بسم اهلل الرمحن الرحيم
تصدير
احلمد هلل  ,وأصلي وأسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
أما بعد:
فهذه كلمات تتعلق مبوضوع الدين اإلسالمي  ,وأنه يهدي لليت هي أقوم وأصلح  ,ويرشد
العباد يف عقائده وأخالقه ومعامالته وتوجيهاته وتأسيساته إىل ما ينفععهم يف معاشنهم
ومعادهم  .وبيان أنه ال سبيل إىل إصالح شيء من أمور اخللق اإلصالح التنام إال بنه .
وبيان أن مجيع الفظم املخالعة لدين اإلسالم ال يستقيم هبا دين وال دنيا إال إذا استمدت من
تعاليم الدين  .وهذا الذي قلفاه قد برهفت احملسوسات والتجارب على صدقه وصنحته
كما دلت الشرائع والعطر والعقول السليمة على حقيقته  .فإن الدين كله صالح وإصالح
 ,وكله دفع للشرور واألضرار  ,وكله يدعو إىل اخلري واهلدى  ,وحيذر من الشر وأننواع
الردى  .وعفد عرض بعض الفماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لكل عاقنل مففن
صحة هذا  ,وأن اخللق كلهم مضطرون إليه  .وأهنم ال يستغفون عفه يف حالة من أحواهلم
 .ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت مبشكالت احلياة  ,والبشر كلهم يتخبطون يف ديناجري
الظلمات  :فيهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه أخرى  .وقد يستقيم هلم أمر من
بعض وجوهه ويقع االحنراف يف بقية أحنائه  .وهذا ناتج من أحد أمرين  :إما جهل مبا دل
عليه الدين وما أرشد إليه  .وإما مكابرة وغي  ,ومقاصد سيئة وأغراض فاسدة  ,حالنت
بيفهم وبني الفالح الذي يعرفونه  ,كما هو الواقع كثريا  .هلذا يفبغي أن نذكر بعنض
مشاكل احلياة املهمة  ,مثل مشكلة الدين  ,ومشكلة العلم  ,والغىن والعقنر  ,والفنحة
واملرض  ,واحلرب والسلم  ,واالجتماع واالفتراق  ,واحملاب واملكاره  .وغري ذلك ممنا
اختلعت فيها أنظار الفاس وتوجيهاهتم  ,وما سلكه الدين اإلسالمي فيها منن املسنالك
الفاحلة السديدة  ,وما أواله حنوها من املفافع اليت ال تعد وال حتفى .
وهذه املشكلة أهم مشاكل احلياة وأعظمها  ,وعليها تفبين األمور كلها  .وبفالح الدين
أو فساده أو عدمه تتوق مجيع األشياء  .وقد تعرق فيها البشنر وسنلكوا يف ديفنهم
وعقائدهم طرقا شىت  ,كلها مفحرفة معوجة ضارة  ,غري نافعة إال من اهتندى إىل دينن

اإلسالم احلقيقي  ,فإنه حفلت له االستقامة واخلري والراحة من مجيع الوجوه  .فمن الفاس
من تالعب هبم الشيطان فعبدوا غري اهلل من األشجار واألحجار والفور واألنبياء واملالئكة
والفاحلني والطاحلني  ,مع اعترافهم بأن اهلل رهبم ومالكهم وخالقهم  ,وحده ال شريك له
 .فاعترفوا بتوحيد الربوبية واحنرفوا عن توحيد اإلهلية الذي هو إفراد اهلل بالعبادة  ,وهؤالء
هم املشركون على اختالف مذاهبهم وتباين طوائعهم  .وقد دلت الكتب السماوية على
شقائهم وهالكهم  ,واتعق مجيع الرسل على األمر بتوحيد اهلل والفهي عن الشنر  ,وأن
من أشر باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلفة ومأواه الفار  .كما دلت العقول السليمة والعطنر
املستقيمة على فساد الشر والتأله والتعبد للمخلوقات واملففوعات  ,فالشر باطنل يف
الشرع  ,فاسد يف العقل  ,عاقبة أهله اهلال والشقاء  .ومن الفاس من آمن ببعض الرسل
والكتب السماوية دون بعض  ,مع أن الرسل والكتب يفدق بعضها بعضنا  ,ويوافنق
بعضها بعضا  ,وتتعق يف األصول الكلية  .ففار هؤالء يفقض تكذيبنهم تفنديقهم ,
ويبطل اعترافهم ببعض األنبياء وبعض الكتب السماوية تكذيبهم لآلخرين من الرسنل ,
فبقوا يف ديفهم مفحرفني  ,ويف إمياهنم متحريين  ,ويف علمهم متفاقضني  .قال تعاىل  { :إن
الذين يكعرون باهلل ورسله ويريدون أن يعرقوا بني اهلل ورسله ويقولون ننؤمن بنبعض
ونكعر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال أولئك هم الكافرون حقا } [ سنورة
الفساء  :اآليتان  ] 050 , 051فحكم بالكعر احلقيقي ألنه عرف أن دعواهم لإلمينان
دعوى غري صحيحة  ,ولو كانت صحيحة آلمفوا جبميع احلقائق اليت اتعقت عليها الرسل ,
ولكفهم قالوا  { :نؤمن مبا أنزل عليفا ويكعرون مبا وراءه وهو احلق مفدقا ملا معهم } [
سورة البقرة  :اآلية  ] 10وهلذا دعواهم اإلميان دعوى كاذبة  ,فقال عفهم عز وجل { :
فلم تقتلون أنبياء اهلل من قبل إن كفتم مؤمفني } [ سورة البقرة  :اآلية ] 10
ومن الفاس طائعة ادعت العلسعة والعلم باملعقوالت  ,فجاءت بأكرب الضالالت وأعظنم
احملاالت  ,فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده  ,فضال عن اإلميان بالرسل والكتنب
وأمور الغيب  ,وجحدوا آيات اهلل واستيقفتها أنعسهم ظلما وعلوا واستكبارا  :فكنذبوا
بعلوم الرسل وما دلت عليه الكتب املزنلة من عفد اهلل  ,واستكربوا عفها مبا عرفنوا منن
العلوم الطبيعية وتوابعها  ,وأنكروا مجيع احلقائق إال ما أدركوه حبواسهم وجتارهبم القاصرة

الضيقة بالفسبة إىل علوم األنبياء  .فعبدوا الطبيعة وجعلوها أكرب مههم ومبلن علمهنم ,
واندفعوا وراء ما تقتضيه طبائعهم  ,ومل يتقيدوا بشيء من الشرائع الديفية وال األخنالق
اإلنسانية  .ففارت البهائم أحسن حاال مفهم  ,فإهنم نضبت مفهم األخالق  ,وانندفعوا
وراء الشهوات البهيمية  .فلم يكن هلم غاية يرجوهنا  ,وال هناية يطلبوهنا  { :وقالوا منا
هي إال حياتفا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكفا إال الدهر }  [ .سورة اجلاثية  :اآلينة ] 42
وصار املشركون على شركهم وكعرهم أحسن حاال مفهم  ,وأقل شرا مفنهم بكنثري .
