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 مقدمة
والصالة والسالم على خامت أنبيائه ورسله سيدنا  ،العاملنياحلمد هلل رب 

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

من القضايا اإلميانية  املقاالت املتنوعة تتناول عدًدافهذه جمموعة من 

قدمت  ،واألخالقية والوطنية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلنسانية

مع التفرقة بني جتارب  ،هلا مبقدمة هامة حول فن املقال طبيعته وأسس بنائه

 .اهلواة وحرفية املتخصصني يف كتابة املقال

كاة هلم يف وعلى شاكلة ما يصنع كتاب األقصوصة والقصة القصرية وحما

اختيار اسم القصة أو األقصوصة األهم لديهم عنواًنا للمجموعة القصصية كلها 

أسئلة ”ثم أردفته بالعنوان الفرعي”يف رحاب فن املقال”اخرتت عنوان

مام املتلقي على هذين املقالني، لتسليط بؤرة اهت”مشروعة وأخرى ممنوعة

وياًل ومل تكن أبًدا حيث أعدها خالصة وعصارة لفكرة اختمرت يف الذهن ط

فاملوضوع األول يف رحاب فن املقال ناتج عن جتربة  ،عفوية أو تلقائية

وإما  ،مارست فيها فن املقال إما دارًسا ،أكادميية عشتها ألكثر من ثالثة عقود

أما العنوان الفرعي اآلخر فهو مزيج بني هذه التجربة  ،وإما كاتًبا ،ناقًدا

 زمتين فرتة غري قصرية من الزمن.خرى الاألكادميية وجتربة حياتية أ

وإني ألرجو أن يقدم هذا اجلزء جتارب تستحق ما يبذل يف قراءتها أو 

 إعادة قراءتها من وقت وفكر أوكد للذهن.
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وجتنب كل ألوان التكلف والتعقيد لفظيًّا كان  ،وقد آثرت السهولة واليسر

 وكرمه وعونه فيما قصدت فذلك فضل اهلل وفقتفإن كنت قد  ،أم معنويًّا

 .وإن كانت األخرى فحسيب أني حاولت واجتهدت ،وتوفيقه

 واهلل من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل

 أ.د/ حممد خمتار مجعة مربوك
 عضو جممع البحوث اإلسالمية -وزير األوقاف 

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
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 يف رحاب فن املقال
الفنون األدبية اليت ساعد انتشار الصحافة فن املقال واحد من أهم 

وهو فن الفكرة  ،الورقية واإللكرتونية على ازدهارها يف عصرنا احلديث

غري أن هذا االنتشار الواسع  ،والكلمة املنتقاة ،واللمحة العابرة ،املركزة

السريع هلذه الصحف الورقية والصفحات واملواقع اإللكرتونية قد أغرى 

كثريين من غري املؤهلني القتحام فن الكتابة بصفة عامة واملقال بصفة 

 ،والقصة ،إلدراكهم وعورة مسالك الفنون األدبية األخرى من الشعر ،خاصة

ظنًّا منهم أن املقال هو الباب  ،قصوصةوحتى القصة القصرية واأل ،والرواية

متوهمني أن كل جمموعة مجل مرصوصة  ،األيسر واأللني واألطوع واألقرب

أي رص كان حتى لو كان بال رصف وال سبك وال حبكة وال أدوات فنية 

حتى رأينا بعضهم يكاد  ،ميكن أن يكون مقاال أو أن جيعل من صاحبه كاتًبا

فيستهل املقال مبا يستهل به اخلطبة أو  ،دمييًّايكون خطيًبا أو مؤلًفا أكا

مما يتطلب من  ،وال يكاد بعضهم يفرق بني اخلرب واحلكاية واملقال ،الكتاب

كما يتطلب من القائمني على الصحف  ،املتخصصني املؤهلني وقفات نقدية

السيارة وخباصة الكربى منها ومن كبار كتابها وناقديها نظرات فاحصة فيما 

وأن تظل األعمدة  ،قد دورات تدريبية وتأهيلية لشباب الكتابوع ،ينشر

يف  ،وأال يسمح لغري كبار الكتاب باخرتاق مساحتها ،الكربى مدراس فكرية

متييز واضح بني كبار الكتاب وأعالمهم وبني اهلواة الذين جيب أن ينشر 
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وهو ماتزال بعض الصحف الكربى  ،نتاجهم يف أبواب بريد القراء وحنوها

 .فظ عليه إىل حد كبريحتا

وقدرة الصحف على  ،وأقالم كبار الكتاب ،وأكاد أجزم أن صفحات الرأي

استقطاب أولئك الكتاب الكبار للكتابة فيها مع مصداقية الصحيفة فيما ينشر 

 ،من أخبار هو أهم ما مييز صحيفة على أخرى ويعطي هلذه ميزة على تلك

بل قد  ،راء صحيفة دون أخرىويشجع القارئ الواعي املثقف على إيثار ش

يكون كاتب بعينه أو كاتبان أو بعض الكتاب هم سر مداومة بعض القراء على 

قراءة صحيفة دون أخرى أو أن يكون لألخرى نفس األولوية أو درجة 

كما أن بعض األبواب الثابتة قد تكون وراء رواج  ،اإلقبال والشغف عندهم

وأودُّ لو  ،ع يف يوم عنه يف يوم آخرصحيفة دون أخرى أو زيادة نسبة التوزي

كان يف كل مؤسسة أو وسيلة نشر صحيفة كانت أم جملة أم موقًعا إلكرتونيًّا 

وحدة لضمان جودة األعمال فكريًّا وفنيًّا وإبداعيًّا فضال عن رصد األخطاء 

مما يفقد  ،الفادحة أسلوبيًّا ولغويًّا وطباعيًّا يف ما ينشر على بعض املواقع

ل جانًبا كبرًيا من قيمتها وبهائها ورونقها فضاًل عن تقديرها واحرتامها األعما

حتى صار اإلتقان الذي هو أصل من أصول ديننا  ،يف بعض األحايني

وُكتَّاب  ،وكاد االستثناء يف اخلروج على النص أن يكون أصال ،استثناء

املقال على اجلملة فريقان: الكاتب املتخصص والكاتب الشمولي ولكل 

أما الكاتب املتخصص فهو من حيبس نفسه على فن من فنون  ،دوره ونكهته

 ،أو العلمي ،أو الرياضي ،أو الفين ،أو االقتصادي ،أو الديين ،املقال السياسي
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وعالمة بارزة بني قرائه املتخصصني مبا قد يصل  ،حبيث يصبح علًما يف فنه

وهذه  ،نفسه عليه به إىل كونه عمدة أو مرجًعا ال ميكن جتاوزه فيما حبس

غري أن صاحب هذا االجتاه مع متيزه الشديد فيه  ،مدرسة تستحق التقدير

يكون يف حاجة ماسة إىل قدرة كبرية على حبس النفس على هذا الفن 

نظًرا التساع اهلموم والرغبة اجلاحمة لدى كثريين  ،وكبح مجاحها عما سواه

وهذه القدرة على التحكم يف النفس  ،يف اإلدالء يف كل فن بدلو أو بطرف

على أن خروج الكاتب مرة هنا وهناك  ،ال يستطيعها كل الناس أو كل الكتاب

 .خيرج به عن كونه كاتًبا متخصًصا ال

أما الكاتب الشمولي فهو ذلكم الكاتب الذي يتخذ من اجملتمع وفنونه 

ر أو الروائي أو فهو أشبه ما يكون بالشاع ،وقضاياه املتنوعة مادة خصبة واسعة

ليس  ،القاص أو املصور الذي يلتقط كل ما خيطف نظره أو يسرتعى انتباهه

إمنا هو مبدع أو مفكر أو مثقف مهموم بهموم العامة  ،حاطب ليل كما يقولون

تتسع مداركه الثقافية والفكرية اتساع هذه اهلموم وتلك األماني 

 ،قلمه حيث شد انتباههفهو متتبع لألحداث متعقب هلا يعمل  ،واملستجدات

وإن تعمق أو تأمل أو  ،غري أنه يف األعم األغلب يقف عند ظواهر األمور

 ،حاول سرب أغوار بعضها فقد ال يكون بعمق هذا املتخصص املنقطع لفنه

فإن  ،وحتى لو حالفه التوفيق يف مقال هنا أو هناك فأصاب فيه احملز

بدع مبدًعا واملثقف التخصص يظل ختصًصا واملتخصص يظل متخصًصا وامل

 .مثقًفا واملفكر مفكًرا واهلواة هواة
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وال ميكن  ،بل إنه ال حيتملها ،والشك أن املقال ال حيتاج إىل مقدمات

كما أنه ال حيتمل احلشو وال اإلطناب اململ وال حتى غري  ،أن حيتملها

أو حشو  ،كما أنه ليس حبثا أكادمييًّا يقوم على التأصيل والتوثيق ،اململ

فهو فكرة  ،كما أنه ال حيتمل تعدد املوضوعات ،عض املصادر هنا أو هناكب

 .ومتى انتهت انتهى ،وكيف جاءت ،مركزة حيث كانت

فال يتخذ منه سالًحا أو سيًفا  ،وجيب أن يتحلى كاتب املقال باملوضوعية

فهذا  ،أو يكون املقال وسيلة تكّسب أو ابتزاز ،مسلًَّطا على خصومه الشخصيني

 النَّاَس َيْنَفُع َما َوَأمَّا ُجَفاًء َفَيْذَهُب الزََّبُد َفَأمَّا”آله إىل السقوط حتًماوذاك م

ثم إن املقال شأن أي عمل أدبي إما أن يكون وظيفيًّا  ،"ْرِضأَلا ِفي َفَيْمُكُث

فاألول يؤدي رسالة   ،أو إبداعيًّا وظيفيًّا وإنسانيًّا ،أو إبداعيًّا وظيفيًّا ،فحسب

وقد تكون ملحة لدرجة أال ُيستغنى  ،آنية وقتية قد تكون مطلوبة يف حينها

غري أن تأثريها ال يتجاوز وقت نشرها بل حتى قد ال يدرك وقت نشرها  ،عنها

ومثل هذه الكتابات  ،لتسارع األحداث وسرعة تغطية بعضها على بعض

وقد يكون  ،يف ذاكرة التاريخ الوظيفية ال ختلد عمال وال حتفر اسم كاتٍب

املقال مع ُبعده الوظيفي متسًما بسمة اإلبداع لغويًّا وأسلوبيًّا أو فلسفيًّا وفكريًّا 

مما جيعل تأثريه أوسع وواقعه  ،أو ُمتَّسًما بهما مًعا إىل جانب رسالته الوظيفية

وذلك على  ،ولفت النظر إىل كاتبه أشد ،وجمال االهتمام به أمشل ،أفضل

حيرتم ذاته  ،فالن معين مبقاالته :فيقال ،در ما يكون له من بصمة أو تأثريق

 .ويقدر لقدمه قبل اخلطو موضعها ،وقلمه وقراءه ومتابعيه



- 9- 

 

أما النمط األعلى فهو ذلك النمط الذي ميتلك إىل جانب الفكر سحر 

ويهجم عليك احلسن منه  ،فتتدفق البالغة منه تدفقا ،البيان وناصية القول

فال تدري أجاءك هذا احلسن من جهة العمق يف الفكر أم من  ،واحدة دفعة

مع ما حيمله املقال من  ،جهة جودة الرصف وحسن السبك وجرس اإليقاع

أو املثل وتتسع الرؤية لدى  ،جوانب إنسانية تكاد جتري جمرى احلكمة

فتتجاوز مجيع األبعاد  ،كاتبه إدراًكا وواقًعا اتساع الكون وجوانبه املرتامية

وإن  ،احمللية إىل أبعاد وآفاق أوسع تنقل صاحبها من احمللية إىل العاملية

كان هذا كله مما يكلف صاحبه كثرًيا من اجلهد واملشقة وحيتاج إىل مزيد 

 .من الرتيث ومن العناء واملثابرة

ميكن أن تقسم الكتابة املقالية  ،ومن حيث الكم وعدد األسطر والكلمات

أوهلا وهو األشد قصًرا وميكن أن يأتي يف سطرين إىل  :إىل أربعة ألوان

وهو ما ميكن أن نطلق عليه  ،مخسة أسطر ومبا ال يزيد عن مخسني كلمة

 ،وثانيها اخلاطرة وتأتي ما بني ستة أسطر إىل عشرة أسطر ،همسة أو حملة

سطًرا إىل  وثالثها املقال ويكون ما بني أحد عشر ،ومبا ال جياوز مائة كلمة

إذ  ،وما زاد على ذلك فهو مقالة ،مخسني سطًرا ومبا ال جياوز مخسمائة كلمة

وليس هذا تقسيًما  ،إن زيادة املبنى تدل على زيادة احملتوى أو املعنى

إمنا هي حماولة لتقريب املصطلحات ورؤية تطرح  ،رياضيًّا أو نهائيًّا أو قاطًعا

د نتفق حوهلا أو حول بعضها وقد خنتلف للنقاش القابل للمراجعة أو النماء ق

 ،فهي رؤية للتقريب ،وقد نسمع رأًيا آخر نراه أدق فنعدل عن رأينا هذا إليه
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ووضع األسس اليت ميكن أن تسهم يف لفت نظر الناشئة  ،وحماولة التقنني

من شباب الكتاب والباحثني إىل بعض املوازين اليت َيِزُنوَن بها واملقاييس 

 .ليهااليت يقيسون ع

 ،ويبقى مع كل ذلك ما يعطى هلذا املقال بصمة دون ذاك أو أفضل  منه

حبيث تكاد تشري  ،ومسات مميزة خاًصاأو ما جيعل ملقال ما أو كاتب ما رونًقا 

 ،ولقلمه رونقه ،فله الزمته ،إىل صاحب املقال حتى لو حذف امسه عن مقاله

ولعمق تفكريه وتأمله  ،هاوجلمله موسيقا ،ولكلماته جرسها وإحياؤها ورمزيتها

 وال عزاء للدخالء. ،ما جيعل اجلميع يشريون إليه دون سواه

*              ** 
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 أسئلة مشروعة وأخرى ممنوعة
ال شك أن يف نفس كل إنسان منا أسئلة يراها مشروعة وأخرى يراها 

 ،أو يطوي عليها نفسه ولو بشق األنفس ،ممنوعة أو يتوجس أن تكون ممنوعة

غري أن هذا املنع ليس شرًطا يف كل األحوال أن يكون ناجًتا عن عوامل 

فقد يكون  ،خارجية كالضغط أو التضييق أو خوف احملاسبة على الكلمة

أو االلتزام األدبي أو  ،املنع ذاتيًّا ناجًتا عن شدة اإلحساس باملسئولية

قد  وألن طرح بعض األسئلة ،االجتماعي أو اجملتمعي أو حتى السياسي

أو  ،فليس كل ما يعلم يقال ،وُيحّمل ما ال حيتمل ،حيمل على غري وجهه

وقد كان اإلمام  ،أو يطرح على العامة ،يناقش عرب الصحف ووسائل اإلعالم

أحتبون أن يكذب  ،خاطبوا الناس مبا يفهمون :علي )رضي اهلل عنه( يقول

لعقلي والفكري فال ينبغي خطاب أحد مبا يفوق مستوى إدراكه ا ؟اهلل ورسوله

وخباصة إذا كان هناك  ،قطًعا للجدل ودفًعا لسوء التأويل ،والثقايف واملعريف

بل قد خيتطف بعضهم كلمة من  ،مرتبصون حياكمون على الضمائر والنيات

ليبين عليها حكًما  ،أو ينتزع هذه أو تلك من سياقها ،هنا أو مجلة من هناك

مما  ،أو يتخذ ذلك وسيلة لإلثارة أو التشهري ،متيقًنا يريده هو ال قائله وال كاتبه

وال  ،ويرون الصمت أبلغ مائة مرة من الكالم ،جعل كثريين يؤثرون السالمة

إيثاًرا  ،فيحتملون ما حيتملون ،سيما لو كانوا يف موضع ال حيتمل اجلدل

أو رميهم  ،ولو كلفهم ذلك أمل النيل ظلًما وعدواًنا منهم ،للعام على اخلاص

 .نه براءمبا هم م
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ويثق  ،ومع كل هذه احملاذير فإننا نؤكد أن من يصدق النية لدينه ووطنه

ويدرك أن األمر كله بيده سبحانه وتعاىل وحده دون  ،فيما عند اهلل )عز وجل(

 ،وأن ما أخطأه ما كان ليصيبه ،وأن ما أصاب اإلنسان ما كان ليخطئه ،سواه

واعلم أن :”)صلى اهلل عليه وسلم( حيث يقول نبينا ،وأن األمور كلها باملقادير

األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل 

ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل  ،لك

فمن تكن ثقته يف اهلل )عز وجل(  ،عليك رفعت األقالم وجفت الصحف"

وأن مصلحة وطنه  ،ويوقن أن مصلحة دينه ال تنفك عن مصلحة وطنه ،كذلك

فإنه سيفعل ما يف صاحلهما دون نظر إىل ما يكون  ،ال تنفك عن مصلحة دينه

 .له أو عليه بعد ذلك

ومن األسئلة اليت نطرحها جنيب على بعضها ونرتك للقارئ اللبيب 

ى يف العودة إىل هل اإلخوان يفكرون مرة أخر :اإلجابة على بعضها اآلخر

وهل يفكرون ومعهم غريهم يف اختطاف اخلطاب الديين  ؟املشهد السياسي

وهل حياولون التسلل عرب املؤسسات  ؟وهل حياولون ذلك اآلن ؟مرة أخرى

 ؟وإدارية ،وخدمية ،واقتصادية ،وفكرية ،وثقافية ،وتعليمية ،املختلفة: دينية

ملؤسسات حتول دون وهل هناك ممانعة كافية وحصانة يف جسد هذه ا

وهل استوعبنا التجربة املرة لعام اإلخوان األسود مبا  ؟حدوث االخرتاق

صرار على عدم السماح لعناصر هذه اجلماعة جيعل لدينا العزمية واإل

 ؟اإلرهابية باخرتاق مؤسساتنا وخباصة الدينية والثقافية والفكرية مرة أخرى
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سينا إقصاءهم املقيت وإعالنهم ومنعهم من بث مسومهم فيها أو عربها؟ وهل ن

 الَِّإ ُأِريُكْم َما”غري الدستوري املكبل الذي كاد رئيسهم املعزول أن يقول فيه

بل إنه قد قرر وبتبجح هذا املضمون  ،”الرََّشاِد َسِبيَل الَِّإ َأْهِديُكْم َوَما َأَرى َما

وأراده واقًعا ُمرًّا مفروًضا على املصريني مجيعًّا لصاحل أهله وعشريه ومجاعته 

 .وقبيله

وهل لدينا اإلدراك الكايف أن قوى استخباراتية كربى توظف عناصر 

وهل ندرك أن التحديات  ؟هذه اجلماعة لتفكيك منطقتنا وتفتيت دوهلا

وهل نقف على مستوى هذه  ؟اخلطر مازال داهًما مازالت كبرية وأن

وهل بقى أي شك يف أن هذه اجلماعة اإلرهابية ال تبقى على  ؟التحديات

وأين الدين الذي يّدعونه من هذه البذاءات والصفاقات  ؟دين وال وطن

والشتم والسباب بأقذع األلفاظ اليت يعف كل أبي كريم فضال عن أي صاحب 

 ؟التفوه به أو بأي منهادين أو حتى مدعيه عن 

 ،وملخص بعض اإلجابات من وجهة نظري أن اخلطر مازال قائًما ويزداد

وأن اإلخوان وأعوانهم يقاتلون من أجل العودة إىل املشهد السياسي عرب 

يتطاولون علًنا على أوطانهم ويشهرون بها  ةتقسيم األدوار ما بني عمالء خون

ل راعية لإلرهاب وأخرى مستخدمة عرب بعض الفضائيات اليت تستضيفها دو

وآخرين  ،فتيت دوهلم ومتزيقهاتلإلخوان كشوكة يف ظهر أوطانهم وسالح ل

يغريون جلودهم كاحليات ويعملون على اخرتاق املؤسسات والسيطرة عليها 

من خالل خالياهم النائمة ومن يستطيعون استقطابهم من املخدوعني 
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مما يتطلب احليطة واحلذر والتنبه  ،واملغرر بهم وأصحاب املطامع واألهواء

ومن  ،ملؤامرات هذه اجلماعة اإلرهابية وعناصرها وخالياها احلية والنائمة

فالسعيد من ُوِعَظ  ،حتى ال نندم حني ال ينفع الندم ،ومن يستخدمها ،يرعاها

بن اخلطاب )رضي اهلل اكان سيدنا عمر  وقد ،والشقي من ُوِعَظ بنفسه ،بغريه

ويقول نبينا )صلى اهلل  ،لست باخلب ولكن اخلب ال خيدعين"”عنه( يقول:

 ،ولن نلدغ إن شاء اهلل ،ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني"”عليه وسلم(:

وسريد اهلل )عز وجل( كيد اإلخوان وأعوانهم ومستخدميهم يف حنورهم 

 .بإذنه سبحانه

*              ** 
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 العواصم واحلدود وبناء الدول
بني عواصم الدول وحدودها هي عالقة تكامل ال عالقة صراع وال العالقة 

ينبغي أن تكون، إذ ال غنى ألي دولة من أن يكون هلا عاصمة هي القلب 

واملركز، وأطراف وحدود مبثابة األجنحة اليت ال تعلو الدول وال ترتفع 

بدونها، لكن املركز يستحوذ يف كثري من  دول العامل على بؤرة االهتمام، 

الشواهد والواقع املعاش يؤكدان استحواذ املركز عرب التاريخ على أعلى ف

درجات االهتمام، غري أن مستوى هذا االهتمام خيتلف بني الدول 

املتحضرة والدول املتخلفة، فالدول املتحضرة ال ميكن أن تهمل جزًءا من 

االعتداء،  أطرافها أرًضا أو سكاًنا فترتكه هماًل أو فرصة للضياع أو االهمال أو

أو حتى جمرد التفكري يف االنفالت أو االنفصال، وقد دخل أحد الشعراء على 

 سيدنا عمر بن عبد العزيز )رضي اهلل عنه( فأنشده قوله:

 

   إن كنت حتفظ ما يليك فإمنـــــا

 عمال أرضك بالبالد ذئــــــــــاب                                           

   له ذي تدعــــــــولن يستجيبوا لل

 حتى جتّلد بالسيوف رقــــــــــاب                                          

على أن تنمية األطراف واملناطق احلدودية ال تقع على عاتق احلكومات 

وحدها أو القيادة السياسية وحدها، إذ إن العناية واالهتمام بهذه األطراف 

تضامنية بني مجيع مؤسسات الدولة، سواء  والعمل على تنميتها مسئولية
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املؤسسات الرمسية، أم منظمات اجملتمع املدني، أم رجال األعمال، 

