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دعواتنا بالتوفيق والنجاح
لمؤتمر المجلس الوطني اإلرتري

منــذ أكــر مــن ســنتني ســعى املجلــس الوطنــي اإلرتــري للتغيــر
الدميقراطــي لعقــد مؤمتــره الثــاين  ،لكــن هــذا الســعي شــهد تعـرات
عديــدة النشــغال املجلــس بإشــكاالته وخالفاتــه الداخليــة التــي أدت
إىل تأجيــل موعــده أكــر مــن مــرة حتــى جــرت تغـرات جيوسياســية
يف منطقــة القــرن اإلفريقــي  ،ومــن أهمهــا أن إثيوبيــا التــي كانــت
أرضــا لعقــد مؤمتـرات واجتامعــات املعارضــة اإلرتريــة مل تعــد كذلك
بعــد إبرامهــا مــع النظــام اإلرتــري اتفاقيــة الســام يف أســمرا يف شــهر
يف يوليــو 2018م  ،األمــر الــذي جعــل املجلــس الوطنــي يبحــث
عــن موقــع آخــر لعقــد مؤمتــره العــام  ،فكانــت الســويد هــي التــي
وقــع عليهــا االختيــار مــن بــن خيــارات أخــرى مكانــا لعقــد املؤمتــر،
وحظــي هــذا االختيــار مبوافقــة كل األطــراف ،ويبــدو أن العــزم
لعقــد املؤمتــر يف املوعــد املحــدد وهــو منتصــف شــهر إبريــل القــادم
بــات مؤكــدا  ،وبــدأت بالفعــل املشــاورات والرتتيبــات العمليــة بــن
مكونــات املجلــس إلنجــاح املؤمتــر  .وهنــا يكمــن التحــدي الحقيقي.
فهــل تصــل املعارضــة إىل توافقــات إجامعيــة يف كيفيــات انعقــاد
املؤمتــر ومخرجاتــه؟ نأمــل ذلــك .
إن املرحلــة تتطلــب مــن كل األطـراف أن تتمســك باملجلــس الوطنــي
باعتبــاره املظلــة السياســية األكــر التــي تضــم غالبيــة القــوى
السياســية  ،ويحظــى بتأييــد وقبــول واســع لــدى األوســاط اإلرتريــة،
اســتطاع أن يبقــى محافظــا عــى كيانــه رغــم مــا تعــرض لــه مــن
إشــكاالت وصعوبــات تنظيميــة ولوجســتية .
نجــاح هــذا املؤمتــر يؤكــد عــى أن املجلــس الوطنــي انتقــل إىل
مرحلــة جديــدة  ،تجــاوز فيهــا كل معيقاتــه التــي أضعفــت أداءه
الســيايس ،وأنــه أصبــح جاهـزا ومؤهــا أكــر مــن ذي قبــل للقيــام
مبهمتــه الرئيســية  .وللوصــول إىل هــذه النتيجــة التــي ينتظرهــا كل
اإلرتريــن نأمــل أن تتنبــه لــآيت :

خاصــة يف القضايــا الهامــة والرئيســية  ،وهــذا ال يتــأىت إال بالتنــازالت
املتبادلــة وتغليــب املصلحــة العامــة عــى املصالــح واملكاســب
الخاصــة .
3ـ اإللتـزام التــام بنظــم ولوائــح املجلــس الوطنــي املجــازة بصــورة
قانونيــة مــن مؤسســاته الرشعيــة باعتبارهــا مرجعيــات تنظيميــة
إلدارة العمــل والنقاشــات وحــل الخالفــات واملشــكالت .
4ـ إجـراء النقــد الــذايت املوضوعــي البنــاء  ،والحــرص عــى الشــفافية
يف النقاشــات والحــوارات مــن أجــل أن نصــل إىل التوصيــف
والتشــخيص الدقيــق والحقيقــي لقضايانــا دون أن نسرتســل يف
تفاصيــل تبتعــد بنــا عــن أهدافنــا الهامــة وتنحــرف بنــا إىل خالفــات
شــخصية أو حزبيــة  ،وبهــذا الســلوك نرتقــي بــإدارة نقاشــاتنا
الداخليــة ونصــل إىل تفاهــات ونتائــج إيجابيــة ننتقــل بهــا إىل
مرحلــة العمــل وبنــاء الثقــة .
5ـ أن نكــرس همنــا يف املرحلــة القادمــة عــى بنــاء مؤسســات
املجلــس الوطنــي الترشيعيــة والتنفيذيــة مبــا يتناســب مــع ظروفنــا
السياســية واألمنيــة واملاديــة  ،ويضمــن عملهــا بكفــاءة وفاعليــة ،
مبراعــاة التقليــل يف الهيــاكل اإلداريــة  ،واختيــار القيــادات الحيويــة
املنفتحــة عــى الجميــع .
6ـ االهتــام بإيجــاد مــوارد ماليــة ذاتيــة تضمــن للمجلــس بعــون
اللــه االســتمرار يف عملــه دون توقــف  ،كــا تضمــن لــه االســتقاللية
يف سياســاته وقراراتــه .
7ـ الرتكيــز عــى الربامــج ذات األثــر الســيايس واإلعالمــي والحقوقــي،
والتــي تالمــس همــوم وتطلعــات الشــعب اإلرتــري وجامهــر
املجلــس الوطنــي  ،والتطويــر يف الوســائل واألســاليب باالســتفادة
مــن تقنيــات التواصــل عــى املســتوى الداخــي والخارجــي .

ختامــا دعواتنــا الصادقــة للمجلــس الوطنــي بالتوفيــق لعقــد مؤمتــره
1ـ عــى مكونــات املجلــس الوطنــي املســئولة عــن نجــاح املؤمتــر العــام  ،وأن يكلــل بالنجــاح  ،وأن يخــرج منــه موحــدا متامســكا ،
أن تبــذل جهودهــا الواعيــة واملســئولة إلرشاك كافــة املكونــات يف معافــا مــن كل األدواء التــي أبطــأت مبســرته  ،مفعــا بــروح جديدة
املؤمتــر حتــى التــي خــارج املجلــس لنحقــق إجامعــا وطنيــا يف صــف وحيويــة تدفــع بــه نحــو العطــاء والتقــدم .
			
املعارضــة يكســب املجلــس أهميــة داخليــا وخارجيــا.
2ـ أن نحــرص عــى تحقيــق التوافقــات يف إدارة املؤمتــر ومخرجاتــه
المحرر ...
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السلطات األمنية تفرج عن الشيخ محمد أبرار باسمرا

أفــرج النظــام اإلرتــري يف  29ينايــر املــايض
عــن الشــيخ محمــد أبــرار عنكــر الــذي
اعتقلــه عــى خلفيــة أحــداث مدرســة
الضيــاء اإلســامية بأســمرا يف نوفمــر
2018م حيــث كان مــن أبــرز الشــخصيات
التــي تصــدت إلجــراءات النظــام التــي
كانــت تفــرض عــى املدرســة االختــاط بــن
الجنســن  ،ومنــع لبــس الحجــاب وغريهــا
مــن اإلج ـراءات التــي ووجهــت مبظاه ـرات
رافضــة لهــا مــن قبــل إدارة املدرســة
والطــاب وأوليــاء أمورهــم .
القلــق عــى أوضــاع املعتقلــن اإلنســانية
هــذا وقــد تناقلــت وســائل التواصــل والصحيــة واستشــهاد بعــض رفاقــه
االجتامعــي التهــاين والفرحــة بســامة املعتقلــن .
الشــيخ وإطــاق رساحــه بعــد أن ســاد

اإلفراج عن عدد من طالب مدرسة الضياء المعتقلين

تــم اإلفــراج يف شــهر فربايــر املــايض عــن
أكــر مــن  50طالبــا مــن طــاب مدرســة
الضيــاء اإلســامي الذيــن قــام النظــام
إســياس باعتقالهــم فيــا عــرف بأحــداث
مدرســة الضيــاء عــام 2017م بســبب
مشــاركتهم يف احتجاجــات رفــض قــرارات
الحكومــة الراميــة لفــرض االختــاط بــن
العدد ()29
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الجنســن يف الفصــول الدراســية وخلــع
الحجــاب  ،واحتجاجهــم عــى اعتقــال
الشــيخ ( مــوىس محمــد نــور ) وأعضــاء
إدارة املدرســة  ،وقــد قــى الطــاب فــرة
اعتقــال تعســفي غــر قانــوين  ،وبقــوا يف
أماكــن مجهولــة حرومــن مــن حقوقهــم
االنســانية مــن زيــارات ومحاكــات عادلــة.

خالفٌ بين آبي
وأفورقي حول ُّ
التوقف
بمطار الخرطوم

ذكــرت صحيفــة (الصيحــة) الســودانية
الصــادرة بتاريــخ  2019/3/5أنــه
جــرت اســتعدادات مراســمية الســتقبال
الرئيــس اإلثيــويب أيب أحمــد وبرفقتــه
الرئيــس اإلرتــري إســياس يف الصالــة
الرئاســية مبطــار الخرطــوم صبــاح
اليــوم الرابــع مــن مــارس بنــاء عــى
إبــاغ الرئيــس اإلثيــويب للحكومــة
الســودانية  ،يف محاولــة منــه لكــر
ُج ُمــود العالقــات بــن الخرطــوم
وأســمرا  ،وتشــر (الصيحــة) إىل أنــه
وبعــد ُمغــادرة الرئيســن آيب أحمــد
خــاف
ــب
ٌ
وإســياس إىل جوبــا نَشَ َ
بينهــا حــول ال ّتو ُّقــف مبطــار الخرطــوم
وإنهــاء القطيعــة مبُبــادرة مــن إثيوبيــا،
واتّخــذت الطائــرة مســاراً آخــر نحــو
عاصمــة جنــوب الســودان .
وتقــول (الصيحــة) إن مامنعــة أفورقــي
ألســباب نفســية حســب مــا
تعــود
ٍ
يراهــا ُمحلِّلــون تتعلــق بإغــاق
الخرطــوم لحدودهــا مــع إريرتيــا.
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فرنسا تساعد إثيوبيا في
تأسيس مكوِّن بحري لها

وقعــت إثيوبيــا وفرنســا يف  12مارس أول
اتفــاق بينهــا بشــأن التعــاون العســكري
يشــمل االتفــاق مســاعدة إثيوبيــا يف بنــاء
ســاح للبحريــة  .وقــد قــال ماكــرون
رئيــس فرنســا يف مؤمتــر صحفــي إىل
جانــب رئيــس الــوزراء أيب أحمــد “اتفــاق
التعــاون الدفاعــي الــذي مل يســبق لــه
مثيــل يوفــر اإلطــار… ويفتــح بشــكل
ملحــوظ الطريــق لفرنســا للمســاعدة
يف تأســيس مكــون بحــري إثيــويب”.
ويشــمل االتفــاق أيضــا التعــاون الجــوي
والعمليــات املشــركة وفــرص التدريــب
ورشاء العتــاد.

جهود متواصلة لمنسقية
يوم المعتقل اإلرتري
بــدأت منســقية يــوم املعتقــل اإلرتــري
منــذ فــرة تعبئتهــا وتوعيتهــا املنظمــة
واملوجهــة لتنظيــم حملــة يــوم املعتقــل
اإلرتــري يف الرابــع عــر مــن شــهر إبريــل
كالعــادة  ،فالتحيــة لــكل أعضــاء املنســقية
قيــادات وكــوادر عــى هــذا املهمــة
اإلنســانية التــي يقومــون بهــا تجــاه مــن
غيبهــم النظــام يف ســجونه ومل يعــرف
لهــم مصــر حتــى اليــوم  ،نســأل اللــه أن
يكلــل جهدهــم بالنجــاح  ،وعــى كل أبنــاء
الشــعب اإلرتــري التجــاوب والتفاعــل
والتعــاون مــع املنســقية يف برامجهــا
ونشــاطاتها نــرة للمعتقلــن واملغيبــن
واملطالبــة بحقوقهــم واإلفــراج عنهــم .
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هــذا وقــد حلــت
ســاح
أثيوبيــا
البحريــة عــام 1991
بعدمــا اســتقالل
إرتريــا  ،وتحولــت
إىل دولــة حبيســة ال ســاحل بحــري لهــا .
إن عــودة إثيوبيــا إىل تأســيس قــوة
عســكرية بحريــة يشــر إىل وجــود نوايــا
وســعي إثيــويب للتواجــد عــى ســاحل
البحــر األحمــر بشــكل رســمي األمــر الذي
ينتقــص مــن ســيادة إرتريــا  ،وهــذه
االتفاقيــة زادت املخــاوف والشــكوك
لــدى كل قــوى وقطاعــات اإلرتريــن التــي

تســاورهم منــذ فــرة تطبيــع العالقــات
بــن إثيوبيــا وإرتريــا  ،يف حــن مل يعلــن
النظــام اإلرتــري أي موقــف أو رأي تجــاه
هــذه املحــاوالت اإلثيوبيــة  ،ليفــر ذلــك
بأنــه ال مشــكلة لديــه يف ذلــك أو متــورط
يف اتفاقــات رسيــة متنــح إثيوبيــا الحــق
يف الســاحل البحــري اإلرتــري يف البحــر
األحمــر .

القبض على أخطر ممولي االتجار بالبشر في القرن األفريقي

االنتباهة : 2019/3/7
متكنــت االدارة العامــة للمباحــث
والتحقيقــات الجنائيــة ادارة مكافحــة
االتجــار بالبــر مســاء أمــس مــن القبــض
عــى الــراس املدبــر وزعيــم ســارسة
االتجــار بالبــر عــى مســتوى اقليــم
القــرن االفريقــي مبنطقــة حلــة كوكــو

بــرق النيــل.
وبحســب صحيفــة االنتباهــة الصــادرة
اليــوم فــان املتهــم املقبــوض يعــد مــن
اخطــر ممــويل عمليــات االتجــار بالبــر
حيــث يتــوىل تدويــر االمــوال ونقلهــا
بــن دول االتحــاد االفريقــي عــن طريــق
عمليــات التحويــل واالستســام وميــارس
املتهــم التجــارة كســتار ويتخــذ متجــرا
لبيــع الســلع والبضائــع بحلــة كوكــو كغطاء
ملامرســة عملياتــه وضبــط يف متجــره 30
دفــرا تحــوي اســاء جميــع ســارسة
عمليــات االتجــار بالبــر يف االقليــم داخــل
وخــارج الســودان.
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ماذا يجري في
منطقة القرن
اإلفريقي ؟!!
عبد القادر حامد