والعجب الكثري أن هذا املذهب اخلبيث جرف بتياره يف األوقات األخرية مجهور البشر ,
لضع الدين وقلة البفرية  ,وملا وضعت له األمم القوية احلبائل واملفايد اليت هلك هبنا
اخللق .
أما الدين اإلسالمي فقد أخرج اخللق من ظلمات اجلهل والكعنر والظلنم والعندوان
وأصفاف الشرور إىل نور العلم واإلميان واليقني والعدل والرمحة ومجيع اخلريات  { .لقند
من اهلل على املؤمفني إذ بعث فيهم رسوال من أنعسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لعي ضالل مبني }  [ .سورة آل عمنران  :اآلينة
 { ] 062إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب ويفهى عن العحشاء واملفكنر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون }  [ .سورة الفحل  :اآلية  { ] 11اليوم أكملت لكنم
ديفكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديفا }  [ .سورة املائدة  :اآلية ] 3
{ ومتت كلمة ربك صدقا وعدال }  [ .سورة األنعام  :اآلية  ] 005أي كلماته الديفية
اليت شرع هبا الشرائع  ,وسن األحكام  .وقد جعلها اهلل تامة من مجيع الوجوه  ,ال نقص
فيها بوجه من الوجوه  ,صدقا يف إخبارها عن اهلل وعن توحيده وجزائه وصدق رسله يف
أمور الغيب  ,عدال يف أحكامها  ,أوامرها كلها عدل وإحسان وخريات وصالح وإصالح
 ,ونواهيها كلها يف غاية احلكمة  ,تفهى عن الظلم والعدوان واألضرار املتفوعة  { :ومن
أحسن من اهلل حكما لقوم يوقفون }  [ .سورة املائدة  :اآلية  ] 51وهذا استعهام مبعىن
الفعي املتقرر الذي تقرر حدوثه يف العقول والعطر  .فما أمر بشيء فقال العقل  :ليته هنى
عفه  .وال هنى عن شيء فقال العقل  :ليته أمر به  .لقد أباح هذا الدين كل طيب نافع ,
وحرم كل خبيث ضار  { .الذين يتبعون الرسول الفيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عفدهم

يف التوراة واإلجنيل يأمرهم باملعروف ويفهاهم عن املفكر وحيل هلم الطيبات وحيرم علنيهم
اخلبائث ويضع عفهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم } [ سورة األعنراف  :اآلينة
 ] 051فهو الدين الذي يوجه العباد إىل كل أمر نافع هلم يف ديفهم ودنياهم  ,وحينذرهم
عن كل أمر ضار يف ديفهم ومعاشهم  ,ويأمرهم عفد اشتباه املفاحل واملعاسند واملفنافع
واملضار باملشاورة يف استخراج ما ترجح مفلحته  ,ودفع ما ترجح معسدته  .وهو الدين
العظيم الشامل  ,الذي أمر باإلميان بكل كتاب أنزله اهلل  ,وبكل رسول أرسنله اهلل { .
فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمفت مبا أنزل اهلل منن كتناب
وأمرت ألعدل بيفكم اهلل ربفا وربكم لفا أعمالفا ولكم أعمالكم ال حجة بيففا وبيفكم اهلل
جيمع بيففا وإليه املفري } [ سورة الشورى  :اآلية  ] 05وهو الدين العظيم الذي شنهد
الرب العظيم بفحته وكماله  ,وشهد بذلك الكمل من اخللق وخالصتهم  { .شهد اهلل
أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم إن الدين
عفد اهلل اإلسالم } [ سورة آل عمران  :اآليتان  ] 01 , 01وهو الدين الذي من اتف
به مجع اهلل له مجال الظاهر والباطن  ,وكمال األخالق واألعمال  { :ومن أحسن ديفنا
ممن أسلم وجهه هلل وهو حمسن } [ سورة الفساء  :اآلية  ] 045فال أحسن ممنن هنو
خملص هلل  ,حمسن إىل عباد اهلل  ,خملص هلل متبع لشريعة اهلل اليت هي أحسن الشرائع وأعدل
املفاهج  ,فانفب قلبه باإلخالص والتوحيد  ,واستقامت أخالقه وأعماله علنى اهلداينة
والتسديد  { :صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة وحنن له عابدون } [ سورة البقنرة :
اآلية  ] 031وهو الدين الذي فتح أهله  ,القائمون به  ,املتفعون بإرشاداته وتعاليمنه ,
القلوب بالعلم واإلميان  ,واألقطار بالعدل والرمحة والففح لفوع اإلنسان  .وهو الندين
الذي أصلح اهلل به العقائد واألخالق  ,وأصلح به احلياة الدنيا واآلخرة  ,وأل به القلوب
املتشتتة  ,واألهواء املتعرقة  .وهو الدين العظيم احملكم غاية اإلحكام يف أخباره كلها  ,ويف