فاالستثمار، والتعليم، والصحة، واإلسكان، والثقافة، واألوقاف، واآلثار، وسائر 

الوزارات واهليئات، واجلمعيات العاملة يف جمال اخلدمات االجتماعية، 

طنيون، كل هؤالء جيب أن يولوا اهتماما خاًصا جبميع ورجال األعمال الو

أطراف الدولة وخباصة احلدودية منها، وجعل ذلك أولوية واعتباره قضية أمن 

قومي من جهة، وقضية تنموية من جهة أخرى، إذ ينبغي أن نعمل على  

حتويل كل أطراف الدولة ومناطقها احلدودية إىل مناطق جاذبة ال طاردة، 

م اهتمام دولة ما بأطرافها يضطر أبناء هذه األطراف إىل ففي حالة عد

التوجه حنو املركز والتمركز  به، مما يشكل ضغطا غري عادي على املركز  

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

طبقي تنتج عنه مع مرور الزمن أمراض ومشكالت اجتماعية حتتاج إىل 

 . تقليدية لعالجهاحلول غري

أما يف ظل اهتمام الدول باالستثمار يف أطرافها ومناطقها احلدودية، 

وتوفري اخلدمات الالزمة ألبنائها من: اإلسكان، والصحة، والتعليم، والثقافة، 

احلياة املستقرة بأرضهم وموطن  مقوماتوسائر اخلدمات اليت تطلبها 

نشأتهم، مع توفر فرص العمل واإلنتاج فإن ذلك كله يؤدي إىل ارتباط أبناء 

هذه املناطق بأرضهم، وحفاظهم على كل ذرة رمل أو تراب من ثراها 

 الندي، مع والء وانتماء وطين خالص.
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ويف حالة توفر عوامل جذب وحوافز للعمل بهذه املناطق واالستثمار 

اجلاد فيها كما حيدث اآلن من اهتمام الدولة مبناطق سيناء ومطروح 

واإلمساعيلية اجلديدة وحاليب وشالتني والوادي اجلديد، ومناطق الظهري 

الصحراوي بصفة عامة، فإن هذه املناطق ستتحول إىل مناطق جاذبة، مما 

مية حيدث توازًنا كبرًيا يف التوزيع اجلغرايف، والسكاني، ويوفر حياة كر

ألبناء هذه املناطق، وخيفف الضغط على املركز وعلى ما ُيقدم به من 

خدمات ال غنى عنها للمقيمني به، أو ما تتطلبه طبيعة العواصم ومركز الثقل 

السياسي واالقتصادي بالعامل كله، من الرقي بها إىل درجة جتعل منها عامل 

 يها.جذب سياحّي وإبهار حضاري وداللة على عظمة الشعوب ورق

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

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

 وجه وعلى، القرار اختاذ موضع يف كان من والسيما، به املساس وعدم

 هذا يف تؤثر أو، اخلارجي العامل مع بالتعامل تتصل اليت القرارات أخص

 .التعامل

 ميكن ال أمحر خًطا سيادة ذات مستقلة دولة ألي القومي األمن كان وإذا

 أو اخلط بهذا املساس عدم على احلفاظ فإن جتاهه التسامح أو جتاوزه

 مبفهوم ومنهجًيا وعلمًيا مستمًرا وتثقيًفا وثقافة وعًيا يقتضي بتجاوزه السماح

 من لكل ذلك يف مكثفة دورات عقد إن: أقول أن وأستطيع، القومي األمن

 تكفي ال إذ، اإلحلاح شديد ضرورًيا أمًرا بات قيادًيا منصًبا أو موقًعا يتوىل

 إىل تؤدي شاملة رؤية تكوين يف اإلدارية أو التقنية أو الفنية املهارات

 أي ألثر أمشل ونظرة أبعد رؤية هناك تكن مل ما، الصحيح واملسار االجتاه

 .العام القومي األمن على يتخذ قرار

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

، القومي األمن يف أثر ذا يكون أن ميكن عالقات من يقيمه ما أو تصرفات

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

 أن على، الكايف بالقدر شعوره يف حاضرة غري املعطيات هذه ألن أو

 املواطن من حتتاج والعامل واملنطقة البالد بها متر اليت والظروف املرحلة
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 من درجة اعلى على يكون أن القرار متخذ أو املسئول عن فضاًل العادي

 إقامة يف أم، القرارات اختاذ يف سواء، لبالده القومي باألمن الوعي

 .والربوتوكوالت االتفاقيات عقد يف أم، العالقات

 القومي باألمن يتصل ما كل وخطورة بأهمية الوعي مستوى كان وإذا

 على واحلرص، الثقافة: أهمها من كثرية العتبارات وآخر شخص بني متفاوًتا

 كل فوق للوطن العليا املصلحة وجعل، الوطن هم ومحل، الوطنية املصلحة

 :يتقضي األمر فإن،  اعتبار

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

 .قيادًيا عماًل يتوىل من لكل املكثفة التدريبية الدورات

 السياسيني من عليه احلفاظ وضرورة القومي األمن مبفهوم التوعية -ب 

 الرؤية ميتلكون من وخباصة، اإلعالم ووسائل واملثقفني والكتاب واملفكرين

 عوامل أهم أحد ذلك واعتبار، األمن هذا مبفهوم الناضج والوعي الثاقبة

 .البالد استقرار

 أي عقد قبل بذلك املختصة اجلهات مع املسبق التنسيق ضرورة -ج 

 تأثري أو اخرتاق ألي حتسًبا، خارجية جهة أي مع بروتوكوالت أو اتفاقيات

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

 اإلملام يقتضي بلد ألي القومي األمن مفهوم أن على التأكيد مع

، العربي فعمقنا، والدولية اإلقليمية، واخلارجية الداخلية السياسية باألحوال

 وضعه جيب ذلك كل، الدولية وعالقتنا، اإلسالمي وعاملنا، األفريقي وعمقنا
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 على تأثريها مدى ودراسة، واحليوية اهلامة القرارات اختاذ عند االعتبار يف

 دراسة مع، منها كل على السليب أو اإلجيابي ومردودها، العالقات هذه

 .اجتاه كل يف احلركة وهوامش الثقل مواطن ومعرفة، األولويات

، والفنية، والثقافية، واالقتصادية، والعسكرية، السياسية العالقات أن شك وال

 عن منها أي فصل ممكنا يعد مل إذ، اآلخر على بعضها أثر يرتد إمنا واإلعالمية

 أن ينبغي إمنا، خاص عامل وكأنها مؤسسة كل تتحرك حبيث، باًتا فصال اآلخر

 على تصرفه أثر على قوية اعتبار بعني ناظًرا مؤسسة كل تصرف يكون

، عالًيا وطنًيا حًسا يقتضي األمر هذا أن شك وال، األخرى الوطنية املؤسسات

 من ننطلق وأن، الفريق بروح مجيًعا نعمل وأن، كبرية وخربة ودربة

 على مسئول كل يكون بأن، ”التكاليف وخصوصية الفهم عموم:”قاعدة

 مستوى وعلى بها واختصاصه إليه املسندة باملهام الكاملة مسئوليته مستوى

 القرار اختاذ ومقتضيات، معه يعمل الذي الفريق بعمل والوعي الفهم من عال

 .إليها ينتمي اليت املؤسسة يف

 الوعي دون احلسنة النوايا مبجرد تستقر ال الدول أن على التأكيد مع

 سيدنا كان وقد، الذئاب أكلته فيه يتذأب مل من عامل يف، واليقظة والتخطيط

 ال اخلب ولكن باخلب لست:”يقول( عنه اهلل رضي) اخلطاب بن عمر

 تطيقه ال مكًرا ملكرت اإلسالم لوال:”يقول شعبة بن املغرية وكان”، خيدعين

 احلق يقول، وإتقانه العمل صحة من احلسنة النية مع بد فال، ”العرب جزيرة

 اْلَحَياِة ِفي َسْعُيُهْم َضلَّ الَِّذيَن*  َأْعَماًلا ْخَسِريَنأَلِبا ُنَنبُِّئُكْم َهْل ُقْل:”سبحانه
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 على الكريم القرآن أكد ولذا”، ُصْنًعا ُيْحِسُنوَن َأنَُّهْم َيْحَسُبوَن َوُهْم الدُّْنَيا

 حيث وذلك، اآلخرى عن إحداهما تكفي ال إذ، والكفاءة األمانة شرطي

 َخْيَر ِإنَّ اْسَتْأِجْرُه َأَبِت َيا(:”السالم عليهما) شعيب ابنة لسان على سبحانه يقول

 يوسف لسان على( وجل عز) يقول وحيث”، ِمنُيأَلا اْلَقِويُّ اْسَتْأَجْرَت َمِن

 .َعِليٌم" َحِفيٌظ ِإنِّي ْرِضأَلا َخَزاِئِن َعَلى اْجَعْلِني(:”السالم عليه)

*              ** 
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  السياسيالتدين و الشكلي التدين
 من تعدان السياسي التدين وظاهرة الشكلي التدين ظاهرة أن شك ال

 هؤالء من سواء، واإلسالمية العربية اجملتمعات تواجه اليت التحديات أخطر

، واجلوهر اللباب حساب على كان ولو واملظهر الشكل على يركزون الذين

 هذا صاحب يكن مل لو حتى، املطلقة األولوية الشكلي املظهر وإعطاء

، واملثل القدوة منه جيعل الذي واألخالقي اإلنساني املستوى على املظهر

 تعاليم مع متسًقا سلوكه يكون ال الذي الشكلي املظهر صاحب أن ذلك

 املتدينني مظهر املظهر كان فإذا، والتنفري اهلدم معامل أهم أحد ُيعد اإلسالم

 أكل أو، اخليانة أو، الغدر أو، الكذب أو، املعامالت سوء من يصاحبه ما مع

 يف يسلك صاحبه إن بل، خطري جد هنا األمر فإن، بالباطل الناس أموال

 ِإَذا، ٌثاَلَث اْلُمَناِفِق آَيُة(:”وسلم عليه اهلل صلى) نبينا يقول، املنافقني عداد

 التدين حيصر من وكذلك، ”َخاَن اْؤُتِمَن َوِإَذا، َأْخَلَف َوَعَد َوِإَذا، َكَذَب َحدََّث

 التكفري يف واإلسراف للدين الفهم سوء مع فيها واالجتهاد العبادات باب يف

 كانوا الذين اخلوارج من حدث كما به الناس على واخلروج السالح ومحل

 الشرعي بالعلم أنفسهم يأخذوا مل أنهم غري وقياًما وصياًما صالة الناس أكثر من

، بسيوفهم الناس على فخرجوا الدماء يف الولوغ عن حيجزهم الذي الكايف

، ذلك عن حلجزهم( اهلل رمحه) الشافعي اإلمام قال كما أواًل العلم طلبوا ولو

 عن يبعدك الرمحة عن يبعدك ما وكل شيء كل قبل رمحة دين فاإلسالم
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 يف رجل حال: قالوا وقد، القول مبجرد ال السوي بالسلوك والعربة، اإلسالم

 .لرجل ألف كالم من خري ألف

 وأخالق سلوك هذَّبت إذا إال مثرتها تؤتى ال كلها العبادات أن على

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

 َواللَُّه َأْكَبُر اللَِّه َوَلِذْكُر َواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشاِء َعِن َتْنَهى َةاَلالصَّ ِإنَّ:”وتعاىل سبحانه

 نبينا يقول، له صيام فال الزور قول عن صيامه ينهه مل ومن”، َتْصَنُعوَن َما َيْعَلُم

 ِفي َحاَجٌة ِللَِّه َفَلْيَس ِبِه َواْلَعَمَل الزُّوِر َقْوَل َيَدْع َلْم َمْن(:”وسلم عليه اهلل صلى)

 يف – وجل عز – اهلل يقبل وال، (صحيح البخاري)”َوَشَراَبُه َطَعاَمُه َيَدَع َأْن

 عليه اهلل صلى) نبينا يقول، الطاهر الطيب املال إال والصدقات الزكاة

 عليه اهلل صلى) ويقول، (مسلم.رواه  )”َطيًِّبا ِإالَّ َيْقَبُل اَل َطيٌِّب اللََّه ِإنَّ(:”وسلم

 وقبول )صحيح مسلم(،” ُغُلوٍل ِمْن َصَدَقٌة َواَل ُطُهوٍر ِبَغْيِر َصاَلٌة ُتْقَبُل اَل(:”وسلم

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

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

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

 .  ”ِلَذِلَك ُيْسَتَجاُب َفَأنَّى ِباْلَحَراِم َوُغِذَي َحَراٌم َوَمْلَبُسُه

 الصنف هذا به ونعين السياسي التدين الشكلي التدين هذا من وأخطر

 استغالل خالل من السلطة إىل للوصول ومطية وسيلة الدين يتخذ الذي

 هدفه بأن وإيهامهم، لدينهم العامة وخباصة الناس وحب الدينية العواطف

 والعمل وجل( عز ) اهلل دين خدمة هو فقط إمنا السلطة إىل الوصول من
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 أمر يف نتدخل وال النوايا على حنكم ال أننا ومع، له والتمكني نصرته على

 عشناها اليت التجربة فإن، ونيته وكل، وخالقه العبد بني ما فهي النيات

 أو فلكها يف دار ومن اإلرهابية اإلخوان مجاعة مع جربناه الذي والواقع

 أن: األول األمر، أمرين لنا أكد، السياسي اإلسالم مجاعات من معها حتالف

 على صراع قضية كانت إمنا اإلطالق على دين قضية تكن مل عندهم القضية

 وصلف عنجهية يف لآلخرين وإقصاء مثيال هلما نعرف مل وَنَهٍم بَشَرٍه السلطة

 كبريا عبئا صار الذي سلوكهم ومن منهم الناس نفر مبا، واستعالء وتكرب وغرور

 السلبية الصورة هذه حملو كبرية جهود إىل حاجة يف وأصبحنا، الدين على

 األدعياء هؤالء سلوك بني رابطة الناس من كثري أذهان يف ارتسمت اليت

 حلضارته النقي الوجه وشوهوا لدينهم أساءوا أنهم: اآلخر األمر، الدين وبني

 الدين من فهل وإال، كفاءة أهل وال دين أهل ال أنهم وأثبتوا، السمحة الراقية

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

 باللجان يسمى ما وتشكيل واإلفساد والفساد والقتل العنف على التحريض

 خيانة، مسبوقة غري وخيانة عمالة يف فساًدا األرض يف تعيث اليت النوعية

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

 هي السلطوية مآربها وحتقيق الناس خلداع الدين وظفت اليت اإلرهابية

 ومطامعها أهدافها لتحقيق الشيطان مع حتى للتحالف استعداد على

 .أمتها حساب أو وطنها حساب أو دينها حساب على السلطوية

*              ** 
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السياسياخلالف و الفقهي اخلالف  
 ترسيخ أهمية على مراًرا وأكدنا، والسياسة الدين بني العالقة عن حتدثنا

 أساس على اجلميع يسع الذي الصلب الوطين والبناء الوطنية الدولة مفهوم

 أو بالدين املتاجرة عدم وعلى، املتبادلة الوطنية والواجبات احلقوق

 .احلزبية أو السياسية املصاحل يف استغالله

، يهدم ما ال يبين ما على العلماء يعمل أن واملنتظر واملفرتض والطبعّي

 الثبوت قطعي شرعي ديين هو ما بني يفرقوا وأن، يفرق وال جيمع وما

 اخلالف وُيعد، اآلخر والرأي الرأي حيتمل الداللة ظين هو ما وبني، والداللة

 اهلل رضي) العزيز عبد بن عمر سيدنا قال وكما، عليها وسعة، لألمة سعة فيه

 مل أي، خيتلفوا مل( وسلم عليه اهلل صلى) حممد أصحاب أن يسرني ما(: عنه

 على مشقة ذلك لكان خيتلفوا مل لو ألنهم، النص وفهم الرأي يف خيتلفوا

 حياتهم ونظام الناس شئون وتنظيم باملعامالت يتصل ما أكثر إن إذ، الناس

 أو املكان أو الزمان باختالف فيه الفتوى ختتلف وقد، كبري متسع فيه مما

 مرجوًحا يصبح قد العصر هذا ظروف وفق عصر يف راجًحا كان فما، األحوال

 هذا لطبيعة نظًرا ما مكان يف راجحة فيه الفتوى تكون وما، الزمان تغري إذا

 األمر واستدعى احلال أو املكان تغري إذا مرجوحة تصبح قد فإنها، املكان

 .مرجوًحا والراجح، راجًحا املرجوح جيعل جديًدا اجتهاًدا

 أن ومكان زمان كل يف العقالء واملفكرين والفقهاء العلماء من واملنتظر

، وإخالص وصدق حبق وسالم أمن ودعاة، وعقل فكر رجال يكونوا
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 البشر بني السلمي التعايش أسس ترسيخ يف اإلسالم منهج مستحضرين

 ولنا، الضيقة الشخصية مصاحلهم على لإلنسانية العليا املصاحل مؤثرين، مجيًعا

 أهل بني التعايش ألسس رسخه الذي( وسلم عليه اهلل صلى) النيب منهج يف

 وذلك، األسوة أفضل وقبائلهم وأعراقهم أديانهم اختالف على مجيًعا املدينة

 الذين املدينة يهود مع املسلمني أن( وسلم عليه اهلل صلى)  أعلن حني

 اإلنصاف وجاء، واحدة أمة، قبيلة قبيلة( وسلم عليه اهلل صلى) النيب عددهم

 وللمسلمني دينهم لليهود( وسلم عليه اهلل صلى) النيب قال حني الكامل

 أعراقهم اختالف على أصحابه بني( وسلم عليه اهلل صلى)  آخى كما، دينهم

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

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

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

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

 أقصى إىل الذهاب يف واملفكرين العلماء بعض شطط ولكن، الشقاق جذوة

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

 يف العلماء على احملسوبني بعض ومسابقة، أخرى أحياًنا السلطات وجماملته

 إمنا، الديين الواجب ثوب وإلباسها الدول لبعض التوسعية التطلعات إذكاء

 ال الذي الشمل مجع حساب على الفنت تأجيج ورمبا، الفرقة بث يف يسهم

 يف جادين كنا إن، العامل وسالم أمن ولتحقيق، وللمنطقة، لألمة عنه غنى
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، السياسي من الديين وختليص، حتقيقه على والعمل السالم هذا عن البحث

 .للمذهبية أو للدين السياسي التوظيف من واملذهيب

 الصف ووحدة والعقل احلكمة صوت هو العلماء صوت يكون أن فبدل

 غري منهم املتعصبني املذهبيني بعض صوت صار، دائما الشقاق ونبذ

 الرغبة كانت ورمبا، األمور بعض يف وشقاق فرقة صوت الواقع لفقه املدركني

، واملريدين واألتباع االنصري أو، والعشري األهل أو، احلكام بعض إرضاء يف

 اليت الوخيمة العواقب يف النظر دون، الفتاوى أو  اآلراء ببعض التشبث وراء

 إعمال دون العمياء العصبية أو الشاذة اآلراء تبين على ترتتب أن ميكن

 .واملنطق والعقل للفكر حقيقي

 من وحموه واملختلف اآلخر على القضاء أن ندرك أن مجيًعا علينا

 خلق الذي، الكونية اهلل لسنن وخمالفا مستحيال أمًرا ُيعد اإلنسانية الذاكرة

 َواَل َواِحَدًة ُأمًَّة النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاء َوَلْو:”سبحانه يقول، خمتلفني الناس

 حمو حماولة أن كما، ”َخَلَقُهْم َوِلَذِلَك َربَُّك رَِّحَم َمن ِإالَّ*  ُمْخَتِلِفنَي َيَزاُلوَن

 صراعات يف كله العامل فيدخل، مماثلة مبحاولة ستقابل تقزميه أو اآلخر

 واهلدم والدمار اخلراب سوى ختلف وال، تذر وال تبقي ال ومذهبية دينية

 .واإلفساد

، حوار وأعالم، سالم وأعالم، استنارة أعالم العلماء يكون أن الطبيعي إن

 وال يبنون، يفرقون وال جيمعون، شقاق عناوين ال وفاق وأعالم، تقارب وأعالم

 .حتقيقه على ونعمل، إليه مجيًعا نسعى أن جيب ما وهو، يهدمون
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 تغييــب العقـــل
بل إنه النعمة  ،العقل واحد من أهم النعم اليت أنعم اهلل بها على اإلنسان

ومل يقف  ،وهو مناط احلساب والتكليف ،اليت متيزه عن غريه من املخلوقات

يف  ،"َتْعِقُلوَن اَلَأَف”،"َيْعِقُلون اَلَأَف”:فقد تكرر قوله تعاىل ،األمر عند هذا احلد

 ِلُأوِلي َياٍتاَل َذِلَك ِفي ِإنَّ”:ويقول سبحانه ،مواضع متعددة من كتابه العزيز

 ِفاَلَواْخِت ْرِضأَلَوا السََّماَواِت َخْلِق ِفي ِإنَّ”:وملا نزل قوله تعاىل ،"النَُّهى

 َوَعَلى َوُقُعوًدا ِقَياًما اللََّه َيْذُكُروَن الَِّذيَن * ْلَباِبأَلا ِلُأوِلي َياٍتاَل َوالنََّهاِر اللَّْيِل

 اًلَباِط َهَذا َخَلْقَت َما َربََّنا ْرِضأَلَوا السََّماَواِت َخْلِق ِفي َوَيَتَفكَُّروَن ُجُنوِبِهْم

 الكها ملن ويل”:قال نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( ،”النَّاِر َعَذاَب َفِقَنا ُسْبَحاَنَك

 ."فيها يتأمل ومل فكيه بني

منها  ،الكريم عقولنا للتأمل والتدبر يف مواضع عديدةويستحث القرآن 

 َفَتَرى ُرَكاًما َيْجَعُلُه ُثمَّ َبْيَنُه ُيَؤلُِّف ُثمَّ َسَحاًبا ُيْزِجي اللََّه َأنَّ َتَر َأَلْم”:قوله تعاىل

 ِبِه َفُيِصيُب َبَرٍد ِمْن ِفيَها ِجَباٍل ِمْن السََّماِء ِمَن َوُيَنزُِّل ِلِهاَلِخ ِمْن َيْخُرُج اْلَوْدَق

 اهلُلُيَقلُِّب  ِباأَلْبَصاِر * َيْذَهُب َبْرِقِه َسَنا َيَكاُد َيَشاُء َمْن َعْن َوَيْصِرُفُه َيَشاُء َمْن

