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م.ضاري محسن المطيري

صالح الدوسري

إجماع في الفنت

اإلخالص

شيخ من ربع »ما يطلبه املستفتون«، اشتهر 
بوسطيته التي تقضي بأن يجيب كل مستفت في 
قضايا فقهية بذكر سيل جارف من أقوال الفقهاء، 

بنظام فرد العضالت، فيأتي باألقوال الصحيحة 
والشاذة، والراجحة واملرجوحة، املستندة إلى 

نص شرعي صحيح، واملستندة إلى أحاديث ال 
تصح، ولسان حاله يقول »هذه األقوال، فاختر ما 
يناسبك«، بالعربي كل اخلالف وإن لم يكن معتبرا 
يراه مصدر تشريع وحجة بنفسه، وهذا ما لم يقل 

به أحد من أهل العلم إطالقا.
الشاهد أنه يعظم كل خالف، ومع ذلك في قضية 
الفنت التي نعيشها في الصيف العربي احلار، أو 
ما اصطلح الغرب على تسميته »الربيع العربي«، 
فهو يضرب بعرض احلائط أقوال كبار العلماء، 

ويخالف منهجهم في اعتزال الفنت، والتعامل مع 
والة األمر العادل منهم والظالم، فيزعم هداه اهلل 
إجماع الفقهاء على وجوب اخلروج على مبارك 
والقذافي وبشار وبن علي لظهور الكفر البواح 
منهم، إجماع مرة وحدة، يعني »ماكو خيارات«، 

يعني قبل انتحار بو عزيزي ـ رحمه اهلل ـ حرقا 
هل كانت جميع الشعوب العربية آثمة مثال؟ 

وماذا عن اآلخرين ممن لم تقم في بالدهم ثورات 
كاجلزائر والسودان؟

املصيبة أن احلكام الذين أحتفظ على تكفير 
بعضهم دون بعض، يشترط للخروج عليهم أن 

تكون للشعوب القدرة على اإلطاحة بهم، وسؤالي 
له لن يكون حول أحداث اليوم امللتبسة على 

الكثيرين في مصر وتونس وليبيا و.. و.. و، ألنه 
سيكابر قطعا في احلقائق األليمة التي تكبدها 

املستضعفون من هذه األمة، وإمنا سؤالي هو »هل 
خروج )اإلخوان املسلمون( في حماة ضد نظام 
األسد النصيري أول الثمانينيات، والذي أعقبه 

مجازر جماعية باآلالف خروج شرعي أم ماذا؟«، 
ثم من يحدد املصلحة الراجحة في اخلروج؟ وما 

معيار قدرة الشعوب على اإلطاحة بالظالم؟
مصيبتنا هي ليست تقرير الشروط الشرعية 
العامة في اخلروج على احلاكم اجلائر، بل في 

مزاجية البعض في حتديد املصلحة، وعدم 
االعتبار بالتاريخ الشاهد على الثورات التي ما 
زادت األمة إال وهنا على وهن، فمازال البعض 

يخلط بني اجلهاد الشرعي وإلقاء النفس بالتهلكة، 
ويخلط بني إنكار املنكر والتشهير بأخطاء احلكام.
باختصار: كل مسببات اخلروج على احلكام في 

العصر احلاضر مشابهة إلى حد كبير ملسببات أول 
خروج وقع في األمة على اخلليفة الراشد عثمان 

بن عفان ÿ بدافع رفع الظلم وطلب العدالة، 
فتظاهر حول بيته جموع من العراق ومصر أياما 

لتحقيق مطلبهم في تنحيه، ثم تطور األمر إلى 
قتله واستشهاده وفتح باب الفنت الذي لم يغلق 

إلى اآلن.

اردت طرح موضوع االخالص، ففيه مهما سطرت 
مقاالت وكتب فلن ينتهي الكالم، فالتذكير والتكرار 
صالح وجيد لكي نمتحن اقوالنا وافعالنا ومن قبلها 

دوافعنا ونياتنا حتى نكون مقبولين ومشمولين 
برضى رب العالمين.

