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الحمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى.

وا ِبآَياِتَنا 
ُ
ان

َ
ا َصَبُروا َوك

َّ َ
ا مل

َ
ْمِرن

َ
 َيْهُدوَن ِبأ

ً
ة ِئمَّ

َ
َنا ِمْنُهْم أ

ْ
قال هللا تعالى: َوَجَعل

ُيوِقُنوَن. ) السجدة:24(

السادة العلماء وممثلوا البالد اإلسالمية!

 أنه وفقنا للحضور في هذا الجمع املبارك. كما 
ً
نشكر هللا تعالى أوال

نشكر املعنيين بعقد هذا االجتماع سيما سماحة الشيخ الداعية 

الدكتور يوسف القرضاوي حفظه هللا مؤسس هذه الفكرة. ونسأل 

هللا أن يجعل هذا االجتماع بارقة أمل في الظروف الحالكة وخطوة 

جادة لترشيد الصحوة اإلسالمية.

سادتي! إن الوضع الذي نعيشه اليوم لقد صّوره النبي قبل عدة 

قرون »يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتها، 

قالوا: ومن قلتنا نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء 

السيل ولينزعن هللا من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن في 

قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن؟ قال: حّب الدنيا وكراهية املوت«.

سادتي األعزة! إن هللا تعالى اجتباكم لقيادة األمة وريادتها، وجعلكم 

رعاة لألمة التي أخرجها للناس. وجعل سيدنا محمد أول راع لها. 

ودّربها على رعي الغنم قبل رعي األمة. سئل النبي هل رعى الغنم؟ 

قال: ما من نبي إال ورعى الغنم، رعيت على قراريط ألهل مكة.

والذين مارسوا الرعي يعرفون جيدا أن الراعي ال بد أن يهتم بأمرين، 

األول: احتراس الغنم من عدو من الخارج وهو الذئب الفتاك. الثاني: 

أن ال يتركها تتفرق في الشعاب واألودية. فإذا تكاسل الراعي أو غفل 

فيتفرق الغنم ويكون ضحية للذئب. وهكذا األمة اإلسالمية إنها 

أصبحت كالغنم املطيرة  في الليلة الشاتية، فال بد أن يسهر الرعاة 

وال مبّرر للنوم والغفلة، قيل لعمر:  ملاذا ال تنام؟ قال: لو نمت  في 

الليل ضاعت نف�سي ولو نمت في النهار ضاعت رعيتي.

سادتي! نعلم أن األمة بدأت تبتعد عن الرسالة التي أرسلها هللا 

ألجلها، ومن املعلوم أن حياة األمم بالرسالة والدعوة، األمة التي 

ال تحمل رسالة وال تستصحب دعوة حياتها مصطنعة وأنها كورقة 

انفصلت من شجرتها، فال يمكن أن تحيى بسقي أو رّي.

 سادتي! إن البشرية التاعسة البائسة تستصرخ وتستغيث، وليست 

هي بأقل حاجة وفاقة إلى الدعوة اإلسالميةعنها باألمس، ويحلو  لي 

أن أقّدم إليكم كلمة للداعية الحكيم الشيخ أبي الحسن الندوي 

تناسب املقام، يقول: »إن العالم اإلسالمي في حاجة شديدة إلى 

دعوة جديدة، في حاجة إلى رجال ينقطعون للدعوة إلى هللا ويكّرسون 

عليها علمهم ومواهبهم وكفاحهم، وال يطمعون في منصب وجاه وال 

يحملون ألحد حقدا، ينفعون وال ينتفعون. ويعطون وال يأخذون 

وال يزاحمون طبقة في �سيء تحرص عليه وتتها لك حتى ال تكون له 

حجة عليهم وال للشيطان سبيل إليهم، شعارهم اإلخالص والتجرد 

لون أخالق األنبياء وخلفائهم 
ّ
عن األنانيات والعصبيات. رجال يمث

ًبا َوَرَهًبا 
َ
َنا َرغ

َ
ْيَراِت َوَيْدُعون

َ
خ

ْ
وا ُيَساِرُعوَن ِفي ال

ُ
ان

َ
ُهْم ك الصادقين«. ِإنَّ

اِشِعين.
َ
َنا خ

َ
وا ل

ُ
ان

َ
َوك

فعلينا أن نبدأ من أنفسنا ونجدد صلتنا بربنا رب العاملين، فبقدر 

صلتنا بربنا وخشيتنا وأخالقنا وتقوانا نكون مؤثرين في األمة، نربطها 

بربها ونعلم أن فاقد ال�سي ال يعطيه. وعلينا أن ال نألو جهدا في تربية 

األمة وتوعيتها؛ رجالها ونسائها وشبابها وشيوخها ودارسها وأّميها على 

اإلحسان والتقوى في ضوء الكتاب والسنة، ونحذر جّدا حصر جهودنا 

في طبقة دون أخرى، واالنتماء إلى حزب أو جماعة أو طائفة.

 وفي األخير إنكم قلب العالم وروحه، وإنكم رجاءه وإنكم قامته وقيمته، 

بكم عزه وذله وحياته وحركته. وفيكم انطوى العالم األكبر.

وأقترح أخيرا تشكيل وفود وإرسالها إلى البلدان اإلسالمية وغيرها 

ومناهجها  أحوالها  ونقل  األمة  على  والتعرف  بالدعوة  ليقوموا 

وتذكرها   الحلول،  وتقديم  العلماء  كبار  إلى  ومشكالتها  وعلماءها 

برسالتها وتبّين لعلماء املنطقة املناهج التعليمية والتربوية وتساعدها 

في مشكالتها التي تعاني منها. 

العلماء ممثلوا البالد اإلسالمية
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

االفتتاحية
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   تفسيرسورة البقرة من آیة 37 إلى 08

ُرُج ِمْنُه 
ْ
َيخ

َ
ُق ف قَّ ا َيشَّ

َ َ
ْنَهاُر ۚ وِإنَّ ِمْنَها مل

َ ْ
ُر ِمْنُه األ ا َيَتَفجَّ

َ َ
ِحَجاَرِة مل

ْ
 ۚ وِإنَّ ِمَن ال

ً
ْسوة

َ
دُّ ق

َ
ش

َ
وأ

َ
ِحَجاَرِة أ

ْ
ال

َ
ِهَي ك

َ
ِلَك ف

َٰ
ن َبْعِد ذ م ِمّ

ُ
وُبك

ُ
ل
ُ
َسْت ق

َ
مَّ ق

ُ
ث

وَن ﴿4٧﴾
ُ
ْعَمل

َ
ا ت اِفٍل َعمَّ

َ
ـُه ِبغ

َّ
ـِه وَما الل

َّ
َيِة الل

ْ
ش

َ
 ِمْن خ

ُ
ا َيْهِبط

َ َ
اُءۚ  وِإنَّ ِمْنَها مل

َ ْ
امل

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين: تعريب األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

على مائدة القرآن
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التفسير املختصر: 

ِلَك )هذه شكوى من الوقائع السابقة التي 
َٰ
ن َبْعِد ذ م ِمّ

ُ
وُبك

ُ
ل
ُ
َسْت ق

َ
مَّ ق

ُ
ث

كانت تقت�سي أن تكون قلوبهم لينة وممتلئة بعظمة هللا تعالى، لكن 

دُّ 
َ

ش
َ
و أ

َ
ِحَجاَرِة أ

ْ
ال

َ
ِهي )فى القساوة( ك

َ
بالرغم من ذلك قست قلوبهم( ف

 )بل أزيد منها قساوة. ثم بّين وجه الخير في الحجارة دون القلب 
ً
ْسوة

َ
ق

ْنَهار )العظيمة( وِإنَّ 
َ ْ
ُر ِمْنُه األ ا َيَتَفجَّ

َ َ
ِحَجاَرِة مل

ْ
القا�سي وقال:( وِإنَّ ِمَن ال

اُء )يعنى  تخرج عيون دون األنهار فينتفع 
َ ْ
ُرُج ِمْنُه امل

ْ
َيخ

َ
ُق ف قَّ ا َيشَّ

َ َ
ِمْنَها مل

بها عباد هللا بخالف قلوب الكفار حيث ال منفعة فيها أصال( وِإنَّ ِمْنَها 

ـِه )وقلوبكم ال تلين وال تخشع( 
َّ
َيِة الل

ْ
ش

َ
 ِمْن )أعلى الجبل( خ

ُ
ا َيْهِبط

َ َ
مل

األعمال  )من  وَن 
ُ
ْعَمل

َ
ت ا  َعمَّ اِفٍل 

َ
ِبغ ـُه 

َّ
الل وَما 

التي تصدر نتيجة قساوة قلوبكم(.

فائدة: 

ذكر هللا سبحانه وتعالى ثالث صفات لبعض 

بالكثرة،  منها  املاء  خروج  األولى:  الحجارة؛ 

الثانية: خروج املاء منها بالقلة. ال يشّك أحد 

في هاتين الصفتين املوجودتين في الحجارة 

من  الحجارة  هبوط  والثالثة:هي  طبعا، 

في هذا،  خشية هللا؛ يمكن أن يشك أحد 

فيها،  شعور  وال  لها  عقل  ال  الحجارة  ألن 

فالجواب عن هذه الشبهة أّن الخشية ال يلزم 

 ما نشاهد الحيوانات 
ً
لها العقل، ألننا كثيرا

البد  نعم؛  لها،  عقل  وال  وتخاف  تخ�سى 

للخشية من الشعور واالحساس، وال دليل 

لنفي ذلك، وليس بالزم أن ندرك ونشاهد 

ذاك الشعور في الحجارة، فكم من موجود ال 

يشاهده أحد. فإذا صرح القرآن ب�سيء، نؤمن به ونصدقه كما نؤمن 

باملشاهد واملحسوس. 

ومن هذا املنطلق إن جوهرة املّخ في الجسم اإلنساني موجودة، ال 

يشاهد شعورها كثيٌر من العقالء. ثم ال ندعي أّن كل هبوط لكل 

حجارة سببه مخافة هللا، ألّن هللا سبحانه وتعالى يقول: "وإن من 

الحجارة"، أي بعضها، ملا يهبط من خشية هللا؛ فأسباب الهبوط 

كثيرة منها خشية هللا، ومنها ما هو طبيعي. ومن الجدير بالتدّبر، أّن 

الترتيب الذي روعي في ذكر أقسام الحجارة يشير إلى معان لطيفة، 

ذلك ألن بعض الحجارة تتفجر منها أنهار يستفيد منها الناس، ولكن 

قلوب اليهود ليست هكذا، فال ترّق وال تلين من خشية هللا وال ترحم 

صالح العباد، وهناك قسم آخُر من الحجارة دون القسم األول يخرج 

منها املاء عند االنشقاق ولكن قلوب اليهود ليست مثل هذه الحجارة 

 بل هي أق�سي منها. وأّما القسم الثالث من الحجارة هو دون 
ً
أيضا

األولين، فال يخرج منها املاء إال أنها تتأثر من خشية هللا وتهبط ألجلها، 

، ألنها ال تنفعل وال 
ً
ولكن قلوب اليهود أقل من هذه الحجارة أيضا

تتأثر كما ال ترق وال تلين، فهي غافلة قاسية أشد القسوة، فال يجد 

.
ً
الخير إليها سبيال

مَّ 
ُ
ـِه ث

َّ
َم الل

َ
ال

َ
ْنُهْم َيْسَمُعوَن ك ِريٌق ِمّ

َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم وق

ُ
ك

َ
ن ُيْؤِمُنوا ل

َ
َمُعوَن أ

ْ
َتط

َ
ف

َ
أ

ُموَن ﴿٥٧﴾
َ
وُه وُهْم َيْعل

ُ
ل
َ
ُه ِمن َبْعِد َما َعق

َ
ون

ُ
ف ُيَحِرّ

التفسير املختصر: 

هذه  استماعكم  بعد  املؤمنون  )أيها  ْم 
ُ
ك

َ
ل ُيْؤِمُنوا  أن  َمُعوَن 

ْ
َتط

َ
ف

َ
أ

ْنُهْم )عالوة على هذا كله،  ِريٌق ِمّ
َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
القصص في حق اليهود( وق

لقد مضت فيهم جماعة كانت صفتهم أنهم( 

ُه 
َ
ون

ُ
ف ُيَحِرّ مَّ 

ُ
ث )التوراة(  ـِه 

َّ
الل َم 

َ
ال

َ
ك َيْسَمُعوَن 

ُموَن 
َ
َيْعل وُهْم  )فهموه(  وُه 

ُ
ل
َ
َعق َما  َبْعِد  ِمن 

التي كانت  )أنهم كاذبون، لكن أهوائهم هي 

تحملهم على هذا األمر الشنيع(.

فائدة: 

يريد هللا سبحانه أن يقطع طمع املسلمين 

في إيمان عاّمتهم ألنهم صاروا أسرى الهوى، 

هللا،  كالم  الستماع  بمستعدين  فليسوا 

وتغيير إتجاههم، فهم في غّيهم يعمهون. 

واملراد  التوراة،  هو  ههنا  بكالم هللا  واملراد 

كانوا  أي  هللا"،  كالم  "يسمعون  بقوله 

السابقين،  األنبياء  من  التوراة  يسمعون 

ثم يحرفونه. واملراد بالتحريف تغيير بعض 

الكلمات أو تغيير املعاني، ويمكن أن يكون 

املراد بكالم هللا ههنا هو الكالم الذي سمعوه 

 من هللا ملو�سى عليه السالم، واملراد بالتحريف هو 
ً
في الطور تصديقا

ا جاؤوهم إن هللا قال إن لم تستطيعوا العمل به 
ّ
قولهم لقومهم ملـــ

فال جناح عليكم. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه األعمال وإن لم يصدر من اليهود الذين 

كانوا في زمن النبي ، ولكن ملا وافقوا أسالفهم ولم ينكروا عليهم 

ما فعلوه ولم يتبرأوا منهم، أصبحوا مثلهم. 

وا 
ُ
ال

َ
ٰى َبْعٍض ق

َ
 َبْعُضُهْم ِإل

َ
ال

َ
ا خ

َ
ا وِإذ وا آَمنَّ

ُ
ال

َ
ِذيَن آَمُنوا ق

َّ
ُقوا ال

َ
ا ل

َ
وِإذ

 
َ

ال
َ
ف

َ
أ ْم 

ُ
ك َرِبّ ِعنَد  ِبِه  م 

ُ
وك ِلُيَحاجُّ ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل ـُه 

َّ
الل َتَح 

َ
ف ِبَما  وَنُهم 

ُ
ث َحِدّ

ُ
ت
َ
أ

وَن ﴿٦٧﴾
ُ
ْعِقل

َ
ت

التفسير املختصر:

وا 
ُ
ال

َ
ِذيَن آَمُنوا )من أهل املدينة( ق

َّ
ُقوا )أي اليهود املنافقون( ال

َ
ا ل

َ
 وِإذ

 َبْعُضُهْم 
َ

ال
َ
ا خ

َ
ا )صدقنا بأن رسولكم هو املبشر به في التوراة( وِإذ آَمنَّ

في   
ّ
املخ إن جوهرة  املنطلق  هذا  ومن 

الجسم اإلنساني موجودة، ال يشاهد 

شعورها كثيٌر من العقالء. ثم ال ندعي 

 كل هبوط لكل حجارة سببه مخافة 
ّ
أن

 هللا سبحانه وتعالى يقول: "وإن 
ّ
هللا، ألن

من الحجارة"، أي بعضها، ملا يهبط من 

خشية هللا؛ فأسباب الهبوط كثيرة منها 

خشية هللا، ومنها ما هو طبيعي. ومن 

 الترتيب الذي روعي 
ّ
الجدير بالتدّبر، أن

في ذكر أقسام الحجارة يشير إلى معان 

لطيفة، ذلك ألن بعض الحجارة تتفجر 

منها أنهار يستفيد منها الناس. 
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َبْعٍض  ٰى 
َ
ِإل اليهود(  من  )املنافقون 

عندهم  فيّدعون  رؤسائهم  )إلى 

فعاتبهم  واتباعهم،  مصاحبتهم 

وا 
ُ
ال

َ
قادتهم وكبارهم على ذلك( ق

َتَح 
َ
وَنُهم ِبَما ف

ُ
ث َحِدّ

ُ
ت
َ
)أي: رؤسائهم( أ

ْم )بّينه لكم في التوراة؛ 
ُ
ْيك

َ
ـُه َعل

َّ
الل

املصلحة(  ألجل  نكتمها  لكننا 

ْم )ليحتج 
ُ
ك َرِبّ م ِبِه ِعنَد 

ُ
وك ِلُيَحاجُّ

أصحاب محمد يوم القيامة 

كان  محمد  رسالة  صدق  بأن 

ذلك  ومع  كتابهم،  في  موجودا 

 
َ

ال
َ
ف

َ
أ سّرا(  أو  عالنية  به  كفروا 

وَن )مطلبا بّينا مثل هذا(.
ُ
ْعِقل

َ
ت

فائدة:

قد كان يعترف املنافقون مجاملة 

بأن  إليمانهم  وإظهارا  للمسلمين 

محمد  بنبّوة  ر 
ّ

بش قد  التوراة 

الكريم،  القرآن  بنزول  أو 
فكان يلومهم الناس على ذلك لكي 

ال يفرح املؤمنون. 

َما  ُم 
َ
َيْعل ـَه 

َّ
الل نَّ 

َ
أ ُموَن 

َ
َيْعل  

َ
وال

َ
أ

وَن وَما ُيْعِلُنوَن ﴿٧٧﴾ وِمْنُهْم  ُيِسرُّ

َماِنيَّ 
َ
 أ

َّ
ِكَتاَب ِإال

ْ
ُموَن ال

َ
 َيْعل

َ
وَن ال يُّ ِمّ

ُ
أ

وْيٌل 
َ
وَن ﴿٨٧﴾ ف نُّ

ُ
 َيظ

َّ
وِإْن ُهْم ِإال

مَّ 
ُ
ْيِديِهْم ث

َ
ِكَتاَب ِبأ

ْ
ُتُبوَن ال

ْ
ِذيَن َيك

َّ
ل
ّ
ِل

ُروا 
َ
ت
ْ

ـِه ِلَيش
َّ
ا ِمْن ِعنِد الل

َ
ذ

ٰ
وَن َهـ

ُ
َيُقول

َتَبْت 
َ
ا ك مَّ ُهم ِمّ

َّ
وْيٌل ل

َ
 ف

ً
ِليال

َ
َمًنا ق

َ
ِبِه ث

ِسُبوَن ﴿٩٧﴾
ْ
ا َيك مَّ ُهم ِمّ

َّ
ْيِديِهْم ووْيٌل ل

َ
أ

التفسير املختصر: 

أال يعلم املنافقون أن هللا تعالى يعلم ما يخفون وما يظهرون، فإذا 

كتم املنافقون ما علموه من بشارة النبي ، فهل يخفى ذلك على 

هللا الخبير؟ 

إن اليهود كانوا على قسمين: قسم متعلمون؛ وقسم أميون. فقال هللا 

سبحانه، ومن اليهود رجاٌل أميون ال يعرفون الكتابة والقراءة ولكنهم 

يقولون أشياء ال أساس لها، وليس عندهم إال خليط مما سمعوا من 

أحبارهم ومن ظنونهم وفهمهم، فهل عندهم إال أوهام ال حقيقة لها؟ 

وال ريب أّن املسئولية تتّم على أحبارهم الذين لم يوضحوا لهم الحق 

بل خانوا وزينوا لهم األوهام، فاذا 

والعتاب  اللوم  العامة  استحق 

سببوا  الذين  بعلمائهم  فكيف 

لهم املصيبة فذّمهم هللا وهددهم 

فقال: الهالك لهم حيث يختلقون 

إلى  يقدمونها  ثم  بأيديهم  أشياء 

أتباعهم قائلين بأنها من عند هللا 

وال يفعلون ذلك إال ابتغاء الثمن 

فالهالك  الفاني،  واملتاع  القليل 

عملهم  سوء  بسبب  لهم  والدمار 

والهالك لهم بسبب اكتسابهم. 

فائدة: 

على  يجيبون  اليهود  أحبار  كان 

خاطئة  إجابات  العامة  أسئلة 

وتحصيال  أموالهم  في   
ً
طمعا

الكلمات  للجاه لديهم، فيحرفون 

واملعاني، فاستحقوا هذا الوعيد 

الشديد.

