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 االفتتاحية

َعْيد هلك فقد ، سعد انج    ..!س 
 عن ونبحث هذا نحلل أن أردنا وإذا. العز ونقـيـضـه الجـمـاعــة، أو الفرد يلحق الذي الهوان: الذل

 .به تحيط دةمتعد لعوامل نتيجة الفرد تعتري نفسية حالة أنه - أوالا  - نجد ، وطبيعته أسبابه
 .شهواتها إلى والركون ، نعيمها إلى واإلخالد ، بها والتشبث ، الحياة حب اإلنسانية النفس طبع فمن
، لهدف   تعيش أن أيضاا  طبعها ومن  تعترضها التي الـمـصـاعـب تـبـالـي وال تحقيقه، على تعمل سام 
 ويتحمل ، جسمه يهين أن يفضل من فمنهم ، الناس يتمايز المفترق هذا وعند. ذلك أجل من

 التي - القضية تبقى أن سبيل في ، الحرية أو الحياة من الحرمان إلى ذلك به أدى ولو ، المصاعب
 تداس أن ذلك به أدى ولو ، الحياة ضرورات وتغلبه ، السالمة يؤثر من ومنهم ، حية - نفسه لها نذر

 .معين معيشي بمستوى متمتعاا  ، الحياة قيد على يبقى أن سبيل في ، تطلعاته وتسحق ، كرامته
 ، الفهم وهذا يتفق الذي المالئم الموقف ويتخذ ، للحياة خاص فهم عن يعبر منهما كل ، موقفان فهاهنا
 : بقوله المعنى هذا عن المتنبي عبر وقد

 صباا  بها مستهاماا  عليها حـريــصاا  لنفـــســـــه الحــياة   يبغي كلَّنا أرى
 الحربا أورثه النفس   الشجاع وحب  (1)التقى ورثهأ النفس الجبان   فحب  

 مكتسب؟ أم موروث الذل هل: حقيقة أمام أنفسنا نجد وهنا
 تأتي التي التربية طريق عن مكتسب - األخالق من كغيره - الخلق هذا أن هو إليه نميل والذي
 الحق لجيل سابق يلج يلقنه ، الخلق هذا استمر فإذا. باإلنسان المحيطة الخارجية للظروف انعكاساا 
 .منه للفكاك حيلة ال موروث طبع وكأنه أصبح
 - محسوسة مرئية ظاهرة ويصبح وشعوباا، جماعات يصيب الذي الذل: به ونعني - االجتماعي فالذل
 من النمط لهذا اعتيادها خالل ومن حياتها، في ذليالا  نهجاا  تنتهج فردية حاالت تـراكـم عــن يـنـتـج
 السامية والفكرة ، األعلى المثل تفتقد عندما وذلك ، بها تشتهر بارزة سمة وكأنه لالذ يصبح ؛ العيش

 فيبعث ، فيه تردت الذي الحال بسوء التجمع ذلك ويشعرها ، حولها تتجمع التي الدافعة، والعقيدة ،
ل الذي الموت من وتنتفض ، عقالها من لتنشط ، الحال هذه على التمرد روح فيها  فترة يف - إليها ُخيِّ
 و الذل ظل في الحياة: به ونعني ، المعنى من خالية حياة إال - التحقيق عند- هو وما ، حياة أنه -

 .االستكانة
 السنن هذه ضوء وعلى ، المجتمعات على تجري كما األفراد على تجري ، تتخلف ال سنناا  هلل إن

 السنن هذه ومن ،(2) مسيرتها في واألمم الشعوب تكتنف التي التاريخية الحقائق من كثير فهم يمكننا
طوا ما جزاء ذنوبهم مقابل ويبتليهم الناس يعاقب - كثيرة أحياناا  - تعالى هللا أن  عليهم فيضرب ، فرَّ

يهم عن يرجعوا أن أجل من ذلك كل ، يتوقعون يكونوا لم ما عليهم ويسلط ، والسكينة الذل  ويثوبوا غِّ
 الخير على العاجل القريب واستحبوا األرض إلى ركنوا أن بعد التقصير، عن ويتخلوا ، رشدهم إلى

 .اآلجل
  :الذل عوامل

 ال الجناح؟ مهيض الشوكة، مكسور خاضعاا، ذليالا؛ الشعوب، من شعباا  أو ما، شخصاا  يجعل الذي ما
 .إليه أدت أسباباا  أو ، سبباا  ذلك وراء أن شك
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 واالنقياد  الشهوات غلبة ظل في الزمن، مع تكبر للخضوع، وأهلية قابلية فهي: الذاتية األسباب أما

 .زائل متاع من بها وما الدنيا حب إلى
 ،"المادي الرفاه تحقيق: "لها رئيسياا  هدفاا  وتجعل ، المتحكمة هي فيها الشهوات تصبح عندما األمة إن
 يشتع قد. الواسع بابه من واالضمحالل االنهيار طور دخلت قد تكون ؛ الرفاه هذا تحقق شكل بأي

 ويخدعها ، إنتاجها ويتضخم اقتصادها يزدهر وقد ، العبث هذا ظل في - تقصر أو تطول - سنوات
 ال ستدول ودولتها ، ستذهب ريحها ولكن ، ما يوماا  إليها ستصير التي المحتومة النهاية عن ذلك كل

 اليمين ذات بها يلتم قليلة لفئة ألعوبة تصبح المفاهيم هذه مثل فيها تفشو التي األمة إن بل ، محالة
 عز ، فقال فرعون قوم في ممثلة ، الحالة هذه العزيز كتابه في تعالى هللا وصف وقد ، الشمال وذات
فَّ : ))وجل خ  هُ  ف اْست  ْوم  اُعوهُ  ق  هُمْ  ف أ ط  اُنوا إنَّ ْوماا  ك  ق ين   ق   [.45 الزخرف سورة(( ]ف اس 
 الشهوات صرعى الجماهير هذه تسقط أن بعد إال الجماهير على سيطرته يبسط ال طاغية فأي

 بحبله والتمسك هللا هدي إلى االلتفات وعدم ، الحق عن والبعد الفسق أوحال في وتتمرغ ، والمطامع
 ، الهداية بنور الحقائق يبصرون الذين المؤمنون أما ، اإليمان بميزان الهوى ميزان وتستبدل ،

نون ز   وتوجيههم بهم، االستخفاف - المستحيل من يكن لم إن- الصعب فمن ، اإليمان بميزان ألمور وي 
 ".السيل كغشاء غشاء" تجعلهم التي الوجهة
 .بالسبب ، النتيجة ارتباط ، الذاتية باألسباب قوي ارتباط فلها: الخارجية األسباب وأما

 بها عيتمت التي األهلية اال يحملون ال نفر قيادتها على يسطو ، وجودها مقومات عن األمة تغفل فعندما
 وعند ، الدماء سفك على الجرأة من ، الطرق قطاع به يمتاز بما إال يمتازون وال ، المتغلب الغاصب

 أن وبعد ، بها محاطين أنفسهم واألمة األفراد يجد التي السلسلة حلقات وتتواصل ، الدائرة تكمل ذلك
 ، الذميم الخلق لهذا منظمة مدرسة لألمة الجديد الواقع يصبح ، قابلية مجرد األولى الذل حالة كانت

 .النفوس في الذل مفهوم لتغرس موجهة تصبح لألمة الجماعية الجهود فكل
 اإلعالمية والقنوات واألجهزة ، تسود التي والثقافة تشجع، التي والعادات تشرع، التي ، فالقوانين

 والخنوع الذل معاني تثبيت هو واحد اتجاه في يسير ذلك كل ، وعرقها األمة كدح من عليها ينفق التي
 تماسك إلى يشير خلق كل وتشويه وضرب ، والعفة النفس عزة معاني كل من األفراد وتجريد ،

 أجل من ، نهار ليل ، والعمل ، والجسدية النفسية الطهارة مواطن كل عن بها والبعد ، الشخصية
 ، تارة بالتشكيك وذلك ، مميزاا  وجودها عليها وأمسكت ، كيانها لألمة حفظت راسخة أخالق اقتالع

 وإغداق ، عليها اإلنفاق في ُيغالي التي الوقحة وبالجرأة ، أخرى تارة األخالق هذه من وبالسخرية
ها يتولون من على واأللقاب والجوائز المال ْبر   فيه وتداس ، الكرامات فيه تهدر الذي الوقت في ، ك 

 سبيل في البذل عن األيدي فيه وتنقبض ، الباطل ألسنة فيه وتطلق ، الحق أفواه فيه وتكم   ، الحريات
 .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر
 عما والتخلي"  مخها غسل"  على المتواصل اإللحاح هذا فيها يؤثر لم بقية - هذا كل بعد - بقيت وإذا

 ال لمن آخر نوع من عالج فهناك ؛ محتسبة مرابطة صابرة - ذلك أمكنها ما - ووقفت ، وتراه تعتقده
 .وسمعته ، وحريته ، رزقه في ويحارب ، والعنف بالشدة يؤخذ حيث ، المؤثرات هذه فيه تؤثر
 ما ، الناس من مساحة أوسع على وانتشاره"  تسويقه"  و الذل تعميق على عملت التي األمور فمن

ل من كل إن ، المتطورة األسلحة استخدام في والجبروت البطش من يرونه  - فكري أن نفسه له تسوِّ
 ؛ عالياا  التفكير في حقه استخدام عن فضالا  ، والقهر االستبداد منطق تخالف بطريقة - بصمت ولو

 الفتة- توجه وحيثما ، التفت أّنى - أمامه سيجد ، قاهريه ونية يتعارض بشكل له يبدو عما والتعبير

 (.3" ) ُسعيد هلك فقد ، سعد انج: " عليها مكتوباا 
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 من به ُترمى وما ، الظلم من يصيبها ما وإن ، وألوانه صنوفه بشتى الفساد ورلظه مقدمة األمم ذل إن

ْفلة الرعاع وتسلط ، الحقوق وهدر ، األمن وانعدام ، كالفقر: البالء صنوف  ليس ذلك كل... و ، والسِّ
 إذ مالعظي هللا وصدق ، اآلخرة ونسيان ، الدنيا وحب ، التفريط على منه وعقوبة ، هللا من ابتالء إال

ر  : ))يقول ه  ادُ  ظ  رِّ  ف ي الف س  ْحر   الب  اْلب  ا و  تْ  ب م  ب  س  ي ك  يق هُم النَّاس   أ ْيد  ْعض   ل ُيذ  ي ب  لُوا ال ذ  م  لَّهُمْ  ع   ل ع 
ْرج ُعون    (.51 الروم(( )ي 

 بن خالد - عنه هللا رضي - بكر أبو فيه أوصى الذي والواقع ، اليوم اإلسالمية األمة واقع بين وكم
 خالد حياة فكانت ،"  الحياة لك توهب الموت على احرص: " المرتدين لمحاربة مسيره غداة ، يدالول

 معركة قبيل ، لهرقل يقول جعله مما ، الوصية لهذه عملية ترجمة الكرام الصحابة من وجنده
 ". الحياة - أنت- تحب كما الموت يحبون بقوم جئتك لقد: ".. اليرموك

 ، وزلزلوا والضراء البأساء فيها مستهم - أشد أو الفترة كهذه - مظلمة راتفت المسلمين على مرت لقد

 ، المسلمين دماء من أريق ما كثرة من والجبل السهل ضج ، اإلسالمي العالم التتار اجتاح فحينما
 من ، األعزل الجندي جعل الذي الحد إلى بالناس الذل وبلغ ، ذكره هول من المؤرخون وأشفق
 بال ، الحال هذه على يظل أن يأمره ثم ، األرض على وعنقه خده فيضع ، الرجل يأمر ، المغول
 !!.رقبته به يحتز سالحاا  ويحضر هذا يذهب حتى يحرسه، حارس ما غير ومن ، حراك
 ، الرعب قذف على يعملون ؛ وأشباههم والمغول التتار فيها - ويزحف - زحف مرة كل وفي

 الذي ،"إسالماه وا: "هتاف إال األصفر المغول زحف يوقف ولم ، النفوس من المقاومة روح واستالل
 .جالوت عين بطاح في مرة تردد
 ".إسالماه وا: "الهتاف هذا مثل إال ، حكمهم في ومن ، والتتار المغول يوقف ولن

 :الهوامش
 .مطلقاا  الخوف:  هنا التقى - 1
 محمد لألستاذ( البيان: )المجلة هذه في اإلسالمي التاريخ كتابة حول معالم: مقاالت سلسلة راجع - 2

 .العبدة
 خطبته في أبيه بن زياد به استشهد وقد ، والتخويف التحذير معرض في يقال ، مثل هذا - 3

 .2/11 للجاحظ والتبيين البيان لذلك انظر ،"  البتراء: " تدعى التي المشهورة

 
 !.المخيمات؟ أهل يا بواكيكم أين

 هللا عبد أحمد محمد. إعداد
 أكثر عليه مضى قد كان - تقريراا  11/2/1891 في الصادر عددها في البريطانية التايمز جريدة نقلت
 :فيه تقول ، لبنان في المحاصرة الفلسطينية المخيمات في الوضع عن مراسليها ألحد - أسبوع من
 جوعاا  نيموتو الذين الفلسطينيين بين يفصل الذي األمامي الخط من ياردة 222 من أقل بعد على)

 بائع يقف كان البراجنة، برج في للمعيشة مرض بمستوى يتمتعون الذين أمل حركة أتباع وبين

 .للبيع والخضار الفواكه من أخرى وأنواعاا  والبطاطس انبرتقال عارضاا  متجول
 واحدة وتيرة على سلعه على ينادي وهو البائع صوت سمعوا قد الفلسطينيون يكون أن المحتمل ومن

 المواد فإن ، أخير كملجأ البشرية ا اللحوم أكل بجواز أفتوهم قد المسلمون زعماؤهم كان وإذا ،
 المتقطع النار إطالق وباستثناء. القديمة العربة تلك مكان من أبعد تكن لم رمقهم لسد الالزمة الغذائية

 (.تماماا  طبيعية المحاصر الفلسطيني للمخيم المجاور المحيط في الحياة فإن ،
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 وغير حرج الوضع«: المخيم داخل في يعمل أجنبي طبي فريق جانب من وقع تقرير في وجاء

 سوء من يعانون واألطفال الحوامل النساء فإن ولذلك ، طازج طعام وال دقيق هنا يوجد فال. إنساني
 يتم والمياه..  باإلسهال ويصابون يتقيأون يجعلهم مما قديمة أطعمة هنا الناس ويتناول. التغذية

 تبادل بسبب مخاطر من ذلك عليه ينطوي ما مع الشوارع في حنفيات خالل من عليها صولالح
 على الحصول محاولتهن أثناء القناصة أيدي على بالرصاص أصبن النساء من والعديد ، النار إطالق
 .أسرهن ألفراد الماء
ر  حزب وأن ، البداية ذمن لبنان حرب وراء هما المتحدة والواليات إسرائيل بأن مسلم كل هنا ونذكِّ
 والفلسطينين ، عام بشكل السنة المسلمين وأن ، المؤامرة تنفيذ في إسرائيل عمالء أحد كان الكتائب
 .المؤامرة هذه في المستهدفون هم خاص بشكل منهم
 اإلسالم على محسوبة طائفية أطراف وأخذت ، 1892 عام لبنان اجتياح بعد إسرائيل خرجت وقد

 المخيمات على الوحشية واالعتداءات اآلن وحتى ، التاريخ ذلك ومنذ. لبنان في رائيلإس تريده ما تنفذ
 .تنقطع لم
 ، وشاتيال ، وصبرا الزعتر، تل: في ارتكبت التي المذابح من ذكر على - المسلم أخي - أنك شك وال

 شاتيال خيماتم في أشهر أربعة قبل تجددت المذابح هذه أن غير.. وطرابلس البارد، ونهر ، والبداوي
 سكان فيه أصبح بحصار فلسطيني ألف 52 حوالي يقطنها التي والرشيدية ، البراجنة وبرج ،

 أو أدوية أو ماء أو كهرباء أو مأوى وبال الخارجي العالم وعن الحياة عن تماماا  معزولين المخيمات
 . غذائية مواد
 أنباء وأخذت. الكلمة معنى بكل مأساوياا  المحاصرة الفلسطينية المخيمات في الوضع أصبح وبذلك
 وأطفال نساء من العزل للمدنيين يحدث ما تصدق تكاد ال التي ، العالم دول إلى تصل الرعب

 .وشيوخ
 حتى أسفرت لبنان في الفلسطينية المخيمات حرب فإن اللبنانية الرسمية المصادر لتقديرات وطبقاا 
 آخرين 1922 حوالي وإصابة شخصاا  942 من أكثر مقتل عن فبراير من الثاني األسبوع نهاية

 .بجروح
 داخل الحياة عن ، الرعب على تبعث تقارير تسربت فقد( : )11/2/1891) التايمز تقول وكما

 عبر تهريبها جرى التي الورق قصاصات أو ، الالسلكي طريق عن سواء ، المحاصرة المخيمات
 أجل من المخيمات لبناني أو نبيأج صحفي مراسل أي يدخل ولم. المحاصرة الميليشيات خطوط
 (.جوعاا  يتضورون الذين باألطفال الخاصة التقارير من التحقق

 ما قلة وبرغم ، الصحفيين المراسلين بدخول السماح وعدم اإلعالمي التعقيم إلى الحصار امتد وهكذا
 مما عالمال أذهلت فإنها ؛ األجانب المراسلين بعض نقلها التي الفاجعة هول عن أخبار من تسرب
 التقارير كتبوا الذين وهؤالء. والشيوخ والنساء األطفال من العزل وإهالك اآلالف تجويع من يحدث
 فضولية لكنها الفلسطينيين مع متعاطفين ليسوا -التايمز جريدة كتقرير - األجانب المراسلين من

 .يقولون كما ، إنسانية أو صحفي
 قام حيث ؛ عالمي استنكار إلى الفلسطينية المخيمات لسكان حدثت التي الوحشية األعمال أدت وقد

 بأي المأساة هذه بإنهاء تطالب العالم أنحاء جميع من والحكومية اإلنسانية الدولية الهيئات من الكثير
 . األشكال من شكل
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 والسماح الحصار وإنهاء فوراا  المخيمات حرب وقف إلى الدولي األمن مجلس دعا نيويورك ففي

 الجماينة فرانكفورتر] فوراا  المخيمات بدخول باألغذية المحملة المتحدة مماأل لشاحنات
15/2/1891.] 
. للمخيمات فورية وطبية غذائية مساعدات إرسال حكومته من الفرنسي الرئيس طلب باريس وفي
 سفير إلى لبنان في المخيمات مذبحة ضد احتجاج مذكرة الغربية األلمانية الحكومة قدمت بون وفي
 األلمانية األحزاب أحد من ومسؤوالا  برلمانياا  نائباا  42 سفارتها حول تجمع التي العربية الدول إحدى

 [.12/2/1891 الدولي القبس] لبنان في الفلسطينية المخيمات عن الحصار بفك مطالبين
 وقف إلى األطراف كافة ودعت الفلسطينية المخيمات محاصرة استمرار بريطانيا استنكرت كما

 .المخيمات حول الدائر القتال
 .لبنان مخيمات إلى عاجلة وطبية غذائية معونة سترسل بالده أن النمساوي المستشار وأعلن

 عن أعربت الفلسطينية للمخيمات المحاصرة األطراف تدعم التي إسرائيل أن المبكي المضحك ومن
 في المعارضة أعضاء أحد وطالب!.. المحاصرة المخيمات لسكان مساعدات إلرسال استعدادها
 الجماينة فرانكفورتر]  الفلسطينية المخيمات إلى فورية إغاثة مواد بإرسال اإلسرائيلي الكنيست

15/2/1891.] 
 وما. المخيمات في إخواننا إلنقاذ واإلسالمية العربية بالدنا في جادة مواقف نجد ال أننا المحزن ومن
 !.سياسية مواقف سوى بها يقصد ال تصريحات من يطلق
 الفرنسية لبراسيون] تقول كما- المخيمات في إلخواننا المتصل والكابوس الجحيم على نقف ولكي
 :المذبحة هذه من الناجين روايات يلي فيما ننقل[: 12/2/1891

 معنى ما تعلم هل ، ببطء نموت كنا ؛ عشناها التي األيام إنسان أي يعيش ال أن أتمنى: تقول امرأة

 [. 18/2/1891 الدولي القبس] المميتة؟ والروائح والجثث والموت ليوميا والقصف الجوع الحصار؟
 لم«: ومؤلمة وبريئة حزينة بلهجة يتحدث وهو قال عمره من العاشرة في طفل الخطيب علي فارس
 ، عظمية بهياكل أشبه أصبحوا الذين الصغار إخوتي وبكاء صراخ أحتمل أعد ولم الجوع أحتمل أعد
 لقد«: قائالا  وأضاف »كالمطر علينا تتساقط التي والقذائف القنابل انفجارات أصوات أحتمل أعد ولم

 من ومنعونا أوقفونا الجنود من اثنين ولكن ، الحصار من إلهرب اآلخرين األطفال بعض مع حاولت
 األطفال من لقلة سمح التالي اليوم وفي(. بالخروج لكم نسمح فلن أصابعكم كلوا: )لنا وقاال ، الخروج

 ، بالسالح المدججين الميليشيات رجال من عدد رافقنا حيث المحاصر المخيم بمغادرة بينهم من وأنا
 .الغربية بيروت في إلياس مار منطقة في المستشفيات أحد إلى وتوجهنا ، أعلى إلى مرفوعة وأيدينا

 من وبناهر دون حاال اللذين المسلحين أحد كان ألنه عليّ  تعرف الميليشسيات رجال أحد أن ويبدو
 ، شخصيتي اآلخر هو تذكر أنه لو كما النظر يمعن وأخذ مني اقترب ولهذا ، السابق اليوم في المخيم
 الجوع ومن البرد شدة ومن الخوف من أرتعد وأنا الجدران أحد وراء اختبأت عفوية بحركة ولكن
 إيصال عملية قبةلمرا آخر مكان إلى التوجه إلى المسلح هذا اضطر حين الصعداء وتنفست ، واأللم
 .إلياس مار إلى الفلسطينية العائالت بعض
 من الهرب في فارس زميله مع نجح والذي ، سنوات 8 العمر من البالغ قصاب محمد الطفل ويقول

 لو كما بطبخها وقمنا ، والقطط الكالب قتل إلى الحال اضطرنا لقد«: المخيم على المفروض الحصار
 الكالب ولحم البقر بين نفرق ال جعلنا الجوع إن: وأضاف. جوعنا لسد الغنم أو البقر لحوم أنها

 دير عن23/2/1891 الدولي القبس] »الشيء بعض مالحاا  كان والقطط الكالب لحم طعم أن باستثناء

 [.شبيغل
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 في رصاصة أصابتني«: المستشفيات بأحد سرير على ترقد وهى( عاماا  18) المغربي زينة وتقول

 .»المخيم تركت كنت لما جراحة جراءإ ضرورة ولوال معدتي
 اآلبار أحد من مياه بنقل قيامها أثناء أصابتها قنص رصاصة إن«(: عاماا  22) السيد عبد كاملة وقالت
 فقط واحدة سوى أخرج أن أستطع لم: قولها وأضافت. البراجنة برج داخل فيه تقيم الذي المخبأ إلى
 .»هناك تزاالن ال األخريان نتانواالث. المخيم من الثالث الصغيرات بناتي من

 إنني. ألعب أن أريد ال«: بالدموع عيناه اغرورقت وقد سنوات سبع العمر من البالغ بسام الطفل وقال
 في إخوانه محنة( عاماا  14) نصار محمد ويصف. »الحشائش سوى نأكله ما المخيم في يكن لم جائع
 ولكن الفكرة أستسغ لم. كلباا  يأكلون األشخص بعض ورأيت جائعاا  كنت«: فيقول البراجنة برج مخيم

 في الحيوان وشوينا بعيداا  بالمياه ألقينا ثم الكلب غلينا: قائالا  ويمضي »يذكر خيار أمامي يكن لم
 [.11/2/1891 الدولي القبس] »..ولكن للغاية مراا  مذاقه كان. العراء

 لنا المحاصرة الميليشيات عناصر كانت بينما«: العمر من العاشرة في وهو عوني كريم وقال
 والدته وأبلغت »الصغيرة األحواض من بالحشائش نقتات كنا ، بالزعتر فطائر عليهم يوزعون
 هذه رؤوس شاهدنا لقد. صحيح والكالب القطط لحم أكل بعضنا أن عن الكالم«:  الصحفيين
 .»لنفايات ا وسط الحيوانات

 الجرذان ألكل اضطروا الفلسطينيين أن ذكر قد ةالبراجن برج مخيم في يعمل أجنبي طبي فريق وكان
 لثمانية أم وهي الخليل حسنة وقالت. الطويل الحصار بسبب الحياة قيد على للبقاء والكالب والقطط
 يبقى ال حتى حليب من لديها ما جارتها تشارك فإنها الحليب من عائلة مخزون ينتهي عندما«: أطفال
 [. 15/2/1891 وليالد القبس] »شيء أي العائلتين عند

 بمزبلة يكون ما أشبه أصبح المخيم وسط إن: شاتيال مخيم في العاملين الكنديين األطباء أحد ويقول

 أنفسهم ورش شعورهم قص على الجميع أرغمت المخيم شؤون إدارة عن المسؤولة واللجان. هائلة
 . البراغيث قتل أجل من"  ت. د. د"  بمادة
 مرض من حاالت ظهور إلى أدى مما المجاري بمياه ملوثة الشرب ياهوم. غذاء أي هناك يوجد وال
 .»التيفوئيد«

 داخل شيء أي يجدون ال فالسكان الرشيدية مخيم في كاملة مجاعة هناك«: الفلسطينيين أحد وقال
 أجل من المخيم خارج إلى التسلل اآلن يحاولون وهم. أكلوها فقد ، نفدت قد األعشاب وحتى. المخيم
 الذين الصغار الصبية دم يكون الحالة هذه في يدفع الذي الثمن ولكن. الخضراء النباتات بعض التقاط

 [.1/2/1891 الغارديان] »األشجار بين التسلل يحاولون

 ، كانت جهة أي من وغيرهم وغيرهم الدين ورجال الجامعات أساتذة وخطف اإلرهاب نستنكر نحن
 المسلمين الفلسطينيين أجل من يتحركون وال الرهائن هؤالء قاذإلن الدول وتقوم العالم يهتم لماذا ولكن

 فيه ضالعة وهي اإلرهاب محاربة تزعم التي الدول هذه أن على فترة بعد األيام لنا تكشف وربما ،
 بجريمة سيبوءون الذين إن. المسلمين الفلسطينيين إبادة أجل من قضايا يفتعلون كانوا والمتأمرون أنها
 : الناس من صنفان الموت حتى وحصارهم نالفلسطينيي قتل

 .وتنفيذاا  تخطيطاا  ، وسالحه وماله وعقله بجسمه فعلياا  الجريمة هذه في يشارك صنف
 وإما تخاذالا  إما ، يفعل وال ، شيئاا  يفعل أن على قادر وهو ، ذلك كل يراقب متفرج واقف وصنف
 البسيط المبدأ هذا قررت هكذا ، ريمةالج في له شريك المجرم على يخامر والذي. وتآمراا  تجاهالا 
 .أرضية أم كانت سماوية الشرائع، جميع
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 ، رشدهم إلى فيثوبون ، العبرة منها ليستخلصوا ، لهم ودروس ، للمسلمين محنة إال يحدث ما وليس

 .العدو من الصديق تمييز بعدها ويستطيعون ، منهم كثير عيون عن الغشاوة وتنكشف
 .ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم ، وخيم مرتعه فالظلم ذلك وبعد

 
 اإلسالم

 واعتقاد وعمل قول
 الراجحي هللا عبد بن العزيز عبد الشيخ
 واعتقادات، وأعمال أقوال على مشـتمل كـتـبه بـه وأنـزل رسـلـه، بـه هللا بـعـث الـذي اإلســالم ديـن

ن: ))تعالى قـــال النبيين، جميع هللا بعث باإلسالم غ   وم  ْبت  ْير   ي  يناا  اإلْسالم   غ  ل   ف ل ن د  ْنهُ  ُيْقب   ف ي وُهو   م 
ة   ن   اآلخ ر  ين   م  ر  اس  ين   إنَّ : ))وقال((. الخ  ند   الدِّ ا: ))نوح وقال((. اإلْسالمُ  هللاَّ   ع  ان   إن ق ْوم   ي  ُبر   ك  ل ْيُكم ك   ع 
ي ق ام  ي مَّ ير  ْذك  ـات   وت  ى هللاَّ   ب آي  ـلـ  ـع  ْلتُ ت   هللاَّ   ف  كَّ ُعوا و  أ ْجم  ُكمْ  ف  اءُكمْ  أ ْمر  ك  ُكنْ  ال ُثمَّ  وُشر  ل ْيُكمْ  أ ْمُرُكمْ  ي  ةا  ع   ُغمَّ

ُرون   وال إل يَّ  اْقُضوا ُثمَّ  لَّْيُتمْ  ف إن( 11) ُتنظ  و  ا ت  أ ْلُتُكم ف م  نْ  س  ْجر   مِّ
ي   إنْ  أ  ْجر 

ل ى إالَّ  أ  ْرتُ  هللاَّ   ع   أ نْ  وأُم 
ن   أ ُكون    ((.ين  الُمْسل م   م 

ـن: ))تعالـى فقال اإلسالم دينه أن السالم عليه إبراهيم عن هللا وأخبر ــبُ  وم  ـْرغ  ن ي  لَّة   ع  يم   مِّ اه   إالَّ  إْبر 
ن ف ه   م  هُ  س  ْفس  اهُ  ول ق د   ن  ْين  ف  ا ف ي اْصط  ْني  هُ  الد  ة   ف ي وإنَّ ن   اآلخ ر  ال ح يـن   ل م  ــال   إذْ ( 132) الصَّ هُ  ل هُ  ق  ب   ْسل مْ أ   ر 
بِّ  أ ْسل ْمتُ  ق ال   ين   ل ر  ال م  ى( 131) الع  صَّ ا وو  يمُ  ب ه  اه  ن يه   إْبر  ْعقُوبُ  ب  ا وي  ن يَّ  ي  ـف ـى هللاَّ   إنَّ  ب  ين   ل ُكمُ  اْصـط   الدِّ
ُموُتنَّ  ف ال ْسل ُمون   وأ نُتم إالَّ  ت  نْ : )) تعالى وقال((. م  نُ  وم  يناا  أ ْحس  نْ  د  مَّ هُ  أ ْسل م   مِّ َّ   وْجه  ن   وُهو   هلل  ع   ُمْحس  ب   واتَّ
لَّة   يم   م  اه  ن يفاا  إْبر  ذ   ح  ُ  واتَّخ  يم   هللاَّ اه  ل يالا  إْبر   في واإلحسان هلل الوجه إسالم:  الوصفين هذين وبمجموع(( خ 

ل ى: )) تعالى فقال السعادة علق العمل نْ  ب  هُ  أ ْسل م   م  َّ   وْجه  ن   وُهو   هلل  ند   ْجــــُرهُ أ   ف ـــل ــــهُ  ُمْحس  ه   ع  بِّ  وال ر 
ْوف   مْ  خ  ل ْيه  ُنون   ُهمْ  وال ع  ْحز   إنَّ : )) - فقال الـصـالـح والعمل اآلخر باليوم باإليمان علقها كما ،(( ي 
ين   ُنوا ال ذ  ين   آم  اُدوا والَّذ  ى ه  ار  اب ئ ين   والنَّص  نْ  والصَّ ن   م  ْوم   ب اهللَّ   آم  ل   اآلخ ر   واْلي  م  ال حاا  وع  ل هُمْ  ص   ف 

ند   أ ْجُرُهـــمْ  مْ  ع  بِّه  ْوف   وال ر  مْ  خ  ل ْيه  ُنون   ُهمْ  وال ع  ْحز   هـــو الـذي اإلســــالم أن على يدل وهذا ،(( ي 

 بالعمل المــقـــرون واإليمان هو به هللا أمر الذي الصالح العمل وهو اإلحسان مع هلل الدين إخالص
 .متالزمان الصالح

 وحده ال شريك له مخلصاا له الدين ، وهذا دين هللا الذي ال يـقـبـل من أحد ديناا فاإلسالم أن تعبد هللا
سواه ال من األولين وال من اآلخرين ، وال تكون عبادته مع إرسال الــرســـل إلينا ، إال بما أمرت به 

 عليه وسلم صلى هللا -رسله ، ال بما يضاده، فإن ضد ذلك معصيته ، وقــد خــتــم هللا الرسل بمحمد 
فال يكون مسلماا إال من شهد أن ال إله إال هللا وأن محمداا عبده ورسوله ، وهذه الكلمة بها يدخل  -

 اإلنسان في اإلسالم.
ثم البد من التزام ما أمره به الرسول من األعمال الظاهرة كالمباني الخمس: الـشـهـادتـــان والصالة 

ن ذلك شيئاا نقص إسالمه بقدر ما نـقـص من ذلك كما في والزكاة والصيام والحج ، ومن ترك م

 ».من انتقص منهن شيئاا فهو سهم من اإلسالم تركه«الحديث: 
والدين : مصدر دان يدين ديناا ، إذا خضع وذل ، ودين اإلسالم الذي ارتضاه هللا وبعث به رسله هو 

للغة: أسلم الرجل إذا استسلم. فمن االستسالم هلل وحده ، وهو الخضوع له والعبودية له ، قال أهل ا
استكبر عن عبادة هللا ، أو عبده وعبد معه إلــهــــاا آخر لم يكن مسلماا ، وجميع الواجبات الظاهرة 

 داخلة في مسمى اإلسالم.
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ويدخل في مسمى الدين أيضاا عند اإلطالق االعمال الباطنة وهي أعمال القلوب ؛ كالحب والخوف 

رغبة والرهبة واإلنابة والتوكل والمعرفة واليقين والصدق ، وعلم القلب والرجاء والخشية وال
 وتصديقه ؛ كاإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره. 

كما يدخل فيه جميع األعمال الظاهرة ، كالنطق بالشهادتين والصالة وأداء الزكاة وصيام رمــضـــان 
حرام وبر الوالدين واإلحسان إلى األقارب والجيران واألمر بالمعروف والنهي عن وحــج بـيـت هللا ال

المنكر ، ويدخل فيه أيضاا : إفشاء السالم وإطعام الطعام والجهاد في سبيل هللا وطاعة أولي األمر في 
ث في آخر حدي -صلى هللا عليه وسلم  -طاعة هللا ونصح المسلمين وتعليمهم وإرشادهم ، ولهذا قال 

بعد أن شرح درجة اإلسالم ودرجة اإليمان ودرجة » هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم:«جبريل الطويل 
 اإلحسان ، فجعل ذلك كله ديناا.