 ِإَلى َتَر َأَلْم”:ويقول سبحانه ،”اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة أُلوِلي اأَلْبَصاِر

 ُثمَّ * اًلَدِلي َعَلْيِه الشَّْمَس َجَعْلَنا ُثمَّ َساِكًنا َلَجَعَلُه َشاَء َوَلْو الظِّلَّ َمدَّ َكْيَف َربَِّك

ْرِض َفَيْنُظُروا أَلَأَوَلْم َيِسرُيوا ِفي ا”:ويقول سبحانه ،"َيِسرًيا َقْبًضا ِإَلْيَنا َقَبْضَناُه

ْرَض َوَعَمُروَها أَلَأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوًَّة َوَأَثاُروا اَكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َكاُنوا 

ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا  اهلُلَأْكَثَر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت َفَما َكاَن 
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 َماًء السََّماِء ِمَن َأْنَزَل اللََّه َأنَّ َتَر َأَلْم”:ويقول سبحانه ،َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن"

 ُمْخَتِلٌف َوُحْمٌر ِبيٌض ُجَدٌد اْلِجَباِل َوِمَن َأْلَواُنَها ُمْخَتِلًفا َثَمَراٍت ِبِه َفَأْخَرْجَنا

 َكَذِلَك َأْلَواُنُه ُمْخَتِلٌف ْنَعاِمأَلَوا َوالدََّوابِّ النَّاِس َوِمَن * ُسوٌد َوَغَراِبيُب َأْلَواُنَها

 .”َغُفوٌر َعِزيٌز اللََّه ِإنَّ اْلُعَلَماُء ِعَباِدِه ِمْن اللََّه َيْخَشى ِإنََّما

يف مثل  ،وكم استحث النيب )صلى اهلل عليه وسلم( أصحابه على التفكري

 َمَثُل َوِإنََّها َوَرُقَها َيْسُقُط اَل َشَجَرًة الشََّجِر ِمَن إنَّ”:قوله )صلى اهلل عليه وسلم(

 :اهلِل َعْبُد َقاَل ،اْلَبَواِدي َشَجِر ِفي النَّاُس َفَوَقَع :َقاَل ؟ِهَي َما َحدُِّثوِني ،اْلُمْسِلِم

 ؟اهلِل َرُسوَل َيا ِهَي َما َحدِّْثَنا :َقاُلوا ُثمَّ ،َفاْسَتْحَيْيُت النَّْخَلُة َأنََّها َنْفِسي ِفي َفَوَقَع

 َما َأَتْدُروَن”:ويقول )صلى اهلل عليه وسلم( ألصحابه ،"النَّْخَلُة ِهَي: َقاَل

 ِمْن اْلُمْفِلَس ِإنَّ :َفَقاَل ،َمَتاَع َواَل َلُه ِدْرَهَم اَل َمْن ِفيَنا اْلُمْفِلُس :َقاُلوا ،اْلُمْفِلُس؟

 ،َهَذا َوَقَذَف ،َهَذا َشَتَم َقْد َوَيْأِتي ،َوَزَكاٍة َوِصَياٍم ِبَصاَلٍة اْلِقَياَمِة َيْوَم َيْأِتي ُأمَِّتي

 َوَهَذا ،َحَسَناِتِه ِمْن َهَذا َفُيْعَطى ،َهَذا َوَضَرَب ،َهَذا َدَم َوَسَفَك ،َهَذا َماَل َوَأَكَل

 َخَطاَياُهْم ِمْن ُأِخَذ َعَلْيِه َما ُيْقَضى َأْن َقْبَل َحَسَناُتُه َفِنَيْت َفِإْن َحَسَناِتِه، ِمْن

َأَرَأْيُتْم َلْو ”:ويقول )صلى اهلل عليه وسلم( ،"النَّاِر ِفي ُطِرَح ُثمَّ َعَلْيِه، َفُطِرَحْت

َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه  ،َأنَّ َنْهًرا ِبَباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت

 ،َفَذِلَك َمَثُل الصََّلَواِت اْلَخْمِس :َقاَل ،َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء اَل :َقاُلوا ؟َشْيٌء

 .ِبِهنَّ اْلَخَطاَيا" اهلُلُحو َيْم

 ،ويف ذلك كله ما يؤكد عناية اإلسالم بالعقل واحرتامه له وتقديره لقيمته

فنعمل عقولنا ال  ،وهو ما جيب أن نتنبه له ،وتوجيهه للعناية به واحلفاظ عليه
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وأال نقع أو خنضع حملاوالت التنويم املغناطيسي أو تغييب عقولنا عن  ،نعطلها

ولنحرر مفهوًما واحًدا  ،والعمل على حسن قيادتها ،واقع احلياة والتأمل فيها

من املفاهيم اليت حترتم العقل وهو مفهوم التوكل الصحيح ال التواكل 

وله نطلق قمن م ،فحسن التوكل يعين حسن األخذ باألسباب ،املميت

علًما بأن القوة هنا أعم من أن  ،"ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا”:تعاىل

منكرة إلفادة العموم ”قوة”حيث استخدم النص القرآني كلمة ،تكون عسكرية

 ،لتشكيل القوة العسكرية واالقتصادية والثقافية والفكرية واجلسدية ،والشمول

 .يؤدي إليها أو يسهم يف حتقيقهاوكل ما حيقق هذه القوة أو 

فحسن التوكل يعين أن نأخذ بأقصى األسباب ثم نفوض أمر النتائج هلل 

 َحقَّ اهلِل َعَلى َتَوكَُّلوَن َأنَُّكْم َلْو”:يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( ،)عز وجل(

قال أهل العلم  ،"ِبَطاًنا َوَتُروُح ،ِخَماًصا َتْغُدو ،الطَّْيَر َيْرُزُق َكَما َلَرَزَقُكْم ،َتَوكُِّلِه

 ،وتغدو من أوكارها وأعشاشها مبكرة للبحث عن رزقها ،إن الطري تغدو وتروح

وال متكث يف أعشاشها وتسأل اهلل  ،فهي تغدو وتروح ،ثم تعود مخاًصا شبعى

وكان سيدنا عمر بن  ،أن تأخذ باألسباب دونأن يبعث برزقها إليها يف مكانها 

 :ويقول ،الرزق طلب عن أحُدكم َيقُعدنَّ ال”:هلل عنه( يقولاخلطاب )رضي ا

 ."فّضة وال ذهًبا ُتمِطُر ال السماَء أن عِلَم وقد ارزقين، اللهم

*              ** 
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 تنافس األقران واملعاصرين وغري املتناظرين
أما احملمود فهو التنافس يف اخلريات  ،التنافس نوعان حممود ومذموم

َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة ”:حيث يقول احلق سبحانه ،واملسابقة فيها

 اهلِلَوُرُسِلِه َذِلَك َفْضُل  اهلِلَعْرُضَها َكَعْرِض السََّماء َواألْرِض ُأِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا ِب

ويقول نبينا )صلى اهلل عليه  ،"ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم اهلُلَوُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء 

َفَسلََّطُه َعَلى َهَلَكِتِه ِفي  اًلَما اهلُلَرُجٍل آَتاُه  ،ِفي اْثَنَتْيِن الََّحَسَد ِإ اَل”:وسلم(

أي إن كان من شيء  ،"ِحْكَمًة َفُهَو َيْقِضي ِبَها َوُيَعلُِّمَها اهلُلَوَرُجٍل آَتاُه  ،اْلَحقِّ

أن يكون الرجل أهال لشكر   ،حيسد عليه ويتنافس فيه فهو يف هذين األمرين

أو أن  ،نعمة املال حق الشكر بإنفاقه آناء الليل وأطراف النهار يف سبيل اهلل

 يكون من أهل احلكمة والعلم يقضي بهما ويعلمهما للناس.

افسون يف اخلريات غاية وقد كان الصحابة الكرام )رضوان اهلل عليهم( يتن

ُعَمَر ْبن اْلَخطَّاِب )رضي سيدنا والرتمذُي عن  ،فقد َأْخَرَج أبو داوَد ،التنافس

اهلل عنه( قال: َأَمَرَنا َرُسوُل اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( َيْوًما َأْن َنَتَصدََّق، َفَواَفَق 

َفِجْئُت ِبِنْصِف  ،ْكٍر ِإْن َسَبْقُتُه َيْوًمااْلَيْوَم َأْسِبُق َأَبا َب :َفُقْلُت ،ِعْنِدي اًلَذِلَك َما

 :( ُقْلُت ؟)َما َأْبَقْيَت ِلَأْهِلَك :َماِلي، َفَقاَل َرُسوُل اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(

َوَأَتى َأُبو َبْكٍر ِبُكلِّ َما ِعْنَدُه، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل )صلى اهلل عليه  :َقاَل ،ِمْثَلُه

َأْسِبُقُه ِإَلى  اَل)َما َأْبَقْيَت ِلَأْهِلَك؟( َقاَل: َأْبَقْيُت َلُهْم اللََّه َوَرُسوَلُه، ُقْلُت:  :وسلم(

)صلى اهلل  اهلِلوَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة )رضي اهلل عنه( َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ،"َشْيٍء َأَبًدا

 ،اَل َأُبو َبْكٍر )رضى اهلل عنه(:َأَنا) َمْن َأْصَبَح ِمْنُكُم اْلَيْوَم َصاِئًما ( َق :عليه وسلم(
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(. َقاَل َأُبو َبْكٍر )رضي اهلل عنه(: َأَنا، َقاَل:)  ؟)َفَمْن َتِبَع ِمْنُكُم اْلَيْوَم َجَناَزًة :َقاَل

؟(، َقاَل َأُبو َبْكٍر )رضي اهلل عنه(: َأَنا، َقاَل َفَمْن ِمْنُكُم اْلَيْوَم ِمْسِكيًنا َفَمْن َأْطَعَم

 اهلِلْنُكُم اْلَيْوَم َمِريًضا؟ (، َقاَل َأُبو َبْكٍر )رضي اهلل عنه(: َأَنا، َفَقاَل َرُسوُل َعاَد ِم

 .) َما اْجَتَمْعَن ِفى اْمِرٍئ ِإالَّ َدَخَل اْلَجنََّة ( :)صلى اهلل عليه وسلم(

وأما التنافس املذموم فهو املؤدي إىل التحاسد والتباغض واخلالف 

غبطة اليت هي متين مثل ما أصاب الغري من اخلري املتجاوز ال ،والشقاق

وهو القائم على  ،للنفس إىل احلسد الذي هو متين زوال النعمة عن اآلخرين

وقد يتجاوز ذلك إىل  ،حماولة هدم اآلخرين وحتطيمهم وعرقلة مسريتهم

يقول القاضي علي بن عبد العزيز  ،االنشغال بهدم اآلخرين عن بناء النفس

وأهل النقص  :”الوساطة بني املتنيب وخصومه”قدمة كتابهاجلرجاني يف م

رجل أتاه التقصرُي من قَبله، وقَعد به عن الكمال اختياُره، فهو يساهم  :رجالن

الفضالَء بطبعه، وحينو علي الفضل بقدر سهمِه؛ وآخُر رأى النقص ممتزجًا 

رْت به اهلمُة خِبلَقته، ومؤّثاًل يف تركيب فطرته، فاستْشعر اليأس من زواله، وقُص

عن انتقاله؛ فلجأ اىل حَسد األفاضل، واستغاث بانتقاص األماثل؛ يرى أن 

أبلَغ األمور يف جرب نقيصته، وسْتر ما كشفه العجُز عن عورته اجتذاُبهم اىل 

 .ُمشاركته، وومُسهم مبثل ِسَمِته

وغالًبا ما يكون التنافس الذي قد يصل عند بعض الناس إىل حد التناحر 

فقد يظن بعضهم أن األماكن أو املناصب أو  ،األقران واملتناظرينبني 

متناسني أو  ،املكاسب حمصورة بني الشخص ومن ينافسه فإما أنا وإما أنت
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متجاهلني ما خيبئه ويضمره القدر يف األعمار وتقلبات األيام واألحوال  

يشأ مل وما مل  ،ما شاء اهلل كان ،وأن األمر كله بيد اهلل وحده ،واألشخاص

وأن الرزق مادًيا أو  ،وال يغين حذر عن قدر ،وأن ما كان للشخص سيأتيه ،يكن

وإال هلكن إذن من جهلهن  ،معنوًيا ال يرتبط بالذكاء أو املكيدة أو التدبري

 .البهائم على حد تعبري الشاعر العباسي أبي متام

ن فعلى العاقل أن يدرك أن ما أخطأه مل يكن ليصيبه وما أصابه مل يك

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال ”،ليخطئه

ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء مل يضروك إال  ،بشيء قد كتبه اهلل لك

ويقول احلق  ،”وجفت الصحف ،بشيء قد كتبه اهلل عليك رفعت األقالم

َنا ُهَو َمْواَلَنا َوَعَلى الّلِه ُقل لَّن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب الّلُه َل”:)سبحانه وتعاىل(

 اهلِلُقْل َأَفَرَأْيُتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن ”:ويقول )سبحانه( ،”َفْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن

ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِّه َأْو َأَراَدِني ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ  اهلُلِإْن َأَراَدِنَي 

 ."َعَلْيِه َيَتَوكَُّل اْلُمَتَوكُِّلوَن اهلُلُقْل َحْسِبَي  ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه

وإذا كان التناسب يقتضي أن يكون العنوان تنافس األقران واملعاصرين 

واملتناظرين فإني آثرت كسر املألوف إىل التعبري وعن قصد بغري املتناظرين 

ذلك أن دوائر التحاسد والتباغض رمبا اتسعت لدى بعض من اسودت 

وأعلى درجات احلسد  ،قلوبهم ونفوسهم واتشحت بأشد درجات السواد قتامة

فشملت لديهم املتناظرين وغري املتناظرين قافزين على  ،واحلقد مسا زعافا

كل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية اليت تدعو إىل حب اخلري للناس 
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ُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ُيْؤِم اَل”:مجيًعا، حيث يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(

َوَأْبَغَض  ،َمْن َأَحبَّ ِللَِّه”:ويقول )صلى اهلل عليه وسلم( ،”ِلَأِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه

ويقول عليه الصالة  ،”َفَقِد اْسَتْكَمَل اإِلمَياَن ،َوَمَنَع هلِل ،َوَأْعَطى هلِل ،هلِل

َوَرُسوُلُه َأَحبَّ  اهلُلَأْن َيُكوَن  ،َوَة اْلِإمَياِناَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحاَلَث”:والسالم

َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفي  ،ِللَِّه الَُّيِحبُُّه ِإ اَلَوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء  ،ِسَواُهَماِإَلْيِه ِممَّا 

فما أحوجنا إىل هذه األخالق الكرمية  ،”اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّاِر

املنبثقة من الروح اإلميانية الصافية مبا يهيئ حلياة آمنة مستقرة ال قلق فيها 

 .وال اضطراب وال حتاسد وال بغضاء

*              ** 
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 والصداق احلقيقي احلقيقياجلمال 
 ،ومجال الروح ،ومجال النفس ،اجلمال احلقيقي هو مجال اجلوهر

 ،فإذا انضم إىل هذا اجلمال مجال املظهر ،ومجال العقل ،ومجال اخللق

غري أن مجال النفس  ،فما أمجل اإلنسان إذا سرك مظهره وخمربه معا

ومظهرها ومسوها هو املقدم وهو األعلى قيمة واألبعد أثًرا وعليه مدار 

َيْنُظُر  اَلَه اللَّ ِإنَّ”:حيث يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( ،التفاضل احلقيقي

ويقول أديب  ،"َوَلِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم ،ِإَلى ُصَوِرُكْم َوَأْمَواِلُكْم

يف فلسفة ”العربية الكبري مصطفى صادق الرافعي يف مقال له حتت عنوان

إن خري النساء من كانت على مجال وجهها يف أخالق كجمال  :املهر"

فهذه إن أصابت الرجل الكفء يسرت عليه،  ،مجاالً  ثالًثا وجهها وكان عقلها

ثم يسرت، ثم يسرت؛ إذ تعترب نفسها إنسانًا يريد إنسانًا، ال متاعًا يطلب شاريًا، 

وهذه ال يكون رخص القيمة يف مهرها، إال دلياًل على ارتفاع القيمة يف عقلها 

 .ودينها

 وِديَنُه َتْرَضْوَن ُخُلَقُه َمْن َأَتاُكْم ِإَذا”:ويقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(

فقد اشرتط النيب  ،َعِريٌض" َوَفَساٌد اأَلْرِض ِفي ِفْتَنٌة َتُكْن َتْفَعُلوا الَِّإ ،َفَزوُِّجوُه

 ،)صلى اهلل عليه وسلم ( الدين على أن يكون مرضيًّا ال أي الدين كان

لى اهلل عليه كان، وقال )صواخللق على أن يكون مرضًيا ال أي اخللق 

 ِبَذاِت َفاْظَفْر ،َوِلِديِنَها ،َوِلَجَماِلَها ،َوِلَحَسِبَها ،ِلَماِلَها :ِلَأْرَبٍع اْلَمْرَأُة ُتْنَكُح”:وسلم(

 َيَداَك". َتِرَبْت الدِّيِن
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وقبل مجال  ؟ملاذا الدين واخللق أوال :والسؤال الذي يطرح نفسه

وأن اجلمال أمر نسيب ،واإلجابة أن اجلوهر قبل املظهر ،الشكل واملظهر

أما الدين واخللق فهما املعدن األصيل الذي ال  ،وقابل للتغيري أو الزوال

 يصدأ أبًدا.

واجلمال أمر نسيب  ،فماذا لو كان االختيار على أساس اجلمال فحسب

شاب بعد ذلك وماذا لو رأى ال ،وما تراه مجياًل اليوم رمبا ال تراه مجياًل غًدا

بل ماذا لو عرض هلذا اجلمال ما  ؟امرأة أمجل أو رأت املرأة شاًبا أمجل منه

كأن تعرضت الزوجة أو الزوج أو الفتى الوسيم حلادث أو  ؛يذهبه أو يشوهه

وهي قد بنيت أصال  ؟ملرض أذهب مجاله وبهاءه فكيف تكون احلياة آنذاك

 على اجلمال الظاهري ال غري.

 ،واخللق فهما املعدن النفيس الذي يتجدد بتجدد األيامأما الدين 

فصاحب  ،فحتى لو ذهب املال أو ذهب اجلمال فإمنا يبقى الدين واخللق

حتى  ،الدين واخللق إن أحب زوجه أكرمها وإن بغضها مل يبخسها حقها

ما يقدم إليها من مال أو ذهب أو صداق  ليسصداق املرأة احلقيقي فهو 

الصداق احلقيقي ليس  :يقول الرافعي ،من حسن املعاملةإمنا هو ما جتده 

ذلك املال الذي ُيدفع إىل املرأة وهي يف بيت أبيها قبل أن تذهب إىل 

صداقها احلقيقي معاملتها اليت جتدها يف بيت زوجها بعد أن  ،بيت زوجها

ا فال تزال بذلك عروًس ،افيوًم اتأخذ منه يوًم ،مهرها معاملتها ؛إىل دارهُتحمل 

 .احلياة بينهماما دامت  زوجهاعلى نفس 
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فهو صداق العروس الداخلة على  ،أما ذلك الصداق من الذهب والفضة

 -أفال ترى هذه الغالية  ؟أفال تراه كاجلسم يهلك ويبلى ؛اجلسم ال على النفس

وما  ،!قد تكون عروس اليوم ومطلقة الغد؟ - إن مل جتد النفس يف َرُجلها

فهو إمياء، ولكن  ،ثريه إال كاإلمياء إىل الرجولة وقدرتهاالصداق يف قليله وك

 .الرجل قْبل

غري أنه  ،والسيف إمياء إىل القوة ،اإن كل امرئ يستطيع أن حيمل سيًف

وميلك يف  ،اوقد حيمل اجلبان يف كل يد سيًف ،ليس كل ذوي السيوف سواء

 .ولكن البطل قْبُل ،ولكن البطل قْبُل ،فهو إمياء ،داره مائة سيف

 ،إذن فالقضية ليست يف الشكل فحسب إمنا هي يف املعنى واملضمون 

وليس  ،إمنا هو مجال اجلوهر ،وليس اجلمال احلقيقي هو مجال املظهر

الصداق احلقيقي هو املال والذهب إمنا هو يف الدين واخللق وحسن 

 املعاملة.