 

اًما  يَّ
َ
أ  

َّ
ِإال اُر  النَّ َنا  َمسَّ

َ
ت ن 

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
وق

ـِه 
َّ
الل ِعنَد  ْم 

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ تَّ

َ
أ ْل 

ُ
ق  

ً
ْعُدوَدة مَّ

ْم 
َ
أ َعْهَدُه  ـُه 

َّ
الل  

َ
ِلف

ْ
ُيخ ن 

َ
ل
َ
ف َعْهًدا 

ُموَن 
َ
ْعل

َ
ت  

َ
ال َما  ـِه 

َّ
الل ى 

َ
َعل وَن 

ُ
ُقول

َ
ت

﴾٠٨﴿

التفسير املختصر: 

تمّسهم  لن  النار  أن  اليهود  ادعى 

 قليلة تعّد باألصابع، فقل 
ً
إال أياما

لهم يا أيها الرسول، كيف تّدعون 

ذلك؟ هل عاهدتم هللا على ذلك إذن لن يخلف وعده، أم تّدعون 

 على هللا بدون علم وبرهان؟ 
ً
شيئا

فائدة: 

اختلفت توضيحات املفّسرين حول قول اليهود وادعائهم هذا، منها 

أنَّ اليهود كانوا يّدعون أن املؤمن بدينهم ال يخلد في الّنار، و يخرج 

منها بعد أيام لزعمهم أّن دينهم لم ينسخ، وأنهم لم يكفروا بإنكار 

نبوة سيدنا عي�سى وسيدنا محمد ؛ لكن إدعائهم هذا باطل 

وغير صحيح، و من قبيل بناء الفاسد علي الفاسد؛ ألن دينهم قد 

نسخ وإنهم كفروا بإنكارهم نبّوة عي�سى ومحمد عليهما السالم فإذا 

كفروا، استحّقوا الخلود في النار. 
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السرية والتاريخ

السنة ومكانتها يف التاريخ
الشيخ عبيد اهلل الكاشاين

الحمدهلل الذي له ما في السموات واألرض وهو علی كل �سيء قدير، 

والصالة والسالم على معلم البشر، محمد بن عبدهللا، الذي أوتي 

سبحانه،  هو  طاعته  من  طاعته  وجعل هللا  معه،  ومثله  القرآن 

فكانت سنته – صلوات هللا عليه وسالمه – بيان الكتاب الكريم 

واملصدر الثاني من شريعة اإلسالم.

أما بعد:

فالبحث في سنة النبي  أمر علی غاية األهمية في بنية اإلسالم 

الفكرية، ومصادر التشريع فيه، وخاصة إذا وضعنا في الحسبان 

املطهرة  السنة  بأن  ومكائد. والشك  أحاييل  ينصب ألمتنا من  ما 

، وأحفلها 
ً
وهي الثانية من مصادر التشريع اإلسالمي، أوسعها فروعا

. وقد تعرضت السّنة في القديم لهجمات بعض 
ً
، وأرحبها صدرا

ً
نظما

الفرق اإلسالمية الخارجة علی سنن الحق لشبهات طارئة لم تجد في 

نفوس أتباعها ما يدفعها، كما تعرضت في العصر الراهن لهجمات 

بعض املستشرقين املتعصبين من دعاة التبشير واإلستعمار، ابتغاء 

الفتنة، وابتغاء هدم هذا الركن املتين من أركان التشريع اإلسالمي، 

فعلينا من أمرين:

األول:تعريف السنة.

الثاني: وجوب طاعة النبي في حياته ومماته.

إن السنة معناها في اللغة: “الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة”. 

وهي في إصطالح املحدثين: “ما أثر عن النبي  من قول أو فعل 

لقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة 
ُ
أو تقرير أو صفة خلقية أو خ

أو بعدها.”

وفي إصطالح األصوليين: “ما نقل عن النبي  من قول أو فعل أو 

تقرير”.

فعلماء الحديث، إنما بحثوا عن رسول هللا ، اإلمام الهادي 

الذي أخبر هللا عنه أنه أسوة حسنة وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به 

من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك 

 أم ال.
ً
حكما أو شرعا

وعلماء األصول إنما بحثوا عن رسول هللا ، املشرع الذي يضع 

القواعد للمجتهدين من بعده، ويبّين للناس دستور الحياة، فعنوا 

بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت األحكام وتقررها.

ونحن في هذه العجالة نريد أن نبحث فيه، ووجوب طاعة الرسول 

في حياته وبعد وفاته، وهل طاعته أمر شرعي أم ال؟

كان الصحابة ر�سي هللا عنهم في عهد  يستفيدون أحكام الشرع 

السنة: 11  العدد: 7 / رجب 81436



 ما كانت 
ً
من القرآن الكريم الذي يتلقونه عن الرسول ، وكثيرا

تنزل آيات القرآن مجملة غير مفصلة، أو مطلقة غير مقيدة، كاألمر 

 لم يبين في القرآن عدد ركعاتها وماهيتها، وكذلك 
ً
بالصلوة جاء مجمال

كثير من األحكام التي ال يمكن تنفيذها دون الوقوف علی شرح ما 

يتصل بها من شروط وأركان ومفسدات، فكان البد لهم من الرجوع 

إلی رسول هللا  ملعرفة األحكام معرفة تفصيلية واضحة.

وكذلك كان يقع لهم كثير من الحوادث التي لم ينص عليها في القرآن، 

فال بد من بيان حكمها عن طريقه عليه الصالة والسالم، وهو مبلغ 

عن ربه، وأدری الخلق عن مقاصد شريعة هللا وحدودها ونهجها 

ومراميها.

قد أخبرهللا تعالی في كتابه الكريم عن مهمة الرسول بالنسبة للقرآن 

كتابه:  في  تعالی  يقول  وآياته، حيث  ملراميه  له وموضح  مبين  أنه 

“وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون”.

وأوجب النزول علی حكمه في كل خالف: “فال وربك ال يؤمنون حتى 

 مما قضيت 
ً
يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا

الناس  ليعلم  والحكمة  القرآن  أوتي  أنه  وأخبر   .”
ً
تسليما ويسلموا 

 
ً
أحكام دينهم، فقال: “لقد مّن هللا علی املؤمنين إذ بعث فيهم رسوال

من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 

كانوا من قبل لفي ضالل مبين”.

وقد ذهب جمهور العلماء واملحققين إلی أن الحكمة �سيء آخر غير 

القرآن، وهي ما أطلعه هللا عليه من أسرار دينه وأحكام شريعته، 

ويعبر العلماء عنها بـ”السنة”.

بالقرآن  العلم  أهل  من  رحمه هللا: سمعت  الشافعي  اإلمام  قال 

يقولون: الحكمة سنة رسول هللا، وواضح مما ذكره الشافعي هذا 

أنه يجزم بأن الحكمة هي السنة، ألن هللا عطفها علی الكتاب، وذلك 

 غير السنة، ألنها في معرض 
ً
يقت�سي املغايرة، وال يصح أن تكون شيئا

املنة من هللا علينا بتعليمنا إياها، وال يمّن إال بما هو حق وصواب، 

فتكون الحكمة واجبة اإلتباع كالقرآن، ولم يوجب علينا اال إتباع 

القرآن والرسول، فتعين أن تكون الحكمة هي ما صدر عن الرسول 

من أحكام وأقوال في معرض التشريع، وإذا كان كذلك كان الرسول 

 آخر معه، يجب علينا إتباعه فيهم، وقد 
ً
 قد أوتي القرآن وشيئا

 في رواية أبي داوود عن املقدام بن معديكرب عن 
ً
جاء ذلك مصرحا

رسول هللا : “إال أني أوتيت الكتاب ومثله”.

ويدل علی ذلك أن هللا أوجب علی املسلمين إتباع الرسول فيما يأمر 

وينهى فقال: “وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا”.

فقال:  القرآن  من  كثيرة  آيات  في  بطاعته  الرسول  طاعة  وقرن 

“وأطيعوا هللا والرسول لعلكم ترحمون”.

 هلل؛ “من يطع الرسول فقد 
ً
واعتبر طاعته طاعة هلل وإتباعه حبا

أطاع هللا”.

هللا  يحببكم  فاتبعوني  هللا  تحبون  كنتم  إن  “قل   :
ً
أيضا وقال 

ويغفرلكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم”.

أن  أمره  عن  يخالفون  الذين  “فليحذر  أمره؛  مخالفة  من  وحذر 

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم”.

بل أشار إلی أن مخالفته كفر؛ “قل أطيعوا هللا والرسول فإن تولوا 

فإن هللا ال يحب الكافرين”.

  علمنا من هذا كله أن الصحابة كانوا يرجعون إلی الرسول

ليفسر لهم أحكام القرآن، ويبين لهم مشكالته، ويحكم بينهم في 

املنازعات، ويحل بينهم الخصومات، وكان الصحابة يلتزمون حدود 

أمره ونهيه ويتبعونه في أعماله ومعامالته وعباداته إال ما علموا منه 

أنه خاص به، فكانوا يأخذون منه أحكام الصالة وأركانها وهيئاتها 

 عند أمره  “صلوا كما رأيتموني أصلی”.
ً
نزوال

: “خذوا عني 
ً
 ألمره أيضا

ً
ويأخذون عنه مناسك الحج وشعائره امتثاال

مناسككم”.

قوله  يعتبرون  حياته  في    الرسول  مع  الصحابة  كان  وهكذا 

، ال يختلف في ذلك واحد منهم لنفسه 
ً
 شرعيا

ً
وفعله وتقريره حكما

أن يخالف أمر القرآن.

وكما وجب علی الصحابة بأمرهللا في القرآن اتباع الرسول وطاعته 

في حياته، وجب عليهم وعلی من بعدهم من املسلمين إتباع سنته 

بعد وفاته، ألن النصوص التي أوجبت طاعته عامة لم تقيد بزمن 

حياته وال بالصحابة دون غيرهم، وألن العلة جامعة بينهم وبين من 

بعدهم، وهي أنهم اتباع لرسول أمرهللا بإتباعه وطاعته، وألن العلة 

 
ً
 جامعة بين حياته ووفاته، إذا كان قوله وحكمه وفعله ناشئا

ً
أيضا

عن مشروع معصوم أمر هللا بإمتثال أمره، فال يختلف الحال بين 

 أو بعد وفاته، كما حث علی وجوب العمل بسنته بعد 
ً
أن يكون حيا

 بلغت حد التواتر املعنوي، منها مارواه 
ً
وفاته في أحاديث كثيرة جدا

ما  تضلوا  لن  أمرين  فيكم  “تركت   : رسول هللا  الحاكم عن 

تمسكتم بهما، كتاب هللا وسنتي”.

وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة ر�سي هللا عنه عن رسول 

هللا  قال: “كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبی. قالوا: يارسول 

هللا ومن يأبي؟ قال: “من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبی”.

من أجل هذا عنى الصحابة ر�سي هللا عنهم بتبليغ السنة ألنها أمانة 

الرسول عندهم إلی األجيال املتالحقة من بعدها وقد رغب رسول 

هللا  في تبليغ العلم عنه إلی من بعده بقوله: “رحم هللا امرأ سمع 

مقالتي فأداها كما سمعها ورب مبلغ أوعی من سامع”.

كيف بدأ الوضع وما هي أسبابه ودواعيه؟

كانت سنة أربعين من الهجرة، هي الحد الفاصل بين صفاء السنة 
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وخلوصها من الكذب والوضع، وبين التزايد فيها واتخاذها وسيلة 

وكانت  الداخلية،  واإلنقسامات  السياسية  األغراض  لخدمة 

األحداث السياسية في انقسام املسلمين إلی شيع وأحزاب.

ومع األسف، إن هذا اإلنقسام اتخذ شكال دينيا، كان له أبلغ األثر 

في قيام املذاهب الدينية في اإلسالم، فلقد حاول كل حزب أن يؤيد 

موقفه بالقرآن والسنة ويضع بعضهم علی لسان الرسول أحاديث 

الصحيح  واختالط  الحديث  وضع  كان  هنا  ومن  دعواهم،  تؤيد 

وفضائل  الحديث  في  الوضاع  طرقه  معنى  وأول  باملوضوع،  منه 

األشخاص. وقد وضعوا األحاديث الكثيرة في فضل أئمتهم ورؤساء 

أحزابهم .

البواعث التي أدت إلی الوضع:

 : الخالفات السياسية.
ً
أوال

: الزندقة.
ً
ثانيا

واللغة  والقبيلة  للجنس  :العصبية 
ً
ثالثا

والبلد واإلمام.

: القصص والوعظ.
ً
رابعا

: الخالفات الفقهية والكالمية.
ً
خامسا

: الجهل بالدين مع الرغبة في الخير.
ً
سادسا

: التقرب إلی امللوك واألمراء بما يوافق 
ً
سابعا

أهواءهم.

فهذه بواعث الوضع. ولوال أن هيأ هللا لدينه 

الحفاظ  واألئمة  االثبات  الثقات  العلماء 

في كل مصر وعصر يذبون عن شريعة هللا 

تحريف املحرفين ويجردون سنة رسول هللا 

من كل ما خالطها من دس وتحريف، لكانت 

املصيبة شاملة، ولكانت معالم الحق في دين 

هللا مدروسة مطموسة ال نستطيع إليها إال 

بشق األنفس، وهيهات أن نصل إلی باب الحق لوال نهضة السلف 

حديث  بها  وحفظوا  والوضاعين  الوضع  بها  قاوموا  التي  الجبارة 

رسول هللا من الكذب والكذابين إلی يوم الدين .فكانت السنة في 

هذه املعركة العظيمة وكان الذابين في موقفهم حتى قامت نهضة 

الذابين ال   من ذب  بها حديث رسول هللا  السلف وحفظوا 

يستطيع من يدرس موقف العلماء منذ عصر الصحابة إلی أن تم 

السنة  سبيل  في  وجودهم  والوضاعين  الوضع  من  السنة  تدوين 

وتمييز صحيحها من فاسدها إال أن يحكم بأن الجهد الذي بذلوه في 

ذلك ال مزيد عليه .

للنقد  األقوم  العلمي  الطريق  هو  سلكوه  الذي  الطريق  وأن 

والتمحيص حتى نستطيع أن نجزم بأن علمائنا هم أول من وضعوا 

قواعد النقد العلمي الدقيق من األخبار واملرويات بين أمم األرض 

كلها.

وإن جهدهم في ذلك جهد تفاخر األجيال وتتباهي به علی األمم، 

وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم.

إن أول من فكر بالجمع والتدوين من التابعين هو عمر بن عبدالعزيز 

رحمه هللا. فإنه أرسل إلی والة األمصار كلها وكبار علمائها يطلب منهم 

كتابة الحديث، كما أرسل إلی أبي بكر بن حزم، عامله وقاضيه علی 

املدينة: “أنظر ما كان من حديث رسول هللا  فاكتبه، فإني خفت 

دروس العلم وذهاب العلماء”. وكتب ودون ما في املدينة من سنة 

وأثر اإلمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه هللا، وهو أول 

من وضع حجر األساس في تدوين السنة في كتب خاصة ثم شارع 

الزهري  جيل  يلي  الذي  الجيل  في  التدوين 

رحمه هللا، وكان أول من جمعه بمكة ابن 

جريج، وباملدينة سعد بن أبي عروبة واإلمام 

مالك، وبالبصرة حماد بن سلمة، وبالكوفة 

سفيان الثوري.

جهودهم  بذلوا  وأمثالهم  األئمة  هؤالء 

وشرطوا األخذ برواية الحديث علی أنفسهم، 

العلماء  من  إال  الحديث  يأخذون  ال  وكانوا 

األتقياء، وشرط بعضهم أن ال يأخذوا إال من 

محدث فقيه كاإلمام مالك بن أنس وأمثاله، 

عصور  أزهی  فكان  الثالث  القرن  جاء  ثم 

وتأليفهم  الحديث  بأئمة  وأسعدها  السنة 

الصحاح  تأليف  فكان  الخالد.  العظيم 

الستة في هذا القرن، ثم جاء الرابع، ففي 

أحمد  أبي  سليمان  اإلمام  كان  القرن  هذا 

حبان  وابن  الدارقطني  ومنهم  الطبراني، 

والطحاوي وابن خزيمة.

وبهذا تم تدوين السنة وجمعها وتمييز صحيحها من غيرها، ولم يكن 

للعلماء القرون التالية إال بعض اإلستدراكات علی كتب الصحاح، 

فبعد هذا املشكل العظيم وإتمامه وتكميل أمره عارض السنة �سىء 

آخر وهو إنكار هذه املصادر العظيمة.

فلم يكد يطل القرن الثاني الهجري حتى امتحنت السنة بمن ينكر 

حجيتها كمصدر من مصادر التشريع اإلسالمي، وفي عصورنا هذه، 

تصدى بعض الذين ال إملام لهم بهذا الفن إلی انكار حجية السنة 

 لكل 
ً
وقالوا: قال هللا سبحانه وتعالي: “ونزلنا عليك الكتاب تبيانا

�سيء”.

يدل علی أن الكتاب قد حوی كل �سيء من أمور الدين وأنه بينه 

والتدوين  بالجمع  فكر  من  أول  إن 

عبدالعزيز  بن  عمر  هو  التابعين  من 

رحمه هللا. فإنه أرسل إلی والة األمصار 

كتابة  منهم  يطلب  علمائها  وكبار  كلها 

بن  بكر  أبي  إلی  أرسل  كما  الحديث، 

املدينة:  علی  وقاضيه  عامله  حزم، 

هللا  رسول  حديث  من  كان  ما  “أنظر 

 فاكتبه، فإني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء”.

سنة  من  املدينة  في  ما  ودون  وكتب 

وأثر اإلمام محمد بن مسلم بن شهاب 

الزهري رحمه هللا.
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األمر كما  باهلل – وليس  والعياذ  السنة –  إلی  يحتاج  وفصله بحيث ال 

يظنون، بل إن القرآن الكريم قد حوی  أصول الدين وقواعد األحكام 

 ، العامة ونص علی بعضها بالصراحة وترك بيان بعضها اآلخر لرسوله

وبما أن هللا قد أرسل رسوله ليبين للناس أحكام الشريعة من كتاب وسنة 

وما يلحق بهما ويتفرع عنهما من إجماع وقياس أحكام من كتاب هللا تعالی 

 
ً
 وإما داللة، فال منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن جاء تبيانا

ً
إّما نصا

لكل �سيء.

السنة مع املستشرقين

ذلك  إلی  مدفوعة  كانت  اإلسالم،  بالد  الصلیبية  الجيوش  هاجمت  ملا 

بدافعين:

األول: دافع الدين والعصبية العمياء التي آثارها رجال الكنيسة في شعوب 

أروبا مفترين علی املسلمين بأبشع اإلفتراءات.

الثاني: دافع سيا�سي استعماري. فجاءوا يقودون جيوشهم علی اإلمارات 

، أن 
ً
التي استولوا عليها، ورأوا بعد اإلخفاق في اإلستيالء عليها عسكريا

، وأكثر 
ً
 وفكريا

ً
 لغزوها ثقافيا

ً
يتجهوا إلی دراسة شؤونها وعقائدها تمهيدا

الذين يشتغلون منهم بهذه الدراسات العربية اإلسالمية يعنون بتحريف 

اإلسالم وتشويه حضارتها في أذهان املسلمين وسوء الظن والفهم لكل ما 

يتصل باإلسالم في أهدافه ومقاصده سوء الظن برجال املسلمين وعلمائهم 

وعظمائهم .

 وأكثرهم 
ً
ومن هؤالء املستشرقين “جولد تسيهر” اليهودي. هو أعظمهم مكرا

 في هذا امليدان. يقول هذا الخبيث: “إن القسم األكبر من 
ً
 وإفسادا

ً
خبثا

الحديث ليس صحيحا”ً.

وأهم شبهة له ما زعمه من أن القسم األكبر من الحديث ليس وثيقة لإلسالم 

في عهده األول )عهد الطفولة( ولكنه أثر من آثار جهود املسلمين في عصر 

النضج. يقول جولد تسيهر: “إن القسم األكبر من الحديث ليس إال نتيجة 

 
ً
للتطور الديني والسيا�سي واالجتماعي في القرنين األول والثاني. وهللا عجبا

من هؤالء الرجال! مع أن الصحابة وعلماء القرن الثاني والثالث بذلوا كل 

جهدهم ودّونوا أحاديث النبي ، ومع هذا فالحديث يكون على زعمه 

 كل العجب.
ً
نتيجة للتطور الديني والسيا�سي واإلجتماعي لإلسالم، عجبا

واألمر الثاني، هل عهد النبي والصحابة عهد الطفولة؟ ال بل من املعلوم 

أن من أواخر ما نزل علی النبي  من كتاب هللا تعالى »اليوم أكملت لكم 

دينكم «، وذلک ما هي إال كمال اإلسالم، فما توفي رسول هللا  وقد كان 

.
ً
 ال طفال

ً
 تاما

ً
اإلسالم ناضجا

وتحريف،  من دس  محفوظ  فهو  كالقرآن،  اإلتباع  واجب  السنة  فهذه 

وهو ثابت باألدلة القطعية وقابل للحجة، وهو الثاني من مصادر التشريع 

االسالمي.

