
 

 
 



 

 
 

 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب ـ بأجزائه الثالثة ـ أن جييب عىل كل اإلشكاالت التي يطرحها  

النبوة   استبدال  إمكانية  يرون  الذين  وهم  ]الربوبيني[،  لقب  أنفسهم  عىل  يطلقون  من 

بالعقل، ويرون أن هداية اهلل هلم يمكن أن تتحقق من دون حاجة ألي دين أو نبوة، وقد  

استثمروا يف ذلك ما وقع يف تاريخ األديان من انحرافات عام تقتضيه العقول السليمة،  

 وتتطلبه القيم النبيلة. 

وبصيغته الروائية احلوارية ـ حياول ـ وهبدوء ـ أن حياور هؤالء، من  ولذلك فإنه ـ  

خالل منطلقاهتم العقلية والفكرية أوال، ثم من خالل مستلزمات تلك املنطلقات، وهي  

 األدلة التفصيلية التي يسوقوهنا لبيان االنحرافات التي وقعت فيها األديان. 

وهذا السبب هو الذي دعانا إىل مناقشة كل االنحرافات التي وقعت فيها األديان،  

التعامل   احلق يف  بيان وجه  ثم  الربوبيني،  مع  عليها  االتفاق  وبيان  أنواعها،  وبمختلف 

 معها.

مملوءة بذكر الكثري من مواقف األديان واملذاهب الفكرية  وهلذا جيد القارئ الرواية  

يف كل قضية ُتطرح ابتداء من القضايا املرتبطة باهلل والنبوة والكتب املقدسة، وانتهاء بكل  

 القيم اإلنسانية كالسالم والعدالة والرمحة وغريها. 

يف الرواية  وبام أن مشكلة الربوبيني هي يف ذلك التعميم اخلاطئ ملواقفهم، فقد بينا  

خطأ ذلك التعميم، وأن كل املعاين السليمة التي يسوقوهنا أو يدعون إليها موجودة يف  

إىل   التنبيه  مع  األرض،  وجه  عىل  الباقي  والصحيح  املهيمن  الدين  باعتباره  اإلسالم، 

 . األخطاء التي وقع فيها املسلمون، والتي ال عالقة هلا بالدين اإلهلي
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 تقديم   

 :ني السادس والسابعاجلزء من الكتاب الفصليتناول هذا 

ردود مفصلة  كل ما يتعلق بعالقة الدين بالرمحة، وفيه أما الفصل السادس، فيتناول 

سمناه بحسب املحال املرتبطة  ق وقد  ،  ونحوها   سوة الشبهات املرتبطة برمي اإلسالم بالق عىل  

حبطني  واملتأملني وامل  العجزةالنساء واألطفال  والرمحة ب، هي تشمل  بالرمحة إىل عرشة أقسام 

 ئنات. عبيد واخلطائني والكا فقراء واملستضعفني والوال

من  ،  [رمحة للعاملني اب ]كتمما ذكرناه من احلوارات والردود يف  معظمه  خلصنا  وقد  

الكتاب،  سلسلة حقا  التي ذكرناها يف ذلك  التفاصيل  الكثري من  استبعاد  ئق ورقائق، مع 

األصيل   الغرض  كان  ألنه  املسيحي،  اإلسالمي  باحلوار  تتعلق  التي  تلك  وخصوصا 

 هذه الرواية. يتناسب مع للسلسلة، باإلضافة إىل إعادة صياغة األحداث بام 

ردود مفصلة  وفيه  لفصل السابع، فيتناول كل ما يتعلق بعالقة الدين بالعدالة،  أما ا

سمناه بحسب املحال  ق وقد ، ا ونحومه بالظلم واجلور الشبهات املرتبطة برمي اإلسالم عىل 

أقسام  بالعدالة املرتبطة   عرشة  تشمل  إىل  هي  والرفق  الرمحة  ،  والنظام  بالرشيعة  املرتبطة 

 .والتكافل والتوازن واملساواة والتنوعسؤولية واحلزم واحلرية وامل

من  ،  [للعاملني ة عدالاب ]كتمما ذكرناه من احلوارات والردود يف معظمه خلصنا  وقد 

الكتاب،  سلسلة حقا  التي ذكرناها يف ذلك  التفاصيل  الكثري من  استبعاد  ئق ورقائق، مع 

 . وخصوصا تلك التي تتعلق باحلوار اإلسالمي املسيحي 
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 الرمحة و ..  ـ الدين   سادسا 

املتحدث   انتهى  أن  دوري:  وقال ،  السادسقام  ،  اخلامسبعد  اآلن  جاء  ..  لقد 

أن   يل  بأين  واسمحوا  لكم  مثلأذكر  من  أصحايب    مررت  وبالكثري  التي املواقف    املشاهد 

بل ال تكمل  ،  فالرمحة تقتيض ذلك..  وإنزال الكتب،  جعلتني أوقن برمحة اهلل بإرسال األنبياء

 . الرمحة إال بذلك

ولذلك  ،  شعوري بأن الرمحة هي أرقى القيم هو  هدايتي  سبب  كون  ي أن  وقد شاء اهلل

كيف وكل يشء  ..  ال يمكن أن يكون املبدع العظيم هلذا الكون خاليا منها كنت أعتقد أنه  

بالرمحة..  وأوهلا اتصايف هبا ،  يدل عىل اتصافه هبا  قلبي  ثم يكون خاليا  ،  فام كان اهلل ليمأل 

 .عنها 

ـ كام كانت الرمحة باب هدايتي إىل النبوة ـ فقد كانت ـ وبفعل  وأحب أن أخربكم بأنه  

 .الواقع والشبهات الكثرية ـ من أقوى احلجب التي حجبتني عنها 

الشبهات،  وبحمد اهلل أزال كل تلك  ،  فقد قيض اهلل لعقيل وقلبي من احلكامء من 

وما  ،  مشاهد  وسأقص عليكم بعض ما حرضته من..  ليحل بدهلا اليقني واإليامن والطمأنينة

 . لعلكم تشاركونني فيام وصلت إليه،  وقفته من املواقف 

منظام كالمنا  يكون  حرضهتا ،  وحتى  التي  املشاهد  تقسيم  يمكن  أنه  رأيت  ،  فقد 

..  وثانيها الرمحة باألطفال .. أوهلا يتعلق بالرمحة بالنساء ، عرشة مشاهدإىل واملتعلقة بالرمحة 

وسادسها ..  وخامسها الرمحة باملحبطني ..  ورابعها الرمحة باملتأملني..  وثالثها الرمحة بالعجزة

وتاسعها الرمحة  ..  وثامنها الرمحة بالعبيد..  وسابعها الرمحة باملستضعفني..  الرمحة بالفقراء 

 . وعارشها الرمحة بالكائنات.. .. باخلطائني
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 :  والنساء ..  الرمحة . 1

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  عرفحدثنا  الذي  بالنساءاملشهد  املرتبطة  الرمحة  به  ،  ت 

 . وعالقتها بالدين

أحب أن أخربكم بأن رمحتي باملرأة هي  ،  قبل أن أذكر لكم املشهد املرتبط بذلك:  قال

 .ثم أقف بسببها موقفا سلبيا من كل األديان، التي جعلتني أترك املسيحية

 كيف ذلك؟ : قلنا 

وقد عرفت  ..  الية يف تدينها بل مغ..  لقد بدأت حيايت يف أرسة مسيحية متدينة:  قال

من   جهات  أي  ضد  عصبية  أي  اهلل  دين  حيمل  أن  يستحيل  أنه  طويل  تأمل  خالل  من 

وقد دعاين هذا البحث إىل أن أبحث عن موقف  ..  وضد أي جنس من األجناس..  اجلهات

وقد أوصلني ذلك البحث  ..  املسيحية من املرأة ألعرف من خالل ذلك مدى مصداقيتها 

فلم يكن لدي من القدرة ما  ..  املسيحية واالرمتاء بعدها يف أحضان الاليشءإىل اخلروج من  

 . أواصل به مشوار البحث عن احلقيقة

لقد قرأت يف رسالة بولس إىل أهل  ..  للكتاب املقدس   لقد صدمت من أول نظرة 

،  )ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو املسيح :  [9ـ    3/  11] كورونثوس األوىل  

كل رجل يصيل أو يتنبأ وله عىل رأسه  ..  املرأة فهو الرجل ورأس املسيح هو اهلل وأما رأس  

رأسه يشني  ألهنا  ،  يشء  رأسها  فتشني  مغطى  غري  ورأسها  تتنبأ  أو  تصيل  امرأة  كل  وأما 

وإن كان قبيحا  ،  إذ املرأة إن كانت ال تتغطى فليقص شعرها ،  واملحلوقة يشء واحد بعينه 

فلت أو حتلق  تقص  أن  اهلل  ،  تغطباملرأة  لكونه صورة  رأسه  يغطي  أن  ينبغي  ال  الرجل  فإن 

وألن  ،  ألن الرجل ليس من املرأة بل املرأة من الرجل،  وأما املرأة فهي جمد الرجل،  وجمده
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 بل املرأة من أجل الرجل( ، الرجل مل خيلق من أجل املرأة

ال  قيمة هلا بدون  املرأة ال  يؤكد أن  ما  وأن  ،  رجلوقرأت يف رسالته إىل أهل رومية 

)إن مات زوجها فقد حتررت  : وقد سامه بولس بالناموس احلي وقال،  ناموسها هو زوجها 

 [ 3ـ   2/  7رومية  ]  (من الناموس احلي

،  )فإن املرأة التي حتت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل احلي:  [2/  7رومية ]ويف  

يا تدعى زانية  فإذا ما دام الرجل ح،  ولكن إن مات الرجل فقد حتررت من ناموس الرجل 

ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى أهنا ليست زانية  ،  ان صارت لرجل آخر

 إن صارت لرجل آخر( 

ويزيد  ،  ورأيته يف )أفسس( يأمر النساء أن يكن خاضعات للرجال كام خيضعن للرب 

الرب بعبادة  ذلك  مشبها  املرأة  رأس  هو  الرجل  أن  األمر  أقل  ،  يف  فهي  عقيدة  من  وأنه 

)أهيا النساء اخضعن لرجالكن كام  :  [24ـ    22/   5:  أفسس]اسمعوا ما ورد يف  ..  الرجل 

،  وهو خملص اجلسد،  للرب ألن الرجل هو رأس املرأة كام أن املسيح أيضا رأس الكنيسة 

 ولكن كام ختضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجاهلن يف كل يشء( 

)ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل  : [ 3/   11:  1كورنثوس]ومثل ذلك قرأت يف   

 ورأس املسيح هو اهلل( .. وأما رأس املرأة فهو الرجل ..  رجل هو املسيح

يف   ليس  :  [ 34/  14:  1كورنثوس ]وقرأت  ألنه  الكنائس  يف  نساؤكم  )لتصمت 

ولكن إن كن يردن أن يتعلمن  ،  مأذونا هلن أن يتكلمن بل خيضعن كام يقول الناموس أيضا 

 ن يف البيت ألنه قبيح بالنساء أن تتكلم يف كنيسة( شيئا فليسألن رجاهل

،  )لتتعلم املرأة بسكوت يف كل خضوع :  [13ـ    11/   2:  1تيموثاوس ] وقرأت يف  

الن آدم جبل  ،  ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم وال تتسلط عىل الرجل بل تكون يف سكوت 
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 أوال ثم حواء( 

:  ففيه..  يدفعها سيدها للزنا   أن املرأة جمرد هدية قد  [ 29ـ    22/   19قضاة  ]وقرأت يف  

الباب بالبيت قارعني  بليعال أحاطوا  املدينة رجال  اذا برجال  يطيبون قلوهبم  ،  )وفيام هم 

قائلني الشيخ  البيت  صاحب  الرجل  فنعرفه :  وكلموا  بيتك  دخل  الذي  الرجل  ،  أخرج 

هذا   بعد ما دخل ، ال يا إخويت ال تفعلوا رشا:  فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال هلم

هو ذا ابنتي العذراء ورسيته دعوين أخرجهام فأذلومها  ،  الرجل بيتي ال تفعلوا هذه القباحة

فلم يرد  ،  وافعلوا هبام ما حيسن يف أعينكم وأما هذا الرجل فال تعملوا به هذا األمر القبيح

فأمسك الرجل رسيته وأخرجها اليهم خارجا فعرفوها وتعللوا هبا  ،  الرجال أن يسمعوا له 

أطلقوها ال الفجر  طلوع  وعند  الصباح  إىل  كله  الصباح  ،  ليل  إقبال  عند  املرأة  فجاءت 

فقام سيدها يف الصباح وفتح  ،  وسقطت عند باب بيت الرجل حيث سيدها هناك إىل الضوء

أبواب البيت وخرج للذهاب يف طريقه واذا باملرأة رسيته ساقطة عىل باب البيت ويداها  

 عىل العتبة( 

)ودخل بيته وأخذ السكني وأمسك رسيته وقطعها  :  [ 29:  19  :قضاة] وقرأت يف  

 مع عظامها اىل اثنتي عرشة قطعة وأرسلها اىل مجيع ختوم إرسائيل(  

،  )لتتعلم املرأة بسكوت يف كل خضوع:  [ 15ـ    11/  2تيامثوس األوىل  ] وقرأت يف  

آدم جبل  ألن  ،  ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم وال تتسلط عىل الرجل بل تكون يف سكوت 

ولكنها ستخلص بوالدة  ،  وآدم مل يغو لكن املرأة أغويت فحصلت يف التعدي،  أوال ثم حواء

 األوالد إن ثبتن يف االيامن واملحبة والقداسة مع التعقل( 

أن املرأة إذا ورثت تكون هي نفسها جمرد مرياث    [10ـ    8/   36:  التكوين ]وقرأت يف  

عائلتها  خارج  املرياث  خيرج  ال  بني  :  هففي ..  حتى  أسباط  من  نصيبا  ورثت  بنت  )وكل 
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إرسائيل تكون امرأة لواحد من عشرية سبط أبيها لكي يرث بنو إرسائيل كل واحد نصيب  

فال يتحول نصيب من سبط إىل سبط آخر بل يالزم اسباط بني ارسائيل كل واحد  ،  آبائه

 نصيبه كام أمر الرب موسى كذلك فعلت بنات صلفحاد( 

..  الكتاب املقدس عقوبات خاصة بالنساء دون الرجال   وفوق ذلك كله قرأت يف

)إذا ختاصم رجالن  :  [ 12ـ    11/  25:  تثنية] منها ما ورد يف  ..  ومل أدر رس ختصيصهن بذلك

بعضهام بعضا رجل وأخوه وتقدمت امرأة أحدمها لكي ختلص رجلها من يد ضاربه ومدت  

ال ..  يدها وأمسكت بعورته )فاقطع يدها وال تشفق عينك(  والدة البنت تنجس أمها  ويف 

 [ 6/ 12الويني  ] أسبوعني بينام الولد ينجسها أسبوع 

لقد أثرت تلك النصوص يف رجال الكنيسة أجياال طويلة  :  (1) ثم قال،  سكت قليال

فلوال املرأة ماخرج آدم من  ،  اعتربوا خالهلا املرأة مسؤولة عن كل خطيئة وقعت يف العامل 

أن  ..  اجلنة االبتعاد عنه وهلذا قرروا  اهلل من  ..  الزواج دنس جيب  وأن األعزب أكرم عند 

وأن احلمل  ..  وأن السمو ىف عالقة اإلنسان بربه ال يتحقق إال بالبعد عن الزواج..  املتزوج

المرأته،  والشهوة،  والوالدة الرجل  اآلثام ،  واشتياق  من  لزوجها  املرأة  التى  ،  واشتياق 

وهى عقوبة الرب حلواء عىل خطيئتها  ،  دى التاريخ كلهجلبت عىل املرأة الويل والعار عىل م

 . وفوق ذلك كله أعلنوا أهنا باب الشيطان ..األزلية

ما زادين هربا  ،  القديسون وآباء الكنيسة واملجامع املقدسةوقد قرأت حينها ما قال  

لقد كتب جريوم يدعو املرأة أن تتخلص من أنوثتها  ..  بل من األديان مجيعا ،  من املسيحية

اآلخرةل ذلك..  يتم خالصها ىف  للوالدة واألطفال:  يقول يف  املرأة خلقت  أن  فهى  ،  )بام 

 

 لألستاذ عالء أبو بكر.  (استفدنا الكثري من النصوص الواردة هنا من كتاب )حفظ اإلسالم حقوق املرأة (1)
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ولكن عندما ترغب املرأة ىف خدمة املسيح  ،  كام خيتلف اجلسد عن الروح،  ختتلف عن الرجل

 ( 1) وستسمى رجال(، فعندئذ سوف تكف عن أن تكون امرأة، أكثر من العامل 

،  امتنعنا عن االتصال اجلنسى فإننا نكرم زوجاتنا   )إذا:  وقال ممتهنا املرأة وحقوقها 

 حسنا فام هو نقيض التكريم سوى اإلهانة( : أما إذا مل نمتنع

فلقد كان من  ،  )إذا كان ما احتاجه آدم هو العرشة الطيبة:  وقال القديس أوغسطني 

 بدال من رجل وامرأة( ، األفضل كثريا أن يتم تدبري ذلك برجلني يعيشان معا كصديقني

،  د كان توما األكوينى متحريا متاما مثل سلفه أوغسطني ىف سبب خلق اهلل للمرأةوق

ذلك أن  ،  فإن املرأة خملوق معيب وجدير باإلزدراء،  )فبام خيتص بطبيعة الفرد:  فكتب يقول

بينام تتولد املرأة  ،  القوة الفعالة ىف منى الذكر تنزع إىل انتاج مماثلة كاملة ىف اجلنس الذكرى

 أو حتى نتيجة ملؤثر خارجى( ، أو حدوث توعك جسدى، معيب تلك القوة الفعالةعن 

:  وقال تروتوليانـ  أحد أقطاب املسيحية األوىل وأئمتهاـ  يبني نظرة املسيحية إىل املرأة

وإهنا دافعة اىل الشجرة املمنوعة ناقضة لقانون اهلل  ،  )إهنا مدخل الشيطان إىل نفس اإلنسان

/  2يف ذلك إىل ما ورد يف )تيموثاوس األوىل    مستندا  (ـ  الرجل  أي  –  ومشوهة لصورة اهلل

ولكنها ستخلص بوالدة  ،  )وآدم مل يغو لكن املرأة أغويت فحصلت يف التعدي:  ( 15ـ   14

 إن ثبتن يف اإليامن واملحبة والقداسة مع التعقل(  ،  األوالد

،  أو حتى ماتت،  لنساء)إذا تعبت ا:  وقال،  )املرأة كمسامر يدق ىف احلائط(:  وقال لوثر 

)كم  :  وقال،  فلقد خلقن من أجل ذلك( ،  دعهن يمتن ىف عملية الوالدة،  فكل ذلك ال هيم

هو شىء مرعب وأمحق تلك اخلطيئة! إن الشهوة هى الشىء الوحيد الذى ال يمكن شفاؤه  

 

 انظر: تعليق جريوم عىل رسالة بولس إىل أهل أفسس.  (1)
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ولو كان حتى الزواج الذى رسم لنا خصيصا من أجل هذه النقيصة التى تكمن  ، بأى دواء

 عتنا( ىف طبي

)إن املسيحية خلقت أتعس جو جنسى ىف أوروبا  :  وقالت الراهبة كارين أرمسرتونج

ومن الواضح كيف  ،  وأمريكا بدرجة قد تصيب بالدهشة كال من يسوع والقديس بولس

كانت  ، فبالنسبة ألوغسطني الذى كان يناضل من أجل البتولية، كان هلذا تأثريه عىل النساء

بعيدا عن األمان واإلماتة املقدسة لشهوته  ،  ريد أن يوقعه ىف رشكالنساء تعنى جمرد إغراء ي

فهذا ما يرى  ،  أما كون العصاب اجلنسى للمسيحية قد أثر بعمق ىف وضع النساء ،  اجلنسية 

ورصن  ، بوضوح من حقيقة أن النساء الالتى التحقن باجلامعات اهلرطيقية املعادية للجنس 

كان  ،  بتوالت  واحرتام  بمكانة  متتعن  املسيحية  قد  ظل  ىف  هبام  حيظني  أن  املستحيل  من 

 التقليدية( 

)لقد كانت املسيحية مشغولة طيلة مئات السنني بجعل النساء خيجلن من  :  وقالت

أن  ،  ولقد عرفت النساء جيدا كام قال أوغسطني ولوثر قبل عدة قرون،  أمورهن اجلنسية

 نس( ترشيع الزواج كان جمرد دواء ضعيف املفعول ملعاجلة رشور اجل

كام كان مصدر  ،  )لقد كان ينظر إىل جسد املرأة باشمئزاز عىل نحو خاص:  وقالت

وىف  ،  فكم ضغطوا بشدة ىف موعظة تلو موعظة،  إرباك آلباء الكنيسة أن يسوع ولد من امرأة 

 ليس فقط قبل ميالد املسيح بل وبعده أيضا( ، رسالة تلو رسالة عىل أن مريم بقيت عذراء

)إن معانقة امرأة تعنى معانقة كيس  :  الكانى ىف القرن الثانى عرش يقولو كتب أودو  

 من الزبالة( 

)إن كل النساء بال استثناء  :  وكتب أسقف فرنسى عاش ىف القرن الثانى عرش يقول 

 وهن مثل حواء سبب كل الرشور ىف العامل( ، مومسات
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)إنه ال توجد  :  وقال الراهب البنديكتى برنار دى موريكس دون مواربة ىف أشعاره

 امرأة طيبة عىل وجه األرض( 

فإهنا  ،  نه نظرا ألن املرأة ال تشبع جنسيا إ): وقال الراهب االنجليزى اسكندر نكهام

غالبا ما تصطاد بائسا حقريا لينام معها ىف فراشها ليشبع هنمها إذا كان زوجها غري موجود  

 اال ليسوا أوالدهم( ونتيجة لذلك كان عىل األزواج أن يربوا أطف، ىف حلظة شبقها 

ترتوليان القديس  اإلنسان:  وقال  نفس  إىل  الشيطان  مدخل  املرأة  ناقضة  ،  )إن 

 مشوهة للرجل( ،  لنواميس اهلل 

الثالث رسالة تعالج زى املرأة  )لقد كان حريا  :  قال فيها ،  وكتب ترتليان ىف القرن 

حتى يكون  ،  ما كاننادمة عىل ، ترثى حلاهلا ،  وتسري مثل حواء ، باملرأة أن خترج ىف زى حقري

،  وأقصد بذلك اخلطيئة األوىل ،  العار:  مكفرا عام ورثته من حواء،  زهيا الذى يتسم باحلزن 

،  )تكثريا أكثر أتعاب حبلك:  فلقد قال الرب للمرأة،  ثم اخلزى من اهلالك األبدى لالنسانية

تلدين أوالدا (  16:  3تكوين  _وإىل رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك(  ،  بالوجع 

 ألستن تعلمن أن كل واحدة منكن هى حواء؟( 

وقال القديس برناردـ  الذى فعل كل ما استطاع لنرش عبادة العذراء ىف الكنيسةـ  عن  

وكتلة من  ،  )مومس قذرة:  أخته بعد زيارهتا إياه ىف الدير الذى يقيم فيه مرتدية زيا جديدا

 الروث( 

وإنام شمل األمر املجامع  ..  املرأةمل يقترص األمر عىل أشخاص ممتلئني حقدا عىل  و

أيضا  يتباحثون..  املقدسة  باكون وكانوا  اجتمع جممع  امليالدى  اخلامس  القرن  )هل  :  ففي 

وقد قرر هذا املجمع  ،  أم هى جسد ذو روح يناط به اخلالص واهلالك؟(،  املرأة جثامن بحت 

الناجية الروح  املرأة خالية من  وليس هناك استثناء بني مجيع  ،  التى تنجيها من جهنم ،  أن 
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جيب  ،  أن املرأة حيوان نجس،  كام قرر جممع آخر  .. بنات حواء من هذه الوصمة إال مريم 

عنه خلود،  االبتعاد  وال  هلا  الروح  عبادهتا ،  وأنه  التقبل  ألهنا  الدين  مبادئ  ،  والتلقن 

،  مها كالبعريوأن يكمم ف،  ولكن جيب عليها اخلدمة والعبادة،  وال امللكوت،  والتدخل اجلنة

 . ملنعها من الضحك ومن الكالم ألهنا أحبولة الشيطان،  أو كالكلب العقور 

تشوهيا  أكثر  سلوكات  إىل  املشوهة  األفكار  هذه  جرت  تلك  ..  لقد  جعلت  لقد 

املرأة يتخلص هبا من  التي  السبل  يفكر يف  الكثري  الرشير..  األفكار  وألهنا  ..  ألهنا اجلسد 

 . مصدر غضب الرب   وألهنا .. مصدر متاعب احلياة

  1500لقد كان من ثامر تلك األفكار أن تشكل جملس اجتامعى ىف بريطانيا ىف عام  

وكانوا  ،  وقد أحرق األالف منهن أحياء،  وابتدع وسائل جديدة لتعذيبهن،  النساء  لتعذيب 

وكان من ثامرها أن ظلت النساء طبقا    .. يصبون الزيت املغىل عىل أجسامهن ملجرد التسلية 

ـ غري معدودات من    للقانون تقريبا  التاسع عرش  القرن  منتصف  ـ حتى  العام  اإلنجليزى 

لذلك مل  ،  الذين اصطلح القانون عىل تسميتهم هبذا االسم ،  )األشخاص( أو )املواطنني( 

وال حق ىف ملكية شىء حتى  ،  وال حق ىف األموال التى يكتسبنها ،  يكن هلن حقوق شخصية

 . املالبس التى كن يلبسنها 

م يعطى  وكان  قانون  العارش  القرن  هناية  حتى  بريطانيا  ىف  شائعا  كان  أنه  ثامرها  ن 

بل إن القانون  ..  الزوج حق بيع زوجته وإعارهتا بل وىف قتلها إذا أصيبت بمرض عضال 

حدد ثمن الزوجة بستة بنسات برشط أن يتم   1805م وحتى عام   1801اإلنجليزى لعام 

،  م بخمسامئة جنيه 1931ع إنجليزى زوجته عام وقد حدث أن با ..  البيع بموافقة الزوجة 

م حيدد ثمن الزوجة بستة    1801)إن القانون اإلنجليزى عام  :  وقال حماميه ىف الدفاع عنه

فأجابت املحكمة بأن هذا القانون قد ألغى  ،  بنسات برشط أن يتم البيع بموافقة الزوجة(
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بعد املداولة حكمت املحكمة  و، م بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن  1805عام 

 عىل بائع زوجته بالسجن عرشة سنوات( 

ملك   الثامن  هنرى  ىف عرص  قرارا  اإلنجليزى  الربملان  أصدر  أن  ثامرها  من  وكان 

 . ألهنا تعترب نجسة، إنجلرتا حيرم عىل املرأة أن تقرأ )العهد اجلديد(

والوقائع حافزا يل لرتك  كام كان اطالعي عىل هذه النصوص  :  ثم قال،  سكت قليال 

،  وتأثر اليهودية،  ووجدته يف تأثرها ،  فقد كان حافزا أيضا للبحث يف سبب ذلك،  املسيحية 

بام كانت عليه   املرأة ونظرهم هلا وغريها  تعاملهم مع  املختلفة من  كانت  فقد  ..  الشعوب 

 .املرأة عند اهلنود القدماء خملوقا نجسا 

فإذا  ،   االستقالل عن أبيها أو زوجها أو ولدها ومل يكن للمرأة ىف رشيعة مانو حق ىف

وهى بذلك قارصة طيلة  ،  مات هؤالء مجيعا وجب أن تنتمى إىل رجل من أقارب زوجها 

وكانت إذا مات عنها زوجها حترق مع  ،  ومل يكن هلا حق ىف احلياة بعد وفاة زوجها ،  حياهتا 

القديمة ك،  جثته بالنار املقدسة  انت ال تراها أهال لتحرق مع  بل إن بعض القبائل اهلندية 

ولذلك كانوا يرون دفنها حية أو حرقها بعد موت  ،  جثة زوجها باعتبارها املخلوق النجس

 . فإذا كان للرجل أكثر من زوجة دفن مجيعا أو حرقن مجيعا .. زوجها 

،  والسم،  واجلحيم،  واملوت ،  والريح،  )ليس الصرب املقدر:  وىف رشائع اهلندوس أنه

 أسوأ من املرأة( ،  روالنا ، واألفاعى

وتعد  ،  ويذكر جوستاف لوبون أن املرأة ىف اهلند )تعد بعلها ممثال لآلهلة ىف األرض

واملنبوذ  ،  عىل اخلصوص من املنبوذين من املجتمع اهلندوسى ،  واملرأة األيم ،  املرأة العزب

،  اهتا واملرأة اهلندوسية إذا فقدت زوجها ظلت ىف احلداد بقية حي،  عندهم ىف رتبة احليوان

وعدت مدنسة  ، وعد نظرها مصدرا لكل شؤم عىل ما تنظر إليه ، وعادت ال تعامل كإنسان
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،  وأفضل شىء هلا أن تقذف نفسها ىف النار التى حيرق هبا جثامن زوجها ،  لكل شىء تلمسه

 وإال لقيت اهلوان الذى يفوق عذاب النار( 

فكانت ،  بقية املجتمعاتفقد كانت املرأة ال تقل مهانة أو مأساة عن  ،  أما يف الصني

واحدة  إليها  يقول ،  النظرة  الذى  الصينى  املثل  ىف  املرأة  امتهان  مدى  املرأة  :  ويظهر  )إن 

 كلام ركلتها برجلك ارتفعت إىل أعىل( ، كالكرة

وللصينى احلق ىف أن  ،  وشبهت املرأة عندهم باملياه املؤملة التى تغسل السعادة واملال 

كاجلارية زوجته  ترم،  يبيع  كإرث وإذا  فيها  احلق  الزوج  ألهل  أصبح  الصينية  املرأة  ،  لت 

 . وللصينى احلق ىف أن يدفن زوجته حية 

وكان للوالد احلق  ،  فقد كانت خاضعة خضوعا تاما لرب األرسة،  أما املرأة الكلدانية

فتذهب  ،  وكانت املرأة حتتمل وحدها األعباء املنزلية،  ىف أن يبذل زوجته أو ابنته لسداد دينه 

،  وتقوم وحدها بطحن احلبوب بالرحى وإعداد اخلبز ، جللب املاء من النهر أو البئر كل يوم 

 . وهذا كان حاهلا ىف الطبقات الفقرية، كام تقوم بغزل ونسج وحياكة املالبس

مسلوبة  ،  مثل أى سلعة تباع وتشرتى،  فقد كانت املرأة حمتقرة مهانة..  أما عند اليونان

فقد سموها  ،  بل أكثر من ذلك ،  ق الترصف ىف املال حمرومة من حق املرياث وح،  احلقوق 

وكان الرجل ىف أثينا يسمح  ،  ومل يسمحوا هلا إال بتدبري شئون البيت وتربية األطفال ،  رجسا 

 . بال قيد وال رشط ، له أن يتزوج أى عدد يريده من النساء

التجربة   كام كان ،  كام كان لزوجها احلق ىف بيعها وأن تظل عند املشرتى فرتة حتت 

ولو بمجرد النظر إىل شخص غريب وال مسؤولية عليه  ،  لزوجها احلق ىف قتلها إذا اهتمت

،  وليس لزوجته حق االعرتاض،  ومع هذا فإن له احلق ىف أن يزنى ىف منزل الزوجية،  ىف ذلك

ومع ذلك فإهنا تظل بعد طالقها منه  ،  كام أن حق الطالق مكفول له متى شاء وكيف شاء
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ويوىص عند موته بزواجها ممن يرتضيه هو وليس هلا أو  ،  ها ملن يريدهمقيدة برأيه ىف زواج

 . ألحد من أهلها حق االعرتاض

وذلك ألن  ،  وتذكر األساطري اليونانية أن املرأة هى سبب األوجاع واآلالم للعامل كله

ولكن حدث  ،  الناس ىف اعتقادهم كانوا يعيشون ىف أفراح وال يعرفون معنى األمل وال احلزن

وكان له زوجة تسمى )باندورا(  ،  هلة أودعت أحد الناس صندوقا وأمرته أال يفتحهأن اآل

ومنذ تلك اللحظة أصيب الناس  ،  مازالت تغريه بفتحه حتى فتحه فانطلقت منه احلرشات 

واألحزان نتيجة  ،  باآلالم  كلها  بالبرشية  التى حلت  الكوارث  ىف  سببا  املرأة  كانت  فلهذا 

 . بالعصيان لفضول املرأة وإغراء زوجها 

قليال قال ،  سكت  عنه سفر  :  ثم  بام حتدث  الرواية  لعلكم تالحظون شبها ىف هذه 

)فرأت املرأة  :  التكوين من إغواء حواء آلدم باألكل من الشجرة املحرمة بعد أن أغوهتا احلية

فأخذت من ثمرها  ،  أن الشجرة جيدة لألكل وأهنا هبجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر

املرأة التي جعلتها معي هي أعطتني  :  فقال آدم ..  وأعطت رجلها أيضا معها فأكلوأكلت  

 [ 12ـ   6: 3تكوين  ]  ( من الشجرة فأكلت

وكانوا  ،  فقد كانت تعد جزءا من ثروة أبيها أو زوجها ،  أما املرأة العربية ىف اجلاهلية

يرث أرملة أبيه    وكان ابن الرجل ،  يف اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصغري وإن كان ذكرا 

ثم  ،  بأن يأتى الوارث ويلقى ثوبه عىل زوجة أبيه ،  وكانوا يرثون النساء كرها ..  بعد وفاهتا 

،  إال إذا سبقت ابنها أو ابن زوجها باهلرب إىل بيت أبيها ،  ورثتها كام ورثت مال أبى:  يقول

نده وتسلم  أو زوجها ألحد ع،  فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر،  فليس له أن يرثها 
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 . (1)أو حرم عليها أن تتزوج كى يرثها بعد موهتا ، مهرها ممن تزوجها 

فاالبن الوارث كان يمنع زوجة  ،  وكان العرب ىف اجلاهلية يمنعون النساء من الزواج

واألب يمنع ابنته من التزوج حتى  ،  كى تعطيه ما أخذته من مرياث أبيه،  أبيه من التزوج

لذى يطلق زوجته يمنع مطلقته من الزواج حتى يأخذ منها ما  والرجل ا،  ترتك له ما متلكه

 ، (2)والزوج املبغض لزوجته يسىء عرشهتا وال يطلقها حتى ترد إليه مهرها ، يشاء

وأنفق ما أخذه منها  ، رمى زوجته األوىل ىف عرضها ، وكان الرجل إذا تزوج بأخرى 

وكانت املرأة تعد متاعا من   (3) ، يتزوجها أو املرأة األخرى التى يريد أن ، عىل زوجته الثانية

بمقابل أو  ، فيتنازل الزوج عن زوجته لغريه إذا أراد، يترصف فيها الزوج كام يشاء ، األمتعة

وكانوا يدفنوهنن  ،  كام كانوا يتشاءمون من والدة األنثى،  سواء أقبلت أم مل تقبل،  بغري مقابل

 . خوفا من العار أو الفقر،  عند والدهتن أحياء 

إن  ..  ليس األمر قارصا عىل تلك الشعوب البدائية املتخلفة:  ثم قال،  كت قليال س

..  هذه احلضارة املتعفنة متارس من أساليب اإلذالل للمرأة ما مارسته مجيع الشعوب البدائية 

 . ولكنها حتتال لذلك بأنواع من الزخارف والطالء لتموه به عىل احلقائق

الكثري من األحزان إىل أن شاء اهلل أن أجد يف  كل ذلك جلب يل  :  وقال،  التفت إلينا 

 . ذلك اليوم من خيرجني منها 

 كيف ذلك؟ : قلنا 

 

َكْرًها﴿وقد نص عىل حتريم هذا يف قوله تعاىل:  (1) النَِّساَء  َتِرُثوا  َلُكْم َأن  حَيِله  آَمُنوا الَ  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه ، فهذه اآلية هنت عن عادة  [19النساء:  ]  ﴾َيا 

 نساء أقربائه.اجلاهلية من إرث الرجل 

 [ 19النساء: ] ﴾َوالَ َتْعُضُلوُهنَّ لِتَْذَهُبوا بِبَْعِض َما آَتيْتُُموُهن  ﴿ وقد حرم اإلسالم هذه األمور مجيعا بقوله تعاىل: (2)

َكاَن َزْوٍج َوآَتيْتُْم إِْحَداُهنَّ ﴿وقد حرم القرآن ذلك ىف قوله تعاىل:  (3) بَْداَل َزْوٍج مَّ
نَْطاًرا َفالَ َتأُْخُذوا ِمنُْه َشيْئًا َأَتْأُخُذوَنُه هُبْتَاًنا َوإِْثاًم  َوإِْن َأَرْدتهُم اْستِ

 قِ

بِينًا  [ 20النساء: ]  ﴾مه



22 

 

لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف زياريت لبعض اجلمعيات املتعلقة بحقوق  :  قال

املرأة ،  املرأة هلا  تتعرض  التي  اإلساءات  فيه  تصور  مؤمترا  أقامت  طرف  ،  والتي  ومن 

والاليت أجدن يف الدفاع  ،  ت جمموعة من النساء املسلامت احلكيامتوهناك رأي،  املسلمني 

 . فلم أجدهن خالفن احلق يف كلمة واحدة، وقد تأكدت من كل ما ذكرن، عن دينهن

األوىل  اجللسة  انتهت  أن  بام  ،  بعد  واملحارضات  املحارضون  فيها  تكلم  والتي 

ذلك بشهادات بعض النسوة  وأكد  ،  تسمعونه من الشبهات حول وضع املرأة يف اإلسالم

 . الاليت زعمن إساءة أزواجهن املسلمني هلن 

لقد حتدثتم  :  (1)وقالت،  استأذنت امرأة عجوز،  وعندما ُسمح للحضور بالتعقيب

وأنا اآلن أقف  ..  وكلكم صببتم ما متلكونه من غيظ وحقد عىل حممد ودين حممد..  مجيعا 

الدين هذا  عىل  كمحامية  ال  عىل  ،  بينكم  العاملني وال  برمحتها  أنارت  التي  الشمس  ،  تلك 

ولكني أقف كشاهدة عىل واقع عشته يف ظل  .. فالشمس أرفع من أن حتتاج من يدافع عنها 

بأشعة حممد   استناروا  لقد حتدثت  .  .رجال  يعشنها    النسوة بعض  نعم  التي  املآيس  عن 

ثمرة للبعد عن    ولكن ما حصل هلن من عناء ،  وهؤالء ال أكذهبن..  بسبب أهليهن املسلمني

وسرتون  ..  ويف إمكانكم أن تسألوهن عن هؤالء الرجال الذين أهانوهن،  حممد ودين حممد 

 . أهنم ال عالقة هلم بمحمد وال دين حممد

أنتم تتحدثون  :  فقالت،  عىل مواصلة حديثها املرأة  ساد القاعة صمت رهيب شجع  

ثم ها  ، ثم أما ، ثم زوجة ، ت بنتا كن، وقد مررت بجميع مراحل املرأة التي متر هبا ، عن املرأة

فاسمحوا  ..  فلذلك سأكون ممثلة جلميع النساء  ..طاعنة يف السنامرأة كبرية  أنا اآلن بينكم  

 

 .فام بعدها ،54رمحة للعاملني، صخلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب:  (1)



23 

 

التي مررت بجميع هذه املراحل    ـ يل   أن أذكر لكم كيف كان يعاملني الرجال الذين    ـ أنا 

 . واهتدوا هبديه، استناروا بأشعة حممد

التعميم اخلاطئ الذي تقعون  :  ثم قالت،  سكتت قليال  أقول لكم هذا لنخرج من 

وهي ال خترج عن  ،  مع أهنا بينكم ،  وكأهنا كائن من املريخ ،  فأنتم تتحدثون عن املرأة ..  فيه

وإن أبيتم  ..  فاسمعوا يل،  فإن كنتم أردتم استامع احلقيقة من منابعها ،  املراحل التي ذكرهتا 

 . جللوسإال أن تنتقوا يف سامعكم فأذنوا يل يف ا

فسأذكر  .. ليكون كالمي علميا دقيقا :  قالتف، مل جتد رئيسة اجللسة بدا من اإلذن هلا 

يمكن من خالهلا أن تفرس كل املعامالت التي  ..  لكم أربع قيم نرشها اإلسالم يف املسلمني 

القيم رمحة ولطف وشفقة وعدالة ..  عامل هبا اإلسالم املرأة فهي  ..  أما األوىل..  كل هذه 

الثانية..  ةاملساوا الكرامة ..  وأما  الثالثة..  فهي  الصيانة..  وأما  الرابعة..  فهي  فهي  ..  وأما 

   . الرعاية

 : املساواة 

 . حدثينا عن املساواة..  فحدثينا عن األوىل : قال اجلمع

معها :  قالت جتربتي  عن  أحدثكم  أن  يل  أخوايت ..  اسمحوا  رابعة  يرزق  ..  أنا  ومل 

 فقد سامين )رابعة(  ، ولذلك.. البناتفلم يكن له إال  .. والدي غرينا 

 . إذن كنت شؤما يف البيت: قالت هلا إحدى احلارضات 

فكسفت مجيع الظلامت التي نرشهتا      لقد استنار والدي بأشعة حممد..  ال:  قالت

حينام  ..  اجلاهلية أيب  مالمح  تبدو عىل  كانت  التي  العظيمة  الفرحة  عن  أمي  لقد حدثتني 

إن اهلل وهب لنا هذه البنت  :  لقد قال هلا ،  ال هلا حينام ولدتوقد ذكرت يل ما ق..  ولدت

:  فقال،  باجلزاء العظيم الذي نناله من تربية البنات  فقد برشنا  ،  لتكون جوازا لنا إىل اجلنة
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وأسبغ عليها من نعم  ،  وعلمها فأحسن تعليمها ،  فأدهبا فأحسن أدهبا ،  )من كانت له بنت 

التي أسبغ عليه كانت له سرتا النار(  اهلل  ففي هذا احلديث إخبار بأول  ،  (1)أو حجابا من 

وهو أن هؤالء البنات يقفن حجابا بينه  ،  وبرهن،  فأحسن إليهن،  جزاء يناله من رزق إناثا 

 . وبني النار

)ال  :  ففي احلديث قال  ..  بل ورد ما هو أكثر من ذلك:  ثم قالت،  سكتت قليال

بنتان أو أختان فيتقي اهلل فيهن وحيسن إليهن  يكون ألحد ثالث بنات أو ثالث أخوات أو  

فصرب عىل ألوائهن  ، )من كان له ثالث بنات : ويف حديث آخر قال .. (2) إال دخل اجلنة(

إياهن(،  ورضائهن ورسائهن يا رسول اهلل؟  :  فقال رجل،  أدخله اهلل اجلنة برمحته  واثنتان 

بل ورد ما هو  ..  (3))وواحدة(:  وواحدة؟ قال،  يا رسول اهلل:  قال رجل ،  )واثنتان( :  قال

، (4) )من عال جاريتني حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو(:  فقد قال  ،  أعظم من ذلك كله

 . وهذا أعظم جزاء هتفو إليه قلوب املؤمنني .. وضم أصابعه

ورد يف بعض األحاديث التي سقتها التعبري عن  ..  ولكن:  قالت إحدى احلارضات

 أليس ذلك احتقارا لألنثى؟..  بالءهبة اإلناث بأهنا من ال

الدنيا بالء سواء كانت منحا أو حمنا ..  معاذ اهلل ..  ال:  قالت والبالء ال  ..  كل ما يف 

﴿َوَنْبُلوُكْم  :  أمل تسمعي قوله تعاىل..  وخيترب بالنقمة،  واهلل خيترب بالنعمة،  يعني إال االختبار

ِّ َواخْلرَْيِ فِْتنًَة    .. وقد يكون رشا، فالبالء قد يكون خريا.. ؟[ 35األنبياء: ] ﴾ َوإَِلْينَا ُتْرَجُعونَ بِالرشَّ

﴿َواْعَلُموا  :  قال تعاىل،  بل عرب اهلل تعاىل عن نعمة األموال واألوالد بأهنا من الفتنة والبالء

 

 رواه أبو نعيم.  (1)

 رواه أبو داود. (2)

 رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق.  (3)

 مسلم.رواه  (4)
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َعظِ  َأْجٌر  ِعنَْدُه  اهللََّ  َوَأنَّ  فِْتنٌَة  َوَأْواَلُدُكْم  َأْمَواُلُكْم  بصيغة  ،  [ 28األنفال:  ] ﴾  يمٌ َأنَّاَم  معربا  وقال 

 [15التغابن: ] ﴾ ﴿إِنَّاَم َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم فِْتنٌَة َواهللَُّ ِعنَْدُه َأْجٌر َعظِيمٌ : احلرص

 . فلامذا ال يكون هذا من االبتالء بالنقمة: قالت إحدى احلارضات

اَمَواِت َواأْلَْرِض خَيُْلُق  ﴿هللَِِّ  :  فقال ،  ألن اهلل عرب عنها باهلبة:  قالت العجوز  ُمْلُك السَّ

ُجُهْم ُذْكَراًنا َوإَِناًثا َوجَيْ  ُكوَر َأْو ُيَزوِّ َعُل َمْن َيَشاُء  َما َيَشاُء هَيَُب ملَِْن َيَشاُء إَِناًثا َوهَيَُب ملَِْن َيَشاُء الذه

َقِديرٌ  َعلِيٌم  ُه  إِنَّ الك  ،[ 50ـ    49الشورى:  ] ﴾  َعِقياًم  القرآن  عرب  اإلناث  فقد  إعطائه  عن  عن  ريم 

اهلبة الذكور ،  بصيغة  مع  ذلك  يف  هلم  عىل  ،  مسويا  الذكر  يف  اإلناث  قدم  تعاىل  اهلل  إن  بل 

ملن عرف  ،  ليبني أن رمحته بإعطاء األنثى قد تكون أعظم من رمحته بإعطائه الذكور،  الذكور

وهي أن الكثري  ،  الواقعيةويف التعبري باهلبة داللة أخرى هلا أمهيتها    ..كيف يتعامل مع هبة اهلل

فلذلك قد يطلق الرجل امرأته إن ولدت  ، من العامة يتصورون أن جنس املولود سببه األم 

إناثا  التعبري داللة    ..فرد اهلل تعاىل بأن جنس املولود هبة منه ال عالقة له بأحدمها ،  له  ويف 

و ترك لألهواء  وهو أن األمر ل،  أخرى أعمق من ذلك كله لتعلقها باجلنس البرشي مجيعا 

ألن األهواء قد متيل إىل جنس معني مما ينشأ عنه  ،  النقرض اجلنس البرشي من زمن بعيد

 . فلذلك كان هذا هبة من اهلل ال اختيارا من البرش ، اختالل التوازن الذي حيفظ النوع

ولكن أمل تسمعي ما ورد يف القرآن من احلديث عن والدة  :  قالت إحدى احلارضات

فيها فقد  ،  مريم َوَضَعْت  :  جاء  باَِم  َأْعَلُم  َواهللَُّ  ُأْنَثى  َوَضْعُتَها  إِينِّ  َربِّ  َقاَلْت  َوَضَعْتَها  ﴿َفَلامَّ 

َكُر َكاأْلُْنَثى  اعترب الذكورة خريا من األنوثة؟حيث ،  [ 36آل عمران: ] ﴾ َوَلْيَس الذَّ

العجوز  اهلل:  قالت  لكتاب  خاطئ  فهم  هذا  ابنتي  اآلية ..  يا  حتملني  ال    فأنت  ما 

َكُر َكاأْلُْنَثى:  )الذكر خري من األنثى( أم قالت :  هل قالت اآلية..  حتتمل  آل ] ﴾  ﴿َوَلْيَس الذَّ

   [ 36عمران: 
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َكُر َكاأْلُْنَثى: بل قالت : قالت املرأة   [ 36آل عمران: ] ﴾ ﴿َوَليَْس الذَّ

.  .فالذكر خمتلف يف نواح كثرية عن األنثى ..  فاآلية تعرب عن حقيقة :  قالت العجوز 

ويف قول أم مريم داللة    .. والعدالة والرمحة تقتيض أن يعامل كل جنس بام تقتضيه طبيعته

فلام رأته أنثى ال تصلح  ،  فقد نذرت هذه املرأة الصاحلة مولودها خلدمة املسجد،  عىل هذا

 . هلذه اخلدمة اعتذرت إىل رهبا من وجودها هلا عىل خالف ما قصدته فيها 

وهو الذي اعترب تسخط  ،  فهم من كالم اهلل هذايف يُ ثم ك:  ثم قالت،  سكتت قليال 

ا َوُهَو َكظِيٌم َيَتَواَرى  :  فقال،  البنات من اجلاهلية َ َأَحُدُهْم بِاأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ ﴿َوإَِذا ُبرشِّ

 َ ُه يِف الرته َ بِِه َأُيْمِسُكُه َعىَل ُهوٍن َأْم َيُدسه  َما ُبرشِّ
ِ
﴾  اِب َأاَل َساَء َما حَيُْكُمونَ ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوء

فاآليات الكريمة تصف رجال قد ترسخت فيه قيم اجلاهلية وتصوراهتا حتى    ،[ 59ـ    58النحل:  ] 

وبام أن عقله قد حجب يف تلك  ،  انبعث منها سواد كالح غمر وجهه،  مألت صدره ظلمة 

بل  ،  ويمتلئ بجامهلا قلب املؤمن،  اللحظة عن النظر للحقيقة التي يرشد إليها القرآن الكريم

تشاء ما  فيه  تنقش  املجتمع  لتصورات  سلبيا  ،  تركه  إنسانا  جعلته  التصورات  تلك  فإن 

 . وكأنه قد أجرم جرما عظيام خياف عقابه، منكمشا عىل نفسه كظيام يكره أن يراه الناس

 .إنك تصفني واقعنا ال واقع اجلاهلية : قالت إحدى احلارضات

واجلاهلية قد تدخل املجتمع املسلم لتشوه صورة  ..  هذا واقع جاهيل :  قالت العجوز 

 . اإلسالم فيه 

الذي حض  :  قالت إحدى احلارضات فكيف نفرق بني سلوك اجلاهلية والسلوك 

 عليه اإلسالم؟

 . واالستنارة بأشعته، بالرجوع إىل هدي حممد : قالت العجوز 

 ؟البنات فكيف كان هدي حممد مع : قالت إحدى احلارضات
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،  هبا عظيم الرمحة  البنته فاطمة ـ سيدة نساء العاملني ـ حمبا  لقد كان : قالت العجوز 

عنلقد   يقول  مني:  ها كان  بضعة  أغضبني(،  )فاطمة  أغضبها  فيها ،  (1) فمن  يقول  :  وكان 

وإن األنساب تنقطع يوم  ،  ويبسطني ما يبسطها ،  يقبضني ما يقبضها ،  )فاطمة بضعة مني

إليها  ..  وسببي وصهري(القيامة غري نسبي   أبيها رحب هبا وقام  إذا دخلت عىل  وكانت 

 . فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها يف جملسه 

..  أتدرون أهيا السادة يف أي جمتمع كانت هذه التعاليم؟:  وقالت ،  التفتت إىل احلضور

ن  لقد كان العرب كام كا ..  لقد كانت يف جمتمع ينظر إىل البنات نظرة احتقار وازدراء ومهانة

حتى قال أحد اآلباء ـ وقد برش بأن زوجه  ،  ويضيقون هبن،  غريهم يتشامتون بميالد البنات 

يريد أهنا ال تستطيع  ..  وبرها رسقة( ،  نرصها بكاء،  )واهلل ما هي بنعم الولد:  ولدت أنثى ـ 

وال أن تربهم إال بأن تأخذ من مال  ،  أن تنرص أباها وأهلها إال بالرصاخ والبكاء ال بالقتال 

ابنته  .. ها ألهلها زوج املتوارثة عندهم تبيح لألب أن يئد  التقاليد  ..  يدفنها حية ..  وكانت 

وقد أنكر القرآن الكريم  .. أو من عار قد جتلبه حني تكرب عىل قومها ، خشية من فقر قد يقع 

..  [ 9ـ    8التكوير:  ] ﴾  ﴿َوإَِذا املَْْوُءوَدُة ُسئَِلْت بَِأيِّ َذْنٍب ُقتَِلْت :  فقال مقرعا هلم،  هذا إنكارا شديدا

،  وكان بعضها اآلخر ..  وكانت بعض الرشائع القديمة تعطي األب احلق يف بيع ابنته إذا شاء

ابنه  ،  جتيز له أن يسلمها إىل رجل آخر ليقتلها ،  كرشيعة محورايب  أو يملكها إذا قتل األب 

 . الرجل اآلخر

قليال قالت ،  سكتت  الكريم وكان هدي حممد  :  ثم  القرآن  النور    وهلذا كان  هو 

فقال يف القتلة الذين ال يتورعون عن  ،  الوحيد الذي وقف مع البنات يدافع عنهن وحيميهن

 

 رواه الرتمذي.  (1)
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ُموا  :  قتل أوالدهم إناثا كانوا أو ذكورا ِذيَن َقَتُلوا َأْواَلَدُهْم َسَفًها بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَحرَّ ﴿َقْد َخرِسَ الَّ

اًء َعىَل اهللَِّ َقْد َضلهوا َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدينَ َما َرَزقَ  ﴿َواَل َتْقُتُلوا  :  وقال،  [ 140األنعام:  ] ﴾  ُهُم اهللَُّ اْفرِتَ

اُكْم إِنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكبِرًيا   [ 31اإلرساء: ] ﴾ َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة إِْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ

بل وضع منهجا متكامال لرتبية البنات  ،  ومل يكتف بذلك:  التثم ق،  سكتت قليال

ورضب نموذجا للرتبية الصاحلة وثمراهتا بمريم العذراء عليها السالم  ،  واإلحسان إليهن

بل أخرب اهلل تعاىل أنه اصطفاها  ،  التي تلقت تربية صاحلة جعلتها من سيدات نساء العاملني

العاملني تتمنى أن تكون  وق،  وطهرها واصطفاها عىل نساء  أمها عندما محلت هبا  د كانت 

﴿إِْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربِّ إِينِّ  :  كام قال تعاىل،  ويكون من الصاحلني،  ذكرا خيدم اهليكل 

ِميُع اْلَعلِيمُ  ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِنََّك َأْنَت السَّ ن اهلل  لك،  [ 35آل عمران:  ] ﴾  َنَذْرُت َلَك َما يِف َبْطنِي حُمَرَّ

ألن أمنيتها كانت جمرد خادم  ،  تعاىل وهب لتلك األم بتلك الفتاة الطاهرة أعظم مما متنت

يَقةٌ :  قال تعاىل،  فإذا هبا ترزق بالصديقة أم املسيح، خيدم اهليكل ُه ِصدِّ  [ 75املائدة: ] ﴾ ﴿َوُأمه

  : ولكن أمل يقل القرآن..  فهمنا ما قلت أيتها العجوز:  صاحت امرأة من احلارضات 

َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ  فأي عدل هذا الذي يعطي  ،  [ 11النساء:  ] ﴾  ﴿ُيوِصيُكُم اهللَُّ يِف َأْواَلِدُكْم لِلذَّ

 الذكر ضعف األنثى؟ 

هل  ..  فاهلل يعطي لكل شخص ما يتناسب مع حاجته ..  هذا عدل اهلل :  قالت العجوز 

 الرضيع يأكل ما يأكله الكبري؟ 

 . وما عالقة هذا بام نحن فيه.. ال: قالت املرأة

ألن معدة الرضيع وجهازه اهلضمي ال يطيق ما يطيق اجلهاز اهلضمي  :  قالت العجوز

 . باإلضافة إىل أن حاجة الرضيع من الطعام جتعله يف غنى عن كثري مما يأكله الكبري..  للكبري

 والرجل هو الكبري؟ .. فهل تعتربين املرأة رضيعا .. هذا صحيح : قالت املرأة
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العجوز ق بأشعة حممد  ..  نعم :  الت  استناروا  الناحية    من  هذه  املرأة يف  يعتربون 

بالسعي عىل رزقها ..  كالرضيع بمتطلبات حياهتا ،  فهم ال يكلفوهنا  للوفاء  بالعمل  ..  وال 

فإذا مل يبق هلا واحد من هؤالء كلفت مجاعة  ،  أو قوامة زوجها ، فهي تعيش يف كنف والدهيا 

وهل ترون  ..  ؟الذي يفوق حاجتها   فام حاجتها بعد ذلك للامل  ..ها املسلمني باإلنفاق علي

له؟ ما أعطي  إذا  باملال  ينتفع  العطاء هي  ..  الرضيع  التي فضلت االبن يف  ثم إن الرشيعة 

..  وهي التي كلفته بدفع املهر ملن يريد الزواج منها ،  الرشيعة التي كلفته باإلنفاق عىل أخته 

 . له من احلقوق ما يفي بام تتطلبه هذه الواجبات ثم ال جتعل،  فهل تكلفه بكل هذا

قليال الواقع،  فلنرتك كل هذا:  ثم قالت،  سكتت  الناس يف  ..  ونسأل  يتساوى  هل 

 أجورهم؟

 . بل خيتلفون.. ال: قالت املرأة

 بأي درجة خيتلفون؟ : قالت العجوز 

 . قد يصل االختالف إىل األضعاف املضاعفة : قالت املرأة

 . فواقعكم الذين تدعوننا لاللتزام به يقع فيام حتذروننا منه: قالت العجوز 

 . ولكن الوظائف خمتلفة يف يرسها ومشقتها .. نعم: قالت املرأة

 أليس كذلك؟.. إين أرى أن أكثر الوظائف يرسا أكثرها أجرا: قالت العجوز 

 . صحيح هذا : قالت املرأة

 ما تريدون أن تستدركوا  ثم استدركوا عىل اهلل..  فتعلموا العدل أوال:  قالت العجوز 

 . عليه

فام تذكرونه اآلن  ..  اسمحوا يل أن أحتدث:  وقال،  هنض بعض الشباب احلارضين

وقد ترك لنا ثروة مقدراها مائة ومخسني ألف  ،  وتركني مع أخت يل،  يتعلق يب لقد مات أيب 
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خذ  بينام مل تأ، أخذت منها ضعف أختي أي أين أخذت مائة.. نعم هي ثروة ضخمة.. دينار

أما أنا فقد  ..  وخطبت أختي ..  بعد استالمنا اإلرث تقدمت أنا للزواج  ..أختي إال مخسني 

فلم  ..  وقد كان مقدارها مخسة وعرشين ألفا ..  كنت ملزما بأن أدفع مهرا وهدايا خلطيبتي

فقد جاءها مهر وهدايا بنفس ما مهرت  ،  أما أختي ،  يبق من تركتي إال مخسة وسبعني ألفا 

ثم إن أختي لن ترصف من ماهلا شيئا  ..  فصارت تركتها مثيل متاما ..  يبتي وأهديت أنا خلط

،  وها هي أختي حارضة..  أما أنا فإين مكلف باإلنفاق عىل زوجتي..  إال ما تريده لزينتها 

 . وهي تشهد عىل ما أقول

وأنا ال أنظر إىل هذا من الزاوية التي تنظرون  ..  صدق أخي:  وقالت،  هنضت األخت 

بل يروهنا تورث كام يورث  ،  إىل قوم ال يعرتفون باملرأة وال يورثوهنا   لقد جاء حممد  ..  إليها 

 فكيف هتينون الرشيعة التي حققت كل هذه العدالة؟..  وأعطاه كل الفضل،  فأكرمها ،  املتاع

ولكن أال ترين أن من اجلور أن  ..  فهمنا هذا ووعيناه:  صاحت امرأة من احلارضات 

أليس ذلك تشجيعا عىل  ..  أليس ذلك احتقارا هلا وإهانة..  ية الرجلتعترب دية املرأة نصف د

 ممارسة العدوان عليها؟ 

اجلهة األوىل جهة املوقف  : سأجيبك عن هذا من جهتني : وقالت، ابتسمت العجوز

والتي  ..  واجلهة الثانية هي ما يمكن متسيته باإلجابة اجلدلية ..  احلقيقي للرشيعة من املسألة 

 . ما ذكرته من شبهةتنطلق من صحة  

 

 

 . فحدثينا عن اجلهة األوىل: قالت املرأة
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العجوز األوىل:  (1)قال  اجلهة  القرآن  ..  أما  يف  الدية  مرشوعية  أثبتت  التي  فاآلية 

الرجل واملرأة عىل حد سواء،  الكريم الفقهاء واملفرسين  بإمجاع  بينهام  ،  شملت  تفرق  ومل 

قال ..  بيشء تعاىل  ملُِ :  فاهلل  َكاَن  َخَطًأ  ﴿َوَما  ُمْؤِمنًا  َقَتَل  َوَمْن  َخَطًأ  إِالَّ  ُمْؤِمنًا  َيْقُتَل  َأْن  ْؤِمٍن 

ُقوا دَّ ِه إِالَّ َأْن َيصَّ
ومثل ذلك ما ورد  ..  [ 92النساء:  ] ﴾  َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة إِىَل َأْهلِ

أما ما احتجوا   .. تنصيف دية املرأةيدل عىل ، يف السنة املطهرة حديث واحد صحيح رصيح

من   يقول احلبه  الذي  الرجل(:  ديث  دية  من  النصف  عىل  املرأة  العلامء  ،  )دية  فقد حكم 

املرأة  ..(2)بضعفه دية  تنصيف  عىل  العلامء  إمجاع  انعقاد  دعوى  أما  ذلك  ،  أما  فليس 

ا..  صحيحا  يف  الرجل  بدية  املرأة  دية  بمساواة  يقولون  معه  من  ومن  حزم  لنفس  فابن 

الدية ..  واألعضاء التي وردت يف  الصحيحة  األحاديث  للرجال  ،  ألن  إنام جاءت شاملة 

)ويف النفس املؤمنة مئة من :  وكذلك األحاديث الواردة يف اجلراحات،  والنساء دون متييز

اليد مخسون،  اإلبل ويف  العني مخسون  الرجل مخسون(،  ويف  يقتل  ،  ويف  الرجل  كان  فإذا 

ويقتص هلا منه يف كل اجلراحات فام  ،  وسنا بسن،  وأذنا بأذن،  عينا بعني  ويقاد هبا ،  باملرأة

 الذي يمنع من أن تكون ديتها كديته؟ 

 . فحدثينا عن اجلهة الثانية: قالت املرأة

 

هتافت و استفدنا املعلومات الواردة هنا من بحث للباحث مصطفى عيد الصياصنة بعنوان )دية املرأة، يف ضوء الكتاب والسنة: متام دية املرأة (1)

التنصيف والسنةو  (دعوى  الكتاب  يف  املرأة  دية  ملسألة  واملستفيضة،  املوسعة  دراستنا  )من  الباحث:  هذا  قال  الصحابة  و  قد  أفراد  بعض  الواردة عن  اآلثار 

ن دية املرأة عىل مثل دية  والتابعني، إضافة إىل معاجلتنا لطبيعة دعوى اإلمجاع والقياس، بخصوص هذه املسألة، فإننا نستطيع القول ـ وبكل االطمئنان والثقة ـ: إ

قد خلصنا باختصار وترصف بعض  و  (145)دية املرأة، يف ضوء الكتاب والسنة:  (الرجل سواء بسواء وذلك لتضافر األدلة واملرجحات، التي تؤكد هذه احلقيقة

 ما ذكره من أدلة هنا.  

قلت: أما املوقوف، فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن   ؛مرفوعا إىل النبي  و  قال يف نصب الراية يف خترجيه: )روي هذا اللفظ موقوفا عىل عيل  (2)

وقيل: إنه منقطع، فإن إبراهيم مل حيدث عن أحد من الصحابة، مع أنه  . (فيام دوهناو عىل النصف من عقل الرجل يف النفس عيل بن أيب طالب، قال: )عقل املرأة 

: دية املرأة عىل النصف من دية الرجل. قال: وروي من وجه  وأما املرفوع، فأخرج البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول اهلل  ؛أدرك مجاعة منهم

 (  آخر عن عبادة بن نيس
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العجوز األوىل:  قالت  املعتربة   اجلهة  األساسية  اجلهة  الثانية  .. هي  اجلهة  ..  (1)أما 

ألن عقوبة القتل تنفذ يف  ، االستهانة بدم املرأة ال مربر لهفأبدؤها من أن ما يتخوف منه من 

ويقتل الرجل باملرأة مع أهنا امرأة وهو  ،  فتقتل املرأة بالرجل..  قتل الرجل واملرأة عىل السواء 

كام قال  ،  وهلذا تتكافأ دماؤهم ،  وذلك ألن املسلمنيـ  ذكورا وإناثاـ  سواء يف اإلنسانية،  رجل

 :(2) ويسعى بذمتهم أدناهم(، وهم عىل يد من سواهم،  ماؤهم)املؤمنون تتكافأ د  

ينبغي أن تعلموا أن الرشيعة حرصت  ،  باإلضافة إىل هذا:  ثم قالت،  سكتت قليال

الرجل أكثر من حرصها عىل دماء  املرأة  ـ مسلمة  ..  عىل دماء  املرأة  فقد منع اإلسالم قتل 

فقد روي  ،  النهي عن قتلها عند الغزوإذ جاء  ،  كانت أو غري مسلمة ـ وأمر بعدم التعرض هلا 

النساء والصبيان  أنه وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهلل   ،  فنهى عن قتل 

  (3) وال طفال وال امرأة(، )ال تقتلوا شيخا فانيا : وقال 

ينبغي أن تعلموا أن املرأة يف الرشيعة ال  ،  باإلضافة إىل هذا:  ثم قالت،  سكتت قليال 

بل  ،  ل تنصيف ديتها إن فرضنا ذلك ـ باملسامهة يف أداء الدية إىل أهل القتيل تكلف ـ مقاب

القاتلة  ،  تكلف هبا العاقلة من الرجال والغريب أن هذا احلكم يرسي حتى لو كانت هي 

الرجل  القاتل كأحدهم،  بخالف  أداء  و   ..فإن  التي أعفيت من  املرأة  أن  ينبغي أن تعلموا 

ينبغي أن تعلموا أن  و   ..العاقلة يف اإلرث! فرتث من دية قريبها املقتولالدية تتشارك مع  

الدية ليست تقديرا لقيمة املقتول اإلنسانية إنام هي تعويض مادي ال معنوي ألهل القتيل  

ونظرا ألن الرجل هو املعيل واملنفق عىل األرسة فإن ديته  ،  جزاء ما حلق هبم من رضر مادي

 

 استفدنا هذه املجادلة من مقال لعابدة فضيل املؤيد، املصدر: موقع مؤسسة البالغ.  (1)

 . 8/24النسائي و (2035أبو داود ) (2)

 رواه أبو داود. (3)
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 . تتضاعف عىل دية املرأة

 : لكرامة ا 

احلارضات  إحدى  وغريه :  قالت  هذا  تقويل  أن  اجلوانب  ..  يمكنك  نقصد  ال  لكنا 

احلياة بل نقصد  أبيها ..  النفسية وحدها  بيد  البنت وحياهتا  فهو  ..  أمل جيعل حممد مستقبل 

 وليها أمرها الذي يفرتض عليها طاعته يف املنشط واملكره؟

العجوز ابنتي:  قالت  يا  اهلل  أسأت  ..  ساحمك  إساءة  إىل حممد  لقد  وأنا  ..  أعظم 

والبدعة التي قد تتلبس لباس السنة  ،  فاجلاهلية التي قد تتسمى باإلسالم ،  أعذرك يف ذلك

فهو ال  ..  وهديه فهو خالف ذلك متاما   أما حممد  ،  هي التي تشوه نور حممد ومجال هديه

سلطة التأديب  يعطي لألب الذي هو أوىل األولياء بوالية ابنته أي سلطة عىل بناته سوى  

فيأمرها بالصالة إذا بلغت سبع  ،  مثل إخواهنا الذكور ،  والرعاية والتهذيب الديني واخللقي

ويلزمها أدب اإلسالم يف اللباس والزينة واخلروج ،  ويرضهبا عليها إذا بلغت عرشا،  سنني

 .وينفق عليها حتى تتزوج، والكالم

 . يف والية الزواجولكنا نناقش .. نحن ال نناقش يف هذا: قالت املرأة

،  يبطل زواج من أجربها أبوها بمن ال ترضاه رسول اهلل لقد كان :  قالت العجوز

النبي   امرأة جاءت إىل  ابن أخيه :  فقالت   وقد روي أن  وأنا لذلك  ،  إن أيب زوجني من 

:  فقال  ،  )ما يل رغبة فيام صنع أيب(:  فقالت،  )أجيزي ما صنع أبوك(:  فقال هلا  ،  كارهة

ولكني أردت أن  ،  )أجزت ما صنع أيب:  فقالت،  انكحي من شئت(..  )اذهبي فال نكاح لك

 . مقالتها  ومل ينكر عليها رسول اهلل ، (1) يعلم النساء أن ليس لآلباء من أمور بناهتم يشء(

 

 رواه أمحد والنسائي. (1)
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 .(1)لقد خصص الفقهاء ذلك بالثيب: قالت املرأة

..  مل يسأل هذه املرأة  ي  فالنب..  لقد محلوا النصوص ما ال حتتمل :  قالت العجوز

ثيب أم  النبي  ..  أهي بكر  أتت  بكرا  أن جارية  ابن عباس    بل ورد يف حديث آخر عن 

فهام  ،  )وهذه غري خنساء :  قال ابن القيم،  فذكرت له أن أباها زوجها كارهة فخريها النبي  

  (2) وقىض يف األخرى بتخيري البكر(، قضيتان قىض يف إحدامها بتخيري الثيب

 ولكن أمل تسمعي بالوالية اجلربية ؟: امرأة من احلارضات قالت

العجوز ابنتي:  قالت  يا  تفهمني  كام  الوالية  بعض  ..  ليست  يامرسها  كام  وليست 

له حقوقه ..  اجلهلة الذي حيفظون  املحامني  توكيل أي شخص  مثل  األمر  ..  إهنا  ترك  فلو 

،  فلذلك وكل األمر لوليها ..  الناس وربام احتال عليها من شاء من  ،  للمرأة وحدها ألهينت

ولكن ليقف حائال بينها  ،  وال ليعضلها عمن ترىض،  ال ليجربها عىل الزواج بمن ال ترىض

هبا  العبث  يريد  من  حيفظون  و،  وبني  الذين  املحامني  توكيل  عن  ختتلف  ال  هبذا  الوالية 

 . فيأخذ احلق من أهله، وليس للمحامي أن يستبد، احلقوق 

 . ختالفني الفقهاء هبذا  أنت: قالت املرأة

 . يقول هذا   حممد بأشعة استنار من  كل  …ال : قالت العجوز 

والتي أجلأتنا إىل التربئ من حممد ودين  ،  واألعراف التي نعيش يف ظلها :  قالت املرأة 

 حممد؟

ثم أخربنني يا  ..  تربأن من أعراف اجلاهلية ال من حممد ودين حممد:  قالت العجوز

لقد كانت املرأة يف بيتها ملكة  ..  محاية اآلباء ماذا أعطت لكن هذه احلريةمن حتررتن عن  

 

 ( من سلسلة )فقه األرسة برؤية مقاصدية (تناولنا مجيع هذه املسائل بتفصيل يف كتاب )الضوابط الرشعية حلامية الزواج (1)

 . 95/ 5زاد املعاد: (2)
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ولكنها اآلن تعرض نفسها  ..  وهي مصونة يف سرتها ممتلئة كرامة ..  يتهافت اخلطاب عليها 

 . ثم يرموهنا إىل املزابل  ،فيعبثون هبا كام شاءوا.. عىل الرجال 

بريطانيا التي متثل قمة من قمم  كنت يف  ..  صدقت يا أماه:  قال رجل من احلارضين

لقد كنت أستغرب  .. (1) فاسمحي يل أن أعرض لك بعض مشاهدايت فيها .. هذه احلضارة

وكنت أشاهد هذه الظاهرة عندما  ،  عند بداية إقامتي فيها أن املرأة هي التي تنفق عىل الرجل 

وبعد حني  .. ( كرم)إذ ليس يف قاموس الغربيني يشء اسمه  ، أركب القطار أو أدخل املطعم 

وفهمت منهم بأن الرجل  ،  وأخربين املرىض عن أسباب هذه الظاهرة،  زال هذا االستغراب

وليس  ،  واملرأة تسميه ]صديقا[،  ويفضل ما أسموه ]صديقة[،  ال حيب االرتباط بعقد زواج

وال  ،  والصديق عندهم يعيش مع امرأة شهورا أو سنني..  هو أو هي من الصدق يف يشء 

أو قد يطلب  ، وقد يغادر البيت متى شاء، ل هي تنفق عليه يف معظم احلاالت ب، ينفق عليها 

وهلذا فاملرأة عندهم تعيش يف قلق وخوف  ،  إن كانت تعيش معه يف بيته،  منها مغادرة بيته

 . ثم ال جتد صديقا آخر ، وختشى أن يرتبط صديقها بامرأة ثانية ويطردها ، شديدين

قليال  قال ،  سكت  مثال  :  ثم  لكم  كانت  سأرضب  التي  مريضايت  ببعض  ذلك  عىل 

النفسية عياديت  يف  عمرها ..  تزورين  من  العرشينات  يف  امرأة  كانت  حالتها  ،  لقد  وكانت 

وأصبحت تتحدث عن  ،  وبعد حني من الزمن شعرت بيشء من التحسن،  النفسية منهارة

الوحيدة  )مشكلتي  :  قالت،  فأجابت والدموع تنهمر من عينيها ،  فسألتها عن حياهتا ،  وعي

وال أستطيع مطالبته  ،  وال أدري متى سينفصل عني صديقي، أنني أعيش بقلق واضطراب

إنجاب طفل منه ،  ألنني أخشى من موقف يتخذه،  بالزواج منى  بالعمل عىل  ،  ونصحت 

 

، ص: 1407، شوال: 6جملة البيان، عدد:   ،(بريطانيا ـ املرأة الغربية والزواجد. عبد اهلل مبارك اخلاطر، من مقال حيمل عنوان )مشاهدايت يف    (1)
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،  كام أنك تراين وال ينقصني مجال ،  وها أنت ترى الطفل ،  لعل هذا الطفل يرغبه يف الزواج

كل   فأبذل  وذاك  هذا  مالومع  وإنفاق  خدمات  تقديم  من  إقناعه  ،  السبل  يف  أنجح  ومل 

فليس  ،  وسبب قهري أنني أشعر بأنني وحدي يف هذا املجتمع،  وهذا رس مريض،  بالزواج

وليتني بقيت  ،  ويل أهل ولكن وجودهم وعدمه سواء ،  يل زوج يساعدين عىل أعباء احلياة

 كام تعذبت وشقيت(   ألنني ال أريد أن يتعذب ويشقى يف هذه احلياة؛  بدون طفل

احلارضات  لبعض  عيوهنن،  التفت  من  بغزارة  تسيل  الدموع  واصل  ،  فوجدت 

..  ال تظنوا أهيا السادة أن هذه املرأة املريضة من شواذ املجتمع الغريب:  الرجل حديثه قائال

واجلواب ـ كام  ..  قد تسألون عن رس ذلك ..إن الشواذ هناك هم الذين يعيشون حياة هادئة 

إن هذا أثر من آثار فكرة احلرية الفردية وعلو شأهنا حوايل منتصف القرن  :  اضحعشته ـ و

تعد   مل  للمجتمع  الرئيسية  الوحدة  فإن  ـ  وباطل  حق  من  الكلمة  تلك  حتمله  بام  ـ  املايض 

،  وبعد أن تبدلت القيم واملفاهيم..  ومن ثم ..  بل صارت )الفرد( رجال كان أم امرأة ،  العائلة

بل زميلة العمل أو الصديقة  ،  املرأة ال تعني الزوجة أو األم للرجل   وشاعت احلريةـ  صارت

غالب  ،  واخلليلة يف  ـ  اجتامعية  كوحدة  العائلة  وإقامة  الزواج  إىل  بحاجة  الرجل  يعد  ومل 

وهو حر يف التنقل بني  ،  األحيان ـ فحاجاته الطبيعية ملباة دون مسؤوليات تلقى عىل عاتقه

 . كام تقتضيه دفعة اجلسد العمياء ،  حرة يف التنقل بني رجل ورجل كام أن املرأة  ،  امرأة وامرأة

وهذا كله جر عواقب وخيمة عىل املجتمع الغريب الذي يراد  :  ثم قال ،  سكت قليال

من أول العواقب كثرة العوانس بني الفتيات والعزاب  ..  نسخ كل جمتمعات العامل عىل نمطه

الطرق املحرمة بغري حتمل تبعة الزواج    وذلك لتيرس إرواء غليل الشهوات من..  من الشباب

دون التقيد باحلياة املتشاهبة املتكررة كام  ،  متمتعني يف نفس الوقت بلذة التنويع،  وبناء األرسة

الفتيات،  يزعمون نتيجة ذلك وجود كثرة هائلة من  تقىض شباهبا حمرومة من  ،  وكان من 
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إليها  ويسكن  إليه  تسكن  الذين  ،  زوج  العابثني  احلرام إال  للمتعة  أداة  ويقابل  ،  يتخذوهنا 

 . هؤالء الفتيات كثرة من الشباب العزاب املحرومني من احلياة الزوجية

 : الصيانة 

شهادته  الرجل  شهد  أن  القاعة،  بعد  رهيب  صمت  سافرة،  ساد  امرأة  ،  قطعته 

خلقا :  وقالت ،  هنضت الناس  أحسن  أيب  كان  تدينا ،  لقد  ذلك  ..  وأعظمهم  مع  ولكنه 

فأي دين هذا الذي  ..  لقد كان يفرض عيل احلجاب..  الفرار من بيتي اضطرارا  اضطرين إىل 

وأي نبي هذا الذي يتدخل يف الشؤون اخلاصة  ..  يلزم املرأة بأن تلبس ما يسرت حماسنها؟

 للناس؟

ما تقولني يف ابنتي يف الطبيب الذي حيذر من طعام  :  وقالت ،  التفتت إليها العجوز 

الصحة  مبينا خطره عىل  ذلك ..  معني  يتدخل يف حياة  ..  هل هو مصيب يف  ترينه  أنك  أم 

 الناس الشخصية ليمنعهم مما تشتهيه نفوسهم من الشهوات؟

 . إن أثبت الدراسات والتجارب صحة ما يقوله فله احلق يف ذلك : قالت املرأة

اللباس ال خيتلف عنه يف الطعام:  قالت العجوز فكالمها من الشؤون  ..  فاألمر يف 

 .ومنها ما يكون ضارا، كن من الشؤون الشخصية ما يكون صاحلا نافعا ول.. الشخصية

 . ال أزال ال أفهم ما تقصدين : قالت املرأة

العجوز إليه  :  قال  دعا  الذي  احلجاب  أن  تعلمي  أن  ينبغي  ابنتي  يا  هذا  لتفهمي 

الشك أنك ككل إنسان    ..اإلسالم ليس إال مفردة من مفردات نظام العفة الذي جاء به

وأن املجتمع الفاضل  ..  وأهنا خلق من أخالق اإلنسان الرفيعة،  ركني قيمة العفة فاضل تد

فإن كنت ال  ..  إن هذا فطرة يف كل نفس إنسانية فاضلة  ..هو املجتمع الذي تسوده العفة 

وال تقبلني من  ..  فالشك أنك ال تقبلني من زوجك أن خيونك..  أو تشكني فيه ،  توقنني هبذا



38 

 

وال ترضني لنفسك قبل ذلك وبعده أن تدنس  ..  بني أيدي املنحرفني ابنتك أن تصبح لعبة  

ثم يرميك  ،  أو يتخذك أحد من الناس مطية لشهواته ،  سمعتك أو يتكلم أحد يف عرضك

 . دون اهتامم أو مباالة

فإن هذا ال يعني إال شيئا واحدا  ..  ما دمت ال تقبلني هذا:  ثم قالت،  سكتت قليال

وحيفظ  ..  برضورة وجود نظام حيفظ للعفة وجودها الواقعي  هو أنك تؤمنني يف قرارة نفسك

ودوامها  استمرارها  للنفوس    .. هلا كذلك  اجلاحمة  الرغبات  يلجم  نظام  كأي  العفة  ونظام 

هو نفسه النظام الذي جيعلنا ننتقي ما نأكله حتى ال تصبح شهوات  ..  حيتاج بعض القيود

 . نفوسنا مصايد لنا 

 . العفة الذي جاء به اإلسالم وعالقته باحلجابفحدثينا عن نظام : قالت املرأة

العجوز املرتبطة  :  قالت  التفاصيل  ال يمكنني يف هذا املجلس أن أحدثك عن كل 

األمر  ..  هبذا فيه  ورد  الذي  السياق  تبني  الكريم  القرآن  من  آيات  عليك  سأقرأ  لكني 

العفاف  وستدركني من خالهلا مل جعلت الرشيعة احلجاب جزءا من منظومة  ..  باحلجاب

 . التي يقوم عليها املجتمع املسلم

﴿اخْلَبِيَثاُت لِْلَخبِيثنَِي َواخْلَبِيُثوَن لِْلَخبِيَثاِت  :  تعاىل قرأت العجوز بصوت خاشع قوله  

ُءوَن مِمَّا َيُقوُلوَن هَلُْم َمْغِفَرٌة وَ  يَِّباِت ُأوَلئَِك ُمرَبَّ يُِّبوَن لِلطَّ يِّبِنَي َوالطَّ يَِّباُت لِلطَّ ِرْزٌق َكِريٌم َيا  َوالطَّ

ِذيَن آَمنُوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوتُِكْم َحتَّى َتْسَتْأنُِسوا َوُتَسلُِّموا َعىَل َأْهلَِها َذلِ  َا الَّ ُكْم َخرْيٌ  َأهيه

ُيؤْ  َتْدُخُلوَها َحتَّى  َفاَل  َأَحًدا  فِيَها  جَتُِدوا  مَلْ  َفإِْن  ُروَن  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َلُكُم  َلُكْم  ِقيَل  َوإِْن  َلُكْم  َذَن 

ًتا  اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزَكى َلُكْم َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َعلِيٌم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْدُخُلوا ُبُيو

ُقْل  َتْكُتُموَن  َوَما  ُتْبُدوَن  َما  َيْعَلُم  َواهللَُّ  َلُكْم  َمَتاٌع  فِيَها  َمْسُكوَنٍة  ِمْن  َغرْيَ  وا  َيُغضه لِْلُمْؤِمننَِي   

لِْلُمْؤِمنَاِت   َوُقْل  َيْصنَُعوَن  باَِم  َخبرٌِي  اهللََّ  إِنَّ  هَلُْم  َأْزَكى  َذلَِك  ُفُروَجُهْم  َوحَيَْفُظوا  َأْبَصاِرِهْم 
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ظَ  َما  إِالَّ  ِزينََتُهنَّ  ُيْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َوحَيَْفْظَن  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  ْبَن َيْغُضْضَن  َوْلَيرْضِ ِمنَْها  َهَر 

 ُبُعوَلتِهِ 
ِ
نَّ َأْو َأْبنَائِِهنَّ  بُِخُمِرِهنَّ َعىَل ُجُيوهِبِنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ َأْو آَباء

 ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَواهِنِنَّ َأْو َبنِي إِْخَواهِنِنَّ أَ 
ِ
ْو َبنِي َأَخَواهِتِنَّ َأْو نَِسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُنَّ  َأْو َأْبنَاء

ِذيَن مَلْ َيْظَهُروا َعىَل َعْوَراِت النَِّس  َجاِل َأِو الطِّْفِل الَّ ْرَبِة ِمَن الرِّ  َواَل  َأِو التَّابِِعنَي َغرْيِ ُأويِل اإْلِ
ِ
اء

ْبَن بَِأْرُجلِِهنَّ لُِيْعَلَم َما خُيْ  َه املُْْؤِمنُوَن َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن  َيرْضِ ِفنَي ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوُتوُبوا إِىَل اهللَِّ مَجِيًعا َأيه

اهللَُّ   ُيْغنِِهُم  ُفَقَراَء  َيُكوُنوا  إِْن  َوإَِمائُِكْم  ِعَباِدُكْم  ِمْن  نَي  احِلِ َوالصَّ ِمنُْكْم  اأْلََياَمى  ِمْن  َوَأْنكُِحوا 

َوا َواهللَُّ  َفْضلِِه  َفْضلِِه  ِمْن  اهللَُّ  ُيْغنَِيُهُم  َحتَّى  نَِكاًحا  جَيُِدوَن  اَل  ِذيَن  الَّ َوْلَيْستَْعِفِف  َعلِيٌم  ِسٌع 

ا َوآُتوُهْم مِ  يِهْم َخرْيً
َتاَب مِمَّا َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم فِ

ِذيَن َيْبَتُغوَن اْلكِ ْن َماِل  َوالَّ

ْنَيا  اهللَِّ الَِّذي آ نًا لَِتْبَتُغوا َعَرَض احْلََياِة الده  إِْن َأَرْدَن حَتَصه
ِ
َتاُكْم َواَل ُتْكِرُهوا َفَتَياتُِكْم َعىَل اْلبَِغاء

 [ 33ـ  26النور: ] ﴾ َوَمْن ُيْكِرْهُهنَّ َفإِنَّ اهللََّ ِمْن َبْعِد إِْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ن املجامع التي يقوم عليها نظام اإلسالم  هذه اآليات الكريمة تتحدث ع:  ثم قالت 

فهي ال تعتمد  ..  ومقصد الترشيعات اإلسالمية يبدو من خالهلا واضحا جليا ..  (1)للعفة

وهي ال حتارب  ..  قبل كل يشء عىل الوقاية تعتمد إنام،  عىل العقوبة يف إنشاء املجتمع النظيف 

 ،  النظيف اخلايل من املثريات املصطنعةاجلو  هلا  ولكن تنظمها وتضمن، الدوافع الفطرية

،  السائدة يف منهج الرتبية اإلسالمية يف هذه الناحية والفكرة:  ثم قالت ،  سكتت قليال 

فرص تضييق  الفتنة ،  الغواية  هي  عوامل  التهييج  ؛  وإبعاد  أسباب  عىل  الطريق  وأخذ 

املرش إزالة مع،  واإلثارة النظيفة  بوسائله  الطبيعي  اإلشباع  دون  هنا   ومن..  وعة العوائق 

املساس هبا  للبيوت حرمة ال جيوز  الكريمة  اآليات  بيوهتم  ؛  اعتربت  الناس يف  يفاجأ  فال 

 

 ( )األمثلتفسري و  القرآن ظاللاستفدنا املادة العلمية هنا من كتاب:  (1)
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خيفة أن تطلع األعني عىل  ،  عليهم إال بعد استئذاهنم وسامحهم بالدخول  الغرباء بدخول

غافلون،  البيوت خفايا  وهم  أهلها  عورات  الرجال  ..  وعىل  من  البرص  غض  مع  ذلك 

هنا كذلك ييرس الزواج للفقراء من   ومن..  التربج بالزينة إلثارة الشهوات موعد،  والنساء

والنساء الضامن،  الرجال  هو  الرقيق  ..  لالكتفاء   احلقيقي فاإلحصان  تعريض  عن  وينهى 

 . بيرسها وسهولتها بالفحشاء  فتغري، للبغاء كي ال تكون الفعلة سهلة ميرسة 

املرأة  اآلي:  قالت  ما ذكرته  مقتنعة بكل  باالستئذان  أنا  املرتبطة  الترشيعات  ات عن 

السليمة،  وغريه الفطر  تنكرها  ال  حضارية  ترشيعات  هو  ..  فهي  تنكره  الذي  ولكن 

 . احلجاب

أنا أعلم أن احلديث عن  ..  سألتمس إلقناعك أسلوبا آخر..  ال بأس:  قال العجوز 

واحلرية السفور  سموه عرص  الذي  يف عرصنا  حيث  ،  احلجاب  سارا  حديثا  يتصوه  ليس 

لعصور خلت تعود  أسطورة  له..  الكثري  حد  الذي ال  الفساد  أن  املتزايدة  ،  إال  واملشاكل 

أدى بالتدريج إىل اجياد األذن الصاغية  ، والناجتة عن هذه احلريات التي ال قيد هلا والحدود 

ال شك أنك تعلمني أن سفور النساء وما يرافقه من جتميل وتدلل ـ  ..  أوال ..  هلذا احلديث 

،  وتراهم قد غلب عليهم اهلياج العصبي ،  شاكل ذلك ـ حيرك الرجال وحيطم أعصاهبموما  

النفسية يكون ذلك مصدرا لألمراض  التحمل ،  وأحيانا  اإلنسان حمدودة  وال  ،  فأعصاب 

اهليجان؟ اإلستمرار يف حالة  من  ..  تتمكن من  احلالة  هذه  بأن  النفس  علم  أطباء  يقل  أمل 

ا لألمراض  املستمر سبب  اجلنسية،  لنفسيةاهليجان  الغريزة  أن  إذا الحظنا  أقوى  ،  خاصة 

وكانت عرب التاريخ السبب يف أحداث دامية وإجرامية  ،  الغرائز يف اإلنسان وأكثرها عمقا 

قيل ،  مرعبة  امرأة!:  حتى  مهمة  حادثة  كل  وراء  لعبا  ..  إن  اجلنسية  الغرائز  إثارة  أليس 

سالم يريد للرجال والنساء املسلمني  اإلفإن  ،  ولذلك ..  وهل هذا العمل عقالين؟..  بالنار؟
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فال  ، وهلذا دعا إىل احلجاب وألزم به، نفسا مطمئنة وأعصابا سليمة ونظرا وسامعا طاهرين

 . يمكن أن يتحقق االستقرار من دونه

قليال قالت،  سكتت  نسب  ..  ثانيا :  ثم  ارتفاع  املوثقة  الكثرية  اإلحصاءات  تبني 

العامل يف  األرسة  وتفكك  السفور  بسبب ،  الطالق  غالبا ،  زيادة  اهلوى  أتباع  الناس  ،  ألن 

أما يف البيئة التي  ،  بل كل ساعة،  كل يوم،  وهكذا يتحول حب الرجل من امرأة إىل أخرى 

األخرى اإلسالمية  والتعاليم  احلجاب  وزوجته ،  يسودها  الزوج  بني  وثيقة  ،  فالعالقة 

حيث املرأة سلعة تباع  ،  ة وأما يف سوق السفور واحلرية الومهي  .. ومشاعرمها وحبهام مشرتك

،  عندها يفقد عقد الزواج حرمته ،  أو يف أقل تقدير موضع نظر وسمع الرجال،  وتشرتى

 . ويتحمل هذه املصيبة األبناء ، وتنهار أسس األرس برسعة كاهنيار بيت العنكبوت 

قليال قالت،  سكتت  وازدياد  ..  ثالثا :  ثم  الفحشاء  انتشار  أن  تعلمني  أنك  ال شك 

وال حاجة إىل إحصائية هبذا  ،  األبناء غري الرشعني يعتربان من أنكى نتائج إلغاء احلجاب

فكلام انترش  ،  واضحة بدرجة ال حتتاج إىل بيان،  فشواهدها ظاهرة يف املجتمع الغريب ،  الصدد

،  الفساد اجلنيس يف املجتمعات البرشية اتسع التهديد هلذه املجتمعات وتعاظم اخلطر عليها 

وتفيش اإلمهال يف  ،  نت دراسات العلامء يف الرتبية عىل ظهور األعامل املنافية للعفةوقد بره

يف املدارس املختلطة واملنشئات التي يعمل فيها  ،  وعدم الشعور باملسؤولية،  العمل والتأخر

 . الرجال والنساء بشكل خمتلط

يفقدها  فإن ابتذال املرأة وسقوط شخصيتها  ،  بعد هذا كله:  ثم قالت،  سكتت قليال

حتى  ، إذ يصبح شباهبا ومجاهلا وكأنه املصدر الوحيد لفخرها ورشفها ،  كل قيمتها اإلنسانية

الوحوش الكارسة يف  ،  ال يبقى هلا من إنسانيتها سوى أهنا أداة إلشباع شهوات اآلخرين

إنه من  ..  كيف يمكن للمرأة يف هذا املجتمع أن تربز علميا وتسمو أخالقيا!؟..  صور البرش 
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وتنحط إىل حد اإلبتذال  ،  وتشتهر وتكسب املال الوفري،  ف أن تلعب املرأة باسم الفناملؤس

املجتمع خلقيا ،  يف  املنحط  املجتمع  هذا  مسريو  هبا  واحلفالت  ،  لريحب  املهرجانات  يف 

 الساهرة!؟ 

  ـ ولكن أال ترين أن احلجاب جيعل النساء  ..  إن كل ما ذكرته صحيح:  قالت املرأة

،  ويكون ذلك سببا يف تأخرهن الثقايف،  الاليت يشكلن نصف املجتمعـ  يف معزل عن املجتمع 

اإلقتصاد ازدهار  يف  العظيمة  طاقاهتن  من  اإلستفادة  يف  ..  وانعدام  مكاهنن  شغر  وإذا 

 جدوى للمجتمع؟  املنشئات الثقافية واإلجتامعية أصبحن مواد استهالكية ليست بذات

فالرشع الذي حرم عىل  ..  إن ما تقولينه غري صحيح..  يا ابنتي ..  ال:  قالت العجوز

املرأة أن تلبس من اللباس ما قد يؤدي إىل أي رضر نفيس أو اجتامعي هو نفسه الرشع الذي  

رة  وأدنى درجات اإلجيابية أن تقوم املرأة بإدا  ..دعا املرأة إىل أن تكون إجيابية يف املجتمع

إن    ..املنزل وتربية األبناء األصحاء رجال املستقبل الذين يديرون عجلة احلياة يف املجتمع 

الذين ال يعدون هذه املسؤولية للمرأة أمرا اجيابيا جاهلون بحقيقة دور املرأة يف األرسة ويف  

فعال،  الرتبية سليم  جمتمع  بناء  الرجال  ،  ويف  بمغادرة  إال  يعرتفون  ال  املنازل  بل  والنساء 

واملصانع بالدوائر  ليلتحقوا  اآلخرين،  صباحا  رعاية  حتت  أبناءهم  دور  ،  وجيعلون  يف 

حتى يعود الوالدان من  ،  أو يغلقوا عليهم املنازل ليعيشوا يف معتقل دون رعاية،  احلضانة

التعب!  أرهقهام  وقد  والعطف..  العمل  للرعاية  األطفال  افتقاد  أن  عن  غافلون  ،  هؤالء 

 . إىل حتطم شخصيتهم ويعرض املجتمع إىل اخلطر يؤدي  

ولكن مل كان اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يفرض احلجاب من دون  :  قالت املرأة

  ؟سائر األديان

إن احلجاب الذي يعني اللباس امللتزم مكتوب  ..  ومن قال لك ذلك:  قالت العجوز 
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ال وله أثارة ال تزال توجد  وال جتدين دينا إ..  ويف كل رشيعة صحيحة،  يف كل فطرة نبيلة

لقد ورد يف رسالة بطرس األوىل    .. سأرضب لك مثاال عىل ذلك من الكتاب املقدس   ..فيه

حتى وإن كان الزوج غري مؤمن  ،  اخضعن ألزواجكن،  أيتها النساء،  )كذلك:  [5ـ    1:  3]

كها  وذلك حني يالحظ سلو،  بترصفها الالئق دون كالم ،  جتذبه زوجته إىل اإليامن،  بالكلمة

بضفر الشعر والتحيل  ،  وعىل املرأة أال تعتمد الزينة اخلارجية إلظهار مجاهلا ،  الطاهر ووقارها 

الفاخرة الثياب  ولبس  الداخلية،  بالذهب  الزينة  لتعتمد  بروح  ،  وإنام  متزينا  قلبها  ليكون 

التي ال تفنى،  الوداعة واهلدوء الزينة  الثمن يف نظر اهلل! وهبا كان،  هذه هي  ت  وهي غالية 

ويف  ..  فكانت الواحدة منهن تتكل عىل اهلل وختضع لزوجها(،  تتزين النساء التقيات قديام

أن تظهر النساء بمظهر الئق  ،  )كام أريد أيضا :  [10ـ    9:  2]الرسالة األوىل إىل تيموثاوس  

اللباس والرزانة،  حمشوم  باحلياء  والاليلء  ،  متزينات  والذهب  باجلدائل  متحليات  غري 

باألعامل  ،  بل بام يليق بنساء يعرتفن علنا بأهنن يعشن يف تقوى اهلل،  الغالية الثمنواحللل  

األمثال  ..  الصاحلة!(  باطل:  [30:  31] ويف سفر  املتقية  ،  )احلسن غش واجلامل  املرأة  أما 

 ولتكن أعامهلا مصدر الثناء عليها( ، أعطوها من ثمر يدهيا ، الرب فهي التي متدح 

 : الرعاية 

املرأة أخرى ،  جلست  الثالث:  وقالت،  فقامت  عن  حدثتنا  بام  ،  لقد  اقتنعت  وقد 

 . فحدثينا عن الرابعة.. ذكرت 

فالرشيعة التي أكرمت املرأة وصانتها هي نفسها  .. الرابعة هي الرعاية: قال العجوز

باعتبارها   واالجتامعية  واالقتصادية  والنفسية  الدينية  هلا كل حاجاهتا  التي جاءت لرتعى 
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 .(1)كالرجل متاما 

لقد وردت النصوص الكثرية ومعها الترشيعات املختلفة  :  ثم قالت ،  سكتت قليال 

فقد حث اإلسالم عىل العلم  ..  فمن ذلك رعاية حاجتها للتعليم ..  تؤكد ذلك وتؤسس له

وليس هناك نص واحد صحيح حيرم عىل املرأة أن  ،  ورغب فيه الرجال والنساء عىل السواء 

التاريخ  ..  تتعلم  إن  واألديبات بل  العامالت  بمئات  ميلء  ممن  ،  اإلسالمي  واملحدثات 

..  ومن ذلك حقها يف العمل والوظيفة   ..اشتهرن بذلك ودونت سريهتن يف كتب الرتاجم

ولكن جيب أن يتم  ،  فال يوجد يف اإلسالم ما يمنع من تويل املرأة الوظائف لكامل أهليتها 

ن الوظيفة معطلة لعمل األم يف بيتها  فال يصح أن تكو، ذلك وفق مبادئ اإلسالم وأخالقه

عائلتها  شؤون  عىل  هو  ..  وإرشافها  بل  فقط  االجتامعي  الرشعي  النظام  هو  ليس  وذلك 

الطبيعي أصال،  النظام  اإلجتامعية  الناحية  من  يكون  ال  املرأة  عمل  فإن  يكون  ،  وهلذا  بل 

 . استثنائيا 

قليال  قالت،  سكتت  تكون  :  ثم  أن  هذا  يف  االستثناء  وجوه  نبوغ  ومن  ذات  املرأة 

واملصلحة االجتامعية توجب يف هذه احلالة أن تعمل  ،  خاص يندر يف الرجال والنساء معا 

ويف هذا ترتك جزء من أمومتها يف سبيل املصلحة  ،  ليعود ذلك النبوغ عىل املجتمع بنفع عام

م فيكون  ومن وجوهه أن تتوىل املرأة عمال هو أليق بالنساء كرتبية األطفال وتعليمه   .. العامة

البيت داخل  أمه  املدرسة،  الطفل يف حضانة  يف  ورعايتها  املرأة  تعليم  ،  ويف عطف  ومثل 

وقد قرر الفقهاء أن بعض هذه األعامل فرض كفاية كالقابالت فإن ،  األطفال تطبيب النساء

 . عملهن من فروض الكفاية

 

ترص هنا عىل بعض  لذلك سنقو  (من سلسلة )فقه األرسة برؤية مقاصدية  (ذكرنا األدلة املفصلة عىل ذلك يف كتاب )احلقوق املعنوية للزوجة  (1)

 غريه.و للمحامي حممد عنجريني (قد رجعنا فيها إىل كتاب )حقوق اإلنسان بني الرشيعة والقانون. نصًا ومقارنة وتطبيقاً و األمثلة الدالة عىل جمامع ذلك
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 يف  وهذا كثري،  ومن وجوهه أن تعني زوجها يف ذات عمله:  ثم قالت، سكتت قليال 

إذا كان زوجها عامال زراعيا ،  الريف الريفية  مالكا غريا،  فاملرأة  أو مستأجرا ملساحة  ،  أو 

وقوت  ،  ومن وجوهه أن تكون يف حاجة إىل العمل لقوهتا   .. ضئيلة تعاونه امرأته يف عمله

 . فكان ال بد أن تعمل هذه الرضورة أو تلك احلاجة امللحة ،  عياهلا إذا فقدت العائل هي وهم

   ؟فام تقول الرشيعة يف احلقوق السياسية للمرأة: وقالت، امرأة  قامت

العجوز  كالرجل:  قال  إنسانا  املرأة  دامت  الشؤون  ..  ما  عن  مثله  ومسؤولة 

وأوهلا حقها يف انتخاب أولياء  ..  فإن هلا احلق مثله يف مجيع احلقوق السياسية ..  االجتامعية

فليس  ..  فلها احلق يف ترشيع القوانني واألنظمة ..  وهلا حق النيابة بفروعها مجيعا ..  األمور

ألن الترشيع حيتاج قبل كل يشء إىل العلم مع  ،  يف اإلسالم ما يمنع أن تكون املرأة مرشعة

منها  بد  التي ال  املجتمع ورضوراته  للرجل  ،  معرفة حاجات  العلم  واإلسالم يعطي حق 

بل هو واجب عليها كوجوبه  ..  ذية وهلا احلق يف مراقبة السلطة التنفي  ..واملرأة عىل السواء

والرجل  ..  ذلك أن هذه الرقابة ليست سوى أمر باملعروف وهني عن املنكر ..  عىل الرجل

﴿َواملُْْؤِمُنوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء  :  واملرأة يف ذلك سواء يف نظر اإلسالم قال اهلل تعاىل

َكاَة َوُيطِيُعوَن اهللََّ  َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينْ اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

مَحُُهُم اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ   [ 71التوبة: ] ﴾ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك َسرَيْ

ولكن اإلسالم مع كل هذا مل يتح للمرأة أن تتوىل املناصب  :  وقالت ،  قامت أخرى

 حرتمة يف الدولة؟ امل

إن أكثر الفقهاء يرون أن املناصب احلكومية ليست ممنوعة عىل املرأة  : قالت العجوز

،  سوى منصب واحد ـ وهو ممنوع عىل أكثر الرجال ـ وهو منصب )رئاسة الدولة العليا(

،  وأهليتها ،  وكرامتها ،  والرس يف هذا املنع ليس عائدا إىل موقف اإلسالم من إنسانية املرأة 
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فرئيس  ..  إنام هو وثيق الصلة بمصلحة األمة وبحالة املرأة النفسية ورسالتها االجتامعية و

،  ورأسه املفكر،  وإنام هو قائد املجتمع،  الدولة يف اإلسالم ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع 

،  ويقود جيش األمة يف ميادين الكفاح،  فهو الذي يعلن احلرب عىل األعداء،  ووجه البارز

ا فيها ويقرر  املصلحة  كانت  إن  واملهادنة  كانت  ،  لسلم  إن  فيها  واالستمرار  احلرب  أو 

..  وطبيعي أن يكون ذلك كله بعد استشارة أهل احلل والعقد يف األمة ،  املصلحة تقتضيها 

وبخاصة  ،  والعاطفي،  ومما ال ينكر أن هذه الوظائف اخلطرية ال تتفق مع تكوين املرأة النفيس

وتغليب العقل  ،  فإن ذلك يقتيض من قوة األعصاب،  ة اجليوشما يتعلق باحلروب وقياد

 ،  عىل العاطفة والشجاعة يف خوض املعارك

وعودي بنا  ..  فال ناقة لنا فيها وال مجل ..  دعينا من السياسة:  وقالت،  قامت أخرى

ومل جيعل بيد  ،  مل جعل الطالق بيد الرجل..  وأجيبينا عىل هذا السؤال املحري..  إىل األرسة

 املرأة؟

يرتتب عليه آثار بعيدة املدى يف  ،  إن فصم رابطة الزوجية أمر خطري:  قالت العجوز 

والفرد واملجتمع  األرسة  البت يف ذلك،  حياة  تعطى صالحية  أال  والعدل  احلكمة  ،  فمن 

،  ويقدر العواقب التي ترتب عليه حق قدرها ،  إال ملن يدرك خطورته،  وإهناء الرابطة تلك

بميزا األمور  العقل ويزن  اإلنفاذ،  ن  عىل  يقدم  أن  الطائشة ،  قبل  النزوات  عن  ،  بعيدا 

املندفعة  الطارئة،  والعواطف  الرجل يف األغلب    ..والرغبة  فيه أن  الذي ال شك  والثابت 

وكبح مجاح عاطفته حال  ،  وأقدر عىل ضبط أعصابه،  أكثر إدراكا وتقديرا لعواقب هذا األمر

وأرسع انقيادا  ،  بطباع وغرائز جتعلها أشد تأثراوذلك ألن املرأة خلقت  ،  الغضب والثورة

فهي إذا أحبت أو  ،  ألن وظيفتها التي أعدت هلا تتطلب ذلك،  حلكم العاطفة من الرجل

ال تبايل بام ينجم عن هذا االندفاع ،  وإذا رغبت أو غضبت اندفعت وراء العاطفة،  كرهت
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تفعل ما  عاقبة  تتدبر  وال  نتائج  بيدها ،  من  الطالق  عرى  ،  فلو جعل  فصم  ألقدمت عىل 

وتصبح األرسة  ،  وأقل املنازعات التي ال ختلو منها احلياة الزوجية ،  الزوجية ألتفه األسباب

 .مهددة باالهنيار بني حلظة وأخرى

بل إن من النساء من  ،  وهذا ال يعني أن كل النساء كذلك :  ثم قالت،  سكتت قليال

كام أن من  ،  من بعض الرجال  وقدرة عىل ضبط النفس حني الغضب،  هن ذوات عقل وأناة

ولكن األعم األغلب واألصل  ،  الرجال من هو أشد تأثرا وأرسع انفعاال من بعض النساء

وال  ،  والترشيع إنام يبني عىل الغالب وما هو الشأن يف الرجال والنساء،  أن املرأة كام ذكرنا 

 . يةوهناك سبب آخر لتفرد الرجل بحق فصم عرى الزوج،  يعترب النوادر والشواذ

إن إيقاع الطالق يرتتب عليه تبعات  ف،  باإلضافة إىل ذلك:  ثم قالت ،  سكتت قليال 

وجتب النفقة للمطلقة مدة  ،  فيه حيل املؤجل من الصداق إن وجد:  يلزم هبا األزواج،  مالية

وما  ،  كام يضيع عىل الزوج ما دفعه من املهر ،  وجتب املتعة ملن جتب هلا من املطلقات،  العدة

وال  ،  وهو حيتاج إىل مال جديد إلنشاء زوجية جديدة،  مال يف سبيل إمتام الزواجأنفقه من  

الطالق ترتتب عىل  التي  املالية  التكاليف  أن هذه  أن حتمل األزواج عىل  ،  شك  من شأهنا 

فال يقدم عليه إال إذا  ،  وتدبر األمر قبل اإلقدام عىل إيقاع الطالق،  وضبط النفس ،  الرتوي

أما الزوجة فإنه ال يصيبها من مغارم الطالق املالية  ،  ه وال مندوحة عنهرأى أنه أمر ال بد من

بح من ورائه  تر  هي   بل   ـ  استطاعت  إن   ـحتى حيملها عىل الرتوي والتدبر قبل إيقاعه ،  يشء 

وللزوجة  ،  فمن اخلري للحياة الزوجيةولذلك  ،  وعريسا جديدا،  وبيتا جديدا ،  مهرا جديدا

 . حلياة الزوجية يف يد من هو أحرص عليها وأضن هبا نفسها أن يكون البت يف مصري ا

ستظل مرغمة عىل العيش مع  ،  ولكن املرأة بالرغم من كل ما ذكرت :  قالت املرأة 

 . رجل ال تطيقه
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فقد منحتها احلق  ،  الرشيعة مل هتمل جانب املرأة يف إيقاع الطالق..  ال :  قالت العجوز

الطالق الزواج رش،  يف  عقد  يف  اشرتطت  قد  كانت  به،  طا صحيحا إذا  الزوج  يف  ،  ومل 

ويتم ذلك يف الغالب بأن تتنازل  ،  باالتفاق بينها وبني زوجها   وأباحت هلا الرشيعة الطالق

ويسمى هذا باخللع أو الطالق  ، يرتاضيان عليه ، أو تعطيه شيئا من املال، عن مهرها  للزوج

بقيت معه أن ختل يف  وختشى إن  ،  وحيدث هذا عندما ترى الزوجة تعذر احلياة معه،  عىل مال

قوله ،  حقوقه يف  تعاىل  اهلل  بينه  ما  يٌح  :  وهذا  َترْسِ َأْو  بَِمْعُروٍف  َفإِْمَساٌك  َتاِن  َمرَّ ﴿الطَّاَلُق 

له َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا مِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا إِالَّ َأْن خَيَاَفا َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد  
إِْن ِخْفُتْم  اهللَِّ فَ بِإِْحَساٍن َواَل حَيِ

ْن َيَتَعدَّ  َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد اهللَِّ َفاَل َتْعَتُدوَها َومَ 

مل  إذا أعرس و،  وهلا طلب التفريق بينها وبينه   ،[ 229البقرة:  ] ﴾  ُحُدوَد اهللَِّ َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ 

وال  ،  يفوت معه أغراض الزوجية،  وكذا لو وجدت بالزوج عيبا ،  يقدر عىل اإلنفاق عليها 

أو يمكن بعد  ،  وال يمكن الربء منه،  إال برضر يلحق الزوجة ،  يمكن املقام معه مع وجوده

أو إذا غاب عنها  ،  وآذاها بام ال يليق بأمثاهلا ،  وكذلك إذا أساء الزوج عرشهتا ،  زمن طويل

تعطي الزوجة احلق يف أن تطلب التفريق بينها وبني  ،  كل تلك األمور وغريها   .. غيبة طويلة

املحظور،  زوجها  يف  تقع  أن  هلا  مقاصدها ،  صيانة  تتعطل  أن  من  الزوجية  باحلياة  ، وضنا 

 . ومحاية للمرأة من أن تكون عرضة للضيم والتعسف 

الشاهدا  إحدى  طلبت  حتى  املوضع  هذا  إىل  حديثها  من  العجوز  انتهت  ت  ما 

فأذنت هلا رئيسة اجللسة طمعا يف أن تنقذ املؤمتر من املوقف احلرج الذي وضعته  ،  التدخل

 . فيه العجوز

لكني كاذبة ألين مل  ..  وكنت صادقة يف ذلك ،  لقد أدليت بشهاديت:  قالت الشاهدة

ولكن الذين  ..  نعم لقد أهنت وسلبت حقوقي   .. أعط شهاديت حقها من التفصيل والتعليل 
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لقد كانت  ..  وا حقوقي مل يتعرضوا يف يوم واحد من حياهتم ألشعة حممد  أهانوين وسلب

لقد كان أيب  ..  وأفكار رست إليهم من جمتمعات خمتلفة،  حياهتم مبنية عىل أعراف تعارفوها 

فاطمة  بنته  وتعلم من معاملته ال،  ولو أنه استنار هبديه  ..  شيخا جاهال باعني كام باع بقرته

فلذلك مل يكن  ،  وكان زوجي رجال شحيحا حريصا يبيع دينه بأي يشء ..  ملا فعل هذا يب

لو أين مل أفصحه اآلن  ..  ينظر إيل إال كام ينظر إىل مواشيه وسلعه  وسأفصح لكم عن رس 

 . طول حيايت لوقفت خجلة من حممد 

 وما هذا الرس؟ : قالوا

يكرمني  وس..  ومع ذلك سأذهب إىل بيته هذا املساء،  لقد سببت زوجي وأهنته :  قال

 أتدرون رس ذلك؟.. أعظم إكرام مع ما قلت يف حقه

لقد تآمر  ..  لقد قبض زوجي مبلغا مقابل شهاديت:  فقالت،  صمت اجلميع حمتارين

الشهادة هبذه  ألديل  املؤمتر  هلذا  املحرضين  بعض  يرددون..  مع  الذين  الناس  من  :  فهو 

ولكني أقول  ..  هذاولن أفضح زوجي أكثر من  ..  وسمني بأي اسم شئت( ،  )أعطني املال

وقد  ..  قد ختىل عن دينه إن كان له دين  إن هذا الزوج الذي أردتم أن ترموا به حممدا  :  لكم

ولكن حبا يف املال الذي  ..  ال حبا يف املسيح..  لقد ذهب إىل املسيح ..  التحق بركب املرتدين

 . يدر عليه من خدمة املسيح أو خونة املسيح

والثالثة  ،  فرفعت الشاهدة الثانية يدها ،  ؤمتر بلةجلست الشاهدة التي زادت طني امل 

 . فرفعت اجللسة ، خشيت رئيسة اجللسة أن تزداد الفضائح .. والرابعة

 :  واألطفال ..  الرمحة . 2

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  باألطفالحدثنا  املرتبطة  الرمحة  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 
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 . وعالقتها بالدين

املدارس اخلاصة التي تديرها منظمة    املشهد يف إحدىلقد شاء اهلل أن يكون هذا  :  قال

ب،  اليونسيف املكلفة  املنظمة  الطفولةوهي  املتحدة  ةالتابعو،  رعاية  وقد حرضت  ،  لألمم 

 . حينها بعض حفالهتا التي تقيمها بمناسبة وبغري مناسبة 

احلفلف قاعة  يف  والوجهاء  العامة  اجتمع  أن  كل  ..  بعد  عىل  مرورهم  بعد  وذلك 

راح بعض  .. فيها  التالميذوباألنشطة التي يقوم هبا ، وامتالئهم إعجابا هبا ، درسةاملأجنحة 

مل تكن هتدف يف احلقيقة إال إىل  ، مطولةمحارضة يلقي بار وز التالميذ والأمام و، احلارضين

وأنه تعامل بقسوة بالغة مع  ،  وهضمها حقوقها ،  هو أن اإلسالم ظلم الطفولةو،  يشء واحد

 . براءة الطفولة

قالو ما  من ضمن  األطفال:  (1)كان  بكل  ..  اسمعوا ألمر حممد برضب  يقول  إنه 

ويف اليوم السابع من ميالدهم  .. بل يأمر قبل ذلك.. (2))ارضبوهم إذا بلغوا عرشا(:  قسوة

هي عملية  ..  بإجراء عملية يسموهنا اخلتان ال هدف هلا إال إذيتهم من غري قيام أي داع لذلك

 . وعدم احرتامه لرباءة الطفولة،  قسوة اإلسالمجربية قرسية تنم عن 

الرسالة تلك  نشوته  حلظة  يف  احلضور  عىل  أمىل  أن  عليها ..  بعد  يربهن  أن  ،  أراد 

وكيف كانوا يعانون  ،  قبل قدومهم إليها بعض أطفال املدرسة  فأحرض أرشطة تصور حال  

املشاق أنواع  القسوة،  مجيع  أنواع  بكل  يعاملون  كانوا  ذ   .. وكيف  أردف  بإخراج  ثم  لك 

 . وكيف تغري حاهلم ، أنفسهم لرياهم احلضور  التالميذ أولئك 

 

 .فام بعدها ،87رمحة للعاملني، صخلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب:  (1)

حيرفون الكلم عن مواضعه، فيقتصون من النصوص  ـ  كام هو معلوم  وغريهم ـ وطبعا احلديث مل يرد هبذه الصيغة، لكن املسترشقني واملبرشين    (2)

 ما يتناسب مع أغراضهم.
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..  ميذ أن يتحدثواطلب من التال..  بل إنه إمعانا يف بيان الدور العظيم الذي قام به

 . وملجهوده الكبري الذي قدمه ، فتحدثوا شاكرين له

..  كاكتفى بذل  املحارض  منه لو أن  أريدويؤدي دوره الذي  ،  وكان للحفل أن ينجح 

بني تلك احلياة اجلميلة التي حييوهنا يف    التالميذلكنه يف حلظة نشوته راح من غري شعور خيري  

اآلن ـ أحبائي الصغار    ـ ما رأيكم  : وبسمة الغرور متأل فاه،  وبني اإلسالم قائال هلم  مدرسته

 . تعيشوها وبني احلياة التي أراد حممد أن  ، يف هذه احلياة التي منت هبا عليكم هذه احلضارة

،  بل إن أحدهم مل يطق االكتفاء بتغري الوجه ..  تغريا تاما   التالميذوهنا تغريت وجوه  

 أي حممد تقصد؟ : فراح يقول لصاحب املدرسة بكل قوة

إال حممد واحد:  املحارضقال   دينا  ..  ليس هناك  الذي صاغ  القايس  البدوي  ذلك 

 . وطلب من البرش مجيعا أن يتحولوا إىل بدو قساة، بدويا 

 تقصد حممدا الذي أرسله اهلل رمحة للعاملني؟: قال التلميذ

 . أجل: وقال، بصوت عال املحارضقهقه 

إىل اجلموع التفت  الذي كان عليه ذلك  :  وراح يصيح،  ثم  العظيم  الغرور  انظروا 

للعاملني..  الرجل  أنه رمحة  يزعم  راح  لقومه حتى  الرمحة  لنفسه  يزعم  بأن  يكتف  مل  ..  إنه 

رحيام  يكون  رضب  وكيف  إىل  يدعو  الذي  ذلك  حياهتم  ..  وإعناهتم..  الصبية   ومأل 

 بالتكاليف الشاقة!؟

حرضة األستاذ الفاضل ـ فهل تأذن لنا    ـ لقد سمعنا موقفك  :  وقال،  قاطعه التلميذ

 يف اجلواب؟ 

لقد خريتكم بني هذه احلياة الكريمة التي وفرهتا هذه  ..  أجل :  قال الرجل بكل غرور 

 . احلياة القاسية التي دعاكم حممد إىل حتملها وبني ، احلضارة الرحيمة 
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أخربك ـ أوال ـ أن القسوة التي كنت  ،  قبل أن أجيبك عن هذا السؤال:  قال التلميذ

..  وال بتعاليم حممد،  أعيش فيها مع رفاقي مجيعا مل تكن قسوة مرتبطة بترشيعات اإلسالم

..  ومع ذلك   ..ياة إليها اضطراراوإنام كانت قسوة ناشئة عن احلالة املادية التي اضطرتنا احل

كنا ننعم برمحة باطنية كبرية متأل حياتنا باجلامل الذي ال يراه  ..  ومع تلك القسوة الظاهرية 

 . الناس

نعم مل يكن للبيوت التي تكننا مثل هذا اجلامل الذي متتلئ به هذه  :  قال تلميذ آخر

آباءنا مل يكونوا  ولكنا مع  ..  ومل يكن فيها من املرافق ما فيها ..  املدرسة ذلك كنا نشعر أن 

ولكن ذات يدهم جعلتهم ال ينيلوننا من احلياة إال ما  ..  يقصدون شيئا من القسوة حولنا 

 . وليس لذلك كله صلة باإلسالم.. رأيتموه

..  ال بأس:  وهو حياول أن يسرت موقفه ،  وقال،  إلجابة هذا التلميذاملحارض  تغري وجه  

أال ترى أن فيها وحدها ما  ..  التعاليم التي جاء هبا حممد وأخربين عن  ..  دعنا من حياتكم 

 يكفي للربهنة عىل موقف اإلسالم القايس من الطفولة؟ 

فسأحدثكم مع رفاقي  ،  وأذن يل هذا اجلمع املبارك،  إن أذنت يل:  وقال،  ابتسم التلميذ

الربهان    وسرتون فيها ..  عن التعاليم العظيمة التي جاء هبا اإلسالم حول الطفولة   التالميذ

 . وهي نفس رمحته التي شملت احلياة مجيعا .. الكايف عىل رمحة اإلسالم بالطفولة 

لقد خططتم هلذا  :  لكنه سرت تغريه بابتسامة عريضة قال بعدها ،  املحارض تغري وجه  

 اليوم إذن؟ 

ولكن اهلل أتاح لنا أن نقرأ تعاليم اإلسالم من مصادرها  ..  مل نخطط..  ال:  قال التلميذ

 فهل تراك تأذن لنا يف احلديث؟ .. وقد أعطانا ذلك قناعة كربى بام نقول . .األصلية

ذلك..  أجل..  أجل:  املحارضقال   الكبار  ..  حتدثوا..  يرسين  يسمع  أن  أمجل  فام 
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 .للصغار

التلميذ أعطى  :  قال  اإلسالم  أن  املقدسة  النصوص  استقراء  خالل  من  رأينا  لقد 

وأما  ..  فحقهم يف الوجود،  أما أوهلا   .. مجيع احلقوقلألطفال أربعة حقوق كربى تنتظم فيها  

الثالث ..  فحقهم يف احلياة،  الثاين الرقيقة ،  وأما  النفسية  املعاملة  الرابع..  فحقهم يف  ،  وأما 

 . فحقهم يف الرتبية الصحيحة الصاحلة

ولكم أن  ،  سيحدثكم أصدقائي عن هذه احلقوق :  وقال،  التالميذالتفت إىل رفاقه  

 . تسألوهم ما شئتم 

 : الوجود 

وال يمكن أن  ..  حق الوجود هو أول حق من حقوق الطفل :  وقال،  تلميذ آخرتقدم  

 . تقوم سائر احلقوق إال عليه 

إن هذا أقرب  ..  مل نسمع هبذا..  حق الوجود!؟:  وقال،  ضحك املحارض بصوت عال 

من ناقش يف حق الوجود حتى يتحدث عنه؟ أوحتى يطالب أحد  ..  إىل اهلزل منه إىل اجلد

 به؟

أما أحدمها فحمل سالح الدين  ..  لقد ناقش هذا احلق اثنان:  وقال ،  التلميذابتسم  

 . فحمل سالح احلضارة، وأما الثاين.. ليحارب به هذا احلق 

 فمن محل السالح األول؟ : قال املحارض 

فحمله رجال من رجال الدين أرادوا أن حياربوا  ،  أما السالح األول:  التلميذ  قال

 . وحياة الرهبانية، واالنقطاع عن الناس، فاعتربوا الكامل يف العزوبة، عبادهفطرة اهلل يف 

 ومن محل السالح الثاين؟: قال املحارض 

التلميذ احلضارة:  قال  هذه  محلته  حتديد  ..  لقد  برضورة  قادهتا  بعض  نادى  عندما 
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ن  )السكان يتزايدو:  لقد صاح بملء فيه يقول..  إنه مالتوس..  الشك أنك تعرفه ..  النسل 

 ..( فاملجاعة، إنه إذا االختالل.. بمعدالت حسابية

 . فدعنا منه .. ذاك رجل كالسيكي: قال املحارض 

ويف سنة    ـ لقد صاح بعده  ..  مل يكن مالتوس وحده هو الذي نادى بذلك:  قال التلميذ 

يقول   1968 السكانية(  )القنبلة  الشهري  كتابه  يف  أيرلخ(  )بول  البيولوجي  العامل  )لقد  :  ـ 

مع التامانتهت  بالفشل  للجميع  الغذاء  توفري  هذا  ،  ركة  السبعينات من  العامل يف  وسيعاين 

وذلك عىل الرغم من أن  ،  القرن )العرشين( من املجاعات وموت ماليني من البرش جوعا 

 أي برنامج قد نبدؤه اليوم لتفادي ذلك(  

التحذيرية هذه:  قال آخر  العامل يطلق صيحاته  استمر هذا  أنه يف  ..  وقد  عام  حتى 

،  مليون من البرش ـ أمريكيني بالتحديد ـ من اجلوع  65ذكر أن هناك احتامل موت    1970

إال أن شيئا من ذلك مل    .. 1989/ 1980بني سنتي  ،  وأربعة باليني من بقية سكان العامل

اليوم..  حيدث الثانية إىل  العاملية  العامل قد تضاعفوا منذ احلرب  إنتاج  ،  ومع أن سكان  إال 

 . ضاعف ثالث مرات يف الفرتة نفسها الغذاء قد ت 

آخر  بعد:  قال  تكف  مل  التحذير  األيام ظهرت صيحات  ..  إن صيحات  هذه  ففي 

والدراسات باإلحصاءات  مدعومة  األغذية  ،  جديدة  )منظمة  الفاو  منظمة  فتقارير 

،  ألف مليون طن من الرتبة اخلصبة تتعرض للزوال سنويا   25والزراعية( تؤكد أن نحو  

وأن تصيب الفرد من األرض الصاحلة للزراعة سينكمش بحلول  ..  عوامل التعريةبفعل  

  اقتصادي   كبري  وهو  ـ ويقول )كيث كولينز(  ،  هكتار  4، 0إىل نحو    85، 0من  ،  2010عام  

ويذكر تقرير املعهد الدويل  ،  )ينبغي معاجلة الوضع عن كثب( :  ـ  األمريكية   الزراعية  وزارة

نه ستصبح العالقة بني إنتاج املواد الغذائية عىل مستوى العامل  ألبحاث السياسية الغذائية )أ
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األمر الذي سيرتجم عىل خماطر أكرب بالنسبة لألمن الغذائي يف  ،  واألسعار عالقة مضطربة

 ( 1)دول العامل النامي( 

ونحن نريد أن حتدثنا عن موقف اإلسالم ال عن موقف  ..  نعرف هذا:  قال املحارض

 . منكم  فنحن أعرف به.. قومنا 

اإلسالم ينطلق يف هذه املعاين من قناعات إيامنية بأن اهلل الذي خلق هذا  :  قال التلميذ

 . لن يعجزه أن يرزق اخلالئق مجيعا قلوا أو كثروا ،  الكون مجيعا 

القرآن الكريم مع من كانوا  :  قال آخر الذي استعمله  لقد كان هذا هو األسلوب 

:  لقد قال اهلل تعاىل ينهى عن ذلك..  م من الفقريقتلون أوالدهم خمافة عىل أنفسهم وعليه

اُكْم إِنَّ َقتَْلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكبرًِيا اإلرساء:  ] ﴾  ﴿َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة إِْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ

اُهمْ ﴿َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم ِمْن إِْماَلٍق َنْحُن : وقال، [ 31  [ 151األنعام: ] ﴾ َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ

آخر اهلل  ،  وهلذا:  قال  رسول  األوالد  فإن  من  األكثار  عىل  مراعاة  ،  شجع  مع 

)تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر  :  ففي احلديث قال رسول اهلل  ..  تنشئتهم نشأة صاحلة

 . من حق الوجود وكل ما يؤدي إىل حرمان األوالد ، رم اإلجهاضُح ، وهلذا. .(2)بكم(

وأن  ..  ولكن أال يمكن أن يكون ما ادعاه مالتوس ورفاقه صحيحا :  قال املحارض 

 الزمان الذي حيصل فيه ما ادعوه مل حيل فقط؟

لنا  :  قال املسلمني    ـ بالنسبة  الدعاوى  ـ نحن  بيننا وبني هذه  إيامننا باهلل حيول  ..  فإن 

﴿ُقْل  :  قد قال تعاىل يعدد نعمه عىل عبادهل ..  نحن نؤمن بأن وعد اهلل البد أن يتحقق ال حمالة

َعُلوَن َلُه َأْنَداًدا َذلَِك َربه اْلَعاملَنَِي  َوَجَعَل  َأئِنَُّكْم َلَتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض يِف َيْوَمنْيِ َوجَتْ

 

 انظر: أصول األمن الغذائي يف القرآن والسنة، لألستاذ: السيد عيل أمحد الصوري. (1)

 رواه أبو داود والنسائي. (2)
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يَها َأْقَواهَتَا يِف 
َر فِ ائِلنِيَ   فِيَها َرَوايِسَ ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك فِيَها َوَقدَّ اٍم َسَواًء لِلسَّ  9فصلت:  ] ﴾  َأْرَبَعِة َأيَّ

وقد اختص اخلالق عز وجل كل  ،  وهي مبثوثة يف كل األرض،  فأقوات العباد مقدرة،  [ 10ـ  

 . جزء منها بثروة تكفي ساكنيها وتسد احتياجاهتم

فكم رضبت  ..  أال ترى أن هذا الوعد قد ختلف مرات كثرية..  ولكن:  قال املحارض 

 وهي ال تزال ترضهبم؟ .. املجاعات البرش

التلميذ  للبرش :  قال  البرش..  ذلك يعود  البرش أرحم بعباده من أن  ..  ال لرب  فرب 

 . وهو يملك خزائن كل يشء، يقتلهم باجلوع

 فام تقول يف املجاعات؟: قال املحارض 

  ذلك الذي راح بجشعه يرمي القمح يف البحار يف ..  سل عنها اإلنسان:  قال التلميذ 

 . لعلك تعلم ذلك.. الوقت الذي يموت فيه إخوانه من البرش جوعا 

ولعلك تعلم ما يقوله اخلرباء من أن هتديد العامل الثالث بنضوب الثروات  :  قال آخر 

فاخلطر احلقيقي كامن يف سوء استخدام الثروات والكنوز التي تفيض هبا  ،  أكذوبة كربى

وبينام تنقل هذه اخلامات إىل بالد  ..  أفضل   وسوء التخطيط لتطوير إنتاجي ..  األرايض البكر 

وتنهب هذه  ،  الغرب  أصحاب  حيصل  ال  االستعامرية  املرتفة  لألمم  تصديرمها  تعيد  ثم 

 . الثروات إال عىل الفتات 

ولعلك تعلم كذلك أن األبحاث احلديثة تتحدث عن ظاهرة االنحسار :  قال آخر

الغرب يف  وخطرية،  السكاين  خميفة  ظاهرة  بأهنا  االجتامعيني    وتصفها  اخلرباء  تقلق 

فهي تقف  ،  فأمريكا تتجه نحو حالة الصفر يف النمو السكاين،  والسياسيني ورجال األعامل

وتتحدث األبحاث عن  ..  اآلن يف النقطة التي يكون فيها عدد املواليد مساويا لعدد الوفيات

مما  ،  بضعة أجيال   هذا اخلطر اهلائل الذي يتهدد الواليات املتحدة والدول الغربية عىل بعد
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العاملة وما يؤدي إىل ركود اإلنتاج القوة  الفقرية  ،  يؤدي إىل انخفاض  الدول  يف حني أن 

 . تنموا نموا متزايدا 

مليون نسمة( وأن النمو    212)  (1)وتقول األبحاث أن عدد سكان أمريكا :  قال آخر 

ويشارك  ..  مليون نسمة   260السكاين يف أمريكا يصل إىل درجة الصفر عندما يبلغ السكان  

وأن  ..  رومانيا ،  هنغاريا ،  اليابان،  الواليات املتحدة يف هذه الظاهرة السويد وأملانيا الغربية 

وأن اهلبوط كان  ،  األخريةنسبة املواليد يف هذه الدول يف هبوط مستمر منذ احلرب العاملية  

أما هنغاريا  ..  يف السويد وفنلندا والنمسا وبلجيكا وأملانيا ،  هائال يف السنوات األربع املاضية

والقلق ناجم من أن القوة العاملة سوف تتضاءل يف  ..  وبريطانيا فقد بلغت درجة الصفر

وبا يف قضايا  ومن أجل ذلك شددت بعض دول أور،  املستقبل بام يؤدي إىل ركود اإلنتاج

يفعله  من  عىل  عقوبات  وفرضت  املانعة  ،  اإلجهاض  احلبوب  تداول  السوقيات  ومنع 

 . وأعطوا إجازات أطول للزوجة احلامل ، للحمل 

آخر  النمو  :  قال  يف  الصفر  درجة  إىل  أوروبا  دول  أكثر  تصل  أن  اخلرباء  ويتوقع 

ن االنحسار السكاين إىل  كام يرى بعض اخلرباء أ،  السكاين يف بداية القرن الواحد والعرشين

 . درجة الصفر سيؤدي إىل ركود اقتصادي واجتامعي خطري

املحارض هذا..  أجل:  قال  كل  هذا..  ولكن..  أعلم  تقول  يف  ،  كيف  نرى  ونحن 

 املسلمني من يدعو إىل حتديد النسل؟ 

فراحوا  ،  أولئك هم أعداء املسلمني الذين عز عليهم أن يكثر اهلل سواد املسلمني :  قال

 . نوف الوساوس يدعون إىل هذه اخلدعة ليحموا هبا أهواءهمبكل ص

 

 اإلحصائيات كام ذكرنا مرات كثرية ختضع للزمن الذي كتبت فيه. ونحن ال هتمنا هنا األعداد بقدر ما هتمنا احلقائق التي تتضمنها. (1)
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 : احلياة 

سأهلم  ،  ما يكفي من األدلة عىل احرتام اإلسالم حلق الوجود   التالميذبعد أن ذكر  

 أال ترى أن الوجود واحلياة يشء واحد؟ : وقال،  بعض احلضور عن حق احلياة

فمرتبط  ،  وأما حق احلياة..  وجوده حق الوجود مرتبط باحلي قبل  .. ال: قال التلميذ 

 . به بعد وجوده 

 فام رشع اإلسالم يف هذا؟ .. ال بأس: قال املحارض 

لقد رشع اإلسالم يف هذا كل ما حيفظ احلياة الكريمة للولد من أول  :  قال التلميذ

 . أيام حياته إىل الوقت الذي يستطيع أن يقوم فيه بنفسه بعيدا عن حضانة والدية

:  قال تعاىل ..  ك أنه أوجب عىل األم إرضاع ابنها رضاعة طبيعية وأول ذل:  قال آخر 

َضاَعةَ   ملَِْن َأَراَد َأْن ُيتِمَّ الرَّ
إن  ،  [ 233البقرة:  ] ﴾  ﴿َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ

األرسة كان حال  مهام  التلميذ  إرضاع  الرشيعة عىل  تبني حرص  الكريمة  اآلية  التي    هذه 

 . ينتمي إليها 

وهي تدل يف نفس الوقت عىل أن الرضاع واجب ال يكفي فيه أي بديل  :  قال آخر 

إال إذا حكم الطبيب املختص بعدم صالحية لبن األم للرضاعة أو عدم استعداد الرضيع  

 .لرضاعتها 

لقد قالت رشيعتكم بذلك قبل أن تنتج حضارتنا الراقية هذه  :  وقال ،  ابتسم املحارض

وتغنيهم عن السموم  ..  ع الكثرية من األلبان التي متأل حياة الرضع بالصحة والعافيةاألنوا

 . التي تسقيهم هبا أمهاهتم 

التلميذ هذا  :  وقال،  ابتسم  قولك  الفاضل    ـإن  األستاذ  مقارنة    ـحرضة  يستدعي 

من  ذكر لك  نفس..  نا وإن أذنت ل..  علمية مفصلة بني الرضاع الطبيعي واإلرضاع الصناعي
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ترى من خالله نصح الرشيعة وغش هذه احلضارة التي ال تبتغي من وراء كثري مما  ما    اينعامل

 . تنتجه إال الربح املادي

ولكن ما تقول يف  ..  وأنا أسلم لك بأمهية الرضاع..  حاجة لذلك ال  :  قال املحارض 

التي فرضها اإلسالم عقوبة عىل األطفال من غري  ..  اخلتان العلمية اإلجبارية  ذنب  تلك 

 اقرتفوه؟ 

..  وإنام فرضه رمحة   ـحرضة األستاذ    ـ مل يفرض اإلسالم اخلتان عقوبة  :  قال التلميذ

وقد أثبتت األيام أن الترشيعات التي جاء هبا اإلسالم يف هذا الباب كلها ترشيعات رمحة  

،  فسأذكر لك من أدلة ذلك ما تقر به عينك،  إن أذنت يل و..  ونصح ولطف من اهلل بعباده

 .(1)به الرمحة العظيمة التي حيملها هذا التكليفوتعلم 

فهل هذا كل ما  ..  لقد سلمت لك بكل ما ذكرت..  ال بأس :  وقال،  ابتسم املحارض

 جاء به اإلسالم حلفظ صحة الصغار؟

فاإلسالم الذي هو رمحة اهلل لعباده يستحيل أن يقترص  ..  معاذ اهلل.. ال :  قال التلميذ

 . عىل اجلزئيات والطقوس

 فام جاء به غري هذا؟ : ملحارض قال ا

لقد جاء اإلسالم بمنظومة صحية كاملة ال يمكننا يف هذا املجلس أن  :  قال التلميذ

أن اإلسالم أمر الوالدين وكل من يتوىل    ـعىل حسب ما ربانا آباؤنا    ـ ولكنا نعلم  ..  نذكرها 

ن أن يؤدي  فال يمكن اإلنسا ..  شؤون الصغار أن حيرصوا عىل كل ما حيفظ لألبناء صحتهم

 . األدوار العظيمة التي أمر هبا اإلسالم إال بصحة وقوة وعافية

 

  ، من املراجع التي رجعنا إليها يف هذا: قبسات من الطب النبوي باختصار، األربعون العلمية، عبد احلميد حممود طهامز. د. حممد عيل البار  (1)

 دمشق.  ابن النفيس ان، دار املنار. د. حسان شميس باشا: أرسار اخلتان تتجىل يف الطب والرشيعةاخلت
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 : اللطف 

احلارضين بعض  هبا  :  وقال ،  قام  أمر  التي  األطفال  معاملة  طريقة  عن  فحدثونا 

 . اإلسالم

التالميذ ،  ولطفه يف التعامل مع األطفال،  سنحدثكم عن رسول اهلل  :  قال أحد 

اهلل   لإلسالم   فرسول  األكمل  احلقيقي  املمثل  كان  ..  هو  كيف  املحدثون  روى    لقد 

يف إحدى صاليت    خرج علينا رسول اهلل  :  ففي احلديث..  يعامل حفيديه احلسن واحلسني 

،  ثم كرب للصالة فصىل ،  فوضعه،  فتقدم رسول اهلل  ،  وهو حامل حسنا أو حسينا ،  العشاء

أطاهلا  التلميذ عىل ظهر  ،  فرفعت رأيس:  أيب  قال ،  فسجد بني ظهراين صالته سجدة  وإذا 

ساجد،  الرسول   سجودي،  وهو  إىل  اهلل  ؛  فرجعت  رسول  قىض  قال  ،  الصالة  فلام 

)يا رسول اهلل إنك سجدت بني ظهراين صالتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد  :  الناس

ت أن  فكره،  ولكن ابني ارحتلني،  )كل ذلك مل يكن:  فقال،  حدث أمر أو أنه يوحى إليك( 

  (1)أعجله حتى يقيض حاجته(

خيطبنا إذ جاء احلسن واحلسني عليهام   كان رسول اهلل : ويف حديث آخر: قال آخر

ويعثران يمشيان  أمحران  اهلل  ،  قميصان  املنرب فحملهام  فنزل رسول  بني  ،  من  ووضعهام 

فنظرت  ،  )التغابن(  [ 15التغابن:  ] ﴾  َوَأْواَلُدُكْم فِْتنَةٌ ﴿إِنَّاَم َأْمَواُلُكْم  :  )صدق اهلل :  ثم قال ،  يديه

  (2) فلم أصرب حتى قطعت حديثي ورفعتهام(، إىل هذين التلميذين يمشيان ويعثران

آخر آخر :  قال  حديث  اهلل  :  ويف  رسول  بن    قبل  األقرع  وعنده  بن عيل  احلسن 

فنظر  ،  بلت منهم أحدا(ماق،  )إن يل عرشة من الولد :  فقال األقرع،  حابس التميمي جالس

 

 رواه أمحد والنسائي واحلاكم وغريهم.  (1)

 رواه أمحد وابن حبان واحلاكم.  (2)
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  (1))من ال يرحم ال يرحم(:  إليه ثم قال رسول اهلل 

..  باألطفال أنه كان خيفف الصالة إن سمع بكاءهم   وكان من رمحته  :  قال آخر

)إين ألدخل الصالة وأنا أريد أن  :  حيدث عن نفسه  ففي احلديث قال  ..  حرصا عليهم

  (2)فأجتاوز يف صاليت مما أعلم من شدة وجد أمه من بكاءه(فأسمع بكاء التلميذ ، أطيلها 

كان الناس إذا  :  ففي احلديث..  يتعهد األطفال باهلدايا   رسول اهلل  وكان  :  قال آخر 

وبارك لنا ، )اللهم بارك لنا يف ثمرنا : فإذا أخذه قال ، رأوا أول الثمر جاءوا به رسول اهلل 

ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك  ،  رك لنا يف مدنا(وبا ،  وبارك لنا يف صاعنا ،  يف مدينتنا 

 .(3) الثمر

يصطحب الصغار للصالة ويمسح عىل خدودهم رمحة    رسول اهلل  وكان  :  قال آخر

صالة األوىل ـ أي الظهر ـ ثم خرج    صليت مع رسول اهلل  :  فعن جابر قال ..  وتشجيعا هلم 

:  قال، خدي أحدهم واحدا واحدافاستقبله ولدان فجعل يمسح  ، وخرجت معه، إىل أهله

 .(4)من جونة عطار  فوجدت ليده بردا أو رحيا كأنام أخرجها ، وأما أنا فمسح خدي

فعن  ..  أو إخالفهم الوعد،  ينهى عن الكذب األطفال  رسول اهلل  وكان  :  قال آخر 

،  أعطكها تعال  :  فقالت،  قاعد يف بيتنا   دعتني أمي ورسول اهلل  :  عبد اهلل بن عامر قال

)أما أنك لو مل تعطه شيئا  :  فقال هلا ،  أعطيه مترا:  قالت،  )ما أردت أن تعطيه؟(:  فقال هلا  

  (5)كتبت عليك كذبة(

 

 رواه البخاري.  (1)

 رواه ابن ماجه. (2)

 رواه مسلم. (3)

 رواه مسلم. (4)

 وغريه.رواه أبو داود  (5)
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بل امتدت لتشمل  ، عىل أطفال املسلمني فحسب ومل تقترص رمحة النبي : قال آخر

)وال  :  حلرب يف ا  فقد كان من وصاياه  ..  مجيع األطفال حتى لو كانوا أبناء غري املسلمني

  (1)تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا(

،  وغزوت معه فأصبت ظفرا  أتيت النبي  :  وعن األسود بن رسيع قال:  قال آخر

)ما بال أقوام جاوز  : فقال، فبلغ ذلك رسول اهلل  ، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان

:  فقال،  رسول اهلل إنام هم أبناء املرشكني يا  :  فقال رجل،  هبم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟(

،  كل مولود يولد عىل الفطرة..  )أال ال تقتلوا ذرية:  ثم قال ،  )أال إن خياركم أبناء املرشكني( 

  (2)فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه(، فام يزال عليها حتى يعرب عنها لسانه

 : الرتبية 

احلارضين بعض  طريقة :  وقال ،  قام  عن  هبا    فحدثونا  أمر  التي  األطفال  تربية 

 وهل هي قاسية كام ذكر املحارض؟ ، اإلسالم

ابن حكى  لقد  ..  ديننا كله رمحة ولطف..  معاذ اهلل أن تكون قاسية:  قال أحد التالميذ 

كنت خلف النبي  :  فقال،  وهو صبي صغري،  له  موقفا من مواقف تربية رسول اهلل  عباس  

  إذا  ،  احفظ اهلل جتده جتاهك،  احفظ اهلل حيفظك :  أعلمك كلامت )يا غالم إين  : يوما فقال

واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك  ،  وإذا استعنت فاستعن باهلل،  سألت فسأل اهلل

وإن اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك  ،  بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك 

 ( 3)م وجفت الصحف(رفعت األقال، إال بيشء قد كتبه اهلل عليك

 

 رواه مسلم. (1)

 رواه أمحد. (2)

 قال: حديث حسن صحيح.و الرتمذي (3)
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..  هلذه املعاين العظيمة التي حيملها احلديث   ـ حرضات املستمعني   ـانظروا  :  قال آخر 

بل كان خياطب هبا  ..  وال شابا ..  وال كهال ..  ال خياطب فيه شيخا كبريا  إن رسول اهلل  

أن    فال يمكن للحياة..  ليعمق فيه من معاين اإليامن ما حيمي به حياته مجيعا ..  طفال صغريا

 . تستقيم من دون إيامن

 فكيف استقامت حياتنا من دون إيامن؟ : وقال ، عال  تضحك املحارض بصو 

فيمكنك أن  ..  إن أردت باحلياة أنكم تأكلون وترشبون وتنامون :  قال أحد التالميذ

ولكنك يف ذلك احلني تكون قد غفلت عن أهم معنى  .. ويمكنك أن تفخر به .. تقول ذلك 

 . من معاين احلياة

 وما هو هذا املعنى؟: املحارض  قال

وعن حقيقتك التي جعلها  ..  تكون غافال عن ربك الذي خلقك:  قال أحد التالميذ

 . وعن وظيفتك التي ندبت إليها يف هذا الوجود .. اهلل فيك

أنا ال هيمني إال أن يعيش أوالدي احلياة املادية التي  ..  أنا أصارحك:  قال املحارض

أنا إنسان ال هتمني إال منفعة أوالدي التي أراها  ..  فال هيمني منها يشء أما ما عداها  ..  أراها 

 .بعيني

التالميذ  أحد  تقول:  قال  كام  كنت  لو  من  ،  حتى  جتعل  أن  تستطيع  باإليامن  فإنك 

وال يمكن  ..  فال يمكن للحياة أن تستقيم من غري صالح صاحبها ..  أوالدك أفرادا صاحلني 

 . ون له من زاد اإليامن ما هييئه لذلك لشخص أن يصري صاحلا من غري أن يك

بل  ..  فقط هو الذي يقوله  نا وال دين..  قول هذا الكالم من ي فقط  نحن    نا لس:  قال آخر

لقد قرأت للدكتور )هنري لنك( ـ وهو طبيب    ..إن من قومك من وصل إىل هذه القناعة

الدينية الرتبية  ـ كالما مهام يرد به عىل خصوم  أمريكي  ابه )العودة إىل  ذكره يف كت..  نفيس 
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ومشاكلها  ،  )إن تربية األطفال ملن أشق الواجبات وأخطرها وأدقها : ومما قال فيه،  اإليامن(

وهي بعد ذلك ذات أوجه متناقضة عند حلها يكون معها اآلباء يف  ،  شديدة التعقيد والعرس

أية معونة خارجية إىل  احلاجة  تواضعها وبساطتها ،  مسيس  بلغت درجة  وقد كان    ..مهام 

،  ورضبوا هبا عرض احلائط ،  بعد أن استغنى اآلباء املستنريون عن املعتقدات الدينية :  طبيعيا 

فلم جيدوا أمامهم سوى علم  ،  أن يولوا وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر املعونة

عىل استعداد لتقديم املعونة  ،  ولكن علم نفس األطفال مل يكن بعد،  النفس اخلاص باألطفال

وكان الربهان  ،  ذا العلم مل تكن قد تعدت الثقة النظرية حتى ذلك الوقتن الثقة هبأل،  هلم

   ( العلمي حينذاك يف مهده صغريا برغم تعدد نظرياته

أبرزها أن  ):  وقال:  قال آخر  التي كان  النظريات  يعتنقون هذه  ومن هنا بدأ اآلباء 

ال  ،  الطفل بعمل يشء ما وأنه من األفضل إقناع  ،  العقوبة البدنية ضارة من الوجهة النفسية

وأنه ال جيوز كبت الطفل بل عىل العكس جيب منحه الفرصة  ،  إرغامه بالقوة والعنف عليه 

،  وأنه جيب منح األطفال عالوة منتظمة حتى يمكنهم إدراك قيمة املال ..  كي يعرب عن ذاته

  وعليه فال جيوز ،  وأن بعض األطفال يولدون بطبيعتهم عصبيني أو ذوى حساسية مرهفة 

مل يظهر أي برهان  ،  ولألسف   .. ويعملوا ما يفعله ويعمله غريهم ،  إرغامهم عىل أن يفعلوا 

  (1) بل بالعكس ثبت أن كل هذه النظريات خاطئة(، علمي أو نفيس يؤيد هذه النظريات

يرى رضورة  ،  وهو إذ هيدم هذه األفكار التي راجت باسم العلم يوما ما :  قال آخر 

الدين إىل  تربية األطفال وهتذيب سلوكهم،  العودة  منهجه يف  ،  وتقويم أخالقهم ،  واتباع 

وأنه حيبه ويرضاه ويثيب  ،  ألن اهلل أمر به،  هذا حسن :  فليس أصلح للطفل من أن تقول له 

 

 . 113العودة إىل اإليامن:  (1)
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 . ويعاقب عليه بالنار، ألن اهلل هنى عنه وأنه يبغضه ويسخطه،  وبأن هذا قبيح، عليه باجلنة

الذين يتخلون عن هذه الطريقة املقنعة املقبولة إىل  وهلذا ينكر عىل اآلباء  :  قال آخر 

اهنم ال  :  )فقد سمعنا الكثريين من اآلباء يرددون :  طرائق مل يثبت صحتها وال نفعها فيقول

العبادة إىل حمالت  أو  الدينية  الدروس  إىل  بأوالدهم  التي  ،  يبعثون  السن  إىل  يصلوا  حتى 

ترى هل  :  ويقض مضجعهم هو هذا السؤال،  غري أن ما يضايقهم،  يدركون عندها ما جيري

اخلطأ   بني  يميزوا  أن  به  يمكنهم  الذي  القوي  الشعور  ذلك  األوالد  هؤالء  يكتسب 

لقد قلنا  ..  والصواب؟ هل يؤمنون بتلك املثل اخللقية الواضحة التي آمنا هبا منذ طفولتنا؟

اىل قد بني  ألن اهلل سبحانه وتع،  فيام مىض أن بعض األعامل خطأ والبعض اآلخر صواب

غري أنه  ،  وقد تكون هذه الطريقة فطرية بدائية،  أو ألن كتابه قد أورد ذلك بمعنى آخر،  ذلك

،  مما ال شك فيه أن تأثريها كان طيبا فقد عرفنا عىل األقل الكثري عن طيب األفعال وخبيثها 

،  رى ذلكألننا ن،  وأن ذاك صواب،  أما اآلن فإننا ال نقول ألوالدنا إال أن هذا الترصف خطأ

فهل هلذا الود من القوة والبيان ما لسابقه؟ وهل له مثل  ، أو ألن املجتمع قد اتفق عىل ذلك

العقائد   إىل ضغط  احلاجة  للحياة دون  اخللقية األساسية  القيم  أطفالنا  أثره وهل يكتسب 

بمصدرها  ،  الدينية  نسلم  ال  أصبحنا  أن  بعد  حتى  هبا  ونسلم  نتقبلها  التي  القيم  تلك 

  (1)(اإلهلي؟

والرتدد عىل بيوت العبادة هلا  ، ويؤكد الدكتور )لنك( أن الدروس الدينية:  قال آخر

األثر أعمق  التلميذ  نفس  الثمرات ،  يف  بني  ،  وأطيب  واملقارنة  التجارب  ذلك  أثبتت  كام 

التي نلمسها يف أماكن  ،  )ومهام بلغت املساوئ:  ويف ذلك يقول..  األطفال بعضهم وبعض

 

 . 110العودة إىل اإليامن:  (1)
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الدينية واالستام،  العبادة العظات  إىل  األسس  ،  ع  غرس  عىل  تساعدنا  البيوت  هذه  فإن 

والصواب  للخطأ  األطفال ،  السليمة  نفوس  يف  األنانية  وغري  األنانية  أهنا  ،  واألعامل  كام 

،  تساعد عىل غرس اإليامن باهلل واالعتقاد يف ناموسه اخللقي اإلهلي كمصدر لتلك األسس 

كي يبثوا األسس الرضورية لتكوين اخللق  ،  تمعولذا فهي ذات فائدة عظمى لآلباء واملج

ليس من املستغرب أن يدلنا االختبار السابق ، وبناء عىل ذلك، القويم والشخصية الناجحة

الذكر عىل أن الطفل الذي يستمع إىل الدروس الدينية يتمتع بصفات شخصية أفضل ممن  

أحسن من الطفل الذي    وأن الطفل الذي يذهب والداه إىل املعبد ذو شخصية،  ال حيرضها 

إليه  أن أولئك  ،  وقد اتضح يل بعد دراسة كاملة لعرشة آالف شخص  ..ال يذهب والداه 

العبادة الذهاب إىل دور  يواظبون عىل  كانوا ذوى صفات شخصية أفضل ممن ال  ،  الذين 

 (1)يذهبون( 

لألطفال  بل يلح عىل التبكري بإعطاء هذه الدروس  ،  وال يقترص عىل ذلك :  قال آخر 

غضة  هلم،  وأعوادهم  يقال  ما  كل  يفهموا  مل  هذه  ،  ولو  تأخري  واخلطر  اخلطأ  من  ويرى 

)إن الوقت األمثل لتعليم الطفل كيف  :  يقول ،  الدروس الدينية إىل السن التي يفهمون فيها 

  .. هو السن التي يستطيع فيها أن يتقبل ما يقال له دون أن يفهمه،  خيضع دوافعه لقيم عليا 

حتى يبلغوا السن التي  ،  قر رأي اآلباء عىل عدم إرسال أوالدهم إىل الدروس الدينيةفإذا است

ألن الوقت يكون قد  ،  فهم يف احلقيقة يتبعون مبدأ هاما ،  يفهمون عندها ما يستمعون إليه

فانه حينئذ يكون قد  ، فات إلصالح ما فسد إذا بلغ الطفل السن التي يفهم هبا كل ما حوله

 ( 2)  ثمينة(أضاع من عمره سنني

 

 . 123العودة إىل اإليامن:  (1)

 . 130العودة إىل اإليامن:  (2)
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)إن ميدان التعليم لفي مسيس  :  وخيتتم حديثه عن الرتبية والتعليم بقوله:  قال آخر 

حتى  ،  احلاجة إىل مجع القيم واحلقائق األساسية التي تبحث يف الطبيعة البرشية وتصنيفها 

ووضعها يف املكان  ،  يمكن املحافظة عىل تلك التقاليد النبيلة التي اكتسبها اجلنس البرشى

ولن جتد ما  ،  وحتى يمكن إخضاع الغطرسة الفكرية لنظام احلياة غري األنانية،  الئق هبا ال

 ( 1) جيمع بني تلك القيم املاضية القديمة واملثل احلارضة احلديثة غري الدين( 

ألقى علينا   أن  توجه    التالميذبعد  الكلامت  املحارضأحدهم  هذه  هذه  :  وقال،  إىل 

وإىل من يفكر باألسلوب  ،  إليك  ا وجههنجاء به نبينا    شهادة من بعض قومك عىل جدوى ما 

 . الذي تفكر فيه 

من االنحراف    فقد حفظنا بفضل استظاللنا بأشعة شمسه  ..  أما نحن:  قال آخر

وقام آباؤنا رغم فاقتهم  ..  وأمرنا بالتوجه إليها ،  إىل أي قبلة غري القبلة التي وجهنا إليها ربنا 

 . وحاجتهم هبا خري قيام 

لقد امتثلوا فينا أوامر اهلل التي يأمر فيها عباده بأن حيموا أنفسهم وأهليهم  : آخر قال 

ِذيَن آَمنُوا  :  قال تعاىل ..  وبعدها نريان العذاب ،  من أن تلتهمهم نريان اجلاهليات َا الَّ ﴿َيا َأهيه

َجاَرُة َعَلْيهَ  ا َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن  ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ

 [6التحريم: ] ﴾ اهللََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

آخر اهلل  وقد أخرب  :  قال  أهله وولده  رسول  اإلنسان عن  :  قالف،  عن مسؤولية 

  (2) والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته(، )كلكم راع ومسؤول عن رعيته

،  آلبائنا من اهلدي ما جعلهم يمتلئون رمحة لنا يف هذا الباب   وقد ترك  :  رقال آخ 

 

 . 181العودة إىل اإليامن:  (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)
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وعىل احلرص  ..  برتبية األبناء عىل الصالة  ومن ذلك أمره  ،  (1)كام امتألوا رمحة يف غريه

تعاىل ..  عليها  لقوله  ِرْزقً :  تطبيقا  َنْسَأُلَك  اَل  َعَلْيَها  َواْصَطرِبْ  اَلِة  بِالصَّ َأْهَلَك  َنْحُن  ﴿َوْأُمْر  ا 

يدعو اآلباء للتشدد مع األبناء    فقد قال رسول اهلل  ،  [ 132طه:  ] ﴾  َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوى

 ( 2) )علموا التلميذ الصالة لسبع سنني وارضبوه عليها ابن عرش سنني(: يف شأن الصالة

ها هو يذكر دعوة حممد  ..  ها ..  ها :  وقال،  وكأنه قد ظفر بضالته،  هنا قام املحارض 

 . األطفال لرضب 

لو أن ولدك أصابه    ـحرضة الربوفيسور الكبري    ـ أرأيت  :  وقال،  أحد التالميذابتسم  

مرا  دواء  أن يرشب  استدعى  ليعمل سكينه يف جسده  ..  مرض  يدي جراح  بني  يرمتي  أو 

 أترى ذلك قسوة؟.. الضعيف 

 ولكن ما عالقة هذا هبذا؟ .. ال : قال املحارض 

اآلباء أن يستعملوا كل األساليب اهلادئة املساملة    لقد أمر نبينا  :  التالميذ   قال أحد

وأمرهم بأن يكونوا  ..  وأمرهم بموعظتهم..  أمرهم باحلوار معهم إلقناعهم ..  مع أبنائهم 

الشدة  ..  قدوة صاحلة هلم  استعامل  أباح هلم  الوسائل وغريها  اآلباء كل هذه  استنفذ  فإذا 

 . عية املضبوطة بالضوابط الرش

آخر  الربوفيسور  :  قال  حرضة  ـ  بالصالة  ـ انظر  األمر  بني  الزمنية  وبني  ،  املسافة 

تركها  عىل  أمر  ..  الرضب  لسبع  لقد  يأمروهم  أن  ذلك  ..  اآلباء  من  عليها  ويدربوهم 

العرش..  السن إىل  وصلوا  لوالدهيم  ،  فإذا  أبيح  عليها  حيرصوا  مل  أو  بالصالة  يقتنعوا  ومل 

 . يستعملوا العنف املضبوط بالضوابط الرشعية حينذاك أن  

 

 (  بعنوان )األبعاد الرشعية لرتبية األوالد (التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف كتاب خاص من سلسلة )فقه األرسة برؤية مقاصديةذكرنا  (1)

 . رواه أبو داود والرتمذي وغريمها (2)
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 وما عالقة هذا بالعملية اجلراحية؟ : قال املحارض 

أليس غرض العملية اجلراحية أو الدواء املر هو استئصال مادة  :  قال أحد التالميذ

 الرش من املريض؟

 . تستطيع أن تقول ذلك :  قال املحارض 

التالميذ أحد  التنبي :  قال  ذلك  دور  نفسه  هو  أن  وهذا  للوالد  الرشع  أباح  الذي  ه 

 . يستعمله إذا ما اضطر إليه 

املحارض  هذا:  قال  من  كثريا..  دعنا  هذا  هيمني  ال  اقتصار  ..  وأنا  ترى  أال  ولكن 

 . اإلسالم عىل احلث عىل الصالة فقط قصورا تربويا 

التالميذ  أحد  اإلسالم ..  ال :  قال  أجزاء  من  جزء  أركاهنا ..  الصالة  من  ..  وركن 

رتبية التي جاء هبا اإلسالم وحث عليها اآلباء وغريهم أعظم من أن تنحرص  ولذلك فإن ال 

 . إهنا تربية تشمل احلياة مجيعا بجميع مناحيها .. يف ذلك

 . نا عنها وفحدث : قال املحارض 

التي جاء هبا    ون حيدث التالميذ  أخذ   الكثرية  الرتبوية  املعاين  املحارض واحلضور عن 

إن  : إىل أن قال املحارض من غري أن يشعر  (1) والتي شملت مناحي احلياة املختلفة، اإلسالم

ت  طواختل،  واطلعت عىل الكثري من الثقافات،  لقد زرت كثريا من البالد..  ما تقوله عظيم 

 . دينا وال فكرا وال ثقافة حتدثت عن هذا هبذا التفصيل اجلميل لكني مل أر  ..  بكثري من األديان

إللقاء  لقد جئت  :  أن أقول لكم بكل رصاحة  ـ أهيا اجلمع    ـاسمحوا يل  :  وقال ،  ثم قام

..  وليس يل إال مهة واحدة هي اقتالع اإلسالم من قلوب هؤالء األبرياء،  املحارضةهذه  

 

 ( لرتبية األوالدهو )األبعاد الرشعية و مل نشأ أن نتحدث عن ذلك هنا باعتبار أن لنا كتابا خاصا يف هذا املوضوع (1)
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وأنا أشهدهم  ..  ال يدل إال عىل أنه دين اهللوذلك  ..  لكني أرى أنه ال يقاوم هذ الدين يشء 

 . من هذا املحل استسالمي هلذا اإلله العظيم الذي كنت أحاربه من حيث ال أشعر

 :  والعجزة ..  الرمحة . 3

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  بالعجزةحدثنا  املرتبطة  الرمحة  هبا  عرفت  التي  ،  املشهد 

 . وعالقتها بالدين

فقد شاء أن  ،  شهد السابق يف مدرسة تديرها اليونسيفكام شاء اهلل أن يكون امل:  قال

وحياولون استثامره  ،  أسسها بعض من يناوئون اإلسالم،  يكون هذا املشهد يف دار للعجزة

فلذلك مل جتد داره أي  ،  لكنه أخطأ خطأ كبريا حني أسسها يف منطقة حمافظة..  يف التنفري منه

وجدت بدهلم بعض الشباب املمتلئني بالقوة  بل  ،  ومل يدخلها أي أحد من املسنني،  استجابة

 . والذين قدموا إليها بمحض رغبتهم واختيارهم ، والنشاط

 كيف ذلك؟ : قلنا 

فلم يكن فيها إال  ،  لقد كانت الدار مع ما فيها من املرافق خالية من أي مسن:  (1)قال

 . ل والذين اختاروا بمحض رغبتهم العمل يف هذا املجا .. العامل واخلدم واملمرضون

 والشيوخ؟: قلنا 

ويف تلك الدار  ..  يف ذلك اليوم ..  عنه  م هذا هو احلديث الذي أريد أن أحدثك:  قال

الدار ومديرها  رأيت   اهلم  ،  جالسا عىل كريس من كرايس احلديقةصاحب  به  أحاط  وقد 

 . فكسا وجهه رسباال من اليأس والقنوط .. واحلزن

 ئسا؟ املسنني حزينا يا خادم ما بال : وقلت، اقرتبت منه 

 

 . فام بعدها ،109رمحة للعاملني، صخلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب:  (1)
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وأنا مع كل تلك املكاسب التي كسبتها قد جلأت إىل هذه  ..  وكيف ال أيأس :  قال

لقد كنت يف أمريكا ملكا حقيقيا يرى يف الشيوخ عوضا عن    .. الديار اململوءة بالقسوة واألمل 

وها أنت  ..  بل كانوا إذا ما خريوا بني صحبتي وصحبة أبنائهم اختاروا صحبتي..  أبنائهم

مع أين وفرت هلم كل ما حيتاجونه  ..  وودعوين ،  ذه الدار قد قالين الشيوختراين اآلن يف ه

 . من ألوان الرعاية مما مل أوفر مثله لزبائني يف ذلك العامل املتحرض

 فام ترى رس ذلك؟ : قلت

ولكن الذي أدريه أين يف تلك  ..  إىل اآلن ال أزال ال أدري السبب..  لست أدري :  قال

ففي تلك  ..  عجائب التعامل مع املسنني ما مل أر مثله يف هذه الديارالديار كنت أرى من  

،  وال ينفق عليهام،  فال يسأل الولد عن أمه وال أبيه ،  يعيش العجزة يف حالة بائسة  (1)الديار

فكم من رجل مسن وامرأة مسنة يموتان يف أوربا وأمريكا يف  .. ولو كانت حاجتهام شديدة

إذ يعيش  ،  قد تبقى اجلثة يف الشقة أياما دون أن حيس هبا أحد  بل ..  كل عام من الربد واجلوع

بمفردهم الشيوخ  هؤالء  نادرا،  معظم  إال  أحد  يزورهم  مندوب  ،  فال  إال  يرون  ال  وقد 

 .(2)الضامن االجتامعي يف كل شهر مرة

بعد  ،  وقد ورد يف تقرير أعدته جلنة يف جملس النواب األمريكي:  ثم قال ،  سكت قليال

جتاوزت أعامرهم  ،  )إن أكثر من مليون مسن ومسنة:  ت ست سنوات جاء فيها دراسة استمر 

وترسق  ،  فيرضبون ويعذبون عذابا جسديا ونفسيا ،  عاما( يتعرضون إلساءات خطرية   65)

،  ليست مقترصة عىل طبقة اجتامعية معينة،  كام أن هذه اإلساءات..  أمواهلم من قبل ذوهيم

ومن  ..  يف املدن والقرى واألرياف(،   حد سواءبل إهنا حتدث يف كل طبقات املجتمع عىل 

 

 لعبد اهلل بن نارص بن عبد اهلل السدحان. (استفدنا املعلومات الواردة هنا من كتاب )رعاية املسنني يف اإلسالم (1)

 (  37د. حممد عيل البار، ص ) ،عمل املرأة يف امليزان (2)
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عاما( بسلسلة    81)أن امرأة قامت بتقييد أبيها البالغ من العمر):  أبشع ما ورد يف هذا التقرير

تأخذ  ،  وأخذت تعذبه لعدة أيام!! وقد أكد التقرير أن اإلساءة للمسنني،  وربطته أمام احلامم

واحلرمان من الطعام والرشاب وقد يصل األمر إىل  منها الرضب واإلمهال  ،  عدة أشكال

 القتل أحيانا( 

قليال  النائب )كلودبري( عىل هذا قائال:  ثم قال،  سكت  )ال أحد يدرك  :  وقد علق 

لقد جتاهلنا املشكلة  ،  وال يرى أحد أن يعرتف بام جيري،  حتى اآلن أبعاد هذه املشكلة املرعبة

،  وال نريد أن نصدق أن مثل هذه األشياء،  بوجودها لدرجة متنعنا من االعرتاف  ،  ألهنا خميفة 

دولة متحرضة( أن حتدث يف  أستاذة  ..  يمكن  )سوزان ستايتمرت(  الدكتورة  وقد حدثتني 

قائلة )مالوير(  جامعة  يف  العائلية  اإلساءة  :  الدراسات  عىل  تارخينا  طوال  تعودنا  )لقد 

ثابتا من طبيعة عائالت كثرية  وقد أصبح هذا جزءا  ،  إننا نميل إىل العنف البدين،  للمسنني

أو حتى نجدهتم  ،  وأصبح إمهاهلم وعدم الرفق هبم،  بالعنف واالضطهاد،  تيسء للمسنني 

  (1)من األمور الشائعة يف املجتمعات األوربية(

وكان قد تويف رجل  ،  وحدثني صديق يل كان يعمل مناوبا يف أحد املستشفيات هناك

الليلة عنده الثانية  ،  زي أرسة املتوىففأحب أن يع ،  مسن يف تلك  واتصل بولده يف الساعة 

فام كان من االبن إال أن امتعض من هذا االتصال  ..  وعزاه بوفاة والده عىل وجل ،  عرشة ليال 

لتخربين بوفاة والدي!؟ وماذا تنتظر مني  ،  أتتصل يب يف هذه الساعة املتأخرة من الليل:  وقال

،  وسأراجعكم حني عوديت،  ضعوه يف الثالجة،  أيام أنا مسافر صباحا ملدة ثالثة  ..  أن أفعل!؟

  (2) من أجل استالم اجلثة(

 

 من مقال خلالد ابن ناجم الرشيف.  ،(بعنوان: )املسنون يف ديننا وحضارهتم (105رسة، العدد )جملة األ (1)

 .328املرأة بني اجلاهلية واإلسالم ص:  (2)
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)كنت  :  قال يل ..  كان هو اآلخر طبيبا يف بعض الدور التي أسستها ..  وحدثني آخر 

الذين كنت أقوم بعالجهم يف أحد املستشفيات التي كنت  ،  أعجب من أحد الشيوخ املرىض

فقد كان الرجل ال يمل من الكالم عن ابنه البار  ،  لندنيف إحدى ضواحي مدينة  ،  أعمل فيها 

 . الذي ليس له نظري يف عامل اليوم

ولكنه  ،  إنه موجود ،  أمسافر هو!؟ فأجاب ال،  فسألته عن ولده،  ومل أر ابنه يزوره أبدا

تصور يا دكتور! كان  ..  فقد عودين ذلك منذ سنني عديدة،  ال يأيت لزياريت إال يوم األحد 

 . ونذهب سويا لنضعها عىل قرب أمه، أحد حامال معه باقة من الورود   يأتيني كل يوم

إنني أستلم  .. ال أحد ينفق عىل أحد يف هذه البالد: هل ينفق عليه!؟ قال:  وملا سألته

ولكن  ،  وهي ال تكاد تكفيني للقوت والتدفئة،  من الضامن االجتامعي ،  كذا من اجلنيهات

 يزورين كل يوم أحد منذ سنوات!؟( الذي ، هل هناك أحد يف الدنيا مثل ولدي

،  وقرأت يف بعض لصحف قصة الشاب الذي ريض أن يؤوي أمه العجوز يف بيته

وقد اعتربت الصحيفة هذا  ،  وتنظف بيته،  مقابل أن تقوم بخدمته وخدمة زوجته وأوالده

 . كرما من هذا الولد البار بأمه

والده بمساعدة الطبيب الذي  قتل  ،  اعتقلت شابا ،  وقرأت أن الرشطة يف بعض بالدنا 

،  وبينت التحقيقات أن الشاب )يوسف زوهر( طمع يف أموال والده ..  كان يتوىل عالجه

قتل   عىل  ساعده  إن  معتربة  بحصة  والده  عالج  عىل  املرشف  الطبيب  وعد  فقد  ثم  ومن 

وهو  ،  ووقف يرقب املغدور ،  فقام طبيب املوت بفصل جهاز التنفس عن املريض..  والده

وقد وجهت الرشطة لالبن هتمة القتل  ..  دون تقديم أية مساعدة له،  فاسه األخرية يلفظ أن
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 .(1)مع سبق اإلرصار والرتصد

ال  :  وقال،  ثم رجع إيل،  ثم سار قليال يف أرجاء داره اخلاوية من املسنني ،  قال ذلك

يسعى  لقد أرسلت من  ..  لن تطول األيام حتى يبدأ الشيوخ يف الوفود إىل هذه الدار.. بأس

 . يل يف هذا السبيل 

فرأيت البرش قد كسا  ،  مل يطل الزمن عىل قوله هذا حتى دخل بعض الشيوخ الدار

 .فبدد ما كان فيه من ظلامت اليأس واحلزن، صاحب الداروجه 

 . ها هو أول الفأل..  أمل أقل لك؟: وقال، التفت إيل 

واحد منهم حياول  وكل  ،  ويرحبون به،  رأيت العامل مجيعا يرسعون إىل الشيخ حييونه 

 . أن يقدم له أي خدمة

أهال ومرحبا بك يف بيتك بني أبنائك  :  وسأله قائال،  نحو الشيخ  صاحب الداراقرتب  

 . وخدمك وأطبائك

 . أهذه الدار للمسنني: ثم قال، رد الشيخ التحية

الدار صاحب  خلدمتكم ..  أجل:  قال  أسستها  التي  الدار  هي  كل  ،  هذه  وتوفري 

 . وستحىض بكل عناية ، وعندنا ستنسى كل أمل  .. أصناف الرعاية لكم 

أرى أن هذه الدار حمل صالح ليقيض املرء فيها ما بقي له  ..  شكرا جزيال:  قال الشيخ 

 . من عمر

فأرسعت مع )صاحب الدار  ،  ما قال ذلك حتى سمعنا ضجة خارج )دار املسنني( 

رسها  عن  نبحث  العامل  ومجيع  الناس  ..  بريمجان(  من  كبريا  مجعا  اختلطت  فوجدنا  قد 

 

 هـ.1424سنة   (111جملة اجلندي املسلم، العدد ) (1)
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 . فلم نفهم منها شيئا إال أهنم مجيعا كانوا يرددون اسم الشيخ الوافد، أصواهتم 

،  ورس حضورهم،  فسأهلم صاحب الدار عن رسهم،  بعد برهة توقفت األصوات 

فلم نجد له  ،  وقد هتنا يف البحث عنه ..  لقد سمعنا أن رجال قد قدم إليكم:  فقال أحدهم 

 . أثرا

 وما تريدون منه؟.. شأنه؟ما : قال صاحب الدار

وهم مجيعا  .. وهؤالء مجيعا إما أوالده أو أحفاده أو أقاربه.. هو والدي: قال الرجل

فإن كان هذا ..  لقد بحثنا يف حمال كثرية إىل أن دلنا بعض الناس عليكم  .. قدموا يبحثون عنه 

لنا بلقائه ،  الرجل عندكم ..  إىل داره  ونرجو أن تسمحوا لنا بإعادته..  فنرجو أن تسمحوا 

 .فقد صارت مظلمة منذ افتقدناه

الدار  وقد خاف أن يكون الشيخ الذي يبحثون عنه هو ذلك الذي  ،  قال صاحب 

 . فاذهبوا إىل حمل آخر.. نحن ال نعرف من تبحثون عنه: قدم قبل حني

ويقبلون يديه  ، فراح اجلميع يرسعون إليه حيتضنونه، ما قال ذلك حتى خرج الشيخ

 . عجيب مل أر مثله يف حيايت ورجليه يف منظر 

الدار الشيخ :  سأهلم صاحب  من  تريدون  إرادته..  ما  بمحض  قدم  فاتركوه  ،  لقد 

 . ليعيش احلياة التي يريدها 

منا أن نغضب ربنا؟..  كيف نرتكه؟:  قال أحدهم  الذي  ..  هذا والدنا ..  أتريد  هذا 

 .أوصانا ربه بربه واإلحسان إليه 

آخر ربنا طاعته:  قال  الذي قرن  إليه،  بطاعته  هذا  بالتقرب  إليه  :  فقال..  والتقرب 

ُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا  ﴿ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل  :  وقال ، [ 36النساء: ] ﴾ ﴿َواْعُبُدوا اهللََّ َواَل ُترْشِ

ُكوا بِِه َشْيًئا  َم َربهُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُترْشِ  [151األنعام: ] ﴾ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َما َحرَّ
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آخر َيْبُلَغنَّ  :  وقال :  قال  ا  إِمَّ إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  اُه  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َربهَك  ﴿َوَقىَض 

ا وَ  ا َفاَل َتُقْل هَلاَُم ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرمُهَ ا َأْو كاَِلمُهَ رَبَ َأَحُدمُهَ
ُقْل هَلاَُم َقْواًل َكِرياًم َواْخِفْض هَلاَُم  ِعنَْدَك اْلكِ

َيايِن َصِغرًيا مْحَِة َوُقْل َربِّ اْرمَحُْهاَم َكاَم َربَّ لِّ ِمَن الرَّ  [ 24ـ  23اإلرساء: ] ﴾ َجنَاَح الذه

َك يِب َما :  وقال:  قال آخر ْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا َوإِْن َجاَهَداَك لُِترْشِ ْينَا اإْلِ َلْيَس    ﴿َوَوصَّ

 [8العنكبوت: ] ﴾ َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم إيَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ 

آخر يِف  :  وقال :  قال  َوفَِصاُلُه  َوْهٍن  َعىَل  َوْهنًا  ُه  ُأمه مَحََلْتُه  بَِوالَِدْيِه  ْنَساَن  اإْلِ ْينَا  ﴿َوَوصَّ

َك يِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم    َعاَمنْيِ َأِن اْشُكرْ  يِل َولَِوالَِدْيَك إيَِلَّ املَِْصرُي َوإِْن َجاَهَداَك َعىَل َأْن ُترْشِ

بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إيَِلَّ ُثمَّ إِيَلَّ َمْرِجُعُكمْ  ْنَيا َمْعُروًفا َواتَّ  َفُأَنبُِّئُكْم باَِم   َفاَل ُتطِْعُهاَم َوَصاِحْبُهاَم يِف الده

   [ 15ـ  14لقامن: ] ﴾ ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ 

ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها  :  وقال:  قال آخر  ْنَساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَساًنا مَحََلْتُه ُأمه ْينَا اإْلِ ﴿َوَوصَّ

ُه َوَبَلَغ َأْرَبِعنَي َسنَةً  َقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر    َومَحُْلُه َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهًرا َحتَّى إَِذا َبَلَغ َأُشدَّ

إِ  تِي  يَّ يِل يِف ُذرِّ َوَأْصلِْح  َتْرَضاُه  َأْعَمَل َصاحِلًا  َوَأْن  َوالَِديَّ  َوَعىَل  َعيَلَّ  َأْنَعْمَت  تِي  الَّ ينِّ  نِْعَمَتَك 

أَ  َعنُْهْم  َنَتَقبَُّل  ِذيَن  الَّ ُأوَلئَِك  املُْْسلِِمنَي  ِمَن  َوإِينِّ  إَِلْيَك  َعْن  ُتْبُت  َوَنَتَجاَوُز  َعِمُلوا  َما  ْحَسَن 

ْدِق الَِّذي َكاُنوا ُيوَعُدونَ    [ 16ـ  15األحقاف: ] ﴾ َسيَِّئاهِتِْم يِف َأْصَحاِب اجْلَنَِّة َوْعَد الصِّ

وتقرن رضا  ..  هذا الذي وردت النصوص املقدسة الكثرية حتث عىل بره:  قال آخر 

:  من أبر؟ قال ،  يا رسول اهلل:  فقال ،  اهلل  ففي احلديث أن رجال أتى رسول  ..  اهلل برضاه

  (1) ورمحا موصولة(، حقا واجبا ، وموالك الذي ييل ذلك،  وأختك وأخاك، )أمك وأباك

،  وإن أيب جيتاح مايل،  يا رسول اهلل إن يل ماال وولدا:  فقال ،  وأتاه رجل:  قال آخر 

 

 رواه أبو داود. (1)
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  ( 1) كسب أوالدكم(فكلوا من ، إن أوالدكم من أطيب كسبكم، )أنت ومالك ألبيك:  فقال

،  أبتغي األجر من اهلل،  أبايعك عىل اهلجرة واجلهاد:  فقال ،  وجاءه رجل:  قال آخر

)فتبتغي األجر من  :  قال،  بل كالمها حي،  نعم:  )فهل من والديك أحد حي؟( قال :  قال

  (2) )فارجع إىل والديك فأحسن صحبتهام( : نعم! قال: اهلل؟( قال 

:  قال،  وتركت أبوي يبكيان،  جئت أبايعك عىل اهلجرة:  وجاءه رجل فقال :  قال آخر 

  (3)فأضحكهام كام أبكيتهام(، )فارجع إليهام

)هل لك  : فقال له وروي أن رجال من أهل اليمن هاجر إىل رسول اهلل  : قال آخر 

فإن  ،  )فارجع إليهام فاستأذهنام:  قال،  ال :  )أذنا لك؟( قال :  قال،  أبواي:  أحد باليمن؟( قال

   ( 4) وإال فربمها(، فجاهدأذنا لك 

،  وقد جئت أستشريك ، أردت أن أغزو ،  يا رسول اهلل: فقال،  وجاءه رجل:  قال آخر

 (5)فإن اجلنة عند رجلها(، )فالزمها : نعم! قال: )هل لك من أم؟( قال: فقال

من يا رسول  :  رغم أنفه( قيل ،  رغم أنفه،  )رغم أنفه:  رسول اهلل  وقال  :  قال آخر 

  (6)أحدمها أو كالمها ثم مل يدخل اجلنة(: درك والديه عند الكربمن أ: اهلل؟ قال

آخر اهلل  وقال  :  قال  والده:  رسول  ولد  فيشرتيه  :  )ال جيزي  مملوكا  أن جيده  إال 

  (7) فيعتقه(

 

 رواه أبو داود. (1)

 مسلم. البخاري ورواه  (2)

 داود والنسائي.رواه أبو  (3)

 رواه أبو داود. (4)

 رواه النسائي. (5)

 رواه مسلم. (6)

 رواه مسلم والرتمذي وأبو داود.  (7)
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وسخط الرب يف سخط  ،  )رىض الرب يف رىض الوالد :  رسول اهلل  وقال  :  قال آخر 

  (1) الوالد(

بل ورد يف النصوص املقدسة أن حق الوالدين لن يضيع  ..  ليس ذلك فقط:  قال آخر

أثر هلام  أي  دام هناك  ما  اهلل  ،  ففي احلديث..  مطلقا  أن يصل  :  قال رسول  الرب  أبر  )إن 

  (2)الرجل أهل ود أبيه(

،  إين أصبت ذنبا عظيام،  يا رسول اهلل:  فقال  وروي أن رجال أتى النبي  :  قال آخر

،  نعم :  )فهل لك من خالة؟( قال: قال، ال: لك من أم؟( قال )هل: فهل يل من توبة؟ فقال

  (3) )فربها(: قال

إذ جاءه  ،  بينا نحن جلوس عند رسول اهلل  :  وعن مالك بن ربيعة قال:  قال آخر

)هل بقي من بر أبوي يشء أبرمها بعد موهتام؟(  :  يا رسول اهلل :  فقال،  رجل من بني سلمة 

وصلة الرحم التي  ،  وإنفاذ عهدمها من بعدمها ،  واالستغفار هلام،  الصالة عليهام،  )نعم :  فقال

  (4)وإكرام صديقهام(، ال توصل إال هبام

الواردة يف  وهم يذكرون ما ورد يف النصوص املقدسة  ،  بقي األبناء واألحفاد مدة

إىل أن ضاق صاحب  ،  ووجوب برمها ،  من احلديث عن حرمة الوالدينمصادر املسلمني  

الرجل:  الوق،  الدار منهم نفر منكم ومن طريقة تفكريكم ..  ما تريدون من  أنه  ،  لقد  فلو 

 وجد عندكم ما يبحث عنه ما جاء عندنا؟

ذلك للشيخ،  قال  التفت  فيهم:  وقال،  ثم  رغبتك  بعدم  أهنم  ..  أخربهم  أظن  فال 

 

 رواه الرتمذي.  (1)

 رواه أبو داود. (2)

 رواه الرتمذي.  (3)

 رواه أبو داود. (4)
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 . سينرصفون عنك لو مل تواجههم بذلك

يتحدث الشيخ أن  يقاطعه،  أراد  أبنائه  وهو  ،  والدموع جتري من عينيه ،  فراح أحد 

لقد  ..  ال تسمع ملا يقول هذا الرجل الذي يريد أن يبعدك عنا ..  يا والدي..  ال بأس:  يقول

وأنا اآلن رهن إشارتك  .. لقد كنت أتصور أن ذلك ترصف ال يؤذيك.. جئت أعتذر إليك 

 .فافعل يب ما بدا لك .. يا والدي

فلم يكن  ..  ي أعتذر إليك يا ولديبل أنا الذ:  قال بعدها ،  سقطت دموع من الشيخ

ال أفرق    ـ بجهيل    ـ لقد كنت    .. حيق يل أن أمنعك مما أحبته نفسك ورغبت فيه مما أباحه اهلل لك

واإلحسان هلام بالوالدين  الرب  من  املقدسة  النصوص  ورد يف  ما  وبني وجوب طاعة  ،  بني 

وأنه وحده الذي  ..  ألبأتصور أن حياة االبن ملك ل  ـبجهيل    ـلقد كنت  ..  األبناء آلبائهم

ال أقرأ إال النصوص التي حتث األبناء    ـ بجهيل    ـ ولقد كنت  ..  حيق له أن يرسم له منهج حياته 

آبائهم  اآلباء عىل رعاية  ..  عىل رعاية  التي حتث  النصوص  إىل  باال  ألقي  أو  أهتم  أن  دون 

 . أبنائهم وبرهم واإلحسان إليهم

..  لقد كان من ورثة النبوة ..  رجال صاحلا   ويف فرتة غيايب عنكم قيض اهلل يل..  لكني

  (1))رحم اهلل والدا أعان ولده عىل بره(:  وكان مما حدثني به قوله 

،  )بر والديك(:  يا رسول اهلل من أبر؟ فقال:  فقال،  وحدثني أن رجال سأل النبي 

عليك  )بر ولدك كام أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك  :  فقال ،  ليس يل والدان:  فقال

  (2)حق(

امتألت حياء منك ومن إخوانك إىل  ..  بعدما سمعت منه ذلك وغريه  وقد جئت 

 

 رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب.  (1)

 معارشة األهلني. رواه أبو عمر النوقايت يف كتاب  (2)
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 . وألدعكم وما تشاءون من احلياة التي ختتاروهنا ، هذه الدار ألكفر عن سيئايت

عليكم ثقيال  كنت  أين  تسري حياتكم عىل  ..  لقد شعرت  أن  إال  يرضيني  يكن  فلم 

فليس لآلباء احلق يف  .. احلياة تستلزم التطور والتغرياملنهج الذي سارت عليه حيايت مع أن 

 . أن يضعوا أبناءهم يف قوالبهم فلكل زمان حياته 

أبيه من  االبن  والدي:  وقال،  تقدم  يا  حكيمنا ..  ال  أن  ..  أنت  الكبري  اخلطأ  ومن 

 . هنملك أو هنمل حكمتك وخربتك يف احلياة وجتاربك فيها 

ولكني مع ذلك أشعر أن املوقف  .. خربيت أنا لن أبخل عليكم بيشء من  : قال األب

فال يمكنني أن أمنعك مما رغبت فيه نفسك  ..  الذي وقفته معك خصوصا كان موقفا خاطئنا 

كام أذنت لك  ..  فقد أذنت لك فيه ..  ولذلك رس عىل بركة اهلل   .. ما دام قد أباحه لك الرشع 

..  نعم..  ـ أن حيرم ما أحل اهلل مهام كانت مرتبته    ـفال حيق ملسلم  ..  يف غريه مما أباحه لك ربك

ونتيجة ملا رأيناه من تعظيم ربنا حلقوقنا رحنا نتصور أن لنا احلرية املطلقة يف  ..  نحن اآلباء

..  والرشع رشع اجلميع..  فالرب رب اجلميع..  وهذا خطأ كبري وغرور عظيم ..  كل يشء

يتعامل معه من موقع غري  أو  ،  وال حيق ألي عبد كان أن يذل غريه..  ونحن كلنا عباد اهلل

 . موقع العبودية الذي وضعه اهلل فيه ورشفه به

ولن يتحرك  ..  ولكني لن أحترك من هنا ..  أنا طوع أمرك..  حارض يا أيب :  قال االبن

فال يمكن لبيوتنا  ..  هؤالء مجيعا إال إذا رست معنا إىل ذلك العرش الذي وضعك اهلل فيه

 . بعيد عنا  وال لبالنا أن يسرتيح وأنت، أن تستقر

ها أنت ترى حرص أوالدي  ..  سيدي آسف  :  وقال،  التفت الشيخ إىل صاحب الدار 

وال  ،  فأوالدي قد نصبوا يل عرشا يف بيوهتم ويف قلوهبم ..  فاعذرين..  عىل الذهاب معهم

 . واسمح يل أن أذهب لعريش.. ولذلك سأدعك لعرشك..  يمكنني أن أختىل عن عريش 
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فراح يتحرك حركات  ،  ني ازداد إحباط صاحب الداربعد هذا املوقف الذي رأيته بعي

بعدها ..  عشوائية أراه،  قال  ال  شخصا  هيدد  السبب :  وكأنه  هو  أنت  ..  أنت  أنك  أعلم 

انتظر ..  السبب  الناس عنك..  ولذلك  يمكن هلذه  ..  سأستعمل كل وسائيل ألرصف  فال 

أنت    .. واههم وذكرك يف أف ،  وحبك يف قلوهبم،  وصورتك يف عيون الناس..  الدار أن متتلئ

 . وأنا قبلت احلرب.. اآلن أعلنت احلرب عيل 

منذ اليوم ستتحول هذه الدار إىل مركز  :  وقال،  ثم نادى عىل عامله مجيعا ،  قال ذلك

سينام..  ترفيه  إىل  األول  جناحها  مرقص،  سنحول  إىل  الثاين  كل  ..  وجناحها  وهكذا 

 . ومن مل يشأ فالطريق أمامه..  فليستمر ، فمن شاء منكم أن يستمر للعمل معي  .. أجنحتها 

 . هبذه السهولةدارك أتريد أن تتخىل عن : قال بعض العامل

الدار  صاحب  اخليل:  قال  عىل  الركوب  إىل  امللوك  حيتاج  غامر  ،  أحيانا  وخوض 

 . وأحافظ هبا عىل عريش، وما هذه إال معركة من املعارك التي أحفظ هبا وجودي.. املعارك

وقد رأيت مجيع العامل  ..  ديث من صاحب الدار خرجتبعد أن سمعت هذا احل

 . يصيح وحده هبستريية وجنونصاحب الدار ويرتكون .. خيرجون معي 

 :  واملتأملون ..  الرمحة . 4

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  باملتأملنيحدثنا  املرتبطة  الرمحة  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 

 . وعالقته بالدين

فقد شاء أن أرى  ،  رتبطني بالعجزة يف دار العجزةكام شاء اهلل أن أرى الرمحة امل :  قال

بالد   بعض  يف  التبشريية  اإلرساليات  بعض  أقامته  مستشفى  يف  باملتأملني  املرتبطة  الرمحة 

 .للجمع بني العمل اإلنساين والتبشري الديني ، املسلمني الفقرية 
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عد أن  مل يكن يقدم خدماته إال بأنه  املستشفى  وقد كان أول ما أثار سخطي يف هذا  

ديانته عن  املريض  املسيح  ،  يسأل  ملحارضة حول  يستمع  وحول رضورة  ..  املسيحية وثم 

ويطلب منه  ،  ثم يعطى كمية من الكتب والنرشات ،  البحث عن اخلالص يف رحاب املسيح

 .(1)دراستها واحلضور إىل عنوان معني بعد أيام

،  أستمع للمحارضةلكني ـ ورغم عدم رضاي عن ذلك الترصف ـ إال أين قررت أن  

بعد أن  و،  فذهبت إليها ..  ويوجههم ملراعاة الصحة،  فلعل فيها ما ينفع املرىض يف حياهتم

..  وقد فوجئت عندما رأيت املحارض .. بدأت املحارضة.. حرضت مجوع كثرية من املرىض

 . وقد كان ذلك ما مألين أملا .. لقد كان رجال أعرفه متام املعرفة

كالشي  الرجل  ذلك  كان  نفسه..  طانلقد  الشيطان  هو  )الدكتور  ..  أو  اسمه  كان 

وكانت له طرق مميزة  ..  وقد كان يف فرتة احلكم النازي يقوم بتجاربه عىل التوائم..  منجل( 

ثم يعذب  ،  فقد كان من جتاربه أنه يفصل التوأمني ويضعهام يف غرفتني منفصلتني ..  يف جتاربه

بل كان يقتل أحدمها لدراسة أثر هذه  ،  خر أحدمها أحيانا ليدرس أثر عملية التعذيب عىل اآل

)إن أملانيا النازية هي املكان الوحيد الذي  :  حتى أن بريمو ليفي قال..  العملية عىل اآلخر 

 كان بوسع العلامء أن يدرسوا فيه جثتى توأمني قتال يف نفس اللحظة( 

ذا  وقد علمت بعد ذلك أن دراسات منجل عىل التوائم ال تزال أهم الدراسات يف ه

إليها  ،  املجال توصل  التي  النتائج  من  تستفيد  واألمريكية  األملانية  اجلامعات  تزال  وال 

وقد  ..  الباحثون العلميون األملان يف ظروف فريدة مل تتح لعلامء غريهم من قبل ومن بعد

أثريت مؤخرا قضية مدى أخالقية االستفادة من معلومات تم احلصول عليها يف مثل هذه  

 

ون أوىل؟،  (1)  .خالد بن عبد الرمحن الشايعهل املنرص 



83 

 

 .(1) وهبذه الطريقة املوضوعية الشيطانية، ية اجلهنميةالظروف التجريب

..  منهم من رأيته..  بل كان معه نفر كثري..  مل يكن الدكتور منجل فريدا يف هذا البابو

كان منهم  ..  وسمعت بالكثري من آثارهم املؤملة القاسية،  ولكني سمعت به،  ومنهم من مل أره

دون   ملرضاه  استئصال  بعمليات  يقوم  أثرها من  ليدرس  يطلق  ..  ختدير  من  منهم  وكان 

احلرب  يف  فعاليتهم  عليهم الختبار  لغازات  ..  الرصاص  مرضاه  يعرض  من  منهم  وكان 

وكان منهم من يضعهم يف غرفة مفرغة من اهلواء ملعرفة املدة  ..  سامة يف عمليات اختبارية 

