قوة كيانات موازية لكيانات الدولة أمًرا مزعًجا جيب 

 . وحسم حفاًظا على هيبة الدولة الوطنية

وإذا كنا نؤمن بأنه ال إكراه يف الدين ، وأن دور العلماء هو البالغ 

املبني ، وأنهم دعاة وهداة وليسوا حكاًما أو قضاة ، فإن هذا األمر 

يتطلب وضوًحا يف العالقة بني الدعوة والسلطة ، على أن السلطات 

يت حتاول بعض الكيانات خلقها قد تكون دينية أو فكرية أو املوازية ال

ثقافية ، وقد تكون اقتصادية ، وقد تكون اجتماعية من خالل أنشطة 

 . بعض اجلمعيات ، أو حتت أي مسمى آخر

واخلالصة أن أي كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق احملاسبة 

ة موازية ويصل األمر إىل التحسس والتوجس من حماسبته ُيعد سلط

تشكل خطًرا أو ضغًطا على دولة القانون وعلى إنفاذه ، وأن نطبق العدالة 

الشاملة على اجلميع وبال أي استثناءات هو احلل األمثل إلنقاذ دولة 

إمنا  "القانون ، وهذا سيدنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يقول : 

وا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَِّريُف َتَرُكوُه َوِإَذا َأْهَلَك الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َأنَُّهْم َكاُن

 ْو َأنَّ ـِدِه َلـدَّ َوِإنِّى َوالَِّذى َنْفِسى ِبَيـِه اْلَحـاُموا َعَلْيـَسَرَق ِفيِهُم الضَِّعيُف َأَق
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 ".  َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها 

َأيَُّها  َيا "قول عند توليه اخلالفة : وهذا سيدنا أبو بكر )رضي اهلل عنه( ي

، َفِإْن َضُعْفُت َفَقوُِّموِني، َوِإْن  النَّاُس ِإنِّي َقْد ُولِّيُت َعَلْيُكْم َوَلْسُت ِبَخْيِرُكْم

، َواْلَكِذُب ِخَياَنٌة، الضَِّعيُف ِفيُكُم اْلَقِويُّ  َأْحَسْنُت َفَأِعيُنوِني، الصِّْدُق َأَماَنٌة

، َواْلَقِويُّ ِفيُكُم الضَِّعيُف ِعْنِدي  ى ُأِزيَح َعَلْيِه َحقَُّه ِإْن َشاَء اللَُّهِعْنِدي َحتَّ

َحتَّى آُخَذ ِمْنُه اْلَحقَّ ِإْن َشاَء اللَُّه .. َأِطيُعوِني َما َأَطْعُت اللََّه َوَرُسوَلُه، َفِإَذا 

  . "َعَصْيُت اللََّه َوَرُسوَلُه َفَلا َطاَعَة ِلي َعَلْيُكْم

يكتب إىل أبي موسى )رضي اهلل عنه( هذا سيدنا عمر بن اخلطاب و

     األشعري )رضي اهلل عنه( رسالته التارخيية يف شئون القضاء ، فيقول : 

َأمَّا َبْعُد َفِإنَّ اْلَقَضاَء َفِريَضٌة ُمْحَكَمٌة َوُسنٌَّة ُمتََّبَعٌة ، َفاْفَهْم ِإَذا ُأْدِلَي ِإَلْيَك  "

ْنَفُع َتَكلٌُّم ِبَحقٍّ اَل َنَفاَد َلُه ، َوآِس َبْيَن النَّاِس ِفي َوْجِهَك َوَمْجِلِسَك َفِإنَُّه اَل َي

َوَعْدِلَك َحتَّى اَل َيَيأَس الضَِّعيُف ِمْن َعْدِلَك، َواَل َيْطَمَع الشَِّريُف ِفي 

 . " َحْيِفَك

فقد طلب سيدنا عمر بن اخلطاب من واليه على الكوفة أبي موسى 

  أن يسوي بني الناس يف جملس القضاء مساواة كاملة ، بقوله : األشعري

أي حتى يف طريقة إجالسهم  "آس بني الناس يف جملسك ووجهك "

والنظر إليهم ، فال تستقبل واحًدا منهم بإكرام واآلخر بغري ذلك ، أو 

تنادي أحًدا بامسه جمرًدا واآلخر بلقبه أو كنيته ، وذلك حتى ال يطمع 

 . اباة أو اجملاملة أو ييأس الضعيف من احلق والعدلالقوي يف احمل

وإعالء    فبالعدالة الشاملة وغري االنتقائية وبإنفاذ القانون على اجلميع 

ألمن النفسي واالستقرار ، يكون ا ، واحرتام سيادة القضاء دولته
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ِدَلَة ، وقد قال أهل العلم : إن اهلل )عز وجل( َيْنُصُر الدَّْوَلَة اْلَعااجملتمعي

 . َوِإْن َكاَنْت َكاِفَرًة َوَلا َيْنُصُر الدَّْوَلَة الظَّاِلَمَة َوِإْن َكاَنْت ُمْؤِمَنًة
       

وأخطر ما يتعلق بالسلطة املوازية هو تلك اجلماعات أو الفصائل        

املذهبية أو العرقية أو الطائفية اليت حتاول أن تستمد قوتها وعوامل 

 ا، تعمل حلسابه ا، جتعل والءها األول واألخري هل نفوذها من دول أخرى

 من جهة أخرى. امن جهة وتستقوي به

 

*    *    * 
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 مفهوم األمن القومي
 على باحلفاظ وثيًقا ارتباًطا يرتبط إمنا دولة أي استقرار أن شك ال

 هذا مستوى على أفرادها من فرد كل حرص مبدى بل،  القومي أمنها

،  القرار اختاذ موضع يف كان من والسيما،  به املساس وعدم،  األمن

 أو،  اخلارجي العامل مع بالتعامل تتصل اليت القرارات أخص وجه وعلى

 . التعامل هذا يف تؤثر

 ال أمحر اخطًّ سيادة ذات مستقلة دولة ألي القومي األمن كان وإذا        

 بهذا املساس عدم على احلفاظ فإن جتاهه التسامح أو جتاوزه ميكن

 اوعلميًّ مستمرا وتثقيًفا وثقافة وعًيا يقتضي بتجاوزه السماح أو اخلط

 دورات عقد إن:  أقول أن وأستطيع،  القومي األمن مبفهوم ومنهجًيا

 اضروريًّ أمًرا بات اقياديًّ منصًبا أو موقًعا يتوىل من لكل ذلك يف مكثفة

 يف اإلدارية أو التقنية أو يةالفن املهارات تكفي ال إذ،  اإلحلاح شديد

 هناك تكن مل ما،  الصحيح واملسار االجتاه إىل تؤدي شاملة رؤية تكوين

 . العام القومي األمن على يتخذ قرار أي ألثر أمشل ونظرة أبعد رؤية

 به يقوم ما أو قرارات من يتخذه ما أن الناس بعض ببال خيطر ال وقد      

 األمن يف أثر ذا يكون أن ميكن قاتعال من يقيمه ما أو تصرفات من

 مبعطيات اإلملام لعدم وإمنا،  قصد سوء عن ذلك يكون ال وقد،  القومي

 بالقدر شعوره يف حاضرة غري املعطيات هذه ألن أو،  القومي األمن

 والعامل واملنطقة البالد بها متر اليت والظروف املرحلة أن على،  الكايف

 يكون أن القرار متخذ أو املسئول عن فضاًل العادي املواطن من حتتاج

  اختاذ يف سواء،  الدهــلب وميـالق باألمن وعيــال من ةــدرج علىأ على
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 . والربوتوكوالت االتفاقيات عقد يف أم،  العالقات إقامة يف أم،  القرارات

 باألمن يتصل ما كل وخطورة بأهمية الوعي مستوى كان وإذا

،  الثقافة:  أهمها من كثرية العتبارات وآخر شخص بني متفاوًتا القومي

 املصلحة وجعل،  الوطن هم ومحل،  الوطنية املصلحة على واحلرص

 : يتقضي األمر فإن،  اعتبار كل فوق للوطن العليا

 خالل من، القومي األمن مبفهوم والتوعية التثقيف من املزيد -أ 

 . اقياديًّ عماًل يتوىل من لكل املكثفة التدريبية الدورات

 من عليه احلفاظ وضرورة القومي األمن مبفهوم التوعية -ب 

 من وخباصة،  اإلعالم ووسائل واملثقفني والكتاب واملفكرين السياسيني

 ذلك واعتبار،  األمن هذا مبفهوم الناضج والوعي الثاقبة الرؤية ميتلكون

 .البالد استقرار عوامل أهم أحد

 عقد قبل بذلك ملختصةا اجلهات مع املسبق التنسيق ضرورة -ج 

 أو اخرتاق ألي احتسبًّ،  خارجية جهة أي مع بروتوكوالت أو اتفاقيات أي

 . قصد غري عن ذلك كان لو حتى،  القومية مصاحلنا على تأثري

 اإلملام يقتضي بلد ألي القومي األمن مفهوم أن على التأكيد مع      

 فعمقنا،  والدولية اإلقليمية،  واخلارجية الداخلية السياسية باألحوال

 كل،  الدولية وعالقتنا،  اإلسالمي وعاملنا،  األفريقي وعمقنا،  العربي

،  واحليوية اهلامة القرارات اختاذ عند االعتبار يف وضعه جيب ذلك

 السليب أو اإلجيابي ومردودها،  العالقات هذه على تأثريها مدى ودراسة

 وهوامش الثقل مواطن ومعرفة،  األولويات دراسة مع،  منها كل على

 . اجتاه كل يف احلركة
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، والثقافية،  واالقتصادية،  والعسكرية،  السياسية العالقات أن شك وال     

 ممكنا يعد مل إذ،  اآلخر على بعضها أثر يرتد إمنا واإلعالمية،  والفنية

 عامل وكأنها مؤسسة كل تتحرك حبيث،  باًتا فصال اآلخر عن منها أي فصل

 قوية اعتبار بعني ناظًرا مؤسسة كل تصرف يكون أن ينبغي اإمن،  خاص

 األمر هذا أن شك وال،  األخرى الوطنية املؤسسات على تصرفه أثر على

 بروح مجيًعا نعمل وأن،  كبرية وخربة ودربة،  عالًيا اوطني احسًّ يقتضي

،  التكاليف" وخصوصية الفهم عموم ":  قاعدة من ننطلق وأن،  الفريق

 إليه املسندة باملهام الكاملة مسئوليته مستوى على مسئول كل ونيك بأن

 الذي الفريق بعمل والوعي الفهم من عال مستوى وعلى بها واختصاصه

 .إليها ينتمي اليت املؤسسة يف القرار اختاذ ومقتضيات،  معه يعمل
        

 دون احلسنة النوايا مبجرد تستقر ال الدول أن على التأكيد مع

،  الذئاب أكلته فيه يتذأب مل من عامل يف،  واليقظة التخطيطو الوعي

 باخلب لست ":  يقول( عنه اهلل رضي) اخلطاب بن عمر سيدنا كان وقد

 اإلسالم لوال ":  يقول شعبة بن املغرية وكان، " خيدعين ال اخلب ولكن

 صحة من احلسنة النية مع بد فال، العرب"  جزيرة تطيقه ال مكًرا ملكرت

 َأْعَماًلا ِباْلَأْخَسِريَن ُنَنبُِّئُكْم َهْل ُقْل ":  سبحانه احلق يقول،  وإتقانه العمل

 ُيْحِسُنوَن َأنَُّهْم َيْحَسُبوَن َوُهْم الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي َسْعُيُهْم َضلَّ الَِّذيَن* 

 تكفي ال إذ،  والكفاءة األمانة شرطي على الكريم القرآن أكد ولذا، ُصْنًعا"

  شعيب ابنة لسان على سبحانه يقول حيث وذلك،  اآلخرى عن هماإحدا

 ، اْلَأِمنُي" اْلَقِويُّ اْسَتْأَجْرَت َمِن َخْيَر ِإنَّ اْسَتْأِجْرُه َأَبِت َيا "(: السالم عليهما)
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 َعَلى " اْجَعْلِني( : السالم عليه) يوسف لسان على( وجل عز) يقول وحيث

 .َعِليٌم" يٌظَحِف ِإنِّي اْلَأْرِض َخَزاِئِن

 

*    *    * 
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 الوعـــي بالوطـــن
ال شك أن قضية الوعي بالوطن أحد أهم املرتكزات لصياغة 

الشخصية السوية ، وأحد أهم ضمانات الوالء واالنتماء للوطن واحلفاظ 

على مقدراته وكل ذرة من ثراه الندي ، وفرق بني العلم والوعي ، 

كن العلم شيء والوعي شيء آخر ، فكم من فكالهما مطلوب ، ل

حمسوب على العلماء أو األكادمييني غري مثقٍف وال واٍع مبفهوم الوطن 

وقضاياه وما حييط به أو حياك له انساق أو اجنرَّ خلف أفكار مجاعات 

متطرفة يدين هلا بالوالء األعمى حتى ملن هو دونه علًما وثقافًة مبراحل 

 ودرجات.

        

انتباهي كثرًيا ما ذكره سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي  وقد شد

من أن املؤامرة الكربى قد تتمثل يف عدم وعينا أو غياب هذا الوعي ، 

 وما ذكره من أن صياغة الوعي الصحيح وإعادة صياغة الشخصية 

لة املعنية ببناء اإلنسان املصرية حيتاجان إىل تضافر سائر مؤسسات الدو

يف حاجة إىل جهود املؤسسات الدينية والثقافية ، فنحن املصري

واإلعالمية والتعليمية والرتبوية لصياغة رؤية عصرية شاملة ومتكاملة ، 

 وخباصة يف جمال القيم واهلوية واالنتماء الوطين.

       

الوطن ليس جمرد أرض نعيش عليها ، وليس حفنة تراب كما ذكر 

أبعد وأعمق من ذلك بكثري ، مرشد اجلماعة اإلرهابية ، الوطن معنى 

، ية ، الوطن انتماء ، الوطن أمانةالوطن حياة ، الوطن كيان ، الوطن هو

 وهلل در شوقي حيث يقول: 
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 ُمسَتحـــــقُّ  َوَديــــٌن َسَلَفـت َيٌد        ُحرٍّ ُكـــلِّ َدِم فـــي َوِلأَلوطــاِن

غين يف  وقد قالوا : رجل فقري يف دولة غنية قوية خري من رجل

دولة فقرية أو ضعيفة ، ألن الدولة القوية حتمي أبناءها وحتمي أمواهلم 

 وتوفر هلم األمن واألمان ، أما الدولة الضعيفة فال أمن فيها ألحد . 

إن الوعي بالوطن يقتضي العمل على بنائه ورفعة شأنه يف مجيع 

واإلنسانية ،  اجملاالت : االقتصادية ، والفكرية ، والثقافية واالجتماعية ،

، باجلد واالجتهاد ، بالدقة واإلتقان ،  وبشتى السبل: بالعمل واإلنتاج

بالتكافل والرتاحم ، باإلخالص للوطن ، واإلخالص يف العمل ، بالعلم 

والفكر ، بالثقافة واإلبداع ، بنشر القيم اإلجيابية ، من الصدق ، واألمانة ، 

ري ، واملروءة، والنظافة ، والنظام ، والوفاء ، والرمحة ، والتسامح ، والتيس

واحرتام الكبري ، وإكرام الصغري ، وإنصاف املظلوم ، وإكساب املعدوم ، 

وإغاثة امللهوف ، ونصرة املظلوم ، وصلة الرحم ، وحسن اجلوار ، وإماطة 

األذى عن الطريق ، واحلرص على املنشآت العامة واملال العام ، 

عن سائر القيم السلبية اليت هي على عكس  والرتفع عن الدنايا ، والبعد

ذلك من الكذب ، واخليانة ، والغدر ، واألذى ، والبطالة ، والكسل ، 

 والفساد ، واإلفساد، والتخريب.

الوعي بالوطن يقتضي اإلحاطة واإلملام مبا حياك له من مؤامرات 

مل تستهدف إنهاك الدولة ، وخبطورة اإلرهابيني والعمالء واخلونة ، والع

 على ختليص الوطن من شرورهم وآثامهم .

الوعي بالوطن يقتضي الوعي الكامل مبفهوم الوحدة الوطنية ، 

ويفوت الفرصة على من يعملون على اللعب يف نسيج هذا الوطن ، ولذا 
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أعلنا وبال أي تردد أن االعتداء على الكنائس كاالعتداء على املساجد 

، فما  رقة أو التجزئة أو التصنيفوأن أمن مصر ال يتجزأ وال يقبل التف

من يفجر ، كما أكدنا أن  يصيب أي مصري إمنا يصيب املصريني مجيًعا

جمرم منتحر يعجل بنفسه إىل  إمنا هو احلجر يف نفسه يف البشر أو حتى

نار جهنم ، وحتى من يقتل نفسه انتحاًرا إمنا يعجل بها إىل سواء 

ا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن َوَل "اجلحيم ، حيث يقول احلق سبحانه: 

ِبُكْم َرِحيًما * َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك 

َوَلا َتْقُتُلوا  ":يف شأن عباد الرمحن ، ويقول سبحانه  "َعَلى اللَِّه َيِسرًيا

، ويقول  "ُه ِإلَّا ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَنالنَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَّ

َوَلا َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَلا َيْزُنوَن َوَمْن "سبحانه : 

،  "َياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًناَيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثاًما * ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِق

َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما  "ويقول سبحانه : 

 ."َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا

 

*    *    * 
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 الوطنية مشروعية الدولة
 

يف السياق واملناخ الفكري الصحي ال حيتاج الثابت الراسخ إىل 

دليل ، لكن اختطاف اجلماعات املتطرفة للخطاب الديين واحتكارها له 

ولتفسرياته جعل ما هو يف حكم املسلمات حمتاًجا إىل التدليل 

 والتأصيل ، وكأنه مل يكن أصال ثابًتا ، فمشروعية الدولة الوطنية أمر غري

قابل للجدل أو التشكيك ، بل هو أصل راسخ ال غنى عنه يف واقعنا 

املعاصر ، حتى أكد بعض العلماء واملفكرين أن الدفاع عن األوطان 

مقدم على الدفاع عن األديان ، ألن الدين ال بد له من وطن حيمله 

وحيميه ، وإال ملا قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلًدا من بالد املسلمني 

ر اجلهاد ودفع العدو فرض عني على أهل هذا البلد رجاهلم ونسائهم، صا

كبريهم وصغريهم ، قويهم وضعيفهم ، مسلحهم وأعزهلم ، كل وفق 

استطاعته ومكنته ، حتى لو فنوا مجيعا ، ولو مل يكن الدفاع عن الديار 

مقصًدا من أهم مقاصد الشرع لكان هلم أن يرتكوا األوطان وأن ينجوا 

 وبدينهم . بأنفسهم 

وتعين الدولة الوطنية احرتام عقد املواطنة بني الشخص والدولة ، 

وتعين االلتزام الكامل باحلقوق والواجبات املتكافئة بني أبناء الوطن 

مجيعا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو اجلنس أو 

تاجرة بالدين اللغة ، غري أن تلك اجلماعات الضالة املارقة املتطرفة امل

ال تؤمن بوطن وال بدولة وطنية ، فأكثر تلك اجلماعات إما أنها ال تؤمن 

والءها التنظيمي األيديولوجي  بالدولة الوطنية أصال من األساس ، أو أنَّ

فوق كل الوالءات األخرى وطنية وغري وطنية ، فالفضاء التنظيمي لدى 
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طنية والفضاء ن الدولة الوهذه اجلماعات أرحب وأوسع بكثري م

 .الوطين

وتسّوق سائر اجلماعات املتطرفة أنها حامية محى الدين ، وأنها 

إمنا تسعى لتطبيق حكم اهلل )عز وجل( وإقامة شرعه ، ونتساءل : أين ما 

تقوم به هذه اجلماعات من قتل ونسف وتفجري وتدمري وسفك للدماء 

منني من شرع وانتهاك لألعراض وسيب للحرائر ونهب لألموال وترويع لآل

 اهلل وحكمه.

إن ما تقوم به هذه اجلماعات املتطرفة هو عني اجلناية على 

اإلسالم ، ذلك أن ما أصاب اإلسالم من تشويه لصورته على أيدي هؤالء 

اجملرمني بسبب محاقاتهم مل يصبه عرب تارخيه على أيدي أعدائه من 

أيدي داعش ،  التتار مبا ارتكبوه من جمازر يف املاضي وما يصيبه على

 والقاعدة ، والنصرة ، وبوكو حرام ، وأضرابهم يف احلاضر.

 ونستطيع أن نؤكد وباطمئنان على أمور ، أهمها : 

األول: أن اإلسالم مل يضع قالبا جامًدا لنظام احلكم ال ميكن 

اخلروج عنه ، إمنا وضع أسسا ومعايري متى حتققت كان احلكم رشيًدا 

تها مدى حتقيق احلكم للعدل واملساواة وسعيه يقره اإلسالم ، ويف مقدم

لتحقيق مصاحل البالد والعباد، وال إشكال بعد ذلك يف األمساء أو 

 املسميات ، ألن العربة باملعاني واملضامني ال باألمساء وال باملسميات .

الثاني : أنه حيث تكون املصلحة ، ويكون البناء والتعمري ، فثم 

وحيث يكون اهلدم والتخريب والدمار فثمة  شرع اهلل وصحيح اإلسالم ،

 عمل الشيطان ومجاعات الفتنة والدمار واخلراب .
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الثالث : أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي 

، ض بنيان الدولة أو تعطيل مسريتهاووطين ، وأن كل من يعمل على تقوي

ا هو جمرم يف حق أو تدمري بناها التحتية ، أو ترويع اآلمنني بها ، إمن

 دينه ووطنه مًعا .

الرابع : أننا يف حاجة ملحة إىل إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة 

دقيقة واعية تفرق بني الثابت واملتغري ، بني ما ناسب عصره وزمانه 

ومكانه من اجتهادات الفقهاء وما يتطلبه عصرنا ومستجداته من قراءة 

واالختصاص حلل إشكاليات جديدة للنصوص يقوم بها أهل العلم 

احلاضر وخباصة فيما يتصل بأحكام املواطنة إىل جانب تأصيل فقه 

العيش اإلنساني املشرتك ، وبيان أن أمن األوطان واملواطنني ال يتجزأ 

وإنه ال يتحمل التجزئة أو التصنيف ، وقد ذكر اإلمام ابن حزم )رمحه 

يقصدونهم بسوء وجب اهلل( أن من كان بيننا من أهل الذمة  وجاء من 

علينا أن خنرج حلمايتهم بالسالح وأن منوت دون ذلك ، ال أن نستحل 

 دماءهم أو أمواهلم أو أعراضهم .

 

*    *    * 
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 قيام الدول وسقوطها
 

ال شيء أخطر يف تاريخ البشرية من املراحل االنتقالية يف تاريخ 

رسائل حول سقوط الدول ، حتى كتب العديد من الباحثني الكثري من ال

دول وقيام أخرى ، تنظرًيا وتطبيًقا ، ومل يأت اخلطر احلقيقي علي أي 

دولة من خارجها، مثلما كانت عوامل سقوطها نابعة من داخلها سواء 

خبيانة بعض أبنائها وعمالتهم واستخدامهم لضرب دوهلم ، أم بسقطات 

لبغي أبنائها وخروجهم عن طريق اجلادة إىل طريق االحنراف أو ا

َوِإَذا َأَرْدَنا َأن والطغيان واالستكبار ، حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل: " 

" ،  نُّْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِمريًا

ي األْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَقاُلوا َفَأمَّا َعاٌد َفاْسَتْكَبُروا ِفويقول سبحانه وتعاىل : " 

َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوًَّة َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمْنُهْم ُقوًَّة َوَكاُنوا 

م سيدنا صاحل )عليه "، ويقول سبحانه يف شأن قو ِبآَياِتَنا َيْجَحُدوَن

َدْيَناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى َفَأَخَذْتُهْم َوَأمَّا َثُموُد َفَه"  :السالم(

" ، ويقول سبحانه يف قوم سيدنا  َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِن ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن

َوُلوطًا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكم ِبَها ِمْن لوط عليه السالم : " 

ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن النَِّساء َبْل َأنُتْم  *َحٍد مِّن اْلَعاَلِمنَي َأ

َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإالَّ َأن َقاُلوْا َأْخِرُجوُهم مِّن َقْرَيِتُكْم   *َقْوٌم مُّْسِرُفوَن 

 *َأْهَلُه ِإالَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن َفَأجَنْيَناُه َو *ِإنَُّهْم ُأَناٌس َيَتَطهَُّروَن 

 " . َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهم مََّطرًا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمنَي

 فاحلكم الرشيد هو الذي يقوم على العدل ، ذلك أن اهلل )عز وجل(       
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ولة الظاملة ولو كانت ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة وال ينصر الد

، ذلك أن األمم واحلضارات اليت ال  مؤمنة ، ويقوم على القيم واألخالق

تقوم على القيم واألخالق إمنا حتمل عوامل سقوطها وانهيارها يف أصل 

 َتْبِديًلا". اللَِّه ِلُسنَِّة َتِجَد َوَلْن َقْبُل ِمْن َخَلْت َقْد الَِّتي اللَِّه بنيانها ، "ُسنََّة

قد حاول بعض من كتبوا يف شأن الدول أن يبينوا عوامل و

استقرار الدول وعوامل انهيارها و سقوطها ، فذكر بعضهم أن من أهم 

 األمور اليت تؤدي إىل انهيار الدول:

انتشار الفساد بكل أشكاله من اجملاملة والرشوة  األول:

 حياتهم واحملسوبية وتقديم الوالء على الكفاءة ، إذ ال يسخط الناس يف

من شيء قدر سخطهم من الفساد وإحساسهم بالغنب ، لذا جيب على أي 

     حكم رشيد أن جيعل حماربة الفساد بكل صوره وأشكاله أولوية وهو 

ما أرى أننا نسري فيه خبطى ثابتة ورمبا غري مسبوقة ، مما جعل مصر حتسن 

 موقعها كثريا يف جمال حماربة الفساد وحتقيق الشفافية . 