وإدعاء أهل األهواء أمام هذا املصدر العظيم وأقوالهم كسراب ال ينظر 

إليهم، وأفكارهم باطلة فاسدة عاطلة كاسدة.

نسأل هللا التوفيق والسداد.   

هامش األخبار

أخبار

العثور على آثار لغازات سامة لم ُيعلن عنها بسوريا

دوليين  مفتشين  إن  الجمعة  دبلوماسية  مصادر  قالت 

عثروا على آثار لغاز السارين وغاز األعصاب )في إكس( في 

موقع لألبحاث العسكرية في سوريا لم يتم إبالغ منظمة 

حظر األسلحة الكيميائية بها من قبل.

نتائج  إن  قولها  املصادر  هذه  عن  رويترز  وكالة  ونقلت 

فحص عينات أخذها خبراء من املنظمة في ديسمبر/كانون 

األول ويناير/كانون الثاني املاضيين جاءت إيجابية فيما 

يخص مواد أولية كيميائية الزمة لصنع العناصر السامة. 

مقتل 05 سجينا و21 شرطيا في سجن بشرق العراق

بغداد ـ وكاالت: قتل ٠٥ سجينا وفر اربعون آخرون بينهم 

تسعة متهمين بقضايا »ارهاب« مساء الجمعة من سجن 

داخل مقر للشرطة العراقية في محافظة ديالى )شرق(، 

بحسب ما افاد متحدث باسم وزارة الداخلية السبت.

وقال مسؤولون في السجن والشرطة العراقية إن عدد 

القتلى في فرار سجناء وصل إلى ٠٥ سجينا و21 شرطيا 

أمس السبت.

وأضافوا أن القتلى سقطوا داخل سجن الخالص الواقع 

إلى الشمال الشرقي من العاصمة بغداد أثناء واقعة شغب 

ومالحقة مدانين فارين الليلة قبل املاضية.

وقال العميد سعد معن ان موقوفا في سجن مركز شرطة 

الخالص )٠٥ كلم شمال شرق بغداد( استولى على سالح 

احد الحراس، قبل ان يتمكن سجناء آخرون من السيطرة 

على غرفة تخزين السالح، لتندلع بعدها اشتباكات بين 

سجناء وعناصر الشرطة، ما ادى الى هروب اربعين سجينا 

ومقتل خمسينآخرين، اضافة الى 21 عنصرا من الشرطة.
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أهمية الوقت في الحياة

" الوقت هو الحياة " أبلغ تعبير يمثل خطورة الوقت في حياة الفرد 

فالحياة تنقص بمقدار ما ينقص من أيام الحياة فمرور اللحظات 

سحب من رصيد الحياة وال يملك اإلنسان ما يمثل إضافة أو إعادة 

إلى هذا الرصيد فالحياة منحدرة إلى الزوال طول الوقت وقاطرة 

األيام مستمرة، في دفع الحياة صوب النهاية وليست لها محطات 

نهاية هذه  يمثل  الذي  املوت  للتوقف سوى محطتها األخيرة وهي 

التفكير والتخطيط السثمار  في  يبذله املرء  الرحلة املستمرة فما 

الوقت يصّب في صالح التقدير عن الحياة وأغلى ما يملكه في الوجود 

وطبيعة الوقت املتسم بالذوبان املستمر تحتم على املرء البرمجة 

الشاملة الستغالل أدق أجزائه وإلى هذه النكتة تشير اآلية القرآنية: 

 " فالليل 
ً
ر أو أراد شكورا

ّ
" وجعلنا الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذك

والنهار يتعاقبان وكل يخلف اآلخر وهذا التعاقب يمثل عجلة يتم 

بدورانها دفع الحياة نحو األمام واملساحة الزمنية لهذا التعاقب غير 

طويلة وبادني تقاعس تفوت الفرصة وزيادة إلى هذا التأكيد يقول 

 " والحث معناه السرعة وفي 
ً
هللا تعالى: " يغ�سي الليل النهار يطلبه حثيثا

اآلية حث على اغتنام الليل والنهار ألنهما يمضيان بسرعة والخسارة 

تتعاظم بفوات الوقت ألنها ال تعوض ب�سيء. تنطلق الحياة إلى أن 

يصدمها األجل وهي نهاية املطاف؛ " فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون 

ساعة وال يستقدمون " وهناك ال تنفع حرقة التلهف والتحّسر وإرادة 

هللا ال محالة واقعة لكن مادام لم تتوقف قاطرة حياتنا في محطتها 

األخيرة باب األمل مفتوح لكل من أراد االلتحاق بركب الحياة في كل 

باقية من الحياة والتوبة تمثل املحطة االضطرارية لإلنسان.

أهمية الوقت في زمن الدراسة 

جرى الذكر بقيمة الوقت في الحياة وإن أجزائها تفني باستمرار لكن 

تزداد هذه القيمة في زمن الدراسة ألن الصبّوة تمثل أهم مرحلة 

تتمتع  الذاكرة  التعليم ألن  عمرّية ولها أهمية خاصة عند خبراء 

ذان يعّدان أهم الخطوات في مدرج 
ّ
بقدرة فائقة للحفظ والتلقي ال

تعرف  التي  التالية  للمراحل  وخلفية  تعّد  التعليمية  النشاطات 

بال  املرحلة  هذه  مضت  فإذا  واالنتاج  املعلومات  تفاعل  بمرحلة 

شحن للذاكرة باملعلومات الكافية يتّم بناء املرحلة االنتاجية على 

أرضية هشة ومتوقع أن يتضاءل اإلنتاج أو ينعدم ألن القصور ال 

تبنى على الرمال يقول اإلمام الشافعي: 

	 ومن فاته التعليم وقت شبابه	

 لوفاته
ً
فكّبر عليه أربعا 	 	

والقصة تصدق على املشروع التربوي كذلك والذاكرة في الصبّوة 

كلوحة فنية صافية لم يرسم عليها �سيء ويتمكن الفنان املاهر من 

 عليها لكن إذا شغلت لوحة القلب 
ً
إبداع أروع الرسوم وأكثرها بقاءا

 وإلى هذه النكتة يشير كالم 
ً
رسوم سيئة ليستغرق أمحاءها دهرا

الشيخ العارف محمد عمر السربازي " رحمه هللا " : إن من تجربة 

أسالفنا أن الطالب يبقى إلى آخر حياته على ما تعّود به في زمن 

الدراسة.

يف معنى االستفادة من اإلجازة 
التوجيهات والتجارب

عبد الرمحن عيدوزائي

األستاذ باجلامعة

صفحة الطالب
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أهمية اإلجازة 

ت 
ّ
ها نحن اآلن على وشك اإلجازة واعلنت إشارات الرحيل املوق

عالماتها لتنفتح أذرع اإلجازة حاضنة معالم من النجاح واالرتياح 

قطبي  وتمثل  والجسد  للروح  استرخاء  مرحلة  واالجازة  والهدوء 

االنكفاء والتركيز انكفاء عن زحمةالتراكم وتركيز على الجانب األهم 

في فترات قصيرة  بالتركيز  الدارس  أن  التجارب  في واقع  ثبت  وقد 

سيحظي بقدر كبير من التقدم واالزدهار حيث ال يتوفر ذلك وسط 

السهر  في  اإلجازة  معنى  تقليص  بالئق  فليس  واالنشغال  التراكم 

ل اإلبداع واإلنتاج بل فترة مثالية في 
ّ
والراحة وإهدار الوقت وتعط

اتجاه افق جديد والطالب يجد راحته في هذه القفزة ويشعر بمتعة 

الوقت ألنه انطالقا من خليفته  في إهدار  املتقاعسون  ال يذوقها 

الثقافية تنتهز الفرص لنيل أهدافها املرسومة أما املتقاعس تأتيه 

هذه الفرص باكام من الذرائع املصطنعة لتجّنب التقيد بتنظيم 

أوقاتهم فإدارة الوقت الستغالل اإلجازة تحتل أهمية خاصة في حياة 

الناجح.

فن إدارة الوقت 

بات الشرق معروفا بإهدار الوقت ومعاملته كأرخص �سيء يملكه 

بينما الغرب مكب على استثمار أدق اجزاء الوقت وما يدعو إلى 

العجب أن كال من الشرق والغرب سار على عكس توجيهاته الدينية 

فاملسيحية تاريخها حافل بمشاهد األحباط التثبيط بيد أن اإلسالم 

متدفق بالحيوية واإلزدهار والحضارة اإلسالمية اعتنت بالوقت حين 

كان الغرب يتسكع في دياجير الظالم والتخلف فقد نقل عن السلف 

أنه ملا قيل ألحدهم: حدثني قال في جوابه: أمسك الشمس.

واالنتاج مرهون إلدارة  العلم  في صعيد  البشر  يد  انتجته  ما  كل 

الدقائق  الزمان من خالل  تعامل  املتقدمة  الدول  لت 
ّ
وظ الوقت 

والثواني ال الشهور واألعوام. فاتقان إدارة الوقت فن يجب اتقانه	 

قبل كل �سيء وهي أولى الخطوات نحو النجاح في الحياة.

" تقنيات التواصل وأزمة االنفالت الوقتي " 

في  هائلة  قفزة  تعّد  االجتماعي  التواصل  ووسائل  التقنية  تطور 

مسار الثورة املعلوماتية لكن مع االعتراف بدورها البارز في توفير 

ت هذه الوسائل نقطة ضعف في حياة شريحة كبيرة 
ّ
املعلومات ظل

من الناس وأصابهم انفالت أمني في برامجهم الحياتية ونظرا لخطابي 

املوّجه إلى املتعلمين ابحث عن تأثيرها في حياتهم خاّصة فإطالق يد 

الطالب لالستفادة منها دون أي توجيهات وضوابط بمثابة إلقائه في 

البحر دون إمداده بفن السباحة والنتيجة معلومة : 

وقال إياك إياك أن تبتّل 	 	 
ً
القاه في البحر مكتوفا

ت ظاهرة التجول في النت بدافع حب االستطالع وسائر وسائل 
ّ
ظل

التواصل؛ فيسبوك، واتساب، وايبر وغيرها من أهم عوامل إفساد 

للتلقي  أداة  كأهم  م 
ّ
املتعل إليهما،  يحتاج  وقد  والتدقيق  التركيز 

واكتساب املهارات. الشك أن الشبكة العنكبوتية من أهم عوامل 

مرحلة  بعد  دورها  يأتي  لكن  واملعرفة  العلم  صعيد  في  التقدم 

التلقي وفي مرحلة النضج واالنتاج ولالستفادة االيجابية منها اقترح 

الشروط التالية: 

1.قبل الدخول فيها نتأكد من حاجتنا إليه وال نخوض فيها بدافع 

حب االستطالع.

2.نحدد الحاجة واملوقع الذي يفي بحاجتنا. 

3.ال يكون تصّفحنا للمواقع على حساب مطالعتنا في الكتب بل 

نخّصص لها مّدة ال نتجاوزها.

4.إذا كانت طيبعة عملنا تطلب أن تنتقل من موقع إلى موقع آخر 

تهتم بتحصين النظر لكثرة عوامل األغراء وإفساد الدين والحياة.

تالءم البرمجة مع املرحلة

شریحة كبيرة من الدارسين لديهم االقتناع بأن استثمار اإلجازات 

تمثل إضافة إلى رصيدهم العلمي وإهدراها سحب من هذا الرصيد 

لكن تخذلهم الخبرة في اختيار ما يال ئم مستوياتهم من املواد املفيدة 

في هذا  انطباعات  السياق ولدى  في هذا  التوجيه  إلى  ويحتاجون 

الصعيد أراها مفيدة للمتعلمين: 

أ.إقامة الدورات في املواد الدراسية املتنوعة من الصرف والنحو 

ر للطالب معلومات جيدة فيها لكن ال يخفى عن البال 
ّ
وغيرها توف

بأن التعلم قضية ترتبط بالفرد أكثر منها إلى حلقات خاصة. ماذا 

الدرا�سي؟  العالم  املهارة في هذه املواد طوال  منعنا عن اكتساب 

 
ً
ل املانع الرئي�سي في هذه الفترة القصيرة أيضا

ّ
فنفس ال�سيء يشك

فإن استثنينا عنصر التدريب الذي يعتنى به في هذه الحلقات ال 

تمتاز في سواه عن الفصول الدراسية فإن معظم الهم هو توفير أكبر 

قدر من املعلومات قد يهضمها املتعلم أوال فاملهم هو الجهد الفردي 

ل من فائدتها.
ّ
الذي يثمن حضور الطالب في هذه الحلقات أو يقل

ب. إن ما يقدم في هذه الدورات ال تتناسب مع مستويات الدارسين في 

الفصول االبتدائية بل الفكرة املهيمنة على هذه الدورات هي تقديم 

أكبر قدر من املعلومات النحوية والصرفية بصفة غير انتقائية دون 

مراعاة مستوى الطالب ومدى مقدرته على التطبيق وفيها معلومات 

تقع في هامش الفن.

ج. إن األساليب التي تقدم من خاللها اإلبحاث قد مّر عليها زمان 

وجلس عليها غبار القدم وتطّور األساليب في العصر الحديث قد 

 من روعتها وتأثيرها فالبّد من تطوير األساليب واملناهج.
ً
أفقدها كثيرا

د. الدورات التفسيرية تمثل أهمية قصوى في اإلملام بترجمة اآليات 

والدفع نحو التأمل في كتاب هللا لكن ضيق الوقت وحجم العمل 

تنّوع  بل  اختصاصية  بطريقة  املفاهيم  في  لإلمعان  اليسمحان 
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األفراد  ملستوى  مالئما  املباحث  سرد  يأتي  أن  يضغط  املساهين 

مباحث  وذكر  الترجمة  على  التركيز  فيه  واملثقفين حيث  العاديين 

اجتماعية أو علمية سبق للدارسين تعلمها في الفصول وال تدّرب 

دون  مباشرة  بطريقة  القرآن  في  التأمل  على  واملتخرجين  الطلبة 

االستعانة بأي تفسير ويقترح بجانب ذلك أن يستوعب املتخرجون 

والطلبة تفسيرا مشهورا كتفسير ابن كثير.

 
ً
فمثال التعليمية  املسيرة  في  واألولوّية  األولية  مراعاة  من  البّد  هـ. 

االعتناء بالتفسير قبل التضلع في األدب العربي بما فيه من الصرف، 

النحو، البالغة، تذوق النصوص القديمة والجديدة واإلملام الكامل 

بالشعر، اختراق لقاعدة األولوية حيث إّن األخير هو املبنى األول وال 

بناء بال مبنى.

يقع اتقان األدب العربي وتذوقه بكافة مواّده من الصرف، والنحو، 

قراءة النظم والنثر في عهدي القديم والجديد والتدريب على الكتابة 

وتقوية القوة التعبيرية في قمة حاجات املتعلم في املرحلة االبتدائية 

وينبغي أن تتم دراسة مادتي الصرف والنحو في مرحلتين مستقلتين: 

املرحلة  وفي  االستيعاب  مرحلة  والثانية:  التطبيق  مرحلة  األول: 

االبتدائية التي تشمل السنوات الخمسة األولى، حاجة املتعلم هي 

التطبيق ال االستيعاب وأعني بالتطبيق أن يقدم الصرف والنحو 

كأداة لفهم املتون األدبية وتذّوق األشعار حتى التصيب هذه املادة 

العجمة واالنفصال عن واقع األدب كما هو سائد اليوم في البلدان 

بمثابة  عملي  تطبيق  بال  والنحو  الصرف  مادتي  وتعليم  العجمية 

تعليم السباحة في الرمال؛ يعني مجرد نظريات بال تنفيذ ومرحلة 

الصرف  بدراسة مدارس  فيها  تعنى  التطبيق  تلي  التي  االستيعاب 

واملزج  والنقد  واملناقشة  فيها  املختلفة  واآلراء  املختلفة  والنحو 

الهضم  بين املرحلتين وتراكم املعلومات الصرفية والنحوية دون 

والتطبيق لدي الطالب االبتدائي، يوقعانه في كوكبة من الحيرة ال 

يخرج منها إال بمعلومات مبعثرة من هنا وهناك.

 والكتابة هي منتهى ما يرمى إليه في األدب وتمثل األداة الفّعالة 

م بحاجة أن 
ّ
لتفتيح القرائح وسبب إلزدهار القدرات التعبيرية واملتعل

 من أوقات اإلجازة في تدرب الكتابة والتطورات الهائلة 
ً
يخصص جزءا

في ساحة اإلعالم ووسائل التواصل قد زادت من خطورة الكتابة 

وتعّد الطريق الوحيد للتواصل مع الشرائح املختلفة في املجتمع وقد 

تبدلت املنابر بالقنوات واملواقع والضعف في هذا الجانب يجعل 

العالم في عزلة تاّمة عن املجتمع وتتقوي القدرة الكتابّية بطريقتين: 

األول: القراءة املستمرة. الثاني: الكتابة املستمرة.

أهمية اإلنتاج

لدّي القناعة بأن أزمة الجامعات تتجسد في فشلها عن بلورة قدرات 

الدارسين في ساحة اإلنتاج واإلبداع فظل الدارسون مجّرد ماكينات 

الصالحية  لديهم  تتّم  أن  دون  املواد  شتى  في  املعلومات  لتخزين 

املعلومات  على  يضفى  اإلنتاج  أن  والحقيقة  واإلبداع  اإلنتاج  في 

والدارس  التعليم  ثابتة عند خبراء  قيمة علمية وهذه  املستفادة 

بمثابة نحلة تأخذ الزهور واألعشاب املتنّوعة ليخرجها في صورة 

التي  التفاعل  في عملية  والذاكرة  يفوق كل شهد وعصارة  عسل 

تجريها على املعلومات تترك عليها بصمات طيبة تزيد قيمتها العلمية 

ولهذه النكتة عّد خبراء التعليم التأليف أنفع نشاط علمي يقوم به 

أصحاب العلم والفن.

املبادي األساسية في التخطيط 

الالنظمية تسطو على جميع الفرص والطاقات وال يجنى من ورائها 

سوى الحيرة واالكتئاب ألن اإلنسان دون النظم يتأرجح بين واقعه 

الردي وعامله الخيالي وهذا منشأ االرتباك الذهني والسلوكي والتخطيط 

 عن الهشاشة 
ً
املوضوعي ينبغي أن يتّم في ضوء واقعنا املعي�سي بعيدا

 إلى ذلك البّد من مراعاة النقاط التالية:
ً
والتزمت ووصوال

1.تحديد الهدف يعني رسم الهدف ومالمحه واملستوى الذي نتوخى 

بلوغه مثال إذا وقع الهدف على الكتابة نحّدد أن تكون وفق املعايير 

املقبولة في أوساط األدباء والكّتاب.

التي  املّدة  نعّين  العمل  حجم  استعراض  بعد  الوقت  2.تحديد 

 مّدة عام أو ستة أشهر.
ً
يستغرقها مثال

3.تحديد الوسائل الالزمة مثال إلتقان فن الكتابة نقرأ أشهر وأهم 

ما كتبه مشاهير األدباء قراءة ممعنة تمكننا من أخذ مااحتوى عليه 

هذه الكتب من األدب واألسلوب وهكذا في كل فن.

املالحظة الهاّمة 

سم جميع نشاطاتنا العلمية بسمة فارقة 
ّ
نجعل في الحسبان أن يت

مع املبدأ الغربي حيث يقول: العلم للعلم بل ينبغي أن تجرى روح 

نشاطاتنا  وتنتشل  العلمي  نظامنا  هيكل  في  واالحتساب  اإليمان 

بقوتهما وتخرج من الجمود ويكتب لها الخلود والبقاء.

 ولترسيخ هذه املعاني في النفس، نراعي األمور التالية:

 هو 
ً
 أ: طريق الدعوة إلى هللا واالتصال بالشعب توجيها وترشيدا

الطريق األنسب واألوصل. 

 يفيدنا في إصالح األخالق 
ً
 روحيا

ً
ب: هو االتصال بالصادقين اتصاال

والسلوك.

نخرج أياما إلى القرى واملدن لنرى أوضاع الشعب الدينية عن كثب 

من مسجد  نجعل  العودة  وفي  واألخالق  األعمال  ونسعى إلصالح 

 لنشاطاتنا الدعوّية بإقامة حلقات يومية أو أسبوعية في 
ً
حّينا مركزا

التفسير والسيرة ونتصل عن طريق هذه الحلقات بالشباب والطلبة 

باملعاني  نفوسنا وشحنها  لتزكية  تكون سببا  أن  الجامعيين ع�سى 

اإليمانية السامية وما ذلك على هللا بعزيز.   
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طريقة عملية ملذاكرة كتاب

سأكتب اآلن أفضل طريقة ملذاكرة كتاب مع مالحظة ثالثة أمور:

أو  باملتون  تتعلق  وليست  بالكتب  خاصة  الطريقة  هذه  األول: 

شروحها؛ فلها آليات أخرى لكنها تتقاطع مع ما سأذكره في التكرار.

