٠٠٠

ثمؤويإممس

حرارة الإيان التي كان يفترض أن نحولها إل طاقة إمحاية فاعلة
للتحقير والتواصل والأخلاق والمماول ،نحولت عند بعضنا إل أداة
للقصف والإنماء والحصار والإطاحةإ

وتحفنا ق ثناياها عن مداخل للهجر والبعاد والانقباض ،حتى صار
الم لم لا يمرح بلقيا أخيه أحيايا؛ لأنه تعود أن يثير الأسئلة! ما مشربه؟ ما
مذهبه؟ ما طريقه؟ من شيخه؟ ما منهجه؟ ما خياراته؟

ويوما ما حاء أحد الشباب لشيخي صالح الثليهي دحماض ،وطلبه عل
انفراد ،فلمإ خلا به قال! إي أبغضاك ق افه .فابتسم الشيح وقال له! لر؟
قالث لأنك تفتي بإخراج صدقة الفهلر من الرز ،وبصلاة التراويح خمنا .قال
الشيخ! هدم هي السنة ،وقد علمتا رسول اممه ه أن من الأدب أن أحدنا
إذا أحب أخاه ق الله أخارْ أنه محبه ،كإ ق الحديث الذي رواه أبوداودرا؛،
ولكني لر أقف عل حدسث ،أنه إذا أبغض أخاه فليخ؛ره أنه يثغفبمه ل اش!

من أحمل ما كبته من الإعراض! حففل الوقت ،،وقطع المسافاُتط،
والنجاة من وحر المدور؛ فإنني بحمد اض لا أحتاج إل كبثر محاهدة ق
صفاء القلبج عل إخوة خالفوي.

وقد أتسامح ق العبارة فأقول! إن بعضهم لر ينع حق الأخوة ق لغته
وحن ظنه واستخدامه التحريضن ،ولكن عدم المجا-هة طوعتي للتسامح

والنسيان ،وسجعني عل خطوة أخرى هي أنني أستذكرهم وغرهم
بالدعاء ق الخلوات وق الصلوات وق عرفايتح ول الأوقامحتتح الماصلأيتؤ
( )١أحرجه أبو داود (  ،) ٥١٢٤والترمذي (  ^ ،) ٢٣٩٢حبان (•  ،) ٥٧والحاكم
(؛ ) ١٧١ /من حديث القيام بن معد يكرب تيع,

مقدمه

بالغفرة والرحمة وصلاح الخال وا،لآل ،وأحد من حضور القالب ،والسرور
ل ا لذي محناحني ،وأنا أتهمع إليه سبحانه م توما إحواف ا.ل المين حمينا
عالمهم وجاهلهم برهم وهاجرهم ،داعثا لهم يالصلاح والفلاح ،بل داعيا

للبشر كلهم جينا أن يول اف عليهم الأحيار ،وبجسهم الأشرار ،وأن يفيض
عليهم من بركته وعافته وهيام.

ولستؤ أنحديثج مغأرا إذ يعاحلني موقف ،مباغت ،ي تمزق ،فأنى كل

ما تعلمته ،وأتعامل معه؛  UXL؛؛ ،ولا أذكر المادئ التي أحييت ،شي -با
إلا بعد وقؤع الأمر ،فادري أن اممه يولينا مذْ المواقف ،؛ لنظل عارفن بأننا
لا نزال صغارا نتعلم من مد.رسة الحياة ،ولتضع إليه قاول؛نت ؤ شحنلش

لأءملاfلأتامحاله أنت اسلمُس ه [اوقرة:آآ] ،وقائ،إين :وج
ءلان؛ا أمثثاوإن زثفزتاور<-عنا لقون مزآئيمون ؤ• لالأعرافاّ:ا'اأ].

أجد هذا منذ الموقف الأول الذي واجهته بعد ٌلمع كتابي) ررالملمون
ب،ن السساأ.يد .والتب جره قبل حمر وعرين منه ،ؤإل حادثه الحكم الصادر

قبل أيام عل إحدى الصحف ،الحلية التي تناولت ،موضوعا يتعلق بير بغجر
إنصاف،را؛.

ولتجدد هنأه السقهلارتج والأحهلاء والتجاوزايتؤ التي لا تليق بنا،
لتجل.د عزائمنا عل ال ثر ق محلريق الاستدراك والأمل والصر ،دون أن
نيأس من نفوسنا التي هو حالفها وهو يتوهاها ،وهو ملهمها فجورها

وتقواها ،ون أله س فضله العفليم أن يزكيها ،فهو خثر من زكاها ،وأن

يجعل باطننا خثرا س ظاهرنا ،وسنا خثرا من علانيتنا ،وأن يرزقنا )^^١
ومحانحدث عن هن.ا بالضل إن ثاء اف ق محاي القائم( :طفولة ةلِح).

 yjt...................لأنإ ؤفءرؤمح
لإخواننا المؤٌنثن ثمن ميمونا بعلم أو إيان أو عمر أو مريرة بينهم وبتن
اض ،وأن نتواصع للناس حتى لو ظهر عليهم الخقصثر؛ ذ ارم ائن ادم
حطاء ،وحز الخطائتن التوابوو؛الاا ،وربإ كان ليتم من التجرد والصفاء
والانكار والعفوية ،ما فاقوا به آخرين يقلن أنم أهل علم ،أو فقه ،أو

دعوة ،أورتامة ،واف تعال يمول• و ولآأم-لإأذنم ثرمحص؛م لثيبمم
٣ثاتيأيأأإماذJ ١نآصيرن هلهود:اّآ].
صدق الله العظم.
أما بعد؛

فهده مقالات ،متفرقة ،محطرما عثر بضع سواُتج ،ووجدت أما تتكامل
ل م وضع واحد يتعلق بالخلافات ،والمراعاتج التي يعصم ،بالناس
وطريقة تعاطيهم معها ،وحرصن ،عل امتكال الموضع عم مقالات،
عديدة كتبتها خصيصا لهد<ا الكتاب ،وقد فصلت ،بينها بكلمإت حاولت

إيجازها تشبها بالجكإء؛ لتكون خلاصة تحربة حياتية ،أو خلاصة قراءة
علمية ،وهي؛_ يديلئ ،تنتظر قبوللث ،الحسن ،ونقدك وتد؛LJك .

الرياض
مساءاكلأتاءهآ/ا/ام؛اه

( ٢ ١كما ش حدث أنس ه :أخرجه احمد ( ،) ١٣ • ٤ ٩والترمذي(  ،)٢ ٤ ٩٩وابن ماجه

ر  ،) ٤ ٢ ٥ ١وإلحاكم ر أ ،)٢ ٤ ٤ /والبيهقي في الثهب (  ،)٧ ١ ٢٧وصححه الحاكم وغيره ،وفي
منل 0من تكلم فيه ,

 ......... . . . . . . . . ................... . ٠٠٠ثثت( زيإ
وهذا درس عظيم لايمكن تلقيه نظريا ،مهما حاول المرء ،حتى يمض
الله له من يدريه عليه ،ؤيجرعه مرارته أول الأمر؛ ليكون شيئا معتادا يعد

ذ ُ ءايىاسنخإ
فأنتم من كان ال بب قي انضباط النمس وعدم انسياقها ْع مدح
المادحين ،لقد ثضكم اممه تعالى لتحدلوا الكمة؛ لئلا يغتر المرء بمدح
مفرط ،أو ثناء مرق ،أو إعجاب فى غير محله ،ممن ينظرون نظرة ال

ثرى إلا الحنان ،ثميض ما تفعلونه حين لا ترون إلا الوجه الأحر ،أو
ترون الحي فتجعلونه قبيحا.

فانتم سحرتم أل نه تداغ عن الحق ،وتنحو إليه ويتثيرها عمهلكم؛
فتنبري ماJافعة مرافعة.

لَنلأابالاصفاخاززث

نائانينذطثضفام، ١١

تمحاأيَإ
فأنتم دوو الفضل -ولو لم تثاووا -في صناعة قل .ر من الاتزان
والعاJل في الفكرة.

ولربما أعتلي الإنسان يحض المحق فوقا نمرْ؛ فكنتم ال بب فيإحكام
التوازن ،ودمحة التمويب والراجعة.

ولا ياخديكم الغضمت ،من الإعراض؛ فإف المرء إذا يحل في الرادة
ل  ) ١ينظرأ ديوان أيي تمام (_.) AUY

^ ١ايها الأعداء

حرم نف ه فائدة الطر والتأمل ،وانهمك فى غمرة الرد والمد؛ فلم يبق
في نف ه موصع للهدوء والتاني ..والتدقيق في قول المخالف،؛ فلعل فيه
محلا للصواب ولوقل.

ررمعي ثلاث ،خصال بها أفلهر على حصمي؛.،
قال حاتم الأصم
قالوا؛ وأي ثيء هي؟ قالث ررأفرح إذا أصاب خصمي ،وأحزن له إذا اخيلأ،
وأحففل نمي لا تتجاهل عليه>،راا.

فأنتم من شحذ الهمة ،وصغ التحدي ،وفتح المضمار ،وثرع المساق؛
ليصبح المرء ثديي الشح ينف ه ،كثير الحدب عليها ،حريصا على ترقيها،
وت٠ميها لماماتج الرفعة والفضل ..والتنافس منة شرعية ،وقدر رباني:

•ؤ وق يمح ،ونافياأتننم.ودا ه لالمaلفمين ،] ٢٦ :وشرف ،الناقة هو
بشرف الأسلوب ونقاء العزض ،وصدق الوميلة ،ومحلهارة الجسبج!
:ما أؤا
فانتم من دربنا على الصبر والاحتمال ،ومقابلة السيئة بالحسنة
والإءراض-

ثتزا ايَأأ االءاسمامحإ
فلعل في الميزان من الحسنات ،ما لم تنشهل النفس لتحصيله من الخير
والعمل المالح ،لكن بالصبر والتجمل والرضا والمسامحة والعفو.

أيِإ ارلعدايإ
أعلم أن بعض القول يمووكم ،ولا وافه ،ما قصدت ،به أن أموءكم،
أخرجه أبو نعتم في الحلة ( ،) ٨٢ /aوالخف ،في تاريخه (.) ٢٤٢ /a

٠٠٠

ثمإو إيا ؤفٌرؤء

ولكني أقول حما! أنتم الأصدقاء الحقيقيون..
وأنتم إخوة في اممه ،مهما يكن الخلاف ،ولو نفلرنا إلى نقاط الاتفاق
لوحدناهّا كبيرة وكشره!

فنحن متفقون على أصول الإيمان ،وأركان الإسلام ،ولباب الاعتقاد،
فما بالما نتكلف استخراج وتولو معان جديدة؛ لمفاصل حولها ،ونصع
الخلاف ،ثم نتحمس له؟!
لكن-

ليكن هن.ا صدر منى ...أو ليكن صدو منك ،عفا الله عما سلف،
ولمصرف وجوهنا عن الماصى ،ونلتفت إلى المستقبل؛ تقاولا بخيره،
وصناعة لمجا ،ْ-وتعاوئا على البئ والقوى ،وتواصنا بالحق والصبر،

واستعادة لمعاني الم ،والإخاء في الله ،المى هي أعظم السعادة ،ومن
حرم ■حمرها فقد حرم•

إلمي لا أصفكم؛ (الأعداء)؛ لألمي أقلمكم ينلك ،كلأ..؛ بل لألمي
أظن أن ثمة من يريد أن نكون كيلك ،ويسعى فيه جهده ...ؤإلأ فنحن

الإخوة الأصدقاء ،شئتم أم أبيتم.
سامحكم الله ،وغفر لكم ،وهدانا ؤإياكم إلى سواء السبيل ،وأعانا
على تدارك المقص والخلل في نفوسنا ،ومعرفة مواطن الضعف ،والهوى
فها،ولأوكلما إليها <فةءين.

نتنا زأم ايِأا ارلمدتأمح١
والثلأم...

 . . . . ..... .. . . . . . . . . . .. • .... ...• • . • . • •••.Iثّثزؤ ايمالفJءرؤمح
معاكس لما يقوله الآحرون ،ولئلا تكدب بحي ،أو تصدق بباطل.
ردك الريع يحرمك من إدراك الصواب فتما يقوله الآحرون ،ولو
لكن جزئيا أوقليلا ،وخاصة إذا لكن محجوبا يينة حادة ،أوموف م بق،
لكن

ذي طاح شخصي ،ورالحكمة صالة المومن)ر  ،٢وأنت ،الم تقيد الأعظم

من اقتباس الحق من أي لكن ،وقد قال الهدهد لساليمان! •إ لحطت يما إب
نحئمءلهلالمل;آآ].
 - ٣ليس من الصواب الفلن بأن كل أمر يجب أن بتهي الاس قه إلى
لهاية واحدة ،بل الناس كما حكي عنهم ربهم حل وتعالى؛

ت' ؛ ١١إلا من وجز ربم ،غ[ -هود; .] ١ ١ ٩- ١ ١ ٨

فالاحتلأف ،قدر لا حيلة في دفعه ،وقد جرت ،منة اض أن يختلف
الأنبياء عليهم اللام؛ (داود ومليمان  ،موسى ومحمد  ،موصى
والخضرل؛ا) ،والملائكة عليهم اللام رفي قاتل التسعة والتسعين
(  ) ١كما تال كعب الأحبار ونيل بن أمالم وغيرهما.
يطر :مصف ابن ر شيب (  ،) ٣٦٨٦٤ ، ٣٦٨٣١والعلم لأي خيثمة(  ،) ١٥٨والحلية
( ،) ٥٥١و■شخا؛نمام( .) ٢٨٩/١٩

وروي مرفوعا من حدث أيي هريرة ه وغره• أحرحه الترمذي (  ،) ٢٦٨٧وابن ماجه
(  ،) ٤١٦٩ولا يصح• ينظر• العلل المتناهية(ا  ،) ٩٥ /وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث
الضعيفة(ا.)٨٦— ٦٥ /

( )٢كما في توله تعالى :ر رد'أئدهمنقنن إل قهضان ي آلغث إذ نمنم ،مم غنزأفوب وحخنا
داودالمحجاو مّيننثافير
لجايإجيت •"ا تهمنيانثض؛وحكلأ ءأتتا^؛؛١
نٍفناسمك آ-لالأتيياء;خما-؟ي].

()٣كمافيحدثالإسراء الذي أحرجه ١إبخاري( ،) ٣٣٤٢وسLلم( .) ١٦٣
(ة)كمافى توله تعالى■ :أ ،ل ذ؛ ّرّى
-ؤ

ه■[الكهف.] ٨٢ — ٦٦ :

عين ذ سلمي مناعننت رندا  . ٠.؛• إلى توله:

لماذا لا ترد؟

٠٠٠

منا)رآ ،،والصحابة ءوَ (أبو بكر وعمر ،، ١٢)...والأئمة رحمهم الله
(الأربعة ،والعشره ،وسواهم)..
فلا صير أن تبقى بعض المسائل مفتوحة لأكثر من قول ،هلت ،فيها

أنت رايا ،وقال غيرك رايا ،فهل من المحتم أن تحقد مجالنا للمناؤنرة ،أو

صفحة إلكترونية ،يم ت تفرغا ونعكما في الحوار ،حتى ينقمغ أحدكما
ويعلن عجزه؟ ا كلأ!

والعالم ،أن معلمثا شيئا من الحق ،ومع حصملث ،شيء منه ،وقد تكون
( )١كما ني صحح البخاري (•  ،) ٣٤٧وصحح م لم(  ) ٢٧٦٦من حانث أبي سعيد

الخيري"ه ،ص الني هآ نال• 'كان بن كان نلكم رجل نل سعئ وتعين نقنا ،سأل عن
إنه قل سعة وتعيرمنا ،فهل له من تؤية؟
أعلم أهل الأرض ،ندل عالي رامج ،فاتاه،
لا• فقتله ،فكنل به مائه• ثم ّّألا عن أعلم أهل الأرض ،فدل على رجل ءالم ،فقال؛ إنه قل مائه
نمى ،فهل له من تؤية؟ فقال :تعم ،دنن نحول سه وبين التؤبة!؟ انمللذإرأرض كن.ا وكدا ،فإن بها
أتانايمدون الله ،فاهميالله معهم ،دلاترمع إلى أرصالث،؛ فإنها أرض موء .فانهللق ،حى إذامم،
العلريق ،أتاه المرمت ،،فاحمممت ،فيه ملائكة الرحمة وملائكة الاالباي،إ فقالت ،ملائكة الرحم،ن :جاء

تائبامقبلابقلبه إلى الله .ونالت ،ملائكه العياب؛ إنه لم يعمل حنوا نتل .فأتاهم مللث ،فى صوره آدمي،
فجملي" بينهم ،فقال؛ فيسدا ما بتن الأدصض ،فإلى أيتهما كان أدنى نهو له• نقاسوْ فيجدي" أدم،^1 ،
الأرض ام أراد ،فقبضته ملائكه الرحمة•■
( )٢كما في صحح البخاري (  ) ٣٦٦١من حدبث ،أبي الدرداء منال :كنت ،حالنا محي

الني أجي ،إذأنل أبوبكر آحد'ا بملرف ثوبه ،حتى أيدك ،عن ركبه ،فقال الني هآ؛ •آماصاحثكم
نمن• عامر• .فلم ونال؛ إم ،كان بيني ،وببن ابن الخطاب شيء ،فاسرشتح إليه نم ندمن ،،ق الته
أن يغمر لى ،فآبى علي ،فآملتن ،إليلث •،فقالُ :بمفر الله للث ،يا أنا بكرءا• نلأيا ،نم إن عمر ندم،

قام ،منزل أم ،بكر فأل؛ آثم أبوبكر؟ فقالوا :لا• فاتص ،إلص ،النم ،ه ،فلمم ،فجعل وجه النص،
أأب< يتمثر ،حتى أشفق أبو بكر ،فجثا على ركبتيه

يا رصول الله ،والله أنا كنت أظلم.

 .......... . . . . . . . . .......... . . . . . . . .. ٠٠٠ثتثزؤ إط ؤفٌوؤء
العبارات مجملة ،أويتعامل

معها بقدر هن الانفعال؛ فحملوسما ما ال

تحتمل ،ومع الوقت ،تحول العبارات إلى هدوئها ،ويدهب وحر الصدر.

 - ٤هذا يرد عليك ،ثم أنت ،ترد عليه ،ثم هو يرد عليك ،وهوأفؤخ صك
لهدا ،فهل ستواصل السجال وتفرد ذراعيك ،أم ستقم ،وكانك انقعلعحج؟

ولو أنلثؤ لم تدخل الحلبة أصلا؛ لكان حيرا وأسلم عاقبة.
ه~ ومن المسلم به أن المرء إذا زل أو أحهلآ ،تم ظهر له صواب)
راجعه؛ ذ ااالحق قديمء ،كما قال عمر  ، ٢١١٠والشجاعة الأدبية قطليج

أن يوصح المرء موقفه في اللمحيلة الماسة ،وباللغة المناسبة ،والرحؤع
إلى الحق لا يزيد المرء إلا رفعة عند من يحملون.

إن من الصدق أن أقول :إنني أكن الاحترام لكل نن خالفي ،كما
أيه لكل من وافقني ،وأقدر حتى أولئك) الدين يثتدون أو ينسون؛ لأن
دافعهم هوالغيرة غالتا ،وهم إن تلهلفوا أهل للسكر؛ لأنهم ي اعيوننا في
الوصول إلى الحقيقة ،ؤإن أغلفلوا يستحقون الشكر أيصا؛ لأنهم يدربونتا
على الصبر والهمابرة.

كم أنا مالين لأقلأم طريرة كحد اليفذ؛ علمتني كيف أمضي في
طريقى ،مثت ما هادئا ،مستعدا لاقتثس مه^ ،كما امحتبسي من عرها،

متجاورا ما زلتؤ به عباراتها ،لأنني الختفع الأءذلم من كل معرفة أو
حكمة أو صواب هداني إليه ربي بواستلة عبد من عثادْ.
( )١أحرجه عمر بن ثبة في تاريخ المدينة(ُ؛/
الأشراف(• ،) ٤٢٢ /Yوابن عدالٍر في الأسذكار( • / YX
 ،)٢ • ٧واليهقي(•  ،) ١ ٥ • ، ١ ١ ٩ / ١وابن ع ساكر( .) UY-U • fry

والبلاذرى في أناب
والدارفطي(،٢ • ٦ ;٤

٠٠٠

لماذا لا ترد؟

أما المسألة ففيها محولان ..أو ثلاثة ..ؤإن شئت فأربعة ،ولكل قول

حجته ،وفيها الضعيف ،والقوي ،والراجح والرجوح ّ ١ ،وهي أمور نسبية
تختلف ،من إنسان لأخر• ّ وميظل الجل.ل فيها قائما ما دام العلم منثورا،

والخير مشهورا في الأمة.
لا حرج عليك ،أن تميع برأيلث ،،ولا حرج على أحيلثؤ أن يخالفك،

الرأي ،ولا على الناس أن ينقسموا بين هذا وهذا ،شريهلة ألا يتحول الأمر
إلى اصتقعلاد_ح وتحزب وفرق مقترفة ،يغيئ بعصها على بعض ،وتتسارع

لحشد الأنصار والموافقين ،وكأنها أمام معركة الحياة الكبرى ،أو مفصل
الحق والباطل•

«اهلم زث

زئايز نإنزافل ،ثا< الثنزات

عالم العتمح والشهادة ،ألت ،يحكم بين عتادك فيما كانوا فيه ي■حتلفورا ،اهدنجٍر
لما احتلم فيه مى الحي بإدنلث ،،إيلث ،ئهد>ى من ئشاء إر صزاط منتقيم٠ا٠

 . ... . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . ......... . ٠٠٠ثيإل زيإ ؤفٌرل
هويدعوإل(راكل)).

فإذا لر يكن القتل ممكنا؛ فيلجأ صاحبه إل ءرالقتل العنويا>؛ الحاصرة
والتشويه ،وقطع الرزق ،وتعويق المحاولات ،والأمام ،وسوء الظن،
والوقيعة!

هل هذا هو الإحلاصن للمثدأ الذي تعلمناه؟

كلأ؛ فإن اف الرحيم ومع كل ثيء رحمة وعلم ،،وسع عباده كلمهم؛ برهم
وفاجرهم رزيا وعافية ؤإمهالأ ،وفتح لهم ق هذه الدار من أسباب ،النجاح
وال عادة والتوفيق وال ولد والجد والغنى ،وفق النواميس والسنن ،ما
يشترك فيه المؤمن والكافر.

وحنن دعا إبراهيم

•ؤ وأزرذتخف /ينألق5تس اسمبم؛ش وانوو

آمحل ه قال)  ^>١٥١و وسةت ه [^١؛.] ١٢٦ :
قال ابن عثاسمحةلي ١٠ :كان إبراهيم احتجرها عل المومنتن دون الناس،

فانزل الله ؤ ر*ىةر ه أيصا؛ فاظ أرزقهم كإ أرزق الومنين،ار ٠٢
وحنن استوذن رمول افه ه بواستلة جميل ١لقئلأ• أن يطبى عل أهل

مآكة الأحنمتن؛ عدل عني ذللث ،إل ما هو حر وأوصل ،وقال؛  ٢١١؛ أرجو

سسنيبإس:جاف ؤخدُْلأمزبتجا^.،

إن وجود العاند.ين والكفار والنافقين ينهلوى عل ،حكم إلهية ومعان
اءلولأ المنافقون
ربانية ومقاصد جليلة؛ حتى قال الحز البصري
( )١أخرجه ابن أبي حاتم ني فرْ( ،) ١ ٢ ١ ٩( ) ٢٣ ٠ ، ٢٢ ٩ / ١والطراني( ،) ١ ٢ ٤٣٢
والضاءفىالخارة( .) ٣٣٤

( )٢آخرجه الخاوي (  ،) ٣٢٣١وسلم(؛ ) ١٧٩ ،من حدث

٠٠٠

الوتلأساوي

لأستوحثتم ق الطرقاتءارا.،

وفيه معنى الابتلاء والدعوة والصثر والناغ التبادلة والأسرار
العفليمة.

يلم يضيق صدرك وقلثك Jمخاكيائ،؛ حتى تظن أن الحياة لا تطيب
ْع وحولهم ،وتحمر أمللش ق أن تسمع محرهم وقد ودعوا ورحلوا ••
وتردد! تحقيق ورحمة إ

أوكامول الشاعر:

 ١^١ما مات ذوعل م وثموى
وموت الحاكم العدل المولى
وموت فتى كتر الحود محل

ممد تلمن من الإسلام ثلمه أ
بحكم الأرض منثصة ونمنه
محإة بماءه حصب ونعمه

وموت المارس الضزعام هدم

محكم نهديتح آه بالنصر عزمه

زئنثاضاكئازظ

بماصةطلكوس

حمتس ه سكى نمهم

وباقي الناص نحمس ورحمه

وباؤي الحلق من همج رعلمع

وق إمح_اده__لم فه حكمه ل

٠/

ٌ.

أو لمالك تنشد ْع أي القاسم  ١٠٧١؛^ قوله:

ياشت،إتييكئتاطا

تا قاهوي عل الحدؤع مامي!

( )١أحرجه الفريايي في صفة النفاق(مرا  ،)٧وابن بطة في الإبانة الكيرى رآ،) ٦٩٨ /
ؤيتظرت مدارج السالكين( ،) ٣٥٨ / ١ون به إلى حديقة«؛.،،
( اآ)أي؛نغرْ.
( )٣ينظرت طبقات الشافعية ( ،)٢ • ١ /aون به إلى عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري

منؤإيمإؤّ)
ُْ

ُ

لبمى كنث كالئيول ،إذا نالث

ُِة ,.ثُ
المورث زمثا بزئس!
•V

ثثل قوه العواصفر ،يا ثع سى هألقي إنيك وورهو_مبىإأاا

وييكنائسامت

ه1نياقاوشبئوارى

ولوكان الأمر بيدنا لتفانينا ،ولكن حكمة اممه أغلب وفضل اف أوسع!
لقد كان اليهود يتذلاهرون بالتسليم وهم يقولون! السام عليك يا

محمدا واكام هوادن ..كا ل حديث عاثثة-ءمحغا قالت :آتى المئ M
أناّز س اJهود ،فقالوا :السام علك يا أبا القاسم .قال :ررؤقتملم».فاك

عائشة :قلق :بر علكم الثام وم فقال رسول  ،tijlررا ثاظ ،ال
يكوق هاحنةاا .فقالت :ما سمعت ما قالوا؟! فقال :ررأولنس مد رددت

تيُشيثارا! ثك3 :ئقلم»رم .فنهاها .^،^١

إنز لمر قل( :عليكم) وإن،ا قال :ررؤظكلم» إثارة إل أن الموت قدر

مشترك ،وحق عل رقاب الميد كلهم ،ولا نحص م لكا من لكفر•

اعتاد رجل أن ياق باب أبى هريرة ي فيزذيه ويثقل عليه .فقيل م
هريرة ه '.قد مات .فقال :ررليسق ق الموت شإتةأ)؛؛'.
( )١يطر :ديوان أبي القاسم النابي(ب.)١ ١
ر )٢يطر؛ روصة العقلاء(  ،) iU_jون به إلى متصور بن محمد الكريزي•

( )٣احرجه البخاري( )٦- ٢٤وسلم( .) ٢١٦٥

ر  ) ٤أحرجه محمد بن المرزبان ني ذم الثقلاء(ص:ه  ،)١وأبو نعيم في الحلية(،) ٧٦ /U
زابن ع اكر غي-اريخه( .) ٣٧٨ ; ٦٧

وروي من نول سفيان الثوري؛ أحرجه علي بن الجعل .في مد.ه ر •  ،) ١٧٩وابن عساكر
ل ،) ٢١/٤٥ويفلر؛كشفالخفاء( ّ) ١٧١/٢

٠٠٠

اتوتلأساوى

عمله ،وينزل منه رزءه))را؛.

هدا الانتظار الطويل القاتل لموت فلأن وفلان ..قد قتلك أس قبلهم؛
فاستدرك ما بقى بإنجاز تتويج به من مم ة استعجال القدر ،والغفلة عن

حكم النه وحكمته ،وقراءة الحياة بصورتها الصحيحة الواسعة المرنة،

واحرج من قوقعتلثج التي أسرت نف لثخ فيها ،إل بحبوحة الرضا والإيإن،
وصع نف لث ،موضعها ،بلا تعاظم ولا ازدراء ،ورددت -ؤ وبثا آعدز لثا

و'لآخوها !•^١؟--؛؛؛ ،سبمنا إلايض ولا ؤيعل ذ ئويثا فلا •لق-ن  ١^ ١٠رئآ,إدش
ر«ور،رحبم

.]١ ٠

( )١أخرجه الطرف في تمرْ (  ،) ٣٦ / TYوالمو3ى في تشم ندر الصلاة ( ،) ٣٢٨
واوهقيفىاكب(ه\ 'مد

وروى نحوه عن علي ■-ب :أخرجه ابن المارك في الزهد(  ،) ٣٣٦وابن الجعد في م نيم
;  ،) ٢٣٠٥وأبو داود في الزهد ( ،)١•vومحمد بن نمر (  ،) ٣٢٧والضياء في المختارة
تا،\/مم)(؛أب).

٠٠٠

|اذتكدلك؟ر

الذي هوعندك أنت ،فلا حديد لديك إذا!