أحكامه  ,فما أخرب إال بالفدق واحلق  ,وال حكم إال باحلق والعدل  ,فلم ينأت علنم
صحيح يفقض شيئا من أخباره  ,وال حكم أحسن من أحكامه  .أصوله وقواعده وأسسه
تساير الزمان السابق والالحق  ,فحيثما طبقت املعامالت املتفوعة بني األفراد واجلماعات
يف كل زمان ومكان على أصوله مت هبا القسط والعدل  ,والرمحة واخلري واإلحسان  ,ألهنا

تزنيل من حكيم محيد  { :كتاب أحكمت آياته مث ففلت من لدن حكنيم خنبري } [
سورة هود  :اآلية  { ] 0ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلعه تزنيل من حكيم محيد
} [ سورة ففلت  :اآلية  { ] 24إنا حنن نزلفا الذكر وإنا له حلافظون } [ سورة احلجر
 :اآلية  ] 1حافظون أللعاظه عن الزيادة والفقص والتغيري  ,وحافظون ألحكامنه عنن
االحنراف والفقص  ,بل هي يف أعلى ما يكون من العدل واالستقامة والتيسري  .وهو الدين
العظيم الذي يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم  ,الفدق شعاره  ,والعندل منداره ,
واحلق قوامه  ,والرمحة روحه وغايته  ,واخلري قريفه  ,والفالح واإلصالح مجاله وأعماله ,
واهلدى والرشد زاده  .وهو الدين الذي مجع بني مطالب الروح والقلب واجلسد  ,أمر اهلل
به املؤمفني مبا أمر املرسلني  ,بعبادته والعمل الفاحل الذي يرضيه  ,وباألكل من الطيبات ,
واستخراج ما سخر اهلل لعباده يف هذه احلياة  ,فدفع القائمني به حقيقة إىل كل علو ورقي
وتقدم صحيح  ,من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم مفة اهلل به على اخللق
 ,وأن من نبذه وقع يف الباطل والضالل واخليبة واخلسران  ,ألن األديان اليت ختالعه ما بني
خرافات ووثفيات  ,وما بني إحلاد وماديات  ,جتعل قلوب أهلها وأعماهلم كالبهائم بل هم
أضل سبيال  ,ألن الدين إذا ترحل من القلوب ترخلت األخالق اجلميلة  ,وحنل حملنها
األخالق الرذيلة  .فهبطت بأهلها إىل أسعل الدركات  ,وصار أكرب مههم ومبل علمهنم
التمتع بعاجل احلياة  .واحلمد هلل رب العاملني .
لقد غلط كثري من الفاس يف مسمى العلم الفحيح الذي يفبغي ويتعني طلبه والسعي إلينه
على قولني متطرفني  :أحدمها أخطر من اآلخر  .فاألول  :قول من قفر العلم على بعض
مسمى العلم الشرعي  ,املتعلق بإصالح العقائد واألخالق والعبادات  ,دون ما دل علينه
الكتاب والسفة  :من أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلها  ,وعلوم الكون  .وهذا قول
طائعة ممن مل تتبفر بالشريعة تبفرا صحيحا  ,ولكفهم اآلن بدءوا يتحللون منن هنذا
اإلطالق  ,ملا رأوا من املفاحل العظيمة يف علوم الكون  ,وحني تفبه كثري مفهم لندالالت
نفوص الدين عليه  .والقول الثاين قول من قفر العلم على العلوم العفرية  ,النيت هني
بعض علوم الكون  .وهذا القول إمنا نشأ من احنرافهم عن الدين وعلومه وأخالقه  .وهذا
غلط عظيم حيث جعلوا الوسائل هي املقاصد ; وحيث نعوا من العلوم الفحيحة واحلقائق

الفافعة ما ال تفسب إليه العلوم العفرية بوجه من الوجوه  ,غرهم ما ترتب عليهنا منن
الففاعات واملخترعات  .وهؤالء هم املرادون بقوله تعاىل  { :فلمنا جناءهتم رسنلهم
بالبيفات فرحوا مبا عفدهم من العلم وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون } [ سورة ففلت :
اآلية  ] 13فهم فرحوا بعلومهم واستكربوا هبا واحتقروا علوم الرسل  ,حىت نزل هبم ما
كانوا به يستهزئون من احلق  ,ونزل هبم العذاب الذي وعد به من كذب الرسل  ,عذبوا
يف الدنيا باخلتم على قلوهبم وأمساعهم وأبفارهم وعموا عن احلق  { .ولعذاب اآلخنرة
أشد وأبقى } [ سورة طه  :اآلية  { ] 041وما كان هلم من اهلل من واق } [ سنورة
غافر  :اآلية  ] 40أما مدلول العلم الفافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسفة  :فهنو
كل علم أوصل إىل املطالب العالية  ,وأمثر األمور الفافعة  ,ال فرق بني ما تعلق بالندنيا أو
باآلخرة  ,فكل ما هدى إىل السبيل ورقى العقائد واألخالق واألعمال  ,فهو من العلم .
