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كلمة العدد

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

حمور املمانعة َفنٌّ سياسيٌّ استعماريٌّ،

وتركيَبٌة خبيثٌة بصياغٍة أمريكيٍة حبتة

يف لقائِِه بالرئيس السوفيايت األسبق »ستالني« يف طهران إبان الحرب العاملية الثانية ، رصَح 

رئيس الوزراء الربيطاين األسبق »وينستون ترششل« بقوله : إنَّ الحقيقَة مثينٌة لدرجِة أنه ال بُد 

من حاميِتها غالبًا بحرٍس من األكاذيب... وقد صدق الرجُل وهو كذوب، حيُث إنُه ينطُق بلساِن 

باألكاذيِب  املـُغطَّى  السيايسِّ  الدوِل  الدوِل االستعامريِة كلِّها، وال غرابَة يف سلوِك هذه  حاِل 

تضليًل للشعوِب لتمريِر املخططاِت واملؤامرات، فتاريُخ دعاِة التحرِر غاصٌّ بالحوادِث السياسيِة 

التي كانت تُبطُن أموًرا خفيَت ال أقوُل عىل الدهامِء من الناِس وحسب، بل خفيَت عىل كثرييَن 

ممن يتناولون األحداَث السياسيَة يوميًا يف صحِفِهم وعرَب إذاعاتِِهم وعىل فضائياتِِهم... وإذا كان 

ما ظهَر منها كفيلً برصِف أنظاِر الشعوِب عن حــقيقــِة تـــرششـــل الثمينة؛ فإنَّ ما خِفَي 

أعمُق تأثرًيا وأكرثُ تضليًل . 

إيراُن وسوريا وحزبُُهام محوٌر اصطُلَِح عىل تسميِتِه مبحوِر املامنعة، وقد راَج استخداُم هذا 

املصطلَِح يف كلِّ األوساِط الديبلوماسيِة خلَل العقوِد األخرية، حيث أظهرت أمريكا أطراَف هذا 

املحوِر – إيران الثورِة اإلسلمية وسوريا بقيادِة العلويني وحزب الله يف لبنان – مبظهِر العدوِّ 

ُغدٌة رسطانيٌة...  استعامريٌة... و)إرسائيل(  إمربياليٌة  أكرب ودولٌة  لها... فأمريكا شيطاٌن  اللدوِد 

وتحريُر القدِس هو الغاية... 

مل يكن عسرًيا عىل صانعِ االسرتاتيجياِت األمرييكِّ أن ميتطي صهوَة العاممِة شبه املعصومِة 

التي بلغت منزلَة واليِة الفقيه، وهو الذي يعلم كيف طعنت الدولة الصفويُة الخلفَة العثامنيَة 

يف ظهرها عندما كانت األخريُة مشغولًة بذروِة سناِم اإلسلِم لفتِح أوروبا من قبل! ومل يكن 

الذين مكَّنوا فرنسا ديغــول من سوريا تنفيًذا  العلوينَي، وهم  أيًضا أن يستثمَر  عسرًيا عليه 

لقرارات سايكس بيكو الذي غِنَم مرياَث الخلفِة العثامنيِة العظيم. 

الحزِب  وسيطرِة   ، السوفيايت  واالتحاِد  أمريكا  بني  الباردِة  الحرِب  جذوِة  اشتعاِل  مع 

بِّ الرويسِّ من املياِه الدافئِة املحاذيِة  الشيوعيِّ األفغاينِّ عىل السلطِة يف أفغانستان، واقرتاِب الدُّ
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اِن الذهِب األسود، مل تجد أمريكا بًُدا من تبَنِّي ثورِة املليل التي أطاحت بالشاِه سنة  لدوِل خزَّ

1979م. ومع أن الخميني نفسه - الذي اشرتى منزالً يف فرنسا ليستقرَّ بِه يف حالِة فشِل ثورتِه 

- مل يكن يتوقع نجاَح ثورتِِه بتلَك الرسعِة، إال أن األمر قد تَمَّ بشكٍل منسجٍم مع تحركاِت 

أمريكا االستخباراتيَِّة والعسكريِة يف املنطقة، فقد وقَّع الرئيُس األمرييكُّ »جيمي كارتر« يف متوز/

ُل املخابراِت املركزيَة األمريكيَة القياَم بحملٍت دعائيٍة لتثويِر الناِس  يوليو 1979م توجيهاً يخوِّ

ضدَّ الحكومِة الشيوعيِة املواليِة ملوسكو يف أفغانستان، كام خذلت أمريكا الشاَه رغَم تعهُّداتِها 

األمِن  مستشاَر  بأن  سوليفان«  »ويليام  وقتئذ  إيران  يف  أمريكا  سفري  ذكر  فقد  عنه،  بالدفاِع 

بالكامِل،  تدعُمُه  أمريكا  أن  وتكراًرا  مراًرا  للشاِه  أكََّد  بريجنسيك«  »زبيغنيو  األمرييكِّ  القوِميِّ 

وأنها ستدعُمُه حتى النهاية... لكنَّ سياسَة البيِت األبيِض كانت عىل النقيِض من ذلَك، حيُث 

قرَر أن عىل الشاِه أن يرحل حتى لو كان ذلَك إىل الجحيم، هذا مع ِعلِمهم أن الذي سيِحلُّ 

مكانَُه هو صاحُب العاممِة الويل الفقيه! كذلَك أربكت أمريكا املوقَف داخَل الجيِش اإليراينِّ 

وَشلَّتُه عن اتخاِذ أي تحركاٍت تحوُل دوَن استتباِب األمِر للخميني، حيث ألغى الرئيُس األمرييكُّ 

ِه إىل املحيِط الهنديِّ لدعِم  »كارتر« قراَر إرساِل حاملِة الطائراِت »يو أس-كونستليشن« بالتوجُّ

الشاِه بعد أن أعطى أمَرُه بذلك، كام عارَض كارتر دعَم انقلِب الجيِش عىل الثورة، فتداعت 

القوى التي يعتمُد عليها الشاه، وبدأ الخميني يستأصُل كباَر الضباِط يف الجيش، وأعدَم أكرثَ 

من مئتنِي من مسؤويل الشاِه األمنيني؛ ما أدى إىل انهياِر النظاِم املليكِّ بالكامل، وإىل سيطرِة 

االرتباَط بني أمريكا  ي  يَُعمِّ املؤامرِة وإخراِجها مخرًجا  البلد. ولتمريِر  الخميني وأتباِعِه عىل 

والخميني، كان ال بُد من تلميعِ شخصيِة الخميني، فقد أبرزت حادثُة اختطاِف أفراِد السفارِة 

األمريكيِة يف طهران نظاَم الخمينيِّ كمعاٍد ألقوى قوٍة استعامريٍة يف العامل. 

ومع وصول الرئيس األمرييك »ريغن« إىل البيت األبيض، ردَّ الخمينيُّ الجميَل الذي منحتُه 

َة العداِء واملناوأِة للدولِة األوىل يف العامل؛ وذلك حني قام الخمينيُّ  إياُه أمريكا كرُجٍل لِبَس بَزَّ

نفُسُه بإصدار قراِر إطلِق رساِح موظفي السفارِة األمريكيِة الذين تَمَّ اختطافُُهم يف إيران، ومع 

اشتعال الحرب اإليرانيِة العراقيِة، عقدت أمريكا يف عهد »ريغن« اتفاقًا مع إيران لتزويدها 

مقايضًة  االتفاُق  هذا  تَمَّ  وقد  كونرتا«.  إيران  بـ«فضيحِة  الحًقا  ُعرف  فيام  متطورٍة  بأسلحٍة 

تحصُل إيراُن مبوجِبِه عىل األسلحِة الرادعِة لعراِق صداِم حسني، لقاَء مساهمِة إيراَن بإخلء 

سبيِل خمسٍة من األمريكينَي املحتجزيَن يف لبنان وقتئذ، وقد عقَد جورج بوش نائُب الرئيس 

رونالد ريغن هذا االتفاَق سنة 1985م عند اجتامِعِه برئيِس الوزراِء اإليراينِّ أيب الحسن بني 

صدر يف باريس بحضوِر املندوِب عن املخابراِت )اإلرسائييل( – »آري ِبن ميناشيا« والذي كان لُه 
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دوٌر يف نقِل تلَك األسلحة عرَب إرسائيل إىل إيران، وهكذا أنجزت إيراُن الخميني ألمريكا مصالح 

اسرتاتيجيًة جديرًة بقبوِل الثانيِة إطلَق حكاِم إيراَن الجعجعاِت دون أن تتجاوُز حناِجَرُهم. 

بتُه بريطانيا شاًها عىل  الذي نصَّ وبذلَك تكوُن أمريكا قد تخلصت من نظاِم رضا بهلوي 

ت للَمدِّ  الثانية سنة 1941م إىل لحظِة خلِعِه سنَة 1979م، وتصدَّ العامليِة  إبَّاَن الحرِب  إيراَن 

الشيعِة  بنَي  مذهِبيٍّ  طائِفيٍّ  رصاٍع  أُتوَن  َجت  أجَّ كام  الوسطى،  آسيا  عرَب  املندِفعِ  السوفيايتِّ 

بقيادِة إيراَن التي دعت إىل تصدير منوذجها الثوريِّ إىل بلد املسلمنَي األخرى تحَت ذريعِة 

محاربِة الشيطاِن األكرب... وبنَي السنِة ممثَّلنَي بالوهابيِة السلفيِة التي أفرزها نظاَم آل سعود، 

األمِة  لشتاِت  باعتبارها جامعًة  الخلفِة  بدولِة  التفكريِ  املسلمنَي عن  ألنظاِر  ذلَك رصٌف  ويف 

بجميعِ مذاهِبها الفقهيِة املعتمدة، أضف إىل ذلَك فرَض أمريكا وصايتَها عىل دوِل الخليِج التي 

اعًة أرهقت املنطقَة مبناكفاٍت إقليميٍة  ارتعبت من البعبع اإليراينِّ بعد أن جعلت أمريكا منُه فزَّ

ومشاكساٍت وهمية. 

ُب آَل أسٍد العلوينَي ُحكاماً عليها، بعَد        عىل الجانِب اآلخِر يف سوريا، كانت أمريكا تَُنصِّ

تارًة وتأيت  اإلنجليزيَّ عىل سوريا  النفوَذ  تُبقي  التي كانت  العسكريِة  االنقلباِت  سلسلٍة من 

يِد حافظ  األمريكيِة عىل  الهيمنِة  لصالِِح  الحسُم  فكاَن  أخرى،  تارًة  عليها  األمريكيِة  بالهيمنِة 

أسِد وزيِر دفاِع الجيِش العريبِّ السوريِّ الذي سلَّم الجوالِن لكياِن يهود! وبهذا تكوُن أمريكا قد 

نجحت يف َمدِّ الجناِح الثاينِّ ملحوِرها املامنِع، ثم اكتمَل املشهُد بإنشاِء حزِب إيراَن ذيًل لهذا 

املحور. 