..  بدون أوكسجني التي يستطيع اإلنسان خالهلا أن يظل حيا وهو عىل ارتفاعات عالية أو  

الضغط تدرجييا وخيفض  يقلل  البرشية  ،  وكان األوكسجني  التجارب  آالم خنازير  فتزداد 

كام كان الضغط الداخيل  ..  شيئا فشيئا حتى تصبح آالما ال يمكن احتامهلا حتى تنفجر رئاهتم

 . عىل أغشية طبالت اآلذان يسبب هلم عذابا يوصلهم إىل حد اجلنون

التابع إلدارة  ،  برجر .  وقد اختار د ،  رب عىل أخماخ الضحايا وكان منهم من أجرى جتا 

هيودية( تم   30آسيويني ـ  4هيوديا ـ بولنديان ـ   79عددا من العينات البرشية )، إس. اإلس

إرساهلم ملعسكر أوشفيتس ثم قتلهم بناء عىل طلب عامل الترشيح األستاذ الدكتور هريت  

موعة كاملة وممثلة من اهلياكل العظمية اليهودية  الذي أبدى رغبة علمية حقيقية يف تكوين جم 

 )كام كان مهتام بدراسة أثر الغازات اخلانقة عىل اإلنسان(  

باآلسيويني ومجامجهم  مهتام  نفسه فكان  برجر  الدكتور  يكون  ،  أما  أن  وكان حياول 

 . جمموعته اخلاصة

وإنام نتيجة    ،ويبدو أن عملية مجع اجلامجم هذه وتصنيفها مل تكن نتيجة ختطيط حمكم

 

 انظر: املوسوعة اليهودية للمسريي.   (1)
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إذ ورد إىل علم الربوفسور هالريوفوردن أنباء عن إبادة بعض  ..  عفوية للرؤية النفعية املادية 

)إن كنتم  :  فقال للموظف املسؤول بشكل تلقائي ،  العنارص البرشية )التي ال تستحق احلياة(

هؤالء كل  استخدامها؟(،  ستقتلون  يمكن  حتى  أخماخهم  تعطوننا  ال  م  ك:  فسأله ،  فلامذا 

ويقول الربوفسور املذكور إنه  ..  كلام زاد العدد كان أفضل،  عدد ال حيص :  تريد؟ فأجاب

وكم كانت فرحة  ..  أعطاهم بعد ذلك األمحاض الالزمة والقوارير اخلاصة بحفظ األخماخ

اجلامل غاية  )يف  عقليني  معوقني  أخماخ  وجد  حينام  قوله( ،  الربوفسور  حد  و)أخماخ  ،  عىل 

وقد الحظ أحد العاملني يف مركز  ..  الطفولة أو تشوهات خلقية(  أطفال مصابة بأمراض 

من مراكز البحوث أن عدد أخماخ األطفال املتوفرة إلجراء التجارب أخذت تتزايد بشكل  

 . ونتيجة هلذا تم احلصول عىل مواد مهمة تلقي الضوء عىل أمراض املخ، ملحوظ 

،  انتبهت إليه..  بعضها   مك بعد أن طاف خيايل بتلك الذكريات األليمة التي حكيت ل

وأن تلك الدموع  ..  فحسبت أن قلبه قد الن بعد شدة..  فرأيت الدموع تفيض من عينيه

التي  ..  كانت تغسل تلك القسوة التي كان قلبه مشحونا هبا  لكني ما إن سمعت السموم 

 . تفوه هبا لسانه حتى يئست منه

يمكن للعافية أن تزور    ال..  اسمعوين جيدا :  لقد سمعته يقول للمرىض املتأملني أمامه 

املسيح هو الوحيد  ..  وال للراحة أن حتل بأرواحكم إال بعد أن حتلوا يف املسيح..  أجسادكم 

لقد شفي املسيح مجيع  ..  يف العامل الذي لديه الشفاء الذي عجز مجيع صيادلة الدنيا أن جيدوه

 . ت أنواع أمراضهم ومهام كان عددهماملريض الذين قدموا إليه من مجيع األمراض مهام كان

وبعد أن ذكر الكثري من النامذج عام ورد يف الكتاب املقدس من عالج املسيح عليه  

من منكم يريد أن تشفيه يد املسيح املمتلئة  :  قال خماطبا املرىض،  السالم لألمراض املختلفة 

 ..؟ بالربكة
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ال يمكنكم أن  ..  صوروهنا ليس بالسهولة التي تت..  ال:  قال،  قبل أن ينتظر أي جواب

عىل   جيثم  الذي  الثقيل  الكابوس  ذلك  من  تتخلصوا  أن  بعد  إال  املسيح  بشفاء  تنعموا 

وأنتم مقيدون  ،  فال يمكنكم أن تظفروا باملسيح..  ذلك الذي تدعونه )حممدا(..  أرواحكم

 . بأغالل حممد

والذابلني قد  ،  قاموابل رأيت املقعدين  ..  هنا رأيت وجوه املرىض تتغري تغريا شديدا

متصورا أن ذلك كان  ،  وإذا بالدكتور منجل ينتفض ملا رآه..  دبت يف وجوههم مياه احلياة

ال يقيم املقعدين  ..  أمل أقل لكم :  لذلك راح يقول بغرور مل يستطع أن خيفيه..  من وحي كلامته

 وال ينرش احلياة يف الفانني الذابلني غري ذكرى املسيح؟.. إال املسيح

إن كان دواؤكم الذي تريدون  :  والغضب باد عىل وجهه،  وقال ،  بعض املرىضقام  

بل  ..  فنحن ال نحتاج دواءكم ..  باالبتعاد عن حممد  ا حرضة الطبيب ـ مرتبط  ـ أن تصفوه لنا  

وال نرىض  ..  بل نرىض أن نذوق كل اآلالم ..  ونموت مرىض ..  نحن نرىض أن نعيش مرىض

 .حلظة واحدة أن يغيب عنا حممد 

وبذكر لقائنا به يف ذلك اليوم العظيم  ..  إننا ال ننعم يف هذه الدنيا إال بذكراه:  قال آخر

 . الذي نترشف بالرشب من يده الرشيفة 

 . هي أعظم دواء لنا  إن ذكرى حممد : قال آخر 

إن وجهه السمح اجلميل املمتلئ بأنوار اإليامن هو العافية التي تنعم هبا  :  قال آخر 

 .والتي تنسينا كل أمل حيتضن أجسادنا .. حنا أروا

ورس  ..  فلذلك خذ دواءك امللطخ بسموم احلجب عن حممد ودين حممد :  قال آخر

فنحن الذين فنينا يف حب حممد ال نرىض ألرواحنا وأجسادنا أن تتلطخ بأي سم يبعدنا ..  عنا 

 . عنه



86 

 

تغريا شديد  تغري  منجل  الدكتور  وجه  تغري،  رأيت  أن خيفي  أراد  بقوله لكنه  ال  :  ه 

جيدا..  بأس أعرفها  احلالة  كثريا..  هذه  مثلها  رأيت  أن  يل  من  ..  سبق  مرض  احلالة  هذه 

تلك األجناس التي تذوب  ..  وهي منترشة لألسف يف األجناس الدانية..  األمراض النفسية

 . يف زعامئها وقادهتا الروحيني منشغلة عن حياهتا ومصريها بحياة غريها ومصريها 

فام العالج  :  وقال بنوع من السخرية مل يلتفت هلا الدكتور منجل ،  معقام رجل من اجل

 فنحن من األجناس التي حتدثت عنها؟ .. فإنا كلنا مصابون به.. هلذا املرض

فقط حيتاج منكم إىل  .. العالج بسيط.. لقد ذكرت لكم العالج: قال الدكتور منجل

 . وتسقيكم بالرساب.. الوهمإرادة جتعلكم تقطعون تلك احلبال التي تصلكم ب..  إرادة

املرىض  أحد  بدعوى:  قال  أتيتنا  تصديقها ،  لقد  منا  إىل  ..  وتريد  حتتاج  والدعاوى 

 فام براهينك عىل دعواك؟.. الرباهني الدالة عليها 

لقد ذكرت يف دعواك أن اإلسالم ونبي اإلسالم يمتلئ قسوة عىل املبتلني  : قال آخر

واملتأملني يربهن عىل  وهذا  ..  واملرىض  ما  املقدسة  اإلسالم  من نصوص  تأيت  أن  يستدعي 

 . ذلك

أال يكفي إلثبات ذلك ما ورد يف هذه النصوص التي تزعم هلا القداسة  :  قال الدكتور

)يود أهل العافية يوم  :  ما ورد يف احلديث عن نبيكم قوله   ؤواأمل تقر..  من متجيد املرض؟

أن   لو  الثواب  البالء  أهل  يعطى  حني  الدنيا  القيامة  يف  قرضت  كانت  جلودهم 

آخر..  (1)باملقاريض( حديث  يف  قال :  وقوله  اهلل  فصرب  :  )إن  بحبيبتيه  عبدي  ابتليت  إذا 

أن هذه النصوص    ونأال تر..  وغريها من النصوص؟..  (2)يريد عينيه(،  عوضته منهام اجلنة

 

 رواه الرتمذي.  (1)

 رواه البخاري والرتمذي. (2)
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واملرض  البالء  يوقع..  متجد  ما  األسباب  من  يامرسوا  ألن  الناس  تدعو  يف  وكأهنا  هم 

 أن ذلك هو قمة القسوة والظلم والتضليل؟  ونأال تر.. املرض؟

املرىض أحد  بأس:  قال  عرف..  ال  الشبهة  نا لقد  من  فيه  وقعت  ما  ل..  رس    نا فاترك 

ل النصوصنالفرصة  هذه  عليها  دلت  التي  املقاصد  بحقيقة  نقطع  ،  عرفك  أن  اخلطأ  فمن 

 . النصوص عن مواردها التي قيلت فيها 

 . فكيل آذان صاغية.. واكلمت: قال الدكتور

املرىض أحد  املقدسة  :  قال  النصوص  للتعامل مع  األمثل  الطريق  أن  تعرفون  أنتم 

..  أو تقديم بعضها عىل بعض،  ال رضب بعضها ببعض ،  واالستفادة منها هو اإلملام هبا مجيعا 

 .ويدل بعضه عىل بعض، يكمل بعضه بعضا  فكالم اهلل وكالم رسوله 

فقال  ،  ذم اهلل تعاىل من يأخذون ببعض الكتاب ويدعون بعضهولذلك  :  قال آخر

 َتْقُتُلوَن َأْنُفَسُكْم َوخُتِْرُجوَن َفِريًقا ِمنُْكْم  :  خمربا عن بني إرسائيل مبكتا هلم
ِ
َأْنُتْم َهُؤاَلء ﴿ُثمَّ 

َيْأتُ  َوإِْن  َواْلُعْدَواِن  ْثِم  بِاإْلِ َعَلْيِهْم  َتَظاَهُروَن  ِدَياِرِهْم  ٌم  ِمْن  حُمَرَّ َوُهَو  ُتَفاُدوُهْم  ُأَساَرى  وُكْم 

ْم  َعَلْيُكْم إِْخَراُجُهْم َأَفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض اْلكَِتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفاَم َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنْكُ 

ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردهوَن إِىَل َأَش  ٍل َعامَّ َتْعَمُلونَ إِالَّ ِخْزٌي يِف احْلََياِة الده
﴾  دِّ اْلَعَذاِب َوَما اهللَُّ بَِغافِ

 [ 85البقرة: ] 

الزائغة ما  :  قال آخر  القلوب  وأخرب أن يف كالم اهلل ما يمكن أن جيد فيه أصحاب 

﴿ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكَِتاَب  :  فقال ،  يملؤهم بالفتنة إذا هم مل جيمعوا بني حمكمه ومتشاهبه

آيَ  َما  ِمنُْه  َفَيتَّبُِعوَن  َزْيٌغ  ُقُلوهِبِْم  يِف  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُمَتَشاهِبَاٌت  َوُأَخُر  اْلكَِتاِب  ُأمه  ُهنَّ  حُمَْكاَمٌت  اٌت 

اِسُخوَن يِف  ِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إِالَّ اهللَُّ َوالرَّ
ْلِم َيُقوُلوَن   اْلعِ َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِ

ُر إِالَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ نَا َوَما َيذَّ  [ 7آل عمران:  ] ﴾ آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ
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وهو  ،  فإن اهلل تعاىل يدعونا يف مجيع أمورنا إىل أن نأخذ باإلسالم كله،  وهلذا:  قال آخر

..  من عباده إال هبا مجيعا   فهم مراد اهللفال يُ ،  يعني أن نجمع بني مقتضيات مجيع النصوص

ُه َلُكْم  : قال تعاىل  ْيَطاِن إِنَّ ًة َواَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ ْلِم َكافَّ ِذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا يِف السِّ َا الَّ ﴿َيا َأهيه

ـ   208البقرة:  ] ﴾   َعِزيٌز َحكِيمٌ َعُدوٌّ ُمبنٌِي َفإِْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيِّنَاُت َفاْعَلُموا َأنَّ اهللََّ

209 ] 

ذلك أنك أخذت بعض  ..  تيت من هذا البابأُ   ـحرضة الدكتور    ـإنك  :  قال آخر

بذلك ـ املريض إىل السكون    ـ وأهنا تدعو  ،  فتصورت أهنا متجد املرض والبالء،  النصوص 

البالء وفضله  فالنصوص التي ذكرت قيمة .. وهذا خطأ كبري.. وعدم مواجهته، إىل مرضه

 . هي نفسها النصوص التي دعت إىل مواجهته بأنواع الوقاية واألدوية 

أال ترى أن النصوص املقدسة بذلك  :  وقال،  ضحك الدكتور منجل بصوت عال 

فهي تدعو إىل البالء يف نفس الوقت  ..  تتحول إىل نصوص متناقضة يعارض بعضها بعضا 

 الذي تنهى عنه؟ 

ن عندما تتوجه النصوص جلهة واحدة من اجلهات  التعارض يكو: قال أحد املرىض 

 . لكن عندما تتغري حمال اخلطاب ال يكون هناك أي تعارض ..  بأوامر متناقضة

 . ولكن اخلطاب يف مجيعها متوجه جلهة واحدة هي اإلنسان: قال الدكتور

وخطاب  ..  ففيه النفس وفيه اجلسد ..  واإلنسان متعدد النواحي :  أحد املرىضقال  

خمتلف  اجلسد  النفس  خطاب  نفيس ..  عن  طب  إىل  ينقسم  الطب  أن  ترى  وطب  ،  أال 

 جسدي؟

 . بىل : قال الدكتور

..  الرشيعة بنصوصها املقدسة خاطبت كال اجلهتنيفإن  ،  ولذلك:  قال أحد املرىض
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 . كال بام يناسبها 

 : النفس 

 . فاذكر لنا ما خاطبت به الرشيعة النفس يف هذا الباب: قال الدكتور

أمور:  املرىضقال أحد   أربعة  ال  ..  النفس يف حال مرض صاحبها وعجزه تطلب 

ففيه وحده  ..  ومل تكتمل هذه األربعة يف دين كام اكتملت يف اإلسالم ..  تتحقق رمحتها إال هبا 

 . مجيع املعاين التي جتعل املريض يعيش حياة طبيعية ال ختتلف عن حياة أي سليم

آخر أوالها :  قال  تطلب  ،  أما  ضعفها فالنفس  من  إليه  حتتمي  عظيام  قويا  ..  سندا 

 . وبالقوة يف التجائها ، فتشعر بالراحة يف احتامئها 

آخر الثانية:  قال  تسكن  ،  وأما  التي  اآلالم  ينسيها  إليه  تطمح  أمال  تطلب  فهي 

 . جسدها 

..  جيعلها إجيابية فاعلة حية ،  فهي تطلب عمال متناسبا معها ،  وأما الثالثة:  قال آخر

 . فسكوهنا ال يعني سوى موهتا .. الصاحلة مثل سلبيتها وسكوهنا  فال يؤذي النفس

 . نفرة منها ، فهي تنفر من عزلة املجتمع عنها ، وأما الرابعة: قال آخر 

 . ما أسهل أن تدعوا الدعاوى: قال الدكتور

ذكر  نقبل أن  حرضة الدكتور ـ  ـ    نا اسمح لو..  وما أسهل أن نثبتها :  قال أحد املرىض

خربكم عام قاله العلم احلديث يف عالقة اإليامن  نالم يف هذه الناحية ـ أن  لكم ما جاء به اإلس

 .(1) وااللتجاء إليه يف توفري الصحة والعافية للنفس والبدن، باهلل

لعلكم تعلمون أنه قبل الثورة احلالية يف جمال العلوم التجريبية مل يكن ممكنا  :  قال آخر

 

 د. حممد دودح. ،(ن )االستشفاء بالقرآن الكريم دراسة علمية ميدانيةرجعنا يف هذا ملقال مهم بعنوا (1)
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العليا   العقلية  الوظائف  آلية  معرفة  مواقعها  لبرش  وحتديد  احليوان  عن  اإلنسان  متيز  التي 

باحلواس والكالم واحلركة ..  باملخ املتعلقة  املناطق  اكتشفت  تتضح  ،  وشيئا فشيئا  وبدأت 

العاطفية املنظومة  الالإرادية،  معامل  األنشطة  للنشاط  ،  ومنظومة  الكيميائي  واألساس 

،  اخلارج باستخدام جهاز رسم املخبل أصبح باإلمكان تسجيل كهربية املخ من  ..  العصبي

الذهنية األنشطة  خمتلف  تراكيبه،  ومتييز  لكشف  اإلشعاعي  لذلك  ..  والتصوير  ونتيجة 

وأمكن تصور آلية بعض الوظائف  ،  عرفت بعض الفوارق الترشحيية والوظيفية مع احليوان

 . العليا كالتذكر والتعلم 

العلمية باكتشاف جيعل    عىل ضوء هذه التطورات فاجأتنا تلك األبحاث:  قال آخر

آلياهتا ومراكزها  وإذا مل  ،  اإليامن باهلل تعاىل وعبادته نزوعا فطريا وملكة مغروسة باملخ هلا 

ما يميزه عن احليوان النفيس  ،  حيسن اإلنسان توظيفها فقد أهم  التوازن  لفقدان  وتعرض 

 .(1)والبدين

آخر األوىل :  قال  للمرة  نرشت  التي  العلمية  األبحاث    2001عام    وخالصة 

أندرو  ،  قام هبا فريق علمي عىل رأسه د ،  وأجريت عىل املخ بتقنية جديدة لألشعة السينية 

نيوبريج أستاذ علم األشعة بكلية الطب بجامعة بنسلفانيا يف فيالدلفيا بالواليات املتحدة  

  وهبذا ال يمكن ألحد التخلص ،  )اإليامن باهلل تصميم داخيل داخل املخ(:  األمريكية هي أن

التاريخ   طول  عىل  للتدين  ينزع  اإلنسان  جعلت  التي  السوية  الفطرة  عن  تعاميا  إال  منه 

وتعطيال لقدرات هائلة وإمكانات بالغة التعقيد والتطور متكنه من إدراك قدرة اهلل تعاىل  

 . بالتفكر واالستقراء للخلق والتحليل واالستنتاج

 

ها  نرشت عدة كتب علمية تبني كيف أن اإليامن باهلل فطرة مغروسة يف النفس البرشية وتوظيف آلياهتا بالعبادة طريق إىل الصحة والسعادة، من (1)

 ألندرو بريامن.   (كتاب )اإليامن صحة وفالحو  جليف ليفن والري دويس  (كتاب )اإليامن والصحةو  ديان مهرل  (كتاب )اإليامن باهلل مغروس بقوة داخل جيناتنا
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)موجه بقوة  :  نفسه بأنه  نيوبريج،  ويمكن وصف اإلنسان وفق عبارات د: قال آخر

التدين( اهلل ،  نحو  ذات  عن  مبارشة  بطريقة  ختربنا  أن  يمكنها  ال  العملية  )التجربة  ،  وأن 

)عبادة اهلل وظيفة  :  وهي ختربنا أن،  ولكنها ختربنا كيف خلق اإلنسان لكي يعرفه ويعبده( 

ا ترشحييا  وأن )املخ البرشي ليس معد،  واإليامن به مطلب طبيعي يامثل الطعام والرشاب( 

وإنام هو أيضا مهيأ عند قيامه بوظيفة العبادة حلفظ  ،  ووظيفيا فحسب لإليامن باهلل وعبادته

 سالمة النفس والبدن بتوجيه العمليات احليوية خالل منظومة عصبية وهرمونية متشابكة( 

وإال فال فائدة من امللكات  ،  وهبذا نزداد يقينا يف وجود اهلل تعاىل وقدرته:  قال آخر

وهكذا مل يعد  ، والتي ميزته عن كافة األحياء األخرى يف األرض ،  ائلة املمنوحة لإلنساناهل

اإليامن باهلل تعاىل يف الدراسات العملية احلديثة رضبا من الفلسفة واخليال الشعبي كام كان  

فقد خاب ظنهم أن اإلنسان قد صنع  ،  أوائل القرن العرشين  يردد املالحدة بال مستند يف

 )اهلل قد خلقه متدينا بطبيعته ومؤهال بقدرات كي يعرفه ويعبده(  :  ديانته بعدما تأكد أن 

آخر  مسلام  :  قال  يكن  مل  ولو  حتى  الوضوء  مارس  إذا  نظيفا  اإلنسان  يصبح  وكام 

والتأمل كالتفكر واخلشوع  العبادة  إذا مارس سلوكيات  اخلري  يناله  توظف  ،  كذلك  ألهنا 

اإليامن داخل املخ تعمل عىل االرختاء والتخلص من املشاعر    مراكز أشبه ما تكون بمراكز

واالكتئاب والقلق  اخلوف  مثل  إىل  ،  السلبية  والتوتر  االستنفار  من حالة  اإلنسان  وينتقل 

 . حالة الراحة والسكينة حتى ولو مل يكن لصاحبها نصيب يف ثواب اآلخرة 

آخر  السين:  قال  باألشعة  التصوير  تقنية خاصة يف  اإلمكان  وباستخدام  ية جتعل يف 

بالرتكيز   أمكن حتديد مناطق ختتص  باملخ  الوظيفية  املناطق  التغري يف نشاط خمتلف  معاينة 

التأملية اخلربة  تلك  أثناء  نشاطها  يزداد  )الناصية(  اجلبهي  بالفص  تغري  ،  الفكري  ولكن 

ملفتا   كان  بالفراغ  وجهته  يدرك  اإلنسان  جتعل  التي  الصدغي  الفص  منطقة  يف  النشاط 
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ويفرتض نيوبريج أن تغري نشاط تلك املنطقة يفرس إحساس الزهاد الذين بلغوا يف  ،  للنظر

صلواهتم درجة استغراق عميقة بانتقاهلم بعيدا عن العامل الفيزيائي حوهلم إىل حالة روحية  

وهم خالل تلك احلالة من التحليق الروحي  ،  ال يدركها غريهم إال بمعايشة نفس التجربة

امين يشعرون خالل أداء األذكار والصلوات بعدم االهتامم بالعامل الفيزيائي  والتسامي اإلي

املحيط وأهنم يف حرضة جالل أسمى ومعية ذات عليا قاهرة تأرس الفؤاد ومتلك الوجدان  

 ،  يتضاءل معها كل يشء ويفقد أمهيته

آخر  الشعور  :  قال  من  آفاقا  يفتح  العبادة  يف  االستغراق  أن  العلامء  تأكد  وهكذا 

االضطراب  ،  بالتسامي من  والشفاء  النفس  ومعاناة  آالم  من  التخلص  عىل  عونا  ويقدم 

وتكرر املامرسة بانتظام جيدد القدرات باالنتقال  ، كالقلق والتوتر والكآبة وتأثرياهتم البدنية

ويف تلك احلالة يفقد االهتامم بالعامل  ،  إىل عامل تسرتخي فيه النفس وتسرتيح من الضغوط

بل ربام عند درجة ما تزداد  ، تزايد التنبه والوعي واجلالء أو تزايد الشعور به اخلارجي رغم 

لورنس ميكيني عميد املؤسسة األمريكية لعالج  ،  قال د ،  القدرة عىل احتامل األمل العضوي

)إن ممارسة التأمل العميق باعتباره صوره من اخلشوع قد يساعد يف  : االضطرابات الذهنية

عىل الشعور باألمل النفيس واإلحباط ويعيد التوازن يف توزيع النشاط  حد ذاته عىل التغلب  

 يف مراكز املخ ويفرغ شحنات الشعور بالتعاسة وفقدان األمل حتى عند غري املؤمنني( 

آخر د:  قال  قاله  ما  يف  ،  ميكيني،  ووفق  الدينية(  النفسية  )الدراسات  بدأت  فقد 

من الباحثني األمريكيني إىل اهلند لدراسة    الستينيات من القرن املايض عندما ذهبت جمموعة 

أطلق ميكيني ومساعدوه    1980ويف عام  ،  ملامريس اليوجا   EEGاملوجات الكهربية للدماغ  

الدينية   النفسية  )الدراسات  بنفس    1994وأخرج عام  ،  (Neurotheologyمصطلح  كتابه 

،  الدين وهي اإليامن باهللويقدم هذا العلم اجلديد تأييده التام للحقيقة اجلوهرية يف ، االسم
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)ويكفي أننا قد أوجدنا طرقا عملية لقياس األنشطة الفكرية ومل يعد اإليامن  :  قال ميكيني

ومن تلك  ،  باهلل واملشاعر خالل املامرسات الدينية نشاطا فكريا غري قابل للتجربة واإلثبات 

أكدت نتائج نيوبريج وقد  ،  التقنيات اجلديدة طريقة التصوير الوظيفي بالرنني املغناطييس

 بالفعل( 

وباملثل أكدت جمموعات طبية أخرى تلك النتائج منها فريق يف بوسطن  :  قال آخر

املغناطييس الرنني  تقنية  باستخدام  متطوعني  عدة  بفحص  غري  ،  قام  النشاط  وجود  فأكد 

الفكري الرتكيز  ملناطق  واخلشوع  التعبدي  االستغراق  فرتات  خالل  واكتشف  ،  العادي 

دوسيك  ،  ووجد فريق آخر بقيادة د،   نشاط مناطق أخرى باملخ تتعلق باإلثارةتغريات يف 

تتعلق   باملخ  الطبي لألبحاث الذهنية تغيريا ملحوظا كذلك يف نشاط مراكز  املعهد  عميد 

 ،  بالذاكرة

آخر د :  قال  إيطاليا ،  ويقول  يف  بيزا  جامعة  من  أو  :  بليرتيني  نفعله  شئ  كل  )إن 

كحركة إصبع إىل أعمق االنفعاالت العاطفية اخلبيئة بالنفس أو  نستشعره من نشاط بسيط  

ويصاحب كل  ، البادية مثل الغضب واحلب يرسم خريطة مميزة املعامل للمراكز املتأثرة باملخ

وهذا املجال  ،  شعور نموذج حمدد يمكن تسجيله وحتليله كالتحاليل الطبية العضوية متاما 

عو من  اإلنسان  دخيلة  الستطالع  باالعتقاد  اجلديد  تأثره  ومدى  وأفكار  ومشاعر  اطف 

حقا  ساحر  يف  ،  الديني  العلمي  املنهج  عىل  حريصني  بحذر  اليوم  الباحثون  فيه  ويدخل 

 البحث والتحليل كبقية جماالت العلوم التجريبية( 

آخر د :  قال  املتحدة  ،  ويقول  بالواليات  داالس  جامعة  من  ماكلوف  مايكل 

الروحي بالعامل اخلارجي ويؤثر يف اجلسد ويمثل اإليامن    )يتأثر الوجدان النفيس:  األمريكية

وقد أفضت دراسته إىل أن الطبيعة البرشية  ،  والعبادة صامم أمان لتلك التأثريات الطبيعية
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 مصممة بحيث حتفظها العبادة يف توازن تام وتقيها االضطراب( 

..  طباء منكمفنحن أعلم بام قال الباحثون واأل،  ال داعي لذكر كل هذا:  قال الدكتور

ما الذي جاء به  لكنا نسألكم  ..  وهلذا أقمنا هذا املستشفى الذي جيمع بني العلم واإلسالم 

 اإلسالم؟

واستطاع مع ذلك أن يضع  ..  لقد استطاع العلم أن يصف الداء:  قال أحد املرىض

الداء  مقاومة  يف  مفعوله  هبا  يفعل  أن  للدواء  يمكن  التي  مل  ..  اخلصائص  ذلك  مع  ولكنه 

..  ألن مثل ذلك الدواء ال يمكن إال أن يكون من لدن اهلل نفسه ..  طع أن يضع الدواءيست

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء  :  فقال يف كتابه الكريم عن كتابه الكريم،  لقد ذكر اهلل ذلك ﴿َوُننَزِّ

َخَساًرا إِالَّ  الظَّاملنَِِي  َيِزيُد  َواَل  لِْلُمْؤِمننَِي  ُقْرآًنا  :  وقال،  [82اء:  اإلرس] ﴾  َوَرمْحٌَة  َجَعْلنَاُه  ﴿َوَلْو 

َلْت آَياُتُه َأَأْعَجِميٌّ َوَعَريِبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَّ  ِذيَن  َأْعَجِميًّا َلَقاُلوا َلْواَل ُفصِّ

ُينَادَ  ُأوَلئَِك  َعًمى  َعَلْيِهْم  َوُهَو  َوْقٌر  آَذاهِنِْم  يِف  ُيْؤِمُنوَن  َبِعيدٍ اَل  َمَكاٍن  ِمْن  ، [ 44فصلت:  ] ﴾  ْوَن 

َوَرمْحٌَة  :  وقال ُدوِر َوُهًدى  َا يِف الصه
ملِ َوِشَفاٌء  َربُِّكْم  َمْوِعَظٌة ِمْن  َقْد َجاَءْتُكْم  النَّاُس  َا  َأهيه ﴿َيا 

 [57يونس: ] ﴾ لِْلُمْؤِمننِيَ 

آخر  تعرفوا  :  قال  أن  أردتم  شفاء وإن  الكريم  القرآن  كون  يف  إىل  ،  الرس  فانظروا 

وهكذا املريض مع اهلل الذي  ..  املريض كيف يسرتيح ويطمئن إن خاطبه طبيبه أو حتدث إليه

 . هو الطبيب األعظم 

والفضل  ..  والقدرة عند اهلل وحده..  األمل عند اهلل وحدهفإن  ،  ولذلك:  قال آخر 

س الروحي  وتأمل معانيه من األن،  ولذلك جيد املؤمن يف ترديد كالم ربه..  عند اهلل وحده

 . بل ممتلئا سعادة ورسورا .. ما جيعله مطمئنا مسرتحيا 

﴿َوإَِذا َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل  :  فقال ،  لقد ذكر اهلل ذلك عن كتابه:  قال آخر 
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ِذيَن آَمُنوا َفَزاَدهْتُْم إِياَمًنا   ا الَّ ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إِياَمًنا َفَأمَّ ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم  َأيه ا الَّ وَن َوَأمَّ َوُهْم َيْسَتْبرِشُ

 [ 125ـ   124التوبة: ] ﴾ َمَرٌض َفَزاَدهْتُْم ِرْجًسا إِىَل ِرْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكافُِرونَ 

 ولكن القرآن ذكر أنه يزيد املرىض مرضا؟: قال الدكتور

ء ال شك أنه يترضر  املريض الذي ال يعرف كيف يستعمل الدوا:  قال أحد املرىض

ًعا ِمْن  :  فقال،  لقد ذكر اهلل ذلك   .. به َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعىَل َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ ﴿َلْو 

ُرونَ  هُبَا لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ   [ 21احلرش: ] ﴾ َخْشَيِة اهللَِّ َوتِْلَك اأْلَْمَثاُل َنرْضِ

املريض الذي يريد أن يستشفي بالقرآن أن يعرف قيمة  عىل    فإن،  ولذلك :  قال آخر 

يستعمله  الذي  الدواء  وسمو  عضوا ،  وعظمة  ينفع  قد  كيميائيا  دواء  ليس  ويرض  ،  فهو 

وهو ليس دجل    .. وقد ينفع اليوم ويرص غدا،  وقد ينفع اجلسد ويغفل عن الروح،  أعضاء

كالم رب  ،  كالم رب العاملني بل هو    ..يعطي من الوهم بقدر ما يعطى من النقود ،  مشعوذ

فال  ،  وكام ال يصح أن تقارن به أي يشء ،  كالم الذي ليس كمثله يشء ،  السموات واألض 

 .يصح أن تقارن بدوائه أي دواء 

،  فإن الذي يتعامل مع العالج القرآين بمقاييسه البرشية املحدود،  ولذلك:  قال آخر

فهو مل يصل بعد إىل  ، القرآن إزاحتها أو يتصور أن األدواء والعلل من القوة بحيث ال يطيق 

فـ )كيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسامء الذي لو  ، درجة االنتفاع بالقرآن الكريم 

اجلبال القلوب  ،  لقطعها ،  أو عىل األرض ،  لصدعها ،  نزل عىل  أمراض  فام من مرض من 

ملن رزقه اهلل فهام يف    واحلمية منه،  واألبدان إال ويف القرآن سبـيل الداللة عىل داوئه وسببه

 كتابه(  

﴿َأَومَلْ َيْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب  :  وإىل هذا املعنى اإلشارة بقوله تعاىل:  قال آخر

 [ 51العنكبوت: ] ﴾ ُيْتىَل َعَلْيِهْم إِنَّ يِف َذلَِك َلَرمْحًَة َوِذْكَرى لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ 
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بتلك الصفة امتأل قلبه تعظيام  القرآن الكريم  إذا قرأ  ض  فإن املري،  وهلذا:  قال آخر 

التي يمر هبا ليست سوى  ..  هلل ونال بعد ذلك من املعارف ما جيعله مطمئنا إىل أن احلالة 

 . عارض بسيط يتخلل حياته األبدية اجلميلة التي قدرها اهلل له

آخر يلتهم  :  قال  أن  يريد  غول  املرض  بأن  يعتقد  من  بني  الفرق  سعادته  الحظوا 

..  وبني من يرى أن املرض حمطة من املحطات ،  الوحيدة التي جعلت له يف حلظات الدنيا 

 . وأن حلظات السعادة التي كتبها اهلل لعباده إن هم عرفوه وعبدوه ال هناية هلا 

تصوروا الفرق بني من يعتقد بوجود سند قوي قادر عىل كل يشء يمكنه  :  قال آخر

 من ال يرى هذا السند إال يف طبيبه العاجز اليائس الذي  وبني،  أن خيلصه من كل رض وأمل

 . قد يقف يف حاالت كثرية ال يدر ماذا يفعل 

وقد علمنا رسول اهلل  ..  ويترضع إليه،  إن هذا جيعل املؤمن يلتجئ إىل اهلل:  قال آخر 

 وكيف نمتلئ طمأنينة أثناء التجائنا ، كيف نلتجئ إىل اهلل . 

)ما أصاب أحدا قط  :  قال  ومن ذلك ما ورد يف احلديث أن رسول اهلل  :  قال آخر 

ماض يف  ،  وابن أمتك ناصيتي بيدك،  وابن عبدك،  اللهم إين عبدك:  فقال،  وال حزن،  هم

أو علمته أحدا من  ،  سميت به نفسك،  أسألك بكل اسم هو لك ،  عدل يف قضاؤك،  حكمك

أنزلته يف كتابك،  خلقك به يف علم ،  أو  القرآن ربيع  :  الغيب عندك  أو استأثرت  أن جتعل 

وأبدله مكانه  ،  وحزنه،  وذهاب مهي إال أذهب اهلل مهه ،  وجالء حزين،  ونور صدري،  قلبي

  (1))بىل ينبغي ملن سمعها أن يتعلمها(: يا رسول اهلل أال نتعلمها؟ فقال: فقيل، فرجا(

وليس  ،  غنى له عنه  وأنه ال،  فهذا الدعاء يتضمن اعرتاف العبد أنه مملوك هلل :  قال آخر

 

 رواه أمحد. (1)
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،  وأن اهلل يرصفه ،  وإعالن اخلضوع واالمتثال ألمره وهنيه،  والتزام بعبوديته ،  له سيد سواه

وتوسل إىل اهلل بجميع أسامئه  ،  ورىض بقضائه،  وإذعان حلكم اهلل،  ويتحكم فيه كيف يشاء

تأثريها النفيس الكبري  وكل هذه املعاين هلا    ..ونشدان املرغوب ،  ثم سؤال املطلوب،  قاطبة

 . يف نفس املريض واملبتىل 

)ال  :  كان يقول عند الكرب  ومن ذلك ما ورد يف احلديث أن رسول اهلل  :  قال آخر 

إله إال اهلل العظيم احلليم ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ال إله إال اهلل رب السموات ورب  

  (1) األرض ورب العرش الكريم( 

)يا حي يا قيوم برمحتك  :  كان إذا كربه أمر قال   ا روي أنه  ومن ذلك م:  قال آخر

  (2) أستغيث(

 نا عن الثانية؟وفحدث.. نا عن األوىلموحدثت: قال الدكتور

املرىض يلقاه  :  قال أحد  بام  البشارات  املقدسة من  النصوص  ما ورد يف  الثانية هي 

السخط أو اجلزع أو  فلم جيره إىل  ،  هو أحسن تعامله مع مرضه  املريض من فضل اهلل إن

 . الشكوى 

فال  ،  أن ما أصاهبم من البالء يرفع عنهم ثقل احلساب التبشري ب  وأول ذلك :  قال آخر

:  هبا ملم فقالت  وقد روي يف ذلك أن امرأة جاءت إىل النبي  ،  حياسبون كام حياسب غريهم

اهلل رسول  قال ،  )يا  يشفيني(  أن  اهلل  يشفيك :  ادع  أن  اهلل  دعوت  شئت  شئت  ،  )إن  وإن 

 ( 3))بل أصرب وال حساب عيل(: قالت،  فاصربي وال حساب عليك(

 

 أمحد.و ابن ماجهو الرتمذيو مسلمو رواه البخاري (1)

 رواه الرتمذي وحسنه. (2)

 أمحد وابن حبان واحلاكم.  (3)
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فينصب  ، )يؤتى بالشهيد يوم القيامة  :رسول اهلل قال ،  ويف حديث آخر: قال آخر

باملتصدق،  للحساب للحساب،  ويؤتى  البالء ،  فينصب  بأهل  يؤتى  هلم  ،  ثم  ينصب  فال 

ديوان ينرش هلم  ليتمنون يف    ، ويصب عليهم األجر صبا ،  ميزان وال  العافية  أهل  إن  حتى 

  (1)من حسن ثواب اهلل هلم(،  املوقف أن أجسادهم قرضت باملقاريض

وقد روي يف تعليل رس رفع احلساب عن املبتلني هو أن ما وقعوا فيه من  :  قال آخر

زيد بن أرقم وهو يشتكي  دخل إىل    النبي  فقد روي أن  ..  الذنوب يطهرون منه بالبالء

،  )إذا أصرب وأحتسب( :  قال ،  لو كان برصك ملا به كيف كنت تصنع؟( ،  )يا زيد :  عينيه فقال له

 (2))إن كان برصك ملا به ثم صربت واحتسبت لتلقني اهلل عز وجل وليس لك ذنب(: قال

أن تنرش  ..  فإن أعظم ما خيافه كل مؤمن هو احلساب..  هذه نعمة عظيمةو:  قال آخر

فأحدنا ال يطيق  ..  إنه موقف صعب جدا..  اخلالئقأو يفضح بني  ..  فيعاين جرائمه ،  صحفه

 فكيف يطيق الوقوف يف حمكمة اآلخرة؟ ، الوقوف يف حمكمة الدنيا ليحاسب

ففي احلديث  ..  فقد ورد يف النصوص تبشريهم باجلنة..  ليس ذلك فقط :  قال آخر

يريد  ،  إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصرب عوضته منهام اجلنة:  )إن اهلل قال :  قال رسول اهلل  

  (3) عينيه(

:  أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ فقلت:  قال يل ابن عباس،  وعن عطاء قال:  قال آخر

إين أرصع وإين أتكشف فادع اهلل تعاىل  :  فقالت   أتت النبي  ،  هذه املرأة السوداء : قال،  بىل 

:  فقالت،  وإن شئت دعوت اهلل تعاىل أن يعافيك(،  )إن شئت صربت ولك اجلنة:  قال ،  يل

 

 الطرباين يف الكبري.  (1)

 ابن عساكر. و أبو يعىل (2)

 رواه البخاري والرتمذي. (3)
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  (1) فدعا هلا( ، إين أتكشف فادع اهلل أن ال أتكشف: فقالت، أصرب

دفنت ابنا يل فإين لفي القرب إذ أخذ بيدي أبو طلحة  :  وعن أيب سنان قال :  قال آخر 

)قال  : قال رسول اهلل  : قال، بىل :  أال أبرشك؟ قلت:  )يعني اخلوالين( فأخرجني وقال يل

فام :  قال،  نعم:  ي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قاليا ملك املوت قبضت ولد عبد:  اهلل

 (2)ابنوا له بيتا يف اجلنة وسموه بيت احلمد(: قال، محدك واسرتجع:  قال؟ قال

آخر  عظيم و:  قال  ثواب  القلوب ..  هذا  هلا  هتفو  التي  الدار  وحسب  ..  فاجلنة هي 

 . املبتىل أن يبرش هبا حتى ينسى كل بالء ينزل به

بل ورد يف النصوص أن املبتىل يرفع إىل الدرجات العليا  ..  فقطليس ذلك  و:  قال آخر

)إن العبد إذا سبقت له من  : ففي احلديث الرشيف قال  ..  بحسب صربه ورضاه عن ربه 

حتى  ،  ثم صربه عىل ذلك،  اهلل منزلة مل يبلغها بعمله ابتاله اهلل يف جسده أو يف ماله أو يف ولده

)ما من مسلم يصاب بيشء يف جسده  :  وقال،  (3) اهلل تعاىل(يبلغه املنزلة التي سبقت له من  

االنبياء ثم  أشد الناس بالء  ) :  وقال،  (4) وحط عنه به خطيئة(،  فيصرب إال رفعه اهلل به درجة 

يبتىل الرجل عىل حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه وإن كان يف  ،  األمثل فاألمثل

 يربح البالء بالعبد حتى يميش عىل األرض وما عليه  دينه رقة ابتاله اهلل عىل حسب دينه فام

  (5)خطيئة(

:  فقال رسول اهلل  ،  جالسا   كنت مع رسول اهلل  :  قال،  وحدث بعضهم:  قال آخر

 

 البخاري ومسلم.  (1)

 أمحد والرتمذي.  (2)

 رواه أمحد وأبو داود وأبو يعىل والطرباين يف الكبري واألوسط. (3)

 ابن جرير.  (4)

 أمحد والبخاري وابن ماجة والرتمذي وابن حبان واحلاكم.  (5)
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يا رسول اهلل :  قلنا ،  )من أحب أن يصح وال يسقم؟( ،  )مه!؟(:  قال رسول اهلل  ،  نحن 

يا رسول اهلل  :  قالوا،  قال،  الصيالة؟(  )أحتبون أن تكونوا كاحلمري:  فقال ،  وعرفناها يف وجهه

بىل يا رسول  :  قالوا،  )أال حتبون أن تكونوا أصحاب بالء وأصحاب كفارات؟(:  قال،  ال

وإن  ،  )فواهلل إن اهلل ليبتيل املؤمن وما يبتليه إال لكرامته عليه :  فقال رسول اهلل  :  قال،  اهلل

  (1) ينزل به من البالء ما يبلغ به تلك املنزلة(له عنده منزلة ما يبلغها بيشء من عمله دون أن  

وهو    .. بل ورد يف النصوص ما هو أعظم من ذلك كله..  ليس ذلك فقطو :  قال آخر 

ِذيَن  :  لقد قال تعاىل يقرر ذلك..  صالة اهلل عىل عبده الصابر الرايض عنه ابِِريَن الَّ ِ الصَّ ﴿َوَبرشِّ

إِنَّ  ِْم َوَرمْحٌَة  إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا  إَِلْيِه َراِجُعوَن ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ ا  ا هللَِِّ َوإِنَّ

   [ 157ـ  155البقرة: ] ﴾ َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ 

ن صالة  ذلك أ  ..بل ال تعدهلا أي جائزة أخرى..  هي جزاء فوق األجزية و:  قال آخر

فهو إخراج من  ،  لقرب ال يساويه جزاء وال يطاوله ثوابوا..  اهلل عىل عبد تعني تقريبه له

﴿ُهَو الَِّذي ُيَصيلِّ  :  فقال ،  لقد ذكر اهلل ذلك..  ومن احلجاب إىل املشاهدة،  الظلامت إىل النور 

 ؟  [ 43األحزاب: ] ﴾ بِاملُْْؤِمننَِي َرِحياًم َعَلْيُكْم َوَماَلئَِكُتُه لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظهُلاَمِت إىَِل النهوِر َوَكاَن 

 فحدثنا عن الثالثة؟ .. نا عن الثانيةموحدثت: قال الدكتور

الثالثة هو ما ورد يف الرشيعة من التشجيع عىل العمل الصالح يف  :  قال أحد املرىض

 . من غري أن يقعد املؤمن عنه بأي سبب من األسباب،  مجيع األحوال

فمن  ..  تبار األعامل الصاحلة سببا مهام من أسباب الشفاء بل ورد فيها اع:  قال آخر 

َا َلَكبِرَيٌة إِالَّ َعىَل اخْلَاِشِعنيَ :  ذلك ما نص عليه قوله تعاىل اَلِة َوإِهنَّ رْبِ َوالصَّ ﴾  ﴿َواْسَتِعيُنوا بِالصَّ

 

 ن سعد يف الطبقات.ابو الطرباين يف املعجم الكبريو رواه البيهقي يف شعب اإليامن (1)
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من أنواع  ففي هذه اآلية يأمرنا اهلل تعاىل باالستعانة بالصالة عىل مجيع ما يصيبنا  ،  [ 45البقرة: ] 

 . البالء

  وكان  ..  أنه كان إذا حزن من أمر فزع إىل الصالة  وقد كان من سنته  :  قال آخر

)إنام مثل الصالة كمثل هنر عذب غمر بباب أحدكم  :  ففي احلديث قال  ،  يصفها ألصحابه

  (1) يقتحم فيه كل يوم مخس مرات فهل يبقى من درنه يشء؟(

ففي احلديث  ..  ورغب فيه ،  به  وهلذا أمر رسول اهلل  ..  ومثل ذلك الصوم :  قال آخر

)عليك بالصوم فإنه ال  : قال، يا رسول مرين بعمل ينفعني اهلل به : قلت: قال، عن أيب أمامة

  (2)مثل له(

أثبتت  ،  (3))صوموا تصحوا(:  قال رسول اهلل  ،  ويف حديث آخر:  قال آخر وقد 

اإلنسان ووظائفه الفسيولوجية أن الصيام  الدراسات العلمية واألبحاث الدقيقة عىل جسم  

وأنه  ،  ظاهرة طبيعية جيب للجسم أن يامرسها حتى يتمكن من أداء وظائفه احليوية بكفاءة

فكام يعاين اإلنسان  ،  رضوري جدا لصحة اإلنسان متاما كاألكل والتنفس واحلركة والنوم

ال بد أن يصاب بسوء  فإنه كذلك  ،  بل يمرض إذا حرم من النوم أو الطعام لفرتات طويلة

 . يف جسمه لو امتنع عن الصيام 

،  فقد أثبتت الوقائع الكثرية دور الصوم يف الصحة النفسية..  وفوق ذلك:  قال آخر

الذهن برنز(..  وتوقد  )توم  قال  للصحافة،  لقد  كولومبيا  مدرسة  من  أعترب  :  وهو  )إنني 

أكثر منها جسدية أنن،  الصوم جتربة روحية عميقة  الرغم من  ي بدأت الصوم هبدف  فعىل 

 

 رواه أمحد. (1)

 رواه النسائي. (2)

 رواه الطرباين.  (3)
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فهو  ،  ختليص جسدي من الوزن الزائد إال أنني أدركت أن الصوم نافع جدا لتوقد الذهن

،  وكذلك عىل استنباط األفكار اجلديدة وتركيز املشاعر ،  يساعد عىل الرؤية بوضوح أكرب

فلم تكد متيض عدة أيام من صيامي يف منتجع )بولنج( الصحي حتى شعرت أين أمر بتجربة  

لفرتات ترتاوح بني يوم واحد وستة  ،  لقد صمت إىل اآلن مرات عديدة..  روحي هائلةسمو  

غري أنني أصوم  ،  وكان الدافع يف البداية هو الرغبة يف تطهري جسدي من آثار الطعام،  أيام

وخاصة بعد أن طفت حول  ،  اآلن رغبة يف تطهري نفيس من كل ما علق هبا خالل حيايت

إنني أشعر أنني  ، ورأيت الظلم الرهيب الذي حييا فيه كثريون من البرش،  العامل لعدة شهور

هذا تكفريا عن  أصوم  فأنا  ولذا  بآخر عام حيدث هلؤالء  أو  بشكل  عندما  ..  مسؤول  إنني 

وأشعر بانرصاف ذايت  ،  ويشعر جسمي براحة كبرية،  أصوم خيتفي شوقي متاما إىل الطعام

السلبية كاحلسد وا النزوات والعواطف  التسلطعن  كام تنرصف نفيس عن  ،  لغرية وحب 

،  كل هذا ال أجد له أثرا مع الصيام..  أمور علقت هبا مثل اخلوف واالرتباك والشعور بامللل

ولعل كل ما قلته هو السبب الذي  ،  إنني أشعر بتجاوب رائع مع سائر الناس أثناء الصيام 

بصيامهم ملدة شهر يف السنة  جعل املسلمني وكام رأيتهم يف تركيا وسوريا والقدس حيتفلون 

 احتفاال جذابا روحانيا مل أجد له مثيال يف أي مكان آخر يف العامل( 

بالزكاة:  ففي احلديث ..  ومثل ذلك الصدقة :  قال آخر  أموالكم  وداووا  ،  )حصنوا 

  (1)واستقبلوا أمواج البالء بالدعاء والترضع(، مرضاكم بالصدقة

آخر صالح:  قال  عمل  كل  له..  وهكذا  املريض  فإن  عىل  الكبري  النفيس  ،  تأثريه 

 . باإلضافة إىل تأثريه الغيبي الذي جعله اهلل مؤثرا يف حصول الشفاء 

 

 الطرباين والبيهقي. و رواه أبو داود (1)
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أن اهلل الشكور احلليم ال    رسول اهلل  فقد أخرب  ..  باإلضافة إىل هذا كله:  قال آخر 

  )إن العبد إذا مرض أوحى اهلل :  ففي احلديث قال ، يضيع عمل عبده إن قعد به الداء عنه

وإن أعافه فحينئذ  ، فإن أقبضه اغفر له ،  أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي:  تعاىل إىل مالئكته

  (1)يقعد ال ذنب له(

)ما من مسلم يصاب يف جسده إال أمر    : رسول اهلل  ويف حديث آخر قال  :  قال آخر

دام حمبوسا يف  ما  ،  اكتبوا لعبدي يف كل يوم وليلة من اخلري ما كان يعمل:  اهلل تعاىل احلفظة

 ( 2) وثاقي(

إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدين  :  )قال اهلل تعاىل:  ويف األثر اإلهلي:  قال آخر

ويقول الرب  ،  فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من اخلطايا ،  وصرب عىل ما ابتليته 

بل ذلك من األجر  إين أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم جترون له ق : للحفظة

  (3)وهو صحيح(

أخرب بأن جمرد االسرتجاع عند تذكر املصيبة له ثوابه    بل إن رسول اهلل  :  قال آخر

اهلل فيذكرها :  قالف،  عند  بمصيبة  يصاب  مسلمة  وال  مسلم  من  عهدها  ،  )ما  طال  وإن 

  (4) فيحدث لذلك اسرتجاعا إال جدد اهلل له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب(

 فحدثنا عن الرابعة؟ .. نا عن الثالثةموحدثت: قال الدكتور

وعدم  ،  ما ورد يف الرشيعة من دعوة املجتمع إىل االهتامم باملريض  يالرابعة ه:  قال

فقد ورد يف النصوص املقدسة الدعوة إىل  ..  االنعزال عنه إال إذا اقتضت الرضوروة ذلك

 

 احلاكم.  (1)

 احلاكم.  (2)

 أمحد والطرباين يف الكبري وأبو نعيم.  (3)

 أمحد وابن ماجة. (4)
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 . عيادة املريض بأساليب خمتلفة

آخر قوله  و:  قال  منها :  منها  فذكر  ـ  مخس  املسلم  عىل  املسلم  وعيادة  :  )حق  ـ 

 ( 1) املريض(

يا ابن آدم مرضت فلم تعدين  :  )إن اهلل عز وجل يقول يوم القيامة :  وقال:  قال آخر

أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم  :  كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ قال:  قال يا رب

  (2) ي عنده(تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتن

  (3) )عودوا املرىض واتبعوا اجلنائز تذكركم باآلخرة(: وقال: قال آخر 

من عاد مريض  :  )مخس من عملهن يف يوم كتبه اهلل من أهل اجلنة:  وقال :  قال آخر

  (4) وشهد جنازة وصام يوما وراح إىل اجلمعة وأعتق رقبة(

بت وطاب ممشاك وتبوأت  )من عاد مريضا ناداه مناد من السامء ط:  وقال :  قال آخر

  (5)من اجلنة منزال(

بسلوكه العميل هذه األوامر    فقد مثل رسول اهلل  ..  باإلضافة إىل كل ذلك :  قال آخر

وأنا مريض يف أناس   أتاين رسول اهلل : قالبعض الصحابة  ففي احلديث عن .. خري متثيل

 . (6) من األنصار يعودوين

يف    )أما واهلل قد صحبنا رسول اهلل  :  فقال ،  أنه كان خيطبآخر  وعن  :  قال آخر 

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 مسلم. رواه (2)

 والبزار وابن حبان. رواه أمحد  (3)

 رواه ابن حبان.  (4)

 رواه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان.  (5)

 رواه أمحد. (6)
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والسفر مرضانا ،  احلرض  يعود  جنائزنا ،  فكان  بالقليل  ،  ويشيع  ويواسينا  معنا  ويغدو 

  (1) والكثري(

ولكن أال ترى أن يف جتميع الناس عىل  .. ما أمجل ما دعاكم إليه نبيكم :  قال الدكتور

 . ما ال حيتاج إليه السليم  فاملريض حيتاج من الراحة.. املريض مما يزيده مرضا؟

ودعانا إىل مراعاة األدب عند  ..  إىل هذا  رسول اهلل  قد نبهنا  ل:  قال أحد املرىض

 . عيادة املرىض

آخر عن  :  قال  التنفيس  إىل  الدعوة  من  املقدسة  النصوص  يف  ورد  ما  ذلك  ومن 

 . بالبالء املطهر ويف فضل اهلل عليه ،  ويف شفاء اهلل،  وملئه باألمل يف اهلل، املريض

إذا    وكان النبي  :  قال،  دخل عىل أعرايب يعوده  أن النبي  :  ففي احلديث :  قال آخر 

بل هي  ،  طهور! كال:  قلت:  قال،  )ال بأس طهور إن شاء اهلل(:  دخل عىل مريض يعوده قال

  (2) )فنعم إذا(: فقال النبي  ، محى تفور ـ أو تثور ـ عىل شيخ كبري تزيره القبور

)أبرشي يا  :  فقال ،  وأنا مريضة  عادين رسول اهلل  :  وعن أم العالء قالت   :قال آخر 

  (3)فإن مرض املسلم يذهب اهلل به خطاياه كام تذهب النار خبث الذهب والفضة(،  أم العالء 

يا أم  :  فقال،  دخل عىل أم السائب   أن رسول اهلل  :  وعن جابر:  قال آخر )مالك 

،  )ال تسبي احلمى:  فقال،  احلمى ال بارك اهلل فيها :  قالتترعدين(  :  السائب تزفزفني )أي

  (4)فإهنا تذهب خطايا بني آدم كام يذهب الكري خبث احلديد(

ألن  ؛  ومن ذلك أن عىل من عاد املريض أن يتخري الوقت املناسب لعيادته:  قال آخر 

 

 رواه أبو ليىل. (1)

 رواه البخاري.  (2)

 رواه أبو داود. (3)

 رواه مسلم. (4)
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 . ال إدخال املشقة عليه، مقصود العيادة إراحة املريض وتطييب قلبه

،  إال إن أحب املريض ذلك ،  من ذلك أن ال يطيل املكث واجللوس عندهو :  قال آخر

 . وكان يف اجللوس فائدة ومصلحة

إذا عاد    كان رسول اهلل  :  ففي احلديث،  ومن ذلك أن يدعو للمريض:  قال آخر 

رأسه عند  جلس  مرار،  املريض  سبع  قال  أن  :  ثم  العظيم  العرش  رب  العظيم  اهلل  أسأل 

  (1)تأخري عويف من وجعه(فإن كان يف أجله ، يشفيك

آخر بالدعاءأن    وعليه :  قال  للمريض  خريا،  ينصح  إال  عنده  يقول  ال  ففي  ،  وأن 

،  )إذا حرضتم املريض أو امليت فقولوا خريا :  قال رسول اهلل  :  احلديث عن أم سلمة قالت

  (2) فإن املالئكة يؤمنون عىل ما تقولون(

دخل  :  ففي احلديث عن جابر قال..  وتوجيهه ومن ذلك نصح املريض  :  قال آخر 

ـ أخزاها اهلل  :  ما لك؟ فقالت:  فقال ،  وهي ترفرف،  عىل أم السائب  رسول اهلل   احلمى 

فإهنا تذهب خطايا بني آدم كام يذهب الكري خبث  ،  )ال تسبيها   تعاىل ـ فقال رسول اهلل  

  (3)احلديد(

فمرض فأتاه رسول    اهلل    أن غالما من اليهود كان خيدم رسولروي  و:  قال آخر 

أطع أبا : فقال له ، فنظر إىل أبيه وهو عنده، )أسلم( : فقال له،  فقعد عند رأسه، يعوده   اهلل 

  (4))احلمد هلل الذي أنقذه من النار(:  وهو يقول فخرج رسول اهلل ، القاسم فأسلم

 : اجلسد 

 

 رواه البخاري يف األدب املفرد. (1)

 رواه مسلم. (2)

 .رواه البخاري يف األدب  (3)

 أبو داود.و البخاريو رواه أمحد (4)
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الدكتور  مرضها :  قال  حال  يف  للنفس  اإلسالم  عالج  لعالج  فام  ..  عرفنا  به  جاء 

 اجلسد؟

املرىض أحد  أمور :  قال  هبا ..  أربعة  إال  اجلسد  رمحة  تتحقق  هذه  ..  ال  تكتمل  ومل 

ففيه وحده مجيع املعاين التي جتعل املريض يعيش  ..  األربعة يف دين كام اكتملت يف اإلسالم

 . حياة طبيعية ال ختتلف عن حياة أي سليم 

عة من الدعوة حلفظ األجساد باعتبارها فهو ما جاء يف الرشي..  أما أوالها :  قال آخر

بل رشع الترشيعات  ،  ومل يكتف اإلسالم بذلك..  أمانة من اهلل لعباده يتوجب عليهم حفظها 

 . والتي جتمع كل ما جاء الطب الوقائي لتقريره .. املختلفة

الثانية:  قال آخر التداوي..  وأما  الدعوة إىل  ووضع  ..  فهو ما جاء يف الرشيعة من 

 . لكثرية التي حتفظ التداوي من السقوط يف اخلرافة والدجلالقوانني ا

الثالثة:  قال آخر  املريض..  وأما  التخفيف عىل  مراعاة  ،  فهو ما جاء من ترشيعات 

 . فال يتعارض التدين مع املرض .. ملرضه

فهو ما حفلت به النصوص املقدسة من األدوية التي مل يتأكد  ..  وأما الرابعة:  قال آخر 

 . مل إال بعد أن توفر له من األجهزة والوسائل ما أتاح له ذلكمن جدواها العا 

 . نا عن األوىلوفحدث: الدكتورقال 

لقد نصت الرشيعة يف نصوصها القطعية عىل وجوب املحافظة عىل الصحة ـ  :  قال

عباده عىل  اهلل  نعم  من  نعمة  باعتبارها  ـ  الواسع  حفظها ،  بمفهومها  جيب  ففي  ..  والنعم 

  (1)الصحة والفراغ(: )نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس: احلديث قال رسول اهلل 

 

 رواه البخاري.  (1)



108 

 

العافية والصحة  بل إن رسول اهلل  :  قال آخر  )سلوا اهلل  :  فيقول ،  باليقني،  يقرن 

فام  ،  )سلوا اهلل العفو والعافية:  ويقول ،  (1)فام أويت أحد بعد اليقني خريا من املعافاة(،  املعافاة

  (3))ما سئل اهلل شيئا أحب من العافية(: ويقول، (2)  أحد بعد يقني خريا من معافاة(أويت

)سألت  :  فقل له النبي  ،  اللهم إين أسألك الصرب:  وروي أن رجال قال :  قال آخر

  (4) اهلل البالء فاسأله العافية(

:  فيقول،  يعترب حفظ اجلسد من احلقوق الواجبة  وهلذا فإن رسول اهلل  :  قال آخر 

  (5) )إن جلسدك عليك حقا(

آخر يعترب:  قال  ذلك  املؤمن  :  وبسبب  من  اهلل  إىل  وأحب  خري  القوي  )املؤمن 

  (6)الضعيف(

الصحة:  قال آخر  التي متجد  النصوص  نعمة  ،  إن هذه  تقل عن  نعمة ال  وتعتربها 

فاإلسالم ال يكتفي  ..  الترشيعات التي تضمن وقوعها مل تكن نصوصا جمردة عن  ..  اإليامن

 . واملثل التي قد ال جتد ما يوفر هلا الوجود الواقعي، بالنظريات املجردة

فإن تأمل ما جاء به اإلسالم يف هذا الباب يضعنا أمام منظومة  ،  ولذلك :  قال آخر

 . وال مذهب من املذاهب، صحية متكاملة مل يأت بمثلها دين من األديان

ونحن ال نرى يف جمامع كتب املسلمني الفقهية أبوابا  ..  كيف تقول ذلك :  ل الدكتور قا 

 

 رواه ابن ماجة. (1)

 رواه النسائي. (2)

 رواه الرتمذي.  (3)

 رواه الرتمذي.  (4)

 رواه البخاري.  (5)

 رواه مسلم. (6)
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وإن وجدناه يف احلديث وجدنا جمموعة من األدعية والرقى ال عالقة هلا  ..  خاصة بالطب

 بالصحة إال ما تنرشه يف قائلها من إحياءات ومهية؟

ث عن املنظومة الصحية  أن نبح  ـ حرضة الدكتور    ـ من اخلطأ الكبري  :  قال أحد املرىض 

 . أو باب من األبواب،  اإلسالمية يف فصل من الفصول

 فأين نبحث عنها إذن؟: قال الدكتور

..  وباب من أبواهبا ،  يف كل فصل من فصوهلا ..  يف الرشيعة مجيعا :  قال أحد املرىض

 . (1) فمراعاة حفظ الصحة نجده يف كل أمر من األوامر وهني من النواهي

الصالة:  قال آخر  أداء  قبل  املطلوبة  والبدن واملكان  الثوب  ويف  ..  أليس يف طهارة 

واألغسال املسنونة نظافة رائعة هلا دورها  ،  والغسل من اجلنابة..  الوضوء مخس مرات يوميا 

 يف وقاية البدن من كثري من األمراض؟ 

لق  مع كوننا نصيل تعبدا وخضوعا وامتثاال ألمر اخلا   ـ املسلمني    ـ ونحن  :  قال آخر

العظيم إال أنه ال ينكر أحد أن أداء الصالة بإتقان ركوعها وسجودها أمر يدرب عضالت  

مفاصله تيبس  كبار  ..  اجلسم ويمتع  يؤكد ذلك  املسلمني كام  قلام حتصل عند  آفات  وهي 

 ،  األطباء

ولكن أمل  ،  فمع أننا نؤديه تقربا إىل اهلل طاعة وزلفى ،  ومثل ذلك الصوم:  قال آخر

للعلامء فضالته وسمومه   يثبت  من  البدن  ينقي  اإلسالمي  الصوم  أن  املسلمني  غري  ،  من 

 ويصقل األجهزة ويعيد إليها )جدهتا( وعملها الفيزيولوجي السوي؟  

سبق صحي    (2))السواك مطهرة للفم مرضاة للرب(:  ثم أليس يف قوله  :  قال آخر 

 

 ( كتاب )روائع الطب اإلسالميوخاصة رجعنا يف هذا لكتابات الدكتور حممد نزار الدقر،  (1)

 خزيمة. رواه النسائي وابن  (2)
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مثال  له  مل  ..  ليس  يوم  األمم  بني  ألمتنا  مفخرة  األراك  عود  وال  أليس  فرشاة  هناك  يكن 

وهو بام فيه من مواد لكياموية طبيعية صالح ألن جيمع خواص  ،  معجون لتنظيف األسنان

 كل من املعجون والفرشاة عىل السواء؟  

آخر البدن  :  قال  صحة  تلحظ  رشيعتنا  يف  والرشاب  الطعام  آداب  فإن  وهكذا 

 . ئي احلديث وهلا السبق يف ذلك عىل كل ما قرره الطب الوقا ، واملحافظة عليه

فِنيَ :  أليس يف قوله تعاىل:  قال آخر  ُفوا إِنَُّه اَل حُيِبه املرُْْسِ ُبوا َواَل ُترْسِ ﴾  ﴿َوُكُلوا َوارْشَ

حسب ابن آدم أكالت  ،  )ما مأل ابن آدم وعاء رشا من بطن:  وقول النبي  ،  [ 31األعراف:  ] 

وقاية للبدن    (1) لنفسه(وثلث  ،  وثلث رشاب ،  فثلث طعام،  فإن كان ال حمالة،  يقمن صلبه 

 من أمراض البدن التخمة وويالهتا؟

من النهي  ، للشاربني  أليس يف قواعد الرشب وآدابه التي وصفها حممد : قال آخر 

وغريها كثري من األمور التي أثبت الطب احلديث  ، والرشب عىل ثالث ، عن الرشب واقفا 

ل الطب يف زمانه إىل كل هذه  الذي مل يص،  خاصة وقد أمر هبا النبي األمي  ،  إعجازها 

 املعطيات؟  

وضع له اإلسالم من  ، وال هيتم به،  حتى النوم الذي ال يلتفت الكثري إليه:  قال آخر 

لصحة   خدمته  ومدى  دقته  مدى  احلديث  العلم  أثبت  ما  والنظم  والضوابط  القواعد 

 .اإلنسان

النوم ما  لقد وضع اإلسالم قواعد صحية رائعة لتنظيم ساعات العمل و:  قال آخر

الوضعية  الترشيعات  كل  بني  األمثل  هي  القواعد..  تزال  هذا  بعض  يقرر  تعاىل  :  قال 

 

 رواه أمحد والرتمذي.  (1)



111 

 

َمَعاًشا  النََّهاَر  َوَجَعْلنَا  لَِباًسا  ْيَل  اللَّ النبي  ،  [ 11ـ    10النبأ:  ] ﴾  ﴿َوَجَعْلنَا  بارك  :  وقال  )اللهم 

 . وغريها كثري.. (1) ألمتي يف بكورها(

فإحصاءات منظمة الصحة  ..  تؤكد الدراسات العلمية أمهيته وهي كلها مما  :  قال آخر 

كام أكدت أن اإلنتاج العضيل  ..  العاملية تذكر كثرة انتشار األمراض بني فئة العاملني هنارا

والفكري لإلنسان يف ساعات الصباح الباكر تفوق إنتاجه بقية ساعات النهار أو الليل نوعا  

 .وكام

الن:  قال آخر وم عىل البطن يؤدي إىل تشوهات عضوية وآثار  وقد أثبت الطب أن 

وذلك متوافق متاما مع تلك الترشيعات الغالية التي رشعها النبي  ..  مرضية سيئة عىل البدن

 ( 2) بل عده )ضجعة يبغضها اهلل ورسوله(، حني هني عن النوم عىل البطن 

وعندما أثبت الطب اليوم أن أفضل ضجعة للنوم هي النوم عىل اجلانب  :  قال آخر

..  مل يدرس الترشيح  مع العلم أن حممدا  ..  األيمن مل خيرج يف ذلك عام دعا إليه النبي  

،  ليعرف تفصيالت كثرية يف اجلسد مل تعرف إال حديثا   بل مل يكن علم الترشيح يف عهده  

 ،  مع كل معطيات العلم احلديث تنسجم متاما   ومع ذلك فإن دعوته 

آخر اجلنس :  قال  غريزة  تنظم  كاملة  منظومة  اإلسالمية  الرشيعة  نجد يف  ،  وهكذا 

النبي  ..  وتضعها يف إطار يفجر طاقاهتا ملصلحة اجلسد ال لتدمريه الزواج    لقد دعا  إىل 

فعليه  )يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع  :  املبكر حني قال

وجاء( له  فإنه  السليمة،  (3) بالصوم  الصحيحة  الزوجة  اختيار  إىل  )ختريوا  :  فقال ،  ودعا 

 

 رواه الرتمذي.  (1)

 رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة. (2)

 رواه البخاري ومسلم.  (3)
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 ( 1) لنطفكم فإن العرق دساس(

بحيث ضمن سالمة الزوجني من اإلصابة  ، ونظم أمور املعارشة الزوجية: قال آخر

املرأة وعافيتها ،  بعدد من األمراض اجلنسية  املواقعة قبل  فنهى عن  ،  ووضع أسس صحة 

وعن اإلتيان يف غري موضع احلرث مما أثبت  ،  وهنى عن إتيان الزوجة يف املحيض،  املداعبة

 ،  الطب احلديث مضاره ومفاسده وما يلحق به من أذى لكل من الزوجني

آخر ما  :  قال  أطباء  من  منصف  أو  عاقل  ينكر  اجلنسية وهل  أثر    لالنحرافات  من 

وهي أمراض حيتمي منها املؤمن  ،  والسيالن وغريها مفجع يف انتشار األمراض كالزهري  

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِياًل : املطبق لقوله تعاىل َنا إِنَّ  ؟ [ 32اإلرساء: ] ﴾ ﴿َواَل َتْقَرُبوا الزِّ

وهل جيد املسؤولون اليوم وسيلة ملكافحة اإليدز )طاعون العرص( أفضل  :  قال آخر 

 الناس وحتذيرهم مغبة اإلصابة هبذا الطاعون اجلديد؟  من إدخال التعاليم الدينية يف روع 

أليس يف حتريم اخلمر واملخدررات يف ترشيعنا رمحة كربى ملجتمعنا املسلم  :  قال آخر

 عندما نقارنه بام تعانيه املجتمعات الغربية من مشاكل صحية خطرية أمام قضية اإلدمان؟  

آخر  ع:  قال  العاملية  الصحة  منظمة  دراسات  تؤكد  التدخني  أمل  تقول    ـ القة  الذي 

الرشيعة بتحريمه ـ بانتشار الرسطانات عالوة عىل اشتامل أرضاره لكل أجهزة البدن ويف  

 مقدمتها اجلهاز العصبي؟ 

نِْزيرِ :  أليس يف تطبيق قوله تعاىل :  قال آخر ُم َوحَلُْم اخْلِ َمْت َعَلْيُكُم املَْْيَتُة َوالدَّ ﴾  ﴿ُحرِّ

م  [ 3املائدة:  ]  للبدن  بعدد من األمراضوقاية  إىل  ،  ن اإلصابة  ينتقل  داء عضال خبيث  منها 

أما امليتة وما حتمل من حلم متفسخ بتأثري اجلراثيم فقد يكون  ،  اإلنسان بتناول حلم اخلنزير

 

 رواه ابن ماجه. (1)
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 فيها املهلكة آلكلها؟

الذي نص عليه قوله  قضاء احلاجة  أليس يف منع  :  قال آخر ـ  الطرق  )اتقوا  :  يف 

ـ ترشيع صحي هام ملنع انتشار    (1) الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل(:  املالعن الثالث 

 البلهارسيا واألنكلستوما والزحار وغريها من األمراض الطفيلية املهلكة لعضوية بني آدم؟  

بأول قانون للحجر الصحي ملنع    باإلضافة إىل هذا كله نطق املصطفى  :  قال آخر

والتي تعتمد أصال عىل عزل املريض  ،  ية من العدوى فيها انتشار األمراض السارية وللوقا 

)إذا سمعتم  :  وقال ..  (2))ال يورد ممرض عىل صحيح(  :رسول اهلل  قال  ..  عن الصحيح

انظروا لقد نطق  ..  (3)وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال خترجوا منها(،  بالطاعون فال تدخلوها 

األمي   و   النبي  )اجلراثيم(  تكتشف  أن  قبل  لألوبئة  هبذا  املمرضة  العوامل  )الطفليات( 

 ،  بأكثر من ألف عام

آخر  الصحة :  قال  ترشيعات حتفظ  من  اإلسالم  به  جاء  ما  عىل  فقط  نامذج  ..  هذه 

وتستطيع حرضة الدكتور  ..  وحتمي اإلنسان من الوقوع يف شباك األمراض مهام كان نوعها 

فيها حكام رشعيا واحدا يتناىف مع  وأنا أحتداك أن جتد  ،  أن تقرأ الرشيعة من أوهلا إىل آخرها 

 .(4) ما تقرره القواعد الصحية 

 نا عن الثانية؟وفحدث.. نا عن األوىلموحدثت: قال الدكتور

ووضع  ..  الثانية هي ما جاء يف الرشيعة من الدعوة إىل التداوي:  قال أحد املرىض

 

 رواه أبو داود. (1)

 رواه مسلم. (2)

 رواه البخاري.  (3)

الباب مل نشأ ذكرها هنا مراعاة    (4) كتاب: حصون العافية من سلسلة بتفصيل يف    ، وقد ذكرناها لالختصارهناك بعض الشبهات املرتبطة هبذا 
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 . والدجلالقوانني الكثرية التي حتفظ التداوي من السقوط يف اخلرافة 

بعث يف بيئة أمية جاهلة اعتمدت يف معاجلة    أنتم تعلمون أن رسول اهلل  :  قال آخر

 . وبالغت يف استعامل الكي وتعليق الودع واخلرز ، مرضاها عىل الرقى والتامئم

،  ووضع القواعد الصحيحة للتداوي،  هذا الواقع املنحرف   وقد واجه  :  قال آخر

 . واخلرافات ومنع أو هنى عن التعلق باألوهام 

،  بحصول الشفاء بإذن اهلل إذا ما وافق الدواء الداء  وأول ذلك إخباره  :  قال آخر

  (1))ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء(: قال  ففي احلديث عن رسول اهلل 

)تداووا يا عباد اهلل فإن اهلل مل يضع داء إال وضع له شفاء إال داء  :  وقال:  قال آخر 

  (2)اهلرم(، واحدا

)ما خلق اهلل من داء إال وجعل له شفاء علمه وجهله من جهله إال  : وقال : قال آخر

  (3)والسام املوت(، السام

وتعريف بأهنا سبب  ،  وحث عليها ،  ففي هذه األحاديث إثبات للمداواة:  قال آخر 

واألخذ بسنة اهلل يف  ،  وأن األدوية ليست سوى أسباب خلقها اهلل وسائل للشفاء ..  للشفاء 

 . كونه

وجهله من جهله( حث لألطباء املسلمني  ،  )علمه من علمه : ويف قوله  :  قال آخر 

ناجع دواء  بعد  هلا  يعرف  مل  التي  لألمراض  أدوية  الكتشاف  واالستقصاء  البحث  ،  عىل 

 ، واستخراج أدوية أفضل من سابقتها 

 

 رواه البخاري.  (1)

 رواه أمحد والرتمذي.  (2)

 رواه ابن ماجة. (3)
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أن لكل داء دواء تقوية لنفس املريض عندما يستشعر    ويف تأكيد النبي  :  قال آخر 

بنفسه وجود دواء لدائه يقوى به رجاؤه وترتفع معنوياته ويذهب تومهه الذي هو عدو آخر  

 ،  بعد املرض

فلألدوية مقادير معينة تفعل  ،  الربء بموافقة الدواء للداء  وقد علق النبي  :  قال آخر 

هذا حث لألطباء عىل زيادة معرفتهم ومهارهتم يف   ويف.. هبا جيب أال تزيد عنها وال تنقص

 . الطب وعلومه ليتسنى هلذه املعرفة أن تصيب الداء باملقدار املناسب من الدواء

آخر  ذلك:  قال  الطبية  ،  وفوق  باألخالق  يرتبط  ما  مجيع  الرشيعة عىل  نصت  فقد 

حتميها  التي  حاج..  والقوانني  استغل  من  عىل  الضامن  أوجبت  أهنا  ذلك  الناس  ومن  ة 

:  ففي احلديث قال  ،  فراح يصف له من األدوية من غري أن يكون له علم بذلك،  للتداوي

 ( 1)فهو ضامن(، )من تطبب ومل يعلم منه الطب قبل ذلك

فاحلديث يدل عىل أنه ال حيل ألحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو  :  قال آخر

وما ترتب عىل عمله  ..  فهو آثم،  جترأ عىل ذلكوأن من  ،  سواء كان طبا أو غريه،  ال حيسنها 

نحومها  أو  عضو  أو  نفس  تلف  له،  من  تلك  ،  فهو ضامن  مقابلة  يف  املال  من  أخذه  وما 

،  ألنه مل يبذله إال بتغريره وإهيامه أنه حيسن؛  فهو مردود عىل باذله،  الصناعة التي ال حيسنها 

 . فيدخل يف الغش

 فحدثونا عن الثالثة؟. .نا عن عن الثانيةموحدثت: قال الدكتور

املريض:  قال أحد املرىض التخفيف عىل  مراعاة  ،  الثالثة هو ما جاء من ترشيعات 

وقد نص عىل هذا األصل املهم يف اإلسالم قوله  ،  فال يتعارض التدين مع املرض..  ملرضه

 

 ابن ماجه.و النسائىو رواه أبو داود (1)
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ا﴿اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَها َسَيْجَعُل اهللَُّ َبْعَد  :  تعاىل :  وقوله تعاىل،  [ 7الطالق:  ] ﴾  ُعرْسٍ ُيرْسً

ْنَساُن َضِعيًفا  َف َعنُْكْم َوُخلَِق اإْلِ  [28النساء: ] ﴾ ﴿ُيِريُد اهللَُّ َأْن خُيَفِّ

آخر قوله  :  قال  عليه  غلبه:  ونص  إال  أحد  لدين  ا  يشاد  ولن  يرس  الدين  ،  )إن 

ولكن بعثني معلام  ،  يبعثني معنتا وال متعنتا )إن اهلل مل  :  وقوله،  (1) فسددوا وقاربوا وأبرشوا(

أيرسه :  وقوله ،  (2)ميرسا( دينكم  أيرسه(،  )إن خري  دينكم  له،  (3)إن خري  قيل  يا  :  وعندما 

 .(4))احلنيفية السمحة(: أي األديان أحب إىل اهلل؟ قال.. رسول اهلل 

جبات  بناء عىل ذلك نص الفقهاء عىل أن املريض الذي يعجز عن بعض وا:  قال آخر 

 . وإذا كان يعجز عن بعضها فإنه يسقط عنه القدر الذي يعجز عنه .. الصالة تسقط عنه

)صل  :  لقوله  ،  ونصوا عىل جواز الصالة قاعدا إذا شق عليه الوقوف :  قال آخر

 فإن مل تستطع فعىل جنب( ، فإن مل تستطع فقاعدا، قائام

 .تطهر باملاءونصوا عىل جواز التيمم للمريض الذي يشق عليه ال: قال آخر 

 . ونصوا عىل أن املريض الذي يشق عليه الصيام فإنه جيوز له الفطر : قال آخر 

ونصوا عىل أن من أصيب بمرض ال يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل  :  قال آخر

 . يوم مسكينا 

،  ونصوا عىل أن احلج بالنفس يسقط عن املريض الذي ال يستطيع الركوب:  قال آخر

 . بدله بامله من حيج عنه ويعتمروله أن يقيم 

ونصوا عىل أن املريض الذي ال يستطيع الطواف ماشيا فله أن يطوف راكبا  :  قال آخر

 

 رواه البخاري.  (1)

 رواه مسلم. (2)

 رواه أمحد. (3)

 رواه البخاري.  (4)
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 . أو حمموال

ونصوا عىل أن املريض الذي ال يستطيع تطهري ثيابه جيوز له أن يصيل هبا  :  قال آخر 

 . ولو كان عليها يشء من النجاسات

آخر جي:  قال  ال  اجلهاد  أن  عىل  عىل  ونصوا  وال  األعرج  وال عىل  األعمى  عىل  ب 

 . املريض ألهنم يعجزون عنه ويشق عليهم

ولكن عليه  ، ونصوا عىل أنه جيوز للحاج الذي به أذى من رأسه أن يغطيه : قال آخر

 . الفدية 

ونصوا عىل جواز إجراء اجلراحة الطبية ولو بال إذن املريض إذا حصل  :  قال آخر 

 . ن األمر إذا ضاق اتسعأل؛ الضيق واحلرج وحلت الرضورة

ونصوا عىل سقوط وجوب حضور اجلمع واجلامعات عن املريض الذي  :  قال آخر

 . يشق عليه ذلك

ونصوا عىل جواز الصالة لغري القبلة إذا كان يف توجيهه إليها حرج وعرس  :  قال آخر 

 . ومشقة وضيق 

ولكن  ،  تها ونصوا عىل أن املغمى عليه ال إثم عليه يف إخراج الصالة عن وق:  قال آخر

هذا إذا كانت مدة اإلغامء قليلة عرفا وهي  ،  جيب عليه إذا أفاق أن يصيل ما فاته من الفروض 

 . بمقدرة ثالثة أيام 

وغريها من الفروع الكثري التي تتيح للمريض أن يامرس حياته التعبدية  :  قال آخر

 . أو يصيب مرضه ،  من غري أي حرج قد يصيبه

 .فحدثونا عن الرابعة.. الثالثة نا عن عن موحدثت: قال الدكتور

الرابعة هو ما حفلت به النصوص املقدسة من األدوية التي مل يتأكد من جدواها  :  قال
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 .(1) العامل إال بعد أن توفر له من األجهزة والوسائل ما أتاح له ذلك

أو  ،  أو رشبة عسل،  يف رشطة حمجم:  )الشفاء يف ثالث :  ومن ذلك قوله  :  قال آخر

  (2)وأنا أهني أمتي عن الكي(، بناركية 

   (3) إال السام(، )يف احلبة السوداء شفاء من كل داء :  ومنه قوله : قال آخر 

  (4) والقسط البحري(، )إن أمثل ما تداويتم به احلجامة :  ومنه قوله : قال آخر 

 (5) فأبردوها باملاء(  ، )احلمى من فيح جهنم :  ومنه قوله : قال آخر 

آخر أس:  قال  النبي  وعن  أن  عميس  بنت  تستمشني:  سأهلا   امء  قالت (6)بم  :  ؟ 

)لو أن شيئا كان  :  ثم استمشيت بالسنا فقال النبي  :  )حار حار( قالت:  قال،  (7) بالشربم

  (8)لكان يف السنا(؛ فيه الشفاء من املوت 

أن تتأكد    ـحرضة الدكتور   ـ يف وسعك  :  وقال ،  إىل الدكتور منجلأحد املرىض  التفت  

وأنا متأكد متاما أنك لن جتد فيها إال  ..  من كل ما ورد يف هذه النصوص من أنواع األدوية

 . وأنه رمحة اهلل للعاملني ، الرباهني القوية القاطعة عىل أن حممدا رسول اهلل

خارجا  شعر إال بالدكتور منجل يرسع  أكل تلك األحاديث مل    املرىض بعد أن حتدث  

 . ومن ذلك اليوم مل أره.. أن ينبس ببنت شفة من غريمن املستشفى 

 

   (من األدوية يف )أدوية من السامء ذكرنا تفاصيل الرباهني العلمية عىل جدوى ما ذكره رسول اهلل  (1)

 رواه البخاري.  (2)

 رواه البخاري ومسلم.  (3)

 رواه البخاري ومسلم.  (4)

 رواه البخاري ومسلم.  (5)

 أي بأي يشء تطلبني االسهال. (6)

 نبت يسهل البطن.  (7)

 ماجه.ابن و رواه الرتمذي (8)
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 :  واملحبطون ..  الرمحة . 5

هذا :  قلنا  عن  ف..  وعينا  باملحبطنيحدثنا  املرتبطة  الرمحة  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 

 . وعالقتها بالدين

باملتأملني يف مستشفى:  قال املرتبطني  الرمحة  فقد شاء أن أرى  ،  كام شاء اهلل أن أرى 

أيضا الرمحة   مستشفى  يف  النفسية،  املرتبطة  باألمراض  خمتصا  مثل  ،  وكان  ـ  أقامته  وقد 

للجمع بني  ،  املستشفى السابق ـ بعض اإلرساليات التبشريية يف بعض بالد املسلمني الفقرية 

 . العمل اإلنساين والتبشري الديني

ريين  رأيت رجاال كث ..  عندما دخلت قاعة املستشفى املمتلئة باحلزن واألسى واليأس

 . وقد امتألت أسارير وجوههم باألسى واألمل واحلزن،  يضعون أكفهم عىل خدودهم 

..  والذي كان صديقا يل)إيرنست جونز(    املستشفى نفسه  وكان من بينهم صاحب 

 . فقد أصيب هو اآلخر بعدوى األمل واحلزن واليأس

 أرى اليأس عىل وجهك؟ .. ما بالك حرضة الربوفيسور: وقلت، اقرتبت منه 

أيأس:  (1)قال ال  املراهم..  وكيف  كل  استعملت  قد  كل  ،  وأنا  غامر  وخضت 

لكأن  ..  لكني مل أظفر مع هؤالء بيشء..  األساليب التي ابتدعها أصحابنا يف العالج النفيس 

 . وال يكاد ينفك عنهم ،  فال يكادون ينفكون عنه، اليأس قد غرس جذوره يف قلوهبم

 فام ترى سببا لذلك؟ : قلت

الدينال ..  الدين:  قال أنه  شك  بالنفس  ..    يفتك  أن  يمكنه  فريوس  أخطر  إنه 

لقد  ..  ولذلك ال سبيل للنجاة ملن ابتيل به..  إن الدين هو أيدز النفس ورسطاهنا .. اإلنسانية

 

 . فام بعدها ،168رمحة للعاملني، صخلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب:  (1)
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يقول  األديان(  )فلسفة  كتابه  يف  سياته(  )أجوست  الفيلسوف  صديقي  أنا :  كتب  )ملاذا 

،  إال وأراين مسوقا لإلجابة عليه هبذا اجلواب،  متدين؟ إين مل أحرك شفتي هبذا السؤال مرة

لوازم ذايت ،  ألين ال أستطيع خالف ذلك،  أنا متدين:  وهو التدين الزم معنوي من  ،  ألن 

قد اعرتضت عىل نفيس  :  فأقول هلم،  ذلك أثر من آثار الوراثة أو الرتبية أو املزاج :  يقولون يل

وقبله كتب املؤرخ  ..  سألة وال حيلها(ولكني وجدته يقهقر امل،  كثريا هبذا االعرتاض نفسه 

:  قال ،  اإلغريقي )بلوتارك( يتحدث عن تغلغل هذا الرسطان يف مجيع املجتمعات اإلنسانية

ولكن مل  ،  ومدن بال مدارس،  ومدن بال قصور ،  )قد وجدت يف التاريخ مدن بال حصون

 توجد أبدا مدن بال معابد(

النفوس املدنسة بدنس الدين أي فرصة  ال أرى هلذه  ..  ولذلك :  ثم قال ،  سكت قليال

 . للشفاء 

العقالء:  قلت الكثري من  إليه  يا بروفيسور خيالف ما ذهب  فاملؤرخ  ..  إن ما تقوله 

يقول  توينبى(  )آرنولد  البرشية :  الفيلسوف  الطبيعية  الرضورية  امللكات  إحدى  ،  )الدين 

تضطره إىل التامس  ،  لروحيوحسبنا القول بأن افتقار املرء للدين يدفعه إىل حالة من اليأس ا

 العزاء الديني عىل موائد ال متلك منه شيئا( 

)إن  :  الدكتور )كارل بانج( يف كتابه )اإلنسان العرصي يبحث عن نفسه( وثمله قال  

كان سبب  ،  من كل أنحاء العامل،  كل املرىض الذين استشاروين خالل الثالثني سنة املاضية

 م ومل ينالوا الشفاء إال بعد أن استعادوا إيامهنم( وتزعزع عقائده ، مرضهم هو نقص إيامهنم

)إن أعظم عالج للقلق ـ وال شك  :  )وليم جيمس( فيلسوف املنفعة والذرائع وقال  

 ـ هو اإليامن( 

 )إن املرء املتدين حقا ال يعاين قط مرضا نفسيا( : الدكتور )بريال(وقال 
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إن أطباء النفس يدركون  ):  )ديل كارنيجي( يف كتابه )دع القلق وابدأ احلياة(   وقال

بالدين واالستمساك  القوي  اإليامن  القلق،  أن  يقهرا  بأن  العصبي ،  كفيالن  وأن  ،  والتوتر 

 يشفيا من هذه األمراض( 

فقد ذكر يف كتابه )العودة إىل اإليامن( الرباهني الكثرية  ،  أما الدكتور )هنري لنك(

خالل عمله يف  ،  وجربه من وقائع وفريةالدالة عىل الدور اإلجيايب للدين من خالل ما ملسه  

 . العالج النفيس

:  فقال ،  فقد حتدث عن األثر املبارك للصالة يف النفس البرشية،  أما )ديل كارنيجي(

بطبعك متدينا  لست  أنك  واالبتهال  والرضاعة  الصالة  عن  بك  يقعد  بحكم  ،  )وال  أو 

تقدر،  نشأتك مما  أكرب  إليك عونا  الصالة سوف تسدي  ،  ا يشء عميل فعالألهن،  وثق أن 

أعني بذلك أن الصالة يسعها أن حتقق لك أمورا ثالثة  ،  ماذا أعني بيشء عميل فعال:  تسألني 

فالصالة تعينك عىل التعبري بأمانة ودقة  :  ال يستغني عنها إنسان رسواء أكان مؤمنا أو ملحدا

لة مادامت  وقد بينا فيام سلف أن من املحال مواجهة مشك،  ويثقل عليها ،  عام يشغل نفسك 

فإذا كنا  ،  والصالة أشبه بالكتابة التي يعرب هبا األديب عن مهومه ،  غامضة غري واضحة املعامل

وهذا ما نفعله حيث نبث  ،  نريد حال ملشكالتنا وجب أن نجرهيا عىل ألسنتنا واضحة املعامل

فام أقل  ،  والصالة تشعرك بأنك لست منفردا بحل مشكالتك ومهومك  ..شكوانا إىل اهلل

منفردين م املشكالت  أثقل األمحال وأعرس  احتامل  يسعهم  تكون مشكالتنا  ،  ن  ما  وكثريا 

ولكننا يسعنا أن نذكرها  ،  ماسة أشد املساس بذواتنا فنأبى أن نذكرها ألقرب الناس إلينا 

،  واألطباء النفسيون جيمعون عىل أن عالج التوتر العصبي   .. للخالق عز وجل يف الصالة

ـ إىل حد كبري ـ عىل اإلفضاء بمبعث التوتر ومنشأ األزمة إىل صديق    والتأزم الروحي يتوقف 

والصالة بعد هذا حتفزنا إىل    ..فإذا مل نجد من نفيض إليه كفانا باهلل وليا ،  أو ويل محيم،  قريب
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وأشك يف أن يوايل امرؤ الصالة  ،  بل الصالة هي اخلطوة األوىل نحو العمل،  العمل واإلقدام

دون أن يتخذ خطوات مثمرة  ،  أو بمعنى آخر ،  ن يلمس فائدة أو جدوى دون أ،  يوما بعد يوم

..  وقد قال )الكسيس كاريل﴾ )مؤلف كتاب )اإلنسان،  وتفريج أزمته،  نحو حتسني حالته 

)الصالة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت  :  ـ ذلك املجهول( ـ واحلائز عىل جائزة نوبل 

  (1)فلامذا ال ننتفع هبا؟(، حتى اآلن

 وما كانت أديان هؤالء الذين ذكرهتم؟ : قال

 . الشك أنك تعلم ذلك .. لقد كانوا مسيحيني: قلت

ولذلك يمكن للمريض النفيس أن  ..  الدين املسيحي خمتلف عن سائر األديان:  قال

..  بل يمكن للمريض أن جيد عزاءه النفيس يف مجيع األديان ما عدا اإلسالم..  جيد عزاءه فيه

إنه حيطم النفس حتطيام ال تستطيع بعده احللم بأي  ..  إنه فريوس قاتل..  ما اإلسالم خمتلف متا 

هلل..  خالص العبودية  عن  املسلمون  يتحدث  كيف  ترى  قمم  ..  أال  قمة  وجيعلوهنا 

فال  ،  مع كوهنا من وجهة النظر النفسية اهلاوية التي إذا انحدرت إليها النفس ..  طموحهم

 ادة؟مطمع هلا بعد يف نجاة وال راحة وال سع

..  فإن هؤالء مسلمون،  ولألسف:  وقال،  ثم نظر إىل من حوله من املرىض ،  قال ذلك

لقد رضب اإلسالم  ..  فلم أستطع..  لقد حاولت بكل األساليب أن أخلصهم من إسالمهم

 . ولذلك ال مطمع هلم يف النجاة منه، جذوره يف أعامق قلوهبم

كيف  :  فقلت ،   املتدينني فلم يبدو يل عىل وجوههم أي سيام من سيام،  نظرت إليهم

 عرفت يا حرضة الربوفيسور بأن الدين هو سبب ما هم فيه؟ 

 

 . 301دع القلق وابدأ احلياة: ص  (1)
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 . ويكفي ذلك لتشخيص حالتهم .. لقد ذكرت لك أهنم مسلمون: قال

 هل رأيتهم يرفعون أيدهيم إىل السامء يدعون رهبم؟: قلت

 . ال: قال

 هل رأيتهم يذكرون رهبم كثريا؟: قلت

 . ال: قال

 يصلون؟ فهل رأيتهم : قلت

النواحي..  ال:  قال هذه  مجيع  يف  مقرصون  هذه  ..  هم  كل  من  غرضك  ما  ولكن 

 األسئلة؟

 . أردت أن أعرف عالقة الدين بمرضهم: قلت

 فام رأيت؟ : قال

فهؤالء ال عالقة هلم  ..  أرى أن تشخيصك حلالتهم بكون الدين سببها خطأ:  قلت

 .بالدين

 . ولكنهم يذكرون عن أنفسهم أهنم مسلمون: قال

يعيشوه..  أجل:  تقل ومل  إسالمهم  ورثوا  ترث  ،  هم مسلمون  أن  بني  كبري  وفرق 

 . وبني أن تستخدمه، شيئا 

رأيت   قلت هذا حتى  الرجال يدخلونما  كثريا احلكامء  ،  بعضا من  كانوا يشبهون 

 . الذين حتدث عنهم زمالئي

من الزوار الذين   ملعله..  ال أدري:  فقال ،  معنهصديقي صاحب املستشفى  سألت  

 ؟ ملكن ما سؤالك عنه.. املستشفى أن يسمح هلم بالدخول يف هذه األوقات تعود 

 .اإلسالم متثيال صاحلا هؤالء يمكن أن يمثل  ه ولكن أشعر أن.. لست أدري: قلت
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 كسائر الناس؟ نيبدوإهنم  .. كيف عرفت ذلك : قال

الذي    ون حيملهؤالء  لكني أشعر يف قرارة نفيس أن  ..  لست أدري:  قلت اإلكسري 

 . حيطم أصنام مجيع األوهام التي حيملها هؤالء املرىض 

القول :  وقال،  ابتسم جاءين  ..  أصدقك  يطلب هؤالء  لقد  كثرية  أن    ونمرات  مني 

 .لكني رفضت ذلك رفضا شديدا.. همووحيدث، باملرىض  وا جيتمع

 مل؟ : قلت

ا أن تتسبب  أفكارا خطرية يمكنه ونحيمل ملقد رأيت أهن.. لقد خشيت عليهم: قال

 ؟ نيملتزم   نيمسلم  نيبدو  مأال ترى أهن .. هلم يف تشوهات نفسية ال يمكنهم النجاة منها 

هل :  قلت تأذن  أن  منك  أطلب  ما يدعوين ألن  يريد  م وذلك  ..  من اخلطاب   ونفيام 

 . فلعلنا نظفر منه بيشء 

 . إن ما تقوله خطري: قال

 كيف ذلك؟: قلت

أن هؤالء:  قال ترى  اليأس من شفائهم ،  غري ملتزمنيومع كوهنم  ،  أال  إيل  ..  دب 

إليهم   إذا رسب  بإعاقة نفسية دائمة ال  ..  أمراض االلتزام هؤالء  فكيف  حينها سيصابون 

 . يمكن هلذا املستشفى أن يتحمل تبعاهتا 

 . واليائس ال يبايل أي مركب ركب..  لقد ذكرت يل أنك قد يئست من شفائهم :  قلت

ولكن البد  ..  اليوم باحلديث إكراما لك  م هل  سآذن..  ال بأس:  ثم قال،  سكت قليال 

 . هبا للمرىضوا  أن يرس ون أن تكون حارضا لرتى اخلرافات التي يريد

مع   املستشفى  تقدمت  كان..  الزائرين  إىل صاحب  املرىض    ني منشغل  واوقد  بتأمل 

 . بكلامت مل نتبينها مع حتريك ألسنتهم ..  والنظر فيهم
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خياطبهمقال   املستشفى  أ:  صاحب  ال  حضوركأنا  رس  يف  حمتارا  احلني    م زال  بني 

  م فام رس إرصارك.. فيه وال صديق  م مع أين أعلم أنه ال قريب لك، واحلني إىل هذا املستشفى

 عىل احلضور؟ 

راهم كعطشى استبد هبم  ن نحن.. نا أشعر بأمل كبري نحو هؤالء أل:  قال أحد الزائرين

 . وال أحد يسقيهم الرشاب الذي يتناسب معهم، العطش

املستشفىابتسم   لديك:  وقال،  صاحب  تتحدث  م وهل  الذي  الرشاب  هذا    ون مثل 

 عنه؟

أال ترى يا بروفيسور أنه من املحزن  ..  نا وهذا مصدر حزن..  أجل:  قال أحد الزوار

 أن حيال بني املنقذ وبني من يريد أن ينقذه؟

عال بصوت  املستشفى  صاحب  خملصون    م أنك  ونتزعم  م أنت:  وقال ،  ضحك 

 كاملسيح؟

 . وخملصا .. ومنقذا..  كل من تربى عىل يد األنبياء صار مسيحا : أحد الزوار قال

 . ال عىل يد املسيح، ولكنك تربيت عىل يد حممد : قال صاحب املستشفى

 .املسيح وحممد ومجيع األنبياء من مدرسة واحدة: قال أحد الزوار

 ولكن تالميذ املسيح خيتلفون عن تالميذ حممد؟ : قال صاحب املستشفى

املحرفون من تالميذ حممد واملحرفون من تالميذ املسيح هم الذين  :  أحد الزوار  قال

 . أما الصادقون من كليهام فهم أبناء مدرسة واحدة.. خيتلف بعضهم عن بعض 

 ؟ممن أنت : قال صاحب املستشفى

ميذ لألنبياء الذين أرسلهم اهلل خلالص  تالنحن نحاول أن نكون  :  قال أحد الزوار

 .اإلنسان
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املستشفىقال ص اليوم أن أعطيك..  وااسمع :  احب    وا فرصة ألن تسق  ملقد بدا يل 

 .سامهم وأن تسق   والكن احذر..  ون املرىض بالرشاب الذي تريد

فالسم  ..  ال ختف..  شكرا يا بروفيسور:  وقال أحد الزوار ،  وجوههمبدا البرش عىل  

 . الشياطنيالسم ال يوجد إال عند ..  ال يوجد عند تالميذ األنبياء

بقاعة   أشبه  قاعة  إىل  املرىض  حيولوا  أن  املمرضني  من  املستشفى  صاحب  طلب 

 . حمارضات

وآالمهم   ويأسهم  بإحباطهم  املرىض  جلس  حتى  قصرية  حلظات  إال  هي  وما 

 . هم من القيود التي وضعها األمل فيهموأن ينقذ  ني ينتظرون من املخلص

 . املستشفى يف حمل خاص نرقبهووقفت مع صاحب ،  املنصة  الرجال احلكامء  صعد

الزوار  أحد  األفاضل:  قال  والراحة  ..  ساديت  األمل  عن  تبحثون  أنكم  الشك 

 . البحث عنها ب ونوالشك أنكم هتتم .. والسكينة 

ألنكم وليتم وجهتكم نحو اليأس والتعب والقلق  .. وحيق لكم أن تتيهوا:  قال آخر

 . البحث عنهويستحيل أن جتدو يف هذه املحال ما تريدون ، واجلور

احلارضين من  رجل  تعرف :  قال  والراحة    ونفهل  األمل  فينا  تنرش  التي  املحال 

 والسكينة؟ 

 . حدثكم عنها نل نا ولذلك جئ.. أجل :  قال أحد الزائرين

 .نا وأخرب .. وا أرسع:  قال الرجل

 . وهو أقرب إلينا من حبل الوريد.. هو حمل واحد ال غري:  قال أحد الزائرين

 فام هو؟ : قال أحد الزوار

 . هو اهلل:  قال أحد الزائرين
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 . ومع ذلك نمتلئ مها وحزنا ويأسا .. ولكنا نؤمن بوجوده: مقاطعا بعضهم قال 

هل تعلمون ما  .. هل فكرتم يف األرسار التي حيملها وجود اهلل؟: قال أحد الزائرين

 معنى أن اهلل موجود؟ 

 . نا وحدث : قال اجلميع

 موجود هو أن العدل موجود والرمحة موجودة  إن معنى أن اهلل :  (1)قال أحد الزائرين

..  معناه أن يطمئن القلب وترتاح النفس ويسكن الفؤاد ويزول القلق  ..واملغفرة موجودة

 . فاحلق البد واصل ألصحابه

ولن يكون  ،  ولن يميض الصرب بال ثمرة ،  معناه لن تذهب الدموع سدى:  قال آخر

 . ولن تفلت اجلريمة بال قصاص ، ولن يمر الرش بال رادع، اخلري بال مقابل

وليس من طبع  ..  معناه أن الكرم هو الذي حيكم الوجود وليس البخل:  قال آخر 

..  فهو ال يمكن أن يسلبها باملوت،  فإذا كان اهلل منحنا احلياة..  الكريم أن يسلب ما يعطيه

املوت ثم  وإنام هو انتقال هبا إىل حياة أخرى بعد  ..  فال يمكن أن يكون املوت سلبا للحياة

 . حياة أخرى بعد البعث ثم عروج يف الساموات إىل ما ال هناية

وحكمة من وراء  .. وإنام حكمة يف كل يشء، معناه أنه ال عبث يف الوجود: قال آخر

العذاب  ..  وحكمة يف خلق كل يشء ..  كل يشء  احلكمة ويف  املرض  األمل حكمة ويف  يف 

لفشل حكمة ويف العجز حكمة ويف القدرة  حكمة ويف املعاناة حكمة ويف القبح حكمة ويف ا

 . حكمة

آخر وأال  :  قال  االنبهار  يفرت  وأال  الدهشة  متوت  وأال  اإلعجاب  يكف  أال  معناه 

 

 . فام بعدها ،7استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب: علم نفس قرآين جديد، مصطفى حممود، ص  (1)
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 . فنحن أمام لوحة متجددة ألعظم املبدعني.. يتوقف اإلجالل

معناه أن تسبح العني وتكرب األذن وحيمد اللسان ويتيه الوجدان ويبهت  :  قال آخر

 .اجلنان

آخ وتزف  :  ر قال  حلظة  بكل  األحاسيس  وحتتفل  باملشاعر  القلب  يتدفق  أن  معناه 

 . الروح كل يوم جديد كأنه عرس جديد 

تذوب مهومنا يف كنف  وأن    ..معناه أال نعرف اليأس وال نذوق القنوط :  قال آخر

 . رمحة الرحيم ومغفرة الغفار

أمل يقل  ..  وكرمه  معناه أن يذوب ضيقنا وأملنا وإحباطنا يف فرج اهلل وفضله:  قال آخر 

ا: لنا ربنا  ا إِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسً  ﴾؟ [ 6ـ  5الرشح: ] ﴾ ﴿َفإِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسً

..  فلن يوجد يف الوجود إله آخر ينقض وعده..  وألن اهلل سبحانه واحد:  قال آخر 

أنفسنا  عىل  ننقسم  اجلهات..  ولن  تتوزعنا  لليمني  ..  ولن  والء  بني  نتشتت  ووالء  ولن 

..  وتوسل لألغنياء وارمتاء عىل أعتاب األقوياء،  وتزلف للرشق وتزلف للغرب ،  لليسار

واهلرب  ..  وكل ما نطمح إليه ين يديه،  وكل العلم عنده ،  وكل الغنى عنده،  فكل القوة عنده

 . والرصيد والباب والرحاب ، وامللجأ واملستند ، فهو الوطن واحلمى .. بل إليه ، ليس منه

ك اإلحساس معناه السكن والطمأنينة وراحة البال والتفاؤل واهلمة  وذل:  قال آخر

وتلك ثمرة )ال إله إال اهلل( يف  ..  واإلقبال والنشاط والعمل بال ملل وبال فتور وبال كسل

وتلك هي أخالق املؤمن بال  ..  ويؤمن هبا ويعيشها ،  نفس قائلها الذي يشعر هبا ويتمثلها 

 . إله إال اهلل 

وتشفى كل علل  ،  الصيدلية التي تداوي كل أمراض النفوسوتلك هي  :  قال آخر 

 . العقول وتربئ كل أدواء القلوب
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..  وتلك هي صيحة التحرير التي حتطم أغالل األيدي واألرجل واألعناق :  قال آخر 

وكلمة الرس التي حترك اجلبال وتشق البحور  ،  وهي أيضا مفتاح الطاقة املكنوزة يف داخلنا 

 خيلق إىل اآلن العقار السحري الذي حيدث ذرة واحدة من هذا األثر  ومل   .. وتغري ما ال يتغري

 . يف النفس

وهي  ..  وكل عقاقري األعصاب تداوي شيئا وتفسد معه ألف يشء آخر :  قال آخر

تداوي بالوهم وتريح اإلنسان بأن تطفئ مصابيح عقله وتنومه وختدره وتلقى به إىل قاع  

أما كلمة )ال إله إال اهلل( فإهنا تطلق اإلنسان من  ، البحر موثوقا بحجر مغمى عليه شبه جثة 

وتبرشه باملغفرة وتنجيه من اخلوف وحتفظه من  ،  عقاله وحترره من مجيع العبوديات الباطلة

..  الوسواس وتؤيده باملأل األعىل وجتعله أطول من السامء هامة وأرسخ من األرض ثباتا 

 . ملء جفنيه ونام ، فمن استودع مهه وغمه عند اهلل بات عىل ثقة 

آخر املصائر :  قال  وحمرك  األقدار  ومقدر  الكون  خالق  هو  اهلل  يف  ..  وألن  فليس 

فلن تعود الدنيا ..  ال يفوقه يف صنعته أحد..  ألنه املبدع بال شبيه ..  اإلمكان أبدع مما كان

 . وإنام درسا رفيعا من دروس احلكمة ، مرسحا دمويا للرشور

آخر  موجود  :  قال  اهلل  لستم وحدكموألن  العناية حيث  ..  فإنكم  بكم  وإنام حتف 

 . رستم وحترسكم املشيئة حيث حللتم

وال  ..  ال هجر ..  وذلك معناه شعور مستمر باإلئتناس والصحبة واألمان:  قال آخر

 وذلك حال أهل )ال إله إال اهلل( ، وال وحشة وال اكتئاب.. وال وحدة.. وال ضياع.. غدر

آخر  ا:  قال  يذوقون شميم  اآلخرة إهنم  يدخلوها يف  أن  قبل  الدنيا  وهم  ..  جلنة يف 

،  وهم الراسخون املطمئنون الثابتون ال تزلزهم الزالزل..  امللوك بال عروش وبال صوجلان

 . وال حتركهم النوازل
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..  فيها عالجه الوحيد..  تلك هي الصيدلية اإلهلية لكل من دامهه القلق:  قال آخر 

احلياة   وماء  والرتياق  اإلكسري  شاربهوفيها  بعده  يظمأ  ال  الذهبي  ..  الذي  الرصيد  وفيها 

متبدلة زائلة  ورقية  عمالت  من  األرض  عىل  نتبادل  ما  لكل  البوصلة  ..  واملستند  وفيها 

 . وفيها الدواء لكل داء.. واملؤرش والدليل 

 : السكينة 

فالشك أن الغفلة عن ربنا وسوء  ..  نعم ما ذكرتنا به:  (1)وقال،  املرىضقام رجل من  

ولكن أنى لنا أن نستقر ونسكن ملا  ..  معرفتنا به هي رس ما حصل لنا من أمل ويأس وإحباط 

فال نكاد نستقر يف حمل حتى نرحل إىل  ..  ونحن نتشتت بني أنواع اهلموم واآلالم..  ذكرت 

 . غريه

الزوار  السكينة :  وقال،  ابتسم أحد  الوحيد  ..  أنت تسأل عن  الدواء  فالسكينة هي 

 . وهي الدواء الوحيد الذي يشفيها من كل آالم التشتت.. فسالذي تستقر به الن

 فأين نجدها؟  : قال الرجل

الزوار  أحد  يف  :  قال  الالمعني  األطباء  ألحد  نارضة  كلمة  أعوام  منذ  قرأت  لقد 

فكتبت هذا  ،  )وضعت مرة وأنا شاب جدوال لطيبات احلياة املعرتف هبا :  قال فيها ، أمريكا 

الدنيوية بالرغائب  ثم  ،  والشهرة،  والثراء،  والقوة،  واملوهبة،  واحلب،  لصحةا:  البيان 

وهو موضوع عىل  ،  جدول بديع:  فقال صديقي الشيخ  .. تقدمت هبا يف زهو إىل شيخ حكيم

ولكن يبدو يل أنك أغفلت العنرص املهم الذي يعود جدولك بدونه عبثا  ، ترتيب ال بأس به

يطاق كله،  ال  اجلدول  عىل  بالقلم  كلمتي،  ورضب  أحد  :  وكتب  وقال  النفس(  )سكينة 

 

 . افام بعده ،176خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب: رمحة للعاملني، ص (1)
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،  وإنه ليعطي الكثريين الذكاء والصحة ،  هذه هي اهلبة التي يدخرها اهلل ألصفيائه :  الزوار

مبتذل بنادرة،  واملال  الشهرة  القلب،  وليست  بقدر،  أما سكينة  يمنحها  عىل    .. فإنه  وقال 

أنا إال ناقل من املزامري،  ليس هذا برأي خاص يل :  سبيل اإليضاح أ،  فام  ،  وريليوسومن 

يقولون،  ومن الدنس احلكامء  احلمقى :  هؤالء  أقدام  الدنيا حتت  احلياة  نعم  يا رب  ،  خل 

أتقبل هذا..  وأعطني قلبا غري مضطرب! يومئذ أن من الصعب أن  ولكن  ،  وقد وجدت 

التجربة اخلاصة الدقيقة،  اآلن بعد نصف قرن من  أصبحت أدرك أن سكينة  ،  واملالحظة 

وأنا أعرف اآلن أن مجلة املزايا األخرى ليس من  ،  املثىل للحياة الرشيدةالنفس هي الغاية  

بل بغري  ،  وقد رأيت هذه السكينة تزهو بغري عون من املال،  الرضوري أن تفيد املرء السكينة

أما احلرمان منها فإنه  ،  ويف طاقة السكينة أن حتول الكوخ إىل قرص رحب،  مدد من الصحة 

 ا(حييل قرص امللك قفصا وسجن

 . فالسكينة هي اإلكسري الذي تذوب ملرآه اآلالم.. صدق الرجل: قال آخر 

 . لقد هتنا يف البحث عنها .. فأين نجدها؟: قال الرجل

كِينََة يِف  :  فقال ،  وذكر حملها ،  لقد ذكرها اهلل:  قال أحد الزائرين ﴿ُهَو الَِّذي َأْنَزَل السَّ

إِياَمًنا   لَِيْزَداُدوا  املُْْؤِمننَِي  َعلِياًم  ُقُلوِب  اهللَُّ  َوَكاَن  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ ُجُنوُد  َوهللَِِّ  إِياَمهِنِْم  َمَع 

 [4الفتح: ] ﴾ َحكِياًم 

 فام الدواء الذي تصفه هذه اآلية؟: قال الرجل

 . إنه اإليامن.. إهنا تصف دواء حمددا واضحا ظاهرا :  قال أحد الزائرين

 اإليامن!؟ : قالوا مجيعا 

ال يثمرها  ،  فسكينة النفس التي هي الينبوع األول للسعادة..  أجل   :قال أحد الزائرين 

وال  ،  وال اجلاه،  وال الشهرة،  وال الغنى،  وال املال ،  الذكاء وال العلم وال الصحة وال القوة 



132 

 

 غري ذلك من نعم احلياة املادية؟

فلم يعره هم  ،  هذه السكينة هي التي عمرت قلب رسول اهلل يوم اهلجرة:  قال آخر

ا يِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه  ،  وال حزن  إِْذ مُهَ
ِذيَن َكَفُروا َثايِنَ اْثنَنْيِ ُه اهللَُّ إِْذ َأْخَرَجُه الَّ فقد ﴿َنرَصَ

َزْن إِنَّ اهللََّ َمَعنَا َفَأْنَزَل اهللَُّ َسكِينََتُه َعَلْيهِ    [ 40التوبة: ] ﴾ اَل حَتْ

وطمأنينة  ،  املؤمن أوىل الناس بسكينة النفس  ملاذا كان:  وقال،  قام رجل من اجلمع

والفلسفة..  القلب؟ والثقافة  العلم  السكينة يف  اإلنسان  التقدم  ،  وملاذا ال جيد  أنتجه  وفيام 

 العلمي من وسائل وأدوات يرست العيش ومجلت احلياة؟

الزوارالتفت   املستشفى إىل    أحد  قال ،  صاحب  إىل  :  ثم  إن اجلواب عن هذا حيتاج 

 . لتفصيل قد ال يسمح هبا طبيبكم الذي قد يزعجه إطالة جلويس معكم بسطة من ا

فوجدته مستغرقا متام االستغراق فيام يقوله  ،  صاحب املستشفى  التفت إىل صديقي

ما إن قال  ..  الزوار ال  ..  تفضل:  ومن غري شعور..  ذلك حتى رد )مبارشةالرجل  لذلك 

 . مثله فإن لكالمك تأثريا مل يسبق يل أن رأيت  .. حرج عليك 

ذكر لكم عرشة أسباب جتعل املؤمن أحق الناس بالسكينة  نس:  وقال ،  الزائر ابتسم  

 . وأوالهم هبا 

 فام السبب األول؟ : قالوا

إىل فطرته التي فطره اهلل    يإن أول أسباب السكينة لدى املؤمن هو أنه قد هد:  قال

فلذلك يعيش املؤمن مع  .. وهي فطرة متسقة كل االتساق مع فطرة الوجود الكبري.. عليها 

 . ال يف حرب وخصام ، فطرته يف سالم ووئام

وإنام يملؤه  ، إن يف فطرة اإلنسان فراغا ال يملؤه علم وال ثقافة وال فلسفة : قال آخر 

فإذا مل جيد اإلنسان ربه ـ وهو أقرب إليه من حبل الوريد ـ فام أشقى  ،  اإليامن باهلل جل وعال 
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 سعيه!  وما أخيب، وما أتعس حظه، حياته

لن جيد نفسه  ..  ولن جيد احلقيقة،  ولن جيد السكينة،  إنه لن جيد السعادة:  قال آخر

ِذيَن َنُسوا اهللََّ َفَأْنَساُهْم  :  فقال أحد الزوار ،  لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك..  ذاهتا  ﴿َواَل َتُكوُنوا َكالَّ

 [ 19احلرش: ] ﴾ َأْنُفَسُهْم ُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

)يف القلب شعث ال يلمه إال اإلقبال  :  (1) فقال،  ذلكالعلامء  لقد ذكر بعض  :  قال آخر 

،  وفيه حزن ال يذهبه إال الرسور بمعرفته ..  وفيه وحشة ال يزيلها إال األنس باهلل..  عىل اهلل

وفيه نريان حرسات  ..  والفرار إليه ،  وفيه قلق ال يسكنه إال االجتامع عليه..  وصدق معاملته 

وفيه  ..  ومعانقة الصرب عىل ذلك إىل وقت لقائه،  الرضا بأمره وهنيه وقضائهال يطفئها إال  

ولو أعطي الدنيا ،  وصدق اإلخالص له، ودوام ذكره، فاقة ال يسدها إال حمبته واإلنابة إليه 

 وما فيها مل تسد تلك الفاقة أبدا(

كابرة  إهنا الفطرة التي مل يملك مرشكو العرب يف جاهليتهم أن ينكروها م: قال آخر

عنهم..  وعنادا خمربا  تعاىل  َر  :  قال  َوَسخَّ َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َخَلَق  َمْن  َسَأْلَتُهْم  ﴿َوَلئِْن 

ْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ َفَأنَّى ُيْؤَفُكونَ  ﴿َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق  :  وقال،  [ 61العنكبوت:  ] ﴾  الشَّ

اَمَواِت َواأْلَْرَض   [9الزخرف: ] ﴾ َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعلِيمُ السَّ

الدين والتشكيك  :  قال آخر بالشك يف  الذين اشتهروا  لبعض املالحدة  لقد قرأت 

يطالب فيها قراءه أال يصدقوه إذا كتب هو نفسه وبقلمه ما ينفي عنه  ،  كلامت عجيبة،  فيه

،  أردت من نفيس وعقيل أن يشكا ملا استطاعا )لو  :  لقد قال..  أو خيلع عليه اإلحلاد،  اإليامن

فشعوري  ،  ولو أين نفيت إيامين بالقول ملا صدقت أقوايل ،  ولو أرادا مني أن أشك ملا استطعت

 

 (  هذا الكالم البن القيم يف كتابه )مدارج السالكني (1)
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؛  فهل تصدقه ،  إنه ال حيب نفسه أو ال حيب احلياة:  أقوى من كل أقوايل! ماذا لو أن إنسانا قال 

و إحساسنا هبا بالكالم؟ إن احلقائق  أو هل يصدق هو كالمه؟ هل يمكن أن ننفي أنفسنا أ

كذلك اإليامن باهلل واألنبياء واألديان من احلقائق القوية التي  ،  الكبرية ال تسقطها األلفاظ

ال يمكن أن تضعفها أو تشكك فيها الكلامت التي قد جتيء غامضة أو عاجزة ألن فورة من  

مؤمن ـ أنا أفكر إذن أنا مؤمن ـ  أنا موجود إذن أنا  :  إن إيامين يساوي  .. احلامس قد أطلقتها 

 أنا إنسان إذن أنا مؤمن!( 

)إهلي ماذا وجد من فقدك!؟ وماذا  :  ورحم اهلل العبد الصالح الذي قال:  قال آخر

 وخرس من بغى عنك حوال( ، فقد من وجدك!؟ لقد خاب من ريض دونك بدال

 فام السبب الثاين؟.. عرفنا السبب األول: قالوا

إىل    يالسبب الثاين من أسباب السكينة لدى املؤمن هو أنه قد هد:  قال أحد الزوار

إنسان التي خيتزهنا رس كل  الغامضة  العميقة  والتي لن يلقى  ..  اإلجابة عىل تلك األسئلة 

 . الراحة من دوهنا 

 فام تلك األسئلة؟: قال رجل من اجلمع

عميقة تلح عليه  وأسئلة  ،  إن يف أعامق كل إنسان أصواتا خفية تناديه :  قال أحد الزوار

ما العامل؟  :  وهذه األسئلة هي..  وتطمئن به النفس،  منتظرة اجلواب الذي يذهب به القلق

كيف   بدءا؟  كيف  هدفهام؟  ما  يدبرمها؟  من  صنعهام؟  من  جاءا؟  أين  من  اإلنسان؟  ما 

ينتهيان؟ ما احلياة؟ ما املوت؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه احلياة؟ هل يوجد يشء بعد هذه  

 اة العابرة؟ وما عالقتنا هبذا اخللود؟ احلي

وستظل تلح عليه إىل  ،  هذه األسئلة التي أحلت عىل اإلنسان من يوم خلق: قال آخر 

 . مل جتد ـ ولن جتد ـ هلا أجوبة شافية إال يف الدين،  أن تطوى صفحة احلياة
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وهو املرجع الوحيد  ،  الدين وحده هو الذي حيل عقدة الوجود الكربى:  قال آخر

 . ويشفي الصدور ، يستطيع أن جييبنا عن تلك األسئلة بام يريض الفطرةالذي 

آخر لبعض  :  قال  قصة  هنا  املتشككني وحترضنا  الفالسفة  من  حرضته    املالحدة 

 :  فأنشد يقول،  فهاله املوت وما بعده، الوفاة

 بعاجل ترحايل ـ إىل أين ترحايل؟ ... لعمرك ما أدري ـ وقد أذن البىل 

 واجلسد البايل؟، عن اهليكل املنحل... خروجه وأين حمل الروح بعد 

)وما علينا من جهله؟ إذا كان ال يدري إىل أين  :  فقال،  بلغ ذلك بعض الصاحلنيف

وترحاله ترحالنا  أين  إىل  ندري  فنحن  تعاىل،  ترحاله؟  َوإِنَّ  :  قال  َنِعيٍم  َلِفي  اأْلَْبَراَر  ﴿إِنَّ 

اَر َلِفي َجِحيمٍ   [ 14ـ  13االنفطار: ] ﴾ اْلُفجَّ

 فام السبب الثالث؟.. عرفنا السبب الثاين: قالوا

فبينام يعيش  ..  السبب الثالث هو وضوح الغاية والطريق عند املؤمن:  قال أحد الزوار 

تتوزعه مهوم كثرية الدنيا  املؤمن يف  اليمني،  وتتنازعه غايات شتى،  غري  إىل  به  متيل  ،  هذه 

،  وهو يف حرية بني غرائزه الكثرية،  نفسهفهو يف رصاع دائم داخل  ،  وتلك جتذبه إىل الشامل

 . أم غريها من الغرائز، أم املقاتلة، أم غريزة النوع، غريزة البقاء: أهيا يريض

وهو حائر مرة أخرى بني إرضاء غرائزه وبني إرضاء املجتمع الذي حييا  :  قال آخر

،  هواهم  ويسارع يف ،  أي األصناف يرضيهم،  وهو حائر مرة ثالثة يف إرضاء املجتمع،  فيه

 . فإن رضا الناس غاية ال تدرك

وحرص الغايات كلها  ،  يف نفس الوقت نجد املؤمن قد اسرتاح من هذا كله :  قال آخر

تعاىل ،  عليها حيرص وإليها يسعى،  يف غاية واحدة يبايل معه برىض  ،  وهي رضوان اهلل  ال 

 . الناس أو سخطهم 



136 

 

،  وعرف الطريق إليها ، أحدمها عرف الغاية ،  وما أعظم الفرق بني رجلني:  قال آخر 

ال يدرى إالم املسري؟  ،  ويميش إىل غري غاية،  خيبط يف عامية ،  وآخر ضال،  فاطمأن واسرتاح

املصري؟ أين  اٍط  ..  وال  رِصَ َعىَل  ا  َسِويًّ َيْميِش  ْن  َأمَّ َأْهَدى  َوْجِهِه  َعىَل  بًّا 
ُمكِ َيْميِش  ﴿َأَفَمْن 

   [ 22امللك: ] ﴾ ُمْسَتِقيمٍ 

 فام السبب الرابع؟.. السبب الثالثعرفنا : قالوا

الزوار أحد  كله:  قال  بالوجود  املؤمن  أنس  هو  الرابع  يعيش  ..  السبب  فاملؤمن 

فليس  ،  واالرتباط به ،  وشعور عميق بالتناسق معه،  وحييا يف أنس به،  موصوال بالوجود كله 

له  عدوا  الكون  عنه،  هذا  غريبا  واعتباره،  وال  تفكره  جمال  وت،  إنه  نظره  ،  أمالتهومرسح 

 . ومظهر نعم اهلل وآثار رمحته

ويسبح بحمد  ،  هذا الكون الكبري كله خيضع لنواميس اهلل كام خيضع املؤمن:  قال آخر

وإىل صديق يؤنسه يف  ،  واملؤمن ينظر إليه نظرته إىل دليل هيديه إىل ربه  .. اهلل كام يسبح املؤمن

 . وحشته 

،  وتتسع حياته،  ع نفس املؤمنتتس،  وهبذه النظرة الودود الرحبة للوجود :  قال آخر 

 . وتتسع دائرة الوجود الذي يعيش فيه

 فام السبب اخلامس؟.. عرفنا السبب الرابع: قالوا

ولذلك ال يعرتيه  ..  السبب اخلامس هو أن املؤمن يعيش يف معية اهلل:  قال أحد الزوار

الشعور  ذلك هو مرض  ،  الذي يفتك باملحرومني من اإليامن،  ذلك املرض النفيس الوبيل 

كأنه بقية  ؛  وأنه يعيش فريدا منعزال،  فيحس صاحبه أن الدنيا مقفلة عليه،  بالوحدة املقلقة

ال  ،  ورمت به األمواج يف جزيرة صغرية موحشة يسكنها وحده،  غرقى سفينة ابتلعها اليم

 . وهدير األمواج، وال يسمع إال صفري الرياح، يرى إال زرقة البحر وزرقة السامء
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آخر  العاملوأي  :  قال  هذا  من  النفس  عىل  أشد  هذا  ،  عامل  من  أمر  إحساس  وأي 

)زنزانة(   انفرادي  أن حيبسه يف سجن  بالسجني  السجان  ما يصنعه  أقسى  إن  اإلحساس؟ 

فام بالنا بمن وضع نفسه دائام يف تلك  ،  وأنس املشاركة واالختالط ،  ليحرمه من لذة االجتامع

إن كانت الدنيا تضج من حوله بخلق اهلل  و، وعاش فيها بمشاعره وتصوره وحده، الزنزانة

 من بني اإلنسان!؟  

ملا جيلبه  ،  واملختصون متفقون عىل أن هذا املرض من أخطر أمراض النفس :  قال آخر 

،  إذ يعتقد أن كل من حوله دونه،  عىل صاحبه من عزلة وفقدان للثقة بمن يتعاملون معه

وقد مثل بعضهم حالة  ،  التفت ال جيد غري نفسه وأينام  ،  وأهنم خيالفونه يف كل مقومات احلياة

،  هذا املريض بإنسان قد سجن يف غرفة مجيع جدراهنا )مرايا( فأينام ينظر ال جيد إال نفسه 

 فأين السبيل إىل اهلرب منها؟، وال منافذ هبا ، وأن هذه الغرفة التي سجن فيها ال أبواب هلا 

أو أن يظل حمتفظا بوعيه  ،  و ينتج فهل يستطيع مثل هذا اإلنسان أن يعمل أ:  قال آخر 

اجلواب   واالطمئنان؟  بالسكينة  يظفر  أن  ملثله  يمكن  وهل  والرتكيز؟  الفهم  عىل  وقدرته 

 . ال: طبعا 

إن هلذا املرض النفيس آثارا  :  بل قال املختصون يف عالج هذه األمراض:  قال آخر

صاحبه جسم  عىل  تظهر  وترصفاته،  عضوية  حركاته  يف  تظهر  يصيب ..  كام  الدوار  فقد  ه 

عرقه قلبه ،  ويتصبب  نبضات  قاهر،  وترسع  عدو  من  خائف  موقف  ،  كأنه  عىل  مقدم  أو 

 . عصيب وقد يتخبط يف حركاته ومشيه كأنه يريد اهلرب

الدكتور )موريس جوبتهيل( مدير إدارة الصحة العقلية  لقد قال يف ذلك  :  قال آخر

العوامل األساسية لالضطرابات  )إن مرض إحساس اإلنسان بوحدته ملن أهم  :  بنيويورك 

 العقلية( 
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ناجع هلذا  :  قال آخر  البحث عن عالج  النفس وسعا يف  يدخر األطباء وعلامء  ومل 

وحاولوا حماوالت خملصة حتى  ،  وأجروا جتارب كثرية ،  وبذلوا يف ذلك جهودا مجة ،  املرض

،  ء إىل الدينانتهى رأي املنصفني منهم أخريا إىل أن العالج األمثل هلذا املرض هو اللجو

 . وإشعار املريض بمعية اهلل واألنس به، واالعتصام بعروة اإليامن الوثقى

كام أنه خري  ،  فهذا اإليامن القوي هو خري دواء لعالج هذا املرض اخلطري:  قال آخر

من رشه األملاين..  وقاية  النفيس  العامل  لوباخ(  )فرانك  الدكتور  شعورك  :  قال  بلغ  )مهام 

فإذا كنت عىل جانب من الطريق فرس وأنت  ، نك لست بمفردك أبدابوحدة نفسك فاعلم أ

 عىل يقني من أن اهلل يسري عىل اجلانب اآلخر( 

املسلم أكرب من هذا وأعمق:  قال آخر يؤمن أن اهلل معه حيثام كان..  واعتقاد  ،  إنه 

)أنا عند  :  إن اهلل سبحانه يقول يف احلديث القديس ،  وليس عىل اجلانب اآلخر من الطريق 

َوَأْنُتُم  :  ويقول يف كتابه..  ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين( ْلِم  ﴿َفاَل هَتُِنوا َوَتْدُعوا إِىَل السَّ

ُكْم َأْعاَمَلُكمْ     [ 35حممد: ] ﴾ اأْلَْعَلْوَن َواهللَُّ َمَعُكْم َوَلْن َيرِتَ

ينه  وأنه ملحوظ بع،  وأن عنايته تسري بجانبه،  إن شعور املؤمن بأنه مع اهلل:  قال آخر 

تنام ال  كان،  التي  حيث  معه  املخيف ،  وأنه  الوحدة  شبح  عنه  نفسه  ،  يطرد  عن  ويزيح 

 . كابوسها املزعج

ُق َواملَْْغِرُب َفَأْيناََم  :  كيف يشعر بالوحدة من يقرأ يف كتاب ربهف: قال آخر ﴿َوهللَِِّ املرَْْشِ

﴿َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُْتْم َواهللَُّ  : ويقرأ ،  [ 115البقرة:  ] ﴾  ُتَولهوا َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َواِسٌع َعلِيمٌ 

 ؟ [4احلديد: ] ﴾ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصريٌ 

آخر موسى  :  قال  به  شعر  بام  إال  يشعر  ال  املؤمن  السالم  إن  لبني  عليه  قال  حني 

َسَيْهِدينِ :  إرسائيل َريبِّ  َمِعَي  قال  ،  [ 62الشعراء:  ] ﴾  ﴿إِنَّ  حني  الغار  يف  حممد  به  شعر  وما 
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َزْن إِنَّ اهللََّ َمَعنَا  : لصاحبه   [ 40التوبة: ] ﴾ ﴿اَل حَتْ

ونعيم  ،  إن شعور املؤمن بمعية اهلل وصحبته دائام جيعله يف أنس دائم بربه:  قال آخر 

ويشعر باألنس  ..  ولو أنه يف ظلمة الليل البهيم ، حيس أبدا بالنور يغمر قلبه، موصول بقربه

 . أل عليه حياته وإن كان يف وحشة من اخللطاء واملعارشينيم

 فام السبب السادس؟..  عرفنا السبب اخلامس : قالوا

الزوار أحد  إخوانه    السادسالسبب  :  قال  أنه يف عزلة عن  املؤمن ال يشعر  أن  هو 

ـ يعيشون دائام يف ضمريه،  إهنم ..  املؤمنني ،  إن مل يكونوا معه يف عمله أو مسجده أو داره 

 . حييون يف فكره ووجدانهو

اَك  :  إذا صىل ـ ولو منفردا ـ حتدث باسمهمفإنه  ،  ولذلك :  قال آخر اَك َنْعُبُد َوإِيَّ ﴿إِيَّ

اَط املُْْسَتِقيمَ :  وإذا دعا دعا باسمهم..  [ 5الفاحتة:  ] ﴾  َنْسَتِعنيُ  َ وإذا  ..  [ 6الفاحتة:  ] ﴾  ﴿اْهِدَنا الرصِّ

هذا يف التشهد الذي يتكرر يف  ..  عباد اهلل الصاحلني( )السالم علينا وعىل  :  ذكر نفسه ذكرهم

 . الصلوات املفروضة وحدها تسع مرات يوميا عدا السنة والنوافل

بل انه ليتخطى  ،  وإنه ألوسع مدى من أن يعيش مع مؤمني عرصه وحدهم:  قال آخر 

ون  وحييا مع املؤمنني وإن باعدت بينه وبينهم السن،  وخيرتق العصور واملسافات،  األجيال

ياَمِن َواَل    :ويقول ما قال الصاحلون،  واألعوام ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ ْخَوانِنَا الَّ نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ ﴿َربَّ

نَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ  َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َربَّ    [ 10احلرش: ] ﴾ جَتْ

،  له الصالح مع أنبياء اهلل ورسله املقربنياملؤمن يشعر أنه يعيش بإيامنه وعم:  قال آخر 

كل عرص  ويف  أمة  كل  من  وصالح  وشهيد  كل صديق  ُسوَل    :ومع  َوالرَّ اهللََّ  ُيطِِع  ﴿َوَمْن 

َوَح  نَي  احِلِ َوالصَّ  
ِ
َهَداء َوالشه يِقنَي  دِّ َوالصِّ النَّبِيِّنَي  ِمَن  َعَلْيِهْم  اهللَُّ  َأْنَعَم  ِذيَن  الَّ َمَع  ُسَن  َفُأوَلئَِك 

   [ 69النساء: ] ﴾ وَلئَِك َرفِيًقا أُ 
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وأي إنسان أسعد ممن يرافق هؤالء ويرافقونه؟ إهنا ليست مرافقة جسد  :  قال آخر

،  وليس خلفهم،  وكفى أنه )معهم(،  وفكر وقلب،  ولكنها مرافقة روح ووجدان،  وصورة

 . وال قريبا منهم

أو  ،  ضئيل   وال حيسبن امرؤ من الناس أن مرافقة هؤالء للمؤمن يشء هني:  قال آخر

أو حزبه  ،  فإنه لفرق كبري دين إنسان تارخيه هو تاريخ شخصه أو أرسته،  أمر خيايل موهوم

وإنسان تارخيه هو تاريخ اإليامن واهلدى من عهد  ،  سطحي اجلذور،  فهو قريب القاع،  مثال

الرسل،  آدم العزم من  تاريخ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد من أويل  ،  تارخيه هو 

اهلل رسوالومن   بعث  منذ  والرساالت  النبوات  أصحاب  من  كتابا ،  غريهم  فهو  ،  وأنزل 

أحداث من  به  ينزل  ما  كل  يف  احلافل  املؤمن  التاريخ  هذا  من  ،  يستلهم  له  يعرض  وما 

وجيد فيه األسوة واهلداية كام جيد فيه السلوى  ،  وما يقف يف سبيله من عوائق ،  مشكالت

واملدد  ،  والنور لقلبه ،  ومن كل ذلك يأخذ الزاد لفكره،  كام جيد فيه األنس والود،  والعزاء

 . إلرادته 

 فام السبب السابع؟.. عرفنا السبب السادس: قالوا

الزوار  أحد  الصالة  :  قال  يف  ربه  مناجاة  من  للمؤمن  أتيح  ما  هو  السابع  السبب 

 . وإنام هو نعيم خالص للمؤمنني ، وذلك كله مما ال جيده املاديون.. والدعاء والذكر 

ليقف  ،  فالصالة حلظات ارتقاء روحي يفرغ املرء فيها من شواغله يف دنياه:  ال آخر ق

 . داعيا راغبا ضارعا : ويفيض إليه بذات نفسه، بني يدي ربه ومواله ويثني عليه بام هو أهله 

آخر للنفس:  قال  قوة  الكبري  العيل  باهلل  االتصال  للهزيمة،  ويف  وطمأنينة  ،  ومدد 

 . للروح

ويواجه  ،  ل اهلل الصالة سالحا للمؤمن يستعني هبا يف معركة احلياةهلذا جع :  قال آخر
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اَلِة إِنَّ اهللََّ َمَع  :  قال اهلل تعاىل،  هبا كوارثها وآالمها  رْبِ َوالصَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِعينُوا بِالصَّ َا الَّ ﴿َيا َأهيه

ابِِرينَ  ومل تكن  ،  إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة  وكان حممد رسول اهلل  ..  [ 153البقرة:  ] ﴾  الصَّ

حتى أنه كان إذا حان  ،  وإنام كانت استغراقا يف مناجاة اهلل،  صالته جمرد شكل أو رسم يؤدى

:  وكان يقول ..  )أرحنا هبا يا بالل( :  وقتها قال ملؤذنه بالل يف هلفة املتشوق واشتياق امللهوف 

 )جعلت قرة عيني يف الصالة( 

،  أي سكينة يشعر هبا املؤمن حني يلجأ إىل ربه يف ساعة العرسة ويوم الشدة:  قال آخر

،  ورب العرش العظيم،  )اللهم رب السموات السبع:  من قبل   فيدعوه بام دعا به حممد  

أعوذ بك من  ،  منزل التوراة واإلنجيل والقرآن،  فالق احلب والنوى،  ربنا ورب كل يشء 

وأنت اآلخر فليس بعدك  ،  فليس قبلك يشء،  أنت األول ،  تها رش كل دابة أنت آخذ بناصي

الظاهر،  يشء  فوقك يشء ،  وأنت  الباطن،  فليس  دونك يشء،  وأنت  عنى  ،  فليس  اقض 

  (1)وأغنني من الفقر(، الدين

،  يوم عاد من الطائف دامي القدمني  وأي طمأنينة ألقيت يف قلب حممد : قال آخر 

فام كان منه إال أن رفع يديه إىل السامء يقرع أبواهبا  ،  القومجمروح الفؤاد من سوء ما لقي من  

)اللهم  :  فكانت عىل قلبه بردا وسالما ،  هبذه الكلامت احلية النابضة التي دعا هبا حممد ربه

،  يا أرحم الرامحني! أنت أرحم الرامحني،  إين أشكو إليك ضعف قويت وهواين عىل الناس

ىل قريب ملكته أمري؟ إن مل تكن غضبان عيل فال  إىل من تكلني؟ إىل عدو يتجهمني أم إ

أعوذ بوجهك الذي أرشقت له الظلامت وصلح عليه أمر  ،  أبايل غري أن عافيتك أوسع يل

الدنيا واآلخرة أن ينزل يب غضبك أو حيل يب سخطك لك العتبى حتى ترىض وال حول وال  
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  (1)قوة إال باهلل(

 السبب الثامن؟فام .. عرفنا السبب السابع: قالوا

ذلك أن  ..  السبب الثامن هو أن املؤمن ال يعيش بني )لو( و)ليت( : قال أحد الزوار

النفس وأمنها ورضاها هو حترسه عىل   يفقد اإلنسان سكينة  الذي  القلق  من أهم عوامل 

 . وخوفه من املستقبل،  املايض وسخطه عىل احلارض

آخر  من مصائب  :  قال  النازلة  به  تنزل  الناس  بعض  فيها شهورا  ،  الدهرإن  فيظل 

ليتني  :  شعاره..  متمنيا أخرى،  متحرسا تارة،  جيرت آالمها ويستعيد ذكرياهتا القامتة،  وأعواما 

 . لو أنى فعلت كذا لكان كذا، وليتني تركت، فعلت

،  ورجال الرتبية ، واملرشدون االجتامعيون،  ولذا ينصح األطباء النفسيون:  قال آخر 

فإن املايض بعد أن وىل  ،  ويعيش يف واقع يومه،  اإلنسان آالم أمسهأن ينسى  ،  ورجال العمل

 . ال يعود

فيجعلهم يطحنون املطحون  ،  ولكن الضعف اإلنساين يغلب عىل الكثريين :  قال آخر

ويقلبون أكفهم حرسة  ،  ويعضون عىل أيدهيم أسفا عىل ما فات،  ويبكون عىل أمس الذاهب 

 . عىل ما مىض 

واألفكار الداجية  ،  ستسالم ملثل هذه املشاعر األليمةوأبعد الناس عن اال :  قال آخر

بربه يقينه  قوي  الذي  املؤمن  وقدره،  هو  بقضائه  للاميض  ،  وآمن  فريسة  نفسه  يسلم  فال 

وما أصابه من قضاء اهلل ال يقابل  ،  بل يعتقد أنه أمر قضاه اهلل كان البد أن ينفذ،  وأحداثه 

 . بغري الرىض والتسليم 
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قدر اهلل وما  :  ولكن يقول ، لو أين فعلت كذا لكان كذا :  يقول  إن املؤمن ال : قال آخر

 (1) (كام أخربنا الرسول  ، فإن )لو( تفتح عمل الشيطان، شاء فعل

فلم السخط؟ ومل الضيق والتربم؟  ،  إن املؤمن يوقن أن قدر اهلل نافذ ال حمالة:  قال آخر

ِض َواَل يِف َأْنُفِسُكْم إِالَّ يِف كَِتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن  ﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف اأْلَرْ :  واهلل تعاىل يقول

َأَها إِنَّ َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسرٌي لَِكْياَل َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا باَِم آَتاُكْم َواهللَُّ  به  َنرْبَ
 اَل حُيِ

  [ 23ـ  22احلديد: ] ﴾ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخورٍ 

نعى القرآن عىل طائفة  ،  ويف غزوة أحد التي قتل فيها سبعون من املسلمني:  آخرقال  

،  عاشوا بني )لو( املتندمة و)ليت( املتحرسة،  وضعاف اإليامن،  من املنافقني ومرىض القلوب 

اهللَِّ َغرْيَ احْلَقِّ َظنَّ اجْلَا :  فيقول 
ْتُهْم َأْنُفُسُهْم َيُظنهوَن بِ َفٌة َقْد َأمَهَّ

يَِّة َيُقوُلوَن َهْل َلنَا ِمَن  ﴿َوَطائِ
ِهلِ

 ُقْل إِنَّ اأْلَْمَر ُكلَُّه هللَِِّ خُيُْفوَن يِف َأْنُفِسِهْم َما اَل ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو  
ٍ
ء َكاَن َلنَا ِمَن  اأْلَْمِر ِمْن يَشْ

ٌء َما ُقتِْلنَا َهاُهنَا ُقْل َلْو ُكنُْتْم يِف ُبُيوتُِكْم لَ  ِذيَن ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل إىَِل َمَضاِجِعِهْم  اأْلَْمِر يَشْ َز الَّ رَبَ

ُدورِ  يٌم بَِذاِت الصه
َص َما يِف ُقُلوبُِكْم َواهللَُّ َعلِ آل عمران:  ] ﴾  َولَِيْبَتيِلَ اهللَُّ َما يِف ُصُدوِرُكْم َولُِيَمحِّ

154 ]   

َأَطاُعوَنا َما ُقتُِلوا ُقْل  ﴿َلْو  :  ويرد عىل أولئك الذين قالوا إلخواهنم وقعدوا :  قال آخر 

  [ 168آل عمران: ] ﴾ َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم املَْْوَت إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

..  واحلمد هلل عىل كل حال(..  )قدر اهلل وما شاء فعل:  إن شعار املؤمن دائام :  قال آخر

به أن يتلوا قوله  وحس ،  وال حييا يف خضم أليم من الذكريات،  وهبذا ال يأسى عىل ما فات

 َعلِيمٌ :  تعاىل
ٍ
ء اهللَِّ هَيِْد َقْلَبُه َواهللَُّ بُِكلِّ يَشْ

﴾  ﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إاِلَّ بِإِْذِن اهللَِّ َوَمْن ُيْؤِمْن بِ

  [ 11التغابن: ] 
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 فام السبب التاسع؟.. عرفنا السبب الثامن: قالوا

الزوار  ي:  قال أحد  املؤمن  أن  التاسع هو  ربه السبب  تام عن  ..  عيش يف حالة رضا 

لقد ذكر رسول  ..  ولذلك ال يصيبه ذلك التشتت واألمل الذي يصيب الساخطني املعرتضني

الزوار ،  ذلك   اهلل   أحد  الرضا  :  فقال  والروح يف  الفرح  بقسطه جعل  اهلل عز وجل  )إن 

  (1)وجعل الغم واحلزن يف السخط والشك(، واليقني 

،  عن حقيقة نفسية باهرة  في هذا احلديث الرشيف كشف رسول اهلل  ف:  قال آخر 

فإن سنته تعاىل يف  ،  فكام أن سنة اهلل قد ربطت الشبع والري بالطعام والرشاب يف عامل املادة

واليقني بالرضا  النفس  الفرح والروح والرسور وراحة  والروح قد ربطت  النفس  ..  عامل 

،  وبيقينه باهلل واآلخرة واجلزاء،  ىل يومه وحارضهفربضا اإلنسان عن نفسه وربه يطمئن إ

ويقينه بغده؟ كام ربطت  ،  ومن غري املؤمن يف رضاه عن يومه ..  يطمئن إىل غده ومستقبله 

 . سنة اهلل الغم واحلزن بالسخط والشك

إن حياهتم كلها سواد  .. فالساخطون والشاكون ال يذوقون للرسور طعام:  قال آخر

 . حالك ال يعقبه هنار وال يرتقب له فجر صادقوليل ، وظالم متصل،  ممتد

النبوي الكريم بني السخط والشك:  قال آخر ،  ومها متالزمان،  وقد ربط احلديث 

 ،  وال شك من غري سخط ، فال سخط من غري شك

آخر احلزن:  قال  دائم  الساخط  ترون  الكآبة،  ولذلك  الصدر،  دائم  ضيق  ،  ضيق 

كأن الدنيا ـ عىل سعتها ـ يف عينيه سم  ،  بكل يشءضيقا  ،  ضيقا بنفسه،  ضيقا بالناس،  احلياة

 . اخلياط
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إن شعور اإلنسان بالرضا من أول أسباب السكينة النفسية التي هي رس  :  قال آخر 

ومن  ،  ورضاه بام قىض ،  )من سعادة املرء استخارته ربه:  وهلذا قال رسول اهلل  ..  السعادة

 (1)القضاء(شقاء املرء تركه االستخارة وعدم رضاه بعد 

واملؤمن وحده هو الذي يغمره اإلحساس بالرضا بعد كل قدر من أقدار  :  قال آخر

أو مرتاب  ،  أو شاك فيه ،  هيهات أن يصل إليها جاحد باهلل،  الرضا نعمة روحية جزيلةو  ..اهلل

به،  يف جزاء اآلخرة اتصاله  باهلل وحسن  إيامنه  قوي  إليها من  اهلل  ،  إنام يصل  وقد خاطب 

َوَقْبَل  :  بقوله  رسوله   ْمِس  الشَّ ُطُلوِع  َقْبَل  َربَِّك  بَِحْمِد  َوَسبِّْح  َيُقوُلوَن  َما  َعىَل  ﴿َفاْصرِبْ 

ْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النََّهاِر َلَعلََّك َتْرىَض   اللَّ
ِ
:  وامتن عليه بقوله  [ 130طه:  ] ﴾  ُغُروهِبَا َوِمْن آَناء

)ذاق طعم اإليامن من ريض  :  وقال النبي   ،[ 5الضحى:  ] ﴾  ﴿َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربهَك َفرَتْىَض 

  (2)وبمحمد رسوال(، وباإلسالم دينا ، باهلل ربا 

َذلَِك  :  وأثنى اهلل تعاىل عىل املؤمنني بقوله :  قال آخر  َعنُْه  َعنُْهْم َوَرُضوا  ﴿َريِضَ اهللَُّ 

  [ 119املائدة: ] ﴾ اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

 فام السبب العارش؟ .. التاسععرفنا السبب : قالوا

بسبب إيامهنم ـ أهل حلم وصرب    ـالسبب العارش هو أن املؤمنني  :  قال أحد الزوار

وحياء وتسامح  َقاُلوا  :  وتواضع  اجْلَاِهُلوَن  َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْوًنا  اأْلَْرِض  َعىَل  ﴿َيْمُشوَن 

  [ 63الفرقان: ] ﴾ َساَلًما 

آخر الصمت :  قال  بطول  يعرفون  الفكر ،  ولذلك  الصوت ،  وتواصل  ،  وخفض 

 . والبعد عن اهلرج والصخب والتالعن

 

 رواه البزار ومعناه عند أمحد والرتمذي. (1)

 رواه أمحد ومسلم والرتمذي.  (2)
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 . ويعرفون بالتأين واالتقان واإلحسان فيام يعهد إليهم من أعامل: قال آخر 

ويعرفون بالدماثة ولني الطبع والصدق والوفاء واالعتدال يف األخذ من  :  قال آخر 

 . كل يشء 

آخر عنارص  :  قال  انسجام  عىل  يدل  كله  متناقضاهتا وهذا  بني  والتوافق  ،  النفس 

ألن عالقة املؤمن  ..  وانقيادها يف خضوع وسالسة لصاحبها وهي أمر ال يوهب إال للمؤمن

..  وعالقته بالناس.. عالقته باألمس والغد وعالقته باملوت..  بامحوله عالقة متميزة خمتلفة 

 . وعالقته بعمله ونظرته لألخالق

 : احلركة 

ولكنا نريد أن تبني  ..  ونعم ما ذكرت..  لقد وعينا ما ذكرت:  وقال،  املرىضقام بعض  

 . لنا املفاتيح التي تنفتح هبا مغاليق اهلمم من نفوسنا املكدرة بسموم اليأس 

ال شك أنكم تعلمون أن النفس اإلنسانية متر بحاالت شديدة  :  (1) قال أحد الزوار

أحيانا ..  التباين خالل مسريهتا يف احلياة الطموحويم،  فبينام ترشق  ويدفعها األمل  ،  لؤها 

ملعجزات املصائب  ..  لتحقيق  أمام  فتنهزم  ـ  أخرى  أحيان  يف  ـ  اليأس  أمواج  تدمهها 

 . والصعوبات واملخاوف

آخر  اإلنسانية:  قال  النفس  هيدد سالم  ما  أخطر  من  أن  تعلمون  أنكم  ،  وال شك 

الداخلية واهلزيمة  لإلحباط  استسالمها  مقدراهتا  مما  واستشعاره..  ويقيض عىل  شيئا  أن  ا 

وأن األجدى ـ وقد انسكب اللبن ـ أن نعكف عليه باكني نادمني  ،  فسد ال يمكن إصالحه

 . بدال من القيام والبحث عن حل

 

  (اإلسالمي يف عالج اهلزيمة النفسيةرجعنا يف هذا املطلب ملقال مهم بعنوان )املنهج   (1)
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وال شك أنكم تعلمون أن الشعور باإلحباط واهلزيمة النفسية يقيض عىل  :  قال آخر 

أمل لإلصالح ا..  أي  يكتفي  األزمة  الكد يف سبيل اخلروج من  بالعويل  فبدال من  ملحبط 

واعتبار نفسه شهيد املصيبة! ومن ثم يعزو كل فشل الحق إىل مصيبته التي وقع فيها ـ أو  

 أوقع نفسه ـ ومن ثم تسلمه كل مصيبة وهزيمة إىل أختها أو أكرب منها! 

لقد  ..  لكنا نريد العالج..  نحن ال نشك يف كل ما ذكرت:  وقال ،  بعض املرىضقام  

 . أن تتفضل علينا بالعالجونحن نطالبك ، شخصت الداء 

  عرشة ذكر لكم اآلن  نفس..  لكم  نا ما دمتم قد سلمتم لكل ما ذكر:  قال أحد الزائرين

 . مفاتيح تنفتح هبا املنافذ التي يسدها الشيطان يف وجه األمل 

آخر  الذي  ن وس:  قال  العاملني  النور األزيل كالم رب  املفاتيح من فيض  ستعري هذه 

 . وأحيا به األمل ، ورفع به اهلمم ، رشح اهلل به الصدور

ستعري يف ذلك ما نزل من القرآن الكريم يف غزوة من غزوات رسول  ن وس:  قال آخر

وكان  ..  (1)تسمى )غزوة أحد( أصاب املسلمني فيها بعض ما يمكن أن يسمى هزيمة  اهلل  

 تعاىل  ولكن اهلل..  من املمكن أن يضع ذلك املسلمني يف أجواء من الكآبة واحلزن واإلحباط

،  لينهضوا يف فرتة قصرية جدا إلكامل ما عهد إليهم من رسالة ،  برمحته أنقذهم من كل ذلك

 . غري متأثرين بأي أمل أو إحباط 

وختاطب معه كل  ..  لقد نزلت آيات من القرآن الكريم ختاطب ذلك اجليل:  قال آخر 

 . وكان من ذلك اخلطاب هذه املفاتيح العرشة.. من وقع يف بالء أو مصيبة

 فام املفتاح األول؟ : قالوا

 

 النواحي اإلجيابية الكثرية املرتبطة بام حصل يف غزوة أحد. ()النبي املعصوم كتاب ذكرنا يف  (1)
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وهو خياطب عباده املنكرسين نفسيا من  ،  هو ما يشري إليه قوله تعاىل:  قال أحد الزوار

َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ ..: آثار تلك الغزوة    [ 139آل عمران: ] ﴾ ﴿َواَل هَتُِنوا َواَل حَتْ

 ألمل؟ فام يف هذا من مفاتيح ا: قالوا

الزوار أحد  األول:  قال  املفتاح  هو  الكريم  اآلية  ذكرته  ما  يرفع  ..  إن  مفتاح  وهو 

 . الروح املعنوية للنفس بلفت نظرها إىل اجلوانب اإلجيابية يف الفرد واألمة

ومل يكن حتذيرا لنفوسهم أو تسكينا  ، لقد كان ذلك اخلطاب خطابا واقعيا : قال آخر

فليس هناك شخص مركب من رش حمض أو فشل  ..  اهلل عن ذلكتعاىل  ..  مؤقتا آلالمهم

والبد من لفت نظر  ..  إن بكل إنسان جوانب قوة وجوانب ضعف..  حمض أو ضعف حمض 

عىل   التغلب  يف  توظيفها  ليحسن  فيه  احلقيقية  القوة  جوانب  إىل  نفسيا  املنكرس  اإلنسان 

 . جوانب ضعفه

سان فقد مقوما من مقومات نجاحه  ب هبذا املعنى كل إنخياطَ فإنه  ،  ولذلك:  قال آخر 

بل حتى ملن فقد عزيزا لديه كان حيسبه سنده  ..  كمن فقد ماال أو صحة أو حاسة..  يف احلياة

 . الوحيد يف احلياة ويرى احلياة صفرا يدونه

أو غلبة  وخياطَ :  قال آخر املنكرس لضعفه وقوة عدوه  املجتمع  املعنى  أيضا هبذا  ب 

 . العوائق عىل طريق تقدمه 

حاجة إىل التأكيد أن هذا العالج ال يعني أن ينتيش املنكرس واملهزوم  ب  نا ولس :  آخر قال  

وإال ملا رشط اهلل علو املؤمنني  ،  فيقعد عن عالج أزماته طاملا أنه حيوز إجيابيات عديدة،  نفسيا 

املنازل   دون  القعود  وعدم  والبذل  العمل  منطقيا  يقتيض  الذي  باإليامن  السابقة  اآلية  يف 

 . العالية

 فام املفتاح الثاين؟.. عرفنا املفتاح األول : قالوا
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﴿َوَما َأَصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى  :  هو ما يشري إليه قوله تعاىل يف هذه الغزوة:  قال أحد الزوار

ِذيَن َناَفُقوا    [ 716ـ  166آل عمران: ] ﴾ اجْلَْمَعاِن َفبِإِْذِن اهللَِّ َولَِيْعَلَم املُْْؤِمننَِي َولَِيْعَلَم الَّ

 فام يف هذا من مفاتيح األمل؟ : قالوا

إن هذه اآلية الكريمة تذكر النفوس اليائسة بأن األمل قد حيوي من  :  قال أحد الزوار

 . فتنحجب باألمل عن األمل، اخلري والنفع واألمل ما ال قد تفطن النفس لرؤيته

﴿َوَعَسى َأْن  :  فاهلل تعاىل يقول ..  لقد ذكر اهلل ذلك يف مواضع من القرآن :  قال آخر

﴿َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوجَيَْعَل اهللَُّ فِيِه  :  ويقول، [ 216البقرة: ] ﴾ َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكمْ 

ا َكثرًِيا ففي هذه النصوص يلفت اهلل انتباه املؤمنني إىل أن أي مصيبة البد    ..[ 19النساء:  ] ﴾  َخرْيً

 . وانب إجيابية أن تنطوي عىل نقاط مضيئة وج

 فام املفتاح الثالث؟ .. عرفنا املفتاح الثاين : قالوا

كتب اهلل لكل خملوق حظه  .. تعميق اإليامن بأن املصائب أمر مقدر :  قال أحد الزوار

 . منه من قبل أن يوجد

ولكن هذا ال ينفي ارتباط  ،  نعم هناك أسباب مادية واقعية تقود إىل املصيبة:  قال آخر

وإنام يتحرك اإلنسان سعيا جللب نفع أو دفع  ..  ومن بعد ـ بقضاء اهلل وقدرهاألمر ـ من قبل 

..  ألن اهلل أمره باألخذ باألسباب وهو مأجور عىل العمل والسعي ما دام موافقا للرشع،  رض

 . كام أنه يتحرك لذلك وهو موقن أن اهلل قادر عىل تعطيل األسباب وقادر كذلك عىل إنفاذها 

هل األرض مجيعا إن اجتمعوا عىل دفع مصيبة قدرها اهلل لن  فاإلنسان وأ:  قال آخر

 . يستطيعوا مهام أوتوا من أسباب

آخر النبي  :  قال  أشار  املعنى  هذا  التي وجهها    وإىل  املعجزة  الرتبوية  يف رسالته 

قال وعقله حني  املنكرس  ينفعك :  لقلب  ما  عىل  باهلل،  )احرص  وإن  ،  واستعن  تعجز  وال 
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فإن  ، قدر اهلل وما شاء فعل :  ولكن قل.. لو أين فعلت كان كذا وكذا :  أصابك يشء فال تقل 

وما عمل الشيطان املقصود هنا سوى ذلك اإلحباط الذي  ،  (1))لو( تفتح عمل الشيطان(

 . يسيطر عىل النفس أمام فرصة فائتة أو خطب نازل

 فام املفتاح الرابع؟.. عرفنا املفتاح الثالث: قالوا

املؤمنني بعد مصيبة أحد إىل إمكانية استئناف املسري وفتح  توجيه  :  قال أحد الزوار 

كانت مهام  أخطاء  من  فيه  وقعوا  مما  التوبة  أحسنوا  هم  إذا  ناصعة  كانت  ،  صفحات  وإن 

 . ضخمة كالفرار من الزحف أو خمالفة أمر النبي 

تنتهي  ..  نعم:  قال آخر قد خيطئ اإلنسان أخطاء كبرية أو صغرية ولكن احلياة لن 

املهم أن يسارع  ..  د األخطاء التي وقعت طاملا أن باب اإلصالح والتوبة مفتوحعند حدو

تعاىل يف هذا..  املخطئ إىل تدارك األمر َربُِّكْم  :  اسمع إىل قوله  ِمْن  َمْغِفَرٍة  إِىَل  ﴿َوَساِرُعوا 

ُينْفِ  ِذيَن  الَّ لِْلُمتَِّقنَي  ْت  ُأِعدَّ َواأْلَْرُض  اَمَواُت  السَّ َعْرُضَها    َوَجنٍَّة 
ِ
اء َّ َوالرضَّ  

ِ
اء َّ الرسَّ يِف  ُقوَن 

أَ  َفاِحَشًة  َفَعُلوا  إَِذا  ِذيَن  َوالَّ املُْْحِسننَِي  به 
حُيِ َواهللَُّ  النَّاِس  َعِن  َواْلَعافِنَي  اْلَغْيَظ  ْو  َواْلَكاظِِمنَي 

وا َعىَل َما  َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللََّ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوهِبِْم َوَمْن َيْغِفُر الذه  ُنوَب إِالَّ اهللَُّ َومَلْ ُيرِصه

تَِها اأْلهَْنَاُر َخ  ِْم َوَجنَّاٌت جَتِْري ِمْن حَتْ الِِديَن  َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن ُأوَلئَِك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِّ

   [ 136ـ  133آل عمران: ] ﴾ فِيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِملنِيَ 

 فام املفتاح اخلامس؟.. املفتاح الرابععرفنا : قالوا

يهوَن َكثرٌِي  :  هو ما يشري إليه قوله تعاىل:  قال أحد الزوار ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ ﴿َوَكَأيِّ

ابِِريَن َوَما   به الصَّ
َا َأَصاهَبُْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواهللَُّ حُيِ

ملِ َكاَن َفاَم َوَهُنوا 

 

 رواه أمحد ومسلم وابن ماجة. (1)
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نَا اْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا  َنا َعىَل اْلَقْوِم    َقْوهَلُْم إاِلَّ َأْن َقاُلوا َربَّ اَفنَا يِف َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ َوإرِْسَ

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اآْلِخَرِة َواهللَُّ حُيِبه املُْْحِسننِيَ  ِريَن َفآَتاُهُم اهللَُّ َثَواَب الده
  146آل عمران: ] ﴾  اْلَكافِ

   [ 148ـ 

 مل؟ فام يف هذه اآلية من مفاتيح األ: قالوا

الزوار أحد  إىل  :  قال  حكيام  آخر  سبيال  يسلك  اآليات  هذه  يف  لكريم  القرآن  إن 

النفوس املنكرسة يمسح عنها األسى حني يلفت أنظارها دائام إىل عربة املايض املتكررة وهي  

 . أن السقوط يعقبه قيام ونرص ملن سار عىل الدرب 

آخر م :  قال  يف  املوضع  هذا  غري  يف  تكرر  قرآين  منهج  مرت  وهذا  أزمات  واجهة 

فتجد أن اهلل ينزل سورتني متواليتني يف العام  ..  باملسلمني واقرتبت هبم من دائرة اإلحباط

وأصحابه يف    العارش من البعثة يف أواخر العهد املكي حني ضاق احلال متاما برسول اهلل  

رسل  فتنزل القرآن بسورة هود وما حوته من قصص ل،  مكة تكذيبا وإيذاء وصدودا عن حلق

﴿َوُكالًّ  :  ثم خيتتمها اهلل تعاىل بقوله ..  سابقني وكيف صربوا وثبتوا حتى جاءهم نرص اهلل 

َوِذْكَرى   َوَمْوِعَظٌة  احْلَقه  َهِذِه  يِف  َوَجاَءَك  ُفَؤاَدَك  بِِه  ُنَثبُِّت  َما  ُسِل  الره  
ِ
َأْنَباء ِمْن  َعَلْيَك  َنُقصه 

  [ 120هود: ] ﴾ لِْلُمْؤِمننِيَ 

أخبار السابقني املشاهبة يثبت القلب ويزيل اليأس ويلقي يف روع    فتعرف :  قال آخر 

بل سبقك إىل ساحة  ،  املهموم أن ما أصابك من هم مل يكن جديدا اختصصت به دون غريك

 . االمتحان آخرون مثلك فنجحوا وعربوا األحزان

وليس بخاف ما حتفل به من سلوى  ..  كام تنزلت بعدها سورة )يوسف( :  قال آخر 

وآمال لليائسني من خالل العديد من املآزق التي تعرض هلا يوسف عليه السالم    للمصابني

مجيعا  منها  اهلل  نجاه  حتى  وثبت  مرت  ..  فصرب  التي  املتصاعدة  العنيفة  األزمة  جانب  إىل 
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ثم تزيد بفقد التايل له يف املنزلة بعد سنوات  ،  بيعقوب عليه السالم واملتجسد يف فقد أحد بنيه

 . من الصرب

 فام املفتاح السادس؟ ..  عرفنا املفتاح اخلامس : قالوا

إليه قوله تعاىل:  قال أحد الزوار اْلَقْوَم  :  هو ما يشري  َفَقْد َمسَّ  َقْرٌح  َيْمَسْسُكْم  ﴿إِْن 

   [ 140آل عمران: ] ﴾ َقْرٌح ِمْثُلهُ 

 فام يف هذا من العالج؟: قالوا

أنظار املسلمني تعقيبا عىل أحد  يف هذه اآلية الكريمة يلفت القرآن :  قال أحد الزوار

وإن بدا  ـ  فلم خيرج عدوهم من املعركة  ،  إىل أن األمل الذي أصاهبم قد أصاب عدوهم مثله 

واآلالم  ـ   منترصا  اجلراح  من  يذهب  ،  وبذلك..  ساملا  مل  عدوهم  املؤمنني ضد  كفاح  فإن 

مثله( ،  سدى )قرح  أذى  أصاهبم من  ما  أصابه  قد  إن عدوهم  ة يف  وهي سنة ماضي..  بل 

الزوار أحد  قال  كتابه حني  من  آخر  اهلل يف موضع  الباطل فصلها  مع  احلق  ﴿إِْن  :  معركة 

ُْم َيْأملَُوَن َكاَم َتْأملَُونَ    [ 104النساء: ] ﴾ َتُكوُنوا َتْأملَُوَن َفإِهنَّ

آخر الفوز  :  قال  مكتمل  عدوه  يرى  وهو  هزم  من  بني  كبريا  فرقا  أن  ريب  وال 

..  عر أنه هو أيضا قد نجح يف النيل من عدوه ولو بعض النيل ومن هزم وهو يش ،  واالنتصار

 شتان بني النفسيتني!!  

 فام املفتاح السابع؟..  عرفنا املفتاح السادس: قالوا

اُم ُنَداِوهُلَا َبنْيَ النَّاسِ : هو ما يشري إليه قوله تعاىل : قال أحد الزوار  آل  ] ﴾ ﴿َوتِْلَك اأْلَيَّ

   [ 140عمران: 

 ا من مفاتيح األمل؟ فام يف هذ: قالوا

الزوار أحد  واآلالم  :  قال  اجلراح  أن  عىل  نفسيا  املنهزمني  الكريم  القرآن  يريب  كام 
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ليست حكرا عليهم دون أعدائهم يوجه أبصارهم نحو سنة كونية ثابتة متى استقرت يف  

تلك السنة هي املتمثلة يف أن من شأن األحوال  ..  النفس املحبطة عاودها األمل من جديد

فال  ، بل من شأن املقاعد أن يتبادهلا اجلالسون كل حني عليها ، ال تثبت عىل هيئة واحدةأهنا 

مهزوما  يظل  منترصا،  املهزوم  يظل  املنترص  والصحيح  ..  وال  والفقر  الغني  وكذلك 

 . والسقيم

وإذا فهم املحبط ذلك أيقن بال شك أن باإلمكان حتام أن يتجاوز دائرة  :  قال آخر

وخري له أن يستثمر هذا التحول  ،  تسيطر عليه ألن األحوال حتام متيض إىل تبدل إحباطه التي  

 . لصالح النهوض من كبوته

 فام املفتاح الثامن؟ .. عرفنا املفتاح السابع: قالوا

من أن اإلنسان   ـ تعقيبا عىل تلك الغزوة   ـ ما أشار إليه القرآن الكريم  :  قال أحد الزوار 

وال حياسب عىل النتائج املرتتبة عىل فعله  ،  لذي كسبته يداهيوم القيامة حياسب عىل عمله ا

 .هذا

آخر املؤمنني:  قال  نفوس  يف  املعنى  هذا  يرسخ  حيسن  ،  واإلسالم  قد  العامل  ألن 

 . ثم ال تأيت النتيجة عىل املستوى املطلوب فيحبط ويشعر بالفشل، العمل

بام تستطيع  :  قال آخر اجلهود واخلطط  القرآن  يربط  بام  ،  النفوس حتقيقه فلذلك  ال 

 . يتعلق بالغيب والقدر املحض

آخر اآلخرة  :  قال  بثواب  ـ  احلياة  عرب  كفاحهم  يف  ـ  املؤمنني  القرآن  يربط  ثم  ومن 

عملهم عىل  مبارشة  املرتتب  اليقيني  املؤمنني  ،  املستقر  عن  يقول  وجل  عز  اهلل  فرتى 

ْنيَ :  املجاهدين يف سبيله  الده َثَواَب  اهللَُّ  اآْلِخَرةِ ﴿َفآَتاُهُم  َثَواِب  َوُحْسَن  ..  [ 148آل عمران:  ] ﴾  ا 

 . فالثواب احلسن حقا هو ثواب اآلخرة
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فيهم من    ـ   نتيجة حسنة :  أيـ  أما الذين كفروا فحتى لو حققوا انتصارا  :  قال آخر

ِذيَن َكَفُروا يِف  :  اخلارسين يف اآلخرة )لسوء عملهم( يقول تعاىل نََّك َتَقلهُب الَّ اْلباَِلِد  ﴿اَل َيُغرَّ

يٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس املَِْهادُ 
ِذيَن  :  ويقول،  [ 197ـ    196آل عمران:  ] ﴾  َمَتاٌع َقلِ ﴿َواَل حَيُْزْنَك الَّ

اآْل  يِف  َحظًّا  هَلُْم  جَيَْعَل  َأالَّ  اهللَُّ  ُيِريُد  َشْيًئا  اهللََّ  وا  َيرُضه َلْن  ُْم  إهِنَّ اْلُكْفِر  يِف  َوهَلُْم  ُيَساِرُعوَن  ِخَرِة 

   [ 176آل عمران: ] ﴾ َعَذاٌب َعظِيمٌ 

 فام املفتاح التاسع؟.. عرفنا املفتاح الثامن: قالوا

ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم من أن طول القعود عقب اهلزيمة  : قال أحد الزوار

وذلك حتى يعلم اإلنسان أن واجبه عقب االنكسار أن  ..  يوجب العقاب من رب العاملني

،  فالعمر ضيق ال جمال فيه لطول القعود يأسا وإحباطا ،  ر بالنهوض وإصالح ما فاتيباد

 . والفرص املتاحة قد ال تظل متاحة إىل األبد

تعاىل معاجلا أشد ساعات اهلزيمة النفسية لدى املؤمنني  اهلل  يقول  ولذلك  :  قال آخر

َقْبلِ :  يوم أحد ٌد إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن  اْنَقَلْبُتْم َعىَل  ﴿َوَما حُمَمَّ ُقتَِل  َأْو  َأَفإِْن َماَت  ُسُل  ِه الره

اكِِرينَ     [ 144آل عمران:  ] ﴾  َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضَّ اهللََّ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللَُّ الشَّ

ة الكريمة ـ فهذا  لقد فقه هذا املعنى رجالن من األنصار ـ قبل أن تنزل اآلي :  قال آخر 

:  أنس بن النرض يصيح بأولئك الذين أحبطوا وقعدوا عن القتال ملا سمعوا بمقتل النبي  

ثم استقبل القوم فقاتل حتى  ..  )ما تصنعون باحلياة بعده!؟ قوموا فموتوا عىل ما مات عليه( 

 . قتل 

  فقد كان يصيح بأصحابه األنصار..  أما اآلخر فكان ثابت بن الدحداح:  قال آخر

فقاتلوا عن  ،  )إن كان حممد قد قتل فإن اهلل حتى ال يموت :  يوم أحد بعد االنكسار واهلزيمة

ونارصكم( ،  دينكم  مظهركم  اهلل  الباقي..  فإن  باهلل  السعي  كانت هذه جهة  ..  فربط  ومن 
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 . سعيه فلن ييأس ألهنا جهة مفتوحة عىل الدوام 

أصحابه إىل اخلروج من أزماهتم    هبذا املنهج اإلسالمي الفريد قاد النبي  :  قال آخر 

أحد أزمة  ومنها  هو  ..  كلها  املرشكني    فها  ملطاردة  القرار  يتخذ  واحد  بيوم  أحد  بعد 

أال يأخذ معه يف هذا اخلروج إال من اشرتك   وأرص .. العائدين إىل مكة بام يشبه االنتصار

أحد  الزوار،  يف  أحد  القتال(:  وقال  إال من شهد  معنا  الذين  ،  )ال خيرج  أولئك  أن  برغم 

إال أن  ..  شهدوا القتال باألمس سيخرجون اليوم واجلراح متأل أجسادهم ونفوسهم مجيعا 

أراد أن يداوي هذه النفوس الكسرية بعمل من شأنه أن يرفع معنوياهتم ويرد    رسول اهلل  

 إذا اختتم املشهد بمطاردهتم إىل مكة!! إليهم هيبتهم ويضعف من حالوة النرص لدى قريش  

فقد  ..  وقد كان هذا القرار النبوي العظيم قرارا تربويا من الدرجة األوىل :  قال آخر 

أن يأخذ الذين شاركوا يف )أحد( مع ما هبم من جراح وآالم ونفسية    رسول اهلل  تعمد  

مهزومة اهلل  ،  سيئة  رسول  أراد  هلم  وإنام  ليقول  هبم  :  ذلك  يثق  وبقدراهتم  ،  متاما إنه 

وأن ما حدث يف )أحد( مل يكن إىل حدثا عابرا يندر  ..  بل وبإيامهنم وعقيدهتم..  وكفاءاهتم 

 . والنرص هلم حليف إن شاء اهلل،  وأن األمل فيهم كبري، تكراره

آخر إرصار:  قال  يف  للقتال  املسلمون  وهو  ،  وخرج  األسد(  )محراء  يف  وعسكروا 

وكان جيش قريش معسكرا عىل بعد ستة وثالثني  ..  املدينةمكان عيل بعد ثامنية أميال من  

فلام سمعوا بمقدم املسلمني ترددوا يف قتاهلم وأرسلوا إليهم من خيوفهم من أعداد  ..  ميال

فام  ،  ولكن هذا التهديد اآلن صادف نفوسا عادت إليها قوهتا وعافيتها ..  املرشكني وقوهتم

وازدادوا رغبة  ،  كس ازداد إرصارهم عىل القتالتأثرت نفوس املؤمنني قيد أنملة بل عىل الع

 .. وإعادة الكرة عىل الكافرين، يف اخلروج من األزمة 

وإزاء هذا اإلرصار من قبل املؤمنني فر املرشكون وجتنبوا القتال مع كثرة  :  قال آخر 
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 . وخرج املسلمون من أزمتهم بنجاح.. عدهم وقوة عدهتم 

 . نفوس أصحابه ويف نفوس خصومهموهكذا يصنع اإلرصار يف : قال آخر 

 فام املفتاح العارش؟ .. عرفنا املفتاح التاسع: قالوا

آخر الزوار:  قال  أحد  تعاىل:  قال  قوله  إليه  أشار  ما  هللَِِّ  :  هو  اْسَتَجاُبوا  ِذيَن  ﴿الَّ

ُسوِل ِمْن َبْعِد َما َأَصاهَبُُم اْلَقْرُح  ِذيَن َقاَل هَلُُم  لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا ِمنُْهْم َواتََّقوْ   َوالرَّ ا َأْجٌر َعظِيٌم الَّ

اْلَوكِ  َونِْعَم  اهللَُّ  َحْسُبنَا  َوَقاُلوا  إِياَمًنا  َفَزاَدُهْم  َفاْخَشْوُهْم  َلُكْم  مَجَُعوا  َقْد  النَّاَس  إِنَّ  يُل  النَّاُس 

َبُعوا ِرْض  ﴾  َواهللَُّ ُذو َفْضٍل َعظِيمٍ   َواَن اهللََِّفاْنَقَلُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل مَلْ َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّ

 [ 174ـ  172آل عمران: ] 

 فام يف هذا من مفاتيح األمل؟ : قالوا

مع أهنم  ..  اآليات الكريمة يمجد اهلل أصحاب محراء األسد  هذهيف  :  قال أحد الزوار 

..  ولكنهم أحسنوا اخلروج من آثار أخطائهم،  هم أهل أحد الذين وقعوا يف أخطاء األمس

 . فاستحقوا ذلك التمجيد العظيم

آخر  األمل :  قال  يعالج  الذي  الوحيد  املفتاح  هو  األمل  يكون  ويكرس  ،  وبذلك 

 . ويصحح املسري، اإلحباط

وصل   إن  حديثهالزوار  ما  هيللون    ممن  املرىض  مجيع  قام  حتى  املوضع  هذا  إىل 

ومل  ..  هيلل ويكرب معهمـ  صاحب املستشفى  ـ  وقد عجبت إذ رأيت صاحبي  ..  ويكربون

 . وأصيح بام يصيحون، حينها ـ إال أفعل ما يفعلون  ـأملك 

 :  والفقراء ..  الرمحة . 6

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  بالفقراء حدثنا  املرتبطة  الرمحة  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 
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 . وعالقتها بالدين

يف  :  قال املشهد  هذا  يكون  أن  اهلل  شاء  خريية  لقد  الفقراء  مجعية  برعاية  هتتم 

 . وإنام من حيث دينهم أيضا ، ال من حيث حاجاهتم املادية فقط، واملحتاجني

بالفقراء دينيا  كان اهتاممها  ولذلك  ،  املبرشين باملسيحية أسسها صاحب لنا من  وقد  

ولذلك جعلت شعارها )أطعم الفقراء فكرا قبل أن تطعمهم  .. يربو عىل اهتاممها هبم ماديا 

 خبزا( 

ها أن رأيت صاحب اجلمعية بنفسه قد  وقد صادف ذلك اليوم الذي رست فيه إلي

: (1)وكان مما سمعته منه قوله..  وهو خيطب فيهم بلهجة ممتلئة باحلامسة،  اجتمع لديه الفقراء 

يف   كله  كالما  كصديق  إليكم  أحتدث  أن  األفاضل  األصدقاء  حرضات  يل  اسمحوا 

التي  ..  صاحلكم احلياة  يف  الفكر  وتقليب  النظر  إعادة  إىل  خالله  من  ،  حتيوهنا أدعوكم 

فعساكم جتدون يف ذلك التأمل ما يدلكم عىل  ..  والتوجهات التي اخرتمتوها أو ورثتموها 

 . املخرج الذي خيرجكم مما تعانون منه من الفقر واحلرمان

قليال قال،  سكت  أدلكم عىل أي حل:  ثم  أن  بعد مني  تنتظروا  احلل  ..  ثم ال  ألن 

فإنه إذا إدرك السبب  ..  املعاناة التي تعانوهنا وستجدونه عندما تعرفون سبب  ..  بسيط جدا

ولتشخيص الداء تعالوا نبحث يف خارطة  ..  وإذا شخص الداء عرف الدواء ..  شخص الداء

 . ثم نبحث عن رس كوهنا أفقر من غريها ..  العامل عن أكثر الشعوب فقرا 

يديه بني  كان  كتابا  فتح  كمية  :  وقال،  ثم  مقاييس  االجتامع  علامء  ملدى  لقد وضع 

ومنها  ..  منها نقص التغذية يف الفرد ..  انتشار احلرمان يف العامل باعتامد مؤرشات تقريبية معينة 

 

 . فام بعدها ،204رمحة للعاملني، صخلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب:  (1)
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والدته  عند  املتوقع  العمر  األمية..  متوسط  انتشار  مدى  تصنيف  و  .. وغريها ،  ومنها  هذا 

وأما متوسط عمر الفرد فيعكس  ..  فالتغذية حاجة بدنية أساسية الزمة ..  علمي واقعي دقيق 

عنرص األمية  ،  وأضيف إىل هذين املقياسني البيولوجيني ..  تأثري خمتلف أنواع احلرمان مدى

بنظر خرباء األمم  ،  وتعطي هذه املؤرشات الثالثة ..  كمؤرش للحرمان من التطور االجتامعي

 . صورة موجزة وواضحة ملدى انتشار الفقر يف مظاهره الشائعة، املتحدة

م  1971اس صنفت هيئة األمم املتحدة عام  وعىل هذا األس:  ثم قال،  سكت قليال

ودول نامية  ،  دول متقدمة :  يف جدول مقسم إىل ثالث فئات،  دول العامل حسب املقاييس

أما الفئة األوىل ـ املتقدمة ـ فتشكل   .. وهي أكثر بالد العامل فقرا وختلفا ، ودول معدمة، فقرية

يف    25 وهي  العامل  سكان  من  حوايل  37باملائة  تعدادها  ) دولة  نسمة1100  مليون   )  ..

وجمموع دوهلا ـ آنذاك ،  باملائة من سكان العامل  75مع الدول املعدمة  ،  والدول النامية تشكل

دولة ) ،  ـ  فيبلغون  نسمة 3000أما سكاهنا  مليون  لألمم    ..(  العمومية  اجلمعية  وحددت 

ها أربع دول  دولة ثم أضيفت إلي  24م الدول املعدمة ـ األكثر ختلفا ـ بـ  1971املتحدة عام  

وأخريا رفعوها إىل ست وثالثني  ، م 1977وزيدت ثالث أخرى عام  ، م1975أخرى عام 

،  دولة منها يف إفريقيا   (1)إن هذه الدول األقل نموا:  وقالوا..  دولة بعد إضافة مخس دول أخر 

ذكرته  أو باألخرى هذا ما  ..  هذا ما ذكروه..  ويف أوقيانوسيا وواحدة يف أمريكا ،  ويف آسيا 

 . اإلحصائيات العلمية الدقيقة 

املتعجبني من حديثه هذا للحضور  نظره  العجب يف  :  وقال ،  ركز  ما وجه  أتدرون 

 هذا؟

 

وكان    ،دوالر أمريكي يف العام  ( 100ثالثة قائمة فيها، هي أن إمجايل الدخل القومي للفرد كان أقل من ) صنفت هكذا عىل أساس رشوط    (1)

 باملائة أو أكثر. 80باملائة. وكانت نسبة األمية فيها  10نصيب الصناعة من إمجايل الدخل القومي ال يتعدى 
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إن وجه العجب هو أن أغلبية سكان هذه الدول )يف  :  فأجاب نفسه يقول،  واسكت

العربية!!،  هم من املسلمني..  آسيا وأفريقيا(  الدول  .  . وأربع دول منها أعضاء يف جامعة 

 أتدرون رس ذلك؟ 

،  والذين عضهم الفقر بنابه ال يكادون يدركون شيئا مما قال ..  كان اجلالسون أمامه

..  لقد كانت هلفتهم إىل اخلبز أشد من هلفتهم للمعلومات واملعاين التي يريد أن يقنعهم هبا 

ل  لقد اكتشفت من خال ..  رس ذلك يكمن يف اإلسالم:  فلذلك مل جيد إال أن جييب نفسه بقوله 

دراسة موضوعية متأنية استغرقت مني عقودا من عمري أن اإلسالم هو الدين الوحيد من  

بل  ..  وطلب من الفقراء أن يظلوا عىل فقرهم،  ودعا إليه،  أديان العامل الذي شجع عىل الفقر

فإهنم بذلك حياربون إرادة اهلل يف قسمته بني  ،  توعدهم بأهنم لو فكروا يف اخلروج من فقرهم 

 .عباده

يف كثري من احلوارض  ،  أياما وأشهرا،  بل عشت..  لقد زرت:  ثم قال،  سكت قليال

املسلمني ديار  يف  مرص  ..  الكربى  يف  و)القاهرة(  نيجرييا  يف  )الغوس(  يف  عشت  لقد 

ورأيت فيها مجيعا  ؛  و)جاكرتا( يف إندونيسيا و)داكا( يف بنغالدش،  و)كراتيش( يف باكستان

 .(1)ملاليني ومن ال يملكون رشوى نقريالتناقض املخيف بني من يملكون ا

وهو يشجع الفقراء  ،  اسمعوا ملا يقول نبي املسلمني :  وقال،  فتح كتابا كان بني يديه

له واالستسالم  لفقرهم  الرضوخ  اجلنة:  عىل  يف  الفقراء،  )اطلعت  أهلها  أكثر  ،  فرأيت 

؛  )قمت عىل باب اجلنة :  وقال..  (2)فرأيت أكثر أهلها األغنياء والنساء(،  واطلعت يف النار

 

 نبيل صبحي الطويل.  (انظر )احلرمان والتخلف يف ديار املسلمني (1)

 ابن حبان. ورواه أمحد  (2)
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  (1) وإذا أصحاب اجلد حمبوسون(،  فإذا عامة من دخلها املساكني 

وقد قرأت يف بعض الكتب هذا النص  :  ثم قال،  من الكتاب  قلب بعض الصفحات

اإلسالم حيملها  التي  السلبية  لتدركوا  حرفيا  لكم  نقلته  كون  ،  الذي  يف  الرس  هي  والتي 

 . املسلمني هم أفقر أمم العامل 

،  ومن خوف الفقر آمنني،  )إن أخيار الصحابة كانوا للمسكنة حمبني :  راح يقرأ ثم  

،  ويف الرخاء شاكرين،  ويف البالء راضني،  وبمقادير اهلل مرسورين ،  وباهلل يف أرزاقهم واثقني

وعن حب العلو والتكاثر  ،  وكانوا هلل متواضعني،  ويف الرساء حامدين،  ويف الرضاء صابرين

ن الدنيا إال املباح هلم بالبلغه منها وزجوا الدنيا وصربوا عىل مكارهها مل ينالوا م..  ورعني

فباهلل أكذلك أنت؟ ولقد بلغنا أهنم كانوا إذا  ،  وجترعوا مرارهتا وزهدوا يف نعميها وزهرهتا 

:  وإذا رأوا الفقر مقبال قالوا،  ذنب عجلت عقوبته من اهلل :  أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا

الصاحلنيمرحبا   كئيبا  ،  بشعار  إذا أصبح وعند عياله يشء أصبح  أن بعضهم كان  وبلغنا 

إن الناس إذا مل يكن عندهم  :  فقيل له ،  وإذا مل يكن عندهم يشء أصبح فرحا مرسورا،  حزينا 

حزنوا فرحوا،  يشء  عندهم يشء  كان  قال ،  وإذا  كذلك!  لست  أصبحت  :  وأنت  إذا  إين 

إذ كان يل اهلل  وليس عند عيايل يشء فرحت  برسول     وإذا كان عند عيايل يشء  ،  أسوة

وبلغنا أهنم كانوا إذا سلك هبم سبيل الرخاء حزنوا  ،  اغتممت إذ مل يكن يل بآل حممد أسوة

وإذا سلك هبم سبيل  ، ما لنا وللدنيا وما يراد هبا فكأهنم عىل جناح خوف:  وأشفقوا وقالوا

 (2)فهذه أحوال السلف ونعتهم(، نا اآلن تعاهدنا رب: البالء فرحوا واستبرشوا وقالوا

 . اسمعوا ما يقول هنا .. ليس ذلك فقط: ثم قال ،  قلب صفحات أخرى 

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 (  267/ 3إحياء علوم الدين ) (2)
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)لو كان يف مجع املال فضل عظيم لوجب عليك يف مكارم األخالق أن  :  راح يقرأ 

به إذ هداك اهلل  بنبيك  الدنيا ،  تتأسى  لنفسه من جمانبة  ما  ،  وترىض ما اختاره  تدبر  وحيك! 