انعقــدت يف جوبــا عاصمــة دولــة جنــوب
الســودان قمــة ثالثيــة يف  2019/3/4جمعــت
رؤســاء إريرتيــا وإثيوبيــا بالرئيــس ســلفاكري ،
وتــأيت هــذه القمــة الثالثيــة عقــب  24ســاعة
فقــط مــن قمــة ثالثيــة «إريرتيــة -إثيوبيــة-
كينيــة» عقــدت يف العاصمــة اإلريرتيــة أســمرا،
تصــدرت أجندتهــا الســام واألمــن والتكامــل
اإلقليمــي يف املنطقــة.
وغابــت عــن هــذه القمــة الســودان التــي
تعتــر دولــة محوربــة يف املنطقــة  ،ولهــا
تداخــات اجتامعيــة وأمنيــة واقتصاديــة مــع
هــذه الــدول  ،األمــر الــذي أثــار الكثــر مــن
التســاؤالت يف أوســاط املراقبــن ..
فقــد ذهــب بعــض املراقبــن إىل وجــود
توجهــات لهــذه الــدول لقيــام تحالفــات
وتكتــات وظيفيــة تأخــذ شــكال اقتصاديــا
وتنمويــا  ،لكنهــا تخــدم أهدافــا أخــرى أمنيــة
وسياســية  ،كــا أن تراجــع العالقــات اإلثيوبية
واإلرتريــة مــع الســودان بعــد إعــان املصالحة
أســمرا املوقــع بــن أيب أحمد وإســياس  ،وكذلك
غيــاب أيب أحمــد مــن حضــور فعاليــات توقيع
اتفــاق ســام جنــوب الســودان بالخرطــوم ،
وعــدم قيامــه بــأي مبــادارت لحــل املشــكلة
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بــن الســودان وإرتريــا  ،رغــم ظهــوره مبســاعي
كثــرة لحــل املشــاكل يف كل القــرن األفريقــي ،
يزيــد مــن دائــرة التوجســات لــدى الســودانيني
مــن هــذا الح ـراك .
ومــا يزيــد التســاؤالت حــول هــذه القمــم
املتتاليــة والزيــارات املتســارعة بــن عــدد مــن
دول املنطقــة تجاهــل الســودان وعــدم إرشاكــه
يف هــذه املباحثــات الجاريــة واملتســارعة ،
والتــي ال يســتبعد أن تحظى مبتابعة وتشــجيع
مــن دول إقليميــة وعامليــة ،قــد يــؤرش ذلــك
لتوجــه جديــد  ،وتشــكيل خارطــة تحالفــات
وتوازنــات جديــدة رمبــا ال يكــون للســودان
فيهــا دور كبــر النشــغاله مبشــاكله الداخليــة
السياســية واالقتصاديــة  ،أو رمبــا قــد يكــون
مســتهدفا منهــا .
مــن زاويــة أخــرى فــإن كل دول املنطقــة
تعيــش أوضاعــا داخليــة ســيئة  ،فإثيوبيــا
التــي تشــكل محــور هــذا الح ـراك والزيــارات
الجاريــة تتزايــد فيهــا التوتــرات الداخليــة
وأصبحــت كل قوميــة فيهــا تهتــم مبصالحهــا
غــر مكرتثــة باملصلحــة العامــة وتشــكل ضغطا
عــى الحكومة لتلبيتهــا ،باإلضافــة إىل التوترات
األمنيــة التــي تــكاد شــبه عامــة يف البــاد ،
واألوضــاع املعيشــية املتدهــورة التــي تهــدد
باملجاعــة  ،مــا قلللــت تلــك األوضــاع مــن

أهميــة اإلصالحــات السياســية التــي ابتــدر بها
أيب أحمــد عهــده يف الحكــم .
وكذلــك الوضــع يف إرتريــا هــو أكــر ســوءا
فليــس هنــاك أي بــوادر إلصالحــات سياســية
واقصاديــة يف البــاد  ،فالقضبــة األمنية وانتهاك
حقــوق اإلنســان واالعتقــاالت التعســفية لــكل
مــن يخالــف النظــم يف توجهاتــه وسياســاته ،
مــازال هــذا النهــج هــو الســائد يف إدارة البلــد .
والوضــع يف دولــة جنــوب الســودان ليــس
بأحســن حــال مــن إثيوبيــا وإرتريــا  ،فهــي
دولــة فاشــلة تجــري بــن مكوناتهــا الحــروب
الدمويــة  ،ويتفــى فيهــا الفســاد اإلداري
واملــايل  ،وتتهددهــا املجاعــة .
مــع كل هــذه األوضــاع الداخلية لبلــدان القرن
اإلفريقــي يهتم قادتها ورؤســاؤها بالسياســات
واملنافســات والرصاعــات الدوليــة يف منطقــة
القــرن األفريقــي ومحاولــة التمحــور حولهــا
واللعــب يف ميدانهــا عــى حســاب اإلصالحــات
الداخليــة ومعالجــة مشــكالتها وتحســن
أوضاعهــا اإلقتصاديــة .
فــكل نظــام يحــاول أن يتقــوى ويعــزز
مكانتــه وميــدد يف عمــره مبثــل هــذا الــدور
مــن التحالفــات التــي ال تصــب يف مصلحــة
الشــعوب بقــدر مــا تصــب يف مصلحــة الـراع
الــدويل يف املنطقــة .
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الحـدود اإلرتريـة السـودانيـة بين رهان اإلغـالق والفتـح

أعلــن الرئيــس عمــر البشــر خــال
مخاطبتــه لجامهــر واليــة كســا يف
شــهر فربايــر املــايض فتــح الحــدود مــع
إرتريــا بعــد أكــر مــن عــام مــن إغالقهــا
مبرســوم جمهــوري خــاص بإعــان حالــة
الطــوارئ يف واليــة كســا  ،أعقبــه إرســال
تعزيــزات عســكرية إىل الواليــة  ،وقــد
بــ ّررت الحكومــة إغالقهــا للحــدود
بعمليــة جمــع الســاح ،ومكافحــة
تهريــب املخــدرات والســلع واالتجــار
بالبــر  .وكان املشــهد متأث ـرا بتحــركات
ووجــود حشــود عســكرية يف قاعــدة
“ســاوا” اإلرتريــة  ،اعتــر الســودان أنهــا
تســتهدف تنفيــذ عمليــات عســكرية
داخــل العمــق الســوداين  ،بدعــم مــن
مــر واإلمــارات ،مــا دفــع الخرطــوم إىل
إرســال تعزيــزات عســكرية كبــرة إىل
واليــة كســا  ،وواجــه النظــام اإلرتــري
العدد ()29
رجب 1439هـ ــ مارس 2019م

هــذا االتهــام باتهامــات مقابلــة رصحــت
بهــا وزارة إعــام النظــام اإلرتــري يف بيان
اتهمــت فيــه الســودان بإيــواء وتدريــب
معارضــن إلرتريــا يف معســكرات خاصــة،
لتنفيــذ أعــال سياســية وعســكرية
ضدهــا .
يــأيت إعــان فتــح الحــدود مــن الجانــب
الســوداين محاولــة لكــر الجمــود
وتعزيــز العالقــات بــن البلديــن وتجــاوز
لألزمــة التــي تســببت يف إغــاق الحــدود
يف  ، 2018وســعى الجانــب الســوداين
ممثــا يف واليــة كســا للتواصــل مــع
دولــة إرتريــا لفتــج الحــدود بعــد أن
تلقــت توجيهــات يف ذلــك مــن مســاعد
رئيــس الجمهوريــة فيصــل حســن
إبراهيــم .
لكــن النظــام اإلرتــري مل يبــد أي رد
فعــل مرحــب بخطــوة الســودان لفتــح

الحــدود ،رمبــا اعتــر أن مســألة فتــح
الحــدود مل تعــد ذات أهميــة بالنســبة
لــه خاصــة بعــد أن أصبحــت إرتريــا
تتمتــع بعالقــات مــع دول الخليــج ودول
املنطقــة  ،ورفعــت عنهــا العقوبــات
الدوليــة ،وحدثــت تغــرات كبــرة يف
املنطقــة  ،مــن أبرزهــا دخــول إثيوبيــا
وإرتريــا يف ســام وتطبيــع عالقــات
وفتــح الحــدود بينهــا  ،إىل جانــب
املصالحــات التــي انتظمــت بلــدان القــرن
اإلفريقــي وتبــال الزيــارات واالتفاقيــات
االقتصاديــة واألمنيــة .
وبحســب خــراء يف شــأن منطقــة القــرن
األفريقــي ،فــإن الســودان يحــاول
بخطــوة فتــح الحــدود مــع إرتريــا
اللحــاق مبوجــة املصالحــات يف املنطقــة،
خاصــة أنــه شــعر بــيء مــن العزلــة .
_________________
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صنـاعـة الفقـر للتحـكم في الشـعوب

د.حسن سلمان

الفقــر عجــز عــن تحقيــق الطموحــات
والتطلعــات البرشيــة يف هــذه الحيــاة وقــد
ينتهــي بصاحبــه ليكــون محطــم الكرامــة
وكســر الفــؤاد وذليــل القامــة ولهــذا
كان قريــن الكفــر وبريــده ولــذا تعــوذ
منهــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
فقــال (أعــوذ بــك مــن الكفــر والفقــر)
ســنن أيب داوود .وقــال اإلمــام عــي ريض
اللــه عنــه (لــو كان الفقــر رجــا لقتلتــه
) والفقــر ينــي اإلنســان حقيقــة مهمتــه
يف الحيــاة بــل ووجــوده املــادي واملعنــوي
ولــذا تعــوذ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
منــه بقولــه (وأعــوذ بــك مــن فقــر ينــي
) مســند البــزار .
وأســوأ أنــواع الفقــر ذاك الــذي ينتــج عــن
ســوء السياســات اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة
الــذي ينتهــي بجعــل املجتمــع طبقــات
متفاوتــة غايــة التفــاوت تغيــب معــه
الطبقــة الوســطى العازلــة بــن الفقــر
املنــي والغنــي املطغــي هــذا التفــاوت
الــذي يــؤدي للغــن والعــداوات بــن
املجتمــع ثــم االحــراب املنتهــي بالخــراب .
وعــامل اليــوم تســوده الرأســالية الجشــعة
التــي تتحكــم فيهــا الــركات الكــرى والتي
ال تعــرف الرحمــة يف قيمهــا وأخالقهــا
وتتحكــم أقليــة يف مجمــل ثــروات العــامل
ونشــاهد بجــاء كيــف يســحق يف ظاللهــا
الفقــراء واملســاكني وكيــف ميوتــون عــى
ضفــاف تلــك البــاد التــي نهبــت ثــروات
بالدهــم وحولتهــم لشــعوب متســولة عــى
موائــد املرتفــن.
بــل صــار تجويــع وافقــار الشــعوب سياســة
العدد ()29
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ممنهجــة للتحكــم فيهــا واشــغالها عــن
قضايــا الســيادة والتحــرر مــن االســتبداد
والفســاد واالحتــال عــى قاعــدة ( جــوع
كلبــك يتبعــك) وفعــا مــن يبحــث عــن
قــوت يومــه لــن يفكــر فيــا هــو أبعــد
مــن ذلــك.
ولعــل مــن أكــر املفاهيــم املغلوطــة
التــي تســوق للنــاس مفهــوم النــدرة يف
الــروات بينــا الحقيقــة هــي أن الــروات
كافيــة للبــر إذا كان التوزيــع عــادال
ولكــن النــدرة صناعــة مقصــودة للتحكــم
يف األســعار العامليــة وثــم التحكــم ىف
ــل ِفی َهــا
الشــعوب قــال تعــاىلَ ( :و َج َع َ
ــی ِمــن فَو ِق َهــا َوبَـٰــ َركَ ِفی َهــا َو َقــدَّ َر
َر َو ِٰاس َ
ِفی َهــا أَق َو ٰاتَ َهــا ِفــی أَر َب َعــ ِة أَ َّیــام َســ َواء
ِّلســائلِی َن) فصلــت. 10/
ل َّ
واإلســام جــاء يف ترشيعاتــه مبــا يقلــل
التفــاوت ويقــرب الفجــوات ويعــزز روح
التكافــل االجتامعــي ومينــع االســتغالل
والظلــم ويحقــق التوزيــع العــادل
للــروات دون أن يدمــر روح العمــل

واإلنتــاج والفاعليــة اإلنســانية والتحفيــز
للعاملــن تقديــرا لجهدهــم بعيــدا عــن
االحتــكار يف التــداول للــال يف طبقــة
األثريــاء دون ســواهم فــرع الزكــوات
والصدقــات وفــرض املواريــث ونــدب
للوصايــا والهبــات كل ذلــك لتوســيع
دائــرة التــداول املــايل وتفتيــت التكــدس يف
الــروات و الحيلولــة دون منــو الطبقــات
ــى
االجتامعيــة املرتفــة ( َّمــا أَفَــا َء ٱللَّــهُ َع َ ٰ
َر ُســولِ ِه ِمــن أَهــلِ ٱلقُــ َر ٰى َفلِلَّــ ِه َولِل َّر ُســولِ
ـن
ین َوٱبـ ِ
ـرب َوٱل َی َت ٰـ ـ َم ٰى َوٱمل َ َس ٰـ ـ ِك ِ
َولِ ـ ِذی ٱل ُقـ َ ٰ
ٱلسـبِیلِ كَــی َل یَكُــونَ ُدولَـ َة بَیـ َن ٱألَغ ِن َیــا ِء
َّ
ـم ٱل َّر ُسـ ُ
ـول َف ُخ ـ ُذو ُه َو َمــا
ِمنكُــم َو َمــا َءاتَاكُـ ُ
نَ َهاكُــم َعنــهُ فَٱن َت ُهــوا َوٱتَّ ُقــوا ٱللَّــهَ إِنَّ ٱللَّــهَ
َــاب) الحــر.7/
شَ ــ ِدیدُ ٱل ِعق ِ
ولهــذا جعــل الكواكبــي الفقــر ابــن
االســتبداد حيــث قــال ( :لــو كان االســتبداد
رجــا ،وأراد أن ينتســب ،لقــال ( :أنــا
الــر ،وأيب الظلــم ،وأمــي اإلســاءة ،وأخــي
الغــدر ،وأختــي املســكنة ،وعمــي الــر،
وخــايل الــذل ،وإبنــي الفقــر ).
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الن ـافـذة التنظيمـيــة

الثقافة التنظيمية ودورها في إيجاد مناخ عمل إيجابي
كلنــا ننشــد أن تكــون تنظيماتنــا ومنظماتنــا قويــة وفاعلــة  ،وعلــى قــدر مــن التماســك واالنضبــاط
الداخلــي  ،يســودها التناغــم واالنســجام بيــن أعضائهــا  ،وتتقــدم نحــو أهدافهــا بوعــي ومســئولية  ،مــن
أجــل ذلــك نتنــاول فــي هــذه النافــذة التــي تعنــى بالقضايــا التنظيميــة نتنــاول الثقافــة التنظيميــة التــي
تعتبــر أحــد العناصــر األساســية لنجــاح أي عمــل تنظيمــي  ،ورغــم أنــه موضــوع واســع إال أننــا نحــاول أن
نشــير إلــى أهــم جوانبــه  ،وتقــدم خالصــات تمكنــا مــن جمعهــا مــن عــدد مــن الكتــاب والباحثيــن فــي هــذا
الشــأن  ،نأمــل أن تســهم فــي تطــور أداء تنظيماتنــا .