ألمر الثاني : شيوع الظلم سواء على مستوى األفراد بغياب األمن ا

أو غياب القضاء العادل أو غياب العدالة يف احلصول على الفرص 

املتكافئة أيًّا كان نوعها ، أم على املستوى الطبقي الذي يقوم على 

 استبعاد الفقراء والكادحني وتهميشهم مع ازدرائهم واالستخفاف بهم. 

تضافر كافة املؤسسات الرمسية واالجتماعية واألهلية وهو يتطلب 

حلماية الطبقات األكثر فقًرا واحتياًجا من خالل الرعاية االجتماعية 

املتكاملة من منظور ديين ووطين فكالهما يدعوان إىل التكافل 

والرتاحم ، فنحن يف سفينة واحدة ، ال منجاة فيها ألحد مبفرده ، حيث 
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 َواْلَواِقِع اللَِّه ُحُدوِد َعَلى اْلَقاِئِم َمَثُل عليه وسلم( : " يقول نبينا )صلى اهلل

 َأْسَفَلَها َوَبْعُضُهْم َأْعَلاَها َبْعُضُهْم َفَأَصاَب َسِفيَنٍة َعَلى اْسَتَهُموا َقْوٍم َكَمَثِل ِفيَها

:  َفَقاُلوا َفْوَقُهْم َمْن َعَلى َمرُّوا اْلَماِء ِمْن اْسَتَقْوا ِإَذا َأْسَفِلَها ِفي الَِّذيَن َفَكاَن

 َأَراُدوا َوَما َيْتُرُكوُهْم َفِإْن َفْوَقَنا َمْن ُنْؤِذ َوَلْم َخْرًقا َنِصيِبَنا ِفي َخَرْقَنا َأنَّا َلْو

 َجِميًعا". َوَنَجْوا َنَجْوا َأْيِديِهْم َعَلى َأَخُذوا َوِإْن َجِميًعا َهَلُكوا

لدولة وقيام العصابات أو األمر الثالث: غياب األمن وضعف سلطة ا

اجلماعات أو امليليشيات بفرض سطوتها على اجملتمع أو على بعض 

املواطنني ، مما يفقد املظلومني املقهورين الوالء للدولة ، لذا فإن دعم 

املؤسسات العسكرية واألمنية حلفظ الوطن من األخطار احملدقة به يف  

ا، على أن يكون أمن املواطن الداخل واخلارج ُيعد مطلًبا شرعيًّا ووطنيًّ

واحلفاظ على كرامته أولوية ألي نظام يبحث عن االستقرار وحتقيق 

 الوالء واالنتماء الوطين. 

األمر الرابع : تدهور القيم ، فإن احلضارات قد تضعف أو تذبل أو 

مترض، وأطباؤها هم العلماء واملفكرون والفالسفة ومحاة القيم 

أكيد على أهمية إعداد وانتقاء واختيار من والباحثون عنها ، مع الت

يشكلون فكر وثقافة اجملتمع فقد ذكر بعضهم أن األنبياء حكام على 

الظاهر والباطن ، واحلكام حكام على الظاهر ، والعلماء حكام على 

باطن اخلاصة ، والوعاظ حكام على باطن اخلاصة ، وإذا كانت احلروب 

يف العقل قبل أن تنمو على األرض ، تنشأ يف الباطن قبل الظاهر وتنمو 

والظاهر وهو أمر يف غاية فإن التعامل األمين يتعامل مع العرض 

، لكن يبقى التعامل مع أصل الداء واملرض يف الباطن ، وهو األهمية
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دور العلماء واملفكرين واملثقفني واملربني والرتبويني والوعاظ ، ومن 

عدادهم وتأهيلهم ورعايتهم مثة فإنه البد من حسن انتقائهم وحسن إ

الرعاية املناسبة للمهام الثقيلة امللقاة على عاتقهم ، وهو ما نسعى إليه 

 ونعمل معا على حتقيقه بإذن اهلل تعاىل. 

: تدهور األحوال املعيشية لألفراد مبا خيل  األمر اخلامس

باحتياجاتهم األساسية ، فمع ضرورة تقدير األفراد للظروف والتحديات 

متر بها أوطانهم ، ومع أننا نذكر بأن أصحاب النيب )صلى اهلل عليه  اليت

وسلم( صربوا على احلصار االقتصادي حتى أكلوا ورق الشجر من شدة 

اجلوع ، فإن ذلك حيتاج منا مجيًعا العمل على كسر كل ألوان احلصار 

والتضييق، بالعمل واإلنتاج، واجلد واالجتهاد وحسن التكافل االجتماعي  

عاية الضعفاء واملهمشني ، والضرب بيد من حديد على أيدي املغالني ور

واحملتكرين ، وحسن التدبري ، فنحن حنتاج إىل عمل بال كلل ، وإنفاق 

يف غري سرف ، وتكافل وتراحم بني أبناء اجملتمع مبا يعرب بنا مجيًعا إىل 

 بر األمان ، وال شك أن على رجال األعمال ومؤسسات اجملتمع املدني

 دوًرا هامًّا يف إحداث التوازن وسد احلوائج األساسية للمحتاجني.

 

*    *    * 
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 العواصم واحلدود وبناء الدول
 

العالقة بني عواصم الدول وحدودها هي عالقة تكامل ال عالقة 

صراع وال ينبغي أن تكون ، إذ ال غنى ألي دولة من أن يكون هلا عاصمة 

حدود مبثابة األجنحة اليت ال تعلو هي القلب واملركز ، وأطراف و

الدول وال ترتفع بدونها ، لكن املركز يستحوذ يف كثري من  دول العامل 

، فالشواهد والواقع املعاش يؤكدان استحواذ  على بؤرة االهتمام

املركز عرب التاريخ على أعلى درجات االهتمام ، غري أن مستوى هذا 

لدول املتخلفة ، فالدول االهتمام خيتلف بني الدول املتحضرة وا

املتحضرة ال ميكن أن تهمل جزًءا من أطرافها أرًضا أو سكاًنا فترتكه 

هماًل أو فرصة للضياع أو االهمال أو االعتداء ، أو حتى جمرد التفكري يف 

االنفالت أو االنفصال، وقد دخل أحد الشعراء على سيدنا عمر بن عبد 

 :  العزيز )رضي اهلل عنه( فأنشده قوله

 عمال أرضك بالبالد ذئــــــــــاب       إن كنت حتفظ ما يليك فإمنـــــا     

 حتى جتّلد بالسيوف رقــــــــــاب     له لن يستجيبوا للذي تدعــــــــو      

على أن تنمية األطراف واملناطق احلدودية ال تقع على عاتق 

العناية واالهتمام احلكومات وحدها أو القيادة السياسية وحدها ، إذ إن 

بهذه األطراف والعمل على تنميتها مسئولية تضامنية بني مجيع مؤسسات 

الدولة ، سواء املؤسسات الرمسية ، أم منظمات اجملتمع املدني ، أم 

رجال األعمال ، فاالستثمار ، والتعليم ، والصحة ، واإلسكان ، والثقافة ، 

ئات ، واجلمعيات العاملة يف واألوقاف ، واآلثار ، وسائر الوزارات واهلي

جمال اخلدمات االجتماعية ، ورجال األعمال الوطنيون ، كل هؤالء 
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جيب أن يولوا اهتماما خاًصا جبميع أطراف الدولة وخباصة احلدودية 

منها ، وجعل ذلك أولوية واعتباره قضية أمن قومي من جهة ، وقضية 

يل كل أطراف تنموية من جهة أخرى ، إذ ينبغي أن نعمل على  حتو

الدولة ومناطقها احلدودية إىل مناطق جاذبة ال طاردة ، ففي حالة عدم 

اهتمام دولة ما بأطرافها يضطر أبناء هذه األطراف إىل التوجه حنو 

، طا غري عادي على املركز  وضواحيهاملركز والتمركز  به  ، مما يشكل ضغ

صنع نظام طبقي وخيلق كثرًيا من األحياء العشوائية حوله،  ويسهم يف 

تنتج عنه مع مرور الزمن أمراض ومشكالت اجتماعية حتتاج إىل حلول 

 .غري تقليدية لعالجها

أما يف ظل اهتمام الدول باالستثمار يف أطرافها ومناطقها        

احلدودية ، وتوفري اخلدمات الالزمة ألبنائها من : اإلسكان ، والصحة ، 

مات اليت تطلبها مقومات احلياة املستقرة والتعليم ، والثقافة ، وسائر اخلد

بأرضهم وموطن نشأتهم، مع توفر فرص العمل واإلنتاج فإن ذلك كله 

يؤدي إىل ارتباط أبناء هذه املناطق بأرضهم ، وحفاظهم على كل ذرة 

 . رمل أو تراب من ثراها الندي ، مع والء وانتماء وطين خالص

عمل بهذه املناطق واالستثمار ويف حالة توفر عوامل جذب وحوافز لل     

اجلاد فيها كما حيدث اآلن من اهتمام الدولة مبناطق سيناء ومطروح 

واإلمساعيلية اجلديدة وحاليب وشالتني والوادي اجلديد ، ومناطق 

الظهري الصحراوي بصفة عامة ، فإن هذه املناطق ستتحول إىل مناطق 

غرايف ، والسكاني ، ويوفر جاذبة ، مما حيدث توازًنا كبرًيا يف التوزيع اجل

    حياة كرمية ألبناء هذه املناطق ، وخيفف الضغط على املركز وعلى 
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ما ُيقدم به من خدمات ال غنى عنها للمقيمني به ، أو ما تتطلبه طبيعة 

العواصم ومركز الثقل السياسي واالقتصادي بالعامل كله ، من الرقي بها 

وإبهار حضاري وداللة على  إىل درجة جتعل منها عامل جذب سياحّي

 عظمة الشعوب ورقيها .
 

*    *    * 
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 سيناء يف القرآن الكريم
 

حتدث القرآن الكريم عن سيناء حديًثا يدعو للتأمل ، حديًثا يؤكد 

على أهميتها ومكانتها الدينية والتارخيية ، حديًثا جيعلنا نفكر مرات 

م بها ، وتنميتها ، واستثمار مواردها الطبيعية ، ومرات يف ضرورة االهتما

 . ومعاملها السياحية : الدينية ، والطبيعية ، والعالجية

لقد أقسم احلق )سبحانه وتعاىل( يف كتابه العزيز بطور سيناء يف قوله       

وِر َوالسَّْقِف ِفي َرقٍّ مَّنُشوٍر َواْلَبْيِت اْلَمْعُم َوِكَتاٍب مَّْسُطوٍر   َوالطُّوِر "تعاىل : 

، مقدما القسم بالطور على ما سواه من األمور " اْلَمْرُفوِع َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر 

األخرى املقسم بها مع ما هلا من مكانة أو قدسية ، بل إنه خصه بتسمية 

 . "سورة الطور"السورة كلها بامسه 

 ويقسم به احلق سبحانه صراحة حمدًدا وخمصًصا يف كتابه العزيز

َوالتِّنِي َوالزَّْيُتوِن َوُطوِر  " : ، حيث يقول عز وجل"التني "يف سورة 

، مقدًما  "َوَهَذا اْلَبَلِد األِمنِي َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم   ِسيِننَي

القسم بطور سنني على القسم بالبلد األمني مع ما هلذا البلد األمني من 

 . قداسة ومكانة

، ض ما بسيناء من اخلريات والربكاتما أشار القرآن الكريم إىل بعك

َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمن ُطوِر َسْيَناء َتنُبُت ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ  "حيث يقول سبحانه: 

      ، ويف هذه الشجرة كان يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( : "لِّْلآِكِلنَي 

 . " ِه ، َفِإنَُّه ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة كلوا الزَّْيَت، َوادَِّهُنوا ِب "

 وبها البقعة املباركة اليت عرب عنها القرآن الكريم يف قوله تعاىل يف      

 َفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدي ِمن "ثنايا احلديث عن سيدنا موسى )عليه السالم( : 
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الشََّجَرِة َأن َيا ُموَسى ِإنِّي  َشاِطِئ اْلَواِدي األْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن

، وبها الوادي املقدس طوى الذي عرب عنه احلق " َأَنا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنَي 

َفَلمَّا َأَتاَها  "سبحانه يف كتابه العزيز يف خطابه ملوسى )عليه السالم(:

اْلَواِد اْلُمَقدَِّس ِب ُنوِدي َيا ُموَسى* ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك

 ."ُطًوى

إن هذه املكانة اليت خص بها اهلل )عز وجل( سيناء لتستحق منا 

 . مجيعا أن جنعلها يف قلوبنا ، وأن حنميها ونفديها بكل ما منلك

وال شك أن قواتنا املسلحة الباسلة حتمل ذلك بشجاعة فائقة 

من دماء أبنائها على عاتقها ، وقد قدَّمت وما زالت تقدم تضحيات غالية 

يف سبيل الوطن بصفة عامة ، ويف سبيل احلفاظ على سيناء وتطهريها 

من العناصر اإلرهابية واإلجرامية بصفة خاصة ، وهو ما يستحق التحية 

والتقدير من جهة ، واالصطفاف بقوة خلفها وتقديم كل الدعم الالزم هلا 

 . ايًّا أم معنوأكان هذا الدعم ماديًّ من جهة أخرى ، سواء

ويف حماولة منا إللقاء الضوء على املعامل الدينية ، والسياحية ، 

والطبيعية ، واحلضارية ، والتارخيية بشمال وجنوب سيناء ، قررنا يف 

وزارة األوقاف املصرية إقامة املسابقة العاملية للقرآن الكريم يف مدينة 

ة ، وحمافظة شرم الشيخ جبنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياض

جنوب سيناء ، وصحيفة اجلمهورية ، اليت ستكون أحد أهم الشركاء يف 

املسابقة ، مع اإلعداد جلوالت لزيارة املعامل : الدينية ، واحلضارية ، 

والسياحية ، والطبيعية بسيناء ، حيث يقوم ضيوف مصر من خمتلف دول 

، وغري ذلك  العامل بزيارة مدينة الطور، وعيون موسى ، وسانت كاترين
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من املعامل ، مع إطالعهم على ما هلذه األماكن من مكانة دينية 

 .وتارخيية

على أن هذه املسابقة خترج هذا العام يف ثوب جديد بضمها 

فرعني جديدين ، هما : حفظ القرآن الكريم للناشئة حتت سن اثين عشر 

اإلعاقة عاًما ، وفرع حفظ القرآن الكريم حبد أدنى ثالثة أجزاء ملتحدي 

وذوي االحتياجات اخلاصة، وتأتي إقامة هذه املسابقة تأكيًدا على 

إمياننا بأن سيناء مدينة السالم وستظل بإذن اهلل تعاىل ، وعلى أنها يف 

قلب وعقل كل مصري ووطين خملص ، وأن احملاوالت البائسة ألعداء 

بة رمل اإلنسانية لن تثنينا عن تعمري سيناء وتنميتها واحلفاظ على كل ح

من ثراها العطر ، مؤكدين أن الشعب املصري ُمنجب ووالد ، ولن تزيده 

احملن إال قوة وصالبة وعزمية وإصراًرا ومتسًكا بأرضه وعرضه ، مع حرص 

 . منقطع النظري على مواجهة اإلرهاب واجتثاثه من جذوره

وهنا يطيب لي أن أشيد بالسادة األئمة الذين تتواىل طلباتهم       

تقال إىل أرض سيناء الغالية للعمل بها يف مواجهة قوى التطرف ، لالن

كما أشيد بدور من يقومون بالقوافل الدعوية ، سواء تلك القوافل 

الداخلية لعلماء وأئمة األوقاف مبحافظيت مشال وجنوب سيناء ، أم 

 . القوافل العامة اليت ُتسّيرها الوزارة إىل سيناء بصورة شبه دورية

 

   *    * * 
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 واهلدم اإلصالح بني النقد
 

 من اجليد متييز يعين الذي النقد بني نفرق أن جيب بداية

 الذهب نقد من مأخوذ فاألول ، اهلدم يعين الذي والنقض ، الرديء

 فمعناه النقض وهو والثاني ، منهما الزائف من الصحيح متييز أي والفضة

 . اهلدم بقايا حتت:  أي ، األنقاض حتت  فالن مات:  يقال ، اهلدم

 والذم العيب هو: أوهلما: معنيان له اللغة يف النقد أن على

 الناس نقدت إن:  (عنه اهلل رضي) الدرداء أبي قول ومنه والقدح،

 وقدحوا عابوك  فيهم وقدحت عبتهم إن أي ، تركوك تركتهم وإن نقدوك

 . ألسن وللناس عورات فكلك ، فيك

 احلسن بني التمييز فيعين املنصف النقد وهو الثاني املعنى أما     

 ، واستهجانا ذما يكون وقد ، واستحسانا مدحا يكون قد أنه على ، والقبيح

 . واملثالب احملاسن بيان بني الناقد جيمع وقد

 أو امنهجيًّ أو اعلميًّ يكون وقد ، انطباعيا أو ذاتيا يكون قد والنقد    

 أو مقاال تقرأ كأن األولي، االنطباع جمرد على قائم فاألول ، اموضوعيًّ

 أن دون بها فتعجب فنان لوحة ترى أو احديًث أو كلمة أو خطبة تسمع

 عدم مع تعجب ال وقد ، اجلودة أسباب وصف أو الفن تفاصيل على تقف

 .اجلودة مستوى عن بالفن هبطت اليت الفنية التفاصيل على الوقوف

 على واملبين القائم فهو واملوضوعي واملنهجي العلمي النقد أما

 مقومات ثالثة إىل حيتاج النقد وهذا وفنية وموضوعية علمية أسس

 : أساسية

  األدبي العمل دـفناق ، نـالف أو بالصناعة املتصلة األدوات:  أوهلا
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 وعلوم والعروض والصرف النحو من اللغة بعلوم اإلملام إىل حيتاج

 سائر يف العامة قافةالث من بشيء واإلملام الُكتَّاب وأدب والنقد البالغة

 والعمران واحلضارة التاريخ وفنون والنفسية واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 أو الفين أو السياسي أو االقتصادي أو الرياضي والناقد ، ذلك إىل وما

 وإال ، هلا يتعرض اليت الصنعة بأصول كبرًيا إملاما يلم أن البد التشكيلي

 يبني من له يتعرض ورمبا يفنده و نقدهي من إىل حيتاج سطحًيا نقده كان

 . يسفهه وقد قصوره

 والدربة اخلربة هو الناقد به يلم أن جيب الذي الثاني األمر

 جميدين خطيبني أو قارئني إىل تسمع قد أنك ترى أال ، وامللكة

 عظيمني مقالني الُكتَّاب كبار من لكاتبني تقرأ أو ، التميز غاية متميزين

 غاية يف فنية عملية لتحليل تتعرض أو ، الصناعة اتأدو لكل  مستجمعني

 كما ، يوصف وال بشىء يدرك بينهما متيز قد أنك غري ، واإلبداع الدقة

 االشرتاك من بينهما جنيبني فرسني  جتد قد أنك ترى أال:  اآلمدي قال

 التفريق اللبيب على يصعب ما والعراقة والقوة والنجابة العتق عالمات يف

 ،  اآلخر على أحدهما يقدمون باخليول اخلربة أهل غريأن ، بينهما فيه

 اإلبداع ومواصفات املبدعني وأعمال الفنانني لوحات تقييم يف وكذلك

 اخلربة من جيعل مما ، والصناعات احلياة شئون وسائر واملعمار واجلمال

 . الصناعة أدوات امتالك جانب إىل آخر شيئا واملمارسة

 وال احلاسة وال اخلربة ال ميتلك ال من قدالن جمال يقتحم أن أما

 اليت الكربى الطامة فتلك ، النقد مؤهالت أو والفن الصناعة أدوات

 . املنقود قبل للناقد وتسيئ ، تصلح وال وتفسد ، تقدم وال تؤخر
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 األهواء عن والبعد والتجرد اإلخالص:  هو واألهم الثالث األمر 

 اإلنصاف وعدم وامليل اهلوى اتآف يف الوقوع فإن ، احلسابات وتصفية

 تعرف ال املريضة النفوس بعض أن وذلك ، عنها الرتفع جيب كربى طامة

 العزيز عبد بن علي اإلمام قرره ما حد على ، طريقا اهلدم سوى

 ذكر حيث وخصومه" املتنبى بني الوساطة " كتابه مقدمة يف اجلرجاني

 وهذا ، عورته وسرت تهنقيص جرب على يعمل فريق فريقان، النقص أهل  أن

 أما ، وشأنه حاله إصالح على ويعمل نفسه بأمر شغل قد ألنه حسن أمر

 اختياره، أو عجزه الكمال عن به قعد فقد  النقص أهل  من اآلخر الفريق

 انتقاص من لعورته وأسرت لنقصه أجرب شيئا جيد فلم ، كسله أو ضعفه أي

 أو نقيصته مثل إىل همجير قد ذلك أن ظًنا ، األفاضل وحسد األماجد

 .درجته مستوى إىل بهم ينزل

 واهلجاء املدح املتقدمة العصور يف حتى الناس بعض امتهن وقد

 حتى معروفا أمًرا والثناء باملديح التكسب كان وإذا ، بها يتكسبون صنعة

  بالشعر التكسب أو الصنعة مبدرسة عرفوا فيمن اجلاهلية شعراء لدى

 ُعرف من هناك فإن ، وغريهما الذبياني ابغةوالن سلمى أبي بن كزهري

 يبتز كان الذي كاحلطيئة اإلسالم صدر عصر يف حتى باهلجاء بالتكسب

 هدده( عنه اهلل رضي) عمر اخلليفة أن حتى ، هلم وتعرضه بهجائه الناس

 عيالي ميوت إذن:  فقال ، الناس أعراض عن يكف مل إن  شديًدا تهديًدا

 درهم ألف بأربعني الناس أعراض عمر منه ىفاشرت ، املؤمنني أمري يا

 طوال الناس هجاء عن احلطيئة فكف ، أحد هلجاء يتعرض أال على

 . وفاته بعد إليه عاد ثم عمر خالفة
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 للمجتمع يقدم أو حقيقية حضارة يصنع أن ميكن ال هذا وكل

 قد النقد هذا إن بل ، احلقيقي والتقدير الثناء تستحق اليت الكفاءات

 على املبين املوضوعي املتجرد احلقيقي النقد أما ، اهلدم يف يسهم

 وعلى التحصيل وكثرة واملمارسة والدربة اخلربة وعلى علمية أسس

:  –باألدب –أساء وملن ، أحسنت: أحسن ملن تقول بأن ، اإلنصاف

 ، اإلصالح طرق وعلى  اخللل وجه على يده تضع ورمبا ، وقصرت أسأت

 ويف ، ويشجع وينصف ، يهدم وال يبين ذيال اهلادف النقد هو فهذا

  .  وحيذر يبني نفسه الوقت

 والتحليل النقد ممارسة فإن ، وأمانة مسئولية القيادة كانت فإذا

 األمانة عن كل ،( وجل عز) اهلل أمام مسئولون وكلنا ، وأمانة مسئولية أيضا

 على لوالعم ، وطننا بناء عن مسئولون أننا كما ، إياها اهلل واله اليت

 وال ، والنقض اهلدم ال واإلصالح البناء سبل خالل من ورقيه نهضته

 من الغث متيز صارت العظمى الغالبية أن على ، الظهور حب أو النفعية

 الزََّبُد َفَأمَّا ": الكريم كتابه يف يقول إذ العظيم اهلل وصدق ، السمني

 ." اأَلْرِض ِفي ْمُكُثَفَي النَّاَس َينَفُع َما َوَأمَّا ُجَفاء َفَيْذَهُب

 

*    *    * 
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 احلضارات وهدم التماثيل قصة
 

 يؤمن أو،  متثااًل يعبد البسيطة ظهر على واحد مسلم يوجد ال بداية

 الديانات أصحاب من أحد وال بل،  فيه يفكر أو،  إليه يدعو أو، بذلك

 . اإلطالق على السماوية

 صدر عصر يف ثيلالتما صناعة عن نهى قد اإلسالم كان وإذا

 الناس أن أوهلما،  أمرين حول تدور كانت ذلك يف العلة فإن اإلسالم

 األصنام بعبادة عهد قرييب ، باإلسالم عهد حديثي يزالون ال كانوا

 القرآن حكى كما( وجل عز) اهلل إىل تقربهم أنها منهم اظنًّ ، واألوثان

 ِلُيَقرُِّبوَنا ِإلَّا َنْعُبُدُهْم َما ": وتعاىل سبحانه يقول حيث ، لسانهم على الكريم

 .ُزْلَفى" اللَِّه ِإَلى

 كانت أو ، لتعبد تصنع التماثيل هذه كانت إذا: اآلخر األمر

 باستثناء أنه ذلك يؤكد ومما( ، وجل عز) اهلل خللق مضاهاة صناعتها

 الصحابة أن يثبت مل تعبد كانت اليت واألوثان األصنام من الكعبة تطهري

 من بلد أي يف اآلثار من أثًرا أو متثااًل أو معبًدا حطموا عنهم اهلل رضي

 للمقاصد صحيًحا فهًما كان لإلسالم فهمهم أن ذلك،  فتحوها اليت البالد

 وفهم بعمق تأملوا وإمنا،  النصوص ظواهر عند جيمدوا فلم،  والغايات

 وفهمهم استيعابهم حسن يؤكد ومما،  ومقاصدها غاياتها يف ووعي

 منع حني( عنه اهلل رضي) اخلطاب بن عمر سيدنا من كان ما للنصوص

 سبحانه يقول حيث،صريح قرآني بنص ثابت أنه مع قلوبهم املؤلفة سهم

 َواْلُمَؤلََّفِة َعَلْيَها َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراِء الصََّدَقاُت " ِإنََّما:وتعاىل