أين الشمس التي لها كل يوم أفق جديد؟
أين النهر الذي لا تنغمس ق الدفقة الواحدة منه ٌرتين؟
أين عبادة الله حتى ياتيك الشن؟

أليس العالم هولث ،العبادايت ،وأولها ،وأول ما حوطء_ا به ا،لكلفون ؤ أقرأ
يانم ره ادى •نأى ه [العلق] ١ :؟
ثم هذا الإنسان الذي امتحكمنن ،بغفاوه ق  JiJLi؛،؛ أساللئ ،بمن حلق

فلبلئ ،،وهو اكلير عليه ،ألا يسرك أن يقع ق فضيحة ،أو تنشر عنه فالة سوء؟
ما شعورك لو رأيت ،صورته عل حال لا نحمد ،لتكن صورة صادقة ،وقد

زلت به القدم ،أوصورة مدبلجة مركبة أتمتتها الة التقنية الاهرة ،أتكون حزينا

مكوما مو-؛ع القلب لأن م لنأ عثر ،أو اتيم بإ هو منه يراء ،وتنري
عته وحماية عرصه؛ رجاء أن يدي ،اممه عن وحهلئ ،اكار يوم القيامة ،أم ستجدها
فرصة رائحة تيتتبلها؛ لتؤكد أن ما كنتت ،تقوله عنه صدق وصواب ،وأنك تعلم
من بواطن الأمور ها لا يحلم أوكلئط السذج الأغرار البلهاء صعفاء الإبان،
الذين كانوا يحارصونلث ،ؤيرفضون م الكلث ،،ويدافعون عن أحيهم المسالم؟
ظني أنك غالثإ ستقع ق الدائرة الأحرى ،ؤإن احتلهلت ،مشاعرك؛
ف ينتصر نعور الغثطة والشإتة . .وكأك أنت المعصوم!
وقد جربت هيا غير مرة ق قراءق لأحدايث ،جرت من حول؛ فوجدت

أن من يلح عل إيذاء الناس وبتهم والوقيعة فيهم؛ لا يهلول به وقت حتى يقع
له ما يوجبا أن يتسلهل عليه بعض من حوله ،ويفعلون فيه نظير ما فحل هو
بغيره ؤ وما

ه [ضل-تاتآ"؛] ،والحناء من جس العمل.

ولحل مما محن أن يقال هنا؛ إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاحرة،

!  . . . . . . . . . . .. . .............. . . . . . . . . . . ٠٠٠قتزؤ زيإ ؤفلءرؤء
قال بعفى الحكإءت ررما جوهد الهوى بمثل الرأي ،ولا استسهل الرأي بمثل
الثورة ،ولا حفظت العم بمثل اجلواماة ،ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكار.ا

وما امتنجحت ،الأمور بمثل الصبر)) أ .،

وهدا الظر مدعاق إل أن يرتيع العاقل عن التسرع والإلحاح ق ملغ
جلود الأخرين ،وأن ييع لحن الظن موصعا ،وللصالح موصعاآخر ،وللمروءة
والأخلاق موصنا ثالثا ،ؤيفح المجال لخهل .رجعة نحمه هو ،إذ قد محو نف ه
بعد حين منحارا لرأي كان يعارصه ،ولا تثرم ،ق ذلك؛ فقد كان سيد ولد

آدم ه يدعو؛! رابا مميل ،القلوب ،بغ ءل؛ي عل دينالثإ))ُ 'آ؛ .واااللهم مخومف

 ^١ه ي ض طامحكَ»رم.
ولكنه ل؛ ييع قمل بان يثبت اغ قلبه عل رأيه ،بل كان يقولت ارؤإنر وافه

إذ شاة ص لا اخذ ،لهل ثمين ،قاري غزئ خذا مها ،إلا كفنت عن بمش،
وأنست ،الذي هو خثر)) , ٤

ومثكلمة فئة من الأخوة أمم لا يفتقون ق قضية ار١دهجاا بين الملمات
النرعية والكليان الأصلية ،وبين مائل الاجتهاد والاختلاف والرأي ،وهم حين
يقبلون شخصا ما ،فبلونه بم ائل الفرؤع قبل الأصول ،وبالحزئبات قبل الكليات،
( )١يظرت زاد المسير (ا ،) ٤٨٨ /والمنهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزري

ر  ٤ ٨ ١ / ١ا ،والجوهر النفيس في يامة الرئتس لابن الحداد (  ،) ١ ٦٧ / ١ونثر الدر لأبي سعد
ام(؛ "/مآا)،وافطرف(آ/آ؛ا).
(آ)كمافىضثأضه :احرجه احمد (  ،) ١٣٦٩٧،١٢١٠٧واكرْذي(،أا'آ)،
واينئجه(ةسمّأ).

( )٣كما في حديث عبدالله بن عمرو ُتيتقثن; أخرجه مسالم ( .) ٢٦٠٤
ر  ) ٤أخرجه البخاري (  ،) ٦٦٢٣وملم ( ) ١٦٤ ٩من حديث أيي موسى ه.

ااسكذلك؟ا

ولذا لا يلحظون ثباته عل المادئ الأمم امئة التي هي النهج ،بقدر ما Jالحظون أنه
غم اجتهاده ل موقف ممياممى ،أواجتهاد فقهي ،أورأي حياق ،أوم لك دعوي.
فاللمهم اهدنا إل سواء السبيل ،ومرنا يموامحلن الضعف ل نفوسنا،

واعصمنا أن نظن بمسلم ظن سوء ،أو نتمنى له غثر الخثر ،أو ثري منه حما

لعمبية ،أو نقبل منه

بعمثية ،أو نثمت يه أو نفرح عليه بفالة سوء ،أو

نقول عنه ما لتس لنا بٌ علم ،إنك نعلم خائنة الأعثن وما نحفى الصدور.

1ث1كن\ تلشيخس

أقلام مسمومة ،وأياد موتورة في حى الخيخين علهما الرخوان واللام،
تهون عليلئ ،الدنيا ،وتعالم أن جمعها شتمت ،وكثيرها قليل ،وأن اممه ادحر
لأوليائه من رفح المقامات في الاحرق ما لا يبالون مع 4ما أصابهم من
الدنيا ،وربما ود أهل العافية أن لو قرصوا بالمقاريص في جنب اممه.
إن الذي يقرأكتتا معلورة ،ويحلم أن مجالدارت ،ضخمه طبعت وورعت
ودرت في مدارس ،ولهنت ،لأجيال ،مليثة بالدم والعبب ،والاتهام
بالمؤامرة والتخمليتل لاقتناص فرص الدنيا ،أو اليهلرة على الحكم ،أو
الإعداد لاغتيال الّكا ه أوبعض خاصته من قرابته ،بقدر ما يرفض هده

الصورة السوداوية للتاريخ ،وخاصة لأفضل حمبه ومراحله ،إلا أنه يدرك

أن ستة الله في عبادْ أن يكون من كمال أجر السابقين وتوبتهم؛ أن يقثفى
لهم حتى بعد موتهم من يؤذيهم ويهنهم بما هم منه براء؛ لياكون ذلك

درسا لكل ساللئؤ للإسلام من الناس ،ولوكنت ،في عيار أبي بكر وعمر،
فشكت ا لشتختنا على هذه الدروس العمالية ،وجراهما الله عنا أفضل الجزاء
وأوفاه.

والموكد أن اختلاف ،الألسن بفحش القول في حق الأفاضل ،هوأثر
عن لاالأختلأفا،؛ فالاختلاف يغرز لدى المتعصبين (رالتمنيف» ،هدا

مع ،وهدا مع ،ولا خيار ثالث سوى هذين"*إ قاما من كان معي ،فهو

ملأك في صورة إنسان ،معصوم اعتقادا أوعملا ،وأما من كان صدى ،فهو

سيaلان مارد ،وأفعاله لا تقع إلا فاسدة ،وهذا دأب القلوب التي ران عليها
الجهل ،وغلفها الهوى وأحاطت ،بها العصية.

ولهدا قيل• إن الأخلاق إنما تبدوا عند الاختلاف ،قاما مع التوافق،

^ .بب. . . . . ... .. . . .. . .يرذبيؤفهمؤء
^صغ والاسجام هويد الموشاس
ولقد كان مما علمونا ~لو تعالمنا~ ه '.كيف يكون المرء مترفعا،

عم ،القول ،حس الظن بالاحرين ،يتهم نف ه قبل أن يتهم غيره عند
الأخلاق:

أتانا آو ذم بمن"
أموتالزدزاها ما محلاها

ٌرا محن ،بمرمحئ نيل
ولكن لإت؛اَلجهل نهزرا؛

(ا)طر;أدباسسملكنى(ا/بها)،ولم_ب.

.
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٠

ُ

إكيكإ من عظيم المقل منزلا
،م

ْ

ث اةخاِلإتحلمفىسماق
حين يمر

أشعر أش محي روضة دمثة أتأزرا؛ فيها ،لأش أحد

تلمح اليقين ش صدرى.

وفي حلمايت( ،الحياة كلمة)أآ ،كان حديث عن آل اليت ه،
ومكانتهم عند أهل السنة ،ثم حديث ،عن الصحبة ،ومن الله علي فيهما
يكلماُت ،مألوفة ،لكنها يحمد افه كانت ،مما تواطأ عليه القالّ_ ،واللسان فى
الثناء على المافين وأمهايت ،المؤمنين والأنصار والمهاجرين رصي الله

عنهمأجممن•
وفي دورة قرآنية لتفسير حزء ءقد ^،،؛  ، ٢٣طال الوقوف والإعجاب
والإشادة والثناء يالجميل على رحال ذللثه الجيل ونسائه ،كيف  ،والتفسير

آويت هممإثن ي-مبم وأنوهر
يتناول قوله تعالى ث ؤ
ه ،ثم ينتقل
يبعؤذا ضلا يذآش ويبموأ وض/وث أثن وليمدآ ؤهلش
جمسهامإيإهِنجثوث
إلى قوله؛ ؤ
يلزكأف ^٢-؛ حصاصه وش
ه صدّم حاكثه إع أومإ وويروث هك
مئ ،سح دتيثهء ،وهك ج

ه ،لينتهي إلى الأجيال اللاحقة

(  ) ١دمثة ،أي• ذات أرض لينة سهلة ا وأتأس ،أي• أنتع محاسها.
(آ)ينفلرءيرالراط:
http://www.hkliUe.tU /archiUe_view.php?arc_no=200

("ا)يفلرءبراراط:
http: //islamtoday.net /radio /mediashow- 10 7-232 3.htm

ئ
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صديقي

التي يلقنها ربها في كتابه ؤ ووث آء /يف بمدهم بموك رثا آغمر
اث 1نِلإ<-ثا  ^١تي 1لإبتتي زلامحل ي ي غلاِوؤن  \pcزثآ
على أن من
إيلد رءوف نجم ه [الأحشرتخ— •  ،] ١ومن هنا نص مالك
نال من الصحابة فلا حق له في الفيءل١ا!
وهو تعليم لشبابنا ورحالنا ونسائنا وعامتنا أن ندعو بصماء القالوب

لمن بفونا بعلم أو عمل أو دعوة أو خر أو حتى سن ؤ ولأةثلفيظوثا
غلأِلؤنثاتءأ

.] ١٠

ؤإنني أرى أن من كمال التائي بالصحابة ءمحَ اعتقاد بشريتهم ،وأن
العصمة لإحماعهم ،لا لاحادهم ،ولولا بشريتهم لم يكن للقدوة اعتبار،

والبشرية ليمت ،عتبا ،فحتى الأنبياء كانوا بشرا ،لأنهم يخاطبون بشرا •ؤ وأؤ
جعقه مثتتتكا نجعلنن رحة ولنسئا علملجد ما هسوئى ه لالأنعامت٩ا،
والحديثح هو عن عصور ممتدة ،وليس عن الجيل الأول فحب،

وكتب التراجم شملتا هذا كله ،وفي كنب ،الجرح والتعديل حديث عن

مئات الألوف من الرحال والنساء ،فيهم الأئمة الثقات الأثيات ،وفيهم
الصدوق ،والضعيف ،،والمجهول ،والمتهم ،والكاذب ،وهم في عصور
التابعين وتابعيهم ،ونن حاء بعدهم.

أقلن أن هدا المعنى لا سرر وقؤع الأنتهناء والتسليم بها ،بل يرش
الشبيبة على ألا يحملوا الأمة على الوعر والصم ،الذي يكون ميتا في
فتنة الناس ،أونكوص بعض الشباب عن طريقهم.
()١يطر :مد الوطا لأيي القاسم الجويري( ،) ٤٨وسن المهقي(ا■ ،) ٣٧٢ /وثرح
النووي على صحيح ملم( ،) ١ ٥٨ / ١ ٨ونمير ابن كثير (.) ٧٣ /a

س . .... . . . . . . . ..ب . .ظرل دإ

فالخير في التأئي بهم أفرادا ،وفي محاكاة مجمعهم الذي لا مطمع
في نظري في تكون مجتمع يفوقه أو يماثله.
وبهذا نضمن التسليم بظواهر الصوص القرآنية ،كما فى مهورة آل
ء

عمران في نمة أحلؤ ،وفي الحديبية ،مع معرفة أقاوارهم والت اليم بعظيم
مقامهم ،كانوا بشرا أكل البشر.

ب

ب.ص ؤيإؤفٌول

نود من فضيلة شيخنا عبد اش الجبرين الجواب عن الأّسئلة الأنة؛
 ~ ١ما حكم الشيع فيمن قال عن مغن يجاهر بف قه ما نصه؛ ارهدا

لا يغفر افه له! إلا أن يتوب؛ لأن الني ه ذكر بانه لا يعافى رام أش
لأنهم مرتدون بفعلهم هدا ردة عن الإسلام! ا هدا مخلد ~
معافى
والعياذ؛اف~ في نار جهنم إلا أن يتوب! أ لماذا؟ لأنه لا يؤمن بقول اف عز
وحل! و ولأمرآوأألإبمإممعا 0قحنم وثثاءسسلأ إؤ -لالإسراءت'؛ّ؛].
بالله عليكم الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحثة ،ويسخءل القه هل
يفتخر أمام الماص؟ أمام الملايين أو مئات الألوف ص الناس؟! لا يفعل
١^٥أدو.؟

فباض عليك يا شخ عبداف الجبرين؛ ما حكم  ٤٠٣٧١فيمن قال ذلك؟
وهل يعد س الخوارج؟ وهل نحدر منه نصيحة فه ولرسوله وللمسلمين؟

وهل نمثح باسمه؟ علما أنه قد نوصغ ولميرجع؟
 —٢وما حكم  ٤٠٣٧١فيمن فرق بين (الهناتفة المنصورة) و(الفرقة
الماجية) ،وقال أيصا؛ ااإل اكيح عبد العؤّيزّ بن باز قض* قد وافقي على
ذلك»؟!!

علنا بأن الأخ ه قد ثئل عن ذلك ،فقال :ءلم أوافقه على ذلك».
بل قال الأخ ِئءةننت ررالفمّقة الماحية هم الaلاJفة المنصورة)).
واللام عليكم ورحمة اممه وبركاته).

وقد تكرم الأخ عثداطه ص ).فكب على الرسالة المحليق المالي،
وبعث بها وبالمعليق إلئ ،ونص المعليق : ٠٣٥

(عليكم الملام ورحمة افه وبركاته ،وبعد:

سىساسجبرين

•• •

والثناء عليه وعلى أهله ،وانتقاص من لا يفعله ،بأنه ليس لديه الفتوة
والرجولة والقوة ،وبين هدا وذاك فرق كبير.

وحتى مع هذا ،فالحكم على الناس يستمجحب الأصل الذي هم عليه
من الإسلام حتى نث حلاقه بيقين لا تردد فيه.
إن الألفامحل وعاء المعانى ،فإذا هلهر المعنى حن التجاوز عن اللففل،
ولو كان فيه نقص أو إحلال أو حتى حتلآ٠

وقد حكى لنا الرسول ه قمة الرجل الذي قال :ءرالثهم أئت ،عندي
وأثا ربك  , ٢١١٠فغلبه الحال عن المقال.
فلا تحمل مقالات ،الناس فوق قدرها ونصابها ،ولا تعزل عن سياقها

الخاص والعام ،ولا يتتللب من ورائها معنى وير في ذهن السامع أو
القارئ ،قاصر على الإلزام به؛ لأن المقصود -إن ثاء اممه -هو البيان
والصيحة ،مع الشفقة والرحمة ،وحب الخير للناس.
إن للخوارج م لكين فاسدين يعزز أحدهما الأحر؛

أولهما :مللئ ،الغلوفي الاعتقاد ،الذي حلنوْ تعفليما لحرمة الشريعة،
وحرجوا به عن حد الاعتدال إلى الإفراحل بتكفير أصحاب المعاصي،
وعامة الملمين.

وثانيهما -وهوتفريع على الأول :-يتمثل في العدوان على الملمين
 ) ١١كمافي حديث انس ُةكبمُ؛ 'لله أندقرحابثوبه ءندْ حص ثوب إلته من

كال

على راحلته بازض قلأة ،؛ ،^١٥مثه وءل؛ها طعامه ونرابه ،ثايس منها ،قش ئجرة عاصط؛خ
؛ي؛لها ،قن أص مى راحلته ،قتثا هوكدللئ ،،إدا هوبها قاتمه عندْ ،قاحد بحطامها ،م قاو

ثىبد؛الهمح• اللثم ألغ جدي وأنا ربلث •،أحطا مىندة المزح .،أحرجه اJخاري (،) ٦٣ ٠ ٩
وم لم(يأإآآ).

ثمإإزبيآ1وسممح

٠٠٠
ء

والجور في معاملتهم ،فامتحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم.
قال ،ابن دقيق العيد! وأعراض الملمين حمن ة من حمر المار ،وف

على نفيرها طائفتان من الناس! المحدثون والحكامااُا؛.
وليس في جمهور المسلمين —بحمد اش~ من ينتحل صرح رأي

الخوارأ؛ي إلغالو والتكفير بالمعصية ،إلا فئة قليالة لا شأن لها ،وعى
اممه أن يكفن بأنهم ،ويهدى قالوبهم ،وبمحفظ السالخين محن شرهم.
ولكن هناك من يتجرأ على دماء اللين وأموالهم بتاويل فاسد،
وهدا خهلير ،وقد كتت حوله الكثير ،وحذرت من مغسه ،ؤإن كان

علاج مثل هذا يتطلم ،الجد في إزالة أمبابه ودوافحه ،والتي منها الحجر
على الموعوق ومحاربتها ،واضتلرارها إلى المخايئ البعيدة عن المدارك

والمامح؛ح.

ؤيوحد وراء هذا وذاك من أهل الخير والمفقه ممن لا يقولون بقول

الخوارج ،وربما أعلنوا عليه الحرب والكير ،لكنهم يقتبسون منهم
م لكهم في الق وة على مخالفيهم ،ومحاصرتهم التهم؛ فهذا زنديق،

وهذا مبتيع صال ،وهذا خارجي ،وهذا مرجئ ا؛ دون أن يكون لهم

ش ذ لك بصر ولا أثاة ،أو يكونوا من أهل العلم المحتكم إليهم في هذه
المائل ،وقد يصح معقد الولاء والراء على مثل هن .ه الأغلوطات،
وريما استقر فى ذهن الشاب (حديث المن) محنى قريهبا ،هثثث به

وجادل حوله ،وأصاع فيه ألمن سر عمره ،إذ كان خليقا أن يصرف في
الثناء والتكوين العلمي وال لوكي.
) ١:يطر :الانزاحنييان الاصطلاح(ص • .)٦

بيني وبثن ابن حبرين

•••ا

إل التصحح والبيان واجب ،على أهله الذين هم أهله ،ممن يمللث ،العلم
ؤ[-الكهفتهاُ].
حلزض
والرحمة منا •ؤ ءابئه رحعه
ولقد يدرك أولو الألباب الجهود الإسلامية التي ياكل بعصها بعصا،
ويدمر يعضها بحصاْ ،ع مسيس الحاجة إليها والعجز المتحكم عن

مدافعة العدو الصريح الذي سلم ،الديار ،ونهب ،الأموال ،وصار يتدخل
في حمومحيات المسلمين ومعاقل .حياتهم.

وأظهر منه صعق  ،تبليغ الإسلام إلى البشرية ،ففي الوت الذي
يحتدم الجول والتمحالث ،بيننا في م ائل ما كالم ،لبغ ما؛لغت ،،لولا أننا
ألححنا عليها وأكثرنا من الل.وران حولها ،في الوقت ،نف ه يفلل أربعة من
كل خمسة في الأرض كلها من غير الملمين ،وممن لم تبلغهم رسالة
الإسلأمغاتا.

ونحن نرى أن هذه وتاللثإ هي المعارك الجادة التي يجعبإأن نتأ هل لها،
أما الحراك ْع إخواننا فنوثر محلته وتجاوزه ،وقبول الحذر ،ؤإحان الظن،
ونوثر لكل ثاب يجر إلى مثل هذه الخازلأتؤ ،ألا ينجر إليها بحال ،وأن

يور العفو والصفح والتسامح ،وعدم أخذ الأمر؛الشلا.٥
وللإخوة الذين يقولون! إنهم يدافعون عن بعض الل.عاه أو يحمون
أعراضهم•

أقول! أحنتم وأجملتم ،ولكن كان أولى بكم أن تنشغلوا بما هوأهم
من ذلك ،من الدفاع عن الإسلام والعقيدة ،وتصحيح أحوال المملين،
او يعوم عر الملمن ،او بناء الدنا ،او بناء اليرين.

ومن طريف الحال! أن يقول لى أحد الدعاة! لقيح ،ثابا ،فقال! أنا

ا ٠٠٠

ةّمؤنطضلء

أحمك وأداير عنك في كل مجلس أ فقلت له ت كأنك تخبرني أنتي أهمز
وألمز في كل مجلس؟ إ
إنه محي لا يضير ان اثا أن يموت موحدا ،ولكنه يسيء الفلن يى عن
اجتهاد ،أوعن تقليد لمن ؤلهر له صلاحه ،ولكنه يضيره أن يموت جاهلا
باض أو بدينه وشريعته ،أو بكتابه ،أو برسله.

ؤإذ نحن م لمون بمحدودية الجهد الذي نبدله ،فلم لا نختار له أهم
المواقع وأنفعها؟
 "٢الخالة الأحرى التي وردت في موال السائل ،هي أنني أقول
بالتفريق بين (الفرقة الناجية) و(الهلائفة المنصورة) ،وأنني أزعم أن الشيخ
ابن باز ثئّء ،وافقني على ذللثح ،ولكن الشيخ نفاه ،وقال بأنهما واحد.
وبحث هدْ الخالة لا باس به ،فهي من الم ائل العلمية التي لا يخلو
تاملها من فائل.ة ،ولكنها ليت ،من الم ائل الكبار ،بل هى من جنس بحب

العلماء في التوفيق بين الأحاديث ،،كما صغ الهلحاوي وابن قتية والنووي
وابن تيمية وابن حجر ،وغيرهم ،وس حنس بحث المفسرين في دلالات

الألفاظ القرآنية وتهلا؛قها أو تفاوتها؛ فإن أفراد هذه المائل قد يعرض

للناظر فيها بحص التردد ،أو الخهلا غير المقصود ،وهذا مرفؤع حرجه عن
الأمة ،كما في حديثط عبد الله بن عمروءمحبمُ ،والقائل فيه باجتهاد بين أجر
وأجرينرُ

وقد تكلم أهل العلم فيما هو أولى بالنفلر س ذلك؛ كم الة الفرق
( )١حدين ١٥{' • ،حكم الحاكم ،ناجثهدنم أصاب ،نلت أجران ،نإداحكم ئاجتهن م أحطا،
ظثأم».بيالخاري( ،) ٧٣٥٢وتلم( .) ١٧١٦

اء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...ثتتزل ؤيأ1

وهذا المعنى ثابت في الكتاب المنزل في قوله عز وجل ت •ؤ وماَكاُى
آلمؤجوفِلمنفثؤأ حقآثه هلولأ توماؤ ءرئؤِ يمم حثيثه نتنممهوأ ؤ) ألنبن
ؤ•[التوبة;  ١٢٢ذ
هؤ
ولثتذروأممه_تِإذا
فجعل الهلائفة جزءا من الفرقة وأحص منها ،وهذا معروف لغة أن

الْلادفة أقل ،حتى يقال; هلادفة الثوب ،و٠لادفة الخل ،وقد يمي الواحد
طاُمة من
طائفة ،كما في آية الور عند يعص المرين ■ؤ وييزت

وساعد على هذا القول أن الالفذلين مختلفان في دلالتهما وفي
وصفهما ،فهذه فرقة ،وتلك طائفة ،وهذه ناجية ،وتلك منصورة ،واختلاف

المبنى يل ،ل على تفاوت في المعنى ،وكان هاوا هو الأصل ،واف أعلم.
وبكل حال يعلم باش لا أقول; إن رهذه) غير(تلك) ،كما قد يلتص

على قوم ،ولكش أقول; هذه(من) تلك ،أي; بحفها ،فقد يقع لقوم النجاة
من الانحراف دون النصرة ،ويغ لأخرين هلءا وهذا.
وقد بمي ،القول في غير هذا الوصع ١٢؛ ،ولا أرى الإطالة في
الماله؛ فهي مبحث ،عارضن يحن تجاوزه ،والقول بانهما لفظان

مترادفان لا فرق بينهما ألثتة ،له محمل.

وقد علق على الثحئ ،الشخ محمل -ناصر الدين الألاني -ت' في
راسلسة الأحاديث ،المحيحةا ،بقوله; ؛اوأما ما أناره في هذه الأيام أحد
 ٢١١بطر■ نف ير الطبري( ٩ل  ) ٥٩— ٩٣ /ورجحه ،وتمر ابن أبي حاتم () ٢٠٢ •/a
(ه»لأا-آللأل) ،ونف ير الخازن (0اص ونف ير المعاني (  M\MXونف ير
القرني( ،) ١ ٦٦ /١ ٢ونفير ابن كير( ،)٨ (٦والدر المثور(• ل.) ٦٣٧ /
ر)٢دفلر;م٠فةالغرباء(ص٨٣٢

.) ٢٤٩ -

!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠٠٠تتنإل زيجا

والتفاوت فى المقامات العلمة أو الممية هو من الأمور القهنمة؛

فالجنة درجات ،وأهلها متفاوتون بحسب مقاماتهم في الدنيا ،منهم
النبيون ،ومنهم انمييقون ،ومنهم الشها..اء ،ومنهم الصالحون ،ومنهم

دون ذللثح ،ومنهم من يدخل بغير حاب ،ومنهم من يدحل النار ثم يخرج

منها ،وفي راانمحيحاا عن أبي هريرة ^ قالات قال) رمول) اش هأت  • • • '٠إل

في الجنة ماة درجة ،أعدها الثه لأمجاهلين فى تبيله ،كل درجتثن ما

يئثنا كنا ثن الثناء

قاذا -؛ ^1الق صة الفنثن-ز ،قاة

أونعل الجنة ،وأعلي انجنة ،وقومه عرش الثحنن ،ومنه مجئ أيهائ

اإبؤ)بما.
ولأهل العلم ماحي شتى في أق ام الناس وطبقاتهم ومنازلهم ،وقد
صنف) فيه أهل الملوك ،وتفاوتوا دحسّ_ا الخصال التي اعتمدوها،
وبحسب المهل أو الإيجاز وغير ذلك.

وهذا من أسرار الشريعة في العدل بوضع كل ميء في موصعه،
ؤإعطاء كل ذي حق حقه ،وفي الترقي بالناس مرحلة بعد أحرى ،فالمائر
كلما وصل مرحلة لاحّتإ له معالم فوقها ،فتتللع إليها وجاهد في تحصيلها

•ؤ وأكبر)بخدإ فينا ليده؛ظط [ Iالخكوت.] ٦ ٩:
وهل.ا لب المسالة ت أن يعظم حرصي المرء على العلم الزى ينفعه في
نف ه ،ولا يتحول العلم إلى خصومات بين أهله تقطعهم عن الخريق
وتشغلهم عن الخاية.

ولقد جرى أن سألنى ثاب عن هذه المسألة بحينها ،فبادرته بالموال
الخارى(مأأب)•

بيني وجماينجبرين

• ٠٠

عن معنى الفرقة الماحية ،ومعنى الطائفة المنصورة ،فلم يحر جوانا،
وعلث ،أنه يردد أقوالا سمعها وشحن بها قواده ،دون أن يعيها ويدرك

أبعادها ،فاللهم سامح إحوايا لما جعلوا وكدهم وهجيراهم ، ١تلقين
المهتدي الجديد مسائل النازعاأتإ والفروق؛ حتى يحولوا بينه وبين

الاحرين ،فأفسدوا فهلرته ،وكدروا قلبه ،وشغلوا عقاله بما يصح —إن كان
حما~ أن يأتي في مرتبة متاحرة ،لا أن يكون هو المبتدأ والخبرأ

ا ا لوكل• العمل والجهد• والهجيرى؛ الدأب والعادة.

٠٠٠

ثترؤ ؤيم 1ؤفءر(وم

وتعبد القبور ،ؤيدعى الأولياء ،وتمارس الفواحش ،ويتعاطى الربا•'

وتقع أحزاء من بلاد الم لمين تحت وطأة الكافرين وسلطانهم ،كاليهود
والمحارى والملحدين ...ويتعرصون لأبثع صور التعذيب والكال
والقتل والاغتماب ،وتعيش شحوب إسلامية فيما يثبه حالة الاحتضار...

فى طائفة من محن وأحهناء وحننايا يعيشها الملمون.

وهدا ليس هجاء لهده الأمة المصهلماة ،فهي في قلوبنا ووحداسا،
ونحن —بحمد الله— ممن يحفغل لهم وصف الإسلام ،ؤإن وقعوا في

الأنام ،وحتى أوكلث ،الذين وقعوا في الشرك جاهلين ،نوثر عيرهم

بالجهل ،وبقاءهم على الأصل .ورحمته وسعم! ،كل سيء ،فناله ألا
يحجتها عنا ^^^ ،1ولا عن أحد من الملمين ،ؤيفترض أن نستفيد من
حصمنا الكأ..ر.