وقسم العلوم إىل قسمني  :مقاصد  ,ووسائل توصل إليها وتعني عليها  .فاملقاصد  :هني
العلوم املفلحة لألديان ; والوسائل  :ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها  ,ومن علوم
الكون اليت مثرهتا معرفة اهلل ومعرفة وحدانيته وكماله  ,ومعرفة صدق رسله  .ومثرهتنا :
االستعانة هبا على عبادة اهلل وشكره  ,وعلى قيام الدين  .فإنه تعاىل أخرب أنه سخر لفا هذا
الكون  ,وأمرنا أن نتعكر فيه ونستخرج مفافعه الديفية والدنيوية  .واألمر بالشيء أمر بنه
وأمر مبا ال يتم إال به  ,وذلك حث على معرفة علوم الكون اليت يستخرج هبا ما سخره اهلل
لفا  ,ألن مفافعها ال حتفل لفا ععوا من دون طلب وفكر وجتارب  .قال تعاىل  { :وأنزلفا
احلديد فيه بأس شديد ومفافع للفاس } [ سورة احلديد  :اآلية  ] 45فهذه املفافع ال حتفل
إال باملعرفة بعفون الففائع حىت يتم إنتاجها  .وقد تكاثرت نفوص الكتاب والسفة علنى
الثفاء على العلم وأهله وتعضيلهم على غريهم  .قال تعاىل  { :قل هل يسنتوي النذين
يعلمون والذين ال يعلمون } [ سورة الزمر  :اآلية  ] 1وإهنم أهل اخلشية هلل واملعرفة به :
{ إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء } [ سورة فاطر  :اآلية  ] 41وأمر اجلهال بسؤال أهل
العلم  .وقد أمر بعبادات كثرية  ,وععا عن حمرمات ; واألمر بالشيء والفهي عفه ال ميكن
امتثال األمر واجتفاب الفهي إال بعد علمه ومعرفته فجميع األوامر شرعية  ,والفواهي تدل
على وجوب تعلم العلم الذي تتوق عليه  .كما أنه أباح معامالت  ,وحرم معامالت ,

ال ميكن متييز احلالل واحلرام مفها إال بالعلم  .وقد ذم من مل يعرف حدود ما أنزل علنى
رسوله من الكتاب واحلكمة  .ومن ذلك أنه أمر باجلهاد يف عندة آينات  ,وبإعنداد
املستطاع من القوة لألعداء  ,وأخذ احلذر مفهم  .وال يتم ذلك إال بتعلم ففون احلنرب
والففائع اليت تتوق القوة واحلذر مفهم عليها  .وأمر بتعلم أمنور التجنارة واألصنول
االقتفادية  ,حىت إنه أمر أن يبتلى األوالد الفغار اليتامى ويعلمنوا التجنارة وطلنب
املكاسب  .قال تعاىل  { :وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا الفكاح فإن آنستم مفهم رشندا
فادفعوا إليهم أمواهلم } [ سورة الفساء  :اآلية  ] 6فلم يأمر بدفع أمواهلم إليهم حىت يعلم
رشدهم  ,ومعرفتهم ألمور املكاسب والتجارة  .فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعلم مجيع
العلوم الفافعة  :من العلم بالتوحيد  ,وأصول الدين  ,ومن علوم العقه واألحكام  ,ومنن
علوم العربية  ,ومن العلوم االقتفادية والسياسية  ,ومن العلوم اليت تفلح هبا اجلماعنات
واألفراد  .فما من علم نافع يف الدين والدنيا إال أمرت به هذه الشنريعة وحثنت علينه
ورغب فيه  .فاجتمع فيها العلوم الديفية  ,والعلوم الكونية  ,وعلوم الدين  ,وعلوم الدنيا .
بل إهنا جعلت العلوم الدنيوية اليت تفعع من علوم الدين  .وأما املتطرفون فإهنم اقتفنروا
على بعض علوم الدين  ,فقفروا وغلطوا غلطا فاحشا  .وأما املاديون فإهنم اقتفروا على
بعض علوم الكون  ,وأنكروا ما سواها  ,فأحلدوا ومرجت أدياهنم وأخالقهم  ,وصارت
علومهم حاصلها أهنا صفائع جوفاء  ,ال تزكي العقول واألرواح  ,وال تغذي األخالق .
فكان ضررها عليهم أعظم من نععها  ,فإهنم انتععوا هبنا منن جهنة ترقينة الفنفائع
واملخترعات وتوابعها  ,وتضرروا هبا من جهتني  :إحدامها  :أهنا صارت أكرب نكبة عليهم
وعلى مجيع البشر  ,ملا ترتب عليها من العفاء واحلروب املهلكة والتدمري  .الثانية  :أهننم
أعجبوا هبا واستكربوا  ,فحقروا لذلك علوم الرسل وأمور الدين  { .إن الذين جينادلون
يف آيات اهلل بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه فاستعذ باهلل إنه هو
السميع البفري } [ سورة غافر  :اآلية  { ] 65وجعلفا هلم مسعا وأبفارا وأفئدة فما أغىن
عفهم مسعهم وال أبفارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا جيحدون بآيات اهلل وحاق هبنم
ما كانوا به يستهزئون } [ سورة األحقاف  :اآلية  { ] 46فلمنا جناءهتم رسنلهم
بالبيفات فرحوا مبا عفدهم من العلم وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون } [ سورة ففلت :

اآلية  ] 13فتبني مما ذكرنا أن العلوم الفافعة يف العاجل واآلجل  :هي العلوم اليت جاءت يف
كتاب اهلل وسفة رسول اهلل  ,وأهنا احتضفت كل علم نافع  ,ومعرفة صحيحة  ,ال فنرق
بني األصول والعروع  ,وال بني الديفية والدنيوية  ,كما احتضفت عقيدهتا اإلميان بكل حق
وحقيقة  ,وبكل كتاب أنزله اهلل  ,وكل رسول أرسله اهلل  .واحلمد هلل .
تفوعت مقاصد اخللق وسياساهتم يف مسألة الغىن والعقر  ,حبسب أغراضهم الفعسنية  ,ال
حبسب اتباعهم للحق ونظرهم للمفاحل العامة الكلية  .وكلهم أخطئوا الطريق الفنافع ,
حيث مل يتقيدوا هبدايات الدين اإلسالمي ; وتفوعت هبم األفكار  ,وعملوا على مقتضى
ذلك  ,فحفل بذلك شر مستطري  ,ووقعت فنت كربى بني من يدعي نفرة العقر والعقراء
والعمال  ,وبني من يتمسك التمسك املزري بالثروات واألموال  .وهلم يف ذلنك كنالم
طويل كله خطأ وضالل  .وهدى اهلل املؤمفني إىل صراط مستقيم يف مجيع أمورهم عامة ,
ويف هذه املسألة خاصة  .جاء الشرع وهلل احلمد بفالح األغفياء والعقراء حبسب اإلمكان
 .ملا حكم اهلل تعاىل قضاء وقدرا أن اخللق درجات  ,فمفهم الغين ومفهم العقري  ,ومفنهم
الشري ومفهم احلقري  ,حلكم عظيمة  ,وأسرار يضيق التعبري عن وصعها  .فربط بعضهم
ببعض بالروابط الوثيقة  ,وسخر بعضهم لبعض  ,وتبادلت بيفهم املفاحل العادلة  ,واحتاج
بعضهم إىل بعض  .شرع الشارع احلكيم أوال  :أن يكوننوا إخواننا  ,وأن ال يسنتغل
بعضهم بعضا استغالال شخفيا  .بل أرشد كال مفهم أن يقوم حنو اآلخر بواجباته الشرعية
 ,اليت يتم هبا االلتئام وتقوم هبا احلياة  .أمر اجلميع أن يتوجهوا بأمجعهم إىل املفاحل العامة
الكلية اليت تفعع الطرفني  ,كالعبادات البدنية  ,واملشاريع اخلريينة  ,وجهناد األعنداء
ومقاومتهم  ,ودفع عدواهنم بكل وسيلة  ,كل مفهم حبسب وسعه وقدرته  .هذا ببدننه
وماله  ,وهذا ببدنه  ,وهذا مباله  ,وهذا جباهه وتوجيهه  ,وهذا بتعلمنه وتعليمنه  .ألن
الغاية واحدة  ,واملفاحل مشتركة  ,والغاية شريعة  ,والوسائل إليها شريعة .