 سئل فلما، " السَِّبيِل َوِاْبِن اللَِّه َسِبيِل َوِفي اِرِمنَيَواْلَغ الرَِّقاِب َوِفي ُقُلوُبُهْم



   

 - 51 - 

 اهلل صلى) اهلل رسول يصرفه كان سهما توقف كيف:  (عنه اهلل رضي)

 ضعيف ذليل واإلسالم نعطيهم كنا:  (عنه اهلل رضي) فقال ؟(وسلم عليه

 فلصر يعد فلم بفضله اإلسالم( وجل عز) اهلل أعز وقد أما،  لقلوبهم تألًفا

 وجه. السهم هذا

 ، اجملاعة عام السرقة حد عطل أو مجد أنه أيًضا هذا من وأبعد

 أقطع:  قال ؟ سارق جاءك إذا تصنع ماذا عماله أحد إىل كتب وحني

 .يدك قطعت جائع جاءني فإن:   قال،  يده

 ومجدت ، أفهامهم عقمت بأناس ابتليت قد اإلسالمية أمتنا أن غري

 ، دراسة وال فهم وال علم بدون رمونوحي حيلون فأخذوا عقوهلم،

 من بأهل له ليسوا فيما وعناصرهم وأتباعهم وتالميذهم أنفسهم وأقحموا

 عاملية قوى أمام واسعا الباب وفتحوا ، وأضلوا فضلوا ، الفتوى شئون

 أكانت سواء ، احلضارية معاملنا طمس على تعمل وامربيالية استعمارية

 أم ، بابلية أم ، آشورية أم ، فرعونية أم ، يةمسيح أم ، إسالمية أم ، عربية

 معامل وحمو ، العربية الذاكرة لطمس ، ذلك غري أم ، رومانية أم ، إغريقية

 محقى أناس ألنهم ، أيضا املسيحية وحتى واإلسالمية العربية احلضارتني

 ، الوسيلة  تربر عندهم والغاية ، مبادئ وال قيم وال دين وال هلم خالق ال

 وتدمرًيا ، للبشر إبادة كانت لو حتى ، الوسيلة هذه فداحة كانت مهما

 .  اإلنسانية احلضارة ملعامل وطمسا ، والنسل للحرث وإهالكا ، للحجر

 أناس ومن ، اإلسالم باسم يرتكب أنه األمر هذا يف ما وأسوأ

 كذبوا لو وحتى ، براء منهم وهو ، وعدوانا ظلما عليه أنفسهم حيسبون

 على بأنهم بهم امللتحقني الشباب من ضحاياهم وأوهموا أنفسهم على
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 ِإنَُّهُم الضَّاَلَلُة َعَلْيِهُم َحقَّ َوَفِريًقا ":سبحانه احلق قال كما فهم ، احلق

 ويقول ، " مُّْهَتُدوَن َأنَُّهم َوَيْحَسُبوَن الّلِه ُدوِن ِمن َأْوِلَياء الشََّياِطنَي اتََّخُذوا

 ِفي َسْعُيُهْم َضلَّ الَِّذيَن*  َأْعَمااًل ِباألْخَسِريَن بُِّئُكْمُنَن َهْل ُقْل ": سبحانه

 َوِمَن ": سبحانه ويقول ، " اُصْنًع ُيْحِسُنوَن َأنَُّهْم َيْحَسُبوَن َوُهْم الدُّْنَيا اْلَحَياِة

 َوُهَو َقْلِبِه يِف َما َعَلى الّلَه َوُيْشِهُد الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي َقْوُلُه ُيْعِجُبَك َمن النَّاِس

 اْلَحْرَث َوُيْهِلَك ِفِيَها ِلُيْفِسَد اأَلْرِض ِفي َسَعى َتَولَّى َوِإَذا*  اْلِخَصاِم َأَلدُّ

 . الَفَساَد"  ُيِحبُّ اَل َوالّلُه َوالنَّْسَل

 كما ، األزهر شيخ الطيب أمحد/ د.أ األكرب اإلمام فضيلة أكد وقد

 االعتداء جيوز ال أنه ، املصرية فتاءاإل ودار األوقاف وزارة من كل أكدت

 تشويًها أو هدما االعتداء ألوان من لون بأي احلضارية املعامل هذه على

 احلضارة على اعتداء هو عليها االعتداء وأن ، تدمرًيا أو نهًبا أو بيًعا أو

 .اإلنساني والرتاث

 إىل ويدفع والدهشة احلرية ويثري النظر يلفت الذي األمر أن على

 وصمتها الدولية واملؤسسات الغربي العامل موقف هو األسئلة من عديدال

 العامل من آخر مكان أي يف حدثت لو اليت اجلرائم هذه عن الرهيب

 أعدائنا شأن ذلك كان وإذا يقعد . ومل كله العامل لقام العربية منطقتنا غري

 ملواأل اجلرح من يزيد ما فإن ، شريفة غري حروبا ضدنا خيوضون الذين

 جيعلنا مما ، وتغذيه التفكري يف العوج هذا تدعم اليت الفتاوى تلك هو

 إصدار إىل امللحة احلاجة من وتكراًرا مراًرا عليه أكدنا ما على نؤكد

 . سواهم دون االختصاص أهل على ويقصرها الفتوى شئون ينظم قانون
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 والوالء الكفاءة بني
 

 والوالء ، للعمل الوالءو ، للوطن الوالء مع الكفاءة اجتمعت إذا 

 أما ، منشود أمل فذاك ، اإلنسان به يعمل الذي للمكان والوالء ، للمهنة

 االختيار مناط هو ، ما حزب أو ، ما مجاعة أو ، ما لشخص الوالء كان إذا

 ، خطري جد أمر فهذا الكفاءة أو الكفاية أو األمانة حساب على والتقديم

 ال مرتبطان وهما ، الوطنية قاييسم يف أم ، الشرع مقاييس يف سواء

 َعَلى َرُجاَل اْسَتْعَمَل َمِن "(:وسلم عليه اهلل صلى) نبينا يقول ، ينفكان

 ، َوَرُسوَلُه ، اللََّه َخاَن َفَقْد ، ِمْنُه ِبَذِلَك َأْوَلى ِفيِهْم َأنَّ َيْعَلُم َوُهَو َجَماَعٍة

 تتطلب صغرًيا أو كبرًيا شأنها كان أيا الوالية أن على "، اْلُمْسِلِمنَي َوَجِميَع

 عليه) يوسف لسان على سبحانه احلق يقول ، معا والكفاءة األمانة

 ويقول ، " َعِليٌم َحِفيٌظ ِإنِّي اأَلْرِض َخَزآِئِن َعَلى اْجَعْلِني َقاَل ": (السالم

 عليه) موسى شأن يف( السالم عليه) شعيب ابنة لسان على سبحانه

 فال ، "  األِمنُي اْلَقِويُّ اْسَتْأَجْرَت َمِن َخْيَر ِإنَّ اْسَتْأِجْرُه ِتَأَب َيا " :(السالم

 . يغين وحده العلم وال جتدي وحدها األمانة

 قال يوليه أن( وسلم عليه اهلل صلى) النيب الغفاري ذر أبو سأل وملا      

 ، أمانة وإنها ، ضعيف إنك ذر أبا يا" ( : وسلم عليه اهلل صلى) النيب له

     عليه الذي وأدى ، حبقها أخذها من إال ، وندامة خزي القيامة يوم وإنها

 الوليد بن خالد من كالًّ( وسلم عليه اهلل صلى) النيب ولَّى وقد ،فيها "

 كبار وفيه اجليش قيادة إسالمهم حداثة مع وغريهما العاص بن وعمرو

  وكفاية كفاءة من به يتمتعون كان ملا ، اإلسالم يف والسابقون الصحابة

 . والنزال القتال وضروب احلرب بفنون وخربة
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 األهل عام ، األسود العام إىل فيعيدنا اخلاصة الوالءات تقديم أما

 يردنا كما ، الكفاءات سائر على اإلرشاد ملكتب الوالء وتقديم،  والعشري

 حيث ، آثاره من نعاني زلنا ما الذي اإلداري الفساد فيها ساد عقود إىل

 حيسنون ومن ، واملتزلفني املنافقني ولبعض للوصوليني التقديم نكا

 ، األكفاء على األكفاء غري فنقدم ، والواسطة واحملسوبية الرشوة طرق

 بإبعاد عوراتهم يسرتوا أن األكفاء غري َهمُّ وأصبح ، واإلحباط الظلم فكان

 نم دفعوه ما اسرتداد على يعملوا وأن ، جهة من طريقهم عن األكفاء

 ومن،  أخرى جهة من مضاعفة أضعافا إليه وصلوا ما إىل الوصول أجل

 الشديد وحرصه،  واملفسدين الفساد على الرئيس سيادة حرب تأتي هنا

  .جذوره من الفساد اجتثاث على

 بطرق األكفاء أكتاف على يتسلقون الذين هؤالء أن شك وال

 ، فوقهم من إرضاء على إال يعملون ال ، قانونية وال شرعية غري وأساليب

 مصلحة حساب على أو وضمريهم دينهم حساب على ذلك لوكان حتى

 الوطنية. املصلحة أو العمل

 بوطن ال ينهضوا أن ميكن ال الوصوليني النفعيني هؤالء أن شك وال    

 على حيرصوا ولن أهال، هلا يكونوا مل ألنهم،  بأمانة وال مبؤسسة وال

 على باحلقد مليئة ستكون الغالب يف منفوسه إن بل ، األكفاء تصعيد

 تصعيد على احلرص كل حريصني وسيكونون ، املتميزين األكفاء هؤالء

 أن أو يراجعهم أن له ميكن وال الكامل، بالوالء هلم يدين الذي األضعف

 . أعماهلم من عمال ينتقد أو تصرفاتهم من شيء على يعرتض

  السياسي المـاإلس اعاتـمج اـارتكبته اليت األخطاء رـأكب من لـولع
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،  الشكليات يف الدين وحصر،  الشكلية باملظاهر خداعها أو اخنداعها هو

 أهم بل القيادة مقومات أهم هو التعبدية الشعائر ببعض االلتزام واعتبار

 لتولي تأهال أكثرهم هو للجماعة والء الناس فأكثر، وموجباتها شروطها

 الناس دنيا يف شيًئا حيسن يكاد ال باألمس كان من جتد فقد،  املناصب

، فيه له خربة وال به له عالقة ال مما،  أمورهم مقاليد من خطرًيا أمًرا يتوىل

 اجلماعة عناصر تولي فور املصرية األوقاف وزارة يف حدث ما ولعل

 من بأناس أتوا فقد،  ذلك على شاهد خري السلطة ملقاليد اإلرهابية

 أعلى ليعتلوا بفنياتها وال بإدارتها وال فاألوقا بعمل هلا عالقة ال جهات

 على قصًرا األمر يكن ومل، للجماعة الوالء جملرد فيها التنفيذية املناصب

 سعار يف،  الدولة أجهزة من كثرًيا األخونة عمت بل،  وحدها األوقاف

 احلديث عصرنا يشهد مل رمبا وإقصاء،  للسلطة جاحمة وشهوة،  مقيت

 مما،  اجلماعة أبناء خارج من املخلصة طنيةالو الكفاءات لكل مثله

 وكشف،  مثله احلديث تارخينا يشهد مل رمبا ذريًعا سقوًطا بسقوطهم عجل

 تأكد اليت اجلماعة هذه نهاية أنها نؤكد جيعلنا مما،  كله للعامل حقيقتهم

 ختدع وظلت،  رخيصة مزايدة به وزايدت بالدين تاجرت أنها للجميع

 القاصي وعرف،  أمرهم( وجل عز) اهلل كشف حتى،  طويال زمنا الناس

 النفعيني بقايا سوى موال من هلم يعد ومل،  طويتهم خبث والداني

  .منهم واملكابرين

 الزائفة الوالءات عن بالبعد ذلك كل من نفيد أن ينبغي أننا على

  على األجدر إىل األمر نسند وأن،  الوطنية وغري الشرعية وغري والكاذبة



   

 - 56 - 

 احلفيظ،  األمني القوي غري حتتمل ال املرحلة هذه ألن،  هب القيام

 . املخلص الوطين، العليم

 

 

*    *    * 
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 حنــو توظــيف أمــثل ألمــوال الزكــاة
 

ا يف مصارفها الشرعية الشك أن الزكاة إذا ُوظِّفت توظيفا صحيًح

الكادحني واملصاحل العامة تسد ثغرة كبرية يف احتياجات الفقراء و

للوطن ، وإذا َسَخت نفس األغنياء والقادرين بالصدقات والقيام بواجبهم 

يف باب فروض الكفايات من إطعام اجلائع ، وكساء العاري ، ومداواة 

املريض ، وإعانة احملتاج ، واإلسهام اجلاد فيما حيتاج إليه الوطن من 

وطن سيتغري ، ولن يكون بني  إصالح وسالح وعتاد فإن وجه احلياة ألي

أبنائه حمتاج وال متسول ، يقول اإلمام على بن أبي طالب )رضي اهلل 

عنه( إن اهلل عز وجل قسم أقوات الفقراء يف أموال األغنياء ، فما جاع 

فإن وجدت فقرًيا جائعا فاعلم أن هناك غنيا ظاملا مل  فقري إال بشح غين ،

 .بواجبه جتاه جمتمعهُيخرج حق اهلل يف ماله ، ومل يف 

وإذا استثمر الوقف استثمارا صحيحا إىل جانب ذلك كله لصاحل 

ا إىل اإلسهام يف نهضة حقيقية لوطننا الغالي ، الوطن أدى ذلك جمتمًع

ا حنن يف حاجة أن مند هلا يد بل رمبا فاض اخلري إىل دول أكثر فقًر

عاون العون كبعض دول حوض النيل اليت حنتاج إىل التواصل والت

العلمي والثقايف واخلريي واإلنساني معها على املستويني احلكومي 

والشعيب مبؤسساته املدنية القوية اليت ميكن أن تنفذ مشروعات كبرية أو 

عمالقة يف تلك الدول وغريها من الدول اإلفريقية الفقرية كبعد 

اسرتاتيجي وجزء من أمننا القومي ، وهناك مناذج كثرية مشكورة يف 

 .اجملال لبعض مؤسسات اجملتمع املدني هذا
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 : الزكاة حق أصيل يف املال

وأؤكد على حقائق أوهلا: أن الزكاة حق أصيل يف املال ، وركن 

رئيس من أركان اإلسالم كالصالة والصيام سواء بسواء، وقد قال سيدنا 

: ثالث يف القرآن الكريم نزلت ( رضي اهلل عنهما)عبد اهلل بن عباس 

ثالث ال تقبل واحدة منها دون األخرى ، وهى قوله تعاىل: مقرونة ب

إذ ال تقبل طاعة اهلل مع معصية رسوله  "َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل"

فمن  "َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة")صلى اهلل عليه وسلم(، وقوله تعاىل: 

الته من اهلل شيئا ، وقوله ضّيع الزكاة مع وجوبها عليه مل تغن عنه ص

فمن مل يشكر لوالديه  "َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصرُي" تعاىل:

مجيلهما وصنيعهما مل يشكر اهلل عز وجل ، ويقول سبحانه يف شأن كانزي 

َها ِفي َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل ُينِفُقوَن"املال ومانعي الزكاة: 

َسِبيِل الّلِه َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم ، َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى 

ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهـَذا َما َكَنْزُتْم أَلنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم 

 ." َتْكِنُزوَن

د دعا إىل الصدقة واإلكثار منها يقول األمر الثاني: أن اإلسالم ق

َمَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت "سبحانه: 

َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنُبَلٍة مَِّئُة َحبٍَّة َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء َوالّلُه َواِسٌع 

ويقول  "ما نقص مال من صدقة"ى اهلل عليه وسلم(: ويقول )صل ، "َعِليٌم

خري الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ")صلى اهلل عليه وسلم(: 

ترجو الغنى وختشى الفقر ، وال ُتمهل حتى إذا بلغت احللقوم قلت لفالن 

ويقول )صلى اهلل عليه ،  "كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن وقد كان لفالن
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 وينادي ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا ما من يوم إال"وسلم(: 

ويقول احلق سبحانه:  ،": اللهم أعط ممسكا تلفا خلفا ويقول اآلخر

َهاَأنُتْم َهُؤالء ُتْدَعْوَن ِلُتنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َفِمنُكم مَّن َيْبَخُل َوَمن "

يُّ َوَأنُتُم اْلُفَقَراء َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َيْبَخْل َفِإنََّما َيْبَخُل َعن نَّْفِسِه َواللَُّه اْلَغِن

 ". َقْومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ ال َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم

 : مكمن اخللل وإصالحه 

الشك أن اخللل ال خيرج عن أن يكون من جهة الدافع أو جهة 

متلقي الزكاة أو من اجلهة الوسيطة سواء أكانت شخصا أم مجعية أم 

 .ةمؤسس

افع إما أن يكون بعدم الدفع فاخللل الذي يأتي من جهة الد

، وإما بالتحايل عليه ، وإما بدفعه دون متحيص أو تدقيق يف أمر أصال

 .اجلهة اليت يدفع هلا

وهنا ينبغي أن يركز اخلطاب الديين على وجوب الزكاة وأهمية 

املال واإلثم الشديد املرتتب على منع حق اهلل عز وجل يف ، إخراجها 

مع التأكيد على أن الغين ال تربأ ذمته مبجرد إلقاء املال أي إلقاء وكيف 

تأتى له ، فبعض الفقهاء على أن الغين إذا دفع املال إىل من ظنه فقرًيا 

فبان خالفه مل تسقط عنه الزكاة ، فعليه أن يتحرى يف املصارف الشرعية 

ته حتى تربأ ذمته أمام وفى أمانة ودقة وشرعية اجلهة اليت يدفع إليها زكا

اهلل عز وجل ، وتسهم زكاته يف الثمرة املرجوة اليت شرعت من أجلها 

 .الزكاة
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 واخللل الذي يأتي من جهة اآلخذ إمنا يأتي من ضعف الوازع 

الديين لدى بعض من تسول هلم أنفسهم احلصول على املال من أي 

ا أن نذكرهم وهؤالء علين ، طريق حتى لو كان فيه إراقة ماء وجوههم

مبنهج اإلسالم وباحلس اإلنساني السليم الذي ينأى بالقادر عن العمل 

إن " على التسول أو دناءة النفس ، يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: 

،  "، أو دم موجع ، أو ذي غرم مفظع املسألة ال حتل إال لذي فقر مدقع

ها الرجل وجهه املسائل كدوح يكدح ب" ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(: 

 . " فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك

إن مما أدرك الناس من كالم " :  ويقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(

 ."  النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت
 

فينبغي التأكيد على نهي اإلسالم عن املسألة بدون حاجة حقيقية ، 

ميكن أن يعرض نفسه ملا ال يليق وعن ذل السؤال ، وأن األبي الكريم ال 

بالعفيف الكريم ، وأن اليد العليا املتصدقة خري وأكرم من اليد السفلى 

اآلخذة ، مع التأكيد على أهمية العمل وقيمته وحث اإلسالم عليه ، 

وبيان أن الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهلل ، وأن 

ال يكون عالة على اآلخرين وقد خري الناس من يأكل من عمل يده ، و

 :قال الشاعر اجلاهلي الشنفرى األزدي

 علّي من الطول امرؤ متطول     وأستف ترب األرض كي ال يرى له  

 : ويقول البارودي

 يدًا أغضي هلا حني يغضب علّي       خلقت عيوفًا ال أرى البن حرة    
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   ا ـع إمياننـموزيع فـع والتـأما جهة اخللل الثالثة فهي آلية اجلم

بدور بعض مؤسسات اجملتمع املدني يف التخفيف من معاناة الفقراء 

والكادحني سواء من خالل نفقات أم من خالل مشروعات خدمية ، 

 :وخباصة الطبية منها، فإنين أرى أن هذه اجلهات حتتاج إىل اآلتي

أن تكون حتت مراقبة دقيقة ألجهزة الدولة وأن تقوم هذه  -أ 

باملتابعة واملراقبة على الوجه األكمل ، وأن تكون هناك شفافية  األجهزة

واضحة يف إعالن امليزانيات ، والنفقات واملكافآت مع ترشيد اإلنفاق 

 .اإلداري إىل أقصى درجة ممكنة

أن تكون هناك خارطة واضحة لوجود هذه اجلمعيات ،  -ب 

ل واحد أو ونطاقها اجلغرايف ، وأنشطتها، حبيث ال تصب كلها يف جما

جماالت حمدودة ، مع إهمال جماالت رمبا تكون أكثر أهمية وحيوية 

 .للمجتمع

أن تتوىل جهة ما ، ولتكن وزارة التضامن االجتماعي شبكة  -ج 

 ربط وتنسيق إلكرتونية تربط من خالهلا املستفيدين باملنفقني ،

ومبؤسسات اجملتمع املدني يف نطاقها اجلغرايف أو اخلدمي ، حبيث 

نتفي ظاهرة املقيدين أو املستفيدين حبرفية تسولّية من جهات أو ت

مجعيات متعددة يف حني ال تصل الزكاة والصدقات إىل مستحقيها 

 .احلقيقيني

، أو  افر فيها اجلميعضأن حتدد أهداف وأغراض واضحة قد يت -د 

ختصص كل جهة أو مجعية لغرض منها ، كإطعام اجلائعني وعالج 

ديون الغارمني ، وهى مناط احلملة اليت بدأت بها املرضى ، وسداد 

 .وتبنتها وزارة األوقاف املصرية
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 السليم والذوق والبهجة اجلمال
 دين،  واجلمال الكمال دين،  والرقي احلضارة دين اإلسالم

 إىل تؤدي ومسالكه وطرقه وتوجيهاته نصوصه وكل،  والسعادة البهجة

 هذه أكدا قد املطهرة نبويةال والسنة الكريم القرآن إن بل،  ذلك

 " َواْلَأْنَعاَم:  العزيز كتابه يف وتعاىل سبحانه احلق يقول حيث،  املعاني

 ِحنَي َجَماٌل ِفيَها َوَلُكْم*  َتْأُكُلوَن َوِمْنَها َوَمَناِفُع ِدْفٌء ِفيَها َلُكْم َخَلَقَها

 َلُكُم َجَعَل لَِّذيا ":  وتعاىل سبحانه ويقول،  " َتْسَرُحوَن َوِحنَي ُتِرحُيوَن

 ِبِه َفَأْخَرْجَنا َماًء السََّماِء ِمَن َوَأْنَزَل ُسُبًلا ِفيَها َلُكْم َوَسَلَك َمْهًدا اْلَأْرَض

 ويقول، " َبِهيٍج َزْوٍج ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوَأْنَبْتَنا "،  َشتَّى" َنَباٍت ِمْن َأْزَواًجا

 َذاَت َحَداِئَق ِبِه َفَأْنَبْتَنا َماًء لسََّماِءا ِمَن َلُكْم َوَأْنَزَل ":  وتعاىل سبحانه

،  " َيْعِدُلوَن َقْوٌم ُهْم َبْل اللَِّه َمَع َأإَلٌه َشَجَرَها ُتْنِبُتوا َأْن َلُكْم َكاَن َما َبْهَجٍة

 السََّماِء َوِإَلى*  ُخِلَقْت َكْيَف اْلِإِبِل ِإَلى َيْنُظُروَن َأَفَلا ":  سبحانه ويقول

، " ُسِطَحْت َكْيَف اْلَأْرِض َوِإَلى*  ُنِصَبْت َكْيَف اْلِجَباِل َوِإَلى*  ِفَعْتُر َكْيَف

 شأن يف سبحانه ويقول، " َتَفاُوٍت ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِفي َتَرى َما "

 " .ِبَمَصاِبيَح  الدُّْنَيا السََّماَء َوَزيَّنَّا "،" ِللنَّاِظِريَن َوَزيَّنَّاَها ":  العال السماوات

 نأخذ وأن،  التجمل أحسن نتجمل بأن الكريم القرآن أمرنا لقد بل

 ُكلِّ ِعْنَد ِزيَنَتُكْم ُخُذوا َآَدَم َبِني َيا ":  سبحانه فقال،  مسجد كل عند زينتنا

 َحرََّم َمْن ُقْل*  اْلُمْسِرِفنَي ُيِحبُّ َلا ِإنَُّه ُتْسِرُفوا َوَلا َواْشَرُبوا َوُكُلوا َمْسِجٍد

 ِفي َآَمُنوا ِللَِّذيَن ِهَي ُقْل الرِّْزِق ِمَن َوالطَّيَِّباِت ِلِعَباِدِه َأْخَرَج الَِّتي اللَِّه َةِزيَن

، "  َيْعَلُموَن ِلَقْوٍم اْلَآَياِت ُنَفصُِّل َكَذِلَك اْلِقَياَمِة َيْوَم َخاِلَصًة الدُّْنَيا اْلَحَياِة

 ِفي َكاَن َمْن اْلَجنََّة َيْدُخُل َلا " ( : وسلم عليه اهلل صلى) نبينا قال وعندما
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 َثْوُبُه َيُكوَن َأْن ُيِحبُّ ، الرَُّجَل ِإنَّ:  َرُجٌل َقاَل ، ِكْبٍر ِمْن َذرٍَّة ِمْثَقاُل َقْلِبِه

 َبَطُر اْلِكْبُر،  اْلَجَماَل ُيِحبُّ َجِميٌل اللََّه ِإنَّ:  َقاَل ، َحَسَنًة َوَنْعُلُه ، َحَسًنا

( عنه اهلل رضي) ُشْعَبَة ْبن اْلُمِغرَيُة سيدنا أخربه وملا، النَّاِس"  ْمُطَوَغ اْلَحقَّ