نستفيد الانتباه إلى أي ملاحظة أو حطأ وقع فيه الإنسان; وراكل ابن
ادم حطاء ،وحتئ ااحطائين التؤابوبي))لا/
ؤإن كان الاقا Jمحئا قلنا; رحم افه امزأ أها.ى إلينا عيوبنا .ؤإن كان
شانئا ،قلما;

عداتي لهم نفنو علق ومنة
بحثوا عن زلتي iاحثنثها

ثلأ أبعد الرحمن عني الأعادبا
ؤ هت؛ ناهنوني هامحيث ،النحالثال،٢

وبحقي الناس قد يركب متن الخهلأ إصرارا وعنادا واستكبارا ،وهذا
ر  ) ١تقدم تخريجه (ص .) ١ ٠

 ٢٢١يتظرت نفح الطيب ( ،) ٥٣٦ /yونفحة الريحانة للمحي (ا ) ٢٨٥ /مسونا إلى إمام
النحاة أبى حيان.

ا لدقاع ض اثعقيدة اولى

٠ ٠ ٠

صعق فى الثخصة ،ونقص فى الثقة بالنفس.

وآخرون قد يتنصالون ،ويتراجعون ،ويعتذرون عن الصواب ،أو

ينطقون

وقصدهم حماية أنفسهم ،أو السلامة من لسان فلأن

وفلان ،وهذا أيصا صعم ،فى الثخسمة ،ونقص فى الثقة ،وقالة أمانة.
النقد ،يل والسمسإ وال تم
كما ن هتفيل .من خصمنا الاعتياد على

والاتهام والجرح ،ولا أحد ي لم قط ،ومن تعود على ّماع المديح
المحضى والثناء والإطراء ،ربما ثقل عليه رأماع النقد والملاحفلة ،حتى

لو كانت ،من واد ناصح ،وبأ م لوب لإن ،وحتى لو كاJتإ حما جلثا.
وربما كان ر< ماع الثناء المجرد مسا فى إعجاب المرء ينف ه ،وذهابه

وتنهه ،وافه أعلم بعباده؟
والدي نختاره لإخواننا الشباب فى بلاد الحرب ،وفى بلاد المهجر،

وفي كل موقع ،ألا يدافعوا إلا عن دينهم ،ولا يشغلوا أنفسهم إلا بالحق،
حتى لو سمعوا من يتكلم أو يزيف ،أو يتهم ،وحتى لو رأوا أن الاَس اقتنعوا
بما يقول هل.ا وأحلبوا وراءه ،وتناولوا فلائا وفلائا بالعيب والثنس ،،فالأمر
هين ،ومسائل الأثخاص والأعيان لا يجب أن تكون متدان خصومة

ولغط ،والكف ،والإعراض أوز•
ونختار أيصا! الحمل الجاد المثمر ،تعلما ،وتعليما ،ودعوة ،وتعاوئا
بين الحاملين ،وسعيا فى التربية والإصلاح ،وانتماء حما للأمة بثمولية هدا
الانتماء وعمقه وامتداده ،مشاركة فى ميادين الخير ،إعلاما ،واقتمادا،

ونشاطا اجتماعيا ،وتنمية للمواهب ،والهلاقا'ت ،،ورعاية للأ؛داع.
إن هده الأغلوطات والمسائل الصغيرة لا تنمى عقلا ،ولا تبنى تقافة،

ولا تونس علما ،ولا تشيد بناء ،ولا تحففل ودا ،ولا يصيح فاسدا ،ولا
تقيم معوجا.

ولو أن امرأ شغل نف ه وحياته يب فرعون وهامان وهارون وأبى جهل

وأبي له ،:ورووس الكد والشرك ،فهو سئهم ويففحهم ؤينمهم ،لكان
مذموما ملوما على تفريتله بالهلاءات ،وتركه للواجبات ،وانشغاله عن ذكر

اش تعالى بذكر فلأن وفلان ،ولربما مات م لم لا يعرف هؤلاء ،ولم يسمع

بأسمائهم ،فكان من أهل الدرجات العلا ،وهذا صح عن النم ،أمحي من حديث
المغيرة بن شعبة

! ررلأئثئوا الأموات؛ فتوذوا الأ.هماة)ااُ

وفي حديث عائشة محغي 1ررهإيهم محي أنموا إلى ما ددموا»أآ .،قال
هذا في أبي جهل ،فرعون هذه الأمةر''أ.،
إن القس المشغولة بالبحث عن عثرات الناّس وجمعها ومحاصرتهم

بها ،نفس مريقة ولابل ،والمار تأكل بعضها إن لم تجد ماتأكله ،ومن ظلم
المرء لف ه أن يختصر الأحرين فى زلات محدودة ،فان القس البشرية
فيها من العمق والاتساع والنؤع ،ما يجعل كل إن ان فيه جواو_ا من
الخير لولعلت ،واسخرجح ،ووظفت ،،لكان من ورائها حير كثير.

ولذلك ،كان المصلحون نابغين في هذا الجاني ،،جانت ،تحريلئ ،الخير
الكامن في نفوس الاس ،وهذايكون باكاء المعتدل الصادق ،مثلما تجده

قمح ،ثناء الني هأ على مائل وأحياء وأعيان و٠واءلن•
( )١أخرجه أص ( ،) ١٨٢ • ٩والترمذي (  ،) ١ ٩٨٢وابن حبان ( .)٣ • ٢٢
(آ)أخر-بمالخاري('آا'آا).

( )٣ينظرت اللمع في أسباب ورود الحد ث للسيوطي(صرخ .)٤

قتزؤ زيمإ ؤءiءرؤي

٠٠٠

وقال آخر• وافه إن هده القمة ما عدل فيها ،وما أريد بها وجه الله!

رسول افه هن مقالة الثحل؛ فقال ه! ررمثى تنيل إدا لم تنيل الله

ورسوله ،رحم اطه موسى ،ئد أودي بأكثر من هدا فصبز،،ر ا.
وأنزل عليه ربه سبحانه• ؤ بمأَثا

نجتين إلمنفف؛ل

إُكت ؛ثهدكازنث^ علمثا حك_ثا ب لالأحزابث  ،] ١وقوله! -ؤ ومحشآلناس وألث4

لص أن كنئته ؛• [الأحزابتما'آا ،وقوله• "؛؟ دلاقش

حصينا ؤ■

[المّاءته" ا]،وقولهت -ؤ عبس وزق  ١ي أنكها'لآنى ه لءبس؛ا'،ا] ،وقوله؛
ؤ
٧
ؤ آ ن خمنلندئاق'نئ ٦

أننئ حق شخث قألارْى
[الفحى:خ] ،وقوله؛ ؤ ماَكادَكني أن
بموضآنآثهُي عث ء
آش نق ٣مثا_؛؛'عدائظأ ؤ[ .الأنفال ،]٨٦- ٦٧ :ومن حوله
كان المنافقون واليهود وصعقاء الإيمان من الأعراب وغيرهم•• ،فكان
بملو عليهم حميعا هن.ا القرآن ،وهم يتحفغلونه ويقرؤونه في صلاتهم

ومجامعهم؛ ولهدا احتار إءلظ'• أن يكون عبدا رسولا؛  ،٢فليس له سئماء

الموك ،وابهتهم في الهيبة الخك1مة ،والوقار الممرمحل .وقد رآه أعرابي؛
فاصتلرب! فقال زتجز؛ ررهوذ علنلئ،؛ إيما أثا ابن امزأة كالئا يأكل
( )١احرجه البخاري(  ،) ٣١٠٠ومسلم( )١ • ٦ ٢من حدث ابن م عود ث' .
5 ) ٢ ١ما ز حل-ث أبى هريرة ' فال :جلس "بمريل إلى الني "* ،فطر إلى الماء،

فإذا تنك ينزل ،فقال ،حبريل! 'اول هدا التنك ماثرل ث• ثوم حي3امل الشامة ،يلمائزو ءالت يا

ثغثن،

ظأنطاننولأ؟ءال.ضيل;:نضبمذ،

يا محئد .قال; تل همدا رسولا .،احرحبم أحمد (  ،)٧ ١٦٠وابن أبي الدنيا ني التواضع والخمول
(  ،) ١٢٥والمزار (  - ٢ ٤٦٢كثف) ،وأبويعلى(  ،) ٦١ ٠٥وابن حبان( .) ٦٣٦٠

اذا عزاخوك فهن•

اضذ»اا؛.

ومن أكثر أصحابه هثبة وقوة؛ عمر بن الخطاب ه ،وفى خلافته

كان ياتيه أبي بن كعب

فيرد عليه في م اله علمة ،ؤيقول له ت يا ابن

الخهلاب ،لا تكونن عذابا على أصحاب محمد هُ ر •٠

واختلف ْع أبي مومى الأشعري ئ"بم في ثان الاستئذان ،فامتشهي
بابي معيد الخيري ؛" -ف؛ فيعتذر الخليفة ،ؤيقول• 'رحمي علئ هذا من أمر

زنوذ اف ،4آنحانى محث ظ؛الأنناق»رى.
إن الرجؤع إلى هذا المقل في العلاقة بين الناس ~من العلماء،
والمعلمين ،والعامة— صرورة في هل.ا الحالم المتغير.
ؤإذا كنا في مرحلة توجي ،علينا تقبل هذا التنؤع في المعالجة والفلر،

وهذا الجديد قي الرؤية لاعتبارات عديدة ،منهات اعتبارات خارج
إطارنا الإسلامي ،من حيث الانفتاح العالمي والإعلامي والاقتصادي
والسيامي ،بحيث ،إن الدول بما تملكه من قدرات ؤإمكانات أصحت،

عاجزة عن مقاومة هذا الانفتاح أو صده ،فكيف ،بغيرها؟ ا
وهذا قد يبدوكما لو أن الانفتاح كان \0لإت\ اصهلراريا لا خيار فيه من
حيحإ الجمالة.

لكن ثثة امحارات داخل الإطار الإسلامي ،تلاحفل أن ك الاعتياد

المألوف  ،على أمر واحد كان صحتا ،وقد يفغبمي إلى كثير من الخصام
( ) ١تما-م تخريجه (صا'ي).

(آ)أحرحه.ام(أه\آ).
( )٣أخرجه الخاري ( ،)٢ ٠ ٢٦وسالم ( .)٢ ١ ٥٣

ا••*

هنؤإياؤف<-ووؤء

والأنشقاق الذي يداريه بعض رحال الدعوة ،ؤيتخوفون محوء عواقبه،

فلما حاءين ،هذه الحركة الأنفتاحية ،رأوا فتها "على ما فيهاس وجها من

الختر يؤهل للرحؤع إلى الأمر الأول الذي كان عليه المي;يثخد وأصحابه،
بحسث ،لا تكون الأءلروحات ،الدعوية مثملة باعياء تاريخية وواقعيه تئد

ميرتها وتبطئ حهلوها ،وبهذا يتم التخفف من ألوان العصبياينح العلمية
والاجتماعية والحركية لصالح الحرية الشرعية المنفبتلة.

ولأن الناس ربما لم يتعودوا على كيفية استخدام هذه الحرية التي
حصلوا عليها إلكزوثا أو فضاقا؛ فان المرحلة السابقة يمكن اعتبارها
فترة للتدريس والتعود ،وهذا يخففا من القلق الذي ي اورنا حين نرى

اللغة التي يتم تداولها عبر الحوار ،أو المسااائ ،الأخلاقي في التثست،
والامحتملع والمعالجة والجرأة على ما لا يفهم المرء ولا يحسن ،ولا
يدرك أبعاده ،وبصفة أوسع! التفريهل في حقوق الأخوة بسبب ما يقلن أنه
اختلاف  ،،وقد يكون الأمر اختلاقا محائعا ،بل محمودا لا تثرسس ،فيه ،أو أن
الحق ْع الهلرفإ الذي نشجبه ونننع عليه ،ولكن حفي علينا ،ومن جهل
سيئا أنكره و عاداه ،أو ليس ثمة اختلاف أصلا ،ؤإنما هو كما يقول أهل
العلم! خلاف لفغلي ،ليس له ثمرة ولا محصلة.

ويكل حال؛ فان الواجّبؤ علينا أن نجتهد في رفع م توى الحوار ولغة
التخامحلبخ وأخلاقيايتح التعامل إلى أسمى ما هو ممكن ،والمثل الأعلى
لدينا هوفي التعليمامحت ،الربانية في محكم التنزيل ،وفي التهلثيقارتإ المبوية
الكريمة.

ومن الخهلا  ١افتراضن أننا نعبس أوضاعا ليس لها مل من قبل ،ولدللل

اذا عز احوك فهن

! ٠٠٠

نفترض أن أساليب مواجهتها يحب أن تختلف عما لكن عليه الأمر في
عهد السلف.

هذا غير صحح ،فلدينا ميرة نبوية ءaلرة ،عانتا فترة الضعف
والتمكين ،والكثرة والقلة ،وْع الموافق والمحالفا ،وعايشنا اليهود
والمنافقين بالمدينة ،والوثنيين بمكة ثم بالمدينة وجزيرة العرب،
والنصارى قي نجران وبلاد الشام ،وصعقاء النفوس من الملمين ،كما

الاحتلافح في وحهات ،النفلر مند العهد النبوي ثم عصور بتي أمية
وبي،انماس•
والعبرة بالقواعد العامة التي انهللقوا منها ،وليس بالاجتهاد الفردي،

فحين نقول ،عن منهج ما أوحلريقة ما! إنها ؤلريقة سلفية؛ فهذا يعني لزاما
أن ال لف ،معلقون عليها ،أما حين يكون اجتهادا لإمام متهم؛ فإنها
تظل اجتهادا فرديا غير ملزم ،ؤإنما الملزم للناس هو؛ الكتاب ،والسنة
الصحيحة ،والإجماع الثابتا ،وليس المدعى.

ولكل فقيه أو عالم أن يجتهد وراء ذللتح بما يدين به من فهم النص

أو الجمع بينه وبين غيره ،أو الانطلاق من القواعد الكلية والمقاصد
الشرعية.

وليس ثمة حجر أن يختلفج العلماء ،وأن يرد بعضهم على بعض،

لكن ْع رعاية أصول الاحتلافج وأصول الرد وأصول ،التتانع ،فلا تجريح
ولا اتهام ،ولا تنقص ولا ازدراء ،ولا تفيه ،ؤإنما عفة في اللسان والقلم
يكسو المرء بها لففله ،ؤيبين عن هليبا معدنه وسلامة قصده ،وحرصه

على الهداية ،وبعده عن الهوى والحظ الشخصي.

صويإ ؤسمء

٠٠٠

فرحم اممه امرأ قال حيرا فغنم ،أوسكت فسلم.
وليس ثمن ،حرج أن يختلف الناس أو يتنازعوا ،لكن آلية معالجة
الاختلاف هي بالحجة الاصعة والقول اللين ،والبيان الأن اني المعئر
عن صفاء القس ورجاحة العقل ونبل الطبيعة.

وليس يخفى أن الأمة تعيس أزمات خانقة ،وكأنها سفينة في لج
البحر ،تتقاذفها الرياح يمنة ويسرة ،ويوشك أهلها على الغرق ،تتعالى
الأصوات وتختالهل ،فيها الصوت الرحيم المشفق ،وفيها الصوت الهادئ،
وفيها الصوت الغاصب المزمجر ،وفيها الصوت الذي يوؤع اللعنات
لمنة ويسرة ،ويستثني نف ه ،وكتف يالُن نف ه وهو المنقذ والصلح

والأمين والغيور والقائم على أمر الناس ،حين نكل الأخرون ولكموا،
وتراحعوا وصعقوا ،واشتروا الدنيا وباعوا الأخرة ،وشما لامرئ أن يقلن

بنفسه الخير ويالأحرين الشن ،ؤإخواك حزء منك ،ظى بهم كما تقلى

بنفسك! ؤ

^^)٠أتيي يآ ؤ [اانور':اا]،
ف بلآ=كة ثستئ ؤ

.ؤ

[النورت- ،]٦ ١ؤ ولا ننيوأ ١ذمسؤ ولا نا؛روإ ُا'لأدمتب قس الأنم المثوى بمد
ؤ [الحجرات! .] ١١
ألابس رثن لإ يئن ثازكفا
حد في هازا الحمر (الشتم الإلكتروذىآ عر مواقع الإنترنت ،،شتيمة
مجانية بغير حسان ،باسم صريح مكشوف ،وتلك لحمر الله هي المجاهرة

؛الخهليئة ،ورركل أمتي معاش إلا الخجاهريىااآ ؛ا
أو شتيمة مقنعة تختفي وراء اسم أو لقب ،وتتحلل من كل القيود
 )١أحرحه الخاري ( ،) ٦ • ٦ ٩وملم(  ) ٢٩٩٠من حديث أيي هميرْ

شتائم حضارية

٠ ٠٠

أش <ومبمكعثهر عثه ه [التوبة! • ،] ٤ ٠ؤ ألنضرح لك صدؤك ه ل الشرح ت ،] ١

*ؤ ولامحرف ئثهنِولائش ؤ ،صني نثايتبمظثوف ه[الحلتيآا] •
عش حياتك العائلية برصا وطمانينة ،وعش برنامجك ~إن كان تجارة

أوصناعة أودعوة أوإدارة أوما ثاء اممه لك من الضرب فى الأرض— هادئا
مطمثنا ميتما صابرا•• ؤإياك والتردد أو الالتفات أو الإصغاء لأصوات
الشيهل والاسترخاء.

 — ٤لايجرمنلث ،الشنآن والاستخفاف أن ترد حما ،أوتقول باطلا ،أوتصئ

على حْلا ،فاجعل المراجعة والتصحيح دأ؛كا ،ولو بعد زمن ،فالكثيرون
قد ينتقدون محتاهر القول ،ولا يدركون أبعاده ،لكن فد تجد من يبصرك
بمعتى غاب عنلثح ،أو يحينك ،على تحقيق الاعتدال والتوازن والتوسعل فى

نفلرتلئ ،للأمور ،وجزى اف الأعداء عنا كل حير ،فلولاهم ما نزلما منازل
القرب ،ولا حللنا حذلائر القدس ،كما كان يقول بعض ال لم،أآ.،

 — ٥تذكر أن للث ،ذنوبا أمثال الجبال ،من نفلرة حرام أو كلمة أوغفلة
أو ما شابه ،وأن افه تعالى ؛ل2لفه يختار للث ،الأسهل والأسر من أذى
الدنيا؛ ليكون كفارة لخطيئة أو رفعة لدرجة أو بلوعا لمنزله ،ما كنت،

تبلغها بعمللئج الصالح ،فقثفى اف للئ ،نس هم في الذإاهر مناوئون ،وهم
في الحقيقة مساعدون ،ومنحلث ،الأجر والثواب.

وليس بالضرورة أن يكون الأجر من حسناتهم؛ ففضل اض عقلتم ،وقد
يمنح أحدهم فضلا بصدقه ولو كان غالهلا ،ؤيمنحلئ ،أجرا بصبرك ،فلا
تجعل رفعتلئ ،على حساب الأحرين•• وأكثر من الاستغفار؛ ف ررنس لزم
(ا)طر:يخةالمار(؛/اآا).

ةّمبؤيآا ؤفٌوؤء

ء؛  ٠آ

ولو حذفت هدم الجملة؛ لكان المعتى صحيحات ررما رأيت أعلب لذي
لب منكن® .فهي أنبه بجملة ممترصة؛ كما يقول النحاة ،ولكن مناسبتها

أن ازحال الألثاء العقلاء تغلبهم ذات العاْلفة الجياشة والحنان الفثاض
والأنوثة القاهرة ،ويقع هذا للملوك والعبافرة ،وقادة الجيوش ورجال
الأعمال والمال ،ولأكثر الماس شدة وبانا!

وهلءا معنى واصح ،إذا لم نجح لأنفسنا باستخدام الأقواس ،واجتزاء
الكلمات والعبارات ،وعزلهّا عن سياقها اللغوي ،وعن متاسبتها الواقعية.
؛أب احتلم ،معه صديقه وابن عمه وجاره ،حول قضية مالية وثراكة

دنيوية؛ آلت إلى ك اد وبوار ،وصلع المال ،وتبحرت الأحلام الوردية،
واحتدم الألم ،وحين جمعتهم مناسبة عائلة ،وحان ومتا الصلاة؛ تقدم،
وكتم ،لايتقدم وهوخريج الشريعة ،ليصلى بهم ،ؤيقرأفى الركعة الأولى؛

ؤ و لا

آفة عنفلأ عنا تثد الْللعوذإثايقحرنم لعملم،
لليرامم.] ٤٢ :

ويقرأ فى الركعة المانية! ؤ آلم نر يف فثل ربك (اُمحب آلمبل ؤ
لالفيل ،] ١ 1ولسان حاله يهدد ذللث ،المأموم ،الن.ي داهمه الحزن والهم
والغم فى قضية منفلورة عند المحكمة؛ تحولت ،إلى خصام ديني ،يتقوي

فيه أحد الخصوم على صاحبه القديإج؛ايات تتلى لم تنزل بخصوص هل.ه
المسألة ،ولا أحل اممه لما أن نوظفها فى خصومة شخصية ،أو وجهة نفلر
خاصة ،ولا نزلت ،لكون مدعاة للتنافر والمنائى؛ بل لمهدئة المقوس المائرة،

تخفمط لوعة الحزن على ما فات ،أو الخوف على ما هوآت.

وحين انفتل س صلاته كانت ،فرصة لوعيي أوكلث ،الذين يصلون ،ولا

٠٠٠

ثمؤويإ لفJءرؤك

كان اللف يعظمون النص ق قلوحم ،حتى إن أحدهم لا يتجرأ عل
أن ينسب اجتهاده لنص؛ حشية أن يكون الخلل ل فهمه هو ،فتبقى النص

متعالثا سامتا ،ما دام أن المسألة فيها أخذ ورد.
وأحيائا يكونون أكثر صراحة؛ فيشترون إل أن رأتبمم أو موقفهم هو
رأى أواجتهاد ولمس أم•

وحتى حتن يكونون بحاجة إل رردعم النص  ٠لهم ،أوأن يتآرموا يالص
ق م واجهة خصوم أو أعداء فكريثن أو ميدانيئن ،كان إيإنبمم العظيم،
وأمانتهم التامة ،وصدقهم الصارم ،لا ينسيهم التفريق يثن النهى والرأي
والاجتهاد.

حتى إن عليا ه كان يصرح ق مواجهة من يزكون اجتهاده وعلمه،
وين بونه إل الوحي ويقول؛ ر والدي ملي الحيه وبرأ النلممه ،ما عندنا إلا ما
ق ا لقرآن ،إلا فه ،بمطي رجل  jكتابه ،وما و الصحيفة ..وفيها :العقل،
وفكالث .الأسير ،وأن لا يقتل مسللم بكاءر))را.،

وبشكل أوضح وأصرح وأدل عل المعنى المقصود يقول قتس بن محاد-

قلغ لعل ه '.أخرنا عن مسثرك هذا ،أعهد عهده إليك رمول اممه ه ،أم
رأي رأيته؟ فقال؛ راما عهد إل رسول اممه ه بثيء ،ولكنه رأي رأيته»لآا.
كان عل ه بأمز ا لهاجة إل التترص بنص أو مفهوم نص ،أو شبهة

نص ،أوالاثكاء عل فهم فهمه هو ،وهوالذي أعهلى فه ،قكتاب ،اممه ،ولن
يعجزْ أن محي ق عمومامتج الص ودلألأتبما ما يعزز موقفه ،وأن يترلآيات
(ا)احرحهاوخارى("؛'هآذ

( )٢احرجه أحد(  ،) ١٢٧١وأر داود(  )٤ ٦٦٦بإساد صحح.

ثتتزؤ ويإ

 ٠٠آ

إن أكثرالناس تحصتا لاراتهم ،هم أقل الناص تعملاوحكمة ،والعصية
نحمل المرء أحيايا عل تحصن قوله بدعوى احميع ،أوبظاهر نمى ،أوبوعيد
 ١١٥^١؛^ ،وقد يبدو له أنه مهموم ؛ _ ®تعظيم المحوءس>ا ولو قرأ نف ه
حيدا؛ لأدرك أن المسالة فيها ®تعظيم النفوس ،٠١وهو ؤإن كان تمن يرجى
له الأجر بظاهر نيته ،إلا أن هذا لا يمغ من تنبي ه ودعوته إل التيقظ بشأن
الدوافع الخفية ،والتي س أعظمها التعصب.،
التعصمب ،الذي محملنا نتراشق بقوارع الألفاظ ق منتييايت ،الحوار ،ولا
نمالك ،أنف نا عند الغضب ،،ونجلي أحبابنا بسياط لاذعة س حواد الكلم
^^ننالأظ،إلأالألفاظواصت.،

ويوم يكون بيدنا غثرها؛ فلن نتردد ق استخدامها منطالق؛ن س قناعتنا

الطلقة ،بأن كل ما نحن عليه فهوصوامت ،،أي ق إحساسنا الخفي بالكإل)
الموهوم ،وتزكيتنا الفعلية لمقاصدنا ونوايانا ،وسوء ظننا بغيرنأ ،تمن قد

يكون أعلم أو أتقى أو أحكم.
نحن نتقاتل ق الصومال ،وغر الصومال) قتال) الستمست ،،وكل طرف،

يرى أن معه الحق ،ومعه المحن ومعه الإحماع ،وأنه المنصور ،ومتعا.ون
لأن نتقاتل ثلاثين) سنة أحرى أو أكثر ،ومللت ،الحندث ،واثنل ،وندمر

الأمن ،ونيئم الأطفال ،وترمل النساء بأيدينا ،لا بائيي الثيوعيين) ولا
الصليبسن ،نحم ستتاول ،أن كل طرف  ،مدعوم س هؤلاء أوأولئلتخ ،بيد أن
الحقيقة هي أن العصبية العمياء ،والادعاء المفرط ق الحق ،وقلة الخبمرة ق
الحياة ،وصعمإ المعرفة بالمسن الإلهية والنواميس الكونية؛ نفخي إل مثل

هذا وأشد.

ائتترس بالنمل

٠ ٠٠

وما الصومال إلا حلقة حديدة ق مالسلة ؤلويلة من التطاحن اللفظي

أو العسكري ..فاللهم اهد قلوبنا ،وسدد ألثا ،واكفنا شر موسنا الأمارة
بالسوء ،وثر الشح والهوى ،والحمد ف عل كل حال ،ونعوذ باش من حال
أهل الخلال.

يرؤؤي؛ا\ضد

٠٠٠

والمختاامإ ،واو (أنا) والأخر ،والمسلم والكافر ،في كلية من الكليات،
العدل واجس ،في كل
أو جزئية من الفرعيان ،يقول ابن تيمية
أحد ،على كل أحد ،في كل ظرف ؤ ،وكل مكان وحال ،والفللم محرم من
كل أحد ،على كل أحد ،في كل ظرف ،وكل مكان وحال»اا؛.
ومن معالم العدل في الحكم على الاست تجنب الإجمال والتعميم؛
فاحكام الجملة تخفي في طياتها الكثير من الاختلافات والمروق الداخلية
التي قد لا يعتبرها المائل ،فالخوولية الفردية في الإسلام تجعل المسلم

مؤولا يثكل مباشر عن قوله ورأيه وحكمه واعتقاده هو ،وليس رأى
جماعته أوفيلته أوحزبه ،أمام الماس وأمام افه ،في الدنيا والأخرة ،يقول

اشجلوعلأ؛ -ؤ وينقل إض ألزمه ءثإرْ' فاهممه ،وئنج لدُ ِلوم

يكسا

كمه منثرن ه [الإسراءت'آا] ،ويقول سبحانه؛ ■أسمل ،^•١؛ ،ءاَة1نل ؤهس ه
[الطور:ا؟].

وأمر الله معاملة الماس يالحني؛ ليكون أقرب للعدل معهم ،وفيهم،
وشيع الموعفلة الحنة والكلمة الهليبة ،يقول تعالى؛ ؤ وشلم؛ادتم)

بموزأ أؤتجرآحنِإفألسثن

تيم^ اشقنكاث^ ,هؤاعدة نيثا ه

تالإسراءت'آه] ،وجعل الدعوة بالحسنى ،يقول تعالى؛ ؤ آذغإث،نيزاربما
أيتة ؤألموبملؤ لثتنه نحندث الإ ،نجاأحنإ 0ردك هو أثاربمن
[ •٤الحلت  ،] ١٢٥وأمر بالقول الحسن
ؤم أعلم
صل عن
الحيل في الماس كلهم جميعا ،يقول افه تعالى؛ ■ؤ وءولوأإبمايُا ■صث ه
تالقرْت'آح] ،وهدا المعنى يزؤع في عقل الم لم وعلاقته مع الاحرين
(\)طر:سرعاكاوى(ه؛/أأ:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠٠٠ثيل زيإ
الربانية ،فحتى العدو ،الأصل في معاملته الإحسان؛ لتسكين ثائرته،
وتقريبه للحق ،وتسهيل معرفته واهتتاعه ..وهدا من أنبل الأخلاق ،ومن

أعلى ممات الشرف ،في الخصومة؛ فالمنافق هوالذي ررإدا حاصم هجن >.،
كما أخبرنا نبينا محمان

يقول اممه عن محاملة (الحالو)ت .ؤ

شّنههآكث4آدجأني
س'^؛انثاسالأك

صميأؤمايلم.نهاإلأذوحظ■ عطبم ه

— ٣٤ه"ا].