استثمرت أمريكا موقَع سوريا اإلقليميِّ وتأثرَيها عىل املنطقِة أميا استثامر، فقد تفاىن آُل 

تحالُِف  فمن  األمريكية،  اإلمربياليِة  محاربِة  شعار  تحَت  أمريكا  خدمِة  يف  والولُد  الوالُد  أسٍد 

حافِظ األسِد معها يف حرِب عاصفِة الصحراِء عىل العراق عام 1991م، إىل تحالِف ولِدِه معها 

يف الحرِب عىل اإلرهاب، ومن املحافظِة عىل أمِن يهوٍد خلَل أربعنَي سنٍة مل تُطلق فيها رصاصٌة 

واحدٌة عىل الكياِن املسِخ من جهِة )األسد( إىل ردِع هذا الكياِن وتحجيِمِه انسجاًما مع َحلِّ 

الدولتنِي األمرييكِّ.، أضف إىل ذلَك رشاكَة النظاِم السوريِّ مع إيراَن لضبِط إيقاِع الوضعِ الذي 

َم عىل أمريكا بعد احتللِها للعراق عام 2003م ، وذلَك تنفيًذا لتوصياِت »بيكر هاملتون«  تأزَّ

وال ننىس تلزيَم لبناَن لسوريا لطرِد النفوذيِن الفرنيسِّ واإلنجليزيِّ من لبناَن، وفرِض الوصايِة 

األمريكيِة عليِه بالوكالة التي بدأت عام 1975م، واستمرت حتى مقتل الحريريِّ وجرباِن توينيِّ 

وغريِهم من الرموِز القويِة املعارضِة لبشاَر بِن أبيِه عام 2005م . 
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أعلنت أمريكا حربَها الصليبيَة عىل اإلرهاب عىل إثِر هجامِت 11 سبتمرب 2001م . ومع 

َح  ، كانت إيراُن املنقذَة ألمريكا من ورطِتها، فقد رصَّ ِطها يف املستنقعنِي األفغاينِّ والعراقيِّ تورُّ

أمريكا  تخليِص  يف  املخزي  اإليراينِّ  بالدوِر  2002م  سنة  بأملانيا  بون  يف  رفسنجاين«  »هاشمي 

من مستنقعِ أفغانستان. ويف العراِق ما إْن وجدت أمريكا نفَسها هامئًة بنَي رضباِت املقاومِة 

ثَبَّتَت الحلَّ السيايسَّ يف العراق، والذي  العراقيِة، كانت كلمُة الفصِل عنَد واليِة الفقيِه التي 

يقيض بتقسيمِه طائِفياً شيعًة وسنًة وأكراًدا عىل عنِي وبصريِة صاحبِة املهامِت الصعبِة إيران، 

أفغانيٍة  أيدي جامعاٍت جهاديٍة  العامِل عىل  الدولِة األوىل يف  َة  ِعزَّ بعد أن كادت أمريكا تفقُد 

وأخرى عراقية. 

َي مبحوِر املامنعِة كان وال يزاُل الحارَس األمنَي عىل  ُ لُكلِّ ذي لُبٍّ أنَّ ما ُسمِّ وبهذا يتبَنيَّ

مصالِح أمريكا يف املنطقِة، تفاىن َمَرَدتُُه يف خدمِة الشيطاِن األكرِب اإلمربيايلِّ االستعامريِّ كأحسِن 

ما يرغُب السيُِّد من َعبيده، وباملقابل فإنَّ أمريكا مل تنَس فضَل هؤالِء العبيد؛ لذلَك دأبت أي 

التي كانت أوروبا وكياُن يهوٍد  الزوبعاِت  أمريكا عىل املحافظِة عىل هذا املحوِر وثباتِِه أماَم 

يُثريونَها يف وجِه إيراَن تحديًدا، وأعني بذلَك زوبعَة األسلحِة النوويِة وامتلِك إيراَن لها، ومن 

ثَمَّ املطالبُة بالعقوباِت الدوليِة عليها، بل وتلويُح كياِن يهوَد بالعمِل العسكريِّ ضدَّ إيران، ومن 

ذلك: 

*- سعت أمريكا إىل تجنيِب إيراَن أيَّ رضباٍت عسكريٍة أوروبيٍة عموًما و)إرسائيليٍة( بشكٍل 

خاص، لدرجِة أن ستَة عرَش جهاًزا استخباريًا أمريكيًا أعلَن  يف كُلٍّ من عام 2007م و 2010م 

عدَم وجوِد أيِّ تهديٍد نوويٍّ ِمن ِقبَِل إيران. 

بالثورِة  َي  ُسمِّ ما  عِقَب  باملتظاهريَن  اإليرايِنِّ  النظاِم  بطِش  الطرَف عن  أمريكا  ت  َغضَّ  -*

ِح النظاِم  ِح اإلصلحيِّ ِضدَّ ُمرشَّ الخرضاِء عام 2008م، عندما ثاَر هؤالِء بامللينِي تأييًدا للمرشَّ

أحمِد نجاد. 

*- واليوَم تتجُه العلقاُت بني الشيطاِن األكرِب وإيراَن »محوِر الرشِّ حسَب تصنيِف بوش 

اإلبن« نحو اللِعِب عىل املكشوف. ففي كلمٍة لُه – األحد 17 يناير/كانون ثاين 2016م ، قال 

الرئيُس األمرييكُّ باراك أوباما إثَر دخوِل االتفاِق النوويِّ بنَي إيراَن ودوِل )5 + 1( َحيَِّز التنفيِذ: 

إنَّ املقاطعَة الدبلوماسيَة مَع إيراَن مل تخدْم املصالَِح األمريكية، وكمرضاة ألوروبا وكياِن يهود 

قاَل أوباما: إنَّ إيراَن مبوجِب هذا االتفاِق لن تحصَل عىل السلِح النووّي،ِ مؤكًِّدا أنَّ االتفاَق 
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كلمة العدد

نرًصا، فقد دعا  واعتربتُه  بل  باالتفاِق  إيراُن  بت  َرحَّ أمًنا، يف حنِي  أكرثَ  العاملَ  إيراَن جعَل  مع 

الرئيُس اإليراينُّ »حسن روحاين« – الذي وصَف االتفاَق بالنرِص املجيد - املستثمريَن األمريكينَي 

إىل االستثامِر يف بلِدِه، وناشَد دوَل العامِل باالستثامِر يف بلِده، وبذلَك تكوُن أمريكا قد أعتقت 

ربيبَتَها إيراَن من قيوِد العقوباِت الدوليِة، بل وألزمت أوروبا واألمِم املتحدِة باالعرتاِف بها. 

*- أما بالنسبِة لنظاِم بشاِر بِن أبيه، فإنَّ إطلَق يِدِه بالقتِل والتدمريِ والتنكيل عىل مدى 

له  دعاًم  وحزِبها  إيراَن  يِد  وإطلَق  بل  الجرائم،  هذه  عن  أمريكا  وسكوَت  سنوات،  خمِس 

النظاَم  ومُيِدُّ  ُر  ويُدمِّ ليقصُف  اآلخِر  هو  الرويسِّ  بِّ  بالدُّ الدفَع  ثمَّ  سقوِطه،  دوَن  وللحيلولِة 

بأسباِب البقاِء بعد أن سقَط أو كاد، وموازاَة ذلَك بتحركاٍت سياسيٍة... ومؤمتراٍت أوىل وثانيٍة 

َمِم الرخيصة، وأدواٌر تركيٍة أردوغانيٍة وأخرى  وثالثٍة... وبنَي هذه وتلَك أمواٌل تتدفَُّق لرشاِء الذِّ

، آخِر معاقِل  ِك أمريكا بنظاِم البعِث العلويِّ سعودية... كُلُّ هذا وغرُيُه إمنا يُصبُّ يف اتجاِه مَتسُّ

العلامنية، إىل حنِي االستقراِر عىل وضعٍ سيايسٍّ يُريض أمريكا ويحافُظ عىل مصالِحها يف املنطقة، 

ولكنَّ أمريكا، سواٌء أفِقَهت أم مل تفَقه بعد، فالقطاُر فاتِها، وأوشَك الزماُن أن يستديَر عليها 

وعىل سائِر أشياِعها من الكفاِر والعملِء. 

النارص للمسلمني، واتجاِه  كلمٌة أخرية: بعد انكشاِف َسوَءِة املحوِر القوميِّ بزعامِة عبِد 

وحزِبهام  والعلوينَي  املليل  ثورِة  يف  أمريكا  رأت  املتباينة،  ملشاكِلِها  كََحلٍّ  اإلسلِم  نحَو  األمِة 

حصاَن طروادٍة ملصالِِحها يف منطقِة الرشِق األوسط، فكانت إيراُن ألمريكا الَعُضَد والساِعَد وال 

َرِة  نَد املتغطرَس وال يزال، وكاَن حزُب حسن نرصالله العصا املسخَّ تزال، وكاَن نظاُم األسِد السَّ

واليزال! ومع بلوِغ العلقاِت األمريكيِة اإليرانيِة حدَّ الوئاِم املكشوف، يأيت دوُر املخلصنَي من 

أبناِء هذه األمِة لألخِذ عىل يِد كُلِّ متآمٍر، والعمِل الحثيِث لخلعِ العملِء عىل شتى تصنيفاتِِهم 

ثَمَّ  ومن  األمة،  تاريِخ  من  األليمِة  الحقبِة  الستاِر عىل هذه  وإسداِل  ووالءاتِِهم،  وانتامءاتِِهم 

األرَض قتًل ونهبًا، وإعلُن قياِم  الرأساميلِّ الذي مألَ  النظاِم الدويلِّ  اإلعلُن الرسِميُّ عن وفاِة 

نظاٍم سيايسٍّ حضاريٍّ ربَّاين، نظاِم الخالفِة الراشدِة الثانيِة عىل منهاجِ النبوة، فتُزهُر األرُض 

بعدِل اإلسلم، وتعوُد األمُة إىل سريتَها األوىل، خرَي أمٍة أخرجت للناس، تحمُل الخرَي واألمَن 

 .ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ :والطأمنينَة للعامل. قال تعاىل
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بسم الله الرحمن الرحيم

يف مواجهة مشروع اهليمنة الغربية: 
مشروع »اخلالفة على منهاج النبوة« أم مشروع »عودة الشرعية«؟
شريف زايد-مصر

 

  ال يــزال الكثــري مــن معتقــيل جامعــة اإلخــوان املســلمني يف الســجون املرصيــة- عــىل 

األقــل الذيــن التقيــت بهــم- يــرصون وبشــكل غريــب عــىل فكــرة عــودة الدكتــور محمــد 

مــريس إىل الحكــم كــرشط أســايس للحديــث عــن أيــة مصالحــة مــع النظــام الحــايل. يظهــر 

ذلــك جليًــا يف حديثهــم املســتمر عــام يســمونه بالرشعيــة، ويظهــر بشــكل أكــرب يف دعائهــم يف 

القنــوت مــن صلتهــم، ويف الكلــامت التــي يلقيهــا بعــض شــبابهم مــن خلــف القضبــان... فــل 

تســمع إال هــذا الدعــاء بتلــك الصيغــة ))اللهــم أعــد لنــا رشعيتنــا((، وقــد توجهــت بالســؤال 

ــه ســبحانه  ــًل:- هــل تظــن أن الل ــايئ يف الســجن قائ ذات مــرة ألحــد شــباب الجامعــة رفق

وتعــاىل كان راضيًــا عــن الفــرتة التــي قضاهــا الدكتــور مــريس يف حكــم مــرص؟ فقــال يل:- ال، 

ــا شــيئًا هــو  ــد لن ــه أن يعي ــع أكــفَّ الرضاعــة وندعــو الل ــه:- وهــل يجــوز أن نرف ــت ل فقل

ســبحانه غــري راض عنــه؟

ــوان  ــعارها اإلخ ــع ش ــي رف ــة، الت ــق الرشيع ــدرج يف تطبي ــرة الت ــت فك ــد تحطَّم    لق

لفــرتة طويلــة عــىل صخــرة االنقــلب الــذي أطــاح بحلمهــم يف الوصــول إىل الحكــم وأســتاذية 

العــامل. فكيــف يــرىض اللــه ســبحانه وتعــاىل عــن تلــك الفــرتة بذريعــة أننــا كنــا ننــوي تطبيــق 

ــس  ــورة الخام ــل ث ــه قب ــا كان علي ــىل م ــام ع ــوا النظ ــو ترك ــا، ول ــوم م ــًل يف ي ــلم كام اإلس

والعرشيــن مــن ينايــر؛ نظاًمــا جمهوريـًـا دميقراطيـًـا... نظاًمــا ال يحكــم مبــا أنــزل اللــه، نظاًمــا 

يتحاكــم إىل نفــس قوانــني العهــد البائــد الــذي ثــار النــاس عليــه وتصــوروا أنهــم أســقطوه 

بينــام هــم فقــط دحرجــوا رأســه ال غــري، نظاًمــا استنســخ دســتور 71 مــع بعــض »الرتــوش« 

التــي ال تســمن وال تغنــي مــن جــوع، ثــم وضعــه موضــع التطبيــق باعتبــاره أفضــل املتــاح... 