الثقافــة التنظيميــة هــي أحــد العوامــل األساســية
املؤثــرة يف نجــاح املنظــات والتنظيــات يف أدائهــا
وتحقيــق أهدافهــا  ،وتجعــل أعضاءهــا عــى قــدر
مــن االلتــزام واالنضبــاط  ،وتحفزهــم عــى اإلبــداع
واالبتــكار ،وتتيــح لهــم املشــاركة يف اتخــاذ الق ـرارات ،
وتوجــد مناخــا إيجابيــا للعمــل .
الثقافــة التنظيميــة « :هــي ذلــك اإلطــار الــذي يحكــم
ويوجــه ويفــر ســلوك األفــراد يف املنظمــة  ،وذلــك
مــن خــال مجموعــة القيــم واملعتقــدات واالفرتاضــات
األساســية واملعايــر واألعـراف التنظيميــة التــي يشــرك
فيهــا أعضــاء املنظمــة التــي تؤثــر بشــكل مبــارش وغــر
مبــارش عــى ســلوكيات العاملــن وعــى كيفيــة أدائهــم
ألعاملهــم  ،وتنشــأ متأثــرة بالقيــم واملعتقــدات التــي
يحملهــا القــادة واملســؤولون» .
العدد ()29
رجب 1439هـ ــ مارس 2019م

أهمية الثقافة التنظيمية :
تظهــر أهميــة الثقافــة التنظيميــة للفــرد داخــل املنظمــة أو التنظيــم ،
فهــي مهمــة للفــرد ألنهــا تــؤدي إىل  :تقويــة إحساســه بالهويــة التنظيميــة ،
وتجعــل ســلوكه ينســجم مــع أهدافهــا وخصائصهــا .
وهــي كذلــك مهمــة للمنظمــة أو التنظيــم ألنهــا تكــون لهــا شــخصية
مســتقلة مميــزة عــن باقــي املنظــات  ،وتحقــق التــوازن بــن مختلــف
إداراتهــا  ،وتكســبها ميــزة تنافســية .،
مكونات الثقافة التنظيمية :
تتكــون الثقافــة التنظيميــة مــن مجموعــة مــن العنــارص ميكن تقســيمها إىل
مجموعتني رئيســيتني:
 .1اإلشارات الثقافية .
 .2املوروث (اإلرث) الثقايف للمنظمة.
أوال :اإلشارات الثقافية  :وتشمل عىل ما ييل:
 01القيــم  :وهــي قواعــد متكــن الفــرد مــن التمييــز بــن الخطــأ والصــواب
 ،واملرغــوب وغــر املرغــوب  ،وبــن مــا يجــب أن يكــون ومــا هــو كائــن،
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ومــن هــذه القيــم املســاواة بــن العاملــن  ،واالهتــام بــإدارة الوقــت ،
واالهتــام بــأداء واح ـرام اآلخريــن.
 02األعـراف والتوقعــات :ويقصــد باألعـراف تلــك املعايــر التــي يلتــزم
بهــا العاملــون داخــل املنظمــة .أمــا التوقعــات التنظيميــة تتمثــل
يف التعاقــد غــر املكتــوب والــذي يعنــي مجموعــة مــن التوقعــات
يتوقعهــا الفــرد أو املنظمــة كال منهــا مــن اآلخــر خــال فــرة عمــل
الفــرد يف املنظمــة ،مثــال ذلــك التقديــر واالح ـرام املتبــادل ،وتوفــر
بيئــة تنظيميــة ومنــاخ تنظيمــي يســاعد ويدعــم االحتياجات النفســية
واالقتصاديــة للفــرد العامــل .
 03املعتقــدات :وهــي عبــارة عــن أفــكار مشــركة حــول طبيعــة العمل
والحيــاة االجتامعيــة يف بيئــة العمــل ،وطريقــة إنجــاز األعــال واملهــام
التنظيميــة ،ومــن هــذه املعتقــدات نجــد املشــاركة يف عمليــة صنــع
الق ـرارات واملســاهمة يف العمــل الجامعــي.
 04الرمــوز :وهــي عبــارة عــن إشــارات متميــزة مثــل الشــعارات وهــي
الصــورة الرمزيــة املمثلــة للمنظمــة ،إضافــة إىل منــط اللبــاس والنمــط
املعــاري (شــكل املبــاين وتهيئتهــا) ،كيفيــة إدارة الوقــت ،اللغــة
املســتعملة داخــل املنظمــة.
 05الطابوهــات :وهــي مــا تــود املنظمــة إخفــاءه ورفضــه وتعنــي
املوضوعــات التــي يجــب عــدم الخــوض فيهــا أو الــكالم عنهــا أو
تداولهــا داخــل املنظمــة  ،مــن املوضوعــات التــي تحــدث اضطـراب يف
صــورة العاملــن داخــل املنظمــة وكــذا الصــورة الخارجيــة للمنظمــة .
 06األســاطري :وهــي املعتقــدات املحملــة بالقيــم واملبــادئ التــي
يعتنقهــا النــاس والتــي يعيشــونها أو مــن أجلهــا .
 07الطقــوس الجامعيــة و االحتفــاالت :الطقــوس هــي عبــارة عــن
التطبيقــات املنتظمــة والثابتــة لألســاطري املتعلقــة باألنشــطة اليوميــة
للمنظمــة مثــل اللغــة املســتعملة ،طريقــة اســتقبال موظــف جديــد،
االحتفــاالت الســنوية ،العيــد الســنوي إلنشــاء املنظمــة.
 08اإلشــاعات :مــن التشــكيالت الرمزيــة لثقافــة املنظمــة نجــد
اإلشــاعات والتــي تعتــر أخبــارا ال أســاس لهــا مــن الصحــة ،تكــون يف
شــكل ســيناريوهات توفــر نوعــا مــن الرتويــح وإزالــة القلــق وحالــة
عــدم اليقــن لــدى العاملــن يف املنظمــة.

الن ـافـذة التنظيمـيــة
 :02ســلوك قــادة املنظمــة  :يعتــر ســلوك القــادة مــن أهــم العوامــل
املؤثــرة يف تشــكيل ثقافــة املنظمــة ،ألن العاملــن ســيدركون أن مــن أفضــل
الوســائل لالرتقــاء الوظيفــي هــو محــاكاة ســلوك القــادة ،وهنــاك اتفــاق
عــام بــأن ثقافــة املنظمــة تتشــكل بدرجــة كبــرة بواســطة اإلدارة العليــا .
 03تاريــخ املنظمــة  :يلعــب تاريــخ املنظمــة دورا مهام يف تشــكيل ثقافتها،
ويتكــون -تاريــخ املنظمــة  -مــن التجــارب التــي مــرت بهــا  ،والنجاحــات
املحققــة وكذلــك الفشــل ،ويشــكل هــذا األرشــيف مرجعــا ألصحــاب القرار
وكذلــك العاملــن يف املنظمــة واتخــاذه مرشــدا لترصفاتهم.
 04األبطــال  :وهــم أشــخاص كانــوا يعملــون يف املنظمــة و قدمــوا أداء
متميـزا وأشــياء مثاليــة مــن خــال مــا يتمتعــون بــه مــن كفــاءة وانســجام
مــع قواعــد وأنظمــة املنظمــة ،وهــم يعتــرون مــن خــرة أفـراد املنظمــة.
 05مهنــة املنظمــة (النشــاط)  :تعــرف مهنــة املنظمــة –النشــاط الرئيــي
لهــا -بأنهــا «مجموعــة املهــارات التــي يتقنهــا أعضــاء املنظمــة (تكنولوجيــا،
معرفــة األســواق ،قــدرات تنظيميــة. )...
أنواع الثقافة التنظيمية :
هنــاك نوعــن مــن الثقافــة التنظيميــة  :الثقافــة التنظيميــة القويــة ،
والثقافــة التنظيميــة الضعيفــة .
أوال  :الثقافة القوية :
وهــي متثــل الحــد الــذي يجعــل األعضــاء يتبعــون مــا متليــه عليهــم اإلدارة،
وميكــن القــول أن ثقافــة املنظمــة قويــة يف حالــة كونهــا تنتــر وتحظــى
بالثقــة والقبــول مــع جميــع أو معظــم أعضــاء املنظمــة ويشــركوا يف
مجموعــة متجانســة مــن القيــم واملعتقــدات والتقاليــد واملعايــر التــي
تحكــم ســلوكياتهم واتجاهاتهــم داخــل املنظمــة .وتتمتــع الثقافــة القويــة
مبجموعــة مــن الخصائــص نذكــر منهــا :الثقــة واأللفــة واملــودة  ،واإلجــاع
واملشــاركة لنفــس الثقافــة التنظيميــة الســائدة  ،والتشــجيع والتحفيــز ،
واالســتقاللية واملبــادرة.

ثانيا :الثقافة الضعيفة :
وهــي التــي ال يتــم اعتناقهــا بقــوة من أعضــاء املنظمــة  ،وال تحظــى بالثقة
والقبــول الواســع مــن معظمهــم ،وهنــا ســيجد أعضــاء املنظمــة صعوبــة
يف التوافــق والتوحــد مــع املنظمــة أو مــع أهدافهــا وقيمهــا .ففــي حالــة
ثانيا  :املوروث الثقايف للمنظمة :
الثقافــة الضعيفــة يحتــاج العاملــون إىل التوجيهــات وتهتــم اإلدارة بالقوانني
يشمل املوروث الثقايف للمنظمة عىل ما ييل:
 01املؤسســون  :ثقافــة املنظمــة هــي نتــاج لثقافــة األعضاء املؤسســن ،واللوائــح والوثائــق الرســمية املكتوبــة ،وفيهــا تنخفــض اإلنتاجيــة  ،ويقــل
حيــث نجــد يف الواقــع العمــي أن العديــد مــن الثقافــات تعكــس قيــم الرضــا الوظيفــي لــدى العاملــن  ،كــا قــد يتــم فيهــا الشــعور بالغربــة عــن
املؤسســن  ،ذلــك أنهــم يعملــون عــى تكريــس هــذه الثقافــة يف املجتمــع واملحيــط .
منظامتهــم ،حيــث تبقــى معتقداتهــم ،وســلوكياتهم ،وطــرق تســيريهم
قامئــة حتــى ولــو غــادروا املنظمــة.
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خصائص الثقافة التنظيمية :
للثقافة التنظيمية خصائص أساسية ميكن ذكر بعض منها:
أوال :اإلنســانية :اإلنســان هــو الــذي يخلــق الثقافــة  ،ويبــدع يف عنارصهــا ،
ويغــر مــن محتواهــا عــر العصــور ،والثقافــة أيضــا بدورهــا تصنع اإلنســان
وتشــكل شــخصيته ،إذن الثقافــة التنظيميــة ســمة اإلنســانية ألنهــا ترتكــب
مــن الحقائــق واملعــارف واملــدارك التــي يأيت بهــا األفـراد إىل املنظمــة والتي
تتكــون لديهــم خــال تقاعدهــم مــع املنظمــة.
ثانيــا :االكتســاب والتعلــم :يتــم اكتســاب الثقافــة عــن طريــق التعلــم
املقصــود أو غــر املقصــود  ،ومــن خــال الخــرة و التجربــة  ،أو مــن خــال
صلــة الفــرد وعالقتــه وتفاعلــه مــع اآلخريــن .
ثالثــا :القابليــة لالنتشــار :تنتــر العنــارص الثقافيــة بطريقة انتقاليــة واعية
داخــل الثقافــة نفســها مــن جــزء إىل أجــزاء أخــرى ،ومــن مســتوى إىل
مســتوى أخــر ،و هــذا عــن طريــق احتــكاك األفـراد و الجامعــات ببعضهــا
البعــض داخــل املنظــات  ،وهــذا االنتشــار يكــون رسيعــا و فعــاال حيــث
تلقــى الثقافــة التنظيميــة قبــوال واســعا مــن أفـراد املنظمــة لقدرتهــا عــى
حــل بعــض مشــاكلهم.
رابعــا :التكامليــة :تتســم املكونــات الثقافيــة باالتحــاد وااللتحــام مشــكلة
نســقا متوازنــا ومتكامــا .
خامســا :القابليــة للتغيــر :أي االســتجابة للتغــر مــع األحــداث التــي
تتعــرض لهــا املنظــات  ،ويحــدث التغيــر عــى كافــة العنــارص الثقافيــة،
غــر أن تقبــل األفـراد والجامعات للتغيــر يف األدوات واألجهــزة ومقاومتهم
للتغيــر يف العــادات والتقاليــد  ،يجعــل التغيــر الثقــايف يحــدث برسعــة يف
العنــارص املاديــة ويبطــئ يف العنــارص املعنويــة .
وظائف الثقافة التنظيمية :
تــؤدي الثقافــة التنظيميــة عــدة وظائــف هامــة أساســية حددهــا بعــض
الكتــاب عــى النحــو التــايل:
 .1الثقافــة التنظيميــة الواضحــة تنمــي الشــعور بالذاتية،وتحــدد الهويــة
الخاصــة بالعاملــن.
 .2تلعــب الثقافــة التنظيميــة دورا جوهريــا يف إيجــاد االلتـزام والــوالء بــن
العاملــن مــا تتغلــب عــى االلتـزام الشــخيص واملصالــح الذاتيــة للعاملني.
 .3تســاهم يف تحقيــق عمليــة االســتقرار داخــل املنظمة،بحيــث يؤكــد
وجودهــا كنظــام اجتامعــي متكامــل.
 .4هــي مبثابــة إطــار مرجعــي للعاملــن لالســتعانة بــه إلعطــاء معنــى
واضحــا و فعــاال لنشــاط املنظمــة.

الن ـافـذة التنظيمـيــة
واهتاممــات .
 -2خصائــص البنــاء التنظيمــي أو التنظيــم اإلداري للمنظمــة الــذي ينعكس
عــى منــط االتصــال و طــرق اتخــاذ القـرارات و كــذا تدفــق املعلومــات مــن
و إىل اإلدارة.
 -3املكافآت و الحوافز املادية و األدبية التي يحصل عليها األفراد .
 -4األخالقيــات و القيــم الســائدة يف املنظمــة و التــي تشــمل عــى أســاليب
التفكــر و طــرق التعامــل بــن األفــراد بعضهــم البعــض ومــع األطــراف
الخارجيــة .
عوامل املحافظة عىل الثقافة التنظيمية:
هنــاك ثالثــة عوامــل رئيســية تلعــب دورا كبـرا يف املحافظــة والبقــاء عــى
ثقافــة املنظمــة وهــي:
أوال :اإلدارة العليا :
إن ردود فعــل اإلدارة العليــا تعتــر عامــا مؤثـرا عــى ثقافــة املنظمــة مــن
خــال القـرارات التــي تتخذهــا فــإىل أي مــدى تلتــزم اإلدارة العليا بالســلوك
املنتظــم مــن خــال اســتخدام لغــة واحــدة ومصطلحــات وعبــارات
وطقــوس مشــركة ،وكذلــك املعايــر الســلوكية والتــي تتضمــن التوجهــات
حــول العمــل وفلســفة اإلدارة العليــا يف كيفيــة معاملــة العاملــن وسياســة
اإلدارة اتجــاه الجــودة وكذلــك سياســاتها حــول تنفيــذ القواعــد واالنظمــة
والتعليــات ،فــإذا مــا حافظــت اإلدارة العليــا عــى سياســاتها وفلســفتها يف
جميــع النواحــي التــي تخــص املنظمــة ككل فــإن هــذا ســيؤثر عــى ثقافــة
املنظمــة .
ثانيا :اختيار العاملني:
تلعــب عمليــة اســتقطاب العاملــن وتعيينهــم دورا كبـرا يف املحافظــة عــى
ثقافــة املنظمــة  ،والهــدف مــن عمليــة االختيــار هــو تحديــد واســتخدام
األفـراد الذيــن لديهــم املعرفــة والخـرات والقــدرات لتأدية مهــام العمل يف
املنظمــة بنجــاح ،ويجــب يف عمليــة االختيــار أن يكــون هنــاك مالمئــة بــن
املهــارات والقــدرات واملعرفــة املتوفــرة لــدى الفــرد مــع فلســفة املنظمــة
وأفرادهــا ،مبعنــى أخــر أن ال يكــون هنــاك تناقــض بــن األفـراد يف املنظمــة
مــن أجــل املحافظــة عــى ثقافة املنظمــة ألنــه قــد يتأثـرا ألداء والفعالية يف
املنظمــة بســبب تأثــر األفـراد الجــدد والذيــن يحملــون ثقافــة ال تتناســب
مــع ثقافــة املنظمــة.