وكـذلك تـــرك الـمـحـرمات داخل في مسمى اإلسالم ومسمى الدين كالزنا والرياء والسرقة وشرب 

 الخمر وأكل مال اليتيم وإيذاء الجار بقول أو فعل. 
فالخالصة أنه يدخل في مسمى الدين ومسمى اإلسالم عند اإلطالق : فعل جميع الواجبات القولية 

 والفعلية ، وترك جميع المحرمات القولية والفعلية. 
واألدلة على ارتباط أعــمــال الـديـن بالقلب واللسان والجوارح كثيرة منها حديث جبريل المشهور 

عن اإلســالم واإليمان واإلحسان ، فأما اإلســـالم فــقــد  -ه وسلم صلى هللا علي -فإنه سأل النبي 
بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل ، وأول ذلك شهادة :  -صلى هللا عليه وسلم  -فسره النبى 

 أن ال إله إال هللا وأن محمداا رسول هللا، وهو عمل اللسان ، ثم إقام الصالة وإيــتـــاء الــزكاة وصوم
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيالا ، وهي منقسمة إلى عمل بدني ، كالصـــالة والصوم ، 
 -وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة ، وإلى ما هو مركب منهما كالحج ، ومن األدلــــة أيضاا قوله 

، وأدناها : اإليمان بضع وسبعون شعبة ، أعالها : قول: ال إله إال هللا: « -صلى هللا عليه وسلم 
فدل هذا الحديث على أن اإليمان أصل له شعب، وشعبه هي أعمال » إماطة األذى عن الطريق

ن وكذلك التوكل »الحياء شعبة من اإليما: « -صلى هللا عليه وسلم  -القلوب وأعمال الجوارح، قال 
حتى تنتهي هذه  والخشية واإلنابة من شعبه ، وكذلك الصالة من اإليمان والزكاة والصوم والحج ،

الشعب إلى : إماطة األذى عن الطريق ، وبين شعبة الشهادة وشعبة اإلماطة لالذى عن الطريق شعب 
متفاوتة ، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ، ومنها ما يقرب من شعبة اإلماطة ، ومن األدلة أيضاا 

ن ، فأدخل »، فقد استكمل اإليمامن أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل : «-عليه السالم  -قوله 
وهو :  -في اإليمان ، كما أدخل أعمال البدن في اإليمان  -وهو : الحب والبغض  -أعمال القلوب 

المسلم من سلم المسلمون من : « -صلى هللا عليه وسلم  -ومن األدلة أيضاا قوله  -اإلعطاء والمنع 
صلى هللا عليه وسلم  -انه ويده ، ومن ذلك قوله ، فسمى المسلم من ترك أذية الناس بلس» لسانه ويده

، ويدل على هذا أيضاا ما أخرجه اإلمام أحمد » من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه: « -
صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه عن النبى  -والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية 

وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى ضرب هللا مثالا صراطاا مستقيماا «قال:  -
األبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا وال 

تعوجوا ، وداع يدعو من جوف الصراط ، فإذا أراد أحد أن يفتح شيئاا من تلك األبواب قال: ويحك ال 
صراط: اإلسالم ، والسوران: حدود هللا عز وجل ، واألبواب تفتحه ؛ فإنك إن تفتحه تلجه ، وال

المفتحة : محارم هللا ، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب هللا ، والداعي من جوف الصراط : 

وهللا يدعو إلى دار السالم ويهدي من يشاء إلى «، زاد الترمذي: » واعظ هللا في قلب كل مسلم
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: أن اإلسالم هو :  -صلى هللا عليه وسلم -الذي ضربه النبي ، ففي هذا المثل » صراط مستقيم

الصراط المستقيم الذي أمر هللا باالستقامة عليه ، ونهى عن مجاوزة حدوده ، وإن ارتكب شيئاا من 
 -رضي هللا عنهما-المحرمات فقد تعدى حدوده ، ومن األدلة ما في الصحيحين عن عبد هللا بن عمر 

أن تطعم الطعام وتقراا السالم «: أي اإلسالم خير ؛ قال:  -لى هللا عليه وسلم ص -أن رجالا سأل النبى 
، إلى غير ذلك من األدلة الكثيرة الدالة على أن أعمال الدين » على من عرفت ومن لم تعرف 

مرتبطة بالقلب واللسان والجوارح ، ومن نطق بالشهادتين ولم يصدق بقلبه ولم يعمل بجوارحه فمن 
لم يجعل اإليمان  -صلوات هللا وسالمه عليه  -الضطرار من دين اإلسالم أن الشارع المعلوم با

حاصالا بمجرد قول اللسان ؛ فإن المنافقين يقولون : ال إله إال هللا بألسنتهم ، وهم تحت الجاحدين في 
ن  النَّاس  الدرك األسفل من النار ، وقد نفى هللا اإليمان عنهم في القرآن الكريم كما قال تعالى: )) م  و 
اف قُون  ق الُوا ن   ك  الُمن  اء  ا ج  ((، وقال: ))إذ  ن ين  ا ُهم ب ُمْؤم  م  ْوم  اآلخ ر  و  ب اْلي    و 

ا ب اهللَّ نَّ قُوُل آم  ن ي  ك  م  ُد إنَّ ْشه 

بُ  اذ  اف ق ين  ل ك  ُد إنَّ الُمن  ْشه  ُ ي  ُسولُُه وهللاَّ ك  ل ر  ْعل ُم إنَّ ُ ي  ُسوُل هللاَّ  وهللاَّ قُولُون  ل ر  (( ، وقال عن المنافقين: ))ي  ون 
رُ  ى قُلُوُبهُْم وأ ْكث  أْب  ْم وت  ه  اه  ُكم ب أ ْفو  ْم((، وقال عن المشركين: ))ُيْرُضون  ا ل ْيس  ف ي قُلُوب ه  م مَّ ت ه  ن  ُهْم ب أ ْلس 

(( ، فال يكون اإلنسان مؤمناا مسلماا حتى يتواطأ قلبه ولسانه على النطق بالشه قُون  ادتين ، ويعمل ف اس 
بجوارحه وقلبه بمقتضاهما من المحبة والطاعة واالنقياد وخوف هللا ورجائه والصالة والصيام وغير 
ذلك ، فإنه من المعلوم بالضرورة أن الشارع الحكيم رتب الفوز والفالح على التكلم بالشهادتين مع 

إن هللا حرم على :«حديث عتبان في  -صلى هللا عليه وسلم  -اإلخالص والعمل بمقتضاهما ، كما قال 
صلى هللا عليه  -، ولما سأل أبو هريرة النبي » النار من قال : ال إله إال هللا ، يبتغي بذلك وجهه هللا

، وفي »من قال : ال إله إال هللا خالصاا من قلبه«: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول هللا؟ قال: -وسلم 
من قال «، وفي حديث آخر: » صادقاا من قلبه دخل الجنة«ية: ، وفي روا» مخلصاا من قلبه«رواية: 

، إذن فالبّد من قول : ال إله إال هللا مع معرفتها بالقلب » : ال إله إال هللا وكفر بما يعبد من دون هللا
ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته ، فإن هذه الكلمة هي كلمة التقوى وهى العروة 

 -عليه السالم  -باقية في عقبه لعلهم يرجعون ، وهو  -عليه السالم  -تي جعلها إبراهيم الوثقى وهي ال
.)) ْرج ُعون  لَُّهْم ي  ق ب ه  ل ع  ةا ف ي ع  اق ي  ةا ب  ل م  ا ك  ل ه  ع   يتبرأ من الشرك وأهله ، كما قال تعالى: ))وج 

» التقوى ههنا: «-ليه السالم ع -ومن امتنع عن العمل بجوارحه وقال: الدين في القلب محتجاا بقوله 
وأشار إلى صدره ، فيقال له: إن اإليمان الذي في القلب البد أن تصدقه الجوارح بأعمالها ، فإن 

 -صلى هللا عليه وسلم  -التصديق يكون باألفعال كما يكون باألقوال ، كما ثبت في الصحيح عن النبي 
تزني وزناها السمع ، واليد تزني وزناها البطش ، العينان تزنيان وزناهما النظر ، واألذن «أنه قال:

 -رحمه هللا  -، وقال الحسن البصري » والرجل تزني وزناها المشي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
عليه  -ليس اإليمان بالتحلي وال بالتمني ، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته األعمال( ، وأما قوله 

، ففيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند هللا » لى صدره ثالث مراتويشير إ -التقوى ههنا : « -السالم
بالتقوى ، فرب من يحقّره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدراا عند هللا ممن له قدر في 

المسلم «وقال قبلها: » بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم«الدنيا ، كما قال بعد هذه العبارة: 
، فإن الناس إنما يتعاونون بحسب التقوى ، كما » ال يظلمه وال يخذله وال يكذبه وال يحقرهأخو المسلم 
ند  هللاَّ  أ ْتق اُكْم(( ، وسئل النبي قال تعالى  ُكْم ع  م  من أكرم الناس؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -:))إنَّ أ ْكر 

وى أصلها في القلب ، كما قال تعالى: ، والتق» الكرم التقوى«، وفي حديث آخر: » أتقاهم هلل تعالى«
(( ، وكما قال هللا في الحديث القدسي، حديث أبي ذّر  ى القُلُوب  ْقو  ن ت  ا م  ه  ائ ر  هللاَّ  ف إنَّ ع  ْم ش  ظِّ ن ُيع  م  ))و 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك «الطويل. 
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وفي هذا دليل على أن األصل في التقوى والفجور هي القلوب ، فإذا بّر القلب واتقى  ».في ملكي شيئاا 

بّرت الجوارح ، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح ، وال شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم 
طاعة القلب ، إذ لو أطاع القلب وانقاد ألطاعت الجوارح وانقادت ، ويلزم من عدم طاعة القلب 

أال إن في الجسد : « -صلى هللا عليه وسلم  -ه عدم التصديق المستلزم للطاعة ، كما قال وانقياد
، فمن صلح قلبه » مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

 صلح جسده قطعاا.
قد الشهادتين إذ ومن امتنع عن النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك ، فال شك أن اإلسالم يزول بف

ل م اإلسالم ، وبهما يصير اإلنسان مسلماا إذ من  المراد بالشهادتين اإليمان باهلل ورسوله ، والشهادتان ع 
أقر بالشهادتين صار مسلماا حكماا ، فإذا دخل اإلسالم بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال اإلسالم ، وقد 

ع وشعب ، فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله ضرب العلماء مثل اإليمان بمثل شجرة لها أصل وفرو

، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة ، وإنما يقال هي شجرة ناقصة 
ةا  ب  يِّ ةا ط  ل م  الا ك  ث  ُ م  ب  هللاَّ ر  وغيرها أتم منها ، وقد ضرب هللا مثل اإليمان بذلك في قوله تعالى : ))ض 

ة  أ ْصلُه   ب  يِّ ة  ط  ر  ج  ش  (( ، والمراد بالكلمة كلمة التوحيد ، وبأصلها التوحيد ك  اء  م  ا ف ي السَّ اب ت  وف ْرُعه  ا ث 
صلى هللا عليه وسلم  -الثابت في القلوب ، وأُُكلها هو : األعمال الصالحة الناشئة فيها ، وضرب النبي 

زل بذلك عنها اسم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة ، ولو زال شيء من فروع النخلة ومن ثمرها لم ي -
النخلة بالكلية. وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر ، فمن ترك الشهادتين خرج من اإلسالم ، إذ يعلم 

علماا ضرورياا أن من لم يتكلم بلسانه باإليمان مع قدرته  -صلى هللا عليه وسلم  -من مراد الرسول 
هللا أن هذا ليس بمؤمن وإن ادعى أنه على ذلك وال صلى وال صام وال أحب هللا وال رسوله وال خاف 

، فإن معرفته بقلبه ال تنفعه والحالة هذه ؛ إذ  -صلى هللا عليه وسلم  -عارف بقلبه صدق رسول هللا 

أن الشارع رتب الفالح والفوز على النطق بالشهادتين مع العمل بمقتضاهما، واألدلة على ذلك كثيرة 
صلى هللا عليه  -ريل المشهور الطويل في سؤاله للنبى مشهورة عند العلماء ، من ذلك : حديث جب

عن اإلسالم واإليمان واإلحسان ، فأجابه بأن اإلسالم: أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداا  -وسلم 
رسول هللا ، وتقيم الصالة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيالا. 

صلى هللا عليه  -قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنهما  - بن عمر ومن ذلك : حديث عبد هللا
بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداا عبده ورسوله ، وإقام «يقول:  -وسلم 

ن ، رواه البخاري ومسلم ، وفي الصحيحين عن »الصالة وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضا
آمركم «قال لوفد عبد القيس:  -صلى هللا عليه وسلم  -عن النبي  -هللا عنهما  رضي -ابن عباس 

بأربع: اإليمان باهلل وحده ، وهل تدرون ما اإليمان باهلل؟ شهادة أن ال إله إال هللا وإقام الصالة وإيتاء 
ليه صلى هللا ع -، وعن أبي هريرة عن النبي » الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم

اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول : ال إله إال هللا وأدناها «قال:  -وسلم 
 ».إماطة األذى عن الطريق

ومن أجل هذه الكلمة خلق هللا الخلق ، وأرسل الرسل ، وأنزل الكتب ، وخلق الجنة والنار ، قال 
عْ  ل ْقُت الج نَّ واإلنس  إالَّ ل ي  ا خ  ُسول  إالَّ تعالى: ))وم  ن رَّ ْبل ك  م  ن ق  ا م  ْلن  ا أ ْرس  (( ، وقال تعالى : ))وم  ُبُدون 

ن  
ُسوالا أ  ة  رَّ ا ف ي ُكلِّ أُمَّ ْثن  ع  ((، وقال تعالى: ))ول ق ْد ب  ا ف اْعُبُدون  ن 

ُه ال إل ه  إالَّ أ  اْعُبُدوا هللاَّ  ُنوح ي إل ْيه  أ نَّ
(( وقال تعالى اُغوت  ن ُبوا الطَّ ْين   واْجت  ْن ب  ُذُر م  ل ت  الن  ُه ب األ ْحق اف  وق ْد خ  ْوم  ر  ق  نذ 

اد  إْذ أ  ا ع  : ))واْذُكْر أ خ 
ْعُبُدوا إالَّ هللاَّ (( وهذا معنى كلمة اإلخالص الذي اجتمعت عليه الرسل. ْلف ه  أ الَّ ت  ْن خ  ْيه  وم  د   ي 
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بمقتضاها فهو المسلم ، ومن امتنع عن  فمن نطق بهذه الكلمة عارفاا لمعناها صادقاا من قلبه عامالا 

 النطق مع قدرته ولم يعمل بمقتضاها فليس بمسلم وإن ادعى اإلسالم.
 وفق هللا المسلمين لتحقيق إسالمهم وإيمانهم ، إنه سمع مجيب.

 
 اإلسالم أعالم

 البغوي اإلمام
 الحرش سليمان: إعداد

 الـفــراء محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محي ، المجتهد ، الفقيه ، الحافظ اإلمام
 ، النبوية والسنة الـعـزيز، الكتاب خدموا الذين العلماء أحد. الدين بركن أيضاا  ويلـقـب الـبـغـوي،

 .وتأليفاا  وتدريساا، دراسة
 .وبيعها الفراء عمل إلى نسبة: والفراء
ْغشو" بغ: "لها يقال بلدة إلى نسبة: والبغوي  .وهراة مرو بين راسانبخ بلدة وهي ، وب 

 :شيوخه
 الجويني السن وأبو ، الهروي الواحد وعبد ، الشافعي المروزي محمد بن حسين القاضي: شيوخه من
 وأبو,  الصيرفي بكر وأبو ، القشيري القاسم وأبو ، المروزي بكر وأبو ، المنيعي سعيد بن وحسان ،

 وأبو ، الشافعي الغريزي المراغي يوسف بن الباقي وعبد ، النيسابوري الملك عبد بن أحمد صالح
 بن محمد جعفر وأبو ، الشيرزي الحسن وأبو القاشاني، العزيز عبد بن وعمر ، البوشنجي الحسن
 .وغيرهم ، السرخسي الملك عبد بن ومحمد ، الزّرار طاهر وأبو ، الطوسي هللا عبد

 :عليه العلماء وثناء صفاته
 لم أنه إال - عنهم أخذ الذين والعلماء ، فيها نشأ التي بيئةال بحكم - المذهب شافعي البغوي كان

 االعتصام إلى يدعو وأخذ ، وأدلتهم العلماء أقوال في وينظر الدليل، يتتبع كان بل إلمامه، يتعصب
 .-وسلم عليه هللا صلى- رسوله وسنة ، تعالى هللا بكتاب
 (. باليسير قانعاا  ، زاهداا  ، عالمة ، عالماا  اماا إم ، سيداا  البغوي كان: )النبالء أعالم سير في الذهبي قال
 العلماء من كان فإنه ، الصالح لقصده ، تصانيفه في له وبورك: )الحفاظ طبقات في السيوطي وقال

 (.باليسير وقناعة ، ونسك تعبد ذا ، الربانيين
ناا  ، زمانه عالمة وكان: )والنهاية البداية في كثير ابن وقال  (.صالحاا  ، عابداا  ، هداا زا ، ورعاا  ، ديِّ

 :آثاره
 والعظيم النافع األثر لها كان والفقه ، والحديث التفسير في مفيدة كثيرة مؤلفات البغوي اإلمام ترك
 . المفيدة وبطريقتها ، السهلة وبكلماتها ، القيمة بموضوعاتها وتتصف ، بعده جاء فيمن

 :كتبه أهم ومن
 ومن والتابعين الصحابة مفسري عن فيه نقل ، متوسط كتاب وهو ، التفسير في ، التنزيل معالم -1

 عن تفسيره صان لكنه ، الثعلبي تفسير من مختصر تفسيره والبغوي: )تيمية ابن عنه قال ، بعدهم
 [.391 ، 345/ 3 الفتاوى( ]المبتدعة واآلراء الموضوعة األحاديث

 .والدراية الرواية بين فيه البغوي جمع ، السنة شرح -2
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 األئمة نقل على معتمداا  ، األسانيد محذوفة ، األحاديث من طائفة المؤلف فيه جمع ، السنة صابيحم -3

 أبو أورده ما وبالحسان الشيخان، أخرجه ما بالصحاح وعنى وحسان، صحاح إلى األحاديث وقسم ،
 أو منكراا  كان عما وأعرض ، إليه أشار غريب أو ضعيف من فيه كان وما ، والترمذي داود
 للـشـيـخ المصـابـيح مـشـكـاة: "شروحه أهم ومن. العلماء به اعتنى ، مشهور كتاب وهو. وضوعاا م

 الصحابي اسم فذكر أبوابه؛ وذّيل" الـمـصـابـيـح" أكمل فـقـد الخطـيـب هللا عبد بن محمد الدين ولى
 ناصر الشيخ بتحقيق مطبوع مخدوم كتاب وهو ، أخرجه الذي الكتاب وذكر الحديث، عنه روى الذي
 .األلباني الدين

 :وفاته
. شيخه جانب ودفن ، هـ 411 سنة شوال في ، خراسان في( الّروذ مرو) بـ - هللا رحمه - توفي

 .هللا رحمه ، سنة وسبعين بضعاا  وعاش ، حسين القاضي

 
  اإلسالم في التجديد

(5) 
 حنبل بن أحمد اإلمام
 (السنة ناصر)

 ضخمة آثاراا  تركت التي ، الفكري االضطراب فترات من الثالث القرن وأول الثاني القرن آخر كان
 .اإلسالمية الحياة في
 بها المسلمين واشـتـغال الفلسفية الكتب ترجمة ثم - المرحلة هذه على المتقدم - البدع لـنشوء كان فـقـد

 على بهممذاه فأّصلوا لهم، سنداا  فيها البدع أهل وجد حيث تعريبها، على الناس الخلـفـاء وحـث
 أن ، اإلسـالمـيـة العقـيـدة صميم إلى الفلسفية النظريات إدخال في سافر بشكل وتوسعوا ، ضوئها
 من كبير عدد برز وفيه للمعتزلة، بالنسبة المذهب بناء واكتمال النضج عصر هو العصر ذلك صار

 النظام سّيار بن راهيموإب ، - وأستاذه المأمون شيخ - العالّف الهذيل كأبي مذهبهم ومنظري فالسفتهم
 .وغيرهم المعتمر بن وبشر ، السلمي عباد بن ومعمر ،

 في بآرائهم يجهرون وبدءوا - العقدية األواصر من المعتزلة وبين بينهم لما - الرافضة شأن عال وقد
 .وغيرها والرجعة والوالية اإلمامة
 بحركات عرفت والتي اديةاإللح السرية الحركات من كثير نشأت المضطرب المناخ هذا وسط وفي

 . باإلسالم المتربصون الباطنيون خلفها يقف وكان الزنادقة،
 ثم: " الحديث في بقوله -وسلم عليه هللا صلى- الرسول وصفه الذي هو العصر ذلك كان فلقد وبالجملة

 (.1") الكذب ينشد
 ظهوراا  البدع ظهرت الوقت هذا وفي: )العصر ذلك وصف في -هللا رحمه- حجر ابن الحافظ قال

 القرآن بخلق ليقولوا العلم أهل وامتحن ، رؤوسها الفالسفة ورفعت ، ألسنتها المعتزلة وأطلقت ، فاشياا 
 عليه هللا صلى- قوله وظهر ، اآلن إلى نقص   في األمر يزل ولم ، شديداا  تغيراا  األحوال وتغيرت ،

( المستعان وهللا والمعتقدات واألفعال األقوال يشمل حتى ، بيناا  ظهورا"  الكذب ينشد ثم: " -وسلم
(2.) 
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 موافقاا  المأمون فكان ويعلنونها البدع يعتقدون - اإلسالم في مرة وألول - أنفسهم الخلفاء وكان

 على فكانا ، فالواثق ـ، المعتصم: بعده من وجاء ، مرجئاا  ذلك إلى وكان ، عقائدهم معظم في للمعتزلة
 .نهجه
 وعقد ، دؤاد أبي بن كأحمد رؤوسه فقرب ، المعتزلة مذهب نصر على هواليت بعد المأمون عمل وقد

 الناس على بالتضييق بدأ شيئاا  تجد لم فلما ، السنة أهل من وخصومهم المعتزلة بين المناظرة مجال
 بما المناصب لتولي عنده شرطاا  بذلك القول أصبح حتى ، الرؤية ونفي القرآن بخلق بالقول وإلزامهم

 !القضاء فيها
 إلى فكتب ، بالقوة المذهب على الناس بحمل يقنعوه أن المعتزلة وزراؤه استطاع بالرقة كان وحين
 مقيداا  العقيدة هذه يرفض من وحمل القرآن خلق مسألة في وامتحانهم العلماء بجمع بغداد على واليه

 .المأمون إلى مصفداا 

 السنة أهل عقيدة على أّصروا ربعةأ إال التخلص وحسن التقية بين تتراوح أجوبة العلماء فأجاب
 .أحمد واإلمام ، نوح بن ومحمد ، وسجادة ، القواريري: وهم ، بها والمجاهرة

لين المأمون إلى اآلخران وحمل ، واإلرهاب التعذيب ضغط تحت األّوالن أجاب ثم  ، بالقيود مكبَّ
 !الطريق في وحده أحمد اإلمام وبقي ، الطريق في نوح بن محمد فتوفي

 سجن حيث ، المعتصم عهد في أوسع مدى الفتنة وأخذت ، بغداد إلى أحمد فرد ، المأمون مات ثم
 !رجله في والقيد وينام يصلي وكان ، شهراا  ثالثين من نحواا  مقيداا  أحمد اإلمام
 في يزاد ثم عليه، هو مما بأشد يجب لم إن ويهدده يناظره من المعتصم إلـيـه يـنفـذ كـان يـوم كـل وفي
 الـفـضـل، وإظهار والعطف بالمالينة اإلمام موقف على التأثير في المعتصم جهد وقد وده،قي

 أضـمـروا وسـعـهـم استفرغوا إذا حتى. تتغير ال واحدة اإلمام كلمة فكانت.. والـوعـد والـتـرغـيـب

 معتصمال فيأتي الضرب، وينتظر سراويله عليه يشد فكان بذلك اإلمام وشعر والـقـسـوة، الـشـدة
 الحال هذه على وظلوا ، وتخليعه بسحبه ويأمر اإلمام فيشتم غضبه يثور حتى ، ويناظرونه يناظره
 فيضربه دورهم الجالدون ويأخذ منها أغلظ ليطلب. المعتصم فيردها الغليظة بالسياط الجالدون يأتي
 اإلمام على أغـمـي حـتى رؤوسـهـم على واقـف وهـو يحرضهم والمعتصم ، سوطين منهم واحد كل

 .ثوبه في تسيل والدماء - هللا رحمه - وصلى! أفطر ال: فقال بسويق، إليه جاؤوا أفاق فلما أحمد،
 استرخيت وإن ، نفسي إليَّ  رجعت الضرب عني رفع إذا فكان مراراا، عقلي ذهب: أحمد اإلمام قال

 .الضرب عني رفع وسقطت
 .لهدته فيالا  ضربتها لو سوطاا  ثمانين أحمد ضربت لقد: الجالدين أحد وقال

 جاء: وقال فرح بسيفه الحراس أحد نخسه فحين ، هللا سبيل في الشهادة ينتظر أحمد اإلمام وكان
 في ودمه عنقه اضرب: المؤمنين أمير يا(: 3) سماعة ابن فقال وأستريح، عنقي يضرب الفرج،
 قتل حتى صبر: الناس قال دارك في مات أو قتل إن المؤمنين، أمير يا ال: دؤاد أبي ابن فقال رقبتي،

 الناس شكّ  منزلك عن خارجاا  مات فإن الساعة أطلقه ولكن عليه هم ما على وثبتوا ، إماماا  فاتخذوه ،
 .أمره في

 الـنـزول على بمساعدته هم لّما أحداا  إن حتى جراحة منه مـوضـع كـل وفي أحـمـد اإلمـام فـأخـرج
. عـنـه يـده فـنـحـى أحمد اإلمام فصاح يشعر ال وهو الجراحة تلك بعض على يده وقعت الـّدابــة من

 لحمه بعض بها فيعلق بالحديدة يأتي وكان ، الجراحات بعض في الميل يدخل فكان بالطـبـيب وجاءه
 . هللا يحمد صابر وأحمد بالسكين ليقطعه
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 حتى يخرج فال أحمد، اإلمام على الجبرية اإلقامة فرض الواثق وولي المـعـتـصـم مـات ولما

 ، السنة ونصر المحنة، فرفع المتوكل، بعده جاء ثم الواثق، هلك حتى أحد، إليه يجـتمع وال للـصـالة،
 .أهلها وقّرب

 عليه كان بما الملتزم األثري للتيار انتصاراا  القاسية الرهيبة المحنة تلك في اإلمام انتصار كان لقد
 هم ما على الناس فثبت ، فحسب القرآن مسألة في سولي ، االعتقاد نواحي جميع في األمة هذه سلف
 أحمد اإلمام رد كان وهذا ، البدعة أمواج عندها تتحطم التي القيادة وجود بفضل ثم ، هللا بفضل عليه
 إال يحصيهم ال خلقاا  فرأيت فخرجت: قال! فانظر اخرج: له فقال التقية منه طلب حين المروزي على
 يقول ما ننظر: قالوا تعملون؟ شيء   أي: لهم فقال ، والمحابر واألقالم همأيدي في والصحف ، تعالى هللا

 !فنكتبه أحمد
 :أحمد اإلمام موقف على تعليقاا  شاكر أحمد الشيخ يقول

 هللا سبيل وفي ، ويثبتون األذى ويحتملون ، بالعزيمة يأخذون فإنهم ، الهداة األئمة من العزم أولو أما)
 وال بهم يقتدون ؛ ورائهم من الناس لضل الرخصة واستساغوا ، بالتقية أخذوا أنهم ولو ، يلقون ما

 الملوك يجاملون ال.. الحق مواقف في علمائهم ضعف من المسلمون أُتي وقد ، تقية هذه أن يعلمون
 ،.. الدنيا أمر من والجليل الحقير في ضّراا  خافوا أو نفعاا  منه طلبوا من كل يجاملون بل! فقط والحكام

 يغشاهم فيما كتابهم هداية من يبلغهم لم المسلمين كأن: " المهتدين العصر هذا أئمة من رجل الق ولقد
قُوا أ ن إالَّ : ))تعالى قوله غير الحوادث ظلمات من تَّ ْنهُمْ  ت   سوى فيما التأويل بجنون أصيبوا ثم ،((ُتق اةا  م 
 (.5.." )ذلك
 ارتباط أيما السنة أهل مذهب به وارتبط ، أثره ويقتفى به يقتدى شامخاا  علماا  أحمد اإلمام صار لقد

 ذات على كانوا زمنه في واألئمة العلماء جماهير أن شك وال ، هللا عبد أبي اإلمام عقيدة: ليقال حتى

 دفن عشية العلماء بعض قال. إقرارها أجل من وتحّمل سبيلها في بذل لما به عرفت ولكنها ، العقيدة
 بن وأحمد ، العزيز عبد بن وعمر وعلّي، وعثمان، وعمر، بكر، أبو: ةخمس سادس اليوم دفنا: "أحمد
 (. 4) حنبل
 بن إسحاق وقال(. 1) األنبياء؟ مقام أقوم أن أتأمروني: قال! أحمد؟ ُضرب يوم تكلمت لو: آلخر وقيل

 ألبي قلت: عباس بن الحارث وقال(. 1) اإلسالم لذهب له بذلها لما نفسه وبذل أحمد لوال: راهويه
 المشرق، ناحية في شاب   إال أعلمه ال: قال دينها؟ أمر األمة هذه على يحفظ أحداا  تعرف هل: سهرم

 ، الردة يوم الصديق بكر بأبي الدين هذا أعز هللا إن: المديني بن علي وقال(. 9) حنبل بن أحمد يعني
 (.8) سنة صاحب أنه فاعلم أحمد يحبُ  الرجل رأيت إذا: حاتم أبو وقال. المحنة يوم حنبل بن وبأحمد

 في يعضده وال ، أحد إليه يجلس ال ، فريد وحيد ، شيء كل من أعزل أحمد واإلمام زمان مر ولقد
 وبينكم بيننا: البدع ألهل قولوا: يقول فكان ، والدولة والسلطان الجاه ألعدائه وكان.. أحد موقفه
 وعظم ، مذهبه وانتشر ، صيته ذاعو ، هللا رحمه ، شأنه عال حتى قليلة أويقات تمض فلم!. الجنائز
ه للشهرة لكراهيته الموت وتمنى ، ذلك من هو تضايق حتى قدره،  فإن الموت في أما. للخمول وحبِّ
 !.إنسان ألف سبعمائة جنازته به حرزت ما أقل
 زمانه في السنة إمام كان فإنه ؛ هذا في أحمد قول هللا صدق وقد: )- تعالى هللا رحمه - كثير ابن قال
 إليه يلتفت ولم ، بموته أحد   يحتفل لم الدنيا قضاة من قاض وهو دؤاد أبي بن أحمد ، مخالفيه وعيون ،
 زهده مع المحاسبي أسد بن الحارث وكذلك ، السلطان أعوان من قليل إال شيعه ما مات ولما ،

 ، الناس من أربعة أو ثالثة إال عليه يصل لم وحركاته خطواته في نفسه ومحاسبته وتنقيره وورعه
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( بعد ومن قبل من األمر فلله ، جداا  يسيرة طائفة إال عليه يصل لم المريسي غياث بن بشر وكذلك

(12 .) 
 ، منصوراا  ظافراا  فخرج السنة أهل معسكر أحمد اإلمام فيه قاد الذي الوحيد الجانب هو هذا يكن ولم
 في - هللا رحمه - وقوفه وهو أال منها واحد   إلى سريعة إشارة نشير كثيرة أخرى جوانب ثمة إن بل

 .المسلمين أوساط في القاتل الترف روح وسريان ، المادة طغيان وجه
 الدنيا زخارف عن واإلعراض والتعفف والورع الزهد في أعلى مثالا  - هللا رحمه - نفسه في كان فقد

 وقرابته بنيه ىعل فرض كما ، المتوكل عطايا يقبل ولم ، السالطين أموال رفض ولقد ، ومباهجها
 ، عجيبة عجيبة حكايات والورع الزهد في وله! سراا  يصلهم المتوكل فكان ، ذلك من شيء   أخذ عدم
 النفس في يحرك مما فهي ؛ مظاّنها في شاء من فليراجعها ، ندع وما منها نأخذ ما وهللا ندري وال

 .االقتداء عزيمة

 (.الورع) و( الزهد: )كتابي ذلك في- هللا رحمه - صنف ولقد
 بالك فما ، واالهتداء واالتباع اإلقتداء إلى فنتطلع سيرته نقراا  البعيدة المفاوز هذه وراء من كّنا وإن

 في يستقر يكاد فال سماعاا، نحن نسمعه ما - الدوام على - بأعينهم يرون وهم عصره في بالناس
 ..وجيرانه وأبنائه وأقرانه بتالميذه بالك ما بل ؛ األفهام

 (.11) بينهم؟ الصديق هذا مثل وجود يشيعه روح   أيّ 
 "يتبع"

 :الهوامش
 .ماجه ابن عند الرواية وهذه ، أصله حيث من الحديث تخريج سبق - 1
 .1 ص ، 1 ج ، الباري فتح - 2
 صليت: له فقال! جسده من يسيل والدم السجن في أحمد باإلمام مرة صلى كان هذا سماعة ابن - 3

 !.دماا  يثعب وجرحه عمر صلى قد: أحمد لفقا! ثوبك من يسيل والدم
 (.هامش) 89 ص ، 1 ج ، المسند مقدمة - 5
 .العربي الكتاب دار ، 111 ص ، 8 ج ، نعيم ألبي األولياء حلية - 4
 .112 ص ، 8 ج ، الحلية - 1

 .111 ص ، أيضاا  - 1
 . 14 ص ، 1 ج( المسند مقدمة) اإلسالم تاريخ في الذهبي اإلمام ترجمه - 9
 .العلمية الكتب دار ، 329 ص ، 1 ج ، والتعديل الجرح تقدمة - 8

 .بالرياض األصمعي مكتبة ط ، 391ص ، 12 ج ، والنهاية البداية -12
 وحلية ، 315 ــ 282 ص ، 1ج ، والتعديل الجرح تقدمة: في أحمد اإلمام ترجمة انظر - 11

 مصادر ذكر آخره وفى ، 133 ــ 49 ص ، 1ج ، المسند ومقدمة ، 235 ــ 111 ص ، 8ج األولياء
 .فلنراجع مهمة وهى ، للترجمة أخرى

 
 العرجاء الحرية

 الحليم عبد طارق
 الطالب من جمع بين نقاش ثار ، عريقة بريطانية بجـامـعة الـعـلـيا.. الدراسات قاعات إحدى في

 السياسية بالنظم وعالقتها ، البالد هذه في للمجتمع الحالية االجـتـمـاعية التركيبة حول اإلنجليز
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 البلد ألبناء المجال ترك آثروا ثم ، العرب الطلبة بعض النقاش بداية في اشترك وقد. واالقتصادية

 .األمر ذلك في بدلوه منهم كل ليدلي
 .»ندينه فمه من« قيل وكما.. وتلقائية صدق من فيه لما الحوار ذلك - بإيجاز - أثبت أن آثرت وقد
 الذي القومي األجور بنظام يتعلق ونشأتها،وما العمالية النقابات تكوين ولح مالحظة القسم أستاذ أبدى
 أمور بعدة يرتبط ذلك أن وبّين ، العمل بنوعية وارتباطه النقابات، وبين العمل، أرباب بين عليه اتفق

 .. امرأة أم رجل أي! وجنسه العامل كعمر - ونوعيته العمل كمية عدا -
 أي يوجد ال إذ ، المجتمع هذا غرائب لمن األمر ذلك إن: قائالا  الطلبة أحد تدّخل النقطة تلك وعند
 الذي الرجل من أقل تتقاضى ، ما وظيفة في تعمل التي فالمرأة! األجر؟ في التمييز ذلك يبرر سبب
 أجر من% 14 حوالى] نفسها العمل ساعات ويقضي ، نفسه الجهد ويؤدي ، نفسها الوظيفة يشغل
 [. الرجل

 المرأة مجال في خاصة ، ومساواة حرية من اإلنجليزي المجتمع يدعيه ما مع يتناقض لكذ أن وأبدى
 ..وحقوقها

 :قائالا  - العمر من الخمسين تجاوز والذي - البريطانيين الطلبة أحد ردّ  وكان
 العائلة تتخذ ومبادئ تقاليد من عقود عدة قبل الغربي المجتمع عليه كان ما أصل إلى يرجع ذلك إن

 ، والولد المرأة فيها بما ، العائلة عن المسؤول هو كان فالرجل ، االجتماعي للبناء اجتماعية كوحدة
 وأم ، كزوجة البيت داخل محلها والمرأة ، واألسرة ، البيت يحتاجه ما يوفر أن عليه الذي وهو

 ، الصناعية لثورةا بعد من أما ، بتوازنها العائلية الخلية الحتفاظ بتوازنه المجتمع فيحتفظ ، لألوالد
 الحرية فكرة وبزوغ ، والموازين للمعايير اختالل من األوربية العقلية في األخيرة والتطورات

 فإن - وباطل حق من الكلمة تلك تحمله بما - الماضي القرن منتصف حوالي شأنها وعلو الفردية