بــل صــوره البعــض أنــه دســتور قــد خــرج مــن بــني دم ورفــث لبًنــا خالًصــا ســائًغا للشــاربني، 
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نظاًمــا مــا فتــىء يــردد يف كل مناســبة ويف غــري مناســبة أنــه ملتــزم باتفاقيــة كامــب ديفيــد 

مــع كيــان يهــود، بــل أكــرث مــن ذلــك أرســل رئيســه رســالة حميميــة لرئيــس كيــان يهــود 

شــكلت حينهــا صدمــة مدويــة. وأنــا هنــا لســت بصــدد تعــداد خطايــا نظــام الدكتــور مــريس 

يف العــام الــذي حكــم فيــه وهــي كثــرية وال شــك... ولكــن الــذي دفعنــي لعــرض نتــف منهــا 

إبــراز خطيئــة أخــرى يقــع فيهــا الكثــري مــن شــباب الجامعــة اليــوم عندمــا يــرددون )) اللهــم 

أعــد لنــا رشعيتنــا((.

  والســؤال اآلن؛ هــْب أن تلــك الرشعيــة قــد عــادت اليــوم، فــامذا هــم فاعلــون؟! وليــس 

الفعــل املقصــود هنــا، مــاذا هــم فاعلــون إزاء الظلــم الــذي وقــع عــىل أفــراد الجامعــة مــن 

ِقبــل أمــن الدولــة أو القضــاء أو الرشطــة، بــل مــاذا هــم فاعلــون بخصــوص الرشيعــة؟... هــل 

ميكــن للجامعــة أن تســتعيد مــن جديــد شــعارها »اإلســلم هــو الحــل« الــذي اســتُبدل بعــد 

الثــورة بـــ »نحمــل الخــري ملــرص«، والــذي ُوصــف مــن بعــض رجاالتهــا بأنــه شــعار عاطفــي؟!. 

وال ميكــن أن يكــون اإلســلم حــًل مــن خــلل تطبيــق بعــض أحكامــه وتــرك بعضهــا اآلخــر، 

أو مــن خــلل تطبيــق بعــض أحكامــه يف ظــل نظــام جمهــوري وتــرك نظــام الخلفــة الــذي 

ــب أن  ــا يج ــة. وم ــوص الرشعي ــك النص ــىل ذل ــت ع ــام دل ــم يف اإلســلم ك ــام الحك ــو نظ ه

تؤكــد عليــه الجامعــة وتعلنــه بــكل وضــوح أن لإلســلم نظــام حكــم فريــداً ومتميــزاً، وهــو 

ــا كان شــكله، وأن  ــة نظــام الحكــم الجمهــوري، أيًّ الخلفــة التــي تتناقــض بــل تُضــادُّ بالكلي

ترفــض بــكل وضــوح النظــام الجمهــوري وغــريه مــن أنظمــة الكفــر، ومــن ثــم يتوقفــوا عــن 

الحديــث عــن عــودة الرشعيــة التــي تعنــي عــودة الدكتــور مــريس رئيًســا للجمهوريــة.

ــون إىل  ــار يف خــارج الســجون يراهن ــم لألخب ــد الحظــت أن اإلخــوان يف متابعته    ولق

حــد بعيــد عــىل حالــة الــرتدي االقتصــادي التــي يعيشــها نظــام الســييس بــكل تفاصيلهــا بــدًءا 

مــن أزمــة الوقــود ومــروًرا، بأزمــة الغــلء الفاحــش، وانتهــاء بأزمــة الــدوالر، وهــي أزمــات 

يف تصــوري، رغــم خطورتهــا ألنهــا متــس طعــام النــاس ورشابهــم، قــد تعصــف بحكومــات؛ 

ولكنهــا ال ميكــن أن تعصــف بنظــام كنظــام الســييس الــذي يعتمــد يف وجــوده ويف اســتمراره 

عــىل رفعــه لشــعار »محاربــة اإلرهــاب«، وهــو الشــعار املحبَّــب لــدى الغــرب.

   لقــد اســتطاع الســييس أن يقــدم نفســه للغــرب باعتبــاره الورقــة الرابحــة التــي ميكــن 

للغــرب االســتفادة منهــا يف حربهــم ضــد »اإلرهــاب« أي ضــد املــد اإلســلمي يف املنطقــة. 
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ومــرشوع »الحــرب عــىل اإلرهــاب« هــو مــرشوع عاملــي كبــري يقــف الغــرب كلــه فيــه عــىل 

قــدم وســاق، ويقاتــل مــن أجــل أن يحقــق فيــه نجاحــات كبــرية... عــىل األقــل مــن أجــل 

أن يؤخــر عــودة األمــة اإلســلمية لســابق عهدهــا )خــري أمــة أخرجــت للنــاس(، يك تلملــم 

شــعثها وتتوحــد يف ظــل مرشوعهــا العظيــم مــرشوع الخلفــة الكبــري الــذي يــؤرق الغــرب 

ويقــض مضجعــه. وهــو الخــوف الــذي دفعــه بقــوة لتشــويه الفكــرة يف أذهــان املســلمني 

مــن خــلل اســتغلل مــا أعلنــه تنظيــم الدولــة مــن قيــام خلفــة مشــوهة يف وقــت كانــت 

ــوة، فــإذا  ــه بظــل خلفــة راشــدة عــىل منهــاج النب ــذي تســتظل في ــوم ال األمــة تتلهــف للي

بهــم أمــام خلفــة مشــوهة يهربــون منهــا ويفــرون أمامهــا بــداًل مــن أن يفــروا إليهــا زرافــات 

زرافــات.

   ومــن هنــا فأنــا أنصــح كل أبنــاء التيــار اإلســلمي بوجه عــام، واإلخوان املســلمني بصفة 

خاصــة، بــأن يلتفــوا حــول مــرشوع كبــري كــرب حجــم التحــدي الــذي يواجهونــه، وأال يتقزمــوا 

حــول فكــرة »الرشعيــة«. ففكــرة الرشعيــة وعودتهــا فكــرة ضيقــة فضــًل عــن كونهــا محليــة 

تخــص أهــل مــرص، والــرصاع اليــوم مل يعــد رصاًعــا محليًــا أو إقليميًــا، بــل هــو رصاع عاملــي، 

واملفــرتض أن يكــون بــني مرشوعــني عملقــني، ألن املــرشوع الــذي يقــود الــرصاع اليــوم هــو 

مــرشوع كبــري تقــوده دولــة كبــرية بحجــم الواليــات املتحــدة، وهــو يتمثــل يف فــرض الهيمنــة 

األمريكيــة عــىل العــامل، وتســويق الدميقراطيــة باعتبارهــا نهايــة التاريــخ كــام كتــب فوكايامــا 

يف أواخــر القــرن الفائــت. وإن مــرشوع الخلفــة اإلســلمية الراشــدة عــىل منهــاج النبــوة هــو 

وحــده القــادر عــىل الوقــوف بقــوة أمــام الهيمنــة الغــرب الفكريــة والثقافيــة واالقتصاديــة 

والعســكرية عــىل العــامل، فهــو مــرشوع األمــة العظيــم وهــو وعــد اللــه ســبحانه وتعــاىل:﴿ 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  
ڈ      ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ  
ــول  ــرشى رس ــو ب ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گگ﴾، وه
اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم: »...ثــم تكــون خالفــة عــىل منهــاج النبــوة«، وهــو املــرشوع 

ــك  ــة. والواجــب اآلن يف تل ــة القاضي ــادر عــىل إســقاط أمــريكا والغــرب بالرضب ــد الق الوحي

اللحظــة التاريخيــة الفارقــة أن يلتــف حــول هــذا املــرشوع كل مخلــص، وكل صاحــب رأي، 

وكل مــن يبتغــي مرضــاة رب العاملــني، وكل مــن يريــد لهــذه األمــة الرفعــة والنهــوض. فهــو 

ــه يف  ــه فقــط نســتطيع أن نتصــدى للغــرب وأدوات ــا، ومــن خلل ــا ومتكينه مــرشوع نهضته
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يف مواجهة مشروع اهليمنة الغربية: مشروع »اخلالفة على منهاج النبوة« أم مشروع »عودة الشرعية«؟

بــلد املســلمني.

ــة  ــراز الدعــوة إىل الخلف ــوم مــن الحــركات اإلســلمية فقــط إب ــوب الي    وليــس املطل

ــكل وضــوح أنهــم قــد  ــوا وب ــوب أن يعلن ــل املطل ــاة اإلســلمية، ب كطريقــة الســتئناف الحي

نفضــوا أيديهــم مــن أســلوب املشــاركة الدميقراطيــة واتخاذهــا ســبيًل للوصــول إىل الحكــم، 

ــن ذات  ــوا م ــد لُدغ ــني... وق ــد مرت ــر واح ــن ُجح ــدغ م ــو ال يل ــن، وه ــٌس فَِط ــن كِّي فاملؤم

الجحــر مــرات ومــرات، يف الجزائــر وفلســطني ومــرص... ومــن غــري املقبــول أن يظــل اإلخــوان 

يف هــذه الفــرتة يــرددون نفــس النغمــة الســابقة »مــع الدميقراطية ضــد االنقــلب« يف الوقت 

الــذي داس فيــه دعاتهــا عــىل دميقراطيتهــم الزائفــة باألقــدام. ولتكــن طريقتهــم يف الوصــول 

للحكــم هــي طريقــة رســول اللــه صــىل اللــه عيــه وســلم، والتــي ليــس فيهــا مشــاركة أنظمــة 

الجــور والكفــر والتوافــق معهــا واإلميــان مببــدأ تــداول الســلطة مــع العلامنيــني وأشــباههم، 

كــام وليــس فيهــا اتخــاذ العنــف أو القتــال ســبيًل إىل الحكــم.

ــة  ــا منبثق ــة؛ ألنه ــة لألم ــة الصحيح ــق النهض ــي تحق ــي الت ــا ه ــة وحده    إن الخلف

مــن األحــكام الرشعيــة التــي تعــني للمســلمني النظــام الــذي يجــب أن يُحكمــوا بــه، وهــذه 

ــن  ــا مســتورًدا م ــي ليســت نظاًم ــة، فه ــدة هــذه األم ــن عقي ــة م ــة منبثق األحــكام الرشعي

الغــرب أو الــرشق، بــل هــي نظــام حــدده الرســول   وبيَّنــه لألمــة، وهــي مــا ســار عليــه 

صحابتــه مــن بعــده. 