كان   
ً
أيا نظرية  مادة  فيه  كتاب  ألي  تصلح  الطريقة  هذه   :

ً
ثانيا

 وغير ديني.
ً
تخصصه دينيا

: هذه الطريقة تعتمد على تجربتي وعلى توظيف بعض التقنيات 
ً
ثالثا

التي استخرجتها من كتب مهارات التعلم.

: هذه الطريقة تعتمد بطريقة أساسية على التكرار، والتكرار 
ً
رابعا

أثقل على النفس من نقل الحجارة، وبالتالي من لم يتحمل غصص 

التكرار وثقله وملله= لن يتعلم.

 قراءة عادية بدون تمعن = ثالث مرات.
ً
الخطوة األولى: قراءة الكتاب كامال

الخطوة الثانية: تقسيم الكتاب إلى أجزاء صغيرة كل جزء يحوي 

فكرة  بالضبط  وهي  الكتاب،  أقسام  من  متكاملة  أساسية  فكرة 

وبالتالي  املدرسية،  الكتب  في  املتبعة  إلى وحدات  الكتاب  تقسيم 

الكتاب املقسم إلى وحدات قد كفاك مؤونته، والكتاب املقسم إلى 

أبواب وفصول قد قرب إليك الطريق فستعتمد تقسيمه أو قد يبدو 

لك توسعة القسم أو تضييقه كأن تعتمد فصلين على أنهما وحدة أو 

تقسم الفصل إلى أكثر من جزء بحسب فهمك ألفكاره من القراءات 

الثالث األولى.

الخطوة الثالثة بعد التقسيم: قراءة كل فصل خمس مرات متتالية 

واستخراج:

التعريفات-التقسيمات-الفروق- أفكار الفصل واألسئلة واإلشكاالت 

الكالم  من  أنت  تستشكله  ما  عليها-  األدلة  وخالصة  يثيرها  التي 

وتنتقده مع االحتفاظ باالستشكاالت مدونة وتركها تعالج نفسها 

وعدم شغل الوقت بها وبمحاولة حلها.

وبعد  يحفظ،  ما  املستخرجات  هذه  من  ُيختار  الرابعة:  الخطوة 

حفظه يختبر الحفظ عن طريق إعادة إنتاج املادة في صورة ملخص 

ييكتب من الحفظ أو درس يلقى ولو على غير جمهور، املهم أن تؤدي 

األفكار شبه تامة بدون مراجعة للكتاب، ومن أفضل الوسائل في 

هذه املرحلة : جلسات النقاش الجماعية للكتب.

ملحوظات:

: تختلف الكتب في الوقت الذي تحتاجه هذه الخطوات لكن لو 
ً
أوال

نجح طالب العلم في إنجاز خمسة كتب في العام بهذه الطريقة = فهو 

إنجاز حسن مؤصل، وهذه الطريقة لها دور كبير في تنمية األفكار.

 وال في 
ً
: ال أحبذ سلوك هذه الطريقة ال في الكتب الوجيزة جدا

ً
ثانيا

املطوالت، وأحبذ استخدامها في الكتب املتوسطة أما الكتب الوجيزة 

فال يبذل معها هذا املجهود إال إن كنت ستكتفي بهذا الكتاب الوجيز 

في ذلك العلم أو كان هو كتاب املادة املدروسة وال كتاب غيره.

 للتعامل مع 
ً
: ال ينبغي أن يكون االستذكار بهذه الطريقة منهجا

ً
ثالثا

كل الكتب وال أن يستغرق وقت طالب العلم بل املطالعة الحرة 

ينبغي أن يكون لها وقت جيد إلى جوار املذاكرة.

: هذه الطريقة أفضل من كتابة تلخيص وحفظه؛ ألن غالب 
ً
رابعا

كتابة التلخيصات تكون في مرحلة لم يتم فيها استيعاب الكتاب 

 وطريقة كتابة التلخيص وحفظه أفضل منها طريقة املتون 
ً
جيدا

لو كنت تصر عليها، أما نحن هنا فنتكلم عن طريقة فهم وتفسير 

وتحليل وقدرة على إعادة إنتاج األفكار ومعالجتها.
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فقر داود بن علي الظاهري وخشونة عيشه:

كان في “ وفات األعيان” في ترجمة )داود بن علي 
ّ
قال القا�سي ابن خل

اإلصبهاني البغدادي الظاهرّي( إمام الظاهرية، املولود سنة 1٠2، 

واملتوفى سنة ٠٧2 رحمه هللا تعالى:  “ انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد.

قال أبو عبد هللا املحاملي: صليت صالة عيد الفطر في جامع املدينة، 

وقلت: أدخل على داود بن علي فأهّنيه: فجئته وإذا بين يديه طبق 

فيه أوراق هندباء، وعصارة فيها نخالة وهو يأكل، فهنأته وعجبت 

من حاله! ورأيت أن جميع ما في الدنيا ليس ب�سيء! فخرجت من 

عنده ودخلت على رجل من محّبي الصنيعة – أي فعل الخير والكرم 

– يقال له: الجرجاني، فخرج إلى حاسر الرأس حافي القدمين، وقال 

! قال: ماهو؟ قلت: في جوارك داود  لي: ما عّنى القا�سي؟! قلت: مهمٌّ

بن علي ومكانة من العلم ما تعلمه، وأنت كثير الصلة والرغبة في 

الخير تغفل عنه؟! وحّدثته بما رأيت. فقال الجرجاني: داود شرس 

الخلق! وّجهت إليه جارحة بألف درهم ليستعين بها فرّدها علّي، 

وقال للغالم: قل له: بأّي عيٍن رأيتني؟ وما الذي بلغك من حاجتي 

ـتي حتى بعثت لي بهذا؟! 
ّ
وخل

: فعجبت وقلت للجرجاني: هات الدراهم، فإني أحملها  قال املحامليُّ

 أخرى 
ً
إليه، فدفعها إلي وقال للغالم: ائتني بكيس آخر، فوزن ألفا

وقال: تلك لنا وهذه لعناية القا�سي، فأخذت له األلفين وجئت 

إليه، فقرعت الباب ودخلت وجلست ساعة، ثم أخرجت الدراهم 

وجعلتها بين يديه، فقال: هذا جزاء من ائتمنك على سّره؟ أنا بأمانة 

العلم أدخلتك إلّي، ارجع فال حاجة لي فيما معك.

وأخبرت  عيني،  في  الدنيا  صغرت  وقد  فرجعت  املحاملّي:  قال 

الجرجاني فقال: إني أخرجت هذه الدراهم هلل تعالى فال ترجع في 

مالي، فليتولَّ القا�سي إخراجها في أهل البّر والعفاف. انتهى. وقد 

رني موقف اإلمام داود الظاهري رحمه هللا تعالى بما قيل:
ّ
ذك

	 إذا سمْت عين من تهواه عن ذهب	

ْرُب في الدنيا لديك سوا
ُّ
فالّتبر والت 	

كتاب صفحات من صبر العلماء لعبد الفتاح أبو غّده ص ٦٨1

فهم الشافعي للحديث

أبا قدامة عن  أبي طالب: سألت  إبراهيم بن  التهذيب” قال   “ في 

الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد فقال: الشافعي أفهمهم إال 

أنه قليل الحديث، وأحمد أورعهم، وإسحاق أحفظهم، وأبو عبيد 

أعلمهم بلغات العرب.

وفي “ تعجيل املنفعة”: وبقي من حديث الشافعي �سيء كثير، لم يقع 

في هذا “ املسند” ، ويكفي في الداللة على ذلك قول إمام األئمة أبي 

 لم يودعها الشافعي 
ً
بكر بن خزيمة: إنه ال يعرف عن النبي ٌسّنة

كتابه، وكم من ُسّنٍة وردت عنه ال توجد في هذا “ املسند”.

ومن أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبا فعليه بكتاب “ 

معرفة السننن واآلثار” للبيهقي، فإنه تتّبع ذلك أتّم تتّبع، فلم يترك 

في تصانيفه القديمة والجديدة حديثا إال ذكره.

قلت: ومع ذلك فمن جعله قليل الحديث، فمعناه أنه كان قليل 

التحديث، لم يكن يسرد الحديث كسرد املحدثين له، وإنما يذكر 

في كتبه في غضون الكالم على األحكام واملسائل وليس  الحديث 

معناه أنه ان قليل العلم به. حاشاه من ذلك فإنه إمام مجتهد كبير، 

واالجتهاد ال يتيسر ملن كان قليل املعرفة بالحديث واآلثار، وهذا هو 

معنى قول من قال في أبي حنيفة: إنه كان قليل الحديث، فافهم وال 

تكن من الجاهلين.

كتاب قواعد في علوم الحديث للعالمة ظفر أحمد العثماني التهانوي ص ٥٨3

اقتباسات علمية، 
أدبية، اجتماعية، 
ثقافية، فكرية، 

عملية
سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

األستاذ باجلامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء هبا

منثورات
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شخصيات إسالمية

مــدرة اإلسالم وعبــقــري البيــان ؛
 مصطفــى صــادق الرافعــي

عبد الرمحن عبد العزيز الراشدي  

البقاء، والخلود لإلسالم وجعل دعوته شاملة  ملا أراد هللا تعالى 

ورسالته خالدة، ضمن حفظ هذا الدين العظيم وصانه من تأويل 

الجاهلين وانتحال املبطلين ببعثة أجيال من أخص طبقات هذه 

وا مهمة الدفاع عن 
ّ
األمة في التقوى والهدى في كل عصر ومصر. تول

معتقدات اإلسالم األصلية ودعوته الخالصة إلى التوحيد، ونبذ 

عصرنا  املهجورة.  والسنن  التعاليم  وإحياء  والخرافات،  الشرك 

الجد  ألداء شّمروا عن سواعد  أعداء  من  خاليا  يعد  لم  الذي 

التي  الوحيدة  رسالته  ومكافحة  اإلسالمية  الشريعة  الستئصال 

أحيت األمم والشعوب وأنقذتهم من براثن الشرك، أحوج إلى أفذاذ 

وعباقرة يقومون بهذه املهمة وال شك أن الشيخ مصطفى صادق 
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الرافعي رحمه هللا الذي سنقدم إليكم وجيزا من حياته الدعوية 

واحد من هؤالء  املنكرات  والنهي عن  والدعوة  بالنشاط  واملليئة 

املجددين. نريد في هذه الوجيزة أن نقّدم إلى القراء الكرام خالصة 

من ترجمة حياة هذا العالم املكافح الذي بذل نفسه ونفيسه في 

سبيل الدفاع عن اإلسالم والقرآن ورسالته.

أ- أصله وأسرته:

 هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد 

بن  عمر  املؤمنين  أمير  إلى  نسبه  ينتهي  الفاروقي،  الرافعي  القادر 

الخطاب )رض(، ولد فيلسوف القرآن وإمام البيان مصطفى صادق 

الرافعي في أوئل املحرم سنة 12٩٨هـ. املوافق لكانون الثاني يناير 

1٨٨٠ م. في قرية يهتيم في منزل والد أمه في محافظة القليوية. ُولد 

 مرموقا وكانت أسرة الرافعية 
ً
الرافعي في أسرة تحتّل مقاما دينّيا

عبد  الشيخ  األسرة  جّد  قدم  في مصر،  العلمية  األسر  أشهر  من 

القادر من طرابلس الشام إلى مصر في منتصف القرن الثالث عشر 

الهجري، وعليه تخّرج كبار علماء مصر. كالشيخ البحراوي الكبير 

والشيخ محمد بخيت املطيعي، وقد ُعّيَن مفتيا بعد اإلمام محمد 

والقضاة  العلماء  نبغ من هذه األسرة عدد كبير من  عبده، وقد 

ْيها في مصر وسوريه  واألدباء واملؤرخين، وقد كان أسرة الرافعي بشقَّ

والعلوم والقضاء  في محيط األدب  املشهورين  الكثير من األعالم 

في  قاضيا  أربعون  ما  بيت  في  منهم  اجتمع  لقد  حتى  والسياسة، 

املحاكم املصرية املختلفة. 

والد الرافعي هو الشيخ عبد الرزاق بن سعيد الرافعي، كان رئيسا 

للمحاكم الشرعية في كثير من األقاليم املصرية وهو واحد من أحد 

رئيس  وآخر منصب شغله هو  بالقضاء  كلهم  اشتغلوا  أخا  عشر 

محكمة طنطا الشرعية وكان ورعا صلبا في دينه، شديدا في الحق 

وقد عرف بالتقوى والصلح وغيرته على الدين وتوفي في طنطا ودفن 

بها. أما والدته، هي ابنة الشيخ الطوخي حلبية األصل، كان والدها 

تاجرا وسكن مصر قبل أن يتصل نسبه بأسرة الرافعي وكانت في 

قرية بهتيم وفيها ولد مصطفى صادق الرافعي ويقال إّن الرافعي كان 

، من أجل ذلك سّماه أبوه " 
ً
في سن طفولته ال يعرف الكذب أبدا

الصادق " فُعرف من يومئٍذ بـ " مصطفى صادق".

ب- نشأته ودراسته:

 نشأ الرافعيُّ نشأة عربية إسالمية خالصة، فالبيئة التي نشأ فيها 

الرافعي كانت بيئة إسالمية عربية ربما يرتّد ذلك إلى كونه فردا في 

ىَء أبناءها منذ الصغر على الثقافة الدينية. ففي  أسرة دأبت أن تن�ّسِ

ظل والده الشيخ تلقى الرافعيُّ مبادىء القراءة والكتابة وحّفظه أبوه 

 من العلوم 
ً
القرآن الكريم وملا يبلغ العاشرة من عمره. ولّقنه كثيرا

لف.  اإلسالمية قبل أن يذهب إلى املدرسة وعرف كثيرا من أخبار السَّ

فلم يدخل املدرسة إال بعد ما جاوز العاشرة بسنة أو إثنتين، ثم 

تلقى دروسه االبتدائية في مدرسة دمنهور اإلبتدائية، ثم نقل أبوه 

املنصورة  إلى مدرسة  املنصورة، فانتقل معه  إلى محكمة  قاضيا 

األميرية التي نال منها الشهادة اإلبتدائية بتفّوق وسّنه آنذاك سبع 

ه من الشهادات الدراسية. وفي هذه السنة 
ّ
عشرة سنة وهي كل حظ

أصابه مرض التيفوئيد فالزم فراشه شهورا فما نجا منه إال وقد 

 في سمعه حتى انتهى به األمر إلى الصمم 
ً
 في صوته ووقرا

ً
ترك ُحسبة

وهو في سن الثالثين من عمره وبعد إصابته بالصمم تعذر على الناس 

مخاطبته إال بالكتابة إليه فترك التعليم الرسمي فعكف على أمهات 

كتب التراث العربي يقرؤها ويستظهرها فصقل ذوقه وطبعت ميوله 

بالطابع العربي األصيل. فانقطع الرافعي إلى دراسة الكتب يعوض 

بها ما فاته في الدراسة في معاهد التعليم، فكسب من العلم والعفة 

ما لم يحصل كثيرون ممن واصلوا دراساتهم التعليمية في املدارس 

والجامعات، وتفيد كتب التراجم وبعض من أرخوا لسيرته أنه ظل 

والبحث  الدراسة  على  عاكفا  حياته،  نهاية  إلى  في محكمة طنطا 

ر عليها وهي تحوي أشتاتا من نوادر 
ّ
والتحقيق في مكتبة أبيه ويتوف

كتب الفقه والدين والعربية واألدب وبخاصة دواوين الشعر وكتب 

التراث اإلسالمي فما م�سى غير قليل حتى استوعبها كما كانت املكتبة 

ر معهم ويتحّدث 
ّ
هي عامله الذي ال يفارقه. فنشأ نشأة السلف يفك

بلغتهم. وفي سنة 1٨٩٩م. عين كاتبا بمحكمة طلخا، ثم نقل منها 

إلى محكمة ايتاي البارود، ثم إلى طنطا فبقي في محكمتها األهلية في 

عمله هذا إلى نهاية حياته.

ج- الرافعي الشاعر:

يبلغ  وملا  الشعر  قال  فقد   ،
ً
شاعرا األدبية  حياته  الرافعيُّ  ق�سى 

العشرين ينشره في الجرائد وفي املجالت املصرية من مثل: الضياء 

والهالل...   وسركيس،  هور،  والزُّ واملقتطف،  والزهراء  والبيان 

 
ٌ
 له مكانة

ً
 مرموقا

ً
وغيرها، ولم يأمل في مستقبله إال أن يغدو شاعرا

 بين شعراء عصره ، فم�سى يلتمس األسباب التي تحقق 
ٌ
عظيمة

هدفه فراح يؤكد صلته بمحمود سامي البارودي، ويؤثق عالقته 

باإلمام محمد عبده ويقوي صداقته بالشاعر عبد املحسن الكاظمي 

وينافس حافظ إبراهيم فما صدر ديوانه سنة 1٩٠3م. حتى أزمع 

الرافعي على نشر ديوانه، فُصدر الجزء األول منه بعيد ديوان حافظ 

بفترة وجيزة في السنة نفسها، وُعُمُر الرافعّي يومئذ ثالث وعشرون 

سنة، فنال به ما نال من ذيوع الّصيت واستطاع بغير كبير عناء أن 

يلفت إليه أنظار أدباء عصره. فقد اهتّم به كبار األدباء والشعراء في 

ذلك العهد كالشيخ إبراهيم اليازجي ومحمود البارودي، والكاظمي، 

نفوس  في  الطيب  األثر  لديوانه  وكان  وغيرهم  إبراهيم  والحافظ 

شعراء مصر وعلمائها وأدبائها فكتبوا إليه يهنئونه بهذا النجاح. منها 
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الشاعر محمود البارودي:				

ملصطفى صادق في الشعرمنزلة

أم�سى يعاديه فيها من يصافيه 	 	

حاز الكمال فلم يحتج ملنقبة

فلــــــــــست تنعته إال بمـــــــا  فيه 	 	

من  الثاني  الجزء  1٩٠4م.  سنة  في  فأصدر  دأبه  على  استمّر  ثم 

الديوان وقّرظها محمود البارودي وفي سنة 1٩٠٦م. أخرج الجزء 

الثالث وقّرظه شاعر النيل حافظ إبراهيم، وقد بقي الرافعي على 

نهجه هذا حتى نشر ديوانا من العشر باسم النظرات عام 1٩٠٨ 

م. ويدل هذا الديوان على ملكة في الشعر أصيلة وموهبة ناضجة 

التقليدية  وتناول قصائده جميع األغراض 

تشيد  التي  الوطنية  القصائد  جانب  إلى 

بمصر.

د- الرافعي الكاتب: 

وقد بقي الرافعي على دأبه هذا حتى سنة 

 ، مهمٌّ أدبيٌّ  تطّوٌر  له  حصل  ثم  1٩11م. 

حول  التمحور  من  به  ينتقل  أن  استطاع 

الشعر إلى االهتمام بكثير من القضايا األدبية 

النشر  إلى  فمال  واالجتماعية،  والنقدية 

باهرة،  بأعمال  املجال  هذا  في  فأتى  األدبي 

الغاية  فجعل  والتقدير.  الثناء  استوجبت 

للقرآن  حارسا  يكون  أن  إليها  يحّب  التي 

وقد  العربية  اللغة  عن    
ً
ومنافحا الكريم، 

كان من ثمرات هذا االحساس الجمُّ الغفير 

من املقاالت والبحوث التي أنشأها الرافعيُّ 

 عن القضايا التي تتصل  بالدين والقرآن واللغة. ومن بواكيره 
ً
دفاعا

كتاب "تاريخ آداب العرب" في ثالثة أجزاء نشر جزأه األول في عام 

1٩11م. وفي العالم التالي نشر جزأه الثاني وجعله في إعجاز القرآن 

والبالغة النبوية. وأما جزأه الثالث فلم يطبع إال بعد وفاته. عندما 

ف الرافعي هذا الكتاب كان عمره سنة ثالثون سنة وهي سنٌّ 
ّ
أل

ما يتهيأ فيها لشباب أن يحصل من أبواب العلم باللغة ما اجتمع 
ّ
قل

للرافعي في هذا الكتاب فضال عن أن يكون له فيها حصل من ذلك 

ف ويخرج برأيه للناس في 
ّ
ئُء له أن يؤل رأٌي و موازنة واستنباط تيّهِ

كتاب؟ على أنه أول كتاب في فنه فما رأى قراء العربية كتابا علميا في 

تاريخ آداب العرب قبل هذا الكتاب وكتاب جورج زيدان، ومن ذلك 

اليوم ) أي بعد طبع جزء األول ( انكشف للناس أن الرافعي أديب 

ليس مثله في العربية وأنه كاتب من الطراز األول بين كتاب العربية، 

ونثره من الطراز األول وأنه صاحب القلم الذي يكتب في إعجاز هذا 

اإلحساس ، الذي كان سبب تأليفه معركة نقدية حامية بين القديم 

والجديد، التي أثارها الدكتور طه حسين ببحوثه ومقاالته في الشعر 

الدفاع  ضرورات  من  ضرورة  القيم  الكتاب  هذا  وكان  الجاهلي. 