 َفِإنَُّه ِإَلْيَها اْنُظْر "( : َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى) النَِّبيُّ له َفَقاَل،  اْمَرَأًة َخَطَب َأنَُّه

 ". َبْيَنُكَما ُيْؤَدَم َأْن َأْحَرى

 

 طالقة إىل دعا وقد،  الطيب حيب( وسلم عليه اهلل صلى) وكان

 اْلَمْعُروِف ِمَن َتْحِقَرنَّ َلا "( : وسلم عليه اهلل صلى) فقال،  واحمليا الوجه

 الناس على السرور إدخال وجعل،  " َطْلٍق ِبَوْجٍه َأَخاَك َتْلَقى َأْن َوَلْو َشْيًئا

      : (وسلم عليه اهلل صلى) فقال( ، وجل عز) اهلل إىل القربات أعظم من

 يوم يرضيه أن( وجل عز) اهلل على كان مسلم على السرور أدخل من "

 عز) اللَِّه ِإَلى اأَلْعَماِل َوأَحبُّ "( : وسلم عليه اهلل صلى) وقال، "  القيامة

 إىل أصحابه( وسلم عليه اهلل صلى) ودعا، ُمْسِلٍم" َعَلى ُتْدِخُلُه ُسُروٌر( وجل

 . العامة واملناسبات ألعيادوا اجُلمع عند الثياب أحسن لبس
 

 يتجاوزه إمنا الشكل حدود عند يقف ال احلقيقي اجلمال أن على

 ومجال،  األخالق ومجال،  املعدن ومجال،  اجلوهر مجال إىل

 من النساء خري إن( : اهلل رمحه) الرافعي صادق مصطفى يقول،  الطباع

 مجاال عقلها وكان وجهها كجمال أخالق يف وجهها مجال على كانت

 ثم يسرت ثم عليه يسرت،  الكفء الرجل أصابت إن املرأة فهذه،  ثالثا

 : الشاعر ويقول،  يسرت
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 ِعرُضُه   الُلؤِم ِمَن ُيدَنس َلم امَلرُء ِإذا

 َجميــــــــُل  َيرَتديـــــــــِه ِرداٍء َفُكـــــلُّ                                             

 َعديُدنــــــــــا    َقليــــــــٌل َأّنــــا اُتَعيُِّرنــــــ

 َقليـــــــُل  الِكــــــراَم ِإنَّ َلهـــــا َفُقلـــــُت                                             

 َوجاُرنـــــا   َقليــــــٌل َأّنـــا َضرَّنــــا َومـــــا

 َذليـــــُل اأَلكَثريــــَن َوجــــــاُر َعزيــــــٌز                                             

 ويف،  مستنا يف اإلسالم جبمال نتجمل أن مجيًعا علينا فيجب

 ويف،  حدائقنا ويف،  معاهدنا ويف،  مدارسنا ويف،  بيئتنا ويف،  مظهرنا

 ينفر مبا والبهجة اجلمال معامل نشوه وأال،  العامة أماكننا ويف،  متنزهاتنا

 . الراقي والذوق السليم الطبع

 الكلمة ختري والرقي واجلمال الذوق معامل أهم من أن على

( عنه اهلل رضي) اخلطاب بن عمر سيدنا مرَّ فقد،  الصافية احللوة الراقية

،  النار أهل يا عليكم السالم:  هلم يقول أن فَكِره،  ناًرا يوقدون قوم على

 ختري إىل اإلسالم دعانا كما،  وءالض أهل يا عليكم السالم: قال إمنا

 وعن،  املنفرة األمساء نبعد وأن،  الراقية الداللة ذات احلسنة األمساء

 القرآن أمرنا وقد، السليم اإلنساني واحلس والذوق الطبع منه ينفر ما كل

،  أحسن هو ما بل حسن هو ما نقول وأن،  أمجل هو ما نفعل أن الكريم

 ِلِعَباِدي َوُقْل ":  سبحانه وقال،  " ُحْسًنا ِللنَّاِس َوُقوُلوا ":  سبحانه فقال

،  "واجلمال والرقي الذوق " شعارنا فليكن، " َأْحَسُن ِهَي الَِّتي َيُقوُلوا

 وعلى،  اجلمال بهذا اإلحساس على القادر هو الراقي السليم فالذوق

  .جمتمعه ويف حوله من على إشاعته
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  الصديق الذي نبحث عنه
 

لذي نبحث عنه هو من قال عنه مصطفى صادق الرافعي الصديق ا

) رمحه اهلل(: هو من إذا غاب مل تقل إن أحًدا غاب عنك ولكن تشعر أن 

جزًءا منك ليس فيك ، فهو قطعة منك ، ليس ذلك الصديق الذي 

مياسحك كما مياسحك الثعبان ، ويراوغك كما يراوغك الثعلب أو يقبع 

األصدقاء ال جتدهم إال على أطراف  منك كما يقبع القنفذ ، فهؤالء

إن الصديق احلق   مصائبك ، فهم كالذباب ال يقع إال حيث يكون العسل

 : ()رمحه اهلل الذي نبحث عنه ، هو من قال عنه اإلمام الشافعي

 إن الصديق احلق من كان معك .   

 ـه لينفعــــــك .ومن يضـــــر نفســ                                                    

 ومن إذا ريب الزمـــان صدعـــــك   

 شتت نفســـه فيـــك ليجــمعك .                                                      

 ال هذا الذي قال عنه الشاعر القاضي العماني أبو سرور :

   مالي أراك وأنت كنت صديقي     

 باعدتين زمنا بكل عقـــــوق                                                         

    قد كنت من أعددته لنوائبــي   

 لو عضين ناب الزمان بضيـق                                                       

      أوحى إليك بأن دهري عقين   

       نت تعني بالتصفيقفطفقت أ                                                      

      ومتى تبينت احلقيقة أننـــــــي   

 جلال حللت مبنصب مرموق                                                      
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   قد جئتين تسعى تهنئ باملنى 

 ا ألمرك يف رًضا وعقــوقــًعجب                                                    

    بة يف الفـؤاد مكانهــاإن احمل 

 تبدو حقــائقــها مع التضييـــــق                                                   

؟ فقال : ال أعلم ، قيل له : ملاذاوقد قيل ألحدهم : من أصدقاؤك ؟ 

قال : ألن الدنيا مقبلٌة علّي ، فإن أدبرت عرفت عدوي  من صديقي ، 

كان معك كانوا ون مع الزمان حيث دار ، فإن ألن أكثر الناس يدور

، وإن كان عليك كانوا عليك ، ولذا قالوا : الصديق وقت الضيق، معك

 وقال الشاعر:

 ائب كل خريــزى اهلل املصجـ

 عرفت بها عدوي من صديقي                                                      

 وقال آخر : 

 بــــده ذهــــن عنـــإىل م ا وـــــاس قد ذهبـرأيت الن

 واـــد ذهبــــاس قــفعنه الن بــــــده ذهــــــومن ال عن

 هــــده فضــــــن عنــــإىل م هـــضـاس منفــــت النــــرأي

 هـــــــاس منفضــــــه النـــفعن ــهــده فضـــــن ال عنــــــوم

 الُ ــــــده مـــــــن عنـإىل م واـــــــد مالــت الناس قـرأي

 واــــد مالـــــاس قــــفعنه الن ده مــــــالـــــــن ال عنـــوم

 وقال اآلخر:

 ريـالم على الفقـويبخل بالس              ومـــالم غين قــا بالسـُيّحي

   ورـاروا يف القبـوا وصـإذا مات            أليس املوت بينهما سواء
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ق ، فهو من يصدقك يف السر والعلن ، إن الصديق مشتق من الصد

يف البأساء والضراء ، يف املنشط واملكره ، من حيب لك ما حيبه لنفسه ، 

َلا ُيْؤِمُن   ":  ويكره لك ما يكره لنفسه ، يقول نبينا ) صلى اهلل عليه وسلم(

                  قول  )رواه البخاري( ، وي "َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ِلَأِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه

َثَلاٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحَلاَوَة اْلِإمَياِن : َأْن  " :)صلى اهلل عليه وسلم( 

َيُكوَن اللَُّه َوَرُسوُلُه  َأَحبَّ ِإَلْيِه ِممَّا ِسَواُهَما ، َوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء َلا ُيِحبُُّه ِإلَّا 

)رواه  "َرُه َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّاِروَد ِفي اْلُكْفِر َكَما َيْكِللَِّه ، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُع

َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اهلل يف ِظلِِّه  "البخاري( ، ويقول )صلى اهلل عليه وسلم( : 

يوَم ال ِظلَّ ِإال ِظلُُّه : ِإماٌم عاِدٌل ، وشابٌّ َنَشَأ يف ِعبادة اهلل تعاىل، وَرُجٌل 

ساجد، وَرُجالِن َتَحابَّا يف اهلل: اْجَتَمَعا عليه وَتَفرََّقا عليه، َقْلُبه ُمَعلٌَّق بامل

، ورجٌل "ِإني َأخاف اهلل  " ورجٌل َدَعْته ْامرأٌة ذاُت َمْنِصٍب وَجَماٍل فقال:

تصدَّق بَصَدَقٍة ، فَأْخَفاَها حتِّى ال َتْعَلَم ِشَماُله ما ُتْنِفُق َيِميُنه، ورجٌل ذكر 

 )متفق عليه( ." َضْت َعْيَناُه اهلل خاليًا، َفَفا

َأنَّ َرُجًلا َزاَر َأًخا َلُه ِفي َقْرَيٍة ُأْخَرى ، َفَأْرَصَد اهلُل َلُه َعَلى  "وروي 

َمْدَرَجِتِه َمَلًكا ، َفَلمَّا َأَتى َعَلْيِه َقاَل: َأْيَن ُتِريُد ؟ َقاَل: ُأِريُد َأًخا ِلي ِفي َهِذِه 

َعَلْيِه ِمْن ِنْعَمٍة َتُربَُّها؟ َقاَل: َلا، َغْيَر َأنِّي َأْحَبْبُتُه ِفي  اْلَقْرَيِة ، َقاَل: َهْل َلَك

اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ، َقاَل: َفِإنِّي َرُسوُل اهلِل ِإَلْيَك ِبَأنَّ اهلَل َقْد َأَحبََّك َكَما َأْحَبْبَتُه 

َحابِّنَي َوَجَبْت َمَحبِتي ِلْلُمَت"ِفيِه )رواه مسلم( ، ويف احلديث القدسي : 

(، ويقول نبينا )مسند أمحد "ِفيَّ ، َواْلُمَتَجاِلِسنَي يفَّ ، َواْلُمَتَزاِوِريَن ِفيَّ 

اْلُمَتَحابُّوَن ِفيَّ اللَِّه َلُهْم َمَناِبُر ِمْن ُنوٍر َيْوَم اْلِقَياَمِة " صلى اهلل عليه وسلم( )

ا أمجل أن تكون )املستدرك على الصحيحني( ، فم "َيْغِبُطُهُم الشَُّهَداُء 
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العالقات والصداقات خالصة لوجه اهلل عز وجل ، قائمة على احلب 

، املروءة والقيم واألخالق السوية واملودة واإلنسانية واإليثار ، مبنية على

   بعيًدا عن كل ألوان األنانية والنفعية واالنتهازية املقيتة .

 
*    *    * 
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 العاقبة وسوء البغي
 

 احلق يقول ، ينفكان ال متالزمان أمران العاقبة وسوء بغيال

 ُثمَّ الدُّْنَيا اْلَحَياِة مََّتاَع َأنُفِسُكم َعَلى َبْغُيُكْم ِإنََّما النَّاُس َأيَُّها َيا ":سبحانه

 َعاٌد َفَأمَّا ":  سبحانه "، ويقول َتْعَمُلوَن ُكنُتْم ِبَما َفُنَنبُِّئُكم َمْرِجُعُكْم ِإَليَنا

 اللََّه َأنَّ َيَرْوا َأَوَلْم ُقوًَّة ِمنَّا َأَشدُّ َمْن َوَقاُلوا اْلَحقِّ ِبَغْيِر األْرِض ِفي َفاْسَتْكَبُروا

 َعَلْيِهْم َفَأْرَسْلَنا*  َيْجَحُدوَن ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا ُقوًَّة ِمْنُهْم َأَشدُّ ُهَو َخَلَقُهْم الَِّذي

 الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي اْلِخْزِي َعَذاَب لُِّنِذيَقُهْم نَِّحَساٍت َأيَّاٍم ِفي اَصْرَصًر ِرحيًا

 َعَتْوْا َفَلمَّا ":  سبحانه ويقول ُينَصُروَن " ، ال َوُهْم َأْخَزى اْلآِخَرِة َوَلَعَذاُب

 أن العلم أهل قرر ، وقد " َخاِسِئنَي ِقَرَدًة ُكوُنوْا َلُهْم ُقْلَنا َعْنُه ُنُهوْا مَّا َعن

 الظاملة األمة ينصر وال ، كافرة ولوكانت العادلة األمة ينصر( وجل عز) اهلل

 . مؤمنة كانت ولو الباغية

 من وهو ، مجاعات بغي يكون وقد ، أفراد بغي يكون قد والبغي  

 أو طائفة أو شخص من وما ، دول بغي يكون وقد "، البغاة " عليهم يطلق

( وجل عز) العزة رب اأخذه إال وجتربت واستعلت وطغت بغت مجاعة

 َأَخَذ ِإَذا َربَِّك َأْخُذ َوَكَذِلَك ":  سبحانه احلق يقول ، مقتدر عزيز أخذ

 شأن يف( وجل عز) ويقول " ، َشِديٌد َأِليٌم َأْخَذُه ِإنَّ َظاِلَمٌة َوِهَي اْلُقَرى

 َما اْلُكُنوِز ِمَن اُهَوآَتْيَن َعَلْيِهْم َفَبَغى ُموَسى َقْوِم ِمن َكاَن َقاُروَن ِإنَّ ":  قارون

 ال اللََّه ِإنَّ َتْفَرْح ال َقْوُمُه َلُه َقاَل ِإْذ اْلُقوَِّة ُأوِلي ِباْلُعْصَبِة َلَتُنوُء َمَفاِتَحُه ِإنَّ

 ِمَن َنِصيَبَك َتنَس َوال اْلآِخَرَة الدَّاَر اللَُّه آَتاَك ِفيَما َواْبَتِغ*  اْلَفِرِحنَي ُيِحبُّ

 ال اللََّه ِإنَّ األْرِض ِفي اْلَفَساَد َتْبِغ َوال ِإَلْيَك اللَُّه َأْحَسَن َكَما ِسنَوَأْح الدُّْنَيا

 َقْد اللََّه َأنَّ َيْعَلْم َأَوَلْم ِعنِدي ِعْلٍم َعَلى ُأوِتيُتُه ِإنََّما َقاَل  * اْلُمْفِسِديَن ُيِحبُّ
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 َعن ُيْسَأُل َوال َجْمعًا َوَأْكَثُر ُقوًَّة ُهِمْن َأَشدُّ ُهَو َمْن الُقُروِن ِمَن َقْبِلِه ِمن َأْهَلَك

 ُيِريُدوَن الَِّذيَن َقاَل ِزيَنِتِه ِفي َقْوِمِه َعَلى َفَخَرَج*  اْلُمْجِرُموَن ُذُنوِبِهُم

 َوَقاَل*  َعِظيٍم َحظٍّ َلُذو ِإنَُّه َقاُروُن ُأوِتَي َما ِمْثَل َلَنا َلْيَت َيا الدُّنَيا اْلَحَياَة

 ُيَلقَّاَها َوال َصاِلحًا َوَعِمَل آَمَن لَِّمْن َخْيٌر اللَِّه َثَواُب َوْيَلُكْم اْلِعْلَم ُأوُتوا الَِّذيَن

 ِمن َينُصُروَنُه ِفَئٍة ِمن َلُه َكاَن َفَما األْرَض َوِبَداِرِه ِبِه َفَخَسْفَنا*  الصَّاِبُروَن ِإال

 .  امُلنَتِصِريَن " ِمَن َكاَن َوَما اللَِّه ُدوِن

           :  سبحانه احلق يقول ، قومه مع السالم عليه صاحل قصة ويف

 ُكنَت ِإن َتِعُدَنا ِبَما اْئِتَنا َصاِلُح َيا َوَقاُلوْا َربِِّهْم َأْمِر َعْن َوَعَتْوْا النَّاَقَة َفَعَقُروْا "

 .   "  َجاِثِمنَي َداِرِهْم ِفي َفَأْصَبُحوْا الرَّْجَفُة َفَأَخَذْتُهُم*  اْلُمْرَسِلنَي ِمَن

( وجل عز) العزة رب يقول قومه مع السالم عليه شعيب قصة ويف

 َآَمُنوا َوالَِّذيَن ُشَعْيًبا َنجَّْيَنا َأْمُرَنا َجاَء َوَلمَّا: “ وجتربوا طغوا ملا شأنهم يف

 ِدَياِرِهْم ِفي َفَأْصَبُحوا الصَّْيَحُة َظَلُموا الَِّذيَن َوَأَخَذِت ِمنَّا ِبَرْحَمٍة َمَعُه

 .   "  َثُموُد َبِعَدْت َكَما ِلَمْدَيَن ُبْعًدا َأَلا ِفيَها َيْغَنْوا َلْم َكَأْن*  َجاِثِمنَي

 َحتَّى ِللظَّاِلِم َلُيْمِلي اللََّه ِإنَّ "( : وسلم عليه اهلل صلى) نبينا ويقول

 السيىء املكر قحيي وال ، القيامة يوم ظلمات فالظلم ُيْفِلْتُه"، َلْم َأَخَذُه ِإَذا

 . بأهله إال

 در وهلل ، زوال إىل الباغية الدول عاقبة أن أؤكد فإنين هنا ومن

 مصر”  الرائعة قصيدته يف يقول حيث ، إبراهيم حافظ النيل شاعر

 : نفسها "   عن تتحدث

 التعدي عقبى وتلك زالــــــت ثم   وجـــارت   عليَّ دولة بغت كــــــم

 جندي  اهلل عنــــاية قديــــــم سليــــــما     من حورا رام رمــــاني ما
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 للظلم ترسخ اليت واحلضارات البغي على تقوم اليت فالدول

 مدوي بسقوط ليعجل البغي هذا إن بل ، وسقوطها هدمها عوامل حتمل

 . وسريع

 والبغي والظلم واإلقصاء االستعالء على تقوم اليت واجلماعات

 االنتحار عمليات تتبنى اليت اجلماعات لككت اإلجرام يف احلد وجتاوز

 وإذالل ، به والتمثيل وحرقه اإلنسان ذبح وتستحل ، والتدمري والتفجري

 ونقض ، العامر وختريب ، احلضارات وهدم ، سبايا احلرائر وبيع ، البشر

 حتمل إمنا ، والنسل احلرث وإهالك ، واليابس األخضر وإحراق ، البنيان

 الفساد حيب ال( وجل عز) اهلل ألن ، وهالكها ارهادم وسر سقوطها عوامل

 لداعش عاجل بهالك أبشر فإني مثة ومن ، املفسدين وال اإلفساد وال

 وسائر ، وبوكوحرام ، املقدس بيت وأعداء ، القاعدة من وأخواتها

 َعَلى َغاِلٌب ،" َوالّلُه واملعوجة واملتطرفة والظالمية اإلرهابية اجلماعات

  ." َيْعَلُموَن اَل النَّاِس َأْكَثَر ـِكنََّوَل َأْمِرِه

 

*    *    * 
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 الرشوة وأثرها يف هدم الدول
 

إذا كانت الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان واحلال فإن ذلك 

ينطبق انطباقا شديد الوضوح على بعض الفتاوى اليت كانت تتعلق بشأن 

تكن احلكومات تواجه الرشوة ، ففي زمن شاع فيه الفساد وطمَّ ، ومل 

الراشني واملرتشني حبسم أفتى بعض الناس بأن اإلثم على املرتشي ، 

أما الراشي فإن كان مضطًرا فإنه يكون معذوًرا باضطراره ، وهذه الفتاوى 

اليت بنيت على مراعاة ضعف اإلميان عند الناس فتحت أبوابا واسعة 

ًعا أمام أصحاب ملزيد من الرَّشى والفساد ، كما فتحت الطريق واس

النفوس الضعيفة ليتعلقوا بالضرورة وأنهم مضطرون ، حتى صار الكثري من 

األبواب ال يفتح إال بالرشوة أو احملسوبية ، أما وأننا أمام دولة عظيمة 

ونظام حكيم يواجه بقوة وشراسة وبال أدنى هوادة كل ألوان الفساد 

شرًعا على مجيع والرشي واحملسوبية واستغالل النفوذ فإن الواجب 

املواطنني مساعدة أجهزة الدولة يف القضاء على األدواء القاتلة ، 

والعمل على منع الفساد قبل وقوعه بالنصح ، وعدم املشاركة فيه أو الرضا 

 به أو السكوت عنه بأي شكل من األشكال. 

كما أنين أدعو إىل تعديل قانوني جيرم املشاركة بأي شكل يف 

املشاركني فيها راشًيا ومرتشًيا ووسيًطا، وال سيما بعد عملية الرشوة وكل 

اكتشاف اجلرمية مبعرفة أجهزة الدولة اليقظة الواعية ، أما الشهامة 

احلقيقية والوطنية الصادقة فهي اليت تتحقق يف اإلبالغ عن اجلرمية 

قبل القبض على املتهمني ، أما بعد القبض عليهم فكل أطرافها شركاء 
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: " لعن اهلل  ثم ، وهلذا قال نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(يف اجلرم واإل

، وهو من يسعى بينهما بالرشوة ، بل هو  "الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشَي َوالرَّاِئَش

 َواْلُمْرَتِشي الرَّاِشي األشد فتنة وخطًرا ، وقال )صلى اهلل عليه وسلم( : "

على الراِشي  اهلِل لعنُة ")صلى اهلل عليه وسلم(:النَّاِر"، وقال  ِفي

ودافعها والساعي بينهما بأن  ، وهو وعيد شديد آلكل الرشوة "واملرَتِشي

 وملرمحة اهلل، متعرضني لسخطه وغضبه،  منمطرودين مجيًعا  جعلهم

 حد إىل ليصل ذلك تعدى بل وذمها، عنها النهي جمرد عند األمر يتوقف

 . تعاىل اهلل رمحة من الطرد يعين الذي الصريح اللعن

ُ  أكل و واحلق سبحانه وتعاىل ، للسحت وألموال الناس الرشوة

 السُّْحَت َوَأْكِلِهُم َواْلُعْدَواِن اْلِإْثِم ِفي ُيَساِرُعوَن ِمْنُهْم َكِثرًيا " َوَتَرى: يقول 

 اْلِإْثَم ِلِهُمَقْو َعْن َواْلَأْحَباُر الرَّبَّاِنيُّوَن َيْنَهاُهُم َلْوَلا*  َيْعَمُلوَن َكاُنوا َما َلِبْئَس

ل وقي(. و63 - 62: املائدة) َيْصَنُعوَن" َكاُنوا َما َلِبْئَس السُّْحَت َوَأْكِلِهُم

...َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت ِبَما َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ُتَويف ُكلُّ َنْفٍس َما "تعاىل: 

َواَل  ":  وجل( ، ويقول )عز (161)آل عمران: " َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن

ِلَتْأُكُلوْا َفِريقًا مِّْن  َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم َتْأُكُلوْا

، ويقول سبحانه :  (188)البقرة: " َتْعَلُموَن َأْمَواِل النَّاِس ِباإِلْثِم َوَأنُتْم

 ِتَجاَرًة َتُكوَن َأْن ِإلَّا ِباْلَباِطِل َبْيَنُكْم َأْمَواَلُكْم واَتْأُكُل َلا آَمُنوا الَِّذيَن "َياَأيَُّها

 (.29: النساء)َرِحيًما"  ِبُكْم َكاَن اللََّه ِإنَّ َأْنُفَسُكْم َتْقُتُلوا َوَلا ِمْنُكْم َتَراٍض َعْن

كعب بن عجرة األنصاري )رضي اهلل عنه( قال: قال لي وعن 

ال يدخُل اجلنَة حلٌم نبَت من سحٍت، ": رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم(

ويقول )صلى اهلل عليه  ،" نبَت من سحٍت فالناُر أوىل به وكلُّ حلٍم
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ِإنَّ ِرَجاًلا َيَتَخوَُّضوَن ِفي َماِل اللَِّه ِبَغْيِر َحقٍّ، َفَلُهْم النَّاُر َيْوَم  وسلم(: "

 .لال بالباطاملو )يتخوضون( أي: يتصرفون يف " ،  اْلِقَياَمِة

 ُسميت ، اسم وبأي كانت، صورة بأيِة حمرمة اإلسالم يف فالرشوة

 شيًئا، احلقائق من تغري ال فاألمساء غريها، أم  هدية حتت مسمى سواء

، فويل للراشني  ال باألمساء وال باملسميات واملعاني باملضامني والعربة

 رة.واملرتشني والساعني بينهم من غضب اهلل )عز وجل( يف الدنيا واآلخ

 

*    *    * 
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 ر الكبرية بأخالقها وحضارتهامص
  

، وعلمائها ، ورجاهلا  ، ونسائها  ال شك أن مصر دولة عظيمة بقادتها ،

ودورها الريادي يف املنطقة  وشبابها ، وفتياتها ، وتارخيها ، وحضارتها ،

ا ، ولعل أهم ما مييز سانيًّا ، وإنا ، وحضاريًّا ، وعسكريًّا ، وثقافيًّا ، وعلميًّفكريًّ