  لقــد تأكــد للجميــع أنــه ال بــد مــن طلــب النــرصة مــن أهــل القــوة واملنعــة يف الجيــوش 

يف بــلد املســلمني، ففــي النهايــة هــم مــن أبنــاء هــذه األمــة الذيــن يتأملــون ملــا تتــأمل منــه 

األمــة. فقــد ظهــر للعيــان أن األمــة تحــب اإلســلم وتحلــم باليــوم الــذي تحكــم فيــه بــه، 

ــع  ــواره وتداف ــف بج ــوة تق ــاج إىل ق ــلم يحت ــكل لإلس ــذي يتش ــام ال ــرأي الع ــذا ال وأن ه

عنــه ومتكنــه مــن الوصــول إىل ســدة الحكــم، ومتنــع أي قــوى خفيــة مــن التلعــب بــإرادة 

ــا  ــي الح فجره ــوة الت ــاج النب ــة الراشــدة عــىل منه ــا نحــو اإلســلم والخلف ــة وتوجهه األم

ــه. ﴿ې  ې  ې  ى   ى     ائائ  ەئ         ــإذن الل ــا ب ــت قيامه ــرب وق وق

﴾ ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    
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بسم الله الرحمن الرحيم

النهضة تقوم على األساس املبدئي

الكاتب : فهد سعيد الزيلعي – اليمن - صنعاء

املفكرين  ألغلب  الشاغلة  األساسية  املواضيع  من  زالت  وال  النهضة  مسألة  كانت  لقد 

والسياسيني واملختصني ـ فام هي النهضة؟ وكيف تتحقق؟ ملاذا نهضت أمة من األمم؟ وملاذا 

تنحط وتتخلف أمة من األمم؟

بقضية  أم  الحياة،  عن  الدين  فصل  بعلامنية  أم  الدين،  بقضية  مرتبطة  النهضة   وهل 

وفرة  وهل  الحديثة؟  املادية  الوسائل  واستعامل  العمراين  بالتشيد  أم  واملدنية،  التكنولوجيا 

املجاالت  كل  يف  العالية  الشهادة  وحملة  الخريجني  وكرثة  والجامعات  واملعاهد  املدراس 

واالختصاصات هو دليل عىل نهضة البلدان؟ وهل كل بلد يعيش يف بحبوحة اقتصادية هو بلد 

ناهض، أم أن كل هذه هي أعراض ومثرة تنشأ وتتطور إذا تحققت النهضة؟

يعني مرتفع. ويف  ناهض  قام. ومكان  أي  اللغة مشتقة من فعل نهض  النهضة يف  أوًل: 

االصطلح تعني الرقي الفكري الذي يتصف بالعمق والشمول، فالنهضة هي االنتقال بالفرد 

واملجتمع والدولة من حال التخلف واالنحطاط إىل حال أفضل منه عىل أساس الفكر املبديئ. 

فام هو هذا التحول الذي يعرب وجوده عن وجود نهضة يف املجتمعات؟ وما املقياس الذي مييِّز 

بني إنسان ناهض أو إنسان منخفض؟

وما الفارق بني شعب ناهض وشعب متخلف؟

وقبل اإلجابة عن هذه األسئلة، ال بد أن نجيل الغموض عام يردده الكثري من أن انتشار 

يف  والعلة  التخلف  أسباب  عىل  تقيض  التي  هي  املرض  ومقاومة  الرثوة  وزياده  التعليم 

الفقر والجهل واملرض، حتى صارت قاعدة أساسية ترسخت يف األذهان،  املجتمعات، وهي 

محاربة  قوة يف  من  استطاعوا  ما  وأعدوا  الدول،  وإمكانات  كل جهود  مكافحتها  وبذلت يف 

الجهل واألمية ابتداًء من الحضانة والروضة حتى الجامعة، انتهاء مبلحقة كبار السن يف محو 

األمية حتى بلغت نسبة الخريجني وحملة الشهادات واملاجستري والدكتوراه أعىل بكثري من 

الشعوب املتقدمة، فامذا كانت النتيجة؟ وهل وقف االنحدار والتخلف.
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النتيجة كانت بهجرة الكثري من العقول وحملة الشهادات إىل الدول املتقدمة لتستفيد 

منهم. والنتيجة األخرى كانت الزيادة الهائلة من املوظفني والخريجني الذين غصت بهم الدوائر 

الحكومية طالبني للوظائف ليعيشوا عليها. وهذا ما اضطر كثرًيا من الدول الستيعاب أكرب عدد 

ممكن من هؤالء الخريجني دون الحاجة إليهم؛ ما أدى إىل رصف أموال وإرهاق ميزانيات 

لدول دون تحقيق أي إنتاج أو تنمية إال ما ندر، وصارت البطالة مقننة تصل إىل %70.

واألخطر من ذلك، أن التعليم مل يرتِق ليؤهل موظفني مبنهجية تفكري يتحلون بالنزاهة 

والشعور باملسؤولية عىل مصالح الناس، بل تراهم يلهثون خلف املنفعة الذاتية، إال من رحم 

ريب، وقليل ما هم.

حرية  من  الرأساميل،  االقتصادي  النظام  قواعد  بحسب  الفقر،  ملحاربة  عمدوا  وعندما 

السوق، وزيادة اإلنتاج، والندرة النسبية، وخصخصة املشاريع العامة... فقاموا بإدخال التقنية 

يف كل املجاالت االقتصادية، وأكبوا عىل دراسة علم االقتصاد وتنمية الرثوة بالخطط الخمسية 

والعرشية، وأغرقوا البلد بالقروض يف بناء مشاريع البنية التحتية ومشاريع شكلية استهلكية؛ 

حتى وصلوا بالبلدان، بواسطة مصيدة البنك الدويل، إىل أن تصبح مسلوبة اإلرادة، يتحكمون 

والتجويع؛  اإلفقار  سياسة  بفرض  الفقرية  الدول  وخريات  ثروات  ويبتزون  الشعوب،  مبصري 

نكون  وبهذا  البلدان،  والدول يف هذه  املجتمعات  كاهل  وأعباء عىل  أزمات  توجد  وصارت 

كأننا نضع العربة أمام األحصنة )الرتويكة( برغم ما حباه الله لنا من وفرة املوارد والرثوات 

الطبيعية من النفط والغاز واملعادن والزراعة والرثوة الحيوانية والبحرية، وبرغم كرثة األيدي 

العاملة وحملة الشهادات يف كل االختصاصات واملجاالت. وما زلنا نهوى إىل الحضيض، ونسمى 

الظواهر واألعراض وجدت  املتخلفة؛ ولهذا نجد أن هذه  النامية أي  الثالث والدول  بالعامل 

عندما غابت األسس والقواعد يف بناء النهضة؛ ألنها هي الركائز الرضورية يف تقدم الدول. إًذا 

فإن املشكلة الحقيقية تكمن يف غياب البحث عن األسس التي تقوم عليها النهضة وهي اآليت: 

1- اإلنسان: النظرة العميقة لإلنسان بكونه إنسانًا  يعيش يف هذا الوجود.

2- األساس املبديئ: عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام.

3- املجتمع: املكونات األساسية التي تشكل املجتمع.

4- الدولة: هي الكيان التنفيذي الذي يعرب عن قناعات الناس وتقودهم نحو النهضة.
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أوًل: اإلنسان 

اإلنسان هو محور بحثنا يف هذا الوجود؛ فكان ال بد من معرفة ماهيته وخصائصه، ومعرفة 

الباعث عىل أعامله وترصفاته واملسريِّ لها، ومعرفة مدى انضباط سلوك الفرد وانسجامه مع 

سلوك الجامعة. فاملتأمل يف حياة اإلنسان الذي احتوى الكون يف تكوينه وما فيه من حياة، 

يختلف عن غريه من املخلوقات بصفات وخصائص اختصه الله بها من عقل، وما وهب له من 

إدراك وإرادة. فهو منذ أن يولد إىل أن ميوت يف حركة دامئة، وتراه مشغواًل يف تأمني حاجاته 

وسد جوعاته وإرضاء رغباته؛ فنجده يحافظ عىل نفسه ويدافع عنها، ويحس بالعجز واالحتياج، 

ويشعر بالعطف والحنان، وفيه حب الذات وحب التملك والسيادة، ونجده يغضب ويفرح... 

وغري ذلك من األحاسيس التي تولد لديه الرغبة واالندفاع يف الحياة إلشباع حاجاته ورغباته، 

والتي غالبًا ما تكون يف حيازة غريه؛ ولهذا فإن اإلنسان بفطرته كائن اجتامعي يعيش بجامعة 

بطبيعته الناتجة عن علقة الذكر واألنثى؛ فصار شعوبًا وقبائل لتعارفوا.

إال أن اجتامع الناس مع بعضهم يؤلف منهم جامعة أو جامعات، وال يجعل منهم مجتمًعا 

إال إذا نشأت بينهم علقات دامئية لجلب واملصالح لهم ودفع املفاسد عنهم، والتي تحددها 

مفاهيم مكتسبة عن األشياء بناء عىل اإلدراك العقيل، إن كان هذا اليشء فيه قابلية لإلشباع أم 

غري قابل، وهي مفاهيم تكاد تكون واحدة عند بني البرش، وال تختلف بني الناس إال يف األذواق 

والرغبات، فل أثر لها يف سلوك اإلنسان من حيث رقيه أو انخفاضه...

أما النوع الثاين من املفاهيم عن الحياة من حيث إنه يجوز له اإلشباع بحسبها أو ال يجوز، 

وهل يف هذا الفعل خري أم رش، وهل هو فعل قبيح أم حسن، وهل فيه مصلحة أم مفسدة. 

وهذا أمر خارج عن ذات اليشء، وعن ذات االنسان، بل يقتيض الرجوع إىل القاعدة أو القواعد 

التي جعلها مقياًسا ألعامله ومعياًرا لترصفاته؛ ومن هنا نجد أن أعامل األنسان جميعها مقيدة 

مبقاييس وقواعد آمن بها، حددتها وجهة نظره يف الحياة. وهذا ما ميتاز به اإلنسان عن غريه 

من الكائنات الحية. إال أنه قد يترصف برجع غريزي كام يترصف أي حيوان، أو يخضع نفسه 

لثورة غريزية جامحة، أو إلغراءات مل يستطيع مقاومتها. وليس عنده من االميان أو القيم ما 

يردعه عن القيام بإشباعها، فيترصف دون تفكري أو متحيص، فينحدر عن مستوى إنسانيته. قال 

   پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ :تعاىل

 ومن هنا كان الحكم عىل هذا اإلنسان من خلل أعامله هو حكم عىل ما آمن به من أفكار، 

وما اتخذ لنفسه من مقاييس، وما جعله له من وجهة نظر يف الحياة. والحكم عىل هذه األفكار 
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نفرق  أن  اإلنسان يف حياته؛ ولذلك يجب  لها  يرجع  قواعد ومسلامت عقلية  يقتيض وجود 

بني أن ينظر اإلنسان إىل نفسه يف الجامعة براجع الرابطة الغريزي )الفطري( بدًءا باهتاممه 

بذاته وواجباته يف سبيل العيش يف الحياة؛ حيث يكابد هـمومها ويتغلب عىل صعوباتها من 

ومسكن...  وملبس  ومرشب  مأكل  من  حاجاته  إشباع  يف  يراها  التي  مصلحته  تحقيق  أجل 

وإشباع غرائزه وإرضاء رغباته، والتي من خلل هذه النظرة الذاتية قد تتسع نظرته إىل أرسته 

وعشريته وقبيلته، ثم إىل وطنه وقد تشمل قوميته؛ وذلك من زاوية رضورة العيش وتحقيق 

األمن واالستقرار وسيادة إقليم الدولة )األرض والشعب( وفق مقياس املنفعة الفردية.

وهذه الرابطة الفطرية يشرتك فيها الحيوان واإلنسان. فكام أن الحيوان يدافع عن محل 

كذلك  بالخطر.  شعر  إذا  قدرته  بحسب  القطيع  وعىل  صغاره،  عىل  ويحافظ  وبيئته  عيشه 

اإلنسان يحامي عن بيئته وعرضه وموطنه عندما يداهـمه احتلل أو خطر حيث تظهر هذه 

الرابطة بصورة قوية.

وعندما يغيب الواقع املثري بذهاب املحتل أو تجاوز الخطر، أو يف حال السلم وهو الحال 

الطبيعي، عندها ينخفض فكر اإلنسان، ويطغى عليه الشعور بحب السيادة والتملك والسيطرة؛ 

فيندفع الناس الذين يعيشون يف جامعات وأحزاب ومذاهب وعنرصيات يف رصاعات يسعى 

كل منهم يف تحقيق مصلحته مبقياس النفعية، ولو كان فيها إلحاق الرضر باآلخرين وتدمري 

املجتمع والدولة.

