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حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف
مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف ،وال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب ،أو أي
جزء منه ،أو ختزينه يف نطاق استعادة املعلومات ،أو نقله بأي شكل من
األشكال ،دون إذن خطي مسبق.

تَسعَة وَ تسعْون بابًا

ِل َفهم ِ -لحُب
دِفاعًا عَنْ اإلِسْالم
تأليف
حممد بن فوزي اجلبايل
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اإلهداء
إىل من محلتين يف صغري وراعتين يف كربي أمي...
وإىل من علمين أن أالزم احلق وأحب اخللق والدي...
وإىل من أمسيته حبا يف اإلسالم ،وأرجو من اهلل أن جيعله
من علماء اإلسالم ابين إسالم...
وإىل َأخويَّ موسى من والدي ،وأخي يف اإلسالم أبو اليمان...
وإىل كل من أشرق وجهه لي مستبشراً وناصحاً
اهدي هذا الكتاب...
وأسال اهلل لنا وهلم حسن الثواب...

***

أبو إسالم
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املقدمة
بسم اهلل..
واحلمد هلل ..محدا يليق بربنا عز يف عليائه وتقدست أسامئه..
محدا يبلغ املنتهى يف تعداده ..والكامل يف ثنائه..
والبديع يف مفرداته..
فعظيم قدره ،وكامل علمه ،وسعه رمحته ،وعلو حكمته ،ال يعلمها إال هو سبحانه،
فهو كام أثنى عىل نفسه تبارك اسمه وتعاىل جده.
والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،سيد اخللق ونبي احلق ،خري من
وطئ الثرى ،وهو النبي املصطفى والرسول املجتبى ،فعليه انزل القرآن ،وأمر بالبالغ
والبيان ،فكشف اهلل به الغمة ،وعرفت اإلسالم به األمة.
فأجزه يا رب عنا خري اجلزاء ،وأعظم العطاء ،واجعل برمحتك يف اجلنة لنا معه لقاء،
وصالة عىل آل بيته األطهار ،وصحابته األبرار ،ومن تبعه من األخيار ،واجعلنا معهم يا
عزيز يا غفار...
أما بعد:
تسعة وتسعون بابا عنوان هذا الكتاب ،وهو بعددها مداخل أردنا منها الدخول
لإلسالم فهام وحبا ودفاعا عنه ،وإن كل باب كان قد تناول أمرا خمتلفا ،وهو إما متعلقا
به ألنه من أصوله وأركانه ،أو ما يكون فيه توضيح لنظرته ومفهومه ملا يعالج اإلنسان
يف درجات حياته وحال عالقاته.
وهناك أبواب تناولت بيان بعض ما ظهر عىل الساحة من مستجدات ونسبت
لإلسالم ظلام ،فكان ال بد من بياهنا واإلشارة خلطرها.
وكتابنا هذا الذي كتبناه حبا يف اهلل وتوفيقا منه وحبا يف اإلسالم ودفاعا عنه قد
تناولناه يف رشح خمترص ،لكون القصد هو فتح أبواب املدارك للقارئ ،ليدخل يف مجال
عامل اإلسالم ونور حكمته ،وليعلم شيئا من أحكامه وبديع اتزانه.
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وليفهم ما حياك حوله ويكاد ضده ،ولو كان الرشح مستفيضا الحتاج كل باب
لكتاب أو أكثر ،فبحر اإلسالم ال ينضب مائه وال تفنى خرياته ،لكننا أردنا كشف
الطريق وإنارة الدرب للتعرف إىل اإلسالم ومجال طرحه وعلو قدره وذلك قد ذقناه
إيامنا وعايناه واقعا.
وحلبنا للخري ودعوة لغرينا وهذا مما استقيناه من اإلسالم ،أردنا أن يشرتك معنا
اآلخرون فليس اإلسالم حمصورا عىل أحد بل هو منهاج احلياة لكل أحد وطريق
السعادة يف الدنيا واآلخرة.
ولقد جعلناه تسعة وتسعون بابا ،وقد يسأل سائل ملا مل تتمها عىل املائة؟
وجوايب أين أردت أن أرشك القارئ باألجر ،وأحفز أعامل اخلري ،فرتكت لك أخي
باب املائة لتكمله ولتخطه بيدك وتنرشه ،فتنال خريا لغريك ،وأجرا من ربك ،ولتعلم
أخي الكريم أن أبواب الدخول لإلسالم فهام وحبا ومجاال أكثر من أن حتىص فكل
اإلسالم خري وما يشء منه إال مجع احلكمة وأوجد السعادة وكيف ال وقد رضيه اهلل
سبحانه للعاملني...
هذا وإن من يقرأ هذا الكتاب ويتنقل بني األبواب فسريى اشرتاكا يف كثري مفردات
وتداخال يف بعض املفاهيم وهذا أمر طبيعي ،وله وجه رشعي ،فكثري من األبواب تفتح
مداركها عىل غريها الشرتاكها معها يف األصل ،واللتقائها يف بعض مجاليات احلكمة يف
اإلسالم ،فاملنبع كله واحد واملرشق للفهم واألحكام كذلك هو واحد.
واين ألضع بني أيديكم هذه الصفحات ..فام كان صائبا فمن اهلل ،وما جانب فمن
نفيس واستغفر اهلل عليه ،فال كامل إال هلل فنرجو منه القبول والتمكني ،وان ينتفع
بكتابنا هذا املسلمني وملن أراد احلق وبحث عن الدين...
واحلمد هلل رب العاملني.
***
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متهيد
ما هو اإلسالم
قال تعاىل[ ♂     ▬ :آل عمران.]19 :
قال تعاىل           ▬ :

[ ♂ آل عمران.]85 :
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂     الفتح.]28 :
قال تعاىل          ▬ :

[ ♂         الزمر.]22 :
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂   املائدة.]3 :
عن سفيان بن عبد اهلل الثقفي قال :قلت :يا رسول اهلل قل يل يف اإلسالم قوال ال
أسأل عنه أحدا بعدك ،قال« :قل آمنت باهلل ،ثم استقم» رواه مسلم.
وقال ☺ «سيبلغ هذا األمر ما بلغ الليل والنهار» رواه البيهقي.
وعن عمر بن اخلطاب ◙ قال :بينام نحن جلوس عند رسول اهلل ☺ ذات
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ،شديد سوا د الشعر ،ال يرى عليه أثر
السفر ،وال يعرفه منا أحد ،حتى جلس إىل النبي ☺ فأسند ركبته إىل ركبتيه ،ووضع
كفيه عىل فخذيه ،وقال :يا حممد أخربين عن اإلسالم ،فقال « :اإلسالم أن تشهد أن ال
إهل إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج
البيت إن استطعت إليه سبيال» ،قال صدقت ،فعجبنا له يسأله ويصدقه ،قال  :أخربين
عن اإليامن قال« :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر
خريه ورشه» قال صدقت ،فأخربين عن اإلحسان؟ قال« :أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل
تكن تراه فإنه يرا ك» قال :فأخربين عن الساعة؟ قال« :ما املسؤول عنها بأعلم من
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السائل» قال :فأخربين عن إماراهتا ،قال «أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة
العالة رعاء الشاة يتطاولون يف البنيان» ثم انطلق فلبث مليا ثم قال« :يا عمر أتدري من
السائل؟» قلت اهلل ورسوله أعلم ،قال« :فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم» مسلم.
اإلسالم لغة من املصدر أسلم ،ومأخوذة من مادة سلم وهي املعافاة والسالمة من
كل عيب ،وأيضا من مادة سلم بمعنى االنقياد والتسليم ،فيفهم لغة بأنه االستسالم
واخلضوع والتسليم هلل عز وجل واالنقياد التام ألوامره.
واصطالحا ورشعا له حالتان فإذا ذكر وحده غري مقرتن باإليامن فرياد منه الدين
كله من األقوال ،واألفعال ،واالعتقادات ،ويدخل فيه اإليامن واإلحسان واإلسالم.
أما احلالة الثانية ،إذا اقرتن اإلسالم باإليامن سوية ،فيقصد باإلسالم أعامل الظاهر،
ويقصد باإليامن أعامل الباطن ،واإلسالم بفهمه العام هو توحيد اهلل سبحانه واالنقياد
ألمره يف كل زمان ،وهو دين مجيع األنبياء عليهم السالم ،واخلاص من الفهم هو ما
نعرفه بالرسالة اخلامتة ،والتي أرسلت للعاملني ،وهبا نتبع نبيها ورسوهلا األمي األمني،
حممد بن عبد اهلل عليه الصالة والتسليم ،وهو خاتم األنبياء واملرسلني ،واملبلغ للدين،
وهي الرسالة والدين الواجب العمل به حال نزوله وال يقبل سواه...
إن اإلسالم دين رب العاملني ،وطريق النجاة لألولني واآلخرين ،وهو خاتم
الرساالت ،وترشيع رب الربيات ،فيه تبيان كل يشء ،ومقاصده اخلري يف أي يشء،
علوه من علو منزله ،وكامله من حكمة موجده ،وهو يعلو وال يعىل عليه ،يؤخذ منه وال
يؤخذ عليه ،وهو نور اهلداية واحلق املبني ،والرصاط املستقيم.
وهو رشيعة ومنهاج ،سعادة يف الدنيا وفوز يف اآلخرة ،كتابه القرآن كالم الرمحن،
ومبلغه حممد رسول اهلل ،النبي العدنان ،عليه أفضل الصالة وأتم السالم.
وهو دين حياة وآخرة ،ما متسك به أحد إال حصل به خريمها ،وعرف به اإليامن،
وأدرك اإلحسان ،وفاز برضا الرمحن ،وبه حياسب اهلل العباد بعد أن بني أمره ،وأرسل
نبيه ،وال حجة ملن علم باإلسالم ومل يدخل فيه ،فنوره عىل البسيطة ساطع ،ونجم نبيه
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بالعلم المع ،واإلسالم باق كام أنزل فال يصيبه مصاب ،وال ترى فيه اضطراب ،تعهده
اهلل بحفظه ،فال يد ستطاله ،وال قوة ستناله ،فهو الدين احلق ،ويدعو إىل احلق ،وعليه
حياسب اخللق من احلق ،فاحلمد هلل أن أكرمنا من فضله وجعلنا من أهله وذلك هو
الفوز العظيم.
وكام قلنا فاإلسالم دين اهلل ورشيعته للعاملني ،وقد كلف به الناس أمجعني واجلن
معهم باإلتباع مأمورين ،وهو منهج حياة وطريق النجاة ،وله مخسة أركان يتم هبا ،أوهلا
الشهادة بأن ال إهل إال اهلل حممدا رسول اهلل ،وهي باب الدخول ومفتاح اجلنة وواجب
نطقها والعمل بمقتضاها وهناك الصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج عند االستطاعة،
وتلك هي األركان وأعمدة البنيان...
واإلسالم أعظم من أن يعرف بوريقات أو يوصف بكلامت ،فجامله وكامله بلغ
املكانة األعظم والرتبة األكرم ،وكفى بنا علام ويقينا انه من اهلل العظيم الرمحن الرحيم،
وقد رضيه دينا للعاملني .وانه يف اإلسالم تستبني كيف تعبد ربك ،وتؤدي فرضك ،
وتعرف حقك ،وحق من حولك ،ومتيز به احلالل من احلرام ،وتأخذ منه األحكام،
وتستقي منه ما ترتقي بنفسك ويزداد حسنا فعلك ،وكيف الصواب يف أمرك ،وحالك
مع غريك ،وفيام كان بني يديك وعند غريك ،فاإلسالم أحاط باإلنسان يف كل شأنه،
وذلك واضح يف عظيم مقاصده وعلو حماسنه فقد رفع لإلنسان قدره وأكرم منزلته ومل
يرىض له إال بأعىل القيم وأحسن الشيم وأكرم األخالق وأرقى األذواق ،واإلسالم من
كامله ان تناول كل عمل ومقال بام يكون فيه خري املآل وأفضل احلال ،فخط سري
اإلنسان من قبل أن يولد حتى بعد وفاته مبينا له أمره وحقوقه وواجباته ،وماله وما
عليه ،فأي مجال عىل مجال هذا ،وأي علو عىل علو ،وأين يوجد مثل هذا الترشيع وهذا
الدين ،فو اهلل أنك ال جتده إال باإلسالم ،واهلل عىل ذلك من الشاهدين...
***
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الباب األول

املشرع هو اهلل سبحانه وتعاىل

قال تعاىل           ▬ :
            
            

[ ♂ الشورى.]13:
قال تعاىل          ▬ :
           

[ ♂     املائدة.]48:
قال تعاىل           ▬ :

[ ♂ آل عمران.]85:
تبارك اهلل ربنا ورب كل يشء ومليكه ،وإن الكلامت لتتصاحب مع دمع احلرب
والرجفات خوفا ورجاء واستحياء من ريب ،فمن أنا ومن غريي ليتكلم عن اهلل سبحانه
وال أجد أعظم وال أجل مما وصف اهلل سبحانه به نفسه ألقوله ،فكلامت البرش قاصة
يف حق اهلل مهام من التعداد بلغت ،ولن تؤدي حق البيان مهام علت وجتملت ،ولو
مجعت حروفنا وجهودنا بأمجل ما عرفنا وعرف غرينا لنكتبه ،ما بلغنا يف أمر وصفنا
قدرا من كامل اهلل وعظمته ،ومطلق قدرته ،وسعة رمحته ،وبديع حكمته ،فهو األول بال
ابتداء ،اآلخر بال انتهاء مالك امللك عامل الغيب والشهادة حميط باخللق عىل عددهم عامل
رسهم وجهرهم يسمع دعائهم ويعلم نجوا هم إليه األمر كله مبدأ اخللق وموجدهم،
وبال عناء يرزقهم ومتى شاء للحساب جيمعهم ،ليس كمثله يشء ،وال شبيه له وال ند،
ومهام عظمته سبحانه يف ذاتك فهو سبحانه أعظم من ذلك ،ومهام ختيلته فهو خالف
ذلك ،ال تدركه األبصار و ال جتري عليه األقدار ،وهو العزيز الغفار املنتقم اجلبار ،عز
يف علياءه ،له األسامء احلسنى والصفات العىل ،وحق له سبحانه أن يعبد فهو الواحد
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األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد وليس له كفوا أحد ،بلغ من الكامل سبحانه ما
تعجز العقول عن إدراكه حلسنه الذي ال يصل إليه أحد ولن يبلغه أحد،
فسبحانه قد بلغ من اجلالل والكامل واجلامل منتهاه فسبحان اهلل واحلمد اهلل وال
إهل إال اهلل واهلل أكرب...
وقد ارتأينا أن يكون هذا بابنا األول وهو أن امل ـرشع ـهو اهلل سبحانه ألنه الباب
األحق الذي يكفي اخللق للولوج وسلوك طريق احلب للدين وإتباع احلق فهذا الباب
مرتبط بكل باب سيأتينا ألن أصل الترشيع وموجده واحد ،والكامل مع األصل مالزم،
وظاهر ذلك يف التطبيق والسعادة يف الدنيا والفوز يف اآلخرة مع إعامل الدين حلقيق،
وان كون اإلسالم من اهلل سبحانه فهنا ارتباط بقضيتني ،األوىل قضية التوحيد ألن
اإليامن به تصديقا واعتقادا عمليا ،وامتثاال بأحكامه ورشائعه هلو تنفيذ ألمر اإلجياد
واخللق واإلقرار بالتسليم والوحدانية هلل سبحانه ،والقضية الثانية هي كامل صحة كل
ما ورد يف اإلسالم يف كافة شأنه وما تناول من أحكام وترشيعات وتوجيهات وأوامر
ونواهي فكامله من كامل موجده اخلالق العليم احلكيم املحيط ....وبأمر اهلل وتيسريه
وإعانته سنجد يف كل باب سيأيت ما يدخل يف إمتام بابنا األول فهام وتبينا....
***
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يدخل اجلنة والشفيع لألمة ،الصالة عليه عبادة وإتباع أمره هلل طاعة  ،فيه اخلري كله
وهو دال عىل اخلري كله أرق الناس طبعا وأخريهم صنعا وأعلمهم رشعا ،برش كباقي
البرش لكنه سيدهم وأتقاهم واىل اهلل أقرهبم ،أثنى عليه اهلل سبحانه وقربه ،و بمحبته
وباملغفرة أكرمه ،نور أضاء اهلل سبحانه به البرشية بالرسالة و عنوانا للهداية وجعله
خاتم النبيني وإمام األنبياء واملرسلني فالصالة عليه وأتم التسليم صالة متلئ ما بني
األرض والسامء واجزه يا رب عنا خري اجلزاء ،واجعلنا مهللا عىل طريقه سائرين
وألمره عاملني ولسنته متبعني راجني بذلك رضاك وإطاعة أمرك ،ونتقرب ربنا بحب
نبيك والصالة عليه فاللَّ ُه َّم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل
آل إبراهيم انك محيد جميد وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم وعىل

آل إبراهيم انك محيد جميد...
وإن من مجاالت اإلسالم وعلو قدره وأسباب حمبته نبيه ومبلغه ☺ فهو مرسل
من اهلل سبحانه رمحة للعاملني ومبلغا للدين وقدوة للمسلمني فهو عليه الصالة
والتسليم بسريته العطرة إمام العابدين ونرباس املتقني عاش بني الناس فكانوا قبل
اإلسالم حيبونه ويكرمونه ،وباألمانة والصدق يصفونه ،وبعد اإلسالم أحبه املسلمون
حبا زاد عن حب النفس والولد ،ألن حبه من الدين وتقرب إىل رب العاملني فقد رأوا
فيه القرآن خلقا وتطبيقا واجلامل خلقا وتصديقا وعلموا منه وبه أمر اإلسالم وكامله
ورشائعه وأحكامه وعدله وإحسانه وحالله وحرامه وعلموا منه ☺ كيف يعبدوا
رهبم وتكون اخلرية يف أعامهلم وتصدق نياهتم وتعلوا باإلسالم أنفسهم وعرفوا به ☺
معنى اإلسالم وأمهية دعوته فاتبعوا خطاه ،وانتهجوا أمره ومحلوا راية التبليغ بعده
فمنبع الدعوة هو عليه الصالة والسالم ،فأخذوا من روافده ونقلوها للناس وبلغوا ما
وصلهم وذلك دوام يف اخلريية مع إسالمهم فهم أمته وحاملني راية اإلسالم ومشعل
اهلداية واحلق عىل طريقته ،وإن رسولنا عليه الصالة والسالم لباق فينا كمسلمني فهو
مستقر باملحبة يف قلوبنا وبالذكر والصالة عليه يف صالتنا وحي يف تطبيق سنته يف أعاملنا
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وأقوالنا ،فحبه عليه الصالة والسالم من اإليامن وجنابه مصان ،وأمته من اإلنس
واجلان ،لريجون من اهلل أن يلتقوا معه عند احلوض وان تناهلم شفاعته وبرمحة اهلل أن
جيتمعوا معه يف اجلنان عند الكريم املنان الرحيم الرمحن ...فذلك رسول اهلل أمجل خلق
اهلل وأحبهم إليه فالصالة والسالم األمتان األكمالن عليه...
***

16
الباب الثالث

اإلسالم ومفهومه للدين

قال تعاىل         ▬ :

♂            
[الروم.]30:
قال تعاىل[ ♂     ▬ :آل عمران.]19:
قال تعاىل[ ♂        ▬ :آل عمران.]85:
إن الدين باملفهوم اإلسالمي هو االنقياد واخلضوع والتسليم هلل الواحد األحد
اخلالق الصمد الذي ال ند له وال ولد ،مع اإليامن والتصديق املالزم بالعمل برشيعة اهلل
ومنهجه الكريم...
إن الدين هو إيامن قلبي و امتثال عميل من طرف املخلوق إىل اخلالق الذي جعله
سبحانه رشيعة للعاملني وارتضاه خللقه أمجعني فرضاه جل يف عاله متام يف التوجيه
واإلرشاد وإكامل للتكريم واإلجياد وعلو ليس بعده يشء ،وهو إحاطة من اخلالق
ملخلوقيه ملا فيه خريهم وقبول أعامهلم فإن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اخللق لعبادته،
وسخر هلم الدنيا ويرس هلم عيشهم وجعلهم خلفاء يف األرض ،ومن كريم أمره وحكمه
علمه أن بني هلم أمرهم ودهلم كيف يعبدوه فجعل هلم الدين طريق الوصول والرصاط
املستقيم وأيده باملصطفني من عباده من أنبياء ومرسلني فكانوا له دالني ولرشعه
معرفني وللحق موجهني.
وجعل ربنا يف الدين ما فيه صالح أمرهم وتنظيم حياهتم وسعادة معاشهم فتناول
كل شأن وحال وجعله يف ميزان احلق واالعتدال فلبى ما حيتاجه العبد كروح وجسد
فبني له أمره وطمأن له قلبه بام وافق فطرته عىل أصل خلقته وراعى –أيضا -حاله مع
غريه فنظم ذلك كله بكامل التنظيم وخريية التناول ورقي التداول فاخلالق سبحانه أعلم
بمن خلق وأعلم هبم من أنفسهم فهو العامل بشؤوهنم املقدر ألرزاقهم الرمحن هبم...
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وإن الدين كقوة إيامنيه كامنة يف النفس هي حمرك للعمل وبحث عن القرب بام حيبه
اهلل ووازع لالمتثال ودليل عىل اإلقبال.
ففي الدين من التزام بالرشائع واألحكام تزكية للنفس ورقي يف السلوك وعلو يف
الروح واستشعار باملحبة وتوافق للفطرة ،وإن الدين كالضوء للنبات ال يعيش بدونه
مع أن جذوره ممتدة لكن ال تكتمل دورة احلياة إال به فرتاه يميل حيث الضوء وكيف ال
وفيه تتم حياته ،وكذلك اإلنسان فشمس الدين له حياة ،أضاءت له كل يشء فرتاه
مستنريا بنورها مدركا مبرصا ألحواله ،كل يشء له ظاهر ونفعها قائم.
ومن غيب شمس الدين عن حياته فذاك ممن ختبط يف العتمة ومل يميز بني احلق
والباطل فذهب برصه وعمي قلبه ،وإن اعتقد أن نورا من صنعه سيكفيه وعن الدين
سيغنيه أمل يعلم أن له طاقة سوف يوما ختذله أمل يدرك أن الكامل ال يأيت من خملوق
ضعيف ال بد يوما أن املوت زائره أمل يكن له عربة فيمن سبق أمل ير غياب عقله يف جل
أمره فكيف يف أمر غريه ،فسبحان اهلل العظيم يأبى البعض إال الظلمة ،ومن عدله
سبحانه أن حيرش مثل هؤالء عميانا فيسألون مل أصبحنا كذلك؛ فذلك ألهنم رأوا آيات
اهلل فأعرضوا عنها وأعموا قلوهبم...
ونضيف مما استوعبته قلوبنا باإليامن ومما تكرم علينا به الرمحن بأن الدين هو
اإلجابة لسؤال االختبار وذلك مبلغ الرمحة وعدل احلكمة يف اإلجياد فالكريم أعطانا
إجابة لكل سؤال وتقويام لكل حال ،سخر لنا يف البدء كل يشء وأكرمنا فوق اخللق
ووهب لنا العقل وبني لنا ماهية االختبار ووعد بجنة وتوعد بنار وترك لنا سبحانه
بعدله االختيار...
فالدين أمره واضح جيل ،فيه النجاة واملرور من االختبار ،وهو تقويم لالختيار،
من سلك هنجه بالعمل وآمن قلبه كان يف خري وعىل خري ،يف خري يف الدنيا ألنه عىل
طريق اهلدى وأمره يف نفسه وحاله مع غريه يف خريية متداولة وحتصيل أعىل وسعادة
وطمأنينة ظاهرة ،أما عىل خري فام مآل ذلك إ ّال من ذلك فهو يف الدنيا يف طاعة اهلل ويف
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اآلخرة يف رمحة اهلل وكانت له اجلنة ،فاجلنة ملن آمن باهلل ربا وباإلسالم دينا و رض من
كان له رسوال أو نبيا صلوات اهلل عليهم أمجعني وعىل نبينا خامتهم وخري من وطئ
الثرى من العاملني...
***

19
الباب الرابع

اإلسالم والقرآن الكريم

قال تعاىل[ ♂       ▬ :احلجر.]9:
القرآن هو كالم اهلل سبحانه املنزل عىل حممد عليه الصالة والسالم بواسطة الوحي
جربيل ،املتعبد بتالوته ،املعجز بلفظه ومعناه ،املنقول بالتواتر ،املبدوء بالفاحتة املختوم
بالناس.
إن القرآن الكريم كالم اهلل فبذلك نؤمن ونصدق وهو عند من قال ال إهل إال اهلل
حممد رسول اهلل بحقها صحيح وثابت ال شك فيه وال ريب وال زيادة فيه وال نقص
يعرتيه ،وإن القرآن يف اإلسالم هو األصل األول للترشيع وهو كتاب املسلمني ورمز
الدين ومنهاج رب العاملني الذي فرض عىل املسلمني وبه وجب اإلتباع ،وما مسه غلط
وال ابتداع ،تواتر نقله جيال فجيل فكام أنزل عىل قلب رسولنا الكريم بقي وسيبقى إىل
يوم الدين ...
والقرآن كتاب عظيم حمكم آياته ،ميرس للذكر فهو كتاب هداية ونور ،وفيه خرب من
كان قبلنا ونبأ ما يكون بعدنا وهو الفصل والرصاط املستقيم وهو حبل اهلل املتني
والذكر احلكيم من قال به صدق ومن عمل فيه نجا وأجر ومن حكم به عدل ،أورثه
اهلل ملن اصطفى من العباد...
إن القرآن الكريم قد جاء شامال ألصول اهلداية ،وهو منهاج اهلل لعباده املؤمنني ،
وهو رسالة الرشد واهلداية للناس أمجعني ،فيه الفالح والنجاح واحتوى بشموليته
جماالت احلياة كافة فهو مصلح لكل زمان ومكان معجز يف نزوله ،وإعجازه ممتد بامتداد
الزمان وتغري املكان وليس أعلم به من اهلل فهو كالم اهلل عز يف علياءه...
وإن اإلسالم يريد حتقيق السعادة للجميع يف الدارين اآلخرة والدنيا وكان كتاب
اإلسالم األوحد املنزل من عند اهلل كتابا ألصل اإلسالم وموضحا ألحكامه شامال
كامال خماطبا العقل والقلب والروح ،آخر الكتب الساموية من عند اهلل سبحانه وتعاىل
وبه أؤمر اجلميع بإتباعه ومل يصبه ما أصاب الكتب السابقة من حتريف فقد تعهد اهلل

20

بحفظه ،وعىل ما ورد فيه حياسب اخللق بعد نزوله فمن آمن وصدق بام احتواه وأطاع
ربه فقد نجا ومن كابر وأبى فقد خرس وغوى.
فاإلسالم دين اهلل والقرآن كالم اهلل وحممد ☺ رسول اهلل فنطيع اهلل بام قال
سبحانه وما ارتىض لنا من دين وكام علمنا رسولنا األمني...
***

21
الباب اخلامس

اإلسالم والسنة النبوية

قال تعاىل[ ♂   ▬ :النور.]54 :
قال تعاىل[ ♂          ▬ :النجم.]4-3 :
قال تعاىل♂       ▬ :
[الشورى]7:
السنة لغة :هي الطريق ،السبيل ،املنهج.
أما السنة يف املفهوم اإلسالمي فهي ما ورد عن النبي حممد ☺ من قول أو فعل
أو تقرير أو صفة ومنها يأخذ االستدالل الرشعي.
والسنة ليست نطق عن هوى فالرسول الكريم أدبه ربه وعلمه جربيل عليه
السالم...
إن اإلسالم دين اهلل وهو خاتم الرساالت وإن مصدر ترشيعه األول هو القرآن
الكريم ،وقد الزم ذلك دور الرسول متمثال بسنته عليه الصالة والسالم بأن كانت هي
املصدر الثاين للترشيع والتي هبا حيكم القرآن ويفهم.
فالسنة الصحيحة أيضا تتمة للمنهج وحجة رشعية أصيلة من أصول الدين وهلا
مكانة عظيمة ومنزلة كريمة ومن سنة النبي ☺ وعىل امتداد سريته العطرة تأخذ األمة
أمر دينها وأحكام دنياها.
وإن إتباع ما صح عن الرسول ☺ من مقتىض إتباع اإلسالم فالسنة جزأ ال يتجزأ
من الدين.
وإن الرسول الكريم كان وال يزال قدوة للمسلمني وقد أخذوا عنه أمر رب
العاملني فعرفوا كيف يعبدون رهبم ألنه نور الداللة ودليل اهلداية وعنوان االمتثال ومع
كون السنة يف اإلسالم مفرسة للقرآن شارحة ألحكامه وأنموذجا عمليا للعبادة وفق ما
أراد اهلل وأمر فتأيت -أيضا-بأحكام رشعية ما ذكرت تفاصيلها يف القرآن الكريم ،فهي
كام قلنا متممة للمنهج مؤدية لكامل العمل والعلم عن الدين وأحكامه...
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ويف احلث عىل إتباع السنة والعمل بأمر رسول اهلل ☺ يف القرآن الكريم دليل عىل
أمهيتها وعظم دورها فال فصل بني القرآن والسنة لدى املسلم ،ومن تاهت به نفسه
ونأى عن السنة واعتمد عىل القرآن وحده فهذا قد عىص اهلل سبحانه ،فبأمر اهلل جل يف
عاله وجب طاعة النبي واالنقياد ألمره.
فالسنة هي مثال حي للعبادة الصحيحة بال ابتداع وفيها نعاين أعىل اإلتباع،
فرسول اهلل ☺ بعمله وعصمته ومنزلته وعلمه ترى صورة اإلسالم ومجال حاله
وكامل أحكامه وعلو شأنه ،واالمتثال بالسنة هو أخذ الطابع الرشعي الصحيح والطابع
العميل والسلوكي األمثل واألكمل أخالقيا واملطابق ألمر اهلل ورشعه والتي يتحصل
هبا عىل رضا اهلل وتطبيق رشعه...
***

23
الباب السادس

اإلسالم والتوحيد

قال تعاىل♂          ▬ :
[البقرة.]163:
قال تعاىل           ▬ :

[ ♂        آل عمران.]18:
التوحيد لغة :هو اإلفراد أي غري قابل للتعدد ،ووفق املفهوم الرشعي هو ضد
الرشك بإفراد اهلل سبحانه يف الربوبية واأللوهية واألسامء والصفات.
وإن التوحيد يف اإلسالم هو األصل األول ،وركيزته األوىل يف االعتقاد والدين،
والتوحيد أول ركن من أركان اإلسالم وهو باب الولوج إىل اإليامن واإلسالم ،فشهادة
أن ال إهل إال اهلل حممد رسول اهلل هي شهادة حيملها كل مسلم ،والتوحيد أساسه معرفة
اهلل عز وجل وأول خطوة يف طريق عبادته وهي هدف مجيع األنبياء عليهم السالم
وأصل دعوهتم.
إن اإلسالم هو دين التوحيد الكامل وان األمة اإلسالمية متيزت بأهنا أمة التوحيد
دونا عن سائر األمم التي خرجت عن األصل وما خلقت ألجله وهو عباده اهلل وحده
فمنهم من أنكر ذلك هلوى يف نفسه وقصور عقل أهلكه ،ومنهم من أرشك بأن جعل مع
اهلل الواحد األحد الفرد الصمد آهلة أخرى فاعتقد فيها صفات ال تصح إال هلل وحده
فضل وحبط عمله.
والتوحيد يف اإلسالم أمر مالزم لكل شأن ولكل عمل يقوم به اإلنسان فهو
األصل للقبول ،فوجب توحيد اهلل بأعامله التي اختص هبا ووجب التوحيد بأعامل
اخللق التي يقصد هبا وجه اهلل سبحانه وتعاىل.
وملا كانت احلاجة إىل التوحيد أعظم ،فقد من اهلل عىل عباده بتيسري سبل معرفته
والوصول إليه كام أمر ربنا فالقرآن كله توحيد شاهدا به وداعيا إليه وما كانت دعوة من
أرسلهم اهلل سبحانه وتعاىل بتبليغ رسالته ّإال قائمة عىل التوحيد ،وذلك بالدعوة إىل

24

عبادة اهلل وحده ال رشيك له وال ند له وال تقبل األعامل عىل كثرهتا أو مظنة صالحها
ما مل تكن خالصة لوجه اهلل..
فالكون كله خلقا وتدبريا يشهد بوحدانية اهلل وكفى باهلل شهيدا عىل ذلك بأن شهد
لنفسه بالوحدانية عز وجل يف علياءه.
وإنك لرتى بحق اإلسالم كامال شامال ،فكامله من كامل مرشعه احلكيم العليم وإن
التوحيد إضافة إىل انه حق ال شك فيه فأيضا هلو الثبات للعابد يف قلبه وعقله وروحه
لعلمه ويقينه املالزم لكل عمل يقوم به أنه خلالقه الواحد األحد وأنه بذلك الثبات
والتوحيد علم سبب وجوده وأيقن أن األمر بالقبول والثناء واحلساب يعود هلل وحده،
وأن األمر من اهلل ال يشاركه يشء معه فاستقرت نفسه وعلت روحه وأخلصت أعامله
لربه كام أراد وأمر.
***

25
الباب السابع

مفهوم اإلميان يف اإلسالم

قال تعاىل          ▬ :
          

[ ♂      البقرة.]285:
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂        النساء.]175:
قال تعاىل        ▬ :

♂         
[احلجرات.]15:
اإليامن من األمن أي الطمأنينة وهو ضد اخلوف ويأيت اإليامن بمعنى التصديق
واإلقرار ،ويف املفهوم اإلسالمي فاإليامن هو التصديق واإلقرار اجلازم بوجود اهلل
سبحانه وتعاىل وما له سبحانه من أسامء حسنى وصفات عىل ويلزم مع اإليامن باهلل جل
يف عاله توحيده بربوبيته والوهيته وأسامءه وصفاته...
ولإليامن أركان بني عليها وهي معلومة يف اإلسالم ،والتصديق مع العمل هبا
واجب عىل كل مسلم فال يصح إيامن عبد خىل من إحدى هذه األركان بعد اإليامن باهلل
جل يف عاله وهي اإليامن باملالئكة وهم خلق من نور ومكرمون ال يعصون اهلل
ويفعلون ما يؤمرون ،وهناك اإليامن بالكتب الساموية وهي كل ما أنزل عىل رسل اهلل
عليهم الصالة والسالم وكان آخرها وهو ما وجب إتباعه والعمل به القرآن الكريم
وليس بعده من يشء ولن يصيبه يشء ،وهناك اإليامن باألنبياء والرسل وهم صفوة
العباد ممن اختارهم اهلل سبحانه وتعاىل واصطفاهم حلمل رسالته وتبليغ أمره وكل
أرسل لقوم معني يف زمان معني إال خامتة الرساالت ونبيها حممد عليه أفضل الصلوات
وأتم التسليامت فقد كان رمحة للعاملني وعىل رسالته وجب اإلتباع وعليها فقط يتم
القبول فال يصح غريها بعد أن أمر اهلل هبا ويكفي قول ربنا الذي رضيها وأوجدها
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وأوجد من قبلها انه قال سبحانه       ▬ :

[ ♂     آل عمرآن.]85:
وهناك أيضا اإليامن باليوم اآلخر وهو ما يكون بعد املوت من أحوال القرب والبعث
والنشور ووقوف اخلالئق للحساب ويكون فيها عقاب بالنار أو ثواب باجلنة أو ما يأمر
به العزيز اجلبار ،وآخر اإليامن أركانا وهي ستة ،اإليامن بالقضاء والقدر ،فكل أمر
بقضاء اهلل وقدره وال راد ألمره يفعل سبحانه ما يشاء وال يسأل عام يفعل واخللق
يسألون...
واعتقاد املسلم بوحدانية اهلل مؤمنا هبا يف قلبه قائال هبا بلسانه وعامال هبا بجوارحه
هو مقتىض اإليامن فإيامن القلب هو العقيدة والتصديق املحرك المتثال اجلوارح
بالفعل ،واإليامن هو منبع الفعل بالعمل وفق املراد واألمر اإلهلي.
وهو دائرة اإلحاطة باملسلم يف أمره كله وإن تلك الدائرة التعبدية الدائمة هي
األصل الواجب عىل املسلم أن يبقى فيها من خالل استشعارها والعمل بمقتضاها.
وتلك اهليئة املالزمة حلال املؤمن أمر أصيل يف اعتباره من أهل اإليامن واإلسالم
فإيامنه هو االمتثال األول ألمر اهلل سبحانه يف إجياده وهو العبادة والتوحيد و هو الطاقة
املحركة حلركة حياته ضمن منهج الرسالة الربانية التي رضيها اهلل لعباده فهي ثبات
للمسلم يف أمره من ناحية وجوده فيجد لذلك اإليامن والتصديق فعالية يف االمتثال
وإدراكا لعله خلقه وإجياده وبيان أمره يف حياته وبعد موته فيكون يف طمأنينة دائمة أنه
يسري عىل الطريق الذي أمر به أن يسلكه واملنهج الذي أريد منه أن يتبعه ويكون مطمئنا
أنه يف هناية ذلك الطريق وذلك اإلتباع والتسليم أن جيد ما وعده به خالقه ،فيكون
بذلك كامل األمر وعدالة التوجيه ملا فيه اخلري والفالح .وهناك الناحية العملية يف
التنفيذ والعمل بكل ما جادت به الرشيعة فمالزمة اإليامن مع العمل دليل عىل
التصديق واالمتثال وفق مطلوب اإلخالص وزيادة التفاين يف ذلك هو زيادة يف اإليامن
والعلو يف الدرجة وان مشارب اإليامن تأيت كلها من باب ما يرض اهلل سبحانه وتعاىل ،
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ومن أبواب الزيادة يف اإليامن أيضا رؤية حسن تدبري اخلالق ألمر خلقه وكامل أمره مع
اصطحاب اإليامن بغيبه والرضا بقدره ،وأنك لتجد مجاال عىل مجال بمجاورة أهل
التقوى واإليامن فاجتامع تلك القلوب املنرية باملحبة واإلذعان للواحد الديان عىل مراد
الرمحن هو تآزر وتكامل يف اإلسالم بمجتمعه وحال أفراده وتلك عالقة و قرابة قلبية
أصلها حمبة اهلل والتسليم له و التي توجد تلك املشاركة والتوحد العام ...
***
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ما هي احلقيقة أيها املخلوق

الباب الثامن

.]56:♂ [الذاريات      ▬ :قال تعاىل
         ▬ :قال تعاىل
           

.]3♂ [الفرقان
         ▬ :قال تعاىل

.]64:♂ [النمل         
          ▬ :قال تعاىل

.]11:♂ [لقامن   
♂       ▬ :قال تعاىل
.]17:[النحل
       ▬ :قال تعاىل

.]115 :♂ [املؤمنون
بداية فالكل يعرف إن احلقيقة هي أن يتطابق حال األمر مع أصله ويدخل حتت
... أو هي اليقني من ثبوت اليشء مع واقعه،ذلك وصفه أو بيانه
،ولذلك ال بد أن يكون هناك مقياس يرجع فيه للتثبت من ذلك واالعتامد عليه
واإلنسان يف تعامله إلقرار احلقيقة يف نفسه ألي يشء يضع املوازيني واألسس التي
، والتامثل يف الفعل واالعتقاد مع األصل،يعتمد عليها يف امليل باجلزم يف صحة أمره
 من أين أتت تلك األسس وذلك املقياس،والسؤال األكمل لالعتامد والذي يطرح هنا
األمثل للقياس عليه؟ فلو قيل أن التجربة بتكرارها عىل امتداد الزمان وتنقيح العمل
 فهل يصح ذلك؟.بالعقل وعلو النفعية
وهل يصح اعتامد امللكات الفردية واملوارد الذهنية والتوافق اجلامعي كمقياس؟
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وهنا نطرح تتمة سؤالنا وعىل شقني ،األول :ملاذا مل يستوعب األمر كله بالنسبة لك
أهيا اإلنسان؟ وكم حجم ما علمت نسبة إىل ما جهلت؟
والشق الثاين :إن الذي اعتقدت أنك توصلت إليه من الذي أثبته ،ومن الذي
أوجده أصال وهل لك قدرة مع العلم؟
وهنا نستطيع أن ندخل إىل مضمون استيعاب احلقيقة يف اإلجياد وفهم األمر فهام
تدبريا عقليا ،واعتقادا إيامنيا.
فأما الشق األول :وهو ملاذا مل يستوعب األمر عىل كليته مع هذا الكم من التجارب
واملامرسة احلياتية مع التعداد للعقول املتناولة له فاجلواب أن الكلية يف النتائج والعلم ال
يستطيع أن يتحصل أو حيصل عليها املخلوق ملحدودية قدراته ولغياب جل اجلوانب
عنه والتي غابت بحكمة عنه وتعدت قدرته عىل استيعاهبا والتي تثبت يف ذاهتا
وحجمها أهنا من طرف ال يستطيع املخلوق أن يكون له دور فيها أو أن يتحكم بأمرها
أو جيري عليها تعديال يف حاهلا أصال أو امتدادا ألصل ،فعجزه كمخلوق يف إدراكها
دونا عىل أن يؤثر بيشء أو يغري أوىل أن يفهم منها أهنا ليست مما يعتمد فيها عليه وان
الذي عنده ذلك العلم وتلك القدرة إلجياد األصل وتغيريه ليس خملوقا بل خالقا وان
العلم والقدرة لديه كاملني وتلك هي احلقيقة ،فاألصول كلها عىل كامل إتقاهنا وبديع
صنعها ومجال أمرها وحسن مآهلا كلها من خلق اهلل سبحانه وبأمره وما تفرع عنها فهذا
امتداد لذلك األصل وجزء من إجياده مع التنبيه هنا باإلرادة الرشعية واإلرادة الكونية
للخالق سبحانه يف االمتداد والتعامل مع األصل بالنسبة للمخلوق وهذا جواب للشق
الثاين ،ونضيف فهام ،إىل أن تلك العملية يف حركة احلياة بكافة اشتقاقاهتا إنام نبتت
ثامرها بام توفر إليها من أرض ومعطيات كثرية ونستطيع هنا أن نفهم معنى اإلجياد وأمر
االستخالف فاإلجياد أصال وإبداعا وكامال قد رافقته تلك التهيئة املناسبة ألداء دور
االستخالف وان هذا النظم البديع وهذا التسلسل الكامل لتعجز اإلنسانية مجعاء عن
إدراكه وحرص ماهيته إال قليال وما هذا القليل إال عطاء من اخلالق سبحانه مصداقا
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لقوله تعاىل[ ♂      ▬ :اإلرساء ،]85:فكيف تكون
شمس احلقيقة ساطعة أكثر من هذا ليفهم أن وراء كل ذلك قدرة ال يستوعبها البرش
وال اخللق أمجعني وأن هذا من صنع رب العاملني وال منكر لذلك إال جاحد أنكر كربا
وإعراضا فأغلق قلبه وأعمى برصه وبصريته ،أو من حكم عقله وقلد غريه فوجهه
شيطانه وهواه فتاه يف ختبطات أوجدها لنفسه يربر هبا ضعفه وقلة حيلته وحييط هبا نفسه
ولو كان منصفا صادقا كل من أعرض عن احلقيقة ألدرك بقلبه وعقله وفطرته انه جزء
من هذا العامل الذي خلق لغاية مثىل وهدف هو األسمى وهي عبادة اهلل سبحانه
وتوحيده ومعرفة صفاته.
وأن الذي خلق ذلك وأوجده له القدرة املطلقة واحلكمة البالغة ووجب بذلك
التصديق واإليامن واالمتثال.
***
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الباب التاسع

اإلسالم ودالئل احلق

قال تعاىل[ ♂     ▬ :آل عمران.]19 :
إن األصل يف الرساالت الساموية مجيعها هو اإلسالم بمفهومه العام وإنه الدين
احلق منذ سيدنا آدم إىل قيام الساعة واإلسالم هو السالم املكتسب من إخضاع اإلرادة
هلل سبحانه وتعاىل وكان آخر صورة للرساالت وعليه وجب اإلتباع كام أخرب رب
الربيات فأرسل للعاملني وبلغه رسوله األمني حممد بن عبد اهلل ☺ خاتم النبيني وآخر
املرسلني..
وتاليا دالئل عىل صحة اإلسالم وأنه احلق ،وذلك فيض من غيض من بحر
الدالئل وكامل اليقني والنور املبني ملا بني أيدينا من الدين  ،ونوردها كنقاط مستنرية من
فهم اإلسالم ورشع الرمحن...
* اإلسالم يدعونا إىل إفراد اهلل بالعبادة وحتريم الرشك وهذا أساس كل دعوة
جلميع األنبياء والرسل.
* اإلسالم خامتة الرساالت ووجوبا ملن آمن برسالة ساموية أن يؤمن باجلميع فهي
من مشكاة واحدة ويأخذ بأمر مرشعها الواحد فيام أمر باألخذ قال تعاىل ▬ :

[ ♂     آل عمران.]85:
* مصادر الترشيع لإلسالم موحى هبا من عند اهلل وقد تعهد اهلل بحفظ دينه،
واملصادر إما من كتاب اهلل وهو القرآن الذي ال نقص يعرتيه وال زيادة ستوجد فيه،
وإما من سنة رسوله األمني والتي الزمها صدق يف النقل وتواتر يف اجلمع...
* عدالة النقل لتعاليم اإلسالم وأحكامه وترشيعاته بنظام بديع ليس له نظري يف
تاريخ البرشية فيام قام به أتباع اإلسالم من علوم وتصانيف وتنقية لكل ما قد يعرتي
الفهم اإلنساين للمنهج الرباين وليس من أصله...
* كامل شخص الرسول ☺ الكامل البرشي والتزكية من اهلل سبحانه وتعاىل
لرسوله ولصدق تبليغه.
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* كل الرساالت السابقة أتت خمربة عن اإلسالم وعن النبي األمني وهاك بعض
أمثلة تؤكد ذلك يف العهدين:
العهد القديم

العهد اجلديد

سفر التثنية اإلصحاح  18العدد 19

إنجيل يوحنا اإلصحاح  14العدد 16

سفر أشعيا اإلصحاح  29العدد 12

إنجيل يوحنا اإلصحاح  15العدد 26

يف نشيد اإلنشاد اإلصحاح  5العدد 16

إنجيل يوحنا اإلصحاح  16العدد 7

* اإلسالم رسالة احلق للعاملني فلم تقترص عىل مجاعة أو فئة معينة قال تعاىل:
▬[ ♂      األنبياء.]107:
وقال تعاىل        ▬ :

[ ♂    سبأ.]28 :
* اإلسالم أتى شامال جلميع مناحي احلياة وتناول مجيع اجلوانب التي ختص
اإلنسان بكامل وشمولية وبارتقاء ال يعىل عليه وال تقدر أي ترشيعات ومفاهيم برشيه
أن توازيه أو تنافسه فاهلل هو اخلالق سبحانه وهو أعلم بمن خلق وبحاجاهتم...
* اإلسالم مصلح لكل زمان ومكان  ...فهو دين ذا مرونة يف أحكامه ،ونظرته
الشاملة تستند عىل أصول ثابتة ال تتغري...
* توافق اإلسالم مع الفطرة السليمة وتلبية احتياجاهتا ضمن إطار قويم وعوز
سليم...
* توافق اإلسالم مع العقل وعدم وجود تعارض عقيل وإن وجد فذلك يعود
لقصور اإلدراك الكيل لإلنسان...
* اإلسالم يدعو إىل كل مجيل يف األفعال والعمل بمكارم األخالق والتمثل هبا
وينهى عن كل يسء ،أو ما يصيب اآلخرين بسوء فهو دين جامع للخريية يف كل
يشء....
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* اإلسالم أعطى الصورة الواقعية للعدل بإجياد االتزان العقيل والنفيس واإليامين
يف استدراك أمر العدالة يف الدنيا ويف اآلخرة باالستيعاب األمثل ملسألة الثواب
والعقاب...
* اإلسالم مل يرتك اإلنسان حائرا تائها ،بل تضمن اهلداية إىل رشع اهلل والتعريف
بمراد اهلل من خلقه ،وحال اإلنسان يف أمره كله قبل إجياده وبعد ذهابه.
* اإلسالم يريد حتقيق السعادة للجميع وهي الصفة األمجل والغاية األكمل التي
يريدها كل إنسان ،فاإلسالم حيققها له يف الدنيا باالمتثال ويف اآلخرة بحسن اجلزاء...
* اإلسالم راعى كل جوانب اإلنسانية واختص اإلنسان بعلو التكريم وجعله يف
دائرة احلفظ فأوجد األحكام والترشيعات التي تنظم تلك العالقات بني اجلميع بام
يؤمن ذلك أرقى هيئة وأتم أسلوب للبقاء يف دائرة احلفظ والرقي االجتامعي والرقابة
السلوكية...
* اإلسالم أوجد التوجيهات الكاملة فيام يتعلق بمحيط اإلنسان وكل ذلك إمتاما
إلعامره األرض واستخالفه فيها.
* اإلسالم راعى احلقوق لكل يشء وجعل حسن التناول واملثالية والعدالة هي
األصل فمراعاته لإلنسان يف جوانبه كلها جزء من ذلك ومراعاة اإلسالم حلقوق
احليوانات واملحافظة عىل البيئة واملحيط املادي أخذت جزءا واضحا من ذلك....
* اإلسالم يتميز برسعة االنتشار وذلك نظرا لتقبله لكل من ملك قلبا نقيا وعقال
سويا فمن ذاق طعم اإليامن أبى اخلروج منه أو العدول عنه فاإلسالم يوافق اإلنسان
بكافة أركانه وأحواله ورشائعه الواقعية...
* اإلسالم ومعجزته الدائمة املوحى هبا لرسول اهلل ☺ املتمثلة بالقرآن
والتحدي القائم منذ فجر اإلسالم إىل قيام الساعة باإلتيان بمثله ،وأخربنا منزل القرآن
جل يف عاله أنه لن يقدر أحد...
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* عدم وجود تضارب يف األحكام والترشيعات اإلسالمية وإن وجد ما يعتقد انه
تعارض لظاهره ،فمن الرتاث والفهم العام لإلسالم يرد عىل ذلك وعىل أي شبهة
اختلقت للطعن يف اإلسالم يرد أيضا ،وإنام كانت اإلدعاءات والتشويش إما لقصور يف
الفهم أو عداء يف الغاية ...
* اإلسالم يقوم عىل ترسيخ منظومة قيم عالية هي أساس للثبات والفعالية اخلريية
واحلفظ العام واخلاص...
***
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الباب العاشر

ملاذا خلقنا اهلل سبحانه وتعاىل؟

قال تعاىل[ ♂      ▬ :الذاريات]56 :
قال تعاىل         ▬ :
            

[ ♂    األعراف]172 :
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂املؤمنون.]115 :
إن السائل هنا إن كان يقصد إسقاط شبهة فال حمل له هنا إلجابته فليس بابنا لذلك
فخلل عقله ومرض روحه جيد له عالجا يف باب آخر ليس هذا مكانه وإنام نريد أن
نجيب عن سؤال قد يطرأ عىل بال البعض فيام أريد من إجياد اخللق ،واحلق أن اإلجابة
الشافية واحلجة الكافية جتدها يف كتاب اهلل سبحانه وقد بينها اهلل عز يف علياءه بقوله:
▬ ♂      وهذا كاف وشاف.
ولسان احلال يقول لو أن إنسانا وجد حرية يف نفسه يف أمر دنياه أو حركة حياته
لذهب ملن هو مثله ليجد اإلجابة عند من يملكها ،أو له معرفة فيها فصانع األمر أعلم
هبا من غريه واملتعلم عن اليشء هو أعلم من غريه وهو الدال لغريه وهذا يف أمر الدنيا
واملوجودات فكيف إذا أردنا أن نعلم شيئا تعدى األرض والسموا ت ،فهذا أمر وسؤال
عظيم وشأن ليس لإلنسان فيه دور فليس له يف األصل يشء وهو اخللق.
وكيف يكون له يشء و هو يف ذاته خملوق ،فإجابة سؤاله من باب أوىل وعىل كل
وجه أن تأخذ من اخلالق ألنه املوجد من عدم وهو القيوم األعلم سبحانه ،فبيان ربنا
لسبب إجيادنا كاف لنا ،وما البحث يف جوانب التيه يف شبهات العقل ملا ال يقدر عىل
إدراكه أو ما وسوس له به شيطانه فذلك جلهل وقلة دين أو ناتج عن خروج عن منهاج
رب العاملني فاخلالق سبحانه قد بني الغاية لإلنسان ويرس إليه الوسيلة وسخر له الدنيا
و بني له الطريق وبعث له الرسل وأرسل له الكتب وجعل له العقل وأحاطه ببديع
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اخللق واملخلوقات وبني له العالمات وذلك من كرمه سبحانه ومن كامل علمه وبديع
أمره فجل يف علياءه وتقدست أسامءه ،فهو سبحانه منزه عن العلة يف أفعاله فيفعل ما
يشاء وكيفام يشاء ومتى شاء فتعاىل ربنا ال يسأل عام يفعل واخللق يسألون وأمره إن شاء
بني الكاف والنون.
فلذلك تأدبا وتدينا بعدما أخرب اخلالق سبحانه عن املراد من اخللق فال حيق
للمخلوق أن يتجاوز يف األمر فالطاعة والتسليم من أصل األمر ،فالكريم سبحانه
وضع املكلفني يف اختبار وخلق هلم الدنيا مسخرة ألمرهم ومل جيعلها دار قرا ر ،وبني هلم
أمرهم وأقام عليهم احلجة وترك هلم اخليار ،وجعل بعد ذلك احلساب و اجلنة والنار،
فتبارك اهلل امللك اجلبار الرحيم الغفار فبخلقه لنا تكرم علينا سبحانه أن علمنا من
أسامءه وعظيم صفاته ما أراد ،فسبحانه حق له أن يعبد وحق له التوحيد يف الوهيته
وربوبيته وأسامئه وصفاته فال منازع مللكه وال راد ألمره وهو العظيم الكريم احلليم
العليم قبل أن نعلم وبعد أن نعلم ،اخلالق قبل أن خيلقنا ،الرحيم قبل أن يرمحنا ،فتبارك
وتعاىل له الكامل يف كل يشء ويعلم كل يشء خلقنا لنعبده ونمجده وليس له يف خلقنا
وخلق يشء حاجة ،فال يزيد يف العظمة من خلقنا بيشء وال ينقص من أمره بام صدر عنا
يشء ،فسبحانه خلقه إيانا كرم منه ورمحه بأن أوجدنا وأمرنا بإتباع أمره واجتناب هنيه
وسلوك رشعه فأحلقنا بذلك سبحانه بعز الدين واالستخالف والتمكني فله الفضل
سبحانه وله كل الثناء ونرفع إليك ريب أيدينا بالدعاء ونعتذر إليك بام قرصنا وقرص
املقرصون ،وما ارتكبنا من ذنوب فأنت أعلم بنا من أنفسنا وتعلم بضعفنا ولذلك
أمرتنا باالستغفار فسبحانك ما أرمحك علمت حاجتنا فرمحتنا وغفرت ذنبنا ،فلك
احلمد والشكر إىل منتهاه أن خلقتنا وهديتنا وجعلت اإلسالم ديننا...
***
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اإلسالم والفطرة

قال تعاىل         ▬ :

♂             
[الروم.]30:
قال ☺ «كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه» رواه
البخاري.
الفطرة يف اللغة بمعنى شق ،وهي جمموعة االستعدادات وامليول والغرا ئز التي
تولد مع اإلنسان دون أن يكون ألحد دخل يف إجيادها ...وحتمل من معانيها اإلسالم
وهو األصل يف الرساالت الساموية وهو خالص التوحيد هلل سبحانه.
إن اإلنسان متى ما القى احلياة بالوالدة حيمل معه ومع أصل خلقته هبه ومكرمه
من اهلل وهي صفات أصيله فيأيت بحالة من النقاء والصفاء وبأساس جيل ال تشوبه
شائبة وال خيالطه تكدير فيأيت ومعه تلك القدرة اإلرادية والعلمية للميل اىل احلق
والقبول به وذلك ألن نوازع نفسه يف أصل خلقته تكون عىل ما خلقها اهلل عليه من
التوحيد والصفاء وإن مل يكن يعيها يف تلكم الفرتة لكنه يستشعرها يف حياته وجيدها يف
نفسه وخواص إدراكاته وما يتعرض إليه ،واملقصود هنا إن اإلنسان خيلق مائال للحق
والقبول به موحدا خلالقه ويبقى ذلك أصيال يف نفسه مستشعرا بتوافقه مع روحه وعقله
ورافضا لكل ما تعدى وكان شكال منافيا للصواب أو خروجا عن األصل ،فنفوره عام
حيدث له تشويشا أو اضطرابا أمر جبيل واستشعاره بالطمأنينة واالستقرار والشعور
بالتوازن جيده متوافقا مع أصل النقاء وفطره اهلل التي خلق عليها.
واإلسالم هو دين الفطرة وال يتعارض معها وال مع رغبتها بل حيدد هلا الطريق
السليم والنهج القويم إلبقائها عىل أصلها ونقاءها وما جبلت عليه وإن اإلنسان خلق
سليام ال يعرف إنكارا وميال للرش وإن إجياده إنام كان لعباده اهلل رب العاملني وذلك هو
أساس اإلجياد وأصل دعوة كل الرساالت التي أرسلت له ودعت اىل التوحيد ،وان
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إتباع املقصود والدين الذي ارتضاه اهلل سبحانه للعاملني موافق للعقل السليم والنظر
القويم وموافق للطبائع األصيلة والنفوس النقية ،لذلك كان من رمحة اهلل أن جعل
احلساب والتكليف يف الرشع احلنيف يبدأ متى ما وصل اإلنسان لعمر يستطيع أن يميز
فيه ويعمل عقله ليصل فيه إىل حقيقة خلقه وهي عبادة ربه ويسلك الطريق الصحيح
للوصول ملرضاة من أوجده وأنشأه...
فالفطرة يف اإلسالم من سنن اهلل التي ال تقبل اإللغاء ولكنها تتعرض للتغيري
وختضع للتأثري لذلك جيد اإلنسان ذلك امليل للحق يف نفسه وتوافقه مع األصل يف
اإلجياد واخللق ويعينه العقل إلدراك ذلك ملالزمة منهج اهلل ،فالفطرة كانت أساس
االستقامة وأصل السالمة وهي النموذج األويل للصفات الكاملة التي منحت لإلنسان
والتي توجهه إىل اهلل وامليل األصيل للسلوك واالعتقاد القويم ...
***
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اإلسالم والضروريات اخلمس

لقد توحد علامء اإلسالم عىل التأكيد عىل مخس رضوريات أتت مقاصد الرشيعة
لتحقيقها فعليها تدور رحى احلياة وهي أعمدة االنتظام واالستقامة هلا فذهاهبا ذهاب
للحياة واإلخالل هبا زعزعة ألعمدة بناءها ،ولقد اعتربت من الرضوريات ألهنا
املحيط العام باإلنسان يف كل شأنه يف أصل وجوده وعالقته مع ربه ،ويف نفسه وعالقته
مع غريه ...وتلك الرضوريات هي( :الدين ،والنفس ،والنسل (العرض) ،والعقل،
واملال) فهي مخس أصابع يف كف احلياة الواحدة ومتصلة يف أصل واحد وهو اإلنسان
ومكملة لبعضها لتامم األمر ،ولقد جاءت رشيعة اإلسالم حلفظ هذه الرضوريات فهي
أسمى املطالب وأصل احلكمة ولقد بني اإلسالم يف شمولية وكامل ما حيقق حفظها
ويمكنها من تأدية دورها الصحيح وتنميتها و وجوب أال يتعرض هلا يف أي جانب من
جوانبها فاحلياة ال تأخذ فعالية صالحها وال نسقها املثايل كام يريد الشارع احلكيم إذا تم
التعرض هلا بام يسبب اخللل أو الذهاب هبا بالكلية أو بتعطيل دورها.
لذلك تم حفظها ومراعاهتا أيام مراعاة ومن وسائل تلك الرعاية ومتام العناية
ما ييل:
أوال :حفظ الدين
قال تعاىل[ ♂      ▬ :الذاريات.]56 :
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂       األنفال.]39 :
قال تعاىل♂      ▬ :
[النحل.]125 :
وحفظ الدين من أ ّوىل األولويات ،فلعبادة اهلل أوجد اخللق وبالدين صالح للخلق
وهو منهج احلق وحلفظ الدين رشع اهلل سبحانه أركان اإلسالم واإليامن وأوجب القيام
هبام بأداء العبادات وإقامة الرشائع واإليامن الكامل ،ومن أبواب احلفظ واالستمرارية

40

للدين القيام بتبليغ املنهج والدعوة إليه وبيان حقيقة الرسالة وكامهلا وصدق دعوهتا
وإهنا الدين احلق ،واحلث عىل العلم والتعليم إليصال الرسالة كام ينبغي بصوره جليه
مطابقة ألصل املنهج بدون أي حتريف ولدفع أي شبهة أو اشتباه قد حيصل نتيجة
لنقص إدراك أو سوء غاية...
ومن األساسيات يف أمر احلفظ العام للدين ال بد من الذود عن حوضه وحفظ
بيضة اإلسالم من أي اعتداء قد يصيبه أو عائق حيول دون تبليغه أو إقامة شعائره فرشع
لذلك اجلهاد ضد املعتدين ومن يصدون عن سبيل اهلل وحياربون الدين ورشع أيضا
عقوبات للمنافقني ومن هجر الدين وأفسد وحدة املسلمني...
ثانيا :حفظ النفس
قال تعاىل          ▬ :

♂       
[املائدة.]32 :
قال تعاىل♂        ▬ :
[البقرة.]179 :
قال ☺« :من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وان رحيها يوجد يف مسريه أربعني
عاما» رواه البخاري.
ومن أهم الرضوريات بعد الدين هو حفظ النفس كيف ال وهي حاملة التكاليف
وعليها تقوم الرسالة وهي خلق اهلل املكرم وأصل احلياة واالستخالف ،ولذلك كان
للرشع تدابري كثرية يف حفظ النفس من ناحية وجودها ومن ناحية حفظها العام بعدم
التعرض هلا أو الذهاب بحياهتا وما احتوت ،فهي مقدرة مكرمة عند بارهيا فال جيوز
الذهاب هبا بالكلية بإفنائها أو اإلرضار هبا ،فاإلسالم حرم القتل سواء بقتل اإلنسان
لنفسه أو بقتله لغريه وذلك يعد يف اإلسالم من املوبقات ومن اجلرائم اجلسام وتم
التوعد ملرتكبها بأشد العقوبات يف الدنيا واآلخرة ،فالنفس حمفوظة يف ديار اإلسالم
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بغض النظر عن كوهنا مسلمة أو غري ذلك فال جيوز بأي حال من األحوال سلبها احلياة
إال يف نطاق حدده الرشع وبني أحكامه ومنه القصاص الذي فيه منع لإلرساف يف القتل
وردع ملن يفكر يف ذلك...
ومن مجيل الرشائع -وكل اإلسالم مجيل -أن هناك أحكاما راعت النفس يف كل
حال فيتغري احلكم مؤقتا إذا استدعت احلاجة للرضورة ،فأبيح ما كان حمرما إذا خيف
عىل اإلنسان ذهاب حياته أو وقوع رضر حمقق إذا مل جيد ما يأكله سوى ما حرم ،ومن
ذلك أيضا السامح ملن أصابه عارض يتأكد الرضر معه إذا وافق ذلك أداء حكم أو
فريضة مثل مريض عليه صيام فسامحة الترشيعات سمحت له بقضاء ذلك وتأجيله...
ثالثا :حفظ النسل (العرض)
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂  احلجرات.]13 :
قال تعاىل♂        ▬ :
[اإلرساء.]32:
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂        النور.]4:
إن اإلسالم الكريم أتى بنظام ال نظري له فيام يتعلق بحفظ النسل وصيانة األعراض
فهو ترشيع كامل فيام خص ذلك ،فقد مجع يف أحكامه وما يكون ترشيعا منظام وأسلوبا
وقائيا وعالجا يف األمر كله ،فمسألة احلفاظ عىل النسل والعرض يف الدين هلا حساسية
عالية ملا يتعلق هبا من أحكام عديدة كالنسب واملرياث واألرسة ،لذلك متت اإلحاطة
الرشعية واإلرشادية لكل ما يتعلق باإلنسان من هذا اجلانب و أيضا حفظ احلقوق
االعتبارية املرتتبة عليها ،فالعالقات بني البرش ال بد أن تكون يف دائرة من النقاء والرقي
األخالقي والسمو السلوكي فهذا مما متيز به اإلسالم يف سلوك أفراده وعالقاهتم فيام
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بينهم وذلك نابع من أصل امتثاهلم باملنهج وعدم خمالفتهم لألحكام والتوجيهات
الرشعية.
ومما كان من حفظ للنسل هو الرتغيب بالزواج الستمرار حركة احلياة وحتقيق
االستخالف ،وأن يكون ذلك االرتباط بني الزوجني عىل أسس وأحكام مفصله
وحافظة لكال الطرفني وما يرتتب عىل ذلك من أحكام آنية أو مستقبلية.
ومن مظاهر احلفظ للنسل والعرض هو تلك اهليئة القويمة الواجبة للعالقات بني
البرش وأن ال تكون إال يف نطاق حمكم موافق للفطرة السليمة واألحكام الكريمة ،ومن
ذلك أيضا عدم التعرض للغري فيام خيص كرامته ونسبه ،فهذا أمر ذو اعتبار وقيمة عالية
لدى النفوس التي الزمت نقاء الفطرة والتزام الدين ،لذلك كانت األحكام التي فيها
عقوبات وحدود ملن جتاوز واعتدى عىل عرض أخيه ،فاألعراض يف اإلسالم ليست
كأل مباحا يرتع فيه أي أحد بل هي حصن حصني وهلا سور من األحكام متني.
رابعا :حفظ العقل.
قال تعاىل[ ♂    ▬ :طه.]114 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂  الزمر.]9:
للعقل يف اإلسالم أمهية كربى فهو مناط التكليف وبه رفع اإلنسان عن سائر
املخلوقات بالتكريم ،وبإعامله يدرك اإلنسان أمره ويؤدي دوره ويتفاعل مع حميطه
ويوقن عظمة ربه...
وأراد اإلسالم للعقل حفظا من جهتني حفظه من الزوال أو تعرضه لإلخالل ،أما
حفظة من الزوال فحرم ما قد يصيبه بتلف أو ما يغيبه عن الواقع وذلك بالتعرض أو
التعاطي ألي مادة تفعل ذلك من مخر أو خمدر أو ما يدخل يف ذلك والتي جتعل العقل
عاجزا عن أداء مهمته ،وتقربه من احلالة احليوانية يف السلوك وذلك لقصور اإلدراك
الكيل وغلبه الشهوانية.
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أما حفظ العقل من اإلخالل ،فاإلسالم يريد لإلنسان أن يكون ذو عقل مستنري
وذو وعي وإدراك ،ومتكن يف الفهم واالستنباط ،وأن يكون العقل نورا يدله عىل
الطريق ،فالرشع حيث عىل طلب العلم فبه يعبد اإلنسان ربه ويتبع منهجه كام يريد
سبحانه وبالعلم وبإعامل العقل يف إطار الرشع تذهب الشبهات وتدرك الغايات
وبالتدبر يرى عظمة اخلالق وحسن اآليات وكلام زاد اإلنسان عقالنية ال بد أن يقرتب
إىل الصواب واىل منهج احلكيم التواب...
خامسا :حفظ املال
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ امللك.]15:
قال تعاىل[ ♂    ▬ :البقرة.]188:
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂     املائدة.]38:
إن املال أو ما حيمل صفته أو يؤدي عمله هلو من لوازم و وسائل سري احلياة ويعترب
كعصب للتعامل املادي أو املنفعي بني األفراد مجيعا ،وهو مطلب أسايس فبه وبتداوله
تتم حركة احلياة النفعية وتلبية االحتياجات وما يدخل يف ذلك وان لكل فرد نصيب من
وقت ينفقه يف التحصيل أو التداول واإلنفاق ،وان املعامالت واألمور املتعلقة باملال
يف نواحيه مجيعها بدءا من احلصول عليه وكيفية ذلك مرورا بتحريكه أو تداوله وما قد
يرتتب عليه من أحكام من زكاة وغريها وأيضا من تداول بطريقة موافقة لألحكام هناية
بتوريثه ملن حيق له متلكه ،فتلك الدورة املتكررة الزمها ترشيع يبني أحكام كل ذلك مع
أصول تقوم عليها املعامالت بشتى أنواعها.
ويلزم أيضا أحكاما حتفظ ذلك كله بأال يؤخذ بدون وجه حق أو بإكراه وانك لتجد
كل ذلك يف اإلسالم بنظام بديع وشمول واف يلبي كل ذلك وجيعله يف مساره الصحيح
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فكل أمر يتعلق باملال إال وله أحكام وتفاصيل وتوجيهات وذلك من كامل هذا الدين
ومتام أمره.
* وننوه هنا عىل أمر هام وفهم رشعي عام ،فحفظ الرضوريات وقيام األحكام
وتطبيق الرشيعة يف اإلسالم مل يقترص عىل املسلمني فقط بل شملت غريهم وبينت
أحكامهم وحقوقهم وواجباهتم فاإلسالم نافع ألهله ولغري أهله بام محل يف أمره من
كامل وعلو استيعاب للجميع...
***
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الباب الثالث عشر