ع الغربي، وإعادة ملقّدسات 
ّ
املؤمن لهجمات اإللحاد املادّي والترف

العروبة، في أدبها النابض وثقافتها املتشّعبة وهداها املنير. وأيضا 

كتاب وحي القلم. تعلق الرافعي بالتراث العربي في لغته وآدابه و كان 

يكتب في ذلك املقاالت املختلفة وبعد وفاته جمعت هذه املقاالت 

ونشرت باسم "وحي القلم".

هـ- الرافعي في أقوال العلماء املعاصرين:

 مصطفى صادق الرافعي أديب راسخ ال يزل وال ينحرف، وصيرفي 

حاذق، كأن كلماته دنانير مصقولة، يلفظ 

شكيب  األمير  قال  السحر،  وينفث  الدرر 

من  مثله  تنجب  لم  العربية  "إن  أرسالن: 

عدة قرون". قال املنفلوطي: بأنه من شعراء 

املعاني يذهب في شعره مذهب شعراء املعاني 

كاملتنبي وابن الرومي وأبي تمام وغيرهم من 

جمال  قبل  املعنى  بجمال  يحفلون  الذين 

محمد  اإلمام  الشيخ  إليه  وكتب  األسلوب. 

مصطفى  الفاضل  األديب  ولدنا   " عبده: 

هلل  أدبا،  هللا  زاده  الرافعي  صادق  أفندي 

قلبك،  لك  ضمن  ما  وهلل  أدبك،  أثمر  ما 

لسانك  من  للحق  يجعل  أن  هللا  وأسأل 

سيفا يمحق الباطل وأن يقيمك في األواخر 

مقام حّسان في األوائل". ويقول زعيم مصر 

مصطفى كامل باشا: "سيأتي يوم إذا ذكر 

فيه الرافعي قال الناس: هو الحكمة العالية مصوغة في أجمل قالب 

من البيان". ويقول الدكتور محمد رجب البّيومي:  "تستطيع أن 

تجد لكل أديب شبيها يماثله في السابقين أو املعاصرين، ولكنك ال 

تستطيع أن تجد ملصطفى صادق الرافعي في نثره هذا الشبيه، إذ 

كان الرجل نسيج وحده دون خالف؛ إذا طلبت للرافعي الناثر شبيها 

يحاكيه، فاترك اإلنسان، غّير من مظاهر الطبيعة لتجد للرافعي 

ذلك الشبيه املنشود، هل رأيت الرعد املجلجل، الذي يأخذ عليك 

الرافعي،  يكون  الفضاء؟ هكذا  في  يدّوي  سمعك وشعورك حين 

حين يزأر غاضبا لحرمة تنتهك أو معصية تذاع، هل رأيت الزلزال 

لهب، ويرمي بالشواظ؟ هكذا يكون الرافعي يقف 
ّ
املّدمر يبعث ال

أمام أعداء اإلسالم، ليرجمهم بالنقد القاتل، ويسحقهم بإلصاق 

ب الشبيه في دنيا النثر 
ّ
املبيد. هذه هي أشباه الرافعي، حين تتطل

الحياة  في  برساالته  الرافعي  آمن  "لقد  أيضا:  ويقول  والناثرين". 

الرافعي أديب راسخ  مصطفى صادق 

ال يزل وال ينحرف، وصيرفي حاذق، كأن 

الدرر  يلفظ  مصقولة،  دنانير  كلماته 

شكيب  األمير  قال  السحر،  وينفث 

أرسالن: "إن العربية لم تنجب مثله من 

عدة قرون". قال املنفلوطي: بأنه من 

شعراء املعاني يذهب في شعره مذهب 

الرومي  وابن  كاملتنبي  املعاني  شعراء 

وأبي تمام وغيرهم من الذين يحفلون 

بجمال املعنى قبل جمال األسلوب. 
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كداعية له مذهبه الهادي إلى الصراط املستقيم، فأصبح 

مدره اإلسالم يكافح ألّداءه يناويء أعداءه، ويدعو إلى التي 

هي أقوم. وإّن من أعظم خوارق الرافعي البيانية: أن يتكلم في 

حادثة تعرفها تمام املعرفة – إذا قرأتها مّرات عّدة في كتب 

التاريخ- ثم تطالع ما كتب الرافعي في هذا املجال الذائع، فال 

تجد غير الطريف الجديد، حتى كأنك تقرأ عن موضوع لم تسمع 

به قبل اآلن. ويستطرد كالمه ويقول: وهذا االعتقاد في سمّو البيان 

أعداء  ضّد  الجهاد  راية  حمل  إلى  الرافعي  دفع  رسالته،  وطهارة 

الجرائد  أمهات  في  النقدية  ومقاالته  اإلسالم  وخصوم  العروبة 

تدل على زعامته املؤمنة في هذا املجال وبها صار مدرة اإلسالم وكاتب 

العرب". ويقول الدكتور عبد الحليم عويس كما قال األستاذ سعد 

زغلول) بطل املشرق( : "أسلوبه بيان كأنه تنزيل أو قبس من نور الذكر 

الحكيم".

ويقول الدكتور أحمد حسن الزيات: الرافعي أمة وحده، لها وجودها 

املستقبل، وعاملها املتفرد، مزاجها الخاص، وأكثر الذين كرهوه هم 

في  الرافعي ويبكيه من عرف وحي هللا  إنما يحّب  الذين جهلوه... 

قرآنه، وفهم إعجاز الفن في بيانه وأدرك سر العقيدة في إيمانه.

ويقول األستاذ واضح رشيد الحسني الندوي: لقد أدى الرافعي دورا 

كبيرا في الدفاع عن حمى اإلسالم وحمى التراث وحماية حصوننا 

املهددة أو املهدمة من داخلها، ووقف أمام تيار التغريب في األدب 

العربي وكافح املذاهب الفكرية واألدبية الدخلية.

العربية مصطفى صادق  فقيد  مات  لقد  أبوريه:  ويقول محمود 

الرافعي وهو من يعلم لكل من يتكلم بالعربية شيخ األدب العربية 

بال منازع وحارس لغة القرآن الكريم غير مدافع. فماذا نقول أو ما ذا 

يقول فيه؟ تاهلل أن األمر لكما قال الشاعر: 

ما كالم الناس في الشمس

	 إال أنها الشمس ليس في كالم 	

هذا هو الحق من أمر فقيدنا العظيم.

و- الرافعي في بيته: 

في عام 1٩٠4م. تزوج الرافعي من فتاة من أسرة البرقوقي، وهي أخت 

األستاذ عبد الرحمن البرقوقي األديب الكاتب املشهور صاحب مجلة 

البيان. وكان الرافعي يعيش في بيته عيشة مثالية عالية فهو زوج 

كما يجب أن يكون الزوج، وأب كما ينبغي أن يكون األب، يتصاغر 

ألوالده ويبادلهم حبا بحب دون أن ين�سى واجب التهذيب واإلرشاد، 

ناصحا برفق.

ز- آثاره: 

1- ديوان الرافعي، ثالثة أجزاء 2- تاريخ آداب العرب، جزآن 3- 

إعجاز القرآن والبالغة 4- تحت راية القرآن ٥- رسائل األحزان ٦- 

على 

ديوان   -٧ السفود 

األحمر  السحاب   -٨ النظران 

٩- حديث القمر 1٠- كتاب املساكين11- أوراق 

كلمة   -13 أحزاء  ثالثة  القلم،  وحي   -12 الورد 

ليمة.
ُ
وك

ح- وفاته:

اليقظة  بعث  في  الضخم  دوره  الرافعي  أّدى  لقد 

أديبا  الرافعي  العربية فكان  الحمية  اإلسالمية وإيقاد 

القرن  بداية  في  نجمه  طلع  مطبوعا،  أصيال  وشاعرا  حقا، 

العشرين. عاش الرافعي طوال حياته موظفا صغيرا يتقا�سى راتبا 

ضئيال يعيش عليه بقناعة. ألن الوظيفة كانت وسيلة تعينه على 

العيش بالكفاف ليفرغ نفسه بعد ذلك، ويقودها إلى العليا في مراتب 

الثقافة واألدب والفكر ليتسنم قممها العالية ويمثل مكانته الالئقة 

به بين كبار أدباء عصره وقد أشاد بمكانته في األدب حتى أفل نجمه 

في يوم اإلثنين )1٩3٧/٥/1٠م – 13٥٦هـ(.

 استيقظ الرافعي مع الفجر كعادته كل يوم، فتوضأ وصلى، وجلس 

البهو سقط على  في  في مصاله، ومضت ساعة، نهض، فلما كان 

األرض، فهب أهل الدار فوجدوه جسدا فارقته الروح إلى بارئها، 

بمقبرة األسرة  في طنطا بمصر  ليدفن  الظهر  بعد  وحمل جثمانه 

الرافعية بين أبويه. أم�سى الرافعي في الوظيفة ثمان وثالثين سنة 

ا يجاوز السابعة والخمسين من العمر.
ّ
ومات وملـــ

 لقد كان الرافعي صاحب دعوة إلى العربية  واإلسالم، يدعو إليها، 

فحقه على العربية وحق العربية على أدبائها وحق اإلسالم على آله 

أن نجدد دعوة الرافعي ونعلى ذكره وننشر رسالته ونعنى بآثاره، فإذا 

نحن وفقنا إلى ذلك، فقد وفينا له بعض الوفاء. رحم هللا الرافعي. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
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الحمد هلل رب العاملين والصالة السالم على سيدنا محمد األمين 

وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فإني أحمد هللا تعالى على إتاحة هذه الفرصة للتحدث في موضوع 

الدعوة إلى هللا ومجاالتها وميادينها الرئيسية كما أوجه جزيل الشكر 

إلى كبار هذا امللتقى املبارك ومن يرجع إليه الفضل والنصيب إلقامة 

هذه الجلسة املباركة وكلي أمل ورجاء ليكون لهذا امللتقى مستقبل 

زاهر مشرق.

 من 
ً
إخوتي وسادتي! إّن العالم اإلسالمي اليوم يواجه خطرا كبيرا

قبل النظريات، إّن األمة اإلسالمية هي أمة الدعوة وأمة الرسالة: 

»كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 

الزمن  في  عنها  والكتابات  األحاديث  كثرت  وقد  باهلل«،  وتؤمنون 

اإلمام  قال  ما  ونعم  العالم،  وبقاء  األمم  فبالدعوة حياة  األخير، 

 أمة 
ً
الندوي رحمه هللا: »إن األمم تعيش بالرساالت«، ونحن حّقا

الرسالة وأمة الدعوة، أمة مبعوثة إلى العالم، كتبت لها الوصاية 

على املجتمع البشري في كل زمان ومكان، فبدعوتنا ورسالتنا حياة 

وقمة  الكمال  ذروة  إلى  اإلنسانية  وتقدم  البشرية  رقّي  وبها  األمم 

الكرامة وفي دعوتنا دواء أمراض البشرية الخلقية والعقائدية، وفيها 

سعادة اإلنسانية األبدية ونجاة العالم من االنهيار والدمار، وبدونها 

تبقى الشعوب واألمم كقطعان غنم من غير راع، وسفينة مشحونة 

بالركاب من غير مجدف خبير قدير، وتكون البشرية فريسة األديان 

املحّرفة واألفكار الهدامة وتكون األمم لعبة في أيدي القيادة املاكرة 

الكافرة ولقمة سائغة في أفواه الطامعين الفاسقين. إذن، تقت�سي 

أهمية هذه الرسالة والدعوة أن نأخذها في دراسة حقيقية ونقف 

لها  في ميادينها ونقّدر  في أساليبها ونخوض  نتفكر  لها وقفة جادة 

 بها. 
ً
 جديرا

ً
تقديرا

في  نقاط هامة  إلى بعض  أشير  أن  الوجيزة  العجالة  في هذه  أريد 

مجاالت الدعوة الرئيسية وما يتطلب مّنا كل مجال من التخطيط 

والبرمجة - بقدر ما يساعدني الوقت - وذلك في ضوء مطالعاتي 

مة 
ّ
اليسيرة في كتب إمام الفكر والدعوة ومجدد القرن العشرين العال

السيد أبي الحسن علي الندوي رحمه هللا تعالى، وبإمكاننا أن نحّدد 

مجاالت الدعوةـ  ال على سبيل االستقراء التامـ  كما يلي: 

)1(في الشعب:

االهتمام بقيام الدعوة اإليمانية القوية الشاملة في الشعوب من 

مناه من دعوة األنبياء 
ّ
أكبر وظايف الدعاة واملصلحين وهذا ما تعل

الـدعــوة اإلسالميــة ومــجــاالتهــا الرئـيسيــة
الشيخ حبيب اهلل مرجانی 

التوجيه اإلسالمي
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عليهم السالم.  فإّن للشعب أهمية بالغة؛ 

أكبر  وإنهم  ماله  ورأس  اإلسالم  مادة  إنهم 

قوة يمكن للدعاة واملصلحين حتى للحكام 

أن يعتمدوا عليها. وعدم االهتمام بالشعب 

النوابغ  وإصالح  تربية  على  واالقتصار 

لشمولية  مخالف  ه 
ّ
أن عن   

ً
فضال والنخب 

الدعوة اإلسالمية يضيق اإلطار على الدعوة 

الدعوة  هذه  ستفقد  قريب  وعن  والدعاة 

الذي  أما  عنها،  واملدافعين  وحماتها  هواتها 

يلزم أن نصلح ونربي الشعب به وعليه هو 

عن  وإبعادهم  والعادات  العقيدة  تصحيح 

الفاسدة  والعقائد  والبدعات  اإلشراك 

إلى  والدعوة  واملعامالت  األخالق  وتصحيح 

العبادة والعمل باألحكام الشرعية وبجنب 

ذلك تنمية الوعي الصحيح وتربيته والفهم 

الصديق  بين  والتمييز  والقضايا  للحقائق 

والعدو وعدم االنخداع بالشعارات القومية و... 

فتقوية اإليمان وإيجاد الوعي من أكبر ما يجب أن نهتم به بالنسبة 

إلى الشعب.

)2( في الطبقة املثقفة:

هذا من أخطر وأهم الجبهات للدعوة اإلسالمية، فعدم االعتناء بهذه 

الطبقة سيؤدي إلى خسارة فادحة ال تجبر ب�سيء وإن ويلها وتدميرها 

سيرجع إلى أصل اإلسالم وإلى العقيدة واإليمان وإن االغترار بجموع 

حاشدة من الشعب للذين يرحّبون بنا ويقفون لنا ويجتمعون حولنا 

مع عدم االعتناء بهذه الطبقة وعدم الدعوة في أوساطهم وهم أمة 

الغد والجيل املرتجى وعدم محاولة إلقناعهم بأّن اإلسالم هو دين 

اإلنسانية والرسالة الخالدة وأّن القرآن هو الكتاب املعجز الخالد 

ها، وإمام العهود 
ّ
وأّن الرسول هو املعجزة الكبرى ورسول األجيال كل

كلها؛ سيجعلنا نعيش في ضيق من الحياة وستكون مساجدنا على 

خطر ومدارسنا على خطر وعقائد شبابنا على خطر وسوف نتضرع 

أمام هؤالء الذين بيدهم دفة الحكم وأزمة األمور ليسمحوا أن 

ي بحرية وأن نطبق الشريعة بحرية ألننا ما ربيناهم عندما كانوا 
ّ
نصل

صغارا وأطفاال، عندما كانوا في مرحلة التكوين والتربية.

فواجب العلماء في هذا املجال أن يعيدوا الثقة في نفوس الطبقة 

املثقفة ومن بيدهم القيادة الفكرية والتربوية واإلعالمية في البالد 

والحكومات اإلسالمية وبصالحية اإلسالم وقدرته ال على مسايرة 

العصر وتطوراته وتحقيق مطالبه، بل على قيادة الركب البشري إلى 

الغاية املثلى.  ونعم ما قال اإلمام الندوي رحمه هللا: »إنها فريضة ال 

تحتمل التأخير، وال تأخير يوم واحد«.

)3( مع الحكومات ورجال الحكم:

ال بد أن نتوقى من مجابهة الحكومات وال نتسرع في الوصول إلى 

العراقيل  أكبر  سيكون  ذلك  فإّن  النتيجة 

واملوانع في سبيل نشر الدعوة وتربية املجتمع 

وأحب في هذا املجال أن أشير إلى مبدأين في 

العمل اإلصالحي. 

إلى  اإليمان  إيصال  يفّضل  مبدأ  هناك 

أصحاب الكرا�سي، ومبدأ آخر يفّضل إيصال 

أصحاب اإليمان إلى الكرا�سي واحتكار عمل 

األوضاع  وقلب  اإلسالمي  النظام  تطبيق 

ألفراد جماعة خاصة ودعاة مخصوصين، 

فيرى علماءنا وكبارنا من الدعاة واملصلحين 

إلى  اإليمان  إيصال  أي  األول  املوقف  أن 

من  وأحسن  أفضل  الكرا�سي  أصحاب 

املوقف الثاني. ولو قسنا بينهما نرى الفرق 

.
ً
كبيرا

وأما املوقف األول ـ وهو إيصال اإليمان إلى 

أصحاب الكرا�سي ـ فيبدو  أقرب إلى أسلوب 

األنبياء عليهم السالم فقد عرض املشركون املال والسيادة وامللك 

 فلم يقبل أن 
ً
على النبي  في بداية الدعوة فرفضها رفضا تاما

يحكم قبل نشر الدعوة وتبليغ الرسالة. ألنه ال يثير أصحاب الحكم 

للقضاء على الدعوة وخلق العراقيل أمامها. وإنه أقرب إلى الزهد 

واإلخالص والتقوى وعدم الرغبة إلى الدنيا والجاه واملنصب، وقال 

اإلمام الندوي رحمه هللا: »قد رأينا الزهد والتجديد مترافقين في 

تاريخ اإلسالم«. 

عدم التنافس بين أهل الدعوة للوصول إلى الكر�سي املوعود يمّهد 

الطريق لقبول املجتمع تطبيق الشريعة، فتربية املجتمع قبل الوصول 

إلى الحكم تجعل من املجتمع قوة مساعدة وقدرة موافقة للدعوة فال 

يعاندون إذا طبقت الشريعة بعد ذلك ولكن بالعكس في ذلك.

)4( صيانة الحقائق الدينية واملفاهيم اإلسالمية من التحريف:

إّن هذه الحقائق الدينية هو أساس لإلسالم الدائم واألصل الذي 

منه البداية وإليه النهاية، وإليها كانت دعوة األنبياء عليهم السالم 

وفي سبيلها كان جهادهم وجهودهم وبها نزلت الصحف السماوية. 

أمران هامان أساسيان بالنسبة إلى الدين:

األول: نشر الدعوة اإلسالمية وإشاعة اإلسالم إلى العالم، هذا ال 

يحتاج إلى علم وافر غزير ومهارة وبراعة في العلوم فيساهم فيه 

العلماء وغير العلماء. 

الثاني: صيانة العقيدة اإلسالمية من التحريف.

هذا ميدان ال يشارك العلماء أحد وإنهم لوحدهم سيؤدون هذه 

الوظيفة، فإن معرفة مواضع الخلل واالنحراف والزيغ يحتاج إلى 

علم والتمييز  بين الشرك بأنواعه والتوحيد والتمييز بين البدعة 

والسنة إنما يحتاج إلى علم راسخ وافر، ثم تقديم حلول للدفاع عن 

 للشبهات ال شك إنه يحتاج إلى علم كبير واسع... 
ً
العقيدة ورّدا

أما الذي يلزم أن نصلح ونربي الشعب 

العقيدة  تصحيح  هو  وعليه  به 

اإلشراك  عن  وإبعادهم  والعادات 

الفاسدة  والعقائد  والبدعات 

وتصحيح األخالق واملعامالت والدعوة 

إلى العبادة والعمل باألحكام الشرعية 

الصحيح  الوعي  تنمية  ذلك  وبجنب 

والقضايا  للحقائق  والفهم  وتربيته 

وعدم  والعدو  الصديق  بين  والتمييز 

االنخداع بالشعارات القومية و... 
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فضيلة الشيخ عبد احلميد: 

 مل يرّب مرشد يف العامل تالمذة خملصني ومؤهلني مثل الصحابة
الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  تطرق 

مدينة  في  السنة  أهل  وخطيب  إمام 

زاهدان، في خطبته يوم الجمعة )٧2 

آية  الثانية ٦341( بعد تالوة  جمادى 

اتقوا هللا وكونوا  آمنوا  الذين  أيها  “يا 

وتضحيات  إيثار  إلى  الصادقين”  مع 

الصحابة ر�سي هللا عنهم في الظروف 

رحلة  قائال:  تبوك،  غزوة  في  الصعبة 

تبوك للمواجهة مع جيش الروم القوي 

كانت رحلة صعبة وشاقة. العدو كان 

قويا، وإمكانيات املسلمين كانت قليلة 

أخرى  ناحية  ومن  حارا.  كان  والجو 

املنورة. املدينة  في  األثمار  موسم  كان 

إلى  الحميد  عبد  الشيخ  أشار فضيلة 

قائال:  الراشدين  الخلفاء  تضحيات 

استعد  العديدة،  املشكالت  رغم 

الصحابة لهذه الغزوة؛ فسيدنا عثمان 

ر�سي هللا عنه قد جهز الجيش بثالثمائة 

إبل، وسيدنا أبوبكر الصديق ر�سي هللا 

عنه أنفق جميع ما كان عنده، وأنفق 

سيدنا عمر ر�سي هللا عنه بنصف ما 

كان يملكه. في ذلك اليوم العسير علم 

يبلغ  لن  أنه  عنه  هللا  ر�سي  الفاروق 

مكانة الصديق.