ومبا أن طبيعة السلطة وملبساتها تقوم عىل النفوذ والسطوة والسيطرة والغلبة والقدرة 

رغباتهم  لتحقيق  والغلبة  النفوذ  فلطاملا دفعت عشاق  القوة؛  واستخدام  اإلرادة  عىل فرض 

الفئة  بني  املسؤولية  فتحدد  الهيمنة  وفرض  السيادة،  حب  ونشوة  الرثوة،  لجمع  الجامحة 

الحاكمة والشعب، وتكون يف انخفاض وارتفاع، أي عرضة للمساومة، وقد تصل للنعدام إذا 

تعارضت الشعوب مع مصالح املتنفذين فيها، ولو كان ذلك يؤدي لسفك الدماء وبيع األوطان 

والفساد يف األرض؛ فيتخذون مع الشعب سياسة الرتهيب والرتغيب تحت قاعدة )الغاية تربر 

الوسيلة(، ويف رشاء الذمم والوالءات من أهل القوة، وإذالل الشعوب والتآمر عليهم، ونهب 

خريات وثروات البلد من قوى خارجية استعامرية. ويف هذه الحالة يكون االختلف والتباين 

ما بني الناس، والوقوع يف محذور الخوف والفنت وعدم االستقرار؛ فيكون مجتمًعا فوضويًا غري 

منسجم، وهذا املسار يسلكه كل الطغاة والظاملني.

ولذلك فإن املجتمع املضطرب العلقات املشتت األفكار، املختلف املشاعر، الكاره للنظام 
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ويعمل عىل تقويضه يكون مجتمًعا محكوًما بالحديد والنار وكم األفواه وجز األعناق وقطع 

اللمباالة، مجتمًعا فوضويًا ومنحطًا، وهو صورة  األنانية وتنتظمه  األرزاق، مجتمًعا تسوده 

العامل اإلسلمي... برغم ما يف هذه املجتمعات من جامعات ومعاهد  واضحة ملجتمعاتنا يف 

ومثقفني ومحللني سياسيني وثروات... وما فيه من أكرب مستشفيات العامل، ومن الكوادر الطبية 

املاهرة وغريها من اإلمكانات الضخمة؛ ومع كل ذلك، فإننا ما زلنا نهوي إىل الحضيض.

ولذلك فإن نظرة االنسان لنفسه بدافع الفطرة مل ترتِق به لتصل إىل مستوى إنسان يعيش 

كانت  ولذلك  والعميقة...  الشاملة  النظرة  بحسب  البرش  بني  من  غريه  مع  الحياة  هذه  يف 

الرابطة التي تربطه مع غريه هي رابطة عاطفية عرضه للتبديل واالختلف وتقديم املصالح 

ال  فاإلنسان  واالرتقاء.  النهوض  السري يف طريق  فل ميكن من خللها  العامة؛  الشخصية عىل 

يستطيع النهضة واالرتقاء يف حياته دون معرفة معنى وجوده يف الحياة، ومعنى هذه الحياة 

الزمنية التي يقضيها.

ومن هنا نجد أن املجتمع مؤلف من األفراد واألفكار واملشاعر واألنظمة؛ وال ميكن البحث 

يف نهضة املجتمع أو تغيريه إال بالتعرض لهذه املكونات األساسية. أما من يقول إن املجتمع 

هو مجموعة أفراد، فإن قوله هذا هو قول ناقص. فاألفراد بحد ذاتهم هو متأثرون ال شعوريًا 

بهذه العلقة ويخضعون لها، وإذا رأوا فيها الكثري من العيوب واألخطاء تجدهم يربرون لها 

ويتفاعلون معها.

ثانًيا: األساس املبديئ: 

األساس املبديئ هو امتلك اإلنسان لعقيدة عقلية ينبثق عنها نظام. فالعقيدة هي الفكرة 

الكلية عن الكون واإلنسان والحياة، وعام قبل هذه الحياة وعام بعدها، وما علقتها مبا قبلها 

وما بعدها، وما النظام املنبثق عن هذه العقيدة واملعالجات ملشاكل اإلنسان، وبيان طريقة 

تنفيذها واملحافظة عليها وحملها للعامل.

الحياة،  أن يشق طريقه يف  يريد  نفسها عىل كل مفكر  تفرض  التي  األسئلة هي  وهذه 

عند  الكربى  العقد  حل  عن  )اإلجابة  متثل  وهي  الحياة.  يف  سلوكه  يكون  أجابته  وبحسب 

اإلنسان( التي تعرفه بأصله، وماله وما عليه، وطبيعة حياته والغاية منها.

وإذا نحن استعرضنا العامل كله اآلن، ال نجد فيه إال ثلثة مبادئ هي: الرأساملية واالشرتاكية 



الوعي
 17

353

النهضة تقوم على األساس املبدئي

يف  تعيش  كانت  وكيف  الوسطى  القرون  يف  أوروبا  إىل  رجعنا  فإذا  اإلسلم.  الثالث  واملبدأ 

العصور املظلمة، برغم أن تلك الشعوب تدين بدين واحد وعقيدة واحدة هي النرصانية؛ إال 

أنها كانت عقيدة كهنوتية ووجدانية تلقتها الشعوب تقليًدا عن اآلباء والرهبان، وهو ما أدى 

بها إىل االنحراف الخطري الذي أصاب البرشية اليوم واملتمثلة بالجرمية اإلنسانية.

مشاكل  ومعالجات  الحياة  أنظمة  من  خال  النرصاين  الدين  أن  وجد  عندما  الغرب  إن 

اإلنسان، وأن رجال الدين النرصاين يظلمون الناس باسم الحق اإللهي وادعاؤهم أنهم وكلء 

واإلنسانية  والحقوق  العلم  ضد  ووقفت  بالشعوب،  استبدت  الكنيسة  وأن  األرض،  يف  الله 

وعجزت عن حل املشاكل، وبررت للملوك واإلقطاعيني ما ميارسونه من جرائم ضد الشعوب، 

ومارست حق الغفران وحق الحرمان، وقتلت أكرث من 21 ألف عامل بحجة تحريم العلم... ما 

أدى إىل انطلق الثورة الفرنسية تحت شعار: )اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس(

إن الرصاع املرير الدموي بني الفلسفة واملفكرين من جهة ورجال الدين من جهة أخرى 

استمر حتى ساد الرأي العام يف املجتمعات األوروبية بفصل الدين عن الحياة، والتي شكلت 

حًل للعقدة الكربى عندهم، فهم مل يبحثوا يف موضوع االميان بالله تعاىل وتنظيم الحياة بل 

جعلوها مسألة حرية فردية يحق للفرد أن يعتنق ما يشاء، مع أن األصل أن اإلنسان عاجز، 

واحتياجه للخالق املدبر فطري، وهو ليس مبقدوره أن يحدد بنفسه وجهة نظره يف الحياة 

بشك صحيح، وال الغاية من وجوده، وال أن يضع نظاًما وقواعد صحيحة وعادلة تنسجم مع 

الغاية من وجوده؛ وهذا يؤكد أن أمر الترشيع هو ملن خلق العقل واإلنسان والحياة، والذي 

هو أعلم مبا يصلحه وما يفسده.

وعىل هذا األساس استقر الرأي عند جمهرة الفلسفة واملفكرين عىل عدم البحث يف الدين 

من ناحية إنكاره أو االعرتاف به، بل بحثوا يف أنه يجب فصل الدين عن الحياة، واعتربوها 

حًل وسطًا بني رجال الدين واملفكرين؛ فصارت قاعدة فكرية لهم، وبناء عليها كان أن اإلنسان 

هو الذي يضع نظامه يف الحياة وذلك بإطلق حرية األفراد يف االعتقاد وحرية الرأي والحرية 

رت السعادة بأنها األخذ بأكرب قدر من املتع الجسدية، وكان  الشخصية وحرية التملك. وصوِّ

مقياس املنفعة هو الذي يشكل مفهوم السعادة لديهم، وصاروا يلهثون بجنون وراء كل إشباع 

حتى وصلوا لإلشباع الشاذ؛ وعىل هذا األساس الخاطئ املبني عىل ردة الفعل حدث االنقلب 

الفكري والسيايس يف الغرب قلب لديهم مفاهيم األشياء ومراتب القيم وساعد عىل وجود 

االنقلب الصناعي والتقني واإلداري، وأوجدوا عقًدا اجتامعيًا أوجد االنسجام يف مجتمعاتهم. 
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وبالرغم من أن القاعدة الفكرية التي استندوا عليها خاطئة؛ إال أنها أحدثت نهضة صناعية 

وعلمية يف الوقت الذي انحطوا فيه بعلقاتهم االجتامعية وأدى إىل تفيش االنحلل األخلقي 

بينهم، وتركز الرثوة بأيدي قلة من التعساء من عبيد املال املتحكمني مبصائر الشعوب...

فالعلامنية ترى أن املجتمع مكون من أفراد. والدولة ترشف عىل حرية األفراد. وترى أن 

تنظيم شؤون الفرد ينتظم بانتظام شؤون املجتمع.

أما بالنسبة للمبدأ االشرتايك الذي يرى أن الكون واإلنسان والحياة مادة، وأن املادة هي 

أصل الحياة، وهي أزلية، حتى إن الفكر عندهم إمنا هو انعكاس املادة عىل الدماغ، وترى أن 

املجتمع مجموعة عامة، منها األرض وأدوات اإلنتاج والطبيعة واإلنسان باعتباره شيئًا واحًدا 

هو املادة، وحني تتطور الطبيعة وما فيها يتطور اإلنسان ثم املجتمع كله.

وتطور الفرد يدور مع تطور املجتمع كام يدور السن يف الدوالب؛ كذلك فقد كان املبدأ 

االشرتايك ردة فعل للقضاء عىل طبقة البورجوازيني واإلقطاعيني؛ ولذلك أمموا امللكيات وألغوا 

ملكيات الفرد.وكان للدولة وحدها عندهم تنفيذ النظام بقوة الجندي ورصامة القانون، وهي 

تتوىل عن الفرد وعن الجامعة شؤونهم، وهي التي تطور النظام.

أما املبدأ اإلسلمي الذي يقوم عىل أساس عقيدة أن لهذا الوجود خالًقا خلقه وهو الله 

تعاىل، وأن لهذه الحياة بداية ولها نهاية، وبعدها حساب عىل ما اكتسبه اإلنسان يف هذه املدة 

الناس وتنظيم  الزمنية التي عاشها يف الحياة؛ فل بد إذن من أن يكون تنظيم العلقات بني 

حياتهم وضبط أفعالهم وترصفاتهم بناء عىل أوامر هذا الخالق املدبر؛ فكان الوحي هو وسيلة 

التبليغ للناس ما أراد بهم ربهم وما أراده لهم؛ وعليه كان النظام والقانون الذي يسري علقات 

الناس وينظم سلوكهم وترصفاتهم منبثًقا من العقيدة الصحيحة التي تبنى عىل العقل وتوافق 

الفطرة: فنظم علقة اإلنسان بخالقه مبا بيَّنه من عقائد، وما رشعه من عبادات. ونظم علقة 

اإلنسان بنفسه مبا رشعه من أخلق وأحكام املطعومات وامللبوسات. ونظم علقته بغريه من 

الناس مبا رشعه من أنظمة للمجتمع تقوم به دولة الخلفة... من هنا كانت العقيدة اإلسلمية 

قاعدة فكرية بنيت عليها حضارة إنسانية عريقة، وتحققت لها نهضة توسعت حتى شملت 

من الصني رشقًا إىل املحيط األطليس غربًا، ومرت الدولة الخلفة اإلسلمية طوال فرتة حكمها 

يف ارتفاع كلام أحسنت تطبيق اإلسلم، ويف انخفاض كلام أساءت تطبيقه.