فرس مع لواء املصطفى سابقا إىل  ، يقني أن السعادة والفوز يف جمانبة الدنيا   سمعت وكن عىل 

)سادات املؤمنني يف اجلنة من إذا تغدى مل جيد  : قال  فإنه بلغنا أن رسول اهلل  ،  جنة املأوى

ومل يقدر عىل أن  ،  وليس له فضل كسوة إال ما يواريه،  وإذا استقرض مل جيد قرضا ،  عشاء

فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم  ،  يس مع ذلك ويصبح راضيا عن ربه(يم،  يكتسب ما يغنيه 

أال يا أخي متى مجعت  ..  من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا 

ال! ولكنك خوفا  ،  هذا املال بعد هذا البيان فإنك مبطل فيام ادعيت أنك للرب وللفضل جتمعه 

جتمعه الفقر  والزينة،  من  والتعظيم    وللنعم  والسمعة  والرياء  والعلو  والفخر  والتكاثر 

راقب اهلل واستحي من دعواك أهيا  :  ثم تزعم إنك ألعامل الرب جتمع املال،  والتكرمة جتمعه 

وحيك إن كنت مفتونا بحب املال والدنيا فكن مقرا أن الفضل واخلري يف الرضا  ..  املغرور

املال مزريا عىل نفسك معرتفا بإساءتك وجال  نعم وكن عن مجع  ،  بالبلغة وجمانبة الفضول

إخواين  ..  فذلك أنجى لك وأقرب إىل الفضل من طلب احلجج جلمع املال ،  من احلساب

اعلموا أن دهر الصحابة كان املال فيه موجودا وكانوا مع ذلك من أورع الناس وأزهدهم  

املباح هلم لنا من احلالل ،  يف  القوت وسرت    ونحن يف دهر احلالل فيه مفقودا وكيف  مبلغ 

  (1)  فأما مجع املال يف دهرنا فأعاذنا اهلل وإياكم منه(، العورة

بتوزيع الطعام عىل    الوكالءقام  ،  بعضا منه  معد أن حتدث بام حتدث به مما ذكرت لكب

قال أحدهم،  الفقراء توزيعه هلم  املسيح:  وأثناء  باركه  الذي  الطعام  إىل  وصنعته  ..  هلموا 

 

 (  271/ 3إحياء علوم الدين ) (1)
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وال تنسوا أن تتأملوا املعاين العظيمة التي    ..فال تنسوا أن تشكرومها ..  ةلكم يد هذه احلضار

 . رشحها لكم حرضة األب الفاضل

فهو مع كونه رجال كبريا من رجال املسيحية إال  ..  رجو أال تسيئوا فهمهون:  قال آخر

  ذلك أن اإليامن باملسيح يطلب نفوسا ..  أنه مل يتفوه بلفظة واحدة يدعوكم فيها للمسيحية 

 .يف غاية السمو والقداسة والرتفع

بل طلب منكم فقط شيئا  ،  ولذلك هو مل يطلب منكم أن تكونوا مسيحيني :  قال آخر

واحدا هو أن ال متيلوا بكل قلوهبم لذلك القايس الغليظ الذي كان سبب فقركم وحرمانكم  

اكم إليها  أو هد،  مما دلكم عليها الدليل..  وبعد ذلك ولوا وجوهكم أي وجهة شئتم ،  وأملكم

 . الربهان

آخر  اشرتاكيني:  قال  أو  شيوعيني  تكونوا  أن  عليكم  جناح  فالشيوعية  ..  ال 

اإلسالم موقف  من  بكثري  الفقراء خري  من  موقف مرشف  هلا  وجه  ..  واالشرتاكية  ال  بل 

 . للمقارنة بينهام يف ذلك 

يدل  وهو ال  .. فذلك يشء عظيم.. وإن شئتم أن تلتحقوا بركب املسيحية:  قال آخر

 . إال عىل أنكم قد وصلتم إىل القمة السامقة من قمم الوعي والتفكري السليم

إن كان يل عندكم مقام  :  صاح صاحب اجلمعية يف الفقراء،  بعد أن قال الوكالء هذا

 . فرتفضوه، أطلب منكم شيئا واحدا أرجو أن ال ختذلوينفإين ، وكرامة

 . اطلب ما تشاء: قالوا

أطلب منكم أن حتطموا ذلك  ..  بل أطلبه لكم ..  ئا لنفيسأنا ال أطلب منكم شي :  قال

 . الصنم الذي سكن قلوبكم سنني طويلة

 . وال نعبد أي صنم.. نحن نعبد اهلل: قالوا
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ولكني أقصد صنم ذلك  ..  فاهلل يمكن أن جتدوه يف كل األديان..  ال أقصد اهلل:  قال

 هو؟ أتعرفون من .. القايس الذي كان سببا يف فقركم وجوعكم وأملكم

 من؟ : قالوا مجيعا بصوت ممتلئ بالضعف

الوكيل  حممد..  حممد:  قال  أنه  باإلسالم؟..  ال شك  جاء  الذي  هو  حممد  ..  أليس 

 أليست تعاليم اإلسالم هي التي مألت حياتكم بالفقر واحلاجة واألمل؟ 

 : االستغناء 

الفقراء  وجوه  تغريت  يقومون ،  هنا  جعلتهم  عجيبة  قوة  فيهم  ويقول  ،  ودبت 

 . واآلن ائذنوا لنا أن نتحدث ، لقد حتدثت أنت وصاحبك كام حيلو لكام: أحدهم

بني لكم هنا رس ما حصل لبالد املسلمني من الفقر والفاقة  نريد أن  نال  نحن  :  قال آخر

 . فال شك أنكم تعلمون ذلك.. واجلوع

الشك أنكم تعرفون أولئك اجلبابرة الطغاة اللصوص الذين استعمروا  :  قال آخر

 . وهنبوا ثرواتنا ، ا أرضن

،  بام تقوله اإلحصاءات تؤمنون    كموبام أن..  بعض اإلحصاءات   تملقد ذكر:  قال آخر

 . من الفقر واحلرماناملسلمني رس ما تقع فيه بالد  كم منها ما عساه يبني للكم  ذكر  نفس

فسأقرأ لكم من  ، وبام أن صاحبكم قد قرأ لنا من كتاب كتبه بعض رجالنا : قال آخر

 . ها هو الكتاب ..  بعض رجالكمكتاب كتبه 

حيمله كان  الذي  كيسه  من  كتابا  قال،  أخرج  هو:  ثم  )إفريقيا  ..  ها  هو  عنوانه  إن 

الثالثة( إنه حياول أن يصف بعض ما صنع اإلنجليز بالقارة  ..  (1)اإلمرباطورية الربيطانية 

 

 ملحمد الغزايل.  (هذه النقول من هذا الكتاب وغريه نقلناها من كتاب )االستعامر أحقاد وأطامع (1)
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املستعمرين..  اإلفريقية  جرائم  من  الكاتب  ذكره  ما  كل  لكم  أقرأ  سأ..  لن  كتفي  ولذلك 

 . وسأبدأ منه بام ذكره عن جرائم الربيطانيني جتاه أفارقة جنوب إفريقيا .. ببعض ما ذكر

يقرأ احلكم  :  راح  لنظام  مقاطعات خاضعة  أربع  إفريقيا من  احتاد جنوب  )يتكون 

وقد  ،  والذى خول سلطة احلكم للربيطانيني والبوير،  1915مايو سنة    31الذى وضع ىف  

وكذلك حق  ،  الربيطانية بعض احلقوق السياسية لإلفريقيني وامللوننيمنحت احلكومات  

فقط من عدد اإلفريقيني    000،  12غري أن الذين قيدوا ىف جداول االنتخاب  ..  االنتخاب

للسود   .. 000،  1500البالغ   انتخاب صورية  حقوق  توجد  )ناتال(  ىف  ،  وىف  يامرسها  مل 

..  كان الوطنيني يربون عىل تسعة ماليني نسمة هذا مع العلم بأن الس،  الواقع سوى القليلني 

عام   املتحدة  1913ومنذ  والرشكات  األوروبيون  الفالحون  يمتلكها  األراىض  ،  وأجود 

قد  ،  من األميال املربعة  462347وتبلغ مساحة األراىض التى حيوهيا احتاد جنوب إفريقيا  

حواىل   عىل    88وزع  يزيد  ما  بني  منها  هناك  ،  ىأوروب  000،  000،  2باملائة  ،  000بينام 

باملائة من املساحة    12ـ إفريقى وآخرون من غري األوروبيني يشغلون ما تبقى وقدره    2000

   ( الكلية لألرض

والغريب أنه قبل انحالل النظام القبىل كانت األرض  ):  ثم راح يقرأ،  سكت قليال 

ظر لألرض باعتبارها بل كان ين،  فلم يكن هناك نظام امللكية الفردية ،  ملكا جلميع اإلفريقيني 

ومل تكن  ،  وحل مشاكلها ،  يقوم رئيس القبيلة بالنظر ىف مجيع أمورها ،  هبة الطبيعة للجميع

قىض قضاء تاما ،  1913وبصدور القانون الوطنى لألراىض عام  ..  األرض تباع وال تشرتى 

 ىف يد  كام أصبحت السيطرة عىل اإلفريقيني ،  عىل نظام احلياة االقتصادية الكريمة لإلفريقيني 

ولقد كان هذا القانون حجر األساس للناحية  ..  وزير أجنبى يسمى وزير األعامل الوطنية

ومنذ ذلك احلني واإلفريقيون  ..  االقتصادية وعليه بنى نظام التقسيم ىف احتاد جنوب إفريقيا 
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ىف نظام من السخرة يوجب أن يقىض تسعة أعشار السود حياهتم  ،  يضطرون للعمل بالقوة

يدوى،  سامنىىف عمل ج  بأكمله،  أو  يومهم  األراىض  ..  يستغرق  من  الكثري  أن  ويالحظ 

ومع ذلك حيرم القانون عليهم  ،  املحلية املخصصة لإلفريقيني غري صاحلة للزراعة أو الرى 

أخرى  أراىض  أشهر  ،  امتالك  ستة  مدة  السجن  أو  جنيه  مائة  قدرها  بغرامة  يقىض  كام 

 ( طيعه ىف أراضيه اخلاصة بهلألوروبى الذى يسمح ألى إفريقى يرعى ق

 . نتائج هذا النظام االقتصادىاسمعوا ما يقول الكتاب عن : ثم قال ،  سكت قليال 

فشكلت حكومة برئاسة )وليم بيومنت(  ،  بلغ فقر اإلفريقيني أشده لقد  :  راح يقرأ

احلالة بتخصيص  ،  لبحث  من    000،  000،  8وأوصت  املرشدة  املاليني  لصالح  فدان 

واعترب تأجري اإلفريقى    1932بل صدر قانون سنة  ،  ولكن هذه التوصية مل تنفذ،  اإلفريقيني

  .. ألرض خارج نطاق املنطقة املخصصة لبنى جنسه جريمة يعاقب عليها باجللد أو السجن

وعىل العموم كانت  .. والغرض من ذلك أال تسنح الفرصة لإلفريقى بتحسني حالته املادية

وترتب  ،  وتعاقب من خيالفها بالسجن أو الغرامة ،   بني البيض والسود القوانني تفرق دائام 

ومتلك  ،  عىل ذلك الظلم وتلك املعاملة القاسية أن هرب الكثريون من اإلفريقيني إىل املدن

فعاشوا عبيدا لألرض التى حرمت عليهم    000،  000،  2وهم حواىل  ،  اليأس اآلخرين

يوما ىف    180عمل بأرض أوروبى أن يشتغل مدة  والبد لكل إفريقى ي  .. القوانني امتالكها 

ويفضل السيد أن يصطحب    ..حيددها السيد كام يشاء لريبطه باألرض طوال العام،  العام

أما الكثرة  ، وبعض هذه األرس يتقاىض أجورا زهيدة جدا، األسود أفراد أرسته للعمل معه

ومن  ،  إال بأمر سيده،  به وليس لإلفريقى حق مغادرة احلقل الذى يعمل    .. فال تتقاىض شيئا 

وىف حالة    .. ثم يرد إىل سيده بعد توقيع العقوبة عليه إما جلدا وإما سجنا ،  هيرب يقبض عليه

ومن هذا يتضح أن كل القوانني توضع  ،  بيع األرض تنتقل بام فيها من عامل إىل السيد اجلديد
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   ( لصالح الرجل األبيض

النص وغريه قرأ هذا  أن  إىل صاحب  بعد  السبب  :  وقال،  معيةاجل   التفت  هذا هو 

 .وأنتم ترون أنه ال عالقة لإلسالم بذلك.. احلقيقي واألكرب للفقر 

لقد ذكرت  ..  ما أغربه..  عجبا لك يف استداللك:  وقال،  ضحك الوكيل بصوت عال

..  وال يملكها اإلسالم،  فجنوب إفريقيا نملكها نحن..  نموذجا هو أبعد النامذج عام تريده

 هبا؟فكيف تستدل  

جنوب إفريقيا ألهل  .. ال تزال فيكم روائح االستعامر والعنرصية:  قال أحد الفقراء 

نحن ال نتعلق  ..  نحن يف اإلسالم نعتقد أن كل من أحيا أرضا مواتا فهي له ..  جنوب إفريقيا 

 . وال ننسب األرض لغري أهلها .. وال ننزع األرض من أهليها .. باألرض

وكثري  ،  نموذجا يعتربه قومك..  نموذجا مما تريدذكر لك  نلكن مع ذلك س:  قال آخر

إنه نابليون ذلك املجرم املغرور الذي  ..  الشك أنكم تعرفونه..  من قومي نموذجا للحضارة

ألن املستبد الظامل يبقى مستبدا  ..  اجتهد الكل يف حتسني صورته التي ال يمكن أن تتحسن

 .ولو غسل بجميع بحار الدنيا ، ظاملا 

عندما دخل نابليون بجنوده مدينة القاهرة    (1)املؤرخون الثقاة أنه  لقد ذكر:  قال آخر

وأن يلبسوا  ،  اختذ هو وقومه سياسة جديدة اجتهدوا أن يكفكفوا فيها لصوصيتهم املأثورة 

ثم زعم أنه هو وجيشه ما  ،  فادعى نابليون اإلسالم،  زيا خيدعون فيه الناس عن حقيقتهم 

 فامذا كان من أمرهم؟  ، غصبها املامليك جاءوا إال لريدوا للشعب حقوقه التى

آخر صغريهمو:  قال  إىل  كبريهم  من  قاموا  أن  أمرهم  من  أعامل  ،  كان  بأخس 

 

هو بدوره نقل أكثره من مؤرخ مرص الكبري و  لشيخنا حممد الغزايل  ()االستعامر أحقاد وأطامعاملعلومات التي نذكرها هنا نقلناها من كتاب    (1)

 (  )اجلربيت
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 . ابتداء من نابليون إىل أحقر جندى .. اللصوص 

لقد وجدوا أمامهم  ..  إهنم مل يستطيعوا أن يتخلوا عن طباعهم مهام حاولوا :  قال آخر

أن   بعد  واألغنياء  املامليك  بأنفسهم قصور  هاربني  وفروا  أصحاهبا  تلك  ،  تركها  وكانت 

،  واملصوغات الغالية ،  والتحف النادرة،  واجلواهر الثمينة،  القصور حتوى األموال الطائلة 

النفيسة واألوانى،  واألمتعة  واألثاث  الفرش  أنواع  والدروع  ،  وخمتلف  السيوف  عدا 

  الشعب حقوقه املغصوبة؟  الذين جاءوا لريدوا إىل ، فامذا فعل الرشفاء، وأدوات احلرب

آخر  عن  :  قال  البحث  بحجة  القصور  هذه  إىل  اجلميع  انطلق  أن  أمرهم  من  كان 

بل  ،  واملصوغات والنفائس الغالية ،  وأخذوا ما فيها من األموال واجلواهر،  السالح فنهبوها 

ذلك من  أكثر  فعلوا  مل  ،  إهنم  الذين  الشعب  بأفراد  املسكونة  البيوت  يدخلون  كانوا  فقد 

فيرسقون كل ما جيدون عند هؤالء املساكني من  ،  بحجة البحث عن السالح أيضا ،  اجرواهي

 . أو مصوغات متواضعة، مال قليل

احلقراء عند هذا احلد:  قال آخر نذالة هؤالء  أن بعض  ،  ومل تقف  قد علموا  فإهنم 

األمراء املامليك،  زوجات  كبار  أزواجهن،  ونساء  مع  اهلرب  يستطعن  إىل  ،  مل  فاضطررن 

فأمر نابليون اهلامم أن ينادى باألمان هلؤالء  ..  ستخفاء ىف أماكن جمهولة خوفا عىل حياهتناال

عىل كل منهن أن تصالح عىل  ..  ولكن عليهن أن يدفعن ثمن هذا األمان،  النساء الضعيفات 

 . لكى تعود إىل قرصها أو بيتها ، نفسها بمبلغ من املال

وأخذ  ..  اللصوص نذالة مثل هذه النذالةومل ير الناس ىف تاريخ اهلمج أو  :  قال آخر 

 . ويصاحلن عىل أنفسهن بأموال طائلة، النساء يظهرن

ذكر اجلربتى أن  لقد  ..  ولكن هل وقفت اخلسة مع النساء عند هذا احلد؟:  قال آخر 

فيه ختتبىء  كانت  الذى  مكاهنا  من  ظهرت  ـ  املامليك  كبار  أحد  ـ  بك  رضوان  ..  زوجة 
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..  وأخذت منهم ورقة هبذا األمان،  الثامئة وألف ريال فرنسىوصاحلت عىل نفسها وبيتها بث 

ليعرف اجلنود الرشفاء أهنا دفعت الرضيبة  ،  بل ألصقتها عىل باب بيتها ،  ومل تكتف بذلك

فاجأها مجاعة  ،  فبينام هى ىف منزهلا آمنة مطمئنة..  ولكن ذلك مل يفدها بشىء..  فيكفوا عنها 

..  ونريد البحث عنها ،  لقد بلغنا أن عندك أسلحة:  هلا فقالوا  ،  من العسكر ومعهم ترمجان

ليس عندها سالح أنه  التفتيش :  فقالوا ..  فأخربهتم  ووجدوا مالبس  ،  ففتشوا ..  البد من 

غالية وأمتعة  لزوجها  جدا  اجلربتى..  ثمينة  السالمل:  قال  حتت  إىل  نزلوا  وحفروا  ،  )ثم 

وكان هذا كله هو  ..  دنانري(  وحجاب ذهب ىف داخله،  وأخرجوا منها دراهم كثرية،  األرض

وانرصفوا،  املطلوب  املسكينة  السيدة  معهم  وأخذوا  االحتالل  لصوص  وهم  ،  فأخذه 

بيتها  باب  عىل  علقتها  التى  األمان  بورقة  هى  ..  يسخرون  االعتقال  ىف  عندهم  ومكثت 

 . ومل تعد إال بعد أن اشرتت لنفسها منهم أمانا جديدا باملال، وجوارهيا ثالثة أيام

ال تكادون تصدقون معها أن هذا الرجل  ..  ال شك أنكم ىف دهشة بالغة:  خر قال آ 

ينحط ىف إنسانيته ومروءته إىل هذا  ،  وعنوان جمدهم ،  الذى جيعله الفرنسيون مصدر فخرهم

ولكن ـ مع األسف الشديد ـ هذا هو الواقع املر الذى نجده ىف مذكرات  ..  الدرك املعيب 

وهو عامل  ،  وم يسجل فيها ما رأى من حوادث تلك األياماجلربتى التى كان يكتبها يوما بي

 . ومؤرخ صادق ، ثقة 

وال ندرى ملاذا اجتنب املؤرخون أن ينقلوا للناس ما ذكره هذا املؤرخ ىف  :  قال آخر

نعم صور عجيبة مل يقف فيها  ..  مذكراته اليومية عن هذا الرجل وجنوده من صور عجيبة 

 . بل تعدى ذلك إىل بيع األمان للخيول والثريان، ةالعجب عند بيع األمان للنساء مرة ومر

يطلب إىل الناس أن يقدموا له كل ما يملكون من  ،  فهذا املحارب العجيب:  قال آخر

،  فعليه أن يشرتى األمان ملاشيته، ومن عز عليه أن يقدم ذلك.. وأبقار وثريان،  خيل ومجال 
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)وىف يوم األحد طلبوا  : باحلرف الواحدوىف ذلك يقول اجلربتى ، أى أن يصالح عنها باملال

وكذلك األبقار واألثوار فحصل فيها أيضا  ..  فكان شيئا كثريا ،  والسالح ،  اخليول واجلامل 

السالح  ..  مصاحلات سوق  بجهة  دكاكني  عدة  وكرسوا  ذلك  عىل  التفتيش  وأشاعوا 

فيها ،  وغريها  ما وجدوه  األمتعة  ..  وأخذوا  واحلمري من  اجلامل  ينقلون عىل  يوم  وىف كل 

 والفرش والصناديق ما ال حيص(  

،  مل يقنع نابليون ورجاله باألموال الطائلة التى هنبوها من بيوت األمراء و:  قال آخر

بل جلأوا إىل  ، وال بام فرضوه للمصاحلة عىل اخليول والثريان،  وغصبوها من ضعاف النساء

 .  بأسلوب يدعو إىل السخرية واملهانةامتصاص دماء األهاىل 

..  ؟أليس اإلسالم هو الذي منعهم من ذلك..  فلم مل يثر هؤالء :  قال وكيل زويمر

 أليس اإلسالم هو الذي جعلهم يرضخون لكل من ينيلهم ألوان اهلوان؟

أن جزيرة )مدغشقر( ثارت بعد احلرب العاملية الثانية   ونهل تدر: قال أحد الفقراء 

وقتلت من األهلني ثامنني  ،  فكان جزاء الثائرين أن حتركت القوات الفرنسية،  ا تطلب حريته

وساد  ،  ثامنني ألف نفس ىف رضبة واحدة! لقد داخ الثوار إثر هذه املجزرة..  ألف نسمة!

وركنت  ،  وقىض عىل حركة التحرر فيها قضاء ال يعرف مداه،  اجلزيرة الرصيعة صمت مطبق 

واألمهات والبنات هبذه الصورة  ،  ىف فزع ملقتل اآلباء واألبناء بقية األحياء إىل اخلنوع وهم  

الفرنسيون فقد استأنفوا محل مشعل احلضارة مع غريهم من مؤسسى هيئة  ..  املرسفة أما 

 . األمم املتحدة

إن قبائل )ماوماو( ثارت هى األخرى  ..  ماذا حدث ىف كينيا هل تدرون  :  قال آخر 

واستطاعت هذه القبائل أن تكون جيشا عىل شىء  ،  تطلب حريتها من اإلنجليز املحتلني

وبني  ،  ودارت رحى القتال بني البيض والسود،  له قائد برتبة )جنرال(،  من النظام والدربة
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السكسون اإلنجليز  اإلفريقيني ،  قبائل  الزنوج  وال  ،  وقبائل  فيها  تكافؤ  ال  حربا  وكانت 

ورضب املستعمرون األقوياء  ،  كان قادة )املاوماو( يشنقون إذا سقطوا ىف األرس  ..رشف

ويقتلوهنم بالعرشات  ،  ثم رشعوا ىف صمت يبيدون أهل البالد،  نطاقا حول وسط أفريقيا 

 . حتى تم هلم اإلجهاز عىل الثورة والثائرين،  واملئات

  300أو    250لقد أعلن ناطق عسكرى منذ أيام أنه مل يبق من هؤالء سوى  :  قال آخر 

ولعل  ،  عرشات األلوف من هؤالء الطالبني بحقوق اإلنسانإذن لقد أبيدت  ..  عىل األكثر

 . كثريين ال يعلمون أنه ـ حني كانت هذه اجلامعات تباد بمختلف الوسائل 

،  أذاع اإلنجليز فجأة أن وحوشا مفرتسة تأكل البرش قد ظهرت بكثرةوقد  :  قال آخر

محالت عسكرية  وأن  ،  وأهنا تفتك هبم فتكا ذريعا ،  وانترشت ىف مواطن أولئك املجاهدين

،  وأغلب الظن أنه مل تكن ثمة وحوش،  ونجحت ىف إبادهتا ،  وجهت إلبادة هذه الوحوش

فاختلقوا هذه املزاعم ليلصقوا بالوحوش  ،  لكنهم أرادوا تغطية جرائمهم البشعة أمام العامل

البرش  إبادة  هتمة  وانسلت( ،  الربيئة  بدائها  )رمتنى  املثل  حد  وحدهم  ..  عىل  كانوا  لقد 

 . التى أكلت البرش الوحوش

فراح حياول  ،  الفقراءما يرد به عىل احلقائق الكثرية التي ذكرها    صاحب اجلمعيةمل جيد  

فلكل أمة مساوئها التارخيية  ..  نحن مل نجتمع هنا لندرس التاريخ :  فقال..  تغيري املوضوع 

  نحن هنا اجتمعنا لنبحث يف الفكر السامي النبيل الذي خيرجكم من جحيم ..  وجرائمها 

وقد ذكرت لكم من األدلة ما يكفي للربهنة عىل أن النصوص املقدسة  ..  الفقر إىل جنة الغني 

دق الذي ال يمكنه  ا مل الفريوس الذي جيعل من الفقر صديقهم الصهي التي حتللمسلمني  

 . وال يمكنهم أن يفارقوه، أن يفارقهم

الفقراء أحد  من:  قال  تريد  أن    ا أنت  حت نإذن  التي  املعاين  عن  تلك  جيبك  ملها 
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 . النصوص 

اجلمعية  صاحب  جيمل  :  قال  أن  النصوص  تلك  تطرحها  التي  للمعاين  يمكن  ال 

 . صورهتا أحد من الناس

حتى لو  ،  فالقبيح يبقى قبيحا ..  جمل صورهتا نريد أن  نال  نحن  :  قال أحد الفقراء

تنطوي ضمن  وهي معان  ..  ذكر املعاين التي حتملها نريد أن  ن  ا لكن..  وصفته بأمجل األشعار

 . منظومة شاملة عالج هبا اإلسالم الفقر والفقراء

..  واإلنسان فيه جانب مادي هو جسده.. اإلسالم نظر إىل الفقري كإنسان:  قال آخر 

وقد دعا اإلسالم إىل  ..  وهو جانب حيتاج غذاء وكساء ومأوى وغري ذلك من الرضورات

..  ري جانب آخر حيتاج إىل الرعايةفللفق.. لكنه مل يكتف به.. توفري كل ذلك بكل األساليب 

 . وال يمكن أن نرمحه إن مل نرع فيه ذلك اجلانب

 وما هو؟: قال الوكيل 

كل هذه يصيبها من الفقر  ..  ومعناه..  وحقيقته..  وروحه..  نفسه :  قال أحد الفقراء

ربام كانت أهم من املعاملة املادية  ..  وهي حتتاج لذلك إىل معاملة خاصة،  ما يصيب اجلسد

 . ا نفسه

وهلذا فقد ورد يف النصوص املقدسة النهي عن املساس بنفس الفقري بأي  :  قال آخر

فقد هنى القرآن عن املن واعترب القول املعروف خريا من الصدقة  ..  أسلوب من األساليب 

وَن َما َأْنَفُقوا َمنًّا  ﴿الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اهللَِّ ُثمَّ اَل ُيْتبِعُ :  قال تعاىل ،  التي يتبعها من

ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخ  رْيٌ  َواَل َأًذى هَلُْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ

ِذيَن آَمنُوا اَل ُتبْطِ  َا الَّ يٌم َيا َأهيه
ُلوا َصَدَقاتُِكْم بِاملَْنِّ َواأْلََذى  ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى َواهللَُّ َغنِيٌّ َحلِ

ِه ُتَراٌب  َكالَِّذي ُينِْفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس َواَل ُيْؤِمُن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَمثَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَليْ 
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 مِمَّا كَ 
ٍ
ء َكُه َصْلًدا اَل َيْقِدُروَن َعىَل يَشْ ﴾  َسُبوا َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ َفَأَصاَبُه َوابٌِل َفرَتَ

   [ 264ـ  262البقرة: ] 

وال ينظر  ،  )ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة:  قال  ويف احلديث عن النبي  :  قال آخر

:  قال أبو ذر،  ثالث مرار  قال قرأها رسول اهلل  ..  وهلم عذاب أليم،  وال يزكيهم،  إليهم 

واملنفق سلعته باحللف  ،  واملنان،  )املسبل إزاره:  يا رسول اهلل؟ قال خابوا وخرسوا من هم  

 ( 1) الكاذب( 

انطالقا من النصوص املتشددة يف هذا الباب   ـ بل إن علامء املسلمني اعتربوا  :  قال آخر

:  قال ،  بعضهم فعن  ..  أن كل ما يؤذي الفقري جيب اجتنابه حتى لو كان يف ظاهره معروفا   ـ

عطيت رجال شيئا ورأيت أن سالمك يثقل عليه ـ أي لكونه يتكلف لك  إذا أ:  كان أيب يقول

 قياما ونحوه ألجل إحسانك عليه ـ فكف سالمك عنه( 

لقد  ..  وما عالقة كل ذلك بام نحن فيه:  وقال،  ضحك صاحب اجلمعية بصوت عال 

فهل من عالج الفقري حثه عىل  ..  أوردت لك النصوص التي حيث فيها اإلسالم عىل الفقر

 ؟ الفقر

أرأيت لو أنك خاطبت مريضا مرضا مزمنا عجز مجيع  :  وقال،  ابتسم أحد الفقراء

فام املرض إال حالة بسيطة متر هبا بعض    ـيا أخي   ـ ال بأس عليك  :  بقولك،  األطباء عن شفائه 

أنواع  ،  أعضائك من  يتطلبه  ما  راعيت  إن  سليمة  طبيعية  حياة  معه  تعيش  أن  ويمكنك 

 أو حيرض عليه؟ ، كالم ما يدعو إىل املرضفهل ترى يف هذا ال.. العالج

 وما عالقة املرض بالفقر؟ : قال صاحب اجلمعية

وجعله  ،  فاملريض مس األمل جسده..  كالمها سواء يف هذه الناحية:  قال أحد الفقراء

 

 رواه أمحد ومسلم والرتمذي وأبو داود.  (1)
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،  وإنام مس ذات يده،  ولكن األمل مل يمس جسده،  وهكذا الفقري،  حمروما من بعض متع احلياة

 . بعض املتع التي يتمتع هبا سائر الناسوهو لذلك حيرم من 

املثال الذي ذكرته  ،  فلنفرض وجود التشابه بينهام:  قال صاحب اجلمعية  فام عالقة 

 بالعالج النفيس للفقري؟

ذلك اخلطاب الطيب هو نفسه اخلطاب الذي خاطب به اإلسالم  :  قال أحد الفقراء

بل ذكر له من  ..  دينه وال عىل حياته   ال رضر منه عىل ،  لقد ذكر له أن الفقر يشء هني ..  الفقري

 . الثامر التي قد جينيها من فقره إن هو أحسن التعامل معه ما ال جيده األغنياء يف غناهم

 فهو حيثهم عىل الكسل إذن؟ : قال صاحب اجلمعية

فرق بني خطاب نفس الفقري وروحه بام  ..  فرق كبري بني األمرين :  قال أحد الفقراء

 . ادة والسالم وبني ما ذكرته من الكسل والعجزيطمئنها ويملؤها بالسع

 . أنا ال أرى أي فرق : قال صاحب اجلمعية

فالنفس والروح ال عالقة هلا يف  ،  الفرق يف املخاطب بكال األمرين :  قال أحد الفقراء 

أما  ..  ولذلك ختاطب بام يرفع مهتها عن النظر إىل الدنيا ومتاعها ..  األصل بالفقر والغني

وقوا املكلف  وقدراته جسد  بحسب  ،  ه  احلياة  يف  وتتحرك  تسعى  جيعلها  بام  فتخاطب 

 . القدرات التي وهبت هلا 

أرأيت لو أن قوما مسافرين نفذ من  ..  سأرضب لك مثاال يقرب لك ذلك :  قال آخر 

أو ترى أن  ،  هل ترى نخاطبهم بام يملؤهم باألمل واليأس..  فصاروا فقراء،  بعضهم الزاد 

..  ورصتم لذلك فقراء ..  أنتم نفذ منكم الزاد..  نعم:  نقول هلماخلطاب األمثل هلم هو أن  

سفركم  مواصلة  وبني  بينكم  حيول  لن  ذلك  بالدكم..  ولكن  إىل  وصلتم  إن  ،  ألنكم 

 وسرتون من الغنى ما فقدمتوه يف هذه الطريق؟ ،  فستجدون أموالكم تنتظرون
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معاملة اإلسالم  هذا املثال ينطبق عىل  :  فقال أحد الفقراء،  سكت صاحب اجلمعية

الناحية له..  للفقري يف هذه  يقول  فقري:  إنه  أنت  فقرك  ..  نعم  يعني  املادي ال  فقرك  ولكن 

 . أو ال ينبغي أن جيرك إىل الفقر الروحي .. الروحي 

ويوشك لو أحسنت التعامل  ..  الفقر املادي مرحلة بسيطة متر هبا ذلك أن  :  قال آخر

 . غنى ما تبز به مجيع األغنياءأن تنال من ال معها أن تنال من فضل اهلل

آخر الفقراء:  قال  اإلسالم  العالية ..  هكذا خاطب  باهلمة  أرواحهم  مأل  ..  وهكذا 

ارتفعت مهمهم  الذين  بالصاحلني  األمثلة  هلم  لغري  ،  ولقد رضب  قلوهبم مهة  يبق يف  فلم 

تعاىل..  موالهم بِاْلَغَداةِ :  قال  ُْم  َرهبَّ َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ َتْطُرِد  َما  ﴿َواَل  َوْجَهُه  ُيِريُدوَن  َواْلَعيِشِّ   

ِمَن   َفَتُكوَن  َفَتْطُرَدُهْم   
ٍ
ء يَشْ ِمْن  َعَلْيِهْم  ِحَسابَِك  ِمْن  َوَما   

ٍ
ء يَشْ ِمْن  ِحَساهِبِْم  ِمْن  َعَلْيَك 

  [ 52األنعام: ] ﴾ الظَّاملنِِيَ 

بِالْ :  وقال :  قال آخر ُْم  َيْدُعوَن َرهبَّ ِذيَن  الَّ َمَع  َنْفَسَك  ُيِريُدوَن  ﴿َواْصرِبْ  َواْلَعيِشِّ  َغَداِة 

ْنَيا َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ذِ  َبَع  َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلََياِة الده ْكِرَنا َواتَّ

   [ 28الكهف: ] ﴾ َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا 

ما  :  فقال لرجل عنده جالس،  سول اهلل  وقد روي أن رجال مر عىل ر:  قال آخر 

وإن  ،  هذا واهلل حري إن خطب أن ينكح،  رجل من أرشاف الناس:  رأيك يف هذا؟ فقال

ما رأيك يف  :  فقال له رسول اهلل  ،  ثم مر رجل ،  فسكت رسول اهلل  :  قال،  شفع أن يشفع

،  خطب أن ال ينكحهذا حري إن  ، هذا رجل من فقراء املسلمني، يا رسول اهلل : هذا؟ فقال

)هذا خري من ملء  :  فقال رسول اهلل  ،  أن ال يسمع لقوله:  وإن قال ،  وإن شفع أن ال يشفع
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  (1)األرض مثل هذا(

  (2) فإنام ترزقون وتنرصون بضعفائكم(، )أبغوين ضعفاءكم: وقال : قال آخر 

آخر رجال  :  قال  أن  دونه وري  من  عىل  فضال  له  اهلل  ،  رأى  رسول  هل  :  فقال 

  (3)تنرصون وترزقون إال بضعفائكم؟(

لقد أعطت هذه النصوص وغريها  :  وقال ،  التفت أحد الفقراء إىل صاحب اجلمعية 

من تلك العقد النفسية التي جيدها    وحفظتهمللفقراء مكانة خاصة يف املجتمع اإلسالمي  

 . الفقراء يف املجتمعات املنحطة 

وإيثارك ،  اء من أخالق املرسلنيحبك الفقر:  لقد صار الصاحلون يرددون:  قال آخر

 . وفرارك من صحبتهم من عالمة املنافقني، جمالستهم من عالمة الصاحلني 

آخر  إىل  :  قال  فقري  له،  بعضهموجاء  قربتك،  ختط :  فقال  ملا  غنيا  كنت  وكان  ،  لو 

 . األغنياء من أصحابه يودون أهنم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء وإعراضه عن األغنياء

 : القناعة 

 أهذا كل ماجاء به اإلسالم لعالج الفقر؟: ل صاحب اجلمعيةقا 

..  ه لكم هو العالج األول الذي جاء به اإلسالم للفقرنا ما ذكر:  قال أحد الفقراء 

 . ألنه يبدأ من اجلذور التي يتكون منها الفقر ،  عالج مهموهو 

ينبغي  ولكن ال  ..  )نعم أنتم فقراء :  إن اإلسالم يقول من خالله للفقراء :  قال آخر

فقركم  بسبب  عليكم  يتسلط  أن  الناس  من  متاما ،  ألحد  مثلهم  رب  ..  فأنتم  عبيد  كلكم 

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 النسائي.و الرتمذيو رواه أبو داود (2)
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الرزق..  واحد أنتم ختتلفون يف درجات  اإلنسانية،  نعم  إن  ..  ولكنكم ال ختتلفون يف  بل 

الفقري الذي رفع مهته إىل ربه يصري له من الفضل والكامل والغنى ما ال يظفر به األغنياء يف  

 غناهم( 

 ؟ فام العالج اآلخر: صاحب اجلمعية قال

:  واإلسالم خياطب من خالله الفقري ليقول له..  هو نابع مما قبله:  قال أحد الفقراء

وال تنظر إىل ما مل يعطك حتى ال جتحد نعمة اهلل  ،  واستثمره ،  انظر إىل ما عندك من فضل اهلل 

 .عليك

ابن آدم  ..  ا يطغيكوأنت تطلب م،  )ابن آدم عندك ما يكفيك:  ويقول له :  قال آخر 

ابن آدم إذا أصبحت معاىف يف جسدك آمنا يف رسبك ..  وال من كثري تشبع،  ال بقليل تقنع

 ( 1)فعىل الدنيا العفاء(، عندك قوت يومك

عنده قوت  ،  معاىف يف جسده،  )من أصبح منكم آمنا يف رسبه:  ويقول له:  قال آخر

   (2)فكأنام حيزت له الدنيا بحذافريها(، يومه

وثوب  ،  بيت يسكنه :  )ليس البن آدم حق يف سوى هذا اخلصال:  ويقول له:  خر قال آ 

  (3)وجلف اخلبز واملاء(، يواري عورته

ذو حظ  ،  مؤمن خفيف احلاذ:  إن أغبط أوليائي عندي:  )قال اهلل :  ويقول له:  قال آخر 

الصالة ربه ،  من  عبادة  الرس،  أحسن  يف  الناس،  وأطاعه  يف  غامضا  يشار  ،  وكان  إليه  ال 

،  قل تراثه ،  عجلت منيته :  فقال،  ثم نقر بيده،  وكان رزقه كفافا فصرب عىل ذلك،  باألصابع

 

 رواه ابن عدي والبيهقي. (1)

 ي. رواه الرتمذ (2)

 رواه الرتمذي.  (3)



177 

 

  (1) قلت بواكيه(

  (2) وقنعه اهلل بام آتاه(، ورزق كفافا ، )قد أفلح من أسلم :  ويقول له : قال آخر 

  (3)ولكن الغني غني النفس(، )ليس الغنى عن كثرة العرض:  ويقول له : قال آخر 

له :  آخرقال   واللقمتان:  ويقول  اللقمة  ترده  الذي  املسكني  والتمرة  ،  )ليس 

)عرض عيل ريب ليجعل يل بطحاء  :  قال،  ولكن املسكني الذي ال جيد غنى يغنيه، والتمرتان

ذهبا  يارب:  فقلت ،  مكة  يوما ،  ال  أشبع  إليك  ،  ولكن  فإذا جعت ترضعت  يوما  وأجوع 

 ( 4) وإذا شبعت محدتك وشكرتك(، وذكرتك

إهنا تطلب من  ..  أال ترى أن هذه النصوص حتث عىل الكسل:  قال صاحب اجلمعية

 وال يتطلع إىل ما ليس عنده؟ ، الفقري أن يقنع بام عنده

كفي عن  :  فتقول هلا ،  هذه النصوص ال ختاطب العضالت..  ال:  قال أحد الفقراء

نفس اإلنسان  بل هي ختاطب  ..  اركن إىل الكسل :  وال ختاطب االجتهاد لتقول له ..  العمل 

 . فعندك ما يكفيك من فضل اهلل، كفي عن أهوائك : لتقول هلا ، التي ال تشبع

آخر اإلنسان:  قال  نفس  يف  الذي  اخلواء  ذلك  ختاطب  إال  ،  إهنا  يملؤه  ال  والذي 

)لو كان البن آدم واد ألحب أن يكون له  :  فقال ،  والذي عرب عنه رسول اهلل  ..  الرتاب 

،  وال يمأل جوف ابن آدم إال الرتاب،  واديان ألحب أن يكون إليهام ثالث ولو كان له  ،  ثان

  (5) ثم يتوب اهلل عىل من تاب(

 

 رواه الرتمذي.  (1)
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..  وهي بذلك تقيض عىل أهم ما حيث عىل الكسب والعمل :  قال صاحب اجلمعية 

 . وتدعو بطريقة غري مبارشة إىل الركون إىل الراحة والكسل

الفقراء  أحد  اإلسال:  قال  العمل يف  مفهوم  ما  إن  مأل  يف  ينحرص  أن  من  م أرشف 

..  فإن هذه النصوص لن تؤثر يف جد اإلنسان واجتهاده،  ولذلك..  يقتضيه الطمع واحلرص 

 . ال طلب شهوات النفس، ذلك أن الذي حيركه للعمل هو طلب مرضاة اهلل

آخر  اهلل  :  قال  قال رسول  ذلك  لقد  أحدكم  :  يعرب عن  وبيد  الساعة  قامت  )إن 

  (1) فليغرسها فله بذلك أجر(،  تقوم حتى يغرسها فاستطاع أال ، فسيلة

  ؟فام فائدة الغرس حينذاك، إن هذا لعجيب: قال صاحب اجلمعية

وال  ..  بذلك احلديث يأمرنا أن نعمل لوجه اهلل   إن رسول اهلل  :  قال أحد الفقراء

،  بفضل اهلل   إنه يربينا عىل القناعة..  هيمنا بعد عملنا هل استفدنا منه يف حياتنا أم مل نستفد

ويف نفس الوقت يربينا عىل العمل اجلاد املخلص الذي حيقق النفع العام بغض النظر عن  

 . استفادتنا منه

أن ننشغل برتف املرتفني وغنى األغنياء عن حياتنا التي قدر    وهلذا ينهانا  :  قال آخر 

)إذا نظر أحدكم إىل من فضل عليه يف  :  رسول اهلل    ففي احلديث قال ،  اهلل لنا أن نعيشها 

)انظروا إىل من هو أسفل  :  ويف رواية قال ،  (2) فلينظر إىل من هو أسفل منه(،  املال واخللق

 فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم(  ،وال تنظروا إىل من هو فوقكم ، منكم

كنت  ، كنت أصحب األغنياء فام كان أحد أكثر مها مني: بعضهمقال وقد  : قال آخر

فلام سمعت هذا احلديث صحبت الفقراء  ،  وثوبا خريا من ثويب،  أرى دابة خريا من دابتي

 

 رواه أمحد والبخاري يف األدب. (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)
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 . فاسرتحت

 : االستعفاف 

..  به اإلسالم ملواجهة الفقرهذا فقط ما جاء  فهل  ..  ال بأس :  قال صاحب اجلمعية 

 . إن هذا قليل جدا

وما ذكرناه بعضها  ..  لإلسالم منظومة كاملة يف عالج الفقر..  ال:  قال أحد الفقراء

 . فقط

 . فاذكروا لنا غري ما ذكرتم: قال صاحب اجلمعية

ِذيَن  :  فقال،  وأثنى عىل أهله ،  سامه القرآن تعففا منها ما  :  قال أحد الفقراء  الَّ
ِ
﴿لِْلُفَقَراء

ِف  التََّعفه َأْغنَِياَء ِمَن  اجْلَاِهُل  حَيَْسُبُهُم  ًبا يِف اأْلَْرِض  َيْسَتطِيُعوَن رَضْ اَل  وا يِف َسبِيِل اهللَِّ    ُأْحرِصُ

  [ 273البقرة: ] ﴾  بِِه َعلِيمٌ َتْعِرُفُهْم بِِسياَمُهْم اَل َيْسَأُلوَن النَّاَس إِحْلَاًفا َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفإِنَّ اهللََّ

ففي احلديث أن ناسا ..  أمته عىل هذا اخللق الرفيع  وقد ربى رسول اهلل :  قال آخر

حتى  ،  ثم سألوه فأعطاهم،  ثم سألوه فأعطاهم، فأعطاهم من األنصار سألوا رسول اهلل  

فه اهلل  ومن يستعفف يع،  ما يكون عندي من خري فلن أدخره عنكم:  قال ،  إذا نفذ ما عنده

وما أعطي أحد عطاء هو خري وأوسع من  ،  ومن يتصرب يصربه اهلل ،  ومن يستغن يغنه اهلل 

  (1) الصرب(

فلام قدم  ،  استعمل رجال من بني عبد األشهل عىل الصدقة  وروي أنه  :  قال آخر 

وعرف الغضب يف وجهه ـ وكان  ،  حتى امحر وجهه   فغضب رسول اهلل  ،  سأله بعريا منها 

)ما بال رجال يسألني أحدهم ما ال  :  الغضب يف وجهه أن حتمر عيناه ـ ثم قالمما يعرف به  

 

 . البخاري ومسلم وغريمهارواه  (1)
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وإن أعطيته أعطيته ماال يصلح يل وال له؟( فقال  ،  يصلح يل وال له فإن منعته كرهت منعه

 . (1)ال أسألك منها شيئا أبدا، يا رسول اهلل :  الرجل 

ثم سألته  ،  طاينفأع  سألت رسول اهلل  :  وروي أن حكيم بن حزام قال :  قال آخر

فأعطاين،  فأعطاين يل ،  ثم سألته  قال  املال خرض حلو،  يا حكيم:  ثم  هذا  أخذه  ،  إن  فمن 

وكان كالذي يأكل  ،  ومن أخذه يأرشاف نفسه مل يبارك له فيه،  بسخاوة نفسه بورك له فيه

 (2)واليد العليا خري من اليد السفىل(، وال يشبع

فلام وضع رجله عىل  ،  فسأله فأعطاه،  وروي أن رجال أتى رسول اهلل  :  قال آخر 

ما مشى أحد إىل أحد يسأله  ،  )لو تعلمون ما يف املسألة :  قال رسول اهلل  ،  أسكفة الباب 

  (3)شيئا(

)من يكفل يل أن ال يسأل الناس شيئا وأتكفل له باجلنة(؟  :  وروي أنه قال: قال آخر 

 .(4)فكان ال يسأل أحدا شيئا ، أنا : فقال ثوبان

السؤال:  آخر قال   من  حتذر  الكثرية  األحاديث  وردت  العفة  ،  وهكذا  يف  وترغب 

وأن  ،  إنك أن تبذل الفضل خري لك،  )يا ابن آدم :  ففي احلديث قال رسول اهلل  ..  والقناعة

  (5) واليد العليا خري من اليد السفىل(،  وابدأ بمن تعول ،  وال تالم عىل كفاف،  متسكه رش لك

ولكن املسكني الذي  ،  كني الذي ترده األكلة واألكلتان)ليس املس:  وقال:  قال آخر 
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 رواه البخاري ومسلم والرتمذي. (2)

 رواه النسائي. (3)

 رواه أبو داود. (4)

 رواه مسلم والرتمذي.  (5)



181 

 

  (1) وال يفطنون به فيعطونه(، ال يسأل الناس

،  فمن شاء أبقى عىل وجهه،  )املسائل كدوح يكدح هبا لرجل وجهه:  وقال :  قال آخر 

  (2)أو يف أمر ال جيد منه بدا(، إال أن يسأل الرجل ذا سلطان،  ومن شاء تركه

ثم يأيت اجلبل فيأيت بحزمة من حطب  ،  )ألن يأخذ أحدكم أحبله:  وقال:  قال آخر

  (3)خري له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه(، عىل ظهره فيبيعها 

فواهلل ال يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له  ،  )ال تلحفوا يف املسألة:  وقال:  قال آخر

 ( 4)فيبارك له فيام أعطيته(،  مسألته مني شيئا وأنا له كاره

جاء يوم القيامة ومسألته يف وجهه  ،  وله ما يغنيه ،  )من سأل الناس:  وقال:  ل آخر قا 

  (5)مخوش ـ أو خدوش أو كدوح ـ(

   (6) فليستقل أو ليستكثر(، فإنام يسأل مجرا ، )من سأل الناس تكثرا: وقال: قال آخر 

فمن للفقري املحتاج الذي ال  ،  إن نبيكم هبذا قد ضيق واسعا :  قال صاحب اجلمعية

 أتراه يرتكه يموت جوعا؟ .. يفطن له الناس؟

يف األحاديث التي    رسول اهلل  ..  ليس هذا ما قصده رسول اهلل  :  قال أحد الفقراء 

أو يلجأ  ..  ذكرهتا ينهانا عن السؤال والشحاذة التي قد يلجأ إليها املرء من غري حاجة إليها 

أو يلجأ حني  .. ويف إمكانه أن يلجأ إىل غريها ، أو يلجأ إليها ..  إليها من حاجة غري رضورية
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 . اضطراره إليها إىل من ال يستحق أن يلجأ إليه 

..  وجتعل له حمال حمدودا ال يتجاوزه،  حاديث تنظم السؤالوهلذا وردت األ :  قال آخر

وإن كنت  ،  )ال:  أسأل يا رسول اهلل؟ قال:  قال لرسول اهلل  رجال  فقد ورد يف احلديث عن  

  (1)فاسأل الصاحلني(، سائال وال بد

)من سأل وله قيمة أو قية فقد  :  قال رسول اهلل  :  قال ،  وعن أيب سعيد:  قال آخر 

 . (2) فرجعت ومل أسأله، ناقتي الياقوتة هي خري من أوقية : قال قلت، أحلف(

،  فأتيت وقعدت فاستقبلني،  رسحتني أمي إىل رسول اهلل  :  قال،  وعنه:  قال آخر

ومن يسأل  ،  ومن استكفى كفاه اهلل،  ومن استعف أعفه اهلل،  )من استغنى أغناه اهلل:  وقال

قية  أو  قيمة  فقلت ،  وله  أحلف(  أوقية ناقتي  :  ققد  من  خري  هي  ومل  ،  الياقوتة  فرجعت 

  (3)أسأله(

،  نزلت أنا وأهيل ببقيع الغرقد:  أن رجال من بني أسد قال له:  وعن عطاء :  قال آخر

فأتيت  ،  وسألته لنا شيئا؟ وجعلوا يذكرون من حاجتهم  لو أتيت رسول اهلل  :  فقال يل أهيل 

فوىل  ،  ال أجد ما أعطيك:  ليقوورسول اهلل  ،  فوجدت عنده رجال يسأله،  رسول اهلل  

يقول  مغضب  وهو  شئت،  لعمري:  الرجل  من  لتعطي  اهلل  ،  إنك  رسول  )إنه  :  فقال 

قال  ،  فقد سأل إحلافا(،  من سأل منكم وله أوقية أو عدهلا ،  ليغضب عيل أن ال أجد ما أعطيه

وكانت األوقية أربعني درمها فرجعت ومل أسأله  ،  للقحتنا خري من أوقية :  فقلت،  األسدي

 .(4) حتى أغنانا ،  فقسم لنا منه، بشعري وزبيب فقدم بعد ذلك عىل رسول اهلل ، شيئا 
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:  فقال،  أسأله فيها   فأتيت رسول اهلل  ،  حتملت محالة :  وعن قبيصة قال :  قال آخر

:  إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة ،  ياقبيصة: ثم قال ،  فنأمر لك هبا ،  أقم حتى تأتينا الصدقة

حتمل   يصيبها ،  محالة رجل  حتى  املسألة  له  يمسك،  فحلت  جائحة  ،  ثم  أصابته  ورجل 

سدادا من عيش ـ ورجل  :  فحلت له املسألة حتى يصيب قواما من عيش ـ أو قال،  اجتاحت

فحلت له  ،  لقد أصابت فالنا فاقة:  حتى يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه،  أصابته فاقة

قا ،  املسألة أو  ـ  قواما من عيش  املسألة  :  لحتى يصيب  ـ فام سواهن من  سدادا من عيش 

  (1)يأكلها صاحبها سحتا(،  ياقبيصة سحت 

أما يف بيتك يشء؟  :  فقال،  يسأله  وروي أن رجال من األنصار أتى النبي  :  قال آخر 

ائتني هبام  :  قال ،  وقعب نرشب فيه من املاء،  ونبسط بعضه،  حلس نلبس بعضه،  بىل :  قال

]أنا[ آخذها  :  من يشرتي هذين؟ قال رجل :  وقال،  بيده  فأخذها رسول اهلل  ،  فأتاه هبام

أنا آخذمها  :  من يزيد عىل درهم؟ ـ مرتني أو ثالثا ـ قال رجل:  قال رسول اهلل  ،  بدرهم

،  اشرت بأحدمها طعاما :  وقال،  فأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري،  فأعطامها إياه،  بدرمهني

،  عودا بيده  فشد فيه رسول اهلل  ،  فأتاه به،  آلخر قدوما فائتني بهواشرت با ،  فانبذه إىل أهلك

فجاء وقد أصاب عرشة  ، ففعل، وال أرينك مخسة عرش يوما ،  اذهب فاحتطب وبع: ثم قال 

هذا خري لك من أن  :  فقال له رسول اهلل  ،  وببعضها طعاما ،  فاشرتى ببعضها ثوبا ،  دراهم

،  لذي فقر مدقع:  إن املسألة ال تصلح إال الثالث  ، جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة

   (2) أو لذي دم موجع(،  أو لذي غرم مفظع

يف حجة الوداع يقول ـ    سمعت رسول اهلل : قال:  وعن حبيش بن جنادة: قال آخر

 

 رواه مسلم وأبو داود والنسائي. (1)

 الرتمذي. و رواه أبو داود (2)
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إياه،  فسأله فيه،  فأخذ بطرف ردائه،  وأتاه أعرايب،  وهو واقف بعرفة ،  وذهب به،  فأعطاه 

أو  ، )إن الصدقة ال حتل إال لذي فقر مدقع: رسول اهلل : فقال، املسألةفعند ذلك حرمت 

،  كان مخوشا يف وجهه يوم القيامة ،  ومن سأل الناس ليثري به ماله ،  أو دم موجع،  غرم مفظع 

  (1)ومن شاء فليكثر(، فمن شاء فليقل، ورضفا يأكله من جهنم

)من نزلت به فاقة فأنزهلا  :    قال رسول اهلل:  قال :  وعن عبد اهلل بن مسعود:  قال آخر 

  ( 2) ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهلل فيوشك اهلل له برزق عاجل أو آجل(،  بالناس مل تسد فاقته 

 : الفضل 

 فهل من عالج غريه؟ .. وعينا هذا: صاحب اجلمعيةقال 

الفقراء  أحد  )فضال(..  أجل:  قال  الكريم  القرآن  سامه  تعاىل ..  وقد  ﴿َفإَِذا  :  قال 

َلَعلَُّكْم   َكثرًِيا  اهللََّ  َواْذُكُروا  اهللَِّ  َفْضِل  ِمْن  َواْبَتُغوا  اأْلَْرِض  يِف  وا  َفاْنَترِشُ اَلُة  الصَّ ُقِضَيِت 

   [ 10اجلمعة: ] ﴾ ُتْفلُِحونَ 

بعد ممارستهم للشعائر التعبدية    ـففي هذه اآلية الكريمة يدعو اهلل املؤمنني  :  قال آخر

بحثا   األرض  يف  باالنتشار  اهلل ـ  فضل  أمرين..  عن  يشمل  للفقراء  بالنسبة  السعي  :  وهو 

 . واإلحسان

 . نا عن األول وفحدث: صاحب اجلمعيةقال 

لقد ورد يف النصوص املقدسة الكثرية الدعوة إىل العمل باعتباره  :  قال أحد الفقراء

الساعي والضارب يف األرض بحثا عن    بل اعترب  ..  أرشف وسائل احلصول عىل الرزق

إىل  ،  جماهدا يف سبيل اهلل  فضل اهلل قويا يرسع  ففي احلديث أن بعض الصحابة رأوا شابا 

 

 . رواه الرتمذي (1)

 . رواه الرتمذي (2)
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؛  )ال تقولوا هذا:  عليهم بقوله  لو كان هذا يف سبيل اهلل! فرد رسول اهلل  :  فقالوا ،  عمله

وإن كان خرج يسعى عىل أبوين  ،  فإنه إن كان خرج يسعى عىل ولده صغارا فهو يف سبيل اهلل

وإن  ،  وإن كان خرج يسعى عىل نفسه يعفها فهو يف سبيل اهلل ،  سبيل اهللشيخني كبريين فهو  

  (1)كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان(

فإن ،  )أبرش:  فقال لبعض أصحابه،  بلفظ اجلهاد   رسول اهلل  بل رصح  :  قال آخر 

  (2)كتاب اهلل(واملحتكر يف سوقنا كامللحد يف ، اجلالب إىل سوقنا كاملجاهد يف سبيل اهلل 

وبام أن الكثري قد يستكربون عىل بعض األعامل ظنا منهم أهنا من األعامل  :  قال آخر

عن نفسه    فقد أخرب  ،  وقد يكون ذلك سبب فقرهم ،  اخلسيسة التي ال تتنسب مع مكانتهم

)ما بعث اهلل  :  ففي احلديث قال رسول اهلل  ،  وعن األنبياء عدم تعففهم عن أي عمل نافع

كنت أرعاها عىل قراريط ألهل  ،  )نعم :  وأنت؟ فقال:  فقال أصحابه،  إال راعي غنم( نبيا  

  (3)مكة(

)ما أكل أحد طعاما خريا من عمل يديه إن نبي اهلل داود عليه السالم  :  وقال :  قال آخر 

 (4)كان يأكل من عمل يده( 

 . فحدثونا عن الثاين : صاحب اجلمعيةقال 

الفقراء  قال يف  :  أحد  ورد  بني  لقد  االجتامعي  للتكافل  كاملة  منظومة  الرشيعة 

 . املسلمني مل يوجد مثلها يف مجيع أديان الدنيا وقوانينها 

النصوص املقدسة التي يقرؤها املسلمون صباح  تلك  وحسبكم من ذلك  :  قال آخر 
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اهلل سبيل  يف  اإلنفاق  قيمة  لتعرفوا  املجتمعات  ..  مساء  مجيع  جعل  الذي  اإلنفاق  ذلك 

وال  ..  اإلسالمية يف مجيع عصورها جمتمعات متضامنة متحدة ال رصاع فيها بني غني أو فقري

 . وال لربجوازيني، وجود فيها لربوليتاريا 

آخر تعاىل:  قال  قوله  ذلك  بالتوجه    ومن  بالعبودية  إليه  التوجه  يقرن  وهو  ـ 

ِذيَن ُيْؤِمُنوَن  ﴿امل َذلَِك اْلكَِتاُب اَل َرْيَب فِي :  للمحتاجني بام يسد حاجاهتم ـ  ِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي الَّ

ُينِْفُقونَ  َرَزْقنَاُهْم  َومِمَّا  اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموَن  ُيِقيُموَن  :  وقال  ،[ 3ـ    1البقرة:  ] ﴾  بِاْلَغْيِب  ِذيَن  ﴿الَّ

اَلَة َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ  ِذينَ :  وقال  ،[ 3األنفال:  ] ﴾  الصَّ اَلَة  ﴿ُقْل لِِعَباِدَي الَّ  آَمنُوا ُيِقيُموا الصَّ

ا َوَعاَلنَِيًة ِمْن َقْبِل َأْن َيْأيِتَ َيْوٌم اَل َبْيٌع فِيِه َواَل ِخاَلٌل    [ 31إبراهيم: ] ﴾ َوُينِْفُقوا مِمَّا َرَزْقنَاُهْم رِسًّ

ا ُتنِْفُقوا ِمْن  ﴿َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء َومَ :  قال تعاىل: قال آخر

وَ  إَِلْيُكْم  ُيَوفَّ  َخرْيٍ  ِمْن  ُتنِْفُقوا  َوَما  اهللَِّ  َوْجِه  اْبتَِغاَء  إاِلَّ  ُتنِْفُقوَن  َوَما  َفأِلَْنُفِسُكْم  اَل  َخرْيٍ  َأْنُتْم 

بهوَن َومَ :  وقال.  . [ 272البقرة:  ] ﴾  ُتْظَلُمونَ 
  ﴿َلْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا مِمَّا حُتِ

ٍ
ء ا ُتنِْفُقوا ِمْن يَشْ

َعلِيمٌ  بِِه  اهللََّ  َعْرُضَها  :  وقال.  .[ 92آل عمران:  ] ﴾  َفإِنَّ  َوَجنٍَّة  َربُِّكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  إِىَل  ﴿َوَساِرُعوا 

  
ِ
اء َّ الرسَّ يِف  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  الَّ لِْلُمتَِّقنَي  ْت  ُأِعدَّ َواأْلَْرُض  اَمَواُت  اْلَغْيَظ  السَّ َواْلَكاظِِمنَي   

ِ
اء َّ َوالرضَّ

به املُْْحِسننِيَ 
﴿ُقْل إِنَّ َريبِّ َيْبُسُط  :  وقال.  .[ 134ـ    133آل عمران: ] ﴾  َواْلَعافِنَي َعِن النَّاِس َواهللَُّ حُيِ

 َفُهَو خُيْ 
ٍ
ء ْزَق ملَِْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن يَشْ اِزِقنيَ الرِّ ُفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّ

سبأ:  ] ﴾  لِ

39 ]   

َسْبَع  :  وقال:  قال آخر َأْنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َأْمَواهَلُْم  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  الَّ ﴿َمَثُل 

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم  َسنَابَِل يِف ُكلِّ ُسنُْبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاِعُف ملَِْن َيَشاُء َواهللَُّ وَ  اِسٌع َعلِيٌم الَّ

ِْم َواَل َخْوٌف عَ  َلْيِهْم َواَل  يِف َسبِيِل اهللَِّ ُثمَّ اَل ُيْتبُِعوَن َما َأْنَفُقوا َمنًّا َواَل َأًذى هَلُْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ

   [ 262ـ  261البقرة: ] ﴾ ُهْم حَيَْزُنونَ 
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حتث عىل اإلنفاق يف سبيل    اءت أحاديث رسول اهلل  وعىل هذا اهلدي ج:  قال آخر 

)إذا أنفقت املرأة من طعام  :  ففي احلديث قال رسول اهلل  ..  وترغب فيه بكل الوسائل ،  اهلل

،  وللخازن مثل ذلك،  ولزوجها أجره بام كسب،  بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها بام أنفقت

  (1)ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئا(

آخر إال ظله :  ل وقا :  قال  يوم ال ظل  تعاىل يف ظله  اهلل  يظلهم  ،  إمام عدل،  )سبعة 

ورجل قلبه معلق يف املساجد وورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه  ،  وشاب نشأ يف عبادة اهلل

امرأة ذات منصب ومجال فقال أين أخاف اهلل ،  وتفرقا عليه ورجل تصدق  ،  ورجل دعته 

 (2)ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه(،  شامله ما تنفق يمينه فأخفاها حتى ال تعلم  ،  بصدقة

)ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها أعط  : وقال :  قال آخر

 (3)اللهم أعط ممسكا تلفا( : ويقول اآلخر، منفقا خلفا 

واب  )من أنفق زوجني من يشء من األشياء يف سبيل اهلل دعي من أب:  وقال:  قال آخر

ومن كان  ،  ـ يعني اجلنة ـ يا عبد اهلل هذا خري فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة 

،  ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ،  من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد

 ( 4)ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان( 

  (5)اهلل كتبت له بسبعامئة ضعف( )من أنفق نفقة يف سبيل : وقال: قال آخر 

إىل هذا املوضع حتى أصابت صاحب اجلمعية نوبة    م من حديثه الفقراء  ما وصل  

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)

 رواه البخاري ومسلم.  (3)

 رواه البخاري ومسلم.  (4)

 رواه النسائي. (5)
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الرصع بنوبات  رعبا ..  أشبه  مألين  عال  بصوت  يصيح  أخذ  كانت  ،  فقد  الذي  احلني  يف 

 . أطرافه مجيعا تتحرك حركات كثرية ال إرادية

قوله  منه  سمعته  مما  كان  عني :  وقد  رست  ..اغربوا  حيث  تتبعونني  ملاذا  ..  ملاذا 

 . ملاذا متألون يقظتي بأحاديثكم املنتنة.. ملاذا متألون أحالمي بالكوابيس .. تكدرون حيايت 

 . ه بحقنة كبرية ونحيقن واراح ، فلام مل يستجب ، هونهيدئ  واوراح ، وكالؤه أرسع إليه 

هذه  :  فقال ،  احلالةورحت أناجيه متسائال عن رس هذه  ،  بعض الوكالء اقرتبت من  

 . هي حاله دائام كلام سمع أحاديث عن اإلسالم

 :  واملستضعفون ..  الرمحة . 7

،  املشهد الذي عرفت به الرمحة املرتبطة باملستضعفنيحدثنا عن  ف..  وعينا هذا:  قلنا 

 . وعالقتها بالدين

،  يةلقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف ناد من النوادي املهتمة بالتنمية البرش:  قال

قصده قد  الكبار  املدربني  بعض  أن  علمت  أن  بعد  قصدته  ذلك  ،  وقد  أن  أعلم  أكن  ومل 

 .املدرب نفسه حيتاج إىل تدريب 

 . سأحكي لكم املشهد من أوله .. لن أستعجل عليكم 

النادي ذلك  يف  املحارضات  قاعة  دخلت  املدرب،  عندما  ينادي  ،  سمعت  وهو 

إذا  ..  اسمعوين:  (1) بصوت عال تتحرروا من ضعفكم وعجزكم إال  بسالح    تمتسلحلن 

العامل أمجعحتى تتحولون إىل  ،  القوة ذلك السوبرمان  ..  السوبرمان الذي يمكن أن حيرك 

ألن االحتكام إىل األخالق  ..  وال حيتكم إىل األخالق ..  الذي ال يشكو من ضعف البرش

 

 . فام بعدها ،244خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب: رمحة للعاملني، ص (1)



189 

 

الضعفاء شيم  األقوياء،  من  شيم  من  ينبغي..  وليس  إرادة    فالسلوك  عىل  قائام  يكون  أن 

أهوائه ..  القوة يف  والتحكم  غريه  عىل  للسيطرة  اإلنسان  ميل  سوى  ليست    .. وهي 

حتقيق   عىل  قدرة  من  بامله  والتفوق  الكامل  من  جديد  نوع  إىل  يسعى  سوف  والسوبرمان 

 . ال بأسلوب الضعفاء ، مسعاه للسلطة بأسلوب األقوياء

فعنده  ..  فليس هناك حل إال نيتشة ..  عفوناسمعوا أهيا املستض:  ثم قال،  سكت قليال

وكل  ،  )اإلنسان جاء إىل احلياة ليتمتع بام فيها :  ففي االجتامع قال نيتشة..  جتدون كل احللول

خالفه( أو  احلق  )وافق  فهو خري  التمتع  طريق  له  هييء  اخللق  ،  ما  تساوي  عن  يقال  وما 

 العبيد أن هييئوا وسائل  وعىل ،  بل احلق أن يف الناس سادة وعبيدا،  بعضهم مع بعض خطأ

وأن  ، )البد أن يستثمر القوي الضعفاء بأقل ما يمكن:  ويف االقتصاد قال .. الراحة للسادة(

املجال( هذا  يف  اآلخرين  عىل  السيطرة  خداع  مكار  كل  قال..  حياول  األخالق  :  ويف 

ء  وإن اجلز،  إن اجلزء األعظم من فطرة اإلنسان التعدي والظلم؛  )واألخالق من الضعف

والعاطفة  العقل  هو  يتبع(،  األقل  أن  الذي جيب  هو  األعظم  أن  :  وقال..  واجلزء  )والبد 

:  ويف السياسة قال..  يامرس اإلنسان كل نوع من أنواع اإلجرام ليعيش يف رفاه وسعادة(

)وعىل هذا األساس فالسياسة تقوم عىل خدمة األقوياء وسحق الضعفاء وكل ما هناك من  

 هو وسيلة للسيطرة عىل املستضعفني(  الدين واألخالق فإنام

آخر  احلل  :  قال  البرشية  أعطى  عاقال  حكيام  نيتشة  كان  الشؤون  كل  يف  وهكذا 

القوة التي ال يقهرها  ..  وليس هو إال يشء واحد هو )القوة(..  الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة

 . يشء 

 : التوكل 

لكنه  ،  بأسلتهم أو تعقيباهتم طلب من احلضور املشاركة  ،  بعد أن أهنى املدرب حديثه 
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 . مل يكن يعلم أن تلك اجللسة ستصبح حمارضة جديدة تلغي كل ما ذكره

لقد انربى له حينها بعض النساء احلكيامت الاليت ال خيتلفن يف قوة حجتهن عن كل  

 . الرجال احلكامء الذين حدثناكم عنهم

يمكن لإلنسان  فال  ..  ما أمجل ما دعوتنا إليه:  بصوت جهوري قوي قالت إحداهن  

التي تستدعيها إنسانيته ولكنا مع ذلك نرى أن  ..  أن يتحقق بإنسانيته ما مل يتحقق بالقوة 

القوة التي ال يغلبها  ..  فلم تر بصريتك املحل الصحيح الذي جتد فيه القوة..  التوفيق أخطأك

 .(1) وال يعجزها يشء، يشء 

وال ينبغي لعاقل أن  ..  مجيل وهذا يشء ..  لقد دعوتنا إىل الثقة بالنفس :  قالت أخرى

السوبرمان..  ودعوتنا إىل اإلنسان  ..خيالفك فيه ثابتة وجنان  ..  أو  الذي يميش بخطوات 

وصورة املبتسم املتفائل رغم  ..  والذي حيمل صورة الصامد يف وجه أعاصري الفتن ..  مطمئن

حو  وصورة ذلك الذي يميش ن..  وصورة ذلك الذي جييد النهوض بعد أي كبوة..  الصعاب

،  كل واحد منا يطمح أن يمتلكها ؛  وكل هذه الصور صور مجيلة..  هدفه ال يتلفت وال يرتدد 

عليها  حياته  واقع  يغري  لو  يود  منا  واحد  لو    .. وكل  الصور  هذه  أن  نرى  ذلك  مع  ولكنا 

ومع ذاتيتنا  ..  ومع غنانا فقراء..  فنحن مع قوتنا ضعاف ..  فسنقع يف الوهم..  اقترصنا عليها 

 . تابعني

ْنَساِن ِحنٌي  :  لقد خاطبنا يقول ..  لقد علمنا ربنا هذا:  قالت أخرى  ﴿َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ

َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا  ْهِر مَلْ  َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إِىَل اهللَِّ  :  وقال لنا ،  [ 1اإلنسان:  ] ﴾  ِمَن الدَّ َا النَّاُس  ﴿َيا َأهيه

ْنَساُن َضِعيًفا :  وقال لنا ..  [ 15اطر:  ف] ﴾  َواهللَُّ ُهَو اْلَغنِيه احْلَِميدُ  وقال  ..  [ 28النساء:  ] ﴾  ﴿َوُخلَِق اإْلِ

 

 يف جملة البيان.   (بعنوان )وقفه مع الثقة بالنفس (كتبته )فوز بنت عبد اللطيف كرديرجعنا يف هذا احلديث ملقال مجيل   (1)
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َيَشاَء اهللَُّ :  لنا  َأْن  إاِلَّ  َغًدا  َذلَِك  َفاِعٌل  إِينِّ   
ٍ
ء َتُقوَلنَّ ليَِشْ لنا ..  [ 24ـ    23الكهف:  ] ﴾  ﴿َواَل  :  وقال 

اَك َنْسَتِعنيُ  اَك َنْعُبُد َوإِيَّ   [ 5الفاحتة: ] ﴾ ﴿إِيَّ

)اللهم إين عبدك  :  ونحن نتوجه إىل اهلل بالدعاء..  وعلمنا نبينا أن نقول:  رىقالت أخ

أبوء بنعمتك عيل وأبوء بذنبي  ..  ماض يف حكمك،  ناصيتي بيدك،  وابن أمتك،  وابن عبدك

اللهم    .. اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم وال أعلم ..  فاغفر يل

اللهم إين    .. لهم إين أبرأ من حويل وقويت إىل حولك وقوتكال   ..ال حول وال قوة يل إال بك

اللهم ال تكلني إىل نفيس طرفة عني وال أقل من    ..أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيلتي

   ( 1) اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك( ..ذلك فأهلك

جيعلنا  إن هذه النصوص وغريها كثري ترفع عنا حجاب الوهم الذي  :  قالت أخرى

التي تفصلنا عن ربنا وعن حقيقتنا  الكاذبة  بالقوة  ولذلك فإن  ..  نشعر من أعامق نفوسنا 

املقدسة  النصوص  هذه  عىل  ترتبى  التي  النفس  هي  القوية  الكاملة  تعرتف  ،  النفس  ثم 

ولكنها ال تقف عند حدود هذا االعرتاف فتعجز  ..  وتقر بضعفها وذهلا ،  بعجزها وفقرها 

وتسعى وتعمل وتتذلل ملن بكلمة واحدة هيبها  ،  تطلب قوهتا من رهبا   وإنام،  وحتبط وتكسل

 . ويعطيها فوق املزيد، ويلني هلا احلديد، القدرة عىل ما يريد

أخرى  النفس :  قالت  مع  التعامل  اإلسالم يف  هبا ،  هذه طريقة  تبدأ  ..  والرتقي  إهنا 

بحقيقتها  عدم ؛  فتعرفها  من  اهلل  خلقها  عىل ضعف،  فقد  النقص  وفطره،  وجبلها  عىل  ا 

إليه والفقر  الذي  ،  واالحتياج  والفقر  الضعف  هذا  من  يرفعها  الذي  املنهج  تدهلا عىل  ثم 

ثم هي تذكرها بعدوها الذي  ..  لتكون برغم صفاهتا هذه أكرم خلق اهلل أمجعني ،  جبلت عليه 

 

 هي من الشهرة بحيث مل نحتج إىل توثيقها. و هذه األدعية وردت يف حمال خمتلفة (1)
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بيان  و،  وحتذيرها من اتباعه،  يريد إضالهلا عن طريق اهلل املستقيم بتزيني طرق غواية تشتبه به

 . طرق مراغمته

كام ترون ـ منهج تعرتف فيه النفس بفقرها وذهلا إىل    ـإن هذا املنهج  :  قالت أخرى

فيعطيها  ،  وتطلب من موالها عونه وقوته وتوفيقه وتسديده،  وتتربأ من حوهلا وقوهتا ،  اهلل

 . ويكرمها ويعليها ، جل جالله 

وتستعني فيه بخالقها    ، إنه منهج تعرتف فيه النفس بضعفها واحتياجها :  قالت أخرى

 . ويسددها ويرضيها ، فيقبلها وهيدهيا ؛ ويقيها رش ما جبلها عليه، ليغنيها ويعطيها 

أخرى  هبا  :  قالت  املرتبص  لعدوها  االستعداد  أهبة  النفس  فيه  تتخذ  منهج  وهو 

منه ؛  ليغوهيا  برهبا  هلا ،  فتستعيذ  بام رشع  العدو  ذلك  وإذا  ،  فإذا كيده ضعيف؛  وتدفع رش 

؛  فقد أعاذهم رهبم وكفاهم ومحاهم وهو موالهم؛  قدراته مدحورة عن عباد اهلل املخلصني

 . ونعم النصري، فنعم املوىل

﴿إِنَّاَم ُأوتِيُتُه  :  وهو منهج يضاد منهج قارون الذي راح يصيح بكربياء :  قالت أخرى

  [ 78القصص: ] ﴾ َعىَل ِعْلٍم ِعنِْدي

)إنام  :  ص واألقرع اللذان راح يصيحانوهو منهج ينابذ منهج األبر :  قالت أخرى

 (1)ملكناه كابرا عن كابر(

وهو منهج يتربأ صاحبه أن يكون خصيام مبينا لربه الذي خلقه ورباه :  قالت أخرى

 .أو ينازعه عظمته وكربياءه،  بنعمه

:  وهو منهج ال يتوافق مع مذهب )القوة( الذي يقول زعيمه )نيتشه(:  قالت أخرى

 

 رواه البخاري ومسلم.  ،إشارة إىل حديث األبرص واألقرع واألعمى (1)
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 ( رمان الذي ال حيتاج لفكرة اإلله!)سنخرج الرجل السوب

ومطبقي  ،  وهو منهج يصادم )الثيوصويف وليام جيمس( ومذهبه الربامجايت:  قال آخر

وجرندر باندلر  بعدهم،  فكرة  حني،  ومن  كل  يصيح  ممن  أستطيع:  وغريهم  أنا  ....  )أنا 

 ..( أنا أجلب قدري.. أنا غني.... قادر

َزُنوا  :  تعاىل خاطبنا بقوله لكن اهلل  :  قائال   احلارضينصاح بعض   ﴿َواَل هَتُِنوا َواَل حَتْ

   [ 139آل عمران: ] ﴾ َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْونَ 

لقد  .. فكالم ربنا يؤخذ مجيعا .. ال تقطع اآلية:  وقالت،  بعض احلكيامتنظرت إليه 

َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إِْن ُكنْتُ :  قال اهلل تعاىل لقد  ..  [ 139آل عمران:  ] ﴾  ْم ُمْؤِمننِيَ ﴿َواَل هَتُِنوا َواَل حَتْ

 . وبدوام اإلحلاح والطلب منه حتقق الرفعة، فمنه يستمد العلو ، ربط اهلل العلوم باإليامن

آخر  أخرى:  قال  آية  َواهللَُّ    : وقال يف  اأْلَْعَلْوَن  َوَأْنُتُم  ْلِم  السَّ إىَِل  َوَتْدُعوا  هَتُِنوا  ﴿َفاَل 

ُكْم َأعْ  فال  ..  لقد ربط اهلل العلو يف هذا بمعية اهلل..  انظر..  [ 35حممد:  ] ﴾  اَمَلُكمْ َمَعُكْم َوَلْن َيرِتَ

 .أو حيلم بأي رفعة ، يمكن ملن مل يكن اهلل معه أن يظفر بأي علو 

القوي خري وأحب إىل اهلل من  :  قال   ولكن رسول اهلل  :  وقال ،  قام آخر )املؤمن 

  (1)املؤمن الضعيف(

إليه   وال  ،  املؤمن القوي ليس قويا من عند نفسه:  وقالت،  احلكيامتبعض  نظرت 

شخصيته  بربه..  بمقومات  الستعانته  قوي  هو  إليه،  وإنام  موعوداته  ،  وافتقاره  يف  وثقته 

 . احلقة

يا أخيـ  كلامت القوة من موسى عليه السالم أمام البحر والعدو    ـ تأمل  :  قالت أخرى

 

 رواه أمحد ومسلم والنسائي. (1)
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وقد  ،  فموسى عليه السالم مل يثق بنفسه،  [ 62الشعراء:  ] ﴾  َيْهِدينِ ﴿َكالَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ َس :  وراءه

وإنام كانت ثقته بتوكله عىل الذي يستطيع  ،  أعطي من املعجزات وخوارق العادات ما أعطي 

بل جيعل لعصاه اخلشبية قدرات ال يستطيعها أساطني  ،  أن جيعله فوق اإلمكانات البرشية

 . الطقوس السحرية

)استعن باهلل  :  يف احلديث الذي ذكرته  رسول اهلل  تأمل ـ أخي ـ قول  :  قالت أخرى

إهنا قوة مستمد من إيامنه واستعانته  .. إن هذه الكلامت تفرس رس قوة املؤمن.. وال تعجزن( 

 .بربه

:  مل يقل..  يريب أمته عىل منهج اإلجيابية والفاعلية  إهنا كلامت احلبيب  :  قالت أخرى

نفسك  قدرات  يقل ..  ختيل  وأطلقه:  ومل  داخلك  الذي يف  العمالق  يقل..  أيقظ  نوم  :  ومل 

إىل    وإنام دعاك  ؛  وبرجمه برجمة ومهية،  الواعي وخاطب الالواعي لديك برسائل إجيابية 

الربانية إيام،  الطريقة  بعبارات  عقلية  خماطبة  تعجزن(:  نيةوخاطبك  وال  باهلل  ..  )استعن 

فأنت بنفسك ضعيف  ؛  وال تعجزن بالنظر إىل قدراتك وإمكاناتك،  فاستعن به وتوكل عليه

 . أنت باهلل غني.. أنت باهلل قادر ..  وأنت باهلل عزيز ، ظلوم جهول

 : اإليامن 

  وه كل ما ذكرمت.. مجيل ..  مجيل: وقال، قام املدرب ، نحديثه احلكيامت بعد أن أهنت 

تعتقدن..  ل مجي ما  يعتقد  إال ملن  املسجد  نكالمك..  لكنه ال يصلح  أو  ..  يصلح خطبة يف 

فاحلياة التي  ..  به يف حمافل احلياة األخرى   نلكنه ال يصلح أن ختاطب..  موعظة يف الكنيسة 

تقول أحدث  ..  تستند إىل اهلل حياة مملوءة بالضعف واجلبن والعجز والكسل والدين كام 

 . وال يمكن أن تتحرر الشعوب إال إذا حتررت منه .. العلمية )أفيون الشعوب(النظريات 

وأنه ال يمكن  ..  أنت تدعي أن اإليامن مناقض للقوة:  وقالت ،  قامت بعض احلكيامت
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 للمستضعف أن خيرج من ضعفه ما دام يرتدي لباس اإليامن؟

الدراسات  وكل  ..  وكل العقالء يقولون ذلك..  أنا أقول ذلك..  أجل:  قال املدرب

 .النفسية واالجتامعية تؤيد ذلك 

احلكيامتقالت   من:  إحدى  بنت    ا فاسمع  القوة  أن  عىل  تدلك  التي  الرباهني  إذن 

القوة  ..  لإليامن إال  يولد  أن  الصحيح  لإليامن  يمكن  ال  أنه  عىل  تدلك  التي  والرباهني 

 . الصحيحة

،  اة آمال عريضةأن لإلنسان يف احلي.. وكلكم تعلمون..  (1)أنت تعلم:  قالت أخرى 

إليها شائك وطويل ،  وأهداف كثرية الطريق  ،  واملعوقات كثرية،  والعقبات متنوعة،  لكن 

فال غرو أن يظل اإلنسان  ،  وبعضها من البرش أنفسهم،  بعضها من الطبيعة وسنن اهلل فيها 

 . ليتغلب عىل اآلالم واملعوقات وحيقق األهداف واآلمال، وعمل متواصل، يف جهاد دائب

،  وتأخذ بيده،  وتشد أزره ،  وما أشد حاجة اإلنسان إىل قوة تسند ظهره :  خرىقالت أ

وليست هذه القوة املنشودة  ..  وتنري له الطريق،  وتقهر أمامه الصعاب،  وتذلل له العقبات

 .ورحاب اإليامن باهلل، إال يف ظالل العقيدة

فاملؤمن ال يرجو إال فضل  ،  قوة الروحباإليامن باهلل هو الذي يمدنا  :  قالت أخرى

إنه قوي وإن مل يكن يف يديه  ..  وال يبايل بيشء يف جنب اهلل ،  وال خيشى إال عذاب اهلل،  اهلل

..  عزيز وإن مل يكن وراءه عشرية وأتباع..  غني وإن مل متج خزائنه بالفضة والذهب..  سالح

 .وأحاط هبا املوج من كل مكان، ياةراسخ وإن اضطربت سفينة احل

)لو عرفتم اهلل  :  ويف اآلثار،  فهو بإيامنه أقوى من البحر واملوج والرياح:  قالت أخرى 

 

 (  رجعنا يف هذا املبحث إىل كتاب )اإليامن واحلياة (1)
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 حق معرفته لزالت بدعائكم اجلبال( 

أخرى كله :  قالت  املجتمع  لقوة  الفرد مصدر  القوة يف  املجتمع  ،  وهذه  أسعد  وما 

وال  ،  الذين ال ينرصون صديقا ،  بالضعفاء املهازيل  وما أشقاه،  باألقوياء الراسخني من أبنائه

 . أو ترتفع هبم راية،  وال تقوم هبم هنضة، خييفون عدوا

تطلقن الدعاوى إطالقا يف الوقت الذي    نأنت:  وقال،  ضحك املدرب بصوت عال

 . الرباهني عىل ما تقلن نتزعمن فيه أن لديك

..  عيه كل من حيرض معنا وي..  حدثك حديثا تعيهنفس..  اصرب:  قالت إحدى احلكيامت

وأنه ال يمكن لقوة من  ..  وأنتم تعلمون مجيعا أن القوة حتتاج إىل حمرك حيركها ..  أنت تعلم 

 . القوى أن تستمر يف حركتها ما مل يكن لدهيا هذا املحرك 

 . ذلك صحيح.. أجل: قالوا

إجيابية ما  وتعلمون أن احلركة القوية وحدها ال يمكن أن نعتربها حركة قوية  :  قالت

 . مل تكن موجهة الوجهة الصحيحة النافعة

التي يوجهها صاحبها يف غري  ..  ذلك صحيح:  قالوا القوة  ونحن مجيعا نسخر من 

 .ألنه ال جيني من تعبه غري العلقم والصرب واهنداد القوى، حملها 

ربهن لكم عىل أن اإليامن هو الذي يملك مصادر القوة  نفس..  بناء عىل هذا:  قالت

كام أنه يملك املعاين التي توجه القوة الوجهة الصحيحة التي جتعل منها قوة بناءة  ،  اهتا وحمرك

 . نافعة ال قوة هدامة ضارة

 .عن مصادر القوة التي حيملها اإليامن.. نا عن األول نفحدث: قالوا

فاملؤمن يستمد قوته من اهلل  ..  أول مصدر من مصادر قوة املؤمن هو )اهلل(:  قالت

،  وأنه نارص املؤمنني ،  ويعتقد أنه معه حيث كان،  ويتوكل عليه،  الذي يؤمن به،  العيل الكبري



197 

 

املبطلني  بسبب  ..  وخاذل  مغرورين  املؤمنني  اعتربوا  الذي  املنافقني  عىل  اهلل  رد  وهلذا 

حيملوهنا  كانوا  التي  العظيمة  ُقُلوهِبِْم  :  فقال،  الطموحات  يِف  ِذيَن  َوالَّ املُْنَافُِقوَن  َيُقوُل  ﴿إِْذ 

ْل َعىَل اهللَِّ َفإِنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ مَ   ِدينُُهْم َوَمْن َيَتَوكَّ
ِ
فهو سبحانه    [ 49األنفال:  ] ﴾  َرٌض َغرَّ َهُؤاَلء

 . حكيم ال يضيع من اعتصم بحكمته وتدبريه،  عزيز ال يذل من توكل عليه

َغالَِب  ﴿إِْن  :  بقوله   املؤمنني اهلل تعاىل  خاطب  هلذا  و :  قالت أخرى َفاَل  اهللَُّ  ُكُم  َينْرُصْ

ِل املُْْؤِمُنونَ  َفْلَيَتَوكَّ َبْعِدِه َوَعىَل اهللَِّ  ُكْم ِمْن  َينرُْصُ آل عمران:  ] ﴾  َلُكْم َوإِْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي 

  هذه اآلية الكريمة كغريها من اآليات تعلمنا أن التوكل عىل اهللـ  وهو من ثامر اإليامن ف  ،[ 160

تغمر املؤمن  ، وشحنة نفسية،  إنه معنى حافز..  أو اسرتخاء كسول،  ـ ليس استسالم متبطل 

 . واإلرادة الشامء،  وتشحذ فيه العزم الصارم ،  ومتلؤه بروح التحدي واإلرصار،  بقوة املقاومة 

..  والقرآن الكريم يرسخ هذه املعاين فينا عرب قصص أولياء اهلل ورسله:  قالت أخرى

تو جعلهم  أن  والذين  لغريهم  يمكن  ال  غامرا  خيوضون  به  واستعانتهم  رهبم  عىل  كلهم 

 .خيوضها 

فهذا نبي اهلل هود عليه السالم يف دعوته لقومه جيد من هذا التوكل  :  قالت أخرى

ْن  ﴿َقاُلوا َيا ُهوُد َما ِجْئَتنَا بَِبيِّنٍَة َوَما َنْحُن بَِتاِركِي آهِلَتِنَا عَ :  قال تعاىل..  حصنا حصينا يلجأ إليه 

اهللََّ  ُأْشِهُد  إِينِّ  َقاَل   
ٍ
بُِسوء آهِلَتِنَا  َبْعُض  اَك  اْعرَتَ إِالَّ  َنُقوُل  إِْن  بُِمْؤِمننَِي  َلَك  َنْحُن  َوَما    َقْولَِك 

ْلُت َعىَل  يُدويِن مَجِيًعا ُثمَّ اَل ُتنْظُِروِن إيِنِّ َتَوكَّ
ُكوَن ِمْن ُدونِِه َفكِ  اهللَِّ  َواْشَهُدوا َأينِّ َبِريٌء مِمَّا ُترْشِ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  ٍة إِالَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َريبِّ َعىَل رِصَ   [ 56ـ  53هود: ] ﴾ َريبِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابَّ

وهذا شعيب عليه السالم وقومه يساومون وهيددون جيد التوكل عىل  : قالت أخرى 

وا ِمْن َقْوِمِه َلنُْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب  ﴿َقاَل املأََْلُ ا:  قال تعاىل ..  اهلل ملجأه احلصني ِذيَن اْسَتْكرَبُ لَّ

ْينَ تِنَا َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكاِرِهنَي َقِد اْفرَتَ نَا َأْو َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَّ
ِذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيتِ ا َعىَل اهللَِّ َكِذًبا  َوالَّ
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نَا َوِسَع    إِْن ُعْدَنا يِف ِملَّتُِكْم َبْعَد إِذْ  اَنا اهللَُّ ِمنَْها َوَما َيُكوُن َلنَا َأْن َنُعوَد فِيَها إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ َربه َنجَّ

َخ  َوَأْنَت  بِاحْلَقِّ  َقْوِمنَا  َوَبنْيَ  َبْينَنَا  اْفَتْح  نَا  َربَّ ْلنَا  َتَوكَّ اهللَِّ  َعىَل  ِعْلاًم   
ٍ
ء يَشْ ُكلَّ  نَا  اْلَفاحِتِنيَ َربه ﴾  رْيُ 

  [ 89ـ  88األعراف: ] 

وهذا موسى عليه السالم بعد أن متيز بقومه عن معسكر الفراعنة يقول  :  قالت أخرى 

ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْسلِِمنَي َفَقاُلوا َعىَل اهللَِّ َتَوكَّ :  هلم نَا اَل  ﴿َيا َقْوِم إِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِاهللَِّ َفَعَلْيِه َتَوكَّ ْلنَا َربَّ

َعْلنَا  نَا بَِرمْحَتَِك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ جَتْ ْتنًَة لِْلَقْوِم الظَّاملنَِِي َوَنجِّ
  [ 86ـ  84يونس: ] ﴾ فِ

يعتصمون بالتوكل عىل اهلل أمام    عليهم السالموها هم الرسل مجيعا  :  قالت أخرى

أقوامهم وإيذائهم َأالَّ  :  قال تعاىل حاكيا عنهم ..  عناد  َلنَا  َهَداَنا ﴿َوَما  َوَقْد  اهللَِّ  َعىَل  َل  َنَتَوكَّ

ُلونَ  ِل املَُْتَوكِّ نَّ َعىَل َما آَذْيُتُموَنا َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ    [ 12إبراهيم: ] ﴾ ُسُبَلنَا َوَلنَْصرِبَ

فهو ال يعمل  ، فإن املؤمن يستمد قوته من احلق الذي يعتنقه، بعد هذا : قالت أخرى 

وال للبغي عىل  ،  وال لعصبية جاهلية،  وال ملنفعة شخصية،  لنزوة طارئةوال  ،  لشهوة عارضة

واحلق أحق أن  ،  ولكنه يعمل للحق الذي قامت عليه السموات واألرض،  أحد من البرش

﴿َبْل َنْقِذُف بِاحْلَقِّ َعىَل اْلَباطِِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو  :  قال تعاىل..  والباطل أوىل أن يندثر ،  ينترص 

َتِصُفونَ   َزاِهٌق  مِمَّا  اْلَوْيُل  إِنَّ  :  وقال ..  [ 18األنبياء:  ] ﴾  َوَلُكُم  اْلَباطُِل  َوَزَهَق  احْلَقه  َجاَء  ﴿َوُقْل 

  [ 81اإلرساء: ] ﴾ اْلَباطَِل َكاَن َزُهوًقا 

،  املؤمن بإيامنه باهلل وباحلق عىل أرض صلبة غري خائر وال مضطربو: قالت أخرى

﴿َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهللَِّ  :  ي إيل ركن شديدويأو،  ألنه يعتصم بالعروة الوثقى

  [ 256البقرة: ] ﴾ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم هَلَا َواهللَُّ َسِميٌع َعلِيمٌ 

أخرى  ليس خملوقا ضائعا و:  قالت  باهلل وباحلق  بإيامنه  إنه  ،  وال كام مهمال ،  املؤمن 

األرضخليف يف  اهلل  الباطل،  ة  أهل  عليه  تظاهر  مواله وجربيل وصالح  ،  إن  هو  اهلل  فإن 
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بل  ..  فكيف يضعف أمام البرش ومن ورائه املالئكة؟..  واملالئكة بعد ذلك ظهري،  املؤمنني

َلُكْم   مَجَُعوا  َقْد  النَّاَس  إِنَّ  النَّاُس  هَلُُم  َقاَل  ِذيَن  ﴿الَّ اخلالق؟  ومعه  للخلق  ينحني  كيف 

َوَفْض َفا  اهللَِّ  ِمَن  بِنِْعَمٍة  َفاْنَقَلُبوا  اْلَوكِيُل  َونِْعَم  اهللَُّ  َحْسُبنَا  َوَقاُلوا  إِياَمًنا  َفَزاَدُهْم  مَلْ  ْخَشْوُهْم  ٍل 

َبُعوا ِرْضَواَن اهللَِّ َواهللَُّ ُذو َفْضٍل َعظِيمٍ     [ 174ـ   173آل عمران: ] ﴾ َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّ

أخرى الكهفهذا  :  قالت  كأهل  شبان  بضعة  جعل  الذي  هو  يواجهون  ،  اإليامن 

ملكا جبارا التعصب،  بعقيدهتم  القلوب ،  وقوما شديدي  العدد،  غالظ  قلة  وانعدام  ،  مع 

ُْم فِْتَيٌة  :  قال تعاىل حاكيا قصتهم..  احلول والطول املادي ﴿َنْحُن َنُقصه َعَلْيَك َنَبَأُهْم بِاحْلَقِّ إِهنَّ

ِمْ  اَمَواِت َواأْلَْرِض    آَمُنوا بَِرهبِّ نَا َربه السَّ َوِزْدَناُهْم ُهًدى َوَرَبْطنَا َعىَل ُقُلوهِبِْم إِْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربه

َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة َلْواَل يَ   َقْوُمنَا اختَّ
ِ
ْم  ْأُتوَن َعَلْيهِ َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِهَلًا َلَقْد ُقْلنَا إًِذا َشَطًطا َهُؤاَلء

 َفَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا 
ٍ
   [ 15ـ  13الكهف: ] ﴾ بُِسْلَطاٍن َبنيِّ

أخرى به و:  قالت  يوقن  الذي  اخللود  قوته من  يستمد  ليست هذه  ،  املؤمن  فحياته 

 . وإنام هو ينتقل من دار إىل دار، بل إهنا حياة األبد، األيام املعدودة يف األماكن املحدودة

فهو يعلم أن ما أصابه  ،  املؤمن يستمد قوته من القدر الذي يؤمن بهو:  قالت أخرى

وأن اإلنس واجلن لو اجتمعوا عىل أن ينفعوه بيشء مل ينفعوه إال بيشء  ،  من مصيبة فبإذن اهلل

..  ولو اجتمعوا عىل أن يرضوه بيشء مل يرضوه إال بيشء قد كتبه اهلل عليه،  قد كتبه اهلل له 

ِل املُْْؤِمنُونَ ﴿ُقْل َلْن     [ 51التوبة: ] ﴾ ُيِصيَبنَا إِالَّ َما َكَتَب اهللَُّ َلنَا ُهَو َمْواَلَنا َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ

أخرى أن رزقه مقسوم:  قالت  يعتقد  أن  ،  وأجله حمدود ،  واملؤمن  أحد  يستطيع  ال 

 . من أجل  وال أن ينتقص ما كتب اهلل له ، حيول بينه وبني ما قسم اهلل له من رزق

وقد  .. وقوة ال تقهرها قوة برش ، وهذه العقيدة تعطيه ثقة ال حدود هلا : قالت أخرى 

سبيله   فيعرتض  اهلل  سبيل  يف  جماهدا  امليدان  إىل  يذهب  الصالح  سلفنا  من  الرجل  كان 
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سبحانه ـ   ـ وهو ، علينا أن نطيعه تعاىل كام أمرنا : فيقول، وخيوفونه من ترك أوالده، املثبطون

 . يرزقنا كام وعدنا 

،  فهو يشعر بأهنم له وهو هلم ،  املؤمن يستمد قوته من إخوانه املؤمنني و:  قالت أخرى

شهد إذا  غاب،  يعينونه  إذا  الشدة،  وحيفظونه  عند  الوحشة،  ويواسونه  عند  ،  ويؤنسونه 

عثر إذا  بيده  قواه،  ويأخذون  خارت  إذا  بمشاركتهم ،  ويسندونه  يعمل حيس  حني  ،  فهو 

إذا حارب جيشا من ألف مؤمن شعر كل فرد منهم أنه يقاتل  ، حني جياهد يرضب بقوهتمو

وشعر أن هؤالء األلف يعيشون يف نفسه ـ كام يعيش هو يف  ،  بقوة ألف ال بشخصه وحده 

فإذا رضبت األلف يف األلف كان املجموع  ،  وضنا هبم،  وحرصا عليهم،  أنفسهم ـ حبا هلم 

 . يقة وان كانوا ألفا واحدة يف لغة اإلحصاء والتعداد املعنوي ألف ألف رجل يف احلق

اهلل  وقد شبه  :  قالت أخرى  البناء    رسول  باللبنة يف  املؤمنني  بإخوانه  املؤمن  قوة 

  (1) )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا(: فقال، املتني

البنيان أصبحت  ،  اللبنة وحدها ضعيفة مقدور عليها :  قالت أخرى ولكنها داخل 

ينفصل مر ال  ارتباطا  به  الكبري،  تبطة  )الكل(  من  جزءا  كرسها ،  أصبحت  يسهل  أو  ،  ال 

 . زحزحتها عن موضعها فإن قوهتا هي قوة البنيان كله الذي يشدها إليه

فام ثامر هذه  ..  والتي خترجه من وهم االستضعاف..  عرفنا مصادر قوة املؤمن :  قالوا

 القوة التي حيملها اإليامن؟

أول الثامر التي جينيها املؤمن من قوته اإليامنية هو التزامه  :  احلكيامتقالت إحدى  

يعرتف باخلطأ  ،  عدل يف كل حني،  فاملؤمن صادق يف كل حال ..  احلق مع القريب والبعيد

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)
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أو بإلقاء التهمة عىل  ،  وال مربر خلطئه بخطأ آخر ،  إذا زلت به قدمه غري جاحد وال مكابر

ويقوم هلل شهيدا بالقسط ولو عىل نفسه أو الوالدين  ،  مرا وهو يقول احلق ولو كان  ،  غريه

 .وال يعرف املحاباة، ال يعرف التحيز، ويعدل مع العدو عدله مع الصديق ، واألقربني 

،  ومن ثامر هذه القوة شجاعته يف مواطن البأس وثباته يف موضع الشدة:  قالت أخرى 

وال يبايل باألعداء  ،  اس قلوا أو كثرواال خيشى الن،  وال يتزعزع له ركن،  فهو ال تتزلزل له قدم

ومن  ،  فلم يعد خياف إال من ذنبه ،  انسدت أبواب اخلوف كلها يف نفسه،  وإن أرغوا وأزبدوا

 . سخط ربه

:  إن أعداءك أكثر عددا تال قوله تعاىل :  إذا قيل لهفإن املؤمن  ،  ولذلك:  قالت أخرى

ابِِرينَ ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثرَِيةً    [ 249البقرة: ] ﴾  بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ

أخرى قيل:  قالت  ماال:  وإذا  أكثر  عليهم ..  إهنم  ُينِْفُقوَن  :  قرأ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

وا َعْن َسبِيِل اهللَِّ َفَسُينِْفُقوهَنَا ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم  ِذيَن َكَفُروا  َأْمَواهَلُْم لِيَُصده ًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَّ َحرْسَ

ونَ    [ 36األنفال: ] ﴾ إِىَل َجَهنََّم حُيْرَشُ

﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر  :  وإذا حذروه من مكرهم وكيدهم أجاهبم بام قال اهلل:  قالت أخرى

   [ 54آل عمران: ] ﴾ اهللَُّ َواهللَُّ َخرْيُ املَْاكِِرينَ 

أخرى أمن:  قالت  إهنم  قيل  حصونا وإذا  عليهم..  ع  َمانَِعُتُهْم  :  قرأ  ُْم  َأهنَّ ﴿َوَظنهوا 

ْعَب خُيِْرُبوَن ُبيُ  َتِسُبوا َوَقَذَف يِف ُقُلوهِبُِم الره وهَتُْم  ُحُصوهُنُْم ِمَن اهللَِّ َفَأَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َحْيُث مَلْ حَيْ

وا َيا ُأويِل اأْلَ    [ 2احلرش: ] ﴾ ْبَصارِ بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي املُْْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ

ويرمي بقوة  ،  ويقاتل بسيف اهلل،  وينظر بنور اهلل ،  إنه يسري بمعونة اهلل:  قالت أخرى

ْذ َرَمْيَت َوَلكِنَّ اهللََّ َرَمى َولُِيْبيِلَ املُْْؤمِ :  اهلل
ننَِي ِمنُْه  ﴿َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلكِنَّ اهللََّ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت إِ

   [ 17األنفال: ] ﴾ َحَسنًا إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َعلِيمٌ َباَلًء 
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فرتاه  ،  ومن ثامر هذه القوة إخالصه القول والعمل والنية لوجه ربه:  قالت أخرى

ال هيمه الشهرة  ،  وال هوى شخص ،  وإن مل يكن له فيه نفع مادي،  وحيارب الرش ،  يعمل اخلري

،  وعمل الرس عىل عمل العالنية،  لشهرةبل يؤثر اخلفاء عىل ا،  وال املحمدة وال رضا الناس

من  ،  متمنيا أن يكون ممن حيبهم اهلل،  وبعدا بالنفس عن مزالق الرشك اخلفي،  جتنبا للرياء 

حماوال أن يكون  ،  الذين إذا حرضوا مل يعرفوا وإذا غابوا مل يفتقدوا،  األبرار األتقياء األخفياء 

وكاألساس من  ،  األرض ال تراه العيون كاجلذع من الشجرة يمدها بالغذاء وهو يف باطن  

 . خيتفي يف األعامق وهو الذي يمسك البناء أن يزول ، البنيان

 : الثبات 

بعد أن حتدث احلكيامت عن الثامر اليانعة الطيبة التي جيدها املؤمن يف شجرة القوة  

لكني أرى املؤمن الذي تذكرون ضعيف هيزه كل  :  وقال ،  قام املدرب،  التي جعلها اهلل فيه

 . يشء 

..  فليس كل من ادعى اإلسالم مؤمن،  أنت مل تر املؤمن إذن:  قالت إحدى احلكيامت 

فال يمكن للمستضعف  .. ن من أعظم الثامر التي جينيها املؤمن من إيامنه ثمرة الثباتذلك أ

ثابتا كالطود األشم أو كالشجرة  ..  أن خيرج من استضعافة ما مل يكن حيمل كل ما جيعله 

 . الراسخة اجلذور

مجيعا يف وجه املحن التي    عليهم السالم ثبات األنبياء  لقد ذكر اهلل تعاىل  :  قالت أخرى

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد  :  قالف،  واجهتهم أثناء دعوهتم إىل اهلل  ﴿َأمَلْ َيْأتُِكْم َنَبُأ الَّ

اهللَُّ  إِالَّ  َيْعَلُمُهْم  اَل  َبْعِدِهْم  ِمْن  ِذيَن  َأْفَواِهِهْم  َوالَّ يِف  َأْيِدهَيُْم  َفَردهوا  اْلَبيِّنَاِت 
بِ ُرُسُلُهْم  َجاَءهْتُْم   

ْم َأيِف اهللَِّ َشكٌّ  َوَقاُلوا إِنَّا َكَفْرَنا باَِم ُأْرِسْلُتْم بِِه َوإِنَّا َلِفي َشكٍّ مِمَّا َتْدُعوَننَا إَِلْيِه ُمِريٍب َقاَلْت ُرُسُلهُ 

اَمَواِت وَ  ِر السَّ
ى َقاُلوا  َفاطِ َرُكْم إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ اأْلَْرِض َيْدُعوُكْم لَِيْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤخِّ
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وَنا َعامَّ َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا َفْأُتوَنا بُِسْلَطاٍن ُمبِ  نٍي َقاَلْت هَلُْم  إِْن َأْنُتْم إاِلَّ َبرَشٌ ِمْثُلنَا ُتِريُدوَن َأْن َتُصده

ْأتَِيُكْم ْم إِْن َنْحُن إِالَّ َبرَشٌ ِمْثُلُكْم َوَلكِنَّ اهللََّ َيُمنه َعىَل َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن َلنَا َأْن نَ ُرُسُلهُ 

َل َعىَل   ِل املُْْؤِمنُوَن َوَما َلنَا َأالَّ َنَتَوكَّ اهللَِّ َوَقْد َهَداَنا ُسُبَلنَا  بُِسْلَطاٍن إِالَّ بِإِْذِن اهللَِّ َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ

لُِرُسلِ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َوَقاَل  ُلوَن  املَُْتَوكِّ ِل  َفْلَيَتَوكَّ اهللَِّ  َوَعىَل  آَذْيُتُموَنا  َما  َعىَل  نَّ  ِهْم  َوَلنَْصرِبَ

 ُ نَا َفَأْوَحى إَِلْيِهْم َرهبه
ْم َلنُْهلَِكنَّ الظَّاملنَِِي َوَلُنْسكِنَنَُّكُم  َلنُْخِرَجنَُّكْم ِمْن َأْرِضنَا َأْو َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَّتِ

  [ 14ـ  9إبراهيم: ] ﴾ اأْلَْرَض ِمْن َبْعِدِهْم َذلَِك ملَِْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ 

هذا الثبات مجلة وتفصيال حتى نتخذ األنبياء قدوة  اهلل تعاىل  لقد ذكر  :  قالت أخرى

 . ن أممهم مواجهة صارمة ليس فيها أي خنوع أو ذلة لنا يف تلك القوة التي جعلتهم يواجهو

نموذج سحرة فرعون الذين  اهلل تعاىل  ومن نامذج الثبات التي ذكرها  :  قالت أخرى

ومل يكن ذلك إال بسبب اإليامن  ..  حتولوا من خدم متزلفني متذللني إىل أقوياء ثابتني راسخني

َحَرُة فِْرَعْوَن َقاُلوا إِنَّ َلنَا أَلَْجًرا  :  قال تعاىل حيكي عنهم ..  الذي تنورت به قلوهبم ﴿َوَجاَء السَّ

ا َأْن ُتْلِقَي َوإِ  بِنَي َقاُلوا َيا ُموَسى إِمَّ ا َأْن َنُكوَن  إِْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِبِنَي َقاَل َنَعْم َوإِنَُّكْم ملََِن املَُْقرَّ مَّ

َأْلَقوْ  َفَلامَّ  َأْلُقوا  َقاَل  املُْْلِقنَي  َعظِيٍم  َنْحُن  بِِسْحٍر  َوَجاُءوا  َهُبوُهْم  َواْسرَتْ النَّاِس  َأْعنُيَ  ا َسَحُروا 

َكاُنوا   َما  َوَبَطَل  احْلَقه  َفَوَقَع  َيْأفُِكوَن  َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفإَِذا  َعَصاَك  َأْلِق  َأْن  ُموَسى  إِىَل  َوَأْوَحْينَا 

َحَرُة َساِجِديَن َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ اْلَعاملَنَِي  َيْعَمُلوَن َفُغلُِبوا ُهنَالَِك َواْنَقَلُبوا َصاِغِرينَ   َوُأْلِقَي السَّ

ِدينَِة  َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاَل فِْرَعْوُن آَمنُْتْم بِِه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم إِنَّ َهَذا ملََْكٌر َمَكْرمُتُوُه يِف املَْ 

َبنَُّكْم  لُِتْخِرُجوا ِمنَْها َأْهَلَها َفَسْوَف َتْعَلُمو َن أَلَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف ُثمَّ أَلَُصلِّ

نَا ملََّا َج  ُبوَن َوَما َتنِْقُم ِمنَّا إِالَّ َأْن آَمنَّا بِآَياِت َربِّ
نَا ُمنَْقلِ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َأمْجَِعنَي َقاُلوا إِنَّا إِىَل َربِّ اَءْتنَا َربَّ

ا وَ  نَا ُمْسلِِمنيَ َصرْبً    [ 126ـ  113األعراف: ] ﴾ َتَوفَّ

من  و   الثالثة  ومن نامذج الثبات التي ذكرها القرآن الكريم قصة الرسل:  قالت أخرى
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اهلل  إىل  الدعاة  من  تعاىل..  ساندهم  َجاَءَها  :  قال  إِْذ  اْلَقْرَيِة  َأْصَحاَب  َمثاًَل  هَلُْم  ْب  ﴿َوارْضِ

ا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلوَن َقاُلوا َما  املُْْرَسُلوَن إِْذ   بَِثالٍِث َفَقاُلوا إِنَّ ْزَنا  ا َفَعزَّ ُبومُهَ  َفَكذَّ
َأْرَسْلنَا إَِلْيِهُم اْثنَنْيِ

نَا َيعْ  َأْنُتْم إِالَّ َتْكِذُبوَن َقاُلوا َربه  إِْن 
ٍ
ء مْحَُن ِمْن يَشْ ا إَِلْيُكْم  َلُم إِ َأْنُتْم إِالَّ َبرَشٌ ِمْثُلنَا َوَما َأْنَزَل الرَّ نَّ

َتنَْتُهوا َلنَْرمُجَ  َنا بُِكْم َلئِْن مَلْ  ْ نُي َقاُلوا إِنَّا َتَطريَّ
نَُّكْم  ملَُْرَسُلوَن َوَما َعَلْينَا إاِلَّ اْلَباَلُغ املُْبِ نَُّكْم َوَلَيَمسَّ

ْرُتْم َبْل َأْنُتْم   ُفوَن َوَجاَء ِمْن َأْقَص املَِْدينَِة  ِمنَّا َعَذاٌب َألِيٌم َقاُلوا َطائُِرُكْم َمَعُكْم َأئِْن ُذكِّ َقْوٌم ُمرْسِ

بُِعوا َمْن اَل َيْسَأُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن َوَما يِلَ   اَل  َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَّبُِعوا املُْْرَسلِنَي اتَّ

ُدو ِمْن  ُِذ  َأَأختَّ ُتْرَجُعوَن  َوإَِلْيِه  َفَطَريِن  الَِّذي  َعنِّي  َأْعُبُد  ُتْغِن  اَل  رُضٍّ 
بِ مْحَُن  الرَّ ُيِرْدِن  إِْن  آهِلًَة  نِِه 

ِل  َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا َواَل ُينِْقُذوِن إيِنِّ إًِذا َلِفي َضاَلٍل ُمبِنٍي إِينِّ آَمنُْت بَِربُِّكْم َفاْسَمُعوِن ِقيَل اْدُخ 

   [ 27ـ  13يس: ] ﴾  َريبِّ َوَجَعَلنِي ِمَن املُْْكَرِمنيَ اجْلَنََّة َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن باَِم َغَفَر يِل 

وِج  :  قال تعاىل..  ومنها قصة أصحاب األخدود:  قالت أخرى اْلرُبُ َذاِت   
ِ
اَمء ﴿َوالسَّ

َها ُقُعوٌد  َواْلَيْوِم املَْْوُعوِد َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ُقتَِل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد إِْذ ُهْم َعَليْ 

ِميِد الَِّذي  َوُهْم َعىَل َما َيْفَعُلوَن بِاملُْْؤِمننَِي ُشُهوٌد َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم إِالَّ َأْن ُيْؤِمنُوا بِاهللَِّ اْلَعِزيِز احْلَ 

ِذيَن َفَتُنوا املُْ   َشِهيٌد إِنَّ الَّ
ٍ
ء اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ ْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت ُثمَّ  َلُه ُمْلُك السَّ

هَلُمْ  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ إِنَّ  احْلَِريِق  َعَذاُب  َوهَلُْم  َجَهنََّم  َعَذاُب  َفَلُهْم  َيُتوُبوا    مَلْ 

تَِها اأْلهَْنَاُر َذلَِك اْلَفْوُز اْلَكبِريُ    [ 11ـ  1الربوج: ] ﴾ َجنَّاٌت جَتِْري ِمْن حَتْ

أما  ..  وهذه بعض النامذج التي حكاها القرآن عن ثبات املستضعفني:  ت أخرى قال

منها قصة ماشطة فرعون التي حكى رسول  و ..  فقد ذكر الكثري من نامذج الثبات  النبي  

فقلت يا  ،  أتت عىل رائحة طيبة،  )ملا كانت الليلة التي أرسى يب فيها :  فقال ،  قصتها   اهلل  

الرائحة؟ فقال جربيل   ابنة فرعون وأوالدها :  ام هذه  وما  :  قلت :  قال ،  هذه رائحة ماشطة 

بسم  : فقالت، بينام هي متشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت املدرى من يدهيا : شأهنا؟ قال
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فرعون،  اهلل ابنة  هلا  قالت :  فقالت  اهلل،  ال:  أبى؟  أبيك  ورب  ربى  أخربه  :  قالت،  ولكن 

ربى  ،  نعم:  وإن لك ربا غريي؟ قالت،  فالنةيا  :  فأخربته فدعاها فقال،  نعم :  بذلك؟ قالت

إن يل  :  قالت،  ثم أمر هبا أن تلقى هي وأوالدها ،  فأمر ببقرة من نحاس فأمحيت،  وربك اهلل

قالت :  قال..  إليك حاجة أحب أن جتمع عظامي وعظام ولدى يف ثوب  :  وما حاجتك؟ 

ا بني يدهيا واحدا  فأمر بأوالدها فألقو:  قال ،  ذلك لك علينا من احلق:  قال،  واحد وتدفننا 

مرضع،  واحدا هلا  صبى  إىل  ذلك  انتهى  أن  أجله ،  إىل  من  تقاعست  يا  :  قال ،  وكأهنا 

  (1) فاقتحمت(، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، اقتحمي أمه  

يف أيام الشدة خيرب أصحابه بام عانى األنبياء   وقد كان رسول اهلل  :  قالت أخرى 

ففي احلديث عن خباب بن .. يف مل يصدهم ذلك عن دينهم وك، وورثتهم من أنواع املحن

اهلل  :  قال ،  األرت رسول  إىل  له،  شكونا  بردة  متوسد  الكعبة،  وهو  ظل  أال  :  فقلنا ،  يف 

،  فيحفر له يف األرض ،  )قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل:  فقال،  أال تدعو لنا ،  تستنرص لنا 

،  ويمشط بأمشاط احلديد، فيجعل نصفني، فيوضع عىل رأسه، فيجاء باملنشار، فيجعل فيها 

حتى يسري الراكب  ، ليتمن هذا األمر ،  واهلل،  فام يصده ذلك عن دينه،  ما دون حلمه وعظمه

  (2)ولكنكم تستعجلون(، والذئب عىل غنمه، ال خياف إال اهلل،  من صنعاء إىل حرضموت

قال خيرب عن    فقد..  (3) أسوة يف الثبات بكل أنواعه  رسول اهلل  وكان  :  قالت أخرى

ولقد ،  وأخفت ىف اهلل وما خياف أحد،  )لقد أوذيت ىف اهلل عز وجل وما يؤذى أحد:  نفسه

إبط   يوارى  ما  إال  كبد  ذو  يأكله  طعام  ولعياىل  ىل  وما  وليلة  يوم  بني  من  ثالثة  عىل  أتت 

 

 رواه أمحد وأبو يعىل.  (1)

 رواه البخاري.  (2)

 (  )معجزات حسية من كتاب  (يف فصل )ثبات  ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة بثبات النبي  (3)
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  (1)بالل(

والتي  ..  وقد حكى عقيل بن أيب طالب بعض مواقف ثبات النبي  :  قالت أخرى

يا أبا :  جاءت قريش إىل أيب طالب فقالوا:  فقال ،  ال تزال أسوة لكل املستضعفني يف األرض

فإن رأيت أن تكفه  ،  فيسمعنا ما يؤذينا به،  ويف نادينا ،  إن ابن أخيك يأتينا يف أفنيتنا ،  طالب

فافعل يل،  عنا  عقيل :  فقال  ابن عمكا،  يا  يل  أيب  ،  لتمس  أكباس  كبس من  من  فأخرجته 

،  حتى انتهى إىل أيب طالب ،  فال يقدر عليه،  فأقبل يميش معي يطلب الفيء يميش فيه ،  طالب

وقد جاء قومك يزعمون  ،  واهلل ما علمت إن كنت يل ملطاعا ،  يا ابن أخي:  فقال له أبو طالب

فحلق  ،  فإن رأيت أن تكف عنهم ،  مويف نادهيم تسمعهم ما يؤذهي ،  أنك تأتيهم يف كعبتهم 

)واهلل ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه  :  فقال،  ببرصه إىل السامء

  (2)ارجعوا راشدين(،  )واهلل ما كذب ابن أخي قط:  فقال أبو طالب،  الشمس شعلة من نار(

وذكر املؤرخون أن قريشا حني قالت أليب طالب هذه املقالة بعث إىل  :  قالت أخرى

إن قومك قد جاءوين فقالوا كذا وكذا فأبق عيل وعىل  ،  يا ابن أخي:  فقال له،  رسول اهلل  

فاكفف عن قومك ما يكرهون من  ،  وال حتملني من األمر ما ال أطيق أنا وال أنت ،  نفسك

،  وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه،  ه فيهأن قد بدا لعم  فظن رسول اهلل  ،  قولك 

)يا عم لو وضعت الشمس يف يميني والقمر يف يساري ما تركت هذا  :  فقال رسول اهلل  

فلام وىل قال  ،  فبكى  ثم استعرب رسول اهلل  ،  األمر حتى يظهره اهلل تعاىل أو أهلك يف طلبه(

)امض عىل أمرك  :  فقال،  فأقبل عليهيا ابن أخي  :  له حني رأى ما بلغ األمر برسول اهلل  

 

 رواه أمحد. (1)

 رواه الطرباين يف األوسط والكبري. (2)
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  (1)فواهلل ال أسلمك ليشء أبدا(، وافعل ما أحببت 

  ملا مات أبو طالب عرض لرسول اهلل  :  وعن عبد اهلل بن جعفر قال:  قالت أخرى 

ترابا  عليه  فألقى  قريش  من سفهاء  بيته ،  سفيه  إىل  متسح عن وجهه  فاطمة  فأتت  ،  فرجع 

ويقول  ،  فإن اهلل عز وجل مانع أباك(،  ال تبكني،  )أي بنية:  فجعل يقول:  الرتاب وتبكي قال

  (2))ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب(:  ما بني ذلك

أخرى  قال:  قالت  كنانة  بن  مالك  بنى  قال حدثنى شيخ من  أشعث  رأيت  :  وعن 

،  إال اهلل تفلحوا()يا أهيا الناس قولوا ال إله  : بسوق ذى املجاز يتخللها يقول  رسول اهلل  

فإنام ،  )يا أهيا الناس ال يغرنكم هذا عن دينكم:  وأبو جهل حيثى عليه الرتاب ويقول :  قال

 ( 3) يريد لترتكوا آهلتكم وترتكوا الالت والعزى(

وكرست  ،  يوم أحد  جرح وجه رسول اهلل  :  وعن سهل بن سعد قال :  قالت أخرى

وكان  ،  تغسل الدم   بنت رسول اهلل    فكانت فاطمة،  وهشمت البيضة عىل رأسه،  رباعيته

باملجن أبى طالب يسكب عليها  بن  كثرة  ،  عىل  إال  الدم  يزيد  املاء ال  أن  فاطمة  فلام رأت 

 .(4)ثم ألصقته باجلرح فاستمسك الدم،  أخذت قطعة حصري فأحرقته حتى صار رمادا 

،  يدال يثنيهم هتد..  وعىل هذا الدرب سار كل املستضعفني من أتباعه:  قالت أخرى

عن جابر  ف..  وكان منهم عامر بن يارس وآل بيته الشهداء الطاهرين  :. وال هيد من ثباهتم خمافة

النبي   ـ فقال   أن  ـ عز وجل  )أبرشوا آل يارس  :  مر بعامر بن يارس وبأهله يعذبون يف اهلل 

 

 رواه ابن إسحق. (1)

 رواه ابن إسحاق. (2)

 رواه أمحد. (3)

 رواه مسلم. (4)
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  (1)موعدكم اجلنة(

الطاهرين من قدييس هذه  وكان منهم بالل بن رباح وغريه من الطيبني  :  قالت أخرى

 . األمة

،  رسول اهلل  قال فيه  ..  رجل من آل بيت رسول اهلل  وكان منهم  :  قالت أخرى

)حسني مني وأنا من  : وكأنه يثني عىل هذا الدور البطويل الذي مثله مع أهل بيته الطاهرين

ضحية  لقد كان احلسني هو مثال الت  ..لقد كان احلسني هو صاحب هذا الدور..  (2) حسني(  

 . والثبات يف أرفع درجاهتا 

 : الثورة 

بعد أن حكى احلكيامت بتفصيل ما حصل لإلمام احلسني يف كربالء بسبب ثباته يف  

فأحس املدرب أن كل ما يريد أن  ،  من عيون اجلموعفاضت دموع كثرية  ،  مواجهة املحرفني 

املجلجلة القوية  األحاديث  تلك  مع  يتبخر  يكاد  يقاطعه..  يقوله  ال  :  قائال   نفراح  نحن 

فلكل فرد احلرية يف نوع  ..  نحن ال نناقش هنا قضايا اإليامن والكفر..  نتحدث عن كل هذا 

ولكن ذلك مل يمنعني من  ..  آبائي كلهم هيود..  أنا مثال رجل هيودي..  اإليامن الذي خيتاره

د  لقد ثرت عىل اليهودية التي شعرت أهنا كانت سببا فيام حصل لليهو  .. الثورة عىل اليهودية 

..  بل قمت بتصحيح لليهودية..  لكني عندما ثرت عليها مل أخرج من اليهودية..  من مآيس 

لقد لقحت الديانة اليهودية    ..أو استبدال لليهودية النائمة بيهودية مستيقظة متحركة ثائرة

لقد رأيت أن موسى وحده عاجز  ..  فتحولت اليهودية إىل ديانة الثورة والقوة ..  بأفكار نيتشة

اليهوديةعن   دفة  بنيتشة ..  تسيري  أعينه  القوية  ..  فرحت  الفكرة  تلك  بينهام  من  ولد  وقد 

 

 رواه الطرباين يف األوسط. (1)

 رواه أمحد الرتمذي وابن ماجة.  (2)
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التي استطاعت أن حتقق حلم اليهود الذي عجز مجيع األنبياء  ..  العظيمة فكرة الصهيونية 

 . عن حتقيقه

بام اكتسبه من قوة    ـإن املؤمن  :  وقالت،  بعض احلكيامت ما إن قال هذا حتى قامت  

التي ينشئها اإليامن يف نفسه أنه ال    (1)فمن ثامر القوة..  الناس بالثورة واملواجهة  أوىل  ـإيامنية  

،  أو شهوة طاغية ،  أو هوى جائر،  وال ينحرف به طمع متسلط،  وال يثنيه وعيد ،  يفريه وعد

،  هاد إىل احلق والعدل،  ناه عن املنكر،  آمر باملعروف ؛ ثائر عىل الرش،  فهو دائام داع إىل اخلري

وذلك  ،  فإن مل يستطع فبقلبه،  فإن مل يستطع فبلسانه،  يغري املنكر بيده،  مقاوم للباطل والظلم

 . أضعف اإليامن

الناس ال يضعف نفوسهم يشء كاحلرص عىل احلياة وإن  :  قالت أخرى لقد رأينا 

ذليلة  كريام،  تكن  كان  وإن  املوت  من  كاالستهانة ،  واهلرب  القوة يشء  فيهم  يغرس  وال 

اإلقبال عىل املوت يف سبيل احلق الذي يعتقدونه وال يشء كاإليامن باهلل وباخللود  و،  باحلياة

 . وفراق احلياة،  هيون عىل اإلنسان لقاء املوت 

أخرى الدنيا :  قالت  عليه  هانت  إذا  باملوت،  واملرء  يبال  جبابرة  ..  ومل  عليه  هان 

الناس،  األرض ينظر إىل احلجر،  وملوك  الذهب كام  إىل  ينظر إىل  ،  ونظر  السيف كام  وإىل 

 . العصا أو هو أدنى

أخرى النفوس:  قالت  يضعفان  اللذان  مها  واخلوف  الرؤوس،  احلرص  ،  وحينيان 

 . وإذا مل يكن حرص وال خوف فال سبيل إىل الضعف بحال من األحوال..  ويذالن األعناق

أخرى  عنرص رضوري  ،  ولذلك:  قالت  الباطل  عىل  والثورة  للحق  االنتصار  فإن 

 

 ( بعض ما نذكره هنا من )اإليامن واحلياة (1)
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ألن اإلسالم أسس قومية املسلم  ، فإن فصل عنها فقدت أكرب ما متتاز به، ة اإلسالميةللحيا 

كله،  عليه العامل  عىل  احلق  شهداء  إبداء  ،  وجعلهم  يف  يتوانى  أال  الشاهد  عىل  جيب  فكام 

وال يبايل يف أداء فرضه بمصيبة  ،  شهادته كذلك يتحتم عىل املسلم أال يقرص يف إعالء احلق 

 . ولو القى دونه احلامم، ع به حيثام كانبل يصد، أو بالء

أخرى الفرائض  :  قالت  أكرب  من  املنكر(  عن  والنهي  باملعروف  )األمر  نجد  وهلذا 

 . اإلسالمية

والتوحيد يعلم املسلمني أن اخلوف واخلشوع ال يكون إال هلل الواحد  :  قالت أخرى

وجاعل  ،   فهو مرشك بهوإن من خيشى غري اهلل ،  أما غريه فال خياف منه وال خيشع له ،  العظيم

 .وهذا ما ال جيتمع مع التوحيد أبدا، غريه أهال للخوف والطاعة

أخرى عامة و:  قالت  دعوة  آخره  إىل  أوله  من  واجلرأة  ،  اإلسالم  البسالة  إىل 

 . واالستهانة باملوت يف سبيل احلق، والتضحية 

ِذيَن ُيَبلُِّغوَن  ﴿الَّ :  فاهلل تعاىل يقول ،  والقرآن يكرر كل حني هذا املعنى :  قالت أخرى

:  ويقول..  [ 39األحزاب:  ] ﴾  ِرَسااَلِت اهللَِّ َوخَيَْشْوَنُه َواَل خَيَْشْوَن َأَحًدا إِالَّ اهللََّ َوَكَفى بِاهللَِّ َحِسيًبا 

اَلَة َوآَتى   َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ َكاَة َومَلْ خَيَْش إاِلَّ  ﴿إِنَّاَم َيْعُمُر َمَساِجَد اهللَِّ  الزَّ

املُْْهَتِدينَ   اهللََّ ِمَن  َيُكوُنوا  َأْن  ُأوَلئَِك  َعْبَدُه  :  ويقول،  [ 18التوبة:  ] ﴾  َفَعَسى  بَِكاٍف  اهللَُّ  ﴿َأَليَْس 

ِذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن َهادٍ  ُفوَنَك بِالَّ  [ 36الزمر: ] ﴾ َوخُيَوِّ

ورجل قام  ،  )سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب :  يقول  والرسول  :  أخرىقالت  

فقتله( وهناه  فأمره  جائر  إمام  سلطان  :  ويقول..  (1)إىل  عند  حق  كلمة  اجلهاد  )أفضل 

 

 رواه احلاكم عىل رشط الصحيحني.  (1)
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 .(2)يأخذ العهد من أصحابه أن يقولوا احلق أينام كانوا  وقد كان . .(1) جائر(

امل النسوة  إىل  اليوم أستمع  يتحدثن بكل  ،  احلكيامتؤمنات  بقيت طيلة ذلك  وهن 

الرجال..  قوة دون  املوقف  ذلك  يف  احلديث  النساء يف  النفراد  تعجبت  كفاين  ،  وقد  وقد 

ما أمجل ما حتدثتن  :  البحث عن رس هذا )املدرب( بقوله بعد أن فرغ النسوة من حديثهن

 فام رس ذلك؟ .. لكن عجبي منكن إذ حتدثتن دون الرجال..  به

إحدى   واملرأة:  وقالت،  احلكيامت قامت  الرجل  بني  يفرق  ال  فالنساء  ..  اإلسالم 

 . ال يفرق يف ذلك بني إنسان وإنسان.. فلذلك هو يزرع القوة يف اجلميع .. شقائق الرجال

أخرى  الرجال:  قالت  دون  أخوايت  مع  أنا  أن  ،  وإنام حتدثت  قومك  وليعلم  لتعلم 

أو يتمكن منهم  ،  ل أن يصيبهم ضعف الرجال الذي يؤون إىل أمثال هؤالء النساء يستحي

 . ظامل أو مستبد

أخرى قوته :  قالت  بقدر  الرجل عندنا  قيمة  إيامنه..  إن  بقدر  فإن ..  وقوته  ولذلك 

 . فال قوة إال باإليامن.. موازين الكرامة عندنا مرتبطة باإليامن

ثم ضغط عىل يديه يشري هبام بكل  ،  بعد أن سمع )املدرب( هذه األحاديث وجم قليال

يبعد شيئا عنه،  ةقو تدخلوا هذا  :  ثم راح يصيح ،  وكأنه  أن  أردتم  إذا  تقولون  ما  علموين 

 .فال أحسبه إال دينا صاحلا .. الدين

 :  والعبيد ..  الرمحة . 8

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  بالعبيدحدثنا  املرتبطة  الرمحة  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 

 

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.  (1)
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 . وعالقتها بالدين

وبحضور الكثري  ، شهد أمام متثال احلرية يف أمريكا لقد شاء اهلل أن يكون هذا امل : قال

والذي ختىل عن  ، وقد تصدر املشهد أول األمر أحد املبرشين السود، من األمريكيني السود

وقيمها  أمريكا  إىل  الدعوة  إىل  السالم  عليه  للمسيح  بذلك..  الدعوة  يكتف  راح  ،  ومل  بل 

 . والتي مثلها كام يذكر متثال احلرية ، األمريكيةلتخلفه عن القيم ،  حيرض عىل اإلسالم 

غريوا  ،  إذ كان من بني احلضور سبعة من احلكامء ..  مل ينته به،  لكن املشهد الذي بدأ به 

وقد كانوا سببا يف ختلص من كل تلك الشبهات التي كانت متأل عقيل  .. مسار احلديث متاما 

 .عن اإلسالم وموقفه من العبيد 

نحن األمريكيني   ـقد اختذنا ل: (1) وقال،  الذي نظر إىل متثال احلرية بدأ املشهد باملبرش 

ونحن لذلك  ..  ونكره االستعباد،  فنحن نحب احلرية..  رمزا لبالدنا ولثقافتنا هذا التمثال    ـ

التي جعلتها فريسة   الثقافات واألديان  الشعوب من عبودية  لنخرج  ابتعثنا  اهلل  بأن  نشعر 

 . للعبودية

أن أكرب  ـ  برصاحتي التي تعهدوهنا  ـ  واسمحوا يل أن أذكر لكم  :  ال ثم ق،  سكت قليال 

اإلسالم  هو  التحريرية  محلتنا  وجه  يف  يقف  رشع  ..  ما  الذي  الوحيد  الدين  أنه  ذلك 

املقدس ،  االستعباد كتابه  يف  قوانينه  له  كتاب  ..  وقنن  قرأت  عندما  كثريا  اندهشت  لقد 

الكتاب الوحيد من الكتب املقدسة الذي  فهو  ..  املسلمني املقدس الذي يسمونه )القرآن(

فلذلك ال نجد كتابا يف ..  وقد أثر عىل تراث املسلمني الفقهي..  يتحدث بتفصيل عن العبيد

ولذلك يشعر فقهاء املسلمني اليوم بفراغ  ..  إال وهو حيوي احلديث عن أحكام العبيد،  الفقه 

 

 . فام بعدها ،284رمحة للعاملني، صخلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب:  (1)
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الرق..  كبري قومنا  ألغى  قام ..  فعندما  أدق عندما  بتعبري  لنكولن(    أو  )أبراهام  احلرية  نبي 

بامتعاض شديد املسلمون  الرق شعر  تقوم من  ،  بإلغاء  فال يمكن لترشيعات اإلسالم أن 

 . دون أن تكون هناك عبودية 

:  وقال ،  وكان أسود البرشة،  احلكامءقام رجل من  ..  بعد أن قال هذا الكالم وغريه 

ل  أمريكا فنحن  ..  حدثك نأن    نا اسمح  بتعبري أصح  ..  مثلك من  أمريكا  نحن  أو  من عبيد 

 ااإلسالم وقارن  نا عندما عرف  ا لكن..  مثلك يف فكرك ودينك وحتريضك  ا وقد كن..  املحررين

أن اإلسالم هو   نا عرف.. موقفه من الرق بغريه من األديان واملذاهب واألفكار واحلضارات

 . رمحة اهلل للعاملني 

آخر عن  نلن  :  قال  رحلت،  أنفسنا حدثك  عن  اكتشف  نا وال  التي  فيها    نا الطويلة 

 .(1)وتفخر بانتامئك إليهم.. حدثك عن هؤالء الذين تفخر هبمنس ا ولكن.. اإلسالم

وأود هنا أن  ..  عتربه رمزا لبالدنا تلقد بدأت حديثك بتثامل احلرية الذي  :  قال آخر

املخادع التمثال  هذا  الت..  أسألك عن  للحرية  رمزا  أقيم  مليون    112أسبغت عىل  ي  هل 

أم أنه رمز حلرية عرشات املاليني من األفارقة املساكني الذين جرى خطفهم  ..  هندى أمحر؟ 

احللم   حتقيق  أجل  من  املوت  حتى  الشاق  للعمل  األمريكية  اجلنة  إىل  بالقوة  وجلبهم 

 األمريكى؟  

قام متثال احلرية عىل جثث ومجاجم عرشات املاليني  إهنا ملهزلة كربى أن يُ :  قال آخر 

بل لو حدث  ..  هتم مجاعيا بشكل مل حيدث مثله حليوانات الغاباتمن البرش الذين متت إباد

ومل   الدنيا  الغرب  باحليوان ىف  الرفق  احليوانات ألقامت مجعيات  اإلبادة ضد  هذه  معشار 

 

 ( التاريخ األسود للرق ىف الغرب ، رجعنا عند بيان املعلومات املرتبطة بتاريخ الرق إىل كتاب )اإلسالم حمرر العبيد (1)
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 . تقعدها 

أما إبادة مائة مليون هندى أمحر فهو أمر يؤسف له ـ عىل حد زعمهم ـ لكنه  :  قال آخر

البالد  ألمن  يذكرو  كان رضوريا  ـ جورج  ..  نكام  املزعومة  األمريكية  احلرية  أبو  كان  بل 

 . ومل حيرر منهم واحدا قط ، واشنطن ـ نفسه يملك ثالثامئة عبد وجارية ىف مزرعته اخلاصة 

فقد  ..  وحيكى املؤرخون األوربيون املنصفون قصصا يشيب هلوهلا الولدان:  قال آخر 

فإذا خرج اهلنود  ،  ن الكامئن حوهلا ويقيمو،  كان الغزاة البيض يشعلون النار ىف أكواخ اهلنود

بينام يتم  ،  يكون رصاص البيض ىف انتظار الرجال منهم،  من أكواخهم هاربني من احلريق

 القبض عىل األطفال والنساء أحياء الختاذهم عبيدا!  

)انتزع البيض بعض األطفال اهلنود الصغار  : وكتب أحد اهلولنديني قائال : قال آخر 

ثم ألقيت األشالء ىف النريان املشتعلة أو  ،  وهم إربا أمام أعينهنمن أحضان أمهاهتم وقطع

النهر!! وربطوا أطفاال آخرين عىل ألواح من اخلشب ثم ذبحوهم كاحليوانات أمام أعني  

 األمهات( 

  ألقوا   كام  ـ  نفسه  الراوى  اهلولندى  يقول  كام  ـ إنه منظر ينفطر له قلب احلجر  :  قال آخر

اجلنود  وعند،  النهر  ىف   الصغار  ببعض هلم  يسمح  مل  إنقاذهم  واألمهات  اآلباء  حاول  ما 

النهر  إىل شاطئ  وكبارا  ،  بالوصول  ـ صغارا  اجلميع  قوا  ليغر   الشاطئ  عن   بعيدا  ـودفعوا 

أو ممزق  ، ولكن بعد أن يفقد يدا أو قدما ، والقليل جدا من اهلنود كان يمكنه اهلرب  .. مجيعا 

أو مرضوبا بآله حادة أو  ،  إما ممزق األوصالهكذا كان الكل  ..  األحشاء برصاص البيض 

 . مشوها بدرجة ال يمكن تصور أسوأ منها 

تم نقل أعداد هائلة من العبيد اهلنود إىل جزر اهلند  ويذكر املؤرخون أنه  :  قال آخر

كام شحن مئات األلوف منهم  ..  الغربية للعمل باملزارع الشاسعة هناك أو لبيعهم آلخرين
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 . ومتثال احلرية، )نيويورك( حيث مقر األمم املتحدةشامال إىل نيوانجلند و

أمريكا اجلنوبية  :  قال آخر الذى فضح جرائم اإلسبان ىف  املؤرخ )ال كاس(  وكان 

األسبانية املحاكم  أمام  القضية  أثار  قد  احلمر(  اهلنود  )تدمري  الشهري  فلجأت  ..  بكتابه 

قانون   بإصدار  الثائر  العام  الرأى  هتدئة  إىل  هناك  بشكل  احلكومة  اهلنود  استعباد  يمنع 

لكن النصوص ـ كام يقول ال كاس ـ مل تعرف سبيلها إىل التطبيق الواقعى أبدا ىف  ،  شخص

 . األمريكيتني 

آخر من  و:  قال  يتمكنوا  لن  أهنم  رأوا  احلمر  اهلنود  معظم  البيض  أباد  أن  بعد 

اجلديدة   القارة  األفدنة ىف  املاليني من    جلب   بدون  ـ   أمريكا   ـ استصالح وزراعة عرشات 

وتفتقت أذهان الشياطني عن خطة جهنمية بدأت  ..  الرخيصة  العاملة   األيدى   من   املاليني 

أ  ..كل دول أوروبا الغربية تقريبا تنفيذها  ن الزنوج األفارقة هم من أقوى أنواع  لقد روأ 

وهلذا استقر رأى املجرمني  ،  البرش وأكثرهم جلدا وصربا وحتمال للمشاق واألجواء القاسية

 .  اصطياد أكرب عدد ممكن منهمعىل 

فريقيا  إوهكذا تكالبت الوحوش البيضاء املسعورة عىل الفريسة املسكينة ـ  :  قال آخر 

وبية املحملة باجلنود  األور  السفن  آالف..  إنسانية  أو  رمحة  من  ذرة  بال  أكبادها   فلذات  تنهش ـ 

الغربى   الساحل  عىل  تقاطرت  واملدافع  بالبنادق  املوت  املسلحني  حاملة  السوداء  للقارة 

واخلطف واالستعباد واإلذالل مدى احلياة ملن بقى منهم عىل قيد  ،  واخلراب ألغلب سكاهنا 

 .احلياة

إنجلرتا وبلجيكا والربتغال  :  تقول املصادر األوروبية ذاهتا و :  قال آخر إن جيوش 

  بالسيوف  مقارنته  نيمك  ال  الذى   املتقدم   التسليح  ذات  ـوأملانيا وفرنسا وهولندا وأسبانيا  

  الساحل   عىل   السيطرة  ىف  كبرية  صعوبة  جتد  مل  ـ  غريها   األفارقة  يملك  ال  التى  واحلراب
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 . األطلنطى  املحيط عىل  املطل ألفريقيا  الغربى

مليونا من    40إىل    15وخالل مخسني عاما فقط تم خطف وترحيل ما بني  :  قال آخر

 . أوروبا األفارقة حيث تم بيعهم كعبيد ىف أسواق أمريكا و

واملصادر الغربية ذاهتا تؤكد أنه من بني كل عرشة أفارقة كان يتم أرس واحد  :  قال آخر

واستعباده البيض،  فقط  الغزاة  برصاص  إما  اآلخرون مرصعهم  التسعة  يلقى  وإما  ،  بينام 

كاملاشية فيها  كانوا حيرشون  التى  السفن  انتحارا من عىل ظهر  أو  وكثري  ..  جوعا وعطشا 

يلقى حتفه اختناقا بسبب تكديس املئات منهم ىف أقبية السفن ىف مساحة عدة  منهم كان  

 . مرتات بال هتوية أو طعام أو مراحيض

آخر ىف  :  قال  بجثثهم  ويلقون  الضحايا  من  املئات  يقتلون  البحارة  كان  ما  وكثريا 

ط  عاما فق   50وعىل ذلك فإن ما ال يقل عن مائة مليون أفريقى قد لقوا حتفهم ىف  ..  البحر

 . خالل مالحم اصطياد العبيد من القارة املنكوبة 

آخر  ىف  :  قال  النريان  يشعلون  كانوا  اإلنجليز  أن  الربيطانية  املعارف  دائرة  وتذكر 

األفارقة بأكواخ  املحيطة  واألشجار  من  ،  األحراش  اخلروج  إىل  املساكني  هؤالء  فيضطر 

النريان من  هربا  ال،  مساكنهم  لقتل  القناصة  رصاصات  أرس  ،  رجال فتتلقفهم  يتم  بينام 

ثم ترحيلهم إىل مراكز لتجميع العبيد عىل طول الساحل الغربى األفريقى  ،  األطفال والنساء

وهذا هو األسلوب ذاته  ..  متهيدا لنقلهم بالسفن عرب املحيط األطلنطى ىف رحلة بال عودة

احلمر اهلنود  استخدامه الصطياد  واحليوانات غري،  الذى جرى  الوحوش    كام يصطادون 

 . األليفة من الغابات

نحن ال نعرف بالضبط األرقام احلقيقية للضحايا سواء من القتىل أو ممن  و:  قال آخر

ولكن من املؤكد أن األرقام أعىل بكثري مما تذكره  ،  سقطوا ىف فخاخ االستعباد حتى املوت 
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الغربية  واحدة ..  املصادر  دولة  ىف  القتىل  عدد  أن  ذكر  كبريا  غربيا  كاتبا  أن  هى    ويكفى 

،  الكونجو بلغ عرشة ماليني إفريقى ىف عهد امللك الطاغية )ليوبولد( الذى دمر شعبا بأكمله

 . وعرقل مسرية الكونجو ملئات السنني بسبب هنمه وجشعه وإجرامه 

)إن هذا الطاغية  :  آدم هو تشيلد ىف كتابه )شبح امللك ليوبولد(وقد قال  :  قال آخر

خالل   هؤالء  كل  حكم    23قتل  فقط  مستعمرة  عاما  يدعيها  كان  التى  الكونجو  خالهلا 

 مملوكة له شخصيا بكل ما عليها من برش وثروات وحيوانات( 

والفرنسيون ىف مناطق  ،  وقد كان األوروبيون مثل )ليوبولد( ىف الكونجو:  قال آخر 

واإلنجليز ىف دول أخرى عديدة  ،  واألملان ىف الكامريون،  والربتغاليون ىف أنجوال،  أخرى

وضعوا   القارة  قد  كنوز  من  وغريها  والذهب  املطاط  للسخرة الستخراج  إجراميا  نظاما 

املجرمون التى هنبها  األفارقة،  السوداء  أكباد  مئات  ،  كام رسقوا فلذات  وعطلوا مسريهتم 

 . ومل يرتكوا هلم سوى املوت واخلراب الشامل والتعاسة التى مل يفلت منها أحد، السنني 

آخر  وغري:  قال  )هوتشيلد(  ارتكبها  ويعدد  التى  الفظائع  الغربيني  املؤلفني  من  ه 

أفريقيا  ىف  األشجار،  األوروبيون  عىل  اجلثث  وتعليق  الشنق  كان  األيدى  ،  فقد  وقطع 

 . واألقدام واألذن وغريها أمرا شائعا مارسه املحتلون عىل اختالف دوهلم وهوياهتم

الشمس احلارقة بال  وكان من املألوف اإلجبار عىل العمل املتواصل حتت  :  قال آخر 

وحرق قرى بأكملها عقابا عىل أية بادرة ،  والربط بالسالسل احلديدية،  ماء أو طعام كاف

وكان هناك نوع من الكرابيج يصنعه اجلالدون خصيصا من جلد اخلرتيت بعد أن  ..  تذمر 

وقاطعة حادة  أطرافه  ترتك  بطريقة  وتقطيعه  جتفيفه  ذكر    ..يتم  أن عرشين  وقد  هوتشيلد 

فإذا ارتفع عدد الرضبات إىل  ،  هبذه الكرابيج كانت كافية ليفقد املجلود الوعى متاما جلدة  

 . مائة جلدة بتلك الكرابيج الشيطانية فإن املجلود يلقى حتفه فورا
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فقد كان  ،  وإذا كان زبانية )ليوبولد( يستخدموهنا ضد التعساء ىف الكونجو :  قال آخر

فقد  ،  ومل تكن أملانيا بعيدة عن امليدان،  ازافيل(الفرنسيون يستخدموهنا برضاوة أشد ىف )بر

وتكفى قراءة فقرة  ..  أباد األملان شعبا بأكمله هو قبائل )اهلرييرو( فيام يعرف اآلن بـ )ناميبيا(

األملانى جلنود االحتالل عام   القائد  تعليامت  م إلدراك هول ما حدث  1904واحدة من 

  سواء   يقتل  أن   جيب  يوجد  ـإفريقى    ـرييرو  )كل ه :  لقد ورد فيها ..  ووحشية السادة البيض 

  جيب ،  رجل  أى   إعتقال   جيوز   وال..  ال   أم   ماشية   لديه   كانت  وسواء   ال   أم   سالحا   حيمل   كان

 ( يقتل أن  فقط

وقد تتبع  ..  وقد كانت الربتغال كذلك من أكثر دول أوروبا تورطا ىف الرق :  قال آخر 

)فن احلرب ىف البحر( كيف كان جتار الرقيق  القسيس الربتغاىل فرناندو دى أليفريا يف كتابه 

يقومون   ىف عرصه  النخاسني  أكرب  كاساس(  )الس  القس  بقيادة صديقه  الربتغاليني  من 

العبيد األفارقة عرب املحيط األطلنطى بعد خطفهم وانتزاعهم   برتحيل مئات األلوف من 

 . من أرسهم وتقييدهم بالسالسل

ب كل سفينة قسيس ليقوم بتنصري العبيد  وحسبام ذكر إليفريا كان يصاح:  قال آخر

يتقاضاه عن كل رأس هائلة من  ..  مقابل مبلغ ماىل  ثروات  الكنائس األوروبية  وحققت 

 . تلك الرسوم التى تتقاضاها من النخاسني

آخر العبيد:  قال  أيضا ىف جتارة  السفن  ،  وشاركت هولندا  مئات من  حيث طافت 

رن السادس عرش لنقل ماليني من العبيد إىل أوروبا اهلولندية موانئ أفريقيا الغربية منذ الق 

بل كانت جزيرة )جورى( التى جيمعون فيها العبيد متهيدا لنقلهم عرب األطلنطى  ..  وأمريكا 

 . م 1872حتت سيطرة اهلولنديني اىل أن باعوها لإلنجليز عام  

..  ةوكانت بعثات التبشري اهلولندية متورطة ىف أخس جتارة عرفتها البرشي :  قال آخر 
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يدر من األرباح   املساكني واستعبادهم  ويبدو أهنم اكتشفوا أن خطف واصطياد األفارقة 

 . أضعاف ما جيلبه العمل عىل تغيري عقائدهم باسم الرب الذى يزعمون

ويكشف )هيوتوماس( سببا اخر الختطاف األفارقة واستعبادهم وهو  :  قال آخر

الرببرى  ذلك..  اإلنتقام  يف  ا :  يقول  أن  يصطادون  )احلقيقة  كانوا  وغريهم  لربتغاليني 

اإلفريقيني وحيولوهنم إىل عبيد حمض انتقام من األفارقة املغاربة بسبب سيطرهتم عىل أسبانيا 

فقد كان أسالف هؤالء املغاربة من املسلمني قد سيطروا عىل أسبانيا والربتغال  ..  والربتغال 

 ملئات من السنني( 

ماس ـ أن القوم مل ينسوا أحقادهم رغم أن  ومن الواضح ـ كام شهد هيوتو:  قال آخر

  حكمهم   طوال  بيضاء  أياد  كله  وللعامل  للغرب  قدموا  ـاملسلمني ـ كام شهد مؤرخو الغرب  

وعاملوا غري املسلمني  ،  العهود  تلك  ىف  واحلضارة  واملعارف  العلوم   نرشوا  فقد ،  لألندلس

 باألندلس بكل عطف ورمحة!! 

هيوتوماس أن البابا يوجينياس الرابع أعلن رعايته حلمالت  ويؤيد ما قاله  :  قال آخر 

م عقد    1460حتى    1450االستعباد التى يقوم هبا امللك هنرى ىف أفريقيا!! وىف الفرتة من

العبيد   تعميد  مقابل  األفارقة  السرتقاق  صفقة  الثالث  وكالكاتاس  اخلامس  نكوال  البابا 

أرسل أحد األساقفة سفينة حلسابه ىف إحدى  بل  ..  كراون للكنيسة عن كل رأس   300ودفع  

 . احلمالت 

آخر والسيطرة  :  قال  وقهرهم  العبيد  لقمع  شيطانية  أساليب  إىل  البيض  جلأ  وقد 

 . وقننوا هذا كله بترشيعات تشكل وصمة عار ألى نظام قانونى ىف التاريخ .. عليهم

من األمم    وقد كان القانون الذى يتناول أحوال الرقيق يعرف ىف كل أمة:  قال آخر 

بالقانون األسود  الذى صدر  ..  املعارصة  الفرنسى  القانون األسود  املثال كان  وعىل سبيل 
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( ينص عىل أن الزنجى إذا اعتدى عىل أحد األحرار أو ارتكب جريمة الرسقة  1685سنة ) 

أو بعقاب بدنى آخر  بالقتل  املرة  ،  عوقب  القانون أن اآلبق ىف  العبد فإن نص  أبق  إذا  أما 

..  فإذا أبق الثالثة قتل،  والثانية يتحمل عقوبة صلم األذنني والكى باحلديد املحمىاألوىل  

فقد نصت رشيعتهم عىل أن من أبق من العبيد  ،  وقتل اآلبق كان معموال به أيضا ىف انجلرتا

 . م  1848ودام احلال عىل هذا ىف فرنسا حتى قامت ثورة  ..  ومتادى ىف إباقه قتل

وكان مقتىض القانون  ،  كان القانون ىف غاية الشدة والقسوةأما ىف أمريكا ف:  قال آخر 

وكانت  ..  األسود أن احلر إذا تزوج بأمة صار غري جدير بأن يشغل وظيفة ىف املستعمرات

 . القوانني ترصح بأن للسيد كل حق عىل عبده حتى حق االستحياء والقتل 

..  بيعه كأنه هبيمة وكان جيوز للاملك رهن عبده وإجارته واملقامرة عليه و:  قال آخر

..  ومل يكن حيق لألسود ىف أن خيرج من احلقل ويطوف بشوارع املدن إال بترصيح قانونى

ولكن إذا أجتمع ىف شارع واحد أكثر من سبعة من األرقاء ولو بترصيح قانونى كان ألى  

وجلدهم عليهم  القبض  إلقاء  أنحاء  ..  أبيض  كل  ىف  مطبقة  كانت  النصوص  وهذه 

 . األمريكتني

،  نحن ال نتحدث عن أمريكا :  يقولفراح  ،  بلده  اءبنأ ما يقول ردا عىل  املبرش  جيد  مل  

أليس اإلسالم بام نرشه من فكر وثقافة  ..  نحن هنا نتحدث عن الرق الذي جاء به اإلسالم

أليس كتاب املسلمني املقدس هو  ..  ودين هو السبب يف استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان؟

 كتب املقدسة املمتلئ باحلديث عن أحكام العبودية وقوانينها؟ الكتاب الوحيد من بني ال

احلكامء أحد  أن  :  قال  عن سؤالك  نقبل  أن  نجيبك  مرتبطة  نود  معلومات  صحح 

هكذا ..  فاإلسالم مل يكن يف يوم من األيام مسؤوال عن ابتداع الرق.. بتاريخ الرق يف العامل

فالتاريخ يشري إىل أن الرق  ..  ملسلمني تثبت حقائق التاريخ التى دوهنا املؤرخون من غري ا
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،  تارخيها هو ذاته تاريخ االستغالل وظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان..  ظاهرة عريقة ىف القدم

املؤرخون  ذكر  استعباد  ..  وقد  ظاهرة  أن  واألمريكيني  األوروبيني  من  مؤرخينا  أقصد 

السنني من  األلوف  منذ عرشات  نشأت  لإلنسان  من  ،  اإلنسان  التحول  فرتة  ىف  وحتديدا 

 . الصيد إىل االعتامد عىل الزراعة املنظمة كوسيلة الكتساب الرزق

قد عرفت كل احلضارات واألمم السابقة عىل اإلسالم ظاهرة الستعباد  ل:  قال آخر 

ممكن نطاق  أوسع  عىل  الفراعنة ..  اآلخرين  لدى  موجودا  كان  امللوك  ..  فالرق  كان  إذ 

يستخدموهنم فيام  ، رصى القديم يتخذون أرسى احلرب عبيدا هلم والكهنة وقواد اجليش امل

 . حتتاج إليه الدولة الفرعونية من أعامل كشق الرتع وبناء اجلسور واملعابد واألهرامات 

آخر  اآلشوريني :  قال  لدى  نطاق  أوسع  عىل  موجودا  الرق  كانت  ..  وكان  وقد 

،  رقاء يتخذون للرعى والزراعة وىف بالد فارس كان األ..  قصورهم مليئة بالعبيد واجلوارى

الزينة والعمل  إليه البيوت من  وإذا ارتكب الرقيق ذنبا عوقب  ..  ويستخدمون فيام حتتاج 

 . وله أن يقتله ، فإذا ارتكبه مرة أخرى فلسيده أن يعاقبه بام يشاء، عقابا معتدال

،  طبقة األرشاف وهم الربامهة :  وكان لدى اهلنود القدماء طبقات أعالها :  قال آخر 

العامل طبقة  األعامل،  أما  ىف  تستخدم  التى  الدنيا  الطبقة  بشعة،  فهى  معاملة  ..  وتعامل 

والسيطرة السيادة  األوىل  الثانية  ،  وللطبقة  الطبقة    الطاعة   ـ  األرقاء   طبقة  وهى  ـ وعىل 

  فإذا، جائرة  هبا   حياكم  التى القوانني وكانت، حياته   طوال خادما  الرقيق  ويستمر ، واخلضوع

وإذا  ،  وإذا شتمه بلفظ بذىء قطع لسانه،  رقيق بالقتلال  عىل   حكم   برمهى  عىل   رقيق  اعتدى

وإذا جترأ ونصح لربمهى نصيحة تتصل  ،  احتقره عوقب بوضع خنجر حممى بالنار ىف فمه

وإذا اغتصب برمهى شيئا من الرقيق  ،  بواجبه أمر امللك بوضع زيت ساخن ىف أذنه وفمه 

مالية  غرامة  بدفع  عليه  باإلحراق!! وإذ،  حكم  عليه  حكم  برمهى  من  شيئا  عبد  ،  ا رسق 



222 

 

وكانت  ،  واألعامل املقبولة يقوم هبا اخلدم،  وكانت األعامل النجسة ترتك للعبيد ليقوموا هبا 

 . ىف اهلند طائفة أخرى منبوذة تسخر للخدمة كالعبيد

وكان الفقراء من الصينيني القدماء يبيعون أبناءهم وبناهتم لشدة فقرهم  :  قال آخر

 . وكان للسيد احلق ىف بيع من لديه من األرقاء وأوالدهم، حاجتهمو

آخر اإلغريق:  قال  عند  طبقات،  أما  ثالث  أثينا  ىف  كان  املواطنني  :  فقد  طبقات 

والعبيد  كبريا،  والغرباء  عددهم  كان  حرب،  وقد  أرسى  إما  غارات  ،  وهم  ضحايا  أو 

..  أو جمرمون،  طفال مهملونأو أ ،  أو أطفال أنقذوا وهم معرضون ىف العراء ،  االسرتقاق

األصل يونانية  اليونان  بالد  ىف  منهم  قلة  عبيد  ؛  وكانت  األجانب  أن  يرى  اهللينى  وكان 

وهلذا مل يكن يرى ىف استعباد اليونان هلؤالء  ،  بطبعهم ألهنم يبادرون باخلضوع إىل امللوك

 .لكنه كان يغضبه أن يسرتق يونانى؛ األجانب ما ال يتفق مع العقل

آخر السلع:  قال  من  سلعة  أية  يشرتون  كام  العبيد  يشرتون  اليونان  جتار  ،  وكان 

وىف كل مكان جيدون فيه  ،  وأثينا ،  وإجيينا ،  وكورنثة،  وديلوس ،  ويعرضوهنم للبيع ىف طشيوز

ومل يكن من غري املألوف  ؛  وكان النخاسون ىف أثينا من أغنى سكاهنا الغرباء،  من يشرتهيم

وعرض سيمون بعد معركة يوريمدون  ؛  العبيد ىف اليوم الواحدىف ديلوس أن يباع ألف من  

 ،  عرشين ألفا من األرسى ىف سوق الرقيق

العبيد متأهبني للفحص وهم جمردون من  :  قال آخر أثينا سوق يقف فيه  وكان ىف 

وكان ثمنهم خيتلف من نصف مينا  ،  ويساوم عىل رشائهم ىف أى وقت من األوقات،  الثياب

فقد  ؛  أو الستثامرهم ،  انوا يشرتون إما الستخدامهم ىف العمل مبارشةوك..  إىل عرش مينات

ثم   العبيد  يبتاعوا  أن  املربحة  األعامل  من  جيدون  والنساء  منهم  الرجال  أثينا  أهل  كان 

وكانت أرباحهم من هذا تصل إىل  ..  أو املناجم ،  يؤجروهم للعمل ىف البيوت أو املصانع
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وكان عددهم ىف بيوت األغنياء  ..  يمتلك عبدا أو عبدينوكان أفقر املواطنني  ..  ىف املائة  33

وكانت احلكومة األثينية تستخدم عددا منهم ىف األعامل الكتابية  ،  يصل أحيانا إىل مخسني

 . وكان منهم بعض رجال الرشطة، وىف املناصب الصغرى، وىف خدمة املوظفني 

ن أفالطون يرى أن  بل كا ..  وكان فالسفة اليونان جياهرون بتأييدهم للرق :  قال آخر

وعليهم فقط لزوم الطاعة العمياء لسادهتم أحرار  ..  العبيد اليصلحون ألن يكونوا مواطنني 

 . وال ندرى أى مدينة فاضلة تلك التى يكون ثالثة أرباع أهلها من العبيد.. أثينا 

أما تلميذه أرسطو فهو يرى أن بعض الناس خلقوا فقط ليكونوا عبيدا  :  قال آخر 

ليو يريدونآلخرين!  كام  سادة،  جهوهم  ليكونوا  خلقوا  ذوو  ،  وبعضهم  األحرار  وهم 

واألحرار خلقوا ليفكروا  ،  فالعبيد خلقوا ليعملوا كأهنم آالت..  الفكرة واإلرادة والسلطان

ويلقوا األوامر لينفذها العبيد! وجيب ىف رأى أرسطو أن يستمر هذا االستعباد حتى يتوصل  

 ل حمل الرقيق! اإلنسان إىل صنع آالت معدنية حت

وال يسمح هلم بأن  ، وىف بالد اليونان كان العبيد يعملون خدما ىف البيوت: قال آخر

 . يكونوا كهنة ىف املعابد كام يؤكد بلوتارك املؤرخ اليونانى املعروف

وخطف من جيدونه من سكان ،  وقد اعتاد قدماء اإلغريق السري ىف البحار:  قال آخر 

وسامس واملستعمرات اليونانية أسواقا كأثينا يباع فيها  وكانت قربص وصاقس  ،  السواحل

ملواليهم وألنفسهم..  األرقاء ويشرتون  يعملون  العبيد  مقدارا  ،  وكان  لسادهتم  ويدفعون 

يوم  املال كل  باخلدمة..  حمددا من  للقيام  بأثينا عبد  مهام كان صاحبه  ،  وكان ىف كل منزل 

 . يملكهم من عبيدوكان املوىل حر الترصف فيمن ، فقريا

وكان الرقيق إذا أخطأ عوقب باجللد بالسوط وكلف القيام بطحن احلبوب  :  قال آخر

 .وإذا هرب كوى عىل جبهته باحلديد املحمى ىف النار، عىل الرحى 
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السواد ىف  :  قال آخر الرومان فهو بحق صفحات حالكة  لدى  العبودية  تاريخ  أما 

الرق  عادة..  سجل  الرومان حيصلون  كان  احلروب   فقد  األرقاء من أرسى  وأوالد  ،  عىل 

عبيدا،  العبيد يكونوا  بأن  القانون  عليهم  حكم  الذين  األحرار  الذين  ،  وأوالد  كاملدينني 

وكان ثالثة أرباع سكان االمرباطورية الرومانية من الرقيق!  ..  صعب عليهم الوفاء بديوهنم

وكان األرسى  ،  مون اجليوش وىف أثناء احلرب كان النخاسون الذين يتجرون ىف الرقيق يالز

زهيدة بأثامن  ويبيعوهنم ،  يباعون  األطفال  الرومان يرسقون  النخاسون من  ،  وأحيانا كان 

 .ويرسقون النساء لالجتار بأعراضهن

ويباع  ،  ويدلل عليه البائع،  وكان الرقيق ىف روما يقف عىل حجر ىف السوق:  قال آخر

أحيانا ،  باملزايدة يطلب  الرشاء  الراغب ىف  به من    وكان  ما  ملعرفة  عريان  وهو  العبد  رؤية 

اجلاهل ..  عيوب  والعبد  املتعلم  العبد  بني  الثمن  ىف  كبري  فرق  هناك  اجلارية  ،  وكان  وبني 

 . احلسناء واجلارية الدميمة

آخر شىء :  قال  ال  كأنه  الرقيق  إىل  ينظر  القانون  أرسة،  وكان  له  ليس  وال  ،  فهو 

،  ويتبع الرقيق أمه حني الوضع ،  داه لسيدهوالعبد وما ملكت ي،  وال يملك شيئا ،  شخصية

 . وإذا كانت رقيقة كان رقيقا ، فإذا كانت حرة كان حرا

آخر  يترصف ىف  :  قال  كام  عبده  الترصف مع  املطلقة ىف  احلرية  الرقيق  ملالك  وكان 

التى يملكها  العبد عاقبه سيده كيفام شاء..  احليوانات  بأية وسيلة شيطانية  ،  فإذا أخطأ  أو 

،  فكان يقيده بالسالسل ويكلفه مثال بحرث األرض وهو مكبل باحلديد..   بالختطر له عىل 

بالسياط حتى املوت  بينام يربط  ،  أو جيلده  يديه ىف مكان مرتفع عن األرض  أو يعلقه من 

كارسة   وحوش  بمصارعة  عليه  حيكم  أو  جسمه!!  أعضاء  تتفسخ  حتى  برجليه    ـ أثقاال 

 بالعبيد  وفتكا   افرتاسا   أشد  تكون  كى  طوال   أياما   وجتويعها   حبسها   تم  ـ  والنمور   كاألسود
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 !! الشيطان بدن له  يقشعر  الذى األسلوب هبذا  حتفهم  يلقوا  أن عليهم  قدر  الذين  البائسني 

ومل تكن هناك أية عقوبة ىف القانون الرومانى تطبق عىل السيد الذى يقتل  :  قال آخر

أبدا أن  ،  عبده  عىل  ينص  كان  الرومانى  يعتربون  فالقانون  وكانوا  ناطقة!!  أداة  هو  العبد 

الرقيق جمرد أشياء وليسوا برشا ذوى أرواح وأنفس!! وكان منظرا عاديا لدهيم أن يشاهدوا  

أو تعليقهم هكذا  ، جثثا مصلوبة عىل جذوع األشجار لعبيد شاء سادهتم املجرمون شنقهم 

املوت  حتى  رشاب  وال  طعام  أحياء،  بال  حرقهم  عىل ،  أو  إجبارهم  الشاق    أو  العمل 

وأرجلهم مقيدة بالسالسل عراة حتت أشعة الشمس احلارقة!! وكانت الفقرة املحببة لدى  

الرومان ىف األعياد واملهرجانات هى املبارزات احلية بكل األسلحة الفتاكة بني العبيد حتى  

هيلك األعجل من الفريقني!! وتتعاىل صيحات املجرمني الرومان إعجابا أو تلتهب األكف  

ن التصفيق احلاد حني يتمكن أحد العبيد من تسديد طعنة نافذة ىف جوف القلب تقىض  م

 عىل غريمه!! 

وكان من الطبيعى أن تندلع ثورات عارمة احتجاجا عىل وحشية السادة  :  قال آخر 

أهنارا الطرفني  دماء  فيها  العبيد  ،  الرومان جترى  بمقتل مجيع  تنتهى  كانت  لألسف  لكنها 

 . ن يبقى حيا حتى ممن مل يشاركوا ىف التمردوالويل مل، الثائرين

آخر  الربيطانية  :  قال  واجلزر  وإيطاليا  فرنسا  ىف  األرقاء  كان  الوسطى  القرون  وىف 

ألن األعامل اليدوية  ؛  وأسبانيا القديمة يكلفون باألعامل الزراعية من حرث وزرع وحصد

أملانيا يقدمون إىل سادهتم  ىف نظرهم كانت حمتقرة ال يقوم هبا األحرار!! وكان األرقاء ىف  

املالبس أو  املاشية  أو  القمح  من  معينة  فيه..  مقادير  يقيم  مأوى  عبد  لكل  ويدبر  ،  وكان 

 . أحواله كام يريد

  ـ   األسفل  الراين   هنر  جانبى عىل   يقيمون  الذين  األملان  وهم   ـ وكان الفرنج  :  قال آخر 
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وإذا تزوجت  ،  أجنبية صار رقيقا مثلها   رقيقة  حر  تزوج  فإذا،  معاملة  أقسى   األرقاء  يعاملون

وىف ملبارديا كانت احلرة    .. وفقدت احلرية التى كانت تتمتع هبا ،  حرة رقيقا أصبحت رقيقة 

 .إذا تزوجت رقيقا حكم عليهام باإلعدام

  االنجليز   منها   تناسل   التى   اجلرمانية  األمم   وهم   ـ ولدى األنجلوسكسون  :  قال آخر 

وقسم كالعقار يقوم بحرث األرض  ،  م كاملتاع جيوز بيعه قس:  قسمني   ينقسمون  األرقاء  كان ـ 

 . ويباح هلم مجع مال يدفعونه لسادهتم ، وزرعها 

وكانت نظرة األوروبيني إىل العبيد حتى القرن التاسع عرش أهنم ال روح  :  قال آخر

أو رسق  ،  فإذا اعتدى زنجى عىل سيده أو عىل حر من األحرار..  وال إرادة ،  هلم وال نفس

وكوى باحلديد  ،  وإذا هرب عوقب بقطع أذنه ىف املرة األوىل .. شىء كان القتل جزاء له أى  

وإذا قتل املالك رقيقه فللقاىض احلق ىف أن حيكم  ..  وقتل ىف الثالثة،  املحمى ىف املرة الثانية

 برباءة املالك! 

،  برش املقام  ،  هذه احلقائق التارخيية التي اندهش لسامعها اجلميع احلكامءبعد أن ذكر  

التي أوردمت   منشكرك:  وقال املعلومات  فيها ألهنا نال  نحن  و ..  ها وعىل كل هذه  عارضك 

الرقيق ال نميز بني أمة  ،  فنحن عندما نتحدث عن الرق   .. تصب فيام نحن فيه وعن ظلم 

هنا يف هذا املجلس حتدثت عن اإلسالم كجبار من  أنا فقط و..  وال بني دين ودين..  وأمة

ال الظلمة  االستعباداجلبابرة  ينرشون  راحوا  عليه،  ذي  من  ،  وحيرضون  باجلنان  ويعدون 

 . يستعبد الناس ويسرتقهم

ال ألنه ديني الذي  ..  موقفك من اإلسالمنحن ال نتفق معك يف  :  قال أحد احلكامء

ـ أنه الدين الوحيد الذي حفظ من    ـ وإنام ألين رأيت  ..  اخرتت أن أعتنقه  باألدلة الكثرية 

لقد كان رمحة هلم مل تعدهلا  ..  هلم من احلرية ما مل يضمن أي دين آخر وضمن  ،  حقوق العبيد
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 . أي رمحة 

وإن شئت أوردنا لك األدلة الكثرية التي تبني مدى سمو موقف اإلسالم  : قال آخر 

 . وسيجعلك ذلك ال حمالة تتخىل عن موقفك املناوئ له .. من الرقيق

هل ورد يف كتابكم  ..  ين وب يأج..  تذكروا أي دليل   قبل أن لكن .. ال بأس:  قال املبرش

 املقدس إباحة االسرتقاق؟ 

فلم أجد فيه كلمة واحدة  ،  لقد قرأت القرآن من أوله إىل آخره:  قال أحد احلكامء

﴿َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ  :  بل ما وجدت فيه إال..  )أحل لكم االستعباد( :  تقول

بِنَي ُتَعلُِّموهَنُنَّ مِمَّا َعلََّمُكُم اهللَُّ َفُكُلوا مِمَّا َأْمَسْكنَ َلُكُم الطَّيِّ    َباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجْلََواِرِح ُمَكلِّ

ال َلُكُم  ُأِحلَّ  اْلَيْوَم  َساِب  احْلِ يُع  رَسِ اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ َعَلْيِه  اهللَِّ  اْسَم  َواْذُكُروا  َباُت  طَّيِّ َعَلْيُكْم 

املُْْؤِمنَاِت   ِمَن  َواملُْْحَصنَاُت  هَلُْم  ِحلٌّ  َوَطَعاُمُكْم  َلُكْم  ِحلٌّ  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ َوَطَعاُم 

َغرْيَ   حُمِْصننَِي  ُأُجوَرُهنَّ  آَتْيُتُموُهنَّ  َذا 
إِ َقْبلُِكْم  ِمْن  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ ِمَن  َواملُْْحَصنَاُت 

ِمَن  ُمَسافِِحنيَ  اآْلِخَرِة  يِف  َوُهَو  َعَمُلُه  َحبَِط  َفَقْد  ياَمِن  بِاإْلِ َيْكُفْر  َوَمْن  َأْخَداٍن  ُمتَِّخِذي  َواَل   

ينَ   [ 5ـ  4املائدة: ] ﴾ اخْلَارِسِ

َم َعَلْيُكْم  :  وقوله :  قال آخر يَّاَرِة َوُحرِّ ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

ونَ  ُقوا اهللََّ الَِّذي إَِلْيِه حُتْرَشُ  [ 96املائدة: ] ﴾ َصْيُد اْلرَبِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما َواتَّ

   [ 275البقرة: ] ﴾ ﴿َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيعَ : وقوله: قال آخر 

 . من سؤايل  ونتفر  مأنت:  قال املبرش 

 . جيبك عنهنبل : قال أحد احلكامء 

وهو يكني  ،  مواضع كثرية االسرتقاق واالستعبادولكن القرآن ذكر يف  :  قال املبرش 

 . عن ذلك بالرقبة 



228 

 

 هذه النصوص؟  نا فهل يمكن أن تقرأ ل: قال أحد احلكامء 

آية    م وسأقرؤها لك..  لقد سجلتها يف هذه الورقة ..  بكل رسور ..  أجل :  قال املبرش

 . آية 

ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إاِلَّ  ﴿َوَما َكاَن  :  وراح يقرأ،  فتح املبرش ورقة أخرجها من جيبه

دَّ  ِه إِالَّ َأْن َيصَّ
ُقوا َفإِْن َكاَن  َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة إِىَل َأْهلِ

نٍَة َوإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة  ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤمِ 

ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ َتْوَبًة مِ  َن اهللَِّ َوَكاَن اهللَُّ  ُمَسلََّمٌة إىَِل َأْهلِِه َوحَتْ

  [ 92النساء: ] ﴾ َعلِياًم َحكِياًم 

﴿اَل ُيَؤاِخُذُكُم اهللَُّ بِاللَّْغِو يِف  ..:  اسمعوا هذه اآلية..  ليس ذلك فقط ما ورد :  ثم قال 

َأْوَسطِ  ِمْن  َمَساكِنَي  ِة  َعرَشَ إِْطَعاُم  اَرُتُه  َفَكفَّ اأْلَْياَمَن  ْدُتُم  َعقَّ باَِم  ُيَؤاِخُذُكْم  َوَلكِْن  َما  َأْياَمنُِكْم   

اَرُة َأْياَمنُِكْم  ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو كِ  اٍم َذلَِك َكفَّ ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ ْسَوهُتُْم َأْو حَتْ

ُ اهللَُّ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  هذه  و،  [ 89املائدة:  ] ﴾  إَِذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْياَمَنُكْم َكَذلَِك ُيَبنيِّ

ا  ﴿وَ :  اآلية َا َقاُلوا َفتَْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ
ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملِ الَّ

﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة َوَما َأْدَراَك  :  وهذه،  [ 3املجادلة:  ] ﴾  َذلُِكْم ُتوَعُظوَن بِِه َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ 

 [ 13ـ  11البلد: ] ﴾ َعَقَبُة َفكه َرَقَبةٍ َما الْ 

أال تكفي كل هذه اآليات للربهنة عىل أن القرآن  :  وقال،  التفت املبرش إىل اجلموع 

 ويقر استعبادهم؟.. يتحدث عن العبيد

أم استعباد  ،  حترير الرقبة:  أيف هذه النصوص التي قرأهتا :  وقال،  أحد احلكامء ابتسم  

 الرقبة؟

وليس  ..  بل ذكرت هذه النصوص املقدسة حترير الرقبة:  حلكيم ا فقال  ،  املبرشسكت  
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 . هناك نص يف القرآن الكريم أو السنة املطهرة فيه استعباد الرقاب

ولو حرم لورد النص  ..  فإن الرق مرشوع بالنصوص،  ولكن مع ذلك:  قال املبرش

 . فيه كام ورد يف اخلمر وامليرس وغريها من املحرمات

ولذلك  ..  مسألة الرقيق ختتلف كثريا عن اخلمر وامليرس وغريها :  قال أحد احلكامء

 . كان عالجها خيتلف عن عالج اخلمر وامليرس 

 ألست تدعي أن اإلسالم حرم االستعباد؟..  كيف؟ : قال املبرش 

احلكامء أحد  أقول:  قال  ال  االستعباد:  أنا  حرم  اإلسالم  أقول ..  إن  إن  :  ولكني 

يكاد   لالستعباد  عالجه  يف  االستعباداإلسالم  بتحريم  عن  ..  يرصح  يبحث  كيف  وإال 

 استئصال ما يقول بإباحته؟

 . ال يزال ذهني كليال دون إدراك ما ترمي إليه:  قال املبرش 

احلكامء أحد  يف  :  قال  اإلسالم  منهج  عىل  التعرف  يستدعي  إليه  أرمي  ما  إدراك 

النفيس واالجتامعي واالقتصاد،  األحكام الواقع  الذي يراعي  املنهج  ..  ي والسيايسوهو 

النبي   قال  بجاهلية:  وألجله  قومك حديثو عهد  أن  لوال  عائشة!  بالبيت  ،  )يا  ألمرت 

، بابا رشقيا وبابا غربيا :  وجعلت له بابني،  وألزقته باألرض،  فأدخلت فيه ما أخرج،  فهدم

إبراهيم( به أساس  الذي  ،  (1)فبلغت  للواقع االجتامعي  بالنسبة  الكعبة من اخلطورة  فأمر 

 . بحيث منعه من فعل ما هو حق حرصا عىل الواقع  رسول اهلل  عاشه

 . ولكن اإلسالم جابه الواقع يف قضايا كثرية: قال املبرش 

فعندما يتعلق األمر أو النهي  ..  خيتلف ذلك بحسب نوع القضايا :  قال أحد احلكامء

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)
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اإليامين التصور  قواعد  من  اعتقادية ،  بقاعدة  بمسألة  يقيض  ،  أي  اإلسالم  قضاء  فإن  فيها 

األوىل  اللحظة  منذ  وتقليد،  حاسام  بعادة  النهي  أو  األمر  يتعلق  عندما  بوضع  ،  ولكن  أو 

معقد والتدرج،  اجتامعي  والرفق  باليرس  املسألة  ويأخذ  به  يرتيث  اإلسالم  وهييء  ،  فإن 

 . الظروف الواقعية التي تيرس التنفيذ والطاعة

آخر  ا :  قال  أو  التوحيد  مسألة  املسألة  كانت  اللحظة  عندما  منذ  أمره  أمىض  لرشك 

وال  ،  وال جماملة فيها وال مساومة،  األوىل يف رضبة حازمة جازمة ال تردد فيها وال تلفت

ال يصلح بدوهنا إيامن  ، ألن املسألة مسألة قاعدة أساسية للتصور..  لقاء يف منتصف الطريق

 . وال يقام إسالم

والعادة حتتاج إىل  ،  أمر عادة وإلف فأما يف اخلمر وامليرس فقد كان األمر  :  قال آخر

بأن اإلثم يف  ، فبدأ بتحريك الوجدان الديني واملنطق الترشيعي يف نفوس املسلمني .. عالج

ثم جاءت اخلطوة الثانية  ..  ويف هذا إحياء بأن تركهام هو األوىل..  اخلمر وامليرس أكرب من النفع 

النساء اَل :  بآية سورة  آَمُنوا  الَِّذيَن  َا  َأهيه َما  ﴿َيا  َتْعَلُموا  َحتَّى  ُسَكاَرى  َوَأْنُتْم  اَلَة  الصَّ َتْقَرُبوا   

ال يكفي ما بينها للسكر  ،  معظمها متقارب،  والصالة يف مخسة أوقات ..  [ 43النساء:  ] ﴾  َتُقوُلونَ 

وكرس لعادة اإلدمان التي  ،  ويف هذا تضييق لفرص املزاولة العملية لعادة الرشب،  واإلفاقة

إذ املعروف أن املدمن يشعر باحلاجة إىل ما أدمن عليه من مسكر  ؛  اطيتتعلق بمواعيد التع

فإذا جتاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فرتت حدة  ،  أو خمدر يف املوعد الذي اعتاد تناوله

عليها  التغلب  وأمكن  األخري  ..  العادة  احلازم  النهي  جاء  اخلطوتان  هاتان  متت  إذا  حتى 

ِذيَن آَمنُوا إِنَّاَم اخْلَْمُر َواملَْْيرِسُ َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس  ﴿َيا أَ :  بتحريم اخلمر وامليرس  َا الَّ هيه

ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ     [ 90املائدة: ] ﴾ ِمْن َعَمِل الشَّ

 . ولكن مثل هذا النص مل ينزل يف االستعباد: قال املبرش 



231 

 

أحد احلكامء ذاته أمر  :  قال  بالفرد يف حد  يتعلق  يكن  مل  يرتبط  ،  االستعباد  بل كان 

اقتصادي اجتامعي  استخدام  ،  بوضع  ويف  األرسى  اسرتقاق  يف  وعاملي  دويل  وأمر عرف 

قبل  ،  الرقيق  وارتباطاهتا  ملقوماهتا  شامل  تعديل  إىل  حتتاج  املعقدة  االجتامعية  واألوضاع 

 . تعديل ظواهرها وآثارها 

آخر  الدويل:  قال  ومعاهدات مجاعية  والعرف  دولية  اتفاقات  إىل  يأمر  ..  حيتاج  ومل 

ولكنه جاء فوجد الرق  ،  ومل يرد يف القرآن نص عىل اسرتقاق األرسى،  اإلسالم بالرق قط 

العاملي االقتصاد  عليه  يقوم  عامليا  دوليا ،  نظاما  عرفا  األرسى  اسرتقاق  به  ،  ووجد  يأخذ 

الوضع االجتامعي القائم والنظام الدويل    فلم يكن بد أن يرتيث يف عالج ،  املحاربون مجيعا 

 . الشامل 

 فيم متثل هذا العالج؟ : قال املبرش 

لقد وضع اإلسالم أربعة أنواع من العالج هلذه الظاهرة ال تساهم  :  قال أحد احلكامء 

 . بل توفر هلم من احلياة ما ال حيلم به األحرار، فقط يف حترير الرقيق

 : جتفيف 

 فام أوهلا؟  : قال املبرش 

 . جتفيف منابع العبودية : ال أحد احلكامء ق

 ما معنى هذا؟ :  قال املبرش 

احلكامء أحد  كثرية:  قال  روافد  للرق  كان  واسعة،  لقد  كالنهر  ..  وإمدادات  كان 

 . بكل قوة، العظيم الذي متده السيول والوديان كل حني 

 فامذا فعل اإلسالم؟: قال املبرش 

..  وراح جيففها واحدا واحدا،  السيول والوديانلقد ذهب إىل تلك  :  قال أحد احلكامء 
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 . ليجف النهر بعد ذلك

 .(1) هذا هال رشحتم لنا :  قال املبرش 

احلكامء  أحد  العرقى  :  قال  والتمييز  االجتامعية  للمظامل  كان  اإلسالم  ظهر  عندما 

 . والطبقى منابع وروافد عديدة تغذى هنر الرق يف كل يوم باملزيد من األرقاء 

،  واخلطف ..  والنساء إىل سبايا وإماء،  األرسى إىل أرقاءهبا  رب يتحول  فاحل:  قال آخر 

رقيق إىل  املخطوفون  به  كان  ..  يتحول  والزنا  والرسقة  كالقتل  اخلطرية  اجلرائم  وارتكاب 

كان حيول الفقراء املدينني إىل  ، والعجز عن سداد الديون .. حيكم عىل مرتكبيها باالسرتقاق

الدائنني األغنياء  لدى  أوالده ..  أرقاء  عىل  الوالد  هؤالء  ،  وسلطان  يبيع  أن  له  يبيح  كان 

كان يبيح له بيع  ،  وسلطان اإلنسان عىل نفسه ..  فينتقلون من احلرية إىل العبودية ،  األوالد

حتى ولو  ،  والنسل املولود من كل هؤالء األرقاء يصبح رقيقا ..  فيتحول إىل رقيق،  حريته

 . كان أباه حرا

هذه الروافد التى متد هنر الرقيق ىف كل وقت باملزيد من األرقاء  ومع كثرة : قال آخر

 . أو ضيقة عسرية عىل الولوج منها ،  كانت أبواب العتق واحلرية إما موصدة متاما 

فامذا فعل اإلسالم ليحمي اإلنسان من هذه الروافد الكثرية التي تلتهم  :  قال املبرش

 حريته؟ 

الرقيق    كلق  لقد بدأ اإلسالم بإغال:  قال أحد احلكامء الروافد التى كانت متد هنر 

 . شيئا فلم يبق منها ، باملزيد من األرقاء

واملسلمون كانوا يسرتقون من يأرسوهنم يف حروهبم  ..  كيف تقول هذا:  قال املبرش

 

 ( )شبهات املشككنيرجعنا يف هذه الردود إىل كتاب  (1)
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 . والتي كانوا يكذبون عىل العامل بتسميتها فتوحا ، الظاملة والتوسعية 

وال أحتدث عن  ،  بمصادره املقدسة  أنا أحتدث لك عن اإلسالم:  قال أحد احلكامء

معصومني..  املسلمني  ليسوا  نالوا  ..  فاملسلمون  ما  تارخيهم  يف  األخطاء  من  ارتكبوا  وقد 

 . وال يزالون ، جزاءه

 . لكن فقهاء املسلمني يعتربون األرس منبعا من منابع العبودية:  قال املبرش 

أما الفقهاء فهم برش    .. إسالمنا نأخذه من كتاب ربنا وسنة نبينا :  قال أحد احلكامء 

 .خيطئون ويصيبون، كسائر البرش

 فهل يف قرآنكم ما ينفي استعباد األرسى؟: قال املبرش 

 .(1)فليس فيه نص واحد يبيح اسرتقاق األرسى.. أجل : قال أحد احلكامء 

كام قال  ،  باب العتق واحلرية باملن أو الفداء  األرسى   فتح اإلسالم أماملقد  :  قال آخر

ا َمنًّا :  تعاىل وا اْلَوَثاَق َفإِمَّ َقاِب َحتَّى إَِذا َأْثَخنُْتُموُهْم َفُشده َب الرِّ ِذيَن َكَفُروا َفرَضْ   ﴿َفإَِذا َلِقيُتُم الَّ

َأْوَزاَرَها  احْلَْرُب  َتَضَع  َحتَّى  فَِداًء  ا  َوإِمَّ أوزارها   فعندما ،  [ 4حممد:  ] ﴾  َبْعُد  يتم  ،  تضع احلرب 

 . إما باملن عليهم باحلرية وإما بمبادلتهم باألرسى املسلمني لدى األعداء ، حترير األرسى

وبني الواقع التارخيي ما يف هذه السنة من  ،  سن لنا سنة املن  بل إن النبي  :  قال آخر

ية من الرسايا  من كتاب السري واحلديث أن املسلمني أرسوا يف رس  ةفقد روى الثقا ،  املصالح

يعرفونه  أثال احلنفي وهم ال  بن  ثاممة  بني حنيفة  اهلل  ،  سيد  إىل رسول  به  فعرفه  ،  فأتوا 

فيأبى  ،  وكان يف كل يوم يعرض عليه اإلسالم عرضا كريام ،  وأبقاه عنده ثالثة أيام ،  وأكرمه 

ان من  فام ك،  وإن تنعم تنعم عىل شاكر ،  وإن تقتل تقتل ذا دم ،  إن تسأل ماال تعطه :  ويقول

 

 االستغالل اجلنيس هلن يف ضوء القرآن والسنة[ للشيخ: عيل رضا دمريجان.و انظر: كتاب ]بيان حكم اسرتقاق األسريات  (1)
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وهذه املعاملة  ،  ولقد اسرتقت قلب ثاممة هذه السامحة الفائقة  ..إال أن أطلق رساحه  النبي  

واهلل ما كان  ،  )يا حممد :  وقال له ،  مسلام خمتارا  ثم عاد إىل النبي  ،  فذهب واغتسل،  الكريمة

واهلل  ..  فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إىل،  عىل األرض من وجه أبغض إيل من وجهك

واهلل  ..  فقد أصبح دينك أحب الدين إيل،  عىل األرض من دين أبغض إىل من دينك  ما كان

  وقد رس رسول اهلل  ..  فقد أصبح أحب البالد إيل(،  ما كان من بلد أبغض إىل من بلدك

 . فقد أسلم بإسالمه كثري من قومه، بإسالمه رسورا عظيام

بل كانت له  ، إسالم ثاممة وقومهومل يقف أثر هذا التسامح يف املعاملة عند : قال آخر

فهم أهلها أن يؤذوه  ،  فقد ذهب مكة معتمرا ،  آثار بعيدة املدى يف تاريخ الدعوة اإلسالمية

الياممة إىل حبوب  لقريش شيئا من  ،  ولكنهم ذكروا حاجتهم  نفسه أن ال يرسل  فآىل عىل 

يؤمنوا حتى  برس ،  احلبوب  االستغاثة  من  بدا  يروا  فلم  اهلل  فجهدوا جهدا شديدا  ،  ول 

 . ففعل، إىل ثاممة أن خييل بينهم وبني حبوب الياممة فكتب 

بل امتد أثر دخوله يف اإلسالم عىل أساس من االختيار والرغبة الصادقة  :  قال آخر 

ثبت ثاممة ومن اتبعه من قومه  ،  ذلك أنه ملا ارتد بعض أهل الياممة، إىل ما بعد حياة النبي 

أتباع مسيلمة الكذابوصار حيذر املر ،  عىل اإلسالم )إياكم وأمرا  :  ويقول هلم،  تدين من 

وبالء عىل من مل يأخذ  ،  وإنه لشقاء كتبه اهلل عز وجل عىل من أخذ به منكم،  مظلام ال نور فيه 

وملا مل جيد النصح معهم خرج هو ومن معه من املسلمني وانضموا للعالء بن  ،  به منكم(

 . وأحلق هبم اهلزيمة، د املرتدينفكان هذا مما فت يف عض، احلرضمي مددا له 

رضب الرق عىل أسري من    فإنه مل يثبت أن الرسول  ،  باإلضافة إىل هذا:  قال آخر

 . وأرقاء حنني، وأرقاء بني املصطلق، بل أطلق أرقاء مكة، األسارى

وأعتق كذلك ما  ،  أعتق ما كان عنده من رقيق يف اجلاهلية  وثبت عنه أنه  :  قال آخر
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 . أهدي إليه منهم

 : حقوق 

 . فهذا ال يكفي.. فهل هناك عالج غري هذا.. ال بأس:  قال املبرش 

الذي وضعه اإلسالم لعالج االستعباد:  قال أحد احلكامء  الثاين  حفظ  هو    العالج 

 . حقوق املستعبدين

 وما جدوى هذا العالج ما دام الرقيق يظل رقيقا؟: قال املبرش 

والتي ال ختتلف عن حياة  ،  الكريمة الطيبةإذا وجد الرقيق احلياة  :  قال أحد احلكامء 

 . األحرار لن يتأمل ـ كبري تأمل ـ للرق الذي يصيبه 

 . إن هذا مداره عىل نوع احلقوق التي يتمتع هبا : قال املبرش 

وىف  ،  لقد ساوى اإلسالم بني العبد واحلر ىف كل احلقوق الدينية :  قال أحد احلكامء 

املدنية التمييز  ،  أغلب احلقوق  يف بعض هذه احلقوق إال ملصلحة األرقاء مراعاة ومل يكن 

 . لالستضعاف والقيود التى يفرضها االسرتقاق عىل اإلرادة والترصف

وشهادة الرقيق  ، وىف احلساب واجلزاء ،  فاملساواة تامة ىف التكاليف الدينية:  قال آخر

بل ورد يف  ،  وله حق امللكية ىف ماله اخلاص،  بل هي األرجح،  معتربة عند كثري من الفقهاء 

ِذيَن  :  كام قال تعاىل،  النصوص احلث عىل إعانته عىل رشاء حريته بنظام املكاتبة والتدبري ﴿َوالَّ

ا َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اهللَِّ  يِهْم َخرْيً
َتاَب مِمَّا َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم فِ

 الَِّذي  َيْبَتُغوَن اْلكِ

 . فإن الدماء متكافئة ىف القصاص ، وزيادة عىل هذا كله. .[ 33 النور:] ﴾ آَتاُكمْ 

 . ولكن فقهاء املسلمني ينصون عىل أن الرقيق ال يرث: قال املبرش 

فلو كان له احلق يف اإلرث الحتفظ به سيده  .. وذلك يف مصلحته: قال أحد احلكامء 

 . تركتهومل يعتقه طمعا يف وفاة بعض مورثيه لينال مما يصيبه من ، لنفسه
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بالكثري مما ذكرت من حقوق:  قال املبرش الرقيق قد ال هيتم  إنه يبحث عن  ..  لكن 

 . احلياة اإلنسانية الكريمة التي جتتمع فيها مجيع متطلبات احلياة النفسية واالجتامعية

بل إن الرق  .. ويف أرقى الدرجات.. وقد وفر اإلسالم مجيع ذلك: قال أحد احلكامء

العبيد الذي كان أكرب مصادر   التى  ،  االستغالل والثراء ملالك  القيم  حوله اإلسالم بفضل 

 . جاء هبا إىل ما يشبه العبء املاىل عىل مالك الرقيق

وال  ،  ويلبسه مما يلبس ،  طلب من مالك الرقيق أن يطعمه مما يأكل ذلك أنه  :  قال آخر

يطيق ماال  العمل  من  فيه..  يكلفه  ملا  واألمة  العبد  كلمة  إلغاء  منه  طلب  إهانةبل  من  ،  ا 

 .واستبداهلا بكلمة الفتى والفتاة 

 . ل الفقهاء ما مل يقولوا فليس من اليسري أن تقو  .. انظر ما تقول : قال املبرش 

بل كان من آخر  ..  بل قاله سيد الفقهاء..  ما قلته مل يقله الفقهاء:  قال أحد احلكامء

ثبت أن رسول اهلل  ،  وصيته هبم  وصايا رسول اهلل   أمته يف مرض    جعل يويص  فقد 

يقول أيامنكم( :  املوت  ملكت  وما  الصالة  هبا  ،  )الصالة  يفيض  ما  حتى  يرددها  فجعل 

 .(1)لسانه

وقد تظافرت األحاديث املبينة ألنواع احلقوق التي جيب عىل املالك أداؤها  :  قال آخر 

،  ويلبس مما يأكل  ،  املالك أن يطعم مملوكه ويكسوه  رسول اهلل  فقد أمر  ؛  عىل من يملكه 

 . وأن ال يكلفه من العمل ما ال يطيق

آخر احلديث :  قال  اهلل  ،  ففي  اهلل حتت  :  قال رسول  إخوانكم جعلهم  )خولكم 

وال تكلفوهم ما  ،  وليلبسه مما يلبس،  فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل،  أيديكم 
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 ( 1) يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم(

فليناوله لقمة أو  ،  فإن مل جيلسه معه،  أحدكم خادمه بطعامه  )إذا أتى:  وقال :  قال آخر

   (2) فإنه ويل عالجه(؛ لقمتني أو أكلة أو أكلتني 

  (3))كفى باملرء إثام أن حيبس عمن يملك قوهتم( : وقال: قال آخر 

دخل عىل  وقد روي أنه  ،  وقد هني عن تكليفهم من األعامل فوق طاقتهم :  قال آخر 

فكرهنا  ،  بعثنا اخلادمة يف شغل :  يا أبا عبد اهلل ما هذا؟ فقال:  يعجن فقالسلامن رجل وهو  

 . أن نجمع عليه عملني

،  أن ينادى العبد بام يدل عىل حتقريه واستعباده  رسول اهلل  وفوق هذا هنى  :  قال آخر

فتاي :  ليقل املالك،  ريب وربتي:  وال يقولن اململوك،  عبدي وأمتي :  )ال يقولن أحدكم :  فقال

:  وقال،  (4)اهلل عز وجل(:  فإنكم اململوكون والرب،  سيدي وسيديت:  وليقل اململوك،  يتوفتا 

سيدي وموالي وال يقل  :  وليقل،  اسق ربك،  وضئ ربك،  أطعم ربك:  )ال يقولن أحدكم 

 ( 5) وغالمي(، فتاي وفتايت: وليقل ، عبدي وأمتي: أحدكم

قال  ،  الكفارة عىل ذلكبل رتب ، عن ظلمهم وإذيتهم رسول اهلل وهنى : قال آخر

  (6) )من لطم مملوكه أو رضبه فكفارته عتقه(:  رسول اهلل 

بينا أنا أرضب غالما يل إذ سمعت صوتا  :  وعن أيب مسعود األنصاري قال:  قال آخر
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)اعلم أبا مسعود أن اهلل أقدر عليك منك عىل هذا  : يقول  فإذا هو رسول اهلل  ، من خلفي

  (1))لو مل تفعل ملستك النار( : فقال ، اهللهو حر لوجه : فقلت ، الغالم( 

بل نص الفقهاء عىل أن للقايض حق احلكم بالعتق إذا ثبت له أن املالك  :  قال آخر

 . ييسء معاملة ملوكه 

قال رسول اهلل  ،  وهلذا ورد هني من ال يطيق اإلحسان إليهم عن متلكهم:  قال آخر

  :كسوه مما تكتسون ومن ال ياليمكم  )من اليمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون وا

   (2) منهم فبيعوه وال تعذبوا خلق اهلل( 

آخر الترشيعات:  قال  الرتغيبات ..  هذه  الطمع..  أما  مثل  البرش يشء  ..  وال حيرك 

بعبادته اململوك  إىل  اإلحسان  قرن  تعاىل  اهلل  أن  منها  َواَل  :  فقال،  فحسبك  اهللََّ  ﴿َواْعُبُدوا 

بِِه   ُكوا  اْلُقْرَبى  ُترْشِ ِذي  َواجْلَاِر  نِي 
َواملََْساكِ َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوبِِذي  إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيًئا 

به َمْن  
بِيِل َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم إِنَّ اهللََّ اَل حُيِ اِحِب بِاجْلَنِْب َواْبِن السَّ َكاَن  َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّ

  [ 36النساء: ] ﴾ ُخوًراخُمَْتااًل فَ 

أن اإلحسان إىل اململوك من الصدقات التي جيازى    رسول اهلل  وقد ذكر  :  قال آخر

عليها  لك صدقة:  فقال،  املؤمن  فهو  نفسك  أطعمت  لك  ،  )ما  فهو  ولدك  أطعمت  وما 

  (3)وما أطعمت خادمك فهو لك صدقه(، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، صدقة

)من كانت له جارية  :  فقال ،  يف تعليمهم وتأديبهم  هلل  رسول ا ورغب  :  قال آخر

وتزوجها ،  فعلمها  إليها  األخرى،  وأحسن  ويف  احلياة  يف  أجران  له  بالنكاح :  كان  أجر 
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   (1) وأجر بالعتق( ، والتعليم

 أمل تكن هذه النصوص جمرد توجيهات مل جتد أحدا يستمع هلا؟:  قال املبرش 

للمسلمني أن هيملوا التعاليم العظيمة التي جاء هبا  ما كان  ..  ال :  قال أحد احلكامء 

 . لقد ورد يف األخبار الكثرية املتواترة جتليات تلك التعاليم املقدسة.. نبيهم

وعىل  ، وعليه حلة ، رأيت أبا ذر: عن املعرور بن سويد قال ومنها ما روي : قال آخر 

،  فعريه بأمه ،  اهلل    فذكر أنه ساب رجال عىل عهد رسول ،  فسألته عن ذلك ،  غالمه مثلها 

،  جعلهم اهلل حتت أيديكم،  هم إخوانكم وخولكم:  )إنك امرؤ فيك جاهلية:  فقال النبي  

،  وال تكلفوهم ما يغلبهم ،  وليلبسه مما يلبس،  فليطعمه مما يأكل ؛  فمن كان أخوه حتت يده

  (2) فإن كلفتموهم فأعينوهم(

عهود املحمدية عهدا مرتبطا  وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراين من ال:  قال آخر 

)واعلم يا أخي أنك  :  فقل،  ونظرهتم إليه،  ذكر فيه موقف األولياء منه ،  باإلحسان إىل العبيد

لو أحسنت إىل عبدك مدى الدهر ال تقوم بواجب حق عبدك عليك ألنه باألصالة إنام هو  

إليه يصحبه شهود املنة عليه،  عبد اهلل كام أنك عبده إحسان عبدك  وال هكذا  ،  فإحسانك 

وهنا أرسار يعرفها أهل اهلل تعاىل ال تسطر  ،  فأجره موفر للدار اآلخرة بخالف أجرك،  إليك

 . يف كتاب

)ال ينبغي للفقراء أن  :  ويذكر عن شيخه عيل اخلواص ـ رمحه اهلل ـ قوله:  قال آخر 

وكمل ورثته    رسول اهلل  يروا هلم ملكا ليشء من الوجود ال عبدا وال أمة وال دابة كام كان  

فهم يستحيون من اهلل تعاىل أن يراهم  ،  وكان كل عبد دخل يف يدهم أعتقوه لوقته،  يفعلون
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ن أعىل  فإن ذلك عندهم م،  وجيعلون عبيد سيدهم عبيدا هلم،  يستعبدون أحدا من اخللق

،  ومن هنا كانوا عبيد اهلل خالصني مل يسرتقهم يشء من مملكة الدارين، طبقات سوء األدب

ولو أعطاهم احلق تعاىل شيئا قبلوه أدبا ثم خرجوا عنه يف احلال لرهبم حياء منه أن يراهم  

األوصاف من  وصف  يف  له  عليهم،  مشاركني  احلق  إقبال  سوى  فرحهم  وليس  ،  فليس 

فسواء أقطعهم اجلنة كلها أو مل يقطعهم منها هو عندهم  ،  بارهم عنه ال غريحزهنم إال عىل إد

سواء لعدم شهودهم دخول يشء من الكونني يف ملكهم وشكرهم هلل تعاىل إنام هو من حيث  

 النسب ال غري(  

)ال يقل أحدكم عبدي  :  وقد استدل الشعراين هلذا الفهم الرباين بقوله  :  قال آخر 

  (1) فتايت( وليقل فتاي و، وأمتي

وأخربين كيف ختاطب الرشيعة التي تزعم هلا الرمحة العبد  ،  دعني من هذا:  قال املبرش 

 وهو ال حرية له؟ ، بالتكاليف الرشعية

لقد رحم اهلل هذا العبد ـ أوال ـ فخفف عليه الكثري من التكاليف  :  قال أحد احلكامء

 . التي كلف هبا األحرار مراعاة للحالة التي يمر هبا 

،  ثم إن اهلل تعاىل برمحته جعل للعبد من األجر إن أطاع اهلل ضعف ما للحر :  قال آخر 

  (2) فله أجره مرتني(، وأحسن عبادة اهلل، )إن العبد إذا نصح لسيده : فقد قال 

آخر آخر:  قال  اهلل  قال  ،  ويف حديث  ربه :  رسول  عبادة  الذي حيسن  ،  )اململوك 

  (3) له أجران(،  والطاعة، والنصيحة ، احلقويؤدي إىل سيده الذي عليه من 
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رجل من أهل الكتاب آمن  :  )ثالثة هلم أجران:  ويف حديث آخر قال  :  قال آخر

ورجل كانت له أمة  ،  وحق مواليه،  والعبد اململوك إذا أدى حق اهلل ،  وآمن بمحمد،  بنبيه

  (1)أجران(فله ، ثم أعتقها فتزوجها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، فأدهبا فأحسن تأديبها 

املبرش  اإلحسان:  قال  وجوه  من  ذكرت  ما  كل  مع  متأملا  ،  ولكن  يظل  العبد  فإن 

 . فيكفي أنه عبد.. للنظرات القاسية التي توجه له 

بل قد ورد من الرتغيب يف  ..  فاملسلم ال يفعل هذا..  ال تقل هذا:  قال أحد احلكامء 

إىل تفضيل  هبا  العلامء  بعض  وقد استدل  ،  يتمنون حياة العبودية الصاحلني  هذا الباب ما جعل  

 . مطالب بخدمة سيده،  مطالب بعبادة اهلل :  ألنه خماطب من جهتني ؛ العبد عىل احلر

 : حترير 

 فهل هناك غريه؟.. وسلمت له.. عرفت هذا.. ال بأس:  قال املبرش 

اقام   توفر  ..  أجل:  وقال،  حلكامءبعض  التي  املختلفة  الترشيعات  يف  يتمثل  وهو 

 . للرقيق احلرية 

 فام هي هذه الترشيعات؟: قال املبرش 

 . ولكنها يمكن أن جتتمع يف أربعة أصول كربى.. كثرية: احلكيمقال 

 فام أوهلا؟: قال املبرش 

بذاهتا  :  احلكيم قال   قائمة  عبادة  الرقاب  عتق  تعاىل  اهلل  جعل  الرشف  لقد  من  هلا 

فقد اعترب اهلل تعاىل فك الرقبة وحتريرها من األسباب  ،  والفضيلة ما ال تدانيه عبادة أخرى

﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة َفكه  :  فقال،  التي يمتنع هبا صاحبها من عذاب جهنم 
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َبةٍ  َرَقَبٍة َأْو إِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبةٍ  ينًا َذا َمرْتَ
   [ 16ـ  11البلد: ] ﴾ َيتِياًم َذا َمْقَرَبٍة َأْو ِمْسكِ

إن  ..  إن لفظ العقبة يف اآلية يوحي باألهوال الشديدة التي تنتظر اإلنسان:  قال آخر

فقد قال  ،  ويبني خطورهتا ،  خاصة وأهنا تليت بام يؤكدها ، القلب املؤمن يقشعر عند قراءهتا 

وهذه القشعريرة التي وردت يف هذه السورة التي  ..  [ 12البلد:  ] ﴾  َأْدَراَك َما اْلَعَقَبةُ ﴿َوَما  :  تعاىل

 . يقرؤها مجيع املؤمنني باعتبار قرصها هي التي حتركهم لعتق الرقاب 

والتي  ،  بل وردت األحاديث الكثرية املعمقة هلذا املعنى..  ليس هذا فقط:  قال آخر

)من أعتق  :  فقد قال  ،  والراجني لفضل اهلل ،  عذاب اهلل  متأل به قلوب املؤمنني اخلائفني من

وبالرجل  ،  حتى إنه ليعتق باليد اليد ،  رقبة مؤمنة أعتق اهلل بكل إرب منها إربا منه من النار

 (1)وبالفرج الفرج(، الرجل 

آخر نفس  :  قال  يف  املبارش  تأثريه  احلديث  هلذا  كان  السجادوقد  قال    فقد،  اإلمام 

 . اذهب فأنت حر لوجه اهلل: فلام قام بني يديه قال ، مطرفا ادع : بمجرد سامعه 

أعتقه  :  قال آخر الذي  الغالم  السجاد  وقد روي أن هذا  فيه  اإلمام  كان قد أعطي 

 . (2) عرشة آالف درهم

)أيام مسلم أعتق  :  رسول اهلل  فقد قال  ،  غب الرجال رغب النساءوكام رُ :  قال آخر 

وأيام  ،  عظم من عظامه عظام من عظام حمرره من النارفإن اهلل جاعل وفاء كل  ،  رجال مسلام

مسلمة امرأة  أعتقت  مسلمة  من  ،  امرأة  عظام  عظامها  من  عظم  كل  وفاء  جاعل  اهلل  فإن 

  (3) عظامها من النار(

 

 البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي. رواه  (1)

 رواه مسلم. (2)

 ورواه النسائي. (3)
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يربط  :  قال آخر  العظيمة  ويف حديث آخر  الصاحلة  الرقاب واألعامل  ،  بني عتق 

،  ومن أعتق نفسا مسلمة، ى اهلل له بيتا يف اجلنةبن، )من بنى مسجدا ليذكر اهلل فيه:  فيقول 

  (1)كانت له نورا يوم القيامة(، ومن شاب شيبة يف اإلسالم، كانت فديته من جهنم

)من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من  :  رسول اهلل  قال  ،  ويف حديث آخر:  قال آخر 

  (2)النار(

يلجئ إليها املخطئون ليكفروا عن  وقد كان عتق الرقاب من احللول التي : قال آخر

يَِّئاِت :  خطاياهم تطبيقا لقوله تعاىل اكِِرينَ  ﴿إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ هود:  ] ﴾ َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ

:  فقال،  يف صاحب لنا قد أوجب ـ يعني النار ـ بالقتل   أتينا رسول اهلل  :  ففي احلديث،  [ 114

   (3) منه عضوا منه من النار()أعتقوا عنه يعتق اهلل بكل عضو 

آخر املسلمني:  قال  لعامة  تتسنى  ال  قد  العبادة  هذه  كانت  ،  ولكن  العبيد  فأسعار 

الرقاب،  وهلذا..  غالية عتق  باحلث عىل  يكتف  مل  الرشع  لعامة  ،  فإن  يتسنى  قد ال  والذي 

 . بل رغب يف العتق بحسب الطاقة ، الناس

 كيف ذلك؟  : قال املبرش 

وقد ورد  ،  أن يشرتك اجلمع من املؤمنني يف عتق رقبة من الرقاب ب:  قال أحد احلكامء

،  علمني عمال يدخلني اجلنة،  يا رسول اهلل : فقال،  إىل رسول اهلل  جاء   ا أعرابيأن يف ذلك 

املسألة:  فقال   أعرضت  لقد  أقرصت اخلطبة  كنت  النسمة:  )لئن  الرقبة(،  أعتق  ،  وفك 

وفك الرقبة  ،  )ال إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها :  بواحدة؟ قالأوليستا  ،  يا رسول اهلل :  فقال

 

 رواه الرتمذي.  (1)

 رواه أمحد. (2)

 رواه النسائي. (3)
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فإن مل تطق ذلك فأطعم  ؛  والفيء عىل ذي الرحم الظامل،  واملنحة الوكوف ،  أن تعني يف عتقها 

فإن مل تطق ذلك فكف لسانك إال  ،  وانه عن املنكر ،  وأمر باملعروف ،  واسق الظمآن،  اجلائع

  (1)من اخلري(

 فام الثاين؟ ، واقتنعت به ، لترشيع األولعرفت ا : قال املبرش 

لقد جعل الرشع عتق الرقاب من الكفارات عىل أعامل قلام خيلو  :  قال أحد احلكامء

وأكثرها مما ورد التنصيص عليه يف القرآن الكريم لئال جيد  ،  من الوقوع فيها أكثر املسلمني

 . أي مساغ للتأويل واالحتيال

 فام هي هذه األعامل؟ : قال املبرش 

أوهلا وأكثرها وقوعا أن الرشع جعل عتق الرقبة كفارة للحنث يف  : قال أحد احلكامء

أحد فيه  الوقوع  من  خيلو  ال  قد  الذي  تعاىل،  اليمني  قوله  يف  ذلك  عىل  نص  ﴿اَل  :  وقد 

باَِم   ُيَؤاِخُذُكْم  َوَلكِْن  َأْياَمنُِكْم  يِف  بِاللَّْغِو  اهللَُّ  ِة  ُيَؤاِخُذُكُم  َعرَشَ إِْطَعاُم  اَرُتُه  َفَكفَّ اأْلَْياَمَن  ْدُتُم  َعقَّ

ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم ثَ  ْسَوهُتُْم َأْو حَتْ
اَلَثِة  َمَساكِنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو كِ

اَرُة َأْياَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتمْ  اٍم َذلَِك َكفَّ  .[ 89ائدة: امل] ﴾ َأيَّ

 والثاين؟ : قال املبرش 

احلكامء أحد  الظهار:  قال  كفارة يف  الرقاب  عتق  تعاىل  اهلل  حتريم  ،  لقد جعل  وهو 

ِذيَن  :  وقد نص عىل ذلك قوله تعاىل،  ثم رغبته يف العودة إليها ،  الرجل زوجته عىل نفسه  ﴿َوالَّ

ا َذلُِكْم ُتوَعُظوَن بِِه  ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا فَ  َتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ

ا َفمَ   ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ
ْن مَلْ َيْسَتطِْع  َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ

 

 رواه أمحد. (1)
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ومل جيعل اهلل تعاىل للقادر عىل عتق الرقبة أي خيار  ،  [ 4ـ    3ادلة:  املج] ﴾  َفإِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسكِينًا 

 . آخر 

 والثالث؟ : قال املبرش 

وقد نص عىل ، لقد جعل اهلل تعاىل عتق الرقاب كفارة للقتل خطأ: قال أحد احلكامء 

ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة    ﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إِالَّ َخَطًأ َوَمْن َقَتَل :  ذلك قوله تعاىل 

ُقوا َفإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤمِ  دَّ ِه إاِلَّ َأْن َيصَّ
ٌن َفَتْحِريُر  ُمْؤِمنٍَة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة إِىَل َأْهلِ

ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة    َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َوإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق  َفِدَيٌة ُمَسلََّمٌة إِىَل َأْهلِِه َوحَتْ

أال تالحظ أن اهلل تعاىل ذكر يف هذه اآلية  .. [ 92النساء: ] ﴾ َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ 

ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنَةٍ ﴿وحدها مجلة   ثالث مرات؟  [ 92النساء: ] ﴾ َوحَتْ

 . أجل :  ملبرش قال ا

أال يكفي ذلك للداللة عىل ما يشكل عتق الرقاب من أمهية يف هذا  :  قال أحد احلكامء

 الدين؟

 كيف ذلك؟  : قال املبرش 

احلكامء  أحد  األزلية :  قال  احلقائق  كتاب  هو  الكريم  وجود  ،  القرآن  يندر  ولذلك 

 . املوضوع  فذكر هذه التفاصيل يف هذا املحل يدل عىل مدى أمهية ، التفاصيل الفقهية

فقد ورد يف السنة ترشيع عتق الرقاب كفارة لإلفطار  ،  باإلضافة إىل هذا:  قال آخر

:  قال ، هلكت يا رسول اهلل: فقال، فقد روي أن رجال أتى النبي ، املتعمد يف هنار رمضان

:  قال ،  ال:  فهل جتد رقبة تعتقها؟ قال :  قال ،  وقعت عىل امرأيت يف رمضان:  ما شأنك؟ قال

قالفهل   متتابعني؟  شهرين  تصوم  أن  ستني  :  قال،  ال:  تستطيع  تطعم  أن  تستطيع  فهل 
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فقد اعترب عليه السالم العتق هو الواجب األول يف هذه الكفارة قبل  ،  (1)ال(  :  مسكينا؟ قال

بل ورد قبل  ..  بل هو ركن من أركان هذا الدين،  الصيام مع أن الصيام من أسمى العبادات 

إليه مع ح،  اإلطعام للفقراء  الرقيق وفيها حياته احلقيقية أوىل  ،  اجتهم  وكأن رد احلرية إىل 

 . وأهم

آخر  إىل هذا كله:  قال  اهلل  ،  باإلضافة  أن رسول  كفارة    فقد عرفت  العتق  جعل 

وروي  ،  (2) )من لطم مملوكا له أو رضبه فكفارته عتقه(:  فقال  ،  لرضب العبد أو لطمه 

بينا أنا أرضب غالما يل إذ سمعت صوتا من  :  تطبيق هذا عن أيب مسعود األنصاري قال

أقدر عليك منك عىل هذا  :  يقول  فإذا هو رسول اهلل  ،  خلفي أبا مسعود أن اهلل  )اعلم 

 (3))لو مل تفعل ملستك النار( : فقال ، هو حر لوجه اهلل: فقلت ، الغالم( 

 فام الثالث؟ : قال املبرش 

ِذيَن َيْبَتُغوَن  :  عليها يف قوله تعاىلوقد نص  ..  ترشيع املكاتبة:  قال أحد احلكامء ﴿َوالَّ

ا يِهْم َخرْيً
َتاَب مِمَّا َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم فِ

  َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اهللَِّ الَِّذي آَتاُكمْ   اْلكِ

لِ  نًا  َأَرْدَن حَتَصه إِْن   
ِ
اْلبَِغاء َفَتَياتُِكْم َعىَل  ُتْكِرُهوا  ْنَيا َواَل  الده احْلََياِة  ُيْكِرْهُهنَّ   َتْبَتُغوا َعَرَض  َوَمْن 

ففي هذه اآلية الكريمة يبني اهلل تعاىل  ..  [ 33النور:  ] ﴾  َفإِنَّ اهللََّ ِمْن َبْعِد إِْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

منهم    فقد أمر اهلل تعاىل املؤمنني فيها أن يكاتب ،  حال ترشيعيا مهام يضاف إىل احللول السابقة 

 . وعلم سيده منه خريا،  وطلب اململوك الكتابة، كل من له مملوك

 وما وجه كوهنا من احللول الرشعية؟.. فام الكتابة؟: قال املبرش 

 

 رواه البخاري وأبو داود والرتمذي. (1)

 رواه أمحد وغريه. (2)

 رواه مسلم وأبو داود والرتمذي.  (3)
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هي أن يتفق السيد مع عبده القادر عىل العمل عىل أن يكسب له  :  قال أحد احلكامء

 . من املال ما يفدي به نفسه 

ثم يملك املال الذي  ،  له سيده الفرصة ألن حيرتف أيمكن للعبد أن يرتك  :  قال املبرش

 يقبضه؟ 

بل ورد ما يدل عىل وجوب موافقة السيد عىل طلب عبده  .. أجل : قال أحد احلكامء 

طلب من  ، وقد ورد أن اآلية نزلت يف غالم حلويطب بن عبد العزى يقال له صبح، املكاتبة

ووهب له  ،  فكاتبه حويطب عىل مائة دينار،  اآلية فأنزل اهلل تعاىل هذه  ؛  مواله أن يكاتبه فأبى

 . منها عرشين دينارا فأداها 

 أرأيت لو رفض السيد املكاتبة حرصا عىل استغالل عبده؟ :  قال املبرش 

فال ينبغي للسيد أن يفرض العبودية عىل من  ،  ال يقبل منه ذلك:  قال أحد احلكامء

 أمل تسمع األمر الرصيح يف اآلية؟ .. يرفضها 

 . ولكن القرائن اخلارجية .. بىل : رش قال املب

أحد احلكامء  اخلارج:  قال  النص ..  دعك من  يلغي  النص ال  ومع  ..  فام خرج عن 

 . فإن هذا الوجوب مرتبط بمدى صالحية العبد للحرية.. هذا

 أيمكن للعبد أن ال يصلح للحرية؟.. ؟كيف ذلك: قال املبرش 

 . بمصاحله أن يظل عبدا قد يكون األصلح له واألوفق.. أجل : قال أحد احلكامء 

 . فاحلرية وعشقها فطرة يف النفوس.. هذا ال يمكن أبدا:  قال املبرش 

أنت تعلم أنه ال يكون للعبد أهل يف املنطقة  ..  سأقرب لك هذا:  قال أحد احلكامء 

هبا  يتواجد  التي  ..  التي  اخلدمات  جزاء  سيده  بيت  يف  وحياته  وأكله  مبيته  يكون  ولذلك 

 . يؤدهيا له 
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 .عرفت هذا يف الترشيع السابق: قال املبرش 

وعرفت أن السيد املؤمن هو الذي يتساوى مع عبده فيام تتطلبه  :  قال أحد احلكامء

 . احلياة من مرافق

 . عرفت هذا : قال املبرش 

أو ممن هلم نصيب وافر من  ،  والسادة عادة يكونون من األغنياء :  قال أحد احلكامء

 . املال

 . هذا صحيح:  قال املبرش 

ثم ال يكون له من احلرف ما يقدر  ..  فالعبد الذي يتوفر له كل هذا:  أحد احلكامءقال  

به عىل االشتغال لن جيد حياة أفضل من حياة العبودية التي تؤمن له مجيع أسباب الرزق  

 . التي يستوي فيها مع األغنياء من غري تعب كبري

و أن الرق عند  )إن الذي أراه صادقا ه:  لقد جوستاف لوبون يقرر هذا:  قال آخر 

،  وأن حال األرقاء يف الرشق أفضل من حال اخلدم يف أوروبا ،  املسلمني خري منه عند غريهم

األرسة من  جزءا  يكونون  الرشق  يف  األرقاء  التحرر  ..  وأن  يف  يرغبون  الذين  املوايل  وأن 

  (1)ومع هذا ال يلجأون إىل استعامل هذا احلق(.. ينالونه بإبداء رغبتهم

آخر للحياة  ول:  قال  عبده  أهلية  ملدى  بمعرفته  بالكتابة  السيد  إذن  اهلل  ربط  ذلك 

 . االجتامعية منفصال عنه

 وكيف يعرف ذلك؟: قال املبرش 

وختلقه باألخالق االجتامعية التي جتعله  ،  بقدرة العبد عىل الكسب :  قال أحد احلكامء

 

 . 460ـ  459حضارة العرب ص (1)
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 . فردا ناجحا يف حياته

 د منه؟ فام املرا، لقد ورد النص بإعانتهم:  قال املبرش 

احلكامء أحد  إعانتهم :  قال  يف  مرغبا  تعاىل  قال  الَِّذي  :  لقد  اهللَِّ  َماِل  ِمْن  ﴿َوآُتوُهْم 

إما بأن يعطوهم شيئا  ،  وهو أمر رصيح للسادة بإعانتهم يف مال الكتابة..  [ 33النور:  ] ﴾  آَتاُكمْ 

ترك الرشع ذلك من  وقد  ..  مما يف أيدهيم ـ أيدي السادة ـ أو حيطوا عنهم شيئا من مال الكتابة

 . غري حتديد ليتنافس فيه املتنافسون

 فام الرابع؟: قال املبرش 

يوجه لغاية واحدة هي  ،  لقد جعل الشارع سهام خاصا من الزكاة:  قال أحد احلكامء

 . حترير الرقاب 

 كيف يتم ذلك؟ : قال املبرش 

ا أن يعان  منه:  لقد ذكر الفقهاء يف ذلك طرقا يمكن انتهاجها مجيعا :  قال أحد احلكامء

وهو العبد الذي كاتبه سيده واتفق معه عىل أن يقدم له مبلغا معينا من املال يسعى  ،  املكاتب

 . فإذا أداه إليه حصل عىل عتقه وحريته وقد عرفت ذلك يف الترشيع الثالث، يف حتصيله 

فيعتقها أو يشرتك هو  ،  ومنها أن يشرتى الرجل من زكاة ماله عبدا أو أمة :  قال آخر

وإماء    وآخرون عبيدا  الزكاة  مال  من  جيبيه  مما  األمر  وىل  يشرتى  أو  وعتقها  رشائها  يف 

 . فيعتقهم

 أترك هذا لألفراد وأمزجتهم؟ :  قال املبرش 

 . هذا يف حالة عدم تويل الدولة شؤون الزكاة.. ال : قال أحد احلكامء 

 فإن تولتها؟: قال املبرش 

إذا توالها احلاكم املسلم ـ كام هو األصل ـ فله أن يشرتى ويعتق  :  قال أحد احلكامء 
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 . برشط أن ال جيور عىل املصارف األخرى، من الرقيق ما يتسع له مال الزكاة

آخر املستحقني  :  قال  األصناف  تسوية  بوجوب  القائل  بالرأي  يأخذ  أن  ويمكن 

 . وهبذا ال يقل نصيب العبيد عن الثمن، للزكاة

أليس الثمن نصابا حقريا مع ما تتطلبه احلاجة إىل عتق الرقاب من    ولكن:  قال املبرش 

 أموال؟ 

احلكامء أحد  ذلك:  قال  إىل  احلاجة  بسب  يزيد يف سهمهم  أن  األمر  يرى ويل  ،  قد 

   .وخاصة إذا استغنت األصناف األخرى 

الزكاة  وتفرغت  ،  ولكن بانتفاء عرص الرقيق انتفت احلاجة إىل هذا السهم:  قال املبرش 

 . لغريها من األصناف 

 . فال يزال العبيد يف األرض.. ال تقل هذا.. ال : قال أحد احلكامء 

 كيف تقول هذا؟  : قال املبرش 

 .هناك شعوب مستعبدة حتتاج من يفك رقاهبا : قال أحد احلكامء 

 . إن هذه فتوى خطرية: قال املبرش 

 . ال حرج عىل الفتوى إن صدرت من أهلها : قال أحد احلكامء 

 فهل أنت من أهلها؟: ل املبرش قا 

لقد سمعت السيد رشيد رضا جيعل لسهم الرقاب مرصفا يف حترير  :  قال أحد احلكامء

 .(1)الشعوب املستعمرة من االستعباد إذا مل يكن له مرصف حترير األفراد

وجاء من بعده الشيخ حممود شلتوت ـ وهو من هو ـ ليقول بعد أن حتدث  : قال آخر 

 

 .10/598تفسري املنار:  (1)
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)ولكن ـ فيام أرى ـ قد حل حمله اآلن رق هو أشد خطرا منه عىل :  فراد عن انقراض رق األ

يف  ،  اإلنسانية وحريتها  وسلطاهنا  أمواهلا  وىف  أفكارها  يف  الشعوب  اسرتقاق  هو  ذلكم 

هلا من األمر واألهلية  ،  كان ذلك رق أفراد يموت بموهتم وتبقى دوهلم حرة رشيدة..  بالدها 

الراشدين الرق  ،  هذا رق شعوب وأمم   ولكن،  ما لسائر األحرار  تلد شعوبا وأمما هم يف 

يفرض عىل األمة بقوة ظاملة غاشمة!! وإذن فام أجدر هذا الرق  ،  كآبائهم فهو رق عام دائم

بل  ،  ال بامل الصدقات فقط ،  ورفع ذله عن الشعوب،  باملكافحة والعمل عىل التخلص منه 

  (1)بكل األموال واألرواح(

 الترشيعات التي وردت يف النصوص لتحرير الرقيق؟ أهذه هي :  قال املبرش 

ومنها أن السيد إذا ملك  ..  هناك غريها مما ال يسعنا تفصيله هنا :  قال أحد احلكامء

 . وإذا ملكت الزوجة زوجها صار حرا، زوجته صارت حرة

فإن  ،  كانت يف سبيلها إىل احلرية ،  من أمته  ولد كان له  ومنها أن املالك إذا  :  قال آخر

يف    وقد قال  ،  وإال حرم عليه الترصف يف ملكيتها حتى يموت فتكون حرة،  رها شاء حر

 ( 2) )أيام امرأة ولدت من سيدها فإهنا حرة إذا مات( :  ذلك

آخر عبد:  قال  يف  نصيبه  عتق  إذا  املالك  أن  العبد،  ومنها  املالك  ،  عتق  عىل  وكان 

،  ل إىل الرشيك اآلخر دون إرهاق فإن مل يكن له مال سعى العتيق يف أداء املا ،  ختليصه من ماله

فإن مل  ،  )من أعتق شقصا له يف عبد فخالصه يف ماله أن كان له مال :  يف ذلك  وقد قال  

 ( 3) يكن له مال استسعى العبد غري مشقوق عليه( 

 

 . 446اإلسالم عقيدة ورشيعة ص  (1)

 رواه ابن ماجة واحلاكم.  (2)

 رواه البخاري ومسلم.  (3)
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وكان  ،  ومنها أنه إذا أوىص املالك بعتق عبده مل جيز له الرجوع يف الوصية:  قال آخر

ن  إبل    ..ولو جتاوزت قيمته ثلث الرتكة الذي تنفذ فيه الوصايا ،  الوفاةهذا العبد حرا بعد  

ألن احلرية ال تتوقف عىل  ، أصبح العبد حرا،  املالك إذا جرى عىل لسانه هازال إعتاق عبده

 . القصد والنية 

تتناىف مع االسرتقاق:  قال آخر  القريبة  القرابة  إذا ملك الشخص  ،  ومنها أن  وهلذا 

  (1))ومن ملك ذا رحم حمرم فهو حر( :  كام قال ، ذا القريب حراقريبه املحرم صار ه

آخر  له  :  قال  متى حتقق  بالنذر  الوفاء  عليه  رقبة وجب  أن حيرر  نذر  من  أن  ومنها 

 . مقصوده

املبرش  الترشيعات:  قال  التوجيهات،  هذه  من  ،  فام  خطرا  أعظم  تكون  قد  فإهنا 

 الترشيعات؟ 

النصوص الكثرية الورادة يف فضل عتق الرقاب وعيا  لقد نرشت  :  قال أحد احلكامء 

الرقاب ..  عاما بالفضيلة العظمى للعتق ،  حتى نشأت مجاعات كان مهها الدعوة إىل عتق 

)أخذ علينا العهد العام  :  وقد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراين معربا عن هذه الدعوات

ال سيام إن كان كثري الذنوب  ،  ق أن نرغب كل غني عنده عبيد أو مال يف العت  من رسول اهلل  

 كاحلكام وحاشيتهم وقضاة األرياف الذين يتهورن يف األحكام(  

آخر تعاليمه  :  قال  من  إال  الدعوات  هذه  نشأت  فضائل  ..  وما  يربط  كان  فقد 

)من قال كل يوم ال إله إال  :  ومن ذلك قوله  ،  األعامل بعتق الرقاب لينرش مثل هذا الوعي

له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير عرش مرات  ،  لهاهلل وحده ال رشيك  

 

 رواه النسائي وابن ماجة.  (1)
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  (1)ومن قاهلا مائة مرة كان كعدل عرش رقاب(، كان كعدل رقبة يعتقها من ولد إسامعيل

فقد  ،  وقد كان هذا الوعي سببا يف انتشار ظاهرة العتق ألوهى األسباب:  قال آخر

بعض أصحابنا عن ابن عون أن نادته أمه فأجاهبا  قال لنا  :  روى حممد بن عمر بن حرب قال

 . فعال صوته صوهتا فأعتق رقبتني

،  من قيس بن عاصم:  ممن تعلمت احللم؟ قال :  وقيل لألحنف بن قيس:  قال آخر

بينام هو جالس يف داره إذ أتته خادمة له بسفود عليه شواء  :  فام بلغ من حلمه؟ قال:  قيل 

ابن فعقره  السفود من يدها عىل  ليس يسكن روع  :  فقال ،  فدهشت اجلارية،  فامت  فسقط 

 . أنت حرة ال بأس عليك: هذه اجلارية إال العتق فقال هلا 

ما أشبهك بموالك؟موالك  :  وكان عون بن عبد اهلل إذا عصاه غالمه قال:  قال آخر

إنام تريد أن أرضبك اذهب فأنت :  فأغضبه يوما فقال ،  يعص مواله وأنت تعص موالك

 . حر

ان عند ميمون بن مهران ضيف فاستعجل عىل جاريته بالعشاء فجاءت  وك:  قال آخر

ميمون ،  مرسعة ومعها قصعة مملوءة يا جارية  :  فقال؛  فعثرت وأراقتها عىل رأس سيدها 

وما قال اهلل  :  يا معلم اخلري ومؤدب الناس ارجع إىل ما قال اهلل تعاىل قال :  قالت،  أحرقتني

ا :  قال:  تعاىل؟ قلت :  قالت ،  قد كظمت غيظي:  قال   [ 134آل عمران:  ] ﴾  ْلَغْيظَ ﴿َواْلَكاظِِمنَي 

النَّاسِ  َعِن  عمران:  ] ﴾  ﴿َواْلَعافِنَي  عنك:  قال  [ 134آل  عفوت  تعاىل  :  قالت،  قد  اهلل  فإن  زد 

،  ( 134:  ( واهلل حيب املحسنني﴾ )آل عمران[ 134آل عمران: ] ﴾  ﴿َواْلَعافِنَي َعِن النَّاسِ :  يقول

 . تعاىلأنت حرة لوجه اهلل  : قال

 

 رواه أبو داود. (1)
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كنا بطريق مكة  :  حدثنا شبيب بن شيبة قال :  قال ،  وقد روى األصمعي:  قال آخر 

:  فقال ، فوقف علينا أعرايب ومعه جارية له زنجية، وبني أيدينا سفرة لنا نتغدى يف يوم قائظ

أصب من  :  قلت له :  يا قوم أفيكم أحد يقرأ كالم اهلل عز وجل حتى يكتب لنا كتابا؟ قال

فلام فرغنا من  ، فعجبنا من صومه يف الربية، إين صائم :  قال، لك ما تريد غدائنا حتى نكتب 

فقلنا  به  دعونا  فقال:  غدائنا  تريد؟  كانت:  ما  قد  الدنيا  إن  الرجل  فيها ،  أهيا  أكن  ،  ومل 

ثم ليوم  ،  وإين أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه اهلل عز وجل،  وال أكون فيها ،  وستكون

اْلَعَقَبُة َفكه  :  ول اهلل تعاىل تدري ما يوم العقبة؟ ق ،  العقبة َما  َأْدَراَك  اْلَعَقَبَة َوَما  ﴿َفاَل اْقَتَحَم 

قد  ،  خادم فالن،  )هذه فالنة:  وال تزيدن عيل حرفا ،  اكتب ما أقول لك،  [ 13ـ    11البلد:  ] ﴾  َرَقَبةٍ 

العقبة( ليوم  وجل  عز  اهلل  لوجه  شبيب،  أعتقها  البرصة:  قال  بغداد،  فقدمت  ،  وأتيت 

 . مائة نسمة تعتق عىل عهد األعرايب:  فحدثت هبذا احلديث املهدي فقال

رأيت غالما أسودا يف طريق مكة عند ميل  :  وقال صالح بن عبد الكريم :  قال آخر

أفال أكلم  :  قلت ،  نعم :  فعليك رضيبة؟ قال :  قلت،  نعم:  عبد أنت؟ قال:  يصيل فقلت له

فقعد  ، فاشرتيته وأعتقته : من ذهلا؟ قالوما الدنيا كلها فأجزع :  موالك أن يضع عنك؟ قال

اشتد  :  وقعد يبكي ويقول،  أعتقك اهلل يوم القيامة:  قال،  نعم:  يبكي وقال يل أعتقتني؟ قلت 

فحججت بعد ذلك بأربع سنني فسألت  :  قال،  فناولته دنانري فأبى أن يأخذها ،  عيل األمر

 . غاب عنا فمذ غاب قحطنا وصار إىل جدة: عنه فقالوا 

قد روي أن عبد اهلل بن جعفر خرج إىل ضيعة له فنزل عىل نخيل قوم  و :  قال آخر

فدخل احلائط كلب ودنا من الغالم فرمى  ، إذ أتى الغالم بقوته؛ وفيه غالم أسود يعمل فيه

وعبد اهلل ينظر إليه فقال يا غالم  ،  ثم رمى إليه الثاين والثالث فأكله،  إليه الغالم بقرص فأكله

،  ما رأيت! قال فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال ما هي بأرض كالبكم قوتك كل يوم؟ قال  
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:  إنه جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت أن أشبع وهو جائع! قال فام أنت صانع اليوم؟ قال 

أطوي يومي هذا فقال أحد التالميذ بن جعفر أالم عىل السخاء! إن هذا الغالم ألسخى  

 . الت فأعتق الغالم ووهبه منه فاشرتى احلائط والغالم وما فيه من اآل، مني

 فكيف بقي الرق كل تلك الفرتة مع كل هذا؟: قال املبرش 

 أنسيت يزيدا واحلجاج؟: قال أحد احلكامء 

 وما عالقتهام هبذا؟: قال املبرش 

إن االنحراف الذي حصل يف السياسة فأنتج يزيدا واحلجاج قد  :  قال أحد احلكامء

 .جاء اإلسالم ليستأصله  فمكن للرق الذي، وجد مثله يف املجتمع 

 : إدماج  

فام العالج الرابع الذي عالج به اإلسالم مرض  .. وعيت كل ما ذكرمتوه: قال املبرش

 االستعباد؟

لقد استعملت الرشيعة كل األساليب التوجيهية والترشيعية  :  وقال ،  أحد احلكامءقام  

 . وختليصه من آثار العبودية ، إلدماج الرقيق املحرر 

  هذا؟ومل : قال املبرش 

 أال ترى أن قومك يزعمون أهنم حرروا العبيد؟: قال أحد احلكامء 

فقد نصت املادة الرابعة من إعالن حقوق اإلنسان عىل أنه )ال  ..  أجل:  قال املبرش 

 وحيظر االسرتقاق وجتارة الرقيق بكافة أوضاعها(  ، جيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص

 ومواقفهم متتلئ بالعنرصية املقيتة؟ ولكن حياهتم وسلوكهم : قال أحد احلكامء 

 فكيف عاجله اإلسالم؟ .. صدقت يف هذا: قال املبرش 

 . واآلخر سلوكي ، أحدمها ترشيعي:  بأمرين: قال أحد احلكامء 
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 فام الترشيعي؟ : قال املبرش 

أحد احلكامء  الوالء :  قال  النسب،  لقد رشع  )الوالء حلمة  :  فقال  ،  واعتربه مثل 

  (1)كلحمة النسب(

 فام الوالء؟ وما املقصد الترشيعي منه؟ : قال املبرش 

بحيث يصري  ، الوالء هو انتامء العبد املحرر إىل العائلة التي أعتقته: قال أحد احلكامء

وينرصونه أفرادها حيمونه  من  وينرصهم ،  فردا  كالنسب  ..  وحيميهم  اإلسالم  اعتربه  وقد 

هبته وبيعه..  متاما  النبي  ،  فلهذا حرم  الوالء    وقد جاء يف احلديث عن  بيع  أنه هنى عن 

 .(2)وهبته

)من واىل قوما  :  فقد قال  ،  ورد النهي أن يوايل الشخص غري مواليه هلذا  و :  قال آخر 

ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رصفا  ،  بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني

  (3) (وال عدال

وهلذا إن أعتق املالك عبدا سائبة عىل أن ال  ،  وهلذا ورد النهي عن السائبة :  قال آخر

﴿َما َجَعَل اهللَُّ ِمْن َبِحرَيٍة َواَل َسائَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة  :  وثبت له الوالء لقوله تعاىل،  والء عليه عتق 

وَن َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب  ِذيَن َكَفُروا َيْفرَتُ    [ 103املائدة: ] ﴾ َوَأْكَثُرُهْم اَل َيْعِقُلونَ  َواَل َحاٍم َوَلكِنَّ الَّ

جاء رجل إىل عبد اهلل  :  وقد ورد يف احلديث عن هزيل بن رشحبيل قال :  قال آخر

:  فقال أحد التالميذ ،  فامت وترك ماال ومل يدع وارثا ،  إين أعتقت عبدا يل وجعلته سائبة:  فقال

،  وأنت ويل نعمته ولك مرياثه ،  يسيبون  وإنام كان أهل اجلاهلية،  )إن أهل اإلسالم ال يسيبون

 

 رواه الدارمى. (1)

 رواه اجلامعة.  (2)

 البخاري ومسلم.  (3)
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  (1)وإن تأثمت وحترجت يف يشء فنحن نقبله ونجعله يف بيت املال(

املبرش  الوالء مصلحة للمعتق:  قال  الوالء من  ،  أال ترى أن يف  فقد جعل اإلسالم 

 أسباب اإلرث؟ 

 . ولكن مصلحة العبد املحرر أعظم: قال أحد احلكامء 

 كيف ذلك؟ : قال املبرش 

ألنه يعلم أنه بإمكانه ،  سيشجع هذا السادة عىل حترير العبيد..  أوال :  حد احلكامءقال أ 

 . أن يرث مال عبده الذي أعتقه إن مل يكن له ورثة 

هذا االعتبار سيجعل السادة حيرصون عىل حفظ أموال عبيدهم  ..  وثانيا :  قال آخر 

 . الذين أعتقوهم حتى ال يقرتب منهم من يؤذهيم

ألن هذا املرياث لن ينتقل إىل  ..  ال مرضة عىل العبد املحرر يف هذاثم إنه  :  قال آخر 

برجل    وقد روي أن رجل أتى النبي  ،  حمرره إال يف حالة عدم وجود وارث للعبد املحرر 

وان كفرك فهو رش له  ،  )هو موالك إن شكرك فهو خري له :  فقال،  اشرتيته وأعتقته:  وقال

  (2)فالعصبة أحق وإال فالوالء(،  )إن ترك عصبة:  فام أمر مرياثه؟ فقال  :  فقال،  وخري لك( 

 فإن مات السيد املعتق؟: قال املبرش 

أقاربه:  قال أحد احلكامء إىل  الوالء  الوالء كالنسب،  انتقل  املرياث  ،  ألن  ويقدم يف 

)املوىل أخ يف الدين ونعمة يرثه  :  قال  وقد روي يف احلديث أن النبي  ،  األقرب فاألقرب

 عتق( أوىل الناس بامل

 فام العالج السلوكي الرتبوي؟ : قال املبرش 

 

 رواه الربقاين.  (1)

 الرزاق. رواه البيهقي وعبد  (2)



258 

 

فقد قال  ،  ما بثه اإلسالم يف النفوس املؤمنة من املساواة بني البرش : قال أحد احلكامء 

إِنَّ  :  تعاىل لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقنَاُكْم  إِنَّا  النَّاُس  َا  َأهيه ﴿َيا 

  [ 13احلجرات: ] ﴾ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبِريٌ 

وقد ذم اهلل تعاىل اليهود والنصارى الذين دعاهم متيزهم عن سائر البرش  :  قال آخر 

َأْبنَاُء اهللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفلَِم  ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن  :  فقال تعاىل ،  إىل اعتقاد بنوهتم هلل 

ُب َمْن َيَشاُء َوهللَِِّ مُ  ُبُكْم بُِذُنوبُِكْم َبْل َأْنُتْم َبرَشٌ مِمَّْن َخَلَق َيْغِفُر ملَِْن َيَشاُء َوُيَعذِّ اَمَواِت  ُيَعذِّ ْلُك السَّ

   [ 18املائدة: ] ﴾ َواأْلَْرِض َوَما َبْينَُهاَم َوإَِلْيِه املَِْصريُ 

آخر واألعراق:  قال  األجناس  كل  اإلسالم  يف  استوت  الذين  ،  وهلذا  امليزان  ألن 

 . يوزنون به هو التقوى ال النسب وال أي يشء آخر 

الوعي يف نفوس املجتمع  :  وقال،  قام رجل من احلارضين بتأثري هذا  لقد ذكرتني 

 :  يقول ، وكان يف أرشف بطن يف قيس، فقد قال الشاعر ،  الذي كان يمتلئ فخرا وكربا

 وفارسها املشهور يف كل موكب... وإين وإن كنت ابن سيد عامر 

 أبى اهلل أن أسمو بأم وال أب ...  فام سودتني عامر عن وراثة

 وأرمي من رماها بمنكب ...  أذاها  ولكنني أمحي محاها وأتقي 

لقد ذكرتني ببذور التعصب التي نبتت يف األمة تريد رصفها عن  :  قال أحد احلكامء

 . هدهيا 

 فمن فعل ذلك؟: ل املبرش قا 

وقد روي أن احلجاج ملا خرج عليه  ..  ومن شايعهم ،  املستبدون:  قال أحد احلكامء

وكان أكثر من قاتله  ،  ولقي ما لقي من قرى أهل العراق ،  ابن األشعث وعبد اهلل بن اجلارود

البرصة أهل  من  واملواىل  واملقاتلة  الفقهاء  عليه  وخرج  اجلمهو،  وخلعه  أهنم  علم  ر  فلام 
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وال  ،  ويفرق مجاعتهم حتى ال يتألفوا،  أحب أن يسقط ديواهنم،  والسواد األعظم،  األكرب

ففرقهم وفض  ،  وقراكم أوىل بكم(،  )أنتم علوج وعجم:  وقال،  فأقبل عىل املوايل ،  يتعاقدوا

 . وسريهم كيف شاء ، مجعهم كيف أحب

البلدة التي  بل راح ينقش عىل يد كل رجل منهم اسم  ،  ومل يكتف بذلك:  قال آخر

 . وقد انترش شؤم هذا الترصف يف األمة أجياال مديدة، وجهه إليها 

إن أيب  :  فقال،  ويروى أن أعرابيا من بني العنرب دخل عىل سوار القايض قال آخر:  

فكيف يقسم  ،  ثم خط خطا ناحية،  وهجينا :  ثم قال،  وخط خطني،  مات وتركني وأخا يل

ما أحسبك  :  قال ؛  فاملال أثالثا :  ال؟ قال:  م؟ قال ها هنا وارث غريك:  املال؟ فقال له سوار

فكيف يأخذ اهلجني كام آخذ أنا وكام يأخذ أخي؟  ،  إنه تركني وأخي وهجينا ،  فهمت عني

واهلل لقد علمت أنك قليل اخلاالت  :  فقال،  ثم أقبل عىل سوار،  فغضب اإلعرايب ؛  أجل :  قال

 . ال يرضين ذلك عند اهلل شيئا : قال سوار ؛ بالدهناء

مل يكن هلا  ،  فإن شؤم احلجاج ومن شايعه مل يعد فئة حمدودة ..  ومع ذلك:  آخرقال  

فتأثري العلامء والصاحلني يف املجتمع اإلسالمي كان أعظم  ..  تأثري كبري يف احلياة اإلسالمية 

اشرتاين موالي بثلثامئة درهم  :  بن أيب اجلعد عن نفسه قال   ساملوقد حدث  ،  من تأثري احلجاج

بأي يشء أحرتف؟ فاحرتفت بالعلم فام متت يل سنة حتى أتاين أمري املدينة  :  فقلت ،  وأعتقني

 . زائرا فلم آذن له 

دخلت  :  قال أبو العالية..  فقد اعتقته امرأة من بني رياح،  ومثله أبو العالية:  قال آخر 

،  اللهم أدخره عندك ذخرية :  املسجد معها فوافقها اإلمام عىل املنرب فقبضت عىل يدي فقالت

 . ثم ذهبت فام تراءينا بعد، اشهدوا يا أهل املسجد أنه سائبة هلل

آخر رباح:  قال  بن  بالل  وسابقهم  هؤالء  بني  ،  وقبل  االحرتام  من  له  كان  فقد 
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رشفه  ..  املسلمني  اإلسالم،  باآلذان  وهلذا  يف  مؤذن  أول  عبد  ،  فكان  بن  القاسم  فعن 

 )أول من أذن بالل(  :  الرمحن قال 

لقيت  :  فعن أيب عبد اهلل اهلوزين قال ،  ربا جدا من رسول اهلل  بل كان مق :  قال آخر

كنت  ،  ما كان له يشء :  ؟ فقاليا بالل حدثني كيف كانت نفقة رسول اهلل  :  بالال فقلت

،  وكان إذ أتاه الرجل املسلم فرآه عاريا ،  أنا الذي أيل له ذلك منذ بعثه اهلل عز وجل حتى تويف 

 . الربدة فأكسوه وأطعمه وأشرتي، فأستقرض، يأمرين فأنطلق

ما  :  وعنده صربة من متر قال،  عىل بالل  دخل النبي  :  وعن عبد اهلل قال :  قال آخر

)أما ختشى أن يكون له بخار  :  يا رسول اهلل ادخرته لك ولضيفانك فقال:  هذا يا بالل؟ قال 

   (1) يف النار؟ أنفق بالل وال ختش من ذي العرش إقالال( 

،  )لقد أخفت يف اهلل وما خياف أحد:  قال رسول اهلل  :  وعن أنس قال:  قال آخر

ولقد أتت عيل ثالثون ما بني ليلة ويوم مايل ولبالل  ،  ولقد أوذيت يف اهلل وما يؤذي أحد

  (2)ء يواريه إبط بالل(طعام يأكله ذو كبد إال يش 

هلذه الوظائف دليل عىل أنه كان يقصد دجمه يف    له  رسول اهلل    ويف اختيار:  قال آخر

 . وليخلص بالال من آثار العبودية، املجتمع ليخلصه من آثار اجلاهلية

سمعت  :  فعن عبد اهلل بن بريدة قال،  بل روي ما هو أعظم من ذلك كله:  قال آخر 

)يا بالل بم سبقتني إىل اجلنة؟ ما دخلت اجلنة  :  فدعا بالال فقال  بي  أصبح الن:  أيب يقول

أمامي البارحة،  قط إال سمعت خشخشتك  )ما  :  قال،  فسمعت خشخشتك،  إين دخلت 

 

 رواه الطرباين والبزار. (1)

 رواه الرتمذي.  (2)
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 ( 1) )هبذا( : أحدثت إال توضأت وصليت ركعتني( فقال رسول اهلل 

وقد كان هلذه املعاملة النبيلة تأثريها يف نفس بالل حتى أنه مل يطق أن يؤذن  :  قال آخر 

اهلل   رسول  وفاة  التيمي..  بعد  إبراهيم  بن  اهلل  :  قال حممد  رسول  تويف  بالل    ملا  أذن 

،  أشهد أن حممدا رسول اهلل انتحب الناس يف املسجد :  فكان إذا قال   .. مل يقرب  ورسول اهلل  

إن كنت إنام أعتقتني ألكون معك  :  فقال،  أذن يا بالل:  قال له أبو بكر    فلام دفن رسول اهلل

:  قال، ما أعتقتك إال هلل :  فقال، وإن كنت أعتقتني هلل فخلني ومن أعتقتني له،  فسبيل ذلك

فقام حتى خرجت بعوث الشام  ،  فذلك إليك :  قال   فإين ال أؤذن ألحد بعد رسول اهلل  

 . فخرج معهم حتى انتهى إليها 

فعن سعيد بن  ،  فرفض،  بل روي أن أبا بكر طلب منه أن يعينه يف مهامه :  آخر   قال

ما كنت  :  فقال له أبو بكر،  ملا كانت خالفة أيب بكر جتهز بالل ليخرج إىل الشام:  املسيب قال 

إن كنت إنام أعتقتني هلل عز  :  قال ، لو أقمت معنا فأعنتنا ،  أراك يا بالل تدعنا عىل هذا احلال

فأذن له فخرج  ،  وإن كنت إنام أعتقتني لنفسك فاحبسني عندك،  ب إليه وجل فدعني أذه

 . إىل الشام فامت هبا 

وقد كان له من السمعة يف املجتمع ما جعل املسلمني يرغبون يف تزوجيه  :  قال آخر

من أنتام  ،  فقد روي أن بالال وصهيبا أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إليهم فقيل هلام،  بناهتم

كنا ضالني فهدانا اهلل وكنا مملوكني  ،  أنا بالل وهذا أخي صهيب:  أحد احلكامءفقال  :  فقال

اهلل اهلل،  فأعتقنا  فأغنانا  عائلني  فاحلمد هلل؛  وكنا  تزوجونا  اهلل،  فإن  فسبحان  تردونا  ،  وإن 

لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول اهلل  :  فقال صهيب ،  بل تزوجان واحلمد هلل :  فقالوا

 

 رواه أمحد والرتمذي وابن حبان واحلاكم.  (1)
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 ،د صدقت فأنكحك الصدقفق، اسكت : فقال . 

بورك فيكم  :  وقال،  ما انتهى احلكامء من هذا احلديث حتى قام رجل من اجلالسني 

 .فقد ـ واهلل ـ أزحتم عن قلوبنا جباال من اآلالم كانت ترتاكم عليها 

تعجب أن يقر اإلسالم عبودية البرش للبرش مع أنه جاء حيرر البرش من  ن  ا كنقال آخر:  

 . ية كل يشء إال اهللعبودية أنفسهم وعبود

)وال تكن عبد غريك وقد جعلك  :  عىل البنهاإلمام  لقد كنت أقرأ وصية  :  قال آخر

 . فأتعجب كيف يقر هذا الدين الرق.. اهلل حرا(

 فام عرفت اآلن؟ : قال أحد احلكامء 

عرفت أن العبودية التي وضع اإلسالم قوانينها بترشيعاته وتوجيهاته  :  قال الرجل 

إن مل تفقها يف كثري  ..  عن الوظائف التي تسند إلينا يف حياتنا املدنية املعارصة  ال ختتلف كثريا

 . من النواحي

 كيف ذلك؟ : قال أحد احلكامء 

املوظف عندنا يف أي رشكة من الرشكات يتمنى أن تفرض عليه الرشكة  :  قال الرجل

 . وال تستكتبه، فال تعتقه ، استعبادها 

 . وحسبه باحلرية..  ولكنه حر : قال أحد احلكامء 

الرجل  من  :  قال  الكثري  يناله  ما  يفوق  املستعبدين  حقوق  من  ذكرت  مما  كثريا  إن 

فالعبد يف بيته مستقر مع أهله قد ضمن له أكله ورشبه ولبسه  ..  األحرار يف هذه الوظائف

تتطلبه حياته ما  انتقل إىل سيد آخر..  ومبيته وكل  الوفاء  وحياة  ..  فإذا ما عجز سيده عن 

 . ال ختتلف كثريا عن حياة عبيدهم  السادة

آخر العبيد حمدودة ال ترصفهم عن  ،  زيادة عىل هذا كله:  قال  فإن وظائف هؤالء 
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وكل ذلك قد ال يتسنى لكثري من األحرار يف  ..  وال عن أهله ،  احلياة العادية وال عن العلم

 .عرصنا 

ملبرش  قطعه ا..  ساد صمت عميق ذلك املجلس،  اجلميع من احلديثبعد أن انتهى  

أرجو أن ال تستقبلوها  ..  أن أقر لكم بحقيقة  ـ حرضة العبيد املحررين    ـاسمحوا يل  :  بقوله 

احلقائق به  تستقبل  بام  اإلسالم  .. إال  من  املجلس  بداية هذا  موقفي يف  رأيتم  وربام  ..  لقد 

أحقد عىل اإلسالم أين  تتصورون  ما  ،  جعلكم ذلك  العداوة  قلبي خيتزن نحوه من  أن  أو 

ل  اآلن  ..ساينخيتزنه  أخربكم  ..  وأريد  أن  األفاضل  هؤالء  حديث  سمعت  أن  وبعد 

 . أقول ذلك الكالماحلقيقة املرة التي جعلتني .. باحلقيقة

فقد كنت أفخر كل حني بينكم  ..  أنتم تعلمون أين من أمريكا :  ثم قال، سكت قليال

البلد أكتمها   ..هبذا  كنت  التي  حقيقتي  تعلمون  أنكم  أن  ..  والشك  ليس  وهي  أصيل 

بل إن أجدادي فوق ذلك كله  ..  ومن بلد مسلم من بالدها ..  بل إنني من إفريقيا ..  أمريكيا 

املسلمني من  أجدادي  ..  ولكني..  كانوا  ويف  يف  نرشها  التي  الكثرية  العقد  تلك  وبسبب 

أمريكا  السادة إال يف  الرجل األبيض  ،  االستعباد رصت ال أرى  السيد إال ذلك  وال أرى 

وقد محلني هذا إىل أن أسري به يف البالد املستضعفة ألنفخ فيها ما مألين به    ..املمتلئ بالقسوة

  .. وأمارس عليها من السيادة ما مارسه عيل وعىل آبائي أولئك املجرمون القساة..  اإلستعباد

الطيبني ..  أما اآلن الرفاق  بينكم بكل قوة  ،  وبعد أن سمعت أحاديث هؤالء  فإين أرصخ 

آبائي مجيعا بشهاد التي رصخ هبا  التوحيد  فال سيادة وال حرية وال كامل وال فخر إال    .. ة 

 . ثم االنتامء إىل ذلك النبي العظيم الذي جعله اهلل رمحة للعاملني .. باالنتساب إىل اهلل

 :  واخلطاءون ..  الرمحة . 9
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هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  باخلطائحدثنا  املرتبطة  الرمحة  به  عرفت  الذي  ،  ني املشهد 

 . وعالقتها بالدين

والتي ذهبت إليها  ،  لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف بعض سجون املسلمني:  قال

الكنيسة  بعض رجال  فيهم،  لتبشريهم ،  صحبة  األمل  من  ،  وبث  للتنفري  ذلك  واستغالل 

 . لكن ما وقع مل يكن بحسب ما يريده متاما .. والدعوة للمسيحية ، اإلسالم

 كيف ذلك؟ : قلنا 

لقد أرسلني املسيح إليكم  :  عندما جلسنا مع السجناء راح القس خياطبهم بقوله   : قال

وحينام  .. ألنقذ أرواحكم من تلك العقد التي يوقعكم فيها اإلسالم حينام يشعركم بالذنب

 . يملؤكم باحلزن عىل ذنوبكم 

قليال قال،  سكت  ذلك :  ثم  نفعل  ال  املسيحية  يف  باملرسة  ..  نحن  نملؤكم  نحن 

بل نحن نبرشكم بام برشنا به بولس حني قال يف رسالته  ..  والسعادة حتى ولو كنتم مذنبني

،  ألنه ال فرق ،  )بر اهلل باإليامن بيسوع املسيح إىل كل وعىل كل الذين يؤمنون:  إىل أهل رومية 

متربرين جمانا بنعمه بالفداء الذي بيسوع املسيح الذي  ،  إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهلل

دمه اهلل كفارة باإليامن بدمه إلظهار بره من أجل الصفح عن اخلطايا السلفة بإمهال اهلل  ق

،  فأين االفتخار،  إلظهار بره يف الزمان احلارض ليكون بارا ويربر من هو من اإليامن بيسوع

إذا نحسب أن اإلنسان  ، بل بناموس اإليامن، كال ، أبناموس األعامل، قد انتفى بأي ناموس

 [ 28ـ  22:  3: رومية]إليامن بدون أعامل الناموس( يتربر با 

كام نبرشكم بام ورد يف نفس  :  ثم راح يقول ،  فتح الكتاب املقدس عىل بعض املواضع

)ألنه أن كان بخطيئة واحد مات الكثريون فباألوىل كثريا نعمة اهلل والعطية  :  السفر من قوله

ازداد  املسيح قد  الواحد يسوع  التي باإلنسان  وليس كام بواحد قد  ..  ت للكثريينبالنعمة 
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العطية هكذا  للدينونة،  أخطأ  واحد  من  احلكم  كثرية  ،  ألن  خطايا  جرى  فمن  اهلبة  وأما 

ينالون  ،  للتربير الذين  بالواحد فباألوىل كثريا  الواحد قد ملك املوت  ألنه أن كان بخطية 

كام بخطيئة واحدة    فإذا،  فيض النعمة وعطية الرب سيملكون يف احلياة بالواحد يسوع املسيح

ألنه كام بمعصية اإلنسان الواحد جعل الكثريون  ، صار احلكم إىل مجيع الناس لتربير احلياة

 [ 19ـ  15:  5: رومية] ( خطاة هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثريون أبرارا

حينام تؤسس حياتكم عىل  :  ثم راح يغرق يف حالة وجدانية رقيقة قائال ..  قال ذلك

وتعودون إىل كتابات  ،  وتعاليم الكتاب املقدس العظيم ،  امن بربنا يسوع املسيحصخرة اإلي

اآلباء األولني فإنكم ستشعرون حتام بالثقة والطمأنينة والفخر حينام ترون الكنيسة وهي  

ليكن هدفنا من التعلم أن نامرس ما    .. تعيش اإليامن املسلم من الرب ذاته للرسل األطهار

وانتصارنا عىل  ،  نستفيد بكل حسن من أجل نمو حياتنا يف اإليامن  نتعلمه يف حياتنا لكي 

نتمتع به  ،  متطلعني إىل احلياة األبدية حينام نحيا يف حرضة إهلنا ، احلية القديمة املدعو إبليس 

 . ونتذوق حالوته

..  رفع سجني من السجناء يده يطلب السؤال ..  ومن غري املنتظر أو املتوقع..  فجأة

وهو فوق ذلك حيمل من  ،  عاملا هبا وبنقاط ضعفها ،  خبريا باملسيحية ، ذكيا فطنا كان سجينا  

 . الصرب ما يصل به إىل غايته ولو يف أطول الطرق وأضيقها 

املرفوعة يده  القس  له،  رأى  يأذن  اليد  ،  فلم يملك إال أن  يتوهم أن هذه  فلم يكن 

 . ستنسخ كل ما ذكره من األحاديثوغريها من األيادي  املرفوعة  

لقد ذكرت لنا أننا لن نتطهر إال عندما  .. أجبني حرضة األب الفاضل: قال السجني

وقد رأيت فيها  ،  وقد كنت عارفا باملسيحية وبكنائسها ..  وعندما ندخل الكنيسة..  نتعمد

 . ومدى عالقته باملسيح وباملسيحية.. شيئا لست أدري مدى صحته
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 ما هو؟  : وقد بدا عليه بعض اإلرباك، قال القس

،  لقد رأيت الكنيسة متارس ما تسميه رس االعرتاف..  رس االعرتاف:  ل السجنيقا 

..  فهل توجد أدلة كتابية وتارخيية وآبائية تدل عىل رضورة أن يكون االعرتاف أمام الكاهن؟

 وهل االعرتاف هلل ال يكفي حتى نحتاج إىل االعرتاف أمام الكاهن؟ 

أنفاسه القس  بالقيام بحر ،  استجمع  قال ،  ب رضوس وكأنه هيم  لإلجابة عىل  :  ثم 

أن الوحيد القادر عىل غفران اخلطايا  :  أوالمها ..  سؤالك هذا ينبغي أن نعلم حقيقتني هامتني

املسيح املسفوك عىل عود الصليب  املسيحية:  والثانية..  هو اهلل عن طريق دم  ،  عن حياتنا 

أس هذا اجلسد  ور ،  فكل مسيحي هو عضو يف جسد املسيح احلي الذي هو كنيسته املجيدة

،  ومن أجل بنيان هذا اجلسد أعطى اهلل املواهب الروحية املتكاملة  ..هو املسيح له كل املجد

رسال يكونوا  أن  البعض  أعطي  أنبياء،  فقد  مبرشين،  والبعض  رعاة  ،  والبعض  والبعض 

ولذلك ينبغي عليك  ،  ومعلمني ألجل تكميل القديسني لعمل اخلدمة لبنيان جسد املسيح

حتزن إذا وجدت نفسك بحاجة إىل آخر لكي يعمل معك ومن أجلك فبالتأكيد أن اهلل  أن ال  

طريق   يف  لتسري  الالزمة  والوظائف  املواهب  كل  يعطك  مل  ولكنه  روحية  موهبة  أعطاك 

 . الكامل

واعلم أيضا أنك حينام ختطئ فإنك ال تسئ إىل نفسك فقط  :  ثم قال،  سكت قليال 

كام أنك تسئ أيضا إىل اهلل القدوس  ،  نتمي إليه )الكنيسة( وإنام تسئ أيضا إىل اجلسد الذي ت 

ثم يقر هبا أمام  ،  ولذا فإن اإلنسان حينام خيطئ يطالب بأن يندم عىل خطيئته ويكرهها ..  البار

وهذا ما  ، ن األوائلووهذا ما فهمه املسيحي  ..الكنيسة وحينها يقوم اهلل بغفران هذه اخلطايا 

يقو حينام  األعامل  سفر  مقرين وخمربين  :  لنراه يف  يأتون  آمنوا  الذين  من  كثريون  )وكان 

وقد أعطيت الكنيسة ممثلة يف الرسل ومن خلفهم من األساقفة  ..  [1:  19:  أعامل]   (بأفعاهلم
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)كل ما تربطونه عىل األرض يكون مربوطا يف  :  هذا السلطان من الرب يسوع حينام قال 

   [ 19: 16:  متى ](  السموات وكل ما حتلونه عىل األرض يكون حملوال يف ، السموات 

)وإن مل  :  وقال يف سلطة الكنيسة:  ثم قال،  فتح الكتاب املقدس عىل بعض املواضع

احلق  ،  وإن مل يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار،  يسمع منهم فقل للكنيسة

السموات  مربوطا يف  يكون  تربطونه عىل األرض  ما  لكم كل  ما حتلونه عىل  ،  أقول  وكل 

وبعد قيامته قال لتالميذه بعدما نفخ  .. [ 1،  17: 18متى  ]  (ض يكون حملوال يف السامء األر

وجوههم خطاياه  :  يف  أمسكتم  ومن  هلن  تغفر  غفرتم خطاياه  من  القدس  الروح  )اقبلوا 

 [ 23،  22:  20: يوحنا ]  (أمسكت 

عاما  أال يمكن أن يكون املسيح قد أراد أن يكون هذا السلطان  ..  لكن:  قال السجني

فقط ،  للجميع والكهنة  للرسل  ويربط  ..  وليس  حيل  أن  منا  واحد  كل  يستطيع  وبذلك 

 كالرسل متاما؟

القس يمكن ..  ال:  قال  موجها  ..  هذا ال  كان  السابقة  اآليات  املوجه يف  فاخلطاب 

كام أن أهل كورنثوس مل يستطيعوا ممارسة هذا السلطان إال  ،  لقادة الكنيسة ممثلة يف الرسل

ينبغي أن  ..  [5ـ    1:  5كو  1] ه الرسول بولس مع زاين كورنثوس الشهري  حينام مارس وال 

)فإين أقول بالنعمة  :  وكام يقول الرسول،  تنسى أن مواهب الروح قد قسمت عىل اجلميع

املعطاة يل لكل من هو بينكم أن ال يرتئي فوق ما ينبغي آن يرتئي بل يرتئي إىل التعقل كام  

 [ 3:  12: رومية] ( اإليامن قسم اهلل لكل واحد مقدارا من 

وهذا ما فهمه مجيع اآلباء يف القرون األوىل ومارسوه بكل قوة  :  ثم قال،  سكت قليال 

وتكلموا عنه وكتبوه يف كتاباهتم التي مازالت باقية حتى اليوم وال يستطيع أحد التشكيك  

الكتاب  ،  فيها  آيات  ينكر  نفسه  بخالص  ومهتام  هلل  حمبا  منصفا  شخصا  أن  أظن  وال 
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..  وتفاسريها ومن مارسوها ليقدم بدعة ال سند هلا من الكتاب أو التاريخ أو أقوال اآلباء

 )ال تعرتفوا عىل يد الكهنة(؟  : وهل يستطيع أحد أن بخرج لنا آية من العهد اجلديد تقول

من األقوال املحكية يف  :  ثم قال، وفتحه عىل بعض املواضع، أخرج كتابا من حمفظته 

)فليعرتف كل منكم أهيا األخوة األحباء  :  ( م258  ـ   200ذلك قول القديس كربيانوس )

بإثمه مادام من إثم يف هذا العامل وما دام ممكنا قبول اعرتافه وما دامت املغفرة بواسطة الكهنة  

تبهون إىل اخلجل  )إن كثريين ين :  ( م240  ـ 160وبقول العالمة ترتليان ) .. مقبولة عند اهلل(

أكثر من اخلالص فيهربون من االعرتاف سرتة هلم ويؤخرونه من يوم إىل يوم كمن أصابه  

بخجله  فيباد  مرضه  األطباء  عن  فأخفى  منها  املستحى  األعضاء  يف  أخفينا  ..  مرض  فإذا 

وهل األوىل لنا أن هنلك وذنوبنا خمفية من أن  ،  نفوسنا عن معرفة الناس هل ختفى عن اهلل

 وهي مكشوفة يف التوبة( نحل 

يده آخر  قال،  رفع سجني  أن أعرتف  :  ثم  ـ  الفاضل  هل تسمح يل ـ حرضة األب 

وتكدر عيل  ،  أمامك وأمام هذا اجلمع ببعض الشبهات التي ختطر عىل بايل يف هذا الباب

 بذلك صفو اتباع املسيح ودين املسيح؟  

القس ما تشاء..  حتدث :  قال  أيضا ..  قل    ون فستجد..  تشاءون  حتدثوا كام..  وأنتم 

 . ي اجلواب الكايف والشايفدعن

أنت تعلم ـ حرضة األب الفاضل ـ أن األساس األول يف املسيحية  :  (1) قال السجني

فاملسيح املخلص نزل من السامء وصلب ومات ليخلص املؤمنني من  ،  هو عقيدة اخلالص 

 . وزر اخلطيئة األوىل التي حتملتها البرشية قرونا طويلة

 

 للدكتورة: أميمة بنت أمحد شاهني. ،(استفدنا هذه الردود من: )اإلثم الفردي والغفران يف تصور الكنيسة (1)
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فاالبتالء ليس إال نتيجة للعنة اخلطيئة التي أوقعها اإلله عىل آدم  ..  أجل  :قال القس 

السقوط  بعد  الكاثوليكي ،  وذريته  الالهوت  معجم  ذلك  إىل  أشار  سبب  ،  وقد  أن  فذكر 

 . أي اخلطيئة األصلية.. العذاب واألمل واملوت هو اخلطيئة عينها 

 . عنةوهذا يعني أن موت املسيح كان لرفع هذه الل: قال السجني 

القس وقعت عىل  ..  أجل:  قال  التي  العقوبة  وفداء عن  كفارة  كان  املسيح  فموت 

 . اجلنس البرشي كله بسقوط نائبه األول

فإن املؤمن املسيحي يتحول بعد الفداء إىل حالة النقاء  ،  بناء عىل هذا:  قال السجني 

سعيدا كام كان  ..  ولعنتها خاليا من اخلطيئة  ..  التي خلق عليها اإلنسان األول قبل السقوط 

 . قبلها 

 .ذلك صحيح.. أجل: قال القس

ولكنا لو تناولنا هذا األمر من منظور واقعي فسنجد أن احلياة املسيحية  :  قال السجني

واملؤمن املسيحي  ..  ويعرتهيا الشقاء ،  فام زالت ـ كام عرفها التاريخ ـ تشوهبا املكاره،  مل تتغري

باملصائب يشقي وي زال مثقال  الصليب  ،  تعبما  ترفع  بمجتمعات  مل تزل حتيط  والرشور 

 أليس كذلك حرضة األب الفاضل؟ .. فوق رؤوسها 

ما دام ذلك مل يغري معامل  ،  إذا مل صلب املسيح ومات:  فقال السجني،  سكت القس

 ا به؟ نوأين اخلالص الذي وعد.. الواقع املر؟

 باملسيح أمام هذه  لقد رأيت أن املؤمنني:  فقال السجني ،  مل جيب القس بأي جواب

قسمني إىل  انقسموا  أوهلام..  التناقضات  اعتقادا  ،  أما  املثالية  املسيح  تعاليم  تطبيق  فحاول 

منتظرين تغيري حاهلم حتقيقا لوعد قدم هلم من رجال  ،  منهم أهنم نالوا اخلالص بإيامهنم به

ا،  الكنيسة  بني  تزورهم  واملصائب  زال مالزما هلم  ما  الشقاء  بأن  واآلخرليفاجئوا  ،  حلني 
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رافضني سلطاهنا  ،  األمر الذي أصاهبم بخيبة مريرة دفعتهم لالبتعاد عن الكنيسة ورجاهلا 

وقسم آخر اتبع    ..فقد أثبتت التجربة الواقعية هلم فساد أقوال رجاهلا وتعاليمهم،  وتعاليمها 

عد به  هواه مرتكبا املخازي غري آبه بالفضائل األخالقية اعتامدا منه عىل اخلالص الذي و

الكنيسة  قبل  باألعامل..  من  ال  باملسيح  ،  فبإيامنه خيلص  بإيامهنام  والصالح سواء  فالفاسق 

رتباط هبا وتنفيذ تعاليمها ما  فام الداعي لال، وهكذا ابتعد هذا القسم عن الكنيسة.. الفادي

 . دام املسيحي قد نال اخلالص بإيامنه القلبي ال باألعامل

فام كاد يفرح  ،  أصبح املؤمن املسيحي يف وضع ال حيسد عليهوهكذا  :  قال سجني آخر

فها هي ذي خطاياه تضيق  ،  فقد وقع بام خلص منه،  باخلالص املزعوم حتى اعرتاه األسى

فهي تريده  ،  وهذا ما أرادت الكنيسة أن حيدث   ..خناقها عليه بسالسل الشقاء واألمل واحلزن

اإلجابة عن هذه القضايا التي عجز العقل  و،  مهزوما ضعيفا الجئا إليها يبحث عن النجاة

يف حني حيمل أبواه وزر  ،  فكيف حيمل وزر خطيئة أبويه وخطيئته الشخصية،  عن فهمها 

فهذا  ،  وإذا كان العدل حتقق بصلب املسيح فداء من اخلطيئة األوىل ومرياثها ،  خطيئتهام فقط 

خطيئتهام من  بالفداء  نجوا  الذين  وحواء  آلدم  نعمة  الدنس  وأصب،  الفداء  من  نقيني  حا 

ما زالت عليها  ،  أما ابن آدم فبعد الفداء من اخلطيئة األصلية ،  كحالتهام األوىل قبل السقوط

أصله   من  إليه  انتقل  الذي  الطبيعة  فساد  مرياث  نتيجة  منه  التي صدرت  الفعلية  اخلطايا 

 . األول

كانت التوبة  فام السبيل للنجاة من هذه اخلطايا إذا  :  وقال، التفت السجني إىل القس 

 واألعامل ال تؤدي إليها؟

لقد عمدت الكنيسة عند رؤية أتباعها وهم عىل هذه  :  فقال السجني،  سكت القس

بأيدي رجاهلا ،  احلالة من اإلضطراب  النجاة  فهي  ،  أن تصدرت عقوهلم مقررة أن مفتاح 
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ال  وأداء  االعرتاف  مقابل  منها  جزء  أو  الفردية  اخلطايا  هذه  غفران  بإمكاهنا  تعويض  التي 

الدين رجل  يقرره  هذه  ،  الذي  بمنح  قانونا  أصدرت  الرشعية  ثوب  ذلك  عىل  ولتطفي 

  1215وهو الصادر عن املجمع الثاين عرش املنعقد يف روما عام  ،  الصالحية لرجل الدين

)الكنيسة البابوية متلك الغفران ومتنحه  :  فقد كان من أهم قرارات هذا املجمع ما نصه..  م

وعىل رأسهم البابا الرئيس األعىل للكنيسة كلها حسب  ، جال الكنيسةولكن ر.. ملن تشاء(

فام  ،  فإذا غفرت خطيئتهم األصلية بالفداء كام يقرر دينهم،  التعليم الكاثوليكي من ذرية آدم

فكيف يتسنى ملخطئ تربئة خمطئ؟ وكيف  ،  زالت خطاياهم الشخصية تالحقهم أينام ذهبوا

إليه  حاجة  يف  هو  من  الغفران  أصوات    ، يمنح  به  ترتفع  الذي  االحتجاج  هذا  ولتفادي 

وهو القرار الصادر عن املجمع العرشين  ،  أصدروا قرارا آخر يفيد عصمة البابا ،  الكثريين

وهكذا أصبحت قرارات الكنيسة قرارات تتسم بالعصمة    ..م  1869املنعقد يف روما عام  

 . قراراتهوعصمته تلك تنتقل بالتايل ل ، من الضالل فرأسها البابا معصوم

القس قال  :  قال  إذ  املسيح وأمره  السلطان من وعد  استمدت هذا  الكنيسة  ولكن 

)وأعطيك مفتاح ملكوت السموات فكل ما تربطه عىل األرض يكون مربوطا يف  : لبطرس 

واملسيح  ..  [19ـ    16:  متى]  ( السموات وكل ما حتله عىل األرض يكون حملوال يف السموات 

بل كتلميذه املعرتف واملؤمن بالهوت  ، السلطان لبطرس مل يعطه إياه كفردوهو يعطي هذا 

،  وقد أكد املسيح هذا بام ال يدع جماال للبس..  )أنت هو املسيح ابن اهلل( :  املسيح عندما قال

)وإن مل يسمع منهم فقل للكنيسة وأن مل يسمع من  :  إذ بني أن هذا سلطان الكنيسة كلها 

ثني والعشار احلق أقول لكم كل ما تربطونه عىل األرض يكون  الكنيسة فليكن عندك كالو

   [18و 17: 18: متى]مربوطا يف السامء وكل حتلونه عىل األرض يكون حملوال يف السامء( 

وقد تأيد هذا السلطان بأمر املسيح  :  ثم قال،  فتح الكتاب املقدس عىل بعض املواضع
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فاذهبوا وتلمذوا  ،  امء وعىل األرض)دفع إىل كل سلطان يف الس:  قبل الصعود عندما قال

وهذا    [19و  18:  28:  متى]مجيع األمم وعمدوهم باسم األب واإلبن والروح القدس(  

حق ألن الكنيسة كمنظمة عىل األرض ينبغي أن يكون هلا سلطان يقرر وينظم ويدعم كياهنا  

 . ورسالتها وأعامهلا 

وس أتباعها بنصوص  وهكذا أرست الكنيسة سلطاهنا يف نف :  وقال ،  ابتسم السجني

فأصدرت  ،  لتتحول بعد ذلك لكيفية استثامر هذه السلطة،  وبقرارات جممعية،  من األناجيل 

اخلمس بالوصايا  أسمته  وبلوغه  ،  ما  التعميد  بعد  مسيحي  لكل  ملزما  تطبيقها  وجعلت 

العمر  من  الوصايا ..  السابعة  تلك  أهم  الرابعة ،  من  عىل رضورة  ..  الوصية  تنص  والتي 

 لسنوي )إذا كانت هناك خطايا مميتة(  االعرتاف ا

..  فسلطاهنا ال يدعم باالعرتاف فحسب.. مل تكتف الكنيسة هبذاو : قال سجني آخر 

يوازي اخلطيئة  الذي  التعويض  الكاهن  ..  وهلذا ذهبت إىل رضورة  يفرضه  تعويض  وهو 

 .اعتامدا عىل فطنته الروحية يف حتديده

،  أداء التعويض الذي فرض عليه من قبل الكاهنأما لو امتنع املسيحي عن  :  قال آخر

هذا  .. فسيكون مصريه دخول املطهر بعد املوت مبارشة كمرحلة تطهريية قبل يوم الدينونة

بقوله الكاثوليكي  الالهوت  معجم  ذكره  إذ  :  ما  التطهريية  املرحلة  هلذه  )اإلنسان خيضع 

)املستحق( العقاب  تكون حالة  ما  بمقدار  بالنعمة  فيه ومل    يموت مربرا  تزال موجودة  ال 

وبمقدار ما باإلمكان أن تزيل هذه احلالة عقوبات  ،  تزول بزوال اخلطايا بالغفران يوم التربير

 . تعويضه

أما عن طبيعة هذه املراحل الصحيحة وعن مكان هذه العقوبات فليس  :  قال آخر  

نجد كلمة أصح  وال جيب أن متنعنا كلمة املطهر من أن  ..  لنا يف الكتاب املقدس أي دليل
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 التي تعني حرفيا النار املطهرة( .. وأحسن لندل عىل هذه املراحل التي نوهنا عنها 

آخر  أتباعها و:  قال  عىل  سلطاهنا  إرساء  الكنيسة  استطاعت  من  ،  هبذا  هلم  بد  فال 

فهي مؤسسة بأمر املسيح معصومة الرأس وقراراهتا إلزامية مما أهلها  ،  طاعتها طاعة تامة

وعىل املؤمن املسيحي إن أراد اخلالص من خطاياه  ، عاياها بحسب ما ترىلغفران خطايا ر

 . الشخصية التقدم إهلا مرة كل عام عىل األقل ليعرتف ويتلقى أمرها بتنفيذ التعويض 

وتثبتها يف نفوس أتباعها ـ تريد من  ، كأين هبا ـ وهي تدعو إىل هذه املعاين و: قال آخر

لتتمكن من إدارة شئوهنا وتوسعة سلطاهنا وسيطرهتا    كل فرد منهم أن يدفع رضيبة للكنيسة 

 . عىل أتباعها 

بالفعل:  قال آخر  تتزايد وتتسع..  وهذا ما حصل  الكنيسة مل تزل  ،  فمطامع رجال 

 .حتى أصدروا صكوك الغفران التي عادت عليهم بمزيد من األرباح

ساوئ التي  لقد نقل ويل ديورانت عن أحد املعارضنيـ  وهو كاثوليكيـ  امل:  قال آخر

)إن املساوئ ذات الصلة بصكوك الغفران تنشأ  :  نتجت عن فرض صكوك الغفران فقال

وهي الرشط  ،  كلها تقريبا من سبب واحد وهو أن املؤمنني بعد أن يشهدوا مراسم التكفري

وبذلك  ،  يتطلب أن يقدموا من املال ما يتناسب مع ثرائهم ،  املقرر املعرتف به لنيل املغفرة

،  وهو الذي جيب أن يكون من لألعامل اخلريية،  الذي يؤدي لألعامل اخلرييةأصبح املال  

التي ال يلزم هبا إنسان النافلة  أصبح هذا املال يف  ،  وهو الذي جيب أن يكون من األعامل 

الذنوب لغفران  األسايس  الرشط  هو  احلاالت  العمل  ..  بعض  ال  املال  أصبح  ما  وكثريا 

ال من  املقصودة  الغاية  هو  فيها  ..  غفرانالصالح  صيغت  التي  العبارات  أن  ننكر  ولسنا 

وأن االعرتاف  ،  قرارات البابوية خييل إىل اإلنسان معها أهنا ال حتيد مطلقا عن عقائد الكنيسة

لنيل   األسايس  الرشط  هي  العقائد  هذه  يف  عليها  املنصوص  الصاحلة  واألعامل  والندم 
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 مجيع األحوال وكان للهبات املالية املقام  إال أن اجلانب املايل كان يبدوا واضحا يف ،  املغفرة

األفواه  يف  مضغة  وجيعلها  بالعار  الكنيسة  يرسبل  مما  كله  األمر  هذا  يف  اختذت  ..  األول 

املالية الصفقات  الغفران شيئا فشيئا صورة  النزاع بني  ،  صكوك  الكثري من  إىل  وأدى هذا 

وال يقل عن بيع  ..  املوارد  السلطات الزمنية التي كانت تتطلب عىل الدوام حظها من هذه

صكوك الغفران داللة عىل حب الكنيسة للامل قبوهلا أو طلبها املال أو اهلبات أو الوصايا  

امليت يف   روح  تقضيها  التي  املدة  تقرص  أهنا  يقولون  التي  والصلوات  األدعية  تالوة  نظري 

خيصصون من أمواهلم جزءا  وكان الصاحلون األتقياء من الناس  ..  املطهر لتعاقب عن ذنوهبا 

كبريا هلذا الغرض لتنجو به روح قريب هلم أو ميت فارق احلياة الدنيا أو ليقرصوا املدة هم  

تاما  إلغاءا  يلغوها  أو  موهتم  بعد  املطهر  يف  أن  ..  أنفسهم  من  يشكون  الفقراء  أخذ  وهلذا 

الغفران  صكوك  البتياع  أو  والصلوات  األدعية  نظري  األموال  أداء  عن  جيعل    عجزهم 

ولقد كان كوليس  ،  األغنياء عىل األرض ال الوادعني هم الذين يرثون ملكوت السموات

  (1)حصيفا حني أمتدح املال ألن )من يمتلك املال يستطيع نقل األرواح إىل اجلنة(

سأنقل لك نصا ألحد  :  ثم قال ،  إىل القس الذي لزم الصمت   أحد السجناءالتفت  

كتاب )سوسنة سليامن يف أصول العقائد واألديان( ملؤلفه  لقد قرأته يف  ..  صكوك الغفران

نوفل( أفندي  )نوفل  املسيحي  الدين  ألحد  ..  رجل  ترمجة  الفاضل  األب  هذا  ذكر  لقد 

صكوك الغفران التي كانت تباع يف مدينة ويتمربغ األملانية )التي كان مارتن لوثر يدرس  

وحيلك  ،  سيح يرمحك يا فالن)ربنا يسوع امل..  اسمعوا نص الصك  ..م  1513فيها( عام  

القداسة الكلية  آالمه  مجيع  ،  باستحقاقات  من  أحـلك  يل  املعطى  الرسويل  بالسلطان  وأنا 

 

 .52، 51/ 1قصة احلضارة:  (1)
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االفراط   مجيع  من  وأيضا  استوجبتهان  التي  الكنسية  والطائالت  واألحكام  القصاصات 

وفظيعة  عظيمة  كانت  مهام  ارتكبتها  التي  والذنوب  كانت  ،  واخلطايا  ولئن  علة  كل  ومن 

وأحمو مجيع العجز وكل عالمات املالمة  ،  فوظة ألبينا األقدس البابا والكريس الرسويلحم

وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدهتا  ،  التي ربام جلبتها عىل نفسك يف هذه الفرصة 

وأردك  ، وأردك حديثا إىل الرشكة يف أرسار الكنيسة وأقرنك يف رشكة القديسني،  يف املطهر

ارة والرب اللذين كانا لك عند معموديتك حتى أنه يف ساعة املوت يغلق أمامك  ثانية إىل الطه

إىل   الذي يؤدي  الباب  والعقاب ويفتح  العذابات  إىل حمل  منه اخلطاة  الذي يدخل  الباب 

إن مل متت سنني مستطيلة فهذه النعمة تبقى غري متغرية حتى تأيت ساعتك  ،  فردوس الفرح

 آميــن(، الروح القدس الواحد باسم اآلب واالبن و.. األخرية

آخر سجني  من  :  قال  عليها  تدر  كانت  التي  األموال  بتلك  اكتفت  الكنيسة  ليت 

لقد ذهب هبا اجلشع والظلم إىل أن تستعمل هذه الصكوك يف سفك دماء  ..  صكوك الغفران

 . األبرياء

يف    لقد كانت الكنيسة تواجه ـ..  (1)هذه هي احلقيقة التي ذكرها التاريخ:  قال آخر

فقد كانت  .. إهنم أولئك املسلمون الطيبون ..  مرحلة من مراحلها ـ بألد أعدائها وأخطرهم

وبلغ ضعف  ،  وبدأت تلوح عالمات اهلزيمة للصليبيني ،  احلروب الصليبية قد استعر أوراها 

خليبة  وفقد املقاتلون ثقتهم يف الكنيسة نتيجة  ،  احلامس الديني يف نفوس األوربيني مبلغا كبريا

ومل يروا للمسيح واملالئكة والقديسيني أثر يف  ،  أملهم يف النرص الذي وعدهتم وعدا قاطعا 

يقفون ضدهم متاما ،  معاركهم العكس ختيلوا أهنم  الكنيسة  ،  بل عىل  اهتز موقف  وبذلك 

 

  (من أمهها )العلامنيةو  قد ذكرنا هناك املراجع التي رجعنا إليهاو  نعيده هنا مع بعض الترصف و  (شجرة النبوة)ثامر من  كتاب  ذكرنا هذا يف    (1)

 ملحمد قطب. ()مذاهب فكرية معارصةو لسفر احلواىل
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وقراراهتا الشفوية باملغفرة للمشرتكني يف احلرب مل  ،  وأيقنت أن وعودها املعسولة بالنرص

تؤدى مؤثرا  تعد  حمسوسة  ،  مفعوال  خطية  وثيقة  يف  األماين  هذه  جتسيد  الكنيسة  فقررت 

 . ويندفع لالشرتاك يف احلملة الصليبية وهو عىل ثقة وعزم، حيملها املقاتل 

آخر أرذل  :  قال  ألداء  الغفران(  )صكوك  جديد  من  استخدمت  لذلك  وتنفيذا 

املشرتكني..  وظيفة توزع عىل  ـ  املؤرخون  ذكر  كام  ـ  كانت  الصليبية ضد  لقد  احلروب   يف 

 . املسلمني 

آخر رجلني..  وهبذا:  قال  أحد  عىل  حكرا  الصكوك  هذه  صاحب  :  أصبجت  إما 

يبذل  ..  أو صاحب سيف   ..يشرتى الصك من الكنيسة حسب التسعرية التي حتددها ..  مال

 . دمه يف سبيل نرصة الكنيسة والدفاع عنها وحراسة مبادئها 

آخر  ما عدا هذين:  قال  الصك  فيظل..  أما  ثمن  يملك  يظل  ..  حمروما ال  ولذلك 

 . املسكني أسري رصاع نفيس مرير وشعور باحلرمان قاتل

والكنيسة هي الرابح الوحيد  ،  والكل خارسون،  وهكذا فالكل مضحون:  قال آخر

 . من هذه الصكوك

أتدرون ما  : ويقول ، يلتفت إىل زمالئهأحد السجناء  فراح ، به م مل جيد القس ما جييبه 

 هناية هذه الصكوك املشؤومة؟

 ما هنايتها؟ :  قال السجناء 

لقد كانت هذه البدعة ـ أول أمرها ـ من أسباب قوة الكنيسة ودعائم  :  قال السجني

فمن ناحية املكانة الدينية ارتفعت منزلة رجال الدين يف نظر السذج واجلهلة  ..  شموخها 

العظيمة  املوهبة  املسيح هذه  إليه ،  بعد أن منحهم  املغفرة  وخيل  أنه ما دام أعطاهم حق  م 

هلم غفر  أنه  فبدهيي  يدعون،  للناس  كام  روحه  من  ووهبهم  قدسهم  جتب  ،  بل  وبذلك 
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وإذ  ،  طاعتهم والتزلف إليهم ومتلقهم عىل من أراد التقرب إىل املسيح واحلصول عىل رضاه

  حق ) بمقابلة يؤمنوا أن عليهم  سهل فقد، الغفران بحق ـليك وصعا  ملوكا  ـقد آمن الناس 

 . هلذا  رهبة وازدادوا إال  ذاك يف  طمعا  يزدادوا  ومل، (احلرمان

ثراء فاحشا  :  قال آخر الكنيسة من عملية بيع الصكوك  املادية أثرت  الوجهة  ومن 

حتى أصبحت بحق أغنى طبقات املجتمع األورويب آنذاك بام تكدس يف خزائنها من أموال  

 .وتدفق عليها من عطايا وهبات 

آخر  باجلحافل  :  قال  سلطتها  وتدعمت  الكنيسة  قويت  السياسية  الوجهة  ومن 

الغفران عىل  احلصول  أجل  من  سبيلها  يف  للقتال  تطوعت  التي  وباملقابل  ..  الرببرية 

إال من  ،  انخفضت سلطة امللوك الذين كانوا جنودا للكنيسة بأنفسهم يف احلروب الصليبية

 .(1)رمان كام حدث لفريدريك الثاينتردد منهم أو حاول التملص من قبضتها فعوقب باحل

ولكن احلصاد اخلبيث  ..  كل هذه الثامر جنتها الكنيسة من جراء هذه املهزلة:  قال آخر

وصفه يمكن  ال  جرائها  من  نعش  ..  الذي حصدته  يف  مسامرا  الصكوك  تلك  كانت  لقد 

 :  وكانت خسارهتا هبا عظيمة عظم جنايتها ، وبداية لنهايتها ، الكنيسة 

فمن الوجهة االقتصادية تىل اإلقبال اهلائل عىل رشاء الصكوك انكامش :  قال آخر 

فنضبت الكثري من  ،  وفتور كالذي يصيب أي بدعة أو ظاهرة جديدة بعد فرتة من ظهورها 

ازدادت طمعا ورشاهة  الكنيسة يف حني  بطريقة  ..  موارد  الصكوك  إىل عرض  فاضطرت 

اإل،  مبتذلة  يتجولون يف  اآلباء والقساوسة  بأسعار خمفضة ،  قطاعيات فكان  ثم  ،  ويبيعوهنا 

 

الثاين  (1) اإلمرباطور )فريدريك  يسريةو  (هو  الكنيسة واستطاع مقاومتها مدة غري  إو  هو أعظم زعيم حتدى سلطات  املؤثرات يرجع ذلك  ىل 

أما    ،(نديق األعظماإلسالمية يف ثقافته وشخصيته، فقد كان جميدا للعربية مغرما باحلضارة اإلسالمية، حتى أن الكنيسة اهتمته باعتناق اإلسالم وسمته )الز

 يلز. و 3فصل أعجوبة العام، ج و  عظمانظر حول سريته كتاب الزنديق األ ،(وبعضهم )أول املحدثني (املفكرون املعارصون فيسميه بعضهم )أعجوبة العامل
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وكلام ازداد العرض قل الطلب وتولد لدى الناس شعور داخيل بأن رشاءها إضاعة  ،  زهيدة

 .أو عىل األقل فيام ليس مضمون العاقبة ، للامل فيام ال فائدة فيه

ويف الوقت نفسه دامهت املرسح املايل فئة جديدة من الناس أخذت تظهر  : قال آخر

الطبقة  بوضوح   هي  تلك  الدين(  و)رجال  )النبالء(  آنذاك  البارزتني  للطبقتني  منافسة 

اإلقطاعي   النظام  لنهاية  املؤرش  بمثابة  كانت  أخرى  حتوالت  وحصلت  البورجوازية 

 . بجملته

الدين:  قال آخر الدينية لرجال  املكانة  القدسية  ،  ومن ناحية  اهلالة  فقد بدأت تلك 

عد زمان من ظهور هذه املهزلة وابتداء الناس يعتقدون أهنم  املحيطة هبم تتبخر شيئا فشيئا ب 

األبله  والتسليم  األعمى  االندفاع  ذلك  يف  خمطئني  تنافس  ،  كانوا  االعتقاد  ذلك  وعمق 

وعجب الناس إذ  ،  القساوسة عىل بيع الصكوك مقرونا بسريهتم السيئة وفجورهم الفاضح

امللكوت بربكة الصكوك التي منحها    رأوا كثريا من األرشار والطغاة يتبوءون مقاعدهم يف

فكان ذلك إيذانا بالشك يف قداسة رجال الدين أنفسهم ومدى صالحهم  ،  هلم رجال الدين

 . واستحقاقهم للملكوت يف ذواهتم

فقد كان لصكوك الغفران  ،  ومن ناحية املركز السيايس والنفوذ الدنيوي :  قال آخر

 العالقة بني الكنيسة من جهة وامللوك  وما أحاط هبا من ظروف ومالبسات أثره البالغ يف 

فقد رأوا أن قبضة الكنيسة تزداد استحكاما مع األيام  ،  واألمراء والنبالء من جهة أخرى

وأهنم وشعوهبم ليسوا إال أدوات أو صنائع رجال الدين يمنون عليهم بالعفو إن رضوا  

ال،  ويعاقبوهنم باحلرمان إن سخطوا الذي حصلت عليه  الثراء  تبدو  كام أن  كنيسة جعلها 

فكان يسيطر عىل اجلميع شعور موحد  ،  منافسا قويا ألصحاب اإلقطاعيات وكبار املالك

 . بالعداوة هلا واحلقد عليها 
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لذلك مل تكد بوادر االستنكار ضد ترصفاهتا ـ ال سيام صكوك الغفران ـ  :  قال آخر 

ركات املعارضة وتأجيج  تربز للعيان حتى انتهزها امللوك واألمراء فرصة سانحة حلامية احل 

ولوال أن بعض املصلحني الكنسيني ـ ولوثر خاصة ـ وجدوا احلامية والعطف من  ،  سعريها 

 . األمراء والنبالء ملا نجوا من قبضة الكنيسة ونتائج قرارات حرماهنا 

آخر  االجتامعية:  قال  الناحية  مبارشا يف  ،  أما من  الغفران سببا  كانت صكوك  فقد 

فالتهمت األوضاع االجتامعية وأودت  ،  ىل التي اندلعت نرياهنا فيام بعدانبعاث الرشارة األو

 . بالتعاليم الكنسية والتقاليد الدينية كافة

فقد ساعدت صكوك الغفران بصفة مبارشة عىل هدم التعاليم  ..  وبذلك:  قال آخر

الدينية من أساسها واالستهتار بكل املعتقدات واألصول اإليامنية بجملتها وأسهمت يف  

 .انتشار فكرة إنكار اآلخرة واجلنة والنار التي ال يقوم دين بغريها 

،  وال زالت إىل اآلن شاهدا قويا ومستندا قاطعا لكل أعداء الدين يف الغرب:  قال آخر 

سلوك   من  به  يتصل  وما  ذاته  بالدين  كفر  وترصفاته  الدين  برجل  الكفر  عن  نشأ  حيث 

 . وخلق

الذي وضعه أعداء الدين أمام اإلنسان األورويب  لقد كان اخليار الصعب  :  قال آخر 

والرجعية   والغباء  باجلمود  تلقائيا  نفسه  عىل  فيحكم  الغفران  بصكوك  يؤمن  أن  إما  هو 

الدين والغيبيات،  املتناهية الذي حيوهيا بكامله إطار  ال  ،  وإما أن يكفر هبا فيلزمه باإلطار 

 . سيام اآلخرة 

زدت حرفا واحدا عىل ما نطق به    ا ل رأيتنه :  وقال ،  إىل القس   أحد السجناء التفت  

 التاريخ؟

فال جيدي  ..  بيشء   مولذلك لن أجيبك..  ما يقوله اهلراطقة  ون تكرر مأنت :  قال القس
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 . الكالم مع اهلراطقة شيئا 

وتردوا  ، أمل تأمركم الكنيسة واملسيح بأن تظهروا احلقائق بنور اإليامن:  قال السجني 

 عىل الشبهات بسيف العلم؟ 

 . أرانا قد خرجنا عن املوضوع: القس إال أن يقولمل جيد 

 : األمل 

لقد  ..  نحن مل نخرج عن املوضوع..  ال يا حرضة القس :  وقال،  قام بعض السجناء 

دثنا به مل خيرج عن هذا  حتوكل ما  ..  جئتنا لتحدثنا عن البشارة التي جاء هبا املسيح للمذنبني

 . الباب

كن أال تتفقون معي أن اإلسالم وقع يف  ل..  قد أسلم لكم هبذا..  ال بأس: قال القس

 نفس ما وقعت فيه املسيحية؟

السجناء  أحد  سيدنا :  قال  يا  متاما ..  ال  خمتلف  اخلطائني  من  اإلسالم  ..  فموقف 

الغفور  بكونه  تعاىل  اهلل  يصف  املغفرة،  فالقرآن  واسع  تعاىل،  بل  َواِسُع  ﴿:  قال  َربََّك  إِنَّ 

 [32النجم: ] ﴾ املَْْغِفَرةِ 

نهم من  :  آخر قال   والقرآن الكريم يذكر أن اهلل تعاىل ـ برمحته بعباده ولطفه هبم ـ مك 

أخطائهم ومواقفهم،  تصحيح  سلوكهم  تصحيح  ،  ومراجعة  ليس  إمكاهنم  يف  ليصري 

وعرب  ،  وتصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء،  وإنام العودة إىل ماضيهم،  مسارهم املستقبيل فقط

 . ا آثار ما تركته الذنوب يف نفوسهمليغسلو، أعامل بسيطة يقومون هبا 

آخر واألمل:  قال  السعادة  الكبرية يف  آثاره  اإلحباط  ..  وهلذا  من مصادر  أن  ذلك 

بل حتوهلا إىل عقبة كبرية  ،  واحلزن عىل األخطاء التي وقعت فيه،  والكآبة االهتامم باملايض

بينها وبني رهبا  فكيف تتهذب نفس تشعر كل حني أن .. حتول بني النفس والتزكية والرتقي
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وهل يمكن ألحد أن يرجع للاميض حتى ال يقع فيام  ،  آالف احلواجز التي ال يمكن إزالتها 

 وقع فيه؟ 

،  ولذلك كان من رمحة اهلل تعاىل أنه جعل لعباده القدرة عىل حمو كل ذنوهبم:  قال آخر

كنها أن تنافس  بل يم،  لالستمرار يف السري إىل اهلل بنفس مملوءة بالنقاء والطهارة،  وآثارها 

 .واالستفادة من أخطائها ، إن أحسنت استثامر توبتها ، من سبقها 

،  ولذلك برش اهلل تعاىل املستفيدين من أخطائهم بأنه لن يمحو سيئاهتم فقط:  قال آخر

ُل  إِالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا  ﴿:  قال تعاىل،  وإنام يستبدهلا بحسنات َفُأوَلئَِك ُيَبدِّ

 [ 70الفرقان: ] ﴾ اهللَُّ َسيَِّئاهِتِْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم 

وأخرب فوق ذلك أن كل سيئة يمكنها أن متحى أو تعوض بحسنة تذهب  :  قال آخر 

اكِِرينَ ﴿إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن  :  قالف،  بآثارها يف النفس واملجتمع يَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ ﴾  السَّ

 [ 114هود: ] 

وحتى حيصل كل هذا ال حيتاج املؤمن إىل الذهاب إىل الكهنة أو رجال  :  قال آخر

املغفرة له  لتتحقق  املحرفة ،  الدين  األديان  من  غريها  أو  املسيحية  يف  والتي  ،  مثلام حصل 

رتاف املذل املخزي أمام الكاهن حتى  وتدعو أتباعها إىل االع ،  صارت تبيع صكوك الغفران

بصحبة الندم عىل الذنوب التي وقع  ،  بل يكفي املؤمن أن يلتجئ إىل ربه ،  تتحقق هلم املغفرة

ويعده بأن ،  ويعده بعدم العود إليها ،  ثم يسأله بصدق وإخالص وجترد أن يغفرها له،  فيها 

ويطلب منهم  ،  ي سلبها منهمفريد حقوقهم الت ؛  يسعى ملحو كل آثارها املتعدية إىل اآلخرين

 . براءة ذمته

وجعلها مستعدة  ،  وبذلك فإن تلك املغفرة ال تساهم فقط يف تزكية نفسه:  قال آخر

للمجتمع،  للرتقية له،  وإنام تساهم يف عودته  له يف حتقيق  ،  وتقبله  ليصبح سندا ومساعدا 
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 . توبته يف الواقع

آخر اجل:  قال  اهلل  وعد  املقدسة  النصوص  يف  ورد  مهام  وهلذا  الذنوب  بمغفرة  ازم 

وجتعل اخلاطئني مرسعني  ،  وذلك ليجعل املجتمع مستعدا لتقبل اخلاطئني إن تابوا،  كثرت 

 . إىل التوبة إن رجعوا إىل نفوسهم وعرفوا قبح أفعاهلم

آخر تعاىل:  قال  قوله  واملجتمع  النفس  ختاطب  التي  اآليات  تلك  أمثلة  :  ومن 

ال َوَعِمُلوا  ِذيَن آَمنُوا  َكاُنوا  ﴿َوالَّ الَِّذي  َأْحَسَن  َسيَِّئاهِتِْم َوَلنَْجِزَينَُّهْم  َعنُْهْم  َرنَّ  َلنَُكفِّ احِلَاِت  صَّ

ومدى  ،  فاآلية الكريمة تدعو املؤمنني إىل النظر يف حارض اإلنسان،  [ 7العنكبوت:  ] ﴾  َيْعَمُلونَ 

أن اهلل تعاىل  ذلك  ،  وغض النظر عن ماضيه الذي تاب منه،  اهتاممه وممارسته للعمل الصالح

 . وبذلك مل يبق يف صحيفة عمله إال األعامل الصاحلة التي يقوم هبا ، حماه وكفره

ألهنم  ؛  وهي بذلك جتعل املدعني عليه أو التهمني له كاذبني يف دعواهم :  قال آخر 

؛  إن كان اهلل قد كفرها وحماها :  وكأهنا تقول هلم ،  يتهمونه بذنوب ال وجود هلا يف صحيفته

 ولو بذكرها؟، فكيف لكم أنتم أن تعاقبوه؛ ق املطلق يف العقوبة عليها وهو صاحب احل

ِذيَن َنَتَقبَُّل َعنُْهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا  :  ومثل ذلك ورد يف قوله تعاىل :  قال آخر ﴿ُأوَلئَِك الَّ

ْدِق الَِّذي َكانُ  ،  [ 16االحقاف:  ] ﴾  وا ُيوَعُدونَ َوَنَتَجاَوُز َعْن َسيَِّئاهِتِْم يِف َأْصَحاِب اجْلَنَِّة َوْعَد الصِّ

ليجزيه عىل  ،  فهي خترب أن اهلل تعاىل بفضله ورمحته ينتقي من أعامل عباده أفضلها وأحسنها 

 . وصدقه يف ذلك، أما ذنوبه فيكفيه توبته منها ، أساسها 

آخر حياة  :  قال  استئناف  إىل  املذنبني  تدعو  الكثرية  القرآنية  اآليات  ترد  وهكذا 

فيكفيهم  ؛ بعيدا عن ذلك األمل الذي قد حيول بينهم وبني مواصلة حياهتم ، الطهارة اجلديدة

 . وتصحيحهم آلثارها ، وندمهم عليها ، وإقرارهم هبا ، تذكرهم لذنوهبم 

ألن من  ،  بل إهنا تنهاهم عن التشاؤم أو الوقوع يف اإلحباط واليأس بسببها :  قال آخر 
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ربه إىل  ييسء  ذلك  ذنو،  يفعل  مغفرة  عن  عجزه  يتوهم  عبادهحني  تعاىل،  ب  ﴿ُقْل  :  قال 

ُنوَب مَجِ  ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمْن َرمْحَِة اهلل إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذه ِذيَن َأرْسَ ُه ُهَو  َياِعَباِدَي الَّ يًعا إِنَّ

ِحيمُ   [ 53الزمر: ] ﴾ اْلَغُفوُر الرَّ

،  معرفة اسم اهلل تعاىل ]الغفور[وهلذا كان من العقائد األساسية للمؤمن  :  قال آخر

،  والتي ال يتم إيامن املؤمن إال هبا ..  وما يرتبط به من أسامء كالعفو واحلليم والتواب وغريها 

تعاىل َواهللَُّ  ﴿:  قال  ُقُلوُبُكْم  َكَسَبْت  باَِم  ُيَؤاِخُذُكْم  َوَلكِْن  َأْياَمنُِكْم  يِف  بِاللَّْغِو  اهللَُّ  ُيَؤاِخُذُكُم  اَل 

بِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم  ﴿:  وقال،  [ 225البقرة:  ] ﴾  َحلِيمٌ َغُفوٌر   بهوَن اهللََّ َفاتَّبُِعويِن حُيْ
ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

َغُفوٌر َرِحيمٌ  َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواهللَُّ  ﴿:  وقال،  [ 31آل عمران:  ] ﴾  ُذُنوَبُكْم َواهللَُّ  إِىَل اهلل  َيُتوُبوَن  َأَفال 

 [ 74املائدة: ] ﴾ يمٌ َغُفوٌر َرحِ 

،  وكل من سار عىل قدمه وسنته بتبشري املخطئني  وهلذا ُأمر رسول اهلل  :  قال آخر 

:  قال تعاىل ،  وتوبته عليهم إن هم عادوا إليه ،  وبث األمل يف نفوسهم بمغفرة اهلل خطاياهم

ُيْؤِمنُوَن بِآياتِنَا َفُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم َكتَ ﴿ ِذيَن  ُه َمْن  َوإَِذا َجاَءَك الَّ َأنَّ مْحََة  َب َربهُكْم َعىَل َنْفِسِه الرَّ

:  وقال ،  [ 54األنعام:  ] ﴾  َعِمَل ِمنُْكْم ُسوءًا بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ى إِْن َيْعَلِم  ﴿ َا النَّبِيه ُقْل ملَِْن يِف َأْيِديُكْم ِمَن اأْلرَْسَ اهللَُّ يِف ُقُلوبُِكْم َخرْيًا ُيْؤتُِكْم َخرْيًا مِمَّا  َيا َأهيه

 [70ألنفال: ا] ﴾ ُأِخَذ ِمنُْكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ففي  ،  ويف مقابل ذلك هُني هنيا شديدا من زرع اليأس يف قلوب املذنبني:  قال آخر

من ذا الذي  :  فقال اهلل ،  يغفر اهلل لفالنواهلل ال  :  )أن رجال قال:  احلديث عن رسول اهلل  

 (1)وأحبطت عملك( ، يتأىل عيل أن ال أغفر لفالن؟ فاين قد غفرت لفالن 

 

   .مسلم (1)
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)أال أحدثكم حديث رجلني من بني إرسائيل؟  :  قال ،  ويف حديث آخر : قال آخر 

وكان اآلخر يراه بنو إرسائيل أنه أفضلهم يف الدين والعلم  ،  كان أحدمها يرسف عىل نفسه 

أمل يعلم أين أرحم  :  فقال اهلل ملالئكته ،  لن يغفر اهلل له:  فقال،  فذكر عنده صاحبه ،  اخللقو

وأوجبت عىل هذا  ،  الرامحني؟ أمل يعلم أن رمحتي سبقت غضبي؟ فاين أوجبت هلذا الرمحة

 ( 1) فذا تتألوا عىل اهلل( ، العذاب

آخر اهلل  وقد سمى  :  قال  امتال  رسول  ألنفسهم  زعموا  الذين  ك خزائن  هؤالء 

وفالن يف  ،  فالن يف اجلنة:  الذين يقولون،  )ويل للمتألني من أمتي:  فقال،  اجلنان )املتألني( 

 ( 2)النار(

:  )إذا سمعت الرجل يقول:  فقال،  أخرب عن هالك هذا النوع من الناسو:  قال آخر 

 (4)هلك الناس فهو أهلكهم( : )إذا قال الرجل : وقال،  (3)هلك الناس فهو أهلكهم(

ورس ما وقع فيه هؤالء الذين يقنطون اخلطائني من رمحة اهلل تعاىل عدم  :  قال آخر

باهلل عليه،  معرفتهم  ألنفسهم  معرفته،  وقياسهم  حق  عرفوه  أهنم  حق  ،  ولو  وعظموه 

 . العتربوا مغفرته أعظم من أن تغلبها الذنوب، تعظيمه

قدسة الكثرية تبشري اخلطائني بأنه ال توجد ذنوب  وهلذا يرد يف النصوص امل :  قال آخر

ففي  ،  بل يمكن للتوبة الصادقة النصوح أن متسح كل آثار اخلطيئة ؛  يمكنها أن تعظم عىل اهلل

)يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك عىل ما كان  :  احلديث القديس قال تعاىل

يا ابن  ..  لسامء ثم استغفرتنى غفرت لك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان ا ..  منك وال أباىل

 

 أبو نعيم يف احللية وابن عساكر.  (1)

 البخاري يف التاريخ.   (2)

 مالك وأمحد ومسلم وأبو داود.   (3)

 أمحد ومسلم وأبو داود.   (4)
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بقراهبا   ألتيتك  شيئا  بى  ترشك  ال  لقيتنى  ثم  خطايا  األرض  بقراب  أتيتنى  لو  إنك  آدم 

 ( 1) مغفرة(

آخر  قال  :  قال  آخر  حديث  متأل  :  ويف  حتى  أخطأتم  لو  بيده  نفسى  )والذى 

  (2)خطاياكم ما بني السامء واألرض ثم استغفرتم اهلل لغفر لكم(

إليه  أخرب رسول اهلل  و:  آخرقال   وفرحه  ،  عن إقبال اهلل تعاىل عىل عبده إن تاب 

منزال وبه مهلكة ومعه راحلته:  فقال،  بذلك نزل  العبد من رجل  بتوبة  أفرح  عليها  ،  )هلل 

فطلبها حتى إذا اشتد  ،  وقد ذهبت راحلته،  فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ،  طعامه ورشابه

فيه أر :  قال،  عليه احلر والعطش  الذي كنت  فنام  ،  جع إىل مكاين  فأنام حتى أموت فرجع 

فاهلل أشد فرحا بتوبة  ،  عليها زاده وطعامه ورشابه،  ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده،  نومة

 (3)العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده( 

هذه بعض النصوص املقدسة التي تبني فضل اهلل تعاىل عىل عباده بقبوله  :  قال آخر

املطلقة ،  هلم الطهارة  عليهم  يشرتط  أن  دون  إليه ؛  من  يعودوا  أن  ما  ،  فيكفي  ويصححوا 

 . يتنافسون يف األعامل الصاحلة، ليدخلوا امليدان مع غريهم، وقعوا فيه

 : التصحيح 

فام  ..  ولكن أال ترون أن هذه البشارات التي ذكرمتوها ستشجع العصاة:  قال القس 

..  ثم يتحول بعدها إىل صاف من كل الذنوب ..  أستغفر اهلل :  أسهل عىل كل عاص أن يقول

 . إن هذا ال خيتلف متاما عن كل ما انتقدتم به الكنيسة

 

 . رواه الرتمذى (1)

 رواه أمحد. (2)

 رواه البخاري ومسلم.  (3)
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السجناء يا سيدنا :  قال أحد  ألفاظ تردد..  ال  إهنا  ،  فالتوبة يف اإلسالم ليست جمرد 

 . تصحح كل ما وقع فيه اخلطاء من خطايا ،  بداية حياة جديدة

داود عليه السالم أنه بمجرد أن فطن ملا حصل    وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن:  قال آخر

،  أرسع مبارشة لإلنابة واالستغفار،  وكونه نطق باحلكم قبل أن يسمع للخصم الثاين،  منه

تعاىل ،  ومن غري تكلف وال معاناة َراكًِعا  :  قال  َوَخرَّ  ُه  َربَّ َفاْسَتْغَفَر  َفَتنَّاُه  َأنَّاَم  َداُووُد  ﴿َوَظنَّ 

 [ 24ص: ] ﴾ َوَأَناَب 

﴿إِنَّاَم التَّْوَبُة َعىَل اهلل لِلَِّذيَن  : وهلذا يصف اهلل تعاىل التائبني احلقيقيني بقوله :  ال آخرق

َعلِياًم   اهلل  َوَكاَن  َعَلْيِهْم  اهلل  َيُتوُب  َفُأوَلئَِك  َقِريٍب  ِمْن  َيُتوُبوَن  ُثمَّ  بَِجَهاَلٍة  وَء  السه َيْعَمُلوَن 

 [17النساء: ] ﴾ َحكِياًم 

آخر اإلنابة:  قال  معنى  هو  أو  ؛  وهذا  الغفلة  بعد  اهلل  إىل  العودة  تعني رسعة  فهي 

لذلك  ،  فاملريد الصادق يعترب اهلل تعاىل غايته العظمى ..  املعصية أو كل ما يرصف عن اهلل

 . يستعمل كل الوسائل حتى ال ينشغل عنه بيشء

﴿َوَأنِيُبوا إِىَل  :  عاىلقال ت،  وهلذا يقرن اهلل تعاىل بني اإلنابة وإسالم الوجه هلل :  قال آخر 

ونَ  َيُكُم اْلَعَذاُب ُثمَّ اَل ُتنْرَصُ
ذلك أن للمنيب  ،  [ 54الزمر:  ] ﴾  َربُِّكْم َوَأْسلُِموا َلُه ِمْن َقْبِل َأْن َيْأتِ

 . وال يستبدله بغريه، ال يرغب عنه، فهو مسلم مستسلم له ، وهي وجه ربه ، قبلة واحدة

قال بحضو:  قال آخر  أن بعضهم  اهلل(:  اإلمام عيل   روقد روي  له  ،  )أستغفر  فقال 

وهو اسم  ،  أ تدري ما االستغفار؟ إن  االستغفار درجة العل ي ني،  )ثكلتك أم ك :  اإلمام عيل 

معان ست ة  عىل  مىض:  واقع  ما  عىل  الن دم  هلا  أبدا:  والث اين ،  أو  إليه  العود  ترك  عىل  ،  العزم 

:  والرابع، اهلل أملس ليس عليك تبعةأن تؤد ي إىل املخلوقني حقوقهم حت ى تلقى : والثالث

ها  أن تعمد إىل اللحم ال ذي  :  واخلامس،  أن تعمد إىل كل  فريضة عليك ضي عتها فتؤد ي حق 
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جديد حلم  بينهام  وينشأ  بالعظم  اجللد  تلصق  حت ى  باألحزان  فتذيبه  السحت  عىل  ،  نبت 

أستغفر  :  ذلك تقول فعند  ،  أن تذيق اجلسم أمل الطاعة كام أذقته حالوة املعصية:  والسادس

 (1)اهلل( 

التي تزكي  ،  هذه هي التوبة احلقيقية الصادقة النصوح:  قال آخر وهذه املعاين هي 

هبا  وترتقي  وتطهرها  والدعاوى  ..  النفس  بالكسل  النفس  متأل  التي  املعاين  تلك  وليس 

 . والعريضة

الرشوط الكثرية  وهذه املعاين هي التي أرادها القرآن الكريم عندما وضع :  قال آخر 

ِذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا  :  فقد قال اهلل تعاىل ،  وصدقها ،  ونصحها ،  لتحقق التوبة ﴿َوالَّ

وا َعىَل َما فَ  ُنوَب إِالَّ اهلل َومَلْ ُيرِصه َعُلوا  َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهلل َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوهِبِْم َوَمْن َيْغِفُر الذه

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها    َيْعَلُمونَ َوُهْم  ِْم َوَجنَّاٌت جَتِْري ِمْن حَتْ ُأوَلئَِك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِّ

اْلَعاِملنِيَ  َأْجُر  عمران] ﴾  َونِْعَم  بعدم  ،  [ آل  االستغفار  الكريمة  اآلية  يف  تعاىل  اهلل  قرن  فقد 

 (2)للذين يرصون عىل ما فعلوا وهم يعلمون( )ويل : وهلذا قال رسول اهلل  ، اإلرصار

آخر الذنوب :  قال  من  العصمة  يعني  ال  إليها ،  وذلك  العودة  عدم  يرص  ؛  أو  فقد 

فاملراد هو أن يعاهد اهلل أن ال يقع يف  ..  ولكنه ينكث عزمه،  الشخص عىل يشء ويعزم عليه 

 . االستغفار من جديدفإن قدر ووقع يف الذنب عاد إىل ، الذنب بجزم وتأكيد

آخر  العود:  قال  عدم  عىل  اهلل  يعاهد  أن  دون  باالعرتاف  يكتفي  أن  دون  ،  أما  أو 

وأئمة اهلدى    وقد سمى رسول اهلل  ..  فإنه نوع من السخرية بالتوبة؛  االجتهاد يف ذلك

)التائب من الذنب  :  أنه قال  ففي احلديث عن رسول اهلل  ،  تلك التوبة بتوبة املستهزئني

 

   1281ص  409هنج البالغة حكمة  (1)

 رواه أمحد. (2)
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 ( 1) واملستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كاملستهزئ بربه( ،  ذنب لهكمن ال

ك  :  وعن اإلمام الرضا أنه قال:  قال آخر )مثل االستغفار مثل ورق عىل شجرة حتر 

برب ه(  ،  فيتناثر واملستغفر من ذنب ويفعله كاملستهزئ 
)سبعة أشياء بغري سبعة  :  وقال،  (2)

ومن سأل اهلل  ،  ومل يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه من استغفر بلسانه  :  أشياء من االستهزاء 

ومن سأل  ،  ومن استحزم ومل حيذر فقد استهزأ بنفسه،  التوفيق ومل جيتهد فقد استهزأ بنفسه 

بنفسه استهزأ  فقد  الشدائد  عىل  يصرب  ومل  اجلن ة  يرتك  ،  اهلل  ومل  النار  من  باهلل  ذ  تعو  ومن 

 ( 3)يستبق إىل لقائه فقد استهزأ بنفسه( ومن ذكر اهلل ومل  ، الشهوات فقد استهزأ بنفسه

نفسه أن يكون    )رحم اهلل عبدا مل يرض من :  وعن اإلمام الصادق أنه قال:  قال آخر

دينه  له يف  نظريا  الردى،  إبليس  من  نجاة  اهلل  كتاب  العمى،  ويف  من  إىل  ،  وبصرية  ودليل 

ِذيَن إَِذا  :  قال ،  االستغفار مع التوبةوشفاء ملا يف الصدور فيام أمركم اهلل به من  ،  اهلدى ﴿َوالَّ

ُنوَب إاِلَّ ا هلل َومَلْ  َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهلل َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوهِبِْم َوَمْن َيْغِفُر الذه

َيْعَلُمونَ  َوُهْم  َفَعُلوا  َما  َعىَل  وا  َيْظلِْم  ﴿وَ :  وقال،  [ 135آل عمران:  ] ﴾  ُيرِصه َأْو  ُسوًءا  َيْعَمْل  َمْن 

،  فهذا ما أمر اهلل به من االستغفار،  [ 110النساء:  ] ﴾  َنْفَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفِر اهلل جَيِِد اهلل َغُفوًرا َرِحياًم 

م اهلل  ﴿إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكلُِم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل  : فإن ه يقول، واشرتط معه بالتوبة واإلقالع عام  حر 

َيْرَفُعهُ  الُِح  وهذه اآلية تدل  عىل أن  االستغفار ال يرفعه إىل اهلل إال  العمل  ،  [ 10فاطر:  ] ﴾  الصَّ

 ( 4) الصالح والتوبة( 

ويرسف  ،  فإذا كان يستعمله؛  وشبه اإلمام عيل املستغفر باملستعمل للدواء :  قال آخر

 

 رواه ابن أبى الدنيا. (1)

 . 504ص  2اصول الكايف ج   (2)

   330ص   1كنز الكراجكي ج  (3)

   198ص  1تفسري العي ايش ج   (4)
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،  فار هو العودة إىل اهلل ألن غرض االستغ،  فإنه لن يشفى أبدا،  عىل نفسه بام يسبب له املرض

والشفاء  ،  )الذنوب الداء والدواء االستغفار:  فقد روي عنه أنه قال،  ال جمرد حركة اللسان

 ( 1) أن ال تعود( 

وتصحيح اهلفوات  ،  ن حقيقة التوبة تتمثل يف الرجوع إىل اهلل فإ،  ولذلك:  قال آخر 

 . تي يقفها اإلنسان املقرصواألخطاء والتقصري والغفلة واملفاهيم اخلاطئة وكل املواقف ال

فيجعلهم يستغفرون  ؛  كام أهنا تشمل ذلك الشعور الذي يعرتي املقربني:  قال آخر

وإنام لذلك احلياء واهليبة  ..  وال لغفلة طرأت عليهم،  ال لذنب اقرتفوه،  ويتوبون إليه،  اهلل

رهبم  صحبة  يف  تعرتهيم  وكامله؛  التي  ومجاله  بجالله  يملكون  ؛  فتشعرهم  إال  فال  معها 

 . وشعورا بالتقصري يف حقه ، االنحناء تواضعا له 

ِذيَن  :  فقال،  وهذه التوبة هي التي سمها اهلل تعاىل التوبة النصوح:  قال آخر َا الَّ ﴿َيا َأهيه

َر َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُيْدِخلَ  ِري  آَمُنوا ُتوُبوا إِىَل اهللَِّ َتْوَبًة َنُصوحًا َعَسى َربهُكْم َأْن ُيَكفِّ ُكْم َجنَّاٍت جَتْ

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبنْيَ َأْيِدهيِ  تَِها اأْلهَْنَاُر َيْوَم ال خُيِْزي اهللَُّ النَّبِيَّ َوالَّ ْم َوبَِأْياَمهِنِْم  ِمْن حَتْ

 
ٍ
ء نَا َأمْتِْم َلنَا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلنَا إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ  [8التحريم: ] ﴾  َقِديرٌ َيُقوُلوَن َربَّ

،  ال تتعلق بشئ،  أهنا خالصة هلل تعاىل جمردةيعني  ..  فوصف التوبة بالنصح:  قال آخر

شئ هبا  يتعلق  الطاعة،  وال  عىل  االستقامة  معصية ،  وهو  إىل  روغان  غري  تروغ  ،  من  كام 

ا  وأن يرتك الذنب ألجل اهللَّ تعاىل خالص،  وأال حيدث نفسه بذنب متى قدر عليه ،  الثعالب

وهذا  ،  فهذه هى التوبة النصوح،  كام ارتكبه ألجل هواه جممعا عليه بقلبه وشهوته،  لوجهه

 . العبد هو التواب املتطهر احلبيب

 

   79غرر احلكم ص  (1)
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آخر أخرى:  قال  آية  يف  تعاىل  َلَعلَُّكْم  :  وقال  املُْْؤِمنُوَن  َا  َأهيه مَجِيعًا  اهللَِّ  إىَِل  ﴿َوُتوُبوا 

ومن وقوفكم مع سهواتكم  ،  ارجعوا إىل اهلل من هوى نفوسكم أي  ،  [ 31النور:  ] ﴾  ُتْفلُِحونَ 

وكى تبقوا ببقاء اهللَّ ىف نعيم ال زوال له وال  ،  عسى أن تظفروا ببغيتكم ىف املعاد ،  وحظوظكم 

 .نفاد

ولست  ،  وخيرج،  مل جيد إال أن يطأطئ رأسه،  بعد أن سمع القس كل هذه الكلامت

لكن رأيت فيه من اهلمة واإلرادة ما مل أره  ..  أم فرحا ،  أدري هل كان حزينا عند خروجه

 . عند دخولنا السجن

 :  والكائنات ..  الرمحة . 10

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  بالكونحدثنا  املرتبطة  الرمحة  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 

 . وعالقته بالدين

احليوانات:  قال بحامية  املشهد يف حممية خاصة  هذا  يكون  أن  اهلل  حيث  ،  لقد شاء 

الكثري الرفق  اجتمع  مجعية  من  أهنم  يزعمون  الناس  من  جمموعة  يدي  بني  الناس  من   

املرتبطة خصوصا  ،  لكنهم استغلوا هذا للتحذير من اإلسالم ،  باحليوان مستغلني رشائعه 

 . لوصمه بالقسوة وعدم الرمحة ، بعيد األضحى

،  لكن اهلل تعاىل شاء أن جيلس يف ذلك املجلس من العقالء احلكامء من فندوا ذلك

 .ن حيث مل حيتسب أولئك الدعاةوم

اجلمعية  رئيس  بقول  املشهد  بدأ  املتنوعة،  وقد  احليوانات  إىل  يشري  هذه  :  وهو  إن 

لنا مجيعا احليوانات   ما  املشاعر واألحاسيس  له من  كائن حي  تروهنا  التي  إهنا    ..املسكينة 

وهي ال ترىض أن حيصل هلا ما حصل  .. وهي حتب احلياة كام نحبها .. تشعر باألمل كام نشعر 
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خروفا يذبح ،  تصوروا أنفسكم أو تصوروا أحب الناس إليكم   .. كام ال نرىض أن حيصل لنا 

 .يف يوم العيد إلرضاء الرب الذي يزعم املسلمون أنه إله إهلهم 

 . ثم اغرورقت عيناه بدموع مل يستطع يف الظاهر أن حيبسها ،  قال ذلك

..  ولكن ما احلل الذي تراه؟..  نقدر مشاعرك النبيلةنحن  :  وقال،  قام بعض احلضور 

 ؟ اتهل ترى أن نتوقف عن أكل احليوان

أنا مل أقل لكم  .. أنا مل أقل ذلك.. ال:  وقد توقفت دموعه فجأة ـ ، رئيس اجلمعيةقال 

وأنا شخصيا  ..  فأنا أعرف أن جسم اإلنسان حيتاج إىل بروتينات حيوانية ..  حتولوا إىل نباتيني

 . حتى اخلنزير الذي حرمه دينكم  ..ني عىل أكل اللحوم بجميع أنواعها من املدمن 

 فام احلل إذن؟: قال الرجل

فقط  :  قال منكم  الذي  أردت  األمل  تستشعروا  احليواناتأن  به  تسلم  ،  تشعر  وهي 

 . املوت الزؤام تذيقوهنا انظروا كيف .. لسكاكينكم احلادة وقلوبكم القاسية رأسها 

 فام احلل؟ : قال الرجل

لقد استطاعت حضارتنا العظيمة أن  ..  بسيط جدا ..  احلل بسيط :  ل رئيس اجلمعيةقا 

وتتخلوا عن تلك األعراف  ،  وقد أتيناكم به هنا لتطبقوه ..  وقد طبقناه يف بالدنا ..  جتد احلل 

 .(1)اجلاهلية البائدة التي جاءكم هبا ذلك الذي تدعونه حممدا

 ما تعني؟ :  وقال ، قام أحدهمو ، وقام أحدهم، الناسعندما قال هذا تغريت وجوه 

وقرأت عن  ..  وصحبت الكثري..  لقد رأيت الكثري من الناس:  قال رئيس اجلمعية

 . لكني مل أجد رجال قسا عىل الكائنات كام قسا عليها حممد ودين حممد..  الكثري

 

 ولذلك، سنتحدث هنا عن بعض األمثلة فقط  .()أكوان اهلل  كتاب حتدثنا عن التفاصيل الكثرية الدالة عىل رمحة اإلسالم بالكائنات املختلفة يف    (1)

 التي يقتضيها املقام، من غري تفصيل. و
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 وكيف عرفت ذلك؟:  الرجلقال 

لتقتنع بأال يكفي    :قال رئيس اجلمعية  الذبح  أنه ال يسيل  ..  ذلكترشيعه  أال ترى 

 الدماء إال املتعطش للدماء؟ 

اللحم:  الرجلقال   عىل  املدمنني  من  أنك  لنا  ذكرت  له،  ولكنك  املحبني  ..  ومن 

 أتنتظر احليوان حتى يموت لتأكله؟.. فكيف تراك حتصل عليه؟

أنا  ..  قولك هذا يا رجل أنت تشتمني ب:  وقال،  غضب رئيس اجلمعية غضبا شديدا

 كيف تتهمني بأكل امليتة؟ .. إىل اآلن أخاطبكم بالرفق واللني

 وهو حيوان حي صحيح لتأكله؟.. أتراك تقطع احليوان:  قال الرجل

 أتبلغ يب القسوة إىل هذا احلد؟ :  قال رئيس اجلمعية 

 مذبوحا؟وال تأكله ،  فكيف تأكله إذن ما دمت ال تأكله ميتة: قال الرجل

لقد وجدنا احلل  ..  لقد ذكرت لكم أن حضارتنا وجدت احلل:  قال رئيس اجلمعية

 . وهو حل خيلصكم من قسوة حممد ودين حممد..  املمتلئ بالرمحة 

 . فأسعفنا به : قال الرجل

،  ذبح احليوان بالسكني احلادة املؤملةبدل أن يُ .. احلل بسيط جدا: قال رئيس اجلمعية

ال شك    .. وقد جئنا هنا لنعلمكم ذلك ..  ه من روحه من دون أي أمل استطاع قومنا أن خيلصو

إن هذه تقنيات حديثة مل تكن يف  ..  وتعرفون الصعقة الكهربائية..  أنكم تعرفون الكهرباء

 . هذا طبعا إن كان يف قلبه يشء من الرمحة.. ولعلها لو كان يف عهده ألخذ هبا .. عهد حممد

وقد عرفت  ،  متارسه املجازر التي تريد أن تنقل تقنياهتا إلينا لقد رأيت ما  :  قال الرجل

ولكن اهلدف احلقيقي املخبأ  .. إهنا تدعي أن قصدها هو رمحة احليوان.. الرس يف عملها هذا

أو بعبارة أخرى هي هتدف  ..  وراء ذلك هو احلصول عىل أكرب كمية من اللحم يف مدة قصرية
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احليوان  .  . لتحقيق مكاسب جتارية عىل مستوى واسع بعبارة أخرى هي تضحك عىل  أو 

املسكني أو عىل البرش املساكني حني تومههم أن الصعقة الكهربائية أرحم وأحن عىل احليوان  

املسلمون  يستعملها  التي  احلادة  الشفرة  تلك  من  ،  من  كثرية  أجيال  قبلهم  استعملها  كام 

 . البرش

قد قمت مع جمموعة  و ، نسيت أن أخربكم أين باحث وطبيب:  ثم قال ،  سكت قليال

فإن شئتم  ..  ووصلت إىل جمموعة نتائج،  من األطباء بإجراء حتقيق كامل يف مثل هذه اللحوم 

 . ذكرهتا لكم

 . يرسنا ذلك..  أجل: قال أحد احلضور

الرجل أنا وجدنا  :  قال  النتائج  الذبح يسبب فتورا  من تلك  قبل  أن ختدير احليوان 

..  فال خيرج منه الدم عند الذبح بالكمية التي خترج عادة،  وانكامشا يف قلبه،  لدى احليوان

ومن املشاهد أن طعم اللحم الذي خرج منه الدم كامال غري طعام احليوان الذي بقيت فيه  

وقد رأيت أثناء تواجدي يف )برمنجهام( أن من اإلنجليز من يفضل احليوان  ..  كمية من الدم

 . جل طعمه املتميز عن بقية اللحوم وذلك أل ؛ املذبوح بالطريقة اإلسالمية لألكل

قليال قال،  سكت  مجيع  :  ثم  يف  مقصودها  تؤدي  ال  الكهربائية  الصدمة  أن  ومنها 

فإذا كانت الصدمة مثال خفيفة بالنسبة لضخامة احليوان بقي مفلوجا بدون أن  ،  األحوال 

مرتني باألمل  ويشعر  احلواس  املسد..  األوىل ..  يفقد  برضبة  أو  الكهربائية  ،  سبالصدمة 

فإهنا  ،  أما إذا كانت الصدمة الكهربائية شديدة ال يتحملها احليوان..  عند الذبح..  والثانية

 . فيصري ميتة ال جيوز أكله بحال من األحوال،  تؤدي إىل موته بتوقف القلب

قليال  قال ،  سكت  باحليوانات:  ثم  أرحم  املسلمني  لدى  املتبعة  الطريقة  أن  ؛  ومنها 

ومن الثابت أن الشعور باألمل ناتج عن تأثري  ،  حاد برسعة فائقةوذلك ألن الذبح يتم بسكني  
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وكلام كان الذبح بالطريقة املذكورة خف الشعور باألمل  ،  األعصاب اخلاصة باألمل حتت اجللد

 . ومن املعروف أن قلب احليوان الذي مل يفقد حسه أكثر مساعدة عىل إخراج الدم ، أيضا 

ذلك التفت  ،  قال  الذي  ثم  الشباب  معهلبعض  هل،  كانوا  عن  وأخرب:  م وقال  هم 

 . التعاليم التي جاء هبا اإلسالم يف شأن التعامل مع الذبيحة

العامة:  أحدهم قال   التامة  الشاملة  الرمحة  إىل  اإلسالم  دعا  الرمحة  ..  لقد  ومنها 

وأن  ،  وأن حيد الشفرة،  ومن هذه الرمحة أن حيسن الذابح الذبح..  باحليوان إذا أريد ذبحه

فإذا  ، )إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء : ففي احلديث قال رسول اهلل .. حة يريح الذبي

القتلة  فأحسنوا  الذبحة،  قتلتم  فأحسنوا  ذبحتم  ولريح  ،  وإذا  شفرته  أحدكم  وليحد 

  (1)ذبيحته(

ففي احلديث أن  ..  ومنها أن يسرت الشفرة عن الذبيحة حتى ال تتأمل برؤيتها :  قال آخر

هال  ..  )أتريد أن متيتها ميتتني؟:  فقال له،  رأى رجال حيد الشفرة أمام الشاة  رسول اهلل  

  (2) أحددت شفرتك قبل أن تضجعها(

:  عيل اإلمام  فقد قال  ،  ومنها أن ال يذبح احليوان أمام غريه من احليوانات:  قال آخر

 وهو ينظر إليه( وال اجلزور عند اجلزور ، )ال تذبح الشاة عند الشاة

وال جيوز  ،  فالقطع تعذيب وحرام،  ومنها عدم قطع أي جزء منها قبل موهتا :  قال آخر 

كام ال جيوز قطع أي يشء منها قبل أن تستقر ـ أي يتأكد من  ،  أكل ما يقطع منها قبل ذبحها 

فلم يبح اهلل  ،  [ 36ج:  احل] ﴾  ﴿َفإَِذا َوَجَبْت ُجنُوهُبَا َفُكُلوا ِمنَْها :  موهتا ـ امتثاال لقول اهلل تعاىل

ويدخل يف باب التعذيب مجع األغنام معا  ..  وهو املوت،  أكل يشء منها قبل وجوب اجلنب

 

 رواه مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجة. (1)

 رواه احلاكم وعبد الرزاق. (2)
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 .وذبحها بالدور وهي تشاهد الذبح

وال يقوم بسلخه  ،  فال يكرس عنقه،  ومنها معاملة احليوان بعد ذبحه برفق:  قال آخر

 . أساءفإذا فعل ذلك فقد ، أو قطع أي عضو منه حتى يربد 

آخر ذلك:  قال  حذر  ،  وفوق  اهلل  فقد  روح    رسول  ذي  وكل  احليوان  اختاذ  من 

عن قتل كل ذي روح    )هنى رسول اهلل  :  فعن ابن عباس قال..  أي هدفا للرمي ،  غرضا 

  (1)إال أن يؤذي(

)من قتل عصفورا عج إىل  :  فقال،  عن قتل العصافري  رسول اهلل  وهنى  :  قال آخر

)ما من إنسان  :  وقال   ،(2)يا رب إن فالنا قتلني عبثا ومل يقتلني منفعة(:  ل اهلل يوم القيامة يقو

اهلل عز وجل عنها( إال سأله  بغري حقها  فوقها  فام  وما  :  قيل ،  قتل عصفورا  اهلل  يا رسول 

  (3))يذبحها فيأكلها وال يقطع رأسها يرمي هبا(:  حقها؟ قال 

ففي احلديث عن عبد  ..  عن تعريض احليوانات للجوع  وهنى رسول اهلل  :  قال آخر

قال جعفر  بن  اهلل  :  اهلل  رسول  خلفه  ركب  وأردفني  من  ،  بغلته  لرجل  حائطا  فدخل 

له،  األنصار ناضح  فيه  النبي  ،  فإذا  رأى  عيناه  فلام  اهلل  ،  حن وذرفت  ،  فنزل رسول 

:  األنصار فقالمن رب هذا اجلمل؟ فجاء شاب من  :  فقال،  فمسح ذفريه ورساته فسكن

فإنه شكاك إيل وزعم أنك  ،  )أال تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها :  فقال،  أنا 

  (4)جتيعه وتدئبه(

فعن عائشة أهنا  ،  بالرفق باحليوانات املتخذة للركوب   رسول اهلل  وأمر  :  قال آخر 

 

 سلم. رواه البخاري وم (1)

 رواه ابن حبان.  (2)

 رواه النسائي. (3)

 رواه أبو داود وأمحد.  (4)
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  (1))عليك بالرفق(: فقال ، فجعلت تردده، ركبت بعريا وفيه صعوبة

ينهى عن إرهاق احليوان بإيقافه وإطالة اجللوس عليه    رسول اهلل وكان : قال آخر

)اركبوها  :  فقال ،  وقد دخل عىل قوم وهم وقوف عىل دواب هلم ورواحل..  من غري رضورة

فرب مركوبة  ،  وال تتخذوها كرايس ألحاديثكم يف الطرق واألسواق،  ودعوها ساملة ،  ساملة

  (2)هلل منه( خري من راكبها وأكثر ذكرا 

فإن اهلل إنام  ،  )إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر:  رسول اهلل  وقال  :  قال آخر

وجعل لكم األرض فعليها  ،  سخرها لكم لتبلغكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس 

  (3) فاقضوا حاجاتكم(

التحريش بني احليوانات  رسول اهلل  وهنى  :  قال آخر  ء وهتييج  وهو اإلغرا،  عن 

ففي احلديث عن ابن ..  بعضها عىل بعض كام يفعل بني اجلامل والكباش والديوك وغريها 

  (4)عن التحريش بني البهائم( )هنى رسول اهلل : عباس قال

ويدخل يف هذا ما يفعله املجرمون املستكربون القساة يف عرصنا مما يسمونه  :  قال آخر

 مايدعونه مجعية الرفق باحليوان من هذه التي يسموهنا رياضة؟ فأين .. مصارعة الثريان

  بل إن رشيعة الرمحة اإلهلية التي أنزهلا عىل عبده حممد  ..  ليس ذلك فقط:  قال آخر

فكل مسلمـ  بفضل تلك التعاليم  ..  شملت برمحتها مجيع الكائنات ما يعقل منها وما ال يعقل

 . وتنتهى بالسري معه إىل اهلل،  الكون تبدأ من صحبته يف اهللالعظيمة ـ يشعر بعالقة محيمة من  

آخر األرض :  قال  تراب  عىل  يستكرب  ال  الصادق  املسلم  فإن  عىل  ..  ولذلك  وال 

 

 رواه مسلم. (1)

 رواه أمحد. (2)

 رواه أبو داود وقال إسناده حسن. (3)

 رواه أبو داود. (4)
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 . وال عىل أعشاب احلقول.. قطرات املطر

ووفق األدب الذي  ،  وهو إن احتاج أن يستعملها يستعملها فيام رشع اهلل له:  قال آخر

 . وال ينرش الفساد الذي ينرشه العابثون، وال يبدل فطرة اهلل، خلق اهلل  فال يغري، حثه عليه

لعن اهلل  ،  )لعن اهلل من ذبح لغري اهلل:  يربينا عىل ذلك   لقد قال رسول اهلل  :  قال آخر

  (1)لعن اهلل من غري منار األرض ـ أي طرقها ـ(، لعن اهلل من آوى حمدثا ، من لعن والديه

دموعا  ،  إىل أن رأيت  (2) ان حيدثون بمثل هذه األحاديثمدة من الزمالشباب  بقي  

بورك فيكم  :  بل راح يقول بعد انتهاء حديثهم،  ومل يكتف هبا ،  رئيس اجلمعيةتسقط من عني  

لقد  ..  بل جمرما خطريا..  لقد كنت جمرما ..  لقد أنقذمتوين من نفيس القاسية الظاملة ..  إخواين 

ثريان  مصارع  سن  و ..  كنت  يل  يضحك  يكن  حلبة  مل  يف  املسكني  الثور  أرى  أن  بعد  إال 

لقد أمضيت حيايت    ..وال جيد املسكني أي لغة يعرب هبا عن أمله،  وهو يئن من األمل ،  الرصاع

..  لكني ويف هذه اللحظة فقط شعرت بأنوار عظيمة تتنزل عيل .. كلها أستمتع بتلك اآلالم 

بل  ..  ع ذلك أراها أنوارا لذيذةولكني م  .. لطاملا حذرين قومي منها ..  الشك أهنا أنوار حممد 

وما أمجل الدموع التي تسقط  ..  فام أمجل الرمحة أن يمتلئ هبا القلب  ..ال يمكن وصف لذهتا 

 . من قلب صاف خال من كل حيلة ومكر وخداع

اسمحوا  : ثم قطع الصمت بقوله.. وصمت معه اجلمع قليال، ثم صمت،  قال ذلك

أول دمعة رمحة من عيني أن أشهد بينكم بتلك    مناسبة سقوط..  يل هبذه املناسبة العظيمة 

اسمحوا يل أن أنطق بينكم  ..  الشهادة العظيمة التي وقف مجيع الشياطني حيولون بيني وبينها 

التي وإن كنت قد اعتقدت هبا متأخرا إال أين أعلم بل  ،  يف هذه اللحظات بشهادة اإلسالم

 

 رواه مسلم. (1)

 (  )أكوان اهلل كتاب ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف   (2)
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 . أوقن أن اهلل الرحيم الرمحن الشك يقبلها مني

 . وقد تبعه رفاقه يف ذلك.. ثم راح يردد بصوت خاشع الشهادتني،  لكقال ذ 
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 عدالة وال ..  ـ الدين   سابعا 

..  لقد جاء اآلن دوري:  وقال ،  السابع واألخريقام  ،  السادسبعد أن انتهى املتحدث  

أن   يل  بأين  واسمحوا  لكم  مثلأذكر  من  أصحايب    مررت  وبالكثري  التي املواقف    املشاهد 

 . ورمحته هبم ال تتم من دوهنا ، وأن عناية اهلل بعباده، جعلتني أوقن بالنبوة ورضورهتا 

وقد شاء اهلل أن  ..  لكن الفرق بيني وبني أصحايب يف الطريق التي اهتديت هبا إليها 

العدالة اهتاممي  إليه ،  وحريص عليه،  تكون هدايتي من  تعريف عىل مجيع  ..  ودعويت  وبعد 

علمت أن العدل احلقيقي هو الذي ،  برشية ومعرفتي بالواقع والتاريخ األديان واألفكار ال

 . واهلدي الذي جاء به  والذين اجتمعوا مجيعا يف حممد .. جاء به األنبياء عليهم السالم 

منظام كالمنا  يكون  حرضهتا ،  وحتى  التي  املشاهد  تقسيم  يمكن  أنه  رأيت  ،  فقد 

مشاهد عرشة  يف  بالعدالة  يتع،  واملتعلقة  بالرشيعةأوهلا  بالنظام..  لق  وثالثها  ..  وثانيها 

.. وسابعها باملساواة.. وسادسها باملسؤولية .. وخامسها باحلرية.. ورابعها باحلزم.. بالرفق

 . وعارشها بالتوازن.. .. وتاسعها بالتكافل.. وثامنها بالتنوع 

 :  والعدالة ..  الرشيعة . 1

هذا :  قلنا  عن  ف..  وعينا  ا حدثنا  به  عرفت  الذي  بالعدالةاملشهد  املرتبطة  ،  لرشيعة 

 . وعالقتها بالدين

فقد كنت حينها عضوا  ،  لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف جملس للربملان:  قال

وهو من حزب مسيحي حيافظ يسخر من  ،  قام بعض األعضاء،  ويف جلسة غري رسمية..  فيه

والذي  ،  سأحكي لكم حديثهم والذين  ،  فقام للرد عليه نفر من احلكامء،  الرشيعة اإلسالمية 
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 . كان مقدمة هلدايتي لنور اهلل

 . وأنت مسيحي كاثوليكي حمافظ، أليس من العجب أن تقول هذا: لقد قال أوهلم 

فإن كان لك رد عىل ما  ..  أنسيت أننا يف بالد ال تقمع حرية الرأي ..  ومل:  قال الربملاين

 . لكن ال تقمع حريتي ، فهلم به، ذكرت 

خاصة وأنت  ،  لكن من دون سخرية ،  أن تبدي رأيك بكل أدب  حيق لك :  قال احلكيم

 . تعلم أنه يوجد يف هذا املجلس مسلمون يتأذون مما ذكرت

الربملاين  احلقيقة :  قال  إال  أقل  مل  متناسبا معها ،  أنا  أراه  الذي  فلذلك  ،  وباألسلوب 

 . أرجو أال تعلمني كيف أتكلم

فاسمع منا أن نتكلم بام  ،  ما تشاء   كام أن لك احلق يف أن تتكلم..  ال بأس:  قال احلكيم

 . ولكن وفق القيم التي نؤمن هبا .. نشاء

 . فنحن ال نقمع أحدا.. أنت وأصحابك املسلمني.. حتدث كام شئت: قال الربملاين

فاسمحوا يل معرش النواب أن أذكر لكم  ..  ما دمت قد ذكرت ذلك:  (1) قال احلكيم

،  وإنام حتولنا إىل مسلمني،  مل نولد مسلمني،  أين ورفاقي الذي جيلسون معي يف هذا الربملان

 . وإنام بعد بحث طويل ، ال عن تقليد

،  بحث عن رشيعة اهلل ن   نا لقد رح..  به الكتاب املقدس   نا كان أول ما بدألقد  :  قال آخر

 . إنه وحي اهلل ألنبيائه: نا يف الكتاب الذي قيل لو

بأدلة كثرية ال  و،  علم اليقني  نا علمهو أنا    فيه دون غريهوما جعلنا نبحث  :  قال آخر

هنا  ذكرها  اإلنسان مهال ،  يمكن  يرتك  أن  يستحيل  الكون مجيعا  هذا  نظم  الذي  اهلل  ..  أن 

 

 . ، فام بعدها30ذكرناه يف كتاب: عدالة للعاملني، صخلصنا هنا ما  (1)
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  ولكن اخللق هم الذين قد يغيبون عنها .. أن رشيعة اهلل لن تغيب عن خلق اهلل نا فلذلك رأي

والبحث عن    كل ذلك يمكن أن يقف بني اإلنسان..  واجلهل..  والكربياء..  الغفلةبسبب  

 . رشيعة ربه 

عتقد  ن ا من اجلور والظلم واجلهالة ما جعلنيف الكتاب املقدس   نا وجدلقد : قال آخر

 . اعتقادا راسخا أن الرشيعة التي حيوهيا يستحيل أن تكون رشيعة اهلل 

كيف تقول هذا عن  ..  هذه دعوى عريضة :  هنا صاح الربملاين املسيح بغضب قائال 

 الكتاب املقدس؟ 

وال إىل  ..  رد اإلساءة إليكننا مل  إف..  ا اعذرن:  وقال ،  بحناناحلكامء إليه    أحدالتفت  

عتقد أن الرشيعة التي متتلئ هبا جنبات الكتاب املقدس يستحيل  ن  ا ولكن..  الكتاب املقدس

 . أن تكون رشيعة اهلل لعباده

آخر الكتبة :  (1)قال  أقالم  محلوا  الكذبة  أن  تعلم  بأهوائهم  ،  أنت  حيرفون  وراحوا 

.  بالكذب يتنبأ األنبياء باسمي :  )فقال الرب يل:  فقال ،  لقد ذكر إرميا هذا..  الكتاب املقدس

برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوهبم هم يتنبأون  .  مل أرسلهم وال أمرهتم وال كلمتهم

أيدهيم  :  وقال..  [14:  14:  إرميا ](  لكم عىل  حتكم  والكهنة  بالكذب  يتنبأون  )األنبياء 

 [ 31:  5: إرميا ]( وماذا تعملون يف آخرهتا . هكذا أحب وشعبي

)اليوم كله حيرفون  :  لقد رأيت يف املزامري..  ليس إرميا وحده الذي رصح به:  قال آخر

 [ 5/ 56:  مزمور ] ( عيل كل افكارهم بالرش. كالمي

)ويل للذين يقضون أقضية الباطل وللكتبة الذين  :  إشعيا يقول   نا وسمع:  قال آخر 

 

 .32عدالة للعاملني، ص (1)
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االرامل   لتكون  بائيس شعبي  ويسلبوا حق  احلكم  عن  الضعفاء  ليصدوا  يسجلون جورا 

إن إشعيا يتحدث عن املطامع التي جرت  .. [ 2ـ   1/  10:  إشعيا ](  غنيمتهم وينهبوا االيتام 

ن بخس كام قال كتاب  إنه يتحدث عن بيع كتاب اهلل بثم..  القضاة والكتبة إىل التحريف

 . املسلمني 

آخر  تأويل:  قال  لكل  قطعا  بذلك  يرصح  هو  يتعمقون  :  فيقول،  بل  للذين  )ويل 

يعرفنا  ومن  يبرصنا  من  ويقولون  الظلمة  يف  اعامهلم  فتصري  الرب  عن  رأهيم  يا  .  ليكتموا 

أو تقول  . هل حيسب اجلابل كالطني حتى يقول املصنوع عن صانعه مل يصنعني . لتحريفكم 

 [ 16ـ  15/  29: إشعيا ](  لة عن جابلها مل يفهم اجلب

أن الرب أرحم من أن يأمرنا بطاعة الرشيعة التي    نا هذا علم   نا عندما قرأ:  قال آخر

 . حوهلا هؤالء الكذبة إىل مسخ 

﴿إِنَّا  :  لقد جاء فيه ..  يف كتاب املسلمني املعاين احلقيقية للتوراة  نا لقد قرأ:  قال آخر

التَّْوَراَة   انِيهوَن  َأْنَزْلنَا  بَّ َوالرَّ َهاُدوا  لِلَِّذيَن  َأْسَلُموا  ِذيَن  الَّ النَّبِيهوَن  هِبَا  حَيُْكُم  َوُنوٌر  ُهًدى  يَها 
فِ

  َواأْلَْحَباُر باَِم اْسُتْحِفُظوا ِمْن كَِتاِب اهللَِّ َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل 

وا بِآَيايِت  ياًل َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكافُِرونَ َتْشرَتُ
  [ 44املائدة: ] ﴾  َثَمنًا َقلِ

ولكنها عندما حرفت صارت حتوي  ..  رف هكذا كانت التوراة قبل أن حُت :  قال آخر

 .النصوص الكثرية املمتلئة باخلرافة والشعوذة واجلور والدجل 

أنت تعلم أنه من اجلور الكبري أن يفضل  ..  من املرأةاقرأ إن شئت موقفه  :  قال آخر

ولذلك فإن الرشيعة التي تقوم هبذا اجلور وتدعمه رشيعة  ..  أحد اجلنسني وأن حيقر غريه 

 . أهواء ال رشيعة من رب العاملني

أمة ال خترج كام خيرج  :  لقد قرأنا يف سفر اخلروج:  قال آخر ابنته  باع رجل  إذا  )و 
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ألياملك  ..  [21/7اخلروج  ](  عبيدال أمالك  مجيع  بوعز  اشرتى  القضاة  أيام  يف  أنه  وقرأنا 

امرأة حملون،  ومالكليون وحملون املؤابية  ما اشرتاه راعوث  ـ    4/9راعوث  ]  ومن ضمن 

،  املرأة التي هي شباك:  )فوجدت أمر من املوت :  [28ـ    26/ 7اجلامعة  ]  وقرأنا يف..  [10

  رجال …أما اخلاطئ فيؤخذ هبا ..  الصالح قدام اهلل ينجو منها ،  ودويداها قي،  وقلبها أرشاك

 (  أجد مل  أولئك كل  فبني  امرأة أما ، وجدت ألف  بني واحدا

فيعتربهن دنايا حيرم  ،  بل إن سفر الالويني يقرن املطلقة واألرملة بالزانية:  قال آخر 

كام يفرض السفر أحكاما شديدة عىل    [15ـ    21/10الالويني  ]عىل الكاهن الزواج منهن  

ينجس كل من مس   كام  املساء  إىل  املاس  ينجس  أن جمرد مسها  املرأة حال حيضتها حتى 

 [ 32ـ   15/19الالويني ]فراشها أو شيئا من متاعها  

ثم حيتقر املرأة تبعا  ،  حيمل املرأة خطيئة آدمويف العهد اجلديد رأينا بولس  :  قال آخر 

وال  ،  ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم،  )لتتعلم املرأة بسكوت يف كل خضوع:  لذلك فيقول

الرجل  عىل  سكوت ،  تتسلط  يف  تكون  أغويت ،  بل  املرأة  التعدي،  ألن  يف  (  فحصلت 

الرجل ليس من  ):  ويقول مربزا ما يف نفسه من احتقاره للمرأة، [ 14ـ    2/11تيموثاوس ]

(  بل املرأة من أجل الرجل ،  وألن الرجل مل خيلق من أجل املرأة،  بل املرأة من الرجل،  املرأة

 [ 9ـ  8/ 11كورنثوس  ]

بأن يفرضوا    املسيحية لقد أوحت هذه النصوص لآلباء والقديسني يف ملتنا  :  قال آخر 

( إثر  3ترتليان )ق   لقد قال القديس ..  عىل املرأة رشيعة مملوءة باجلور والظلم واإلجحاف

،  )إهنا مدخل الشيطان إىل نفس اإلنسان:  تشبعه بأمثال تلك النصوص املقدسة عن املرأة

ويقول بعد حديثه عن دور حواء يف  ..  مشوهة لصورة اهلل )الرجل( ،  ناقضة لنواميس اهلل 

  يلجه   الذي  املدخل  أنتن…)ألستن تعلمن أن كل واحدة منكن هي حواء!؟: اخلطيئة األوىل
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 ( اهلل  صورة الرجل  السهولة  هذه بمثل دمرتن لقد.. الشيطان

بل راحوا يعقدون  .. ومل يكتف هؤالء القديسون هبذه الترصحيات اجلائرة:  قال آخر 

ففي القرن  ،  املؤمترات الغريبة للبحث عن حقيقة هذا العنرص الغريب الذي يسمونه )املرأة(

ال؟ وقرر املؤمتر خلو املرأة عن الروح   اخلامس عقد مؤمتر ماكون للنظر هل للمرأة روح أم

أي أهنا تشذ  ..  )املرأة عندما تكون صاحلة تكون رجال( :  وقال القديس جريوم..  الناجية

 . عن مثيالهتا اإلناث فتصري مثل الرجال

آخر  عام  :  قال  املرأة 586ويف  إنسانية  لبحث  مؤمتر  عقد  بأغلبية  ،  م  املؤمتر  قرر  ثم 

إنسان   املرأة  بأن  واحد  الرجل صوت  القرن  و  .. خلق خلدمة  يف  الربوتستانت  بعد ظهور 

 . السادس عرش عقد اللوثريون مؤمترا يف )وتنربج( لبحث إنسانية املرأة 

هل يمكن لرشيعة حيمل كتاهبا املقدس هذه  :  وقال،  إىل اجلمع أحد احلكامء  التفت  

هل يمكن  ..  ائرةوحيمل رجال دينها بل قديسوها هذه النظرة القاسية اجل..  النظرة عن املرأة

 . لرشيعة مثل هذه أن تكون رشيعة عادلة مع هذا اجلانب املهم املشكل للمجتمع اإلنساين 

بعد أن ذكر احلكامء الكثري من األمثلة عن الترشيعات الواردة يف الكتاب املقدس  

بدين حيوي كتابه املقدس مثل هذه    دين نأن    نا هذا استحيي  نا بمجرد أن عرف:  قال أحدهم 

 . الرشيعة

بحث  ن  نا جد يف الكتاب املقدس الرشيعة العادلة رحنمن أن    نا بعد أن يئسو:  قال آخر

القرآن  ببحث نمل  و ..  يف  إال    نا بدأ  بين  ئون ممتلونحن  فيه  تقف حجبا  كانت  كثرية    نا بشبهات 

أعطان..  وبينه اهلل  مجيعا نا فحطم،  القوة   ا لكن  أثنومل  ،  ها  قراءتبق  الكريم    نا ناء  للقرآن 

 . عقولنا إال  وللنصوص املقدسة التي نطق هبا حممد 

القرآن الكريم تلك النظرة املحرتمة للكائنات    ا كان أول ما شدنلقد  :  قال آخر يف 
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والكل مسبح  ..  فالكل خلق اهلل ..  وكل يشء ..  والنبات واجلامد..  اإلنسان واحليوان..  مجيعا 

 . الشيطان الذي ريض بمحض إرادته أن يصري شيطانا وليس هناك شيطان إال.. هلل

﴿إِنَّ  :  بل عن البعوض قوله تعاىل..  لقد قرأنا يف القرآن الكريم عن احليوان:  قال آخر 

َب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفاَم َفْوَقَها  ِذيَن آَمُنوا    اهللََّ اَل َيْسَتْحيِي َأْن َيرْضِ ا الَّ ُه احْلَقه ِمْن  َفَأمَّ َفَيْعَلُموَن َأنَّ

ِمْ  ِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللَُّ هِبََذا َمَثاًل   َرهبِّ ا الَّ رًيا َوهَيِْدي بِِه َكثِرًيا   َوَأمَّ
َوَما    ُيِضله بِِه َكثِ

 [ 26البقرة: ] ﴾ ُيِضله بِِه إِالَّ اْلَفاِسِقنيَ 

﴿َحتَّى إَِذا َأَتْوا َعىَل َواِد النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة  :  وله تعاىل وقرأنا فيه عن النمل ق:  قال آخر

نَُكْم اَل حَيْطَِمنَُّكْم ُسَلْياَمُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ 
َا النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساكِ ..  [ 18النمل:  ] ﴾  َيا َأهيه

 . م قراه التي يؤسسها واحرتا ،  لقد رأينا هذه اآلية حتضنا عىل احرتام هذا العامل

ال  ،  فوجدنا أهنا والرجل فيه سيان..  وبحثنا فيه بعد ذلك كله عن املرأة :  قال آخر

 . خيتلفان إال االختالف الذي تفرضه وظائفهام وقدراهتام 

ُْم َأينِّ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل  :  لقد قرأنا فيه قوله تعاىل:  قال آخر ﴿َفاْسَتَجاَب هَلُْم َرهبه

ِذيَن َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوا يِف    َبْعُضُكْم ِمْن َبْعضٍ   ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى   ِمنُْكمْ  َفالَّ

تَِها اأْلَ  ِري ِمْن حَتْ َرنَّ َعنُْهْم َسيَِّئاهِتِْم َوأَلُْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت جَتْ ًبا  هْنَاُر َثَواَسبِييِل َوَقاَتُلوا َوُقتُِلوا أَلَُكفِّ

احِلَاِت  :  وقوله ، [ 195آل عمران: ] ﴾ َواهللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن الثََّواِب  ِمْن ِعنِْد اهللَِّ ﴿َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

:  وقوله،  [ 124النساء:  ] ﴾  ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل ُيْظَلُموَن َنِقرًيا

عَ  َطيَِّبةً ﴿َمْن  َحَياًة  َفَلنُْحيَِينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  َصاحِلًا  َأْجَرُهْم    ِمَل  َوَلنَْجِزَينَُّهْم 

َيْعَمُلونَ  َكاُنوا  َما  ِمْثَلَها :  وقوله،  [ 97النحل:  ] ﴾  بَِأْحَسِن  إاِلَّ  جُيَْزى  َفاَل  َوَمْن    ﴿َمْن َعِمَل َسيَِّئًة 

﴾  ْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة ُيْرَزُقوَن فِيَها بَِغرْيِ ِحَساٍب َعِمَل َصاحِلًا مِ 

َوَقَبائَِل  :  وقوله،  [ 40غافر:  ]  ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنثَى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقنَاُكْم  إِنَّا  النَّاُس  َا  َأهيه ﴿َيا 
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 [ 13احلجرات: ] ﴾ إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبِريٌ  ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكمْ إِنَّ أَ  لَِتَعاَرُفوا

آخر كليهام:  قال  للزوجني  اخلطيئة  ينسب  الكريم  القرآن  وجدنا  حلواء  ..  لقد  ال 

تعاىل ..  وحدها  فِيهِ :  قال  َكاَنا  مِمَّا  َفَأْخَرَجُهاَم  َعنَْها  ْيَطاُن  اَُم الشَّ َبْعُضُكْم    ﴿َفَأَزهلَّ اْهبُِطوا  َوُقْلنَا 

َعُدوٌّ  إِىَل ِحنيٍ   لَِبْعٍض  َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقرٌّ  اأْلَْرِض  يِف  التوبة  ،  [ 36البقرة:  ] ﴾  َوَلُكْم  فيه أن  ووجدنا 

نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن مَلْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرمَحْنَا َلنَُكو:  قال تعاىل ..  حصلت من كليهام َننَّ ِمَن  ﴿َقااَل َربَّ

ينَ   [ 23األعراف: ] ﴾ اخْلَارِسِ

..  ونحو وظيفتها ..  وجدنا هذا وغريه كثري بالنسبة للمرأة والتصور نحوها :  قال آخر

 . ونحو حقوقها 

..  وخاصة املستضعفني منهم،  وهكذا وجدنا األمر مع مجيع أصناف الناس:  قال آخر

وقد كان كل ذلك بوابتنا  ..  موحيرتمهم أعظم احرتا ،  لقد وجدنا القرآن يوليهم كل العناية

امتألت   التي  للبرشية  العدل  حتقيق  عىل  اإلسالم  رشيعة  قدرة  مدى  يف  الشامل  للبحث 

 . باجلور

لقد وجدنا يف الرشيعة اإلسالميةـ  بعد البحث املستفيضـ  أربع خصائص  :  قال آخر

فيها  إال  بكامهلا  تتحقق  مل  الصاحل..  كربى  الوحيدة  الرشيعة  أهنا  رأينا  ة ألن خترج  ولذلك 

 . البرشية من ظلامت الظلم واجلور إىل أنوار األمان والعدل

 ما هذه اخلصائص؟:  قال أحد النواب 

 . واملثالية، والواقعية، والشمولية ، الربانية: قال أحد احلكامء 

 : الربانية 

 . فحدثونا عن الركن األول منها : قال أحد النواب 

لقد رأينا املسالك التي سلكتها البرشية لتقيض هبا عىل االنحرافات  :  قال أحد احلكامء
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مجيعا  بأنواعها  واالجتامعية:  املختلفة  واالقتصادية  والسياسية  وقد  ..  وغريها ..  النفسية 

 . وجدنا أن كل تلك املسالك باءت بالفشل

و  فه،  أما أوهلام..  وقد بحثنا يف رس ذلك الفشل فوجدناه يرجع إىل أمرين:  قال آخر

ولذلك لن يستطيع الغريق أن  ..  هو غريق مثلهم..  أن الذي يضع تلك القوانني برش كالبرش 

أو  ..  فقد وجدنا أن البرش ال يسلمون أنفسهم إال ملن هو فوقهم ،  وأما الثاين..  ينقذ الغريق 

 . ملن يرون له من القدسية ما جيعله أهال ألن يطاع

وكونه ركنا أساسيا ال  ..  ىل ركن الربانيةلقد كان هذان األمران مها دليلنا إ: قال آخر 

 . يصح أن ختلو منه رشيعة من الرشائع أو قانون من القوانني

له من السلطة  ..  لقد رأينا أن البرشية الغريقة لن ينقذها إال إله خبري مقدس:  قال آخر 

  ومل نجد هذا ..  وإن أساءوا عاقبهم..  فإن أحسنوا جازاهم،  ما يفرض به قوانينه عىل عباده 

 . ويف رشيعة املسلمني .. الوصف إال عند إله املسلمني

 . فحدثونا عن اخلربة: قال أحد النواب 

الشك أنكم تعرفون مدى التخبط الذي وقعت فيه البرشية عند  :  قال أحد احلكامء 

والشك أنكم عرفتم املدارس الكثرية التي تاهت وهي تبحث عن  ..  بحثها عن اإلنسان

 . حقيقة اإلنسان

والبرشية مل تصل يف تارخيها مجيعا إىل مثل هذه  ..  كيف تقول ذلك؟:  وابقال أحد الن

 . الثروة املعلوماتية الضخمة التي استطاعت البرشية أن تكتشفها يف هذا العرص 

 .إن أكثر هذه الثروة الضخمة يدل عىل التيه أكثر من داللته عىل اهلداية : قال احلكيم

 كيف ذلك؟ : قال أحد النواب 

بل سننقل لكم كالم عامل كبري من  ..  لن نحدثكم عن رؤيتنا يف ذلك :  احلكيمقال  
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لقد كتب هذا  ..  إنه الدكتور ألكسيس كاريل..  علامء هذه احلضارة ال شك أنكم تعرفونه

وقد ضمنه شهادة ضد هذه احلضارة املادية  ..  الدكتور كتابا سامه )اإلنسان ذلك املجهول(

 .نسانلقتلها أهم خصائص اإل، القائمة 

لقد أطلق يف هذا الكتاب املهم صيحة مدوية باألخطار التي هتدد اجلنس  :  قال آخر

؛  التي ال تدع املعتدين عليها بال عقوبة،  البرشي من جراء االعتداء عىل القوانني الطبيعية

 بل بأبسط حقائق تكوينه اجلسدي ذاته! .. وأعلن جهل )العلم( بحقيقة اإلنسان

)إن هدف هذا الكتاب هو أن يضع حتت  :  قدمة كتابه هذالقد قال يف م:  قال آخر 

..  ترصف كل شخص جمموعة من املعلومات العلمية التي تتعلق بالكائنات احلية يف عرصنا 

من ضعف يف حضارتنا  ما  مدى  ندرك  بدأنا  عنهم  ..  فقد  يلقوا  أن  يف  يرغبون  وكثريون 

كذلك كتبت  ..  هذا الكتاب  وهلؤالء أكتب..  التعاليم التي فرضها عليهم املجتمع احلديث

إحداث   فقط رضورة  ليس  ـ  ليدركوا  كافية  شجاعة  أنفسهم  من  جيدون  الذين  ألولئك 

تغيريات عقلية وسياسية واجتامعيةـ  بل أيضا رضورة قلب احلضارة الصناعية وظهور فكرة  

 (1)أخرى للتقدم البرشي(

فيه:  قال آخر  العرصية جتد نفسها يف موقف  :  وقال  ألهنا ال  ،  صعب)إن احلضارة 

احلقيقية،  تالئمنا  بطبيعتنا  معرفة  أية  دون  أنشئت  خياالت  ،  فقد  من  تولدت  أهنا  إذ 

وعىل الرغم من  . ونظرياهتم ورغباهتم ، وأوهامهم، وشهوات الناس ،  االكتشافات العلمية

  (2)اهنا أنشئت بمجهوداتنا إال أهنا غري صاحلة بالنسبة حلجمنا وشكلنا( 

فإن الدكتور كاريل يقرتح عىل البرشية لتخرج من هذا التيه  ..  ابعد كل هذ:  قال آخر

 

 . 12ـ  11  اإلنسان ذلك املجهول: (1)

 . 38  اإلنسان ذلك املجهول: (2)
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 .املزيد من االهتامم بمعرفة اإلنسان

)إن العالج الوحيد املمكن هلذا الرش املستطري هو  : لقد قال يعرب عن ذلك: قال آخر

بأنفسنا  عمقا  أكثر  العمليات  ،  معرفة  هي  ما  نفهم  أن  من  ستمكننا  املعرفة  هذه  فمثل 

وهكذا سوف نتعلم كيف  ،  امليكانيكية التي تؤثر هبا احلياة العرصية عىل وجداننا وجسمنا 

إذ مل يعد هناك مفر من أحداث  ،  وكيف نغريها ،  نكيف أنفسنا بالنسبة للظروف املحيطة بنا 

فيها  احلقة.  ثورة  طبيعتنا  الضوء عىل  يلقي  أن  ـ  اإلنسان  ـ علم  العلم  هذا  استطاع  ،  ولئن 

اإلمكانيات  ،وإمكانياتنا  هذه  حتقيق  من  متكننا  التي  باإليضاح  ،  والطريقة  سيمدنا  فانه 

ملا يطرأ علينا من ضعف فسيولوجي  إننا ال  ..  كذا ألمراضنا األدبية والعقلية..  الصحيح 

ومتييز  ؛  نملك وسيلة أخرى ملعرفة القواعد التي ال تلني لوجوه نشاطنا العضوي والروحي

..  راك أننا لسنا أحرارا لنعدل يف بيئتنا ويف أنفسنا تبعا ألهوائنا وإد؛  ما هو حمظور مما هو مباح

فقد اصبح )علم اإلنسان(  ،  وما دامت األحوال الطبيعية للحياة قد حطمتها املدنية العرصية

 (1)أكثر العلوم رضورة(

النواب  أحد  احلل:  قال  أعطى  قد  كاريل  هو  التي  ..  ها  الرشيعة  عن  يغنينا  وهو 

 . حتدثونا عنها 

 . إنه دلنا عىل الرشيعة.. ال : وقال ، نظر إليه أحد احلكامء بابتسامة

 . ال عىل الرشيعة.. هو دلنا عىل )علم اإلنسان(: قال النائب

إن اهلل هو خالق هذه  ..  وعلم اإلنسان لن نجده إال عند رب اإلنسان:  قال احلكيم 

العجيبة  اإلنسانية  حركتها ..  اآللة  بكيفية  العامل  تو ،  وهو  كامهلا ،  جيهها وبكيفية  ،  وبسبل 

 

 . 45ـ  44  اإلنسان ذلك املجهول: (1)
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 . وهو بالتايل الوحيد الذي له احلق يف أن يرشع هلا .. وبسبل هبوطها 

النواب أحد  أخرى:  وقال،  رصخ  توقعوننا هبذا يف حرية  كلها  ..  إنكم  فالشعوب 

فكيف تزعم أن ذلك خاص  .. وكلها هلا من الرشائع ما تزعم أن اهلل خصها به..  تعرف اهلل

 برشيعة اإلسالم؟

داالس:  آخر قال   ملسرت  قرأنا  أمريكا ..  لقد  وزير خارجية  دور  ..  وهو  عن  حديثه 

املادية  الكنيسة يف مقاومة انحراف احلضارة  املثىل يف  ..  الكنيسة وإله  والذي جتىل بصورته 

الشيوعية التي يقوم نظامها االجتامعي عىل أساس )املذهب املادي( و)التفسري االقتصادي  

 للتاريخ( 

آخر كت :  قال  كتابه لقد  يف  سالم( :  ب  أم  )حاجاتنا  ،  )حرب  بعنوان  فصل  ويف 

يقول أمتنا :  الروحية(  بشكل خاطئ يف  يسري  ما  هناك شيئا  هذا  .  )إن  أصبحنا يف  ملا  وإال 

إن  ..  وان يتملكنا الذعر ،  ال جيدر بنا ان نأخذ موقفا دفاعيا ..  ويف هذه احلالة النفسية ،  احلرج

 ( ذلك أمر جديد يف تارخينا! 

باملاديات:  كتب يقول و:  قال آخر  إنتاج عاملي يف  ،  إن األمر ال يتعلق  فلدينا أعظم 

وهذا  .  فبدونه يكون كل ما لدينا قليال   .. إن ما ينقصنا هو إيامن صحيح قوي،  األشياء املادية 

أو  ، او الدبلوماسيون مهام كانت فطنتهم، النقص ال يعوضه السياسيون مهام بلغت قدرهتم 

 ( او القنابل مهام بلغت قوهتا! ، اهتم العلامء مهام كثرت اخرتاع

:  واحلل الذي يقرتحه مسرت داالس بعد هذه الترصحيات عرب عنه بقوله:  قال آخر

إال إذا كان لدينا  ،  )لن تكون هناك فائدة من إنشاء )أصوات أمريكا( أخرى عالية الصوت 

بل كل يشء  وإجياد هذه الرسالة هو ق..  يكون اكثر إغراء مما قيل حتى اآلن! ،  يشء نقوله

وبعثورهم عليها يستطيعون أن يسامهوا بشكل حاسم يف  ،  مهمة الزعامء الروحيني ألمتنا 
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إن كثريا    ..واخلطط التي تعدها الشيوعية السوفييتية،  اإلحباط السلمي لألساليب الرشيرة

من الوعاظ واملعلمني يأسفون ألن املعرفة العلمية قد زادت قدرة اإلنسان عىل األذى إىل  

إن القوة    ..وال جيب أن نصدق ان املعرفة يف حد ذاهتا يشء يمكن اهلرب منه.  كبرية  درجة

واملعرفة العلمية  .  وليس يف عرص روحي ؛  املادية الكبرية تكون خطرة يف عرص املادية فقط 

اجلديدة خطرة اليوم ألهنا حدثت يف وقت أخفقت فيه الزعامة الروحية أن توضح الصلة  

لعله يكون اكثر أمهية لو أن العبادة الروحية تطورت بدال من حماولة  و.  بني العقيدة والعمل

 او الرجوع به القهقري( ، وقف التقدم العلمي 

:  فهو يقول..  بعد كل هذا يرى أن احلل يكمن يف الكنيسة ..  ويف األخري:  قال آخر

ولكل فرد خياف  ،  )هذا هو التحدي النهائي لكنائسنا ومنظامتنا السياسية وللرأسامليني عندنا 

 او حيب بلده!(  ، اهلل

احلكامءابتسم   الكنائسنحن    ا سلن:  (1) وقال،  أحد  ..  فيها   نا ربي  نالذينحن  ..  عن 

تاما إىل أهنا أعجز من أن تؤدي هذا  ن  ا من املعرفة بقدراهتا ما جعلن  نا ولدي طمئن اطمئنانا 

 . الدور اخلطري

آخر م:  قال  ـ  املسيحية  من  لدهيا  يعد  مل  الكنائس  أوال إن  بولس  أفسدها  ما  ،  نذ 

 . والكنيسة واملجامع والبابوات ثالثا ـ ما يصلح رشيعة لإلنسانية، وقسطنطني ثانيا 

لقد جربت  ..  وأي دين يمكن أن يقبل هذه املسؤولية الضخمة؟:  قال أحد النواب

 . لقد اكتفت من سياستها بتوزيع صكوك الغفران..  فلم تفلح.. األديان هذا

البرشية  ..  إلسالم يملك هذاا :  قال أحد احلكامء  الوحيد من بني أديان  الدين  فهو 

 

 لسيد قطب.  (هذا الكالم ملخص بترصف من كتاب )املستقبل هلذا الدين (1)
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مجيعا الذي يملك منهجا جديدا للحياة غري الذي عرفته أوروبا وعرفه العامل يف فرتة الفصام  

وبعدها  وقبلها  أصيال..  النكد  اجلذور،  منهجا  متكامال..  مستقل  وليس    ..منهجا شامال 

كام أنه منهج  ؛ إنه منهج للتصور واالعتقاد..  وأوضاعها القائمةجمرد تعديل للحياة الراهنة 

والواقع احلياة  ..  للعمل  إنشاء  إعادة  بمهمة  لالضطالع  الكفء  ـ  وحده  ـ  فهو  ثم  ومن 

 . البرشية عىل قاعدة جديدة

 فكيف تثبتها؟ .. إن هذه دعوى عريضة: النائبقال 

..  ويف مجيع األديان..  املسيحية لقد بحثنا يف اإلسالم كام بحثنا يف  :  قال أحد احلكامء 

،  كام هو بتارخيه مجيعا مل يضع نفسه بديال عن العلم واحلضارة..  فوجدنا أن اإلسالم بمبادئه 

 . وال عدوا للعلم واحلضارة

،  وحمورا للعلم واحلضارة، لقد وجدناه يضع نفسه إطارا للعلم واحلضارة: قال آخر

 . ه الذي حيكم كل شؤون احلياةومنهجا للعلم واحلضارة يف حدود إطاره وحمور

آخر املادي:  قال  الكون  جتاه  البرشي  العقل  حلرية  الشامل  اإلعالن  ،  ووجدناه 

 . ومدخراته، وقواه ، وقوانينه 

آخر ذلك  :  قال  ويبدع يف  ليعمل  اإلنساين  العقل  بانطالق  العام  اإليذان  ووجدناه 

 . امللك العريض الذي استخلفه ربه فيه

آخر يكل :  قال  اإلسالم  البرشية  إن  للحياة  األسايس  التصميم  العلم  ،  رسم  إىل 

 . إنه يكله إىل علم اهلل .. املربأ من اجلهل والقصور واهلوى كذلك ، الكامل الشامل 

حتطم أهم ما يف كيان اإلنسان  ،  إن هذه احلضارة التي حتيط بالبرشية اليوم :  قال آخر

وإن  ..  لك التسهيالت الرائعة ويف الوقت الذي تقدم له ت،  وحتارب أرفع مقوماته اإلنسانية

 . كانت هذه التسهيالت قد تكون مؤذية لكيانه املادي ذاته 
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آخر فيه:  قال  اإلنسان  ودور  الكون  حلقيقة  تصوره  بطبيعة  ـ  وبطبيعة  ،  واإلسالم 

ولن يعمد إىل تلك التيسريات  ..  منهجه الواقعي التجريبي ـ لن يعمد إىل املصانع فيحطمها 

ولكن اإلسالم يعمد إىل تغيري النظرة إىل هذه  ،  الصناعة للحياة البرشية فيلغيها التي تقدمها  

وقيمتها  بحيث  ..  احلضاريات  كذلك!  بخس  وبال  مبالغة  بال  احلقيقية  قيمتها  سيمنحها 

عليها  املسيطر  هو  املؤمن  اإلنساين  الروح  عليه .  يصبح  املسيطرة  هي  تكون  أن  وعىل  ،  ال 

 . ظمتهتصوراته ومشاعره وأوضاعه وأن

 ومل يكن لسائر األديان؟.. فكيف كان لإلسالم كل ما ذكرت: النائبقال 

ألن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي بقي حمفوظا بصفائه وقدسيته  :  قال أحد احلكامء 

 . من بني سائر األديان مجيعا 

والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بني الكتب املقدسة مجيعا الذي  :  قال آخر

 . وبالتايل هو الوثيقة الوحيدة التي يمكن اعتبارها رسالة اهلل إىل عباده..  بقدسيتهظل حيتفظ  

التحريفات ما جعلها أفكارا برشية أو  ،  أما سائر األديان:  قال آخر  فقد عراها من 

ويف احلقيقة ال تعرب إال  ..  وحاولت أن تعرب عن مراد اهلل،  أوهاما برشية لبست لباس الدين

 . رافات التي كانت تسكن عقول رجال الدينعن تلك األهواء واخل

 . فحدثونا عن القداسة.. حدثتمونا عن اخلربة:  قال أحد النواب 

لقد عرفنا من خالل أدلة كثرية أن الذي يضع الرشائع للعباد ال  :  قال أحد احلكامء

يصح أن يكون له من اهلوى واجلهل والغرور ما حيول بينه وبني التفكري السليم يف املهمة  

 . عظيمة التي وكلت له ال

وقد وجدنا من خالل الواقع أن هذا ال يمكن أن يتحقق بصورته املثالية  :  قال آخر 

اإلنسان إنسانا ..  يف  سيبقى  ـ  وتقدس  سام  مهام  ـ  الغرقى ..  فاإلنسان  كسائر  غريق  ..  هو 
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 فكيف يمكنه أن ينقذ غريه؟.. والغريق ال يمكن أن ينقذ نفسه

منذ بدأ هذا العامل  ..  هذا بحثنا يف قوانني العامل ودساتريهألجل التأكد من  :  قال آخر

 .(1)وقد رأينا أن اإلنسان مل يفلح إيل اآلن يف الكشف عن دستور حياته.. إىل اليوم 

وال نرى دولة من دول  .. كيف تقول هذا:  وقال،  ضحك أحد النواب بصوت عال

 ؟حياهتا العامل إال وهلا دستورها وقوانينها التي تنظم 

..  وجود اليشء ال يعني صحته وال فاعليته :  وقال ،  مبتسام أحد احلكامء  التفت إليه  

كام أنه قد  ..  ولكن ذلك الدواء قد يكون سبب شفائه ..  أال ترى املريض قد يستعمل الدواء

 يكون سبب هالكه؟

أما إن وصفه له طبيب فلن  ..  قد يكون سبب هالكه إن وصفه له دجال :  النائبقال  

 .إال سبب صحته وعافيته  يكون

ويعرف ما  ،  وليس هناك من طبيب يعرف البرش..  صدقت يف هذا:  قال أحد احلكامء

الذي خلقهم اخْلَبرِيُ :  يصلحهم غري رهبم  اللَّطِيُف  َوُهَو  َخَلَق  َمْن  َيْعَلُم    [ 14امللك:  ] ﴾  ﴿َأاَل 

 ( 14:  )امللك

 نون؟وأولئك العاملقة اخلرباء من علامء القا : قال أحد النواب 

احلكامء  أحد  سموا:  قال  مهام  برشا..  أولئك  البرش  ..  فسيظلون  شهوات  هلم 

 .وال يمكن للمريض أن يعالج صحيحا .. وأهواؤهم وأمراضهم 

كتخبطهم  ..  ولعل أكرب دليل عىل ذلك هو ختبط البرش يف وضع القوانني:  قال آخر

 .قبلها يف تصورهم حلقيقة اإلنسان

 

 لوحيد الدين خان.   (الترصحيات املرتبطة هبذا يف كتاب )اإلسالم يتحدىانظر  (1)
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)لو طلبت من عرشة خرباء أن  :  خرباء الترشيع مقررا هذالقد قال بعض  :  قال آخر

 فعليك أن تستعد لسامع أحد عرش جوابا(، يعرفوا القانون

ـ رغم تعدد  ؛  لقد انقسم خرباء الترشيع إيل مدارس فكرية كثرية :  قال آخر  ولكننا 

 . هذه املدارس ـ قد ال نجد لبعض كبار علامء القانون فيها مكانا 

 رس ذلك؟ ما :  قال أحد النواب 

احلكامء  أحد  إيل  :  قال  التوصل  عن  اخلرباء  هؤالء  عجز  إىل  يرجع  ذلك  سبب  إن 

إهنم جيدون أن القيم التي حياولون مجعها ..  أساس صحيح يمكن إقامة رصح الترشيع عليه

 . يف هيكل الدستور يستحيل وضعها يف ميزان واحد

يزن جمموعة من    مثل رجل القانون يف حماولته هذه كمثل الرجل الذيو :  قال آخر 

فكلام وضع جمموعة يف كفة وجد أن ضفادع الكفة الثانية  ؛  الضفادع بمجموعة أخرى مماثلة

أخرى  مرة  املاء  إيل  وثبت  احلصول عيل  ،  قد  استهدفت  التي  ـ  اجلهود  باءت كل  ثم  ومن 

 .الدستور املثايل ـ بالفشل الذر يع

أن  :  )وإهنا حلقيقة:  ة قائالفريدمان( عن هذه املشكل.  لقد عرب األستاذ )و:  قال آخر

من هناية إيل هناية  ،  احلضارة الغربية مل جتد حال هلذه املشكلة غري أن تنزلق من وقت آلخر

 ( ىأخر

الحظ )جون آستني( أن الدستور ـ أي دستور ـ اليصبح نافذ مثل ذلك  و :  قال آخر

لذي نرش ألول مرة  ا،  فعرف )القانون( يف كتابه،  املفعول إال إذا كانت تسنده قوة من ورائه

)القانون هو احلكم الذي أصدره )رجل رفيع املنزلة سياسيا  :  عيل النحو التايل   1861عام

وقد أصبح الترشيع بناء عىل هذا التعريف )مرسوما  ،  ملن هو أدين منه يف املرتبة السياسية(

 لصاحب السيادة( 
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:  وقالوا،  كرةولذلك شن املحدثون من العلامء محلة شديدة عيل هذه الف:  قال آخر

يف   أساسية  دعامة  العام(  الشعب  )رضا  كان  إذا  إال  احلكام  انحرافات  منع  يمكن  ال  إنه 

وترتب عيل ذلك أن ضوابط  ؛  وأنكروا أي قانون أو دستور ال حيرز رضا اجلامهري..  الترشيع

ألن  ،  كثرية جيمع عيل صحتها وإفادهتا مجيع أهل العلم ومعلمي األخالق ال يمكن تنفيذها 

 . عب ال يوافق عليها الش

ألن  ،  األمريكيون ـ مثال ـ مل يتمكنوا من إدخال مرشوع قرار حيرم اخلمرف:  قال آخر

قانون عقوبة  ..  الشعب مل يرض عنه الربيطانيون إيل إدخال تعديالت هامة يف  كام اضطر 

اجلنسية،  القتل  العالقات  من  حمرمة  أنواع  إباحة  إيل  ضجيج    عىل ،  واضطروا  من  الرغم 

 .واحتجاج علامء القانون، املثقفني 

بل إن هناك مسألة أخرى تدل عىل ختبط املرشعني يف هذا  ..  ليس هذا فقط:  قال آخر

 . إهنا اختالفهم حول قابلية القانون للتغري.. املجال

ويف  ،  لقد لقيت نظرة )القانون الطبيعي( رواجا كبريا يف العصور الوسطي:  قال آخر

)فالطبيعة  .. ومؤداها أن الطبيعة البرشية هي املصدر احلقيقي للترشيع ،  تي تلتها العصور ال 

وقد أعطت  ،  تطالب أن يكون حق السيطرة واحلكومة ملطالبها الطبيعية ودعائمها الرائدة

)العقل(  صورة  يف  لإلنسان  الدعائم  هذه  بقوة  ،  الطبيعة  حكومة  إقامة  من  البد  ولذلك 

 العقل( 

آخر ه:  قال  أعطت  للمرشعني وقد  كونيا  أساسا  النظرية  من  :  فقيل ،  ذه  البد  إنه 

وهذه هي نظرية علامء القرنني السابع والثامن عرش  ..  دستور موحد صالح لكل العصور

 . حول القانون

آخر  الكونية  :  قال  األسس  معرفة  استحالة  ادعت  أخرى  مدرسة  جاءت  ثم 
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أي ترشيع يصلح لعرص ما  و،  )ليس هناك دستور أبدي :  يقول )كوهلري( يف هذا..  للدستور

وليس لنا إال أن نجهد أنفسنا يف البحث عن دستور   ..ليس ـ بالرضورة ـ صاحلا لعرص آخر

ثم يسب هالك  ،  فقد يكون دستور ما خريا لطائفة من الناس،  يالئم كل حضارة عيل حدة

 طائفة أخري( 

فهي  ،  ارهحتكم القانون واستقر  وقد قضت أفكار هذه املدرسة األخرية عىل :  قال آخر

وهي لن تنتهي إيل حد ما حيث إهنا تفتقر  ؛  تدعو اإلنسان إيل فكرة التغري العمياء والنسبية

 . وقد قلبت هذه الفكرة مجيع القيم اإلنسانية رأسا عيل عقب.. إيل األساس

باإلضافة إىل هذه املدارس هناك مدرسة أخرى تدعو إىل إحراز أكرب قدر  :  قال آخر

فكرة )دين راسكو    لقد كتب )اللورد رايت( معلقا عىل ..  الترشيعمن مقومات العدل يف  

)إن راسكو باوند يدعو إيل فكرة ـ اطمأننت إيل صدقها بعد مجيع جتاريب ودراستي  :  باوند(

 يف القانون ـ وهي أن اهلدف األسايس واالبتدائي للترشيع هو )البحث عن العدل( 

)وكيف  ؛  )ما العدل؟(:  ال هاما هوفإذا سلمنا هبذه النظرية واجهنا سؤا:  قال آخر

 نرجع إيل )جون آستني(  ىوهكذا مرة أخر، يمكن تعيينه؟(

ومرة أخري نقف أمام ظاهرة أن اإلنسان لن يستطيع الكشف عن أساس  :  قال آخر 

ويزداد  ،  رغم اجلهود اجلبارة التي بذلت يف هذا احلقل منذ مئات السنني؛  واقعي للترشيع

ألن الفلسفة احلديثة قد فشلت  ،  رة وخيبة األمل بني رجال الترشيع يوما بعد يوم شعور باملرا

 . يف بحثها عن أهداف الدستور

فالترصحيات  ..  ونحن نريد إثباتات..  إن أكثر ما ذكرت ترصحيات:  أحد النوابقال  

 . لن توقعنا إال يف التقليد

لكم    نا ذكركتف بام  نوهلذا مل  ..  كره التقليدونحن أيضا ن..  صدقت:  قال أحد احلكامء
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لقد رحنا نبحث يف مدى توفر الدين عىل مجيع األسس الالزمة التي يبحث  ..  من ترصحيات 

 . عنها املرشعون لصياغة دستور مثايل

آخر بدأ:  قال  اإلنساين   نا وقد  الترشيع  مشكالت  مصدر  ..  بأهم  مشكلة  وهي 

:  الترشيع فأول األسئلة وأمهها بالنسبة ألي ترشيع هو البحث عن مصدر هذا  ..  الترشيع

 من الذي يضعه! ومن ذا يعتمده حني يصبح نافذ املفعول؟ 

أنه  :  قال آخر السؤال حوقد وجدنا  إجابة عن هذا  إىل  الترشيع    تىمل يصل خرباء 

 . ومن الصعب أن جيدوا.. اآلن

فليس هناك أساس  ،  ملجرد كونه حاكام ،  ألننا خولنا هذا االمتياز للحاكم:  قال آخر 

ثم إن هذا التحويل  ..  متتعه ـ هو أو رشكاؤه يف احلكم ـ بذلك االمتيازنظري وعلمي جييز  

فإن إطالق أيدي احلكام ليصدروا أي شئ لتنفيذه ـ بوسيلة  ؛  من ناحية أخري ال جيدي نفعا 

 . القوة ـ أمر ال تطيقه وال حتتمله اجلامهري

ألن  ؛  ومحقا فهم أكثر جهالة  ،  ولو أننا خولنا سلطة الترشيع لرجال املجتمع :  قال آخر

وهي أمور البد  ،  ال يتمتع بالعلم والعقل والتجربة،  املجتمعـ  أي جمتمعـ  إذا نظرنا إليه ككل

وهو ما ال تستطيع العامة  ،  فهذا العمل يتطلب مهارة فائقة وعلام وخربة..  منها عند الترشيع 

ملشكالت  كام أهنا وإن أرادت لن جتد الوقت الكايف لدراسة ا؛  من اجلامهري احلصول عليه

 . القانونية وفهمها 

 . من السهل أن نقوم بحل وسط :  قال أحد النواب 

 ما هو؟ و : قال أحد احلكامء 

النواب أحد  يمثله:  قال  من  الشعب  خيتار  القوانني  ..  أن  هؤالء  يصدر  ثم 

 . والترشيعات باسم الشعب 



319 

 

حني نجد  ،  من املمكن أن ندرك محاقة هذا احلل الوسط:  وقال،  أحد احلكامء ابتسم  

حزب األقلية    باملائة من مقاعد الربملان حيكم عىل   51حزبا سياسيا ال يتمتع إال بأغلبية    أن

 . باملائة من أفراد املجتمع البالغني 49الذي يمثل  

واألدهى من هذا أن هذا احلل حيتوي عىل فراغ كبري جدا تنفذ منه )أقلية(  :  قال آخر 

السكان أغلبية  عيل  بال..  لتحكم  التي حكمت  فرتةفاحلكومة  قبل  إىل    (1) دنا  قد وصلت 

وقد فاز حزب )اليمني(  ..  مقاليد احلكم عن طريق االنتخابات العامة التي أجريت يف البالد

  40 باملائة من مقاعد الربملان يف حني أن نواب هذا احلزب مل حيصلوا إال عىل  70فيها بنسبة 

االنتخابات التي أجريت  وهذا هو ما حدث يف    ..باملائة من أصوات الشعب يف االنتخابات

..  باملائة من جمموع األصوات  50أقل من    وحصل حزب الشامل يف كلتيهام عىل ،  قبل سنة

ألن أصوات الناخبني األخرى كانت  ،  ولكنه رغم ذلك كان له احلق يف تشكيل احلكومة

ومل تكن بطولة حزب )الشامل( إال يف أنه أحرز  ،  موزعة بني نواب األحزاب )املعارضة(

 . أصواتا أكثر من أي حزب آخر عيل حدة

آخر  يف  نوال  :  قال  جتري  التي  املزعومة  االنتخابات  إال  القاعدة  هذه  من  ستثني 

أمام    ىوهكذا نقف مرة أخر..  فيفوز زعامؤها بأرقام خيالية لألصوات،  األنظمة الشمولية

 . ظاهرة البحث عن أساس القانون ومصدره

 فهل استطاع الدين أن يواجهه؟ . .إن هذا حتد حقيقي : قال أحد النواب 

الذي قد  ،  لقد رأينا الدين يستجيب هلذا التحدي اخلطري..  أجل:  قال أحد احلكامء

كلها  البرشية  سعادة  يقول ..  يدمر  األرض  :  إنه  خالق  وحده  اهلل  هو  الترشيع  مصدر  إن 

 

 يف زمنه.  (هذا املثال ذكره وحيد الدين خان عن حكومة بالده )اهلند (1)



320 

 

حضارة  ؛  والكون دستور  يضع  أن  يليق  الذي  وحده  هو  الطبيعة  قوانني  أحكم  فالذي 

 . وليس هناك من أحد غريه سبحانه يمكن ختويله هذا احلق.. ان ومعيشتهاإلنس

لو استطعنا أن  ،  إن هذا اجلواب معقول وبسيط لدرجة أنه يرصخ قائال:  قال آخر 

نداءه املشكلة  :  نسمع  هذه  يسوى  أن  يستطيع  وتعاىل  سبحانه  اهلل  غري  أحد  هناك  هل 

 املصريية؟ 

بعد  ؛  مكاهنا احلقيقي من الترشيع واملرشع   لقد وصلت بنا هذه اإلجابة إىل:  قال آخر

 . أن استحال علينا امليض خطوة ما يف ظالم الضاللة عن اهلدي احلقيقي 

وال يتمتع هبذا  ؛  أنه ال يمكن قبول إنسان حاكام ومرشعا لإلنسانذلك  :  قال آخر

 . اهلل: احلق إال خالق اإلنسان وحاكمه الطبيعي

لكن  ..  الدور الذي يمكن أن يلعبه الدين فيها ووعينا  ..  وعينا هذا:  قال أحد النواب

 . الترشيع ال يتوقف عند مصدره فقط 

أحد احلكامء  أيضا :  قال  بحثنا يف هذا  أهم األسئلة لدي  ..  لقد  أن من  وقد وجدنا 

أو أن هناك عنرصا أو عنارص  ،  هل هي كلها إضافية.. علامء القانون حتديد عنارص الترشيع

 أو جتديده أو تغيريه؟ ،  يمكن االستغناء عنها يف أي دستور عند تعديلهأساسية يف الترشيع ال  

،  اتفاق يف هذا الصدد  مل يستطع خرباء الترشيع الوصول إىل وقد وجدنا أنه  :  قال آخر

هم يسلمون نظريا بأنه البد من عنرص  ف،  رغم البحوث الطويلة التي أجريت يف هذا الباب

فيمكن االستغناء  ،  تتصف باملرونة  ىمع عنارص أخر،  يف الترشيع يتمتع بالدوام واألبدية

 . عنها عند الرضورة

)األبدي واإلضايف(  :  أحد العنرصين  ويرون أيضا أن افتقار الدستور إىل :  قال آخر 

للبرشية  دائم  يكون مصدر شقاء  الواليات    .. سوف  أحد قضاة  احلالة  وقد عرب عن هذه 
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أن  : )من أهم ما حيتاج إليه الترشيع اليوم : وهو القايض كاردوزو بقوله ،  املتحدة األمريكية 

 نصوغ له فلسفة للتوفيق بني الرغبات املتحاربة حول ثبات عنرص وتغري عنرص آخر( 

آخر الذي  :  قال  القانون  بني عنارص  يميز  أساس  إيل  التوصل  يمكن  أنه ال  واحلق 

يال  فكل عنرص يدعي أنه صالح للدوام يلزمه أن يقدم دل،  وضعه اإلنسان بعضها وبعض 

فقد نري اليوم عنرصا من الدستور  ؛  وهو عاجز متاما عن اإلتيان بذلك الدليل؛  ذلك  عىل 

الشعب بناء عيل رغبات  قد فقد صالحيته بميض  ،  يصاغ  يرونه  أو  ذلك  يعجبهم  فقد ال 

 . الزمن

النواب أحد  الثابتة  :  قال  العنارص  بني  التمييز  اإلسالمي  الترشيع  يف  يوجد  فهل 

 واملتطورة؟ 

يوجد يف اإلسالم..  أجل:  قال بينهام كام  التمييز  الدنيا  أديان  يوجد يف مجيع  ..  وال 

 . رشح لكم هذا عند حديثنا عن سائر خصائص الرشيعة اإلسالميةنوس

النواب أحد  الرباين:  قال  للترشيع  األخرى  املزايا  عن    م والتي جعلتك..  فحدثونا 

 .ه عىل الترشيع البرشي ونتفضل 

احلكامء أحد  مجيعا ..  كثرية جداهي  :  قال  لكم  نذكرها  أن  يمكننا  ال  ،  ال  فالوقت 

بعض األمثلة مما وجدنا الرشيعة قد نجحت فيه يف  ولذلك سنكتفي بذكر  ..  يسمح بذلك

 . الوقت الذي أخفق فيه الترشيع البرشي بسبب عدم تقدس من يضعون هذا الترشيع

ا )كل عمل يرض  لقد عرف الدستور الذي وضعه اإلنسان )اجلريمة( بأهن:  قال آخر

فالترشيع اإلنساين ال جيد أساسا غري هذا العتبار عمل  ،  باألمن العام أو نظام احلكم القائم( 

جريمة  ليست  ..  ما  )الزنا(  جريمة  أن  إقرار  إىل  البرشي  القانون  األساس  هذا  دفع  وقد 

عتبار ـ  فالقانون البرشي ـ عىل هذا اال.  إال إذا متت جربا أو إكراها ألحد الطرفني،  بجريمة 
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 وإنام اجلريمة احلقيقية عنده هي اجلرب واإلكراه الذي سبق )الزنا(،  ال يعترب )الزنا( جريمة

 . وهذا خمالف ملا جاء به الدين من اعتبار )الزنا( جريمة مطلقة : قال آخر 

فالزنا حيمل  ..  وقد وجدنا أن الدين أصدق يف هذا االعتبار من القانون:  قال آخر

نفسيا   كبريافسادا  الرشعيني..  واجتامعيا  غري  األطفال  مشكالت  ينشئ  ويضعف  ،  فهو 

الزواج احلياة؛  روابط  يف  السطحية  اللذات  تفضل  عقلية  عن  يصدر  كونه  إىل  ،  باإلضافة 

خائنا  واللصوص،  وتريب عقال  الرسقة  واالنتحار واخلطف،  وختلق  االغتياالت  ؛  وتروج 

غم ذلك ـ ال يستطيع اعتباره جريمة ألنه ال  ولكن القانون ـ ر..  ومن ثم يفسد املجتمع كله 

 . جيد أساسا لتحريم )الزنا( الذي تم بالرضا املتبادل

ألن القانون يتصور أن األكل والرشب حق من  ..  وهكذا بالنسبة للخمر:  قال آخر

وليس للقانون أن  ؛  وهو حر يف اقتناء ما يريد أن يأكله ويرشبه ،  احلقوق الطبيعية لإلنسان

حق يف  الطبيعةيتدخل  يف  ،  وق  جريمة  يتبعه  الذي  والسكر  اخلمر  يكن رشب  مل  ثم  ومن 

أو خرج  ؛  أحد املواطنني يف هذه احلالة من السكر  شارب اخلمر عىل   ىإال إذا اعتد،  الواقع

الشارع وهو سكران السكر بل االعتداء عىل ؛  إيل  اآلخرين يف    فاجلريمة ليست هي حالة 

 تلك احلالة! 