مث أوجب يف أموال األغفياء فرضا الزكاة  ,حبسب ما جاء يف تعاصيلها الشرعية  .وجعل
مفرفها دفع حاجات احملتاجني  ,وحفول املفاحل الديفية املقيمة ألمور الدنيا والندين ,
وحث على اإلحسان يف كل وقت ويف كل مفاسبة  ,وأوجب دفع ضرورة املضنطرين ,
وإطعام اجلائعني  ,وكسوة العارين  ,ودفع الضرورات عن املضطرين  .وكذلك أوجنب

الفعقات اخلاصة لألهل واألوالد  ,وما يتفل هبم  ,والقيام بواجبات املعنامالت كلنها
الواقعة بني الفاس  .وأمرهم مع ذلك أن ال يتكلوا يف كسب الدنيا على حوهلم وقنوهتم ,
وال يفظروا نظر استقرار وطمأنيفة إىل ما عفدهم  .بل يكون نظرهم على الندوام إىل اهلل
وإىل فضله  ,وتيسريه واالستعانة به  .وأن يشكروه على ما تعضل به عليهم وميزهم به من
الغىن والثروة  .وأوجب عليهم أن يقعوا عفد احلدود  ,فال يفغمسوا يف الترف واإلسراف
انغماسا يضر بأخالقهم وأمواهلم ومجيع أحواهلم  ,بل يكونون كما قنال اهلل تعناىل { :
والذين إذا أنعقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما } [ سورة العرقان  :اآلينة
 ] 61وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغىن والدنيا طلبا شريعا نزيها  ,فنال يتلوثنون
باملكاسب اخلبيثة اليت هي ما بني ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداع  ,بنل يتقيندون
بقيود الشرع العادلة يف معامالهتم  ,كما تقيدوا بذلك يف عباداهتم  .وأمرهم أن يفظروا إىل
العقراء نظر الرمحة واإلحسان  ,ال نظر القسوة والغلظة واألثرة والبطر واألشر والكنرب .
وهلذه اإلرشادات احلكيمة تكون الثروة الديفية يف غاية الشرف وكمال االعتبار  ,ويكون
الغىن على هذا الوجه وصعا حممودا  ,ونعت كمال ورفعة وعلنو  ,ألن الشنرع هذبنه
وصعاه  ,فحث على التباعد عن رذائله  ,ورغب يف اكتساب فضائله .
وأما ما صفعه الدين اإلسالمي مع العقراء  ,فقد أمرهم وكل من مل يدر حمبوباته الفعسية
أن يفربوا ويرضوا بقضائه وتدبريه  ,وأن يعترفوا أن اهلل حكيم له يف ذلك حكم  ,وفينه
مفاحل متفوعة  { .وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر
لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون } [ سورة البقرة  :اآلية  ] 406ففظرهم هنذا ينذهب
احلزن الذي يقع يف القلوب فيحدث العجز والكسل  .مث أمرهم أن ال يفظنروا يف دفنع
فقرهم وحاجاهتم إىل املخلوقني  ,وال يسألوهم إال حيث ال مفدوحة عن السنؤال عفند
الضرورة إىل ذلك  ,وأن يطلبوا دفع فقرهم من اهلل وحده ال شريك له  ,مبا جعلنه منن
األسباب الدافعة للعقر اجلالبة للغىن  .وهي األعمال واألسباب املتفوعة  ,كل واحد يشتغل
بالسبب الذي يفاسبه  ,ويليق حباله  ,فيستعيد بذلك حترره من رق املخلوقني ومترنه علنى
القوة والفشاط  ,وحماربة الكسل والعتور  .ومع ذلك ال يقع يف قلوهبم حسد لألغفياء على
ما آتاهم اهلل من فضله  { .وال تتمفوا ما فضل اهلل به بعضكم على بعض للرجال نفيب

مما اكتسبوا وللفساء نفيب مما اكتسنب واسألوا اهلل من فضله إن اهلل كان بكل شيء عليما
} [ سورة الفساء  :اآلية  ] 34وأمرهم أن يففحوا يف أعماهلم ومعامالهتم وصفاعاهتم ,
وأن ال يتعجلوا الرزق باالنغماس يف املكاسب الدنيئة اليت تذهب الدين والدنيا  .وأمرهم
بأمرين يعيفاهنم على مشقة العقر  :االقتفاد يف تدبري املعنا  ,واالقتفناع بنرزق اهلل ;
فالرزق القليل مع االقتفاد احلكيم يكون كثريا  ,والقفاعة كزن ال يفعد وغىن بال منال .