ولهذا رأى املفكر »ويل ديورانت« وهو من املفكرين املنصفني البلد اإلسلمية يف ظل 

جهودهم،  ومثار  حياتهم  عىل  كبري  حد  إىل  الناس  أمنوا  قد  الخلفاء  »أن  اإلسلمية  الخلفة 
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وهيؤوا الفرص لذوي املواهب، ونرشوا الرخاء عىل مدى ستة قرون يف أصقاع مل تَر قط مثل 

هذا الرخاء بعد عهدهم، وبفضل تشجيعهم ومعونتهم لنرش التعليم ازدهرت العلوم واآلداب 

والفلسفة...«

وباختصار إن وجود املبدأ لدى أمة من األمم وهو السبب يف نهضتها النهضة الصحيحة أو 

النهضة الخاطئة. والسؤال الذي يفرض نفسه علينا هنا هو: مبا أن اإلسلم هو املبدأ الصحيح 

بعقيدته العقلية، والتي ينبثق عنها نظام شامل عادل من شأنها أن توجد نهضة، فلامذا هذا 

مخلفات  أمرين:  إىل  يرجع  وهذا  اليوم؟  املسلمني  حياة  يف  والرجعية   والتخلف  االنحطاط 

العرص الهابط، وزوال الدولة اإلسلمية وهيمنة دول الغرب عىل عاملنا اإلسلمي.

الهابط، فقد كان سببه الضعف الشديد الذي طرأ عىل  بالنسبة إىل مخلفات العرص  أما 

أذهان املسلمني يف فهم اإلسلم، وإهـامل شأن اللغة العربية، وإغلق باب االجتهاد، وسواد 

عقلية التقليد واالتباع والدروشة حتى قالوا: من ال شيخ له فالشيطان شيخه، وسواد املشاعر 

وانتشار  الكلم  علم  وظهور  األولياء،  ومقامات  األرضحة  تقديس  مثل  واملتناقضة  املتعددة 

وتعذيب  الدنيا  عن  العزوف  إىل  تدعو  التي  الهندية  بالفلسفة  املتأثرة  الصوفية  املظاهر 

التغيري، وسواد مشاعر  الجسد لتسمو أرواحهم؛ ما أدى إىل تبلد إحساس املسلمني بوجوب 

وحده  وأنه  التغيري،  أمر  وحده  إليه  املوكل  املهدي  انتظار  فكرة  وانتشار  الغيبية،  القدرية 

من سيمأل األرض عداًل يعد أن ملئت جوًرا... مع سيطرة هذه األفكار عىل حياة املسلمني، 

تجمدت العقول وأُبعد التفكري املنتج املبني عىل القاعدة الفكرية اإلسلمية؛ فترسب الخلل 

العمل لآلخرة يف  اآلخرة، وجعلوا  الدنيا وعمل  يفصلون بني عمل  ما جعلهم  املسلمني؛  إىل 

مرتبة عليا ما أدى إىل عدم االهتامم بقضية االستخلف يف األرض؛ فصار املسلمون يفهمون 

اإلسلم فهاًم روحانيًا أكرث منه فهاًم فكريًا وسياسيًا وترشيعيًا؛ ولهذا مل يفرق املسلمون بني 

العلم والثقافة، وبني الحضارة واملدنية، وبني الحكم واإلدارة؛ فوقفوا يف حرية من أمرهم أمام 

النهضة الغربية، ونادوا بتحريم أخذ كل يشء منهم، وحني ظهرت املطابع وعزمت الدولة عىل 

طبع القرآن الكريم حرم الفقهاء طبعه، وكفروا كل من يتعلم العلوم الطبيعية، واتهموا كل 

مفكر بالزندقة.

وهذا ما جعل القامئني عىل النظام يشعرون أنهم بحاجة إىل قواعد وقوانني ملعالجة مشاكل 

العرص، ويف الوقت نفسه وجد العجز. 

وهذا ما جعل شيخ اإلسلم يصدر فتاوى منها )إن ما ال يخالف اإلسلم هو من اإلسلم( 
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وهذا أدى إىل إدخال العديد من القواعد والترشيعات من أنظمة النرشيع الروماين والفرنيس 

إىل أنظمة اإلسلم. بكل ذلك عزلت الدولة والنظام عن املجتمع، فأراد الحكام فرض احرتامهم 

األمة مبا  الضغط، وأرهقوا  السلح مستعملني كل وسائل  بقوة  أوامرهم  بتنفيذ  وتقديرهم 

يشاؤون من رضائب، وغرقت الدولة بالديون؛ فعاشت األمة يف ذعر من حكامها 

وهذا ما سهل عىل الغرب الكافر تحقيق الحلم الذي كان يداعبه قرونًا طويلة للقضاء عىل 

الدولة اإلسلمية، وبعدما انتهت الحرب العاملية األوىل استوىل الحلفاء عىل جميع بلد الدولة 

اإلسلمية وقطعوا أوصالها إىل أشباه دول ونصب عليها عملءه من الحكام.

وملا كان للثقافة األثر األكرب عىل فكر اإلنسان الذي يؤثر عىل مجرى الحياة، عمد إىل فرض 

املدارس  وأنشأ  الحياة(  عن  الدين  )فصل  فلسفة  أساس  التعليم عىل  مناهج  فوضع  ثقافته، 

واالقتصاد،  والحكم  السياسة  يف  دخل  له  يكون  أن  من  الدين  ومنع  واملعاهد،  والجامعات 

وفرض أنظمته، وغريَّ العرف العام يف املجتمعات، وصار القدوة الحسنة لكثري من املطبوعني 

من أبناء املسلمني املنبهرين بحضارة الغرب؛ حتى وصلنا إىل ما نحن عليه اآلن من األوضاع 

د األزمات، وتحكم الفساد  الفكرية، والفراغ السيايس، وتعقُّ السيئة. ويف أتون هذه الفوىض 

الغربية مبصائرنا ونهب خرياتنا ومقدراتنا،  الدول  بكل مستويات حياة املسلمني... تحكمت 

النهضة عىل األساس املبديئ. فكفانا  فكان البحث عن املخرج الصحيح والعلج الجذري هو 

ترقيًعا وتجارب ومتييًعا لقضايانا املصريية يف الحياة. فأوروبا نهضت عىل أفكار من القرن 8 

قبل امليلد يف أثينا، ونحن أحق بأن نبحث يف تراثنا  الحضاري وتاريخنا.

وأخرياً: إن الشعوب واألمم والدول تقاس مببادئها ومدى احرتامها ومتسكها به.ا ولكل أمة 

عقيدة وقضية تناضل من أجلها وتسعى لتحقيقها يف الحياة، وهي التي متثل مجموع الثوابت 

والقيم واملثل العليا التي تشكل هوية األمة.

وأهـمية هذا املوضوع الواسع تكمن كذلك بتأثريه يف نهضة املجتمع، ويحدد دور الدولة 

الخطري يف تحقيق هذه النهضة، والتي ال ميكن تحقيقها بدونها. وهذا ما سنبحثه الحًقا إن شاء 

.!الله تعاىل. فكم نحن بحاجة إىل هذه املنهجية يف التفكري الصحيح
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الوجود العثماني يف اليمن بني ترحيب فئة من أهله وإنكار أخرى
 المهندس شقيق خميس- اليمن – صنعاء

قامت الدولة اإلسلمية يف املدينة املنورة بهجرة رسول الله صىل الله عليه وسلم إليها، 

وبقيت فيها بعد موته ثلثون عاًما يف الخلفة الراشدة لتنتقل بعدها من مدينة إىل أخرى، 

ومن أقوام إىل آخرين، فقد انتقلت عاصمتها بعدها إىل دمشق ومنها إىل بغداد وصواًل إىل 

إسطنبول، وقد استمرت الخلفة العثامنية أربعامئة عام متصلة قبل أن تسقط يف 1342هـ - 

1924م يف أعقاب الحرب العاملية األوىل، بعد تاريخ حافل ظهر فيه دين اإلسلم عىل العامل، 

ودخلت فيه أقوام وشعوب شتى، بعد أن كانت قد عاشت يف الضلل بعد  تحريف األديان 

السابقة؛ لينترش اإلسلم يف قارات العامل القديم جميعها، وترتامى دولته عىل مساحات شاسعة 

ضمت شعوبًا مختلفة وأجناًسا متباينة يجمعها دين اإلسلم ينضوون تحت قول الله عز وجل 

چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ، وقول رسوله صىل الله عليه 
وسلم: “أََل َل َفْضَل لَِعَرِبٍّ َعىَل أَْعَجِميٍّ َوَل لَِعَجِميٍّ َعىَل َعَرِبٍّ َوَل أِلَْحَمَر َعىَل أَْسَوَد َوَل أَْسَوَد 

َعىَل أَْحَمَر إِلَّ ِبالتَّْقَوى”.

بعد الخلفة الراشدة واألموية صارت الخلفة يف العباسيني وبقيت فيهم ما يقارب 700عام، 

ثم أفَلت بوقوعها  فريسة للمغول الذين اجتاحوا عاصمتها بغداد يف 1258م وقتلوا الخليفة 

املستعصم بالله، وحلَّ بقية خلفاء بني العباس ضيوفًا يف مرص لدى املامليك، الذين تسلطوا 

عىل الحكم بعد العباسيني، وكان ذلك الوقت مناسبًا لظهور  نجم العثامنيني وتأللئه بفتوحاتهم 

املستمرة التي توجت بفتح القسطنطينية حارضة الكنيسة الرشقية يف 1453م، وتحويلها إىل 

الله  عىل  املتوكل  عبايس  خليفة  آخر  يسلّم  مل  اإلسلمية.  الخلفة  لدولة  كعاصمة  إسطنبول 

املامليك يف مرص ما بحوزته من رموز الخلفة كربدة النبي محمد صىل الله عليه وسلم وسيفه 

وغريها، وقدمها طواعية للخليفة العثامين سليم األول، كام أرسلت إليه مفاتيح الكعبة ومل ترسل 

من قبله للامليك، ودعي للخليفة سليم األول من عىل منابر املساجد يف شتى بلد املسلمني، 

وتبع  للمسلمني.  أول خليفة عثامين  فيه  الذي تسمى  العام  العام 1517م هو  يكون  وهكذا 

العثامنيون العباسيني يف اتخاذ املذهب الحنفي، ومل يبدر منهم أي دعوة للناس يف اليمن باتباع 

مذهبهم، ومل يفرضوا عليهم آراءهم الفقهية، وتركوهم يتبعون املذهب الشافعي والزيدي.
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خرج العثامنيون من اليمن يف 1635م ليوجهوا جهودهم العسكرية يف أوروبا، وليعودوا 

إليها يف 1872م إثر قضائهم عىل دولة محمد بن سعود يف زمن ابنه عبد العزيز بن محمد بن 

سعود عام 1818م الذي أعانه اإلنجليز عىل إقامتها بالدرعية، وملحقة فلولهم التي فرت إىل 

اليمن وقائدها العسكري طامي بن شعيب، وكان خروجهم األخري من اليمن يف نهاية الحرب 

العاملية األوىل يف 1918م. 

هضبة  من  القادمون  1336م  عام  املتوىف  آرطغرل  بن  عثامن  إىل  العثامنيون  ينتسب 

األناضول بأواسط آسيا، ويعود إسلمهم إىل وقت مبكر، من أيام األمويني الذين وصلوا ما وراء 

نهر السند إبان خلفتهم، وقد ذكر القايض شمس الدين املوزعي نسب العثامنيني فقال: “أولهم 

موالنا السلطان عثامن خان جد سلطني آل عثامن، ذكر الشيخ الفاضل العامل العامل األفندي 

التتار”  طائفة  الرتاكمة من  من  أصله  أن  باإلعلم  املسمى  تاريخه  النهروايل يف  الدين  قطب 

وليس للعثامنيني أي علقة نسب بعثامن بن عفان ريض الله عنه، كام يرتدد عند بعض الناس.           