ثالثا :املخالطة االجتامعية :
عنــد اختيــار عنــارص جديــدة يف املنظمــة فــإن هــذه العنــارص ال تعــرف
العوامل املحددة للثقافة التنظيمية :
تتشــكل ثقافــة املنظمــة مــن خــال تفاعــل العديــد مــن العنــارص ثقافــة املنظمــة  ،وبالتــايل يقــع عــى عاتــق اإلدارة أن تعــرف املوظفنــن
الجــدد عــى األفـراد العاملــن وعــى ثقافــة املنظمــة  ،وهــذا أمــر رضوري
واالعتبــارات التــي ميكــن ذكــر بعــض منهــا كالتــايل:
 -1صفــات األفــراد الشــخصية و مــا يتمتعــون بــه مــن قيــم ودوافــع حتــى ال يتغــر أداء يف املنظمــة .
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« وال تكن للخائنين خصيما »

الشيخ  :منصور طـه

إنــه ذلــك املجتمــع القائــد الــذي يؤهــل
لقيــادة البرشيــة إىل الهــدى والصــاح والخري.
عندمــا يــأيت الوحــي الســاوي كاشــفا
للحقيقــة ومقيــا مليــزان الحــق والعــدل
 ،وتتنــزل العدالــة فتنصــف مــن اشــتهر
بالســوء ولبــس عليــه وحمــل ســوءا مل يعملــه
وهــو عنــه بــرئ ســوى تاريخــه من الســيئات
التــي تحفــز الطالــع والناظــر إىل تحميلــه
أكــر مــن تربئتــه ،وتلتبــس األمــور فيختفــي
املجــرم الحقيقــي خلــف هــذا .
اإلنســان بجبلتــه وطبعــه ميــال إىل الظلــم
والكيــد ،حتــى بــن مــن يتبــع األنبيــاء ،ولكن
املنهــج الربــاين وقيــادة األنبيــاء تســتوعب
معالجــة ذلــك الضعــف وتلــك الهنــات رغــم
ذلــك الغطــاء الكيــدي الــذي يحــاول أن
يخفــي معــامل الجرميــة  ،ويصنــع مالبســات
متــوه وتحيــك خيــوط املكيــدة وإلباســها
مجرمــا أو محــادا مشــهورا تــكاد تتوافــر فيــه
كل عوامــل االتهــام  ،وتتوافــر يف املقابــل
عوامــل النفــي والتربئــة عــن العامــل والفاعل
الحقيقــي .
يــرق الســارق ويفســد الفاســد يف املجتمــع
والــرر األكــر حاميتــه وتيســر الجامعــة
لحضانتــه مبــررات مختلفــة  .وعندمــا يكــون
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االعتبــار وامليــزان للمصلحــة والعصبيــة
عــى مبــدأ (انــر أخــاك ظاملــا أو مظلومــا)
مبعناهــا وتأسيســها الجاهــي الــذي جــاء
منهــج االنبيــاء ناقضــا وهادمــا لهــا  ،ومرســيا
قاعــدة تقلــب ذلــك الوجــه ؛ ليبنــي عليهــا
أساســا للحــق والعــدل (إنــا أنزلنــا إليــك
الكتــاب بالحــق لتحكــم بــن النــاس مبــا أراك
اللــه  ،وال تكــن للخائنــن خصيــا  ،واســتغفر
اللــه إن اللــه كان غفــورا رحيــا  ،وال تجــادل
عــن الذيــن يختانــون أنفســهم  ،إن اللــه ال
يحــب مــن كان خوانــا أثيــا  ،يســتخفون
مــن النــاس وال يســتخفون مــن اللــه وهــو
معهــم إذ يبيتــون مــا ال يــرىض مــن القــول
 ،وكان اللــه مبــا يعملــون محيطــا ،هــا أنتــم
هــؤالء جادلتــم عنهــم يف الحيــاة الدنيــا،
فمــن يجــادل اللــه عنهــم يــوم القيامــة أم
مــن يكــون عليهــم وكيــا  ،ومــن يعمــل
ســوءا أو يظلــم نفســه ثــم يســتغفر اللــه
يجــد اللــه غفــورا رحيــا  ،ومــن يكســب
إمثــا فإمنــا يكســبه عــى نفســه  ،وكان اللــه
عليــا حكيــا  ،ومــن يكســب خطيئــة أو
إمثــا ثــم يــرم بــه بريئــا فقــد احتمــل بهتانــا
وإمثــا مبينــا  ،ولــوال فضــل اللــه عليــك
ورحمتــه لهمــت طائفــة منهــم أن يضلــوك
ومــا يضلــون إال أنفســهم ومــا يرضونــك مــن
يشء  ،وأنــزل اللــه عليــك الكتــاب والحكمــة

 ،وعلمــك مــا مل تكــن تعلــم  ،وكان فضــل
اللــه عليــك عظيــا )[النســاء  105 :ـ .]113
جــاءت قصــة عجيبــة يف املجتمــع األول
وصــدر هــذه األمــة  ،جــاءت هــذه الحادثــة
مثــاال واقعيــا وســرة حيــة مرشــدة  ،ويف
ســياقها جــاء عــن ابــن عبــاس قــال  :إن نفـرا
مــن األنصــار غــزوا مــع رســول الله صــى الله
عليــه وســلم يف بعــض غزواتــه  ،فرسقت درع
ألحدهــم  ،فأظــن بهــا رجــل مــن األنصــار ،
فــأىت صاحــب الــدرع رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم فقــال  :إن طعمــة بــن أبــرق
رسق درعــي  ،فلــا رأى الســارق ذلــك
عمــد إليهــا فألقاهــا يف بيــت رجــل بــريء
 ،وقــال لنفــر مــن عشــرته  :إين غيبــت
الــدرع وألقيتهــا يف بيــت فــان  ،وســتوجد
عنــده  .فانطلقــوا إىل نبــي اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم ليــا فقالــوا  :يــا نبــي اللــه إن
صاحبنــا بــريء  .وإن صاحــب الــدرع فــان
 ،وقــد أحطنــا بذلــك علــا  ،فاعــذر صاحبنــا
عــى رؤوس النــاس وجــادل عنــه .فإنــه إال
يعصمــه اللــه بــك يهلــك ،فقــام رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم فــرأه وعــذره عــى
رؤوس النــاس  ،فأنــزل اللــه  ( :إنــا أنزلنــا
إليــك الكتــاب بالحــق لتحكــم بــن النــاس
مبــا أراك اللــه وال تكــن للخائنــن خصيــا )
[تفســرابن كثــر]
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يف هــذه القصــة الفريدة  :حكــت هذه اآليات
(قصــة ال تعــرف لهــا األرض نظـرا ،وال تعــرف
لهــا البرشية شــبيها ..وتشــهد  -وحدهــا  -بأن
هــذا القــرآن وهــذا الديــن ال بــد أن يكــون
مــن عنــد اللــه ؛ ألن البــر  -مهــا ارتفــع
تصورهــم  ،ومهــا صفــت أرواحهــم ،ومهــا
اســتقامت طبائعهــم  -ال ميكــن أن يرتفعــوا
 بأنفســهم  -إىل هــذا املســتوى الــذي تشــرإليــه هــذه اآليــات إال بوحــي مــن اللــه ..هذا
املســتوى الــذي يرســم خطــا عــى األفــق مل
تصعــد إليــه البرشيــة  -إال يف ظــل هــذا
املنهــج  -وال متلــك الصعــود إليــه أبــدا إال يف
ظــل هــذا املنهــج كذلــك!
إنــه يف الوقــت الــذي كان اليهــود يف املدينــة
يطلقــون كل ســهامهم املســمومة ،التــي
تحويهــا جعبتهــم اللئيمــة ،عــى اإلســام
واملســلمني  ،والتــي حكــت هــذه الســورة
وســورة البقــرة وســورة آل عمــران جانبــا
منهــا ومــن فعلهــا يف الصــف املســلم..
يف الوقــت الــذي كانــوا فيــه ينــرون
األكاذيــب  ،ويؤلبــون املرشكــن  ،ويشــجعون
املنافقــن ،ويرســمون لهــم الطريــق،
ويطلقــون اإلشــاعات ،ويضللــون العقــول،
ويطعنــون يف القيــادة النبويــة ،ويشــككون
يف الوحــي والرســالة ،ويحاولــون تفســيخ
املجتمــع املســلم مــن الداخــل ،يف الوقــت
الــذي يؤلبــون عليــه خصومــه ليهاجمــوه
مــن الخــارج ..واإلســام ناشــئ يف املدينــة،
ورواســب الجاهليــة مــا ي ـزال لهــا آثارهــا يف
النفــوس ،ووشــائج القــرىب واملصلحــة بــن
بعــض املســلمني وبعــض املرشكــن واملنافقــن
واليهــود أنفســه متثــل خطــرا حقيقــا عــى
متاســك الصــف املســلم وتناســقه..
يف هــذا الوقــت الحــرج الخطــر ،الشــديد
الخطــورة ..كانــت هــذه اآليــات كلهــا
تتنــزل ،عــى رســول اللــه  -صــى اللــه عليــه
وســلم  -وعــى الجامعــة املســلمة لتنصــف
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رجــا يهوديــا ،اتهــم ظلــا برسقــة ،ولتديــن
الذيــن تآمــروا عــى اتهامــه ،وهــم بيــت مــن
األنصــار يف املدينــة  .واألنصــار يومئــذ هــم
عــدة الرســول  -صــى اللــه عليــه وســلم -
وجنــده يف مقاومــة هــذا الكيــد الناصــب
مــن حولــه ،ومــن حــول الرســالة والديــن
والعقيــدة الجديــدة ! ...
أي مســتوى هــذا مــن النظافــة والعدالــة
والتســامي! ثــم أي كالم ميكــن أن يرتفــع
ليصف هذا املســتوى؟ وكل كالم ،وكل تعليق،
وكل تعقيــب ،يتهــاوى دون هــذه القمــة
الســامقة التــي ال يبلغهــا البــر وحدهــم.
بــل ال يعرفهــا البــر وحدهــم إال أن يقــادوا
مبنهــج اللــه إىل هــذا األفــق العلــوي الكريــم
الــويضء؟! )[يف ظــال القــرآن]
 ..فلــا نــزل القــرآن أىت رســول اللــه  -صــى
الله عليه وســلم  -بالســاح فرده إىل رفاعة ..
قــال قتــادة  :ملــا أتيــت عمي بالســاح  -وكان
شــيخا قــد عمــي أو عــي  -يف الجاهليــة،
وكنــت أرى إســامه مدخــوال ،فلــا أتيتــه
بالســاح قــال :يــا ابــن أخــي هــي يف ســبيل
اللــه .فعرفــت أن إســامه كان صحيحــا! فلــا
نــزل القــرآن لحــق بشــر باملرشكــن ،فأنــزل
اللــه تعــاىل ( ومــن يشــاقق الرســول مــن
بعــد مــا تبــن لــه الهــدى ،ويتبــع غــر ســبيل
املؤمنــن ،نولــه مــا تــوىل ،ونصلــه جهنــم
وســاءت مص ـرا إن اللــه ال يغفــر أن يــرك
بــه ،ويغفــر مــا دون ذلــك ملــن يشــاء .ومــن
يــرك باللــه فقــد ضــل ضــاال بعيــدا )
إن املســألة مل تكــن مجــرد تربئــة بــريء،
تآمــرت عليــه عصبــة لتوقعه يف االتهــام  -وإن
كانــت تربئــة بــريء أمـرا هائــا ثقيــل الــوزن
يف ميـزان اللــه  -إمنــا كانــت أكــر مــن ذلــك.
كانــت هــي إقامــة امليــزان الــذي ال مييــل
مــع الهــوى  ،وال مــع العصبيــة ،وال يتأرجــح
مــع املــودة والشــنآن أيــا كانــت املالبســات
واألحــوال.

وكانــت املســألة هــي تطهــر هــذا املجتمــع
الجديــد ،وعــاج عنــارص الضعــف البــري
فيــه مــع عــاج رواســب الجاهليــة والعصبية
يف كل صورهــا حتــى يف صــورة العقيــدة إذا
تعلــق األمــر بإقامــة العــدل بــن النــاس،
وإقامــة هــذا املجتمــع الجديــد الفريــد
يف تاريــخ البرشيــة عــى القاعــدة الطيبــة
النظيفــة الصلبــة املتينــة التــي ال تدنســها
شــوائب الهــوى واملصلحــة والعصبيــة ،والتــي
ال ترتجــرج مــع األهــواء وامليــول والشــهوات!
ولقــد كان هنــاك أكــر مــن ســبب لإلغضــاء
عــن الحــادث ،أو عــدم التشــديد فيــه
والتنديــد بــه وكشــفه هكــذا لجميــع
األبصــار .بــل فضحــه بــن النــاس عــى هــذا
النحــو العنيــف املكشــوف..
كان هنــاك أكــر مــن ســبب ،لــو كانــت
االعتبــارات األرضيــة هــي التــي تتحكــم
وتحكــم .ولــو كانــت موازيــن البــر
ومقاييســهم هــي التــي يرجــع إليهــا هــذا
املنهــج!
كان هنــاك ســبب واضــح عريــض ..أن هــذا
املتهــم «يهــودي»  ..مــن يهــود  ..يهــود التــي
ال تــدع ســهام مســموما متلكــه إال أطلقتــه يف
حــرب اإلســام وأهلــه .يهــود التــي يــذوق
منهــا املســلمون األمريــن يف هــذه الحقبــة
(ويشــاء اللــه أن يكــون ذلــك يف كل حقبــة!)
 ،يهــود التــي ال تعــرف حقــا وال عــدال وال
نصفــة ،وال تقيــم اعتبــارا لقيمــة واحــدة مــن
قيــم األخــاق يف التعامــل مــع املســلمني عىل
اإلطــاق!
وكان هنالــك ســبب آخــر  ،وهــو أن األمــر
يف األنصــار  .األنصــار الذيــن آووا ونــروا.
والذيــن قــد يوجــد هــذا الحــادث بــن بعــض
بيوتهــم مــا يوجــد مــن الضغائــن .بينــا
أن اتجــاه االتهــام إىل يهــودي يبعــد شــبح
الشــقاق!
وكان هنالــك ســبب ثالــث هــو عــدم إعطــاء
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اليهــود ســهام جديــدا يوجهونــه إىل األنصــار.
وهــو أن بعضهــم يــرق بعضــا ،ثــم يتهمــون
اليهــود ! وهــم ال يدعــون هــذه الفرصــة
تفلــت للتشــهري بهــا والتغريــر!
ولكــن األمــر كان أكــر مــن هــذا كلــه .كان
أكــر مــن كل هــذه االعتبــارات الصغــرة.
الصغــرة يف حســاب اإلســام .كان أمــر تربيــة
هــذه الجامعــة الجديــدة لتنهــض بتكاليفهــا
يف خالفــة األرض ويف قيــادة البرشيــة .وهي ال
تقــوم بالخالفــة يف األرض وال تنهــض بقيــادة
البرشيــة حتــى يتضــح لهــا منهــج فريــد
متفــوق عــى كل مــا تعــرف البرشيــة; وحتــى
يثبــت هــذا املنهــج يف حياتهــا الواقعيــة.
وحتــى ميحــص كيانهــا متحيصــا شــديدا;
وتنفــض عنــه كل خبيئــة مــن ضعــف البــر
ومــن رواســب الجاهليــة .وحتــى يقــام فيهــا
ميــزان العــدل  -لتحكــم بــه بــن النــاس -
مجــردا مــن جميــع االعتبــارات األرضيــة،
واملصالــح القريبــة الظاهــرة ،واملالبســات
التــي يراهــا النــاس شــيئا كب ـرا ال يقــدرون
عــى تجاهلــه!
واختــار اللــه  -ســبحانه  -هــذا الحــادث
بذاتــه ،يف ميقاتــه ..مــع يهــودي ..مــن يهــود
التــي يــذوق منها املســلمون األمريــن إذ ذاك
يف املدينــة ; والتــي تؤلــب عليهــم املرشكــن،
وتؤيــد بينهــم املنافقــن ،وترصــد كل مــا
يف جعبتهــا مــن مكــر وتجربــة وعلــم لهــذا
الديــن! ويف فــرة حرجــة مــن حياة املســلمني
يف املدينــة  ،والعــداوات تحيــط بهــم مــن كل
جانــب .ووراء كل هــذه العــداوات يهــود !
اختــار اللــه هــذا الحــادث يف هــذا الظــرف،
ليقــول فيــه  -ســبحانه  -للجامعــة املســلمة
مــا أراد أن يقــول ،وليعلمهــا بــه مــا يريــد
لهــا أن تتعلــم! ومــن ثــم مل يكــن هنــاك
مجــال للباقــة! وال للكياســة! وال للسياســة!
وال للمهــارة يف إخفــاء مــا يحــرج ،وتغطيــة
مــا يســوء! ومل يكــن هنــاك مجــال ملصلحــة
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الجامعــة املســلمة الظاهريــة! ومراعــاة
الظــروف الوقتيــة املحيطــة بهــا!
هنــا كان األمــر جــدا خالصــا ،ال يحتمــل
الدهــان وال التمويــه! وكان هــذا الجــد هــو
أمــر هــذا املنهــج الربــاين وأصولــه .وأمــر
هــذه األمــة التــي تعــد لتنهــض بهــذا املنهــج
وتنــره .وأمــر العــدل بــن النــاس .العــدل يف
هــذا املســتوى الــذي ال يرتفــع إليــه النــاس -
بــل ال يعرفــه النــاس  -إال بوحــي مــن اللــه،
وعــون مــن اللــه.
وينظــر اإلنســان مــن هــذه القمــة الســامقة
عــى الســفوح الهابطــة  -يف جميــع األمــم
عــى مــدار الزمــان  -فرياهــا هنالــك..
هنالــك يف الســفوح ..ويــرى بــن تلــك
القمــة الســامقة والســفوح الهابطــة صخــورا
مرتديــة ،هنــا وهنــاك ،مــن الدهــاء ،وامل ـراء،
والسياســة ،والكياســة ،والرباعــة ،واملهــارة،
ومصلحــة الدولــة ،ومصلحــة الوطــن،
ومصلحــة الجامعــة ..إىل آخــر األســاء
والعنوانــات ..فــإذا دقــق اإلنســان فيهــا النظر
رأى مــن تحتهــا ..الــدود !!..وينظــر اإلنســان
مــرة أخــرى فــرى منــاذج األمــة املســلمة -
وحدهــا  -صاعــدة مــن الســفح إىل القمــة..
تتناثــر عــى مــدار التاريــخ ،وهــي تتطلــع إىل
القمــة ،التــي وجههــا إليهــا املنهــج الفريــد.
[يف ظــال القــرآن]
وقفات وعرب يف هذه القصة :
جــاءت هــذه اآليــات تثبيتــا للحــق وتأسيســا
للعــدل وكشــفا لعــوار االنحــراف عنهــا ،
وبيانــا للعلــل التــي تنتــاب الجامعة املســلمة
 ،وجــاء فيهــا العتــاب الربــاين موجهــا للنبــي
صــى اللــه عليــه وســلم وألمتــه مــن بعــده
 ،حيــث هــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم أن يــرئ صاحبهــم ،فأنــزل اللــه
هــذه اآليــات تذك ـرا وتبيينــا لتلــك الواقعــة
وتحذيــرا للرســول صــى اللــه عليــه وســلم