اإلسالم والصالة

قال تعاىل♂        ▬ :
[البقرة.]43:
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ التوبة.]18:
قال تعاىل[ ♂      ▬ :اإلرساء.]78:
الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم وعمود الدين وهبا يميز املسلم عن
غريه فهي برهان لصحة االعتقاد ،وهي عبادة علمنا الرسول ☺ كيفيتها ،يف أوقات
توقيفية وبأعامل خمصوصة تبدأ بالتكبري وتنتهي بالتسليم ،وهي ثابتة بثبوت الدين وهي
فرض واجب عىل كل مسلم عاقل بالغ ذكرا كان أو أنثى وال تسقط أبدا عن املسلم ما
دام يف وعيه...
والصالة صلة بني العبد وربه ،فرضت قبل هجرة الرسول ☺ لعامني خلون من
هجرته ،والصالة أم االستقامة ،وإن كان كل تكليف جاء بالوحي فلعظم منزله الصالة
فقد جاءت بالتكليف املبارش من اهلل سبحانه وتعاىل لألمة اإلسالمية عن طريق
الرسول الكريم ففرضها اهلل جل يف عاله يف رحلة اإلرساء واملعراج...
وقد بني اإلسالم الكريم أن الصالة من أعظم الشعائر التعبدية التي يتقرب هبا
العبد إىل خالقه ومواله ،وهي رمز للمسلمني وعبادة عظيمة ،وبني أهنا خري األعامل
وهي معراج املرء إىل ربه ،وفيها يكون العبد أقرب ما يكون إىل خالقه ،وهبا يبدأ
احلساب فإذا صلحت صلح سائر عمله.
والصالة عالقة بني العبد وربه ،ومتى أراد العبد لقاء ربه فيلجأ إىل الصالة فال باب
وال بواب ،وذلك كرم ومنزلة عالية جعلها اهلل لعباده وأكرمهم هبا ،وجعل الصالة
كنهر بباب أحدهم يغتسل فيه يف اليوم مخس مرات فهل يبقى عليه بعد ذلك يشء مما
علق من الذنوب واألحوال التي قد تصيب بعض الناس ،فهي عبادة ورمحة.
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واإلنسان صنعة اهلل التي خلقها ووقوف العبد بني يدي خالقه بام رشع هلو إصالح
له وجتديد لطاقته اإليامنية وتذكري كريم بلقاء اهلل يوم احلساب ونوال الثواب...
وقد بني اإلسالم أمهية الصالة ونفعها وقدرها وما تعود عليه من خري الدنيا
واآلخرة للعبد ،وجعل الصالة فارقا بني املسلم وغريه وأوجد هلا نداءا جليا مجيال وهو
اآلذان فعلت به األصوات موحدة مناديه للقيا اخلالق الكريم والتقرب إليه بام رشع
فتعاىل اخلالق سبحانه ما أكرمه وما أعظمه ،فهو ينادينا للقياه ويفاخر بنا مالئكته فجل
ربنا وتعاىل اسمه عىل كريم عطائه وسعه رمحته.
ومن مجال اإلسالم يف مسألة الصالة أنك ترى يف اجلمع الواحد من البرش كل ما
خيطر ببالك من اللغات واأللوان واجلنسيات املختلفة والتي اجتمعت فلم ختتلف بينها
يف هيئتها ومل ختتلف بذلك اإليامن القلبي املتعلق بالصالة فاصطفت طائعة لرهبا ذاكرة
له سبحانه وتعاىل كأهنم جسد واحد ولغة واحدة فسبحان من مجع تلك القلوب عىل
ذكره بتلك اهليئة ...فالصالة رابط بني املسلم واإلسالم وتذكري يومي مأجور لعالقة
العبد مع خالقه التي هي أساس إجياده وبقاءه يف دائرة اإليامن ودائرة العمل...
***
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الباب الرابع عشر

اإلسالم والزكاة

قال تعاىل♂        ▬ :
[البقرة.]43:
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂التوبة.]11 :
الزكاة هي الطهارة والربكة والنامء ،وهي حصة مقدرة مما جتب فيه الزكاة فرضها
اهلل تعاىل ملصارف حددها سبحانه وهي عبادة عملية تتعلق باملقدرات لدى املسلم إذا
بلغت نصابا حمددا .وهي ثالث أركان اإلسالم احلنيف...
والزكاة يف اإلسالم عبادة ونظام اجتامعي فريد وهي حركة تعاونية بني أفراد
املجتمع بحق الفقري يف مال الغني.
وقد أوىل اهلل سبحانه وتعاىل الزكاة اهتامما عاليا وقرهنا بالصالة يف العديد من
اآليات الكريمة فذكرت يف القرآن عرشات املرات.
فاإلسالم بام قد راعى األدوار االجتامعية املختلفة التي قد يمر هبا الفرد داخل
املجتمع فأوجد ذلك النظام املايل التي حيفظ للمسلم حقه يف حال فقره ولينزع من قلبه
أي أثر عىل أخيه املسلم ،فحفظ بذلك كرامته وأوجد ذلك النسيج االجتامعي التكافيل
الذي يعود عىل املجتمع فقريه وغنيه ،آخذه ومعطيه باخلري ،فاملعطي يأخذ نصيبه من
الثواب والتزكية للنفس ويستشعر حال إخوانه فيعطي حقا مفروضا هلم ويبعد عن قلبه
البخل وحب االحتكار ويضع مكانه حب اإليثار ومساعدة أهل احلاجة فيكون بذلك
بنى جرسا إيامنيا تعبديا من جهة نفسه وخرييا تعاونيا مع غريه .
وأما اآلخذ فيستشعر بتلك اللحمة االجتامعية وذلك التكافل الذي أوجده
اإلسالم فال حيمل يف قلبه أي غل أو عداء ألخيه املسلم وحيس يف ذات الوقت فضل
الزكاة ومجال معانيها فإن أكرمه اهلل وملك النصاب يوما أصبح بدوره معطيا ،فتعاون
كال الطرفني بام فيه خري ألخيه ...فالزكاة خري متعدد يف املجتمع...
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وقد بني اإلسالم أن استمرار احلركة االقتصادية هلا دور كبري يف تقدم املجتمع
وسبيل إىل رخاء املعيشة وحتسن احلال العام فمنع مجود املال .واقتطاع الشارع احلكيم
لذلك النصيب املفروض ينشط تلك احلركة ويمنع ذلك الركود لرأس املال.
وان اإلسالم راعى املسلم يف كافة نواحيه ومل يرتك جانبا من اجلوانب إال ووضع له
ما ينظمه ويعود باخلري عليه يف دينه ودنياه ومن ذلك ما أواله عناية له يف صغره وكربه
ويف نفسه وروحه ويف وضعه االجتامعي من فقر وغنى ونظم ذلك تنظيام كامال مستمدا
من كامل مرشعه سبحانه وتعاىل فاإلسالم يريد جمتمعا متامسكا متعاونا متعاطفا كأنه
أرسة واحدة حيمل كل فرد فيه شعورا حقيقيا يرجو به التقرب إىل باريه بأن يكون عونا
ألخيه...
***
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الباب اخلامس عشر

اإلسالم والصيام

قال تعاىل        ▬ :

[ ♂     البقرة.]183:
الصيام هو اإلمساك( :أي االمتناع عن اليشء) والصيام عبادة فرضها اهلل سبحانه
وتعاىل عىل املسلمني وكانت مفروضة عىل األمم السابقة كام ورد ذلك يف النص القرآين
الكريم  ،والصيام هو الركن الرابع من أركان اإلسالم  ،ويعرف عىل أنه االمتناع عن
املفطرات التي حددها الشارع احلكيم من وقت طلوع الفجر حتى غياب الشمس
مقرتنا ذلك بنيه العبادة ،وهو شهر يف العام معلوم أمره عند املسلمني وتوقيته واضح
مبني  ،وهناك أيضا صوم تطوعي يف غري رمضان وما كان قضاء .
وإن حكمة وجوب الصوم هي التقوى والتعبد هلل الكريم وإن التقوى بالعموم
هي ترك املحظور وفعل املأمور وإن فعل الصوم مأجور وجزاءه عظيم وثوابه جزيل،
ومن كرم اهلل أن جعل بابا للجنة ال يقصده إال الصائمون واسمه باب الريان...
وليس اإلمساك عن الطعام والرشاب واملفطرات الغاية من الصيام بل تلك
الوسيلة والغاية هي العروج بالصائم إىل مراتب التقوى فهو ترشيع رباين يتحصل به
عىل رضوا ن اهلل سبحانه امتثاال لألمر وعمال للطاعة...
والصيام يف اإلسالم عبادة وباعث عىل شكر اهلل سبحانه عىل نعمه وله نواح
إرشاقية وإيامنية عديدة للمؤمن وهي تتناول ذلك اجلانب الروحي الذي تبقيه مرتبطا
بخالقه يف عبادة جزء منها خفي عن الغري فالصائم يف خلوته يبقى عىل حال عبادته وال
خيالف أحكامها فيستشعر هبا يقينا لعلمه أن اهلل مطلع عليه فيبقى يف تلك الدائرة
الروحانية اجلميلة من الطاعة التعبدية التي يرجو منها ثوابا من اهلل سبحانه وإنه
ليستشعر أيضا يف حال صيامه أثر نعم اهلل عليه وفضل خالقه فيزداد إحلاحا يف جوارحه
وقلبه بالتقرب إليه سبحانه ،ومن مجاالت الصيام يف اإلسالم ان الصائم حيس حال
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إخوانه املسلمني وذوي احلاجة منهم فيتحرك تعبديا يف أن يزيد ما يقدمه من خري
وصدقة إلخوانه تقربا هلل وزيادة يف أجر الطاعات التي تتضاعف يف رمضان...
واإلسالم احلنيف حيث عىل متاسك املجتمع وان يكون جسدا واحدا ،وإن نسك
الصيام الذي جيمع أتباع اإلسالم يف شهر الصوم يعطى ذلك االنطباع الراقي بتامسك
األمة وتوحدها يف ظل هذه العبادة اجلليلة ،فرتى املسلمني مجيعا عىل اختالف أمرهم
ودرجاهتم ولغاهتم يف نفس األمر من العبادة والصوم فال تفاضل عىل أحد من أحد
فالكل حتت أحكام صيام واحدة فسبحان اهلل الذي أكرمنا هبذه الفريضة التي جعل
ثواهبا من اهلل بخصوصية فيجزي هبا سبحانه كيف يشاء وجيزل بكرمه عليها العطاء ملن
شاء...
***
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الباب السادس عشر

اإلسالم واحلج

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂    احلج.]27:
قال ☺ «بني اإلسالم عىل مخس :شهادة أن ال إهل إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت من استطاع إليه سبيال» .رواه
الشيخان.
احلج لغة هو القصد للزيارة أو إىل ما عظم...
ويف دين اإلسالم فاحلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم وهو فريضة مجعت
كل األعامل التي يقوم هبا املسلم يف دينه من عبادات بدنيه وماليه ،واحلج هو الذهاب
ملكة ألداء أعامل خمصوصة ومنصوص عليها يف الرشع احلنيف وتسمى املناسك ،وهو
فرض عني ملرة واحدة عىل كل مسلم استوىف الرشوط ،وتبدأ مناسكها باإلحرام يف
مواقيت مكانية حمددة ،ويف اليوم الثامن من ذي احلجة يبدأ امليقات الزمني ألداء
الفريضة ،والذهاب لطواف القدوم بمكة فالتوجه ملني ليوم الرتوية والوقوف بعرفة
ورمي اجلمرات والعودة ملكة لطواف اإلفاضة والسعي والذهاب ملني لقضاء أيام
الترشيق و املبيت بمزدلفه وثم مكة لطواف الوداع ،وهناك تقديم اهلدي والتحلل
وتلك أعامل احلج وله رشوط وأركان وأحكام ومواقيت مكانية وزمانية وكل ذلك
معلوم متفق عليه عند األمة اإلسالمية وقد فرض احلج عىل املسلمني يف السنة التاسعة
للهجرة وهو ثالثة أنواع  :التمتع ،والقرا ن ،واإلفراد.
إن مكان أداء احلج هو أطهر البقاع وأقدسها وإن من ثامر احلج أن ينال العبد حالة
الطهارة الكاملة مما كان فيه والعودة نقيا كبدء خلقه ،وبدء حياة إيامنية جمددة بمغفرة من
اهلل ورضوان...
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وللحج حكم يف مرشوعيته عظيمة ،منها التعبد هلل سبحانه بام أمر ومنها شهود
منافع للناس وابتغاء فضل اهلل يف الدنيا واآلخرة وبه يكون غفران الذنوب ،فام جزاء
احلج املربور إال اجلنة...
إن احلج ترى فيه مجع املسلمني كوحدة واحدة وذلك جيل ظاهر للعيان ،وقد
أعطت تلك الوحدة ذلك االنطباع احلقيقي عىل الوحدة القلبية اإليامنية وأعامل
اجلوارح التعبدية وذلك بنسق يعجز البرش عىل تنظيم مثله ملا مجع من أعامل قام هبا
حجاج من شتى بقاع األرض اختلفت بينهم لغاهتم وفئاهتم االجتامعية وقدراهتم
اجلسدية والفكرية فام الذي مجعهم يف تلك اهليئة وذلكم الزمان واملكان إال تدبري
وتيسري من الكريم املنان ،فنور اإليامن وطاعة الرمحن كانت هي الدليل واملوجهة
للجميع باالمتثال والتطبيق ،وكان ذلك اجلمع العظيم يف هيئة برزت فيها عظمة
اإلسالم و وحدته كأرسه إيامنية واحدة اشرتكت يف أصل اعتقادها ومجيل مآهلا بام
طمعت من رضا خالقها ،وان اختلفت لغاهتم لكن كانت لغة اإليامن واملحبة هي لغة
التواصل بني اجلميع فسبحان من مجعهم يف الدنيا عىل عبادته ،ومجعهم يف اآلخرة يف
اجلنة برمحة.
***
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الباب السابع عشر

اإلسالم والعلم

قال تعاىل[ ♂     ▬ :فاطر.]28:
قال ☺ «من سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهلل له به طريقا اىل اجلنة»
رواه مسلم.
العلم مصدر علم ،ومجعه علوم ،وهو إدراك اليشء عىل حقيقته وهو ضد اجلهل...
ولقد تواترت النصوص وتعددت األخبار يف حث اإلسالم عىل طلب العلم
والتعلم كيف ال وأول آية أنزلت هي اقرأ  ،و إن العلم نور ييضء لصاحبه الطريق فيبلغ
به أسمى الغايات وأعىل الدرجات وبه تزكو نفسه وتنور بصريته ويورث اخلشية من
اهلل سبحانه وتعاىل ،وكام أنه نور لصاحبه فهو نور للجميع وداللة للعمل وفق القواعد
الصحيحة والطريق األمثل ،فاإلسالم بني أمهية العلم ومكانته فبه يرقي اإلنسان نفسه
ويرقي به غريه فخريه متعدد وهو للجهل مقيد ،وإن اإلنسان لتزداد قدرته وتعلو
مكاسبه يف الوصول للخريية واألفضلية بام عنده من خمزون من العلم ودراية للخري
وزيادة يف الفهم ،فصعوده عىل درجات اإلنجاز واالمتثال للمنهج القويم والعمل
السليم مرتبط بام حصل من العلم وأدرك من أمر واستوعب من غاية ،والعلم أوىل أن
يكون قبل العمل حتى يكون العمل وفقا للمراد فيتحصل املقصود بأكمل وجه وأرقى
غاية..
والعلم وفقا للمفهوم اإلسالمي عىل أقسام عامة وهي :العلم الرشعي ،والعلم
اللدين ،والعلوم املادية ،واإلسالم يرى طلب العلم الرشعي أساسا للمسلم لينتهج
الطريق الصحيح وليعبد ربه كام أراد منه سبحانه وليكون العلم له نرباسا ليتم أمره يف
كافة أحواله يف نفسه ومع غريه وفقا للقواعد واألحكام الرشعية ،فيعرف كل إنسان ما
له وما عليه فيكون بذلك كامل يف التناول والتداول بني مجيع أفراد النسيج االجتامعي
بصورة راقية والتزام موفق وتطبيق مفهوم ضمن إطار رشعي وعلم باألحكام
واملعامالت...
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أما العلم ال ّلدين فذلك علم خيتص به سبحانه وتعاىل وملن أراده اهلل من عباده،
وبالنسبة للنظرة اإلسالمية للعلوم احلقيقية وهي العلوم املادية والتي فيها النفعية
للبرشية مجعاء و هبا يتحصل عىل التيسري والرقي املادي والتطور يف التحصيل املنفعي
فيام خيص حياة األفراد واملجتمع يف كافة السبل النافعة فقد أوىل السالم هبا اهتامما كبريا
ورغب هبا ألن احللقة تدور عىل اإلنسان وهو املقصد واألصل يف التكليف ويف
التحصيل ،والغاية األسمى لإلسالم هي الوصول باإلنسان لدرجة العبودية احلقة وفق
مراد اهلل يف خلقه وبالتايل رقيه وعلو أمره يف تيسري استخالفه يف األرض وعامرهتا
وبفهم اإلسالم يف االستخالف احلث واإلقبال عىل ما يفيد ذلك وتيسريه للجميع،
فاإلسالم يريد السعادة لإلنسان يف دينه وآخرته ويف دنياه ومعيشته فهو خريي يف
األمرين ،وخري شاهد عىل اهتامم أهل اإلسالم بالعلوم تلك املرتبة العلمية واملعرفية
التي وصل إليها علامء املسلمني يف كافة العلوم وبجميع حماورها والتي كانت أساسا
لنشأة حضارات وثقافات عىل تلك العلوم واملبادئ العلمية الراقية ،وان فضل كثري من
االخرتاعات والعلوم ليعود إىل تلك احلقبة التي ازدهر فيها العلم وتنوع عند املسلمني
فيام كان اآلخرين يف ظلامت فوقها ظلامت ،وإن درجة احلضارة التي وصل هلا املسلمني
ال ختفى عىل أحد وعلومهم ال ختفى عن علم أحد إ ّال من فقد برصه وأعامه الكرب ،وما
نزولنا يف سلم الرقي ووضعنا بام نحن عليه إال ألننا ابتعدنا عن توجيهات ومنهج
اإلسالم يف األمر ،وأصبحنا مقلدين بدال أن نكون رائدين وقرصنا عن طلب العلم
وتقدير العلامء فعم بذلك اجلهل وسيطر اجلهالء...
واخلالصة أن اإلسالم يدعو يف أمره كله إىل العلم والتعلم واىل القيادة والسبق يف
كل أمر فجامله وكامله من منهج ليس يف جمال واحد بل يف كل يشء ،ورقيه وعلوه سام
وكامل ،فهو يريد ذلك اإلنسان الراقي يف عبادته العايل يف إدراكه ،املتمكن يف فهمه
حلقائق األمور ،فكلام زاد علمه اقرتب من خالقه وأحسن شؤون نفسه وسام بمجتمعه
اىل الصورة األمثل واهليئة األكمل ،وطلب العلم حافز لإلبداع ،وامتثال للعبادة بال
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ابتداع ،وكذب من قال إن هناك تعارض بني العلم والدين ،وإنام من خفي عليه يشء
فذلك لقصور يف العقل عن اإلدراك أو خلل يف الغاية...
وسبحان ريب إذ يقول[ ♂      ▬ :يوسف.]76:
***
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الباب الثامن عشر

اإلسالم والعقل

قال تعاىل♂        ▬ :
[البقرة.]242:
قال تعاىل          ▬ :

[ ♂امللك.]10 :
إن العقل نور ترى به النفس األمور بالقدرة عىل إدراك األشياء ،وهو صفة قائمة
بالذات العاقلة وقوة حيصل هبا العلم وليس منه وله مراتب كثرية...
وان مكتسبات احلواس مجيعها واإلدراكات العقلية املبنية عىل ذلك املخزون
الضخم من اخلربات والعلوم والتفكر والتدبر هي األساس يف القدرة العقلية والتي
تزداد بازدياد تلك املكتسبات ،وتتميز بتميز اإلنسان وقدراته عىل رفع تلك الكفاءة
وتنميتها.
وان أول ما يشري إىل مكانه العقل يف اإلسالم هو اعتبار حفظه من الرضوريات،
ومن املعلوم أن الرضوريات اخلمس يف اإلسالم وهي حفظ الدين والنفس والعقل
والعرض واملال هي بمثابة املقاصد العليا هلذا الدين احلنيف وهذه الكليات ال بد من
املحافظة عليه الستمرا ر احلياة وإمتام االستخالف وأداء الغاية من اإلجياد.
ولذلك فاإلسالم دين عني بالعقل بحاميته وصيانته من التعرض ألسباب الفساد
الفكري أو الزوال بالكلية فكان ذلك االعتناء وبالغ االهتامم من خالل:
 – 1وجود ترشيعات حتفظ العقل من التعطيل واجلمود واالنحراف وذلك ببيان
أمهيته وتوجيهه ،ونرى بالغ األمهية للعقل فيام قد ورد يف القرآن من تعداد ذكره أكثر من
سبعني مرة ،وما ورد فيام يتعلق بمسائل العقل من تدبر وتأمل ونظر بأكثر من ذلك
بكثري وأيضا ذكره يف مقام التعظيم والتكريم ،ووجوب الرجوع إليه بعد ان هييأ لذلك
ضمن اإلطار والفهم الرشعي ،فإعامل العقل يف اإلسالم يتسم باملوضوعية والتوازن...
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 – 2منع ما قد يوقع رضرا عىل العقل حسيا كان أو معنويا فلذلك حيرم اإلسالم
أي مواد قد تدخل عىل اجلسم تؤدي إىل املساس بالعقل وفساده ،فالعقل هو مناط
التكليف يف اإلسالم وبذهاب العقل يصبح اإلنسان غري مكلف وفاقدا لألهلية و
لذلك فكل خمدر أو مسكر أو ما يذهب العقل فهو داخل يف باب املحرمات ،وهذا من
شق األمر املادي أما املعنوي فال جيوز التعرض للعقل بالشبهات التي جتعل اإلنسان يف
شك وختبط ويندرج حتت ذلك كل ما قد يشوش عىل الناس أمر دينهم أو يزرع الفتنة
بينهم بالكذب واالفرتاء والصورة املضللة عن الدين أو العقيدة فاإلسالم لذلك يمنع
أي مدخالت أو أفكار ال مترر حتت الرعاية والتقدير الرشعي و موافقة املنهج .
وإن اإلسالم قد وضع إطارا رشعيا للعقل بتدبري من حكيم عليم ،ومن جالل
ومجال اإلسالم أيضا أنه يقيم لإليامن دعائم عقلية ذات قوى متزنة وحيث العقل عىل
التفكري والتدبر واالرتقاء بذلك ارتقاء إيامنيا عاليا فإعامل العقل واكتساب العلم
مدخل واسع إىل زيادة اإليامن ومعرفة عظمة اخلالق وزيادة التقرب إليه ،وإن اإلسالم
دين يعتمد يف األمر عىل الدليل فمنهجه قائم عىل ثوابت وأدله ،ومن كامالت هذا الدين
أنه احرتم العقل وعامله كام ينبغي فلم يرتكه حائرا أو تائها بل وضع له اإلطار الذي
يدور يف فلكه ،وبني له أن هناك بابا للغيب ال تستطيع املدارك أن حتصله ،فكان من باب
اإليامن التصديق به واالمتثال ،فالعقل عاجز أحيانا عن استيعاب أمر يف ذات اجلسد أو
النفس التي هو فيها أو ما يكون بعيدا عنه ملوانع خمتلفة فهل جيب عليه أن يعي كل يشء
أو يدرك كل يشء ،فهذا ليس مطلوبا منه وال رضوريا له ،فالعقل بإعامله بام وافق
الفطرة لدال صاحبه عىل احلق واهلداية وإن عجزه عن إدراك أو معرفة الغيب والكل
دليل عىل أن فوق كل ذي علم عليم وانه خملوق تابع إلرادة و مشيئة علوية وفقري يف
ذاته حمتاج إىل ربه ،وإن التدبر والتأمل يف خلق اهلل وعظمته سبحانه ورشيعة اهلل وكامهلا
هلو عمل تعبدي وفهم إيامين...
***
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الباب التاسع عشر

اإلسالم ومفهوم احلالل واحلرام

قال تعاىل          ▬ :

[ ♂         يونس.]59:
قال ☺« :إن احلالل بني ،واحلرام بني ،وبينهام مشتبهات ال يعلمهن كثري من
الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف
احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك ان يقع فيه ،أال وإن لكل ملك محى ،أال وإن
محى اهلل حمارمه ،أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت
فسد اجلسد كله ،أال وهي القلب» متفق عليه.
إن اإلسالم يف منهجه وأحكامه أتى شامال لكل مناحي حياة اإلنسان ،ومن باب
كامل الدين أن أتباعه كانوا يف إحاطة كاملة يف كل أمرهم وذلك من متام العناية وما
يصل اإلنسان به إىل الغاية ،ومن ذلك أحكاما رشعها الشارع احلكيم تناولت كل دور
وأي معاملة يقوم هبا ليكون مستنريا بنور اهلداية ومنهج احلق فيتبع أوامر اهلل املفصلة يف
رشعه بنص كالم اهلل الكريم أو ما أخرب عن اهلل من أحكام عن طريق رسوله األمني.
فأحكام احلالل واحلرام التي رشعها اهلل سبحانه إنام تقوم عىل حتقيق اخلري للبرش
ومصلحة اإلنسان واخلريية للمجتمع وإنام رشعت لبيان الطريق الواضح والنهج
القويم ومعرفة ما يسمح لإلنسان فيكون بذلك مطمئنا يف أمره وفعله ،موقنا باخلريية يف
ذلك يف نفسه ويف أمر غريه فام كان حالال فال بد أن يرتتب عىل ذلك ما هو خري
ومصلحة للفرد وللجميع.
و يف اجلانب اآلخر وهو ترك ما هنى اهلل عنه وحرمه فاخلالق أعلم بمن خلق وان
الرشع اإلسالمي راعى اإلنسان يف جوانبه كلها يف نفسه وروحه وعقله وحتى عالقاته
مع غريه وجعل كل ذلك منظام متوافقا بام يكون مكونا إلنسان قويم متبعا للحق
والنهج الكريم موافقا لالستقامة وللفطرة السليمة ،وان انتهاك أمر اهلل عز وجل
وتعدي حدوده ألمر فيه معصية وذنب يرتتب عليه عقوبة من اهلل ويعود بالرضر
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واملفسدة عىل مرتكبه وقد تتعدى املفسدة بام يوقع الرضر عىل الغري والذي قد يشمل
املجتمع فيكون بذلك بابا من أبواب الرش وفيه تغييب للمصلحة واملنفعة ،فريى بذلك
تشويش يف حال املجتمع وغيابا ملحوظا لصورة كامل اإليامن فيه ونقصا يف التمثل
هبوية اإلسالم فإنام من صفات أهل اإلسالم وما هو ظاهر عىل حاهلم للرائي هو ترك
املحرمات واجتناهبا وأماكن وقوعها فاإلسالم ال يقبل وال يتوافق إال مع بيئة محلت
اخلريية والرشعية.
و إن تنفيذ أحكام اهلل والرضا هبا من صفات أهل اإليامن وأهل اإلسالم ،وان
العمل بام يوافق األحكام وبرتك ما هني عنه ملرآه واضحة عن االلتزام وقبول الرشائع،
وان اإلنسان ليسمو بقدر ذلك من العمل والرتك وفق ما أراد اهلل ورشع ويف كل ذلك
صيانة للكرامة اإلنسانية وحتقيق للحياة الطيبة و علو إيامين وإنساين برتك الدونية من
األمور  ،فإن متبع اإلسالم حيمل صفة الرشعية واالمتثال ألمر اهلل وهي مالزمة حلياته
كلها ومقياس لإليامن والرضا بأمر الرمحن وجيد نتاج كل ذلك حقيقة يوم العرض عىل
املنان فيكرم من أطاع بالرضا واجلنان ،وأما من خالف وألمر اهلل عاند وجحد فذلك
يوم فيه حياسب بام كسبت يداه وله نار فيها هيان...
***
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الباب العشرون

اإلسالم ونظام العقوبات

قال تعاىل       ▬ :

[ ♂البقرة.]179:
العقوبة وهي جزاء يقدره الشارع احلكيم عىل ارتكاب أمر خمالف أو ترك أمر ترتب
عليه خمالفه ،والعقوبة يف إطارها العام تتضمن احلدود والتعزيز والقصاص...
* فاحلدود :هي عقوبات مقدرة بنص رشعي وهي قطعية الثبوت وليس ألحد
الترصف هبا.
* والتعزير :هو تأديب ال حد فيه أو قصاص وقد خول الشارع احلكيم القاض
وأويل األمر العمل به وهو ذو مرونة ومستمد من النظرة الرشعية.
* والقصاص :هو عقوبة عىل اجلاين بمثل ما جنى وفيه جانب للعفو ألنه من حق
العباد.
إن رسالة اإلسالم أتت بنظم كاملة وقوانني وأحكام رشعية حمكمة لتنظيم تلك
العالقة والسلوكيات بني األفراد آخذة بعني االعتبار تطور املجتمعات واختالف
ظروفها وصاحله ملواجهة كل أوضاع وظروف احلياة زمانا ومكانا فهي جامعة بني
الثبات واملرونة واألصالة...
و إن اإلسالم قام بحفظ الرضوريات الكلية لكل ما يتعلق باإلنسان وان حال
اإلنسان يف حياته ال بد له أن يتناوهلا كاملة ،فعليها بكامل حفظها تقوم احلياة عىل
الصورة األكمل واألمثل لذلك كان من حكمة املرشع الكريم أن حيافظ عليها وأن
يوجد املناخ اآلمن واملستقر ملامرسة احلياة عىل الصورة األتم فكان نظام العقوبات يف
اإلسالم مالزما للنهي عن ارتكاب املخالفات وذلك حلمل الناس عىل منع ارتكاهبا
فإن وجود العقوبة يعطي صورة عامة للمخالفة مرتبطة بجزاء يصيب مرتكبها ،لذلك
كانت العقوبة تؤدي دور النهي والزجر قبل وقوع املخالفة وتؤدي نفس الدور بعد
تطبيق العقوبة عىل مرتكبها لغريه لئال تقع عليه نفس العقوبة إن فعلها ،وذلك هو
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املقصود من العقوبة وهو منع وقوع املخالفة أو اجلرم الذي يرتتب عليه رضر يصيب
أفراد املجتمع أو يتعدى لينرش حاله من الفوىض أو انعدام األمن باملجتمع ،ويف حال
إيقاع العقوبة عىل املخالف فإن ذلك يكون سدا إليقاف مثل تلك التجاوزات من باب
إيقاف املعتدي نفسه ومنع رشه وتطاوله عىل الغري وإلغالق باب من قد تسول له نفسه
بالتعدي واملخالفة...
إن املرا د من العقوبة يف اإلسالم هو انتظام احلياة وإصالح حياة الناس وحتقيق
املناخ املالئم هلم فاإلسالم أوجد املجتمع اإلسالمي بصورته الكاملة ومن ثم وضع
نظاما للعقوبات حتى حيافظ عىل تلك الصورة املثالية وحيافظ عىل ديمومة األمن
واألمان بالنسبة لألفراد فتقوم حياهتم بشكل آمن يعرف كل فرد فيه ما له وما عليه
فيأمن عىل نفسه وحقه ،ويؤمن حقوق وأنفس اآلخرين فالعقوبة أساسها احلفاظ عىل
املصلحة العامة ومصلحة الفرد واملجتمع.
***
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الباب الواحد والعشرون

اإلسالم ووجود االختالف الفقهي فيه

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ هود.]118 :
أوال ال بد أن نعي أن اإلنسان هو املكلف وعليه تقوم وجتري األحكام ،وهو مع
غريه من بني جنسه خمتلف يف طبائعه وقدراته عىل اإلدراك ويف درجات ميله لألشياء،
ومع أن أصل اإلجياد والنشأة واحد إال أن الطبيعة البرشية جبلت عىل التاميز
واالختالف وهذا أمر الزم حلكمة أرادها اخلالق سبحانه ورضورة من رضوريات
االستخالف..
إن الرا ئي لباب االختالف الفقهي يف بنيان اإلسالم قد يعتقد أن هذا منفذ ضعيف
إليه أو خلل يف صحه الكامل ولكن تلك الرؤية انام تكون عن قصور يف الفهم أو عداء
يف الغاية ،فأهل الصنعة وهم أهل الدين ومن كان من املسلمني يعلمون حقيقة األمر
وانه مدخل عام واالختالف فيه إنام يكون أبوابا يف أبواب مرشعة لفهم وتطبيق أحكام
الدين ،فهو اختالف تنوع وثراء وليس اختالف نزاع وتضاد ،وإنام كان ذلك اختالفا
صحيا حممودا وعينا متدفقة بالعلوم ،فهو اختالف يثري االستثامر العلمي واملعريف،
وفيه فهم متوسع للتطبيق العميل ،وأيضا مرونة اجيابية لألحكام وتطبيقها عىل مدار
اختالف الزمان واملكان وتنوع األفهام ،وكل ذلك إنام يكون قائام عىل قواعد رشعية
ثابتة وحماطا بدائرة علمية مؤصله بالثوابت املعلومة من الدين...
إن الفقه يف اإلسالم وهو ربط النص بالواقع لسد حاجة اإلنسان من الرشيعة أمر
عظيم وركيزة أساسية تقوم عليها أحوال املسلمني ،وفيه بيان لكل أمر ذي بال هلم ،فهو
إحاطة عملية وعلمية للمسلم وتطبيق ملا ورد من أحكام وترشيعات وبيان لذلك كله،
واالختالف الفقهي إنام يكون يف الفروع وليس يف األصل الثابت فهو اختالف يف
االجتهادات العملية الفقهية وليس يف األصول واملبادئ واالعتقاد ،وهذا االختالف
املحمود إنام هو رمحة وتيسري باألمة اإلسالمية وثروة ترشيعية وحمل اعتزاز وبيان
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للقدرة الكاملية للدين وهذا األمر متفق عليه بني الفقهاء وأهل الدين واملذاهب املعتربة
يف اإلسالم ،وإنام كان ذلك االختالف بصورته احلميدة موجودا ألسباب ذات اعتبار
ومنذ بداية اإلسالم الكريم ،وحصلت يف عهد الرسول ☺ فتناوهلا باإلحسان ومل
يثرب عىل أحد من الصحابة بام اجتهد يف فهمه بام أمر به ،كام حصل عدة مرات بحرضة
الرسول ☺ كمسألة صالة العرص حني الذهاب لبني قريظة ،ومسألة التيمم وإعادة
الصالة حلادثة حصلت بني صحابة سألوا فيها رسول اهلل فيام فعلوه ،فام كان فيه أمر
خمالف إال وبينه الرسول الكريم وما كان فيه اختالف الختالف فهم الصحابة عن أمر
رسول اهلل وكان يف دائرة الصواب ويف آلية تنفيذ أمره إال وتناوله ☺ باإلحسان
والرمحة...
ومع ازدياد الرقعة اإلسالمية بالتوسع الدعوي والفتوحات واالختالف الزماين
واملكاين وتنوع اإلدراكات واملستجدات ازداد الفقه توسعا لسد حاجة اإلنسان من
الرشيعة لتطبيق األحكام وذلك وفقا لقواعد وأصول ثابتة وبفهم رشعي صحيح من
قبل أهل العلم املجمع عليهم بالقبول من األمة اإلسالمية.
ومن أسباب ذلك التوسع واالختالف املحمود:
* االختالف يف امللكات والقدرات اإلدراكية وما تعلق هبا من فهم األدلة بثبوهتا
وماهية مدلوالهتا.
* تنوع الفهم والسعة ملدلوالت املفردات واملصلحات للغة العربية وهي لغة
التنزيل ومنطوق احلديث الكريم.
* االختالف يف فهم مراد النص ودرجة احلجية لبعض املصادر ومعرفة علل
األحكام.
* املرونة اإلجيابية املحمودة واملتفق عليها يف إجياد املصالح والصور املتكاملة
لألمر الواحد املتمثل ألكثر من جانب من جوانب القبول والتطبيق.
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* االختالف يف القواعد واملبادئ األصولية ألهل العلم والتي تصب مجيعها يف
شمولية الكامل للدين والفهم اإلسالمي.
* تنوع األحداث واألمور املستجدة والتي رافقت التوسع واختالف املعامالت
فاستلزم الرجوع لألصل باالجتهاد والقياس للحكم عليها.
وخالصة املوضوع :إن تلك الثروة الترشيعية والتنوع املحكم باألصول إنام هو
داللة عىل املرونة وفق الثوابت اإلسالمية وعىل شمولية األحكام وكامل الدين وهي
تيسري ورمحة بأهل اإلسالم ومن جاورهم ّ
وإن القائمني عليها كانوا ممن اصطفاهم اهلل
بالعلم والقدرة عىل االجتهاد ،وذلك رمحة وكرم من اهلل سبحانه وتأييدا منه بقوله
سبحانه[ ♂       ▬ :احلج.]78 :
فالكريم العليم سبحانه يقيض هلذا الدين من يبلغه ويعلم الناس أحكامهم وهذا
إكامل ملعنى الرسالة وتتمة حلفظ الدين فإن اختلفت الطرق لكن األصل واحد واملنبع
واحد وكله يف دائرة احلق ومن أصل الدين...
***
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اإلسالم ومشولية املنهج

قال تعاىل       ▬ :

[ ♂   املائدة.]3 :
الشمولية لغة هي االحتواء والتضمني...
وشمولية اإلسالم هي االحتواء الكامل بالرؤية واملنهج اإلسالمي عىل كل ما
يدور اإلنسان يف فلكه من احتياجات يف نفسه ويف عالقاته مع غريه ويف عالقته مع
ربه ...فاإلحاطة اإلسالمية احتوت أمر الدنيا واآلخرة متمثلة بنظام شامل متكامل
ملختلف جماالت احلياة وشؤوهنا وللحياة العقدية والتعبدية موجدة ذلك النهج املتوازن
بني أمور الدين وترشيعاته وبني احلياة بمختلف أدوارها وشؤوهنا.
إن اإلسالم دين محل يف نفسه ورشعه الكامل وان كامله يف جوانبه كلها ،فكان
جامعا لألمر بام ال حيتاج إىل تدخل عنرص برشي فيه فهو بنظر أهل احلق واإلنصاف
والفطرة السليمة دين اهلل الذي ارتضاه خللقه فكامله من كامل من رضيه للعاملني وان
من عظيم أمر اإلسالم انه حيمل صفة شمولية الكامل يف ذاته ،وصفه الشمولية يف طرحه
ورسالته ،أما يف ذاته فهو قائم بذاته مستقل استقالال يغنيه عن عوزه ملجهود برشي
يعدل أو يكمل عليه أو يضيف أمرا حمدثا ليس له أصل يف الرشع لتغري زمان ومكان
فهو متفرد باستيعابه للنواحي كلها و مصلح وصالح لكل زمان ومكان ،ومتيزه أيضا
بمفهوم مفرداته ومصطلحاته والتي ال بد أن يرتبط فهمها الصحيح وإدراك ماهية
مرشوعيتها بفهم اإلسالم و غايته من طرحها لكوهنا مشتقة من املفهوم اإلسالمي العام
وال تأخذ إال منه بشمولية الفهم والطرح فيعلم بمصدرها مرادها الذي دعت إليه ليتم
أمر اهلل هبا كام أراد ورض..
ومن كامله يف ذاته أيضا أنك ال جتد أي تعارض فيه فأحكامه وأحواله وترشيعاته ال
تتعارض فهي متممة لبعضها متكاملة الفهم واملعنى والغاية ،وان اعرتاك أمر ظاهرة
التعارض فهذا يعود لقصور يف اإلدراك العام لإلسالم واحتواء فهمه فال شبهة او مقولة
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محلت ذلك التعارض إال كان ما يفرسها وما يزيل احلدة يف فهمها ،فإنام اإلسالم رسالة
حق فمن أراد احلق وجده يف اإلسالم ومن صاحب الباطل وكان من أهله فقلبه ال
يدرك ذلك اجلامل وذلك الكامل...
وشمولية اإلسالم يف طرحه لرسالته تضمنت اإلطار العام واخلاص لإلنسان
وحميطه بكافة أحواله وعالقاته ومجيع أدواره وأتت شاملة لكل إنسان ألهنا منهج
ورشيعة ورسالة عاملية ال ختص فئة أو مجاعة أو أمة دون األخرى بل كانت للبرشية
كآفة ،وذلك ظاهر يف عدل اإلسالم فال تفاضل إال بالتقوى ،واملقياس هو اإليامن ،وقد
تناولت الرسالة الساموية بشموهلا الكيان اإلنساين بكافة أبعاده العقلية والروحية
واملادية ونرى شموليته للزمان واملكان فهو دين اهلل وأصل الرساالت وهو دين من
سبق ومن حرض واملستقبل وهو دعوة مجيع األنبياء فإن الدين عند اهلل اإلسالم وان
ترشيعاته وأحكامه موافقة مصلحة لكل حني ،فاخلالق سبحانه أعلم بمن خلق واعلم
بام فيه خري وأصلح خللقه ،فاإلسالم منهج حياة وارتباط باآلخرة فتنظيمه لشؤون احلياة
وبكافة جماالهتا وفق منظور رشعي حمققا بذلك أكمل الوجوه للرقي اإلنساين والعدالة
االجتامعية واالستخالف يف األرض ومتناوال عالقة اإلنسان مع ربه عاملا بالتكاليف
ومستدال عىل الطريق وفق ما أمر اهلل وذلك كله من استقرار عام يف النفس والروح بام
وجد يف اإلحاطة للحصول عىل اخلريية هو املقصود واملوجود يف دين اهلل ورشعه.
***
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حكمة اختيار العرب مهداً للرسالة

قال تعاىل[ ♂    ▬ :آل عمران.]110 :
قال تعاىل[ ♂       ▬ :فاطر.]24 :
قال تعاىل[ ♂      ▬ :يوسف.]2 :
وقال ربنا جل يف عاله يف كتابه احلكيم♂    ▬ :
[األنعام. ]124 :
وقال سبحانه ▬[ ♂      األنبياء.]23 :
إن اختيار اهلل سبحانه وتعاىل للعرب مهبطا لرسالته ووحيه وكتابه العزيز أمر
خيتص به سبحانه فهو أعلم وأحكم وليس لنا القدرة بادراك ذلك إال من خالل ما
أخربنا به سبحانه أو عن طريق نبيه الكريم من توضيح ملراد اهلل فيام أمر ،فاهلل عز يف
علياءه ال يسأل عام يفعل وكل اخللق يسألون ،ولكن النظر والتفكر ضمن آداب الرشع
ورؤيته اجللية لألمور باب لفهم بعض اجلوانب وإدراك ألوجه احلكمة فيها.
ومن التساؤالت التي قد تطرأ عىل بال كل عاقل ملاذا كان العرب مهدا وقاعدة
آلخر الرساالت الساموية وهبم بدأت الرسالة وكانوا منبع الدعوة لإلسالم ومنهم
انترش للعاملني؟ وملحاولة اإلجابة عىل هذا التساؤل ال بد لنا أن نعي ما هي تلك
املميزات والسامت التي جعلتهم مؤهلني لذلك وما هي بعض تلك املقومات التي
انفردوا هبا عن باقي الشعوب يف ذلك الوقت ،وال بد أن نعي معها أيضا الصورة العامة
للحضارات واملجتمعات التي عاصت تلك احلقبة وما كانت عليه ،ونحدد ذلك هنا
ببعض النقاط األساسية لنستدرك منها تلك الصور ولنوجد ذلك الوعي للخروج من
تلك التساؤالت..
* إن احلال العام لألمم األخرى كالرومانيني والفرس وغريهم كان يف اضطراب عقدي
وتشوش فكري فالنظام احليايت السائد آنذاك عندهم إما كان قائام عىل فلسفة مادية بحته
خالية من اجلانب الروحاين الصحيح أو كان قائام عىل خرافات واعتقادات باطله عن
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حقائق األمور أو خروج عن األصول الصحيحة للرساالت السابقة ...فتلك احلال مل
جتعلهم مؤهلني حلمل رسالة عاملية جديدة مع وجود تلك الرواسب العميقة يف
تصورهم وقيمهم وسلوكهم العام مع غياب يف املنظومة اخللقية السوية يف كثري من
اجتاهاهتم.
* إن املشهور عند الناس أن اليهودية والنرصانية من الديانات الساموية ،وإن
االنطباع املصاحب الذي يراه الناس نتيجة اخللل عند املنتسبني هلذه الرساالت جراء ما
أصاهبا من حتريف لريافقه الفقد يف إعطاء الثقة هلم ،فقد أخلوا بام لدهيم فكيف يوثق
هبم بام جد .
* بالنسبة للعرب فقد كانوا يف بدائية بسيطة غري منغمسني يف هنر األفكار املنحرفة
وال العقائد املحرفة ،ومع ما أصاهبم من ميل عن احلنيفية التي مل تأخذ دهرا طويال
منهم إال أهنم بقيت هلم أعامل مشرتكة معها.
ومع ما كانوا عليه من جاهلية وتعدي يف السلوك إال أهنم كانوا يف عزلة عن
احلضارات األخرى وهلم كيان شبه مستقل مع اتساع الرقعة التي كانوا عليها لكن
كانت هلم قيم إنسانية قل ما تأثرت باملدنية فحافظوا عىل عاداهتم وعصبيتهم ونرصهتم
ملكارم األخالق حلد بلغ منهم اإلرساف يف بعض األحيان ،فاألصالة جذر متمكن يف
السلوك العريب ،وان القواعد الفطرية السليمة والقائمة عليها األخالق العربية بقيت
كجزء راسخ يف الشخصية العربية والتي تفردوا هبا ،فكان العريب يأنف من التقييد
والقبول بدنايا األمور مع طواعيته للخري أفضل من غريه ،ومع ذلك كانت احلال العامة
غري منتظمة والتطبيق األخالقي يأخذ أحيانا منحى غري سوي وإنام ذلك يعود لغياب
التوجيه الفعال بااللتزام العقدي والقالب اإليامين ،فطبائعهم أشبه ما تكون باملادة اخلام
التي مل تأخذ أي شكل من أشكال احلضارة املحيطة هبم ويرى أيضا فيهم اجلانب
الفطري السليم والنزعة القوية لإلنسانية مع الغياب للصورة املثىل..
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* إن الثوابت األخالقية احلميدة واألوضاع االجتامعية التي كانت سائدة عندهم
وهلا قيمتها ومكانتها نستطيع أن نعتربها جزءا مؤهال حلمل الرسالة عىل أن تكون عىل
هيئتها املثىل ،وقد ظهرت تلك اهليئة املثىل وتضمنت تلك الصور العملية عندما شذبت
ووضعت يف قالب اإلسالم ويف التطبيق العميل للدين وتوجيهاته فتمت إعادة هيكلة
تلك الشخصية بقالب إيامين وترشيع رباين فتولد عنها إنسان راق برقي املنهج الذي
اتبعه.
* إن التكليف بحمل تلك الرسالة حيتاج إىل أمور ،ومن أمهها القوة واألمانة؛
والقوى املعتربة عند العرب كانت يف ما اختصوا به من امليول للفطرة السليمة ومن
جوده أفهامهم ونبوغهم يف إدراكهم وعلو قيمهم ويف نقاء خامتهم مع بروزهم بلغتهم
العربية ورفعة ملكتهم فكان كل ذلك بابا من أبواب القوامة حلمل وحفظ الرسالة
وعمل الدعوة ،والزم ذلك األمانة والقوة يف األداء والتي عرفوا هبا ومتيزوا هبا من
احلفظ للمكارم والدفاع عن املعتقد وان كان ذلك يقابل احلياة عندهم ،فاإلسالم أتى
وهذب كل ذلك وجعله يف الطريق األمثل والعمل األكرم.
إن اهلل احلكيم العليم اصطفى العرب من العاملني واصطفى منهم رسوله األمني
وكان ☺ أميا ال يقرأ وال يكتب وذلك حلكمه أرادها اهلل سبحانه حتى ال يقول
املبطلون أنه جاء بالقرآن من عنده.
وأضيف :ليعلم كل املتفلسفني يف كل حني أن كالمهم وكالم أسالفهم من جهد
عقيل ممجوج هو دوامات أفكار وليس رشعا أو حكمه فالرشع وصحيح علو احلكمة ال
بد أن يكون من أمر اهلل وحده وجيعل له رسوال مبلغا وناقال.
وواقع رسول اهلل ☺ هو أنه معلم البرشية وقدوة املسلمني وأسوهتم وندرك من
مي اإلعجاز والتمكن وكامل األمانة ونستسقي فهام
ذلك االختيار بكون النبي ☺ أ ّ
من ذلك بأن أميه العرب من هنج وفهم كامل كانت دليال عىل عدم اختالقهم ذلك
الدين اجلديد وهذا فيه رد جيل عىل كل مبطل ومنكر..
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وخالصة :فاألمر األهم والفهم األعم عندنا إن اهلل قد اختص العرب برسالته
وجعل منهم نبيه عليه السالم وجعل امليزان بالتقوى وما دام هذا أمره سبحانه فهذا
يكفينا ،فسبحانه ريب هو احلكيم العليم وهو أعلم حيث جيعل رسالته..
***
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الباب الرابع والعشرون

اللغة العربية

قال تعاىل[ ♂      ▬ :يوسف.]2 :
قال تعاىل[ ♂      ▬ :الزخرف.]3 :
قال تعاىل          ▬ :

[ ♂        الشعراء.]195-192 :
إن اهلل سبحانه وتعاىل قد اختار ورشف العربية بأن جعلها لغة القرآن ووعاء
التفكري والتواصل للرسالة الساموية اخلامتة ،وان تنزيل القرآن الكريم باللغة العربية كان
حمال لإلعجاز وبابا مفتوحا للتحدي إىل قيام الساعة فاإلعجاز وهو سمه من سامت
القرآن ليس قاصا عىل علو األسلوب علوا ال يضاهى وال عىل الكامل اللغوي فحسب
بل أيضا عىل مستوى من التفكري والتعبري وإيصال الفكرة والداللة عىل املقصود هبيئة
وشكل ال يمكن وال يصلح إال أن يكون صادرا عن إهل وال إهل إال اهلل جل يف علياءه
وتقدست أسامءه.
فاختيار اللغة العربية لغة للقرآن الكريم هو يف حد ذاته دليل كاف للداللة عىل
مكانتها وعلو شأهنا وترشيح هلا ملرتبة العلو والتمكني ،ومما يفهم ضمنيا ان حفظ اهلل
لكتابه الكريم هو حفظ للغته وحفظها هو من احلفظ العام للدين.
وان اللغة العربية ليجزم القول بأهنا لغة حية وإن نبض حياهتا لواضح يف سعة
قدرهتا ومجال أمرها ورونق طرحها فاين إن أقسمت أن اللغة العربية ليس هلا لغة
تضاهيها أو تنافسها فإين أكون غري حانث وال مدعي بال دليل ،فإهنا متلك من عظيم
مقومات ،وسعة ادراكات ،وتعداد ملفردات ما ال يوجد يف لغة أخرى وهذا أمر جيل
ووضوحه بائن وكل منصف عاقل ليعلم ذلك ويستشعره ،فداللة الكلمة العربية يف
مكاهنا بتلك الصياغة وذلك البيان لتعطيك املعنى بدقة وفهم كأنك تعاينه ،فالعربية لغة
هلا مساحة واسعة يف التعبري عدم مثلها يف اللغات ومتتلك من مقومات التصوير
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التعبريي للمعنى الواحد تعداد يشهد بذلك ،ومن رقيها ومجاهلا ثرا ءها يف الداللة وعلو
الدقة يف إيصال املعنى واملطلوب لالستيعاب واإلدراك والتصوير.
ونرضب مثال ليتضح به املقال ويربز فيه اجلامل ،وترى جانبا من الفخامة ،فالعرب
تستخدم يف مادة اإلبصار كثري مفردات للتعبري والداللة ومن ذلك رأى ورمق وملح
وشهد وبرص ورقب وغري ذلك وكلها تصب يف مادة اإلبصار لكنها حتمل فروقا جتعل
املتلقي من سامع أو قارئ يدرك ذلك التفاوت البديع يف إيصال املعنى والداللة ،ومن
ذلك قولك رمق يفيد اإلبصار بطرف العني ،وقولك ملح يفهم عنه اإلبصار والنظر من
بعد ،و رنا إذا أطال النظر ،و رقب إذا نظر من باب احلفظ ،وغري ذلك من املفردات
فأي مجال ذلك وأي حياة تعبريية يف ذلك ،فتلك اللغة حلجم ما احتوت من تعداد
جلذور مفرداهتا ليعترب غريها فقريا بالنسبة هلا يف ذلك ،فإن زيادة التعداد و املبنى ليقابله
زيادة يف املعنى واالستدالل ،وليعلم أن الرتمجة للقرآن هي ترمجة للمعنى يف عموم
املفردات وليس حلقيقة الكلمة ومن ذلك حاول أن ترتجم كلمة غفار وغفور أو
عجيب وعجاب فتعرف حقيقة ما أريد.
وال بد أن نعي ونعلم أن السهولة يف اليشء ليس رشطا للداللة عىل أفضليته ،فسعة
العربية وبياهنا ومجال نطقها ودقة تعبريها والروح السائدة بني كلامهتا ومفرداهتا يؤهلها
لتكون يف املقدمة وجيعلها صاحلة لتكون لسانا لإلنسانية ،ودليلنا عىل ذلك قول ربنا:
▬[ ♂      إبرا هيم ،]4 :ورسولنا الكريم ☺
وهو خري من نطق بالضاد وأفلح من بلغ الدين للعباد كان رسوال للعاملني ،وبام أن
الرسالة ولسان مبلغها عليه السالم كان بالعربية فهنا استدالل لطيف عىل أن العربية
ذات أصول نقية وهي يف ذاهتا نقية كام أن الفطرة اإلنسانية بأصلها نقية ،لذلك فهي
تصلح كام قلنا لسانا للعاملني وخماطبة للنقاء فيهم وإنك إن نظرت للغة العربية وهي لغة
من اللغات املعربة و حروفها الثامين والعرشون ،فإنك ترى باستخدام تلك األسس
واحلروف لبنات عند مجعها لتشكل منها مبان لغوية وصورا سمعية ودالالت عرضية
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حتس فيها مجال ما أقول بل وفوق ما أقول ،فاللغة العربية هلا ذوق حيس خاص ومجال
تعبريي فريد وتعرف ذلك وتدركه حق إدراكه عندما تقرأ القرآن الكريم وهو كالم رب
العاملني فتجول من مجال إىل مجال ،ومن علو إىل علو وال يذهب عقلك لفهم خارج
اإلطار املطلوب وال بعيدا عن املقصود ،و لذلك حق عليك أن تدرس هذه اللغة
وتتعلم السباحة يف بحورها واالغرتاف من علومها لتدرك من ذلك مجال ذلك ،وأنظر
ألشعار العرب وخطبهم فتجد ما يرسك وما حيرك فيك مشاعرا حية ملا لتلك الكلامت
من نبض حي يف األسلوب والتداول ومجال وجزالة إيصال املعنى.
ونقول أخريا  :لنعد إىل لغتنا وعلومها وحسن نطقها ولندع جانبا األعجمية يف
اللسان والعامية يف البيان وإين أعجب ممن عنده اجلواهر والدرر يف اللغة واألدب
فيذهب بلسانه وبيانه إىل ما هو دون ذلك مما ليس من أصل ملكته فيجمع الشتات
وأعاجم الكلامت مع لغته فيحدث بذلك تشوهيا ونقصا يف مجال الصورة ونقاء البيان
وهذا واهلل تغريب للعربية وباب من اخلذالن.
***
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الباب اخلامس والعشرون

اإلسالم واحلياة

احلياة كلمة ذات نبض حتس هبا حني تقرأها فتدرك ذاتيا يف نفسك حيويتها وتعي
أن ما مجد قد فقدها ،ونريد هنا احلياة بمعنى ما هو ضد املوت وهي النمو والبقاء وهي
احلالة التي يكون هبا اإلنسان مدركا ملحيطه متفاعال معه بروح وجسد واع يف حياته
الدنيا.
إن احلق يف احلياة هو األساس الذي تبنى عليه سائر احلقوق وقد كفل اإلسالم حق
احلياة للجميع دون استثناء أو متييز ،وهذا هو األصل ،فإن من األساسيات
والرضوريات يف اإلسالم التي أمجع عىل حفظها الرضوريات اخلمس وهي النفس
والدين والعقل والعرض واملال.
وال جيوز بأي حال من األحوال االعتداء عىل حياة اإلنسان وسلبه إياها إال بوجه
رشعي وفق ضوابط حمكمة ،وقد فرضت الرشيعة العديد من األحكام الصارمة
للحفاظ عليها وسنت العقوبات ملن يتعدى عىل ذلك احلق.
وان اإلسالم قد حرم اإليذاء بأي شكل قد يصيب النفس البرشية ماديا كان أو
معنويا فضال عىل إذهاب احلياة وهو األعظم جرما واألعىل حرمة وقد عمل اإلسالم
عىل سد الذرائع املفضية لسلب احلياة وحرم أي عمل يؤدي لذلك.
ويف اإلدراك واملفهوم اإلسالمي لقيمة احلياة فإن من قتل نفسا بال وجه حق فكأنام
قتل الناس مجيعا وذلك ألنه قد قتل اإلنسانية فيها فتعدى عىل العام قبل اخلاص.
و اإلسالم الكريم قد كرم اإلنسان وكرم حياته ومل يرتك تلك احلياة حقا ألحد
يترصف فيها كيفام يشاء فيحرم ويمنع أي عمل قد يؤدي اىل إيقاف تلك احلياة ،فمتى
كان اجلنني يف بطن أمه وحتى بلوغه ما شاء اهلل من السنني فال يتعرض حلياته باإليذاء
أو بالسلب ،وان من حكمة مرشوعية القصاص يف اإلسالم أهنا محت الكل من سوء
ترصف من خرج عن طور الصواب واعتدى وأرسف بسلب أغىل يشء يف اإلنسان
وهو حياته ،وان إيقاف ذلك املعتدي حتى وان كان بسلب حياته ملا ارتكبت يداه فإنه
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حياة للمجتمع وإيقاف لتلكم اجلريمة وسبحان من قال ▬   

[ ♂     البقرة.]179 :
وقد وضح اإلسالم قيمة احلياة وخطورة التعرض هلا وان الضوابط الرشعية
املحكمة التي تناولت ذلك واضحة جلية ،وان سوء التأويل والفهم العقيم للتعدي عىل
أرواح البرش هلو من أعظم اجلنايات وقد توعد اهلل سبحانه وتعاىل فاعله بأشد
العقوبات.
إن مفهوم احلياة من وجهه نظر اإلسالم ذات نظره شاملة و واضحة ،فقد خوطب
العقل والقلب والروح فأوجد ذلك االستقرا ر الذي يالزم اإلنسان يف حياته ومعناها
إلدراكه ما هو ،وما هي عالقته مع حميطه ،و ما هو سبب وجوده يف هذه احلياة الدنيا
التي جعلت له كوسيلة ألداء تلكم الرسالة الواضحة وتلكم الغاية اجلليلة فاستقرت
بذلك نفسه وعلت مهته واطمأنت روحه الرتباطه بحقيقة وجوده وعبوديته خلالقه وأنه
بعد ذلك سيجد ما وعده ربه ،وان احلياة الدنيا ما هي إال طريق حلياة اآلخرة و التي
فيها املستقر و اجلامل والنعيم الكامل والتي نزعت منها قرص احلياة واعتمد اخللود
وذلك من أمجل الكامل و أتم النعم فسبحان اهلل احلي املتعال.
***
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الباب السادس والعشرون

اإلسالم ومفهومه للموت

قال تعاىل        ▬ :

[ ♂  امللك.]2:
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂آل عمران.]185 :
املوت وهو ضد احلياة ،ويف املفهوم اإلسالمي فإن اإلنسان عبارة عن روح و جسد
و إن خروج الروح من اجلسد هو املوت.
واملوت هو حقيقة ،وأصعب من أن يوصف وأعىل من أن يدركه حي ،فمتى أدركه
اإلنسان كان إدراكه له يف عامل الربزخ ،وال اتصال بني عامل الدنيا وعامل اآلخرة
كاالتصال املعهود بني األحياء ،فاهلل سبحانه احلي الذي ال يموت قد كتب املوت عىل
كآفة خملوقاته ،ورحله احلياة واملوت طريق ال بد للجميع أن يسلكه وان من كامل اخلالق
سبحانه وتعاىل انه ال يموت فهو األول بال ابتداء واآلخر بال انتهاء ،فسبحانه ملك
األمر وقهر عباده باملوت.
و مفهوم املوت يف اإلسالم بأنه تلك املرحلة التي تبدأ هبا احلياة الربزخية وتنتهي
هبا احلياة الدنيوية ،وهي عامل غري عامل الدنيا وقد حجبها اهلل بقدرته وبحكمته حتى
يستطيع البرش أن يعيشوا بالعامل األول وهو عامل احلياة الدنيا ويقدروا عىل إعامرها وأداء
دورهم فيها الذي خلقوا ألجله وهو عبادة اهلل سبحانه وتعاىل و ليتجهزوا لالنتقال
للعامل اآلخر وهو العامل الرسمدي األبدي الذي جيدون فيه ما قدموا يف حال دنياهم
وحياهتم ،فمن كان من أهل التسليم والقبول فربمحة من اهلل كان يف جنة النعيم وأخذ
مرتبته فيها بعمله بام أطاع اهلل سبحانه وفق منهجه ،وأما من أبى وعىص و خالف مراد
اهلل يف إجياده وخلقه كان من أهل اجلحيم ويف دركاهتا عىل ما اقرتفت يداه.
وإن أطوا ر اخللق لإلنسان من العدم فاخللق أي وجوده يف احلياة الدنيا ،ثم املوت
وهو بداية احلياة اآلخرة مل ختلق عبثا بل بتقدير عزيز حكيم ،ومن دخل اإلسالم أدرك
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وأيقن برضا نفس أن املوت هو انتقال من احلياة الزائلة إىل احلياة األبدية وهو الطريق
إىل لقيا خالقه الرمحن الرحيم ،فيعمل ما استطاع من أمر ربه بتحقيق الغاية بالتوحيد
والعبادة وأن يقدم ما يستطيع من رصيد وعمل إيامين ليلقاه خريا يف أمره وجيد فيه جنة
الطاعة ويلقى به رضا اهلل سبحانه ،فمتى استقر اإليامن يف القلب وزاد ،زاد حب لقاء
الرمحن الرحيم.
وننوه هنا إىل صيد خاطرنا وأصله من فهمنا لرشعنا ،وذلك أن املوت داخل يف
باب النعمة والرمحة ،نعم فهو رمحة يف كثري أبواب ،فكام تيقن اجلميع بأن الضعف
والتغيري والظلم واملرض والعجز ومجيع عوارض الرش حتدث وتصيب الناس ،فمن
باب الرمحة أن كان املوت هنا ذهابا لذلك كله وبدأ وتعامل ويشء جديد فلو كان
اخللود يف الدنيا فكيف يذهب الظلم أو املؤذيات عن الناس لو استحكم الظامل باألمر،
وأيضا هناك اختيار اهلل الشهادة للبعض.
وقد علم عند أهل احلق أن صفة الكامل يف حال النعيم يف اجلنة يالزمها اخللود
فلذلك ال تصح يف الدنيا بل هي يف اآلخرة.
***
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الباب السابع والعشرون

اإلميان بالغيب

قال تعاىل          ▬ :

[ ♂       البقرة.]3 -1 :
قال تعاىل[ ♂       ▬ :البقرة.]255 :
الغيب هو ما غاب عن إدراك اإلنسان ويفهم رشعا أنه ما استأثر به اهلل عز وجل
ومل يطلع عليه أحد إال من شاء.
إذا كانت قضايا الدنيا بعمومها وجزئياهتا حتتاج لإليامن للفعالية يف العمل واإلقبال
عىل التناول ،فمن باب أوىل التصديق واإليامن باملجمل العام للحياة بشاهدها وما كان
غيب عن علم أهلها وذلك لتتزن عملية التحرك واالمتثال مع أصل الوجود ولترتسخ
العقيدة لدى اإلنسان بالتسليم للخالق سبحانه وتعاىل ،فاإليامن باألمر اإلهلي تصديقا
وامتثاال يأخذ مجلة وال يتطلب أن يعرف اإلنسان جممل األمر بحارضه وغائبة،
فإمكانياته احلسية واإلدراكية حمددة مع أصل خلقته وتكوينه ،وهذا ليس من النقص يف
التهيئة إلمتام املطلوب ألن دور االستخالف والتكليف الذي أنيط به دال عىل كفاءته
وقدرته عىل اإلدراك ومحل األمانة ،وليس من التكليف االرتباط باالطالع عىل ما مل
حيط به إدراكا أو علام فهذا ليس من ختصص اإلنسان وال دور له فيه ،بل هو علم اهلل
جل يف عاله وال يطلع عليه احد إال من ارتىض من عباده سبحانه ،وإن هذا ألمر منطقي
ويقبله كل عاقل ويؤمن به كل متبع لألمر اإلهلي ويكون جزءا لديه من عقيدته
وتسليمه ،فطرف املخلوق يف أمره وحاله هو تنفيذ أمر اخلالق وإتباع تعاليمه ،وأخذ
احلكمة والعلم كام وصل إليه بام أمر اهلل به من طرق الوصول والتبليغ من دون التدخل
فيام أخفي عنه فجانبه كإنسان هو الطاعة والتنفيذ واإليامن .
و أما البحث يف عامل الغيب فلم يؤمر به ،وملاذا يبحث يف أمر قد أخفي عليه ومهام
حاول فلن يبلغ علام إال بام أخرب عنه يف مصادر الترشيع  ،فإن كامالت اإليامن هي
بالتصديق اجلازم واالمتثال الكامل ،وان اإليامن بالغيب هو من ذلك ،ودليل واضح
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عىل أمرين أمر متعلق باليقني يف تعظيم اخلالق سبحانه وتعاىل وكامل حكمته وعظيم
سلطانه وسعة علمه وحكمة تدبريه وأن هذا العظم ال يقدر عىل إدراكه واألمر الثاين يف
ذات النفس باستشعارها ذلك الشعور احلقيقي والثبوت اإليامين واالستشعار احلقيقي
أن األمر كله هلل وال غنى عنه سبحانه وان املرد إليه ،ووجوب االرتباط والدخول يف
معية اإليامن والتصديق ألن اهلل سبحانه هو املدبر اخلالق القيوم املحيط جل يف علياءه
وتقدست أسامءه وان هذا التصديق من القبول باملنهج واألمر اإلهلي.
وليعلم أن اإلسالم لدين كريم من أمر حكيم عليم حميط باإلنسان يف كل أدواره
وحاالته يف خلقه وحياته ويف آخرته ومماته ،وهذا االستيعاب من طرف الدين هو دليل
الكامل وأنه من ذي العزة واجلالل ،وكان فيه أمر اإلنسان واضحا جليا فيام كان شاهده
وفيام غيب عنه ،فأنت كإنسان مكلف بنفسك فهل حتاسب عىل تدبري شؤون غريك ،
فدورك هو أداء العبادة والبلوغ للغاية أما ترصيف شؤون اآلخرين فذلك أمر رب
العاملني ،فقدرتك حمصورة وأيامك معدودة وعجزك واضح وما غيب عنك فهذا أعىل
من أن تدركه وأعظم من أن تعلمه فلذلك دورك اإليامن به واالطمئنان لعامله سبحانه،
وبذلك يكتمل إيامنك وتستقر نفسك وحتصن نفسك ،والفوز هو اللجوء لربك وطاعة
أمره والتسليم حلكمته شاهدا كان أو غائبا عليك ،وإذا أردت أمرا حسيا بسيطا لتفهم
موضوع الغيب ،فهال اجتهدت لتعرف من حميطك ما خفي عليك وعرفه غريك وهذا
مما ال يعد غيبا كليا ،فكيف بام ال تقدر عليه ولو مجعت معك كل من حولك ،فألزم
إيامنك تعرف حكمة وعظمة ربك.
***
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ومع عظم ذلك اليوم وشدة أحواله فإنه عىل املؤمنني ليس كذلك مما يصيب غريهم
من غري املؤمنني ،فاهلل هو رمحن الدنيا رحيم اآلخرة ،فهنيئا ملن آمن واستعد وأعد
العدة لذلك اليوم.
إن اإلسالم هو دين اهلل ،واهلل سبحانه هو احلكم العدل ،واحلكمة والعدل من
الكامالت الثابتة هلل سبحانه وتعاىل ومن حكمته وعدله إعطاء كل ذي حق حقه،
فالعدل اإلهلي يقتيض أن يكون هناك ميعادا حياسب فيه مجيع اخللق فيثاب من أطاع
ويعاقب من عىص ،وان مل يكن هناك حساب فهنا سيستوي العمل املرشوع وتنفيذ أمر
اهلل بالعبادة وهو سبب الوجود و ترك ما هنى اهلل عنه ونبذ الرشك والظلم مع ضده،
والعدل أن لكل يشء ما يقابله ،إن صلح وفق أمر اهلل فله الثواب وحسن املآب وان
كان خالف ذلك فله العقاب وهذا هو كامل العدل ،فإن النفس يضبطها وتكون يف دائرة
األمان والرضا متى علمت أن ما تفعله بام أمر اهلل فإن أجره وحسابه عىل اهلل وأهنا
ستفصل عمن مل يلتزم برشع اهلل وأن احلقوق واملظامل سيحكم هبا العدل احلكم فتأخذ
حقها بام أراد اهلل.
فاإلسالم دين كامل متكامل موافق للعقل والفطرة انزله اهلل للعباد وبني هلم
أمرهم وأمرهم بطاعته وبعث هلم بالرسل فأقام احلجة عليهم ومل خيلقهم عبثا وال
وضعهم يف حالة فيها يتيهون بل جعل هلم منهجا كامال غري منقوص فيه اخلري هلم يف
دنياهم وهلم خري اجلزاء به يوم لقياهم ،فالدنيا هي دار اختبار واآلخرة هي دار القرار.
***
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الباب التاسع والعشرون