شكل سقوط األندلس بيد اإلسبان يف 1492م نقطة تحول دفعت اإلسبان مللحقة املسلمني 

الفارين باتجاه شامل أفريقيا عرب البحر األبيض املتوسط. وأطلق املسلمون الفارون االستغاثات 

ملن يلتقطها من إخوانهم القادرين عىل نجدتهم ومد يد العون لهم، فكان العثامنيون القريبون 

من ساحة املطاردة هم من لبى نداء االستغاثة ليصدوا اإلسبان ويوصلوا األندلسيني الفارين 

االستكشافات  الربتغال “تحت ستار  التبشريية من  اإلرساليات  انطلقت  األمان. وحني  بر  إىل 

البحار،  لألندلسيني تجوب  اإلسبان  متزامنة مع ملحقة  املسلمني،  بلد  اتجاه  الجغرافية” يف 

فوصلت إىل سواحل اليمن عرب رأس الرجاء الصالح، فوادعهم عامر بن داود  الطاهري يف عدن 

ومل يقاتلهم، وقاتلهم أهل الشحر، وأهلها يحتفلون حتى اليوم بذكرى شهدائهم الذين سقطوا 

جزيرة  يف  التبشريية  لحملتهم  تتويًجا  الكنائس  ببناء  الربتغاليون  قام  وقد  املعارك،  تلك  يف 

القاهرة  بدخولهم  للخلفة  العثامنيني  تويل  تزامن  لقد  اليوم.  حتى  تزال  ال  وهي  سقطرى، 

يف 1517م وإزاحتهم للامليك. وكان خطر الغزو الربتغايل قد أوجب عىل رشيف مكة وأمري 

اليمن أن يبعثا للخليفة العثامين سليم القانوين أن يضعا بلدهام تحت حاميته بعد أن هدد 

الربتغاليون جده سنة 1505م، ومتكنوا من التسلل إىل مكة نفسها التي أقسم ملكهم أن يستويل 

عليها،  وأن ينبش قرب الرسول يف املدينة، وكان هذا التهديد الربتغايل قد هز املسلمني جميًعا 

والعرب، ومن بينهم اليمنيون عىل وجه الخصوص. ومل يكن الجراكسة، وهم عامل املامليك 

يف اليمن من قبل، يأمترون للعثامنيني الذين أبقوهم عىل حكم اليمن بعد توليهم الخلفة، 

وعملوا عىل االنفراد بالحكم يف اليمن، علوة عىل شكاية أهل صنعاء لدى العثامنيني منهم.
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املجتمع  مجلة  نرشته  صحفي  لقاء  يف  الشملن  مرزوق  سيف  الكويتي  املؤرخ  يقول 

غزاة،  ال  حامة  كانوا  العثامنيني  “إن  1984م  مارس  شهر  خلل  حلقات  عدة  عىل  الكويتية 

ويكفي الدولة العثامنية فخًرا أنها وقفت وقفة األسد أمام الغرب، ولوالها الجتاح الغرب 

البلد العربية. وكذلك قامت الدولة العثامنية بجهد كبري يف نرش اإلسلم يف أوروبا، كام أنها 

وقفت بقوة أمام أطامع اليهود يف أرض فلسطني، وذهب السلطان عبد الحميد ضحية رفضه 

منح اليهود فلسطني وطًنا قوميًا رغم إغراءات اليهود الكثرية له، حيث خلع عن عرش الخلفة 

اإلسلمية عام 1909م.”

توجه العثامنيون من مرص إىل اليمن ألول مرة يف 1538م ،وقد جاء وصول العثامنيني إىل 

اليمن تلبية لنداء أهله وأهل مكة بصفتهم والة املسلمني يف العامل أجمع إلجلء الربتغاليني 

عن سواحل اليمن، وطاردوهم يف سواحل البحر األحمر يف كل من أرترييا والحبشة ويف املحيط 

الهندي حتى الهند. حاول األسطول الربتغايل أخذ عدن، فأباد وايل لواء عدن عبد الرحمن بك 

األسطول الربتغايل وأرس األمريال    don marco، وأرسله إىل إسطنبول. وعندما رشع أسطول 

ن من 45 سفينة حربية يتجول يف البحر األحمر وخليج عدن وبحر عامن بصورة  تريك مكوَّ

مستمرة، أدرك الربتغاليون عدم إمكان اجتيازهم باب املندب.

اليمن  يف  األعامل  من  بالكثري  اليمن  يف  والثاين  األول  وجودهم  أثناء  العثامنيون   قام 

وزودوها  وقراها،  اليمن  مدن  املساجد يف شتى  فبنوا  رعاية شؤونهم،  قامئني عىل  بوصفهم 

البكريية املبني تحت قبة كبرية واحدة من  النحاسية، وبنوا جامع  املياه واألنابيب  بأحواض 

عىل  من400عام  أكرث  ميض  بعد  اليوم  حتى  قامئًا  يزال  ال  الذي  اليمن،  يف  العثامنيني  أعامل 

بنائه، كام قاموا ببناء املستشفيات التي حولها اإلمام يحيى بعد خروجهم إىل دور لسكناه. 

وأصدر العثامنيون صحيفتني يف صنعاء بقيتا حتى خروجهم يف 1918م، وقاموا ببناء السامرس 

يوجد  كان  فقد  املدارس،  بناء  جانب  إىل  وخدمتهم،  وإطعامهم  ومبيتهم  املسافرين  لرعاية 

كليتني للبنات يف العاصمة صنعاء قبيل رحيلهم الثاين عن اليمن، وشقوا الطرقات، واشتهروا 

الرعائية أقاموا األوقاف ملختلف  اليوم، وبصفتهم  التي ال تزال بعضها حتى  ببناء الحاممات 

املصالح كاإلنفاق عىل القامئني بخدمة املساجد ورعاية األيتام والقيام عىل رعاية الحيوانات 

من القطط والكلب بتجميع مخلفات املجازر وإطعامها إياها. كام قاموا بإقامة مصنعٍ للثلج 

بالحديدة، وسكوا العملت الفضية بصنعاء منذ وجودهم األول، حيث وصلت سكة الدراهم 

الفضية الجديدة إىل تعز، التي رضبها الوزير محمد باشا يف محروس صنعاء. وال تزال بعض 

املباين العثامنية قامئة إىل اليوم كالعريض مقر هيئة األركان اليوم، ودار الحمد، ودار الشكر، 
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ودار السعادة ،ومن متام العدل مل يكتِف العثامنيون ببناء املحاكم يف املدن، فقد عمدوا إىل 

املحاكم املتنقلة التي تجوب القرى للفصل يف خصومات الناس، كام أهتم العثامنيون يف اليمن 

املخا يف تجميعه من مختلف  بن  الفضل يف شهرة  إليهم  اليمن، ويعود  النب خارج  بتسويق 

مناطق زراعته وتصديره إىل األسواق العاملية كأوروبا التي رحبت باملرشوب السحري القادم 

من اليمن وغريها من بلد العامل .كان العثامنيون يرسلون محمًل سنويًا يف موسم الحج من 

اليمن إىل مكة، يعينون فيه الضعفاء من الحجاج بحملهم عىل دوابه وإطعامهم أثناء سفرهم 

إىل البيت الحرام، ومل ينقطع هذا املحمل إال مبجيء عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

إىل الحكم، والذي عادى العثامنيني عداء شديًدا الرتباطهم باإلنجليز. قام الخليفة عبد الحميد 

الثاين بإنشاء سكة الحديد لرتبط بلد املسلمني ببعضها من إسطنبول فالشام والعراق والكويت 

وعامن مروًرا باليمن وصواًل إىل مكة، وقد ُحج من صعدة عىل سكة الحديد هذه، وقد أوكلوا 

إىل رشكة فرنسية عمل سكة حديد بني الحديدة وصنعاء ودفعوا تكاليفها دنانري ذهبية، ومل 

تقم الرشكة الفرنسية بإنشاء السكة.

ومن الناحية العسكرية، فقد أقام العثامنيون يف وجودهم األول يف اليمن ثلثة مدافع  يف قلعة 

صرية بعدن لحامية عدن من التدخلت األجنبية األوروبية. ويحسب عىل العثامنيني أنهم اعتمدوا 

عىل قوتهم العسكرية حيث امتلكوا أكرب مدافع يف العامل، واستخدم محمد الفاتح مدفع الهاون 

ألول مرة عند فتحه القسطنطينية، وكانت قوة مدافعهم تدحر محاربيهم من تخوم صنعاء إىل 

شهارة أكرث مام اعتمدوا عىل اإلقناع بإظهار الحجج القوية باملناظرة وإلزام الناس بطاعتهم طواعية.

لقد كان العداء مستحكاًم بني العثامنيني واإلنجليز، وحني أقيم خط لفصل سلطة العثامنيني 

يف شامل اليمن عن املحتلني اإلنجليز يف جنوبه من األعوام 1902م - 1904م قام ضابط عثامين 

بلطم ضابط إنجليزي أثناء ذلك، وحني قامت الحرب العاملية األوىل أرس العثامنيون 75 ألف 

جندي بريطاين وساقوهم مشيًا عىل األقدام إىل إسطنبول، ويف اليمن استطاع عيل سعيد باشا أن 

يحشد الجنود ومعهم خمس فرق من قبائل اليمن لقتال اإلنجليز يف عدن ووصلوا إىل الشيخ 

عثامن، ثم أخرجهم اإلنجليز إىل لحج وبقوا فيها حتى نهاية الحرب العاملية األوىل، وكانت لغة 

التخاطب بني العثامنيني واإلنجليز املحتلني لعدن اللغة الرتكية والحرف العريب، ويشهد بذلك 

أحمد فضل القمندان بالرسالة التي أوردها يف كتابه هدية الزمن بالخط العريب واللغة الرتكية.

يعد العام 1909م وما بعده حتى الحرب العاملية األوىل زمن تدهور العلقات العثامنية 

مع رعاياها غري األتراك، فقد أنشئت جمعية االتحاد والرتقي يف باريس عام 1860م، وكانت 
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تضم يف صفوفها يهود الدومنة بشكل أسايس، ومعهم قلة من أبناء املسلمني الذين مل يطلعوا 

وطن  إلقامة  فلسطني  مبنحهم  الحميد  عبد  الخليفة  مساومة  وهي  الحقيقية،  أهدافها  عىل 

قومي لليهود فيه، وحني مل تفلح يف املساومة قامت بعزله يف 1909م إىل سالونيك، وقد ارتبط 

بداياتها  منذ  سابًقا(  الجدد  )العثامنيون  أو  الفتاة(  و)تركيا  والرتقي(  االتحاد  )جمعية  اسم 

“الرشق  بإدارة  سالونيك،  يف  املاسونية  املحافل  من  األصل  يف  نبعت  فقد  املاسونية،  باسم 

األعظم”اإليطايل الذي أسهم فيام بعد بنجاح مصطفى كامل(. و”... بدأت تنشط عند االتراك 

أعضاء  معظم  واعتقد  تركية.  بصبغة  العثامنية  اإلمرباطورية  صبغ  إىل  ترمي  تركية  عصبية 

جمعية االتحاد والرتقي بعد إسقاط عبد الحميد يف سنة 1909م أن سياسة الترتيك ستصهر 

بقية عنارص اإلمرباطورية العثامنية يف بوتقة تركية واحدة.”

دام بقاء العثامنيني يف وجودهم األول يف اليمن حتى العام 1635م، حيث مل تستطع دولة 

األمئة أن متأل الفراغ السيايس الذي تركوه رغم بسط نفود دولتهم حتى عدن وحرضموت. 