مــن املخاصمــة عــن الخائنــن( ،وال تكــن
للخائنــن خصيــا) :أي  :ألجــل الخائنــن
خصيــا ؛ أي  :مخاصــا عنهــم مجــادال
للمحقــن بســببهم  ،وفيــه دليــل عــى أنــه
ال يجــوز ألحــد أن يخاصــم عــن أحــد إال
بعــد أن يعلــم أنــه محــق [)،فتــح القديــر
للشــوكاين] .
وقــد تبــادر إىل النبــي -صــى اللــه عليــه
وســلم -يف القصــة الســابقة أن مــن فيــه
صــاح وإســام يكــون عــى الحــق ،فانحــاز
فكــره ككل البــر ،فاللــه ســبحانه وتعــاىل
نبهــه تعليــا ألمتــه ،ولــكل قــاض مــن
بعــده ،إال أنــه ال يجــوز أن ينحــاز فكــره
إىل أحــد الخصمــن ،فعــى أن يكــون هــو
الخائــن ،وغــره هــو الــريء ،وال بــد أن
يســمع البينــات ،ويجعلهــا هــي الحاكمــة.
والخصيــم مبعنــى املخاصــم ،كالجليــس
مبعنــى املجالــس ،واملعنــى عــى هــذا :وال
تكــن أيهــا الرســول األمــن مخاصــا ألجــل
الخائنــن ،بــأن تجعــل فكــرك ينحــاز إليهــم
قبــل ســاع البينــات الهاديــة املرشــدة إىل
الحــق( ).وال تجــادل عــن الذيــن يختانــون
أنفســهم) الجــدال هنــا الدفــاع وإقامــة
الدليــل ملصلحــة الخائنــن ،وذلــك لالسرتســال
يف حســن الظــن باملظهــر ،وتــرك مــا يختفــي
وال يســتبني ،فــإن ذلــك إن جــاز يف السياســة
ال يجــوز يف القضــاء ،وإن جــاز يف حقــوق الله
تعــاىل ال يجــوز يف حقــوق العبــاد ،ليعطــي
كل ذي حــق حقــه ،ولكيــا تذهــب األمــوال
واألنفــس والدمــاء هــدرا ،فــا بــد إلظهارهــا
مــن تكشــف املســتور ،وإظهــار املخبــوء[ .
[زهــرة التفاســر ،ابوزهــرة]
(وقــد نهــى اللــه عــن الحكــم بالظــن
والهــوى بقولــه ( :اجتنبــوا كث ـرا مــن الظــن
إن بعــض الظــن إثــم )وقــال النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم ( :إياكــم والظــن فإنــه
أكــذب الحديــث) .
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عنــد تــرف األنبيــاء خــاف األوىل فــإن
الوحــي يــأيت مســتدركا لهــم وموجهــا ومنبهــا
ومعاتبــا  ،ويف هــذه الحادثــة جائــز أن
يكــون صــادف ميــا مــن النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم عــى اليهــودي بوجــود الــدرع
املرسوقــة يف داره وميــا إىل املســلمني إذ مل
يكــن عنــده أنهــم غــر محقــن ؛ وإذا كان
ظاهــر الحــال وجــود الــدرع عنــد اليهــودي
فــكان اليهــودي أوىل بالتهمــة واملســلم أوىل
بــراءة الســاحة  ،وجائــز أن يكــون هــم
بذلــك فأعلمــه اللــه ب ـراءة ســاحة اليهــودي
 ،ونهــاه عــن مجادلتــه عــن املســلمني الذيــن
كانــوا يجادلــون عــن الســارق  .وقــد مــن
اللــه عــى رســوله صــى اللــه عليــه وســلم
بحفظــه وعصمتــه ممــن أراد أن يضلــه قــال
تعــاىل (ولــوال فضــل اللــه عليــك ورحمتــه
لهمــت طائفــة منهــم أن يضلــوك) .
والعــدل والحكمــة الربانيــة أن ال يعاقــب
الربيــئ وال يعاقــب املذنــب بأكــر مــن
ذنبــه ،وإن اشــتهر مــن أهــل الســوء  ،وليــس
ذلــك مدعــاة أن يحمــل زورا ذنبــا مل يعملــه
(قــال :ومــن يكســب إمثــا فإمنــا يكســبه
عــى نفســه وهــذا يشــمل كل مــا يؤثــم
مــن صغــر وكبــر ،فمــن كســب ســيئة فــإن
عقوبتهــا الدنيويــة واألخرويــة عىل نفســه ،ال
تتعداهــا إىل غريهــا ،كــا قــال تعــاىل :وال تــزر
وازرة وزر أخــرى ) [تفسريالســعدي النســاء]
(ويف هــذا بيــان عــدل اللــه وحكمتــه ،أنــه
ال يعاقــب أحــدا بذنــب أحــد ،وال يعاقــب
أحــدا أكــر مــن العقوبــة الناشــئة عــن ذنبــه،
ولهــذا قــال :وكان اللــه عليــا حكيــا أي :لــه
العلــم الكامــل والحكمــة التامــة[ ).زهــرة
التفاســر] .هــذا هــو العــدل الــذي تقــوم
عليــه الســموات واالرضــن ,وبعثــت بــه امللــة
املحمديــة وبــه تنتــر أمــة االســام ويعــز
ســلطانها .
ولكــن قــد يعــري الجامعــة عوامــل فســاد
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وينــدس فيهــا مســالك االنحــراف وقــد
تلتبــس بوجــوه مــن الحــق والعــدل ،الــذي
يجــد دعامتــه عــر جامعــات النفــاق أو مــن
يلتبــس عليهــم مــن املؤمنــن وهنــا يف هــذه
القصــة (اســتعان الســارق بقومــه أن يأتــوا
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ويطلبوا
منــه أن يــرئ صاحبهــم عــى رؤوس النــاس،
وقالــوا :إنــه مل يــرق وإمنــا الــذي رسق
مــن وجــدت الرسقــة ببيتــه وهــو الــريء)(.
وقــد كانــت هــذه الطائفــة شــاهدة للخائــن
بالـراءة ســائلة للنبــي صــى الله عليه وســلم
أن يقــوم بعــذره يف أصحابــه وأن ينكــر ذلــك
عــى مــن ادعــى عليــه  ....... ،وقــد قيــل
إن هــذه الطائفــة التــي ســألت النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم ذلــك وأعانــوا الخائــن
كانــوا مســلمني ومل يكونــوا أيضــا عــى يقــن
مــن أمــر الخائــن ورسقتــه  ،ولكنــه مل يكــن
لهــم الحكــم جائ ـزا عــى اليهــودي بالرسقــة
ألجــل وجــود الــدرع يف داره)[تفســر
احــكام القــرآن للجصــاص] .وقــد يكــون
هــذا الســلوك خــوف الفضيحــة أو تقديــرا
وتحســبا لوقــوع فتنــة بــن بيــوت األنصــار ،
وكلهــا تقديـرات مرجوحــة يف جنــب تثبيــت
مبــدأ الحــق والعــدل الــذي جــاءت بــه
الرســالة  .وهــذا العمــل مــن أفـراد الجامعــة
أو فريــق منهــا يشــكل عامــل ضغــط قــوي
عــى القيــادة داخــل الجامعــة ويحــرف
مســرة العــدل والحــق فيهــا  ،فتصنــع ميزانــا
غــر ميـزان العــدل وأوزانــا غــر أوزان الحــق
( فــإن املخاصمــة عــن املبطــل مــن الضــال،
فــإن الضــال نوعــان:
ضــال يف العلــم ،وهــو الجهــل بالحــق.
وضــال يف العمــل ،وهــو العمــل بغــر مــا
يجــب .فحفــظ اللــه رســوله عــن هــذا النــوع
مــن الضــال كــا حفظــه عــن الضــال يف
األعــال [ ) .تفسريالســعدي] وهــذا الصنــف
الــذي يلبــس عــى الحــكام ويعــاون الظلمــة

ويحــرك العصبيــات (.....هــؤالء ،مــع هــذه
الذنــوب التــي يرتكبونهــا ،منافقــون يظهرون
غــر مــا يبطنــون ،وهــم رش الجامعــة الذيــن
يســعون بالفســاد يف األرض ،وأن الســعاية
التــي يرتكبونهــا بنفاقهــم توجــب قطعهــم
عــن األمــة ،ولقــد أوجــب بعــض الفقهــاء
عقابهــم .وإن هــؤالء يفســدون الحــكام
عــى شــعوبهم ،ويســعون يف األرض فســادا
بجرمهــم ،وإن اللــه يحــذر نبيــه مــن
أمثالهــم ،وهــو قــدوة حســنة لــكل الحــكام.
)زهــرة التفاســر
والقيــم واملفاهيــم الفاســدة إذا ســادت يف
الجامعــة وكانــت لهــا الغلبــة واالعتبــار،
وأصبــح امليــزان الغالــب للمصلحــة
والعصبيــة (انــر أخــاك ظاملــا أو مظلومــا )
باملعنــي الجاهــي فــإن قواعــد الفســاد تعلــو
يف األرض وتنحــرف بالجامعــة ويضيــع الحــق
وتضطــرب عالقــات النــاس  .و(ألن الذيــن
يصنعــون ذلــك إمنــا يحدثــون يف األمــة ذعـرا
عامــا ،يعــود رضره عــى الجامعــة ،ويعــود
عليهــم أنفســهم ،إذ يعيشــون يف جامعــة قــد
فســد أمرهــا ،وارتابــت يف شــؤونها ،وضــل
عــن النــاس معرفــة الحــق ،وغــاب عنهــم
لبه!!)[زهــرة التفاســر]
ولهــذه الجرميــة الشــنيعة ،تحميــل الربيــئ
ذنبــا مل يعملــه ،جرميــة مركبــة تحمــل عــدة
وجــوه قــال تعــاىل (ومــن يكســب خطيئــة
أو إمثــا ثــم يــرم بــه بريئــا فقــد احتمــل
بهتانــا وإمثــا مبينــا ) فقــد حمــل فــوق
ظهــره بهتــا للــريء وإمثــا ظاهـرا بينــا ،وهــذا
يــدل عــى أن ذلــك مــن كبائــر الذنــوب
وموبقاتهــا ،فإنــه قــد جمــع عــدة مفاســد:
كســب الخطيئــة واإلثــم ،ثــم رمــي مــن مل
يفعلهــا بفعلهــا ،ثــم الكــذب الشــنيع بتربئــة
نفســه واتهــام الــريء ،ثــم مــا يرتتــب عــى
ذلــك مــن العقوبــة الدنيويــة ،تندفــع عمــن
وجبــت عليــه ،وتقــام عــى مــن ال يســتحقها.
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ثــم مــا يرتتــب عــى ذلــك أيضــا مــن كالم
النــاس يف الــريء إىل غــر ذلــك مــن املفاســد
التــي نســأل اللــه العافيــة منهــا ومــن كل
رش[ ).تفســر الســعدي]
وقفــة مــع الحركــة االســامية بــن نــوازع
الفســاد ومقاصــد االصــاح.....
وهنــا انعطافــة ايل واقعنــا الحــارض املشــاهد
نتحــول بهــذه اآليــات وهــذه القصــة
العجيبــة لننظــر إىل واقــع الحركــة اإلســامية
التــي تتخطفهــا مختلــف النــوازع فتبعدهــا
كثـرا وتلقيهــا يف هــوة عميقــة وتلبــس عليها
يف مقاصدهــا ومســعاها  .........الحركــة
اإلســامية املعــارصة وقعــت يف أتــون الفســاد
الــذي منافــذه متعــددة  ،وتتغطــى مبرشوعية
اإلســام التــي تشــوه نهجــه وصورتــه كخطــة
لإلصــاح الســيايس واالقتصــادي يف الواقــع
املعــارص  ،وهــو أســوأها منزعــا وأعمقهــا
أث ـرا  ،كــم يؤخــر ويعيــق أشــواق األمــة يف
نهــج اإلصــاح اإلســامي الــذي ينقذهــا مــن
مــآيس غربتهــا الطويلــة وتســيد اللئــام الذين
يســوقونها يف مســاقات التيــه البعيــد  ،وهــو
عمــل مركــب يطــرح الفســاد ســلوكا ونهجــا
محميــا يف أثــواب اإلصــاح الــذي يعمــل عــى
انح ـراف الخطــة مــن أساســها  ،ويبعــد مــا
بــن النهــج الحــق واألمــة مراحــل بتشــويه
صورتــه التــي تصنــع اإليــاس يف األمــة ،
وتعمــل عــى انعــزال مــن يريــد اإلصــاح
 ،بــل يصــوره يف صــورة مجــرم أفــاك أثيــم
مــرايب بالحــق والصــاح  ،وتاجــر رخيــص
مــرع بالجشــع والخســة .
ومــن املعلــوم أنــه ال عصمــة ألحــد عــدا
األنبيــاء عليهــم الســام  ،والنفــس البرشيــة
فيهــا نــوازع الخــر ونــوازع الــر (فألهمهــا
فجورهــا وتقواها )  ،كام إن مســالك الســلطة
والسياســة واملــال مــن أوعــر املســالك التــي
تحتــاج إىل تأهيــل مــن يخــوض غامرهــا
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مبــا يناســب وعورتهــا وأكــر  ،وأن يصــاغ
مــن النظــم واملواثيــق والقيــم مــا يحمــي
الســامة فيهــا بتواثــق جامعــي يكــون رقيبــا
عــى مســالك األفـراد والفئــات لئــا تتخطــي
حــدود العدالــة الواضحــة والحاكمــة  ،ال أن
يــرك الفــرد وأمانتــه ودينــه  ،فقــد يأخــذه
الهــوى خلســة وتغلبــه الشــهوة فجــأة  ،فــا
بــد أن يكــون بينــه وبينهــا حــدود ال يســمح
بتعديهــا  ،والنظــام والجامعــة يحصيهــا رقابة
وفصــا مينــع االنتهــاك والتعــدي .
وقــد ثبــت أن الحركــة اإلســامية املعــارصة
ضعفــت يف هــذا البــاب وفُتنــت  ،وفتنــت
غريهــا  ،وأصبحــت أداة لحاميــة الفاســدين
بحجــة أن الطعــن يف أفرادهــا ينقــض قدســية
اإلســام ومكانــة الصالحــن  ،وثبــت أنهــا
تفقــد النضــج والحنكــة يف العمــل الســيايس
والصــدارة يف املجتمــع  ،فمثلــت الوجــه
املقلــوب .
إن خطــة االنقــاذ ومســالك ال ـراءة هــي يف
توجيــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم (أنرص
أخــاك ظاملــا أو مظلومــا ) ،وذلــك باإلمســاك
عــى يــد الظــامل ومنعــه مــن التــادي ،
واإلمســاك بالفاســد وتجريــده مــا عنــده
وبــراءة الجامعــة باالمتنــاع مــن الحاميــة
والدفــاع عــن مســالك التخريــب  ،وأن متــد
يدهــا إىل املجتمــع واألمــة بخطــة جديــدة
تأتلــف معــه  ،مبنيــة عــى ميثــاق يحمــل
املســؤولية للخيــار مــن املجتمــع ومــن يؤنس
فيــه إنقــاذ األمــة ويســلم ســفينته مــن
الغــرق لئــا يخــرق َمــن أســفلها أو أعالهــا
جوانــب منهــا  ،كل منهــم ينظــر ويســعي
ملصلحتــه وهــواه  ،فتهــوي أو تتصــدع أو
تنقلــب فيكــون الخســار لــكل البلــد .
ولذلــك فــإن حاميــة جنــاب الحركــة
اإلســامية الحــرة التــي تتحمــل مناهــج
اإلصــاح والقيــام الســيايس  ،وتقــوم
بواجــب الوقــت يف صيانــة األمــة مــن أهــم