مصرنا الكبرية العظيمة هو سعة أفقها ، وقدرتها على التجاوز والتسامح ، 

  : والرتفع عن الدنايا والصغائر ، فهي تتعامل مبنطق من يقول

 فأكره أن أكون له جميبا     يقابلين السفيه بكل قبح          

   زاده اإلحراق طيبا كعود   يزيد سفاهة فأزيد حلًما              

غري أن  مثة فرًقا واضًحا بني احللم عن قوة ، وبني الضعف واخلنا ،  

فمصر حتلم وال تضعف ،  فهي األخ األكرب الذي يريد أن جيمع الشمل ، 

وحيول بكل ما ميلك دون أي متزيق ألسرته أو تهديد لكيانها ، وال 

 . ه من إخوتهميكن له وقت الشدائد أن يتخلى حتى عمن أساء إلي

وإذا كان هذا شأن األخ األكرب يف أسرته ، فمصر الرائدة مل ولن 

تتخلى عن قضايا أمتها ، لكنها يف الوقت نفسه لن تنجر إىل صراع ميكن 

أن متليه أو تفرضه عليها أطراف ال حتسن تقدير األمور ، وال تعرف احلنكة 

 . وال احلكمة السياسية املصرية

خيها العريق غنية بالقيم واألخالق ، مل يعرف إن مصر على مدار تار

عن أهلها غدر وال خيانة ، وال اعتداء وال عدوان على أحد بدون حق ، 

بل وقفت مبا وسعها من قوة وإمكانات إىل جانب األشقاء واألصدقاء ، 

وعرفت طوال تارخيها حبسن اجلوار ، وبسماحة أهلها ، وحسن عشرتهم ، 

شدد وال التطرف ، وما حيدث من موجات وخفة روحهم، مل تعرف الت
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عنف عابرة أو طارئة هنا أو هناك إمنا هو ظواهر شاذة يلفظها اجملتمع 

 .املصري بفطرته وطبيعته النقية ، وهي سحابة صيف عما قريب تنقشع

لقد استوعبت احلضارة املصرية كثرًيا من مظاهر احلضارات 

الغث واخلبيث ، وكان  األخرى ، وأفادت منها النافع املفيد ، ولفظت

أزهرها بسماحته ووسطيته املعروفة عرب تارخيه الذي أربى على ألف عام 

أحد أهم ضمانات هذة السماحة والوسطية ، ليس يف مصر وحدها ، وال 

يف العامل العربي وحده ، وال العامل اإلسالمي وحده ، بل يف العامل كله ، 

 : وقد أنشأت يف ذلك أبياًتا أقول فيها
 

  صر الكنانة يف حفظ ويف كنـــفم

 قد ُضمـــن الذكــُر احلكيــم أماَنــها                                            

 ولئــن كبــت يوًما فظــل زائــــــــــل

 عمــا قريــب ينجلـــي عـــن ساحــها                                                

 حصـًنا شــامـــــًخا وتعود لإلســــــالم

 وألمــــة العــــرب الكـــــرام صمامــها                                                

 من رامـهــا سلـــــًما فتــــــلـك يـــــــد

 أو رامـــها حـــرًبا فنحــــن رجــــالــها                                               

 أبــًدا وال نرضـى اخلــــناال نعتـدي 

 إن الرجـــــــولة عنـــدنـــا بنيـــانـــــها                                               

 إحــــــدى اثنتيــــن وال معّقب بعده

 النصـــُر نصـــٌر أو ُنـــــرى شهــــداءها                                               
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 ـــوا التاريـــخ عن أبطالـــــهاوليسألــ

 وليفهمـــوا ذكـــر النبــي أجنــــادها                                                  

 خيــر اجلنـــود جنــود مصر فاقدروا

 أرض الكنــانــــــة حقــــها ومقامــــــها                                                 

 ــر املعمـــور أزهــرنا الــذيواألزهـ

 حفـظ العلـوم مدى القـرون وصانـها                                               

 ومضى يعلــم كـل شبــــر فــي الدنـا

 أن السمـــاحــــة ديننــــا عنــوانــــــها                                               

 ختـــار أمحــد إنهصلــــوا علـــى امل

    خيـــــــر البــــــرية كلــــها وإمــامـــــها                                                         
 
  

*    *    * 
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 اإلسالم يتحدث عن نفسه
 

اإلسالم قطعة ذهب ال حتتاج أكثر من أن جنلي ما علق بها أو ران 

تطاير أو حتى املرتاكم ، ألن املعادن النفيسة ال عليها من بعض الغبار امل

تصدأ وال يصيبها العطب مهما كانت عوامل الزمن وتداعياته وأحداثه 

 وتراكماته.

فعلى الرغم مما أصاب صورة اإلسالم من جّراء اجلماعات 

اإلجرامية املتطرفة من أمثال داعش ، وبوكوحرام ، والقاعدة ، وجبهة 

املقدس ، وجند الشيطان ، ومجاعة دعم  اخلذالن ، وأعداء بيت

اخلراب والدمار املسماة زوًرا وبهتاًنا وافرتاء دعم الشرعية ، تلك 

، على الرغم من ذلك كله فإن  اجلماعات املأجورة لصاحل قوى الشر

اإلسالم بفضل أبنائه املخلصني وعلمائه املتخصصني قادر على حمو آثار 

أن يعرب عن حقيقته العظيمة السمحة ذلك كله ، وأن يتحدث عن نفسه ، و

احلضارية اإلنسانية النقية ، املتسقة مع فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ، 

القائمة على أنه حيث تكون املصلحة فثمة شرع اهلل ، وعلى أنه دين 

الرمحة واألمن واألمان والسالم للعامل كله ، حيث يقول احلق سبحانه : 

" ، ومل يقل سبحانه : رمحة للمسلمني ال َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي َوَما َأْرَسْلَناَك ِإ "

وحدهم ، وال للمؤمنني وحدهم وال للموحدين وحدهم ، إمنا للعاملني 

كل العاملني ، حيث كرم اهلل عز وجل اإلنسان على إطالق إنسانيته فقال 

 " .َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي  سبحانه : "

 دين ال يعرف األذى ، فاملسلم احلقيقي فيه هو من سلم الناس من 
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لسانه ويده ، واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأمواهلم 

وأنفسهم ، وملا سئل نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( عن امرأة صوامة قوامة 

،  غري أنها تؤذي جريانها ، قال )صلى اهلل عليه وسلم( : "هي يف النار"

وهو القائل )صلى اهلل عليه وسلم( : "واهلل ال يؤمن ، واهلل ال يؤمن ، واهلل 

ال يؤمن " قالوا : من يارسول اهلل ؟ ، فقال )صلى اهلل عليه وسلم( : "من ال 

َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَِّه يأمن جاره بوائقه" ، ويقول )صلى اهلل عليه وسلم( :" 

 " .ِذ َجاَرُهَواْلَيْوِم اآلِخِر َفال ُيؤ

دين حيفظ لإلنسان كرامته ، فينهى عن الغيبة ، والنميمة ، 

والتحاسد ، والتباغض ، واالحتقار ، وسوء الظن هلو دين عظيم ، وذلك 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم مِّن َقْوٍم  حيث يقول احلق سبحانه : "

َوال ِنَساء مِّن نَِّساء َعَسى َأن َيُكنَّ َخْيرًا مِّْنُهنَّ  َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْيرًا مِّْنُهْم

َوال َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا ِباألْلَقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِإمَياِن 

ِنُبوا َكِثريًا َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَت  *َوَمن لَّْم َيُتْب َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن 

مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوال َتَجسَُّسوا َوال َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعضًا َأُيِحبُّ 

َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب 

َلا َتَباَغُضوا َوَلا  لى اهلل عليه وسلم( : "" ، وحيث يقول نبينا )صرَِّحيٌم 

َتَحاَسُدوا َوَلا َتَداَبُروا َوُكوُنوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَواًنا َوَلا َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن َيْهُجَر 

 " .َأَخاُه َفْوَق َثَلاَثِة َأيَّاٍم

 دين مينع الظلم والغش ، ولو مع أعدائه ، وحيرم سائر املمارسات         

االحتكارية هلو دين عظيم ، وذلك حيث يقول نبينا )صلى اهلل عليه 

َمِن اْحَتَكَر َطَعاًما َأْرَبِعنَي َلْيَلًة َفَقْد َبِرَئ ِمَن اللَِّه َوَبِرَئ اللَُّه ِمْنُه،  وسلم(: "
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،  "ُة اللَِّهَوَأيَُّما َأْهِل َعْرَصٍة َأْصَبَح ِفيِهُم اْمِرٌؤ َجاِئٌع َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُهْم ِذمَّ

 . " َلا َيْحَتِكُر ِإلَّا َخاِطٌئ ": وحيث يقول )صلى اهلل عليه وسلم( 

ويف رواية ، " من غشنا فليس منا "  ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(:         

"من غش أميت فليس منا " ، ويف صحيح مسلم "من غش فليس منا" 

غش مجيع حبذف مفعول غش ليشمل كل ألوان الغش ، وينهى عن 

البشر مسلما كان املغشوش أم غري مسلم ، إذ ال يليق باملسلم بأن يكون 

 غشاًشا .

دين يعمل على حتقيق الرمحة لإلنسان واحليوان واجلماد هلو 

 َهَذا َربُّ َمْن ":  )صلى اهلل عليه وسلم(دين عظيم ، وذلك حيث يقول 

 َرُسوَل َيا ِلي: َفَقاَل اْلَأْنَصاِر ِمَن ىَفًت َفَجاَء " ، اْلَجَمُل؟ َهَذا ِلَمْن اْلَجَمِل،

 الَِّتي اْلَبِهيَمِة َهِذِه ِفي اللََّه َتتَِّقي " َأَفَلا:  )صلى اهلل عليه وسلم(اللَِّه َفَقاَل

 . " َوُتْدِئُبُه ُتِجيُعُه َأنََّك ِإَليَّ َشَكا َفِإنَُّه ِإيَّاَها؟، اللَُّه َملََّكَك

اد واإلفساد والتدمري والتخريب ، دين ينهى عن كل ألوان الفس

ويعصم األموال واألعراض واألنفس ، هلو دين عظيم ، وذلك حيث يقول 

   " ، ويقول احلق :َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها  احلق سبحانه : "

نَّاِس َوِمَن ال" ، وحيث يقول سبحانه :" َواَل َتْعَثْوْا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن "

َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد الّلَه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ 

َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل  *اْلِخَصاِم 

يَل َلُه اتَِّق الّلَه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِباإِلْثِم َفَحْسُبُه َوِإَذا ِق *َوالّلُه اَل ُيِحبُّ الَفَساَد 

" ، وحيث نهى نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( سيدنا َجَهنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمَهاُد

معاذ بن جبل عن أي ظلم أو إجحاف بأموال املستضعفني أو أخذكرائم 
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، َفاْدُعُهْم ِإَلى  ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإنََّك َتْأِتى َقْوًما،  يامعاذ" :أمواهلم فقال له

، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم  َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنِّى َرُسوُل اللَِّه

ُعوا َأنَّ اللََّه اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفِإْن ُهْم َأَطا

ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ ِفي 

، َواتَِّق َدْعَوَة  ، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك َفِإيَّاَك َوَكَراِئَم َأْمَواِلِهْم ُفَقَراِئِهْم

 ".َها َوَبْيَن اللَِّه ِحَجاٌب اْلَمْظُلوِم َفِإنَُّه َلْيَس َبْيَن

وأخرًيا نستطيع أن نقول إن اإلسالم قضية عادلة ودين عظيم وأنه 

وإن تعرض للهجوم من أعدائه فإن املخلصني من أبنائه قادرون بإذن 

اهلل )عز وجل( على جتلية الغبار عنه وعرضه عرًضا صحيًحا من خالل 

، صد ، وفقه الواقع ، وفقه املتاحاالبالغ الواضح املبني ، الفاهم لفقه املق

وفقه األولويات ، فهًما يؤهل صاحبه للوفاء بواجب هذا الدين العظيم 

مبا حيمله لصاحل اإلنسانية مجعاء من سبل السعادة والرقي وما حيمله 

 ملن يعمل به من خري الدارين الدنيا واآلخرة .
 
*    *    * 
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   ؟ هذا هو اإلسالمهل 

خالل خرباتي احلياتية والدعوية اإلخوان  لقد ُخربت من

ومسالكهم ، وحيلهم ودروبهم ، واستحالهلم للكذب ، وحتريفهم ملفهوم 

النصوص و لّي أعناقها ، وانتهاجهم منهج التقية ، وتدريب ناشئيهم على 

السرية والكتمان ، والسمع والطاعة األعميني ، وإغرائهم بالنعيم املقيم 

وتأملت حديث رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسلم ( يف الدنيا واآلخرة ، 

آَيُة اْلُمَناِفِق َثالٌث : ِإَذا َحدََّث َكَذَب ، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف ،  "حيث يقول : 

َأْرَبٌع  "وحديثه )صلى اهلل عليه وسلم( حيث يقول :  ،" َوِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن 

: ِإَذا َحدََّث َكَذَب ، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف ، َوِإَذا َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا 

َعاَهَد َغَدَر ، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر ، َفَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه 

َخْصَلٌة ِمَن النَِّفاِق َحتَّى َيَدَعَها ، فوجدت اإلخوان ينقضون ذلك نقًضا 

لك متاًما ، فإذا كان )صلى اهلل عليه وسلم( عملًيا ، ويسريون على عكس ذ

قد ذكر العالمة األوىل من عالمات النفاق أن املنافق إذا حدث كذب ، 

فإن اإلخوان ال يكذبون جمرد كذب ، إمنا يتحرون الكذب ويتدربون 

وُيدربون عليه حتت عناوين ما أنزل اهلل بها من سلطان : كالكذب 

فيها الكذب ، أو املعاريض اليت فيها املباح ، أو املواطن اليت جيوز 

مندوحة عن الكذب ، حتى صار الكذب واالفرتاء والبهتان أصال من 

: قول النيب )صلى اهلل عليه وسلم( أصوهلم الفكرية واحلركية ، متجاهلني

الرَُّجَل ِإنَّ الصِّْدَق َيْهِدي ِإَلى اْلِبرِّ ، َوِإنَّ اْلِبرَّ َيْهِدي ِإَلى اْلَجنَِّة ، َوِإنَّ  "

َوِإنَّ اْلَكِذَب  ، َلَيَتَحرَّى الصِّْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِصدِّيًقا

 َيْهِدي ِإَلى اْلُفُجوِر ، َوِإنَّ اْلُفُجوَر َيْهِدي ِإَلى النَّاِر ، َوِإنَّ الرَُّجَل َلَيَتَحرَّى 
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 ."اًبا اْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اللَِّه َكذَّ

وإذا كان من أخص صفات املنافق أنه إذا وعد أخلف ، فإنين 

أظن أن من تعامل أو يتعامل مع اإلخوان وخباصة يف اجملال السياسي 

يدرك أنهم ال عهد هلم وال ذمة وال أمان ، فقد ُجبلوا وتربوا على آليات 

 .واضحة للتربير ألنفسهم ، والتحلل من وعودهم وعهودهم ومواثيقهم

ذا كان من صفات املنافق أنه إذا اؤمتن خان ، فإننا قد رأينا وإ

، خانوا األمانة ، وأقصوا اإلخوان أنهم حني حتملوا أمانة احلكم 

، وختابروا مع األعداء ، وباعوا القضية الدينية والوطنية مًعا ، اجلميع

الّلَه َوالرَُّسوَل  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتُخوُنوْا "متجاهلني قوله تعاىل: 

 .  "َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن 

وإذا كان من صفات املنافق أنه إذا خاصم فجر ، فإنين أظن أن 

تارخينا احلديث مل يعرف قوًما أكثر لدًدا يف اخلصومة وفجوًرا فيها ، 

األرض من واستعداًدا إلراقة الدماء وإهالك احلرث والناس واإلفساد يف 

َوِمَن النَّاِس َمن ُيْعِجُبَك  "هؤالء ، وكأني بهم مل يسمعوا قول اهلل تعاىل : 

َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد الّلَه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم * 

اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه اَل  َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك

 . "ُيِحبُّ الَفَساَد 

وهل اإلسالم املبين على الرمحة حتول عندهم إىل دين عنف  

ودماء ؟ وهل اإلسالم القائم على عمارة الكون حتول لديهم إىل ساحة 

ختريب وإفساد ؟ وهل اإلسالم القائم على حرمة الدماء واألموال حتول 

ستحالل هلذه الدماء واألموال ؟ متجاهلني قوله عندهم إىل نظرية ا
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َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس  "تعاىل: 

حني نظر إىل الكعبة فقال  "، وقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( : "َجِميعًا 

حَيِك ، َما َأْعَظَمِك َوَأْعَظَم ُحْرَمَتِك ، َوالَِّذي َما َأْطَيَبِك َوَأْطَيَب ِر "هلا:

َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه ، َلُحْرَمُة اْلُمْؤِمِن َأْعَظُم ِعْنَد اللَِّه ُحْرَمًة ِمْنِك ، َماِلِه ، 

 . "َوَدِمِه ، َوَأْن َنُظنَّ ِبِه ِإلَّا َخْيًرا 

عظمة اإلسالم ا إنها الفجوة الواضحة واهلوة الساحقة بني حقًّ

وإجرام اإلخوان ، بني منظومة األخالق والقيم اليت حرص اإلسالم كل 

احلرص على بنائها وبني الواقع املر الذي عمل على هدم هذه 

املنظومة أو خلخلتها وتشويه صورتها ، إنه حب السلطة الذي دفع 

يدة عليه ، واللعب بعواطف أدعياء الدين إىل املتاجرة به ، واملزا

، واستغالهلم حاجتهم وعوزهم، إلغرائهم ببعض فتات ما يلقى هلم مةالعا

ممن يستخدمونهم ضد دينهم وأوطانهم ، بعد أن ثبت بالدليل القاطع 

أن اإلخوان ال يؤمنون بوطن وال بدولة وطنية ، فوطنهم احلقيقي هو 

 . مصاحلهم وتنظيمهم الدولي

وضع ثقة ، أو إننا حنذر من أن خيدع بهم عاقل ، أو أن جيعلهم م

 . أن يدفع إليهم مبال يستخدمونه ملصاحلهم ورجاهلم وأهلهم وعشريتهم

وإننا لنؤكد أن هذه اجلماعات كانت نكبة على الوطن حني 

استخدمها أعداء األمة لتنفيذ خمططاتهم لتفتيت املنطقة ومتزيق 

كياناتها يف مقابل وعود مكذوبة بسلطة مزعومة زائلة ، وإذا كان التحالف 

بني األمريكان واإلخوان قائًما على أساسني: احلكم مقابل أمن إسرائيل 

من جهة ، والسمع والطاعة ملصاحل أمريكا مقابل دعمهم دولًيا من جهة 
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أخرى ، فإن مما يؤكد ذلك ويربهن عليه أنه يف الوقت الذي كان 

قيادات اإلخوان يصدعون رءوسنا فيه بأن أمريكا هي الشيطان األكرب 

يهرولون جتاهها ، ويوّلون وجوههم شطرها للحصول على األمان ، كانوا 

وعقد الصفقات ، واحلصول على اجلنسية هلم أو ألبنائهم يف انفصام 

واضح بني الظاهر والباطن ، بني التنظري يف الكتب والتطبيق على أرض 

الواقع ، مما أفقد اجملتمع كله الثقة فيهم ، وجعله خيرج عليهم 

افًضا هذا املنهج الذي ال خيدم ديًنا وال وطًنا ، بل يدمر باملاليني ، ر

َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل  "الدين والوطن كليهما ، 

 ". َيْعَلُموَن

 
 

*    *    * 
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 اخلوف من اهلل
 

 )عـز  اخلوف من اهلل )عز وجل( إذا تأصل يف نفوس العباد وقاهم اهلل

وجــل( بــه كــثرًيا مــن الشــرور واملفاســد واآلثــام ، ولــو أننــا خشــينا اهلل )عــز   

وجل( حـق خشـيته ، واسـتحيينا منـه حـق احليـاء لكـان حالنـا غـري احلـال           

الذي حنن عليه من التصرفات والسلوكيات ، يقـول نبينـا )صـلى اهلل عليـه     

فالذي خياف اهلل )عز وجـل( ال  ،  اْسَتْحُيوا ِمَن اللَِّه َحقَّ اْلَحَياِء" وسلم( : "

ــارًقا وال       ــا ، وال س ــا وال خمادًع ــا وال مرائًي ــذَّاًبا وال منافًق ميكــن أن يكــون ك

خمتلًسا ، وال عاقًّا وال مـدمًنا ، وال قـاتاًل أو زانًيـا ، وال شـارب  ـر ، وال آكـال       

ا ، للحرام ، وال مانًعا للخري ، وال معطاًل ملسرية الوطن ، وال مفسـًدا أو خمربًـ  

وال هدَّاًما ، وال فاسًقا ، وال فاحًشا ، وال سـبَّاًبا ، وال بـذيًئا ، وال متطـاواًل علـى     

ــب حلركاتــه        ــز وجــل( مراق ــام أن اهلل )ع ــه الت ــك إلدراك ــق اهلل ، وذل خل

وسكناته ، وأنه )سـبحانه وتعـاىل( ال تأخـذه سـنة وال نـوم : "َمـا َيُكـوُن ِمـْن         

اِبُعُهْم َوَلا َخْمَسٍة ِإلَّا ُهَو َساِدُسـُهْم َوَلـا َأْدَنـى ِمـْن َذِلـَك      َنْجَوى َثَلاَثٍة ِإلَّا ُهَو َر

َوَلا َأْكَثَر ِإلَّا ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ ُيَنبُِّئُهْم ِبَما َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمـِة ِإنَّ اللَّـَه   

لكنـه )عـز وجـل( ال    ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم " ، وأنه )سبحانه وتعـاىل( قـد ميهـل و   

َوَلــا َتْحَســَبنَّ اللَّــَه َغاِفًلــا َعمَّــا َيْعَمــُل   يهمــل أبــًدا ، حيــث يقــول ســبحانه : "

ــي       ــنَي ُمْقِنِع ــاُر * ُمْهِطِع ــِه اْلَأْبَص ــَخُص ِفي ــْوٍم َتْش ــَؤخُِّرُهْم ِلَي ــا ُي ــاِلُموَن ِإنََّم الظَّ

ُتُهْم َهـَواٌء * َوَأْنـِذِر النَّـاَس َيـْوَم َيـْأِتيِهُم      ُرُءوِسِهْم َلا َيْرَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرُفُهْم َوَأْفِئَد

اْلَعَذاُب َفَيُقوُل الَِّذيَن َظَلُموا َربََّنا َأخِّْرَنا ِإَلـى َأَجـٍل َقِريـٍب ُنِجـْب َدْعَوَتـَك      

ُتْم ِفي َوَنتَِّبِع الرُُّسَل َأَوَلْم َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل * َوَسَكْن

َمَســاِكِن الَّــِذيَن َظَلُمــوا َأْنُفَســُهْم َوَتَبــيََّن َلُكــْم َكْيــَف َفَعْلَنــا ِبِهــْم َوَضــَرْبَنا َلُكــُم   
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، ويقـول سـبحانه : " َفـاَل َتْحَسـَبنَّ اللَّـَه      (  45 – 42:سـورة إبـراهيم   )اْلَأْمَثاَل " 

 .(47: سورة إبراهيم)َقاٍم" . ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز ُذو اْنِت

فمن خياف من اهلل )عز وجل( يـدرك أن كـل جسـد نبـت مـن سـحت       

ــا ودمــاًرا لصــاحبه يف     فالنــار أوىل بــه ، وأن املــال احلــرام ســيكون هالًك

الدنيا واآلخرة ، وأن آكله سيندم حيث ال ينفع الندم يف الدنيا واآلخرة ، 

ُكْم َأْن َتُكـوَن َلـُه َجنَّـٌة ِمـْن َنِخيـٍل      حيث يقول احلق سبحانه : " َأَيَودُّ َأَحُد

َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َلُه ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَأَصاَبُه اْلِكَبُر َوَلـُه  

ُكـُم اْلَآَيـاِت   ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء َفَأَصاَبَها ِإْعَصاٌر ِفيِه َناٌر َفاْحَتَرَقْت َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َل

، ويدرك أنه قد يتكلم بالكلمة ال يلقـى  ( 266:سورة البقرة )َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّروَن" 

هلا بااًل يهوى بها يف النار ُبعد الثريا ، وأن اهلل )عز وجـل( مراقـب حركاتـه    

وسكناته وحماسبه على كل لفظ أو كلمة ، حيـث يقـول احلـق سـبحانه: "     

ِإْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقـَرُب ِإَلْيـِه ِمـْن َحْبـِل     َوَلَقْد َخَلْقَنا اْل

اْلَوِريِد * ِإْذ َيَتَلقَّى اْلُمَتَلقَِّياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشَِّماِل َقِعيٌد * َما َيْلِفُظ ِمـْن  

 َقْوٍل ِإلَّا َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد ".