 أن وبعد.. ثم ومن.. امرأة أم كان رجالا  »الفرد« صارت بل ، العائلة تعد لم للمجتمع الرئيسية الوحدة
 زميلة بل ، للرجل األم أو الزوجة تعني ال المرأة صارت - الحرية وشاعت ، والمفاهيم القيم تبدلت
 في-اجتماعية كوحدة العائلة وإقامة الزواج إلى بحاجة الرجل يعد ولم ، والخليلة الصديقة أو العمل
 بين التنقل في حر وهو ، عاتقه على تلقى ولياتمسؤ دون ملباة الطبيعية فحاجاته - األحيان غالب
 ولقد العمياء الجسد دفعة تقتضيه كما ، ورجل رجل بين التنقل في حرة المرأة أن كما ، وامرأة امرأة
 القانون وظل ، يحدث لم ذلك أن إال ، األجور تتساوى أن ، النظام وليتناسق ، المنطقي من كان

 عن المسؤول الرجل من تجعل والتي ، اإلنسانية الفطرة في ةالكامن القديمة الصورة بتلك يحتفظ
 ..وأماا  زوجة المرأة ومن ، العائلة احتياجات تأمين

. ومعارض مؤيد بين جوانبه على األمر يقلب طرف كل فيه راح دقائق لعدة القاعة على صمت وساد
 ذلك فيه وأظهر ، بالحق اإلنجليز عقالء أحد فيه هللا أنطق الذي الحوار ذلك من أعجب وكنت

 من الحال واقع هو ما وبين - المرأة مجال في خاصة - والمساواة الحرية ادعاء بين القائم التعارض
 على الحكم في أصولهم على حاكمناهم إن - بحال العادل المنطق من لها أساس ال عجيبة تفرقة
 ..الرجل يبذل امثلم ، وعرق جهد من بذلت مهما الثاني الصف في المرأة تجعل - األمور
 الهدي تركت لّما طبيعتها عن الفطرة وانحراف ، األعوج المنطق ذلك من كبيراا  عجبي كان وإن

 ، بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا أبناء من هم ممن ألكبر عجبي فإن.. الضالل طريق في وزاغت ، اإللهي
 ناد كل في وينادون ، هتاناا وب زوراا  الحرية ثوب يلبسونها التي االجتماعية الفوضى تلك إلى ويدعون

 موقف الطيبين المسلمين بعض ويقف بل!! األوربية بالمرأة أسوة حقها المسلمة المرأة اعطوا: أن

 .؟!الغربية بالمرأة أسوة اإلسالم في كذلك حقوق لها المسلمة المرأة أن أساس على الدفاع
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 من ويالها.. وصدقاا  حقاا  حريتها تنل مل الغربية المرأة أن:  خالفها وندعي ، دعواهم عليهم نرد ونحن

 غير - الولد واحتمال وبالوحدة ، البيت خارج والعمل الكد في المرأة بها تشقى التي تلك حرية
 من أقل أجراا  تتقاضى ثم.. العناء ذلك على يعين رفيق دون الحياة ومواجهة ، ومسؤولياته - الشرعي
 ..الرجال من مثيلها

 رؤوس أصحاب تخدم ألنها بها احتفظ إنما! وتقوى ورعاا  الصورة بتلك يحتفظ لم اإلنجليزي والقانون
 تخلق أن بعد العمل إلى تحتاج فالمرأة ، للتعامل كأساس بالنفعية يؤمن رأسمالي مجتمع في ، األموال

 عن الربح من فائض تحقيق من إذن بأس وال ، الرجل عنها تخلى أن وبعد ، الطبيعي دورها عن
 .طريقها
 أمر في يكون ال ذلك أن إذ قط ؛ خير يشوبه ال كلها شر الغرب حضارة أن ندعي ال كنا وإن - ونحن
 ، األذى بعض يشوبه غالب فخير ، معاا  األمرين امتزاج على سبحانه هللا خلقها التي الدنيا أمور من

 في أهمية وأكثرها النقص أوجه أحد بيان إلى قصدنا قد - الخير بعض فيه يسري غالب شر أو
 وأي ، عليه هم خير أي المسلمون ليعلم عيشها طريقة ارتضت التي ، وغيرها الغربية المجتمعات

 .فيعملون يعلمون ليتهم ويا.. لهم هيأ حق

 
 وتاريخ أدب

 الحلم
 )*( المزني أوس بن معن: للشاعر

ح ـم   وذي -1 مـتُ  ر  ـْغـنـ ه أظـفـار قـلَـّ لم له ليس وهو ، عنه بحلـمـى       ض   ح 

ْغـمـي يحاول -2 ُحلَّ  أن عندي وكالموت     غــيـــره ُيـحـاولُ  ال ر  ْغمُ  به ي   الرَّ
ـْفح لـه وليس     ق ذىا  على عيناا  أُغض عنه أعفُ  فإن -3  علمُ  ذنبه عن بـالـصَّ
 العظمُ  بها ُيسـتـهــاضُ  عدو   سهام       رائش   مـثل أُكـن مـنـه أنـتـصـر وإن -5
لمُ  األقارب   حرب تستوي وما     وبـيـنــه بـيـني كان ما على صبرتُ  -4  والسِّ
 السهم كفـه في كان ما سهمه على     قــــادر   والـمـرءُ  النأي   منه وبادرتُ  -1
رضي ويشتم -1 ان   عندي له وليس       جـاهــداا  الـمغـيب في ع  ــو   شـتــم وال ه 
صل   ُسمُته إذا -9 هاقطي     سـامـنـــى الـقــرابة و   واإلثمُ  السـفـاهــةُ  تلك ، عت 
ـأب   للنِّـصـف أدعه وإن -8 دعو     إجـابـتــي ي   الـُحـكـم غيرهُ  جائر   لحكم وي 

 شرح األبيات )**(

رب صاحب قرابة كان ذا ضغـيـنـة وحقد عليا ، أزلت أضغانه بحلمي وصبري ، مع أنه ليس  - 1
 عنده حلم وإنما هو غضوب نفور.

ه يحب قهري وإنزال األذى بي ، وقد وقف جهده على هذا ، في حين أنني أكره ومن صفاته أن - 2
 مساءته ونزول أي أذى به كراهيتي للموت.

وأنا في حيرة من أمري معه ، فإننـي إن أصبـر عـلى أذاه وأعف عنه ، أتحمل مشقة عظيمة  - 3
 يدري حتى بالصفح نفسه. بذلك ، وهو ال يدري المعاناة التي أعانيها بالصـفـح عن ذنبه ، وليس

ويؤلمني أن أقابل إساءته بمثلها أشد األلم ، إذ أنني سأكون كمن يجهز السهام لعدوه ليرمي بها  - 5
 من جهزها.
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لـكـن فضلت األولى وهي الصبر على ما بدر منه تجاهي، ألنـنـي وجـدت أن حـرب األقارب مر  - 4

 األثر ، ففضلت مسالمتهم.
 أى وتباعد عني ، مع أنني قادر على قطيعته.ووصلته بعد أن ن - 1
وفعلت ذلك مع جده واجتهاده في شتم عرض وأنا غائب ، في حين لم يخب مني ما يسوءه من  - 1

 شتم وال إهانة.
وإذا ما عرضت عليه التواصل وترك التقاطع والتدابر بحق القرابة والرحم كان جوابه القطيعة ،  - 9

 ءته وحرصه على كسب اإلثم.فياللسفاهة ، وياما أشد جرا
وإن دعوته لإلنصاف، وأن يحل كل منا صاحبه يرفض هذه الدعوة،ويختار االستمرار في الغي  - 8

 والجور عن القصد.
حــم التي     رعـايـتـهــا حـقٌّ وتعـطـيـلـهـا ظـلــم -12  فلـوال اتـقـاُء هللا والـرَّ

ـمـُتــُه  -11 ـط  ــار  ال يـشـابـهــه وســــم    إذاا لـعـاله بــارقــي وخ  ـنــ   بوْسـم  ش 
ال حي     وليس الذي يبني كمن شأنه الـهـــدم -12  ويسعى إذا أبني لـيـهدم  ص 
م  ذو خـصـاصـة     وأكرهُ  -13 ي ُمـعــد   أن يخالطه العدم -جهدي  -يود  لو أتِّ
ـنــاء  وال ُغـنـمويعتد  غـنماا فـي الحوادث نكبتـي     وما إن له فـيـ -15  هــا س 
ــد  األم   -14 لـ   فما زلُت فـي ليني له وتـعـطـفــي     عليه كما تـحـنـو عـلى الــو 
حـــمُ  -11  وخـفـضـي له مـني الجناح تـألفـاا     لـتـدنـيـُه مـني الـقـرابـُة والــرَّ
 فع الكظمُ وصبري على أشــيـاء مـنه تريبني     وكظمي على غيظي، وقد ين -11
غـن يضـيــق به الحزم -19 غن  حتى استللُته     وقد كان ذا ض   ألستـلَّ مـنـه الـضِّ

ـلـــمُ  -18  رأيـُت انـثـالماا بـيـنـنـا فـرقـ عـُتــه     برفـقـي أحيـاناا، وقد يرقع الـثَّ

عاا     بحلمي كما يـشـفـى باألدويـة  -22 ــلَّ الـصـدر مـنـه توس   الكـلمُ وأبـرأت غ 
 فأطـفـأت نار الحرب بـيـني وبينه     فـأصـبـح بـعـد الـحرب وهو لنا سلمُ  -21

  

ه  -12-11 ظلماا  -سبحانه  -فلوال تقوى هللا ، والخوف من قطع الرحم التي أوجب هللا وصلها ، وعدَّ
 وأي ظلم ؛ لناجزته العداوة ، ولعلوته بالسيف ، وللحقه مني عار دائم ال يفارقه.

 إنه يصر على هدم ما أبنيه ، وإفساد ما أصلحه ، وشتان ما بين بان وهادم ومصلح ومفسد. - 12
وأنا وإياه على خطتين مختلفتين: فبينما هو يتمنى لي الخصاصة ويحب لي الفقر ، فإنني أكره له - 13

 ذلك وأعمل جهدي على تجنيبه ما يضر به. 
لموازين في نظره ، حتى أصبح يعد ما يصيبني لقد أعمى الحقد بصيرته ، وقلب بغضه لي ا - 15

من نكبات ومصائب مغنماا له ، وزيادة في ربحه ، مع أنه في الحقيقة ال تعود مصائبي عليه برفعة 

 قدر ، أو بمنفعة مادية.
 ولم أمل من مداراته ومالينته ، كما تفعل األم الرؤوم في حنوها على ولدها.  - 14
في التواضع وخفض الجناح ، أتألف قلبه ليتذكر القرابة التي تربط بيننا ولقد بلغت معه الغاية  - 11

 والرحم التي تجمعنا. 
وصبرت على أفعاله المريبة ، وكظمت غيظي على ما يثيرني من تصرفاته الغريبة ،  - 11

 العتقادي أن نتيجة كظم الغيظ محمودة في النهاية.
ستل منه حقده ، وأروض نفسه الشموس التي كل هذا فعلته من أجل أن أداوي مرضه ، وأ - 19

غن.  امتألت حتى ضاقت بهذا الضِّ



  مكتبة شبكة مشكاة اإلسالميةمكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية                                                                              مجلة البيانمجلة البيان

 اة اإلسالميةهدية لمكتبة شبكة مشك

 
وكانت عالقتنا مثلومة معيبة ، فعالجت هذا الثلم بترفقي وحكمتي ، والفساد قد يصلح ، والخرق  - 18

 قد يرقع.
 وكان مريض الصدر بالغل فداويت هذا الغل بحلمي كما يداوى الجرح باألدوية فيشفى. - 22
قد كان بيني وبينه حرب مشتعلة ، فما زلت أداريه ، وأترفق به ، حتى حولته عن تلك العداوة، ل - 21

 وأطفأت تلك النار ، وصار لنا سلماا بعد أن كان حرباا.

 @حول القصيدة
هل عانيت العناء من جراء سـلـوك أحد أقربائـك، وهل آلمـك أن يقابل معروفك بالتجاهل، وإحسانك 

برت على عالج من هذه حاله ، ومنيت نفسك بتغيره حيث كل الدالئل تشير إلى باإلساءة ، وهل ص
فه  وصنوف الجحود وأنت كاظم صامت ، تعتمل في داخلك  العكس ، وهل جوبهت بالصد والسَّ

ة ، ومرةا إثر مرة تواترت اإلساءات، وتتابعت اإلثارات،  براكين الغضب المكتوم ، تجللها بسمة رضيَّ
كأنك محتبس في زنزانة ضيقة، وأفعى ذات فحيح ليس لك منها فكاك، وال عنها وأنت في كل ذلك 

ها ، وخضدت شوكتها ، فأسلست  مهرب، ومازلت تداورها في حسن تأت  وصبر  حتى استللت ُسم 

 قيادها بعد طول نفار.
معن بن أوس «إذا كان لك عهد بهذه التجربة ، أو سمعت من اشتكى مما يشبهها ؛ فإن الشاعر 

 خلّد لنا ذلك في هذه القصيدة.» لمزنيا
 وقد امتازت هذه القصيدة بثالث ميزات.

 سهولة وبساطة ، في جزالة وقوة أسر: - 1
وهذه معادلة صعبة المرتقى ، إذا تحققت في أسلوب شخص فقد حقق البقاء له ، وأن تتسع مساحة 

 اإلعجاب به إلى مدى ال يرام.
الضحالة ، وأن الجزالة تعني الجفاء والوعورة ، وهذا ظن  فقد يظن بعض الناس أن السهولة تعني

خاطئ تدحضه هذه القصيدة ، فعلى الرغم من أنها من عصر متقدم ، )إذ أن قائلها شاعر مخضرم( 
تدخل العقل والنفس دونما عناء ، وتثبت لنا أن في أدبنا القديم  -فى سهولتها وانسياب ألفاظها -إال إنها 

ة عنا بغبار ما يثيره أعداء هذا األدب ، وخصوم هذه اللغة من أضاليل نصوصاا خالدة محجوب
ودعاوى الصعوبة والخشونة ، ويكفي دليالا على هذا أن تقراا هذه القصيدة بهدوء وروية ، فتجد أنها 
تتسلل إلى الوجدان رويداا رويداا ، وتتابع ألفاظها وجملها رخية ندية ، راسمة بدقة حدود شخصيتين 

ن أشد االختالف ، متباينتي السلوك والطبع أبعد التباين ، دون إسفاف وهبوط حين تصف مختلفتي

 الشخصية السيئة ، ودون إسراف في الفخر ، وإمعان في الخيالء ، حين تصف قائلها.

 صدق في التعبير ، وسمو في المقصد: - 2

راز محاسن الحلم فالشاعر مر بتجربة شخصية، صورها أصدق تصوير، واستهدف من وراء ذلك إب
وكظم الغيظ ومداراة ذوي األرحام والرفق بهم، والتنفير من الحمق والقطيعة، والرد على اإلساءة 

بمثلها ، واالنتصار للنفس ، كل ذلك بعبارة نظيفة عالية ، تتناسب مع هذا المقصد النبيل ، بعيداا عن 

 أسلوب الوعظ المباشر الذي تستثقله النفوس ، وتمله القلوب.

 حكمة وعمق في تصوير النفس اإلنسانية: -3

سر ) ( بيته ، هادئ النفس 1ها هو ذا الشاعر يبدو وكأنه يبوح ألحد جلسائه بتجربته ، مضطجعاا في ك 
، مطمئن السريرة ، لم يحجب الغضب بصيرته طلباا للثأر ، مقدماا بكلمة )ذي رحم( لتكون بمثابة 

وقد أكثر من تصبره وتذهلل إزاء هذا الذي  -، حتى ال يقال له التي بنى عليها سلوكه اآلتي » الحيثية«
: لقد أتعبت نفسك ، وألزمتها ما ال يلزم ؛ فإن الرحم تستحق ذلك وأكثر منه ، -ال يستحق كل ذلك 
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ي  قُوا هللاَّ  الَّذ  )ويبدو أن الشاعر قد قال قصيدته في اإلسالم ، وهذا ظاهر من تأثره بقوله تعالى: ))واتَّ

س   (( في قوله: ولوال اتقاء الرحم...(. ت  ام  لُون  ب ه  واأل ْرح   اء 
ويستمر في تصوير األخالق المتقابلة في هاتين النفسين المتباعدتين. حلم وطيش ، وحرص على 
اإلغاظة وبعد عنها ، ومعاناة عند العفو وتجاهل له ، واقتراب من هذا ، وابتعاد من ذاك ، وشتم 

عنه في كل حال ، وصلة للرحم وقطيعة لها ، وهدم يقابله بناء ، وحرص  مقذع بظهر الغيب وتنزه
على نزول المكروه بشخص يحرص على حب الخير... الخ ، في عمق وحكمة تتوالى إلى آخر 

أسباب «القصيدة ، في موجات متساوية متراخية ، يذوب في خالل حروف المد فيها ، وفى ثنايا 
الشاعر وغيظه المكبوت، إال موجة واحدة تعلو عن أخواتها ، توتر نفس » وأوتاد البحر الطويل

حاملة لنا قدراا وافراا من شحنة الغضب والضيق والتبرم التي ال يمنعها من االنفجار إال تقوى هللا 
 الذي حض على صلة األرحام والصبر على أذاهم ، وحذر من قطيعتهم ، وهي هذان البيتان:

 حــم الــتــي     رعايـتـهـا حقٌّ وتعطيـلـهـا ظلـمفلوال اتقاُء هللا والــرَّ  -12
ـار  ال يـشـابهـه وسم -11 ـن  ــمــُتـــــُه     بـوْسـم  ش 

ط   إذاا لـعـــاله بارقي وخ 
 ثم تعود الموجات إلى هدوئها واستقرارها.

 وبين البداية :
 وذي رحم قـلّـمـت أظـفـار ضغـنـه     بـحـلـمـي عنه وهو ليس له حلم

 والخاتمة:
 فأطفأت نار الحرب بيني وبـيـنـه     فـأصـبح بعد الحرب وهو لنا سلم

تنتظم روح شعرية واحدة ، استلهمت البساطة والبعد عن التعقيد للتعبير عن نوازع النفس اإلنسانية 
 وأهوائها المتناقضة في بناء شامخ وصلب ، فالتحم البدء والختام. 

أشعر  -بهذه القصيدة  -الملك بن مروان بمعن بن أوس ، حيث عّده لكل هذا ال نستغرب إعجاب عبد 
الناس ، عندما سأل في ليلة كان يسمر فيها مع ولده وأهله وخاصته ، عن أحسن ما قيل من الشعر ، 
فأنشدوا وفضلوا ، وقال بعضهم: امرؤ القيس ، وقال بعضهم: النابغة ، وقال بعضهم: األعشى ، فلما 

 (.2من هؤالء جميعاا الذي قال:... )وأنشد هذه القصيدة( ) -وهللا  -لناس فرغوا قال: أشعر ا

 الهوامش :

* معن بن أوس المزني: شاعر فحل، من مخضرمي الجاهلية واإلسالم، وهو شاعر مجيد محسن، 
 متين الكالم، حسن الديباجة، فخم المعاني.

ن أشعر أهل الجاهلية منهم زهير ، كان معاوية يفضل مزينة )قبيلة الشاعر( في الشعر ، ويقول: كا
 منهم ابنه كعب ومعن بن أوس. -وكان أشعر أهل اإلسالم 

** الغرض من هذا الشرح فهم القصيدة من أقرب طريق ، والدخول إلى معانيها بعيداا عن 
االصطالحات ، وهو لم يكتب للمختصين ، وال من في حكمهم ، وإنما كتب لمن ال يعرفون عن 

 إال القليل ، نظراا لظروفهم الدراسية أو المعيشية ، وخاصة من هم في ديار الغربة.األدب العربي 
 جانب بيته. -1
 .911، زهر اآلداب ،  2/88األمالي  - 2

 
 وخيم مرتعه الظلم

 هللا عبد أحمد محمد. إعداد
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 1521 عام اآلخرة جمادة 22 بتاريخ الصادر عددها في اليومية األوسط الشرق صحـيـفـة نـشـرت

 :التالي الخبر هـ
 من المسلحة للقوات العامة القيادة بمقر[  سابق أفريقي عربي رئيس]  منزل حصر لجنة فرغت«

 محتويات عن مرة ألول تنشر[ األوسط الشرق] لـ خاصة بمعلومات موثوق مصدر وأدلى ، أعمالها
 ، أمتار ستة واليح الواحد طول يبلغ ، صندوقاا  عشر ثمانية في وضعت قد أنها فأوضح ، المنزل

 لم التي الفساتين عدا ، فستان 522 بلغت قد زوجه فساتين إن: وقال ، رافعة إلى تحتاج وحمولته
 حذاء، 322 من وأكثر ، يستعمل لم آخر جديد ثوب 222 و ثوباا  392 إلى إضافة ، بعد تستعمل
 التقاط وجهاز ، عيةصنا أقمار محطة المنزل في أن إلى المصدر وأشار. العطور من كبيرة وكميات
 لطائرة ومهبطاا  كهربائياا، وسلماا  للطوارئ ومخبأ ، خاصة وقبانية ، األجنبية التلفزيونات لقنوات

 .المنزل من يقتربون الذين األشخاص صور التقاط على يعمل تصوير جهاز إلى باإلضافة ، هليوكبتر

 هناك أن إلى مشيراا  ، األباريقو ، والحصر ، المسابح من كبيرة كميات هناك بان المصدر وأضاف
 التي والسجاجيد والبطاطين األسلحة من كبيرة وكميات ، الطبية األدوات بأحدث مجهزة طبية غرفة

 أيضاا  هناك أن موضحاا  والدبلوماسية، األمنية، الوثائق من كميات هناك بأن: وقال. تستعمل لم
 .الذهبية واألواني ، الدروع إلى باإلضافة ، الخالص الذهب من سيفاا  عشرين
 توجد كما ، كثرتها من -المصدر وصف حد على- قارون بمفاتيح أشبه المنزل مفاتيح إن: وأضاف

 .»والصاالت الغرف بعدد والفيديوهات التلفزيونات
 :التالية الملحوظات الخبر هذا على ولنا
 ، االسمين كرذ عدم وآثرنا.. زوجه واسم السابق الرئيس اسم األوسط الشرق صحيفة ذكرت -1

 المقصود وإنما ، االسم عندنا المقصود فليس ، ثانية جهة ومن ، العائلتين وأقرباء أهل لمشاعر تقديراا 

 من يوم في نكن لم أننا مع ، متعددة أماكن في تكرارها يكثر التي المرضية الظواهر هذه معالجة
 .الرئيس لهذا المؤيدين أو المعجبين من األيام

 مجاعة يعاني - يزال وال - كان الرئيس هذا يحكمه كان الذي الشعب أن عليه تأكيدال ينبغي مما -2
 من الشعب لهذا المحسنين يد امتدت وقد ، والنساء والشيوخ األطفال من جداا  كبير عدد بسببها مات
 للمنكوبين المساعدات توصيل في أمناء وبطانته الرئيس هذا يكن لم أسف وبكل.. العالم أنحاء جميع

 ليحقق جاء أنه ، الحكم إلى به جاء الذي العسكري بانقالبه قام عندما ، زعم قد وكان ، لجائعينا
 وظلماا  وفقراا  مجاعة: لشعبه حققه الذي ولكن ، شعبه أفراد بين والمساواة االجتماعية العدالة

 .واحتكاراا 

 تحدثت كما الدوالرات، يينمال من كبير بعدد الحكم من وخرج مرتبه، غير يملك ال فقيراا  الحكم وبداا 
 وهذا ، الغربية أوربا بنوك في مودعة الماليين وهذه ، والعربية العالمية والصحف األنباء وكاالت
 كان فقد ذلك ومع ، الغربية البنوك في النقدي رصيده أمام شيئاا  يساوي ال منزله محتوى أن يعني

 .والتقوى والورع والعفة بالزهد يتظاهر
 »اإلسالمية الشريعة تحكيم« هي المخلوع الرئيس بها يتاجر كان ورقة آخر أن ئبالمصا مصيبة -3
 الذين ضد صارمة عقوبات تضمنت وضعها التي القوانين وأول ، للمسلمين خليفة نفسه ونصب ،

 .به اإلطاحة ويحاولون نظامه يعارضون
 ، تشاء كما المتحدة والياتال تحركها دمية السابق الرئيس كان »المزعومة اإلسالمية« الفترة وخالل

 وأمرته ، فاستجاب اإلسالمية القوانين إصدار من يخفف أن بالحكم عهده أواخر في أمرته وقد
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 فلسطين إلى »الفالشا يهود« هجرة بتدبير وأمرته... ففعل معه يتعاونون كانوا الذين بالدعاة بالبطش

 .عنها الحديث موضع هذا ليس أخرى فضائح وهناك... ففعل المحتلة
 أن يعني وهذا - واألباريق والحصر المسابح بين نجمع كيف: بإلحاح نفسه يفرض سؤال وهناك -5

 المصدر أن لدرجة ، حد كل جاوزا اللذين واإلسراف الترف وبين - قصره في تقام كانت الصالة
 هذا ينب نجمع كيف.. قارون بمفاتيح أشبه المنزل مفاتيح إن«: قال األوسط الشرق عنه نقلت الذي

 !.وذاك؟

 :ذلك على وجوابنا
 مقابالت معه تجري التي الصحف وكانت ، بالصوفية وإيمانه إعجابه ينكر ال كان السابق الرئيس إن

 بالخرافيين اإليمان شديد السابق الرئيس كان فقد ، هذا من وأكثر ، التصريحات هذه مثل عنه تنقل
 - بهم يستعين كان الذين من- بطانته أحد بهاكت التي المذكرات في وجاء ، والمشعوذين والسحرة

 . الغرابة غاية في أموراا 
 أن ويستطيع ، بلده في ثقالا  الصوفي لالتجاه بأن ومستشاروه مساعدوه أقنعه فقد أخرى جهة ومن

 .خيفة منهم يتوجس كان الذين الدعاة ضد بهم يستعين
 هم من وخدمة بل ، الرئيس هذا مثالأ لخدمة مستعدون - شيوخهم عبر - فالصوفيون ثالثة جهة ومن
 تتجاوز ال بسيطة ومطالبهم ، ذلك على يشهد والحديث القديم في األسود وتاريخهم ، منه سوءاا  أشد

 .ذكراا  يسمونها التي والغناء الرقص وحلقات ، المحدودة والمصالح المال
 مستبعد وغير ، العقلية مداركال محدود ، مزاجياا  ، متناقضاا  المخلوع الرئيس كان فقد وذاك هذا وفوق
 الذين الصوفية شيوخ على يوزعها التي والمسابح ، يملكها التي التحف بين تعارضاا  يرى كان ما أنه

 .قصره يرتادون
 ستكشف، التي بأوراقهم يفكرون وال.. وظلمهم غيهم في الظالمون يتمادى كيف أدري ال -4

 من نجا قد المخلوع الرئيس هذا وكان! تفتضح؟ سوف التي وأسرارهم ، تهتك سوف التي وأستارهم
 بمن يثقون ال أنهم الناس هؤالء طبيعة ومن ، الحكم في شركاؤه عليه وتآمر ، مرة من أكثر الموت
 مخبأ وجود المصير سوء من خوفه على األدلة ومن ، واألعوان والمستشارين المساعدين من حولهم

 ..قصره في للطوارىء

.. عمره وقصر ، أجله بقرب اإلنسان يذكر والمرض ، أمراض بعدة هللا الهابت فقد أخرى جهة ومن
 !.حكمه؟ وال ماله وال قصره فيه ينفعه ال بيوم يفكر ال مبال غير الرجل هذا كان فكيف
 للدعاة نصيحة من البد كان وإذا. ظالم كل يمضي حيث إلى ومضى ، الحكم عن الرئيس هذا ُنحي لقد
 :فنقول الموضع هذا في
 ، واالبتالء األذى على وصبروا ، عليه هللا عاهدوا ما صدقوا رجال إال الدين هذا أركان يشيد نل

 ، األمزجة وأصحاب ، النكرات أما... وشهواتها الدنيا نعيم في وزهدوا ، هللا سبيل في وجاهدوا
 تبدلت وإذا.. الخاتمة وحسن التوبة يرزقهم أن هللا ونسأل ، الهداية لهم فنرجوا والمصالح واألهواء
 حولهم التجمع في ونسارع لهم، نصفق وال ، بهم نثق ال ولكن دليل، بدون نكذبهم فال فجأة أحوالهم

 .األرض هذه في وخلفاء أئمة أصبحوا أنهم وزعموا ألنفسهم، البيعة طلبوا إذا ألمرهم، واالستجابة

 تكن لم أسف وبكل ، استغالل شعأب اإلسالم أعداء استغلها سلبية آثارا الرئيس هذا تجربة تركت لقد
 لإلسالم العاملون يسمح وال ، األخيرة التجربة تكون أن نرجو ولكن ، العصر هذا في األولى التجربة

 .به والمتاجرة اإلسالم استغالل أخرى مرة لالنتهازين
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 اإلنسان ومسئولية والقدر القضاء
 العثيمين صالح بن محمد الشيخ
 سيئات ومن ، أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ، إليه ونتوب ، ونستغفره ، هونستعين ، نحمده هلل الحمد

 ال ،وحده هللا إال إله ال أن وأشهد ، له هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال هللا يهده من ، أعمالنا
 إلى وداعياا  ونذيراا  بشيراا  الساعة يدي بين تعالى هللا أرسله ورسوله عبده محمداا  أن وأشهد له، شريك

 ، جهاده حق هللا في وجاهد ، األمة ونصح ، األمانة وأدى ، الرسالة فبلغ ، منيراا  وسراجاا  بإذنه هللا
 .الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن ، وأصحابه آله وعلى عليه وسالمه هللا فصلوات ، اليقين أتاه حتى
 الذي ، وقدره هللا قضاء: وهو أال ، المسلمين جميع يهم ، مهم أمر في سنبحث المقالة هذه في: بعد أما
 خرج - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن: روي فقد ، وحديثاا  قديماا  األمة بين فيه النزاع زال ما

 . الجدال هذا قبلهم كان من أهلك إنما أنه وأخبر ذلك عن فنهاهم القدر في يتنازعون وهم أصحابه على
 علموا فيما العدل طريق سلكوا الذين - الصالح السلف - المؤمنين عباده على تعالى هللا فتح ولكن
 أقسام أحد هي التي وتعالى تبارك ربوبيته مقتضى من هو وقدره هللا قضاء أن وذلك ، قالوا وفيما

 :وهى أال العلم أهل قسم التي الثالثة التوحيد
 .بالعبادة تعالى هللا إفراد وهو: األلوهية توحيد
 . والتدبير والملك بالخلق تعالى هللا إفراد وهو: الربوبية وتوحيد
 . وصفاته بأسمائه هللا توحيد وهو: والصفات األسماء وتوحيد
 من ألنه هللا، قدرة القدر: أحمد اإلمام قال ولهذا وجل، عز هللا ربوبية مقتضى من بالقدر فاإليمان
 ؛ وبحمده سبحانه هللا الإ يعلمه ال الذي المكتوم تعالى هللا سر أيضاا  وهو شك بال عمومها ومن قدرته
 قدره بما نعلم ال ونحن ، أحد عليه يطلع ال الذي المكنون الكتاب في المحفوظ اللوح في مكتوب ألنه
 .عنه الصادق الخبر أو وقوعه بعد إال مخلوقاته في قدره بما أو ، علينا أو لنا تعالى هللا
 :أقسام ثالثة لىإ القدر في انقسموا - اإلسالمية األمة هذه - األمة فرق إن

 إنما ، اختيار وال قدرة له ليس العبد إن: وقالوا ، واختياره قدرته العبد وسلبوا إثباته في غالوا فقسم
 وال ، اختياره بغير الواقع فعله وبين ، باختياره الواقع العبد فعل بين فرق وال ، مخير ال مسير هو
 فعل بين يفرق اإلنسان أن والعادة والعقل دينال من بالضرورة يعلم مما ألنه ، ضالون هؤالء أن شك

 .اإلجبار فعل وبين االختيار
 خلق أو اختيار أو مشيئة تعالى هلل يكون أن نفوا حتى ، واختياره العبد قدرة إثبات في غالوا آخر قسم
 يعلم ال تعالى هللا إن: وقالوا منهم طائفة غال حتى ، بعمله مستقل العبد أن وزعموا ، العبد يفعله فيما
 العبد قدرة إثبات في عظيماا  تطرفاا  وتطرفوا غلوا أيضاا  وهؤالء منهم يقع أن بعد إال العباد يفعله ما

 والجماعة السنة أهل الثالث القسم وسلك ، الحق من فيه اختلفوا لما آمنوا الذين هللا فهدى ، واختياره
 هللا يحدثها التي األفعال إن: وقالوا لي،العق والدليل الشرعي الدليل على قائماا  وسطاا  مسلكاا  ذلك في

 :قسمين إلى تنقسم الكون في تعالى

 :األول القسم
 وإنبات المطر كإنزال ، فيه ألحد اختيار ال لهذا مخلوقاته في فعله من وتعالى تبارك هللا يجريه ما

 مخلوقات يف تشاهد التي الكثيرة األمور من ذلك وغير والصحة والمرض واإلماتة وكاإلحياء الزرع
 الواحد هلل فيها المشيئة وإنما ، مشيئة فيها ألحد وليس اختيار فيها ألحد ليس شك بال هذه فإن ، هللا

 .القهار
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 :الثاني والقسم
 تكون - األفعال هذه أعني - هذه فإن اإلرادة ذوات من كلها الخالئق تفعله ما بل الناس يفعله ما

ن: ))تعالى هللا قال ، إليهم ذلك جعل وتعالى باركت هللا ألن ؛ وإرادتهم فاعليها باختيار اء   ل م  نُكمْ  ش   أ ن م 
ق يم   ْست  نُكم: ))تعالى وقال(( ي  ن م  يدُ  مَّ ا ُير  ْني  نُكم الد  ن وم  يدُ  مَّ ة   ُير   ما بين الفرق يعرف واإلنسان((. اآلخ ر 
 نزوالا  السلم في السطح من ينزل اإلنسان ، وإجبار باضطرار منه يقع ما وبين ، باختيار منه يقع

 ويعرف ، لذلك مختاراا  ليس أنه ويعرف السطح من هاوياا  يسقط ولكنه ، مختار أنه يعرف اختيارياا 

 يعرف اإلنسان كذلك ، ذلك يعرف إنسان وكل ، اختيار واألول إجبار الثاني وأن ، الفعلين بين الفرق
 هذا من سليماا  كان وإذا ، اختيار بغير منه يخرج البول فكان البول سلس بمرض أصيب إذا أنه

 الفرق ينكر أحد وال ، ، هذا وبين هذا بين الفرق ويعرف ، باختياره منه يخرج البول فإن المرض
 اضطراراا  يقع ما وبين اختيارياا  يقع ما بين الفرق فيه يعرف العبد من يقع ما جميع وهكذا ، بينهما

 ولكنه العبد باختيار يقع ما جنس من هو ما األفعال من أن وجل عز هللا رحمة من إن بل ، وإجباراا 
 قصة في تعالى هللا يقول ، والنائم الناسي فعل في كما شيء منه يلحقه ال أنه أي ، اختياره بغير يكتب

ات   وُنق لُِّبهُمْ : ))الكهف أصحاب ين   ذ  م  ات   الي  ال   وذ  م   الفعل نسب تعالى هللا ولكن يتقلبون الذين وهم(( الشِّ
 هللا صلى - النبي ويقول ، وجل عز هللا إلى فعله فنسب ، له اختيار وال له فعل ال النائم ألن ؛ يهإل

 فنسب ،"  وسقاه هللا أطعمه فإنما ؛ صومه فليتم شرب أو فأكل صائم وهو نسي من: " - وسلم عليه

 . اختياره بغير صار فكأنه ذكر بغير منه وقع الفعل ألن ؛ وجل عز هللا إلى اإلسقاء وهذا اإلطعام هذا
 بغير أحياناا  نفسه في خفة من يجده وما ، اختياره بغير ألم من اإلنسان يجده ما بين الفرق يعرف كلنا

 الفرح هذا أو اكتسبه الذي هو فعل من ناشئاا  هذا األلم يكون أن وبين ، سببه ما يدري وال ، اختياره
 .عليه غبار ال واضح أمر الحمد وهلل األمر وهذا ، اكتسبه الذي هو فعل من ناشئاا 
 في ألنه أصلها، من الشريعة لبطلت - القدر اثبات في غالوا الذين - األول الفريق بقول قلنا لو إننا