أما صناعة الحاJاوة ررالامتعداءا؛ بالبغى باللسان ،وتصعيل .الاعتداء

بالتزام المج ،واستغلال الأخهناء وتفخيمها ،بل والأسوأ استغلالآيات
الدين وأحكامه ،وكلام أئمة الملمين وتراثهم؛ لتبرير الاعتداء القولي،
فدك فللم رخيص مهما تدؤع باشكال الحق ،وأؤلهرالجرد والصيحة في

الخلاف ،،ولقد طرنا افه من انحرافات واختلافات أهل الكتاب ،،الن.ين
اتخذوه هزوا ؛الاختلاف ،حوله والبغي فيه والفللم للناس ،وتشرع ذك

كله بهذا الكتاب ،وهذه المنان ،في غملة عن الأدواء الداخلية الضاربة
الجذور ،والأهواء الخان ة كما تخض الشياطن ،يقول الله تعالى عن

 ۶٥١؛ الكتاب- ; ٠ؤ ك؛ ف آلناس أثن نءثْ نعق أس أضثن مبثمتوسبم وأنزل
معهم ألكنب ألس ل؛ءءلك؛ بس ١لنا;؟_^ذثا أحتل،ؤا مه وما اغثلم،ف ۶ ٠^١,؛،
أومْ
ه [ ايقرة'.؟\لإآ.

وكلما ابتعد الاس عن خلق الرحمة ،اقتربوا من صرويط البغي
( )١كما في حاندّثج عد الله بن عمروخفثن; احرحه البخاري ( ،)٣ ٤وم لم(  ٥٨؛

اه•••••••••• ...... ... .. . . . . . . . . • • • • • • •. ..ثيإل إب

من نعم اش على أهل الإسلام أن هيا لهم في كل زمان من تاريخ هذْ
الأمة رحالا صادقين ،يشاركون في صياغة ورقة الأمة ،وحطابها أمام
المجتمعايت ،والأمم ،وهذا التواصل في تاريخ الأمة رائده هم العلماء
والمصلحون القائمون في هذه الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل ،كما
حاء ذللثج عن ابن عباس جمحف؛ل ،وفى راالصحيءحين>ا مرفوعا! رركائت

بتو إسرائيل ثومهم الأنياءأ  ، ٢١كلما هلك ض حلمه نى ،وإيه لا نى

بمبي."<....

"

وهنا س الحقائق اللازمة أن يكون فى الأمة علماء ودعاة ومملحون،

لهم قدر س المصداقية والقوامة؛ لضبقل مسيرة العلم والأخلاق داخل الأمة،

وليتحدثوا عن مشرؤع الأمة الحضاري ْع الأمم والمجتمعات ،في هذا العصر
الذي شهد تحييان ،كبرى ،لم تصادف ،الأمة في تاريخها ما هومثلها.

وفي ارالصحح،ا عن عبد اف بن عمرو■ُقمحغمحل ،مرفوعات راؤاة أمكم
ثب؛ جثل عافئها في أولها ،وسيصنن ،بنغ\ بلاء ،وأمور سكئودهاا،ر"اا.
وهنا تكون الحاجة إلى التناصح بين طبهات ،الأمة أشد إلحاحا ،ؤيفترض
أن يكون رحال الأمة الصادقون س العالماء والدعاة والمملحين متمتعين

بقدر من القيمة التي نؤ هل رسالتهم للمصداقية والتقدم ،ويجسمط أن تكون
الرحمة والعفو س أماس أخلاقياتهم ،وموازين تعاملهم ،فليس الامتياز

يأخذ الحقوق كاملة ،ؤإنما بكرم  ٤٢٥١١وهدوء النفس ،وتجاوز الشح!
( )١أي :تولون أمورمحم؛ كما تفعل الأمراء الولاة بالوهمة.
( )٢صحبح البخاري(  ،) ٣٤٥٥وصحح م لم(  ) ١٨٤٢من حدث أبي هريرة؛؛؛.،
()٣أحرجه ء الم(؛؛حا).

^هج ا لنقد ر  ١آ • • • • •• • •• • • • ••• س س • • • • • • • • • ٠ ٠ ٠

داخلون في هدا الإمكان ،من حيث عدم حصول ما نقوله على الصواب
المطلق ،مادام قولا لنا ،وليس تقريرا للضروريات الشرعية ،والضروريان
الشرعية لي مت ،محل حوار ،فهي القدر المتفق عليه ،والذي ينْللق منه

الجميع ،وقد يقع أن يمرط أمرؤ فيما يراه ،فيلح على إلحاقه بالمروريان؛
ليجعله في مأمن من المراجعة ،ولئن كان الإمام ماللئ ،رامع الليث ،بن
معد ،ومحمد بن الحس كتب (الحجة على أهل المدينة) ،وتكلم أحمد
في م ائل لإمحاق ،وتكالم الشافحز في مقالامن ،لأبي حنيفة ،ا،ع الامتياز
العلمي والمنهجي لكل هؤلاء؛ فمن اللازم أن كون واضحين في قبول
مقالاتنا واحتهاداتنا للمراحعة والقد.

وهدا ليس حرفا يقال وليس شعارا يرفع لمناسة ،بل هوموش داخل
القس.

إن الجماهير الي تسمع وتقرأ للعالخاء والدعاة والصالحين اليوم،
يجب أن تتربجى على الحقائق ،وليس على القول الجرد الذي لا يكون له
وضوح عند اكراجع والاختلاف.

حين نتحديئ ،عن إشكالية كثرة الاختلاف في واقع الأمة اليوم!
العلي ،والدعوي ،ويطالب البعفس بالوحي تحت رأي وعمل واحو،

فهنا كون أمام إشكالية أعمق ،هي الظن بأننا لا يمكن أن نهدأ إلا عند
الاتفاق ،أما في الاختلاف فلا سبيل إلى حققي مقام الإخاء والحقوق.
إن الخلاف في المائل الخلافية والاجتهادية ليس مشكلة تحتاج إلى

حل ،بل هذه العددية هي التنفس في أكثر الأحوال؛ لاستيعاب المع العقلي
والقي والاجتماعي والبيثي ،بل والمتطلبات الي تواجه الأمة ،فنحن ممن

سميط ث مهج النقد راآ

٠٠٠

إذ محالت لى امرأتى  Iلو
سياق حلويل~ قال فيه؛ ررفبينا أنا فى أمر
فعلغ كن.ا وكدا .فقلت! ما لك أنت ،ولما ها هنا ،وما تك1فك فى أمر

أؤيده .فقالت !،عجبا للئ ،يا ابن الخطابؤ! ما تريد أن ترا -بع أنت ،،ؤاف

 ، li_lلتراحع رمول  ،١^١ه؟إ))أا؛ٍ
لقد كان رسول الهدى .يراجع في م ائل كثيرة؛ ليتج من أمره
ويسولءأ آمإ
الشرعي الدي قال اف فيه! ؤ وماَكان لثقن لأتينغ

قإؤأدليإتأ ثن مهم إبلالأحزابح1:م].
وفي الحديث م ،أنس ه قال• أمرني رسول اش ه أن أذم،

لحاجة ،فقلت! لا■ وفي ،نفي أن أدهس ،لما أمرني به رسول الله ئ^،
وكنت ،واعدت ولداثا من أهل المل.ية وأعسإ .محال! فاتانى رمول افه هؤ

وأنا ألعن ،مع الغلمان ،فاحدني من حلفي ،وقال! رريا أبس ،ادم ،حبم،
متذ»،اأ/
وإذا كان هن*ا الهدوء يجسا أن يكون صرورة فى النفس ،فمن العدل!

أن نعي أئ ،النفس تعرض لها أحوال ذكرها اض في القرآن ^١٠^ ،تارة،
وأمارة بالسوء تارة ،فيجب ،أن ترا-بمر إلى طاوس ،تحقيق درحة الخير

(النصاضة).

()١بيحالخ^رى( ،) ٤٩١٣وطم( x١٤٧٩

()٢أحرجه سلم( ،) ٢٣١ ٠وأبوداود( ) ٤٧٧٣واللخظ ل.

كان العلم الذي بعث به المرسلون مقرويا بالرحمة؛ حتى لا يقع الظلم،
وفي قول الله عز وحل عن الحبر صاحب موسى ~وهوض على قول
الجمهور ،وهو المحح

! •ؤ مجداهمداينءب_اددا ءابتته يحسمة يذ

بمرُاوث1أةصقغبما؛ [امف.] ٦٥ :
لقد أوتى فضيلة العلم ،وأيصا فضيلة الرحمة ،وهاتان الفضيلتان
يمكن بهما تجاوز هذه العلسعة المذكورة فى قوله تعالى! ؤ

ظي هتالأحزاب:آما].
إن العالم بلا رحمة ليس هديا إلهيا ،ؤإن رحمة بلا علم لست ،شريعة
ربانية.

والاس لا يصلحهم عالم لا رحمة فيه ،أورحيم لا علم معه ،فالأول
يطغيهم ،والأخر يرديهم في انحهلاءل الجهل وفوضى الذكير وسذاحة
الرأمح•،
ولذا قرر أئمة السالم ،أن منازعة المخالم ،لها شروإانأ

أحدهما! العلم.
والثاني! الصدق.
فاد تكون منازعة المخالف ،جهلا وتعديا ،ولا يقصد بها الحلو في

الأرض•

ولقد ذكر اممه الحلو في الأرض شانا لفرعون! •ؤ ايايمهح علا ؤ،
ألأنض ه [القصص!  ،] ٤وذكر اممه العلو وصما للمؤمنين• ■؛؟ دلاثهثوأ ولا

قرموأ وأنتم \ إ(<ءو) إنّثمتار قخمأ ه [ ،١١عمران1هّاأأ ].
ص،زضامض(؛؛/أا)،والخاسلأنى
حيان (\إ  ،) ١٣٩وشر المني(م ،) ٢٧ /وفح ازري (\( ،) ٢٢ ١ /١إ .) ٤٣٤

 . . .. . . . . ............................. ٠٠٠قتزؤ زيإ
إن الإمقامحل للاحرين قد يكون محاولة مغرية للذين لا يقرؤون الأمور
لوصوح وعدل.

لكن الموال الذي يلح• من المتقيد من هدا الامقامحل ومن الطويل؟
نتوهم كثيرا حينما نفترصى أن هذا الأسمفامحل سيكون فضيلة وقوامه؛

لأن فلأنا له سمهنات في مسيرته العالمية والدعوية ،بينما الواقع أننا نتحرك
عكس قانون الففيلة والمملحة ،لكننا لا نحسن حاب الحطى.

 ......... ............................ ٠٠٠ثٍال زيإ ؤسممح

إن هذا ينتج إفساد الروية ،وتسامي القس ،والشعور

النفي،

والاحممبماص عند؛  JilJومستمعيه.

ليس من منهج القد الصحيح نتع الشاذة والفاذ٥ل  ٢١في حق عامة
الناس ،قفلا عمن له قدم في العلم والجهاد ،فهدا من ثبع العورات،،
وهويقود إلى نميجة فى ذهن الكثير ،هى أن فلأنا حملة س الغلهل والضل.
إن قوما اجتمعوا على سكر ولهو وقصاّم،أآآ؛ ،فجاء
وقد قيل لعثمان

إليهم ،فوحدهم قد تفرقوا ،فحمد اض وأعتق رقبة١
وفى اارّتن أبى داويا ،من حدث معاوية

قال! قال لى رمول افه

ه؛  ١لا ني عوراتا المنلميي؛ فإيالئ ،إل هعنته أمديهم ،أوكدت ،أل
تمسدهم .،،قال أبو الدرداء! كلمة ممعها معاوية من رسول افه ه نفعه
. ٦٠٥١

فهذ.ا الحديث ،النثوي م ير إلى حكمين.

أحدهما؛ أن تقرير منهج التتع والملاحقة ،وتربية الناس على ملوكه
يوجسؤ تاليعل الأمة؛عف،ها على بعض ،فيتكلم من يعرفح ومن لا يعرفح،
ومن يعدل ومن لا يحيل.

الثاني• أن نتع العورات والسمهئات يق د الحال؛ فإن بني آدم -نتهناء؛
فتكون نتيجة التتع الحكم بفساد صبماحبح هذا السقهل والغلتل ،وتترش
ر  ) ١أي• المنفردة.

( )٢القصف; الجنّة —وهي اختلاط الأصّواث -،والإعلان باللهو ،والافتتان في الطعام
والسراُب.

( )٣أخرجه البخاري في الأدب ،الفرد (  ،) ٢٤٨وأبو داود (  ،) ٤٨٨٨وابن جان
(• .) ٥٧٦

اسد ( )٣ب  ••• • ٠س

ب

٠ ٠ ٠

القوس على الحث العفوي عن العثرات وحشدها وتضيقها.

ومن هذا الإرشاد الجوي ينغي في القراءة الشدية ومراجعة التصحيح،

أن تمنأ الأ-ختلهاء دون إلحاح ولهم في الجمع والتتبع ،والمعتبر في
الصحيح والرد ما انضبط وحالفح أصلا ،دون ما كان اجتهادا ونفلرا يقبل
الأخذ والرد.
ومن هدا الإملاء المثوى ،نصل -أيما -إلى الإشارة إلى قاعدة س

قواعد القد المعتدل ،محصلها أن الأحهناء يجب أن تمنأ كما هي ،وكما
جاءت فى مياقاتها.

إن ننع الخهلأ من متاقه الذي كان يمللثط تخفيما له ،ووضعه داخل
دوائر وأقواس وعلامات تحجّثح واستفهام ،وتالمعل الإضاءة الإضافية
على بؤرة ما نفلها خء؛لأ؛ إن هذا يحد تجاوزا لضوابهل القد الحائل،

فالجريد للاختناء من سياقها يجعلها مؤهلة لرسم صورة تمثل منهجا

تبرز فيه درجة الخهلأإلى حد الانحراف المنهجي؛ ليصبح المنقود حزمة
من الأخهلاء المحضة ،ؤإذا كان مقصن .الماقد حنا في حماية الصواب
الذي يرام ،فهو يفرز عنلء القراء والمتلقين روحا مختلفة ،لا تحتففل

باخلاقية هدا العالم الأصلية ،وقد يامحاز س العلماء ردودهم وما فيها س
الإغلاظ ،دون جوانب خيرهم الأخرى.
الذي يقع اجتهادا ال
س ا لحقاس الشرعية في هذا المنهج! أن
يؤاخذ صاحبه؛ إن كان مقصوده ومراده  ٤^١ما جاء به الرسول

ظاهتا

وباطنا ،لكنه أحطاه.

يقول الإمام ابن تنمية

راالمتاول الذي قصده متابعة الرسول

^

ص را ؤسمُ

 .لا يكمر ،ولا يفثق إذا اجتهد فأخطأ ،وهدا مشهور عند الناس في
الم ائل العملة ،وأما م ائل الاعتقاد ،فكثير س الناس كمروا \{ئخطيون

فيها ،وهدا القول ،لا يعرف عن أحد س الصحابة والتابعض لهم يا حان،
ولا يعرف عن أحد س أئمة الم لمين ،ؤإنما هو في الأصل س أقوال
أهل البدعاا  ١٠ا .وقد قرر هذا المعنى وشرحه في مواصع س كتيهل٢؛.
وهذا وإن كان حكما عند افه ،ولا يعنى أن س كان معذورا ،فانه ال

يكون مؤهلا للرد والمراجعة ،لكنه يكر حدة الأذدذاع في نتع القهلاُت،،

والإلحاح في استجواب الأحهتاء ،حتى تبدو أكبر س ماهيتها وحقيقتها،
أو يكون س الأحهلاء المتفرقة تركيتا منهجثا ،فيكون الخهلآ يتمثل بخلل

في أصل المنهج ،وهولا يعدوأن يكون مثالات غير صرورية الترابهل إلى
هذا الحد.

وأنتج حين تقرأ التاريخ الخلمي الإسلامي ،وما كتب فيه س مصنفات
في علوم الشريحة ومقدماتها ،لا ترى سنة ماضية عند أحد س أهل الخلم
الكبار س الأئمة والمحققين ،أنهم نبشوا مصنفات ومقالات أحد ص
أرباب انملم القاصدين نصر المنة والإسلام ،وجمعوا سقطاته وأنهروها،
بل على هذا جماهير العلماء وعامتهم ،مع أنه س المتحمق أن لمة مصنفين
لهم أحطاء مؤهلة للذكر والرد والراجعة ،وترى أن التصحيح لم يفقد في
هذه المسيرة التاريخية ،لكنه تحتإ منهج معتال.ل ،دون حاجة إلى حركة

رصد ،وكان هذا الذي تتح قوله ليس إلا إماما في الأحهياء.
()١يطر :مهاجالة البوة(ه: ١ ٢٦- ١٦١ /
(. )٢بطر :برع الفتاوى(.) ٦١٩ /U

•ب • •• • »• • ٠ ٠٠

وحين تقرأ مصنفات أبي محمد بن حزم ~مثلأ~ ترى فيها الصواب
الن»ي يعجب من امتياز ابن حزم بتحصيله ،وقد أنار الذهي في ارمحير
أعلام البلأءاا إلى جوانب من هذا الذكاء واإتميزُا؛ ،وترى الخطأ الذي
يعجب من وهوعه فيه.

فلو قصد قاصد ذكر فضائل ابن حزم ،لجمع أمثلة نادرة ،وامتيارا
علميا متعاليا ،ولوقصدآحر جمع ّّقهلات ابن حزم ،لجمع من هذا رسنا
يقيل• أف ابن حزم مجرد راكض في ظاهريته •

ومن ،مم ،ذلك مح ،أنح ،حامد الغزالي ،مثلا ،محين•
دوى الهتئايث ،عئناتهم»رأ.،
وفي الحديث:،
إن الإنصافط صرورة في منهج النقد ،وهو تعامل مع الحالق يجب،

تحقيقه تحتج نفلر الشريعة وقواعدها ،ولبى تحتج روية ذوقية ،أو مزاج
بارد أوصعِا ،فلا تضيع الحقائق ،ولا يبغى على أحد من حلق اممه.
ؤإن من مضى منه سيرة حنة ،وصدق في الإسلام ،يجنمج أن يحن
إليهم ،ؤيتلهلف،فيمعاملتهم،ؤيعرفلهمقدرهم.

ولئن كانحح الأمة اليوم بحاجة خاصة إلى التصحيح والمراحعة،
فيجبؤ أن يكون هذا تحت ،قاعدة العدل) والرحمة ،وصدق الحديث،

وعدم التكلف ،،وترك الأنتزلع للاختلهاء ،مع تحقيق ونوم الأخذ يالأصول)
ومعاقد إجماع الأئمة والإنكار على مخالفيها.
(.)١سرأءلأماJلأ.) ٢٣١ - ١٨٤/١٨ (،

(  o-^(Tأحمد(  ،) ٢٥ ٤٧٤والخاري في الأدب اس د(  ،) ٤٦٥وأبوداود(هما"اأ)،
والن-اتي ز الكرى (  ،) ٧٢٩٤وابن حبان (  ) ٩٤س حدث عائئة ص.

ا ...... . .. . . .. . . . . . . . . . ......... ... . . .•#.توؤ إيا ؤفٌرؤء
قد يكون من العجب أن يقرأ الكثيرون لعالم أو داعية ،فلا يكون

عندهم إلحاح ،أو قصد في انتزلع الفوائد والصوابانؤ ،لكن حينما يرا -؛ع
قوله للرد عليه ،فترى ثمة استجوابا للأحرف وال ياقات؛ ليولد منها

سلساله من التجاوزات والأخطاء.

وثمة قوم يستعملون قانون الربهل المنهجي؛ أى 1محاولة تاصيل

الأحهلاء وردها إلى مناهج الانحراف ،التاريخية أو المعاصره ،وهدا إن
كان حقيقة امتقرائية عادلة ليس ميمونا ،بل قل يكون نميا وفضيلة،

لكن يكون الأمر مشكلا حينما يحمل عالم أوداعية أو مصلح مسؤولية
علاقات منهجية ،ربما قامّن ،دعوته وعلمه لمحاربتها ،ثم يأتي متقرئ
فيحمله أوزارا من منهج القوم ،تحت ،شعار أوعفوية القوامة وحففل الدين
ودير صول المخالفين؛ فهدا تحويل لمقمد التصحح وقواعده ،وربما

قرأه الساذج من الجماهير عمها في التناول والبحث ،،وصار ملتما حول
هده الفلرة التي تمنهج الأحهلاء وترسمها ،صمن حاركلة شمولية ،ال

مخشض للمتهم منهاا
ومن ضرورة المعالجة والإصلاح ،أن يتمغ العالم بالرفق ،وفي

االصحح،ات ُاإئ الريذ لا يكوو في ثيء إلا رانه ،ولا برغ س ثيء إلا
ذانث»لا/

وفي راالصحح؛ا أبما• رُمر،بمحرم الريمح،يحرم الحتن>اآآ /وفيه أيئا;

ئ اف

لإنينالأبمر على اففج،

ر  ) ١أحرجه م لم (  ) ٢٥٩٤من حديث عانثة "خثتيف.
(  ) ٢أخرجه مسلم (  ) ٢٥٩٢من حديث جرير ه.

٠ ٠ ٠

سمج اسد ()٣

ؤثالأبمرض^خاة»لا/

وفي الإطار العام ياتي قوله سبحانه ت ؤ ألغ إك نيئ ،رك أ-دكمؤ
وآدوبملذ -أ ئثنه وخيلهِ إف هف أحن ه [النحل:هآا] ،وهنا بيان
بان المجادلة تكون يالأفضل والأحسن ،بينما الموعفلة وصفت بالحسن،

ربما لأن المجادلة مظنة استثارة نوانع النفس الغفبية عند المتخاصمين،
ف بحان العليم ب رائر التقوس اأ

إن الحق الذي أعهلاكه الشاؤع ،هو أمانة حمالتها؛ يستدعي تقرير
الحق ،وتصحيح الخطأ والعلط ،ويممرع عنه الأمر بالمعروف ،والنهي
عن المنكر ،والرد والمراحعة والحوار ،كل هذا نؤع من التكاليفج الشرعي

الذي يجب ،أن يثير بقدره ،وأن بمم أن هدا الإذن الشرعئ ليس معناه
أنلثج مؤهل لمعاقية العباد.

من الخهلأ الشديد أن يتحول التصحيح والنقد إلى لغة معاقبة،
واستفزاز لمشاعر الناص وطبيعتهم ،وتريد في الأخير أن تذعن ناصيته
لرأيلئح ومراحعتلث ،،ؤإلأ كان ممن عاند وكابر الحق ،وسابه فرعون
وقارون!

هذه معادلأيث ،من الظلم أن يحمل الإسلام والمهج الشرعي تبعتها،
أو المسؤولية عنها •

إنها نزعايتح نفسية في طبائع كثيرين ،يتلدذ أصحابها باّتاولأل الناص

وجرهم حًض•
والمتامل في سيرة رسول الإسلام

يجد أن هذا التحامل الجافي

 :ا)أضجه البخاري(  ،) ٦٩٢٧وسالم(  )٢ ٥ ٩٣من حديث • _uءمحفإ.

ب.. ........ب.. . . .ص إي
ليس له حفل في هذه السيرة ألبتة ،بل لقد كان ر؛ رحيما رقيما® كما في

حديث عمران بن الحصين

؛ ،وكان رررفيئا ،،كما في حديث مالك

وكان رالا يفزب الناس بص يديه» كما في حديث ابن عباس عجيتيزلم)إ
وكلها في ررالصحيح®.
ثمت حقيقة حلقثة فى الطبيعة البشرة ،وهى• رفض الأن ان

علو الاحرين عليه ،ورفض امتعمال الفضيلة ملطة تقيع بها رووس
المودين•

في قول اممه تعالى! •ؤ ئمانبممزيزاس لنت لهم ولوكت ،قئاعيئألميسج
لامئؤأ ين ملك أس عثثهر وآنثغنز لم وساورئم ؤام؛يا ع؛أثئن
آتي؛)Jآلت محب ألمتوهن ؤ• زآل ءمران'اّهاا ،وفي تلءبير الأنه لموسى في
ه [ؤله:؛؛] .تاكيد على
مسيرة دعوته! -ؤ دمولأَلأ<ملأياقلا.

أن الخلق تجمعهم الرحمة واللين ،وتفرقهم الغلغلة والمظاظة.

فالإسلام يقرر ثوابت ،الشريعة وحدودها ،لكنه أيصا يقرر ثوات
الإنسانية وحدودها؛ إذ هو رمحالة للأن ان الذي حلقه اممه على ؤلبيعة غير

قابلة للمحاندة ،فهي تعاند س عاندها ،حتى ولوكان محما ،فان النفي ال

تتماللث ،،قاما أن تلغ الحق ،أوتنع بعضه ،أوتشوبه ببامحلل ،فلماذا يتحول،
القد والمراجعة إلى حلق محركة بين الحق أو الرأي المجتهد فيه وبين
ر  ) ١أحرحه م لم( .) ١٦٤١
( )٢أخرجه المخارى(  ،) ٦٢٨ومحي م لم( :) ٦٧٤
()٣اخرجهم اJم( .) ١٢٦٤

بقاض.

سمج ا ممو ( • • • • •• • ••• ^٣س • • • ■ ■ ■ ■ . ٠ ٠ ٠ • • • • •• • • ٠

الطيعة البترية؟ إ هذا سؤال باغ الأهمية.

إن رب العالمين المألوه المعبود ،أمر عباده بأصول التكليف والحق

ولم يهن عبده ،بل أكرمه ونعمه ،وكذا رسول الله

المشر عنه ،وفي

نصوص التنزيل الكثير من التكاليفات التي حاءيتج ُصبغة غير مباشرة،

بالثناء على أهلها ووعدهم بالثواب ،وذم الذين تركوا ،والترغيب
والترهسب ،،مما يهلول سرده واستقصاوه.

وثمة حدود في الأن انية هى حدود الحياة العادلة ،وهى سنن اممه فى

حلقه؛ فالإسلام يقرر أصول الأخلاق ،وينشئ القس عليها ،وهي حق
اجتماعي عام لا يجوز لأحد أن يخرق نفلام الأخلاق نحنح أي مبرر.

الأخلاق هي ■،ثراج القد؛ فإذا ف دت ف د قوامه.
ربما تكون مراجعة البعض لغيرهم من أقوى أدوات ترميم الأخaلاء
وتثبيتها ،وأنتا حين تغلتل صمن مسيرة قاصدة في الإصلاح والخير
والر ،فترى من يأتي ليصادر كل حركاتلئ ،وخت؛لواتلث ،فى الصراط

المستقيم ،ويلاحق الأخهإاء كما يلاحق الحطى ،فيرى في كل عثرة آية
ؤإصارة ،ثم يحشرك في معركة يكون هو فيها (الحق) وأنتج (الباطل)،
فهنا أي نفر بشرية تدعي أنها تقدر على التماللثج والانضباط ،قفلا عن
القبول؟!

قد يكون من الصمب ،على كثيرين تجاوز ما ألموه من الهلثائع التي
تتحكم كثرا في منهلقهم وتعاملهم ،أكثر من تحكم الحقيقة نمها.
وقد يكون من المشكلات هنا محاولة البعض تصحيح الإلف ،الاJي
ألفه ،فيكون الصواب مألوفه ومتى تحول عنه؛ فربما هو يتحول إلى

٠٠٠

ث!اونؤؤواصل

الانتكاس ،ولكنه يتحول عن ثوابته الحقة الخالدة ،ولعل المتش لكن
قاريا شثا حين  ٠Jولت

ظث>آلونا لنزذ،إزاتيا

ني،صجعاشتاثالإالاا
ن أل اش أن يرزقنا قصد وجهه ،وأن يدل نفومتا في ابتغاء فضله
ورحمته.

( )١ينقلون ديوان المني (ءسأأ؛) ،وثرح ديوان المتني لأيي الثاء العكري
(_؛ .) YA

.

قتزؤ إيإ ؤاإنءرؤك

٠٠٠١

اراها كانت رمحا خمحا ،لا مط ولا أر ،١؟ رمحا:
وما كل رق لأخ ل ستمرف

ولا كو من لاثث رصاه منع،

 ١^١قيل :ثدا منهن؛ محك ji :أزى
ربإ كانت ،وهما ،أو حطرة عابرة ق ننس صاحبها ،ما تلبث أن؛نزول،

أولعل الحسابات اختلمنن ،باختلاف ظروفه؛ فقد جد لريه جديد ق م ائل
متعسرة ،أو متعثرة ،فانفتحت أبواب ،وتيرت أمحباب ،وتعيين تبنا
لدلك وجهة التفك،ر.

أو لعله وجد سبيلا أقوم وأفضل لتحقيق ما يريد ،ولقي غرك تمن
هو حر منكؤ له ،أو لعل همنا حفيا أثار عند 0المزيد والمزيد من الحسابات

والأضثلة والاحتإلأت ،فتوطوال  ،:^١الباب ،تم الوافدتفا!
أو...أو...

هد 0فرصة هاربة ١ .قد يكون مهما أن تعرف ،لماذا هربت ،،وأين ذهبح،،

لكزالأهمألانحدغث ،مرةأخرى!!
الحياة ترثد إل أن ( )/A ٠من الفرص الي تحرض للثط؛ هي فرص
هاربة ،ؤإن كان هدا يتفاوت من إن ان لأخر ،فالمبة هى حب ،تقديري
( )١الرث ،احلب،؛ الدق لا غينح معه ،يضرب مثلا لن نحلف كإ يلفح ذللا ،اورق.ا فهو

يومض واط>ع ق الهلر ،ثم يعد ونحلن ا ،والخلب ،من الخائبة ،وهي الخدلع.
( )٢يظِ_ :طقاتح الثانمة(م •  ،) ٤٦واJلدانانح لل خازي(م\•  ،) ٢٢وضة الرنحانة

فرمن هاربة ٠ ٠٠ ٠ - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ • ٠ ٠ ٠ ٠ - ٠ . . ٠ ٠ . . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ . . ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ . ٠

ا لحضن.