)صلى اهلل عليه وسلم(: " ِإنَّ الَعْبـَد َلَيـَتَكلَُّم ِبالَكِلَمـِة     وحيث يقول نبينا

ِمْن ِرْضَواِن اللَِّه اَل ُيْلِقي َلَها َباًلا ، َيْرَفُعُه اللَُّه ِبَها َدَرَجاٍت ، َوِإنَّ الَعْبَد َلَيَتَكلَُّم 

ا ِفـي َجَهـنََّم " ، وعنـدما    ِبالَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه اَل ُيْلِقـي َلَهـا َباًلـا، َيْهـِوي ِبهَـ     

ــا      ــوَل اهلل وإنَّـ ــا رسـ ــه(: " َيـ ــاذ بـــن جبـــل )رضـــي اهلل عنـ ــيدنا معـ ــأله سـ سـ

َلُمؤاَخُذوَن مبا َنَتَكلَُّم ِبـِه؟ قـاَل : "َثِكَلْتـَك ُأمُّـَك ! َوَهـْل َيُكـبُّ النـاَس ِفـي         

ا لناظره قريب ، النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإالَّ َحَصاِئُد َأْلِسَنِتِهْم ؟" ، ويدرك أن غًد

وأنه إىل أحد سبيلني ال ثالث هلمـا : فريـق يف اجلنـة وفريـق يف السـعري ،      
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َفَأمَّـا   فإما إىل الذين شقوا ، فقـد قـال رب العـزة )عـز وجـل( يف شـأنهم : "      

الَّـِذيَن َشـُقوا َفِفــي النَّـاِر َلُهــْم ِفيَهـا َزِفـرٌي َوَشــِهيٌق * َخاِلـِديَن ِفيَهــا َمـا َداَمــِت        

سـورة هـود   )َواُت َواْلَأْرُض ِإلَّا َمـا َشـاَء َربُّـَك ِإنَّ َربَّـَك َفعَّـاٌل ِلَمـا ُيِريـُد "        السََّم

        ، وإمــا إىل الــذين ســعدوا ، وهــم مــن قــال اهلل )عــز وجــل( فــيهم :   ( 107:

اْلـَأْرُض  " َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّـَمَواُت وَ 

ــُذوٍذ"       ــَر َمْج ــاًء َغْي ــَك َعَط ــاَء َربُّ ــا َش ــا َم ــه  ( 108:ســورة هــود  )ِإلَّ ــدرك أن ، وي

َأَلـا ِإنَّ   باالستقامة على اجلادة ينال خري الدارين مصـداًقا لقولـه تعـاىل : "   

وا َيتَُّقـوَن *  َأْوِلَياَء اللَِّه َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن * الَِّذيَن َآَمُنـوا َوَكـانُ  

َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْلَآِخَرِة َلا َتْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَك ُهَو 

ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا  ، ويقول سبحانه وتعاىل: "( 62:سورة يونس  )اْلَفْوُز اْلَعِظيُم"

ُل َعَلْيِهُم اْلَمَلاِئَكُة َألَّا َتَخاُفوا َوَلـا َتْحَزُنـوا َوَأْبِشـُروا    َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ

ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن * َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْلآِخَرِة 

 وَن * ُنُزًلـا ِمـْن َغُفـوٍر َرِحـيٍم"     َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّع

 .(31-30:سورة فصلت )

وعلى اإلنسان أن يعلم كما أن رمحـة اهلل )عـز وجـل( واسـعة مصـداًقا      

، وقولـه  (  156:سـورة األعـراف   )لقوله تعاىل : "َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشـْيٍء"  

ُفِسـِهْم َلـا َتْقَنُطـوا ِمـْن َرْحَمـِة      ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسـَرُفوا َعَلـى َأنْ   تعاىل : "

، ( 53:سـورة الزمـر   )اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم " 

ــا ملــن جتــا     ــا عــذاًبا أليًم ــاك أيًض ــإن هن ــول   ف ــث يق ــى ، حي وز وجتــرب وطغ

الـرَِّحيُم * َوَأنَّ َعـَذاِبي ُهـَو اْلَعـَذاُب      َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا اْلَغُفوُر : "سبحانه

َوَكـَذِلَك َأْخـُذ َربِّـَك     ، وحيـث يقـول سـبحانه : "   ( 49:سورة احلجر )اْلَأِليُم " 
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، ( 102:سـورة هـود   )ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهـَي َظاِلَمـٌة ِإنَّ َأْخـَذُه َأِلـيٌم َشـِديٌد "      

َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضـُع   َيْوَم َتَرْوَنَها وحيث يقول سبحانه : "

ــا ُهــْم ِبُســَكاَرى َوَلِكــنَّ     ــَرى النَّــاَس ُســَكاَرى َوَم ــا َوَت ُكــلُّ َذاِت َحْمــٍل َحْمَلَه

 .(2:سورة احلج )َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد " 

 
 
 

*    *    * 
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 احلــق والــواجــب
 

احلــق والواجــب ، أو احلــق مقابــل الواجــب ، أحــد ال شــك أن مبــدأ 

أهم املبادئ العادلـة الـيت تسـهم يف إصـالح اجملتمـع ، فهنـاك احلقـوق        

والواجبات املتبادلة بني اآلباء واألبناء ، وبني األزواج ، وبني اجلـريان ،  

وبني األصدقاء ، وبني الشـركاء ، وبـني املـواطن والدولـة ، وبـني العمـال       

 وبني املعلم واملتعلم.وأرباب العمل، 

وقد أشارت بعض النصوص القرآنية والنبوية إىل هذه التبادلية ، وإىل 

ضرورة الوفاء باحلقوق والواجبـات مًعـا ، حيـث يقـول احلـق سـبحانه يف       

البقـرة :  " ) َوَلُهنَّ ِمْثـُل الَّـِذي َعَلـْيِهنَّ ِبـاْلَمْعُروفِ     العالقات بني الزوجني : "

َثَلاَثـٌة َأَنـا َخْصـُمُهْم َيـْوَم      يف احلـديث القدسـي : "   ( ، ويقـول سـبحانه  228

اْلِقَياَمِة ، َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغـَدَر ، َوَرُجـٌل َبـاَع ُحـرًّا َفَأَكـَل َثَمَنـُه ، َوَرُجـٌل        

ــَرهُ     ــِط َأْج ــْم ُيْع ــُه َوَل ــَتْوَفى ِمْن ــرًيا َفاْس ــَتْأَجَر َأِج ــْن   اْس      ")رواه البخــاري( ، وَع

ْبِن َجَبٍل )رضي اهلل عنه( َقـاَل: " ُكْنـُت ِرْدَف النَِّبـيِّ )صـلى اهلل عليـه       ُمَعاِذ

وسلم( َلْيَس َبْيِني َوَبْيَنُه ِإالَّ ُمَؤخَِّرة الرَّْحِل َفَقاَل: َيـا ُمَعـاَذ ْبـَن َجَبـٍل ُقْلـُت :      

ا ُمَعـاَذ ْبـَن َجَبـٍل،    يَـ ُثـمَّ َقـاَل:   ، َلبَّْيَك َرُسوَل اللَّـِه َوَسـْعَدْيَك. ُثـمَّ َسـاَر َسـاَعًة      

: َلبَّْيَك َرُسوَل اللَّـِه َوَسـْعَدْيَك. ُثـمَّ َسـاَر َسـاَعَة ، ُثـمَّ َقـاَل: )َيـا ُمَعـاَذ ْبـَن           ُقْلُت

َحـقُّ اللَّـِه    َجَبٍل( ، ُقْلُت َلبَّْيَك َرُسوَل اللَّـِه َوَسـْعَدْيَك. َقـاَل: َهـْل َتـْدِرى َمـا      

للَّـُه َوَرُسـوُلُه َأْعَلـُم. َقـاَل: َفـِإنَّ َحـقَّ اللَّـِه َعَلـى         ؟  َقـاَل : ُقْلـُت : ا  َعَلى اْلِعَبـادِ 

اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه َواَل ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا(. ُثمَّ َساَر َساَعًة ، ُثمَّ َقـاَل: َيـا ُمَعـاَذ ْبـَن     

ا َحـقُّ اْلِعَبـاِد   َجَبٍل ، ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيَك ، َقاَل: َهْل َتْدِرى مَـ 

 َأْن اَل  اَل: "ـاَل: ُقْلُت اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقـَعَلى اللَِّه ِإَذا َفَعُلوا َذِلَك؟. َق
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 ُيَعذَِّبُهْم" )متفق عليه(. 

وعن سيدنا علي )رضي اهلل عنه( أنه قال يف خطبة له خطبها بصفني: 

اَنُه ِلي َعَلْيُكْم َحقًّا ِبِواَلَيِة َأْمـِرُكْم، َوَلُكـْم َعَلـيَّ    " َأمَّا َبْعُد َفَقْد َجَعَل َاللَُّه ُسْبَح

ِمـَن َاْلَحــقِّ ِمْثــُل َالَّــِذي ِلــي َعَلــْيُكْم، َوَاْلَحــقُّ َأْوَســُع َاْلَأْشــَياِء ِفــي َالتََّواُصــِف  

ْجـِري َعَلْيـِه ِإالَّ   َوَأْضَيُقَها ِفي َالتََّناُصِف، اَل َيْجِري ِلَأَحٍد ِإالَّ َجَرى َعَلْيـِه ، َواَل يَ 

َجَرى َلُه، َوَلْو َكاَن ِلَأَحٍد َأْن َيْجِرَي َلـُه َواَل َيْجـِرَي َعَلْيـِه َلَكـاَن َذِلـَك َخاِلصـًا       

 ِللَِّه ُسْبَحاَنُه ".

ورأي بعض الناس رجال مسنًّا يزرع خنلة ال ينتظـر أن جيـين شـيًئا مـن     

ــه : وهــل     ــل ل ــه ، فقي ــدرك جــ  مثارهــا يف حيات ــن  تنتظــر أن ت ين شــيء م

؟ فقال الرجل : زرع من قبلنا فحصـدنا ، وحنـن نـزرع ليحصـد مـن      مثارها

 بعدنا ، " افعل ما شئت كما تدين تدان".

والقاعــدة : أن مــن أخــذ األجــر حاســبه اهلل علــى العمــل ، وأن العقــد  

  شريعة املتعاقدين ، وقد أمرنا رب العـزة بالوفـاء بـالعقود ، فقـال سـبحانه :      

( ، وحـذرنا سـبحانه مـن    1" )املائـدة : الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفـوْا ِبـاْلُعُقوِد    َيا َأيَُّها "

َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن     خيانة األمانـات يف العمـل أو يف غـريه ، فقـال سـبحانه : "     

ل " )األنفـا  آَمُنوْا اَل َتُخوُنوْا الّلَه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُمـونَ 

ِإنَّ  ( ، وحثنا نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( على إتقان العمل ، فقـال : " 27: 

 اللََّه ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَمال َأْن ُيْتِقَنُه" )مسند أبي يعلى( .

وديننا قائم على اإلتقان ، واإلحسان ، ومراقبة اهلل )عز وجل( يف السر 

خللق إن غفلوا عن املراقبة أو املتابعة ، والعلن قبل مراقبة اخللق ، ألن ا

الّلـُه اَل   فهناك من ال يغفل وال تأخذه سنة وال نوم ، حيث يقول سـبحانه : " 
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( ، ويقـول  255" )البقـرة :   ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخـُذُه ِسـَنٌة َواَل َنـْومٌ   

ٍة ِإال ُهـَو َراِبُعُهـْم َوال َخْمَسـٍة ِإال ُهـَو     َما َيُكوُن ِمـن نَّْجـَوى َثالثَـ    " :)عز وجل(

َساِدُسُهْم َوال َأْدَنى ِمن َذِلَك َوال َأْكَثَر ِإال ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكـاُنوا ُثـمَّ ُيَنبِّـُئُهم    

( ، ويقـول  7ِبَما َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشـْيٍء َعِلـيٌم " )اجملادلـة :    

انه : " َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َمـا ِفـي اْلَبـرِّ َواْلَبْحـِر     سبح

َوَما َتْسُقُط ِمـن َوَرَقـٍة ِإالَّ َيْعَلُمَهـا َواَل َحبَّـٍة ِفـي ُظُلَمـاِت اأَلْرِض َواَل َرْطـٍب َواَل        

( ، ويقول على لسان لقمـان )عليـه   59: " )األنعام َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبنٍي 

َيا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإن َتُك ِمْثَقـاَل َحبَّـٍة مِّـْن َخـْرَدٍل َفـَتُكن       السالم( خماطًبا ولده "

ِفي َصـْخَرٍة َأْو ِفـي السَّـَماَواِت َأْو ِفـي األْرِض َيـْأِت ِبَهـا اللَّـُه ِإنَّ اللَّـَه َلِطيـٌف          

 ( .16" )لقمان : َخِبرٌي 

وجنا إىل ترسيخ مبدأ احلق مقابل الواجـب يف كـل جمـاالت    فما أح

حياتنــا وعالقاتنــا ، وخباصــة يف جمــال العمــل ، إذ ال ميكــن للحيــاة وال       

العالقات أن تستقيم من جانب واحد ، فيكون أحد الشقني معتدال واآلخر 

مــائال ، إمنــا تســتقيم األمــور باســتواء اجلــانبني معــا ، والوفــاء بــاحلقوق         

معا ، نؤدي الذي علينا حتى يبارك اهلل )عـز وجـل( يف الـذي    والواجبات 

 لنا .

 
 

*    *    * 
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 األرض السبخة واألشجار املثمرة
 

األرض السبخة هي تلك األرض اليت ال تنبـت كـأل وال متسـك زرًعـا ،     

َمَثـُل َمــا َبَعَثِنـي اللَّــُه ِبـِه ِمــَن     حيـث يقــول نبينـا )صــلى اهلل عليـه وســلم( : "   

َواْلِعْلِم ، َكَمَثـِل اْلَغْيـِث اْلَكـِثرِي َأَصـاَب َأْرًضـا َفَكـاَن ِمْنَهـا َنِقيَّـٌة َقِبَلـِت           اْلُهَدى

اْلَماَء ، َفَأْنَبَتِت اْلَكَلَأ َواْلُعْشَب اْلَكِثرَي ، َوَكاَنْت ِمْنَها َأَجاِدُب َأْمَسَكِت اْلَمـاَء ،  

ا َوَزَرُعـوا ، َوَأَصـاَبْت ِمْنَهـا َطاِئَفـًة ُأْخـَرى      َفَنَفَع اللَُّه ِبَها النَّـاَس َفَشـِرُبوا َوَسـَقوْ   

ِإنََّما ِهَي ِقيَعاٌن َلا ُتْمِسُك َماًء َوَلا ُتْنِبُت َكَلًأ ، َفَذِلَك َمَثُل َمـْن َفُقـَه ِفـي ِديـِن     

ِلَك َرْأًسـا َوَلـْم   اللَِّه َوَنَفَعُه َما َبَعَثِني اللَُّه ِبِه َفَعِلَم َوَعلََّم ، َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذ

" )رواه البخـاري( ، فالـذي ال ينفـع اهلل     َيْقَبْل ُهَدى اللَِّه الَِّذي ُأْرِسْلُت ِبـهِ 

، ن اليت ال متسك ماء وال تنبت كألبه الناس هو كاألرض السبخة أو القيعا

فخري الناس أنفعهم للناس ، وشرهم من تركه الناس واتقوه وجتنبوه اتقـاء  

ِإنَّ َشرَّ النَّاِس َمْن َتَرَكُه " نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( :فحشه ، حيث يقول 

" )رواه البخــاري( ، ويقــول )صــلى اهلل عليــه وســلم( :  النَّــاُس اتَِّقــاَء ُفْحِشــِه

ِإنَّ ِمَن النَّاِس َمَفاِتيَح ِلْلَخْيِر َمَغـاِليَق ِللشَّـرِّ ، َوِإنَّ ِمـَن النَّـاِس َمَفـاِتيَح ِللشَّـرِّ        "

يَق ِلْلَخْيِر ، َفُطـوَبى ِلَمـْن َجَعـَل اللَّـُه َمَفـاِتيَح اْلَخْيـِر َعَلـى َيَدْيـِه ، َوَوْيـٌل          َمَغاِل

 .")سنن ابن ماجه(  ِلَمْن َجَعَل اللَُّه َمَفاِتيَح الشَّرِّ َعَلى َيَدْيِه

أما أهل الفضل والصفاء فهم من شرح اهلل صدورهم لإلسالم ، ومألها 

ضاء حوائج اخللق ، حيـث يقـول نبينـا )صـلى     حبب اخلري ، فاصطفاهم لق

ِإنَّ ِللَِّه َعبَّاًدا اْخَتصَُّهْم ِبالنَِّعِم ِلَمَناِفِع اْلِعَباِد ، ُيِقرُُّهْم ِفيَها  اهلل عليه وسلم( :"

َما َبَذُلوَها، َفِإَذا َمَنُعوَها َنَزَعَها ِمْنُهْم، َفَحوََّلَها ِإَلـى َغْيـِرِهْم " ، ويقـول )صـلى     
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ليــه وســلم( : " ِإنَّ ِللَّــِه ِعَبــاًدا َخَلَقُهــْم ِلَحــَواِئِج النَّــاِس ، َيْفــَزُع النَّــاُس  اهلل ع

ِإَلْيِهْم ، ُأوَلِئَك اْلآِمُنوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة " ، هؤالء هم األشجار املثمرة ، اليانعة 

النافعة ، غري أن هذا اإلمثار قـد يعرضـهم حلسـد اآلخـرين أو أحقـادهم أو      

تعــويقهم ، ممــن قصــرت همهــم ، وشــغلوا بالصــغائر عــن العظــائم ،  حماولــة 

وبهــدم اآلخــرين عــن بنــاء أنفســهم ، وقــد قــالوا : وال يقــذف باألحجــار إال   

الشجرة املثمرة وال يقذفها إال الصبية ، أمـا الرجـال فيسـتحون ، وال حيـوم     

البيـت اخلـرب كـان سـيد      اللص إال حول البيوت العامرة فإن حـام حـول  

، غـري أن رمـي الصـبية أو قـذفهم ال يزيـد الـوطنيني املخلصـني إال         البلهاء

ــث       ــافعي حي ــه ، وهلل در الش ــر تقوي ــيت ال تقصــم الظه ــربة ال      صــالبة ، فالض

 يقول :

 عـــــــــَداي هلــــم فضل علي ومنة     فال أبعد الرحـمن عّني األعــــاديا

 ني فاكتسبت املعــــالياهـــم بصروني عن زليت فاجتنبتها   وهم سابقو     

 ويقــــــــول أبو األسود الدؤلي :

 َفالَقـــــــــــــوُم َأعداٌء َلُه َوُخصوُم    َحَسدوا الَفتى ِإذ َلم َينالوا َسعيُه

 ِإنَّـــــــــُه َلَدميُم ــــــاَحســـــدًا َوَبغيـً    َكَضــــــراِئِر احَلسناِء ُقلَن ِلَوجِهها

نشغل بالبناء ال باهلدم ، وال يقابل السيئة بالسيئة ، بل فالعاقل من ي

َوَلا  يعفو ويصفح ، ويدفع باليت هي أحسن ، حيث يقول احلق سبحانه : "

َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَلا السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه 

َوَما ُيَلقَّاَها ِإلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإلَّا ُذو َحظٍّ  * َحِميٌم َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ

" ، نسأل اهلل أن نكون منهم وأن نتحلى بأخالقهم وأن حنشر يف  َعِظيٍم

  زمرتهم .

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
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 ةتعظيم ثواب الصدق
 

ال شــك أن املتصــدق إمنــا يرجــو عظــيم الثــواب الــذي أعــده اهلل        

ِإنَّ اْلُمْســـِلِمنَي   للمتصـــدقني واملتصـــدقات ، حيـــث يقـــول ســـبحانه : "    

ــاِدِقنَي     ــاِت َوالصَّـ ــاِنِتنَي َواْلَقاِنَتـ ــاِت َواْلَقـ ــْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَنـ ــِلَماِت َواْلُمـ َواْلُمْسـ

صَّـاِبَراِت َواْلَخاِشـِعنَي َواْلَخاِشـَعاِت َواْلُمَتَصـدِِّقنَي     َوالصَّاِدَقاِت َوالصَّاِبِريَن َوال

ــُروَجُهْم َواْلَحاِفَظــاِت    َواْلُمَتَصــدَِّقاِت َوالصَّــاِئِمنَي َوالصَّــاِئَماِت َواْلَحــاِفِظنَي ُف

 "يمــًا َوالــذَّاِكِريَن اللَّــَه َكــِثريًا َوالــذَّاِكَراِت َأَعــدَّ اللَّــُه َلُهــم مَّْغِفــَرًة َوَأْجــرًا َعظِ  

، وحيث يقول سبحانه : " مََّثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي  (35:األحزاب )

َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتـْت َسـْبَع َسـَناِبَل ِفـي ُكـلِّ ُسـنُبَلٍة مَِّئـُة َحبَّـٍة َوالّلـُه          

ُينِفُقـوَن َأْمـَواَلُهْم ِفـي َسـِبيِل      ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِلـيٌم * الَّـِذينَ  

الّلِه ُثمَّ اَل ُيْتِبُعوَن َما َأنَفُقوُا َمّنـًا َواَل َأًذى لَُّهـْم َأْجـُرُهْم ِعنـَد َربِِّهـْم َواَل َخـْوٌف       

 ، وحيث يقول سبحانه : " ُخـْذ ِمـنْ   (261:البقرة ) َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن"

َطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهم ِبَهـا َوَصـلِّ َعَلـْيِهْم ِإنَّ َصـاَلَتَك َسـَكٌن لَُّهـْم       َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُت

، وحيــث يقــول نبينــا )صــلى اهلل عليــه  ( 103:التوبــة ) َوالّلــُه َســِميٌع َعِلــيٌم"

ِإلَّـا   وسلم( : " َمْن َتَصدََّق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب ، َواَل َيْصَعُد ِإَلى اللَّـهِ 

الطَّيُِّب، َفِإنَّ اللََّه َيَتَقبَُّلَهـا ِبَيِميِنـِه ، ُثـمَّ ُيَربِّيَهـا ِلَصـاِحِبِه ، َكَمـا ُيَربِّـي َأَحـُدُكْم         

، وحيـث يقـول  )صـلى اهلل عليـه وسـلم( :      ُفُلوَُّه، َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اجَلَبِل" 

ِعـــدُّوا ِلْلَبَلـــاِء ، َوَأ الصَّـــَدَقِةَحصِّـــُنوا َأْمـــَواَلُكْم ِبالزََّكـــاِة، َوَداُووا َمْرَضـــاُكْم ِب"

 ".الدَُّعاَء

 وعلــى املتصــدق أن يتحــرى وقــوع الصــدقة موقعهــا الــذي جيــب أن

ــبحانه :"   ــه ، حيـــث يقـــول احلـــق سـ ــَراء   تكـــون فيـ ــَدَقاُت ِلْلُفَقـ ــا الصَّـ ِإنََّمـ
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َقـاِب َواْلَغـاِرِمنَي َوِفـي    َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّ

،  ( 60:التوبـة  ) "َسِبيِل الّلِه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم 

وعليــه إن أراد أفضــل الثــواب وأعــاله أن جيتهــد يف ترتيــب األولويــات ،  

ا أو وأن يدرك أن األعم نفًعا واألوسع أثًرا مقدم على غـريه مـن األقـل نفعًـ    

أثًرا ، وأن ما حيفظ النفس مقدم على مـا يـدخل يف إطـار التحسـينيات أو     

الكماليات ، فإطعام اجلـائع ، وكسـاء العـاري ، ومـداواة املـريض ، وإيـواء       

املشــرد ، مقــدم علــى مــاال يعــد أساًســا يف إقامــة حيــاة اإلنســان وحفظهــا    

 وحفظ كرامته يف العيش واحلياة.

ها حيث تكـون حاجـة اجملتمـع ، فـإن     وإذا أردت عظيم الصدقة فضع

رأيــت احلاجــة أمــس إىل املتطلبــات الصــحية فضــعها يف عــالج املرضــى 

وبناء املستشفيات وجتهيزها ، وإن رأيت األولويـة للتعلـيم فضـعها يف بنـاء     

املدارس وتأثيثها وصيانتها واإلنفاق على طالب العلم الفقـراء ورعـايتهم ،   

املراكز واملؤسسات العلميـة وتطويرهـا ،   وعلى الباحثني وبعثاتهم ، وعلى 

وإن رأيت األولوية لتحسني البنى التحتية من إقامة حمطات مياه الشـرب  

أو مشاريع الصرف الصحي أو تعبيد الطرق ومتهيدها فاجعل صـدقتك يف  

هــذا االجتــاه ، وإن رأيــت األولويــة للعمــل واإلنتــاج فــادعم املشــروعات   

ــارة  الصـــغرية وتـــوفري فـــرص العمـــل  للشـــب  اب ، وإن رأيـــت األولويـــة لعمـ

املساجد وصيانتها فاعمد إىل املناطق األكثر احتياًجا إليها ، حيث يكون 

ــرى      ــدة كق ــة جدي ــاس يف حاجــة ملحــة إىل مســجد ، ســواء يف منطق الن

الشباب والظهري الصحراوي واملناطق اجلديدة أو اعمـد إىل مسـجد مـن    

ــاج إىل إحــالل وجتديــ    ــي أو  املســاجد القائمــة الــيت حتت د كلــي أو جزئ
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صيانة فقم بإحالله وجتديده أو صيانته أو فرشـه ، علـى أن ترجـع يف كـل     

شـــأن تعمـــل فيـــه إىل اجلهـــة املختصـــة الـــيت تســـتطيع أن حتـــدد لـــك   

األولويات وأن تدلك على األعم نفًعا ، ألن الثواب العظيم مرتبط بالقبول 

حلاجـات  وعظيم النفع ، فكلما سدت الصدقة حاجة من حوائج أصحاب ا

كانـت أكثــر نفعــا وأعظــم ثواًبــا ، وكلمـا كانــت احلاجــة أشــد كــان الثــواب   

أعظــم ، ومــن مثــة علــى اإلنســان أن يتحــرى أيــن يضــع صــدقته ، حتــى     

حيظــى بــأعظم الثــواب وأعــاله ، كمــا أن عليــه أن يتحــرى أال يقــع فريســة 

للمحتالني والنصابني ممن حيرتفون التسـول ، ألن إعطـاء مـن ال يسـتحق     

صدقات يضيعها على من يستحق من جهة ، ويشـجع علـى مزيـد مـن     من ال

احرتاف التسول والبطالة والكسل من جهة أخرى ، ونبينا )صلى اهلل عليه 

وسلم( يقول :" ِإنَّ اْلَمْسَأَلَة َلـا َتِحـلُّ ِإلَّـا ِلَثَلاَثـٍة: ِلـِذي َفْقـٍر ُمـْدِقٍع ، َأْو ِلـِذي         

 ."ِجٍعُغْرٍم ُمْفِظٍع، َأْو ِلِذي َدٍم ُمو

وأخــرًيا تأكــد أن مــا تنفقــه اليــوم ســتجده غــًدا ، حيــث يقــول احلــق    

َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْيـٍر َفألنُفِسـُكْم َوَمـا ُتنِفُقـوَن ِإالَّ اْبِتَغـاء َوْجـِه الّلـِه         سبحانه : "

، ويقـول  ( 272 :البقـرة   )َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنـُتْم اَل ُتْظَلُمـوَن   

، (39:سبإ ) سبحانه: " َوَما َأنَفْقُتم مِّن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقنَي "

"، وحيـث يقـول )صـلى     َما َنَقَص َماُل َعْبٍد ِمْن َصـَدَقةٍ  وحيث يقول نبينا :"

، فيقـوُل   ما ِمن يوٍم ُيْصبُح الِعباُد فيـِه إال َمَلكـاِن َينـزالنِ    اهلل عليه وسلم(: "

  أَحُدُهما : اللهمَّ أعط ُمنِفقًا َخَلًفا ، ويقوُل اآلَخُر: اللهمَّ أعِط ُمْمِسكًا َتَلفًا".
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 أدب احلياة اخلاصة
 

اإلســالم ديــن الفطــرة الســليمة ، حيــث يقــول احلــق ســبحانه: " َفــَأِقْم  

َلْيَها ال َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَّـِه  َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َع

 ( .30َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن " )الروم :

وال شك أن اإلسـالم قـائم علـى كـل مـا ينمـي الـذوق ، ويرسـخ القـيم          

اإلنسانية السوية ، ويسهم يف تكوين الرقي الشخصي واجملتمعي ، وينشـر  

 ضارية ، ويؤدي إىل تأصيلها وجتذيرها يف نفوس الناس مجيًعا .القيم احل

وال شــك أن للمــرء مــن حياتــه مــا تعــود ، فــإذا مــا تعــود اإلنســان علــى  

التحضر والرقي فيما بينه وبني نفسه صار ذلك مسة وسجية وطبًعـا لـه فيمـا    

بينه وبني الناس ، أما إذا حافظ اإلنسان على مظاهر التحضر أمـام النـاس   

لف ذلـــك فيمـــا بينـــه وبـــني نفســـه دخـــل يف بـــاب النفـــاق النفســـي وخـــا

واالجتماعي وما يعرف بانفصام الشخصية ، ورمبا خانه طبعه وما تعوده من 

خمالفة الذوق والرقي يف خلوته فبدا ظاهًرا جلًيا عفوًيـا ولـو بـدون قصـد     

 فيما بينه وبني الناس.