 فعل على يالم وال محمود، فعل على يحمد ال صار اختيار فيه ليس العبد فعل إن: قلنا إذا الحقيقة
 وتعالى تبارك هللا أن إذاا  فالنتيجة هذا وعلى ، منه رادةإ وبغير اختياره بغير الحقيقة في ألنه مذموم؛
 وال فيه له اختيار ال أمر على عاقبه ألنه ؛ معصيته على وعذبه عاقبه إذا عصاه لمن ظالماا  يكون
يُنهُ  وق ال  : ))وتعالى تبارك هللا يقول. صريحاا  للقرآن مخالف شك بال وهذا ، إرادة ا ق ر  ذ  ا ه  يَّ  م  ت يد   ل د   ع 

ا( 23) م   ف ي أ ْلق ي  نَّ ه  فَّار   ُكلَّ  ج  ن يد   ك  اع  ( 25) ع  نَّ ْير   مَّ ْلخ 
د   لِّ يب   ُمْعت  ر  ي( 24) م  ل   ال ذ  ع  ع   ج  ر   إل هاا  هللاَّ   م   آخ 

اهُ  اب   ف ي ف أ ْلق ي  ذ  يد   الع  د  ال  ( 21) الشَّ يُنهُ  ق  ا ق ر  ن  بَّ ا ر  ْيُتهُ  م  ن أ ْطغ  ان   ول ك  الل   ف ي ك  ي ض  ع   ال ق ال  ( 21) د  ب 
ُموا ْخت ص  يَّ  ت  ْمتُ  وق دْ  ل د  دَّ ْيُكم ق  يد   إل  ع  ا( 29) ب اْلو  لُ  م  دَّ يَّ  الق ْولُ  ُيب  ا ل د  ا وم  الَّم   أ ن 

ب يد   ب ظ   فيبين ،(( لِّْلع 
 ، الطرق لهم وبين ، بالوعيد إليهم قدم ألنه ؛ العدل كمال هو بل ظلماا  ليس منه العقاب هذا أن سبحانه

 لهم يبق فلم ، الباطل طريق يسلكوا أن ألنفسهم اختاروا ولكنهم ، الباطل لهم وبين الحق لهم نفبي
ين   ُرُسالا . ))تعالى هللا قول لبطل الباطل القول بهذا قلنا لو. وجل عز هللا عند حجة ر  شِّ ب  ين   م  ر  الَّ  وُمنذ   ل ئ 
ُكون   ل ى ل لنَّاس   ي  ة   هللاَّ   ع  ْعد   ُحجَّ ُسل   ب   إرسال بعد حجة للناس يكون أن نفى وتعالى تبارك هللا فإن ،((الر 
 بعد حتى باقية الحجة هذه لكانت لهم حجة القدر كان ولو ، بذلك الحجة عليهم قامت ألنهم ، الرسل
 فهذا إذن: الرسل إرسال وبعد الرسل إرسال قبل موجوداا  يزال وال يزل لم هللا قدر ألن ؛ الرسل بعث

 .السابقة األمثلة في فصلنا كما ، الواقع ويبطله صوصالن تبطله القول
 ذلك ، والواقع النصوص عليهم ترد أيضاا  هؤالء فإن به مستقل وأنه العبد فعل إثبات في غالوا من أما
ن)) وجل عز هللا لمشيئة تابعة اإلنسان مشيئة أن في صريحة النصوص ألن اء   ل م  نُكمْ  ش  ق يم   أ ن م  ْست   ي 
ا( 29) ش   وم  اء   أ ن إالَّ  اُءون  ت  ش  ُ  ي  ب   هللاَّ ين   ر  ال م  ب ك  )) ،( (( 28) الع  ْخلُقُ  ور  ا ي  اءُ  م  ش  ارُ  ي  ْخت  ُ )) ،(( وي   وهللاَّ



  مكتبة شبكة مشكاة اإلسالميةمكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية                                                                              مجلة البيانمجلة البيان

 اة اإلسالميةهدية لمكتبة شبكة مشك

 
ْدُعو ار   إل ى ي  الم   د  ي السَّ ْهد  ن وي  اءُ  م  ش  اط   إل ى ي  ر  ق يم   ص  ْست   في هم القول بهذا يقولون والذين ،(( م 

 وال يشاء ال ما تعالى هللا ملك في بأن مدعون أيضاا  وهم ، الربوبية جوانب من لجانب مبطلون الحقيقة
 مخالفون أيضاا  وهم شيء، لكل مقدر ، شيء لكل خالق ، شيء لكل شاء وتعالى تبارك وهللا ، يخلقه
 وبين الصفة بين فرق ال وصفاته ذواته ، وجل عز هلل ملك كله الخلق أن من باالضطرار يعلم لما

 يريده ال ما ملكه في يكون أن يمكن وال ، وجل عز هلل فالكل إذن الجسد، وبين المعنى بين وال الذات،
 كله األمر وأن وتعالى تبارك هللا مشيئة إلى راجعاا  األمر كان إذا علينا يبقى ولكن وتعالى، تبارك
 واليهتدي؟ ليض أن عليه قدر قد تعالى هللا كان إذا اإلنسان حيلة وما إذن اإلنسان طريق فما. بيده
 كان من ويضل ، للهداية أهالا  كان من يهدي إنما وتعالى تبارك هللا إن: - ذلك عن الجواب - نقول
ا: ))وتعالى تبارك هللا يقول ؛ للضاللة أهالا  اُغوا ف ل مَّ اغ   ز  ُ  أ ز  هُمْ  هللاَّ ا: ))تعالى ويقول ،(( قُلُوب  ب م   ف 

م ه  ْقض  اق هُمْ  ن  يث  اُهمْ  مِّ نَّ اوج   ل ع  ْلن  هُمْ  ع  ةا  قُلُوب  ي  اس  فُون   ق  رِّ ل م   ُيح  ن الك  ه   ع  ع  اض  و  ُسوا مَّ ظاا  ون  ا ح  مَّ ُروا مِّ  ((.ب ه   ُذكِّ

 أسلفنا كما والعبد ، نفسه العبد من بسبب هو إنما ضل لمن إضالله أسباب أن وتعالى تبارك هللا فبين
 له هللا قدر هل يدري ال فهو المقدور وقوع بعد إال بالقدر يعلم ال ألنه ؛ له هللا قدر ما يدري ال قريباا 
 ، ذلك له قدر هللا بأن يحتج ثم الضالل، طريق يسلك باله فما ، مهتدياا  يكون أن أم ضاالا، يكون أن
 أو له أيحق المستقيم، للصراط هداني قد تعالى هللا إن: يقول ثم الهداية طريق يسلك أن به يجدر أفال

 يكون أن باإلنسان يليق ال كال! الطاعة؟ عند قدرياا  يكون وأن الضاللة، عند جبرياا  يكون أن به أيجدر
 وال ، عليّ  وقدر ، عليّ  كتب أمر هذا: قال هللا عصى أو ضل فإذا والمعصية، الضاللة عند جبرياا 
 والهداية للطاعة تعالى هللا ووفقه الطاعة جانب في كان وإذا ، وقدر هللا قضى عما أخرج أن يمكنني
 الطاعة جانب في قدرياا  فيكون نفسي عند من به أتيت أنا: وقال هللا على به منَّ  ثم ، منه ذلك أن زعم

 وليس ، اختيار وله قدرة له الحقيقة في فاإلنسان أبداا؛ يمكن ال هذا. المعصية جانب في جبرياا  ويكون

 قد أنه جميعاا  نعرف حنن واإلنسان ، العلم طلب أبواب من وبأخفى الرزق باب من بأخفى الهداية باب
 ويميناا  بلده وخارج بلده في بها يسعى ، الرزق بأسباب يسعى هو ذلك ومع الرزق من قدر ما له قدر

 أن مع الرزق بأسباب يسعى تجده ، يأتيني فإنه رزق لي قدر إن: ويقول بيته في يجلس ليس ، وشماالا 
 - مسعود ابن حديث من - وسلم عليه هللا صلى - النبيّ  عن ثبت كما ، بالعمل مقرون نفسه الرزق
 ثم ذلك، مثل علقة يكون ثم ، نطفة يوماا  أربعين أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن: "- عنه هللا رضي
 وشقي وعمله، وأجله، رزقه، بكتب كلمات بأربع فيؤمر الملك إليه يبعث ثم ، ذلك مثل مضغة يكون

 ". سعيد أم
 تذهب أنت بالك فما الرزق فكذلك ، مكتوب سيئ أو صالح من ملالع أن كما مكتوب أيضاا  الرزق هذا

 بدار اآلخرة رزق لطلب صالحاا  عمالا  تعمل وال الرزق لطلب والفيافي األرض وتجوب وشماالا  يميناا 
 ، أجلك وامتداد لحياتك وتسعى ، لرزقك تسعى أنك فكما ، فرق بينهما وليس واحد البابين إن ، النعيم
 قدر ما لك فإن ذلك ومع مرضك يداوي الذي الطبيب تريد الدنيا أقطار إلى تذهب بمرض مرضت إذا
ا مريضاا  بيتي في سأبقى: وتقول هذا على تصمت لست ينقص، وال يزيد ال األجل من  وإن ، طريحا
 الذي الطبيب عن لتبحث وبحث قوة من تستطيع ما بكل تسعى نجدك ، امتد األجل يمتد أن لي هللا قدر
 اآلخرة عمل في طريقك يكون ال لماذا إذاا  ، يديه على الشفاء هللا يقدر أن إلى الناس أقرب أنه ترى
 أن يمكن ال مكتوم سر القضاء إن: قلنا أن سبق وقد ، للدنيا تعمل فيما كطريقك الصالح العمل وفي
 إلى بك يؤدي وطريق ، والسالمة الفوز إلى بك يؤدي طريق: طريقين بين اآلن فأنت ، عنه تعلم

 وال ، اليمين الطريق هذا من يمنعك من أمامك ليس ومخير بينهما واقف اآلن وأنت ، والعطب الهالك

 تسلك بالك فما ، هذا إلى ذهبت شئت وإذا ، هذا إلى ذهبت شئت وإذا ، الشمال الطريق هذا من
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 لي قّدر قد إنه: وتقول اليمين طريق تسلك أن بك يليق أفال ، عليّ  قدر قد إنه: تقول ثم الشمال الطريق

 معبد غير والثاني ، قصير معبد أحدهما ، طريقان أمامك وكان ، الرياض إلى السفر أردت أنك لو ،
 وليس بمعبد ليس الذي الطريق إلى تذهب وال ، المستقيم القصير المعبد تختار أنك لوجدنا وطويل
 النفوس ولكن ، أبداا  عنه لفيخت وال له موازن المعنوي فالطريق إذن، الحسي الطريق هذا ، بمستقيم

 على غالباا  عقله يكون أن ينبغي والمؤمن ، العقل على وتغلب العقل في تتحكم التي هي وأهواءها
 .ويسره ينفعه فيما ويدخله يضره عما صاحبه يعقل الصحيح بالمعنى فالعقل عقله حكم إذا وهو ، هواه
 وال إجبارياا  ليس اختيارياا  سيراا  االختياري ملهع في يسير اإلنسان أن لنا تبين التي المقدمة هذه بعد

 أو تجارته السلعة هذه جعل شاء إن وهو اختيارياا، سيراا  دنياه لعمل يسير كما وأنه ، اضطرارياا 
 بل ، اختيارياا  سيراا  يسير اآلخرة إلى سيره في هو أيضاا  فكذلك ، الرابعة أو الثالثة أو األخرى السلعة

 كتابه في تعالى هللا هو اآلخرة طريق بّين الذي ألن ، الدنيا طريق من كثيرب أبين اآلخرة طريق إن

 وأجلى بياناا  أكثر اآلخرة طرق تكون أن بد فال ، - وسلم عليه هللا صلى - رسوله لسان وعلى
.. لنتائجها ضامناا  ليس التي الدنيا طرق في يسير اإلنسان فإن ذلك ومع ، الدنيا طرق من وضوحاا 
 يخلف ال وتعالى تبارك وهللا ، هللا بوعد ثابتة ألنها ؛ مضمونة نتائجها التي آلخرةا طريق ويدع
 .الميعاد

 :نقول المقدمة هذه بعد
 يسير وإنه باختيار يفعل اإلنسان إن. ومذهبهم عقيدتهم وجعلوه هذا قرروا والجماعة السنة أهل إن
 مشيئته بأن والجماعة السنة أهل يؤمن ثم ، هومشيئت هللا إلرادة تابعة واختياره إرادته ولكن ، يريد كما

 تابعة مشيئة ولكنها ، مجردة مطلقة مشيئة مشيئته ليست وتعالى سبحانه وأنه ، لحكمته تابعة تعالى
 كوناا  األشياء يحكم الذي المحكم الحاكم: هو والحكيم ،(( الحكيم: ))تعالى هللا أسماء من ألن ؛ لحكمته
 سبحانه يعلم لمن ، أرادها لمن الهداية يقدر بحكمته تعالى وهللا ، وصنعاا  عمالا  ويحكمها وشرعاا 
 عرض إذا لمن ، كذلك يكن لم لمن الضاللة ويقدر ، االستقامة يريد قلبه وأن الحق يريد أنه وتعالى
 هذا يكون أن تأبى وتعالى تبارك هللا حكمة فإن ، السماء في يصعد كأنما صدره يضيق اإلسالم عليه
 شيء كل على تعالى فاهلل ، أخرى إرادة إلى إرادته ويقلب عزماا  له هللا يجدد أن إال ، نالمهتدي من
 . مسبباتها بها مربوطة األسباب تكون أن إال تأبى هللا حكمة ولكن ، قدير

 :مراتب أربع وقدره هللا قضاء إن: والجماعة السنة أهل يقول
 :العلم مرتبة: األولى المرتبة

 السموات في ما يعلم وأنه ، عليم شيء بكل وتعالى تبارك هللا بأن جازماا  إيماناا  اإلنسان يؤمن أن وهى
 على يخفى ال وأنه ، المخلوقات فعل من أو فعله من ذلك كان سواء ، وتفصيالا  جملة األرض في وما
 .السماء في وال األرض في شيء هللا

 :الكتابة مرتبة فهي: الثانية المرتبة وأما
 هاتين بين هللا جمع وقد ، شيء كل مقادير المحفوظ اللوح في عنده كتب وتعالى كتبار هللا أن وهي

ْعل مْ  أ ل مْ : ))قوله في المرتبتين ْعل مُ  هللاَّ   أ نَّ  ت  ا ي  اء   ف ي م  م  األ ْرض   السَّ ل ك   إنَّ  و  اب   ف ي ذ  ت  ل ك   إنَّ  ك  ل ى ذ   هللاَّ   ع 
ير   س   الحديث في جاء كما المحفوظ اللوح في مكتوب وهو ، ابكت في ذلك إن: وقال بالعلم فبداا ((. ي 
 ماذا ، ربي: قال ، اكتب: قال ، القلم هللا خلق ما أول إن: " - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عن

 سئل ولهذا".  القيامة يوم إلى كائن هو بما الساعة تلك في فجرى ، كائن هو ما اكتب: قال أكتب؟
 قد إنه: " فقال. منه وفرغ قضي قد شيء أم مستقبل أشيء نعمله، عما: - موسل عليه هللا صلى النبي
 لهم فقال".  له خلق لما ميسر فكل اعملوا: " قال ونتكل؟ العمل ندع أفال هللا، رسول يا: قالوا" قضي
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 تال ثم. له خلقت لما ميسر فأنت ؛ اعمل أخي يا فأنت". اعملوا: "- وسلم عليه هللا صلى - الرسول

ا. ))تعالى قوله نْ  ف أ مَّ ى م  ق ى أ ْعط  ق  ( 4) واتَّ دَّ ُرهُ ( 1) ب اْلُحْسن ى وص  سِّ ُني  ى ف س  ا( 1) ل ْلُيْسر  نْ  وأ مَّ خ ل   م   ب 
ى ْغن  ب  ( 9) واْست  ذَّ ى وك  ُرهُ ( 8) ب اْلُحْسن  سِّ ُني  ى ف س   .والكتابة العلم: المرتبتان هاتان((. ل ْلُعْسر 

 :المشيئة بةمرت فهى: الثالثة المرتبة أما
 وجد فما ، األرض في أو السموات في معدوم أو موجود لكل شاء وتعالى تبارك هللا أن: بمعنى
 هللا أثبت وقد ، الكريم القرآن في ظاهر وهذا ، هللا بمشيئة إال معدوم عدم وال ، هللا بمشيئة إال موجود

ن: ))ىتعال هللا فقال ؛ العباد فعل في ومشيئته ، فعله في مشيئته تعالى اء   ل م  نُكمْ  ش  ق يم   أ ن م  ْست  ( 29) ي 
ا اُءون   وم  ش  اء   أ ن إالَّ  ت  ش  ُ  ي  ب   هللاَّ ين   ر  ال م  اء   ول وْ : ))تعالى وقال((. الع  ك   ش  ب  ا ر  لُوهُ  م  ع  اء   ول وْ (( ))ف  ُ  ش   هللاَّ
ا لُوهُ  م  ع  اء   ول وْ : ))تعالى وقال ، أخرى أية(( ف  ُ  ش  ا هللاَّ لُ  م  ت  نَّ  وااْقت  لُ  هللاَّ   ول ك  ْفع  ا ي  يدُ  م   تعالى فبين ،(( ُير 
ا ول وْ : ))تعالى هللا قال ، كثير بالمشيئة فتعليقه تعالى فعله وأما ، بمشيئته كائن الناس فعل أن ْئن  ا ش  ْين   آلت 
ْفس   ُكلَّ  ا ن  اه  اء   ول وْ )) ،((ُهد  ك   ش  ب  ل   ر  ع  اس   ل ج  ةا  النَّ ةا  أُمَّ  فعله في المشيئة تثبت كثيرة ياتآ إلى((. واح د 

 أو موجود لكل وشاملة عامة هللا مشيئة بأن نؤمن أن إال بالقدر اإليمان يتم ال فإذن ، وتعالى تبارك
 يمكن وال وجوده تعالى هللا شاء قد إال موجود من وما ، عدمه هللا شاء وقد إال معدوم من فما معدوم

 .هللا بمشيئة إال األرض في وال السموات في شيء يقع أن

 :الخلق مرتبة: الرابعة المرتبة
 حتى ، خلقه هللا إال واالرض السموات في موجود من فما شيء كل خالق تعالى هللا بأن نؤمن أن أي

ي: ))تعالى يقول ، الحياة عدم هو كان وإن ، وتعالى تبارك هللا يخلقه الموت ل ق   الَّذ  ْوت   خ  اة   الم  ي   واْلح 
ُكمْ  ْبلُو  ُكمْ أ   ل ي  نُ  ي  الا  أ ْحس  م   خالق وال ، خالقه تعالى هللا فإن األرض في أو السموات في شيء فكل ،(( ع 

 واألنهار والجبال واألرض فالسموات ، له مخلوق فإنه تعالى فعله من يقع ما أن يعلم وكلنا ، هللا إال
 لهذه يحدث ما وكذلك ، هللا مخلوقات من مخلوقة أنها نعرف كلها والرياح والنجوم والقمر والشمس

 كيف المرء على يشكل قد ولكن ، وجل عز هلل مخلوقة كلها أحوال وتقلبات، صفات من المخلوقات

 ذلك نقول أن يصح ، نعم: نقول ، وجل عز هلل مخلوق إنه: االختياري وقولنا فعلنا في نقول أن يصح
 عن ناتجاا  العبد فعل كان فإذا ، إلرادةا: والثاني ، القدرة: أحدهما أمرين، عن ناتج وقولنا فعلنا ألن ؛

 ، وجل عز هللا هو اإلرادة لهذه قابالا  اإلنسان قلب وجعل ، اإلرادة هذه خلق الذي فإن وقدرته إرادته
 ، المسبب عنه يتولد الذي التام السبب ويخلق ، وجل عز هللا هو القدرة فيه خلق الذي أيضاا  وكذلك
 خالق السبب خالق ، لألثر خالق المؤثر خالق أن أي. لمسببل خالق التام السبب خالق إن: نقول

 ، اإلرادة: هما أمرين عن ناتج وقوله العبد فعل إن: نقول العبد لفعل خالقاا  تعالى كونه فوجه ، للمسبب
 كان وإذا ، يفعل لم عاجز وهو أراد إذا ألنه ؛ يفعل لم القدرة ولوال ، يفعل لم اإلرادة لوال ؛ والقدرة
 اإلرادة خلق فالذي ، كاملة وقدرة جازمة إرادة عن ناتجاا  الفعل كان فإذا ، الفعل يكن لم يرد ولم قادراا 

 لفعل خالق تعالى هللا إن: نقول أن يمكن كيف عرفنا الطريق وبهذا ، هللا هو الكاملة والقدرة الجازمة
 ، المزكي وهو ، الصائم ووه ، المصلي وهو المتطهر، فهو الحقيقة في الفاعل هو فالعبد وإال ، العبد
 وجدت كانت كلها األفعال هذه ولكن ، المطيع وهو ، العاصي وهو ، المعتمر وهو ، الحاج وهو

 اإلنسان فعل يكون وكيف اإلنسان، يكون كيف علم وبهذا ، وجل عز هلل مخلوقتين وقدرة بإرادة
 األمر أن ولوال كثرت، ؤالتالتسا أن ولوال ، واضح - الحمد وهلل - واألمر. وجل عز هلل مخلوقاا 
 إلى نظراا  ولكن ، القول فضول من نوع ، هذا في الخوض إن: نقول لكنا الناس من كثير على اشتبه
 تدبر ولو ، ذهنه في يقدره بشيء فسقه يبرر أن يريد الفاسق وصار ، وكثرت انتشرت األهواء أن

 .األمر هذا في لمناتك ما هذا لوال ، ذهنه في قدره ما خالف على أنه لوجد األمر
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: والثالثة ، الكتابة: والثانية ، العلم: األولى المرتبة ، أربع مراتب له يكون بالقدر واإليمان القدر إذن

 إلى الفعل يضاف أن ينافى ال وهذا ، وجل عز هلل يثبت أن يجب هذا كل ، الخلق: والرابعة ، المشيئة
 شك، بال هللا هو فيها اإلحراق خلق والذي ، تحرق النار: نقول أننا كما ، اإلرادة ذوي من فاعله
 فيها أُلقي التي النار ولهذا ، محرقة جعلها تعالى هللا بكون محرقة هي بل ، بطبيعتها محرقة ليست

ْرداا  ُكون ي: ))لها قال تعالى هللا ألن ؛ محرقة تكن لم إبراهيم الماا  ب  ل ى وس  يم   ع  اه   برداا  فكانت ،(( إْبر 
 اإلحراق قوة ، اإلحراق قوة فيها خلق هللا ألن ولكن ، تحرق ال لذاتها فالنار ، إبراهيم على وسالماا 

 في المحرقة وبالمادة ، الفعل يكون والقدرة فباإلرادة ، وقدرته العبد كإرادة ، العبد فعل مقابل هي
 وعقل ختياروا وشعور إرادة له كان لما العبد ولكن ، وهذا هذا بين فرق فال اإلحراق يكون النار
 باختيار يفعل ألنه ؛ عليها معاقباا  ، بالمخالفة مؤاخذاا  وصار وحكماا، حقيقة إليه ينسب الفعل صار
 بالربوبية رضاه تمام ومن ، رباا  تعالى باهلل يرضى أن المؤمن على إن: نقول وأخيراا  ، باختيار ويدع

 التي األرزاق وبين يعملها التي األعمال بين هذا في فرق ال أنه ويعلم ، وقدره بقضائه يؤمن أن
 واإلنسان ، مقدر والكل ، مكتوب والكل سواء، بابه الكل ، يدافعها التي اآلجال وبين ، لها يسعى
 ..له خلق لما ميسر
رون ممن وإياكم يجعلنا أن تعالى هللا وأسأل سَّ  في الصالح ولكم لنا يكتب وأن ، السعادة أهل لعمل ُيي 
 ..أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على هللا وصلى ، العالمين رب هلل مدوالح ، واآلخرة الدنيا

 
 الدعوة في خواطر

 واألصالة الدفاع بين
 العبدة محمد
 الهجمة كانت حـيـن والخمسينات، األربعينات بعـقـلـيـة يـعـيـش مـن الـيـوم المـسـلـمـين بـيـن يـزال ال

 واألحزاب والمبشرون المستشرقون كـبـرها يـتـولى الـذي نوكـا, أشدها على والمسلمين اإلسالم على
 شيء بداخله الذي المتهم دفاع نفسه عن المدافع موقف هو المسلمين من كثير موقف وكان ، العلمانية

 التي األحزاب من أو الشرق أو الغرب من يأتى ما كل تجاه نقص عقدة عنده أو ، االنهزامية من
 (.تقدمية: )نفسها تسمي
 مبادئ كل فيه( ديمقراطي) بأنه البعض عليهم فرد ، النزعة استبدادي إنه: اإلسالم عن قالوا هايوم

 في ولوغ أصحاب كانوا المسلمين وأن ، والقوة بالسيف فتحت اإلسالم بالد إن: وقالوا ، الديموقراطية
 من هوجمنا ما إذا فقط نفسناأ عن ندافع بل ، البلدان نفتح وال أحداا  نهاجم ال إننا.. ال: لهم فقيل الدماء،

 أو التجارة بواسطة اإلسالم دخلها قد أفريقيا وسط ودول ، وماليزيا أندونيسيا بالد هي وها ، الخارج
 .الدعاة
 وحررت ، المجلدات وكتبت.. الكثير الكثير المرأة ومشاكل والطالق الزوجات تعدد عن وقيل

 أن الرد وكان ، الماكر الهجوم هذا أمام المنهزم بمنطق ولكن االتهامات هذه على الرد في المقاالت
 الكالم هذا. الخ.. المجتمع نصف وأنها للمرأة شيء كل أعطى اإلسالم وأن ، للضرورة فقط التعدد
 .خطل وبعضه صحيح بعضه الذي
 على يعرضونه اآلخرين على اإلسالم عرضوا إذا - بيننا يعيشون ممن - المسلمون يزال وال

 أن أو ، مثالا  نصراني مع مناقشة في دخل ما إذا األديان تقارب عن أحدهم تكلمي وقد. استحياء
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 مع جدال في دخل ما إذا.. فعالا  المحرمة أو المكروهة األشياء بعض يحرم أو يكره ال اإلسالم

 .والتساهل الترخص أصحاب
 هذه واجترار ردودال إلعادة حاجة وال ينتهي أن يجب أو انتهى أنه نعتقد كنا ، الضعيف الموقف هذا

 كان وقد ، المدافع وليس المهاجم وبموقف وباألصالة بالثقة الشعور إلى المسلمون انتقل لقد ، األشياء
 - قطب سيد الشهيد الداعية: أبرزهم ومن ، الثقة هذه توليد في أثر العصر هذا في والدعاة للعلماء
 بنا يعود ما والمرأة األسرة موضوع يف اإلسالميين لبعض أخيراا  وقرأت سمعت ولكن ،- هللا رحمه

 أعداء يريدها التي الحرية نعطيها ال بأننا ومتهمون ، بظلمها متهمون وكأننا ، الوراء إلى القهقري
 اسمها مشكلة عندنا ليس ونحن ، له وخلقت عليه جبلت مما أكثر ليعطوها القلب طيبوا فيقدم ، اإلسالم
 الحياة هذه في مهمة له وكل ، له خلق لما ميسر وكل لعبادته لقالخ خلق سبحانه فاهلل ، المرأة مشكلة
 بعدها من فسيكون عليها الخلق هللا خلق التي الفطرة معاكسة أما ، نفسه قدر عرف امرأا  هللا ورحم

 .الدمار
 هللا شرعه وقد ، اإلسالم سنام ذروة أنه وينسون ، الجهاد فهو منه يخجلون الذي اآلخر الموضوع أما
 يتعرف والفتح وبالجهاد ، الدعوة من جزء وهو ، األمة هذه خصائص من وهو ، عليه ضناوح لنا

 فتحت اليوم اإلسالمية البالد وأكثر ، قسراا  وليس رحمة فهو. ونظرياا  عملياا  اإلسالم على الناس
 .وأمثاله ماركس أفكار بزبالة يفتخرون والناس ، لنا هللا شرعه شرع من نخجل فهل ، بالجهاد

 قفص في أنفسنا نضع أن بدل نهاجمهم وكيف اتهاماتهم الكفار على نرد كيف علمنا الكريم القرآن إن
 - وأسروا وقتلوا الحرام الشهر حرمة انتهكوا المسلمين إن: قولها قريش على راداا  تعالى قال. االتهام
 مهمة في -سلمو عليه هللا صلى- هللا رسول أرسله عندما جحش بن هللا عبد سرية في هذا وقع وقد

ك  : ))تعالى قال - حولها وما مكة أحوال على للتعرف استطالعية ْسأ لُون  ن   ي  ام   الشَّْهر   ع  ر  ال   الح   ف يه   ق ت 

ال   قُلْ  ب ير   ف يه   ق ت  دٌّ  ك  ن وص  ب يل   ع  ْسج د   ب ه   وُكْفر   هللاَّ   س  ام   واْلم  ر  اجُ  الح  ْنهُ  أ ْهل ه   وإْخر  رُ  م  ند   أ ْكب  ةُ  هللاَّ   ع   واْلف ْتن 
رُ  ن   أ ْكب   [.211:البقرة] اآلية...(( الق ْتل   م 

 أخرجتم ، هذا من أكبر فعلتم فأنتم يجوز وال فعالا  كبيراا  الحرام الشهر في القتال كان إذا: اآلية ومعنى
 ؤمنينالم وفتنة ، سبيله عن والصد ، باهلل الكفر وهو أشنع هو ما فعلتم بل ، الحرام البلد من المسلمين

 النصوص يحرفون الناس بعض ولكن ، الخصوم مناقشة في القرآن أدب هو هذا ، دينهم عن
 !!.والمسكنة والرقة التهذب غاية في أننا نظهر وحتى المسلمين غير يغضب ال كي الواضحة
 .عظيم بهتان هذا سبحانك

 
 أتاتورك تتحدى المسلمة تركيا

 هللا عبد أحمد محمد. إعداد
.. األديان من بديـن تدين ال ، علمانية دولة تركيا تـكـون أن عـامــاا  سـتـيـن قبل وركأتات كمال أراد
 وتحطـمـت ، قـرون عـدة قـبـل لـهـا خـطـط صـلـيـبـيـة يهودية مؤامرة ينفذ هذا بعمله وكان

 ، كاذبة شـعــارات وراء وتستر »أتاتورك« اليهودي جاء حتى المدة تلك طوال مخططاتهم
 الذين األفذاذ الرجال وغيبة اإلسالمي، الوعي غيبة وفي ، والتحضر ، والقومية ، ميةكـالتقـد

 هؤالء غيبة في أقول.. العدو ومكائد مؤامرات يحبطون كيف ويعرفون ، الحق على يتجمعون

 بحروف العربية الحروف واستبدال ، اإلسالمية الخالفة هدم على وزبانيته أتـاتورك أقـدم الـرجــال
 إلى والدعاة بالعلماء ونكل ، الحجاب بخلع النساء أمر كما ، لحاهم بحلق الـنـاس وأمــر ، ـنـيـةالتـي
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 االتحاديين من وتالمذته إخوانه سار أتاتورك كمال الطاغية هالك وبعد ، بالعربية األذان ومنع ، هللا

 ..نهجه على الغرب وصنائع الجيش وقادة
 أبطل وتعالى سبحانه هللا ولكن ، اآلن بعد المسلمة تركيا في ئمةقا لإلسالم تقوم لن أنه الطغاة وظن
 .سعيهم وأضل كيدهم

.. النفوس في األمل وتبعث المؤمنين صدور تثلج يرونها طيبة مظاهر عن تركيا من القادمون ويحدثنا
 مالتزا وعن ، المساجد في الجماعة صالة على ومحافظتهم بدينهم الشباب تمسك عن القادمون يحدثنا
 األتراك عواطف عن القادمون يحدثنا كما ، والمعاهد الجامعات في اإلسالمي بالحجاب الفتيات
 على يترددون الذين منهم الملتحين أخص وبشكل ، تركيا يزورون الذين العرب إخوانهم نحو الجياشة
 .المساجد
 بمنع األوامر صدرت وقد ، أتاتورك زبانية تهدد التي المخاطر أشد من والحجاب اللحية وباتت

 ، الرجال إلى بالنسبة اللحى حلق بالجامعة االلتحاق شروط ومن بل ، التركية الجامعات في الحجاب
 المجال ولنترك ، وقوة بحزم الخطيرة الظواهر هذه المسلمون واجه وقد ، الفتيات سفور ووجوب
 الصحوة عن ثتتحد الماضي فبراير شهر أوائل في الصادرة »األلمانية ديرشبيجل« لصحيفة
 .»أتاتورك يتحدون إنهم« عنوان تحت تركيا في اإلسالمية

 االستشراق في الطالبة مير سعاد وقالت ، أتاتورك تراث تتحدى باتت اإلسالمي التجديد موجة إن«
 والقدمان الوجه غير يظهر أن يجوز وال ، الرأس بتغطية أمرنا هللا إن: )اسطنبول بجامعة ، التركي
 سوف علينا حظره حال وفي ، الرأس غطاء نضع أن الديني واجبنا من السبب لهذاو ، اليد وكفا

 أحب إني: بالقول لتأييدها الفلسفة في الطالبة ، أوجلو حنيفة صديقتها وانبرت(. الجامعة أغادر
 .سبيلي في أمضي أن يجب الرأس غطاء منع إذا لكن الدراسة

 ، تركية جامعة 29 حرم في الرأس وغطاء حجابال منع مرسوم على ساخطات التركيات الشابات إن
 على ظاهرة عالمة هذه ألن ؛ بلحية بولوجها الذكور للطلبة يسمح وال ، العام هذا أول من وابتداء
 .اإلسالمي الديني التزمت
 ، الجامعية المحاضرات حضور عليه يحظر ثم ، البداية في إنذاراا  يتلقى المنع هذا يخالف من وكل

 .امعةالج من ويفصل
 مخالف أنواعه بكل التحجب أن مفاده العليا اإلدارية المحكمة من لقرار الجديد المرسوم ويستند
 .التركية للجمهورية العلماني االجتماعي النظام ضد موجه ألنه ؛ للدستور

 توجد«: يقول الجامعات في واللحية الحجاب بانتشار إفرين كنعان التركي الرئيس اعترف وقد

 .. »والفاشية الشيوعية مثل العلمانية جمهوريتنا على خطرة هي تركيا في أصولية
 تظاهر عندما سكانها من بالمائة 88 بمعدل المسلمة تركيا إلى الدينية الروح عودة اتضحت وقد

 ، الماضي الشهر منتصف في اسطنبول في بايزيد جامع في الجمعة صالة بعد شخص آالف خمسة
 الخالص حزب رئيس أربكان الدين نجم أكتافهم على وحملوا( يةإسالم تركيا) أجل من وهتفوا
 أتاتورك كمال أسسها التي الحديثة تركيا صرح تستهدف الدينية الدولة بإعادة المطالبة إن. الوطني
 وفصل ، الخالفة فألغى ،( الحديث) العالم بركاب تلحق لكي العثماني الماضي عن بالده فصل عندما
 وفرض ، ثقافية بثورة وقام ، الالتينية بالحروف العربي الخط عن ستعاضوا ، الدين عن الدولة
 ومنذ. الدولة موظفي لكل إلزامياا  كان الذي والطربوش واللحية الحجاب على قضى متطرفاا  تحديثاا 
 بأن الظن ساوره وكلما ، أتاتورك العسكري الرفيق لتراث حارساا  نفسه الجيش يعتبر الحين ذلك

 .هو يفهمه الذي النصاب إلى النظام وأعاد ، الحكم على استولى خطر في والدستور الدولة
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 وافقوا عندما الحاسم الظهور على المرة هذه اإلسالمي التجديد ساعدوا بالذات العسكريين لكن

 ، أتاتورك منذ األولى للمرة الدين تعليم على اإلشراف الدولة إلى أوكل دستوري بند على 1892عام
 إلى ،1892 عام اثنين من الدينية المعاهد عدد وزاد طريقها المكبوتة الدينية الروح شقت ما وسرعان