وقد  ..  الرشيعة ختالف ذلك وتعترب رشب اخلمر جريمة تعاقب عليها لكن  :  قال آخر

،  وتبدد أموال الناس،  فاخلمر ترض بالصحة..  وجدنا أهنا يف هذا أصلح لإلنسان من القانون

حمققة اقتصادية  كوارث  إيل  بمدمنيها  األخالقي،  وتؤدي  الشعور  أ،  وتضعف  ن  حتى 

رويدا رويدا  حيوان  إيل  يتحول  للمجرمني  واخلمر ..  اإلنسان  مساعد  تشل  ،  خري  فهي 

وهدر  ،  حتى يستطيع اإلنسان اقرتاف أية جريمة من الرسقة والقتل،  اإلحساسات اللطيفة

ألنه  ،  لكن القانون اإلنساين رغم هذه املعايب الشنيعة لن يتمكن من حتريم اخلمر..  العصمة 
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 . ال جيد جوابا يسوغ تدخله يف حق من حقوق اإلنسان الطبيعية

ا أحد  األولني :  لنوابقال  الركنني  عن  الذي  ..  حدثتمونا  الثالث  عن  فحدثونا 

 . وخاصة من خصائصها األساسية.. الربانية ركنا من أركان الرشيعة  ون تعترب  مجعلك

لقد عرفنا من خالل أدلة واقعية كثرية أن الرشيعة الوحيدة التي  :  قال أحد احلكامء

،  ا إله قوي حاكم له سلطة عىل عبادهتستطيع أن تؤثر يف الناس هي الرشيعة التي يفرضه

أحسنوا إن  جيازهيم  أساءوا،  فهو  إن  يعرف  ..  ويعاقبهم  عليهم  مطلع  كله  ذلك  مع  وهو 

 . رسهم وعالنيتهم

آخر مجيعا :  قال  تعرفوه  أن  يمكنكم  عرفناه  الذي  ويرس..  وهذا  فأنتم  ..  وبسهولة 

فلم  ،  ان وشهودمها الكذبوتعمد الفريق،  تعرفون أنه لو طرحت ـ مثال ـ قضية أمام القانون

فإن القايض يف هذه احلالة لن يتمكن من احلكم بالعدل مهام  ..  يتبني الصدق أمام القايض

 . حاول

وحيملهم  ،  ولذلك كان البد من قانون آخر )وراء القانون( حيرك الناس:  قال آخر 

امل هبذا  وقد اعرتفت مجيع حماكم الع..  العدل  اإلدالء بالبيانات الصادقة للوصول إىل  عىل 

وهو  ..  حتى إهنا تلزم كل شاهد أن يقسم باهلل أن يقول احلق قبل اإلدالء بشهادته ،  املبدأ

تقليدا ال  ،  حتى أصبحت أيامن املحاكم أضحوكة ،  أمهية املعتقدات الدينية  دليل واضح عىل 

 . يأيت بأي نفع

آخر ما  :  قال  هذا فقط  الثالثن ليس  بالركن  ..  )التأثري(سميه عادة  ن والذي  ،  ريده 

 . وهو قناعة املتلقي بالقانون الذي حيكمه.. هناك يشء مهم تفتقر إليه أكثر القوانني 

القانون )جريمة( يف نظر  :  قال آخر يعاقب عليه  منه أن يكون أي عمل  فمام البد 

ترى يف عمل  ،  وأي بند من قانون مكتوب ال يمكنه أن يوفر نفسية يف املجتمع،  املجتمع أيضا 
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القانون،  ما جريمة  يراه  يبقى قارصا ضعيفا ؛  كام  القانون  سيجد بسهولة من حيتال  ..  فإن 

 . وال يعاتب نفسه يف احتياله.. عليه

البد من أن يشعر مرتكب اجلريمة بأنه )مذنب( ويعتربه املجتمع  ذلك أنه : قال آخر

  ثم يصدر قايض املحكمة ـ وهو يف غاية ،  ويقبض عليه رجال الرشطة بكل اقتناع..  مذنبا 

 . ولذلك كان البد أن تكون كل جريمة )ذنبا( أيضا . االطمئنان ـ حكام ضد ذلك الرجل

،  وهذا الذي نقوله هو ما يراه أصحاب املدرسة التارخيية من رجال القانون:  قال آخر 

فهم ينصون عىل )أن أي ترشيع لن يصيب هدفه إال إذا كان مطابقا لالعتقادات السائدة  

ولو مل يطابق الترشيع اعتقادات املجتمع فالبد  ،  ذلك القانونعند املجتمع الذي وضع له  

 من فشله( 

آخر غري  و:  قال  القانون  لرجال  التارخيية(  )املدرسة  عنه  عربت  الذي  الرأي  هذا 

ولكن له مع ذلك حمال من الصدق يف هذا  ،  صائب يف مغزاه احلقيقي الذي يرمي إليه إطالقا 

 . اجلانب الذي نتحدث عنه 

آخر حتمي  أنتم  :  قال  أن  حتاول  التي  الروادع  ضعف  مدى  الواقع  يف  تشاهدون 

اجلرائم..  القانون لدرء  يكفي  الرشطة واملحكمة ال  أن خوف  أن يكون  ،  ذلك  وإنام البد 

اجلرائم  ارتكاب  الناس من  يمنع  املجتمع  الرشاوى،  هناك وازع يف  ،  واملحسوبيات،  ألن 

لعوامل تكفي حلامية املجرم من أية  كل هذه ا.. وشهود الزور،  وخدمات املحامني البارعني

لو استطاع أن يفلت من أيدي  ،  أي عقاب ،  واملجرم ال يرهب عقابا ،  رشطة أو حمكمة إنسانية

 . القانون

 فكيف حلت الرشيعة الربانية هذه املشكلة؟: قال أحد النواب 

،  )اآلخرة(فعقيدة  ..  لقد توفر يف الرشيعة اإلهلية الصحيحة كل دوافع التأثري:  قال
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وهي تكفي لتبقي إحساسا  ،  التي حيملها الرشع اإلهلي هي خري وازع عن ارتكاب اجلرائم 

 . باجلريمة واللوم يعتمل يف قرارة ضمري اإلنسان لو أديل بشهادة كاذبة أمام القايض

آخر ذلك ن س:  قال  يقرب  مثاال  لكم  رُص ..  رضب  املثل  هذا  بكل  يف  القانون  ع 

 . رصت انتصارا ال تزال آثاره نشهدها إىل اليوملكن الرشيعة انت..  أجهزته

آخر املوقف من اخلمر:  قال  تدرك مضار اخلمرف..  إنه  البرشية مجيعا  أن  ..  الشك 

ولكنها مع ذلك ال تستطيع أن تتخذ أي موقف  .. وهي مضار ال تقل عن مضار املخدرات

 . ترتبط هبذا وهو أهنا تعلم عجزها عن سن قوانني  .. وسبب ذلك بسيط  ..إجيايب جتاهها 

لقد عقد  ..  تكلم عن مسألة واقعية نوإنام  ..  تكلم عن مسألة افرتاضيةن  نا لس:  قال آخر 

فذكر أن  ،  مقارنة بني انتشار اخلمر بني املسلمني وانتشارها بني املسيحينيبعض الباحثني  

البيضاء  االقلية  ذات  إفريقيا  نسمة،  مجهورية جنوب  ماليني  بأربعة  تقدر  بني  ،  والتي  من 

نسمة جمم مليون  أربعني  عددهم  البالغ  السكان  مخر.  وع  مدمن  ألف  ثالثامئة  حوايل  ،  هبا 

وتظهر االحصائيات أن عدد مدمني اخلمر من امللونني يف جنوب    .. يسموهنم )الكحوليني( 

 . إفريقيا يوازي مخسة أضعاف عدد مدمني اخلمر ضمن أي جنس آخر

آخر بعنوان  ذكر آخر يف  ومثله  :  قال  له  أمريكا هبا أحد عرش  أ):  )اخلمر(كتاب  ن 

مدمن اخلمر( ،  مليون  املفرطني يف رشب  من  مليون  وأربعني  هذه  و ..  وأربعة  أن  ال شك 

 . ويف الواقع أكثر من ذلك بكثري.. إحصائيات قديمة

..  هذه األعداد الضخمة بأعداد الذين يرشبون اخلمر من املسلمني   واقارن: قال آخر 

أن اخلمر والكثري من املحرمات ال تزال راسخة احلرمة يف  فهم رغم بعدهم عن دينهم إال  

 . أذهاهنم 

ِذيَن آَمنُوا إِنَّاَم اخْلَْمُر َواملَْْيرِسُ َواأْلَْنَصاُب  :  منذ أنزل عىل نبيهمفهم  :  قال آخر  َا الَّ ﴿َيا َأهيه



326 

 

ُتْفلِحُ  َلَعلَُّكْم  َفاْجَتنُِبوُه  ْيَطاِن  الشَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْجٌس  ُيوِقَع  َواأْلَْزاَلُم  َأْن  يَْطاُن  الشَّ ُيِريُد  إِنَّاَم  وَن 

َفَهْل  اَلِة  الصَّ َوَعِن  اهللَِّ  ِذْكِر  َعْن  ُكْم  َوَيُصدَّ َواملَْْيرِسِ  اخْلَْمِر  يِف  َواْلَبْغَضاَء  اْلَعَداَوَة  َأْنُتْم    َبْينَُكُم 

 . د ويبتعدون عنها كل البع.. وهم جيتنبون اخلمر [ 91ـ  90املائدة: ] ﴾ ُمنَْتُهونَ 

لقد فرضه  ..  قانون حتريم اخلمر؟..  أتدرون كيف فرض حممد هذا القانون:  قال آخر

لقد  ..  بل كفاه عن كل ذلك تينك اآليتني ،  عىل ذلك درمها واحدا  مل ينفق حممد  ..  باإليامن

 . جعلتا كل القلوب تنفر من اخلمر من غري رشطة ال قوانني وال مصادرات

ا:  قال آخر املتحدة األمريكية عندما فكرت أن حترم  قارنوا هذا بام فعلته  لواليات 

أنتم تعلمون أن الواليات املتحدة فكرت يف يوم من األيام يف أن حترم اخلمر عىل  ..  اخلمر 

 . شعبها ملا رأت من أرضارها الشديدة عىل البناء الصحي واخللقي للمجتمع

ومل  ..  (1) نونبدأت ـ أوال ـ بإصدار قا ..  وقد فعلت املستحيل ألجل ذلك:  قال آخر

بل كان ترشيعا جاء عن طريق برملان يف بلد ،  يكن جمرد أمر ملكي أو منشور إمرباطوري

ويف  .  ثارت املشكلة يف الرأي العام األمريكي1918فحوايل عام ،  ديمقراطي دستوري حر

عنوان  1919عام   األمريكي حتت  الدستور  يف  الثامن عرش)أدخل  نفس  (،  التعديل  ويف 

 . أطلق عليه التاريخ قانون )فولستد(،  السنة أيد هذا التعديل بأمر حظر

بالقانون:  قال آخر لتطبيقه،  ومل يكتفوا  فجند األسطول  ،  بل جيشوا كل جيوشهم 

،  وشغلت أجهزة احلكومة ،  طريان ملراقبة اجلووجند ال،  منعا للتهريب ،  كله ملراقبة الشواطئ 

وبيان مضارها وجندت كذلك  ،  واستخدمت كل وسائل الدعاية واإلعالم ملحاربة اخلمر 

واملحارضات   واألحاديث  والسينام  والصور  والنرشات  والكتب  والصحف  املجالت 

 

 هامش. 177ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، أبو احلسن الندوي، ص و انظر: تنقيحات، أبو األعىل املودودي( (1)
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 . وغريها 

ستني مليونا من  ويقدر ما أنفقته الدولة يف الدعاية ضد اخلمر بام يزيد عىل : قال آخر

وما حتملته يف  ،  وأن ما أصدرته من كتب ونرشات يبلغ عرشة ماليري صفحة،  الدوالرات

أربعة عرش عاما  ـ يف مدة  التحريم  قانون  تنفيذ  يقل عن مائتني ومخسني مليون    _سبيل  ال 

وبلغت الغرامات  ،  نفس  335،  532وسجن  ،  وقد أعدم يف هذه املدة ثالثامئة نفس،  جنيه

 . وصادرت من األمالك ما بلغ أربعامئة مليون وأربعة ماليني جنيه، ليون جنيهستة عرش م

آخر  باخلمر :  قال  غراما  إال  يزدادوا  مل  األمريكيني  تعاطيها ،  لكن  حتى  ،  وعنادا يف 

 . وإباحة اخلمر إباحة مطلقة ، اىل إلغاء هذا القانون1933اضطرت احلكومة سنة  

 : الشمول 

 . فحدثونا عن الركن الثاين.. حدثتمونا عن الركن األول:  قال أحد النواب 

احلكامء  أحد  ماهرا:  قال  أن طباخا  لو  األطعمة ..  أرأيتم  أنواع  من  نوع  ..  تفنن يف 

وكان ذلك الطعام ال حيتوي  ..  بحيث رصف من يأكل عنده عن كل طعام إال عن طعامه 

ون من يقترص عىل طعامه  هل تر..  مندجمة يف وسط مشبع بالدهون..  إال عىل سكريات لذيذة

 حمسنا أو مسيئا؟

النواب أحد  بجوابك..  أنا طبيب:  قال  الناس  أدرى  ما  ..  وأنا  يقترص عىل  من  إن 

 . ذكرت من األطعمة سيصاب ال حمالة بنقص التغذية 

 . لكنه يأكل طعاما كثريا: احلكيمقال 

 . ال هيم ذلك: النائبقال 

 مل كان األمر كذلك؟: احلكيمقال 

ألن أي شخص يفتقر غذاؤه بشدة إىل أي عنرص غذائي يقال إنه سيئ  :  النائب  قال
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لكنهم خيتارون  ،  وقد يتوافر لبعض الناس سيئي التغذية كمية وفرية من الغذاء..  التغذية

وبعضهم يتعرض ملشاكل صحية  ..  تناول أطعمة ال متد اجلسم بجميع العنارص الرضورية

 . املسموح به ويصبح وزهنم زائدا عىل ، ألهنم يأكلون بنهم

 فام احلل الذي ينبغي ملن وقع يف هذا الفقر الغذائي أن يفعل؟ : احلكيمقال 

ينبغي ملن وقع يف مثل هذا أن يبحث عن غذاء معتدل متوازن شامل  :  النائبقال  

 . لكل احتياجاته الغذائية 

اجلسم :  احلكيمقال   حاجات  عرفوا  الذين  البرش  الروح  ..  ليت  حاجات  عرفوا 

حتى يتجنبوا الوقوع فيام يقع فيه  ،  وحاجات املجتمع بعد ذلك..  والقلب  والنفس والعقل 

 . اجلسد إن مل يتكامل غذاؤه

وليس باجلسم وحده  ..  هو نقص تغذية اجلسم الطبيب  إن كل ما ذكره  :  قال آخر 

 .يعيش اإلنسان

..  لطائف كثريةفإن الدين ينظر إىل اإلنسان باعتباره مكونا من  ،  ولذلك:  قال آخر

الكهرباءف أنواع  من  نوع  إىل  فيه  دارة  كل  معقد حتتاج  أن  ..  هو كجهاز  يمكن  ولذلك ال 

 . يتعامل معه إال اخلبري العارف بحاجاته مجيعا 

 فمن هو ذاك؟: قال أحد النواب 

ولذلك يسدها  ..  ناس بحاجاتهربه الذي خلقه هو أدرى ال ..  ربه:  قال أحد احلكامء

 . مجيعا 

 ه الشمول؟ ونأهذا ما تسم :  قال أحد النواب 

مجيع دواوين الدنيا من الكتب    نا فتش..  لقد بحثنا يف هذا ..  أجل :  قال أحد احلكامء 

القانون..  املقدسة ورجال  والفالسفة  املفكرون  كتبها  التي  تلك  نفلم  ..  والكتب  يف  ر 
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اجات اإلنسان الدقيق واجلليل منها كام وجدناه يف رشيعة  األسفار مجيعا ما يغطي مجيع احتي

لقد رأينا مجيع تلك األديان واملذاهب يف أحسن أحواهلا ال تعدو أن تكون كذلك  ..  اإلسالم

 . الطباخ الذي يقتل الناس بإطعامهم صنفا واحدا

 . فحدثونا عن شمولية اإلسالم : قال أحد النواب 

احلكامء  أحد  التي  :  قال  الرسالة  حممد  إن  هبا  التي    جاء  الوحيدة  الرسالة  هي 

العامل أمجع  أمة من األمم أو عرق من  ..  خاطبت  يوم عىل  فلم تقترص يف خطاهبا من أول 

 . األعرق أو بلد من البلدان

)مل أرسل إال  :  لقد قال املسيح معربا عن خصوص رسالته لشعب إرسائيل:  قال آخر 

 [ 24/  15متى ]  إىل خراف بيت إرسائيل الضالة(

﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرمْحًَة  :  بينام نجد القرآن الكريم يقول عن رسالة حممد  :  قال آخر

 . إن هذه اآلية رصحية يف التوجه العاملي لرسالة حممد .. [ 107األنبياء: ] ﴾ لِْلَعاملَنِيَ 

َا النَّاُس إيِنِّ َرُسوُل اهللَِّ إِ :  ويف القرآن:  قال آخر  َلْيُكْم مَجِيًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك  ﴿ُقْل َيا َأهيه

يِّ الَّ  اَمَواِت َواأْلَْرِض اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو حُيْيِي َوُيِميُت َفآِمُنوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ ِذي ُيْؤِمُن  السَّ

بُِعوُه َلَعلَُّكْم هَتْتَُدونَ  ِه َواتَّ
َل اْلُفْرَقاَن َعىَل  :  وفيه  .. [ 158األعراف:  ] ﴾  بِاهللَِّ َوَكلاَِمتِ ﴿َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

. .[ 90األنعام:  ] ﴾  ﴿إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكَرى لِْلَعاملَنِيَ :  وفيه.  .[ 1الفرقان:  ] ﴾  َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاملَنَِي َنِذيًرا

   [ 52القلم: ] ﴾ إاِلَّ ِذْكٌر لِْلَعاملَنِيَ  ﴿َوَما ُهوَ :  وفيه. .[ 27التكوير: ] ﴾ ﴿إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر لِْلَعاملَنِيَ :  وفيه

﴿ُكنُْتْم َخرْيَ  :  وهلذا أثنى اهلل عىل أمة اإلسالم يف كتابه حني خاطبها فقال:  قال آخر

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللَِّ    [ 110آل عمران: ] ﴾ ُأمَّ

الرسالة  :  قال آخر الشامل أن رسالة اإلسالم هي  املستفيض  بالبحث  وقد وجدنا 

فهي ليست رسالة لعقل اإلنسان دون  ..  الوحيدة التي استوعبت حاجات اإلنسان مجيعا 
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إهنا رسالة  ..  وال عكس ذلك،  وال ألفكاره دون عواطفه ،  وال لروحه دون جسمه،  روحه

 .وإرادته ووجدانه، وضمريه ، وجسمه، روحه وعقله : اإلنسان كله

فقد  ..  أن العبادة يف اإلسالم تستوعب الكيان البرشي كله  نا وقد الحظ :  قال آخر 

اهلل   قال:  سئل رسول  أفضل؟  باهلل:  أي األعامل  أي  :  لي ق..  واجلهاد يف سبيله ،  اإليامن 

ني صانعا تع:  فإن مل أفعل؟ قال :  ليق ،  وأكثرها ثمنا ،  أنفسها عند أهلها :  الرقاب أفضل؟ قال 

تكف رشك  : يا رسول اهلل أرأينا إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال:  ل يق،  أو تصنع ألخرق 

 .(1)عن الناس فإهنا صدقة منك عىل نفسك

اهلل  وقال  :  قال آخر فكل  ،  )يصبح عىل كل سالمى من أحدكم صدقة:  رسول 

صدقة صدقة،  تسبيحة  حتميدة  صدقة ،  وكل  هتليلة  صدقة ،  وكل  تكبرية  وأمر  ،  وكل 

صدقة  صدقة ،  باملعروف  املنكر  عن  من  .  وهني  يركعهام  ركعتان  ذلك  من  وجيزيء 

 (2)الضحى(

فوجدنا يف حماسن أعامهلا  ،  )عرضت عيل أعامل أمتي حسنها وسيئها :  وقال:  قال آخر

  ( 3) ووجدنا يف مساويء أعامهلا النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن(،  األذى يامط عن الطريق

الشمس:  وقال :  قال آخر فيه  يوم تطلع  الناس عليه صدقة كل  :  )كل سالمى من 

الرجل يف دابته،  تعدل بني االثنني صدقة  ترفع له عليها متاعه  ،  فتحمله عليها ،  وتعني  أو 

ومتيط األذى عن  ،  وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة ،  والكلمة الطيبة صدقة ،  صدقة

 ( 4)  (الطريق صدقة 

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 رواه مسلم.  (2)

 رواه مسلم.  (3)

 رواه البخاري ومسلم.  (4)
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فأفضلها قول ال  :  أو بضع وستون شعبة،  )اإليامن بضع وسبعون:  وقال:  قال آخر 

 ( 1)  (واحلياء شعبة من اإليامن، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، إله إال اهلل 

 فكيف يتجىل شمول اإلسالم يف األخالق؟: قال أحد النواب 

لقد الحظنا من خالل البحث املستفيض يف األديان والفلسفات  قال أحد احلكامء:  

التي مل تدع جانبا من جوانب  وا الوحيدة  أن األخالق يف اإلسالم هي األخالق  ملذاهب 

..  فردية أو اجتامعية ،  عقلية أو عاطفية،  دينية أو دنيوية،  روحية أو جسمية،  احلياة اإلنسانية

اهلل   بأهنا رسالة أخالقية   لذلك خلص رسول  بعثت ألمتم مكارم  :  فقال..  رسالته  )إنام 

 (2)األخالق(

))أكمل  : فقال، أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم أخالقا   رسول اهلل واعترب : ال آخر ق

  (3) أحسنهم خلقا(، املؤمنني إيامنا 

بالليل:  وقال :  قال آخر القائم  ليدرك بحسن اخللق درجة  الرجل  والظامىء  ،  )إن 

  (4) باهلواجر(

،  جمالس حماسنكم أخالقا )إن أحبكم إيل وأقربكم مني يف اآلخرة  :  وقال:  قال آخر 

  (5)وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مني مساوئكم أخالقا الثرثارون املتفيهقون املتشدقون(

العامة :  قال آخر  بالتوجيهات  يكتف اإلسالم  دقيقا فروع  ..  ومل  بل وصف وصفا 

كيفية حتصيبلها ..  األخالق وتفاصيلها  املدارس  ،  بل  تبلغه مجيع  مل  مما  وضوابط كل ذلك 

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 مالك يف املوطأ. (2)

 ابن حبان.  و أبو داودو رواه أمحد (3)

 رواه الطرباين.   (4)

 . أمحد وابن حبان (5)
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 . ية يف العامل مجيعا األخالق

 : الواقعية 

 . فحدثونا عن الركن الثالث.. حدثتمونا عن الركن الثاين:  قال أحد النواب 

 . فام كان اهلل ليخاطب عباده بام ال يمكن تطبيقه.. إنه الواقعية : قال أحد احلكامء 

قبل معرفتنا باإلسالم هو هذا  ،  وهلذا كان من أسباب نفورنا من األديان:  قال آخر

ب..  باجلان املقدس  ام ورد يف  سنرضب لكم مثال عىل ذلك  املرتبطة  الكتاب  من األحكام 

 . بالربص

)وعىل املصاب بداء الربص أن  :  [ 45:  13:  سفر الالويني]لقد جاء يف  :  قال آخر

ويظل طول فرتة    ..(.. نجس..  )نجس :  وينادي،  يشق ثيابه ويكشف رأسه ويغطي شاربيه

 مرضه نجسا يقيم وحده خارج املخيم معزوال(  

فيام إذ اشتبه أهل املنزل يف مرض منزهلم    [ 35:  14:  الالويني ]جاء يف  و :  قال آخر

فيأمر  ،  )يأيت صاحب البيت وخيرب الكاهن أن داء الربص قد يكون متفشيا بالبيت:  بالربص

ثم يدخل الكاهن  ،  س كل ما يف البيت الكاهن بإخالء البيت قبل أن يدخل إليه لئال يتنج

فإذا عاين اإلصابة ووجد أن يف حيطان البيت نقرا لوهنا ضارب إىل اخلرضة .  البيت ليفحصه 

.  يغادر الكاهن البيت ويغلق بابه سبعة أيام،  وبدا منظرها غائرا يف احليطان،  أو إىل احلمرة

يأمر  ،  ت يف حيطان البيتووجد أن اإلصابة قد امتد،  فإذا رجع يف اليوم السابع وفحصه

نجس مكان  يف  املدينة  خارج  وطرحها  املصابة  احلجارة  بقلع  حيطان  ،  الكاهن  وتكشط 

 ويطرحون الرتاب املكشوط خارج املدينة يف مكان نجس(  ، البيت الداخلية 

وأن هذا احلكم طولب  ..  تصوروا لو أن الكنيسة أصدرت مثل هذا القرار:  قال آخر

 ما الذي سيحصل؟ .. تصاب بالربص بتطبيقه يف مدننا التي  
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ويرتمجونه إىل  ،  إن هذا كالم يقرؤه مئات املاليني من املسيحيني يف العامل :  قال آخر 

 لغاهتم املختلفة!؟ 

تصوروا لو أن هذا الكالم يقرؤه األطباء والصيادلة والعلامء عىل اعتباره  :  قال آخر

وهم يرونه حيدثهم عن أمور يضحك منها  ،  فأي فائدة سيجنوهنا من املعرفة باهلل..  كالما هلل

 أبسط شخص منهم!؟  

أال ترون أن يف هذا الكالم استغالال خطريا ال خيتلف عن استغالل الكهان :  قال آخر

بالعصافري  ..  إن هذا األبرص املسكني مكلف بكل التكاليف الثقيلة ..  والعرافني والسحرة

 . وبالعجني.. وبالزيت  .. وبالنعجة احلولية.. وبالكبشني الصحيحني .. احلية

 أمل تسمع بام فعل بولس؟ .. ولكن كل هذا منسوخ يف املسيحية : قال أحد النواب 

احلكامء  أحد  الرشيعة ..  أجل :  قال  نسخ  بذلك..  لقد  املسيح  خالف  ألن  ..  لكنه 

  )ال تظنوا أين جئت النقض الناموس أو األنبياء ما جئت النقض بل ألكمل( :  املسيح قال

ذلك..  [ 5:  17متى  ] املسيح ،  ومع  إىل  مني  بولس  إىل  أميل  كنت  مسيحيتي  إبان  ..  فإين 

 أتدري مل؟

 مل؟ : قال النائب

لقد رأى أن الرشيعة التي خيتزهنا  .. ألن بولس ـ عىل األقل ـ كان واقعيا : احلكيم  قال 

إهنا رشيعة جتعل اإلنسان يبحث  ..  رشيعة أقرب إىل اخليال منها إىل الواقع ..  الكتاب املقدس

 . عام ال جيديه نفعا 

لست أدري هل وجد أولئك األغبياء البقرة احلمراء التي نص  :  وقال ،  آخر   ابتسم
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 .(1)عليها الكتاب املقدس أم ال

فاملسيحية التي جاء هبا املسيح تعرفها  ..  سوء فهم للمسيحية   م إن لديك:  قال النائب 

 . من خالل العهد اجلديد ال من خالل العهد القديم 

ال من  ..  املسيحية من خالل العهد األخري نا فقد فهمنحن أما : وقال، احلكيم ابتسم

ووضع مجيع  .. فالعهد األخري هو الذي وضح كل األمور .. خالل العهدين السابقني مجيعا 

 . النقاط عىل حروفها 

 . سمع بيشء اسمه العهد األخرينمل : قال النائب

لن  ..  د اهلل األخري واخلاتم إىل عبادهإهنا عه..  إنه رسالة اإلسالم:  قال أحد احلكامء

هل يمكن  ..  ولكن أجبني..  فلعلك سمعت يف حياتك من حدثك عنه ..  حدثك يف هذان

 أن يطبق واقعيا ما نصحنا به املسيح؟

 أي نصيحة تريد؟: قال النائب

لقد قال لنا  ..  وأن نبارك العنينا ،  لقد نصحنا بأن نحب أعداءنا :  قال أحد احلكامء

ومن  .  بل من لطمك عىل خدك األيمن فحول له اآلخر أيضا ،  تقاوموا الرش  )ال :  املسيح

أيضا(  الرداء  له  فاترك  ثوبك  ويأخذ  أن خياصمك  هذه  ..  [ 38:  5متى]  أراد  أن  ترى  أال 

 النصيحة مثالية؟

 . ولكنها ممكنة التطبيق: قال النائب

ولكن  .. الدعوة ملثلها وقد جاء يف اإلسالم ..  هي ممكنة التطبيق.. أجل : احلكيم قال

 . الفرق بينهام أن اإلسالم جاء هبا بصورة واقعية

 

 (  )الكلامت املقدسة يف كتاب ذكرنا احلديث عن البقرة احلمراء والرشائع املرتبطة هبا  (1)
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 كيف؟: قال النائب

﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه : لقد جاء يف القرآن : احلكيم  قال

الظَّاملنِِيَ  به 
حُيِ اَل  إِنَُّه  اهللَِّ  العدل والفضل ف..  [ 40الشورى:  ] ﴾  َعىَل  حتى ال  ،  هذه اآلية ذكرت 

الفضل عىل  املجرم  إجرامه،  يعول  عىل  املحض  القرآن  وذكر    ..فيقدم  الفضل  ذلك  مع 

بهوَن َأْن َيْغِفَر اهللَُّ َلُكْم  :  قال تعاىل ، املصحوب بالرتغيب العظيم 
﴿َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُتِ

..  هذا هو الدين الواقعي الذي يضع لك املراتب املختلفة.  .[ 22النور:  ] ﴾  َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 . املراتب الواقعية واملثالية لتعمل بحسب طاقتك 

 ماذا قال املسيح يف غض البرص؟:  وقال، احلكيم إىل النائبالتفت 

النائب يف  :  قال  قال  متى ]لقد  رجلك  :  [8/    18:  إنجيل  أو  يدك  أعثرتك  )فإن 

خري لك أن تدخل احلياة أعرج أو أقطع من أن تلقى يف أتون النار  ..  فاقطعها وألقها عنك

وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك خري لك أن تدخل  ..  األبدية ولك يدان أو رجالن

 احلياة أعور من أن تلقى يف جهنم ولك عينان(  

 هل ترى أنه من املمكن أن يطبق مثل هذا؟: احلكيم قال

النائب  ذل ..  أجل :  قال  فعال..  كيمكن  ذلك  حصل  الكنيسة  ..  وقد  تاريخ  ففى 

وأورجانيوس  اخلزاز  مثل سمعان  يعقوب ىف  ..  قصص ألناس  تادرس  القمص  قال  لقد 

يسوع  :  تفسريه لصليب  العثرة  أيدينا  نقدم  كيف  نعرف  النارى  القدس  بالروح  كنا  )فإن 

العاملتني يدينا  نفسه  املسيح  يصري  إنام  يدين  بال  نبقى  ال  فتبرت  الرجلني  و،  املسيح  كذلك 

لبرتها  يسوع  ربنا  لصليب  القدس  بالروح  القدمني  ،  نقدمهام  ذى  نفسه  السيد  ونلبس 

 النحاسيتني حتى نعرب إىل حضن أبيه ونحن ىف أمان روحى وسالم فائق(  

ذلك:  احلكيم  قال كل  يف  أوافقك  هذا..  أنا  كان  الترشيع  ..  لقد  هذا  هل  ولكن 
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 هل ستبقى احلياة عىل األرض؟ .. طلبه املسيح تصور لو أن كل البرش فعلوا ما .. واقعي؟

املقدسة :  احلكيم  فقال،  سكت املسلمني  نصوص  يف  ورد  بام  هذا  أمر  ..  قارن  لقد 

﴿ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي  :  لقد قال اهلل تعاىل يدعو إىل هذا..  ولكن مل يؤمر بقلع البرص..  بغض البرص

ُفُروَجهُ  َوحَيَْفُظوا  َأْبَصاِرِهْم  ِمْن  وا  َيْصنَُعونَ َيُغضه باَِم  َخبرٌِي  اهللََّ  إِنَّ  هَلُْم  َأْزَكى  َذلَِك  النور:  ] ﴾  ْم 

 . ال قلع البرص .. ويف حال الوقوع يف اخلطيئة رشعت الرشيعة التوبة.  .[ 30

فرشيعة اهلل مل تفرتض يف املؤمنني املتقني أن يكونوا مالئكة ال تسول هلم  :  قال آخر

ثم  ،  فليس بمستنكر أن يذنب ،  كال إن اإلنسان مجع بني الطني نفخة الروح..  سوءا  نفوسهم 

هلذا جعل القرآن من أصناف  ..  إنام املنكر أن يتامدى يف الذنوب ويستمرئ الرذيلة..  يتوب

إِ :  املتقني ِذيَن  َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللََّ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوهِبِْم َوَمْن  ﴿َوالَّ َأْو َظَلُموا  َذا َفَعُلوا َفاِحَشًة 

وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُمونَ  ُنوَب إِالَّ اهللَُّ َومَلْ ُيرِصه    [ 135آل عمران: ] ﴾ َيْغِفُر الذه

آخر وفوا:  قال  اإلثم  كبائر  بني  القرآن  فرق  وملم  ،  حشهكام  السيئات  وبني صغائر 

..  فهي يف دائرة املساحمة والغفران ما اجتنبت املوبقات ،  الذنوب التي قلام يسلم منها أحد

ْر َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرياًم :  قال تعاىل َتنُِبوا َكَبائَِر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكفِّ ﴾  ﴿إِْن جَتْ

  [ 31النساء: ] 

النوابقال   هذا:  أحد  كل  هو..  وعينا  الذي حيرينا  تستطيع رشيعة  :  ولكن  كيف 

 ؟جاءت قبل أكثر من أربعة عرش قرنا أن حتكم البرش بعد كل هذه املدة

إن هناك قضايا كثرية مستجدة جعلت من إنسان هذا العرص إنسانا خمتلفا  : قال آخر

العصور  سائر  أن  ..  عن  اإلسالم  استطاعت رشيعة  هذه  فكيف  كل  مع  بواقعيتها  حتتفظ 

 التطوات؟

..  لو أن هناك موعظة وردتك من آالف السنني   ت أرأي:  قالو ،  ابتسم أحد احلكامء
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نظم  ..  ال تأكل ما يرض بصحتك..  )كل وارشب وال ترسف :  وكان فيها مثل هذه األوامر 

هل يمكن لشخص ختاطبه هبا  ..  ودع ما يرضك( ،  احرص عىل ما ينفعك ..  مواقيت أكلك

 ؟ إن هذه األوامر قد وضعت للبرش الذين عاشوا قبل آالف السنني: أن يقول لك

النواب  فالبرش يف كل أزمنهم يمكن أن يطبقوا  ..  جمنون من يقول ذلك:  قال أحد 

 . وليس هناك برش أوىل هبا من برش.. فهي أوامر ال ترتبط بزمن دون زمن.. تلك األوامر

أو بام هو أبعد  ..  من نفس ذلك الزمن..  أخرىولو وردتك وصية  :  قال أحد احلكامء

ويف شهر فربير ال تأكل    ..)يف شهر يناير ترشب رشابا شديديا كل غداة:  (1) تقول..  منه بكثري

ويف أبريل ال تأكل    ..ويف مارس ال تأكل احللواء كلها وترشب األفسنتني يف احلالوة  ..السلق

هل يمكن لشخص ختاطبه بمثل هذا  ..  شيئا من األصول التي تنبت يف األرض وال الفجل(

ألهنا منطلقة  .. ولست ملزما بام فيها .. إن هذه األوامر قد وضعت لبرش قبلنا : أن يقول لك

 وهناك فرق كبري بيننا وبينها؟ .. من ثقافة عرصها املحدودة 

وأنا لو عرض يل ما عرض له ما عدوت ما  ..  صدق هذا يف قوله:  قال أحد النواب

 . قال

واآلخر  ،  ومل كان أحدمها مصحا ..  أتدري ما الفرق بني القولني؟:  كامءقال أحد احل

 خمطئا؟

النواب فاألول حتدث عن قضايا ال ختتلف فيها  ..  ذلك واضح..  أجل:  قال أحد 

 . فحدث عن قضايا يصيبها اخلالف ويمسها التطور، وأما الثاين.. العصور

 ودائرة الثبات؟.. دائرة التطور: ففي حياة اإلنسان إذن دائرتان: قال أحد احلكامء 

 

 (  البن عبد ربه )بترصف (هذا نص رسالة كتب هبا إسحاق بن عمران املعروف بسم ساعة إىل رجل من إخوانه، كام يف )العقد الفريد (1)
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 . يمكنك أن تقول ذلك :  قال أحد النواب 

 ولكل دائرة نوع اخلطاب املرتبط هبا؟: قال أحد احلكامء 

 .ذلك صحيح :  قال أحد النواب 

احلكامء أحد  اإلسالمية:  قال  الرشيعة  خلود  رس  هو  هذا  رس  ..  إن  نفسه  وهو 

 . واقعيتها 

 كيف ذلك؟ : قال أحد النواب 

قبل أن أذكر لك كيف ميز اإلسالم بني الثوابت واملتطورات أحب  :  كامءقال أحد احل

 . فوجدنا العجب العجاب .. بحثنا يف تعامل األديان والفلسفات مع هذا ا أن أذكر لك بأن

بالفكر اإلغريقي يف  :  قال آخر ـ تأثرت  ـ يف عرص من عصورها  الكنيسة  لقد رأينا 

قد بذلت كامل جهدها  ناها  ورأي..  و وبطليموسال سيام آراء أرسط،  ميادين العلم والفلسفة 

الفلسفية وآرائها  الدينية  معتقداهتا  بني  التوفيق  تسمى  ..  يف  مركبة  فلسفة  ذلك  عن  ونشأ 

وهي خليط من نظريات اإلغريق وظواهر التوراة واألناجيل وأقوال  ،  )الفلسفة املسيحية( 

القدامى  العرص  ،  القديسني  ذلك  يف  والفلسفة  العلم  كان  واحداوملا  أدمج  ،  شيئا  فقد 

البرشي يف عرصهم من   العلم  إليه  املسيحيون يف رصح فلسفتهم كل ما وصل  الفالسفة 

والتارخيية واجلغرافية  الكونية  خري  ،  النظريات  التوفيقية  الفلسفة  هذه  يف  الكنيسة  ورأت 

املقدسة    فتبنتها رسميا وأقرهتا جمامعها ،  معني عىل الدفاع عن تعليمها ضد املارقني والناقدين

حتى أضحت جزءا من العقيدة املسيحية ذاهتا وامتدت يد التحريف فأدخلت بعض هذه  

 .(1)املعلومات يف صلب الكتب الدينية املقدسة

 

 فام بعد. 101خالقية والفالسفة صانظر: استمداد املسيحية من الفلسفة من كتاب املشكلة األ (1)
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آخر العنارص  :  قال  ونظرية  والطب  الفلسفة  يف  أرسطو  آراء  الكنيسة  تبنت  لقد 

إىل ذلك كله القديس  وما أضاف  ..  األربعة ونظرية بطليموس يف أن األرض مركز الكون

واعتربت هذا املزيج من اآلراء البرشية  ..  أوغسطني وكليامن اإلسكندري وتوما االكويني 

 . أصوال من أصول الدين املسيحي وعقائد مقدسة ال يصح أن يتطرق إليها الشك

آخر  عىل  :  قال  تشتمل  املسيحية  العلوم  هذه  كانت  عن  العلومات  املوقد  تفصيلية 

ابتداء من سنة  تذكر  حيث  ..  الكون العامل  وتوج ذلك بخلق  ،  م.  ق  4004بأن اهلل خلق 

والعجيب أهنا ظلت مرصة  ،  اإلنسان يف جنة عدن عىل مسرية يومني من البرصة بالضبط 

فقد طبع كتاب األسقف )آرش( الذي حيمل  ،  عىل هذا الرأي حتى مطلع القرن التاسع عرش 

 .(1)م  1779هذه النظرية سنة 

ريف أن جملسا كنسيا كان قد أعلن يف بداية القرن العارش للميالد  ومن الط :  قال آخر

ألن اهلل قد جعل املدة بني إنزال ابنه وهناية العلم  ،  أن القرن األخري من حياة العامل قد استهل

 .(2) ألف سنة فقط

فقد كانت أفضل  ،  أما معلوماهتا الطبية..  هذه بعض معلوماهتا التارخيية:  قال آخر 

الوسائ املرضوأنجح  التي جتلب  الشياطني  لطرد  الطقوس  إقامة  نظرها  يف  العالجية  ،  ل 

 . ورسم إشارة لصليب ووضع صور العذراء والقديسني حتت رأس املريض ليشفي

ومل تكتف الكنيسة بأن تتبنى هذه املعلومات التي وضح خطأ أكثرها بعد  :  قال آخر 

 . لدين يف دفاعها وتستخدم ا.. بل إهنا راحت تدافع عنها .. النهضة العلمية 

 . ذلك الفصام الذي تعرفون بني العلم والدين، وقد حصل بسبب ذلك: قال آخر 

 

 .16ص 1انظر معامل تاريخ اإلنسانية: ج  (1)

 . 379/  14انظر قصة احلضارة:  (2)
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لقد راحت السلطة الكنسية يف ذلك احلني تعلن حالة الطوارئ ضد العلامء  :  قال آخر 

 . والباحثني الذين هداهم علمهم وبحثهم إىل االختالف مع الكنيسة 

حماكم التفتيش يف كل مكان تتصيدهم وتذيقهم  كلت ألجل ذلك  وقد ُش :  قال آخر

وأصدرت منشورات بابوية جديدة تؤكد العقائد السابقة وتلعن وحترم  ..  صنوف النكال 

 . وأخذت تزداد سعارا بمرور األيام، وبذلك قامت املعركة بني الكنيسة والعلم.. خمالفيها 

..  ذلك اإلرصار؟أتدرون ما الذي جعل الكنيسة ترص عىل تلك اآلراء كل  :  قال آخر

الثاين  األقنوم  الثابت ألن  الكون  مركز  تكون  أن  األرض جيب  أن  رأت  هو  ..  لقد  الذي 

 . وفوقها يتناول العشاء الرباين، وعليها متت عملية اخلالص والفداء ، جتسد فيها .. املسيح

آخر  التوراة :  قال  قول  فهموه من  ما  هذا  إىل  األبد:  وأضافوا  إىل  قائمة  ،  )األرض 

  5/  1:  سفر اجلامعة ]  (رشق والشمس تغرب وترسع إىل موضعها حيث ترشقوالشمس ت

 [ 6ـ 

فنفتها الكنيسة بحجة أن )من  ،  أما كروية األرض وسكنى جانبها اآلخر:  قال آخر

خطل الرأي أن يعتقد اإلنسان بوجود أناس تعلو مواطئ أقدامهم عىل رؤوسهم وبوجود  

نه لو صح هذا الزعم لوجب أن يميض  وقالت إ،  نباتات وأشجار تنمو ضاربة إىل أسفل

  (1) (املسيح إىل سكان الوجه اآلخر من األرض ويموت مصلوبا هناك من أجل خالصهم

لقد اصطدمت هذه اآلراء التي تتناىف مع الواقع كام تصطدم نظرياهتا من  :  قال آخر 

لنظرية كوبرنيق وما  ..  اآلراء السابع عرش يستهل حتى كان  القرن  يكد  إليها  فلم  أضاف 

 . ظلت راسخة يف الفلسفة األوروبية عامة ، برونو وجاليلو آثار واسعة 

 

 . 205قصة النزاع بني الدين والفلسفة: توفيق الطويل /  (1)
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وذلك ما أحدث أثرا خطريا يف ثقة اجلامهري بالكنيسة جعلتهم يشكون يف  :  قال آخر

 . وهو أثر له أمهيته القصوى، سالمة معلوماهتا 

الثبات املطلق  هزت فكرة ، لقد قدم ذلك الرصاع إحياءات فلسفية جديدة:  قال آخر 

يف   ومكانته  اإلنسان  قيمة  من  كذلك  وحطت  األوربية  العقلية  عىل  مسيطرة  كانت  التي 

 . الوجود

واألخطر من ذلك كله هو ما حصل من ثورة العلامء عىل الكنيسة كام ثار  :  قال آخر

 . وتولد من تلك الثورة جاهلية جديدة فصلت العلم عن املبادئ واملثل.. العامة عليها 

لقد رأينا يف كثري من قوانني  ..  إن اجلنوح عن الواقع مل يكن خمتصا بالكنيسة:  قال آخر

 . العامل ما يملؤك بالغثاء

 . معاقبة احليوان إذا ارتكب جريمةمن األمثلة عىل ذلك  :  قال آخر 

 مل تضحكون؟ :  احلكيم فقال، النواب ضحك

النواب  أحد  املكلفني :  قال  بالعقالء  خمتصة  اجلريمة  احل..  ألن  املسكنيأما  ..  يوان 

 . وليس أي قوانني من القوانني التي حتكمنا .. فليس له عقل 

  ا فقد بحثنا يف هذا يف رشائع األمم وقوانينها عندما كن..  ومع ذلك:  قال أحد احلكامء

وقد رأينا من العجائب أن أكثر الرشائع كانت تعترب احليوانات  ..  نبحث عن واقعية الرشائع 

 . لك ما تراه هلا أهواؤها من العقوباتوكانت تقيم عليهم لذ، جناة

لقد  ..  فرشائع اليهود ـ مثال ـ تقرر وجوب رجم الثور إذا نطح رجال فقتله :  قال آخر

،  وأفىض ذلك إىل موت النطيح ،  )إذا نطح ثور رجال أو امرأة:  نص سفر اخلروج عىل أنه 

اعتبار الثور  إن هذا النص رصيح يف  ..  [21:  اخلروج]  (وحرم أكل حلمه ،  وجب رجم الثور

،  ويف اعتبار رمجه جزاء باملعنى القانوين الدقيق لكلمة اجلزاء،  أهال الحتامل املسئولية اجلنائية 
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 . وقد تولدت مسئوليته تلك من جرم أحدثه ووقعت نتائجه عليه وحده

آخر  اليونان  :  قال  رشائع  يف  للحيوانات  خاصة  حماكامت  وجدنا  اليونان  وعند 

ون يف )القوانني( أنه إذا قتل حيوان إنسانا كان ألرسة القتيل احلق  ذكر فيها أفالط،  القديمة

جيب قتله  ،  ويف حالة ثبوت اجلريمة عىل احليوان،  يف إقامة دعوى عىل احليوان أمام القضاء

 .قصاصا 

ويف القرون الوسطى كانت فرنسا أول أمة أوروبية أخذت يف القرن الثالث  :  قال آخر

و احليوان  مسئولية  بمبدأ  منظمة عرش  حماكم  أمام  بجرمه  بذلك  ..  معاقبته  أخذت  ثم 

ويف هولندا وأملانيا وإيطاليا  ،  ثم بلجيكا يف أواخر القرن اخلامس عرش امليالدي ،  )رسدينيا( 

وظل العمل به قائام عند بعض الشعوب حتى  ..  يف منتصف القرن السادس عرش امليالدي

 . القرن التاسع عرش امليالدي

آخر  ا و:  قال  أو  كانت حماكم  عليه  املجني  ادعاء  تقوم عىل  األوروبيني  عند  حليوان 

العامة املجرم،  النيابة  احليوان  عن  الدفاع  وكالء  يتقدم  بحبس  ،  ثم  املحكمة  تقيض  وقد 

كام كان ينفذ عىل  ،  وينفذ عىل مأل من اجلمهور ،  ثم يصدر احلكم بعد ذلك،  احليوان احتياطيا 

أو بقطع بعض  ،  أو بقطع رأسه أو بحرقه،  ا وقد يكون احلكم بإعدام احليوان رمج.  اإلنسان

 . أعضائه قبل إعدامه 

احلكامء  فقال..  النواب  ضحك هزلية  :  أحد  كانت  املحاكامت  هذه  أن  تظنوا  ال 

بدليل ما يرد لألسباب املوجبة للحكم عىل احليوان من مثل  ،  بل كانت جدية متاما ، للتسلية 

)يقىض عليه بالشنق جزاء ملا ارتكبه من  أو،  )حيكم بإعدام احليوان حتقيقا للعدالة( :  قوهلم

 جرم وحيش فظيع(  

ليست هذه املامرسات اجلائرة مع احليوانات يف تارخيهم القديم والوسيط  :  قال آخر 
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وليس أدل عىل ذلك من استمرار  ،  بل ما زالت مستمرة إىل اآلن يف بعض أقطارهم ،  فقط

سابقات التي جيتهد فيها املصارع  تلك امل..  املعروفة بمصارعة الثريان ،  املسابقات الوحشية

ورؤية  ،  وذلك عن طريق رمي السهام يف جسده،  أن يقتل الثور تدرجييا ليذيقه املوت البطيء

 . ال ليشء إال ملجرد التسلية واالستمتاع، دمائه تتفجر من كل مكان يف جسده

،  محاسإن هذه املصارعات تقام يف حلبات كربى يشاهدها اجلمهور بكل  :  قال آخر

الطريقة هبذه  الثور  بتعذيب  سعيد  احلضارة...  وهو  من  ذلك رضبا  إن  ..  ويدعون  حتى 

من   يقرب  ما  أن  إىل  تشري  أسبانيا    35اإلحصائيات  يف  سنويا  ومتوت  تعذب  ثور  ألف 

 .(1)آالف ثور يف حلبات أوروبا  10ونحو ، وحدها 

يسء  نأن    نا ن قصدمل يك..  عتذر إليكمن:  أحد احلكامء  فقال ،  النوابظهر األسف عىل  

كون  يقد ف.. قول لكم بأن التطور واحلضارة والتقدم ال تعني القيم نريد أن ن ا ولكن.. إليكم

التطور الشخص   التي تكون    هولكن..  متطورا غاية  الرفيعة  القيم  الفقر من كل  فقري غاية 

 . سمها بالبدائية ي و، تقرها حي جبلية يف الشعوب التي 

 يعة اإلسالمية من مثل هذا؟فكيف وقفت الرش : قال أحد النواب 

إىل  ..  الرشيعة اإلسالمية عدل كلها ورمحة كلها قال أحد احلكامء:   ولذلك نظرت 

..  وهو من جهة أخرى سخر لإلنسان كام سخر له سائر األشياء..  احليوان باعتباره حيوانا 

والقتل هنا  ..  والرضر هنا ليس رضرا تكليفيا ..  فلذلك مل جتز قتله إال للرضر املتوقع منه 

 . ليس عقوبة

فال يمكن  ..  لقد تعاملت الرشيعة معه يف هذه األحوال كام تتعامل مع السم :  قال آخر 

 

 ( نقال عن مقال بعنوان )حقوق احليوان ىف احلضارة اإلسالمية (1)
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وال يمكن ألحد أن حياكم أحدا عىل ما  .. هذه طبيعته ..  فالسم سم.. لعاقل أن حياكم السم

 . تقتضيه طبيعته 

النواب  أحد  رضبت :  قال  ا  ملقد  الرشائع  واقعية  مدى  عن  النامذج  ..  ملختلفةلنا 

 . اإلسالميةمل حتدثونا عن مدى واقعية الرشيعة   مولكنك

احلكامء أحد  ربانية:  قال  رشيعة  الرشيعة  هذه  أن  بعباده..  بام  أعلم  أعلم  ..  واهلل 

بمتغرياهتم وأعلم  الثوابت..  بثوابتهم  الرشيعة  راعت  عليها ،  فقد  ..  وأكدهتا ،  فحافظت 

 . تى ال تضيق حياة أحد بالتضييق فيها وتركت يف نفس الوقت فرصة لتحرك املتغريات ح 

 ما أسهل أن يقال هذا يف أي رشيعة من الرشائع!؟:  قال أحد النواب 

  نا لقد وجدنا من خالل بحث..  أنت تبحث عن التفاصيل ..  صدقت :  قال أحد احلكامء

أحدمها مرتبط بمصادر هذه  ..  يف مدى واقعية الرشائع املختلفة أن اخللل دخل فيها بسببن 

فقد وجدنا أهنا مصادر متشددة متزمتة ال تتيح للعقل التكيف مع الوقائع املختلفة  .  .الرشائع

للتغري خاضعة  كانت  الثاين..  مهام  باألحكام،  وأما  مرتبط  بني  ،  فهو  فيها  التمييز  وعدم 

 . املتغريات والثوابت

النواب  أحد  والتطور :  قال  التغري  تقمع  لإلسالم  األصلية  املصادر  أن  ترى  ..  أال 

 ايل حتجر عىل العقول التفكري السليم الذي خيدمها؟وبالت

لقد  .. فوجدناها عىل عكس ذلك متاما ..  لقد بحثنا فيها هبذه النية :  قال أحد احلكامء

جد فيها أي قمع  نومل  ..  وجدناها تنري للعقول الدروب السليمة التي تتيح هلا التفكري السليم 

 . للعقول أو حجر عليها 

أو اشرتاك الشعب يف  ..  [الديمقراطية األمثلة عىل ذلك بام نسميها ]من  :  قال آخر

لقد قال اهلل تعاىل يف وصف  ..  القرآن يعطي بديال لذلك يسميه )الشورى( ..  اختاذ القرار
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اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَ:  املجتمع املثايل للمؤمنني ِْم َوَأَقاُموا الصَّ ُهْم  ﴿َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرهبِّ

انظروا كيف قرن القرآن الشورى بأعظم رشائعة من  ..  [ 38الشورى: ] ﴾  َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ 

 .بل إنه جعلها وسطا بني الصالة والزكاة.. الصالة والزكاة

ولذلك فإن األحكام الفقهية املستنبطة من هذه اآليات تنص عىل أنه ال  :  قال آخر

السياسية واالجتامعية ،  ملجتمعوال  ،  جيوز حلاكم حياته  من  الشورى  يلغي  وال حيل  ..  أن 

 . بالتسلط واجلربوت، لسلطان أن يقود الناس رغم أنوفهم إىل ما يكرهون

وأنتم ترون أن القيمة  ..  هذا القسم الذي فهمه الفقهاء من اآلية يسمى ثابتا :  قال آخر

 . التي حيملها قيمة ثابتة

..  وحيث العقل عىل التفكري فيها ..  ي رأينا أن النص حيملها أما املرونة الت:  قال آخر 

فأنتم ترون أنه ليس يف اآلية أي حتديد لشكل معني  ..  فهي اآللية التي متارس هبا الشورى

،  يلزم به الناس يف كل زمان ويف كل مكان فيترضر املجتمع هبذا التقييد األبدي،  للشورى 

 . صار أو األحوال إذا تغريت الظروف بتغري البيئات أو األع

﴿َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن  :  مثال آخر قريب من هذا يمثله قوله تعاىل:  قال آخر

بِاْلَعْدلِ  ُكُموا  َأْهَواَءُهْم  :  وقوله،  [ 58النساء:  ] ﴾  حَتْ َتتَّبِْع  َواَل  اهللَُّ  َأْنَزَل  باَِم  َبْينَُهْم  اْحُكْم  ﴿َوَأِن 

ْوا َفاْعَلْم َأنَّاَم ُيِريُد اهللَُّ َأْن ُيِصيَبُهْم    َيْفتُِنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اهللَُّ إَِلْيَك َواْحَذْرُهْم َأْن   َفإِْن َتَولَّ

َلَفاِسُقونَ   بَِبْعِض ُذُنوهِبِمْ  لقد أوجب اهلل تعاىل يف هذه  ..  [ 49املائدة:  ] ﴾  َوإِنَّ َكثرًِيا ِمَن النَّاِس 

وكل هذا من  ،  واحلذر من اتباع األهواء،  اللتزام بكل ما أنزل اهللاآليات التقيد بالعدل وا

فهي أهنا مل  ..  أما املرونة التي حتملها هذه النصوص..  الثوابت التي ال يصح التساهل فيها 

 . تنص عىل شكل معني للقضاء والتقايض 

وهي تقديم القرابني للتكفري عن بعض  ..  مثال آخر يرتبط بناحية تعبدية :  قال آخر
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فاحلجيج  ..  واملقصد الرشعي منه واضح..  مل يرد هذا يف اإلسالم إال يف عبادة احلج..  طايا اخل

لقد  ..  وتلك القرابني من الصدقات التي قد تقدم هلم،  وفيهم الفقراء..  يأتون من كل مكان

ِذيَن آَمنُوا اَل  :  نص اهلل تعاىل عىل هذه القرابني املكفرة يف قوله تعاىل  َا الَّ ْيَد  ﴿َيا َأهيه َتْقُتُلوا الصَّ

ِمنُْكْم    َوَأْنُتْم ُحُرمٌ  بِِه َذَوا َعْدٍل  َما َقَتَل ِمَن النََّعِم حَيُْكُم  ِمْثُل  ًدا َفَجَزاٌء  َقَتَلُه ِمنُْكْم ُمتََعمِّ َوَمْن 

اَرٌة َطَعاُم َمَساكِنَي َأْو َعْدُل َذلَِك ِصَياًما لَِيُذوَق  َعَفا اهللَُّ َعامَّ   َوَباَل َأْمِرهِ  َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ

  [ 95املائدة: ] ﴾ َواهللَُّ َعِزيٌز ُذو اْنتَِقامٍ   َوَمْن َعاَد َفَينَْتِقُم اهللَُّ ِمنْهُ  َسَلَف 

آخر الثابت:  قال  احلكم  عىل  اآلية  نصت  كيف  التفاصيل  ..  انظروا  تركت  ثم 

ال يمكننا  ..  حول نفس املوضوعقارنوا هذا بام ورد يف الكتاب املقدس  ..  للظروف املختلفة

إن األحكام املرتبطة هبذا هي أكثر ما ورد يف الكتاب املقدس  ..  أن أقرأ لكم ما ورد من ذلك

 . من أحكام 

النواب أحد  هذا:  قال  من  املقدس  الكتاب  يف  ما  رشيعة  ..  نعلم  عن  فحدثونا 

التفاصيل ليحكم فيها عىل  لكنه يرتك  ..  لقد ذكرت لنا أن القرآن حيوي الثوابت..  اإلسالم

 . ضوء الظروف املختلفة 

 .ذلك صحيح: قال أحد احلكامء 

النواب  أحد  يكون  :  قال  يكاد  تفصيال  املواريث  أحكام  يفصل  القرآن  نرى  ولكنا 

 . إنه يعطي كل واحد من الورثة بدقة شديدة.. مبالغا فيه

أليس  ..  امليتلقد رأينا القرآن يعطي الورثة بحسب قرابتهم من  :  قال أحد احلكامء

 كذلك؟

النواب تتيح للفقهاء الترصف بحسب  :  قال أحد  ولكنه ال يذكر العموميات التي 

 . إنه يقسم الرتكة بدقة شديدة.. الظروف املختلفة
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أحد احلكامء الثوابت:  قال  باملواريث من  يرتبط  ما  أن كل  البرش  ..  ذلك  بدأ  فمنذ 

وهلذا فإن القرآن الكريم ـ  ..  وهكذا  ..واألم أم..  واألب أب ..  والبنت بنت..  واالبن ابن

العقول   هبا  تتالعب  ال  حتى  الثوابت  هبذه  املرتبطة  الثوابت  يذكر  ـ  العدل  عىل  حرصا 

 . واألهواء 

..  وأنه ترك املجال للعقول لتتحرك ضمن ثوابته.. لقد ذكرت لنا القرآن: قال رجل

القرآن ترشح  السنة  أن  ذكرت  امل..  ولكنك  حتويل  إىل  هذا  يؤدي  تركها  أال  التي  تغريات 

 القرآن الكريم إىل ثوابت؟ 

الكريم كال األمرين:  قال أحد احلكامء القرآن  السنة كام نرى يف  الثوابت  :  نرى يف 

 . واملتغريات مجيعا 

تعرفون أن حممدا  :  قال آخر ثباته عىل مبادئه كالطود األشم  أنتم  لقد  ..  كان يف 

،  وقيمه ،  الوحي أو يتعلق بكليات الدين رفض التهاون أو التنازل عن كل ما يتصل بتبليغ  

 . وأسسه العقائدية واألخالقية

آخر  من  :  قال  مواجهة  يف  السياسية  مواقفه  يف  واسعة  مرونة  نجد  هذا  مقابل  يف 

 . بام يتطلبه املوقف دون تزمت أو تشنج أو مجود ، واجهوه باملحاربة

برأي سلامن الفاريس يف حفر اخلندق حول    ففي يوم األحزاب مثال أخذ  :  قال آخر 

وشاور بعض رؤساء األنصار يف إمكان إعطاء بعض املهامجني مع قريش جزءا من  ..  املدينة

وقال لنعيم  ..  كسبا للوقت إىل أن يتغري املوقف،  لريدهم ويفرقهم عن حلفائهم،  ثامر املدينة 

)إنام أنت رجل  :  ملسلمني ـ وأراد االنضامم إىل صفوف ا،  بن مسعود األشجعي ـ وقد أسلم

 فخذل عنا ما استطعت(، واحد

)واهلل ال  :  يف ذلك اليوم  لقد قال رسول اهلل  ..  ومثل ذلك يوم احلديبية :  قال آخر 
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 تدعوين قريش اليوم إىل خطة يسألونني فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها( 

 لو وضعوا الشمس يف  واهلل ،  )يا عم:  قارنوا هذا بقوله فيام يرتبط بالثوابت:  قال آخر 

 يمينى والقمر يف يسارى عىل أن أترك هذا األمر ـ حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه ـ ما تركته( 

 ما رس املرونة يف هذه املواقف مع ثباته يف املواقف األخرى؟:  قال أحد النواب 

احلكامء أحد  واملبدأ :  قال  العقيدة  بالتنازل عن  مرتبطة  األوىل  املواقف  كانت  ،  لقد 

أما املواقف  ..  ومل يتنازل قيد أنملة عن دعوته ،  فيها أي مساومة أو تساهل  هذا مل يقبل  ف

بأمور جزئية  فتتعلق  وقتية ،  األخرية  بمظاهر شكلية،  وبسياسات  فيها موقف  ،  أو  فوقف 

 . املتساهل

والسرية ليست إال احلياة الشخصية  ..  إن ما ذكرته مرتبطة بالسرية:  قال أحد النواب 

 . ونحن نبحث عن الترشيعات.. للنبي 

..  إن املؤمنني ال يفرقون يف استنباطاهتم بني سنة وسرية:  وقال ،  ابتسم أحد احلكامء

﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل  :  لقد قال تعاىل يقرر هذا..  كلها موضع أسوة  فحياة رسول اهلل  

 [21األحزاب: ] ﴾ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثرًِيااهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ 

قد يكون  ..  وها لكن هناك دائرة أخرى غري الدائرتني اللتني ذكرمت : قال أحد النواب

 . فيهام من التشديد ما جيعل حياة الناس بعيدة عن الواقع مليئة باحلرج والضيق 

 ة؟ تقصد دائرة االجتهادات الفقهي:  قال أحد احلكامء 

النواب  أحد  األمة..  أجل:  قال  عىل  سلطتهم  الفقهاء  يبسط  الدائرة  هذه  ..  ففي 

 . فيضيقوا حياهتا بام شاءوا من الترشيعات

احلكامء  أحد  الدين:  قال  رجال  عن  تعرفون  كام  ليسوا  عندنا  إهنم  ..  الفقهاء 

ة  بل حيثون األم..  وهم ال يفرضون آراءهم فرضا ..  وقد خيطئون،  قد يصيبون..  جمتهدون
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)ليس منا إال  :  لقد كان ابن عباس وهو الفقيه واملفرس يقول   أن ال تسلم هلم تسليام مطلقا 

النبي   قوله ويدع غري  يقول هلمويؤخذ من  يعاتب أصحابه  تنزل  :  ( وكان  أن  )يوشك 

  (1)وتقولون قال أبو بكر وعمر( عليكم حجارة من السامء أقول قال رسول اهلل 

وهي  ..  الفقيه املسلم مقيد بالنصوص املحكمة الثابتة من القرآن والسنة إن  :  قال آخر 

 . القاطعة يف داللتها ، املجزوم بثبوهتا 

آخر األفهام :  قال  عندها  تلتقي  أن  النصوص  تلك  من  احلكيم  الشارع  أراد  ،  لقد 

الفكرية والسلوكية،  وينعقد عليها اإلمجاع،  ويرتفع عندها اخلالف  ،  فهي أساس الوحدة 

املسلمللمجت متيد ،  مع  أن  متسكها  لألرض  كاجلبال  لألمة  تضطرب  ،  وهي  أن  وحتميها 

 . وتتزلزل

جيد الفقيه املسلم نفسه يف حرية واسعة أمام املنطقة  ،  ومع هذا التقيد امللزم :  قال آخر 

العامة املصلحة  حيقق  بام  األمر  أويل  الجتهاد  ـ  قصدا  ـ  النصوص  تركتها  ويرعى  ،  التي 

 . غري أن يقيدنا الشارع فيها بأمر أو هني من ، املقاصد الرشعية

،  )احلالل ما أحل اهلل يف كتابه: لقد ورد النص عىل هذه املنطقة يف قوله :  قال آخر  

 ( 2) واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه وما سكت عنه فهو ما عفا عنه(

وما حرم  ،  )ما أحل اهلل تعاىل يف كتابه فهو حالل:  ويف حديث آخر قال :  قال آخر

 (3)فان اهلل مل يكن لينسى شيئا(، فاقبلوا من اهلل عاقيته، فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو

وفرض  ،  )إن اهلل تعاىل حد حدودا فال تعتدوها :  ويف حديث آخر قال  :  قال آخر 

 

 (  337/ 1رواه أمحد ) (1)

 الرتمذي وابن ماجة واحلاكم. رواه  (2)

 رواه البزار والطرباين يف الكبري والدارقطني واحلاكم. (3)
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تنتهكوها ،  فرائض فال تضيعوها  وترك أشياء من غري نسيان من ربكم  ،  وحرم أشياء فال 

 (1)فاقبلوها وال تبحثوا عنها(ولكن رمحة منه لكم 

وما عداها أمور مسكوت  ،  ال جيوز اعتداؤها ،  فاحلدود التي قدرها الرشع:  قال آخر

 . مرتوكة لالجتهاد، عنها 

 أال ترى أن يف هذه املنطقة تقصريا من الرشيعة؟:  قال أحد النواب 

احلكامء أحد  الرشيعة ..  ال :  قال  كامل  عالمة  كث..  هذا  عن  النهي  ورد  رة  وهلذا 

 . فكثرة السؤال ال تفيض إال إىل التعقيد .. السؤال

 . ال إىل التعقيد.. كثرة السؤال تفيض إىل التوضيح : قال أحد النواب 

التعقيد :  قال أحد احلكامء  الكريم نموذجا  ..  وقد تفيض إىل  القرآن  لقد قص علينا 

َيْأمُ :  قال تعاىل..  لذلك لَِقْوِمِه إِنَّ اهللََّ  َقاَل ُموَسى  َأَتتَِّخُذَنا ﴿َوإِْذ  َقاُلوا  َبَقَرًة  َتْذَبُحوا  َأْن  ُرُكْم 

ْ َلنَا َما ِهَي َقاَل إِ  نَي َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ
ُه َيُقوُل  ُهُزًوا َقاَل َأُعوُذ بِاهللَِّ َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلَاِهلِ نَّ

َا َبَقَرٌة اَل َفاِرٌض َواَل بِْكٌر َعَواٌن َبنْيَ َذلِ  ْ َلنَا َما  إِهنَّ َك َفاْفَعُلوا َما ُتْؤَمُروَن َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ

ِريَن َقاُلوا اْدُع َلنَا َربَّ 
َا َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوهُنَا َترُسه النَّاظِ ُه َيُقوُل إِهنَّ ْ َلنَا َما  َلْوهُنَا َقاَل إِنَّ َك ُيَبنيِّ

َا َبَقَرٌة اَل َذُلوٌل ُتثرُِي اأْلَْرَض  ِهَي إِنَّ اْلَبَقَر َتَشابَ  ُه َيُقوُل إهِنَّ َه َعَلْينَا َوإِنَّا إِْن َشاَء اهللَُّ ملَُْهَتُدوَن َقاَل إِنَّ

﴾  َواَل َتْسِقي احْلَْرَث ُمَسلََّمٌة اَل ِشَيَة فِيَها َقاُلوا اآْلَن ِجْئَت بِاحْلَقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُلونَ 

   [ 71ـ  67قرة: الب] 

لقد كان يف إمكان بني إرسائيل ـ حسبام تنص اآلية ـ أن يسارعوا  .. انظروا: قال آخر 

تأتيهم بقرة  أي  يف  األمر  التفاصيل ..  فينفذوا  يف  يشددوا  أن  إال  أبوا  اهلل  ،  لكنهم  فشدد 

 .فكانت كثرة السؤال سبب التعقيد الذي حصل هلم .. عليهم

 

 رواه احلاكم.  (1)
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النواب  فحدثونا عن واقعية  ..  واقعية مصادر الرشيعة اإلسالميةعرفنا  :  قال أحد 

 . األحكام اإلسالمية

بحث:  قال من خالل  وجدنا  مجيعا    نا لقد  أهنا  الفقهاء  ذكرها  التي  املسائل  فروع  يف 

 . وقسم يمثل املرونة والتطور .. قسم يمثل الثبات واخللود : تنقسم إىل قسمني

ئد األساسية الكربى التي جاء اإلسالم  فنجده يف العقا .. أما القسم األول: قال آخر 

الصالة..  لتقريرها  إقام  من  العملية  األركان  يف  الزكاة،  ونجده  رمضان،  وإيتاء  ،  وصوم 

وأكل  ،  ونجده يف املحرمات اليقينية من قتل النفس وأكل الربا ..  وحج البيت احلرام وغريها 

لزحف والغصب والرسقة  والتويل يوم ا،  وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات ،  مال اليتيم 

وغريها  والنميمة  الصدق..  والغيبة  من  الفضائل  أمهات  يف  ،  والعفة ،  واألمانة،  ونجده 

واحلياء وغريها من مكارم األخالق التي اعتربها القرآن والسنة  ،  والوفاء بالعهد،  والصرب

 . من شعب اإليامن

آخر الثاين :  قال  القسم  الكثري..  أما  التفصيلية  الفروع  يف  هبذه  فنجده  املرتبطة  ة 

 . وهي مما اختلفت فيها األعرص والبلدان والفقهاء .. اجلوانب وغريها 

جد مثاال يقرب هذه الرشيعة يف ثباهتا وحركتها يف نفس الوقت كامدة  نال  :  قال آخر 

أو أية صورة  ،  سواء كانت هي الذرة أو اإلشعاع البسيط املنطلق عند حتطيمها ..  هذا الكون

فتتخذ أشكاال دائمة  ،  ولكنها مع ذلك تتحرك..  حيث حقيقتها ثابتة املاهيةإهنا من    ..أخرى

  .. فالذرة ذات نواة ثابتة تدور حوهلا اإللكرتونات يف مدار ثابت .. التغري والتحور والتطور 

حمكومة بنظام  ،  حركة منتظمة،  يتحرك فيه حول حموره ،  وكل نجم له مداره،  وكل كوكب

 . خاص

املستمدة من كونه خملوقا فيه نفخة من روح  ،  هذا اإلنسانوهكذا إنسانية  :  قال آخر
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املخلوقات حوله املتميزة عن سائر طبائع  إنسانيته  هبا  اكتسب  اإلنسان  ..  اهلل  إنسانية هذا 

الشيخوخة ..  ثابتة إىل  النطفة  من  شتى  جسدية  بأطوار  يمر  اإلنسان  هذا  ويمر  ..  ولكن 

اجتامعية شتى ا،  بأطوار  وينحط حسب  فيها  إنسانيتهيرتقي  من مصدر  وابتعاده  ..  قرتابه 

الثابتة إنسانيته  حقيقة  من  خترجه  ال  مجيعا  األطوار  هذه  وطاقاهتا  .  ولكن  ونوازعها 

 . واستعداداهتا املنبثقة من حقيقة إنسانيته

حقيقة  ..  ونزوع هذا اإلنسان إىل احلركة لتغيري الواقع األرايض وتطويره :  قال آخر 

املمثلة يف حركة املادة الكونية األوىل  ،  الطبيعة الكونية العامة   منبثقة أوال من ..  ثابتة كذلك

وهي مقتىض وظيفته  .  ومنبثقة ثانيا من فطرة هذا اإلنسان..  وحركة سائر األجرام يف الكون 

األرض  خالفة  وترقيته ..  يف  األريض  الواقع  لتطوير  احلركة  تقتيض  اخلالفة  أما  ..  فهذه 

 .(1) تطورأشكال هذه احلركة فتتنوع وتتغري وت

 : املثالية 

 . فحدثونا عن الركن الرابع.. حدثتمونا عن الركن الثالث:  قال أحد النواب 

وهو لذلك  ..  وكان مشفقا عليه..  أرأيتم لو أن رجال كان له ابن:  قال أحد احلكامء

وكان أبغض يشء إىل نفسه أن  ..  ال حيب أن يرفض البنه أي طلب مهام كان ذلك الطلب

فكان يرصخ باكيا ألجل أي يشء يريد أن  ..  عرف الولد ذلك من أبيه وقد  ..  يبكي ولده

أو  ..  هل يمكن لوالد مثل هذا أن يريب ولده..  أجيبوين .. يفرضه عليه أبوه مما فيه مصلحته

 أو جيعل منه نشئا صاحلا؟..  يعلمه

فالتدليل عادة  ..  إن نسبة نجاح هذا الولد يف حياته ضعيفة جدا:  قال أحد النواب

 

 خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته.عن:  (1)
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فام أسهل عىل هذا  ..  ولد عن عظائم األمور مما ال يطيقه إال أصحاب اهلمم العاليةيرصف ال

 . أو رافضا ألي مطلب من مطالب أهل اهلمم..  الولد أن يرصخ باكيا رافضا للدراسة

 فمن ترونه سببا فيام وقع له؟ : قال أحد احلكامء 

 .ال شك أنه والده:  قال أحد النواب 

 أتدرون مل؟ : احلكيم قال

النواب أحد  هواه :  قال  أعطاه  هلا  ..  ألنه  يطمح  التي  العالية  املثل  إىل  يرفعه  ومل 

 . أصحاب اهلمم 

عتقد بأن الرشيعة احلقيقية ال تكفي  ن  ا لقد كان هذا هو الذي جعلن:  قال أحد احلكامء

ألهنا ستجري بذلك وراء  ..  فقد تكون واقعيتها سبب انحرافها ..  أن تكون رشيعة واقعية

 . ختلفة تلبيها بحجة واقعيتها األهواء امل

النواب أحد  الرشيعة وراء األهواء:  قال  أن جتري  دامت تلك  ..  وأي حرج يف  ما 

 األهواء مرشوعة؟  

تقدما كبريا شمل مجيع  ،  (1)لقد شهد العامل خالل القرون الثالثة األخرية:  قال آخر

ويضع قدمه  ،  أعامق البحارورقيا فكريا مذهال استطاع به االنسان أن يسرب  ،  مرافق احلياة

 .أوضاع املجتمعات ونظم احلياة،  تبعا لذلك،  عىل جبني األقامر وتغريت 

هل تتناقض احلياة املثالية  .. أفرتى يف هذا الرفاه حرجا مع الرشيعة املثالية : قال آخر

 مع الرشيعة املثالية؟ 

تتناقض مع احلياة..  ال:  قال أحد احلكامء الرفا ..  الرشيعة ال  فاهلل تعاىل  ..  هوال مع 

 

 ( انظر يف هذا مقاال جيدا بعنوان )احلضارة واألخالق ودورنا املطلوب  (1)
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ْلنَاُهمْ :  يقول يَِّباِت َوَفضَّ ْمنَا َبنِي آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ   ﴿َوَلَقْد َكرَّ

رٍي مِمَّْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل 
تِي  : وقال، [ 70اإلرساء: ] ﴾ َعىَل َكثِ َم ِزينََة اهللَِّ الَّ َأْخَرَج لِِعَباِدِه  ﴿ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق  يَِّباِت ِمَن الرِّ ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمةِ   َوالطَّ ُل    ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمنُوا يِف احْلََياِة الده َكَذلَِك ُنَفصِّ

ُْم  ﴿إِنَّا َجَعْلنَا َما َعىَل اأْلَْرِض ِزينًَة هَلَ :  وقال،  [ 32األعراف:  ] ﴾  اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ  ا لِنَْبُلَوُهْم َأهيه

 . لكن الرشيعة املثالية تتناقض مع االنحرافات اخللقية.. [ 7الكهف: ] ﴾ َأْحَسُن َعَماًل 

لقد رأينا أنه مع ذلك التقدم الكبري يف املجاالت التقنية وقعت احلضارة ـ  :  قال آخر 

 . بسبب الترشيعات التي وضعت هلا ـ يف انحرافات كبرية

أمهها أهنا حضارة مادية متنكرة لألديان مستخفة بالقيم اخللقية التي  لعل  :  قال آخر 

 . ال تستقيم بدوهنا جمتمعات

لقد رأينا أن صانعي هذه احلضارة الكبار ال يفكرون إال يف املكاسب املادية  :  قال آخر

 . يستوي يف ذلك أفرادهم ومجاعاهتم وحكوماهتم ، واملتع البدنية ولو أرضت باآلخرين

لقد رأينا أن ترشيعات هذه احلضارة ال خيدم الكثري منها إال نوازع البرش  :  قال آخر

البهيمية  وغرائزهم  مجع  ..  الشيطانية  إىل  ويتسابقون  امللذات  وراء  جيرون  جعلتهم  لقد 

 . ويتفننون يف صنع آالت التدمري الكامل واإلهالك الشامل ،  األموال وكنز الثروات

وترويج أفالم االنحراف  ،  ن انتشار املخدراتوقد أدى ذلك إىل ما ترون م:  قال آخر 

البيئي،  والعنف  العنرصي،  والتلوث  وتعريضهم  ،  والتمييز  للضعفاء  األقوياء  وغش 

،  ودفن النفايات املشعة املرضة بأرضهم،  ألخطار حمققة ببيع األغذية واألدوية الفاسدة هلم

م من تلقي العلم يف  وحرمان طلبته،  وحظر تصدير التكنولوجيا واآلالت املتطورة إليهم

 . وإيصاد أبواب بلداهنم يف وجوههم ، كلياهتم ومعاهدهم

آخر الدويل:  قال  املستوى  عىل  الساحة  ،  أما  عىل  التعامل  يف  الالمساواة  فرتون 
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فدولة يباح هلا أن تقيم املصانع إلنتاج السالح النووي واجلرثومي دون أن ختضع  ،  الدولية

رقابة ألية  م،  مصانعها  تقام  املواد  ودولة  إلنتاج  مصنعا  أنشأت  ألهنا  الضجات  حوهلا  ن 

هبات مالية كربى تعطى لدولة واحدة صغرية ويعطى أقل  ،  الصيدلية أو مساحيق التجميل 

ورشعية دولية تطبق بقوة احلديد  ،  منها لشعوب أخرى جمتمعة أكثر سكانا وأشد احتياجا 

شعب عىل  يتن،  والنار  ثم  آخر  شعب  حق  يف  تقرر  دولية  غداة  ورشعية  مقرروها  اساها 

بنفط سفينة جنحت  ،  تقريرها  تقام يف كل مكان حزنا عىل طائر تلوث جناحه  ومناحات 

للشاطئ وأصوات خافتة تستنكر ـ نفاقا ـ كرس سواعد أطفال باحلجارة وقتل صبيان وذبح  

 . رجال وهتجري شعب بأكمله من دياره

أو مثل  ..  ألي قيم أخالقية  هذا ما جنته الترشيعات الواقعية التي ال ختضع :  قال آخر

 . إيامنية

 . ليست الرشيعة وحدها هي التي أنتجت هذا النتاج:  قال أحد النواب 

..  ألهنا هي التي قننت له..  للرشيعة نصيبها الوافر من هذا النتاج:  قال أحد احلكامء 

وحترتم القيم  ،  حترتم اإلنسان..  لقد جعلني هذا نبحث عن رشيعة نظيفة..  وهي التي رشعته

 . فلم أجد ذلك إال يف اإلسالم .. الرفيعة التي اتفق البرش مجيعا عىل تبنيها 

أنت مل تقرأ إذن ما ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر  :  قال أحد النواب 

لقد كان ذلك اإلعالن أكثر  ..  م1948ديسمرب    10عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  

 .(1) سبقه نضجا وتوازنا من كل ما 

،  واحلياة،  واملساواة،  لقد حتدث هذا اإلعالن بتفصيل عن حقوق احلرية:  قال آخر

 

 ( )حقوق اإلنسان حمور مقاصد الرشيعةاستفدنا املادة العلمية هنا من كتاب:  (1)
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البدنية والعلنية ،  والسالمة  العادلة  من  ،  والتنقل ،  واإلقامة ،  واملحاكمة  هربا  واللجوء 

العامة،  والتملك،  االضطهاد الوظائف  العادل،  والشغل،  وتقلد  الراحة  ،  واألجر  وحق 

ال بأوقات  االجتامعية ،  والرفاهية،  والصحة،  فراغوالتمتع  التعذيب  ،  واخلدمات  ومنع 

 . واالعتقال التعسفي والنفي واملعاملة القاسية أو الوحشية

ولكن احلقوق والتدابري  ، إن هذا كله جيد وال غبار عليه: وقال، ابتسم أحد احلكامء 

لتي جتعل اإلنسان  وا،  وباألبعاد السامية لإلنسان،  التي تعتني باإلنسان وبجوهر اإلنسان

 .كل هذا غائب من هذا القانون.. وجتعله أكثر ارتقاء وسموا، إنسانا 

واملادة األوىل من ذلك اإلعالن حني تتحدث  ..  كيف تقول بغيابه:  قال أحد النواب

)وقد وهبوا عقال  : تضيف ،  عن كون الناس يولدون أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق 

 هذا اهتامما بضمري اإلنسان وعقله؟ألست ترى يف  .. وضمريا( 

العقل  ..  ولكن..  أجل:  قال أحد احلكامء القوانني املوضوعة ما حيفظ  هل ترى يف 

..  إن كل ذلك ال يوجد..  والضمري أو يطالب باملحافظة عليهام أو يندد بتضييعهام وختريبهام

 . ولذلك كان ذلك الكالم جمرد جعجعة يف طحني 

والتي تنص عىل  ،  املادة الثانية عرشة من ذلك اإلعالنمثله مثل ما ورد يف :  قال آخر 

أو حلمالت  ،  )ال يتعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو مسكنه أو مراسالته:  أنه

تلك  ،  عىل رشفه وسمعته أو  التدخل  هذا  مثل  من  القانون  احلق يف محاية  ولكل شخص 

 احلمالت( 

لكن ما  ،  سمعته بمقتىض القانونفيشء مهم أن حيمى اإلنسان يف رشفه و:  قال آخر

أم هو جمرد ادعاء  ،  هل هو وجود هذا الرشف وبقاؤه بقاء حقيقيا :  هو األوىل بالعناية واحلامية 

 . الرشف واللجوء إىل القانون حلامية هذا االدعاء
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كيف نبقي فكرة الرشف والسمعة موجودة وذات اعتبار  :  بل أكثر من هذا :  قال آخر

ال  فقد  وإال  الناس؟  وسمعة  لدى  له رشفا  أن  يعترب  من  حقيقيا  ،  نجد  شيئا  هناك  أن  أو 

،  خاصة إذا مل يكن يرتتب عليهام درهم وال دينار،  ومصلحة حقيقية اسمها الرشف والسمعة 

 وال سجن وال تعذيب؟ 

النواب  تقر  ملعلك :  قال أحد  املادة من اإلعالن    ؤوامل  الثانية من  الفقرة  ما ورد يف 

)جيب أن هتدف الرتبية إىل إنامء شخصية اإلنسان  :  لقد جاء فيها ..  العاملي حلقوق اإلنسان

 إنامء كامال( 

قرأ..  هذا مجيل:  وقال،  ابتسم أحد احلكامء  صدمت بعد    ا لكن..  به   نا وفرح  ناهوقد 

 . ذلك باحلقيقة املرة

 هي؟ ما :  قال أحد النواب 

احلكامء أحد  مجيع  :  قال  ومفتوحا عىل  مبهام  وقع  الكامل  اإلنامء  هذا  أن  رأينا  لقد 

لو أضيفت لكانت  ،  بينام مل يكن بيانه وضبطه يتطلب أكثر من كلمتني أو ثالث،  االحتامالت 

 . هذه اجلملة ـ عىل ضآلتها ـ إضافة نوعية إىل ثقافة حقوق اإلنسان ومواثيق حقوق اإلنسان

 أن املشكل األكرب واألخطر ال يكمن يف األدبيات واملواثيق احلقوقية  غري:  قال آخر

وإن  ،  وإنام يكمن يف املامرسات والتطورات اجلارية اليوم باسم حقوق اإلنسان،  الكالسيكية

 .كانت تعترب امتدادا طبيعيا لتلك

فباسم حقوق اإلنسان حياولون إلغاء ما بني الرجل واملرأة من اختالفات  :  قال آخر

 . ومتايزات فطرية ليفرضوا عليهام املساواة التطابقية القرسية 

تساق إليه  ،  حتولت املرأة إىل جمال االمتهان واالبتذال،  وباسم هذه املساواة:  قال آخر 

واملرأة  ..  فاملرأة أصبحت سلعة ..  بوترية وكيفية مذهلة مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ اإلنسان
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وللمنافسة بني القنوات  ،  واملرأة للمتعة احلرام ..  ها مسخرة لرتويج البضائع واإلعالن عن

 . أو لعرض األشالء باسم األزياء،  واملرأة لعرض األزياء ..  التلفزيونية وجلب املشاهدين هلا 

النواب  أحد  تقوله صحيح:  قال  ما  منه  ..  إن  تعاين  الذي  السقوط  هذا  سبب  فام 

 وما املخرج منه؟ .. البرشية 

احلكامء أحد  السبب :  قال  حلقوق  ..  فواضح  أما  تقريرها  يف  انطلقت  البرشية  إن 

 . هذا هو سبب كل األخطاء..  اإلنسان من نظرهتا لإلنسان

لقد نظرت إىل اإلنسان ككائن طيني ال روح له وال مواجيد وال أشواق  :  قال آخر

سمو اجلانب..  وال  ذلك  ختدم  راحت  اجلسدية..  ولذلك  احلرية  إىل  تدعو  ،  راحت 

اجلسدية  الصحيةوا،  واحلاجات  املعيشية،  لرعاية  والتجويع  ،  والرفاهية  االعتقال  ومنع 

ومحاية الضعيف  ،  واالشتغال يف حدود الطاقة،  وضامن قسط مناسب من الراحة ،  والتعذيب

ولكنها ـ لألسف ـ قارصة  ..  وكل هذه املعاين مجيلة ..  واالنتصاف له ممن ظلمه،  من القوي

 . عىل خدمة اجلسد 

آخر ال  :  قال  اإلسالمية  إهنا  الرشيعة  قررهتا  التي  احلقوق  تلك  عن  كثريا  ختتلف 

)القسم الثالث حقوق البهائم  :  والتي خلصها عز الدين بن عبد السالم يف قوله ..  للبهائم

وذلك أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمنت أو مرضت بحيث ال  ،  واحليوان عىل اإلنسان

مع بينها وبني من يؤذهيا من جنسها أو من غري  وال جي،  وأن ال حيملها ما ال تطيق، ينتفع هبا 

وال يمزق جلدها وال يكرس  ،  وأن حيسن ذبحها إذا ذبحها ،  جنسها بكرس أو نطح أو حرج 

وأن يفردها وحيسن  ،  وأن ال يذبح أوالدها بمرأى منها ،  عظمها حتى تربد وتزول حياهتا 

بام يكرس عظم ،  مباركها وأعطاهنا  يرميه  بام ال حيلل  وأن ال خيذف صيدها وال  يرديه  أو  ه 
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 ( 1)حلمه(

 فام املخرج الذي وضعته الرشيعة اإلسالمية؟ .. هذا السبب : قال أحد النواب 

احلكامء:   أحد  يمثل  قال  الذي  اإلنسان  واقع  من  اإلسالمية  الرشيعة  انطلقت  لقد 

.  . لقد سمى اهلل الواقع احلقيقي لإلنسان فطرة..  ال واقعه الذي أفرزته الشياطني..  حقيقته

يِن َحنِيًفا :  فقال تعاىل تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها   ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ اَل َتْبِديَل خِلَْلِق    فِْطَرَت اهللَِّ الَّ

يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمونَ  اهللَِّ   [ 30الروم: ] ﴾ َذلَِك الدِّ

آخر الكريمة  :  قال  اآلية  هذه  للخري  ففي  مستعدة  األصلية  الفطرة  أن  إىل  إشارة 

الطارئ عليها ليس ناشئا من طبيعتها اخللقية،  استعدادا جبليا  التغيري  وإنام نشأ من  ،  وأن 

 . مؤثرات خارجية اقتضاها التكليف

فاهلل تعاىلـ  مثالـ  خلق  ،  وفطرة اإلنسان يف ذلك تشبه فطر األشياء املختلفة:  قال آخر 

فلو ترك عىل حالته التى خلقه اهلل عليها ومل خيالطه ما يزيل طهارته مل يزل    ،املاء طاهرا مطهرا

تتغري أوصافه وخيرج  ،  طاهرا األنجاس واألقذار  اخلارجية من  املؤثرات  ولكنه بمخالطة 

 . عن اخللقة التى خلق عليها 

فمهمة الرشيعة إذن ـ عىل حسب ما يبدو من قولك ـ هي احلفاظ  :  قال أحد النواب

 . ة اإلنسانعىل فطر

أحد احلكامء واملثالية..  بورك فيك:  قال  الواقعية  بالتايل جتمع بني  فالواقع  ..  وهي 

ولذلك فإن املرشع احلقيقي هو الذي يستعمل كل  .. احلقيقي للامء هو كونه طاهرا ال ملوثا 

 . ويضع القوانني التي متنع تلويثه .. الوسائل للحفاظ عىل طهارة املاء

 

 .1/141قواعد األحكام يف مصالح األنام:  (1)



360 

 

 القوانني التي وضعتها الرشيعة ملنع تلوث اإلنسان؟ فام : قال أحد النواب 

..  الرشيعة كلها بجميع تفاصيلها مل توضع إال ملنع تلوث اإلنسان: قال أحد احلكامء 

﴿ُهَو  :  فاهلل تعاىل يقول.. لقد نص القرآن الكريم عىل أن هذا من وظائف الرسل األساسية

يِّنَي َرُسواًل ِمنْهُ  ْكَمَة  الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ ْم 

 [ 2اجلمعة: ] ﴾ َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبِنيٍ 

بل قد جاءت نصوص أخرى يف القرآن الكريم تنبه عىل  ..  ليس هذا فقط :  قال آخر

،  ة القصوى واملقصد األسايس لكل نشاط إنساين أن تزكية اإلنسان جيب أن تكون هي الغاي 

وفالحه نجاحه  الذي حيدد  تعاىل ،  واملعيار  ُفُجوَرَها  :  كقوله  َفَأهْلََمَها  اَها  َسوَّ َوَما  ﴿َوَنْفٍس 

اَها  اَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن  :  وقوله،  [ 10ـ    7الشمس:  ] ﴾  َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

ىتَ     [ 14األعىل: ] ﴾ َزكَّ

..  ولذلك فإن كل الترشيعات التي جاء هبا اإلسالم تصب يف هذا اجلانب: قال آخر 

 . جانب تزكية اإلنسان واحلفاظ عىل طهارته

املوضع املسيحي ،  ما وصل احلكامء من حديثهم إىل هذا  النائب  قام  :  وقال،  حتى 

..  جزيال لكم عىل كل هذه اإليضاحاتوشكرا  ،  أعتذر لكم إخواين النواب املسلمني بشدة

بداية جملسنا  لكم يف  ذكرت  ما  أندم عىل  أدري هل  أفرح ،  ولست  ما  ،  أو  ذلك  لوال  ألنه 

 . استفدنا كل هذه الفوائد العظيمة

وما  ،  فام أمجل أن نصل إىل احلقيقة..  ونعدكم أن نبحث يف كل ما ذكرتم :  قال آخر

 . أمجل أن نخضع هلا 

 :  والعدالة ..  النظام . 2



361 

 

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  بالعدالة حدثنا  املرتبط  النظام  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 

 . وعالقته بالدين

وقد ذهبت إليها  ، لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف جامعة للعلوم السياسية: قال

األكاديمي،  كمحارض ختصص  طالب،  بسبب  إىل  فيها  حتولت  بأين  فوجئت  بل  ،  لكني 

 .بل لطلبتها ، ا ال ألساتذهت..  تلميذ

 كيف ذلك؟ : قلنا 

احلديثة :  قال النظم  عن  فيها  حتدثت  التي  حمارضيت  أهنيت  أن  كانت  ،  بعد  سواء 

فتح  ،  وخاصة اإلسالم،  وانتقدت بشدة النظم الدينية..  أو اجتامعية،  سياسية أو اقتصادية 

وقد شارك  ..  املحارضةوكانت املناقشة طبعا أطول وأكثر فائدة بكثري من  ..  املجال للمناقشة

الطلبة أكثر  فريقني ،  فيها  إىل  انقسموا  إليه،  والذين  ذهبت  ما  أيد  خالف،  فريق  ،  وفريق 

 .وبشدة

ولكني سأكتفي  ،  ال يكفي الوقت ألن أذكر لكم كل ما جرى من تفاصيل..  وطبعا 

املناقشات حوهلا  جرت  حماور  ستة  والعدالة،  بذكر  بالنظم  تتعلق  وبموقف  ،  وكلها 

ا.  . اإلسالم النظم  ،  والقضائية،  واإلصالحية ،  والتعليمية،  واالقتصادية،  لسياسيةوهي 

 .(1)والعسكرية

 : السياسة 

 . النظام السيايس يف اإلسالمفحدثنا عام جرى يف املناقشات حول : قلنا  

سمع أن هناك يف  نمل  :  بعد أن قال بعض الطلبة،  لقد بدأت مناقشة هذا املحور:  قال

 

 . ، فام بعدها97خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب: عدالة للعاملني، ص (1)
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 )نظام سيايس( اإلسالم يشء اسمه 

..  تتوارثه العائالت الكربى .. وهو نظام ملكي.. هناك نظام سيايس.. بىل : قال آخر 

وبنو  ،  وكان من بينها بنو األمحر..  ثم بنو عثامن..  ثم بنو العباس..  كان من بينها بنو أمية 

 . األصفر

ت  فمن كانت له العصبة والقوة كان..  هو نظام يعتمد العصبية والقوة..  ال :  قال آخر

 .ومن مل تكن له كان باغيا خارجيا ظاملا .. له رشعية احلكم

ألنه ال يمكن أن  ..  ولكنه يعتمد عىل وجود القرشيني..  هناك نظام سيايس :  قال آخر 

 . وهذا يستدعي وجود النسابني حتى يميز القريش عن غريه.. يقوم إال بوجودهم

:  قال و،  هلدوء واحلكمة قام طالب ممتلئ با ،  تكلم هؤالء الطلبة هبذا وغريهبعد أن  

أشاعها   التي  األفكار  تلك  ترددون  املضادة  أنتم  الثورة  أصحاب  واملستبدون  الظلمة 

 . لإلسالم

إنه نظام ال ينشأ  ..  إن النظام السيايس يف اإلسالم خيتلف عن كل ما ذكرتم:  قال آخر

ق ألحد أن  وال حي..  إنه نظام ينطلق من أن العباد عباد اهلل..  ولتحقيق العدل..  إال للعدل 

 .حيكمهم إال رهبم الذي خلقهم 

﴿إِِن احْلُْكُم إِالَّ هللَِِّ َيُقصه احْلَقَّ َوُهَو َخرْيُ  :  إنه نظام يقول مصدره املقدس:  قال آخر 

َواآْلِخَرِة َوَلُه احْلُْكُم  ﴿َوُهَو اهللَُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َلُه احْلَْمُد يِف اأْلُوىَل  ..:  [ 57األنعام:  ] ﴾  اْلَفاِصلِنيَ 

 َهالٌِك إاِلَّ    اَل إَِلَه إاِلَّ ُهوَ   ﴿َواَل َتْدُع َمَع اهللَِّ إهَِلًا آَخرَ ..:  [ 70القصص:  ] ﴾  َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ 
ٍ
ء ُكله يَشْ

 [ 88القصص: ] ﴾ َلُه احْلُْكُم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ   َوْجَههُ 

ليفة الصالح احلفيظ العليم الذي يكون  وهو نظام ينطلق من وجود اخل:  قال آخر

﴿َيا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة يِف اأْلَْرِض  :  قال تعاىل،  قدوة لرعيته يف تطبيقها ألحكام رهبا 
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ِذيَن َيِضله  َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ َواَل َتتَّبِِع اهْلََوى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اهللَِّ وَن َعْن َسبِيِل  إِنَّ الَّ

َساِب   [ 26ص: ] ﴾ اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ

وهو نظام ينطلق من وجود رعية حكيمة واعية تطيع أمريها لطاعته هلل  :  قال آخر 

 . فهي تتخذه إماما يصيل هبا كام أمر اهلل.. وتعينه عىل ذلك

تنظيمية تيرس حتقيق العدالة التي أمر  وهو نظام ينطلق من وجود برامج  :  قال آخر

 . وجعل اهلدف األكرب لسياسة العباد ، اهلل هبا 

أما  ..  ه جمرد مبادئ عامة يف السياسةوأن ما ذكرمت   ونأال تر :  وقلت،  تدخلت حينها 

 . وأشد تعقيدا، السياسة يف حقيقتها فهي أعظم من ذلك

 . ال يصح أن نعقدها ف.. لقد خلق اهلل احلياة بسيطة :  وقال ، ابتسم أحد الطلبة

وإال  ..  وال يستطيع أحد يف الدنيا أن جيعله بسيطا ..  ولكن املعقد يبقى معقدا :  قلت

 . حوله عن أصله الذي خلقه اهلل عليه

والفطرة ليس فيها ما تذكره  ..  لقد خلق اهلل كل يشء عىل الفطرة:  قال أحد الطلبة

التعقيدات  أن  ..  من  يريدون  الذين  من  يأيت  باحلقائقالتعقيد  الرعية  ..  يتالعبوا  ليغشوا 

 . ويرسقوها 

األمر أعقد  : لقد ردد مجيع أحفاد الطغاة ما تذكره ليقولوا للرعية املسكينة : قال آخر 

 . فلذلك ليس عليك إال أن تطيعي.. من أن تفهميه

علامء يرتدون  ..  لقد استندت إىل علامء كبار..  أنا مل أستند للطغاة يف قويل هذا:  قلت

هو من كبار شيوخ  ..  وال أحد يف الدينا أن يرتدي مثلها   مأنت   ون ئم ما ال تستطيعمن العام

لقد كتب كتابا يف ذلك احلني مل يؤلف مثله من قبل  ..  كان اسمه )عيل عبد الرازق( ..  األزهر

م( يف    1925أذكر أنه كتب كتابه هذا سنة ) ..  سامه )اإلسالم وأصول احلكم( ..  ومن بعد
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 . وكان كتابه ذلك من أعظم هداياه هلم.. فيها نظام اخلالفة يف تركيا  تلك السنني التي ألغي 

..  ولكنه كان مسكينا ..  لقد كان رجال صادقا ..  عرف ذلك الرجل ن:  قال أحد الطلبة 

الشمس  التي تغرب منها  البالد  فعمي عن  ..  فرأى ما فيها من هبرج،  زار ذات مرة تلك 

فقد كان له ناصحون  ..  ومع ذلك  .. جهها البهرج الذي فيها عن احليات التي تسكنها وتو

 . ولعله انتصح هلم .. كثريون

لقد قرأنا يف بعض املصادر املهمة أن يف اإلسالم  .. مل يكن ذلك الرجل وحده: قلت

..  واألخرى تقول أن اإلسالم دين روحي ،  إحدامها تقول بأن اإلسالم دين ودولة :  نظريتني 

 . قناعته عىل غريهولذلك ليس عىل أي طرف من األطراف أن يفرض 

الطلبة أحد  ب:  وقال،  ابتسم  تأثرا  أن لك  يذكره  أعلم  عام  ..  نواملسترشقام  فأجبني 

إحدامها  :  إن يف املسيحية نظريتني يف األلوهية:  أرأينا لو أن شخصا قال لك   .. أسألك عنه 

 فهل تصدق هذا؟ .. والثانية تقول )ال إله إال اهلل( ، تقول )اآلب واالبن وروح القدس(

القدس..  حسب معلومايت:  قلت متفقون يف اآلب واالبن ورح  ..  فإن املسيحيني 

 . وخيتلفون يف طبيعة املسيح

أسألك عن اتفاقهم يف كلمة )اآلب واالبن  ..  دعني من اختالفهم:  قال أحد الطلبة

 وروح القدس( 

 . هم متفقون فيها : قلت

م(   336ـ   250اإلسكندرية ) وآريوس أسقف كنيسة بوكاليس يف : قال أحد الطلبة

وقد بقي مذهبهم  ...  وقد كان له ألوف األتباع ممن عرفوا باآلريوسيني..  لقد كان خمالفا هلذا

 . التوحيدي حيا لفرتات زمنية طويلة 

وال يصح اعتبار مذهبهم خرقا  ..  وقد أكلهم الدهر ..  هم مع ذلك حمدودون:  قلت
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 . للمسيحية

الطلبة  أحد  يوزي:  قال  يف  تقول  بريوت وما  أسقف  النيقوميدي  نقل  ،  بيوس  الذي 

وقد كان من  ،  وكان من أتباع لوسيان األنطاكي،  لنيقوميديا عاصمة اإلمرباطورية الرشقية

 . أصدقاء آريوس 

فكيف تريد أن  ،  أنت تتحدث عن تواريخ بائدة ال ندري صحة ما نقل منها :  قلت

 خترق هبا اإلمجاع املسيحي؟ 

خترق أنت برجل واحد وقف الكل ضده اإلمجاع  وكيف تريد أن  :  قال أحد الطلبة

 .اإلسالمي بوجود نظام سيايس 

بأس:  قلت هذاودع ..  ال  من  هكذا..  نا  تثبت  ال  تثبت  ..  النظريات  النظريات 

..  إن هناك نظاما سياسيا يف اإلسالم: ون تقول  م أنت.. وباحلقائق التي تنطوي عليها .. بأدلتها 

نصدقك ال  نكذبك..  م ونحن  نسألك ..  موال  هذا    مولكنا  عليها  يقوم  التي  األسس  عن 

أو من  ..  النظام النصوص  من  عليها  يدل  ما  هلا  قويمة  األسس صحيحة  كانت هذه  فإن 

وإال فلن جيدي إمجاع املاليني عىل وجود يشء مل نره بأعيننا أو مل  ..  هبا   م الواقع سلمنا لك 

 . نلمسه بأدينا 

الطلبة السيايس يف اإل:  قال أحد  النظام  أربعة أركان كربى يقوم  :  هي..  سالم عىل 

 . والرعية التي حتدد موقفها من اإلمام، والتنظيامت التي خيتارها اإلمام ، واإلمام ، الدستور

باختصارو:  قال آخر لكم  تفاصيلها ..  سنذكرها  التي  ،  أما  املطوالت  فتجدوهنا يف 

 . كتبها فقهاء املسلمني يف األزمان الطويلة

 : الدستور 

 . الركن األول فحدثونا عن: قلت
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أرأيتم اآلالت الكثرية التي يتزاحم الناس عليها ابتغاء ما فيها من  :  قال أحد الطلبة

غرضها   ..رفاه يوضح  ما  الدفاتر  من  معها  جتدون  استعامهلا ،  ألستم  ..  وأساليبه،  ووجوه 

 وكيفية جتنب تلك األعطاب قبل حصوهلا؟.. وكيفية تصحيح ما يقع هلا من أعطاب

 . وذلك من املحاسن ال من املساوئ.. أجل: قلت

وله  ..  أرأيتم لو أن مؤسسة ما اخرتعت جهازا معقدا غاية التعقيد:  قال أحد الطلبة 

وكان فيه يف نفس الوقت من االستعداد للعطب ما  ..  من االستعامالت ما ال يمكن حرصه

 جيعله يتأثر ألبسط املؤثرات؟ 

إنه حيتاج فوق ذلك إىل تدريب  ..  فقطإن مثل هذا اجلهاز قد ال حيتاج دفرتا  :  تقل

 . خاص ملن يمتلكه 

 ومن يعني عليه؟.. من يقوم بذلك التدريب: الطالب قال

 . اجلهة املصنعة هي اجلهة املسؤولة عن ذلك: تقل

 ولو قرصت اجلهة؟: الطالب قال

بل تكون إساءهتا بالتقصري يف هذا ناسخة ملحاسنها يف  ..  تقصريها ال يغتفر:  تقل

 . صناعته

إنه آلة  ..  اإلنسان بنيان اهلل الفريد العجيب ..  فهكذا األمر مع صنعة اهلل:  الطالب   الق

فلن تعدل عقل جمنون  .. ولو مجعنا مجيع عقول آالت الدنيا .. بل هو أعقد اآلالت.. معقدة

 . من جمانني بني آدم 

 منه؟  ونفام تريد.. هبذا  منسلم لك : تقل

وأمدها  ..  الرحيم الذي خلق هذه اآللة العجيبةهل ترون اهلل الرمحن  :  الطالب   قال

يف الوقت الذي ال تقرص فيه  ،  يمكن أن يقرص يف هذا..  البسيط واملعقد..  بكل ما حتتاجه
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   أبسط املؤسسات وأحقرها؟

يف  ..  فنحن املسلمني نعتقد أن اهلل تعاىل برمحته أرسل إىل البرشية..  وهلذا:  قال آخر 

،  مة من أممها ما يدهلا عىل الطريق الصحيح الذي تعبد به رهبا ويف كل أ ..  كل فرتة من فرتاهتا 

ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللَُّ النَّبِيِّنَي  :  فقال ،  لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،  ومتارس به حياهتا  ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ

يَن َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ  ِ َوَما اْخَتَلَف     النَّاِس فِياَم اْخَتَلُفوا فِيهِ ُمَبرشِّ

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهمْ  يِه إِالَّ الَّ
ِذيَن آَمنُوا ملَِا اْخَتَلُفوا    فِ َفَهَدى اهللَُّ الَّ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ َواهللَُّ هَيِْدي َمْن َيَشا  فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنِهِ   [ 213البقرة: ] ﴾ ُء إِىَل رِصَ

آخر من  :  قال  لرسالة  نموذجا  باعتبارهم  ـ  إرسائيل  بني  تقصري  عن  تعاىل  وقال 

ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلكَِتاِب ُيْدَعْوَن  :  رساالت اهلل ـ فيام أنزل إليهم من كتاب ﴿َأمَلْ َتَر إِىَل الَّ

لَِيْحكُ  نَا  إِىَل كَِتاِب اهللَِّ  مَتَسَّ َلْن  ُْم َقاُلوا  ِمنُْهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن َذلَِك بَِأهنَّ ُثمَّ َيَتَوىلَّ َفِريٌق  َبْينَُهْم  َم 

ونَ  ُهْم يِف ِدينِِهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُ اًما َمْعُدوَداٍت َوَغرَّ    [ 24ـ  23آل عمران: ] ﴾ النَّاُر إِالَّ َأيَّ

لِ :  وقال يصفهم:  قال آخر  ُعوَن  ْحِت َفإِْن َجاُءوَك َفاْحُكْم  ﴿َسامَّ اُلوَن لِلسه َأكَّ ْلَكِذِب 

َبْينَُهْم   َفاْحُكْم  َحَكْمَت  َوإِْن  َشْيًئا  وَك  َيرُضه َفَلْن  َعنُْهْم  ُتْعِرْض  َوإِْن  َعنُْهْم  َأْعِرْض  َأْو  َبْينَُهْم 

ُموَنَك وَ  ْوَن  بِاْلِقْسِط إِنَّ اهللََّ حُيِبه املُْْقِسطنَِي َوَكْيَف حُيَكِّ يَها ُحْكُم اهللَِّ ُثمَّ َيَتَولَّ
ِعنَْدُهُم التَّْوَراُة فِ

يَها ُهًدى َوُنوٌر حَيُْكُم هِبَا النَّ
ا َأْنَزْلنَا التَّْوَراَة فِ ِذيَن  ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَما ُأوَلئَِك بِاملُْْؤِمننَِي إِنَّ بِيهوَن الَّ

انِيه  بَّ وَن َواأْلَْحَباُر باَِم اْسُتْحِفُظوا ِمْن كَِتاِب اهللَِّ َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء  َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّ

حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ   ياًل َوَمْن مَلْ 
وا بِآَيايِت َثَمنًا َقلِ َفُأوَلئَِك  َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشرَتُ

َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن    ُهُم اْلَكافُِروَن َوَكَتْبنَا 

اَرٌة َلُه َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم  َق بِِه َفُهَو َكفَّ نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَّ نَّ بِالسِّ  َأْنَزَل  بِاأْلُُذِن َوالسِّ

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّوْ اهللَُّ َفُأو ْينَا َعىَل آَثاِرِهْم بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ َراِة  َلئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن َوَقفَّ
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ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِْلمُ  ًقا  ْنِجيَل فِيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّ تَِّقنَي  َوآَتْينَاُه اإْلِ

َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم الْ  حَيُْكْم باَِم  مَلْ  يِه َوَمْن 
َأْنَزَل اهللَُّ فِ ْنِجيِل باَِم  َأْهُل اإْلِ ﴾  َفاِسُقونَ َوْلَيْحُكْم 

  [ 47ـ  42املائدة: ] 

وعىل هذا النهج والسنة اإلهلية أنزل القرآن الكريم ليؤدي الوظيفة التي  :  قال آخر 

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن :  قال تعاىل ،  الدساتري اإلهليةأدهتا سائر   ﴿َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ

َتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك مِ 
  َن احْلَقِّ لُِكلٍّ اْلكِ

َما   لَِيْبُلَوُكْم يِف  َوَلكِْن  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ جَلََعَلُكْم  اهللَُّ  َشاَء  َوَلْو  َوِمنَْهاًجا  َعًة  ِمنُْكْم رِشْ آَتاُكْم  َجَعْلنَا 

َتلُِفوَن َوَأنِ  اِت إِىَل اهللَِّ َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم فِيِه خَتْ ُقوا اخْلَرْيَ
اْحُكْم َبْينَُهْم باَِم    َفاْسَتبِ

َفإِنْ  إَِلْيَك  اهللَُّ  َأْنَزَل  َما  َبْعِض  َعْن  َيْفتِنُوَك  َأْن  َواْحَذْرُهْم  َأْهَواَءُهْم  َتتَّبِْع  َواَل  اهللَُّ  ْوا  َأْنَزَل  َتَولَّ  

  [ 49ـ    48املائدة:  ] ﴾  َن النَّاِس َلَفاِسُقونَ َفاْعَلْم َأنَّاَم ُيِريُد اهللَُّ َأْن ُيِصيَبُهْم بَِبْعِض ُذُنوهِبِْم َوإِنَّ َكثرًِيا مِ 

:  فقال،  وقد سمى اهلل تعاىل كل خالف للمنهج الذي اختاره لعباده جاهلية:  قال آخر 

يَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ُحْكاًم لَِقْوٍم ُيوِقنُونَ 
   [ 50املائدة: ] ﴾ ﴿َأَفُحْكَم اجْلَاِهلِ

هل ترى أن اهلل ينزل من علياء  :  وقال ،  بصوت عال   الطلبة املخالفني   ضحك أحد 

 ليحكم هذه الذرات التائهة املسامة )برشية(؟ .. عرشه

أليس اهلل هو الذي خلق النمل والنحل والبعوض  :  وقال،  احلكامء   ابتسم أحد الطلبة

 لسليمة؟ وأمدها بالفطرة السليمة التي تتيح هلا أن حتيا احلياة ا، ووحيدات اخللية

آخر املحرفة هبذا:  قال  الديانات  تقول بعض  املسلمني..  قد ال  ،  أما تصورنا نحن 

:  قال اهلل تعاىل ..  فاهلل هو القيوم الذي يقوم به كل يشء من اخللق واألمر،  فيقوم عىل هذا

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرضِ لَ   اَل َتْأُخُذُه ِسنٌَة َواَل َنْومٌ   ﴿اهللَُّ اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو احْلَيه اْلَقيهومُ  َمْن    ُه َما يِف السَّ

 ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ    َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهمْ   َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إِالَّ بِإِْذنِهِ 
ٍ
ء َواَل حُيِيُطوَن بيَِشْ
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اَمَواِت َواأْلَْرَض   باَِم َشاءَ     [ 255البقرة:  ] ﴾  َوُهَو اْلَعيِله اْلَعظِيمُ   َيُئوُدُه ِحْفُظُهاَم   َواَل   َوِسَع ُكْرِسيهُه السَّ

آخر  الشفاء  :  قال  ذلك  لتصنع  تتحركها  التي  النحل  حركات  أن  ربنا  أخربنا  لقد 

﴿َوَأْوَحى َربهَك إِىَل  :  قال تعاىل،  الرباين العجيب ال تتحركها إال انطالقا من الوحي اإلهلي

مِ  ِِذي  اختَّ َأِن  الثََّمَراِت  النَّْحِل  ُكلِّ  ِمْن  ُكيِل  ُثمَّ  َيْعِرُشوَن  َومِمَّا  َجِر  الشَّ َوِمَن  ُبُيوًتا  َباِل  اجْلِ َن 

اٌب خُمَْتلٌِف َأْلَواُنُه فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاسِ   َفاْسُلكِي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل  إِنَّ يِف َذلَِك    خَيُْرُج ِمْن ُبُطوهِنَا رَشَ

رُ  ..  فإذا كان النحل البسيط حيتاج إىل اهلل يف حركاته ..  [ 69ـ    68النحل:  ] ﴾  ونَ آَلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

 فكيف نستغني نحن عنه؟

وعرفنا أنه أرفع من أن ينزل  ،  لقد عرفنا اهلل:  متدينا   مسيحيا وكان  ،  أحد الطلبة قال  

وما  ،  )دعوا ما لقيرص لقصري:  فلذلك قال لنا الكلمة ..  إىل عرش قيرص ليحكم بدل قيرص

 هلل هلل( 

أليس البرش الذين حيكمهم  ..  أم ليس هلل؟،  أما لقيرص هلل:  احلكامء  قال أحد الطلبة 

..  فهم هلل،  ولذلك..  خلقهم اهلل وصورهم ووهبهم من أفضاهلم ما وهبهم؟..  قيرص عباد هلل 

 . وليسوا لقيرص 

 . ولكن قيرص هو الذي حيكمهم: الطالب املسيحي قال 

املسلم   قال  أ  ت أرأي :  الطالب  بيتكلو  ..  وجلس عىل عرشك ..  ن رجال سطا عىل 

 وراح يأمرك وينهاك أكنت تعتقد أن طاعته واجبة عليك ال مناص لك منها؟

 . فكيف أرىض ملن سطا عيل أن يتملكني.. طاعتي له جريمة.. ال : املسيحيقال 

فرحنا  ،  لقد خلقنا اهلل أحرارا..  وكذلك كل القيارصة..  فكذلك قيرص:  املسلم  قال

 . ثم ننسب ذلك كله هلل..  حريتنا للمستبدين ليحرقونا بنرياهنمنبيع 

 : اخلليفة 



370 

 

بأس:  قلت النظام  ..  ال  يقوم عليها  التي  األول من األركان  الركن  حدثتمونا عن 

 . فحدثونا عن الركن الثاين.. السيايس اإلسالمي 

الطلبة  أحد  السامء:  قال  ترون  وجمراهتا؟..  أال  ونجومها  وكواكبها  ال  أ..  وأقامرها 

والنجم سائر  ..  والكوكب تابع للنجم..  فالقمر تابع للكوكب ..  ترون كيف نظم اهلل الكون 

 . فال يشذ عنها وال ينحرف.. مع املجرة يتحرك وفق حركاهتا 

 فام عالقة ذلك بام نحن فيه؟.. بىل : قلت

وال يمكن أن  ..  إن احلركات املنتظمة تستدعي نقطة مركزية أو حمورا:  الطالب  قال

 . ركات من دون ذلكتنظم احل 

 أتقصد أن الركن الثاين هو تلك النقطة املركزية؟ : قلت

فلذلك هم حيتاجون  ..  فال يكفي الدستور وحده ألكثر الناس..  أجل:  الطالب  قال

 .إىل من ينظم حياهتم وحركاهتم 

 فام ميزة النظام اإلسالمي يف هذا؟.. ذلك متفق عليه عند البرش مجيعا : قلت

اإلسالم يف هذا أنه وضع القوانني التي تتيح لشخص ما أو جلامعة  ميزة  :  الطالب  قال

 . ما هذه الوظيفة اخلطرية التي تتوقف عليها حياة الناس 

 فام هذه الضوابط؟ : قلت

تندرج ضمنهام سائر  ، لقد ذكر القرآن الكريم ضابطني عظيمني لذلك: الطالب قال

﴿َقاَل اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن  :  السالموذلك يف قوله تعاىل عىل لسان يوسف عليه  ،  الضوابط

،  لقد ذكر اهلل يف هذه اآلية الكريمة ضابطني عظيمني..  [ 55يوسف:  ] ﴾  إِينِّ َحِفيٌظ َعلِيمٌ   اأْلَْرضِ 

 .فالعلم،  وأما الثاين، فاحلفظ ، أما أوهلام

فيتمثل يف مجيع األخالق التي جتعل من وكلت إليه هذه املهمة  ، أما احلفظ : قال آخر
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فيتمثل  ..  وأما العلم..  بل يسعى حلفظ ما وكل به من شؤون الرعية ..  ال يسعى حلظ نفسه 

التي متكنه من أداء وظيفته  فال يمكن أن تؤدى وظيفة من  ..  يف مجيع القدرات واخلربات 

 فكيف ينفع غريه؟ ، فاجلاهل ال ينفع نفسه.. وظائف الوجود باجلهل 

 ؟ إنه كالدرة اليتيمة.. جلفأين مثل هذا الر : وقال، الطلبة ضحك بعض 

الطلبة  جل جناب احلق أن خييل األرض من أصحاب  :  وقال،  احلكامء   ابتسم أحد 

 . القدرات املختلفة 

 فام الذي حيول بينهم وبني الوصول إىل املناصب التي هم أهل هلا؟: لتق

لقد ذكر  ..  أصحاب النفوس واألهواء هم الذين حيولون بينهم وبينها :  الطالب قال  

احلاكم   بينهم وبني قبول  التي حالت  بني إرسائيل وعنرصيتهم  فقال حاكيا عن  ذلك  اهلل 

ائِيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا :  قال تعاىل..  الذي رضيه اهلل هلم َتَر إِىَل املإََْلِ ِمْن َبنِي إرِْسَ ﴿َأمَلْ 

  َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوا   اهللَِّ لِنَبِيٍّ هَلُُم اْبَعْث َلنَا َملًِكا ُنَقاتِْل يِف َسبِيِل  

َفَلامَّ ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل    َقاُلوا َوَما َلنَا َأالَّ ُنَقاتَِل يِف َسبِيِل اهللَِّ َوَقْد ُأْخِرْجنَا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبنَائِنَا 

ْوا إِالَّ َقلِياًل مِ  يٌم بِالظَّاملنَِِي َوَقاَل هَلُْم َنبِيهُهْم إِنَّ اهللََّ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َملًِكا   نُْهمْ َتَولَّ
  َواهللَُّ َعلِ

املَْالِ  ِمَن  ُيْؤَت َسَعًة  َومَلْ  ِمنُْه  بِاملُْْلِك  َأَحقه  َوَنْحُن  َعَلْينَا  املُْْلُك  َلُه  َيُكوُن  َأنَّى  إِنَّ اهللََّ   َقاُلوا    َقاَل 

ْسمِ  ﴾  َواهللَُّ َواِسٌع َعلِيمٌ   َواهللَُّ ُيْؤيِت ُمْلَكُه َمْن َيَشاءُ   اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ

ومع ذلك مل يقبلوا إىل أن رأوا املعجزة التي تدهلم عىل أنه احلاكم الذي  ..  [ 247ـ    246البقرة:  ] 

 . رضيه اهلل هلم 

آخر  ي:  قال  إرسائيلومل  بني  عىل  قارصا  األمر  أنبيائها  ..  كن  واجهت  األمم  فأكثر 

الذين هم أرشف الناس وأقدر الناس عىل حتمل مثل هذه املسؤوليات بالتكذيب واالحتقار  

﴿َوملََّا  :  قال تعاىل..  لسبب بسيط كهذا السبب الذي أورده القرشيون يف رفضهم ملحمد  
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ِسحْ  َهَذا  َقاُلوا  احْلَقه  ِمَن  َجاَءُهُم  َرُجٍل  َعىَل  اْلُقْرآُن  َهَذا  َل  ُنزِّ َلْواَل  َوَقاُلوا  َكافُِروَن  بِِه  ا  َوإِنَّ ٌر 

  [ 31ـ  30الزخرف: ] ﴾ اْلَقْرَيَتنْيِ َعظِيمٍ 

َيْقِسُموَن َرمْحََت َربَِّك :  فقال،  قد رد اهلل عليهم هذا املنطقو :  قال آخر َنْحُن   ﴿َأُهْم 

َبْينَُهْم   ْنَيا َقَسْمنَا  لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم    َمِعيَشَتُهْم يِف احْلََياِة الده َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت 

ا   [ 32الزخرف: ] ﴾ َوَرمْحَُت َربَِّك َخرْيٌ مِمَّا جَيَْمُعونَ  َبْعًضا ُسْخِريًّ

 : الرعية 

..  من األركان التي يقوم عليها النظام السيايس اإلسالمي  ينحدثتمونا عن الركن الثا 

 . الثالث فحدثونا عن الركن 

 . الرعية هم الذين يتشكل منهم نظام السياسة يف اإلسالم.. الرعية : قال أحد الطلبة

 . فال يمكن أن يكون هناك نظام من غري رعية .. ويف غري اإلسالم: تقل

ونفاذ  ،  وقوة اإلرادة ،  جرد عن حرية الرأيال أقصد بالرعية الشعب امل:  الطالب  قال

بل أقصد الشعب املمتلئ باحلرية والوعي والقدرة عىل أن تكون له إرادته احلرة  ..  العزيمة

 . بل ال يمكن للحاكم أن حيكم الرعية من دوهنا .. وحيسب هلا حساهبا ، التي هياهبا احلاكم

 تقصد االنتخاب؟ : تقل

بل أقصد كل ما يربط الرعية براعيها حتى  ..  ه ال أقصد االنتخاب وحد:  الطالب  قال

 . عزله إن أرادت

 أيف اإلمكان ذلك؟ : تقل

 . بل جيب عىل الرعية أن تعمل عىل عزل راعيها إن أساء.. أجل: الطالب قال

 وما منطلقاته؟.. فام هو؟ .. رى أن للرعية شأنا يف النظام اإلسالميأ: تقل
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البيعة ملن توفرت فيه  ..  (1)اإلسالم أربع مسؤولياتللرعية يف النظام السيايس  :  قال

 . وعزل من مل تتوفر فيه األهلية.. واملعصية يف املنكر.. والطاعة يف املعروف .. األهلية

 . فحدثونا عن أوهلا : تقل

..  تبدأ عالقة الرعية براعيها يف النظام السيايس اإلسالمي بالبيعة :  قال أحد الطلبة

 . حاكام قبل أن يبايع  فال يمكن للحاكم أن يصري

..  ـ باعتباره أول حاكم للمسلمني ـ ذلك عىل نفسه  لقد طبق رسول اهلل  : قال آخر

البيعة وجيددها  إىل  يدعو  واآلخر  احلني  بني  الكريم ذلك..  فكان  القرآن  ذكر  قال  ..  وقد 

اهللَِّ :  تعاىل َيُد  اهللََّ  ُيَبايُِعوَن  إِنَّاَم  ُيَبايُِعوَنَك  ِذيَن  الَّ َأْيِدهيِمْ ﴿إِنَّ  َفْوَق  اآلية  ف،  [ 10الفتح:  ] ﴾    هذه 

باحلديبية الرضوان  بيعة  تتحدث عن  قوله  ،  الكريمة  فيها  بايعه  فيمن  تعاىل  اهلل  أنزل  وقد 

َفَأْنَزَل :  تعاىل ُقُلوهِبِْم  يِف  َما  َفَعلَِم  َجَرِة  الشَّ حَتَْت  ُيَبايُِعوَنَك  إِْذ  املُْْؤِمننَِي  َعِن  اهللَُّ  َريِضَ    ﴿َلَقْد 

ينََة َعَلْيِهْم َوَأَثاهَبُْم َفْتًحا َقِريًبا 
كِ    [ 18الفتح: ] ﴾ السَّ

آخر  ذلك :  قال  الرسول  ..  وقبل  املسلمون  بايع  األوىل  العقبة  بيعة  ما    ويف  عىل 

،  )بايعوين عىل أن ال ترشكوا باهلل شيئا :  وكان نص الببيعة هو، يسميه الفقهاء )بيعة النساء(

،  وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم ،  وال تقتلوا أوالدكم،  وال تزنوا ،  وال ترسقوا

ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب  ، فمن وىف منكم فأجره عىل اهلل، وال تعصوا يف معروف

إن شاء عفا عنه  ،  فهو إىل اهلل ،  ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سرته اهلل،  يف الدنيا فهو كفارة له

  (2) وإن شاء عاقبه(

..  بل بايعه النساء ..  بعد ذلك مرات عىل حسب األحوال  وقد بايعوه  :  قال آخر

 

   (سنرى مسؤوليات أخرى للرعية سنتحدث عنها عند احلديث عن )املسؤولية (1)

 (  1709ومسلم ) ،(18البخاري ) (2)
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َا النَّبِيه إَِذا َجاَءَك املُْْؤِمنَاُت ُيَبايِْعنََك َعىَل َأْن  : قال تعاىل،  وقد ذكر القرآن الكريم ذلك  ﴿َيا َأهيه

ْقَن َواَل َيْزننَِي َواَل َيقْ  ْكَن بِاهللَِّ َشْيًئا َواَل َيرْسِ ينَُه َبنْيَ  اَل ُيرْشِ ُتْلَن َأْواَلَدُهنَّ َواَل َيْأتنَِي بُِبْهَتاٍن َيْفرَتِ

﴾  ٌر َرِحيمٌ َأْيِدهيِنَّ َوَأْرُجلِِهنَّ َواَل َيْعِصينََك يِف َمْعُروٍف َفَبايِْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر هَلُنَّ اهللََّ إِنَّ اهللََّ َغُفو

  [ 12املمتحنة: ] 

وهي دليل عىل أن  ..  املؤمنني لرسول اهلل    هذه نامذج عن بعض بيعات :  قال آخر

 . من سنة احلاكم الراشد أن يبادر كل حني طالبا بيعة رعيته عىل حسب األحوال املختلفة

 أال يكفي احلاكم أن يبايع مرة واحدة؟..  ما احلاجة للبيعة كل مرة : قلت

حيكم رعيته  فهو قد ..  ال يكفي احلاكم الراشد أن يبايع مرة واحدة :  قال أحد الطلبة

..  وقد يضع هلا احلاكم من الربامج ما يتناسب معها ،  ثم جتد ظروف أخرى ..  يف ظرف معني 

 . ولذلك حيتاج أن يأخذ رأهيم كل حني حتى يقفوا مع ما يريد أو خيالفوه 

 . إذن ما أرسع أن يعزل هذا احلاكم يف رعية ال تعرف إال أهواءها : قلت

حيكم رعية ال تثق فيه وال تتقبله وليس هلا من    ال يستطيع احلاكم أن:  قال أحد الطلبة 

 . العزم ما تستطيع به أن تنفذ ما يطلبه منها مما تقتضيه السياسة

 فام الثانية؟.. عرفنا املسؤولية األوىل : قلت

الطلبة أحد  املعروف :  قال  يف  الطاعة  هي  الثانية  بايعت  ..  املسؤولية  التي  فالرعية 

لقد ذكر اهلل  ..  فتنفذ ما تقتضيه من طاعته ما دام يطيع اهلل..  اإلمام ينبغي أن ختلص لبيعتها 

ِذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنَّاَم ُيَبايُِعوَن اهللََّ َيُد اهللَِّ َفْوَق َأْيِدهيِْم َفَمْن َنَكَث َفإِنَّاَم :  فقال،  تعاىل ذلك  ﴿إِنَّ الَّ

  [ 10الفتح: ] ﴾ هللََّ َفَسُيْؤتِيِه َأْجًرا َعظِياًم َينُْكُث َعىَل َنْفِسِه َوَمْن َأْوىَف باَِم َعاَهَد َعَلْيُه ا

:  فقال،  أثنى اهلل عىل املؤمنني بصدق الوفاء ببيعاهتم وعهودهم،  ولذلك:  قال آخر 

َما  وَ   َفِمنُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينْتَظِرُ   ﴿ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيهِ 
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ُلوا َتْبِدياًل   [23األحزاب: ] ﴾ َبدَّ

وورد فيها يف نفس  ،  وقد ورد يف السنة احلث عىل الوفاء بام تتطلبه البيعة:  قال آخر

)أربع من كن فيه كان  :  قال رسول اهلل  فقد  ،  الوقت هتديد من نقض بيعته من غري موجب 

إذا حدث  : النفاق حتى يدعها منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من  

 (1)وإذا خاصم فجر(، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤمتن خان، كذب

 ( 2))لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن(: وقال: قال آخر 

آخر  القديس:  قال  احلديث  يف  يوم  :  وقال  خصمهم  أنا  ثالثة  ـ  تعاىل  ـ  اهلل  )يقول 

ورجل استأجر أجريا فاستوىف  ،  ع حرا فأكل ثمنهورجل با ،  رجل أعطى يب ثم غدر ،  القيامة

  (3)منه العمل ومل يعطه أجره(

ومن  ،  )من خلع يدا من طاعة اهلل لقي اهلل يوم القيامة وال حجة له :  وقال :  قال آخر

  (4) مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(

يته وهو يؤمن  )من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته من:  وقال:  قال آخر

باهلل واليوم اآلخر وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة  

  (5) يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع(

 فام الثالثة؟..  عرفنا املسؤولية الثانية: تقل

املنكر :  قال الثالثة هي املعصية يف  فقد عرفنا أن اهلل هو احلاكم األعىل  ..  املسؤولية 

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)

 رواه البخاري.   (3)

 رواه مسلم.  (4)

 رواه مسلم. (5)
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نواب..  للمسلمني إال  اخللفاء  النائب  ..  وما  بطاعة  األعىل  احلاكم  يعص  أن  يصح  وال 

 .األدنى

فقد ورد يف احلديث أن  ..  وقد ورد يف النصوص الكثرية ما يدل عىل هذا:  قال آخر 

أليس  :  فقال،  ب وأمرهم أن يطيعوه فغض،  فاستعمل رجال من األنصار،  بعث رسية  النبي  

النبي   قالوا  أمركم  تطيعوين  قال:  أن  فقال :  بىل  نارا :  فامجعوا يل حطبا فجمعوا  أوقدوا 

ويقولون فررنا إىل النبي  ،  وجعل بعضهم يمسك بعضا ،  فهموا،  ادخلوها :  فأوقدوها فقال

 فبلغ النبي ، فسكن غضبه، فام زالوا حتى مخدت النار، من النار  لو دخلوها ما  : فقال(

فهذا األمري أمر أصحابه بام جيلب  ..  (1)الطاعة يف املعروف(،  رجوا منها إىل يوم القيامةخ

هلم  مصاحلهم،  املرضة  ذلك  فأمرهم  ،  وينفي  يف  أطاعوه  ،  بمعصيته  لو  أهنم  أخرب  بل 

 . فدخلوا النار ما خرجوا منها 

املرء املسلم  )السمع والطاعة عىل  :  يذكر قاعدة ذلك  رسول اهلل  وقال  :  قال آخر

)ال  :  وقال،  (2)ما مل يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة(،  فيام أحب وكره 

 (3)طاعة لبرش يف معصية اهلل(

 فام الرابعة؟..  عرفنا املسؤولية الثالثة : تقل

 . املسؤولية الرابعة هي عزل الوايل إن أساء: قال أحد الطلبة

)إهنا ستكون بعدي أثرة وأمور  :  نبيكم قال   سمعت أن وقد  ..  كيف تقول ذلك :  قلت

قالوا  اهلل :  تنكروهنا(  قال،  يا رسول  منا ذلك؟  أدرك  تأمر من  الذي  :  كيف  )تؤدون احلق 

 

 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه ابن حبان وابن أيب شيبة وأمحد والطياليس.  (1)
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  (1)وتسألون اهلل الذي لكم(، عليكم

ولكن الشأن يف أن  ،  وليس الشأن فيام قال ..  صدق رسول اهلل  :  قال أحد الطلبة

 . نفهم ما قال 

 الفهم الصحيح الذي تراه هلذا؟ فام : قلت

ألنه ال يمكن أن تنتظم أمور  ..  أن نطيع الوالة لقد أمرنا رسول اهلل  :  الطالب قال  

..  وهذا ال حرج فيه..  وهذه الطاعة قد يعرتضها أحيانا ما يشوشها ..  حياتنا من غري ذلك 

أهني ملا  ولو أن كل حاكم أخطأ خطأ بسيطا عزل و..  وقد خيطئ وقد يصيب ..  فاحلاكم برش

 . ولرصنا نطلب من اهلل أن يرسل لنا أنبياء ليحكمونا ..  قامت للوالية سوق 

آخر  تلتبس:  قال  قد  احلقوق  أن  إىل  بحق  ..  باإلضافة  له  ليس  ما  يتصور  فالبعض 

وسيطرة األهواء ال تؤدي إال إىل  ..  وطاعة ذلك تؤدي إىل حمالة إىل سيطرة األهواء..  حقا 

 . الفتنة 

وقد أشار  ..  ىل أن لألوضاع املختلفة تأثريها يف ترصفات احلاكمباإلضافة إ:  قال آخر

ولعل بعضكم أن يكون  ،  وإنكم ختتصمون إيل،  )إنام أنا برش:  إىل ذلك يف قوله  رسول اهلل  

فمن قضيت له بحق أخيه فإنام أقطع له  ،  فأقيض له بنحو ما أسمع ،  أحلن بحجته من بعض

 ( 2)(قطعة من النار

الوقوف يف وجه احلاكم إن أخطأوهذا كله ال:  قال آخر  بل قد ذكر  ..   يعني عدم 

 . الفقهاء العدول أن عىل األمة أن تفعل ذلك بكل ما أوتيت من قوى 

 : التنظيامت 

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)
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السيايس  :  قلت النظام  عليها  يقوم  التي  األركان  من  الثالث  الركن  عن  حدثتمونا 

 . فحدثونا عن الركن الرابع.. اإلسالمي

الطلبة أحد  بأمجل  :  قال  زينها  أن رساما رسم عىل لوحته صورة حلديقة  لو  أرأيتم 

فجعل أوراق األشجار  ..  لكنه تالعب باأللوان..  ونسقها تنسيقا بديعا ،  الزهور واأللوان 

 وجعل الشمس خرضاء؟ .. وجعل املياه محراء .. سوداء

 . ال شك أن هذا رسام هازل: تقل

وقد رأى أن كل الرسامني  ..  يبدع  ولكنه أراد أن ..  هو رسام جاد..  ال:  الطالب   قال 

 . فراح حيوهلا إىل سوداء ، يرسمون األوراق خرضاء

 . فهذا جمنون إذن: تقل

 مل ترون جنونه؟ : الطالب قال

 . ألن اإلبداع ال يكون بالتالعب بحقائق األشياء: تقل

 ففيم يكون إذن؟ : الطالب قال

 ما تريد بكل هذا؟   ..هيف تنسيقه واختياراته واإلحياءات التي تعرب عنها صور : تقل

فالدستور اإلهلي  .. أريد أن أبني لكم العالقة بني التنظيامت والدستور: الطالب قال

فدورها  ،  وأما التنظيامت..  دوره أن يبني فطر األشياء وحقائقها حتى ال يتالعب الساسة هبا 

 . أن جتعل صورة احلياة مجيلة حية ممتلئة بالسعادة 

 بالنظام السيايس اإلسالمي؟ فام عالقة هذا : تقل

فإنه يف  ،  كام أن اإلسالم تشدد يف دستوره الذي حيفظ حقائق األشياء:  الطالب  قال

تنظيامت احلياة من  ما خيدم  تاما عىل كل  تفتحا  تفتح  إال  ..  مقابل ذلك  تستقيم  فاحلياة ال 

 . بالتنظيامت الصاحلة التي تيرس للرعية حياهتا 
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)إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم  :  إىل ذلك حني قال  لقد أشار رسول اهلل  :  قال آخر

 (1)العمل أن يتقنه(

،  اإلحسان أصال من أصول الدين وقمة من قممه   واعترب رسول اهلل  :  قال آخر

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا  ،  )إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء :  فقال

  (2) ته(ولريح ذبيح، وليحد أحدكم شفرته ، الذبحة

فإن مجيع التنظيامت الصاحلة التي تيرس حتقيق العدالة واجبة من  ..  ولذلك:  قال آخر 

 . بل كتبه علينا يف كل يشء .. جهة دخوهلا يف اإلحسان الذي أمرنا اهلل به

فإن النظام السيايس يف اإلسالم يطلب من ويل األمر البحث عن  ..  ولذلك:  قال آخر 

الباب هذا  إبداع يف  عليه حتقيق  ..  كل  تيرس  التي  الوسائل  يستخدم مجيع  أن  منه  ويطلب 

 . العدالة التي ال ينتظم شأن الرعية إال هبا 

 فمن هذا الباب ـ إذن ـ تأثر الفقه اإلسالمي بالترشيع الروماين؟ : قلت

:  فقال،  وال ننكره إال بدليل ،  لقد علمنا ربنا أن ال نقر شيئا :  وقال،  ابتسم أحد الطلبة

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكله ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل    َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ ﴿َواَل َتْقُف  ﴾  إِنَّ السَّ

 فام أدلتك عىل هذا؟..  [ 64النمل:  ] ﴾  ﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ :  وقال،  [ 36اإلرساء:  ] 

 . لقد اتفق عىل هذا أكثر املسترشقني: تقل

لقد اتفق كل املدمنني عىل املخدرات عىل أن للمخدرات  :  وقال ،  ابتسم أحد الطلبة 

 فهل تقرهم عىل إمجاعهم؟ .. نشوة ال تعدهلا نشوة 

 كيف أقرهم وهم ضحايا اإلدمان؟: قلت

 

 . ابن أيب خيثمةو  رواه أبو يعىل والعسكري (1)

 رواه مسلم.  (2)
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فلذلك ال يصح أن نعترب آراء الرجال ـ مهام  ..  لكل إدمانه اخلاص:  قال أحد الطلبة 

 . كانت ـ دليال 

دلة التي أوردوها هو أنه كان يف الشام مدارس للقانون الروماين عند  من األ:  قلت

بريوت ويف  قيرصية  يف  اإلسالمي  وأحكامها  ،  الفتح  نظامها  يف  تسري  حماكم  هناك  وكان 

وطبيعي أن  ..  واستمرت هذه املحاكم يف البالد بعد اإلسالم زمنا ،  حسب القانون الروماين 

،  وبم حيكمون،  إذا فتحوا بالدا ممدنة نظروا ماذا يفعلون   قوما مل يأخذوا من املدنية بحظ وافر

 . ثم اقتبسوا عن أحكامهم

فإن املقارنة بني بعض أبواب الفقه وبعض  ،  باإلضافة إىل هذا:  ثم قلت،  سكت قليال 

هبذا تقنعنا  الروماين  القانون  مثل،  أبواب  بنصها  القانون  من  نقلت  قواعد  هناك  إن  :  بل 

ادعى   من  عىل  أنكر( )البينة  من  عىل  والفقيه  ..  واليمني  الفقه  كلمتي  أن  إىل  باإلضافة 

وهي تدل عىل  ، فهم يستعملون كلمة، استعملتا وفاقا ملعنى الكلمة املستعملة عند الرومان

فإنه من املحتمل أن يكون الفقه اإلسالمي  ..  باإلضافة إىل هذا  .. الفهم واملعرفة واحلكمة 

ألن التلمود أخذ كثريا  ..  ا مبارشة أو عن طريق التلمود قد استفاد من القانون الروماين إم

 .(1)واتصال املسلمني باليهود مكنهم من األخذ ببعض أقوال التلمود،  من القانون الروماين

أن  لنا فاسمح .. أدلتك بكل صدق وإخالص نا لقد سمع: وقال ، ابتسم أحد الطلبة 

عن    ني باحث  نا ولكن بحسب كون..  نيمسلم  نا ال بحسب كون..  راه من صوابنبني لك ما  ن

لكن احلقائق الكثرية التي  ..  يف يوم من األيام هذه الشبهة وغريها   نا لقد انطلت علي   .. احلقيقة 

إال  نو،  أنفسنا راجع  ن  ا ها يف اإلسالم جعلتننا رأي هلا  يكن  مل  التي  األفكار  رتاجع عن تلك 

 

 . 246انظر: فجر اإلسالم، ص  (1)
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 . أساسهدف واحد هو حتويل اإلسالم مسخا مركبا ال حقيقة له وال 

رأينا املسلمني ـ منذ بدأ    نا هذه الشبهة هو أن  نا لقد كان من أول ما فند عند:  قال آخر

من    بام أتى به حممد  ،  اإلسالم ـ يعتقدون أن اهلل خاطب بالرشيعة اإلسالمية مجيع البرش 

كام  ،  ورأيناهم يعدون كل من ال يؤمن بالرشيعة اإلسالمية كافرا..  أوامر ونواه وختيريات

ينَ :  تعاىل قال   ْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ آل  ] ﴾  ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ

   [ 85عمران: 

آخر  أحكام  :  قال  من  هو  اإلسالم  حكم  خيالف  أي حكم  أن  يعتقدون  ورأيناهم 

أخذه ،  الكفر عليهم  تعاىل..  حيرم  قال  حَيْكُ :  كام  مَلْ  ُهُم  ﴿َوَمْن  َفُأوَلئَِك  اهللَُّ  َأْنَزَل  باَِم  ْم 

  [ 44املائدة: ] ﴾ اْلَكافُِرونَ 

 . فال يتأتى ملن حيمل مثل هذا االعتقاد أن يأخذ أي حكم من غري اإلسالم :  قال آخر 

قد  ف،  أما كلمة )فقه( و)فقيه(..  رياح هذه الشبهة  ا كان هذا أول ما صد عن:  قال آخر 

ديث الرشيف قبل أن يكون للمسلمني أي اتصال حضاري  وردت يف القرآن الكريم ويف احل

َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة    ﴿َوَما َكاَن املُْْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّةً :  فاهلل تعاىل يقول..  بتلك الشعوب 

إِ  َرَجُعوا  إَِذا  َقْوَمُهْم  َولُِينِْذُروا  يِن  الدِّ يِف  ُهوا  لَِيَتَفقَّ َطائَِفٌة  حَيَْذُرونَ ِمنُْهْم  َلَعلَُّهْم  التوبة: ] ﴾  َلْيِهْم 

 ( 1) )من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين(:  يقول  والنبي ، [ 122

فقد وردت يف  ..  وأما قاعدة )البينة عىل من ادعى واليمني عىل من أنكر(:  قال آخر 

واليمني  ، املدعي)البينة عىل : قال ،  ففي احلديث.. احلديث قبل اتصال املسلمني بغريهم 

)لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء قوم  :  ويف حديث آخر   ،(2) عىل املدعى عليه(

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 رواه الرتمذي والدارقطني.   (2)
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 ( 1) واليمني عىل من أنكر(، ولكن البينة عىل املدعي، وأمواهلم

 : االقتصاد 

 . يف اإلسالم   االقتصاديالنظام فحدثنا عام جرى يف املناقشات حول : قلنا 

سمع أن هناك يف  نمل  :  بعد أن قال بعض الطلبة،  ملحورلقد بدأت مناقشة هذا ا:  قال

 (اقتصادياإلسالم يشء اسمه )نظام 

 . مل أسمع هبذا من قبل..  )اقتصاد إسالمي(!؟ :  قال آخر 

 . ولو أين مل أره..  سمعت هبذا.. بىل : قال آخر 

وهي حمالت مزخرفة ممتلئة  ..  بل دخلت حمالته..  لقد رأيته بأم عيني..  بىل :  قال آخر

ولكني مل أرها تبيع إال  ..  لقد كتب عىل باهبا بالبنط العريض )بنوك إسالمية(..  بكل زينة 

 . السيارات الفاخرة التي تنتجها الدول العظمى

وأكرب دليل عىل فشله  ..  فهو نظام فاشل،  لو كان يف اإلسالم نظام اقتصادي:  قال آخر

ك ينام أهلها حتت وطأة الفقر  ومع ذل ،  هو أن بالد املسلمني من أغنى أرض اهلل بالثروات 

 . واجلوع

رأ قوله  ق و،  قام طالب ممتلئ باهلدوء واحلكمة ،  تكلم هؤالء الطلبة هبذا وغريهبعد أن  

َبا :  تعاىل َم الرِّ هذه اآلية الكريمة ختترص مجيع  :  قال ثم  ، [ 275البقرة:  ] ﴾  ﴿َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ

 . النظام االقتصادي اإلسالمي

البيع..  يف؟ك:  تقل إال حتل  نراها  الربا ..  وال  أن  ..  وحترم  من  أخطر  واالقتصاد 

 . ينحرص يف البيع والربا 

 

 رواه البخاري ومسلم وغريمها.   (1)
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أمرين:  الطالب   قال تدلنا عىل  العظيمة  اآلية  هذه  أوهلام..  إن  الترصفات  ،  أما  فهو 

،  وأما الثاين .. وهو يمثل كل حركة للامل واجلهد.. والتي يشكل البيع واحدا منها .. املباحة

 . فهو كابح لتلك الترصفات واحلركات حتى ال تنجرف إىل الربا وإخوان الربا 

..  إن مثل ذلك مثل سيارة تزود بكل ما يتيح هلا احلركة احلرة يف كل اجتاه:  قال آخر 

وال يمكن ألي سيارة يف الدنيا أن  ..  ولكنها يف نفس الوقت حتمى بفرامل تقيها العثرات

 . تستغني عن مثل هذه الفرامل

 . من العجب أن خيترص االقتصاد بتفاصيله يف هذا: تقل

 . وسرتون عظمة االقتصاد الذي رشعه اهلل لعباده..  رشح لكم ذلكنس:  الطالب  قال

آخر معنيني:  قال  يتكون من  اآلية  االقتصاد حسبام تنص عليه تلك  القيم  :  إن  من 

 . ومن احلركة االقتصادية.. االقتصادية 

 : القيم 

 . وعالقتها باالقتصاد اإلسالميفحدثونا عن القيم : قلت

الطلبة  أحد  التي جاء اإلسالم  :  قال  القيم  تنطلق منهام مجيع  قيمتان كبريتان  هناك 

الباب الثانية ..  فعقدية تتعلق بالتصورات واألفكار،  أما إحدامها ..  ملراعاهتا يف هذا  ،  وأما 

 . فأخالقية متعلقة بالسلوك واآلدب

 . التي ترتبط بالعقيدة والتصوراتتلك .. حدثونا عن أوالمها : تقل

ولذلك فإن  ..  ينطلق اإلسالم يف كل مواقفه وتنظيامته من اإليامن باهلل:  الطالب   قال 

كام تسلب منه قبل ذلك ملكيته  ،  أول ما تفعله العقيدة يف املؤمن أن تسلب منه ملكيته ملاله 

 . لكل يشء 

﴿هللَِِّ ُمْلُك  :  قال تعاىل ..  احلقيقي لألشياء فاهلل يف تصور املؤمن هو املالك  :  قال آخر
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 َقِديرٌ 
ٍ
ء يِهنَّ َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما فِ واهلل واحد يف ملكه  ..  [ 120املائدة:  ] ﴾  السَّ

َيتَِّخْذ َوَلًدا َومَلْ َيُكْن َلهُ :  قال تعاىل..  ال رشيك له  يٌك يِف املُْْلِك    ﴿َوُقِل احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي مَلْ  رَشِ

ُه َتْكبِرًيا ْ لِّ َوَكربِّ  [ 111اإلرساء: ] ﴾ َومَلْ َيُكْن َلُه َويِلٌّ ِمَن الذه

فإن القرآن الكريم يمأل وجدان املؤمن بأن املال مال  ،  وانطالقا من هذا:  قال آخر 

:  عاىلقال ت،  وأن املؤمن ليس له من حظ يف هذا املال سوى أنه مستخلف أو وكيل فيه .. اهلل

..  انظروا كيف نسب اهلل تعاىل املال لنفسه ..  [ 33النور:  ] ﴾  ﴿َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اهللَِّ الَِّذي آَتاُكمْ 

 . إنام هو مال اهلل .. أنت خمطئ يف تصورك أن هذا املال مالك: وكأنه يقول للعبد

ولِِه َوَأْنِفُقوا مِمَّا  ﴿آِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُس :  وقال تعاىل مقررا عالقة اإلنسان باملال:  قال آخر

ِذيَن آَمُنوا ِمنُْكْم َوَأْنَفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكبرِيٌ    [ 7احلديد: ] ﴾ َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي فِيِه َفالَّ

املتدين الطالب املسيحي  العقيدة املسيحية  :  وقال،  قام  يتفق يف ذلك مع  فاإلسالم 

أن شابا غنيا أراد  :  قا ـ عن املسيح فقد حدث أصحاب األناجيل ـ متى ومرقص ولو ..  إذن

املسيح  يتبع  دينه،  أن  املسيح،  ويدخل يف  له  أمالكك:  فقال  للفقراء،  )بع  ثمنها  اعط  ،  ثم 

اتبعني(  املسيح،  وتعال  قال  الشاب  عىل  ذلك  ثقل  ملكوت  :  فلام  غني  يدخل  أن  )يعرس 

يدخل غيى ملكوت  )إن دخول مجل يف ثقب إبرة أيرس من أن : السموات( أقول لكم أيضا 

 اهلل(

..  واإلسالم بذلك خيتلف اختالفا جذريا عن مجيع املذاهب االقتصادية :  قال آخر 

)إله(   املال  من  وجتعل  احلياة  حمور  االقتصاد  جتعل  وغريها  وشيوعية  رأساملية  من  فكلها 

 . األفراد واجلامعة 

 . اإلسالم يتفق مع هذا وذاك: قال أحد الطلبة

 . ى أهنام يسريان يف خطني متوازينيونحن نر .. كيف ذلك؟: قلت
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لتحقق العدل الذي قامت عليه السموات  ..  رسالة اهلل وازنت بينهام..  اإلسالم:  قال

 . واألرض

 كيف ذلك؟: قلت

وأنه أوتيه بجهده وقوته سوف يؤديه ذلك  ..  عندما يعتقد اإلنسان أن املال ماله :  قال

الطغيان إىل  حمالة  ذلك..  ال  تعاىل  اهلل  ذكر  َرآُه  :  فقال ،  لقد  َأْن  َلَيْطَغى  ْنَساَن  اإْلِ إِنَّ  ﴿َكالَّ 

ففي هذه اآلية خيرب تعاىل أن من طبيعة اإلنسان أنه ذو فرح وأرش  ..  [ 7ـ    6العلق:  ] ﴾  اْسَتْغنَى

 . وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله 

قال  ،  ل وعدهوهلذا توعد اهلل بالويل من اخترص مهته يف حياته يف مجع املا :  قال آخر

يِف :  تعاىل َلُينَْبَذنَّ  َكالَّ  َأْخَلَدُه  َماَلُه  َأنَّ  حَيَْسُب  َدُه  َوَعدَّ َمااًل  مَجََع  الَِّذي  مُلََزٍة  َزٍة  مُهَ لُِكلِّ    ﴿َوْيٌل 

تِي َتطَّلُِع َعىَل اأْلَْفئَِدِة إِ  َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة يِف  احْلَُطَمِة َوَما َأْدَراَك َما احْلَُطَمُة َناُر اهللَِّ املُْوَقَدُة الَّ هنَّ

َدةٍ     [ 9ـ  1اهلمزة: ] ﴾ َعَمٍد مُمَدَّ

آخر  بقارون:  قال  املال  حب  يف  للتفاين  املثل  اهلل  قصته  ،  وقد رضب  حيكي  فقال 

﴿إِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم  : باعتباره نموذجا هلذا الصنف من الناس ومن املذاهب واألفكار

ِة إِْذ َقاَل َلُه َقْومُ ُموَسى َفَبَغى   ُه َلَتنُوُء بِاْلُعْصَبِة ُأويِل اْلُقوَّ ُه  َعَلْيِهْم َوآَتْينَاُه ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاحِتَ

اَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَْس َنِصيَبَك  ْنَيا   اَل َتْفَرْح إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبه اْلَفِرِحنَي َواْبَتِغ فِياَم آَتاَك اهللَُّ الدَّ ِمَن الده

َقا  به املُْْفِسِديَن 
َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ اَل حُيِ إَِلْيَك َواَل  إِنَّاَم  َوَأْحِسْن َكاَم َأْحَسَن اهللَُّ  َل 

َيْعَلْم َأنَّ اهللََّ َقْد َأْهَلَك ِمْن َقْبلِِه ِمَن اْلُقرُ  ًة  ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم ِعنِْدي َأَومَلْ  وِن َمْن ُهَو َأَشده ِمنُْه ُقوَّ

   [ 78ـ  76القصص: ] ﴾ َوَأْكَثُر مَجًْعا َواَل ُيْسَأُل َعْن ُذُنوهِبُِم املُْْجِرُمونَ 

أعظم من ذلك  هي  بل  ..  جمرد قصة لرجل من بني إرسائيل  فهذه ليست:  قال آخر

االقتصادي املسلمني  متثل دستور  إهنا  ليس جمرد شخصف  ..بكثري  يتمثل يف  ..  قارون  إنه 
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 . أنظمة ممتلئة بالكرب واجلشع واألنانية.. أنظمة كاملة 

فتلك  .. ومصري قارون هو املصري النهائي الذي ستؤول إليه تلك األنظمة: قال آخر

األنظمة التي استكربت فوق األرض ليس هلا من مصري سوى أن ختسف هبا تنال األرض  

اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها : قصة قارون بقولهوهلذا ختم اهلل تعاىل  ..  لتنال جزاء كربيائها  ﴿تِْلَك الدَّ

ا يِف اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ     [ 83القصص: ] ﴾ لِلَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ

لقد وصفتهم  ..  انظروا كيف وصفت هذه اآلية العابدين للامل من دون اهلل:  قال آخر 

وكالمها نتيحتان حتميتان لكل من اختذ املال  ..  كام وصفتهم بالفساد ..  ربالعلو واالستكبا 

 . إهلا من دون اهلل

 ؟ فاملال ممقوت إذن بسبب كل ما ذكرت: قلت

الطلبة  أحد  ممقوت..  نعم:  قال  مال  فهو  قارون  مثل  إن جعل صاحبه  هو  ..  املال 

يُ  كام  املرض ممقوت  املصائب،  مقت  الزالزل ومجيع  متقت  يمقت   وكيف..  وكام  وهو  ،  ال 

يف مجيع أحقاب  ..  وغريه..  يؤدي بصاحبه إىل تلك النتيجة اخلطرية التي آل إليها أمر قارون

 . التاريخ

آخر  التي  :  قال  الوظيفة  عن  قارون  بأموال  يشتغلوا  أن  من  املؤمنني  اهلل  لقد حذر 

َأْموَ :  قال تعاىل..  خلقوا هلا  ُتْلِهُكْم  اَل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه ِذْكِر اهللَِّ  ﴿َيا  َأْواَلُدُكْم َعْن  َواَل  اُلُكْم 

ونَ  اخْلَارِسُ ُهُم  َفُأوَلئَِك  َذلَِك  َيْفَعْل  َأْمَواُلُكْم  :  وقال..  [ 9املنافقون:  ] ﴾  َوَمْن  َأنَّاَم  ﴿َواْعَلُموا 

 [28األنفال: ] ﴾ َوَأْواَلُدُكْم فِْتنٌَة َوَأنَّ اهللََّ ِعنَْدُه َأْجٌر َعظِيمٌ 

تزع :  قلت األمرين   ونمفكيف  بني  مجع  اإلسالم  وبغضه..  أن  املال  حب  ..  بني 

 زهد املسيح وحرص املذاهب املادية؟.. ووازن بني الزهد واحلرص 

أو من أجل املصالح الدنيا  ،  اإلسالم حذر من حب املال ألجل املال:  قال أحد الطلبة
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إىل استخدام املال  و،  ألن هذا احلب سيؤدي بصاحبه ال حمالة إىل الشح..  التي يتطلبها الرتف 

الشح ومثل  ..  وليس هناك ما يرض أي أمة من األمم مثل هذين..  استخداما خاطئا  مثل 

 . االستخدام اليسء للامل

:  فقال،  فإن اهلل تعاىل أخرب أن األمم هتلك بانتشار ثقافة املرتفني فيها ..  وهلذا:  قال آخر

ْرَناَها َتْدِمرًيا﴿َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن هُنْلَِك َقْرَيًة َأَمْرَنا مُ  يَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ
فِيَها َفَفَسُقوا فِ ﴾  رْتَ

 [ 16اإلرساء: ] 

فإن  ؛  )اتقوا الظلم :  خمربا عن عواقب الشح  ويف احلديث قال رسول اهلل  :  قال آخر

القيامة  قبلكم،  الظلم ظلامت يوم  الشح أهلك من كان  الشح فإن  محلهم عىل أن  ؛  واتقوا 

 ( 1) سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم(

 : السلوكات 

القيم  معربت   مأراك:  قلت أركان  من  الثاين  الركن  إىل  املرتبط  ..  بنا  الركن  وهو 

 . باألخالق والسلوك

الطلبة  أحد  واألفكار..  أجل:  قال  التصورات  من  تنبع  فإن  ..  فاألخالق  وهلذا 

بل هي آثار  ..  تصدر من نفس متكلفة األخالق يف اإلسالم ليست جمرد ظواهر سلوكية قد  

 . ملعان عميقة يمتلئ هبا الوجدان مجيعا 

فحدثونا عن القيم األخالقية التي دعا اإلسالم أن يسلكها املسلم يف تعامله  :  تقل

 . مع املال

ترتبط  :  الطالب   قال  اجلانب  هذا  اإلسالم يف  إليها  دعا  التي  األخالقية  القيم  مجيع 

 . والفساد، الطغيان: اد املسلمني من عدوين لدودينبتحصني املسلم وحتصني اقتص 

 

 رواه مسلم. (1)
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 فام الطغيان؟ وما نتاجه؟ : تقل

..  وكان مفرقا يف مواضع خمتلفة..  أرأيتم لو أن رجال كان له مال كثري: الطالب  قال

وراح يعبث  ،  ثم إن بعضهم مترد عليه ..  وقد كان له لذلك وكالء يف كل حمل من املحالت

 بامله ويتالعب به؟ 

 . هذا لص متمرد طاغية : تقل

 مل؟ : الطالب قال

 . ألنه ترصف فيام ال يملكه بغري حق: تقل

فكل إنسان مترد عىل  ..  وهلل املثل األعىل ..  فهكذا األمر بالنسبة هلل تعاىل:  الطالب   قال 

 . وأنه ال حيق ألحد أن يتحكم فيه فقد طغا وبغا وظلم، واعتقد أن املال ماله، ربه

هي حضارة  ..  ملثل هلذا بحضارة من حضارات الطغيانلقد رضب اهلل ا:  قال آخر

..  وكان من أمهها الطغيان..  كانت هذه احلضارة متارس كل االنحرافات االقتصادية..  ثمود

 .والذي جتىل بصورته الفاضحة يف تطفيفهم للمكاييل واملوازين

كره  وقد أخرب القرآن الكريم عن النفس الذي ينبع منها هذا السلوك عند ذ:  قال آخر

﴿َوإِىَل َمْدَيَن  :  وكان من تلك املخاطبات قوله هلم..  ملخاطبة نبيهم صالح عليه السالم هلم

هُ   َأَخاُهْم ُشَعْيًبا  َغرْيُ َلٍه 
إِ ِمْن  َلُكْم  َما  اْعُبُدوا اهللََّ  َقْوِم  َيا  َواملِْيَزانَ   َقاَل  املِْْكَياَل  َتنُْقُصوا  إِينِّ    َواَل 

يٍط َوَيا َقْوِم َأْوُفوا املِْْكَياَل َواملِْيَزاَن بِاْلِقْسطِ  َأَراُكْم بَِخرْيٍ َوإِينِّ  َواَل    َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم حُمِ

  ِمننِيَ َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن َبِقيَُّت اهللَِّ َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمؤْ 

 [ 86ـ  84هود: ] ﴾ َعَلْيُكْم بَِحِفيظٍ َوَما َأَنا 

فلم تكن تتصور ـ لطغياهنا ـ أن  ..  وعندما سمعت ثمود هذا منه استغربت:  قال آخر 

قال تعاىل حاكيا  ..  وحريتها التامة يف الترصف فيه..  هناك من يشكك يف ملكيتها التامة ملاهلا 
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َأْن  :  قوهلم َتْأُمُرَك  َما َنَشاُء  ﴿َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك  َأْمَوالِنَا  َنْفَعَل يِف  َأْن  َأْو  آَباُؤَنا  َيْعُبُد  َما  َك  َنرْتُ

ِشيدُ  يُم الرَّ
  [ 87هود: ] ﴾ إِنََّك أَلَْنَت احْلَلِ

﴿َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل  :  حينذاك أجاهبم صالح عليه السالم بقوله :  قال آخر

مِ  َوَرَزَقنِي  َريبِّ  ِمْن  إِالَّ  َبيِّنٍَة  ُأِريُد  إِْن  َعنُْه  َأهْنَاُكْم  َما  إىَِل  ُأَخالَِفُكْم  َأْن  ُأِريُد  َوَما  ِرْزًقا َحَسنًا  نُْه 

جَيْرِ  اَل  َقْوِم  َوَيا  ُأنِيُب  َوإَِلْيِه  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه  بِاهللَِّ  إِالَّ  يِقي 
َتْوفِ َوَما  اْستََطْعُت  َما  ْصاَلَح  َمنَُّكْم  اإْلِ

ِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو َقْوَم ُهوٍد َأْو َقْوَم َصالٍِح َوَما َقْوُم ُلوٍط ِمنُْكْم  ِشَقاِقي َأْن يُ 

﴿َيا  :  فردوا عليه  ،[ 90ـ    88هود:  ] ﴾  بَِبِعيٍد َواْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه إِنَّ َريبِّ َرِحيٌم َوُدودٌ 

ا َلنََراَك فِينَا َضِعيًفا َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرمَجْنَاَك َوَما َأْنَت َعَلْينَا  ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكثِ  رًيا مِمَّا َتُقوُل َوإِنَّ

  [ 91هود: ] ﴾ بَِعِزيزٍ 

َْذمُتُوُه  :  فأجاهبم هبدوئه وسالمه:  قال آخر ﴿َيا َقْوِم َأَرْهطِي َأَعزه َعَلْيُكْم ِمَن اهللَِّ َواختَّ

ظِْهِريًّ  َسْوَف  َوَراَءُكْم  َعاِمٌل  إيِنِّ  َمَكاَنتُِكْم  َعىَل  اْعَمُلوا  َقْوِم  َوَيا  يٌط  حُمِ َتْعَمُلوَن  باَِم  َريبِّ  إِنَّ  ا 

  [ 93ـ  92هود: ] ﴾ َتْعَلُموَن َمْن َيْأتِيِه َعَذاٌب خُيِْزيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا إِينِّ َمَعُكْم َرِقيٌب 

وهو موقف املسامل املتواضع  ،  موقف املؤمن من ماله يف هذا احلوار يتجىل :  قال آخر

ويف نفس الوقت يتجىل املوقف الثاين موقف الباغي الطاغي الظامل  ..  املمتلئ بمعاين العدالة 

 . ويترصف فيه كيف يشاء.. الذي يرى أن له احلرية املطلقة يف ماله يملكه كيف يشاء

آخر  احلوار:  قال  هذا  احلوار  هذا  تعاىل ..  ومثل  َرُجَلنْيِ  :  قال  َمَثاًل  هَلُْم  ْب  ﴿َوارْضِ

اجْلَنَّ َزْرًعا كِْلَتا  َبْينَُهاَم  َوَجَعْلنَا  بِنَْخٍل  ا  َوَحَفْفنَامُهَ َأْعنَاٍب  ِمْن   
َجنََّتنْيِ ا  آَتْت  َجَعْلنَا أِلََحِدمِهَ َتنْيِ 

ْرَنا ِخاَلهَلاَُم هَنًَرا َوكَ  ْم ِمنُْه َشْيًئا َوَفجَّ
اَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل لَِصاِحبِِه َوُهَو حُيَاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر  ُأُكَلَها َومَلْ َتْظلِ

َأَبًدا وَ  َتبِيَد َهِذِه  َأْن  لِنَْفِسِه َقاَل َما َأُظنه  َنَفًرا َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظامِلٌ  َما َأُظنه  ِمنَْك َمااًل َوَأَعزه 

َريبِّ  إِىَل  ُرِدْدُت  َوَلئِْن  َمًة 
َقائِ اَعَة  حُيَاِوُرُه  السَّ َوُهَو  َصاِحُبُه  َلُه  َقاَل  ُمنَْقَلًبا  ِمنَْها  ا  َخرْيً أَلَِجَدنَّ   
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نَّا ُهَو اهللَُّ َريبِّ َواَل ُأرْشِ 
اَك َرُجاًل َلكِ ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ ُتَراٍب  ُك  َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن 

َة إِالَّ بِاهللَِّ إِْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنَْك َمااًل  بَِريبِّ َأَحًدا َوَلْواَل إِْذ َدَخْلَت َج  نَّتََك ُقْلَت َما َشاَء اهللَُّ اَل ُقوَّ

 َفُتْصبَِح َص 
ِ
اَمء ا ِمْن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السَّ  َخرْيً

ِعيًدا  َوَوَلًدا َفَعَسى َريبِّ َأْن ُيْؤتنَِيِ

ُيْصبَِح   َأْو  َما  َزَلًقا  ْيِه َعىَل  َكفَّ ُيَقلُِّب  َفَأْصَبَح  بَِثَمِرِه  َوُأِحيَط  َطَلًبا  َلُه  َتْسَتطِيَع  َفَلْن  َغْوًرا  َماُؤَها 

فِ  َلُه  َتُكْن  َومَلْ  َأَحًدا  بَِريبِّ  ْك  ُأرْشِ مَلْ  َلْيَتنِي  َيا  َوَيُقوُل  ُعُروِشَها  َعىَل  َخاِوَيٌة  َوِهَي  فِيَها  َئٌة  َأْنَفَق 

وَنُه   ا ُهنَالَِك اْلَواَلَيُة هللَِِّ احْلَقِّ ُهَو َخرْيٌ َثَواًبا َوَخرْيٌ ُعْقًبا َينْرُصُ ﴾  ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَما َكاَن ُمنَْترِصً

  [ 44ـ  32الكهف: ] 

 فام الفساد؟.. عرفنا الطغيان: تقل

 . الطغيان يؤدي ال حمالة إىل الفساد: قال أحد الطلبة

 كيف ذلك؟: تقل

جهازه  :  الطالب   قال يتحمله  ما  أضعاف  الطعام  من  أكل  شخصا  أن  لو  أرأيتم 

 أال يؤدي ذلك ال حمالة إىل فساد هذا اجلهاز؟.. وداوم عىل ذلك مدة.. اهلضمي

فكل من محل شيئا ما  ..  وذلك ليس خمتصا باجلهاز اهلضمي..  ال شك يف ذلك:  تقل

 . ال حيتمل فسد

فإننا ..  نا إليها نظرة الطغاة املتمردين إن نظر..  فهكذا تعاملنا مع أموالنا :  الطالب   قال

 . وموبقات اإلنفاق اخلبيث .. موبقات الكسب احلرام .. ال شك سنقع يف كل املوبقات 

 فام موبقات الكسب احلرام؟: تقل

املقدسة..  كثرية :  الطالب  قال النصوص  كتبنا  ..  وحذرت منها ..  ذكرهتا  وفصلتها 

 . التي يقوم عليها االقتصاد اإلسالميوهي ـ لذلك الدعامة .. الفقهية تفصيال شديدا

بل اعترب أكلة الربا حماربني  ..  وقد تشدد اإلسالم يف حرمته ..  منها الربا و:  قال آخر
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ْيَطاُن  :  قال تعاىل..  هلل تعاىل َبا اَل َيُقوُموَن إِالَّ َكاَم َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ﴿الَّ

َبا َفَمْن َجاَءُه َموْ ِمَن املَْسِّ ذَ  َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ ُْم َقاُلوا إِنَّاَم اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ِعَظٌة  لَِك بَِأهنَّ

فِيَها   ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  َفُأوَلئَِك  َعاَد  َوَمْن  اهللَِّ  إىَِل  َوَأْمُرُه  َسَلَف  َما  َفَلُه  َفاْنَتَهى  ِه  َربِّ ِمْن 

   [ 275البقرة: ] ﴾ َخالُِدونَ 

قال  ..  بل إن القرآن الكريم أخربنا أن الربا كان حمرما يف الرشائع السابقة:  قال آخر

اإلرسائيليني معايص  يعدد  تشديد،  تعاىل  من  رشيعتهم  يف  حصل  فيام  السبب  :  وكوهنا 

َبا َوَقْد هُنُوا َعنُْه َوَأْكلِِهْم َأْمَواَل   َوَأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن ِمنُْهْم َعَذاًبا  النَّاِس بِاْلَباطِلِ ﴿َوَأْخِذِهُم الرِّ

 [ 161النساء: ] ﴾ َألِياًم 

أليس الربا مكسبا  .. أنا إىل اآلن ال أزال مستغربا من كل هذا التشديد يف الربا : قلت

 من املكاسب املحرتمة؟ 

فاملك املال املرايب  ..  والطغيانالربا ليس إال تعبري عن اجلشع  ..  ال :  قال أحد الطلبة 

بل يكتفي بأن يرسل ماله ليمتص جهود  ..  ال يتعب نفسه يف فالحة وال صناعة وال جتارة

 .وهو ضامن ـ مع ذلك كله ـ لربحه ضامنا تاما ، الناس وعرقهم 

وهذا يؤدي ال حمالة إىل دفع فئة من األمة إىل الكسل والبطالة ومتكنهم من  :  قال آخر

أو عناء  زيادة ثروهتم التضخم يف  ..  بدون جهد  انتشار ظاهرة  وذاك يؤدي بالرضورة إىل 

 . املجتمع وتوسيع اهلوة بني الفقراء واألغنياء

وذاك يؤدي إىل تنمية الضغائن واألحقاد بني الناس لعدم اقتناع املقرتض  :  قال آخر 

 . بام أخذ منه مهام كانت حاجته ورغبته فيه 

 . علل التي يسببها الطغيان والفسادفاذكر لنا علال أخرى من ال: تقل

غررا:  قال حتوي  معاملة  جهالة ..  كل  غبنا ..  أو  تدليسا ..  أو  غشا ..  أو  أو  ..  أو 
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 . وكل أكل ألموال للناس باالحتيال والنصب .. خالبة

فنالت أصابعه ،  فأدخل يده فيها ،  عىل صربة طعام  لقد مر رسول اهلل  :  قال آخر

يا رسول اهلل :  الطعام؟ قال ما هذا يا صاحب  :  فقال،  بلال )أفال  :  فقال  ،  أصابته السامء 

 ( 1) جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس! من غشنا فليس منا(

وال ينظر  ،  )ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة :  قال  وعن أيب ذر عن النبي  :  قال آخر

:  قال أبو ذر.  ثالث مرات  فقرأها رسول اهلل  :  وال يزكيهم وهلم عذاب أليم( قال،  إليه

قال اهلل؟  رسول  يا  هم  من  وخرسوا  باحللف  ،  واملنان،  )املسبل:  خابوا  سلعته  واملنفق 

 (2)الكاذب(

اشرتيت ناقة من دار واثلة بن األسقع صاحب رسول  :  وعن أيب سباع قال:  قال آخر

أبني لك ما  :  قال ..  اشرتيت؟ قلت نعم :  فقال ،  فلام خرجت هبا أدركني جير إزاره،  اهلل  

:  أردت هبا سفرا أو أردت حلام؟ قلت: قال ، يها؟ قلت وما فيها إهنا لسمينة ظاهرة الصحةف

،  ما أردت إىل هذا أصلحك اهلل؟ تفسد عيل :  فقال صاحبها ،  ارجتعها :  قال ،  أردت هبا احلج

وال حيل ملن  ،  )ال حيل ألحد أن يبيع شيئا إال بني ما فيه:  يقول  إين سمعت رسول اهلل  :  قال

 ( 3) ذلك إال بينه(علم 

وال حيل ملسلم إذا باع من  ،  )املسلم أخو املسلم:  ويف حديث آخر قال  :  قال آخر

 ( 4) أخيه بيعا فيه عيب أن ال يبينه(

آخر قال  :  قال  آخر  وإن  :  ويف حديث  وادون  لبعض نصحة  بعضهم  )املؤمنون 

 

 رواه مسلم.  (1)

 رواه مسلم.  (2)

 . رواه احلاكم والبيهقي (3)

 رواه أمحد وابن ماجه والطرباين يف الكبري.  (4)
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بت منازهلم  والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقرت،  بعدت منازهلم وأبداهنم

 (1)وأبداهنم(

،  عىل السمع والطاعة  بايعت رسول اهلل  :  ويف حديث آخر عن جرير قال:  قال آخر 

ما الذي أخذنا منك أحب إلينا  :  وكان إذا باع اليشء أو اشرتاه قال ..  وأن أنصح لكل مسلم

 .(2) مما أعطيناك فاخرت

وقد  ..  بأسعارها حرامكل حبس للسلع عن الناس من أجل التالعب  و:  قال آخر

:  وقال..  (3) )من احتكر فهو خاطئ(:  ففي احلديث قال رسول اهلل  ..  سامه الرشع احتكارا

  (4) وقد برئت منه ذمة اهلل(، )من احتكر حكرة يريد أن يغيل هبا عىل املسلمني فهو خاطئ 

 : احلركة 

 . إلسالمي وعالقتها باالقتصاد ا، فحدثونا عن احلركة.. حدثتمونا عن القيم: قلت

كام أن الرشيعة كبحت مجاح املسلم من أن يطلب املال من غري حله  :  قال أحد الطلبة

حمله  غري  يف  يضعه  األرض..  أو  يعمر  الذي  احلالل  العمل  يف  العنان  له  أطلقت  ،  فإهنا 

 . لؤها بالربكاتموي

  ال يقل ..  يعترب العامل املكتسب جماهدا يف سبيل اهلل  بل إن رسول اهلل  :  قال آخر 

جماهد أي  عن  عمله..  أجره  إىل  يرسع  قويا  شابا  رأى  الصحابة  بعض  أن  احلديث  ،  ففي 

فإنه إن  ؛  )ال تقولوا هذا:  عليهم بقوله  لو كان هذا يف سبيل اهلل! فرد رسول اهلل  :  فقالوا

وإن كان خرج يسعى عىل أبوين شيخني  ،  كان خرج يسعى عىل ولده صغارا فهو يف سبيل اهلل

 

 رواه أبو الشيخ ابن حبان.   (1)

 رواه أبو داود والنسائي.  (2)

 رواه مسلم وأبو داود.   (3)

 رواه أمحد.  (4)
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وإن كان  ،  وإن كان خرج يسعى عىل نفسه يعفها فهو يف سبيل اهلل،  كبريين فهو سبيل اهلل

  (1) خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان(

فإن ،  )أبرش:  فقال لبعض أصحابه،  بلفظ اجلهاد   رسول اهلل  بل رصح  :  قال آخر 

  (2)واملحتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهلل(، يف سبيل اهلل  اجلالب إىل سوقنا كاملجاهد

ورس ذلك هو أن اجلهاد الذي هو محل السالح ال يكون يف الرشيعة إال  :  قال آخر

أما اجلهاد الذي هو محل  ،  وهو أشبه باحلراحة التي يقوم هبا الطبيب لنزع علة معينة،  لطارئ

فال يليق أن نمأل الدنيا  ،  لعامرة الدنيا التي أمرنا بعامرهتا فإنه  ،  الفأس والرضب يف األرض 

 . وال نملؤها باجلهاد املعمر ، التي هي دار الضيافة اإلهلية باجلهاد املدمر 

فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل أن كل منتفع بعمل  ،  باإلضافة إىل هذا :  قال آخر

من امرئ حيي أرضا فترشب   )ما :  يف إحياء األرض فقد قال قال ، العامل يصب يف أجره

 (3)منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إال كتب اهلل تعاىل له به جرا(

)من أحيا أرضا ميتة فله  :  يف أجر من أحيا أرضا ميتة  رسول اهلل  وقال  :  قال آخر

 (4)وما أكلت العافية منها فهو له صدقة(، فيها أجر

مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل  )ما من  :  وقال يف غرس الغرس:  قال آخر 

)ما من رجل يغرس غرسا إال  :  وقال ، (5) منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كانت له به صدقة(

 

 رواه الطرباين يف الكبري.  (1)

 رواه احلاكم.  (2)

 رواه الطرباين يف الكبري.  (3)

 رواه أمحد والرتمذي وابن حبان. (4)

 رواه أمحد والرتمذي.  (5)
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)ما من مسلم يغرس  : وقال،  (1)كتب اهلل له من األجر قدر ما خيرج من ثمر ذلك الغرس(

وما  ،  سبع فهو له صدقةوما أكل ال ،  غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما رسق منه صدقة 

  (2) أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة(

ففي  ..  دعا للعمل ولو مل يبق للعامل أي أمل يف احلياة  بل إن رسول اهلل  :  قال آخر

فإن استطاع أن ال يقوم  ،  )إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة:  رسول اهلل  احلديث قال  

  (3) سها(حتى يغرسها فليغر

 : التعليم 

 . يف اإلسالم  التعليمي النظام فحدثنا عام جرى يف املناقشات حول : قلنا 

سمع أن هناك يف  نمل  :  بعد أن قال بعض الطلبة،  لقد بدأت مناقشة هذا املحور:  قال

 ( تعليمياإلسالم يشء اسمه )نظام 

حتفيظ املعارف  يعتمد عىل  ..  وهو نظام تقليدي..  هناك نظام تعليمي..  بىل :  قال آخر 

 . الدينية 

والقضاة  ،  إن دوره هو تكوين الفقهاء املتزمتني ..  لقد عرفته..  نعم..  نعم :  قال آخر 

 . اجلائرين

إن احلقائق  ..  ما بالكم تسارعون للشبهات..  اصربوا:  وقال،  قاطعهم أحد الطلبة 

يوم كان    التي نطقت هبا كل األدلة تبني أن النظام التعليمي الذي جاء به اإلسالم من أول 

 .(4)أكمل نظام وأعدل نظام وأحق نظام

 

 رواه أمحد. (1)

 رواه مسلم. (2)

 البخاري يف األدب.و رواه أمحد وعبد بن محيد (3)

التعليمي اإلسالمي يفالكثرية  التفاصيل  ذكرنا    (4) التالية  املرتبطة بالنظام  النبوة  ،()النبي اهلادي  ،(: )النبي اإلنسانالكتب   ، ()ثامر من شجرة 
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:  فقال ،  لقد عرب القرآن الكريم يف أول اآليات نزوال عن أركان هذا النظام :  قال آخر

  [ 1العلق: ] ﴾ ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 

آخر  التعليمي  :  قال  النظام  عليه  قام  الذي  املنهج  تلخص  الكريمة  اآلية  هذه  إن 

اهلل  ..  اإلسالمي رضيه  الذي  وبالنظام  باهلل  املتنوعة  والعلوم  املعارف  ربط  عىل  قام  فقد 

 . لعباده

 . وبالنظام الذي وضعه اهلل،  وما عالقة العلوم باهلل: قلت

الطلبة الذي اختاره اهلل  :  قال أحد  النظام  تنشأ بعيدة عن اهلل وعن  التي  العلوم  إن 

ولعلكم رأيتم ما أثمرته  ..  لن تنتج إال اهلالك والدمارفلذلك  ..  لعباده تنشأ ممتلئة باملحق

 .العلوم يف عرصنا من أنواع الدمار

 . ورأينا ما أثمرته من أنوع البناء والعمران: قلت

الطلبة  أحد  أي  :  قال  يف  ختربه  أن  يمكن  الزائفة  احلضارة  هذه  بنته  الذي  البناء  إن 

 .ما بنته فهي متتلك من أنواع اجلنون ما يقيض عىل كل  .. حلظة

فكالمك هذا ال يعني إال أن اإلسالم ال يتبنى يف نظامه التعليمي ما تبنته هذه  : قلت

 . احلضارة من االهتامم بالعمران والصناعات

ولكنه يربطه  .. بل هو يدعو إىل كل ذلك.. هو يتبنى كل ذلك.. ال:  قال أحد الطلبة

وال جيعلك نافعا ،  ال يربطك باهللفالعلم الذي  ..  ويربطه باألخالق والقيم الرفيعة..  باهلل

 . لعباد اهلل ال بركة فيه 

آخر بالنافع:  قال  املبارك  العلم  تقييد  املقدسة  النصوص  يف  نرى  ذكر  ..  وهلذا  لقد 

 

 ولذلك سنخترص الكالم عليه هنا. 
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ُسَلْياَمنَ :  فقال ،  القرآن ذلك ُمْلِك  َعىَل  َياطِنُي  الشَّ َتْتُلو  َما  َبُعوا  َوَلكِنَّ    ﴿َواتَّ ُسَلْياَمُن  َكَفَر  َوَما 

يَ  ْحَر َوَما ُأْنِزَل َعىَل املََْلَكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت الشَّ َوَما   اطِنَي َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّ

إِنَّاَم َنْحُن فِْتنٌَة َفاَل َتْكُفرْ  َيُقواَل  َأَحٍد َحتَّى  بِِه    ُيَعلِّاَمِن ِمْن  ُقوَن  ُيَفرِّ َما  ِمنُْهاَم    َفَيَتَعلَُّموَن 
ِ
َبنْيَ املَْْرء

َأَحٍد إِالَّ بِإِْذِن اهللَِّ  َوَزْوِجهِ  بِِه ِمْن  يَن  َينَْفُعُهمْ   َوَما ُهْم بَِضارِّ ُهْم َواَل  َوَلَقْد    َوَيَتَعلَُّموَن َما َيرُضه

اُه َما َلُه يِف اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق  ُموا ملََِن اْشرَتَ
ْوا بِِه َأْنُفَسُهمْ   َعلِ ﴾  َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ  َوَلبِئَْس َما رَشَ

   [ 102البقرة: ] 

آخر امللكان :  قال  ذانك  يبثها  كان  التي  العلوم  أن  إىل  تشري  الكريمة  اآلية  فهذه 