الواجبــات  ،حتــى ال يكونــوا قطــاع طــرق
بــن األمــة والهدايــة والصــاح  ،إن الطريــق
الســليم عــدم الحمــل واملواجهــة بالحــرب
واإلســكات لــكل ناقــد وناقــض يبنــي موقفــه
عــى اتهــام واضــح ملســلك فاســد وإن تدثــر
بثــوب اإلســام وهــو عنــه بــرئ  ،وحتــى لــو
كان هــذا صاحــب مكيــدة لــرب اإلســام
وأهلــه  ،بــل الصــواب أن أنظــر إىل البنــاء
املعــوج فأعدلــه  ،واللبــاس املهــرئ فأصلحــه
 ،والوجــه املشــوه بالســوءات فانظفــه ،
ألقطــع كل مدعــاة ولــو كان عــى شــبهة ،
ال بــد مــن البنــاء عــى الحقيقــة والعــدل ،
وفــك مســار الحــق عــن الباطــل ،فــإذا كان
النبــي صــى اللــه يف موقفــه مــع زوجــه فــك
االلتبــاس عــن النــاس بــأن نــادى وقــال( إنهــا
فالنــه) إشــفاقا عليهــم لئــا يذهبــوا مذاهــب
التيــه يف عــرض النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم فيهلكــوا ،بــل مل يقــف عنــد مفهــوم
أنــه معصــوم يقينــا وذلــك يف حــس املجتمــع
وعقيدتــه بــل حمــي ذلــك بفعلــه الكاشــف
للحقيقــة الواضحــة التــي ال شــبهة فيهــا  .فــا
يلومــن أحــد أحــدا إذا نالتــه قالــة االتهــام
وقــد ســلك مســالك الشــبهة ورتــع مراتعهــا ،
بــل كيــف يطلــب الســامة مــن النــاس وهــو
مل يســلك مســالكها .
ونالحــظ يف ســياق اآليــة الســابقة وســرة
الجامعــة األوىل كيــف كان حاميــة جنــاب
اإلســام والحــق والعــدل يف داخــل األمــة
املســلمة األوىل  ،بالرغــم مــن مـرارة املوقــف
عــى األمــة واعتبــارات كثــرة تحمــل عــى
إخفــاء هــذه الحقيقــة وكتــم األمــر حتــي
ميــي كــا أراد لــه هــؤالء املاكــرون عــى
عــرض وجنــاب الجامعــة املســلمة ونهجهــا
ونبيهــا صــى اللــه عليــه وســلم  .ولكــن كان
األهــم تثبيــت ميـزان الحــق وتحقيــق أوزان
العــدل .
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الن ـافـذة الـدعويـة والثـقـافيــة

شهر شعبان
د .محمد عمارة

إنَّ الحمــد للــه ،نحمده ،ونســتعينه ،ونســتغفره،
ونســتهديه ،ونعــوذ باللــه مــن رشور أنفســنا
وســيئات أعاملنــاَ ،مــن يهـ ِده اللــه فهــو املهتــد،
ـادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه
ومــن ُيضلــل فــا هـ َ
إال اللــه ،وأن محمــدً ا رســول اللــهَ ،صـ َّـى اللــه
عليــه وعــى آلــه وصحبــه ،و َمــن وااله ،أمــا بعد،
فســوف نتنــاول الحديــث عــن شــهر شــعبان،
مــن خــال هــذه العنــارص الثــاث-:
العنرص األول :فضائل شهر شعبان.
العنــر الثــاين :حكمــة إكثــار النبــي َصـ َّـى اللــه
وسـلَّم مـ َن الصيــام يف شــهر شــعبان.
عليــه َ
العنــر الثالــث :خطــوات نَ َتــواىص بهــا ،ونحــن
عــى عتبــات الشــهر الكريــم.
العنرص األول :فضائل شهر شعبان :
وس ـلَّم انتبــاه
ملــا رأى ال َّنبــي َصـ َّـى اللــه عليــه َ
النــاس إىل شــهر رجــب يف الجاهل َّيــة ،وتعظيمــه
الســ َنة ،و َرأَى
وتفضيلــه عــى بق َّيــة أشــهر َّ
ـن
تعظيــم املســلمني لشــهر القــرآن ،أرا َد أن ُي َبـ ّ َ
لهــم فضيلــة بقيــة األشــهر واأليــام.
ريض اللــه عنهــا أنَّــه
عــن أســامة بــن زيــد َ
وسـلَّم فقــال :يــا
ـي َصـ َّـى اللــه عليــه َ
ســأل ال َّنبـ َّ
رســول اللــه ،مل أركَ تصــوم شــه ًرا م ـ َن الشــهور
مــا تصــوم يف شــعبان ،فقــال َصـ َّـى اللــه عليــه
وســلَّم((:ذلك شــهر يغفــل عنــه النــاس بــن
َ
رجــب ورمضــان ،وهــو شــهر ترفــع فيــه األعامل
فــع عمــي وأنــا
إىل اللــه تعــاىل فأحــب أن ُي ْر َ
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صائــم))[.]1
وســؤال أســامة ريض اللــه عنــه يَــدُ ُّل عــى مــدى
الصحابــة الكــرام ،ومتســكهم بســنة
اهتــام َّ
وس ـلَّم.
النبــي َصـ َّـى اللــه عليــه َ
وبالفعــل كان النبــي َص َّ
وســلَّم
ــى اللــه عليــه َ
يصــوم شــعبان إالَّ قليــاً؛ كــا أخــرت عنــه
عائشــة ريض اللــه عنهــا يف الحديــث امل ُ َّتفــق
عــى صحتــه(( :كان رســول اللــه َص َّ
ــى اللــه
َ
نقــول ال يُفْطــر،
وســلَّم يصــوم حتــى
عليــه َ
ويُفْطــر حتــى نقــول ال يصــوم))[.]2
وال بــدَّ مــن وجــود أمــر هــام وراء هــذا
ال َّتخصيــص م ـ َن الصيــام يف مثــل هــذا الشــهر،
وهــذا مــا ن َّبــه عليــه النبــي َصـ َّـى اللــه عليــه
وسـلَّم بقولــه(( :إنَّــه شــهر ترفــع فيــه األعــال
َ
إىل اللــه تعــاىل)).
إ ًذا؛ فأعــال العبــاد تُ ْرفــع يف هــذا الشــهر
مــن كل عــام ،وتُ ْعــرض األعــال يــو َم االثنــن
والخميــس مــن كل أســبوع.
ْــع األعــال إىل رب العاملــ َن عــى ثالثــة
و َرف ُ
أنــواع:
عمــل الليــل قبــل عمــل
ُ
• يُرفــع إليــه
ال َّنهــار،وعمــلالنهــارقبــلعمــلالليــل.
العمــل يــوم «االثنــن»
ُ
• ويُرفــع إليــه
و»الخميــس».
• ويرفــع إليــه هــذا العمــل يف شــهر
خاصــ ًة.
«شــعبان» َّ
فذكــر ال َّنبــي َص َّ
وســلَّم أنَّ
ــى اللــه عليــه َ
األعــال تُرفــع إىل اللــه  -تعــاىل  -رف ًعــا عا ًّمــا
ُــم َمالئِكَــ ٌة بِاللَّ ْيــلِ
َّ
كل يــوم(( :يَ َت َعا َق ُبــونَ ِفيك ْ
ِ
ِ
ِ
َو َم َلئكَ ـ ٌة بِال َّن َهــارَِ ،ويَ ْج َتم ُعــونَ ِف َصـ َـاة الْ َف ْج ـ ِر