ا

يكفي أن تظفر ي —( )/.Y ٠من الفرص ،وتقبض عليها ،وتطورها ،ومتم
ما ،فهي مادة نجاحك ،،وحريطة إنجازك ،لا تمتهن ما ؤإن كانتا صغرة،

فميأ نما أنما متاحة ،ولا حاجه للبكاء عل فائح ،،وميزنما أنما م ت لمه نل ؤ،

قابلة للعمل لديلث ،حتى مجرها أنت ،،وتدهب ،إل أحرى أكثر ثباتا وحمالا
ودلالا ،لتذهب ،هى إل المعاش راصية قانعة ،وعيبها أنيا صغثرة!
وميزتبا أنبا فرص تصنعها أنت ،،وليس تنتفلر الأخرين أن يصنعوها،
أو يقيموها للث ،،أو حتى ي اعدوك عليها.

تاريخ الإنسان تصنعه الفرص الصغثرة المتاحة التي يحمل عليها ،وليس
من الحكمة أن محقر المرء هدم الفرص أو يردرتبما ،ويمد عينه إل ما عند

الأحرين ،،ذٌكل ميسر لمأ حلى لهااأ١؛ .والصواب ،أن تقبض عل فرصتلئ،
الصخرة ،وتحتبمرها حفللئج من الفرص ،فت تمتع ما ،ون عى ل نتلويرها،
وصقلها ؤإنقانباط وحين يحرض لك ،ما هو أفضل وأحيى فحاوله؛ فان

الطموح مر النجاح ،لكن دون أن تترك ما ق يدك من الأعإل ،المحققة،
والفرص القائمة المتجه؛ لأنك ستكتشف أن (  )/.A ٠من هذه الفرص التي
عزصتا للث ،،أو عرصتح عليلمثؤ هي رربرق ،حلب،؛؛!
كان عمر يهُيقولت ّمن بورك له ؤ ،ميء فليلزمه.١،

بدعوة الملأ من ،قربم ،،وانشغل عن صعقة
وحغ ،اشتغل الني
الصحابة؛ عاتبه ريه فقال! ؤ عبس ومي  ١أن ءآ؛ ْ ا'لأنن'  ' ٢ونادرف ،ننذريرة
•;أب؛ب
 :ا>كإفيسءل:ه :أ:م-بماوخارى(بمإبمأ)،و،ام ( .) ٢٦٤٧

يرؤز!طؤص

٠٠٠

لدى المجتهد ،أو مزيد الاحتياط ،وهو تعبير عن النبل والقوة في مواجهة

نوانع القس ،أومطالب المحيaل ١١؛.
والتوقف ،هنا ليس قولا علمثا؛ بل هو موقف ،يتحول عنه صاحبه إلى
عيره ،وقد تردد الفاروق عمر '^" ٩وهو على المنبر" فى تفسير كلمه

ارالأد1طاا فى قوله تعارت -ؤ ودكهم وأئ |لعبس;ام]لآا،ودقلحوساءن
أبى بكر المديق قء؛دأ •٢

ومل عالم إلا وحفغل له مائل توقف ،عنها ،أو آبى أن يقول فيها برأى.
بل حاء فى الحديث ،أن رجال قال؛ يا رسول افه ،أي البلدان أحث،

إلى اض ،وأي الثلدان أبغض إلى اش؟ قال :رالأ أدري حص أّتأل حتريل
عاليه الثلأمء .فأتا ،0فأحبنه حثريل؛ أف أحث ،البقاع إلى افه! الم اجد،
وأبغص البقاع إلى اض :الأموادل؛.،
في مقابل هدا؛ تجدهدر العامة وهجومحهم على كل محالة ،بعلم وبغير
( )١يتغلر؛ الضروري في أصول الفقه لأبن رثد( ،) ٩٣ / ١والكوكب ،المنير(،) ١ ٩ / ١
والتض(ل.) ٣٦٤ /

( )٢أخرجه عد الرزاق ني تفسره ( ،) ٣٤٩ /Yوأبو مد في الفضائل (  ،) ٦٨٨ومعيد
بن مصور (  - ٤٣تمر) ،وابن أبي ثب (  ،) ٣٠٧٢٩وابن جرير (  ،) ٢٢٩/٢٤واسي في
تفسره( ٠ا ،) ١٣٣ /والحاكم( ،) ٥١٤ /Yوالبيهقي في التعب ( .)٢ ٠٨٤

()٣أخرجه

،) ٦٨٧و١ينأبيب( ،)٣• ٧٣١واسي في نفيره

(ة)أخرجهأحمد( ،) ١٦٧٤٤والمزار( ،) ٣٤٣٠وأبومر(،) ٧٤ • ٣والحاكم(ا) ٨٩ /
( )٧/Yمن حدبن ،جسر بن مطعم ج  ،وفال الحاكم :صحيح الإساد.

وأخرجه م لم( ) ٦٧ ١من حدين ،أبي هريرة ه.أ بلفغل; ءأحب البلاد |ر الله؛ مناج.ها،

زأبمض اليلأد إر  :،٠^١أتزاما.،

ثٍؤإيآأاؤفءرل
ا•••
الوقت الذي صرف فيه أصاد ،فاد معتى لأن يضع فيه المزيد من الأوقات
في  ٤^^١والحماية والتشييد والنصرة وذب الخصوم.
إنها مجزرة الوقت ،،ومقصاة  ٢١١العمر ،ونزيف الحياة؛ نمارس ذلك

باختيارنا ؤإرادتنا ،بل بحمامنا ،مكونين بروح الجهاد والمقاومة
والمرة ،واعتقاد امتلألئ .الصواب.

وحين تدرك أن فترة العمل والنشاطّ للأن ان محدودة ،ربما ما بين

العشرين والخمسين غالبا ،تدري أنها لا تمح بهدم الانثغالأت الفرعية
التي تعومحا عن السترإلى الأمام وعن الابدلع والتجديد ،وتعتقل فاكر المرء

ولسانه وجهده في جزئية ،كان خليئا به أن يتجاوزها إلى غيرها ،وألا يملق
ممن يعارضها أو ينتقدها ،أو حتى يتهم صاحبها ،قالله حكم عرل) ،وفي
النهاية'.

[ ٩فمااتت1؛].

وليس النقد مدمرا للأفكار الصحيحة ،بل هو معزز لها ،وموكد
لممل.اقيتها ،وسيط لتكميلها ؤإبعاد جوانّت ،الخلل والنقمر فيها.

وإن كنا أمام فكرة لا يمكن الجزم بمواستها؛ فالنمي .يمكن أن يؤكد
درجتها وقد.رها ،ويصنفها ضمن دائرة الخطأ أو الصواب.
ربما كاننح ررالأنانية،اإ والاعتقاد المفرؤل بموابية الذات ،سببا فى

نشوبر  ٠٢كثير من الإقدام صمن ث بكة الاو.ائرة المغلقة ،عر أنها كانت
جديرة بان تبيع وتنجح وتتقو ،،3لكن صدمة المعارضة لفكرة ما،
والجدل حولها؛ جنأبّتا اهتمام صاحبها ،فخاض الحلبة ،وامحتغرق فيها،
أ )١ابنلة :الة الإعوام ،والراد; إضاعة انمر وهلأى.

؛ )٢أي :وقوع.

ا .... .............. ............•••••••••.ترؤ إيا ؤفلء<_ؤمح
عقلية مأزومة ،وفكر مشوه مريقي.

وهناك فرق ين من يدكن أي مشكلة أو أزمة في سياقها ،وبين من
تسيطر عليه وتصنعه ،وييح عليها إلحاحا كبيرا ،وقد تصنع عنده مومما
فكريا وعاطفثا ونفثا ،وتصنع شخصثته ،وينجم عن ذلك تفخيم
للمثكلة ،وتازيم للفكر ،وكأنها نهاية التاريخ و(هرمجدون) آخر الزمان،
وموذن المهدوية.

إن عنصر الزمن يعبئ المشكلة حجمها الحقيقي ،ويكشم ،الفرق بين

تخيلنا ويآت واقع الحال؛ ولهدا يقولط بعض العلماءت إن الفتن إذا أقبلت
غزفها اسء ،وإذا أدبرت عرفها كل الاس.

والغالب ،في الأزمات أن نتاجها وآثارها ال لبية أقل مما نفلن،

وأن التحليلات الاعادمية تعطي بعدا إصافثا للازمة ،وأن الخيال يجنح
ويجمح في تهلوراته المستقبلية ،وقد قال المتنش1
ُئ

كل ما لم تكن من الصعب ،في الأل

هسخضاإذاهنكانالا؛

وقال آخر!

وكل الحادئاُنؤ ؤإن ثن اهت،

هموصول بها مرج ءر؛ببؤأآ،

إن المعاناة فى فلسهلين أوالعراق —مثلا — هى مجرد انفجار موضعي

للازمة ،لا بحوز أن ين تنا الأزمة القابعة في عقل ونفس كل فرد فينا.
(  ) ١ينفلرت ديوان المتنبي ( .) ٤٧٤ ^ ٠٥

ر  ) ٢نسب إر علي بن أبي طالب فين ،ينفلر* ديوانه(ص ،) ١ ٦ونسب إر غيره أيناة يفلر;
^شالقالي(آ/ي.مطواصكول(آ\/ه).

دعونانعترف بمشاكل تفكيرناوأزماننا الشرقية؛ من التخلف والضعف
والمهانة!

أومائنا فى الشرق ثختلف حولتا

كتل بدت حولها أنلأء

فتطزف وثخلض وثعصب

وهشاشة ونعامة وحواء

بؤ ماء لا بمتغول عن عادانهم

حولا وما لفهومهم أحطاء

(ا'ج\ بتمدبمس الدوات كانئم

رنل يعور قولهم إيحاء

دعونا نعترف باننا نماوسر تسلطا وامتدادا فى الرأي ،بحب ومحنا

وطاقتنا•• آخذين بقول الربي عمر بن أبي رمحعة؛

إثما العاجز من لا ستبدوا*.
ونمارس ترفعا على النقد والمراحعة والتصحيح والاعتراف بالخهلأ،

ؤإعجابا بالرأي ،وأحادية في الفكر ،ومصادرة لاراء الأحرين ،وانشقاقا
دانيا اصح معه سبه ممتحل أن نتعاسر او نتفاهم أو نتهق على عمل
مشترك أو برنامج مشترك؛ حتى عجزنا عن رد الغلواهر لأسبابها،
والمشاكل لعللها في كل عن التفكير المنطقي الهلبيعي ،وتباطو عن

العمل الحي أو العلمي أو الدعوي أو الفكري اكافع.
وأصبحنا لا نرى الألوان الرمادية؛ قاما! رمعنا) أو (صدنا)؛ (أبيض)

أو(أمحوي) ،لا نرى مناطق الوسهل والحلول الومعلية ،إما! رحكم بالبراءة)
أو (الإعدام) ،ورمجتمع الملائكة) أو (الشياطين)( ،قعر الجحيم) ،أو
( )١ديوان عمر بن ايى ربتعة(ص.) ١٢٤ :

" ب •••••• ••••••••• ظرؤ زي
نهمة الفردوس).

؛ما حياْ ئعن النيث في البلى وب في يلك الرموص وفاتي

ؤإما ممات لا قيامة تعده نات شري ي ص ياتر ٠١
يد أن منهج الشريعة فى البحث والتقصي يعتمد على الفرز والتفصل
والتجرير ،وعدم الجزاف.

والفكر المأزوم مشوش بفعل التعصب ،مما يعني صعوبة الإصلاح؛
سب ،تترس أحطائنا بالدين ،واحتادؤل الأمر لدسا ين الثبات على الحق،

وين الجمود على الرأي المجرد ،ومن مظاهر هذا الناكر تدافع وتبادل،
التهم ،وانتقاية أو جزية في الطرح والتمتم والتفكير ،وقتلعية فى غير
موضعها.

وفي هدا العالم الإسلامي الكبير أزمة واحدة ~أحيادا~ كافية لبئ
الأنشقاؤ ،والاحتقان للتراثق ،والأنشغال بالغير ،مما يبرز سوءات القس

البشرية من العصب والهوتم ،،والوسع في اكاويل للكذب والعدوان،

والغمم ،والقتل باوهى الحجج وأضعف الآويلأت ،وال عي الجاد في

إصفاط الأحرين ،وكانهم هم العائق في وجه الجاح!
ومازوم الغكر ،يغيب عنه في لحظة الحدمحث— ،يا في حياته العامة—
اكفكير المنطقي السليم ،ويتهرب من الاعتراف؛قانون السببية؛ يفعل

ذلك لردم أخطائه ومشاكله ومظاهر الخلل واكخبتل والغللم في متهلقه
وتفكيره .هل-ا من الاحية العلميةوالفكرية.
■  ٢ ١بنظر• ديوان حافظ إبراهيم رص .) ٠٨
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الفكر الماقوم

ضه،واعليالمكيالن

في الماحية التربوية السلوكية ،ويحيله المشاكل إلى عامل من عوامل صنيع

ثروات الأمة الشرية والمادية والاقتصادية ،والإخفاق في إدارة الأزمات
الشخصية ،قفلا عن المجتمعية من الماحية الإدارية ،وهي تجعل الفرد

فاشلا على مستواه الشخصي والعملي والوظيفي ،وربما تجده مع هذا
كله متحديا حيدا عن مشكلات العالم الإسلامي ،وربما العالم كله ،من
غير أن يطرف له حفن أو تهدأ له عين.

وبعد إ فإن هده الأزمات كلها شيء ،وأن تكون في الفكر المأزوم قاعة
الرضا بالذات ،واعتقاد عدم وحول الختلآ أزمة أخرى؛ لأن معنى هدا الأخير
هوعدم وحول القابلية للتصحح والمراحعة ،ومعناه باختصار! فقدان الخطوة

الأولى في طريق الصحيح ،وهوالجهل المركب ،،كما يميه ممهاونا.
الذي لا يعرف ولا يعلم أنه لا يعرف؛ فحين لا يحس المرء بمشكلة
في تفكيره وحين يشعر بالرضا عن الدايته ،والكمال المهللق ،فهده أم
المشاكل.

يقصى على \دوب في أثام (أزنته)
حتى يرى حنا ما لر؛الحمن

راء

إن طلب الهداية من اممه في سورة الفاتحة في كل صلاة ،تشير إلى

ف ،الإنسان المستمر ،وحاجته للتصحيح في كل وقن ،،وننع خصلة
ر  ) ١ينفلر :حلاصة الأثر في أعيان
بمي بن علي باشا الأحاتي  ،^^١الحفي.

الحائي عثر للمحي (j؛_ lU؛) ،ون به إلى

الرصا المطالق ٠^ ٧١؛ عن الذات؛ لأن معنى هذا الشعور هو التوقف
والجمود ،نعوذ ياش من ذلك.

ؤ ن_يمحآؤمحآي ت3أاذئثئو ف ني حقت جآابمنيآلج-ء  ٥تثلك

ميآلتيني» أرع'إ،ك ثنيوا؛ك متعمل ئ' آهيااكى 1آكتقم'ر؛' ١مميدآنن أغث
ءثهلمنيآن0ثوس عالهنرثُ ألصتآفيُا ' jN؟ ي امتن.

ما نوم

•• •

وبأمثالك ،ومرهون يصفاء نفك واعتدالها الداخل وهدوئها الراسخ،
مهإ ادلهم حولها الظلام ،ودمرت الأعاصر ،واشتدت عليها الخطوب!
لا وافه يا بتى ،لت أءسان ،بثيء لا أبرئ نفى منه ،ؤإن تفاوتت ،بيتي
ويينلث ،اكاديرإ

تساءلت ،ل نفى! ألا يوحد ق هذه اللوحة القاتمة بصيص من ضوء،
يصلح أن يداوى به معلول التناوم والأكتئاب؟أ

ألا يتوفر ق نصوص النريعة ما يكدب هذا التوهم المغرق ق الانغلاق
والتارم؟!

هل يمكن لفس أحاطت ذاما بأسوار الوص أن تعيش داخل بيتها
الصغثر ْع زوجها وصبيتها عينة الهدوء والرضا والامحلمتنان؟!

أوأن تقيم علاقات ودية طيمة مع الاحرين من حولها ممن لا تشتمل
نفوسهم عل القدر ذاته من الاحتقان؟

هل يمكن لها أن تودي دورا إمحابيا غر الهجاء والذم والعتنم ،والقصف،
التواصل؟

التارم النفسي هو انتحار مؤقت" ،إن صح التمر" انتحار؛ لأنتي ال
أمحلى أن متنئعا -يذا الحزن الغامر يقدر أن يعيش حياة عادية ،ولوق جانب

من جوانب العيش الاحتاعي أوالعرق أوالاقتصادي..

وْوقتح • .لأن اشّ بحي الأرض بعد موتما ،وقد يكون التأرم عايرا؛ لأنه
متصل بسبب خاص ،كتوثر العلاقة الزوجية ،أو فشل  ،3مشرؤع جزئي؛
يعالج بتكرار المحاولة ،أوتغيثر التلريقة ،أو تحريلث ،الميدان..
وربا كان متصلا بمرحلة من العمر•• وكم هو مؤ لم أن تمضى فترة

ةمؤ3يإ ؤمحءرؤُ

٠٠٠

بملأيشفوناسناُْ»لا/
بيد أن المعويان والإحفاقات والنتاج السلبية التي رآها المخلصون
عبر متوات تزيد على الثلاثين؛ جعلت العقلاء يعيدون النظر في كثير من

الهلرائق والأساليب ،ويصلون إلى نتيجة مفادها عدم تحميل الإسلام
مسؤولية احتهاداتهم الخاصة ورؤيتهم الشخصية وتجربتهم الدانية،

بل والأقتناع بأن من الولاء الصادق لهدا الدين وحملته وأهله ،وأن من
الشجاعة المتناهية والحقيقية الوقوف مع النفس قبل الأحرين ومحامحبتها
ومراجعتها ،فلماذا نطالب من الماس أن يصححوا ويراححوا ،ولا نطلب،

ذللث ،إلى أنف ناْ ،ع وجود المعيار الحق من الكتاب والسنة المحيحة
والقواعد الأصولية والفقهية والمصالح والمفاسد المقدرة بالطر
الصحيح ،ومشاهدة الواقع ،دون صدود أو إعراضي ،بحجة ما يمكن أن
يحدُث ،متقبلا ،فالإحالة على المتقبل هي إحالة على غسب ،،ولابد
أن تكون دلالات الحال ،مرمية إليه ،فليس من الصواب أن أنعامي
عن سلبيات ضخمة يكتفل بها واقع بلد إسلامي ،سبإ الإصرار على
المواجهة؛ متعللأ بان التقبل ميحم هده المشكلة ،فالمستقبل هو

عادة من جنس الحاصر ،وأحياثا كون دونه ،إذا لم ي\كن ثإ حعلهل سليمة
لإصلاحه ،فليس س الحكمة والرشد المحويل على نهايات مفتوحة غير
محددة ،ولا معلومة الاوقيت ،،ولا محققة الحدوث.،

وفى هدا السياق أعجبنى ما أصدره مجموعة من الشباب في ليبيا من
دراسات تصحيحية ،فى مفاهيم الجهاد والحبة والحكم على الماس،
 )١:أخرجه البخاري(  ،) ٦٩٢٧وسلم(  )٢ ٥٩٣من حدث عاتنة

• ٠ ٠٠

مراجعات وممانمات ر\)' -س•

وهوكتاب في (  ) ٤١٧صفحة وتسعة أبواب ،انتهوا فيها إلى نتائج متوازنة
وهادفة ،بعيدة عن التجريح ورت.ود الأفعال ،واستفادوا من دراستهم
النظرية ،وتجربتهم العملية التي عاشوها ومروا بها • • والنتائج التي دونت

في هدْ الدراسة حول القضايا المطروحة؛ متفقة مع ما قرره أهل العلم
والسنة ،وقد اعتمديتج على الأدلة الصحيحة ،واستأنست بأقوال الأئمة
والعلماء من المتهدمين والمتاحرين ،واتمتح بالاعتدال فى لغتها

ونتائجها ،والهدوء فى معالجتها ،وظهر فيها الإشفاق على الأمة عامة،

وخاصة على الشباب الم لم ،والذي يحدث من بحص أفراده وفئاته
شيء من الأندفاع غير المدروس ،والحماس غير المنضبط.

ولئن كانت ،هذه النتائج عادية عنلء أقوام نشؤوا عليها ،وثزبوا منذ نعومة
أظفارهم على مفاهيمها ؛ فإنها تعد شجاعة محمودة ،وتقوى لله تعالى،
وتعاليا على الهوى والن،اتية ؛ حين تصلءر من إخوة سلكوا طريما آخر،

ثم بدا لهم أنه لا يوصل إلى المقصود ،فأعلوا ذلك ،حرصا على أن يبدأ
الاحرون من حيث انتهوا ،وليس من حيث بدءوا ،وسعيا إلى التصحيح
والتصويب الن<ي هو لب الدعوة ،ورأس الإصلاح ،ودعامة المنهج •ؤ إن

ربدإلاألإصلحماآمفلمثأ ه لهود;ارخ]- ،أ رب ندق عتا[ •٤طه; ،] ١١٤
•(رش؛شمحمحدل،محيا

لابمسب دش؛ى،ءآثه يتو

بلالطلأق:آ"-أ].

ؤإذا كان النيئ ^ في عاديات ،المائل فول\« :و ؤالأه إن ثا; اق

لا أحلم ،ض يمن ثم أرى حنت ا منها ،إلا ^^ ،عن تينجب ،ؤآتتت ،^^١

ب..ب.ب ب

. . .ب.ص

هؤ حتت»لا؛ .فكن ،بما هو فوق ذلك ،،مما فيه حففل وحدة الأمة ،وحقن

دمائها ،وحياتلة سمعتها من ألن الإعلام العالمي ،والدي أومأ إليه المي

ه في قوله! رءلأ يتحدمثج الناس أف محمدا فل أصحابه  . ٢٢١١٠وهذا في
شان أقوام مأذون ثرعا بقتالهم ،فكيف  ،بمعمومي الدم والمال والعرصى
من الملمين؟! أو من غيرهم ممن حقنت ،الثريعة دماءهم ،وحمفلتؤ
حقوقهم؟

وإذا لكن عمر يقول لأيي موصى م؛لثثغثل! ارلا يمنعنك ،قضاء قضيته

بالأمس ،راحع.تإ فيه نفك ،،وي0نإ فيه لنشدك ،أن تراجع الحي؛ فإئ
الحي قديم  . ٢٣ ١١١وهذا في م ائل اجتهادية وليها القاصي ؛موجس ،عقد

الشرعية ،فكيف ،بالتقحم في م ائل ذايت ،شأن عام ،وحهلر واسع ،ممن
ليس من أهالها ،بمجرد الجرأة ونقص التقوى؟

إن هذا التدوين العلمكب الهادئ الرصين ،المدعوم بالأدلة؛ لهومن حير
ما تمحضتؤ عنه التجارب ،المتكررة لل٠واجهارتج الم لحة قي أكثر من
بلد ،ومثل هذا يجب ،أن يوجز؛مصداقية وجدية وتشجيع؛ حففلا للشباب،
من الوقؤع في مأزق الانحراف الفكري وال لوكمح ،،وتوجيها لطاقتهم
في الدعوة والبناء والإصلاح والتنمية والمشاركة في الحياة العملية
بكافة صورها ،وحفظا للأمة كافة من التشرذم والتشتت ،،والصراءاتا
الداحلمة.

إن صدق الياُتح ونبل المقاصد من أهم ما يجب ،العناية به ،فمن
( )١أخرجه الخاوي(  ،) ٦٦٢٣وسلم( )١ ٦٤ ٩س حدث أبي مس
( )٢أحرجه البخاري( ،) ٤ ٩ • ٥وم لم(  ) ٢٥٨٤من حدبن ،جابر ه.
( )٣تميم تخريجه(ص .) ٢٢
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ذمإل ب ؤ؛رلءارل

ومن هنا أصر على تكرار مثل هذا الموصؤع وعرصه والتيكير به ،لأن
مهمي هنا ليت تهلييب الخواتلر أو التربيت على الأكتاف ،حما يحزنني
أن ينالم أحد بسببي ،لكن لا خيار لنا هنا في المصارحة والمكاشفة ،دون
تعد أو ظلم ،إلا أن يكون شيئا غير مقصود.

لقد غديتح أعمال تصدر عن (تنظيم القاعدة) ،أو عن (أسامة بن
لادن)؛ تاحد طاع العصمة عند بعض الأتباع ،وكأن نقدها حقل أحمر،

وكأننا لم نمع حديث الّك ،هز -لسيمح من سيوف الله! رراللهم إش أبزا
إثذ،مثالإخاِنم»؛ا>.
حتى صاربعض الشيوخ يتحرج من التصريح بالنقد ،ولوكان ياسلوب

رصين ،حوئا من سلقه بألسنة حداد ومقاريص شداد ،أو التثنح عليه
تنش التهم •
أحد الأحبة قال يوما؛ يخقلوون كما أحهلآ الصحابة!
ثاجبته .وهل اجتمع الصحابة على حطا؟ا

أم هي مفردامحتح هنا وهناك ،خالفها الجم الغفتر متهم ،وأعلنوا
النكير عليها ،يم إن موصع الأسوة بال لف ح عامة هو فيما أصابوا فيه،
وليس ما أخطووا ،والخهلآ يستغفر لهم منه ،ولا يوصع قاعدة يتاسى بها
الخالقون.

بل عنصر الجمال في خطا ينيا للمحابة ،أو من بعدهم من سملف

الأمة هو الاقتداء بقبول التمويب ،وسرعة الاستغفار وعد؟ الإصرار،
ؤإعلأن الندم على الخطأ ؤإنكاره على الملأ؛ كما حديثح لخالد بن
 ٢٠^١ )١:الخاوي(  ) ٤٣٣٩ابن ص محض.

مراجعات ومبمانمات (٢

الوليد ،ولأسامة بن زيد ،أو لحاطب ،بن أبى ُكية ،ولجماعة من الأنصار،
ولبعض أمهالتح المؤمنين ،ولبعض السابقين ش في،كون الكير علانية
لخطأ مكشوف ،معلن ،وليس بالهمس أو التستر ،وها نحن فى القرن

الخامس عشر نردد ما فاله سميي ولد آدم؛ لخالد أو أسامة أو أبي بكر أو

عمر أوعلي أو عائشة ،أومن اشترطوا شرطا باطلا في يع ،أومن أحد من
مال ،الصدقة ما لا يحل له  ..في دونمح وصنوف  ،من الصحيح ؛ يجدر
أن نتاسى بها فى نفوسنا وأفرادنا وجماعاتنا وحكوماتنا .

ؤإني أعلم يقينا أن لو أعلن أحد قادتهم اعتراضه على هد 0الأعمال،
أو تراجعه عنها ،أو تبروه مما نمت ،إليه منها ،وهو لا يقر به ؛ لاله مثلما

نال المحترصين المتنكرين من الوقيعة من بعض الأتبلع •

وهي فرصة أن أجدد الدعوْ إلثه أن يراُ؛ع الحق؛ فإن الحق قديم ،وألا
تأحدْ في الله لومة لائم ،ولا عذل عاذل ،وأقول له! (العار ولا الار).
على أنه لس في الرجؤع إلى الحق عار ،ؤإنما العار في الإصرار ،وإن
شلال الدم المتدفق في الجزائر والصومال وغيرهما ،والمرشح للانفجار
في مواقع أحرى؛ ليممللمب من كل من في قلبه غيرة على الأمة وأبنائها أن

يعي فى اكدارك ،وألا يكون ظهينا لأعمال العنف  ،العشوائية المتلاحقة،
والي لا ثمرة لها ولا طائل من ورائها إلا المزيد من الفشل والإخفاق
وذهانمؤ الريح ,
وأذكر كل من غمس يدْ أو لسانه فى هدا البركان الحارق؛ يالموقف،

بين يدي رب ،الحالمين ونومذثرصوذلامحق

-نومه ؛• [الحاقة:ا/؛]،

حين رربمظر أيمن منه ملأ يرى إلا ما مدم ،ويئظر أنأم مثه ملأ يرى إلا ما

تمإ 1يمإ ضرؤي

) ثة ٠

ممم،وخيندبمليلآيرىإلأافر»را/
يوم يكون أول ما يسأل عنه من حقوق الماس اللماءر٢ا ،فلا يزال
المؤمن في فسحة وفرج ما لم يصب دما حرامارم ،فان أصاب دما حراما
هلك ،ؤإن أعان على سفك دم ،ولو بشطر كلمة ،حشى عليه أن يجد أمامه
مكتوبا ارآيس من رحتة اللهااأ؛ا ..نأل الله السلامة.