كتلك احلقائق التي توصل إليها  ..  )هاروت وماروت( من العلوم التي تصف حقائق كونية

،  يمكن أن تستفيد منها البرشيةوقد كانت تلك العلوم حتمل ثامرا طيبة خرية  ..  علامء عرصنا 

فإن هذين امللكني  ،  وهلذا..  وحتمل يف نفس الوقت ثامرا خبيثة يمكن أن تتحول إىل رش حمض

كانا ينبهان كل من يدرس عىل يدهيام تلك العلوم إىل املحاذير التي تنطوي عليها املعارف  

 . وباال عىل أصحابه  فالعلم وحده إن مل يصحبه التوجيه األخالقي سيكون..  التي يدرسوهنا 

آخر هبا :  قال  العلم  وقيد  باألخالق  ارتبط  اإلسالم  التعليمي  النظام  فإن  ..  وهلذا 

،  واعترب انتفاع صاحبها بعلومه منوطا بمدى أخالقيتها ومدى صدقه يف تلقيها ويف تبليغها 

يقول يف دعائه  فرسول اهلل   )اللهم إين أعوذ بك من نفس ال تشبع ومن علم ال  :  كان 

  (1) ع(ينف

:  ويف رواية  (2))كل علم وباله عىل صاحبه إال من عمل به(:  وكان يقول :  قال آخر 

 )أشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهلل بعلمه(  

 

 رواه مسلم وغريه. (1)

 رواه الطرباين.  (2)



398 

 

جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه فيدور  )أنه   وأخرب : قال آخر

يا فالن ما شأنك أليس كنت  :  فيجتمع إليه أهل النار فيقولونهبا كام يدور احلامر يف الرحى 

كنت آمركم باخلري وال آتيه وأهناكم عن الرش  :  تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ فيقول

  (1)وآتيه(

)مثل الذي يعلم  : فقال،  للذي ال يعمل بعلمه مثال رسول اهلل  ورضب : قال آخر 

 ( 2) يلة تيضء عىل الناس وحترق هي نفسها(الناس اخلري وينسى نفسه كمثل الفت

 ولكن مل حرص اإلسالم العلوم يف العلوم الدينية؟ : قلت

الطلبة أحد  دينية :  وقال ،  ابتسم  علوم  اإلسالم  العلوم يف  كل  وهو  ..  ألن  فاملسلم 

وعندما يبحث يف الكون عن األدوات التي  ..  يدرس الكون يتعرف من خالله عىل املكون

 . يبحث يف احلقيقة عن فضل اهلل الذي خبأه له يف مكوناته تيرس عليه احلياة

آخر اهلل:  قال  عن  بالعلم  ينحجب  ال  املسلم  فإن  معرفة..  ولذلك  له  يزداد  ..  بل 

 . ويزداد به اتصاال

 : احلسبة 

 . يف اإلسالماحلسبة نظام فحدثنا عام جرى يف املناقشات حول : قلنا 

سمع أن هناك يف  نمل  :  قال بعض الطلبةبعد أن  ،  لقد بدأت مناقشة هذا املحور:  قال

 ( حسبةاإلسالم يشء اسمه )نظام 

 ما نظام احلسبة؟ .. نظام احلسبة! : قال آخر 

 .إنه ال خيتلف كثريا عن نظام الرشطة عندنا .. لقد سمعت به:  قال آخر 

 

 رواه البخاري ومسلم وغريمها.  (1)

 رواه البزار وغريه.  (2)
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لقد سمعت أنه نظام ليس له من قصد إال التدخل يف  ..  ليته كان كذلك:  قال آخر

 . ية شؤون الناس الداخل

 . فهو نظام قمع إذن: قال آخر 

 . لقد سمعت بأن املستبدين أنشأوه ليرضبوا الرعية بعضها ببعض .. أجل : قال آخر 

،  بعد أن ألقى الطلبة املعارضون لإلسالم ما عندهم من الشبهات قام أحد الطلبة

 . فال ينبغي أن نتحدث يف يشء مل نؤت علمه.. مهال..  مهال: وقال

 . فعلمنا علمه: قلت

بل هو نظام سام  ..  (1)نظام احلسبة نظام مل ينشئه املستبدون وال الظلمة:  الطالب  قال

أنشأه بأمر من اهلل تعاىل ليحفظ للمجتمع اإلسالمي صفاءه وطهارته  .. أنشأه رسول اهلل 

 .ونقاءه

لقد نص القرآن الكريم عىل هذا النظام يف قوله تعاىل ـ وهو يدعو األمة  :  قال آخر

:  املسلمة إىل أن تتخذ منها طائفة صاحلة ال هم هلا إال أمرها باملعروف وهنيها عن املنكر ـ

املُْنَْكرِ  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاملَْْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  اخْلَرْيِ  إِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ ِمنُْكْم  ُهُم    ﴿َوْلَتُكْن  َوُأوَلئَِك 

   [ 104آل عمران:  ] ﴾ املُْْفلُِحونَ 

آخ عليه :  ر قال  األساسية،  ونص  املسلمني  أوصاف  يعدد  تعاىل،  وهو  :  قال 

ِقيُموَن  ﴿َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َويُ 

َوَرُسولَ  اهللََّ  َوُيطِيُعوَن  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  َحكِيمٌ الصَّ َعِزيٌز  اهللََّ  إِنَّ  اهللَُّ  مَحُُهُم  َسرَيْ ُأوَلئَِك  ﴾  ُه 

  [ 71التوبة: ] 

 

اخلاطئ لألنظمة اإلسالمية، فال عالقة لنا به ألنه ال  نحن نتحدث هنا عن األنظمة كام وصفها اإلسالم بأصوله املقدسة، أما التطبيق التارخيي  (1)

 عالقه له باإلسالم. 
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آخر عليه :  قال  األمة ورساليتها ،  ونص  يبني مصدر خريية هذه  تعاىل،  وهو  :  قال 

املُْنَْكِر   َوَتنَْهْوَن َعِن  بِاملَْْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  َوَلْو  ﴿ُكنُْتْم  بِاهللَِّ  َوُتْؤِمُنوَن 

ا هَلُْم ِمنُْهُم املُْْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ   [ 110آل عمران:  ] ﴾ آَمَن َأْهُل اْلكَِتاِب َلَكاَن َخرْيً

:  قال تعاىل،  وصفات املمكن هلم،  وهو يبني رشوط التمكني،  ونص عليه:  قال آخر 

ِذيَن إِْن   َكاَة َوَأَمُروا بِاملَْْعُروِف َوهَنَْوا َعِن املُْنَْكِر  ﴿الَّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم يِف اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ َمكَّ

 [ 41احلج: ] ﴾ َوهللَِِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 

آخر ذلك:  قال  بعد  عليه  فيه  ،  ونص  وقعت  الذي  االنحطاط  أرسار  يبني  وهو 

واألمم َداُووَد  :  تعاىلقال  ،  املجتمعات  لَِساِن  َعىَل  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿ُلِعَن 

َكاُنوا اَل َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه َلبِئَْس َما   َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدونَ 

َمْت هَلُْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط  َتَرى َكثرًِيا ِمنُْهْم يَ   َكاُنوا َيْفَعُلونَ  ِذيَن َكَفُروا َلبِْئَس َما َقدَّ ْوَن الَّ َتَولَّ

َُذوُهْم    اهللَُّ َعَلْيِهْم َويِف اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدونَ  َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوالنَّبِيِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اختَّ

فاللعنة التي حصلت لبني إرسائيل ال  ..  [ 81ـ    78املائدة:  ] ﴾  رًيا ِمنُْهْم َفاِسُقونَ َأْولَِياَء َوَلكِنَّ َكثِ 

 . بل هلا حظ كبري يف عامل الشهادة.. تعني اجلانب الغيبي فقط 

آخر كله:  قال  ذلك  تعاىل ..  وبعد  اهلل  ألمر  من  ..  وحتقيقا  الكثرية  األوامر  جاءت 

ففي احلديث قال  ،  الح كل خلل يقع فيها تأمر األمة بأن تتحمل مسؤولية إص  رسول اهلل  

فعمل به بعده إال جرى عليه أجره إىل يوم  ،  )ما من رجل ينعش بلسانه حقا : رسول اهلل  

 ( 1) ثم وفاه ثوابه يوم القيامة(، القيامة

،  والنهى عن املنكر ،  األمر باملعروف :  )اجلهاد أربع:  رسول اهلل  وقال  :  قال آخر 

 

 رواه أمحد.  (1)
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 (1)وشنآن الفاسق(، والصدق يف مواطن الصرب 

حتى تكون العامة تستطيع  ،  )إن اهلل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة: وقال :  قال آخر

 ( 2) فإذا مل تغري العامة عىل اخلاصة عذب اهلل العامة واخلاصة(، تغري عىل اخلاصة

آخر اهلل  :  وقال :  قال  يعمهم  أن  أوشك  يغريونه  وال  املنكر  رأوا  إذا  الناس  )إن 

 (3) بعقابه(

آخرقا  املنكر:  وقال :  ل  عن  ولتنهون  باملعروف  عليكم  ،  )لتأمرن  اهلل  ليسلطن  أو 

 ( 4) رشاركم فيدعو خياركم فال يستجاب هلم(

فان مل  ،  فان مل يستطع فبلسانه،  )من رأى منكم منكرا فليغريه بيده:  وقال:  قال آخر 

 (5)وذلك أضعف االيامن(، يستطع فبقلبه 

يده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو  )والذي نفس حممد ب:  وقال :  قال آخر

 (6)ثم لتدعنه فال يستجاب لكم(،  ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابا من عنده

)إن أول ما دخل النقص عىل بني إرسائيل كان الرجل يلقى الرجل  :  وقال:  قال آخر 

ذلك ان  ،  فال يمنعهثم يلقاه من الغد  ،  فانه ال حيل لك،  فيقول يا هذا اتق اهلل ودع ما تصنع

كال واهلل  ،  فلام فعلوا ذلك رضب اهلل قلوب بعضهم ببعض،  يكون أكيله ورشيبه وقعيده

لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن عىل أيدي الظامل ولتأطرنه عىل احلق أطرا أو  

 

 رواه أبو نعيم.   (1)

 رواه أمحد والطرباين يف الكبري.   (2)

 رواه أمحد.  (3)

 رواه البزار والطرباين يف الكبري.  (4)

 رواه مسلم.  (5)

 رواه أمحد والرتمذي.   (6)
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 ( 1)ثم يلعنكم كام لعنهم(، ليرضبن اهلل بقلوب بعظكم عىل بعض

من نبي بعث اهلل يف أمة من قبيل إال كان له من أمته حواريون  )ما  :  وقال:  قال آخر

ثم إهنا ختلف منهم من بعدهم خلوف يقولون  ،  وأصحاب يأخذون بسنته ويتقدون بأمره

ومن جاهدهم بلسانه  ،  فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن،  ويفعلون ما ال يأمرون،  ما ال يفعلون

 ( 2) ء ذلك من االيامن حبة خردل(ليس ورا،  ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، فهو مؤمن

)مثل القائم عىل حدود اهلل واملداهن فيها كمثل قوم استهموا عىل  :  وقال :  قال آخر 

فكان الذين يف أسفلها  ،  وأصاب بعضهم أسفلها ،  فأصاب بعضهم أعالها ،  سفينة يف البحر 

،  ون فيؤذونا إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم فقال الذين يف أعالها ال ندعهم يصعد

فان يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا  ،  فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا 

 (3)وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا مجيعا(

:  فال يقول،  )ال حيقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا هلل تعاىل فيه مقال: وقال :  قال آخر

 ( 4) أحق أن ختشى(فاياي كنت :  فيقول، يا رب خشيت الناس

)ما من قوم يعمل فيهم باملعايص هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم ال  :  وقال :  قال آخر

 ( 5) يغريوه إال عمهم اهلل منه بعقاب(

آخر له :  وقال:  قال  تقول  أن  الظامل  هتاب  أمتي  رأينا  تودع  :  )إذا  فقد  ظامل  إنك 

 

 رواه أبو داود والرتمذي.   (1)

 رواه مسلم.  (2)

 رواه أمحد والبخاري والرتمذي.  (3)

 رواه أمحد وابن ماجة.  (4)

 رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة.  (5)
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 ( 1)منهم(

ما منعك إذا رأينا املنكر  :  القيامة حتى يسأله )إن اهلل ليسأل العبد يوم  :  وقال :  قال آخر 

 ( 2) يا رب رجوتك وفرقت من الناس(: أن تنكره؟ فإذا لقن اهلل العبد حجته قال

)إن الناس إذا رأوا ظاملا فلم يأخذوا عىل يديه أوشك أن يعمهم اهلل  :  وقال :  قال آخر

 (3)بعقاب منه(

ضعيف حقه من القوي وهو غري  )إن اهلل ال يقدس أمة ال يأخذ ال:  وقال :  قال آخر

 ( 4) متعتع(

 ( 5) )إن اهلل ال يقدس أمة ال يعطون الضعيف منهم حقه(: وقال: قال آخر 

..  الكثرية التي متتلئ هبا دواوين اإلسالماملقدسة  وغريها من النصوص  :  قال آخر

 . نرشت يف املسلمني وعيا عاما برضورة اإلصالح ورضورة التعاون مع املصلحني والتي 

بعد ذلك كله  :  آخر  قال انبنى عليه  الذي  املقدمة واألساس  الوعي هو  وكان هذا 

 ذلك النظام الذي تعارف الناس عىل تسميته )نظام احلسبة( 

 مل اختاروا له هذا االسم؟: قلت

فلذلك ال ينتظر  ،  ألن املحتسب يعترب نفسه موظفا عند اهلل تعاىل:  قال أحد الطلبة

 . أجره إال من اهلل تعاىل

 . وحدثونا عن املسمى.. دعنا من األسامء: قلت

 

 رواه أمحد والطرباين واحلاكم.   (1)

 رواه أمحد وابن ماجة وابن حبان.  (2)

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة.   (3)

 . رواه ابن ماجة والبيهقي (4)

 رواه الطرباين يف الكبري.   (5)
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 حدثكم؟ نعن أي يشء تريدون أن : الطالب قال

 . حدثونا عن املحتسب ورشوطه: قلنا 

صنفان:  الطالب  قال الرشيعة  يف  أحدمها ..  املحتسب  اهلل ،  أما  لوجه  ،  فيامرسها 

ف يعهد  فموظ ،  وأما الثاين  ..وال حيتاج فيها إىل ترخيص،  ال ينال عليها أجرا،  متطوعا هبا 

إليه هبا  األمر  فيه من خالل،  ويل  يتوسم  يامرسها لذلك وظيفة كام يامرس غريه  ..  ملا  فهو 

هو ألجل ذلك له من السلطة ما  ..  ويرتزق منها كام يرتزق غريه من املوظفني..  وظائفهم

 . وله من الرشوط ما ليس له .. ليس للمتطوع هبا 

 فهو عون من أعوان القضاء إذن؟ : قلت

..  فهام متفقان..  إن كان القصد من القضاء هو حتقيق العدالة والسالم  : الطالب  قال

اهلدف  يف  متفقان  الوسيلة ..  مها  يف  خيتلفان  كانا  مسؤولية  ..  وإن  بعض  فللمحتسب 

 . أو يزيد عليها ، والتي يقرص عنها القايض ، وله بعض املسؤوليات اخلاصة به..  القايض 

 . فحدثونا عن صفات املحتسب : تقل

فأول صفات املحتسب هو فعله للمعروف  ..  أمهها وأساسها العدالة:  الطالب   قال

ملا ورد يف النصوص من  ..  وانتهاؤه عن املنكر الذي يريد أن ينهى عنه،  الذي يريد أن يأمر به

لألقوال  الفعال  خمالفة  من  هلم ،  التحذير  معاتبا  إرسائيل  بني  عن  حاكيا  تعاىل  قال  :  كام 

   [ 44البقرة: ] ﴾  بِاْلرِبِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلكَِتاَب َأَفاَل َتْعِقُلونَ ﴿َأَتْأُمُروَن النَّاَس 

﴿َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُكْم إىَِل َما َأهْنَاُكْم  :  وقال إخبارا عن شعيب عليه السالم:  قال آخر

ْصاَلَح َما اْسَتَطعْ  ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب َعنُْه إِْن ُأِريُد إِالَّ اإْلِ هود:  ] ﴾  ُت َوَما َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللَِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

88 ]   

َكرُبَ  :  وقال معاتبا املسلمني:  قال آخر  َتْفَعُلوَن  اَل  َتُقوُلوَن َما  مِلَ  ِذيَن آَمنُوا  الَّ َا  َأهيه ﴿َيا 
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   [ 3ـ  2الصف: ] ﴾ َمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َأْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلونَ 

)مثل العامل الذي يعلم الناس اخلري وال  :  ويف احلديث قال رسول اهلل  :  قال آخر

  (1)يعمل به كمثل الرساج ييضء للناس وحيرق نفسه(

فيدور هبا  ،  فتندلق به أقتابه،  )جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار:  وقال :  قال آخر

يا فالن ما أصابك؟ أمل تكن : فيقولون، فيطيف به أهل النار،  يف النار كام يدور احلامر برحاه

وأهناكم عن  ،  كنت آمركم باملعروف وال آتيه:  تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ فيقول

 ( 2) املنكر وآتيه(

:  )إن أناسا من أهل اجلنة يطلعون عىل أناس من أهل النار فيقولون:  وقال:  قال آخر 

ما  فواهلل  النار؟  دخلتم  منكم  بم  تعلمنا  بام  إال  اجلنة  وال  :  فيقولون،  دخلنا  نقول  كنا  إنا 

 (3)نفعل(

)مروا  :  فقد ورد يف احلديث قوله  ،  فليس هذا عىل اإلطالق ،  ومع ذلك:  قال آخر

وذلك  ،  (4) واهنوا عن املنكر وإن مل تتناهوا عنه كله(،  الناس باملعروف وإن مل تعملوا به كله

 . معصوم أو حمفوظ لتعطل األمر والنهي مع كونه دعامة الدينأنه لو مل يعظ الناس إال 

 فام العلوم التي يشرتط للمحتسب أن يتعلمها؟: قلت

وما أيرس  ..  يشرتط أن يتعلم العلوم التي هلا عالقة بام حيتسب فيه:  قال أحد الطلبة

 . ذلك وما أسهله

 كيف؟: قلت

 

 رواه الطرباين.   (1)

 رواه البخاري ومسلم.   (2)

 رواه ابن عساكر.  (3)

 رواه ابن أيب الدنيا.   (4)
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ومن  ..  فيصحح وضوء من أخطأ،  من تعلم الوضوء يمكنه أن حيتسب:  الطالب  قال

 . ومن أحسن أي حرفة يمكنه أن حيتسب فيها ..  أحسن الصالة احتسب فيها 

 فام آداب املحتسب؟ .. وعينا هذا : قلت

واحللم:  الطالب  قال الصرب  يلزم  أن  املحتسب  األذى  ،  عىل  حلوق  الغالب  ألن 

ما يفسده أكثر مما   وكان، فإن مل يكن صبورا حليام كان رضره أكرب من نفعه، واملضايقات به

 . يصلحه

﴿َيا  : ويشري إىل هذا قوله تعاىل عىل لسان لقامن عليه السالم وهو يعظ ابنه: قال آخر

ِمْن عَ  َذلَِك  إِنَّ  َأَصاَبَك  َما  َعىَل  َواْصرِبْ  املُْنَْكِر  َعِن  َواْنَه  بِاملَْْعُروِف  َوْأُمْر  اَلَة  الصَّ َأِقِم  ْزِم  ُبنَيَّ 

 . فقد أمر ابنه بالصرب بعد أمره باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، [ 17لقامن: ] ﴾ اأْلُُمورِ 

ْنَساَن  :  ومثل ذلك ما ورد يف سورة العرص كام قال تعاىل:  قال آخر  ﴿َواْلَعرْصِ إِنَّ اإْلِ

احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا بِ  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ رْبِ َلِفي ُخرْسٍ إِالَّ الَّ ـ   1العرص: ] ﴾ الصَّ

البالء  ..  فقد أمر اهلل تعاىل بالتوايص بالصرب بعد أمره بالتوايص باحلق  ،[ 3 وكأنه يشري إىل 

 . الذي قد يعرض ملن يويص باحلق

النصوص :  قال آخر  التي وردت هبا  أن  ..  وشددت عليها ..  املقدسة   ومن اآلداب 

قال تعاىل واصفا تأثري  كام  ..  لفظاظةيكون املحتسب رقيقا رفيقا يف أمره وهنيه بعيدا عن ا

﴿َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب  :  الرفق الذي كان عليه رسول اهلل  

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر   ْل َعىَل  اَلْنَفضه َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لنِيَ  به املَُْتَوكِّ
   [ 159آل عمران: ] ﴾ اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِ

 . فحدثونا عن املحتسب فيه.. عرفنا املحتسب وصفاته : تقل

﴿َوْلَتُكْن  :  فقال،  لقد عرب اهلل عن الوصف اجلامع لذلك بكونه خريا:  قال أحد الطلبة 
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ٌة َيْدعُ  ﴾  وَن إِىَل اخْلرَْيِ َوَيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ ِمنُْكْم ُأمَّ

عمران:  ]  احلسنة ،  [ 104آل  األفعال  من  فيه  يرغب  يشء  كل  يشمل  حتته  ..  فاخلري  ويندرج 

ينبغي ما  فعل  يف  باملعروف،  الرتغيب  األمر  يف ..  وهو  الرتغيب  حتته  ال  ويندرج  ما  ترك   

 . وهو النهي عن املنكر، ينبغي

 . فحدثونا عن الكيفية التي يتم هبا االحتساب : تقل

وبني  ،  عىل الكيفية التي يتم هبا االحتساب  لقد نص رسول اهلل  :  قال أحد الطلبة

فان مل يستطع  ،  فان مل يستطع فبلسانه،  )من رأى منكم منكرا فليغريه بيده:  فقال،  مراتبها 

 (1) ك أضعف االيامن( وذل،  فبقلبه

،  احلسبة باليد:  ثالث مراتب للحسبة ففي هذا احلديث ذكر رسول اهلل  :  قال آخر

 . واحلسبة بالقلب، واحلسبة بالقول

باليد:  قلت باحلسبة  نبيكم  يبدأ  أن  العجب  من  يبدأها  ..  أليس  أن  األصل  أليس 

 بالقول؟ 

لو أن ظاملا أمسك شيخا كبريا أو ولدا صغريا وأخذ    تأرأي :  وقال،  ابتسم أحد الطلبة 

يف الوقت الذي مل يتوقف فيه  ..  ثم جئت أنت ورحت تقدم له حمارضة يف الرمحة..  يرضبه

 أكان ذلك باعتبار الفطرة السليمة حسنا؟ .. الظامل عن ظلمه

ثم بعد ذلك ال بأس  ..  األوىل يف هذا أن يكف يده أوال عن ذلك الظلم ..  ال :  قلت

 . ينهاه باملواعظ  أن

اهلل  :  الطالب  قال أراده رسول  ما  متامديا يف  ..  فهذا  املعتدي  أن يرتك  ينبغي  فال 
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 . ثم ال جيد من املجتمع إال كلامت قد تؤثر يف الظامل وقد ال تؤثر.. اعتدائه

فإن املجتمع اإلسالمي جمتمع ينرش قيم الفضيلة بكل الوسائل  ..  ومع ذلك:  قال آخر

 . ك يكون التغيري بالقول مقدما عىل التغيري باليدوبذل،  واألساليب

 . فحدثونا عن الكيفية العملية لتطبيق ذلك: تقل

ففي احلديث أن أعرابيا بال يف  ..  لقد ورد يف السنة املطهرة ما يدل عىل ذلك:  قال

،  أدرك حاله من اجلهل   لكن رسول اهلل  ..  ليقعوا فيه  فقام أصحاب رسول اهلل  ،  املسجد

فعالج ..  ولذلك عاجله بام يناسب حاله ..  وأدرك أنه ـ يف ذلك احلني ـ كان يف حالة خاصة

ولو كان  ،  وعالج احلالة اخلاصة التي كان عليها بتأخريه حتى يفرغ من بوله..  جهله بالتعليم 

 . ألن مفسدة قطعه من بوله أعظم من مفسدة ما يفعل، يف املسجد 

بل  ،  وهنى أصحابه أن يتعرضوا له،  بمعاجلة حاله  ك بدأ رسول اهلل لذل:  قال آخر

 )ال تزرموه( : فقال، منعهم من أن يقطعوا عليه بوله 

،  بمعاجلة حاله األصلية  ثم ما إن انتهت حاله هذه حتى بدأ رسول اهلل  :  قال آخر

التي  ، ورة حتى قال األعرايب قولته املشه،  وبكل سهولة ، فبدأ يعلمه بكل رفق، وهي اجلهل

 (1)وال ترحم معنا أحدا(، )اللهم ارمحني وحممدا:  أضحكت رسول اهلل 

بينا أنا أصيل مع رسول  :  وقريب من هذا ما حدث به بعض الصحابة قال :  قال آخر

وا ثكل  :  فرماين القوم بأبصارهم فقلت،  يرمحك اهلل:  إذ عطس رجل من القوم فقلت   اهلل  

فجعلوا يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم فلام رأيناهم يصمتونني  ،  أمياه ما شأنكم تنظرون إيل

فبأيب هو وأمي ما رأينا معلام قبله وال بعده أحسن تعليام    لكني سكت فلام صىل رسول اهلل  

 

 رواه البخاري وغريه.  (1)
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)إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من  :  فواهلل ما كهرين وال رضبني وال شتمني قال،  منه

 (1)ري وقراءة القرآن(إنام هو التسبيح والتكب، كالم الناس

مع هذا الرجل املبتدئ يف اإلسالم سببا ألن   لقد كان سلوك رسول اهلل :  قال آخر 

)ما رأينا معلام قبله وال بعده أحسن تعليام  :  يقول هذه الشهادة التي ظلت األجيال حتفظها 

 فواهلل ما كهرين وال رضبني وال شتمني( ، منه

 : القضاء 

 . يف اإلسالمالقضاء نظام فحدثنا عام جرى يف املناقشات حول : قلنا 

سمع أن هناك يف  نمل  :  بعد أن قال بعض الطلبة،  لقد بدأت مناقشة هذا املحور:  قال

 . نظام قضائي يف اإلسالم اإلسالم يشء اسمه 

 . ذلك الذي يقوم بالتزويج والتطليق..  تقصد القضاء الرشعي:  قال آخر 

آخر فقط ليته  ..  ال :  قال  كذلك  يمثل  ..  كان  التاريخ  فرتات  من  كثري  يف  كان  لقد 

 . ويزج هبم يف زنانزهنم.. ليقمع كل املعارضني.. السلطة املستبدة

وقد كان القضاة ـ عىل حسب ما سمعت ـ يتقاضون أجورهم من األغنياء  :  قال آخر

 . فلذلك كانوا سيفا مسلطا عىل الفقراء واملستضعفني.. واإلقطاعيني 

آخر ما  :  قال  املقدسة  النصوص  من  القضاة  هلؤالء  أن  سمعت  كله  ذلك  وفوق 

 . ويفرضون عىل الرعية املستضعفة طاعتها بسببه، ويلجأون إليه،  حيتمون به

:  وقال ،  قام طالب ممتلئ باهلدوء واحلكمة ،  تكلم هؤالء الطلبة هبذا وغريهبعد أن  

املستكرب رسهبا  أوهام  تقولونه  ما  كل  بأن  لكم  أقول  أن  بني  يؤسفني  حجابا  ليقفوا  ون 
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 . املستضعفني وبني القيم الرفيعة التي متثلت يف القضاء الذي جاء به اإلسالم

 وما هذه القيم؟ : تقل

 . ال يكون القضاء عادال إال بتحققها مجيعا .. أربعة أعمدة كربى: الطالب قال

 فام هي؟ : قلت

 . والرمحة .. والعدالة.. واحلرية .. األمانة: الطالب قال

 وجه كوهنا أركانا؟ فام: تقل

واحلرية حتمي القضاء من  ..  األمانة حتمي القضاء من اخليانة واخلونة:  قال الطالب

والرمحة حتمي القضاء من  .. والعدالة حتمي القضاء من اجلور والظلم..  املستبدين والظلمة 

 . الغلظة والقسوة

 : األمانة 

محى اإلسالم القضاء من  كيف  ..  حدثونا عن األمانة..  فحدثونا عن األوىل :  قلت

 ؟ ومن اخلونة، اخليانة

الطلبة  أحد  والية  :  قال  من  يتهرب  من  الدنيا  بالد  من  بالد  من  أي  يف  ترون  هل 

 القضاء؟ 

 . بل نراهم متزامحني عىل طلبه.. ال: قلت

 مل؟ : قال الطالب

القضاة:  قلت التي حيصل عليها  الكثرية  العريض  ..  للمكاسب  باإلضافة إىل اجلاه 

 . ح هلم يف املجتمعالذي يتا 

 أال خياف هؤالء من اجلور أو الظلم يف أحكامهم؟: قال الطالب

وال هيمهم عدلت تلك القوانني  ..  هم حيكمون بناء عىل ما لدهيم من قوانني :  قلت
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 . أو جارت 

 فتلك أول اخليانة؟: قال الطالب

 كيف؟: قلت

املرء شيئا من غري أن  أول اخليانة ـ بحسب ما علمنا ديننا ـ أن يدخل  :  قال الطالب

ومن غري أن يستعيذ باهلل من  ..  ومن غري أن يستعني باهلل عليه..  حيتسب أجره من اهلل فيه

 .رشه

 فكيف أنبت اإلسالم شجرة هذا يف نفوس أتباعه؟ : قلت

الطالب نبينا  :  قال  عن  الكثرية  املقدسة  النصوص  يف  ورد  تويل    لقد  من  التنفري 

 . القضاء ملن مل يكن له من القوة واألمانة ما يكفي لتوليه 

آخر اهلل  :  قال  رسول  قال  احلديث  بني  :  ففي  قاضيا  أو جعل  القضاء  ويل  )من 

 (1)فقد ذبح بغري سكني(، الناس

واحد  :  )القضاة ثالثة:  فقال ،  القضاة  ويف حديث آخر قسم رسول اهلل  :  قال آخر 

ورجل عرف احلق  ،  فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقىض به،  نان يف النارواث،  يف اجلنة

 ( 2) ورجل قىض للناس عىل جهل فهو يف النار(، فجار يف احلكم فهو يف النار

)ليأتني عىل القايض العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه مل يقض بني  :  وقال: قال آخر 

  (3) اثنني يف مترة واحدة قط(

آخر  القيامة:  قال و:  قال  يوم  العدل  القايض  ما  ،  )يدعى  احلساب  شدة  من  فيبقى 
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 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.   (2)

 رواه أمحد. (3)



412 

 

 ( 1) يتمنى أنه مل يقض بني اثنني يف عمره(

)من ويل شيئا من أمر املسلمني أيت به يوم القيامة حتى يوقف عىل  :  وقال:  قال آخر 

خريفا  وإن كان مسيئا انخرق به اجلرس فهوى فيه سبعني  ،  جرس جهنم فإن كان حمسنا نجا 

 (2)وهي سوداء مظلمة(

)ما من رجل ييل أمر عرشة فام فوق ذلك إال أتى اهلل به مغلوال يوم  : وقال: قال آخر 

القيامة يداه إىل عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه أوهلا مالمة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم  

 ( 3) القيامة(

 نفسه ومن أكره عليه  )من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إىل : وقال :  قال آخر

 ( 4) أنزل اهلل عليه ملكا يسدده(

آخر ملك  :  وقال:  قال  ينزل  عليه  جرب  ومن  نفسه  إىل  وكل  القضاء  سأل  )من 

  (5)فيسدده(

يناله :  وقال :  قال آخر املسلمني حتى  فله  ،  )من طلب قضاء  ثم غلب عدله جوره 

 ( 6) وإن غلب جوره عدله فله النار(، اجلنة

آخر ولزمه  )إ:  وقال :  قال  عنه  ختىل  جار  فإذا  جير  مل  ما  القايض  مع  تعاىل  اهلل  ن 

 (7)الشيطان(
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)يؤتى بالقايض يوم القيامة فيوقف للحساب عىل شفري جهنم فإن  : وقال :  قال آخر

 (1)أمر به دفع فهوى فيها سبعني خريفا(

فزلزل  )ال ييل أحد من أمر الناس شيئا إال أوقفه اهلل عىل جرس جهنم  :  وقال:  قال آخر 

به اجلرس زلزلة فناج أو غري ناج ال يبقى منه عظم إال فارق صاحبه فإن هو مل ينج ذهب به  

 (2)يف جب مظلم كالقرب يف جهنم ال يبلغ قعره سبعني خريفا(

)ما من أمري ييل أمور املسلمني ثم مل جيهد هلم وال ينصح هلم إال مل  :  وقال :  قال آخر

 (3)يدخل معهم اجلنة(

)من ويل من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون املسكني واملظلوم  :  وقال :  قال آخر 

يكون   ما  أفقر  وفقره  حاجته  دون  رمحته  أبواب  ـ  وتعاىل  تبارك  ـ  اهلل  أغلق  احلاجة  وذي 

 (4)إليها(

)ليس من قاض وال وال إال يؤتى به يوم القيامة حتى يوقف بني  :  وقال:  قال آخر

ثم تنرش صحيفة سريته فتقرأ عىل رؤوس اخلالئق فإن كان  ،  يدي اهلل عز وجل عىل الرصاط 

عدال نجاه اهلل بعدله وإن كان غري ذلك انتفض به اجلرس انتفاضة فصار بني كل عضو من  

 أعضائه مسرية كذا وكذا ثم ينخرق به اجلرس إىل جهنم( 

 فام غريه؟.. عرفنا هذا: قلت

 أال تندهشون من كثرة املحامني؟ : قال أحد الطلبة

،  فللمتهم احلق يف أن يدافع عن نفسه..  نحن نعترب ذلك من دالئل احلضارة:  لتق
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 . وله احلق يف أن يوكل من يدافع عنه

أكثر  ترون  فلم ال  ..  له احلق يف أن يدافع عن نفسه باحلق ال بالباطل:  قال الطالب

 املحامني ال يدافعون عن املستضعفني؟ 

بل  .. هل هو مستضعف أم مستكرب وال هيمهم .. هم يدافعون عمن يدفع هلم: قلت

فللمستكرب من القوة واملال والنفوذ ما جيعلهم  ..  إهنم أميل إىل املستكرب منهم إىل املستضعف

 . ينجذبون إليه

هي تعترب  ..  حترم كل ذلك   لكن رشيعة العدل التي أنزهلا اهلل عىل نبيه  :  قال الطالب

فلذلك حترص املحاماة يف الدفاع عن أهل  ..  ومن التشجيع عليه،  هذا من اإلعانة عىل الظلم 

 . احلق ال عن أهل الباطل 

ففي احلديث قال  ،  لقد وردت النصوص املقدسة تذكر ذلك وتشدد عليه:  قال آخر 

 ( 1) )من أعان عىل خصومة بغري حق كان يف سخط اهلل حتى ينزع(:  رسول اهلل 

  (2) اهلل( )من أعان عىل خصومة بظلم فقد باء بغضب من: وقال: قال آخر 

)مثل الذي يعني قومه عىل احلق كمثل بعري تردى يف بئر فهو ينزع  :  وقال :  قال آخر 

  (3)منها بذنبه(

)أيام رجل حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل مل يزل يف غضب  :  وقال:  قال آخر 

ه  وأيام رجل شد غضبا عىل مسلم يف خصومة ال علم له هبا فقد عاند اهلل حق، اهلل حتى ينزع

وأيام رجل أشاع عىل رجل مسلم  ،  وحرص عىل سخطه وعليه لعنة اهلل تتابع إىل يوم القيامة 
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بكلمة وهو منها بريء يشينه هبا يف الدنيا كان حقا عىل اهلل أن يذيبه يوم القيامة يف النار حتى  

  (1)يأيت بنفاد ما قال(

،  ضاد اهلل يف ملكه)من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد  : وقال :  قال آخر 

ومن مشى مع  ،  ومن أعان عىل خصومة ال يعلم أحق أو باطل فهو يف سخط اهلل حتى ينزع

ومن حتلم كاذبا كلف أن يعقد بني طريف  ،  قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور

 (2)وسباب املسلم فسوق وقتاله كفر(، شعرية

به حقا فقد برئ من ذمة اهلل وذمة  )من أعان ظاملا بباطل ليدحض  :  وقال:  قال آخر

  (3) ومن مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلسالم(، رسوله 

 فام غريه؟.. عرفنا هذا: قلت

أال ترون أن من أكرب أسباب جور القضاة هو ما ينالونه من منافع  :  قال أحد الطلبة 

 بسبب وظيفتهم؟ 

 . ها منافع معنويةومن.. فمنها منافع مادية.. بىل : قلت

فقد حرمت رشيعة العدل اإلهلية أن ينال القايض ومن معه ممن تولوا  :  قال الطالب 

 . هذه املسؤولية اخلطرية أي منافع ما عدا تلك املنافع التي ينالوهنا كأجر مرتب عىل وظيفتهم 

لقد    ..وتشددت يف حتريمه..  فحرمته ..  لقد اعتربت الرشيعة ذلك رشوة:  قال آخر

اِم  :  هذه احلرمة قوله تعاىل نص عىل   ِل َوُتْدُلوا هِبَا إِىَل احْلُكَّ
﴿َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِ

ْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  أي ال تدلوا بأموالكم إىل  ،  [ 188البقرة:  ] ﴾  لَِتْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإْلِ
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احلكام ـ أي ال تصانعوهم هبا وال ترشوهم ـ ليقتطعوا لكم حقا لغريكم وأنتم تعلمون أنه  

 . ال حيل لكم 

 ( 1) )لعن اهلل الرايش واملرتيش يف احلكم(:  ويف احلديث قال رسول اهلل : قال آخر 

أتى بابا كبريا  )من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد  :  وقال :  قال آخر 

 ( 2)من أبواب الربا(

 ( 3))الرايش واملرتيش يف النار(: وقال: قال آخر 

وما من قوم يظهر  ،  )ما من قوم يظهر فيهم الربا إال أخذوا بالسنة:  وقال:  قال آخر

 ( 4)فيهم الرشا إال أخذوا بالرعب(

به مغلولة  )من ويل عرشة فحكم بينهم بام أحبوا أو بام كرهوا جيء  : وقال:  قال آخر

يداه فإن عدل ومل يرتش ومل حيف فك اهلل عنه وإن حكم بغري ما أنزل اهلل وارتشى وحابى  

  (5) فيه شدت يساره إىل يمينه ثم رمي به يف جهنم فلم يبلغ قعرها مخسامئة عام(

آخر اهلل  :  قال  رسول  أن  آخر  حديث  احلكم    ويف  يف  واملرتيش  الرايش  )لعن 

  (6)(والرائش الذي يسعى بينهام

إن ما ذكرته من التشديدات والرتهيبات سوف يرصف خيار الناس عن تويل  : قلت

 فكيف حلت الرشيعة هذه املعضلة؟.. هذه املسؤولية اخلطرية
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،  كام أن الرشيعة توعدت قضاة السوء ورهبتهم من اجلور والظلم:  قال أحد الطلبة 

والتي جتعلهم يقبلون عىل القضاء  ،  اجلزيلةفإهنا ـ كذلك ـ وعدت القضاة العادلني باألجور  

 . برغبة صادقة 

القضاء العادل من النعم التي يغبط أصحاهبا ملا ينالونه    فقد جعل النبي  :  قال آخر

،  رجل آتاه اهلل ماال: )ال حسد إال يف اثنتني: فقد جاء يف احلديث الرشيف قوله ، من أجر

  (1) فهو يقيض هبا ويعلمها(، كمةورجل آتاه اهلل ح، فسلطه عىل هلكته يف احلق

الذين  :  )إن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور:  ويف حديث آخر قال  :  قال آخر

  (2)يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا(

آخر  اجلنة ثالثة:  وقال:  قال  موفق :  )أهل  رقيق  ،  ذو سلطان مقسط  ورجل رحيم 

  (3)ال(وعفيف متعفف ذو عي،  القلب لكل ذي قربى ومسلم

وهي كافية ألن متأل قلوب الصادقني رغبة يف تويل  ..  وغريها من النصوص:  قال آخر 

 .هذا املنصب بعد اكتمل أدواته 

آخر  هذا:  قال  إىل  املسلمني  ،  باإلضافة  قلوب  يف  زرعت  اإلسالمية  الرشيعة  فإن 

فإنه ال  ولذلك  ..  الشعور بتحمل مسؤولياهتم عن دينهم وعن العدل الذي جاء لتحقيقه

أما  ..  جيوز لشخص أطاق منصبا أن يرتكه إال إذا وجد من يكفيه أو وجد من هو أكفأ منه له 

 . فتلك معصية ال تقل عن طاعة التورع عنه، أن يرتكه شاغرا مع قدرته عليه 

﴿اْجَعْلنِي َعىَل  :  عليه السالم  لقد أشار إىل هذا قوله تعاىل عىل لسان يوسف:  قال آخر
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لقد رأى يوسف عليه السالم نفسه ملزما  ..  [ 55يوسف:  ] ﴾  ِض إيِنِّ َحِفيٌظ َعلِيمٌ َخَزائِِن اأْلَرْ 

..  ورأى نفسه الكفء الوحيد لذلك املنصب..  بإنقاذ اخللق من املجاعة التي ترتبص هبم

 . فراح يطلبه لنفسه ذاكرا األوصاف التي استحق هبا طلب ذلك املنصب 

آخر  نيته  ،  وهلذا:  قال  هذه  ملن  هذا  فإنه جيوز  لتويل  أويت من وسائل  بام  يتوسل  أن 

 . املنصب ليحمي العباد من اجلور والظلم 

فقد اعتربت الرشيعة أن لويل األمر احلق يف أن جيرب من  ..  وبعد ذلك كله:  قال آخر

ألنه ال يمكن لويل األمر أن يؤدي وظيفته من دون  ،  ثم تورع عنها ،  قدر عىل هذه الوظيفة

 . معونة القادرين اخلرباء 

 : حلرية ا 

فحدثونا  ..  وكيف محت الرشيعة القضاء من اخليانة..  حدثتمونا عن األمانة:  قلت

 وكيف محت الرشيعة القضاء من التبعية للطغاة واملستبدين؟ .. عن احلرية

الطلبة أحد  األحكام  :  قال  أهنا نصت عىل مجيع  هو  لذلك  الرشيعة  فعلت  ما  أول 

 . للقايض من دور سوى أن ينفذ ما قررته الرشيعةولذلك مل يبق .. املرتبطة بالقضاء 

يأتيك  ،  يا أمري املؤمنني :  روي أن جعد بن هبرية قال لعيل بن أيب طالبو:  قال آخر 

واآلخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك  ،  أنت أحب إىل أحدمها من أهله وماله،  الرجالن

هذا! هلذا عىل  الطالب..  فتقيض  الطالب:  قال  وقال  يل  إن  :  فلهزه عيل  كان  لو  هذا يشء 

 .ولكن إنام ذاك يشء هلل ، لفعلت

باإلسالم:  قلت خاصا  ليس  أن  ..  ذلك  للقايض  يمكن  ال  العامل  حماكم  مجيع  ففي 

 . يقيض إال بام سنته الدولة من قوانني

 ومن هي الدولة؟: قال أحد الطلبة



419 

 

 . ومن يمثل الشعب .. هي الشعب: قلت

 ظاملا؟ فإن كان من يمثل الشعب مستبدا: قال الطالب

 . ستمثل القوانني استبداده وظلمه: قلت

الطالب الباب  ..  وهلذا:  قال  فإن اهلل سبحانه برمحته بعباده ولطفه هبم مل يرتك هذا 

 . وأمزجة احلكام .. وتغريات الدول.. لتقلبات األيام 

)أنا الدولة والدولة  :  ففي الوقت الذي كان فيه لويس اخلامس عرش يقول:  قال آخر 

ة املسلمني يقفون بكربياء أمام أي حاكم يريد أن ينحرف بالعدالة إىل ما تتطلبه  أنا( كان قضا 

 . أهواؤه

آخر عند نرصاين :  قال  فوجدها  درع  منه  عليا ضاعت  أن  إىل  .  لقد روي  به  فأقبل 

خياصمه رشيح  عيل ،  القايض  أهب:  وقال  ومل  أبع  ومل  درعي  الدرع  رشيح  ..  هذه  فقال 

ما الدرع إال درعي وما أمري  :  فقال النرصاين ..  يقول أمري املؤمننيما تقول فيام  :  للنرصاين

ألك بينة؟ ،  يا أمري املؤمنني :  املؤمنني عندي بكاذب! فالتفت رشيح إىل عىل وقال الطالب

الطالب بينة،  أصاب رشيح:  فابتسم عيل وقال  للنرصاين  ..ما يل  بالدرع  فأخذها ،  فقىض 

أمري املؤمنني  ،  ا أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياءأم:  فقال الطالب،  ومشى خطوات ثم رجع 

.  أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله ،  يدينني إىل قاضيه فيقتيض فيقيض عليه

أما إذ  :  قال عيل ،  سقطت منك وأنت منطلق إىل صفني ،  الدرع واهلل درعك يا أمري املؤمنني

 . أسلمت فهي لك

إياها بقوله   لقد علم رسول اهلل  :  قال آخر فقد  ..  القضاة بفعاله قبل أن يعلمهم 

ولعل بعضكم أن  ،  )إنام أنا برش وإنكم ختتصمون إيل:  كان مع نبوته ووحي اهلل إليه يقول 
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أنه    فقد ذكر النبي  ،  (1)يكون أحلن بحجته من بعض فأقيض له عىل نحو ما أسمع منه(

 . ال بام يعلم،  اليقيض إال بام يسمع

)شاهداك أو يمينه ليس لك منه  :  ويف قضية احلرضمي والكندي قال  :  قال آخر 

 ( 2)إال ذلك(

،  بعث أبا جهم عىل الصدقة فالحاه رجل عىل فريضة  وروي أن النبي  :  قال آخر

،  )إين خاطب الناس :  ثم قال الطالب،  (3)فأعطاهم األرش  فوقع بينهام شجاج فأتوا النبي  

أنكم قد رضيتم قالوا أرضيتم؟..  وخمربهم  النبي  ،  نعم :  (  وذكر  ،  املنرب فخطب   فصعد 

الطالب ،  القصة قالوا:  وقال  املهاجرون..  ال :  )أرضيتم؟(  هبم  النبي  ،  فهم   فنزل 

 .(4) نعم: أرضيتم؟ قالوا: ثم صعد فخطب الناس ثم قال الطالب، فأعطاهم

كيف عاد  انظروا  ..  مل يأخذ بعلمه يف هذه القصة  انظروا كيف أن النبي  :  قال آخر 

 . ومل يعاملهم بحسب إقرارهم األول ، فأعطاهم

 : العدالة 

..  عرفنا استقالل القضاء اإلسالمي عن التبعية ألي سلطة غري سلطة الرشيعة :  قلت

 . فحدثونا عن عدالته 

 . ال تتم العدالة يف القضاء إال برسياهنا يف مجيع أركان القضايا : قال أحد الطلبة

 وما أركان القضايا؟ : قلت

واحلكم  .. إثبات التهمة عىل من ارتكبها ..  اإلثبات واحلكم:  مها اثنان:  الطالبقال  
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 . عليهم بعدها 

 فحدثونا عن العدالة التي جاءت هبا رشيعة اإلسالم فيام يتعلق باإلثبات؟ : قلت

لقد اعتربت الرشيعة اإلسالمية الرباهني واألدلة هي املعيار الذي به  :  قال الطالب 

فإن كل ادعاء يبقى يف نظر القضاء الرشعي حمتاجا إىل  ،  فلهذا..  باطليتم متييز احلق من ال

﴾  ﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ :  قال تعاىل،  وال يؤخذ به إال باحلجة والربهان،  دليل

 َفُأوَلئَِك ِعنَْد اهللَِّ ُهمُ : وقال، [ 111البقرة: ] 
ِ
َهَداء    [ 13النور: ] ﴾  اْلَكاِذُبونَ ﴿َفإِْذ مَلْ َيْأُتوا بِالشه

)لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء  :  وقد ورد يف احلديث قوله  :  قال آخر 

  (1) (رجال وأمواهلم ولكن اليمني عىل املدعى عليه

لقد مارست  ..  ولكن الشأن يف ماهية الدليل..  ليس الشأن يف اعتبار الدليل:  قلت

القناعة الشخصية ..  سمته دليالكثري من الشعوب دجال كثريا   والتي تعتمد  ..  فكان منها 

وينتقم لنفسه من خصمه بدون دليل  ، لقد كان كل شخص يقيض لنفسه بنفسه ..  عىل القوة

برهان الشخصية ،  وال  القوة  ملجرد  بأقاربه،  وإنام  الشخص  القبيلة  ،  فيستعني  هتب  وقد 

وذلك  ..  ونه طريقة االمتحان اإلهلي وكان منها ما يسم..  لنجدته سواء كان ظاملا أو مظلوما 

أو يعرض  ،  أو يصبون عليه الزيت أو املاء املغيل ، أو يلقونه يف النهر ، بأن يعطوا املتهم السم 

وقد  .. وإال ثبت عليه اجلرم، فإن مل تؤثر عليه هذه املحاوالت ثبتت براءته ، لبعض الثعابني

فام املنهج  ..  وكان منها غري ذلك   .. بقي هذا معموال به يف انكلرتا حتى القرن الثالث عرش

 الذي اعتمده اإلسالم يف هذا؟ 

 . منهج اإلسالم يف هذا يرتبط أول ما يرتبط باإليامن باهلل: قال أحد الطلبة
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 وما عالقة هذا باإليامن باهلل؟ : قلت

الطالب بالسامع:  قال  تبدأ  القضايا  أن  تعلمون  تتوفر  ..  أنتم  التي  الدعاوى  سامع 

 .رشوطها 

 . ذلك صحيح: قلت

واعتربه عالمة  ،  وشدد فيه،  فنهى عن الكذب..  اإلسالم بدأ من هذا:  قال الطالب

وانتشار مثل هذه القيم يف املجتمع سيحفظه  ..  بل اعتربه مضادا لإليامن،  من عالمات النفاق

 .ال حمالة من كثري من الدعاوى الكاذبة

الصدق هيدي إىل الرب  )عليكم بالصدق فإن : لقد ورد يف احلديث قوله :  قال آخر

،  وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا ،  والرب هيدي إىل اجلنة

وما يزال العبد  ،  وإياكم والكذب فإن الكذب هيدي إىل الفجور وإن الفجور هيدي إىل النار

  (1)يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا(

وإياكم والكذب فإنه  ؛  دق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة )عليكم بالص :  وقال:  قال آخر 

  (2)مع الفجور ومها يف النار(

:  يا رسول اهلل ما عمل اجلنة؟ قال الطالب:  فقيل له،  وسئل رسول اهلل  :  قال آخر 

وقال يا رسول اهلل ما عمل النار؟  ،  وإذا آمن دخل اجلنة( ،  وإذا بر آمن، )إذا صدق العبد بر 

 (3)وإذا كفر دخل النار(،  وإذا فجر كفر ، إذا كذب العبد فجر، )الكذب: قال الطالب

 فام غريه؟.. عرفنا هذا: قلت
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خيترص الكثري من اجلهد    فهو..  أنتم تعلمون أن اإلقرار سيد األدلة:  قال أحد الطلبة 

 . وأنه يقي القضاء من أن يقع يف مهاوي األخطاء.. املبذول يف التحري

 . ا أصعب أن نجد املتهم الذي يقر بام فعلهولكن م.. نعلم ذلك: قلت

اإلسالم نرش نوعا من الوعي يف املجتمع اإلسالمي جيعل حتقيق هذا  :  قال الطالب

ميسورا واليوم اآلخر..  سهال  باهلل  اإليامن  بواسطة  أن  ..  لقد نرش ذلك  النفوس  لقد علم 

 . تصرب عىل أمل الدنيا ألهنا ال يمكن أن تصرب عىل أمل اآلخرة

آ  اهلل  :  خر قال  رسول  كان  أتوه  لقد  إذا  للخصوم  برش:  يقول  أنا  وإنكم  ،  )إنام 

فمن  ،  ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض فأقيض بنحو ما أسمع،  ختتصمون إيل

 (1) قضيت له من حق أخيه شيئا فال يأخذه فإنام أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليرتكها(

:  الكالم بكى اخلصامن وقال كل واحد منهام لصاحبه عندما قال مرة هذا  و:  قال آخر

 )أما إذا فعلتام ذلك فاقتسامه وتوخيا احلق ثم استهام ثم حتلال( :  فقال رسول اهلل  ،  حقي لك

 فام غريه؟.. عرفنا هذا: قلت

 . أنتم تعلمون أن الشهادة هي أهم وسائل اإلثبات: قال أحد الطلبة

 . أجل: قلت

 . وقد يكذبون ويرجفون، الشهود قد ينكلون ويكتمون ولكن : قال الطالب

 . وهذا أصعب ما يعرتض الشهادة: قلت

،  فربى النفوس عىل أهنا إن سكتت عن املنكر..  لقد وضع اإلسالم حله :  قال الطالب 

فيه  الشهادة واجب..  فهي رشيكة  تعاىل ..  فأداء  َهاَدَة هللَِِّ:  قال  الشَّ ، [ 2الطالق:  ] ﴾  ﴿َوَأِقيُموا 
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اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللَِِّ َوَلْو َعىَل َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْينِ ﴿ :  وقال ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ   َيا َأهيه

َوإِ  َتْعِدُلوا  َأْن  اهْلََوى  َتتَّبُِعوا  َفاَل  هِباَِم  َأْوىَل  َفاهللَُّ  َفِقرًيا  َأْو  َغنِيًّا  َيُكْن  إِْن  تَ َواأْلَْقَربِنَي  َأْو  ْن  ْلُووا 

َخبرًِيا َتْعَمُلوَن  باَِم  َكاَن  اهللََّ  َفإِنَّ  َما  :  وقال،  [ 135النساء:  ] ﴾  ُتْعِرُضوا  إَِذا  َهَداُء  الشه َيْأَب  ﴿َواَل 

ُه آثٌِم َقْلُبُه َواهللَُّ باَِم َتعْ :  وقال،  [ 282البقرة:  ] ﴾  ُدُعوا َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنَّ َمُلوَن  ﴿َواَل َتْكُتُموا الشَّ

   [ 283البقرة: ] ﴾ َعلِيمٌ 

)من كتم شهادة إذ دعي إليها كان كمن  :  ويف احلديث قال رسول اهلل  :  قال آخر 

  (1)شهد بالزور(

 فام غريه؟ ، عرفنا هذا: قلت

ففي  ..  لقد اعتربت الرشيعة الكذب يف الشهادة من أكرب الكبائر:  قال أحد الطلبة 

اهلل  :  احلديث رسول  عند  جلوسا  الطالب  كنا  ثالثا :  فقال  الكبائر  بأكرب  أنبئكم  :  أال 

باهلل الطالب،  اإلرشاك  فقال  ـ  متكئا فجلس  ـ وكان  الوالدين  الزور  :  وعقوق  )أال وقول 

 .(2)فام زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، وشهادة الزور( 

واليمني  ،  وقتل النفس،  الوالدينوعقوق  ،  اإلرشاك باهلل:  )الكبائر :  وقال :  قال آخر 

 (3)الغموس(

  (4))لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب اهلل له النار(: وقال: قال آخر 

فام  ،  إن كان هذا فقط ما يستعمله القايض من أساليب االستدالل عىل القضايا :  قلت

 . رادع وال زاجرفيزوروا ما شاء هلم أن يزوروا من غري ..  أسهل أن يتالعب املحتالون
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لقد أتاحت الرشيعة للقايض أن يستعمل من  ..  ليس ذلك فقط..  ال:  قال أحد الطلبة

﴿َيا  :  وذلك ما نص عليه قوله تعاىل..  األساليب العادلة ما يراه مناسبا للتعرف عىل القضايا 

ِذيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِص  َا الَّ يُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم  َأهيه

  [ 6احلجرات: ] ﴾ َناِدِمنيَ 

﴿َوَداُووَد َوُسَلْياَمَن إِْذ حَيُْكاَمِن يِف احْلَْرِث إِْذ َنَفَشْت  :  وأشار إليه قوله تعاىل:  قال آخر 

ْمنَ يِه َغنَُم اْلَقْوِم َوُكنَّا حِلُْكِمِهْم َشاِهِديَن َفَفهَّ
ْرَنا َمَع  فِ اَها ُسَلْياَمَن َوُكالًّ آَتْينَا ُحْكاًم َوِعْلاًم َوَسخَّ

َباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّرْيَ َوُكنَّا َفاِعلِنيَ 
   [ 79ـ  78األنبياء: ] ﴾ َداُووَد اجْلِ

بينام امرأتان  :  عن سليامن عليه السالم قوله  ومما حدث به رسول اهلل  :  قال آخر 

هلام ابنان  ال،  معهام  االبننيجاء  أحد  فأخذ  داود ،  ذئب  إىل  للكربى،  فتحاكمتا  به  ،  فقىض 

الطالب .  فخرجتا  فقال  سليامن  بينهام:  فدعامها  أشقه  السكني  الصغرى،  هاتوا  :  فقالت 

 . (1) فقىض به للصغرى، ال تشقه ، يرمحك اهلل هو ابنها 

 . فحدثونا عن عدالة احلكم ، عرفنا عدالة اإلثبات: قلت

فال  ..  مظاهر العدالة يف احلكم التسوية بني اخلصوم يف األحكام من  :  قال أحد الطلبة 

أو  ،  فالناس ـ يف نظر اإلسالم ـ مهام علت مقاماهتم..  متيز فئة من الناس بأحكام خاصة هبا 

 . ال امتياز ألحد عىل أحد، فهم أمام رشع اهلل متساوون، سمت منازهلم 

الكثرية :  قال آخر املقدسة  النصوص  ما تنص عليه  القضاة  .  .وهذا  يتخذها  والتي 

﴿إِنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدهوا اأْلََماَناِت إِىَل َأْهلَِها  :  قال تعاىل..  قانوهنم الذي حيكمون من خالله

ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ اهللََّ نِِعامَّ َيِعُظُكْم بِِه إِنَّ اهللََّ َكا  ﴾  َن َسِميًعا َبِصرًياَوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ
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  :  وقال،  [ 58النساء:  ] 
ِ
 ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

ِ
ْحَساِن َوإِيَتاء ﴿إِنَّ اهللََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

ُرونَ  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َا  :  وقال،  [ 90النحل:  ] ﴾  َواملُْنَْكِر  َأهيه ُكوُنوا  ﴿َيا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ

ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب  اِمنَي هللَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل جَيْ  لِلتَّْقَوى  َقوَّ

ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلونَ    [ 8املائدة: ] ﴾ َواتَّ

فبعث قومها  ،  امرأة من بني خمزوم رسقت حليا وقطيفةأن    يث ويف احلد:  قال آخر

)يا أسامة أتشفع يف حد من  :  قائال   فرده الرسول  ،  أسامة بن زيد بن حارثة ليشفع فيها 

  (1)حدود اهلل؟ وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها( 

أن العدول عن العدل  يف جوابه ألسامة بن زيد إىل    رسول اهلل  وقد أشار  :  قال آخر

املتقدمة إذا رسق فيهم  :  فقال،  سبب هالك األمم  الذين من قبلكم أهنم كانوا  )إنام هلك 

 (2)وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد(، الرشيف تركوه

 فام غريه؟ .. وعرفنا أمهيته.. عرفنا هذا: قلت

الطلبة أحد  يف:  قال  يتعاملوا  أن  عىل  القضاة  الرشيعة  حثت  مع    لقد  أحكامهم 

ورد يف هذا عن رسول اهلل  وقد  ..  الناس إال بام بدر منهم  افال حياكمو..  الظواهر ال البواطن

   إنام أنا برش وإنه يأتيني اخلصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقيض له  :  قوله(

ويف لفظ  ، فليرتكها(بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنام هي قطعة من النار فليأخذها أو 

)إنام أنا برش وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض فأقيض  

..  (3) نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فال يأخذه فإنام أقطع له قطعة من النار(
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)من حلف عىل يمني يقتطع هبا مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي اهلل وهو عليه  :  وقال

 ( 1)غضبان(

 فام غريه؟ .. وعرفنا أمهيته.. عرفنا هذا: قلت

لينظر فيه  ..  عىل القايض أن يبني دليله الذي اعتمد عليه يف أحكامه:  قال أحد الطلبة

:  قال تعاىل..  فال يصح احلكم يف اإلسالم إال برشع اهلل ..  هل هو موافق للرشيعة أم خمالف هلا 

َزَل اهللَُّ َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفتُِنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل  ﴿َوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأنْ 

َكثِرًيا   َوإِنَّ  ُذُنوهِبِْم  بَِبْعِض  ُيِصيَبُهْم  َأْن  اهللَُّ  ُيِريُد  َأنَّاَم  َفاْعَلْم  ْوا  َتَولَّ َفإِْن  إَِلْيَك  النَّاِس  اهللَُّ  ِمَن 

ياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل  : وقال،  [ 49ائدة:  امل] ﴾  َلَفاِسُقونَ 
ُموَك فِ ﴿َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى حُيَكِّ

  [ 65النساء: ] ﴾ جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِياًم 

 فام غريه؟.. عرفنا هذا: قلت

وهو يف حالة نفسية مشوشة  ،  لقايض أن يقيض لقد هنت الرشيعة ا:  قال أحد الطلبة 

)ال يقيض القايض بني اثنني  :  رسول اهلل  ففي احلديث قال  ،  لئال يؤثر ذلك عىل أحكامه 

 ( 2)وهو غضبان(

آخر:   وذهنهقال  قلبه  عليه  يشوش  الغضب  أن  هو  ذلك  كامل  ،  ورس  من  ويمنعه 

ومثل هذا كل  ..  طريق العلم والقصدويعمي عليه  ،  وحيول بينه وبني استيفاء النظر ،  الفهم

ما يمكن أن يعرض له من هم مزعج وخوف مقلق وجوع وظمأ الشديد وشغل للقلب  

 . مانع من الفهم

 : الرمحة 
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فام وضعت من األحكام  ..  عرفنا ما وضعته الرشيعة من أحكام ختدم العدالة:  قلت

 . التي ختدم الرمحة

 .فال حظ لقايس القلب يف هذا الدين..  أصولهالرمحة يف ديننا أصل  :  قال أحد الطلبة

 فام جتليات الرمحة يف هذا؟: قلت

منها أن للمحكوم عليه حق االستئناف سواء عند نفس  ..  كثرية جدا :  قال الطالب

..  ومنها احلفاظ عىل حقوق املتهم املحكوم عليه ..  أو عند غريه ،  القايض الذي حكم عليه

 .له الشارعفال يعاقب فوق العقوبة التي حددها 

ومما يدل عىل هذا ما ورد يف احلديث من أن رجال كان هيدى لرسول اهلل  :  قال آخر 

  فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إىل رسول اهلل  ،  العكة من السمن والعكة من العسل  ،

فجيء به إىل رسول  ،  أن يبتسم ويأمر به فيعطى  فام يزيد النبي  ،  أعط هذا ثمن متاعه :  فقال

،  ()اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به إىل رسول اهلل  :  فقال رجل،  وقد رشب اخلمر   اهلل  

  (1))دعوه فإنه حيب اهلل ورسوله(: فقال رسول اهلل 

  ومثل ذلك ما رود يف حديث املرأة التائبة والتي أقام عليها رسول اهلل  :  قال آخر 

تصيل عليها يا رسول اهلل وقد زنت؟ قال  :  فقال له عمر ،  ها فإنه بعد موهتا صىل علي ..  احلد

  :وهل وجدنا أفضل من  ،  )لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم

  (2)أن جادت بنفسها هلل عز وجل؟(

 : الدفاع 

الدفاع نظام  عام جرى يف املناقشات حول  فحدثنا  ..  عن النظام القضائيحدثتنا  :  قلنا 
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 . يف اإلسالم 

مل أسمع أن يف اإلسالم  :  بعد أن قال بعض الطلبة ،  لقد بدأت مناقشة هذا املحور:  قال

 شيئا اسمه )نظام دفاع(

آخر النظام ..  بىل :  قال  هذا  مثل  التقليدية ..  هناك  األسلحة  يعتمد  نظام  ..  وهو 

 . واحلرب التقليدية 

 . واخلداع واملكر.. إنه نظام يعتمد عىل الكر والفر.. رفه أع.. أجل : قال آخر 

..  وهو نظام يعتمد عىل اللصوصية التي كان يامرسها العرب يف جاهليتهم :  قال آخر 

فحوهلم اإلسالم إىل غزو  ،  ولكن بفارق بسيط وهو أن العرب كانوا يغزوا بعضهم بعضا 

 . الدول القريبة منهم

لقد  .. فال ينبغي أن نردد كل ما يقال .. رويدكم  :وقال، احلكامء قاطعهم أحد الطلبة 

تأملوا جيدا فيام  ..  والباطل من احلق..  جعل اهلل لنا من املدارك ما نميز به اخلبيث من الطيب

وكل تلك األهداف  ..  هل يمكن لدين حيمل كل تلك املعاين اجلميلة ..  ه لكم نا سبق أن ذكر

 ؟النبيلة أن يصري لصا جمرما سفاحا 

 . فحدثونا ما تقول احلقائق عن نظام الدفاع الذي جاء به اإلسالم  .. صدقت : قلت

نظام الدفاع الذي جاء به اإلسالم يقوم عىل ركنني أساسيني كبريين  :  قال الطالب

القرآن وكالمها مارسه رسول اهلل   به  إليه   كالمها جاء  فهو  ،  أما أوهلام  ..يف حياته ودعا 

 .األمانة فهو ، وأما الثاين.. القوة

تثني عىل موسى عليه  :  قال آخر الصالح وهي  الرجل  ابنة  وقد مجعهام اهلل يف قول 

﴿َيا َأَبِت  :  السالم ـ بعدما استطاع أن يستخلص حقها وحق أختها من قومها املستكربين ـ 

  [ 26القصص: ] ﴾ اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويه اأْلَِمنيُ 
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إهنا جتمع الرشوط التي حتمي األمة كام  ..  نظروا إىل هذه العبارة ما أمجعها ا:  قال آخر

الصالح الرجل  ابنتي  السالم  عليه  موسى  تكفي ..  محى  ال  الدولة وحدها  أن  ..  فقوة  كام 

 . أمانتها املجردة من القوة وحدها ال تكفي

،  األمانةنبه بعض أصحابه إىل رشط القوة ألداء  فإن رسول اهلل .. وهلذا: قال آخر

)إنك ضعيف وإهنا أمانة وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى  :  فقال

  (1) الذي عليه فيها(

 ما تريد بالقوة؟ : قلت

..  القوة تعنى امتالك مجيع األسباب التي جتعل الغري ال يطمع فيك: قال أحد الطلبة

فقد تكون قويا يف  ..  اجلسدية وحدها وهي ليست ـ يف منظور اإلسالم ـ مقترصة عىل القوة  

 .وذلك مما يطمع أعداءك فيك.. ولكنك ضعيف يف نفسك.. جسدك

آخر ذلك  :  قال  لنوع  حتديد  غري  من  هلا  واالستعداد  بالقوة  األمر  ورد  وهلذا 

ٍة  :  قال تعاىل،  وال لنوع تلك القوة،  االستعداد وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ َوِمْن ِرَباِط  ﴿َوَأِعده

   [ 60األنفال: ] ﴾ اخْلَْيلِ 

:  فقال،  عن فضل قوة املؤمن من غري حتديد لنوعها   رسول اهلل  وأخرب  :  قال آخر

)املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف ويف كل خري احرص عىل ما ينفعك واستعن باهلل  

در اهلل وما  ق:  وال تعجز وإن أصابك يشء فال تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا ولكن قل 

  (2)فإن لو تفتح عمل الشيطان(. شاء فعل

فالقوة يف املفهوم اإلسالم هي القدرة عىل مواجهة مجيع الصعاب مهام كان  :  قال آخر 

 

 رواه مسلم. (1)

 رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.  (2)
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بل ال يمكن أن ينجح  ..  وهي تتحقق يف السلم كام تتحقق يف احلرب ..  نوعها أو مصدرها 

 . يف احلرب من مل ينجح يف السلم

قبل أن حتميها جيوشها  ..  قوة الدولة هي احلصن الذي حيميها وهلذا فإن  :  قال آخر

 .وأسلحتها 

 وما وجه عالقتها بنظام الدفاع؟.. فحدثونا عن األمانة: قلت

فال  ..  فمن أعطاه اهلل قوة..  األمانة هي عدم الظلم وعدم اخليانة:  قال أحد الطلبة

حقوقهم أو يستويل عىل ما آتاهم اهلل  فيظلمهم أو يسلبهم  ،  ينبغي أن يتكرب هبا عىل عباد اهلل

 . من فضله

آخر أخرب  :  قال  اهلل  وهلذا  األمانة وضياع    رسول  بضياع  مرتبط  األمة  أن هالك 

  (1))إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة(: فقال، أهلها 

،  أن هناك خصاال إذا فعلتها هذه األمة حل هبا البالء وأخرب رسول اهلل : قال آخر

)إذا اختذ الفيء دوال واألمانة مغنام والزكاة مغرما وتعلم لغري الدين وأطاع الرجل  :  الفق

القبيلة   املساجد وساد  أباه وظهرت األصوات يف  أمه وأدنى صديقه وأقص  امرأته وعق 

واملعازف   القينات  وظهرت  خمافة رشه  الرجل  وأكرم  أرذهلم  القوم  زعيم  وكان  فاسقهم 

هذه األمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلة وخسفا  ورشبت اخلمور ولعن آخر  

تتابع كنظام آلل قطع سلكه فتتابع( كاملسبحة حينام ينقطع  :  أي  (2)ومسخا وقذفا وآيات 

 . خيطها فتخرج خرزة بعد األخرى حتى تنتهي

وأخربنا بأن ،  عميد اجلامعةإىل هذا املوضع حتى جاء  م  ما وصل الطلبة من حديثه

 

 البخاري. رواه  (1)

 رواه الرتمذي.  (2)
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وأخربنا  ،  كام تقدم بالشكر للطلبة وحوارهم العلمي،  حارضة واملناقشات قد انتهىوقت امل

وأهنا ستستفيد منه يف تعديل مقرراهتا بشأن  ،  أن اجلامعة سجلت كل ما حصل يف اجللسة 

 . حتى املعارضون منهم ،  وقد رس الطلبة مجيعا لذلك .. النظام اإلسالم

 :  والعدالة ..  الرفق . 3

وعالقته  ،  املشهد الذي عرفت به الرفق املرتبط بالعدالةحدثنا عن  ف..  وعينا هذا:  قلنا 

 .بالدين

والتي كنت  ،  لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف ساحة من ساحات احلرية:  قال

وقد صادف حضوري هلا يف ذلك اليوم بعض املبرشين  ،  أتردد إليها مرارا كسائر أصدقائي

ويذكر يف مقابل ذلك  ،  شدته وقسوته عىل أتباعهوهو يتحدث عن اإلسالم و،  املسيحيني

 . رأفة املسيحية ورمحتها 

،  لكن الذي أعجبني منهم ،  بعد أن انتهى املبرش من حديثه حتدث الكثري من الناس 

ـ   أصدقائي  سامهم  كام  ـ  أسميهم  أن  آثرت  الذين  هم  حقيقة  عقيل  خاطب  أنه  وشعرت 

 . م ولذلك سأحكي لكم ما قالوا وما قيل هل.. احلكامء

أحدهم قال  أكربهم،  لقد  وقسوته  :  (1)وكان  اإلسالم  عن  حتدث  صاحبنا  أن  بام 

ونحب أن نخربكم يف  ..  فاسمحوا يل ولرفاقي باحلديث يف هذا الشأن،  وشدته عىل أتباعه

اليهود متشددة  نتمي لطائفة  وإنام كنا ن،  البدء أننا مل نولد مسلمني وقد كان  ..  من طوائف 

ومل نتحول إليه مبارشة بل مررنا قبله عىل الكثري من  ..  ىل اإلسالمتشددها سببا يف حتولنا إ

ألنا رأينا يف احلجة اإلهلية البالغة  ،  فاكتفينا به..  الطوائف واملذاهب إىل أن عرفنا اإلسالم

 

 . ، فام بعدها183خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب: عدالة للعاملني، ص (1)
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 . عىل عباده

اإلرهاق  وقد كان أول ما رصفنا عن تلك الطائفة اليهودية ما كنا نراه من  :  قال آخر

التعبدية الكثرية،  ها أفراد   الكبري الذي يصيب  رى  نكن  نوالتي مل  ..  وهي متارس طقوسها 

 . فيها إال نوعا من اجلهد الضائع الذي ال مربر له

فالرشيعة اليهودية  ..  (1)بالشعائر املرتبطة بالطهارة  فمن األمثلة ما يرتبط  :  قال آخر

:  املوتى كام يف سفر )العدد تنص عىل عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أمهها أجساد  

 (  13،  12ومنها ما ورد يف )سفر الالويني ـ اإلصحاحان .. وما يليها( 11/ 19

وهذه املصادر تنص عىل أن األشخاص الذين يتصلون باألشياء النجسة  :  قال آخر 

اآلخرين إىل  نجاستهم  ينقلون  تنجس ..  قد  التي  املقدسة  األشياء  أن  عىل  مثل  ،  وتنص 

التي ت ينبغي عىل األشخاص غري  ..  جيب أن حترق ،  قدم من ذبائح وحبوبالقرابني  وأنه 

 . وأال يدخلوا اهليكل أو ملحقاته،  الطاهرين أال يلمسوا األشياء املقدسة

وبلغ التشدد قمته فيام يتصل بالتطهر املرتبط بأعىل درجات النجاسة التي  : قال آخر

طلب رش املاء املخلوط برماد بقرة  فهذا النوع من الطهارة يتت..  هي )مالمسة جثث املوتى( 

تكاد تكون  رجال ديننا من اليهود  ومثل هذه البقرة باملواصفات التي ذكرها  ..  صغرية محراء 

 . مستحيلة الوجود

..  باإلضافة إىل هذا التشدد املستحيل تطبيقه هناك تشددات أخرى كثرية:  قال آخر

وسيا وهن عاريات حتت عيون ثالثة  منها مثال أن عىل النساء املتهودات أن يأخذن محاما طق

 . وهو أمر يرفضه كل ذي طبع سليم .. حاخامات

 

 للمسريي. (انظر )املوسوعة اليهودية (1)
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 . ومنها مثال الرشائع الكثرية املرتبطة باحليض والنفاس ونحومها : قال آخر 

آخر باحلياة االجتامعية:  قال  املرتبطة  التشددات  اليهودية ال  ..  ومنها  الرشيعة  ففي 

بعد إال  أخرى  مرة  تتزوج  بأن  للمرأة  شهادة رشعية    يسمح  وهي  )جيط(  عىل  حصوهلا 

األمر  ،  واحلصول عىل مثل هذه الشهادة أمر يف غاية الصعوبة..  تصدرها املحاكم احلاخامية

وقد بلغ  ..  الذي أدى إىل وجود عدد كبري من املطلقات واألرامل ممن ال حيق هلن الزواج

 ألفا يف بولندا )بعد احلرب العاملية األوىل(  25عددهن 

فيها تلك التصورات    اوقد كان أول ما فاجأن..  إىل املسيحية  نا بعدها انتقل:  آخر قال  

 . عن حتمل اإلنسان للخطيئة التي مل يفعلها 

كانت عظيمة جدا لدرجة  ،  فوق ذلك تصورهم أن تلك اخلطيئة   ا وفاجأن:  قال آخر

العادية بالوسائل  تغفر  ىل مل جيد  وكانت عظيمة جدا لدرجة أن اهلل تعا ..  أهنا ال يمكن أن 

وكانت عظيمة جدا لدرجة أن اهلل مل يكن بمقدوره أن يقول بكل بساطة  ..  طريقة ليغفرها 

 ))لقد غفرت لكم مجيعا( 

ووجدناهم يعتقدون أن هذه اخلطيئة كانت عظيمة جدا لدرجة أهنا مل ينفع  :  قال آخر

يقدم  نه كان من الرضوري أن  إبل  ،  معها التضحية بشخص عادي فان مل يقرتف أي سيئة

 . اهلل تعاىل ابنه الوحيد )املولود له( عىل أنه القربان الوحيد القادر عىل تكفري خطيئة البرشية 

آخر اهلل  :  قال  يغفر  حتى  املسيحي  املفهوم  يف  املمكنة  الوحيدة  الطريقة  كانت  لقد 

للبرشية هذا الذنب املروع هي أن يسلم ابنه لكي يرضبوه ويبصقوا عليه وجيلدوه ويعروه  

 . ويطعنوه ويذلوه ويعلقوه عىل الصليب وأخريا قتله

ورأيناهم يعتقدون أن هذا هو األسلوب الوحيد الذي وجده اهلل أخريا  :  قال آخر 

حيبهم  الذين  البرش  ويسامح  يغفر  يغفر  ،  لكي  أن  أجل  من  الوحيد  بابنه  ولذلك ضحى 
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 . اخلطيئة العظيمة للببرش

)ألنه هكذا  :  قوله   [16:  3يوحنا  ] ا يف  وبعد أن قرأن..  بعد أن رأينا هذا :  قال آخر 

احلياة   له  بل تكون  به  يؤمن  لكي ال هيلك كل من  الوحيد  ابنه  بذل  العامل حتى  اهلل  أحب 

وقرأنا  ،  )املسيح مات من أجل خطايانا(:  قوله   [3: 15كورنثوس    1]وقرأنا يف  ..  األبدية(

عن   نا قرأنا هذا وغريه انرصفبعد أن .. )مات املسيح من أجل اخلاطئني(: [ 6:  5رومية  ]يف 

كثرية  نا ورس..  املسيحية  بالد  كثرية  نا وطف..  إىل  مذاهب  مألن..  عىل  ما  مجيعا  فيها    ا رأينا 

 .بالغثاء

منه قوله تعاىل بعد    نا وقد كان أول ما طرق سمع..  إىل اإلسالم  نا بعدها رس:  قال آخر

مَّ  ﴿َما ُيِريُد اهللَُّ لَِيْجَعَل َعَليْ :  تقرير أحكام الطهارة
َرُكْم َولُِيتِ ُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد لُِيَطهِّ

  [ 6املائدة: ] ﴾ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

آخر  سمع:  قال  أن  امتأل  نا بعد  الكريمة  اآلية  عىل    وبنا قل  ت هذه  للتعرف  شوقا 

 . وعىل رشيعة اإلسالم.. اإلسالم

آخر عليكم نلن  :  قال  احلديث  غري  نس..  طيل  من  املوضوع  يف  مبارشة  دخل 

لقد وجدنا أن السمة البارزة التي جتمع كل ترشيعات اإلسالم وتنظيامته تنطلق   .. مقدمات 

 . من اليرس ورفع احلرج 

،  [ 185البقرة:  ] ﴾  ﴿ُيِريُد اهللَُّ بُِكُم اْلُيرْسَ َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعرْسَ :  فاهلل تعاىل يقول :  قال آخر 

ْنَساُن َضِعيًفا :  ويقول َف َعنُْكْم َوُخلَِق اإْلِ َك  :  ويقول ،  [ 28النساء:  ] ﴾  ﴿ُيِريُد اهللَُّ َأْن خُيَفِّ ُ ﴿َوُنَيرسِّ

ى ا:  ويقول ،  [ 8األعىل:  ] ﴾  لِْلُيرْسَ ُيرْسً اْلُعرْسِ  َمَع  إِنَّ  ا  ُيرْسً اْلُعرْسِ  َمَع  ،  [ 6ـ    5الرشح:  ] ﴾  ﴿َفإِنَّ 

ا﴿َسَيْجَعُل اهللَُّ َبْعَد عُ :  ويقول ﴿َما ُيِريُد اهللَُّ لِيَْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن :  ويقول،  [ 7الطالق:  ] ﴾  رْسٍ ُيرْسً

َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ﴿َلْيَس  :  ويقول،  [ 6املائدة:  ] ﴾  َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد لُِيَطهِّ
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َواَل  املَْْرىَض  َعىَل  َواَل   
ِ
َعَفاء الضه هللَِِّ  َعىَل  َنَصُحوا  إَِذا  َحَرٌج  ُينِْفُقوَن  َما  جَيُِدوَن  اَل  ِذيَن  الَّ َعىَل   

،  [ 38األحزاب:  ] ﴾  ﴿َما َكاَن َعىَل النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِياَم َفَرَض اهللَُّ:  ويقول،  [ 91التوبة:  ] ﴾  َوَرُسولِهِ 

 . الكتب املقدسة كل جد نظريا هلا يف مل نوغريها من اآليات الكثرية التي 

آخر والرفق ورفع :  قال  اليرس  أن  يدل عىل  ما  اآليات  ترون يف هذه  أنكم  الشك 

 . وميزة من مزاياه،  احلرج خاصية من خواص اإلسالم

بأنه جاء بدين اليرس الذي يرفع األغالل التي    صف رسول اهلل  وهلذا وُ :  قال آخر

يَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه  :  قال تعاىل،  طوقت أهل األديان السابقة ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ ﴿الَّ

ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينَْهاُهْم عَ  يَِّباِت  َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ ِن املُْنَْكِر َوحُيِله هَلُُم الطَّ

ِذيَن آَمُنو تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ ُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ رْصَ
ُم َعَلْيِهُم اخْلََبائَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إِ بِِه  َوحُيَرِّ ا 

َبُعوا النهوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلئِ  وُه َواتَّ ُروُه َوَنرَصُ    [ 157األعراف: ] ﴾ َك ُهُم املُْْفلُِحونَ َوَعزَّ

األعظم    وقد وردت النصوص الكثرية الدالة عىل أن خلق رسول اهلل  :  قال آخر 

واحللم  واألناة  الرفق  هو  والتشدد..  كان  والعجلة  االنف  يبغضه  ما  أبغض  ففي  ..  وكان 

  (1))إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كله(: احلديث قال رسول اهلل 

  (2)وال ينزع من يشء إال شانه(،  )إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه:  وقال:  ال آخرق

  (3))من حيرم الرفق حيرم اخلري كله(: وقال: قال آخر 

ومن حرم  ،  )من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من اخلري:  وقال:  قال آخر 

 ( 4) حظه من الرفق حرم حظه من اخلري(

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 رواه مسلم. (2)

 رواه مسلم وغريه. (3)

 رواه الرتمذي.  (4)
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  (1)وبرشوا وال تنفروا(، )يرسوا وال تعرسوا: وقال: قال آخر 

  (2) ومل تبعثوا معرسين(، )إنام بعثتم ميرسين: وقال: قال آخر 

 فام أدلته؟ .. عرفنا هذا: قال احلضور

احلكامء  أحد  تقنعن  نحن:  قال  ال  الدعاوى  ا مثلكم  رحنا  ..  الشعارات وال  فلذلك 

 .دعاوىستقرئ مجيع رشيعة اإلسالم بحثا عن مدى صدق تلك الن

لقد رأيتها مجيعا تنطلق  ..  قد وجدناها كلها تنسجم مع تلك الدعاوىو:  قال آخر 

 . من اليرس والرفق لتمأل حياة املسلمني بام تقتضيه الفطرة السليمة من رفع الضيق واحلرج

:  لقد رأينا أن مجيع ترشيعات اإلسالم يمكن تقسيمها إىل قسمني كبريين:  قال آخر 

..  تلك األوامر اإلهلية التي ورد النص عليها ابتداءفهي  ،  التكاليفما  أ  .. وتنظيامت ،  تكاليف 

أو تدخل ضمن دائرة املستحبات  ، أو جتب عىل بعض املكلفني، جتب عىل كل مكلف وهي 

وهي تشمل تنظيم حياة  ..  ما عدا التكاليففهي  ،  التنظيامت وأما    .. التي يستحب أن تفعل 

 . عليهمالناس بذكر ما يباح هلم وما حيظر 

 : التكاليف 

 . فحدثونا عن جتليات الرفق يف التكاليف الرشعية: قال احلضور

كتفي بذكر أربع جتليات تكفي إلقناعكم بأن رشيعة اإلسالم  نس:  قال أحد احلكامء

وال  ، وأن املراد من التكاليف الرشعية ليس التضييق عىل الناس .. رشيعة رمحة ورفق ويرس 

 . املراد منها هتذيبهم وتربيتهم والسمو هبم وبمجتمعاهتم وإنام ، إيقاعهم يف احلرج

 . فحدثونا عن التجيل األول من جتليات الرفق يف التكاليف الرشعية : قال احلضور
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أول جتل من جتليات الرفق يف التكاليف الرشعية أهنا مجيعا متعلقة  :  قال أحد احلكامء

﴿اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها  :  قال تعاىل ..  فهي تسقط مع العجز ،  بالقدرة واالستطاعة

نَا َواَل حَتْمِ  َربَّ َأْخَطْأَنا  َأْو  ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا  نَا اَل  َربَّ َما اْكَتَسَبْت  ْل َعَلْينَا  هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها 

نَا َواَل  َربَّ نَا 
ِذيَن ِمْن َقْبلِ مَحَْلَتُه َعىَل الَّ ا َكاَم  رْصً

َلنَا    إِ َلنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر  ْلنَا َما اَل َطاَقَة  مِّ حُتَ

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ    [ 286البقرة: ] ﴾ َواْرمَحْنَا َأْنَت َمْواَلَنا َفاْنرُصْ

إهنا املفتاح الذي يدلنا عىل رمحة اهلل بعباده  ..  تأملوا جيدا هذه اآلية الكريمة :  قال آخر 

ثم إنه فوق  ..  وال حياسبهم إال بام يعملون..  فهو ال يكلفهم إال بام يطيقون ..  لبابيف هذا ا

 . ويتجاوز عن سيئاهتم ،  ذلك كله يغفر هلم خطاياهم

تقرير هذا يف تلك اآلية فقط:  قال آخر يرد  القرآن  ..  مل  آيات كثرية من  بل ورد يف 

احِلَاِت اَل ُنَكلُِّف َنْفًسا  : يقول تعاىل.. ويف حمال خمتلفة .. الكريم ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ﴿َوالَّ

فِيَها َخالُِدونَ  ُهْم  اجْلَنَِّة  َأْصَحاُب  ُأوَلئَِك  َتْقَرُبوا  :  ويقول،  [ 42األعراف:  ] ﴾  إِالَّ ُوْسَعَها  ﴿َواَل 

ُه وَ  َيْبُلَغ َأُشدَّ تِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى  اْلَيتِيِم إِالَّ بِالَّ َأْوُفوا اْلَكْيَل َواملِْيَزاَن بِاْلِقْسِط اَل ُنَكلُِّف  َماَل 

اُكمْ   بِِه َلَعلَُّكْم  َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوبَِعْهِد اهللَِّ َأْوُفوا َذلُِكْم َوصَّ

ُرونَ  ُيؤْ :  ويقول،  [ 152األنعام:  ] ﴾  َتَذكَّ ِذيَن  ِْم  ﴿َوالَّ َرهبِّ إىَِل  ُْم  َأهنَّ َوِجَلٌة  َوُقُلوهُبُْم  آَتْوا  َما  ُتوَن 

اِت َوُهْم هَلَا َسابُِقوَن َواَل ُنَكلُِّف َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها َوَلَدْينَ ا  َراِجُعوَن ُأوَلئَِك ُيَساِرُعوَن يِف اخْلَرْيَ

﴿لُِينِْفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه  :  ويقول،  [ 62ـ    60:  املؤمنون] ﴾  كَِتاٌب َينْطُِق بِاحْلَقِّ َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ 

  [ 7الطالق: ] ﴾ َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِْفْق مِمَّا آَتاُه اهللَُّ اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَها 

شيئا  إن ربك ال يريد منك : وتقول له، هذه اآليات مجيعا ختاطب اإلنسان:  قال آخر 

طاقتك تستطيعه..  فوق  ما  إال  منك  يريد  ال  عليه،  إنه  يف  ،  وتقدر  الوقت  نفس  يف  وهو 

 . مصلحتك
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فقد كان يربزـ  بأقواله وسلوكه ودعوته  ،  وبمثل هذا وردت تعاليم النبي  :  قال آخر

الدين هذا  أهم خاصية من خواص  فطرته وحنيفيته وسامحته ،  ـ ألمته  له:  وهي  يا  :  قيل 

  (1))احلنيفية السمحة(: األديان أحب إىل اهلل؟ قال أي.. رسول اهلل 

)يرسا وال تعرسا  :  وعندما أرسل بعض أصحابه إىل نفر يدعوهم قال هلام:  قال آخر 

  (2)وبرشا وال تنفر(

ا لدين أحد إال غلبه:  وقال :  قال آخر  فسددوا وقاربوا  ،  )إن الدين يرس ولن يشاد 

  (3)وأبرشوا(

   (4) ولكن بعثني معلام ميرسا(، مل يبعثني معنتا وال متعنتا   )إن اهلل: وقال: قال آخر 

  (5)إن خري دينكم أيرسه(، )إن خري دينكم أيرسه: وقال: قال آخر 

ومن ذلك أنه صىل  ..  أما عن سلوكه املطبق هلذا التعاليم فأكثر من أن حيص :  قال آخر 

القيام ا ،  فصىل بصالته ناس،  ليلة صالة  القابلة فكثر  ثم اجتمعوا من  ،  لناسثم صىل من 

)قد رأينا الذي صنعتم فلم يمنعني  :  فلام أصبح قال،  الليلة الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم 

  (6)فتعجزوا عنها(، من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكم 

 (7))لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك( : ومن ذلك أنه قال: قال آخر 

رفقا بحال    ـ   وهي قرة عينه  ـالصالة ويتجوز فيها    ومن ذلك أنه كان خيفف  :  قال آخر 
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ففي احلديث  ،  املؤمنني ومراعاة لضعفهم وانشغال باهلم ودفعا لكل ما يدخل املشقة عليهم

ول فيها فأسمع بكاء الصبي فأجتوز  )إين ألقوم إىل الصالة وأنا أريد أو أط :  قال رسول اهلل  

  (1)كراهية أن أشق عىل أمه(

فعن عبد اهلل بن شقيق  ،  ومن ذلك أنه كان جيمع بني الصلوات رفعا للحرج:  قال آخر

وجعل الناس  ،  وبدت النجوم خطبنا ابن عباس يوما بعد العرص حتى غربت الشمس  :  قال

،  فجاءه رجل من بني متيم ال يفرت وال ينثني الصالة الصالة:  قال   .. يقولون الصالة الصالة

ابن عباس قال:  فقال  ثم  أم لك؟  بالسنة ال  اهلل  :  أتعلمني  الظهر    رأينا رسول  مجع بني 

فأتيت  ،  قال عبد اهلل بن شقيق فحاك يف صدري من ذلك يشء  .. والعرص واملغرب والعشاء 

 .(2)فصدق مقالته، أبا هريرة فسألته 

آخر قال:  قال  عباس  ابن  اهلل  :  وعن  رسول  واملغرب    مجع  والعرص  الظهر  بني 

كي ال حيرج  : مل فعل ذلك؟ قال:  ل البن عباسيق.  .والعشاء باملدينة يف غري خوف وال مطر 

 .(3)أمته 

فينقلوا الدين  ،  ينهى أصحابه أن خيالفوا هذه التعاليم  ول اهلل  رسوكان  :  قال آخر 

 . من بساطته وفطريته وسامحته ويرسه إىل ما وقعت فيه األديان األخرى من التشدد والغلو

ثم يأيت فيؤم  ،  ومما يروى يف ذلك أن معاذ بن جبل كان يصيل مع النبي  :  قال آخر

النبي  ،  قومه ليلة مع  البقرة ،  فصيل  أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة  فانحرف رجل  ،  ثم 

وآلتني رسول  ،  ال واهلل:  أنافقت يا فالن؟ قال :  فقالوا له،  ثم صىل وحده وانرصف،  فسلم
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  اإلبل  وهي  –إنا أصحاب نواضح  :  يا رسول اهلل :  فقال  فأيت رسول اهلل  ،  اهلل فألخربنه 

  بسورة   فافتتح  أتى   ثم،  العشاء  معك  صىل   معاذا  وإن ،  بالنهار  نعمل  –  عليها   يستقي  التي

فقال    اهلل  رسول  فأقبل ،  البقرة  معاذ  اقرأ بكذا( ويف رواية:  عىل  أنت؟  أفتان  :  )يا معاذ 

  (1) والليل إذا يغشى والضحى(،  )سبح اسم ربك األعىل 

إين ألتأخر عن صالة الصبح من أجل  :  فقال   وجاء رجل إىل رسول اهلل  :  قال آخر

بنا  النبي  :  يقول راوي احلديث،  فالن مما يطيل  غضب يف موعظة قط أشد مما    فام رأينا 

فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه  ،  )أهيا الناس إن منكم منفرين:  فقال،  غضب يومئذ

  (2)الكبري والضعيف وذا احلاجة(

:  إذا أمرهم من األعامل بام يطيقون قالوا   كان رسول اهلل  :  ويف احلديث:  ل آخر قا 

فيغضب حتى  ،  إن اهلل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،  إنا لسنا كهيئتك يا رسول اهلل 

  (3))إن أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا(: يعرف الغضب يف وجهه ثم يقول

ما  :  د فإذا حبل ممدود بني ساريتني فقال مرة املسج  رسول اهلل  ودخل  :  قال آخر

فقالوا احلبل؟  لزينب:  هذا  به ،  حبل  تعلقت  فرتت  أحكم  :  فقال  ،  فإذا  ليصل  )حلوه 

  (4)نشاطه فإذا فرت فلريقد(

)إن اهلل ال  :  وعن عقبة أن أخته نذرت أن متيش إىل البيت فقال النبي  :  قال آخر

  (5) )إن اهلل لغني عن مشيها مروها فلرتكب(: روايةيصنع بشقاء أختك شيئا فلرتكب( ويف 
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له رجل من املسلمني  وحني هني  :  قال آخر الصيام قال  الوصال يف  فإنك :  عن 

فلام أبوا أن ينتهوا  ،  إين أبيت يطعمني ريب ويسقني(،  )وأيكم مثيل :  تواصل يا رسول اهلل؟ قال

كالتنكيل هلم حني أبوا  ،  لو تأخر لزدتكم :  هبم يوما ثم رأوا اهلالل فقال   عن الوصال واصل

،  )إين أبيت يطعمني ريب ويسقني:  إنك تواصل؟ قال :  ويف الرواية األخرى قيل،  أن ينتهوا

  (1) فاكلفوا من العمل ما تطيقون( 

 . فحدثونا عن الثاين.. عرفنا التجيل األول: قال احلضور

ولو  ،  لم اهلل من عباده الصاحلني حبهم للخري وإرساعهم إليهلقد ع:  قال أحد احلكامء

فمن مل يطق  ..  فلذلك فتح هلم من أبواب اخلري ما ال يعد وال حيص،  عىل حساب طاقتهم

 . عمال عمل غريه

البقرة: ] ﴾  ﴿َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفإِنَّ اهللََّ بِِه َعلِيمٌ :  لقد قال اهلل تعاىل يقرر هذا:  قال آخر 

ٍة  : وقال، [ 197البقرة: ] ﴾ ﴿َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َيْعَلْمُه اهللَُّ: وقال، [ 215 ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرهُ     [ 15اجلاثية: ] ﴾ ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفلِنَْفِسهِ : وقال، [ 7الزلزلة: ] ﴾ َخرْيً

:  أي األعامل أفضل؟ قال ،  يا رسول اهلل:  قلت :  ويف احلديث عن أيب ذر قال :  آخرقال  

)أنفسها عند أهلها وأكثرها  :  أي الرقاب أفضل؟ قال :  قلت،  )اإليامن باهلل واجلهاد يف سبيله( 

أرأينا  ،  يا رسول اهلل:  قلت .  )تعني صانعا أو تصنع ألخرق(:  فإن مل أفعل؟ قال:  قلت،  ثمنا( 

بعض عن  ضعفت  قال  إن  الناس:  العمل؟  عن  رشك  عىل  ؛  )تكف  منك  صدقة  فإهنا 

  (2)نفسك(

اهلل    قال و:  قال آخر فكل  :  )يصبح عىل كل سالمى من أحدكم صدقة:  رسول 

 

 رواه البخاري.  (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)



443 

 

صدقة صدقة،  تسبيحة  حتميدة  صدقة ،  وكل  هتليلة  صدقة ،  وكل  تكبرية  وأمر  ،  وكل 

صدقة  صدقة ،  باملعروف  املنكر  عن  ذلك  ،  وهني  من  من  وجيزىء  يركعهام  ركعتان 

  (1)الضحى(

  (2))ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق(: قالو : قال آخر 

آخر فوجدنا يف حماسن  :  وقال  :  قال  وسيئها  أمتي حسنها  أعامل  عيل  )عرضت 

عامهلا النخاعة تكون يف املسجد ال  ووجدنا يف مساوىء أ،  أعامهلا األذى يامط عن الطريق 

  (3)تدفن(

التكاليف الرشعية:  قال احلضور الثاين للرفق يف  فحدثونا  ..  حدثتمونا عن التجيل 

 . عن التجيل الثالث

فاألحكام الرشعية من حيث عددها  ..  التجيل الثالث هو السامحة :  قال أحد احلكامء 

مستقرة   حياة  يعيش  أن  لإلنسان  تتيح  عىل  ونوعها  جانت  فيها  يطغى  ال  متوازنة  طبيعية 

 .جانب

ففي العبادات نجد أن اهلل تعاىل ـ ختفيفا عنا ـ رشع لنا مخس صلوات يف  :  قال آخر

وفرض علينا صيام شهر  ،  وأباح لنا الصالة يف أي مكان أدركتنا فيه الصالة،  اليوم والليلة

 . ة واحدة يف العمروفرض احلج ملن استطاع إليه سبيال مر ، واحد من أشهر السنة

عن   ففي الطهارة ـ مثال ـ أخرب .. ومثل ذلك عن نوعها .. هذا عن كمها : قال آخر

  (4)وأنه )ال ينجسه يشء إال ما غلب عىل رحيه وطعمه ولونه(، طهارة املاء
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ليقعوا :  قال آخر الناس  الذي بال يف املسجد فقام  )دعوه  :  وقال يف قصة األعرايب 

  ( 1)فإنام بعثتم ميرسين ومل تبعثوا معرسين(،   من ماء أو ذنوبا من ماءوهريقوا عىل بوله سجال 

)إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر  :  وقال عن القذارة إذا تعلقت بالنعلني :  قال آخر

  (2) فإن رأى يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهام(

آخر  بالطهارة:  قال  يرتبط  ما  بعض  الصالة..  (3)هذا  اهلل مخس  ..  أما  فرضها  فقد 

،  وال تشغل اإلنسان عن أداء أعامله اليومية ،  فال تأخذ وقتا طويال ،  مرات يف اليوم والليلة

واالستقامة   الطاعة  عىل  ربه  مع  العهد  املؤمن  فيها  جيدد  تعاىل  اهلل  مع  لقاءات  هي  وإنام 

 . والصالح

آخر املحدود:  قال  العدد  هذا  أداءها ،  ومع  اهلل  يرس  مطلقا ..  فقد  اجلمع  ..  فرشع 

وذلك للظروف التي يمر هبا اإلنسان يف هذه احلاالت  ،  ورشع القرص يف الصالة أثناء السفر 

لذلك جعل اإلسالم فيه  ،  من قلة يف املاء أو الربد أو خوف من الطريق أو زيادة يف املرض

والقرص اجلمع  له  فأجاز  الظروف  هذه  مع  يتناسب  آخر  بشكل  قرصت  ،  الصالة  حيث 

 . وات الرباعية إىل ركعتني فقطالصل

ويتغري وضع الصالة وكيفيتها يف حالة اخلوف يف احلرب أو هجوم سبع  :  قال آخر 

وقد نص  ،  وتسمى هذه الصالة بصالة اخلوف،  ويسهل أمرها وتقرص،  أو سيل أو نحوه

ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح أَ :  عليها يف قوله تعاىل اَلِة ﴿َوإَِذا رَضَ وا ِمَن الصَّ ْن َتْقرُصُ

ا ُمبِينًا  ِريَن َكاُنوا َلُكْم َعُدوًّ
ِذيَن َكَفُروا إِنَّ اْلَكافِ   [ 101النساء: ] ﴾ إِْن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَّ
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ثم ذكر اهلل تعاىل أمهيتها بتفصيل مع أن عادة القرآن الكريم يف مثل هذا هو  :  قال آخر

اهلل   رسول  هلدي  ألمته ال  تركه  تعليمه  يتوىل  القرآن  ..  ذي  يوليه  ما  عىل  دليل  هذا  ويف 

 . الكريم للتيسري من عناية 

،  باإلضافة إىل هذا رفعت الرشيعة وجوب الصالة عن احلائض والنفساء:  قال آخر

وهذا عناية من اهلل تعاىل باملرأة ملا تعانيه يف فرتة احليض والنفاس  ،  وال تقضيان بعد الطهر

فجاءت الرمحة الربانية  ،  وقد تطول هذه املدة فيشق القضاء،  ها الصالةمن آالم يصعب مع

 . ومل يطلب منها قضاء تلك الصلوات الفائتة عنها بعد ذلك ، عىل املرأة هبذا التيسري

ومل  ،  باإلضافة إىل رشع سجود السهو جلرب اخللل الذي حيصل يف الصالة:  قال آخر

 . يطلب الشارع إعادهتا 

فهو مل يفرض  ..  الصيام نجد هذا التيسري واالعتدال عىل أتم وجوهه ويف  :  قال آخر

السنة وهو شهر رمضان الكريم بعض األحكام  ،  إال يف شهر واحد من  القرآن  وقد ذكر 

،  وتيسري التكاليف عليهم، وكلها تدل عىل عناية اهلل بعباده يف رفع احلرج عنهم، املرتبطة به

ِذينَ :  قال تعاىل َا الَّ ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم    ﴿َيا َأهيه َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ َب َعَلْيُكُم الصِّ
آَمُنوا ُكتِ

اٍم ُأَخَر َوَعىَل الَّ  ٌة ِمْن َأيَّ اًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ ِذيَن  َتتَُّقوَن َأيَّ

ُكنُْتْم    ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعامُ  إِْن  َلُكْم  َتُصوُموا َخرْيٌ  َوَأْن  َلُه  َخرْيٌ  َفُهَو  ا  َخرْيً َع  َتَطوَّ َفَمْن  ِمْسكنٍِي 

ْن  َتْعَلُموَن َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اهْلَُدى َواْلُفْرَقاِن َفمَ 

ْهَر فَ  اٍم ُأَخَر ُيِريُد اهللَُّ بُِكُم  َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ ٌة ِمْن َأيَّ ْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ

وا اهللََّ َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم   ُ َة َولُِتَكربِّ ﴾  َتْشُكُرونَ اْلُيرْسَ َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعرْسَ َولِتُْكِمُلوا اْلِعدَّ

   [ 185ـ  183البقرة: ] 

وانظروا إىل  ..  انظروا التيسريات الكثرية التي حف اهلل هبا هذا التكليف:  قال آخر
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مع أنه عادته االقتصار يف ذكر األحكام عىل  ،  اهتامم القرآن الكريم بعدها ببيان تفاصيلها 

 . العلل دون تفاصيل الفروع 

،  كمل صومهوورد يف السنة النص عىل أن من أفطر خطأ أو ناسيا فإنه ي:  قال آخر 

)من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه  :  يقول  ،  فإنام أطعمه اهلل وسقاه،  وال حرج عليه

  (1) فإنام أطعمه اهلل وسقاه(

فهو ـ مع كونه ركنا من أركان اإلسالم ـ إال  ..  ومثل ذلك نجده يف احلج:  قال آخر 

َعىَل النَّاِس ِحجه  :  تعاىلقال  ..  ومرة واحدة يف العمر ..  أنه ال جيب إال عىل املستطيع ﴿َوهللَِِّ 

  [ 97آل عمران: ] ﴾  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل 

آخر اهلل  :  قال  رسول  أن  احلديث  فقال  ويف  اهلل  :  خطب  فرض  قد  الناس  )أهيا 

فقال  ،  أكل عام يا رسول اهلل؟ فسكت حتى قاهلا ثالثا :  فقال رجل،  عليكم احلج فحجوا

ذروين ما تركتكم فإنام هلك من  :  ثم قال،  لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم:  رسول اهلل  

فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم  ،  كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم 

   (2)وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه(

آخر العبادات:  قال  يف  املعامالت ..  هذا  يف  بنته..  أما  عىل  فقد  احلكيمة  الرشيعة  ا 

)رحم اهلل رجال سمحا إذا باع :  فقال،  وقد عرب عن ذلك رسول اهلل  ..  السامحة واليرس 

  (4))من أقال مسلام أقاله اهلل عثرته يوم القيامة(: وقال، (3) وإذا اشرتى وإذا اقتىض(

آخر فيه:  قال  وتشديدها  للربا  الرشيعة  حتريم  ذلك  الظلم  ،  ومن  من  فيه  ملا 
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وقد شجعت الرشيعة  ، وإشاعة األحقاد والضغائن بني أبناء املجتمع الواحد، واالستغالل

الَِّذي  :  قال تعاىل،  بدله عىل القرض احلسن َيُقوُم  َكاَم  إِالَّ  َيُقوُموَن  اَل  َبا  الرِّ َيْأُكُلوَن  ِذيَن  ﴿الَّ

ُْم َقاُلوا   ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذلَِك بَِأهنَّ َبا  َيَتَخبَُّطُه الشَّ َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ إِنَّاَم اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ

َفُأوَلئَِك َأْصَحا  َعاَد  َوَمْن  إِىَل اهللَِّ  َوَأْمُرُه  َما َسَلَف  َفَلُه  َفاْنَتَهى  ِه  َربِّ ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءُه  ُب  َفَمْن 

اٍر َأثِيمٍ النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن َيْمَحُق اهللَُّ به ُكلَّ َكفَّ
َدَقاِت َواهللَُّ اَل حُيِ َبا َوُيْريِب الصَّ البقرة: ] ﴾  الرِّ

   [ 276ـ  275

ومن ذلك حتريم الرشيعة الحتكار الطعام والسلع واحتجازها يف الوقت  :  قال آخر

)من دخل يف يشء  : وقال ، (1))ال حيتكر إال خاطئ(:  قال ..  الذي تشتد فيه حاجة الناس

أسعار املسلمني ليغليه عليهم فإن حقا عىل اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أن يقعده بعظم من النار   من

  (2) يوم القيامة(

آخر املعرس:  قال  املدين  التيسري عىل  الرشيعة عىل  تشجيع  ذلك  بحاله  ،  ومن  رمحة 

ٍة َفنَظَِرٌة إِىَل  :  قال تعاىل،  وتقديرا لظروفه القاسية ُقوا َخرْيٌ  ﴿َوإِْن َكاَن ُذو ُعرْسَ ٍة َوَأْن َتَصدَّ َمْيرَسَ

)من رسه أن ينجيه اهلل من كرب  :  رسول اهلل  وقال  ،  [ 280البقرة:  ] ﴾  َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ 

عن رجل من األمم   رسول اهلل وحدث ، (3) يوم القيامة فلينفس عن معرس أو يضع عنه(

املعرسين يتجاوز عن  قال  )كان  :  فقال،  السابقة كان  فإذا رأى معرسا  الناس  يداين  تاجر 

  (4)لفتيانه جتاوزوا عنه لعل اهلل أن يتجاوز عنا فتجاوز اهلل عنه(

فحدثونا ..  حدثتمونا عن التجيل الثالث للرفق يف التكاليف الرشعية:  قال احلضور
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 . عن التجيل الرابع

احلكامء  أحد  با :  قال  املرتبطة  الكثرية  الرخص  تلك  هو  الرابع  لتكاليف  التجيل 

 . املختلفة

آخر  لألحكام  ف:  قال  تطبيقهم  عند  األعذار  أصحاب  احلكيمة  الرشيعة  راعت  قد 

  وقد أخرب  ..  فلذلك وضعت هلم من األحكام ما يناسب أحواهلم وأعذراهم..  الرشعية

)إن اهلل حيب أن تؤتى رخصه  : فقال، عن فضل استعامل الرخص الرشعية ملن صار حمال هلا 

  (2))كام حيب أن تؤتى عزائمه(:  ويف رواية ،  (1)معصيته(  كام يكره أن تؤتى

التلفظ بالكفر ملن أكره  و :  قال آخر  من أعظم أمثلة ذلك ما ورد من الرتخيص يف 

ياَمِن َوَلكِنْ :  قال تعاىل،  عليه َمْن    ﴿َمْن َكَفَر بِاهللَِّ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ

َح بِاْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللَِّ َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ   [ 106النحل: ] ﴾ رَشَ

فلم يرتكوه حتى  ،  وقد ورد يف احلديث أن املرشكني أخذوا عامر بن يارس:  قال آخر 

رش ما  :  ما وراءك يشء؟ قال:  قال  سب النبي وذكر آهلتهم بخري ثم تركوه فلام أتى النبي  

بخري آهلتهم  وذكرت  منك  نلت  حتى  قال:  قال  ،  تركت  قلبك؟  جتد  مطمئن  :  كيف 

 .(3)فنزلت اآلية التي قرأهتا عليكم، )إن عادوا فعد(:  فقال ، باإليامن

لقي عامرا وهو يبكي فجعل يمسح عن عينيه    أن النبي  ويف حديث آخر  :  قال آخر 

  (4)فإن عادوا فقل ذلك هلم(، )أخذك الكفار فغطوك يف املاء فقلت كذا وكذا: ويقول

رسول  قال    فقد..  من ذلك ما ورد من الرخص للمصيل يف هيئة الصالة:  قال آخر
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فإن مل يستطع أن يسجد  ،  فإن مل يستطع صىل قاعدا؛  )يصيل املريض قائام إن استطاع: اهلل  

ركوعه  من  أخفض  وجعل سجوده  جنبه  ؛  أومأ  قاعدا صىل عىل  يصيل  أن  يستطع  مل  فإن 

فإن مل يستطع أن يصيل عىل جنبه األيمن صىل مستلقيا رجليه مما ييل  ، األيمن مستقبل القبلة 

  (1) القبلة(

وقرص  ، رمضانومن ذلك ما ورد من الرتخيص يف اإلفطار يف السفر أيام : قال آخر 

السفر يف  املفروضة  السفر،  الصالة  حال  فقط  بركعتني  الرباعية  الصالة  والتيمم  ،  فتصيل 

املسلم مريضا  إذا كان  أو  للوضوء  املاء  فقد  إذا  تعاىل..  بالرتاب  قوله  ُكنُْتْم  :  كام يف  ﴿َوإِْن 

ُموا  َمْرىَض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغائِِط َأْو   ُدوا َماًء َفَتَيمَّ
اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم جَتِ

ا َغُفوًرا   [ 43النساء: ] ﴾ َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعُفوًّ

،  خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه : وعن جابر قال:  قال آخر

ما نجد لك رخصة  :  هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ فقالوا:  ابه فقال ثم احتلم فسأل أصح

املاء تقدر عىل  النبي  ،  فاغتسل فامت،  وأنت  قدمنا عىل  بذلك  فلام  )قتلوه  :  فقال،  أخرب 

إنام كان يكفيه أن يتيمم ويعرص  ، قتلهم اهلل!! أال سألوا إذ مل يعلموا فإنام شفاء العي السؤال

   (2) ة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده(ـ أو يعصب ـ عىل جرحه خرق

:  قال تعاىل،  ومن ذلك ما رخص اهلل للمضطر بتناوله مما كان أصله احلرمة :  قال آخر

نِْزيِر َوَما ُأِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اهللَِّ َفَمِن اْضُطرَّ  
َم َوحَلَْم اخْلِ َم َعَلْيُكُم املَْْيَتَة َوالدَّ َواَل َعاٍد  َغرْيَ َباٍغ  ﴿إِنَّاَم َحرَّ

ُم َوحَلُْم  :  وقال،  [ 173البقرة:  ] ﴾  َفاَل إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  َمْت َعَلْيُكُم املَْْيَتُة َوالدَّ ﴿ُحرِّ

َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَما أَ  دِّ نِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ بِِه َواملُْنَْخنَِقُة َواملَْْوُقوَذُة َواملرَُْتَ
ُبُع إِالَّ َما  اخْلِ َكَل السَّ

 

 رواه الدارقطني.( 1)

 رواه أبو داود وغريه. (2)
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ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعىَل النهُصِب َوَأْن َتْس  ِذيَن َكَفُروا ِمْن  َذكَّ َتْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذلُِكْم فِْسٌق اْلَيْوَم َيئَِس الَّ

نِْعَمتِي َوَرِضيُت   َعَلْيُكْم  َوَأمْتَْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم  َواْخَشْوِن  خَتَْشْوُهْم  َفاَل  ِدينُِكْم 

ْساَلَم ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ يِف خَمْ  ْثٍم َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ َلُكُم اإْلِ    [ 3املائدة: ] ﴾ َمَصٍة َغرْيَ ُمَتَجانٍِف إِلِ

 : التنظيامت 

فحدثونا عن جتلياته فيام  ..  حدثتمونا عن جتليات الرفق يف التكليفات:  قال احلضور 

 . سميته بالتنظيامت 

اكتفينس:  قال أحد احلكامء  ما  ـ بمثل  ـ هنا  أربع جتل  نا كتفي  يات تكفي  سابقا بذكر 

وأن املراد من التنظيامت الرشعية  .. إلقناعكم بأن رشيعة اإلسالم رشيعة رمحة ورفق ويرس

وإنام املراد منها هتذيبهم وتربيتهم والسمو  ،  وال إيقاعهم يف احلرج،  ليس التضييق عىل الناس

 . هبم وبمجتمعاهتم

 . فحدثونا عن أول هذه التجليات : قال احلضور

فهي تعطيناـ  فيام يرتبط بحياتنا  ..  التجليات هو مرونة الرشيعة  أول :  قال أحد احلكامء

لترتك لنا بعد ذلك حرية اختيار الطريقة املناسبة لتنفيذ  ، وتكتفي هبا ،  ـ األصول والضوابط

 . األوامر اإلهلية 

اْسَتَجاُبوا  :  فقال ،  ومن ذلك مثال أن اهلل تعاىل أمرنا بالشورى:  قال آخر ِذيَن  ﴿َوالَّ

ِمْ  ُينِْفُقونَ لَِرهبِّ َرَزْقنَاُهْم  َومِمَّا  َبْينَُهْم  ُشوَرى  َوَأْمُرُهْم  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  لكن    ،[ 38الشورى:  ] ﴾   

ألن يف حتديد  ،  وذلك رمحة بالناس..  النص مل حيدد لنا األسلوب الذي نامرس به الشورى

املجتمع إذا  شكل معني لذلك يلتزم به الناس يف كل زمان ويف كل مكان ما قد يترضر به  

 . تغريت الظروف بتغري البيئات أو األعصار أو األحوال 

آخر  به من  :  قال  اهلل  أمر  ما  ينفذوا  أن  يستطيعون يف كل عرص  املؤمنني  فإن  وهلذا 
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دون أي  ،  وتالئم موقعهم من التطور،  الشورى بالصورة التي تناسب حاهلم وأوضاعهم

 . قيد يلزمهم بشكل جامد

املنصفون من باحثي الغرب هبذه اخلاصية العظيمة من خواص  قد شهد و : قال آخر 

)وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحها هلي عىل وجه  :  فهذا توماس آرنولد يقول ..  هذا الدين

 من أظهر القوى الفعالة يف الدين ويف نشاط الدعوة إىل اإلسالم(  ؛ التحقيق

آخر  علامء  وقاال :  قال  أحد  توحني(  انسابا  )إيزيكو  اإلسالم  :  القانونلدكتور  )إن 

يتضاءل خالل   أن  دون  يتطور  أن  يستطيع  فهو  الظاهرة  احلاجات  مقتضيات  مع  يتمشى 

فهو الذي أعطى العامل أرسخ  ،  ويبقى حمتفظا بكل ما لديه من قوة احلياة واملرونة،  القرون

 ورشيعته تفوق كثريا الرشائع األوربية(  ، الرشائع ثباتا 

)ملا كان الرشع اإلسالمي يستهدف منفعة  :  تيالنا()دافيد دي سانوقال  :  قال آخر 

ثم  .  فهو بجوهره رشيعة تطورية غري جامدة خالفا لرشيعاتنا من بعض الوجوه،  املجموع

تعتمد عىل املنطق اجلديل  ما دامت  اللغة..  إهنا علم  إىل  وال  ،  إهنا ليست جامدة..  وتستند 

والعادة العرف  جمرد  إىل  الع،  تستند  الفقهية  الرأيومدارسها  هذا  عىل  كلها  تتفق  .  ظيمة 

.  فيقول أتباع املذهب احلنفي أن القاعدة القانونية ليست باليشء اجلامد الذي ال يقبل التغيري

  (1) ففيها يتمثل كل ما حيدث يف املجتمع بصورة عامة(. إهنا ال تشبه قواعد النحو واملنطق

 . فحدثونا عن الثاين.. عرفنا التجيل األول: قال احلضور

التجيل الثاين هو تلك املساحة الكبرية التي عرب عنها رسول اهلل  :  ال أحد احلكامء ق

  ،وما سكت عنه فهو عفو!  ،  وما حرم فهو حرام،  )ما أحل اهلل يف كتابه فهو حالل:  فقال

 

 .433ص  ،تراث اإلسالم ،(انظر: سري توماس أرنولد )إرشاف (1)
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اهلل عافيته لينسى شيئا(،  فاقبلوا من  مل يكن  اهلل  َنِسيًّا :  وتال،  فإن  َربهَك  َكاَن  مريم:  ] ﴾  ﴿َوَما 

64 ])(1)  

،  وفرض فرائض فال تضيعوها ،  )إن اهلل حد حدودا فال تعتدوها :  وقال :  قال آخر

تنتهكوها  فال  أشياء  بكم ،  وحرم  رمحة  أشياء  عن  تبحثوا  ؛  وسكت  فال  نسيان  غري  من 

  (2)عنها(

مثل حتديد نصاب  .. والتي ال جيوز اعتداؤها ، فاحلدود التي قدرها الرشع: قال آخر 

 . وحتديد أنصبة الورثة يف تركة امليت،  دار الواجب منها ومق، الزكاة

ومثل ذلك الفرائض التي أوجبها اهلل كالعبادات األربع التي هي أركان  :  قال آخر

العظام،  اإلسالم املنكر،  ومبانيه  عن  والنهي  باملعروف  الوالدين،  واألمر  وصلة  ،  وبر 

 . واحلكم بالعدل وغريها ، وأداء األمانات، واإلحسان إىل اجلار،  األرحام

،  أو يتساهل فيها ،  فال جيوز ألحد أن يسقط أو يلغي شيئا من هذه الفرائض:  قال آخر

وال جيوز أن  ،  ال تقبل نسخا وال جتميدا وال تطويرا والتعديال ،  ففرضيتها ثابتة يف الرشيعة

 . تضيع يف جمتمع مسلم 

وقذف  ،  وأكل مال اليتيم ،  والقتل،  الرشك:  مثل،  كذلك املحرمات اليقينية:  قال آخر 

وشهادة  ، وأكل املال العام، والرسقة، والزنا ورشب اخلمر ، املحصنات املؤمنات الغافالت 

للعصور..  ونحوها ،  الزور تلني  ثابتة ال  يوما ،  فهذه كلها  فيها  يتهاون  فيفتي بحلها  ،  وال 

 . أو يرخص فيها حاكم، جمتهد

فهي ـ كام  ،  رمات املنصوص عليها أما ما عدا هذه احلدود والفرائض واملح:  قال آخر

 

 رواه البزار واحلاكم.  (1)

 رواه الدارقطني. (2)
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 . )مسكوت عنها( رمحة بالبرش : سامها اهلدي النبوي ـ

 . فحدثونا عن الثالث.. عرفنا التجيل الثاين: قال احلضور

 . التجيل الثالث هو ما يمكن تسميته بالتجاوز: قال أحد احلكامء 

 ما تقصد به؟ : قال احلضور

ورفقها ويرسها أن اهلل تعاىل جتاوز فيها عن كثري من رمحة هذه الرشيعة  :  احلكيم   قال

 . من الذين كانت متسهم عقوبات التكاليف وتشدداهتا 

 كيف ذلك؟ : قال احلضور

املختلفة مع املجرمني:  احلكيم   قال  القوانني  تعامل  فرأينا أن أرحم  ..  لقد بحثنا يف 

 .رشيعة هبم هي رشيعة اإلسالم 

 . نعلم إال خالفهونحن ال .. كيف ذلك: قال احلضور

أن األفعال املحرمة    (1)لتاريخ القوانني  نا لقد رأينا من خالل دراست:  قال أحد احلكامء

وكانت العقوبات  ..  وال يعلم هبا الناس قبل مؤاخذهتم عليها ..  كانت ال تعني قبل حتريمها 

الغالب يف  معينة  غري  توقع  وتقديرها ،  التي  اختيارها  للقضاة  يأيت ،  يرتك  الشخص    فكان 

،  فيعاقب عليه إذا رأى صاحب السلطان أن فعله يستحق العقاب،  الفعل غري حمرم من قبل

 . ولو مل يكن الفعل أعلن حتريمه من قبل، ولو مل يكن عوقب أحد من قبل عىل هذا الفعل

ألن اختيار  ؛  وكانت العقوبات عىل الفعل الواحد ختتلف اختالفا ظاهرا:  قال آخر

 . فله أن يعاقب بام شاء وكام يشاء دون قيد وال رشط، للقايضنوعها وتقدير كمها مرتوك  

إن هذه املبادئ ترجع يف أساسها مجيعا إىل نظرية )املسئولية املادية( التي  :  قال آخر

 

 ( احلديث عن )احلزمسنرى املزيد من التفاصيل عن هذا عند و انظر: الترشيع اجلنائي يف اإلسالم لعبد القادر عودة  (1)
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،  والتي تنظر إىل الصلة املادية البحتة بني اجلاين واجلناية،  كانت تسيطر عىل القوانني الوضعية

وقدرته  ،  وال حتسب حسابا مللكات اجلاين الذهنية،  تصلني به وبني اجلاين وغريه من أهله وامل 

واالختيار والتمييز  التفكري  للفعل،  عىل  إرادته  بالفعل  ،  وتوجيه  كله  ذلك  اتصال  ومدى 

 . املحرم وأثره عليه

الثورة  :  قال آخر الوضعية حتى جاءت  القوانني  املبادئ سائدة يف  وقد ظلت هذه 

تقوم  ،  وأخذت حتل حملها من ذلك احلني مبادئ جديدة ، األوضاعالفرنسية فزعزعت هذه 

فأصبح اإلنسان احلي  ،  عىل أساس العدالة وعىل جعل اإلدراك واالختيار أساسا للمسئولية 

وأصبحت العقوبة شخصية ال تصيب إال من أجرم وال  ،  وحده هو حمل املسئولية اجلنائية

ووضعت عقوبات بسيطة  ، الذين مل يميزوا ورفعت املسئولية عن األطفال ، تتعداه إىل غريه 

املميزين اإلدراك،  لألطفال  وفاقد  املكره  عن  املسئولية  املبادئ  ،  وارتفعت  من  وأصبح 

وأن ال عقوبة إال عىل األفعال  ،  األساسية يف القوانني أن ال جريمة وال عقوبة إال بقانون

 . بة وتقديرها وقيدت حرية القضاة يف اختيار العقو، الالحقة لصدور القوانني

 . وحمت اجلور، فالثورة الفرنسية إذن هي التي حققت العدل : قال احلضور

أحد احلكامء  إىل ذلك اإلسالم ..  ال:  قال  قليال عن  ..  لقد سبقها  يعرف شيئا  فمن 

إن كل هذه املبادئ احلديثة التي مل  :  الرشيعة اإلسالمية يستطيع أن يقول وهو آمن من اخلطأ

قد عرفتها الرشيعة  ،  عية إال يف القرن التاسع عرش والقرن العرشينتعرفها القوانني الوض

 . وإهنا من املبادئ األساسية التي تقوم عليها الرشيعة، من يوم وجودها 

فإذا مات  ،  فالرشيعة ال تعرف حمال للمسئولية إال اإلنسان احلي املكلف :  قال آخر

 . سقطت عنه التكاليف ومل يعد حمال للمسئولية 

لقوله  ،  لرشيعة تعفي األطفال إال إذا بلغوا احللم مما ال يعفى من الرجال وا:  قال آخر 
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ِذيَن ِمْن َقْبلِِهمْ : تعاىل ، [ 59النور: ] ﴾ ﴿َوإَِذا َبَلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُْكُم احْلُُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا َكاَم اْسَتْأَذَن الَّ

،  وعن النائم حتى يصحو،  حيتلمعن الصبي حتى  :  )رفع القلم عن ثالثة:  ولقول الرسول  

  (1)وعن املجنون حتى يفيق(

﴿إِالَّ َمْن ُأْكِرَه  :  لقوله تعاىل،  والرشيعة ال تؤاخذ املكره وال فاقد اإلدراك:  قال آخر 

ياَمنِ  ﴾  َعَلْيهِ ﴿َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إِْثَم  :  وقوله،  [ 106النحل:  ] ﴾  َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ

  (2) )رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(: ولقول الرسول ، [ 173البقرة: ] 

﴿َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى  :  ومن القواعد األساسية يف الرشيعة اإلسالمية:  قال آخر

َسَعى َما  إِالَّ  لإِْلِْنَساِن  َلْيَس  يسأ،  [ 39ـ    38النجم:  ] ﴾  َوَأْن  إال عن جنايتهفال  اإلنسان  وال  ،  ل 

 . يؤخذ بجناية غريه مهام كانت صلته به

آخر فهو  :  قال  حيرم  مل  ما  كل  أن  اإلسالمية  الرشيعة  يف  األساسية  القواعد  ومن 

أما ما قبل ذلك  ،  فإذا حرم فالعقوبة من وقت العلم بالتحريم،  مرخص ال عقاب عىل إتيانه

   [ 95املائدة: ] ﴾ اهللَُّ َعامَّ َسَلَف ﴿َعَفا : فيدخل يف قوله تعاىل 

وليس للقضاة يف الرشيعة اإلسالمية أي شئ من احلرية يف اختيار العقوبة  : قال آخر

 . أو تقديرها يف جرائم احلدود والقصاص

هلم أن خيتاروا العقوبة من بني عقوبات  ،  أما يف التعازير فلهم حرية مقيدة:  قال آخر

العقوبة إن كانت ذات حدين بام يتناسب مع ظروف اجلريمة  وهلم أن يقدروا كمية  ،  معينة

وال أن يرتفعوا بالعقوبة  ،  ولكن ليس هلم أن يعاقبوا بعقوبة مل يقررها أولو األمر،  واملجرم 

 . أو ينزلوا هبا عن احلدود التي وضعها أو يضعها أولو األمر

 

 رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم. (1)

 ( 1430، رقم  97/ 2الطربانى ) (2)
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 . فحدثونا عن الرابع.. عرفنا التجيل الثالث: قال احلضور

 .التجيل الرابع هو ما يمكن تسميته باالنفتاح: حلكامء قال أحد ا

 ما تقصد به؟ : قال احلضور

من رمحة هذه الرشيعة ورفقها ويرسها أن اهلل تعاىل مل يضيق فيها عىل النفس  :  قال

فلذلك أباح كل ما ال يؤذي  ..  اإلنسانية وعىل املجتمع اإلنساين ما تتطلبه أهواؤه املرشوعة 

فمن الضيق الكبري أن متنع النفس أو يمنع  ..  وف العادات واللهو النفس واملجتمع من صن 

 . فإن الرشع يبادر إىل حتريمه، املجتمع ما تعوده من العادات إال إذا كان فيها أذى

 وتؤكده؟ ، لنا أمثلة تقرر هذا  مفهال رضبت: قال احلضور

ال يدخل  ):  قال  من أمثلة ذلك ما روي يف احلديث أن رسول اهلل  :  قال أحد احلكامء

ونعله  ،  الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا :  فقيل له،  اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب( 

  (1) الكرب بطر احلق وغمط الناس(، )إن اهلل مجيل حيب اجلامل :  فقال ، حسنة 

النفس من    فالنبي  :  قال آخر  يف هذا احلديث بني أن الرشيعة ال حترم ما تشتهيه 

 . ولكنها حترم ما قد ينتج عن ذلك من الكرب والغرور والظلم، أنواع اجلامل

ولكنها  ..  وهكذا هي يف كل القضايا ال حترم ما تشتهيه النفس ألهنا تشتهيه:  قال آخر

 . جتمع حترمه ملا ينتج عنه من النتائج التي ترض بالفرد أو بامل

آخر  حيرمه  :  قال  مل  عليها  البرشية  الطبائع  اتفقت  التي  الفنون  من  ـ  مثال  ـ  فالشعر 

الرذائل ..  اإلسالم ونرش  األعراض  لنهش  منه  يستعمل  قد  ما  حرم  تعاىل،  وإنام  :  قال 

ُْم َيُقوُلوَن َما اَل َيفْ  ُْم يِف ُكلِّ َواٍد هَيِيُموَن َوَأهنَّ َتَر َأهنَّ َعَراُء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُووَن َأمَلْ  َعُلوَن إاِلَّ  ﴿َوالشه

 

 رواه مسلم. (1)
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وا ِمْن َبْعِد َما ُظلُِموا َوَسيَ  احِلَاِت َوَذَكُروا اهللََّ َكثرًِيا َواْنَترَصُ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِذيَن  الَّ ْعَلُم الَّ

   [ 227ـ  224الشعراء: ] ﴾ َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقلُِبونَ 

فاإلسالم ـ يف نصوصه القطعية ـ ال  ..  ومثل ذلك أنواع الغناء واملوسيقى:  قال آخر 

 . حيرم منه إال ما آذى النفس واملجتمع بنرش الرذائل واالنحراف دون ما عداه

وراح يسري وحده  ، حتى طأطأ املبرش رأسه، هلم هذا بمجرد أن انتهى احلكامء من قو

بينام التف الكثري من الناس حول أولئك احلكامء يسألوهنم أن يعرفوهم  ،  يف ميدان احلرية 

 . باإلسالم ونبي اإلسالم

 :  والعدالة ..  احلزم . 4

وعالقته  ،  املشهد الذي عرفت به احلزم املرتبط بالعدالةحدثنا عن  ف..  وعينا هذا :  قلنا 

 .بالدين

اإلنسان:  قال املشهد يف مجعية حلقوق  يكون هذا  أن  اهلل  فإن  ،  ولألسف،  لقد شاء 

بدل أن هيتموا باالنتهاكات التي تقوم هبا الدول العظمى يف حق  ،  املنظمني لتلك اجلمعية

راحوا يتحدثون عن اإلسالم باعتباره جمرما يف حقوق  ،  والتي حتصل يوميا ،  الدول الضعيفة 

 . واستدلوا لذلك باحلدود املختلفة ، ساناإلن

وبطريقة علمية  ،  وقد شاء اهلل أن حيرض من احلكامء من يفند كل تلك الطروحات

بل  ..  بل رصفت عني الكثري من الشبهات التي كانت عالقة بذهني،  تأثرت هلا كثريا،  هادئة

 . جعلتني أحاديثهم أقرب إىل اإلسالم من أي وقت مىض 

ونحن نحرتم  ..  لقد استمعتنا سادتنا ملا ذكرمتوه :  الكالم لزمالئهلقد قال أوهلم يمهد  

فمن أهم حقوق  ..  ولكن اسمحوا لنا أيضا أن نبدي وجهة نظرنا يف اإلسالم ،  وجهة نظركم 
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 . اإلنسان حق الدفاع عمن يريد الدفاع عنه

:  ثم قال أحدهم،  والتفتت إليه وإىل أصحابه الذي صعدوا املنصة،  سكتت اجلموع

ألن  ،  إال أهنا ال ختلو من احلزم والشدة،  لرشيعة اإلسالمية مبنية عىل الرفق والتسامحمع أن ا

:  فال يمكن أن تستقيم موازين العدالة من غري أن جيتمع هذان الركنان..  احلياة تقتيض كليهام

 .احلزم والرفق

إال أنكم ستكتشفون من خالل  ..  ومع أن احلزم قد يوحي بالقوة والشدة:  قال آخر

ما سنذكره لكم أن احلزم الذي جاءت به رشيعة اإلسالم هو احلزم الوحيد الذي يقترص  

 . عىل وضع الشدة يف موضعها دون أن يتجاوز به موضعها 

آخر  إال  ف:  قال  التي ال يقصد منها  املحدودة  اجلراحية  احلزم يف اإلسالم كالعملية 

 . استئصال الرش 

آخر جمال  وما  :  (1) قال  يف  اإلسالم  به  كربىجاء  أنواع  ثالثة  عىل  يتوزع  :  احلزم 

والتي  ..  ولكل واحد من هذه األنواع أحكامه اخلاصة به  ..والتعزيرات،  واجلنايات،  احلدود

 .(2) جيبكم عىل الشبهات التي تثار حوهلا نوأن ، عرفكم هبا نأن  ا يرسن

 : احلدود 

 . حدثونا عن احلدود.. فحدثونا عن النوع األول : قال أحد احلضور

جرائماحل:  قال ست  عىل  املقررة  العقوبات  هي  الرشيعة  يف  ..  الزنا :  هي،  دود 

 . والبغي.. واحلرابة.. والرسقة .. والرشب.. والقذف 

 

 . فام بعدها ،215عدالة للعاملني، صخلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب:  (1)

لعبد القادر    (النفسية والقانونية املتعلقة هبذا الفصل من كتاب )الترشيع اجلنائي يف اإلسالماستفدنا الكثري من املادة العلمية املرتبطة بالنواحي    (2)

 عودة. 
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 : الزنا 

احلضور أحد  املعاقبني:  قال  بأول  الزنا ..  فلنبدأ  يف  إليهم  ..  بالواقعني  نظرت  مل 

 فراحت تنفذ فيهم أقسى العقوبات؟.. الرشيعة باعتبارهم جمرمني 

احلكامء قال   دين  :  أحد  اإلسالم  بأن  الذين سبقوين  إخواين  من  قد سمعتم  لعلكم 

فطر  و..  الفطرة؟ التي  تعاىل  الفطرة  بأشد  اهلل  تعاقبه  أن  إال  تأبى  اإلنسان  جسد  عليها 

 العقوبات بسبب وقوعه يف هذا االنحراف؟ 

يبهم  إهنم يف كل حني يص..  الفطرة مل تعاقب أحدا كام عاقبت الزناةإن  بل  :  قال آخر

 . من األدواء ما ال يصيب غريهم من الناس

  19وأن  ..  مليون مصاب باأليدز يف العامل  34أن هناك  لعلكم تعلمون  :  (1)قال آخر

مليون مصاب    5. 24وأن  .. عاما  20مليون شخص توفوا بسبب املرض منذ اكتشافه قبل  

مليون بسبب    8.  2ومليوين شخص ماتوا العام املايض من  ..  جنوب الصحراء اإلفريقية 

بليون دوالر قيمة األدوية التي حتتاجها القارة اإلفريقية وحدها سنويا    3أن هناك  و ..  املرض

باملائة من املواطنني ممن هم يف سن اخلامسة عرش هيددهم    50أن  و  .. ألجل أدوية السيدا

 . املوت بسبب هذا املرض 

آخر اجلنسية  :  قال  األمراض  الطبية  املراجع  اعتربت  املعدية  لقد  األمراض  أكثر 

العامل يف  املعدية..  انتشارا  األمراض  من  كثري  عىل  التغلب  تم  ظهرت  ،  وقد  ذلك  ورغم 

 . األمراض اجلنسية بصورة وبائية مفزعة وخطرية

نصحها غاية  و،  فقد أخرب البرشية عن كل ذلك..  صدق رسول اهلل  و:  قال آخر

 

مليون شخص عرب العامل    22ما خيالف بعض هذه األرقام ففيها أن    1422/ 16/4وورد يف جملة املجتمع    ،1422/ 5/  12البالد بتاريخ    (1)

 مليون مصاب باإليدز يف أفريقيا.   25ماليني شخص انتقل هلم املرض خالل السنة املاضية. وأن  5 قتلهم األيدز خالل العرشين سنة املاضية. وأن
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 . الشياطني الذين راحوا ينحرفون بفطرهتا ولكنها أبت إال أن تسمع لدعاة ، النصح

)مل تظهر  : خماطبا العامل منذ أكثر من أربعة عرش قرنا  رسول اهلل  لقد قال : قال آخر 

الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي مل تكن مضت يف  

  (1)(أسالفهم الذين مضوا

آخر الناس:  قال  من  أحدا  رأيتم  هبذه    هل  الزناة  عاقبت  التي  الفطرة  يلوم  راح 

 العقوبات وغريها؟

احلضور  أحد  ذلك:  قال  يفعل  من  عىل يشء  ..  جمنون  إال  يلومون  ال  عادة  البرش 

بسبب  ..  أما ما حيصل هلم مما هو خارج إرادهتم فال نرى أحدا يعاتب فيه أو يلوم..  يكتسبونه

 . وهو أنه ال جيد من يكيل له هذا اللوم، بسيط

فلامذا إذن يطرحون الشبهات عىل العقوبة التي وضعها اإلسالم  :  ل أحد احلكامءقا 

 .لريدع هبا نوازع النفس الرشيرة 

باعتبارها ترشيعات  :  قال أحد احلضور البرش ينظرون إىل ترشيعات اإلسالم  ألن 

 . ولو نظروا إليها عىل أهنا ترشيعات قدرية ما وجهوا هلا أدنى عتاب .. برشية

أحد   تلك  :  احلكامء قال  بنريات  تلظت  التي  الطويلة  البرشية  أجيال  أن  لو  أرأيتم 

،  ومل تنظر إليها باحتقار،  وهابت منها ،  العقوبات القدرية سمعت بتلك الروادع الترشيعية 

 هل سيصيب البرشية ما أصاهبا؟.. وراحت تنفذها يف حياهتا 

هي  املحافظة  المية  طق اإلسا قد قرأنا بأن املنو،  صدقتم يف هذا:  قال أحد احلضور 

 . أكثر املناطق معافاة يف العامل من هذا النوع من األمراض

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)
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لو أن رجال أصيب بمرض من هذه األمراض:  قال أحد احلكامء وعانى ..  أرأيتم 

األمرين بهعُ ..  بسببه  أصيب  بام  يصاب  أن  بدل  ظهره  جيلد  أن  عليه  هل سرتونه  ..  رض 

 سيقبل؟ 

سيشرتي تلك اجللدات بكل ما أويت من    بل..  وكيف ال يقبل:  قال أحد احلضور 

 مال؟

 فأنتم إذن تقرون العقوبة التي وضعها الرشع رادعا عن الزنا؟: قال أحد احلكامء 

 فكيف نقر شيئا مل نسمع به؟ .. مل نسمع هبا : قال أحد احلضور

احلكامء أحد  اجلرائم  :  قال  أفحش  من  جريمة  باعتباره  الزنا  إىل  اإلسالم  نظر  لقد 

وأهنا مقوض لنظام  ..  ر إليها عىل أهنا عدوان عىل اخللق والرشف والكرامة نظ..  وأبشعها 

وأهنا مروج للكثري من الرشور واملفاسد التي تقيض عىل مقومات األفراد  ..  األرس والبيوت

 . وأهنا بالتايل سبيل من السبل التي تنحرف بكيان االمة .. واجلامعات

بدأ  لقد  ..  ات ما يمأل النفس رهبة منها فإنه وضع هلا من العقوب،  وهلذا كله :  قال آخر

فراح يبني هلم تعارض الوقوع يف  ..  ذلك بالطبع بمخاطبة إيامن املؤمنني باهلل واليوم اآلخر

رسول  قال  فقد  ،  هذه الفاحشة مع إيامهنم باهلل ومع سعادهتم التي يطلبوهنا يف اليوم اآلخر

 ( 1)مؤمن()ال يزين الزاين حني يزين وهو :  يبني ذلك اهلل 

)إذا زنى الرجل أخرج منه اإليامن وكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع  :  وقال :  قال آخر 

  (2)إليه اإليامن(

بل ورد فيها  .. عة هبا يتكتف الرشوالتي مل ، وغريها من األحاديث الكثرية: قال آخر

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 رواه أبو داود واللفظ له والرتمذي والبيهقي.  (2)
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الطهارة أسباب  كل  اإلسالمي  للمجتمع  يوفر  الن،  ما  حتريم  التأكيد عىل  ورد  إىل  فقد  ظر 

َذلَِك  :  قال تعاىلكام  ،  األجنبيات  ُفُروَجُهْم  َوحَيَْفُظوا  َأْبَصاِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغضه لِْلُمْؤِمننَِي  ﴿ُقْل 

)النظرة سهم من سهام  :  وقال رسول اهلل  ،  [ 30النور:  ] ﴾  َأْزَكى هَلُْم إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي باَِم َيْصنَُعونَ 

 ( 1)  أثابه إيامنا جيد حالوته ىف قلبه(إبليس مسمومة فمن تركها من خوف اهلل

وأمر اهلل تعاىل النساء أال يظهرن الزينة إال لألزواج أو األقارب من الصلب  :  قال آخر 

 املُْْؤِمننَِي  :  قال اهلل تعاىل،  الذين ال خيشى منهم فتنة
ِ
َا النَّبِيه ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساء ﴿َيا َأهيه

َعلَ  َرِحياًم ُيْدننَِي  َغُفوًرا  اهللَُّ  َوَكاَن  ُيْؤَذْيَن  َفاَل  ُيْعَرْفَن  َأْن  َأْدَنى  َذلَِك  َجاَلبِيبِِهنَّ  ِمْن  ﴾  ْيِهنَّ 

﴿َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيَْفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن  :  وقال ،  [ 59األحزاب:  ] 

ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعىَل ُجُيوهِبِنَّ   َظَهَر ِمنَْها ِزينََتُهنَّ إاِلَّ َما   َواَل ُيبِْديَن ِزينََتُهنَّ إِالَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو    َوْلَيرْضِ

إِْخوَ  َبنِي  َأْو  إِْخَواهِنِنَّ  َأْو  ُبُعوَلتِِهنَّ   
ِ
َأْبنَاء َأْو  َأْبنَائِِهنَّ  َأْو  ُبُعوَلتِِهنَّ   

ِ
آَباء َأْو  َبنِي  اهِنِنَّ  آَبائِِهنَّ  َأْو 

َجالِ  ْرَبِة ِمَن الرِّ  َأِو الطِّْفِل  َأَخَواهِتِنَّ َأْو نَِسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُنَّ َأِو التَّابِِعنَي َغرْيِ ُأويِل اإْلِ

 
ِ
ِذيَن مَلْ َيْظَهُروا َعىَل َعْوَراِت النَِّساء ْبَن بَِأْرُجلِِهنَّ لُِيْعَلَم َما خُيْ   الَّ َوُتوُبوا    ِفنَي ِمْن ِزينَتِِهنَّ َواَل َيرْضِ

َه املُْْؤِمنُوَن َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ    [ 31النور: ] ﴾ إِىَل اهللَِّ مَجِيًعا َأيه

)ما اجتمع رجل وامرأة إال وكان  :  فقال ..  عن اخللوة رسول اهلل  وهنى  :  قال آخر

 (2)الشيطان ثالثهام(

إىل حظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من  باإلضافة إىل كل هذا دعت الرشيعة  :  قال آخر

املرسوم،  الوسائل املنهج  عن  تنحرف  ال  االختالط   ولذلك..  حتى  عن  ،  والرقص،  هنى 

وكل ما من شأنه أن يثري الغريزة أو يدعو  ،  النظر املريب،  والغناء الفاحش،  والصور املثرية

 

 رواه احلاكم.   (1)

 رواه ابن حبان.   (2)
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 . ةواالنحالل يف األرس، إىل الفحش حتى ال تترسب عوامل الضعف يف البيت

الشباب عىل إخراج هذه الشهوة ىف منفذها الرشعى    رسول اهلل  وحض  :  قال آخر 

للبرص  :  فقال ..  بالزواج أغض  فإنه  فليتزوج  الباءة  منكم  استطاع  من  الشباب  معرش  )يا 

 . أى قاطع للشهوة، (1)وأحفظ للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(

بامرأة واحدة أو اثنني أو ثالثة أو أربع مادام  ورخص للرجل أن يتزوج  :  قال آخر

 . يملك النفقة ويستطيع العدل

)إذا  :  قال رسول اهلل ف.. وأمر أولياء األمور أن ال يغالوا ىف مهور بناهتم: قال آخر 

  (2) جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة ىف األرض وفساد كبري(

آخر كله:  قال  ذلك  الزنا جريمة  ..  بعد  العقوبةقاعترب  تستحق  ألنه وخيم  ،  انونية 

 . ومفض إىل الكثري من الرشور واجلرائم، العاقبة

آخر  البيت:  قال  نظام  يفسد  الزنا  أن  االرسة،  ذلك  كيان  العالقة  ،  وهيز  ويقطع 

 . واالنحراف واجلريمة ، ويعرض األوالد لسوء الرتبية مما يتسبب عنه الترشد،  الزوجية

آخر  النسب  :قال  يضيع  عند  ،  وبالزنا  هلا  املستحقني  أرباهبا  لغري  األموال  وتصري 

 . التوارث 

 . يقوم الرجل برتبية غري ابنه،  وبالزنا الذي قد ينتج عنه احلمل: قال آخر 

وهو بالتايل عملية  ..  التبعة وراءها ،  فإن الزنا عالقة مؤقتة،  وفوق ذلك كله :  قال آخر

 . االنسان الرشيف ينأى عنها ، حيوانية بحتة

 . التي تردع النفوس التي ال تردع إال باألمل  ة ألجل هذا كله جاءت العقوب: قال آخر 

 

 رواه البخارى.   (1)

 رواه ابن ماجه.  (2)
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ومل تأت هذه العقوبة هكذا مفتوحة يلبي فيها أصحاب النفوس العدوانية  :  قال آخر

عدوان من  نفوسهم  تطلبه  رادعا  ..  ما  منها  لتجعل  القيود  من  بكثري  حماطة  جاءت  بل 

 . ة وانتقاما ال عقوب، وعالجا 

..  فقد اشرتطت الرشيعة لثبوت هذه اجلريمة شهادة أربعة شهود عدول :  قال آخر

ولكنها ترصدها عىل شيوعها  ،  وكأن الرشيعة ال ترصد هذه العقوبة عىل هذه الفعلة بوصفها 

 . بحيث ال يبغى بني الناس من ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا ، عىل املأل من الناس

كام قال رسول  ..  لرشيعة بعد ذلك دعت إىل درء احلدود بالشبهاتثم إن ا:  قال آخر 

 ( 1) )ادرءوا احلدود بالشبهات(: اهلل 

ثم  ،  عفيفةثم إن الرشيعة فرضت عقوبة اجللد ثامنني جلدة عىل من قذف  :  قال آخر 

قال  ،  مل يأت بأربعة يشهدون بأهنم رأوا منها ومن املقذوف هبا ما يكون بني الزوج وزوجته

ِذيَن َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت ُثمَّ مَلْ َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثاَمننَِي َجْلَدًة َواَل  :  تعاىلاهلل   ﴿َوالَّ

 [4النور: ] ﴾ َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َتْقَبُلوا هَلُْم َشَهاَدًة َأَبًدا

وإمساك  ،  التسرت عىل عورات املسلمنيثم بعد ذلك كله رغبت الرشيعة ىف  :  قال آخر

﴿إِنَّ  :  فقال ،  فقد قرر اهلل تعاىل ذلك..  األلسنة عن اجلهر بالفواحش وإن كانت قد وقعت 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َواهللَُّ  ِذيَن آَمنُوا هَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم يِف الده بهوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف الَّ
ِذيَن حُيِ  َيْعَلُم  الَّ

   [ 19النور: ] ﴾ َأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ وَ 

آخر كله:  قال  هذا  الضوابط..  بعد  هذه  األمل  ..  وبكل  إىل  اللجوء  اإلسالم  رشع 

 . فآخر العالج الكي.. باعتباره آخر العالج .. كوسيلة من وسائل العالج

 

 رواه الرتمذى.   (1)
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 .فحدثونا عن هذا األمل الذي عاقب به اإلسالم الزناة: قال أحد احلضور

ايِن َفاْجلُِدوا :  لقد نص عىل هذه العقوبة قوله تعاىل:  ءقال أحد احلكام انَِيُة َوالزَّ ﴿الزَّ

َجْلَدةٍ  ِماَئَة  ِمنُْهاَم  َواِحٍد  َواْلَيْوِم    ُكلَّ  بِاهللَِّ  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُْتْم  إِْن  ِديِن اهللَِّ  َرْأَفٌة يِف  َتْأُخْذُكْم هِباَِم  َواَل 

واآلية تنص عىل أن عقوبة الزاين مائة  ..  [ 2النور:  ] ﴾  ائَِفٌة ِمَن املُْْؤِمننِيَ َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُاَم طَ   اآْلِخرِ 

 .جلدة

وال تتناسب مع الرمحة التي  ،  أال ترون أن هذه العقوبة شديدة:  قال أحد احلضور

 وأن ما فيه مما قد يبدو شديدا هو يف حقيقته رمحة؟ ، تزعمون أهنا صفة اإلسالم األساسية

لقد عرف الشارع نوع  ..  بل هذه العقوبة الرادعة هي الرمحة بعينها :  قال أحد احلكامء 

اجلرائم هذه  مثل  يف  صاحبها  توقع  التي  تتبع  ..  النفس  إال  هلا  هم  ال  شهوانية  نفس  إهنا 

 . شهواهتا وأهوائها ولو عىل حساب طهارة املجتمع 

وضعتها   وإنام،  فالرشيعة حينام وضعت عقوبة اجللد للزنا مل تضعها اعتباطا :  قال آخر 

والرشيعة حينام قررت عقوبة اجللد  ،  عىل أساس من طبيعة اإلنسان وفهم لنفسيته وعقليته 

فإذا  ،  للزنا دفعت العوامل النفسية التي تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة ترصف عن الزنا 

تغلبت العوامل الداعية عىل العوامل الصارفة وارتكب الزاين جريمته مرة كان فيام يصيبه  

 . أمل العقوبة وعذاهبا ما ينسيه اللذة وحيمله عىل عدم التفكري فيها من 

 هل ترى أن مثل هذه العقوبة يمكن أن تطبق يف عرصنا؟: قال أحد احلضور

فيمكن  ..  وما دامت النوازع البرشية املنحطة فينا ..  ما دمنا برشا:  قال أحد احلكامء 

هواء والشهوات التي تريد ألهوائه  لن حيول بني اإلنسان وتطبيقها إال تلك األ..  أن تطبق

 . أن تتحرر من أي رادع

احلضور  أحد  هذا:  قال  يف  رأي ..  صدقت  قوانني    توقد  عىل  اطالعي  من خالل 
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أن عقوبة اجللد وإن كانت ألغيت من أكثر  .. العقوبات يف بعض دول العامل يف فرتات قريبة

ففي إنجلرتا يعترب  ،  قوانني بعض الدولقوانينها اجلنائية إال أهنا ال تزال عقوبة معرتفا هبا يف  

اجلنائي  القانون  يف  األساسية  العقوبات  إحدى  يعاقب  ،  اجللد  املتحدة  الواليات  ويف 

باجللد اجللد عقوبة  ،  املسجونون  يزال  والبوليس يف مرص وإنجلرتا ال  اجليش  قانوين  ويف 

الثانية رجعت معظم    ويف أثناء احلرب العاملية  .. وهكذا األمر يف كثري من الدول..  أساسية

بل  ..  بالد العامل إىل عقوبة اجللد وطبقتها عىل املدنيني يف جرائم التموين والتسعري وغريها 

 . رأينا من قوانني العامل ما يقرر عقوبة اجللد يف القوانني العسكرية

أال ترون أن يف اضطرار أكثر بالد العامل إىل تطبيق عقوبة اجللد عىل  :  قال أحد احلكامء

واعرتافا من القائمني عىل القوانني الوضعية  ،  دنيني أثناء احلرب لشهادة قيمة هلذه العقوبةامل

 . بأن عقوبة احلبس تعجز عن محل الناس عىل طاعة القانون

ثم أال ترون أن العامل حني يقرر عقوبة اجللد يف القوانني العسكرية يعرتف  :  قال آخر 

 اجلند ومحلهم عىل طاعة القانون؟رضورية حلفظ النظام بني  بأن هذه العقوبة 

ثم أال ترون أن املدنيني يف أنحاء العامل اليوم أشد حاجة من اجلند إىل هذه  :  قال آخر

 وال يعرتفون بالطاعة للقوانني؟، العقوبة بعد أن أصبحوا ال حيرصون عىل النظام

ثم   ،ثم أال ترون من العجب أن ترى القوانني رضورة طاعة اجلند للنظام: قال آخر

للمدنيني  يرونه  األمة،  ال  من  ليسوا  املدنيني  اجليش  ،  وكأن  يمدون  الذين  هم  ليسوا  أو 

 باجلنود؟

 : القذف 

 . فحدثونا عن العقوبات التي رشعت لردع القاذفني: قال أحد احلضور

 . ولذلك عاجله من نواح خمتلفة،  القذف من الكبائر العظيمةاإلسالم    لقد اعترب :  قال
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آخر عرف  :  قال  واحلقدلقد  واحلسد  الغل  من  النفوس  أمراض  عن  ناتج  ..  أنه 

 . فلذلك وضع الربامج الطويلة التي ختلص النفوس من هذه األمراض، وغريها 

مأل وقت املسلم بكل  ي فلذلك راح  ..  وعرف أنه ناتج عن الغفلة والفراغ :  قال آخر 

 . ؤمنونما عداه من اللغو الذي يتنزه عنه امل   امعترب، ما ينفعه يف دينه ودنياه

 . فأبدهلا بمجالس العلم والذكر.. وعرف أنه ناتج عن املجالس الالهية: قال آخر 

وبعد ذلك كله نرش وعيا يف املجتمع بأن حرمة عرض املسلم تعدل حرمة  :  قال آخر 

وجاء يف  ..  (1) دمه وماله وعرضه(:  )كل املسلم عىل املسلم حرام:  قال رسول اهلل  ..  دمه

الوداع دماءك :  خطبة  هذا)إن  يومكم  كحرمة  عليكم  حرام  وأعراضكم  وأموالكم  يف  ،  م 

 ( 2) يف بلدكم هذا(، شهركم هذا

آخر الكبائر:  قال  من  كبرية  األعراض  يف  الكالم  اعترب  ذلك  احلديث  ..  بعد  ففي 

وأكل  ،  )الكبائر أوهلن اإلرشاك باهلل وقتل النفس بغري حقها :  الرشيف قال رسول اهلل  

واالنتقال إىل األعراب بعد  ، ورمي املحصنات ، وفرار يوم الزحف ، اليتيموأكل مال ، الربا 

  (3)هجرته(

وكان يف  ،  إىل أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والديات وكتب رسول اهلل  :  قال آخر

،  وقتل النفس املؤمنة بغري احلق ،  )إن أكرب الكبائر عند اهلل يوم القيامة اإلرشاك باهلل:  الكتاب

وأكل  ،  ورمي املحصنة وتعلم السحر ،  وعقوق الوالدين،  بيل اهلل يوم الزحفوالفرار يف س

  (4)وأكل مال اليتيم(، الربا 

 

 رواه مسلم وغريه. (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)

 رواه البزار.  (3)

 رواه ابن مردويه يف تفسريه.  (4)
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وأخرب بالعقاب الشديد الذي ينال من يقع يف أعراض املسلمني يف الدنيا  :  قال آخر

)من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه احلد يوم  :  ففي احلديث قال رسول اهلل .. أو يف اآلخرة 

 ( 1) لقيامة إال أن يكون كام قال(ا

)أيام عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدهتا يا زانية ومل تطلع منها عىل  :  وقال:  قال آخر 

القيامة( :  وقال.  .(3))سباب املسلم فسق وقتاله كفر(:  وقال ..  (2)زنا جلدهتا وليدهتا يوم 

يتعدى   حتى  منهام  البادئ  فعىل  قاال  ما  املسلم  :  وقال.  .(4)املظلوم()املتسابان  )سباب 

   (5) كاملرشف عىل اهللكة(

يا رسول اهلل  :  قيل،  )إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه(:  وقال:  قال آخر

  (6) )يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه(:  وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال

تني حلامية األعراض من أن تصبح  عقوب اإلسالم  بعد هذا كله وغريه رشع: قال آخر 

فعقوبة معنوية  ،  وأما الثانية..  فعقوبة حسية تتمثل يف اجللد،  أما أوالمها :  لعبة بيد العابثني 

 . تتمثل يف رفع أهليته للشهادة

ِذيَن َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت ُثمَّ  :  وقد نص عىل هاتني العقوبتني قوله تعاىل:  قال آخر ﴿َوالَّ

بِ  َيْأُتوا  ُهُم  مَلْ  َوُأوَلئَِك  َأَبًدا  َشَهاَدًة  هَلُْم  َتْقَبُلوا  َواَل  َجْلَدًة  َثاَمننَِي  َفاْجلُِدوُهْم  ُشَهَداَء  َأْرَبَعِة 

   [ 4النور: ] ﴾ اْلَفاِسُقونَ 

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 رواه احلاكم.   (2)

 رواه البخاري ومسلم.   (3)

 رواه مسلم وأبو داود والرتمذي.   (4)

 رواه البزار.  (5)

 واه البخاري وغريه.  ر (6)
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..  فحدثونا عن رس العقوبتني اللتني عاقبت هبام الرشيعة القاذفني :  قال أحد احلضور 

  ؟بمنعه من حق الشهادةومل عوقب .. مل عوقب القاذف باجللد؟

لقد الحظنا الرشيعة العادلة احلكيمة أن من أهم البواعث التي  :  قال أحد احلكامء 

والحظنا أهنا مجيعا تؤول  ..  احلسد واملنافسة واالنتقام:  تدعو القاذف لالفرتاء واالختالق

يعة  وهلذا عاجلت الرش  ..وهو إيالم املقذوف وحتقريه،  إىل غرض واحد يرمي إليه كل قاذف

 . القاذف بمحاربة دوافع اجلريمة لديه

ليتمتع هو بذلك  ،  وبام أن القاذف يرمي إىل إيالم املقذوف إيالما نفسيا :  قال آخر

إيالما بدنيا ..  األمل ليؤمله  يقابل اإليالم  ..  فكان جزاؤه اجللد  الذي  البدين هو  ألن اإليالم 

معا ؛  النفيس واحلس  النفس  عىل  وقعا  منه  أشد  أن،  ألنه  ما    إذ  بعض  هو  النفيس  اإليالم 

 . ينطوي عليه اإليالم البدين

آخر  املقذوف:  قال  إىل حتقري  قذفه  وراء  من  يرمي  القاذف  أن  التحقري  ،  وبام  وهذا 

القاذف؛  فردي أن حيقر من اجلامعة كلها ،  ألن مصدره فرد واحد هو  وأن  ،  فكان جزاؤه 

،  عدالته وال تقبل له شهادة أبدافتسقط  ،  يكون هذا التحقري العام بعض العقوبة التي تصيبه 

 . ويوصم وصمة أبدية بأنه من الفاسقني

وهكذا حاربت الرشيعة اإلسالمية الدوافع النفسية الداعية إىل اجلريمة  :  قال آخر

للجريمة   الداعية  الدوافع  عىل  التغلب  وحدها  تستطيع  التي  املضادة  النفسية  بالعوامل 

أن يقذف آخر ليؤمل نفسه وحيقر شخصه    فإذا فكر شخص ،  ورصف اإلنسان عن اجلريمة 

فرصفه ذلك  ،  وذكر التحقري الذي تفرضه عليه اجلامعة ،  ذكر العقوبة التي تؤمل النفس والبدن

 . عن اجلريمة 

وإن تغلبت العوامل الداعية إىل اجلريمة مرة عىل العوامل الصارفة عنها  :  قال آخر
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وفيام يلحق شخصه من حتقري  ،  كان فيام يصيب بدنه ونفسه من أمل العقوبة،  فارتكب اجلريمة 

 .بل ما يرصفه هنائيا عن التفكري فيها ، اجلامعة ما يرصفه هنائيا عن العودة الرتكاب اجلريمة 

فهي  ،  القوانني احلديثة الذي متارسه  ،  لم مل يكتف بتأديبه بالسجنف:  قال أحد احلضور

 تعاقب عىل القذف باحلبس أو بالغرامة أو هبام معا؟  

ازدادت جرائم  ترون كيف  ولذلك  ،  عقوبات غري رادعة  لكنها :  قال أحد احلكامء

عظيمة زيادة  والسب  يتبادلون  ،  القذف  األحزاب  رجال  األخص  وعىل  الناس  وأصبح 

كل حياول حتقري اآلخر وتشوهيه باحلق  ،  السب كام لو كانوا يتقارضون املدح والثناءالقذف و

بالباطل فيه،  أو  ينطلق  اجلو  له  ليخلوا  أخاه  أن هيدم  يريد  حتى  ،  وكل  كذلك  وسيظلون 

ولكنهم سيرتكون أسوأ مثل  ،  يمزقوا أعراضهم ويقطعوا أرحامهم وهيدموا أنفسهم بأيدهيم

 . حيتذى ملن بعدهم

ولو أن أحكام الرشيعة اإلسالمية طبقت عىل هؤالء بدال من القانون ملا  :  ر قال آخ

وتنتهي بإبعاده ،  ألهنا تؤدي به إىل اجللد ؛  جرؤ أحدهم عىل أن يكذب عىل أخيه كذبة واحدة

،  ذلك أن من كذب سقطت شهادته،  فال قيادة وال رئاسة وال أمر وال هني ،  عن احلياة العامة

،  ومن سقطت عدالته سقطت عنه قيادته ورئاسته،  دالتهومن سقطت شهادته سقطت ع

 . وال يكون أبدا للفاسقني، وألن األمر والنهي من حق املتيقن

احلضور أحد  قديمة :  قال  فكرة  نفسها  اجللد  فكرة  أن  ترون  تطوروا  ..  أال  فالبرش 

 كثريا؟

إن  ..  ولكن طبيعة الناس مل تتطور ..  نعم احلياة تطورت:  وقال ،  أحد احلكامءابتسم  

تتبدل ..  طبيعة اإلنسان واحدة يف مجيع العصور ولو تغريت مظاهره احلياة  ،  ال تتغري وال 

هم يف مجيع عصورهم  ..  هي طبيعتهم إذا تقدموا وطبيعتهم إذا تأخروا.. وتبدلت وسائلها 
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وهم يف مجيع عصورهم خيشون العقاب وال  ..  يرجون الثواب وحيرصون عىل الوصول إليه 

 . يرضونه ألنفسهم

..  فإن احلكيم هو الذي يستغل طبيعة البرش يف سياستهم وتوجههم،  وهلذا:  قال آخر

فأقامت أحكامها عىل أساس ما  ،  فاستغلت طبيعة البرش،  وقد فعلت الرشيعة احلكيمة ذلك

فجاءت أحكاما صاحلة لكل  ،  ومن قوة وضعف،  يف خالئقهم األصلية من رجاء وخوف 

وذلك  .  وألهنا ال تتغري بتغري األزمان؛  يف كل مكانألن طبائع البرش واحدة  ؛  مكان وزمان

وهو الرس يف صالحيتها للمستقبل القريب  ،  هو الرس يف صالحية الرشيعة للقديم واحلديث 

 . والبعيد

 : السكر 

 . فحدثونا عن العقوبات التي رشعت لردع السكارى: قال أحد احلضور

ولذلك عاجله من  ، لعظيمةالسكر من الكبائر ا اإلسالملقد اعترب :  قال أحد احلكامء

 . نواح خمتلفة

ـ أن اخلمر   لقد بني :  قال آخر املنافع الظاهرة،  ـ أوال  هي يف  ..  وإن كان فيها بعض 

﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن  :  قال تعاىل..  مضار ال تقارن بمنافعها ..  حقيقتها حتتوي عىل مضار كثرية

َواملَْْيرِسِ  َومَ   اخْلَْمِر  َكبرٌِي  إِْثٌم  فِيِهاَم  َنْفِعِهاَم ُقْل  ِمْن  َأْكرَبُ  َوإِْثُمُهاَم  لِلنَّاِس  َماَذا    نَافُِع  َوَيْسَأُلوَنَك 

اْلَعْفوَ  ُقِل  ُرونَ   ُينِْفُقوَن  َتَتَفكَّ َلَعلَُّكْم  اآْلَياِت  َلُكُم  اهللَُّ   ُ ُيَبنيِّ أي أن يف  ..  [ 219البقرة:  ] ﴾  َكَذلَِك 

وأن فيهام كذلك بعض  ،  واملفاسد املادية والدينيةملا فيهام من األرضار  ،  تعاطيهام ذنبا كبريا

وكسب املال دون عناء يف  ،  وهي منافع مادية ال تتجاوز الربح باالجتار فيها ..  منافع للناس

 .ومع ذلك فإن االثم أرجح من املنافع فيهام.. امليرس

  ألنه ..  بعد ذلك هنى اهلل عزوجل املؤمنني أن يصلوا هلل وهم يف حالة سكر:  قال آخر
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ِذيَن آَمنُوا اَل َتْقَرُبوا  :  قال تعاىل ..  ال تستقيم الصالة إال يف حالة حضور عقيل كامل َا الَّ ﴿َيا َأهيه

اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلونَ  وبام أن الصالة تستغرق مجيع  .. [ 43النساء: ] ﴾ الصَّ

 . فإن ذلك سيضعه يف حرج كبري.. أوقات يوم املسلم 

آخر ذلك :  قال  أن حرض  ..  بعد  اخلطرية جاء  وبعد  اآلفة  هذه  لتجنب  النفوس  ت 

:  قال تعاىل..  وهو أبلغ صيغ التحريم، التحريم الذي عرب عنه باالجتناب .. التحريم املطلق

مِ  ِرْجٌس  َواأْلَْزاَلُم  َواأْلَْنَصاُب  َواملَْْيرِسُ  اخْلَْمُر  إِنَّاَم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه ْيَطاِن  ﴿َيا  الشَّ َعَمِل  ْن 

يِف   َواْلَبْغَضاَء  اْلَعَداَوَة  َبْينَُكُم  ُيوِقَع  َأْن  ْيَطاُن  الشَّ ُيِريُد  إِنَّاَم  ُتْفلُِحوَن  َلَعلَُّكْم  اخْلَْمِر  َفاْجَتنُِبوُه 

اَلةِ  ُكْم َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوَعِن الصَّ  [ 91ـ  90ملائدة: ا] ﴾ َفَهْل َأْنُتْم ُمنَْتُهونَ  َواملَْْيرِسِ َوَيُصدَّ

آخر اخلمر:  قال  تعاىل  اهلل  امليرس  ،  انظروا كيف وصف  من  ـ  اآلثام  من  معها  ومن 

وبكوهنا من عمل  ..  واألنصاب واألزالم ـ بكوهنا رجسا خبيثة مستقذرة عند أويل االلباب

 . وبدورها يف إيقاع العداوة والبغضاء..  الشيطان وتزيينه ووسوسته

وخيربهم  ،  فاهلل يتلطف بعباده..  ي الداعية إىل التحريم كل هذه األسباب ه :  قال آخر 

ولكنه حرمه لكل ما فيه من  ..  أنه مل حيرم عليهم اخلمر لكوهنا رشابا جيدون فيه لذة ونشوة

 . تلك اآلثام واملضار التي مل تزدها األيام إال تأكيدا

مخر طاهرة ليس  ..  ويدل لذلك أن اهلل تعاىل وعد املؤمنني بخمر يف اآلخرة:  قال آخر

﴿َيَتنَاَزُعوَن فِيَها َكْأًسا اَل َلْغٌو فِيَها :  قال تعاىل يصف نعيم أهل اجلنة..  فيها يشء من اإلثم 

يتعاطون فيها كأسا من اخلمر ال يتكلمون عنها بكالم الغ وال  : أي،  [ 23الطور:  ] ﴾  َواَل َتْأثِيمٌ 

 .نيا كام يتكلم السكريون من أهل الد، هذيان وال إثم وال فحش

آية أخرى يصفها :  قال آخر  اِربِنيَ :  وقال يف  لِلشَّ ٍة  َلذَّ َغْوٌل َواَل ُهْم    ﴿َبْيَضاَء  فِيَها  اَل 

ُعوَن َعنَْها َواَل ُينِْزُفونَ :  وقال، [ 47ـ  46الصافات: ] ﴾ َعنَْها ُينَْزُفونَ   [ 19الواقعة: ] ﴾ ﴿اَل ُيَصدَّ
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فنفى  ،  ات مخر الدنيا وأذاها انظروا كيف نزه اهلل مخر اآلخرة عن قاذور:  قال آخر 

وأخرب أهنا ال حتملهم عىل الكالم  ،  وإزالة العقل بالكلية،  ووجع البطن،  عنها صداع الرأس

وطيب طعمها  ،  وأخرب بحسن منظرها ،  السيئ الفارغ عن الفائدة املتضمن هذيانا وفحشا 

حب  ..  وخمربها  من  اإلنسان  نفس  عىل  الشياطني  متليه  ملا  عالجا  كله  ذلك  اخلمر  وكان 

 .وعشقها والتفاين فيها واإلدمان عليها 

،  بل حرمت كل الوسائل املؤدية إليها ،  ومل تكتف الرشيعة بتحريم اخلمر :  قال آخر

فقد )لعن رسول اهلل اهلل اخلمر وشارهبا وساقيها ومبتاعها وبائعها وعارصها ومعترصها  

 ( 1) وحاملها واملحمولة إليه وآكل ثمنها(

..  من عنب كانت أو من غريه،  يمه اخلمر قليلها وكثريها ومن ذلك حتر:  قال آخر 

عن رشاب يرشبونه بأرضهم من الذرة    وقد روي أن رجال من اليمن سأل رسول اهلل  

)املزر( له  اهلل  ،  يقال  رسول  هو؟(:  فقال  مسكر  :  فقال  ،  نعم:  قال،  )أمسكر  )كل 

:  يا رسول اهلل:  طينة اخليال قالواإن عىل اهلل عهدا ملن يرشب املسكر أن يسقيه من  ...  حرام 

  (2))عرق أهل النار(: وما طينة اخليال؟ قال

فقد وردت األحاديث  ،  وبام أن النفوس ال تردع بيشء كام تردع بالرتهيبات:  قال آخر 

فمن ذلك  ،  تبني أنواع العقوبات التي يناهلا من نازعنه نفسه لرشهبا   الكثرية عن رسول اهلل  

فاإليامن يقتيض أن تكون اللطائف مجيعا يف منتهى  ..  مر مع اإليامنبيان تعارض رشب اخل

)من زنى  :  قال رسول اهلل  ،  وال بجسد متهالك،  فال يعبد اهلل بعقل نائم،  وعنفواهنا ،  قوهتا 

 

 رواه أبو داود وابن ماجه. (1)

 رواه مسلم.  (2)
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  (1)أو رشب اخلمر نزع اهلل منه اإليامن كام خيلع اإلنسان القميص من رأسه(

،  من باهلل واليوم اآلخر فال يرشب اخلمر )من كان يؤ : وقال رسول اهلل  :  قال آخر

  (2)من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال جيلس عىل مائدة يرشب عليها اخلمر(

قال رسول  ..  ومن ذلك إخباره عن بعد شارب اخلمر عن اهلل ومالئكة اهلل:  قال آخر 

  (3)باخللوق()ثالثة ال تقرهبم املالئكة اجلنب والسكران واملتضمخ  : اهلل 

قال رسول اهلل  ،  ومن ذلك إخباره عن عدم قبول اهلل ألعامل شارب اخلمر:  قال آخر 

  : وإن مات فيها مات كافرا،  )من رشب اخلمر فجعلها يف بطنه مل تقبل منه صالة سبعا  ،

  (4)فإن أذهبت عقله عن يشء من الفرائض(

،  أن من رشب اخلمر يف الدنيا لن يرشهبا يف اآلخرة  ومن ذلك إخباره  :  قال آخر

ومن رشب اخلمر يف  ،  )كل مسكر مخر وكل مسكر حرام:  رسول اهلل    قال،  ففي احلديث

  (5) الدنيا فامت وهو يدمنها مل يرشهبا يف اآلخرة(

آخر  وغريها :  قال  التوجيهات  هذه  كل  العميقة  ..  بعد  النبوية  الرتبوية  هذه  وبعد 

وهي  ..  جاءت الرشيعة بالعقوبة التي تردع النفوس التي ال يردعها إال األمل  ألجيال األمة

وهي  ..  عقوبة مضبوطة بالضوابط الرشعية كسائر العقوبات حتى ال يستغلها املتعسفون 

جاء   الذي  الدين  من  باعتبارها  اإلسالم  بالد  يف  املواطنني  املسلمني  غري  متس  ال  عقوبة 

 .اإلسالم بتحريره من كل إكراه 

 

 رواه احلاكم.  (1)

 رواه الطرباين.  (2)

 رواه البزار.  (3)

  .رواه النسائي (4)

 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي. (5)
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 فام هذه العقوبة؟: قال أحد احلضور

لقد قد ورد يف النصوص من التشديدا عىل من يعود لرشب اخلمر  :  قال أحد احلكامء 

)من رشب  :  فمن ذلك قوله  ،  ما يفتح املجال واسعا أمام ويل األمر ليقيض عىل هذه اآلفة 

ثم إن  ،  اخلمر فاجلدوهم )إذا رشبوا  :  وقوله،  (1) اخلمر فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه(

 ( 2) ثم إن رشبوا فاقتلوهم(،  ثم إن رشبوا فاجلدوهم، رشبوا فاجلدوهم

 هنا أيضا!؟..  القتل : قال أحد احلضور

هي رشيعة حياة ال رشيعة  ف،  رشيعة اهلل ال حتكم بالقتل ألجل القتل :  قال أحد احلكامء 

الرشيرة إال القتل أو التهديد  فمن النفوس من ال يقهر نوازعها  ،  ولكنها تردع بالقتل ..  موت

يبني ذلك..  بالقتل تعاىل  قال اهلل  َلَعلَُّكْم  :  لقد  اأْلَْلَباِب  ُأويِل  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  يِف  ﴿َوَلُكْم 

بـ..  [ 179البقرة:  ] ﴾  َتتَُّقونَ  اآلية  َتتَُّقونَ : ﴿انظروا كيف ختم  أن    [ 179البقرة:  ] ﴾  َلَعلَُّكْم  ليبني 

 . هو الردع أكثر منه التنفيذ اهلدف من الترشيعات 

 : الرسقة 

 . فحدثونا عن العقوبات التي رشعت لردع اللصوص: قال أحد احلضور

واحلرابة  ..  واجلحود ..  إىل الرسقة وأخواهتا من االختالس اإلسالم  لقد نظر  :  قال

التي  ..  وغريها ..  والنهب ..  والنشل ..  والنبش ..  والغصب األموال  عىل  اعتداء  أهنا  عىل 

 . حفظها ألهلها مقصدا من مقاصد الديناعترب 

احلث عىل  وأوهلا  ..  بجملة معاجلات  املرضية   اهر والظهذه  ولذلك عالج  :  قال آخر

)والذي نفيس  : قال رسول اهلل ، ن الفرائض التي يؤجر فاعلها باعتباره ، الكسب احلالل 

 

 رواه الرتمذي.   (1)

 رواه أبو داود وابن حبان.  (2)
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ظهره فيأكل    بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيذهب به إىل اجلبل فيحتطب ثم يأيت فيحمله عىل 

عليه( اهلل  ما حرم  فيه  أن جيعل يف  من  له  كل  :  وقال ،  (1)خري  واجب عىل  احلالل  )طلب 

  (2)مسلم(

باعتبار أن آكل احلرام لن ينال أي  ..  ثم عمق ذلك بالرتهيب من احلرام :  قال آخر

اهلل أي خري،  بركة ينزل عليه من  يستجاب..  ولن  يقبل،  حتى دعاؤه ال  قال  ..  وعمله ال 

وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني فقال  ،  )إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا :  رسول اهلل  

يَِّباِت :  تعاىل ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ َا الره ِذيَن آَمُنوا  :  وقال تعاىل،  [ 51املؤمنون:  ] ﴾  ﴿َيا َأهيه َا الَّ ﴿َيا َأهيه

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد يديه  ،  [ 172البقرة:  ] ﴾  ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكمْ 

يا رب يا رب ومطعمه حرام ومرشبه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأنى  :  إىل السامء 

 (3)يستجاب لذلك(

والذي  ..  )أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة:  لبعض أصحابهوقال  :  قال آخر

وأيام  ،  ام يف جوفه ما يتقبل منه عمل أربعني يوما نفس حممد بيده إن العبد ليقذف اللقمة احلر

  (4)عبد نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به(

إنه من أصاب ماال  ،  )إنه ال دين ملن ال أمانة له وال صالة وال زكاة:  وقال:  قال آخر 

إن اهلل  ؛  من حرام فلبس جلبابا يعني قميصا مل تقبل صالته حتى ينحي ذلك اجللباب عنه

  (5) ىل أكرم وأجل من أن يقبل عمل رجل أو صالته وعليه جلباب من حرام(تبارك وتعا 

 

 رواه أمحد.  (1)

 رواه الطرباين.   (2)

 رواه مسلم وغريه.  (3)

 رواه الطرباين.  (4)

 رواه البزار.  (5)
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)من اشرتى ثوبا بعرشة دراهم وفيه درهم من حرام مل يقبل اهلل عز  :  وقال: قال آخر 

  (1) وجل له صالة ما دام عليه(

،  واإلحسانثم قطع الطريق عىل من يريد أن حيتال باستعامل احلرام يف اخلري  :  قال آخر

)من مجع ماال حراما ثم تصدق به مل يكن له  :  قال رسول اهلل  ،  فأخرب أن ذلك لن يقبل منه

)من كسب ماال حراما فأعتق منه ووصل منه رمحه  :  وقال  ،(2)فيه أجر وكان إرصه عليه(

  (3)كان ذلك إرصا عليه(

آخر بينكم  :  وقال:  قال  قسم  كام  أخالقكم  بينكم  قسم  اهلل  اهلل  ،  أرزاقكم )إن  وإن 

ومن أعطاه اهلل الدين  ،  وال يعطي الدين إال ملن حيب،  يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب

وال يؤمن حتى يأمن  ،  والذي نفيس بيده ال يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه،  فقد أحبه 

من  وال يكسب عبد ماال ، )غشه وظلمه: وما بوائقه يا رسول اهلل؟ قال: قالوا ،  جاره بوائقه 

حرام فيتصدق منه فيقبل منه وال ينفق منه فيبارك له فيه وال يرتكه خلف ظفره إال كان زاده  

إن اخلبيث ال  ،  ولكن يمحو السيئ باحلسن،  إن اهلل تعاىل ال يمحو السيئ بالسيئ ،  إىل النار

  (4) يمحو اخلبيث(

:  قال تعاىل،  الشديدثم مأل القلوب رعبا من احلرام عندما ربطه بعذاب اهلل  :  قال آخر 

ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلاًم إِنَّاَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريً  النساء:  ] ﴾  ا﴿إِنَّ الَّ

10 ] 

:  )ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع  :رسول اهلل  وقال: قال آخر 

 

 رواه أمحد. (1)

 حبان واحلاكم. ابن رواه ابن خزيمة و (2)

 رواه الطرباين.  (3)

 رواه أمحد. (4)
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وعن علمه  ،  وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه،  عن شبابه فيام أبالهو،  عن عمره فيام أفناه

  (1) ماذا عمل فيه(

من اكتسب فيها ماال من حله وأنفقه يف حقه  ،  )الدنيا خرضة حلوة: وقال :  قال آخر

ومن اكتسب فيها ماال من غري حله وأنفقه يف غري حقه أورده  ،  أثابه اهلل عليه وأورده جنته 

تعاىل:    ورب متخوض،  اناهلل دار اهلو القيامة، يقول اهلل  يوم  النار  له  يف مال اهلل ورسوله 

  (2) ([ 97]اإلرساء: ﴿ُكلَّاَم َخَبْت ِزْدَناُهْم َسِعرًيا﴾ 

بعد كل ذلك رشع العقوبة الشديدة التي تردع النفوس التي ال يردعها إال  :  قال آخر

ما  ..  األمل ذلك  حتفظ  التي  الضوابط  من  وضع  استعامل يسءوقد  كل  من  وهي  ..  يقيها 

بالسارق  ترتبط  دقيقة  منه..  ضوابط  املرسوق..  وباملرسوق  املالبسات  ..  وباملال  وبجميع 

 . حتى يؤدي هذا احلكم الغرض الذي قصد منه .. املرتبطة باجلريمة 

ووضعت له كل هذه  ..  فام هذا األمل الذي رشعته الرشيعة لذلك: قال أحد احلضور

 الضوابط؟ 

أحد تعاىل:  احلكامء   قال  قوله  يف  ذلك  عن  الكريم  القرآن  عرب  اِرُق  :  لقد  ﴿َوالسَّ

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدهَيُاَم َجَزاًء باَِم َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اهللَِّ َواهللَُّ َعِزيٌز َحكِيمٌ  فهذه  ..  [ 38املائدة: ] ﴾  َوالسَّ

هام صفات اجلريمة يعاقبان  اآلية تنص عىل أن كال من السارق والسارقة اللذين توفرت في

 . بقطع اليد

احلضور أحد  يده!؟:  قال  لشديد..  تقطع  ذلك  هذا    ..إن  يف  اقتدى  اإلسالم  ليت 

 . باملسيحية املتساحمة

 

 رواه الرتمذي.   (1)

 رواه البيهقي.  (2)
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بل يرصح  ،  يرصح به الذي يتبناه املسيحيون  لكن الكتاب املقدس  :  قال أحد احلكامء

  25تثنيه  ]أمل تقرأ ما ورد يف  ..  وغريها بل يف الرسقة  ..  ليس يف الرسقة وحدها ..  بام هو فوقه 

وتقدمت امرأة أحدمها لكي  ،  رجل وأخوه،  )اذا ختاصم رجالن بعضهام بعضا :  [ 12ـ    11/

 ختلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها وال تشفق عينك(؟ 

السارق وهو  :  [2/  22سفر اخلروج  ]يف  ومثل ذلك ما ورد  :  قال آخر  )إن وجد 

)إذا وجد رجل قد رسق نفسا من  :  [ 7/   24تثنيه ]ويف  ،  نقب فرضب ومات فليس له دم(؟ي

من وسطك( الرش  فتنزع  السارق  ذلك  يموت  وباعه  واسرتقه  إرسائيل  بني  ويف  ،  إخوته 

ألن كل سارق يباد  ،  األرض)فقال يل هذه هي اللعنة اخلارجة عىل وجه كل  :  [5:  زكريا ]

 هناك بحسبها(  وكل حالف يباد من، من هنا بحسبها 

آخر اهلل ملوسى  :  قال  أمر  السالم  فهذا  من  عليه  يطبقه  فلامذا ال  األنبياء  من  وغريه 

 . يقدس الكتاب املقدس

ولكن أين النص الذي  ..  حيق هلم ذلك..  إن النص منسوخ :  قد يقولون :  قال آخر 

 يدل عىل النسخ؟ 

..  املقدسات نحن يف عرص جتاوز كل .. دعنا من الكتاب املقدس : قال أحد احلضور

 . لقد وصل خرباء القانون إىل وضع رشائع هلا من القوة ما يكفي لردع كل املجرمني 

احلكامءابتسم   توفر  ..  صدقت:  وقال،  أحد  أن  احلديثة  احلضارة  استطاعت  لقد 

يدخل فيها املجرم تلميذا يف املدرسة االبتدائية ليخرج منها  ..  كليات كثرية تصنع املجرمني

 . عالية صاحب شهادة 

 أراك تتهكم؟ :  قال الرجل

هل ترى من املعقول أن تضع املريض بجنب  ..  أنا ال أقول إال احلقيقة :  احلكيمقال  
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ثم ترجو له الشفاء بعد  ..  كل منهم مصاب بمرض من األمراض املعدية،  مرىض كثريين

 ذلك؟

 ولكنه خيضع يف السجن لتوجيهات؟:  قال الرجل

يلتق:  احلكيم قال   التي  وال  التوجيهات  توجيهات  أي  تقاومها  ال  زمالئه  من  اها 

لقد علمتنا الرشيعة أن نضع من حدثته نفسه باإلجرام يف مصحات صحية ال يف    .. توازهيا 

 . لينال من صحة األصحاء ال لينال من مرض املرىض.. مصحات مرضية

 ولكن ملاذا القطع بالذات!؟:  قال الرجل

النفيس اإلسالم  لقد الحظ  :  احلكيم قال   للجريمةالدافع  راح  ..    ..  دفعهيفلذلك 

 . ستعمل األمل وسيلة من وسائل دفعهيو

لقد الحظ أن السارق حينام يفكر يف الرسقة إنام يفكر يف أن يزيد كسبه  :  قال آخر

،  ويريد أن ينميه من طريق احلرام،  فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق احلالل،  بكسب غريه 

وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته  ،  عمل غريه  فيطمع يف ثمرة ،  وهو ال يكتفي بثمرة عمله

 . أو ليأمن عىل مستقبله، أو لريتاح من عناء الكد والعمل، عىل اإلنفاق أو الظهور 

آخر االعتبارات:  قال  هذه  إىل  يرجع  الرسقة  إىل  يدفع  الذي  زيادة  ،  فالدافع  وهو 

 . أو زيادة الثراء ، الكسب

..  نفس اإلنسان بتقرير عقوبة القطعهذا الدافع يف  اإلسالم  وقد حارب  :  قال آخر

،  ألن قطع اليد أو الرجل يؤدي إىل نقص الكسب إذ اليد والرجل كالمها أداة عل أي كان

الثراء نقص  إىل  يؤدي  الكسب  اإلنفاق وعىل  ،  ونقص  القدرة عىل  نقص  إىل  يؤدي  وهذا 

 . ويدعو إىل شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد عىل املستقبل، الظهور

بتقديره عقوبة القطع دفع العوامل النفسية التي تدعو  اإلسالم  فإن  ،  وهلذا:  ال آخرق
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فإذا تغلبت العوامل النفسية  ،  الرتكاب اجلريمة بعوامل نفسية مضادة ترصف عن اجلريمة

الداعية وارتكب اإلنسان اجلريمة مرة أخرى كان يف العقوبة واملرارة التي تصيبه منها ما  

 .(1)فال يعود للجريمة مرة ثانية، سية الصارمةيغلب العوامل النف

الرجل ذلك..  ولكن:  قال  إليه  ..  مع  وصلت  ما  مع  تتفق  ال  القطع  عقوبة  فإن 

 . إن هذا بالنسبة هلا يشء يف غاية البشاعة.. اإلنسانية واملدنية احلديثة

 وماذا عند اإلنسانية احلديثة من حلول؟  : قال أحد احلكامء 

آخر  هذه :  قال  ترى  عىل   وهل  باملكافأة  السارق  تقابل  أن  احلكمة  من  اإلنسانية 

 وأن تشجعه عىل السري يف غوايته؟ ، جريمته 

وأن نكد ونشقى ليستويل  ،  وهل تنصحنا أن نعيش يف خوف واضطراب:  قال آخر

 عىل ثامر عملنا العاطلون واللصوص؟ 

آخر البرش:  قال  طبائع  ننسى  أن  تعني  اإلنسانية  األم،  وهل  جتارب  ،  م ونتجاهل 

وهنمل النتائج التي وصل إليها تفكرينا لنأخذ بام يقوله من ال جيد ألقواله  ،  ونلغي عقولنا 

 دليال إال التهويل والتضليل؟

املؤبدة  ..  بعد ذلك:  قال آخر الشاقة  الرحيمة األشغال  ملاذا توجب هذه اإلنسانية 

 بعض آخر؟ وتوجب احلكم باألشغال الشاقة املؤقتة يف ، عىل بعض جرائم الرسقة

فكيف ترىض هذه اإلنسانية الرحيمة أن يوضع املحكوم عليه يف السجن  :  قال آخر

أو امليت يف قربه طول هذه املدة حمروما من حريته بعيدا عن  ،  كام يوضع احليوان يف قفصه

 أهله وذويه؟ 

 

 الترشيع اجلنائي يف اإلسالم.  (1)



482 

 

قطع يد املحكوم عليه وتركه بعد ذلك يتمتع بحريته ويعيش  :  وأهيام أقسى:  قال آخر

 أم حبسه عىل هذا الوجه الذي يسلبه حريته وكرامته وإنسانيته ورجولته؟ ، ه وولدهبني أهل

وهي تؤدي إىل إزهاق  ،  ثم إن هذه اإلنسانية نفسها تبيح عقوبة اإلعدام :  قال آخر

فمن ريض  ،  أما عقوبة القطع فهي تؤدي إىل فناء جزء من اجلسد فقط،  الروح وفناء اجلسد 

ومن مل يستفظع عقوبة  ،  ألهنا جزء من كل؛  عقوبة القطعبعقوبة اإلعدام وجب أن يرىض ب

 . اإلعدام فليس له أن يستفظع عقوبة القطع بأي حال 

فإن الرشيعة اإلسالمية حني قررت عقوبة القطعـ  بتلك  ..  ثم بعد ذلك كله :  قال آخر

وما  ،  فهي الرشيعة الوحيدة يف العامل التي ال تعرف القسوة،  الضوابط الكثرية ـ مل تكن قاسية

يراه البعض قسوة إنام هو القوة واحلسم اللذان متتاز هبام الرشيعة يتمثالن يف العقوبة كام يف  

 . العقيدة ويف العبادات ويف احلقوق ويف الواجبات 

 أتدرون غالوة اليد التي أمر اهلل بقطعها بسبب هذه اجلريمة؟ : قال آخر 

 . لو كانت غالية ما أمر بقطعها :  بعض احلضور  قال

الغالوة..  ال:  كيماحلقال   غاية  الرشيعة  يف  غالية  هي  بعض  ..  بل  استغرب  وقد 

 :  فقال، املتمردين هذا

 ما باهلا قطعت يف ربع دينار؟... يد بخمس مئني عسجد وديت 

 ونستجري بموالنا من العار... تناقض مالنا إال السكوت له

 :  فقال، وقد رد عىل هذا بعض أهل اهلل 

 ما باهلا قطعت يف ربع دينار ... يد بخمس مئني عسجد وديت 

 ذل اخليانة فانظر حكمة الباري...  وأرخصها ، عز األمانة أغالها 

 : احلرابة 
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 . فحدثونا عن العقوبات التي رشعتها الرشيعة لردع املحاربني: قال أحد احلضور

اعترب :  قال اجلرائم اإلسالم    لقد  أكرب  اآلمنني من  الطريق وترويع  ..  احلرابة وقطع 

ال أطلق  عبارةولذلك  أقسى  بارتكاهبا  املتورطني  عىل  الكريم  هلل  ،  قرآن  حماربني  فجعلهم 

قال  ..  وغلظ عقوبتهم تغليظا مل جيعله جلريمة أخرى،  وساعني يف األرض بالفساد،  ورسوله 

ِذيَن حُيَاِرُبوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا  :  اهلل تعاىل َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو  ﴿إِنَّاَم َجَزاُء الَّ

ْنَيا   ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرضِ   َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الده

 [ 33املائدة: ] ﴾ َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ 

املدينة  :  ة وقد ذكر املفرسون يف سبب نزول هذه اآلي:  قال آخر  العرنيني قدموا  أن 

النبي  ،  وسقمت أجسامهم،  واستومخوها ،  فأسلموا ،  باخلروج إىل إبل الصدقة   فأمرهم 

فلام صحوا قتلوا الراعي وارتدوا عن االسالم وساقوا  ،  فانطلقوا،  وأمر هلم بلقاح،  فخرجوا

هبم فقطع أيدهيم  فأمر  ،  فام ارتفع النهار حتى جئ هبم،  يف آثارهم  فبعث النبي  ..  اإلبل

وتسمل ماتوا،  وأرجلهم  حتى  يسقون  فال  يستسقون  احلرة  قالبة  ..وتركهم يف  أبو  :  قال 

اهلل ورسوله  إيامهنم وحاربوا  بعد  وقتلوا وكفروا  قوم رسقوا  اهلل عزوجل  ،  فهؤالء  فأنزل 

 . اآلية

آخر املجرمون :  قال  التي فعلها هؤالء  املأساة  الذي  ..  انظروا  اجلزاء  هذا  وانظروا 