فكم من فقري وفق لالقتفاد والقفاعة ال يغبط األغفياء املترفني  ,وال يتربم بقلة ما عفده من
الرزق اليسري  .فمىت اهتدى أهل العقر بإرشادات الدين من الفرب والتعلق باهلل  ,والتحرر
من رق املخلوقني  ,واجلد واالجتهاد يف األعمال الشريعة الفافعة  ,واالقتفاع بعضل اهلل ,
هانت عليهم وطأة العقر وعفاؤه  .ومع ذلك فهم ال يزالون يسعون يف حتفنيل الغنىن
ويرجون رهبم ويفتظرون وعده  ,ويتقون اهلل  ,فإنه { ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا ويرزقه
من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه } [ سورة الطالق  :اآليتان 3 , 4
] فهذه التعاليم الديفية واإلرشادات من اهلل ورسوله ألهل الغىن والعقر جتلب هلم اخلريات ,
ومتفعهم من الشرور واملضرات  ,وتفتج هلم أمجل الثمرات العاجلة واآلجلة  .فهذا احلنل
الوحيد من الرب اجمليد ملشكلة الغىن والعقر  ,وما سوى ذلك فعفاء وشنقاء  ,وضنرر
وهال  .واهلل املوفق  .ونظري هذه املسألة  :مسألة الفحة واملنرض  ,فنإن الشنريعة
اإلسالمية جاءت بأكمل األمور فيها  :أمرت بكل ما حيعظ الفحة ويفميها  ,وما يندفع
األمراض أو خيععها حبسب اإلمكان  .وففل يف هذا املوضوع تعاصيل نافعة  ,تدور على
حعظ الفحة وتفميتها  ,واحلمية من مجيع املؤذيات واألمور الضارة  ,وعلى السنعي يف
التحرز من األمراض قبل نزوهلا  ,ومداواهتا بعد نزوهلا  .وأمرت مع ذلك بالتوكل علنى
اهلل  ,واالعتماد عليه  ,والعلم بأنه تعاىل هو املعطي للفعم  ,الدافع للفقم ; بلطعه وقدرتنه
ورمحته  ,ومبا جعله من األسباب الكثرية اليت علمها اهلل العباد  ,وأمرهم بسلوكها  .وأمر
أيضا مبقاومة األمراض بأمور أخرى غري األدوية احلسية  ,أمر بالفرب هلل على املكاره إميانا
به  ,واحتسابا لثوابه  ,فإنه بذلك خت مشقة األمراض مبا حيفل للفابر احملتسنب منن
اإلميان واليقني والثواب العاجل واآلجل  .وكذلك أمر بقوة االعتماد على اهلل عفد ننزول
املفائب واملكاره  ,وأن ال خيضع اإلنسان ويضع قلبه وإرادته وتستويل عليه اخليناالت

اليت هي أمراض فتاكة  .فكم من مرض يسري بسيط عظمت وطأته بسبب ضع القلنب
وخوره واخنداعه باألوهام واخلياالت  ,وكم من مرض عظيم هانت مشنقته وسنهلت
وطأته حني اعتمد القلب على اهلل  ,وقوي إميانه وتوكله  ,وزال اخلوف مفه  .وهذا أمنر
مشاهد حمسوس  .فالدين اإلسالمي أمر باألمرين يف وقت واحد  :أمر بععنل األسنباب
الفافعة  ,وباالعتماد على اهلل يف نععها  ,وحتفيل املفافع ودفع املضار  ,حبسب االستطاعة .
وكذلك الفعم  ,واملسار  ,واملكاره  ,واملفائب  ,جاءت شريعة اإلسالم فيهنا بأكمنل
احلاالت  .أمر اهلل ورسوله بتلقي الفعم باالفتقار إىل اهلل فيها  ,واالعتراف التام بعضل اهلل
بتقديرها وتيسريها  ,وشكر املفعم هبا  ,شكرا متتابعا  ,وتفريعها فيما كانت ألجلنه ,
واالستعانة هبا على عبادة اهلل  ,وأن ال يكون العبد عفدها أشرا  ,وال بطرا  ,بل متواضعا
شاكرا  .وأمر العبد أن يغتفم العرصة الفافعة يف الفعم  ,فريبح عفدها أرباحا عاجلة وآجلة
 .يغتفم فرصة العافية والفحة والقوة واجلدة واجلاه واألوالد  ,فال يغنب فيها حبيث تكون
نعما حاضرة مؤقتة  ,بل يستخرج مفها نعما باقية  ,وخريا متسلسال  ,ونععا مسنتمرا .
ويف احلديث  ( :اغتفم مخسا قبل مخس  ,شبابك قبل هرمك  ,وصحتك قبل سنقمك ,
وفراغك قبل شغلك  ,وغفا قبل فقر  ,وحياتك قبل موتك )  .فمىت عنرف العبند
املقفود من الفعم  ,وأهنا جمعولة وسائل إىل خريات اآلخرة  ,اجتمع له األمران  :التمتنع
هبا عاجال  ,واالستعادة من خرياهتا آجال  .فيؤدي واجبها ومستحبها  ,وبذلك تكنون
نعما حقيقية ديفية ودنيوية  .عكس حالة املفحرفني عما جاءت بنه الشنريعة  ,النذين
يتمتعون هبا كما تتمتع األنعام السائمة  ,ويتفاولوهنا مبقتضى الشهوة البهيمية  .فنالفعم يف
حقهم سريعة الزوال وشيكة االنعفال  ,ال تعقبهم إال احلسنرة والفدامنة  .واألولنون
يشاركوهنم يف التمتع العاجل  ,ورمبا زادوا عليهم براحة القلب  ,وطمأنيفنة النفعس ,
والسالمة من اهللع واجلشع  .وأما املفائب  ,فلما كانت ال بد مفها للخلق  ,وال أحند
يسلم مفها  ,أعد الشارع احلكيم هلا عدهتا  ,وأرشند عبناده إىل الفنرب والتسنليم ,
واالحتساب لثواهبا  ,وأن ال يتلقاها العبد جبزع وخور وضع نعس  ,بل بقوة وتوكنل
على اهلل وإميان صادق  .وبذلك خت وطأهتا  ,وهتون مشقتها  ,وحيفل منن الثنواب
وزيادة اإلميان أضعاف أضعاف ما حفل من املفيبة  .قال تعاىل  { :ولفبلونكم بشنيء

من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنعس والثمرات وبشر الفنابرين النذين إذا
أصابتهم مفيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات منن رهبنم ورمحنة
وأولئك هم املهتدون } [ سورة البقرة  :اآليات  ] 051 - 055وقال تعاىل  { :إمننا
يوىف الفابرون أجرهم بغري حساب } [ سورة الزمر  :اآلية  { ] 01إن تكونوا تنأملون
فإهنم يأملون كما تأملون وترجون من اهلل ما ال يرجون } [ سورة الفساء  :اآلينة ] 012
فانظر هذه اإلرشادات احلكيمة يف هداية الشريعة إىل تلقي النفعم واملسنار واملفنائب
واملضار  ,كي ترى القلوب فيها مطمئفة  ,واحلياة طيبة  ,واخلري حاصنال ومنأموال ,
والربح مستمرا  .عجبا ألمر املؤمن  :إن أمره كله خري ; إن أصابته سراء شكر فكان خريا
له  ,وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له  ,وليس ذلك ألحد إال للمؤمن  .فنأين هنذه
احلالة اجلليلة العالية من حالة املفحرفني عن الدين  ,الذين إذا أصابتهم الفعم بطروا ومرحوا
مرح البهائم  ,وجتربوا على عباد اهلل  ,وطغوا وبغوا  ,وإذا أصنابتهم املكناره جزعنوا
وضععوا  ,ورمبا أدت هبم احلال إىل االنتحار  ,لعدم الفرب وللهلع واجلزع الذي ال حيتمل
 .نسأل اهلل العافية .