ــيم        ــان الق ــيم اإلنس ــى تعل ــان حــرص اإلســالم عل ــا ك ــن هن ــة وم الراقي

وتعويده عليها منذ نعومة أظافره سواء فيمـا بينـه وبـني نفسـه أم فيمـا بينـه       

وبني الناس ، وهذا نبينا )صلى اهلل عليه وسـلم( عنـدما يـرى صـبيًّا تطـيش      

يــده يف إنــاء الطعــام ، فيعلمــه ويوجهــه مبــا يهــذب ذوقــه وطبعــه ، فيقــول  

  َه َوُكْل ِبَيِميِنَك َوُكْل ِممَّا َيِليَك "َسمِّ اللَّ " َيا ُغَلاُم ،:)صلى اهلل عليه وسلم( 

سواء أكان ذلك فيما بينه وبني نفسـه أم حـال مشـاركته النـاس طعـامهم ،      

َأْغِلُقـوا اْلَبــاَب َوَأْوِكُئـوا السِّـَقاَء َوَأْكِفُئــوا     ويقـول )صـلى اهلل عليــه وسـلم( : "   



   

 - 99 - 

َباَح َفـِإنَّ الشَّـْيَطاَن َلــا َيْفـَتُح َغَلًقـا َوَلــا     اْلِإَنـاَء َأْو َخمِّـُروا اْلِإَنـاَء َوَأْطِفُئــوا اْلِمصْـ    

 َيِحلُّ ِوَكاًء َوَلا َيْكِشُف آِنَيًة ". 

على أن يف قوله )صلى اهلل عليه وسلم( : ) َوَأْطِفُئوا اْلِمْصَباَح( ما يشـري  

إشارة واضحة إىل ضرورة ترشيد الطاقة ، وقد نهى )صلى اهلل عليه وسلم( 

علًنا ، خلوًّا أو جمتمًعـا ، ممـا يؤصـل يف نفـس اإلنسـان      عن اإلسراف سرًّا و

 ثقافة الرتشيد والبعد عن اإلسراف والتبذير. 

هذا وقد جند بعض الناس هاشًّا باشًّا بني الناس حبيـث يغبطـه مـن ال    

يعرف حقيقته ، فإذا ما عاد إىل أهل بيته لبس ثوًبا آخر وجلـًدا آخـر وبـدا    

عرف بـه بـني النـاس مـن البشاشـة وطالقـة       بوجه آخر يتناقض متاما مع ما ي

الوجه ، حبيث يقف القاعد ويسكت الناطق من أبنائه وأهل بيته خوًفـا ال  

 أدًبا. 

مع تأكيدنا أن اإلنسان إذا ما هذب مـا بينـه وبـني نفسـه وسـيطر عليهـا       

ــا لذاتــه كــان أكثــر ســيطرة عليهــا      طواعيــة ، مراقبــة هلل عــز وجــل واحرتاًم

ناس ويف املناسبات العامة ، أمـا إذا كـان غـري ذلـك     وأملك لزمامها بني ال

فالطبع يغلب التطبع ، وليس اجلمال كالتجمل ، ممـا قـد يكشـف حقيقتـه     

 ويعرضه ملواقف حمرجة فيما ال حيب أحد أن حيرج فيه .

 
 

*    *    * 
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 حقيقة الشكر
 

الشكر نعمة من نعم اهلل )عز وجل( من وفقه اهلل إليهـا استشـعر أن كـل    

 ر إمنا هو نعمة حتتاج إىل شكر جديد . شك

والشكر سبيل دوام النعم وزيادتها ، يقول احلق سـبحانه : " َوِإْذ َتـَأذََّن   

، (7:إبراهيم  )َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد" 

َيْشـُكُر ِلَنْفِسـِه َوَمـْن َكَفـَر َفـِإنَّ َربِّـي َغِنـيٌّ         ويقول سبحانه : " َوَمْن َشـَكَر َفِإنََّمـا  

، ويقول سبحانه : " ِإْن َتْكُفـُروا َفـِإنَّ اللَّـَه َغِنـيٌّ َعـْنُكْم      (  40:النمل) َكِريٌم "

ــُكُروا َيْرَضــُه َلُكــْم"       ــا َيْرَضــى ِلِعَبــاِدِه اْلُكْفــَر َوِإْن َتْش ، ويقــول (7:الزمــر  ) َوَل

اَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسـَكِنِهْم َآَيـٌة َجنََّتـاِن َعـْن َيِمـنٍي َوِشـَماٍل ُكُلـوا        : " َلَقْد َكسبحانه

ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر * َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلـْيِهْم  

َواَتْي ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيٍء ِمـْن  َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّْلَناُهْم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذ

 . (15:سبإ ) ِسْدٍر َقِليٍل * َذِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَما َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي ِإلَّا اْلَكُفوَر"

والكفـر واجلحــود سـبيل زوال الــنعم ، يقــول احلـق ســبحانه يف شــأن    

عاهدوا علـى  أصحاب اجلنة الذين جحدوا حق اهلل فيما أنعم به عليهم وت

ِإنَّـا َبَلْوَنـاُهْم َكَمـا     منع حـق الفقـراء املسـاكني ، يقـول يف سـورة القلـم: "      

َوَلا َيْسـَتْثُنوَن * َفَطـاَف    َبَلْوَنا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا َلَيْصِرُمنََّها ُمْصِبِحنَي *

ــَبَحتْ     ــاِئُموَن * َفَأْص ــْم َن ــَك َوُه ــْن َربِّ ــاِئٌف ِم ــا َط ــول   َعَلْيَه ــِريِم " ، ويق َكالصَّ

سبحانه : "َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه َلِئْن َآَتاَنا ِمْن َفْضِلِه َلَنصَّدََّقنَّ َوَلَنُكـوَننَّ ِمـَن   

ــوَن *       ــْم ُمْعِرُض ــْوا َوُه ــِه َوَتَولَّ ــوا ِب ــِلِه َبِخُل ــْن َفْض ــاُهْم ِم ــا َآَت ــاِلِحنَي * َفَلمَّ الصَّ

ي ُقُلوِبِهْم ِإَلى َيْوِم َيْلَقْوَنُه ِبَمـا َأْخَلُفـوا اللَّـَه َمـا َوَعـُدوُه َوِبَمـا       َفَأْعَقَبُهْم ِنَفاًقا ِف

ــِذُبوَن"   ــاُنوا َيْك ــة ) َك ــارًزا بصــاحب     (75:التوب ــثال ب ــا م ــرآن لن ، وضــرب الق
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إحدى اجلنتني يف سورة الكهف : " َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهـَو َظـاِلٌم ِلَنْفِسـِه َقـاَل     

َتِبيَد َهِذِه َأَبًدا * َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِدْدُت ِإَلى َربِّـي  َما َأُظنُّ َأْن 

َلَأِجــَدنَّ َخْيــًرا ِمْنَهــا ُمْنَقَلًبــا * َقــاَل َلــُه َصــاِحُبُه َوُهــَو ُيَحــاِوُرُه َأَكَفــْرَت ِبالَّــِذي  

ا * َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي َوَلا ُأْشِرُك َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك َرُجًل

ِبَربِّي َأَحًدا * َوَلْوَلا ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اللَّـُه َلـا ُقـوََّة ِإلَّـا ِباللَّـِه ِإْن      

ِتـَك  َتَرِن َأَنـا َأَقـلَّ ِمْنـَك َماًلـا َوَوَلـًدا * َفَعَسـى َربِّـي َأْن ُيـْؤِتَيِن َخْيـًرا ِمـْن َجنَّ          

َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السََّماِء َفُتْصِبَح َصِعيًدا َزَلًقا * َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغـْوًرا  

 َفَلْن َتْسَتِطيَع َلُه َطَلًبا" . 

على أن الشكر ليس جمرد عمل قليب أو لسـاني أو تقبيـل لظـاهر اليـد     

ســب ، إمنــا هــو وباطنهــا أو الســجود ســجدة شــكر عنــد حــدوث النعمــة فح

اْعَمُلـوا   سلوك وعمل ، حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل يف سورة سبأ : "

 َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر" . 

على أن شكر النعمة يكون مـن جنسـها ومـن غـري جنسـها قـوال وعمـال ،        

واالجتهـاد   نـة يف هـذا التعلـيم   فشكر نعمة العلم هـو تعليمهـا للنـاس واألما   

ه ، وإنفاقــه يف ســبل ، وشــكر نعمــة املــال يكــون بتحــري احلــالل فيــ  فيــه

، وشكر نعمة احلكم وتولي املسـئولية األمانـة والعـدل والتفـاني يف     اخلري

خدمــة النــاس ، وشــكر نعمــة اجلــاه اســتخدامه يف خدمــة النــاس وخدمــة 

ما الوطن، وشكر نعمـة القلـم والكتابـة هـو اسـتخدامها يف اخلـري وصـيانته       

 عن الشطط والزلل .

كما أن الشـكر ال يكـون علـى نعمـة املـال فحسـب ، إمنـا يكـون علـى          

سائر النعم ، فاملال نعمة ، والصحة نعمة من أعظم النعم ، واألبنـاء نعمـة ،   
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والزوجة الصاحلة نعمة ، والصديق الـويف نعمـة ، واخللـق احلسـن نعمـة ،      

ا قسم اهلل من أمجل الـنعم  وراحة البال من أكرب النعم وأجلها ، والرضا مب

وأكثرها راحة للنفس ، واجلار الكريم نعمة ، واملواهب نعم ، وصـدق اهلل  

)عــز وجــل( إذ يقــول : "َوِإْن َتُعــدُّوا ِنْعَمــَة اللَّــِه َلــا ُتْحُصــوَها" ، وكــان نبينــا    

َيـا َعاِئَشـُة    )صلى اهلل عليه وسلم( يقول للسيدة عائشـة )رضـي اهلل عنهـا( : "   

ي ِجَواَر ِنَعِم اللَِّه َتَعاَلى ، َفِإنََّها َقلَّ َما َنَفَرْت ِمْن َأْهِل َبْيٍت َفَكاَدْت َأْن َأْحِسِن

 َتْرِجَع ِإَلْيِهْم". 

كما نؤكد أن من أمجل النعم الـيت تسـتحق الشـكر هـي نعمـة األمـن       

ِلِإيَلاِف ُقـَرْيٍش   اليت تستحق أعلى درجات الشكر ، حيث يقول سبحانه : "

ــِت * الَّــِذي       * ِإي ــُدوا َربَّ َهــَذا اْلَبْي ــَتاِء َوالصَّــْيِف * َفْلَيْعُب ــاِفِهْم ِرْحَلــَة الشِّ َل

، ويقـول نبينـا )صـلى     (سورة قـريش )َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف"

َمـْن أْصـَبَح ِمـْنُكْم آِمنـًا يف سـرِبِه ، ُمَعـاَفًى يف َجَسـِدِه ،         اهلل عليه وسلم( : "

 ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه ، َفَكأنََّما ِحيَزْت َلُه الدُّْنَيا " .

كما نؤكد أن من شكر اهلل شـكر مـن أجـرى اهلل النعمـة علـى يديـه أو       

ــُكُر اللَّــ  جعلــه ســبًبا فيهــا ، ففــي احلــديث النبــوي : "   ــا َيْش ــُكُر  َل ــا َيْش ــْن َل َه َم

مل تشـكر مـن    عبـدي مل تشـكرني، إذا   ، ويف احلديث القدسـي: " النَّاَس"

مـن   أجريت النعمة علـى يديـه"، ويقـول نبينـا )صـلى اهلل عليـه وسـلم( : "       

أسدى إليكم معروفًا فكافئوه فإن مل جتدوا فادعوا لـه حتـى تعلمـوا أنكـم     

 قد كافأمتوه" ، وكان سيدنا عبد اهلل بن عباس )رضي اهلل عنهمـا( يقـول :  

َيـاٍت َلـا ُتْقَبـل َواِحـَدٌة ِمْنَهـا ِبَغْيـِر َقِريَنِتَهـا ،        َثَلاُث آَياٍت َنَزَلْت َمْقُروَنـًة ِبَثَلـاِث آ  

َأوَُّلَها : "َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة" ، فمن أقام الصالة ومنـع الزكـاة فمـا    
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أدى حــق اهلل عليــه ، َوالثَّــاِني َقْولــه َتَعــاَلى: " أن اْشــُكْر ِلــي َوِلَواِلــَدْيَك" ،  

 يشـكر والديـه مل يكـن شـاكًرا حقيقيًّـا هلل )عـز       فمن شـكر اهلل عـز وجـل ومل   

ــَه َوَأِطيُعــوْا الرَُّســوَل" ، َفَمــْن     ــُث َقْولــه َتَعــاَلى: "َوَأِطيُعــوْا الّل وجــل( ، َوالثَّاِل

 َأَطاَع اللََّه َوَلْم ُيِطْع الرَُّسوَل َلْم ُيْقَبْل ِمْنُه.

 وإذا أردنا أن نتحدث عن شكر الوطن ورد مجيله فإن ذلـك يتطلـب  

وأن نشـــجع املنـــتج منـــا أن نعمـــل علـــى بنائـــه وأن جنتهـــد يف ذلـــك ،  

، وأن ندعمه وأن تعطيه األولوية بيًعا وشراء وتفضياًل ، وأن نشـجع  الوطين

االسـتثمار ، وأن نرشــد االســتهالك ، وأن نقـف يف وجــه املخــربني ودعــاة   

ر ، اهلدم ، وأن نشكر اهلل )عز وجل( على ما أنعم به علينا من أمن واسـتقرا 

 سائلني اهلل )عز وجل( أن يديم على مصر أمنها وأمانها وسالمها.

 
 

*    *    * 
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 أشخاص ال يعرفون اهلدم 
 ال يعرفون البناء وآخرون

 

شتان بني النقيضني البناء واهلدم ، وإذا كان ديننا إمنا هو دين البناء 

طريـق البنـاء ،   وعمارة الكون ، فـإن كـل مـن يأخـذك إىل هـذا الطريـق ،       

ــى        ــاظ عل ــق احلف ــان ، طري ــق اإلتق ــاج ، طري ــق اإلنت ــق العمــل ، طري طري

املنشــآت العامــة واخلاصــة إمنــا يأخــذك إىل طريــق اإلســالم ، إىل طريــق  

ــي ،    ــارة والرقـ ــق احلضـ ــة ، إىل طريـ ــري    الوطنيـ ــع وخـ ــري اجملتمـ إىل خـ

، ومن حياول أن جيرك إىل طريق آخر عكس هذا االجتاه ، كأن اإلنسانية

جيرك أو يسـلمك إىل طريـق اهلـدم والتخريـب  وتـدمري املنشـآت والبنـى        

التحتية أو االعتداء عليها أو املسـاس بهـا إمنـا يأخـذك إىل طريـق اهلـالك       

َفَهــْل َعَســْيُتْم ِإن َتــَولَّْيُتْم َأن  يف الـدنيا واآلخــرة ، يقــول احلــق سـبحانه : "  

ْم * ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اللَّـُه َفَأَصـمَُّهْم   ُتْفِسُدوا ِفي األْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُك

" )حممـد :  َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم * َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَهـا  

َوِمــَن النَّــاِس َمــن ُيْعِجُبــَك َقْوُلــُه ِفــي اْلَحَيــاِة  ( ، ويقــول ســبحانه : "22-24

ْشِهُد الّلَه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم * َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي الدُّْنَيا َوُي

اأَلْرِض ِلُيْفِســَد ِفِيَهــا َوُيْهِلــَك اْلَحــْرَث َوالنَّْســَل َوالّلــُه اَل ُيِحــبُّ الَفَســاَد * َوِإَذا 

 "  ْسُبُه َجَهنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمَهاُدِقيَل َلُه اتَِّق الّلَه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِباإِلْثِم َفَح

 ( .206-204)البقرة : 

على أن من يعمل بالبناء فلن يكون لديه فائض وقت أو جهـد للهـدم   

أو التخريب ، ألنه يدرك طبيعة البنـاء ومـا يتطلبـه مـن جهـد ومعانـاة ، وأن       

 الباني ال ميكن أن يكون هداًما ، ألنه صاحب نفس مألى باخلري والعمار 
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 واحلضارة والرقي .

أما اهلدامون أصحاب النفوس املريضة الذين قصرت بهم همهم عـن  

أن جيــاروا أهــل اجلــد والكفــاح والتعــب والعــرق والعمــل واإلنتــاج ، فلــم 

جيــدوا جــرًبا لنقيصــتهم وســرًتا لعــورتهم وشــفاء إلحساســهم بــالنقص ســوى 

عزيـز  حسد األماجد وانتقاص األفاضل على حـد قـول القاضـي بـن عبـد ال     

ــنيب وخصــومه"     ــني املت ــه الوســاطة ب ــة كتاب وأهــل  اجلرجــاني يف مقدم

ــاه التقصــري مــن ق    ــنقص رجــالن : رجــل أت ــه عــن الكمــال    ال ــد ب ــه ، وقع بل

، فهـو يسـاهم الفضـالء بطبعـه ، وحينـو علـى الفضـل بقـدر سـهمه ،          اختيـاره 

وآخر رأى الـنقص ممتزًجـا خبلقتـه ، ومـؤّثال يف تركيـب فطرتـه ، فاستشـعر        

ن زواله ، وقصرت به اهلمة عن انتقاله ، فلجأ إىل حسد األفاضل ، اليأس م

واستغاث بانتقاص األماثل ، يرى أن أبلغ األمور يف جرب نقيصته ، وسرت ما 

 كشفه العجز عن عورته ، اجتذاُبهم إىل مشاركته ، وومُسهم مبثل ِسَمِته " .

عي هؤالء اهلدامون خطر داهم على اجملتمع ، وعلى أمنـه االجتمـا  

 واالقتصادي ، يقول الشاعر :

 فكيف ببان خلفه ألف هادم      لو كل بان خلفه هادم كفى

 ويقول اآلخر :

 إذا كنت تبنيه وغريك يهدم       متى يبلغ البنيان يوما متامه

على أن ديننا إمنا ينبذ كل ألوان ومعـاني اهلـدم والتخريـب ، ويـدعو     

احل اإلنسـانية ، يقـول سـبحانه :    إىل البناء وعمارة الكون ، وكل مـا فيـه صـ   

َواَل ُتْفِسُدوْا ِفـي اأَلْرِض َبْعـَد  ِإْصـاَلِحَها َواْدُعـوُه َخْوفـًا َوَطَمعـًا ِإنَّ َرْحَمـَت        "

( ، ويقـول سـبحانه : " َفـاْذُكُروْا    56" )األعـراف :   الّلِه َقِريٌب مَِّن اْلُمْحِسِننَي
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( ، ممـا يتطلـب منـا    70ِسِديَن ")األعـراف : آالء الّلِه َواَل َتْعَثْوا ِفي اأَلْرِض ُمْف

مجيًعا العمل على نشر ثقافة البناء ، والعمل علـى ترسـيخ اإلميـان بـه وأن     

مــا كــان لإلنســان فلــن خيطئــه ، ومــا أخطــأه مل يكــن ليصــيبه ، وأن النــاس  

مجيًعا لو سابقوا إنسانا فلن يأخذوا شيئا كتبه اهلل له ولن يصلوا إليـه ، ولـو   

ألمام مجيًعا ، فلن يوصلوه إال إىل شـيء كتبـه اهلل لـه ، يقـول     دفعوه إىل ا

َواْعَلـْم َأنَّ اْلُأمَّـَة َلـِو اْجَتَمَعـْت      سيدنا رسـول اهلل )صـلى اهلل عليـه وسـلم( "    

ــَك ، َوِإِن       ــُه َل ــُه اللَّ ــْد َكَتَب ــا َق ــْيٍء ِإلَّ ــوَك ِبَش ــْم َيْنَفُع ــْيٍء َل ــوَك ِبَش ــى َأْن َيْنَفُع َعَل

َلـى َأْن َيُضـرُّوَك ِبَشــْيٍء َلـْم َيُضـرُّوَك ِإلَّـا ِبَشــْيٍء َقـْد َكَتَبـُه َعَلْيــَك ،        اْجَتَمُعـوا عَ 

 .ُرِفَعِت اْلَأْقَلاُم ، َوَجفَِّت الصُُّحُف " )رواه الرتمذي( 

فما أحوجنا إىل تطهري قلوبنا من احلقد واحلسد والعمل على تعطيـل  

فلـيس كـل ذلـك مـن     اآلخرين أو تعويق مسـريتهم أو حمـاوالت إفشـاهلم ،    

أو القـيم اإلنسـانية النبيلـة ، إمنـا علـى العكـس        ،اإلميان أو كريم األخالق 

  من ذلك كله ، فهو حقد يأكل صاحبه على حد قول أبي متام :

 فـــــــــإن صربك قـــــــــــاتله          اصرب على مضض احلسود      

 أكـــلهـد ما تـإن لــــــــــم جت            فالنــــــــــــار تأكــــل نفسها     

فلنصــدق النيــة والعمــل هلل عــز وجــل ، ثــم لوطننــا وجمتمعنــا ، وأبنائنــا 

وأحفادنا وأنفسنا ، ذلك أن الواجب الشرعي والوطين يتطلبان منا مجيًعا 

وحدة الصف وتضافر اجلهود خلدمة ديننـا ووطننـا وقضـايانا العادلـة ، وأال     

خـر ، بـل يشـد بعضـنا أزر بعـض ، فالعمـل العمـل ،        يعوق أحد منا مسرية اآل

 ألنــه صــمام األمــان ، وحــذاِر حــذاِر مــن اهلــدم والتخريــب ، فهمــا ســبيل   

 الدمار واهلالك يف الدنيا واآلخرة .
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 النص املقدس والفكر البشري
 

، ُيفك ، والتباًسا ينبغي أن ُيزالال شك أن هناك اشتباًكا جيب أن 

أو املــد واجلــزر املــاثلتني بــني بعــض   يف حــاليت التجــاذب والتنــافر  

،  اتقابـل وجهًـ  علماء الدين وبعض املثقفني ، وإن كنت ال أرى هلذا ال

إذ ينبغــي أن يكــون العــامل مثقفــًا ، وأن يكــون املثقــف علــى قــدر مــن 

االتصــال ومــن اإلملــام بالثقافــة الدينيــة ولــو يف أساســياتها وقضــاياها    

ــة كــثري مــن وجــوه اال    ــا  الكــربى ، وميكــن إزال ــا مجيًع لتبــاس إذا فرَّقن

ــه أو        ــاس ب ــل للمس ــري القاب ــت غ ــدس الثاب ــنص املق ــني ال وبوضــوح ب

االفــرتاء عليــه أو النيــل منــه ، وهــو الــنص القرآنــي ، والــنص النبــوي     

الثابت عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ، وبـني الـرتاث الفكـري    

عليهما  البشري الناشئ حول هذين النصني القرآني والنبوي، املبين

فهًما أو تفسرًيا أو استنتاًجا أو تأويًلا ، مما يقبل االجتهاد بضوابطه نظًرا 

لتغُير الزمان واملكان واحلال ، فما أفتى به بعض العلمـاء يف عصـر مـا    

وكان مناسبًا لزمانه ومكانه وبيئته قـد ال يكـون مناسـبًا لزماننـا وواقعنـا ،      

كـان أو احلـال أو حتـى حـال     فـإن األمـر قـد يـتغري بـتغري الزمـان أو امل      

املســتفيت ،  وقــد ذكــر األصــوليون أن الفتــوى تتــوارد عليهــا اجلهــات  

 األربع : األزمنة واألمكنة واألحوال واألشخاص. 