قال لي أحد الشباب يوما• كلامك حق وصحيح ،ولثكن في أسلوبك
شدة عر هزلأء الشباب؟

فقلت؛ له! ماذا سمعت ،من الشال،ة؟

قال؛ إنلث ،تقول إنهم متعجلون ا
قلمت ،ث نعم• قالها رسول الله

للم ابقين الأولين بماكة ،ممن

صدقوا  Uعاهدوا المه علمه :ط ثص ذا الأم ،خر لممن \{tsL

من صنعاء إر ■^؛_^ ،،لأ يحايج إلأ الله والدب عاك ،عيب ،وجيلإ
نشطون؛رْا.
على أني أقصد بالعجلة هنا تقويمتط مقام المعلم والحث ،والدراسة
والهدوء والمفلر قبل الفعل ،ول ن ،أمحي أنهم مصيبون فيما يقحلون
ولكنهم أحطووا اكوقين ،كما قد يفهمه أحد ،أو يقول به أحد ،وهذا فرق
ر  ) ١كما في حديث ءل-ي بن حاتم ء؟"■; أحرجه البخاري(  ،) ١٤١٣وم لم( .) ١٠ ١٦

( )٢كما في حدث ابن م عود مل؛ 'أول ،نا يمضى نص الناس في  . ١٠٠١٥ ^١أحرجه
البخاري( ،) ٦٨٦ ٤وم لم( .)١ ٦٧٨

( )٣كما في حديث ،ابن عمر محمحد; أحرجه البخاري ( .) ٦٨٦٢

( )٤أحرجه ابن ماجه ( ،) ٢٦٢٠وأ؛و يعلى (  ،) ٥٩٠ ٠والبيهقي (. )٢ ٢ )٨
( )٥أحرجه البخاري (  ) ٣٦١٢من حديث ،حثاب> بن الأزت ه/

٠٠٠

التعايش مع ايضس

مريرته علانيته  ٠١؛ ليكون منسجإ مع ذاته ق معرفة مواهبه وطاقاته وقدراته،
ومعرفة عقله ونف ه؛ فان معرفة الإنسان لف ه هى اكللق لقدرته عل

العائش مع القس؛ مالها وما
دواوك فيك وما تبصث

وداوك منك وما ثنم ؤ

ويزعم أك جرم صغير

وفيك،إطوىانمالم ٢١١^^^١

فالفس عالم هائل ضخم ،تكتنفها العللأسم وتحوطها الألغاز والأسرار،

والكثير لا يتقنون قراءة أنمهم بشكل جند •إ ول آسآئأ ^ بص/يف ؤ
[الذرياتتا'اا] ،فقد يقلن الإنسان نف ه أومحع الماس صدرا ،وأطولهم

حبلا ،وأبعدهم أناة وحم ومداراة؛ وأفعاله تم عن غير هدا ا
إن ثمن ،دعوة ملحة تفرض نفسها كبديل عن بث المهم ق كل اتحاْ،

مودى هذه الدءوةت أن افهموا أنفكم وأقبلوا عليها ،فأنت بالمفس ال
باتحم إنسان.

مل أن نلقي باكيعايت ،واللوم عل غيرنا ،ينبغي أن نلؤم أنف نا أولا،
وليس معناه أن نكون قساة مع أنفستا ظالن لها ،ممرطن أو ممثط؛ن ،بل

عل الحيل قامت ،الساوامتج والأرض ،إن المظر ي آدواء المفس هو أول
سبيل المصيرة ط وإلا فالعمى واليه أ

إن المفس الإنسانية امانة عندصاحبها ائتمنه الثه 'عليها ،وأوجب ■ح ابه

عل حفظها ورعايتها

cمحرجئاغ

( )١يفلر :روح العاق للألوس (؛ ،) ٣٩٥ ; ١٥ ( ،) ٨٢ /وتب إل ص -م ،ونب إل
غثرهأبمّا'

ا • • • • • ٠٠٠

ب • • • •س.- - -ظنؤني ؤفءرؤء

يمثل <ؤإلت عدننا وظلما موف ثنيه و\ت\ ؤ• لالاء:ه'آ] ،فالأنتحار
ررالففاء عل وجود هذْ النفس الأن انية) عقوته النار؛ راتادرف عندي
ينمه ،حرمت علته الحنهاا  ١١أ .وررمن لثل منه بحديده ،لحديدته ق يدم،

ئ ، ٢١١٢:وفه و نار جهم حابيا محليا فيها آتدا»ذ؛.
كإ أنه من أمكال قتل الإنسان لنفسه أن يتيها معنويا ،بمنعها من
الحر ،وتدميتهاأ؛ا بحملها عل المعاصى؛ فالنفس قد تنتفض عل صاحبها،

وتطالبه بتزكيتها ،كإ تطالبه يشهواما ،فيقمعها كإ يقمع الحكم الذلالم
المتثد من نحن ،يده ،وكإ قيل .قد تكون أمثرا لكن عل نمك.
إن معرفة النفس أصل ق التعايش ،ولهذا ورد عن بعض الساوفجت ارمن

عرفا نف ه امحار^".٠ ١

إن جرءا كبثرا من أدبياتنا وتعاملنا مولع بالقاء التبعايت ،عل الأخرين؛

والدا ووالدة وأمحرة ومجتمعا وحاكنا ،ل وعل الحالم كله ،فهم ّسب،
إحقاق مشاريعنا وحطتلنا ،ووأد نبوغنا وتميزنا؛ لتخرج النفس من الحاسبة
والمحاكمة ،وتت لل لواذا نائية بنمها عن الض .والراجعة والتمويب ،بينإ

أحد التقارير يقول• إن ما ياتيك من الناس يوثر فيلث ،بنسبة( ،)'/. ٢ ٠بينإ ما
ياتيلث ،من داخل نف لن ،وردة فعلك محام الأحرين يمثل ( . )/.A ٠
( )١أخرجه البخاري(  ) ٢٤ ٦٣من حدث جندب بن عبداممه
(آ)أى:بملخطه

( )٣أحرجه البخاري(  ،) ٥٧٧٨وم لم( )١ ■ ٩من حديث ابط،يريرة ه.
(؛)أي:لغوانها.

( )٥يطر :فوتح القلوب لأي ًلااب الكي ( ،) ٢٣٩ /rويفلر :القاصد الخسة (• ،) ١١٥
وكنف الأفاء(أ/أآأ).

ضايش مع النفس ••• • ••• •• • ••••••••••• • • • • •••• • •••• • ٠ ٠ ٠

إن مما ينعكس محلتا عل شية الإنسان وتعايشه تلك الأحندة الواسعة،

والقائمة الطويلة ،والتي محواهات أن الاحرين نحيكون لنا مؤامرة كبثرة،
ويتقصدوننا بالإساءة .فننظر إليهم عل أمم أعداء مآرمون؛ حتى يودي
ذللئ ،إل إسقاط الأحرين ،ؤإمحقامحل الإنسان ذاته أيصا ،نتيجة عدم القدرة
عل قراءة النفس بقلريقة صحيحة.
إن من القراءة الصحيجة اعتإد سلوك الإنصاف ،يقول عإر

ررثلأيثؤ من جثهى فقدجع الإيإل...اا ،وذكر! ءرالإنصاف من نفسلئجااُا.،

يقول ابن حزم  ! ٥٧٤رامن أراد الإنصاف فليتوهم نف ه مكان خصمه ،فانه
يلوح له وجه تععفه،ااآ؛.

والكم من الناس عند التعامل يضع يده عل طرف الكفة لترجح له
باذتقائcة عجيبة؛ فهو ْع نف ه لون ،ومع الناس لون آخر ،وهل.ا تهلفيف،

معنوي مى اممه عنه ؤ وإنءند١تيلأتر، ١قه منءن؛ن ؤ .تالور!ه ٠] ٤
التعايثن ..مصالحة هع الذات ،ومن فقد ذللث ،اهتز لكل طارئ ،سواء
كان سياسيا ،أواقتصاديا ،أو اجتماعيا•• فهو لا يأوي إل ركن شديد من

معرفة نف ه ،ومعرفة ربه -قبل ذللئ -،بأسهائه وصفاته العلا ،ولو تم له
إلنه ل الثحاء يعريالئج ز الشدة . ٢٣١٠،والشدة
ذللئ ،لأفلح وأنجح،
ر  ٢ ١علف البخاري في كتاب الإيمان ،باب افئاء ال لام من الإسلام ،ووصله معمر في جاععه
(  ،) ٢٣ووكع في الزهد (  ،) ٢٣٥وابن أبي ثسة (•  ،)٣ ١ ٠ ٨والطري في نهذب الآ'ار - ١ ٩ ٤ ١
 - ١ ٩٦مد عمر) ،واللألكاثي في الاعمماد (  ،) ١٣٧٤واليهقي في اكب ( .) ١١٢٣٩
( )٢ينظر؛ الأحلاق والمر ز مداراة القوس (ءسآخ).
(  ) ٣حزءمحن حديث ،وصثآالض أج لأبن عباس محقن!  ٠احمظ .الله بجمظلنؤ . ٠.. .أخرجه احد
 ،) ١وغبرهم.
(  ،)٢ ٦٦٦والترمذي( ،)٢ ٥ ١ ٦والحاكم( ،) ٥٤١ ;٣والمهقي  jالتعب(٠

دفس

٠ ٠ ٠ •• ٠

لفظ ت رررمول افه ا ،وأبدله ب ررمحمد بن عبد اف>ا،ر ا.

إن الّتي  .يعلم أنه رسول افه ،وأن (ب م الله الرحمن الرحيم)
شريعة ،ولا مزايدة عل ذلك؛ لكن قضية التعايش ْع الاحرين ولع الواقع

؛آلياته ،لا يعني الاعتراف با-لتهلآ أو نميره أو فقدان الهوية والضييع ،إنإ
نعتي أننا نعيش واقعا ومحب ،أن نفكر ملتا ،وأن ندرس عملثا وئرعيا كيف
نتحامل معر هدا الواي بهلرق سليمة ،تحقق المصلحة وتدير المفسدة ،وهذا
ما تحتلم ،فيه مدارك الناس ومثارسيم وتصوراتيم.

( )١أحرجه البخاري (  ) ٢٧٣٤من حديث المور بن مخرمة ه ،ومروان بن الحكم،
وم لم (  ) ١ ٧٨ ٤من حديث أنى بن مالك فتيُ.

فنحن بحاحة ماثة وصرورة ملحة إلى تعميق الإيمان في القلب
وتقويته ،وأن ناوي فيه إلى ركن شديد؛ فان الحياة الدنيا مبنية على

الخهلر ،ومداهمة الإنسان بما لا يتوقع من نكبات ومصائب ،فى نف ه أو
أهله أو ولده أو وفليفته ،فيصيبه الانكسار والجنع الذي لا ينجيه منه إلا
عمق إيمانه واه|ه ،والعبادة الحقيقية التي تشمل عبادة القلب قبل الجوارح،
وليت عبادة الجوارح فقتل.

اللام بين التلمهمح والقدرة ،بين ما نريد وما نملك ،بين ما نملك وما

نستطع تقديمه ،وأن يكون هناك اعتدال وتوازن بين هلْ المعاني ،يقول
الني ه :اJا !يها الناس ،حدوا من الأعمال ما ثهليمون؛ هان اف 4لا بمل
حص ثملوا ،ؤإة أحث ،الأعمال ،إر الله ما دام ؤاف دل٠ا  ١١ز وفي حديث
آخر؛ اراكل٠وا مى الأعمال ما دطمور)ا،رآا .وذلك في كل شيء ،وفي طب
الماديات ،فربما ءلْع الإنسان فهلك.

أكطامعيثامدض

ضرسَكخئاص

السلام في الدعوة؛ فلا نتصور أن يكون العالم كله تحن ،تأثير دعوتنا،
أوينبغي أن يكون كدللث ،،فهدا شيء لم يحمل حتى للأنبياء والرسل،
فكما تحمل فغيرك يحمل ،وربا يهدم ما تحمل.

اللام مع الطبائع؛ فلا يتكلف ،الإنسان صد ؤلبحه أوما ليس منه ،وأن
يكون منسجما مع نف ه ،هذ.ا محمد هت يقدم له الصب ،فرغ يدم عنه،
( )١أحرجه البخاري( ) ٠٨٦ ١س حديث عانشت خنفا.

( )٢أحرجه البخاري (  ) ٦٤٦٠من حديث عائثة ■ءمحخا.

طر:ما0رانماب(صاآ) ،و\لأح\ب\{ثري لأبن مفلح( .) iVi/r

ثيؤزي ؤفٌوؤُ

٠٠٠

أخر ولا اخرط بجل.
فالمعاق الذي لا يرجى شفاؤه ،والدميم الخلنة من ذكر أو أنثى،
والفقير الذي لا مال له ،والسهل الذي لا علم عنده ،ولا قدرة له عالي

الفلر والتعقل ،والأرملة واليتيم ،وكل أصحاب الأبتادءات والمصائب
بحاجة مائ ة إلى صغ ملام مع المدر ،والرضا بما كتبه الله تعالى وقدر،

ومدافعة القدر ؛الأسباب الممكنة ،والتسليم المهللق بما لا يع نحتا
الإمكان دفعه.

إنه لا بد من الإنصاف من نفك والتخلقس من الأنانية والهوى

والشح ،كما كان عمار ه يقول■ ررثلاث من جمعهن؛ فقد جمع الإيماذت
الإنصاف من نفك ،وبدل السلأم للعالم ،والإنفاق من الإوتار))را/

لماذا إذا اختلف أحالنا مع أحيه لا يحاول أن ضع نمه مكان أحيه،
ؤيرصى له بما يرضاه لنفسه ،وأكال• أجرم أنه لا يوحل■ في الدنيا من عنده
إنحاف من نف ه ،إلا من رحم اف ،وقليل ما هم ،قال أبو هريرة تيُت

اايئص.ثأحدكلم المياه في عين أحيه ،ويني الجد.ل —أوالجنغ— فى عين
نف ه ))  ٢١؛.

( )١تقدم تخريجه (صره .)٢ ٢

(؟)أخرجه أحمد في الزس (ص:ارما  ،) ١والخاري في الأدب ألنرد(آبمه).
وتمْ أخرجه الخاري في الأدب الفرد(  ) ٨٨٦عن عمروبن العاص خظ.-
وأخرجه ابن ءاس ني زوانده على زهد ابن المارك (  ،) ٢١٢وابن حبان( ،) ٥٧٦ ١وأبو
)،واصأر( ،اأ)،وشنمفىاسة

ر ة  ) ٩ ٩ /من حديث أبى هريرة قيه مرفوعا ،والموقوف أصح ،ينظرت السال الة الصحيحة (،)٣٣
ونسفن الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة ( .) ٥٠

٠٠٠

سلام الضمير

عجنت لني نكى على نزت عتره

دموعا ولا ينكي على مونه دما
وأعجب من يا أن يرى عنب غنره

عبنا وفي عتو عث ي نوص
كما أنه لا بد من فهم التدين فهتا محاليئا صحيحا ،خالنا من التمحلأت
والهوى الشخصي ،فهنا لا يممامحير ْع الفهلرة؛ فان الإسلام نف ه هو دين
المهلرة ،ولا يتجافى مع ذوق سليم ،ولا وجد صحح ،ولا واقع محلبعي،
دون حضؤع وامحتلأم.

واللام ْع العقل في إيمانه بالغيييات التي جاءت بها الرسل ،وهي ال

تناقص العلم الصحيح ولا العقل المريح؛ فيلم بها ،دون أن يتحول) إلى
عقلية أصهلورية تقبل كل ما يلقى إليها ،بلا فحص أو تمحيص ،فالغسب،
فوق العقل ،والأسعلورة تحن ،الحقل.
وياعمال ،العقل وترك التقليد؛ فالعقل للتمييز وليي للحففل فحسستج!

وقد أثار الثر بن عبد اللام ركج إلى أن المصالح والمفاسد تدرك
بالمل قبل ورود الشرعل • ٠٢

وأقول I،وبعد وروده أيصا ،وذللئ ،في فهم القرآن والمنة والترجيح،
وتقدير المصلحة والمقدم ،دون افتئات على الحقل وتكاليفه ما لبى

من مجاله واليالغة فى تقديره؛ فان له خهلوءلا حمراء ،لا ينبغى أن يعدو
( )١ينظر :الفروع ( ،)٤ • • /rوالأداب الترب (ا  ،) ٣٧٦ /وغذاء الأزب لسد بن
مالم ال ناريتي ( .) ١ ٦٨ / ١
(  ) ٢ينظر؛ القواعد الصغرى للم بن عبدالملأم رص؛ .) ٤١

 . . . . ... . .. . . .... . .......... . . . . . . . ... ٠٠٠ثٍال زب رلفءرؤء
قدنه عندها.

ومعالجة الوساوس التي ثري على عقل الإنسان وخاطره؛ فتكدرعيشه،

وهي إما شرعية أودنيوية ،وغالبها حالات مئة ،وهيَتعالج اهمالها،
وعدم الألتفاُت ،إليها ،وبالدعا•؛ والامتعاذة بافه ويالوصفة النبوية بقراءه!

.ؤهاJهوآثهأرثد إه لالإحلأص;ا]  ، ٢١١وأن يستجمع الإنسان كل طاقته
ويعزم على عدم تلبية أوامر وساوسه من طهارة ووضوء وشك وغيره،
وأن يعتبر ذللئ ،حالة طوارئ ،إلى أن يكشف الله عنه ما هو فيه ،والله عز

وحل إذا علم صدق المية أعان.

( )١كما عد أبي داود ( ،) ٤٧٢٢ ، ٤٧٢ ١ؤيطر :صحح الخاوي (  ،) ٣٢٧٦وصحح
سنم(؛م().

٠٠٠

قرؤي ؤسءرؤُ

التعامل معه تيدوء وواقعيه؛ برئه إن كان حطأ ،وفرزْ إن كان قابلا ،وهذا

ما يدعونا إليه الدين الإسلامي وقواعده ،ذللئج أن! راالكالمة الحكمة صالة
الومن ،فحيث ،وحدها فهوأحق ّأا)) , ٢١١

إن المفهوم اللي للتعايش بمعنى التنازل عن العقيدة أو تقديم
نصف ،عقيدة أو بعض دين مرفوض محت ،أي مسمى حاء به ،ؤ آغنومنون
متغض ه [القرة!  ،] ٨٥بيد أن المفهوم الإمحابير
بب*صألكُّب
له بالتوصل إل مستويارن! ،أخلاقية ق الحوار والاتفاق عل أص العيس

والتصالح وتقدير الاختلاف والاعتراف به ،والأءارافإ بالتعددية؛ أمر
حاءين ،به الشريعة الإسلامية ،ومن الحدير بالتنبيه علميه أن القرأن الكريم

حاء ؛ممطلحاُتؤ ربإ ذكون أومع معنى ،وأثمل تعاملا من مصطلح
وجعلكؤ حو؟
التحايش ،قال تعال؛ •ؤ يتلإ؛ا؛لناسإدا
َرثءلقانوأم [الحجرات ،] ١٣ :فلمففل «اكعارف» ليس مقصونا عل
الاسم والقبيلة ،إنإ هو خطايت ،للبشرية بالمعنى الواسع ق تبادل العارف
والعلوم والمحاسن والفضائل.

ويقول تعال؛ •ؤ ولاعنرم3محأحككأ ق أن ص1وءفلم عي ألسحد

آارامِآن ثثروأوث-اومأ؛،٤آير وألأموئ ولامادزأ

دأتدزببوآقئوأ

آثت نديي ألعقاب ه [اااJالة ،]٢ :فالتعاون عل الحر والمصلحة مفهوم

شرعي ناصع ،متفق عليه ،سواء مع الموافق أو المخالف؛ لأنه تعاون عل
محنى صحيح ،وهو الر والتقوى ،وليس الإثم والعدوان ،وذللث ،المفهوم
( )١مروي من قوله كمّه الأحبار ،وزيد بن سلم ،وغيرهما ،ولا يصح مرفوعا .وتد تقدم
نحربجهرص* 'اك

ا•••

قتزؤزيإ ؤصء<ؤء

نفتحه؟! فقال؛ ؛؛اعدوا عل القثاو® .محعدوا ،فأصا7ام جراح• فقال! ارإيا

يافلوذ عدا إذ ثاء الله® .ئاعجثهم ،فضحك الني ^.، ١١
ومن الافتئات عل مقاصد الث-ريعة ودعوة الإسلام؛ أن تصهلس محموعة
نف ها تحت أي م مى ،تحتكر الصواب ،والروية المائة ااطااقة ،وتعتبمر

الخارج عن ملتلتها مفتونا حلال الدم أحياثا ،معلنة عن بيعة ملزمة عتوها
هي مفرق الحق من الباطل بان الناس ،وهذا أنموذج هو ق نف ه فتنة ،ولا
عهد لما به ق الشريعة الإسلامية التي حقنت دماء من لا يؤمنون حا أصلا،
من حول ونصارى وغرهم ،بمو•؟ ،_..عقد واتفاق عل مر عصور التاريخ.

إن المموذج العفليم للتعايش ،هو أنموذج المدينة المنورة ،عاصمة
الإسلام ،وحامية بمته وحورته ،ومنطلق دعوة أحر الأنبياء هآ،

ففي مرحلتها الأحثرة وفأرة التمكين ثاء اممه ألا تكون المدينة للصحابة
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنمار فقتل ،بل ثاء أن يشاركهم فيها
اليهود والوثنيون والمنافقون وصعقاء الإيعاز ،حنباإل حت ،،بل وشاءاممه أن
يموت رسول اممه هت ودرعه مرهونة عند حوق.ي ،ك،ا ق؛؛الصحيحين®'؟'،

ل إ شارة إل أن هذ.ا المحنى محكم ثابت ،لا يمكن نسخه أو العسث ،فيه.
إن التعايش هو نؤع من التعاون والتعارف ل المثارلث ١الحضاري

والإنساف ،وتبادل الخيرات التي تعين الإنسان عل ع،ارة الأرض ،ونشر
قيم الخير التي يتفق الماس عل الاعتراف حا ،وذلك كله نؤع من فتح المجال

لنشر الإسلام ودعوته ،وذللئ ،كله لا يعي ال.ءوة لأفكار المختلف أو
سرعيته دينيا ،بل القبول ل المحايس ال؛أيوي لفتح الحوار دينيا ويسويا.
( )١أحرجه الخاوي (  ،) ٤٣٢٥وم لم (  )١ ٧٧٨من حدث ابن عمر محنحد.
( )٢صحح المخارق (  ،) ٢٩١٦وم لم( )١ ٦ • ٣من حدث عانثة محنحإ.

••٠

فواوزيإ ؤفصرؤمح

إن القوة ق تحمل الناس بآرائهم وحلأفاترم ،والسيطرة عل دوافع
النفس وشهواما ونزغاتيا ،وكح جاحها ،ولثس ل فرض الرأي بالقوة؛
يقول النص الكريم ه ~كعا ق الصحيحين !-راليس الشاJJاد يالصنعة ،إئإ

الشديد الدي يملك منه عند اثعصب.، ١١١١
وعندما فح أمثر المؤمّين عمر بن الختناب ه القدس امتغ أن يصل
داخل الكنية —وهو القوى المنتصر — وقال ~وهو المحدث الملهم—!
ررأحشى أن يتخذها الم لمون بعدي سنة ،فيصلون فيها ،فيفايقون أهلها،
ويقولون• هنا صل عمر ،فصل عمر ءيط خارجها ،واعتلى الميحسن

الأمان عل حياتم ،وحقن دماءهماار/٢
وق ح؛ن قتل الزعيم المحرال ريتشاردأكثر من ألفض وسمائة أمبر
م لم ق لحفلة واحدة ،وصلبهم حارج أسوار مدينة عكا؛ لتاخر ما اتفق
عليه مع السلمين ،يقوم صلاح الدين الأيوبي رضة بحقن دماء أهل القدس
ة

حميعا م يحسن ويهود —وهو القادر عل الكاية— عاقدا صلحه الشه؛ر

باسم (صلح الرملة) ق ( ٢ ٢س ثعبان  ٥٨٨ه ٢ ،ص سيتمبر  ١١٩٢م)،

ق أ عظم صور التعايش ق زمنهأ' 'آا.
إن التاؤيخ الإسلامي هو تارخ القوة والانتصار ،وهو شه تاؤيح

التعايش وصثتل العهد والميثاق ،يقول اممه سبحانه وتعال! •ؤ كآيا \ؤررك

ءامنوأ آوفوأ ألمقود ه [المائدة؛  ١ء ،يقول الشخ عبد الرحمن بن ناصر ال حدي
( )١صحح البخاري(  ،) ٦١١٤وصمح م لم( )٢ ٦ • ٩من حدث أي عريرة
(■ا)يظرفيذللأ:،
()٣يفر :الدايةوالهاية( .) ٤٢ • / ١٢

 .................. . . . . . . . . . ......... . ٠٠٠ثثتزؤ إيإ ؤفءرؤمح
وهذا ابن تيمية

بقول!

نحاطب مرجوان مالك مرص ل رمح الته المشهورة

ما عند الملك من الديانة والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة،

ورأيت الشيخ أبا العباس القدمي نّاكنا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله
عليه ،وثاكتا س المسن ونحوهم .ونحن قوم نحب الحر لكل أحد،
ونحس ،أن نحمع الله لكم حثر الدنيا والآحرة)ُا؛.
ولمآ يرصر ابن تيمية بفكاك امرى الم ا.هءان وحل ،هم ،بل طالب ،التتار

؛  . ULSCiأسرى اليهود والمارى قائلات (بل حميع من معك من الهود

والمارى الن.ين هم أهل ذمتنا؛ فإنا ثمكهم ولا نيع أسيرا ،لا من أهل
الملة ،ولا من أهل الذمة ٠..وكذللث ،السبي الذي بأيدينا س الصارى ،يحلم
كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا مم؛ كإ أوصانا حاتم ٧١٢٢٠^^١
إن الهزيمة المف ية أحيايا نحعل بعض الماس يشعرون أن ^ا اللون

من الحديث ،يفضي إل تثرير الامزام والرضا به ،والبعض الأخر يهلر حون
صورة مثالية لا واقع لها عن المعايش ،وتحرير مدلول المعايش وفهمه كافح
فيرفعالألأثاس.

إن نجاح المعايش مرهون؛صورّتا العقلاء الذين يهدمون لغة الحوار
الهادئ ،الهادف ،الذي نحقق المشوي ،ويمل لهدفه بيسر وسهولة ،كإ أن
إحقاقه مرهون بموت الحمقى الذين لا يعرفون إلا مصالحهم شل ،حن
يعتمدون لغة القوة والعنف ،يثكل ير  ،3إداراتبمم ومطابخ قرارامم ،ومن

هنا ثن صناع الحروب وعرابوها حربا ،ليس عل العالمر الحرن والإملامي
(_ )١ظ ;

!كرصة (صء•؛) ،ومحموع

( .)٦ ١ ٥ / YA

( )٢يطر; الرالأ اشرب («_"A؛) ،ومحموع الخاوق ( .)٦ ١ ٨-٦ ١ ٧ / TA

٠٠٠١

ثم(لؤيإصل

الوسائل والتمنيات والطرائق والأساليب في سائر الأوقات ،وحشد
الأدلة ،وتاسيس البناء وتعميقه وترسيخه ،ئم تشييده ورفعه ،ثم توسيعه
ونشره ،ثم يأتي بحد ذلك الدفاع عنه وحمايته ،ؤإلأ فما قيمة دفاع عن بناء
أومشرؤع لم يبدأ بعد أولم تتضح صورته ،أوتتبين معالمه؟ ا
كثيرا ما ننشغل بنقيفس الفكرة؛ لأنه لا فكرة لدينا ،وربما نعتبر وحوي

الخصوم هدية لنا؛ لأنه يتم \ذتاإف والتعريف ،بنا من حلال راالنقيض؛ا،
ولا مبالغة أن كثين ا من الحركات والجماعات والأيديولوحيات ليس لها
ظهور ولا حضور ولا تميز ،إلا عثر تحديدها بالأعداء ؛ فهي فكرة يحدها
من الشرق مدهن ،،ومن الغرب تيار ،ومن الشمال مؤامرة ،ومن الجنوب
محشكالةإ

جهودكيرةقامت على مناقضةالاحرش،ولممجبهابهم ،وكمحرا
ما يسهل علينا التخطلئة ،لكن لا نمللئ ،التصويب العملي ،إلا عبر نمائح
مجملة ،لوتمكنا وقدرنا ما عرفنا كيف ،نحولها إلى برنامج واقعي.
إلها حماسة لم تملك ،الروية والمنهج الذي ي مح لهابالوجود ،ومهما

صح فيها من الجهد وال عي والمحاولة؛ إلا أن فاقد الشيء لا يعهليه ،وما

لم يكن ثم فكرة محورية جوهرية متألقة مشرقة سهلة واصحة ،فلا قيمة
لجهود تستهدف تدمير الأحرين فءص_.،

الشريعة والحياة قامتا على أساس نشر المبدأ والحق أولا ،وتكريس
الجهد للمصالح والخبرات والفضائل ،وصرفتا لذللثح جل الاهتمام،
وهذه دائرة ارالحق٠ا ،والله تعالى يقول :ؤ ئتادابمد
[يونس.] ٣٢ :

الثثز ؤ-

مساركة متميزة حضا٠ ٠٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...

~ ا لتقارب بين الدول الإمحلامية.

~ صاغة المشروعات المستركة ،التي نقمن لنا دولا وشعوبا نوعا
من الحضور والفاعلية!

نحن أمام موقف ناريهم صعب ومعير ،والهروب ليس حلا!
فلا بل .من الاتفاق على ضرورة الشاركة؛ كمبدأ عام لكل الغيورين
والمئفقين على مصالح أمتهم وبالل،ءلإم.
وهذا لا يعي المشاركة الفردية أو الد.اتية بالفرورة؛ ولكن نقلدأو
البل.أ والاتفاق عليه.