وأشار خطيب أهل السنة إلى املشاركة 

تبوك  غزوة  في  للصحابة  العامة 

وتخلف بعض املخلصين من الصحابة 

جميع  شارك  قائال:  عنهم  هللا  ر�سي 

صحابة رسول هللا  في غزوة تبوك 

وتضرعوا  تابوا  ثم  تخلفوا  ثالثة  إال 

إلى هللا تعالى وتاب هللا عليهم وذكرت 

القصة في سورة التوبة.

هللا  أمرنا  قائال:  فضيلته  وأضاف 

هللا  نتقي  أن  املذكورة  اآلية  في  تعالى 

ونكون مع الصادقين؛ والصادقون هم 

الذين أثبتوا في أقوالهم وأفعالهم أنهم 

وصحابته    هللا  رسول  صادقين. 

وأهل بيته من الصادقين املخلصين.

تبوك،  غزوة  في  قائال:  فضيلته  وتابع 

بقي املنافقون في املدينة املنورة. يقول 

أحد  عنه،  ر�سي هللا  مالك  بن  كعب 

صحابة رسول هللا الذين تخلفوا عن 

عن غزوة تبوك: في املدة التي بقيت في 

املدينة املنورة لم أجد فيها جليسا لي 

املنافقين،  إال  الصادقين  املؤمنين  من 

وهذا كان يؤملني.

وأردف فضيته قائال: علينا نحن أيضا 

أن نتتبع جلسائنا، فإن كان جلسائنا 

السيئة  األعمال  ذوي  الكاذبين  من 

واألقوال الفاسدة، نهرب منهم، ونكون 

مع الصادقين واملؤتمنين.

وأشار خطيب أهل السنة إلى تضحيات 

صحابة رسول هللا ، قائال: عندما 

ليلة  عنه  هللا  ر�سي  علي  سيدنا  نام 

  هللا  رسول  فراش  على  الهجرة 

ويوم  أصحابها،  إلى  األمانات  وأعاد 

صاحب الصديق األكبر في ليلة الهجرة 

يعلم  يكن  لم  ثور،  في غار  رسول هللا 

أنهما سوف  أبوبكر  ال سيدنا علي وال 

يكن  لم  األخطار.  تلك  من  ينجوان 

يغلبان  سوف  أنهما  منهما  أحد  يعلم 

على العدو، ويؤسسان دولة و يكونان 

خليفتين. جميع تلك التضحيات كانت 

هلل تعالى، وهذا هو االعتقاد الصحيح. 

تالمذة  العالم  في  مرشد  يرّب  لم  إنه 

مثل  ومؤهلين  منتخبين  مخلصين 

اخلطب واحملاضرات
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. صحابة رسول هللا

خاتم املرسلين جعل أبابكر أخاه وصاحبه:

وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إلى بعض مناقب سيدنا أبي بكر 

الصديق ر�سي هللا عنه قائال: صعد رسول هللا  في آخر أيام 

حياته املباركة املنبر وقال: “إن أمن الناس علي في صحبته وماله 

أبو بكر، ولو كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال، ولكن أخوة 

اإلسالم، وال يبقين في املسجد خوخة إال خوخة أبي بكر”.

وتابع فضيلته مشيرا إلى خالفة سيدنا أبي بكر ر�سي هللا عنه قائال: 

تقول عائشة ر�سي هللا عنها إن النبي  قال في مرضه الذي مات 

فيه: »مروا أبا بكر فليصل بالناس«، فقلت يا رسول هللا إن أبا 

بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصل 

بالناس، فقال: »مروا أبا بكر فليصل بالناس« ، فقلت مثلها، فقال: 

»مروا أبا بكر فليصل بالناس«، فقالت عائشة ر�سي هللا عنها قلت 

لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من 

البكاء، فمر عمر، ففعلت ذلك، فقال رسول هللا : »مروا أبا بكر 

فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف«. في هذا إشارة إلى خالفة 

أبي بكر الصديق ر�سي هللا عنه.

واستطرد فضيلته مشيرا إلى مكانة الصحابة ر�سي هللا عنهم عند 

رسول هللا  قائال: إنه كان بين أبي بكر وعمر ر�سي هللا عنهما �سيء 

من الكالم، فذهب أبو بكر إليه يستسمحه ويسترضيه فأبى عمر، 

فذهب أبو بكر إلى رسول هللا  مسرًعا حتى بدت ركبته من شدة 

ا صاحبكم فقد غامر؛ أي أسرع إلى  مَّ
َ
السعي، فقال النبي  أ

الخير، فما أن جلس أبو بكر يذكر لرسول هللا  ما كان بينه وبين 

عمر حتى جاء عمر ودخل املجلس فتغير وجه رسول هللا  حتى 

ِقَئ في وجهه حب الرمان، فقال أبو بكر لرسول هللا  على 
ُ
كأنه ف

ِرْسِلَك يا رسول هللا، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، يدافع بذلك عن 

عمر، فقال رسول هللا : كذبتموني وصدقني أبو بكر، وما نفعني 

مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! يقول 

الراوي: فما أوذي أبو بكر بعدها.

املدارس الدينية تحتاج إلى التبرعات الشعبية:

وأشار رئيس منظمة إتحاد املدارس الدينية ألهل السنة في سيستان 

املالية لدى  إلى املشكالت  وبلوشستان في قسم آخر من الخطبة 

واجهت  االقتصادية،  العقوبات  إلى  نظرا  قائال:  الدينية  املدارس 

مجتمعاتنا مشكالت. املدارس الدينية أيضا تواجه مشكالت مالية.

وأضاف فضيلته قائال: املدارس لن تستطيع أن تواصل أعمالها إال 

أن أن يدعمها عامة الناس حسب استطاعتهم املالية. على األغنياء 

أيضا أن يتبرعوا على هذه املدارس. هذه املدارس تكفيها تبرعات 

تختل  أن  يمكن  الشعبية  التبرعات  هذه  انقطعت  فلو  الشعب؛ 

النشاطات الدينية.

هامش األخبار

أخبار

القاعدة في اليمن يسلم ميناء املكال وديوان محافظة 

حضرموت ملجلس أهلي

م تنظيم أنصار الشريعة التابع 
ّ
 اليمن - األناضول – سل

املرافق  من   
ً
عددا األحد،  اليمن،  في  القاعدة  لتنظيم 

املكال عاصمة محافظة حضرموت  مدينة  في  الحكومية 

شرقي البالد إلى مجلس أهلي محلي.

لـ”املجلس  العام  األمين  محفوظ  بن  الحكيم  عبد  وقال 

األهلي الحضرمي” الذي تسلم املرافق، إن املجلس )أهلي 

م من أنصار الشريعة، اليوم األحد، ميناء املكال 
ّ
محلي( تسل

ومبنى ديوان املحافظة ومنزل املحافظ اململوك للدولة”.

وأوضح بن محفوظ أن امليناء )يطل على بحر العرب( جاهز 

ومؤمن تحت إدارة املجلس الستقبال البواخر والسفن، 

بقية  الستالم  خطة  لديه  األهلي  املجلس  أن  إلى   
ً
مشيرا

املرافق الحكومية الستئناف العمل فيها بعد توقفه.

وبخصوص استالم الجانب األمني باملدينة من تنظيم أنصار 

الشريعة، أكد بن محفوظ أن املجلس سيتسلم الجانب 

األمني ضمن املرحلة املقبلة وبعد استكمال الترتيبات لذلك 

حتى “ال يحدث هناك فراغ أمني”.

وكان “املجلس األهلي الحضرمي” تسلم من تنظيم أنصار 

الشريعة، الخميس املا�سي، مطار الريان الدولي وفرع البنك 

املركزي باملكال.

وتشكل “املجلس األهلي الحضرمي” بعد سيطرة تنظيم 

القاعدة على مدينة املكال في 2 أبريل/ نيسان املا�سي، إثر 

مبادرة مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت، 

إلى اتفاق يق�سي  بوساطة مع تنظيم القاعدة، توصلت 

بتسليم املدينة إلى مجلس أهلي يضم في عضويته عدد من 

العلماء والشخصيات القبلية واالجتماعية باملحافظة.

ويهدف املجلس األهلي إلى إعادة الحياة لطبيعتها في املدينة 

بعد أن أصابها الشلل نتيجة سيطرة التنظيم عليها، وفق 

بيانات سابقة للمجلس.

وتخلو مدينة املكال من أي تواجد لقوات الجيش واألمن منذ 

سيطرة مسلحي تنظيم أنصار الشريعة على جميع املواقع 

األمنية والعسكرية واملرافق الحكومية فيها.
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معايل األستاذ الدكتور عبيد اهلل بني كامل
أستاذ احلديث والتاريخ باجلامعة

هذا  على  أشكركم  ئي! 
ّ

وأجال وإخوتي  سادتي 

بارك  العربي  النادي  في ختام  الفعال  الحضور 

أنه  املعلن  أعلن  كما  الحقيقة  وفي  فيكم،  هللا 

كان من البرامج أن يحضر بعض األساتذة وعلى 

قاسم  محمد  املفتي  األستاذ  فضيلة  رأسهم 

حفظه هللا تعالى لكنه حدثت له بعض األعذار 

بسبب قدوم ضيفنا الكريمـ  الشيخ محمد حسن 

مسؤول قسم الدعوة واإلرشاد بجامعة األزهر ـ 

وقد سمعتم خطبة ضيفنا الكريم بهذه املناسبة 

نشاطاتها  العربي وختام  النادي  أن ختام  أظن 

الضيف  فضيلة  بقدوم  صادف  قد  وبرامجها 

شاركتم  ومعظمكم  العلوم  دار  الدار،  هذه  في 

بأعينكم  وشاهدتم  سمعتم  وقد  الحفل  ذاك 

في برامج  نتيجة وثمرة مشاركتكم طيلة السنة 

هذا النادي ونشاطاتها، الذين شاركوا في حفالت 

النادي العربي وفي نشاطات النادي هؤالء كيف 

زى كالم 
ْ
تلذذوا وكيف تمتعوا وكيف فهموا ِمغ

ولكن الذين كانوا كسالى طول السنة  الضيف 	

ولم يهتّموا ولم تكن عندهم عناية ببرامج النادي 

قد  مشكالت،  وجدوا  قد  لعلهم  ونشاطاتها 

وجدوا صعوبات في فهم بعض العبارات وبعض 

املصطلحات وبعض األساليب.

تعلمون  العربي ونشاطاتها كما  النادي  إن  نعم 

السنة،  طوال  وثمينة  عظيمة  فرصة  كانت 

فالذين كانوا يشتركون في هذه النشاطات وهذه 

البرامج ـ وقد كان ذاك توفيق من هللا سبحانه 

وتعالىـ  فعليهم الشكر تجاه هذا التوفيق من هللا 

كيف تستغل 
فرص اإلجازة؟

سبحانه وتعالى. أما الذين ضّيعوا هذه الفرص وهذه األوقات وما اشتركوا في حفالت 

النادي ونشاطاتها ولم يكن لهم نشاط فعال في اللغة العربية فهمها ودراستها وتكلمها 

وكتابتها فعليهم االستغفار في نهاية املطاف.

نعم إخوتي في هللا! أقول لكم في طول السنة الطالب أمامه برامج وأمامه نشاطات من 

الدراسة واملطالعة والكتابة في موضوعات وفي علوم وفي فنون شّتى. والنهاية والختام 

البرامج وألصل  ونهاية ألصل  أنه ختام  ليس معناه  البرامج  النشاطات ولهذه  بهذه 

النشاطات. كما أن الطالب حينما يدرس طول السنة وله نشاط وعناية بالنحو العربي 

وله نشاط وعناية بعلم التفسير وله نشاط وعناية في مجال الدعوة وله عناية وله إملام 

في مجاالت أخرى لكنه في نهاية السنة تفاجأه االختبارات وغير ذلك مثال، فالطالب 

في الظاهر تتوقف هذه النشاطات لديه لكنه في فرص اإلجازات يمكن له أن يعطي 

وقتا خاصا لهذه البرامج ولهذه النشاطات ولهذه الهوايات التي في طول السنة قد رأى 

أهميتها وقد أيقن وآمن بإفادّيـتها.

 فكذلك أيها اإلخوة، أيها األحّبة، أيها السادة، أيها املشاركون وأيها األعضاء لهذا 

 تنتهي 
ّ

النادي العربي! في الظاهر  تنتهي هذه البرامج بسبب االختبارات ولكن ينبغي أال

النشاطات العربية في مجال املطالعة وفي مجال الكتابة وفي مجال االستماع.

 على كل حال جميع هذه النشاطات ال تنتهي، ينبغي أن تبدأوا وينبغي أن تجّددوا هذه 

النشاطات بعد االختبارات إن شاء هللا العزيز. لكن ببرامج وبأسلوب خاص، أسلوب 

فردي، أسلوب شخ�سي، أكيد الطالب الذي كان له دور فعال في هذه النشاطات 

العربية يعرف ماذا عليه أن يعلم لدراسة اللغة العربية، ماذا عليه من الواجبات، 

ماذا عليه من املقومات، ماذا عليه من الكتب ومن الرسائل ومن املجالت أن يفهمها 

وأن يطالعها وأن يصير معها أن يعيش فيها، لذلك فرص اإلجازة فرص ثمينة إلثمار 

ولرشد هذه األفكار التي كنتم قد أخذتم وجّربتم في طول السنة.

موجز الكالم: في الظاهر إن النشاطات انتهت لكن حقيقة النشاطات وحقيقة البرامج 

هذه تبدأ إن شاء هللا العزيز ، لديكم بعد اإلجازات في شهر  شعبان في شهر رمضان 

وبعد هذين الشهرين فرص كثيرة. وبهذه النية إن شاء هللا العزيز سترجعون أنتم في 

املستقبل وفي السنة القادمة بحيوية وبحياة وبروح جديدة بارك هللا فيكم.
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مثيال يشهد  مل  ال��ش��ام  ثقيالم��آس��ي  خ��ط��ب��ًا  أو  ال��ت��اري��خ  هل��ا 

حتصى ليس  امل��دائ��ن  يف  مهيالب��ي��وت  ط��م��م��ًا  غ���دت  وأح���ي���اٌء 

ق��ب��ور إىل  ال��ب��ي��وت  قتيالوح���ول���ت  تلقى  كم  األن��ق��اض  ويف 

عريقًا جم���دًا  ي��ا  ال��ش��ام  فجيالب���الد  ج���ي���اًل  وش������اده  ب���ن���اه 

جيثو وال���ت���اري���خ  م�����روان  ذليالب��ن��و  أي��دي��ه��م  ب��ن  خ��ش��وع��ًا 

حيكي أي�����وب  ب���ي  وم��ا ع��م��روه ك��م ي��ب��دو ضئيالوط���اع���ن 

ال��دل��ي��الي����دم����ره وجي���ع���ل���ه ي��ب��اب��ًا ه���ات  ت��ق��ل  ال  ل��ق��ي��ط 

العقوالمي���وت ال���ن���اس ب�����اآلالف ج��وع��ا يعي  م��ا  ال��س��ور  وخلف 

حوال ال��ن��اس  رآه���ا  ل��و  ذه��والويسكر  ب��ه��ا  يطيش  وص��اح��ب��ه��م 

صليالوص����ار خم��ي��م ال���ريم���وك ق���رًا ب���ه  ل��ل��ج��ي��اع  وت��س��م��ع 

تهوي ث��م  ت����ذوي  األج���س���ام  فتيالب��ه  وال  ال��ق��ب��ور  ب��ع��ض  إىل 

أج���ل وجي���ول ب��ن ال��ن��اس غ��والح��ص��ار ال ي��ط��اق وص���ار وح��ش��ًا

رب��اه��ا يف  ال���راع���م  وال��ك��ه��والوي��غ��ت��ال  الشبيبة  ويلتهم 

الفصوالوه�����ذا ال���ع���امل امل���أف���ون ي��رن��و يشاركه  ب��ل  بصمت 

ول����و ح��ي��ل��ت م��ن��ازل��ن��ا ط��ل��والف��ي��ا س���وري���ة ال��ش��م��اء ص���رًا

ه��ذا ال��ظ��ل��م  ل��ي��ل  ط���ال  مستحيالفمهما  حلمًا  الفجر  وص���ار 

عرضًا األف��ق  يف  ض��ارب��ًا  ن��ع��م وس��ي��م��أ اآلف������اق ط��والسيبزغ 

ضحاها يف  تسطع  النصر  أف��والومشس  وال  ال��س��م��اء  يف  وجت���ري 

ع��روش��ًا ح��رارت��ه��ا  يف  طويالوحت����رق  ع��م��رًا  وجت����ّرت  ط��غ��ت 

���ُر ع��ل��ق��م��ي��ًا املغوالف���ال س��ب��أ ي���س���خِّ يستدعي  األرف���اض  م��ن 

وال��س��ل��والوق���د دف���ن ال��ش��ب��اب أب���ارغ���اٍل ال��ق��ي��ام��ة  ي���وم  إىل 

حممود غانم الدغيم

مآسي الشام

واحة الشعر
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صور وأوضاع

وبعض  اإلخوان  لدى  ظهر  اإلسالمي  الخطاب  جانب  إلى 

الخطاب  هو  آخر  خطاب  األخرى  اإلسالمية  الالفتات 

تكوينهم  في  فهم  بة، 
ّ
ومرك معّقدة  عملية  في  الديمقراطي، 

الداخلي يستندون إلى مقولة )الحق اإللهي(، وفي حراكهم 

الخارجي يستندون إلى مقولة )الحق الديمقراطي(، مع ما 

بين املقولتين من تداخالت تستدعي أسئلة كبيرة ومتنوعة 

في الوسط اإلسالمي وفي الوسط الديمقراطي أيضا، فمن 

أريد أن أحتدث إىل اإلخوان ]القسط الثاني[
 د. حممد عياش الكبييس

اإلسالميين من ال يزال يعتقد أن املشاركة الديمقراطية كفر 

أو حرام ألنها استفتاء على حكم هللا! ومن الديمقراطيين من 

يعتقد أن اإلسالميين غير مؤتمنين على الديمقراطية بحكم 

قناعتهم الصارمة بالحاكمية اإللهية والشمولية اإلسالمية، 
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في املشاركة ليست سوى تكتيك مرحلي لالنقضاض  وأن رغبتهم 

على الديمقراطية، وهنا يجد اإلخوان أنفسهم مضطرين إلثبات 

تمسكهم بالحاكمية اإللهية وبالقيم الديمقراطية في آن واحد، وقد 

أوجد هذا حالة من االرتباك خاّصة مع وجود السطحية والنظرة 

األحادية السائدة في مجتمعاتنا اليوم.

هذه  أن  يعني  والذي  العالمي،  بالتنظيم  يسمى  ما  أيضا  هناك 

التنظيمات ليست تنظيمات محلية أو وطنية، وأن القرار كذلك قد ال 

يكون محليا أو وطنيا، وهذه إحدى إشكاالت التوفيق بين الخطابين 

)اإلسالمي العالمي( و)الديمقراطي الوطني(، مع أن التنظيم العالمي 

ليس تنظيما بقدر ما هو إطار تنسيقي ال أكثر، فاإلخوان في كل 

دولة يتصرفون بما تمليه عليهم ظروفهم ومصالحهم بغض النظر 

عن تأثيراته الجانبية على إخوانهم اآلخرين، وقد رأينا ذلك واضحا 

إبان الغزو العراقي للكويت، ثم في انفراد إخوان غزة اليوم بتوطيد 

عالقاتهم مع إيران وحزب هللا، وغير ذلك، وعليه فاسم )التنظيم 

العالمي( لم يعد سوى عنوان بال فاعلية.