 . قابلوا به اإلحسان

ال  ..  فيطلب ختفيف العقوبة عنهم ..  إن من ينظر إىل هؤالء بعني الرمحة :  قال آخر 

ينظر ـ يف احلقيقة ـ إال بعني القسوة ألولئك الرعاة البسطاء الذين مل يكن هلم من ذنب سوى  

 . أهنم أطعموهم وسقوهم وعاجلوهم 

آخر هؤالء :  قال  مع  تشددت  الرشيعة  فإن  يف  ..  وهلذا  أو  إليهم  النظرة  يف  سواء 
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 . عقوهبتهم 

آخر إليهم:  قال  النظرة  اهلل  ..  أما يف  نفى رسول  إىل    فقد  املفسدين  نسبة هؤالء 

  (1) ( )من محل علينا السالح فليس منا : فقال، وإىل أمة اإلسالم، اإلسالم

آخر اهلل  واعترب  :  قال  اجلاهلية   رسول  من  الفعل  عىل  :  فقال،  هذا  خرج  )من 

 (2)فميتته جاهلية(، وفارق اجلامعة ومات ، الطاعة

بل إنه تشدد يف كل من يمد إليهم يد العون بأي طريق  ..  ليس ذلك فقط:  قال آخر

 .من الطرق حتى أن من الفقهاء من اعترب املعني حماربا 

)من أعان عىل قتل مؤمن ولو بشطر كلمة  :  ويف احلديث قال رسول اهلل  :  قال آخر

  (3)مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهلل(لقي اهلل وهو 

فإن اللعنة  ،  )ال يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلام:  رسول اهلل  وقال  :  قال آخر

 ( 4) تنزل عىل من حرضه حني مل يدفعوا عنه(

وهي عقوبة األمل التي ال  ..  فقد أنزل عليهم أشد عقوبة..  أما يف عقوبتهم :  قال آخر

 . ال هبا تدفع النوازع الرشيرة إ 

 فام األمل الذي عاقبت به الرشيعة هؤالء؟ : قال أحد احلضور

..  أنه وضع فروقا بني جرائم املحاربنياإلسالم  لقد كان من عدالة  :  قال أحد احلكامء

 .فإنه عاقبهم عىل أساسها ، وهلذا

..  القتل: الستئصال جريمة احلرابة أربع عقوبات هياإلسالم   لقد وضع:  قال آخر

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 رواه مسلم.  (2)

 رواه ابن ماجه واألصبهاين.   (3)

 رواه الطرباين والبيهقي.  (4)
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﴿إِنَّاَم  :  وقد نص عىل هذه العقوبات يف قوله تعاىل ..  والنفي..  والقطع..  الصلب والقتل مع  

ِذيَن حُيَاِرُبوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأوْ  ُتَقطََّع    َجَزاُء الَّ

   [ 33املائدة: ] ﴾ ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرضِ َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو 

 . فحدثونا عن العقوبة األوىل : قال أحد احلضور

وهي جتب عىل قاطع الطريق إذا قتل  ..  العقوبة األوىل هي القتل:  قال أحد احلكامء 

قصاصا  ال  حدا  عليه ،  وهلذا..  باعتبارها  املجني  ويل  بعفو  تسقط  ال  وضع ..  فإهنا    وقد 

العقوبة  اإلسالم   املعرفة بطبيعة اإلنسانهذه  القتل غريزة  ،  انطالقا من  فالقاتل تدفعه إىل 

فإذا علم أنه حني يقتل غريه إنام يقتل نفسه أيضا امتنع يف  ،  تنازع البقاء بقتل غريه ليبقى هو

 . الغالب عن القتل 

الرشيعة بذلك دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسية  و:  قال آخر

ضادة التي يمكن أن متنع من ارتكاب اجلريمة بحيث إذا فكر اإلنسان يف قتل  الوحيدة امل

 . فكان يف ذلك ما يرصفه غالبا عن اجلريمة، غريه ذكر أنه سيعاقب عىل فعله بالقتل 

 . فحدثونا عن العقوبة الثانية: قال أحد احلضور

احلكامء أحد  الصلب:  قال  مع  القتل  هي  الثانية  ال..  العقوبة  وضعتها  رشيعة  وقد 

،  وهي تقابل يف عرصنا القتل رميا بالرصاص..  عقوبة عىل قاطع الطريق إذا قتل وأخذ املال

 . ثم يطلق عليه الرصاص،  حيث يشد املحكوم عليه إىل خشبة عىل شكل الصليب 

آخر شدد :  قال  القتل  اإلسالم    وقد  ـ  جريمتني  عىل  عقوبة  ألهنا  العقوبة  هذه  يف 

أو ارتكبت إحدامها وهي القتل لتسهيل األخرى  ،  اقرتنت باألخرىوالرسقة معا ـ كلتامها  

ـ أيضا ـ حد ال قصاص..  وهي أخذ املال  فال تسقط بعفو ويل  ،  ولذلك فإن هذه العقوبة 

 . املجني عليه 
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خاصة  ،  ال أرى أي فائدة يف أي عقوبة أخرى مع عقوبة القتل:  قال أحد احلضور

 فالصلب زيادة ال فائدة منها؟؛ ا بالتهويل وأن الصلب مع القتل ليس إال القتل مصحوب

وإذا  ،  وزجر غريه،  تأديب اجلاين:  لكل عقوبة غرضان:  وقال ،  أحد احلكامءابتسم  

كان كل تأديب لغوا بعد عقوبة القتل فكل عقوبة أخرى مهام صغرت هلا أثرها يف الزجر إذا  

القتل  عقوبة  خصوص،  صحبت  ـ  عليه  املحكوم  عىل  يؤثر  ال  حقيقة  كان  والصلب  إذا  ا 

بل قد يكون هو اليشء الوحيد  ،  الصلب بعد املوت ـ ولكن أثر الصلب عىل اجلمهور شديد

فالصلب له  ، وبني قطاع الطرق خاصة، الذي جيعل لعقوبة القتل قيمتها بني اجلمهور عامة

 . أثره الذي ال ينكر يف زجر الغري وكفه عن اجلريمة 

 . ثةفحدثونا عن العقوبة الثال: قال أحد احلضور

وهي جتب عىل قاطع الطريق إذا أخذ  ..  العقوبة الثالثة هي القطع :  قال أحد احلكامء 

فلذلك تتم بقطع يد املجرم  ..  وقد شدد فيها مقارنة بعقوبة الرسقة الصغرى ..  املال ومل يقتل

 . أي قطع يده ورجله من خالف ؛ اليمنى ورجله اليرسى دفعة واحدة

 نفس األساس الذي وضعت عليه عقوبة  ضعت هذه العقوبة عىل وقد وُ :  قال آخر

قاطع   كان  العمران  عن  وبعيدا  الطرق  يف  عادة  ترتكب  اجلريمة  كانت  ملا  أنه  إال  الرسقة 

وهذا مما يقوي العوامل  ،  ويف أمن من املطاردة،  الطريق يف أغلب األمر عىل ثقة من النجاح

تبع  التي  الصارفة  العوامل  عىل  ويرجحها  للجريمة  الداعية  عقوبة  النفسية  النفس  يف  ثها 

التي  ،  الرسقة العادية فوجب من أجل ذلك تغليظ العقوبة حتى تتعادل العوامل النفسية 

 . ترصف عن اجلريمة مع العوامل النفسية التي تدعو إليها 

،  فإن عقوبة قاطع الطريق هنا تساوي عقوبة السارق إذا رسق مرتني،  وهلذا:  قال آخر

عدالتها  يف  عقوبة ال شك  تقل خطورة عن ضعف    ألن ،  وهي  ال  الطريق  قاطع  خطورة 
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العادي السارق  عىل  ،  خطورة  تزيد  قد  واإلفالت  النجاح  يف  الطريق  قاطع  فرصة  وألن 

 . ضعف فرصة السارق العادي

احلضور  أحد  بالقانون:  قال  عالقة  يل  رجل  رأي ..  أنا  هذا    توقد  يف  الرشيعة  أن 

بالقانون مقارنة  تساحمت  قد  املقررة  ..  اجلانب  العقوبة  ضاعفت  ـ  ذكرت  كام  ـ  فالرشيعة 

أمثال   مخسة  جعلها  املرصي  القانون  بنيام  الطريق  لقاطع  عقوبة  وجعلتها  العادية  للرسقة 

بسيطة    ألنه يعاقب عىل الرسقة املصحوبة بظروف ؛  العقوبة املقررة للرسقة العادية عىل األقل

ويعاقب عىل الرسقة التي تقع يف الطرقات العمومية باألشغال  ، باحلبس ملدة ثالث سنوات 

،  وعقوبة األشغال املؤقتة حدها مخسة عرش عاما ،  الشاقة املؤبدة أو األشغال الشاقة املؤقتة

السنوات  من حيث عدد  احلبس  أمثال عقوبة  هذا    .. فهي مخسة  الرشيعة  تسلك  فلامذا ال 

 تشدد؟املسلك امل

هل ترى أن هذه القوانني املتشددة من السجن واألشغال  ..  أجبني:  قال أحد احلكامء

 الشاقة آتت أكلها؟

وقد كنت أعمل يف بعض املصالح  ..  صدقت يف هذا:  ثم قال ،  سكت الرجل قليال

بالسجون عالقة  هلا  رأي ..  التي  اإلحصائيات  ت وقد  خالل  عدم    (1)من  أثبت  الواقع  أن 

 . جدوى هذا النوع من العقوبات

من تقرير مصلحة السجون عن    44قد دلت اإلحصائية رقم  و،  صحيح :  قال آخر

أن    1939ـ    1938سنة   إىل    45عىل  عادوا  الشاقة  باألشغال  عليهم  املحكوم  من  باملائة 

يوما وسنة بل إن هذه  ،  ارتكاب اجلرائم بعد اإلفراج عنهم بمدد ترتاوح بني مخسة عرش 

 

للزمن دوره ـ كام نعلم ـ يف هذا. ونحن ننبه هنا إىل أنا مل نذكر األرقام هنا  و (هذه اإلحصائيات منقولة من كتاب )الترشيع اجلنائي يف اإلسالم (1)

 لغرض األرقام. وإنام ذكرنا لتوضيح الفكرة. وهلذا مل نعتمد األسس العلمية التي جترى يف اإلحصائيات عادة. 
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باملائة من املحكوم عليهم باإلرسال إلصالحية الرجال ما كادوا    43اإلحصائية تدل عىل أن  

وأهنم ارتكبوا جرائمهم يف مدة  ،  خيرجون من اإلصالحية حتى ارتكبوا جرائم أعادهتم إليها 

بني   اإلصالحية  21ترتاوح  من  خروجهم  تاريخ  من  وسنة  عقوبة  ،  يوما  أن  واملفروض 

ردعا   اإلرسال العقوبات  أكثر  من  أن  ،  إىل اإلصالحية  بعد  إال  منها  املجرم ال خيرج  وأن 

 . تتوافر األدلة عىل تركه اإلجرام وميله إىل االستقامة

من تقرير مصلحة السجون عىل أن حوايل ثلث    47ودلت اإلحصائية رقم  :  قال آخر 

 . رابعةاملوجودين يف إصالحية الرجال دخلوها للمرة الثانية والثالثة وال 

ومما يدل عىل أثر السجن بصفة عامة يف نفوس املجرمني اإلحصائية رقم  :  قال آخر

لسنة    46 السجون  مصلحة  تقرير  يف  ،  1939ـ    1938من  من  نصف  أ  إىل  تشري  فهي 

وأن حوايل الثلث هلم  ،  اإلصالحية تقريبا هلم سوابق يف اإلجرام من مخس مرات إىل عرش

وأن الباقني ترتاوح سوابقهم بني مخس عرشة سابقة  ،  قةمن عرش سوابق إىل مخس عرشة ساب

فلو أن السجن يردع املجرمني حقيقة ملا عاد املجرم لإلجرام مخس مرات  ،  وأربعني سابقة

 . وعرش مرات وأربعني مرة 

ومما يدل ـ أيضا ـ عىل أن عقوبة احلبس ليس هلا أثر عىل املجرمني ازدياد  :  قال آخر 

بعد   سنة  العود  إىل  ،  أخرى جرائم  اجلرائم  هذه  سنة    872فقد وصلت  يف  ـ    135جناية 

جناية يف    1023ثم بلغت  ،  1937ـ    1936جناية يف سنة    939ثم ارتفعت إىل  ،  1936

 . وجنايات العود هذه ال تقع إال من املجرمني أرباب السوابق املتعددة، السنة التي تليها 

آخر هذا:  قال  الرابعة..  وعينا  العقوبة  عن  لردع    فحدثونا  الرشيعة  التي رشعتها 

 .املحاربني

وجتب عىل قاطع الطريق إذا أخاف  ..  العقوبة الرابعة هي النفي:  قال أحد احلكامء
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 . الناس ومل يأخذ ماال ومل يقتل

ورس اختيار الشارع هلذا النوع من العقوبة هو أن قاطع الطريق الذي خييف  :  قال آخر

فعوقب  ،  أحدا إنام يقصد الشهرة وبعد الصيت  الناس وال يأخذ منهم ماال وال يقتل منهم 

 . بالنفي الذي يؤدي إىل اخلمول وانقطاع الذكر

آخر بعض  :  قال  وهو  الطريق  عن  األمن  نفى  الناس  بتخويف  أنه  إىل  باإلضافة 

 . فعوقب بنفي األمن عنه يف كل األرض، األرض

آخر  للجريمة  :  قال  تدعو  التي  النفسية  العوامل  تدفع  العلتني  كال  بالعوامل  ويف 

فاملحارب إذا فكر يف اجلريمة لتجلب  ..  النفسية الوحيدة املضادة التي ترصف عن اجلريمة 

وهو إذا فكر يف اجلريمة ليخيف الناس  ..  له الشهرة ذكر العقوبة فعلم أهنا جتر عليه اخلمول

،  وينفي األمن عنهم يف بعض األرض ذكر العقوبة فعلم أنه سينفي عنه األمن يف كل األرض

العوامل  و الصارفة عن اجلريمة عىل  النفسية  العوامل  ـ  ـ يف أغلب األحوال  حينئذ ترجح 

 . النفسية الداعية إليها 

 فام نواحي الرمحة التي تكتنف هذه العقوبة؟: قال أحد احلضور

فهي أنه ال حيكم عىل أحد بكونه حماربا إال إذا ثبت  ..  أما األوىل..  مها رمحتان:  قال

 . فالرشيعة تدرأ احلدود بالشبهات .. قاطع النايف للشبهة عنه ذلك بالدليل ال

ويف ذلك  ..  هي أهنا أعطت فرصة للمحاربني للرتاجع والتوبة..  والثانية:  قال آخر

العقوبات  عنهم  أن  ،  احلني ختفف  يمكن  التي  العباد  بحقوق  يرتبط  ما  إال  منها  يبقى  وال 

ِذيَن  :  ويعقب به آية العقوبة ،  ذلك لقد قال اهلل تعاىل يذكر  ..  يتصاحلوا فيها فيام بينهم  ﴿إِالَّ الَّ

  [ 34املائدة: ] ﴾ َتاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 : البغي 
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لردع    اإلسالمية  فحدثونا عن العقوبات التي رشعتها الرشيعة:  قال أحد احلضور 

 .البغاة

لقد عرفتم أن من مقاصد الرشيعة حفظ األمن ورعاية العدالة  :  احلكامءقال أحد  

وكل ذلك ال يتم إال حتت نظام سيايس يسوس الرعية ويؤمها وحيفظ  ..  وتوفري االستقرار

وكان البغي الذي هو  ..  ولذلك كان حفظ هذا النظام مقصدا من مقاصد الدين..  نظامها 

 . صد الرفيعة التي ال تستقر احلياة إال هبا حتطيم هذا النظام خرقا خطريا لتلك املقا 

القناعات وتربية النفوس عليها بوضع  اإلسالم    وهلذا بدأ:  قال آخر يف توفري هذه 

نظام يعتمد عىل حاكم تقي ورع عامل خبري يمأل األرض التي  ..  نظام سيايس ممتلئ بالعدالة

 . بغاة مثل العدالةفليس هناك يشء يقطع دابر البغي وال.. يليها عدال وأمانة ورمحة

البيعة إال يف الرضورات القصوىاإلسالم    بعد ذلك حرم:  قال آخر ففي  ..  نكث 

)ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم  :  احلديث قال رسول اهلل  

ورجل بايع رجال سلعة  ،  رجل عىل فضل ماء بالفالة يمنعه ابن السبيل:  وهلم عذاب أليم 

ورجل بايع إماما  ،  رص فحلف باهلل ألخذها بكذا وكذا فصدقه وهو عىل غري ذلكبعد الع

 ( 1)فإن أعطاه منها وىف وإن مل يعطه منها مل يف(، ال يبايعه إال لدنيا 

وهو اخلروج عىل اإلمام ولو جائرا إال  ..  البغي  اإلسالم  بعد ذلك حرم :  قال آخر 

ِذيَن َيْظلُِموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن يِف اأْلَْرِض  : قال تعاىل،  للرضورة الشديدة بِيُل َعىَل الَّ ﴿إِنَّاَم السَّ

  [ 42الشورى: ] ﴾ بَِغرْيِ احْلَقِّ ُأوَلئَِك هَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ 

)إن اهلل أوحى إيل أن تواضعوا حتى ال  :  ويف احلديث قال رسول اهلل  :  قال آخر 

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)
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 (1)أحد( يبغي أحد عىل أحد وال يفخر أحد عىل 

)ما من ذنب أجدر من أن يعجل اهلل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع  :  وقال:  قال آخر 

  (2) ما يدخر له يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم(

بعد ذلك كله جاءت العقوبات الرادعة لتخاطب النفوس التي ال يقهرها  : قال آخر

 . إال األمل

 فام هذه العقوبة؟: قال أحد احلضور

وهلذا حكم عليهم  ، البغاة مفسدين يف األرضاإلسالم  لقد اعترب:  أحد احلكامءقال 

ا َعىَل :  قال تعاىل ،  بالقتل َفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم َفإِْن َبَغْت إِْحَدامُهَ
﴿َوإِْن َطائِ

تِي َتْبِغي َحتَّى    [ 9احلجرات:  ] ﴾ َتِفيَء إِىَل َأْمِر اهللَِّاأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ

)أيام رجل خرج يفرق بني أمتي فارضبوا  : ويف احلديث قال رسول اهلل  :  قال آخر 

 ( 3) عنقه(

)خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون  :  وقال: قال آخر

يا رسول  : نونكم قيلعليهم ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلع

،  ال ما أقاموا فيكم الصالة :  ال ما أقاموا فيكم الصالة قال:  اهلل أفال ننابذهم بالسيف؟ قال 

 ( 4) وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله وال تنزعوا يدا من طاعة(

احلضور أحد  ذكره  :  قال  وما  ذكرته  ما  كل  تنسف  النصوص  هذه  أن  ترون  أال 

 دعوة اإلسالم للعدالة ولو بالنهوض يف وجوه احلكام؟أصحابك من 

 

 رواه مسلم.  (1)

 رواه الرتمذي وابن ماجه واحلاكم.   (2)

 رواه النسائي.  (3)

 رواه مسلم.  (4)
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العدالة يمكن أن تطلب  .. فرق كبري بني طلب العدالة وبني الفتنة: قال أحد احلكامء

الفتنة ..  بطرق كثرية  ولذلك  ..  والفتنة حترق األخرض واليابس..  لكن العنف ال يولد إال 

 . ر بالعدالة بالطرق التي رشعها غفل واجب األميويف نفس الوقت مل  ..  منها اإلسالم  حذر

..  وحسنى األمن ،  حسنى العدالة:  بذلك قد مجع بني احلسنيني واإلسالم  :  قال آخر

 . وال يمكن أن تتحقق العدالة من دون أمن 

 : اجلنايات 

التي وضعتها  ..  حدثتمونا عن احلدود:  قال أحد احلضور العقوبات  فحدثونا عن 

 . الرشيعة لردع اجلناة

 . واجلراح..  القتل: عىل جنايتنياإلسالم  لقد عاقب:  احلكامء قال أحد 

 : القتل 

 . جلناية القتلاإلسالم فحدثونا عن العقوبة التي وضعها : قال أحد احلضور

ذكر لكل نوع عقابه اخلاص  ف.. بني أنواع القتلاإلسالم  لقد فرق : قال أحد احلكامء

،  وأما الثاين ،  فهو القتل العمد،  وهلامأما أ،  وقد نص القرآن الكريم عىل نوعني كبريين..  به

 . فهو القتل اخلطأ

 . فحدثونا عن القتل العمد: قال أحد احلضور

:  لقد نص القرآن الكريم عىل هذا النوع من القتل يف قوله تعاىل:  قال أحد احلكامء

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها َوَغِضَب  اهللَُّ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا   ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

   [ 93النساء: ] ﴾ َعظِياًم 

 . فحدثونا عن العقوبة التي وضعتها الرشيعة للقتل العمد: قال أحد احلضور

آخر بدأ :  قال  أكرب  اإلسالم    لقد  من  باعتباره  القتل  من  رهبة  الناس  نفوس  فمأل 
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:  يا رسول اهلل وما هن؟ قال:  )اجتنبوا السبع املوبقات( قيل :  فقد قال رسول اهلل  ،  اجلرائم 

باهلل باحلق،  والسحر ،  )اإلرشاك  إال  اهلل  حرم  التي  النفس  الربا ،  وقتل  مال  ،  وأكل  وأكل 

 (1)لغافالت املؤمنات(وقذف املحصنات ا ، والتويل يوم الزحف، اليتيم 

  (2))لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما(: وقال: قال آخر 

ولو أن أهل  ..  )لزوال الدنيا أهون عىل اهلل من قتل مؤمن بغري حق : وقال :  قال آخر

  (3) سمواته وأهل أرضه اشرتكوا يف دم مؤمن ألدخلهم النار(

ما  ،  )ما أطيبك وما أطيب رحيك:  ثم قال،  بالكعبة  وطاف رسول اهلل  :  قال آخر 

حرمتك أعظم  وما  من  ،  أعظمك  أعظم  اهلل  عند  املؤمن  حلرمة  بيده  حممد  نفس  والذي 

  (4) حرمتك ماله ودمه(

)لو أن أهل السامء وأهل األرض اشرتكوا يف دم مؤمن ألكبهم اهلل  : وقال:  قال آخر 

   (5) يف النار(

  فصعد النبي  ،  مل يعلم من قتله  وقتل باملدينة قتيل عىل عهد رسول اهلل  :  قال آخر

قتله :  فقال،  املنرب يعلم من  فيكم وال  وأنا  قتيل  يقتل  الناس  السامء  ،  )أهيا  أهل  اجتمع  لو 

 (6)واألرض عىل قتل امرئ مؤمن لعذهبم اهلل إال أن يفعل ما يشاء(

و شطر كلمة لقي اهلل مكتوب بني عينيه  )من أعان عىل قتل مؤمن ول:  وقال:  قال آخر

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 رواه البخاري وغريه.   (2)

 رواه ابن حبان.   (3)

 رواه ابن ماجه. (4)

 رواه الرتمذي.   (5)

 .رواه البيهقي (6)
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   (1) آيس من رمحة اهلل(

 . فحدثونا عن األمل الذي عاقبت به الرشيعة القتلة.. وعينا هذا: قال أحد احلضور

 . وبدلية.. أصلية : للقاتل العمد عقوبتاناإلسالم   لقد وضع :  قال أحد احلكامء 

ِذيَن  :  قوله تعاىل وقد نص عليه  ..  فهي القصاص،  أما األصلية:  قال آخر َا الَّ ﴿َيا َأهيه

اْلَقْتىَل  يِف  اْلِقَصاُص  َعَلْيُكُم  ُكتَِب  تعاىل،  [ 178البقرة:  ] ﴾  آَمُنوا  اْلِقَصاِص  :  وقوله  يِف  ﴿َوَلُكْم 

)ومن قتل عمدا فهو  :  رسول اهلل  وقال    ،[ 179البقرة: ] ﴾  َحَياٌة َيا ُأويِل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 

 (2)ال يقبل منه رصف وال عدل(، فعليه لعنة اهلل وغضبه، ن حال دونهوم، قود 

ومثل ذلك يقتل  ..  عترب الكفاءة يف العدديفلم  ..  فيهاإلسالم  وقد تشدد  :  قال آخر 

ألن اجلامعة لو  ؛  رشع فيه إال القصاص يفلم  ،  بل تشدد يف ذلك،  الواحد باجلامعة قصاصا 

 . كالواحد بالواحد، قتل هبم،  قتلهم واحدفكذلك إذا ، قتلوا واحدا قتلوا به

الكفاءة يف اجلنس والعقل والبلوغ والرشف والفضيلة  اإلسالم  عترب  يومل  :  قال آخر

األعضاء سالمة  أو  الذات  باألنثى..  وكامل  الرجل  بالصغري،  فيقتل  والعاقل  ،  والكبري 

 . وباألشل وسليم األطراف بمقطوعها ، والرشيف بالوضيع،  والعامل باجلاهل، باملجنون

..  وإنام جمرد اإلنسانية كافية ..  الكفاءة يف احلرية والديناإلسالم  عترب  يومل  :  قال آخر 

وحتقيق ذلك يف قتل املسلم بالذمي  ..  وذلك ألن آيات القصاص مل تفرق بني نفس ونفس 

مؤمنا  أقاد    وقد روي أن النبي  ،  ملا بينهام من العداوة الدينية،  أبلغ منه يف قتل املسلم باملسلم 

بذمته(:  وقال ،  بكافر وىف  من  أحق  احلر،  (3))أنا  فأشبه  الدم  معصوم  آدمي  العبد  ،  وألن 

 

 ابن ماجه واألصبهاين.   (1)

 رواه أبو داود والنسائي.  (2)

 رواه الدارقطني.  (3)
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 . والقصاص يتطلب فقط املساواة يف العصمة

﴿َيا  :  ففيه ..  وقد ورد يف القرآن هذه التفرقة ..  كيف تقول ذلك:  قال أحد احلضور

ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم   َا الَّ ﴾  اْلِقَصاُص يِف اْلَقْتىَل احْلُره بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُْنَثى بِاأْلُْنَثىَأهيه

   [ 178البقرة: ] 

احلكامء أحد  بعض  :  قال  يف  سائدة  كانت  عادة  عىل  لرتد  اآلية  هذه  جاءت  لقد 

فأبطل ،  جالويف امرأهتم إال ر ،  حيث أهنم كانوا يأبون أن يقتلوا يف عبدهم إال حرا..  القبائل 

فليس يف  ..  وأكد فرض القصاص عىل القاتل دون غريه،  القرآن الكريم ما كان من الظلم

 . اآلية داللة عىل أنه ال يقتل احلر بالعبد أو أنه ال يقتل الرجل باملرأة

وال ذو عهد يف  ،  )ال يقتل مسلم بكافر:  وما تقول فيام ورد يف احلديث :  قال الرجل 

 ؟ (1)عهده(

من هذا احلديث إن صح ـ عىل حسب ما تدل    إن مراد النبي  :  امءقال أحد احلك

ألن املراد بالكافر هو احلريب  ؛  األدلة الكثرية ـ هو أنه ال يقتل املسلم واملعاهد بكافر حمارب

)ال يقتل مسلم بكافر حريب وال ذو  :  ويكون التقدير؛  بدليل جعل احلريب مقابال للمعاهد

 عهد بكافر حريب(  

فإذا كانت حرمة ماله  ..  دل هلذا أن يد املسلم تقطع إذا رسق مال الذميوي:  قال آخر

 . فحرمة دمه كحرمة دمه ، كحرمة مال املسلم

 فهل هناك من جماالت رفق؟ ،  عرفنا نواحي الشدة يف هذه العقوبة:  قال أحد احلضور

نواحي  فمن  ..  فالرشيعة الرحيمة جتمع بني احلزم والرمحة..  أجل:  قال أحد احلكامء 

 .حتى جيب تنفيذه،  الرمحة يف القصاص أن الرشيعة مل تعتربه حدا

 

 ماجه والرتمذي وأبو داود والبخاري.رواه أمحد وابن  (1)



496 

 

فال قصاص ـ كام ال حد ـ عىل الصبي  .. ومنها أن يكون القاتل بالغا عاقال: قال آخر

،  وألهنا ال جتب إال باجلناية..  ومها ليسا من أهل العقوبة ،  ألن القصاص عقوبة؛  أو املجنون 

 . فهم كالقاتل خطأ، ن هؤالء ليس هلم قصد صحيحوأل.. وفعلهام ال يوصف باجلناية

آخر  عليه:  قال  املجني  روح  إزهاق  قاصدا  يكون  أن  خمطئا ،  ومنها  كان  فال  ،  فإن 

النبي  ،  قصاص عليه  القتل العمد  ،  (1) )العمد قود إال أن يعفو ويل املقتول(:  لقول  أي 

 . فاحلديث رشط العمد لوجوب القود ، يوجب القود 

رشط العمد    ألن النبي  ؛  ال توجد أي شبهة يف عدم إرادة القتل   ومنها أن:  قال آخر 

 . مطلقا 

بل رغبتهم  ..  ومن الرمحة فيه أهنا أجازت ألولياء القتيل العفو عن القاتل:  قال آخر 

عفوهم  الدية عوضا عىل  بإعطائهم  ذلك  تعدد  ..  يف  حال  فاكتفت يف  ذلك  يف  زادت  بل 

فأجازت للسلطان أن يعاقب  ،  محت احلق العام ولكنها مع ذلك  ..  األولياء بعفو أحدهم 

 . اجلاين من العقوبات التعزيرية ما يكف به رشه عن الناس

بل رغبت يف ذلك كام  ..  ومن الرمحة أهنا أجازت للقتيل أن يعفو عن قاتله : قال آخر

اَرٌة َلهُ :  قال تعاىل َق بِِه َفُهَو َكفَّ يف حال  ،  دق بدمهأي املقتول يتص،  [ 45املائدة:  ] ﴾  ﴿َفَمْن َتَصدَّ

 . إصابته قبل موته

،  وأسقطت به القصاص ،  ومن الرمحة أهنا أجازت الصلح عىل القصاص:  قال آخر 

وسوت يف ذلك بني أن تكون  ..  سواء أكان الصلح بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منها 

ال  كام ق..  ومن خالف جنسها برشط قبول اجلاين،  ومن جنس الدية ..  الدية حالة أم مؤجلة 

 

 رواه ابن أيب شيبة وإسحاق بن راهويه يف مسندهيام.  (1)
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ْلُح َخرْيٌ :  تعاىل )الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا  :  وقال النبي  ،  [ 128النساء: ] ﴾  ﴿َوالصه

 ( 1) أحل حراما أو حرم حالال(

:  يذكر اخليارات التي أعطتها الرشيعة ألولياء املقتول   رسول اهلل  وقال  :  قال آخر

ثالثني  :  وإن شاؤوا أخذوا الدية،  قتلوافإن شاؤوا  ،  دفع إىل أولياء املقتول،  )من قتل عمدا

 ( 2) وما صوحلوا عليه فهو هلم(، وأربعني خلفة ، وثالثني جذعة ، حقة

القتل العمد:  قال أحد احلضور فحدثونا عن عقوبة القتل  ..  حدثتمونا عن عقوبة 

 .اخلطأ

ٍن َأْن  ﴿َوَما َكاَن ملُِْؤمِ :  فقال،  لقد نص اهلل تعاىل عىل هذه العقوبة :  قال أحد احلكامء

َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة إِىَل َأْهلِِه إِالَّ َأْن    َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إِالَّ َخَطأً 

ُقوا دَّ ْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْينَُكْم  َوإِ   َفإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنَةٍ  َيصَّ

ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنَةٍ  َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ    َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة ُمَسلََّمٌة إِىَل َأْهلِِه َوحَتْ

آلية الكريمة تنص عىل عقوبتني ملن  فهذه ا،  [ 92النساء:  ] ﴾  َوَكاَن اهللَُّ َعلِياًم َحكِياًم   َتْوَبًة ِمَن اهللَِّ

 . قتل خطأ

وهي  ..  فرتتبط بأهل القتيل من تعويض الرضر الذي أصاهبم ،  أما أوالمها :  قال آخر

عقوبة مالية أوجبها االسالمـ  مع كون القتل خطأـ  احرتاما للنفس حتى ال يترسب إىل ذهن  

حتى ال  ،  ولتسد ذرائع الفساد،  والدماءوليحتاط الناس فيام يتصل بالنفوس  ،  أحد هواهنا 

 . يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان خطأ

فرتتبط بالقاتل يف نفسه من حيث هتذيبه حتى ال يعود فيقع يف  ،  وأما الثانية:  قال آخر 

 

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم وابن حبان.   (1)

 رواه الرتمذي.   (2)
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أو صيام  ،  وهي مرتبة كام ذكرها القرآن الكريم من عتق الرقيق،  مثل هذه األخطاء الشنيعة

 . شهرين متتابعني

 .ولكنا مل نعرف عىل من تطبق.. عرفنا العقوبة: أحد احلضورقال 

 . لكم أهنا تطبق عىل من قتل خطأ نا لقد ذكر:  قال أحد احلكامء 

 فكيف نفرق بني القاتل املتعمد والقاتل املخطئ؟: قال الرجل

ولكنه يؤدي من حيث مل  ،  القاتل املخطئ هو أن يقوم بيشء مباح:  قال أحد احلكامء

أو كأن حيفر  ..  فيصيب إنسانا فيقتله،  أو يقصد غرضا ،  كأن يرمي صيدا..  يقصد إىل القتل 

 . أو ينصب شبكة ـ حيث ال جيوز ـ فيعلق هبا رجل فيقتل، فيرتدى فيها إنسان، بئرا

 أال ترون أن الرشيعة تشددت مع املخطئ مع كونه مل يقصد؟ :  قال الرجل

البرشية حتى  هي تشددت يف ذلك رعاية حلرمة  ..  أجل:  قال أحد احلكامء النفس 

فال يترصف ترصفا قد يؤدي ـ من حيث مل يشعر ـ إىل أن يزهق دم  ،  يأخذ كل إنسان حذره

 . بسببه

 : اجلراح 

وما  ..  فحدثونا عن عقوبة اجلراحات،  حدثتمونا عن عقوبة القتل:  قال أحد احلضور

 تريد هبا؟ 

وهي كل أذى  ..  النفسيقصد هبا الفقهاء اجلنايات عىل ما دون  :  قال أحد احلكامء 

وهو تعبري دقيق يتسع لكل أنوع االعتداء  ،  يقع عىل جسم اإلنسان من غريه فال يودى بحياته

تصورها  يمكن  التى  والعرص  ؛  واإليذاء  واجلذب  والدفع  والرضب  اجلرح  فيه  فيدخل 

 . والضغط وقص الشعر ونتفه وغري ذلك 

وإما  .. ى الفعل بقصد العدوانوهو ـ كام سبق ـ إما عمد ما تعمد فيه اجلان: قال آخر
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 . وهو ما تعمد فيه اجلانى الفعل دون قصد العدوان ، خطأ

 فام العقوبات التي وضعتها الرشيعة يف هذا الباب؟ : قال أحد احلضور

الباباإلسالم    لقد فرق :  قال أحد احلكامء السابق بني  ،  يف هذا  الباب  كام فرق يف 

 . العمد واخلطأ 

 العمد؟ فام عقوبة: قال أحد احلضور

،  العقوبة األصلية للجناية عىل ما دون النفس عمدا هى القصاص :  قال أحد احلكامء 

بحيث يكون مساويا جلراح املجني عليه من غري زيادة وال  ،  وال جيب إال إذا كان ذلك ممكنا 

 . نقص

،  أو بمخاطرة، فإذا كانت املامثلة واملساواة ال يتحققان إال بمجاوزة القدر: قال آخر 

القصاص،  ارأو إرض الدية،  فإنه ال جيب  الرسول  أل،  وجتب  املأمومة  ن  القود يف  ،  رفع 

مثل كرس  :  وهذا حكم ما كان يف معنى هذه من اجلراح التي هي متالف ،  واجلائفة ،  واملنقلة

 . وما أشبه ذلك، والفخذ، والصلب ، عظم الرقبة

عقوبتان بدليتان  فإذا امتنع القصاص هلذه األسباب وغريها حلت حمله  :  قال آخر 

 . األوىل الدية أو األرش والثانية التعزير

 فام عقوبة اخلطأ؟: قال أحد احلضور  

اإلسالم  اكتف:  قال األرشى  أو  بالدية  اجلنايات  من  النوع  هذا  هي  ..  يف  والدية 

 . ويكون يف الرضر الصغري..  واألرش هو األقل من الدية ،  وتكون يف الرضر الكبري،  الكاملة

 . توىل الفقه اإلسالمي تفصيل ذلك مما ال نطيق ذكره هنا   وقد: قال آخر 

 : التعزيرات 

فحدثونا عن العقوبات التي سميتها  ..  حدثتمونا عن اجلنايات:  قال أحد احلضور
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 . بالتعزيرات

احلكامء أحد  النصوص :  قال  بتقديرها  ترد  مل  التي  العقوبات  كل  هي    التعزيرات 

والقصد منها تأديب اجلاين  ..  وللخرباء،  األمر العادلوقد ترك أمر البت فيها لويل  ،  املقدسة

 . وردع املجتمع من الوقوع يف مثل جريمته ،  وردعه

 فهل ترضب لنا أمثلة عىل اجلرائم التي يكون فيه التعزير؟ : قال أحد احلضور

ومثل ذلك  ..  فاملجتمعات ختتلف يف ذلك ..  ال يمكن إحصاء ذلك :  قال أحد احلكامء 

مع  ..  العصور ـ  الفقهاءولكن  ذكرها  أمور  هناك  ـ  املجتمعات  ..  ذلك  جلميع  تصلح  قد 

 . اإلسالمية

آخر قسمني :  قال  إىل  قسموها  تعاىل..  أوهلام..  وقد  هلل  حقا  اجلرائم  من  كان  ،  ما 

وطرح النجاسة ونحوها يف طريق  ،  والربا ،  وترك الصالة،  كاألكل يف هنار رمضان بغري عذر

أو الرسقة من  ،  كرسقة ما دون النصاب،  عىل حق العبادما كان  ،  وثانيها   .. الناس ونحوها 

مثل أن  ،  أو أنواع السب والرضب واإليذاء بأي وجه ،  وخيانة األمانة والرشوة،  غري حرز 

يا شارب  ، يا آكل الربا ،  يا كافر،  يا فاجر،  يا سارق،  يا خبيث ،  يا فاسق:  يقول الرجل آلخر

:  قال،  يا خبيث،  يا فاسق:  رجل للرجلعيل عن قول الاإلمام  وقد سئل  ..  ونحوها ،  اخلمر 

 . وليس فيهن حد، هن فواحش فيهن التعزير 

اجلناية التي ال قصاص فيها أو النهب أو الغصب  : ومن موجبات التعزير: قال آخر

 . أو االختالس

 فكيف يكون التعزير؟ : قال أحد احلضور

س أو  أو باحلب،  فقد يكون بالرضب ..  خيتلف ذلك بحسب اختيار ويل األمر:  قال

للشخص،  بالتوبيخ رادعا  األمر  يراه ويل  ما  اختالف حاالت  ،  ونحوها بحسب  بحسب 
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 . الناس

 أمن العقوبات احلبس؟: قال أحد احلضور

..  (1) ثم خىل عنه،  حبس رجال يف هتمة  فقد روي أنه  ..  أجل :  قال أحد احلكامء 

  (2)  (وعقوبته )يل الواجد حيل عرضه :  وقد قال ..  وهذا هو احلبس االحتياطي

 :  والعدالة ..  احلرية . 5

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  بالعدالة حدثنا  املرتبطة  احلرية  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 

 . وعالقتها بالدين

ذهبت إليها كام تعودت أن  ،  لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف ساحة للحرية:  قال

وهم يلتفون حول بعض الرجال الذين حيدثوهنم  ،  وقد شدين فيها مجع من الناس،  أذهب

 . وخلصتهم منه احلضارة احلديثة، عن القمع الذي أتت به األديان

لكنهم راحوا  ، وكان يمكن لكالمهم أن يمر لو اكتفوا بتعامل الكنيسة مع احلريات 

اإلسالم  فقط..  إىل  تارخيه  إىل  أيضا ،  ال  املقدسة  ملصادره  منهم  ،  وإنام  سمعته  قول  ومما 

هو الدين الذي يدعو  ف..  نحن ال نعلم دينا كبت احلريات وقيدها كام فعل اإلسالم:  أحدهم

فال يتحرك حركة  ..  ثم يضع اإلنسان يف قالب صلب ممتلئ باألغالل والقيود..  إىل العبودية

 .إال وجيد من أحكام الرشيعة ما حيد حركاته ويضبطها ويقيدها 

ا احلكامء  أحد  قام  هذا  قال  أن  سابقا بعد  رأيتهم  لكل  :  وقال،  لذي  سمعنا  لقد 

 . فاسمحوا لنا أن نجيبكم إليها ، طروحاتكم 

 

 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي.  (1)

 رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. (2)
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 . وال أحد يمنعكم من احلديث .. أنتم يف ميدان احلرية: قال أحد احلضور

احلكيم  احلرية:  قال  عشاق  من  أيضا  مثلكم  مثلكم  ..  نحن  هتنا  املذاهب  وقد  يف 

 . للحرية  نا هو تصور كان هذاو..  عن االنعتاق والتحررنبحث واألفكار 

  ا وقد أوقعن.. نفوسنا فعل كل ما تشتهيه نتحرر عندما ن نا تصور أنن ا كنلقد : قال آخر

 . منها إال اإلسالم ا مل ينقذن..  ذلك يف قيود كثرية

رسول  لقد صدق  ..  دا لكل يشء ييف ذلك التيه عب  نا أنفسنا لقد اكتشف:  (1) قال آخر

)تعس عبد الدينار تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا  :  معربا عن حالنا يف قوله   اهلل  

  (2) شيك فال انتقش(

فالدينار والدرهم واملال والدنيا هي كل  ..  للدنيا أرسى  دا  يعب   نا لقد أصبح:  قال آخر 

 . ضحي بكل يشء نويف سبيلها .. سخط نوألجلها .. رىض ن من أجلها ..  نا يشء عند

  ا واالستبداد هذه العبودية االختيارية التي أوقعتنوقد استغل أباطرة الظلم  :  قال آخر 

بعمل املزيد    ا وراحوا يطالبونن..  هذه )حرية(  نا فراحوا يطلقون عىل عبوديت..  نفوسنا فيها  

 . باستعامل كل الوسائل حتى لو كان القتل والفتنة والفساد ا يطالبونن.. من أجل حتقيقها 

آخر أهم شعارات  :  قال  من  احلرية  دعوى  كانت  الفرنسية لقد  وأعقبتها  ..  الثورة 

وتعاقبت الثورات  ،  ثورات أخرى كثرية قامت لتصارع من أجل صورة احلرية التي تومهتها 

يومنا هذا اإلنسان حتى  تاريخ  احلرية  ..  يف  يفقد  زال  ما  اليوم  اإلنسان يف األرض  ولكن 

 . وما زال جياهد من أجل الرساب ، احلقيقية

 

الفصل  من  (1) إليها يف هذا  التي رجعنا  النحوي. و)احلرية يف اإلسالم أصالتها    :املراجع  للدكتور عدنان عيل رضا  احلرية يف ميزان اإلسالم، 

د.   ،(لعبدالرمحن العلوي. و)احلرية يف اإلسالم: املفهوم. واملالمح. واألبعاد  ،(للدكتور أمحد الريسوين. و)احلرية يف اإلسالم. مرتكزاهتا ومعاملها  ،(وأصوهلا

 وغريها.  .(جابر قميحة

 رواه البخاري.  (2)
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،  اجلهود ألهنا مل تطلب احلرية بصورهتا املتكاملة لقد فشلت معظم هذه  :  قال آخر

 . فاضطربت املقاييس وامتد الرصاع، وميزاهنا العادل

لقد قامت الشيوعية تدعو إىل حقوق الطبقة العاملة وحريتهم وإنقاذهم  :  قال آخر 

الرأساملية يف  الظاملني  املجرمني  النتيجة؟..  من  كانت  وال  ..  فامذا  حقوقهم  العامل  ينل  مل 

اإلنسانية ،  همحريت درجات  أدنى  حترتم  مع  ..  ومل  يف رصاعها  وأحزاهبا  الشيوعية  ولكن 

استبدلت بالظاملني  ..  الرأساملية استبدلت بمجرمي الرأساملية جمرمني اشرتاكيني وشيوعيني 

 . فأفنت املاليني من البرش يف ظلامت فوقها ظلامت.. ظاملني جددا

فمن فشلت جهودهم من  ..  يتها وهكذا قامت شعوب كثرية تطالب بحر :  قال آخر 

ومن نجحت جهودهم أقاموا لونا آخر  ،  حقوا حتت شعار احلرية والعدالة هذه الشعوب ُس 

 . ولونا آخر من العدوان والنهب، من الظلم والفساد يف األرض 

آخر احلرية :  قال  يدعي  وشهواته  ،  كل  املادية  مصاحله  نمط  عىل  يصوغها  وكل 

قت احلرية الفردية دون ضوابط أغرقتها يف أوحال احلرية  فالديمقراطية حني أطل..  املتفلتة

اجلريمة وأوحال  امللوثة  اآلخرة،  اجلنسية  من  رهبة  وال  الدنيا  يف  مسؤولية  توقفها  ..  ال 

..  وعندما يطلقون حرية الدين كام يزعمون فإهنم يف حقيقة أمرهم يقتلون احلرية ويدفنوهنا 

فجردوا اإلنسان  ،  اجلري الالهث وراء الدنيا ذلك ألهنم خدروا الناس بالشهوة واملصالح و

يفكر هبا حرا طليقا  التي  لوثتها  ..  بذلك من جوهر قوته  التي  الفطرة  جردوه من سالمة 

 . املعصية وأحاطت هبا اجلريمة وخنقتها األهواء والشهوات الثائرة

  ،بل صاغوا له القوانني التي تدفعه إىل االنحراف دفعا ،  ومل يكتفوا بذلك:  قال آخر

دمه يلتهب هبا  نارا  الشهوة  ما جيعل  اإلعالم  من وسائل  له  الدين يف  ،  وهيأوا  ثم حبسوا 

وأوهام ،  الكنائس ظنون  إال  منه  للناس  وعصبيات،  ال خيرج  وال  ،  وأحقاد  معها  علم  ال 
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حبسوا الدين يف الكنائس ال خيرج منها إال للدعاية  .. بحث عن احلق وال دراسة وال تقص

املتصارعةالتي حتتاجها املصال الشخصية  التنصري خارج بالدهم  ،  ح  أو إلطالق حركات 

 . لتكون ممهدة للجيوش الزاحفة بظلمها وعدواهنا 

ال شك أنكم ترون اإلنسان اآلن ـ يف ظل هذه احلضارة اآلبقة ـ كيف صار  :  قال آخر

وختدر  كل العلوم احلديثة والصناعة حتولت إىل أدوات تسحق اإلنسان  ..  مسحوقا وخمدرا

 . فيه إحساسه وقواه

إن الديمقراطية والرأساملية والشيوعية والعلامنية واحلداثة مل تفقد جوهر  :  قال آخر 

بل إهنا فقدت معها األمن والعدل والكرامة اإلنسانية وهبطت  ،  احلرية وحقيقتها فحسب

سافلني أسفل  حي..  به  أساس  مها  اللذين  والتوحيد  اإليامن  حقيقة  الناس  أفقدت  اة  إهنا 

 . اإلنسان وأساس مستقبله يف الدنيا واآلخرة

ه من املظامل  وفام ذكرمت .. حدثونا عن احلرية التي جاء هبا اإلسالم :  قال أحد احلضور

 . وال نحتاج لترشحه لنا ، نراه بأعيننا 

احلكامء أحد  احلقيقية:  قال  احلرية  اإلسالم  أسس  للحرية  ..  لقد  تأسيسه  بدأ  وقد 

 . فال يمكن للحياة أن تستقيم باألفكار املمتلئة بالقيود .. بتحريره للفكر اإلنساين 

 : الفكر 

 . فحدثونا عن حترير اإلسالم للفكر : قال أحد احلضور

احلكامء  أحد  األوهام  :  قال  كل  من  العقول  بتحرير  رسالته  اإلسالم  بدأ  لقد 

ن  فال تسمح الرشيعة لإلنسان أن يؤم..  واخلرافات والتقاليد والعادات التي تسيطر عليها 

وال تبيح له أن يقول مقاال أو يفعل فعال إال بعد أن يفكر  ،  بيشء إال بعد أن يفكر فيه ويعقله

 . فيام يقوله ويفعله ويعقله 
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ويف محلهم  ،  ويف إقناع الناس باإلسالم،  فالقرآن يعتمد يف إثبات وجود اهلل :  قال آخر

..  كري الناس وإيقاظ عقوهلمعىل اإليامن باهلل ورسوله وكتابه اعتامدا أساسيا عىل استثارة تف 

فهو يدعوهم بكل الوسائل إىل التفكري يف خلق السموات واألرض ويف خلق أنفسهم ويف  

؛  ويدعوهم إىل التفكري فيام تقع عليه أبصارهم وما تسمعه آذاهنم، غري ذلك من املخلوقات

 . باطلوليستطيعوا التمييز بني احلق وال، ليصلوا من وراء ذلك كله إىل معرفة اخلالق

التي حتض عىل استخدام العقل وحترير الفكر ال تعد  :  قال آخر   ونصوص القرآن 

ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك  :  فاهلل تعاىل يقول..  كثرة اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّ ﴿إِنَّ يِف َخْلِق السَّ

النَّاَس   َينَْفُع  باَِم  اْلَبْحِر  جَتِْري يِف  تِي  َبْعَد  الَّ بِِه اأْلَْرَض  َفَأْحَيا   
ٍ
َماء ِمْن   

ِ
اَمء ِمَن السَّ َأْنَزَل اهللَُّ  َوَما 

 َواأْلَْرِض آَل 
ِ
اَمء ِر َبنْيَ السَّ َحاِب املَُْسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَترْصِ يَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ

َياٍت  َمْوهِتَا َوَبثَّ فِ

﴿ُقْل إِنَّاَم َأِعُظُكْم بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هللَِِّ َمْثنَى َوُفَراَدى  :  ل ويقو،  [ 164البقرة:  ] ﴾  لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ 

ُروا اَمَواِت َواأْلَْرَض  :  ويقول  [ 46سبأ:  ] ﴾  ُثمَّ َتَتَفكَّ ُروا يِف َأْنُفِسِهْم َما َخَلَق اهللَُّ السَّ ﴿َأَومَلْ َيَتَفكَّ

ُمَس  َوَأَجٍل  بِاحْلَقِّ  إِالَّ  َبْينَُهاَم  ىَوَما  اَمَواِت  :  ويقول،  [ 8الروم:  ] ﴾  مًّ السَّ يِف  َماَذا  اْنُظُروا  ﴿ُقِل 

ْنَساُن ِممَّ ُخلَِق  :  ويقول،  [ 101يونس:  ] ﴾  َواأْلَْرضِ  َفْلَينُْظِر اإْلِ ٌظ 
ملََّا َعَلْيَها َحافِ ﴿إِْن ُكله َنْفٍس 

ائِِب  َ ْلِب َوالرتَّ  الصه
 َدافٍِق خَيُْرُج ِمْن َبنْيِ

ٍ
﴿َأَفاَل َينُْظُروَن  :  ويقول،  [ 7ـ    4الطارق:  ] ﴾  ُخلَِق ِمْن َماء

َباِل َكْيَف ُنِصَبْت َوإِىَل اأْلَْرِض َكْيَف   َكْيَف ُرفَِعْت َوإِىَل اجْلِ
ِ
اَمء َقْت َوإِىَل السَّ

بِِل َكْيَف ُخلِ   إِىَل اإْلِ

ْمَع  ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى ملَِْن َكاَن َلُه قَ :  ويقول ،  [ 20ـ    17الغاشية:  ] ﴾  ُسطَِحْت  ْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ

 [ 37ق: ] ﴾ َوُهَو َشِهيدٌ 

آخر الذين  ويعيب  :  قال  عىل  الكريم  ،  تفكريهم  ن ويعطلو،  عقوهلم   ن يلغوالقرآن 

بالعادات والتقاليد دون تفكري فيام يرتكون وما    نويتمسكو،  باخلرافات واألوهام   نويؤمنو

ال،  وينعي عليهم ذلك كله،  يدعون كانوا عىل هذه  بل  ويصف من  بأهنم كاألنعام  شاكلة 
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 . أضل سبيال من األنعام

﴿َوإَِذا  :  اسمعوا قوله تعاىل ..  ونصوص القرآن رصحية يف تقرير هذه املعاين:  قال آخر

بُِعوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن   آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا  ِقيَل هَلُُم اتَّ

ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي َينِْعُق باَِم اَل َيْسَمُع إاِلَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبكْ  ٌم ُعْمٌي  َواَل هَيَْتُدوَن َوَمَثُل الَّ

َيْعِقُلونَ  اَل  اأْلَْرضِ :  وقوله ،  [ 171ـ    170البقرة:  ] ﴾  َفُهْم  يِف  َيِسرُيوا  ُقُلوٌب    ﴿َأَفَلْم  هَلُْم  َفَتُكوَن 

يِف   تِي  الَّ اْلُقُلوُب  َتْعَمى  َوَلكِْن  اأْلَْبَصاُر  َتْعَمى  اَل  َا  َفإِهنَّ هِبَا  َيْسَمُعوَن  آَذاٌن  َأْو  ا  هِبَ َيْعِقُلوَن 

ُدورِ  قُ :  وقوله،  [ 46احلج:  ] ﴾  الصه هَلُْم  ْنِس  َواإْلِ نِّ  اجْلِ ِمَن  رًيا 
َكثِ جِلََهنََّم  َذَرْأَنا  اَل  ﴿َوَلَقْد  ُلوٌب 

وَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا ُأوَلئَِك َكاأْلَْنَعاِم َبْل  ُهْم َأَضله    َيْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل ُيْبرِصُ

   [ 179األعراف:  ] ﴾ ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلونَ 

ول فرضا  واإلسالم يفرض سلطانه عىل العق ..  كيف تقول هذا:  قال أحد احلضور 

 ال خملص هلا منه؟

إن كنت تقصد أن له من احلجج والرباهني ما يفرض به  :  وقال،  أحد احلكامء ابتسم  

فاحلق هو الذي يفرض  ..  وذلك دليل عىل كونه حقا ال مرية فيه..  هذا السلطان فقد صدقت

أما إن أردت أن تقول بأن اإلسالم يفرض عقيدته بسلطان غري سلطان احلجة    ..نفسه فرضا 

ذلك،  والربهان يف  أخطأت  حرية  ..  فقد  أباحت  رشيعة  أول  وهي  اإلسالمية  فالرشيعة 

احلدود آخر  إىل  ومحايتها  احلرية  هذه  صيانة  عىل  وعملت  طبقا  ،  االعتقاد  ـ  إنسان  فلكل 

وليس ألحد أن حيمله عىل ترك عقيدته  ،  للرشيعة اإلسالمية ـ أن يعتنق من العقائد ما شاء 

 . عه من إظهار عقيدته أو اعتناق غريها أو يمن

ويف  ،  املسلمني أن حيرتموا حق الغري يف اعتقاد ما يشاءوناإلسالم    لقد ألزم:  قال آخر

..  فليس ألحد أن يكره آخر عىل اعتناق عقيدة ما أو ترك أخرى،  تركه يعمل طبقا لعقيدته 
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باحلسنى يقنعه  أن  فعليه  اعتقاده  آخر يف  يعارض  أن  أراد  اخلطأ  ،  ومن  له وجه  فيام  ويبني 

 . يعتقد

إليه:  قال آخر  ﴿اَل  :  قال تعاىل ،  لقد وردت النصوص الكثرية ترصح هبذا وتدعوا 

ينِ  ﴿َوَلْو َشاَء َربهَك آَلَمَن َمْن يِف اأْلَْرِض ُكلهُهْم مَجِيًعا َأَفَأْنَت  :  وقال،  [ 256البقرة:  ] ﴾  إِْكَراَه يِف الدِّ

ٌر َلْسَت َعَلْيِهْم  :  وقال،  [ 99يونس:  ] ﴾  ُمْؤِمننِيَ ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا   ْر إِنَّاَم َأْنَت ُمَذكِّ ﴿َفَذكِّ

ُسوِل إِالَّ اْلَباَلُغ املُْبِنيُ :  وقال، [ 22ـ  21الغاشية: ] ﴾ بُِمَصْيطِرٍ    [ 18العنكبوت: ] ﴾ ﴿َوَما َعىَل الرَّ

بل كانوا  ..  طهذه النصوص املقدسة مل يكن يقرؤها املسلمني للتعبد فق:  قال آخر

 . ويعيشوهنا ، ويمتثلون هلا ، يقرؤوهنا 

وتركهم لعقائدهم التي  ،  فام الرس إذن يف دخول الناس يف اإلسالم :  قال أحد احلضور 

 ولدوا عليها؟

وسلطان السامحة  .. هو ما ذكرته لك من سلطان احلجة والربهان: قال أحد احلكامء

 . هبذا كل منصف حتدث عن هذا  لقد شهد.. واخللق الطيب الذي رباهم عليه اإلسالم

)إن تسامح ومعاملة املسلمني الطيبة  :  يف ذلك   املسترشق دوزيلقد قال  :  قال آخر

يألفوه يف   مل  مما  والبساطة  اليرس  فيه  رأوا  وأهنم  اإلسالم  إقباهلم عىل  إىل  أدى  الذمة  ألهل 

  (1)دياناهتم السابقة(

فقد ترك  ،  عامال يف انتشار القرآن)إن القوة مل تكن  :  غوستاف لوبونوقال  :  قال آخر

أدياهنم  يف  أحرارا  املغلوبني  النرصانية  ..  العرب  الشعوب  بعض  انتحل  أن  حدث  فإذا 

فذلك ملا كان يتصف به العرب الغالبون من رضوب العدل  ؛ اإلسالم واختذ العربية لغة له

 

 (  111اإلسالم وأهل الذمة ) (1)
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تعرفها األديان    وملا كان عليه اإلسالم من السهولة التي مل،  الذي مل يكن للناس عهد بمثله 

  (1) األخرى(

فنحن نرى األلفة ال تزال تنرش ظالهلا  ..  دعنا من هذه األحاديث:  قال أحد احلضور 

ولو كان هلم يف تارخيهم ما يثري األحقاد والضغائن  ..  بني املسلمني وغريهم يف بالد اإلسالم

ر للمخالف بكل  وأجبنا مل فرض اإلسالم حد الردة مع كونه يق ..  دعنا من هذا  .. لظهر ذلك

 ما ذكرته؟ 

احلكامء أحد  يف  :  قال  واإلفساد  احلرابة  حد  إال  االسم  هبذا  حد  الرشيعة  يف  ليس 

 . األرض

:  فقال ،  ولكن القرآن أخرب عن العقوبات املشددة عىل املرتدين :  قال أحد احلضور 

ُتقْ  َلْن  ُكْفًرا  اْزَداُدوا  ُثمَّ  إِياَمهِنِْم  َبْعَد  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ إِنَّ  ﴿إِنَّ  الهوَن  الضَّ ُهُم  َوُأوَلئَِك  َتْوَبُتُهْم  َبَل 

اٌر َفَلْن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اأْلَْرِض َذَهًبا َوَلِو اْفَتَدى بِِه أُ  ِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّ وَلئَِك  الَّ

ينَ   [ 91 ـ 90آل عمران: ] ﴾ هَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم َوَما هَلُْم ِمْن َنارِصِ

احلكامءابتسم   من  :  وقال،  أحد  الكريمة  اآلية  هذه  يف  ورد  ما  تطبيق  يمكن  فهل 

 ؟عقوبات ترتبط باملرتدين

الرجل املذكورة  ..  ما لك سكت؟:  احلكيم فقال  ،  سكت  العقوبة  أن  ترى  أم أنك 

 . أعظم من أن يستطيع أحد من الناس أن يطبقها 

أنا أحتدى اآلن أي شخص أن يأتيني بآية قرآنية واحدة  :  وقال،  ثم التفت للجميع

إن كل اآليات الكريمة التي    .. حتض عىل قتال من نختلف معهم يف شؤون الدين والعقائد 

 

 (  127حضارة العرب ) (1)
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 . وردت يف الردة حترص العقوبة يف اآلخرة وليس يف الدنيا 

خة  أم أهنا منسو..  فام تقول يف اآليات التي تأمر بالقتال واجلهاد:  قال أحد احلضور

 عندك؟

ويستحيل أن يأمرنا اهلل بأن نعبده بام ينهانا عن  .. كل القرآن حمكم: قال أحد احلكامء

 .(1)فإن شئت فاقرأ يل منها ما تراه ألخضع له.. تنفيذه 

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل  :  فام تقول يف هذه اآليات:  قال الرجل ﴿َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ الَّ

به املُْْعَتِديَن َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ إِ   َتْعَتُدوا 
  نَّ اهللََّ اَل حُيِ

اْلَقْتلِ  ِمَن  َأَشده  فِيهِ   َواْلِفْتنَُة  ُيَقاتُِلوُكْم  َحتَّى  احْلََراِم  املَْْسِجِد  ِعنَْد  ُتَقاتُِلوُهْم  َقاَتُلوُكْم    َواَل  َفإِْن 

َتُكوَن    َفاْقُتُلوُهمْ  َغُفوٌر َرِحيٌم َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل  اْنَتَهْوا َفإِنَّ اهللََّ  َكَذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِريَن َفإِِن 

يُن هللَِِّ  [ 193ـ  190البقرة: ] ﴾  َفإِِن اْنَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن إِالَّ َعىَل الظَّاملنِِيَ  فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

أحد   جدا:  احلكامء قال  واضحة  املرشك  ..  اآليات  قتال  ال جيوز  بأنه  وهي رصحية 

كام يرشع  ،  وإنام يقاتل املرشك والكافر لعداوته وحماربته املسلمني،  وال الكافر لكفره ،  لرشكه

 . قتال الكافر إذا اضطهد املسلمني وأراد فتنتهم عن دينهم

تقول يف هذه اآليات :  قال أحد احلضور  َلُكمْ :  فام  ُكْرٌه  َوُهَو  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم    ﴿ُكتَِب 

بهوا َشْيًئا َوُهَو رَشٌّ َلُكمْ   َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكمْ 
َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم    َوَعَسى َأْن حُتِ

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيهِ  َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اهللَِّ َوُكْفٌر   ْل ِقَتاٌل فِيِه َكبِريٌ قُ   اَل َتْعَلُموَن َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

اهللَِّ  ِعنَْد  َأْكرَبُ  ِمنُْه  ِه 
َأْهلِ َوإِْخَراُج  احْلََراِم  َواملَْْسِجِد  اْلَقْتلِ   بِِه  ِمَن  َأْكرَبُ  َيَزاُلوَن    َواْلِفْتنَُة  َواَل 

إِنِ  ِدينُِكْم  َعْن  َيُردهوُكْم  اْسَتَطاُعوا ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى  َوُهَو      َفَيُمْت  ِدينِِه  َعْن  ِمنُْكْم  َيْرَتِدْد  َوَمْن 

 

 للشيخ حسن بن فرحان املالكي. (بويةانظر هذه اآليات وغريها كثري مع توجيهها كتاب )حرية االعتقاد يف القرآن الكريم والسنة الن (1)
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ْنَيا َواآْلِخَرةِ  ُهْم فِيَها َخالُِدوَن إِنَّ    َوُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّارِ   َكافٌِر َفُأوَلئَِك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف الده

يِف  َوَجاَهُدوا  َهاَجُروا  ِذيَن  َوالَّ آَمنُوا  ِذيَن  اهللَِّ الَّ َرمْحََت  َيْرُجوَن  ُأوَلئَِك  اهللَِّ  َسبِيِل  َغُفوٌر      َواهللَُّ 

 [ 218ـ  216البقرة: ] ﴾ َرِحيمٌ 

،  وهي إخبار بسبب مرشوعية اجلهاد..  اآليات واضحة يف داللتها :  قال أحد احلكامء

 . وهو وجود كفار معتدين أخرجوا املسلمني من ديارهم

﴿ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا إِْن َينَْتُهوا ُيْغَفْر هَلُْم  :  اآليات فام تقول يف هذه  :  قال أحد احلضور

َوَيُكوَن   فِْتنٌَة  َتُكوَن  َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل  لنَِي  اأْلَوَّ َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت  َيُعوُدوا  َوإِْن  َقْد َسَلَف  َما 

ُكلهُه هللَِِّ  يُن  َيعْ   الدِّ باَِم  َفإِنَّ اهللََّ  اْنَتَهْوا  َأنَّ اهللََّ َمْواَلُكمْ َفإِِن  َفاْعَلُموا  ْوا  َتَولَّ َوإِْن  َبِصرٌي  نِْعَم    َمُلوَن 

 [ 40ـ  38األنفال: ] ﴾ املَْْوىَل َونِْعَم النَِّصريُ 

فهي تأمر بقتال املرشكني الذين  ،  هذه اآليات آيات سالم ال حرب :  قال أحد احلكامء 

اإل طريق  عن  دينهم  عن  لريدوهم  منهم  أسلم  من  والسري  ،  كراهيضطهدون  واألحاديث 

 . متواترة يف الداللة عىل هذا املعنى

 ومل تعرب عنهم بكوهنم معتدين؟، فلم عربت عنهم بكوهنم كفارا: قال الرجل

السبب يف  :  قال أحد احلكامء إيامهنم باهلل واليوم اآلخر هو  لتبني أن كفرهم وعدم 

عىل   يامرسونه  الذي  والعدوان  الطغيان  عىل  ..  املستضعفني ذلك  تدل  كثرية  آيات  وهناك 

 .والقرآن يفرس بعضه بعضا .. هذا

ِذيَن َكَفُروا  :  فام تقول يف هذه اآليات:  قال أحد احلضور َوابِّ ِعنَْد اهللَِّ الَّ ﴿إِنَّ رَشَّ الدَّ

يِف ُكلِّ  َعْهَدُهْم  َينُْقُضوَن  ُثمَّ  ِمنُْهْم  َعاَهْدَت  ِذيَن  الَّ ُيْؤِمنُوَن  اَل  ا  َفُهْم  َفإِمَّ َيتَُّقوَن  اَل  َوُهْم  ٍة  َمرَّ  

ِخيَ  َقْوٍم  ِمْن  خَتَاَفنَّ  ا  َوإِمَّ ُروَن  كَّ َيذَّ َلَعلَُّهْم  َخْلَفُهْم  َمْن  هِبِْم  ْد  َفرَشِّ احْلَْرِب  يِف  َفاْنبِْذ َتْثَقَفنَُّهْم  اَنًة 

 
ٍ
حَيْ   إَِلْيِهْم َعىَل َسَواء َواَل  اخْلَائِننَِي  ِذيَن َكَفُروا َسَبُقواإِنَّ اهللََّ اَل حُيِبه  الَّ ُيْعِجُزوَن    َسَبنَّ  اَل  ُْم  إهِنَّ
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ُكْم َوآ ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَّ وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ َخِريَن ِمْن  َوَأِعده

َيْعَلُمُهمْ  اهللَُّ  َتْعَلُموهَنُُم  اَل  اَل  َومَ   ُدوهِنِْم  َوَأْنُتْم  إَِلْيُكْم  ُيَوفَّ  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف   
ٍ
ء يَشْ ِمْن  ُتنِْفُقوا  ا 

ْل َعىَل اهللَِّ  ْلِم َفاْجنَْح هَلَا َوَتَوكَّ ِميُع اْلَعلِيمُ   ُتْظَلُموَن َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ ُه ُهَو السَّ ـ   55األنفال:  ] ﴾  إِنَّ

61 ] 

يف الدالة عىل أن اجلهاد ال يرشع إال    هذه اآليات الكريمة واضحة:  قال أحد احلكامء 

..  وليس بعد النقض إال القتال ،  يف حق أولئك املعتدين من الكفار الذين ينقضون عهودهم

 . وما تواتر من السرية يدل عىل ذلك

ي  :  فام تقول يف هذه اآليات :  قال أحد احلضور  ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َا الَّ ﴿َيا َأهيه

ُسوَل َوإِ َوَعُدوَّ  ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَقِّ خُيِْرُجوَن الرَّ اُكمْ ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِاملََْودَّ   يَّ

وَن إِلَ  َأْن ُتْؤِمُنوا بِاهللَِّ َربُِّكْم إِْن ُكنُْتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف َسبِييِل َواْبتَِغاَء َمْرَضايِت  ِة  ُترِسه ْيِهْم بِاملََْودَّ

بِيِل إِْن َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا    َوَأَنا َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُْتمْ  َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

َوَودهو  
ِ
وء بِالسه َوَأْلِسنََتُهْم  َأْيِدهَيُْم  َلْيُكْم 

إِ َوَيْبُسُطوا  َأْعَداًء  َتنَْفَعُكْم  َلُكْم  َلْن  َتْكُفُروَن  َلْو  ا 

 [3ـ  1املمتحنة: ] ﴾ َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصريٌ  َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْفِصُل َبْينَُكمْ  َأْرَحاُمُكْم َواَل َأْواَلُدُكمْ 

هذه اآليات ذكرت األسباب املوجبة لقتال الكفار وهي املحاربة  :  قال أحد احلكامء

ومن استعدادهم لقتال املسلمني إذا ثقفوهم يف  ،  واملسلمني من ديارهم   من إخراج الرسول

وقتاهلم ليس من باب القتال عىل الدين  ،  وحماربون أصليون،  فهم أعداء رصحاء ،  أي مكان

 . والعقيدة وإنام ملحاربتهم 

ِذيَن مَلْ يُ :  فام تقول يف هذه اآليات:  قال أحد احلضور َقاتُِلوُكْم  ﴿اَل َينَْهاُكُم اهللَُّ َعِن الَّ

إَِلْيِهمْ  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َترَبه َأْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  خُيِْرُجوُكْم  َومَلْ  يِن  الدِّ إِنَّاَم    يِف  املُْْقِسطِنَي  حُيِبه  اهللََّ  إِنَّ 

يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهرُ  ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ وا َعىَل إِْخَراِجُكْم  َينَْهاُكُم اهللَُّ َعِن الَّ



512 

 

ْوُهمْ  ُْم َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ  َأْن َتَولَّ  [9ـ  8املمتحنة: ] ﴾ َوَمْن َيَتَوهلَّ

احلكامء  أحد  مرشوعية  :  قال  أسباب  تذكر  التي  اآليات  أرصح  من  اآليات  هذه 

وخيرجوهنم من  ، وأنه فقط يف حق الذين يقاتلون املسلمني عىل دينهم لريدوهم عنه، اجلهاد

بل اآليات  ..  أو يف حق الذين يظاهرون املرشكني ويساعدوهنم عىل هذه األمور،  ديارهم

تأمر بالرب واإلحسان للمرشكني والكفار الذين مل يظاهروا عليهم عدوا ومل حياربوهم ومل  

 . خيرجوهم من ديارهم

وَن  ﴿َفْلُيَقاتِْل يِف َسبِي:  فام تقول يف هذه اآليات:  قال أحد احلضور  ِذيَن َيرْشُ الَّ ِل اهللَِّ 

ْنَيا بِاآْلِخَرةِ  َوَمْن ُيَقاتِْل يِف َسبِيِل اهللَِّ َفُيْقَتْل َأْو َيْغلِْب َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِياًم َوَما    احْلََياَة الده

َجاِل َوالنِّ  نَا  َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َواملُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ  َواْلِوْلَداِن الَّ
ِ
َساء

امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك  ﴾  َنِصرًيا  َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

  [ 75ـ  74النساء: ] 

أن من أسباب ترشيع اجلهاد    هذه اآليات واضحة يف الداللة عىل :  قال أحد احلكامء

فالواجب  ، فكفار قريش أو غريهم إذا اضطهدوا املسلمني دينيا .. حماربة االضطهاد الديني

..  نرصة املستضعفني الذين جيدون أقسى أنواع العذاب ألهنم اختاروا اإليامن باإلسالم دينا 

حتى مضطهد  كل  يكون ضد  أن  اجلهاد جيب  أن  تبني  أخرى  قرآنية  آيات  الذين    وهناك 

 . يضطهدون اليهود والنصارى

﴿ُقْل لِْلُمَخلَِّفنَي ِمَن اأْلَْعَراِب َسُتْدَعْوَن  :  فام تقول يف هذه اآلية:  قال أحد احلضور

ْوا  َوإِْن َتَت   َفإِْن ُتطِيُعوا ُيْؤتُِكُم اهللَُّ َأْجًرا َحَسنًا   إِىَل َقْوٍم ُأويِل َبْأٍس َشِديٍد ُتَقاتُِلوهَنُْم َأْو ُيْسلُِمونَ  َولَّ

َألِياًم  َعَذاًبا  ْبُكْم  ُيَعذِّ َقْبُل  ِمْن  ْيُتْم  َتَولَّ عىل  ،  [ 16الفتح:  ] ﴾  َكاَم  الداللة  يف  واضحة  اآلية  فهذه 

 . ومبادأة اآلخرين بالقتال إلدخاهلم يف اإلسالم ، مرشوعية اإلكراه الديني 
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فال جيوز  .. فالقرآن ال يرضب بعضه بعضا .. ليس كام فهمت ..  ال : قال أحد احلكامء

أو تلك  ،  أن تتناقض هذه اآلية مع اآليات الكثرية األخرى التي تنهى عن اإلكراه يف الدين

 . اآليات التي تعلل اجلهاد بعلل وجود املحاربني أو املضطهدين غريهم دينيا 

الرجل  باإلسالم:  قال  اجلهاد  غاية  تعليل  يف  تقول  اآلية ،  فام  هذه  يف  :  والواردة 

 ؟[ 16الفتح: ] ﴾ ﴿ُتَقاتُِلوهَنُْم َأْو ُيْسلُِمونَ 

وإنام املراد  ..  وإال تناقض القرآن بعضه مع بعض..  ليس كام فهمت:  قال أحد احلكامء

وهذه اآلية    .. أو ينقادون:  أي..  كام هو معهود يف اللغة العربية ـ )اإلنقياد(  ـ   باإلسالم هنا 

ُتْؤِمنُوا  :  تعاىلكام قال  ،  تشبه اآلية التي تتحدث عن األعراب  آَمنَّا ُقْل مَلْ  ﴿َقاَلِت اأْلَْعَراُب 

ياَمُن يِف ُقُلوبُِكمْ  استسلمنا وانقدنا إىل  : أي [ 14احلجرات: ] ﴾ َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملََّا َيْدُخِل اإْلِ

أما اإلسالم فكل من دخل حتت  ،  فإن اإليامن يعني القناعة الداخلية،  نظام الدولة العادلة

هو   الذي  العام  باملعنى  اإلسالم  مسمى  يف  فيدخل  نظامها  والتزم  العادلة  الدولة  نظام 

 )االنقياد( 

﴿َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم َفاْقُتُلوا  :  وهي،  فام تقول يف آية السيف :  قال أحد احلضور

َواْقُعدُ  وُهْم  َواْحرُصُ َوُخُذوُهْم  وجدناُموُهْم  َحْيُث  كِنَي  َتاُبوا  املرُْْشِ َفإِْن  َمْرَصٍد  ُكلَّ  هَلُْم  وا 

َكاَة َفَخلهوا َسبِيَلُهْم إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  اَلَة َوآَتُوا الزَّ وهي  ،  [5:  ]التوبة[ 5التوبة:  ] ﴾  َوَأَقاُموا الصَّ

 . اآلية التي ذكر العلامء أهنا نسخت كل آيات الرمحة واحلكمة واإلحسان يف القرآن الكريم

وتدبر فيها وسرتاها منسجمة  ،  اقرأ اآليات من بداية سورة التوبة:  احلكامء قال أحد  

ثم ناكثي  ،  فاآليات تتحدث عن نوع خاص من املرشكني كانوا حماربني..  مع القرآن مجيعا 

 .ثم منافقني يرتبصون الفرص ويظاهرون عىل املؤمنني ، عهود

فام الفرق بني هذا  ..  ها ها أنت تفرس القرآن بحوادث تارخيية حترصها في:  قال الرجل
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 وبني ما يفعله النسخ؟

..  فالقرآن كالم اهلل ..  ومل أفرس القرآن به..  أنا استعنت بالتاريخ.  ال:  قال أحد احلكامء 

 . وهي تنطبق عىل املجتمعات مجيعا .. وحقائقه تدل عىل سنن اهلل يف خلقه

 فكيف توجه ما ذكرت من ختصيصات؟ : قال الرجل

بنفسه..  هي ال حتتاج يل ألوجهها :  احلكامءقال أحد   والتخصيص  ..  فالقرآن غني 

نفسها  اآليات  يف  موجود  ذكرته  اهللَِّ  ،  الذي  ِمَن  ﴿َبَراَءٌة  السورة  بداية  يف  يقول  تعاىل  فاهلل 

كِنيَ  املرُْْشِ ِمَن  َعاَهْدُتْم  ِذيَن  الَّ إِىَل  تتحدث عن نوع خاص..  [ 1التوبة:  ] ﴾  َوَرُسولِِه  ،  فاآليات 

تعاىلو كقوله  عاما  قانونا  تسن  التي  اآليات  من  ِذيَن  :  ليست  الَّ اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  ﴿َوَقاتُِلوا 

به املُْْعَتِدينَ 
   [ 190البقرة: ] ﴾ ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ اهللََّ اَل حُيِ

  باإلضافة إىل هذا فإن السياق الذي وردت فيام تسميها بآية السيف تدل :  قال آخر 

ثم يتم إيصاهلم  ،  عىل األمر بإجارة املستجريين من املرشكني املحاربني حتى يسمعوا كالم اهلل 

وهذا ظاهر أنه ال داللة فيه  ،  بمعنى أن يصلوا إىل قومهم املرشكني املحاربني،  إىل مأمنهم

الدين  أنواع خاصة من  ،  عىل اإلكراه يف  القتال هو املحاربة والعداوة من  وإنام كان سبب 

وإال فكيف جيار املرشك ثم تتم محايته إىل  ، رشكني وليس املوضوع مسألة إكراه عىل الدينامل

 . فلو كان الكفر سبب القتال ملا كانت هذه اإلجارة واحلامية، أن يبلغ مأمنه 

املسلمون عند  :  قال آخر  باإلضافة إىل هذا فإن يف اآليات استثناء للذين عاهدهم 

وهذا يدل عىل  ،  جل باالستقامة هلم عىل العهود وحتريم نقضها فأمر اهلل عز و،  املسجد احلرام

 . أن اآليات نزلت يف حماربني وناقيض عهود ومتآمرين عىل الدولة النبوية

الرجل السياق:  قال  نفس  قوله يف  تقول يف  َوآَتُوا  :  فام  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  َتاُبوا  ﴿َفإِْن 

يِن وَ  َكاَة َفإِْخَواُنُكْم يِف الدِّ َيْعَلُمونَ الزَّ ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم  فاآلية تشري إىل أن  ،  [ 11التوبة:  ] ﴾  ُنَفصِّ



515 

 

أليس  ..  إخالء سبيل املرشكني والكف عنهم لن يتم إال بالتوبة وإقامة الصالة إيتاء الزكاة

 يف ذلك إكراها؟

احلكامء أحد  بعضا ..  ال:  قال  بعضه  القرآن  هو  ..  وإال رضب  الكريمة  اآلية  مراد 

ملآل هؤالء بأن من ترك حماربة املسلمني وامتنع عن معاداهتم سيصبح يف آخر األمر  وصف  

﴿َعَسى  :  كام قال تعاىل يف سورة املمتحنة ،  مقيام للصالة ومؤديا للزكاة وأخا لبقية املسلمني

ًة َواهللَُّ   ِذيَن َعاَدْيُتْم ِمنُْهْم َمَودَّ  [ 7املمتحنة:  ] ﴾  َقِديٌر َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ اهللَُّ َأْن جَيَْعَل َبْينَُكْم َوَبنْيَ الَّ

الزكاة وإيتائهم  الصالة  بإقامتهم  توبتهم  بعد  إال  تكون  لن  املودة  ما حصل  ،  فهذه  وهذا 

 . تارخييا ألكثر القبائل حول مكة واملدينة إذ أصبحوا أخوة للمسلمني األوائل

احلضور  أحد  تعرف  .. احلديث  ون وتنس..  بالقرآن  ونتستدل  م راك ن:  قال  بأن   ون أال 

 السنة تفرس القرآن؟

 . وال تتناقض معه .. السنة تبني القرآن.. بىل : قال أحد احلكامء 

الرجل الردة:  قال  يؤمنون  ..  أنسيتها ..  وأحاديث  ال  الذين  القرآنيني  من  أنك  أم 

 بالسنة؟

وال يرضبون القرآن  ..  أنا من الذين ينسجمون مع القرآن والسنة :  قال أحد احلكامء

فوجدناها ،  وعىل هذا امليزان رحنا نبحث عن كل األحاديث الواردة يف املوضوع..  بالسنة

ألنه يطبق ما ورد يف  ..  وهذا عىل العني والرأس..  صنف يتفق مع املراد القرآين:  عىل صنفني

 . به عرض احلائط  نا وقد رمي.. وصنف يتناقض مع القرآن، القرآن الكريم من معان

آخر  املحدثني  نا رددبل  :  قال  منهج  وفق  األحاديث  عىل  ..  تلك  العرض  وفق  ال 

لقد وجدنا أن هناك حديثني فقط يتعارضان مع املعاين القرآنية اآلمرة بالسالم    .. القرآن فقط 

وهذا احلديث  ..  )من بدل دينه فاقتلوه( :  فهو احلديث الذي يقول:  أما األول ..  واملرشعه له
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ابن عباس وقد كان به عكرمة موىل  اخلوارج  انفرد  فعكرمة ذكر هذا  ،  وهو مرسل ..  من 

،  ومل تصح حادثة اإلحراق هذه،  احلديث يف قصة إحراق اإلمام عيل ألناس من املرتدين

 . ومجيع أسانيدها ضعيفة،  وإنام ذكرها عكرمة وحده

وذكر    ..( فحديث )ال حيل دم امريء مسلم إال بإحدى ثالث :  وأما الثاين :  قال آخر

ومن السهل تأويله لينسجم مع القرآن الكريم وسائر  ..  فارق للجامعة(منها )التارك لدينه امل

الذي يرتك مجاعة  ،  فيفرس )التارك لدينه املفارق للجامعة( باملفسد يف األرض ،  األحاديث

وقد جاء حكمه يف القرآن الكريم يف آية  ،  ويلجأ للنهب والرسقة وقطع الطريق،  املسلمني 

 . املحاربة املعروفة

 : احلياة 

احلضورقال   للفكر :  أحد  اإلسالم  حترير  عن  حتريره  ..  حدثتمونا  عن  فحدثونا 

 .للحياة

لقد بدأ اإلسالم حتريره حلياة اإلنسان بتحريره من كافة العبوديات واالنقيادات  :  قال

َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إىَِل َكلَِمٍة  :  قال اهلل تعاىل..  والتبعات ألية جهة أخرى غري اهلل َيا  ﴿ُقْل 

َك بِِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا أَ   َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إِالَّ اهللََّ َواَل ُنرْشِ
ٍ
ْرَباًبا ِمْن ُدوِن  َسَواء

ُمْسلُِمونَ  ا  بَِأنَّ اْشَهُدوا  َفُقوُلوا  ْوا  َتَولَّ َفإِْن  منكرا عىل  ،  [ 64آل عمران:  ] ﴾  اهللَِّ  :  املسيحيني وقال 

َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َواملَِْسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إِالَّ لِيَ  ْعُبُدوا إِهَلًا  ﴿اختَّ

ُكونَ    [ 31التوبة: ] ﴾ َواِحًدا اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعامَّ ُيرْشِ

ويف عنقه    أنه دخل عىل رسول اهلل  ،  دي بن حاتمويف احلديث عن ع:  قال آخر

َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن  :  هذه اآلية  فقرأ رسول اهلل  ،  صليب من فضة ﴿اختَّ

،  إهنم حرموا عليهم احلالل ،  )بىل :  فقال  ..  إهنم مل يعبدوهم :  فقال عدي  [ 31التوبة:  ] ﴾  اهللَِّ
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 (1)فذلك عبادهتم إياهم(،  فاتبعوهم، وأحلوا هلم احلرام

أال تعترب العبودية  ..  ولكن اإلسالم أوقع اإلنسان يف عبودية اهلل:  قال أحد احلضور

 هلل مناقضة للحرية؟ 

العبودية هلل تعني أسمى أنواع احلرية التي مل حيلم هبا اإلنسان  .. ال:  قال أحد احلكامء 

ات التي سلبت منه نعمة احلرية واحلياة اآلمنة  ومل يتصورها أبدا وهو يصارع ألوان العبودي

 . والعيش اهلانىء 

آخر  واالستعباد  :  قال  واالمتهان  الظلم  قيود  من  اإلنسان  حترر  هلل  العبودية  إن 

املزورة  واآلهلة  اجلنونية..  واألصنام  ونزعاهتا  اجلاحمة  وأهوائها  النفس  قيود  من  ،  وحترره 

القرارات بشكل سليم وناضج بعيدا عن التأثريات  وتفسح املجال لعنرص العقل لكي يتخذ  

وهو ما يتيح لإلنسان شق طريقه بشكل أفضل وأداء دوره  ..  الكاذبة واألجواء املحمومة 

 . بالصورة املطلوبة 

فإن احلرية يف احلضارة الغربية تبدأ يف الظاهر من التحرر لتنتهي إىل  ،  وهلذا:  قال آخر

بخالف احلرية الرحيبة يف اإلسالم فإهنا تبدأ من العبودية  ..  ألوان من العبودية واألغالل

 . املخلصة هلل تعاىل لتنتهي إىل التحرر من كل أشكال العبودية املهينة

،  ولكن العبودية هلل ال تسمح لالنسان بمامرسة أي حرية حيال اهلل تعاىل :  قال الرجل

ألق التي  واملسؤوليات  التكاليف  من  التنصل  يف  للعبد  حرية  عاتقهفال  يقل  ..  يت عىل  أمل 

ُة ِمْن َأْمِرهِ :  القرآن  رَيَ
ْم  ﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

   ؟ [ 36األحزاب: ] ﴾ َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبِينًا 

 

 ابن جرير.و الرتمذيو رواه أمحد (1)
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ولكن املؤمن الذي اختار اهلل يامرس ذلك  .. ذلك صحيح.. أجل : ءقال أحد احلكام

فبدون رضا اهلل ال  ..  وهو ال يطلب شيئا كام يطلب رضوان اهلل..  عن طواعية ورضا وحمبة 

بل يشعر املسلم  ، وهبذا املعنى حتتفظ )احلرية( برونقها يف اإلسالم .. تتحقق العبودية مطلقا 

 . فظ عليها وصاهنا من كل عملية تالعب وحتريفبلذة كبرية حينام يرى نفسه وقد حا 

وقد رأينا من  ..  فإن كل حرية البد أن تقيد باملسؤولية ..  باإلضافة إىل هذا :  قال آخر

يف املذاهب واألفكار أن مفهوم املسؤولية يف كثري من األنظمة ال يتجاوز يف    نا خالل جتوال

بل حتى هذا النوع من املسؤولية  ..  هبا   كثري من األحيان مسؤولية الفرد جتاه القوانني املعمول 

 . غالبا ما يفقد بريقه من خالل عمليات االنتهاك املتوالية لتلك القوانني واخلروج عليها 

أما مسؤولية اإلنسان املسلم فتختلف جوهريا عن تلك املسؤولية ألهنا  :  قال آخر 

النسان املسلم مسؤول أمام  فا .. نابعة من باطن اإلنسان ونافذة إىل أعامقه وماثلة أمامه دائام 

بل مطلعة حتى عىل أفكاره  ،  جهة مطلقة عليا تراقبه وتشاهد عن كثب كل حتركاته وسكناته 

وهو هبذا كتاب مفتوح أمام العني اإلهلية وال حيلة له وال وسيلة سوى  ..  وخلجات قلبه 

 . أداء التكليف والقيام بالواجب امللقى عىل عاتقه دون تلكؤ أو تكاسل

فيه إال إذا كان    موال نرى أن أحدا يمكن أن جيادلك..  وعينا هذا :  أحد احلضور قال  

عن احلريات    مولكنا نريد أن نسألك ..  وال يقدر حرمة،  يرى اإلنسان مهال ال يعرف خلقا 

التي أتاحها اإلسالم لإلنسان لكي يعيش حياة طبيعية مستقرة ال يشعر فيها بأي نوع من  

 . لأنواع احلرج والكبت واألغال 

فلو نظرنا ..  الكربى  اإلسالمحفظ احلريات مقصد من مقاصد  :  قال أحد احلكامء 

 . هبذا املنظار نجده أتاح كل احلريات التي توفر لإلنسان حياة طبيعية مستقرة  اإلسالمإىل 

بكل تفاصيلها وعالقتها    اإلسالم ذكر لكم ـ هنا ـ أحكام  نال يمكننا أن  و:  قال آخر 
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 .(1)وتدلكم عىل جمامعه.. ذكر أمثلة تقرب لكم هذاكتفي فقط بنبل س.. هبذا

فقد  ..  من ذلك أن اإلسالم أتاح لإلنسان كل ما يرتبط بحريته الشخصيةو :  قال آخر

،  آمنا من االعتداء عليه، ويف كل ما يتعلق بذاته،  ون نفسهؤاعتربه قادرا عىل الترصف يف ش 

 . ه عدوان عىل غريهبرشط واحد هو أال يكون يف ترصف، يف نفسه وعرضه وماله

وعلو  ،  ففي حرمة ذات اإلنسانـ  مثالـ  عنى اإلسالم بتقرير كرامة اإلنسان:  قال آخر 

واحتقاره..  منزلته امتهانه  وعدم  باحرتامه  تعاىل،  فأوىص  آَدَم  :  قال  َبنِي  ْمنَا  َكرَّ ﴿َوَلَقْد 

رٍي مِمَّْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر  
ْلنَاُهْم َعىَل َكثِ يَِّباِت َوَفضَّ ﴾  َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ

َعُل فِيَها  :  وقال،  [ 70اإلرساء:  ]  ﴿َوإِْذ َقاَل َربهَك لِْلَماَلئَِكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوا َأجَتْ

الدِّ  َوَيْسِفُك  فِيَها  ُيْفِسُد  اَل  َمْن  َما  َأْعَلُم  إِينِّ  َقاَل  َلَك  ُس  َوُنَقدِّ بَِحْمِدَك  ُنَسبُِّح  َوَنْحُن  َماَء 

وأسمى مكانة حتى أنه  ،  وبذلك يضع اإلسالم اإلنسان يف أعىل منزلة ،  [ 30البقرة:  ] ﴾  َتْعَلُمونَ 

:  قال تعاىل ،  والرعاية له رعاية للمجتمع كله ،  يعترب االعتداء عليه اعتداء عىل املجتمع كله 

ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَْرضِ  ائِيَل َأنَّ َفَكَأنَّاَم   ﴿ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعىَل َبنِي إرِْسَ

   [ 32املائدة: ] ﴾ َقَتَل النَّاَس مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّاَم َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا 

،  رجال أو امراة،  يتحقق أيا كان الشخص،  الكرامة اإلنسانية للفردوتقرير  :  قال آخر 

حتى  .. من غري نظر إىل لون أو جنس أو دين،  فهو حق ثابت لكل إنسان، حاكام أو حمكوما 

فإذا رآه أحد ملقى يف  ،  جيب التقاطه احرتاما لذاته وشخصيته،  اللقيط يف الطرقات ونحوها 

وكان عليهم  ،  ون التقاطه أثموا مجيعا أمام اهلل تعاىل فإن تركوه د،  وجب عليه أخذه،  الطريق 

هالكه  حيا ..  تبعة  اإلنسان  احرتام  عىل  اإلسالم  عىل  ،  وهكذا حرص  باملحافظة  أمر  فقد 

 

 (استفدنا هذه األمثلة من كتاب )القيم اإلسالمية (1)
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 . وألزم جتهيزه ومواراته ، فمنع التمثيل بجثته، كرامته ميتا 

يف نفسه    ه من ضامنات لسالمة الفرد وأمن  اإلسالمومن ذلك ما جاء يف  :  قال آخر

سواء  ،  أو أي شكل من أشكال االعتداء،  فال جيوز التعرض له بقتل أو جرح،  وعرضه وماله

ونحوه والسجن  كالرضب  البدن  عىل  الشتم  ،  كان  أو  كالسب  والضمري  النفس  عىل  أو 

الظن ونحوه تكفل  ،  وهلذا قرر اإلسالم زواجر وعقوبات،  واالزدراء واالنتقاص وسوء 

ليتسنى له ممارسة حقه يف احلرية  ،  رضر أو اعتداء يقع عليهمحاية اإلنسان ووقايته من كل  

 . الشخصية

آخر  يف  :  قال  جاء  ما  ذلك  بلده    اإلسالم ومن  داخل  التنقل  حلرية  ضامنات  من 

فالتنقل حق إنساين طبيعي تقتضيه ظروف احلياة البرشية من  ..  وخارجه دون عوائق متنعه 

بل تعترب  ،  احلركة شأن األحياء كلها ذلك أن  ،  الكسب والعمل وطلب الرزق والعلم ونحوه

﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها  :  قال تعاىل،  قوام احلياة ورضورهتا 

   [ 15امللك: ] ﴾ َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النهُشورُ 

سالم االعتداء عىل  وألجل متكني الناس من التمتع بحرية التنقل حرم اإل:  قال آخر

الطرقات ،  املسافرين يف  هلم  الطرق  ،  والرتبص  يقطعون  الذين  عىل  شديدة  عقوبة  وأنزل 

والرسقة والنهب  بالقتل  الناس  تعاىل ،  ويروعون  اهللََّ  :  قال  حُيَاِرُبوَن  ِذيَن  الَّ َجَزاُء  ﴿إِنَّاَم 

ُيَقتَُّلوا  َأْن  َفَساًدا  اأْلَْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن  ِمْن    َوَرُسوَلُه  َوَأْرُجُلُهْم  َأْيِدهيِْم  ُتَقطََّع  َأْو  ُيَصلَُّبوا  َأْو 

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ  املائدة: ] ﴾  ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الده

33 ]   

ه عن اجللوس  صحابت  ولتأكيد حسن استعامل الطرق وتأمينها هنى النبي  :  قال آخر

:  قال، ما لنا بد يف جمالسنا ، يا رسول اهلل:  قالوا ، )إياكم واجللوس يف الطرقات(: فقال،  فيها 
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)غض  :  وما حق الطريق يا رسول اهلل؟قال:  قالوا،  فأعطوا الطريق حقها(،  )فإن كان ذلك

فالطرق جيب  ،  (1) واألمر باملعروف والنهي عن املنكر(،  ورد السالم،  البرص وكف األذى

وأي استعامل لغري هدفها حمظور ال سيام إذا  ،  أن تفسح ملا هيئ هلا من السفر والتنقل واملرور

 . أدي إىل االعتداء عىل اآلمنني

فقد جعل اهلل تعاىل ابن  ،  وألمهية التنقل يف حياة املسلم وأنه مظنة للطوارئ:  قال آخر 

،  به ما يدعوه إىل األخذ من مال الزكاة  السبيل ـ وهو املسافر ـ أحد مصارف الزكاة إذا أمل

 . ولو كان غنيا يف موطنه

فمتى  ..  من ضامنات حلرية املأوى واملسكن  اإلسالمومن ذلك ما جاء يف :  قال آخر 

كام أن العاجز عن ذلك ينبغي عىل الدولة  ،  فله حرية ذلك،  قدر اإلنسان عىل اقتناء مسكنه 

ففي احلديث أن رسول  ..  نى مستوى ملعيشته حتى تضمن له أد،  أن تدبر له السكن املناسب 

ومن كان معه فضل زاد  ،  )من كان معه فضل ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له :  قال  اهلل  

 (2)فليعد به عىل من ال زاد له(

أو يدخل  ،  فال جيوز ألحد أن يقتحم مأواه،  فإذا ما ملك اإلنسان مسكنا :  قال آخر

حاكام أعىل ما مل تدع إليه رضورة قصوى أو مصلحة    حتى لو كان الداخل،  منزله إال بإذنه

ِذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوتُِكْم َحتَّى َتْسَتْأنُِسوا  :  ألن اهلل تعاىل يقول ، بالغة َا الَّ ﴿َيا َأهيه

ُروَن َفإِنْ  َلَعلَُّكْم َتَذكَّ َلُكْم  َأْهلَِها َذلُِكْم َخرْيٌ  َأَحًدا َفاَل َتْدُخُلوَها    َوُتَسلُِّموا َعىَل  جَتُِدوا فِيَها  مَلْ 

النور:  ] ﴾  َحتَّى ُيْؤَذَن َلُكْم َوإِْن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزَكى َلُكْم َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َعلِيمٌ 

   [ 28ـ  27
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﴿َواَل  :  تعاىلقال  ،  وحلفظ حرمة املنازل وعظمتها حرم اإلسالم التجسس:  قال آخر

ُسوا منها ،  [ 12احلجرات:  ] ﴾  جَتَسَّ والتي  الغري  انتهاكا حلقوق  التجسس  حفظ  :  وذلك ألن يف 

 .وحرية صاحبه الشخصية بعدم االطالع عىل أرساره، حرمة املسكن

،  من ضامنات حلرية التملك وحيازة أي يشءاإلسالم  ومن ذلك ما جاء يف  :  قال آخر 

يستوي يف ذلك التملك  ،  اعه به عند انتقاء املوانع الرشعيةوانتف،  وقدرته عىل الترصف فيه

 . والتملك اجلامعي ، الفردي

وجعله قاعدة أساسية لالقتصاد  ،  فقد أعطى اإلسالم للفرد حق التملك :  قال آخر

وصيانته له عن النهب  ،  ورتب عىل هذا احلق نتائجه الطبيعية يف حفظه لصاحبه،  اإلسالمي

،  ضامنا له هلذا احلق ،  ووضع عقوبات رادعة ملن اعتدى عليه  ، االختالس ونحوه، ووالرسقة 

كام أن اإلسالم رتب عىل هذا احلق أيضا نتائجه  ..  ودفعا ملا يتهدد الفرد يف حقه املرشوع

والوصية  ،  األخرى واهلبة  والرهن  واإلجارة  الرشاء  أو  بالبيع  فيه  الترصف  حرية  وهي 

 .وغريها من أنواع الترصف املباح

وضع له    بل،   أن اإلسالم مل يرتك )التملك الفردي( مطلقا من غري قيدغري:  قال آخر

اآلخرين بحقوق  يصطدم  ال  كي  ونحو  ،  قيودا  واالحتكار  والرشوة  والغش  الربا  كمنع 

وهذه احلرية ال فرق فيها بني الرجل واملرأة قال  ..  مما يصطدم ويضيع مصلحة اجلامعة ،  ذلك

َجاِل َنِصيٌب مِمَّ :  اهلل تعاىل   َنِصيٌب مِمَّا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوا اهللََّ ِمْن َفْضلِِه  ﴿لِلرِّ
ِ
ا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساء

 َعلِياًم 
ٍ
ء   [ 32النساء: ] ﴾ إِنَّ اهللََّ َكاَن بُِكلِّ يَشْ

آخر اجلامعية:  قال  بامللكية  االنتفاع  حق  اجلامعة  اإلسالم  أعطى  ذلك  ..  ومثل 

..  واملستشفيات العامة والطرق واألهنار والبحار وبيت املال ونحو ذلككاالنتفاع باملساجد  

ليس حلاكم أو نائبه أو أي أحد سوامها أن  ، ووما ملك ملكا عاما يرصف يف املصالح العامة
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يستقل به أو يؤثر به أحد ليس له فيه استحقاق بسب مرشوع وإنام هو مسؤول عن حسن  

 . حيقق مصالح اجلامعة ويسد حاجاهتا  إدارته وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي

فالعمل عنرص  ..  من ضامنات حلرية العملاإلسالم  ومن ذلك ما جاء يف  :  قال آخر

اإلسالم  أباحها  التي  الكسب  طرق  كل  يف  احلياة  ،  فعال  قوام  باعتباره  عظيم  وله رشف 

اق تضاربه  ولذلك فإن اإلسالم أقر بحق اإلنسان فيه يف أي ميدان يشاؤه ومل يقيده إال يف نط

 . مع أهدافه أو تعارضه مع مصلحة اجلامعة 

 :  والعدالة ..  املسؤولية. 6

بالعدالة حدثنا عن  ف..  وعينا هذا:  قلنا  املرتبطة  املسؤولية  به  الذي عرفت  ،  املشهد 

 . وعالقتها بالدين

لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف حمل قريب من املحل الذي عرفت فيه معنى  :  قال

وكأن اهلل تعاىل أراد أن ينبهني من خالل ذلك إىل أنه ال يمكن أن تتم  ،  احلرية يف اإلسالم

 . كام أن الرفق ال يمكن حتققه من دون حزم، احلرية أو يصح معناها بعيدا عن املسؤولية 

احلكامء ببعض  املشهد  بدأ  الناس،  وقد  من  خمتلفني  نفر  إىل  يتحدثون  قال  ،  وهم 

العدال:  (1)أحدهم أن حيققها طرف من األطراف إن  يمكن  الشامل ال  بمفهومها  هي  ..  ة 

ذلك    لقد وضح رسول اهلل  ..  والبد أن يتعاون اجلميع عىل حتقيقها ..  مسؤولية اجلميع 

،  اإلمام راع ومسئول عن رعيته ،  وكلكم مسئول عن رعيته،  )كلكم راع:  فقال ،  ورشحه

،  واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ،  والرجل راع يف أهله ومسئول عن رعيته

 

 فام بعدها.   ،300عدالة للعاملني، صخلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب:  (1)
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 (1)(وكلكم راع ومسئول عن رعيته ، واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته

..  وإال فإن األمثلة يف هذا ال حترص ..  هذه جمرد أمثلة ذكرها رسول اهلل  و:  قال آخر 

 . وقد تولت النصوص املقدسة بياهنا بكل صنوف البيان

قد تبدو يف الظاهر من اختصاص  ..  ملسؤولية عن إطعام املسكني مثالا ف:  قال آخر 

جريمة ..  األغنياء وحده  املسكني  عىل  البخل  يعترب  ال  الكريم  القرآن  يعترب  ..  لكن  بل 

وهبذا ال يعذر أحد من الناس  ..  السكوت عن حض األغنياء عىل إعطاء املساكني جريمة 

 . فقريا كان أو غنيا عاجزا كان أو قويا 

ثم  ،  اسمعوا إىل هذه اآليات الكريمة التي هتدد وتتوعد من يرى مسكني:  آخر قال  

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بِِشاَملِِه  :  قال تعاىل،  ال يسعى له بكل الوسائل ليوفر له ما يسد رمقه ﴿َوَأمَّ

َأْدِر َما ِحَسابَِيْه َيا َلْيتَ  َلْيَتنِي مَلْ ُأوَت كَِتابَِيْه َومَلْ  َها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة َما َأْغنَى َعنِّي َمالَِيْه  َفَيُقوُل َيا 

ِذَراًعا   َسْبُعوَن  َذْرُعَها  ِسْلِسَلٍة  يِف  ُثمَّ  َصلهوُه  اجْلَِحيَم  ُثمَّ  َفُغلهوُه  ُخُذوُه  ُسْلَطانَِيْه  َعنِّي  َهَلَك 

يِم َواَل حَيُضه َعىَل 
ُه َكاَن اَل ُيْؤِمُن بِاهللَِّ اْلَعظِ  َطَعاِم املِْْسكِنِي َفَلْيَس َلُه اْلَيْوَم َهاُهنَا  َفاْسُلُكوُه إِنَّ

   [ 37ـ  25احلاقة:  ] ﴾ مَحِيٌم َواَل َطَعاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسلنٍِي اَل َيْأُكُلُه إِالَّ اخْلَاطُِئونَ 

الكريمة االهتامم باملستضعفني باإليامن  :  قال آخر  انظروا كيف قرنت هذه اآليات 

أن يكون قلبه قاسيا  ،  ويعظم اهلل ،  ال يمكن ألحد يؤمن باهلل:  وكأهنا تقول لنا ..  برب العاملني

 . إىل الدرجة التي يضيع فيها املساكني

بالتقصري يف حقوق  و:  قال آخر  اهلل  التقصري يف عبادة  اقرتان  آية أخرى نالحظ  يف 

اَب اْلَيِمنِي يِف َجنَّاٍت َيَتَساَءُلوَن  ﴿ُكله َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َرِهينٌَة إاِلَّ َأْصحَ :  قال تعاىل،  املساكني

 

 البخاري ومسلم. رواه  (1)
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َنُخوُض    َعِن املُْْجِرِمنَي َما َسَلَكُكْم يِف َسَقَر َقاُلوا مَلْ َنُك ِمَن املَُْصلِّنَي َومَلْ َنُك ُنْطِعُم املِْْسكِنَي َوُكنَّا 

يِن َحتَّى َأَتاَنا اْلَيقِ  ُب بَِيْوِم الدِّ افِِعنيَ َمَع اخْلَائِِضنَي َوُكنَّا ُنَكذِّ املدثر: ] ﴾  نُي َفاَم َتنَْفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ

 [ 48ـ  38

ال  ..  بل إن سورة من القرآن الكريم خصصت لوصف املكذبني بالدين:  قال آخر 

أو ينكرون ما أمروا به من  ،  أو ينكرون أسامءه احلسنى ،  تصفهم بأهنم ينكرون وجود اهلل

التي حتول..  عبادات القسوة  بتلك  احلياة  وإنام تصفهم  العدل يف  قال  ،  بينهم وبني حتقيق 

املِْْسكِنِي  :  تعاىل يَم َواَل حَيُضه َعىَل َطَعاِم 
اْلَيتِ َيُدعه  الَِّذي  َفَذلَِك  يِن  بِالدِّ ُب  ُيَكذِّ الَِّذي  ﴿َأرأينا 

َويَ  ُيَراُءوَن  ُهْم  ِذيَن  الَّ َساُهوَن  َصاَلهِتِْم  َعْن  ُهْم  ِذيَن  الَّ لِْلُمَصلِّنَي  املَْاُعونَ َفَوْيٌل  ﴾  ْمنَُعوَن 

  [ 7ـ  1املاعون: ] 

 ؟ وهفمن أي مدرسة ثورية استفدمت.. فكرا ثوريا  ونحتمل  م راكن: قال أحد احلضور

أحد احلكامء بالظلم  ..  من مدرسة اإلسالم:  قال  أن ال نرىض  لقد علمنا اإلسالم 

والنهوض..  والضيم واجلور  بالتغيري  الكل ،  أمرنا  الع..  واعترب ذلك واجب  ،  لامء واجب 

 . وواجب العامة، وواجب احلكام 

العلامء بام أوتوا من سلطة    .. كل بام أويت من طاقة وقدرة..  إنه واجب الكل :  قال آخر 

واحلكام بام أوتوا من سلطة التنفيذ   ..العلم التي جتعلهم يرأسون األمة يف فكرها وسلوكها 

فاملسلمون ـ كام أخرب  ..  املسؤولية عىل األمةوالعامة بام أوتو من سلطة    ..والتنظيم والردع

..  (1)  (ويسعى بذمتهم أدناهم ،  وهم يد عىل من سواهم،  )تتكافا دماؤهم:  ـ  رسول اهلل  

 . وحماسبون عىل التقصري فيها ، هؤالء كلهم مسؤولون عن حتقيق العدالة 

آخر هذا:  قال  تؤكد  الكثرية  النصوص  وردت  فيه ،  لقد  من  ،  وترغب  وترهب 

 

 رواه أبو داود والنسائي واحلاكم.  (1)
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فقد أخرب اهلل تعاىل أن اللعنات تتنزل عىل من ترك األمر باملعروف وترك النهي  ،   فيه التقصري

ائِيَل  :  قال تعاىل ضاربا لنا املثل ببني إرسائيل ..  عن املنكر  ﴿ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إرِْسَ

اُنوا َيْعَتُدوَن َكاُنوا اَل َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر  َعىَل لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوكَ 

هَلُ  َمْت  َقدَّ َما  َلبِْئَس  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ْوَن  َيَتَولَّ ِمنُْهْم  َكثرًِيا  َتَرى  َيْفَعُلوَن  َكاُنوا  َما  َلبِْئَس  ْم  َفَعُلوُه 

الُِدوَن َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َوالنَّبِيِّ َوَما  َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اهللَُّ َعَلْيِهْم َويِف اْلَعَذاِب ُهْم َخ 

َُذوُهْم َأْولَِياَء َوَلكِنَّ َكثِرًيا ِمنُْهْم َفاِسُقونَ     [ 81ـ  78املائدة: ] ﴾ ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اختَّ

إهنا خترب أن اللعنات تنزلت  ..  انظروا عظم الردع الذي حتمله هذه اآلية :  قال آخر 

وبسبب إعطائهم الوالء للقائمني  ..  إرسئيل بسبب تفريطهم يف النهي عن املنكر  عىل بني

 . واملمثلني له، عىل املنكر

)ملا وقعت  :  فقال،  وحذر منه هذه األمة..  ذلك  لقد وصف رسول اهلل  :  قال آخر

،  فجالسوهم يف جمالسهم وأسواقهم ،  هنتهم علامؤهم فلم ينتهوا،  بنو إرسائيل يف املعايص 

ولعنهم عىل لسان داود وعيسى  ،  فرضب اهلل قلوب بعضهم ببعض ،  وواكلوهم وشاربوهم

)ال  :  فقال ،  فجلس،  متكئا   وكان رسول اهلل  ،  ذلك بام عصوا وكانوا يعتدون(،  ابن مريم

أي تعطفوهم وتقهروهم وتلزموهم  ، (1)(والذي نفيس بيده حتى تأطروهم عىل احلق أطرا 

 .باتباع احلق

أو تقرصنه عىل احلق قرصا(  ..  )لتأطرنه عىل احلق أطرا:  رون يف قوله  أال ت:  قال آخر

 .ثورة ضد الظلم واجلور والطغيان

احلضور أحد  املسيحية :  قال  من  الثورة  تعلمتم  الثورة  ..  ليتكم  ستعلمكم  فهي 

 

 رواه أمحد. (1)
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 اخلرضاء املساملة ال التي أوقعكم فيها اإلسالم؟

عليه السالم إال أننا ال نرى فيام  مع احرتامنا وتقديسنا للمسيح  :  قال أحد احلكامء

)فذهب الفريسيون وتآمروا  : [ 22ـ    15:  22متى  ]أمل ترووا عنه يف ..  تنقلونه عنه أي ثورة

يقوهلا  بكلمة  يوقعونه  إليه بعض تالميذهم مع أعضاء حزب هريودس،  كيف  ،  فأرسلوا 

وال تبايل بأحد ألنك  ،  نعلم أنك صادق وتعلم الناس طريق اهلل يف احلق ،  يامعلم:  يقولون له

فقل لنا إذن ما رأيك؟ أحيل أن تدفع اجلزية للقيرص أم ال؟ فأدرك  ،  ال تراعي مقامات الناس

،  ملاذا جتربونني؟ أروين عملة اجلزية! فقدموا له دينارا،  أهيا املراؤون:  يسوع مكرهم وقال

عطوا ما للقيرص  أ،  إذن :  للقيرص! فقال هلم :  ملن هذه الصورة وهذا النقش؟ أجابوه:  فسأهلم

 مدهوشني مما سمعوا( ، فرتكوه ومضوا، وما هلل هلل ، للقيرص 

املقدس عن  :  قال آخر الكتاب  تقرؤونه يف  ما  ذلك  الذي جتارس عىل  ومثل  بولس 

وضد  ،  لكنه مل يتجارس أن ينطق كلمة واحدة ضد املستبدين،  فنسخها وحماها ،  الرشيعة مجيعا 

فإنه ال سلطان ،  لتخضع كل نفس للسالطني العالية ):  وهو يقول،  إليه   وااسمع..  االستبداد

،  فمن يقاوم السلطان فإنام يعاند ترتيب اهلل ،  والسالطني الكائنة إنام رتبها اهلل،  إال من اهلل

ألن خوف الرؤساء ليس عىل العمل الصالح بل  ،  واملعاندون جيلبون دينونة عىل أنفسهم 

ل اخلري فتكون لديه ممدوحا ألنه خادم اهلل  أفتبتغى أال ختاف من السلطان؟ افع. عىل الرشير

فأما إن فعلت الرش فخف فإنه مل يتقلد السيف عبثا ألنه خادم اهلل املنتقم الذى  ،  لك للخري

فلذلك يلزمكم اخلضوع لـه ال من أجل الغضب فقط بل  ،  ينفذ الغضب عىل من يفعل الرش

إذ هم خدام اهلل املواظبون  ،  أيضا فإنكم ألجل هذا توفون اجلزية  ،  من أجل الضمري أيضا 

واملهابة  ،  واجلباية ملن يريد اجلباية،  اجلزية ملن يريد اجلزية:  أدوا لكل حقه..  عىل ذلك بعينه

 [ 7ـ  1/ 13رومية  ] (والكرامة ملن لـه الكرامة ، ملن لـه املهابة



528 

 

عن الكتاب املقدس    ا لقد كانت هذه النصوص من النصوص التي رصفتن:  قال آخر

..  دين اهلل هو الدين الذي حيض عىل العدل ف..  عن احلقيقةفيه  قت الذي رحنا نبحث  يف الو 

 . ويمأل النفس حمبة للعدل ودعوة إليه وتضحية يف سبيله 

إن دين اهلل احلقيقي هو الدين الذي يعلم اإلنسان كيف يرصخ يف وجه  :  قال آخر 

 . الظامل ال ترهبه قوته وال بطشه وال جربوته

قرأنا قصة سحرة  ،  قصص الكتاب املقدسيف فرتة شغفنا بقراءة   نا أذكر أن:  قال آخر 

)وقال الرب ملوسى  :  [13ـ    9/  8:  اخلروج]والتي ورد النص عليها هكذا كام يف  ،  فرعون

إذا قال لكام فرعون أريد عجيبة يأخذ هرون عصاه ويلقيها أمام فرعون لتصري  :  وهرون

أم،  حية كام  وفعال  فرعون  عىل  وهرون  موسى  الربفدخل  أمام  .  ر  عصاه  هرون  ألقى 

فصنعوا  ،  فدعا فرعون املنجمني والعرافني وهم سحرة مرص ،  فرعون ورجاله فصارت حية

ولكن عصا  ،  ألقى كل واحد منهم عصاه فصارت كل عصا حية عظيمة،  كذلك بسحرهم 

كام قال  ،  فاشتد قلب فرعون قساوة حتى ال يسمع ملوسى وهرون،  هرون ابتلعت عصيهم

 الرب( 

الكريم بصورة خمتلفة متاما :  قال آخر  القرآن  تعاىل ..  لكنا قرأناها يف  ﴿َوَجاَء  :  قال 

َحَرُة فِْرَعْوَن َقاُلوا إِنَّ َلنَا أَلَْجًرا إِْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِبِنَي َقاَل َنَعْم َوإِنَُّكْم ملََِن املُْقَ  بِنَي َقاُلوا َيا  السَّ رَّ

وَ  ُتْلِقَي  َأْن  ا  إِمَّ النَّاِس  ُموَسى  َأْعنُيَ  َسَحُروا  َأْلَقْوا  َفَلامَّ  َأْلُقوا  َقاَل  املُْْلِقنَي  َنْحُن  َنُكوَن  َأْن  ا  إِمَّ

َما   َتْلَقُف  ِهَي  َفإَِذا  َعَصاَك  َأْلِق  َأْن  ُموَسى  إِىَل  َوَأْوَحْينَا  بِِسْحٍر َعظِيٍم  َوَجاُءوا  َهُبوُهْم  َواْسرَتْ

َحَرُة  َيْأفُِكوَن َفَوَقَع احْلَقه َوَبطَ  ُبوا ُهنَالَِك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن َوُأْلِقَي السَّ
َل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن َفُغلِ

ُكْم  َساِجِديَن َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ اْلَعاملنََِي َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاَل فِْرَعْوُن آَمنُْتْم بِِه َقْبَل َأْن آَذَن لَ 

 ُ َمَكْرمُت ملََْكٌر  َهَذا  َأْيِدَيُكْم  إِنَّ  أَلَُقطَِّعنَّ  َتْعَلُموَن  َفَسْوَف  َأْهَلَها  ِمنَْها  لُِتْخِرُجوا  املَِْدينَِة  يِف  وُه 
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نَا ُمنَْقلُِبوَن َوَما َتنِْقُم مِ  نَّا إِالَّ َأْن آَمنَّا  َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف ُثمَّ أَلَُصلَِّبنَُّكْم َأمْجَِعنَي َقاُلوا إِنَّا إِىَل َربِّ

نَا ُمْسلِِمنيَ بِآ ا َوَتَوفَّ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً نَا ملََّا َجاَءْتنَا َربَّ    [ 126ـ  113األعراف: ] ﴾ َياِت َربِّ

آخر  علي:  قال  به  فتح  الذي  املفتاح  هي  اآليات  هذه  كانت  اإلسالم  نا لقد  ..  باب 

وكره من اختاذ  .  .كراهة الظلم واجلور   نا به من امتألملا  ،  بسببها رحنا نبحث عن اإلسالمف

 . الدين أفيونا للشعوب ينيمها عن حقوقها 

آخر الفوارق  :  قال  تبني  املقدس  الكتاب  يف  ورد  ما  خالف  عىل  اآليات  هذه  إن 

لكنهم  ..  لقد دخل السحرة وهم يسجدون لفرعون..  العظيمة التي آل إليها أمر السحرة

 . يسجدون هلل ال يبالون ببطش فرعون وهتديده   اخرجو

فوجدنا ،  هذا إىل بحث مستفيض يف نصوص املسلمني املقدسة  ا قد دعانل:  قال آخر

لقد وجدنا القرآن يعترب )األمر باملعروف والنهي عن املنكر( صفة من  ..  العجب العجاب

:  اسمعوا هلذه اآليات..  والتي متيزه عن غريه من الكفار واملنافقني،  صفات املسلم األساسية

اُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُيِقيُموَن  ﴿َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَ

َحكِ  َعِزيٌز  اهللََّ  إِنَّ  اهللَُّ  مَحُُهُم  َسرَيْ ُأوَلئَِك  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  يُعوَن 
َوُيطِ َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  ﴾  يمٌ الصَّ

  [ 71التوبة: ] 

وذكر أوصافهم  ،  وعندما ذكر اهلل تعاىل اجلزاء العظيم الذي أعده املؤمنني:  قال آخر

﴿إِنَّ اهللََّ اْشرَتَى  :  قال تعاىل،  ذكر معها هذه اخلصلة األساسية ،  التي استحقوا هبا هذا اجلزاء

َسبِيِل اهللَِّ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه    ِمَن املُْْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة ُيَقاتُِلوَن يِف 

وا بَِبْيِعُكُم الَّذِ  ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوىَف بَِعْهِدِه ِمَن اهللَِّ َفاْسَتْبرِشُ ا يِف التَّْوَراِة َواإْلِ ي َباَيْعُتْم  َحقًّ

التَّائُِبوَن   اْلَعظِيُم  اْلَفْوُز  ُهَو  َوَذلَِك  اِجُدوَن  بِِه  السَّ اكُِعوَن  الرَّ ائُِحوَن  السَّ احْلَاِمُدوَن  اْلَعابُِدوَن 

ِ املُْْؤِمننِيَ  ـ    111التوبة:  ] ﴾  اآْلِمُروَن بِاملَْْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن املُْنَْكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللَِّ َوَبرشِّ
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112 ]   

﴿املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت َبْعُضُهْم  :  املنافقني قالعندما ذكر  ..  ويف مقابل ذلك:  قال آخر

إِ  َفنَِسَيُهْم  اهللََّ  َنُسوا  َأْيِدهَيُْم  َوَيْقبُِضوَن  املَْْعُروِف  َعِن  َوَينَْهْوَن  املُْنَْكِر 
بِ َيْأُمُروَن  َبْعٍض  نَّ  ِمْن 

   [ 67التوبة:  ] ﴾ املُْنَافِِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

بكل ما أوتوا من طاقات  ..  بل عىل اجلميع..  ال يتوقف عند األفراد  واألمر :  قال آخر 

األمة خريية  عليه  تتوقف  الذي  الواجب  هبذا  ينهضوا  تعاىل،  أن  ٍة  :  قال  ُأمَّ َخرْيَ  ﴿ُكنُْتْم 

 آَمَن َأْهُل اْلكَِتاِب  ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوَلوْ 

ا هَلُْم ِمنُْهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ  ﴿َوْلَتُكْن ِمنُْكْم  :  وقال،  [ 110آل عمران:  ] ﴾  َلَكاَن َخرْيً

ُهمُ  َوُأوَلئَِك  املُْنَْكِر  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاملَْْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  اخْلرَْيِ  إِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  آل  ] ﴾  املُْْفلُِحونَ   ُأمَّ

   [ 104عمران: 

يف الكتب املتقدمة ذكر أنه    حتى أن القرآن الكريم عندما ذكر صفة نبينا  :  قال آخر

ُسوَل  :  قال تعاىل..  موصوف فيها بأنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ ﴿الَّ

يَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتو َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينَْهاُهْم  النَّبِيَّ اأْلُمِّ ْنِجيِل  ًبا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ

ُهْم َواأْلَْغاَل  ُم َعَلْيِهُم اخْلََبائَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إرِْصَ يَِّباِت َوحُيَرِّ له هَلُُم الطَّ
تِي  َعِن املُْنَْكِر َوحُيِ َل الَّ

ِذيَن   َفالَّ َعَلْيِهْم  ُهُم  َكاَنْت  ُأوَلئَِك  َمَعُه  ُأْنِزَل  الَِّذي  النهوَر  َبُعوا  َواتَّ وُه  َوَنرَصُ ُروُه  َوَعزَّ بِِه  آَمنُوا 

   [ 157األعراف: ] ﴾ املُْْفلُِحونَ 

﴿َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب  :  وعندما ذكر املؤمنني من أهل الكتاب قال:  قال آخر

ا آَياِت  َيْتُلوَن  َقائَِمٌة  ٌة  َوَيْأُمُروَن  ُأمَّ اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللَِّ  ُيْؤِمُنوَن  َيْسُجُدوَن  َوُهْم  ْيِل  اللَّ آَناَء  هللَِّ 

نَي َوَما َيْفَعُلوا   احِلِ اِت َوُأوَلئَِك ِمَن الصَّ املَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُيَساِرُعوَن يِف اخْلرَْيَ
ِمْن  بِ

   [ 115ـ  113آل عمران: ] ﴾ َواهللَُّ َعلِيٌم بِاملُْتَِّقنيَ َخرْيٍ َفَلْن ُيْكَفُروُه 
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فكان من موعظته قوله  ..  حتى أن القرآن يصف موعظة رجل حكيم البنه:  قال آخر

اَلَة َوْأُمْر بِاملَْْعُروِف َواْنَه َعِن املُْنَْكِر َواْصرِبْ َعىَل َما َأَصاَبَك إِنَّ َذلَِك مِ :  له ْن  ﴿َيا ُبنَيَّ َأِقِم الصَّ

اأْلُُمورِ  باملعروف  ..  [ 17لقامن:  ] ﴾  َعْزِم  الكريم بني الصالة واألمر  القرآن  انظروا كيف قرن 

 . والنهي عن املنكر

تلك السورة التي حرص اهلل فيها صفات  ..  يف سورة العرصاهلل تعاىل    بل إن:  قال آخر 

﴿َواْلَعرْصِ إِنَّ  :  تعاىل فقال  ..  ذكر هذه اخلصلة األساسية..  من نجا من اخلسارة يف هذه الدنيا 

رْبِ  احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ْنَساَن َلِفي ُخرْسٍ إِالَّ الَّ ﴾  اإْلِ

  [ 3ـ  1العرص: ] 

آخر بالصرب :  قال  بالتوايص  اآلية  ختمت  كيف  للمؤمنني ..  انظروا  تقول  :  وكأهنا 

يصي ما  عىل  باحلقاصربوا  تواصيكم  بعد  بالء  من  هلم..  بكم  تقول  كأهنا  تعذروا  :  أو  لن 

 . فلذلك تسلحوا بالصرب .. وإن أصابكم البالء.. بالسكوت عن املنكر

من العجب مما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل اإلجيابية    نا بعد أن امتأل:  قال آخر

وجدناها تؤكد ما ورد يف القرآن  ف ..  إىل سنة حممد    نا يف التعامل مع قضايا املجتمع ذهب

 .وتقرره وتضع املناهج لتحقيقه 

،  لقد ورد يف احلديث ذكر العقوبات التي تصيب الساكتني عن إنكار املنكر:  قال آخر 

)ما من رجل يكون يف  :  ففي احلديث قال رسول اهلل  ،  أو الساكتني عن األمر باملعروف

عليه وال يغريون إال أصاهبم اهلل منه بعقاب    قوم يعمل فيهم باملعايص يقدرون عىل أن يغريوا

 (1)(قبل أن يموتوا

)أهيا الناس مروا باملعروف واهنوا عن  :  ويف حديث آخر قال رسول اهلل  :  قال آخر

 

 رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. (1)
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لكم  يغفر  فال  تستغفروه  أن  وقبل  لكم  يستجيب  فال  اهلل  تدعوا  أن  قبل  األمر  ؛  املنكر  إن 

رزقا وال يقرب أجال وإن األحبار من اليهود والرهبان باملعروف والنهي عن املنكر ال يدفع  

من النصارى ملا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر لعنهم اهلل عىل لسان أنبيائهم ثم  

 (1)(عموا بالبالء

املنكر ركنا من أركان    بل إن رسول اهلل  خخ   باملعروف والنهي عن  اعترب األمر 

ثامنية:  فقال ،  اإلسالم سهم  )اإلسالم  الشهادتان  أي  اإلسالم  سهم ،  أسهم  ،  والصالة 

والنهي عن املنكر  ،  واألمر باملعروف سهم ،  وحج البيت سهم،  والصوم سهم،  والزكاة سهم 

  (2) واجلهاد يف سبيل اهلل سهم وقد خاب من ال سهم له(، سهم

ِذيَن آَمنُوا َعلَ :  وجدنا القرآن يقول   ا لكن:  قال أحد احلضور َا الَّ ْيُكْم َأْنُفَسُكْم اَل  ﴿َيا َأهيه

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم إِىَل اهللَِّ َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  ..  [ 105املائدة:  ] ﴾  َيرُضه

 أال ترون أن هذه اآلية حتث عىل اهتامم كل امرئ بنفسه؟ 

احلكامء  ابتسم اآلية  :  وقال،  أحد  النصوصهذه  تلك  تناقضها ،  تكمل  فهي  ،  وال 

الكثرية النصوص  يف  عليها  احلث  ورد  أخرى  إجيابية  عن  هي  ..  تتحدث  اإلجيابية  هذه 

 . االهتامم بإصالح النفس وإصالح ما يمكن إصالحه إن عجزنا عن إصالح الكل 

حاول إصالحه بكل ما  ..  لو أن شخصا عاش يف واقع منحرف   تأرأي :  قال آخر

أو ما عساك تنصح  ..  ماذا عسى هذا اإلنسان أن يفعل ..  كنه مل يستطعيطيق من وسائل ل

 هذا اإلنسان؟

وحسبك  ..  لقد أديت ما عليك:  ال بد أنك ستقول له: احلكيم  فقال ،  الرجل   سكت

 

 رواه األصبهاين.  (1)

 رواه البزار.  (2)
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 . وبرعاية من كلفت برعايته ، اآلن أن هتتم بنفسك 

 . ربام أقول هذا:  قال الرجل

 ألست تنصحه إن قلت له هذا؟: احلكيم قال

 . بىل : الرجل قال

ابذلوا كل وسعكم لتصلحوا  :  إهنا تقول لنا ..  فهذا ما تنص عليه اآلية :  احلكيم  قال

 . فال يرضكم من ضل إذا اهتديتم.. فحسبكم أنفسكم، لكنكم إن مل تستطيعوا..  واقعكم

 .فهو معنى مجيل صحيح.. إن كانت اآلية تقصد هذا: احلكيم قال

إهنا تقول باإلضافة إىل ذلك للذين يتأملون  ..  فقطهي ال تقصد هذا  :  قال أحد احلكامء

التزموا  ..  فاألمل سيحول بينكم وبني التأثري..  ال تتأملوا:  للواقع املنحرف الذي يعيشون فيه

فأكثر  .. أن تقنعوهم بالفعال، ولعلكم إن مل تستطيعوا أن تقنعوا الناس باملقال.. أنتم اجلادة

 . تقنعهم األقوال الناس تقنعهم الفعال أكثر مما  

وإجيابية  ،  وردت النصوص الكثرية جتمع بني اإلجيابيتني إجيابية املقال وهلذا  :  قال آخر 

سق ..  الفعال املقال   نا وكام  إجيابية  عىل  تدل  التي  النصوص  بعض  نفس،  لكم  لكم  ذكر 

 . النصوص الشديدة التي حتث عىل إجيابية الفعال 

لقد  ..  بدأ بهنفلذلك س..  لقرآن الكريمأول مصادرنا املقدسة هو اوبام أن  :  قال آخر

الكتاب أهل  تعاىل موبخا  اهلل  َتْتُلوَن  :  قال  َوَأْنُتْم  َأْنُفَسُكْم  َوَتنَْسْوَن  بِاْلرِبِّ  النَّاَس  ﴿َأَتْأُمُروَن 

 .[ 44البقرة: ] ﴾ اْلكَِتاَب َأَفاَل َتْعِقُلونَ 

ِذيَن آَمنُوا    :تعاىل خماطبا املؤمنني من هذه األمة موبخا هلموقال : قال آخر َا الَّ ﴿َيا َأهيه

   [ 3ـ  2الصف: ] ﴾ مِلَ َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َأْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلونَ 

﴿َقاَل َيا  :  ويف آية أخرى أخرب اهلل عن شعيب عليه السالم أنه قال لقومه:  قال آخر 
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ُت َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َريبِّ َوَرَزَقنِي ِمنُْه ِرْزًقا َحَسنًا َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُكْم إىَِل َما  َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنْ

ْلُت وَ  ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللَِّ َعَلْيِه َتَوكَّ ﴾  إَِلْيِه ُأنِيُب َأهْنَاُكْم َعنُْه إِْن ُأِريُد إِالَّ اإْلِ

  [ 88د: هو ] 

آخر  اآليات:  قال  فيه هذه  تنزل  الذي  املحل  احلادثة عن  ..  لتفهموا  فاسمعوا هذه 

إنه جاءه  :  عن ابن عباس،  حدث الضحاك..  أنه ترمجان القرآن  رجل وصفه رسول اهلل  

أو بلغت ذلك؟  :  قال،  إين أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر،  يا ابن عباس:  فقال ،  رجل

وما هن؟  :  قال .  إن مل ختش أن تفتضح بثالث آيات من كتاب اهلل فافعل:  قال.  أرجو :  قال

وجل:  قال عز  َأَفاَل  :  قوله  اْلكَِتاَب  َتْتُلوَن  َوَأْنُتْم  َأْنُفَسُكْم  َوَتنَْسْوَن  بِاْلرِبِّ  النَّاَس  ﴿َأَتْأُمُروَن 

َا  :  قوله تعاىل :  قال .  فاحلرف الثاين:  قال .  ال :  أحكمت هذه؟ قال  [ 44البقرة:  ] ﴾  َتْعِقُلونَ  ﴿َيا َأهيه

ِذيَن آَمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َأْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلونَ    [ 3ـ    2الصف:  ] ﴾  الَّ

قال هذه؟  الثالث:  قال .  ال :  أحكمت  عليه  :  قال.  فاحلرف  شعيب  الصالح  العبد  قول 

.  ال :  أحكمت هذه اآلية؟ قال  [ 88هود:  ] ﴾  َأْن ُأَخالَِفُكْم إىَِل َما َأهْنَاُكْم َعنْهُ   ﴿َوَما ُأِريدُ :  السالم 

 .(1)فابدأ بنفسك: قال

  أسوة برسول اهلل    هبذا األسلوب كان تالميذ رسول اهلل  ..  انظروا:  قال آخر

الناس اخلري..  يربون  نفسه  ..  وينرشون  جتاه  مسؤوليته  يتحمل  فرد  كل  وجتاه  وجيعلون 

حتى ال يصبح املجتمع جمموعة من األفواه التي تصيح ألجل الصياح من غري أن ..  املجتمع

 . يكون هناك أي عمل ال من الصائح وال من غريه 

 : العلامء 

فام مسؤولية العلامء  ،  لنا أن العدل مسؤولية اجلميع   م لقد ذكرت :  قال أحد احلضور

 

 رواه ابن مردويه يف تفسريه. (1)
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 الذين اعتربهتم رأس األمة املدبر؟

الثانية  ..فالتعليم..  أما األوىل..  للعلامء أربع مسؤوليات:  كامءقال أحد احل ..  وأما 

فالسعي لتحقيقه بام أوتوا من  ..  وأما الثالثة .. فاالجتهاد يف البحث عن وجوه حتقيق العدل

األمة  حكام  وعىل  األمة  عىل  الرابعة   ..سلطات  هذه  ..  وأما  حتقيق  سبيل  يف  فالتضحية 

و واملال  باجلاه  يف  ..  املناصباملسؤوليات  علمه  يوظف  أن  بالطمع  ممتلئ  لعامل  يمكن  فال 

 . مصلحة األمة

 ام تريدون باألوىل؟ف: قال أحد احلضور

احلكامء أحد  يكتم علمه:  قال  الذي ال  العامل  هو  احلقيقي  أ..  العامل  يسعى  ذلك  نه 

العلم  نور  إىل  اجلهل  من ظلامت  الرعية  الرعية  ..  لينتشل  ترك  هو  ..  جلهلها فأعظم جور 

 . لذلك ال تستطيع أن تطالب هبا ، والرعية اجلاهلة ال تعرف حقوقها 

آخر  بأعناق :  قال  املناط  الواجب  هذا  التأكيد عىل  املقدسة  النصوص  يف  ورد  لقد 

..  وقد اعتربت هذه النصوص قعود العامل عن هذه الوظيفة اخلطرية كتامنا للعلم..  العلامء

 . وتوعدت عليه بأشد الوعيد 

ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا ِمَن  :  لقد قال اهلل تعاىل يذكره ويشدد يف ذكره:  قال آخر ﴿إِنَّ الَّ

ِعُنوَن إاِلَّ  اْلَبيِّنَاِت َواهْلَُدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلكَِتاِب ُأوَلئَِك َيْلَعنُُهُم اهللَُّ َوَيْلَعنُُهُم ا لالَّ

ِذيَن َتاُبوا وَ  ِحيمُ الَّ اُب الرَّ ..  [ 160ـ    159البقرة:  ] ﴾  َأْصَلُحوا َوَبيَّنُوا َفُأوَلئَِك َأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا التَّوَّ

 . انظروا كيف اشرتطت اآلية لقبول توبة هؤالء أن يبيبنوا ويعلموا

ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزَل اهللَُّ ِمَن اْلكَِتاِب : وقال تعاىل: قال آخر  وَن بِِه َثَمنًا   ﴿إِنَّ الَّ َوَيْشرَتُ

اْلِقَياَمِة َواَل ُيزَ  َيْوَم  ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ  َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم إاِلَّ النَّاَر َواَل  َما  يِهْم َوهَلُْم  َقلِياًل ُأوَلئَِك  كِّ

اَلَلَة بِاهْلَُدى َواْلَعَذاَب بِ  ُوا الضَّ ِذيَن اْشرَتَ ُهْم َعىَل النَّارِ َعَذاٌب َألِيٌم ُأوَلئَِك الَّ ﴾  املَْْغِفَرِة َفاَم َأْصرَبَ
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   [ 175ـ  174البقرة: ] 

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُه  :  وقال:  قال آخر  ﴿َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق الَّ

ْوا بِِه َثَمنًا َقلِ  ونَ َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشرَتَ    [ 187آل عمران: ] ﴾ ياًل َفبِْئَس َما َيْشرَتُ

عن العذاب الشديد الذي ينتظر القاعدين   وعىل هذا النهج أخرب النبي : قال آخر

،  )من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجام بلجام من نار: قالف،  عن وظيفة التعليم

 (1)بلجام من نار(ومن قال يف القرآن بغري ما يعلم جاء يوم القيامة ملجام 

آخر أنزل  :  وقال :  قال  ما  فقد كتم  األمة أوهلا فمن كتم حديثا  آخر هذه  )إذا لعن 

 ( 2)اهلل(

)مثل الذي يتعلم العلم ثم ال حيدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم  :  وقال:  قال آخر 

  (3) ال ينفق منه(

أشد من خيانته يف  )ناصحوا يف العلم فإن خيانة أحدكم يف علمه  :  وقال:  قال آخر 

  (4)وإن اهلل عز وجل مسائلكم(، ماله

 فام تريدون بالثانية؟.. عرفنا املسؤولية األوىل: قال أحد احلضور

..  وال يكتفي بالتقليد يف علمه..  العامل هو الذي ال يتوقف يف علمه:  قال أحد احلكامء 

وال  ،  يسد كل ثغرة و ،  ويرفع كل مشكلة،  العامل احلقيقي هو الذي جيتهد ليحل كل معضلة

 . يرتك أي فرصة للشيطان وال ألبواب الشيطان أن تفسد األمة أو تنحرف هبا 

)إن مثل ما بعثني اهلل به من  : فقال،  أصناف العلامء  لقد ذكر رسول اهلل :  قال آخر 

 

 رواه أبو يعىل.   (1)

 رواه ابن ماجه.  (2)

 رواه الطرباين.   (3)

 رواه الطرباين.   (4)
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قبلت املاء فأنبتت الكأل  ،  اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة

فنفع اهلل هبا الناس فرشبوا منها وسقوا  ،  وكان منها أجادب أمسكت املاء،  الكثريوالعشب  

فذلك مثل  .  إنام هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل،  وأصاب طائفة منها أخرى.  وزرعوا

ومل  ،  ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ،  فعلم وعلم،  ونفعه بام بعثني اهلل به،  من فقه يف دين اهلل 

 ( 1)اهلل الذي أرسلت به(يقبل هدى 

أما  .. وثمرة فاسدة،  ثمرتني صاحلتني  ففي هذا احلديث ذكر رسول اهلل : قال آخر 

حيث  ،  فهي ثمرة انتفعت بالعلم انتفاعا عظيام،  وهي أصلح الثامر وأكملها ،  الثمرة األوىل 

الثمرة  وأما    ..أنبتت من غيثه الكأل والعشب الكثري الذي انتفع به اإلنسان وغري اإلنسان

بعد ذلك يف سقيهم وزرعهم،  الثانية الناس  به  انتفع  ما  املاء  الثمرة    ..فأمسكت من  وأما 

 .ومل تسق عطشانا ، فلم تنبت كأل .. فلم تنتفع بيشء، الثالثة

الكأل    فالرسول  :  قال آخر  ينبتوا من علمهم  العلامء ألن  يف هذا احلديث يدعوا 

 . وال ينمي خريا،  شعرافال خري يف علم ال ينبت .. والعشب الكثري

آخر يكون..  نعم:  قال  أن  للعلم  وايمكن  إال  ..  حفظة  يكتمل  ال  العلم  ولكن 

،  )نرض اهلل عبدا سمع مقالتي فوعاها :  فقال ،  بني كلتا الناحيتني   قد مجع النبي  ..  باالجتهاد

 ( 2) ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه(، فرب حامل فقه غري فقيه، ثم بلغها عني

 أذلك يف الدين أم يف الدنيا؟: أحد احلضورقال 

ألن  ..  كل العلوم عندنا علوم دين..  ليس يف اإلسالم دين ودنيا :  قال أحد احلكامء 

بالدين الدنيا  نعمر  أن  منا  الدين،  املطلوب  عن  الدنيا  نفصل  أن  أم  ..  ال  دين  بال  فالدنيا 

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 رواه أمحد وابن ماجة. (2)
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فينبغي أن نحب  ،  م اخلبائثوكام ينبغي أن نبغض أ ..  والدنيا بالدين أم الطيبات..  اخلبائث

 . أم الطيبات 

 فام تريدون بالثالثة؟.. عرفنا املسؤولية الثانية: قال أحد احلضور

يبلغ ما أداه إليه اجتهاده إىل أويل  :  قال أحد احلكامء  العامل املعلم املجتهد هو الذي 

 .ال حيول بينه وبني ذلك حجب وال عسكر وال سيوف ..  األمر

)سيكون أمراء من بعدي  : فقال،  بذلك بصيغ شتى  اهلل   لقد أمر رسول :  قال آخر

  (1)يعرفون وينكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزهلم سلم ومن خالطهم هلك(

آخر  بكذهبم  :  وقال:  قال  فمن صدقهم  ويظلمون  يكذبون  أمراء  بعدي  )سيكون 

  (2)وأعاهنم عىل ظلمهم فليس مني ولست منه ومل يرد عىل احلوض(

ومن أنكر سلم  ، فمن كره برئ، )ستكون امراء فتعرفون وتنكرون: وقال: قال آخر 

 (3)ولكن من ريض وتابع(

)ما من نبي بعث اهلل يف أمة من قبيل إال كان له من أمته حواريون  :  وقال:  قال آخر

ثم إهنا ختلف منهم من بعدهم خلوف يقولون  ،  وأصحاب يأخذون بسنته ويتقدون بأمره

ومن جاهدهم بلسانه  ،  فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن،  ن ما ال يأمرونويفعلو،  ما ال يفعلون

 ( 4) ليس وراء ذلك من االيامن حبة خردل(،  ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، فهو مؤمن

:  فال يقول،  )ال حيقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر اهلل تعاىل فيه مقال: وقال :  قال آخر
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 ( 1) شى(فاياي كنت أحق أن خت :  فيقول، يا رب خشيت الناس

 (2))أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر(: وقال: قال آخر 

احلضور  أحد  ضعيفا :  قال  يكون  أن  إما  النصوص  من  تذكره  ما  يكون  ،  إن  أو 

 . منسوخا 

 وكيف عرفنا ذلك؟ : قال أحد احلكامء 

بل يؤيدوهنم يف  ،  هل ترى أن كل أولئك الذين يسكتون عىل السالطني:  قال الرجل 

 ؟تبلغهم هذه األحاديثجورهم مل  

 . بىل بلغتهم: احلكيم قال

 أو يرون نسخها؟ ، فهم يرون ضعفها إذن: قال الرجل

لقد نسخوا  ..  ولكنهم يرون ضعف أنفسهم..  هم ال يرون ضعفها ..  ال :  احلكيم   قال

 . وقصورهم وتقصريهم هذه النصوص بأهوائهم 

 بالرابع؟فام تريدون ، عرفنا الثالث: قال أحد احلضور

قد يتيرس عىل العامل يف بعض األحيان أن يتفوه ببعض األلفاظ يف  :  قال أحد احلكامء

 . ولكن ذلك ال يكفي.. مواعظ السلطان

 وهل فوق ذلك يشء؟ : قال أحد احلضور

وإال  ..  ال بد أن يضحي العامل يف سبيل املبادئ التي يدعو إليها ..  أجل:  احلكيم  قال

 . فلن يقبل منه

 بم يضحي؟ : ضورقال أحد احل
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أول ما ينبغي للعامل أن يضحي به مصالح نفسه التي ختوله إياها :  قال أحد احلكامء

 . عالقته بالسلطان

 وما تلك املصالح؟: قال أحد احلضور

الرفيعة..  واملال..  اجلاه:  احلكيم  قال ذليال  ..  واملناصب  خادما  جتعله  قد  والتي 

 . أو جتعله ذيال من ذيوله.. للسلطان

 : احلكام 

فام مسؤولية  ..  عرفنا مسؤولية العلامء الذين هم رأس األمة املدبر:  قال أحد احلضور

 احلكام؟

الزهد يف طلب الرئاسة  ..  األوىل..  عىل احلكام أربع مسؤوليات:  قال أحد احلكامء

هلا  أهال  أنفسهم  رأوا  إذا  هبا ..  والثانية  ..إال  القيام  يف  بالصاحلني    .. والثالثة  ..االستعانة 

 . والسعي يف مصاحلها .. النصح للرعية.. والرابعة ..العفاف عن أموال الرعية

 . فحدثونا عن األوىل: قال أحد احلضور

وأول ما يرشحه إلعانة اهلل له  ..  أوىل ما ينبغي عىل احلاكم العادل:  قال أحد احلكامء 

 . أن يتهرب من املسؤولية ما وجد لذلك مهربا 

 ا؟كيف يتهرب منه: قال أحد احلضور

وأن ال حيرص عىل  ..  أن ال يطلبها ما دام هناك من هو أوىل منه هبا :  قال أحد احلكامء 

..  هذه األمة عىل هذا السلوك  لقد ربى رسول اهلل  ..  بقائه فيها إذا وجد من خيلفه فيها 

  (1) أو أحدا حرص عليه(، )إنا واهلل ال نويل هذا العمل أحدا سأله:  فكان يقول 
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آخر يوم  :  يقول وكان  :  قال  ندامة  وستكون  اإلمارة  عىل  ستحرصون  )إنكم 

  (1) القيامة(

آخر وما هي :  وقال:  قال  اإلمارة  أنبأتكم عن  الصحابة،  )إن شئتم  بعض  :  فنادى 

وثالثها عذاب يوم  ،  وثانيها ندامة،  )أوهلا مالمة :  وما هي يا رسول اهلل؟ قال:  بأعىل صوته

 ( 2) (وكيف يعدل مع أقربيه، القيامة إال من عدل 

)ما من رجل ييل أمر عرشة فام فوق ذلك إال أتى اهلل تعاىل مغلوال  :  وقال :  قال آخر

وآخرها  ،  وأوسطها ندامة،  أوهلا مالمة،  أو أوثقه إثمه ،  فكه بره،  يوم القيامة يداه إىل عنقه

  (3)خزي يوم القيامة(

احلضور  أحد  للمنحرفني؟:  قال  سيمكن  هذا  أن  ترون  أنه  ..  أال  هرب  ذلك  إذا 

مسؤولياهتم حتمل  من  املنحرفون..  الصاحلون  البالد  ..  فسيتوالها  بتوليهم  وستفسد 

 . والعباد

احلكامء أحد  ذكرت:  قال  ما  إىل  ينبه  تعاىل  قال  يوسف  وهو  ،  لقد  عن  عليه  يذكر 

لتويل اخلزائن السالم   لِنَْفيِس  :  طلبه  َأْسَتْخلِْصُه  بِِه  اْئُتويِن  املَْلُِك  إِنََّك  ﴿َوَقاَل  َقاَل  َكلََّمُه  َفَلامَّ 

  [ 55ـ  54يوسف: ] ﴾ اْلَيْوَم َلَدْينَا َمكنٌِي َأِمنٌي َقاَل اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن اأْلَْرِض إيِنِّ َحِفيٌظ َعلِيمٌ 

..  لكنه مل يطلبه لنفسه..  انظر كيف طلب يوسف عليه السالم هذا التمكني:  قال آخر 

ن املجاعة ستفتك هبم لو مل يقم بام لديه من طاقات بإنقاذهم  لقد طلبه للخالئق الذين رأى أ 

من هتلكة ينتظرهم  ذكر صفتني كالمها رشط يف كل مسؤول..  مما  احلفظ..  وهلذا  ..  إهنام 
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 . والعلم

أمانة  :  فكل مسؤول ال يستحق املسؤولية إال إذا توفر فيه هذان الركنان:  قال آخر

 . درةويف نفس الوقت علم وخربة وق.. وخلق وحفظ

 .فحدثونا عن الثانية .. حدثتمونا عن األوىل: قال أحد احلضور

 . النصح للرعية وعدم غشها : قال أحد احلكامء 

آخر خاصا  و:  قال  يكون  أن  من  أعم  املقدسة  النصوص  عليه  تدل  الذي  النصح 

..  الدين مجيعا بكونه نصيحة  وهلذا عرف رسول اهلل  ..  إنه يشمل احلياة مجيعا ..  بالكالم

ملن يا رسول اهلل؟  :  قالوا،  الدين النصيحة(،  الدين النصيحة،  )الدين النصيحة :  ففي احلديث

  (1) وعامتهم(، واملؤمنني، وألئمة املسلمني ،  ولرسوله، ولكتابه، )هلل: قال

حدث جرير بن عبد اهلل  ..  يبايع أصحابه عىل هذا  وقد كان رسول اهلل  :  قال آخر

 .(2) والنصح لكل مسلم، وإيتاء الزكاة، عىل إقام الصالة بايعت رسول اهلل : الق

)من جاء  :  ومما قال يف ذلك ..  يشدد عليهم يف شأهنا   رسول اهلل  وكان  :  قال آخر 

النصح هلل ولدينه ولكتابه ولرسوله وجلامعة  :  يوم القيامة بخمس مل يصد وجهه عن اجلنة

  (3)املسلمني(

فإذا حاد  ،  )ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما حمض أخاه النصيحة:  وقال:  قال آخر

 (4)عن ذلك سلب التوفيق(

 فكيف ينصح اإلمام رعيته؟ .. عرفنا فضل النصيحة: قال أحد احلضور

 

 رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. (1)
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 . بأن يتعامل معها كام يتعامل مع نفسه: قال أحد احلكامء 

 كيف ذلك؟: قال أحد احلضور

 ر كيف خيتار لنفسه أمجل البضائع وأحسنها؟ أال ترون التاج: احلكيم قال

 .ذلك صحيح: قال أحد احلضور

هذا  ..  فالراعي الصالح هو الذي يتعامل مع رعيته كام يتعامل مع نفسه :  احلكيم   قال

النصح الذي يضبط  الضابط  )ال يؤمن أحدكم  :  بقوله   ولقد عرب عنه رسول اهلل  ..  هو 

)ال يبلغ العبد حقيقة اإليامن حتى حيب  :  ايةويف رو،  (1)حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه(

 للناس ما حيب لنفسه( 

 .فحدثونا عن الثالثة .. حدثتمونا عن الثانية: قال أحد احلضور

وعامل  ..  البد للحاكم مهام كانت مرتبة حكمه من وزراء يعينونه :  قال أحد احلكامء

﴿َواْجَعْل يِل َوِزيًرا  :  عليه السالمفقال عن نبيه موسى  ،  لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك..  ينوبون عنه

فلو كان احلاكم يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم اهلل  ،  [ 29طه:  ] ﴾  ِمْن َأْهيِل 

 . موسى عليه السالم

آخر فقال:  قال  الوزراء  احلاجة  من  احلكمة  تعاىل  اهلل  ذكر  َأْزِري  :  ثم  بِِه  ﴿اْشُدْد 

ْكُه يِف َأْمِري َكْي ُنَس  فقد  ..  [ 35ـ    31طه:  ] ﴾  بَِّحَك َكثِرًيا َوَنْذُكَرَك َكثرًِيا إِنََّك ُكنَْت بِنَا َبِصرًياَوَأرْشِ

دلت هذه اآليات عىل أن الوزير هو عون امللك ورشيكه وصاحبه يف عبادة اهلل ويف حتقيق  

 . العدل الذي هو العبادة الكربى للحكام

احلضور أحد  واألعوان:  قال  الوزراء  حاجة  بتحقيق  لكن  ..  نعلم  عالقتهم  ما 
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 العدل؟

فقد يكون احلاكم  ..  العدل ال يقوم عىل أحد كام يقوم عىل هؤالء:  قال أحد احلكامء 

وقد روي يف األخبار  ..  فيشري عليه بالفساد..  ولكنه يبتىل بمن يرصفه عن الصالح ..  صاحلا 

تى  ال ح: قال .. آمن ولك اجلنة ولك ملكك: من ذلك أن موسى عليه السالم قال لفرعون 

،  بينام أنت إله تعبد إذ رصت تعبد! فأنف واستكرب :  فشاوره يف ذلك فقال..  أشاور هامان

 .وكان من أمره ما كان

ويدعو من خالهلا إىل االهتامم  ،  يقرر هذه احلقيقة  قد قال رسول اهلل  و:  قال آخر

الصاحلة بطانتان:  بالبطانة  وله  إال  خليفة  وال  نبيا  يبعث  مل  تعاىل  اهلل  تأمره  بطا :  )إن  نة 

 ( 1) ومن يوق بطانة السوء فقد وقي(، وبطانة ال تألوه خباال، باملعروف وتنهاه عن املنكر

:  )ما بعث اهلل من نبي وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان:  وقال :  قال آخر 

فاملعصوم من عصمه  ، وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه : بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه

 ( 2)اهلل(

فأراد اهلل به خريا جعل له وزيرا صاحلا إن  ،  )من ويل منكم عمال:  وقال:  قال آخر

 (3)نيس ذكره وإن ذكر أعانه(

 .فحدثونا عن الرابعة.. حدثتمونا عن الثالثة : قال أحد احلضور

ال يكمل احلاكم وال ينصح إال إذا امتألت نفسه غنى باهلل وبفضل  :  قال أحد احلكامء 

 .عن أن يمد يده لرعيته يغصبها ما وهبها اهلل من حقوق أو منافعاهلل 
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الرعيةف:  قال آخر يعترب نفسه فردا من  العادل هو الذي  فال يستأثر دوهنا  ،  احلاكم 

بل إنه ـ كام تدل النصوص ـ ينبغي أن يكون أكثر اشتدادا عىل نفسه من الرعية عىل  ..  بيشء

 . نفسها 

فجاءه العامل حني  ، استعمل عامال رسول اهلل قد ورد يف احلديث أن و : قال آخر 

أفال قعدت يف بيت  : فقال له ،  وهذا أهدي يل ، هذا لكم ، يا رسول اهلل:  فقال ، فرغ من عمله

فتشهد وأثنى  ،  عشية بعد الصالة  أبيك وأمك فنظرت أهيدى لك أم ال؟ ثم قام رسول اهلل  

أهله  بام هو  اهلل  قال،  عىل  بعد:  ثم  بال  ،  )أما  نستعملهفام  فيقول،  العامل  من  :  فيأتينا  هذا 

فوالذي نفس  ،  أفال قعد يف بيت أبيه وأمه فنظر هل هيدى له أم ال، وهذا أهدي يل ،  عملكم

إن كان بعريا  ،  إال جاء به يوم القيامة حيمله عىل عنقه،  ال يغل أحدكم منها شيئا ،  حممد بيده

رغاء  له  به  خوار،  جاء  هلا  هبا  جاء  بقرة  كانت  تيعروإ،  وإن  هبا  جاء  شاة  كانت  ..  (1) (ن 

 . اهلدية رشوة  كيف اعترب رسول اهلل .. انظروا

 : الرعية 

 فام مسؤولية الرعية؟ .. عرفنا مسؤولية العلامء ومسؤولية احلكام : قال أحد احلضور

احلكامء  أحد  مسؤوليتان:  قال  الرعية  األوىل..  عىل  من  ،  أما  مجيعا  يكونوا  فأن 

 . فأن يكونوا مجيعا من املعارضة: الثانيةوأما .. املواالة

 . هذه رعية الطابور اخلامس:  أحدهم  وقال، احلضور ضحك 

فال يمكن ملوازين احلاكم إن تعتدل إن  .. هذه رعية احلكم العادل : قال أحد احلكامء 

 . ويعارضها إناحتاجت للمعارضة، مل تضبط بمن يواليها إذا احتاجت للمواالة

 

 رواه البخاري ومسلم وغريمها.  (1)
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 يدون باملواالة؟فام تر: قال أحد احلضور

ألنه ال يمكن أن تستقيم أمور الرعية  ..  األصل يف احلاكم أن يطاع:  قال أحد احلكامء

 . وإال فإنه ال فائدة حينذاك لوجود احلاكم.. مع معصيتها له 

وال تصح  ..  إن احلاكم عندنا كاإلمام الذي تنتظم به صفوف رعية املصلني:  قال آخر

 . صالة مصل خيالف إمامه يف صالته

النصوص  :  قال آخر قال اهلل تعاىل..  هبذااملقدسة  لقد وردت  ِذيَن  :  فقد  الَّ َا  َأهيه ﴿َيا 

إِىَل  َفُردهوُه   
ٍ
ء يَشْ يِف  َتنَاَزْعُتْم  َفإِْن  ِمنُْكْم  اأْلَْمِر  َوُأويِل  ُسوَل  الرَّ يُعوا 

َوَأطِ اهللََّ  َأطِيُعوا  اهللَِّ    آَمُنوا 

ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمُنونَ  اهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل  َوالرَّ
   [ 59النساء: ] ﴾ بِ

:  قال رسول اهلل  فقد  ،  وقد ورد يف السنة ما يدل عىل وجوب هذه الطاعة:  قال آخر

  (1))اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبيش كأن رأسه زبيبة(

آخر  يف  :  قال  الوداعوقال  اهلل)ولو  :  حجة  بكتاب  يقودكم  عبد  عليكم  ،  استعمل 

  (2) اسمعوا له وأطيعوا(

،  ويليكم الفاجر بفجوره،  فيليكم الرب بربه،  )سيليكم بعدي والة:  قالو :  قال آخر

فإن أحسنوا فلكم وهلم وإن  ،  وصلوا وراءهم ،  فاسمعوا هلم وأطيعوا يف كل ما وافق احلق

 ( 3) أساءوا فلكم وعليهم(

ن أال ترون أن هذا الكالم هو نفس الكالم الذي يقوله علامء  ولك:  قال أحد احلضور 

 السالطني؟ 

 

 رواه البخاري.   (1)

 .رواه مسلم (2)

 رواه ابن جرير.   (3)
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 . هم يقولونه وال يفقهون حمله: قال أحد احلكامء 

 فام حمله؟ : الرجلقال 

 .لقد حد الرشع للطاعة حدودا ال ينبغي جتاوزها : احلكيم قال

 فام هي؟: قال الرجل

لقد وردت  ..  واإلحسان واملعروف أن تكون الطاعة فيام حيقق العدل  :  احلكيم  قال

)السمع والطاعة عىل املرء  :  رسول اهلل  ففي احلديث قال  ..  النصوص تقيد الطاعة هبذا

 ( 1) فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة(، ما مل يؤمر بمعصية،  املسلم فيام أحب وكره

 فام تريدون باملعارضة؟ .. وعرفنا حدوده.. عرفنا الوالء: قال أحد احلضور

..  ال ينبغي للرعية أن تكتفي بمعصية احلاكم إن أمرها بمعصية اهلل :  قال أحد احلكامء

لقد وردت النصوص الكثرية تدل  .. وعليها أن تواجهه باإلنكار.. بل عليها أن تشهر ذلك

 . عىل ذلك

يا رسول اهلل  :  قالوا،  )إياكم واجللوس بالطرقات( :  ففي احلديث قال  :  قال آخر

:  قالوا،  )فإذا أبيتم إال املجلس فأعطوا الطريق حقه( :  قال ،  لسنا نتحدث فيها ما لنا بد من جما 

قال  حقه؟  عن  :  وما  والنهي  باملعروف  واألمر  السالم  ورد  األذى  وكف  البرص  )غض 

 . انظروا كيف اعترب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبا عىل كل مسلم. .(2)(املنكر

آخر  قال  :  قال  اآلخر  بيده:  ويف حديث  فليغريه  منكرا  منكم  رأى  مل  ،  )من  فإن 

  (3) يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن(

 

 رواه البخاري ومسلم.   (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)

 رواه مسلم وغريه. (3)
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 :  والعدالة ..  املساواة . 7

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  بالعدالةحدثنا  املرتبطة  املساواة  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 

 . وعالقتها بالدين

ومن رجال  ،  أن يكون هذا املشهد يف حمل قريب من ذلك املحللقد شاء اهلل  :  قال

احلكامء أولئك  عن  يقلون  ال  وحول  ،  حكامء  حوله  امللتفة  اجلموع  خماطبا  أوهلم  قال  لقد 

اإلسالم:  رفاقه يف  املساواة  عن  أهنا  ..  سألتمونا  لكم  نذكر  أركان  ونحن  من  ركني  ركن 

 . واةيمكن أن تتحقق من دون مسا ال  فالعدالة  .. تهعدال

ُقوا َربَُّكُم  :  فقال،  لقد عرب القرآن الكريم عن هذا الركن:  قال آخر  َا النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأهيه

ُقوا   اهللََّ  الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِساًء َواتَّ

  [ 1النساء:  ] ﴾ َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  الَِّذي َتَساَءُلوَن بِهِ 

)أال وإن اهلل تعاىل ـ قد أذهب عنكم نخوة  :  فقال،  وعرب عنه رسول اهلل :  قال آخر

َا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن  ،  اجلاهلية وتكربها بابائها  َذَكٍر  كلكم الدم وآدم من تراب ﴿َيا َأهيه

َعلِ  إِنَّ اهللََّ  َأْتَقاُكْم  ِعنَْد اهللَِّ  َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا  ﴾  يٌم َخبرِيٌ َوُأْنَثى 

  (1) فرب تقي كريم وكافر شقي هني عىل اهلل(، يا أهيا الناس! الناس رجالن [ 13احلجرات: ] 

هي التي هدتكم إىل احلقيقة التي تؤمنون  املساواة  نا  لقد ذكرتم ل:  قال أحد احلضور

 . هبا وتدعون إليها 

اهلل الذي خلق هذا الكون مجيعا بمنتهى الدقة واجلامل  ف..  أجل :  قال أحد احلكامء

،  فام دمنا نتنفس مجيعا هواء واحدا..  وبني أمة وأمة ،  يستحيل أن يفرق بني شعب وشعب

 

 رواه البيهقي وغريه.  (1)
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فيفضل بعضهم عىل بعض من غري  ، هلل بني عبادهفيستحيل أن يفرق ا، ونعيش حياة واحدة

 . سبب يعود إىل كسبهم

الدين احلقيقي هو  رأينا أن  و..  قد رأينا أن الفطر السليمة تعتقد املساواةو:  قال آخر

 .وتسري وفق مقتضاها ، بل تسلم هلا ، الفطرة رشيعته ال ختالف الدين الذي 

،  رأينا يف األخري..  مذهب إىل مذهبومن  ..  من دين إىل دينوبعد تنقلنا  :  قال آخر 

،  يف هناية تلك الرحلة أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي جاء باملساواة يف أرقى صورها و

 . وأرفع جتلياهتا 

 . قبل أن حتدثونا عن اإلسالم  م فحدثونا عن رحلتك: قال أحد احلضور

يقي بالضابط الذي  إىل بالد اهلند بحثا عن الدين احلق  نا يف البدء رس:  قال أحد احلكامء 

لقد رأينا الديانة الربمهية تضع    ..بام رأينا من أنواع الطبقية اجلائرة  نا وقد فوجئ..  ه لكمنا ذكر

وقد قسم هذا القانون أهل البالد إىل أربع  .. مرسوما للمجتمع اهلندي تسميه )منوشاسرت(

الدين ورجال  الكهنة  طبقة  يشكلون  الذين  بالربامهة  تبدأ  ممتازة  شرتي    ..طبقات  يليهم 

 . يليهم شودر رجال اخلدمة .. يليهم ويش رجال الزراعة والتجارة.. رجال احلرب 

)إن القادر املطلق قد  :  فقال،  لقد عرب )منو( مؤلف هذا القانون عن رسه:  قال آخر

والشودر  ،  وويش من أفخاذه،  وشرتي من سواعده،  خلق ملصلحة العامل الربامهة من فمه

فعىل الربامهة تعليم ويد أو تقديم  .  ئض وواجبات لصالح العاملووزع هلم فرا،  من أرجله

النذور  ،  النذور لآلهلة وتعاطي الصدقات الناس والتصدق وتقديم  وعىل الشرتي حاسة 

وعىل ويش رعي السائمة والقيام بخدمتها وتالوة  ،  ودراسة )ويد( والعزوف عن الشهوات

 الطبقات الثالث(  وليس لشودر إال خدمة هذه، ويد والتجارة والزراعة 

آخر أحلقتهم  :  قال  وحقوقا  امتيازات  الربامهة  طبقة  يمنح  القانون  هذا  رأينا  وقد 
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،  وأن ما يف العامل هو ملك هلم ،  فقد ذكر أن الربامهة هم صفوة اهلل وهم ملوك اخللق،  باآلهلة

أفضل اخلالئق وسادة األرض ـ من غري  ،  فإهنم  يأخذوا من مال عبيدهم شودر  أن  وهلم 

 . ألن العبد ال يملك شيئا وكل ماله لسيده، جريرة ـ ما شاءوا

ينص عىل أن الربمهي الذي حيفظ رك ويد )الكتاب املقدس( رجل    يناهورأ:  قال آخر

وينص عىل أنه ال جيوز للملك حتى يف  ..  مغفور له ولو أباد العوامل الثالثة بذنوبه وأعامله

وينص  ..  امهة جباية أو يأخذ منهم إتاوةأشد ساعات االضطرار والفاقة أن جيبي من الرب

وإن استحق برمهي القتل مل جيز للحاكم  ، عىل أنه ال يصح لربمهي يف بالده أن يموت جوعا 

 . أما غريه فيقتل، إال أن حيلق رأسه 

)إن الربمهي الذي هو يف العارشة  :  فقد قال )منو( يف حقهم ،  أما الشرتي:  قال آخر 

 ز مائة كام يفوق الوالد ولده( من عمره يفوق الشرتي الذي ناه

أما شودر )املنبوذون( فكانوا يف املجتمع اهلندي ـ بنص هذا القانون املدين  : قال آخر

الكالب  البهائم وأذل من  ـ أحط من  بأن )من سعادة شودر أن  و،  الديني  القانون  يرصح 

أو  ،  ا ماالوليس هلم أن يقتنو..  (9يقوموا بخدمة الربامهة وليس هلم أجر وثواب بغري ذلك

الربامهة  يدا أو عصا  ،  يدخروا كنزا فإن ذلك يؤذي  املنبوذين إىل برمهي  وإذا مد أحد من 

وإذا هم أحد من املنبوذين أن  ،  وإذا رفسه يف غضب فدعت رجله،  ليبطش به قطعت يده

وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع  ،  جيالس برمهيا فعىل امللك أن يكوي إسته وينفيه من البالد

وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ  ..  وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زيتا فائرا،  نهلسا 

 . والغراب والبومة ورجل من الطبقة املنبوذة سواء

وقد رأينا أن املرأة يف هذا املجتمع ـ كام تنص عىل ذلك رشائعهم الدينية ـ  :  قال آخر

وكان يف بعض األحيان للمرأة  ،  يف القامر فقد كان الرجل قد خيرس امرأته  ..  تنزل منزلة العبيد 
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أزواج تتزوج،  عدة  ال  كاملوءودة  صارت  زوجها  مات  اإلهانات ،  فإذا  هدف  وتكون 

وكانت أمة بيت زوجها املتوىف وخادم األمحاء وقد حترق نفسها عىل إثر وفاة ،  والتجريح 

 . زوجها تفاديا من عذاب احلياة وشقاء الدنيا 

رأينا  وقد  ،  إىل اليهود   نا جد احلقيقة لدى اهلنود رسنن  من أ  نا بعد أن يئس:  قال آخر

 . جورا وظلام وطبقية ال تقل عن طبقية اهلنودعندهم  

 . ورشيعة ساموية،  وهم يملكون كتابا مقدسا ..  كيف تقول ذلك؟:  قال أحد احلضور

..  ولكنهم أذنوا ألهوائهم ونفوسهم املدنسة أن تتالعب هبا ..  نعم:  قال أحد احلكامء

رأينا التلمودـ  الذي هو املرجع األول لليهود ـ يبوئ اليهود مرتبة ال يرقى إليها أحد من  لقد  

بل اعتربهم  ..  فقد اعترب أن اليهود هم شعب اهلل املختار،  شعوب األرض وال حتى املالئكة

بل  ،  أما غريهم من األمم فهم )قيوم( غري مؤهلني ملرتبة اليهود ،  أقرب إىل أن يكونوا آهلة 

 . رب من أن يكونوا أقل من البرشهم أق

آخر  البارزلقد  :  قال  اليهودي  املفكر  شاحاك  ذلك  إرسائيل  املفهوم  :  يذكر  )إن 

هو أن الكون مقسم إىل  ،  التلمودي األرثوذكيس والذي يرجع إليه بكثرة يف كل األوقات

أقسام  البرش ،  احليـوانات،  النباتات واخلرضوات ،  اجلامدات :  مخسة  وأن  ..  واليهود ،  سائر 

 الفرق الشاسع بني اليهود وسائر البرش مثل البون الشاسع بني البرش واحليوانات( 

وقد رأيناهم يذكرون أن سبب اختيارهم واصطفائهم عىل سائر األمم هو  :  قال آخر 

ـ من   ـ كام يزعمون  أن غري اليهود مل يكونوا حضورا عند جبل الطور حيث تم تطهريهم 

 . اخلطيئة األصلية

)األممي ال يمكن أن يكون جارا بمعنى  : اسمعوا بعض ما ورد يف التلمود: ال آخر ق

بل إن قوانني األمميني ال ترقى إىل ذلك أبدا فال يمكن أن تكون  ..  تبادل احلقوق والواجـبات



552 

 

 هناك عالقة مبنية عىل حقوق مشرتكة(  

أن هذا املصطلح    )عندما تقع مقاضاة بني إرسائييل ووثنيـ  مع العلم:  وفيه:  قال آخر

يطلق عىل النصارى أيضا ـ فإن أمكن احلكم لصالح اليهودي وفق قانون إرسائيل فال بأس  

وإن كان باإلمكان احلكم لصالح اليهودي بقانون الوثنيني  ،  فأحكم له وقل هذا )رشعنا(

وإن مل يكن ممكنا احلكم لليهودي بناء عىل  ،  وقل للوثني )هذا رشعكم( ،  فاحكم لليهودي

 الرشعني فلتجد ذريعة للتحايل عليهم(  أي 

آخر أمة خمتارة عىل سائر  :  قال  أنفسهم  واعتبار  لغريهم  اليهود  احتقار  أمثلة  ومن 

وال يمكن قبوهلم كيهود  ،  أن تلمودهم يتحدث عن سائر األمم بأهنم يف منزلة منحطة،  البرش

 . فالتلمود حيرم تدريس التوراة لغري اليهود، حتى لو رغبوا ذلك

ولكن تلك  ..  أو تقوله كتبهم املقدسة..  نعم هذا ما يقوله التلمود:  أحد احلضور  قال

..  التعاليم آثار قديمة ليس هلا أي هلا أي تأثري يف واقع املامرسات اإلرسائيلية يف واقعنا اليوم

 وتلك تعاليم عنرصية راديكالية؟، فإرسائيل دولة ديموقراطية

أحد احلكامء  بحثنا يف هذا  :  قال  أن كل ما حيصل من جور يف  ،  أيضا لقد  ووجدنا 

 . السياسات العاملية سببه هذه األفكار املدمرة التي نفخها التلمود وغري التلمود 

لعلكم سمعتم مجيعا ترصحيات رئيس وزراء إرسائيل )بيغن( بعدما سببه  : قال آخر

لبنان بغزو  اخليال  يفوق  وقتل  دمار  تساؤال ..  من  عىل  بصلف  حينها  بيغن  رد  ت  لقد 

)ال نشعر نحن باملسؤولية لتربير ما نقوم به  :  األمريكيني حول املذابح التي ارتكبت قائال 

 نحن فقط نربر ذلك ألنفسنا( .. لآلخرين 

وبمفهوم تلمودي فإن كلامته تعني )أن اليهود أكرب وأعىل من أن ينتقدهم  : قال آخر 

 هم األول( القيوم )غري اليهودي( وإن كان سيد نعمتهم وحامي ديارهم وحليف
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 بعد اليهود؟  مفلمن رحلت : قال أحد احلضور

  نا وتصور..  هم أكثر الناس طيبةنا لقد تصور..  رحنا إىل املسيحيني:  قال أحد احلكامء 

 . فال يفرقوا بني برش وبرش، أهنم لذلك سيتعاملون مع البرش بام تقتضيه تلك الطيبة

دسة كام تفوح من كتب  وجدنا روائح العنرصية تفوح من كتبهم املقلكنا  :  قال آخر 

 . اليهود املقدسة 

 كيف ذلك؟: قال أحد احلضور

أنتم تعلمون أن املسيحيني يعتمدون نفس الكتاب املقدس الذي  :  قال أحد احلكامء 

اليهود نفس  ..  يعتمده  هي  القديم  العهد  من  تفوح  التي  العنرصية  روائح  فإن  ولذلك 

 . الروائح التي أزكمت اليهود

 .خمتلف متاما .. العهد اجلديد خمتلفولكن : قال أحد احلضور

، (1)فبامذا تفرس ما ورد يف اإلنجيل من أن امرأة مؤمنة من كنعان:  قال أحد احلكامء

ولكنه  ،  وأهنا ظلت تتوسل إليه ،  جاءت املسيح ،  وهم سكان فلسطني قبل جميء بني إرسائيل

 . ورضيت، وقورنت بالكالب، مل يلب طلبها إال بعد أن أهدرت كرامتها 

وهو اإلنجيل الذين يستند إليه املسيحيون  ، اسمعوا ما جاء يف إنجيل متى: قال آخر 

،  وذهب إىل نواحي صور وصيدا،  )ثم غادر يسوع تلك املنطقة:  يف نسبة العاملية للمسيحية

ياابن داود!  ، )ارمحني ياسيد:  قد تقدمت إليه صارخة ،  فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي

:  فجاء تالميذه يلحون عليه قائلني،  يسكنها شيطان( لكنه مل جيبها بكلمة،  ة جداابنتي معذب

إىل  ،  )ما أرسلت إال إىل اخلراف الضالة:  فأجاب،  فهي ترصخ يف إثرنا!(.  )اقض هلا حاجتها 

 

 ( خمالفة،أن املؤمنة من اليونان من أصل سوري فنيقي )فنيقيا هي لبنان أو ساحل سوريهويف رواية  (1)
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:  فأجاب،  )أعني ياسيد!(:  وقالت،  وسجدت له،  ولكن املرأة اقرتبت إليه،  بيت إرسائيل!( 

؛  )صحيح ياسيد:  فقالت،  ذ خبز البنني ويطرح جلراء الكالب!()ليس من الصواب أن يؤخ

ـ    23:  15متى  ]   ولكن جراء الكالب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحاهبا!(

27 ] 

:  )فأجاهبا يسوع :  [28:  متى] فقد ورد يف  ..  ولكن املسيح أجاب املرأة :  قال الرجل

 عظيم إيامنك! فليكن لك ما تطلبني!( فشفيت ابنتها من تلك الساعة(  ، )أيتها املرأة

لو أن شخصا مل يلب طلبك البسيط بالنسبة له إال بعد أن أهان    ت أرأي :  قال احلكيم 

..  بل بعد سجودك له ،  ثم مل يلبه إال بعد إحلاح شديد،  بل سامك كلبا ،  واحتقرك ،  كرامتك

 . ي عنرصيةأتعترب مثل هذا إنسانا حمرتما ال حيمل أ

هل اإلله هو  ..  املسيحيون يعتربونه إهلا ف،  ومع ذلك :  احلكيمفقال  ،  سكت الرجل 

 وأمة عىل أمة؟ .. الذي يفضل شعبا عىل شعب 

لقد ذكر قائد املئة الرومي والذي  ..  ولكن ورد يف لوقا ما ينقض هذا:  قال الرجل

ـ    1:  7لوقا  ]ورد يف    اسمع ما ..  جاء املسيح إليه بدال من أن يذهب هو بنفسه إىل املسيح 

وكان عند  .  دخل بلدة كفرناحوم،  )وبعدما أتم إلقاء أقواله كلها يف مسامع الشعب:  [10

أرسل إليه  ، فلام سمع بيسوع.  وكان عزيزا عليه ،  قائد مئة عبد مريض قد أرشف عىل املوت

:  إليه بإحلاح قائلنيطلبوا  ،  وملا أدركوا يسوع.  متوسال إليه أن يأيت وينقذ عبده،  شيوخ اليهود

ولكن ما  .  فرافقهم يسوع .  وقد بنى لنا املجمع(،  فهو حيب أمتنا ،  )إنه يستحق أن متنحه طلبه

،  )ياسيد:  يقول له ،  حتى أرسل إليه قائد املئة بعض أصدقائه ،  إن أصبح عىل مقربة من البيت

أهال    ولذلك ال أعترب نفيس.  ألين ال أستحق أن تدخل حتت سقف بيتي،  ال تكلف نفسك

،  فأنا أيضا رجل موضوع حتت سلطة أعىل مني:  فيشفى خادمي ،  إنام قل كلمة.  ألن أالقيك
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إمريت فيأيت:  ولغريه؛  اذهب! فيذهب:  أقول ألحدهم،  ويل جنود حتت  :  ولعبدي؛  تعال! 