 على العام هذا دوالر مليون 92 إنفاق المحافظة أوزال تورجوت حكومة وتريد.  معاهد ثمانية
 دروس أيضاا  المسيحيون األطفال يرتاد أن القادم الشهر بداية منذ وينبغي ، الكريم القرآن تدريس

 استخـف الحديثة تركيا مؤسس أن اآلن يتبين زمنية عقود بستة أتاتورك وبعد ، اإلسالمي نالدي
 لم الشعب جماهير لكن بأوربا الفكري اللحاق األتراك المثقفون حقق وقد ، الدينية شعبه بمتطلبات
 إلى للجمهورية األولى السنوات في أدى فراغ فوق تركيا في العلمانية وقامت ، بهم اللحاق تستطع
 تفهم من جوهرياا  جزءاا  كان اإلسالم ألن ؛ المتراكم اإلسالمي الفكر رفض بسبب ، الهوية في أزمة
 وقوانين ، شرقية ظلت والموسيقى ، إسالمية ببيئة متطبعين والفولكلور فالشعر ، التركية الذات

 .األرياف في والسيما إسالمية، بقيت واألعراف اآلداب
 فهو ، شك موضع األقل على هو العلماني أتاتورك تراث حول الخالف في الحكومة رئيس دور إن

 مسلم نفسه وهو. البالد من مكان كل في ملموسة أنها من الرغم على إسالمية رجعية وجود ينكر
 من والفتيان الفتيات بين الصداقة بأن األطفال يلقنون القرآن دروس في المعلمون وكان متعبد

 .نةالج باب تسد التي الموبقات
 فهذا ، حكومية مباني داخل نساء مع واحد كهربائي مصعد في الصعود الوزارات موظفو ويرفض

 طعام والدوائر الوزارات في يوجد ال رمضان شهر غضون وفى. األصوليين نظر في خطيئة أيضاا 
 من قوملي البرلمان أمام الحديقة في جامع لبناء المال من مبلغ على الحكومة وافقت وقد ، وقهوة وشاي
 غرف إلى يتسللون أتاتورك زمن في المتدينون النواب وكان ، فيه الصالة بتأدية النواب من يريد

 األخيرة العقود في أضعاف ثالثة من من بأكثر ازداد البالد في الجوامع عدد إن. للصالة منزوية
 جامع منها واحدة كل في لكن مدارس بدون قرية 122 من أكثر وهناك جامع ألف 12 إلى وارتفع
 وكان. له مثيل ال بشكل فيه مرغوباا  الجامع في خطيب أو إمام مهنة تعلم أصبح وقد. بها خاص
 طالب ألف 228إلى عددهم فقفز ، 1811 عام مدرسة 18 في المهنة هذه يتعلمون فقط طالب 5222

 معةجا ففي ، اإلسالمية العدوى من مأمن في نفسه الجيش يعد ولم. 1894 عام مدرسة 111 في
 بسبب الضباط معهد من طالباا  81 تسريح عن الطلبة أمام مؤخراا  النقاب إفرين الرئيس كشف أضنة
 هذا إفرين وفسر ، المعهد في الشعب فئات أفقر من طالباا  913 بين كانوا متطرفة دينية ميول

 إلى األذكياء ناءاألب ترسل التي الفقيرة العوائل بين واسع نطاق على المتفشية بأبعاده الديني التشريب

 في النار تطفأ لم إذا: بقوله إفرين وحذر ، مجاناا  والمأوى العلم يتلقون حيث دينية ومعاهد مدارس
 .كلها الدار الحريق يلتهم أن الممكن من فإن مبكر وقت
 األمن مجلس في األعضاء الجنراالت اجتمع وقد ، قصير أمد منذ قياديين عسكريين رأي هو وهذا

 رئيس برئاسة وحرروا ، مدنية مالبس يرتدون وكانوا ، بأنقرة الجيش نادي في مؤخراا  يالترك القومي
 : فيها جاء الدولة قيادة إلى موجهة تحذير رسالة"  أورك نجدات"  العام األركان هيئة
 الرجعية وقف بسرعة يتم أن وتتوقع المسلمين األصوليين زحف من للغاية قلقة المسلحة القوات إن

 قوانين البالد هذه في توجد: )بقوله الشعب إلى فيه التباس ال تحذيراا  أورك ووجه. المتنامية الدينية
 (.به القيام ينبغي ما يعرف وجيش ودستور وحكومة

 تسلموا فقد ؛ 1892و 1811و 1812 عام أظهروه قد عليهم كواجب األتراك الجنراالت يفهمه ما إن

 تكهنات حول تركيا في السياسية األوساط تتهامس ، وفعالا  ، الدستور وعطلوا بأيديهم المدنية السلطة
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 اآلن تمسح العسكرية الجزمات إن)  بهمس مكان كل في الناس ويتناقل ، قريب عسكري بانقالب

 (. عوائق دون الحكم على الزحف يتم لكي الثكنات في ثانية
 قانون خالل من البالد يحكمونو ، البرلمان يقتلع جديد بانقالب يهددون العسكريون القادة كان وإذا

 واالنقالبات عاماا  ستين ومنذ.. ترهبهم وال الصادقين الدعاة تخيف ال األساليب فهذه.. الطوارئ
 وأعرضوا ، ربهم كنف إلى الناس عاد فقد ذلك ،ومع الطوارئ لقانون والهيمنة ، مستمرة العسكرية

 الشعب هذا من هو الطغاة يستخدمه الذي والجيش ، ودستوره ودينه أتاتورك عن اإلعراض أشد
 وأمه أبيه عن االبن ينسلخ ولن ، نومه سبات من وينهض اإلسالم أخيراا  يختار وسوف ، المسلم

 . وأساتذته وإخوانه
 الدار الحريق يلتهم أن الممكن من فإن ، مبكر وقت في النار تطفأ لم اذا: ]التركي الرئيس قول أما
[. والفاشية الشيوعية مثل جمهوريتنا على خطرة هي تركيا في يةأصول توجد: ]أيضاا  وقوله[ كلها

 هذا ظل وفي ، العلمانية اسمه جديد بدين واستبداله اإلسالم عن تركيا بعد في الخطر كل فالخطر
 دولة أكبر كانت أن بعد األمريكية المتحدة الواليات محميات من محمية تركيا أصبحت الجديد الدين
 البلدان يفتحون كانوا الذين األتراك السالطين من وهلعاا  خوفاا  يرتعد والشرق ربالغ وكان ، العالم في
 .الطغيان ويحطمون ، اإلسالم وينشرون ،

 ال وأن ، اإلسالمية البلدان بقية في إخوانهم أخطاء من يستفيدوا أن تركيا في إخواننا به ننصح والذي
 وأجهزة ودعاتها الباطنية من الحذر أشد رواوليحذ.. طاقاتهم تستنزف جانبية معارك إلى يستدرجوا
 مع متعاونة مصادر على أو باطنية مصادر على اعتمدت قد" شبيجل دير" مجلة أن ويبدو ، إعالمها
 وسوف ، قرون عدة منذ تركيا تاريخ األقل على أو والحديث القديم تاريخنا وليستعرضوا ، الباطنيين
 نفسه يعيد والتاريخ ، المسلمة تركيا ضد كافر عدو كل مع فونيتحال كانوا الباطنيين هؤالء أن يعلمون

.. والمسلمين اإلسالم عن تدافع قوية مسلمة دولة كانت كما تركيا تعود أن يقبلون ال والباطنيون ،
 حلفاا  ليقيموا النفوس ضعاف ويجندوا ، الطيب البلد هذا في سمومهم يبثوا أن عنه يبحثون الذي وكل
 الصف وتفريق أفكارهم لنشر ستاراا  المشبوه الحلف هذا ويكون ، تركيا في لباطنيةا غالة وبين بينهم

 ..اإلسالمي
 هذا لمواجهة لالقتناع كافية سنين عدة خالل روجوها التي والفتن ، بذلوها التي المحاوالت أن ونعتقد

 ما وأهمية صدق سيعلمون وعندئذ ، حساباتهم تركيا في الدعاة إخواننا فليراجع ، الباطني األخطبوط
 .به ننصحهم

 
  اإلسالمي الفكر في المأل تعريف
 (المأل صفات من)

 ضميرية جمعة عثمان
 المأل أولئك عن فيها تعالى هللا يتحدث التي الكريمة، اآليات وتتبعنا الكريم، القرآن إلى عدنا لو

 المأل أولئك شخصية تاحمفـ على أيـديـنا لوضـعـنا والسالم، الصالة عليهم األنبـيـاء، من ومواقفهم
 عن - يأتي فيما - الحديث ولعلّ  ، الصفات هذه أهم إلى يلي فيما وسنشير صفاتهم، عـلـى وتعرفنا
د الرسل لدعوة محاربتهم في الـمأل وسائــل  المأل لشخصية أخرى مالمح يعطينا ، عنها والصَّ
 .أيضاا  وصفاتهم

 :الحق بغير األرض في يستكبرون المأل - أولا 
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 ولمعاداة الدعوة عن والصد للضالل دعاة أنفسهم نصبوا الذين المأل، من نعرفها قديمة شنشنة لكوت

 يدعونهم ، البشر من رسالا  لهم تعالى هللا بعث عندما باإلثم العزة ، أخذتهم فقد ، بهم والكفر األنبياء
 ، ويكذبون عدونيو صراط بكل وقعدوا ، ذلك عن فاستنكفوا ، وعبادته وتوحيده تعالى هللا إلى

 :النار فى الخلود - بذلك - فاستحقوا ، عوجاا  ويبغونها آمن من هللا سبيل عن ويصدون
ين   إنَّ )) ُبوا ال ذ  ذَّ ا ك  ات ن  ُروا ب آي  ْكب  ا واْست  ْنه  ابُ  ل هُمْ  ُتف تَّحُ  ال ع  اء   أ ْبو  م  ْدُخلُون   وال السَّ ة   ي  نَّ ى الج  تَّ ل ج   ح  لُ  ي  م   الج 
مِّ  ف ي اط  ا س  ل ك   لخ ي  ذ  ي وك  ْجز  ين   ن  م   [. 52:األعراف(( ]الُمْجر 
 اآليات هــي وهـا لهم، الزماا  وصفاا  ذلك أصبح حتى باالستكبار، المأل أولئك تعالى هللا وصف وقد

ثنا الكريمة القرآنية  واستكبارهم والسالم، الصالة عـلـيـهم أنبـيـائهـم، من المأل أولـئـك موقف عن تحدِّ
 :الهدى عاتبا عن
بون ، - السالم عليه - نوح   قوم من المستكبرون والسادة فاألشراف - أ  من أتباعه ألن نوحاا؟ يكذِّ

 كالباعة ، البسيطة المهن أصحاب من - بزعمهم - القوم وأراذل البشر فقراء من هم بل ، البشر
 صف وفي ، واحدة دعوة فى معهم يكونوا أن يأنفون المستكبرون فالسادة ولذلك ، وغيرهم ، والحاكة
 :يجمعهم واحد
ا ول ق دْ )) ْلن  ه   إل ى ُنوحاا  أ ْرس  ْوم  يـر   ل ُكمْ  إنِّي ق  ـذ  ب ين   ن  ْعُبُدوا الَّ  أ ن( 24) م  ــافُ  إنِّـي هللاَّ   إالَّ  ت  ل ْيُكمْ  أ خ  اب   ع  ذ   ع 
ْوم   ل يم   ي 

ق ال  ( 21) أ  ألُ  ف  ين   الم  ـف ـُروا ال ذ  ـن ك  ه   م  ْوم  اك   ام   قــ  ر  راا  إالَّ  ن  ش  ا ب  ْثل ن  ا مِّ اك   وم  ر  ك   ن  ع  ب  ين   إالَّ  اتَّ  ال ذ 
ا ُهمْ  لُن  اذ  ي   أ ر  اد  ْأي   ب  ا الرَّ ى وم  ر  ْيـنـ ا ل ُكمْ  ن  ـلـ  ـن ع  ـْضـل   م  لْ  ف  ُكمْ  ب  ُظن  ب ين   ن  اذ  [ 21 - 21:هود(( ] ك 
نُ  ق الُوا))، ك   ل ك   أ ُنْؤم  ع  ب   .[111:الشعراء(( ]واتَّ

 أن وأنفة منهم ونفاسة احتشاماا  ؛ عنه المؤمنين يطرد أن - السالم عليه - نوح من طلبوا وكأنهم
 جماعة عنه يطرد أن - وسلم عليه هللا صلى - النبي من قريش سفهاء طلب كما تماماا - معهم يجلسوا

 تعالى هللا حكاه بما أجابهم - السالم عليه - نوحاا  ولكن - خاصاا  مجلساا  معهم ويجلس ، الضعفاء من
 :فقال عنه،
ا)) ا وم  د   أ ن  ار  ين   ب ط  ُنوا ال ذ  القُوا إنَّهُم آم  مْ  م  بِّه  نِّي ر  اُكمْ  ول ك  ْوماا  أ ر  لُون   ق  ْجه  ا( 28) ت  ْوم   وي  ن ق  نُصُرن ي م   ي 
ن   دت هُمْ  إن هللاَّ   م  ر  ُرون   أ ف ال ط  كَّ ذ   [.32-28:هود(( ] ت 
ا)) ا وم  د   أ ن  ار  ن ين   ب ط  ا إنْ ( 115) الُمْؤم  ير   إالَّ  أ ن  ذ  ب ين   ن   [.114-115:الشعراء(( ]م 
 قد وكأنهم ، وقوة وبأس شدة ذوي وكانوا ، عاد إلى - السالم عليه - هوداا  تعالى هللا وبعث- ب

 ، واإلسراف الترف حد إلى - وقتذاك - والرفاه الصناعية والحضارة المادي اإلبداع قمة إلى وصلوا
 المخلد والبنيان المشيدة البروج ومن ، العقول يبهر ما المشهورة الطرق جوادِّ  على البناء من ذوافاتخ

 عبثاا  فيتخذونه ، حاجتهم عن يفيض هو بل ، لهم لحاجة   ال ذلك وكل ، اإلعجاب يثير ما الماء ومآخذ
 :ومفاخرة ولهواا  وتكاثراا 

ْبُنون  )) يع   ب ُكلِّ  أ ت  ةا  ر  ُثون   آي  ْعب  تَّخ ُذون  ( 129) ت  ان ع   وت  ص  لَُّكمْ  م  ْخلُُدون   ل ع   [.129-121:الشعراء(( ]ت 
 استكبارهم أسباب من سبباا  ، فيه أُتخموا الذي ، الصناعي والتقدم العريض الثراء ذلك فكان

 من فيهم كان إذ- منهم الكافر المأل وانطلق ،- السالم عليه - هود ضد فوقفوا.. واستعالئهم وغرورهم
ب - السالم عليه - بهود منآ قد  بحجة ، الكاذبة والشائعات األراجيف وينشر ، الدعوة عن ويصد يكذِّ
 :مثلهم؟ لبشر يؤمنون وكيف ، البشر من - السالم عليه - هوداا  أن
اد   وإل ى)) اُهمْ  ع  ا ق ال   ُهوداا  أ خ  ا هللاَّ   اْعُبُدوا ق ْوم   ي  نْ  ل ُكم م  ْيُرهُ  إل ه   مِّ تَّ  أ ف ال غ  ال  ( 14) قُون  ت  ألُ  ق  ين   الم   ال ذ 

ف ُروا ن ك  ه   م  ْوم  ا ق  اك   إنَّ ر  ة   ف ي ل ن  ف اه  ا س  ك   وإنَّ ُظن  ن   ل ن  ب ين   م  اذ   [.11-14:األعراف] ،((الك 
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ألُ  وق ال  )) ن الم  ه   م  ْوم  ين   ق  ف ُروا ال ذ  ُبوا ك  ذَّ اء   وك  ة   ب ل ق  اُهمْ  اآلخ ر  ْفن  اة   ف ي وأ ْتر  ي  اا الح  ْني  ا لد  ا م  ذ  ر   إالَّ  ه  ش   ب 

ْثلُُكمْ  أُْكلُ  مِّ ا ي  مَّ أُْكلُون   م  ْنهُ  ت  بُ  م  ْشر  ا وي  مَّ ُبون   م  ْشر  ْعُتم ول ئ نْ ( 33) ت  راا  أ ط  ش  ْثل ُكمْ  ب  ُكمْ  مِّ  إذاا  إنَّ
ُرون   اس   [.35-32:المؤمنون]،((لَّخ 

ا)) اد   ف أ مَّ ُروا ع  ْكب  ْير   األ ْرض   ف ي ف اْست  قِّ ا ب غ  الُوا لح  نْ  وق  د   م  ا أ ش  نَّ ةا  م  لت] ،((قُوَّ  [.14: فاصِّ
 والتكذيب االستعالء إلى الكبر يدفعهم - السالم عليه - صالح قوم من المأل أوالء وهاهم - ج

ألُ  ق ال  :))والكفر ين   الم  ُروا ال ذ  ْكب  ن اْست  ه   م  ْوم  ين   ق  فُوا ل لَّذ  نْ  اْسُتْضع  ن   ل م  ْنُهمْ  آم  ْعل ُمون  أ   م  ال حاا  أ نَّ  ت   ص 
ل   ْرس  ن م  ه   مِّ بِّ ا ق الُوا رَّ ا إنَّ ل   ب م  ُنون   ب ه   أُْرس  ين   ق ال  ( 14) ُمْؤم  ُروا ال ذ  ْكب  ا اْست  ي إنَّ نُتم ب الَّذ   ب ه   آم 
اف ُرون    [.11:األعراف]،((ك 

 وكأنها ، مؤمنين مثلهم يكونوا أن استكباراا  ، المستضعفون المؤمنون هؤالء به آمن بما كفروا فهم
 يطيعوا أن ألنفسهم يرضون وكيف!  المستضعفين المؤمنين ألولئك ومعاكسة مشاكسة أو بهم نكاية

 :والثراء والمال والسيادة الزعامة أصحاب وهم له؟ مرءوسين ويصيروا ؛ البشر من رجالا 
ب تْ )) ذَّ ُمودُ  ك  ُذر   ث  ق الُوا( 23) ب الن  اا  ف  را ش  ا أ ب  نَّ اا وا مِّ ب ُعهُ  ح دا تَّ ا نَّ اا  إنَّ الل   لَّف ي إذا ْكرُ  أ ُؤْلق ي  ( 25) وُسُعر   ض   الذِّ

ل ْيه   نْ  ع  ا م  ْين ن  لْ  ب  اب   ُهو   ب  ذَّ ر   ك   [24 - 23: القمر] ،(( أ ش 
 كذلك ، تكذيبهم بسبب تعالى هللا أهلكهم حتى والوفرة والرفاه الصناعي التقدم قمة في عاد كانت وكما
 سبباا  وكان عليهم به تعالى هللا أنعم الذي المتاع هذا في تخلُفُها بعدها جاءت فقد ، ثمود كانت

 :وكفرهم الستكبارهم
ل ُكمْ  إذْ  واْذُكُروا)) ع  اء   ج  نْ  ُخل ف  ْعد   م  اد   ب  أ ُكمْ  ع  وَّ تَّخ ُذون   األ ْرض   ف ي وب  ن ت  ا م  ْنح ُتون   قُُصوراا  ُسُهول ه   وت 

ال   ب  ْوا وال هللاَّ   آالء   ُرواف اْذكُ  ُبُيوتاا  الج  ْعث  ين   األ ْرض   ف ي ت  د   [.11: األعراف(( ]ُمْفس 
ب تْ )) ذَّ ُمودُ  ك  ل ين   ث  ال   إذْ ( 151) الُمْرس  ال ح   أ ُخوُهمْ  ل هُمْ  ق  قُون   أ ال ص  تَّ ُسول   ل ُكمْ  إنِّي( 152) ت  ين   ر   أ م 

قُوا( 153) يُعون   هللاَّ   ف اتَّ ط 
ا( 155) وأ  ل ْيه   لُُكمْ أ ْسأ   وم  نْ  ع  ْجر   م 

ي   إنْ  أ  ْجر 
ل ى إالَّ  أ  بِّ  ع  ين   ر  ال م  ( 154) الع 

ُكون   ا ف ي أ ُتْتر  ا م  اُهن  ن ين   ه  ات   ف ي( 151) آم  نَّ ْخل   وُزُروع  ( 151) وُعُيون   ج  ا ون  ْلُعه  يم   ط  ض  ( 159) ه 
ْنح ُتون   ن   وت  ال   م  ب  ين   ُبُيوتاا  الج  ه  ار  قُو( 158) ف  يُعون   هللاَّ   اف اتَّ ط 

يُعوا وال( 142) وأ  ف ين   أ ْمر   ُتط   الُمْسر 
ين  ( 141) ُدون   ال ذ  ا ق الُوا( 142) ُيْصل ُحون   وال األ ْرض   ف ي ُيْفس  ن   أ نت   إنَّم  ين   م  ر  حَّ ا( 143) الُمس   أ نت   م 
ر   إالَّ  ش  ا ب  ْثلُن  أْت   مِّ ة   ف  ن   ُكنت   إن ب آي  ق ين   م  اد   [.145-151:لشعراءا] ،(( الصَّ
 :فقال ، بالكبر - السالم عليه - شعيب قوم من المأل تعالى هللا وصف وكذلك- د
ألُ  ق ال  )) ين   الم  ُروا ال ذ  ْكب  ن اْست  ه   م  ْوم  ك   ق  نَّ ج  ا ل ُنْخر  ْيبُ  ي  يـن   ُشع  ُنوا والَّذ  ك   آم  ع  ن م  ا م  ت ن  ْري  ُعوُدنَّ  أ وْ  ق  ت   ف ي ل 

ا لَّت ن  ا ل وْ  أ و   ق ال   م  ين   ُكنَّ ه  ار  ا ق د  ( 99) ك  ْين  ر  ل ى اْفت  باا  هللاَّ   ع  ذ  ا إنْ  ك  ُكم ف ي ُعْدن  لَّت  ْعد   م  ا إذْ  ب  ان  جَّ ُ  ن  ا هللاَّ ْنه  ا م   وم 

ُكونُ  ا ي  ا نَُّعود   أ ن ل ن  اء   أ ن إالَّ  ف يه  ش  ُ  ي  ا هللاَّ ن  ب  ع   ر  ا وس  ن  ب  ْيء   ُكلَّ  ر  ْلماا  ش  ل ى ع  ا هللاَّ   ع  ْلن  كَّ و  ا ت  ن  بَّ حْ  ر  ا اْفت  ن  ْين   ب 
ْين   ا وب  ن  قِّ  ق ْوم  ْيرُ  وأ نت   ب اْلح  ال  ( 98) الف ات ح ين   خ  ألُ  وق  ين   الم  ف ُروا ال ذ  ن ك  ه   م  ْوم  ْعُتمْ  ل ئ ن   ق  ب  ْيباا  اتَّ ُكمْ  ُشع   إنَّ
ُرون   إذاا  اس   [.82-99:االعراف(( ]لَّخ 
 :فرعون قوم من المأل بها تعالى هللا يصف ، بعينها الصفة وهي - هـ
ا ُثمَّ )) ْثن  ع  نْ  ب  م م  ه  ْعد  ى ب  وس  اُرون   م  ْون   إل ى وه  ل ئ ه   ف ْرع  ا وم  ات ن  ُروا ب آي  ْكب  اْست  اُنوا ف  ْوماا  وك   ق 

ين   م  ْجر   [.14:يونس]،((م 
ا ُثمَّ )) ْلن  ى أ ْرس  اهُ  ُموس  اُرون   وأ خ  ا ه  ات ن  ان   ب آي  ب ين   وُسْلط  ْون   إل ى( 54) م  ل ئ ه   ف ْرع  ُروا وم  ْكب  اُنوا ف اْست   وك 

ال ين   ق ْوماا  ق الُوا( 51) ع  نُ  ف  ْين   أ ُنْؤم  ر  ش  ا ل ب  ْثل ن  ا م  ْوُمهُم  ا وق  اب ُدون   ل ن   [.51-51:المؤمنون] ،(( ع 
ا)) ْلن  مُ  ف أ ْرس  ل ْيه  ان   ع  وف  اد   الط  ر  ل   واْلج  ع   واْلقُمَّ ف اد  م  وال والضَّ ات   دَّ الت   آي  ف صَّ ُروا م  ْكب  اْست  اُنوا ف  ْوماا  وك   ق 

ين   م  ْجر   [.133: األعراف(( ]م 
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اءُهم ول ق دْ )) ى ج  وس  ات   م  ن  يِّ ُروا ب اْلب  ْكب  اْست  ا األ ْرض   ف ي ف  اُنوا وم  اب ق ين   ك   [.38: العنكبوت] ،((س 

 هللا وصفهم وقد ، هللا آيات عن ستكبروني كانوا ، وصناديدها قريش زعماء ، العرب من والمأل - و
 :فقال بذلك تعالى

ْوم  )) ْون   الي  اب   ُتْجز  ذ  ا الهُون   ع  قُولُون   ُكنُتمْ  ب م  ل ى ت  ْير   هللاَّ   ع  قِّ  غ  نْ  وُكنُتمْ  الح  ات ه   ع   آي 
ْكب ُرون   ْست   [.83:األنعام]،((ت 

 المؤمنين ألن ؛ - وسلم عليه هللا صلى - محمد برسالة يؤمنوا أن يأنفون المنافقون كان المدينة وفي
 :بزعمهم السفهاء من هم حوله
ا)) إذ  ُنوا ل هُمْ  ق يل   و  ا آم  م  ن   ك  نُ  ق الُوا النَّاسُ  آم  ا أ ُنْؤم  م  ن   ك  اءُ  آم  ف ه  هُمْ  أ ال الس  اءُ  ُهمُ  إنَّ ف ه  ن الس  ل ك   الَّ  و 

ْعل ُمون    [.13:البقرة] ،(( ي 
 ذلك عن استكباراا  لهم قيل عما وأعرضوا صدوا هللا رسول لكم يستغفر تعالوا: لهم قيل إذا كانوا وقد

 قال ،( 1) سلول بن أبيّ  بن هللا عبد المنافقين رأس الطاغية ذلك يمثل وكان ، لهم قيل لما واحتقاراا 
 :عنهم تعالى هللا
ا)) ال ْوا ل هُمْ  ق يل   وإذ  ع  ْغف رْ  ت  ْست  ُسولُ  ل ُكمْ  ي  هُمْ  ْوال وَّ  هللاَّ   ر  هُمْ  ُرُءوس  أ ْيت  ون   ور  ُصد  ْكب ُرون   وُهم ي  ْست   ،(( م 
 [.4:المنافقين]
 صلى - هللا رسول من يطلبونه كانوا فيما ، قريش من المأل الستكبار نماذج النبوية السيرة في ونجد* 
 ضعفاءب يجالسهم وال ، وحدهم معهم فيه يجلس ، خاصاا  مجلساا  لهم يجعل أن - وسلم عليه هللا

د ، عنهم هللا رضي ، مسعود وابن ، وخباب وصهيب ، وعمار كبالل ، أصحابه  بمجلس أولئك ولُيْفر 
ر ، عليهم ويتكبرون ، الضعفاء هؤالء مع يجلسوا أن يأنفون فهم ، حده على  - نبيه تعالى هللا فحذَّ
 هؤالء مع لجلوسا في نفسه يصبر أن وأمره عنه ونهاه ذلك إلى يميل أن - وسلم عليه هللا صلى

 (.2) األتقياء المؤمنين
ك   واْصب رْ )) ْفس  ع   ن  ين   م  ْدُعون   ال ذ  بَّهُم ي  اة   ر  د  يِّ  ب اْلغ  ش  يُدون   واْلع  هُ  ُير  ْعدُ  وال وْجه  اك   ت  ْين  ْنهُمْ  ع  يدُ  ع  ة   ُتر  ين   ز 

اة   ي  ا الح  ْني  عْ  وال الد  نْ  ُتط  ا م  هُ  أ ْغف ْلن  ن ق ْلب  ا ع  ن  ْكر  ع  واتَّ  ذ  اهُ  ب  و  ان   ه   [.29: الكهف] ،(( فُُرطاا  أ ْمُرهُ  وك 
 ، نفر ستة - وسلم عليه هللا صلى - النبي مع كنا: قال - عنه هللا رضي - وقاص أبى بن سعيد وعن
 من ورجل ، مسعود وابن أنا وكنت: قال. علينا اليجترئون ، هؤالء اطرد: للنبي المشركون فقال
 هللا شاء ما - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول نفس في فوقع. أسميهما لست ورجالن ، وبالل ، هذيل
ْطُرد   وال:))وجل عز هللا فأنزل. نفسه فحّدث ، يقع أن ين   ت  ْدُعون   ال ذ  بَّهُم ي  اة   ر  د  يِّ  ب اْلغ  ش  يُدون   واْلع   ُير 

هُ   (.3[ )42: األنعام(( ]وْجه 

 -وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول على قريش من لمألا مرَّ : قال - عنه هللا رضي - مسعود ابن وعن
رْ : ))القرآن فيهم فنزل بهؤالء؟ أرضيت محمد يا: فقالوا. وعمار وبالل وصهيب خباب وعنده  ب ه   وأ نذ 
ين   افُون   ال ذ  خ  ُروا أ ن ي  مْ  إل ى ُيْحش  بِّه  ُ  أ ل ْيس  : ))قوله إلى(( ر  ين   ب أ ْعل م   هللاَّ ر  اك  [ 43- 41: نعاماأل(( ]ب الشَّ

(5.) 
 بالنبي قريش من المأل مرَّ : قال - عنه هللا رضي - مسعود ابن عن الطبري جرير ابن اإلمام وأخرج

 ، المسلمين ضعفاء من ونحوهم ، وخباب وبالل وعمار صهيب وعنده - وسلم عليه هللا صلى -
 تبعاا  نكون أنحن ؛ بيننا من معليه هللا منَّ  الذين أهؤالء ؛ قومك من بهؤالء رضيت محمد يا: فقالوا
ْطُرد   وال: ))اآلية هذه فنزلت! نتبعك أن - طردتهم إن - فلعلك! عنك اطردهم ؛ لهؤالء ين   ت  ْدُعون   ال ذ   ي 
بَّهُم اة   ر  د  يِّ  ب اْلغ  ش  يُدون   واْلع  هُ  ُير  ل ك  : ))تعالى قوله إلى(( وْجه  ذ  ا وك  نَّ ت  ُهم ف  ْعض   ةاآلي آخر إلى(( ب ب ْعض   ب 

(4.) 
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 بالغداة ربهم يدعون الذين تطرد وال:! تعالى قوله في -عنه هللا رضى - خباب عن أيضاا  وأخرج

 التميمي حابس بن األقرع جاء: قال ، ، الظالمين من فتكون معم: قوله إلى( وجهه يريدون والعشي
 وخباب وصهيب لبال مع قاعداا  - وسلم عليه هللا صلى - النبي فوجدوا ، الفزاريّ  حصن بن ،وعيينة

ق روهم حوله رأوهم فلما ، المؤمنين من الضعفاء من أناس في ،  تجعل أن نحب إنا: فقالوا فأتوه ، ح 
 هؤالء مع العرب ترانا أن فنستحي تأتيك العرب وفود فإن ، فضلنا به العرب تعرف مجلساا  منك لنا

 !نعم. قال! شئت إن ممعه فاقعد فرغنا نحن فإذا ، عنا فاقمهم جئناك نحن فإذا. األعُبد
 ناحية في قعود ونحن: قال. ليكتب علياا  ودعا ، بالصحيفة فدعا: قال. كتاباا  بذلك عليك لنا فاكتب: قالوا

ْطُرد   وال: ))اآلية بهذه جبريل نزل إذ ، ين   ت  ْدُعون   ال ذ  بَّهُم ي  اة   ر  د  يِّ  ب اْلغ  ش  يُدون   واْلع  هُ  ُير  ا وْجه  ل ْيك   م   ع 
نْ  اب   م  مح س  ن ه  ْيء   مِّ ا ش  نْ  وم  اب ك   م  م ح س  ل ْيه  ن ع  ْيء   مِّ ُهمْ  ش  ْطُرد  ت  ُكون   ف  ن   ف ت  ين   م  ال م  : قال ثم ،(( الظَّ
ل ك  )) ذ  ا وك  نَّ ت  هُم ف  ْعض  ْعض   ب  قُولُوا ب ب  ُؤالء   لِّي  نَّ  أ ه  ُ  م  م هللاَّ ل ْيه  نْ  ع  ا مِّ ْين ن  ُ  أ ل ْيس   ب  اك   ب أ ْعل م   هللاَّ ين  ب الشَّ  ثم ،((ر 

ا: ))قال ك   وإذ  اء  ين   ج  ُنون   ال ذ  ا ُيْؤم  ات ن  قُلْ  ب آي  الم   ف  ل ْيُكمْ  س  ب   ع  ت  ُكمْ  ك  ب  ل ى ر  ه   ع  ْفس  ة   ن  ْحم   فالقى ،(( الرَّ
الم  : ))يقول وهو فأتيناه ، دعانا ثم ، يده من الصحيفة - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول ْيُكمْ  س  ل   ع 
ت ب   ب   ك  ل ى ُكمْ ر  ه   ع  ْفس  ة   ن  ْحم  : تعالى هللا فأنزل ، وتركنا قام يقوم أن أراد فإذا ، معه نقعد فكنا((! الرَّ
ك   واْصب رْ )) ْفس  ع   ن  ين   م  ْدُعون   ال ذ  بَّهُم ي  اة   ر  د  يِّ  ب اْلغ  ش  يُدون   واْلع  هُ  ُير  ْعدُ  وال وْجه  اك   ت  ْين  ْنهُمْ  ع  يدُ  ع  ة   ُتر  ين   ز 

اة   ي  اال الح  ْني   بلغ فإذا ، بعد معنا يقعد - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فكان: قال[. 29: الكهف(( ]د 
 (.1) يقوم حتى وتركناه ،قمنا فيها يقوم التي الساعة
رْ : ))تعالى قوله في ، هللا رحمه ، عكرمة وعن ين   ب ه   وأ نذ  افُون   ال ذ  خ  ُروا أ ن ي  مْ  إل ى ُيْحش  بِّه   ، اآلية(( ر 
 عبد بن وقرظة ، نوفل بن والحارث ، عدي بن ومطعم ، ربيعة بن وشيبة ، ربيعة بن عتبة جاء: قال

 لو ، طالب أبا يا: قالوا طالب أبي إلى ، الكفار من مناف عبد بني من أشراف في ، نوفل بن عمرو

 ، صدورنا في أعظم كان ،( 1)وعسفاؤنا عبيدنا هم فإنما ، وحلفاءنا موالينا عنه يطرد أخيك ابن أن
باعنا وأدنى ، عندنا له وأطوع  عليه هللا صلى - النبي طالب أبو فأتى: قال! به وتصديقنا ، إياه الّتا
 يريدون الذي ما تنظر حتى ذلك فعلت   لو: الخطاب بن عمر فقال ، به كلموه بالذي فحدثه - وسلم
رْ وأ  : ))اآلية هذه ذكره تعالى هللا فأنزل قولهم؟ من يصيرون وإالم   ين   ب ه   نذ  افُون   ال ذ  خ  ُروا أ ن ي   إل ى ُيْحش 
مْ  بِّه  ُ  أ ل ْيس  )) قوله إلى(( … ر  ين   ب أ ْعل م   هللاَّ ر  اك   وسالم ، ياسر بن وعمار ، بالل: وكانوا: قال ،(( ب الشَّ
 بن ومسعود ، عمرو بن والمقداد ، مسعود ابن: الحلفاء ومن. أسيد مولى وصبيح ، حذيفة أبي مولى

 ، مرثد أبي بن ومرثد ، الشمالين ذو عمرو عبد بن وعمرو ، الحنظلي هللا عبد بن وواقد ، لقاريّ ا
ل ك  : ))والحلفاء والموالي قريش من الكفر أئمة في ونزلت. الحلفاء من وأشباههم ذ  ا وك  نَّ ت  هُم ف  ْعض   ب 

قُولُوا ب ب ْعض   ُؤالء   لِّي  نَّ  أ ه  ُ  م  م هللاَّ ل ْيه  نْ  ع  ْين   مِّ اب   من فاعتذر الخطاب بن عمر أقبل نزلت فلما. اآلية(( ن 
ا: ))ذكره تعالى هللا فأنزل ، مقالته ك   وإذ  اء  ين   ج  ُنون   ال ذ  ا ُيْؤم  ات ن  الم   ف قُلْ  ب آي  ل ْيُكمْ  س   (.9) اآلية(( ع 

 وتحذير تعليل.. 