وعلى صلة بهذه اإلشكالية، فإن وجود تنظيمات إسالمية في دول لم 

ل مخاوف جّدية خاصة 
ّ
تصل بعُد إلى )التعّددية السياسية(، يشك

مع وجود اسم )التنظيم العالمي(، واالعتذار بأن هذه صيغ تربوية 

ودعوية بعيدة عن السياسة ال يبدو مقنعا، وفي تقديري أن هذه 

الصيغ خاّصة بالنسبة للمقيمين تشكل خرقا شرعيا أيضا، ألن 

أصل التعاقد مع هذه الدول قائم على احترام دساتيرها وقوانينها، 

تعّد خرقا  فإنها  قانوني واضح  بغطاء  لم تحظ  إن  الصيغ  وهذه 

للعقد، وهللا يقول: )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(، وهذا أمر 

ملزم في كل األحوال مهما كان الطرف الثاني في العقد.

تبقى اإلشكالية األكبر وهي إشكالية االستناد إلى )الحق( سواء كان 

م ال يعترف بهذا الحق، 
َ
الحق اإللهي أو الحق الديمقراطي، في عال

بل هو قد اتخذ قرارا واضحا بعدم السماح لهذا التيار بالوصول إلى 

الحكم، ال ببندقية )املجاهد( وال ببطاقة )الناخب(، فاملجاهدون 

األفغان الذين ضربوا املثل األفضل للتجربة الجهادية املعاصرة قد 

ُحرموا من استحقاقهم بمؤامرة عاملية ال تخفى على أحد، وقد اكتفى 

)املجتمع الدولي( منهم بجعلهم أداة إلسقاط السوفيت ال أكثر، ولقد 

حقق اإلسالميون في الجزائر تفوقا انتخابيا غير مسبوق وتجاوزوا 

ثم  العسكري،  بالتدخل  فرنسا وهددت  ثائرة  فثارت  نسبة ٠٨% 

زالت  ما  دم  لحمام  الجزائر  وخضعت  )الحق(  على  االلتفاف  تم 

آثاره السياسية واملجتمعية والنفسية قائمة، والتسريبات األخيرة 

ملكاملات السي�سي أزاحت الستار عن حجم التآمر الدولي إلسقاط 

مر�سي والشرعية التي جاء بها!

ربما فات هؤالء اإلسالميون أن األسباب التي أدت إلى سقوط الخالفة 

ما زالت كما هي، وأن القوى التي أسقطت الخالفة هي أقوى بكثير 

مما كانت عليه باألمس، بينما ازداد املسلمون ضعفا على ضعفهم 

املنافسين  يواجهون  ال  فاإلسالميون  وعليه  شتاتهم،  على  وشتاتا 

املجتمع  يواجهون  بل  بالدهم،  في  الحاكمة  األنظمة  وال  املحليين 

الدولي أو )الحكومة العاملية(، وأذكر بهذا الصدد أيام التسعينيات 

إسالمية(  )دولة  إلى  األردن  تحّول  إمكانية  حول  محدودا  حوارا 

بمواصفات )املشروع اإلسالمي(؟ فرأيت اإلسالمي متخّوفا أكثر من 

غيره، ألن إسرائيل لن تسكت على ذلك، وقد تجتاح البالد بساعات 

التي  تقديري- أحد األسباب  -في  التخّوف  تعبيره- وهذا  -على حّد 

جعلت سقف اإلسالميين السيا�سي ينحصر في )إصالح الحكومة( 

تحت ظل العرش الهاشمي، ولذلك نأوا بأنفسهم عن موجة )الربيع 

العربي( وجّنبوا بلدهم مخاطر الفو�سى العامة التي تجتاح املنطقة، 

وقريبا من هذا الوعي كانت التجربة التونسية التي قرأت الواقع 

قراءة جيدة فآثرت )مصلحة تونس( على )استحقاق الجماعة(، أما 

ة.
ّ
التجربة املغربية فهي حالة متقّدمة وتحتاج إلى دراسة مستقل

إن العمل السيا�سي ليس من األمور التعّبدية وحتى العمل الجهادي، 

بل هي أعمال مرتبطة بغايات معلومة، وهي تدور مع غاياتها وجودا 

وعدما وكيفّية وأسلوبا، ولذا كان النهي عن املنكر منكرا إذا أّدى 

إلى منكر أكبر، وأذكر أني احتججت قبل سنوات على أحد الدعاة 

املتمّيزين أنه ال يتطّرق إلى الشؤون السياسّية فقال: يا أخي نحن 

ال ننكر أهمية السياسة، ولكننا نرى في حقنا وحق دعوتنا في هذه 

الظروف )أن ترك السياسة من السياسة(، نقول هذا ألن بعض 

النظر  بغض  مأجور  فهو  بواجبه(  )قام  إن  أنه  يظن  اإلسالميين 

عن النتائج، وقد أّدى هذا التصّور إلى تكرار التجربة نفسها مّرات 

ومّرات مع تكرار النتائج ذاتها دون الشعور بالحاجة إلى املحاسبة 

أو املراجعة، مع أن شرط العمل في مثل هذه األمور مراعاة النتائج 

عة ووضع قائمة االحتماالت والنسبة التقديرية لكل احتمال، 
ّ
املتوق

أما االعتذار بالقدر والنوايا الحسنة وما إلى ذلك فهذا تغرير بالنفس 

وتنّصل عن املسؤولية.

وعودا على نصيحة الشيخ الندوي -رحمه هللا- وتركيزه على أن طريق 

السياسة غير طريق الدعوة، فهذا توجيه ملنهجية العمل الشمولي 

ال  اإلسالمية  فالشمولّية  اليوم،  اإلسالمية  الجماعات  تحتاجه 

التكاليف  التي تتحمل  )الجماعة الشمولية(،   وجود 
ً
أبدا تقت�سي 

اإلسالمية جملة واحدة، فالعمل التربوي مثال أو اإلغاثي أو مؤسسات 

اإلفتاء والتعليم الديني ملاذا يتم ربطها بصورة أو بأخرى بالحزب 

وهي  الخصومة،  يستدعي  بطبيعته  السيا�سي  والعمل  السيا�سي؟ 

خصومة ستنجر تلقائيا إلى املؤسسات واألنشطة األخرى، والحظ 

هنا كيف تنّبه أسالفنا إلى فصل السلطات )التشريعية والتنفيذية 

والقضائية( في الدولة اإلسالمية الواحدة، مع وجود هيبة الدولة، 

اليوم  األنشطة  تنفصل هذه  فإن  السياسية،  الخصومة  وغياب 

ضمن تعددية فعلية ومؤسسات مستقلة مع وجود قدر من املحبة 

والثقة، أحرى وأولى.
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عبد الرمحن حممد مجال 

األخالق واآلداب اإلسالمية

خلق التواضع؛ ضرورته وأثره يف 
حياة الفرد واجملتمع

فإن املسلم ال بد أن يتحلى بصفة التواضع لينال ر�سى هللا تعالى 

ولتتجذر محبته في قلوب الناس.

تعريف التواضع:   

قال اإلمام الراغب األصفهاني في كتابه "الذريعة إلى مكارم الشريعة": 

التواضع اشتقاقه من الضعة، وهو رضا اإلنسان بمنزلة دون ما 

يستحقه فضلة ومنزلته. وفضيلته ال تكاد تظهر في أفناء الناس؛ 

الناس  وأجالء  امللوك  في  يتبين  ذلك  وإنما  درجتهم،  النحطاط 

وعلمائهم. وهو من باب التفضل؛ ألنه ترك بعض حقه. وهو من 

 
ً
التوسط بين الكبر والضعة. والضعة وضع اإلنسان نفسه مكانا

يزري به بتضييع حقه.

أال  التواضع  فقال:  للتواضع  تعريفه  عن  البصري  الحسن  سئل 

تلتقي بمسلم إال وترى أنه خير منك !! 

فقال:  التواضع،  عن  عياض  بن  الفضيل  سئل  القيم:  ابن  قال 

يخضع للحق وينقاد له ويقبله مما قاله. 

فالتواضع هو اإلذعان للحق واالنقياد له ، وخفض الجناح والذل 

 وال يرى له عند 
ً
والرحمة للعباد، فال يرى اإلنسان له على أحد فضال

، بل يرى الفضل للناس عليه، والحقوق لهم قبله.
ً
أحد حقا

فضل التواضع: 

وقد مدح هللا تعالى عباده الذين يتصفون بصفة التواضع فقال: 

َبُهُم 
َ
اط

َ
خ ا 

َ
َوِإذ  

ً
َهْونا ْرِض 

َ ْ
األ ى 

َ
َعل وَن 

ُ
َيْمش ِذيَن 

َّ
ال ْحَمِن  الرَّ )َوِعَباُد 

( الفرقان }3٦{ . أي في سكينة ووقار متواضعين 
ً
ما

َ
وا َسال

ُ
ال

َ
وَن ق

ُ
َجاِهل

ْ
ال

ليسوا مرحين وال متكبرين فكان التواضع من سماتهم التي خصهم 

ومن الصفات التي ترفع شأن صاحبها 

وتقربه إلى هللا وإلى الناس، وتجعله في 

زمرة األخيار واألبرار هي صفة التواضع 

وخفض الجناح ولين الجانب مع الناس 

والخضوع ألوامر هللا تعالى في كل حين.

املتقين  أخالق  من  التواضع  وإن 

والصالحين الذين كانوا خير الناس على 

لوا أروع  دور في تكوين 
ّ
وجه األرض، ومث

اإلنسانية وسوقها من الدمار إلى البناء 

ومن النار إلى الجنة.

البسيطة  الطرق  أهم  من  والتواضع 

التي توصل اإلنسان إلى هللا وتقربه إلى 

هلل  تواضع  من  الحديث:  وفي  الناس، 

رفعه هللا ومن تكبر وضعه هللا. ومن هنا 
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بها هللا تعالى. وقد و�سى لقمان ابنه للتحلي 

اِس  َك ِللنَّ دَّ
َ
ْر خ َصّعِ

ُ
 ت

َ
بهذه الصفة فقال: َوال

 ُيِحبُّ 
َ

َه ال
َّ
ْرِض َمَرًحا ِإنَّ الل

َ ْ
ْمِش ِفي األ

َ
 ت

َ
َوال

ِيَك 
ْ

َمش ِفي  ِصْد 
ْ
َواق  * وٍر 

ُ
خ

َ
ف َتاٍل 

ْ
ُمخ لَّ 

ُ
ك

ْصَواِت 
َ ْ
األ َر 

َ
ك

ْ
ن
َ
أ ِإنَّ  َصْوِتَك  ِمْن  ُضْض 

ْ
َواغ

َحِميِر{ ]لقمان:٧1-٩1[.
ْ
َصْوُت ال

َ
ل

وقد ورد عن النبي أحاديث كثيرة في 

حديث  في  وجاء  فمنها:  التواضع،  فضل 

ا 
َ
ذ

َ
َهك ِلي  َواَضَع 

َ
ت َمْن  ُه 

َّ
الل َيُقوُل  قد�سي: 

ْرِض 
َ
ى األ

َ
ِه ِإل ّفِ

َ
ا َوَجَعَل َباِطَن ك

َ
ذ

َ
ْعُتُه َهك

َ
َرف

َعُهَما 
َ
َماِء َوَرف ى السَّ

َ
ِه ِإل ّفِ

َ
مَّ َجَعَل َباِطَن ك

ُ
ث

َماِء. اآلداب للبيهقي. وفي الحديث  ْحَو السَّ
َ
ن

أيضا: "إن هللا أوحى إلي أن تواضعوا حتى 

ال يفخر أحد على أحد، و ال يـبغي أحد على 

أحد"  وتقول عايشة ر�سي هللا عنها: إنكم 

لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع. 

- قال زياد النمري : الزاهد بغير تواضع .. كالشجرة التي ال تثمر.

- قال أبو بكر الصديق: وجدنا الكرم في التقوى ، والغنى في اليقين ، 

والشرف في التواضع.

- قال عروة بن الورد : التواضع أحد مصائد الشرف، وكل نعمة 

محسود عليها إال التواضع.

- قال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع ، والعز في التقوى ، 

والحرية في القناعة.

نماذج من تواضع النبي صلی هللا علیه وسلم في حیاته

لقد تحلى النبي  بجميع األخالق الحسنة فقد خاطبه هللا بقوله: 

} وإنك لعلى خلق عظيم {  وال شك أن خلق التواضع من األخالق التي 

اتصف بها ، فكان خافض الجناح للكبير والصغير، والقريب 

والصغير،  والصبي  واملرأة،  والرجل  واألصحاب،  واألهل  والبعيد، 

والعبد والجارية، واملسلم وغير املسلم، فالكل في نظره سواء، ال 

فضل ألحد على آخر إال بالعمل الصالح .فقد كان  كثيرا مال 

یقول: ) إنما أنا عبد هللا ورسوله (، فهو قبل كل �سيء وبعد كل �سيء 

عبد هلل، مقر له بهذه العبودية، خاضع له في كل ما يأمر به وينهى 

عنه؛ ثم هو بعد ذلك رسول هللا إلى الناس أجمعين .

وقد وصفته عايشة ر�سي هللا عنها بقولها:  ) يكون في خدمة أهله، 

الترمذي  إلى الصالة ( وفي رواية عند  فإذا حضرت الصالة خرج 

قالت: ) كان بشًرا من البشر، ينظف ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم 

نفسه (. فهو يخدم البيت ويذهب إلى السوق وينظف الثوب.

وكان صىلى هللا عليه وسلم غاية في التواضع مع أصحابه،  ومن 

أعلى مظاهر التواضع مع أصحابه أنه لم يكن 

ير�سى من أحد أن يقوم  تعظيًما له، بل كان 

الصحابة  إن  حتى  ذلك؛  عن  أصحابه  ينهى 

رضوان هللا عنهم، مع شدة حبهم له، لم يكونوا 

يقومون له إذا رأوه قادًما، وما ذلك إال لعلمهم 

أنه كان يكره ذلك . 

وكان   يجلس مع أصحابه كواحد منهم، 

حوله،  عمن  يميزه  مجلًسا  يجلس  يكن  ولم 

دخل  إذا  يعرفه،  ال  الذي  الغريب  إن  حتى 

مجلًسا هو فيه، لم يستطع أن يفرق بينه وبين 

أصحابه، فكان يسأل: أيكم محمد ؟ . 

ومن مظاهر تواضعه أنه لم يكن يرى عيًبا في 

نفسه أن يم�سي مع العبد، واألرملة، واملسكين، 

يواسيهم ويساعدهم في قضاء حوائجهم. بل 

کان إذا مر على الصبيان والصغار سلم عليهم، 

وداعبهم بكلمة طيبة، أو الطفهم بلمسة حانية 

. عن جرير بن عبد هللا ر�سي هللا عنه قال: أتي النبي صلى هللا عليه 

و سلم برجل ترعد فرائصه قال فقال له : هون عليك فإنما أنا ابن 

امرأة من قريش كانت تأكل القديد في هذه البطحاء. وقد جئ إليه 

 يوًما بطعام، فقالت له عائشة ر�سي هللا عنها: لو أكلت يا نبي هللا 
وأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته حتى كاد يمس األرض 

بها وقال: " بل آكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، 

وإنما أناعبد. الزهد والرقاق البن مبارک.

وهكذا كان سائر األنبياء عليهم السالم في قمة التواضع فكان إدريس 

عليه السالم خياطا وكان داوود عليه السالم حدادا. ورعى مو�سى 

عليه السالم الغنم.   

نماذج من تواضع السلف الصالح:

التاريخ  في  للتواضع  أمثلة  أروع    النبي  أصحاب  ضرب  وقد 

البشري، وكانوا غاية في التواضع وعدم التكلف والتصنع واالجتنباب 

عن مظاهر الكبر والزهو، وقد مدحهم هللا تعالى على هذه الصفة، 

اِفِريَن. )املائدة: 4٥(. وقال: 
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فمن مظاهر تواضع أبي بکر ر�سي هللا عنه أنه ملا ولي لخالفة املسلمين 

قال : "وليت عليكم ولست بخيركم". وكان يخدم عجوزا كبيرة ويعد 

لها طعامها وشرابها وهو خليفة املسلمين.

وهذا عمر ر�سي هللا عنه يم�سي مع األطفال ويواسيهم وهو خليفة 

املسلمين، يخدم العجوز ويم�سي في األسواق، ويحب املساكين.

أمثلة  أروع    النبي  أصحاب  ضرب  وقد 

في  غاية  وكانوا  البشري،  التاريخ  في  للتواضع 

التواضع وعدم التكلف والتصنع واالجتنباب 

عن مظاهر الكبر والزهو، وقد مدحهم هللا تعالى 
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َ
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فمن مظاهر تواضع أبي بکر ر�ضي هللا عنه أنه 

ملا ولي لخالفة املسلمين قال : "وليت عليكم 

ولست بخيركم". وكان يخدم عجوزا كبيرة ويعد 

لها طعامها وشرابها وهو خليفة املسلمين.
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ومن مظاهر تواضع عثمان ر�سي هللا عنه ما رواه ميمون بن مهران 

قال أخبرني الهمداني أنه رأى عثمان وهو على بغلة وخلفه عليها 

غالمه نائل وهو خليفة.

ومن روائع تواضع علي ر�سي هللا عنه أنه كان يم�سي في األسواق 

وحده وهو وال يرشد الضال وينشد الضال ويعين الضعيف.

وكان األئمة أيضا مثال رائعا في التواضع، يقول أبوبكر املروزي عن 

تواضع اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا: لم أر الفقير في مجلس أعز 

منه في مجلس أبي عبد هللا كان مائال إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، 

وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار، يقعد حيث ينتهي به 

املجلس.

 قيل لإلمام أحمد : جزاك هللا عن اإلسالم خيرا. فقال : ال ، بل جزى 

هللا اإلسالم عني خيرا من أنا وما أنا.؟

 قال يحيى بن معين : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل!! صحبناه خمسين 

سنة ما افتخر علينا ب�سيء مما كان عليه من الصالح والخير.

أنواع التواضع: 

وللتواضع أربعة أنواع :

1- التواضع أمام هللا وهو االلتزام بأوامره ونواهيه.

2- التواضع مع الرسول وهو التمسك بدينه في كل دق وجل.

3- التواضع مع الناس : وهو أن يتواضع مع الناس وال يتعالى عليهم 

وال يرى له فضال عليهم مهما بلغ من املنزلة واملكانة الرفيعة فال يفرق 

بين الغني والفقير ويرى نفسه دونهم.

األعداء  أمام  التواضع  وأما  والجبابرة:  األعداء  أمام  التواضع  4ـ 

لئال  أمامهم مختاال ومتغطرسا  اإلنسان  يكون  أن  فهو  والجبابرة 

ه عليه وآله 
ّ
يتصاغر أمامهم، عن جابر بن عتيك	:			أن النبي صلى الل

ه 
ّ
ه ومن الغيرة ما يبغض الل

ّ
وسلم قال	:	 إن من الغيرة ما يحب الل

ه فأما الغيرة التي 
ّ
ه ومنها ما يبغض الل

ّ
وإن من الخيالء ما يحب الل

ه فالغيرة في غير 
ّ
ه فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الل

ّ
يحبها الل

ه فاختيال الرجل بنفسه عند القتال 
ّ
الريبة والخيالء التي يحب الل

ه فاختيال الرجل 
ّ
واختياله عند الصدقة والخيالء التي يبغض الل

في الفخر والبغي			.	 

الفرق بين التواضع واملهانة

د 
َّ
یقول ابن القيم فی الفرق بين التواضع واملهانة: أنَّ التواضع يتول

من العلم باهلل –سبحانه-، ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جالله، 

وتعظيمه ومحبته وإجالله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب 

د من بين ذالك كله خلق هو التواضع، وهو 
َّ
عملها وآفاتها، فيتول

انكسار القلب هلل، وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، فال يرى له 

، وال يرى له عند أحد حًقا، بل يرى الفضل للناس 
ً

على أحد فضال

ما يعطيه هللا -عزَّ وجل- من  عليه، والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنَّ

يحبه، ويكرمه، ويقّرِبه.

ا املهانة؛ فهي الدناءة والخسة، وبذل النفس وابتذالها في نيل  وأمَّ

وتواضع  شهواتهم،  نيل  في  فل  السُّ كتواضع  وشهواتها،  حظوظها 

طالب كّلِ حظ ملن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ِضعة ال تواضع، 

وهللا -سبحانه وتعالى- يحب التواضع، ويبغض الِضعة واملهانة، وفي 

الصحيح عنه --: )إن هللا أوحى إلّي أن تواضعوا؛ حتى ال يفخر 

أحد على أحد، وال يبغي أحد على أحد(. الروح البن القیم.