،  ثم التفت إىل اجلمع الذي يتبعه،  تعجب منه ،  فلام سمع يسوع ذلك.  افعل هذا! فيفعل(

لكم:  وقال إىل    مل :  )أقول  املرسلون  رجع  وملا  كهذا!(  عظيام  إيامنا  إرسائيل  يف  حتى  أجد 

 وجدوا العبد املريض قد تعاىف(  ، البيت

احلكامء  أحد  البسيطة:  قال  الكنعانية  املرأة  بني  كبري  القائد،  فرق  كتبة  ..  وهذا  إن 

آمنوا وإن  حتى  األمم  لضعفاء  رفضهم  رغم  النفوذ  ،  اإلنجيل  أويل  حيتقرون  نجدهم  ال 

أويل  ،  وةوالق فرائصهم من  ترتعد  تارخيهم  كانوا عىل مدى  الذين  قبلهم  اليهود من  كملة 

 . ويسجدون هلم ، وخيدموهنم ، حتى إهنم ينافقوهنم ..  البأس والسلطان

 عند أتباع املسيح؟ مبغيتك وا بعد أن مل جتد م فلمن جلأت: قال أحد احلضور

جد أمة  ن  نا لعل..  من األديان رحنا نبحث يف البلدان  نا بعد أن يئس:  قال أحد احلكامء

 . من األمم أو حضارة من احلضارات استطاعت أن حتطم وهم العنرصية لرتى البرش برشا

 ؟ مفبم بدأت: قال أحد احلضور

وقد وجدنا التفاضل بني البرش عندهم  ..  إىل بالد اإلغريق  نا ذهب:  قال أحد احلكامء 

أهن ،  قائام يعتقدون  كانوا  اإلنسانيةفقد  الصفات  بكريم  اهلل  خصهم  شعب  عقل  ،  م  من 

ولذلك فقد  ؛  وأن غريهم من سائر البرش مل يشاركوهم يف كريم صفاهتم اإلنسانية ،  وإرادة

إشارة إىل أن مرتبة كل الشعوب ال  ،  كانوا يطلقون عىل غريهم من الشعوب اسم الربابرة 

الك اإلنسانية  الصفات  مرتبتهم يف  إىل  تسمو  أن  من  ،  املة تستطيع  إىل  ينظرون  وأصبحوا 

بالرغم من أهنم ال خيتلفون عن اليونان إال يف اللغة  ،  أسموهم الربابرة نظرة احتقار وازدراء

 . والعادات

قرعوا  وكان فيلسوفهم )أرسطو( يؤكد أن هؤالء الربابرة مل خيلقوا إال ليُ :  قال آخر
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 .بالعصا ويستذهلم ويستعبدهم شعب اليونان

أنه  :  قال آخر  فشعبهم مقسم إىل أحرار  ،  يسود عندهم نظام طبقي منحطكان  كام 

املركز  ..  وأرقاء أو  الثروة  حيث  من  بينهم  تفرقة  ال  السياسية  احلقوق  كل  ولألحرار 

العامة الوظائف  تقلدهم  أو  السياسية  احلياة  التأثري يف مسامهاهتم يف  وأما  ،  االجتامعي يف 

فليس هلم أدنى احلقوق وإنام هم مبعدون  ،  الء األحراراألرقاء وهم األكثر عددا بالنسبة هلؤ

 . عن أي نشاط يف هذا املجتمع

 بعد اإلغريق؟  مفلمن ذهبت : قال أحد احلضور

وقد رأيناهم من خالل فكرهم وسلوكهم يعتربون  .. إىل الرومان: قال أحد احلكامء

السيف عىل الكثري من  ولذلك بسطوا سلطاهنم بحد  ،  أنفسهم أوصياء عىل اإلنسانية كلها 

سواء أكانت  ،  واستعملوا يف سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلهم إىل ما يبتغونه،  الشعوب

واستطاعوا يف النهاية أن يسيطروا عىل معظم أجزاء العامل  ،  هذه الوسائل رشيفة أم حقرية 

 . معتربين أنفسهم سادته

آخر و:  قال  الرومان  بني  تساوي  ونظمهم  قوانينهم  تكن  سائر  ومل  من  غريهم 

وإنام يعتربون غري الروماين من طبقة أدنى من طبقة  ،  الشعوب التي يتحكمون يف مصائرها 

وإنام قد خلق ليكون رقيقا خيدم فقط وليس  ،  الرومان ليس له احلقوق التي يتمتع هبا هؤالء

 .من حقه التطلع إىل ما وراء ذلك

،  ا نوعني متباينني من القواننيولذلك فإهنم انطالقا من هذا املعتقد وضعو:  قال آخر 

،  قانون الشعوب:  وثانيهام..  وهو خاص بالشعب الروماين نفسه ،  القانون املدين :  أحدمها 

 . وهو خاص بسكان البالد التي احتلها الرومان

فحدثونا  ،  عند أهل امللل واحلضارات  تم لنا ما وجد   م لقد ذكرت :  قال أحد احلضور
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 . يف اإلسالم  تمعام وجد

احل أحد  باملساواة:  كامءقال  يؤمن  بأن  فقط  يكتف  مل  اإلسالم  أن  رأينا  وهي  ،  لقد 

كن  نا مطلب الذي  رأي..  طلبهن  ا األدنى  كربىنا بل  رصخة  الطبقية  ،  ه  ضد  عظمى  وثورة 

 . والعنرصية وكل ما يفرق بني البرش بأي سبب من األسباب

 . فحدثونا عن ذلك: قال أحد احلضور

احلكامء  أحد  اإلسالم  :  قال  رأينا  كال  لقد  يف  املساواة  تتطلبها  التي  احلقائق  يعمق 

 . التصور والسلوك: الركنني اللذين تتكون منهام اختيارات اإلنسان

 : التصور 

 . فحدثونا كيف عمق اإلسالم حقائق املساواة عرب التصور : قال أحد احلضور

بموجبها ـ  لقد بدأ اإلسالم بتصحيح التصورات التي كان البرش ـ  :  قال أحد احلكامء 

بل كاد  ،  وكان من أهم ما جاء به..  ويتسيد بعضهم عىل بعض،  يتعاىل بعضهم عىل بعضهم

تصورات أربع  به  الكربياء  ..  ينفرد  عىل  تقيض  التي  األكاسري  من  إكسري  منها  تصور  كل 

 . واخليالء والزهو الكاذب

 فام التصور األول؟: قال أحد احلضور

 . وحدة اإلله: قال

لقد رأينا العنرصية عند اليهود مع  ..  ما عالقة وحدة اإلله هبذا؟و :  قال أحد احلضور 

 . كوهنم يعبدون إهلا واحدا

بل هو إله قومي  ..  لكنه إله مشوه.. هم يعبدون إهلا واحدا..  نعم:  قال أحد احلكامء

 . وال هيتم إال بإرسائيل.. ال عالقة له إال بإرسائيل 

)ألنك شعب مقدس للرب  :  اليهود عن    [ 2/ 14:  التثنية]لقد ورد يف سفر  :  قال آخر 
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وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق مجيع الشعوب الذين عىل وجه  ،  إهلك

 األرض( 

)أنا الرب إهلكم الذي ميزكم من  :  [ 26،  20/24:  الالويني]ويف سفر  :  قال آخر 

لتكونوا  وقد ميزتكم من الشعوب  .  وتكونون يل قديسني ألين قدوس أنا الرب.. الشعوب

 يل( 

وحينام  ..  ويشكر اليهودي إهله يف كل الصلوات الختياره الشعب اليهودي:  قال آخر

يقع االختيار عىل أحد املصلني لقراءة التوراة عليه أن حيمد اإلله الختياره هذا الشعب دون  

 . وملنحه التوراة عالمة عىل التميز ، الشعوب األخرى 

غذوا بمثل هذه النصوص والشعائر ال يعدو  واإلله يف تصور هؤالء الذين  :  قال آخر

اليهودي وحده الشعب  قوميا خاصا مقصورا عىل  إهلا  يكون  للشعوب  ،  أن  أن  بينام نجد 

 . األخرى آهلتها 

يشهد  ،  وليس اإلنسان ذو الضمري الفردي ،  نجد أن الشعب ككل،  ولذا:  قال آخر

من التلمود ما يبني لكم ما    وقد قرأنا لكم من قبل..  (1)عىل وحدانية اإلله يف صالة الشامع

 . حيمله هذا الشعب من عنرصية مقيتة يلبسها لباس الدين

 . فحدثونا عن تصورات املسلمني، عرفنا تصورات اليهود : قال أحد احلضور

يعتقد املسلمون مجيعا أن اهلل الذي خلق كل يشء هو رب كل يشء  :  قال أحد احلكامء 

،  ان أن يتعاىل عليه أو يتوهم نفسه أفضل منهولذلك ال حيق ألحد مهام ك،  واملترصف فيه 

 .فاهلل هو الذي يفضل ال اإلنسان

 

 انظر: املوسوعة اليهودية، للمسريي.  (1)
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آخر تعاىل :  قال  اهلل  يقول  حني  كل  املسلم  يكررها  القرآن  من  سورة  أول  :  ففي 

اْلَعاملَنِيَ  َربِّ  املؤمن من خالهلا أن ربه هو رب كل يشء  ،  [ 65غافر:  ] ﴾  ﴿احْلَْمُد هللَِِّ  فيعرف 

 . حيق لذلك ألحد أن يفخر عىل أحد أو يتيه عليهوأنه ال ، ومليكه

:  يقول تعاىل،  لقد تكرر هذا الوصف هلل يف مواضع كثرية من القرآن الكريم:  قال آخر 

ْنَيا َوإِنَُّه يِف ا ِة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه يِف الده آْلِخَرِة  ﴿َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

اْلَعاملَنِيَ  َأْسَلْمُت لَِربِّ  َقاَل  ْم 
َأْسلِ ُه  َربه َلُه  َقاَل  إِْذ  نَي 

احِلِ انظروا  ..  [ 131ـ    130البقرة:  ] ﴾  ملََِن الصَّ

 . كيف قرن اهلل تعاىل هنا بني اإلسالم هلل وكونه رب العاملني 

َما اَل َينَْفُعنَا َواَل  ﴿ُقْل َأَنْدُعو ِمْن ُدوِن اهللَِّ  :  ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل :  قال آخر 

َحرْيَ  اأْلَْرِض  يِف  َياطِنُي  الشَّ اْسَتْهَوْتُه  َكالَِّذي  اهللَُّ  َهَداَنا  إِْذ  َبْعَد  َأْعَقابِنَا  َعىَل  َوُنَرده  َنا  َلُه  َيرُضه اَن 

اهْلَُدى َوُأِمْرنَ  ُهَو  ُقْل إِنَّ ُهَدى اهللَِّ  اْئتِنَا  اهْلَُدى  إِىَل  َيْدُعوَنُه  اْلَعاملَنِيَ َأْصَحاٌب  لُِنْسلَِم لَِربِّ  ﴾  ا 

  [ 71األنعام: ] 

آخر لقتل  :  قال  يده  يمد  أن  الذي رفض  الصالح  آدم  ابن  تعاىل حاكيا عن  ويقول 

ا َومَلْ : أخيه َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِهَ ُيَتَقبَّْل ِمَن اآْلَخِر  ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي آَدَم بِاحْلَقِّ إِْذ َقرَّ

لَِتْقُتَلنِي َما   َيَدَك  إيَِلَّ  َلئِْن َبَسْطَت  ِمَن املُْتَِّقنَي  َيَتَقبَُّل اهللَُّ  إِنَّاَم  َقاَل  َيِدَي  َقاَل أَلَْقُتَلنََّك  َأَنا بَِباِسٍط 

ْن َتُبوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب  إَِلْيَك أِلَْقُتَلَك إيِنِّ َأَخاُف اهللََّ َربَّ اْلَعاملنََِي إيِنِّ ُأِريُد أَ 

الظَّاملنِِيَ  َجَزاُء  َوَذلَِك  احرتام  ..  [ 29ـ    27املائدة:  ] ﴾  النَّاِر  من  املقولة  هذه  به  توحي  ما  انظروا 

 . بل احرتام العاملني مجيعا لكون اهلل هو رهبم، اإلنسان

ملؤمن أثناء توجهه هلل رب العاملني  وهكذا نجد القرآن الكريم يمأل كيان ا:  قال آخر

وما كان للمؤمن  ،  باحرتام العاملني مجيعا وعدم التيه عليهم ألن اهلل هو رهبم الذي خلقهم 

 . أن حيتقر ما خلق اهلل 
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وهو خياطب عبده  ،  حاكيا عن ربه عز وجل  ويف احلديث قال رسول اهلل  :  قال آخر

يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني؟  :  ولفيق ،  يا ابن آدم! مرضت فلم تعدين :  يوم القيامة

.  أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدناين عنده: قال

:  يا رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني؟ قال:  قال.  يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني

يا  .  لوجدنا ذلك عنديأما علمت لو إنك أطعمته  ،  إن عبدي فالنا استطعمك فلم تطعمه

إن  : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟ فيقول:  قال.  ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني

انظروا  ..  (1)أما علمت أنك لو سقيته لوجدنا ذلك عندي(،  عبدي فالنا استسقاك فلم تسقه 

ن  كيف خياطب اهلل عبده ويعاتبه عىل تقصريه يف حق عباده دون أن حيدد يف ذلك جنسا دو

 . ألن الكل عباده.. جنس أو لونا دون لون

 فام التصور الثاين؟، عرفنا التصور األول: قال أحد احلضور

 . وحدة البرشية: قال أحد احلكامء 

 ما تريدون بذلك؟: قال أحد احلضور

ال شك أنكم تعرفون أن البرشية يف مجيع أطوارها كانت تعتقد بأن  :  قال أحد احلكامء

 . وأن هناك شعوبا أفضل من شعوب، ء هناك دماء أفضل من دما 

 . ذلك يف العصور البدائية القديمة : قال أحد احلضور

بل علامء وباحثون يستعملون كل  ،  بل ال يزال لذلك دعاة نشطون:  قال أحد احلكامء 

 . الوسائل إلقناع البرش هبذا التمييز العنرصي املقيت

آخر ا:  قال  الغربية  الفلسفة  تاريخ  أن  تعرفون  أنكم  بالفلسفة  الشك  بدأ  حلديثة 

 

 رواه مسلم. (1)
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باعتبار  ،  اإلنسانية اهليومانية التي تتمركز حول اإلنسان وتضعه بشكل كامل فوق الطبيعة 

 .وهذه هي العنرصية األوىل ..  أن له عقال قادرا عىل توليد معياريته وقيمه وغائيته من داخله

فلسفة إنسانية  تلتها عنرصية أخرى حني حتولت تلك اهليومانية تدرجييا إىل  :  قال آخر

الكون الكامل يف  بالتحكم  متعجرفة حتلم  متكربة  الغريب هو  ..  غربية  اإلنسان  أصبح  ثم 

املركز هذا  ثم ..  وحده  بدأ  ،  ومن  مجعاء  لإلنسانية  وتسخريها  الطبيعة  توظيف  من  بدال 

تفوقه   وباسم  املطلقة  حقوقه  باسم  والطبيعة  البرش  بقية  حوسلة  يف  الغريب  اإلنسان 

العرقي  فتح.  احلضاري والتفوق  بالقوة  إال  تعرتف  ال  كاملة  إمربيالية  إىل  اهليومانية  ولت 

وهكذا تدهورت اهليومانية الغربية إىل إمربيالية وعرقية وعداء  ..  باعتبارها املعايري الوحيدة

 .(1)رصيح لآلخر ولإلنسان ككل

فال  ..  يف مقابله نرى اإلسالم يعطي كل يشء حقه وحمله يف هذا الوجود :  قال آخر

 . وال حيتقر يشء شيئا ، يطغى يشء عىل يشء 

فالبرش كلهم يف منطق  ،  أما عىل مستوى اإلنسان  .. هذا عىل مستوى الطيبعة:  قال آخر

القدرات اإلنسانية..  وأمهم واحدة..  أبوهم واحد..  اإلسالم إخوة  قال  ..  وهم سواء يف 

َذكَ :  تعاىل ِمْن  َخَلْقنَاُكْم  إِنَّا  النَّاُس  َا  َأهيه إِنَّ  ﴿َيا  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثى  ٍر 

ُقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  :  وقال،  [ 13احلجرات:  ] ﴾  َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكمْ  َا النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأهيه

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه  َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْهُ  اَم ِرَجااًل َكثِرًيا َونَِساًء َواتَّ

﴿َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل  :  وقال،  [ 1النساء:  ] ﴾  َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا 

َثاَم  َلُكْم ِمَن اأْلَْنَعاِم  َهاتُِكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد  ِمنَْها َزْوَجَها َوَأْنَزَل  ُأمَّ َأْزَواٍج خَيُْلُقُكْم يِف ُبُطوِن  نَِيَة 

 

 انظر: املوسوعة اليهودية للمسريي.  (1)
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ُفونَ  :  وقال،  [ 6الزمر:  ] ﴾  َخْلٍق يِف ُظُلاَمٍت َثاَلٍث َذلُِكُم اهللَُّ َربهُكْم َلُه املُْْلُك اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو َفَأنَّى ُترْصَ

ْلنَا اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْفَقُهونَ ﴿َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم ِمْن   ﴾  َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع َقْد َفصَّ

  [ 98األنعام: ] 

فال نرى  .. وهكذا نجد القرآن الكريم ال خيص جنسا دون جنس فخطابه: قال آخر

مجيعا    بل نرى اخلطاب فيه موجها للبرش ..  أو )يا أهيا العرب(..  فيه أبدا )يا معرش العرب( 

 أو )يا بني آدم(.. )يا أهيا الناس( 

النبي  :  قال آخر  ..  ينهى عن الفخر مذكرا بوحدة البرشية وانتامئها   وهكذا نجد 

إنام هم فحم  ، )لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا: ففي احلديث قال رسول اهلل 

اهلل من اجلعل أهون عىل  ليكونن  أو  أذهب عنكم  ..  جهنم  اهلل  اجلاهلية وفخرها  إن  عبية 

  (1) إنام هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب(، باآلباء

آخر نسبا  :  وقال:  قال  جعلت  إين  أال  ينادي  مناديا  اهلل  أمر  القيامة  يوم  كان  )إذا 

وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن خري من فالن بن 

  (2)فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين املتقون( فالن

 فام التصور الثالث؟، عرفنا التصور الثاين : قال أحد احلضور

 .وحدة املوازين: قال أحد احلكامء 

 ما تريدون بذلك؟: قال أحد احلضور

فليس هناك موازين  ..  لقد وضع اهلل موازين واحدة للبرش مجيعا :  قال أحد احلكامء

﴿َلْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َواَل  : لقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل .. وال لشعب دون شعبألمة دون أمة 

 

 رواه أبو داود والرتمذي.  (1)

 رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي. (2)
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َتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِِه َواَل جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َولِيًّا َواَل َنِصرًيا وَ 
َمْن َيْعَمْل  َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكِ

أُ  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  احِلَاِت  الصَّ َنِقرًياِمَن  ُيْظَلُموَن  َواَل  اجْلَنََّة  َيْدُخُلوَن  َفُأوَلئَِك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ﴾  ْنثَى 

   [ 124ـ  123النساء: ] 

أي    [ 24النجم:  ] ﴾  ﴿َأْم لإِْلِْنَساِن َما مَتَنَّى:  وقال منكرا عىل من غرته األماين :  قال آخر 

له  حصل  خريا  متنى  من  كل  تعاىل،  ليس  بقوله  اآلية  هذه  عقبت  اآْلِخَرُة  :  وقد  ﴿َفلِلَِّه 

وكأهنا تشري إىل أن عجز األماين وقصورها عن حتقيق مطالب اإلنسان  ،  [ 25النجم:  ] ﴾  َواأْلُوىَل 

 . يف الدنيا هو نفسه عجزها وقصورها عن حتقيق مطالبه يف اآلخرة

،  ومن األماين التي تصورها اخللق بديال عن الكسب االغرتارا باألنساب :  قال آخر

فيتساوى يف منطقها  ،  القوة بحيث حتول بني اهلل وعقوبة من يستحق العقوبة   وتوهم أهنا من

الصائم القائم بالسكري الفاجر ألن نسب الفاجرـ  عىل حسب هذا الوهمـ  من القوة ما يلغي  

 . عدالة اهلل بني عباده

وُد  ﴿َوَقاَلِت اْلَيهُ :  فقال،  عىل األمم قبلنا هذا الوهم اهلل تعاىل  وهلذا أنكر  :  قال آخر 

ُبُكْم بُِذُنوبُِكْم َبْل َأْنُتْم َبرَشٌ مِمَّْن َخ  َلَق َيْغِفُر ملَِْن  َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبنَاُء اهللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفلَِم ُيَعذِّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْينَُهاَم َوإَِلْيِه ا ُب َمْن َيَشاُء َوهللَِِّ ُمْلُك السَّ    [ 18املائدة: ] ﴾ ملَِْصريُ َيَشاُء َوُيَعذِّ

:  قال تعاىل ،  فال يسأل إال املكتسب،  وأخرب تعاىل أن لكل أمة ما كسبت:  قال آخر

ٌة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعامَّ َكاُنوا َيْعَمُلونَ  البقرة:  ] ﴾  ﴿تِْلَك ُأمَّ

املاضني من آبائكم من األنبياء والصاحلني ال ينفعكم انتسابكم إليهم  أي أن السلف  ،  [ 141

 . فإن هلم أعامهلم التي عملوها ولكم أعاملكم، إذا مل تفعلوا خريا يعود نفعه عليكم

وقد أشار تعاىل إىل هذا عدم جدوى هذا الوهم بقوله عىل لسان يعقوب  :  قال آخر 

َقٍة َوَما ُأْغنِي َعنُْكْم  :  عليه السالم ﴿َيا َبنِيَّ اَل َتْدُخُلوا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن َأْبَواٍب ُمَتَفرِّ
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ُلونَ  ِل املَُْتَوكِّ ْلُت َوَعَلْيِه َفْلَيَتَوكَّ  إِِن احْلُْكُم إِالَّ هللَِِّ َعَلْيِه َتَوكَّ
ٍ
ء   [ 67يوسف: ] ﴾ ِمَن اهللَِّ ِمْن يَشْ

،  من أن األمر هلل وحده  ىل هذا أيضا يشري قوله تعاىل خماطبا رسوله  وإ:  قال آخر

ُْم َظاملُِونَ :  قال تعاىل هَبُْم َفإِهنَّ ٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو ُيَعذِّ آل عمران:  ] ﴾  ﴿َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر يَشْ

128 ]   

 فام التصور الرابع؟، عرفنا التصور الثالث: قال أحد احلضور

 .وحدة املصري: حد احلكامء قال أ 

 ما تريدون بذلك؟: قال أحد احلضور

وهي موازين يف منتهى  ،  بام أن املوازين التي حتكم البرش واحدة:  قال أحد احلكامء 

 .فإن مصري البرش واحد.. العدل

 ما تقصد بذلك؟: قال أحد احلضور

أن هلم عند  لقد كان اليهود ـ بسبب عنرصيتهم الوقحة ـ يزعمون  : قال أحد احلكامء

يعذبون ال  بحيث  خاصا  مقاما  عذبوا،  اهلل  فرتة  ،  فإذا  إال  العذاب  يف  يمكثوا  لن  فإهنم 

اهلل عليهم هذا..  حمدودة الناس،  وقد رد  أهنم كسائر  إال  ،  وأعلمهم  ينجو يف اآلخرة  فال 

تعاىل..  املصلحون ِمَن  :  قال  َنِصيًبا  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ إِىَل  َتَر  اهللَِّ  ﴿َأمَلْ  كَِتاِب  إِىَل  ُيْدَعْوَن  اْلكَِتاِب 

نَا النَّارُ  ُْم َقاُلوا َلْن مَتَسَّ اًما  لَِيْحُكَم َبْينَُهْم ُثمَّ َيَتَوىلَّ َفِريٌق ِمنُْهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن َذلَِك بَِأهنَّ  إِالَّ َأيَّ

وَن َفَكْي  ُهْم يِف ِدينِِهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُ َيْت  َمْعُدوَداٍت َوَغرَّ َف إَِذا مَجَْعنَاُهْم لَِيْوٍم اَل َرْيَب فِيِه َوُوفِّ

   [ 25ـ  23آل عمران:  ] ﴾ ُكله َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ 

آخر أعامهلم:  قال  بحسب  يصنفون  واآلخرة  الدنيا  يف  اخللق  فإن  هذا  عىل  ،  وبناء 

من دالئل انتسابه ما يؤهله    فال يدخل يف كل صنف إال من وفر،  وجيازون بحسب أصنافهم 

 . لذلك
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آخر  اليوم:  قال  ذلك  يف  األنساب  جدوى  عدم  تعاىل  اهلل  ذكر  ﴿َفإَِذا  :  فقال،  لقد 

ِه َوَأبِيِه َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهمْ  َأِخيِه َوُأمِّ ُة َيْوَم َيِفره املَْْرُء ِمْن  اخَّ َيْوَمئٍِذ  َجاَءِت الصَّ  

ُيغْ  ٌة  َشْأٌن  َقرَتَ َتْرَهُقَها  ٌة  َغرَبَ َعَلْيَها  َيْوَمئٍِذ  ٌة َوُوُجوٌه  ُمْسَتْبرِشَ ُمْسِفَرٌة َضاِحَكٌة  َيْوَمئٍِذ  نِيِه ُوُجوٌه 

   [ 42ـ  33عبس: ] ﴾ ُأوَلئَِك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ 

أو  ،  وهلذا نفت اآليات القرآنية الكثرية أي مساواة بني العامل واملتكاسل:  قال آخر

احِلَاِت َكاملُْْفِسِديَن يِف  :  قال تعاىل ،  بني املصلح واملفسد ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ﴿َأْم َنْجَعُل الَّ

ارِ    [ 28ص: ] ﴾ اأْلَْرِض َأْم َنْجَعُل املُْتَِّقنَي َكاْلُفجَّ

القلم:  ]   ﴾ ﴿َأَفنَْجَعُل املُْْسلِِمنَي َكاملُْْجِرِمنيَ :  ويف آية أخرى يستفهم مستنكرا:  قال آخر 

35 ]   

املجادل  :  قال آخر  العقل  ـ وإلقناع  الصورة لألذهان  لتقريب  ـ  تعاىل  اهلل  وقد شبه 

﴿ُقْل  :  فقال تعاىل،  بصحة هذا التصنيف ـ بعدم تساوي التعامل مع ما نراه من املحسوسات 

   [ 100: املائدة] ﴾ اَل َيْسَتِوي اخْلَبِيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اخْلَبِيِث 

آخر  واملنافع:  قال  الطعوم  بالبحار املختلفة  تعاىل،  وشبه ذلك  َيْسَتِوي  :  قال  ﴿َوَما 

ا   َطِريًّ حَلاًْم  َتْأُكُلوَن  ُكلٍّ  َوِمْن  ُأَجاٌج  ِمْلٌح  َوَهَذا  اُبُه  رَشَ َسائٌِغ  ُفَراٌت  َعْذٌب  َهَذا  اْلَبْحَراِن 

﴾  ْلُفْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوهَنَا َوَتَرى ا

  [ 12فاطر: ] 

﴿َوَما َيْسَتِوي  :  فقال تعاىل،  وشبه ذلك بالتاميز الذي نراه بني احلي وامليت:  قال آخر

  [ 22فاطر: ] ﴾ َأْنَت بُِمْسِمٍع َمْن يِف اْلُقُبورِ اأْلَْحَياُء َواَل اأْلَْمَواُت إِنَّ اهللََّ ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما 

باملنعم عليهم باحلواس والفاقدين  :  قال آخر املؤمنني وغريهم  الفريقني من  وشبه 

ِميِع َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثاًل َأَفاَل  :  قال تعاىل،  هلا   َكاأْلَْعَمى َواأْلََصمِّ َواْلَبِصرِي َوالسَّ
﴿َمَثُل اْلَفِريَقنْيِ
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الظهُلاَمُت  :  وقال،  [ 24هود:  ] ﴾  ُرونَ َتَذكَّ  َتْسَتِوي  َهْل  َأْم  َواْلَبِصرُي  اأْلَْعَمى  َيْسَتِوي  َهْل  ﴿ُقْل 

  [ 16الرعد: ] ﴾ َوالنهورُ 

َب اهللَُّ َمَثاًل َرُجَلنْيِ  :  فقال تعاىل،  وشبه الفريقني باألحرار والعبيد:  قال آخر ﴿َورَضَ

ا َأْبَكُم اَل َيْقِدُر َعىَل  ْهُه اَل َيْأِت بَِخرْيٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو  َأَحُدمُهَ  َوُهَو َكلٌّ َعىَل َمْواَلُه َأْيناََم ُيَوجِّ
ٍ
ء  يَشْ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  َب اهللَُّ َمَثاًل َرُجاًل فِيِه  :  وقال ،  [ 76النحل: ] ﴾  َوَمْن َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعىَل رِصَ ﴿رَضَ

َكاُء ُمَتَشاكُِسوَن َوَرُجاًل َس  ﴾  َلاًم لَِرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثاًل احْلَْمُد هللَِِّ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ رُشَ

  [ 29الزمر: ] 

فإنه ال يستويـ  يف ميزان العقلـ  املجتهد باملتكاسل والعامل باملقعد  ،  وهلذا:  قال آخر

اللَّيْ :  قال تعاىل،  والقائم بالنائم آَناَء  َقانٌِت  ُهَو  ْن  َوَيْرُجو  ﴿َأمَّ اآْلِخَرَة  حَيَْذُر  َوَقائاًِم  ِل َساِجًدا 

ُر ُأوُلو اأْلَْلَبا  ِذيَن اَل َيْعَلُموَن إِنَّاَم َيَتَذكَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ الزمر: ] ﴾ ِب َرمْحََة َربِّ

9 ]  

خمادع    اكنني إىل وال يستوي املجاهدون املضحون بأنفسهم يف سبيل اهلل بالر:  قال آخر

تعاىل،  الرخاء يِف  :  قال  َواملَُْجاِهُدوَن  ِر  َ الرضَّ ُأويِل  َغرْيُ  املُْْؤِمننَِي  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َيْسَتِوي  ﴿اَل 

اْلَقاِعدِ  َوَأْنُفِسِهْم َعىَل  ْم  بَِأْمَواهِلِ املَُْجاِهِديَن  َل اهللَُّ  َوَأْنُفِسِهْم َفضَّ ْم  بَِأْمَواهِلِ يَن َدَرَجًة  َسبِيِل اهللَِّ 

َل اهللَُّ املَُْجاِهِديَن َعىَل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِياًم     [ 95النساء: ] ﴾ َوُكالًّ َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنَى َوَفضَّ

ِذيَن  :  قال تعاىل،  وهذا التفريق شامل ألجزية الدنيا واآلخرة:  قال آخر ﴿َأْم َحِسَب الَّ

يَِّئاِت َأْن   ُحوا السَّ احِلَاِت َسَواًء حَمَْياُهْم َومَمَاهُتُْم َساَء  اْجرَتَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َنْجَعَلُهْم َكالَّ

  [ 21اجلاثية: ] ﴾ َما حَيُْكُمونَ 

فحكمة اهلل وعدالته التي قام عليها السموات واآلرض تأبى املساواة بني  :  قال آخر

ِذيَن َأَساُءوا باَِم  ﴿َوهللَِِّ َما يِف السَّ :  قال تعاىل،  امليسء واملحسن اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض لَِيْجِزَي الَّ
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ِذيَن َأْحَسنُوا بِاحْلُْسنَى    [ 31النجم: ] ﴾ َعِمُلوا َوجَيِْزَي الَّ

 : السلوك 

 . حدثونا عن السلوك..  فحدثونا عن الثاين .. عرفنا الركن األول : قال أحد احلضور

احل:  قال أحد احلكامء املجلس  يطيق هذا  تفاصيلهال  كتفي  نولذلك س..  ديث عن 

 . وهي أربع كالتي سبق .. لكم بمجامعه وأسسه وأركانه 

 . فحدثونا عن األول: قال أحد احلضور

احلكامء  أحد  أشار  :  قال  تعاىل  لقد  هذااهلل  َرمْحًَة  :  فقال ،  إىل  إِالَّ  َأْرَسْلنَاَك  ﴿َوَما 

َأْكَثَر  ﴿َوَما  :  وقال ،  [ 107األنبياء:  ] ﴾  لِْلَعاملَنِيَ  َوَلكِنَّ  َوَنِذيًرا  َبِشرًيا  لِلنَّاِس  ًة  َكافَّ إِالَّ  َأْرَسْلنَاَك 

َا النَّاُس إِينِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم مَجِيًعا :  وقال،  [ 28سبأ:  ] ﴾  النَّاِس اَل َيْعَلُمونَ  األعراف: ] ﴾  ﴿ُقْل َيا َأهيه

  [ 19األنعام: ] ﴾  ْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلغَ ﴿َوُأوِحَي إيَِلَّ َهَذا اْلُقْرآُن أِلُ : وقال، [ 158

  ففي هذه اآليات مجيعا خيرب اهلل تعاىل أن الدعوة التي جاء رسول اهلل  :  قال آخر 

بل هي  ..  ليست خاصة بجنس دون جنس أو قوم دون قوم ، وهي دعوة اإلسالم،  لتبليغها 

  (1)نبيون()أرسلت إىل اخللق كافة وختم يب ال: كام قال ، للعاملني مجيعا 

ولذلك  ..  وهي دعوة اجتمعت فيها مجيع دعوات األنبياء وما أنزل عليهم:  قال آخر 

أو آمن ببعض وكفر  ،  أو رسول واحد،  فإن من أصول عقائد اإلسالم أن من كفر بنبي واحد 

؛  وال ينفعه إيامنه ببقية الرسل،  وقد فرق بني اهلل ورسله ،  فهو كمن كفر باهلل وجحده،  ببعض

ومرسلهم  ،  وإن اختلفت رشائعهم،  ودعاة دين واحد،  الرسل محلة رسالة واحدةذلك أن  

باملتأخر،  واحد منهم  املتقدم  يبرش  املتقدم،  فهم وحدة  املتأخر  تعاىل،  ويصدق  ﴿إِنَّ  :  قال 

 

 م.رواه مسل( 1)
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ُقوا َبنْيَ اهللَِّ َوُرُسلِِه َوَيقُ  ِذيَن َيْكُفُروَن بِاهللَِّ َوُرُسلِِه َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرِّ وُلوَن ُنْؤِمُن بَِبْعٍض َوَنْكُفُر  الَّ

لِْلَكافِِرينَ  َوَأْعَتْدَنا  ا  اْلَكافُِروَن َحقًّ ُهُم  َذلَِك َسبِياًل ُأوَلئَِك  َبنْيَ  َيتَِّخُذوا  َأْن  َوُيِريُدوَن    بَِبْعٍض 

َأَحٍد   َبنْيَ  ُقوا  ُيَفرِّ َومَلْ  ِه 
َوُرُسلِ بِاهللَِّ  آَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ ُمِهينًا  ُيْؤتِيِهْم  َعَذاًبا  َسْوَف  ُأوَلئَِك  ِمنُْهْم 

   [ 152ـ  150النساء: ] ﴾ ُأُجوَرُهْم َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم 

وهلذا كان من تربية اهلل هلذه األمة هنيها أن ختص بالدعوة األغنياء دون  :  قال آخر 

ُر َفَتنَْفَعُه  ﴿َعبََس َوَتَوىلَّ َأْن َجاَءُه اأْلَْعَمى َوَما يُ : قال تعاىل.. الفقراء كَّ ى َأْو َيذَّ كَّ ُه َيزَّ ْدِريَك َلَعلَّ

ا َمْن َجاَءَك َيْسَعى َوُهوَ  ى َوَأمَّ كَّ ى َوَما َعَلْيَك َأالَّ َيزَّ ا َمِن اْسَتْغنَى َفَأْنَت َلُه َتَصدَّ ْكَرى َأمَّ   الذِّ

َا َتْذكَِرٌة َفَمْن َشاَء   ى َكالَّ إهِنَّ لقد نزلت هذه اآليات    ،[ 12ـ    1عبس:  ] ﴾  َذَكَرهُ خَيَْشى َفَأْنَت َعنُْه َتَلهَّ

 . وهي تقرر موقف اإلسالم الشديد يف هذا الباب، يف بداية اإلسالم

ِذيَن  :  قال تعاىل،  وقد توالت األوامر اإلهلية يف هذا الباب :  قال آخر  الَّ َتْطُرِد  ﴿َواَل 

ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَههُ   َوَما ِمْن ِحَسابَِك َيْدُعوَن َرهبَّ
ٍ
ء  َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن يَشْ

الظَّاملنِِيَ  ِمَن  َفَتُكوَن  َفَتْطُرَدُهْم   
ٍ
ء يَشْ ِمْن  َمَع  :  وقال ،  [ 52األنعام:  ] ﴾  َعَلْيِهْم  َنْفَسَك  ﴿َواْصرِبْ 

َوْجَهُه وَ  ُيِريُدوَن  َواْلَعيِشِّ  بِاْلَغَداِة  ُْم  َرهبَّ َيْدُعوَن  ِذيَن  احْلََياِة  الَّ ِزينََة  ُتِريُد  َعنُْهْم  َعْينَاَك  َتْعُد  اَل 

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا  ْنَيا َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ   [ 28الكهف: ] ﴾ الده

 . فحدثونا عن الثاين.. عرفنا األول: قال أحد احلضور

فهم يستوون  ..  البرش يف وجوب دعوهتم إىل دين اهلل  كام يستوي :  قال أحد احلكامء

وهم ينالون أجزيتهم ومراتبهم بحسب قيامهم بالتكاليف ال  ..  يف وجوب تطبيق التكاليف

 . بحسب أعراقهم أو منازهلم االجتامعية

،  وبأساليب متفرقة..  لقد نص القرآن الكريم عىل هذا يف مواضع كثرية منه :  قال آخر 

جنسه   عن  النظر  بغض  إنسانا  بوصفه  اإلنسان  حتملها  التكليف  أمانة  أن  يبني  تعاىل  فاهلل 
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َأْن حَيِْمْلنََها  :  قال تعاىل،  ولونه َفَأَبنْيَ  َباِل  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِ ﴿إِنَّا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعىَل السَّ

ْنَساُن إِنَّهُ    [ 72األحزاب: ] ﴾  َكاَن َظُلوًما َجُهواًل َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َومَحََلَها اإْلِ

وبني أن قيمة اإلنسان وكرامته عند اهلل بقدر تقواه التي تعني قيامه بأداء  :  قال آخر

ْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدوِن َما ُأِريُد ِمنُْهْم ِمْن  :  قال تعاىل،  التكاليف التي أمر هبا  نَّ َواإْلِ ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ِة املَْتنِيُ ِرْزٍق َوَما ُأرِ  اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ   [ 58ـ  56الذاريات: ] ﴾  يُد َأْن ُيْطِعُموِن إِنَّ اهللََّ ُهَو الرَّ

وتتصور أهنا أدنى قيمة من  ،  وبام أن الكثري من الشعوب كانت متتهن املرأة:  قال آخر 

ى  فقد ورد يف النصوص ما يبني أن هلا مستو،  فلذلك ال تكلف بام يكلف به الرجل،  الرجل 

 . الرجل يف وجوب التكاليف ويف أنواع اجلزاء املرتتبة عليها 

ُْم َأينِّ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُْكْم  :  ومن ذلك قوله تعاىل:  قال آخر ﴿َفاْسَتَجاَب هَلُْم َرهبه

ْؤِمنَاِت َواْلَقانِتِنَي  ﴿َواملُْْؤِمننَِي َواملُْ :  وقال،  [ 195آل عمران:  ] ﴾  ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعضٍ 

َواخْلَاِشَعاِت   َواخْلَاِشِعنَي  ابَِراِت  َوالصَّ ابِِريَن  َوالصَّ اِدَقاِت  َوالصَّ اِدِقنَي  َوالصَّ َواْلَقانَِتاِت 

َواحْلَافَِظاِت   ُفُروَجُهْم  نَي 
َواحْلَافِظِ ائاَِمِت  َوالصَّ ِمنَي 

ائِ َوالصَّ َقاِت  َواملَُْتَصدِّ ِقنَي  َواملَُْتَصدِّ

اكَِراِت َأَعدَّ اهللَُّ هَلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعظِياًم  اكِِريَن اهللََّ َكثِرًيا َوالذَّ ﴿َمْن  :  وقال،  [ 35األحزاب:  ] ﴾  َوالذَّ

َأْحَسِن َما  َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بِ 

  [ 97النحل: ] ﴾ َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

وبناء عىل هذا فإن مراتب العباد ال ختضع ألجناسهم وألواهنم وإنام ختضع  :  قال آخر 

﴿َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن  :  قال تعاىل،  ملدى اجتهادهم يف تنفيذ ما أمروا به من التكاليف 

َيْسَتُوونَ  اَل  َكْيَف  :  وقال ،  [ 18  السجدة:] ﴾  َفاِسًقا  َلُكْم  َما  َكاملُْْجِرِمنَي  املُْْسلِِمنَي  ﴿َأَفنَْجَعُل 

ِر  :  وقال،  [ 36ـ    35القلم:  ] ﴾  حَتُْكُمونَ  َ الرضَّ ُأويِل  َغرْيُ  املُْْؤِمننَِي  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َيْسَتِوي  ﴿اَل 

َوَأْنفُ  ْم  بَِأْمَواهِلِ املَُْجاِهِديَن  اهللَُّ  َل  َفضَّ َوَأْنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواهِلِ اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َعىَل  َواملَُْجاِهُدوَن  ِسِهْم 
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َل اهللَُّ املَُْجاِهِديَن َعىَل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِياًم اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد اهللَُّ  ﴾   احْلُْسنَى َوَفضَّ

﴿اَل َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأوَلئَِك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن  :  وقال،  [ 95النساء: ] 

ِذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوكُ    [ 10احلديد: ] ﴾ الًّ َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنَى َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبِريٌ الَّ

 . فحدثونا عن الثالث.. عرفنا الثاين : قال أحد احلضور

عن رشيعة احلق أن القانون الوضعي كان   نا لقد رأينا يف مسرية بحث:  قال أحد احلكامء

،  وال يعرتف باملساواة بني املحكومني،  فراد ـ يميز بني األ  (1)ـ حتى آخر القرن الثامن عرش

وكانت املحاكم تتعدد  ،  ويف تنفيذ العقوبة، وكان يميز بينهم يف املحاكمة ويف توقيع العقوبة

ولرجال الدين  ،  فلألرشاف حماكم خاصة وقضاة من طبقة معينة،  تبعا لتعدد طوائف األمة

 . فتني قضاهتمولكل من هاتني الطائ، حماكم خاصة وللجمهور حماكم خاصة

وكانت اجلريمة الواحدة يعاقب عليها أمام هذه املحاكم املختلفة بعقوبات  :  قال آخر 

يأتيه الرشيف ويعاقب  ،  وكان لشخصية اجلاين اعتبارها يف القانون،  خمتلفة فالعمل الذي 

العقوبات  بأقص  أتاه  إذا  العادي  الشخص  عليه  يعاقب  العقوبات  بأتفه  وكانت  ،  عليه 

ولكنها تنفذ عىل رجل الشارع بطريقة  ،  ذ عىل الرشيف بطريقة تتفق مع رشفه العقوبة تنف

فإذا حكم باإلعدام مثال عىل رشيف ووضيع رضبت رقبة الرشيف  ؛  تتفق مع ضعته وحطته

وكانت بعض األفعال تعترب جرائم إذا  ،  وشنق الوضيع يف حبل كام تشنق الكالب ،  بالسيف

بينام يأتيها األرشاف ورجال الدين يف كل وقت  ،  ابأتاها العامة حياسبون عليها أشد احلس

 . فال حياسبون عليها وال حياكمون عنها 

آخر الثامن  :  قال  القرن  أواخر  حتى  الوضعي  اجلنائي  القانون  شأن  هذا  بقي  لقد 

 

 انظر: الترشيع اجلنائي يف اإلسالم لعبد القادر عودة. (1)
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،  فجعلت املساواة أساسا من األسس األولية يف القانون،  حتى جاءت الثورة الفرنسية،  عرش

 . ترسي نصوص القوانني عىل اجلميع وأصبحت القاعدة أن  

إذ مل  ،  لكن مبدأ املساواة بالرغم من ذلك مل يطبق تطبيقا دقيقا حتى اآلن :  قال آخر 

كله املايض  وإنكار  واحدة  دفعة  القديمة  التقاليد  من  التخلص  السهل  من  فبقيت  ،  يكن 

وراح بعض  ، حاالت من التمييز وعدم املساواة اعتربت استثناءات من مبدأ املساواة التامة

قانونية بحيل  يربرها  أو  املعاذير  هلا  ينتحل  ويطالب  ،  الكتاب  ينتقدها  البعض  راح  بينام 

 .بإلغائها 

آخر  القوانني  :  قال  الوضعية متيز  القوانني  املساواة يف  األمثلة عىل عدم  ومن أظهر 

فبينام  ،  ادالوضعية دائام بني رئيس الدولة األعىل ملكا كان أو رئيس مجهورية وبني باقي األفر

وأنه السلطة  ،  خيضع األفراد للقانون ال خيضع له رئيس الدولة بحجة أنه مصدر القانون

 .فال يصح أن خيضع لسلطة هي أدنى منه وهو مصدرها ، العليا 

آخر مقدسة:  قال  امللك  ذات  الدساتري  بعض  الدنمركي  ،  وتعترب  كالدستور 

نجليزي فيجعل ذات امللك مصونة ال  أما الدستور اإل،  والدستور األسباين قبل اجلمهورية 

وكذلك  ،  ويف بلجيكا ومرص ذات امللك مصونة ال متس،  ويفرتض أن امللك ال خيطئ،  متس

 . كان احلال يف إيطاليا ورومانيا قبل إلغاء النظام امللكي 

وكانت  ، ولؤواألصل يف النظام اجلمهوري أن رئيس اجلمهورية غري املس: قال آخر

ثم  ،  ا الوضع لرؤساء الدول اجلمهورية حتى القرن التاسع عرش شعوب العامل تعرتف هبذ

فالدستور الفرنيس جيعل رئيس اجلمهورية مسئوال  ،  بدأت خترج عليه حتقيقا ملبدأ املساواة

العظمى اخليانة  حالة  هي  واحدة  حالة  يف  احلرب  ،  جنائيا  قبل  تشيكوسلوفاكيا  ودستور 

والدستور البولندي  ،  حالة اخليانة العظمىاألخرية أجاز التحقيق مع رئيس اجلمهورية يف  
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جعل رئيس اجلمهورية مسئوال جنائيا يف حالة اخليانة   1914الذي وضع بعد احلرب سنة  

الدستور عىل  واالعتداء  عادية ،  العظمى  جريمة  ارتكب  إذا  مسئوال  واشرتط  ،  كام جعله 

 . ملحاكمته إذن الربملان وأغلبية خاصة

الدول    ومن األمثلة عىل عدم:  قال آخر القوانني الوضعية متييز رؤساء  املساواة يف 

رؤساء  ،  األجنبية  أو  كانوا  ملوكا  األجنبية  الدول  رؤساء  الوضعية  القوانني  تعفي  حيث 

سواء  ،  مجهوريات من أن حياكموا عىل ما يرتكبونه من اجلرائم يف أي بلد آخر غري بالدهم 

أو متنكرين أو رئيس    وهذا اإلعفاء يشمل كل ،  دخلوه بصفة رسمية  امللك  أفراد حاشية 

 . اجلمهورية

آخر الدول  :  قال  رؤساء  إجازة حماكمة  أن  اإلعفاء  هذا  يف  القوانني  وحجة رشاح 

وهي حجة  ..  وأفراد حاشيتهم ال تتفق مع ما جيب هلم من كرم الضيافة والتوفري واالحرتام 

ارتكاب اجلرائم خيرج عىل  ألن رئيس الدولة الذي ينزل بنفسه إىل حد  ؛  ال تستقيم مع املنطق

 . ومثل هذا يقال يف أفراد احلاشية ، وال يستحق شيئا من التوفري واالحرتام ، قواعد الضيافة

ومن األمثلة عىل عدم املساواة يف القوانني الوضعية متييز رجال السلك  :  قال آخر

الدول ..  السيايس  يمثلون  الذين  السياسيني  املفوضني  الوضعية  القوانني  تعفي    حيث 

ويشمل اإلعفاء حاشيتهم  ،  األجنبية من أن يرسي عليهم قانون الدولة التي يعملون فيها 

يمثلون  ..  وأعضاء أرسهم  السياسيني  املمثلني  أن  اإلعفاء  هذا  يف  القوانني  وحجة رشاح 

أرضها  يف  يعملون  التي  الدولة  أمام  العقاب،  دوهلم  أخرى حق  لدولة عىل  وأن  ،  وليس 

لتمكينهم   رضوري  وظائفهم اإلعفاء  أداء  للقبض  ،  من  لتعريضهم  تتعطل  ال  وحتى 

وهاتان حجتان واهيتان ألن املمثل السيايس ليس إال فردا من رعايا  ..  والتفتيش واملحاكمة

أجنبية  ارتكبوا  ،  دولة  إذا  األجنبية  الدول  رعايا  عىل  العقاب  حق  للدولة  يكون  وبذلك 
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 املمثل السيايس أعامل هذا املمثل  وال يمكن أن يعطل رسيان القانون عىل ،  جريمة يف أرضها 

 . ما دام حيرتم القانون ويطيعه وال يعرض نفسه للوقوع حتت طائلته

آخر  اهليئة  :  قال  أعضاء  متييز  الوضعية  القوانني  يف  املساواة  عدم  األمثلة عىل  ومن 

  حيث تعفى القوانني الوضعية ممثيل الشعب يف البالد النيابية من العقاب عىل ما ، الترشيعية 

وظائفهم  تأدية  أثناء  األقوال  من  منهم  أعضاء  ،  يصدر  إعطاء  اإلعفاء  هذا  من  واملقصود 

إال أن اإلعفاء بالرغم من  ، الربملان قدرا من احلرية يساعدهم عىل أداء وظائفهم حق األداء

ألن هناك جمالس نيابية أخرى هي جمالس املديريات  ؛  هذا اعتداء صارخ عىل مبدأ املساواة

الربملانليس ألعضائه يتمتع هبا أعضاء  التي  يتمتعوا بمثل احلصانة  وألن هناك من  ،  ا أن 

،  وله فيها تأثري أكثر مما ألي عضو من أعضاء الربملان،  الوطنيني من يشتغل باملسائل العامة

 .الربملان وبالرغم من ذلك فهم حمرومون من مثل حصانة أعضاء 

آخر الق:  قال  يف  املساواة  عدم  عىل  األمثلة  عىل  ومن  األغنياء  متييز  الوضعية  وانني 

ومن األمثلة عىل ذلك أن قانون حتقيق اجلنايات يف كثري من  ،  الفقراء يف كثري من احلاالت 

عىل أن يقدر للمحكوم  ،  البالد يوجب عىل القايض أن حيكم باحلبس يف كثري من اجلرائم

ستئناف وإن مل يدفعها عليه كفالة مالية إذا دفعها أجل تنفيذ احلكم عليه حتى يفصل يف اال

 . حبس دون انتظار لنتيجة االستئناف

إذ يستطيع الغني دائام أن يدفع ،  ويف هذا خروج ظاهر عىل مبادئ املساواة: قال آخر

ينفذ عليه احلكم فينفذ عليه  ،  الكفالة فال  الفقري عن دفعها يف أغلب األحوال  بينام يعجز 

 . احلكم يف احلال

،  قوانني الوضعية الظاهرين من أفراد اجلامعة عىل غريهمومن ذلك متييز ال:  قال آخر

ومن أمثلة ذلك أن بعض القوانني تتيح لوكيل النيابة أن يرفع الدعوى العمومية عىل املتهم  
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ولكن إذا كان املتهم موظفا أو حماميا أو طبيبا أو عضوا يف  ،  يف جنحة دون استئذان جهة ما 

الن وكيل  فإن  ظاهرة  أو شخصية  بعد  الربملان  إال  العمومية  الدعوى  رفع  يستطيع  ال  يابة 

وجيوز لوكيل النيابة أن حيفظ القضية اكتفاء بجزاء إداري يوقع عىل  ، استئذان جهات معينة

ومثل هذا احلفظ  ،  وبذلك ينجو املتهم من العقوبة اجلنائية،  املوظف أو الطبيب أو املحامي 

 . غري ممكن بالنسبة ألفراد الشعب العاديني

وجتيز هذه القوانني ملن وقع عليه رضر من جريمة أن يطالب بتعويض ما  :  آخر قال 

التعويض تراعي مركز الشخص وماله،  أصابه من الرضر وما  ،  واملحاكم حني تقدر هذا 

نفع فاته من  الرشكة أصيبا يف  ،  أصابه من رضر وما  أن مدير رشكة وعامال يف نفس  فلو 

لكان التعويض الذي حيكم به ملدير الرشكة  ،  ويضحادث واحد بإصابات متامثلة فطالبا بتع

 . ولكان التعويض الذي حيكم به للعامل تافها ضئيال، ضخام كبريا

فام الذي جاء به اإلسالم  ..  عرفنا ما جاءت به القوانني الوضعية :  قال أحد احلضور

 يف هذا الباب؟

مل تسو  ،  أن القوانني قديمها وحديثها مهيضة اجلناح نا عندما أدرك: قال أحد احلكامء

واملر الرؤساء  واملحكومني ،  وسنيءبني  والفرد،  واحلاكمني  الفرد  بني  تسو  بني  ،  ومل  وال 

..  رحنا نبحث عن املساواة يف رشيعة اإلسالم..  وال بني الغني والفقري،  اجلامعة واجلامعة

 . بالعجب ا وقد رأينا من ذلك ما مألن

 . مفحدثونا عام رأيت : ضورقال أحد احل

احلكامء  أحد  القانون  :  قال  يف  وتكوينها  نضجها  يتم  مل  التي  املساواة  أن  رأينا  لقد 

..  وتكونت متام التكوين يف الرشيعة اإلسالمية ،  الوضعي احلديث قد نضجت متام النضج 

فقط هبذا  الوضعية  القوانني  اإلسالمية عىل  الرشيعة  متتاز  أيض،  وال  عليها  متتاز  بأهنا بل  ا 
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قرنا   تعرف أربعة عرش  الوجه من  املساواة عىل هذا  الوضعية  ،  نظرية  القوانني  تبدأ  مل  بينام 

 . بمعرفتها إال يف آخر القرن الثامن عرش

ويستطيع املفكرون املثاليون طالب املساواة التامة أن يرجعوا إىل الرشيعة  : قال آخر

عنها ،  اإلسالمية يبحثون  التي  التامة  املساواة  الرشيعة   فإن  يف  مجال  ،  قائمة  من  حيوطها 

التقنني،  التكوين الترشيع،  وجالل  ألباهبم،  وعدالة  أبصارهم وحيري  يبهر  ولكنه دون  ،  ما 

 . شك حيقق أحالمهم ويشبع أطامعهم

 .نا وفحدث .. نا مولقد شوقت : قال أحد احلضور

نزوهلا باملساواة  لقد رأينا أن الرشيعة اإلسالمية جاءت من يوم  :  قال أحد احلكامء

وإنام هي مساواة تامة بني  ،  فال قيود وال استثناءات،  فقررت املساواة عىل إطالقها ،  التامة

ومساواة تامة بني احلاكمني  ،  ومساواة تامة بني األجناس،  ومساواة بني اجلامعات،  األفراد

واملرءوسني،  واملحكومني  الرؤساء  بني  تامة  رجل ،  ومساواة  عىل  لرجل  فضل  ال  و،  ال 

 . وال لعريب عىل أعجمي، ألبيض عىل أسود

آخر وقبائلهم:  قال  شعوهبم  اختالف  عىل  متساوون  الرشيعة  يف  مجيعا  ،  فالناس 

احلقوق  يف  الواجبات،  متساوون  يف  املسؤوليات،  متساوون  يف  ذلك  ،  متساوون  يف  وهم 

ناء  أو هم يف ذلك كأب،  وال تنقص سن عن سن،  كأسنان املشط الواحد ال تزيد سن عن سن

ترشحهم وحدة أصلهم إىل املساواة يف حقوقهم وواجباهتم  ،  الرجل الواحد واملرأة الواحدة 

أبناء ،  ومسؤولياهتم عىل  وفرنسا  إنجلرتا  أبناء  فضل  كام  رجل  عىل  لرجل  فضل  ال 

الدولتني هلاتني  التابعة  األمريكي  ،  املستعمرات  فضل  كام  أسود  عىل  ألبيض  فضل  وال 

أي ال فضل جلنس عىل جنس  ،  وال فضل لعريب عىل عجمي،  سود األبيض عىل األمريكي األ

 . كام ادعت أملانيا وغريها من دول أوروبا أفضليتها عىل بقية األجناس
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،  والتقوى هي وحدها نصاب التفاضل بني الناس يف الرشيعة اإلسالمية:  قال آخر 

،  اهلل أتقاهم   فأكرمهم عند،  تفاضل بني الناس عند رهبم فقط،  ولكنه تفاضل يف حدود معينة

فالتقوى  ،  وكون التقي كريام عىل اهلل ال يعطيه حقا عند الناس يزيد عىل ما لغريه من احلقوق

والتفاضل الذي ينشأ  ،  صفة تؤثر يف صلة اإلنسان بربه أكثر مما تؤثر يف صلة اإلنسان بغريه

 . عن التقوى هو تفاضل معنوي ال مادي

وهلذا  ،  ىل أوسع مدى يتصوره العقل البرشيوتطبق الرشيعة مبدأ املساواة إ:  قال آخر

وال بني ممثيل الدول  ،  وال بني امللوك والسوقة ،  ال تفرق نصوصها بني الرؤساء واملرءوسني 

وال  ،  وال بني األغنياء والفقراء،  وال بني ممثيل الشعب وأفراده،  السياسيني والرعايا العاديني

 . بني الظاهرين واخلاملني 

 . فحدثونا عن املساواة بني رؤساء الدول والرعايا : قال أحد احلضور

احلكامء أحد  القانون:  قال  والرعايا يف رسيان  الدول  بني رؤساء  الرشيعة  ،  تسوي 

ومن أجل ذلك كان رؤساء الدول يف الرشيعة أشخاصا  ،  ومسئولية اجلميع عن جرائمهم

هلم  قداسة  غريهم،  ال  عن  يمتازون  عوقب،  وال  جريمة  أحدهم  ارتكب  كام    وإذا  عليها 

 . يعاقب أي فرد 

وهو نبي ورئيس دولة ال يدعي لنفسه قداسة وال    وقد كان الرسول  :  قال آخر 

ا  ،  [ 6فصلت:  ] ﴾  ﴿إِنَّاَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إِيَلَّ :  وكان يقول دائام،  امتيازا و﴿َهْل ُكنُْت إاِلَّ َبرَشً

   [ 93اإلرساء: ] ﴾ َرُسواًل 

قدوة للمسلمني يف توكيد معاين املساواة بني الرؤساء     رسول اهللوكان  :  قال آخر 

أنه  ..  واملرءوسني له  ،  دخل عليه أعرايب فأخذته هيبة الرسولوقد روي  )هون  :  فقال 
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  (1)فإنام أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد(، عليك

وخرج أثناء مرضه األخري بني الفضل ابن عباس وعيل حتى جلس عىل  :  قال آخر 

ومن كنت  ،  )أهيا الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه :  ثم قال،  املنرب

وال  ، ومن أخذت له ماال فهذا مايل فليأخذ منه، شتمت له عرضا فهذا عريض فليستقد منه

أال وإن أحبكم إيل من أخذ مني حقا إن كان  ،  خيش الشحناء من قبيل فإهنا ليست من شأين

ثم رجع إىل املنرب فعاد  ،  ثم نزل فصىل الظهر،  ريب وأنا طيب النفس(  أو حللني فلقيت ،  له

 .(2)ملقالته األوىل

..  عرفنا مساواة الرشيعة اإلسالمية بني رؤساء الدول والرعايا :  قال أحد احلضور

 . فحدثونا عن املساواة بني امللوك والسوقة 

فهم لدى الرشيعة  ،  معال متيز الرشيعة اإلسالمية بني أفراد املجت :  قال أحد احلكامء

 . والنابه كاخلامل، والقوي كالضعيف ، والرشيف كالوضيع ، فاحلاكم كاملحكوم، سواء

فتحدث الناس  ، وقد روي يف احلديث أن امرأة من أرشاف قريش رسقت: قال آخر

فقام خطيبا  ،  فأعظموا ذلك وكلموا فيها الرسول  ،  عزم عىل قطع يدها   أن رسول اهلل  

وقع عىل أمة من إماء اهلل؟ والذي نفيس بيده  ،  م عىل يف حد من حدود اهلل )ما إكثارك:  فقال

 لو كانت فاطمة بنت حممد نزلت بمثل الذي نزلت به لقطع حممد يدها( 

آخر اهلل  :  قال  إىل رسول  عوف  بن  الرمحن  عبد  الناس  عامة  من  عبد    وخاصم 

أشد    فغضب النبي  .  السوداءيا ابن  :  وسب العبد قائال،  فغضب عبد الرمحن بن عوف 

فاستخذى  ،  )ليس البن بيضاء عىل ابن سوداء سلطان إال باحلق(:  ورفع يده قائال،  الغضب

 

 رواه ابن ماجة. (1)

 رواه ابن سعد وأبو يعىل والطرباين وابن جرير والبيهقي وأبو نعيم.  (2)
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فوضع خده عىل  ،  ورأى أن يعتذر للعبد أوضح اعتذار وآمله للنفس،  عبد الرمحن وخجل 

 . طأ عليها حتى ترىض: وقال للعبد، الرتاب 

 الرشيعة أن التعويضات ال ينظر فيها إىل  فالقاعدة يف،  باإلضافة إىل هذا:  قال آخر

وإنام يقدر التعويض عىل أساس نتيجة الفعل  ،  وال ثروته،  وال مركزه،  شخصية املجني عليه 

وإذا أصيب عامل يف رشكة ومدير  ،  فإذا قتل رشيف ووضيع فديتهام واحدة،  الذي وقع عليه

أصبعا عوض كل منهام    الرشكة يف حادث وترتب عىل احلادث أن فقد كل منهام ذراعا أو

 . تعويضا مساويا لتعويض اآلخر

 . فحدثونا عن الرابع.. عرفنا الثالث: قال أحد احلضور

 . املساواة يف احلقوق : قال أحد احلكامء 

 بذلك؟ ونما الذي تقصد: قال أحد احلضور

فال  ..  اإلسالمية العادلة بني الكل يف احلقوق ى اإلسالم  لقد سو:  قال أحد احلكامء

وال بني مسلم وغري مسلم يف كل ما يرتبط باحلاجات  ،  اإلسالم فرق بني حر وعبديوجد يف  

 . األساسية للحياة

فبالنسبة للامليك الذي كانوا هيانون يف كل الرشائع ويذلون ويمنعون من  :  قال آخر

أبسط حقوقهم احرتمهم اإلسالم وأعطاهم مجيع ما حيتاجونه من حقوق مما قد يفتقر إليه  

 . األحرار يف عاملنا هذا

،  مما يأكل ويلبس،  املالك أن يطعم مملوكه ويكسوه  رسول اهلل  فقد أمر  :  قال آخر

)خولكم إخوانكم  :  قال  ففي احلديث أن الرسول  ،  وأن ال يكلفه من العمل ما ال يطيق

،  وليلبسه مما يلبس،  فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل ،  جعلهم اهلل حتت أيديكم 
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  (1)ال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم(و

فليناوله لقمة أو  ،  فإن مل جيلسه معه،  )إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه:  وقال :  قال آخر

   (2) فإنه ويل عالجه(؛ لقمتني أو أكلة أو أكلتني 

  (3) )كفى باملرء إثام أن حيبس عمن يملك قوهتم( : وقال: قال آخر 

،  ن ينادى العبد بام يدل عىل حتقريه واستعبادهأ  رسول اهلل  وفوق هذا هنى  :  قال آخر

 وغالمي(  ، وليقل فتاي وفتايت، )ال يقل أحدكم عبدي أو أمتي : فقال

 :  والعدالة ..  التنوع . 8

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  بالعدالةحدثنا  املرتبط  التنوع  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 

 . بالدينوعالقته 

ومن رجال  ،  لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف حمل قريب من ذلك املحل:  قال

احلكامء أولئك  عن  يقلون  ال  وحول  ،  حكامء  حوله  امللتفة  اجلموع  خماطبا  أوهلم  قال  لقد 

  لدين فال يمكن  ؛  وسنجيبكم إىل ذلك..  يف اإلسالم  عن التنوعلقد طلبتم منا احلديث  :  رفاقه

 .رتم التنوع الذي أودعه اهلل يف خلقه حيال   و وه ، فظ العدلحيأن 

)أنزلوا  :  فقال،  عن هذا الركن من أركان العدالة  لقد عرب رسول اهلل  :  قال آخر 

 ( 5)()ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف رشف كبرينا : قالو، (4) الناس منازهلم(

 

 البخاري ومسلم.  (1)

 رواه البخاري.  (2)

 مسلم. (3)

 رواه أبو داود وغريه. (4)

 رواه الرتمذي.  (5)
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احلضور أحد  بكالمك  م أنت:  قال  تنسف  مـ  ـ  ما    ون هذا  أصحابكم  كل    نالذيذكره 

 ؟يف اإلسالمحدثونا عن املساواة 

ـ كالم :  قال أحد احلكامء يا أخي  ـ  أن    نا لقد خشي..  وال ينسفه   م يكمل كالمه  نا ال 

فتنحرفوا عام تتطلبه الفطرة السليمة من رضورة  ،  تفهموا من املساواة ما فهمها الشيوعيون

 . التنوع واالختالف

 وما فعل الشيوعيون؟:  قال الرجل

أحد احلكامء الرضورة  :  قال  إليه  ـ مهام دفعت  البرش  أن أي متييز بني  لقد تصوروا 

وتصوروا أن حمو هذا النوع من الطبقية من شأنه أن يضع  ..  والفطرةـ  نوعا من أنواع الطبقية

ألن مرد تلك األلوان إىل التناقض الطبقي  ،  حدا ملا ذخر به تاريخ البرشية من ألوان الرصاع

عن نتج  ومعدمني  الذي  مالكني  إىل  املجتمع  الشيوعية،  انقسام  ماقامت  وحولت  ،  فإذا 

وسادـ  حسبها  ،  واختفت كل ألوان الرصاع،  زال التناقض الطبقي،  املجتمع إىل طبقة واحدة

 . ـ الوئام والسالم إىل األبد

 . هذا جيد :  قال الرجل

املثل :  قال أحد احلكامء الواقع ..  هو جيد من حيث عامل  واحلياة ال  ..  ال من حيث 

السليمة الفطرة  إليه  تدعو  الذي  الواقع  إال عىل  ما  ..  تقوم  فإهنا رسعان  املجردة  املثل  أما 

 . تصطدم بصخرة الواقع

ومل يوجد من دعا إىل هذه املثل  ،  ومع ذلك يظل ما قاله الشيوعيون سليام:  قال الرجل 

 . كدعوهتم 

..  أن يف أن نعيش املثل ولكن الش..  ليس الشأن يف الدعوة للمثل :  قال أحد احلكامء

 فهل طبق الشيوعيون ما دعوا إليه؟ 
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يف البلدان االشرتاكية    (1)لقد أثبت التطبيق العميل :  فقال أحد احلكامء،  سكت الرجل

إذ أن ،  مل يقض عىل الرتكيب الطبقي،  وتأميم وسائل اإلنتاج،  نفسها أن إزالة امللكية اخلاصة

كان ذلك الرتكيب هو )اجلهاز  ،  وجود عىل أساس آخر تركيبا طبقيا من نوع آخر قد برز إىل ال

 احلزيب والسيايس(  

لقد كان هذا الرتكيب يتمتع باإلمكانيات والصالحيات التي تفوق سائر  :  قال آخر 

فقد كسب رجال احلزب  ..  اإلمكانيات التي حصلت عليها أكثر الطبقات عىل مر التاريخ

املمتلكات ووسائ البالدالشيوعي سلطة مطلقة عىل مجيع  املؤممة يف  كام كسبوا  ،  ل اإلنتاج 

 . والترصف هبا تبعا ملصاحلهم اخلاصة، مركزا سياسيا يتيح هلم االنتفاع بتلك املمتلكات 

ومتتد امتيازاهتم من إدارة الدولة واملؤسسات الصناعية ووسائل اإلنتاج  :  قال آخر 

أجور العامل ورواتبهم    كام تنعكس أيضا يف التناقضات الشديدة بني،  إىل كل نواحي احلياة

 . الضخمة 

فإن رصاعا من نوع آخر قد برز إىل الوجود بني الطبقات البديلة  ، ولذلك: قال آخر

رصاعا يفوق إىل حد كبري العنف الذي عرفناه املاركسية ألشكال التناقض الطبقي يف  ،  ذاهتا 

 . التاريخ

اء من أعضاء  فقد شملت عمليات التطهري تسعة وزر،  وعىل سبيل املثال:  قال آخر

عام   السوفيايت  االحتاد  يف  احلكم  دفة  يديرون  كانوا  الذين  عرش  األحد  ،  1936الوزارة 

واكتسحت ثالثة وأربعني أمينا من أمناء رس منظمة احلزب املركزية الذين كان يبلغ عددهم  

تقريبا من  باملائة    60و ،  وثالثة من مارشاالت اجليش السوفيايت اخلمسة،  ثالثة ومخسني أمينا 

 

 اإلسالم بني كينز وماركس وحقوق اإلنسان يف اإلسالم، الدكتورة نعيمة شومان. انظر:  (1)



582 

 

،  ومجيع أعضاء املكتب السيايس الذي أنشأه لينني بعد الثورة،  جمموع جنراالت السوفييت

كام أدت عمليات التطهري إىل طرد مايزيد عىل مليونني من أعضاء احلزب  ،  باستثناء ستالني

احلزب    1939عام   أعضاء جملس  من  مليونني ونصف وكذلك سبعني عضوا  أصل  من 

 . د احلزب الشيوعي املطرود يوازي احلزب الشيوعي نفسه وبذلك كا . الثامنني

لقد قدر اهلل يل أن أعيش يف البالد التي كانت حتمل  ..  يف هذا   مصدقت :  قال الرجل

بعيني كيف أن احلكومة الشيوعية نفسها كيف بدأت ترتاجع    ت وقد رأي..  راية الشيوعية 

،  ففي املرحلة الثانية من عهد ستالني كان النظام يف حاجة إىل زيادة اإلنتاج..  عن مبادئها 

ومن ثم أعلن ستالني أنه من أراد من العامل ـ بعد وحدة العمل اإلجبارية األوىل ـ أن يقوم  

عليه له  فسيكون  إضافية  ثانية  املعيشية  بوحدة  أحواله  أن حيسن  به  يستطيع  إضايف  أجر  ا 

وأنواعا من املالبس أرقى مما توفره وحدة  ،  أو كميات أكرب ،  فيشرتي أنواعا من الطعام أفخر

 . العمل اإلجبارية

كيف أن الدولة حني احتاجت إىل زيادة اإلنتاج مل    تثم رأي :  ثم قال،  سكت قليال

ولو كانت ترى ـ أو تعتقد يف دخيلة  ،  دي وااللتجاء إليهجتد وسيلة إليه إال إثارة احلافز الفر

خاصة وهي متلك  ،  نفسها ـ أنه يمكن زيادة اإلنتاج دون االلتجاء للحافز الفردي لفعلت

ذلك أن االلتجاء للحافز الفردي  ،  احلديد والنار وتستخدمهام ـ بإرساف ـ يف مجيع املجاالت

ـ   الناس  أمام  تلقى  التي  تكن مربراته  أيا  النظرية ـ  تراجع عن أصل من أصول  وهو  ،  هو 

امللكية   هو  الناس  يف  األصل  وأن  فطريا  شيئا  ليست  الفردية  امللكية  بأن  القائل  األصل 

 اجلامعية! 

وتعاملت ترشيعاته مع البرش  ،  فإن اإلسالم اعرتف بالتنوع ،  وهلذا:  قال أحد احلكامء 

 . رق التي فرق اهلل هبا بني عبادهفال يمكن أن يقوم العدل من غري مراعاة للفوا، عىل أساسه
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 . ولكن هذا التعامل سيوقع اإلسالم ال حمالة يف مأزق ال فكاك له منه :  قال الرجل

 وما هو؟ : قال أحد احلكامء 

فهم مل يقولوا بام يقولون  ..  إن هذا سيجعله يتبنى كل ما تبناه العنرصيون:  قال الرجل 

 . نواع الفوارق به إال انطالقا من رؤية ما جعل يف العباد من أ

احلكامء أحد  التنوع..  ال :  قال  أنواع  بني  اإلسالم  ميز  نوع  ..  لقد  كل  مع  وتعامل 

 . بحسبه

 وكيف تعامل معها اإلسالم؟.. فام أنواع التنوع؟: قال أحد احلضور

هناك التنوع الفطري اجلبيل الذي جعله  ..  هناك نوعان من التنوع:  قال أحد احلكامء 

 . وهناك التنوع الذي نشأ بسبب الكسب واالختيار.. اختيار منهماهلل يف عباده من غري 

 : التنوع الفطري 

 ما تريدون به؟.. فحدثونا عن التنوع األول : قال أحد احلضور

 أال ترون أن اهلل خلق لكل يشء خصائصه التي تفرد هبا عن غريه؟ :  قال أحد احلكامء

 . بىل : قال أحد احلضور

احلكامء أحد  ا:  قال  من  ترون  من  أال  طبيعته  تتطلبه  بام  كل يشء  يعامل  أن  لعدل 

 معاملة؟

 كيف ذلك؟: قال أحد احلضور

 . أنتم تعلمون أن النبات واحليوان كالمها كائنات حية: قال أحد احلكامء 

 . صحيح: قال أحد احلضور

ومع اعتقادنا لتساوهيام يف احلياة نتعامل معهام  ..  ولكنا مع ذلك:  قال أحد احلكامء 

 . ونستفيد منهام بأساليب خمتلفة.. معامالت خمتلفة 
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النبات واحليوان  ..  ذلك صحيح:  قال أحد احلضور  بل نحن نعترب كل صنف من 

فنحن نحرق الشوك  ..  فنتعامل معه بحسب ما تتطلبه طبيعته من متطلبات،  صنفا قائام بذاته

 . يف الوقت الذي نضع فيه الورود يف أحسن موضع من منازلنا 

 . هو التنوع الفطريفهذا : قال أحد احلكامء 

إهنم  ..  ه هو نفس ما يدعيه أصحاب التمييز العنرصيونإن ما تقول :  قال أحد احلكامء

الرؤوس ينبغي وضعها فوق  البرش أزهارا  ينبغي أن  ،  يعتقدون أن من  وأن منهم أشواكا 

 . تداس باألقدام 

فهم  ..  اخللقوال يقول بالتفريق بني  ..  اإلسالم ال يقول هبذا..  ال :  قال أحد احلكامء

ولكنه ـ مع هذا االعتقاد ـ يتعامل مع كل صنف  .. كلهم عباد اهلل متساوون يف عبوديتهم هلل 

 . فاهلل ال يكلف النفوس إال ما تسع وتطيق ..  منهم بحسب ما وهب له من القوى والطاقات 

مثال إىل القرآن الكريم كيف اعترب أصحاب العاهات كغريهم من   واانظر: قال آخر

فـ ﴿َلْيَس َعىَل اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعىَل اأْلَْعَرِج َحَرٌج َواَل َعىَل املَِْريِض َحَرٌج َواَل َعىَل  ..  الناس

إِْخَوانُِكْم   ُبُيوِت  َأْو  َهاتُِكْم  ُأمَّ ُبُيوِت  َأْو  آَبائُِكْم  ُبُيوِت  َأْو  ُبُيوتُِكْم  ِمْن  َتْأُكُلوا  َأْن  َأْو  َأْنُفِسُكْم 

تُِكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَوالُِكْم َأْو ُبُيوِت َخااَلتُِكْم  ُبُيوِت َأَخَواتِكُ  ْم َأْو ُبُيوِت َأْعاَمِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعامَّ

ُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْأُكُلوا مَجِيًعا َأْو َأْشَتاًتا َفإَِذا دَ  َخْلُتْم  َأْو َما َمَلْكُتْم َمَفاحِتَ

ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلَياِت ُبُيوًتا فَ  يًَّة ِمْن ِعنِْد اهللَِّ ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذلَِك ُيَبنيِّ
َلَعلَُّكْم  َسلُِّموا َعىَل َأْنُفِسُكْم حَتِ

  [ 61النور: ] ﴾ َتْعِقُلونَ 

الناس:  قال آخر ـ كسائر  الدعوة هلم  إبالغ  تعاىل..  وهم يف وجوب  ﴿َعبََس  :  قال 

ْكَرىَوَتَوىلَّ َأْن َجاءَ  ُر َفَتنَْفَعُه الذِّ كَّ ى َأْو َيذَّ كَّ ُه َيزَّ   [ 4ـ  1عبس: ] ﴾ ُه اأْلَْعَمى َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ

قال  ..  ولكنهم ـ مع هذا ـ رفع عنهم القلم فيام ال يطيقون من التكاليف :  قال آخر
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 َواَل َعىَل املَْْرىَض َواَل َعىَل الَّذِ :  تعاىل
ِ
َعَفاء يَن اَل جَيُِدوَن َما ُينِْفُقوَن َحَرٌج إَِذا  ﴿َليَْس َعىَل الضه

ِذيَن إَِذا َما  َأَتْوَك  َنَصُحوا هللَِِّ َوَرُسولِِه َما َعىَل املُْْحِسننَِي ِمْن َسبِيٍل َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم َواَل َعىَل الَّ

ْوا َوَأعْ  ْمِع َحَزًنا َأالَّ جَيُِدوا َما  لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل َأِجُد َما َأمْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّ ُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

ِذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك َوُهْم َأْغنَِياُء َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلََوالِِف  بِيُل َعىَل الَّ  َوَطَبَع  ُينِْفُقوَن إِنَّاَم السَّ

َيْعَلُمونَ  اَل  َفُهْم  ُقُلوهِبِْم  َعىَل  اأْلَْعَراِب  :  وقال ،  [ 93ـ    91التوبة:  ] ﴾  اهللَُّ  ِمَن  لِْلُمَخلَِّفنَي  ﴿ُقْل 

َحَسنًا    َسُتْدَعْوَن إِىَل َقْوٍم ُأويِل َبْأٍس َشِديٍد ُتَقاتُِلوهَنُْم َأْو ُيْسلُِموَن َفإِْن ُتطِيُعوا ُيْؤتُِكُم اهللَُّ َأْجًرا

ْبُكمْ  ْيُتْم ِمْن َقْبُل ُيَعذِّ ْوا َكاَم َتَولَّ َعَذاًبا َألِياًم َلْيَس َعىَل اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعىَل اأْلَْعَرِج    َوإِْن َتَتَولَّ

تَِها اأْلهَْنَارُ  ِري ِمْن حَتْ ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْ َوَرُسوَلُه    َحَرٌج َواَل َعىَل املَِْريِض َحَرٌج َوَمْن ُيطِِع اهللََّ 

ْبُه َعَذاًبا َألِياًم    [ 17ـ  16 الفتح:] ﴾ َوَمْن َيَتَولَّ ُيَعذِّ

آخر هذا:  قال  يكتبه  ..  ومع  ما  واجلزاء  األجر  من  هلم  يكتب  برمحته  اهلل  فإن 

:  فقال ،  يف غزاة   كنا مع النبي  :  قال،  وقد ورد يف احلديث عن جابر بن عبد اهلل ..  لألصحاء

،  إال كانوا معكم حبسهم املرض( ،  وال قطعتم واديا ،  )إن باملدينة لرجاال ما رستم مسريا

  (1) )إال رشكوكم يف األجر(:  رواية ويف 

النبي  :  قال ،  وعن أنس:  قال آخر أقواما  :  فقال،  رجعنا من غزوة تبوك مع  )إن 

  (2)حبسهم العذر(؛ إال وهم معنا ، خلفنا باملدينة ما سلكنا شعبا وال واديا 

آخر اهلل  وأخرب  :  قال  حياته    رسول  يف  وهو  عمله  أجر  للمعذور  يكتب  اهلل  أن 

  (3) )إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيام صحيحا(: فقال، العادية

 

 رواه مسلم. (1)

 رواه البخاري.  (2)

 رواه مسلم. (3)
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فهي يف  ..  ويقاس عىل هذا كل ما ورد يف النصوص من أنواع املفاضالت:  قال آخر

 . احلقيقة مفاضالت تكليف ال مفاضالت جزاء 

الشياطني وسيلة إلثارة  كثريا ما اختذه  ..  رضب لكم يف هذا مثاال مهامن س:  قال آخر 

الشك أن الشبهات املثارة يف هذا الباب  ..  إنه يف معاملة اإلسالم للمرأة ..  الشبهات والفتن

 . تعرفوهنا وحتفظوها 

وهي  ..  فقد فرق اإلسالم بني الرجل واملرأة يف نواح كثرية..  أجل :  قال أحد احلضور 

 . ا أعطى الرجل يف املرياث قد أعطى اإلسالم املرأة نصف مف .. بالنسبة لنا مواضع شبهة 

آخر فقط :  قال  ذلك  من  ..  ليس  كثري  يف  الرجل  شهادة  نصف  شهادهتا  يعترب  بل 

 . املحال

 . بل منعها من كثري من الوظائف التي أتاحها للرجال: قال آخر 

إهنم قوم ال  .. وأعرف من يثريها ، أنا أعرف هذه الشبه .. رويدكم: قال أحد احلكامء

ثم يستخدموهنا بعد  ..  فهم هيينوهنا كل أصناف اإلهانات..  رامة قيمة عندهم للمرأة وال ك 

 . ذلك حربا عىل الدين الوحيد الذي حفظ هلا كرامتها وعزهتا وحقوقها 

احلضور  أحد  العام:  قال  احلديث  من  األدلة..  دعنا  عن  تقبل  ..  وحدثونا  فال 

 . الدعاوى من غري أدلتها 

احلكامء  أحد  ل :  قال  ل   نا ليس  الكايف  عىل  حدثكنالوقت  اهلل  فضل  تفاصيل  عن  م 

 . بني لكم أرسار التفريق بني الرجل واملرأة يف املواضع التي ذكرتمنس ا ولكن.. النساء

ففي املرياث تأخذ  ..  رضب لكم ـ مثال عىل ذلك ـ يقرب لكم املسألة ن س:  قال آخر

وأن  .. قد تتصورون أن الذكر بذلك أفضل من األنثى ..  األم يف العادة نصف نصيب األب

فقد ورد يف النصوص احلث  ..  هذا خطأ..  األمر برعاية األب أكثر من األمر برعاية األب
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يا رسول  :  فقال،  ففي احلديث أن رجال جاء إىل رسول اهلل  ..  عىل بر األم أكثر من بر األب 

ثم من؟  :  قال.  أمك:  ثم من؟ قال:  قال.  أمك:  من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال،  اهلل

 .(1)ثم أبوك:  من؟ قال ثم :  قال . أمك: قال

 . بر األم مقدما عىل بر األب  انظروا كيف اعترب رسول اهلل : قال آخر 

 فلم أنقص نصيبها يف املرياث؟.. ما دام األمر كذلك: قال أحد احلضور

والعدالة تقتيض أن ترصف  ..  ألن املرياث مرتبط بالنواحي املالية :  قال أحد احلكامء 

فقد أعطي أكثر منها يف  ،  بام أن األب أحوج إىل املال من األمو..  األموال ملن حيتاج إليها 

 . ألن نفقتها واجبة عليه.. بعض األحوال

فإن أبويه  ..  فامليت إذا ترك أوالدا وأبا وأما ،  فإن هذا ليس عاما ،  ومع ذلك :  قال آخر

الرتكة  تفريق بني ذكورة األب وأنوثة األم   ،  يرث كل واحد منهام سدس  قال  كام    ،  دون 

ُدُس :  تعاىل    [ 11النساء: ] ﴾ ﴿َوأِلََبَوْيِه لُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهاَم السه

ويكون له من  ،  ورس ذلك أن األب يف هذه احلالة عادة يكون كبري السن:  قال آخر

 . فاستوى هو واألم يف املرياث بسبب ذلك، األوالد واألحفاد من ينفق عليه

َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ :  القرآن من أن  فيام ورد يف  ون فام تقول:  قال أحد احلضور ﴾  ﴿لِلذَّ

 ؟  [ 11النساء: ] 

فعىل الذكر من األعباء ما ليس عىل  ..  (2)يف األم  نا هو نفس ما قل:  قال أحد احلكامء

 . والعدالة تقتيض أن يعطى من تقع عليه األعباء.. األنثى

آخر  أن يدفع  :  قال  الزوجية  بداية حياته  الرجل يف  لزوجتهفعىل  تعاىل،  املهر  :  قال 

 

 رواه البخاري ومسلم،.  (1)

 رجعنا يف هذا إىل مقال بعنوان: الرد عىل شبه املتنرصين يف املرياث، إعداد أمحد حسني خليل حسن. (2)
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   [ 4النساء: ] ﴾ ﴿َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلةً 

وإن كانت متتلك من األموال  ،  وعىل الرجل بعد الزواج أن ينفق عىل املرأة :  قال آخر

فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة عىل نفسها فضال عن أن يطالبها بالنفقة  ، ما ال يمتلكه هو

 . ومل يوجب عليها أن تنفق منه، ألن اإلسالم ميزها وحفظ ماهلا ؛ عليه

والرجل ـ فوق هذا ـ مكلف بالنفقة عىل األقرباء وغريهم ممن جتب عليه  :  قال آخر 

حيث يقوم باألعباء العائلية واإللتزامات اإلجتامعية التى يقوم هبا املورث باعتباره  ،  نفقتهم

 . عصبته أو عاصبا من، أو امتدادا له،  جزءا منه

آخر  أكثر  :  قال  نظرة  الثروة  أو  املال  إىل  ننظر  جتعلنا  وغريها  األسباب  وهذه 

فالدخل هو  ..  وهى أن الثروة أو املال أو امللك مفهوم أعم من مفهوم الدخل ،  موضوعية

حيث متثل الثروة املقدار املتبقى من الواردات  ؛  وليس هو نفس الثروة،  املال الوارد إىل الثروة

 . والنفقات 

آخر نصف  :  قال  احلاالت  بعض  ىف  املرأة  أعطى  اإلسالم  أن  نجد  اإلعتبار  وهبذا 

وكفل هلا االحتفاظ هبذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق اهلل  ،  الرجل ىف الدخل الوارد

وأبنائه  ،  كالزكاة زوجته  عىل  ينفق  أن  منه  وطلب  األكرب  الدخل  اهلل  فأعطاه  الرجل  أما 

قريب وخادم وما استحدث ىف عرصنا هذا من اإلجيارات   ومن تلزمه نفقتهم من، ووالديه

حيث كفل هلا  ؛  مما جيعلنا نجزم أن اهلل فضل املرأة عىل الرجل ىف الثروة ؛  والفواتري املختلفة 

 . ومل يطالبها بأى شكل من أشكال النفقات ، حفظ ماهلا 

 باحلديث عن املرأة عن التنوع؟ مخرجت م نراك: قال أحد احلضور

أحد   التنوع  ..  خرجنمل  ..  ال:  احلكامءقال  مع  اإلسالم  تعامل  عن  نموذج  هذا 

وهذا  ..  ولفرتة طويلة ما يسمى باملساواة بني الرجل واملرأة،  لقد انترش بني الناس..  الفطري
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كبري كبري..  خطأ  خطر  عنه  عىل  ..  نتج  سنقيض  بالرجل  نساوهيا  أن  نريد  التي  فاملرأة 

 . وال هي امرأة.. فال هي رجل .. ىل مسخخصائصها وشخصيتها لتتحول بعد ذلك إ

 : التنوع الكسبي 

احلضور أحد  األول:  قال  التنوع  الثاين..  حدثتمونا عن  التنوع  عن  ما  ..  فحدثونا 

 تريدون به؟

والعاقل  ..  وإنام يرتبط بالكسب..  التنوع الثاين ال يرتبط بالفطرة :  قال أحد احلكامء

 . االختيار ال يرض بمصالح اآلخرينهو الذي حيرتم اختيار اإلنسان ما دام هذا 

 ما تعني؟ : قال أحد احلضور

:  فقد قال رسول اهلل  ..  لقد ورد يف احلديث ما يوضح هذا املعنى:  قال أحد احلكامء 

فأصاب  ، )مثل القائم عىل حدود اهلل واملداهن فيها كمثل قوم استهموا عىل سفينة يف البحر 

الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا  فكان  ،  وأصاب بعضهم أسفلها ،  بعضهم أعالها 

لو أنا خرقنا يف  :  فقالوا ، ال ندعهم يصعدون فيؤذونا : عىل من فوقهم فقال الذين يف أعالها 

فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا عىل أيدهيم  ،  نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا 

  (1) نجوا ونجوا مجيعا(

 . احلديث لكنا مل نفهم قصدك منه فهمنا : قال أحد احلضور

فإن ..  أن احلياة تقتيض التنوع  يف هذا احلديث خيربنا رسول اهلل  :  قال أحد احلكامء 

فال  ..  فالبد أن حيل بعض الركاب يف أسفلها وبعضهم يف أعالها ..  كان يف السفينة طبقتني 

 . يمكن أن جيتمع اجلميع يف طبقة واحدة

 

 أمحد والبخاري والرتمذي.رواه  (1)
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آخر احلياة:  قال  فيها ال  ..  وهكذا  الناس  يتنوع  أن  ينرصف  ..  بد  من  الناس  فمن 

للصناعات..  للعلوم  ينرصف  من  للمكاسب..  ومنهم  ينرصف  من  ذلك ..  ومنهم  وكل 

فيه..  حمرتم هذا..  وال حرج  إىل  القرآن  أشار  َخاَلئَِف  :  فقال ،  لقد  َجَعَلُكْم  الَِّذي  ﴿َوُهَو 

ُه  اأْلَْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت   يُع اْلِعَقاِب َوإِنَّ لَِيْبُلَوُكْم يِف َما آَتاُكْم إِنَّ َربََّك رَسِ

  [ 165األنعام: ] ﴾ َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 

أو  ،  أو يبغي بعضهم عىل بعض،  ولكن احلرج يف أن يظلم بعضهم بعضا :  قال آخر

 . أو يستغل بعضهم قدراته ليرضب هبا غريه، يتكرب بعضهم عىل بعض

احلضور أحد  باملعايش  ..  منع:  قال  املرتبط  الكسبي  التنوع  احرتم  اإلسالم 

 . ولكنه مل حيرتمه فيام يرتبط باألفكار واملذاهب وامللل والنحل.. واألرزاق

احلكامء ابتسم   فعل  :  وقال،  أحد  كام  ذلك  كل  احرتم  الدنيا  دين  يف  يوجد  مل  بل 

سبيل محاية املعتقدات  اسمع إىل القرآن الكريم وهو يقرر اجلهاد يف سبيل اهلل يف  ..  اإلسالم

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت  :  قال تعاىل..  املختلفة ﴿َوَلْواَل َدْفُع اهللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض هَلُدِّ

ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ  نَّ اهللَُّ َمْن َينرُْصُ   [ 40احلج: ] ﴾ َعِزيزٌ َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اهللَِّ َكثرًِيا َوَلَينْرُصَ

أمل تر يف القرآن  ..  ولكن اإلسالم يفرق بني الناس عىل أساس أدياهنم:  قال الرجل

ِذيَن  :  وهذه العبارة..  [ 35القلم:  ] ﴾  ﴿َأَفنَْجَعُل املُْْسلِِمنَي َكاملُْْجِرِمنيَ :  هذه العبارة ﴿َأْم َنْجَعُل الَّ

احِلَاِت   ارِ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ وهذه  ..  [ 28ص:  ] ﴾  َكاملُْْفِسِديَن يِف اأْلَْرِض َأْم َنْجَعُل املُْتَِّقنَي َكاْلُفجَّ

احِلَاِت  :  العبارة يَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ُحوا السَّ ِذيَن اْجرَتَ ﴿َأْم َحِسَب الَّ

حَيْ  َما  َساَء  َومَمَاهُتُْم  حَمَْياُهْم  توحي  ..  [ 21اجلاثية:  ] ﴾  ُكُمونَ َسَواًء  التي  العبارات  من  وغريها 

 بالتفرقة بني الناس عىل أساس أفكارهم وسلوكهم؟ 

بل فوق ذلك فإن القرآن الكريم أخرب أن اهلل  ..  صدق اهلل العظيم:  قال أحد احلكامء 
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ْساَلِم ِدي:  قال تعاىل،  تعاىل ال يقبل إال اإلسالم  نًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف  ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ

ينَ     [ 85آل عمران: ] ﴾ اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ

 فاإلسالم ال حيرتم التنوع املكتسب إذن؟: قال الرجل

فتخظئتك له  ..  وبني ختطئتك له،  فرق بني احرتامك لرأي اآلخر :  قال أحد احلكامء

ثم حيرتمهم  ..  يمتحن تالميذه يسأهلم   أال ترون أن األستاذ عندما ..  ال تعني إال نصيحتك له

وحيرتم نفسه بعد ذلك  ..  يف أن يرتك لكل واحد منهم الفرصة يف أن جييب اإلجابة التي يشاء

أم أنك تريد من األستاذ أن يسوي بني  ..  حينام يضع لكل واحد منهم العالمة التي يستحقها 

 وبني املجد واهلازل؟ .. املخطئ واملصيب

 . مر خمتلفولكن األ :  قال الرجل

احلكامء أحد  خمتلفا ..  ال :  قال  للخلق..  ليس  اهلداية  وسائل  كل  اهلل  وضع  ..  لقد 

..  ثم ترك هلم الفرصة يف الكسب الذي يبغونه ..  وأعطاهم من العقول ما يعون به احلقائق

 . وبعد ذلك أخرب أنه سيحاسبهم عىل أساس ذلك الكسب

 ي؟ ولكن ذلك سيلغي التنوع الفكري والدين:  قال الرجل

كل هدف اإلسالم أن يرى البرش مجيعا احلقائق بأعينهم ليؤمنوا  :  قال أحد احلكامء

 .ويدخلوا يف دين اهلل أفواجا .. هبا 

 . وال يقر به .. فاإلسالم يلغي التنوع إذن : قال الرجل

احلكامء أحد  الصحيح:  قال  التنوع  هو  اإلسالم  يريده  الذي  التنوع  ..  التنوع  ال 

األستاذ النصوح يود أن يكون يف تالميذه املقرص واجلاهل بحجة احرتام  هل ترى  ..  الزائف

 . التنوع يف تالميذه

 . ال:  قال الرجل
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 فام التنوع الذي يريده األستاذ من تالميذه؟ : قال أحد احلكامء 

 . هو تنوع املواهب والتخصصات والقدرات:  قال الرجل

احلكامء أحد  يريده :  قال  الذي  اإلجيايب  التنوع  هو  البرش  فهذا  لكن  ..  اإلسالم من 

 .التنوع اآلخر ال يرضاه

 . تقصد أن املسلم يضيق باآلخر:  قال الرجل

ويتمنى من كل قلبه  ..  ويأسف له ..  املسلم النصوح حيزن لآلخر :  قال أحد احلكامء

..  وحال ورثته  لقد كان هذا حال رسول اهلل  ..  أن يعرض عن جهله ليقبل عىل اهلل بكليته 

﴾  ﴿َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعىَل آَثاِرِهْم إِْن مَلْ ُيْؤِمنُوا هِبََذا احْلَِديِث َأَسًفا :  فقال ،  ذلكلقد ذكر اهلل  

اٍت :  وقال،  [ 6الكهف:  ]  َحرَسَ َعَلْيِهْم  َنْفُسَك  َتْذَهْب  َزْن  :  وقال،  [ 8فاطر:  ] ﴾  ﴿َفاَل  حَتْ ﴿َواَل 

   [ 3الشعراء: ] ﴾ َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ ﴿َلَعلََّك : وقال ،  [ 70النمل: ] ﴾ َعَلْيِهمْ 

أال ترون أن هذا احلزن والضيق يلجئه إىل استعامل العنف يف سبيل إجلاء  :  قال الرجل

 اآلخر إىل اإلسالم؟ 

بالعنف:  قال أحد احلكامء  الناس اإلسالم  ..  فاإلسالم حب ..  ال يمكن أن يدخل 

 . وال يدخلهم فيه ، فعل ذلك خيرج الناس من اإلسالمومن ي.. واحلب ال يفرض بالعنف

أنه كان يف بني النضري ـ وهم من اليهود ـ   لقد حصل يف عهد رسول اهلل : قال آخر

اليهود ظهراين  بني  تربيتهم  بسبب  هتودوا  قد  األنصار  أبناء  من  أهلوهم  ،  أناس  فأراد 

ْشُد  ﴿اَل إِكْ :  املسلمون منعهم من الرحيل معهم فأنزل اهلل عزوجل َ الره يِن َقْد َتَبنيَّ َراَه يِف الدِّ

ا َواهللَُّ  ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهللَِّ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم هَلَ 

   [ 256البقرة: ] ﴾ َسِميٌع َعلِيمٌ 
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 :  والعدالة..  التكافل . 9

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  بالعدالةحدثنا  املرتبط  التكافل  به  عرفت  الذي  ،  املشهد 

 . وعالقته بالدين

وشاء أن يكون  ،  لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف بعض املؤسسات اخلريية :  قال

وقد  ،  اهلداة فيه بعض احلكامء الذين ال يقلون عن احلكامء الذين رأيتهم يف املحال السابقة

أحدهم   بقوله بدأ  االهتامم  لقد  :  احلديث  اإلهلية  الرمحة  كل  ،  بالتكافلتولت رشيعة  ويف 

بل نظمته  ..  ومل تدعه للنزوات..  ومل تدعه لألفراد ..  مل تدعه لألمزجة و ..  املحال واملجال 

 . واعتربته ركنا من أركان الدين التي ال يقوم دين صاحبها إال به .. وأحكمت تنظيمه

قال تعاىل  ..  لرتوا عالقة اإلحسان والتكافل بالدين  اسمعوا هذه اآليات :  قال آخر 

يَم َواَل حَيُضه  :  يف سورة تسمى )املاعون( 
يِن َفَذلَِك الَِّذي َيُدعه اْلَيتِ ُب بِالدِّ ﴿َأرأينا الَِّذي ُيَكذِّ

الَّ  َساُهوَن  َصاَلهِتِْم  َعْن  ُهْم  ِذيَن  الَّ لِْلُمَصلِّنَي  َفَوْيٌل  املِْْسكِنِي  َطَعاِم  ُيَراُءوَن  َعىَل  ُهْم  ِذيَن 

  [ 7ـ  1املاعون: ] ﴾ َوَيْمنَُعوَن املَْاُعونَ 

ذات اآليات السبع القصرية تعالج حقيقة ضخمة تكاد    (1)إن هذه السورة:  قال آخر

فوق ما تطلع به عىل النفس من حقيقة  ..  تبدل املفهوم السائد لإليامن والكفر تبديال كامال

وللرمحة السابغة  ،  ري اهلائل العظيم املكنون فيها هلذه البرشيةوللخ،  باهرة لطبيعة هذه العقيدة 

 .التي أرادها اهلل للبرش وهو يبعث إليهم هبذه الرسالة األخرية

وال تغني فيه مظاهر  ؛  ليس مظاهر وطقوسا تذكر أن الدين احلقيقي  إهن:  قال آخر

ب هذا اإلخالص  مؤدية بسب ،  ما مل تكن صادرة عن إخالص هلل وجترد ،  العبادات والشعائر

 

 الكالم املذكور هنا هو لسيد قطب يف تفسري سورة املاعون يف الظالل. (1)
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وتتمثل يف سلوك تصلح به حياة الناس يف هذه  ،  إىل آثار يف القلب تدفع إىل العمل الصالح

 . األرض وترقى

آخر  الدين  :  قال  أن  تذكر  منفصلة وهي  وتفاريق موزعة  أجزاء  منها  ،  ليس  يؤدي 

ما يشاء  يشاء ،  اإلنسان  ما  منها  ،  عباداته وشعائره تتعاون  ،  إنام هو منهج متكامل..  ويدع 

غاية تتطهر  ..  حيث تنتهي كلها إىل غاية تعود كلها عىل البرش،  وتكاليفه الفردية واالجتامعية

القلوب  احلياة،  معها  والنامء،  وتصلح  والصالح  اخلري  يف  ويتكافلون  الناس  ..  ويتعاون 

 . وتتمثل فيها رمحة اهلل السابغة بالعباد

فكيف نظم الدين هذا الركن من  .. ن الدينعرفنا حمل التكافل م: قال أحد احلضور

 ؟أركان العدالة

..  وكيفياهتا ، لقد جاءت الترشيعات الكثرية تبني جماالت التكافل: قال أحد احلكامء

 .وهو ما مل يوجد يف أي رشيعة من الرشائع .. بل حتى مقاديرها 

 . فهل حدثتمونا عن تفاصيل ذلك : قال أحد احلضور

احلكامء  أحد  ذ:  قال  كثريةتفاصيل  بذكر  ..  لك  سنكتفي  وضع  ولذلك  ما  بعض 

والتي جتعل الكل متساويا يف قضاء ما  ..  اإلسالم يف هذا الباب من رعاية ألنواع احلاجات

 .تتيرس به حياة الناس لينرصفوا إىل ما وكل اهلل هلم من وظائف 

 من الكل؟ : قال أحد احلضور

ثم العامل  ،  ثم األمة،  املجتمع  ثم،  ثم األرسة،  الكل يبدأ من الفرد :  قال أحد احلكامء

 . أمجع

 ما عالقة الفرد بالتكافل؟.. الفرد!؟ : قال أحد احلضور

فال يقوم بحقوق  ،  املسلم بأن يقوم بحق نفسهاإلسالم    لقد أمر :  قال أحد احلكامء
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)ما أطعمت نفسك  :  فقال ،  ذلك  لقد ذكر رسول اهلل  ..  غريه من يقرص يف حقوق نفسه

،  وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ،  أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما  ،  فهو لك صدقة 

 (1)(وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة

)من أنفق عىل نفسه نفقة يستعف هبا  :  رسول اهلل    ويف حديث آخر قال :  قال آخر 

  (2)فهي صدقة( 

آخر  أنه  :  قال  آخر  يوما ألصحابه  ويف حديث  رجل:  قال  فقال  يا  :  )تصدقوا( 

عندي اهلل  قال  رسول  نفسك( :  دينار  عىل  قال:  قال ،  )أنفقه  آخر  عندي  عىل  :  إن  )أنفقه 

)أنفقه  :  إن عندي آخر قال:  قال،  )أنفقه عىل ولدك( :  إن عندي آخر قال:  قال،  زوجتك(

 ( 3) ()أنت أبرص به:  إن عندي آخر قال :  قال، عىل خادمك(

آخر  النبي  :  قال  عىل  مر  رجال  أن  آخر  جلده    ويف حديث  من  فرأوا  وأصحابه 

)إن كان خرج يسعى عىل  : فقال  ، يا رسول اهلل لو كان هذا يف سبيل اهلل:  فقالوا ، ونشاطه

وإن كان خرج يسعى عىل أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل  ،  ولده صغارا فهو يف سبيل اهلل

يع،  اهلل وإن كان خرج يسعى رياء  ،  فها فهو يف سبيل اهللوإن كان خرج يسعى عىل نفسه 

  (4)ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان(

 : تكافل األرسة 

احلضور  أحد  هذا :  قال  اإلسالم  ..  وعينا  وضعها  التي  الترشيعات  عن  فحدثونا 

 . لتكافل األرسة

 

 رواه أمحد والبخاري وغريمها.  (1)

 رواه الطرباين.  (2)

 رواه ابن حبان.  (3)

 رواه الطرباين.  (4)
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تبني مسؤولية املؤمن    لقد وردت النصوص الكثرية عن النبي  :  قال أحد احلكامء 

 ( 1)  ()كفى باملرء إثام أن يضيع من يقوت : ففي احلديث قال رسول اهلل ، حول أرسته

)إن اهلل سائل كل راع عام اسرتعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل  :  وقال:  قال آخر 

 ( 2) عن أهل بيته(

،  اإلمام راع ومسئول عن رعيته،  ومسئول عن رعيته )كلكم راع  :  وقال:  قال آخر 

،  والرجل راع يف أهله ومسئول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها 

 ( 3) وكلكم راع ومسئول عن رعيته( ، واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته

ودينار تصدقت  ،  يف رقبةودينار أنفقته  ،  )دينار أنفقته يف سبيل اهلل :  وقال:  قال آخر

 (4)ودينار أنفقته عىل أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته عىل أهلك( ، به عىل مسكني

ودينار ينفقه عىل  ، )أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه عىل عياله: وقال : قال آخر 

 (5)ودينار ينفقه عىل أصحابه يف سبيل اهلل( ،  دابته يف سبيل اهلل

)وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال أجرت  : عض أصحابهلبوقال : قال آخر

 (6)عليها حتى ما جتعل يف يف امرأتك( 

)ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك  :  وقال:  قال آخر

 ( 7) وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة( ، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، صدقة

 

 رواه أبو داود والنسائي. (1)

 رواه ابن حبان.  (2)

 رواه البخاري ومسلم.  (3)

 رواه مسلم. (4)

 رواه مسلم والرتمذي.  (5)

 رواه البخاري ومسلم.  (6)

 رواه أمحد بإسناد جيد.  (7)
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)أمك وأباك :  يا رسول اهلل من أبر؟ قال :  فقال،  وروي أن رجال جاءه  :  قال آخر 

  (1)حق واجب ورحم موصولة( ،  وأختك وأخاك وموالك الذي ييل ذاك

:  يا رسول اهلل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:  فقال، وجاءه رجل : قال آخر 

)أبوك  :  من؟ قالثم  :  قال ،  )أمك(:  ثم من؟ قال :  قال،  )أمك(:  ثم من؟ قال:  )أمك( قال

   (2)ثم أدناك أدناك(

،  وما أنفق الرجل عىل أهله كتب له صدقة،  )كل معروف صدقة:  وقال :  قال آخر

وما أنفق املؤمن من نفقة فإن خلفها عىل اهلل واهلل  ،  وما وقى به املرء عرضه كتب له به صدقة

  (3)ضامن إال ما كان يف بنيان أو معصية( 

  (4) )أول ما يوضع يف ميزان العبد نفقته عىل أهله( : وقال: قال آخر 

آخر يموت  :  وقال:  قال  أو  يبنني  أو ثالثا حتى  أختني  أو  ثالثا  أو  ابنتني  )من عال 

 ( 5) وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها( ، عنهن كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني

)من كانت له أنثى فلم يئدها ـ أي يدفنها حية عىل عادة اجلاهلية ـ  :  وقال:  قال آخر 

 ( 6)ومل هينها ومل يؤثر ولده يعني الذكر عليها أدخله اهلل اجلنة( 

آخر  كقوله  :  قال  األقارب  عىل  للنفقة  املوجبة  بالنصوص  استدلوا  الفقهاء  إن  بل 

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم    ﴿َلْيَس اْلرِبَّ َأْن ُتَولهوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل :  تعاىل املرَْْشِ

 

 رواه أبو داود. (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)

 رواه الدارقطني واحلاكم.  (3)

 رواه الطرباين يف األوسط. (4)

 رواه ابن حبان يف صحيحه. (5)

 رواه أبو داود واحلاكم وصححه. (6)
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َواملََْس  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ُحبِِّه  َعىَل  املَْاَل  َوآَتى  َوالنَّبِيِّنَي  َتاِب 
َواْلكِ َواملاََْلئَِكِة  اكِنَي  اآْلِخِر 

نَي َويِف الرِّ 
ائِلِ بِيِل َوالسَّ َكاَة َواملُْوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا  َواْبَن السَّ اَلَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقونَ  اْلَبْأِس ُأوَلئَِك الَّ  َوِحنَي 
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
اْلَبْأَساء ابِِريَن يِف  ﴾  َوالصَّ

اهللََّ :  وقوله،  [ 177البقرة:  ]  اْلُقْرَبى  ﴿َواْعُبُدوا  َوبِِذي  إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيًئا  بِِه  ُكوا  ُترْشِ َواَل   

بِيِل َومَ  اِحِب بِاجْلَنِْب َواْبِن السَّ نِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرَبى َواجْلَاِر اجْلُنُِب َوالصَّ
ا  َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِ

به 
حُيِ اَل  اهللََّ  إِنَّ  َأْياَمُنُكْم  َفُخوًرا  َمَلَكْت  خُمَْتااًل  َكاَن  َيْأُمُر  :  وقوله ،  [ 36النساء:  ] ﴾  َمْن  اهللََّ  ﴿إِنَّ 

َلَعلَّ  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َواملُْنَْكِر   
ِ
اْلَفْحَشاء َوَينَْهى َعِن   ِذي اْلُقْرَبى 

ِ
َوإِيَتاء ْحَساِن  َواإْلِ ُكْم  بِاْلَعْدِل 

ُرونَ  الْ :  وقوله،  [ 90النحل:  ] ﴾  َتَذكَّ َذا  ْر  ﴿َوآِت  ُتَبذِّ َواَل  بِيِل  السَّ َواْبَن  نَي 
َواملِْْسكِ ُه  َحقَّ ُقْرَبى 

ُيْؤُتوا ُأويِل اْلُقْرَبى  :  وقوله،  [ 26اإلرساء:  ] ﴾  َتْبِذيًرا  َأْن  َعِة  ِمنُْكْم َوالسَّ َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل  ﴿َواَل 

َولْ  َوْلَيْعُفوا  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َواملَُْهاِجِريَن  َواهللَُّ  َواملََْساكِنَي  َلُكْم  اهللَُّ  َيْغِفَر  َأْن  بهوَن 
حُتِ َأاَل  َيْصَفُحوا 

يِل َذلَِك َخرْيٌ  :  وقوله،  [ 22النور:  ] ﴾  َغُفوٌر َرِحيمٌ 
بِ نَي َواْبَن السَّ

ُه َواملِْْسكِ ﴿َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

ُهُم   َوُأوَلئَِك  ُيِريُدوَن َوْجَه اهللَِّ  وغريها من اآليات عىل لزوم    [ 38الروم:  ] ﴾  املُْْفلُِحونَ لِلَِّذيَن 

 . نفقة األقارب مهام بعدوا

  كام جعله النبـي  ،  فقد جعل اهلل تعاىل حق ذي القربى ييل حق الوالدين:  قال آخر

فإن مل يكن  ،  وأمر بإتيانه إياه،  أن لذي القربى حقا عىل قرابته؛  وأخرب سبحانه،  سواء بسواء 

 فال ندري أي حق هو؟ ، ذلك حق النفقة

ومن أعظم اإلساءة أن يراه يموت  ..  وأمر تعاىل باإلحسان إىل ذي القربى: قال آخر 

وال يسرت له عورة  ،  وال يطعمه لقمة ،  وهو قادر عىل سد خلته وسرت عورته،  جوعا وعريا 

 . إال بأن يقرضه ذلك يف ذمته

آخر النبـي  هو:  قال  من  احلكم  حي  ذا  تعاىل  اهلل  لكتاب  يقولمطابق  :  ث 
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املَْْوُلو  َوَعىَل  َضاَعَة  الرَّ مَّ 
ُيتِ َأْن  َأَراَد  ملَِْن  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  َأْواَلَدُهنَّ  ُيْرِضْعَن  َلُه  ﴿َواْلَوالَِداُت  ِد 

ْسَوهُتُنَّ بِاملَْْعُروِف اَل ُتَكلَُّف َنْفٌس إاِلَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضارَّ َوالَِدٌة بَِوَلِدَها 
َواَل َمْوُلوٌد َلُه    ِرْزُقُهنَّ َوكِ

فأوجب سبحانه وتعاىل عىل الوارث مثل ما  ،  [ 233البقرة:  ] ﴾  بَِوَلِدِه َوَعىَل اْلَواِرِث ِمْثُل َذلَِك 

 . أوجب عىل املولود له 

 : تكافل املجتمع 

احلضور  أحد  هذا :  قال  اإلسالم  ..  وعينا  وضعها  التي  الترشيعات  عن  فحدثونا 

 . لتكافل املجتمع 

تبني  .. ومعها الترشيعات املنظمة.. لقد وردت النصوص الكثرية : احلكامء قال أحد 

فيه  يعيش  الذي  املجتمع  عن  املؤمن  بمراتبه ..  مسؤولية  باجلار  باألرملة  ..  بدءا  مرورا 

 . وانتهاء بالضيوف وعابري السبيل .. واليتامى والقارصين..  واملسكني

﴿َلْيَس اْلرِبَّ  :  فقال،  ه بقضايا اإليامنوقرن..  لقد اعترب اهلل تعاىل ذلك من الرب:  قال آخر 

َواملَْ  َواْلَيْوِم اآْلِخِر  بِاهللَِّ  آَمَن  َمْن  اْلرِبَّ  َوَلكِنَّ  َواملَْْغِرِب  ِق  املرَْْشِ ِقَبَل  ُتَولهوا ُوُجوَهُكْم  اَلئَِكِة  َأْن 

وَ  اْلُقْرَبى  َذِوي  ُحبِِّه  َعىَل  املَْاَل  َوآَتى  َوالنَّبِيِّنَي  َتاِب 
بِيِل  َواْلكِ السَّ َواْبَن  نَي 

َواملََْساكِ اْلَيَتاَمى 

ابِ  َكاَة َواملُْوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ اَلَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ نَي َويِف الرِّ
ائِلِ ِريَن  َوالسَّ

ِذيَن َصَدُقوا   َوِحنَي اْلَبْأِس ُأوَلئَِك الَّ
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
   [ 177البقرة: ] ﴾ َوُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقونَ  يِف اْلَبْأَساء

﴿َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه ِمْسكِينًا  :  فقال،  ووصف الصاحلني من عباده:  قال آخر

نَا َيْوًما  َوَيتِياًم َوَأِسرًيا إِنَّاَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا إِنَّا َنَخاُف   ِمْن َربِّ

  [ 10ـ  8اإلنسان: ] ﴾ َعُبوًسا َقْمَطِريًرا

فهم ال يطعمون ما  .. انظروا املرتبة الرفيعة التي رفع اهلل هبا عباده املؤمنني : قال آخر 

﴿َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه  :  فهم..  بل يطعمون ما حيتاجون إليه منه ،  فضل من طعامهم
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   [ 9ـ  8اإلنسان: ] ﴾ تِياًم َوَأِسرًيا إِنَّاَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًراِمْسكِينًا َويَ 

َقْبلِِهْم  :  فقال ،  وبمثل ذلك وصفهم:  قال آخر  ِمْن  ياَمَن  َواإْلِ اَر  الدَّ ُءوا  َتَبوَّ ِذيَن  ﴿َوالَّ

بهوَن َمْن َهاَجَر  
إَِلْيِهْم َواَل جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو  حُيِ

  [ 9احلرش: ] ﴾ َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ 

واحلض عىل  ..  طعاموهلذه وردت النصوص الكثرية تطالب املؤمنني باإل:  قال آخر

 . وتربطه بالعبادات املختلفة حتى ال يبقى جائع بني املسلمني..  اإلطعام

املجرمني:  قال آخر  اهلل هبا  التي يصف  تعاىل،  اسمعوا هذه األوصاف  ﴿ُكله  :  قال 

ْجِرِمنَي َما َسَلَكُكْم يِف  َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َرِهينٌَة إِالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنِي يِف َجنَّاٍت َيَتَساَءُلوَن َعِن املُْ 

ُب  َسَقَر َقاُلوا مَلْ َنُك ِمَن املَُْصلِّنَي َومَلْ َنُك ُنْطِعُم املِْْسكِنَي َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اخْلَائِِضنَي َوُكنَّا نُ  َكذِّ

يِن َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقنيُ     [ 47ـ  38املدثر: ] ﴾ بَِيْوِم الدِّ

ال:  قال آخر  أرادوا جتاوز  واسمعوا هلذا احلل  ما  إذا  اهلل بني يدي عباده  ذي يضعه 

﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة َفكه َرَقَبٍة َأْو  :  العقبة التي حتول بينهم وبني مرضاته

َبٍة ثُ  ينًا َذا َمرْتَ
ِذيَن آَمُنوا َوَتَواَصْوا  إِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة َيتِياًم َذا َمْقَرَبٍة َأْو ِمْسكِ مَّ َكاَن ِمَن الَّ

ِذيَن َكَفُروا بِآَياتِنَا ُهْم َأْصَحاُب املَْ  رْبِ َوَتَواَصْوا بِاملَْْرمَحَِة ُأوَلئَِك َأْصَحاُب املَْْيَمنَِة َوالَّ ْشَأَمِة  بِالصَّ

   [ 20ـ  11البلد: ] ﴾ َعَلْيِهْم َناٌر ُمْؤَصَدةٌ 

م الشديد للذي انشغل بام تطلبه نفسه املمتلئة بالشهوات  واسمعوا هلذا الذ:  قال آخر 

وَن َعىَل َطَعاِم  :  قال تعاىل ،  عن املستضعفني واملحتاجني ﴿َكالَّ َبْل اَل ُتْكِرُموَن اْلَيتِيَم َواَل حَتَاضه

بهوَن املَْاَل ُحبًّا مَجًّا 
اَث َأْكاًل ملًَّا َوحُتِ َ نِي َوَتْأُكُلوَن الرته

   [ 20ـ  17جر: الف ] ﴾ املِْْسكِ

والتي ظلت تقرع  ،  وبمثل ذلك وردت الوصايا الكثرية من رسول اهلل :  قال آخر 

لرتيب فيهم من معاين التكافل ما مل تستطع مجيع قوانني الدنيا ،  آذان املسلمني أجياال طويلة
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 :  أن تربيه

آخر النبي  :  قال  سأل  رجال  أن  احلديث  قال :  فقال،  ففي  خري؟  اإلسالم  :  أي 

  (1) وتقرأ السالم عىل من عرفنا ومن مل تعرف(، الطعام )تطعم

يا رسول اهلل إين إذا رأيتك طابت نفيس وقرت عيني أنبئني  :  وقال له رجل:  قال آخر 

،  أخربين بيشء إذا عملته دخلت اجلنة:  قال ،  )كل يشء خلق من املاء( :  قال،  عن كل يشء

وصل بالليل والناس نيام تدخل اجلنة  ،  األرحاموصل  ،  وأفش السالم،  )أطعم الطعام :  قال

  (2) بسالم(

الرمحن:  وقال:  قال آخر الطعام،  )اعبدوا  وأفشوا السالم تدخلوا اجلنة  ،  وأطعموا 

  (3) بسالم(

وخيرب عام أودع اهلل فيه  ،  لذلك ـ حيث عىل األكل مجاعة  رسول اهلل  وكان  :  قال آخر

للنبأن    فقد روي..  من الربكات )فلعلكم  :  فقال  ،  إنا نأكل وال نشبع:  ي  رجال قال 

  (4) واذكروا اسم اهلل يبارك لكم فيه(، اجتمعوا عىل طعامكم، تأكلون متفرقني 

وردت بفضل السقي باعتباره  ،  وبمثل ما وردت النصوص بفضل اإلطعام:  قال آخر

)ليس صدقة أعظم أجرا  :  ففي احلديث قال رسول اهلل  ،  من احلاجات األساسية لإلنسان

  (5) من ماء(

يا رسول اهلل إن أمي توفيت ومل توص  :  فقال ،  وروي أن سعدا أتى النبي  :  قال آخر

 

 رواه البخاري ومسلم والنسائي. (1)

 رواه أمحد وابن حبان. ( 2)

 رواه الرتمذي. ( 3)

 رواه أبو داود وابن ماجه. (4)

 رواه البيهقي.( 5)
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  (1)وعليك باملاء(، )نعم : أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال 

)من حفر ماء مل ترشب منه كبد حرى من جن وال إنس وال طائر  :  وقال:  قال آخر

  (2)إال آجره اهلل يوم القيامة( 

ما  :  فقد سئل رسول اهلل  ،  وهكذا يف كل احلاجات األساسية لإلنسان:  قال آخر

يا رسول اهلل هذا املاء وقد عرفناه  : )املاء وامللح والنار( قيل:  اليشء الذي ال حيل منعه؟ قال 

ومن  ،  )من أعطى نارا فكأنام تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار:  امللح والنار؟ قال  فام بال

ومن سقى مسلام رشبة من ماء حيث  ،  أعطى ملحا فكأنام تصدق بجميع ما طيبت تلك امللح

املاء أعتق رقبة ،  يوجد  املاء فكأنام ،  فكأنام  يوجد  ماء حيث ال  ومن سقى مسلام رشبة من 

 (3)أحياها( 

وثمنه حرام(  ،  والنار،  والكإل،  يف املاء:  )املسلمون رشكاء يف ثالث : وقال:  قال آخر

فال  ..  وهذا يشمل كل ما ال تتم حياة اإلنسان إال به  ..(4) يعني املاء اجلاري:  قال أبو سعيد

 . جمتمع ما ال تتم حياته إال به حيل أن يفتقد أي مسلم يف أي  

آخر  األساسية  :  قال  باحلاجات  يرتبط  مما  النصوص واألحكام  ما ورد من  وبمثل 

 . لإلنسان ورد ما حيث عىل رعاية املحتاجني ممن يضمهم املجتمع املسلم

ففي احلديث قال  ..  ويبدأ املسلم رعايته للمحتاجني برعايته جلاره املحتاج:  قال آخر

)ليس  :  وقال ،  (5)ما آمن يب من بات شبعانا وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم() :  رسول اهلل  

 

 رواه الطرباين يف األوسط.( 1)

 رواه البخاري يف تارخيه وابن خزيمة يف صحيحه. ( 2)

 رواه ابن ماجه.( 3)

 رواه ابن ماجه.( 4)

 الطرباين والبزار وإسناده حسن.رواه  (5)
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  (1)املؤمن الذي يشبع وجاره جائع(

،  )من أغلق بابه دون جاره خمافة عىل أهله وماله فليس ذلك بمؤمن :  وقال:  قال آخر 

بوائقه جاره  يأمن  مل  من  بمؤمن  أعنته،  وليس  استعانك  إذا  اجلار؟  حق  ما  وإذا  ،  أتدري 

وإذا  ،  وإذا أصابه خري هنأته ،  وإذا مرض عدته ،  وإذا افتقر عدت عليه،  استقرضك أقرضته

اتبعت جنازته ،  أصابته مصيبة عزيته  بالبنيان فتحجب عنه  ،  وإذا مات  تستطيل عليه  وال 

وإن اشرتيت فاكهة فأهد  ،  وال تؤذه بقتار ريح قدرك إال أن تغرف له منها ،  الريح إال بإذنه

  (2)وال خيرج هبا ولدك ليغيظ هبا ولده(،  تفعل فأدخلها رسا  فإن مل، له

ومعها الترشيعات الكثرية  ،  باإلضافة إىل اجلار وردت النصوص الكثرية:  قال آخر

)أنا وكافل اليتيم  :  قال رسول اهلل  ، ففي احلديث،  التي ترعى حاجات اليتامى واألرامل

 .(3)ينهاميف اجلنة هكذا( وأشار بالسبابة والوسطى وفرج ب

آخر ليله وصام هناره وغدا  :  وقال :  قال  قام  األيتام كان كمن  ثالثة من  )من عال 

وألصق  ، وراح شاهرا سيفه يف سبيل اهلل وكنت أنا وهو يف اجلنة أخوين كام أن هاتني أختان

  (4) أصبعيه السبابة والوسطى( 

 : تكافل األمة 

احلضور  أحد  هذا :  قال  عن  ..  وعينا  اإلسالم  فحدثونا  وضعها  التي  الترشيعات 

 وما تعني باألمة أوال؟ .. لتكافل األمة 

األمة يف املفهوم اإلسالمي تعني مجيع املسلمني باختالف ألواهنم  :  قال أحد احلكامء

 

 رواه الطرباين وأبو يعىل واحلاكم.  (1)

 رواه اخلرائطي من مكارم األخالق. (2)

 رواه البخاري وأبو داود والرتمذي. (3)

 رواه ابن ماجه. (4)
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وبلداهنم ولغاهتم  ومذاهبهم  اإلسالم..  وأعراقهم  أمة  من  كان  مسلام  كان  من  ..  فكل 

 . ووجب عىل املسلمني مجيعا القيام بحقوقه 

..  فإن مفهوم األمة يف اإلسالم هو الذي حفظ اإلسالم ال الدولة ،  وهلذا:  قال آخر 

أما تلك  ..  واجليوش تنهزم ..  والقوانني خترق ..  فالدول تدال..  وال اجليوش..  وال القوانني

فال يمكن أن خترق وال أن حترق  ،  اجلذوة التي تتقد يف قلوب املؤمنني نحو بعضهم بعضا 

 . وال أن تنطفئ

فرسعان ما هتب عليه أرياح  ..  ولكنه ال ينطفئ..  قد خيفت نورها ..  نعم:  آخر  قال

 . التوجيهات املقدسة لتعيد لشعلة احلب نورها واتقادها وإرشاقها 

لقد أشعل تلك اجلذوة تلك النصوص املقدسة التي جتعل املسلمني ـ مهام  : قال آخر

ُقوا اهللََّ  ﴿إِنَّاَم املُْْؤِمُن :  قال تعاىل،  تناءت ديارهم ـ إخوة َأَخَوْيُكْم َواتَّ وَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ 

  [ 10احلجرات: ] ﴾ َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُونَ 

آخر قلوهبم:  قال  بني  هبا  ربط  التي  األلفة  بتلك  املؤمنني  عباده  عىل  يمن  :  وقال 

ُقوا   َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبنْيَ  ﴿َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ

ُ  ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكنُْتْم َعىَل َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنَْها َكَذلِ  َك ُيَبنيِّ

   [ 103آل عمران: ] ﴾  هَتَْتُدونَ اهللَُّ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم 

أن املودة واملحبة التي تربط بني املؤمنني هي عالمة    رسول اهلل  وأخرب  :  قال آخر

:  )ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن:  قالف،  من عالمات تغلغل اإليامن يف القلب

ومن يكره أن  ،  ومن أحب عبدا ال حيبه إال هلل ،  من كان اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها 
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  (1)يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كام يكره أن يقذف يف النار(

العاري،  إنه لن يطعم اجلائع..  وما جيدي احلب؟:  قال أحد احلضور  ،  ولن يكيس 

 . ولن يؤوي املرشد 

احلكامء  أحد  ذلك ..  كال:  قال  كل  يفعل  يشبع..  احلب  أن  املحب  عىل  ،  فيستحيل 

التخمة جائع،  وتصيبه  الوقت  ..  وحمبوبه  يف  وزخارفها  الدنيا  بمتاع  يتلهى  أن  ويستحيل 

 . الذي يرزح فيه حمبوبه يف أغالل الفاقة

)ال يؤمن أحدكم حتى حيب  :  فقال متوعدا،  ذلك  لقد ذكر رسول اهلل  :  قال آخر

  (2) ألخيه ما حيب لنفسه(

آخر املسلمني:  قال  مصالح  عن  الغفلة  خطورة  مبينا  قال  بأمر  :  بل  هيتم  ال  )من 

ومن مل يصبح ويمس ناصحا هلل ولرسوله ولكتابه وإلمامه ولعامة  ،  املسلمني فليس منهم

  (3)املسلمني فليس منهم(

 فام التنظيامت؟ .. هذه التوجيهات: قال أحد احلضور

لقد وضع اإلسالم كثريا من الترشيعات التي تنظم التكافل حتى  : قال أحد احلكامء 

ومنه  ..  ومنه ما ألزم به املجموع..  فمن التكافل ما ألزم به األفراد ..  رجوة منه يؤدي الغاية امل

 . ما جعله تطوعا يتنافس فيه األفراد واجلامعات 

 . فحدثونا عن التكافل الذي ألزم به اإلسالم األفراد : قال أحد احلضور

احلكامء أحد  الزكاة:  قال  ذلك  الدين..  من  أركان  من  أسايس  ركن  وهي  ..  وهي 

 

 رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي.  (1)

 . رواه البخاري ومسلم وغريمها (2)

 الطرباين. رواه  (3)
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إلزامية فرضها اهلل عىل املسلم دينا وجعل للدولة احلق يف أخذها منه قهرا إذا هو  فريض ة 

 . امتنع عن أدائها 

الدين:  قال آخر  الركن من أركان  يتهاونون يف هذا  يبني عاقبة من  تعاىل  :  لقد قال 

ِذيَن َيْبَخُلوَن باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخ  ُقوَن  ﴿َواَل حَيَْسَبنَّ الَّ ا هَلُْم َبْل ُهَو رَشٌّ هَلُْم َسُيَطوَّ رْيً

اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ  آل عمران: ] ﴾  َما َبِخُلوا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوهللَِِّ ِمرَياُث السَّ

180 ]   

اهلل ماال فلم يؤد  )من آتاه  :  فقال ،  املراد من هذه اآلية   لقد بني رسول اهلل  :  قال آخر

يأخذ بلهزمتيه ـ يعني بشدقيه ـ  ،  يطوقه يوم القيامة،  زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان

 .(1)ثم تال هذه اآلية،  أنا كنزك( ، أنا مالك: يقول

)ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها  :  وقال يف بيان هذه اآلية:  قال آخر 

له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى   إال إذا كان يوم القيامة صفحت، حقها 

ألف سنة ،  هبا جنبه وجبينه وظهره مقداره مخسني  يوم كان  أعيدت يف  حتى  ،  كلام بردت 

  (2)يقىض بني العباد(

احلضور  أحد  الزكاة:  قال  عن  هذا  تقول  من  ،  كيف  رضيبة  سوى  ليست  وهي 

رعاياها رضو تفرضها عىل  الدول  تزال  ال  التي  كرهواالرضائب  أم  الدولة  ..  ا  كانت  بل 

رعاياها  عىل  تفرضها  الدول  من  وغريها  هذا  ،  الرومانية  يف  اإلسالم  به  جاء  جديد  فأي 

 الباب؟  

شتان ما بني الزكاة التي هي ركن من  ..  شتان ما بينهام:  وقال ،  أحد احلكامءابتسم  

 

 رواه البخاري.  (1)

 رواه مسلم. (2)
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اإلسالم  يزال  ،  أركان  وال  كان  التي  الثقيلة  اإلتاوات  تلك  عىل  وبني  املستبدون  يفرضها 

 . ثم يرصفون ما شاءوا منها يف اللهو والرتف،  الرعايا 

يلتزم  ،  كيف تقول هذا والرضيبة والزكاة يتفقان يف كوهنام فريضة إلزامية:  قال الرجل 

بغض النظر عن املنافع التي تعود عليه  ،  تبعا ملقدرته عيل الدفع،  املمول بأدائها إيل الدولة 

الت العامة من وراء اخلدمات  السلطات  تؤدهيا  النفقات  ،  ي  تغطية  وتستخدم حصيلتها يف 

وحتقيق بعض األهداف االقتصادية واالجتامعية والسياسة وغريها من  ،  العامة من ناحية 

 . األغراض التي تنشد الدولة حتقيقها من ناحية أخرى

م يف  لكن الزكاة حق مقدر فرضه اهلل يف أموال املسلمني ملن سامه :  قال أحد احلكامء 

املستحقني  وسائر  واملساكني  الفقراء  من  تعاىل،  كتابه  لنعمته  إليه،  شكرا  وتزكية  ،  وتقربا 

 . للنفس واملال

بغض النظر عن الشاعرية التي عرفنا هبا الزكاة فهي ال تعدو أن  :  وقال،  قهقه الرجل 

 . تكون رضيبة من الرضائب 

ما تتميز به الزكاة عن  بني لك نس  ا ولكن..  جادلك فيام ذكرتنلن  :  قال أحد احلكامء

ودعاه إليه  ،  وهو ما جيعل الزكاة حال أمثل بكثري من احلل الذي اختذته الدول ..  الرضيبة

 . عدهلا أو جورها 

فكلمة )الزكاة( التي اختارها اهلل هلذه  ..  فيبدأ من االسم..  أما أول الفروق :  قال آخر

خيالف ما توحي به  ،  س إحياء مجيلولذلك يف النف..  العبادة تدل عىل الطهارة والنامء والربكة 

وكلفه حتمل  ،  أي ألزمه هبا ،  والتي هي مشتقة من )رضب عليه غرامة( ،  كلمة )الرضيبة(

 . وهلذا ينظر الناس عادة إيل الرضيبة باعتبارها مغرما وإرضارا ثقيال.. عبئها 

هي  ف،  وما حتمله من دالالت التطهري والتنمية والربكة ،  أما كلمة )الزكاة(:  قال آخر



608 

 

وال خيرج منه حق اهلل الذي فرضه  ،  أو يستمتع به لنفسه ،  توحي بأن املال الذي يكنزه صاحبة

 . وتغسله من أدران الشح والبخل ، حتى تطهره الزكاة،  يظل خبيثا نجسا 

،  ملن ينظر ببرصه،  يف الظاهر،  وهي توحي كذلك بأن هذا املال الذي ينقص :  قال آخر 

َبا  :  كام قال تعاىل.  ملن يتأمل ببصريته،  األمريف حقيقة  ،  يزكو وينمو ويزيد ﴿َيْمَحُق اهللَُّ الرِّ

اٍر َأثِيمٍ  َدَقاِت َواهللَُّ اَل حُيِبه ُكلَّ َكفَّ ْزَق  :  وقال،  [ 276البقرة:  ] ﴾  َوُيْريِب الصَّ ﴿ُقْل إِنَّ َريبِّ َيْبُسُط الرِّ

اِزِقنيَ ملَِْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأْنَفقْ  ُفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّ
 َفُهَو خُيْلِ

ٍ
ء ، [ 39سبأ:  ] ﴾  ُتْم ِمْن يَشْ

  (1))وما نقص مال من صدقة(: وقال الرسول 

للامل وحده:  قال آخر  ليست  والربكة  والنامء  الطهارة  بل  ،  وهي توحي كذلك أن 

هبا نفسه من  فآخذ الزكاة ومستحقها تتطهر  ..  آلخذ الزكاة وملعطي الزكاة:  لإلنسان أيضا 

معيشته  من  هبا  وتنمو  والبغضاء  الكفاية ،  احلسد  متام  له وألرسته  معطي  ..  إذ حتقق  وأما 

ويبارك له يف نفسه  ،  الزكاة فيتطهر هبا من رجس الشح والبخل وتزكو نفسه بالبذل والعطاء 

ْم َصَدَقًة  :  قال تعاىل،  وأهله وماله  َأْمَواهِلِ هِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ  ﴿ُخْذ ِمْن  يِهْم  ُرُهْم َوُتَزكِّ ُتَطهِّ

   [ 103التوبة: ] ﴾ َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُْم َواهللَُّ َسِميٌع َعلِيمٌ 

الرجل بنا إىل املسمى ..  دعنا من االسم:  قال  فام أسهل أن نسمي الرضيبة  ..  وعد 

 . وترتفع املشكلة ، باسم الزكاة

وشتان بني  ..  الشأن يف املسمى ..  ليس الشأن يف االسم:  وقال ،  أحد احلكامءابتسم  

وتقربا ،  شكرا هلل تعاىل،  فالزكاة عبادة فرضت عىل املسلم؛  مسمى الزكاة ومسمى الرضيبة 

وهلذا كانت  ..  أما الرضيبة فهي التزام مدين حمض خال من كل معنى للعبادة والقربة ..  إليه

 

 رواه الرتمذي.  (1)
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 .إذ ال عبادة إال بنية  ،)النية( رشطا ألداء الزكاة وقبوهلا عند اهلل 

آخر  اإلسالمي:  قال  الفقه  يف  )العبادات(  قسم  يف  )الزكاة(  تذكر  اقتداء  ،  وهلذا 

فالقرآن يف نيف وعرشين موضعا من سوره  ..  بالقرآن والسنة اللذين قرنا الزكاة بالصالة

 . وأما السنة ففي مواضع ال حرص هلا ، املكية واملدنية

مل تفرض  ، ة وشعرية وركنا دينيا من أركان اإلسالموملا كانت الزكاة عباد:  قال آخر 

فلم تقبل الرشيعة السمحة أن توجب عىل غري املسلمني فريضة مالية فيها  ،  إال عىل املسلمني

،  فهي جتب عىل املسلم وغري املسلم، وهذا بخالف الرضيبة ، طابع العبادة والرشيعة الدينية 

 . تبعا ملقدرته عىل الدفع

 يمة العملية هلذا الفرق؟ وما الق:  قال الرجل

احلكامء  أحد  كبرية:  قال  قيمة  بينام  ..  هلذا  عليه  من رضبت  منها  يتهرب  فالرضيبة 

وأنه  ،  ألنه يعلم أن اهلل كلفه هبا ، الزكاة ـ باعتبارها عبادة ـ يسعى هبا صاحبها قريرة هبا عينه

 . يقوم بإخراجها طاعة هلل ال طاعة ألي سلطة

آخر  إىل  :  قال  وأنصبتها  باإلضافة  مقاديرها  حتديد  جعل  عبادة  كوهنا  فإن  هذا 

 . هلل وحده.. ومصارفها وكل ما يرتبط هبا هلل

وعفا  ،  فهو الذي حدد األنصبة لكل مال ،  فالزكاة حق مقدر بتقدير الشارع:  قال آخر

..  إيل ربع العرش،  إيل نصف العرش ، وحدد املقادير الواجبة من اخلمس إيل العرش، عام دوهنا 

أل يبدل فليس  أو  الرشع  عليه  نص  فيام  يغري  أن  ينقص ،  حد  أو  يزيد  أن  بخالف  ..  وال 

أنصبتها ،  فهي ختضع يف وعائها ،  الرضيبة السلطة  ،  ويف سعرها ،  ويف  ومقاديرها الجتهاد 

 . بل بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير السلطة ملدى احلاجة إليها ، وتقدير أويل األمر 

يضة ثابتة دائمة ما دام يف األرض إسالم  أن الزكاة فر:  ويرتتب عىل هذا:  قال آخر
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،  فهذه عامد الدين،  شأهنا شأن الصالة،  وال عدل عادل ،  ال يبطلها جور جائر،  ومسلمون

قنطرة اإلسالم الثبات والدوام..  وتلك  الرضيبة فليس هلا صفة  نوعها وال يف  ،  أما  ال يف 

أو يرى أهل  ،   ترىولكل حكومة أن حتور فيها وتعدل حسبام،  أنصبتها وال يف مقاديرها 

ورائها  من  والعقد  مؤبد..  احلل  غري  نفسه  بقاؤها  وتزول  ،  بل  احلاجة  فهي جتب حسب 

 . بزواهلا 

،  بقوله وفعله  وبينها رسوله  ،  عينها اهلل يف كتابه،  وللزكاة مصارف خاصة:  قال آخر

ـ أو  ،  وهي مصارف حمددة واضحة عىل  يستطيع الفرد املسلم أن يعرفها وأن يوزع عليها 

األمر لزم  إذا  بنفسه  زكاته  ـ  وإسالمي،  معظمها  إنساين  طابع  ذات  مصارف  أما  ..  وهي 

 . كام حتددها السلطات املختصة ، الرضيبة فترصف لتغطية النفقات العامة للدولة

للدولة:  قال آخر  العامة  امليزانية  ميزانية مستقلة عن  للزكاة  تكون  واجبة  ،  وبذلك 

﴿َفِريَضًة ِمَن : والتي جعل القرآن الرصف هلا وفيها ، يها الرصف إيل األبواب املنصوص عل

  [ 60التوبة: ] ﴾ اهللَِّ

آخر املمول وبني  ،  وانطالقا من هذا:  قال  أو  املكلف  الرضيبة عالقة بني  أداء  فإن 

،  وهي التي حتدد النسبة الواجبة ،  وهي التي تطالب هبا ،  وهي التي تسنها ،  السلطة احلاكمة

أو عىل  ،  أو تتنازل عن جزء منها لظرف معني ولسبب خاص ،  ها وهي التي متلك أن تنقص

ما ،  الدوام إلغاء رضيبة  إن شاءت،  بل متلك  الرضائب كلها  أو  ..  أو  السلطة  فإذا أمهلت 

أما الزكاة فهي ـ قبل  ،  وال يطلب منه يشء،  تأخرت يف املطالبة بالرضيبة فال لوم عيل املكلف

،  وهو الذي كلفه أن يؤيت منه الزكاة،  و الذي آتاه املال ه ..  كل اعتبارـ  عالقة بني املكلف وربه

فإذا مل توجد احلكومة  ..  وبني له مصارفها ،  وعرفه مقاديرها ،  امتثاال ألمره وابتغاء مرضاته 

فاملسلم يفرض عليه دينه  ،  وترصفها عىل مستحقيها ،  املسلمة التي جتمع الزكاة من أرباهبا 
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لو كان  ،  مثلها يف ذلك مثل الصالة ..  قط عنه بحالأن يقوم هو بتفريقها عىل أهلها وال تس

،  وجب عليه أن يصيل حيث تيرس له ،  املسلم يف مكان ال جيد فيه مسجدا وال إماما يأتم به 

غريه  أو  بيته  أبدا،  يف  الصالة  يرتك  وال  للمسلم  مسجد  كلها  أخت  ،  فاألرض  والزكاة 

 . الصالة

راجيا أن  ،  الزكاة وهو طيب النفس هبا ولذلك جيب عيل املسلم أن يدفع  :  قال آخر

)اللهم  :  ويستحب له أن يسأل ربه قبوهلا بمثل هذا الدعاء،  يتقبلها اهلل منه وال يردها عليه 

 .وال جتعلها مغرما(، اجعلها مغنام

كام يتهرب  ، ومن هنا حيرص املسلم عىل إيتاء الزكاة وال يتهرب من دفعها : قال آخر

بل نجد من  ..  فإن مل يتهربوا دفعوها مكرهني أو كارهني ،  مجهور الناس من دفع الرضائب

 . وطلبا ملثوبته ورضوانه،  رغبة فيام عند اهلل،  املسلمني من يدفع من ماله أكثر مما توجبه الزكاة

،  فللزكاة أهدافا روحية وخلقية حتلق يف آفاق عليا ،  باإلضافة إىل كل هذا:  قال آخر

إليها  بنا من هذه األهداف ما رصح كتاب اهلل يف شأن  وحس،  تقرص الرضيبة عن االرتقاء 

يِهْم  :  أصحاب املال املكلفني بالزكاة حيث قال تعاىل  ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ

َعلِيمٌ  َسِميٌع  َواهللَُّ  هَلُْم  َسَكٌن  َصاَلَتَك  إِنَّ  َعَلْيِهْم  َوَصلِّ  )وص،  [ 103التوبة:  ] ﴾  هِبَا  ل  ومعنى 

وهو أمر مندوب  ،  يدعو لدافع الزكاة بالربكة يف نفسه ويف ماله   وكان  ،  عليهم( أي ادع هلم 

 . لكل عامل عىل الزكاة أن يدعو ملعطي الزكاة اقتداء بالنبي 

وقد ظل رجال  ،  أما الرضيبة فهي بمعزل عن التطلع إىل مثل هذه األهداف:  قال آخر 

ه للرضيبة  يكون  أن  يرفضون  قرونا  للخزانة املالية  املال  حتصيل  غري  هذا  ،  دف  وسمي 

وتغريت األوضاع االجتامعية والسياسية  ،  فلام تطورت األفكار،  )مذهب احلياد الرضيبي(

احلياديني ،  واالقتصادية مذهب  أداة  ،  اهنزم  الرضائب  باستخدام  ينادون  الذين  وظهر 
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وهذا إىل جوار  ،  ذلك أو تقريب الفوارق وغري  ،  لتحقيق أهداف اقتصادية واجتامعية معينة 

 . وهو اهلدف األول، هدفها املايل

ولكن مل يستطع مرشعو الرضائب وال علامء املالية العامة ومفكروها أن  :  قال آخر 

املادية األهداف  دائرة  من  مدى،  خيرجوا  وأبعد  أرحب  دائرة  األهداف  ،  إىل  دائرة  وهي 

 . الروحية واخللقية التي عنيت هبا فريضة الزكاة

 فهل هناك غريه؟.. لنا ركنا من أركان اإللزام الفردي مذكرت : ضورقال أحد احل

احلكامء أحد  الكفارات ..  أجل:  قال  املسلم  ..  هناك  عىل  اإلسالم  فرضه  ما  وهي 

ككفارة اليمني إذا حلف املسلم باهلل  ،  الرتكابه بعض املحظورات أو تركه بعض الواجبات

رشعا  ،  فحنث مقبول  عذر  بدون  عمدا  الفطر  وغريها وكفارة  رمضان  هنار  وهذه  ..  يف 

املساكني من  لعدد  إطعام  مصارفها  بعض  يف  لتحقيق  ،  الكفارات  وسيلة  كانت  هنا  ومن 

 .التكافل

آخر قوله  :  قال  ذلك  عىل  األمثلة  اليمنيومن  كفارة  يف  اهللَُّ    : تعاىل  ُيَؤاِخُذُكُم  ﴿اَل 

عَ  باَِم  ُيَؤاِخُذُكْم  َوَلكِْن  َأْياَمنُِكْم  يِف  ِمْن  بِاللَّْغِو  َمَساكنَِي  ِة  َعرَشَ إِْطَعاُم  اَرُتُه  َفَكفَّ اأْلَْياَمَن  ْدُتُم  قَّ

امٍ  ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ يُكْم َأْو كِْسَوهُتُْم َأْو حَتْ
اَرُة  َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِ  َذلَِك َكفَّ

ُ اهللَُّ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َأْياَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم َواْحفَ    [ 89املائدة: ] ﴾ ُظوا َأْياَمَنُكْم َكَذلَِك ُيَبنيِّ

وقد اتفق الفقهاء عىل وجوب اإلطعام يف كفارة اليمني باهلل تعاىل إذا حنث  :  قال آخر 

الرقبة  الكسوة وحترير  بينه وبني  التخيري  أيام ،  فيها عىل  ثالثة  ما    ..فإن عجز فصيام  وهو 

 . نصت عليه اآلية الكريمة

 . فحدثونا عن اإللزام اجلامعي .. عرفنا اإللزام الفردي : قال أحد احلضور

لقد ورد يف الرشيعة اإلسالمية األمر امللزم جلميع املسلمني بكفاية  :  قال أحد احلكامء 
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﴿َوآِت َذا  :  تعاىلومن األدلة التي تدل عىل هذا قوله ،  املحتاج يف أي بالد من بالد اإلسالم

ْر َتْبِذيًرا بِيِل َواَل ُتَبذِّ ُه َواملِْْسكنَِي َواْبَن السَّ ﴿َواْعُبُدوا  : وقوله تعاىل،  [ 26اإلرساء:  ] ﴾  اْلُقْرَبى َحقَّ

َواملََْساكنِيِ  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوبِِذي  إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيًئا  بِِه  ُكوا  ُترْشِ َواَل  َواجْلَاِر ِذي    اهللََّ 

اَل حُيِ  َأْياَمُنُكْم إِنَّ اهللََّ  َمَلَكْت  بِيِل َوَما  اِحِب بِاجْلَنِْب َواْبِن السَّ به  اْلُقْرَبى َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّ

   [ 36النساء:  ] ﴾ َمْن َكاَن خُمَْتااًل َفُخوًرا

آخر ب:  قال  الوعيد  من  الكريم  القرآن  جاء يف  ما  األدلة عىل هذا  الذين  ومن  شأن 

املاعون ُهْم  :  قال تعاىل،  يمنعون  ِذيَن  الَّ َساُهوَن  َعْن َصاَلهِتِْم  ُهْم  ِذيَن  الَّ لِْلُمَصلِّنَي  ﴿َفَوْيٌل 

)كنا نعد  :  وقد قال عبد اهلل بن مسعود يف تفسريها ،  [ 7ـ    4املاعون:  ] ﴾  ُيَراُءوَن َوَيْمنَُعوَن املَْاُعونَ 

ا  املاعون عىل عهد رسول اهلل   ومعنى هذا أن إعارة هذه األشياء  ،  لدلو والقدر( عارية 

إليها اجلريان بعضهم من بعض واجبة  التي حيتاج  ألن مانعهام مذموم مستحق  ؛  الصغرية 

وإذا  ،  كالساهي عن الصالة املرائي وال يستحق املكلف الويل إال عىل ترك واجب ،  للويل

ثبت أن يف املال حقا سوى    فقد،  ثبت أن إعارة هذه األشياء واجبة وهي غري الزكاة قطعا 

 . الزكاة

التكافل بني  :  قال آخر الدالة عىل وجوب  القرآنية  النصوص  ومن األدلة عىل هذا 

املؤمنني،  املسلمني  تعاىل يف وصف  َبْينَُهمْ :  كقوله  ذ  :  وقوله ،  [ 29الفتح:  ] ﴾  ﴿ُرمَحَاُء  ﴿وآت 

﴿َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوبِِذي : وقوله، ( 26: القربى حقه واملسكني وابن السبيل﴾ )اإلرساء

َواْبِن   بِاجْلَنِْب  اِحِب  َوالصَّ اجْلُنُِب  َواجْلَاِر  اْلُقْرَبى  ِذي  َواجْلَاِر  نِي 
َواملََْساكِ َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 

بِيِل َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكمْ   .[ 36النساء: ] ﴾ السَّ

إطعام املسكني واحلض عىل إطعامه  ومثلها اآليات الكثرية التي جعلت  :  قال آخر

اإليامن عالئم  باآلخرة،  من  والتكذيب  الكفر  لوازم  من  أسباب  ،  وتركه  يف  تعاىل  كقوله 
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،  [ 44ـ    43املدثر:  ] ﴾  ﴿َقاُلوا مَلْ َنُك ِمَن املَُْصلِّنَي َومَلْ َنُك ُنْطِعُم املِْْسكِنيَ :  دخول املجرمني إىل سقر 

ُه َكاَن اَل  :  ه فاستحق صيل اجلحيم والعذاب األليم وقوله يف شأن من أويت كتابه بشامل ﴿إِنَّ

يِم َواَل حَيُضه َعىَل َطَعاِم املِْْسكنِيِ 
  [ 34ـ  33احلاقة: ] ﴾ ُيْؤِمُن بِاهللَِّ اْلَعظِ

ومثل ذلك ما ورد يف األحاديث الكثرية التي حتث عىل رعاية املحتاجني  :  قال آخر

،  (1))من ال يرحم الناس ال يرمحه اهلل(:  كقوله  ،  مطلقا من غري ربط لذلك بالزكاة ونحوها 

فام  ،  ومن كان عىل فضلة زيادة عن حاجة ورأى املسلم أخاه جائعا عريانا ضائعا فلم يغثه 

 . رمحه بال شك

احلضور أحد  اإلسالمية  :  قال  الرشيعة  هبا  جاءت  التي  اإللزامات  أنواع  عرفنا 

 التطوعات التي رشعتها؟فام أنواع .. لتحقيق التكافل بني أفراد األمة

 . وتطوعات ممدودة.. تطوعات حمدودة: نوعان: قال أحد احلكامء 

 . فحدثونا عن األول: قال أحد احلضور

لقد ورد يف النصوص الكثرية احلث عىل أن يفيض املؤمن مما رزقه  :  قال أحد احلكامء

 .اهلل من مال وغريه عىل كل حمتاج

النفس يف  وقد سلكت هذه النصوص  :  قال آخر التي ترغب  املقدسة كل املسالك 

الصالح العمل  قبل اآلخرة..  هذا  الدنيا  اهلل يف  بتعويض  املتصدق  قال  ..  ومن ذلك وعد 

 َفُهَو خُيْ :  تعاىل
ٍ
ء ْزَق ملَِْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن يَشْ لُِفُه  ﴿ُقْل إِنَّ َريبِّ َيْبُسُط الرِّ

اِزِقنيَ    [ 39سبأ: ] ﴾ َوُهَو َخرْيُ الرَّ

  (2))ما نقصت صدقة من مال(:  ويف احلديث قال رسول اهلل : قال آخر 

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 رواه مسلم والرتمذي.  (2)
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ينزالن:  وقال :  قال آخر فيه إال ملكان  العباد  يوم يصبح  :  فيقول أحدمها ،  )ما من 

  (1) اللهم أعط ممسكا تلفا(: اللهم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر

،  وأن الصدقة يف احلقيقة ال تنفع إال صاحبها ،  اإلخبار بغنى اهللومن ذلك  :  قال آخر 

 ُتْدَعْوَن لُِتنِْفُقوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َفِمنُْكْم َمْن َيْبَخُل َوَمْن َيبَْخْل َفإِنَّاَم  :  قال تعاىل
ِ
﴿َها َأْنُتْم َهُؤاَلء

َوَأْنُتُم   اْلَغنِيه  َواهللَُّ  َنْفِسِه  َعْن  َيُكوُنوا  َيْبَخُل  اَل  ُثمَّ  ُكْم  َغرْيَ َقْوًما  َيْسَتْبِدْل  ْوا  َتَتَولَّ َوإِْن  اْلُفَقَراُء 

َحتَّى  :  وقال،  [ 38حممد:  ] ﴾  َأْمَثاَلُكمْ  اهللَِّ  َرُسوِل  ِعنَْد  َمْن  َعىَل  ُتنِْفُقوا  اَل  َيُقوُلوَن  ِذيَن  الَّ ﴿ُهُم 

َواأْلَرْ  اَمَواِت  السَّ َخَزائُِن  َوهللَِِّ  وا  َيْفَقُهونَ َينَْفضه اَل  املُْنَافِِقنَي  َوَلكِنَّ  :  وقال،  [ 7املنافقون:  ] ﴾  ِض 

َواهللَُّ  هَلُْم  َسَكٌن  إِنَّ َصاَلَتَك  َعَلْيِهْم  َوَصلِّ  هِبَا  يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ ْم َصَدَقًة 
َأْمَواهِلِ ِمْن    ﴿ُخْذ 

َعلِيمٌ  الَّ :  وقال،  [ 103التوبة:  ] ﴾  َسِميٌع  لِِعَباِدَي  مِمَّا  ﴿ُقْل  َوُينِْفُقوا  اَلَة  الصَّ ُيِقيُموا  آَمُنوا  ِذيَن 

ِخاَلٌل  َواَل  فِيِه  َبْيٌع  اَل  َيْوٌم  َيْأيِتَ  َأْن  َقْبِل  ِمْن  َوَعاَلنَِيًة  ا  رِسًّ :  وقال،  [ 31إبراهيم:  ] ﴾  َرَزْقنَاُهْم 

ْرَتنِي إِىَل َأَجٍل  ﴿َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأيِتَ َأَحَدُكُم املَْوْ  ُت َفَيُقوَل َربِّ َلْواَل َأخَّ

باَِم  َخبرٌِي  َواهللَُّ  َأَجُلَها  َجاَء  إَِذا  َنْفًسا  اهللَُّ  َر  ُيَؤخِّ َوَلْن  نَي  احِلِ الصَّ ِمَن  َوَأُكْن  َق  دَّ َفَأصَّ   َقِريٍب 

  [ 11ـ  10املنافقون: ] ﴾ َتْعَمُلونَ 

،  ولن يضيع أبدا،  املؤمن باق عند اهلل  ومن ذلك اإلخبار بأن ما تصدق به :  قال آخر

ِذيَن آَمنُوا َأْنِفُقوا مِمَّا َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقْبِل  :  قال تعاىل،  بل سيلقاه أحوج ما يكون إليه  َا الَّ ﴿َيا َأهيه

َبْيٌع فِيِه َواَل ُخلٌَّة َواَل َشَفاَعٌة َواْلَكافُِروَن ُهُم الظَّاملُِونَ  َيْوٌم اَل  َيْأيِتَ  :  وقال ،  [ 254البقرة:  ]   ﴾َأْن 

وَن  ﴿َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفأِلَْنُفِسُكْم َوَما ُتنِْفقُ 

:  وقال ،  [ 272البقرة:  ] ﴾  ونَ إِالَّ اْبتَِغاَء َوْجِه اهللَِّ َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن َخرْيٍ ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل ُتْظَلمُ 
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َواَل  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َوَعاَلنَِيًة  ا  رِسًّ َوالنََّهاِر  ْيِل  بِاللَّ َأْمَواهَلُْم  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  َخْوٌف    ﴿الَّ

   [ 274البقرة: ] ﴾ َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ 

فتتضاعف الصدقة أضعافا ،  بدهومن ذلك اإلخبار بمضاعفة اهلل اجلزاء لع:  قال آخر 

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل  :  قال تعاىل،  مضاعفة ﴿َمَثُل الَّ

الَّ  َواِسٌع َعلِيٌم  َيَشاُء َواهللَُّ  ملَِْن  ُيَضاِعُف  َحبٍَّة َواهللَُّ  ِماَئُة  َأْمَواهَلُْم يِف  يِف ُكلِّ ُسنُْبَلٍة  ُينِْفُقوَن  ِذيَن 

ِْم َواَل َخْوٌف َعَليْ  ِهْم َواَل  َسبِيِل اهللَِّ ُثمَّ اَل ُيْتبُِعوَن َما َأْنَفُقوا َمنًّا َواَل َأًذى هَلُْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ

حَيَْزُنونَ  ِذيَن  :  وقال،  [ 262ـ    261البقرة:  ] ﴾  ُهْم  الَّ اهللَِّ  ﴿َوَمَثُل  َمْرَضاِت  اْبتَِغاَء  َأْمَواهَلُُم  ُينِْفُقوَن 

ُيِصبْ  مَلْ  َفإِْن  ُأُكَلَها ِضْعَفنْيِ  َفآَتْت  َوابٌِل  َأَصاهَبَا  بَِرْبَوٍة  َجنٍَّة  َكَمَثِل  َأْنُفِسِهْم  ِمْن  َوابٌِل  َوَتْثبِيًتا  َها 

﴿آِمُنوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوَأْنِفُقوا مِمَّا َجَعَلُكْم  :  وقال،  [ 265البقرة:  ] ﴾  َفَطلٌّ َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصريٌ 

ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَأْنَفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكبِريٌ  ﴿َلْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ  : وقال، [ 7احلديد: ] ﴾ ُمْسَتْخَلِفنَي فِيِه َفالَّ

بهوَن َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن يَشْ 
 َفإِنَّ اهللََّ بِِه َعلِيمٌ َحتَّى ُتنِْفُقوا مِمَّا حُتِ

ٍ
﴿َوَما َلُكْم  :  وقال،  [ 92آل عمران:  ] ﴾  ء

اَمَواِت َواأْلَْرِض اَل َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن   ُتنِْفُقوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َوهللَِِّ ِمرَياُث السَّ َقْبِل  َأالَّ 

ِذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكالًّ َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنَى  اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأوَلئَِك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن ا لَّ

َكِريمٌ  َأْجٌر  َوَلُه  َلُه  َفُيَضاِعَفُه  َحَسنًا  َقْرًضا  اهللََّ  ُيْقِرُض  الَِّذي  َذا  َمْن  َخبرٌِي  َتْعَمُلوَن  باَِم  ﴾  َواهللَُّ 

  [ 11ـ  10احلديد: ] 

 . فام مرادك بالتطوع املمدود .. ملحدودعرفنا التطوع ا: قال أحد احلضور

)إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من  :  بقوله  هو ما عرب عنه  :  قال أحد احلكامء 

ففي هذا احلديث أخربنا  ..  (1)صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له(:  ثالث 

 . بعد موته  ولو ، وأن ينال جزاءه، أن اإلنسان يمكنه أن يعمل اخلري رسول اهلل 
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 فام عالقة هذا بام نحن فيه؟: قال أحد احلضور

وكل  ..  فكل مؤمن حيب لنفسه النجاة عند اهلل ..  له عالقة وطيدة:  قال أحد احلكامء 

مؤمن حيب أن تظل احلسنات هتدى إليه لينال من رضوان اهلل وفضله ما يأمل فيه ويطمح  

 . عىل أن يرتك من اخلري ما يبقى بعد موته فإن فتح هذا الباب جيعله حريصا ، ولذلك.. إليه

،  وقد ورد يف النصوص املقدسة ذكر أنواع اخلري الكثرية التي تلحق اإلنسان بعد موته

وهو سنة سنها رسول اهلل  ،  قد اشتهر يف مجيع العصور اإلسالمية ما يسمى بـ )الوقف(و

  .. ففي احلديث أن رسول اهلل  ،  وكان يدعو إليها كل حني  ن احتبس فرسا يف  )م:  قال

  (1)فإن شبعه وروثه يف ميزانه يوم القيامة حسنات(، سبيل اهلل إيامنا واحتسابا 

 : تكافل اإلنسانية 

احلضور  أحد  هذا :  قال  اإلسالم  ..  وعينا  وضعها  التي  الترشيعات  عن  فحدثونا 

 وما تعني بذلك؟ .. لتكافل اإلنسانية

احلكامء أحد  مجي:  قال  البرش  اإلسالم  اعترب  إخوةلقد  من صلة  ،  ولذلك..  عا  فإن 

فال  ..  الرحم وصلهم وإعانتهم والتكافل معهم يف أي حاجة من احلاجات التي تعرض هلم 

 . وهو قادر عىل إشباعه، حيل ملسلم أن يرى أخا له يف اإلنسانية يموت جوعا 

العظيم قوله تعاىل:  قال آخر  املعنى  النَّاُس  :  لقد أشار إىل هذا  َا  َأهيه َربَُّكُم  ﴿َيا  اتَُّقوا 

ُقوا   اهللََّ  الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِساًء َواتَّ

  [ 1النساء:  ] ﴾ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا 

الناس(  ..  انظروا:  قال آخر  أهيا  )يا  بـ  النداء  املقام بعد  إن كلمة )األرحام( يف هذا 

 

 رواه أمحد والبخاري.  (1)



618 

 

 صلة رحم  عىل   احلث  إال  منه  يفهم   ال  –والتذكري بخلقهم من نفس واحدة ـ هي نفس آدم  

 . باعتبار البرش مجيعا إخوة، اإلنسانية العامة

ي يشهد اهلل  أن هذه األخوة عقيدة من العقائد الت  لقد أعلن رسول اهلل  :  قال آخر

)اللهم ربنا ورب  :  يقول عقب كل صالة  فقد كان  ،  ويدعو الناس إىل اإليامن هبا ،  عليها 

اللهم ربنا ورب كل يشء ومليكه  ،  كل يشء ومليكه أنا شهيد أنك اهلل وحدك ال رشيك لك

اللهم ربنا ورب كل يشء ومليكه أنا شهيد أن العباد  ،  أنا شهيد أن حممدا عبدك ورسولك

  (1) وة(كلهم أخ 

العمل والسلوك:  قال آخر  العقيدة إىل  ،  بل دعا إىل اخلروج هبذه األخوة من جمرد 

  (2))وكونوا عباد اهلل إخوانا(: فقال

..  فإن من مقتضيات هذه األخوة التكافل العام بني البرش مجيعا ،  ولذلك:  قال آخر

 . واملسلموهلذا نص الفقهاء عىل أن ال يفرق يف الصدقة بني الكافر 

آخر الصدقة:  قال  عن  سئل  أنه  زيد  بن  جابر  فقال:  فعن  توضع؟  أهل  :  فيمن  يف 

يقسم يف أهل الذمة من    وقد كان رسول اهلل  :  وقال ،  ملتكم من املسلمني وأهل ذمتهم

 .(3)الصدقة واخلمس

 :  والعدالة ..  التوازن . 10

هذا:  قلنا  عن  ف..  وعينا  املحدثنا  التوازن  به  عرفت  الذي  بالعدالةاملشهد  ،  رتبط 
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 . وعالقته بالدين

وبني حكامء  ،  لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف حمل قريب من ذلك املحل:  قال

لقد قال أحدهم خماطبا اجلموع امللتفة  ،  طيبني من أمثال أولئك احلكامء الذين حدثتكم عنهم 

التوازن:  حوله أن نحدثكم عن  منا  لكم..  لقد طلبتم  نقول  من  إنه ركن أسايس  :  ونحن 

 . ال يمكن للعدالة أن تتم من دونهف.. أركان العدالة

اَمَء َرَفَعَها َوَوَضَع املِْيَزانَ :  الركن الذي أشار إليه قوله تعاىل وهو  :  قال آخر ﴾  ﴿َوالسَّ

 َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس  ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب : وقوله، [ 7الرمحن: ] 

َلَعلَّ  :  وقوله،  [ 25احلديد:  ] ﴾  بِاْلِقْسطِ  ُيْدِريَك  َوَما  َواملِْيَزاَن  بِاحْلَقِّ  اْلكَِتاَب  َأْنَزَل  الَِّذي  ﴿اهللَُّ 

اَعَة َقِريٌب     [ 17الشورى: ] ﴾ السَّ

ذ البرش  ال يمكن للعدالة أن تتحقق من دون يتخوهي تشري مجيعا إىل أنه  :  قال آخر

موازين يزنون هبا تصوراهتم وسلوكهم وعالقاهتم حتى تنتظم مع قوانني العدالة التي أمر  

 . اهلل هبا 

 فمن وضع هذه املوازين؟ : قال أحد احلضور

 . لقد قرأنا لكم من القرآن ما ينبئكم بأن اهلل هو واضع املوازين:  قال أحد احلكامء 

 زين؟ مل كان اهلل هو واضع املوا: قال أحد احلضور

 . ألنه يعلم ما ال نعلم: قال أحد احلكامء 

 . ونحن ـ أيضا ـ لدينا كم كبري من العلوم :  قال الرجل

واملوازين ال يعلمها إال الذي يعلم  ..  ولكنه كم هزيل أمام علم اهلل :  قال أحد احلكامء 

 . حقائق مجيع األشياء

يبة التي وزعت  يف وسعك ـ يا أخي ـ أن تنظر إىل الكون لرتى الدقة العج:  قال آخر 
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 . هبا مجيع لبناته 

آخر تعلمون  :  قال  عليه  هل  حيصلوا  أن  البرش  عىل  جيب  والقدرة  العلم  من  كم 

 . ليحفظوا كوكبهم اجلميل من أن يغتاله الفضاء من حوله 

فهي موازين ال طاقة  ..  نحن ال نتحدث عن املوازين التي نظم هبا الكون:  قال الرجل

 .تحدث عن موازين احلياةن ا ولكن.. لإلنسان بالتحكم فيها 

احلكامء أحد  صاحب  :  قال  إال  يضعها  ال  احلياة  موازين  أن  نعتقد  املؤمنني  نحن 

 . فموازين احلياة فرع عن موازين الكون .. موازين الكون

 .مل أفهم مرادك من هذا:  قال الرجل

نفسهم  لقد أتيح للبرش أن يصلوا إىل معارف علمية كثرية يرسوا أل:  قال أحد احلكامء

 فامذا حصل؟ .. ولكنهم يف غمرة تيههم وكربيائهم نسوا املوازين.. بسببها احلياة

لقد قال تعاىل ينبئ عن  ..  لقد حصل ما ذكره القرآن:  احلكيمفقال  ،  سكت الرجل 

لُِيِذيَقُهْم  ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلبَْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس  :  هذه العاقبة املريرة للطغيان

   [ 41الروم: ] ﴾ َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 

لقد خلخل البرش بسلوكهم الطغياين الذي ال يراعي موازين اهلل ما وضع  : قال آخر 

 . اهلل يف األرض من نعم حتفظ مجال األرض وحياهتم

فأنشأوا من احلياة  ..  ومل يكتفوا بذلك بل راحوا يتالعبون بموازين احلياة:  قال آخر 

 . ما مل يلد إال املوت 

فال  ..  وهي آثار البد منها ..  أنت تتحدث عن آثار العلوم والتكنولوجيا :  قال الرجل 

 . يمكن للبرش أن يتقدموا من غري أن تكون هناك تضحيات 

احلكامء أحد  والتكنولوجيا  :  قال  بالعلوم  املرتبطة  املوازين  خيلخلوا  مل  البرش  إن 
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العادلة بل  ..  وحدها  احلياة  التي حتكم  القيم  كل  عبثوا  ..  خلخلوا  كام  هبا  يعبثون  فراحوا 

 . بالذرة واخللية واهلواء الذي يتنفسونه واملاء الذي يرشبونه

وهيا حدثونا عن الرشيعة التي جاء هبا اإلسالم  ..  دعنا من هذا:  قال أحد احلضور

 . حلفظ التوازن يف حياة الناس

أن تعتدل موازين الناس حتى تعتدل موازين تصوراهتم  ال يمكن  :  قال أحد احلكامء

 . وموازين سلوكاهتم 

 : ات التصور 

 . فحدثونا عن موازين التصورات : قال أحد احلضور

احلكامء  أحد  حتكم  :  قال  التي  املوازين  تعتدل  حتى  اإلنسان  موازين  تعتدل  ال 

وأفكاره حيملها ..  تصوراته  التي  الفكرة  سوى  اإلنسان  من  ..  فليس  يعيش  الذي  واملبدأ 

 . أجله

 .(1) فحدثونا عن موازين التصورات التي جاء هبا اإلسالم: قال أحد احلضور

ليس هناك دين وال فكره يف الدنيا احرتمت موازين التصورات  :  قال أحد احلكامء 

اإلسالم  احرتمها  كام  السليمة..  والعقائد  اإلنسانية  الفطرة  من  انطلقت  أهنا  وما  ..  ذلك 

 . الفطرةتتطلبه 

،  وبام أن الفطرة تطلب التوازن بني اجلانب الذي تتلقاه لتدركه وتسلم به:  قال آخر

،  وتبحث حججه وبراهينه،  واجلانب الذي تتلقاه لتدركه ،  وينتهي عملها فيه عند التسليم 

فإن  ..  وتطبقها يف حياهتا الواقعية،  وحتاول معرفة علله وغاياته وتفكر يف مقتضياته العملية

 

 ()خصائص التصور اإلسالمياستفدنا املادة العلمية هنا من كتاب:  (1)
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ألن كليهام يلبي جانبا ،  مجيع التصورات اإلسالمية راعت هاتني الناحيتني ووازنت بينهام

 .مودعا يف فطرة اإلنسان،  أصيال

ولن  ،  لقد علم اهلل أن اإلدراك البرشي لن يتسع لكل أرسار هذا الوجود :  قال آخر 

والتوازن  ،  واالرتياح للمعلوم،  فأودع فطرته االرتياح للمجهول،  يقوى عىل إدراكها كلها 

 . كالتوازن بني هذا وذاك يف صميم الوجود، بني هذا وذاك يف كياهنا 

فيها وال جمهول :  قال آخر التي ال غيب  العقيدة  اإلدراك  ،  إن  أكرب من  وال حقيقة 

وأشواقها اخلفية إىل  ،  وال جتد فيها النفس ما يلبي فطرهتا ،  ليست عقيدة،  البرشي املحدود 

 . ب املسدلة املسترت وراء احلج، املجهول

كام أن العقيدة التي ال يشء فيها إال املعميات التي ال تدركها العقول ليست  :  قال آخر

والفكر اإلنساين ال بد أن يتلقى شيئا  ،  ! فالكينونة البرشية حتتوي عىل عنرص الوعيعقيدة

 . يملك أن يتدبره ويطبقه، له فيه عمل،  مفهوما له 

،  وتتوازن هبا الفطرة،  تلبي هذا اجلانب وذاك والعقيدة الشاملة هي التي  :  قال آخر

 . وهي جتد يف العقيدة كفاء ما هو مودع فيها من طاقات وأشواق

وحقيقة  ،  وكيفية تعلق إرادة اهلل باخللق،  فإذا كانت ماهية الذات اإلهلية:  قال آخر

  من :  فهناك خصائص الذات اإلهلية..  من احلقائق التي ال سبيل إىل اإلحاطة هبا ..  الروح

البرشي عىل  ..  وتدبري،  وخلق،  وإرادة،  وقدرة،  ووحدانية،  وجود الفكر  يقدر  مما  وكلها 

الوجود،  إدراكه يف  ومقتضياته  يدرك رضورته  أن  يستطيع  هذه  ..  ومما  يعرض  واإلسالم 

 . اخلصائص برباهينها املقنعة 

وعبوديته  ،  وعالقته بخالقه ،  ومصدر وجوده ،  وهناك )الكون( وحقيقته :  قال آخر

 . وعالقته باإلنسان وعالقة اإلنسان به، واستعداده الستقبال احلياة، له
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،  ومصدرها ،  وهناك )احلياة( بشتى أنواعها وأجناسها وأشكاهلا ودرجاهتا :  قال آخر 

 . وعالقتها بمبدعه ومبدعها ، وعالقتها بطبيعة الكون

ومنهج  ،  ودهوغاية وج،  وخصائصه ومصدره،  وهناك )اإلنسان( وحقيقته:  قال آخر 

للعقل والقلب،  وكلها ترد يف منطق مفهوم واضح..  حياته التي  .  مريح  بالرباهني  مدعم 

 . تتلقاها الفطرة بالقبول والتسليم

 َأْم  :  وهو خياطب الفطرة بقوله ،  اسمعوا إىل اهلل:  قال آخر
ٍ
ء ﴿َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ يَشْ

اَمَواِت  السَّ َخَلُقوا  َأْم  اخْلَالُِقوَن  ُهُم    ُهُم  َأْم  َربَِّك  َخَزائُِن  ِعنَْدُهْم  َأْم  ُيوِقنُوَن  اَل  َبْل  َواأْلَْرَض 

اْلَبنَاُت وَ  َلُه  َأْم  ُمبِنٍي  بُِسْلَطاٍن  ُمْسَتِمُعُهْم  َفْلَيْأِت  فِيِه  َيْسَتِمُعوَن  َأْم هَلُْم ُسلٌَّم  َلُكُم  املَُْصْيطُِروَن 

ْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن َأْم ِعنَْدُهُم اْلَغْيُب َفُهْم َيْكُتُبوَن َأْم ُيِريُدوَن َكْيًدا  اْلَبُنوَن َأْم َتْسَأهُلُْم َأْجًرا َفُهْم مِ 

ُكونَ  َلٌه َغرْيُ اهللَِّ ُسْبَحاَن اهللَِّ َعامَّ ُيرْشِ
ِذيَن َكَفُروا ُهُم املَْكِيُدوَن َأْم هَلُْم إِ    [ 43ـ  35الطور: ] ﴾ َفالَّ

وَن َلْو َكاَن  :  وهو يقول ،  واسمعوا إليه:  قال آخر َُذوا آهِلًَة ِمَن اأْلَْرِض ُهْم ُينرِْشُ ﴿َأِم اختَّ

يِهاَم آهِلٌَة إِالَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعامَّ َيِصُفوَن اَل ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل 
َوُهْم ُيْسَأُلوَن    فِ

َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة ُقْل هَ  اُتوا ُبْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن َقْبيِل َبْل َأْكَثُرُهْم اَل  َأِم اختَّ

  [ 24ـ  21األنبياء: ] ﴾  َيْعَلُموَن احْلَقَّ َفُهْم ُمْعِرُضونَ 

اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر  :  وهو يقول ،  واسمعوا إليه:  قال آخر  ﴿َأَوَليَْس الَِّذي َخَلَق السَّ

َلُه   َيُقوَل  َأْن  َشْيًئا  َأَراَد  إَِذا  َأْمُرُه  إِنَّاَم  اْلَعلِيُم  ُق  اخْلاَلَّ َوُهَو  َبىَل  ِمْثَلُهْم  خَيُْلَق  َأْن  َفَيُكوُن  َعىَل  ُكْن 

 َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ 
ٍ
ء    [ 83ـ  81يس: ] ﴾ َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ يَشْ

َب َلنَا َمَثاًل َوَنيِسَ َخْلَقُه َقاَل َمْن حُيْيِي  :  و يقولوه،  واسمعوا إليه:  قال آخر  ﴿َورَضَ

ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِيٌم الَِّذي َجَعَل لَ  َل َمرَّ يِيَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ ُكْم  اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم ُقْل حُيْ

َجِر اأْلَْخرَضِ َناًرا َفإَِذا َأْنُتْم ِمنْهُ     [ 80ـ  78يس: ] ﴾ ُتوِقُدونَ  ِمَن الشَّ
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أرأيتم هذه النصوص وكيف تتغلغل يف أعامق الفطرة اإلنسانية بجميع  :  قال آخر

 جوانبها؟

من  :  هبذا جتد الفطرة البرشية يف التصور اإلسالمي ما يلبي أشواقها كلها :  قال آخر

وجمهول األبصار،  معلوم  تراه  وال  األفهام  به  حتيط  ال  غيب  جتول  ،  ومن  فيه  ومكشوف 

،  ومن جمال أوسع من إدراكها تستشعر إزاءه جالل اخلالق الكبري، العقول وتتدبره القلوب

 . وجمال يعمل فيه إدراكها وتستشعر إزاءه قيمة اإلنسان يف الكون وكرامته عىل اهلل

وهي تتدبر  ،  وهي تؤمن باملجهول الكبري،  تتوازن الكينونة اإلنسانيةوهبذا  :  قال آخر

 . املعلوم الكبري

إضافة إىل هذا نجد يف العقيدة اإلسالمية التوازن بني طالقة املشيئة اإلهلية  :  قال آخر 

الكونية السنن  اإلهلية طليقة ..  وثبات  ما ،  فاملشيئة  قيد  عليها  يرد  الفكر  ،  ال  مما خيطر عىل 

إبداعه..  البرشي مجلة إىل  توجهها  بمجرد  كل يشء  تبدع  قاعدة  ..  وهي  هنالك  وليست 

﴿إِنَّاَم َقْوُلنَا  :  حني تريد أن تفعل ما تريد،  ب مفروض تلتزمه املشيئة اإلهلية وال قال ،  ملزمة 

 إَِذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 
ٍ
ء   [ 40النحل: ] ﴾ ليَِشْ

أن تتبدى للناس ـ عادة ـ يف  ، ويف الوقت ذاته شاءت اإلرادة اإلهلية املدبرة: قال آخر 

يرقبوها ،  وسنن جارية،  صورة نواميس مطردة ويكيفوا حياهتم  ،  ويدركوها ،  يملكون أن 

عىل أن يبقى يف تصورهم ومشاعرهم أن مشيئة  .. ويتعاملوا مع الكون عىل أساسها ، وفقها 

ولو مل يكن جاريا عىل ما اعتادوا  ،  وأن اهلل يفعل ما يريد،  تبدع ما تشاء،  اهلل ـ مع هذا ـ طليقة

املشيئة متجلية فيه  يروا  املطردة،  هم أن  املقررة والنواميس  السنن  ﴿َقاَل  :  قال تعاىل..  من 

ِق َفْأِت هِبَا ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللَُّ ْمِس ِمَن املرَْْشِ  اَل هَيِْدي  إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

مْ : وقال،  [ 258البقرة:  ] ﴾  اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ  ُس َينَْبِغي هَلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َسابُِق  ﴿اَل الشَّ
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  [ 40يس: ] ﴾ النََّهاِر َوُكلٌّ يِف َفَلٍك َيْسَبُحونَ 

يقف الضمري البرشي عىل أرض ثابتة  ،  وبني ثبات السنن وطالقة املشيئة:  قال آخر 

فيها ،  مستقرة األرض،  يعمل  طبيعة  يعلم  الطريق،  وهو  وجزاء  ،  السعيوغاية  ،  وطبيعة 

وينتفع هبا وبتجاربه  ، وطاقات األرض، وسنن احلياة، ويتعرف إىل نواميس الكون. احلركة

معلق القلب  ،  ويف الوقت ذاته يعيش موصول الروح باهلل..  الثابتة فيها منهج علمي ثابت

..  أبداوال ييأس أمام ضغط الواقع ،  وال يستبعد عليها شيئا ، بمشيئته ال يستكثر عليها شيئا 

ويتصور أن مشيئة  ،  يضع فيها نفسه،  غري حمصور يف قوالب حديدية،  يعيش طليق التصور

 . وال يعيش يف إلف مكرور ،  وال يضمر رجاؤه، وهكذا ال يتبلد حسه.. اهلل حمصورة فيها 

ألنه  ،  ويعمل وفق السنة،  ألنه مأمور باألخذ هبا ،  واملسلم يأخذ باألسباب:  قال آخر

..  ال ألنه يعتقد أن األسباب والوسائل هي املنشئة للمسببات والنتائج..  مأمور بمراعاهتا 

بعد أداء واجبه  ،  ويتعلق به وحده من وراء األسباب ،  فهو يرد األمر كله إىل خالق األسباب

 .طاعة ألمر اهلل .. يف احلركة والسعي والعمل واختاذ األسباب

،  ربه العلمية وطرائقه العملية وهكذا ينتفع املسلم بثبات السنن يف بناء جتا :  قال آخر

ومدخراته وطاقاته  وأرساره  الكون  مع  التعامل  العلوم  ،  يف  مزايا  من  يشء  يفوته  فال 

العملية  والطرائق  باهلل،  التجريبية  القلب  موصول  ذاته  الوقت  يف  هبذا  ،  وهو  القلب  حي 

،  ه وتزكيهالتي ترفع العمر وتبارك،  موصول الضمري باملشاعر األدبية األخالقية،  االتصال

 .(1)ويف حدود طاقة اإلنسان،  وتسمو باحلياة اإلنسانية إىل أقص الكامل املقدر هلا يف األرض 

آخر  للدنيا  :  قال  النظرة  يف  التوازن  اإلسالمية  العقيدة  يف  نجد  هذا  إىل  إضافة 

 

 ( )أرسار األقدار يف كتاب انظر تفاصيل هذا وأدلته واإلجابة عىل الشبه املرتبطة به  (1)
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لنا ..  واآلخرة يقول  وعمل :  فاإلسالم  ابتالء  دار  الدنيا  حساب  ..  إن  دار  اآلخرة  وإن 

وما يقع لإلنسان يف  ..  واحلياة يف هذه األرض مرحلة حمدودة يف الرحلة الطويلة ..  وجزاء 

واختبار تقدر  ،  هذه األرض ليس خامتة احلساب وال هناية املطاف إنام هو مقدمة هلا ما بعدها 

 .له درجته هناك يف دار احلساب 

،  املشكلة يف الضمري البرشي وهبذا حيل اإلسالم اجلانب الشعوري من هذه  :  قال آخر

فاألمل الذي يلقاه اخلري يف هذه األرض من جراء وجود  ،  ويكسب فيه الطمأنينة واالستقرار

فهناك النصيب الذي يعادل بني كفتي امليزان يف  ،  ليس هو كل نصيبه،  الرش والنقص فيها 

الرحلة موصوالن،  شطري  واحدة.  والشطران  إرادة  عليهام  فيهام  .  تسيطر  حكم  وحيكم 

 . واحد ال يند عن علمه يشء وال خيتل يف ميزانه يشء 

،  ثم هو خياطب احلقيقة الشعورية التي جيدها اإلنسان يف أعامق ضمريه :  قال آخر 

،  وجياهد لتحقيقه يف حياة البرش ،  وهي أن شعور املؤمن اخلري الذي حيقق منهج اهلل يف حياته 

شعورا مكافئا من الرىض والسعادة يف هذه  جيد ـ وهو يعاين األمل من جانب الرش واألرشار ـ  

شعورا ناشئا عن إحساسه بأنه يرىض اهلل فيام  .  قبل أن جيد جزاءه املدخر له يف اآلخرة،  الدنيا 

اخلري،  يفعل  يرىض عن جهاده  اهلل  احلية..  وأن  البنية  ذات  من  طبيعة  ،  وهي شهادة  ومن 

جيد جزاءه احلارض يف كفاح  ،  ان عىل أن اهلل جعل التكوين الفطري لإلنس،  الفطرة البرشية

جزاء ذاتيا  ،  وأن له من التذاذة الكفاح يف هذا الطريق،  ونرصة اخلري واحلق،  الرش والباطل 

الداخيل  كيانه  األمل،  من  فيها  يتحمل  التي  اللحظة  ذات  والباطل ،  يف  الرش  يواجه  ،  وهو 

إىل حسن اجلزاء  وأن العوض كامن يف ذات الفطرة ويف االطمئنان  .  ويكافحهام ما استطاع

 . وهلذا االطمئنان أثره حتى قبل يوم احلساب اخلتامي يف دار احلساب . يف الدنيا واآلخرة

ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنه ُقُلوهُبُْم بِِذْكِر اهللَِّ َأاَل بِِذْكِر  : قال تعاىل يقرر هذالقد  :  قال آخر ﴿الَّ
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َح اهللَُّ َصْدَرُه لإِْلِْساَلِم َفُهَو َعىَل ُنوٍر ِمْن  :  وقال،  [ 28الرعد:  ] ﴾  اهللَِّ َتْطَمئِنه اْلُقُلوُب  ﴿َأَفَمْن رَشَ

ِه َفَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة ُقُلوهُبُْم ِمْن ِذْكِر اهللَِّ ُأوَلئَِك يِف َضاَلٍل ُمبِنيٍ     [ 22الزمر: ] ﴾ َربِّ

ولو  ،  ابتداءولكن ملاذا يوجد الرش مع أن اهلل قادر عىل أال يوجده  :  قال أحد احلضور

 ولو شاء خللق الناس كلهم مهتدين ابتداء؟، شاء هلدى الناس مجيعا 

إن اهلل قادر طبعا عىل تبديل فطرة اإلنسان ـ عن طريق هذا الدين  :  قال أحد احلكامء

ولكنه شاء أن خيلق اإلنسان هبذه الفطرة وأن  ..  أو عن غري طريقه ـ أو خلقه بفطرة أخرى

وليس ألحد من خلقه أن يسأله ملاذا شاء هذا؟ ألن  . الذي نراه خيلق الكون عىل هذا النحو

أحدا من خلقه ليس إهلا! وليس لديه العلم واإلدراك ـ وال إمكان العلم واإلدراك ـ للنظام  

وللحكمة الكامنة  ،  وملقتضيات هذا النظام يف طبيعة كل كائن يف هذا الوجود.  الكيل للكون

 . عليها  يف خلقه كل كائن بطبيعته التي خلق

ألنه وحده هو الذي خلق الكون ومن فيه وما  ،  واهلل وحده هو الذي يعلم:  قال آخر

وهو وحده الذي يقدر أحسن وضع  ،  وهو وحده الذي يرى ما هو خري فينشئه ويبقيه،  فيه

اخْلَالِِقنيَ  َأْحَسُن  اهللَُّ  فيه ﴿َفَتَباَرَك  فينشئه  كُ ..  [ 14املؤمنون:  ] ﴾  للخلق  َأْعَطى    ﴿الَِّذي 
ٍ
ء يَشْ لَّ 

ًة َواِحَدًة َوَلكِْن لَِيْبُلَوُكْم يِف َما آَتاُكْم  ..  [ 50طه:  ] ﴾  َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى ﴿َوَلْو َشاَء اهللَُّ جَلََعَلُكْم ُأمَّ

َتلُِفونَ  اِت إِىَل اهللَِّ َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم فِيِه خَتْ ُقوا اخْلرَْيَ
  [ 48ائدة: امل] ﴾ َفاْسَتبِ

آخر والسلبية :  قال  واإلرجاء  التعطيل  يقطع  يف  ،  وهبذا  اهلل  مشيئة  عىل  واإلحالة 

وأنه ال حيب  ،  وقد علم أن اهلل ال يرىض لعباده الكفر ..  واجلمود والسلب  أو الشلل ،  املعصية

وال أن يرتك احلق  ،  وال يرىض أن يرتك املنكر بال جهاد،  أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا

أن ترتك األرض بال خالفة ،   نرصةبال الدنيا لالبتالء  ،  وال  اإلنسان يف هذه  أن  وقد علم 

وأنه جمزي عىل احلسنة وعىل السيئة يف  ،  ولالمتحان يف كل حركة وكل حالة،  باخلري والرش
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،  وأن له مكانه يف هذا الكون،  وأنه كذلك مستخلف يف هذه األرض ..  دار احلساب واجلزاء

وأنه إما ناهض هبذه اخلالفة ـ وفق  ،  يقع يف هذه األرض من تغيري وتطويروله دوره يف ما  

وفرارا من  ،  ولو كان النكول خوفا من التبعة .  وإما ناكل التبعة فمعاقب،  منهج اهلل ـ فمثاب

 االبتالء! 

كيف تزعمون أن اإلسالم جاء بالتوازن التي تتطلبه الفطرة مع  :  قال أحد احلضور

 سان جمرد عبد هلل مع أن فطرته تعتربه كائنا مكرما حمرتما حرا؟ أن اإلسالم يعترب اإلن 

احلكامء أحد  وذاك:  قال  هذا  بني  اإلسالم  وازن  اإلنسان  ..  لقد  عبودية  بني  وازن 

وقد سلم التصور اإلسالمي يف هذا الصدد  ..  ومقام اإلنسان الكريم يف الكون،  املطلقة هلل

واملعتقد املذاهب  تعاورت  التي  اهلزات  كل  تأليه  من  بني  وقعت  التي  والتصورات  ات 

 .أو حتقري اإلنسان إىل حد الزراية واملهانة، اإلنسان يف صوره الكثرية 

تاما كامال بني حقيقة األلوهية:  قال آخر  وحقيقة  ،  إن اإلسالم يبدأ فيفصل فصال 

العبودية..  العبودية ومقام  األلوهية  مقام  وخصائص  ..  وبني  األلوهية  خصائص  وبني 

 . بحيث ال تقوم شبهة أو غبش حول هذا الفصل احلاسم اجلازم .. العبودية

آخر ءٌ :  قال  يَشْ َكِمْثلِِه  ﴿َليَْس  أو  ،  [ 11الشورى:  ] ﴾  فاهلل  ماهية  يف  أحد  يشاركه  فال 

َواْلَباطِنُ   .. حقيقة َوالظَّاِهُر  َواآْلِخُر  ُل  اأْلَوَّ ﴿ُهَو  يف  ،  [ 3احلديد:  ] ﴾  واهلل  أحد  يشاركه  فال 

ْكَرامِ و﴿ُكله مَ   .. وجود  فال  ،  [ 27ـ    26الرمحن: ] ﴾  ْن َعَلْيَها َفاٍن َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلاََلِل َواإْلِ

فال يشاركه  ،  [ 23األنبياء:  ] ﴾  واهلل ﴿اَل ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ   ..يشاركه أحد يف البقاء 

   .. أحد يف سلطان
ٍ
ء ُكلِّ يَشْ َخالُِق  و﴿اهللََّ    .. فال يشاركه أحد يف خلق،  [ 62الزمر:  ] ﴾  و﴿اهللَُّ 

ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدرُ  ﴿اهللََّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل  و  .. فال يشاركه أحد يف رزق،  [ 52الزمر: ] ﴾  َيْبُسُط الرِّ

علم،  [ 74النحل:  ] ﴾  َتْعَلُمونَ  يف  أحد  يشاركه  خصائص    .. فال  من  خاصية  كل  يف  وهكذا 
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 . األلوهية

آخ  الوجود:  رقال  وهو مستخلف يف هذه  ،  واإلنسان عبد هلل ككل خملوق يف هذا 

مسخر له األرض وما فيها وحمسوب حسابه يف تصميم  ،  مسلط عىل كل ما فيها ،  األرض

 . هذا الكون قبل أن يكون 

آخر مقاماته:  قال  أرفع  يف  يكون  حاالته،  واإلنسان  خري  مقام  ،  ويف  حيقق  حني 

،  وأحسن حاالت كامله ،  ذه احلالة ـ يكون يف أقوم حاالت فطرته إذ أنه ـ يف ه.  العبودية هلل 

 . وأصدق حاالت وجوده

هو الذي يعصمهم مجيعا من عبودية العبيد  ،  كام أن قيام الناس يف هذا املقام :  قال آخر

وهو الذي  ،  عىل اختالف مراكزهم الدنيوية ،  وهو الذي حيفظ هلم كراماهتم مجيعا ،  للعبيد

ـ عن االستكبار يف  ،  ي إال هلليرفع جباههم فال تنحن الوقت ذاته  ـ يف  الذي يكفيهم  وهو 

بغري احلق فيها والفساد،  األرض  الواحد ،  والعلو  للموىل  التقوى  ،  ويستجيش يف قلوهبم 

العبيد أمامه  يتساوى  األلوهية .  الذي  خصائص  لنفسه  العبيد  أحد  يدعى  أن  ،  ويرفض 

وإرادته  ،  وجيعل ذاته مصدر السلطان، اهلل فيرشع للناس يف شؤون حياهتم بغري سلطان من 

 رشيعة لبني اإلنسان! 

ومن ثم فإنه ال تعارضـ  يف التصور اإلسالميـ  بني رفعة اإلنسان وعظمته  :  قال آخر 

 . وبني عبوديته هلل ـ سبحانه ـ وتفرد اهلل باأللوهية وبخصائصها مجيعا ، وكرامته وفاعليته

فع اإلنسان وتكريمه ـ أن ختلع عنه عبوديته  وال حاجة إذن ـ عندما يراد ر:  قال آخر 

كام احتاج رؤساء الكنيسة واملجامع املقدسة  ،  أو تضاف إىل ناسوتيته الهوتية ليست له ،  هلل

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ ُهَو املَِْسيُح  :  ليعظموا عيسى عليه السالم ويكربوه ، أن يفعلوا ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ

َم اهللَُّ اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل   ْك بِاهللَِّ َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيرْشِ يَل اْعُبُدوا اهللََّ َريبِّ َوَربَُّكْم إِنَّ
ائِ   املَِْسيُح َيا َبنِي إرِْسَ
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ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ ثَ  َثاَلَثٍة َوَما    الُِث َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر َلَقْد َكَفَر الَّ

ِمنُْهْم َعَذاٌب أَ  ِذيَن َكَفُروا  نَّ الَّ َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ َينْتَُهوا َعامَّ  إَِلٌه َواِحٌد َوإِْن مَلْ  إَِلٍه إاِلَّ  َأَفاَل  ِمْن  لِيٌم 

َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم َما املَِْسيُح اْبُن َمْرَيمَ   إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن  َيُتوُبوَن إِىَل اهللَِّ 

ُ هَلُُم اآْلَياِت ُثمَّ اْنُظرْ  يَقٌة َكاَنا َيْأُكاَلِن الطََّعاَم اْنُظْر َكْيَف ُنَبنيِّ ُه ِصدِّ ُسُل َوُأمه ِه الره
َأنَّى ُيْؤَفُكوَن    َقْبلِ

ا َواَل نَ  ِميُع اْلَعلِيمُ ُقْل َأَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما اَل َيْملُِك َلُكْم رَضًّ  72املائدة:  ] ﴾  ْفًعا َواهللَُّ ُهَو السَّ

  [ 76ـ 

آخر املصادر:  قال  هذه  تتوازن  بحسبه ..  وهكذا  الكائن  ..  كل  إمداد  يف  وتتناسق 

باملعرفة التصور اإلسالمي ..  اإلنساين  يتأرجح بني  ،  ويتوازن  فال يشط وال يضطرب وال 

 وال يؤله ما ليس منها بإله! ، هذه املصادر

 : ات لوك الس 

احلضور أحد  التصوري :  قال  التوازن  عن  التوازن  ..  حدثتمونا  عن  فحدثونا 

 . السلوكي 

﴿َواْبَتِغ فِياَم  :  فقال ،  لقد عرب القرآن القرآن الكريم عن هذا التوازن:  قال أحد احلكامء 

ْنَيا   الده ِمَن  َنِصيَبَك  َتنَْس  َواَل  اآْلِخَرَة  اَر  الدَّ اهللَُّ  َتْبِغ  آَتاَك  َواَل  إَِلْيَك  اهللَُّ  َأْحَسَن  َكاَم  َوَأْحِسْن 

  [ 77القصص: ] ﴾ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبه املُْْفِسِدينَ 

اَلِة ِمْن َيْوِم اجْلُُمَعِة  :  وعرب عنه قوله تعاىل:  قال آخر ِذيَن آَمُنوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ َا الَّ ﴿َيا َأهيه

اَلُة  َفاْسَعوْ  الصَّ ُقِضَيِت  َفإَِذا  َتْعَلُموَن  ُكنُْتْم  إِْن  َلُكْم  َخرْيٌ  َذلُِكْم  اْلَبْيَع  َوَذُروا  اهللَِّ  ِذْكِر  ىَل 
إِ ا 

وا يِف اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اهللَِّ َواْذُكُروا اهللََّ َكثِرًيا َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ     [ 10ـ    9اجلمعة:  ] ﴾  َفاْنَترِشُ

اهلل  :  آخر قال   رسول  عنه  أحدهم   وعرب  قال  الذين  للنفر  قال  أتزوج  :  حني  ال 

)ما بال أقوام يقولون كذا  :  ال أنام عىل فراش:  وقال آخر،  ال آكل اللحم:  وقال آخر ،  النساء



631 

 

  (1) لكني أصيل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني(،  وكذا

ـ ملن ذكر له امرأة ذكرت أهنا تقوم الليل وتصوم النهار  وعرب عنه حني قال  :  قال آخر 

)لكني أنا أنام وأصيل وأصوم وأفطر فمن اقتدى يب فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس  :  ـ

إن لكل عمل شدة وفرتة فمن كانت فرتته إىل بدعة فقد ضل ومن كانت فرتته إىل  ..  مني

  (2)سنة فقد اهتدى(

 ؟ (3)لكن ما مرادك من إيرادها هنا .. النصوص سمعنا هذه  : قال أحد احلضور

فال  .. هذه النصوص هي التي تغرس يف املؤمن التوازن السلوكي : قال أحد احلكامء

 .وال يسحق فيه جانب جانبا ..  يطغى فيه جانب عىل جانب

ويعيش لنفسه  ..  ويعيش بالروح واجلسد..  فاملؤمن يعيش الدنيا واآلخرة:  قال آخر

ويتعامل معهم بام أمره اهلل  ،  ولكنه يف نفس الوقت يصحب اخللق،  ويصحب اهلل..  ولغريه

 . من صنوف املعامالت 

فيعطي كل واحد منها  ..  وهو مع ذلك كله يوازن بني هذه األشياء مجيعا :  قال آخر

 . ما يطلبه من حقوق

طاع  قارنوا هذا بامللل والنحل التي طلبت من أتباعها التفرغ للعبادة واالنق:  قال آخر 

وقارنوه بمقابلها من األديان التي ألغت جانب  ..  كالرهبانية املسيحية،  عن احلياة واإلنتاج

وواجباهتا  فلسفتها  من  والتأله  والتنسك  عىل ،  العبادة  فروضها  اقترصت  التي  كالبوذية 

 .اجلانب األخالقي اإلنساين وحده

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 رواه أمحد. (2)

 (  دافه. مصادرهاستفدنا يف هذا املطلب من كتاب )مدخل ملعرفة اإلسالم: مقوماته. خصائصه. أه (3)
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بيع وعمل  ..  معةهذا هو شأن املسلم مع الدين واحلياة حتى يف يوم اجل:  قال آخر

وترك للبيع والرشاء وما أشبهه من  ،  ثم سعي إىل ذكر اهلل وإىل الصالة،  للدنيا قبل الصالة 

مع عدم  ،  ثم انتشار يف األرض وابتغاء الرزق من جديد بعد انقضاء الصالة،  مشاغل احلياة

 .فهو أساس الفالح والنجاح، الغفلة عن ذكر اهلل كثريا يف كل حال

فاألخالق اإلسالمية وسط  ..  لشعائر التعبدية السلوك األخالقيومثل ا:  قال آخر 

فوضعوا له من القيم واآلداب  ،  بني غالة املثاليني الذين ختيلوا اإلنسان مالكا أو شبه مالك 

له يمكن  ال  كاحليوان،  ما  أو  حيوانا  حسبوه  الذين  الواقعيني  غالة  من  ،  وبني  له  فأرادوا 

أحسن فأولئك  به  يليق  ال  ما  حمضا السلوك  خريا  فاعتربوها  اإلنسانية  بالفطرة  الظن  ،  وا 

الظن أساءوا هبا  نظرة اإلسالم وسطا بني أولئك  ،  فعدوها رشا خالصا ،  وهؤالء  وكانت 

 . وهؤالء 

آخر  العقل:  قال  فيه  مركب  خملوق  اإلسالم  نظر  يف  الشهوة ،  فاإلنسان  فيه  ،  وفيه 

إما  ،  وهتيأ بفطرته لسلوك السبيلني،  قد هدى للنجدين ،  وروحانية املالك،  غريزة احليوان

ومهمته جهاد نفسه ورياضتها ..  فيه استعداد للفجور استعداده للتقوى ..  شاكرا وإما كفورا 

اَها َوَقْد َخاَب  :  حتى تتزكى اَها َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

اَها     [ 10ـ  7الشمس: ] ﴾ َمْن َدسَّ
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 النهاية 

بعد انتهاء الرجال السبعة من احلديث عن املشاهد التي مروا هبا خالل تلك السنة  

التي غابوا فيها عن القرية، صاح بعض احلضور، وقد كان من كبار املتشددين يف الدعوة  

له أتباع كثريون: نشكركم كثريا عىل ما ذكرمتوه لنا من  واملنكرين للنبوة،  للربوبية،   وكان 

نع جعلتمونا  يف  مشاهد،  فيه  أوقعتمونا  ما  عىل  نلومكم  هل  ندري  ولسنا  معكم..  يشها 

وكنا   منكم،  استفدناه  الذي  العظيم  اجلديد  هذا  عىل  نشكركم  أم  إلينا،  األوىل  رحلتكم 

 مقرصين، بل مفرطني يف معرفته. 

: بل أنتم أهل للشكر أكثر من  ، وكان أيضا من كبار املتشددين من الربوبينيقال آخر 

عن آبائنا وأجدادنا، إىل  كونكم أهال للعتاب، ألنكم أخرجتمونا من التدين الذي ورثناه  

عقولنا  إليه  وهدتنا  اكتشفناه،  الذي  عقولكم التدين  مع  متاما  تتفق  والتي  يمكن  ،  وال   ..

 املقارنة بني الدين املوروث، والدين املهتدى إليه. 

ما سمعتموه من  قال آخر:   مر بكم من مشاهد، ونمرر كل  ما  نعيش كل  كنا  لقد 

 .هأحاديث عىل عقولنا، وقد اكتشفنا من عظمة ديننا ونبينا ما كنا نجهل

قد كنا نتوهم أنه مثل كل األديان.. وأن أساس اتباعنا له هو وجودنا يف  ل  قال آخر:

سنا مع  ولنا مع نف وعق   ت فقد انسجم  ، . واحلمد هللبيئة تؤمن به، ال كون العقل يدل عليه.

كون سفري هداية،  وا مجيعا رغبة يف اإلسالم، ويف نبيه الذي أرسله اهلل ليتألفنا، وامئ كل لطا 

 ورسول رمحة. 

قال آخر: بل إنكم فوق ذلك علمتمونا كيف نعود إىل احلق بعد أن ننحرف عنه، فال  

 تهاد أعظم. نكتفي يف اإليامن بأنفسنا، وإنام ننرشه كام ننرش االنحراف، وبعزيمة أشد، وباج
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األعيان،   كبري  قال  وغريها،  الكلامت  هذه  التائبون  الربوبيون  أولئك  قال  أن  بعد 

جراء تلك االعتقادات اجلديدة: احلمد هلل الذي أطال  والذي كان يتأمل كثريا ملا أصاب قريتنا  

لقريتنا،   ميالد جديد  يوم  بالنسبة يل  هو  الذي  السعيد  اليوم  هذا  أعيش  أن  إىل  يف عمري 

، ويوم من أيام هدايته  لذلك أدعوكم إىل االحتفال به يف كل سنة.. فهو يوم من أيام اهللو

 العظمى. 

بعد أن تكلم هؤالء مجيعا، طلب مني كبري األعيان أن أسجل كل ما ذكروه، وبلغة  

 مبسطة مهذبة يفهمها اجلميع، وقد فعلت ما طلب مني، وبحسب طاقتي. 

أن سلمت  الثالثة من  وبعد  القرية ل  الكتاب   األجزاء  أعيان  ثم  كبري  بطبعها،  قام   ،

تلك   إمخاد  يف  القوي  تأثريه  لذلك  كان  فقد  هلل،  واحلمد  املجاورة،  القرى  عىل  توزيعها 

 الدعاوى اخلطرية التي مل تكن تقل عن دعاوى املالحدة أنفسهم. 

ومل يكتف أهل قريتنا والقرى املجاورة بذلك، بل إن بعض املحسنني أسس مدرسة  

اإلسالم، والذين ينطلقون من معانيه السامية الواردة يف القرآن الكريم  لتدريب الدعاة إىل  

والسنة املوافقة له، ال تلك اخلرافات التي علقت به وشوهته.. واحلمد هلل، فقد جعل هذا  

 الكتاب من مقرراته الرضورية للمتكونني فيه. 

كله ذلك  من  بعض  ،  واألهم  فيه  جاء  الذي  اليوم  ذلك  هو  كثريا  رسين  والذي 

  أعيان القرية،   شوهون اإلسالم بخرافاهتم وتشددهم، إىل كبريمن الذين كانوا يتشددين  امل

جزء    يذي  ورفاقي وتالمحسب أين أ   ي وقبل يديه، وقال: لست أدري ما أقول لك.. ولكن

فل األكرب؛  سببها  ربام  بل  املشكلة،  وإ من  له  وتشوهينا  لديننا  حتريفنا  تلك  وال  كل  لصاق 

 أو يتبنى غريه.جترأ أحد يف العامل أن ييسء إليه،   اخلرافات به، ملا 

أعلنوا  صنافهم املختلفة، وثم ما لبث أن أحرض كل من كان معه من املتشددين بأ
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ئبون، وبينوا  انيون التا وا فيه، بل عقدوا املجالس ألهل القرية، كام فعل الربتوبتهم عام وقع

،  [جل دالدين وال]ها يف سلسلة  كثرية التي وقعوا فيها، والتي ذكرت الكثري منخطاء الاأل

قتناع احلقيقي  كان لذلك تأثريا كبريا يف االفقد  هلل،  د  .. واحلم[ اهلل ودين البرش  دينوسلسلة ]

قل أن يعارض اهلل  ا لك ع، وهل يمللبرشتياره  اخالذي  ، باعتباره دين اهلل  باإلسالمل  الكام

 ؟يف اختياره
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 هذا الكتاب 

اإلشكاالت التي يطرحها من    حياول هذا الكتابـ  بأجزائه الثالثةـ  أن جييب عىل كل 

يطلقون عىل أنفسهم لقب ]الربوبيني[، وهم الذين يرون إمكانية استبدال النبوة بالعقل،  

ويرون أن هداية اهلل هلم يمكن أن تتحقق من دون حاجة ألي دين أو نبوة، وقد استثمروا  

وتتطلبه القيم   يف ذلك ما وقع يف تاريخ األديان من انحرافات عام تقتضيه العقول السليمة،

 النبيلة. 

ـ   فإنه  ـ أن حياور هؤالء، من  ولذلك  ـ وهبدوء  ـ حياول  احلوارية  الروائية  وبصيغته 

خالل منطلقاهتم العقلية والفكرية أوال، ثم من خالل مستلزمات تلك املنطلقات، وهي  

 األديان. األدلة التفصيلية التي يسوقوهنا لبيان االنحرافات التي وقعت فيها 

وهذا السبب هو الذي دعانا إىل مناقشة كل االنحرافات التي وقعت فيها األديان،  

 وبمختلف أنواعها، وبيان االتفاق عليها مع الربوبيني، ثم بيان وجه احلق يف التعامل معها. 

وهلذا جيد القارئ الرواية مملوءة بذكر الكثري من مواقف األديان واملذاهب الفكرية  

ُتطرح ابتداء من القضايا املرتبطة باهلل والنبوة والكتب املقدسة، وانتهاء بكل    يف كل قضية 

 القيم اإلنسانية كالسالم والعدالة والرمحة وغريها. 

وبام أن مشكلة الربوبيني هي يف ذلك التعميم اخلاطئ ملواقفهم، فقد بينا يف الرواية  

يسوقوهن التي  السليمة  املعاين  كل  وأن  التعميم،  ذلك  يف  خطأ  موجودة  إليها  يدعون  أو  ا 

اإلسالم، باعتباره الدين املهيمن والصحيح الباقي عىل وجه األرض، مع التنبيه إىل األخطاء  

 . التي وقع فيها املسلمون، والتي ال عالقة هلا بالدين اإلهلي
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