 من ذلك أعقب وما لمألا أولئك دعوة في واجتهاده - وسلم عليه هللا صلى - النبي موقف تعليل وفي
 :-هللا رحمه- دروزة عزة محمد الباحث يقول ربانية توجيهات

 نطاق وأن ، الجمهور في المؤثر هو الزعماء موقف أن - وسلم عليه هللا صلى - النبي أدرك ولقد

 الزعماء مادام المؤمنين على يشتد   سوف األذى وأن ، تتعثر سوف وأنها ، ضيقاا  يبقى سوف دعوته
اه بعض، من والصدّ  والكيد المناوأة في اندفاعاا  أقل أو ، معتدالا  بعضهم وكان. الموقف ذاه في  فأدَّ

الت وإقامة تأل ف هم في الجهد بذل إلى اجتهاده  ذلك في كان ولو ، ما شيئاا  ومسايرتهم بل ، معهم الصِّ
 .حولها وبالمضر الطوق وكسر للدعوة كسبهم أمل على ، ألصحابه اإلهمال أو الغضِّ  بعض
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 أن وإلى ، ذلك إلى تنبيهه هللا حكمة فاقتضت ، وجل عزَّ  هللا علم في األولى خالف االجتهاد هذا وكان

 المباالة وعدم ، إليه وانضووا به آمنوا بالذين واالهتمام ، والدعوة والتبشير اإلنذار: هي مهمته
 وخبث ، استكبارهم بسبب ؛ األذىو الصدِّ  موقف وقفوا أو االسستجابة عن امتنعوا الذين بالزعماء

 ويدعو القرآن يتلو أن هو عليه ما كل وأن. واألسرية الشخصية واعتباراتهم ، أخالقهم وسوء ، نياتهم
 هو ليس وأنه ، عليها يضل فإنما ضلَّ  ومن ، لنفسه يهتدي فإنما اهتدى فمن. األخالق ومكارم هللا إلى

اراا  وال ، مسؤوالا  وال عليهم وكيالا   في عديدة آيات في جاء ما على ، منذر هو وإنما ، مسيطراا  وال جبَّ
ر    :كمثال اآليات هذه منها ، عديدة ُسو 
اءُكم ق دْ ))- 1 ائ رُ  ج  ص  ن ب  ُكمْ  م  بِّ نْ  رَّ ر   ف م  ه   أ ْبص  ْفس  ل ن  نْ  ف  ي   وم  م  ا ع  ل ْيه  ع  ا ف  ا وم  ل ْيُكم أن  ف يظ   ع  :  األنعام(( ]ب ح 

125.] 
ا قُلْ ))-2 ا ي  ه  اسُ  أ ي  ُكمُ  ق دْ  النَّ اء  ق   ج  ن الح  ُكمْ  م  بِّ ن   رَّ ى ف م  د  ا اْهت  م  ي ف إنَّ د  ْهت  ه   ي  ْفس  ن ل ن  لَّ  وم  ا ض  إنَّم  ل   ف  ض   ي 

ا ل ْيه  ا ع  ا وم  ل ْيُكم أ ن  يل   ع  ك  ب عْ ( 129) ب و  ا واتَّ ى م  تَّى واْصب رْ  إل ْيك   ُيوح  ْحُكم   ح  ُ  ي  ْيرُ  وُهو   هللاَّ ين  ال خ  م  اك  (( ح 
 [.128 - 121:  يونس]
ا)) - 3 ْرتُ  إنَّم  بَّ  أ ْعُبد   أ نْ  أُم  ه   ر  ذ  ة   ه  ْلد  ي الب  ا ال ذ  ه  م  رَّ ْيء   ُكل   ول هُ  ح  ْرتُ  ش  ن   أ ُكون   أ نْ  وأُم  ين   م   الُمْسل م 
ن   القُْرآن   أ ْتلُو   وأ نْ ( 81) ى ف م  د  ا اْهت  م  ي ف إنَّ د  ْهت  ه   ي  ْفس  ن ل ن  ا ف قُلْ  لَّ ض   وم  ا إنَّم  ن   أ ن  ين   م  ر   وقُل  ( 82) الُمنذ 

ْمدُ  َّ   الح  يُكمْ  هلل  ُير  ات ه   س  ا آي  ه  فُون  ْعر  ت  ا ف  ب ك   وم  اف ل   ر  ا ب غ  مَّ لُون   ع  ْعم   [. 83-81:النمل(( ]ت 
ْحنُ )) - 5 ا أ ْعل مُ  ن  قُولُون   ب م  ا ي  مْ  أ نت   وم  ل ْيه  ار   ع  بَّ رْ  ب ج  كِّ ن قُْرآن  ب الْ  ف ذ  افُ  م  خ  يد   ي   (( وع 
 [.54:ق] 
رْ )) - 4 كِّ ا ف ذ  ر   أ نت   إنَّم  كِّ م ل ْست  ( 21) ُمذ  ل ْيه  ر   ع  ْيط  ن إالَّ ( 22) ب ُمس  لَّى م  و  ف ر   ت  ُبهُ ( 23) وك  ذِّ ُيع  ُ  ف   هللاَّ

اب   ذ  ر   الع  ا إنَّ ( 25) األ ْكب  هُمْ  إل ْين  اب  ا إنَّ  ُثمَّ ( 24) إي  ل ْين  ا ع  هُمْ ح س   (.8[ )21 - 21:  الغاشية(( ]ب 

 :ثابتة سنة... األنبياء أتباع هؤلء
 (:12) - هللا رحمه - كثير ابن اإلمام قال
 الرجال من الناس ضعفاء بعثته أول في اتبعه من غالب كان - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول إن

ا: ))لنوح نوح   قوم قال كما ، قليل إال األشراف من يتبعه ولم ، واإلماء والعبيد والنساء اك   وم  ر   ن 
ك   ع  ب  ين   إالَّ  اتَّ ا ُهمْ  ال ذ  لُن  اذ  ي   أ ر  اد  ْأي   ب   ، سفيان أبا الروم ملك هرقل سأل وكما ، ،(21: هود) اآلية(( الرَّ

. ضعفاؤهم بل: فقال ؛ ضعفاؤهم أم يتبعونه الناس فأشراف: له فقال ، المسائل تلك عن سأله حين
 (.11) الرسل اعأتب هم: فقال

بون ، ضعفائهم من آمن بمن يسخرون كانوا قريش مشركي أن والغرض  منهم عليه يقدرون من ويعذِّ
 ما كان لو ، الخير إلى هؤالء ليهدي هللا كان ما: أي ؛ بيننا من عليهم هللا منَّ  أهؤالء: يقولون وكانوا ،

ان   ل وْ : ))كقولهم ، ويدعنا ، خيراا  إليه صاروا ْيراا  ك  ا خ  ا مَّ قُون  ب  :  وكقوله ،[ 11:األحقاف(( ]إل ْيه   س 
ا)) مْ  ُتْتل ى وإذ  ل ْيه  ا ع  اُتن  ات   آي  ن  يِّ ال   ب  ين   ق  ف ُروا ال ذ  ين   ك  ُنوا ل لَّذ  يق ْين   أ ي   آم  ْير   الف ر  ق اماا  خ  نُ  مَّ ياا  وأ ْحس  د  (( ن 
 [.13:  مريم]

مْ : )) ذلك جواب في تعالى هللا قال اأ ْهل   وك  ْبل هُم ْكن  ن ق  نُ  ُهمْ  ق ْرن   مِّ اثاا  أ ْحس  ْءياا  أ ث  [. 15:  مريم(( ]ور 
ُؤالء  : )) قالوا حين ، جوابهم في وقال نَّ  أ ه  ُ  م  م هللاَّ ل ْيه  نْ  ع  ا مِّ ْين ن  ُ  أ ل ْيس   ب  ين   ب أ ْعل م   هللاَّ ر  اك  :  األنعام(( ]ب الشَّ

 ، السالم سبل ويهديهم فيوفقهم وضمائرهم وأفعالهم مبأقواله له بالشاكرين أعلم هو أليس:  أي[ 43
ُدوا: )) تعالى قال كما ، مستقيم صراط إلى ويهديهم ، بإذنه النور إلى الظلمات من ويخرجهم اه  ا ج   ف ين 
نَّهُمْ  ي  ْهد  ا ل ن  ع   هللاَّ   وإنَّ  ُسُبل ن  ن ين   ل م   [. 18:  العنكبوت(( ]الُمْحس 
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 »وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن ، وأموالكم صوركم إلى ينظر ال هللا إن«:  الصحيح الحديث وفي

(12.) 
فتاريخ الرساالت السماوية وسنة هللا في الدعوات ، يدالن على أن الذين يبادرون قبل غيرهم ، 
ويسارعون إلى تصديق الرسل ، عليهم الصالة والسالم ، فى غالبيتهم من أولئك الفقراء والعبيد 

وهؤالء هم الفئات المهضومة حقوقهم ، أو الذين حرموا من االمتيازات االجتماعية  والمستضعفين ،
أو السياسية ، التي احتكرها ألنفسهم المأل المستكبرون الطاغون ، الذين أوقعوا عليهم الظلم 

لى واالضطهاد بفعل النظام السائد الذي يهدر آدمية الفقراء ويجعل المأل الكبراء سادة بالفطرة ، لهم ع
 العبيد حق السمع والطاعة والخضوع. 

ويقول صاحب المنار : مضت سنة هللا تعالى أن يسبق الفقراء المستضعفون من الناس إلى إجابة 
دعوة الرسل واتباعهم وإلى كل دعوة إصالح ، ألنه ال يثقل عليهم أن يكونوا تبعاا لغيرهم ، وأن يكفر 

مترفون ، ألنه يشق عليهم أن يكونوا مرؤوسين ، وأن بهم أكابر القوم المتكبرون ، واألغنياء ال
يخضعوا لألوامر والنواهى التي تحرم عليهم اإلسراف الضار ، وتوقف شهواتهم عند حدود الحق 

 (.13واالعتدال )

 ومن الواقع التاريخي :

فإننا نجد  وإذا كانت هذه قاعدة عامة في الدعوات السماوية ، كما حكاها هللا تعالى في القرآن الكريم ،

 لها أمثلة أخرى فى تاريخ البشر وواقعهم : 
فقد كان في مقدمة الذين سارعوا في الدولة الرومانية إلى اعتناق المسيحية ، هم األرقاء ، ألنها 

وعدتهم بملكوت السماء ، وأعلنت أنه ليس مقصوراا على السادة ، بل إنها أخبرتهم أن دخول األغنياء 
 لج الجمل في سم الخياط ، والمفروض أنه الغني الباغي الظالم المستكبر..الجنة هو أصعب من أن ي

وفي التاريخ الجاهلي الحديث ، كان من أكبر المؤيدين للثورة الفرنسية: الفالحون ؛ كي تخلصهم من 
القيود االقتصادية واالجتماعية التي فرضها عليهم الُمالَّك اإلقطاعيون ، وأرباب الحرف والصنائع ؛ 

ررهم من سيطرة نقابات الطوائف ، والعامة كي يكون لهم نصيب من الحكم الذي كان مقصوراا لتح
( ، ولعل هذا يفسر شعار تلك الثورة 15على الملوك والنبالء والفئات العليا ورجال الكنيسة )

ر المعروف ، وهو : "الحرية واإلخاء والمساواة" الذي أطلقوه ليخدعوا به الناس وليكسبوا الجماهي

 إلى صفهم.

 .. جاهلية قديمة جديدة..
ورغم الدعوات التي يطلقها كثير من الناس في الشرق والغرب ، يزعمون فيها أنهم دعاة تحرر 

اإلنسان وأنهم جاؤوا لينقذوا الضعفاء والمهضومة حقوقهم ، وأنهم أنصار حقوق اإلنسان ، وأنهم سند 
ئت المنظمات الدولية وما تفرع عنها من لحق الشعوب في تقرير مصيرها ، ومن أجل ذلك أنش

مجالس ومنظمات.. رغم هذا فإنهم هم الذين يكرسون الظلم والعدوان ويزدرون الضعفاء حتى ولو 
كانوا يجلسون بجانبهم في مقعد من مقاعد منظماتهم التي اصطنعوها لتكون أداة سيطرة على 

 اآلخرين.
 ":يقول صاحب : "منهج األنبياء في الدعوة إلى هللا

 ومازال لهذه الطبقية الشاذة الهمجية جذور راسخة في عصرنا الذي يسمى بعصر التقدم والمدنية: 
 فبعض المنسوبين إلى أهل العلم يتطاولون على الذين ال علم عندهم!. -
يحتقرون العمال الكادحين والفقراء المدقعين ،  -الرأسماليون واإلقطاعيون  -واألغنياء المترفون  -

 انوا أصحاب مواهب فذة!!.ولو ك
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 وأرباب الوظائف الكبيرة يزدرون عامة الناس ، ويتخذون من أنفسهم أرباباا من دون هللا!!. -

وهذه كلها مقاييس جاهلية ، مهما نعق دعاتها بالمساواة والعدل.. وهلل سبحانه وتعالى مقياس ثابت ال 
اكُ  ند  هللاَّ  أ ْتق  ُكْم ع  م   [.13ْم(( ]الحجرات : يتزعزع : ))إنَّ أ ْكر 

إن المتقين أعز  خلق هللا ، وأرفعهم شأناا ، ولو كانوا شعثاا غبراا ال يملكون ماالا أو جاهاا.. فهم مؤمنون 
 أتقياء وكفاهم ذلك نسباا وشرفاا...

 درس للدعاة..

الح ، وإذا كان االستكبار في األرض بغير الحق ، واالستعالء على الناس ، عقبة أمام كل دعوة وإص
وجسراا إلى النار ، وسبباا للهالك والبوار ، فينبغي على المؤمنين عامة ، والدعاة خاصة ، أن يكونوا 

على حذر من الكبر والغرور ، وأن يرتقوا إلى أفق مشرق  وضيء ، فيكونوا من الموطئين أكنافاا 
أْل فُون وُيْؤلفون ، وأن يطامنوا من كبريائهم ، وأن يخفضوا جن احهم إلخوانهم المؤمنين ، الذين ي 

فيدخلون في زمرة عباد الرحمن الذين يمشون في األرض هوناا ، وعندئذ يمدون أبصارهم للدار 
يُدون  ُعلُواا  ين  ال ُير  ا ل لَّذ  لُه  ْجع  ةُ ن  اُر اآلخ ر  اآلخرة التي جعلها هللا تعالى للمؤمنين المتواضعين: ))ت ْلك  الدَّ

اداا  (( ]القصص: ف ي األ ْرض  وال ف س  ق ين  ُة ل ْلُمتَّ اق ب   [.93واْلع 
نا هللا تعالى به ، عندما اقتلع من نفوسنا كل بذرة تنبت الكبر في نفس صاحبها! وما  وما أعظم ما أدبَّ

أعظم أدب اإلسالم عندما جعل في نفس كل إنسان وازعاا ونوراا يستضيء به ، وحكماا عدالا ال يخطئ 

.. إذ ال شيء ، مما يتيه به الصواب يقضي بأن الكبر تزو ير للحقيقة وتعال  على الناس بدون حق 
غ له ذلك ويبرره.  اإلنسان فخراا على اآلخرين ، ويتكبر عليهم بسببه ، يسوِّ

 * أرأيت العلم الذي ُتفاخ ر به وتتكبر؟ إنه من عند هللا سبحانه ، ومهما أوتيت منه فلن تبلغه كله:
اء   م  األ ْسم  لَّم  آد  ع  ا(( ]البقرة :  ))و   [.31ُكلَّه 

ل يم (( ]يوسف :  ْلم  ع  ي ع   [.11))وف ْوق  ُكلِّ ذ 
ْلم  إالَّ ق ل يالا(( ]اإلسراء :  ن  الع  ا أُوت يُتم مِّ  [.94))وم 

 * أرأيت إلى الملك والسيادة والزعامة؟ إنها بقدر من هللا تعالى ، وهو ينزعها منك متى شاء:
ال ك   اُء ))قُل  اللَّهُمَّ م  ش  ن ت  ل  م  اُء وُتذ  ش  ن ت  ز  م  اُء وُتع  ش  ن ت  مَّ ُع الُمْلك  م  نز  اُء وت  ش  ن ت  الُمْلك  ُتْؤت ي الُمْلك  م 

(( ]ال عمران :  ير  ْيء  ق د  ل ى ُكلِّ ش  ك  ع  ْيُر إنَّ ك  الخ  د   [.21ب ي 

كله من عند هللا ، وليس  * أرأيت إلى الرزق والمال والمتاع المادي كله؟ إنك لم تخلق منه شيئاا ، فهو
 لك فيه إال الكسب:

ْحُرُثون  ) ا ت  أ ْيُتم مَّ ُعون  )13))أ ف ر  ار  ْحُن الزَّ ْم ن 
ُه أ  ُعون  ْزر  ْلُتْم 15( أ أ نُتْم ت  اماا ف ظ  اهُ ُحط  ْلن  ع  اُء ل ج  ش  ( ل ْو ن 

هُون  ) ف كَّ ُمون  )14ت  ا ل ُمْغر  ْحُروُمون  )11( إنَّ ْحُن م  ْل ن  ُبون  )( أ  11( ب  ْشر  ي ت  اء  ال ذ  أ ْيُتُم الم  ( أ أ نُتْم 19ف ر 
لُون  ) ْحُن الُمنز  ْم ن 

ن  الُمْزن  أ  ْلُتُموهُ م  نز 
(( ]الواقعة: 18أ  ْشُكُرون  ل ْوال ت  اجاا ف  اهُ أُج  ْلن  ع  اُء ج  ش   - 13( ل ْو ن 

12.] 
ّخرها لتيسير سبل الحياة لديك..  إنها هبة من هللا تعالى ومنحة * وحتى الطاقة التي تستخدمها وُتس 

 للبشر:
ار  ال ت ي ُتوُرون  ) أ ْيُتُم النَّ ُئون  )11))أ ف ر  ْحُن الُمنش  ا أ ْم ن  ه  ت  ر  ج  أُْتْم ش  ةا 12( أ أ نُتْم أ نش  ر  ْذك  ا ت  اه  ْلن  ع  ْحُن ج  ( ن 

(( ]الواقعة :  ين  اعاا لِّْلُمْقو  ت   [.13 - 11وم 
 ؟ فهل لك في ذلك إرادة واختيار؟ هل كنت بمحض إرادتك من* وماذا بقي لديك؟ الحسب والنسب

بني فالن أو من بنى فالن آخر...؟ وما الذي يميزك عن غيرك ، والكل يمتون بالنسب إلى أصل 
 :-عليه السالم  -واحد.. إلى آدم 
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اُكْم ُشُعوباا  ْلن  ع  ى وج  ر  وأُنث  ك  ن ذ  اُكم مِّ ل ْقن  ا خ  اُس إنَّ ا النَّ ا أ ي ه  ند  هللاَّ  ))ي  ُكْم ع  م  فُوا إنَّ أ ْكر  ار  ع  ائ ل  ل ت  ب  وق 

 (.14» )والناس كلهم آلدم وآدم من تراب ال«[ ، 13أ ْتق اُكْم(( ]الحجرات : 
فماذا بقي بعد هذا كله؟ ماذا بقي لك تتكبر به على اآلخرين إال العجز والضعف ومعرفة األصل الذي 

 كنت  والنهاية التي إليها تصير؟. 
صلى  -عد إلى نفسك ، ولتضعها في مكانها ، وال ترفعها إلى ما ال تستحق ، وليكن لك برسول هللا فلت

 أسوة حسنة. -هللا عليه وسلم 

 الهوامش :
 ، دار الفكر. بيروت.  313 - 5/312،  311 - 312/ 2انظر: تفسير ابن كثير  - 1
 .2/91انظر: تفسير ابن كثير  - 2
( ، 5129( ، وابن ماجه في الزهد برقم )51فضائل الصحابة برقم )أخرجه اإلمام مسلم في  - 3

: خرجه السيوطي في الدر المنثور ، 11/318وقال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري: 
وزاد نسبته ألحمد وابن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم والحاكم 

 وابن المنذر.والفريابي وعبد بن حميد والنسائي 
 .1/522مسند اإلمام أحمد: - 5
: رواه 1/22، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 414 - 11/415أخرجه الطبري في التفسير:  -4

أحمد والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير كردوس ، وهو ثقة. ونسبه السيوطي البن 
انظر: تفسير الطبري بتحقيق وتعليق  أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية.

 محمود شاكر ، في الموضع نفسه.
( في الزهد ، قال المحقق: في الزوائد: 5121، وابن ماجه برقم ) 311 - 11/311الطبري  -1

إسناده صحيح ، ورجاله ثقات. وقد روى مسلم والنسائي والمصنف بعضاا من حديث سعد بن أبي 
: )وهذا حديث غريب فإن هذه اآلية مكية واألقرع بن 2/131ر وقاص. وقال ابن كثير في التفسي

حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر( ونسبه السيوطي أيضاا البن أبي شيبة وأبي يعلى وأبي 
نعيم في الحلية وابن المنذر وأبي الشيخ ، وابن مردويه والبيهفي في الدالئل. انظر: تعليق محمود 

 (. 11/311شاكر على الطبري )

 العسفاء: جمع )عسيف( ، وهو العبد ، واألجير المستهان به. - 1
 .392 - 11/318أخرجه الطبري بإسناده عن عكرمة في التفسير :  - 9
، وهو البحث المقدم للمؤتمر  259 - 251انظر بحثه القيم عن: )معركة النبوة مع الزعامة( ص  - 8

بالدوحة ، ومنشور في البحوث والدراسات المقدمة  هـ 1522العالمي الثالث للسيرة النبوية عام 
 هـ. 1521وما بعدها ، الطبعة األولى  1/521للمؤتمر 

 .2/131تفسير ابن كثير  - 12
وفي  33 - 1/31( ، فتح البارى 1القصة بكاملها في البخاري ، كتاب بدء الوحي رقم ) - 11

، واإلمام أحمد  1381 - 3/1383( 15مواضع أخرى منه ، ومسلم في الجهاد والسير ، برقم )
 .1/212في المسند: 

 438و  2/294( ، واإلمام أحمد في المسند 2415أخرجه اإلمام مسلم في البر والصلة برقم ) - 12
( 5142( ، والبغوي في شرح السنة برقم ) 5153، وابن ماجه في السنن ، كتاب الزهد برقم )

15/351. 
 .9/425:  تفسير المنار للسيد رشيد رضا - 13
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 .149انظر: التفسير القرآني للتاريخ ، د. راشد البراوي: ص  -15

أخرجه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي هللا عنه. وإسناده حسن ، مشكاة المصابيح  - 14
 .3/1313بتحقيق الشيخ األلباني:

 
 :الخاطرة هذه جاءت.. الهزاع إبراهيم األخ من
 الرجل مع تعيش ، بينهم الثقــة انعدام أسبابه من المسلمين بـيـن فواخـتــال فرقة من نرى ما إن

 بكلمات له فيوحي الفساد غربان من ناعق فـيأتـيـه ، أمــورك دقـائـق عـنـك ويعرف ، الطوال السنين
 فإنه ؛ نفياا  أو تأكيداا  األمر عن ويسألك يأتيك أن من وبدالا  ، الشك له فيعرض منبت، وال لها أصل ال

 قد بل ، واإلرشاد بالنصح - عليه حق من لك بما - نفسه يكـلـف وال ، حبلك ويصرم ، عنك ضيعر
 . الناس بين وينشـرها الفـريـة هذه ينقلون ممن هو يكون

ْعُتُموهُ  إذْ  ل ْوال: ))تعالى قوله األمـور هــذه بـه نقـيـس مـقـيـاســاا  لـنـا فليكن م  نَّ  س  ُنون   ظ   الُمْؤم 
ن   مْ  اتُ واْلُمْؤم  ه  ْيراا  ب أ نفُس  ا وق الُوا خ  ذ  ب ين   إْفك   ه   [.12 النور(( ]م 
 ، إشاعة لكل مقبرة ولنكن ، بيننا تدور اإلفك وأحاديث اإلشاعات نجعل وال ، بالناس الظن فلنحسن

 - قوله ولنذكر. عظيم مقام الناس على الشهادة مقام فإن ؛ نعلمها حقائق على إال أحكامنا نبني وال
 .»ألسنتهم حصائد إال وجوههم على الناس يكب وهل«: لمعاذ - وسلم عليه هللا صلى

 .محمد نبينا على هللا وصلى

 
 وتاريخ أدب

 اإلسالمي التاريخ كتابة حول معالم
(4) 
 التاريخي النقد

 خلدون وابن تيمية ابن عند
 العبدة محمد
 الخبر تمحيص ، التاريخية مروياتال على االطالع بعد للمؤرخ الرئيسية المهـمـات مـن أن شـك ال

 ذلك ، لنفسه هو يرتضيه المعالم محدد واضح منهج على عرضه بعد وذلك ، زيفه أو صحته وبيان

 عن مقدمته في خلدون ابن تكلم وقد ، أحياناا  الكذب أو والغلط الوهم إليه يتطرق بطبيعته الخبر أن
 :منها فذكر األخبار في الكذب تقتضي التي األسباب

 حقه أعطته الخبر قبول في االعتدال حال على كانت إذا النفس ألن ، والمذاهب لآلراء التشيعات -1
 . كذبه من صدقه تتبين حتى والنظر التمحيص من
 .والتجريح التعديل إلى يرجع ذلك وتمحيص. بالناقلين الثقة - 2
 .الطبيعية الظواهر لها تخضع التي بالقوانين الجهل - 3
 (. 1) العمران عبطبا الجهل - 5
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 خلدون ابن انتقد وقد.. والنبات والحيوان والطبيعة والكيمياء الفلك علم ظواهر بالظواهر والمقصود

 القوانين مع تاماا  تناقضاا  تتناقض التي األخبار فيقبلون ، العلوم بهذه إلمام عندهم ليس الذين المؤرخين
 (.2) ريةاإلسكند بناء عن المسعودي ذكره الذي كالخبر العلمية

 ، والعلم ، والفقر ، الغنى و ، والتقاليد ، كالعادات ، االجتماعية الظواهر العمران بطبائع والمقصود
 الممكن من هل العوامل هذه كل ضمن ، الخ... الدول وطبيعة ، قلتهم أو ، السكان وكثرة ، والجهل
 وكيف ، األخبار لبعض هنقد في المنهج هذا خلدون ابن يطبق كيف وسنرى ال؟ أم الحادثة وقوع
 في وأوثقها الوجوه أحسن وهو: التاريخي للخبر يوجه سالح أهم هو العمران بطبيعة العلم أن يعتبر

 في الخبر ذلك أن يعلم حتى الرواة تعديل إلى يرجع وال ، كذبها من صدقها وتمييز األخبار تمحيص
 (.3( )والتجريح التعديل في نظرلل فائدة فال مستحيالا  كان إذا وأما ، ممتنع أو ممكن نفسه
 صحيحة روايات فهناك ؛ التحفظ من شيء إلى يحتاج ولكنه ، عام بشكل مقبوالا  كان وإن الكالم وهذا

 الكرامة لوقوع المطلوبة وبالشروط ، للعادة خارقة أمور عن ينقلون ما يعلمون عدول ثقاة ينقلها
 - الحضرمي بن العالء كحادثة وقوعها، مكني ال هذه: يقول أن أحد من نقبل وال ، نصدقها فنحن
 هو األصل كان وإن - عنه هللا رضي - الخطاب بن عمر زمن فارس إقليم فتح في - عنه هللا رضي
 بعض من يختلف التاريخي الخبر أن مع تتخلف ال كونية سنن على األمور وجريان باألسباب األخذ

 والتعديل الجرح منهج أن يبقى ولكن ، - سلمو عليه هللا صلى - هللا رسول حديث نقل عن الوجوه
 التي الروايات فيها ونقدوا ، المسلمون فيها برز التي العلوم أعظم من هو الحديث أهل به قام الذي
 عن ذباا  ، للغاية صارماا  منهجاا  ذلك في واتخذوا - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول بحديث تتعلق
 - ذلك أمكن إن - التاريخية الروايات على المنهج هذا تطبيق وإن ، منها ليس ما فيها يدخل أن السنة
 :منها ، التطبيق هذا تعترض صعوبات هناك ولكن ، األهمية غاية في لهو

 عليه هللا صلى - هللا رسول حديث لرواة وقع كما التاريخ رواة وتعديل جرح في الكتب تؤلف لم - 1
 ، التاريخية الروايات معظم:  والمقصود ، والمقدم ولىاأل هو بالسنة االهتمام أن شك وال ، - وسلم
 .والتعديل الجرح كتب من حالهم معرفة يمكن للتاريخ رواة فهناك وإال
 حفظ إلى الحديث علماء اطمأن أن بعد األولى القرون في انتهى الرواة عن والتفتيش البحث إن- 2

 التي األحداث في العمل فكيف ، دائبة ركةح التاريخ ولكن ،- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سنة
 .بعد؟ من جاءت

 في الشك أو التأكد على يساعد مما ، الرواية غير التاريخي الحدث في كثيرة عوامل تتدخل - 3
 . الخ.. الجغرافية والعوامل التاريخية كاآلثار ، الخبر

 مخالفة عدم من خلدون ابن هذكر وما ، الحديث أهل منهج بين الجمع من البد ولغيرها األسباب لهذه
 الحديثة النقد مناهج من أيضاا  االستفادة مع ، الصريح للعقل مخالفته عدم أو ، االجتماع لسنن الخبر
 .لإلسالم العامة واألصول يتفق مما ، التاريخ دارسي عند

وسنعرض لنموذجين من تحليل الحديث التاريخي ، ونقد الخبر ، وعرضه على منهج قواعد علم 
 جتماع.اال

ويقولون:  -رضى هللا عنهم  -ناقش ابن تيميه الذين يطعنون في خالفة أبي بكر وعمر وعثمان أول: 

أوصى بها لعلي بن  -صلى هللا عليه وسلم  -إن المسلمين خالفوا الوصية التي يزعمون أن رسول هللا 
 . قال:-رضى هللا عنه-أبي طالب 

، فنرجع إلى ما هو معلوم بالتواتر ، أو بالعقل والعادات ، أو  )نقدر أن األخبار المتنازع فيها لم تكن

 ما دلت عليه النصوص المتفق عليها فنقول:
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من المتواتر أن أبا بكر لم يطلب الخالفة برغبة وال برهبة ، فال بذل فيها ماالا وال شهر عليها سيفاا ، 

بيعته لم يؤذه ، وال أكرهه  وال كانت له عشيرة ضخمة ، بل وال قال : بايعوني ، ومن تخلف عن
عليها ، كسعد بن عبادة ، فلما جاءه اليقين خرج منها أزهد مما دخل فيها ، لم يستأثر منها بشيء وال 
آثر بها قرابة ، بل نظر إلى أفضلهم في نفسه )عمر بن الخطاب( فواله عليهم فأطاعوه ففتح األمصار 

يداا لم يتلوث لهم بمال ، وال ولى أحداا من أقاربه ، وقهر الكفار ، وبسط العدل ، حتى خرج منها شه
والية ، هذا أمر يعرفه من يعرف وينصف، ثم بايعوا عثمان كلهم طوعاا منهم ، فسار وبنى على أمر 
قد استقر قبله بسكينة وحلم وكرم ولين ، ولكن لم تكن فيه قوة عمر ، وال سياسته التي بهرت العقول 

، وتوسعوا في الدنيا ، وكثرت عليهم األموال ، وتولد من رغبة  ، فطمع فيه الناس بعض الطمع
بعض الناس في الدنيا وضعف خوفهم من هللا تعالى ، ومن ضعفه هو بالنسبة إلى كمال الذين سبقوه ، 

والفتنة قائمة ولم  -رضى هللا عنه-ما استحكم به الشر ، وحرك الفتنة ، حتى قتل مظلوماا. فتولى عليٌّ 

ير منهم ، وال أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوه ، وال اقتضى رأيه الكف عن القتال حتى تصف قلوب كث
قاتلهم  -ينظر ما يؤول إليه أمره ، كما أشار عليه ولده الحسن ، ثم افترقت عليه الخوارج ، وقاتلوه 

 فكان آخر الخلفاء الراشدين الذين واليتهم خالفة النبوة.-هللا 

عي المسلمين بعد موت نبيهم كانت متوجهة إلى اتباع الحق قطعاا ، وهو أن يقال: دوا طريق آخر:

وليس لهم ما يصرفهم عن الحق ، وهم قادرون على ذلك ، وإذا حصل الداعي إلى الحق وانتفى 

الصارف مع القدرة وجب الفعل. فعلم أن المسلمين خير القرون بايعوا أبا بكر تديناا ال لرغبة وال 
ب الطبع لقدموا علياا أو العباس ، لشرف بني هاشم ، ولما قيل ألبي قحافة : لرهبة ، فلو فعلوا بموج

إن ابنك ولي الخالفة ، قال : ورضيت بنو أمية وبنو هاشم وبنو مخزوم ؛ قالوا: نعم ، فعجب ، وقال: 
 ».ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء«

األمة قرني ، ثم الذين خير هذه «قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -تواتر أن الرسول  طريق آخر:

فخير األمم ، بال نزاع ، القرن األول ، ومن تأمل حال المسلمين في القرن » يلونهم، ثم الذين يلونهم
الثاني بالنسبة إلى األول ، علم تباين ما بينهما ، فإن كان القرن األول جحد حق اإلمام المنصوص 

فهؤالء شر الخلق وهذه األمة شر األمم أخرجت عليه ، ومنعوا عادالا عالماا عناداا ودفعاا للحق ، 
 للناس. 

عرف بالتواتر الذي ال يخفى أن أبا بكر وعمر وعثمان كان لهم بالنبي اختصاص  طريق آخر:

عظيم وخلطة وصحبة ومصاهرة ، وما عرف عنه أنه كان يذمهم ، فإما أن يكونوا على االستقامة 
هو المطلوب ، والثاني إما أنه علم وداهنهم ، أو لم يعلم ، ظاهراا وباطناا معه وبعده ، أو ال. فاألول 

. وإن كانوا انحرفوا بعد االستقامة فهذا -عليه السالم-وأيهما قدر فهو من أعظم القدح في الرسول 

خذالن من هللا لنبيه في خواص أمته ، ومن ُوعد أنه يظهر دينه على األديان كيف يكون أكابر 
 (5م القدح في الرسول والطعن فيه( )خواصه مرتدة؟! هذا من أعظ

رضي -وبنفس هذه الروح من مناقشة الروايات يرد ابن تيميه على من يقول: إن عمر بن الخطاب 
كان سيولي بعده سالماا مولى أبي حذيفة لو كان حياا ، ويترك تولية أحد من أهل الشورى  -هللا عنه
 يقول:

كن أنه كان يوليه والية جزئية ، أو يستشيره فيمن )فكيف يظن بعمر أنه يولي مولى ، بل من المم
يولي ونحو ذلك من األمور التي يصلح لها سالم مولى أبي حذيفة ، فإن سالماا كان من خيار 

 (.4الصحابة( )
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طبق ابن خلدون منهجه في نقد الخبر وهو: هل يثبت هذا الخبر أوالا إذا عرض على قواعد  -ثانياا 

تناقض مع طبيعة العصر وطبيعة العالقات االجتماعية يومها ؛ وذكر أمثلة علم االجتماع ، أو أنه ي
 على منافاة األخبار لطبيعة قواعد علم االجتماع نذكر منها:

قصة العباسة أخت الرشيد قال: )ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة عن سبب نكبة  -أ
ل فه )الرشيد للبرامكة من قصة العباسة أخته مع جعف ( بمكانهما 1ر بن يحيى بن خالد مواله ، وأنه ل ك 

أذن لهما في عقد النكاح دون الخلوة حرصاا على اجتماعهما في مجلسه ، وأن العباسة تحيلت على 
 التماس الخلوة ، فحملت من جعفر ووشي بذلك للرشيد فاستغضب ...