مفهوم اجلهاد يف اإلسالم

قال تعاىل♂       ▬ :
[الفرقان.]52 :
قال تعاىل          ▬ :

[ ♂   احلج.]78 :
ويف الصحيحني عن النبي ﷺ أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال :إيامن باهلل
ورسوله .قيل :ثم ماذا؟ قال :اجلهاد يف سبيل اهلل .قيل :ثم ماذا؟ قال :حج مربور،
اجلهاد لغة هو بذل الوسع والطاقة أي بذل اجلهد..
ويف املفهوم اإلسالمي فاجلهاد نوعان جهاد خيص الفرد يف نفسه بأن يبذل اجلهد يف
فعل اخلريات وترك الشهوات والشبهات وبذل الوسع يف طلب ما ينفعه يف أمر دينه
وحال دنياه والسعي عىل ذلك لتأمني احلياة الكريمة وفق جمتمع رشعي متوافق متكامل
يبذل كل فرد فيه بام يعود عىل اجلميع باخلري ونرش الدعوة والفضيلة وهذا هو اجلهاد
األصغر.
أما اجلهاد األكرب فهو بذل اجلهد يف قتال الكفار واملرشكني ومن يف حكمهم ممن
يضمر الرش باألمة اإلسالمية ،فيقصد باجلهاد هنا إعالء كلمة اهلل وحفظ الدين ..وإن
حرص مفهوم اجلهاد يف القتال هو خطأ يف فهم الكتاب والسنة.
إن اإلسالم مستمد من السالم واهلل اخلالق سبحانه هو السالم ،وان أصل العالقة
بني املسلمني وغري املسلمني هو السالم فأساس التعامل هو الرب والقسط مع الناس
مجيعا فرسالة اإلسالم هي رسالة سمحاء قدرت اإلنسانية والنفس البرشية وجعلتها يف
مرتبة راقية حمفوظة مكرمة وفق جمتمع منضبط بأحكام وترشيعات مستمدة من دين
أراد هلا اخلري والطمأنينة واألمان..
وإن من كامل العناية وحفظ الغاية بأن رشع اإلسالم اجلهاد ،وقد وضع له أحكاما
ورشوطا وضوابط قل نظريها بام محل من فضائل بواعثه وعدالة سريته وما يرمي اليه،
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فكامل اإلسالم كامل يف كل أحواله يف عالقته مع أفراده ويف عالقته مع الغري ويف تعامله
يف حال التعرض له بام يلحق الرضر من تعدي يصيب أفراده أو كيانه ،فاإلسالم راق
عادل يف حال السلم ويف حال احلرب ...واجلهاد يف مفهومنا اإلسالمي أعم من القتال
فاإلسالم دين ودولة وإنام القتال هو وسيلة ال غاية...
وان اإلسالم عندما رشع اجلهاد جعل الغاية األسمى له هي إعالء كلمة اهلل ورشع
القتال لدفع االعتداء وليس لذات القتال فالقصد ليس القتل بل دفع الرضر األعظم
الذي قد يصيب األمة أو يمس دينها أو مقدراهتا املحفوظة أو حيارهبا يف أصل وجودها
وهي عبادة اهلل ونرش دينه ،ومل يرتك أمر القتال عىل عواهنه بال ضوابط جلية أو يرتكه
بيد فرد أو فكر بل أحاله إىل قائد األمة أو إمامها فيكون العمل به مالزما للمصلحة
العامة وحتت إرشافهم فهم القائمون عىل حدود الدين وتنفيذ أحكامه وفق رشع اهلل،
وقد راعى اإلسالم أي مراعاة أحوال القتال وما قد يرتتب عليه فأوعز بعدم التامدي إال
عىل من اعتدى وان ال يتجاوز ذلك إىل العموم وان حتفظ األعراض وال يتعرض إىل من
مل يكن هلم دور يف هذا القتال من اجلانب اآلخر يف أنفسهم أو مقدراهتم أو أماكن
عبادهتم ،وأن حتفظ النفس البرشية يف حال األرس وان ترا عى احلقوق اإلنسانية فالقصد
من رسالة السالم هو احلفاظ عىل احلياة وحفظ كرامتها وليس سلبها أو إهدار كرامتها ،
فالفرق بني اجلهاد باملفهوم اإلسالمي الصحيح وبني التعدي فرق يف اجلوهر والغاية،
واالختالف واضح بني بني مفهومه ومقاصده وأحكامه وبني التعدي فاجلهاد إنام يقصد
منه األمن واألمان وإجياد حالة االستقرار وحفظ املصالح ،فأما التعدي غري املرشوع
فقائم عىل ترويع اآلمنني وتدمري مصاحلهم وإباحة الدماء بالشبهة والتعدي عىل
اإلنسانية وكل ذلك خالف ملا أراده اإلسالم وحث عليه...
***
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الباب الثالثون

الشخصية اإلسالمية

قال تعاىل[ ♂       ▬ :اإلرساء.]9 :
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂التوبة.]119 :
قال تعاىل[ ♂      ▬ :فاطر.]10 :
قال تعاىل           ▬ :

[ ♂      األحزاب.]20:
قال ☺ «املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ،وشبك بني أصابعه» متفق
عليه عن أيب موسى األشعري.
الشخصية هي تلك اهليئة السلوكية والفكرية لإلنسان والظاهرة عمليا يف نظرته
لنفسه وتقديره لذاته ويف أمر تفكريه واجتاهه السلوكي العام واخلاص ،ويكون كل ذلك
مبنيا عىل مقدار ما ملكت نفسه من قدرات ومكتسبات عقلية واجتامعية ،وان
الشخصية هليئة عامة يشرتك فيها اجلميع ويكونون فيها عىل درجات متباينة وقدرات
متفاوتة وأن ذلك لراجع إىل الرصيد العام لتلك الشخصية ولالعتبارات املعمول هبا يف
التشكيل األويل هلا.
و قصدنا يف األمر هنا عىل الشخصية اإلسالمية فحسب فهي شخصية ختتلف عن
سواها ألن هلا مرجعا وسقيا ختتلف عن غريها يف مشارهبا فعلوها وكامل أمرها البرشي
معتمد عىل درجة ارتوائها من منابع الرشيعة واملنهج والثقافة اإلسالمية أال أنه ال كامل
لبرش إال ملن ارتضاه اهلل سبحانه من عباده ولكننا هنا عىل يقني أن الشخصية اإلسالمية
بلغت املكيال األوىف يف العلو والرقي اإلنساين القيمي والسلوكي االجتامعي وكيف ال
وأمرها الذي تعتمد عليه صادر عن توجيه إهلي ووعي إيامين وقدوة عملية من شخصية
نبوية كانت األرقى واألعىل واألكمل ،ومن كان الشاهد األول الذي تلقى ذلك النور
واستقى منه فنبت عليه وهم رمزنا وخيارنا رضوان اهلل عليهم أمجعني وأزكى وأتم
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التسليم عىل معلمهم ومربيهم ومربينا سيد األولني واآلخرين الذي بعث رمحة
للعاملني...
وكام قلنا فمحورنا دائر عىل الشخصية اإلسالمية وما ميز حاهلا ،فاالشرتاكات
اإلنسانية معمول هبا لكن االعتبار هنا قائم عىل ذلك البناء األمثل القائم عىل فهم
رشعي وسلوك تعبدي من توجيهات سامية و الذي من األحرى أن يكون املثال األعىل
والقدوة للغري ،ألن القياس دائام يؤخذ عىل األقوم واألكمل ،فكامل تلك الشخصية
املستمد من كامل الرشائع التي أسست عليها واقرتنت هبا فحملت بذلك فكرا وسلوكا
داال عىل ذلك ومؤرشا عليه ،و جيدر أن يعلم أن األساس ثابت كامل واملقرتن به قد
يتفاوت يف أمر االقرتان والتطبيق وذلك لبرشيته وعدم معصوميته فكلام راعت
الشخصية حق األمر كلام ارتقت بنفسها وعلت يف سمو الفعل والفكر.
وإن من متيز الشخصية اإلسالمية ومن متايزها عىل غريها ما ييل:
* إهنا شخصية بنيت عىل تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة وعن الفهم
األنقى ملن استسقى من تلك التعاليم.
* إن الشخصية اإلسالمية قائمة عىل الثبات اإليامين واالتزان العقيل اإلدراكي بام
قامت عليه من عقائد صحيحة ورشائع قويمة واعتبارات فطرية سليمة وارتباط
اعتزازي بالدين وباملقدرات اإلسالمية ذات السمو العقيل والتوجه اإليامين الشامل.
* الشخصية اإلسالمية ذات طابع ارتقائي وخريي بام حوت من فهم وتعاليم
أوجدت لدهيا ميال إىل السلوك األرقى والتوجه األسمى فهي مشكلة عىل عني الرشيعة
وتوجيهاهتا فبذلك تكون الشخصية اإلسالمية دائبة يف اإلصالح الذايت واالرتقاء
العميل والرقابة الذاتية ضمن ذلك التوجيه وذلك اإلرشاد املبني عىل مبادئ وقيم مثىل.
* تتميز الشخصية اإلسالمية بإحساس السعادة والطمأنينة املصاحب للسلوك
املتوائم مع نقاء الفطرة ومجال الترشيع ،وأضف إىل ذلك قدرهتا عىل مواجهة حمدثات
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األمور وجمريات الوقائع ملا هلا من فهم وإدراك إيامين عن احلقائق وتصديق تعبدي
ملسائل القضاء والقدر ،وأيضا الشعور باآلخر واملسؤولية يف ذلك.
* إهنا شخصية ذات طابع متزن يف جوامع النفس البرشية من عقل وروح وجسد
وان ذلك االتزان املمنهج باعتبارات وقيم سلوكية ذات تأصيل رشعي مل جيعل تلك
الشخصية متيل كل امليل إىل جانب عىل حساب اآلخر فال متيل إىل املادة كرغبة للجسد
دون قيود أو مراعاة للمصلحة الدنيوية أو األخروية فيكون حينها اإلنسان بذلك أقرب
إىل احليوانية إذا ما استأثر بجانبه املادي وأمهل ما سواه ،فكانت نظرهتا للامدة نظرة
اكتفاء وسبيل لتحقيق غاية أسمى وقدرة أمثل عىل االستخالف فاستعلت بذلك القيمة
الذاتية لإلنسان باالرتقاء احلاصل من تقييم األشياء ووضعها يف مكاهنا الصحيح ،ومن
ذلك أيضا اهنا ال تغلب الروحانية عىل الطابع العام بحيث تكون الرهبانية هي املقصود
فذلك مما مل يأمر به الرشع ومل حيبذه ،بل املراد هو التوازن بني مطالب الدنيا واآلخرة،
وان تلك املراعاة والنسقية العادلة أوجدت شخصية ذات اتزان واقعي جتد غايتها يف
العبادة وأمر التكاليف وجتد لذهتا يف املاديات بشكل راق ومالئم ألصل التكريم ومن
ذلك ما جتده من نسق بني الظاهر والباطن أي ما بني الشكل واملضمون.
* الشخصية اإلسالمية حق هلا أن يالحظ فيها علو املكانة الداخلية وارتفاع قيمه
األنا الشعورية للمسلم ملا تثبت به من ثوابت وما أنيط به من مسؤوليات من تبليغ
الرسالة اخلامتة فذلك التبليغ واإلرشاد للغري عىل الدين كان ترشيحا لتلك الشخصية
لسمو الرفعة واملكانة بني األمم وعلو األمانة واخلريية العامة.
* الشخصية اإلسالمية ذات سمة استقاللية وذات كفاية ذاتية من املوارد الثقافية
والتوجيه والترشيعات وهذا سد متني وباب مغلق حيول دون ذوبان الشخصية
اإلسالمية يف شخصيات الغري او ثقافاهتم وانتهاجه لدور املقلد لآلخرين وبالتايل
فقدان اهلوية اإلسالمية وتعطيل العالقة اإليامنية بني األصل والرتاث.

87

ومما ترتب عىل ذلك التميز وتلك القوامة للشخصية اإلسالمية إهنا ذات ميل فعال
للبناء الذايت واالصطالح والبناء املجتمعي العام ،وذات نزعة اجيابية عملية يف إعامل
مبادئ التكافل االجتامعي والسلوك األخالقي القويم واملبادئ املثىل والصفات األعىل
والتعاون الفعيل عىل الرب والتقوى يف حالة من االندماج املجتمعي التشاركي والتقارب
االنفعايل العام وكل ذلك مستمد ومتوافق مع املسار الرشعي اإلسالمي.
وأخريا ال بد لنا أن نعرج بقولنا عىل ما حيدث من مزامحة للشخصية اإلسالمية وما
يفتح عليها من أبواب التغريب وذلك للنيل منها أو إلذابتها يف شخصية الغري وثقافته
وذلك بوضعها يف قوالب غربية أو ذات طابع غري رشعي ،وان ضعف االمتثال
والتطبيق وضمور الوازع الديني وضحالة النهج الفكري والثقايف لدى بعض األفراد
الذين ينتسبون أحيانا اسام لإلسالم ليحدث اضطرابا وانفصاما يف الشخصية لدهيم
وتكون فيها لذلك الصورة مشوهة عن اإلسالم ،وهذا هو املقصود ملن نصب العداء
ومكر باخلفاء وذلك بتشويه رؤية الناظر لإلسالم من بعيد وإضعاف اإلرادة العامة
وتقدير الذات للقريب ،فاهلل اهلل يف حالنا وشخصنا ولتكن أمورنا كام حيب ربنا فعندنا
ما فيه خرينا وعالج حالنا وإصالح أمرنا فلنتمسك به وهو رشعة ربنا لنعود ويعود
سابق عهدنا وحقيقة قدرنا فنقود األمم وتعلو اهلمم فاإلسالم بشخصه هو املنهاج
األمثل والعالج األكمل والقالب األمجل لإلنسانية وللعاملني.
***
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الباب الواحد والثالثون

اإلسالم والرفق

قال تعاىل[ ♂     ▬ :األنبياء]107 :
قال تعاىل[ ♂     ▬ :آل عمران.]159:
قال ☺ «إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه وال ينزع من يشء إال شانه» مسلم
قال ☺ «إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله» البخاري.
الرفق هو اللطف ولني اجلانب يف القول والفعل ،وهو ضد العنف.
إن اإلسالم الكريم دين مجع اجلامل كله ،وحث عىل كل راق يف اخللق واملعاملة بل
وحث عىل الرقي يف كل أمر اإلنسان ،فاإلسالم يريد من اإلنسان أن يكون مرآ ة عن
الرسالة واملنهج الذي يتبعه بتلك الصورة التي تعطي االنطباع عن مجال وكامل التعاليم
التي أنزلت ،والتي أمر اهلل هبا وفيها اخلري كله وفيها النقاء والصفاء كله ،والتي كم
أخذت منها ومتسكت بتعاليمها رأيت انعكاسها يف نفسك وسلوكك ورقيك يف شأنك،
فاألصل ثابت ال تشوبه احلوادث وال يعرتيه النقص ،فكلام اقرتبت كلام للخري رأيت
وباإليامن علوت وباجلامل متيزت.
إن اإلسالم دين الفضائل واملكارم فهو حيب معايل األمور ومكارم األخالق وحيث
عليها فال جتد أمرا مجع اخلري واحلسن والفضيلة إال وحث اإلسالم عليه ورغب به
ووعد فاعله بحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة ،وان من جوامع حسن السلوك التي
أرادها اإلسالم سلوك حيمله كل كريم ،وهي صفة مالزمة لكل تعامل يقوم به اإلنسان
القويم وهي الرفق ،فالرفق هو عنوان يظهر منه مقياس الشخص ورمحته وهي داللة
عىل فهم وإدراك روح اإلسالم التي تدعو اىل الرمحة والسمو ألعىل مراتب اإلنسانية
وأرقاها.
و الرفق مطلوب بأصله يف كل ما يقوم به اإلنسان مع نفسه أو مع غريه فهو الصفة
التي أن الزمت الفعل حتصل هبا املقصود بأمجل صورة ،واإلسالم يدعو إىل التيسري
والرفق يف األمر كله ،واإلنسان كل عىل حده أعلم بقدرته وطاقته فليس مطلوبا منه
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أكثر مما يستطيع فقليل دائم خري من كثري منقطع وإجبار النفس عىل ما ال تقدر عليه
جيعلها تنفر منه ،فيحصل بالرفق ما ال حيصل بسواه وهذا مع نفسه ،أما مع سواه
فرياعى الرفق هبم واإلحسان إليهم ،فالناس عىل أحوال ومراتب ويؤخذ القياس عىل
أضعفهم ،فديننا دين رمحة ودين رفق وواجب عىل كل من توىل أمور غريه أن يرفق هبم،
أرسه يعيلها كانت ،أو من كانوا حتته يف نطاق عمل أو سلطة ،وإن إيصال املراد بالرفق
وحسن املعاملة ألبلغ وأتم يف إيصال املعنى والوصول إىل اهلدف املرجو ،وان سمة
الرفق والعفو والتسامح هلي باب سلوكي محيد ومطلوب يف أبواب الدعوة إىل اإلسالم،
فوجب عىل املسلم أن يكون داعيا يف سلوكه وظاهره قبل كالمه وعلمه ،فأخالق
اإلنسان تراها وحتس هبا قبل أن تسمع صاحبها ،وتلك اجلامليات والسلوكيات ال حتتاج
إىل مرتجم بني من اختلفت لغاهتم فهي لغة يعرفها كل من حيمل اإلنسانية.
ولنا يف ديننا احلنيف شاهد حي بقلوبنا وحسن سلوكنا املتمثل بشخص سيدنا
ونبينا صىل اهلل عليه وسلم ،فرتى يف حياته وسنته مجال الرفق وحسن معانيه ،وكامل
البرش وذلك حقا فيه ،وترى رفقه ورمحته وسامق األخالق مع أهله ومع املسلمني ومع
غري املسلمني ،وحتى مع احليوانات ،فكان رفيقا رحيام فملك القلب عليه أزكى
الصلوات وأتم التسليامت.
***
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الباب الثاني والثالثون

اإلسالم واألسرة

قال تعاىل        ▬ :

♂           
[احلجرات.]13 :
إن األرسة هي تلك الوحدة األساسية يف بناء املجتمع ولبنته يف ذلك ،وعليها قيام
األمر ،وهي الركيزة األساسية يف دوائر التداول االجتامعي والتطبيق الرشعي ،فال دائرة
من الدوائر يف أمر تداوهلا أو امتثاهلا إال ويتقاطع مع األرسة ،فالفرد ليس مستقال بذاته
فهو إما فرد أتى من أرسة أو فرد مكون ألرسة ،وما حيدث يف املحيط إنام تأثريه واقع
عىل الفرد ،ومعلوم أن األرسة هي حاضنة األفراد فلذلك يصيبها وينتقل إليها ما
يصيب املحيط وتتعامل معه إما بشكل مبارش أو من خالل طرف منها.
واألرسة يف اإلسالم هلا مفهوم راق ونظرة شاملة وحفظ خمصص ،وذلك ملا هلا من
علو يف االعتبار ومتثيل عن املجتمع ككل ،وكيف ال وهي نواته وجزء من أجزاءه ،وان
نظرة اإلسالم لألرسة بداية هلا كتعريف :أهنا تلك املجموعة التي تشكلت من ارتباط
رشعي وعىل عقد حمكم بني رجل وامرأة فحصل بذلك ارتباط أعم بني أرستني بعالقة
النسب واملصاهرة فاندجموا بذلك مشكلني أرسة اكرب بتلك العالقة وذلك النسب،
فرياعى ويفهم أن تشكيل األرسة كبداية هو توسيع يف األرسة العامة وامتداد إلحكام
النسيج املجتمعي وذلك بصورة رشعية مقبولة يراعي كل طرف فيها ما له وما عليه،
فيتأتى عن ذلك تآزر وتواد بني األفراد وتراحم بام حصل من التمدد يف العالقات
والتعارف املحمود خلقا واملقعد له رشعا.
وان عموم الرعاية وبالغ االهتامم لألرسة يف اإلسالم إنام هو نابع أيضا إلهنا املجمع
األويل يف املجتمع الكبري ،فهي نائب عنه وهو جمموعها ،وإهنا الصورة األوضح
واملقياس احلقيقي لألمر املجتمعي والتمثيل الرشعي ،ويقاس عليها ذلك ،ويعرف
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عنها درجة الصحة العامة للمجتمع ،ومدى اإلقبال واالمتثال فهي عاكسة لصورة
املجتمع العام ومقياس لسلوكه.
واإلسالم عندما تناول األرسة ،أرادها أرسة رشعية إسالمية حتفظ يف داخلها
أفرادها وحتتضنهم وتؤمن هلم الرتبية والرعاية وتضمن من خالل ذلك أمنهم املعييش
والنفيس ،وكل ذلك ضمن إطار بفهم وعمل رشعي فتكون مدرسة خترج أفرادا ذوي
كفاءة نفسية وقدرة اجتامعية متعلمني أمر دينهم ورشع رهبم ومؤثرين يف غريهم ،وان
خري ذلك لعائد عىل األرسة كبداية وعىل املحيط املجتمعي كعموم ملا هنالك من تقاطع
يف الدوائر األرسية مع احلياة املجتمعية.
فنجاح األرسة ورقي أمرها هو رقي داخل يف املحصول العام للناتج املجتمعي
ومؤثر ذو فعالية فيه ،بل ومتعدي يف خرييته إىل أبعد من ذلك ملن جياورون أهل
اإلسالم أو يسكنون أرضه أو يعاملونه ،فكل أمر خريي تتحصل عليه األرسة هو شامل
للفرد واملجتمع واملحيط العام.
وان من مجاالت اإلسالم أن راعى الفرد يف أمره مع أرسته ويف أطوار حياته كلها،
فهو مذ بدأ وجوده ونعومة أظفاره انتقاال إىل كربه وحنو ظهره قد روعي يف ذلك كله
وبني ما له وما عليه من حقوق وواجبات ،وهذا التناول حفظ له طفولته ورحم له
شيخوخته  ،فدورة يف واجباته كانت لغريه من أرسته حقوق ،وحقوقه يف بعض أمره
واجب عىل غريه ،فالعالقة هنا عالقة تكافلية وذات طابع رشعي وعلو إنساين ومجال
أخالقي ،وان الدائرة التكاملية املحيطة باألرسة والتي حث عليها الرشع بأن تكون
خطوطها إيامنية مستمدة من التوجيه احلكيم لرب العاملني ومن القدوة الكريمة من
السنة الرشيفة هلي خري عىل خري فاملجتمع اإلسالمي ما هو إال أرسة كبرية حوت أفرادا
وأرسا متعددة ،وإن اإلقبال عىل اإلسالم امتثاال وتطبيقا فيه السعادة واخلري عىل كل
حال وذي أمر وفيه أيضا مناعة ملا قد يستهدف األرس من عظيم رش أو تغريب مقصود.
فالنيل من األرسة هو اعتداء عىل الرصح املجتمعي العام ورضب يف أساسه.
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فاحلذر احلذر ولنكن ممن خيرج جيال وأرس مطيعة لرهبا بارة بمن سبقها ناقلة للخري
والرشع ملن بعدها ،فيتم بذلك التواصل والرتاحم ألمة اإلسالم وألرسته منذ بدأ
الرسالة إىل قيام الساعة.
***
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الباب الثالث والثالثون

العالقات والنسب يف اإلسالم

قال تعاىل        ▬ :

♂           
[احلجرات.]13 :
قال تعاىل[ ♂      ▬ :األحزاب.]5 :
قـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ــاىل          ▬ :
          

[ ♂املؤمنون .]7 – 5
إن من أهم مقاصد الرشيعة هي حفظ اإلنسان وما تعلق به من رضوريات حياته،
وهذا جيل واضح ملن تذوق طعم اإليامن وعرف معنى اإلسالم ،ومن ذلك احلفظ
وتلك اإلحاطة بحفظ حقوقه ونقاء نفسه واتزان عالقاته ،ما تناوله توجيها وبيانا
وتنبيها بالنسبة لعالقاته مع غريه من ناحية النسب واالتصال بأنواعه  ،فلذلك عني
اإلسالم أيام عناية بتنظيم العالقات داخل املجتمع اإلسالمي ورفع من قدرها لتتناسب
مع مقدمة التكريم والكرامة التي حظي هبا اإلنسان وميز هبا عمن مل يعقل وليس له
ضابط التكليف ...فعالقات االتصال اإلنسانية املعروفة للجميع أخذت منحى خمتلف
يف ظل اإلسالم فمع كوهنا عملية طبيعية موجودة مع فطرة اإلنسان واحتياجاته
اجلسدية إال أهنا اتسمت بالوضوح والرقي يف طرف اإلسالم ،وذلك بأن جعلت حتت
رشوط معتربة ومناخ يرقى هبا ملعاملة إنسانية راقية حمفوظة الكرامة مراعية حلقوق مجيع
األطراف وواضحة النتائج من حيث النسب والتثبت من درجات القرابة ،وكل عالقة
كانت قبل اإلسالم وكانت خمالفة مل يعمل هبا يف رشيعة اإلسالم ،وان تلك األحكام
التي نظمت وتعاملت مع ذلك ال جتد هلا رقيا وإنسانية أمجل وال أرقى مما أوجد
اإلسالم حكام وترشيعا وانضباطا ،وإننا لو نظرنا بعني املجتمع السوي إىل عالقات
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األفراد التي مل تنضبط بالضابط الرشعي احلنيف لوجدنا ذلك االنسالخ من اإلنسانية
واالجتاه للحيوانية يف الترصفات والعالقات  ،وذلك واضح يف تلك املجتمعات التي
تعدت احليوانية بدرجات بام كان هلا من اعتبار الرضا بني الطرفني هو الضابط للقبول
املجتمعي للعالقة ،وهذا مما تأباه الفطر السليمة والعقول الكريمة ،وإننا كأهل إسالم
ال يرتىض عندنا أن تكون هناك خلوة بني أطراف قد ينشأ عنها مفسدة ،فكان سد
الذرائع هنا حائال لوقوع ما ال حتمد عقباه ،وإذا كان التدرج من النظرة األوىل ملا يليه
مبنيا عىل التقوى واالنضباط فهذا من باب أوىل أن يكون هنجا معتربا راقيا داال عىل
تكريم اإلنسان ومراد العلو يف أمره وال جتده هبذا احلفظ وهذا االعتبار إال يف اإلسالم.
وكام قلنا فاإلسالم أحاط باإلنسان بدائرة حافظة حمكمة يف اخلري نابعة من كامله
وعلو قدره وشمولية أمره ،فأمر النسب وما يتولد عنه من أحكام املواريث والزواج
واحلقوق والواجبات أمر معترب ،والعالقات وارتباطها باألخالق والقيم واحلدود
كذلك محلت االعتبار ،فهل هناك وجه أخالقي وصورة إنسانية مجيلة يف غري اإلسالم
جتدها وجتد معها ذلك الكامل اإلسالمي يف العالقات اإلنسانية ،واجلواب تراه عيانا يف
مقارنة بسيطة بني املجتمعات اإلسالمية وغريها من املجتمعات وتعلم ما متيز به
اإلسالم وأهله من االرتباط وتقدير األصول ،فكام سيظل اإلسالم نقيا حمفوظا يف
تسلسل رسالته فكذلك أهله يف نقاء نسبهم وعفة أخالقهم وحفظ أعراضهم فطوبى
ملن كان اإلسالم منهجه والعفة مسلكه والطهارة صفته.
***
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الباب الرابع والثالثون

اإلسالم واملرياث

قال تعاىل       ▬ :

[ ♂          النساء.]7 :
قال تعاىل         ▬ :

♂...            
[النساء.]10 :
إن املرياث هو ما تركه امليت مما ينتفع به من أموال ومنافع عينية ،وللمرياث
تقاسيم ثالثة وهي :املوروث وهو املتوىف ،والوارث وهو صاحب احلق يف الرتكة
بنصيب قدر له يف الرشع ،وثالثهام من األقسام الرتكة وهي األموال واملمتلكات
موضوع التقسيم ...ولنميز هنا بني اإلرث واملرياث ،فاإلرث هو ذلك املنتج احلضاري
ملجتمع أو شعب ما وهو حق عام ،أما املرياث فهو حق خاص.
إن علم املواريث علم له قواعد وأصول يف الرشع اإلسالمي ،وهو فرض فرضه
اهلل سبحانه وتعاىل واختص به تنظيام وترشيعا ،ومن علم اهلل الكامل يف كل أمر أن كان
الكامل يف أمر املريا ث ،فتميزه يف رشيعتنا الغراء بأنه األعدل واألتم عىل وجه األرض
من حيث توزيع الرتكة عىل مستحقيها من أقارب املتوىف ومن حق له أخذ جزء منه بناء
عىل تفاصيل وحكمة عالية دقيقة ،بحيث يتم حتويل تلك الرتكة إىل حصص وتوزع بناء
عىل نسب وردت يف النص القرآين الكريم بشكل علمي وبنظام عميل ال جتد له نظريا
من حيث العدالة يف األحقية والقناعة القلبية  ،قناعة من باب اإليامن أوال ،والرضا بام
يأخذ ثانيا ،وهذا ال يكون إال يف رشع رباين من لدن عزيز حكيم.
إن اإلسالم الكريم قد احرتم اإلنسان وراعى حقوقه أيام مراعاة وذلك يف حياته
ووجوده بني أقرانه ويف غيابه وفقدانه ،ومن ذلك االحرتام وعلو التقدير لإلنسان
ككائن اجتامعي وذو شأن نفيس أن أوجد له تلك الطمأنينة التي يستشعر هبا عندما
يتيقن أن جهد أمره فيام اكتسب من دنياه من رزق مواله ذاهب بعد رحيله إىل من هم
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أوىل بأخذه وهم خاصته من أهله ،فيكون بذلك أدى دوره كمعيل يف حياته بام قدر عىل
إعالتهم ،وترك هلم ما يكرمهم بعد رحيله وامتداد لإلعالة وحتسني املعاش هلم ،وهذا
من متام األمر يف ذلك ،واطمئنان يف امليش يف مناكب الدنيا وأحواهلا و حمرك حلركة
احلياة لألفراد لشعورهم ذلك ،وإن اإلسالم ليعلم أن اجليل الالحق أكثر من السابق
فراعى ذلك ونظم العالقات وأوجد الترشيعات التي ترتتب عىل عملية التناول
والتداول للامديات بني األجيال وذلك بأبدع نظام وأعدله ،وبام يقوي تلك العالقات
ويعطي كل ذي حق حقه ،والتقوية هنا ليس للفقدان بل للعدل ونزع فتيل الشحناء
والكراهية التي قد تتأتى من اجلور والظلم من ناحية التعدي وأخذ حقوق اآلخرين،
وإننا لنرى عند تغييب حتكيم العدل اخلبري فيها خيص أمر املرياث الظلم الواقع
والكراهية امللموسة والتفرقة بني األرس ،و إن التحكيم للهوى أو االجتهاد الضعيف
هلو تقييم ناقص بعيد عن العدل بعيد عن احلكمة موجد للخالف ضياع للضعفاء حتكم
مقيت وهو ملن اجلاهلية األوىل حني حرمت املرأة وظلم الرجل بإعطاء األخ األكرب
اجلزء األكرب ،ويف اجلاهلية احلديثة يف غري جمتمعات اإلسالم نرى مثل ذلك فقد يذهب
حق اجلميع بوصية جائرة ،أو يأخذه شخص ال يستحق ،وقد ترى يف بعض البالد أهنم
ال يعطون للرجال شيئا بل خيص النساء ،وقد ترى أعجب من ذلك فتورث احليوانات
أو ما شابه ذلك ،واحلق يقال أهنم عن حاهلم يف أمر مرياثهم غري راضني وال جيدون
لذلك استحسانا وما ذلك إال ألهنم احتكموا لغري رشع رهبم فطاشت هبم عقوهلم
وحتكمت أهوائهم ولو رضوا برشع اهلل لكان خريا هلم و ملا كان هذا حاهلم ...فامهلم
كيف حيكمون؟
***
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الباب اخلامس والثالثون

اإلسالم واملرأة

قال تعاىل          ▬ :

[ ♂       النحل.]97 :
قال ☺« :النساء شقائق الرجال» رواه أمحد.
إن اإلسالم الكريم وجه اخلطاب يف عمومه للرجل واملرأة ومل يقترص عىل طرف
دون اآلخر إال فيام كان فيه انفراد ألحدمها يف أحكام خاصة ،فاإلسالم ساوى بني
الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات بعدل ومساواة ال نظري هلا وكان من باب عدل
اإلسالم أن احرتم خصوصية املرأة وراعى تلك األدوار التي اختصت هبا فجعل هلا
معاملة خاصة وذلك من باب الكامل يف التكريم واملساواة ملا كان للمرأة من خلق
وناحية فسيولوجية ختتلف عن الرجل ،فقدرة الرجل كانت سببا إلسناد أمر القوامة
إليه وهي تكليف يتحمل به األعباء واملسؤوليات جتاه من كانوا يف رعايته.
وإن اإلسالم بداية أعاد تلك الصورة الصحيحة والنظرة املطلوبة حلال املرأة
فاسقط كل ما يمس املرأة وينال من قدرها ومكانتها الصحيحة ،فاإلسالم ينظر للمرأة
عىل أهنا نصف املجتمع وعليها تدور أكثر احللقات االجتامعية والرتبوية واحلياتية ،فهي
األصل باألمومة ،وهي الصلة بالبنوة واألخوة ،وهي السكن بالزوجة ،وان االنتقاص
من املرأة وقيمتها ومكانتها اإلنسانية ملرفوض منبوذ يف الترشيعات واملعامالت
اإلسالمية.
واإلسالم أوجد إطارا عاما آمنا للمرأة يف ظل ترشيعاته وأحكامه فأوجد األمان
االجتامعي بحفظ حقوقها يف املرياث والزواج ،والعقوبة بالتعرض هلا ولو بكلمة متس
من كرامتها ،وأوجد األمان االقتصادي بحفظ حقوقها املالية وحقها باالستمالك ،ومل
يقترص اإلسالم عىل إجياد األمن بأنواعه للمرأة ،بل وأسقط عنها عبئ النفقة عىل الغري
وجعله عىل الرجل ،وأسقط عنها أي دور قد يتعارض مع نفسيتها وال يتالءم مع
طبيعتها ،فلم يوجب عليها القتال كام أوجب عىل الرجل حني حيتاج إليه ،فاإلسالم
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اإلسالمية بل عندهم املساواة أن يتامثل كال اجلنسني وال فرق بينهام ،و أليس هذا ظلم
وتعدي عىل أصل الغريزة والفطرة وإلغاء للتفرد واخلصوصية لكل طرف ،وإن ظاهر
تلك الغوغائية يف الطلب إنام هي نابعة عن نقص يف األسس التي يقوم عليها كل من
احتكم ملنهج غري كامل واعترب عقله وجتاربه هي املرشد حلياته فاتكل عىل نفسه وهواها
ظانا أنه يرفع من شأهنا ويوفيها حقها وما تلك إال صورة ومهية افتعلها العقل الذي
استقل بال رشيعة إهليه وظن أنه عىل صالح وهو ليس عىل ذلك .
***

100
الباب السادس والثالثون

اإلسالم وحقوق الزوجة ومعاملتها

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂         الروم.]21 :
قال ☺ «خياركم خياركم لنسائهم» رواه ابن ماجه.
الزواج لغة هو االرتباط ،وهو اقرتان شيئني معا كانا منفصلني.
والزواج باملفهوم اإلسالمي هو عقد جيمع بني الرجل واملرأة حيق لكل منهام
االستمتاع باآلخر عىل وجه مرشوع ،وله رشوط يتم االنعقاد هبا ويقصد منه إنشاء
األرسة واستمرار النسل والسكن النفيس واالجتامعي بمودة ورمحة.
إن البيت هو مدار احلياة والتعايش ،فمنه النشأة وامليالد وفيه الذكرى واإلعداد
وفيه املشاركة بني أفراده ،وهو نظام مصغر للمجتمع ففيه األمن واالستقرار وفيه احلب
واإليثار ،وهو عالقة أصيلة بدأت بني زوجني مجعا حتت سقف واحد أحلت العالقة
بينهام بعقد رشعي وبكلمة اهلل ...وهذه العالقة بالزواج ،هي آية من آيات اهلل سبحانه
وتعاىل الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا وجعل بيننا مودة ورمحة وجعل كل طرف سكنا
لآلخر وهذا هو األصل ،وهذا هو املطلب األصيل من االقرتان بعد مطلب الفطرة
حلاجة كل من الزوجني الرجل واملرأة إىل األخر وما ينتج عنه من ذرية صاحلة
واستمرار للبقاء واالستخالف.
وان اإلسالم دين الرمحة والعدل قد راعى تلك العالقة والرابطة بني الزوجني فبني
حقوق كل طرف عىل اآلخر وواجباته ،وبني األسس والقوا عد التي ينبغي أن تكون
عليها تلك الرابطة ،وأهنا عالقة رشاكة بني طرفني كل منهام مكمل لآلخر وجزء من
حياته ومرآة تعكس أخالقه وحسن عرشته.
وجزء من تلك احلقوق التي دعا إليها اإلسالم هي حقوق الزوجة ،التي كانت قبل
الزواج بنتا وأختا وأصبحت بعد الزواج أما وزوجة ،تلكم الزوجة التي ارتبطت بزوج
أصبح هلا كل يشء ،وحتولت مجوع العالقات االجتامعية لعالقة بينها وبني زوجها
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وعليها تدور حياهتا ،ففيها تستشعر حنو األب ،وسند األخ ،ومودة الزوج ،لذلك كان
ال بد للزوج أن يكون راعيا لكل ذلك وأن حيمل مسؤوليته بام له من قوامه وقدرة ،
فواجبه عىل من كانت عنده أن يؤدي إليها حقها من العهد املتفق عليه ،وان يؤمن هلا
السكن املناسب ،وان ينفق عليها بام وسع اهلل عليه ،وان يتقي اهلل يف حاهلا فال يأخذ
منها إال باملعروف والرضا.
والواجب األتم عىل الزوج أن حيسن عرشهتا ،ويكرمها يف نفسها وأهلها ،وان
يراعي تلك النفس التي مجعت معاين اإلنسانية بداخلها كام للزوج ،فيحفظ هلا
صحبتها ،ويعارشها باملعروف ،وينشأ البيت عىل أعمدة املودة والرمحة ،فال ترى منه إال
كل حسن وكلمة طيبة وقدوة فاعلة يف السلوك القويم ومجيل اخللق وااللتزام الرشعي،
فيعود ذلك كله باخلري واملودة عىل اجلميع ،مكونا بيتا سعيدا كأنه جنة اإلنسان عىل
األرض فيستشعر الطمأنينة واملحبة والسكن النفيس املراد من تلك العرشة...
وان الزوج يف حاله يف بيته ملرآة ملا أدرك واستمكن قلبه من مجال األخالق وحسن
املعاملة ورقة الطبع ،وإن لنا قدوة كاملة يف شخص رسول اهلل ☺ يف معاملته ألهل
بيته فكان عليه السالم األرقى واألحب واألكمل يف عدله وحسن عرشته وبره بأهله.
***
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املرأة ،وحقوقها ،وحيفظ النسب وما يرتتب عليه من مرياث وأحكام رشعية ...و من
حكمة اهلل سبحانه وتعاىل يف إباحة التعدد؛ علمه بأن املجتمع اإلنساين يتكون من ذكر
وأنثى وان تعداد اجلانب األنثوي أكثر من اجلانب الذكوري (وهذا معروف مالحظ)،
وإن ما يقع له الذكور يف حياهتم جيعلهم أكثر عرضة للنقص يف تعدادهم من اإلناث،
من جراء األحداث التي قد تصيبهم من حروب ،أو حوادث ،أو أمور أخرى ،فأحل
سبحانه التعدد لتغطية ذلك العجز بني الطرفني ،فمن حق املرأة ان يكون هلا زوج
رشعي ،وفطرهتا تأبى إال أن ترتبط برجل واحد ،و الرجل فطره اهلل عىل القدرة
والرغبة باالرتباط بأكثر من امرأة ،وان تلك العالقة الرشعية وأن كانت مشرتكة بني
أكثر من امرأة مع رجل واحد ،فقد حفظ هلا الشارع احلكيم كافة حقوقها وكرامتها ،فال
يتم ابتذاهلا كام حيدث عند غري املسلمني ممن رفض التعدد فيلجأ إىل طرق مبتذلة وغري
قويمة وعالقات آثمة.
واإلسالم حينام أباح التعدد اشرتط فيه العدل ،وهذا هو األساس ،وإن النظرة
السلبية واملشاكل االجتامعية التي قد ترى عىل من قام بالتعدد ال تعود عىل اإلسالم
ومنهجه وإنام تعود لضعف امتثال الرجال والنساء لتعاليم اإلسالم وفق منهجه القويم
وهو ليس الغالب ،فالناحية السلوكية مطلوب فيها األمثل ،وذلكم التقصري متعلق
بشخص الفاعل وسوء متثيله للحكم.
وأود أن أضيف هنا مثاال حيا ليس عنا من الزمن ببعيد ،وهو جتربة أليمة يف
الصورة اإلنسانية العامة ،فبعد احلربني العامليتني يف الغرب ونقص عنرص الذكورة
عندهم نتيجة لتعداد تلك النفوس التي أزهقت جراء تلك التصادمات والتي بلغت
املاليني ،كانت احلياة االجتامعية من ناحية العالقات يف أسوأ صورها األخالقية،
فلننظر ولنتدبر يف ذلك لو طبق هذا احلكم عندهم بجامل وكامل حكمته.
***

104
الباب الثامن والثالثون

اإلسالم واللباس

قال تعاىل        ▬ :

♂          
[األعراف.]26 :
اللباس :وهو معلوم غري جمهول بأنه ما يسرت جسد اإلنسان،وذلك عموم املعنى
املادي ،الذي يقصد به استخدام املواد التي تصلح لتغطية اجلسد وتقيه مما قد يصيبه من
أذى من حر أو برد ،ويقصد به أيضا سرت العورة ،أما يف اإلسالم الكريم فللباس مفهوم
معنوي يضاف إىل املفهوم السابق ،ويكون مالزما له ليندرج به حتت مسمى اللباس
الرشعي ،فقد حدد اإلسالم مواصفات للباس لكال اجلنسني الذكر واألنثى ووضع
الرشوط املالزمة هلام ،والغاية الرشعية منه ،فضال عن املنفعة املادية ،فأباح اللباس
بالعموم وفق تلك الرشوط ،وأمر اجتناب ما خيالف ذلك ،فللرجل اللباس ما خال من
ذهب أو حرير ،وان يكون ساترا للعورة ،وليس ثوب شهرة ،أو متشبها بلباس النساء ،
وان ال يكون زيا دينا معلوما انه لغري املسلمني.
أما املرأة فقد أوىل هلا اإلسالم عناية خاصة يف هذا الباب نظرا ملا يتعلق هبا من
حساسية ،وما يكون فيه حفظ هلا ،فاملرأة يف اإلسالم كرمت يف كل يشء ،ومن باب
التكريم احلفاظ عليها وحفظها من أي سوء أو تعدي قد يصيبها ،فلباسها الرشعي
يكون سدا مانعا يمنع ذوي النفوس غري املستقيمة أو املريضة من التطلع بتلك
النظرات الشهوانية جلسد املرأة ،والتي قد يرتتب عليه مفسدة عامة أو أذى يلحق
باملرأة ،وذلك باب تكريم هلا ،فاملرأة زينة يف حد ذاهتا بام فطر الناس عليه فالنوازع
اإلنسانية تتحرك لدى الرجل إذا رأى ما يثريه من جسد املرأة ،فحفظ اإلسالم احلنيف
الرجل واملرأة يف نفس الوقت ،وأمر بداية بغض البرص واالبتعاد وعن حمارم اهلل ،ومن
تعدت وأرسفت فإهنا بذلك تكون سببا يف ما ال حيمد عقباه ،فتحمل وزرها ووزر من
نظر إليها بام كشفت من جسد وعرت ما حفظه اهلل وأمر بسرتة ،فلباسها يف اإلسالم
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لباس عفة وداللة عىل التقوى ،فأمرها الشارع الكريم بتغطية جسدها كامال بلباس
فضفاض ال يصف ،وال يشف ،وليس بلباس شهرة ،أو تشبه بالرجال.
إن الرشائع يف اإلسالم أتت متوافقة مع محيد السلوك وصفاء الفطرة ،وتكامل تلك
الترشيعات مع العلو يف النقاء باب من أبواب التوازن يف امتثال العبادة ،فقد فطر
اإلنسان عىل احلياء واالحتشام ونبذ كل ما ييسء ،فاللباس يف اإلسالم لباس حيس بام
يسرت به اإلنسان نفسه ،ولباس معنوي وهو لباس التقوى ،ولباس التقوى مالزم للباس
البدن ،ولباس البدن تابع للباس التقوى ،فحكمة اإلسالم يف حشمة اللباس؛ انه سرت
ووقاية من وقوع اإلنسان يف املخالفات املحظورة ،وانه منسجم مع الفطرة السليمة،
ومع الطبيعة اإلنسانية ،فاإلنسان هو املخلوق املكرم الذي سرت باطنه وظاهرة وان
اللباس داللة عىل التحرض والرقي ،وباب من أبواب اجلامل وإظهار نعم اهلل سبحانه.
و إن اإلنسان ليحتاج إىل اللباس ،فكام أن اجلوع هو ذل الباطن ،فالعري هو ذل
الظاهر ،و كلام ازداد اإلنسان عريا ازداد تقربا إىل درجة احليوانية وفقدان احلشمة
واخلصوصية التي متيز هبا و ارتقى.
فاإلسالم احلنيف راعى متطلبات األفراد ،وجعل هلا خمرجا مناسبا صحيا وأخالقيا
وفق ضوابط رشعية ،تناسب درجة ذلك اإلنسان الذي محل رسالة التكليف ومحل معها
أخالقا تأهله لذلك ،فاإلسالم أراد حياة سوية ،ونظرة رشعية عىل كل اجلهات التي
ختص ذلك اإلنسان ،لريقى هبا وحيفظ نفسه وأهله ويكون فردا يف جمتمع سوي منضبط
وذو فطرة سليمة وقيم خالقة.
***

106
الباب التاسع والثالثون

اإلسالم وبرُ الوالدين

قال تعاىل♂       ▬ :
[اإلرساء.]23 :
الرب هو اخلري ،وبر الوالدين هو طاعتهام واإلحسان إليهام ،وتقديم الغايل والنفيس
إلرضائهام ،وقد مجع اهلل سبحانه عبادته واإلحسان للوالدين يف نفس اآلية ملا يف مرتبة
الرب واإلحسان إليهام من عظم ،ومكانة عالية..
إن اإلسالم الكريم يعلم تلك األدوار االجتامعية يف األرسة ،وكيف أن من كان
طفال يوما ال بد أن يكون والدا بأمر اهلل يوما ،فأوعز إىل اكتامل تلك احللقة األرسية
بأرقى السلوكيات ،وأعظم القربات ،وهو الرب بالوالدين ،فأوالمها الرعاية الكريمة،
وحث عىل برمها وإكرامها والتقرب إىل اهلل بذلك ،وبني مكانة الوالدين وعالقة تلك
املكانة من رضا اهلل سبحانه وتعاىل ،فأمر بطاعتهام حتى وإن كانا عىل غري دين اإلسالم
فيام ال خيالف الرشع ،فإذا كان هذا للوالدين غري املسلمني فام بالك إن كانا مسلمني
وأحسنا تربية أبناءمها عىل اإلسالم ،وكان من قبل والدهيم كذلك ،فهذا امتداد حللقة
أرسية مؤمنة متكافلة،يسودها الرب والتقوى والعطف ،فاإلسالم أراد تلك احلامية
الالئقة والكريمة ملن انفقا حياهتام وما ملكا إلجياد ذلك النشء حتى أوصاله لسن
يعتمد فيه عىل نفسه ،فتولياه منذ أن أبرص احلياة حتى بلغ ما بلغ ...فاإلسالم ال يرىض
بأدنى كلمة خترج من فيه الولد بحق والديه ،مما يسبب هلام أي أمل قد يصيبهام .وحث عىل
اإلنفاق عليهام وإكرامهام ،وان يكون ذلك اإلكرام ممزوجا باحلب والتقدير والرضا هلام ،
بل وحث الشارع الكريم أيضا عىل املبالغة يف ذلك من الرب واإلحسان والتقرب إليهام
بام حيبان ،فذلك دور يعود عىل اجلميع ،وما يفعله البار البد يوما أن يعاينه يف كربه،
وذلك مما يعود عىل األرسة املسلمة بالتامسك والعطف بني مجيع األفراد ،وما جيد فيه
البار من خري الدنيا  ،وما أعده اهلل لعباده من جزيل العطاء لقاء بر الوالدين واإلحسان
إليهام.
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ومن مجال اإلسالم يف مسألة بر الوالدين ،أن حث عىل برمها يف حياهتام وحتى بعد
موهتام ،وذلك بالدعاء واالستغفار هلام ،وتقديم الصدقات عنهام بعد رحيلهام ،بل
ووصل حسن األمر إىل إكرام من كانت له قرابة أو صلة هبام واعترب الرشع ذلك من
برمها ،وكل ذلك التسلسل الراقي من األخالق األرسية والتي بلغت حدا راقيا عاليا
ملستمدة من تعاليم ذلك الدين احلنيف ،الذي زرع يف قلب املسلم الطمأنينة بأنه متى ما
بلغ سنا عجز فيه عن التقديم ،بأن أوجب له من يقدم له ما حيتاجه بال منة أو تكلف ،
فاستشعر بقيمته وقيمة تلك الرسالة اإلسالمية السمحاء ،التي ما تركته صغريا أو كبريا
إال وحفظت له كل يشء فاستقرت نفسه بذلك األمان وتلكم الرمحة من الرب
واإلحسان.
ومن عظمة اإلسالم يف باب الرب للوالدين أيضا ان املؤمن ليستشعر حسنة ذلك
ورفعته ،بمعاملته مع من بلغ من العمر الكرب يف جمتمعه ،فيرتاحم ويعطف الستشعاره
باب فضل الرب التي نشأ عليه فتدور معاملة الرب يف األرسة الكبرية ويسود التقدير
واالحرتام يف املجتمع اإلسالمي كله.
***

108
الباب األربعون

اإلسالم ونظرته لإلنسان

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂       اإلرساء.]70 :
إن اإلسالم ينظر لإلنسان نظرة عظيمة ومقدرة له ،فقد أعىل من قدر اإلنسان ،وهو
عنده مدعوم املكانة وموفور الكرامة ،ومن املقاصد الرشعية الرئيسة يف اإلسالم حفظ
النفس أي حفظ اإلنسان يف أمره كله وما يرتبط به.
إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان لعبادته وأكرمه ،وجتلت مظاهر ذلك التكريم
بأن خلق يف أحسن تقويم ،وأرقى هيئة ،وأمجل صورة ،وترى ذلك بجامل وبديع خلق
اإلنسان وهيئته ،وترى التكريم أيضا بام ملك اإلنسان من عقل ميز به ،وارتقى به عن
بقية املخلوقات يف عامله ،والتي كانت أيضا مسخرة خلدمته ،وأصال يف أمر االستخالف
له وهتيئة للحياة من أجله ،ومن التكريم أيضا أن خلق عىل الفطرة وميز بامللكة عىل
اإلدراك والتواصل ،واإلرادة يف االختيار.
إن اإلنسان هو األصل يف املقاصد وعليه تدور األمور والرشائع ،واإلسالم يعامل
اإلنسان بحال متوازنة ،راقية املفهوم ،نبيلة اإلدراك ،فهو جسم وروح وعقل يف
التكوين ،وطني وروح يف النشأة ،وحالة التوازن يف التعامل إنام كانت بعموم التناول
وشمول التداول لإلنسان يف حياته من متطلبات جسدية ،وعالقات إنسانية ،وبني
روحه وعالقته باآلخرة ،واجلمع بينهام بام ال يضع اإلنسان يف حالة من االضطراب أو
العجز عن اإلدراك الفعيل حلقيقة الوجود ،أو اإلخالل بني احلياة ومتطلباهتا واآلخرة
وموجباهتا ،فاإلسالم يراعي ذلك كله فكامل منهجه وترشيعاته أتت متوافقة مع خلق
اإلنسان وتكوينه ،وكيف ال يكون ذلك واخلالق لإلنسان هو املرشع نفسه سبحانه،
وبنظرة أخرى ،فاإلسالم بني أن اإلنسان جامع يف تكوينه ما هييئه ويمكنه من محل
الرسالة ويستطيع بام لديه من القيام بدورة يف االستخالف وحتقيق مراد اهلل بالعبادة،
ومع ذلك فاإلسالم نظم ذلك كله بأن أوجد اإلطار الرشعي العام املفصل بام يضمن
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حتقيق السعادة واحلياة املثىل يف الدنيا والوصول للغاية األكمل واحلياة األمثل يف
اآلخرة ...فالنظرة واحلقيقة اإلسالمية الكلية هي وحدها التي تسعد اإلنسان وترتب له
أموره ليتحصل عىل املقصود وذلك بأهبى حلة وأروع تنظيم ،فال حرية تنتابه وال
تضارب يصيبه يف أحواله ،وكل أمر يف التزامه بالرشيعة باخلري عليه وعىل من حييطه
يعود ،وهو حاصل وملموس ينعم به يف دنياه ،ويرجو به رمحة ربه عند لقياه.
***

110
الباب الواحد واألربعون

اإلسالم والتكافل االجتماعي

قال تعاىل       ▬ :

[ ♂املائدة.]2 :
قال ☺ «مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى» مسلم.
إن مما متيز اإلسالم به يف أنظمته االجتامعية وتفرد به ،هو وجود نظام مجاعي
وتشاركي ،مبني عىل شعور إيامين وسلوك فعيل مرتبط بتوجيهات وأحكام رشعية،
وهذا النظام هو صفة مالزمة لكل فرد داخل املجتمع اإلسالمي العام عىل شكل تكافل
اجتامعي وترابط انفعايل لتأمني اخلريية وسد النقص يف بعض اجلوانب التي قد تعرتي
فردا من أفراد األرسة اإلسالمية الكبرية ،وكام هو معلوم فاملجتمع جامع للعديد من
الدوائر املحتوية لألفراد ،من روابط أرسية ،وعالقات اجتامعية ،وتداوالت نفعية،
وعالقات بغري املسلمني ،وغري ذلك الكثري ،وكل ذلك هو النسيج االجتامعي واحلركة
احلية للمجتمع مع نفسه بني أفراده ومع غريه من املجتمعات األخرى ،واإلسالم يرى
املجتمع قائام عىل اجلامعة وليس عىل الفرد ،لكنه يف نفس الوقت أراد من املجتمع أن
يكون تكافله وتكامله كأنه فرد واحد ،مستشعر بكل طرف فيه ،ومتأثر بأي أمر قد
يعرتيه ،فكامل صحة الفرد هنا وهو املجتمع الواحد هو اإلملام بكافة اجلوانب وإذهاب
العلل التي قد تطرأ وتصيب جزءا منه.
وبالتايل فإن حالة التكافل االجتامعي والتكامل العميل أمر أسايس ،وإعّامل االكتفاء
بني األفراد بام يغنيهم عن العوز واستشعار احلاجة أمر مطلوب ،ووجود ذلك السلوك
العميل اإليامين ،واالستشعار اإلنساين بني األفراد ،والذي يقوم كل فرد فيه بدور
املكمل ألخيه اإلنسان فيام ينقصه ،أو يسد حاجته نفسية معنوية كانت أو مادية ،جعل
ذلك الرابط الذي يشرتك فيه اجلميع رابطا تعدى مفهوم السطحية ،بل انتقل إىل عالقة
شعورية حقيقية ،وترسيخ ملعاين اإلنسانية ومتثل جلامل تطبيق الكفالة االجتامعية ومن
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ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻹﺳﻼم أوﺟﺪ ﺑﲔ إﻓﺮاده وﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ وذﻟﻚ اﳌﻔﻬﻮم ،ورﺳﺦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﱰاﺑﻄﻴﺔ ،واﳌﻌﺎﲏ اﻷُﴎﻳﺔ ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ،وﺟﻌﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﲈ اﺣﺘﻮى ﻣﻦ ﻓﺌﺎت
ٍ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻴﺔ
اﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ،وﻋﻼﻗﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ودرﺟﺎت اﺣﺘﻴﺎج ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻷﻓﺮاده ،ﰲ
وﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃ ًﺎ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴ ًﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻴ ًﺎ ﺑﺸﻜﻞ إﻧﺴﺎﲏ راﻗﻲ ،ﳑﺰوجٍ ﺑﺈﻗﺒﺎل إﻳﲈﲏ
ٍ
وﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ ﴍﻋﻴﺔ وﻗﻴﻢ إﺳﻼﻣﻴﻪ...
وﻣﻦ ﲨﺎل اﻹﺳﻼم ،وﻛﲈل ﺗﴩﻳﻌﺎﺗﻪ ،أن ﻓﺘﺢ أ�ﻮاﺑ ًﺎ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻓﻴﻬﺎ
ٌ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎب اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻨﺎﻓﺬﻫﺎ ،وﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﲆ ﻣﻦ ﲡﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ِ
اﻹﻋﺎﻟﺔ ،وﺑﺎب ﺣﻔﻆ اﳊﻘﻮق ،وﻏﲑ ُه ﳑﺎ وﺿﺤﻪ اﻟﺸﺎرع اﳊﻜﻴﻢ ،وﰲ ﻧﻔﺲ

ٍ
أ�ﻮاب اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ وﺗﻢ ﺑﻴﺎن ﻓﻀﻠﻬﺎ ،وﺟﺰﻳﻞ أﺟﺮﻫﺎ ،وﻣﺎﳍﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،وﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎب اﻟﺼﺪﻗﺎت وﺑﺎب اﻹﺣﺴﺎن واﳌﻌﺮوف ،وﺑﺎب ﻣﻨﻊ

اﻷذى ،وﺑﺎب اﻟﻜﻔﺎﻻت ،وﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﲑ اﻟﻜﺜﲑ ،وﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷ�ﻮاب إﻧﲈ ُﺗﻔﺘﺢ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﲤﻬﻴﺪ ًا ﻟ ِ
ﻠﱪ واﻹﺣﺴﺎن وﻃﺮﻳﻘ ًﺎ إﱃ اﳉﻨﺔ.
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺤﺴﻨﲔ
وان اﷲ
ٌ
***
=
=
=
=
=
=
=
=
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الباب الثاني واألربعون

اإلسالم وحقوق اإلنسان

احلق لغة هو اليشء الثابت دون ريب ،وهو ما قيم عىل العدالة واإلنصاف ،وهو
للفرد واجلامعة ،ويتبعه واجبات.
وحقوق اإلنسان يف اإلسالم :هي تلك احلقوق التي تقوم عىل مبدأ وحدة اجلنس
البرشي ،بغض النظر عن عرقه أو لونه أو مكانته االجتامعية أو حتى دينه ،والتي يراد
منها إعامل الكون يف إطار التعاون والتكافل ،فتكريم اإلنسان بام أراد اهلل سبحانه
وتعاىل أساس للقيام بدوره يف املجتمع ،ويتحقق تقدم املجتمع من خالل رقي وتقدم
الفرد.
واإلسالم الكريم وضع اإلنسان يف دائرة من اإلحاطة شاملة كاملة ،واثبت له حقه
وبني له واجباته ،وألزم اإلسالم املجتمع ومن يقوم عليه بحفظ حقوق الفرد وفق
منهج راق مستمد من ترشيع رباين كامل.
فتكرم جل يف عاله بأن أراد العدل ،واملساواة ،والرقي ،يف كل يشء ملن استخلفه
يف األرض ومحل رسالته ،فجعل يف رشيعته إليه أرقى وأكمل السبل حلصول ذلك
التكريم الذي يناسب تلكم الرسالة وتلكم اإلنسانية التي أكرمها اهلل سبحانه.
فاإلنسانية مكرمة بأصلها عىل العموم يف األمر اإلسالمي ،وحيصل التفاضل بام محل
اإلنسان من إيامن ،وزاد من تقوى ،وهو األساس يف إجياده وما وجب من لزوم حاله.
وقد حفظ اإلسالم حق اإلنسان يف احلياة من بداية خلقه وتكونه فحرم التعدي
عليه بأي شكل يمس حياته ،أو كيانه ،وحفظ له كرامته وحريته ،فال يسمح بانتهاك
حقوقه ،أو املس بإنسانيته بام يسبب له األذى ،جسديا كان أو نفسيا ،أو أخذ يشء من
ممتلكاته بدون حق ،وضمن اإلسالم أيضا حقه يف العمل والتعلم ،فاإلسالم مل يرتك
جانبا خيص اإلنسان إال وأوجد الطريقة املثىل يف التعامل والتبادل بينهم ،بام حيفظ حقه،
فيكون اجيابيا ،مدركا لعلو إنسانية ،وقيمته الراقية ،فيعود ذلك باخلري عىل الفرد
واملجتمع ،وان انبثاق حقوق اإلنسان من الرشيعة اإلسالمية بكوهنا منحة من اهلل
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سبحانه ،وشاملة لكل أنواع احلقوق ،واتسامها بالثبات أوجد تلك األنا العليا للمسلم
ولإلنسان يف ظل اإلسالم ،فاستشعر مكانته وعلو إنسانيته ،فتجلت نفسه بأخالق
وتعامل وتكافل يناسب تلكم احلالة.
إن اهلل سبحانه وتعاىل خالق البرشية ،وخالق كل يشء ،وهذا هو املنظور
اإلسالمي واحلقيقي لإلجياد واخللق ،فأوجد اإلنسان ورفع منزلته وكرمه عىل سائر
املخلوقات ،وأوجد تلك الترشيعات والنصوص التي حتفظ ذلك وتبقيه عىل األصل
وعىل ذلك التكريم ،وان التزام اإلنسان بام رشعه اخلالق هلو الطريق الصحيح ،والنجاح
األكيد له يف دينه ودنياه ،ومن ذلك التكريم بأن تكون العالقة اإلنسانية بمجملها مبنية
عىل العدل ،واحرتام حقوق اآلخرين ،وهو فرع عن أصل التكريم ،وواجب عىل
اإلنسان جتاه أخيه اإلنسان أن حيافظ عىل ذلك وأن حيفظ حق نفسه ،وحق غريه ،وذلك
بإكامل واجباته بإعطاء كل ذي حق حقه ومعاملته معاملة إنسانية تليق بام جعله اهلل عليه
من منهج قويم وأصل منزله.
ومن مجال اإلسالم يف مسألة احلقوق ،بأن جعلها غري جمزأة ،وغري متغرية ،وجعلها
غري مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع الرشيعة اإلسالمية ،وأكملها بام وضع من
حدود وروادع ملن أرسف وتعدى عىل حق غريه ،فأوجد بذلك مانعا حيفظ حقوق
اجلميع عىل حد سواء بعدل راق ال نظري له ،كيف ال واهلل هو احلق وهو العدل.
وإن الرشيعة الغراء قد مجعت بني احلقوق والواجبات ،فحفظت احلق لإلنسان
بأعىل مقاييسه ،وأوضحت الواجبات التي تالزم ذلك ،فتكون بذلك أوجدت املعادلة
املثالية للفرد ،بان اطمأن واستقرت نفسه بام أدرك من أمنه عىل نفسه ،ويف نفس الوقت
علم دوره وحق غريه يف ذلك األمن وتلكم االجيابية ،التي ترتقي باجلميع اىل جمتمع
متكافل مرتاحم يقوم أساسه عىل التقوى والعدل واملساواة.