*              ** 
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 املنافقون اجلدد
النفاق داء مهلك لألفراد واألمم، وهو أشد خطًرا من الكفر والشرك، 

ْسَفِل ِمَن النَّاِر أَلِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ِفي الدَّْرِك ا}وذلك حيث يقول احلق سبحانه: 

الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا ِباهلِل َوَأْخَلُصوا  الََّوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصرًيا * ِإ

 {ِديَنُهْم هلِل َفُأوَلِئَك َمَع اْلُمْؤِمِننَي َوَسْوَف ُيْؤِت اهلُل اْلُمْؤِمِننَي َأْجًرا َعِظيًما

 (.146-145)النساء: 

وللنفاق عالمات، من أهمها: الكذب، واخليانة، والغدر، وخلف الوعد، 

آَيُة اْلُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا  )نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: يقول 

)  ، ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(:))متفق عليه (َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن 

ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه  َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة

َخْصَلٌة ِمَن النَِّفاِق َحتَّى َيَدَعَها، ِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن، َوِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد 

 )متفق عليه(.( َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر 

ويبني لنا القرآن الكريم جانًبا من خصال وأحوال املنافقني يف مواضع 

 منها: عديدة،

نهم يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، حيث يقول احلق سبحانه: أ -1

َوِإَذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن َآِمُنوا ِباللَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُأوُلو الطَّْوِل }

اْلَخَواِلِف َوُطِبَع ِمْنُهْم َوَقاُلوا َذْرَنا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن َرُضوا ِبَأْن َيُكوُنوا َمَع 

َوَيْسَتْأِذُن }(، ويقول سبحانه: 87-86)التوبة:  {َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم ال َيْفَقُهوَن
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 ِفَراًرا الََّفِريٌق ِمْنُهُم النَِّبيَّ َيُقوُلوَن ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُيِريُدوَن ِإ

 (، ويقول 13)األحزاب: {

ْعَراِب َيْسَأُلوَن َعْن أَلْحَزاُب َيَودُّوا َلْو َأنَُّهْم َباُدوَن ِفي اأَلَوِإْن َيْأِت ا }نه: سبحا

 (.20)األحزاب:  {َقِليًلا  الََّأْنَباِئُكْم َوَلْو َكاُنوا ِفيُكْم َما َقاَتُلوا ِإ

أنهم يقيسون كل أمورهم بقدر ما يتحقق هلم من منافع، حيث يقول  -2

َوِمْنُهْم َمْن َيْلِمُزَك ِفي الصََّدَقاِت َفِإْن ُأْعُطوا ِمْنَها َرُضوا  }احلق سبحانه: 

(، ويقول سبحانه: 58)التوبة: { َوِإْن َلْم ُيْعَطْوا ِمْنَها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطوَن

 َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن}

ِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن أَلَأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّْنَيا َوا

 (.11)احلج: {اْلُمِبنُي

 }الفساد واإلفساد وكثرة احللف الكاذب، حيث يقول احلق سبحانه:  -3

ْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُي

ْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث أَلَوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم * َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي ا

 .(204)البقرة: {ُيِحبُّ اْلَفَساَد  اَلَوالنَّْسَل َواللَُّه 

، حيث تأليب الرأي العام وبث الوهن يف نفوس املؤمنني الصادقني -4

َعدُّوا َلُه ُعدًَّة َوَلِكْن َكِرَه اَلَوَلْو َأَراُدوا اْلُخُروَج  }يقول احلق سبحانه: 
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اللَُّه اْنِبَعاَثُهْم َفَثبََّطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن * َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما 

َلُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة َوِفيُكْم َسمَّاُعوَن َلُهْم اَلْوَضُعوا ِخاَلَخَباًلا َو الََّزاُدوُكْم ِإ

 اَلَوَقاُلوا  }(، ويقول سبحانه: 47-46)التوبة: {َواللَُّه َعِليٌم ِبالظَّاِلِمنَي 

(، 81)التوبة: {َتْنِفُروا ِفي اْلَحرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن 

َقْد َيْعَلُم اللَُّه اْلُمَعوِِّقنَي ِمْنُكْم َواْلَقاِئِلنَي ِلِإْخَواِنِهْم َهُلمَّ  }: ويقول سبحانه

 (.18)األحزاب: {َقِليًلا  الََّيْأُتوَن اْلَبْأَس ِإ اَلِإَلْيَنا َو

التحالف مع األعداء والتواصل معهم على حساب الدين والوطن، حيث  -5

ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن ِفيِهْم َفَتَرى الَِّذيَن }يقول احلق سبحانه:

َيُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اللَُّه َأْن َيْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن 

(، ويقول 52)املائدة:  {ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي َأْنُفِسِهْم َناِدِمنَي

ِمْنُكْم َلَمْن َلُيَبطَِّئنَّ َفِإْن َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقاَل َقْد َأْنَعَم اللَُّه  َوِإنَّ }سبحانه: 

َوَلِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اللَِّه َلَيُقوَلنَّ َكَأْن  *َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا 

)النساء:  {ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوًزا َعِظيًماَلْم َتُكْن َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه َمَودٌَّة َيا َلْيَتِني 

72-73.) 

ومع أن عالمات النفاق من الكذب، واخليانة والغدر، ونقض العهود 

الرأي العام، وخيانة الدين، إمنا هي صفات املنافقني  وتأليبواملواثيق، 

 قدمًيا وحديًثا، فإن املنافقني اجلدد قد ضموا إىل ذلك ضروًبا جديدة من

اخلداع من أبرزها لبس مسوح الدين واملتاجرة به واستغالله لتحقيق مصاحل 

اجلماعات اليت تريد أن تتخذ من الدين مطية إىل السلطة، متدثرة يف ألوان 
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ه ـم بـة إىل ما يتسـافـإض ،اسيـن السيـديـكلي والتـن الشـديـشتى من الت

  .خبس املنافقون اجلدد من خيانة الوطن وحتقريه وبيعه بثمن

*              ** 
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 الطبيب اإلنسان
لكم من طبيب إنسان بكل ما تعنيه كلمة اإلنسانية من معان عرفته، 

ووددت لو ذكرت كل واحد منهم بامسه إكراًما إلنسانيته، غري أن املقام 

سيطول بذكر كل من عرفت من األطباء النبالء، فالطب مهنة إنسانية قبل 

الطبيب حكيما، واألطباء حكماء، ملا هم عليه من كل شيء، وقد مسوا 

احلكمة، وما جيب أن يتسموا به منها، وعلى الرغم من أني مدين ألكثر من 

تعاملت معهم من األطباء بكرم الطباع وحسن املعاملة، ومل أجد من أحدهم 

إال ما حيمل على املودة والتقدير، فإنين من واقع انشغالي برتسيخ كل ما 

 ّكر مبا يأتي: َذُأ هو إنساني

أن املريض إنسان مكروب، وال كرب أشد من املرض، وأصعب من األمل،  -1

فاملريض إنسان يف موضع ضعف شديد مهما كانت رتبته أو مكانته 

العلمية أو األدبية أو السياسية أو إمكاناته املالية، ونبينا )صلى اهلل عليه 

َمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة َفرََّج اللَُّه َعْنُه ِبَها ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب  )وسلم( يقول: 

، وليست الكربة يف املال أو ضيق ذات اليد فحسب، بل إن ( َيْوِم اْلِقَياَمِة

كربة األمل أشد وأوجع، بدليل أن اإلنسان مهما كانت درجة فقره أو 

يع كل ما ميلك مبا فيه بيته الذي فاقته فإنه يكون على أمت استعداد لب
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يأويه، بل على استعداد أن يستدين بأي طريق كان ليعاجل نفسه أو زوجه 

 أو ولده أو أحد أبويه. 

أن املريض أكثر الناس حاجة إىل بث األمل والطمأنينة يف نفسه ولو مع  -2

دنو أجله، كما أنه يف حاجة إىل الكلمة الرقيقة، والبسمة احلانية، وإذا 

ت البسمة يف وجه أخيك اإلنسان صدقة، فإنها يف وجه املريض ألزم كان

يف  وأوجب وأعظم أجًرا وثواًبا، كما أن املريض معذور مبرضه وإن أحلَّ

: )النور{َحَرٌج اْلَمِريِض َعَلى اَلَو}:السؤال جلهله، أمل يقل احلق سبحانه

و ، بإطالق لفظ املريض دون تفرقة بني مريض ذكي وآخر غيب، أ(61

 ؟!. مريض عامل وآخر جاهل، أو مريض مثقف وآخر غري مثقف

أن املريض قد جيتمع عليه املرض والعوز فيكون أكثر حاجة إىل  -3

الرمحة والشفقة، والصرب عليه، وجرب خاطره، وعدم االمشئزاز منه، فهذا 

املريض كفيله وشفيعه هو ربه الذي اختربه وامتحنه مبا هو فيه من فقر 

 ،َيا اْبَن آَدَم )احلق سبحانه يف احلديث القدسي: ومرض، أمل يقل 

؟ َقاَل:  َمِرْضُت َفَلْم َتُعْدِني، َقاَل: َيا َربِّ َكْيَف َأُعوُدَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِمنَي
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ًنا َمِرَض َفَلْم َتُعْدُه؟ َأَما َعِلْمَت َأنََّك َلْو ُعْدَتُه اَلَأَما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُف

 ِني ِعْنَدُه؟!".َلَوَجْدَت

ضرورة أن يتذكر الطبيب ما أنعم اهلل عليه به من نعم الذكاء والتعلم  -4

 ،أن لكل هذه النعم شكًرا جيب أن يؤدى والتفوق والتوفيق، وأن يعلم

َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم  }حيث يقول احلق سبحانه: 

للنعمة هو ما يكون من جنسها ، وأفضل شكر (7)إبراهيم:{ِزيَدنَُّكْماَل

واإلحسان فيها، فشكر املهارة يف الطب يكون حبسن معاملة املرضى 

وإكرام الفقراء واحملتاجني منهم، وأن نتذكر مجيًعا أن من ال يرحم ال 

 ُيرحم، وأن الرمحة ال تنزع إال من شقي.

أن ما كان مكتوًبا ألي إنسان منا من املال أو غريه فسوف يأتيه دون  -5

زيادة أو نقصان، وأن ما أصابنا مل يكن ليخطأنا، وما أخطأنا مل يكن 

ليصيبنا، ولن متوت نفس حتى تستوفى أجلها ورزقها، وأن كل شيء عند 

 .اهلل سبحانه وتعاىل بقدر ومقدار

أن كفاية األمة يف مجيع جماالت احلياة إمنا هو فرض من فروض  -6

لباقني، وإن مل يقم به أحد الكفايات، إذا قام به البعض سقط اإلثم عن ا

أثم كل من علم وكان قادًرا على أن يقوم بفرض الكفاية ومل يفعل، فكما 

أن تعليم علوم الدين وأصوله فرض كفاية على العلماء، وحمو أمية غري 
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املتعلمني فرض كفاية على املعلمني، فإن عالج املرضي فرض كفاية 

أو مدينة، أو دولة،  ،ةعلى األطباء يف كل جمتمع من اجملتمعات قري

كل على قدر استطاعته، على أن يكون األمر على أعلى درجات اهلمة 

واالستطاعة ال على أقلها وال أدناها، فال عليك إن خصصت جزًءا من 

 وقتك لعالج غري القادرين يف مصحتك أو مشفاك.

*       *       * 
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 سلوك وسلوك
ال شكَّ أن سلوك الشخص يعكس مدى ثقافته، ومدى أخالقه، ومدى 

تربيته، ومدى حضارته، وكذلك  سلوك األمم  والشعوب  يعكس  مدى  قيمها  

وحتضرها، بل إن سلوك  الشخص يعكس مدى إميانه بوطنه، وإميانه بربه، 

حق املراقبة النضبط سلوكه وتصرفه، وقد قال  (عز وجل)ألنه لو راقب اهلل 

أحد املفكرين احلكماء: من الصعب بل رمبا كان من املستبعد أو املستحيل 

أن جنعل لكل إنسان جنديًّا  أو شرطيًّا  أو حارًسا حيرسه، وحتى لو جعلنا لكل 

شخص حارًسا أو جنديًّا أو شرطيًّا  حيرسه فإن احلارس أيًضا قد حيتاج إىل 

ولكن من السهل أن  ُنربي من حيرسه، وامٌلراقب قد حيتاج إىل من ٌيراقبه، 

يف كل إنسان ضمرًيا حيًّا ينبض باحلق ويدفع إليه، راقبناه أم مل نراقبه، ألنه 

الّلُه  }ُيراَقب ممن ال تأخذه سنة وال نوم، حيث  يقول احلق  سبحانه وتعاىل: 

ُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَل ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم لَّ

اأَلْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل 

ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواأَلْرَض َواَل 

، وحيث يقول )عز وجل(: (255)البقرة:{ُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُمَي
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َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن }

اأَلْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب  َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت

وصيته  يف، ويقول سبحانه على لسان لقمان عليه السالم (59)األنعام:{مُِّبنٍي

َيا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي  }البنه:

، (16)لقمان:{ْرِض َيْأِت ِبَها اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبرٌي أَلالسََّماَواِت َأْو ِفي ا

ُهَو  الََّخْمَسٍة ِإ اَلُهَو َراِبُعُهْم َو الََّثٍة ِإاَلَما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َث }ويقول سبحانه: 

ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ ُيَنبُِّئُهْم ِبَما  الََّأْكَثَر ِإ اَلَأْدَنى ِمْن َذِلَك َو اَلَساِدُسُهْم َو

، ويقول نبينا )صلى (7)اجملادلة:{َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

َوَثالٌث  َوَثالٌث ُمْنِجَياٌت، َوَثالٌث َدَرَجاٌت، َثالٌث َكفَّاَراٌت، )اهلل عليه وسلم(: 

ٌت، َفَأمَّا اْلَكفَّاَراُت: َفِإْسَباُغ اْلُوُضوِء ِفي السََّبَراِت، َواْنِتَظاُر الصَّالِة َبْعَد ُمْهِلَكا

الصَّالِة، َوَنْقُل اأَلْقَداِم ِإَلى اْلُجُمَعاِت، َوَأمَّا الدََّرَجاُت: َفِإْطَعاُم الطََّعاِم، َوِإْفَشاُء 

ِنَياٌم، َوَأمَّا اْلُمْنِجَياُت: َفاْلَعْدُل ِفي اْلَغَضِب  السَّالِم، َوالصَّالُة ِباللَّْيِل َوالنَّاُس

َوالرَِّضا، َواْلَقْصُد ِفي اْلِغَنى َواْلَفْقِر، َوَخْشَيُة اللَِّه ِفي السِّرِّ َواْلَعالِنَيِة، َوَأمَّا 

 .(اْلُمْهِلَكاُت: َفُشحٌّ ُمَطاٌع، َوَهًوى ُمتََّبٌع، َوِإْعَجاُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه 
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ومن أهم السلوكيات اليت ينبغي أن ُنركز عليها هو التمييز بني السلوك 

اإلجيابي والسلوك السليب جتاه احلق العام، والشأن العام، واملال العام، ففي 

جانب السلوك اإلجيابي الذي يؤكده اإلسالم وُيرشدنا وحيثنا عليه خري األنام  

عن الطريق، يقول نبينا  سيدنا حممد )صلى اهلل عليه وسلم( إماطة األذى

َفَأْفَضُلَها  ،اإِلمَياُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة : ))صلى اهلل عليه وسلم(

َقْوُل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأْدَناَها ِإَماَطُة اأَلَذى َعِن الطَِّريِق، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن 

، ( إماطة األذى عن الطريق صدقة )اهلل عليه وسلم(:  ، ويقول )صلى(اإِلمَياِن

وعندما  سأل رجل النيب )صلى اهلل عليه وسلم( عن عمل  ُيدخله اجلنة  قائاًل 

 )َيا َرُسوَل اللَِّه ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ُيْدِخُلِني اْلَجنََّة ؟ َقاَل )صلى اهلل عليه وسلم(: 

أن إماطة األذى عن الطريق ال تتوقف عند على  ،(َأِمِط اأَلَذى َعِن الطَِّريِق

هناك عنه، وإن كان ذلك أمًرا مشروًعا ومطلوًبا وجيًدا،  جمرد رفع حجر هنا أو

وال ٌيستهان أو ٌيستخف به، إمنا حق الطريق أبعد من ذلك، وأول حقوقه عدم 

أو اإلجحاف به، أو عدم الوفاء حبقه، فقد قال نبينا )صلى اهلل  ،االعتداء عليه

َفَقاُلوا: َما َلَنا ُبدٌّ  ِإيَّاُكْم َواْلُجُلوَس َعَلى الطُُّرَقاِت،) يه وسلم( ألصحابه يوًما: عل

َقاَل: َفِإَذا َأَبْيُتْم ِإالَّ اْلَمَجاِلَس َفَأْعُطوا الطَِّريَق  ِإنََّما ِهَي َمَجاِلُسَنا َنَتَحدَُّث ِفيَها،
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 َوَردُّ السَّاَلِم، َوَكفُّ اأَلَذى، َقاَل: َغضُّ اْلَبَصِر، ؟ َقاُلوا: َوَما َحقُّ الطَِّريِق َحقََّها،

، على عكس السلوك ( )رواه البخاري(َوَأْمٌر ِباْلَمْعُروِف، َوَنْهٌى َعِن اْلُمْنَكِر 

السليب الذي قد يتمثل يف االعتداء على املساحة املخصصة للطريق سواء 

بالبناء أم باإلشغال أم باإلزعاج أم باخلروج  على اآلداب العامة، ويلحق 

بالطريق يف ضرورة إعطائه حقه واحملافظة عليه كل ما يف حكمه من 

ياه، والغاز، والكهرباء، مسارات السكة احلديد، ومرتو األنفاق، وخطوط امل

 وسائر املرافق العامة.  

وكذلك السلوك جتاه املال العام الذي هو مال اهلل، ومال األمة، ومال 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل  }الوطن، ومال املواطنني، حيث يقول احلق سبحانه: 

َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم َواَل َتْقُتُلوْا  َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن

ا * َوَمن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانا َوُظْلما َفَسْوَف ُنْصِليِه َأنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيًم

، ويقول نبينا )صلى اهلل (30-29)النساء: {ا َنارا َوَكاَن َذِلَك َعَلى الّلِه َيِسرًي

ِإنَّ ِرَجاًلا َيَتَخوَُّضوَن ِفي َماِل اللَِّه ِبَغْيِر َحقٍّ َفَلُهُم النَّاُر َيْوَم ) سلم(: عليه و

 َفالنَّاُر ُسْحٍت ِمْن َنَبَت َجَسٍد )ُكلُّ، ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(: (اْلِقَياَمِة 

 ِبِه (. َأْوَلى
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مال على أن ُحرمة املال العام أشد من املال اخلاص، فإذا كان لل

اخلاص صاحب يدافع عنه ويطالب به يف الدنيا واآلخرة، فإن املال العام 

الذي هو حق للمجتمع كله قد يرتتب على ضياعه جوع يتيم، أو وفاة 

أو فوت مصلحة عامة للوطن، يؤثر ضياعها على أفراد اجملتمع كله،  ،مريض

َفُع َيْن اَلَيْوَم  }مما جيعلهم مجيًعا خصوًما ملن اعتدى عليه سواء يف الدنيا أم 

 .{َمْن َأَتى اهلَل ِبَقْلٍب َسِليٍم َماٌل َواَل َبُنوَن * ِإالَّ

*              ** 
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 الرجولة يف الفيس بوك
الرجولة هي الرجولة يف أي مكان، وأنها لتعين أن يكون اإلنسان رجاًل 

بكل ما تعنيه الكلمة من معان، وهو ما ال يتفق مع معاني الغدر، أو اجلنب، أو 

 اخلسة، أو التشهري، أو النفاق االجتماعي، أو البذاءة، أو التدني األخالقي. 

نجدة، واإلغاثة، واألدب، الرجولة تعين املروءة، والشهامة، واألصالة، وال

 .واللياقة، والقدرة على املواجهة وسائر األخالق النبيلة ال عكس ذلك

أما هؤالء اجلبناء الذين يعمدون إىل استخدام أمساء أو حسابات 

مستعارة أو مضللة على الفيس بوك وغريه من مواقع التواصل، مع تعمد إىل 

األيدلوجية، أو الصفة الوظيفية، أو حمل تغيري االسم، أو النوع، أو الصورة، أو 

اإلقامة، أو كل ذلك، أو بعضه كوسيلة لإليهام والتضليل واهلروب عن أعني 

الرقيب أو الرقباء، فإن كل ذلك ليس من الرجولة يف شيء، وال سيما تلك 

اجلماعات اجلبانة اليت تعمل وعن عمد على توظيف ذلك إلفشال الدول أو 

يه منجزاتها ورموزها الوطنية، بالكذب، والتدليس، إسقاطها من خالل تشو

 وقلب احلقائق.
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وإذا كان بعض الناس يظن نفسه قادًرا على اإلفالت من الرقابة أو 

احملاسبة أو منهما مًعا فعليه أن يدرك أنه إن استطاع اإلفالت من حساب 

اخللق فأين هو من حماسبة اخلالق )عز وجل( له، حيث يقول احلق سبحانه 

ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ  الََّيْعَلُمَها ِإ اَلَوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب  }كتابه العزيز:  يف

 اَلَرْطٍب َو اَلْرِض َوأَلَحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت ا اَلَيْعَلُمَها َو الََّواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإ

َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َيْعَلُم }(، ويقول سبحانه: 59األنعام: ){ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي الََّياِبٍس ِإ

 اَلُهَو َراِبُعُهْم َو الََّثٍة ِإاَلْرِض َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثأَلَما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ا

َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُهَو  الََّأْكَثَر ِإ اَلَأْدَنى ِمْن َذِلَك َو اَلُهَو َساِدُسُهْم َو الََّخْمَسٍة ِإ

(، 7)اجملادلة:  {ُثمَّ ُيَنبُِّئُهْم ِبَما َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب  }ويقول سبحانه: 

َما * ِإْذ َيَتَلقَّى اْلُمَتَلقَِّياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشَِّماِل َقِعيٌد * ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد 

(، ويقول سبحانه على لسان 18 -16 )ق:{ٌدَلَدْيِه َرِقيٌب َعِتي الََّيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإ

َيا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن  } :لقمان )عليه السالم( يف وصيته البنه

ْرِض َيْأِت ِبَها اللَُّه ِإنَّ اللََّه أَلَخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي ا

َوُكلَّ ِإْنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي  }(، ويقول سبحانه: 16مان: )لق{َلِطيٌف َخِبرٌي
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اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم * ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمْنُشوًرا 

  (.14-13)اإلسراء: {َعَلْيَك َحِسيًبا 

األعراض، ذلك أن اإلنسان األصيل ال ميكن الرجولة تعين احلفاظ على 

أن يتدنى فكريًّا وال أخالقيًّا، وأن يكون هو هو ظاهره كباطنه، سره كعلنه، 

ٌث ُمْنِجَياٌت: َخْشَيُة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ اَلَث) حيث يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: 

، (َواْلَعْدُل ِفي الرَِّضا َواْلَغَضِب  ،ى َواْلَفْقِرَواْلَقْصُد ِفي اْلِغَن ،ِنَيِةاَلِفي السِّرِّ َواْلَع

فخشية اهلل )عز وجل( يف السر والعلن تعصم الفرد واجملتمع من الزلل، وقد 

؟"، فقال: "خبمس: استقامة ليس فيها  سئل بعضهم: "مب ينال العبد اجلنة

وانتظار  ،ومراقبة هلل تعاىل يف السر والعالنية ،واجتهاد ليس معه سهو ،روغان

 وحماسبة نفسك قبل أن حتاسب". ،املوت بالتأهب له

فعلى كل إنسان أن يدرك أنه كما يدين يدان، وكما يفعل يفعل بأهل 

بيته، ولنا يف رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( أسوة حسنة عندما جاءه شاب 

َقْوُم َعَلْيِه َفَزَجُروُه َوَقاُلوا: َمْه. َيا َرُسوَل اللَِّه، اْئَذْن ِلي ِبالزَِّنا، َفَأْقَبَل اْل) َفَقاَل: 

. َواللَِّه اَلَفَدَنا ِمْنُه َقِريًبا، َقاَل: َفَجَلَس َقاَل: َأُتِحبُُّه ِلُأمَِّك؟ َقاَل:  ،َمْه. َفَقاَل: اْدُنْه

؟  ُتِحبُُّه ِلاْبَنِتَكالنَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلُأمََّهاِتِهمْ ، َقاَل: َأَف اَلَجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك، َقاَل: َو
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النَّاُس ُيِحبُّوَنُه  اَل. َواللَِّه َيا َرُسوَل اللَِّه َجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك، َقاَل: َواَلَقاَل: 

 اَل. َواللَِّه َجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك، َقاَل: َواَلِلَبَناِتِهْم، َقاَل: َأَفُتِحبُُّه ِلُأْخِتَك؟، َقاَل: 

. َواللَِّه َجَعَلِني اللَُّه اَلبُّوَنُه ِلَأَخَواِتِهْم، َقاَل: َأَفُتِحبُُّه ِلَعمَِّتَك؟ َقاَل: النَّاُس ُيِح

. َواللَِّه اَلالنَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلَعمَّاِتِهْم، َقاَل: َأَفُتِحبُُّه ِلَخاَلِتَك؟ َقاَل:  اَلِفَداَءَك، َقاَل: َو

ِتِهْم، َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه َعَلْيِه اَلالنَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلَخا اَلَجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك، َقاَل: َو

َفَلْم َيُكْن َبْعُد َذِلَك اْلَفَتى  ،َوَقاَل: اللَُّهمَّ اْغِفْر َذْنَبُه َوَطهِّْر َقْلَبُه، َوَحصِّْن َفْرَجُه

 (. َيْلَتِفُت ِإَلى َشْيٍء

تتبع اهلل عورته فضحه ولو فمن تتبع عورات الناس تتبع اهلل عورته ومن 

على رءوس األشهاد، والرجولة تقتضي استغالل مواقع التواصل يف اإلصالح 

 والنصح واإلرشاد والقول احلسن والكلمة الطيبة، ونشر الفضيلة ال الرزيلة.