ومما قرأت من اقالم القدماء االوائل عن االخالص، 
قول العز بن عبد السالم: »اإلخالص أن يفعل المكلف 

الطاعة خالصة هلل وحده، ال يريد بها تعظيما من 
الناس وال توقيرا، وال جلب نفع ديني، وال دفع ضرر 

دنيوي«. 
وقيل: »هو تفريغ القلب هلل«، أي: صرف االنشغال عما 
سواه، وهذا كمال اإلخالص هلل تعالى. ويقول الهروي: 

»اإلخالص تصفية العمل من كل شوب«.
ويقول بعضهم: »المخلص هو: الذي ال يبالي لو خرج 

كل قدر له في قلوب الناس من أجل صالح قلبه مع 
اهلل عز وجل، وال يحب أن يطلع الناس على مثاقيل 

الذر من عمله«.
فاإلخالص هو حقيقة الدين، وهو مضمون دعوة 

الرسل، حيث قال اهلل تعالى: )وما أمروا إال ليعبدوا اهلل 
مخلصين له الدين حنفاء(.

وقوله تعالى: )الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عمال وهو العزيز الغفور(.

ومن هذا ايضا قول رسول اهلل ژ: »إنما ينصر اهلل 
هذه األمة بضعيفها، بدعوتهم، وصالتهم، وإخالصهم«.

فاالخالص هو الذي يربط ويوحد دوافعي ونياتي 
وأقوالي وأعمالي كمسلم يحذو حذو خطى المخلص 

واالمين رسول اهلل ژ. 
وهذا ما أدعو إليه أبناءنا وشبابنا. أدعوهم إلى 

اإلخالص في كل شيء يعملونه حتى يستطيعوا 
التقرب إلى اهلل سبحانه وتعالى.

رياح التفاؤل

وقفة

د.نرمين الحوطي

عبداهلل الروضان

أين ضمائركم 
يا أمة محمد عليه 
الصالة والسالم؟

العمل )1 – 2(

في اآلونة األخيرة أصبحت اخلطب والشعارات 
سواء أكانت دينية أو سياسية جميعها ترمي 
اللوم على ما يحدث من متغيرات في شؤون 

األمة الداخلية وتسلط كلماتها على بؤرة واحدة 
وهي »املخطط الصهيوني« ومن تلك العبارة 

أصبحت الكلمات تنهال منها القصص والروايات 
التي تستند الى أن كل ما يحدث لألمة اإلسالمية 

ما هو إال تخطيط صهيوني ـ أميركي، وبعيدا 
عن التحليالت للخطب واخلطباء وعن املخططات 

الصهيونية بجميع فروعها من خطط مستبدلة 
لهدم ومحو األمة اإلسالمية، اليوم سطورنا 
لن تخوض في مدى مصداقية تلك اخلطب 

والشعارات، ولن يلهث القلم وراء مخططات، 
اجلميع يعلم بها منذ فجر اإلسالم ولكن كلماتنا 

تنصب اليوم حول ضمائر أمة محمد عليه 

الصالة والسالم؟
نعم إذا كان بالفعل يوجد مخطط لقتل املسلمني 

وحضارة اإلسالم ومسح الهوية احملمدية وقتل كل 
من يرفع راية ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل، فأين 
عقولكم يا من حتملون تلك الراية؟ أين ضمير أمة 
محمد وهي تقتل نفسا شهدت بأنه »ال إله إال اهلل 
محمد رسول اهلل«؟ ما الكسب الذي تلهثون وراءه 
غير كلمة اإلسالم؟ سؤال يطرح سؤاال آخر وحلقة 

تلو األخرى وأصبحنا ندور في دائرة مغلقة ال 
نعلم متى تصحو ضمائر أمة محمد ژ؟

قد يكون بالفعل هناك مخطط صهيوني وهذا ال 
غبار عليه كما ذكرنا بالسابق ولكن أين حكمة 

ورحمة اإلسالم التي كانت تتصف بها في السابق 
»أمة محمد«؟ باألمس كانت أمتنا تتحلى بالتسامح 
والرحمة والعطف وحرمة دماء املسلمني، واليوم 

أصبحنا على مدار ليست الساعة بل الدقائق 
نشاهد دماء األطفال والنساء تتناثر على أرض 