لقل .احتجنا سنوات طويلة حتى نقتغ ياهمية وّ ائل الإعلام الحلية

وتأثيرها؛ فها نحن نهحم خيارنا بشأن القنوات القفائة في فترة قياسية
وجترة•

فهل سنحتاج أمام كل منعطف وؤنارئ إلى جدل ماحن حول حدوتما
المشاركة والتفاعل ،وتأجج للمخاوف ،والشكولث .التي قد تبدو حقيقية
بعضالشيء؟إ

ولكننا ل نا أمام خيارات؛ أن يوحد الأمر أو لا يوجل؛ بل أن نشارك
أو نيع ،القعنار يمضي ويركبه المبادرون إ
ونحن نتهحجج بالتاولأت والاعتراضات؛ لنقتغ بعد حين بأهمية
البادرة؛عل .ما فات أوانهاا.
ليكن منا من يلائمه هناا اليدان ،ومنا من يحتضنه عيره؛ لكن كلنا

مجمعون على البل.أبياته ّ .مثا.أ المشاركة؛ بل المبادرة.
وهده الثائرة لا تحتي الن.وبان والاستسلام؛ بل تعني صناعة المشرؤع

.ب

.. . . .يلنىانحؤُ

الإسلأس س حلال الأدوات الوانمة الماحة.
والدين حاء لهدا؛ لتصحيح الواقع وفق الممكن ،وليس لمجرد الحكم
عاليه بالإلغاء ،وقراءة السنة السوية مكيها ومدنثها ترشد لهدا المعنى,

إنها مبادرة لتوظيف إمكانات الأمة لحماية أجيالها ،وحاصرها
ومستقبلها ،وتحقيق ما يمكن من المكاست ،،وتجنب ،ما يمكن من
الخسائر.

الإعلام ،الحوار ،التعليم ،العمل السياسي ،الانتخابات ،المؤسسات

المدنية• • • إلح؛ كلها عناوين قائمة أو قادمة للمرحل والمرأة؛ يمكن شهلبها
بمجرد الوجر والتخوف والاحتاحل ال لبي أ ويمكن يوجهها ،او

المشاركة الفاعلة فيها ،حين يقوم بها ذوو الضج والكفاءة والإخلاص

والجرأة؛ ممن لا ثعنيهم المصالح الدانية ولا المجد الشخصي ،بقدر ما
يعنيهم أمر الأمة في ^!١قها الواسع ،وليس في إطار صيق من رزية فئوية،
أوحزبية أوإقليمية.
إن المبادرة المتميزة هى نحار المرحلة القادمة فيما رأينا
واجتهدت.

وهدا لا يعني ت مصادرة رأي آخر ،بقدر ما يوص للهل*وء والتفهم في
المعالجة ،والأمتناع عن تعويق اجتهاد ما؛ بحجة الإصرار على غيرْأ
وإذا توفر الإخادص والص،وق أعان الله وسدد ،وهو وحده
المستعان.

سنة الاسما^

سالأوالإصألآبمن؛

ولقيام الاس بمض

الإيمان وال جي للخير ،ومكارم الأخلاق وأصولها ،وأركان الإسلام من
الشهادتين ،والصلاة ،والزكاة ،والصيام ،والحج؛ ولهذا لما أحبر افه عن
الأنياء في السورة التي حملت اسم (الأنبياء) ذكر المن العظام للأنبياء:

أثه يئندوث لموا وأ«تثجإيأ ذمل،آلخيرنت ولدارآئزو

و

قكآءَاؤضآةيأ قاسمن له[الأنياء:ص.
فالخراُن ،ركن عفليم ومحنه كثرة من سسن المرسلن ،ؤإمحام الصلاة
ؤإيتاء الزكاة وعبادة اش.

وحين ذكر القه تعالى قمص أنبياء آخرين قال :ؤ ثآنتجنناأع.

ووتِنا أه' بمحض ويثحن انث' رأبجةأ إئهم صكامإ

ف،

آل<-يرزتو(تمثثاربم-اولهج وحتقامأ ياحنيج؛ى ه [الأنبياء،] ٩٠ :

وحتم نمص الأنبياء في السورة بقوله• ؤ إ0هنذ0ءأمتك|أثقؤحسدهؤأمأ
يمحكم

ه [الأنبياء؛  ،] ٩٢ثم خامحلي ،رسول هده الأمة :ؤ وما

د٠٠لكهمنلمويى ' ع-ا' ه• [الأنثياء:ما.] ١ ٠ ٨— ١ ٠

هذه هي مقاصد الأنبياء ،ومعاني الرسل والرسالة ،والقواعد ال ّأ اسية
للمنة ايبوية التي حكاها الله في كتابه الكريم ،وأمر بها رسوله في

أحاديثه ،كما في حدث جبريل الطويل ،عن أصول الإسلام والإيمان
والإحسان؛ ٢؛ من فحل الخيرات ،وإقامة أركان الدين العملية ،وتحقيق
ّ  ) ١أحرجه البخاري (  ،) ٥٠وم لم ( ،٩من حديث أبى هريره ه.
وأحرجه مسلم ( )٨من حديث عمر ه.

 ......... . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . ٠٠٠ثمؤ زيإ
الإيمان ،واليقين ،والخئؤع ،والعبادات القلية ،وتهذيب ال لوك

والنفس ،وتوحيد الأمة على عبادة اممه ،وعدم ال عي في يشتيتها أوزاعا

وأحزابا تقتات من بعضها ،وتطبيع معنى الرحمة والتبشير! رربئروا ،ولا
تن٠روا ا  ١١؛ .رحمة للعالمين أجمع.
هدم هي أهم الممتن ،فهل ترى سّة الّكأ ،ه مخالفة لأصول ،الأخلاق،
أو مجافيه لمعنى الرحمة التي جعلها اممه مقصدا للرّ الة؟أ أو هل ترى)
فيها معنا لبث ،الضيق والتنفير بدل السعة والتبشير؟!

^الم الإسلامي ،بل العالم أجمع ،طون
لنصرته بالدعوات ،والموتمرات ،واللقاءات ،والمقاكلعات ،بل والملصقات،

فالله الله أن يكونوا على أثر محمل.

في تحقيق مقاس،؛ مقاصا.ه في جمع

الكلمة ،ونبذ الفرقة ،وفي تحقيق الإيمان والدعوة إليه ،وفي مواقفه النيلة
هءز ..ولنا في كل ذك منة واهتداء ،ولو كره المهللون.

وأظن أنه لم يمز بالمسلمين عتم يحتاجون فيه إلى إحياء متنه ه
العلمية والعملية ومقاصاو ،0مثلما يحتاجون في هل.ا العصر.
هنا وهناك! انق امات مذهبية حاصرة لتقديم ثخميات إسلامية ،إما
نفلريا أو عمليا فوق متوى الّك ،هت أو إلى متواه.
وانقسامات فكرية داخل مجتمعات المسلمين ،قد تكون ب يمتا

موترات داخلية أو خارجية ،سواء كانت ،أفكارا شرقية أو غربية ،ولدت
أشكالا من التفزق.
وانق امات حركية فى الجماعات الإسلامية الخختلفة ،حتى ريما

( )١أخرجه

ر ،) ٤٣٤ 0وسلم(  ) ١٧٣٢س حدث أبي مس الأشعري ه.

سنة الأسا^

أعهلي زعيم الجماعة ~أحيايا~ نوعا من المكانة والهالة عند يعفى
الادباع ،مم.ا يرفضه المبؤع نمه ،ب يهب الاريباط العاحلفى التضبم|ءحم،
والولاء الفكري الرامح.

ونحن في حاجة إلى محسنته ال؛لسب' في صرْ ويقينه ،وعلى سبيل المثال!
كان ه يتدرج في الدعرة إبان الفترْ الكية ،وتدوجه نؤع من الصبر

الذي وصف اممه به الأسياء •ؤ ؤثعلتايمم لمه

لما صارة1

ئبمإطنا_مجلإن [ -٤ال جدة؛  ،] ٢٤ومن هن ْ.الأية قال الأئمة! رربالممر

واليقين ،ثنال الإمامة في الاوينا،لاا.
ولما هاجر

إلى المدينة كان يمشي بخيلوايتح ثايتة ومواقف،

مدروسة ،ولم يكن يغريه أن يقفز قفزات ،غير مناسبة ،أو يحرق الراحل،
وحتى ما يعدم الناس تراجعا أو فشلا ،كان ينفلر إليه وفق حطة عامة ذكية

على أنه نجاح كبير ،مثل! صالح الحديبية ،فمع أن بعض الصحابة ش
صتفو 0على أنه نؤع من التنازل ،عده ه نجاحا ^ ،١^٠بل محثاه اممه فتحا،
كما قال تعالى! •ؤ إJا ١^٠مح،ضاسا' ا كزلأث،أثثمائمسدنك و،

ثلم وتم فننغ ,ءثقا ويديكا صرثا ثننمنا ؤ• [الفتح؛؟] ،فان الأيات في
صلح الحديبية على قول أءاو_ ،القرين؛ . ٢٢
( )١يطر :يبموع اكاوى(  droAjrياعلأم الوتعين(أ ،) ١٣٥ /ونف ير ابن كثير
(.) ٣٧٢ /n

( )٢يطر -صحيح البخاري (  ،) ٣١٨٢وصحيح م لم (  ،) ١٧٨٥وشير الخازن
ونف ير
(  ،) ١٨٧/٦ونف ير الطري (  ،)٢•٢- ١٩٨ ! ٦٦وزاد السير
الغوي( ،) ٢٩٣ /Uونفير ابن كثير( ،) ٣٢٥ /Uوالدر المثور(  / ١٣آ-هإ-ا،ه؛) ،وأضواء
البيان(.) ٣٩٣ /U

ؤفمحرؤُ

٠٠٠
ولما ر-ح الناص من غزوة مؤتة لكن

من استقل الم لمن

في المدينة يحثوذ في وجوههم التراب ،ويقولوزت يا مرارإ أفررتم في

سل اض؟ مقول رسول اض

ررثثوا

ولكنهب

إذ شاة

اله»را؛.

لأنه هت ينفلر ^' ^١محن مبدأ عام ،ويمشي بخطوات ثايتة ،حتى وصل
ه إ لى المستوى واذا/و المعرومن-
فهمه لنف يات الناس ،وإدراكه لطريقه النعال

ؤإن من سنة المى

معهم ،وحن أخلاقه ،ولهلفه ،وتجزيه من أدواء القس وخفاياها
وأوصارها ،وربما وجدت داعية إلى سنته ه يبتعد مع الأيام في قفايا0
عن الدعرة ،لكي يقترب من نف ه ،فيرتبعل بموقفه الخاص أكثر ،ويغريه
اهتمام الاس؛دلك ،وحديثهم عنه ،فتدور نقاشاته حول ذاته ،وحتى حزنه
على محن رد دعوته هو فى حقيقته لمص لفوات الخير عن الماص ورحمته

لهم ،بل لإح امه ؛المعرض لمؤع من الإهانة والأبتدال ،لمتهي حقيقة
الخعوة عند هدا ،وتبدأ حفلوفل المفر ومشاكل القلوب.

وٌزا سّة الّثي

المي يقفزها الكثير من أتباعه! ماعدته للناس

على قبول دعوته ،ولقد بلغ في هدا إلى قدر عطيم ،حتى بز حمت ا للعدو
الهارب ،وفتح خطا للرحعة لخن رفض القبول ،ولم يكن ه يذكرهم

ويعئرهم بالخاصي الذي قد يؤذيهم ،أو يبحدهم من هده اكعوْ ،ز
ساعدهم على المجان ،حتى عفا عمن أخئلووا عليه عام الفتح ،وقال؛
( )١يطر :طتات!بن ّعد (،) ١ ٢ ٩ /Y

ودلأتلافةثم،رئ/أهث).

( ،) ٣٤ /Yوسرة ١؛^ هشام (،) ٣٨٢ /Y

مقالي,

أدركت أثر الشخماب في التقويم ،فحنن أنهبماك ،في ميداني ،وألهو
عن الاحرين وأخارهم ،أظن أنهم قد احترقوا ،وقد تعزز عوامل الُيرْ
والمنافسة هدا المعنى ..حتى ليصدق قول المتنبي ت

كم قد ممن زiمقدتعتىإ ئأاضتمالاتياءر١؛
فأقول عن آخرين؛ إنهم ذبلوا ،أوماتوا ،أو قتلوا ،أو انتهوا .هده هي
الئنة؛ ررحى على اف أذ لايرمع ثيءمن الدثاإلاوصنه ) ١٢٢١
وكانني \عو نمي امتثناء من هذه المنة ،وأظن أن البشرية تذبل
ونحوت لتمح مكانها لي إ

وّذا أستعجل موت الناس قبل أوانهم؟ ألم يقل اممه سبحانه وتعالى؛

•لإ للكل محق ظ ؛• تالأعراف ،] ٣٤ :ؤ

^حنامحستناءاداجآء لبمثها ؤ-

[المافقوزت ] ١١؟ هلم تراني مسارعا لدفن الماس ،حتى قبل أن يلفظوا

أنفاسهم الأخيرة؟ ا نعم إ المي ه يقول! ررأسرعوا بالجنارةا،لص .ولكن
أنن ،أمام قوم أحياء أرالث .ت تعجل مناياهم ،أو تمر المفس برحيلهم،
ولعلهم أذكر منلث ،وأشهر ،ولعلهم أتقى وأبقى ،والأعمار بيد اض!
أدركن ،كم نخْلئ في تقويم مكانة الأخوين ،ونحاول تعميم الأنهلباع
المخصي الذاتي ،وكأنه حكم من الماس أجمعين ،وهو انطباع يتأثر
بالخافة ،وبالمواممة أو الاحتلأف ؤ ،وبالحب أو البغض ،وما منا إلا.,
(ا)بظر:ضاناض(صآ¥؛).

(آ)بيالمخ1ري(آ¥حأ)سطث أنس م.

()٣أخرجه البخاري( ،) ١٣١ ٥وسلم( ) ٩٤ ٤س حدث أيي،ريرة ع.

٠٠٠

مقالب

الهداية ،وأن الكون س دوننا سيكون كثيتا ،والناس لن يطيقوا فقدنا!،
يقول اليونانيوزت راعنيما تقوقى الدجاجة تظن أنها متبيض قمت ا مثارا؛.،

مجاملات الأحرين للث ،محول طيب ،يد أنه لا يعني أنك استثناء في
عالم الإنجاز والابدلع والتفكير ،وعليك ألا تاحده بكامل الجدية ،بل فيه
محير ممن المجاملة اللطيفة.

ؤإحانك باهمية ما توليه لا يج— ،أن يصل بك إلى حد الغياب عن
واقعية العمل ،ومحل.ودية اثيره ،وكثرة معومحاته وممانعاته ومفاداته.

وزكى تمرلثّ حجيعلأ^ ،كر قائمة طويلة بأسماء المابهين والابغين الأن،
من رجال العلم والمكر والإدارة والخال والإعلام ،وحدد موقعلث ،بينهم.

وتدكر قوائم أكثر س الراحلين ممن كانوا ملء ّمع الدنيا وبصرها،
وربما لاتحلم أن تصل لأن تكون كواحد متهم ،ثم انعلوواوانتهوا ،فأصبحوا
معلرا في كتاب ،أوكلمة في أحدوثة ،أوغمروا فلم يذكروا ،حين تتصفح
التاريخ أوتشاهد الأثار ،أهرامات الفراعنة ،أوقصور الرومان ،أومتاحف،
الفينيقيين ،أو فل قة الإغريق ،متتفاءل إلى جان ب ،اصهلوانة ضخمة ،أو

مدرج هائل ،أو مقبرة مهيبة ،أو ممر هائل ،وستعرف ،أكثر وأكثر كم أنت،
ذرة تائهة في الفضاء ،وكم ينهلوي فيلئ ،س العوالم والعالم والأسرار،
فان تواضعت ،قانت كبير ،ؤإن تعاظمت ،فأنت ،وضيع!
تواضع تك«ن كالنجم لاح لناظر

على صمحا'تح الخاء وهو رفيع

ولا يلئ ،كالأحان يعلومحلمشا على طفارتح الجووهووصيعُا؛
( )١يطرن أعيان العصر للصفدي (ه ) ٤٧٩ /ونسبه لموسى بن علي ااررزاري ،وينظر ت
،)٦رغرر١سمLصاتراصة( .) ٢٠/١

. .....................ب.يرؤؤي؛أاؤفٌرؤو
فالتفكير المليم الإسلامي النفليم ،لا يبحث عما يريده الناس ،ؤإن لكن

يحترم آراءهم ؤيقدرها ،فقد يخالفلث ،الرأي ،ولكنه على استعداد للي
عن حقك في المر عن رأيك•
^حقبجميه الإسلأيه المعاصرة،

وفي صمن هذه العقلية الحاصرة ،يصح أي حديث ،قابل لصناعة مشكلة
في غياب ،عن حز المسؤولية الفردية التي لإسها الإسلام؛ فالقوي
الخارجية عند الفرد المسلم هي ّؤثب كل المشاكل ،والموامرة العالية

والصهيونية هي الأيدي الخفية والأصابع المويره الوحيدة في اللعبة.
وربما لكن الحكام ،أو العلماء ،أو القدر ،أو التاريخ مكن الأزمة
"حتمثا يقلن الفردس ويعتقد ببراءة جانبه ،ولا يخْلر في باله أن يتهم نف ه،
فاراوه صحيحة ،ومواقفه مليمة ،يعرف كل شيء ،ولوأن الناس أؤناعوْ
سمز عن حل مشكلة عاظية ٠ .و يخفق أمام
معادلة رياصية ،ولا يمالك ،حبره ولا دراسة ،ولا هوقادر على اتخاذ قرار

خاص بتغيير حلق ذميم ،أو عادة رديئة في نف ه.

ثاب ،حديث ،عهد بالتزام ،يقلن أن بيده المفاتيح ،ويقلن أن يده يد

عيي ص ،التيتحئ الأكمه والأبرص ،وتحيي الموتى بإذن الله ،وحتى
حين يتحدمث ،عن الكتاب ،والمنة ،يقلن أنه هو الذي يفهمها ،وسهل عليه

اتهام الأحرين بالجهل أوالهوى ،وعدم فهم الكناي ،والمنة.
فهذا الإحقاق المخصي الفردي ،هو حزء من مشاكل الأزمة العامة،
وليس حلاأممثاناجحا؟

ومسؤولية الفرد نتفاوتر حسب موقعه وأهميته وحيرته وعلمه ،وص

ائسوولية الفردية

ؤاذ معنى المسؤولية الفردية ُُفى الهاية~ مضمن فى الحقيقة
القرآنية والتفكير الإسلامي ،وهوأيصا معنى حضاري مهم للبناء الرائد؛
فالبنيان لبنات متفرقة ،وفى الحديث الشريف الخفق عليه! ررإة المؤمن
للموس كاكان ،يثدتعضه تنصا)) ٠٠١١

 ،) ٤٨وحسمح سل؛( .)٢ ٥٨٥

والوال هنا هو نتاج الفطرة ،ؤإلأ فليس لمت ،في المنطق ما يدعو
إليه أصلا.

هل  ^١استثناء حتى ت أل موالا كهدا؟ إ
قد تذهب حيث لا يدكرك أحد ،إلا القليل من دايرتالث ،الضيقة

المحدودة ،ممن ألفوك وصرت حزءا من كينونتهم ،كالأهل والأطفال
وشركاء العمل ،وقد يكتس ،عنلئ ،بعض مقالات فى صحيفة أو مجلة أو

موبع إلكتروز ،أو سري بعض من يرون لك عليهم حما لاحيا ء هذْ
الخامسة بهلريفتهم الخاصة؛ وفاء لذكراك!

وعلى أحن الأحوال ،ستكون مثل عديد ممن ترجم لهم الذهى أو
ابن كثير أو النبكي أو ابن حلكان•• وعندها سمتكون رحلا مذكورا في
بعض الصادر واّ»ونات المعنية بالتراجم والرجال•
وممينقل الولم ،عنلئ~ ،إن كان محايداس بعفس ثناءات لا تخلو من

مجاملة ،أو بقصد رمم القدوة ولأحياء ،فأنتج ثاو هامد ،لا تخشى منك
منافسة ،ولا يثور عليك حد ،اللهم ربماإ

سيقرأ عنلث ،قراء يسمعون؛امملث ،لأول مرة ،فهم متغربون من هذا

الأناء• • هل أنت ،مظلوم مبخوس الحق؟ أو الخرجم بالغ وتجاوز الحد؟
وهم لو قارنوك يغيرك لوحدوا أن الحياة تحمل بجم غفير ممن لهم ذكر
أو أثر يكبر أو يصغر ،في الشأن العلمي ،أو التربوي ،أو الإعادمي ،أو
الاقتصادي ،أو ال ياسى •

وأن هؤلاء حين يرحلون فلن يعدم من يورحهم أن يجد ما يقوله عنهم،
ؤإذا كان معنثا بالكتابة فسيجاع قصاصات من هنا وهناك ،قد توهم من
يقروها مجتمعة أنه أمام شخصية امستثنائية ،بيد أن الأمر ليس كن.لائ،ا

٠

رحيلك ليس مسممة

متكون الأمور على ما يرام ،والناس بخير ،والكون كما هو يعمل
ويتحرك ،والبرامج قائمة ،رحيلملثح لن يكون مشكلة حقيقية ،ؤإن قيل
ذلك!

عليلئ ،ملام الله قيس بن عاصم

ورحمت ه ما ث اء أن يتنحم_ا

يحثه من أوليته من لث ،نعمه

إذا زار عن ثحهل بلائك نثما

هما كاف محيس هلكه هلك واحد

ول_كن__ه سيان يوم هدم ارآ؛

ستكون الوبة إلى آحرين ،وميقومون بالمهمة على الوجه المستهلإع،
وستداوى الجراح مع الزمن ،وينتهي م نيء•
هنا يكون الموت حافزا حقيقيا للحمل والإدداع والمواصلة والإنجاز،
وكسب المزيد من الخبرات ،وليس مسيلا إلى التراخي والهمود وامتحجال
الموت قبل حلوله.

•ؤ محأعبمدربم،خ

آلممت[الحجر!  ،] ٩٩وش الحدث المرمل

عن عمروبن ميمون الأولي ،وروى موصولا ،ولا يمح؛ ُُاعتثم حمنا
وصحتك ،هبل سقملن ،،وغناك قيل ممرف،
قتل حس! <ساثكا قتل
^^ءك،مشغلك ،،نماهثل
( )١يظر :الاحاد والمثاني ( ،) ٤٣٦ ;٢والأسباب\(،إ •  ،) ٤١و\وج\ل■
(  /a ' ٤م) من ونا إر عدة بن الطسث.،

( )٢أخرجه ابن المارك في الزهد( ،)٢ووكع في الزهد( ،)٥وابن أيي تبة(،) ٣٤٣١ ٩
والماتي في الكرى(  ،) ١ ١٨٣٢والقماعي( ،) ٧٢ ٩واJهقي ني الأداب( )٨ • ٩من مرمل
عمرو بن ميمون.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في نمر الأمل (  ،) ١٠٩والحاكم( ،) ٣٠ ٦ /٤واليهقي ،في شعب
ما؛نتماسمح،وتنثهامحفىانم.

!  . . . . . . . . .. ........ ......... . . . . . . ... . ٠٠٠تمؤ إيإ لسممح
وفي ررصحتح البخاري ،،عن ابن عمر محقن مرفوعا ١ :كن قى الديا
كانك عريب أو عابئ نبيل .،،وكان ابن عمن محل يقول« :إذا أمست

فلا تنتظر الصباح ،وإذا أصبحت ،فلا تنتظر الم اء ،وخد من صحتالث،
لمرصك ،،وثن حياتك ،لموتائ،ااُ

على أل رحيللث ،فتح بابا ،ومنح فرصه لقادمين جدد ،تنمثوا الصعداء،
ولوقدر لك ،أن تمع ما يقال حينئذ ،لترامى إلى أذنلئؤ صوت ،يقول :رحيله
محزن ،ولعله كان خرا• وآخر يهمس :ظننا أنه سيترك فراعا ،بيد أن الأمر
لم يبد كيلك .،وثالث ،يبوح :قدم ما لديه!

وسبحان من يمنى وينمى؛ فتخلف  ،الدهور دهور والأنام أنام.
يا صاحبي يم ممد أطلنا

أثحن طول المدى هجود

لن ثوم من ها

ما دام من قوقن ا الصعيد
في ظلها والزم ان عيد

فقال

تدكئكلمللةمن ا
وكلم نئور هثى علت نا
يا ؤيلنا إذ تخطثن ا

محاب ة _ 0تجود

رحمة من يعن ه ثدي ي ر ٢

(  ) ١صحيح البخاري (.) ٦٤١ ٦
ر  ، ٢ينظرت ديوان ابن شهيد (_ ،)a^nوالتدكرة للقرطس(ص؟ ٢ا

ت......... . . . . . . . .يرؤنيؤسممح
ويلغ دعا إل لحن الحف من منى فهيج أحزال القواد وما ي دري

ثةاًانمفزغنئمأنما |طانثرمالكنفيمحي
دعا يامم ليلى أسخن اش عينه ولإلى بارض التام في بلد من ر
عرصت على يلبي الثزاة فقاذ لي :من الأن فاجرغ لا نمل من الشر
إذا باق من تهوى ونمل بهاتيى هفنههمنلإنىآحسابمرأاا
لقد نذلمت> فياف ،الأشعار بعد ما تربعتا على عرش القواد ،واسولث
على سويدائه ،وكنت ،إن ال عينه ،وعينإنسانم ،وهاأنا أدبج فيلث ،المقالأيتج
التي لا تتجاوز أن تكون عرفة من بحر خواؤلري حوك.
ربما اصهلربت الحروف فى عينيك الأن ،وتساءك! أتراْ يقمدش؟

وهل أنمدإلأأنت؟
بوئي أن أعرف! أتغير ملثك ..ذك المشرق بالصدق والإخلاص

والنقاء؟ أم غالبته عوارض الحياة وكدوراتها ،فلونته بغير ما اعتاد؟

أتغير حلقك الثريم ،الذي هو أنموذج يحتدى ،ومثل يئع ،ومحل
إعجابؤ لئن عرفلئ ،ومن لم يعرفلث ،،أم لا زلث ،على عهدي ،ولم تتغير
بعدي ،ولكن حال بيني وبينك الحال؟

أتراك تجد ما أحد ،من وحد الثعد ،ومرارة الهجر ،حتى إني لأوي

إلى مخدعي لهجعة نوم فينتابني حياللن ،اللهليف ،فاهثى له وأبس ،وأبثه
شكواي وسجني ،وأماتله حتى لأذكر قول القائل:

وممن ،على زح ينثه نامؤي

فمازكأكيسهوأحالأ

( )١ينفز :ديوان مجنون ليلى ،مس بن الملوح(^.)t

ج

منأل(!ياألس

المرقومة على قارعة الطريق،

أم أنت تعتب الأن على هذه

يقروها الرائح والغادي ،فيتساءلون عن معانيها ومراميها ويديرون

رؤؤسهم ويقلون أيديهم؟
أتراه حديث عام أم خاص؟ أم أفكار أم أثخاص؟
فلا عيك إدا؛ فانلث ،ؤإن أدركت ،مالم يدركوا ،ووقعت ،من مدارك
القول) على ما لم شدوا ،إلا أن الماس جبلوا على البحث ،عن ما وراء الوراء،
وأولعوا بالإغراق ش المحلل والمعليل ،وانعقد في قلوبهم أن امحتقراء
المعنى المثاشرسهلحه وسداحة ،فهم ولا بد تاركوا العنان لخيالهم بحثا
عن معنى يتعدالأ إلى سواك ،ؤيجعل س الإطار الخصوص فكرة ذايت،
ء

شمول وذيول.

ونا الوفاء!
س ن فاك فقد احتكر لف ه الكمال ،وأنحى على غيره باللام ،والجنة
على السنكرين حرام•

ولذا ،فليكن من العدل والإنصاف ،س المص أن تقول!
إن التربة المي عرس فيها لم ذكن محلا صالحا ،فلم يكب ،فيها نماؤه،
وص م ذل عوده ،وجف ماؤه ،وغاض رواوْ ،وهذه محنة الله في العباد،
ما اجتمعوا إلا ليتفرقوا!

لكل امرئ صيف ينز بقرب ه

ومالي ،موى الأحزان والهم من صيف
له مطي يرثي ،الملوب ،بانهم

أشد مس اام>_ربج ال_اوارلإ؛الثبم،

الأسالالباشر.

قاعدة

القائل:

اونفهم نبا واودوا !الإللأ؛إ
أما أبناء الملة ورفاق التلريق ،فالشأن معهم آخر ،إن عصيان الهوى
وقمع الغضب ،ما أمكن ،ؤإيثار الحلم والصبر والإحسان والتجاوز
والصفح والتسامح ،وبقية الفردان ،الجميلة التي ثزحر بها لغتنا الشاعرة،
وتمتلئ دواوين المنة النبوية بالثناء عليها ،وتكتفل كتب الأدب ،والأخلاق
بقصصها وطرائفها ،يشتكي الواقع من الجفاف  ،في التعامل في تعلبيقاتها
الميدانية..