مواطن التواضع

ـ التواضع عند ورود النعم: کما يقول كعب: ما أنعم هللا على عبد من 

نعمة من الدنيا فشكرها هلل، وتواضع بها هلل، إال أعطاه هللا نفعها في 

الدنيا، ورفع له بها درجة في اآلخرة، وما أنعم هللا على عبد من نعمة 

في الدنيا فلم يشكرها هلل، ولم يتواضع بها هلل، إال منعه هللا نفعها في 

الدنيا، وفتح له طبًقا من النار يعذبه إن شاء، أو يتجاوز عنه.

 ـ التواضع عند الدعاء بإظهار املسكنة والذلة أمام هللا تعالى كما 

الفقير، املستغيث،  البائس  أنا   "  : النبي  في دعاء  يظهر ذلك 

املستجير، الوجل، املشفق، املقر، املعترف بذنبه، أسالك مسألة 

املسكين، وأبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف 

الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل جسده، 

ورغم لك أنفه ".

ـ التواضع عند الشدة والكرب حيث ذم هللا تعالى من ال يستكين 

ِهْم َوَما  وا ِلَرّبِ
ُ
ان

َ
َما اْسَتك

َ
اِب ف

َ
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ْ
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ْ
ذ

َ
خ

َ
ْد أ

َ
ق

َ
لربه عند الشدة. ﴿َول

ُعوَن﴾ ]املؤمنون: ٦٧[. َيَتَضرَّ

ـ ومن مظاهر التواضع: عدم التبختر أو الخيالء عند امل�سي، ومنها 

بالكالم. ومنها األكل على األرض،  التقعر  أو  كذلك عدم التشدق 

. وعدم الجلوس متكًئا كما كان يفعل رسول هللا

ـ  ومن أنواع التواضع: تقصير الثوب، وعدم جره خيالء، ومنها لبس 

الدون من الثياب في بعض األحيان كما قال النبي : " من ترك 

اللباس تواضًعا هلل وهو يقدر عليه دعاه هللا يوم القيامة على رؤوس 

الخالئق حتى يخيره من أي حلل اإليمان يلبسها. 

الفقراء واألكل مع األيتام والضعفاء وامل�سي مع  ـ ومنها: مجالسة 

املساكين وقضاء دوائج املحتاجين وخدمة الوالدين.

ـ ومنها: قبول املعذرة من الذي أساء إليك فجاء يعتذر.

ـ ومنها: احترام أهل العلم واملعرفة والجهاد واملجالسة معهم والقيام 

لهم وتسوية نعلهم.

معهم  ويتلطف  وطالقة  ببشر  املسلمين  عامة  يقابل  أن  ومنها:  ـ 

ويجيب دعوتهم ويسعى في حاجتهم ويشاطرهم الحزن والفرح في 

البأساء والسراء.

وفقنا هللا جمیعا للتحلي بهذه الصفة النبيلة.
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إن العالم بأسره لم يشهد أدبا رفيعا، وال خلقا كريما فاضال وال 

تربية صحيحة راقية كأدب وأخالق وتربية اإلسالم العظيم على 

مر العصور كر الدهور. لقد تميز اإلسالم بخصائص فريدة في كل 

مجال في مجاالت الحياة في العقيدة والشريعة والحكم والسياسة 

واالقتصاد والتربية واإلرشاد والتعليم والتوجيه.

فكانت هذه األمة بإسالمها العظيم سبقت جميع األمم إلى مقام 

املقام  تبوء  على  األمم  زاحمتها  وقد  العالم،  في  والريادة  السيادة 

األذهان  شاشة  على  الدور  ذلك  يصور  مشهد  ففشلت،وأحسن 

ما روي عن أبي اسحاق فقال: هرقل متعجبا مندهشا – وهو على 

أنطاكية ملا قسمت الروم منخرمة – ويلكم! أخبروني عن هؤالء 

الذين يقاتلونكم، أليسوا لشرا مثلكم؟! قالوا: بلى! قال فأنتم أكثر 

أم هم؟! قالوا بل نحن أكثرهم أضعافا في كل موطن، قال: فما بالكم 

تنهزمون؟ فقال الشيخ من عظمائهم: من أجل أهم يقومون الليل 

عن  وينهون  باملعروف  ويأمرون  بالعهد،  ويوفون  النهار  ويصومون 

املنكر أو يتناصفون بينهم! ومن أجل أنا نشرب الخمر ونزني وترتكب 

الحرام، وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما 

ير�سى هللا ونفسد في األرض. فقال: أنت صدقتني. وفي مشهد آخر 

سأل هرقل رجال قد أسر مع املسلمين، فقال أخبرني عن هؤالء 

القوم: فقال: أخبرك كأنك تنظر إليهم » هم فرسان بالنهار ورهبان 

بالليل، ال يأكلون في ذمتهم إال بثمن، وال يدخلون إال بالسالم، يقفون 

على من حاربوا حتى يأتوا عليه، فقال: لئن صدقتني ليملكن موضع 

قدمي هاتين.

إن هذا الرعيل من أتباع محمد كان خليقا بأن يسعد النوع 

اإلنساني في ظله وتحت حكمه وأن يسير بقيادته سديد الخطى، 

رشيد الغية، مستقيم السير، وأن يعمر ويطمئن العالم في دوره 

وتخصب األرض ونأخذ زخرفها. وأما ما هي السر الكامن الذي بلغهم 
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َوال

الكتاب  وعلمهم  وباهم  وزكاهم  ربه  آيات  عليهم  النبي  فقال 

والحكمة في مدرسة الصفة ماأحسن تربيته وما أحسن تعليمه، 

العالية في دوره صلى هللا عليه  الراقية  التربية  فمن ثمرات هذه 

وسلم، فلم يجد العالم له مثيال في رقيه، ثم كذلك في دور الخلفاء 

َرَج 
ْ
خ

َ
َزْرٍع أ

َ
الراشدة، كما ذكر القرآن وصفهم في الكتب السابقة: ك

) فتح:2٩( وكذلك  ى ُسوِقِه. 
َ
َعل اْسَتَوى 

َ
ف  

َ
ظ

َ
ل
ْ
اْسَتغ

َ
ف آَزَرُه 

َ
ف ُه 

َ
أ
ْ
ط

َ
ش

من اتبعهممن بعدهم من أمراء املسلمين حتى بلغوا قمة الثقافة 

والحضارة والدراسات العليا في جامعات أندلس في عصر األمويين 

مبلغا يمثل بهم، واملكتبات ذاخرة بتاريخهم وبلغ سيطرتهم مشارق 

خطابا  العباسيين  عهد  في  أحدهم  قال  أن  إلى  ومغاربها  األرض 

للسحاب: »أمطر حيث شئت فإن خراجك يرجع إلي«. 

ولكن بعد فترات من الزمن بإقبالها وإدبارها وليلها ونهارها وحلولها 

تجر  فلم  ذلك،  بغير  األقدار  وجرت  املجن  ظهر  انقلبت  ومرها، 

بأقالم الطلبة

ضرورة تربية اجليل املستقبل
ابن حممد صديق الصف الرابع
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ذلك  عن  ابتعدوا  فلما  مجاريها؛  في  املياه 

الّتدني  بدأ  العظيم،  والسر  القومي  املنهج 

واالنحطاط في حباة األمة اإلسالمية أوضح 

العالم  مكان  األخرى،  األمم  حياة  في  منه 

اإلسالمي من شرقه إلى غربه مصابا بالجدب 

العلمي ويشبه شلل فكري، قد أخذه اإلعياء 

والفتور، واستولى عليه النعاس، واملسلمون 

لم يضيعوا ساعات وأياما بل ضيعوا أحقابا 

الغربية  الشعوب  فيها  انتهزت  وأجياال، 

وثانية، وسارت مسيرا حثيثا في  كل دقيقة 

كل ميدان من ميادين الحياة، وقطعت في 

أعوام مسافة فرون وكان انحطاط املسلمين 

الدول  عن  تخلفوا  حتى  شامال  انحطاط 

الغربية في العلوم النظرية والحكمية واملدنية 

ومناهج التعليمية!

جميع  عقول  في  يتلجلج  الحائر  والسوال 

املأزق  للخروج من هذا  الطريق  ما  الواعين:  املخلصين  املسلمين 

الحضاري؟ وما السبيل لتحقيق نهضة إسالمية يفتح أمام اإلنسانية 

آفاق الحضارة والرقي والرحمة ويهدم الجاهلية املعاصرة واملادية 

الغاشمة ويأخذ بيد العالم ويرشده إلى الكمال والسعادة األبدية؟

في غيبة اإلسالم الصحيح والفقه وقوانين النظور النهضة وصناعة 

الطريق  أنها  تزعم  أكثره  وأحزاب  كثيرة  حلول  الحضارة، طرحت 

الصحيح، وظهر وجالون كثيرون دفع بهم أعداء األمة إلى القيادة 

فأفضلوا وقالوا خطواتها إلى املنهجرات واملهاوي!! 

البد من نظرة إلى املستقبل نظرة أمل ومشرق متفائل بالخيرات... 

فاإلنسان بفطرته مشدود إلى املستقبل، ال يستطيع أن يغفله أو 

يجعله من املهمالت ...، والعاقل هو من يأخذ أهبته للمستقبل، 

َه 
َّ
ُقوا الل ِذيَن آَمُنوا اتَّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ويتهيأ لألمر قبل وقوعه، قال تعالى: َيا أ

ٍد.)حشر:1٨( وحل هذه املشكلة مهما 
َ
ِلغ َمْت  دَّ

َ
َما ق ْفٌس 

َ
ن ْر 

ُ
َتْنظ

ْ
َول

تعقد وطال، واحتاج إلى الصبر واملثابرة ليس إال بأن يصاغ هذا 

املسلمة،  األمة  عقائد  يالئم  جديدا،  صوغا  التعليمي  النظام 

ومقومات حياتها وأهدافها وحاجاتها، ويخرج من جميع مواده روح 

املادية والتمر د على هللا، وينفخ فيه روح التقوى واإلنابة إلى هللا إن 

هذا العمل، ولو كانت في طريقة عقبات وعراقيل، ولو تأخرت نتائجه 

العقلية  تكوين  إن  الكبرى  الطاغية  ملواجهة  الوحيد  الحل  لكنه 

وتربية الفكر �سيء خطير يجب أن نحسب به كل حساب ونضعه في 

رأس قائمة حاجات األمة ونحن نسأل عنه يوم القيامة أمام هللا.

إن قائال يقول: من أدرك جيله املعاصر فقد أضمن مستقبال مشرقا. 

فال بد أن نربي جيلنا الجديد، تربية تغرس 

فيه اإليمان باهلل وحبه واالعزاز بدينه، فإن 

وكل  قوتنا  وسر  ودعامتنا  أساسنا  اإليمان 

تعليم وتربية تقوم على أساس غير أساسه 

تأتي معرجة، وال تمنحنا قوة حقيقة ملواجهة 

الحقائق وقدرة على استعادة مكانتنا تحت 

عنها  يقول  ساعية  مكانة  وهي  الشمس 

اِس. ِللنَّ ِرَجْت 
ْ
خ

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ ْيَر 

َ
خ ْنُتْم 

ُ
ك القرآن: 

)آل عمران:11٠( وهذا مرهون تربية جيل 

املستقبل أما معنى التربية كما يعرفه أحد 

الغربي  العالم  في  والتعليم  التربية  قادة 

واملعاصر » سير بر�سي نن » : إن التربية هي 

الشعب ومربوه  آباد  به  يقوم  الذي  الجهد 

إلنشاء األجيال القادمة على أساس النظرية 

املدرسة  وظيفة  إن   – بها  يؤمنون  التي 

في  التأثير  فرصة  الروحية  للقوي  تمنح  أن 

التلميذ تلك القوي الروحية التي تتصل بتلك النظرية وتربي التلميذ 

تربية تمكن من االحتفاظ حياة الشعب وتمديدها إلى األمام.

وفي آخر املطاف أذكره عدة من أهم وسائل التربية اإلسالمية للجيل 

املستقبل: )أقدمها لكم باالختصار( 

األول: اتباع القرآن والسنة

إن االستناد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية لالنتفاع بما جاء فيها 

يعود في املقام األول وهو من أفضل الوسائل لتحقيق الهدف األسمى 

للتربية اإلسالمية واألثر التربوية، إلى ما صرح به الرسول بقوله: 

: كتاب هللا 
ً
تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا

وسنة نبيه.

الثاني: القدوة الحسنة

 
ً
تعتبر القدوة الحسنة من أهم آثار  التربية في اإلسالم وأعمقها أثرا

إذ أنها أعطتها وزنا كبيرا وجعلتها أساسا للقيم ونموه، وجعلتها أولى 

ْم 
ُ
ك

َ
اَن ل

َ
ْد ك

َ
ق

َ
قواعد التربية والتعليم والتشغيل...! ويقول هللا تعالى:  ل

.) األحزاب:21( 
ٌ
 َحَسَنة

ٌ
ْسَوة

ُ
ِه أ

َّ
ِفي َرُسوِل الل

الثالث: أسلوب املوعظة الحسنة:

يحظي أسلوب املوعظة بمكانة كبيرة في التربية في اإلسالم مكونة 

من أهم وسائل التربية املؤثرة في تكوين الولد إيمانيا وأعداده خلقيا 

َمِة 
ْ
ِحك

ْ
َك ِبال ى َسِبيِل َرّبِ

َ
ونفسيا واجتماعيا كما يقول هللا تعالى: اْدُع ِإل

َحَسَنِة. ) النحل:12٥(
ْ
ِة ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
َوامل

وفي األخير نسأل هللا تعالى أن يوفقنا لتربية الجيل املعاصر خدمة 

لدينه القويم ولتكون كلمة هللا هي العليا. 

إلى  مشدود  بفطرته  فاإلنسان 

املستقبل، ال يستطيع أن يغفله أو 

يجعله من املهمالت ...، والعاقل هو 

ويتهيأ  للمستقبل،  أهبته  يأخذ  من 

َها  يُّ
َ
لألمر قبل وقوعه، قال تعالى: َيا أ

ٌس 
ْ
ف

َ
ْر ن

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ت
ْ
 َول

َ
ه

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وا ات

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
ال

وحل  ٍد.)حشر:18( 
َ
ِلغ  

ْ
َمت دَّ

َ
ق َما 

وطال،  تعقد  مهما  املشكلة  هذه 

واحتاج إلى الصبر واملثابرة ليس إال 

التعليمي  النظام  هذا  يصاغ  بأن 

صوغا جديدا،
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ليس هناك حل عسكري في بالد الثورات. فالحلول العسكرية تكون 

 في الحروب بين الدول، حيث تنتصر دولة على أخرى في صراع 
ً
غالبا

عسكري كما حدث ويحدث على مر التاريخ، فتفرض الدول املنتصرة 

شروطها على الدول املهزومة كما حدث بين دول الحلفاء واملحور في 

الحربين األولى والثانية، حيث تعرضت أملانيا واليابان للهزيمة على 

أيدي التحالف الغربي، الذي فرض شروطه بعد الحرب على الطرف 

املهزوم.

هذه  حتى  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  االتفاقيات  صمدت  وقد 

اللحظة، رغم تصاعد النفوذ الياباني واألملاني. وحدث ال�سيء نفسه 

في الحروب بين العرب وإسرائيل، حيث حسمت إسرائيل الحروب 

لصالحها، ثم عقدت معاهدات مع بعض الدول العربية على أساس 

نتائج الحرب، وبعض التنازالت.

 ،
ً
أما الحسم العسكري في الصراعات الداخلية، فحتى لو نجح مرحليا

إال أنه يبقى وصفة سحرية لثورات وصراعات أهلية الحقة تحرق 

األخضر واليابس. فمهما طالت هيمنة فئة على أخرى داخل البلد 

الواحد بالحديد والنار، فسيأتي اليوم الذي ستنتفض فيه الفئات 

النتائج  وستكون  املسيطرة،  بالفئة  األفاعيل  وستفعل  املظلومة، 

وخيمة على الجميع.

انتفضت  حيث  العربي،  الربيع  بلدان  في  بوضوح  ذلك  رأينا  وقد 

من  جالديها  على  والطغيان  االستكانة  من  عقود  بعد  الشعوب 

األقليات الحاكمة، عسكرية كانت أو أمنية أو عائلية أو طائفية أو 

 
ً
 ساحقا

ً
مذهبية أو قبلية أو عشائرية أو مناطقية. وكانت النتيجة دمارا

 لتمسك الطواغيت بالسلطة وإصرار الثوار على تنظيف 
ً
 نظرا

ً
ماحقا

واألنظمة  الشعوب  على  يجب  لهذا،  الطغيان.  رجس  من  البالد 

الجديدة أن تتعلم من األخطاء الكارثية التي حدثت بعد الثورات، 

وأدت إلى تدمير أوطان بأكملها وتشريد املاليين من الشعوب في سوريا 

وليبيا واليمن والعراق بسبب الظلم الذي مارسته فئة على أخرى.

، ليس ألن 
ً
ال يمكن أن يكون الحل في كل بالد الثورات إال سياسيا

 لم يستطع القضاء على طرف، أو أن الحل السيا�سي أصبح 
ً
طرفا

املالذ األخير بالنسبة للثائرين الذين فشلوا في إسقاط هذا النظام 

. بل ألن الحل السيا�سي القائم على عقد اجتماعي 
ً
أو ذاك. ال أبدا

وسيا�سي جديد وتقاسم السلطات والثروات هو صمام األمان ألي بلد 

في العالم، وليس فقط لبالد الثورات العربية. فلو انتصر طرف على 

 في اندالع 
ً
طرف في أي ثورة سنعود إلى املربع األول الذي تسبب أصال

الصراع. فما الفائدة أن يتمكن طرف من هزيمة طرف آخر، ثم 

 بحق الطرف 
ً
 نفس املظالم التي مورست سابقا

ً
يمارس بحقه الحقا

 في سوريا والعراق ولبنان وليبيا واليمن أن 
ً
املنتصر؟ ليس مطلوبا

ينتقم طرف من طرف، ويحل محله ليمارس نفس القذارات القديمة 

التي مارسها الطغاة الساقطون واملتساقطون. هذا ليس منطق دولة، 

، بل سيعيد السيناريو 
ً
بل منطق عصابات، وال يمكن أن يبني دوال

 إلى إعادة 
ً
 نحن هنا ال ندعو أبدا

ً
التدميري القديم بنكهة جديدة. طبعا

تأهيل العصابات والقتلة واملجرمين الذين أوصلوا األوضاع إلى هنا 

. فهؤالء مصيرهم مزبلة 
ً
في سوريا واليمن وليبيا والعراق وغيره. ال أبدا

التاريخ. وأشك حتى أن تقبل بهم مزابل التاريخ، فاملزابل أقل قذارة 

منهم ومن أفعالهم. على األقل املزابل ال تتسبب بتهجير املاليين وتدمير 

مدن بأكملها كما فعل نظام األسد.

باختصار نحن بحاجة لبناء دول لكل مواطنيها، وليس لفئة معينة 

الفئات  عليها  تنقلب  ثم  الزمن،  من  لفترة  الفئات  باقي  تضطهد 

املظلومة كما حدث في سوريا ومصر واليمن وتونس والعراق وليبيا 

 على حكم األقليات في 
ً
ولبنان. علينا أن نتذكر أن الشعوب ثارت أصال

 بحكم 
ً
تونس وليبيا وسوريا ومصر والعراق واليمن. وقد ضاقت ذرعا

العصابات الطائفية والعسكرية والقبلية والعشائرية واملحسوبيات 

والدوائر الضيقة. فلماذا يريد الحوثيون في اليمن أن يحكموا بنفس 

الطريقة التي أدت إلى ثورة الشعب اليمني على حكم عصابة صالح؟ 

ملاذا يكرر النظام العراقي نفس األخطاء التي أدت إلى اندالع الثورة 

 نتيجة حكم العصابة 
ً
السورية؟ أليس ما يحدث في العراق أصال

الطائفية؟ وفي لبنان، ال يمكن لطائفة أو حزب أن ُيخضع اللبنانيين 

إلى ما النهاية. هل كان لبنان على كف عفريت لوال استئثار حزب 

هللا بالسلطة السياسية والعسكرية واألمنية والقضائية في البالد؟ 

 في ليبيا ثار الشعب على العصابة القذافية، لهذا 
ً
بالطبع ال. وأيضا

العقلية ونفس  بنفس  البالد  أن تحكم  يمكن لعصابة جديدة  ال 

الطريقة. طاملا هناك عصابات تحكم البالد العربية، لن تهدأ البالد. 

تختفي  وحتى  حقوقهم،  الجميع  يأخذ  حتى  يغلي   
ً
مرجال وستبقى 

هيمنة جماعة على جماعة.

هذا هو احلل يف بالد
د. فيصل القاسم الربيع العربي باختصار!

كاتب وإعالمي سوري

شؤون
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