خطا عليها أشرف اخللق رسولنا املصطفى ژ 
لينشر رسالة السالم واحملبة واليوم دماء أمته 

متحو كل ما غرسه من قيم ومبادئ في عقيدتنا، 
اليوم أصبحت األمة تتجزأ ويتفكك هيكلها 

وأوشكت على الغرق ولألسف لن جند من ينقذنا 
ألن أمواج البحر تعالت واشتدت على سفينة 

السالم فكيف تريدون النجاة ومن يعلو عليكم 
ويشدوا على هدمكم هم باألساس من أمة محمد، 
فال تقولوا: مخطط »صهيوني« ولكن قولوا: أين 

ضمائركم يا أمة محمد ژ؟
كلمة وما تنرد: )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خلدا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له 

عذابا عظيما(. آية )93( سورة النساء.

مما ال جدال فيه أن للعمل أهمية كبرى بالنسبة 
للفرد واملجتمع، فهو غاية إنسانية وواجب اجتماعي 

في احلياة وهو في نفس الوقت من القيم الدينية 
التي تصل إلى مستوى العبادة. 

وإذا كان كل ما في الوجود يعمل بدءا من أعظم 
األجرام السماوية التي ال تتوقف حلظة عن الدوران 

في أفالكها إلى النملة التي ال يسمع دبيبها على 
األرض إلى الذرة التي ال ترى إال باملجهر، فاإلنسان 

ال يستطيع أن يخرج عن نواميس الكون فيعيش 
بال عمل وإال للفظته احلياة ونبذه املجتمع وحتطم 

كيانه وفقد معنى وجوده. 
فبالعمل يعبر اإلنسان عن وجوده وينهض برسالته 
في الكون. وملا كان العمل الشريف نوعا من العبادة 

والتقرب من اهلل فان العامل يستجيب من خالل 
عمله ألوامر اهلل تعالى وينهض برسالته في الكون 

وبالتالي يجب أن يؤديه بكل إخالص كما يؤدي 
صالته بكل تبتل وخشوع. 

ولقد كرم اإلسالم العمل ولم يستعيب أي نوع 
منه ولقد كان أنبياء اهلل ورسله يعملون في مهن 

مختلفة. فقد كان آدم عليه السالم يعمل في الزراعة 
وداود عليه السالم في احلدادة ونوح عليه السالم 

في التجارة وموسى عليه السالم في الكتابة 
ورسولنا محمد صلى اهلل عليه وسلم في الرعي 

والتجارة. وقد كان يبشر من أمسى كاال من عمل 
يده باملغفرة قائال »ما أكل أحد طعاما خيرا من أن 

يأكل من عمل يده«.
وهنا أرى لزاما علَي أن أوجه إليك سؤاال: هل تراك 
فخورا بنفسك متصاحلا مع ذاتك مرتاح الضمير 

وأنت تستهلك ما ال تنتج مخالفا أوامر رسولنا 
الكرمي، إذا كنت كذلك فما أشبهك بالنبات الطفيلي. 

بل ما أشبهك باملتسول الذي يريق ماء وجهه عند 
أبواب اآلخرين صاغرا ذليال.

 وبالتالي فان العمل شرف بواسطته يضمن 
اإلنسان سعادته ويحافظ على كرامته، لذا وجب 

احترام كل احلرف ألن املجتمع في حاجة ماسة إليها 
حيث يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم »إن اهلل 
ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم ولكن ينظر 

إلى أعمالكم«. 
والعامل يحقق من خالل عمله توازنه النفسي 

والذهني واجلسدي فالعمل يعبر عن ذات اإلنسان 
وهو دليل وجوده حيث يقول رجب بو دبوس »في 
كل إنتاج ينطبع وجود اإلنسان اعني أن كل إنتاج 

يحمل جزءا من وجود اإلنسان«. إذن فان العمل هو 
إثبات حلضور الذات حيث ان كل ما تنتجه بعملك 

تنطبع عليه صورتك.
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ومضة

أسامة دياب

أسئلة خبيثة

أخيرا سيكون لدينا رئيس حالي وآخر سابق وليس 
راحال، فلطاملا كان املوت هو الوسيلة الوحيدة املتاحة 