*              ** 

  



- 55- 

 

 الوفـــاء من شيم الكرام
املرتبطة مبجموعة قيمية خلق الوفاء أحد أهم األخالق اإلنسانية الراقية 

تدور حول الرقي واملروءة والنبل، ويكفي لإلنسان فخًرا وصفه بأنه ويّف، 

ا  وسوًءا وصفه ووصمه باخليانة أو الغدر أو اجلحود ونكران ويكفيه ذمًّ

ال يشكر  )اجلميل، ففي احلديث الشريف يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: 

َمِن استعاَذ  ))سنن أبي داود(، ويف احلديث أيًضا: (  اهلل من ال يشكر الّناس

َوَمْن َصَنَع ِإَلْيُكْم  ،باهلل فأعيُذوه، وَمْن سأَل باهلل فأعُطوه، وَمن دعاكم فأجيُبوه

َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه َفِإْن َلْم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوَنُه َفاْدُعوا َلُه َحتَّى َتَرْوا َأنَُّكْم َقْد 

 )سنن أبي داود (. (وُهَكاَفْأُتُم

نبيه إبراهيم عليه السالم بالوفاء فقال  وقد امتدح رب العزة )عز وجل(

َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد }(، ويقول سبحانه:  37)النجم: {َوِإْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى}سبحانه: 

لّلِه َأْوُفوْا َذِلُكْم َوِبَعْهِد ا}(، ويقول سبحانه: 34)اإلسراء:{ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل 

الَِّذيَن ُيوُفوَن  }ويقول سبحانه:  ،(152: )األنعام { َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن

 (.20)الرعد: {ِبَعْهِد الّلِه َواَل ِينُقُضوَن اْلِميَثاَق
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وُخْلُف العهد والوعد وعدم الوفاء من عالمات املنافقني، ويف احلديث 

اْلُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا اْؤُتِمَن  آَيُة) الشريف: 

َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ))متفق عليه(، ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(:  (َخاَن

النَِّفاِق َحتَّى  ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن

 (َيَدَعَها، ِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن، َوِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر

َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد الّلِه ِإَذا َعاَهدتُّْم َواَل  })متفق عليه (، ويقول احلق سبحانه: 

َوَقْد َجَعْلُتُم الّلَه َعَلْيُكْم َكِفياًل ِإنَّ الّلَه َيْعَلُم َما َتنُقُضوْا اأَلْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها 

َتْفَعُلوَن * َواَل َتُكوُنوْا َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمن َبْعِد ُقوٍَّة َأنَكاثًا َتتَِّخُذوَن َأْيَماَنُكْم 

َما َيْبُلوُكُم الّلُه ِبِه َوَلُيَبيَِّننَّ َلُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم َأن َتُكوَن ُأمٌَّة ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة ِإنَّ

(، وقالوا: ثالثة تعجل هلا 92-91)النحل: {َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن 

الغدر واليمني الكاذبة، ورد املعتذر خائًبا "، ويف  " :العقوبة يف الدنيا

ِإَذا َجَمَع اللَُّه اأَلوَِّلنَي َواآلِخِريَن ) احلديث يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم: 

)متفق  (َفِقيَل َهِذِه َغْدَرُة ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن   َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيْرَفُع ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء

َثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن ُكْنُت اَلَث )عليه(، ويف احلديث القدسي: 

َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع ُحرًّا َفَأَكَل  :َخَصْمُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِةَخْصَمُه 
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)أخرجه ابن  ( َثَمَنُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجرًيا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه، َوَلْم ُيوِفِه َأْجَرُه

 ماجه(.

صحابه وللناس وقد كان نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( أوفى الناس ألهله وأل

أمجعني، فقد كانت امرأة عجوز تزوره )صلى اهلل عليه وسلم( وهو يف بيت 

أم املؤمنني عائشة )رضي اهلل عنها(، فكان )صلى اهلل عليه وسلم( يقوم هلا 

 ،)رضي اهلل عنها( عن ذلك ويهش هلا ويكرم وفادتها، فسألته السيدة عائشة

، وكان ( تأتينا على عهد خدجية إنها كانت) فقال )صلى اهلل عليه وسلم( : 

)صلى اهلل عليه وسلم( يقول عن السيدة خدجية أم املؤمنني )رضي اهلل 

َوَواَسْتِني  َوَصدََّقْتِني ِإْذ َكذََّبِني النَّاُس، آَمَنْت ِبي ِإْذ َكَفَر ِبي النَّاُس، ) عنها(:

 (،َوَجلَّ َوَلَدَها ِإْذ َحَرَمِني َأْوالَد النَِّساِءَوَرَزَقِني اللَُّه َعزَّ  ِبَماِلَها ِإْذ َحَرَمين النَّاُس،

) وكان نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( يقول عن أبي بكر )رضي اهلل عنه(: 

َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِليًلا  َأُبو َبْكٍر، َأَمنَّ النَّاِس َعَليَّ ِفي َماِلِه َوُصْحَبِتِه ِإنَّ

 الَُّتْبَقَينَّ ِفي اْلَمْسِجِد َخْوَخٌة ِإ اَلِم اَلُأُخوَُّة اْلِإْس ًلا، َوَلِكْنَخِلي َأَبا َبْكٍر تََّخْذُتاَل

 .( َأِبي َبْكٍر َخْوَخَة
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فما أحوجنا اليوم إىل وفاء حقيقي ال جحود وال نكران للجميل فيه، وفاء 

التلميذ ألستاذه، والولد ألبيه، والصانع ملن علمه، واإلنسان ملن أحسن إليه، 

وأن ال نقابل احلسنة بالسيئة، وإذا كان احلق سبحانه وتعاىل يرشدنا ويوجهنا 

َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدَفْع  َوال }أن نقابل السيئة باحلسنة فيقول سبحانه: 

َوَما ُيَلقَّاَها * ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم 

(، فكيف مبن 34)فصلت:{ِإال الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإال ُذو َحظٍّ َعِظيٍم 

إلينا، ومد وقت الشدة يد العون لنا ؟! إنه األوىل بالوفاء واإلكرام، أحسن 

 فالوفاء من شيم الكرام.

*              ** 
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 والصاحلني األنبياءابتالءات 
 

إذا أحب اهلل عبًدا ابتاله، ويبتلى الناس على قدر دينهم، فأشدهم إمياًنا 

ًء، اَلَأَشدُّ النَّاِس َب )أشدهم وأكثرهم ابتالء، يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: 

ِديِنِه  ْمَثُل، ُيْبَتَلى الرَُّجُل َعَلى َحَسِب ِديِنِه، َفِإْن َكاَن ِفيأَلْمَثُل َفاأَلْنِبَياُء ُثمَّ اأَلا

 .(ِئِه، َوِإْن َكاَن ِفي ِديِنِه ِرقٌَّة ُخفَِّف َعْنُهاَلَبٌة ِزيَد ِفي َباَلَص

ومن مناذج ابتالءات األنبياء ابتالء سيدنا أيوب )عليه السالم( الذي مسه 

الضر فصرب ورضي، ومل يسخط أو جيزع، حيث يذكر أهل العلم أن الضر كان 

ِدِه َوَجَسِدِه، َوَذِلَك َأنَُّه َكاَن َلُه ِمَن الدََّوابِّ قد أصابه سنوات ِفي َماِلِه َوَوَل

ٌد َكِثرَيٌة، َوَمَناِزُل َمْرِضيٌَّة. َفاْبُتِلَي ِفي َذِلَك اَلْنَعاِم َواْلَحْرِث َشْيٌء َكِثرٌي، َوَأْوأَلَوا

النَّاِس َأَحٌد  َيْحُنو  ُكلِِّه، َوَذَهَب َعِن آِخِرِه، ُثمَّ اْبُتِلَي ِفي َجَسِدِه، َوَلْم َيْبَق ِمَن

َعَلْيِه ِسَوى َزْوَجُته، َكاَنْت َتُقوُم ِبَأْمِرِه حتى َمنَّ اهلل )عز وجل( عليه بالشفاء، 

َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي  }وردَّ إليه عافيته، على حنو ما يصور القرآن الكريم: 

َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناُه  *َمسَِّنَي الضُّرُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمنَي

 .{َأْهَلُه َوِمْثَلُهم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِديَن
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ويقول بعض أهل العلم: كيف يغفل من ابتلي يف جسده عن قوله تعاىل 

َأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي َو }على لسان أيوب )عليه السالم( حني نادى ربه: 

 .{َمسَِّنَي الضُّرُّ َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمنَي

وهذا إبراهيم )عليه السالم( ُيبتلى بكيد قومه له وتربصهم به إىل درجة 

إيقاد النار والعمل على إلقائه فيها حيًّا إلحراقه بها ؛ لكن الرمحة اإلهلية كانت 

حيث  ،حانه النار أن تكون برًدا وسالًما فكانتحاضرة، حيث أمر احلق سب

َقاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آِلَهَتُكْم ِإْن ُكْنُتْم َفاِعِلنَي  }يقول سبحانه على لسان قومه: 

َوَأَراُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم  * ًما َعَلى ِإْبَراِهيَماَلُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَس* 

 .{ِريَن ْخَسأَلا

ثم ُيبتلى )عليه السالم( وُيخترب يف ذبح ولده إمساعيل )عليه السالم( فما 

كان منهما )عليهما السالم( إال الرضا واالستسالم ألمر اهلل )عز وجل( 

َفَلمَّا َبَلَغ * ٍم َحِليٍم اَلَفَبشَّْرَناُه ِبُغ }واالستجابة له، حيث يقول احلق سبحانه: 

َقاَل  َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرىَمَعُه السَّْعَي 

 .{َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِبِريَن 



- 61- 

 

وهذا نيب اهلل يونس )عليه السالم( ُيبتلى بالتقام احلوت له فلم يغفل وهو 

ا َفَظنَّ َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضًب }يف بطن احلوت عن املناجاة باالستغفار 

 َأن لَّن نَّْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأن ال ِإَلَه ِإال َأنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت

َوِإنَّ ُيوُنَس َلِمَن  }حتى كانت النجاة، حيث يقول سبحانه: {ِمَن الظَّاِلِمنَي 

* َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضنَي  *ِإْذ َأَبَق ِإَلى اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن* اْلُمْرَسِلنَي 

َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه  * بِِّحنَيَأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَس اَلَفَلْو* َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُمِليٌم  

 * َوَأْنَبْتَنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن َيْقِطنٍي* َفَنَبْذَناُه ِباْلَعَراِء َوُهَو َسِقيٌم * ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن 

قال ، وهلذا {َفآَمُنوا َفَمتَّْعَناُهْم ِإَلى ِحنٍي * َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن

بعض أهل العلم أيًضا: وعجبت ملن ابتلي بالضيق كيف يغفل عن قوله تعاىل 

َأن ال ِإَلَه ِإال َأنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمَن  } :على لسان موسى )عليه السالم(

 .{الظَّاِلِمنَي

وهذا نبينا حممد )صلى اهلل عليه وسلم( وقد أصابه من االمتحان واالبتالء 

آذاه قومه وأخرجوه، وحاولوا قتله، وكسروا ثنيته يوم أحد، ما أصابه، حيث 

وسلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يوم الطائف يرمونه )صلى اهلل عليه وسلم( 

الّلُهّم  )باحلجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتني،  وهو ينادي ويقول: 



- 62- 

 

َلى الّناِس، َيا َأْرَحَم إَلْيك َأْشُكو َضْعَف ُقّوِتي، َوِقّلَة ِحيَلِتي، َوَهَواِني َع

الّراِحِمنَي ! َأْنَت َرّب اْلُمْسَتْضَعِفنَي َوَأْنَت َرّبي، إَلى َمْن َتِكُلِني ؟ إَلى َبِعيٍد 

ُأَباِلي،  اَلَيَتَجّهُمِني ؟ َأْم إَلى َعُدّو َمّلْكَتُه َأْمِري ؟ إْن َلْم َيُكْن ِبك َعَلّي َغَضٌب َف

 .(َسُع ِلي َوَلِكّن َعاِفَيَتك ِهَي َأْو

َأَحِسَب }وهكذا أيًضا شأن املؤمنني الصادقني، حيث يقول سبحانه: 

َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم * النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن 

 . {نَي َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِب

على أن عاقبة الصرب على االبتالء عافية يف الدنيا ورمحة ورضا من اهلل 

ِإنََّما ُيَوفَّى  })عز وجل( يف اآلخرة، حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل: 

الَِّذيَن  * َوَبشِِّر الصَّاِبِريَن }، ويقول سبحانه: {الصَّاِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب 

ُأوَلـِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّن * ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ِلّلِه َوِإنَّـا ِإَلْيِه َراِجعوَن 

َما  )، ويقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: {رَّبِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن

َحتَّى  ،َواَل َهمٍّ َواَل ُحْزٍن َواَل َأًذى َواَل َغمٍّ ،ٍب َواَل َوَصٍبُيِصيُب امُلْسِلَم ِمْن َنَص

، ومع ذلك سلوا اهلل العافية، ومن ( َكفََّر اللَُّه ِبَها ِمْن َخَطاَياُه الَِّإ ،الشَّْوَكِة ُيَشاُكَها

 ابتلي فليحمد اهلل ويصرب.
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 حنو توظيف أمثل ألموال الزكاة
 

ُوظِّفت توظيفا صحيحا يف مصارفها الشرعية تسد شك أن الزكاة إذا  ال

ثغرة كبرية يف احتياجات الفقراء والكادحني واملصاحل العامة للوطن، وإذا 

َسَخت نفس األغنياء والقادرين بالصدقات والقيام بواجبهم يف باب فروض 

الكفايات من إطعام اجلائع، وكساء العاري، ومداواة املريض، وإعانة 

هام اجلاد فيما حيتاج إليه الوطن من إصالح وسالح وعتاد احملتاج، واإلس

فإن وجه احلياة ألي وطن سيتغري، ولن يكون بني أبنائه حمتاج وال متسول، 

إن اهلل عز وجل قسم "  يقول اإلمام على بن أبي طالب )رضي اهلل عنه(:

فإن وجدت  "،أقوات الفقراء يف أموال األغنياء، فما جاع فقري إال بشح غين 

فقرًيا جائعا فاعلم أن هناك غنيا ظاملا مل ُيخرج حق اهلل يف ماله، ومل يف 

 .بواجبه جتاه جمتمعه

وإذا استثمر الوقف استثمارا صحيحا إىل جانب ذلك كله لصاحل الوطن 

ا إىل اإلسهام يف نهضة حقيقية لوطننا الغالي، بل رمبا فاض ًعأدى ذلك جمتِم

اجة أن مند هلا يد العون كبعض دول اخلري إىل دول أكثر فقرا حنن يف ح

حوض النيل اليت حنتاج إىل التواصل والتعاون العلمي والثقايف واخلريي 
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واإلنساني معها على املستويني احلكومي والشعيب مبؤسساته املدنية القوية 

اليت ميكن أن تنفذ مشروعات كبرية أو عمالقة يف تلك الدول وغريها من 

ا القومي، وهناك ـزء من أمننـكبعد اسرتاتيجي وج الدول اإلفريقية الفقرية

 ورة يف ـرة مشكـاذج كثيـمن

 .هذا اجملال لبعض مؤسسات اجملتمع املدني

 :الزكاة حق أصيل يف املال

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

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

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

 اللََّه َوَأِطيُعوا}ال تقبل واحدة منها دون األخرى، وهى قوله تعاىل:  بثالث،

إذ ال تقبل طاعة اهلل مع معصية رسوله )صلى ( 92: )املائدة{لرَُّسوَلا َوَأِطيُعوا

فمن  (43: )البقرة{الزََّكاَة َوآُتوا َةاَلالصَّ َوَأِقيُموا}اهلل عليه وسلم(، وقوله تعاىل: 

ضّيع الزكاة مع وجوبها عليه مل تغن عنه صالته من اهلل شيئا، وقوله تعاىل: 

فمن مل يشكر لوالديه ( 14:)لقمان {اْلَمِصرُي ِإَليَّ َوِلَواِلَدْيَك ِلي اْشُكْر َأِن}

مجيلهما وصنيعهما مل يشكر اهلل عز وجل، ويقول سبحانه يف شأن كانزي 
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َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي  }املال ومانعي الزكاة: 

َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَها  *َذاٍب َأِليٍم َسِبيِل الّلِه َفَبشِّْرُهم ِبَع

ِجَباُهُهْم َوُجنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهـَذا َما َكَنْزُتْم أَلنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم 

 .(35، 34)التوبة: {َتْكِنُزوَن

أن اإلسالم قد دعا إىل الصدقة واإلكثار منها يقول  :األمر الثاني

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

 {َعِليٌم َواِسٌعَسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنُبَلٍة مَِّئُة َحبٍَّة َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء َوالّلُه 

 ،(ما نقص مال من صدقة)  :ويقول )صلى اهلل عليه وسلم( ،(261: )البقرة

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

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

)  :عليه وسلم( ويقول )صلى اهلل ،(ولفالن كذا وقد كان لفالن وقد كان لفالن

اللهم أعط منفقا خلفا ويقول  :ما من يوم إال وينادي ملكان يقول أحدهما

 ُتْدَعْوَن ِءاَلَهُؤ َهاَأْنُتْم}ويقول احلق سبحانه: ،( اللهم أعط ممسكا تلفا :اآلخر

 َواللَُّه َنْفِسِه َعْن َيْبَخُل َفِإنََّما َيْبَخْل َوَمْن َيْبَخُل َمْن َفِمْنُكْم اللَِّه َسِبيِل ِفي ِلُتْنِفُقوا
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 {َأْمَثاَلُكْم َيُكوُنوا اَل ُثمَّ َغْيَرُكْم َقْوًما َيْسَتْبِدْل َتَتَولَّْوا َوِإْن اْلُفَقَراُء َوَأْنُتُم اْلَغِنيُّ

 .(38: )حممد

 مكمن اخللل وإصالحه:

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

 .من اجلهة الوسيطة سواء أكانت شخصا أم مجعية أم مؤسسة الزكاة أو

فاخللل الذي يأتي من جهة الدافع إما أن يكون بعدم الدفع أصال، وإما 

بالتحايل عليه، وإما بدفعه دون متحيص أو تدقيق يف أمر اجلهة اليت يدفع 

 .هلا

وهنا ينبغي أن يركز اخلطاب الديين على وجوب الزكاة وأهمية إخراجها 

اإلثم الشديد املرتتب على منع حق اهلل عز وجل يف املال مع التأكيد و

على أن الغين ال تربأ ذمته مبجرد إلقاء املال أي إلقاء وكيف تأتى له، فبعض 

الفقهاء على أن الغين إذا دفع املال إىل من ظنه فقرًيا فبان خالفه مل تسقط 

ى أمانة ودقة وشرعية عنه الزكاة، فعليه أن يتحرى يف املصارف الشرعية وف

اجلهة اليت يدفع إليها زكاته حتى تربأ ذمته أمام اهلل عز وجل، وتسهم زكاته 

 .يف الثمرة املرجوة اليت شرعت من أجلها الزكاة
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واخللل الذي يأتي من جهة اآلخذ إمنا يأتي من ضعف الوازع الديين 

لو  لدى بعض من تسول هلم أنفسهم احلصول على املال من أي طريق حتى

كان فيه إراقة ماء وجوههم، وهؤالء علينا أن نذكرهم مبنهج اإلسالم 

وباحلس اإلنساني السليم الذي ينأى بالقادر عن العمل على التسول أو دناءة 

 ِلِذي ِلَثالَثٍة ِإال َتِحلُّ اَل اْلَمْسَأَلَة )ِإنَّ :النفس، يقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(

، ويقول )صلى اهلل عليه موجع( دم ِلِذي َأْو ُمْفِظٍع، ُغْرٍم ِلِذي َأْو ،ُمْدِقٍع َفْقٍر

 وجهه، على أبقى شاء فمن َوْجَهُه، الرَُّجَل بها ميَدُح ُكُدوٌح )املساِئُل :وسلم(

 :)رضي اهلل عنه( يويقول اإلمام عل َتَرَك(، َشاَء ومن

 ــالــــم اجلبـــــــل الصخر من قمــحلمـ

 ــــالــمن منـــــن الرجـ يـــــب إلــأحـــ

 بـــاس لي يف الكسب عيـــول النــــيق

 ـؤالـي ذل الســــــــب فـــــــــقلــت العي

 النُُّبوَِّة َكالِم ِمْن النَّاُس َأْدَرَك ِممَّا )ِإنَّويقول نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: 

  .البخاري( )رواه ِشْئَت( ما فاْصَنْع َتْسَتِح َلْم ِإذا: اأُلوىل
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فينبغي التأكيد على نهي اإلسالم عن املسألة بدون حاجة حقيقية، وعن 

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

الكريم، وأن اليد العليا املتصدقة خري وأكرم من اليد السفلى اآلخذة، مع 

عليه، وبيان أن الساعي على التأكيد على أهمية العمل وقيمته وحث اإلسالم 

األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهلل، وأن خري الناس من يأكل من 

 الشنفريعمل يده، وال يكون عالة على اآلخرين وقد قال الشاعر اجلاهلي 

 :األزدي

 

 :ويقول البارودي

 ـرةـا ال أرى البن حــت عيوًفـخلق

 بـن يغضـــا أغضي هلا حيعلي يًد

  

فهي آلية اجلمع والتوزيع فمع إمياننا بدور بعض  أما جهة اخللل الثالثة:

مؤسسات اجملتمع املدني يف التخفيف من معاناة الفقراء والكادحني سواء 

 ي ال يرى لهــف ترب األرض كــوأست

 ولــول امرؤ متطــــــــعلـــــّي من الط
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منها، فإنين  من خالل نفقات أم من خالل مشروعات خدمية، وخباصة الطبية

 :أرى أن هذه اجلهات حتتاج إىل اآلتي

 األجهزة هذه تقوم وأن الدولة ألجهزة دقيقة مراقبة حتت تكون أن . أ 

 يف واضحة شفافية هناك تكون وأن، األكمل الوجه على واملراقبة باملتابعة

النفقات واملكافآت مع ترشيد اإلنفاق اإلداري إىل و، امليزانيات إعالن

 .ممكنة أقصى درجة

 ونطاقها، اجلمعيات هذه لوجود واضحة خارطة هناك تكون أن. ب 

  جمـاالت أو واحـد جمال يف كلهـا تصب ال حبيث وأنشطتهـا،، اجلغـرايف

 .للمجتمع وحيوية أهمية أكثر تكون رمبا جماالت إهمال مع، حمدودة

وتنسيق ىل جهة ما، ولتكن وزارة التضامن االجتماعي شبكة ربط تتو أن . ج 

إلكرتونية تربط من خالهلا املستفيدين باملنفقني، ومبؤسسات اجملتمع 

املدني يف نطاقها اجلغرايف أو اخلدمي، حبيث تنتفي ظاهرة املقيدين أو 

املستفيدين حبرفية تسولّية من جهات أو مجعيات متعددة يف حني ال تصل 

 .الزكاة والصدقات إىل مستحقيها احلقيقيني
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 ختصص أو، اجلميع فيها يتضافر قد واضحة وأغراض افأهد حتدد أند. 