حتى يكاد الناس أن يملوا من الحديث ،عنها ،ليس زهدا ،ولكن تهللعا

إلى حديثه بالقدوة والفعل ،ونصفح؛الأفعال ،لا بالتكلم ..فاين القدوة؟ أ
بعيدا عن التنفلير ،يحتاج المرء في قيادة اليارة ومراعاته حق الطريق

وحق الأحرين وعدم الإزعاج أو إطلاق الحنان لموين ،المبه أو في
التوقف ،أوتغيير الاتجاه ،كما يحتاج في أكله وشربه ونفلافته ،كما يحتاج
في لباسه وهندامهل'آاإ كما يحتاج في لمانه ولغته وحديته وتفاعله ،كما
يحتاج في دقيق شؤونه وحليلها؛ إلى وعي تام بما يفعل ونصحح دائم

وترى إلى الملوك الأفضل ،باعتبارْ " ١^٧عن كمال النضج الإنساني
واستكمالاللهداية :ؤ آندتاآش5طآكمم أ لالفاتحةت.]٦

( )١تقدم تخريجه(ص.) ٦٩

(آآ)ممةب،ص :الألأتتوانجراس.

 ......... . . . . . . . . . .... . .. .. . . . . . . . . . . ٠٠٠تثزؤ زيإ ؤفٌرؤء

أترغب عن ملة عبي■ المطلب؟ إ فقال الّى ه! ررخثهجزة نك ما نم أئه
عنك  . ١فنزنغ! ؤ نآجمى لفي واقر؛ح ءؤ\'

ذلنئ.ردك\د ،وين

حقاواأزل رف ين بمدنانهى لثم ألمم أصحث أثبمب ؤ؛ ز
الموقف صعب؛ حيث إن الني ه أحب أيا طالب ،وقل .ر مواقفه

النبيلة إلى حابه ،وهو في النزع؛ فهي الفرصة الأحيرة ولن تتكرر،
والموصؤع هو أحهلر الموضوعات على الإطلاق ،هو موصؤع الإيمان
باق ورسله وعبادته ونوحيل 0ولا يتهللسؤ الموقف ،من أبي طالم ،أكثر من
النهلق بالشهادتين ،وهوكان يقول!

ولمي علمت بأل دين محمل.

م م؛،خيرآئتاناي<لما

لَولأاللأنةاو خياري ذ

ل وخن.دنى سمحاداك

وبررئنى وعلمتح أيلئ ،ياصحى

وكد صدمحتر وكنثأض أمثنال'آا

ويقول!

لقد علموا أف اثا لا مكدب

لديهم ولا يعنى يمول الأ؛اطل

مواف لولا أو أجيء بثثة

يجر على أشباحنا فى الحافل

لك!ا ايثاة ض كز لحانه

من - ^١أ1ا غيز قون الثهازل١٣٢

وكد أدرك النبي إجآ -بفعلرته أن الانفعال في هدا الموقف لا يزيل .الأمر
( )١أحرحه البخاري(  ،) ١٣٦٠وم لم(  ) ٢٤من حل-ينف السب ،بن حزن"؟ •

( )٢ينظر؛ ديوان أيي ءلاو_(،ص.) ١٩
( )٣يفلر :ديوان أبى طالب(ص^).

ثٍ(و إب ؤفءرؤء

٠٠٠

ما سر الأحتدامل١؛ والروح الغضية التي تهلبع كثيرا من العرب اليوم
بم1نمهالآ،؛ حتى ليبدو أن معيار الغيرة والقوة والشجاعة هو الغضب؛

بينما يقول الني فى الحدث المتفق عليه؛  ١ليس الئديد بالصزعة،
إيثا  JbJL^Jlالدى يملك مشه عند ائعصس_ا))ر /
الأمر لا يتطلب إلغاء الطيعة الأن انية أو تجاوزها ،أو إنماء الغضب
أبدا؛ فهدم مهانة لا تتفق وعزة المرء وكرامته ،بيد أن مقدار الغضب

والجاهزية له لدى شب أو أمة تحتاج إلى معايرة وصهل ،ولا يجوز أن
يانة؛ فالدش حاء للتهذب والتزكية

والتربية ،وفى مكة ترش الملمون على تحمل ألوان العنت ،والتعدب،

دون أن ينتصروا لأنفسهم ،حتى صفت ؤطرهم وزكت طائعهم وتجردوا
من حفلومحل نفوسهم ،ثم أذن لهم بحد ذلك فى الانتصار ،بعدما تخلصوا
من حمية الجاهلية.

أن يكون الغضسط هو الأصل فى حياتنا وعلاقاتنا وحهلبنا ومواقفنا
ولغتنا؛ فهو منير بفقدان السيطرة على النفس والاحتكام إلى الحقل
والمملحة.

( )١أي :ألندة.

( )٢أي :صارت تك الروح علامة خاصة لكثير من العرب.

(" )١صحيح البخاري(  ،) ٦١١٤وصحيح م لم( )٢ ٦ • ٩من حديث ر هريرة ج

......... .. . .. . . . . .................. . ٠٠٠قتزؤزيا ؤمحءرؤمح
وهكذا فى الصحبة حين يكون الصاحب وفيا لا تغيره الأحوال.
وما أندر الأوفياء!

يا أوفياء وما أحلى ا'لنماء عر ميب الدهر من معط ومنتلب
\لإو؛قإعصته ف قدحلمث

فمايثثث في حصب ولاحدب

وما أكثر الذين يظن المرء أنهم عدته للدهر ،فإذا هم عون للشا.اود
عليه ،كما قال ابن صمادح!
ء

ء

وزئير في الناس معرفتي بهم

وولولاخ؛اريصاحماعدصارا

ثم يرني الأيام حلا بمرني
ارحوه لكشم ،مصلثة
ولا

 ۶(^.إلا ساءني في العواقب
٢
من الدهر إلا كان إحدى

وتظل الحياة تجمل وتهليب بكم أيها الأوفياء الأحفياء ،الذين آلتتم
على أنفكم ألا تغيركم الأحد<اث ولا تهزكم العواصف.
فلله أنتم ما أندركم! وما أءلمسا معدنكم!
فطول الصحبة والزمالة والاختلاط ،تكثف متانة الأخلاق من
سهلحيتها.

وئثة محق ،آخر يكثف  ،عن صدق الأخلاق من كذبها ،وهو :القوة
والقدرة .فالضعيف قد يبدو صن الخلق هادئ العلع م اتا ،ليس لأن
( )١يطر :الحلة السرا ،لأبن الأبار(صرم ،) ١ ٠وانملرب س أشعار أهل اسرب لاين

دحية الكلى(ص\  ،)٤وزهر الأكم في اس والحكم ب.)١ ١
ونج ،أينا لاين الروس ،يطر :ديوان ابن الروس(<.) ٢٤ n_،

٠٠٠

ثيإل ب

وكنت أقول لنمي؛ متى تنتهي هده النزعات المريقة؟ أ

ٍمتى نرتقي إلى المستوى الأخلاقي الجدير بأمة اصطفاها افه
وفضلها؟

متى نتمثل قيم القرآن والسنة في صهل العلاقة ،حتى مع الأعداء:
•ؤ ولايجرشظم ثكاذ م عئألاتدلوا أعنيلوأهوأئرب

•1،

[المائدةت ]٨؟

متى ندرك أن بعض دوافعنا مزاجية عاطفية ،تنعللق من دواتنا ؤإن
تلست بلوءس العرة الدينة؟أ

ثم تأملث ،م الك بعض الكثة ،ممن ينظر إليهم على أنهم (غ_،
مثقفة) وليسوا عامة أو دهماءرا؛؛ فوجدتها لا تختلف ،إن لم تكن أسوأ
وأكثر ازدواجية وأقل حياءإ
فهناك شعور كامن يشجع على الانقضاض والأقراص•(نحن هنا في
غابة) ،والروح العدوانية في حالة تربص ،وبمجرد ؤلهور نزعة اختلاف

فكرى أو سيامي ،تزول قشرة التمفلهر ،ونبيو —بعضنا <،ع بعض— أشد
صراوة مما نحن عليه مع أعدائنا الحقيقيين.
وهنا أجدنى مرة أخرى متسائلا:

متى نتعلم أن نختلف ونحافغل على علاقاتنا ،بل على الصورة التي
نريد أن ياخدها الأخرون عنا؟ أ

متى نحول نظرياتنا الأخلاقية إلى برنامج عمل واقعي؛ ي تمر معنا
;ا)دهماء الاس :الراد الأعفلم.

٠٠٠

محكان الأخلاق
ُ

،

في حياتنا كلها مهما طال اتصالنا ببعض ،وي تمر معنا حين نكون أقوياء،

وحين نرتقي إلى مناصب إداؤية ،أومواقع إعلامية ،أو وجاهة اجتماعه،
أو منزلة تجارية؟!

ويتمر معنا حين نختلف ،فلا نطيح بعلاقاتنا ،ولانكت على الخطأ
ه [الفرقان^ ٦٧ :
أو الرأي المختلف Iؤ

ودالصلإراحةّ أقول هذا القول ..فثحئن القلم ويتباطأل ..،١ويقولأ
 ،^; ١١كدلك؟أ

فاقول• لا ،ولكني أعدك بأني ماحاول ،ومهما تكرر الفشل...
ما حاول.

واللام...

; )١أي :يف بلا حراك،

يأبى امماة.

 .................. . . . . . . ... ......... .. ٠٠١ثقزؤ زيإ ؤفء،رؤمح

وقال أبو الدرداء ه لرحل شتمه :رايا هذا ،لا يعرهن في ث ،وئغ

للصلح موصعا؛ فإما لا يكافئ من عصى الله فينا بأكثن من أف يطيع اممه عز
وحل فته؛. ٢١١٠

وعن عمر بن ذر الكوفي

مله.، ١٢

وشتم رجل الئعؤ فقال له الشعبئ،ت ارإن كث كما قلغ؛ فغفن اض
لي ،ؤإن لم أكن كما قلث؛ فغفت اف لك»ص.

وشتم رحل معاويه ُتيٌ شتيمة في نف ه؛ فدعا له وأمر له
فتربية النفس على الرصا واكبر واللين والمسامحة؛ قضية أم امية،

والإنسان يتحلمم حتى بمسح حليما.

قال أبو الدرداء ه! ®انما العلم بالتعلم ،ؤإنما الحلم بالتحلم ،من
(ا)ذظر1 :دباسوانمن(ص:

رآ ،أحرجه الرجلأني في الكرم والخاء( ،) ٥٣وأبو عروبة الحراني في حزنه( ،) ١٨
والدينورى في المجالسة (  ،) ١٦٠٢وأبو نعم في الحلة (م ،) ١ ١٣ /والبيهقي في الشعب،
(  ،) ٨٤٦٤وابن الحءلاب ٠الرازي في ضخه( .) ٦٥

 ، ٣١ي-غلر• أدب الدنيا والدين(ص■  •) ٢٦٢وأحرجه المهقي في النع— ) ٨٤ ٦٨ ( ،عن أبي
عثمان سعد بن إمحّماعيل الحيري.

 ، ٤١أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في حلم معاؤية ( )٧٣أن معاوية  ٩۶٤تال لرحل من يهود،
أحد بني الحارث بن كعب؛ هل تروي من شمر أبيك شيئا؟ قال ت أي شعرْ أردت؟ قال؛ أيياثا
كانت قريش تغبهله بها .قال! نعم[ ...فيكره بعض شعره] .قال مع١ويةت أنا والله أحق بها من

أبيك• مال اليهودي؛ كدبت ،لتمرو  ^^ ٧١لأبي أحق بها؛ إذ سبق إليها ...فقال الوليد بن عقية
وعبد الرحمن بن أم الحكم؛ امكت يا ابن اليهودية .وشتماه .فقال اليهوديت كفا عن شتمي،
فان لم تفعلا ،شتمت صاحّسؤ السرير .خرف معاوية وحهه ضاحكا ،وقال؛ كفا عنه .يكفمح عن

عرضي ٠ • .وأمر له بأربعة آلاف .. ٠وينفلر! أنساب الأشراف ( ،ه.) ١ ٠ ٧ /

 . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . ... ......... . ٠٠٠٠ثكزؤ إيإ ؤفٌول
الراقية التي نقولها بال نتنا ،عالينا أن نحولها إلى منهج في حياتنا ،وعلاقتنا
ْعالآ-مين•
ثانثا؛ نعة الصدر وحن الثقة؛ مما يحمل الأن ان على العقوا

ولهذا قال بعضي الحكماء! ارأحسن المكارم! عفو المقتلءر ،وحول
المنتقرار  ٠فإذا قدر الإنان على أن ينتقم من حممه؛ غفر له وسامحه!
[ ،الثورىّ:آ؛].

ؤ

وقال .لقريش ت ررما يروق أري صاغ بكم؟ .،،قالوا! ،؛^١؛ أخ كريم

وابن أخ كريم .قال! ءادثيوا؛ هأنتم الطلماء))لآ/
وقال يوسف،

لإحوته بعد ما أصحوا فى ملكه وتحت يلطاته!

•ؤ لا يهريب علتكم أثوم يعمّر أثل تؤم وهو أتيمم أليبثنك ه
[يومف:آ\.]،

 ١Jلثا! سرق النمس وعلو الهمة ،بحبث ،يترغ الإنسان عن ال باب،
ؤيموينف ه فوقا ^ا المهّام!

لَذتيسأمامزإذمموا صثدلوازإذ^والأمام
وينتموا الألوال منس مزة لا صفح دل ولكن صمح أحلأمأ'ا؛
(؛)يفلر:أدب الدنيا والدين(ص.) ٢٦٢ :
( )٢تقدم تخريجه (صن .) ٢٧٥

( )٣نب في الأدلي في لغة الرب( ،) ٤٢ ;٣وبهب المجالس(ا ) ١٣٢ /إلى ابن
عاص وفي الماتروالاذ.خاتر( أ )٢ ٦ /إل النظام ،وفي ض الخصائص الواضحة( ا)٢ • ٤ /
إر إراهيم بن العباص الصور .ون ب إز غيرهم كذ.للث ،،ينظر؛ الثو الفريد( ،) ١٣٨/٢
والخطرف(ا/ها؛)،وحماّةاس(ا/هآ)،وببالآداب لأسامة بن مقد(ا،) ٩٤ /
والحمامة اوصرة(ا/؛اا).

 yjtزيإ ؤغءارؤء

٠٠٠

وقد قال يعفى الحكماءا رراحتمال القيه حير من التحر بصورنه،

والإعصاء عن الجاهل حيئ من مشاكنه. ٠١١٠،

وقال بعض الأدباء؛ ررما أنمش حليم ،ولا اوحشكري!لم،،رأآ.،
وقال لقيط بن زراره؛
ُت

يرقون مز ما استطعت_لم وآعتز

وقل لثني نعد فما لي وما لكم

أعركم أني باختن شيمة بمثر د لأثواج احرق

ؤإل  ، UJهد و\<-ذبي ه_مهنرني هنيئا مريئا أنش بالمحس أحدقر

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي؛

نالرم مسي الصمغ عن كل مذنب ؤإذ كثرت منه إز الجرائ م
هما الناس إلا واحد من ثلاية ثريف ومثروف ومثل مماوم

هأما ال_دي هوقي هأعرف هدوه وأيع فيه الح_يى والح__يى لازم

ز؛و ا

زني هأئب ي مئلإ<صي

لأملأبي

وأم_ا الديثيبزئأوسما مصك؛إفالمقلبالمحرحاكلم، ١٤
وفي حديث خروج الني ه من الطائف ،وقد ردوْ ه شئ رد؛
فعن عائشة "إمحثءل ،أيها قالت للني هأ هل أتى عليك يوم كان أشد

من يوم أحد؟ قال؛ رركن .لقست ،من هوملث ،ما اقست ،،وكان أقد ما لقست،
( )١يطر :أدب الونٍا والدين(ص*اآآ> ،والكنكول(.) ١٢٦ /Y

( :<-)٢أدب الدنيا والدين(ص٣٦٢

)•

(\)يظر :الأ.ثأل لأينسلأم(صاا)،وديواناسني لأي هلال سري(صااآ)،
وشرح نهج البلاغة (.) ١ ١ ٠ / ١ ٨
(؛)يطر :ديوان انماني لأيي هلال ١لئكري(ص١٣١

).

اسابدكذلم البقل

متهم يوم العمة؛ إذ عرضت مسي على ابن همد باليل بن همد كلأو ،ملن
بجبنج ،إر ما أردت ،هائطلمغ وأيا مهئوم عر وجهي ،هلم أنتفذ إلا
وأيا ؛ثنن الثعالب ،هن منت رأمى ،مادا أثا سحابة ئل أظلش ،فظن ت

هإذا ذهاَ-أبريو؛ ^ ،^١مماو ^١ :اقَدد نمغ ئ  Suyق ،ننا نثوا
ضقسس.ثاثانىس
_،،
اتجاو ،هثئم علزثم هاو؛ يا ذحمد ،مماو دلك فيما نشت ،،إذثشت ،أل

أمح ،علبجم الأحسبص؟إ  • ٠فقال البي

رربو آرجو أذ يحؤج افه من

أصلابهم من بعبد الله وحده لا يشرك به نقا . ٠١١٠
سادنا؛ التدريب ،على الصبر والسماحة؛ فهي من الإيمان!
إن هذه العضلة التي في صدرك قابلة للتدرب ،والتمرين ،فمئن
عضلات القلبج على كترة التسامح ،والتنازل عن الحقوق ،وعدم الإمساك
يحفل التمى٠

وحرُبؤ أن تملأ قلبك بالمحبة أ فلو اسمملعتح أن تحسم ،الم لمين

حميعا ،فلن تشعر أن قلثلث ،ضاق بهم ،بل موف ،تشعر بأنه يتسع
كلما وفد عليه ضيف ه حديد ،وأنه ينع الناس كلهم لو استحقوا هدْ
المحثة.

ف٠تن عضلات قلبلث ،على التسامح في كل ليلة قبل أن تخلد إلى
النوم ،وسلم عينيك لنومة هادئة لديدة.

سامح الدين أحهلووا في حملثج ،والدين ظالموك ،والدين حاربوك،
والدين ن وا جميلك.

; )١أحرجه الخارى(امآم)،ص(0؟ي؛).

بل وأكثر من ذلك..ايثك في دعاء صادق ف ب<انمح وتعالى ان
يغفر اينه لهم ،وأن يملح شانهم ،وأل يوفقهم ،وستجد أنك أنت الرابح
الأكر.

وكما تغل وجهلن ،ويدك بالماء في اليوم بضع مرايت ،،فعالٍكه بغل
هذا القلب ،الذي هو محل نظر اممه سبحاق ،وتعالى؛

عن أمح ،ثريرْ بض آل ■' ؛ل رسوب ا مه ٩؛ ارإة افه لابمظئ إلى صوركم
زذوياثصنم)،رتر

اغل هذا القلب ،وتعاهده يومئا؛ تتراكم فيه الأحقاد والكراهية
والبغضاء والذكريات المريرة ،التي تكون أغلالا وقيودا تمنعلث ،من
الانعللاق والمسير والعمل ،ومن أن تتمتع بحياتك.
سابعات قطع ال باب ،وانهاوْ مع الأحرين ،وهدا من الحزم;
وقد حكي أن رحلا قال للأحنف  ،بن قيس :لئن قلن واحده؛

نمئ ^ !١فقال له الأحنف :،ررلكثلث ،إن قاث ^١؛ لم تننغ
واحدةإاا . ٢٢١
ر  ) ١أخرجه م لم( .) ٢٥٦٤
( )٢أخرجه ابن ع اكر في تاريخ دمئز( ٤آ.) ٣٣١ /
وروي عن يزيد بن حصن بن تمر ،كما ئ ابن ماكر أبما( ٥آ.)١ ٥ ٩ /

وروي عن مرار بن الئعقّاع ،كما في أدب ،الدنيا والدين(ءست  ،) ٢٦٤والأن ابح للبلاذري
).(\Uy/t

وأخرجه ابن فتييه في عيون الأخبار ،والا-ينوري في المجال ة(  ،) ٨٠٣عن الأصمهي،
قال• ;-اغ-م ،أن رجلا قال ،لأخر..

ولهذا كان الشافعي ةنإذتوقول 1ررإن الحئ من راعى وداد لحظة ،واقثى

ٌثت.:ءئمايمّ.
وأمثلة ذك كثيرة.

( )١أخرجه الطراتي(٣٨

 ،) ٢٣ ( )١ ٤والحاكم( ،) ١ ٦- ١ 0 ;١والمهقي في الشعب

يثوب إرادتها في الإصلاح ثان آخر ،أو لا يكون لديها إرادة صادقة،

فتزيد الداء علة ،والطين ث.
وعلى صعيد المتخاكين الدين هم أطراف المشكلة ،فإن أعظم ما
يحول دون الحل ،هو الاعتماد الجازم لدى كل طرف بصوابية موقفه،

وملامة ّ الوكه ،وأنه المستهدف عن قصد يالإم اءة والعدوان ،وهذا أير

عن ميهلرة نزعة ال راأنا>ا في القوّس.

ولقد جئ بت ،ال عي ين أقارب متهاجرين؛ فوحدلت ،الهلرف الأول
يسرد عليك نارينا طويلا من المحاناة ،امتد لخمس صتوايتح ،كان حلالها
نموذج الصبر والتحمل والتجمل والتسامح ،حتى وصل الحال إلى ما ال
يصبر عليه ،وتعدى الأمر حدوده ،ولم يعد في قوس الصبر متنع ،واتق
غضبة الحليم!!

فإذا انتقالن ،إلى الهلرف الأحر وحدت الأمر ذاته ،والشكوى والمعاناة
والصبر والتجاوز الذي كان مقرب المثل ،ولكن الأحر كان لا يقدر هذا
ولأيكترذ،له!!

والمؤلم أنك تشعرحين يتحدث الطرفان أن اللهجة صادقة ،والحدينا
حد ،لا هزل فيه ولا تمثيل ،بل هو من صميم النفس ،وسويداء القلب،

إنه حديث اللسان ،تتواطأ معه ملامح الوجه وقسماته ،وتؤكده الأيمان
المغلظة ،والحقائق الدامغة ،والجلأُتح والوثائق ،والشهود العدول،

واسأل فلائا وفلأثا؛ فعندهم الخبر اليقين.
وما أصبع الحقيقة والإصلاح هنا...
وكل من الزوحض حنن يتحدنا عن لنا المشكلة ،ضع إبهامه على

ايا طيب بالمرة

• ٠٠

طرف الميزان ،وقد يسجل اعترافات خفيفة على مسه هنا وهناك...

صحيح أش  . ١ ١ولكن ...ؤيختم حديثه بأنه ؤإن كان يتحاورّث ،عن مشكلة
هو طرف فيها ،إلا أنه يقول بكل مة! (حقيقة أن طسي ،بالمئة!أ) .لكن
الهلرف الأحر لا يقدر هذه الهليية ،ولا يحن التعامل معها ،بل يتنلمها.

وهكذا تبدو(الأنانية) المترمخة التي تتعصي على الكشف ،فهي مثل
الفيروس المتض ،الذي لا تقدر أحدث المجاهر ولا أقواها على ملاحقه

وتشخيمه ،تتلبس الإنسان وتحكم تصرفاته ،من دون أن يدرك أو يلط.

تأثيرها البليغ على أحكامه وقراراته وصياقات حديثه وتحديد مواقفه.
إن هذه ال ر أناا ،الهلاغية هي حجة إبليس حين صنع المعاندة والرفض
؛
ْعآدم،بلْعربهآدم،وقال- :ؤ مالأدآ°خآرتيه.ظثتزاي^اروقه,
تءستأُ؟ا ،وهي لغة فرعون حين قال; ؤ آزأئألإتيماائتم،همينوي
ثكادم\ئ ؤ[ -الزحرفت  ،] ٥٢وهي صلألة قارون حين قال! •ؤ هالءاثماأؤشته.
هلعن■؛٥^-؛؛؛• لالقصص؛غلإ] ،وهي شر مت لهل على نفس الإنسان ما لم
يضلن لها ،ويحذر فتكها ،ؤيضعها في حجمها السليم؛ ولذا كان الني ه
يقول في صا.ر حديثه! ررويعوذ بالله من شئور أمناونكات أعمالنا ٠٠١١٠

وماله رحل دعاء يدعو به ،فعله!  ^^ ١ ١ألهئيي رمدي ،وآعدز
سمثئننيىا'لم
( )١أخرجه أبو داود (  ،) ٢١١٩ ، ٢١١٨واكرض ( ،) ١١ •٥وابن ماجه ( ،) ١٨٩٢
والنائي(  ،) ٣٢٨٧وابن الجارود (  ،) ٦٧٩والحاكم(آ )١ ٩٩ /من حدث ابن مسعود.،$،

( )٢أخرجه الترذى (  ،) ٣٤٨٣وابن أبي عاصم في الآح1د وانماز( ،) ٢٣٥ ٥والرواني
في منيم( ،) ٥٨والطراني (  ،) ٣٩٦ ( ) ١٧٤ ( ١٨واJهقي في الأسماء والصفا^ ) ٨٩٤ (،س
ح،ويئ ،عمران بن حمض ءه*.

 ٠ ٠٠ا

انا طيب بالمرة

فهي كسائر الطبائع المخالوقة ،أصلها لا بد منه ،والزيادة تحتاج إلى
صبهل ومراقة ،والناس فيها درحات عند الله.

فالشهوة الجنية مثلا لا بد مها لو<ياة ،م امحدامها وتجاوزها

للحد الضابط يفضي إلى الفتة والبوار.

ولو معي المرء إلى مراقثة نف ه ،واكتشاف لعبة ال — ررأنارا في داخلها
لأراح واستراح ،وكان أءلس_ا الثمار التي يجدها (الإنصاف) ص نفسه،
حين يضع ذاته موصع الاحرين.

ؤإذا أردت أن تأخذ ينسمك من هذه الذكرى ،فتامل حل.يثائ ،في يوم
وليلة ،واحك ،كم تجري كلمة

على ل انلث،إ

إنها أكثر امملمات  ١^-في أقوام الخلق بلا مانع!
اللهم إيا نعوذ بلن ،س ثرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،اللهم ألهمنا
رمدنا ،وقنا ثح أنف نا ،وبصرنا بمواطن الضعف فيها ،ووفقنا لامتثمار
قدراتنا ،يا أرحم الراحمين.

ثمل ضإ ؤفٌرؤء

٠٠٠

قريب أوبعيد ،من محب كاشح ،أوعدوناصح ،أويكون هذا؟ ا
كانل  ،جمن تجد؛ تلقي بالأّهمال ،التي فوق رأملف ،وتتحفف منها،
فتنهص نشيطا متوفزارا؛ ،وكأنك إن ان آخر.

يم تذكرت أن الجود تبيح ،ومن حديث عقبة بن عامر جمد قال؛
ؤ• تالأءل:ا] .قال الني I.

حن نزل قوله تعال•" •ؤ

®اجعلوهاق ئجودكم»را.،
فحن تعلن موصعك الصادق؛ بوصع جبهتك عل الأرض؛ تواصتا
لعظمته ومحده وكريائه ،وإي،ادا بأن الأمر كله له ،والتإنا للقفل وال هر
والعافية والتسديد ،وبراءة من الحول والهلول والقوة إلا منه وبه ،تمحوكل

ما قبل اللحظة ،وتبدأ ق سياق جديد ،بروح متفائلة رقراقة محلقة ،وكان
الحواجز والعوائق كلها تنصهر وتذوب..

ائيد يا إٌ— ام؛ لا ئريع الرأ

س زاعا ض القيود لنبي

أيا لمأ يثثم الروح عبر ال■ أفق عندا عن أمرق الخiق ينبئ
وطلمه حاثعا مثهاما

بجنان مول ه

هام ثلثي ئ اف،وات ،والأد ه بمنى إل من نل ينب
ئم ل ،نجدلم ،ل \لمأوذب الم واء أرمي عن كاهل _،؛ دبي

حلغ يلبي ألمى افاط جذورا
ثاتئد:اإنام!لأضiعالئأ

ق جنان' الهوى لعرسة حش
٠

م

ِه

ز<ائا،تكائمحتم

( )١التوفز :الزى لا ي؛كاد سام؛ كناية عن الاستعداد والتهيؤ.

( )٢أحرجه أحمد(  ،) ١٧٤١٤وأبوداود(  ،) ٨٦٩وابن ماجه(  ،) ٨٨٧وابن حبان( ١ ٨٩٨
نالخاكم(ا/ه؛؛).

ثياززيا لأس

٠٠

ثلأ:دئروا ذاك شيلكو:ثا
ئلفطلكنذن_مبم فتدكرا

زما طاو ذاك الئرح إلا يضرا
من الثسوم تاريخ المحثة سنا
عفا اممه عن ذاك العتاب الدي جرى

قكم ليلة بتن ا وفم ب ات سنا
مى الأس ما يني يه طيب الكرى

أحادث أحل ق التحوس س المنى

وألطف من م النسم إذا نرىأاُ

وتعالوا بتا نرددت

مى الثوم ثع ارفن ا

ويطوي ما جرى منا

ؤلأك انَزلأص ات
ؤإن ك اف ولا ب—د

زلأُقافمزلأنما
تى البب قبالحستى

فقدقيل لماممم

كإقيل لكم عن ا

كفى ما كان من هجر

وقد ذقتم وقد ذقن ا

وماأحس أن ث ر

جع للوصل كإكنار ،

إنني أدعو حمتع االخلتwن

مواء ،بعيدا عن صخب الخإمر

وصجيجها وصوصايها ؤإمقاطاتها.
ر  ، ١ينظر• ديوان ماء الدين زهتر رص *، ١٢٩
( )٢ينظر* ديوان حاء الدين زمحتو رص • )٣ ٤ ٠

فهرس المحتويات

الانفعال الماشر

٣٠٩

الهدوء

٣١٥

محكان الأخلاق

٣٢١

تعةأسابسإاسم

٣٣١

أنا ف بالمرة

٣٤٣

لحظة جديدة

٣٥١

دعوة للمتصأل

^٣٥١

ذهرسالحتويات

٣٦٣