114

وننوه إىل أمر وان كان احلزن يالزمه ،فان تلك السلوكيات الصادرة عن البعض
والتي ال متت لإلسالم وال لإلنسانية بصله ،فاإلسالم رشيعة وأصال وأتباعا منها براء،
وما هي إال انعكاس لشخصهم وليس لغريهم من جمتمع أو منهج ...
***

115
الباب الثالث واألربعون

اإلسالم وكرامة اإلنسان

قال تعاىل[ ♂     ▬ :اإلرساء.]70 :
الكرامة اإلنسانية :هي قيمة معنوية ،تولد مع اإلنسان ،وقائمة عىل احرتام اإلنسان
لذاته ،والشعور باألنا الراقية ،وهي حق طبيعي وقيمة جمردة تالزم اإلنسان.
إن اهلل الكريم املتعال خلق اإلنسان ،وجعله مكرما ،ووهب له العقل مناط
التكليف ،وأكرمه يف السامء غاية اإلكرام بأن أمر مالئكته بالسجود ألبيه آدم سجودا
تكريميا ،وأكرمه سبحانه بأن استخلفه يف األرض ،وسري كل يشء خلدمته ،وأكرم
خلقته وهيئته ،وجعله يف أحسن تقويم ،وجعل التفاضل بني العباد بالتقوى ،وأكرمه
بأن خلقه عىل الفطرة السليمة ،وأن أوجده عىل تلك الصورة الكريمة ،وأعىل مراتب
الكرامة أن تعرف عىل صفاته سبحانه وأن محله الرسالة الساموية وذلك غاية خلقه.
إن اإلنسان له كيان مادي وهي هيئته التي خلق عليها وأكرمه اخلالق هبا ،وهناك
كيان معنوي مالزم لتلك اهليئة وهي قيمته االعتبارية ،وكرامة اإلنسان هي تلك القيمة
التي يرتقي هبا اإلنسان وهبا تبنى وتعزز الذات ،وان سعادة اإلنسان واستقراره النفيس
مرهونة بذلك.
إن اإلسالم الكريم أكد وأثبت حق اإلنسان بأن يعيش بكرامته طول حياته ،بل
وحفظ له كرامته بعد موته أيضا ،فمنع اإلسالم أي ترصف أو تعدي قد يصيبه يف
كرامته أو ينتقص من إنسانيته ،فإن احلال املعنوي ألمر معترب يف الرشيعة اإلسالمية أيام
اعتبار ،فحياة اإلنسان املادية حممية وكذلك االعتبارية ،وإن تلك املرتبة التي أكرمه اهلل
هبا حممية بنص الشارع الكريم ،فقد حفظ اإلسالم لإلنسان تلك احلالة النفسية وأوجد
هلا املناخ املناسب من امن واستقرار ،وذلك بمنع ما قد يصيبها من عوارض ينقص من
قيمتها أو خيدشها ،فاملسلم كإنسان يستشعر بإنسانيته وكرامته ،وكفرد يف مجاعة
املسلمني يستشعر بكرامته وكرامة أمته ،فتصبح الكرامة الفردية جزءا ال يتجزأ من
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كرامة األمة و التي يرتقي هبا ويعلو قدره بعلوها ،ولذلك فهذه اجلزئية جزء من الكلية
احلافظة وجمموعها.
وقد بني اإلسالم أن الكرامة لإلنسان تعزز بارتفاع اإليامن وزيادة التقوى ،فأمره
باالبتعاد عام ينقص من كرامته ،وذلك بتجنب املعايص واملخالفات ،وأن يبقي نفسه
بدائرة التقوى ،فيحفظ بذلك نفسه وكرامته ،فإن اإلنسان متى ما جانب الصواب أو
خالط من كانت املادية البحتة أو الشهوانية املسيطرة دأهبم ،ونمط حياهتم ،فقد فقد
جزءا من كرامته بذلك ،فاإلسالم ال يرىض إال بالكامل والرقي يف األمر كله ،وذلك ما
يريده من اإلنسان ،بأن يرتقي إىل تلك املنزلة التي خلق عليها بفطرته السليمة ،فيكون
راقيا يف نفسه راقيا مع غريه ،عزيزا  ،كريام ،وذلك هو نمط وحقيقة املجتمع اإلسالمي
كام أراد ربنا سبحانه.
***

117
الباب الرابع واألربعون

اإلسالم ونظرته اىل الطبقية

قال تعاىل        ▬ :

[ .♂      احلجرات.]13 :
قال ☺« :ال فضل لعريب عىل أعجمي إال بالتقوى» رواه أمحد.
الطبقية هي مفهوم يقصد به ذلك التنظيم االجتامعي ،الذي يقوم عىل تقسيم الناس
إىل طبقات ،بناء عىل أسس مادية أو اجتامعية أو ثقافية .ونستطيع القول أن هنالك انتامء
شعوري طبقي للفرد ،وهو انحيازه إىل طبقة ما بانتسابه إليها ،أو حماوله االقرتان هبا،
ويكون يف بعض أحواله متشاهبا مع إفراد تلك الطبقة من ناحية العمل السلوكي،
واالنطباع العام غري املمنهج أحيانا ،ويرافق ذلك الشعور باالنتامء لتلك الطبقة نظرا
لالستشعار بالفوقية ،وتتفاوت تلك السلوكيات وذلك الشعور ،ملا لتلك الطبقة من
متيز ومكانة يف املجتمع الذي تكون فيه.
وان التطور املستمر حلال املجتمع ،وازدياد العالقات وتفرعها ،مع وجود إضطرا د
مستمر يف عمليات التبادل بني األفراد ،أوجد ذلك التباين يف املحيط املادي واإلنساين،
مشكال أساسا للتشكل الطبقي والتفاوت االجتامعي يف املجتمع الواحد ،وذلك
القرتان األفراد يف تلك العالقات والتبادالت بعنرص جذب للتوحد من أجل حتقيق
املصلحة وزيادة التشارك بالقوة ،فيكون التكتل هلؤالء اإلفراد نواة لتحقيق ذلك ،وقد
يتأتى التشكل لبعض النؤى نتيجة االرتباط الثقايف أو االجتامعي أو غريه مما يكون
عنرصا مشرتكا بني جمموع من األفراد ،وال بد من ذكر ذلك التجمع الذي قد ينسب إليه
مجوع من األفراد ،ويشكلون طبقة عريضة من املجتمع ولكنهم بمقياس الطبقية املادية
املجردة هم األقل حظا والطبقة الكادحة من املجتمع ،والتي عادة ما تتأثر باجلانب
السلبي من املتغريات والسياسات التي يفرضها األسلوب املتداول للنظام الطبقي يف
املجتمع ،وهذا هو فهم تلك املجتمعات التي ال متلك قاعدة ذات هنج إسالمي
صحيح.
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وبالنظر إىل الطبقية من وجهة نظر الثقافات املادية ،والنظريات الفلسفية والتي
اختذت من التجربة ،والقياس الواقعي ،واألخذ باملامرسات املتداولة للعملية
االجتامعية لتلك املجتمعات ،مع النظر يف نشأهتا ومراحل توسعها ،وما أفرزته من نتاج
اجتامعي ،وتباينات داخل املجتمع العام أساسا لالعتقاد هبا .كانت عىل وجوه
وأشهرها ما كان يتبنى نفي الطبقية وأهنا سبب للرصاع بني األفراد ،ووجه آخر تبنى
فكرة تأصيل النظام الطبقي وإنه يشء أسايس يف املجتمع والقانون الطبيعي املسري
حلركة املجتمع.
أما املفهوم والنظرة إىل الطبقية االجتامعية وفق املنهج اإلسالمي فكانت عىل وجه
معتدل ،ومتامشية مع حال الناس ولكن ليس بتلك الصور السابقة  ،فاإلسالم أقر
ظاهرة التفاوت االجتامعي بني األفراد ،واعترب ذلك من املقتضيات املالزمة للحياة
االجتامعية ،واستمرا رها وان االختالف والتباين عنرص أسايس وطاقة حمركة للعملية
االجتامعية بأشكاهلا املتنوعة داخل املجتمع وحميطة ،بام يوجد نوعا من التكامل وتنوعا
باألدوار املطلوبة لإلعامر ...ومع ذلك فاإلسالم حيد من التفاوت وال يدعو إىل
ترسيخه ،واإلسالم ال يضع قيدا للرتقي يف املجتمع أو يشرتط االنتساب لطبقة
اجتامعية معينة للحصول عىل ذلك ،أو حتى التعدد باملقدرات العامة بناء عىل املقياس
الطبقي ،فهناك فرق بني التفاوت الذي أقره اإلسالم وبني منطق الطبقية الذي ينكره،
فالتفاوت ميزان للكفاءة ،والطبقية إذا اختذت الشكل الذي يدعو إىل االستعالء
واالحتكار فهذا مرفوض من وجهة نظر اإلسالم فالناس سواء يف احلق ويف الواجب،
وان مقياس التفاضل األصيل بني األفراد كآفة قائم عىل مقياس التقوى ،فاالرتقاء
مقرتن باإليامن ودرجة التقرب إىل االلتزام بالترشيعات واملنهج اإلسالمي ،وعىل ذلك
فقس ،فعلو الدرجات التي فيها تقرب إىل املرشع احلكيم يالزمها وال بد خري خاص،
وخري عام يصيب املحيط واألفراد ،وكل أمر بني عىل االستعالء والنظرة الدونية
لآلخرين مرفوض بكافة األوجه ومذموم رشعا ،فاإلسالم يريد تلك احلالة الفاضلة،
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القائمة عىل أسس صحيحة وريادة عملية مستمدة من املنهج القويم والرشع احلكيم،
بام يضمن تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص ،واملساواة الفعلية بني األفراد ضمن إطار
جمتمعي جيمع يف طياته معنى التكافل ،والتكامل ،وذلك يف أرقى صوره عملية يتحصل
من خالهلا عىل الصورة األمثل واألكمل للمجتمع املطلوب يف مناخ راق يف ظل
اإلسالم العزيز.
***

120
الباب اخلامس واألربعون

اإلسالم والرفق باحليوان

قال تعاىل           ▬ :

[ ♂     األنعام.]38 :
عن عائشة ▲ أهنا ركبت بعريا فيه صعوبة فجعلت تردده ،فقال له رسول
اهلل ☺ «عليك بالرفق» رواه مسلم.
ويف احلديث الذي رواه الشيخان أن رسول اهلل ☺ سأل وإن لنا يف البهائم أجرا ؟
قال عليه السالم «يف كل كبد رطب صدقة».
وعن ابن عباس ¶ قال« :هنى رسول اهلل ☺ عن التحريش بني البهائم».
رواه الرتمذي.
إن اإلسالم دين الرفق والرمحة ،وهو دين اإلحسان يف كل يشء ،ومما ال ينكر عقال،
وال عدالّ ،
أن اإلسالم يوجد تلك الشخصية امللتزمة باملنهج القويم عىل صورة راقية
من السلوك الكريم ،وجيعل اإلنسان يف شعور دائم ،وسلوك عميل لإلحسان والرفق بام
يتفق ومجال وكامل هذا الدين.
والرفق هو باب لإلحسان ،واجلامل يف التناول يف كل يشء ويف أصل أي يشء،
فإحسان املسلم مع نفسه وذاته ظاهر يف متيزه باخلريية ،وإحسانه مع اآلخرين من بني
جنسه واضح بسلوكه ومعامالته ،وحال الرفق بمن خلقهم اهلل ممن مل يقع عليهم
التكليف معلوم بااللتزام بالتوجيهات الرشعية يف التعامل مع احليوانات ،والتي بني
اإلسالم أن هلا حقوقا ،وان الرمحة سمة املنهج وفعل مالزم للسلوك املطلوب ،ونرسد
بنقاط بعض ما وضحه اإلسالم يف التعامل والبيان حلقوق احليوان:
* وضح اإلسالم النظرة للحيوانات وأهنا أمم ،ويراعى معها الرفق يف التعامل،
وان العالقة املنفعية القائمة بني اإلنسان واحليوان إكامل حللقة االستخالف لإلنسان
وأهنا مل ختلق عبثا.
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* بني اإلسالم أن احليوانات خملوقة ذات روح ،وإهنا ذات إحساس غريزي يف
بعض املواقف ،فرياعى الرمحة والرفق يف ذلك ،وال جيوز تعذيبها أو إحلاق األذى هبا
بدون حق ،ويؤجر من حيسن إليها ،ويأثم من ييسء إليها.
* هنى اإلسالم عن التحريش بني احليوانات بجعلها بابا من أبواب اللهو املؤذي
هلا.
* هنى اإلسالم عن تكليف احليوانات ما ال تطيق من العمل ،وهنى منع الطعام
عنها بام يسبب هلا األذى.
فاحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم ،ذلك الدين الرحيم الذي راعى حقوقا ملخلوقات
أدنى من البرش ،فكيف مراعاته للبرش.
***

122
الباب السادس واألربعون

اإلسالم وحتقيق الصحة النفسية

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ الرعد.]28 :
قال تعاىل          ▬ :

[ ♂       النحل.]97 :
قال ☺« :من أصبح منكم آمنا يف رسبه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه فكأنام
حيزت له الدنيا» .رواه الرتمذي.
إن التقريب لفهم معنى الصحة النفسية ،هو باألخذ باملعنى املشرتك والعام
للموضوع ،وذلك مفهوم للجميع يف عموميته وأصول فهمه ،ولكن إدراك حقيقة
ماهيته تقع عىل كل نفس ،ألن حالة الرضا والتصالح الداخيل هي املقياس الشخص
لكل فرد ،والتي يأخذها كمعيار لنفسه ،يقيس عليها مدى توافقها مع املثالية الطبيعية
للصحة النفسية ،أو ما كان دون ذلك.
ونستطيع القول إن الصحة النفسية ،هي حالة االستقرار الشعوري لإلنسان وفق
املثاليات النفسية املعتربة داخل إطار معزز من التوازن الداخيل ،مع اجيابية التقييم
للذات ويرافقه حسن االستقبال واإلرسال السلوكي والعاطفي العام.
فالصحة النفسية أشبه ما تكون بمثالية اهلدوء لبحر املشاعر ومقاييس األنا الذاتية
لإلنسان ،مع قوامة الصورة الذهنية والشعورية يف التعامل مع املواقف احلياتية،
واملؤثرات املحيطة ،وإن تالطم األمواج يف بحر النفس هلو اضطرا ب حيدث خلال يف
االتزان العاطفي والشعوري ،ونقصا يف االستقراء النفيس لإلنسان يف نفسه ،ويف مثالية
التجاوب مع االنفعاالت الذهنية العاطفية والسلوكية مع الغري ،وقد يصاحب ذلك كله
أمل داخيل قابض ،وإحساس باخلوف أو احلزن ،أو كالمها معا ،وتلك األعراض
املصاحبة مع أصل احلالة الطارئة إنام تتفاوت حسب الرصيد النفيس االجيايب
للشخص ،وقوة إدراكاته ،ومدى قابليته لالندماج مع احلالة النفسية اجلديدة واملؤثر
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الواقع عليه ،مع الرتكيز عىل أمهية القدرة والقبول لالستشفاء والعودة اىل احلالة املثالية
األصلية الثابتة طبعا وخلقا ،والتي يكون فيها اإلنسان يف توازن واتفاق عام.
أما بالنسبة لدور اإلسالم يف إجياد وتثبيت واقع الصحة النفسية هبيئتها األمثل ،فإنام
كان ذلك نابعا من منهجه العام ،والذي يسعى دوما يف كافة منابعه لتحقيق السعادة
والتوازن النفيس للفرد ،مشكال تلك الشخصية الثابتة واملثالية ومتوافقا بذلك مع أصل
تكوينه وسمو الرسالة التي محلها ومجال الرشائع التي يامرسها والتي حتمل طابع الكامل
والرقي ،فقام اإلسالم بإحاطة الفرد بدائرة من احلفظ الوقائي والتأسيس املعنوي
والتوجيه األمثل ،فاخلالق سبحانه أعلم بمن خلق ،وان تأدية الدور احلقيقي واملنوط به
اإلنسان هلو متمم خللقه وأصل وجوده ،وان وجوده يف تلك الدائرة اإليامنية
واالعتقادية إنام هو إعامل حقيقي لذلك وتوافق مطلوب بني اإلجياد والتأدية.
ومن األحوال واألمور املفعلة ،والتي تناوهلا اإلسالم إلجياد الصحة النفسية يف
الشخصية اإلسالمية للفرد وجعلها جزءا منها ما ييل:
أوال :إيصال اإلنسان لإلدراك الصحيح والفهم اإليامين األمثل ألصل اإلجياد
واالستخالف يف الدنيا ،والدور املنوط به ،وبأهنا دار للعمل والعبادة ،وباإليامن العميل
للمصري بعد ذلك بالتيقن بوجود دار اجلزاء واآلخرة ،وهذه احلالة النفسية املدركة إنام
هي تثبيت قدم العبد يف أمره مما قد يعرتيه من تساؤل عن السبب يف الوجود وما بعد
ذلك ..وخترجه أيضا من السكون السلبي وتضعه يف دائرة الفعالية وذلك وصوال
لتحقيق اخلريية يف الدنيا واآلخرة.
ثانيا :تقوية الصلة باهلل سبحانه وتعاىل وما أعظمها من صلة ،فإن املجاورة يف
الدنيا ملن ملك أمرا من القوة لفيه امتداد لذلك واقتباس منه فكيف الصلة بالقوي
العليم ،مالك امللك ،العظيم الكريم ،فهنا أعظم الصالت وأقوى اهلبات وكامل
الروحانيات ،وإنام تكون تلك الصلة مع رب الربيات باالمتثال بالرشائع ،وتأدية
العبادات ،واألخذ بالتوجيهات الرشعية يف اإلقبال عىل ما يرض اهلل سبحانه وتعاىل

124

من قول أو فعل ،واإلكثار من األذكار والتالوة لكتابة الكريم ،وإعامل اجلوارح بأعامل
اخلري والتقرب بكل ما فيه بر وإحسان.
ثالثا :إجياد التفاعل األمجل ممزوجا بالشعور اإليامين ملا بينه الشارع احلكيم من
فوائد ومجاليات الصرب ،والرضا ،والدعاء ،والقضاء والقدر ،ومجال القيم ،وعلو اهلمم،
وغري ذلك الكثري مما يوجد املثالية يف التقبل لألحداث املتفاوتة يف قالب إيامين ورضا
انفعايل.
رابعا :ترسيخ وثبات التوافق األمثل واحلقيقي لإلنسان مع نفسه بالتزام الرصاط
القويم يف حياته وفق االعتبارات الرشعية واإليامنية ،وإجياد التوافق مع الغري بالتمثل
بالشخصية اإلسالمية ذات الطابع األخالقي العايل ،والسلوك الراقي ،واإلحساس
اإلنساين األمثل ،وكل ذلك وفقا للمنهج اإلسالمي.
خامسا :بني الشارع الكريم أن اخلروج من الدائرة اإليامنية وارتكاب ما هنى اهلل
عنه باقتحام املعايص ،واإلعراض اإليامين ،هلو سبب رئييس يف اإلرضاب الوجداين
واالعتالل النفيس ،وذلك خلروج النفس عن طور الصواب ،وحماسن األمور ،وأصل
الفطرة ،ودليل ذلك اجليل الواضح يف قول ربنا سبحانه   ▬ :

[ ♂   طه.]124 :
فوجب اإلقرار واالستقرار باإليامن والعمل به ،وتفعيله قلبا وقالبا ،وجماورة أهله
ومالزمة أصله.
إذا ال بد أن نعي ونؤمن أن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم أن اإلنسان يمر بحاالت فيها
ضعف ،وان هناك أحاسيس تصيبه كباقي البرش ،وأمور قد تعرتيه ،فأراده متمسكا
بحبل الرجاء والبقاء يف دائرة اإليامن ،وأن ذلك الطارئ ليس باألصل ،وإنام هي أمور
عابرة ،فوجهنا الكريم سبحانه إىل الرضا والقبول ،وعىل ذلك جعل األجر وتكفري
الذنوب وأن احلق والكامل حينام نلقاه ،فال حزن وال هم بل مجال وكامل ونعم.
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وقال خري من قال من البرش ☺« :ما يصيب املسلم من نصب ،وال وصب ،وال
هم ،وال حزن ،وال أذى ،وال غم ،حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهلل هبا من خطاياه».
متفق عليه.
***

126
الباب السابع واألربعون

مفهوم احلب يف اإلسالم

قال تعاىل[ ♂    ▬ :البقرة.]165 :
بداية ما هو احلب؟
تلك الكلمة التي محلت أوجها كثرية ،ومعاين عديدة ،فحريت من أراد تفسريها
وتعددت املقاالت يف تعبريها...
وإنام نريد هنا الراقي منها ،الذي يرقى من هبا حممول وتصل به إىل املأمول،
واحلب :هو توجه القلب لريبطك بمن أحببت ويريك مجال ما به تعلقت ،وهو
امليل إىل اليشء.
واحلب نوعان :حب عقل ،وحب عاطفة ،فعقلك يدلك عىل اخلري والرجاء ،فتجد
بذلك الفالح والثناء ويوصلك ملبتغاك ويربطك بمنتهاك ،وحب عاطفة تلك التي
حترك إحساسك وتزيد ملن أحببت إقبالك.
وكيف ال جتد ذلك يف الدين ،بل جتده وذلك أمر يقني ،فاإلسالم دين املحبة الذي
أنعم اهلل سبحانه علينا به ،وترى صور املحبة فيه يف كل يشء ،جتدها يف اإلحسان
واإليثار ،ويف التسامح والعفو ،ويف عالقة األفراد بينهم ،وعالقتهم بمن حوهلم،
وتدركه يف عملك وعبادتك ،فأداؤك للعبادة متكرر برغبة وحب ،يرفعك للرقي بزيادة
العمل واإلقبال عىل اهلل ،وحلقة احلب حميطة باألنفس ،والتحرك داخل املجتمع
اإلسالمي فتحس برغبتك بتعميم اخلري ،فإن رقي املعاملة من أصل حبك الفطري
للسعادة واخلري للجميع ،ومن أصل رسالة اإلسالم التي ربطت اجلميع بحب الدين،
واخلري والرب ،واالمتثال بالرشائع والتوجيهات ،التي عملت عىل تنقية وهتذيب النفس
والرقي هبا ألعىل درجات السمو واملحبة...
فاإلسالم راعى مجيع السلوكيات والنوازع وامليول البرشية ووضع هلا قالبا وطريقا
سويا ال خترج اإلنسان عن أصل فطرته ،وال يكون فيها ميل إىل الشهوانية
العمياء،فهذب تلك السلوكيات والنوازع لتكون دافعا راقيا حلياة اإلنسان  ،فاإلسالم

127

دين مجال وسالم ،ودين حمبة ورقي إنساين،وصفاء وجداين ،وهذا ما أراده اإلسالم
ودعا إليه وحث عليه ،وما أراده يف كل أمر بأن يكون اجلانب القلبي منه سامقا مائال إىل
عموم اخلري واملحبة للجميع ،فسلوك أتباع هذا الدين الكريم يف أنفسهم وحمبتهم هم
رسالة دعوة للعاملني.
واإلسالم بنظرته ومفهومه للحب ،أراد أيضا كأساس لألعامل واملعامالت أن
تكون مبنية عىل حب األصل املوجد ،وهو حب اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن يتقرب
اإلنسان هلل بام حيبه اهلل ،وإنام يكون ذلك بقبول رشعه وتنفيذ أمره ،وذلك القبول ترى
فيه كامل املحبة باإلقبال القلبي واالمتثال العميل ملراد اهلل سبحانه وفق ما رشع.
وإن من أسامءه سبحانه الودود ،بمعنى املحب خللقه وعباده و الرحيم هبم ،وقد
جعل اهلل سبحانه وتعاىل حمبته وحمبة رسوله الكريم أعىل درجات احلب وأرقاها ،وعىل
ذلك يثاب املسلم أجرا عظيام وقربا كريام ،وإن حمبة اإلسالم من حمبة اهلل ،فحبك
لإلسالم هو امتداد حلب اهلل وحب رسوله وطاعة هلام.
***

128
الباب الثامن واألربعون

اإلسالم والسعادة

قال تعاىل          ▬ :

[ ♂       النحل.]97 :
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂         هود.]108 :
السعادة :هي شعور داخيل يراه اإلنسان بإحساسه بالرضا وبانرشاح للصدر مع
طمأنينة قلبيه ورسور بالنفس.
إن مفهوم السعادة خيتلف من شخص إىل آخر ،ولكن الشعور االجيايب واإلقبال
النفيس مشرتك لدى الغالبية ،وذلك الشرتاك اجلميع بإدراكات احلواس الفطرية
وعوامل االستقبال النفيس واالنفعايل يف املجمل ،مع وجود تفاوت يف درجة االستقبال
لإلحياء وما يقابله من ردود انفعالية شعورية لدى اإلنسان.
والسعادة مصطلح نسبي ،ونستطيع القول بأن تعريفها احلقيقي مرتبط بتعريف
اإلنسان كفرد هلا ،من مالزمة الشعور احلاصل من خالل جتربة أو استشعار بالرضا يف
األمر الذي يرتبط به ويكون عنده ذو بال ،وال ينحرص األمر باملادية البحتة ،أو املعنوية
املجردة ،أو غري ذلك ،فكل إنسان قد يرى أمرا له فيه سعادة النطباع احتوته نفسه ،أو
منفعة متحصله وقعت .ولكنها لغريه قد تكون ليست كذلك ،فكل ينظر ويدرك بزاوية
خمتلفة ،مع وجود متاثل وتقابل يف كثري من األوجه ،وهذا مما جيعل األكثرية يتشاركون
يف امليل والسعادة ألحوال مشرتكة توجد السعادة والرضا ،وذلك ألهنا يف حد ذاهتا
أحوال اجيابية وذات نفعية عىل عدة أوجه.
و أما مفهوم اإلسالمي للسعادة فكان أشمل ،وذو نظره مثالية مطابقة للواقع
أإلجيادي والرشعي له ،وكنتاج ألداء التكاليف ،فلم يقترص املفهوم عىل املنفعة
املجردة ،واحلياة املادية ،والشعور املوافق للتحصيل ،ألهنا مرحلة آنية مؤقتة ،فاإلسالم
بني أن اإلنسان يكون يف رحلة خلقه عىل مرحلتني مرحلة احلياة الدنيا ،ومرحلة احلياة
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اآلخرة ،واإلسالم أراد التحصيل اإلمجايل للسعادة يف الدارين بشكلها اجلزئي يف الدنيا
– وتأيت جزئيتها من عدم الديمومة ومما قد يعرتي اإلنسان من أحوال تطرأ عليه فتجعله
يف تفاوت يف أمره ،أو ما قد يصيبه من أمر يعود عليهّ ،ملا كانت دارا للمرور
ولالختبار -فهي مل جتمع الكامل لإلنسان يف نواحيها أو بكل ما فيها إال ما كان من عند
اهلل احلكيم العليم...
ففي أمر الدنيا:
أتى اإلسالم بالضوابط والرشائع التي تكفل السعادة لإلنسان ،فاإلطار الرشعي
العام حميط به إحاطة جتعله يف دائرة من الطمأنينة ،واالستشعار العايل بالرضا ،وعلو
الذات ،ملا كان فيه من التزام باملنهج ،وحتكيم للرشا ئع ،ورقي يف السلوك واملعامالت
يف نفسه كفرد ويف عالقته مع اآلخرين ،والذين انضبطوا هم أيضا بنفس الضابط
الرشعي ،فكانت الدائرة التكاملية حني إذ حافظة للجميع وموجدة للسعادة يف النتاج
والشعور العام ،ويكون ذلك واضحا ومتزامنا برؤيتنا الرتفاع معدل السعادة وارتقاء
احلالة الكلية لألفراد مع معدل االلتزام والتحاكم القلبي واالنفعايل للرشائع احلكيمة،
وال بد أن نذكر هنا أن إدراك اإلنسان لذاته عن حقيقة أمره وسبب وجوده وحسن
مآله ،والذي وضحه اإلسالم وبينه بصورة مثالية ،قد أوجد ذلك االستقرار العام
والطمأنينة الفعالة ،وذلك كله يكون مصاحبا حلركاته وانفعاالته ومسري حياته ،وبشكل
اجيايب يف نفسه وعىل غريه.
أما بالنسبة لآلخرة:
فهنا يربز املفهوم احلقيقي للسعادة وماهيتها بنظر اإلسالم.
فالسعادة احلقيقية هي السعادة الدائمة ،التي ال يشوهبا نقص ،وال خيالطها كدر،
وال يرافقها علل ،وهي املمتدة بال انتهاء ،بكامل ومجال بال فناء ،وتلك ال حتصل إال
برضا الرمحن ،ودخول اجلنان ،وهي املطمع احلقيقي والثواب األجزل ،وهي وعد
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الرمحن لعبادة املؤمنني حني يلقاهم ،وبالنعيم املقيم يف جنته برمحته جيزهيم ،فهناك
السعادة احلق ،واجلامل احلق ،والثواب احلق.
وهنا ندرك أين السعادة احلقيقية ،وكيف هي ،ونتيقن أن مفتاح الباب لتلك
السعادة يكون بالنجاح يف مرحلة الدار الدنيا ،وذلك باالمتثال ملنهج اهلل وتنفيذ أوامره
وحتكيم رشعه ،فتلك هي نظرة اإلسالم األكمل ومفهومه األشمل.
***

131
الباب التاسع واألربعون

مفهوم اجلمال يف اإلسالم

قال تعاىل[ ♂       ▬ :األعراف.]31 :
قال ☺« :إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم
وأعاملكم» رواه مسلم.
قال ☺« :إن اهلل مجيل حيب اجلامل» السلسلة الصحيحة لأللباين.
اجلامل هو الشعور بالرضا بام حتقق من متعة البرص ورسور النفس.
واجلامل يف املفهوم اإلسالمي ذو معنى شمويل ،فهو داللة عىل الصورة األهبى يف
كل يشء ،واإلسالم مل يمنع اجلامل أو يعاديه ،بل سام به سموا راقيا ،ووجهه وأحاطه
باإلطار الرشعي لئال خيرج عن مضمونه وأصل استحسانه.
فمفهوم اجلامل انبثق من وجدان اإلنسان وهو قيمة أصلية يف الفطرة اإلنسانية ،وإن
استشعار اجلامل وامليول للحسن يف إدراك األمور ملوافق لنقاء الفطرة واالتزان يف امليول
اإلنسانية السليمة.
وللجامل مساران :مسار مادي ،ومسار معنوي ،أما املادي فهو ما يراه اإلنسان
بعيني رأسه ،أو حيسه بجوارحه ،فينفعل بذلك بإقبال واختالج قلبي لطيف ،يشعر به
بامليول واإلعجاب بالصورة احلسية ،وتراه يف العلو يف الرتتيب ،والتقديم املادي
للمحسوس ،وأمجل وأكمل ما تراه يف ذلك ،إبداع اخلالق سبحانه يف خملوقاته ،وما
أكرم علينا به ،فحالتها كام خلقت مالزم فيها صفة اإلبداع واجلامل الذي بلغ حالة ال
يقدر عىل مشاهبتها ...أما املسار املعنوي :فهو ما يراه اإلنسان بعني قلبه ،وعقله،
فيدركه إدراكا داخليا يستشعر به بالرضا النفيس واألمان االنفعايل ،وجتده يف كل أمر
أنتج صورة خريية ،أو حاال صاحبه حسن ونقاء يف السلوك ،وصفاء يف الرسيرة ،وما
كان يف رقي وتعاطي القيم.
فاإلسالم يريد لإلنسان أن يكون التناول املادي عنده مصاحبا للقيم الفضىل
والنقاء الداخيل وكل ذلك يف إطار إيامين وامتثال رشعي.

===================================================================== 
١٣٢
=

ﻓﺎﳉﲈل اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺎﻃﻨﻪ ﰲ اﲡﺎه ﺧﲑي واﺣﺪ ،وﻣﻦ
ٌ
ﻣﻮاﻓﻖ ﳌﺮاد اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﳉﲈل ﻫﻮ
ٌ
ﺳﻠﻮك
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻘﻲ واﺣﺪ ،ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﲈ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﳋﲑة واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء واﻷﻓﻌﺎل.
وﻧﻀﻴﻒ أﻣﺮا ً َ ﹶو َﺟ َﻪ اﻹﺳﻼم إِﻟﻴﻪ وﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﺑﺪ أن
ﺗﻜﻮن ﲨﻴﻠ ًﺔ ﰲ ﻛﻞ ٍ
وﻗﺖ وﺣﺎل ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك واﻻﻧﻔﻌﺎل ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﳛﻤﻞ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ
وداﺧﻠﻪ ذات اﻟﺼﻔﺔ اﳉﲈﻟﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،وان ﻳﻌﻄﻲ ُﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ ﲨﺎل اﳍﻴﺌﺔ وﲨﺎل اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﺼﻮر َة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﲨﺎل اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﰲ اﳌﻀﻤﻮن.
***
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133
الباب اخلمسون

اإلسالم واحلث على حسن األخالق

قال تعاىل[ ♂    ▬ :القلم.]4 :
قال ☺« :إن من خياركم أحاسنكم أخالقا» البخاري ومسلم.
اخللق :هو هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال بدون تكلف ،وهو طالقة
الوجه وكف األذى وبذل الندى ،فصاحب اخللق احلسن يف اإلسالم الكريم سهل
العريكة لني اجلانب طلق الوجه قليل النفور طيب الكلمة.
إن قوا عد السلوك ،ومعايري األخالق ،وآداب التعامل ،هي مقياس واضح من
مقاييس االلتزام باإلسالم وعنوان جيل من عناوين الرقي ،وسمة من سامت االرتقاء
والسمو احلضاري.
إن دين اإلسالم الكريم كله خلق ،وان لألخالق مكانة رفيعة يف اإلسالم وقد حث
اإلسالم عىل التخلق هبا ،والعمل عىل االرتقاء هبا ألعىل درجات القبول واجلامل ،فهي
تلك الصورة التي تعكس حال األفراد يف تعامالهتم ويف كافة دوائر حياهتم ،من دائرة
األرسة ،فاملجتمع ،إىل دائرة اإلنسانية العامة ،فقواعد السلوك واآلداب التي حتكم
العالقات بني الناس بكافة أطيافهم ،وقنواهتم ،يتولد عنها حسن العرشة وسعادة
األفراد.
إن اإلنسان خياطب اآلخرين بفعلة وقوله ،وان لغة األفعال واضحة جلية لدى
اآلخرين ،وترتك ذلك األثر الذي ال يقل معنى عن القول ،هلذا وجب عىل صاحب
اخللق أن تتامشى أخالقه مع حياته وان تتالزم معها ،وان ال تكون آنية ،فان األفعال
واألقوال لتتشابه لدى اجلميع ،لكن يرتقي بعضها عىل بعض بام يتصاحب معها من
حسن اخللق وحسن املناولة.
إن األخالق اإلسالمية تطبيق لشعور راق بمراقبة اهلل سبحانه وتعاىل حلياة املسلم،
وأفعاله ،فإن من خصائص اخللق اإلسالمي أنه اوجد ذلك التوازن املتوافق أيام اتفاق
مع الفطر السليمة ،والطريقة بني متطلبات اجلسد والروح ،وكيفية احلصول عليها،
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ووضع تلك املتطلبات يف إطارها الرشعي املناسب هلا ،فأوجد الصورة الكريمة حلال
اإلنسان مع رغباته ونوازعه بشكل راق ومقبول للجميع.
وقد أراد اإلسالم من املسلم ،أن يبذل ما يستطيع من التخلق احلسن ،والرقي
اإلنساين ،واألخذ بالقيم العالية ،ملا يف ذلك من خري للفرد وللمجتمع إضافة ملا حيصل
عىل حسن خلقه من األجر والثواب اليشء الكثري ،فإن من أعظم األجور عند اهلل
تبارك وتعاىل ما كان فيه التقوى وحسن اخللق ،وإن الرجل ليبلغ منزله العابد بحسن
خلقه ،وإنك لرتى تلك الروح وتلكم املحبة التي حتسها اجلوارح والقلوب بحسن
اخللق من اخللق ،وترى السعادة والطمأنينة دائام مصاحبة حلسن األخالق وأدائها.
ولنا يف رسول اهلل ☺ قدوة عملية يف ذلك ،فام بلغ أحد ما بلغه رسول اهلل ☺،
كيف ال وقد كان خلقه القرآن ،فبلغ بذلك ☺ مبلغ التامم ،وهو سيد األنام ،فإن
الصورة العملية خللق الرسول الكريم هلي نرباس وتوجيه يقتدي به كل مسلم ،وان
حسن اخللق لباب من أبواب الدعوة العملية ،وهي دليل عىل صحة الرسالة ،تلكم
الرسالة التي بلغت الكامل ،ومرادها كل خري وعلو ومجال ،وهي من اهلل الكريم
املتعال.
***

135
الباب الواحد واخلمسون

اإلسالم ومفهوم الروح

قال تعاىل♂         ▬ :
[احلجر.]29 :
قال تعاىل          ▬ :

[ ♂   اإلرساء.]85 :
إننا إذا قمنا بترشيح اإلنسان ترشحيا معنويا لفهم وإدراك كنهه ،وما مجع كيانه ،وما
هو عليه ،لرأينا بعني النظر وباحلواس اإلنسانية املعروفة جسدا ماديا وأعضاء ركبت
بنسق وترتيب بديع ،وأوجد تناغم بني تلك األعضاء بشكل تكمييل يعطيها القدرة عىل
االستمرارية وقيام مادة احلياة ،ولكننا نقف هنا أحيانا حائرين ،ما هي تلك الطاقة التي
حترك ذلك ،وما هو اليشء الذي جعل املادة يف شكل حي ،وما الفرق بني جسد نابض
باحلياة متحركا فيها وبني آخر ال يتحرك ،مع أهنام يشرتكان يف كل يشء من حيث
األعضاء الوظيفية ،ومن حيث اهليئة البرشية العضوية ،فنسأل أنفسنا ما هو ذلك اجلزء
احلقيقي وجودا واملخفي نظرا وهو مالزم ملعنى احلياة وبه يكون؟
وهنا أعطى اإلسالم اإلجابة الشافية واحلقيقة اإليامنية لذلك ،فقد بينت األخبار،
وما ورد من الثوابت يف دين اإلسالم ماهية ذلك ،ولكنها مل تبينه كرشح ألمر دنيوي
مادي ،بل أخرجت تلكم احلرية ،وجعلت الفهم واإلدراك مرتبط بحقائق أخرى نؤمن
هبا فهي من مجلة ذلك الفهم واالعتقاد العام ،وتلك احلقائق واألمور إنام هي من عامل
الغيب ،وعامل الغيب أمر اختص به سبحانه ،وال يعلم به أحد إال من اختصه اهلل
سبحانه بعلم منه ،وهو من ثوابت االعتقاد واليقني يف الدين اإلسالمي ،فليس كل أمر
جيب عىل اإلنسان أن يعرفه ،أو يدركه إدراكا كامال ،فإن اإلنسان يف حقيقة أمره
وجسده الذي هو بني جنبيه ،لعاجز عىل إدراك كل يشء فيه ،أو االطالع عىل دقائق
بعض األمور ،فهل جيب عليه معرفة كل يشء ،طبعا ال ،فام شاء اهلل من أمور الغيب و
اختص هبا فهي عائدة إليه سبحانه ،فليس لنا عقال وال إيامنا وال اعتقادا أن نتعدى عىل
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ذلك ،أو نتجاوز األمر بالطلب باملشاركة فيام مل نؤمر به بالتوسع ،فهو يف عامل غائب عن
إدراكاتنا وقدراتنا ،وال نعلم منه إال ما أخربنا عليه من اهلل سبحانه ومن رسوله عليه
السالم بوحي اهلل سبحانه.
وإن اإلنسان لريى اجلهاز املادي يتحرك بحركة تلقائية لرسيان التيار فيه ،فهل
أدركت حواسه رؤية التيار ،وهل جيب عليه أن يرى حقيقة التيار مع نظره للجهاز ،فإنه
يكفيه ما يراه ،وال يؤثر عليه أو يعطل جهازه إن مل يدرك ماهية التيار.
واإلسالم علم منه الصورة العامة لألمر ،وبتوضيح ال يبقى اإلنسان يف حرية
وختبط يف أمره ،وبني له أنه يف عاملني:
العامل املشهود وهو العامل احليس الذي يدور يف فلكه ،ويتأثر به ويؤثر ،وتكون فيه
حياته ويامرس فيها أعامله بشكل ووعي كامل.
وهناك عامل غيبي خمفي عنه ،وهذا ال يستطيع اإلنسان الولوج إليه ،ولكن له فيه
ارتباط من نواحي معينة غري مكلف بالتعمق فيها ،ألهنا خارجة عن إدراكاته
وإمكانياته ،ومن تلك النواحي أمر الروح ،فالروح جوهر رشيف وخلق من أعظم
خملوقات اهلل ،وقد نسبها اهلل سبحانه لذاته العلية ،فأختص جل يف عاله بعلمها  ،فال
يعلم أحد بكنهها وال أمرها ،ومن أدعى علام هبا ،فال يصح ذلك منه أبدا ،فال علم لنا
إال بام علمنا اهلل ،ومما أعلمنا به :أن الروح مستقرها اجلسد ،وذلك اجلسد هو كوعاء
هلا ،ومها متالزمني أبدا ما دامت هناك حياة باجلسد ،و إن الروح لتنفخ يف اجلنني وهو يف
بطن أمه بعد أربعني يوما من وجوده ،و مما بني لنا اخلالق احلكيم انه إذا جاء أجل
اإلنسان وحانت منيته فال مقدم لذلك أو مؤخر إال بأمر اهلل ،ومتى ما سحبت تلك
الروح من اجلسد ،ذهبت معها احلياة...
اخلالصة:
إن معرفة اليشء إما تكون من بيان عنه ،أو من أجزاءه الذاتية ،أو مما يعرف به
كمعرفة أصل استخدامه أو سبب وجوده أو غايته ،والروح هنا خملوق غيبي غري
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ملموس ماديا ،غائب عن اإلدراك احليس ،لكنه موجود عقليا وإيامنيا ومثبت وجودا يف
ديننا وهو اإلسالم فكفى بذلك دليال ،واألكفى بقول ربنا:
▬[ ♂           اإلرساء.]85 :
***

138
الباب الثاني واخلمسون

اإلسالم واألمن

قال تعاىل        ▬ :

[ ♂   األنعام.]82:
األمن هو ضد اخلوف ،وهو حالة الطمأنينة التي تصيب النفس فتميل إىل اليشء
ميال واثقا راضيا مرتبطا بالقبول والسكون النفيس ،وهناك أمن خاص وأمن عام ،أمن
حييط بالنفس وأمن يستشعره األفراد جمتمعني ،واألمن بعمومه رأس التوفيق والنجاح
الذي يصل إليه الفرد واملجتمع ،وهو نتاج ملنظومة التعامل الناجح واالستقرار النفيس
يف كافة األدوار التي يقوم هبا الفرد داخل املجتمع مع أقرانه ،ويقوم هبا املجتمع مع
غريه من املجتمعات األخرى.
واإلسالم وضح مرتبة األمن بجعله من أهم الرضوريات اإلنسانية ،ومن أكرب
املقاصد الرشعية فهو هدف لكل رشا ئح املجتمع بكافة أطيافه وعالقاته ،وجعله أساسا
لكل يشء ونتاجا ألي يشء ،فمنظومة احلياة ال تتحرك بغياب األمن واالستقرار،
فراعى اإلسالم ذلك ،وسن الرشائع والقوانني التي حتفظ للفرد كافة النواحي التي
جتعله يف بيئة مستقرة آمنة ،من األمن النفيس عىل حياته وحقوقه ،ومن األمن
االقتصادي يف معاشه وممتلكاته ،ومن األمن العاطفي واالجتامعي بعالقته مع اآلخرين
واحرتام خصوصيته وخصوصية عالقته ،وفق منهج رشعي تبنى مراعاة توفري املناخ
الذي يقوم ويعني اإلنسان عىل أداء رسالته ووظيفته يف األرض.
وقام اإلسالم احلنيف ببيان مرتبة ومكانة األمن حلياة الفرد ،وتكامل أمان املجتمع
مع أفراده ومع املجتمعات األخرى ،وقد تناول األمن للمسلم وغري املسلم ،فام دامت
هناك عالقات بني أطياف كثرية فال بد من وجود األمن حلفظ تلك العالقة وفق منهج
سوي وعادل يأمن كل فرد فيها عىل نفسه ،وعىل غريه.
وقد قام اإلسالم بوضع الترشيعات ،وبني النصوص واألحكام التي جترم من
تعدى واعتدى وقام بام يؤثر عىل امن الفرد وأمن اجلامعة الكلية ،وسن القوانني،
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واحلدود ،والعقوبات للمخالف ،فبذلك يكون قد ردع املعتدي من اإلقدام عليها،
وحفظ األفراد من التعرض حلقوقهم أو التأثري عليهم ،بام يؤثر عىل استقرار حياهتم يف
كافة ممارستهم املرشوعة.
واإلسالم قد أوىل أمهية األمن للفرد وفق منظومة امن كلية يدور بفلكها ،فيأمن
عىل نفسه وعىل من يعول ،فريقى بذلك العقل واإلنتاج وتقديم ما هو صالح لنفسه
ومصلح لغريه ،فإن شعور الفرد باألمان يكون يف حد ذاته دافعا أساسيا يف التقدم
واالنجاز يف كافة مناحي احلياة ،ومل يغفل الشارع احلكيم عىل بيان أمر األمن األبدي
للمؤمن يف العامل اآلخر كحصيلة ملا قدم يف حياته الدنيا ،فعلم واطمأن أن اخلري الذي
قدمه ،والعبادة احلق التي أداها ،ليليها ثواب جزيل يناسب ما قدم ،فاطمأنت روحه
بذلك األمان والنعيم الذي ال تشوبه شائبة وال يعكر صفوه أحد ،فاستقرت روحه
بالعبادة هلل طمعا بام عند خالقها ،وتعلقه باهلل سبحانه أعطاه ذلك األمان احلقيقي
عندما أيقن باألمان الكيل بعد أن يتعدى وجيتاز مرحلة االختبار الدنيوي،
فكام استشعر باألمان يف دنياه بام حفظته له الرشيعة ،أيقن أيضا باألمان الكامل فيام
بعد ذلك.
***

140
الباب الثالث واخلمسون

اإلسالم ونظرته إىل الظلم

قال تعاىل[ ♂    ▬ :ق.]29 :
وقال تعاىل[ ♂     ▬ :يونس.]44 :
وقال سبحانه تعاىل يف احلديث القديس «يا عبادي إ ّين حرمت الظلم عىل نفيس
وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا» رواه مسلم.
وقال ☺ «الظلم ظلامت يوم القيامة» رواه البخاري.
الظلم ما هو الظلم؟
فيكفي لنا تعريفا ذلك الشعور الذي ينتابك حني تقرأ تلكم الكلمة ،أو ترى موقفا
يعترب فيه ظلم واقع.
فشعورك املستمد من نظرتك السليمة ونفسك القويمة يأبى ذلك ويمقته ،فالظلم
هو اجلور ،وهو وضع اليشء يف غري موقعه مما يرتتب عىل ذلك إيقاع األذى باملقابل
عىل املظلوم وهو الطرف الذي تعرض ملا يؤذيه يف نفسه ككيان ،أو يف ما خصه من
مقدرات ،أو ما يعنيه ويكون ذا بال عنده ،فالظلم غياب لنور العدل ،وذهاب لرؤية
احلق يف مكانه ،وللظلم أنواع يف اإلسالم ،فحسب الفهم اإلسالمي فهناك ظلم اإلنسان
لنفسه ،وظلمه لغريه؛ أما ظلمه لنفسه فبإقحامها املعايص وممارسة ما خيالف الرشع،
وأعالها ظلام أن يرشك اإلنسان مع خالقه شيئا يعبده ،فيحيد عن أصل اإلجياد
ويستعمل نفسه يف غري مكاهنا وأصل خلقتها وهو عبادة اهلل وحده ال رشيك له ،أما
ظلمه لغريه فهو التعدي وإيقاع الرضر بالغري ونزع صفة األحقية باليشء عند من
يستحقها ،فظلم الغري بعموم معناه أن تغيب احلق وتنرص الباطل ،فيرتتب عىل ذلك
أذى يصيب املظلوم يف حال من أحواله أو أكثر من ذلك.
إن اإلسالم احلنيف هو دين العمل وان استقامة احلياة والعمل ال يكون إال
بالعدل ،وإن دخول الظلم عىل ميزان احلياة يعمل عىل اإلخالل بذلك التوازن وعىل
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ذهاب منظومة االعتدال يف األمور ،وإجياد الصورة املعتمة للحياة لغياب الطمأنينة
واالستقرار املصاحب للعدل...
واإلسالم دعا و أوجب العدل ،ونبذ الظلم يف كل يشء ،وتوعد الظامل وأهله أيام
وعيد وأنكر أفعاهلم أيام إنكار ،وان اهلل العزيز احلكيم من صفاته العدل فسبحانه قد
حرم عىل نفسه الظلم قبل خلق اخلالئق وجعله حمرما بينهم حني خلقهم ،وإنه سبحانه
ال يظلم عنده احد مثقال ذرة أو أصغر من ذلك ،وإن إدراك ويقني اإلنسان ذلك (وهو
كذلك حقا ال ريب فيه) جعل اإلنسان يف دائرة من االستقرار واألمان العام والقلبي
لعلمه انه بني يدي الرمحن العدل ،وأنه لن يناله ظلم من خالقه بأي شكل كان ،وأنه
سيأخذ حقه ممن ظلمه.
واإلسالم بني يف تناوله وأحكامه ذلك التوعد والوعيد للظامل من اهلل سبحانه
وتعاىل ،ومن الرسول الكريم بأن ال تناله شفاعته عليه السالم ،وان يرى انعكاس ظلمه
عىل نفسه بعقاب يف الدنيا قبل اآلخرة ،وإنام تلك الشدة والوعيد ذكرت لتكون رادعا
وسدا مانعا ليمنع الظلم قبل وقوعه ،ولبيان عظيم العقوبة لعظم الظلم ،وذلك لعلم
الشارع احلكيم بعظم األثر الذي يلحقه الظلم ،وأنه معول هدم يف جسد املجتمع،
وباب من أبواب الفساد وضياع احلقوق ،وانتشار لنوازع الغل والسخط بني األفراد،
وحجر عثرة يف احلركة احلياتية للمجتمع بكافة أشكاهلا.
إن اإلسالم يريد جمتمعا متامسكا ،عدال بني أفراده منصفا بارا بمحيطة ،فاملجتمع
حيوي كافة األطياف والطبقات االجتامعية ويضم بني جناحيه املسلم وغري املسلم،
وتدور خالله معامالت ،وتبادالت ،وتفرعات ،أصعب من أن حتىص ،فلذلك كان وال
بد أن يقوم كل ذلك عىل ميزان العدل وغياب الظلم ،فيعرف كل فرد ماله وما عليه،
وينتظم داخل الدائرة العامة باتزان واستقرار وهذا الزم الستمرار احلركة اآلمنة
والسليمة للمجتمع ،وسبب أكيد يف تطورها ورقيها ،وبروز حلاله الطمأنينة العامة بني
األفراد وانتشار الرضا.
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فاإلسالم يريد جمتمعا متميزا بأرقى نظام مبني عىل العدل وذلك كانعكاس حقيقي
لاللتزام باملنهج والتوجيه اإلسالمي احلكيم ،وجعل ذلك يف صورة عملية حياتية
يتحصل منها عىل الغاية األسمى يف الصورة املثىل للتطبيق.
***

143
الباب الرابع واخلمسون

اإلسالم ومنعه للربا

قال تعاىل[ ♂    ▬ :البقرة.]274 :
ويف احلديث الرشيف عن جابر ◙ قال« :لعن رسول اهلل ☺ آكل الربا،
وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،وقال :هم سواء» رواه مسلم.
والربا باملفهوم الرشعي اإلسالمي هو زيادة مرشوطة مقدما عىل رأس املال مقابل
األجل لوحده ،ويفهم أيضا بأنه زيادة خمصوصة ألحد املتعاقدين خالية عام يقابلها من
عوض وهو نوعان ربا الديون وربا البيوع.
والربا يف اإلسالم سبب حلرب اهلل ورسوله ،وهو من املوبقات ،وقد نص الشارع
احلكيم عىل حتريمه ،وتوعد فاعله بالعقاب يف اآلخرة وبنزع الربكة واملحق يف الدنيا،
وذلك ملا للربا من خطورة متعدية وجور يقع عىل الفرد واملجتمع ،فإن رضره اجلائر
يرتك األثر السلبي عىل حياة الفرد يف النواحي املعيشية ومن ناحية الكسب ،فيكون
زيادة يف العبء عىل الفرد بام تم إضافته بوجه غري مرشوع عىل أصل املال ،ويرتك أيضا
ذلك األثر النفيس املرتتب عىل الربا من شعور بالظلم والكراهية ملا وقع من استغالل
الدائن حلاجة املدين ،ويوجد أيضا تأثريا ضارا وواضحا عىل الناحية االقتصادية يف
املجتمع فيؤدي إىل ارتفاع األسعار ،وزيادة نسبة التضخم ،وزيادة تكاليف اإلنتاج،
ويعمل عىل احلد من االستثامرات وعمليات التبادل التجارية ،والذي يعود كل ذلك
بأثر رجعي عىل األفراد واملستهلكني وعىل عموم املجتمع ككل ،ونرى آثار ذلك
واضحة يف تدين مستوى املعيشة والنقص يف تأمني االحتياطات األساسية واحلالة
السلبية العامة التي يستشعرها األفراد يف ظل الدول التي تتعامل يف الربا .
إن اإلسالم يشرتط يف املعامالت التجارية واملالية أن تكون قائمة عىل نظام متوازن
وعادل يراعى فيها تطبيق التوجيهات الرشعية لتعود باملنفعة العامة عىل مجيع األطراف،
ولتشكل اقتصادا مثاليا ،ونفعيا تكافليا ،وتكامليا للمجتمع اإلسالمي يرفع من مستوى
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الباب اخلامس واخلمسون

اإلسالم واحلكمة من التوبة

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂           الزمر]53 :
قال تعاىل[ ♂      ▬ :البقرة.]222 :
قال ☺« :ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا تاب اهلل عليه» رواه مسلم.
التوبة هي الرجوع إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وترك املعصية والندم عىل فعلها ،مع
العزم عىل عدم العودة إليها.
والتوبة أمر تفضل اهلل سبحانه هبا عىل عباده ،وليس هلا باب يغلق وال وساطة
جتب ،فاألمر مكرمة من التواب الرحيم إىل عبادة أمجعني ،لعلمه سبحانه أهنم ليسوا عىل
كامل وأن فيهم ضعفا وقد حييدون عن احلق أحيانا لغلبة شهوة أو لضعف إرادة ،فهو
أعلم هبم ألنه خالقهم ،وليست العصمة إال ملن شاء اهلل سبحانه من خلقه وألنبيائه،
وان اإلنسان كخلق مكرم من خملوقات اهلل فإن فيه جوامع كثرية يف كيانه وخلقته ففيه
العاطفة والعقل ،والشهوة والرغبة ،والضعف والقوة ،وغري ذلك ،فيمر أحيانا بحالة
يميل فيها عن املطلوب أو يسري وراء غفلته فأوجد اهلل سبحانه وتعاىل له بابا يعود من
خالله إىل املنهج القويم واىل السلوك املستقيم ،وهذا الباب ال يغلق أبدا ما دامت هناك
حياة لإلنسان...
وان كامل التوبة يف املفهوم اإلسالمي هي بالرجوع للحق ،وترك املخالفة ،والندم
عىل فعلها ،وإرجاع املظامل ألصحاهبا ،وان التوبة هلا فضائل وحسنات للمذنب
وللمجتمع ومن حييط باملذنب ،أما بالنسبة ملن تعدى واخطأ فهي مانعة له من التطاول
يف التعدي أو العلو يف اقتحام املخالفات ،وذلك بجعله يف حالة ال يفقد فيها األمل وال
يقنط من رمحة اهلل سبحانه ملا اقرتفت يداه ،فإن اإلنسان إذا ما انتهى من أمر خالف فيه
الصواب فإنه يدخل يف حالة من الرصاع بني نفسه بام حوت من قيم رشعية وبني ما
صارت عليه ،فتأيت التوبة هنا إلصالح ذلك ،والعودة به إىل طريق السالمة واىل طريق
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احلق ،فيعود مثاليا يف حياته بالتزامه باملنهج الرشعي ،وإجيابيا يف دورة احليايت من
جديد ،وأما بالنسبة للمحيط واملجتمع فالتوبة توجد السالمة املجتمعية العامة وحتد مما
قد يصيب املحيط من جراء التامدي من طرف املعتدي ،فإن اإلنسان إذا أذنب أو أخطأ
وأعترب بذلك الفعل معزوال أو مفصوال هنائيا فذلك جيعله يف حالة من الفقدان العام
والكامل للقيم والوازع الديني فال يشء خيرسه بعد ذلك ،فكانت التوبة هنا باب عظيم
من أبواب الصيانة ،ومنهج للتقويم ،وللتوبة أيضا كشعور وجداين بالندم ،وانكسار
للنفس عند بارهيا تكون دافعا للمذنب بالتعويض عام سلف بزيادة التقرب والطاعات
وبذل الطاقة بأعامل اخلري وإرجاع احلقوق ألصحاهبا ،فهي إصالح للنفس وتزكية هلا
باإلنابة اىل االستقامة وبذل الوسع يف ذلك.
ونذكر هنا نسمة من نسامت الرمحة التي أوجدها اهلل سبحانه وتعاىل يف أمر التوبة،
فالتواب الكريم مل يقطع حبل الصلة بينه وبني عباده بالذنب الذي ارتكبه العبد ،بل
أمهله وأمهله ،وإذا عاد العبد وأناب وتاب فرح ربنا عز يف علياءه وتقدست أسامءه
بذلك ،فسبحانه ريب وسعت رمحته كل يشء فهو يقبل التوبة ويعفو عن كثري ،فكيف ال
أعبد ربا وأتبع دينا بلغ من الرمحة والكامل واجلامل واجلالل منتهاه.
***
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الباب السادس واخلمسون

اإلسالم والصدق

قال تعاىل            ▬ :

[ ♂    النساء.]87 :
قال عبد اهلل بن مسعود ◙ :قال رسول اهلل ☺« :إن الصدق هيدي إىل
الرب ،وان الرب هيدي إىل اجلنة ،وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا ،وان
الكذب هيدي إىل الفجور ،وان الفجور هيدي إىل النار ،وان الرجل ليكذب حتى يكتب
عند اهلل كذابا» متفق عليه.
الصدق يف املفهوم اإلسالمي هو قول احلق ومطابقة الكالم للواقع ،وأيضا يفهم
انه (صلة مطابقة الباطن مع الظاهر يف إطار اإلخالص) ،وقد أمر اهلل به إذ قال
سبحانه♂        ▬ :
[التوبة.]119 :
إن للصدق منزلة عالية يف اإلسالم ،وكفى به علوا ومجال وجالل قيمة أن وصف
اهلل به نفسه جل يف علياءه ،ووصف اهلل به رسله وأنبيائه ،وجعله من صفات أهل
الصالح ومن كان عىل اهلدى واإليامن.
والصدق يعترب من أعىل مراتب اجلانب األخالقي يف اإلنسان ،وأول دروب الرب،
وهو صفة مقرتنة بأهل اإليامن ومالزمة حلاهلم فهو األصل يف األحوال كلها والقالب
األساس الذي تقاس وتقام عليه األمور ،ولنا يف رسول اهلل ☺ أسوة حسنة ،فقد مجع
األخالق بكامهلا ،ورأينا يف سنته مجاهلا ،فهو الرمحة املهداة ولسان الصدق املخرب عن
اهلل .وان الصدق ألمر جامع فهو صفة محيدة وسلوك راق وكلمة صحيحة ،فهو مدح
وعلو ومجال وسمو ،وهو املطابقة مع األمر ،فيحصل بذلك الوضوح ،ويأيت منه
القبول ،ويكون اإلنسان فيه يف دائرة النقاء والطمأنينة ،ومجال حقيقة اليشء بصدق
التناول وعلو التداول.
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وان اإلسالم أراد ذلك اإلنسان الصادق يف أمره كله بفعله ،ونقله ،ورسيرته.
والصدق يكون عىل مراتب وأعالها صدقه مع اهلل ،وذلك بإخالص عبادته وأعامله
بأن تكون كلها هلل وختلو من الرياء ،وهلا مقاصد علياء ،وهناك صدقه مع نفسه ،فظاهره
وباطنه يكون يف النقاء سواء ،وان يكون باطنه راقيا مؤمنا فيتمثل ذلك بحركة جوارحه
وإخالص أعامله وصفاء نفسه وعلو مهته باخلري .وهناك صدقه مع اآلخرين وتلك
الصورة التي يراها الناس عنه ،وحيسوهنا بفعله ،ويعرفوهنا بقوله ،فوجب ان يكون أمينا
صادقا يف حديثه صادقا يف نقله وافيا مالزما ألعامله ومعامالته مع الصواب ،فيكون
بذلك أعطى الصورة التي حيبها اهلل سبحانه وتعاىل فيكرمه سبحانه عليها ،وترتفع هبا
منزلته ،ويكون هبا قريبا من الناس يأمتنونه وحيملون له املودة واحلب.
وان الصدق هلو حلقة تواصل ،ودوام تفاعل ،بني أفراد املجتمع كآفة مع أنفسهم ،
و خارج إطار جمتمعهم مع الغري ،فاإلسالم حث عليه وأوجبه يف كل يشء ملا له من
دور يف إجياد الرتابط والطمأنينة بني األفراد ،وما يعود به ذلك باخلري عىل العموم،
وحث اإلسالم أيضا بالصدق يف املعاهدات واملعامالت وأي أمر مع الغري فإن ذلك
من قيم وأخالق اإلسالم وأهله ...وان للصدق ثمرات جيدها أهل الصدق وهي دائمة
اإلثامر والطرح ،وتتجىل يف حتقيق العبودية كام أراد اهلل سبحانه ،وعلو القدر يف الدنيا
واآلخرة ،والطمأنينة ،وحتقيق املصالح بأكمل وجه ،وارتقاء الرسيرة ،وصفاء النفس،
وانتشار املحبة والتداول ،واحلصول عىل املقصود وغريها الكثري ،فسبحان ربنا أن أراد
لنا اخلري والعلو يف األمر كله واحلسنى يف الدنيا والفوز باجلنة.
***
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الباب السابع واخلمسون

اإلسالم والقيم

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂      اإلرساء.]9 :
إن القيم اإلسالمية هي جمموعة األحكام واملعايري النابعة من تصورات أساسية عن
اإلنسان ،وحميطة العام ،وعن احلياة ،والكون ،واإلهل ،كام صورها اإلسالم ،فاإلسالم
أراد تلك الصفات اإلنسانية االجيابية الراقية التي جيب أن يلتزم هبا املسلم وتكون
راسخة لديه ويستوحيها من الدين اإلسالمي ،لتتمثل لديه يف االجتاهات السلوكية
والصورة العامة إلدراكاته وأفعاله يف جماالت حياته كلها.
إن املدلوالت الترشحيية والتعريفية للقيم تشرتك يف الفهم العام هلا ،لكن تتميز
القيم اإلسالمية عن القيم يف املجتمعات األخرى بأهنا حمددة ضمن الرؤية اإلسالمية
وتصورها العام ،فمنظومة القيم يف الثقافة اإلسالمية تقوم عىل مصادر ثابتة عالية إلجياد
شخصية ذات ثبات إدراكي وسلوكي ضمن اإلطار العام للمنهج اإلسالمي بمفهومه
الشامل ونظرته التكاملية ،وأما القيم املتداولة وأن كانت حتمل يف كثري منها القيم
السامية والرقي اإلنساين ،إال أهنا تعاين من الوحدة والتجرد بعدم االمتثال لقواعد ذات
مرجعية عالية وأسس ثابتة ،مما جيعلها أحيانا تتخذ شكال مرنا حييد هبا عن الفطرة
والسالمة السلوكية ،فينتج عن ذلك إخضاع للقيم ألسس فردية ومصلحية ،وغياب
لالستيعاب األمثل؛ لقصور اإلدراك البرشي عن الصورة املثالية.
إن نظرة وفهم الناس للقيم متباينة ،وذلك عائد الختالف املحيط االجتامعي
والنهج السلوكي العام ،ومعدل اإلدراك الفعيل ملنظومة القيم ،وبام أن القيم هي املعيار
القائم لقياس السلوك بني األفراد ،فقد راعى اإلسالم ذلك أيام مراعاة فعمل عىل
ترسيخ القيم العليا ،وإجياد التصور الكامل واألمثل هلا وفق املنهج الرشعي ،وجعله يف
إطار نسقي عام وذلك بصورة دافعه حمفزة لالمتثال ،ودعا اىل التنمية الفعالة الكتساب
القيم والتمثل هبا وذلك من خالل إصالح وتفعيل الدور الرتبوي لألفراد ورفع
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املستوى العام املقدم يف حال النشأة ،واختاذ القدوة العملية يف األرسة واملحيط
املجتمعي ،و طبعا هنالك الدور األسايس للتعليم بتنمية القيم ،وذلك برفع مستوى
الكفاءة التعليمية وتطوير القنوات واآلليات إليصال اإلدراك الصحيح ملفهوم القيم
ودورها الفعال يف البنية االجتامعية والسلوك والتصور األمثل لألمور.
وبام أن القيم هي اإلطار الذي يقيم به اإلنسان نظرته وتصوره العام للحياة والدين
واملادة والعالقات مع الغري ،وأ ّي أمر يمسه ماديا كان ،أو معنويا شعوريا ،فاإلسالم
كترشيع رباين موحى به من اهلل العزيز احلكيم فقد أوجد تلك القيم املثىل والعليا من
خالل مصادر ذات سامت وصفات كاملية وشمولية وذات طابع مجايل ونفعي دائم
للفرد واملجتمع.
وتربز أمهية األخذ بالقيم اإلسالمية للفرد واملجتمع عىل دورها الفعال واملالزم
لتشكيل الشخصية الفردية ومساعدهتا يف حتديد األهداف ضمن متاسك جمتمعي ذو
أهداف حياتية مثىل ومبادئ ثابتة ،وتظهر أمهيتها أيضا بإجياد ذلك الشعور العام باألمان
وتعزيز الذات ،والوقاية العامة من العوارض والسلوكيات السلبية ،وأيضا اإلدراك
للعامل املحيط بالنسبة للفرد ،وإجياد التنسيق العام فيام خيص املجتمعات األخرى من
حيث التعامل األمثل ،وإعطاء الصورة اخلالقة والتبادل النافع بام يتوافق مع املبادئ
اإلسالمية ،وهناك األمهية العظمى من خالل الربط الداخيل بني أفراد املجتمع من
خالل وضع نظام جمتمعي ذو منظومة قيمية ثابتة مستمدة من الترشيع واالعتامد
اإلسالمي ،معطيا شكال وصورة حقيقية لاللتزام باملنهج اإلسالمي،فأساس تلك
املصادر هو القرآن وهو مصدر الترشيع الذي ارتضاه الرمحن ،وهناك سنة النبي العدنان
☺ ففيها جتد كل يشء بأرقى صورة ،وبأكمل توجيهه ،وأتم معنى ،ومن املصادر
أيضا القيم اخللقية والعملية وما أجتمع عليه وعرفه املجتمع وأيده والتي كان قبوهلا
لوجودها ضمن القبول العام للمطلب اإلسالمي و استسقاءها من نبعه وبيانه أو ما
سكت عنه الرشع احلكيم ملوافقتها ما هو حممود .
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ومن باب اإلنصاف القول بأن دورنا احلضاري احلقيقي وترتيبنا األصيل يف
املجتمعات ودورنا يف توجيه اآلخرين إىل املعروف ال يكون إال بالعودة لألسس
اإلسالمية الصحيحة والتمثل العام والرتسيخ ملنظومة القيم اإلسالمية والتي نرى اآلن
يف وقتنا الراهن مدى تراجعنا عن ركب احلضارات وما كان ذلك إال لبعدنا عن ديننا
وقيمنا اإلسالمية احلقيقية.
***
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الباب الثامن واخلمسون

مفهوم احلرية يف اإلسالم

قال تعاىل           ▬ :

♂            
[األحزاب.]36 :
قال تعاىل          ▬ :
          