على أن هذا الرتاث الفكري اإلنساني ال ميكـن طرحـه مجلـة وال    

تطبيقه على واقعنا مجلـة ، إذ ال ميكـن أن نطـرح نتـاج مـا يزيـد علـى        

ر قرًنا من الزمان ، وننشئ حياة فكرية يف اهلواء الطلق ، بـل  أربعة عش

إن واقع وإشكالية كثري من اجلماعات املتطرفة أنها تسـعى إىل طـرح   
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هــذا الــرتاث مجًلــة وإنشــاء واقــع فكــرى جديــد يتســق مــع مغــامراتهم 

اإلرهابية وأفكارهم املتطرفة ، بدعوى أنهم رجال كما كان اآلخرون 

ــا ، متناســني أ و متجــاهلني كــل مــا أّصــَله أهــل العلــم املعتــربون   رجاًل

 املتخصصون من ضوابط االجتهاد والفتوى وأصول العلم الشرعي . 

ــة      ــوفر ثالث علــى أن العلمــاء املســتنريين يؤكــدون علــى ضــرورة ت

 ضوابط رئيسة ملن يتصدى لإلفتاء.

معرفة احلكم الشرعي من مصادره املعتربة معرفـة العـامل    -أوهلا : 

 ملتخصص اجملتهد. املتقن ا

معرفة الواقع ، حبيث ال يكون العامل  أو املفيت  مبعـزل   -ثانيها : 

عن معطيات عصره وضروراته وحاجاته مما ال غنى عنـه  ال للمفـيت وال   

 للمستفيت .

وهو األهم أن يكون لديه رؤية وبصر ونظـر حبيـث ُيْنـِزل     -ثالثها :

اقـع الـذي يكـون قـد     احلكم الشرعي املناسب على ما يناسبه مـن الو 

ألَّم جبميع أطرافه ، فال ُيْسِقط احلكم على غري واقعه ، وال حيكم علـى  

 واقع ال ُيلمُّ به وال مبالبساته العصرية . 

فمثاًل أهل العلم مجيًعا وبـال اسـتثناء ُيجمعـون علـى حرمـة الربـا         

( ، لكــن 275لبقــرة: لقولــه تعــاىل: " َوَأَحــلَّ اللَّــُه اْلَبْيــَع َوَحــرََّم الرَِّبــا " )ا

األحكـام التفصـيلية املتعلقــة بالربـا، وإنزالـه علــى أي لـون مـن ألــوان       

املعامالت العصرية تقتضى من املفيت أن يكون ملمًّـا بأحكـام مجيـع    

ــا      ــه اإلســالمي مــن مصــادرها الشــرعية األصــيلة، م املعــامالت يف الفق

للفـروق   يدخل منها يف باب الربا ومـا ال يـدخل ، ُمـدركًا كـل اإلدراك    
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الدقيقــة بينهــا ، مــن بيــع ، أو ربــا ، أو قــرض ، أو ســلم ، أو خمــابرة ، أو   

ــأنواع       ــه بـ ــت ذاتـ ــا يف الوقـ ــة ، ملمًّـ ــاقاة ، أو مراحبـ ــة ، أو مسـ مزارعـ

املعامالت العصرية وتفريعاتها وآليـات عملـها وضـرورات العصـر ، ومـا ال      

مـا هـو عـام    يستغنى عنه يف حياة الناس ومعامالتهم منهـا ، مفرًقـا  بـني    

يعود بالنفع العام على مجيع أفراد اجملتمع ، وبني ما هو خاص ممـا  

ُيسهم يف صنع الطبقية ويزيد الغين غنى والفقـري فقـًرا ، ثـم بعـد ذلـك      

ــة         ــم واخلــربة ، والبصــر والبصــرية ، والدرب ــن العل ــه م ــون لدي ــه يك كل

 والتمرس ، ما يسقط به احلكم الشرعي على مـا يناسـبه مـن الواقـع، أو    

وينطبق عليه من األحكـام الشـرعية ال    يقابلهيكيف الواقع يف ضوء ما 

ما ينطبق على غريه أو سواه ، ومن هنا كان عمل األصوليني والفقهـاء  

الــدقيق غايــة  الدقــة  يف حتديــد  شــروط اجملتهــد وأحكــام القيــاس   

ــا أم        ــق عليه ــواء املتف ــة س ــد الكلي ــة والقواع ــائر األدل ــتنباط وس واالس

ا ، واليت يبنـى عليهـا اجملتهـد اجتهـاده ، ممـا يؤكـد أن       املختلف فيه

ــوى ال ميكــن أن     ــدقيق ، وأن الفت ــر يف حاجــة إىل التخصــص ال األم

 تكون كأًل مباًحا للهواة من يعلم ومن ال يعلم.

ولو أن كل إنسان تفـرغ ملـا يتقنـه ومـا حيسـنه لكـان التفـاهم بيننـا         

من انشغل مبا ال يعنيه  أشد ، ومساحات التالقي بيننا أوسع، وقد قالوا:

 ضيع ما جيب أن يشغله ويعنيه.

 

*    *    * 
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 بني الصالح واإلصالح
 

ال شك أن اإلسالم إمنا هو ديـن الصـالح واإلصـالح مًعـا ، بـأن يكـون       

اإلنسان صاحًلا  فى ذاته وخاصة نفسه ، فيما بينه وبني اهلل ، وما بينه وبني 

لآلخرين أو ساعًيا إىل إصالحهم على  نفسه ، وما بينه وبني الناس ، مصلًحا

 أقل تقدير.

وقد ربط القرآن الكريم بني اإلميان واإلصالح فقال سبحانه وتعاىل : 

" َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفاَل َخـْوٌف َعَلـْيِهْم َواَل ُهـْم َيْحَزُنـوَن " ، وقـال سـبحانه :       

، ْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحدًا"َصاِلًحا َوَلا ُيْشِر "َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَماًل

وقال سبحانه : " َوَمن َيْعَمْل ِمـَن الصَّـاِلَحاِت َوُهـَو ُمـْؤِمٌن َفَلـا َيَخـاُف ُظْلًمـا        

َوَلــا َهْضــًما " ، وقــال ســبحانه : " َمــْن َعِمــَل َصــاِلًحا مِّــن َذَكــٍر َأْو ُأنَثــى َوُهــَو 

َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َمـا َكـاُنوْا َيْعَمُلـوَن "     ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه

، كما ربط بني التقوى واإلصالح فقال سبحانه : "َفَمِن اتََّقى (97:النحل )

، وربــط بــني (35:األعــراف  )َوَأْصــَلَح َفــاَل َخــْوٌف َعَلــْيِهْم َواَل ُهــْم َيْحَزُنــوَن" 

والصــالح واإلصــالح ، فقــال ســبحانه : "َفــِإن َتاَبــا َوَأْصــَلَحا  التوبــة الصــادقة

، وقـال سـبحانه :   (16:النسـاء   ) َفَأْعِرُضوْا َعْنُهَما ِإنَّ الّلَه َكـاَن َتوَّاًبـا رَِّحيًمـا"   

، (5:النور ) ِإلَّا الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم " "

وقال سبحانه : "  ِإلَّا َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلحًا َفُأْوَلِئَك ُيَبـدُِّل اللَّـُه   

َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفـورًا رَِّحيمـًا * َوَمـن َتـاَب َوَعِمـَل َصـاِلحًا َفِإنَّـُه        

 . (70:الفرقان  )َيُتوُب ِإَلى اللَِّه َمَتابًا " 

ديان كلها قائمة على فكرة الصالح واإلصالح ، فقد قـال الفقهـاء :   واأل

حيثمـا تكــون املصــلحة فثمــة  شــرع اهلل ، ألن شــرع اهلل )عــز وجــل( قــائم  
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على مراعاة مصاحل البالد والعباد ، وقد ذكر القرآن الكريم عشر وصـايا يف  

: نهما(د اهلل بن عباس )رضي اهلل عأواخر سورة األنعام قال عنها سيدنا عب

هن من اآليات احملكمات اليت مل ختتلف يف أمـة مـن األمـم  أو شـريعة     

من الشرائع ، ملا فيهـا مـن صـالح الفـرد واجملتمـع ، وذلـك حيـث يقـول         

 َأالَّ ُتْشـِرُكوْا ِبـِه َشـْيئا    احلق سبحانه :" ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َمـا َحـرََّم َربُُّكـْم َعَلـْيُكمْ    

َسانًا َواَل َتْقُتُلوْا َأْواَلَدُكم مِّْن إْماَلٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإيَّـاُهْم َواَل  َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْح

َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحـرََّم الّلـُه ِإالَّ   

* َواَل َتْقَرُبـوْا َمـاَل اْلَيِتـيِم ِإالَّ ِبـالَِّتي      َتْعِقُلـوَن  ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبـِه َلَعلَُّكـْم   

 اْلِقْسِط اَل ُنَكلُِّف َنْفساِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِب

ِد الّلــِه َأْوُفــوْا َذِلُكــْم ِإالَّ ُوْســَعَها َوِإَذا ُقْلــُتْم َفاْعــِدُلوْا َوَلــْو َكــاَن َذا ُقْرَبــى َوِبَعْهــ 

َفـاتَِّبُعوُه َواَل َتتَِّبُعـوْا    نَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماَوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن * َوَأ

السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن " ، فمـن خـرج   

الوصايا خرج على مقتضـيات الشـرائع كلـها ، ذلـك أن      عن مقتضيات هذه

ــدل وإنصــاف اآلخــر ،       ــى احلــق والع ــع الشــرائع الســماوية قائمــة عل مجي

 والصالح واإلصالح ، واالستقامة على اجلادة . 

فإذا انتقلنا من العام إىل اخلاص ، فهذا نيب اهلل موسى )عليه السالم( 

ْفِنـي ِفـي َقـْوِمي َوَأْصـِلْح َواَل َتتَِّبـْع      يقول ألخيه هارون )عليه السالم( : "اْخُل

َســِبيَل اْلُمْفِســِديَن" ، وهــذا شــعيب )عليــه الســالم ( يقــول لقومــه : " َأْوُفــوا   

ــا       ــَتِقيِم * َوَل ــَطاِس اْلُمْس ــوا ِباْلِقْس ــِريَن * َوِزُن ــَن اْلُمْخِس ــوا ِم ــا َتُكوُن ــَل َوَل اْلَكْي

ْعَثـْوا ِفـي اْلــَأْرِض ُمْفِسـِديَن"،  ويؤكـد ذلــك     َتْبَخُسـوا النَّـاَس َأْشـَياءُهْم َوَلــا تَ   

ــِه      ــِه َعَلْي ــْوِفيِقي ِإالَّ ِبالّل ــا َت ــَتَطْعُت َوَم ــا اْس ــاَلَح َم ــُد ِإالَّ اإِلْص ــه : " ِإْن ُأِري بقول
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َتَوكَّْلـُت َوِإَلْيــِه ُأِنيــُب "، وهــذا ســيدنا صـاحل )عليــه الســالم( خياطــب قومــه   

ْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبـوْا ِإَلْيـِه   فيقول: " ُهَو َأنَشَأُكم مَِّن اأَل

ِإنَّ َربِّي َقِريٌب مُِّجيٌب " ويقول هلم : " َفاتَُّقوا اللَّـَه َوَأِطيُعـوِن * َوَلـا ُتِطيُعـوا     

 َأْمَر اْلُمْسِرِفنَي * الَِّذيَن ُيْفِسُدوَن ِفي اْلَأْرِض َوَلا ُيْصِلُحوَن " .

ى اإلسالم عن الفساد واإلفساد حتى يف مال العدو وحتـى يف  وقد نه

حرب الكفار ، فنهى املسلمني أن يقطعوا شجًرا ، أو حيرقوا زرعًا أو مثًرا ، 

أو خيربوا عامًرا ، ألن ذلك كله إفسـاد " َوالّلـُه اَل ُيِحـبُّ الَفَسـاَد " ، ويقـول      

 . (77:القصص ) " سبحانه : " ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن

ويقــول ســبحانه : " َواَل ُتْفِســُدوْا ِفــي اأَلْرِض َبْعــَد ِإْصــاَلِحَها َواْدُعــوُه       

، فخري  (85:األعراف  )َخْوفًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقِريٌب مَِّن اْلُمْحِسِننَي "

مـنهم  الناس أنفعهم للناس ، وإن من الناس مفـاتيح للخـري مغـاليق للشـر ، و    

مفاتيح للشر مغـاليق للخـري ، فطـوبى ملـن جعلـه اهلل مفتاًحـا للخـري مغالًقـا         

للشر ، ويا شؤم ، ويا بؤس ، ويا لسوء عاقبة من كان مفتاحًا للشر باًبا للفسـاد  

 واإلفساد ، حمراث شر كما كانت العرب تقول يف جاهليتها .

انهم ، وإنــي ألعجــب هلــؤالء األدعيــاء العمــالء اخلونــة لــدينهم وأوطــ  

الذين يؤصلون للفسـاد واإلفسـاد ، ويبنـون فلسـفاتهم الفكريـة علـى اهلـدم        

والتخريب والتدمري ، على حنـو مـا نلمـس يف كـثري مـن كتابـات متطـريف        

مجاعة اإلخوان اإلرهابية ، حيث دعا سيد قطب يف بعض مذكراتـه إىل   

رّد وجوب  قيام فئة مؤمنة وفق تصوره الذي استقت منه اجلماعة فكرها ب

اجملتمعـات مــن اجلاهليــة املزعومــة يف نظـره إىل اإلســالم مــن جديــد،   

ا أن هذه الفئة البد أن تصطدم مع اجملتمع ، وعليها أن ُتعد نفسـها  مؤكًد
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هلذا الصدام ببناء قوة ذاتية هلا قادرة على ردع اجملتمع ، ومما دعا إليه 

ناهـا التحتيـة ،   بعُض ما نشهده اآلن ، حيث دعا إىل إنهاك الدولة بتـدمري ب 

فدعا صراحة إىل تدمري أبراج الكهربـاء ، وهـدم اجلسـور  وتـدمريها ، بـل      

دعـا إىل مــا هــو أبعـد مــن ذلــك إىل أن هنــاك رؤًسـا جيــب أن تقطــع فــى    

سبيل مترير مشروعهم، وذكر أناسًا بأشخاصهم وأعيانهم آنذاك ، وهو عـني  

أيامنا هذه ، مما ما تنتهجه داعش وحليفتها اإلرهابية مجاعة اإلخوان يف 

يستوجب كشف زيف نظرياتهم اليت بنوا عليها مجـاعتهم ، دون نظـر إىل   

املصاحل العليا لألوطان اليت ال متثل يف نظرهم سوى كومة من تـراب ال  

قيمـة هلـا ، ضــاربني مبفهـوم الدولـة الوطنيــة عـرض احلـائط علــى حنـو مــا        

عن ذكرها  صرح به أحد مرشديهم من ألفاظ يف حق الوطن يعف اللسان

 أو تكرارها.
 
 

*    *    * 
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 وقفــــــة مع النـــفس
 

هل يستطيع كل واحد منا أن يقـف مـع نفسـه للحظـات، ليسـأل نفسـه       

مــاذا قــدم لوطنــه ؟ ومــاذا قــدم للقــاء ربــه؟ ومــا آخــر الطريــق الــذي يريــد   

الوصول إليه ؟ وماذا عن راحة ضمريه يف كل ما قـدم ويقـدم ؟ لقـد سـأل     

جل النيب )صلى اهلل عليه وسلم( متى الساعة ؟ فقال لـه )صـلى اهلل عليـه    ر

وسلم( : "ماذا أعددت هلا ؟ "  فقال الرجـل: حـب اهلل ورسـوله ، فقـال لـه      

الـنيب )صـلى اهلل عليـه وسـلم( : " أنـت مـع مـن أحببـت" ، وهـل ســيقول          

لــو أنــي اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت  -وعــن قناعــة تامــة -اإلنســان 

الطريق نفسه ، أو أنه يتمنـى أن لـو كـان قـد      -وعن راحة ضمري -ت لسلك

سلك طريًقا آخر ، وإذا كان العقالء يؤكدون أن الرجـوع إىل احلـق خـري    

من التمادي يف الباطل ، فيمكن لكل عاقل أن يثوب إىل طريق الرشـاد  

بال تردد أو توجس ما دام يوقن أنه سبيل الرشاد ، فـاليوم سـبيل العمـل ،    

" )الصــافات  َوِقُفــوُهْم ِإنَُّهــم مَّْســُئوُلوَن ا يــوم احلســاب حيــث يقــال: "وغــًد

َفِريقـًا َهـَدى َوَفِريقـًا َحـقَّ      ، فاخللق مجيًعا بني فريقني ال ثالـث هلمـا "  (24:

" َفَأمَّـا  ( ، فريق يف اجلنة وآخر يف السـعري ،  30" )األعراف : َعَلْيِهُم الضَّاَلَلُة

النَّـاِر َلُهــْم ِفيَهـا َزِفـرٌي َوَشــِهيٌق * َخاِلـِديَن ِفيَهــا َمـا َداَمــِت       الَّـِذيَن َشـُقوْا َفِفــي  

َوَأمَّـا الَّـِذيَن    السََّماَواُت َواأَلْرُض ِإالَّ َما َشاء َربُّـَك ِإنَّ َربَّـَك َفعَّـاٌل لَِّمـا ُيِريـدُ     

ْرُض ِإالَّ َمـا َشـاء   ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلـِديَن ِفيَهـا َمـا َداَمـِت السَّـَماَواُت َواألَ     

ــَر َمْجــُذوٍذ   ( ، يــذكرنا القــرآن الكــريم  108-106" )هــود : َربُّــَك َعَطــاء َغْي

ِإنَّ الَِّذيَن َقـاُلوا َربَُّنـا اللَّـُه ُثـمَّ     حبال كال الفريقني ، فيقول احلق سبحانه :"

َزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي اْسَتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأال َتَخاُفوا َوال َتْح
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ُكنُتْم ُتوَعُدوَن * َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْلآِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما 

 " َتْشَتِهي َأنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَن * ُنُزاًل مِّْن َغُفوٍر رَِّحيٍم

 ( .32-30)فصلت

ئكة هنا ال تتنزل على األنبياء واملرسـلني فحسـب ، إمنـا تتنـزل     فاملال

على عبـاد اهلل الصـاحلني الـذين قـالوا ربنـا اهلل ثـم اسـتقاموا ، لكـن متـى          

ــموات       ــوض إىل رب الس ــا مف ــة فعلمه ــا الكيفي ــزل ؟ أم ــف تتن ــزل ؟ وكي تتن

واألرض رب العرش العظيم ، ولكن متـى تتنـزل ؟ فـأكثر أهـل العلـم علـى       

على املؤمن ساعة االحتضار لتطمئنه قائلة : ال ختف يا عبد اهلل  أنها تنزل

َنْحـُن َأْوِلَيـاُؤُكْم ِفـي اْلَحَيـاِة      وال حتزن وأبشـر باجلنـة الـيت كنـت توعـد ،"     

الدُّْنَيا َوِفي اْلآِخَرِة َوَلُكـْم ِفيَهـا َمـا َتْشـَتِهي َأنُفُسـُكْم َوَلُكـْم ِفيَهـا َمـا َتـدَُّعوَن "          

ا يــوم احملشــر فكمــا حتــدث القــرآن الكــريم يف أواخــر أمــ، ( 31)فصــلت :

"  َوَتَتَلقَّــاُهُم اْلَمالِئَكـُة َهــَذا َيــْوُمُكُم الَّـِذي ُكنــُتْم ُتوَعــُدونَ   سـورة األنبيــاء " 

( ، وأما يف اجلنة فاملالئكـة يـدخلون علـيهم مـن كـل بـاب       103)األنبياء :

ُكُلوا َواْشـَرُبوا   ( ، "24" )الرعد :الدَّاِر  َساَلٌم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى"

َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي  "، ( 24")احلاقة : َهِنيئًا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي األيَّاِم اْلَخاِلَيِة

ُكلََّمـا ُرِزُقـوْا ِمْنَهـا ِمـن َثَمـَرٍة       ("31" )فصـلت : َأنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتـدَُّعوَن  

َقـاُلوْا َهــَذا الَّـِذي ُرِزْقَنـا ِمـن َقْبـُل َوُأُتـوْا ِبـِه ُمَتَشـاِبهًا َوَلُهـْم ِفيَهـا َأْزَواٌج            رِّْزقًا 

(" َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلـَداٌن مَُّخلَّـُدوَن   25" )البقرة :مَُّطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

َذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعيمًا َوُمْلكًا َكِبريًا " ِإَذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلؤًا مَّنُثورًا * َوِإ

هلـم فيهـا "مـاال  عـني رأت وال أذن      (عز وجل)أعد اهلل  (20-19)اإلنسان :

مسعــت وال خطــر علــى قلــب بشــر "، ونــزع اهلل عــز وجــل مــن بيــنهم الغــل 
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" ُرٍر مَُّتَقـاِبِلنيَ َوَنَزْعَنـا َمـا ِفـي ُصـُدوِرِهم مِّـْن ِغـلٍّ ِإْخَوانـًا َعَلـى سُـ         واحلسد " 

 ( .47)احلجر :

أمــا علــى اجلانــب اآلخــر والعيــاذ بــاهلل فهنــاك مــن ُشــغل عــن اهلل )عــز  

وجل( مباله ، أو جباهه ، أو بسلطانه ، أو بتجارته ، أو جبماعتـه ، وفصـيله ،   

ِنيـِه * ِلُكـلِّ   َيْوَم َيِفـرُّ اْلَمـْرُء ِمـْن َأِخيـِه * َوُأمِّـِه َوَأِبيـِه * َوَصـاِحَبِتِه َوبَ        وهناك "

َيـْوَم ال َينَفـُع َمـاٌل َوال     " ، (37-34" )عـبس :  اْمِرٍئ مِّْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغِنيـِه  

ا ال َيْجِزي َيْوًم "، ( 89 - 88" )الشعراء َبُنوَن * ِإال َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم

َواِلـِدِه َشـْيئًا ِإنَّ َوْعـَد اللَّـِه َحـقٌّ َفـال       َواِلٌد َعن َوَلِدِه َوال َمْوُلوٌد ُهـَو َجـاٍز َعـن    

( يومهـا ينـدم   33" )لقمـان :  َتُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوال َيُغـرَّنَُّكم ِباللَّـِه اْلَغـُروُر    

َيـا   اخلاسرون حيث ال ينفع النـدم ، يقـول كـل مـن يأخـذ كتابـه بشـماله "       

َأْدِر َمـا ِحَسـاِبيْه * َيـا َلْيَتَهـا َكاَنـِت اْلَقاِضـَيَة * َمـا         َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبيْه * َوَلْم

ُخُذوُه َفُغلُّوُه * ُثـمَّ اْلَجِحـيَم َصـلُّوُه     َأْغَنى َعنِّي َماِليْه * َهَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنيْه

ُن ِباللَّـِه  * ُثمَّ ِفي ِسْلِسـَلٍة َذْرُعَهـا َسـْبُعوَن ِذَراعـًا َفاْسـُلُكوُه * ِإنَّـُه َكـاَن ال ُيـْؤمِ        

( ، وسيقال لـه عنـد انصـراف آخـر قـدم مـودع :       32-25")احلاقة :  اْلَعِظيِم

يــابن آدم جــاءوا ودفنــوك، ويف الــرتاب وضــعوك ، وعــادوا وتركــوك ، ولــو   

 ظلوا معك ما نفعوك ، ومل يبق لك إال أنا وأنا احلي الذي ال ميوت . 

ضـع عديـدة   فنحن بني سبيلني بينهمـا احلـق سـبحانه وتعـاىل يف موا    

مَّن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلـَة َعجَّْلَنـا َلـُه ِفيَهـا      من كتابه تعاىل ، منها قوله تعاىل : "

َما َنَشاء ِلَمن نُِّريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها َمْذُمومًا مَّـْدُحورًا * َوَمـْن َأَراَد   

ــْؤِمنٌ      ــْعَيَها َوُهــَو ُم ــا َس ــَعى َلَه ــَرَة َوَس ــْعُيُهم مَّْشــُكورًا     اآلِخ ــاَن َس ــَك َك                       " َفُأوَلِئ

(، فــاآلخرة حتتــاج إىل ســعي هــو ســعيها املوصــول إىل  19-18)اإلســراء 
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مرضاة اهلل فيها ، سعي املؤمن بها املعدُّ هلا ، وهذا هو السـعي املشـكور ،   

 سـبحانه : " أما الفريق اآلخر فحتفه جهنم يلقاها مذموًما مدحوًرا ، ويقول 

َفَأمَّا َمن َأْعَطى َواتََّقى * َوَصدََّق ِباْلُحْسـَنى * َفَسُنَيسِّـُرُه ِلْلُيْسـَرى * َوَأمَّـا َمـن      

 ،  (10-5" )الليـل:   َبِخَل َواْسَتْغَنى * َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى * َفَسُنَيسِّـُرُه ِلْلُعْسـَرى  

، ته كأنه ميوت غًداًدا ويعمل آلخرفالعاقل من يعمل لدنياه كأمنا يعيش أب

َوال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوَأْحِسـن َكَمـا َأْحَسـَن     من منطلق قوله تعاىل :"

 (.77" )القصص :اللَُّه ِإَلْيَك
 
 

*    *    * 
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