ـنـصب العباسة في دينها، وأبويها، ويتابع ابن خلدون نـقـده لـهـذا الخـبـر:)وهـيـهات ذلك من م
وجاللها، وأنها بنت عبد هللا بن عباس ليس بينها وبينه إال أربع رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة 
من بعده، والعباسة بنت محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس 

فوفة بالملك العزيز ، قريبة عهد ببداوة العروبية ترجمان القرآن، ابنة خليفة، أخت خليفة، مح
( الـدين البعـيـدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش ، وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر 1وسـذاجـة)

إلى موالي األعاجم على همته وعظم آبائه ؛ وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة ، 
ْجر و  (.9األنفة..( )واستنكاف الرشيد عن الح 

كثيراا ما يقع المؤرخون في الوهم والغلط عندما يكون الخبر متعلقاا باألرقام واإلحصائيات ، -ب
كـإحـصـاء الجـيـوش، أو أمـوال الخـراج، وبـعـض الناس عندهم ولع بتضخيم األرقام، فيذكرون 

تقد ابن خـلــدون الـمـؤرخـين أشياء تصادم العقل والبديهيات ، وتصادم قانون النمو السكاني ، وقد ان
قبله لوقوعهم في هذه األغالط، واعتمد في نقده، على علم اإلحصاء، وتكاثر السكان ضمن البيئة 

 الجغرافية التي يعيشون فيها. يقول: 

 -عليه السالم-)وهذا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل ، وأن موسى 
أن أجاز من يطيق حمل السالح خاصة من ابن عشرين فما فوقها ، فكانوا  أحصاهم في التيه بعد

 ستمائة ألف أو يزيدون(.
يعلق ابن خلدون على هذه الرواية: )ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا 
بلغ العدد من الجيوش ، ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني إسرائيل ، ومع ذلك لم ت

جيوش الفرس قط مثل هذا العدد وال قريباا منه ، وأعظم ما كانت جموعهم بالقادسية مائة وعشرون 
ألفاا كلهم متبوع ، وكانوا في أتباعهم أكثر من مائتي ألف ، وعن عائشة والزهري أن جموع رستم 

 التي زحف بها لسعد بالقادسية إنما كانوا ستين ألفا.

سرائيل )يعقوب عليه السالم( إنما هو أربعة آباء على ما ذكره المحققون وأيضاا ، فالذي بين موسى وإ
إلى التيه مائتين وعشرين سنة ، ويبعد  -عليه السالم-، وكان مقامهم بمصر إلى أن خرجوا مع موسى 

 (.8» )أن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد
 اكتشافه لقانون التكاثر والنمو السكاني.ال شك أنها نظرة متقدمة جداا من ابن خلدون وهي 

لقد كان الهدف الرئيسي عند ابن خلدون من كتابة المقدمة هو تخليص الروايات التاريخية من الخطأ 
والكذب ، ووضع القوانين التي تساعد المؤرخ على عدم الوقوع في األخطاء ، ولذلك تكلم عن 

كته. ولكنه فوجئ بأنه أتى بعلم جديد هو بحد ذاته العمران البشري والقوانين التي تحكم سكونه وحر
 هدف ثمين.

ولكن رغم أهمية ما جاء به ابن خلدون البد من التأكيد على أن منهج أهل الحديث في نقد الخبر هو 

من أعظم المناهج ، وإذا استطعنا الجمع بين هذا المنهج ومنهج النقد االجتماعي والعقلي عند ابن 
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فسوف نؤدي بعملنا هذا  -مع بعض التحفظات على هذه المناهج-ي التاريخ خلدون وغيره من دارس

 خدمة جليلة للتاريخ اإلسالمي.
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 وتاريخ أدب

 مفهوم الجاهلية في 
 الشعر الجاهلي

(4) 
 صرمحمد النا

 ملخص الحلقة السابقة :

في الحلقة السابقة تحدث الكاتب عن بـعـض أيـام الـعـرب الـمـشـهورة كحرب البسوس ، وحرب 
داحس والغبراء ، وحرب الفجار ، وما جرى في هذه الحـروب من ثارات وما قيل فيها من شعر ، 

 الـبـيـئة وفي هذه الحلقة يدخل الفترة اإلسالمية ، أثر اإلســالم فـي تـلـك 

 التمهيد:

من خالل دراستنا للحياة الـسـيـاسـيـة في الشعر الجاهلي ال حظنا أن لهذه الحياة مقومات أساسية 
 نوجزها فيما يأتي:

هي البنية االجتماعـيــة والسياسية لتلك المجتمعات ، ففيها يجد العربي الحماية  :القبيلة -1

فيها هو العصبية التي تنسي أصحابها كل تعقل وتوازن ، والطمأنينة، ولها يتعصب، والرباط األقوى 
 فال رأي وال حرية لـلـفــرد أمام عادات القبيلة وتقاليدها ، وإال تعرض للخلع والطرد.

ولقد نفخت العصبية في أفرادها نيراناا الهبة من اعتزاز بالنسب،فهم أفضل الناس،وآباؤهم أشرف 
ويتصور أنه وقومه ملوك الدنيا المتصرفون الباطشون بال آباء ، حتى أن الشاعر كان ينسى نفسه 

رادع، وقد افتخروا بكثرة العدد والعدة، فكثرت المنافرات بينهم، وبالقوة والشجاعة ، بل بالجبروت 
 والغطرسة وهي من أهم خصائص تلك الجاهلية..

 ولقد وجدنا خالل دراستنا للشعر الجاهلي شواهد كثيرة في هذا الشأن. 
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وكان للتقليد عندهم سطوة الدين والمعتقد ، فال يستطيع الفرد مهما أوتي من  :ادات والتقاليدالع -2

مكانة أن يخرج عليها ، لقد تاهوا في ضالالت الجهالة والتقليد ، وعطلوا فكرهم وعقولهم ، ولذلك 
 سفه اإلسالم أحالمهم وحاول تحرير عقولهم ، حتى تمكن من تخليصهم من رواسبها. 

لم يعرف العرب وحدة سياسية في تاريخهم الجاهلي ، حتى أن اإلمارات  تفرق والشتات:ال -3

التي تشكلت كانت ال تزيد عن كونها قبائل متصارعة مع أمثالها ، ولم تنفذ إلى فكرة األمة أو الجنس 
 ، بحيث يجمعون العرب تحت لواء واحد ، إنما اتخذت صورة اتحاد قبلي له رئيس ليس غير.

ن المناذرة والغساسنة إمارتين اصطنعتهما فارس والروم لضرب القبائل العربية األخرى في لقد كوَّ 
الجزيرة ، وكثيراا ما وقعت الحروب الطاحنة بين هاتين اإلمارتين. ولقد أدتا دورهما في خدمة 

 سادتهما خير أداء من بطش بالقبائل العربية ، وقتل وتخريب.. 
بائل العرب مثل : لخم وجذام وبلي وغيرهم ما يزيد عن مائة ألف وفى مؤتة حارب مع الروم من ق
 (.1باإلضافة إلى مثلهم من الروم )

أما إمارة كندة ، ومدن الحجاز ، فما كانت إال تجمعات قبلية سكنت الحاضرة ولم تخرج على عادات 

 القبائل وصراعاتها.

تحت ظالل السيوف، على حياة  إن العربى في البادية شجاع، يفضل الموت: الحروب واأليام -4

الذل والضيم ، فحياته حرب ضروس ال تهداا، وقد زخرت موضوعات الشعر في تصويرها كما مر 
معنا في األعداد السابقة، إذ مدح الشعراء الشجاعة والشجعان، والفروسية والفرسان ، والحياة للقوي 

 ، وهذا ما عبر عنه زهير إذ يقول:

 حه       يهدم ومن ال يظلم الناس يظلمومن لم يذد عن حوضه بسال
وكثر الهجاء وشارك في المعارك مصوراا الفرار والهزيمة ، وبكى الشعراء قتالهم ، وندبت النساء 

 الموتى ، وعرف الشعر العربى عدداا من أصحاب المراثي..
ة ، ومحاوالت وكان من آثارها كثرة األسرى والسبايا ، وما رافق ذلك من تأريث للعداو آثار الحرب:

 مستمرة لتخليص األسرى والسبايا.
أما عادة الثأر فقد كانت متأصلة في نفس العربي وكثيراا ما سببت حروباا ال تنطفئ ، ولم تمنع القرابة 

 من الثأر بين أفراد القبيلة الواحدة.
لف مع القبائل وقد تلجاا القبائل في هذه البيئة الحربية ، التي يشع فيها الفزع والهول ، إلى التحا

 األخرى لترد عن نفسها العدوان.
هذه الحياة الحربية ، وذلك الصراع الدامي ، وإذا تصفحت الجزء األول  أيام العربولقد صورت لنا 

 من كتاب الكامل في التاريخ البن األثير مثالا يهولك هذا الجو الصاخب من الحروب والضغائن.
صاخبة ال تقف عند حد ، مادامت ال تحتكم إلى دين ، وإنما تتبع إنها الجاهلية بكل مقوماتها ، انطلقت 

 ما وجدت عليه اآلباء واألجداد..
لقد كان العربي فيا وثنيته مستعبداا لعدد من األرباب والمعبودات ، فباإلضافة إلى عبادة األصنام 

 وى والشهوات..والكواكب كان الفرد ينصاع إلى استعباد القبيلة والعرف ، والعادة ، ثم إلى اله

 كلمة في المنهج:

فى القسم األول من هذه الدراسة ، كنت قد اعتمدت على الشعر الجاهلي ؛ ألنه خير مصدر لتصوير 
حياة العرب في تلك الفترة ، إذ قد اهتم به علماء اللغة تدويناا ودراسة ، أكثر من اهتمام المؤرخين ، 

 ، أو دراسة اآلثار.. فدراستهم كانت ظنية تعتمد على الحدس والتخمين
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وفى هذا القسم كان اعتمادي على القرآن الكريم؛ ألنه صور حياة الجاهلية تصويراا دقيقاا، حياا معبراا 

حيث  -وصراع النخبة المؤمنة مع ذويهم ومـعـاصـريهـم -باألحداث، والـسـنـة النـبـويـة الـمـطـهـرة 
 راء الـدعــوة اإلسالمية في صدر اإلسالم. صورت هذا الصراع كتب السيرة والتراجم، ثـم شـعـ

إننا نعيش اآلن في غربة ، غربة جديدة لإلسالم ، تجعل محاولة العودة صعبة وشاقة ، وفيها عنصر 
الجدة.. البد من عودة جادة إلى المنابع األولى الصافية ، منابع العقيدة ، ودراسة السنة وكيف ربى 

 ابهأصح -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 
أخرجه » بداا اإلسالم غريباا وسيعود غريباا كما بداا ، فطوبى للغرباء: « -صلى هللا عليه وسلم  -قال 

 مسلم.
، هذه  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد دار الزمن دورته وعاد اإلسالم كما بداا ، كما أخبر بذلك الرسول «

ها عنصر الجدة... فيكون حافزاا لها على الغربة تجعل محاولة العودة كأنها جولة جديدة... وسيتوفر ل

 (. 2» )بلوغ القمة
صلى هللا  -وفي سبيل هذه العودة نتلمس المنهج في طريقة تربية الجماعة األولى ، جماعة الرسول 

وكيف كانت من االستعالء بإيمانها على حياة التمزق والتيه والضياع... إن حياة اإللف  -عليه وسلم 
ينقُض اإلسالم «قال:  -رضي هللا عنه  -جعله ينقض عرى الدين ، يروى أن عمر والعادة للمسلم قد ت

 ».عروة عروة ؛ إذا نشأ في اإلسالم من ال يعرف الجاهلية
ومن أجل خطوة في طريق التربية اإليمانية ، ومن أجل العبرة ، ومقارنة الواقع بما فيه ، مع ماضي 

 م هذه الدراسة..هذه األمة الناصع ، بعد جاهلية مظلمة ، نقد
 المباحث التالية:وسوف أركز الحديث حول 

 ودورها في تربية الجماعة األولى.التربية العقدية:  - 1

 وكيف عمل اإلسالم على تذويبها. العصبية القبلية:-2
 بعد التفرق و الشتات. وحدة األمة:-3
 اتباع التقاليد وتحكيم األهواء. - 4
 حروب الدامية.بعد ال الجهاد في سبيل هللا:-5 

 التربية العقدية: -أولا 
صلى هللا  -كيف واجه اإلسالم الجاهلية؟ كيف انتشل العرب من أوضارها ؛ كيف رباهم رسول هللا 

 حتى ينخلصوا من القيم التي كانوا يقدسونها والعادات التي كانوا يخضعون إليها؟.  -عليه وسلم 
 -ة إلى منهج التربية الذي ربى عليه محمد بن عبد هللا لإلجابة على هذه االستفسارات البد من العود

ة   -صلى هللا عليه وسلم  ُسول  هللاَّ  أُْسو  أصحابه فهو قدوتنا ، وواجب علينا أن نتبع منهجه ))ل ُكْم ف ي ر 
.)) ة  ن  س   ح 

 طريقة اإلسالم في التربية: )التوحيد الخالص(.-أ
لعقيدة في هللا ، ومنذ اللحظة األولى ، منذ أن يعلن كانت البداية األولى في التربية هي تصحيح ا

المسلم )ال إله إال هللا محمد رسول هللا( يصبح انتماء المسلم لدينه ، ويتبرأ بعدها من كل معبود أو 
 (.3متبوع أو مطاع سوى هللا )

ة   ك  ب اْلُعْرو  ْمس  ق د  اْست  ْن ب اهللَّ  ف  اُغوت  وُيْؤم  ْكفُْر ب الطَّ ن ي   [.241الُوْثق ى(( ]البقرة:  ))ف م 
-صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضى هللا عنه  -وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة 

إن هللا قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها باآلباء ، مؤمن تقي أو فاجر شقي ، أنتم بنو آدم وآدم : «
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م من فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على هللا من من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فح

 (.5»)الجعالن التي تدفع بأنفها النتن
ينفر أصحابه من رواسب الجاهلية  -صلى هللا عليه وسلم  -بهذا التصوير والتنفير ، بداا الرسول 

 ومفاخرها وعصبياتها
كان يشعر في اللحظة  لقد كان الرجل حين يدخل في اإلسالم يخلع على عتبته ماضيه في الجاهلية ،«

التي يجيء فيها إلى اإلسالم ، أنه بداا عهداا جديداا ، منفصالا كل االنفصال عن حياته التي عاشها في 
الجاهلية.. كان يقف منها موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي يحس أن كل هذا رجس ال 

 (.4» )يصلح لإلسالم ، وبهذا اإلحساس كان يتلقى هدي اإلسالم..
نعم هكذا كان مفهوم التوحيد يسيطر على مشاعر المسلم فيتحول إلى واقع حي متحرك ، يمأل عليه 
شغاف قلبه ، بعيداا عن المفاهيم الذهنية المجردة ، والمعرفة العقلية البحتة ، كما يحلو لبعض الناس 

 أن يفهموا التوحيد في عصور التقهقر والتبعية.
ة الباردة الميتة شيء ، والمعرفة الحية التي تنبع من الوجدان فتنفعل بها المعرفة النظرية الذهني«إّن 

النفس كلها ، وتعطي تأثيراا معيناا في السلوك الواقعي شيء آخر ، هي ما يطلبه اإلسالم بالذات 
 ».ويستنبته في قلوب المسلمين ليصبحوا مسلمين

ى الحقيقي لال إله إال هللا.. وصلتها الوثيقة والحادث اآلن في األجيال القائمة هو هذه الجهالة بالمعن«
 ».التي ال تنفصم بالحكم بما أنزل هللا

وعندما تستقر هذه الحقيقة في األذهان ينبغي أن تعمل على تحويل حياتنا كلها لتستقيم على منهج هللا «
 (.1»)في كل شيء: في سياسة الحكم ، في سياسة المال ، في سياسة المجتمع..

ذا تمكنت عقيدة التوحيد وحقيقة ال إله إال هللا من نفسه البد أن يتبرأ من المشركين وما هم إن المسلم إ

 عليه.
إال بعداوة المشركين والتصريح لهم  -ولو وحد هللا وترك الشرك -إنه ال يستقيم لإلنسان إسالم «

ُنون  ب اهللَّ  وا1بالعداوة ) ُد ق ْوماا ُيْؤم  ج  ادَّ هللاَّ  ( ، كما قال تعالى: ))ال ت  ْن ح  ون  م  اد  ْوم  اآلخ ر  ُيو  ْلي 
ُسول ُه(( ]المجادلة   [.22ور 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا «قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا «وفي الصحيحين: 
وا مني أن ال إله إال هللا وأن محمداا رسول هللا ، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصم

 ».دماءهم وأموالهم ؛ إال لحق اإلسالم وحسابهم على هللا
إن الزكاة من حقها ، وهللا لو منعوني عقاالا كانوا يؤدونه إلى : « -رضى هللا عنه -قال أبو بكر 

 (.9» )رسول هللا لقاتلتهم على منعه
إله إال هللا وأن محمداا "إن بني حنيفة من أشهر أهل الردة وأعظمهم كفراا وهم مع هذا يشهدون. أن ال 

 (. 8…»)رسول هللا ويؤذنون ويصلون 
ولو كانت كلمة ال إله إال هللا مجرد كلمة لقالتها قريش في الجاهلية ، إال أنها تعلم أن لها «

من هذه الكلمة )ال إله إال هللا(  -صلى هللا عليه وسلم  -مقتضياتها.. فكفار مكة قد علموا مراد النبي 
وا ولم ينفعهم إيمانهم بأن هللا واحد رازق محي مميت )توحيد الربوبية دون توحيد فأبوا واستكبر

ْيء   ا ل ش  ذ  ة  إل هاا واح داا إنَّ ه  ل  اآلل ه  ع  األلوهية( ولما قال لهم النبي : قولوا: ال إله إال هللا ، قالوا: ))أ ج 
(( ]ص:  اب   (.12[ )4ُعج 
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لى اجتثاث نخوة الجاهلية وتعلق قلوب العرب بها ، في عمل ع -صلى هللا عليه وسلم  -إن الرسول 

أال «أحاديثه الشريفة ، وخطبه الكريمة.. فها هو يضع بعد فتح مكة كل مآثر الجاهلية تحت قدميه: 
 (.11» )كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين إال سدانة البيت وسقاية الحاج..

ومن ثم «دث المرحوم سيد قطب عن هذا المفهوم إذ يقول: وفي فصل ال إله إال هللا منهج حياة يتح
تصبح شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداا رسول هللا قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة األمة المسلمة 

بحذافيرها فال تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة ، كما أنها ال تكون حياة إسالمية إذا قامت على 
 (.12» )لقاعدةغير هذه ا

ُم(( ]يوسف:  يِّ يُن الق  ل ك  الدِّ اهُ ذ  ْعُبُدوا إالَّ إيَّ ر  أ الَّ ت  َّ  أ م   [.52))إن  الُحْكُم إالَّ هلل 
إن اإلصرار على صفاء التوحيد ، ونقاء العقيدة ، مع انتزاع رواسب الجاهلية ، كان من أهم مقومات 

وما تزال هي الطريق  -صلى هللا عليه وسلم  -سول التربية المحمدية في دار األرقم ، ومدينة الر

الوحيدة ، لكل تربية جادة ال تريد العبث واللهو والتسول على فتات الشرق والغرب ، باسم اإلسالم ، 
 وضغوط العصر الحاضر ومدنيته المادية..

 الحب في هللا والبغض في هللا:  -ب 

نقاض مجتمع الجاهلية ، واكتملت صورة هذا لقد تشكل المجتمع الوليد في مكة المكرمة ، على أ
 المجتمع اإلسالمي بعد الهجرة إلى المدينة المنورة...

تشكل مجتمع العقيدة ، على الحب بين المؤمنين واألخوة بين المسلمين إن الحب بين المؤمنين هو 
نطلقها الذي يحرك حياة المؤمن كلها.. هو مفتاح التربية اإلسالمية ونقطة ارتكازها وم«الذي كان 

.. إنها األخوة.. إنه الترابط الصادق.. -أي في الجاهلية -واألخوة هنا.. حيث لم تكن هناك » «تنطلق
كانت الخطوة األولى في التربية هي حب هللا ورسوله، والخطوة الثانية هي االلتقاء على حب هللا 

 ورسوله فال تكون ذواتهم يلتقي الناس على العقيدة في هللا.. ألن كالا منهم يحب هللا» «ورسوله
بارزة.. إنما يكون الجانب البارز هو الحب.. بل إن اإلنسان المؤمن يحب أن يؤثر أخاه على نفسه.. 

ْم  ان  ب ه  ْم ول ْو ك  ه  نفُس 
ل ى أ  وذلك من معجزات العقيدة ومعجزات التربية على العقيدة ))وُيْؤث ُرون  ع 

(( ]الحشر  ة  اص  ص   [.8خ 
ما رأيت أحداا «ريشاا ويثير عجبها محبة أصحاب محمد لمحمد حتى قال أبو سفيان: وكان يغيظ ق«

 (. 13» )يحبه الناس كحب أصحاب محمد محمداا 
 (.15إن هذه المحبة بين المؤمنين من لوازم ال إله إال هللا ، والبراء من المشركين من لوازمها أيضاا )

ُنون  الك   ذ  الُمْؤم  تَّخ  ن  هللاَّ  ف ي يقول تعالى: ))ال ي  ل ك  ف ل ْيس  م  ْل ذ  ْفع  ن ي  ن ين  وم  ن ُدون  الُمْؤم  اء  م  ْول ي 
ين  أ  اف ر 

(( ]ال عمران :  ْيء   [.29ش 

أوثق عرى اإليمان المواالة في هللا المعاداة في هللا والحب في هللا : «-عليه الصالة والسالم -وقال  
 (.14» )والبغض في هللا

تنصح للمسلم «د عن جرير بن عبد هللا البجلي أن رسول هللا بايعه على أن : وما رواه اإلمام إحم
 (.11» )وتبرأ من الكافر

 (.11» )المرء مع من أحب«قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وفي صحيح البخاري أن رسول هللا 

رح ما إن أصل المواالة الحب ، وأصل المعاداة البغض ؛ وينشاا عنهما من أعمال القلوب والجوا«
 (.19» )يدخل في حقيقة المواالة والمعاداة.. كالنصرة واألنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك

ويتضح مما سبق أن الوالء في هللا هو محبة هللا ونصرة دينه ، ومحبة أوليائه ونصرتهم ، والبراء «
 (. 18» )هو البغض ألعداء هللا ومجاهدتهم..
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ما كان الجيل األول يقترب منها ، وإن مواالة المؤمنين ومحبتهم من  إن مواالة المشركين خطيرة ،

 -صلى هللا عليه وسلم  -عالمات اإليمان ، ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 
» إن هللا يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجاللي ، اليوم أظلهم في ظلي يوم ال ظل إال ظلي: «
(22 .) 

 ألنبياء:دعوة ا
ال إله إال هللا اعبدوا «وهذه هي دعوة الرسل جميعاا ، توحيد خالص ، كلمة واحدة يرددها كل رسول: 

 ». هللا ما لكم من إله غيره
يتبرأ  -عليه الصالة والسالم  -وبراءة خالصة من الشرك في جميع أشكاله. وهذا أبو األنبياء إبراهيم 

 من عبادة قومه:
ْت ل كُ  ان  ن))ق ْد ك  ْعُبُدون  م  ا ت  مَّ نُكْم وم  آُء م  ا ُبر  ْم إنَّ ه  ُه إْذ ق الُوا ل ق ْوم  ع  ين  م  يم  والَّذ  اه  ة  ف ي إْبر  ن  س  ة  ح  ُدون   ْم أُْسو 

 [. 5هللاَّ (( ]سورة الممتحنة: 
ان  ل ُكْم ف ي  -صلى هللا عليه وسلم  -والبد أن نتأسى بخاتم األنبياء والرسل محمد  ق ْد ك  ُسول  هللاَّ  : ))ل  ر 

(( ]األحزاب: ة  ن  س  ة  ح  كانوا  -عليهم أفضل الصالة والسالم  -[، فرسول هللا وإخوانه األنبياء 21أُْسو 
نماذج الهدى لجميع الناس في كل أمر من أمور حياتهم ومماتهم ، وأوجب هللا طاعتهم واتباع 

ُسول  إالَّ  ن رَّ ا م  ْلن  ا أ ْرس  اع  ب إْذن  هللاَّ (( ]النساء:  أوامرهم ، قال تعالى: ))وم   (.21[ )15ل ُيط 
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 لخليفة عالم من نصيحة

 )*(القاضي إبراهيم بن يعقوب يوسف أبو
 أشـد وعقابه الثواب، أعظم ثوابه ماا؛عظي أمراا  قلدك قد الحمد، وله هللا، إن المؤمنين، أمير يا

 هللا، استرعاكهم قد كثير لخلق تبني وأنت وأمسيت فـأصـبحـت األمـة، هـذه أمـر قـلـدك. الـعـقـاب

 يأتيه أن التقوى غير على أسس إذا البنيان يلبث وليس ، أمرهم ووالك ، بهم وابتالك ، عليهم وائتمنك
 األمة هذه أمر من هللا قلدك ما تضيعن فال. عليه وأعان ، اهبن من على فيهدمه ، القواعد من هللا

 .هللا بإذن العمل في القوة فإن ، والرعية
 .أضعت ذلك فعلت إذا فإنك ، غد إلى اليوم عمل تؤخر ال* 
 .األجل بعد عمل ال فإنه ، بالعمل األجل فبادر ، األمل دون األجل إن* 
 ساعة ولو وقلدك هللا والك فيما الحق فأقم. ربه إلى عيالرا يؤدي ما ربهم إلى مؤدون الرعاة إن* 
 .رعيته به سعدت راع القيامة يوم هللا عند الرعاة أسعد فإن ، نهار من
 .رعيتك فتزيغ ؛ تزغ وال* 
 .بالغضب واألخذ ، بالهوى واألمر وإياك* 

 فإن ، الدنيا مرأ على اآلخرة أمر فاختر ، للدنيا واآلخر لآلخرة أحدهما أمرين إلى نظرت وإذا* 
 .تفنى والدنيا ، تبقى اآلخرة

 تخف وال ، والبعيد القريب سواء هللا أمر في عندك الناس واجعل ، حذر على هللا خشية من وكن* 
 ومن ، بالتوقي التقوى فإنما هللا واتق ، باللسان وليس ، بالقلب الحذر فإن واحذر. الئم لومة هللا في
 .يقيه هللا يتق
ل   واعمل*   فإن ، مورود ومنهل ، محفوظ وعمل ، مأخوذ وطريق ، مسلوك وسبيل مفضوض ألج 

 قهرهم ملك لعزة الحجج فيه وتنقطع ، القلوب فيه تطير الذي األعظم والموقف ، الحق المورد ذلك
. كان قد ذلك وكأن ، عقوبته ويخافون ، قضاءه ينتظرون ، يديه بين داخرون له والخلق ، جبروته
 ، األقدام فيه تزل يوم ، يعمل ولم علم لمن العظيم الموقف ذلك في يومئذ الندامةو بالحسرة فكفى

إنَّ : ))كتابه في وتعالى تبارك هللا يقول. الحساب فيه ويشتد ، القيام فيه ويطول ، األلوان فيه وتتغير  و 
ْوماا  ند   ي  بِّك   ع  أ ْلف   ر  ة   ك  ن  ا س  مَّ ون   مِّ ُعد  ا: ))تعالى وقال ،(( ت  ذ  ْومُ  ه  اُكمْ  الف ْصل   ي  ْعن  م  ل ين   ج   وقال(( واأل وَّ
ْوم   إنَّ : ))تعالى يق اُتهُمْ  الف ْصل   ي  ين   م  ع  أ نَّهُمْ : ))تعالى وقال ،((أ ْجم  ْوم   ك  ْون   ي  ر  ا ي  ُدون   م  ُثوا ل مْ  ُيوع  ْلب   إالَّ  ي 
ةا  اع  ن س  ار   مِّ ه  أ نَّهُمْ : ))وقال ،(( نَّ ْوم   ك  ا ي  ه  ْون  ر  ُثوا مْ ل   ي  ْلب  ةا  إالَّ  ي  يَّ ش  ا أ وْ  ع  اه   تقال ال عثرة من فيالها((. ُضح 

 ، بعيد كل ويقربان ، جديد كل يبليان: والنهار الليل اختالف هو إنما ، تنفع ال ندامة من ويالها ،
 .الحساب سريع هللا إن كسبت بما نفس كل هللا ويجزي ، موعود بكل ويأتيان

 دار هي واآلخرة ، فيها من وهالك هالكة والدنيا ، خطير والخطب ، قليل البقاء فإن ، هللا فاهلل* 
 ، بأعمالهم العباد يدين إنما الدين يوم ديان فإن ، المعتدين سبيل سالك وأنت غداا  هللا تلق فال. القرار
 . بمنازلهم يدينهم وال

 وعما فيه أنت عما ئلكسا هللا وإن. سدى تترك ولن ، عبثاا  تخلق لم فإنك ، فاحذر هللا حذرك وقد
 .الجواب ما فانظر ، به عملت
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 هللا صلى - قال فقد ؛ المسئلة بعد من إال وتعالى تبارك هللا يدي بين عبد قدما غداا  تزول لن أنه واعلم

 : - وسلم عليه
 ، أفناه فيم عمره وعن ، فيه عمل ما علمه عن: أربع عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول ال«

 للمسئلة - المؤمنين أمير يا - فأعدد ، »أباله فيم جسده وعن ، أنفقه وفيم ، اكتسبه أين من لهما وعن
 مجمع في هللا وبين بينك فيما قناعك كشف فاذكر ، يقرأ غداا  عليك فهو فأثبتَّ  عملت ما فإن جوابها،
 .األشهاد
 تنظر ال وأن ، هللا استرعاك ما ورعاية ، هللا استحفظك ما بحفظ - المؤمنين أمير يا - أوصيك وإنى
 ، رسومه وتتعفى عينك في وتعمى ، الهدى سهول عليك تتوعر تفعل ال إن فإنك. وله إليه إال ذلك في

 يريد من خصومة نفسك فخاصم ، تنكر ما منه وتعرف ، تعرف ما منه وتنكر ، رحبه عليك ويضيق
 أماكن عن رده شاء لو مما يديه لىع هلك ما يضمن المضيع الراعي فإن ، عليها ال لها( 1) الفلج

 كانت بغيره تشاغل وإن ، أضاعه ذلك ترك فإذا ،. والنجاة الحياة أماكن وأورده ، هللا بإذن الهلكة
 وفى ما أضعاف هللا ووفاه ، بذلك هنالك من أسعد كان أصلح وإذا ، أضر وبه ، أسرع عليه الهلكة

 . له
 يدعم وإنما ، أجرك - أضعت بما - ويضيعك ، منك حقها ربها فيستوفي ، رعيتك تضيع أن فاحذر
 ، منه ضيعت ما وعليك ، أمره هللا والك فيمن عملت ما عملك من لك وإنما. ينهدم أن قبل البنيان
 ُيغفل فليس ، يصلحهم وعما عنهم تغفل وال ، ُتنسى فلست ، أمره هللا والك من بأمر القيام فالتنس
 هللا بذكر نفسك في لسانك تحريك كثرة والليالي األيام هذه في الدنيا هذه من حظك يضيع وال. عنك

 الهدى وإمام ، الرحمة نبي ، - وسلم عليه هللا صلى - رسوله على والصالة ، وتحميداا  وتهليالا  تسبيحاا 
 .- وسلم عليه هللا صلى -

 أظلم ما ةللرعي يضيء نوراا  لهم وجعل ، أرضه في خلفاء األمر والة جعل ورحمته بمنه هللا وإن
 إقامة األمر والة نور وإضاءة. عليهم الحقوق من اشتبه ما ويبين ، بينهم فيما األمور من عليهم
 .البين واألمر بالتثبت أهلها إلى الحقوق ورد ، الحدود
 وال يحيا الذي الخير من السنن إحياء فإن ، موقعاا  أعظم الصالحون القوم سنها التي السنن وإحياء
 . يموت
 - هللا أتاك مـا فاسـتـتـم. للعامة هالك والخير الثقة أهل بغير واستعانته للرعية، هالك راعيال وجور

 تبارك هللا فإن ، عليها بالـشـكـر فيها الزيادة والتمس ، مجاورتها بحسن النعم من - المؤمنين أمير يا
ْرُتمْ  ل ئ ن: )) العزيز كتابه في يقول وتعالى ك  ُكمْ  ش  نَّ يد  ز 

ف ْرُتمْ  نول ئ   أل  اب ي إنَّ  ك  ذ  يد   ع  د   ((.ل ش 

 ، بالنعم كفر بالمعاصي والعمل ، الفساد من إليه أبغض وال ، اإلصالح من هللا إلى أحب شيء وليس
. عدوهم عليهم هللا وسلط ، عزهم سلبوا إال التوبة إلى يفزعوا لم ثم النعمة قط قوم من كفر من وقلّ 
 من شيء في يكلك ال أن ، أوالك فيما بمعرفته عليك منَّ  الذي - المؤمنين أمير يا - هللا أسأل وإنى
 .فيه إليه والمرغوب ذلك ولي فإنه ، وأحبائه أوليائه من تولى ما منك يتولى وأن ، نفسك إلى أمرك
 تحفظه، حتى قراءته وردد ، وتدبره ، فتفقهه ، بينته و ، لك وشرحته ، به أمرت ما لك كتبت وقد
 . عقابه وخوف وثوابه هللا وجه ابتغاء ، نصحاا  والمسلمين آلك ولم ذلك في لك اجتهدت قد فإني
 مـعـاهـد، وال مسلم ظلم غير من خراجك هللا يوفر أن - البيان من فيه بما عملت إن - ألرجو وإني

 من اشتبه فيما والتظالم عنهم، الظلم ورفع عليهم، الحدود بإقامة صالحهم فإن رعـيـتـك، لك ويـصـلح
 تريد مما عنه، سألت ما على وتحضيض ترغيب فيها ، حسنة أحاديث لك وكتبت. عليهم قوقالح

 .يديك وعلى ، بك وأصلح عنك، يرضيه لما هللا فوفقك. هللا شاء إن به العمل
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 : الهوامش

 حنيفة، أبي اإلمام صاحب البغدادي ، الكوفي ، األنصاري حبيب بن إبراهيم بن يعقوب يوسف أبو* 
 بالتفسير العلم واسع الحديث، حفاظ من ، عآلمة فقيهاا  كان ، مذهبه نشر من أولو وتلميذه،

 وهو ببغداد خالفته في ومات والرشيد والهادي المهدي أيام القضاء ولي ، العرب وأيام والمغازي
 (.حنيفة أبي مسند وهو) واآلثار ، الخراج: المطبوعة كتبه ومن. القضاء على

 .االنتصار:  الف ل ج - 1

 
 فاعدلوا قلتم وإذا

 السعد ناصر بن العزيز عبد: بقلم
 :الموضوع أهمية

 أقوى من ألن القلوب، بين والمؤلف الكلمة، وجامع الحق مفتاح أنه من تأتي الموضوع هذا أهمية إن
 نفسه المسلم جاهد ولو. واإلنصاف العدل وفقدان واالعتداء الظـلم هو الـعـباد بين االختالف أسباب
 سواء المسلمين بين تحصل التي المشاكل من كثيراا  فإن الناس ومع نفـسـه عـلـى العدل ةصف لتحقيق

 .هللا بإذن وتحل ستزول الجماعية أو الفردية منها
 فالجهل الظلم، وإما الجهل إما األخطاء عـلـى واإلصـرار الحـق عـن االنحـراف سـبـب ألن وذلـك
 رحمه - تيمية ابن اإلسالم شيخ كان ولقد.  والقسط صـافواإلنـ العدل عالجه والظلم ، العلم عالجه

 :يقول فتراه ، سابقاا  المذكورين األمرين إلى والتعصب والـتـعـدي الفرقــة أسباب يرجع ما كثيراا  - هللا
 إلى دائماا  فيحتاج الشر، من يهواه ما إلى وميله العلم، عدم فيه فاألصل جهوالا، ظلوماا  خلق اإلنسان"

 وإعطائه وتركه، وفـعــلــه ، وغضبه ورضاه ، وبغضه محبته في وعدل جهله به يزول مفصل علم
 وعدل جهله، ينافي علم إلى فيه يحتاج ويعمله يقوله ما وكل ، ويقظته ونومه ، وشربه وأكله ومنعه،
 ما لموالظ الجهل من منه كان وإال ؛ المفصل والعدل المفصل بالعلم عليه هللا يمن لم فإن ، ظلمه ينافي
 وبيعة الحديبية صلح بعد -وسلم عليه هللا صلى- لنبيه تعالى قال وقد ، المستقيم الصراط من به يخرج