[ ♂  البقرة.]256 :
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂        املؤمنون.]71 :
بداية البد لنا أن نعلم أن احلرية يف العموم مصطلح ومفهوم عميل مرن ،يتناوله كل
طرف حسب أمره وحاله الذي ينتمي إليه ،وقناعاته من إدراك ثوابته وأصوله التي
لديه .ولنعرف احلرية يف املفهوم اإلسالمي ال بد لنا أن نتطرق هلا من وجهة نظر اآلخر
ليعرف القارئ ويميز ما هي احلرية عندنا كمسلمني وما هي عند غرينا ،فيتزن بذلك
فهمه ،ويعلم بإنصاف عقله وصفاء قلبه ،إىل ما يدعو إليه كل طرف ،وبناء عليه يعرف
إىل أي طرف يميل ،وأي طريق يف األخذ يسلك ،طريق احلق وهو اإلسالم أو لطرف
قد تناول األمر عىل غري حقيقته منقادا فيه لغريه ومفرسا األمر عىل هواه.
إن احلرية يف عموم معناها ومما أدركته مجيع األفهام أهنا اإلرادة الكاملة يف االختيار
بال إكراه أو إجبار ،ويف اإلسالم نجد انه هو الذي أوجد احلرية احلق ،والكاملة
لإلنسان يف صورهتا النقية ،وضوابطها العلوية ،وذلك بأن قامت الرشيعة املكرمة بكرس
قيد العبودية والتبعية لألشياء واهلوى ،فوضعت بذلك اإلنسان يف حال من االستقرار
وامليل للعلو والتكريم ،فمن قواعد النظر واملقاصد اإلسالمية لإلنسان انه أوجد لغاية
العبادة بتوحيد اهلل وطاعته سبحانه وتعاىل وجعلت األرض مسخرة له ،فكان بذلك يف
أعىل قمة الترشيف وأعىل مراتب التكريم؛ الترشيف بالعقل وهو مناط التكليف
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وبالتايل محل الرسالة الساموية ،والتكريم بأن جعل ذو إرادة حية ،وعقل واع حيافظ فيه
عىل مكانته ويتبع طرق اهلدى واألسمى يف احلياة بام هو األصلح واألكرم ،فاحلرية يف
اإلسالم هي انتظام وتوجيه؛ وذلك بأن لإلنسان يف مقاصد الرشعية احلفظ والكرامة
وأعىل درجات االعتبار ،واحلرية جزء من ذلك .ومما ينبغي أن يدرك ويفهم عىل وجه
كامل ،أن احلفظ والتكريم مرتبط بااللتزام بالتوجيه ،فاخلالق سبحانه وهو املوجد
لإلنسان أعلم به وأعلم بام فيه خري له  ،فليس االنضباط حتت أحكام الرشيعة هي إلغاء
للحرية ،بل عىل العكس متاما ،هي احلرية الكاملة ،والتفعيل بالتحرك يف دائرة التكريم
والكرامة ،وذلك ألن اإلنسان ال يصلح أن يكون هو املرشع واحلاكم عىل األمور ما دام
هناك خالق له فهذا ال يستوي مع أصل اإلجياد والغاية منه ،ولذلك ترى اإلسالم
الكريم قد ترك تلك املساحة الواسعة للحرية مع مراعاة وحكمة ورمحة ال توجد عند
غريه ،فأوجد اإلرشادات واالعتبارات لتوجه اإلنسان للطريق الصحيح للسلوك فيه،
وأخرب مع التوجيه أن اخلروج عليها إنام هو خروج عن أصل الفطرة وتلويث لنقائها ،و
أن عوارض ذلك اخلروج تتناىف مع درجة التكريم وعلو التحصيل ونبل الغاية الذي
أريد لإلنسان ،وإنه بعد كل ما وصل إليه من إيضاح وتبليغ وإعالم تركت له حرية
االختيار وهذا تابع إلرادته وإكامال لعدالة االختبار الذي هو فيه ،وهذا هو معتقدنا
نحن أهل اإلسالم ،فام أعطي لنا من حرية فاق ما ينادي به اآلخرين ،فحريتنا ال ترجع
علينا إال بخري ،أما غرينا ممن ال يعتمد املنهج اإلهلي يف الرؤية والعمل فقد انحرف عن
الصواب ونصب نفسه مرشعا وأراد لغريه ممن وافقه أن حيذو حذوه ،فضل بفعله
وأضل غريه بام أحدث من فكره وعمله ،ولنرضب بعض األمثلة ليتضح هبا املقال،
ولتشحذ األفهام ،فاإلسالم مثال قد احرتم العقل وشجع عىل التفكري ،والتدبر ،والنظر،
ضمن دائرة ال يستطيع أحد أن حيرصها التساعها فيساعده ذلك يف إدراك نفسه ،وعلو
مهته ،وطمأنينة جوارحه ،وامليل بذلك عقال وقلبا إىل معرفة ربه ،وتنفيذ أمره ،وقد نال
املؤمن ذلك وزيادة ،أما الطرف اآلخر فقد ترك احلرية لعقله بال عقال ،فتخبط يف أمره
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واشتعلت حريته ،واضطربت جوارحه ،فمثله كمثل رجل ألقى بنفسه يف حميط واسع
بحجة أنه يتقن السباحة فام يلبث أن يغرق ،فلو كان عىل خري ،وكفاية عقل ،لركب
سفينة الرشع فأيقن النجاة .ومن األمثلة األوضح شكال وعينا يف هيئة اإلنسان وشكله
اخلارجي ،ما أوجب اإلسالم من سرت اجلسد واحلشمة واملكارم يف العالقات ،وهنى
وتوعد ملن تعدى وأرسف ،أما الطرف اآلخر فقد تكشف واقرتب من البهيمية يف
السلوك ،وربام تعداها بام أحدث من منكرات ،وحوادث مل تكن تتخيلها العقول املتزنة،
ومن ذلك أن أصبحت املرأة عندهم سلعة ،والغرية رجعية ،واالرتباط الرشعي تقييد،
ووصل حاهلم من حريتهم املكذوبة إىل أن تزاوج الرجل مع قرينه وارتبطت املرأة مع
حيوان ،فأي دونيه هذه وأي حرية يدعون إليها ،فاألحرى أن تسمى حيوانية ،فهذا
أنصف لوصفهم وبيان حاهلم ،فام يفعلون إن هو إال عكس احلرية متاما ،بل هو عبودية
للشهوة ،وحتكيم اهلوى والغفلة ،ولنرضب مثاال آخر ليتضح التفريق بني حريتنا
وحريتهم ،بحريتنا وهي مقام التكريم واحلفظ للنفس ولآلخرين ،وبحريتهم والتي
ظلمت احلرية بام نسبوا إليها من أفعاهلم وأفكارهم ،ومثالنا يكون كيف تم تناول
الثوابت واألصول بني الطرفني ،فنحن كإسالم فأصولنا هي املرجع األول ،والتقدير
األعىل ،واالمتثال بااللتزام بالتوجيهات واألحكام التي تصدر عنها ،وقبول ذلك يف
أنفسنا يكون بحب وإيامن ،وتقرب إىل رضا الرمحن ،ألننا بذلك نكون يف طاعة املوىل
ويف حتقيق الغاية فنحصل املوعود ونؤدي املطلوب ،ونستشعر سعادة الدنيا ورجاء
اآلخرة ،وعدالة التقييم ،ورقي العالقات ،ومثالية الفهم يف الصورة العامة واخلاصة
والسلوك املقرتن هبام ،أما الطرف اآلخر فقد فقد التقييم ،وانعدم من األصول ،فاعتباره
قائم عىل الفرد وانه األساس واحلاكم واملصدر ،وال يشء له سيطرة عليه ،والغريب
باألمر أن ما يدعون إليه وطريقة تفكريهم متضارب مع احلرية التي يدعون اليها،
فنبذهم للخريية وتركهم للمثالية العليا ،وتقييد أنفسهم بتخبطات العقل واهلوى هو يف
ذاته تقييد وإخالل باحلرية ،فهل ترك التوجيه األكمل واعتامد األرذل هو احلرية ،بل
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األصح والصحيح أن يقال عنه عناد وإنكار نابع من رفض الرشيعة ،وبعنادهم ذلك
عندهم ،قلبوا فيها موازين اجلامل ومظاهر الكامل وصارت حاهلم كام يراها كل عقل
واع وعني منصفة حياة حيوانية ،وهبيمية الغرائز والسلوك ،مغيبة العلو .ونطرح هنا
سؤاال نريد اإلجابة عليه من هؤالء ،وهو ماذا استفدتم من حريتكم املزعومة؟ وماذا
أفدتم البرشية من أفكاركم املسمومة؟ فلم نرى منكم إال تكشف يف األجساد ،وعري
يف األفكار ،وختبط يف حياتكم ،بام أحدثتم من جتاوز عىل كل حممود وكريم ،وإن أردتم
احلق يف تناولكم للحرية فليكن هلا الغاية أسمى واملصالح العليا ،وان يكون خارجها
عفيف ،وقلبها عىل التقوى صيح ،وذات فهم قويم ومرجعها األمثل واألكمل ،وال
يأيت عنها ومنها إال اخلري ،وأصدقكم وأصدق نفيس ال جتدون ذلك إال يف اإلسالم؛
ففيه حريتكم يف الدنيا واآلخرة ،فدونكم فاغرتفوا منه شفائكم ،ودليل حياتكم .وال
ينظر لنا ناظر أن بالدنا حاهلا اآلن قد اختل فيه احلال يف أمر احلرية ،فليس ذلك من
اإلسالم وال من الرشيعة يف يشء ،فإنام هو سلوك أفراد مل حيسنوا تطبيق الدين ،أو كانوا
له فقط باالسم منتسبني ،أو أدوات مستأجرة هلدم الدين ،فامضينا كله خري وسريه نبينا
عليه السالم ،واخللفاء الكرام ،و أأمه اإلسالم ،تشهد لنا عىل ذلك ،وما تلك السنون
العجاف التي أصابت بالدنا إال لبعدنا عن تطبيق الدين ،ومن كيد املنافقني ،ومؤامرات
وهجامت من تراهم اليوم يف صورة من يدعون احلرية ،فإىل اهلل املشتكى.
مالحظة :ليعلم من باب اإلنصاف أن اإلسالم حيرتم اإلنسانية والرقي فيها.
وبعض النامذج يف سلوكيات غري املسلمني يقدرها اإلسالم وال يكن هلا أي
اعرتاض ،فهي التقاء بني اجلميع يف املشرتك اإلنساين ،وإنام كان تقديره هلا ألهنا بقت
عىل أصول النقاء ،ومل تتعارض مع االستحسان ،ومما نريد أن يعلم ويرسخ يف األفهام
وهو كالم حق ال ادعاء فيه ،أن أي صورة من اجلامل أو النقاء والتي حتمل اخلريية آنيا
ومستقبال إال وهلا من اإلسالم توجيه ومكانه.
***
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الباب التاسع واخلمسون

اإلسالم والصرب

قال تعاىل        ▬ :

[ ♂ آل عمران.]200 :
قال تعاىل[ ♂      ▬ :الزمر.]10 :
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂ البقرة.]153 :
قال رسول اهلل ☺« :عجبا ألمر املؤمن أن أمره كله له خري ،وليس ذلك ألحد
إال للمؤمن ،إن أصابته رساء شكر فكان خريا له ،وان أصابته رضاء صرب فكان خريا
له» رواه مسلم.
الصرب يف املفهوم اإلسالمي هو حبس النفس للقيام بأوامر اهلل سبحانه وتعاىل
وفعل الطاعات ،وحبسها عن ارتكاب املحارم واملنهيات ،ومنعها من السخط
والشكوى من أقدار اهلل وما قد يصيبها من ملامت..
إن اإلنسان ليعيش يف الدنيا ،والتي هي دار للمرور واالختبار ،لينتقل بعدها إىل
دار اجلزاء والقرار ،وان معرتك احلياة الدنيا ال ينتظم عىل الكامل يف كل حال ،فحياة
اإلنسان تتفاوت بني السعادة ونقيضها ،وبني اإلجياد والفقد ،وبني اإلقبال والبعد ،وكل
ذلك واقع تراه النفس وتعاينه ،فال كامل إال يف اآلخرة ،ولذلك مما أكرمنا به اهلل علينا
ومن به بعد أن جعلنا مسلمني ،أن جعل تناول األحداث بالرضا هو باب من أبواب
الطاعة ألمره واإليامن بقضائه وقدره ،وجعل له خري اجلزاء ،والفوز بعد العناء،
وتكفريا للذنوب ،وسعادة عند اللقاء.
إن حال الصرب عند اإلنسان يف اإلسالم ال بد أن يكون تابعا لثالثة أقسام أو ما كان
يف حيزها.
األول :هو الصرب عىل تنفيذ أمر اهلل ،وتوجيه النفس باالمتثال ،وترويضها عىل
الطاعات واإلقبال عىل ما يرض رب الربيات ،وفيه خمالفة لطبع النفس املائلة إىل أمر
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الراحة وعدم التكلف باملشقة او البذل ،وهذا الصرب هو صرب لطيف فيه رفع للهمة
واملثابرة ،مع تقويم للنفس عىل اإلقبال ،وكل ذلك يتحصل اإلنسان به عىل رضا
الرمحن ،وحتقيق اإليامن ،بالتزامه بالدين وتطبيق األحكام وأداء األركان وأن تكون
رشيعة اإلسالم له عنوان.
الثاين :وهو الصرب عن اقتحام املعايص وفعل املنكرات ،ففيه منع للنفس عىل
اغرتاف الشهوات ،والقبول بالدنيات ،مما حرمه الرشع وهنى عنه ،فقد ترى فيه النفس
لذة ورغبة ،لكن منعها من ذلك طاعة وتصربا أمر مأجور ،وحفظ من العزيز الغفور.
والقسم األول والثاين هو حتقيق للطاعة وتنفيذ للتكليف باألمر بالفعل أو بالرتك.
الثالث :وهو ما يقع عىل اإلنسان يف حياته ،إما عىل نفسه أو عىل من هيمه أمرهم،
وتلك أحداث تقع عىل اجلميع فليس أحد إال مفارق ،وان األيام دول ،والعمر يميض،
والصحة تبىل،واملال يذهب ويأيت ،وكل يشء عند اهلل سبحانه بقدر ،هلذا بني الرمحن
الكريم أن الرضا والقبول أمر عظيم جزاءه ،وكريم ثناءه ،وان الصابر يف معية اهلل
سبحانه ،وأن األمر بيد اهلل ،وال مفر من قضاءه إىل إال قضاءه ،فكان باب الصرب
واالصطبار باب للرمحة للعبيد ،وبه ترفع الدرجات ومتحى السيئات ،وان كان الصرب
حيمل طعام للمرارة جتده النفس حني وقوع األمر؛ ألهنا تأنف ما يعكر صفوها ،أو
جيعلها مضطربة ،لكن عند قطف ثامره ،والقبول إيامنيا بأحواله ،جتد النفس حالوة
ورضا قلبيا وذلك للخريية التي تيقن منها املسلم يف مآله وحاله ،وهو من دالئل اإليامن
والقبول بقضاء الرمحن.
***

160
الباب الواحد والستون

الصدقات يف اإلسالم

قال تعاىل          ▬ :

[ ♂       البقرة.]4 – 1 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂      التوبة.]103 :
قال ☺« :الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء» رواه ابن حبان.
قال ☺« :كل معروف صدقة ،وان من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ،وان
تفرغ من دلوك يف إناء أخيك» رواه الرتمذي.
قال ☺« :كل معروف صدقة» رواه البخاري.
بداية ال بد أن يعلم أن الصدقة عىل حالني:
األوىل :حال مفروضة وهي الزكاة وهلا باب أوردنا فيه ما يوضح أمرها وهو
موجود ملن أراد الرجوع واالستزادة.
واحلال الثانية :وهي هم أمرنا ها هنا  ،وهي الصدقة النافلة عىل عمومها ،ونستطيع
أن نقول عنها إهنا جمتمعة يف أمرها مع الصدق ،ألهنا اإلخالص يف العطاء لوجه اهلل ،
والصدقة يف مفهومها بعموم أمرها وارتباطها باإلسالم هي كل أمر فيه خري لآلخرين،
مع اشرتاط النية أن تكون خالصة هلل سبحانه ،وذات أصل طيب ،وهنا يف هذا املفهوم
مل نجعلها حمصورة باملال أو باملادة ،بل أوسعناها كام أرادت سعه الرمحة يف اإلسالم
باآلخرين ،وما وجهنا إليه نبينا الكريم ،وما فيه رضا الرب الرحيم ،فالصدقة باب
مفتوح لكل أعامل الرب ،وهي نتاج راق من التصديق واإليامن والرمحة واإلنسانية ،فهي
كل يشء مجيل يصدر عن املسلم جتاه اآلخرين ،فشعوره هبم ،ومراعاته ألحواهلم،
وتقديم يد العون ملحتاجهم ،وإغاثة ملهوفهم ،فكل هذا خري عىل خري ومن باب
الصدقة ،فهي شعور وعمل من املسلم جتاه أخيه املسلم ،ولإلنسانية ،ولكل يشء حتى
احليوان ،وهي تبادل يف اخلري واملشاركة الوجدانية مع اآلخرين ،فاملتصدق إنام يقتطع
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جزءا مما لديه إن كان ماال أو عينا فيجعله أمانة عند ربه يكافئ عليها حني يلقاه سبحانه،
فهي هنا ادخار نافع وخري راجع ،وان مل تكن ماال وكانت بذال من وسع يف خري
لآلخرين وإسعادهم واملشاركة يف تلبية احتياجاته فهي أيضا خري مأجور وداخلة يف
حسن الثواب.
وان من مجال اإلسالم وحسن مراده ،انه يريد زيادة الفعالية للمشاركة االنفعالية،
واملودة الشعورية ،واملؤاخاة بني األفراد ،ويريد من تلك األيادي اخلرية والقلوب
املؤمنة أن تسد الثغرات يف املجتمع واحلياة ،وذلك بكل أعامل الرب ،واخلري ،والصدقة،
والناظر بنظرة إيامنية ليعلم مدى تلك الدرجة اإلنسانية التي وصل إليها املسلم جتاه
أخيه وجتاه اآلخرين ،ألهنا داللة من دالالت اإليامن عنده وعالمة من عالمات إطاعة
الرمحن.
وان الصدقة يف اإلسالم خلريها قد تعدى وتعدد ،فهي تصيب آخذها ومعطيها ،أما
آخذها فقد استشعر باملحبة واملشاركة من طرف إخوانه وحتصل لديه سداد حلاجته
فاطمأنت بذلك نفسه واستقرت حالة وزادت حمبته ملن يشعرون جتاهه ،وأدرك أنه فرد
يف هذه األرسة املرتامحة املتكافلة ،وهناك فوائد قد ال يراها الفاعل أو يستشعر هبا عيانا
لكن خريها قد أصابه ،ومنها أن يمنع األذى عن الناس أو يذوذ عنهم وعن أعراضهم
الرش ،فهذا ال يرى حينام فعل األمر من الناس ،لكن الذي يعلم هو رب الناس ،فكون
فعله كان خالصا لربه وليس لغريه فيكون اجلامل هنا مجالني مجال اإلخالص ،ومجال
الصدقة وحب اخلري ،فاإلخالص أساس لكل أمر ومفتاح لكل خري.
أما نصيب املعطي للصدقة أو الفاعل هلا فيكفي أن نقول أن من يكافئه هو سبحانه
من عملت ابتغاء وجهه وتنفيذا ألمره ،وهو سبحانه يعطي عىل قدرته وبمشيئته وهذا
من أعظم اخلري والعطاء ،فاملتصدق أجره عظيم يف اآلخرة وحاله كريم يف الدنيا .ومن
ثامر الصدقة أهنا تزيد نبض القلب باإليامن وبمحبة اإلخوان وحيس معها بالرضا
ويرتفع هبا اإلحسان ،وهي كذلك ماسحة للخطايا موجدة للربكة ،وعملها تقرب إىل
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اهلل سبحانه وطاعة وهي ظل لصاحبها يوم القيامة ،وإهنا لعالمة ورمز عىل الكامل يف
اإلسالم الذي جعل خري وبر اإلنسان ألخيه اإلنسان بإحاطة إنسانية باملحبة وتقديم
العون وسد احلاجة وكل أعامل الرب فاحلمد هلل ،ثم احلمد هلل أن جعلنا من أهل هذا
الدين الذي ال ترى جانبا فيه إال وترى مجاال عىل مجال ،وكامال عىل كامل ،وليعلم أن
الصدقة جتسيد حلب اآلخر وحب اخلري له ومتاثل يف الشعور اجلامعي باإلحسان ،وتلك
رابطة إيامنية ،ونزعة يف قمة اإلنسانية ودليل عىل الرمحة وتأكيد عىل إعامل الكفالة
االجتامعية يف تلك األرسة العاملية فأي مجال هذا وأي رمحة تلك.
***

163
الباب الثاني والستون

اإلسالم والرقابة الذاتية

قال تعاىل[ ♂    ▬ :النساء.]1 :
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂ فاطر.]38 :
ومن حديث البخاري حينام سأل ☺« :ما اإلحسان؟ قال :أن تعبد اهلل كأنك
تراه فإن مل تكن تراه فانه يراك».
الرقابة الداخلية :هي وسيلة من وسائل تعزيز النفس ووضعها يف حالة من التوازن
مع القيم ومتاثلها مع السلوك الفعيل لإلنسان.
ويف املفهوم اإلسالمي هي نور تفاعيل داخيل للحث عىل مالزمة املنهج والتعاليم
الرشعية يف األمر كله الستشعار أويل من مراقبة اهلل سبحانه.
إن اإلسالم قد أوجد ذلك االستحضار القلبي والداخيل للعبد من خالل علم
العبد وتيقنه باطالع خالقه عليه وكان لذلك االستحضار صورا عديدة ومنها تلك
احلالة املستمدة نشأهتا من اإليامن احلقيقي والعلم اليقيني بأن اهلل سبحانه وتعاىل هو
الرقيب وهي متام لدرجة اإليامن والسالمة  ،وحاله الرقابة الكلية هي العموم والتي
أحاطت بكل يشء وأي يشء وتلك ال يقدر عليها إال اهلل سبحانه وتعاىل ،وتلك
الرقابة الكلية احلكيمة أوجدت للمسلم رقابة داخلية وجعلته يف دائرة فعالة من الثبات
السلوكي يف أعامله وترصفاته ،فاإلسالم يريب اإلنسان عىل ذلك الشعور الداخيل
واحلافز العميل للميل إىل االرتباط بني الفعل واألمور عامة وما يقابلها من الترشيعات
والتوجيهات واملنهج األصيل ،وذلك ملا فيه من إجياد التطبيق الصحيح ،والوصول
باألمر إىل متامه وفقا للمطلوب الرشعي وحتصيال لعموم اخلري واملصلحة.
وإن الرقابة الداخلية لإلنسان األصل فيها أن تكون ذاتية ومالزمة لكل حال
متخذة شكال اجيابيا حمفزا للنفس للحصول عىل املراد وفق األسس والقيم الصحيحة
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يف إطار من االستقرار النفيس واالقتناع الذايت املتأصل عن القبول وااللتزام باملنهج
القويم والقياس عليه.
والرقابة الذاتية عندما تكون كشكل من أشكال الوازع واملحاسبة اآلنية عىل األمر،
فهي تارة تكون يف مسار القبول للعمل لتوافقه مع الصواب ،وتارة أخرى تكون خمالفة
له ومتوجهة لرتك الفعل إلخالله بالقياس املعمول به أو وجود ما حيث عىل اجتنابه،
وكال األمرين بالتوافق أو االمتناع إنام هي مستمدة من أحكام وترشيعات وما تولد
عنها من أوامر ونوا هي ضمن دائرة تعاليم اإلسالم العام ومفهومه...
وان تلك احلالة الداخلية ،والتي أرادها اإلسالم ،مل تكن من نوع االضطراب
الداخيل للنفس ،بل هي مرتبة عالية من االرتقاء والتمكن وتوحد اجلوارح والقلب
واإلدراك العقيل يف مضمون واحد وأصل واحد ،وتلكم العملية الذاتية تعد كنوع من
أنواع العبادة التي يتقرب هبا إىل اهلل سبحانه وتعاىل وذلك ملا فيها من إعامل للجوارح
بام رشع اهلل وترك للنواهي كام أمر اهلل مقرتنا كل ذلك بقبول وإيامن قلبي.
***

165
الباب الثالث والستون

اإلسالم وإِقامة احلجة بالعلم عنه وتبليغ الرسالة

قال تعاىل[ ♂       ▬ :فاطر.]24 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ النحل.]36 :
قال تعاىل[ ♂      ▬ :اإلرساء.]15 :
قال ☺« :من سمع يب من أمتي ،أو هيودي ،أو نرصاين ،فلم يؤمن يب مل يدخل
اجلنة» رواه أمحد.
إن اهلل سبحانه وتعاىل قد أقام احلجة عىل عباده ،بأن أرسل هلم الرسل واألنبياء
مبلغني ومعلمني ،وكان مع الرسل كتبا موحاة من عنده سبحانه وهي املنهاج والتوجيه
ألمر الدين وألوامره للعاملني .والدين عند اهلل هو اإلسالم ،وهو دين العاملني ورسالة
األنبياء واملرسلني منذ آدم إىل نبينا حممد عليهم الصالة والتسليم ،حيث قال جل يف
علياءه ▬ إن الدين عند اَّلل اإلسالم♂ [آل عمران .]19 :وكان اإلسالم املعروف
واملعمول به اآلن آخر الرساالت الساموية بكتابه القرآن املوحى به إىل الرسول األمني
حممد ☺ الدين اخلاتم وهو للجن واإلنس كآفة ولذلك فعليه يقوم احلساب وهو
املطلوب وال يقبل دين سواه بعدما أرسل ،ومن متام أمره وكامل هنجه ومن رمحة منزله
سبحانه أن يرسه بالبالغ للجميع ،فشمسه عىل اجلميع سطعت ونوره أضاء كل يشء
وكشف كل ظلمة ،وان خفي عىل أحدهم زمنا ضياءه فال بد يوما أن يكاشفه لسعة
الدعوى وعظيم البالغ هلذا الدين الكريم .ومع ذلك فرمحة اهلل وسعت كل يشء
فاإلسالم أوجب البيان وإقامة احلجة قبل املؤاخذة عىل املكلف ،فاحلجة قائمة عىل
اجلميع ممن وقع عليه التكليف إذا بلغته عىل وجه صحيح وبصورة يفهمها ،فاختالف
الزمان واملكان واأللسنة وتوايل األحداث أوجبت معها عىل القائمني عىل أمور الدين
واملبلغني لرسالة رب العاملني من املسلمني أن يبينوه للناس ويوصلونه كام ينبغي،
ويدحضوا عنه الشبهات التي قد يعرتي بعض العقول خاصة التي جتهله منها يشء
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فتتشوش نظرا ملا يقع من اعتداءات قد مورست لتشويه صورة الدين .واإلسالم من
مجاله وكامله أن راعى ذلك كله رمحة من اهلل وبأمره ،وكل يعلم اهلل حاله فمن كان يأبى
احلق عنادا وكربا غري من مل يتبع أمر اهلل جهال وعدم علم ،وكل ملا عمل مالقيه.
اخلالصة :األمر أمر اهلل والدين دينه ،واخللق عبيده ،وهو أحكم احلاكمني وأعدل
العادلني وال يظلم عنده أحد ،والكريم سبحانه خلق اإلنسان لعبادته وبني له أمره وأقام
عليه احلجة ،فمن أعرض بعد أن علم أو سمع وفهم فهو من اخلارسين ،ومن أطاع
وأقبل فهو من الفائزين ،وكل أعلم اهلل بأمره فمن مل تصله الرسالة فمرده إىل اهلل
وحسابه عىل اهلل ،واحلمد هلل أن جعلنا من عباده وأرسل إلينا خري عباده فبلغنا الدين
وكنا مسلمني.
***

167
الباب الرابع والستون

اإلسالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

قال تعاىل       ▬ :

[ ♂      آل عمران.]104 :
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂   آل عمران.]110 :
قال ☺« :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع
فقلبه وذلك أضعف اإليامن» رواه مسلم.
املعروف هو ما وافق الرشيعة اإلسالمية وعرفته بالقبول واحلث عليه ،وهو ما
عرفه الناس يف أمور اخلري وأحوال اخلريية ،ويتناول ما تعلق بأمور الدنيا وما عليه ثواب
اآلخرة ،وعكس ذلك متاما املنكر ،وهو ما أنكرته الرشيعة لكونه خمالفا هلا أو مناهضا
للقيم والسلوكيات اإلسالمية اخلالقة والرشعية ويكون يف ارتكابه إخراج للحال
اخلاص أو العام عن االستقامة.
إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر شعريه من شعائر اإلسالم العظيمة ،وسمة
مالزمة له وصفة من صفات اخلريية لألمة اإلسالمية ،ومن جوانب الكامل والديمومة،
وركن من أركان اإلحاطة والوقاية للمنهج وما اتصل به من ذي بال ،وأضف إىل ذلك
أهنا عالمة تعبدية ودعوية فردية ومجاعية ،أما فرديتها فميل النفس للصواب وجتنيبها
اخلطأ ،وأما بروزها العام واملجتمعي فهي اجتامع األفراد عىل كل ما هو مقبول يف ميزان
الرشع وما يتحصل منه عىل اخلريية يف األمر والتعاون العميل والواضح يف العمل عىل
نرشه واحلث عليه ،وأيضا من حيث االجتامع واإلمجاع عىل نبذ وإنكار ما قد يرتتب
عليه مفسدة أو ميل وخروج عن املنهاج ،وكل ذلك من حيث األمر أو النهي إنام يكون
نابعا من االلتزام باملنهج واعتامد الرشيعة للعمل والقياس ،وذلك أمر كله مأجور وباب
من أبواب الطاعة هلل سبحانه وتعاىل وعامد من أعمدة االستخالف والقوامة.
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إن االمتثال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو تفعيل للمسلم يف حركة اخلريية
التي كان قد حظي هبا وكان من ضمن دائرهتا بانتسابه ألمة اإلسالم ،وان تلك الفعالية
إنام هي خري عىل خري ومما يتحصل عليه الفرد من أداء الطاعة واستشعار اخلريية املمتد
من ذات الفرد إىل عموم املجتمع ومن كان يف حميطه االجتامعي اخلاص أيضا ،فهي
تذكري وحث عىل اخلري ونرشه ،وكل ذلك إعانة وتشارك وجداين عام يف املجتمع
اإلسالمي عىل اإلقبال واالمتثال ،فالكل ناصح ألخيه ومؤرش فعال وإجيايب يف التوجيه
إىل ما فيه ثواب ومنفعة وما فيه حفظ للدين ولشعائره وما ينبثق عنه من قيم وفهم
سليم ،ومتى ما كان التفعيل لألمر باملعروف آخذا شكله الصحيح وفعاليته املحمودة
املستمدة من العلم الرشعي وحسن التناول ومجال التداول كانت كل طريق يف
السلوكيات املجتمعية واألعامل التعبدية جتد عليها موجها للخري وتذكريا هبا وهذا
واهلل من مجال هذا الدين وتعاون أفراده وضامن استمراره ،ومن حكمة اهلل سبحانه يف
أمره باملعروف عظيم منافع ،وحتقيق للخريية بني اجلميع ،وإجياد حقيقي لشعور املسلم
بحب اخلري ألخيه ومجع الناس عىل ذلك وتشجيعهم عليه ،وتذكريهم وتذكري نفسه بام
حيبه اهلل وبام أمر به ،ومن متام احلكمة أن األمر باملعروف يف حد ذاته مغلق لباب املنكر،
ففتح باب الطاعات وأداء املعروف واألمر به فيه إغالق ذايت ألبواب الرش واملعصية،
فكم هو عظيم وكريم هذا الدين الذي أراد كل ذي بال يف أمر املعروف واخلري أن جتد
عليه أعوانا وموجهني.
ويف ذات الوقت كان هناك التعاون واالجتامع عىل منع ما قد يستهدف الدين أو
يشوش عىل املسلمني وخيرتق جمتمعهم وقيمهم بام هو رش ومنكر ،فكان النفور العام ملا
خالف الرشع وما يؤذي متبعيه سمة من سامت املناعة للمجتمع اإلسالمي وأنه رافض
لكل جسم أو آفة غريبة قد يرتتب عليها رضر أو خمالفة رشعية ،فوجب بذلك النهي
عن املنكر وفق حكم الرشيعة وحسب قدرة الناهي ومكانته يف املجتمع اإلسالمي،
فكل فرد عىل محى من محى الدين ،ومن اإليامن إنكار املنكر والنهي عنه ومنع خطره،
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فاملسلم لبنة يف جدار اإلحاطة والوقاية عن نفسه وعن غريه من املسلمني وعن رشعه
وما يتبع من دين ،وانه مما يدرك حاال ويقبل عقال إن إغالق باب املنكر والرش خري
يتبعه فتح وتيسري ألبواب اخلري.
وجيدر العلم أن اإلسالم يف أمره باملعروف وهنيه عن املنكر قد عمم ذلك يف حفظ
اجلانب العقدي من توحيد ورشيعة وما ارتبط هبام ،وعىل اجلانب السلوكي واألخالقي
وما تعلق هبام ..فمن ناحية التوحيد الرشيعة فهناك األمر بالتأدية واالمتثال وفق مسار
وتعاليم املنهج القويم والنهي عن املخالفة واالبتداع .ومن ناحية اجلانب السلوكي وما
تعلق به من ممارسات ،فاألمر بكل ما هو حممود وموجد للمنفعة وما يتأتى عنه اخلريية
يف تداوله وكل ذلك مرشوط بموافقته للرشع احلنيف ،وما كان خمالفا للرشع فينهى
وينأى عنه ويرتك ويؤمر برتكه ،وإن كانت له صورة قد يعتقد البعض لقصور يف عقله
أو غواية يف نفسه أو لغلبة شهوته أهنا مواكبة لعرصه أو فيها توسع يف حريته أو رضاء
نفسه فإن الصواب ما أمره الرشع ورضيه املرشع ،وخالف ذلك يرضب به عرض
احلائط ،وان مما نراه وحيزن القلب يف زماننا هذا كثرة املنكرات ،وعموم البلوات،
وهجر الطاعات ،بل وتعدى ذلك بأن أصبح بعضا ممن ينسبون نفسهم لإلسالم يقلبون
الصورة كام تتطلبها مصلحتهم الشخصية أو أهدافهم الشيطانية فينكرون املعروف
وحيببون املنكر ،وما هذا إال لضعف أصاب األمة وعجز عن أداء حقيقي لألمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وذلك بام تسلط علينا ممن يكيد للدين ويعادي املسلمني
وما رافقه من تقصري من بعض املسلمني بأن ركنوا إىل الدنيا وقرصوا بحق الدين،
ولكن ما هذا احلال إال أمر عارض ومرض زائف زائل ،فاألمة بفضل من اهلل تتعاىف
وبرعاية منه سبحانه تعود ملكانتها وتسرتد عافيتها ،وان اخلريية ما زالت فيها ولن تزول
بأمر موجدها سبحانه ،لذلك وجب علينا أن نحمل هم الدين وهم األمة واإلنسانية
معها ،ونشعل نور اخلريية يف قلوب املسلمني كام كان يف عهدهم األول وذلك عىل اهلل
معتمدين وبرشيعته وبالعلم مستنريين.
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فعلو هذه األمة وكرامتها ،عند اهلل بعلمه األزيل معلومة بام محلت من صفات
حممودة وإيامن ورضا برشعه الكريم ومنهجه القويم ،فالبد علينا من البقاء عىل هذا
العلو التكريمي الذي حظينا به بفضل هذه الرسالة وهذا الدين ونعم به من دين ومن
أخري ممن كان من املسلمني؟
قال تعاىل           ▬ :

[ ♂ فصلت.]33:
***

171
الباب اخلامس والستون

اإلسالم والدعوة اإلسالمية (الدعوة إىل اهلل)

قال تعاىل           ▬ :

[ ♂ فصلت.]33:
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂   آل عمران.]110 :
قال ☺« :بلغوا عني ولو آية» رواه البخاري.
إن الدعوة اإلسالمية نور ييضء للبرشية طريق الوصول إىل اخلالق سبحانه وتعاىل،
وداللة إىل احلق وإرشاد إليه ،وهي توجيه للسعادة بتنفيذ أمر اهلل بالوحدانية والعبودية
والتسليم ألمره سبحانه.
وهي نبع صاف يستسقى منه العلم ،ونقاء النفس واإليامن ،وكيفية عباده الرمحن،
والدعوة هي أصل إبالغ الرسالة ،وعمل النبي الكريم وأصل بعثه وإرساله للعاملني
وهي هنج من كان قبله من األنبياء واملرسلني عليهم الصلوات والتسليم وذلك رمحة
من اهلل بالعاملني وحجة عليهم.
وكان رسول اهلل ☺ خري من أدى األمانة وبلغ الرسالة ودعا إليها ،ومن ثم تبعه
الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني ،فبلغوا ودعوا إىل اهلل وتابعهم عىل ذلك املسلمني
ومحلوا راية الدعوة ،وهي باقية خافقة سامقة ما بقيت الساموات واألرض.
والدعوة واجب عظيم وعمل كريم ،ويكفي الداعي رشفا وتكريام انه مبلغ عن
رب العاملني ودعوته وعمله امتداد لعمل الرسول الكريم وانه معرف للدين العظيم.
قال تعاىل♂       ▬ :
[األعراف.]158 :
إن محل هم الدعوة محال إيامنيا وتقربا تعبديا أمر كريم وله من اهلل أجر عظيم ،فإن
اإلسالم وهو آخر الرساالت الساموية وما وجب إتباعه كان دينا ورسالة للعاملني،

173

ويف املفهوم اإلسالمي أن الدعوة عامد اإلسالم وأساسه ،وإن ثامرها أمجل من أن
توصف وأكثر من تقطف ومن بعض مجيل ذلك:
* إهنا دعوة للتوحيد ،وحتقيق الغاية من أصل اخللق وذلك بإتباع مراد احلق
بالعبودية هلل سبحانه.
* إهنا دعوة إلقامة رشيعة اهلل يف األرض وتوجيه حركة احلياة ان تكون يف إطار
رشعي إيامين.
* إهنا توجيه وإرشاد ملعرفة اإلسالم وحقيقة أمره وعلو شأنه ،وتنقية صورته إن
استدعى األمر ملا قد يعرتي الوصول إليه عثرات املبغضني ،وتشويه اهلالكني ،أو حتى
رواسب املنكرين ممن كانوا من املخالفني.
* إهنا نور للبرشية ودليل لسعادة اإلنسانية بااللتزام باملنهج القويم بام يصلحهم
ويكون فيه سعادهتم يف الدنيا واآلخرة ،وإجياد املجتمع املتحاكم واملطبق لذلك.
* إهنا عظيم رمحة من اهلل بالعلم والتبليغ لنفي اإلنكار من اخللق باجلهل بالرسالة.
* إهنا امتداد لعمل األنبياء والرسل ،وترشيف عظيم ،ومرتبه عالية ،وخصيصة من
خصائص خري األمم ،وإهنا توجيه عميل لدمج السلوك لألفراد حلسن االمتثال بالرشائع
والسلوكيات الستشعارهم أهنم دعاة وحاملني لراية ورسالة راقية وأهنم واجهة لذلك
التمثيل وسفري له.
***
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أن رموز اإلسالم وأعالمه هلم قيمة اعتبارية ،وهم قدوة عملية فعليهم قام أمر اإلسالم
وفهم مضمونه ،ورموز اإلسالم وهم من أمجعت عليهم األمة بالرضا والقبول ،وكانوا
نجوما هيتدى هبم يف سامء احلياة ملا كان هلم من مكانة يف االلتزام والتطبيق من ناحية،
ومن الدعوة واإلرشاد من ناحية ،وكام قلنا فرجاالت اإلسالم ورموزه منذ العهد
األول هلم تزكية وعلو شأن يف الذكر من اهلل سبحانه وتعاىل ومن رسوله الكريم وما
نيلهم لتلك الدرجة يف الرفعة إال نتاجا حلملهم وتطبيقهم أمر الدين كام أنزل وكام أراد
رب العاملني فكانوا خري مستقبل وخري ناقل للخري وتبعهم عىل ذلك النهج من اصطفاه
اهلل سبحانه بفضله وجعله ممن التزم احلق ودعا إليه.
وان بابنا هذا اختص برموز اإلسالم وأعالمهم وذلك ملعرفة جاللة قدرهم وعلو
منزلتهم يف قلوب املسلمني وأهنم مرآة عاكسة ألخالق هذا الدين وتعاليمه مع األخذ
باالعتبار أهنم برش وال كامل إال للدين ،وال عصمة إال للنبي األمي ☺ ،وإن حبهم
حب للدين ،وان ما قدموه من خري وجهد يف دعوهتم ونرشهم للدين بام أخذوه عن
الرسول الكريم والقرآن العظيم لنبع دافق ال ينقطع أجره وال يفنى علمه فهم من محلوا
راية التوحيد وبلغوا الدين وبذلوا يف ذلك جهدهم وأمضوا أعامرهم ،ودفاعا عنه قدموا
حياهتم ،فطوبى هلم ثم طوبى هلم ،فهم فخرنا وقدوتنا وهبم واليهم ينتسب اإلنسان بعد
الدين فقد مجعوا من العلم أحكمه ،ومن املقام أرفعه ،ومن الرضا أنفعه ،فمن رض اهلل
عنه فقد فاز.
وان رموز اإلسالم بدءا من سيد األنام وأهل بيته الكرام ،وصحبه خري السلف
ومن بعدهم من خري خلف ،وأهل العلم والقادة ومن ارتقى بالزهد والعبادة ،ومن
خدم اإلسالم واملسلمني وأعز اهلل به الدين ،فإنه جلميعهم ومن كان من املسلمني ،فله
عندنا املكانة املرموقة ،واحلظوة املشهودة ،والكرامة املوفورة ،وإن جناهبم مصان،
وذكرهم باخلري يف كل مكان ،وال ينال منهم إال مهان ،وال ينتقص من قدرهم إال جاهل
حركه شيطان ،وليس أحد يبغضهم إال وقلبه باحلقد واحلسد ملآلن ،فمن عاداهم فام
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أراد إال التامدي وما له إال اخلذالن ،وهو بسوء فعله من أهل اخلرسان ،وما النيل من
رموزنا إال نيل من آخر األديان فمحال أن ختفي شمسا بنعيق غربان.
فهذا الدين ديننا وهو اإلسالم ،وهؤالء هم رموزنا ،فمن كان هؤالء الرموز سلفه
فهو يف خري وعىل خري وله الفوز واجلنان فإن حبهم طاعة وبغضهم معصية فاهلل اهلل يف
رموزنا...
***
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الباب السابع والستون

أهل الذمة

قال تعاىل          ▬ :

♂         
[املمتحنة.]8 :
قال تعاىل          ▬ :
          

[ ♂    العنكبوت.]46 :
قال ☺« :من قتل رجال من أهل الذمة مل جيد ريح اجلنة ،وان رحيها ليوجد من
مسرية سبعني عاما» رواه النسائي وأمحد.
أهل الذمة هم رعايا الدولة اإلسالمية من غري املسلمني ،والذين تعاقدوا مع
املسلمني عىل إعطاء اجلزية برشوط معينة يف مقابل بقائهم عىل دينهم وتوفري األمن
واحلامية هلم.
حينام نشأت الدولة اإلسالمية يف عهد رسول اهلل ☺ يف املدينة املنورة ،مل تكن
املدينة قاصة عىل املسلمني من حيث سكاهنا بل حوت غري املسلمني من اليهود
والنصارى وغري ذلك ،ومن عدل اإلسالم وسامحة األحكام أن جعل رسول اهلل ☺
وثيقة وعهدا بينه وبني أهل الكتاب من اليهود آنذاك ،وتشمل تلك الوثيقة أو الصحيفة
أحكاما وبنودا ترسي عىل مجيع رعايا اإلسالم من غري املسلمني يف حينه ،وقاعدة تبنى
عليها أحكام أهل الذمة بالنسبة للدولة اإلسالمية فيام خيص ذلك اجلانب من ناحية
التعامل واألحكام ،ومن تلك البنود يف جممل األمر حفظ احلياة بعدم التعرض هلا من
املسلمني ما مل يكن هناك سبب رشعي لذلك كصد التعدي من طرفهم ،أو ملناصهتم
األعداء عىل املسلمني فهنا أصبح الطرف املتعاقد معه يف منزلة املحارب ،ومن تلك
البنود أيضا أحقية التملك وممارسة احلياة اليومية بشكل طبيعي مع البقاء عىل دينهم و
أن ال يتعرض هلم بإجبار أو إكراه عىل اإلسالم.
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وهلذا فأهل الذمة هم نسيج وجزء من الدولة اإلسالمية وهلم أحكام وحقوق ،وعليهم
واجبات ،وكل ذلك معلوم ومبني عند أهل الرشيعة وعلامءها ومن ذلك ما فرض
عليهم من جزية ،واجلزية يقصد هبا مبلغ يدفعه كل ذمي للدولة اإلسالمية يف مقابل
محايته وإسقاط القتال عنه يف معارك املسلمني ،وتدفع من قبل القادرين وتسقط عنهم
حال العجز أو الدخول باإلسالم.
ولننظر هنا بعني الروية ملسألة اجلزية ،فاإلسالم يطالب املسلمني بدفع زكاهتم
واملشاركة يف الدفاع عن الدين والبالد وهذا غري مطلوب من أهل الذمة ،إضافة إىل أن
الدولة تؤمن هلم احلامية وترفع عنهم ما قد يرضهم ،وأيضا لو كان الذي حيتاج إىل
املساعدة والعون منهم لكان عىل الدولة اإلسالمية أن تعينه وحتفظ كرامته وتنفق عليه،
وهذا له من الشواهد بأكثر من أن حيىص يف تارخينا.
إذا فاإلسالم احتضن أهل الذمة يف املجتمع ومل جيربهم عىل يشء ،بل وتوعد من
يتعرض هلم ما داموا عىل العهد بالوعيد والعقوبة ،وهذا هو عنوان اإلسالم وسامحته
وعدله ،فاإلسالم كدين ودولة نظم حركة احلياة واملجتمع أيام تنظيم ،ومن ذلك أن
نظم عالقة املسلمني مع غريهم يف نفس الدولة بام حيافظ عىل النسيج واالستقرا ر العام
وحفظ األمن والكرامة للطرفني ،ومما ال خيفى عىل املنصف أن كلمة الذمة تعني العهد،
بمعنى أهنم يف ذمتنا ،فأي عهد ومجال يف هذا الدين الذي حيفظ غري املسلمني ويدفع
عنهم ما قد يرضهم كأنه حيفظ أفراده من املسلمني ،ومما تيقن خربه عن الرعيل األول
أن املجتمع اإلسالمي بكافة أهله كانوا عىل وفاق وحسن تعامل من جانب املسلمني،
ولنا يف رسول اهلل ☺ قدوة وفهم واع يف كيفام عامل به غري املسلمني ،فلقد أحسن
إليهم ،وجاورهم ،وتعامل معهم يف جتارهتم .والرشيعة أوضحت جواز الزواج من
نسائهم املحصنات ،وأكل ذبائحهم ،فكيف ترى تكون املرأة الكتابية زوجة ملسلم وأما
ألوالده ما مل تستشعر أهنا نالت كرامتها وإنسانيتها وحقوقها يف ظل اإلسالم ،فلوال
قناعتها يف عدالة وسامحة اإلسالم ملا قبلت ذلك االقرتان ،ولوال إنصاف وعدالة
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الباب الثامن والستون

الرق والعبودية احلديثة

قال تعاىل       ▬ :

[ ♂        النور.]33 :
قال ☺« :من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه عضوا من النار حتى
فرجه بفرجه» رواه البخاري.
العبودية -من البرش للبرش -تلك الكلمة القاسية عند قراءهتا ،والتي يشعر فيها
القارئ بالقيود تلتف حول الكلمة فينطقها مرسعا ليخرج من إحساسها ويعود حلريته
من جديد ،وال اعرتاض يف ذلك الشعور وال عاقل ينكر قسوهتا ،ولكننا لسنا هنا لنربر
بل لنوضح جانبا مشوها يف ذلك ،فاإلشكال لعدم الفهم ،أو بالشبهة الكاذبة حول ما
يتناوله اإلسالم مع العبودية هو املقصود هنا بالتوضيح والتفنيد ،ولنبني أيضا الصورة
العاملية اجلديدة للعبودية والتي يتبعها غري املسلمني عموما ،والتي أخذت مضمون
العبودية وحلت حملها بشكل مبتكر وبتأثري واسع ،والتي نستطيع تسميتها بالعبودية
املقنعة أو احلديثة والتي يرفضها اإلسالم ،ويرفض معها أي تعدي عىل اإلنسانية
الفردية أو العاملية .
أوال يعلم أن مصطلح العبودية بني البرش هو استمالك اإلنسان لإلنسان ،وهذا أمر
قديم متداول رافق احلضارات منذ القدم ،ولكن الذي حدث وغريه اإلسالم بعد
إرشا قه عىل العامل أن قيده ومنع أمره بام كان يتداول عىل مر التاريخ من إذالل وقهر
لإلنسان وإفقاده لآلدمية ،فاإلسالم مل حيرم العبودية ،إذ كانت موجودة ،وهذا مما ال
ننكره لنرض من مل يفهم ما تناوله اإلسالم بالنسبة لذلك وكيف تعامل معه ،فلو أن
املتكلم وعى وأدرك إنسانية اإلسالم وحفظه لإلنسان ،لعلم ما قدمه اإلسالم لإلنسانية
من رقي وإبداع يف التناول ،ولفهم ذلك البد للقارئ أو الناقد أن ينظر بعني اإلنصاف
والعقل والعدل ملا فعل اإلسالم ،وسيعلم حينها انه اقرب ما يكون من فعله انه أوقف
العبودية والرق وأعاد لإلنسان احلرية ،فأول يشء بدأ به اإلسالم أن أغلق أبواب
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االستعباد من مجيع األوجه ومنع أشكاهلا بأي طريقة كانت إال من باب واحد وهو باب
احلرب املرشوعة؛ والذي تقديرا من اإلسالم حلياة اإلنسان الواقع حتت األرس فبدال من
الذهاب بحياته ،جعله مملوكا آلرسه فمنع عنه بذلك القتل أو االعتداء ،وهذا حفظ
لروحه وإبقاء عليه ،ومل يكتف اإلسالم بأن أغلق مجيع منافذ العبودية بل أوجب أن
يعامل اململوك معاملة إنسانية ،وان ال يكون ألحد عليه من أمر إال صاحبه ،وأوجب
للعبد أي اململوك رشعا برشوط ،أن يكتتب مع سيده ،فيكاتبه عىل حريته.
واإلسالم ال حيل االعتداء وال اإلذالل للنفس البرشية ،بل يعاقب من تعدى
وأرسف وتطاول عليها ،وهنا نسأل أوئلك الذين يتغنون باحلرية وهم ليسوا حقيقة من
أهلها فام بالكم أمل تفهموا أن اإلسالم أغلق األبواب كلها إال باب األرس يف احلروب
فإنكم بام فعلتموه وما تفعلون مع األرسى كان حقا عليكم أن ال تتكلموا يف أمر
اإلنسانية حتى تعرفوا قيمتها ،فلو خري األسري بني أن يوضع يف (جوانتانامو) وسجن
(أبو غريب) أو أن يكون خادما آلرسه يأكل مثل ما يأكل ويعامل بآدمية حتى حني فامذا
تراه خيتار.
وأضيف إىل ذلك أمرا ليفهم عن اإلسالم حاله وبعض ترشيعاته ،فإنه مع تقييده
أبواب الدخول للعبودية فقد فتح الباب عىل مرصاعيه للعتق ،فتعددت املنافذ
واألسباب واحلاالت املوجبة لذلك ،فاإلسالم أتى موجها للعتق وليس راغبا يف
االستعباد ،وان الصورة املغلوطة التي يتناوهلا املبغضون لإلسالم واملدعني للحرية
بزعمهم ،فلينظروا حلاهلم بإستخراهبم للبالد واستعبادهم للعباد ،وتارخيهم املقيت بام
ارتكبته أيدهيم يف حق البرشية ويف هدر كرامة اإلنسانية ،عىل عكس ما فعل اإلسالم
بأن أكرم اإلنسان وحفظ أمره .فاإلسالم يمنع أي شكل يأخذ مضمون االستعباد من
طرف آلخر ،أو العمل بالعبودية املقنعة وهي استغالل احلاجة لفرض السيادة ،ولننظر
إىل ما هو أخطر وأكرب من العبودية الفردية بشكلها الظاهر يف عرصنا احلديث ،فهؤالء
وهم من يتشدقون كذبا بالعدالة واحلرية أال يرون ما تفعله دوهلم من استعباد وقهر
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لغريهم من دول العامل ،أمل يستعبدوا الشعوب ومقدراهتا ،أمل حيتكروا مواردها وموادها،
أليس من أكرب أسباب الفقر والظلم يف العامل تلك العبودية املقنعة التي تتحكم بأقوات
الناس وحرياهتم ،أليس قمح العامل يلقى يف البحر للمحافظة عىل سعره بدال من إطعام
اجلائعني ،بل واألنكى من ذلك أهنم يمنعون زراعته عند الدول الفقرية لزيادة التحكم
هبم ،أليست احلروب التي يشنوهنا ليستعبدوا أمر تلك البلدان وسيادهتا ،أليس التحكم
باملقدرات العاملية بام يصب يف مصلحة األقوى عامليا عىل حساب مصري الشعوب
األضعف استعبادا ،أليست الرشكات العمالقة والبنوك الدولية والنظم التجارية
العاملية والتي حتتكر أقوات وعلوم ودواء املحتاجني من فقراء العامل ومتتص دماءهم
بدال من مراعاة إنسانيتهم استعبادا ،أليس صندوق النقد الدويل يفرض سياسات
متحكميه الدولية ويتحكم استعبادا من عوز اآلخرين ،أليست طرق االستعباد العاملية
تأخذ أشكاال تتناسب مع رغبة من نصبوا أنفسهم أسياد العامل ،أليس فرض الرأي
والرؤية من وجهة نظر األقوى اقتصاديا أو عسكريا استعبادا لألضعف ،وما نراه من
تقسيم العامل عىل شكل طبقية مقيتة فهؤالء من العامل املتقدم وهؤالء من دول العامل
الثالث أليس هذا شكل من إشكال االستعباد ،أليس استعباد العقول واألقالم وامتالك
اإلعالم استبعادا ،السنا يف زمن أصبحت احلرية عبئا علينا من جراء متادي ظلمهم
علينا ...فالصورة واضحة والعاقل يفهم ،وشاهدنا صفحة العامل ،ومن دالئلنا واقع
أمرنا فمن ال حيتفل من بالدنا إال نادرا بعيد استقالله..
فنحن كإسالم نرشنا اهلداية والعزة والكرامة ،وكان أمرنا أن نوجه اإلنسان للخري
واألمان ،وأما الطرف اآلخر فام كان أمره إال احتالل واستعباد وظلم لإلنسانية
والتاريخ يشهد معنا عىل ذلك ولكنهم قوم ال يعقلون.
***
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الباب التاسع والستون

اإلسالم وموقفه من اخلصومة

ال يقف اإلسالم هنا يف دور املتهم ويطلب منه الرد والدفاع عن نفسه ،فهذا ليس
من اإلنصاف وال من العدل ،فهو دين اهلل والدين احلق ،رض من شاء وعاند من ضل
وبذنبه قد باء ،وان باب الرد هنا عىل أمر اخلصوم ليس لطرح نواقص عنه أو لتصحيح
قصور أمل به ،إنام كانت اخلصومة ممن ملك عقال فام وعى أو لشهوة فهوى ،أو ظلام لغاية
فعدى ،وان هاهنا توضيح ألمر اإلسالم ،فإن بيانه وفهم أمره من خالل طرحه وما
حوى ،وانه قائم بذاته ،ودال عىل نفسه بترشيعاته ومفرداته ،وان الفهم الصحيح
والعدل الرصيح أن يفهم ويعلم عنه من خالله ال من خالل ما قد ينسب إليه ممن مل
يكن من أهله ،وليعلم أن من كانت يف نفسه شبهة فنادى هبا لقصور يف إدراك عقله ،أو
لتلوث أصاب فكره فذلك جيعله يف موقع ال يصح ،و من كانت عنده صورة مل حيسن
مجع أطرافها فتاه يف تشكيلها فبعلم وإدراك الصورة احلقيقية وامليل للحق جيد البيان
ويذهب عنه ما سبب له التوهان ،ومن كان عىل باطل ونرص ما كان عليه عىل حساب
احلق فهذا خلل قائم عىل خلل وباطل بني عىل باطل ،وأيضا من كان غري ذلك واجتمع
مع من هو عىل شاكلته يف الندية للحق فالباب مرشع عىل مرصاعيه لفهم واستيعاب
املنهج الذي كادوا له اخلصومة ،فإن العلم والبيان ليس حكرا عىل أحد وال قهر لتبني
الدين عىل أحد ،وال يوجد يف اإلسالم خصوصية التخفي يف إبداء األحكام والرشائع،
فهذه خاصية إنام تكون ألمر قد حيمل جانبا من الشك أو خوفا من كشف نقص،
واإلسالم عكس ذلك متاما فهو واضح وجيل البيان ،وليس فيه حماباة ألمر فيه منفعة
ملرشعه ،أو إخفاء لسد باب من قبيل اخلوف أو العجز ،فاملرشع هو اهلل سبحانه وهو
املالك القهار ال حيتاج إىل أحد ،وال يزيد أو ينقص ملكه بأحد ،فاإلسالم رشع كريم
ورسالة ربانية ،وهداية عاملية ،وهي واجبه عىل العبيد ملن خلق اخللق ثم يعيد .
والعاقل يرى وضوحه وجالء قدره وعلو أمره يف أول أصوله يف القرآن الكريم فهو
ثابت مثبت للدين متعهد بحفظه فال نقص يعرتيه وال زيادة قد جتد فيه تنزيل م ـ ـ ـ ـ ـ ـن رب
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عليم .
وكذلك فيام ثبت عن رسول رب العاملني فقد بلغ الرسالة وأدى األمانة وما نطق
عن هوى إنام وحي من اهلل سبحانه يوحى فعليه الصالة وأتم التسليم.
واإلسالم كدين حي ومنهج حياة فقد محل يف نفسه بواعث البقاء ،وكامالت النقاء،
ألن مصدره غري برشي ومل يبنى عىل مبدأ جتريبي أو اكتشاف علمي ،بل هو أمر إهلي
بتدبري علوي أمر به اهلل سبحانه ورضيه دينا للعاملني.
واإلسالم بناء شامخ ،وان قرص النظر عن إدراك رقي أحكامه ومبانيه ،ومجال ما
حيويه؛ فلعيب يف عني وقلب الناظر ،وقصور يف إدراكه ،وتقويم ذلك كله وضحه
اإلسالم وتناوله يف رشعه وبينه وعلل أحكامه.
ففي اإلسالم ما يكون أساسا حقا يعرف به اإلنسان سبب إجياده وما بعد حياته،
فتذهب عنه حرية أمره يف خلقه وابتعاثه .وما يكون فيه من صور من كامل ومجال خلق
اهلل سبحانه وترشيعاته فيستنري العقل إدراكا لقدرة اهلل وإعجازه ،وما يرى فيه تنظيام
لكل حياته ،وموجدا لسعادته فيعرف ويطمئن انه حماط بحفظ اهلل ورعايته .وما حيس
فيه إيامنا موافقا وبه يكون متحركا ،فأيقن تطابقا مع فطرته .وما يعاين إعامله يف حماسن
األمور وأعالها فيوقن انه تكريم وسمو بإنسانيته.
وأوضح الكالم أن اإلسالم دين اهلل ورشعته ،وفيه بيان لكل يشء ،وان اخلصومة
معه إنام هي رفض ملنهج احلق وهي إما لقصور إدراك ،أو سوء غاية ،أو إعراض عن
احلق ،ومن أراد جانب الصواب ومالزمة احلق فلينظر بقلب صاف وعني باحثه
وسيجد ضالته يف االلتزام والقبول باملنهج الرباين القويم وهو اإلسالم الكريم.
***
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الباب السبعون

اإلسالم وسبب العداء القديم له

قال تعاىل           ▬ :

[ ♂ آل عمران.]85 :
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂األنعام.]33 :
قال تعاىل            ▬ :

[ ♂        لقامن.]21 :
إن اإلسالم هو دين اهلل ،ودين احلق الذي ارتضاه سبحانه وتعاىل للعاملني
وللبرشية أمجعني ،وكان آخر الرساالت ،و به ختم اهلل النبوات ،فكان بعد نزوله بأن
عليه يقوم احلساب وعليه وجب اإلتباع ،فمن أدركه وعلم به ووصلت إليه دعوته فقد
أقيمت عليه احلجة ،وذلك أمر اهلل الذي أنزل مجيع الرساالت الساموية وألمره وجب
التسليم.
وعند نزوله كان الناس عىل أحوال وأقسام وأديان كثرية ،فمنهم من كان يتبع
الديانات الساموية السابقة لإلسالم ولكنهم كانوا عىل منهج حصل فيه حتريف وخروج
عن أصل املقصد وهو التوحيد ،وذلك مذكور بنص كالم اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن
الكريم ،ومعلوم ملن نظر بعني احلق أنه سريى وجيد ذلك االختالف والتحريف الذي
نال تلك الرساالت عند النصارى واليهود .وهناك قسم آخر كان عىل الرشك ،بأن عبد
بزعمه آهلة أخرى مع اهلل ،واعتقد بضالله أهنا وسيلة يتقرب هبا إليه .وقسم جعل لكل
أمر أو منفعة أو موسم إهلا يعبد من دون اهلل وكان ذلك بداللة من شيطاهنم ومن عقل
ضال وأهواء عائمة ،معتقدين أهنم عىل يشء وهم ليسوا عىل يشء.
وقسم قليل كان عىل ما بقي وتناقله الناس من احلنيفية فكانوا باحثني عن احلق
وسط ذلك التوهان العام.
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وعندما سطع نجم اإلسالم وظهرت دعوته ،ظهر ذلك العداء هلذا الدين اجلديد
الذي يدعوا إىل التوحيد ،واىل قيم جديدة ،ورشع قويم يوجب اإلتباع ،فكان لكل قسم
مما ذكر أو غريه ردة فعل خمتلفة عن األخرى مع اشرتاك بعضها يف جوانب معينة من
ذلك العداء ،فأما املرشكني وهم من كانت فيهم بداية الظهور والدعوة ،فكانوا عىل
يقني وعلم بسمو الرسالة ،وصدق الداعي إليها متمثلة بشخص رسول اهلل ☺ فهم
يعرفونه ويعرفون أحواله وصدقه وعلو أخالقه ،ولكن ذلك يتصادم بالنسبة إليهم مع
كثري من أمورهم التي كانوا عليها ،فاإلسالم بترشيعاته يوجد حدا لتلك املامرسات
التي كانوا عليها ،وكانت خمالفة للمنهج والترشيع اجلديد ،فاإلسالم يطالبهم بوحدانية
اهلل ،ونبذ الرشك ،واملساواة ،والعدل ،ومكارم األخالق يف األمور كلها ،فرأوا بأفقهم
الضيق آنذاك أن ذلك سيسحب البساط من حتت أقدامهم ،من حيث سيادهتم ومن
حيث املنافع املادية التي كانوا حيصلون عليها ،وذهابا ملكانتهم االجتامعية والقبلية
التي حصلوا عليها بفضل موقعهم آنذاك بكوهنم جماورين ملكة والبيت العتيق،
ووجدوا يف أنفسهم كربا وعلوا بأن يرتكوا ما كان عليه أسالفهم وان يلتزموا بذلك
الدين اجلديد ،وان يتقيدوا بتلكم القيم التي حتدد عالقتهم مع اآلخرين ضمن إطار
العدل واملساواة وحتد من سلوكياهتم ورشور نزواهتم التي اعتادوا عليها.
ومع اشرتاك األقسام األخرى للعداء يف باب تغليب املصلحة الفردية والكرب
والعناد والتعصب وتغليب الشهوات ،لكن كان أرش تلك األقسام رفضا للحق هم
اليهود ،فإهنم كانوا حيملون حقدا وحسدا لإلسالم شديد ،ومتكنت تلك العوارض
القلبية منهم أيام متكن مع علم أحبارهم وعلامءهم أن هذا هو الدين الذي أخرب عنه يف
التوراة ،وأهنم كانوا ينتظرون ظهوره ،ولكن أعامهم حسدهم وحقدهم عن قبول احلق،
ونرى ذلك يف سريهتم وبشنيع أعامهلم مع املسلمني وندركه بعدد الذين اتبعوا اإلسالم
منهم فام كانوا إال قلة قليلة ،وقد اشرتك معهم يف إنكارهم للحق مع علمهم به
النصارى وذلك بعد ظهور اإلسالم وانتشاره ،ومع ذلك فبعد حني دخل الكثري منهم
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يف اإلسالم ،فبالد الشام كان أكثريتها عىل النرصانية فأصبحت أرضا إسالمية وأصبحوا
جزءا من أهل اإلسالم ،ومن كان منهم يف جزيرة العرب فقد آمن واتبع احلق أيضا،
ومع متدد الدعوة وانتشارها و سمو املنهج ورقي الدعوة آمن الكثري ،فمن كان باحثا
عن احلق وجد ضآلته وأيقن أن هذا هو الدين احلق ،ومن كان عىل ضالل وقارن بني
حاله واحلال التي يريدها اإلسالم له فكان ال بد له أن يتبع ذلك الدين ملا وجد فيه ما
يكرمه ويرفع شأنه وجيعله يف دائرة اإليامن والكامل اإلنساين والعدل واخلري يف كل شأن.
ونضيف هنا قسام خفيا يف مظهره وعميقا يف رضره ،وهم من أظهر اإلسالم وأبطن
الكفر وهؤالء هم املنافقني.
ونستطيع أن نلحق أسباب العداء لإلسالم يف بداية ظهوره بام ييل :
* تغليب املصلحة الفردية والقبلية وما تعلق هبام من املصالح املادية واالعتبارات
السيادية.
* التقليد األعمى للسابقني ،والتعنت يف قبول احلق والكرب عىل اإليامن.
* وجود ذلك التقييد عىل النوازع والشهوات.
* احلقد واحلسد.
* اخلوف عىل نزع السلطة الدينية أو السلطة الدنيوية.
***
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القسم اخلامس :وهو من أخذ الصورة اخلاطئة بالفهم الناقص عن اإلسالم ،وإنام
حصل ذلك إما إعراضا عن الفهم وطلب احلقيقة وذلك خوفا من االلتزام باملنهج
الذي قد يقيده بنظره عن أسلوب احلياة الذي نشأ عليها -وهذا اخلوف ليس يف حمله،-
وإما أخذ الصورة اخلاطئة لكثرة ما تعرض له من األقسام املعادية األخرى ،والتي
زرعت بذور الكراهية والفهم املغلوط عن اإلسالم ،وبث االفرتاءات والشبهات
والكذب مما أوجد هالة من السواد التي حتيط بتعاليم اإلسالم عند البعض.
ولنكن منصفني ،يف أن البعض ممن أبدوا اخلوف والعزوف عن الدخول يف
اإلسالم ،إنام كان ملا رأوه من ترصف قلة ممن ينسب نفسه لإلسالم وهو عىل غري هدي
وتعاليم الرشع احلنيف ،والواجب علينا وعليهم معرفة املضمون احلقيقي واملقصد
والتوجه الصحيح لإلسالم ونرش ذلك وتوضيحه ،وأن يعلم أن اإلسالم كدين هو
املقياس وليس األفراد ،فهم عىل مراتب يف درجة االلتزام واستيعاب الدين.
القسم السادس :وهو القسم األخري ،وتستطيع أن تقول عنه إنه جامع للرش من كل
قسم سبق؛ وذلك بأن صاحبه زعم أنه من أهل اإلسالم وأعطى ظاهرا يفيد ذلك ،لكنه
حقيقة حارب اإلسالم من داخله ،وأوجد تلك الصورة املنافية لواقع اإلسالم
وأحكامه وترشيعاته ،فكان هنا عبارة عن سالح ذو حدين ،حد يطعن به اإلسالم
وأهله من ناحية ،وحد كونه أصبح سدا يمنع انتشار الدعوة والكلمة احلق ونرش
الصورة الصحيحة عن اإلسالم ،وهذا القسم إنام هو أداة بيد بعض تلك األقسام والتي
اختذت من النفاق أسلوبا قديام وحديثا ملحاربة اإلسالم وللصد عن احلق ودين احلق.
***
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الباب الثاني والسبعون

سبب اختالق الشبهات على اإلسالم

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ الصف.]8 :
عن عائشة ▲ قالت :تال رسول ☺ هذه اآلية ▬هو الذي أنزل عليك
الكتاب منه آيات حمكامت هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اَّلل والرا سخون يف
العلم يقولون آمنا به ك ٌّل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب♂ قالت :قال رسول
اهلل ☺« :فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأوئلك الذين سمى اهلل فاحذروهم»
رواه مسلم .
الشبهة هي االلتباس والغموض والشك ،ونقصدها هنا بتلك احلالة إليصال األمر
إىل حالة من االلتباس يف فهم وإدراك حقيقة اليشء واىل أي جانب يصنف ويوضع.
إن اختالق الشبهات عىل اإلسالم أمر قد مجع فيه جوانب الرش ،وان من برز لذلك
األمر فهو تارة هياجم األصل وتارة يبحث عن املتشابه من األمر فيخفي جانبا ويظهر
اآلخر ،وتارة يأخذ الكذبة فيخلطها بجانب من الصواب وأصل من األمر فيوجد
بذلك حالة من عدم اإلدراك احلقيقي للمسألة ومفهوما خاطئا تم تقصد إظهاره ،وإن
أكثر ذلك ليجد وقعا يف نفوس من مل يرتيض باإلسالم ،أو مل يكن له علم به ،وقد يصيب
من كان من عوام أهل اإلسالم وأتباعه الذين مل حيملوا علام كافيا ليدركوا حقيقة األمر.
وان اهلدف األوحد ملن يبث تلك الشبهات ويضع تلك االختالقات هو النيل من
اإلسالم والوصول به إىل مرتبة الطرف املهزوم ،وبالتايل إفقاده هويته وإضعاف
رسالته ،فيصبح طوعا لإلمالءات ،وقابال لالنطواء حتت ظل األنظمة واإليديولوجيات
واملعتقدات املوافقة لفهم املعتدي .فاملراتب املرجوة من املشكك واملعتدي عىل
درجات ،فالرتك بالكلية من األولويات واإلتباع مطمع أسايس ،وإجياد حالة التيه
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والتخبط يف نفوس من اتبع اإلسالم من أعظم االنجازات ،وتشويه الصورة العامة
والنفور من اإلسالم أمر يرجتى ومقصد أصيل.
وكلها ظلامت يف بحر ظلامت.
إن بداية إلقاء الشبهات يف أول الدعوة كان يقصد منه العزوف عن الدخول يف
اإلسالم ،وذلك لتغليب املصلحة عندهم آنذاك ،وحينام انترش اإلسالم وظهر أمره
ذهبت تلك الشبهات واندثرت ودخل من كانوا يبثوهنا إىل دائرة احلق ،ومع التوسع
ظهر عداء جديد متخذا النفاق غطاء له ،ولكن مل يكونوا ذي بال ،فأمرهم مكشوف
وعددهم وتأثريهم حمصور .ثم تواىل عىل امتداد الزمان من يلقون الشبهات وكان احلق
بأهله هلم باملرصاد ،فيطمسوهنم ويفندون شبهاهتم ،ومن ثم ظهر يف الفرتة احلديثة
أسلوب جديد للتشويه واالعتداء فتم جتنيد العديد من اإلمكانيات واألفراد لدراسة
اإلسالم والبحث عام قد يمكن االستفادة منه يف التصدي له ،وإحداث اهلدم الداخيل يف
بناء اإلسالم ،وهنا حيق لنا ولكل منصف أن يستغرب فبدال من البحث عن احلقيقة
الواضحة اجللية يف تعاليم وترشيعات اإلسالم لالستفادة منها يف الرقي البرشي
والسمو بالقيم ،قصد يف تلك اجلهود إكامل العدة والعتاد حلرب املسلمني واإلسالم
والنيل من تراثهم .
فإن إجياد االضطراب الداخيل والتشكيك بالثوابت واألصول ليحدث أثرا ال يقل
عن استخدام السالح بام يوقع الوهن يف نفوس أهل اإلسالم وتارخيهم ،فقام
املسترشقون ومن عىل شاكلتهم بالبحث عام يصلح بنظرهم القاص الستخدامه كورقة
تستخدم يف ذلك ،وإن من كان منهم ذا عقل راجح وقلب صاف فقد أيقن أن ذلك
الدين إنام هو دين اهلل وال نقص يعرتيه وال يوجد خلل فيه  ،وال تتضارب أهدافه أو
ترشيعاته ،وأنه مجع بني الكامل واجلامل ،ولكن لألسف فجلهم كانوا عىل غري هدى،
فهم جمندون خلدمة هدف واحد وهو اهلدم ،فاختذوا كل أسلوب خبيث ،وخال من
األمانة ،بأن اقتطعوا ما أرادوا بكيفية منقوصة ،واجتزاء متعمد ،مع إخفاء اجلانب