ـم
َو َصـ َـا ِة الْ َعـ ْ ِ
ـم يَ ْعـ ُر ُج الَّ ِذيـ َن بَاتُــوا ِفيكُـ ْ
ـر ،ثُـ َّ
ــم
ِــم  -كَ ْي َ
ــف تَ َركْ ُت ْ
َــم ِبه ْ
َف َي ْســأَلُ ُه ْم َ -وهُــ َو أَ ْعل ُ
ُــم يُ َصلُّــونَ ،
ُــم َوه ْ
ِع َبــا ِدي؟ َف َيقُولُــونَ  :تَ َركْ َناه ْ
ُــم يُ َصلُّــونَ ))[.]3
ُــم َوه ْ
َوأَتَ ْي َناه ْ
فامذا تريد أن يُرفع إىل الله منك؟
ترفــع وهــو
ــب أن
َ
إنَّ األعــال تُرفــع ،ف ُي ِح ُّ
صائــم ،ويحــب أن تُرفــع األعــال عــى أحســن
أحوالهــا.
املعنــى إ ًذا هنــا :مــاذا تريــد أيهــا املســكني أن
يرفـ َـع لــك إىل اللــه؟
• أن تَ ْرفـ َـع املالئك ـ ُة صحائــف ال َّنــاس إىل اللــه،
فــا تُو َجــدَ يف صحيفتــك أعــال  -هــذه األُوىل؟
• أن تَ ْر َفــع املالئكــة الصحائــف إىل اللــه تعــاىل
وفيهــا أعاملُــك؛ ولكنهــا أعــال خسيســة
وقليلــة ،ال تســاوي شــي ًئا؟
يعنــي :ملَّــا ُر ِف َعــت األعــال و ُعرِضَ ــت عــى
اللــه  -تعــاىل  -فــاذا تختــار لنفســك أن يُ ْعـ َر َض
ــض وجهــك أو يُ َســ ِّو ُد وجهــك؟
عليــه؟ مــا يُ َب ِّي ُ
مــا يُ ْق َبــل أو مــا يُـ َردُّ؟ مــا يكــون ســب ًبا لجزيــل
الثــواب أو لقلــة الثــواب؟
وسـلَّم يختار
ال شــكَّ أنَّ ال َّن ِبــي َصـ َّـى اللــه عليــه َ
الدرجــة العاليــة ،الدرجــة الرفيعــة التــي يــؤدي
بهــا ،التــي تكــون ســب ًبا يُعلِّــم بهــا ،ويُن ِّبــه بهــا
املؤمنــن عــى أن يكونــوا عــى هــذا الحــال،
وسـلَّم.
الــذي يحبــه النبــي َصـ َّـى اللــه عليــه َ
َو َر ْفـ ُـع األعــال إىل اللــه تعــاىل مــع كونــه صامئًــا
وأحــب
أَ ْد َعــى إىل القبــول عنــد اللــه تعــاىل
ُّ
إىل اللــه جــل وعــا وأن يَ َت َق َّبــل صالــح عملــه
كلــه ســبحانه وتعــاىل وأن يُ ِثي َبــه عليــه أعظــم
اإلثابــة ،وأن يُكَا ِف َئــه عليــه أعظــم ُمكَافَــأة،
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وهــو مــا يســعى إليــه املؤمنــونَ تَأَ ِّسـ ًيا واقتــدا ًء
وس ـلَّم.
بالنبــي َصـ َّـى اللــه عليــه َ
يف هــذا الشــهر ليلــة عظيمــة أيضً ــا ،هــي ليلــة
النصــف مــن شــعبان ،عظَّــم النبــي َصـ َّـى اللــه
وســلَّم شــأنها يف قولــه(( :يَطَّلِــع اللــه
عليــه َ
تبــارك وتعــاىل إىل خلقــه ليلــ َة النصــف مــن
شــعبان ،فيغفــر لجميــع خلقــه إالَّ ملــرك أو
مشــاحن))[.]4
ف َمــن دعــا غــر اللــه تعــاىل فقــد أرشك ،و َمــن
رشكَ  ،ومــن زا َر قــر النبــي
َسـأَل غــر اللــه فقــد أ َ
وسـلَّم وســأله قضــاء الحاجات
َصـ َّـى اللــه عليــه َ
فقــد أرشكَ  ،ومــن ذبَــح لغــر اللــه فقــد أرشك.
واملــرك ال يطّلــع اللــه عليــه ،وال يغفــر لــه
ال ُّذنــوب ،وكذلــك َمــن كانــت بينهــا شــحناء
وعَــدَ اوة ال يغفــر اللــه لهــا حتــى يَ ْصطَلِحــا.
ســبحان اللــه! يســتصغر النــاس مثــل هــذه
األمــور؛ لذلــك تــرى اليــوم يف مجتمعنــا
ظهــو َر هــذه الصفــات ال َّذميمــة بــن أفــراده،
ــض
وخصوصــا الذيــن يَ ْع ُمــ ُرونَ املســاجد يُ ْب ِغ ُ
ً
بعضهــم بعضً ــا؛ مل ُ َج ـ َّرد أمــر حقــر ال يســتحق
أن يُ ْذكَ ـ َر ،وإين ألُ َذكِّ ُرهــم بحديــث النبــي َصـ َّـى
وس ـلَّم هــذا ،واملطلــوب منهــم أن
اللــه عليــه َ
يقولــوا ســمعنا وأطعنــا.
ولْ َيكــن الذيــن هــم عــى شــحناء وعَــدَ اوة
عــى علــم ودرايــة بخطــورة هــذا األمــر ،وأنَّ
ـبب
الشــحناء والبغضــاء بــن إخــوة اإلميــان سـ ٌ
يف عــدم قَبــول صالتهــم ،وعــدم قبــول أعاملهــم،
رب ال ِعـ َّزة والجــال إليهــم يف ليلة
وعــدم تطلــع ّ
النصــف مــن شــعبان ،وأنَّ اللــه تعــاىل ال تنفــع
عنــده األعــال ،إال التــي خرجــت م ـ َن القلــب
امل ُ ْخلِــص للــه ،املوقــن بلقائــه ﴿ :يَ ـ ْو َم َل يَ ْن َفـ ُـع
َمـ ٌ
ـب َسـلِ ٍيم
ـال َو َل بَ ُنــونَ * إِ َّل َمـ ْن أَ َت اللَّــهَ ِب َقلْـ ٍ
﴾ [الشــعراء ،]89 - 88 :قلــب ال يحمــل حقــدً ا،
وال حســدً ا ،وال غشًّ ــا عــى أحــد مــن املســلم َني.
وروى اإلمــام أحمــد يف «مســنده» ،والنســايئ يف
«س ـ َن ِنه» ،بســند حســن ،عــن أســامة بــن زيــد
ُ
ريض اللــه عنــه قــال :كان رســول اللــه َص َّ
ــى
ـر ُد حتــى نقــول ال يفطــر،
اللــه عليــه َ
وسـلَّم يَـ ْ ُ
ويُفطــر حتــى ال يــكاد يصــوم ،إالَّ يوم ـ ِن م ـ َن
الجمعــة إن كانــا يف صيامــه ،وإالَّ صامهــا،
ومل يكــن يصــوم مــن الشــهور مــا يصــوم
ُ
مــن شــعبان،
فقلــت :يــا رســول اللــه ،إنَّــكَ
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الن ـافـذة الـدعويـة والثـقـافيــة
تصــوم حتــى ال تــكاد تفطــر ،وتفطــر حتــى ال
تــكاد تصــوم إالَّ يومــن إن دخــا يف صيامــكَ ،
وإال صمتهــا :قــال رســول اللــه َص َّ
ــى اللــه
((أي يومــن؟)) ،قــال :االثنــن
عليــه َ
وســلَّمُّ :
والخميــس ،قــال َص َّ
وســلَّم:
ــى اللــه عليــه َ
((ذلــك يومــان تُعــرض فيهــا األعــال عــى
رب العاملــن ،وأُحــب أن يُعــرض عمــي وأنــا
صائــم))[.]5
يف هــذا الحديــث يصــف الصحــايب الجليــل
أســامة بــن زيــد ريض اللــه عنهــا صيــام
وسـلَّم عــى مــدار
رســول اللــه َصـ َّـى اللــه عليــه َ
العــام ،فــكان مــن هَدْ يِــه أن يصــوم ،ويطيــل
الصــوم ،حتــى يُ َخ َّيــل ألصحابــه أنــه ال يفطــر،
وكان يفطــر أيا ًمــا متتاليــة ،حتــى يُظَ ـ َّن أنــه ال
يصــوم.
اشــتهر عــن النبــي َص َّ
وســلَّم
ــى اللــه عليــه َ
صيامــه يف شــهر شــعبان ،وأن صيامــه يف شــعبان
أكــر مــن صيامــه يف غــره ،فعــن أم املؤمنــن
رأيــت
ُ
ريض اللــه عنهــا قالــت« :مــا
عائشــة َ
وس ـلَّم اســتكمل
رســول اللــه َصـ َّـى اللــه عليــه َ
صيــام شــهر ُّ
قــط إالَّ رمضــان ،ومــا رأيتــه يف
شــهر أكــر صيا ًمــا منــه يف شــعبان»[.]6
يس ـ َت ُّنونَ بس ـ َّنة النبــي َصـ َّـى اللــه
فــإىل الذيــن ْ
وس ـلَّم ويقتــدون بــه ،ويعلنــون للدنيــا
عليــه َ
أن الرســول قدوتهــم نقــول :قــد أقبــل عليكــم
شــهر حبيــب إىل حبيبكــم َص َّ
ــى اللــه عليــه
وس ـلَّم وقــد بــان لكــم خصوص َّيــة هــذا الشــهر
َ
ومكانتــه ،و َعلِ ْم ُتــم فضائلــه ومنزلتــه ،وكيــف
وس ـلَّم فيــه،
كان حــال النبــي َصـ َّـى اللــه عليــه َ
فلقــد شــاع الخــر أنــه كان يُكــر الصيــام فيــه،
فــاذا أنتــم فاعلــونَ ؟
إن الباقَــة الكرميــة مــ َن األحاديــث الرشيفــة،
التــي نــ َّورت الســطور الســابقة ،وعطــرت
مســامعنا تنــادي فينــا :هل ُّمــوا ،يــا أتبــاع محمــد
وس ـلَّم إىل خ ـرٍ ،كان يحــرص
َصـ َّـى اللــه عليــه َ
عليــه حتــى وفاتــه.
العنــر الثــاينِ :حكْمــة إكثــار النبــي َصـ َّـى اللــه
الصيــام يف شــعبان:
وسـلَّم مـ َن ِّ
عليــه َ
ِ
الصحابــة ال ِكــ َرام يف حــال ال َّنبــي
مل
يختلــف َّ
َص َّ
وســلَّم يف شــهر شــعبان،
ــى اللــه عليــه َ
وكيــف كان يُكــر الصيــام فيــه ،فــا الحكمــة

يف ذلــك؟
َذكَــر اإلمــام الشَّ ــوكاين رح َمــه اللــه تعــاىل
ِحكْ َمــة اإلكثــار م ـ َن الصيــام يف شــعبان ،فقــال:
ــل الحكمــة يف صــوم شــهر شــعبان :أنــه
«ول َع َّ
يعقُبــه رمضــان ،وصومــه مفــروض ،وكان ال َّنبــي
وس ـلَّم يُكــر م ـ َن الصــوم يف
َصـ َّـى اللــه عليــه َ
شــعبان قــدر مــا يصــوم يف شــهرين غــره؛ ملــا
يفوتــه مــ َن ال َّتطَــ ُّوع ،الــذي يعتــادُه بســبب
صــوم رمضــان».
وقــد َذكَــر الحافــظ ابــن رجــب الحنبــي رح َمــه
اللــه تعــاىل يف بيــان حكمــة إكثــار النبــي َصـ َّـى
الصيــام يف شــعبان« :أنَّ
وسـلَّم مـ َن ِّ
اللــه عليــه َ
شــهر شــعبان يغفُــل عنــه النــاس بــن رجــب
ورمضــان ،حيــث يكتنفــه شــهران عظيــان،
الصيــام رمضــان،
الشَّ ــهر الح ـرام رجــب ،وشــهر ِّ
فقــد اشــتغل النــاس بهــا عنــه ،فصــار مغفــوالً
عنــه ،وكثــر مـ َن النــاس يظـ ُّن أنَّ صيــام رجــب
أفضــل مــن صيامــه؛ ألن رجــب شــهر حــرام،
وليــس األمــر كذلــك.
ويف قولــه« :يغفــل النــاس عنــه بــن رجــب
ورمضــان» ،دليــل عــى اســتحباب عــارة
األوقــات التــي يغفــل عنهــا النــاس وال يفطنــون
لهــا ،كــا كان يف بعــض الســلف ،يســتحبون
إحيــاء مــا بــن العشــائني  -املغــرب والعشــاء
 ويقولــون هــي ســاعة غفلــة ،وكذلــك فضــلالقيــام يف وســط الليــل ،حيــث يغفــل أكــر
النــاس عــن ال ِّذكــر؛ النشــغالهم بالنــوم يف هــذه
الســاعة؛ وقــد قــال النبــي َص َّ
ــى اللــه عليــه
وس ـلَّم(( :إن اســتطعت أن تكــون ممــن يذكــر
َ
اللــه يف تلــك الســاعة ،فكــن))[.]7
ويف إحيــاء الوقــت املغفــول عنــه بالطاعــة
فوائــد؛ منهــا:
• أن يكــون أخفــى للعمــل ،وإخفــاء النوافــل
رس
وإرسارهــا أفضــل ،ال ســيام الصيــام؛ فإنــه ّ
بــن العبــد وربــه ،ولهــذا قيــل :إنــه ليــس فيــه
ريــاء ،وكان بعــض الســلف يصــوم ســنني عــددًا،
ال يعلــم بــه أحــد ،فــكان يخــرج مــن بيتــه إىل
الســوق ومعــه رغيفــان ،فيتصدق بهــا ويصوم،
فيظــن أهلــه أنــه أكلهــا ،ويظــن أهــل الســوق
أنــه أكل يف بيتــه ،وكان الســلف يســتحبون ملــن
صــا َم أن ُيظهــر مــا يخفــي بــه صيامــه؛
ُروِي عــن ابــن مســعود ريض اللــه عنــه أنــه قال:
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«إذا أصبحتــم صيا ًمــا ،فأصبِحــوا مدَّ هنــن»،
وقــال قتــادة« :يُ ْســتحب للصائــم أن يدَّ ِهــن؛
حتــى تذهــب عنــه غــرة الصيــام».
• وكذلــك فــإنَّ العمــل الصالــح يف أوقــات
الغفلــة أشــق عــى النفــوس ،ومــن أســباب
أفضليــة األعــال مشــقتها عــى النفــوس؛ ألن
العمــل إذا كــر املشــاركون فيــه ســ ُهل ،وإذا
كــرت الغفــات شــق ذلــك عــى املتيقظــن؛
وعنــد مســلم مــن حديــث معقــل بــن يســار،
عــن النبــي األكــرم َص َّ
وســلَّم
ــى اللــه عليــه َ
قولــه(( :العبــادة يف الهــرج كالهجــرة إ َّيل))[.]8
وخرجــه اإلمــام أحمــد يف مســنده ،ولفظــه:
((العبــادة يف الفتنــة كالهجــرة إ ّيل)) ،وســبب
ذلــك أن النــاس يف زمــن الفــن يَ َّتبعــون
أهواءهــم ،وال يرجعــون إىل ديــن ،فيكــون
حالهــم شــبي ًها بحــال الجاهليــة ،فــإذا انفــرد
مــن بينهــم َمــن يَ َت َم َّســك بدينــه ،ويعبــد ربــه،
وي َّتبــع مــا يرضيــه ،ويجتنــب مــا يغضبــه  -كان
مبنزلــة َمــن هاجــر مــن بــن أهــل الجاهليــة إىل
وسـلَّم مؤم ًنــا بــه،
رســول اللــه َصـ َّـى اللــه عليــه َ
م َّتب ًعــا ألوامــره ،مجتن ًبــا لنواهيــه.
واملعنــى اآلخــر للحكمــة :مــا عـ َّـر عنــه النبــي
وسـلَّم يف حديــث أســامة بــن
َصـ َّـى اللــه عليــه َ
زيــد ريض اللــه عنهــا(( :وهــو شــهر تُرفــع
ـب أن يُرفــع
فيــه األعــال إىل رب العاملــن ،وأُ ِحـ ُّ
فأحــب النبــي َص َّ
ــى
عمــي وأنــا صائــم))[،]9
َّ
وســلَّم أن تُرفــع أعاملــه ،وتُخ َتــم
اللــه عليــه َ
الســ َن ِة ،وهــو عــى أفضــل حــال مــ َن
أعــال َّ
العبــادة والطاعــة؛ ولذلــك قــال(( :وأحــب أن
يرفــع عمــي وأنــا صائــم)).
وذكــر يف صــوم شــعبان معنــى آخــر ،وهــو أن
صيامــه كال َّتمريــن عــى صيــام رمضــان؛ لئــاَّ
يدخــل يف رمضــان عــى مشــقة وكلفــة؛ بــل
يكــون قــد تَ َـ َّرن عــى الصيــام واعتــاده ،ووجــد
بصيــام شــعبان قبلــه حــاوة الصيــام ولَ َّذتــه،
فيدخــل يف صيــام رمضــان بقــوة ونشــاط.
شع
وملَّــا كان شــعبان كامل ُ َقدِّ مــة لرمضــانِ ُ ،
ـر ُع يف رمضــان مـ َن الصيــام وقـراءة
فيــه مــا يُـ ْ َ
القــرآن؛ ليحصــل التأهُّــب لصيــام رمضــان،
وتَ ْرتــاض النفــوس عــى طاعــة الرحمــن.

عــى عتبــات الشــهر الكريــم:
أوالً :تجديــد ال َّتوبــة قبــل فــوات أوانهــا ،وحــذر
الغفلــة عــن أســباب ســعادة النفــس وشــقائها،
وقبــل إغــاق الكتــاب الــذي يحــوي أعاملــك
يف هــذا العــام ،عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه
قــال« :إذا كان هــال شــعبانُ ،د ِفــع إىل ملــك
املــوت صحيف ـ ٌة ،يَقْبــض مــن فيهــا إىل شــعبان
مــن قابــل ،فــإن الرجــل ليغــرس الغــرس ،ويبنــي
البنيــان ،وينكــح ،ويولــد لــه ،ويظلــم ويفجــر،
ومــا لــه يف الســاء اســم ،ومــا اســمه إال يف
صحيفــة املــوىت ،إىل أن يــأيت يومــه الــذي يُقْبــض
فيــه».
هل أنت من أهل الغفلة؟
املســلم ،الغفلــ َة! ذلــك الــدَّ اء األكــر،
أخــي
َ
والخطــر األحمــر ،كــم أهلكــت مــن خالئــق؟!
وكــم أفســدت مــن قلــوب ،وصــدت عــن
حقائــق؟!
وصــف اللــه تعــاىل بهــا أعــداءه الكافريــن،
والعصــاة الظاملــن ،وأهــل نــاره الخارسيــن؛
ـر َب الْ َو ْعــدُ الْ َحـ ُّـق َفـإِ َذا
قــال اللــه تعــاىلَ ﴿ :وا ْقـ َ َ
ـي شَ ــا ِخ َص ٌة أَبْ َصــا ُر الَّ ِذي ـ َن كَ َف ـ ُروا يَــا َويْلَ َنــا
ِهـ َ
َقــدْ كُ َّنــا ِف َغ ْفلَ ـ ٍة ِم ـ ْن َه ـ َذا بَـ ْـل كُ َّنــا ظَالِ ِم ـ َن
﴾ [األنبيــاء ،]97 :وقــال تعــاىلَ ﴿ :ولَ َقــدْ َذ َرأْنَــا
ـم كَ ِثـرًا ِمـ َن الْجِ ـ ِّن َو ْ ِ
ـوب َل
النْـ ِ
ـس لَ ُهـ ْ
لِ َج َه َّنـ َ
ـم ُقلُـ ٌ
َ
ـم
ـم أ ْعـ ُ ٌ
يَ ْف َق ُهــونَ ِب َهــا َولَ ُهـ ْ
ـرونَ ِب َهــا َولَ ُهـ ْ
ـن َل يُ ْبـ ِ ُ
ُ
َ
ــل
ــام بَ ْ
آَ َذانٌ َل يَ ْســ َم ُعونَ ِب َهــا أولَ ِئــكَ ك َْالنْ َع ِ
ـم الْغَا ِفلُــونَ ﴾ [األعـراف:
ـم أَضَ ـ ُّـل أُولَ ِئــكَ ُهـ ُ
ُهـ ْ
 ،]179الغفلــة :ســلطان إبليــس عــى القلــوب،
وفرحتــه التــي يجدهــا م ـ َن الخلــق.