للتغير السياسي في مصر على مدار العقود الستة 
األخيرة. خرج املصريون باملاليني للجان االقتراع 
يحدوهم األمل في مستقبل مشرق ودولة جديدة 
تصون كرامتهم، توفر لقمتهم وسبل معيشتهم 
اآلدمية، يشعرون في أرجائها بسعة املجتمع في 

رحاب املساواة ولذة األمن واألمان والطمأنينة في 
ظل العدالة وعلو سقف احلرية. البواعث على التفاؤل 
كثيرة، واملخاوف أكثر وال منلك إال انتظار ما ستبوح 
به الصناديق، والتي أمتنى أن يكون محتواها تعبيرا 

عن إرادة شعبية، مهما كان انتماء الرئيس اجلديد 
وخلفيته السياسية واأليدلوجية، وليس محصلة 
طبيعية الستخدام املال السياسي واملتاجرة بآالم 

الفقراء.
لو فاز د.محمد مرسي بالرئاسة فسنرى هل ستصبح 

مصر دولة حتكمها جماعة؟ أم ستكون اجلماعة 
الوريث الشرعي للحزب الوطني؟ ومن سيكون 

صاحب الكلمة العليا في مصر الرئيس أم املرشد؟ 
وإلى أي مدى يشكل وصول االخوان لسدة الرئاسة 

خطرا إقليميا؟ خصوصا بعد تصريحات د.مرسي 
الذي قال فيها ان مشروع النهضة ليس موجها ملصر 

فقط ولكنه سينطلق منها عربيا وإقليميا.
ماذا لو فاز د.عبداملنعم أبو الفتوح؟ هل سيستطيع 

أن يبيع 35 عاما من عمره قضاها في أحضان 
اجلماعة؟ وهل سيقبل املصريون اعتذاره عن 
تأسيسه للجماعة اإلسالمية التي أراقت دماء 

الرجال والنساء واألطفال؟ وهل يخفي أبو الفتوح 
العنف حتت مظهره الوديع؟ ماذا لو فاز واحد من 

الفلول بالرئاسة؟ هل سيكون العفو عن مبارك أول 
قرار يتخذه؟ وكيف سيتلقى الشعب قرار العفو 
عن مبارك وعصابته في طرة؟ ماذا لو فاز أحد 
مرشحي الثورة سواء حمدين صباحي أو خالد 

علي؟ فهل ستتعاون باقي القوى السياسية معهم 
أم ستضع العراقيل في طريقهما؟ وهل سيغير 

مقعد الرئاسة الوثير السلوكيات الثورية والشعارات 
الرنانة أم أن مصر ستكون على موعد مع التغيير؟ 

هل ستغير نتائج االنتخابات الرئاسية عددا من 
أولويات وسيناريوهات املجلس العسكري األعلى؟ 
متى ستحكم احملكمة الدستورية في قرار بطالن 

انتخابات مجلس الشعب؟ ومتى سيصدر احلكم 
النهائي في قضية مبارك ورجاله؟ أسئلة تستحق 

عناء التفكير من كل محب ملصر وحريص على 
مستقبلها.

> > >
في تغريدة له في حسابه على موقع التواصل 

االجتماعي، »تويتر«، كتب الرئيس التونسي املنصف 
املرزوقي صباح أمس األربعاء »اليوم وبعد ساعات 

قليلة من اآلن، سيقرر املصريون مصير األمة 
العربية«، في إشارة إلى بداية تصويت في أول 

انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، كالم الرئيس 
التونسي مجاملة رقيقة من أشقاء نحبهم ويحبوننا 

ولكن احلقيقة أن مصر ستحتاج وقتا لتتعافى لتعود 
إلى مكانتها وثقلها عربيا واقليميا.

خالصة الكالم
قال ارنست تشي جيفارا: الثورة قوية كالفوالذ، 
حمراء كاجلمر، باقية كالسنديان كحبنا الوحشي 

للوطن. إنني أحس على وجهي بألم كل صفعة توجه 
إلى مظلوم في هذه الدنيا فأينما وجد الظلم فذاك 

وطني.
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