193

احلقيقي للجانب اإلسالمي لألمر ،وإظهار الشبهات واألكاذيب عىل أهنا هي جانب
الصواب ،فأخذ ذلك ومن جهودهم الشيطانية وجعلت كأساس للفهم املغلوط عن
اإلسالم ،ولبنة يف بنيان االفرتاء املزعوم ،والذي يستشهد به يف وقتنا احلارض من قبلهم،
وكأن اإلسالم بجاللة قدرة ،وعلو شأنه ،وكامل ترشيعه ،ورفعة قيمة ،يريد شهادة من
هؤالء ليثبت انه عىل حق ،فاإلسالم هو احلق ،وليس ألحد عليه من سبيل ،وهو الدين
الذي ارتضاه اهلل وجعله للعاملني ،فال يؤخذ عن اإلسالم إال من اإلسالم ،وتلك
املراجع واألرصدة التي اعتمدوها للنيل من اإلسالم إنام هي وزر عليهم ،ودليل عىل
إفكهم وسوء تدبريهم .
وكام ذكرنا ،فقد بدأت الشبهات يف تلك الفرتة بأقالم أكثر املسترشقني املأجورة
خلدمة هدف غري سامي ،وكانت قاعدة للتضليل ومنها يستسقى لتلكم االفرتاءات،
وقد اختذت الشبهات وواضعيها يف العرص احلديث طابعا أكثر ترتيبا وتنظيام وذلك
للتقدم التكنولوجي واإلعالمي يف إيصال الفكرة واملعلومة لآلخرين ،وإتباع
األساليب املدروسة واإلحياءات النفسية لتمرير تلك األفكار بام خيدم اهلدف املرجو.
وان أشكال العداء بإلقاء الشبهات واالفرتاءات مل تقترص بالفعل عىل غري
املسلمني ،ففي الوقت الراهن فقد محلوا معهم يف سفينة باطلهم من أيدهم وتبنى
فكرهم ممن ينسب نفسه ظاهريا لإلسالم ولكنه يبطن نوعا من النفاق يف التعامل مع
املسألة التي أنتخب هلا ،ويف تلبيس االعتقاد أيضا وجدوا هلم أعوانا ،وهناك أيضا من
ركاب سفينتهم ومن سلك وجهتهم من كان مأجورا ويبيع نفسه وقلمه ملن يدفع له
أكثر ،فاألمر للبعض منهم كان ال يتعدى أن يكون جتارة يتحصل منها عىل مكانة أو
منصب أو منفعة مادية وإن كانت عىل حساب الدين.
وخالصة األمر إن اجلميع ممن اشرتكوا يف العداء لإلسالم ببث الشبهات ووضع
االفرتاءات أرادوا حتقيقا ألمور ختدم مصاحلهم أو حتقق أهدافهم وندرجها بام ييل:
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* العداء لإلسالم ،وذلك بوضعه يف شكل من أشكال اخلطر العام عىل املجتمعات
وأنه مقيد للحريات وذو مجود يف التعامل مع الغري ،ورافض لالنخراط حتت املنظومة
الديمقراطية احلديثة.
* مترير ونرش الصورة غري الصحيحة عن اإلسالم ،وإجياد صورة مغلوطة للنظرة
العاملية واملجتمع الدويل عنه ،وبالتايل اإلهيام بان اإلسالم ليس كفؤا أو نظريا
للمجتمعات الراهنة مما يوجب إبقاءه حتت الوصاية والتبعية.
* احلد من انتشاره خارج املجتمعات املسلمة ،وذلك بإجياد الصورة السلبية
املفربكة وربطه بالعنف والتعدي عىل احلقوق اإلنسانية والقيم املجتمعية.
* إضعاف املسلمني والنيل من هويتهم وشخصيتهم ،وتشكيكهم بدينهم ،وبالتايل
تقبل بعض األفراد االنخراط يف السلوكيات واالعتقادات املخالفة لإلسالم.
* تأييد معتقدهم والذي يفتقر للقيم اخلالقة التي يمثلها اإلسالم ويدعو إليها.
* خوفهم من رجوع اإلسالم لسابق عهده يف صدارة األمم ،وذلك بام مجع من
مكونات البقاء واالستمرارية من األصول والقيم الثابتة ،فأرادوا صاعا مستمرا داخل
البالد اإلسالمية ليبقوا منشغلني يف أنفسهم ،وأرادوا صاعا هلم مع املجتمعات
واملؤسسات الدولية يف حماوالت اخلروج من التهم امللقاة عليهم فينشغلون بذلك مع
غريهم ،وهذا كله إشغال وتشتيت عن توحيد األفكار واجلهود للرقي باملجتمع
اإلسالمي والوصول للصدارة وأخذ املركز الطبيعي له.
***
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الباب الثالث والسبعون

اإلسالم ..كيف يُريده أعداءه؟

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ الصف.]8 :
قال تعاىل♂      ▬ :
[األنعام.]55 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂       التوبة.]8 :
ذكرنا هنا لفظ أعداءه ألن املعارض للحق املعادي له عدو لنفسه وعدو للحق،
فاإلسالم رشع اهلل ودين العاملني ،فمن تكرب عن الدخول فيه جحودا وإنكارا فقد
عادى نفسه وأوردها الضالل ،ومع مجع مع ذلك العداء فقد زاد إىل ضالله فعل العداء.
واإلسالم مل يكره أحدا عليه وهذا من كامل العدل ومتام االختبار ،وإنه أعلن عن
نفسه وبني منهجه بمن ارتضاهم اهلل من الدعاة واملرسلني ومن محل راية التبليغ إىل يوم
الدين وهذا كان حجة عىل اجلميع.
وإن املستحرض من بابنا هذا أن هناك من نصب العداء لإلسالم ومل يقترص يف أمره
عىل عدم القبول ،بل أراد من قاعدة عدائه أي طريق أو أسلوب ينفذ فيه إىل اإلسالم
ليهدم جدرانه أو يزعزع أركانه وذلك ليحقق مراده وهو الطعن يف الدين أو إيقافه،
وهذا واهلل لرضب من جنون ،وجهل عظيم ،فاإلسالم أمر اهلل ودينه ،وقد تعهد
سبحانه بحفظه ،فال يمس تبديال وال تعديال وال يذهب أمره ،وان كان يف عقول
البعض تشويش أو يف سلوك آخرين خلل ،فهذا عىل أنفسهم ومن أنفسهم ،وهو ليس
يف الدين أو من الدين ،وال سبيل يوما للظاملني عىل اإلسالم ،فإن ما نراه من شمس
اإلسالم ال يغطيها إغالق العيون ،وبحر علومه وأحكامه لن يصيبها بلل من غيوم
افرتاءاهتم وتكرار شبهاهتم مهام كادوا أو بالباطل متادوا ،فان هذا هو اإلسالم دين
البرشية وهو الرصاط املستقيم ،والعلو والتمكني ،واحلق املبني ،يدعوا ألمر اهلل
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بالتوحيد والعبادة ،ويوجد الرقي والسعادة ،ينظم احلياة وفيه النجاة ،ومن لزمه للحق
عرف ،ومن تركه تاه وانحرف ،فسبحان اهلل لو علم فيهم خريا ألسمعهم.
ومن صور عدائهم احلديث يف أرشس أساليبه بعد أن أفلست جهودهم يف اقتالعه
بحمالهتم القديمة وحماوالهتم العديدة عىل مر العصور ،فوجدوا من فكر الشياطني
وسبيل املنافقني أن من مل تقدر عليه فأضعفه وألغي فيه ،ثم حاول جمددا لتقيض عليه،
فلمعت عندهم فكرة ظاملة مظلمة ،وهي اإلسالم املستحدث أو احلديث بقوهلم ،وهو
إجياد وهتيئة إسالم يوافق أمرهم ،ويدور يف فلكهم ،مطواع ألمرهم ،يكون يف اخلارج
اسام وشكال ،ويف مضمونه متوافق معهم ،بمعنى ،أن يكون عندهم تابع وخادم جديد
ألهدافهم ولكن بحلة إسالمية ،فتعاىل احلق عام يصفون ،وسلم اهلل اإلسالم واملسلمني
مما يمكرون ،فام هم بام هم عليه إال األرذلون وما العزة إال هلل وللمسلمني .
ونذكر كنقاط كيف يريدون اإلسالم أن يكون بام يناسبهم ،و إن كان هذا من خبط
أفكارهم وسفاهة أحالمهم وحقد أسالفهم ،لكننا نذكره هنا لنعي ويعي من كان له
قلب سليم ماذا خيططون ،وكيف يمكرون ،فنعرف ما حييط بنا ،ولنفهم من غرائب
املناهج واألطروحات للحداثيني ،والتغريبيني ،ومن سموا أنفسهم العقالنيني،
والنصارى ،ومن هو عىل شاكلتهم من أعداء الدين كيف يفكرون فإهنم :
* يريدون إسالما ذو طابع شخص منعزل ،قاص عىل العبادة الفردية وبعيد عن
التأثري عىل اآلخرين.
* ال يريدون إسالما ذو صبغة ودعوة عاملية بل إسالما حمصورا يف دور العبادة.
* يريدون إسالما خيلو من مفاهيم اجلهاد واالرتباط العقدي بني اإلسالم والقتال
املرشوع.
* يريدون فهام جديدا للتفسري والتناول القرآين والكالم النبوي والعلوم اإلسالمية
بام يتناسب مع منظورهم املادي والعقيل املتوافقني معه من نواحي قيمهم ونظام حياهتم
اخلاص.
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* يريدون إسالما غري مقيد حلرية الفرد ،فسقف احلرية مفتوح عندهم وأمرهم
قائم عىل التبادل النفعي وليس الرشعي ،ودور األخالق ذائب يف حال املوافقة بني
األفراد فال ضوابط رشعية حمكمة أو موافقة للفطرة معتربة ،فالرتاض والرغبة هي
املقياس للتلبية .ومن أمثلة ذلك اجللية ،مطالبتهم بحرية املرأة بشكل خيرجها عن
حياءها ،وحرية التقارب الشاذ بني األفراد ،وغري ذلك مما تعافه النفس الزكية.
* يريدون إسالما خيضع للعقل ،فيرتسب عىل ذلك يف الثقافة اإلسالمية وتعاطي
أفكار األفراد أن اإلسالم قابل للتأويل ،والتأهيل ،والتعديل ،بام يتوافق مع القناعة
العقلية أو التجربة املادية ،وهذا خروج سافر عىل اإليامن بالغيب وقداسة التنزيل ،وفيه
جترأ عىل الثوابت ،وتقديم للعقل عىل النقل ،ويصاحب تلك اإلرادة الضالة عند نفاذها
حتكم الناقص بالكامل املطلق وتغييب علو املرشع ،وبذلك املراد سيتم مترير األحكام
والرشائع عىل العقل فام وافقه فهو مقبول ،وما مل يتوافق معه فال يعمل به ،أو يعدل
ويؤول بام يتناسب مع الفهم ،وهنا غاب الترشيع الرباين ودخل حمله الفهم اإلنساين،
وان العقل هنا إضافة إىل نقص علمه بكونه حمصورا يف إدراكه بام يدخل عليه من جانب
حواسه فانه ال يصلح مطلقا للحكم عىل الثوابت الرشعية فترشيع اخلالق وأحكامه
أعىل من أن يمسها أو يعلو عليها خملوق.
* يريدون جتديد اخلطاب الديني ،وما هذا املصطلح اجلديد إال مترير ملحاولة متييع
املنهج اإلسالمي ،وأنه قابل للمشاركة مع غريه من األديان بصورة مقبولة ترض
اجلميع ،فكيف منا أن نتنازل عن ثوابتنا إلرضاء من مل يؤمن بنا وما عندنا أصال ،وكيف
نقبل التجديد وهو يف بعض صوره ختاذل وتبعية إلمالءات الغري .فاإلسالم دين اهلل
ورشعه املحكم فأي جتديد يريدون ،فإذا كان املراد ملن يطالب بالتجديد جتديدا من
باب تنشيط الدعوة أو طرح الفكرة ضمن األصول الرشعية والثوابت اإلسالمية فال
بأس ،لكنهم هنا يريدون جتديدا للفهم عن األصل بام حييد عن مضمون ومراد األصل،
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وهذا املطلوب فيه سامح وجترأ عىل رسم جديد للمنظور الديني لدى الشعوب بام
يوافق الغري ،ممن ليسوا من أهله.
* يريدون إسالما روحيا تعبديا صوفيا ليس له شأن بالسياسة والعموم يف
املسؤولية والتوجيه ،فيصبح بذلك إسالما داخل غرفة مغلقة ،ينتيش به املرء لنفسه وال
يعنيه غريه ،وهذه طريقة خبيثة يف تفريق األمة وتعاضدها وخرييتها لغريها.
* يريدون إسالما متناغام مع احلضارة الغربية أو ذائبا فيها ،سائرا يف فلكها ،فارغا
من مضمونه الذي يتناقض مع اجتاههم من ليربالية أو علامنية أو ما شابه ذلك من
مستحدثات البرش والتي قدموها عىل الدين.
وخالصة الرد عىل مرادهم:
أهنم مل ولن يستطيعوا إخفاء اإلسالم أو النيل منه أو من تراثه ،و إن ما أرادوا من
دين يناسبهم وخيدم مصاحلهم ويلغي التفرد يف اهلوية اإلسالمية والعلو يف املكانة،
والعاملية يف الرسالة واملسؤولية ،واخلطورة املهددة هلم بنظرهم ،فهذا نابع من قرص
نظرهم ،وحجم حقدهم الذي غطى بصريهتم ،أمل يدركوا أن هذا الدين حمفوظ بحفظ
اهلل له ،وان اهلل سبحانه ناص دينه ،وأنه سبحانه أخرب عنهم وما يكيدون ،وان كيدهم
تدمري هلم ،وأليس حاهلم كشيطاهنم الذي يعلم احلق ولكنه أبى إال العناد ،فام هلم كيف
حيكمون .ولكل أجل كتاب وسوف يعلمون.
***
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وتاليا ما أرشنا إليه من أمرهم وما يكيدون:
* الطعن يف ثوابت وأصول الدين والتشكيك يف مقدراته والنيل من رجاالته
وعلامءه.
* زرع فكرة االجتهاد العقيل يف احلكم عىل النصوص اإلسالمية ،وأهنا قابلة
للتأويل وفق مفهوم احلداثة ،وان ذلك من باب جماراة التقدم والتنوير للوصول للنهضة
املزعومة وان كان عىل حساب تغيري مفهوم النص األصيل ومضمونه.
* التشويش عىل املسلمني ووضعهم يف دائرة احلرية ،والتقليل من قيمة الدين
لدهيم كمنهج حياة.
* تقييد فعالية التبليغ والبيان للناس وحماصته.
* جعل اعتامد االعتقاد الديني لدى الناس بأنه حمصور بأداء الشعائر التعبدية ،وان
اإلسالم جزء ال كل وفرع ال أصل من ناحية التناول والتداول.
* التدريج يف تغيري أساليب التعليم العامة ،واالنتقائية يف املفردات حتضريا إلجياد
جيل فاقد للهوية اإلسالمية.
* الرتكيز االنتقائي عىل بعض األحداث السلبية واختالق ربطها بشكل مبارش أو
غري مبارش باإلسالم.
* بيان مجاليات وكفاءة األنظمة املستوردة غري الرشعية والرتكيز عىل طرحها
كبديل ،مع طرح فكرة متزامنة عن ضعف قابلية اإلسالم للتطور مع األحداث ومالئمة
املستجدات ،وان كان ذلك أحيانا بصورة خفية أو جزئية خوفا من التصادم مع ثقافة
اجلمهور.
* ترسيخ االنطباع العام بضعف الشخصية اإلسالمية وتدين مستواها الثقايف،
والرتكيز بأسلوب سلبي مقصود عىل بعض اجلوانب املتعلقة هبا من حيث ميوهلا
اإلنسانية والطبيعية بشكل يعطيها صورة طابع الشهوانية وغلبة الرغبة ،مع مرافقة كل
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ذلك بتضخيم النظرة إىل الطرف اآلخر غربيا كان أو غري ذلك وحماولة نسبته إىل املثالية
والريادة يف التقدم والعقالنية.
* طمس العقول ذات املرجعية والتوجه اإلسالمي ،ووضع القيود عىل نرش
التاريخ والثقافة اإلسالمية ،مع القيام بحرارة االحتضان لألفكار املغرتبة واملفكرين
والكتاب أصحاب الفكر الليربايل أو احلداثي.
* إنشاء مراكز وأماكن تعليم بإرشافهم وفق منهجهم إلجياد النشء احلامل
ألفكارهم والنارش هلا بعد حني.
* جتنيد اإلعالم وبعض األبواق اإلعالمية لتمرير األفكار املطلوبة ،أو الغايات
املندوبة ،أو حتى لتهيئة الرأي العام لتقبلها.
* العمل عىل إجياد بعض القيم املغايرة للقيم اإلسالمية ،واستحسان تداوهلا بني
الناس مما تكون ذراعا مساعدا لتمرير بعض األخالقيات والسلوكيات املخالفة
للتعاليم اإلسالمية ،والتي تستخدم حني الطلب والتوجيه ،مثل زراعة توجه أن ال
يتقبل املجتمع من بعض فئاته األفراد الذين يعطون طابع الشكل اإلسالمي امللتزم،
وبالتايل إحداث إحياء يف الفكر العام للمجتمع بضعف الفرص لالنخراط يف احلياة
املجتمعية ملثل هؤالء.
* إضعاف الرابط النفيس والقيمي والسلوكي مع الرعيل والقرون األول وأعالم
اإلسالم ،والتي كان اإلسالم فيها شمس ساطعة وكانوا فيها نجوما هيتدى هبم للحق.
* تفعيل املشاحنة بني أهل العلم ومن يتكسب منه ،بإيقاد نار اخلالف واملتشاهبات
وذلك بأسلوب متحيز ال يراد به إحقاق احلق ومتكني الوحدة ،بل عكس ذلك متاما
بإجياد املفارقة وإعطاء الصورة للشاهد بوجود التناقض والضعف العام....
وهذا وغريه فيض من غيض يف احلرب عىل اإلسالم واملسلمني ،يشتد حينا ،ويركز
عىل طرف حينا ،وهؤالء املعاول الذين لبسوا ثوب اإلسالم ظاهرا وقلوهبم خاوية
مسمومة ،فإنام عال أمرهم وسطع نجمهم الزائف لضعف أصاب املسلمني ،وبام يقدم
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هلم من إمكانيات ونفقات من خارج املنظومة اإلسالمية ،ولألسف بإغفال بعض
أصحاب القرار .ولكن وعد اهلل واقع بأن يكون النرص لإلسالم واملسلمني وأن هؤالء
املضلني ومن كان معهم فعند إرشاق عز اإلسالم كام كان وبأمر اهلل سوف يكون ،فال
مكان هلم وال صوت ،ولكن نبأ مستقر وسوف يعلمون.
***

203
الباب اخلامس والسبعون

ملاذا حييد أَكثرُ الناس عن احلق

قال تعاىل[ ♂      ▬ :يوسف.]103 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂     الرعد.]1:
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂غافر.]59 :
قال تعاىل[ ♂     ▬ :الفرقان.]50 :
إن هناك لنظرات حلال العامل عىل اختالف تباينه يف تعامله مع الدين وهي ظاهرة
للجميع ،وسوف نأخذ منها النظرتان الشاملتان لذلك ،وهو ما هيمنا يف أمرنا ويصلح
لبابنا ،وهو لنا ولغرينا كاف ،فيعلم منه املراد ويستبني منه املطلوب ،أما الناظر األول:
فمن ينظر بعني الرشيعة وموافقة أمر الوحي ،وذلك هو من ينظر بإيامن قلبه ونقاء
فطرته وحيتكم لرشعه ويضع نصب عينيه انه يدين لنفسه بانتامء وميل إىل تعاليم اخلالق
ومنهج احلق ،فيكون نظره ومقياسه مبنيا عىل ذلك ،وموافقا له معتربا عنده اعتبارا
أصيال ال غنى له عنه ،وناظرنا األول وهو من كان اإلسالم له دينا وحممد ☺ نبيا
ورسوال فيقيس كام قلنا كل أمره عىل مقياس إيامين أصيل ورشع حكيم ،وإذا تعرض
ألمر فنفسه تستعرض خياراهتا يف درجات اإلقبال وحاالت التناول ويكون عنده املقدم
واملرجعية األوىل هي الرشيعة ،فام وافق ذلك من األحكام والتوجيه تناوله وتداوله
وأخذ به ،وأما ما خالف ذلك تركه وحاد عنه ،فيبقى يف تلك الدائرة من اإلحاطة
وحسن االمتثال وإعامل العبادة باألخذ أو الرتك.
وجيدر أن يعلم ،أن مما كان من كامل العطاء وسعة الرمحة من اهلل سبحانه لإلنسان
وهو فيام ترك له بحرية العمل وإعامل اجلهد فيه ،بأن يتحصل اإلنسان منه عىل قدر
جمهوده وسعة بذله بام قدره اهلل له ،مع التأكيد عىل أن الشارع احلكيم مل يرتكه عىل
الغارب بل اشرتط فيه أ ّال يوجه ّإال إىل خري.
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ومثاال ليفهم القصد عىل كل ما ذكر ،فعند أي أمر مادي يتداول بني الناس فال بد
لألحكام الرشعية أن ترسي عليه وأصله ال بد أن يكون صاحلا ،وعالقة التبادل ال بد هلا
أن تكون موافقة للرشع أيضا ،وإنفاقه ال بد أن يكون عىل وجه رشعي كذلك ،وأن يرى
فيه ما عليه من حقوق فيام بني الرشع ،وهذا مثال عىل االمتثال .أما ما قلنا فيه بحرية
اإلنسان وإعامل جهده ،فقد اكتمل العطاء يف بعض النواحي العلمية التي قدرت
لإلنسان ،فام كان منه من زيادة يف املجهود فيه فسيالقي بذلك زيادة يف التحصيل
واملنفعة منه ،فأنت حيق لك يف أبحاثك العلمية واكتشافاتك فيام خلق اهلل سبحانه أن
تعمل عقلك ،وتبذل وسعك ،ولكن ال بد لك وهو مما فرض عليك أ ّال توجهه ّإال يف
طريق اخلري املوافق للرشع وهذا هو املقصود.
أما ناظرنا الثاين ،وهو حمل دراستنا وعليه يقوم تساؤلنا فحاله وحال من يعتقد
بأمره ويرى بفكره فآخذ يف الزيادة وهم لألسف األكثرية ،فلامذا هذا احلياد عن احلق
وامليل للباطل وجيدر أن يعلم من باب اإلنصاف والعدل ،أهنم ليسوا مجيعا عىل مستوى
واحد يف ذلك لكنهم مشرتكون يف امليل عن احلق يف أمرهم ،والفرق البائن بينهم أن
منهم من جينح عن الصواب لنزعة أو شهوة عابرة أو شبهة زائلة لكن ال يلبث أن يعود
إىل حظرية احلق بعد أن يدرك بام ملك من رصيد إيامين انه عىل خطأ فريجع يف أمره
ويصلح من شأنه ،ومن رمحات اهلل سبحانه يف ذلك أن باب التوبة مفتوح فال يغلق
حتى يأمر اهلل بخالف ذلك ويكون حينها قيام الساعة أو موت اإلنسان.
ولكن هناك من لبس لباس الباطل فأبى أن ينزعه فذلك هو التائه الذي اختذ طريق
الضالل مسلكا دائام وإنام كان ذلك قائام عنده ألنه عندما تتعرض نفسه ألي أمر ذي بال
فتكون خيارات تناوله أو تداوله لذلك األمر حمصورة عىل عقيدته اخلاصة وحتكيم
هواه ،فكانت عنده األهواء ،واملصلحة ،واملنفعة املتحصلة بأشكاهلا املختلفة والعائدة
لطبيعة األمر من التحصيل املادي أو حتقيق الرغبة هو األساس يف القياس ،وبذلك
القياس أصبح اهلوى هو البديل عن الدين عنده ،فاختذ بذلك اهلوى إهلا ،واملنفعة
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قياسا ،وكل هذا إنام هو لتغييب الدين احلق واحلياد عن اإلسالم ،وكل من هم عىل هذا
الطريق وهذه الرؤية ،إنام يرسمون ألنفسهم ما يناسبها بأيدهيم ،ويعتنقون ذلك
املرسوم كبديل يرض غرا ئزهم وخيفف حريهتم ملا يصيبهم من ختبط يف حياهتم،
واملشاهد املحسوس يف واقع العامل أهنم األكثرية وهذا أمر ليحزن من كان قلبه تقيا
وعقله نقيا ،وما تلك الكثرة لدليل بأهنم عىل احلق بل دليل عىل حرية االختيار ،وأ ّدل
عىل أن اإلنسان إذا غاب عنه اإليامن فسيقدم هوى نفسه عىل أمر ربه ،وهو بذاك قد
اختار الزائل عىل حساب الدائم ،ورض بسعادة يعتقد انه حيصلها يف الدنيا عىل قدر
إمكانياته وترك سعادة يف اآلخرة عىل قدر إمكانيات وعطاء خالقه ،فقياس كل من أبى
احلق قياس ناقص باطل ،وفيه جحود واضح وتغليب خارس ،وقد كان من األوىل هبم
أن يدخلوا دائرة اإليامن ويطيعوا أمر الرمحن ويسلموا له أمرهم فهو موجدهم وأعلم
هبم من أنفسهم ،فام الدين إال خري هلم يف الدنيا وسعادة ،ويف اآلخرة عظيم الزيادة ،وما
تلك الصورة من السعادة بزعمهم إال زائلة ،فإن كانوا عىل احلق فليحافظوا عليها
ولينقلوها معهم بعد موهتم ،ولكن هيهات فإىل اهلل مردهم وعنده حساهبم وحينها ال
ينفع الندم بل عذاب أليم وتصلية جحيم.
***

206
الباب السادس والسبعون

اإلسالم واختالق مفهوم اإلسالموفوبيا

اإلسالموفوبيا هي كلمة أستحدثت منذ سنوات قليلة ،ويقصد هبا من اختلقها أهنا
داللة عىل ظاهرة اخلوف والكراهية املوجهة ضد اإلسالم واملسلمني ،وإنام أريد
باستخدام تلكم الكذبة هو توحيد املفهوم للكراهية واحلض عليها ضد اإلسالم بكلمة
يستساغ نقلها ،ولوضع مرادهم ومقاصدهم العدائية حتت مسمى واحد ينطلقون منه يف
بث أكاذيبهم وافرتاءاهتم عىل اإلسالم ،وان املمعن بحق واملستنري بعقله ضمن إطار
العدل واإلنصاف ليعرف أهنا كلمة أريد منها تلفيق هتمة ،وإجياد صفة مالزمة لإلسالم
بال وجه حق وال واقعية ،ولنخض قليال يف تلك احلالة النفسية واالنطباع العقيل الذي
جعل من بعض غري املسلمني يتبنون هذه الفكرة ويعتقدون بصحة هذه التهمة.
بداية ال خيفى عىل عاقل أو مبتدئ بالتاريخ أو حتى طالب علم يف أي نوع من
العلوم ،أن اإلسالم حينام كان يف أوج ازدهاره ،وعلو قدره ،وصدارة مكانه بني
احلضارات ،كان العامل الغريب -الذي يروج البعض منه لتلك الظاهرة يف وقتنا احلارض-
حينها يف عرص الظلامت ،ويف أسوأ الدرجات اإلنسانية واالجتامعية ،فضال عن القصور
يف النواحي العلمية والثقافية وغريها ،و ّملا كانت السلطة بيد احلكم الكنيس ورجال
الدين وكانت عىل غري هدى وال قيادة ذات كفاءة ،فرتتب عىل ذلك نرش اجلهل وضعف
املجتمع فقامت الشعوب بناء عىل أثر هذا االضطهاد والتحكم باملقدرات بنبذ ذلك
الواقع وتلكم احلال والثورة عليها ،وجعلت السلطة واحلكم بيد الشعب ،وقامت
بعدها الثورة الصناعية والثقافية -والتي جزء كبري من أسسها العلمية واملعرفية
أستمدت من احلضارة اإلسالمية وبالد األندلس وهذا ال ينكره منصف -وبقي األمر
لتلك الدول بتوايل التقدم وازدهار املدنية حتى وقتنا الراهن ،فكان مما محلته أفكارهم
ونظرياهتم بمفهوم القائمني عىل تلكم الثورة الصناعية والثقافية،ومنظرهيم ،ورواسب
جتربتهم ،أن الدين والتبعية للسلطة الدينية هو السبب األقوى للرجوع يف مقياس
التقدم والتطور احلضاري بكافة أشكاله وحاجزا حلرية األفراد واملجتمع ،وال زالت
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تلك املفاهيم نراها يف طيات أمورهم ،وقاعدة فعالة ألفكارهم واجتاهاهتم ،فابتكروا
املنهج الليربايل والعلامين والعديد من النظريات التي اعتقدوا أهنا األنسب واألفضل ،و
التي أكثرها يتبنى فصل السلطة الدينية عن التحكم بالسلطات األخرى أو التحكم
العام باحلياة املجتمعية ،ومن هنا بدأت املشكلة فإن القاعدة الظنية التي يتمركز عليها
أصحاب القرار والنظريات وفهم الشعوب أن ما يكون فيه دين فهو عودة إىل املاض
املظلم ،فكانت هنا األرض خصبة واملناخ الفكري مالئام الستغالل تلك النقطة ،وربط
مفهوم اخلوف من املاض وجتاربه مع اإلسالم ،وان اإلسالم ال يقبل وال يتكامل مع
املجتمعات وانه ال يقبل اإلصالح وال يندمج حتت منظومة القيم احلديثة.
ومتادى التعدي عىل اإلسالم ،فبدال من رد اجلميل وحفظه عن تلك القيم اخلالقة
والنظم الفعالة والعلوم التي أخذت من بالد اإلسالم ،قاموا بالتعدي عليها وفرض
االستعامر(االستخراب) ،والتبعية ،ورسقة املدخرات ،وهدم الرصوح العلمية ،وبث
التفرقة والنعرات القومية بني تلك الدول ،وأوجدوا حالة من الفوىض والتقسيم
واجلهل املتعمد فيها ،إضافة إىل ما أحدثوه من إزهاق لألرواح ،وتغييب للمنظومة
االجتامعية والرقي اإلنساين ،وزراعتهم للتبعية السياسية واالقتصادية املقيتة ،والتي ال
يزال العامل اإلسالمي يعاين منها حتى اآلن ،وأضافوا عمال إجراميا قل نظريه بحق األمة
اإلسالمية والعربية كاملة بأن زرعوا كيانا مغتصبا وهجروا شعبا بأكمله وذلك إلمتام
عملية التفريق بني اجلسد اإلسالمي الواحد .ومع أهنم بمرور السنوات وإقرارهم
باستقالل البالد اإلسالمية من حالة االستعامر -واألصح القول استخرابا وليس
استعامرا -وذلك شكال ،مع بقاء التبعية والتحكم باملقدرات والقرارات السيادية
وجدوا وأيقنت أنفسهم أن احلالة هنا ختتلف عن جتربتهم مع السلطة الدينية التي
عرفوها ،فهذا الدين وهو اإلسالم حيمل رسالة احلياة يف نفسه ،وهو نظام كامل متوافق،
وذو مرونة وثبات يف نفس الوقت ،وان ارتباط املسلمني به ارتباط حمبة وكمنهج حياة،
وهو دين متجدد ضمن أصول وقيم ثابتة ،وذو سمة توسعية لتقبله من اآلخر بام كمل
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يف صفاته من مجال وكامل القيم ،فكان بنظرهم القائم عىل رفض اإلسالم واعتقادا منهم
بناءا عىل تبنيهم فكرة صاع احلضارات بام احتوته نفوسهم من تلقينات وإرث
أسالفهم ورواسب تصادمهم مع اإلسالم أن هذا الدين سيشكل عليهم خطرا إذا ما
رجع إىل أصل عهده وعلو قوته ،فأوجدوا تلك احلالة من اخلوف املصطنع من
اإلسالم ،وكانت هلم اليد الطوىل يف ذلك بأن استغلوا كل حالة ،واختذوا كل طريق،
وأي أسلوب خيدم مسعاهم وحيقق أهدافهم وراعوا خالل ذلك جتهيز احلالة النفسية
ملجتمعهم املحيل واملجتمع الدويل بأن نرشوا الصورة السلبية واالفرتاءات ،فجيشوا
وسائل اإلعالم ،واألبواق املأجورة ،ومن واالهم ممن كان حيمل أفكارهم ويتبنى
أفعاهلم مع ظهوره للعيان بصبغة أو شكل إسالمي ،بل وكل من محل يف نفسه عداء
لإلسالم ،فاشرتكوا مجيعا يف إيديولوجية مقيتة إلجياد تلك الصورة الومهية ،والتي
أخذت حيزا يف عقول البعض وعملت صدى يف املجتمعات الدولية وأفراده ،فكان
ذلك االنطباع امللفق املبني عىل عنرص اخلوف هو املحرك لقبول األفعال واملامرسات
التي يقوم هبا أصحاب القرار ،ومربرا لتجاوزات كثرية مورست عىل العامل اإلسالمي،
وكان مما قاموا باستغالله والرتكيز عليه إلجياد تلك الصورة املزعومة ،هو استغالهلم
لبعض ردود األفعال واملامرسات ألفراد ،والتي حتمل صفة العنف والكراهية ملا
تعرضوا له من اضطهاد وأرضار معنوية ونفسية غاية يف األذى ،من جراء وقوعهم حتت
تأثري املامرسات والسياسات التي مورست بحقهم ،ونرى ذلك كثريا يف املجتمعات
التي تعرضت للغزو والترشيد وانتهاك احلقوق وغياب املعاملة اآلدمية بأدنى صورها،
فتلك الردود إنام كانت نتيجة لزيادة الضغط والظلم الواقع عليهم ،والتي قاموا
بإلصاقها باإلسالم فكان من باب أوىل وهو العدل رفع الظلم والقهر عمن ارتكبوه
بحقهم ،وتوضيح معتقد اإلسالم الذي يتبناه أهله وينرشونه ،بأنه رافض للتعدي
وإباحة الدماء وهدر الكرامة ،وانه دين عدل وإصالح ،وان اإلسالم راعي حقوق
اإلنسان مهام كان معتقده ،وحفظ له نفسه وإنسانيته وأكرمه وحفظ له حقوقه بأرقى
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هيئة وأبدع قيم ،وذلك مقرر بنصوص ومنهج عام أقر وعمل به من أتباعه قبل قرون،
حينام كان من يزعم األكاذيب عليه اآلن يف ذلك الوقت يف ظلامت بعضها فوق بعض.
والرائي هنا بحق ،يعلم أهنم ينرشون ما ييسء لإلسالم ويكتمون ما يدعوا إليه من
تعاليم وما هي حقيقته ،فهم جيمعون بذلك أكثر جوانب الكذب والبهتان ،وال يغرنك
ملعان حضاراهتم املادية ونورها ،فقلوهبم سوداء بعكس بريقها.
وخالصة األمر :إن رفضهم لإلسالم وحماربتهم له هو الدافع وراء كل ذلك وان
إجياد ذلك التشويش هو من باب إغالق املد الدعوي ومتدد الدين ،ووضع احلاجز
النفيس املانع للقبول بالرشيعة اإلسالمية ،والتي نأخذها نحن املسلمني كمنهج حياة،
أريد لنا به الرقي ،والعلو باإلنسانية ،واالمتثال بالقيم اخلالقة ،وطبعا أوهلا حتقيق
الغاية .ويكفي لنا ودليال عندنا بأننا عىل اجلانب الصواب ومالزمني للحق ،أن هذا
الدين إذا ترك امتد وإذا عودي اشتد وال اندثار ألمر اإلسالم ،ألن ذلك وعد اهلل ولن
يصيب اإلسالم يشء يف أصله مهام مورست بحقه االعتداءات ولفقت عليه الشبهات
فهو دين اهلل وقد تعهد اهلل بحفظه وحفظ أصله فسبحان ربنا إذ قال ▬ :

[ ♂     احلجر.]9:
وقال سبحانه       ▬ :

[ ♂   النور.]55 :
***
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الباب السابع والسبعون

اإلسالم وكِذبةُ ربطهِ باإلرهاب

إن اإلرهاب مصطلح عائم مل يتم االتفاق عىل معناه بني املجتمعات العاملية
واهليئات الدولية ،ومل يكن له حتديد ثابت ألهدافه أو طريقة عمله ،ولكن تم استيعاب
مفهومه وتعريفه ،بأنه األسلوب املؤدي ألعامل العنف التي تلحق الرضر باآلخرين
ويوجد حالة عامة من اخلوف.
وبالنسبة ملن يربط غريه باإلرهاب فالنظرة ذات شقني ،شقٍ بنظرة أصحاب
القرا ر ومن يعتقدون أن هلم احلق بإقران اإلرهاب بطرف معني ونسبته إليه ،وشق آخر
وهو أفراد تلك املجتمعات والذين يأخذون املفهوم عن الشق األول منقوال عن
إعالمهم وسياساهتم التوجيهية واإلخبارية ويستوعبوهنا بذلك الشعور النفيس
املصاحب بالكراهية للوقوع يف اخلوف املفرط والتعرض لألذى والعنف.
إن املتتبع والدارس لسرية اإلرهاب وطريقة التعامل اجلديد مع مفهومه ،جيده
أصبح مطية وطريقة استخدمت من قبل أصحاب القوى ،وذلك إللصاق الصورة
السلبية والعداء املتوقع من الطرف اآلخر ورفض احتوائه من الغري ،وبالتايل استخدام
تلكم الصورة لقبول املجتمع الدويل للسياسات املتبعة واألعامل التي مورست وسوف
متارس بحق ذلك الطرف ،ويف ذات الوقت إجياد حالة الرضا واإلقرار من األفراد ملا له
ارتباط بمصريهم.
وان موضوعنا هنا هو اإلسالم والتلفيق كذبا بعالقته باإلرهاب ،ولفهم تلك
العالقات من أين أتت وملا اختلقت وحقيقة تلكم الكذبة ،سنأخذ وجهة نظر كل
طرف ومفهومه وعالقته باألمر ،وما هو رأي واعتقاد اإلسالم باإلرهاب كمفهوم
عرف بالتعدي والعنف ،وما وجهة نظر وماذا تقصد من قام بإسقاط تلك التهمة عىل
اإلسالم وحاول ربطها كصفة تالزم بعض من كانوا إتباع ذلك الدين.
أما اإلسالم وهو آخر الرساالت الساموية ،والتي تشرتك مجيعها بأصل واحد
ومفهوم واحد وهو الرقي باإلنسانية واستخالف البرش ألداء الدور املقصود منهم وهو
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عبادة اهلل وحده ،فإن اإلسالم كان واضحا جليا يف منهجه وترشيعاته ويف تناول
أحكامه ،فهو ثابت األصول ذو مرونة وكامل يف تناول كآفة مناحي احلياة التي ختص
أتباعه خاصة والبرشية عامة ،بحيث يضمن هلم أسمى النواحي اإلنسانية ،وأرقى
التعامالت االجتامعية ،وهذا أمر ملموس ومعروف ملن نظر بعني احلق واإلنصاف،
فاإلسالم احرتم اإلنسانية بعمومها ،وراعى حرمة النفس ،وجعل هلا قدرا عاليا ،
وحفظها من التعرض ألي أمر قد يصيبها بسوء ،بل وكانت أحكامه الربانية رادعة
وقوية ضد من سولت له نفسه وتعدى عىل تلك النفس بأي جانب خيصها نفسيا أو
ماديا ،وخاصة سلبها احلياة ،فاإلسالم مل يسمح ومل جيعل طريقا للوصول إليها إال يف ما
حدده الشارع احلكيم ،وذلك تطبيقا ألحكام مقيدة برشوط معينة تنفذ حتت إرشاف ويل
األمر أو من ينيبه ،وهذا جممع عليه يف العامل أمجع يف قوانينهم وترشيعاهتم باألحكام
الصارمة ملن ارتكب جرما يستحق عليه تلك العقوبة.
وإن اإلسالم ويف اسمه داللة عىل السالم كحقيقة متمثلة يف منهجه وترشيعاته ،فقد
ذكرت الرمحة والسالم وما يشتق عنها من صفات األمن والسالم بأكثر من ثالثامئة
ومخسني مرة يف القرآن الكريم ،وان الصورة غري املثالية واملوجودة عند بعض غري
املسلمني إنام هي صورة مفربكة تقصد تشوهيها ،وان اقتطاع املراد بالباطل من األصل
واالجتزاء يف التعامل مع النصوص اإلسالمية إنام كان عن سابق إصار وتعمد ،وذلك
إلجياد فهم غري كامل ومنقوص عن اإلسالم ،وان أخذ حقيقة اإلسالم عن طريق
سلوك األفراد حيمل درجة من اخلطأ ،ألن اإلسالم يعلم عنه من خالله ومن نفسه
فجزء ممن ينتسبون إليه لضعف الدعوة وضعف االلتزام باملنهج مل يكونوا عىل السلوك
احلقيقي وعىل الطريق األمثل للتوجيهات الرشعية التي طلبها منهم اإلسالم فهم
مقياس جزئي ،واألصل هو الرجوع للدين بفهم صحيح للوقوف عىل حقيقته ومجال
وكامل منهجه ،وهو ميرس ملن أراد ذلك.
وهناك ج ـ ـ ـزء ممن ينسبون أنفسهم وأفعاهلم ل ـ ـإلسالم واإلسالم منهم ب ـ ـ ـراء ،فهؤالء
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كانوا موجة ركبها من أراد سوءا وتشوهيا باإلسالم وكانوا عونا للرش بأن استغلوا أفعال
من محل اسم اإلسالم ومل حيمل تعاليمه ونسبوها زورا وظلام باإلسالم وأهله ،فكانوا
بذلك اجلمع والتلفيق هم ومن ارتكب اجلرم يف الرش سواء.
واحلقيقة أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي احتوى مجيع مناحي احلياة ،وتناوهلا
بشمول وكفاية ،وراعها حق رعايتها ،وإنه لريفض ويمنع أن تلصق به أي عالقة
بالتعدي وانتهاك حقوق اإلنسانية عامة ،فهو دين راعى الفرد يف نفسه ومع غريه ،ويف
دوائر جمتمعه ،ويف عالقته مع غري املسلمني ،وذلك كله بمثالية راقية تناسب ذلك الرقي
التي توجه إليه رشيعة اإلسالم ويريد من اجلميع السمو هبا وإتباعها.
أما اجلانب اآلخر والذي نصب نفسه حاكام ،ويسقط حكمه عىل من يشاء فإنه
بذلك مل يرد أن يصوب األوضاع ،وان جيد احلل ملشكلة يعاين منها العامل أمجع ،فرش
اإلرهاب (كمفهوم للتعدي ونرش اخلوف) قد طال اجلميع بال استثناء ،وان حالة
الرتقب والقلق أصبحت متعدية للفرد واملجتمع ،وللقريب والبعيد ،وواجب عىل كل
من بيده مفاتيح السلطة للعامل ومن ملك القرار أن يكون هو املانع واملوجه لتقييد
اإلرهاب والتعدي ،لكن احلقيقة أصعب من ذلك واألمر أخطر وأوسع مما يستطيع
املرء أن يدركه ّإال إذا أمعن بحال العامل اليوم ،وعىل امتداد األحداث منذ عقود
ومعتقدات مضت ورواسبها ما زالت باقية عند البعض ،فاإلرهاب يف يومنا هذا أصبح
صناعة وجتارة ،بل وأصبح شكال من التوظيف اإلعالمي ،وسبيال لفرض إسرتاتيجية
خاصة خلدمة أهداف مدروسة ،فإن املشاهد ملواقف مجوع القوى سيجد الغرابة
والعجب من تغيري يف موقف تلك القوى مع اجلامعة الواحدة بأوقات متباينة ،فتارة
بنظره هي عىل احلرية واملواالة ،وتارة عنده هي عىل اجلانب اإلرهايب والعداء ،وإنام
يعود ذلك لتغري الوجهة املصلحية يف التعامل مع تلك اجلامعة ،وهناك الوجه اآلخر
للذي يزعم أنه يدير احلرية والديمقراطية وهو حقيقة أصل البالء ،وهذا ليس ادعاء
فرضيا أو حالة من احلنق الغري مربر ،ولكنه دراسة للواقع ونظرة مستفيضة حلال األمم،
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فان من مجوع القوى وبعض أصحاب القرا رات السيادية قد أحدثوا أحداثا يف كثري من
املجتمعات ارتفعت فيها الدرجة ملقياس غري مسبوق يف انتهاك احلقوق اإلنسانية
والتعدي السافر ،فام كان من تلك املجتمعات إال أن تولد عندها شخوص ذوي أفكار
عدائية لتلك البلدان التي أحدثت فيهم ما أحدثت وإنام كان ذلك كرده فعل تلقائية
للظلم واجلور الذي طاهلم وطال كل قيمة معتربة يعرفوهنا.
وان أكثر مصاب نراه حقيقة ونشاهده عيانا بلسان احلال ،لواقع يف البالد اإلسالمية
واملسلمني ،فإن موجات االستغالل والتبعية املفرطة وغياب احلرية واحلروب املتكررة
عىل تلك البالد إنام قصد منها فرض اهليمنة واالستغالل ملوارد تلك البالد بل ومحل يف
طياته أجندة خاصة للبعض وهي استمرار للحروب القديمة وامتدادا لرصاع
احلضارات ،ولزرع فكرة عاملية مفادها أن اإلسالم جيب أن يتطور ويندمج حتت
منظومة القيم الديمقرا طية وكل من يرفض ذلك فيتم إدراجه حتت اسم التطرف الديني
واإلرهاب.
وخالصة القول :إن ميزان القياس عندهم هو املصلحة املتحصلة من زج أي
طرف حتت مسمى اإلرهاب ،وتربير األفعال املصاحبة لتنفيذ تلك املصلحة خوفا من
التعدي املزعوم ،ومنعا من اندماج املجتمعات وانفتاح الدعوة اإلسالمية ألهنم
يرفضون أن تكون جمتمعاهتم حتمل الطابع اإلسالمي لكون ذلك يتعارض مع
مفهومهم للحرية واحلياة االجتامعية مع مفهوم اإلسالم.
والواجب والدور احلقيقي عىل املؤسسات الدولية ،والقوى العاملية ،أن تقوم عىل
االرتقاء باإلنسانية بعدل ومساواة وقيم خالقه ،وان ال تنحاز للجانب األقوى وتغلب
املصلحة عىل حساب مصري الشعوب.
ونضيف أمرا ال رياء فيه ،إن اإلرهاب ال دين له ،وأنه ترصف وسلوك يقوم عىل
اعتقاد خاطئ وفهم مسموم ،ومن باب اإلنصاف عدم استغالل تلك الترصفات عىل
حساب األمم وحياهتم االجتامعية وإجياد ذلك التقسيم املمقوت والطبقية العاملية.
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اإلسالم وتعرضه للغزو الفكري

قال تعاىل       ▬ :

[ ♂البقرة.]217 :
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂       الرعد.]17 :
قال تعاىل[ ♂   ▬ :آل عمران.]111 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ الصف.]8 :
الغزو الفكري عىل اإلسالم هو االعتداء باحلرب الناعمة التي ال تسيل فيها الدماء
باملواجهة اجلسدية ،ولكن يقتل ويشوه هبا العقل والفكر ،وال تستخدم فيها األسلحة
املادية بل تستخدم الطاقات العقلية واجلهود البرشية لتحصيل غنائمها ،فهي ال هتاجم
اجلسم بل ختتص بمداركه العقلية وثقافته األساسية ،فتلك اهلوية الثقافية املعتدى عليها
هي قوام األفراد من حيث تناوهلم للحياة ونظرهتم لألشياء وتقييمها وسلوكهم املبني
عليها ،فثقافتهم هي املحصول الناتج عن القدرة الفكرية واملعرفية املستمدة من
واقعهم احلضاري وتارخيهم املتتابع وأصول اعتقادهم ،وكل ذلك مؤسس ومبني عىل
مرجعية رشعية وفهم إيامين وارتباط عقدي مستسقى من نبع اإلسالم وروافده
األصلية.
إذا فيفهم أن الغزو الفكري هو العمل عىل انحراف األفكار واملفاهيم عام هو
راسخ لدى األفراد ومشكال لدهيم هويتهم الثقافية ومعيارا أصيال لدهيم يف القيم
والسلوك املعمول به ،فتأخذ بذلك منحى مغاير وتدخل يف اضطراب ملحوظ يظهر
عمليا عىل سلوك األفراد ،وحال قيمهم ،ونظرهتم وفهمهم العقيل للثوابت واملتغريات
فيتم إدراكها وفهمها عىل منظور جديد غري متفق مع القاعدة األصلية أو بشكل مشوش
وغري فعال ،مع نقصان أو ذهاب القيمة التقديرية للثوابت اإلسالمية أو متعلقات
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وروافد اهلوية اإلسالمية ،ويفهم أيضا من كل ذلك أن املراد من معركة الفكر والغزو
الثقايف هو قتل اهلوية اإلسالمية واستبداهلا هبوية متوافقة مع رؤية الغازي وهذا هو
احتالل العقل والفكر بالتبعية والعبودية العقلية والفكرية وبالتايل يكون املحتل خادما
ألهداف وأفكار غازية ،وهذا هو املطلوب األمثل هلم ،وان مل يستطيعوا ذلك ولن ومل
يقدروا بإذن اهلل ،فمطمعهم هو ترك اهلوية والثقافة اإلسالمية جمروحة ومشوهة ويف
حال من الرصاع الداخيل بني األصل والدخيل ،وذلك هلم مكسب يف حسابات حرهبم
وغنيمة مرجوة ،ويف ذلك فهم مل يألوا جهدا يف هجومهم عىل اجلبهات الثقافية
اإلسالمية فتناولت حرهبم مراحل التعليم عىل مجيع أطوارها إلخراج نشأ مائل بقلبه
وعقله إىل الغرب متخذهم قدوة وطموحا له ،وهامجوا املجتمع بكافة األدوات املتاحة
عندهم ،اإلعالمية ،واملؤسسية ،والتعليمية ،والتبشريية ،واملتعاونني من أتباع هلم من
أنفسهم ،وممن دسوا علينا من بني جلدتنا ممن كان باطنه وعقله هلم وظاهره كأنه لنا
وهؤالء أشبه ما يكونوا باملنافقني يف أمرهم وحاهلم ،وكل هؤالء من أدوات وشخوص
تعاونوا كل عىل قدرته ومكانه يف الطعن يف األخالق ،والقيم ،واملثل اإلسالمية،
وركزوا هجومهم عىل أحكام اإلسالم وعلوية ثوابته ،وأرادوا بذلك جيال ال يعري
لألخالق أو القيم اخلالقة ذلك االعتبار األصيل ،وان ال تكون للثوابت والرشائع
اإلسالمية الدور األساس يف حركة احلياة وان تفقد تلك املكانة والقدسية املحيطة هبا،
وذلك ما يريدون ،وبأرش منه يطمعون ،فعليهم من اهلل ما يستحقون ،فإهنم مل يكتفوا
باعتداءاهتم التي أزهقت األرواح بدءا من حروهبم الصليبية حتى حروهبم احلديثة
فقتلوا األجساد وعاثوا يف األرض الفساد ،بل يريدون إكامل جريمتهم ألهنم خابوا يف
أمرهم ومل ينالوا فوزهم ،فرييدون قتل اهلوية واألفكار ،فام هذا احلقد الدفني وما هذه
السادية املفرطة ،أال يتسع العامل للجميع فلامذا توريث احلقد عندهم ،وملاذا هذه
العدائية التي أصبحوا فيها للشياطني أعوانا وللظلم أركانا ،أليس فيهم رجل رشيد
فينظروا من حياربون وماذا حياربون ،إهنم ليحاربون دين اهلل وأمر اهلل يف خلقه ورشعه،
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وإهنم والذي سيبعث اخللق للحساب خلارسون وعىل فعلهم سيحاسبون ،ولو كان يف
أمرهم جزء حق ملا رأينا ذلك الظلم يف أمرهم والتشويه يف جمتمعهم ،فأفرادهم فاقدين
ملعنى حياهتم ومعدوم رقي أخالقهم ،فمعبودهم املادة ،وحياهتم اللحظة ،وقياسهم
املنفعة فأي طريق مظلمة يسلكوهنا ويريدون منا أن نتبعهم ،ومتى كان األعمى وفاقد
األهلية دليال للطريق ومرشدا للحياة ،أما علموا أن اإلسالم دين رب العاملني وهو
احلق املبني وقد مجع اجلامل والكامل يف أحكامه والسعادة يف إعامله ،وأوجده اخلالق فمن
اعلم منه سبحانه بمصالح اخلالئق وصالح أمرهم .فاإلسالم ال يرىض من األخالق
إال أسامها ومن األعامل إال أرقاها ،فالعدل أساسه ،والرمحة عنوانه ،واإلنسان عنده
مكرم ،والعقل باحلق معلم ،واحلقوق فيه حمفوظة ،والكرامة موفورة ،واجلنة موجودة،
وهيئت الدنيا لالستخالف لنيل اآلخرة ومل ترتك الروح فيها حائرة ،فهذا ديننا وهذه
تعاليمنا فاملكم كيف حتكمون ،أال تعقلون.
ومما جيدر به العمل ضد تلك احلرب الظلوم واهلجمة الغشوم ،أن ندرك ما يفعلون
فنصد ما يمكرون ،فإن ديننا من خواصه انه يملك املناعة يف نفسه وذاته وأفراده منه،
فبه يتحصنون وعىل رهبم يتوكلون ،فوجب نرش التوعية واملناعة بني اجلميع ،وتنقية
اجلو الفكري من ملوثاهتم بإبطال أعامهلم وكشف أمرهم وذلك بتفنيد شبهاهتم وبيان
أخطارهم ،واستخدام ما لدينا من أساليب مرشوعة ندافع هبا عن أنفسنا ،فاحلق أمرنا،
والدين قائدنا وموجهنا ،وهويتنا وثقافتنا هي رمز وجودنا وقيمة حالنا وهي ماضينا
ومستقبلنا ،فوجب عىل اجلميع كل يف أمره وحسب مكانه أن يذب عن اإلسالم ويصد
تلك احلرب الرضوس ؛ فاملعلم ينقي ما يعطي من علوم ،والعامل يبني للناس أمرهم
وعظيم قدرهم ،والداعي يصلح حال من تاه يف أمره ،فالكل جسد واحد يداوي بعضه
بعضا ويضمد جراح نفسه ،والدور األساس عىل أصحاب القرار ومن ويل أمر
املسلمني فعليه حشد القوى للدفاع عن األمة ،وان يرفع اهلمة ،وينفذ رشع اهلل ،وان
يوقف تلك امليكروبات التي أدخلت يف جسد األمة لنرش املرض ،ذلك املرض الذي
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يراد منه أن هين العقل والفكر ويمرض فيستوىل عىل العامل اإلسالمي ،وهذا من خبط
أحالمهم ،وسواد أذهاهنم ،وسوء أعامهلم ،فأمر اهلل ال بد نافذ ودينه سبحانه حمفوظ
وما تلك األعراض إىل زائلة ،ألن األصل ثابت واهلل هو الشايف واحلافظ ،ولعل جترؤ
هؤالء علينا لضعفنا يف تطبيقنا لرشع ربنا فأصبح هنا جرعة من املناعة وحمفزا لنا لنعود
إىل كامل أمرنا ومنهج ربنا.
***

218
الباب التاسع والسبعون

اإلسالم واإلعالم

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂       احلجرات.]6 :
قال تعاىل           ▬ :
           

[ ♂      النساء.]83 :
قال ☺« :أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما مل تريا « رواه البخاري.
اإلعالم بمخترص الفهم هو اإلخبار وإيصال املعلومة ،واإلعالم يف زماننا هذا بحر
زاخر باملفاهيم ،والوسائل ،والتفرعات النوعية ،والتي نشأت من املقاصد والغايات،
وليس هذا باب أكاديمي ليتناول ذلك كله بالرشح والتعريف ،إنام يراد منه أن يتفهم
نظرة اإلسالم وتناوله لإلعالم وعىل أي أساس يقوم عليه ،ويكون اإلسالم راضيا عنه
وموافقا له.
إننا لو نظرنا لقنوات التواصل بني األفراد عىل امتداد الزمان ،لرأينا ما مرت به من
تدرج واضطراد يف النمو ،يف الرسعة والكيفية ،فالوسائل البسيطة التي كانت تستخدم
قديام ،كانت تنحرص فيمن حرض املعلومة أو من وصلته بالطرق املعروفة آنذاك،
وبتجدد الزمن استخدم اإلنسان كل وسيلة ليرسع هبا إيصال املعلومة للغري ،وذلك
متاشيا مع مصلحته ورغبته يف املردود من اإلعالم هبا ،وتركيزنا هنا عىل اإلعالم يف
العرص احلديث ،وال ينكر عاقل أن اإلعالم بوسائله الواسعة احلديثة قد امتدت يده عىل
أجزاء املعمورة ،فأصبح لغة مشرتكة بني سكاهنا ،ومتناوال بيد اجلميع وسهل املنال،
ونرجع ألصل مقصدنا وهو نظرة اإلسالم وتعامله مع اإلعالم ،فاإلسالم مل يقف أمام
ذلك التقدم ،بل هو رائد يف التقدم واالكتشاف واحلث عليه ومؤسس يف إجياد وسائل
التيسري عىل البرشية فهذا من مقاصده العامة بتيسري حركة احلياة ،ولكنه يتناول أي أمر
عىل األخذ بحسن التوجيه واملصداقية يف التداول والعدل يف التناول ،وهذا من دأب

219

اإلسالم يف كل شأنه فيام يدعو إليه وبالطريقة التي يدعو هبا ،ويف اإلعالم فاملصداقية
وكامل اهليئة وعلو املصلحة وكل يف قالب رشعي متوافق مع الثوابت واألطروحات
اإلسالمية هو مطلوب اإلسالم يف الشكل املتبع يف اإليصال ويف التبليغ ،وذلك لعظم
اإلسالم يف إدراك ذلك الدور املنوط باإلعالم وان املقاصد ختتلف ،فوجب من طرف
اإلسالم أن يكون التامثل بني األصل واملعلومة عنه أو الصادرة منه ،وذلك للوصول
لكامل الغاية املطلوبة ،ألن اإلسالم كمنهج علوي ال يرىض إ ّال بكامالت األمور ،فكامله
وتفوقه غري املحدود املتوافقة مع عصمة رشائعه ال تلجئه إىل االدعاء والتزوير الذي
طال كل منهج وعلم سواه ،فإن النقص والتحريف املالزم لغري املنهج احلق يفرض
عليه قرسا أو طوعا اللجوء لتحريف احلقائق أو تغيريها وذلك لدعم األسس لذلك
البناء الذي تتداعى قواعده وتتناقض فيام بينها ،أو حياول أن يوجد واقعا بديال ألعىل
املقاصد املطروحة لإلنسان والتي ال جتدها توجيها وال إرشادا وال تأسيسا إال يف هنج
اإلسالم وتعاليمه.
ولو أننا نظرنا بعني احلق والعدل ،لواقع اإلعالم الغري مرتكز عىل قواعد مثىل،
لرأينا تلك الطريقة يف التعامل ،والتي حتيد عن الصواب وتفتقر للمصداقية ،وذلك ألن
اإلعالم يف زماننا هذا عىل اتساعه وتعدد أنوا عه وأساليبه ،أصبح أداة بيد من يملك
القوة ويكن العداء ،فينفذ فيها ومن خالهلا مآربه وطموحاته ،ويوجد تلك الصورة
املغلوطة عن اإلسالم ،والذي اعتربه يف جانب اخلصومة معه ،وذلك ألن اإلسالم
بالنسبة إليه عائق حيول بينه وبني فرض سيطرته عىل العقول واملقدرات اإلنسانية،
وحمرض نشط خيرج الناس عن تبعيتهم له ،وإن هذا هلو باب من أبواب الظلم والتعدي
من أطراف القوى املتحكمة باإلعالم عىل مستوى العامل ،والتي ال متيز بني اخلطأ
والصواب ،واملصداقية والكذب ،ما دامت تلك الوسيلة تؤدي دورها املطلوب
وتوصل األهداف املنتقاة إىل الغاية املرجوة.
ولذلك نقـ ـ ـول واقع ـ ـ ـا ظ ـ ـ ـاهر التأثري إن اإلعالم يف زم ـ ـ ـاننـا هذا أصبح مطية ملصالح
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األقوى واملتحكم ،وأداة يف التوجيه لإلدراك وفق معايريه ،وسالحا يتناول العقول
واألرضيات الفكرية لألفراد.
ومع كل هذه السوداوية يف اإلعالم ،إال أن خط احلق وإشعاع النور ال ينقطع،
فاإلسالم بنقائه ،ومجال تعاليمه ،شمس ال تغيب ،وبشعاع دعوته ونور حكمته وصفو
مرشوعيته ليفرض نفسه بنفسه ،فهو حمفوظ بحفظ موجده ،وصادق بتوازن منهجه.
ولذلك وصل األمر وجوبا يف بعض األحايني أن يدافع عن الدين ،وينفض الغبار
عن عقول اجلاهلني ،وأن يستخدم اإلعالم لكونه ليس حكرا عىل أحد استخداما نافعا
صادقا ،ليستبني به حال اإلسالم ولبيان أمره وكامل رشعه وحكمة تعاليمه ،ويكون
حصنا مانعا من عدوى الغري ممن نبذوا احلق وجاوروا الرش ،فام مراد اإلسالم إال اخلري
والرمحة للعاملني ،وذلك هو مقصود الدين ،فهو أمر كريم من رب رحيم.
ونضيف إىل بابنا ما يتضح به املقال ،بأن اإلعالم بأركانه من املرسل واملستقبل
واملصدر والوسيلة املتبعة يف اإليصال وجب كلها أن جتتمع يف معادلة اخلريية ،والتتابع
يف الصحة ،وان يكون التوافق مع املصداقية هو هنج اجلميع ،وأن يستخدم اإلعالم
كأداة تفاعلية يراد منها النفع العام ،وأن ال يوظف يف إطار العداء والتضليل ،فإنه إن
أستخدم مثل هذا االستخدام الضار فسيصبح ككذبة اشرتك فيها مجاعة بأن زينوها
وطرحوها بشكل مدروس لتسوق ويتعامل هبا عىل أهنا حقيقة وهذا هو دأب من مل
يرتكز عىل إيامن وقاعدة رشعية ويعد عمله من آيات املنافقني ...فاإلسالم صادق يف
نفسه صادق يف طرحه وال يرىض إال بالبيان والوضوح وأن ال تستخدم الوسيلة إال يف
اخلري مكتسبة صفة من صفات األصل من العدل واإلنصاف وإنارة العقول وحتقيق
الغاية األكمل.
***
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الباب الثمانون

الغزو الديين على اإلسالم

قال تعاىل        ▬ :

[ ♂       الرعد.]17 :
قال تعاىل        ▬ :
           

[ ♂        البقرة.]217
إن من أخطر أنواع الغزو هو الغزو الديني ،وهو ذلك االعتداء التي يتناول الدين
كهدف ومبتغى يف التأثري والرضر ،وان الغزو الديني ليتقصد ذلك االعتقاد الراسخ
والرؤية السليمة لدى األفراد والثوابت لدهيم ،بأن ي ّعمل عىل إجياد مدخالت ومهية ال
متت للدين بأي من أصوله ورشائعه بأي صلة ،فتعمل تلك املدخالت العدائية يف حال
اخرتا قها عىل إجياد تشويش ظاهر يف سلوك بعض األفراد وتغري يف منهجهم الفكري من
حيث التعامل مع الدين وطريقة تناول األحكام والرشائع اإلسالمية ومفهوم
مدلوالهتا ،وتلك املدخالت تتعدى مسبقا قبل نيلها من السلوك العميل عىل اإلعامل
العقيل والثبات اإلدراكي يف القياس األمثل ،ويف طريقة النظر إىل املرجعية األصلية
بالوضوح والتكامل يف التطبيق والفهم واالعتامد املطلوب.
وطبيعة االعتداء والتامدي عىل اإلسالم ال يلزم أن تكون مادية ،فهي تعمل هاهنا
بآلية نظرية يف صورة تشويش واضح ،وأسلوب ممنهج للحيلولة دون الوصول للمنبع
الرشعي األصيل بنقاء وفهم سليم ،وبإجياد ذلك االضطراب بني األصل والتطبيق عنه
وذلك هو املبتغى من الغزو الديني ،وآثار ذلك ظاهر لدى األفراد الذين وقعوا ضحية
أو كانوا أداة للغازي ،ونرى ذلك يف التشويه العقيل والتلوث يف الفهم ملن تأثر بذلك
االعتداء ووقع أسريا له ،أو رست يف نفسه أعراض املرض والعدوى املدخلة من قبل
من ناصب العداء ،فرتاه يضع األمر يف غري مكانه ،ويقيس األمر عىل غري مراده ،حتى
قد يصل فيه األمر أن جيعل املمنوع أو املحظور يف الرشيعة مقبوال لديه ،ومقبوال لغريه،
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بأن ينزل احلكم عىل هواه بفهم وقياس فاسد ليس له أصل يف الرشيعة ،فيقع بذلك يف
هالك نفسه وإضالل غريه ،ويصبح تابعا ملن أرادوا من مثله ليعربوا هبم كجرس
ملبتغاهم ،وأداة لتنفيذ مآرهبم ،فيصبحوا مؤدين لدورهم يف إعطاء صورة بديلة عن
اإلسالم احلقيقي ،وبالتايل إمتام اهلجوم والنيل من اإلسالم ،وهذا هو مراد كل ضال
كاره لإلسالم واملسلمني .
وهناك جوانب أخرى وصور متعددة للغزو الديني ،ويرى منها يف حال الشخوص
الذين يضعون اإلسالم يف قالب عىل شكل يوافق فهمهم واعتقادهم امللوث ،وترى
أيضا تلك الصورة فيام ظهر بني الناس من دعاة للضالل ،أو من يقدم ويؤخر و خيفي
ويظهر من الدين وأمور طرحه وبيانه بام يعتقد بفهمه املريض وقلبه العنيد ان ذلك من
متطلبات احلداثة ورضوريات العرص ،وكل هؤالء وكل من أصبح أداة للعدوى يف
ذلك ،فإن أمرهم ليس عىل رشاد وليس يف أمرهم خري للعباد ،ولكن أصاهبم ما أصاهبم
لنقص مناعتهم أو خلبث رسائرهم والبتعادهم عن صحيح الفهم عن الدين ،فأصبحوا
مسوخا يأتون بفهم وبجديد ليس له صالح وال من األصل وليس له بقاء ،بل هو
عارض مرض وهذا ما هم فيه.
واحلمد هلل فرسعان ما تعود األمة لعافيتها واألمور ألصل جمراها وهذا أمر معلوم
وحق موعود ،فالذي أوجد اخللق ورض هلم دين احلق تعهد سبحانه بحفظ أمرهم
ومتام دينهم ،وما تلك األمراض أو اهلجامت التي تصيب املسلمني وحتاول أن تنال من
األمة إال زيادة يف املناعة وحتصينا هلا يف املستقبل ،ومقياسا ليعلم الناس أين هو احلق
وأين هي اخلريية ،وان من لوازم الدين احلفاظ عليه والذوذ عن حوضه ،ومتكني أمره،
ونرش علمه ،وبيان قدره ،وتوضيح رشعه وفهمه ،وإن رصيد اإلسالم ال ينفذ وان أمره
لنافذ ،وهناك أيضا واجب وسلوك إيامين وعميل لكل من رفع راية اإلسالم وجعل
أصلها يف قلبه بالتوحيد ،وأعمل هبا أركانه باإليامن والتطبيق ،وكل حسب طاقته
وقدرته وعلمه ،بأن تنقى الشوائب وتعزز املناعة وحيافظ عىل األصل ويعلم الناس
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أمرهم وفق مراد وأمر رهبم ،وأن يسد ما سببه األعداء من ثغرات يف سور األمة،
فاإلسالم نقي ومنقي لغريه ،وليس هناك تعارض يف أمره ،وإنام تلك املحدثات
والشبهات امللقاة جزافا عليه إنام هي بيان حلقيقة من ألقاها ووصفا حلاله ،ولو علموا
حقا ما هو اإلسالم النصاعوا ألمره ولرضوا برشعه ،ولكنهم ال يريدون احلق وال
إتباعه بل انحازوا لعناده ومعاداته ،ولو علم اهلل فيهم خريا ألسمعهم لكنهم صم بكم
عمي ال يعقلون.
ونحن املسلمني لنعلم أننا عىل احلق ،ولقد أرشدنا اهلل سبحانه أنه إذا أصابنا أو أمل
بنا يشء أو تشابه علينا أمر أن نرجع ألمره ونحتكم لكتابه وأمر نبيه ،فذلك هو املنبع
األصيل والنقاء الذي لن ومل يصيبه دخيل.
***
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الباب الواحد والثمانون

اإلسالم واالستشراق

قال تعاىل       ▬ :
           

[ ♂   األنعام.]112 :
إن االسترشاق حيمل أكثر من معنى وتعريف ولكن نستطيع أن نحرص الفهم يف أمر
االسترشاق بالقول إنه اجلهد يف اجلمع املعريف من قبل الغرب عن الرشق عموما وعن
اإلسالم خصوصا.
أي أن االسترشا ق هو دراسة البنى التحتية للرشق بمجهود وفكر غريب ،فيتناول
علومه وآدابه وتراثه ولغاته وكل أمر يتحصل منه عىل إدراك التعرف عىل الطرف اآلخر
من الوجه املطلوب دراسته ،ولتحقيق الغاية من ذلك.
وان عملية االسترشاق من باب اإلنصاف ليعلم حقيقة أمرها ومراد جهدها
بمعرفة ما تقوم عليه وبه من سبيل يف التحصيل وعدالة يف الطرح والغاية من وراء
ذلك ،فام كان داخال يف باب التحصيل العلمي واملعريف الصادر جمهوده عن أفراد
ومجاعات لغايات محيدة والهتامم معريف أو تداول ثقايف فهذا من باب االشرتاكات
العامة بني الشعوب واحلضارات يف التبادل العلمي واملعريف والثقايف ،ولكن لألسف
فإن جممل الدراسات التي أقيمت عىل الرشق وخصوصا اإلسالم وفيام يعرف
بمصطلح االسترشاق -وهو مفهوم ومصطلح حديث منذ قرون خلت -قد تناول
الرتاث واحلضارة اإلسالمية بنوع من االنتقائية العدائية ،وغياب لألمانة العلمية ،فبدال
من إثراء املعرفة اإلنسانية ،وتنشيط التداول الثقايف بني الشعوب والبلدان ،ونرش
الصورة الصحيحة واملغيبة يف حق اإلسالم إىل الغرب ،فقد تبنى االسترشاق
واملسترشقني دورا من أدوار العدائية والغزو الفكري عىل املوروث اإلسالمي والبالد
اإلسالمية ،والقواطع يف ذلك األمر ما نراه عىل أرض الواقع استقراء علميا وحاال
ملموسا من حيث استخدام عملية االسترشاق وأدواته من مسترشقني يف متهيد الطريق
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للنفاذ إىل الرشق واحلصول عىل املأمول من اخلطط واألهداف التي أحيكت ضده،
والتي يف بعضها امتداد يف منهجية فكرة الرصا ع بني الرشق والغرب ،ومن تلك
احلياكات استخدام املسترشقني كأداة استخبارية جلمع املعلومات عن البلدان املراد
استعامرها -استخراهبا -فيسهل بذلك السيطرة عليها بام قد تم جتميعه مما يفيد ذلك
ويكون أيضا مقياسا الختاذ القرار األنسب واألكثر فاعلية ،ومن ذلك معرفة عوامل
القوة والضعف يف املجتمع ،ومن يمكن االستفادة منه يف حتقيق الغايات ،وأيضا معرفة
قوى التأثري لدى الشعوب من حيث التأثري الديني أو ما شابه ذلك ،وما العوا مل التي
قد تستخدم كنقاط تفريق أو إجياد خصومة داخلية يستفاد منها بإضعاف الطرف املراد
استعامره ،وهذا األمر قد عايناه قديام وحديثا يف بالدنا بمجملها وال سبيل إلنكار ذلك
وما كان كثري من املبعوثني والدارسني االسترشاقيني إال خدما لتلك الغاية وسبيال
لتسهيل ذلك املقصود ،ومن احلياكات أيضا رش ذو وجهني والذي تسرت حتت مظلة
االسترشاق وعمل املسترشقني ،وهو القيام بعمل التبشري من جهة ،والطعن يف ثوابت
الدين اإلسالمي من جهة ،فام كانت جل الدراسات قائمة عىل االستفادة واإلفادة ،بل
كانت اجلمع للبحث عن نقاط الضعف إلجياد اخللل بني املسلمني ليكون ذلك مدخال
لنرش املعتقد اجلديد وهدما للرصح القائم ،وان دليلنا فيام ذكرنا لريى يف كل ساعة،
فنرى ممن يلقي الشبهات ومن حياول التشكيك أنه يستقي من أقوال املسترشقني فيام
كتبوه ومما ألقوه ،فأصبحت للشبهات و الظلامت مراجع مصنفة يف ذلك ،وهذا هو عني
االفرتاء والزيف ،ولو أهنم كانوا هبمتهم يف العدالة كام كانوا يف مهة الطلب ألنصفوا
وعرفوا احلق واتبعوه ،ولكن كيف ختاطب قلوبا ملئت باحلقد الدفني من زمن
الصليبيني وبام حوت من سوء فيها أن تنصف من اختذته غريام هلا ،فسبحان اهلل ،ومع
ذلك ومن باب األمانة يف الطرح فهناك من املسترشقني من عرف احلق وبني اجلامالت
والكامالت يف الترشيع والرتاث اإلسالمي ،ونرشه كام عقله بأمانة ،ومنهم من دخل
اإلسالم ملا أدركت نفسه ووعى عقله وقلبه ما وقع عليه من مجال وكامل.