أخــي املســلم :لقــد ع َّمــت الغفلــة ،حتــى
أصبــح أكرثهــم يعيــش عيــش األنعــام،
يعيشــون لشــهواتهم وملذاتهــم؛ قــال تعــاىل:
ــل الَّ ِذيــ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا
﴿ إِنَّ اللَّــهَ يُدْ ِخ ُ
َ
ـات َج َّنـ ٍ
الصالِ َحـ ِ
ـات تَ ْج ـرِي ِمــن تَ ْح ِت َهــا ْالنْ َهــا ُر
َّ
ْ
ْ
َوالَّ ِذي ـ َن كَ َف ـ ُروا يَ َت َم َّت ُعــونَ َويَأكُلُــونَ كَـ َـا تَ ـأك ُُل
ــم ﴾ [محمــد،]12 :
ْالَنْ َعــا ُم َوال َّنــا ُر َمثْــ ًوى لَّ ُه ْ
قليـ ٌـل أولئــك الذيــن عرفــوا الغايــة التــي خُلقــوا
مــن أجلهــا ،فســعوا إىل تحقيقهــا ،فســلموا مــن
أردت الســعادة يف
رشور الغفلــة ،فيــا َمــن َ
الدنيــا واآلخــرة ،هــذه وقفــة أخــرى مــن دروس
العنــر الثالــث :خطــوات نتــواىص بهــا ،ونحــن املحاســبة ،كان رســول اللــه َص َّ
ــى اللــه عليــه
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وســلَّم يصــوم يف شــعبان؛ لغفلــة النــاس عــن
َ
فضلــه ،فأيــن أنــت؟!
هل أنت من أهل الغفلة؟
لقــد اســتفحل داء الغفلــةُ ،
وكــر أصحابــه يف
كل مجمــع ،ويف كل مــكان ،فــرى األكرثيــن
ســكارى ،ال يــدرون إىل أيــن يســرون ،حيــارى،
تائهــن! فــرى هــذا مشــغوالً بتجارتــه ،وتكثــر
أموالــه مــن حــال أو حــرام ،وهــذا مشــغول
بزراعتــه يف ليلــه ونهــاره ،وهــذا مشــغول
بحســاب رصيــده الفــاين ،فهــو يف ليلــه ونهــاره
يحســب يف أموالــه ،وإذا نــام ،كانــت أحالمــه
مواصلــة لذلــك الحســاب!!
وآخــ ُر عكــف عــى الشــهوات ،فهــو مشــغول
بتلبيــة شــهواته البهيم َّيــة ،وآخــر غــارق يف أنواع
مــن املعــايص ،يفتتــح يومــه مبعصيــة ،ويختمــه
ـم ُخلِــق؟ وال مــاذا
مبعصيــة ،وآخــر ال يــدري :لِـ َ
يجــب عليــه؟! حتــى قــال بعضهــم:
جِ ْئ ُت ال أَ ْعل َُم ِم ْن أَيْ َن ولك ّني أَتَ ْي ُت
ص ُت ُقدَّ ا ِمي طَرِيقًا َف َمشَ ْي ُت
َولَ َقدْ أَبْ َ ْ
َو َسأَبْقَى َم ِاش ًيا إِنْ ِش ْئ ُت َه َذا أَ ْم أَبَ ْي ُت
ص ُت طَرِي ِقي؟
ف جِ ْئ ُت؟ كَ ْي َ
كَ ْي َ
ف أَبْ َ ْ
َ
ل َْس ُت أ ْدرِي!
ُ
وآخــ ُر يقــول :ال أ َســلِّم باملكتــوب ،وال أرىض
أبــات مغلــوب ،وغري ذلــك كثــرَ ،خل ٌْق َسـ ْيطَ َر ْت
عليهــم الغفلــة ،وك ََســ ْتهم مــن ثيابهــا ألوانًــا،
قــال نــر بــن محمــد الســمرقندي :ويقــال:
«النــاس يصبحــون عــى ثالثــة أصنــاف:
ـف يف طلــب املــال ،وصنـ ٍ
صنـ ٍ
ـف يف طلــب اإلثــم،
وصنــف يف الطريــق ،فأمــا مــن أصبــح يف طلــب
املــال ،فإنــه ال يــأكل فــوق مــا رزقــه اللــه
ـر املـ َ
ـال ،ومــن أصبــح يف طلــب
تعــاىل وإن أَكْـ َ َ
اإلثــم ،لحقــه الهــوان واإلثــم ،ومــن أصبــح يف
طلــب الطريــق ،أتــاه اللــه  -تعــاىل  -الــرزق
والطريــق».
فانظــر أخــي املســلم مــن أي األصنــاف أنــت؟
وإيَّــاك أن تَ َّتــكل عــى عمــل صالــح قليــل
عمل َتــه ،فتظــن نفســك أنَّــكَ بعيــد عــن أهــل
الغفلــة؛ بــل الواجــب عليــك أن تتهــم نفســك
دامئًــا ،وتنظــر إليهــا بعــن التقصــر؛ فــإن ذلــك
مــن عالمــات النجــاة ،فهاهــم الصالحــون
يحاســبون أنفســهم ،ويتهمونهــا بالغفلــة.
كان عــون بــن عبــد اللــه رحمــه اللــه يقــول:
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« َويْ ِحــي! كيــف أغفــل عــن نفــي ،وملــك
املــوت ليــس بغافــل عنــي؟! َويْ ِحــي! كيــف
أَتَّ ـ ِك ُل عــى طــول األمــل ،واألجــل يطلبنــي؟!»
وكان محمــد بــن النــر الحــاريث رحمــه اللــه
يقــول« :ت َذكَّـ ْر أنَّــكَ لــن يُ ْغ َفـ َـل عنــك ،فبــا ِد ْر إىل
العمــل الصالــح ،قبــل أن يُ َحــال بينــك وبينــه».
فيــا أيهــا الغافــل ،ويــا أيهــا الالهــي الســاهي،
تذكــر أنَّــكَ لــن يُغْفـ َـل عنــك ،فبــادر إىل العمــل
الصالــح ،قبــل أن يُ َحــال بينــك وبينــه.
َج ُه ٌول لَ ْي َس تَ ْن َها ُه ال َّنوا ِهي
َوالَ تَلْقَا ُه إِالَّ َو ْه َو َسا ِهي
يَ ِسريُ ِب َي ْو ِم ِه لَ ِع ًبا َولَ ْه ًوا
َوالَ يَدْ رِي َو ِف َغ ِد ِه الدَّ َوا ِهي
قــال ســلامن الفــاريس ريض اللــه عنــه« :ثــاث
أ ْع َج َبتنــي حتــى أَضْ َحكَ ْتنــيُ :م َؤ ِّمــل الدنيــا
واملــوت يطلبــه ،وغافــل يَ ْغفَــل ليــس يُ ْغفَــل
ٌ
يدري:أســاخط
ــل َء ِفيــ ِه وال
عنــه ،وضاحــك َم ْ
رب العاملــن عليــه أم ر ٍ
اض؟!»
ـلم :أســوأ مــا يف الغفلــة أنهــا تُ ْب ِعــدُ
أخــي املسـ َ
صاح َبهــا عــن اللــه تعــاىل فالغافلــون بعيــدونَ
عــن اللــه.
املســلم :الغفلــة طريــق ذو رشور ،إذا
أخــي
َ
َس ـلَكَه ســالكٌ حتــى نهايتــه ،أوصلــه إىل النــار،
ِ
عالمــات هــذا الطريــق حتــى تَ َّتقيــه،
وإليــك
وحتــى تحاســب نفســكَ  :هــل أنــت مــن
ســالكيه؟!
أوالً :حب الدنيا:
ـب الدُّ نيــا ،ذلــك الــدَّ اء الخطــر ،الــذي أهلــك
حـ ُّ
الكثرييــنَ ،ومــا زال يهلــك الكثرييــن ،ممــن
انشــغلوا بالدنيــا.
ثان ًيا :طول األمل:
طــول األمــل ،شَ ـغَل الكثرييـ َن عــن تذكُّــر املــوت
والقــر والحســاب ،فــرى صاحــب األمــل ُيَ ِّنــي
نفســه باألمــاين العريضــة ،كأنَّــه ســ ُي َخلَّد يف
الدُّ نيــا.
قــال الحســن البــري رحمــه اللــه« :مــا أطــال
عبــدٌ األمـ َـل إالَّ أســا َء العمــل»
وقــال بعــض الحكــاء« :األمــل ســلطان
الشــيطان عــى قلــوب الغافلــن».
طــول األمــل أكــر داعٍ إىل الغفلــة؛ إذ يَ َت َولَّــد عنه
الكســل عــنِ الطاعــات ،والوقــوع يف املعــايص،
وتســويف ال َّتوبــة ،واالنشــغال بالدُّ نيــا ،وقســوة
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القلــب.
ثالثًا :املعايص:
املعــايص ت َُصــدُّ عــنِ الطاعــات ،وخاصــة إذا
كــرت مــع اإلرصار وعــدم االســتغفار؛ فــإنَّ ذلــكَ
مــن أســباب الغفلــة.
لــم:
ــا ينبغــي أن يُ ْع َ
قــال ابــن القيــم« :ف ِم َّ
ر وال بــدَّ  ،وإن
أنَّ ال ُّذنــوب واملعــايص تــ ُّ
ـرر الســموم يف األبــدان،
ضرهــا يف القلــب كَـ َ َ
ََ
ِ
الــرر ،وهــل يف
اختــاف درجاتهــا يف َّ
عــى
الذنــوب
الدُّ نيــا واآلخــرة رش وداء إالَّ ســب ُبه
ُ
واملعــايص؟!»
املســلم :تلــك هــي أهــم العالمــات يف
أخــي
َ
طريــق الغفلــة ،وتحــت تلــك العالمــات تنــدرج
نفســك يف ميـزان امل ُ َح َاســبة،
أشــياء كثــرةْ ،
فضع َ
فتأ َّمــل يف حالــكَ  :هــل أنــت م ـ َن الواقع ـ َن يف
يشء مــن تلــك العالمــات؟
فاعمــل  -أيهــا العاقــل  -قبــل نــزول اآلجــال،
وانقطــاع اآلمــال.
إِنَّا لَ َن ْف َر ُح بِاألَيَّ ِام نَ ْقطَ ُع َها
َوك ُُّل يَ ْو ٍم َم َض يُدْ ِن ِم َن األَ َجلِ
فَا ْع َم ْل لِ َنف ِْسكَ َق ْب َل امل َ ْو ِت ُم ْج َتهِدً ا
ُسانُ ِف ال َع َملِ
َفإِنَّ َا ال ِّر ُ
بح َوالخ ْ َ
ملتمســا لســبيل فالحــه ،حاســب نفســك
فيــا
ً
اليــوم ،وعالــج أدواءهــا ،قبــل أن تهلــكَ  ،وإن
َ
أردت العــاج القاتــل لجرثــوم الغفلــة ،فإليــكَ
هــذه الوصف ـ َة ،وهــي خ ـرُ عــاجٍ لهــذا الــدَّ اء:
اإلكثار م َن الطاعات:
ألنَّ الطَّاعــة تُقَــ ِّرب مــ َن اللــه تعــاىل كــا
أنَّ املعصيــة تُ ْب ِعــد عــنِ اللــه تعــاىل فكُلــا
ك ُ
َــر ِت الطَّاعــات ،ا ْزدَاد العبــد قربًــا مــ َن اللــه
رســول اللــه َص َّ
ُ
تعــاىل لذلــكَ ؛ َ
ــى اللــه
قــال
ِــم
وســلَّم(( :لَ َي ْن َته َ َّ
ِــن أقــوا ٌم عــن َو ْد ِعه ُ
عليــه َ
الْ ُج ُم َعـ ِ
ـم
ـم ،ثُـ َّ
ـات ،أو لَ َي ْخ ِت َمـ َّن اللَّــهُ َعـ َـى ُقلُو ِب ِهـ ْ
لَ َيكُونُــ َّن ِمــ َن الْغَا ِفلِــ َن))[.]10
اإلكثار من ذكر الله تعاىل:
ٌ
وغيــث
ذكــر اللــه تعــاىل حيــا ٌة للقلــوب،
للنفــوس ،فكــر ُة ِذكْـرِك للــه تعــاىل جــا ٌء لقلبــكَ
ِمــن أدرانِ الغفلــة؛ قــال أبــو محمــد بــن عــي
الزاهــد« :خرجنــا يف جنــازة بالكوفــة ،وخــرج
فيهــا داود الطــايئ ،فانتبــذ ،فقعــد ناحيـ ًة وهــي
ـم،
تدفــن ،فجئــت فقعـ ُ
ـدت قري ًبــا منــهَ ،ف َتكَلَّـ َ
ـر عليــه البعيــد،
فقــالَ :مــن خــاف الوعيــدَ َ ،قـ ُ َ

و َمــن طــال أملــه ضعــف عملــه ،وكل مــا هــو
ٍ
قريــب!».
آت
ٌ
تَ َذكُّر القرب:
القــر َم ْنزلــة ال َوحشــة ،وبيــت الوحــدة ،أهوالــه
فظيعــة ،ولحظاتُــه شــديدة ،مــاذا أعــددت لــه؟
تَ َذكَّــر تلــك الحفــرة ،والتــي ال ينجيــكَ ِمــن
أهوالهــا إالَّ العمــل الصالــح.
هــذا الربيــع بــن خثيــم رحمــه اللــه حفــر يف
داره قــ ًرا ،فــكان إذا وجــد يف قلبــه قســاوة،
دخــل فيــه ،فاضطجــع فيــه ،ومكــث ســاعة،
ُــم الْ َمــ ْو ُت
ثــم قــالَ ﴿ :ح َّتــى إِ َذا َجــا َء أَ َحدَ ه ُ
َقـ َ
ـال َر ِّب ا ْرجِ ُعــونِ * لَ َعـ ِّـي أَ ْع َمـ ُـل َصالِ ًحــا ِفيـ َـا
ْــت ﴾ [املؤمنــون.]100 - 99 :
تَ َرك ُ
ـت ،فاعمــل اآلن
ثــم يقــول :يــا ربيــع قــد أُ ْرجِ ْعـ َ
قبــل أن ال تَ ْرجِ ـ َـع.
اللهــم بــاركْ لنــا يف رجــب وشــعبان ،وبلغنــا
َّ
رمضــان.

ــــــــــــــــــــــــــ
[ ]1أخرجــه النســايئ يف الســنن ،كتــاب الصيــام برقــم
.2317
[ ]2متفــق عليــه ،أخرجــه البخــاري يف صحيحــه« ،كتــاب
الصــوم» ،برقــم  ،1833ومســلم يف صحيحــه« ،كتــاب
الصيــام» برقــم .1956
[ ]3متفــق عليــه ،أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،كتــاب
مواقيــت الصــاة ،برقــم  ،522ومســلم يف صحيحــه،
كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة برقــم .1001
[ ]4أخرجــه ابــن ما َجــهْ يف الســنن ،كتــاب إقامــة الصــاة
والس ـ َّنة فيها برقــم .1380
ُّ
[ ]5أخرجــه أحمــد يف مســنده ،كتــاب مســند األنصــار
برقــم .20758
[ ]6متفــق عليــه ،أخرجــه البخــاري ،يف كتــاب الصيــام،
برقــم  ،1833ومســلم يف كتــاب الصيــام ،برقــم .1958
[ ]7أخرجــه الرتمــذي يف الســنن ،كتــاب الدعــوات ،برقــم
.3503
[ ]8أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب الفــن وأرشاط
الســاعة ،برقــم .5242
[ ]9سبق تخريجه.
[ ]10أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب الجمعــة،
برقــم .1432

------------------------------------------رابــط املوضــوعhttps://www.alukah.net/ :
ixzz5iicVyRVn#/3198/0/sharia
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