 وسداد، املرضى وعالج اجلائعني كإطعام، منها لغرض مجعية أو جهة كل

 األوقاف وزارة وتبنتها بها بدأت اليت احلملة مناط وهى، الغارمني ديون

 املصرية. 

*              ** 
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 نساء مصريات
وقد عرب القرآن الكريم يف  ،املرأة قسيم الرجل ونصيفه وزوجه وشريكه

للتكافؤ  ،ومل يذكرها بلفظ الزوجة مرة واحدة ،مجيع آياته عن املرأة بالزوج

َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم :”حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل ،حتى يف اللفظ

َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك  مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة

َوالّلُه َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا :”ويقول سبحانه ،”آلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن

َوَجَعَل َلُكم مِّْن َأْزَواِجُكم َبِننَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مَِّن الطَّيَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن 

ُكُم الَِّذي َربَّ اتَُّقوْا النَّاُس َأيَُّها َيا:”سبحانه ويقول ،”الّلِه ُهْم َيْكُفُروَن َوِبِنْعَمِت

َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثريًا َوِنَساء 

ويقول  ،”نَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًاَواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإ

ويقول ”َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َيُكن لَُّهنَّ َوَلٌد:”سبحانه

حيث يعرب بالزوج هنا عن  ،اْدُخُلوا اْلَجنََّة َأنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُروَن":”سبحانه

 .واملسلك السرية يف والشبيه والضريب النظري 

ذكر القرآن الكريم عدًدا منهن  ،وقد عرف التاريخ نساء فضليات كثريات

وممن ذكرهن القرآن الكريم صراحة أو إشارة من  ،صراحة وآخريات إشارة

ــِيَِِْن على أرض مصر أو  النساء املصريات الالتي ُولدن أو نشأن أو ِعشن وَحيِِِِ

وامرأة  ،وأم موسى وأخته ،عيلقدمن إليها أو مررن بها نذكر هاجر أم إمسا

 .وأم يوسف زوج سيدنا يعقوب، على اجلميع السالم ،وامرأة العزيز ،فرعون
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ومبا أن هذه األيام هي أيام احلج فقد يكون من األنسب أن نبدأ 

حيث َأمر اهلل )عز وجل(  ،باحلديث عن هاجر أم إمساعيل )عليهما السالم(

ها وولدها إمساعيل إىل حيث أراد اهلل سيدنا إبراهيم )عليه السالم( أن يأخذ

حيث يقول احلق  ،إىل مكة املكرمة إىل واد غري ذي زرع عند بيته احملرم

 ِمن َأْسَكنُت ِإنِّي رَّبََّنا”:سبحانه وتعاىل على لسان سيدنا إبراهيم )عليه السالم(

 َأْفِئَدًة َفاْجَعْل الصَّاَلَة ِلُيِقيُموْا َربََّنا اْلُمَحرَِّم َبْيِتَك ِعنَد َزْرٍع ِذي َغْيِر ِبَواٍد ُذرِّيَِّتي

وهنا خياطب ”َن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرُزْقُهم مَِّن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَنمِّ

للتأكيد على أن هذه ”ربنا”إبراهيم عليه السالم ربه )عز وجل( ويدعوه قائاًل

هاجر وإمساعيل ومن ترك من ذريته ببالد الربوبية تشمل اجلميع إبراهيم و

 الرواة بعض ويذكر ،وكافلهم  كله فهو سبحانه رب اجلميع والكون الشام 

 التفت االنصراف أراد عندما السالم عليه إبراهيم سيدنا أن  التاريخ وكتاب

 ،السالم عليه إبراهيم اهلل لنيب هاجر فقالت ،إمساعيل وولده هاجر زوجه إىل

عليها وعلى ولدها  فقالت ،نعم :السالم عليه فقال ؟بهذا أمرك آهلل :إبراهيم يا

 .السالم إذن ال يضيعنا

طلًبا للماء هلا  ،ثم يأتي سعي هاجر عليها السالم بني الصفا واملروة

لتكون بركة  ،حتى يأتيها الفضل العظيم من رب كريم بفيض زمزم ،ولولدها

وليصبح السعي بني الصفا  ،ملنيوللعا ،وألهل حرم اهلل اآلمن ،ولولدها ،هلا

واملروة ركًنا من أركان حج بيت اهلل عز وجل ورمًزا للسعي اجلاد واألخذ 

 .باألسباب إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها
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ومن يتأمل رحلة السعي هذه بني الصفا واملروة سبع مرات يف هذه 

املنطقة مبا كانت عليها من طبيعة قاسية آنذاك يدرك مدى عزمية هذه 

 على تقوم لولدها املرأة املصرية املؤمنة اليت انقطعت يف هذه املنطقة 

 يتال الصعبة الطبيعة هذه ختشى ال ،هلا اهلل بقدر  راضية قيام خري رعايته

 مؤمنة( السالم عليها) كانت إذ ،موحشة قاحلة جدباء الوقت ذلك يف كانت

 فال ومتى كيف أما ،بهما كفيل املكان هذا ولولدها هلا اختار الذي ربها بأن

وعلى أنها مل تقف متواكلة  ،غري أن ثقتها يف اهلل مل تقف عند حد ،هلا علم

 وجدت وسعت سعت لكنها ،فضة  منتظرة أن متطر السماء هلا ذهًبا أو

 بفضله واملسببات األسباب خالق عمها أن إىل ،باألسباب وأخذت واجتهدت

ولدها  وإىل إليها تهوي الناس من أفئدة وجعل ،الواسع ورزقه بكرمه  وغمرها

يف كتابه الكريم وجعله  امليمونوخلد سعيها  ،وإىل هذا املكان املبارك

أمنوذجا حيتذى وَمْعلما من أهم معامل احلج اجلامعة للبشر على اختالف 

 .ألسنتهم وألوانهم لتكتمل العبادة

هذا طرف آخر من حديث القرآن الكريم عن بعض النساء الالتي ُولدن و

ومنهن  ،أو نشأن أو حيني على أرض مصر أو جئن إليها أو زرنها أو مررن بها

 فقال سبحانه: ،امرأة فرعون اليت امتدحها القرآن الكريم يف سورة التحريم

 َبْيًتا ِعْنَدَك ِلي اْبِن َربِّ َقاَلْت ِإْذ ِفْرَعْوَن ِاْمَرَأَة َآَمُنوا ِللَِّذيَن اًلَمَث اهلُل َوَضَرَب”

فاستجاب  ،"الظَّاِلِمنَي اْلَقْوِم ِمَن َوَنجِِّني َوَعَمِلِه ِفْرَعْوَن ِمْن َوَنجِِّني اْلَجنَِّة ِفي

ذلك أن العدل اإلهلي  ،ومل يأخذها جبريرة فرعون أو جرائمه ،اهلل دعاءها
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وأن لكل  ،"َسَعى َما الَِّإ ِلْلِإْنَساِن َلْيَس َوَأْن * ُأْخَرى ِوْزَر َواِزَرٌة َتِزُر الََّأ”اقتضى

ح ما بينه وبني ربه ال وأن اإلنسان إذا ما صل ،نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت

أو زوجا  ،يضره ضالل من ضل حتى لو كان أقرب الناس إليه أبا أو أخا أو ابنا

وهي اليت جندها اهلل )عز وجل( لتحول  ،كما كان هنا يف شأن امرأة فرعون

بني زوجها وحاشيته وبني قتل موسى )عليه السالم( حني ألقى اليم الصندوق 

 ،فأرادوا أن يقتلوه ،م( إىل قصر فرعونالذي وضع فيه موسى )عليه السال

 ."َوَلًدا َنتَِّخَذُه َأْو َيْنَفَعَنا َأْن َعَسى َتْقُتُلوُه اَل َوَلَك ِلي َعْيٍن ُقرَُّة”:فقالت

وارتباطا بهذا احلديث نقف على ما كان من امرأتني كرميتني عاشتا على 

فعندما أخرب أحد الكهنة  ،أرض مصر هما أم موسى )عليه السالم( وأخته

فرعون أن طفال يولد من بين إسرائيل تكون نهاية ملكه على يديه شرع 

ويف هذه الفرتة العصيبة وضعت أم موسى  ،فرعون يقتل أبناءهم الذكور

وهنا جاءها  ،وخشيت أن يأتي زبانية فرعون لقتله ،)عليهما السالم( وليدها

 ِفي َفَأْلِقيِه َعَلْيِه ِخْفِت َفِإَذا َأْرِضِعيِه َأْن ُموَسى ُأمِّ ِإَلى َوَأْوَحْيَنا”األمر اإلهلي

 ."اْلُمْرَسِلنَي ِمَن َوَجاِعُلوُه ِإَلْيِك َرادُّوُه ِإنَّا َتْحَزِني اَلَو َتَخاِفي اَلَو اْلَيمِّ

  :ولنا مع هذه اآلية وقفات       

قاتلك اهلل ما  :فقال هلا ،أن األصمعي مسع امرأة فصيحة بليغة -1

وأي فصاحة وأي بالغة إىل جانب فصاحة وبالغة  :فقالت ،أفصحك

وقد مجع يف آية واحدة بني أمرين ونهيني  ،كتاب اهلل )عز وجل(
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وأما  ،"َأْلِقيِه"و ،"َأْرِضِعيِه”:أما األمران فهما ،وخربين وبشارتني

وأما اخلربان والبشارتان معا  ،"َتْحَزِني اَلو”،"َتَخاِفي اَلَو”:النهيان فهما

 ."اْلُمْرَسِلنَي ِمَن َوَجاِعُلوُه ِإَلْيِك َرادُّوُه ِإنَّا”فهما

أن اإلنسان إذا خاف على ولده وخاصة إذا كان الولد ال يزال طفال  -2

لكن  ،ال يكاد يعقل وال يعي اجتهد كل االجتهاد يف إبعاده من اليم

فت على ولدها بأن احلق سبحانه وتعاىل يوجه أم موسى إذا خا

 ."َفَيُكوُن ُكْن َلُه َيُقوَل َأْن َشْيًئا َأَراَد ِإَذا َأْمُرُه ِإنََّما”،تلقيه يف اليم

 عيونها الحظتك العنايـة وإذا

 أمـان كلهـــن فاملخــاوف نـم

إمنا جتاوزت ذلك إىل  ،أن البشرى مل تكن مبجرد رده إليها فحسب -3

فصنعت أم موسى الصندوق  ،بشرى أخرى وهي جعله من املرسلني

ووضعت يف الصندوق  ،واستجابت يف إميان كبري ألمر ربها ،اخلشيب

وهنا يأتي دور  ،وقلبها البشري يكاد ينفطر ،وألقته يف اليم ،وليدها

 ِبِه َفَبُصَرْت”،أي تتبعي مسريه يف املاء”ُقصِّيِه ِلُأْخِتِه َوَقاَلْت”،األخت

وال يغين  ،فصارت ترقبه على الشاطئ ،”َيْشُعُروَن اَل َوُهْم ُجُنٍب َعْن

 ،فقد ألقاه اليم إىل حيث كانت أمه حتذر وختاف ،حذر من قدر

وتذكر بعض الروايات أن أخته هذه كانت  ،ألقاه إىل قصر فرعون
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وقد أبى الطفل أن يرضع من  ،تعمل بقصر فرعون أو هلا به صلة ما

 َهْل”:فقالت أخته ،ناية بهفوقعوا يف حرية الع ،أي امرأة يف القصر

وطمس اهلل  ،"َناِصُحوَن َلُه َوُهْم َلُكْم َيْكُفُلوَنُه َبْيٍت َأْهِل َعَلى َأُدلُُّكْم

فلم يسألوا أخت موسى عن سر ثقتها  ،على أفئدة فرعون وحاشيته

وجاءت البشرى األوىل سريعة غري متوقعة ألم  ،يف أهل هذا البيت

ثم حتققت بعد  ،"َتْحَزَن اَلَو َعْيُنَها َتَقرَّ َكْي مِِّهُأ ِإَلى َفَرَدْدَناُه”موسى

 ذلك البشرى الثانية جبعله من املرسلني.

ونستطيع أن نؤكد أن دور املرأة تارخيًيا ويف مسرية اإلنسانية مل يكن 

ويف قصة أم موسى وأخته بدا  ،إمنا كان دوًرا هاًما وفاعاًل ،أبًدا هامشًيا

ومحايتها مما يتهددها من حتديات واضًحا  األسرةدورهما يف احلفاظ على 

 ،مما يؤكد قدرة املرأة على اإلسهام يف مواجهة املخاطر والتحديات ،بارًزا

وكذلك اإلسهام يف نهضة وطنها  ،واحلفاظ على بيتها وأسرتها وعرضها وأبنائها

 .ورقيه وتقدمه

*              ** 
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 مـــال الوقف ومال اليتيم
، َف له، فشرط الواقف كنص الشارعوهو ملا ُأوِق ،هو مال اهللمال الوقف 

وال أعلم وقفا واحًدا أو  ،مامل ُيِحل حراًما أو ُيَحّرم حالاًل ،فهو واجب النفاذ

، وجل(، أحل حراًما أو حرم حالالواقًفا واحًدا أوقف وهو يبتغي وجه اهلل )عز 

 إمنا هو بغية الفضل والرضا والقبول واملثوبة.

غري أن نفعه قد يتعدى  ،الوقف مال خاص مبا أوقف له أو عليه ومال

أو  ،أو عموم املساجد ،عندما يكون وقًفا على عموم الفقراء ،اخلاص إىل العام

 .أو على عموم اخلريات باتساع أبوابها ،أو عالج املرضى ،على التعليم

ه أو واالعتداء علي ،ومن مثة فإن حق هذا املال ال يسقط بالتقادم أبًدا

تسهيل االستيالء عليه أو اإلهمال يف حقه وعدم احملافظة عليه إثم كبري 

فكالهما نار حترق جسد من يقرتب  ،فهو مبثابة مال اليتيم وأشد ،وجرم مقيم

حيث حيول هذا املال احلرام حياة آكله  ،منهما بغري حق يف الدنيا واآلخرة

حيث يقول  ،َبُر َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن"َوَلَعَذاُب اْلآِخَرِة َأْك”إىل جحيم يف الدنيا

ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ”:احلق )سبحانه وتعاىل( يف كتابه العزيز

َيا َأيَُّها ”:ويقول سبحانه”ُظْلمًا ِإنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا

ْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َت

َوَمن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا  *مِّنُكْم َواَل َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا 

 ".َيِسريًا الّلِهَوُظْلمًا َفَسْوَف ُنْصِليِه َنارًا َوَكاَن َذِلَك َعَلى 
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وقد نظم هلم  ،والقائمون على شئون الوقف كالقائم على مال اليتيم

هو  ،ال يفلت منه أحد ،غري أن هناك قانوًنا أعظم ،القانون حقوقهم وواجباتهم

حيث يقول احلق )سبحانه( يف شأن القائم  ،قانون السماء وعدالة السماء

، "َفْلَيْسَتْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقريًا َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُروِفَوَمن َكاَن َغِنّيًا ”:على مال اليتيم

إىل جانب القيام  -وأن نبتغي  ،فعلينا مجيًعا أن نستحضر نية مرضاة اهلل

وأن حنرص على  ،وجه اهلل يف احلفاظ على هذا املال -مبهمتنا الوظيفية

ستثماراته وأن نعمل على تنميته وتعظيم ا ،اسرتداد ما اعتدي عليه منه

مدركني أن ما نقوم به إمنا هو عمل جليل يف خدمة الدين  ،وعائداته

ألن األمانة ثقيلة ملن أخذها  ؛وأن ُنْقِصَي عنه أي فاسد أو ُمَعّوق ،والوطن

حبقها وأدى الذي عليه فيها، مع تأكيدنا أن اخلري يف أمة حممد )صلى اهلل 

جمموعة من الرجال والشباب  وأن هناك ،عليه وسلم( إىل يوم القيامة وسيظل

املؤمنني الوطنيني داخل هيئة األوقاف وخارجها يعملون اآلن بهمة 

ومحاس للوفاء مبهميت احملافظة على املال وتطوير وحتسني وتعظيم 

ومصلحة الوطن والوفاء حبق األمانة  ،مبتغني وجه اهلل )عز وجل( ،استثماراته

وهو ما يستحقون عليه التشجيع  ،واخلري ألنفسهم ولزمالئهم ،اليت محلوها

وإن كانت هذه اجلهود ما تزال يف بدايتها وحتتاج إىل الرعاية  ،والتقدير

وهم وحنن معهم على  أمل كبري يف النهوض مبنظومة األوقاف بإذن  ،والدعم

 اهلل تعاىل.
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الذين ال يردعهم دين  ،املتطلعون إليه ،ويبقى هؤالء املرتبصون بالوقف

أو التحايل يف  ،وال خلق كريم عن االعتداء عليه أو حماوالت هذا االعتداء

أو إيهاًما للنفس بالشراء الذي  ،االستيالء عليه ظلًما  وعدواًنا غصًبا أو تدليًسا

وإىل جانب  ،حتول لدى البعض بصور غري مشروعة إىل حماوالت للنهب

، أو غري جرائمهم، أو مستغاث به غري مغيث هؤالء كل متواطئ أو صامت على

أو ناظر إليه على  ،أو غري مهتم أو جاعل مال الوقف يف ذيل أولوياته ،مكرتث

إن هلذا املال صاحًبا ال يغفل  :وهلؤالء وأولئك نقول ،أنه مال ال صاحب له

إمنا يكون عليهم  ،ولن ينتفع أحد مبال الوقف بغري حق فيهنأ به أبًدا ،وال ينام

وقفوهم إنهم ”:حسرة يف الدنيا قبل أن يقال يوم العرض على اهلل )عز وجل(

 ؟.فماذا هم لربهم قائلون ،"مسئولون

 ،وعلى اجلانب اآلخر هناك من حيمل راية الوقف ويريدها عالية خفاقًة

، ، وإحقاًقا للحق، وصوًنا للوقفخشية هلل ،ويعمل على اسرتداد مجيع حقوقه

 ،مل اخلريي واالجتماعي وصاحل الفقراء واحملتاجنيوتفعياًل لدوره يف الع

، وإعداد الدعاة ا، من نشر الفهم املستنري للدينوسائر أوجه الرب اليت أوقف هل

فجزى اهلل كل من  ،وسائر وجوه الرب واخلريات ،وعمارة بيوت اهلل ،وتدريبهم

ثم يأتي شكر جلميع السادة أعضاء اللجنة  ،جعل قضية الوقف نصب عينيه

ملشكلة السرتداد أمالك األوقاف والعمل على تعظيم استثماراتها ومجيع ا

إنكم  :وأقول هلم وجلميع العاملني بهيئة األوقاف ،معاونيهم واحًدا واحًدا

وحنن نعد خطة شديدة اإلحكام حلصر  ،لتؤدون عمال لو تعلمون عظيًما
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لو مل نعمل يف حياتنا شيًئا آخر غري حتصني هذا املال  :قائاًل ،أموال األوقاف

وإننا  ،من النهب للقينا اهلل عز وجل وحنن على أمل يف أال يردنا عنه خائبني

ِإال َمْن َأَتى  *َيْوَم ال َينَفُع َماٌل َوال َبُنوَن ”،لندرك أن اليوم عمل وغًدا احلساب

 .”اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم

 حاجة ماسة إىل رمحته سبحانه وإىل عونه وتأييده على أننا مجيًعا يف

 ،وتسديده، وأن يوفقنا خلدمة دينه، وخدمة وطننا، وخدمة مال الوقف

إنه وحده ولي ذلك والقادر  ،والوفاء حبق ما كلفنا به، وأن يعيننا على ذلك

 وهو املوفق واملستعان. ،عليه

*              ** 
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 الوجـــوه املسفرة
فقال يف  ،القرآن الكريم عن وجوه املؤمنني ووجوه الكافرينلقد حتدث 

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ”:وقال سبحانه ،”ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرٌة َضاِحَكٌة مُّْسَتْبِشَرٌة”األوىل

 *َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها َغَبَرٌة ” :وقال يف األخرى ،”ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة *نَّاِضَرٌة 

َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر ”:وقال سبحانه ،”ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة *َقَتَرٌة  َتْرَهُقَها

َلْو َيْعَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحنَي ال َيُكفُّوَن َعن ”:وقال سبحانه ،”َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن

َأَفَمن َيتَِّقي ”:وقال سبحانه ،”ُينَصُروَن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َوال َعن ُظُهوِرِهْم َوال ُهْم

َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ”وقال يف مانعي الزكاة ،”َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب

ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهـَذا َما َكَنْزُتْم أَلنُفِسُكْم 

 .”َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن

واحلقيقة أن ما دفعين إىل كتابة هذا املقال هو سفرة طويلة رأيت فيها 

فهاتان مآهلما وعلمهما  ،وجوها خمتلفة ال عالقة لألمر فيها باجلنة أو النار

إذ ال ميكن ألحد من اخللق أن حيكم على  أحد  ،وأمرهما إىل اهلل وحده

ويف حديث نبينا  ،فذلك شأن خطري ،بأنه من أهل اجلنة أو من أهل النار

ِن ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل ُمَتَواِخَيْيِن، َفَكاَن اَلَكاَن َرُج”:)صلى اهلل عليه وسلم( يقول

َيَزاُل اْلُمْجَتِهُد َيَرى اْلآَخَر  اَلَأَحُدُهَما ُيْذِنُب، َواْلآَخُر ُمْجَتِهٌد ِفي اْلِعَباَدِة، َفَكاَن 

َقاَل: َعَلى الذَّْنِب َفَيُقوُل: َأْقِصْر، َفَوَجَدُه َيْوًما َعَلى َذْنٍب َفَقاَل َلُه: َأْقِصْر، َف

 اهلُلُيْدِخُلَك  اَلَلَك، َأْو  اهلُلَيْغِفُر  اَل اهلِلَخلِِّني َوَربِّي َأُبِعْثَت َعَليَّ َرِقيًبا؟ َفَقاَل: َو

اْلَجنََّة، َفَقَبَض َأْرَواَحُهَما، َفاْجَتَمَعا ِعْنَد َربِّ اْلَعاَلِمنَي َفَقاَل ِلَهَذا اْلُمْجَتِهِد: 
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ْو ُكْنَت َعَلى َما ِفي َيِدي َقاِدًرا؟ َوَقاَل ِلْلُمْذِنِب: اْذَهْب َأُكْنَت ِبي َعاِلًما، َأ

 :َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة”َفاْدُخِل اْلَجنََّة ِبَرْحَمِتي، َوَقاَل ِلآلَخِر: اْذَهُبوا ِبِه ِإَلى النَّاِر

 .ُه"َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتَكلََّم ِبَكِلَمٍة َأْوَبَقْت ُدْنَياُه َوآِخَرَت

ط الوجه وتبسم املرء يف وجه إمنا كانت القضية تتعلق مبدى انبسا

من باب قوله )صلى  ،، وحماولة إدخال البسمة أو السعادة أو السرور عليهأخيه

َتْحِقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف َشْيًئا، َوَلْو َأْن َتْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍه  اَل”:اهلل عليه وسلم(

هذه الوجوه بغض  ،وجه طلق وقول لني ، شيء حسنالرب :وقد قالوا ،َطْلٍق"

 ،وجوه مضيئة ،النظر عن دينها أو مدى تدينها هي دنيا الناس، وجوه نضرة

 .وجوه إنسانية

غري أن على اجلانب اآلخر نرى الوجوه الكاحلة العابسة الكئيبة تعلوها 

ك وجوه فهنا ،وال ألمر دنياها ،فال هي فاقهة ألمر دينها ،غربة وترهقها قطرة

ومع  ،عبوسة مكفهرة ال تكاد ترى لصاحبها بسمة وال تدخل على أحد مسرة

ذلك يظن بعض أصحاب هذه الوجوه العابسة البائسة أن هذا العبوس وتلك 

على أن من يفكرون  ،الكآبة قد تعطيهم قوة أو تضفي عليهم مهابة مصطنعة

ا وهزمية نفسية بهذه الطريقة إمنا حياولون أن جيربوا بداخلهم نقًصا وضعًف

فقد كان نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( ميزح غري أنه )صلى اهلل عليه  ،داخلية

حنو ما كان من مداعبته لتلك  ،وسلم( ال يقول يف جده وال مزاحه إال حقًّا

َيْدُخُل اْلَجنََّة َعُجوٌز، َفَبَكْت َعُجوٌز،  اَل”:العجوز بقوله )صلى اهلل عليه وسلم(

َأْخِبُروَها َأنََّها َلْيَسْت َيْوَمِئٍذ َعُجوٌز ِإنََّها ”:َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم اهلِلَفَقاَل َرُسوُل 
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 * ِإنَّا َأنَشْأَناُهنَّ ِإنَشاًء”:وذلك حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل”َيْوَمِئٍذ َشابٌَّة

 .”اا َأْتَراًبُعُرًب *ا ْلَناُهنَّ َأْبَكاًرَفَجَع

وقد روى يف مواضع متعددة من كتب السنة والسرية تبسمه )صلى اهلل 

فقد رأى )صلى  ،ومالطفته إياهم ،ومداعبته هلم ،عليه وسلم( يف وجه أصحابه

اهلل عليه وسلم( اإلمام عليًّا )رضي اهلل عنه( نائًما على األرض فقال له 

وملا رأى الصحابي اجلليل عبد الرمحن  ،”ْم َأبا ُتَراٍب ُقْم َأَبا ُتَراٍبُق”مداعًبا:

وظل يالطفه بهذا اللقب ”يا أبا هر”بن صخر الدوسي حيمل هرة الطفه بقوله

بل إن كتب السنة والسرية لتؤكد أنه )صلى اهلل عليه  ،عديدة مواقفيف 

 ،وسلم( ضحك يف بعض املواقف حتى بدت نواجذه من شدة الضحك

 .الضحك الذي ال إسراف فيه وال خيل بهيبة أو مروءة

والطالقة  ،ديننا دين السماحة يف القول والعمل وخالصة القول أن

يف  ،ويف كرم الطباع ،واألرحيية يف النفس والعطاء ،والبشاشة يف الوجه

فاملسلم احلق كريم معطاء  سهل هني لني يألف  ،الكلمة والنظرة والبسمة

وشر الناس من ال تؤمن غضبته  ،فظ غليظ ال يألف وال يؤلف والكافر ،ويؤلف

 وال يرجى حلمه وال خري فيه للناس.

*              ** 

  



- 84- 

 

 مصائر األمم
عندما نتحدث عن مصائر األمم وما أدى إىل سقوط الدول الكربى عرب 

تاريخ البشرية الطويل جند أن الظلم والطغيان والعتو واالستكبار واالستعالء 

والشذوذ عن مناط الفطرة اإلنسانية السوية كان أبرز عوامل هذا السقوط، 

ففي شأن قوم عاد الذين طغوا يف البالد، كان طغيانهم سبب سقوط دولتهم، 

 َوَقاُلوا اْلَحقِّ ِبَغْيِر ْرِضأَلا ِفي َفاْسَتْكَبُروا َعاٌد َفَأمَّا}يقول احلق سبحانه وتعاىل: 

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

 َعَذاَب ِلُنِذيَقُهْم َنِحَساٍت َأيَّاٍم ِفي َصْرَصًرا ِرحًيا َعَلْيِهْم * َفَأْرَسْلَنا َيْجَحُدوَن ِبآَياِتَنا

: )فصلت {ُيْنَصُروَن اَل َوُهْم َأْخَزى اْلآِخَرِة ُبَوَلَعَذا الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي اْلِخْزِي

 َوِفْرَعْوَن َوَقاُروَن}، ويقول سبحانه يف شأن قارون وفرعون وهامان:(16 ،15

 َساِبِقنَي َكاُنوا َوَما ْرِضأَلا ِفي َفاْسَتْكَبُروا ِباْلَبيَِّناِت ُموَسى َجاَءُهْم َوَلَقْد َوَهاَماَن

 الصَّْيَحُة َأَخَذْتُه َمْن َوِمْنُهْم َحاِصًبا َعَلْيِه َأْرَسْلَنا َمْن َفِمْنُهْم ِبَذْنِبِه َأَخْذَنا َفُكلًّا *

 َوَلِكْن ِلَيْظِلَمُهْم اللَُّه َكاَن َوَما َأْغَرْقَنا َمْن َوِمْنُهْم ْرَضأَلا ِبِه َخَسْفَنا َمْن َوِمْنُهْم

 .(40 ،39: )العنكبوت {َيْظِلُموَن َأْنُفَسُهْم َكاُنوا

وأما قوم سيدنا لوط )عليه السالم( فقد احنرفوا عن جادة الطريق إىل 

َوُلوطًا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه }يلة والشذوذ، حيث يقول احلق سبحانه: ذمنحنى الر

 ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرَِّجاَل *َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد مِّن اْلَعاَلِمنَي 

َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإالَّ َأن * َشْهَوًة مِّن ُدوِن النَِّساء َبْل َأنُتْم َقْوٌم مُّْسِرُفوَن 

َقاُلوْا َأْخِرُجوُهم مِّن َقْرَيِتُكْم ِإنَُّهْم ُأَناٌس َيَتَطهَُّروَن  َفَأجَنْيَناُه َوَأْهَلُه ِإالَّ اْمَرَأَتُه 
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) {َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهم مََّطرًا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمنَي* َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن 

 .(84-80األعراف: 

وأما قوم سيدنا شعيب )عليه السالم( فكانوا يطففون الكيل وامليزان 

ويبخسون الناس حقوقهم وأشياءهم، حيث يقول احلق سبحانه على لسان 

َأْوُفوا اْلَكْيَل َوال َتُكوُنوا ِمَن  }ومه: سيدنا شعيب )عليه السالم( خماطبا ق

َوال َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياءُهْم َوال * َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم * اْلُمْخِسِريَن 

ا َواتَُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َواْلِجِبلََّة األوَِّلنَي َقاُلوا ِإنََّم*   َتْعَثْوا ِفي األْرِض ُمْفِسِديَن

 *َوَما َأنَت ِإال َبَشٌر مِّْثُلَنا َوِإن نَُّظنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبنَي * َأنَت ِمَن اْلُمَسحَِّريَن 

َقاَل َربِّي َأْعَلُم ِبَما * َفَأْسِقْط َعَلْيَنا ِكَسفًا مَِّن السََّماِء ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي 

) {ُب َيْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه َكاَن َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍمَفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُهْم َعَذا * َتْعَمُلوَن

 (. 189 – 181الشعراء: 

ومن يتتبع عوامل سقوط الدول جيد أن كل من طغى وجترب واستعلى 

واستكرب كانت نهايته اخلراب والدمار، وأن كل من احنرف عن طريق اجلادة 

باطل قد لقى املصري شذوًذا عن الفطرة السوية، أو أكال ألموال الناس بال

نفسه، على شاكلة ما أصاب قوم عاد أو قوم نوح أو قوم هود أو قوم لوط أو 

  قوم صاحل أو قوم شعيب.

ونستطيع أن نؤكد أن كل احلضارات اليت مل تقم ومل تنب على القيم 

واألخالق حضارات كان مآهلا  الزوال والسقوط، ومحلت عوامل هدمها 

 .أصل وقيامهاوسقوطها يف أساس بنائها و
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فشتان ما بني السياسة النظيفة اليت تبنى على احلكمة والعقل والعدل 

وعدم اجلور وعدم االعتداء وعدم االستخفاف باآلخر أو االستقواء عليه، وبني 

السياسات اليت تقوم على االنتهازية واملكر واخلداع والكيد لآلخرين 

سقاط دوهلم أو إنهاكها أو والتدبري هلم، والعمل على حتطيمهم وتدمريهم وإ

 تفتيتها ومتزيقها.

فقد يكسب أصحاب املكر واخلداع جولة لكنهم ال يبنون دولة، بل إنهم 

حتما سيسقطون دوهلم آجاًل أو عاجاًل، ألن اإلنسان على مستوى األفراد 

والدول ميكن أن خيدع بعض الناس لبعض الوقت لكنه ال ميكن أن خيدع 

 كل الناس كل الوقت.

الدول العريقة يف احلضارة هي تلك الدول اليت حترتم نفسها وبنفس إن 

القدر حترتم اآلخر، حترتم كل تعهداتها وكل التزاماتها، ال تعتدي على 

اآلخرين وال تتآمر عليهم وال تكيد هلم، بل يكون لديها القدرة على التحمل 

 واالمتصاص ومبا ال يأخذ من كرامتها أو استقالل قرارها الوطين.

وال شك أن التقاليد السياسية شأن املعطيات احلضارية أمور تراكمية تبنى 

عرب األزمان وتتوارثها أجيال خلف أجيال، شأن حضارتنا الراسخة الضاربة 

 .يف أعماق التاريخ ألكثر من سبعة آالف عام

*              ** 
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 مرضاة اهلل ورضا اخللق
مرضاة اهلل غاية كل مؤمن، والسعي هلا مقصد كل خملص، وهي سبيل 

املتقني، ومنهج السالكني، من سعى إليها رزق، ومن عمل هلا أجر وجرب، ذلك 

 َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي،)أن رّب العزة )عز وجل( قد قال يف حديثه القدسي: 

ُه َأْفَرُح ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َأَحِدُكْم َيِجُد َضالََّتُه َواللَِّه َللَّ َوَأَنا َمَعُه َحْيُث َيْذُكُرِني،

َوَمْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِذَراًعا َتَقرَّْبُت  َوَمْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِشْبًرا َتَقرَّْبُت ِإَلْيِه ِذَراًعا، ِة،اَلِباْلَف

 )رواه مسلم(. (َوِإَذا َأْقَبَل ِإَليَّ َيْمِشي َأْقَبْلُت ِإَلْيِه ُأَهْرِوُل  ِإَلْيِه َباًعا،

أما رضا اخللق كلِّ اخللق فغاية ال تدرك، ومرام ال ينال، ذلك أن أي 

إنسان ال ميكن أن يسع الناس كل الناس مباله، وال جباهه، وال بسلطانه، 

منها ما ليس منطقيًّا وال حيث إن مطالب الناس منها ما هو منطقي ومشروع، و

هو يف الطاقة واإلمكانية وقابل لالستجابة والتحقيق، ومنها  مشروًعا، ومنها ما

ما هو فوق الطاقة واإلمكانية بالنسبة لألفراد، وما حيتاج إىل وقت لتنفيذه 

وفق إمكانات  املؤسسات والدول، غري أن املسئولية الفردية والتضامنية 

نعمل مًعا على كل املستويات لقضاء حوائج الناس، والتكافلية تقتضي أن 

ومبا حيقق هلم مقومات احلياة اإلنسانية الكرمية، ويطيب لي أن أسجل 

 اآلتي:

أن العمل على مرضاة الناس وحتقيق رضاهم فيما هو قانوني  -1

ومشروع طريق واسع إىل مرضاة اهلل )عّز وجّل(، فمن يسر على 
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إنسان كربة فرج اهلل )عّز وجّل(  معسر يسر اهلل عليه، ومن فرج عن

عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت إنساًنا سرته اهلل يف 

الدينا واآلخرة، ومن مشى يف حاجة إنسان حتى يقضيها كان 

اهلل يف حاجته، فعن سيدنا عبد اهلل بن عباس )رضي اهلل عنهما( 

يعين  -قال: مسعت صاحب هذا القرب والعهد به قريب يقول 

َمْن َمَشى ِفي َحاَجِة ) : - ينا حممًدا )صلى اهلل عليه وسلم(نب

َأِخيِه َوَبَلَغ ِفيَها َكاَن َخْيًرا َلُه ِمَن اْعِتَكاِف َعْشِر ِسِننَي، َوَمِن 

اْعَتَكَف َيْوًما اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه َجَعَل اللَُّه َبْيَنُه َوَبْيَن النَّاِر َثالَثَة 

 .(َما َبْيَن اْلَخاِفَقْيِن َخَناِدَق، َأْبَعُد

أن العاقل احلكيم ال يعمل على مرضاة الناس مبعصية رب العباد  -2

وخمالفة أوامره ونواهيه، كأن تكون مرضاة اخللق على حساب 

احلق والعدل والقانون، وكما قالوا: أنت صديقي واحلق 

صديقي، فإن اختلفنا فاحلق أوىل بالصداقة، فمن طلب رضا 

 سخط اهلل عليه وأسخط عليه الناس، ومن الناس بسخط اهلل

طلب رضا اهلل بإكرام الناس وحسن معاملتهم دون شطط أو 

خمالفة شرعية أو قانونية رضي اهلل عنه وأرضى عنه  جتاوز، أو

ذلك أن قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن  ،الناس

 .حيوهلا ويوجهها كيف يشاء
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الدنيا واآلخرة، فيجب علينا أن  أننا مأمورون بالتوازن بني أمرّي -3

نعمل على عمارة الكون، وبناء احلضارة، وأن نعمل بالتوازي 

ألمر آخرتنا، وهذا سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: َكاَن النَِّبيُّ ) 

صلى اهلل عليه وسلم( َيُعوُدِني َوَأَنا َمِريٌض ِبَمكَّةَ ، َفُقْلُت: ِلي َمال 

ُ :  ٌ، ُأوِصي ِبَماِلي ُكلِِّه؟ َ : )اَل( ُقْلت َقاَل: )اَل( ُقْلُت: َفالشَّْطِر؟ َقال

؟ َقالَ : )الثُُّلُث َوالثُُّلُث َكِثرٌي، َأْن َتَدَع َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء َخْيٌر  َفالثُُّلِث

ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن النَّاَس ِفي َأْيِديِهمْ ، َوَمْهَما َأْنَفْقَت 

َصَدَقةٌ ، َحتَّى اللُّْقَمَة َتْرَفُعَها ِفي ِفيِّ اْمَرَأِتَك، َوَلَعلَّ اللََّه  َفُهَو َلَك

َيْرَفُعَك، َيْنَتِفُع ِبَك َناٌس، َوُيَضرُّ ِبَك آَخُروَن( )صحيح البخاري(، 

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبًدا، واعمل آلخرتك ”ويف األثر:

 .”كأنك متوت غًدا

لقد آثرت التعبري يف جانب رضا اهلل )عز وجل(  -4

ألن زيادة املبنى زيادة يف املعنى، وعلى ”مرضاة”بلفظ

املؤمن الصادق أن يطلب يف جانب مرضاة رب العزة أعلى 

درجات الرضا، ويكون ذلك بالعمل على حتقيق أعلى درجات 

َيا  }التقوى، حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز: 

َوَأْنُتْم  الََّتُموُتنَّ ِإ اَلَها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَأيُّ

 (.102)آل عمران:  {ُمْسِلُموَن 

أما يف جانب اخللق فقد آثرت التعبري بكلمة )رضا( وهي أن أقل الصيغ 

ذلك أنك لو اجتهدت يف إدراك أدنى درجات رضا اخللق  مبنى أقلها معنى،
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مامل يشملك رب العزة بعنايته ورعايته، فيفتح لك من قلوب  ،ًعا فلن تدركمجي

العباد ما أراد، وذلك حيث يقول احلق سبحانه خماطًبا سيد اخللق وخامت 

َوَألََّف َبْيَن ُقُلوِبِهْم َلْو َأْنَفْقَت َما } :األنبياء واملرسلني )صلى اهلل عليه وسلم(

ْفَت َبْيَن ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اللََّه َألََّف َبْيَنُهْم ِإنَُّه َعِزيٌز ْرِض َجِميًعا َما َألَّأَلِفي ا

(، فيجب أن نعمل على رضا اخللق مبرضاة اخلالق ال 63)األنفال: {َحِكيٌم

 بغضبه وال مبخالفة أمره.