226

واختصارا حلالنا ،فإننا نتكلم عن االسترشاق بأنه نوع من أنواع الغزو الفكري
وبنك من بنوك املعلومات للمستعمر ولكل من أراد سوءا باإلسالم وأهله ،وملن أراد
منفعة اقتصادية أو سياسية ،وهذا البنك القائم عىل الربوية الفكرية الضالة إنام هو بناء
غاشم وموظفيه أدوات لذلك.
فاالسترشاق إنام كان اجلندي األول وطليعة املعركة التي أوجدها من نصب
اخلصومة لإلسالم وبالد املسلمني ،وان ذلك اجلندي وان كان ال حيمل سالحا يزهق به
األرواح لكنه حامل لقلم وعقل يدعم من أرسله وان سالحه أحيانا أخطر من سالح
من أتى بعده ،وذلك ألن امتداد سمه يف العقول واملجتمعات بام أحدث من تزوير
وتشويه مل يتوقف باستقالل البالد املستعمرة ،بل امتد لألجيال التي تلته يف بلده غري
اإلسالمي ،ويف البالد اإلسالمية ،ففي بلده أصبحت هناك تلك الصورة املشوهة عن
اإلسالم وتراثه وشعائره ومن ينتسبون إليه وهذا الفهم اخلاطئ جينب الكثري من األفراد
من الدخول والتعرف عىل اإلسالم بل ويوجد عدائية حمتملة وكراهية ملحوظة،
وأضف إليهم جانب من نصب نفسه حاكام عامليا عىل الغري ووضع نفسه كويص عىل
البالد اإلسالمية ليتحكم يف مقدراهتا ويميل عليها سياستها وهو ليس له حق بذلك
وليس من أهلها .
أما يف جانب املجتمعات اإلسالمية ومما تأثرت به ،فقد أصاهبا من التشوهات
والفرقة الظاهرة الكثري ،ومما نراه عائام من الشبهات يف كثري من أفكار وعقول من تأثر
باملسترشقني لكون عقله وقلبه مائال إىل خارج اإلطار اإلسالمي يف الفهم واالعتقاد
ألمر ظاهر وملموس بتأثريه السلبي.
وهل بعد ذلك ،حينام يأيت يل قائل ويقول :أن االسترشاق -الذي نعرفه -هو
صورة للمد املعريف والتبادل الثقايف بني احلضارات واألمم ويريد مني أن أصدقه ،فهل
يمكن ذلك؟! وشواهد أفعاهلم دالة عىل معاناة نعاين منها وتعاين منها بالدنا اإلسالمية
إىل وقتنا هذا ،وان كان هناك إنصاف يف قليل من أقواهلم فام بال كثريه يتعرض لثوابتنا،
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وكان متهيدا خلرابنا ،فإن هؤالء املسترشقني مثلهم كاجلواسيس فهم يف عيون بلداهنم
أبطال قد أدوا دورهم وخدموا هدفهم ،لكنهم عندنا ما كانوا إال طليعة اخلراب وأداة
مستأجرة للغزو الفكري واملادي ،وان امتدادا هلم اآلن قد برز بصورة حديثة وهيكلية
جديدة كبعض مراكز البحوث واملؤسسات العلمية والثقافية والتبشريية ومن هو عىل
شاكلتهم يف زمان أصبح العلم والرتاث والعقول هدفا من جهة ،وأداة من جهة
لالعتداء.
***
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الباب الثاني والثمانون

اإلسالم واحلداثيون

قال تعاىل          ▬ :

[ ♂    التوبة.]32 :
قال تعاىل         ▬ :
           
          

♂              
[آل عمران.]7 :
احلداثيون :هم نتاج للعقم العقيل وجتربة مهرتئة عن احلداثة الغربية ومنظورها عن
الدين بفكرهم ،وهم العقول املستأجرة يف عرصنا احلديث ،واملستأجر هم من ملك
العداء لإلسالم ،أو ضاع عقله يف األوهام ،واملؤجر هو ذلك املفكر الذي أعمل فكره
يف الطعن بالدين بدال من مالزمة احلق ونرصة الدين ،وذلك لزيغ يف قلبه أو لكسب يف
جيبه.
ولننظر يف أمر احلداثة ونشأهتا ،لنعرف أصل األمر وجذور الرش ،فاحلداثة يف جممل
أصلها كانت وليدا للرصاعات بني الثورة املادية والعقلية وبني احلكم الديني ألوروبا
يف العصور املظلمة ،فالنفور من الدين ورجاالته ،وأسلوهبم يف إسقاط ذلك الفهم عىل
احلياة املدنية أوجد ذلك الرصاع وتلك النقمة ،فكانت النظرة السائدة آنذاك وبعد ذلك
أن الدين هو سد مانع للتحرض والرقي ،وانه جاذب للتحكم يف املقدرات ،ومقيد
للعقول ،فنفروا منه وأحالوه إىل التقاعد ومل يستطيعوا إلغاءه بالكلية ،فعاملوه كأنه نص
غري ملزم ،وقابل للتعديل أو التأويل حسب املفهوم العقيل أو العلمي أو التحييد
املصلحي ،وبناء عىل ذلك وبتلك التجربة الظاملة من الطرفني من أهل الدين الذين
انحرفوا عن اجلادة وحرفوا ما بأيدهيم ملنافعهم واحتكارا للسلطة ،وبني من عادى
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الدين بالكلية وجعله جزءا ثانويا ليس له حق التأثري وذلك خوفا من تكرار التجربة
ظهرت بذرة احلداثيني .
ولنعد حلداثي زماننا وحلداثتهم  ،فقد فهمنا مما مىض من هنج أسالفهم ،أهنم
مذاهب فكرية استقت فهمها من العقائد الغربية واملذاهب الفلسفية ،وأراد هؤالء
حديثي األسنان إسقاط أفكارهم ودس منهجهم يف الرتاث اإلسالمي كتكرار للتجربة
املظلمة ،اعتقادا منهم لفساد يف عقوهلم وزيغ يف قلوهبم انه حتديث للمفهوم والفهم
اإلسالمي بام يواكب العرص احلديث ويالئمه ،وهذا واهلل ،ليس إعامال يف العقل بل
تقليدا للعمي وفسادا يف الرأي ،فكيف يقاس عىل اإلسالم وقد كان يف عرص ظالمهم
يف أوج انتصاره وعلو ازدهاره هبذا املقياس الفاسد ،وبأنه غري مكافئ للتقدم ومالزم
للتطور ،وكيف يقارن بني دين حرفه أصحابه ملصاحلهم ولتثبيت مفاهيمهم ،وبني دين
مل ولن متسه يد بتحريف فام هلم كيف حيكمون.
وماذا يريد هؤالء بعقوهلم وأفكارهم املسمومة ،والتي محلت معها العدوى
والبالء ،فام هم إال ناقيل مرض ،ويعتقدون أهنم أطباء ،ولو كان فيهم خريا لداووا
أنفسهم وأعملوا يف احلق عقوهلم ،لكنهم باعوا أنفسهم وعقوهلم للضالل ،فبئست
التجارة تلك ،التي تكسب يف الدنيا علوا يف اهلدم واغرتارا يف الفهم ،ويف اآلخرة سخطا
من اهلل وعظيم نقم ،فإهنم بام يفعلون ،وبني الناس ينرشون ،يريدون وحسب درجاهتم
يف الغباء ،أن يعيدوا قراءة الرتاث اإلسالمي قراءة نقدية بعقوهلم لتوافق شبهاهتم وحتقق
غاياهتم ،وهم أيضا يطعنون يف السنة ويشككون فيها بحيث تدخل الريبة عىل سالكيها،
فرييدون بذلك إضعاف مكانتها واعتقاد أهنا ال تصلح للداللة الرشعية أو بناء
األحكام ،وأهنا حالة لفرتة زمنية وافقت وجود الرسول عليه السالم وانقضت بذهابه،
وتوجهوا بخراب عقوهلم إىل القران ،فطعنوا فيه ونالوا من قدسيته واعتربوه نصا قابال
للدراسة والتأويل ،وأنه حمدد يف التوجيه واخلطاب وال يصلح للديمومة.
وأمر رشهم يف العموم ب ـ ـ ـأن أرادوا فجوة يف اإلسالم بني العقل وال ـ ـدين ،وان حي ـال
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أمره إىل العقل وبه يكيف ويفهم حسب املراد ،ويلغى فيه االعتامد عىل الغيب ألن هذا
فيه تعارض بالنسبة لعقوهلم اجلوفاء مع العلم والعقالنية.
فهؤالء هم احلداثيون وعىل اختالف بينهم يف إبداء آراءهم إال أن هذا هو حاهلم،
وتلك هي مطالبهم ،وإن مل يذكروها أحيانا عالنية ،لكن تلك هي حقيقتهم وذلك
أمرهم فهم يريدون نزع القدسية عن القرآن وعدم األخذ بالسنة ،وأن الدين هو فهم
اإلنسان له بام يناسبه وليس هدى للناس ومتناول للدنيا واآلخرة ،وحاكم للحياة
وموجه لصواب السلوك ونقاء االعتقاد.
وال أعلم أي دين يريد هؤالء احلداثيون فلم يرتكوا ثابتا يف الدين إال وطعنوا فيه،
وال رمزا إال وملزوا فيه ،وإننا هنا ما ذكرنا عظيم رشهم وسوء فكرهم إال توجيها ملعرفة
حاهلم ،وللحيطة من أمرهم ،ودفاعا عن ديننا ،الذي هو عصمه أمرنا ورضا ربنا ،
فاإلسالم دين اهلل الكريم ،تعهد بحفظه وهو الدين اخلاتم للعاملني ،وهؤالء الرشذمة
ومن شاهبهم فليس هلم عىل الدين من سبيل ،وقد تصدى هلم أهل العلم فألقموهم
حجرا  ،وما مثلهم إال كمثل كلب أزعج أهل قرية بنباحه فألقموه حجرا  ،وما احدث
شيئا ،فال القرية رحلت ومل يفده نباحه سوى حجرا جزا ء له.
وال يغرت أحد بأن اإلسالم قد ينال منه ،فإنام كل هذا رساب وتشويش ،فاهلل متم
أمره ولو كره الكافرون واملبغضون ،وان هذا التنوع يف اهلجامت لدليل عىل قوة هذا
الدين ،فهم حياولون يف كل جانب وبأي طريقة ،ولو كانت عقوهلم منصفة لدلتهم عىل
الرشاد ،وهذه الطاقات املبذولة يف ذلك العداء لو سخرت بنقاء للبحث عن احلق
ألوصلتهم منذ القدم إىل اهلداية لكنهم أحفاد الشياطني ،فسبحان اهلل فنحن نزداد يقينا
أن اجلنة حق والنار حق ...وكل لعمله مالقيه ...ولسوف يعلمون.
***
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العقالنيون

الباب الثالث والثمانون

          ▬ :قال تعاىل

.]171: ♂ [البقرة       
.]62 : ♂ [يس       ▬ :قال تعاىل
         ▬ :قال تعاىل

.]32 : ♂ [األنعام   
          ▬ :قال تعاىل

.]75 :♂ [البقرة         
       ▬ :قال تعاىل

.]71 : ♂ [املؤمنون       
          ▬ :قال تعاىل

.]18 :♂ [اجلاثية  
بداية ال بد لنا أن ال نقع يف فخ نبذ استخدام العقل والتفكر من باب دفع املوضوع
،برمته فهذا خطأ بني وأمر مأمول من ذوي احلاجات املغرضة والعقليات املشوهة
 بل هو عندنا مناط التكليف ورشف،فنحن كأهل اإلسالم ال عداء لنا نكنه مع العقل
 وإنام نتناول هنا أمر من سموا أنفسهم بالعقالنيني بعني التمحيص،حلامله وعني لناظره
،لتعريف ومعرفة اخللل الذي ارتكبه من خرج عن األصل واتبع طريقا ليس بخري
 وأوقع من ليس،فتجاوز يف أمره املعقول ورتب األمور عىل هواه فأخطأ يف نفسه وضل
. بشباك احلرية وسوء الفهم،عنده دراية وكفاية علم
 وكل يضع قوانينه بنفسه ويسوقها،وهؤالء وهم الذين ادعوا العقالنية عىل مراتب
 وبابنا هذا، وجلهم إن مل يكن كلهم ال يعرف ضابطا رشعيا وال ارتباطا بأصل،بعقله
 فام توافق معه،عمن عرفوا أنفسهم بأهنم من أعملوا العقل ونصبوه حاكام عىل األمور
 وما خال ذلك فيطرح وال يعمل به أو يؤول تأويال ال يمت لنا،فهو عندهم مقبول
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بفهمنا املؤصل عن اإلسالم بيشء فاألمر عندهم منوط بالعقل فقط ،وأنه املصدر
واحلاكم عىل الترشيع ،وأن له استقالال يف التحصيل واملعرفة.
وإذا نظرنا حلال من أطلقوا عىل أنفسهم هذا املسمى وهو منهم براء ،لعلمنا تلك
النبتة الشيطانية التي زرعها من نصب العداء لإلسالم عىل مر العصور فإشكاالهتم
وطرق تعدهيم ختتلف عىل مدار الزمان واملكان ،ولكنهم كلهم جممعون عىل النيل
والتعدي عىل الثوابت اإلسالمية وتعريضها للتنقيص واملساءلة من باب اعتقادهم
بعدم توافقها مع العقل ،والسؤال املطروح هنا عن أي عقل يتحدثون؟
فلو أردنا أن نخاطبهم باملنطق العقيل فقط ،لسألناهم بأي حق كانت تلك العقول
القاصة لديكم هي الصواب وغريها هي اخلطأ مع أن غريها حازت األصل وهي أمة
عن أمة ،ومتى كان الشاذ رأيا هو املرجع ،واإلمجاع هو سوء الفهم ،فلو كنتم فرعا من
األصل لدينا ،لقلنا بيننا وبينكم مشرتك يف الفهم والقاعدة ،لكنكم لستم سوى نبات
ضار ال نفع فيه وال أصل له ورسعان ما يموت حينام تغيب شمس داعمه أو حياجج
عقل صاحبه ،فأما األصل عندنا فهو رشع رباين وفهم كامل تعهد اهلل سبحانه بحفظه
وشمسه ال تغيب.
وكام قلنا عن هؤالء وأهنم جعلوا العقل حاكام ومصدرا فنرى يف حميطنا منهم يف
زماننا هذا كمن كان حصيلة جلمع من نتف الرش من كثري جوانب ،فأخذهم عن
الفلسفات اليونانية والرومانية القديمة ،وأفكار املعتزلة من حيث تقديمهم العقل عن
النقل ،ومجعهم لكل شاردة مقطوعة النسب من كل فهم عقيم ملدركات احلياة
والوجود ،وكل هذا اجلمع اخلبيث البعيد عن الدين واحلق املبني تشكل يف تلك املسوخ
العقلية التي مل تستطع أن تفعل شيئا إال أن وجدت مستنقعا لتالف األفكار ووضعت
نفسها فيه ،فال أفادت نفسها وال خدمت البرشية ،بل أوجدت الشبهات والتشويش
عىل العامة ،إضافة عىل أهنم عىل غباء واضح فيهم ،بأن وقعوا يف كثري من أمورهم يف
حرية وختبط ،فعاجلوا أمرهم بأن ألغوا كل ما يربكهم بالكلية عجزا وضعفا منهم فال
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غيبيات عندهم وال يتناولون شيئا إال ما أدركته حواسهم فسجنوا نفسهم يف عقوهلم
وجعلوه إهلهم .
ثم فلنأيت هنا أليس من باب أوىل هلم أن يدركوا أن من يؤولون عليه األمر
ويتخذونه إهل هو نتاج مجع حواسهم وجوارحهم ،وأهنم بذلك مجاعون وليس
مصدرين.
ثم أمل يكن األجدر هبم أن يدركوا عجزهم ونقصهم يف أمرهم ألهنم قائمني عىل
فكرة مؤقتة ال منهج هلا وال مرجع كامل أصيل ،وملاذا ما داموا يعملون عقلهم مل
يصلوا لنتيجة ثابتة واضحة أن العقل ال يصلح أن يكون املقياس األمثل واملرجع ألنه
قابل للتعرض للمؤثرات ويتأثر بغريه وحالته يف زيادة ونقصان حسب ما يأتيه من
اخلارج ،فاإلنصاف والعقالنية تؤكد وجتمع أن ما جيب إتباعه ال بد أن يكون األمثل
واألكمل نفعا وفهام وتطبيقا ،وهذا ال يتأتى فيام يرمون أو يدعون إليه.
فال أرى حقيقة أي عقل حيملون ،وال تشبيه عندي يناسبهم إال أهنم كمن أصيب
بحالة من اجلنون ،وال أرى دواء يعاجلهم إال بالرجوع واعتامد منهج احلق.
والكتامل الصورة ولتامم فهم بابنا هذا ،فإننا بنظرنا للعقل بمفهوم اإلسالم وكيف
تعامل معه ،تيقنا زيادة مع إيامننا بإتباعنا رشع ربنا إننا عىل املنهج احلق والطريق
املستقيم والفهم القويم ،فاإلسالم ودالئل ذلك يف القرآن واضحة جليه ،يف األخذ
بالتدبر ،والنظر ،وإعامل العقل ،وكثري من املفردات التي تدعو للتفكر ،وهذا من
الشواهد عىل تقدير العقل وأمهيته ،فاإلسالم الكريم مل يضع العقل يف سجن وأحاطه
بسياج اجلمود مثلام فعل آباء هؤالء املغفلني ،بل أكرمه وقدره وهيئ له قوا عد الفهم
باإلرشادات والتوجيه ،والتنشئة عىل إدراك مراد اهلل سبحانه وتعاىل ،وعقل املسلم ال
تنتابه احلرية يف األخذ بأحكام اإلسالم وال يف ترشيعاته ،فال تعارض بينهام ،وان حصل
يشء من ذلك لكون ظاهره التعارض ،فيعود لقصور يف فهم املقصود من طرف العقل
أو غياب املعرفة للحكمة التي أرادها املرشع ،وعالج ذلك جتده يف الرشع احلنيف نفسه
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الباب الرابع والثمانون

اإلسالم والعلمانية

قال تعاىل♂         ▬ :
[املائدة.]44:
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂ املائدة.]50:
العلامنية هي مبدأ ذو مرونة ويتم صقله وتشكيله حسب متطلبات واعتقاد الدول
والقيادات املجتمعية التي تتبناه وتأخذ به ،والعلامنية يف تناوهلا العام تعتمد عىل الرؤية
بإزاحة وحتييد أي تدخل ألمر السلطة الدينية عىل األنشطة البرشية املعمول هبا يف
الدولة ،فال يكون هناك امالءات أو تقييد من قبل الدين أو رجاالته عىل االجتاهات
املراد تنفيذها أو العمل هبا يف أنشطة الدولة ،وبمعنى أبسط فهي فصل الدين عن
الدولة وهذا يف عموم املعنى ،أما يف ختصيصه فلكل دولة تبنى فكر العلامنية طريقة
خاصة هبا مع اشرتاك اجلميع يف املفهوم العام ألصل العلامنية.
ونستطيع أن نقول أن العلامنية هلا جذور يف املعنى واملضمون مع الفلسفات
القديمة ولكنها خرجت بثوهبا ومفهومها احلديث وبشمولية ذات قوة نظرية وتطبيق
عميل إبان الثورة املدنية والصناعية يف أوروبا ،تلك الثورة التي قامت عىل اثر الرصا ع
بني العلم والكنيسة ،وبني املدنية والتسلط الكنيس برجاالته وتقييده للحريات الفكرية
وحتكمه يف مقدرات الشعوب ،فقامت أثر ذلك الثورة وركبت العلامنية بمفهومها العام
موجه الفوز واعتمدت كأساس يف الفهم والتقييم ،فالصورة الذهنية والنظريات التي
اعتمدت عليها كانت كلها تقوم عىل االعتقاد بأن الدين هو العائق واملتحكم بطرق
الوصول للتقدم العلمي والنمو احلضاري واالزدهار االقتصادي ،وهذا حقيقة كان
واقعا عندهم يف عصور ما أسموها عصور الظلمة فقد تعدت الكنيسة والقائمني عليها
يف تلك الفرتة وأرسفت ،فحبست العقول وأزهقت األرواح ،ومنع ما خيالف أمرها أو
يؤثر عىل وضعها ،فانترش يف تلك الفرتة الظلم االجتامعي بأبشع صوره والتخلف
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العلمي والطبقية املتحكمة يف مقدرات الشعوب إضافة عىل الفقر والعوز العام الذي
نال اجلميع من الطبقات األدنى.
ومع تقدم الزمان أصبحت للعلامنية نظريات ورواد قائمني عليها ودعاة إليها
ومدافعني عنها ،فقد أوصلت القائمني عليها إىل مبتغاهم بنظرهم ،فأزاحوا بفكرها
السلطة الدينية وحرصوها يف دور العبادة ،وجنوا ثامرا يراها الرائي يف الصور واحلضارة
القائمة للدول الغربية ولكن كل تلك الصورة ما هي نور ساطع لنار تم إشعاهلا ثم ما
تلبث أن حترق نفسها ويذهب نورها ألن ذلك البنيان مل يقم عىل قواعد أصيلة أو قيم
خالقة ،ونرى حقيقة ذلك يف نفس رؤيتنا لصور حضارهتم ألهنم قد فقدوا أخالقهم
وقيمهم وضبط حياهتم عىل ضابط كامل وذلك نابع من اعتامد العلم والتجريب أساسا
يف الفهم ومقياسا لألمور فال وجود للدين أو العقل الراشد أو موائمة الفطرة ،وان
قاموا بتحييد الدين وتقصري تأثريه ملا أصاهبم من سلوك القائمني عليه فذلك شأهنم يف
أمرهم فرجاالهتم القائمني عليه قاموا باستغالله وخيانة دورهم يف متثيل الدين ناهيك
عىل أن دينهم نفسه ال يصلح حلمل هم اإلنسانية ملا أصابه من حتريف وحتكم األهواء
فيام نسب إليه ،فلذلك قياسهم عىل الدين ككل قياس باطل وجتربتهم ال جيوز إسقاطها
عىل اجلميع فإن معركتهم دارت يف أرضهم فلامذا حياولون أن ينقلوهنا إىل أرض
املسلمني.
والغريب أنك جتد عىل ذلك هلم معاونني من بني جلدتنا وهم الذين يتبنون
أفكارهم ويعتقدون اعتقاداهتم وهؤالء األذناب ما هم إال كناقيل مرض ومرآة تعكس
الرش ،فبالدنا اإلسالمية اخلالية من تلك العيوب واملحفوظة بحفظ اهلل سبحانه ختتلف
أصال وحاال عنهم ،فبداية عند من ملك يقني أنه ال حتريف يصيب ديننا وهذا أمر
مقطوع به بأمر من اهلل بحفظ دينه ،وثانيا فرجاالت ديننا ال ينزعون اىل ذلك السلوك
كرجاالهتم فشتان من كان عىل احلق وينرش احلق ومن كان عىل الباطل ويتكسب به.
فـ ـ ـالعجز احلاصل عندهم من غي ـ ـاب دور الدين احلق أوجد ل ـ ـ ـدهيم اجلهد والتحرك

237

إلجياد بديل حتى حياولوا أن يقوموا به أمرهم ،فاختذوا من العلم والتجربة ما
يصلح أمرهم ،فأقاموا ذلك البنيان احلضاري عىل أنقاض الظلم واجلور وتغافلوا
وأنكروا أن احلياة ال تقترص عىل املادة وحسب ،وما فائدة احلياة وما هو هدف وجودها
إن اقترصت عىل حتصيل لذة أو نشوة منها وما نتحصل هبا إال بمقدار اجلهد املبذول،
فهذا تيه عىل تيه وبعد عن حقيقة اإلجياد.
ولننظر لألمر من زاوية أخرى لنعرف إن كانوا عىل عدل يف أمرهم أم ال؟
فنحن كمسلمني كنا يف عرص ازدهارنا وعز رخاءنا وحسن أمرنا عندما كانوا هم يف
ظالمهم ،وما وصلنا إىل ما نحن فيه من خريية وعلو إال بامتثال أمر ديننا ،واملراد
إدراكه ها هنا ملاذا تريدون أن تفرضوا علينا جتربتكم بفهمكم فال ديننا دينكم وال حالنا
كحالكم أليس ما تفعلونه هنا هو نفس ما فعل بكم من رجال دينكم بأن تفرضوا علينا
ما ال يناسبنا وال يمكن يوما أن يناسبنا -فام لكم كيف حتكمون -فأمر ديننا خيتلف عام
عاجلتم يف ماضيكم القاتم ،فنظرتنا وحال ديننا ال يتشابه أبدا معكم وذلك بأنه احلق
دين رب العاملني ورشعته إىل اخللق أمجعني وقد جاء به احلق جل يف عاله منهاجا
وتقويام وإرشادا وسعادة للدنيا واآلخرة ،وهو منظم حلركة احلياة مجيعها وبكل أدوارها
برقي يف الترشيع وكامل يف األحكام ،فموجده هو اخلالق سبحانه وهو أعلم بحاجة
اخلالئق ،خلقهم للعبادة وأرشدهم إىل الغاية ،ودهلم للهداية وهو سبحانه حماسبهم يف
النهاية ،فاإلسالم دين مجع الكامل واجلالل واجلامل فال نقص يعرتيه وال زيادة تصري فيه
ونحن عليه ومتبعيه ،ومل نشكو لكم يوما أننا نعاين كام عانيتم أو ظلمنا كام وقع عليكم،
فامذا تريدون منا ،حتاربونا عىل كل صعيد وتضعون لنا كل عراقيل ،فأنتم بذلك ورجال
كنيستكم األوائل عندنا واحد فأنتم حقيقة مانع لنا لنعود لقيادة العامل وسد يوقف
ازدهارنا ،وتريدون منا أن نكون كحالكم يف ظالمكم ،فسبحان اهلل ،لو كنتم عىل أدنى
درجة إنصاف ملا طبقتم ونسختم طريقة ظامليكم علينا ،واحلمد هلل ففي هذا دليل من
دالئل احلق لدينا بأننا ال نزال عىل أمر ربنا وواقفني باملرصاد ألعدائنا وال يشء سيمس
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ديننا ألن اإلسالم هو احلق وهو األحق ،فدعونا وشأننا ثم أنظروا كيف يكون أمرنا
وإىل أين سيصري حالنا.
فنحن معنا اهلل تبارك أسمه وقد رض لنا اإلسالم دينا فأتبعناه فكيف تريدون منا
أن نتبع أهوائكم فتضلونا ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
***
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الباب اخلامس والثمانون

املالحدة

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂           اجلاثية.]24 :
قال تعاىل♂           ▬ :
[امللك.]11 :
إن بابنا هذا وإن كنت أأسف فيه عىل احلرب الذي أنفقه ألتكلم عن هؤالء ّإال أنه ال
بد لنا من وضع أمثاهلم عىل طاولة الترشيح ،ليعلم القارئ أو من يريد الفهم أن تلك
الظاهرة املرضية اآلخذة ولألسف باالنتشار بني بعض األفراد عندنا وأخذت حيزا يف
الغرب يف جمتمعاهتم والتي تسمى يف عموم أمرها باإلحلاد مع اختالف تناوهلا من
متبعيها عىل درجات وتباين يف أمرهم يف الفهم واإلدراك ،إال أهنا تصب كلها يف
تعريفها العام والذي يفهم منه إنكار وجود اإلهل وعدم اإليامن باألديان ،وهذا واهلل أمر
عظيم وفهم عقيم ،فام هذا الذي وصلوا إليه إال كنتاج مقيت وتزاوج بني املاض من
األفكار الفلسفية البعيدة عن اإليامن والواقعية وبني التجربة املريرة والرصاع الفكري
بني احلكم الكنيس واملجتمع األورويب يف عصور ظالمهم ،فتولد عن ذلك مولود مشوه
العقل ،مريض األفكار ،قبيح األعذار ،إهله هواه وحياته مشتهاه ،وال أهل له وال
معتمد ،وال يبحث عن احلق بل يكابره ويعانده ،نصب العلم والعقل مرجعه واختذه
قبلته فال خري عنده ينرشه وال جهل يفنده ،مل ينفع من حاله نفسه ومل يعلم أو يفد غريه
ومل يقدم شيئا جلمعه ،فهو أشبه بنبات ضار ال نفع فيه وال خري ما يلبث أن هيلك.
وإننا من ترشحينا هلم أدركنا و أدرك معنا كل عاقل ،أهنم تبنوا فكرهم حلقد دفني أو
غاية مريضة ،فام أرادوا حقيقة من إحلادهم إال أن يتبعوا مرض من كان قبلهم من
أصحاب النظريات الفاسدة والعقول املشوهة فقادهم شيطاهنم اىل ذلك ،ومل يعملوا
عقلهم ملا فيه صالحهم بل انساقوا كاألنعام بال أدنى تفكري ،ولو أنصتوا لعقلهم الذي
يزعمون أنه مرجعهم ألوصلهم إىل بر األمان وشاطئ اإليامن وحقيقة الوجود ،لكنهم

240

منكرين ألنفسهم حمقرين لغريهم ،فاختاروا ذلك املستنقع من األفكار الذي مجع كل
شاذ وباطل وبنوا عليه أساسا ألمرهم وهو فاسد كفساد أمرهم ،وإن الكثري منهم قد
سلك ذلك الطريق الضال واملظلم ،والفكر املعتم ،ليحرر نفسه من قيود الفطرة ووازع
اخلري والقيم ألهنم أرادوا حياة هبيمية بال رقيب وال حسيب لريتعوا يف شهواهتم بال قيد
وال تأنيب.
وإنك لرتاهم يف أنفسهم يسألون كثريا إن ما تدعوننا إليه يمنع عنا احلرية!
فنقول هلم :أي حرية تقصدون؟ وعىل أي مقياس تقيسون؟ فاحلرية عندنا ضبط
وانتظام ،حتفظ هبا نفسك وال تتعدى عىل حق غريك ،واحلرية لنا هي محاية ووقاية.
وأنت أهيا امللحد ،طفلك هل ترتكه يفعل ما يشاء أم تقيده بضوابط وتعليم حتفظه هبا
وتقويه كذلك!؟
ثم إنكم تريدون حرية بال سقف فمن خولكم بذلك ومن جعلكم املقياس؟ إن
كنتم تقولون نحكم عقلنا ،فعقلكم الذي ترجعون إليه ناقص غري كامل ولن يكتمل،
وهو معرض للتغري أو التأثري ،وهذا ال يمكن عقال وال مصلحة أن يكون هو احلاكم
واملصدر؛ ألنه متغري يكتسب قوته من غريه ،فام يدخل عليه من جوارح اجلسد هي
املورد لعلمه وما خفي عنه فال يعلم عنه يشء ثم أليس ما يدخل عليه حيتمل اخلطأ
والصواب وربام كان الظاهر صحيحا ولكن حتته غري ذلك.
أما نحن فال نسري عىل مثل طريقكم فعندنا نحن أهل اإلسالم واإليامن فإن مرجعنا
رشعي ثابت كامل غاية الكامل وال يتأثر وال يطرأ عليه يشء مما يصيب البرش.
فأليس األجدر أن نحتكم ملا هو ليس من البرش وهو خالق البرش وأعلم هبم وهو
سبحانه موجدهم ،أليس من احلكمة أن نرجع باألمور إدراكا وعلام وتطبيقا ملن
أوجدها سبحانه ،فاملكم كيف حتكمون.
ثم ترى هؤالء يلقون شبهات ومغالطات تدل عىل ضآلة فكرهم ووحولة عقلهم،
فيلقون ما ليس له رد وليس من باب العجز عندنا بل من باب العجب من غبائهم
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أفيصح أهيا امللحد أن ترتك اإليامن وهتجر احلق وتنكر وجود الرمحن خللل أصاب
عقلك أو شبهة أصابت فهمك ،فاألوىل لك أن تتعلم ما جتهله فتذهب بذلك عنك
احلرية وتطمأن بذلك نفسك ،وال يكن جهلك سبب لبعدك وحلقدك ،وانظر حلولك
جتد اإلجابة لوحدانية اهلل يف كل يشء فال تعمي قلبك وال حتجر عىل عقلك فالكل دال
عىل ربك ،يف نفسك وكل أمر حولك ،فعندك احلق وستجده إن بحثت عنه يسريا ،
فالرشع موجود والعلوم واسعة والدالئل واقعة ،فال تعطل فطرتك والتكن كاملريض
الذي اختار اجلنون مرضا يناسبه فحرش نفسه مع أمثاله يف مصحة اإلحلاد.
ونلخص بعض أسباب امللحد يف ميوله ملا تبنى بام ييل:
* تقليد فكر الفالسفة القدماء ومن تبعهم باعتناق أفكارهم التي كانوا قد خلعوا
هبا أنفسهم من كل دين وإيامن.
* اخللل يف فهم علة الوجود واخللق ،واجلهل يف معرفة صفات اخلالق سبحانه.
* عدم إدراك وفهم املنهج والترشيع الرباين.
* املوروث الفكري والنظريات التي أحدثت نتيجة العداء بني السلطة الدينية
املتمثلة بالكنيسة مع العقل والعلم.
* رفض وجود قيود أو وازع حيول دون عمل السلوك املرغوب.
* غياب القاعدة الرشعية لفهم األحكام واألحداث والترشيعات.
* اجلحود وإنكار إتباع الدين.
* تقديم العقل واعتباره املصدر واحلاكم عىل األشياء.
* الصورة املشوهة عن الدين وغياب التوعية املناسبة.
* احلقد الناتج لبعض ترصفات البرش واملحيط هبم قديام وحديثا بنسبها جهال
وظلام وتعديا إىل املرشع ،واملزج بني ترصفات املخلوقني وأوامر اخلالق بجهل وكذب
ال نظري له.
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* غياب التقييم لكل أمر ساموي وهذا يكون بعد اإلحلاد قوال وفعال ،وقبل اإلحلاد
جترؤا عىل الثوابت.
** *وننوه أخريا بأن هؤالء املغيبني ليس هلم منهج وال قيم يدعون إليها وال دليل
يقومون عليه فليس من أمرهم إال الشك واالحتقار وسوء األفكار ولو كان فيهم خريا
لقلنا فهم يؤيدون اجتاههم بالتعرض لآلخر وإجياد النقص فيه كدليل ولتقوية فكرهم
الفاسد ،ونحن ال نجد فيهم إال الدياثة يف العقل والسلوك ،مع سوء األدب يف الطرح
والفساد يف التعليل ،وهذا حال كل فاقد ليس له مرجع أصيل وال منهج كريم فام أمرهم
إال وبال عليهم ولكل أجل كتاب وسوف يعلمون.
***
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الباب السادس والثمانون

اإلسالم وحال بعض املسلمني اليوم

قال تعاىل[ ♂         ▬ :الرعد.]11 :
قال ☺« :يوشك األمم أن تداعى عليكم ،كام تداعى األكلة إىل قصعتها .فقال
قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثر ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن
اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن اهلل يف قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول
اهلل ،وما الوهن قال :حب الدنيا وكراهية املوت» رواه أبو داود.
قال ☺« :سيأيت عىل الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ،ويكذب فيها
الصادق ،ويؤمتن فيها اخلائن ،وخيون فيها األمني ،وينطق فيها الرويبضة ،قيل وما
الرويبضة؟
قال :الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة» رواه ابن ماجه.
إن هذا الباب ليقطر معه احلرب دمعا ويعترص به القلم أملا وهذا ليس جلدا للذات،
وإنام رؤية حلال بعض املسلمني وتشخيص هلم ،وهي حقيقة ترى اآلن ،ولألسف
واقعية يدركها العاقل فهو ال يكذب عىل نفسه فيام يرى ،وان كانت ال تشغل من احليز
كثريا إال أن هلا واقعا ملموسا وأثرا ظاهرا  ،وقد رأينا أن نخط هذا الباب لعلمنا ويقيننا
أن معرفة عارض املرض وتشخيص احلالة هو بداية العالج وإعداد للرتياق ،وقد
أخربنا الصادق األمني الذي ال ينطق عن اهلوى أن األمة ستمر عليها أحوال شبيهة بام
تعايشه اآلن ،وكام أوردنا ،فليس املراد هو النقد القاتم أو االهتام العائم ،بل نحاول أن
نضع أيدينا عىل اجلرح ،وجرحنا هو عوارض ضعفنا وما آل إليه أمرنا ومل أصبحنا
كذلك ،فيكون من ذلك بداية للعالج ووقاية للمستقبل ولنعرف ما نحن عليه ،وهل
هذا أمر مالزم أم عدوى عابره ،أم تراكم لذنوبنا وبعد عن إسالمنا هو ما أدى لضعفنا.
إن الرائي للعامل اليوم يدرك أن املسلمني يف يومهم هذا ال جيتمعون عىل أمرهم
وواضح ضعفهم ،قرارهم غالبا ليس بأيدهيم ،وبأسهم فيام بينهم ،البعض منهم ترى
مالمح احلضارة بزخرفتها وعمراهنا ظاهرة يف بلده ويف بلد جماور له عكس ذلك متاما
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الدين ،إىل متى سنبقى متفرقني وقلوبنا شتى ،إىل متى إىل متى.
أمل يأن لنا أن نعود ونصلح أمرنا ونبدي جدنا ونكشف عن سواعدنا لنعيد جمدنا
وعزنا ،فعندنا اخلري من كل يشء ،وفوق ذلك عندنا أعظم يشء رشيعة اهلل ومنهاجه
الكريم ،فهو متام األمر وكامله والعز بأركانه ،والقوامة والتمكني ،والعلم واليقني،
فذلك هو اإلسالم العظيم حبل اهلل املتني وصاطه املستقيم فلنعتصم به وال نتفرق،
فهي راية احلق ونحن أهلها فلنكن حوهلا متعاضدين ولنرهيا للعاملني ،فإن اهلل سبحانه
وقد أكرمنا باهلداية وجعلنا من أهل اإلسالم فلتكن قلوبنا بذلك كأجسادنا حني
نصطف للصالة متجانسة كأهنا واحد ،ولنجتمع عىل أمرنا فإن ربنا واحد ،وكتابنا
واحد ،ونبينا عليه الصالة والسالم واحد ،ومصرينا واحد ،ومهنا واحد ،وقبلتنا
واحدة ،ولنا جنة واحدة نسكنها بأمر اهلل متجاورين ،فلنكن يف الدنيا متحابني وعىل
اخلري متعاونني ،ولرشع اهلل مطبقني ،فنحن عىل احلق فلامذا الدنية يف ديننا ،وملاذا التبعية
وامليل ألعدائنا وعندنا رموز كالنجوم هيتدى هبم ،وعلوم تنري دربنا ،وأخالق وقيم
نسمو هبا ،وعندنا أكمل البرش رسول اهلل قدوتنا ومعلمنا وسيدنا وشفيعنا ،وأول ما
عندنا رشع اهلل فهو األنقى واألعىل ،واألرشف واألبقى،وها نحن عندنا كل يشء فلامذا
هذا حالنا!!
وبام قد علمنا من التشخيص لوضعنا وما من مرض قد أصابنا ،إال انه ناتج حلب
الدنيا وكراهية احلق وانه امليل ملا ال يستحق ،وأنه من تكالب األعداء ومن نفاق من
نحسبهم أشقاء ،فهذا هو املرض وتلك هي العوارض ،فلنعالج أمرنا ونرجع لربنا فهذا
هو الدواء ويف نفس الوقت املناعة من كل داء ،ولتعد نفوسنا أبيه ال ترىض بالدنية فإن
يف اإلسالم عزنا وفيه مع اهلل املعية ،فمن لزم الدين كان له التمكني وكان يف عليني ومن
أراد غري ذلك فلزم الدنيا وهجر الدين فهو من اخلارسين وسيبقى يف األسفلني.
***
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الباب السابع والثمانون

اإلسالم وشعور املسلمني بالغربة

قال تعاىل[ ♂      ▬ :يوسف.]103 :
قال ☺« :بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كام بدأ غريبا فطوبى للغرباء» رواه مسلم.
قال ☺« :يوشك األمم أن تداعى عليكم ،كام تداعى األكلة إىل قصعتها .فقال
قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن
اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن اهلل يف قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول
اهلل ،وما الوهن قال :حب الدنيا وكراهية املوت» رواه أبو داود.
الغربة قد يعرفها أكثر الناس بأهنا رحيل اجلسد ملكان غري املكان الذي نشأ فيه،
وترك ألرض ألف فيها الناس وألفوه ،فيبدأ من جديد كأنه مولود جديد يف أرسة غريبة
لكنه ولد راشدا فيعاود االندماج يف احلياة اجلديدة ويتحصل رزقه عىل ما يأمل ،وهذه
هي النظرة الشائعة للغربة .لكن هناك غربة معنوية ال تتعلق باملكان اجلامد لذاته بل
تتعلق بقلب اإلنسان وإيامنه وشعوره ووجدانه وتلك هي غربة الدين ،ونقصد هبا هنا
ذلك الشعور احلقيقي واالستشعار العميل وغيابا للمشاركة اإليامنية املتأيت عن رحيل
الناس يف املحيط املوجود فيه املسلم عن املنهج الرباين والدين اإلسالمي ،وسلوكهم
لطريق خمالف فيام ابتدعوه ،واهلجران خمتلف درجاته يف الرحيل ،فمنهم من هاجر
بالكلية بجسده وعمله وفكره ،ومنهم من بقي جسده وخرب عمله بضالل فكره،
ومنهم من هو مهاجر مقيم ،فتارة هنا باسمه وتارة هناك بشبهاته وشهوا ته.
وان املسلم احلق وامللتزم باملنهج فمتى ما أراد احلق بكامل تطبيق الدين يستشعر
بالغربة وجيدها يف نفسه وإن كان بني أهله ويف وطنه ،فهو إنسان قبل كل يشء ومتعايش
مع اآلخرين يراهم ويرونه ويعاملهم ويعاملونه ،فلكونه حامل ملنهج كريم وسلوك
قويم ومهدي لرصاط مستقيم ،و كانت يف حينه الفوىض عارمة ،والشهوات والشبهات
ظاهرة ،والناس فيها غارقة ،أصبح هنا حاله فيها كحال املغرتب ،وأمره بام عليه قد يراه
البعض بأنه خمالف أو خمتلف فتتولد لديه يف كل موقف يرى فيه ما خيالف معتقده أو
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صفاء دينه وأمره حالة الغربة ،أو يعد فيها من اآلخرين غريبا ،وهذا محل ثقيل وذلك
لقلة من للخري يف زمن الغربة سالكني وكثرة من للسوء جماهرين ،فإن املؤمن املتمسك
بدينه يف زمن الرتك يصبح غريبا ،وكذلك العلم يف زمن اجلهل يبيت غريبا ،و إعامل
السنة يف زمن أهل البدع غربة أيضا ،وإنك لرتى من كان من أهل الدين كأهنم نجوم
مضيئة يف سواد هبيم ،وليعلم أن قلتهم ليس نقصا أو اختالال فيهم بل هو ندرة وعلو
قيمة ،فاملعادن النفيسة واألحجار الكريمة طاملا كانت األقل كام واألنفس وجودا ،و
تقديرها يعرف عند من يعرفها ومن يقدر قيمتها ،وكفى باهلل عز وجل معرفا ومزكيا
مقدرا إذ قال سبحانه         ▬ :

[ ♂    فصلت.]33 :
وإن الغربة يف زماننا هذا متحيص وعلو متكني ملن شاء اهلل سبحانه من املسلمني،
وإن الناس وإن حادوا عن اجلادة فال يزال اخلري ظاهرا واحلق ساطعا واخلريية يف أمة
اإلسالم وعموم املسلمني ،ومما يدرك عقال ويشاهد عينا ان أكثر أهل األرض عىل غري
احلق ،بل ومنهم من زاد يف الباطل بمخاصمة احلق ،وهذا واهلل ملن ملك عقال منصفا
وفكرا عادال لدليل عىل صحة ما عليه املسلمني وأهنم عىل احلق املبني ،وان هلم التمكني
بأمر رب العاملني ،فكم أحيكت ضد اإلسالم املؤامرات ،ووضعت عليه األكاذيب
والشبهات وحورب يف نفسه وأهله إال أنه ثابت راسخ باق كام أنزل ،فال هتدم وال
أصابه زلل ،وإن ترك امتد وإن أثقل عليه بالعداء اشتد ،فنحمد اهلل الكريم أن جعلنا
مسلمني وبرش باجلنة الصابرين ومن كان عىل دينه من القابضني.
ونضيف أمرا ال بد لنا إدراكه ووعيه واستيعابه بان تلك الغربة هلا أمران متعلق هبا
األول :إنه من أقوى أسباهبا البعد عن الدين ،واإلرساف يف اإلقبال عىل الدنيا عىل
حسابه ،والغرق يف الشهوات ،والفرقة بني املسلمني بام أستحدث من شبهات من فرق
خمالفة وأصحاب ضالالت ،وأضف إىل ذلك عظم جرم ما كان من جانب املعتدين
الذين ح ـ ـ ـ ـاربوا الدين ومل ي ـ ـ ـ ـ ـألوا جهدا يف تغريب املسلمني ،وحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاولتهم بشتى الطرق
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للتهجري القرصي إلخراج املسلمني من أرض اإليامن ألرض الضالل والتوهان.
واألمر الثاين :هو العودة وترك الغربة ،وكيف ذلك؟
فذلك أمر من اهلل ووعد منه سبحانه بالتمكني وان تكون العزة واألمر للمسلمني،
وذلك رهن بأن يكونوا باحلق متمثلني وباملنهج ملتزمني فيرتافق االلتزام واإلتباع مع
العز والتمكني ،وان معاجلة املسلم لشعور الوحشة الذي حصل له من الغربة ،بأن
يكون حارضا يف الدائرة اإليامنية وإدراك املعية وذلك بكثرة اإلقبال والطاعة ،
واستشعار عظمة اهلل ورمحته ،والنظر يف كتابه متعبدا متفكرا  ،وان يضع نفسه يف حميط
اخلري مع أهل اخلري فيتعاضد معهم ويشد هبم أزره ،ويرى بحاله من االستحضار
واملشاركة الوجدانية حال الرعيل األول وسيدهم سيد البرش ونبي الرمحة عليه السالم،
وينظر بقلبه وعني عقله إىل مجال اإلسالم وما أكرم عليه من االنتساب إليه وكونه ممن
نجا وممن أكرمه اخلالق باهلدى.
وهناك واجب ال جيب إغفاله ملن محل راية احلق يف زمن الغربة لكونه أصبح
نرباسا ينري الطريق يف زمان ضعفت فيه األبصار وتاهت فيه األفهام ،فليكن عىل قدر
نور دينه من الضياء والنقاء وليقتبس من ذلك النور ما يبلغ به الناس ويدهلم عليه،
فيكون ممن أخرب عنهم الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم أن طوبى هلم وأهنم الذين
يصلحون إذا فسد الناس.
***
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الباب الثامن والثمانون

اإلسالم وحاله يف املستقبل

هل املستقبل لإلسالم؟
هل لإلسالم مستقبل؟
كيف حال اإلسالم يف املستقبل؟
إن هذه األسئلة وما جياورها لتطرأ عىل بال الكثري يف زماننا هذا يف صيغها املختلفة،
وان اختالف الصيغ يعود حلال السائل وأرضيته العقلية التي نبتت فيها تلك
التساؤالت ،ونستطيع أن نجمل حال السائل عىل ثالثة أحوال وكل له زاوية يف النظر
وارتباط معريف عن اإلسالم وعالقة معه ،وان االشرتاك يف التساؤالت يكون يف أمر
اإلسالم ومآل حاله..
أما احلال األول فيكون صادرا عن املسلمني أنفسهم وهم من يتبعون اإلسالم
ويمثلونه ،والثاين صادر عمن نصبوا العداء واخلالف مع اإلسالم وهلم حيز واسع فيام
حياك ضده وهلم جهود عملية يف ذلك ،واحلال الثالث هو طرف حمايد يف شأن العداء
واالنتساب ولكنه باحث ناظر حلال العامل وأمر البرشية.
ولنبدأ يف تلك األحوال ولكن عىل ترتيب عكيس ،من املحايد فاملخالف فاملتبع ،
لنعرف من خالل ذلك حال اآلخر ورأيه ومن ثم اعتقاد اإلسالم وأهله ،فتتشكل
بذلك لدينا الصور العقلية واملنطقية لنعرف من خالهلا اإلجابة احلق واألمر احلق
ونلغي الشتات الدائر حول اإلسالم حلاله ودورة املستقبيل ومدى تأثريه أو تأثره ،وكل
ذلك بائن موضح بأذن اهلل.
أما بالنسبة للمحايد وهو مجع كبري من نفوس العامل عىل هذه البسيطة والذين
يكونون عىل غري هدي اإلسالم وال مطبقني لرشعه ،لكنهم يف نفس الوقت يف جانب
احلياد معه ،أو متأثرين أحيانا تأثرا ليس أصيال لينقلهم به إىل حال آخر كمتبع أو معاد،
وفيهم ممن مل ينالوا حظا من صور احلضارة القائمة ومنهم من قد واكب احلضارة وذاق
رفاهيتها والقسامن هنا مشرتكان يف النظر حلال العامل وما آلت إليه البرشية من انحدار،
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وكيف غابت املنظومة املتكاملة التي ترتقي باإلنسانية إىل املثالية أو حتى باالقرتاب
منها ،وهم يف نفس وقت املعاينة قد عانوا من ذلك ،وكل حسب وضعه من ذهاب
للقيم وإخالل يف النظم االجتامعية وغياب لإلنسانية يف صورهتا املطلوبة ،وأدركوا أن
القسمة اجلارية اآلن يف العامل لقسمة جائرة حيتفظ هبا جزء من العامل بالكل ،وأن هذا
اجلزء نصب نفسه حاكام عامليا واحتكر موارده وصب كل يشء يف مصلحته ،ونصب
العداء لغريه يف سبيل حتقيق ذلك ،فهنا كانت الرؤية بأن هذا احلال العاملي والتخبط
بمصري الشعوب مل يكن مبنيا عىل أسس كاملة وال مناهج علوية ومل يتحصل منها عىل
الناتج املأمول من الرقي اإلنساين واالستقرار املرافق للعدالة وأيضا هناك ذلك الشعور
احلقيقي للضعف الداخيل الذي يصيب أفراد هذه احلال من إدراك احلقيقة للوجود
وماذا بعد ذلك ،وهذه احلال تصيب كال ممن مل يكن هناك أيامن واعتقاد يف قلبه فليست
املادة ونتاج احلضارة املادي هو كل يشء فهناك جوانب حيتاجها اإلنسان وأسس يف
أمره تكون معنوية وروحية ذات طابع إيامين ،وهذا ال يوجد إال من كان مرتبط بمنهج
علوي يراعي ذلك كله وينظمه ،فمن هنا فاملحايد عىل ضعفه احلضاري ملك إحساسا
بالدونية يف السلم احليايت ،فال مادة لديه وهناك ظلم واقع عليه ،ويف نفس الوقت شعور
بالعجز لغياب اإليامن واالرتباط العلوي ،وأما من ملك املادة منهم وصورا من
احلضارة وارتقى هبا فقد الزمه النقص واإلرهاق النفيس ملا ذكرنا سابقا ،وكال من
األطراف املحايدة لناظر للخالص باحث عن األمل ومفتش عام ينقصه ،وادراكاته عن
خربات األمم وجتارب السنني تلزمه التفكري باإلسالم وهل هو احلل البديل واملغري
حلاله إىل ما يصبو إليه ،فينظر وينتظر ،وللمسلمني هنا دور واجب عليهم يف إيصال
أمثال هؤالء لرب األمان وتوجيهم للطريق الصحيح وتصحيح الصورة هلم وبيان النظرة
األكمل يف الطلب.
أما بالنسبة للناظر الثاين وهو الذي حاله حال اخلصم واملعاند ،فسؤاله ليس بريئا
باحثا فيه عن العدالة أو اخلريية للبرشية ،بل سؤاله سؤال املنتظر لنتاج فعاله واملتخوف
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من سحب ما حتته من بساط السيطرة والنفوذ ،فهو خصم عنيد وليس حديثا يف تلك
العدائية واخلصومة بل هي من أمد بعيد ،فأنه قد علم وأيقن بعلم نفسه وجهل علمه بام
أراده يف استخدامه ،أن اإلسالم بحضارته ليس كباقي احلضارات ،وأن له استقاللية
حتيد به عن االنغامس والذوبان يف احلضارات األخرى ،وإن ظهور اإلسالم بقوته من
جديد وهو ذهاب حلضارته وزوال هلا ،تلك احلضارة املزعومة له املتولدة عن جتربة
برشية ذات خصومة دينية والتي أقصت يف مفهومها وأمرها تطبيق رشع اهلل ،وقامت
عىل املادية املجردة وحتييد األخالق.
وان التمرد عىل منظومة الدين ككل ما رافق انطباعهم وما أسس عليه أمرهم يف
اعتبار الدين كعقبة حتول دون التقدم والتحرض ألن كل هذا مبني عىل جتارهبم املظلمة
وتعاملهم فيام بينهم فيام مىض من عصور ظالمهم واحتكار من ينسبون من أهل الدين
عندهم بمصري شعوهبم وهذا ليس عيبا إال من أنفسهم فهم حرفوا دينهم ورشعة رهبم
وصنعوا أصناما من أنفسهم وهذا من نتاج أفعاهلم ومما كسبته أيدهيم ،وإكامال للظلم
من طرفهم جعلوا العداء عا ّما وأعمى للدين ،وزرعوا ذلك يف ثقافتهم وهنجهم
وأساسا لقيام حضارهتم وقيمهم ،وان تلك احلضارة املزعومة هلم والتي ال متلك خمزونا
من القيم وال وعاء من العدالة والنهج الكامل التي حيفظ هلا ذلك ،فانعكاسها الرباق يف
صورته اجلميلة ارتداد مجيل لطاقة البرش وعملهم وهذا ال ننكره وهو متحصل ملن بلغ
الوسع يف العمل وأتيحت له اإلمكانيات ،ولكن يف نفس الوقت هذا الربيق زائل
بغروب ذلك املجهود و إنخامد تلك الطاقة وحاهلم يشبه حال احلضارات التي سبقت
فهل بقي منها أحد؟!
فقد أصبحت من التاريخ ومل ولن يبقى إال اإلسالم بثقافته وحضارته املحفوظة
وبنهجه الرباين وشاهدنا احلي عىل ذلك أن اإلسالم موجود ومل خيتفي أو يضمحل ،وان
كان ضعف أصاب بعض أفراده فللبعد عنه ،وإذا عادوا وطبق منهج اهلل بحق سطعت
شمس اإلسالم التي مل تغب يوما وال تستطيع قوة ان متنع ذلك اإلرشاق وذلك احلق.
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ومرة أخرى نعود لذلك املخاصم ،فسؤاله يف نفسه ونقصد هنا من باب اإلنصاف
القائمني عىل أمر العداء وهم أصحاب القرار عادة واملؤسسات ذات اليد الطوىل يف
ذلك فهم من ينصبون العداء خوفا من تغييب مصاحلهم وذهاب أمرهم ،وبنظرهم
القاص وعدائهم الظاهر يعتمدون يف دراساهتم ومقارناهتم مع اإلسالم أنه خطر عليهم
إذا أخذ وضعه احلقيقي ،أو إذا ترسب إىل جمتمعاهتم وعدل يف قيمهم وعقلية أفرادهم،
فلذلك هنا هم جعلوا أنفسهم سدا يف وجه التمدد اإلسالمي وأداة للطعن فيه-وذلك
بدال من االستفادة من أخطاء ماضيهم والعودة لبارهيم -وإن سؤاهلم عن حال
املستقبل هو لالطمئنان فقط ولتشجيع أنفسهم عىل االستمرار يف الطعن بام يرون من
ردود أفعاهلم ونتائجها ،ولكن هيهات ،وهذا ما سنستشفه من حال الطرف الثالث
والذي عنده احلق فهو صاحبه وأخرب عن نفسه.
أما السائل الثالث فعنده اخلرب اليقني فحاله هو حال العارف املؤمن بإجابته ألن
اإلجابة ليست من عنده أو اجتهادا من عقله بال أدلة أو براهني بل هي من حمكم
النصوص يف كتاب العزيز اجلبار وصحيح األخبار عن النبي املختار.
إن غياب احلضور لإلسالم بشكله الصحيح إنام كان غيابا لتطبيق أفراده وليس
غيابا لنفسه ،فالغياب هنا بدورهم وامتثاهلم وحسن تطبيقهم ،فشمس اإلسالم ال تغيب
ألنه منهج رباين كامل ورشيعته التي ارتضاها للعاملني.
فاإلسالم أتى ليسعد البرشية وينظم أحواهلا ويرتقي هبا ،وهو ليس قائام عىل حتقيق
مصلحة لذاته فذاته عالية من علو مرشعه واإلساءة إليه أو العداء له أو حتى تغييب
العمل به ليس قدحا فيه أو ضعفا يف أمره ،لكن كل ذلك يعود عىل األفراد فمن اتبع فقد
صح حاله ،ومن خالف فقد سلك طريقا فيه ضالله ،وال بد لنا أن نعي ونتيقن أن
القياس يف أمر الدنيا والبرشية ومآالتنا األخروية ال بد هلا من مقياس ال يقدر عىل
املساس به أو عىل تعدليه وال أن يأتيه اخلطأ أو النقص من ناحية من داخله او
باضطراب يكون فيه.
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وذلك كله وأكثر منه ال جتده إال يف املنهج الرباين وهو رشيعة اهلل اخلالق للبرشية
والعليم بأحواهلا والراعي هلا فقد خلق اخللق سبحانه لعبادته وبني هلم أمرهم وطريق
نجاهتم وما فيه صالح حياهتم ،وما هلم وما عليهم ،ومل يرتكهم مهال أو حائرين ومل
يكلفهم ماال يستطيعون ،وأرسل عليهم رسله ،وانزل كتبه ،فأقام بذلك عليهم احلجة
بعد ان أحاطهم بكل يشء يوصلهم للمراد فهل بعد ذلك عناد؟
ونعود حلال سائلنا وهو منا ونحن منه ،وبفضل من اهلل نحن مسلمني ،ونحن كام
قلنا اعلم به وأعلم بام كنا عليه ،فتقصرينا يف املحافظة عليه آل بنا إىل ما نحن عليه و هذا
ليس وقتا جللد الذات ،بل باالعتبار بام قد فات ،فإن بني أيدينا احلق وهو منهج الرمحن
الذي فيه سعادة البرشية وكامل األمر يف كل أمر ،الشامل ألمر ديننا ودنيانا ،املوصل لنا
لرب األمان ورضا الرمحن املواكب لكل العصور املصلح هلا ،وال يصلح األمر إال به فهو
من اهلل سبحانه رشيعة لنا ومنهاج ،وتوجيه وإرشاد ،أمره خري وكله خري ،ودال عىل
اخلري ،وأتباعه هم أهل اخلري ،مرق للبرشية موجد للعدالة ،منصف يف العطاء عدل يف
القضاء ،حمبب للعلم بل أحيانا موجبه ،رادع للرش بل ومعاقبه ،قادر عىل األمر فال
يشء يعجزه ،فهذا هو إسالمنا وهذا ما نحن عليه فإسالمنا مصلح لكل زمان ومكان
وان ضعفت النفوس فهو ال يضعف ،وبه تعرف احلق ،وعليه تقيس وال يقاس عليه،
وإن له الغلبة والتمكني وهذا وعد رب العاملني ،فلنكن مسلمني بحق كسرية األوليني،
وعىل خطاهم سائرين ،وبرسولنا الصادق األمني مهتدين ،حينها وعىل ذلك من حسن
اإلتباع وامتثال التطبيق فال بد أن تعود الصدارة للدين ويظهر أمره يف العاملني ومعه
املسلمني ،فان املستقبل لإلسالم واملسلمني وهذا هو اجلواب ،ومن قال غري ذلك فهو
ليس عىل صواب ،فاألمر بأمر اهلل أن نعود إىل اهلل ،مصلحني أنفسنا باذلني وسعنا،
فيعود لنا عزنا كام كنا ونستلم القيادة من جديد لنقود هبا العامل إىل طريق اهلداية وذلك
للوصول للغاية وإجياد السعادة يف الدنيا واآلخرة وهذا بأمر اهلل كائن وظهوره اآلن
بائن فليس اهلل بمخلف وعده...
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       ▬ :قال تعاىل
          

.]55 :♂ [النور
        ▬ :قال تعاىل

.]33 :♂ [التوبة     
 «ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر:☺ قال
إال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز اهلل به اإلسالم وذال يذل اهلل به
.الكفر» مسند أمحد
***
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الباب التاسع والثمانون

اإلسالم هل ميرض وال ميوت؟

قال تعاىل       ▬ :