ا: ))الرضوان ا إنَّ ْحن  ت  ْتحاا  ل ك   ف  ب يناا  ف  ك  )) تعالى قوله إلى(( م  ي  ْهد  اطاا  وي  ر  ق يماا  ص  ْست   هذه كان فإذا ،(( م 
 (.1) أهـ" غيره حال ففكي منها قريباا  أو حياته آخر في حاله

 :هللا رحمه ويقول
 يكون الذنوب جميع ولهذا ، فساده الظلم أن كما ، القلب صالح هو واالعتدال ، االعتدال هو والعدل"

 بالعدل القلب فصالح ، ظلمها بل نفسه على يعدل فلم ، العدل خالف والظلم ، لنفسه ظالماا  فيها الرجل

 والمعدول العادل فهو عدل إذا كذلك ، والمظلوم الظالم فهو نفسه بدالع ظلم وإذا ، الظلم في وفساده ،
ا: ))تعالى قال ، وشر خير من العمل ثمرة تعود وعليه ، العمل فمنه ، عليه ا ل ه  تْ  م  ب  س  ا ك  ل ْيه  ا وع   م 

تْ  ب  س   ((اْكت 
 :88 ص الجزء نفس في قال أن إلى
 القلب صحة فهكذا فاألمثل، األمثل لكن ، إليه سبيل ال اإلخالص من السالم المحض االعتدال أن مع"

 علماا  متعذر شيء كل في المحض والعدل واإلعراض والظلم الزيغ من ومرضه العدل في وصالحه
 .المثلى الطريقة: السلفية للطريق ويقال ، أمثل هذا: يقال ولهذا. فاألمثل األمثل ولكن ، وعمالا 
يُعوا ول ن: ))تعالى وقال ط  ْست  لُوات   أ ن ت  ْين   ْعد  اء   ب  ْصُتمْ  ول وْ  النِّس  ر  : تعالى وقال[ 142 األنعام(( ]ح 
ْيل   وأ ْوفُوا)) ان   الك  يز  لِّفُ  ال ب اْلق ْسط   واْلم  ْفساا  ُنك  ا إالَّ  ن  ه   الكتب وأنزل الرسل أرسل تعالى وهللا ،((وْسع 
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 ثم ، حقوقهم في الناس على العدل ثم ، له شريك ال وحده هللا عبادة القسط وأعظم. بالقسط الناس ليقوم

 (.2) أهـ. النفس على العدل
 قسمه وقد ، واآلخرة الدنيا في النجاة أساس وأنه ، العدل أهمية بين قد اإلسالم شيخ أن نرى وهنا
 العدل ثم ، الناس على العدل ثم ، له شريك ال وحده هللا عبادة وهو العدل أعظم إلى األهمية حسب
 .البحث هذا ثنايا في هللا شاء إن ذلك فصيلت وسيأتي النفس على
 حيث السنة ألهل والمفارقين الخصوم مع العدل أهمية أيضاا  -تعالى هللا رحمه- اإلسالم شيخ ذكر وقد
 :يقول

 عليه هللا صلى- الرسول ويتبعون ، الخلق ويرحمون ، الحق يعلمون واإليمان والعلم السنة وأهل"
 إلى.. عذروه -وسلم عليه هللا صلى- الرسول فيه يعذره خطأا  فأخطأ اجتهد ومن يبتدعون، وال ،-وسلم
 عليه هللا صلى -النبي قال كما ، وظلم بجهل الكالم ويكره ، وعدل بعلم الكالم يحب وهللا: قال أن

 في فهو جهل على للناس قضى رجل ، الجنة في وقاض   النار في قاضيان. ثالثة القضاة: " -وسلم
 ،"  الجنة في فهو به وقضى الحق علم ورجل ، النار في فهو خالفه وقضى لحقا علم ورجل ، النار
: تعالى فقال ؛ بالنهي علم بال عليه القول وخص ، مطلقاا  علم بال الكالم وتعالى سبحانه حرم وقد
ْقفُ  وال)) ا ت  ْلم   ب ه   ل ك   ل ْيس   م  ْمع   إنَّ  ع  ر   السَّ اد   واْلب ص  ْنهُ  ان  ك   أُْول ئ ك   ُكل   واْلفُؤ  ْسُؤوالا  ع  : تعالى وقال(( م 
ا قُلْ )) م   إنَّم  رَّ بِّي   ح  اح ش   ر  ا الف و  ر   م  ه  ا ظ  ْنه  ا م  ن   وم  ط  ْغي   واإلْثم   ب  ْير   واْلب  قِّ  ب غ  ُكوا وأ ن الح  ا ب اهللَّ   ُتْشر   ل مْ  م 

لْ  زِّ اناا  ب ه   ُين  قُولُوا وأ ن ُسْلط  ل ى ت  ا هللاَّ   ع  ْعل ُمون   ال م   فقال المسلمين أعداء على بالعدل وأمر(( ت 
ين   ُكوُنوا:))تعالى ام  َّ   ق وَّ اء   هلل  د  ُكمْ  وال ب اْلق ْسط   ُشه  نَّ م  ْجر  آنُ  ي  ن  ل ى ق ْوم   ش  لُوا أ الَّ  ع  ْعد  لُوا ت  بُ  ُهو   اْعد   أ ْقر 
ى ْقو   (.3((" )ل لتَّ
 التي األمانة وأن والعمل القول في دلالع أهمية لنا يتبين اإلسالم شيخ كالم من ذكره سبق مما إذن

 بأن إال اإلنسان يحملها أن يستطيع ال منها وأشفقن والجبال واألرض السموات حملها عن عجزت
 بالعدل الظلم صفة على يتغلب وبأن ، وجل عز هللا دين في والتفقه بالعلم الجهل صفة على يتغلب

 عن ينفك أن وال كله العدل يكمل أن يستطيع فلن - اإلسالم شيخ أشار كما - ذلك ومع ، واإلنصاف
 يفهم ما هو وهذا ، وضعفه تقصيره له ويغفر عليه هللا يتوب ألن حاجة في فهو وكذلك ، كله الجهل
 :الناس من صنفين لنا وجل عز هللا ذكر حيث األحزاب سورة في األمانة آية من

 ، للظلم المنافي والعدل ، للجهل منافيال العلم طلب في جهدهم بذلوا الذين المؤمنون :األول الصنف

 .والعدل العلم من تحقيقه يستطيعوا لم ما عليهم يتوب أن وجل عز هللا من فاستحقوا

 ، يتعلموه فلم وجل عز هللا دين عن أعرضوا الذين المنافقون المشركون أولئك :الثانى الصنف

 والنفاق الشرك في وقعواو ، والظلم الجهل ظلمات في فأركسوا والقسط العدل عن وأعرضوا
ا: ))تعالى هللا يقول. األليم العذاب فاستحقوا ا إنَّ ْضن  ر  ة   ع  ان  ل ى األ م  ات   ع  و  م  ال   واأل ْرض   السَّ ْين   واْلج ب  أ ب   ف 

ا أ ن ه  ْلن  ْحم  ا وأ ْشف ْقن   ي  ْنه  ا م  ل ه  م  انُ  وح  هُ  اإلنس  ان   إنَّ لُوماا  ك  ُهوالا  ظ  ب  ( 12) ج  ذِّ ُ  ل ُيع  اف ق ين   هللاَّ اف ق ات   الُمن   واْلُمن 
ين   ك  ات   واْلُمْشر  ك  ُتوب   واْلُمْشر  ُ  وي  ل ى هللاَّ ن ين   ع  ات   الُمْؤم  ن  ان   واْلُمْؤم  ُ  وك  فُوراا  هللاَّ ح يماا  غ   سورة(( ]رَّ
 [. 13 - 12: األحزاب

 .رهمتقصي لهم وغفر األمانة حمل على أعانهم الذين من يجعلنا أن وجل عز هللا نسأل

 :والسنة الكتاب في ومنزلته العدل تعريف
 الحكم في الحاكم عدل. الجور ضد وهو ، مستقيم أنه النفوس في قام ما: العدل: العرب لسان في قال

 الهوى به يميل ال الذي وهو( العدل) الحسنى هللا أسماء وفي.. عدول قوم من عادل وهو ، عدالا  يعدل
: فأجابه العدل عن يسأله جبير بن سعيد إلى الملك عبد وكتب. الحقب الحكم: والعدل. الحكم في فيجور
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ْمت   وإنْ : ))تعالى هللا قال ، الحكم في العدل: أنحاء أربع على العدل إن ك  هُم ف اْحُكم ح  ْين   ،(( ب اْلق ْسط   ب 

ا: ))تعالى قال ؛ القول في والعدل لُوا قُْلُتمْ  وإذ  اْعد  لُ  ال: ))عالىت قال ؛ الفدية في والعدل ،(( ف  ا ُيْقب  ْنه   م 
ْدل   ين   ُثمَّ : ))تعالى قال ؛ اإلشراك في والعدل ،((ع  ف ُروا ال ذ  مْ  ك  بِّه  لُون   ب ر  ْعد   وفالن. يشركون: أي ،(( ي 
: واالعتدال ، تقويمه: الشيء وتعديل ، ساواها: والمكاييل الموازين وعّدل ، يساويه أي: فالناا  يعدل
 من معتدل، وجو ، والقصر الطول من ، معتدل جسم: كقولهم ، وكيف كم في حالين بين حال توسط
 منه شك في: أي ، األمر هذا في عدال في أنا: يقال ، أمرين في الشك. والمعادلة ، الخ.. والبرد الحر

 (. باختصار) أهـ. أتركه أم عليه أأمضي
 نقتصر لكننا جداا  كثيرة ضده من والتحذير عليه والحث العدل ذكر في الواردة واألحاديث واآليات

 .حولها والحديث التفسير علماء أقوال نقل مع بعضها على

 :ذلك في الواردة اآليات
 :األولى اآلية
د  : ))عمران آل سورة في وجل عز هللا يقول ه  ُ  ش  هُ  هللاَّ ةُ  ُهو   إالَّ  إل ه   ال أ نَّ الئ ك  ْلم   وأُْولُوا واْلم   ق ائ ماا  الع 

يزُ  ُهو   إالَّ  ه  إل   ال ب اْلق ْسط   ز  يمُ  الع  ك   [.19 عمران ال(( ]الح 
 :بقوله118 ص 15 ج(( ب اْلق ْسط   ق ائ ماا )) تعالى قوله على اإلسالم شيخ يعلق* 
 قوله كان ومن ، مستقيماا  كان بالقسط وعمله قوله كان فمن ، متالزمان واالعتدال االستقامة فإن" 

 المستقيم الصراط يهدينا أن نسأله أن وجل عز هللا أمرنا هذاول ، بالقسط قائماا  كان مستقيماا  وعمله
 العدل هو وصراطهم ، والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من عليهم أنعم الذين صراط

 كلها فالمعاصي ، معاصيه وترك بطاعته العمل هو المستقيم والصراط بالقسط الناس ليقوم والميزان
 (.5")والعدل بالقسط للقيام مخالف للعدل مناقض ظلم
 :بقوله 44 ص األول المجلد القرآن ظالل في اآلية هذه على - هللا رحمه - قطب سيد ويعلق* 
 المطلق العدل يتحقق فال ، العدل وهو بالقسط دائماا  متلبس والحياة الكون لهذا وجل عز هللا وتدبير"

 تناسق في دوره معها كائن كل ييؤد التي الكون أمور استقامة أمورهم تستقيم وال الناس حياة في
 في وبينه الناس لحياة اختاره الذي هللا منهج بتحكيم إال هذا يتحقق ال.. آخر كائن كل دور مع مطلق
 وهو ، اإلنسان ودورة الكون دورة بين تالؤم وال تناسق وال استقامة وال قسط وال عدل فال وإال كتابه
 ". والصراع والتشتت والتصادم إذن الظلم

 نفسها الصفحة في - هللا رحمه - قال أن ىإل
 كما ، البشر وقصور البشر جهل الزمه البشر وضع من آخر منهج الناس حياة في حكم حيث وأنه"

 ظلم أو ، للفرد الجماعة ظلم أو ، للجماعة الفرد ظلم. الصور من صورة في والتناقض الظلم الزمه
 من ألي الميل من المبرأ هو وحده وجل عز هللا وعدل. لجيل جيل أو ألمة أمة ظلم أو لطبقة طبقة

 إالَّ  إل ه   ال)) السماء في وال األرض في شيء عليه يخفى ال الذي وهو ، العباد جميع إله وهو ، هؤالء
يزُ  ُهو   ز  يمُ  الع  ك   (.4) اهـ((. الح 

 :الثانية اآلية
ا: ))وجل عز قوله ا ي  ين   أ ي ه  ُنوا ال ذ  ين   ُكوُنوا آم  ام  وَّ اء   ب اْلق ْسط   ق  د  َّ   ُشه  ل ى ول وْ  هلل  ُكمْ  ع  و   أ نفُس 

ْين   أ  ال د   الو 
ب ين   ْقر 

ُكنْ  إن واأل  ن ياا  ي  ق يراا  أ وْ  غ  ُ  ف  ا أ ْول ى ف اهللَّ م  ب ُعوا ف ال ب ه  تَّ ى ت  لُوا أ ن اله و  ْعد  ْلُووا وإن ت  ُضوا أ وْ  ت  إنَّ  ُتْعر   ف 
ان   هللاَّ   ا ك  لُون   ب م  ْعم   [.134:النساء سورة(( ]ب يراا خ   ت 

 ، بالقسط قوامين يكونوا أن المؤمنين عباده تعالى يأمر: " اآلية لهذه تفسيره في كثير ابن اإلمام يقول
 عنه يصرفهم وال ، الئم لومة هللا في تأخذهم وال ، شماالا  وال يميناا  عنه يعدلوا فال ، بالعدل أي



  مكتبة شبكة مشكاة اإلسالميةمكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية                                                                              مجلة البيانمجلة البيان

 اة اإلسالميةهدية لمكتبة شبكة مشك

 
اء  : )يقول ، متناصرين تعاضدينم متساعدين متعاونين يكونوا وأن ، صارف د  َّ   ُشه  : تعالى قال كما( هلل 

ة   وأ ق يُموا)) اد  ه  َّ   الشَّ  من خالية ، حقاا  عادلة صحيحة تكون فحينئذ ، هللا وجه ابتغاء أدوها: أي ،((هلل 
ل ى ول وْ : ))قال ولهذا ، والكتمان والتبديل التحريف ُكمْ  ع   ضررها عاد ولو بالحق اشهد: أي ،((أ نفُس 

 فرجاا  أطاعه لمن سيجعل هللا فإن ، عليك ضرره عاد ولو فيه الحق فقل األمر عن سئلت وإذا ، عليك
و  : ))وقوله ، عليه يضيق أمر كل من ومخرجاا 

ْين   أ  ال د  ب ين   الو  ْقر 
 على الشهادة كانت وإن: أي ،(( واأل 

 على حاكم الحق فإن ، عليهم لضررا عاد وإن بالحق اشهد بل ، فيها تراعهم فال ، وقرابتك والديك
ُكنْ  إن: ))وقوله. أحد كل ن ياا  ي  ق يراا  أ وْ  غ  ُ  ف  ا أ ْول ى ف اهللَّ م   لفقره عليه تشفق وال ، لغناه ترعاه ال: أي ،((ب ه 
ب ُعوا ف ال:))وقوله. صالحهما فيه بما وأعلم منك بهما أولى هو بل ، يتوالهما فاهلل ، تَّ ى ت   أ ن اله و 

لُ  ْعد   وشؤونكم أموركم في العدل ترك على إليكم الناس وبغض والمعصية الهوى يحملنكم ال: أي ،((وات 
ُكمْ  وال: ))تعالى قال كما كان حال أي على العدل الزموا بل ، نَّ م  ْجر  آنُ  ي  ن  ل ى ق ْوم   ش  لُوا أ الَّ  ع  ْعد  لُوا ت   اْعد 

بُ  ُهو   ى أ ْقر  ْقو   على -وسلم عليه هللا صلى- الرسول بعثه لما رواحة نب هللا عبد قول هذا ومن ،((ل لتَّ
 من جئتكم لقد وهللا: فقال بهم ليرفق يرشوه أن فأرادوا وزروعهم، ثمارهم عليهم يخرص خيبر أهل
 وبغضي إياه حبي يحملني وما ، والخنازير القردة من أعدادكم من إليَّ  أبغض وألنتم  إليَّ  الخلق أحب
 (.1) اهـ"  واألرض السموات قامت بهذا: فقالوا ، فيكم أعدل ال أن على لكم

 حال كل في إطالقه على بالقسط القيام أمانة إنها: "بقوله نفسها اآلية على( 458/2) قطب سيد ويعلق
 والذي ، الناس بين العدل يكفل والذي ، األرض في والظلم البغي يمنع الذي القسط. مجال كل وفي

 وجل عز هللا عند يتساوى الحق هذا وفى ، المسلمين وغير المسلمين من ، حقه حق ذي كل يعطي
 و واألغنياء ، واألصدقاء األعداء ويتساوى ، واألباعد األقارب ويتساوى ، المؤمنين وغير المؤمنون
 ..الفقراء

ل ى ول وْ )) أوالا  ذاتها تجاه عواطفها وجه وفي ذاتها وجه في النفس يجند الرباني والمنهج ُكمْ  ع  (( أ نفُس 
 ثم: "قال أن إلى... " باللسان نطقها من بكثير أشق شاقة محاولة وهي ، ثانياا  واألقربين الوالدين وتجاه
 عليه أو له المقصود يكون حين االجتماعية أو.. الفطرية مشاعرها وجه في كذلك النفس يجند هو

 مدعاة فقره يكون نم أو. لضعفه معاونة له تشهد أن وتود ، ضده الحق شهادة من النفس تشفق فقيراا 
 يكون وحين ، الجاهلية المجتمعات في الحال هو كما االجتماعية الرواسب بحكم ضده للشهادة
 ضده النفس وتبطره غناه يثير قد أو مجاملته االجتماعية األوضاع تقتضي غنيا عليه أو له المشهود
 ..ضده تشهد أن فتحاول

 :الثالثة اآلية
ا: ))تعالى قوله ا ي  ه  ين  ال   أ ي  ُنوا ذ  ين   ُكوُنوا آم  ام  وَّ َّ   ق  اء   هلل  د  ُكمْ  وال ب اْلق ْسط   ُشه  نَّ م  ْجر  آنُ  ي  ن  ل ى ق ْوم   ش   أ الَّ  ع 

لُوا ْعد  لُوا ت  بُ  ُهو   اْعد  ى أ ْقر  ْقو  قُوا ل لتَّ ب ير   هللاَّ   إنَّ  هللاَّ   واتَّ ا خ  لُون   ب م  ْعم   [.9:المائدة سورة(( ]ت 
 :بقوله اآلية هذه على - هللا رحمه - قطب سيد يعلق

 على الحرام المسجد عن صدوهم لمن الشنآن يحملهم أن قبل آمنوا الذين وجل عز هللا نهى لقد"
 ، القويم الرباني التربوي بمنهجه إليها هللا يرفعهم ، والسماحة النفس ضبط قمة هذه وكانت ، االعتداء
 وأصعب مرتقى أعلى قمة وهي ، العدل عن وايميل أن على الشنآن يحملهم أن ينهون أوالء وهاهم

 مع العدل إقامة إلى تتجاوز ، عنده والوقوف االعتداء عدم وراء مرحلة فهي ، وأشق النفس على
 المرتقى هذا ترتقي ال البشرية النفس إن: )- تعالى هللا رحمه - قال أن إلى..( والبغض بالكره الشعور

 ، عداه ما كل عن متجردة هلل تقوم حين وجل عز هللا مع ةمباشر األمر هذا في تتعامل حين إال قط
 (.1) باختصار اهـ( الصدور وذات الضمير خفايا على عينه أن وتحس   تقواه تستشعر وحين
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 :الرابعة اآلية
ا: ))تعالى قوله لُوا قُْلُتمْ  وإذ  ان   ول وْ  ف اْعد  ا ك  ى ذ   [.142:األنعام(( ]قُْرب 

 :فيقول اآلية هذه على - هللا رحمه - قطب سيد يعلق 
 هدى على رفيع سامق مستوى إلى - ابتداءا  باهلل ربطه وقد - البشري بالضمير اإلسالم يرتفع وهنا)

 شعور يجعل الذي الضعف ، البشري الضعف مزالت من مزلة فهنا.. ومراقبته هللا في العقيدة من
 قوة وفى األجل محدود ناقص ضعيف هأن بما ، واالمتداد والتكافل التناصر شعور هو بالقرابة الفرد

 ، المتداده حماية جيل بعد جيالا  امتدادها وإن ، لوجوده كمال رقعتها سعة وفى لضعفه سند القرابة
 الناس وبين بينهم القضاء أو عليهم أو لهم الشهادة موقف يقف حين قرابته تجاه ضعيفاا  يجعله ثم ومن

 من هدى على والعدل الحق كلمة ليقول البشري ضميرال بيد اإلسالم يأخذ المزلة هذه في وهنا ،
 بحق الوفاء من له وتقوى القربى ذوي مناجزة من به إكتفاءا  ، وحده هللا ومراقبة وحده، باهلل االعتصام
 (.9)هـ(الوريد حبل من المرء إلى أقرب سبحانه وهو حقه دون القرابة

 :بعضها على نقتصر جداا  فكثيرة والبغي الظلم وتجنب العدل على الحث في الواردة األحاديث أما

 :األول الحديث
 أمي فقالت ، نحالا  أبي نحلني: )قال أنه - عنهما هللا رضي - بشير بن النعمان عن الصحيحين في ثبت

 على ليشهده فجاءه ، -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول عليه تشهد حتى أرضى ال: رواحة بنت عمرة
 ال إني: وقال ، أوالدكم في واعدلوا هللا اتقوا: فقال. ال: فقال مثله؟ نحلت ولدك أكل: فقال صدقتي
 (8) الصدقة تلك فرد أبي فرجع: قال. جور على أشهد

 :الثاني الحديث
 كل: "-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول قال: قال - عنه هللا رضي - هريرة أبى عن البخاري روى

 (.12" ) صدقة اثنين بين يعدل ، الشمس هفي تطلع يوم كل صدقة عليه الناس من ُسالمي

 :الثالث الحديث
 عليه هللا صلى- هللا رسول بايعنا: )قال - عنه هللا رضي - الصامت بن عبادة عن الصحيحين في ثبت
 ال أن وعلى ، علينا أثرة وعلى ، والمكره والمنشط ، واليسر العسر: في والطاعة السمع على -وسلم

: النسائى وزاد(  الئم لومة هللا في نخاف ال ، كان أينما الحق نقول أن وعلى ، أهله األمر ننازع
 (.11()كنا أين بالعدل نقول أن وعلى)

 :الرابع الحديث
 إن: "-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول قال: قال عمرو بن هللا عبد عن صحيحه في مسلم اإلمام روى

 في يعدلون الذين - يمين يديه وكلتا - منالرح يمين على نور من منابر على هللا عند المقسطين

 (.12" ) ولوا وما وأهلهم حكمهم

 :الخامس الحديث
- هللا رسول سمعت: قال - عنه هللا رضي - ياسر بن عمار عن مستدركه في والحاكم النسائي روى
 علمت ما أحيني ، الخلق على وقدرتك الغيب، بعلمك اللهم: " الدعاء بهذا يدعو -وسلم عليه هللا صلى
 ، والشهادة الغيب في خشيتك وأسألك اللهم ، لي خيراا  الوفاة كانت إذا وتوفني ، لي خيراا  الحياة

 ال نعيماا  وأسألك ، والغنى الفقر في القصد وأسألك ، والرضى الغضب في والعدل الحق كلمة وأسألك
 لذة وأسألك ، الموت بعد العيش برد وأسألك ، القضاء بعد الرضا وأسألك ، تنقطع ال عين وقرة ، ينفد
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 زينا اللهم ، مضلة فتنة وال مضرة ضراء غير في ، لقائك إلى الشوق وأسألك ، وجهك إلى النظر

 (.13") مهتدين هداة واجعلنا اإليمان بزينة

 :العدل أقسام
 :التالية األقسام إلى متعلقاته حسب العدل ينقسم

 :العدل أعظم-1
 خلق أجله ومن ، واألرض السموات به قامت الذي الحق وهو ، له شريك ال وجل عز هللا توحيد وهو
ا:))وجل عز هللا قال ، الخلق هللا ا وم  ل ْقن  ات   خ  و  م  ا واأل ْرض   السَّ ا وم  ُهم  ْين  ب ين   ب  ا( 39) الع  ا م  اُهم  ل ْقن   إالَّ  خ 

قِّ  نَّ  ب اْلح  ُهمْ  ول ك  ر  ْعل ُمون   ال أ ْكث  ا:))لىتعا وقال[. 38 - 39:الدخان(( ]ي  ا م  ْقن  ل  ات   خ  و  م  ا واأل ْرض   السَّ  وم 
ا هُم  ْين  قِّ  إالَّ  ب  ل   ب اْلح  ى وأ ج  ماّ س  ين   م  ف ُروا والَّذ  ا ك  مَّ ُروا ع  ُضون   أُنذ   [.3:األحقاف(( ]ُمْعر 
 هللا قال حيث ، به والكفر ، وجل عز باهلل اإلشراك وهو ، الظلم أعظم: العدل من القسم هذا ويقابل
انُ  ق ال   وإذْ : ))وجل عز ُظهُ  وُهو   الْبن ه   لُْقم  ع  ا ي  يَّ  ي  كْ  ال ُبن  ْرك   إنَّ  ب اهللَّ   ُتْشر  يم   ل ُظْلم   الشِّ ظ  (( ع 
ين  :))تعالى هللا قول ومثله[. 13:لقمان] ُنوا ال ذ  ْلب ُسوا ول مْ  آم  هُم ي  ان   وُهم األ ْمنُ  ل هُمُ  أُْول ئ ك   ب ُظْلم   إيم 

ُدون   ْهت  اف ُرون  : ))تعالى وقوله[. 92:نعاماأل(( ]م  ال ُمون   ُهمُ  واْلك   [.245:البقرة سورة(( ]الظَّ

 :النفس مع العدل- 2
 من وربه العبد بين فيما وذلك ، بها وجل عز هللا كلفه التي باألمانة قيامه: العدل هذا في ويدخل
 العبد ظلم: العدل من القسم ذاه ويقابل ، تفريط وال إفراط غير من نواهيه واجتناب بأوامره االلتزام
 مما وجل عز هللا أمر ما تركه أو ، - الشرك دون هو مما - وجل عز هللا حرم ما بارتكابه لنفسه

 صاحبه إن حيث ؛ الظلم أنواع أخف من الظلم من النوع وهذا ، غيره إلى يتعدى وال ، نفسه به يتعلق
 وهو - العظيم الظلم بينما ، المشيئة تحت فإنه وبةت بدون عنه مات ولو ، عليه هللا فيتوب منه يتوب قد

ْغف رُ  ال هللاَّ   إنَّ : ))تعالى قال كما ، له هللا يغفر فلن عليه مات لو - باهلل الشرك ك   أ ن ي  ْغف رُ  ب ه   ُيْشر  ا وي   م 
ل ك   ُدون   ن ذ  اءُ  ل م  ش   العباد ظلم من التوبة في يشترط ألنه ؛ العباد ظلم من أخف وهو[. 59:النساء(( ]ي 
 .منها واستباحتهم أهلها إلى الحقوق رد

 :العباد مع العدل-3
 ، تفصيلهما موضع هنا ليس السابقان والقسمان ، البحث هذا في يهمنا الذي هو العدل من النوع وهذا

 الفعل، أو القول في سواء ، بعض على بعضهم واعتداء العباد ظلم العدل من القسم هذا ويقابل
 ذلك أثناء في اإلشارة مع العدل، هذا ولوازم مقتضيات بعض - هللا شاء إن - القسم اهذ في وسنذكر

 ينبغي الذي الشرعيّ  المنهج ذكر مع ، واإلنصاف العدل تنافي التي المؤسفة المواقف بعض إلى
 .لمواقف ا هذه حيال سلوكه
 مدارج في - هللا رحمه - مالقي ابن لإلمام نفيس بكالم لها نقدم أن اللوازم هذه ذكر قبل بنا ويحسن
 :- هللا رحمه - يقول(. الخلق منزلة) حول السالكين

 الشجاعة، ، العفة ، الصبر: عليها إال ساقه قيام يتصور ال ، أركان أربعة على يقوم الخلق وحسن)

 .العدل
 لطيشا وعدم والرفق، واألناة، والحلم، األذى، وكف الغيظ، وكظم االحتمال، على يحـمـله: فالـصـبر
 .والعجلة
 كل رأس وهو ، الحياء على وتحمله ، والفعل القول من والقبائح الرذائل اجتناب على تحمله: والعفة
 .والنميمة ، والغيبة ، والكذب ، والبخل ، الفحشاء: من وتمنعه ، خير
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 وه الذي ، والندى البذل وعلى والشيم، األخالق معالي وإيثار النفس، عزة على تحمله: والشجاعة

 بقوة فإنه. والحلم الغيظ كظم على وتحمله ، ومفارقته المحبوب إخراج على وقوتها النفس شجاعة
 عليه هللا صلى- النبي قال كما. والبطش النزع عن بلجامها ويكبحها ، عنانها يمسك وشجاعتها نفسه
 ، الشجاعة يقةحق وهو ،"  الغضب عند نفسه يملك الذي: الشديد إنما ، بالصرعة الشديد ليس: "-وسلم
 .خصمه قهر على العبد بها يقتدر ملكة وهو

 خلق على فيحمله ، والتفريط اإلفراط طرفي بين فيها وتوسطه ، أخالقه اعتدال على يحمله: والعدل
 الجبن بين التوسط هو الذي ، الشجاعة خلق وعلى ، والق حة الذل بين توسط هو الذي والسخاء الجود

 جميع ومنشأ. النفس وسقوط والمهانة الغضب بين التوسط هو الذي الحلم خلق وعلى والتهور،
 .األربعة هذه من الفاضلة األخالق
 .والغضب ، والشهوة ، والظلم ، الجهل: أركان أربعة على وبناؤها ، السافلة األخالق جميع ومنشأ

 . كماالا  قصوالن نقصاا  والكمال. الحسن صورة في والقبيح ، القبيح صورة في الحسن يريه: فالجهل
 في ويرضى ، الرضى موضع في فيغضب ، موضعه غير في الشيء وضع على يحمله: والظلم
 ، الشدة موضع في ويلين ، اإلحجام موضع في ويقدم ، اإلقدام موضع في ويحجم ، الغضب موضع
 .التواضع موضع في ويتكبر ، العزة موضع في ويتواضع ، اللين موضع في ويشتد

 . كلها والدناءات والذل ، والجشع والنَّهمة العفة وعدم ، والبخل والشح الحرص ىعل تحمله. والشهوة
ف ه والعدوان ، والحسد والحقد الكبر على يحمله: والغضب  . والس 

 إفراط: أصالن األربعة هذه ومالك. مذمومة أخالق: األخالق هذه من خلقين كل بين من ويتركب 
 والخسة ، والبخل المهانة: الضعف في إفراطها في فيتولد القوة في وإفراطها ، الضعف في النفس
 .واألخالق األمور وسفساف والشح ، والحرص والذل ، واللؤم

 .والطيش والفحش ، والحدة والغضب الظلم القوة في إفراطها من ويتولد
ة أوالد باآلخر الخلقين أحد تزوج من ويتولد  كونفي. وضعفاا  قوة تجمع قد النفس فإن. كثيرون غيَّ

: امرأة من أذل صار قهر فإذا ، جبار عنوف ظالم ، قهر إذا وأذلهم ، قدر إذا الناس أجبر صاحبها
 األخالق أن كما ، بعضاا  بعضها يولد: الذميمة فاألخالق. الضعيف على جريء ، القويّ  عن جبان

 .بعضاا  بعضها يولد: الحميدة
 الذي: كالجود ، ذميمان خلقان وطرفاه .بينهما وسط وهو ذميمين بخلقين مكتنف   محمود خلق وكل
 (.15) والعلو والكبر والمهانة الذل: خلقا يكتنفه الذي:التواضع. والتبذير البخل: خلقا يكتنفه

 * يتبع*
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 .11/81 ، السابق المصدر - 3
 .118/ ا 5 ، 44/1 الفتاوى مجموع - 5
 . اللبنانية المعرفة دار. ط 1/44 القرآن ظالل في - 4

 .الفكر دار. ط 2/215 كثير ابن تفسير -- 1
 .111/  1 القرآن ظالل في -1
 .9/521 القرآن ظالل في - 9
 . السلفية. ط ، 2491 الحديث رقم ، ه ج الباري فتح - 8



  مكتبة شبكة مشكاة اإلسالميةمكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية                                                                              مجلة البيانمجلة البيان

 اة اإلسالميةهدية لمكتبة شبكة مشك

 
 .2121 الحديث رقم ، بقالسا المصدر - 12

 السمع على البيعة في 1/31 النسائي ، الناس يبايع كيف باب 13/111 البخاري صحيح - 11
 .والطاعة

 .العادل اإلمام فضيلة باب( اإلمارة)2921 مسلم - 12
 إحياء دار. ط ، الذكر بعد الدعاء باب 3/44 السندي وحاشية السيوطي شرح ، النسائي سنن - 13

 .التراث
 .العربي الكتاب دار. ط ، الفقي حامد محمد تحقيق السالكين مدارج من 329 ص ، 2 ج - 15

 
 وتاريخ أدب

 ...رمحي وكسرت
 محمد علي:شعر

 شبابي عصيَّ  أوهت ومـصـائبي األحـبـــاب لـفـرقـة الديـار بكـت
 الجواب الفارس خبز طيب يا وطـعـامـنـا خبزنا الـتـشـرد وغدا
 األبواب أبعد ويـطـرق يـسـعـى وغـيــره يجالخل فـي يـدرس هـذا
 باألغراب الغرب لـيـل وأضـيء نجـمـنـا شرق األفـغـان إلى حـتـى

 "السياب" وبدعة" الخليل" بين حـائــراا  لك أباا  ال وحدي وبقـيت
 أحبابي قابلـت الـنـسـائم عـلّ  بعضـهـا أسأل النسمات إلى أغـدو

 وجواب بجملة الـغليل يـشـفي فراا مـسـا عـلَّ  الـركـبـان وأسـائــل

 عـذابـي وســر هـمـي وأبـثـكـم همومـكـم أعيش أن في رغـبـة بـي
 السرداب وعيشة الـهـوان بـعـد ضائـعـاا  الكنانة من خرجت فـلـقـد

 شبابـي ربيع في رمحي وكسرت قضيتـي الـشـام أرض في وأضـعـت
دُ  غـلـيـظـاا  سجـناا  أودعـت الحبيبة دعـوتي وغـراس  األبواب ُموص 
 وذئـــاب أكـلـب فـريـسـة أنـي شـاهـــد ثـمـة لبـنـان ُذرى وعلـى

 ومـصـابـــي لـوعـتـي يـخـفـف شـهـــم أنه وأزعم علج ويدوسني
 غراب وصوت والـبـلـوى والـذل ودمعتي الهوان ويتـبـعـني أمـشـي
 كــــــذاب خـلــب بـبـارق أمـالا  مـحـمد عــز الـعـز تـركـت ولـقـد

 النواب بمجلس الحضور حـسـن وغرني األنـيق لـبـس في وغـرقـت

 سبابي بذيء من أهـلـي وأغـيـظ سياسة المـجـرمـيـن عـداء أنـسـى
 وحرابي طـعـنـتي ديـني وألهـل ومـودتــي تحـيـتـي لـلـظــالـمـيـن

 الـغاب في قـابــع وحـش يـأبـاه ومـنـطـق يـطــاق ال جـحـيـم هـذا
 الغالب الـهـوى حـال ويـسـوؤهـم  الـهـدى طـعـم تـذوقـوا الـذيـن إن

 وكـتــاب بـسـنـة الـحـيـاة درب  لـيـنـوروا صـفـوفـهـم سـيـوحـدون

 
 تمت بحمد اهلل