*              ** 
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 القيم اإلنسانية

أخالقه أم يف الشك أن ديننا احلنيف مفعم بالقيم اإلنسانية سواء فى 

فعندما كرم اإلسالم اإلنسان كرمه على أخالقه اإلنسانية بغض النظر  ،تشريعاته

ومل ”َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم”:فقال سبحانه ،عن لونه أو جنسه أو لغته أو عرقه

 ،أو املوحدين وحدهم ،أو املؤمنني وحدهم ،كرمنا املسلمني وحدهم :يقل

ال فضل كلكم آلدم وآدم من تراب ”وكان نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( يقول:

و ال ألسود   عجمي على عربي، وال ألمحر على أسودلوال   لعربي على عجمي

وكان يقول يف شأن  ”عند اهلل أتقاكم أكرمكمإن  ،على أمحر إال بالتقوى

وعن عمر بن اخلطاب )رضى اهلل  ،"سلمان منا آل البيت”:سلمان الفارسي

وقال  ،احلبشي اًليعنى بذلك بال ،"أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا”عنه( يقول:

لينتهني رجال عن فخرهم بأناس إمنا هم ”:رسولنا )صلى اهلل عليه وسلم(

فحم من فحم جهنم أو ليكونن أبغض إىل اهلل )عز وجل( من اجلعالن اليت 

 ."تدفع بأنفها النتنة

 ،حرم اإلسالم قتل النفس حرم قتل النفس كل نفس وأي نفسوعندما 

َأنَُّه َمن َقَتَل ”:وعصم كل الدماء فقال احلق سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز

ا َوَمْن َأْحَياَها ا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعَنْفًس

ا مِّْنُهم َبْعَد ا َوَلَقْد َجاءْتُهْم ُرُسُلَنا ِبالَبيَِّناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثرًينَّاَس َجِميًعَفَكَأنََّما َأْحَيا ال

ال َيَزاُل  ،)صلى اهلل عليه وسلم(ويقول نبينا  ،”َذِلَك ِفي اأَلْرِض َلُمْسِرُفوَن
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رأى النيب )صلى وعندما ”اْلُمْؤِمُن ِفي ُفْسَحٍة ِمن ِديِنِه َما َلْم ُيِصْب َدًما َحَراًما

اهلل عليه وسلم( امرأة كافرة عجوًزا مقتولة فى ساحة القتال قال )صلى اهلل 

مبا ال يعنى أنه ال يوجد يف  ،من قتلها ما كانت هذه لتقاتل"”:عليه وسلم(

وملا مرت عليه  ،اإلسالم قتل على املعتقد إمنا يكون القتال لرد العدوان

 ،)صلى اهلل عليه وسلم( جنازة يهودي وقف )صلى اهلل عليه وسلم( حتى مرت

فقال )صلى اهلل عليه وسلم(:  ،إنها جنازة يهودي يا رسول اهلل :فقيل له

! وعندما حتدث القرآن الكريم عن خريية هذه األمة ربط هذه  ؟أليست نفًسا

فقال سبحانه  ،لناس للناساخلريية بإنسانية هذه األمة وكونها خري ا

ُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر ”:وتعاىل

 ."َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيًرا لَُّهم

ء والفقراء واحملتاجني وقد عين التشريع اإلسالمي بشأن األيتام والضعفا

وجعل )صلى اهلل عليه وسلم( الساعي على  ،وذوي االحتياجات اخلاصة

وكاجملاهد يف سبيل اهلل أجًرا وثواًبا  ،األرملة واملسكني كالصائم القائم

َهْل ُتْنَصُروَن َوُتْرَزُقوَن ِإال ”:وكان )صلى اهلل عليه وسلم( يقول ،وحسن عاقبة

خدجية )رضي اهلل  السيدة)صلى اهلل عليه وسلم ( ا وصفته وعندم ،ِبُضَعَفاِئُكْم"

 ،إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث ؛فواهلل ال خيزيك اهلل أبدا”:عنها( قالت

 .وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق" ،وحتمل الكل

فقال نبينا  ،وقد راعى اإلسالم حق الضعيف و اجلار و املسكني واحملتاج

 اهلِل،ال ُيْؤِمُن ِب اهلِلَو اهلِل،ال ُيْؤِمُن ِب اهلُلَو ،ال ُيْؤِمُن اهلِلَو”:)صلى اهلل عليه وسلم(
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 ،َجاٌر ال َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِئَقه:”َقاَل ؟َوَما َذِلَك اهلِلَيا َرُسوَل  :َقاُلوا ”.َوال ُيْؤِمُن

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ ”:وقال )صلى اهلل عليه وسلم(

ومن كان يؤمن باهلل  ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،جاره

آَمَن َما ”:وقال )صلى اهلل عليه وسلم( ،“واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت

إن  :وملا قيل له ،”ِبي َمْن َباَت َشْبَعان َوَجاُرُه َجاِئٌع ِإَلى َجْنِبِه َوُهَو َيْعَلُم ِبِه

هي  :قال )صلى اهلل عليه وسلم( ،فالنة صوامة قوامة إال أنها تؤذى جريانها

وعندما حتدث )صلى اهلل عليه وسلم( عن حقوق اجلار مسا بها إىل  ،يف النار

 ،وإن اشرتيت فاكهة فأهد له منها :ي اإلنساني حني قالأعلى درجات الرق

وال تؤذه بقتار  ،وال خيرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ،وإال مل تفعل فأدخلها سرًّا

والذي نفسي بيده  ؟أتدرون ما حق اجلار :ثم قال ،قدرك إال أن تغرف له منها

 .ال يبلغ حق اجلار إال من رمحه اهلل"

فقال احلق سبحانه يف شأن  ،الغريب والبعيد وراعى اإلسالم حق وشعور

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ”:معاملة الوالدين

 اًللَُّهَما َقْو ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل

والنفقة اليت تنفقها  ،وجعل اإلسالم اللقمة اليت تضعها يف فم امرأتك ،”َكِرمًيا

)صلى اهلل فقال نبينا  ،ونهى حتى عن جمرد جرح املشاعر ،على ولدك صدقة

- ومل يؤثر ولده عليها ،من كانت له أنثى فلم يئدها ومل يهنها”:عليه وسلم(

إذا كنتم : )صلى اهلل عليه وسلم(وقال  ،" أدخله اهلل اجلنة -يعين الذكور  

ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر حتى ختتلطوا بالناس  من أجل أن 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=9908#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=9908#docu


- 95- 

 

فنهى عن التحاسد  ،اإلنساني ودعا إىل كل ما حيقق الوفاق والوئام ،حيزنه"

وحسن  ،ودعا إىل الرتاحم والتزاور والتسامح ،والتباغض والتنابز باأللقاب

)صلى فقال  ،بأحب األمساء إليه والبشاشة يف وجهه اإلنسانالظن ومناداة 

ا من املعروف وإن مل جيد فليلق أخاه ال حيقرن أحدكم شيًئ”:اهلل عليه وسلم(

ا فأكثر مرقته واغرف جلارك ا أو طبخت قدًروإن اشرتيت حلًم ،بوجه طليق

فما أحوجنا إىل استعادة وترسيخ هذه القيم اإلنسانية اليت دعا إليها ”منه

 ،ديننا احلنيف لنحقق بصدق خريية هذه األمة كما أرادها اهلل )عز وجل(

غري وأن نكون شهداء على األمم ثانًيا وأن ن اًل،ونستحق بها رمحة اهلل أو

الصورة القامتة اليت رمستها اجلماعة اإلرهابية املضللة لديننا احلنيف من 

 .جهة أخرى

*              ** 
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 الزينة واجلوهر
كثري من الناس ينخدعون بالزينة والطالء عن املعدن واجلوهر، وعلى 

الرغم من تأكيدنا أننا حنتاج إىل حسن املظهر، وإىل حالوة اللفظ ومجال 

وعظمة الشكل واملضمون مًعا، ألنهما كالروح واجلسد الذي ال غنى املعنى، 

ألحدهما عن اآلخر، وال قيام له دونه، فإن النظرة إليهما جيب أن تكون 

منهما قيمته وقدره ونسبته دون شطط أو جتاوز أو  متوازنة، وأن نعطي كال

إفراط أو تفريط، فال يأخذ الشكل أو املظهر أكثر مما يستحق وال دون ما 

 يستحق، وكذلك األمر بالنسبة للمبنى واملعنى. 

لكن احلذر هو أن ننخدع باملظهر وحده، فقد حيمل اإلنسان يف يده 

قيان ما يظن أنه رافع من قيمته سيًفا ويقلده من الذهب والفضة ونفائس الع

وشأنه، وحييط نفسه بهالة من السيوف والدروع، غري أنه إذا كان مع ذلك 

جباًنا أو خائر القوى فلن تغين عنه دروعه وال سيوفه يوم الروع شيًئا، ويظل 

البطل رابط اجلأش قوي الشكيمة فوق كل جبان، مهما حتصن اجلبناء 

 ادعة. بظواهر األشياء أو مظاهرها اخل

إن التوازن مطلوب يف كل شيء غري أن اجلوهر يظل جوهًرا، واملظهر 

يظل مظهًرا، وما أمجل أن جيتمع لإلنسان املظهر واجلوهر مًعا، على حد 

قول الرافعي )رمحه اهلل(: إن خري النساء من كانت على مجال وجهها، يف 

ابت الرجل ا؛ فهذه إن أصأخالق كجمال وجهها، وكان عقلها مجااًل ثالًث

ال  ،اا يريد إنساًنإذ تعترب نفسها إنساًن ؛ثم يسرت ،ثم يسرت ،يسرت عليه ،الكفء
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ا، وهذه ال يكون رخص القيمة يف مهرها، إال دلياًل على متاعا يطلب شارًي

ارتفاع القيمة يف عقلها وأدبها ودينها، فاملرأة للرجل نفس لنفس، ال متاع 

ولكن الرجل يقوم  ،اا وإن رخيًصفيه إن غالًيم مبا ُبذل لشاريه؛ واملتاع يقوَّ

فمهرها الصحيح ليس هذا الذي تأخذه قبل أن  ؛عند املرأة مبا يكون منه

مهرها  ،ولكنه الذي جتده منه بعد أن حتمل إىل داره ،حتمل إىل داره

نفس رُجلها ما  فال تزال بذلك عروسا على ،تأخذ منه يوما فيوما ،معاملتها

 دامت يف معاشرته.

أما ذلك الصداق من الذهب والفضة فهو صداق العروس الداخلة على 

 -أفال ترى هذه الغالية  ،أفال تراه كاجلسم يهلك ويبلى ،اجلسم ال على النفس

 ؟! قد تكون عروس اليوم ومطلقة الغد - إن مل جتد النفس يف َرُجلها

سي فإذا انتقلنا إىل التدين احلقيقي الصحيح والتدين الشكلي أو السيا

جند أن ظاهرة التدين الشكلي والتدين السياسي تعدان من أخطر 

التحديات اليت تواجه اجملتمعات العربية واإلسالمية، سواء من هؤالء الذين 

يركزون على الشكل واملظهر ولو كان على حساب اللباب واجلوهر، وإعطاء 

على  املظهر الشكلي األولوية املطلقة، حتى لو مل يكن صاحب هذا املظهر

ذلك أن  ،املستوى اإلنساني واألخالقي الذي جيعل منه القدوة واملثل

صاحب املظهر الشكلي الذي ال يكون سلوكه متسًقا مع تعاليم اإلسالم ُيعد 

أحد أهم معامل اهلدم والتنفري، فإذا كان املظهر مظهر املتدينني مع ما 

نة، أو أكل أموال يصاحبه من سوء املعامالت، أو الكذب، أو الغدر، أو اخليا
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الناس بالباطل، فإن األمر هنا جد خطري، بل إن صاحبه يسلك يف عداد 

آية املنافق ثالث، إذا ) املنافقني، أمل يقل نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: 

ويقول )صلى اهلل عليه  (، حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

ومن كانت فيه ُخلَّة منهن كانت  ،خالصاأربع من ُكنَّ فيه كان منافقا ) وسلم(: 

وإذا وَعَد  ،وإذا عاهد َغَدر ،إذا حدَّث كذب :فيه ُخلَّة من نفاق حتى يدعها

إن شر الناس ذو )، ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(: (أخلف، وإذا خاصم َفَجر

، وكان سيدنا عمر بن (الوجهني الذي يأتي هؤالء بوجه وهؤالء بوجه

 من أبدى فوق ما يف قلبه فهو منافق".”عنه( يقول:اخلطاب )رضي اهلل 

وأخطر من هذا التدين الشكلي التدين السياسي ونعين به هذا الصنف 

الذي يتخذ الدين وسيلة ومطية للوصول إىل السلطة من خالل استغالل 

العواطف الدينية وحب الناس وخباصة العامة لدينهم، وإيهامهم بأن هدفه 

والعمل  (عز وجل )إمنا فقط هو خدمة دين اهلل من الوصول إىل السلطة 

  على نصرته والتمكني له. 

وعلينا أن نفرق وبوضوح شديد ال يقبل االلتباس بني التدين احلقيقي 

اخلالص هلل )عز وجل( وهو ما نسعى إليه، ونسأل اهلل أن يهدينا إليه وبني 

له التدين الشكلي املظهري الذي حتاول اجلماعات املتطرفة من خال

 تسويق أنفسها على أنها حامية الدين.

*              ** 
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 املـتــــرددون
يف ظل حكم األهل والعشرية انقسم اجملتمع إىل فئات وطبقات 

وشرائح متعددة، منها: املقاومون، ومنها الصامدون، ومنها الصامتون، ومنها 

املهرولون، وعلى املخدوعون، ومنها املرتددون، ومنها املمالئون، ومنها 

 رأسها املستفيدون واملنتفعون.

فالصامدون هم من حافظوا على مبادئهم، ووقفوا عند ثغورهم، مل يفرطوا 

ومل يستسلموا لطغيان اإلخوان السلطوي اإلقصائي لغري األهل والعشرية، أما 

املقاومون فكانوا أعلى درجة وأبعد همة، فلم يقف دورهم عند حد الصمود، 

إىل حد املقاومة، وقد ضاق الفصيل اإلخواني بهذا الفريق  بل جتاوزه

املقاوم، وكان قد أعد العدة للخالص منه، ولكن اهلل )عز وجل( عجل 

باإلخوان وعهدهم، فلم يتمكنوا من التنكيل بهؤالء املقاومني، وال حتى 

بالصامدين، أو الصامتني، ألن اإلخوان مل يكونوا ليقبلوا غري فصيلهم 

بل كانوا يعدون كل من سواهم إما ناقص اإلسالم، أو ناقص  ومجاعتهم،

الوطنية، أو ناقص األهلية، فمن أكثر ما جعلين أختلف معهم هو إحساسهم 

بالتميز على من سواهم، ونظرتهم إىل غريهم نظرة احتقار أو استصغار، وكأن 

بها اجلنة ما خلقت إال هلم، وال تؤتى إال من قبلهم، وال ميسك مبفاتيح أبوا

سواهم، أما هم فأخطاؤهم مربرة، وذنبهم مغفور، وحجهم مربور، ولو ارتكبت 

 فيه الكبائر واملوبقات.
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وأما الطامة الكربى فكانت يف املمالئني واملنافقني واملنتفعني بل 

املهرولني حبًثا عن سلطة أو جاه أو مال أو حتى وعد معسول مكذوب، وقد 

نظري، حيث أوهموا املقربني منهم متيز اإلخوان مبكر ودهاء منقطع ال

واملخدوعني بهم باملن والسلوى والنعيم املقيم يف اآلخرة، وقد مسعت 

بأذني من يقول: لو سرمت خلفنا ألكلتم املن والسلوى، كما زعم بعضهم أن 

رئيسهم املعزول قد صلى بالنيب )صلى اهلل عليه وسلم(، أو أن جربيل )عليه 

على إرهابي رابعة العدوية، وكانوا شأن الشيعة  السالم( كان يرفرف جبناحيه

يؤمن أكثرهم بتقية تفوق تقية الشيعة، ويستحلون الكذب للوصول إىل 

أغراضهم، حتى قال لي أحد األصدقاء وهو أستاذ بطب األزهر: أنا صرُت 

أعرف اإلخوان وأميزهم بكذبهم، وكنت أشك يف بعض الناس هل هو 

ذب تيقنُت أنه إخواني، فقد ارتبط بهم إخواني أو ال حتى كذب، فلما ك

 الكذب وارتبطوا هم به، إال ما رحم ربى.

وأما احلسرة واألسى احلقيقيان فهما أوًلا على املخدوعني املغرر بهم من 

الشباب والناشئة وبعض العامة الذين هم يف أمس احلاجة إىل من حينو 

وات اآلوان، ومن عليهم، ويأخذ بأيديهم إىل طريق الرشاد، وينقذهم قبل ف

هنا كان تكثيفنا للقوافل الدعوية يف األزهر واألوقاف، والتنسيق مع وزارات 

الشباب والرياضة، والرتبية والتعليم، والتعليم العالي،، والثقافة، إلنقاذ هؤالء 

الشباب والناشئة من يد املغالني واملتشددين، وأما املمالئون واملنافقون 
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هم أكثر اخلاسرين، ألنهم راهنوا على ما فيه واملهرولون واملنتفعون ف

 خسارتهم وخسارة مبادئهم وقيمهم إن كان هلم قيم ومبادئ حيافظون عليها.

ونؤكد أن األعمال بالنيات، فمن كانت نيته لغري اهلل خاب وخسر يف أمر 

دينه ودنياه، ومن تاجر بدين اهلل تعاىل وطلب الدنيا بعمل اآلخرة، ُمحي 

 .له، وُأثبَت امسه يف أصحاب النار.ذكره، وحبط عم

ولألسف كشفت لنا األيام والسنوات القليلة املاضية عن أناس حيسنون 

التلون واملخادعة، ويطريون خلف كل ناعق، بال حياء من اهلل، وال من 

الناس، وال من النفس، ونأمل أن يكون هؤالء قد استوعبوا الدرس،وفهموا 

 : قول الشاعر

 ومهما تكن عند امرئ من خليقة               

   وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم                               

وأن اإلنسان قد يستطيع أن خيدع  بعض الناس لبعض الوقت، ولكنه ال 

َفَأمَّا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما ” يستطيع أن خيدع كل الناس كل الوقت،

 .”ْرِضأَلْنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اَي

ولكن احملزن يف هذه املرحلة الفارقة يف تاريخ وطننا وأمتنا، واليت 

تقتضي منا مجيًعا أن نقف وقفة رجل واحد يف مواجهة اإلرهاب وقوى الشر 

والظالم، هو أن بعض الناس مازالوا خمدوعني أو مرتددين يف وقت حنتاج 

عن محى الوطن الذي هو القلب النابض للعروبة أن نذود فيه بشجاعة 

واإلسالم، وهو صمام األمان ألمتنا العربية، وعمود خيمتها، فاألمة العربية خبري 
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ما دامت مصر خبري، واإلسالم خبري ما دامت مصر خبري، ومصر خبري ما دام 

اإلسالم فيها خبري، فمصر برجاهلا، ونسائها، وشبابها، وفتياتها، وعلمائها، 

وأزهرها، وكنيستها، وقواتها املسلحة، على قلب رجل واحد يف مواجهة 

 اإلرهاب واإلرهابيني، وهي بهؤالء مجيًعا على قدر املسئولية والتحدي.

ومع ذلك كله هناك من يراهنون على احلصان اخلاسر، ويتوجسون من 

الوهم، وخيشون أن تدور األيام إىل اخللف، فال جتد هلم موقًفا واضًحا، 

هناك من هو على استعداد ألن يتحالف مع العنف واإلرهاب، ومن تبنوا و

أو ما ، العنف واإلرهاب مسلًكا، أو مع بقايا الفصائل املتشددة أو اإلرهابية

يعرف باخلاليا النائمة هلا، دون تقدير صحيح للمصلحة الوطنية، ونقول هلؤالء 

أن نكون أو ال نكون، أما مجيًعا: أفيقوا، وال ترددوا، وأدركوا الواقع، فإما 

  إمساك العصا من املنتصف فذلك عصر قد وىل إىل غري رجعة.

*              ** 
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  الصديق الذي نبحث عنه
الصديق الذي نبحث عنه هو من قال عنه مصطفى صادق الرافعي ) 

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

فيك، فهو قطعة منك، ليس ذلك الصديق الذي مياسحك كما منك  ليس 

مياسحك الثعبان، ويراوغك كما يراوغك الثعلب أو يقبع منك كما يقبع 

القنفذ، فهؤالء األصدقاء ال جتدهم إال على أطراف مصائبك، فهم كالذباب ال 

إن الصديق احلق الذي نبحث عنه، هو من قال   يقع إال حيث يكون العسل

 :()رمحه اهلل عنه اإلمام الشافعي

 إن الصديق احلق من كان معك.

 ومن يضـــــــــر نفســـــه لينفعـــــــــك.

 ومن إذا ريب الزمـــان صدعـــــك

 شتت نفســـــــه فيـــك ليجـــــمعك.

 و سرور:ال هذا الذي قال عنه الشاعر القاضي العماني أب

   مالي أراك وأنت كنت صديقي 

 باعدتين زمنا بكل عقـــــوق                                    

    قد كنت من أعددته لنوائبــي

 لو عضين ناب الزمان بضيـق                                    

      أوحى إليك بأن دهري عقين

       فطفقت أنت تعني بالتصفيق                                 
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      ومتى تبينت احلقيقة أننـــــــي

 جلال حللت مبنصب مرموق                                     

   قد جئتين تسعى تهنئ باملنى

 عجًبا ألمرك يف رًضا وعقــوق                                  

    إن احملبة يف الفـؤاد مكانهــا

 تبدو حقــائقــها مع التضييـــــق                                    

وقد قيل ألحدهم: من أصدقاؤك ؟ فقال: ال أعلم، قيل له: ملاذا ؟ قال: 

ألن الدنيا مقبلٌة علّي، فإن أدبرت عرفت عدوي  من صديقي، ألن أكثر 

الناس يدورون مع الزمان حيث دار، فإن  كان معك كانوا معك، وإن كان 

 عليك كانوا عليك، ولذا قالوا: الصديق وقت الضيق، وقال الشاعر:

 عرفت بها عدوي من صديقي        جـــزى اهلل املصـــــــائب كل خري

 وقال آخر: 

 إىل من عنده ذهب     رأيت الناس قد ذهبو ا

 فعنه الناس قد ذهبوا           ومن ال عنده ذهب

 عنده فضهإىل من            رأيت الناس منفضه

 فعنه الناس منفضه             ومن ال عنده فضـــه

 إىل من عنده مالُ           رأيت الناس قد مالوا

  فعنه الناس قد مالوا             ومن ال عنده مــــــال

 وقال اآلخر:
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                ُيّحيا بالسالم غين قوم

 لسالم على الفقريويبخل با                                       

        أليس املوت بينهما سواء

   إذا ماتوا وصاروا يف القبور                                     

إن الصديق مشتق من الصدق، فهو من يصدقك يف السر والعلن، يف 

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

ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم  اَل(:” ) صلى اهلل عليه وسلم  لك ما يكره لنفسه، يقول نبينا 

ه البخاري (، ويقول: ) صلى اهلل عليه روا”) َحتَّى ُيِحبَّ ِلَأِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه

َوَة اْلِإمَياِن: َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسوُلُه  َأَحبَّ اَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه  َوَجَد َحاَلَث(”وسلم 

 ِللَِّه، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفي الَُّيِحبُُّه ِإ اَلِإَلْيِه ِممَّا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء 

رواه البخاري (، ويقول ) صلى اهلل عليه ”) اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّاِر

َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اهلل يف ِظلِِّه يوَم ال ِظلَّ ِإال ِظلُُّه: ِإماٌم عاِدٌل، وشابٌّ َنَشَأ ”وسلم(:

الِن َتَحابَّا يف اهلل: يف ِعبادة اهلل تعاىل، وَرُجٌل َقْلُبه ُمَعلٌَّق باملساجد، وَرُج

ِإني ”اْجَتَمَعا عليه وَتَفرََّقا عليه، ورجٌل َدَعْته ْامرأٌة ذاُت َمْنِصٍب وَجَماٍل فقال:

، ورجٌل تصدَّق بَصَدَقٍة، فَأْخَفاَها حتِّى ال َتْعَلَم ِشَماُله ما ُتْنِفُق ”َأخاف اهلل

 )متفق عليه(.”َيِميُنه، ورجٌل ذكر اهلل خاليًا، َفَفاَضْت َعْيَناُه

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

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

، َغْيَر َأنِّي َأْحَبْبُتُه ِفي اهلِل َعزَّ َوَجلَّ، َقاَل: اَلَتُربَُّها؟ َقاَل:  َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن ِنْعَمٍة
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َفِإنِّي َرُسوُل اهلِل ِإَلْيَك ِبَأنَّ اهلَل َقْد َأَحبََّك َكَما َأْحَبْبَتُه ِفيِه )رواه مسلم(، ويف 

اِلِسنَي يفَّ، َوَجَبْت َمَحبِتي ِلْلُمَتَحابِّنَي ِفيَّ، َواْلُمَتَج”احلديث القدسي:

: مسند أمحد(، ويقول نبينا ) صلى اهلل عليه وسلم(”)َواْلُمَتَزاِوِريَن ِفيَّ

 ”اْلُمَتَحابُّوَن ِفيَّ اهلِل َلُهْم َمَناِبُر ِمْن ُنوٍر َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْغِبُطُهُم الشَُّهَداُء”

)املستدرك على الصحيحني(، فما أمجل أن تكون العالقات والصداقات 

خالصة لوجه اهلل عز وجل، قائمة على احلب واملودة واإلنسانية واإليثار، 

مبنية على املروءة والقيم واألخالق السوية، بعيًدا عن كل ألوان األنانية 

  والنفعية واالنتهازية املقيتة.

*              ** 
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