[ ♂  املائدة.]3 :
إن هذه العبارة وهي القول بأن اإلسالم يمرض وال يموت ،والتي تداوهلا البعض
وسمعها الكثري ،أعتقد أهنا ال تصح وليست من الصواب يف يشء ،إال إن قيلت من أهل
العلم املعتربين واستقبلها سامع مدرك من أهل الدين فأدرك من خالهلا أن املقصود هنا
ليس اإلسالم بنفسه كدين ،أو كرشعة رب العاملني ،بل فهم األمر من وجهني ،األول:
إن ما قد يصدر عن بعض ممن ينتسبون لإلسالم اسام وأحواهلم بأعامهلم وأقواهلم ختالف
ذلك االنتساب فتعطي الصورة الضعيفة واهليئة املرضية والتشخيص اخلاطئ عن
اإلسالم ،وحاهلم تلك وجرأهتم إنام تكون مما أدرك عن الوجه الثاين للفهم وهو تغييب
التطبيق للرشيعة والعمل هبا عىل الوجه األتم والدور األكمل ،فريى املسلم ضعفا يف
األخذ بالرشيعة كمقياس للعمل يف بعض اجلوانب التي يداوهلا بام زرع أو استحدث يف
بعض املجتمعات اإلسالمية ممن كان له القدرة الدنيوية عىل ذلك ،وهناك أيضا تلك
األيدي العابثة عىل قدرات أكرب والتي تتجرأ عىل ثوابت الدين تشوهيا وتعطيال ،وبام
حتدث من نزاعات وشبهات تتحصل منها بواسطة من هم األقل قدرة واألكثر تبعية هلا
عىل حتقيق ذلك ،وإننا لنرى يف زماننا هذا كم أصاب اإلسالم من رضبات وازدياد يف
عدد اهلجامت ،فقد تكالبت علينا األمم كام يتكالب األكلة إىل قصعتهم.
إذا فالبد أن نؤمن وندرك عقال وقلبا أن اإلسالم هو دين رب العاملني ورشعته
التي ارتضاها لنا ،وال يمكن عقال وال يقبل إيامنا أن نقول إن اإلسالم يمرض بام يفهم
منه انه اختل يف نفسه ،أو ضعف يف حكم أو عجز يف أمره ،فهذا ال يصدر عن إنسان
دخل من باب اإليامن أو عرف معنى اإلسالم ،وهذا إنام يكون عن جاهل ال يعرف عن
اإلسالم شيئا أو جاحد معاد لإلسالم أصال ،فاهلل اهلل يف ديننا فهو عزنا وأمر ربنا وهو
طوق النجاة وحتقيق السعادة يف الدنيا وحني نلقاه ،كامل من كامل موجده ،شامل من
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رمحة مبدعه ،ال يقبل التعديل وال ينابه تعطيل ،وال تصيبه العدوى ،ومل ولن حيدث له
تغيري ،وهو كسبيكة ذهب فهل يصح القول انه فقد جزءا من قيمته بام قد عمل عىل
إخفاء بريقه أو فيمن رآه ومل يعرف تقييمه.
وان احلالة التي عليها املسلمني اآلن وهي ليست يف كل مكان ألمر مؤقت
وعارض مغادر وما ذلك إال الشتداد حرارة العداء ،والقبول بام كان أمره فناء،
فالرجوع بتحكيم الدين يف قلوبنا ويف كل جماالت حياتنا بام يرض ربنا فهنا ستكون
العزة ويتحقق التمكني ،فنحن عىل حق وديننا احلق وإن أصابنا كأفراد مرض عارض
لتقصري منا أو تعطيل من غرينا فالعالج واالستشفاء موجود وهو العودة لألصل
بااللتزام واالمتثال والتطبيق ،وسبحان من قال ▬      

[ ♂  الرعد.]11 :
فاحلمد هلل أن خلقنا لعبادته وأعاننا عىل ذلك ،فله احلمد كله والشكر كله وحق له
ذلك وهو أعظم من ذلك...
***
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الباب التسعون

كلماتٍ منصفة يف حق اإلسالم من غري املسلمني

قال تعاىل        ▬ :

[ ♂     الفتح.]28 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ فصلت]53 :
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل          ▬ :

[ ♂     املائدة.]16-15 :
قال ☺« :ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر
إال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز اهلل به اإلسالم وذال يذل به
الكفر» مستدرك احلاكم ،مسند امحد.
إن اإلسالم هو الدين احلق وهو رشعه اهلل للعاملني ورسالته اخلامتة ،وان هذا ألمر
جيل بائن ،فدالئل صحته أكثر من حتىص ،وأمر قوا مته أصعب من أن ختفى ،وهو
كالشمس بالنسبة للخالئق ال يصلح حاهلم إال به وال هيتدون يف أمرهم إال بنوره ،أال
إن شمس اإلسالم لن تغيب ونوره مرشق عىل اجلميع ،ولكن من أعمى عينيه و طمس
بصريته وأغلق قلبه وضل طريقه فذلك قد حرم نفسه اخلري كله واختار لنفسه ظالم
اجلهل وعواقب املعصية.
وان طريق الوصول لإلسالم ملعلوم إشاراته ومفهوم إرشاداته ،فمن أراد أن
يسلكه فال عقبات يف طريقه فكامل اإلسالم ومجال أمره ليوجه قلبك ونقاء فطرتك إىل
التسليم له واإليامن به ،فطريقه صاط مستقيم وهنايته نعيم ،وإتباعه فوز يف اآلخرة
وسعادة يف الدنيا بخري التعاليم.
وان اإلسالم من متام أمره وجالل قدره أن من يعاينه من قريب ،أو يتأمل صورته
من بعيد ،وكان عىل غري اإلسالم إال وتأثر به ،وأيقن أنه أمام شأن عظيم وأمر كريم،
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فمن كان من هؤالء منصفا وللحق قائال ذكر قناعاته وأبدى رأيه فيام أحس به وأخرب
عن ذلك النور الذي فتح له مداركا عن مجال وحقيقة اإلسالم ،وإننا كمسلمني ،وعىل
يقني ال شك فيه وال ريب بأننا عىل احلق لنحب من هؤالء ومن غريهم أن ينظروا بنور
احلكمة وعني العقل ونقاء الفطرة فيناهلم اخلري وينعموا باهلداية...
ونعرض يف بابنا هذا بعضا من الكلامت املنصفة والعقالنية املضيئة بالصواب يف
حق اإلسالم من غري املسلمني ،وذلك ليدرك املسلمون أن نور اإلسالم قد أرشق عىل
اجلميع فرأوه ،وذلك دليل عىل أن اإلسالم قد بلغ مبلغ الليل والنهار ،وليعلم أيضا غري
املسلمني أن من مفكرهيم ورموزهم من أدرك من مجال اإلسالم عىل احلقيقة ،فاألحرى
هبم أن يعملوا عقوهلم وينقوا قلوهبم فريوا اجلامل كله ويسلكوا طريق اهلداية واإلسالم.
ومن تلك االضاءات التي اقتبست عن فهم اإلسالم ومجال أمره ما ييل:
* ادموند بريك  /مفكر سيايس  /إيرلندي  /مات 1797م
قال :كلام ندقق يف القرآن نرى كامله ،وعلوه جيذب املرء أوال ثم يبهره وحيريه
وجيعله شغوفا به وجيرب املرء عىل احرتامه وبذلك ترى تأثريه عىل األعامق.
* رونالد فيكتور بوديل  /مسترشق  /بريطاين مات .1970
قال :ان تعدد الزوجات (يف اإلسالم) قد مل شمل األرسة ومل يفرقها وجعل البيت
مقدسا( .كتاب الرسل :حياة حممد).
* وليام مونتغمري وات  /مسترشق /بريطاين /مات 2006
قال :ال توجد شخصية من عظامء التاريخ الغربيني مل تنل التقدير الالئق هبا مثل ما
فعل ملحمد.
* بنيامني بوسورث سميث /مسترشق /أمريكي /مات 1884م.
قال :لقد كان حممد قائدا سياسيا وزعيام دينيا يف آن واحد.
* فرانز روزنتال /مسترشق /املاين /مات 2003م.
قال :شخصية الرسول كانت خطا فاصال واضحا يف كل جمرى التاريخ.
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* توماس وولكر آرنولد /مسترشق /بريطاين /مات 1930م.
قال :انام املؤمنون أخوه كان املثل األعىل الذي هيدف اىل أخوة املؤمنني كافة يف
اإلسالم ومن العوامل التي جذبت الناس بقوة نحو هذه العقيدة.
* مايكل هارت /باحث /أمريكي /هيودي /صاحب كتاب اخلالدون املائة.
قال :ال يوجد يف تاريخ الرساالت كتاب بقي بحروفه كامال دون حتوير سوى
القرآن.
وقال :ولكنه الرجل الوحيد يف التاريخ الذي نجح أعىل نجاح عىل املستويني
الديني والدنيوي (يقصد حممد صىل اهلل عليه وسلم).
* الفونس دي المارتني  /شاعر وسيايس /فرنيس /مات 1869م
قال :فمن ذا الذي جيرؤ أن يقارن أيا من عظامء التاريخ احلديث بالنبي حممد يف
عبقريته.
وقال :هذا هو حممد بالنظر لكل مقاييس العظمة البرشية أود أن أتساءل هل هناك
أعظم من حممد.
* جون وليام دريرب /مؤرخ كاتب وعامل /أمريكي /مات 1882م.
قال :ولد يف مكة يف بالد العرب الرجل الذي مارس أعظم تأثري يف حياة اجلنس
البرشي.
* ماهامتا غاندي /سيايس وزعيم روحي /هندي /مات 1948م.
قال :أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ماليني البرش
لقد أصبحت مقتنعا كل االقتناع أن السيف مل يكن الوسيلة التي من خالهلا اكتسب
اإلسالم مكانته بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول ،مع دقته وصدقه يف الوعود
وتفانيه وإخالصه ألصدقائه وأتباعه ،وشجاعته مع ثقته املطلقة يف ربه.
* األمري تشارلز  /ويل العهد الربيطاين /
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قال يف حمارضة يف مركز اكسفورد للدراسات عام  1993وعنواهنا اإلسالم
والغرب:
إن اإلسالم يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش يف العامل ،األمر الذي فقدته
املسيحية ،فاإلسالم يرفض الفصل بني اإلنسان والطبيعة والدين والعلم والعقل
واملادة.
* وليام ديورانت /فيلسوف ومؤرخ /أمريكي  /مات 1981م صاحب كتاب
قصة احلضارة
قال :إن حممدا كان من أعظم عظامء التاريخ.
* بريتراند راسل /فيلسوف ومؤرخ /بريطاين /مات 1970م.
قال :التعاليم التي جاء هبا حممد والتي حفل هبا كتابه ال زلنا نبحث او نتعلق
بذرات فيها وننال أعىل اجلوائز من أجلها.
* جوستاف لوبون /طبيب ومؤرخ /فرنيس /مات  1931م.
قال :إذا ما قيست قيمه الرجال بجليل أعامهلم كان حممد من أعظم من عرفهم
التاريخ.
* ألكسندر بوشكني /شاعر وكاتب /رويس /مات 1837م.
قال :شق الصدر ونزع منه القلب اخلافق غسلته املالئكة ثم أثبت مكانه! قم أهيا
النبي وطف العامل وأشعل النور يف قلوب الناس.
* ساروجيني نايرو /شاعره /هندية /ماتت 1949م.
قالت :ما أدهشني هو هذه الوحدة غري القابلة للتقسيم والتي جعلت كل رجل
بشكل تلقائي أخا لآلخر.
* آنا ماري شيمل /مسترشقة /أملانية /ماتت 2003م.
قالت :القرآن هو كلمة اهلل موحاة بلسان عريب مبني وترمجته لن تتجاوز املستوى
السطحي فمن ذا الذي يستطيع تصوير مجال كلمة اهلل بأي لغة.
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* كارل ماركس /مؤرخ وعامل اجتامعي /أملاين /مات 1883م.
قال :هذا النبي الذي افتتح برسالته عرصا للعلم والنور واملعرفة حري أن تدون
أقواله وأفعاله بطريقة علمية وبام أن هذه التعاليم التي قام هبا هي وحي فقد كان عليه ان
يمحو ما كان مرتاكام من الرساالت السابقة من التبديل والتحوير.
* موريس بوكاي /فرنيس جراح /مات  1998م.
قال :قرأت القرآن بإمعان ووجدته هو الكتاب الوحيد الذي يضطر املثقف بالعلوم
العرصية أن يؤمن انه من اهلل ال يزيد حرفا وال ينقص.
* توماس كارليل /مؤرخ وناقد /أسكتلندي /له كتاب األبطال مات 1881م.
قال :انام حممد شهاب قد أضاء العامل.
وقال :فلام جاءهم النبي العريب أصبحوا قبلة األنظار يف العلوم واملعارف وكثروا
بعد قلة وعزو بعد ذله.
* ميخائيل أماري /مؤرخ /ايطايل /مات 1889م.
قال :ولقد جاء حممد نبي املسلمني بدين إىل جزيرة العرب يصلح أن يكون دينا
لكل األمم ألنه دين كامل ورقي.
* ليو تولستوي /روائي ومفكر ،رويس /مات 1910م.
قال :إن رشيعة حممد ستسود العامل النسجامها مع العقل واحلكمة.
*ألربت آينشتاين /عامل /أملاين األصل /مات 1955م.
قال :أعتقد أن حممدا استطاع بعقلية واعية مدركه ملا يقوم به اليهود ان حيقق هدفه
يف إبعادهم عن النيل املبارش من اإلسالم الذي ما زال حتى اآلن هو القوة التي خلقت
ليحل هبا السالم.
* يوشيودي كوزان /عامل  /ياباين.
قال :ال أجد صعوبة يف قبول أن القرآن كالم اهلل فإن أوصاف اجلنني يف القرآن ال
يمكن بناؤها عىل املعرفة العلمية للقرن السابع.
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* كتاب (اهلل ليس كمثله يشء ...الكشف عن ألف فرية وفرية عن العرب).
وهو للمسترشقة األملانية (زجيريد هونكه) وجتد فيه كثريا من دالالت الدفاع عن
اإلسالم وتفنيد االدعاءات.
* سنرستن اآلسوجي /مسترشق /قال يف كتابه تاريخ حياة حممد:
إننا مل ننصف حممد إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات ومحيد املزايا فأصبحت
رشيعته أكمل الرشائع وهو فوق عظامء التاريخ.
* جورج برناردشو /إيرلندي املولد /مؤلف ومفكر /مات .1950
قال :إن العامل أحوج ما يكون إىل رجل يف تفكري حممد هذا النبي الذي وضع دينه
دائام موضع االحرتام واإلجالل وإين أرى كثريا من بني قومي دخلوا اإلسالم.
* هذا وان كان أكثر من ذكرنا قوله مل يدخل اإلسالم قلبه ،إال أن احلق قد جرى
عىل لسانه فتكلم بإنصاف مما علم من جانب قد عاينه فكيف لو عاين الكل ،ومثل
هؤالء كثري كثري ،فدالئل احلق واإلنصاف بحق اإلسالم ألكثر من أن جتمع وأكرب من
حتوى ،وإن تلك الومضات من الوعي والعدل حلري من قائليها أن تدفعهم إىل اهلداية،
ولكن سبحان ربنا جل يف عاله إذ يقول     ▬ :

[ ♂       القصص.]56 :
***
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الباب الواحد والتسعون

اإلسالم وأَيادي البناء

قال تعاىل♂        ▬ :
[األنفال.]60 :
قال تعاىل[ ♂      ▬ :آل عمران.]103 :
قال تعاىل[ ♂       ▬ :حممد.]7 :
ذكرنا البناء هنا باأليدي وليس باملعاول ،ألن تلك األيدي الطاهرة املتوضأه هي
من أصل اجلسد اإلسالمي وليست أدوات مستأجرة فهي خري من خري ،متحركة
متعلقة باحلق مستنرية باإلسالم ومنهجه.
والبناء هنا ال يقصد منه تأسيس جديد فهو ظاهر موجود واألصل ثابت حمفوظ
حفظه اهلل بأمره وكان كل يشء بعلمه ،ولكن هنا كان علينا وال بد من إزالة تلك
العقبات وتوضيح املشهد احلقيقي بإزاحة الشبهات وامللوثات التي مست بريق
الصورة األصلية لإلسالم وإعادة الرتميم لصورة املجد ،وان تلك األيادي البيضاء التي
تنافح عن الدين وتصد املعتدين وحتفظ اإلسالم واملسلمني وتعيد بناء ما هدمه
الكائدين وضيعه املنافقني ألمر فيه من اهلل سبحانه سند ومتكني وأمر منه بحفظ الدين.
وإن البناء والرتميم ملا أصاب الشخصية والبناء اإلسالمي ملستمد أركانه ومواد
أساسه من املنهج اإلسالمي الكريم ومن فهم عنه قويم ،فمن مجال اإلسالم أنه حيمل
يف ذاته خصائص وجوده وكامله ،فالنصوص الثابتة وهي املقام األول متعهد بحفظها
وهي املرجع األصيل والركن املتني ومن منابعها يستسقى لكل خري ولعالج أي أمر
ومنها يسرتشد للبناء ويتحصل النامء واالرتقاء.
وتاليا بعض اخلطوات واإلرشادات الفعالة لتحقيق روح ذلك البناء مع التحرك
اإليامين والتنفيذ العميل:
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* تطبيق املنهج اإلسالمي كنظام حياة يف املجتمع اإلسالمي وبصورة عملية ،مع
تفعيل الشخصية اإلسالمية لألفراد وربطها إيامنيا باألصول والثوابت وااللتزام
بالرشائع.
* الشد عىل أيدي القائمني عىل األمر ومساندهتم إلجياد البيئة احلقيقية والعملية
للبناء وتفعيل ذلك وتوفري السبل له ،والقيام بالدور املرشوع يف الذود عن حوض
اإلسالم والدفاع عنه وشحذ اهلمم لذلك ،وإحياء اجلهاد للحفاظ عىل بيضة اإلسالم،
ومنع األبوا ق املأجورة من املساس بالكيان والشخصية اإلسالمية.
* تفعيل دور العلامء والدعاة لكشف الصورة احلقيقية لإلسالم ومقدراته وبيان
التوافق التكاميل بني املنهج اإلسالمي واحلياة ،مع رد االعتبار واملكانة الالئقة هلم.
* نرش الثقافة والتاريخ والعلوم اإلسالمية املتفق عليها من أهل الكتاب والسنة،
وتسهيل احلصول عليها كباب من أبواب الدعوة ولنرش الفكر الصحيح لإلسالم
ولبيان مجاله وكامله.
* استنهاض األمة ورفع اهلمة وعىل مجيع املحاور ،ومن أمهها تصحيح وعالج
ذلك التقييم السلبي الذايت للمسلم بأنه عىل آخر درجات السلم احلضاري وهذا اخلطأ
الفادح وجب تصحيح حاله وبيان أمره وإلغاء تبعاته ،فاحلضارة وهي الصورة املدنية
واهليئة اخلارجية ألي جمتمع وما يواكبها من تقدم علمي ختتلف عن الثقافة والقيم
اخلالقة والتي هي األصل والوعاء املستوعب للحضارة واملحافظ عليها ،وإن تأخرنا
يف السبق احلضاري كان ألننا حرمنا من املنافسة الرشيفة وتعرضنا لالستعامر التخريبي
وأخذت من أيدينا قوامتنا يف اختاذ القرار واحلرية يف التقدم وذلك ممن يزعمون أهنم
يتصدرون احلضارة يف العامل ،إ ّال أننا ال زلنا نملك األساس الصحيح وهي منظومة
القيم واملبادئ والتي هل أصل الثبات والدوام للحضارات ،ولننظر بعني العقل
والتاريخ فسنرى انه مل ختلد أي حضارة عىل ما كانت عليه من تقدم وازدهار وذلك
ألهنا فقدت أو مل تكن متلك ما عند اإلسالم من منظومات قيمية وأخالقية ومبادئ مثىل
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ونظره شمولية وأهداف سامية ،لذلك حقا أن استمرار وبقاء الثقافة والرتاث
اإلسالمي أمام تلك املطارق والتعديات إنام كان بحفظ من عزيز مقتدر.
* املحافظة عىل األسس التعليمية والثقافية التي يقوم عليها تزويد األجيال بالعلوم
واملعارف وأن تكون عىل أساس رشعي وفهم إسالمي وفق األصول املتفق عليها من
أهل اإلسالم.
* تعزيز الشعور العام والتقدير الذايت باالنتساب لإلسالم وأهله وان يكون ذلك
دافعا وحمركا للعمل والستنهاض اهلمم.
* التوعية الكاملة ألفراد املجتمع اإلسالمي بام يتعرض له الواقع اإلسالمي من
تشويش ومحالت إعالمية ممنهجة يقصد منها النيل من املقدرات وتغيري القيم
اإلسالمية ،وإعداد الكفاءات القويمة كسد ملنع مثل ذلك التعدي وكمعالج ملا قد
يعرتي املجتمع من بعض الشبهات التي تترسب إليه.
* الربط النفيس االجيايب والتحفيزي بالقدوات والرموز اإلسالمية وأعالم
ومتقدمني اإلسالم وبيان فضلهم وعلمهم وما قدموا لإلسالم واإلنسانية من خري
وعلم عظيم.
* االعتناء بالنشء احلامل للرسالة اإلسالمية السمحة والقويمة وهتيئتهم باإلعداد
العلمي واألخالقي والدعوي لنرش رسالة اإلسالم وتبليغ منهج اهلل سبحانه يف
األرض.
* التكاتف املجتمعي العام وعىل كافة املستويات من رأس اهلرم إىل ما دون ذلك
للحيلولة من االنغامس يف احلضارات األخرى وفقدان الشخصية اإلسالمية ،ويكون
هذا التكاتف باالعتصام مجيعا برشع اهلل سبحانه واملحافظة عىل املقدرات والرتاث
واهلوية اإلسالمية.
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* االهتامم والتوجيه الفعال والرسمي ملواكبة التقدم العلمي والعلوم املادية
واإلنسانية لرفع مستوى األفراد املعييش يف املجتمعات ولتحقيق أعىل سبل االكتفاء
الذايت ،والتخلص من التبعية والتصنيف االستهالكي بني األمم.
***

267
الباب الثاني والتسعون

اإلسالم طريق املعافاة

قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ غافر]51 :
قال تعاىل       ▬ :
          
           

[ ♂       النور.]55 :
قال تعاىل[ ♂        ▬ :احلج.]40 :
إن اإلسالم ثوابت وأصول ومنهج حمفوظ ومن هذه القاعدة يفهم أن املتغريات ال
تصيب الدين وال تؤثر عليه وهذا من فيض الدالئل عىل انه من مصدر رباين وحمفوظ
بوعد إهلي ،وإنام الصورة احلالية والتي دخلت عليها شوائب الشبهات وقرص النظرات
وضعف التأثري إنام كانت عن تقصري يف التطبيق وبعد عن االمتثال وذلك مالحظ
بشكله عىل املستوى العام واخلاص من خالل درجة تناول أفراده وتفاوهتم ،ومع ترابط
العام واخلاص وتأثري كل جزء عىل اآلخر إال انه يظهر التأثري السلبي واضطراب
الصورة والدور األكرب للحاصل عند املستوى العام ملا فيهم من أصحاب القرار ومركز
السلطة واليد الفعالة عىل اخلاص.
وبابنا هذا إنام يتحدث عن املعافاة والتي نقصد منها الرجوع إىل األصل تطبيقا
وامتثاال وشعورا إيامنيا ،تأثريا ومردودا عىل النفس وعىل اآلخرين ،وصورة املعافاة
األصيلة التي نريدها وهي احلق ،تراها واضحة يف الرعيل األول ،واملثال األمجل،
والقدوة األتم ،ويف السرية األكمل عىل صاحبها أتم الصالة وأزكى السالم.
وكام قلنا فاخللل الواضح للقايص والداين يف هذا العامل هو نتيجة للبعد عن التطبيق
للمنهج والقصور يف تفعيله واقعا كامل التأثري  ،إضافة للقصور العميل اإليامين
والدعوي للرشيعة ،فالضعف يف األفراد وليس يف املنهج ،فاملنهج رباين املصدر كامل
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التعاليم ولذلك من رمحة املرشع موجد املنهج سبحانه أنه جعل املنهج صاحلا ال يذهب
صالحه ومصلحا لغريه وجلميع أتباعه ومعاجلا هلم معدال حلاهلم ،فكامله كمنهج أرسل
للبرشية أن كان مؤسسا وموجها لقيم اخلري مفعال هلا ،ومنظام للحياة راعيا هلا،
فمقاصده من الكامل مستقاة ومجال أمره يف كل حال تراه ،فهو منهج كامل شامل أحاط
باإلنسان إحاطة حتفظه يف نفسه وحتفظ معه غريه وتوصله للغاية وهي توحيد اهلل
سبحانه وعبادته كام أمر ،ومن جالل قدر هذا املنهج وعلو أمره أن محل اإلصالح لغريه
لعلم اخلالق العليم الكريم بام قد يطرأ عىل طرف املخلوق من تغري وانه قد يضعف
أحيانا أو حييد لغلبة من هوى نفس أو لطارئ قد أثر عليه ،وهذا خالفا للمنهج املرسل
إليه ،املأمور به ،الذي ال يأتيه زيادة لتعويض نقص ،أو تعديل الكتشاف أفضل أو
لعجز .وهذا من رشوط الكامل ومن احلفظ لصالحية الرسالة اخلامتة بأن ال يصيبها
يشء يذهب هبا أو يعيد صياغتها بغري ما أوجدها اخلالق فكامهلا املوحى من كامل
موجدها ال شك فيه أو ريب وهو عقيدة مغروسة يف قلب كل مؤمن وتصديقا من كل
متبع للحق ،فاإلسالم معاىف يف نفسه ال تصيبه العلل وال يد ملخلوق عليه فإنه يعلو وال
يعىل عليه ويؤخذ منه وال يؤخذ عليه.
وكام قلنا من مجال اإلسالم وكامل ومتام أمره أنه حيمل املعافاة لغريه وهذا هو جوهر
بابنا ومتاما ملراد كالمنا ،فاإلسالم ال يرتك أتباعه حائرين ،وال يرىض هلم أن يكونوا
خمالفني ،بل فتح هلم أبوابا من الرمحة وإعادة التأهيل وبني هلم من كالم رهبم أن اخلطأ
يذهب بالتوبة وان القوة والتمكني يكون بالرجوع إىل أمر رب العاملني بتطبيق هنجه
الكريم ،وان هذا الدين هو دين رمحة وخري وعمل الرب ،وانه ال عدالة توازيه وال ترشيع
يضاهيه ،فاخلري منه وفيه  ،وما تلك األحداث والعوارض إال ملرض االبتعاد عن
األصل واملنهج ،وان الرتياق موجود وليس عن أحد ممنوع ،فاإلسالم يدعو غري
املسلمني للدخول فيه خلريهم وملصلحتهم ونجاة هلم ،فكيف يكون ألتباعه ،فهو
أرحم هبم من رمحتهم بأنفسهم ،فرمحته من تعاليم اهلل سبحانه ومعلوم نظرة كامهلا

269

وسعة رمحتها .أما اإلنسان فقد تكون نظرته قاصة ويعتقد فيها خريا  ،فاألوىل التشبث
بسفينة الرشع والنجاة يف خضم هذا البحر املتالطم يف هذا الزمان املحري ،الذي تكالب
فيه اجلميع عىل اإلسالم إن مل يكن عيانا فرفضا له أو كيدا يف اخلفاء.
وخالصة اجلامل فإن هذا الدين فيه اخلري يف كل يشء وتعاليم النجاة والصالح يف
كل أمر ،وقد شمل نواحي احلياة بدقائقها ومتطلبات الروح ورقائقها ،فمن لزمه فقد
فاز يف الدنيا ووعدا له العزة والتمكني ،فهو كإسالم هو الدين وهو حبل اهلل املتني،
وصاطه املستقيم ،جعله ربنا رمحة وعدالة ونجاة ومنهجا للعاملني ،فوجب علينا إتباع
أمره ،والتزام طريقه ،واعتامد تعاليمه ،وان ال نغرت بقلة السالكني أو قوة اهلالكني ،فنحن
قافلة املوحدين ونحن املسلمني ،ونرى ذلك إيامنا بقلبنا وخريا بحالنا وسنراه جنة حق
برمحة ربنا ولو بعد حني.
***

270
الباب الثالث والتسعون

كيف تبقى صاحلاً يف جمتمع غري صاحل

قال تعاىل           ▬ :

[ ♂        النحل.]97 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ طه.]112 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂       القصص.]80 :
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂      ص.]28 :
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂ فصلت.]46 :
إن هذا االستفسار حقيقي وتساؤل واقعي يطرأ عىل بال الكثري وهذا مبحث حق ال
جناح فيه وال ادعاء ،وان منبع ذلك التساؤل حصل ّملا احتارت األفهام وظهرت
األسقام ،واضطربت املعامالت يف ضوء ذلك الرشود عن االمتثال باملنهج اإلسالمي
يف املجتمع والبيئة املحيطة بالفرد ،وال نستطيع إنصافا إن نقول ان األمر عىل عمومه،
لكنه وصل لدرجة لو أعتمد يف اإلحصاء عىل حرص نسبته لكان مؤرشا خطريا وواقعا
أليام ،ومؤثرا عىل الفرد املسلم ككيان ،وكإنسان داخل يف احللقات والتبادالت
االجتامعية املختلفة ،فكان حينها ال بد من البحث املجدي عرب الطريق والفهم الرشعي
عن الدعائم لتقوية تلك الشخصية اإلسالمية لتبقى عىل اتزاهنا وحمافظة عىل مقدراهتا
ومتمسكة بأصوهلا وصالح معامالهتا ،مع فعالية القدرة عىل املقاومة اإليامنية ملا قد
يطرأ من تأثري البيئة الغري املتوافقة والتي قد ترتك تأثريا ورضرا حييد باملسلم عن طريق
احلق وسالمة التطبيق وفقدان سمه الصالح املالزمة ألهل اإليامن ،فاملطلب هنا القدرة
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عىل الثبات الرشعي يف وسط غري ثابت مع حتسني عنرص املناعة للمسلم من األمراض
واألعراض املحيطة.
بداية ال بد لنا أن نتطرق ألصل املشكلة برشح موجز يتضح لنا من خالله ما هو
أصل املرض ،وما هي تلك العوارض التي أحدثها ذلك اخللل يف املحيط االجتامعي يف
زماننا هذا ،والتي تركت حالة من الصعوبة لدى الفرد املسلم يف متثله العميل ووضعه
النفيس وشعوره اإليامين يف تطبيق منهجه والعمل به عىل أتم وجه ،فاملسلم وهو الفرد
الصالح الناقل للخري والعامل به عندما حييط به ذلك الكم من الفساد ونقص الصالح
فإنه تتضاعف لديه املجهودات يف القيام بدوره كام ينبغي له امتثاال للرشيعة واملنهج،
ويالزم ذلك املجهود ضغطا متزايدا من الناحية النفسية نظرا للضغوط التي تقع عليه
والتي حتدثها أعراض تلك احلالة املحيطة فإن األصل يف النقاء أن يبقى عىل حاله وإن
حدث أن تعرض وفتحت حوله قنوات التلوث ،فال بد أن تغلق تلك القنوات وان تبنى
السدود ملنع ذلك الترسب ،وهذا ما يبحث عنه الصالح يف البيئة غري الصاحلة ،فهو يريد
حال ألمره مع طرفني ،طرفه مع اآلخرين وطرف ذاته ،أما مع اآلخرين فهو يريد من
التفاعل واملشرتك االجتامعي أن يبقى ضمن دائرة الرشع ،أما مع نفسه فهو يريد هلا
الثبات والبقاء يف دائرة املحافظة والعلو اإليامين واالرتقاء النفيس ،والذي يشكل لديه
مناعة ذاتية ورقابة حية تعينه يف أمره ويف تعامله مع غريه ،وان حتقيق احلل إلجياد املراد
إنام يكون يف نقاط مشرتكة تعالج كال من النفس وآلية التبادل مع اآلخر ،وإن تلك
احللول لريى تأثريها اجيابيا واقعا وحقيقة يف الكيان الشخص ،وواضحة يف العلو
اإليامن واالستشعار القلبي املوافق لالندماج مع األصل والثوابت العلوية القائمة عليها
النفس املؤمنة باملنهج ،واملنقادة طوا عية وتسليام للمرشع سبحانه ،فهي طريقة لربط
النفس املؤمنة بأصل املورد واالستشفاء باالرتباط به والتعزيز للرابطة اإليامنية للمؤمن
مع املرشع سبحانه ،وتاليا لذلك العلو الداخيل واالنفعال اإليامين ال بد أن يظهر رد
فعل مناسب للمكنون الداخيل يف طريقة التعامل مع اآلخر إ ّما بالتجاذب والقبول أو
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بالرفض والتحييد وكل ذلك يرجع مقياسه للتوجيه اإليامين وااللتزام باألصل
وأحكامه ،ولذلك ال بد أن يتجه الصالح للبقاء عىل صالحه يف هذا العامل الذي
أصبحت بعض أجزاءه موحشة وغري صاحلة ،بأن يغري البيئة املحيطة وان ينخرط يف
بيئة رشعية متالئمة ومتوافقة مع األصول والتوجيهات اإلسالمية ،وان يلجأ يف نفسه
كفرد بأن يوجد البيئة السوية لنفسه وذلك لتعينه وليتحصل منها عىل املراد وهي بيئة
معنوية رشعية وليست حالة من العزلة املرضية أو اهليئة املادية ،فهي جنة يدخلها
اإلنسان الصالح وتكون يف قلبه وإدراكه ،ويكون فيها عىل خري حماطا هبا قلبيا وشعوريا
ومندجما مع بيئته الرشعية متذوقا مجاهلا وكامهلا.
ومن أعىل تلك األمور التي جيب أن يوجدها يف بيئته وجنة نفسه ليحقق مراده
وصالح نفسه وثباهتا ،ومؤثرا فيها عىل غريه صالحا ومجال دعوة وبيانا ،مع أمهية
جديته وصدقه يف تنفيذ ذلك ما ييل:
* معايشة رب العاملني ،باستشعار عظمته وكامل حكمته ،وعطاء معيته ،وعلو
أمره ،وجليل صفاته ،وحسن أسامءه ،وعظيم قدرته ،وكامل منهجه ،وسعة رمحته،
وأليم خمالفته ،فاملؤمن مع اهلل سبحانه وتعاىل بني الرجاء واخلوف طالبا منه حوائجه
متوجها إليه بدعائه راجيا عفوه وتيسري أحواله وثبات قلبه وزيادة إيامنه.
* معايشة الرسول ☺ بمعرفة سريته ،ومجال خصاله ،ورقي تعامله ،وعلو
تناوله ،فهو مبلغ الدين ،رسول رب العاملني ،أرسل رمحة للعاملني ،وهو سيد األولني
واآلخرين عليه أزكى الصالة وأتم التسليم ،فوجب علينا االقتداء به فهو قدوتنا
العملية والصورة البهية ،وأن نستقي من حياته كل مجال وأعىل اخلصال ،ونعلم من
سريته ماذا قدم وكيف صرب وتقدم ،فمن سار عىل خطاه عليه السالم فقد أفلح وامتثل،
وتعلم واعترب ،وعبد اهلل كام أراد اهلل ،وبذلك يصلح قلبه وتعلو نفسه.
* معايشة الصاحلني ممن قد سلف أو من حرض ،أما من سلف فسريهتم العطرة
وأخبارهم بني الناس متناقلة لعلو أمرهم ومجال عملهم وحسن عبادهتم ،فهم كالنجوم
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يقتدى هبم وأوهلم الصحابة املكرمني ثم من تبعهم من اخلريين ،وأما من هو اآلن بني
أظهرنا فندعو لنا وله بالثبات ونستفد من علمه وحال أمره يف إتباع منهج ربه ،وإن
ذلك التعايش مع الصاحلني بنفسهم أو مع صادق أخبارهم ليعطي إقرارا ومتكني لقوة
هذا الدين وعلو شأنه ومجال أمره وكثرة أعداد الصاحلني ومن للحق متبعني ،وكام أن
رابطة اإلسالم يف الدنيا جتمعهم مع حب الدين فكذلك جيمعهم اهلل سبحانه يف جنات
النعيم.
* معايشة اآلخرة وأحوا هلا وأن تكون تلك املعايشة دافعا لالمتثال باملنهج
واستعدادا داخليا يف التكيف مع رحلة املرور يف الدنيا واعتبارها يقينا أهنا مؤقتة وإىل
زوال ،وان االستقرار والوعد احلق يأيت بعد االختبار ،وان املقياس األمثل واجلزاء
األكمل هناك ،واإليامن بأن السعادة يف الدنيا باحلق ،وان يف اآلخرة السعادة احلق.
* معايشة أحوال األمة واالندماج يف عملية اإلصالح والتأثري لتحصيل اخلريية
والتمكني وتبليغ الدعوة واالجتامع باهلمة عىل نرصة أهل الدين وتطبيق رشيعة رب
العاملني.
* هذا ومع كل ما سبق وأمهيته واعتباره الدعائم املثىل للبقاء عىل الصالح
واالمتثال باإلصالح فتأخذ الزيادة يف اليقني ويف استشعار اإليامن والنعيم بالتقرب إىل
الرب الرحيم بالطاعة والذكر والتعبد والصدقات ،فاالقرتاب من اهلل سبحانه
بالطاعات من فروض ونوا فل وبكل ما حيبه سبحانه من بر سبب أعىل يف الوصول
للمرتبة األسمى يف املعية والثبات وبابا من حتصيل األجر  ...فنسأل اهلل عز يف عاله لنا
ولكم الثبات حتى املامت واخلري يف كل األوقات.
***
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تصحيح بعض األفكار املغلوطة عن حياة املسلم يف ظل اإلسالم

يف بابنا هذا رأينا أن نضع بني يدي القارئ بعضا من األفكار املغلوطة التي يرتبط
فهمها لدى بعض األفراد وتكون ذات انطباع عندهم فيام اعتقدوا انه ارتباط بني
الشخصية املسلمة واإلسالم كمنهج ،ولألسف فهذه األفكار ال تقرتن بغري املسلمني
فحسب فلو كان ذلك لقلنا عزوفهم عن اإلسالم والصورة املشوهة لدهيم جعلت
لدهيم ذلك االنطباع ،ولكن نراها موجودة يف تصورات الكثري من العوام من أهل
اإلسالم والتي اكتسبوها تناوال مشوها أو استنتاجا مغلوطا لضعف القدرات العلمية
وقلة الزاد من موارد الرشيعة الغراء فهام وإدراكا وحكمة ،إضافة لتلك النكت السوداء
التي أصابت األفهام والقلوب لتعرضها للشبهات واالفرتاءات املحيطة ،والتي
صاحبت قلة املناعة لدهيم لتغييب املفهوم واحلكمة الرشعية يف التناول ،وبناء عىل ذلك
أخذت تلك األفكار وغريها حيزا يف ضوء ذلك الغياب ،وان تلك الغيوم القامتة من
األفكار إنام انقشاعها يكون بنور العلم واالقرتاب من الدين وبفهم مراده وتذوق
حكمته إيامنا وإدراكا ،وبذلك االقرتان باملنبع األصيل استقاء تعبديا وفهام إيامنيا
سرتجع الصورة نقية واضحة تتناسب مع مجال األصل ونقاءه ونظمه واتزانه.
ومع تعداد تلك األفكار واختالف تأثريها وحدهتا إال أهنا جتتمع كلها من نفس
املسبب وما هي إال شوائب وجب تنقية الفهم للتخلص منها ،وليعلم أن الشخصية
املسلمة هي انعكاس لتطبيق املنهج اإلسالمي وصورة من اجلامل عنه ،وإن حدث خلل
فام هو إال لضعف يف التطبيق واالمتثال ،فاملنبع نقي كامل العطاء ،وإنام قدرة ومثالية
األخذ هي املختلفة بني اآلخذين.
ونذكر هنا بعض تلك األفكار ليتضح هبا املقال ولتستبني حقيقة تلك األحوال:
* هل حياة املسلم مرتبط هبا احلزن واالبتالء؟
قال تعاىل          ▬ :

[ ♂       النحل.]97 :
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قال تعاىل♂         ▬ :
[آل عمران.]139 :
قال ☺« :أحب األعامل إىل اهلل رسور تدخله عىل مسلم» رواه الطرباين.
قال ☺ «عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري إن أصابته رساء شكر فكان خريا له،
وان أصابته رضاء صرب فكان خريا له» رواه مسلم.
مل يكن اإلسالم يوما دين حزن وشقاء وبحث عن ابتالء ،بل هو دين رمحة ومجال
ومقاصده وترشيعاته تريد السعادة لإلنسان يف دنياه وآخرته ،والقول بأن احلزن مالزم
ألهله هو قول مغلوط ،فااللتزام بالتعاليم والتوجيهات اإلسالمية ال ينتج عنها إال
خري ،واخلري يف حد ذاته من دالئله الطمأنينة والسعادة ،وإن االمتثال يف اإلسالم يف
حركة احلياة ملوجد للسعادة من ناحية االرتباط مع األصل لعلو مكانته وللعالقة
اإليامنية ،ومع النتائج يف ذات املسلم وملن حوله ،فالرمحة والعدل والسامحة والتكافل
والرفق وغريها كلها قيم إسالمية مدعو إليها وهي مسببة للسعادة بام تم االقرتان هبا
سلوكا وإعامال .
وهناك أمر حق وال ينكره ّإال جاهل ،وهو أن يف مشرتك احلياة والتعايش بالنسبة
للجميع مسلام كان أو غري ذلك إ ّال ويتعرض فيه اإلنسان حلاالت من احلزن واالبتالء،
فهل كان احلزن حمصورا عىل املسلم؟ فإن قيل نعم فهذا كذب مفرتى ،والدليل ظاهر
عىل الكاذب قبل الصادق ويعرف من أحواله.
وال بد أن نشري إىل الفرق فيام بيننا وبني غرينا من ناحية التعامل مع احلزن واالبتالء
وذلك بأننا نتناول أمر االبتالء بالصرب ،إليامننا بالقضاء والقدر وان اهلل سبحانه وتعاىل
يكافئنا عىل ذلك الرضا منا بالرضا منه سبحانه ،ويكون ذلك بعد وقوع األمر وليس
استجالبا له فاستجالبه خمالف لنظرة وأمر اإلسالم ،ولذلك ما يصيب املسلم من حالة
احلزن تنقلب إىل حالة من الرضا التعبدي وحالة إيامنية قلبية بالرجاء والدعاء.
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قال تعاىل          ▬ :
           

[ ♂   األعراف.]32 :
قال ☺« :اليد العليا خري من اليد السفىل وابدأ بمن تعول ،وخري الصدقة ما كان
عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه اهلل ومن يستغن يغنه اهلل» رواه البخاري.
إن اإلسالم ال يتعارض معه كون الفرد فقريا أو غنيا ،فالقياس يف اإلسالم هو
بميزان التقوى وليس بمقياس املادة ،وكون اإلنسان باحثا عن رزقه موسعا عىل نفسه
ألمر حممود ومأجور عليه يف اإلسالم ،ألنه يؤدي فيه احلقوق والواجبات التي عليه،
وإن اإلسالم لكريم يف ذاته مكرم لغريه وذلك مدلول عليه ومبني فيام تكلم فيه وأخرب
عن األجر واخلريية املرتتبة عىل اإلنفاق والتكافل وعفة النفس والصدقات ،وهذا ال
يتأتى ما مل يكن اإلنسان مالكا ملا يقدمه ،فيفهم من ذلك أن الغنى املصاحب للتقوى ال
شبهة يف حتصيله ،وهو خري لصاحبه وملن يصل إليه ممن حيتاجه ،ولنا دليل معروف يف
السرية بكون عدد من العرشة املبرشين باجلنة رضوان اهلل عليهم أمجعني كانوا أغنياء
جدا بمقياس هذا الزمان فهل منعهم إسالمهم أو درجة إيامهنم من طلب الرزق وهل
غناهم قلل من قدرهم  ،وصدق رسولنا الكريم ☺ اذ قال فيام رواه اإلمام أمحد:
«نعم املال الصالح للرجل الصالح».
إذا فالقول بتعارض اإليامن مع الدنيا امتالكا وغنى هو قول مغلوط.
* هل مجال اهليئة اخلارجية وقوة الشخصية هلا ارتباط بالدين؟
قال تعاىل         ▬ :

[ ♂      األعراف.]31 :
قال تعاىل        ▬ :

[ ♂         الفتح.]29 :

===================================================================== 
٢٧٨
=

ﺣﺐ إﱃ اﷲ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ وﰲ ٍ
ﻛﻞ ﺧﲑ«
ﺧﲑ وأ ُ
ﻗﺎل ☺» :اﳌﺆﻣﻦ اﻟﻘﻮي ٌ

ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رواه ﻣﺴﻠﻢ.

ﱠ
إن اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺸﻜﲇ واﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻘﱰن ﺑﺠﲈل ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ وﺣﺎﻻً وذﻟﻚ

داﻓﻊ ﰲ إﻋﻄﺎء ﲨﺎل اﻟﺸﻜﻞ وﻗﻮة اﻟﺬات �ﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ
ﻷن ﻛﲈل اﳌﺼﺪر وﻋﻠﻮ ﺷﺄ�ﻪ ٌ
ذﻟﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﲈ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻨﻈﺮة اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺠﲈل ﺗﺘﻌﺎﱃ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ
ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺳﻨﻦ اﻟﻔﻄﺮة ،وإِن ﺑﺎب اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺧﺘﺺ
ﲠﺬا اﻟﺸﺄن ﰲ ﻫﻴﺌﺔ وﺷﻜﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎٌ ﰲ اﳊﺴﻦ ﻷ�ﻪ ارﺗﻘﻰ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ارﺗﻘﺎ ًء ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ

ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ وﻋﻠﻮ درﺟﺘﻪ وﳑﻴﺰا ً ﻟﻪ ﻋﻤﻦ ﱂ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
واﻻﺳﺘﺨﻼف ﻛﺎﳊﻴﻮاﻧﺎت.

واﻟﻨﺎﻇﺮ ﳉﲈﻟﻴﺎت اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﻠﺒﺎس واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ
ﻧﻘﻮل وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﻴﻤ ُﺔ ﻓﻴﲈ َﻳ َﺘﻜﻠﻔﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻫﻲ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻞ ﻫﻮ
ﺣﻖ ﻛﻠﻪ وذﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮ
اﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻔﺔ ...وأ ّﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻹﺳﻼم ٌ
ﻋﲆ َأ�ْﺒﺎﻋﻪ ﻓﺎﺳﺘﻤﺪاد اﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﻄﺮح أو ِ
اﻹﺑﺪاء ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻮي واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﰲ أﻣﺮه اﻟﻄﺮح اﻟﻜﺎﻣﻞ واﳋﻠﻮ ﻣﻦ
اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ٌ
ﳌﺮﻓﻮض ﰲ اﻹﺳﻼم أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن إِﻣﻌ ًﺔ ﺿﻌﻴﻔ ًﺎ ﻣﺴﺘﺴﻠﲈً
اﻟﺸﻮاﺋﺐ ،وأ�ﻀ ًﺎ ﻓﻠﻴﻨﺒﻪ اﻧ ُﻪ
ٌ
ﻟﻐﲑه أو ﻣﻨﻘﺎد ًا ﻟﻪ ،ﺑﻞ اﻷﺻﻞ أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺼﺪارة ﺑﲈ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﺬﻟﻚ
وﺗﺜﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وان ﺗﻠﻚ اﳋﲑﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ زﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺺ ﻛﻼم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ ﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﺤﻤﻞ رﺳﺎ ِﻟﺔ اﳊﻖ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ إِﻻ ﻣﻊ ﻣﻦ
ﻣﻠﻚ اﳌﺆﻫﻼت ﻟﺬﻟﻚ.

=
=

***

=
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اإلسالم والعزة بالدين

قال تعاىل      ▬ :

[ ♂  املنافقون.]8 :
العز هو ضد الذل وهو علو القدر.
واملفهوم اإلسالمي للعزة مرتبطة بإتباع الدين ،وهي العلو واالرتقاء بالنفس
وقيمتها وترك الدونية من األمور ،وإنام حتصل العزة باالرتباط باهلل العزيز الرحيم
وطاعة أمره وإتباع منهجه ،ونرى حصيلتها بسمو وارتقاء للنفس وباخلريية يف السلوك.
إن اإلسالم دين اهلل الذي ارتضاه خللقه وهو الدين الكامل وهو رسالة احلق
للناس أمجعني ،مجع الكامل كله فال نقص يعرتيه وال عيب فيه ،ومجع بني دفتيه كل يشء
صالح الدنيا وفوز اآلخرة ،ومحل يف نفسه صفات االرتقاء واجلامل ،فأحكامه
وترشيعاته مجعت الكامل واجلامل واجلالل كيف ال وهي أمر اهلل ورشعه وفيها جتد
هديه ،فمن اتبعه وسلك هنجه كان عىل الصواب ومحل يف نفسه صفات ذلك الدين
فرأى يف سلوكه ما فيه اخلري لنفسه ولغريه وأحس بالعلو والعزة الرتباطه روحا وجسدا
باخلالق سبحانه وتعاىل فكان بجوارحه وأعامله أداة للخري وداال للخري متحركا يف احلياة
بنور اهلداية مستشعرا لعظمة اهلل ومنفذا ألوامره ،فأصبح بذلك جزءا من اخلريية
والرسالة التي أمر بتنفيذها مقبال بعلو نفس وحالة من االعتزا ز ألنه يف دائرة اجلامل
والكامل ويف دائرة الطاعة ،واقتبس من ذلك كله نورا و علو سمو لسمو اهلدف الصادر
عن املرشع العزيز احلكيم ،ويف جانبه الروحي أيقنت روحه أهنا يف عليني ويف مقام
حممود لذلك الشعور املصاحب للحق وأداء الدور املقصود من أصل اخللقة والوجود ،
فكان اجلسد وعاء للروح شاعرا بنورها ومتحركا يف الطاعة وكانت الروح يف استقرار
وطمأنينة فشكل ذلك كله إنسانا وكيانا صايف القلب مطمئن النفس هادئ الروح،
متيقن التصديق ،متزن العقل .
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ان العز باإلسالم هو العز الكريم الذي ال وهم فيه وال اضطراب ،وهو عز
يصاحبه علو حيس به املسلم يف روحه وجيده يف كل أمره ،فتلك الكرامة وذلك الشعور
يبقى مالزما له يف أمره ما دام مالزما للحق ومن أهله.
وان البعض ليعتقد انه يرى من هم عىل طريق جانبوا فيه الصواب وخالفوا مراد
اهلل أهنم قد يملكون ذلك الشعور بالعز بل وقد يتعالون به ،فهم بام هم عليه من أصل
وشعور عىل باطل ،وشعورهم ذاك ليس حقيقة بل وهم أحاط هبم وهالة كاذبة
أوجدهتا نفس أمارة بالسوء وشيطان غالب وهوى خمالف ويكون االضطراب والشك
مالزما لتلك احلالة ،وذلك لضعف األسس وخمالفة املراد احلقيقي ،واالرتباط بالدونية
من األمور من شهوة أو منفعة أو حتى عناد.
وهناية فاإلسالم دين العز والكرامة ومنبعه ،وإنه ليأبى من أتباعه أن يكونوا عىل
ذلة أو هوان ،فهم عىل احلق ،وإن ارتباط املسلمني بإخواهنم يف أمة كانت هي خري
األمم التي أخرجت للناس لألحرى هبم أن يفخروا بدينهم ويعتزوا بحاهلم.
***
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الباب السادس والتسعون

خصائص أمة اإلسالم وبعض فضائلها

أمة اإلسالم هي أمة حممد عليه السالم ،وكفى جمدا وترشيفا االنتساب إليها ،ففي
الدنيا هي األمة املنصورة ويف اآلخرة هي الفاضلة وغريها املفضولة ،وهي آخر األمم
يف الدنيا وجودا ويف اآلخرة أوهلا للجنة دخوال ،هبا يبدأ احلساب رمحة من رب العاملني
بشفاعة من النبي األمي األمني ،االنتساب إليها فوز وهي للخريية رمز ،أمة كريمة
وخصائصها عظيمة ،وكفى شاهدا هلا خالقها فهو مزكيها وبرسالة اإلسالم مصطفيها ،
عمل من كان منها عند اهلل سبحانه يضاعف وذكرهم يف كتابه مضاعف ،جعل اهلل هلم
التمكني وإمامهم سيد املرسلني خري األولني واآلخرين ،فاحلمد هلل أن جعلنا من أهل
اإلسالم ومن أمته عليه السالم وأن جعل االنتساب ليس باللون أو املقدرات أو باللغة
والقرابات ،بل بالتقوى والقربات ،واالمتثال والطاعات.
ونذكر هنا فيضا من غيض ومجاال من مجاالت خصائص هذه األمة ليعرف القايص
والداين أنه إن كان من املسلمني فهو يف خري عظيم ،وأن له قدم متكني ،ويف اآلخرة هو
من الفائزين ،وان كان غري ذلك فهو مقطوع النسب وأنه عىل اهلل مهني وكان بام أعرض
من اجلاهلني ويف اآلخرة هو من اخلارسين.
ومن بعض خصائص األمة املحمدية ما ييل:
* اختصاصها باخلريية وأن اخلريية فيها جزء عميل وحي وصفة مالزمة ال تنقطع
أبدا ،ومن ذلك أن أفرادها للمعروف آمرين ،وللمنكر ناهني ،وللحق مرشدين ،وهم
يف النبوة لكرامة هلم يف الدعوة للدين ملشرتكني ،وال بني أو رسالة بعد الرسول األمني
عليه الصالة وأتم التسليم.
قال تعاىل       ▬ :

[ ♂   آل عمران.]110 :
* من خصائصهم أهنم آخر األمم وجودا لكنهم أعظم األمم قدرا ،ومن ذلك أهنم
شهود عىل من كان قبلهم وهذه ميزه حممودة ومرتبة يف الشهادة عالية وذلك بان
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يشهدوا عىل غريهم بأمر رهبم كام علموا من القرآن وسمعوا من نبي الرمحن ،فبذلك
صدقوا وصدقوا .
قال تعاىل      ▬ :

[ ♂البقرة.]143 :
* اختصت بأهنا ال جتمع عىل منكر وال جتتمع عىل ضاللة ،فاخلريية واإليامن
متأصل فيها ومؤثر يف العموم وجتده أينام وجهت يف جوانبها وأفرادها ومعامالهتا.
قال ☺« :ال جيمع اهلل أمتي عىل ضاللة أبدا ويد اهلل مع اجلامعة» رواه احلاكم.
* ومن خصائصها علو املكانة فهم اآلخرون األولون آخر األمم عىل األرض
وأوهلم وأكثرهم دخوال إىل اجلنة.
قال ☺« :نحن آخر األمم ،وأول من حياسب ،يقال :أين األمة األمية ونبيها؟
فنحن اآلخرون األولون» رواه ابن ماجة.
* ومن خصائص هذه األمة املـكرمة غاية التكريم من رب كريم ،أمور مل تكن ملن
كان قبلهم من األمم يف الدنيا وأحواهلا ومن ذلك أن جعلت األرض هلم مسجدا
وطهورا ،وأن التيمم رخصة عند فقد املاء أو احلاجة ،وكانت هلم صالة العتمة أي
العشاء ،وأحلت هلم الغنائم ،وضوعفت هلم األجور واحلسنات ،وتعددت فيهم
الشهادات فال تقترص عىل الشهادة يف القتال بل أكثر من ذلك كاملبطون والغريق ومن
قتل ظلام وغريه ،وإن هناك يوم هلم أختصوا به وهو يوم اجلمعة فرتى فيه اجتامعهم
وحتس فيه امتثاهلم ،وعندهم السالم والتأمني وهو قول آمني كاشرتاك يف الدعاء
والرجاء ،ومن أمرهم أيضا أن منع اهلل عنهم اهلالك العام أو الذهاب بالكلية وهذا أمر
فيه حفظ وهلم فيه سميه فال ينقطع ذكرهم وال يتوقف أجرهم فأمرهم كريم وأجرهم
عظيم دعوهتم باقية حتى يأيت أمر اهلل بقيام الساعة ،وأيضا ما جعل اهلل من جمددين كل
حني وهذا من أمر احلفظ ومن التمكني فتبارك اهلل رب العاملني.
قال ☺« :مثل أمتي مثل املطر ال يدرى أوله خري أم آخره» رواه الرتمذي.
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قال ☺« :أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل :نرصت بالرعب مسرية شهر،
وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأيام رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل،
وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبيل ،وأعطيت الشفاعة ،وكان النبي يبعث إىل قومه
خاصة وبعثت إىل الناس عامة» رواه البخاري.
قال ☺« :الطاعون شهادة لكل مسلم» رواه البخاري.
قال ☺« :اعتموا هبذه الصالة فإنكم قد فضلتم هبا عىل سائر األمم ومل تصلها أمة
قبلكم» رواه أبو داود.
قال ☺« :نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة ،بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا
ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهلل فالناس لنا تبع اليهود غدا
والنصارى بعد غد» رواه البخاري.
قال ☺« :ما حسدتكم اليهود عىل يشء ما حسدتكم عىل السالم والتأمني» رواه
ابن ماجه.
ومما رأينا من مجال احلال وبعض مما تناوله هذا املقال أن هذا علو يف الكرامة ودليل
عىل حظوة وسالمة ،ومن كان من املهتدين ومن أمة النبي األمني فهو يف األمم يف عليني
وعىل خري مبني ويكون انتسابه لألمة بام كان من تقوى وامتثال بالدين كام أراد رب
العاملني ومتبعا لسيد املرسلني ،فهنيئا هذا االصطفاء وهذا التقويم ألمة آمنت
وصدقت ،وعلمت فعملت ،مل ترى نبيها إ ّال من كان من األوائل لكنها إتبعته وسارت
عىل خطاه كام أراد اهلل عز يف عاله ،فاحلمد اهلل ثم احلمد هلل أن هدانا وكنا مسلمني،
وأن ال إهل إال اهلل حممد رسول اهلل شعارنا يف الدنيا ويوم الدين ،وإن شاء اهلل عىل
حوض نبيه الذي خص ألمته يف اآلخرة جمتمعني.
***
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الباب السابع والتسعون

خواطر إسالمية

* ليس هناك دين عىل وجه الكرة األرضية يصح أن يتبع سوى اإلسالم ،ألنه دين
اهلل ورشعه الذي ارتضاه لعباده ومل ينل ذلك الدين الكريم أي حتريف أو تعديل وهو
الدين اخلاتم والدين املبني.
* ال يوجد كتاب عىل وجه اخلليقة إال ويعتذر كاتبه عن نقص ورد فيه أو عزو
لغريه ،إال كتاب اهلل وهو القرآن العظيم فبدأ به سبحانه بقوله ▬  

 ♂       فهل بعد هذا كامل.
* ال توجد حضارة منذ فجر تاريخ اإلنسان إال غابت شمسها بعد إرشاقها إال
شمس اإلسالم فشمسه ال تغيب.
* ال جتد ضبطا يف أي ترشيع كام يف اإلسالم فالناقل واملتبع أمة عن أمة ،وجيل عن
جيل ،كلهم صانوا وحفظوا ما لدهيم وأوصلوه كام وصلهم من املورد األول وهذا
حفظ وراءه عناية أعىل من قدرة البرش.
* ال جيد اإلنسان سعادته يف حال حياته واستقراره بام أخفي عليه من عامل الغيب
إ ّال يف اإلسالم.
* ليس اإلسالم منفعة للمرشع فمعاذ اهلل أن يزيد يف ملكه أو ينقص من ملكه
يشء بام يفعل عباده ،ولكن اخلري والنفع هلم فهم إىل اهلل حمتاجون ومن رمحته ورزقه
يستمطرون.
* إنك ال جتد فكرا أو جهدا برشيا يصلح لكن زمان ومكان ،ولكن اإلسالم هو
صالح ومصلح لكل زمان ومكان ،وكيف ال وهو رشيعة الرمحن.
* ال يوجد دين أو قانون وضع اإلنسان يف منزلة معتربة وحمفوظة مثلام فعل
اإلسالم فقد أكرمه وحفظ حياته وماله وصان عرضه واحرتم عقله ورفع قدره.
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* ال يوجد تنظيم أو أحكام أو ترشيعات برشية إال وهلا أعراض سلبية وارتدادات
متفاوتة تنقص من املثالية وتوجد جوانبا من التعارض ،وال جتد األمثل واألكمل إال يف
الرشيعة اإلسالمية.
* ال جتد الروح غايتها وال القلوب حنيتها وال العقول مداركها وال اجلوارح رقيها
وعصمتها إال بفهم وتعاليم وأحكام اإلسالم.
* ال يوجد منهج راعى اإلنسان قبل والدته ،ويف حياته ،وحتى بعد موته بإكرامه،
ويف حال غناه وفقره ،ويف قوته وضعفه ،ويف صحته ومرضه ،ويف شبابه وكربه ،ويف
نفسه وأهله ومع غريه ،مثلام فعل اإلسالم فقد راعى كل يشء يف أحكامه وترشيعاته بام
يوجد ويؤمن انتظام حركة حياته وتيسري أمره.
* اإلسالم هو الوحيد الذي جعل اجلميع مشرتكني يف عالقة قرابة إيامنية وحمبة
أخوية ،وشبه حاهلم باجلسد الواحد يتأثر الفرد بحال أخيه ،وبني أن اإليامن ال يكتمل
حتى حيب املسلم ألخيه ما حيب لنفسه.
* كل يشء قد يوقعك يف حرية بالتدريج يف األفضلية يف االختيار إال اإلسالم فقد
وضعك عىل طريق الكامل وعلو اخلريية ومثالية التحصيل.
* ال يوجد عداء اجتمعت أطياف الرش متحدة عليه كام عودي اإلسالم وهذا دليل
عىل ان الرش واخلري ال جيتمعان ،وهو دليل عىل صحة اإلسالم فلو كان بناءه ضعيفا
لتهدم من كثرة طرق املرجفني وشبهات اهلالكني.
***
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الباب الثامن والتسعون

خواطر إميانية

* قد يعتقد اإلنسان بيشء ويؤمن به ومتى كان عىل غري هدي اإلسالم وما أخرب
عنه الرمحن فال يعتد به.
* اإليامن تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل باجلوارح.
* اإليامن درجات وكلام ارتقيت بإيامنك كلام استشعرت العبادة وتقربت إىل ربك.
* من فقد اإليامن أصبح كصخرة ملقاة عىل شاطئ الدنيا تالطمها األهواء
واألمواج.
* إن نور اإليامن ظاهر عىل أصحابه.
* إن اإليامن نور املؤمن يزيد بالطاعات وخيفت باملعايص ،فلذلك من رمحة اهلل أن
جعل املؤمن يف دائرة العبادة عىل مدار حياته ،فصالته كل يوم ،وصيامه وزكاته وأعامل
الرب واإلحسان والصدقة والذكر واالستغفار كلها وغريها تبقيه يف دائرة اإليامن ورضا
الرمحن.
* إذا أردت ان تكلم ربك سبحانه وتعاىل أو أن تبث له شكواك أو تطلب حاجتك
فام عليك إال الدعاء ،فربنا سبحانه وتعاىل ليس له باب فيغلق وال بواب يمنع ،فهو
قريب من عباده.
* إذا أردت أن تسمع كالم اهلل فأقرأ وأنظر يف كتابه الكريم وهو القرآن العظيم،
فيعلو إيامنك ،ويزداد أجرك ،ويطمئن قلبك.
* إن دمعة من عني مؤمن تائب لتطفئ نريانا أشعلتها الذنوب ،وإن دمعة من عني
بكت من خشية اهلل لتحفظ صاحبها من النار.
* إن املؤمن ليستشعر جنته يف الدنيا قبل اآلخرة.
* إن كامل اهلل سبحانه وتعاىل ليبلغ املنتهى ،ومن عظم وعلو ذلك فال عقل أو
إدراك يستوعب ذلك اجلالل والكامل.
* إن املؤمن يف معية اهلل ومن كان يف معية اهلل فال حزن عليه.
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* إن اإليامن واالستقامة رمحة من اهلل تعاىل وكرامة ،وذلكم اإليامن ال يستقر يف
القلوب القاسية البعيدة عن رهبا.
* إن اهلل عز وجل ترك باب التوبة مفتوحا لعباده ليتوب عليهم ويرمحهم ،فكيف
رمحته سبحانه بعباده املؤمنني وهم ألمره مقتدين وعىل هدي اإلسالم سائرين.
* كل عمل يؤديه اإلنسان يشعره بالتعب ولو بعد حني ،إال عمل العبادة والتقرب
إىل اهلل سبحانه فهو حيلق بصاحبه يف سامء اإليامن ،ونشاط األبدان للزيادة من رضا
الرمحن.
* شجرة اإليامن ال تنبت إال يف القلوب التقية والطيبة النقية وجذورها تستقي مما
يرض رهبا ،وثامرها رضا الرمحن والفوز باجلنان.
* كن صادقا مع اخلالق سبحانه تكسب رضاه وتكن من عباده املؤمنني وكن
صادقا مع نفسك تكسبها وجتد راحتك.
* كل إنسان إن طلب منه يشء قد يستاء ،أما ربك فيطلب منك أن تطلب منه،
وطلبك من املخلوق قد حيمل شيئا من معاين الذل ،وطلبك من اخلالق يشعرك بالعز
والعبودية له سبحانه.
* يف حال الدنيا يأخذ الرئيس خري املرؤوس ويف حال العبودية هلل عز وجل
يتحصل العبد عل خري اهلل ورضاه.
* كل أمر ختافه إال وتفر عنه وتبتعد ،إال خوفك من اهلل سبحانه يقربك منه ،وذلك
هو اإليامن ،وذلك هو األمان.
***
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الباب التاسع والتسعون

خواطر إِنسانية

* اإلنسانية هي جمموع التعايش البرشي وفق مجاليات السلوك والشعور باآلخر.
* اإلنسان يف اإلسالم بلغ أعىل مراتب التكريم.
* مل يكن اإلنسان حائرا يف ظل أحكام وفهم اإلسالم بل أوصله الدين إىل شاطئ
األمان واتزان الوجدان.
* مهام كان بناء اإلنسانية عىل قدر من اجلامل وعلو املكان إن مل يكن مبنيا عىل
قواعد اإليامن ورشيعة الرمحن فال يصلح للدار اآلخرة.
* ال جتد الكامل البرشي يف اإلنسان إال يف شخص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ومجال رمحته وكامل إنسانيته التي حيق هلا أن تكون قدوة للبرشية.
* إن اإلنسانية أن تسعد اآلخرين فتسعد بذلك ،ومن أمجل السعادة تلك البسمة
التي جتعلها عىل وجوه اآلخرين.
* اإلنسانية درجات وكلام ارتقى اإلنسان فيها درجة كلام أصبحت احلياة عنده
ولغريه أمجل.
* يف الدنيا السعادة باحلق ،ويف اآلخرة السعادة احلق.
* الكل متشاهبون يف دائرة احلياة لكن ليس الكل يرتك عندك نفس االنطباع .فهم
يف أمرهم وإنسانيتهم يتفاوتون وكذلك أنت.
* أنك ال ترى املؤمن احلق واملتمثل باملنهج والقيم اإلسالمية إال وترى مع علوه
اإليامين علوا إنسانيا.
* مجيلة تلك اإلنسانية التي توجه صاحبها إىل اخلري وحمبة اآلخرين ،واألمجل منها
ذلك الدين الذي زرع كل خصال اخلري والرب يف اإلنسانية فأنبت سلوكا راقيا وأثمر
أخوة عاملية.
* إنك لتعرف معنى اإلنسانية يف معرتك احلياة أكثر مما جتده يف عربات اآلخرين.
* عىل قدر ما حتمل من مجال اإلنسانية يف نفسك ترى أثرها يف حمبة اآلخرين لك.
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* إنسانيتك هي مرآ ة نفسك مع اآلخرين.
* إنسانيتك هي مشرتك بني إيامنك وقلبك وجوارحك فأنظر رصيدك من كل
ذلك.
* اإلنسانية أوسع من عالقة اإلنسان باإلنسان فهي متتد لكل مكان وزمان ،وحتى
بإحسانك للحيوان فاجلميل يف نفسه مجيل مع كل يشء حوله.
* مجيل ذلك الرقي الذي جيمع األمر من كل أطرافه ،ومجيلة تلك اإلنسانية الراقية
التي ال يشوهبا عارض فرتى بقلبك مجال احلياة ومجال اإلنسانية.
* إن مل تكن املبادئ أعىل من املصالح لديك فاعلم أنك فقدت مع إنسانيتك
الكثري.
* ما قيمة الدمعة التي تألألت من السعادة من مجال إنسانيك وتوجيه إيامنك.
* إن اهلل سبحانه قد غفر ملن رحم كلبا فسقاه ،فكيف لو أبدلنا الكاف قافا.
* مجيلة تلك اإلنسانية التي ترفع من قدرك وتربز أخالقك وتسمو بنفسك وأمتها
إنسانية ملئت باإليامن فتوجهت بصاحبها لرضا الرمحن.
***
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