قد قررت شريعة اإلسالم مسائل السياسة أكمل تقرير  ,وهدت إىل مجيع ما يفبغي سلوكه
مع املسلمني ومع غريهم بأحسن نظام وأعدله  ,ومجعت فيه بني الرمحة والقنوة  ,وبنني
اللني والشعقة  ,والرمحة باخللق  ,مهما أمكفت األحوال  .فإذا تعذر ذلك استعملت القوة
حبكمة وعدل  ,ال بظلم وعف  .قال تعاىل  { :إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي
القرىب ويفهى عن العحشاء واملفكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهند اهلل إذا
عاهدمت وال تفقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهلل عليكم كعيال } [ سورة الفحل :
اآليتان  ] 10 , 11فأمر اهلل بالعدل مع كل أحد  ,وباإلحسان والرمحة لكنل أحند ,
وخفوصا القرابة ومن هلم حق على اإلنسان  .وهنى عن العحشاء والبغي على اخللق  ,يف
دمائهم وأمواهلم وأعراضهم وحقوقهم  .وأمر بوفاء العهود واحملافظة عليها  ,وحذر منن
نقضها  .وهذه األمور املأمور هبا واملفهي عفها  ,مفها ما هو واضح جلي عيفنت علنى
املسلمني سلوكها  ,ومل جتعل هلم يف ذلك خرية وال معارضة  .وهي اليت نص الشنارع
على أعياهنا ومل يكل بياهنا إىل أحد  .فهذا الفوع يدخل يف قوله تعاىل  { :ومنا كنان

ملؤمن وال مؤمفة إذا قضى اهلل ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهلل
ورسوله فقد ضل ضالال مبيفا } [ سورة األحزاب  :اآلية  { ] 36فال وربك ال يؤمفون
حىت حيكمو فيما شجر بيفهم مث ال جيدوا يف أنعسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
} [ سورة الفساء  :اآلية  { ] 65فإن تفازعتم يف شيء فنردوه إىل اهلل والرسنول } [
سورة الفساء  :اآلية  { ] 51وما اختلعتم فيه من شنيء فحكمنه إىل اهلل } [ سنورة
الشورى  :اآلية  ] 01وقد تتبع هذا الفوع العظيم فوجد  ,وهلل احلمد  ,مطابقا للعندل
واحلكمة  ,موافقا للمفاحل  ,دافعا للمعاسد  .والقسم الثاين  :األمور املشتبهة يف أصلها ,
أو يف تطبيقها على الواقع  ,وإدخال األمور الواقعة فيها نعيا وإثباتا  ,وطلبا وهربا  ,فهذا
قد أمروا أن يتشاوروا فيه  ,ويفظروا فيه من مجيع نواحيه  ,ويتأملوا ما يتوق عليه منن
الشروط والقواعد  ,وما يترتب عليه من الغايات واملقاصد  ,ومقابلة املفناحل واملضنار
وترجيح األصلح مفها  .قال تعاىل  { :وشاورهم يف األمر } [ سورة آل عمران  :اآلينة
 ] 051وقال تعاىل عن مجيع املؤمفني  { :وأمرهم شورى بيفهم } [ سورة الشنورى :
اآلية  ] 31وهذا الفوع قد وسع الشارع فيه األمر  ,بعدما قرر القواعد واألسس املوافقة
لكل زمان ومكان  ,مهما تغريت األحوال وتطورت األمور  .فالقواعند الشنرعية إذا
سلكت يف كليات األمور وجزئياهتا  ,صلحت هبا األمور  ,واستقامت الدنيا والندين ,
وصلحت أمور العباد  ,واندفعت الشرور واملضار عفهم  .ولكفها حتتاج إىل عقد جمنالس
جتمع الرجال العقالء الفاصحني  ,أويل العقول الرزيفة واألحالم الواسعة والرأي املفنيب
والفظر الواسع  ,وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة  ,حبثا يشمل ننواحي
القضية  ,وتفورها كما يفبغي  ,وتفور ما تتوق عليه وتتم به إن كاننت مقفنودا
حتفيلها  ,وتفور ما يترتب عليها من العوائد واملفاحل الكلية واجلزئية  ,وحبث أحسنن
طريق لتحفيلها وأسهله  ,وحبث القضايا الضارة اليت يطلب دفعها  ,بتتبع أسباهبا ويفابيعها
اليت تسربت مفها  ,وحسمها حبسب اإلمكان  ,مث السعي يف إزالتها بالكلية إن أمكنن ,
وإال بتخعيعها وتلطيعها  .قال تعاىل  { :فاتقوا اهلل ما استطعتم } [ سورة التغابن  :اآلية
 ] 06وقال صلى اهلل عليه وسلم  ( :إذا أمرتكم بأمر فأتوا مفه ما استطعتم ) .

ومن أعظم األصول الشرعية حث املسلمني على القيام بديفنهم  ,والقينام حبقنوق اهلل
وعبوديته  ,والقيام حبقوق العباد  ,واحلث على االتعاق واجتماع الكلمة  ,والسنعي يف
أسباب األلعة واحملبة  ,وإزالة األحقاد والضغائن  .قال تعاىل  { :إمنا املؤمفون إخنوة } [
سورة احلجرات  :اآلية  { ] 01واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كفتم أعداء فنأل بنني
قلوبكم فأصبحتم بفعمته إخوانا } [ سورة آل عمنران  :اآلينة  { ] 013فناتقوا اهلل
وأصلحوا ذات بيفكم وأطيعوا اهلل ورسوله إن كفتم مؤمفني } [ سورة األنعال  :اآلية ] 0
{ وال تكونوا كالذين تعرقوا واختلعوا من بعد ما جاءهم البيفات } [ سورة آل عمران :
اآلية  { ] 015واعتفموا حببل اهلل مجيعا } [ سورة آل عمران  :اآلية  ] 013إىل غري
ذلك من الففوص الدالة على هذا األصل العظيم  ,الذي به تستقيم األحوال  ,ويرتقي به
املسلمون إىل أعلى الكمال  .وقال تعاىل  { :وأطيعوا اهلل ورسوله وال تفازعوا فتعشنلوا
وتذهب رحيكم واصربوا إن اهلل مع الفابرين وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا
ورئاء الفاس ويفدون عن سبيل اهلل واهلل مبا يعملون حميط } [ سورة األنعال  :اآليتان 26
 ] 21 ,فأمر بطاعته وطاعة رسوله  .ويدخل يف ذلك مجيع الدين  .وهنى عنن التفنازع
الذي يوجب تعرق القلوب  ,وحدوث العداوات احملللة للمعفويات  .وأمر بكثرة ذكنره
املعني على كل أمر من األمور  ,وبالفرب الذي يتوق عليه كل أمر  .وأمر بناإلخالص
والفدق  ,وهنى عما يضاد ذلك من الرياء والعخر والبطر واملقاصد السيئة وإرادة إضالل
اخللق  .وقال تعاىل  { :وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو
اهلل وعدوكم } [ سورة األنعال  :اآلية  ] 61فأمر بإعداد املستطاع من القوة  ,فيشنمل
القوة السياسية والعقلية  ,والففاعات  ,وإعداد األسلحة  ,ومجيع ما يتقوى بنه علنى
األعداء  ,وما به يرهبوهنم  .وهذا يدخل فيه مجيع ما حدث وحيدث من الفظم احلربينة ,
والعفون العسكرية  ,واألسلحة املتفوعة  ,واحلفون والوقايات من شرور األعداء  .قنال
تعاىل  { :يا أيها الذين آمفوا خذوا حذركم } [ سورة الفساء  :اآلية  ] 10ولكل وقت
ومكان من هذه األمور ما يفاسب ذلك  .فانظر كي كانت هذه التعاليم الشرعية هني
السبب الوحيد والطريقة املثلى لسلو أقوى السياسات الداخلية واخلارجية  ,وأن الكمال
والفالح باالهتداء هبا  ,واالسترشاد بأصوهلا وفروعها  .وأن الفقص احلاصل والنفقص

املتوقع إمنا يكون بإمهاهلا وعدم العفاية هبا  .ومن السياسة الشرعية أن اهلل أرشد العباد إىل
قيام مفاحلهم الكلية بأن يتوىل كل نوع مفها طائعة تتفدى لإلحاطة علما حبقيقتها ومنا
تتوق عليه  ,وما به تتم وتكمل  ,وتبذل جهدها يف ترقيتها حبسب اإلمكان  .قال تعاىل
 { :ولتكن مفكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف ويفهون عن املفكر } [ سورة
آل عمران  :اآلية  ] 012وقال تعاىل  { :وما كان املؤمفون ليفعروا كافة فلوال نعر منن
كل فرقة مفهم طائعة ليتعقهوا يف الدين وليفذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون }
[ سورة التوبة  :اآلية  ] 044وال شك أن القيام باملفاحل العامة على هذا الوجه النذي
أرشد اهلل إليه هو السبب الوحيد للكمال الديين والدنيوي  ,كما هو مشاهد يعرفه كنل
أحد  .ومن ذلك قوله تعاىل  { :ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسفة وجادهلم
باليت هي أحسن } [ سورة الفحل  :اآلية  ] 045وهذا يشمل دعوة املسنلمني النذين
حفل مفهم إخالل ببعض أمور الدين  ,ويشمل دعوة الكعار  :األولنون يندعون إىل
تكميل ديفهم  ,واآلخرون يدعون إىل الدخول يف دين اإلسالم الذي به صالح البشنر .
وتكون هذه الدعوة باحلكمة  ,اليت هي سلو أقرب طريق وأجنح وسيلة حيفل هبا حتفيل
اخلري أو تكميله  ,وإزالة الشر أو تقليله  ,حبسب الزمان واملكان  ,وحبسب األشنخاص
واألحوال والتطورات  .وكذلك باملوعظة احلسفة  ,واملوعظة بينان وتوضنيح املفنافع
واملضار  ,مع ذكر ما يترتب على املفافع من الثمرات الفافعة عاجال وآجال  ,وما يقتنرن
باملضار من الشرور عاجال وآجال  .ووصعها اهلل بأهنا موعظة حسفة ألهنا يف نعسها حسفة
وطريقها كذلك  .وذلك بالرفق واللني واحللم والفرب وتفنري أسناليب الندعوة .
وكذلك إذا احتيج يف الدعوة إىل جمادلة إلقفاع املدعو  ,فلتكن اجملادلة باليت هي أحسن ,
يدعى اجملادل إىل احلق  ,ويبني حماسن احلق ومضار ضده  ,وجياب عما يعترض به اخلفم
من الشبهات  .كل ذلك بكالم لطي  ,وأدب حسن  ,ال بعف وغلظة  ,أو خماشفة أو
مشامتة  ,فإن ضرر ذلك عظيم  .قال تعاىل  { :فبما رمحة من اهلل لفت هلم ولو كفت فظا
غليظ القلب النعضوا من حولك فاع عفهم } [ سورة آل عمران  :اآلية ] 051
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