فام إن حلَّ العام 1732م، حتى غدرت قبيلة العبادل بعامل اإلمام يف عدن وقتلوه، مستعينني 

بقبيلة يافع التي ساندتها مقابل وعد بالتناوب عىل خراج عدن؛ لتتحول بعدها العبادل إىل 

سلطنة، ثم لتلحقها بعد ذلك غريها من السلطنات واملشيخات يف الظهور وتصري لقمة سائغة 

لإلنجليز املنتظرين حدوث فراغ كهذا، واستطاعت بريطانيا التي أسست رشكة الهند الرشقية 

بوفهام  اتفاقية  توقيع  بعد  1839م  يف  عدن  احتلل  من  االستعامرية  لألغراض  1600م  يف 

التجارية بينها وبني سلطان لحج يف 1802م. واستطاع اإلنجليز الوصول إىل صنعاء يف 1648م 

العربية؛ وهذا ما حدث  العثامنيون مينعون اإلنجليز من االقرتاب من الجزيرة  بعد أن كان 

بالفعل مع السفينة الربيطانية الصعود assintian التي وصلت بحر العرب يف 1609م فأرس 

العثامنيون بحارتها، ومن ثم طردوهم وحذروهم من االقرتاب ثانية. أما خروج العثامنيني 

وجنوب،  إىل شامل  تقسيمه  عنه  نتج  فقد  األوىل  العاملية  الحرب  نهاية  يف  اليمن  من  الثاين 

اليمن  وفقدان مترصفية عسري بعد أن استوىل عليها عبدالعزيز آل سعود، وانكشاف شامل 

أمام الدول الطامعة فيه.

إن من الكلامت التي كتبت يف التاريخ من نور التاريخ للخليفة عبد الحميد الثاين التي 

دونها يف إسطنبول عام 1901م بشأن فلسطني: “انصحوا الدكتور هرتزل بأال يتخذ خطوات 

جدية يف هذا املوضوع، فإين ال أستطيع أن أتخىل عن شرب واحد من أرض فلسطني... فهي 

ليست ملك مييني... بل ملك األمة اإلسلمية... لقد جاهد شعبي يف سبيل هذه األرض ورواها 

بدمه... فليحتفظ اليهود مبليينهم... وإذا مزقت دولة الخلفة يوًما فإنهم يستطيعون آنذاك 
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، فإن عمل املبضع يف بدين ألهون عيلَّ من أن أرى  أن يأخذوا فلسطني بل مثن... أما وأنا حيٌّ

فلسطني قد برتت من دولة الخلفة، وهذا أمر ال يكون. إين ال أستطيع املوافقة عىل ترشيح 

أجسادنا ونحن عىل قيد الحياة”.

الخلفة اإلسلمية يف 1924م يف األمة اإلسلمية، والحديث عن  إن إحياء ذكرى سقوط 

وشيكة  باتت  التي  النبوة  منهاج  عىل  الخلفة  دولة  بإقامة  إسلمية  حياة  استئناف  وجوب 

الظهور لجعلها تأخذ مكانها يف صدارة األمم، فهي صاحبة الرسالة اإللهية الخامتة عىل األرض... 

هو أحد األسباب التي جعلت الناس يتفاعلون إيجابًا وسلبًا مع الخلفة العثامنية؛ لكننا هنا 

نقول ألهل اليمن عموًما وللمثقفني منهم خصوًصا أن يكونوا منصفني يف الحكم عىل العثامنيني 

الذين تواجدوا يف بلدهم لفرتتني من الزمان، وأن يسبق حكمهم هذا االطلع عىل ما كتبه 

عبد  الدين  القايض شمس  أمثال  من  ممن عارصوهم  العثامنيني  بشأن  املؤرخون  أجدادهم 

الصمد بن إسامعيل بن عبد الصمد املوزعي يف كتابه )اإلحسان يف دخول مملكة اليمن تحت 

ظل عدالة آل عثامن(، واملؤرخ عبدالله بن صلح بن داعر يف موسوعته التاريخية )الفتوحات 

املرادية(، ومحمد بن يحي املطيب الزبيدي يف كتابه )بلوغ املرام(، واملؤرخ أحمد بن محمد 

الرشيف يف كتابه )الآللئ املضيئة(، واملطهر بن محمد الجرموزي يف كتبه الكثرية، واملؤرخ يحيى 

الجواهر  الوشيل يف كتابه )عقد  الزمن(، واملؤرخ محمد بن بكر  )أنباء  بن الحسني يف كتابه 

والدرر يف أخبار القرن الحادي عرش(، وغريهم ممن تتعلق كتبهم بالوجود العثامين يف اليمن، 

استولوا عىل  من  وراء  ينساقوا  ال  وأن  قراءتها.  عقولهم عن  ويغلقوا  آذانهم  وا  يصمُّ ال  وأن 

األوروبيون  املؤرخون  لنا  كتبنا وتاريخنا ومخطوطاتنا بحق وبغري حق وأخفوها عنا، وقدم 

القتال عىل مدار  بينهم من  دار  ملا  العثامنيني  فيه ضد  الظاهر تحيزهم وتحاملهم  تاريخهم 

القرون األربعة، وكيف أنشأوا عصبة األمم النرصانية ملواجهتهم، والتي غريت اسمها إىل عصبة 

األمم يف 1919م بعد ضمها دواًل غري نرصانية إليها، ولتصري هيئة األمم املتحدة يف 1945م. وإن 

قراءة ما كتبه مؤرخو أوروبا فيام يخصنا كمسلمني فذلك الجنون بعينه. فقد رددنا وراءهم 

مقولة االحتلل العثامين والغزو العثامين لليمن عىل سبيل املثال، وعن خري الدين بن يعقوب 

بن إسحاق رددنا وراءهم بأنه بربروس، أي ذي اللحية الشقراء بحسب ما أسموه هم، مع 

أننا ال ندري أمديح ذلك منهم أو ذم، وكيف ميدحونه وهو الذي أشقاهم يف البحر األبيض 

املتوسط؟!، ونعتوه باسم القرصان وهو ليس كذلك، ورددنا وراءهم أنه قرصان! فقد وجب 

.التنبيه عىل ذلك وأخذه بعني االعتبار
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بســم اللــه الرحمــن الرحــم

واٍه لريِح اخلالفِة جِنُدها دوَن الغوطِة بالشام
أبو حنيفة - األرض المباركة فلسطين

الخطبة األوىل: 

ا من  ِة والرُبهان، مل تجد بُدًّ أيها املسلمون: عندما يئست قريُش من مقارعِة الحقِّ بالُحجَّ

ِشبَه دستوٍر  الِقيُم  أن كانت هذِه  بعِد  الِجواِر، من  والنَّخوِة وإجارِة  القرابِة  ِقيَِم  وِس عىل  الدَّ

محمًدا  تعاىل  اللُه  يختاَر  أن  عليهم  كَرُبَ  لقد   ، الزمن  من  طويًل  ردًحا  عليِه  العرُب  تعارفت 

الجهِل إىل نور اإلسلم! فكان  الناَس من ظُلامِت  يُخرُج  – صلواُت ريب وسلمه عليه – رسواًل 

القراُر الغاِشُم الجريُء ِبحصاِر املسلمنَي، وحتى الكفاِر من بني هاِشٍم يف الشعب، فكانت كتابُة 

ــت عىل أن ال يُناكِحوا بني هاشم، وأن ال يُبايعوهم وال يُجالسوهم  الصحيفِة الظاملِة التي نَــصَّ

وال يختلطوا بهم... وباإلجامِع ُخطَّت بُنوُد الصحيفِة، ثم تقاسموا ِبــآلَِهِتــم عىل املحافظِة عليها، 

ِء َعلَّقوا صحيفتَُهم يف جوِف الكعبة، ومع إهللِة ِهلِل املـَُحرَِّم  َولِتحظى بُقدسيَِّة الحجارِة الصامَّ

من السنِة السابعِة من البعثة، تََزيََّل الرسوُل – عليه الصلُة والسلُم – مِبن معُه من املسلمني 

واملرشكني من بني هاِشٍم الذيَن امتنعوا ِبَحِميَِّتِهم القبليِة عن تسليِم الرسوِل لِكفاِر قُريش إىل 

ِشعِب بني هاشٍم، كُل هذا يحدُث يف األشهِر الحرُِم التي كانت العرُب تَُعظُِّمها، ويف البلِد الحراِم 

مكَة املكرمِة الذي َمسَخ اللُه تعاىل إيساَف ونائلَة َحــَجــريــن من قبُل عندما فجروا يف هذا 

البلِد الحرام! وما أمُر أبرهَة األرشَِم َوِفيَلَتَُه وما صنعُه اللُه بهم عن كفاِر قريٍش ِببعيد! 

َوقرِّ  النهار  َحرِّ  وجوٌع وصرٌب عىل  املسلمني، ظأمٌ  معاناُة  معُه  وبدأت  الظاملُ  الحصاُر  بدأ 

الليل، ُعرٌس ومكابدٌة وضنٌك ومجالدٌة، أطفاٌل يتضاُغْوَن جوًعا وأمهاٌت يذرفَن دموًعا، زعامُء 

املرشكنَي يحتمون يف بيوتِهم من َحرِّ الرمضاِء وريِح الغرباء، والنِبيُّ خرُي الرَبِيَِّة وهادي البرشيَِّة 

يلفُحُه الحرُّ ويلسُعُه القر، والصحابُة معُه يُكاِبدون، ثلُث سنواٍت ِعجاٍف َمرَّت عىل املسلمنَي يف 

حصارِِهم، إال أن مشاهَد املعاناِة هذه قد أحدثت عند نََفٍر من رجاِل قُريٍش نخوَة القرابِة والدم، 

لَِفكِّ الحصار عن  عندما قاَد هشاُم بن عمرو – رجٌل من بني عامر بن لؤي – َحراكاً إنسانياً 

املحارصين، ونجح يف استقطاِب أربعٍة من رجال قُريش : زهريِ بِن أيب أميَة واملطعِم بِن َعِديٍّ 

وأيب البُخرتيِّ بِن هشاٍم وزمعَة بِن األسود، اجتمع الرجاُل الَخمسُة عىل نقِض الصحيفة، وملا كاَن 

الصباُح ذهبوا إىل املسجِد الحرام، ونادى زُهرٌي عىل أهِل مكَة فاجتمعوا لُه فقال: يا أهَل مكَة، 

نأكُل الطعاَم ونلبَُس الثياَب، وبنو هاِشٍم َهلَكٌة ال يُباعوَن وال يُبتاُع منُهم؟ واللِه ال أقُعُد حتى 

تَُشقَّ هذِه الصحيفُة القاطعُة الظاملة، فقام لُه أبو جهٍل فرعوُن ذاك العرص وقال: كذبَت واللِّه 
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. فقام زُمعُة بُن األسوِد وقال: أنَت واللَِّه أكذُب، ما رضينا كِتابَتَها حني كُِتبت، ومن بعِدِه  ال تَُشقُّ

قام أبو البُخرِتِيُّ وقال: صدَق زُمعُة، ال نرىض ما كُتَب فيها وال نُِقرُّ ِبه، ومن بعِدِه قام املـُطعُم 

بُن َعِديٍّ وقال: صدقتاُم وكذَب َمن قاَل غرَي ذلك – يقصُد أبا جهل – نحن نربأُ إىل اللِه منها 

َق  ومام كُِتَب فيها، وهنا قاَم الرجُل الخامُس هشاُم بُن عمرو - الذي قاَد هذا الحراك – َوَصدَّ

املطالبنَي بنقِض الصحيفة، فوجَد أبو جهٍل نفسُه محارًصا، عندها أدرَك أن هذا أمٌر قيُِضَ ِبليل... 

وسبحاَن من ِبيدِه ترصيُف األمور. يف هذه األثناِء والحاُل كذلك، يوحي ربُّ العزِة إىل نَِبيِِّه أن 

األَرََضـــَة – دودَة األرض – قد أكلت الصحيفَة إال ما كان فيها من اسِم الله فأخرب الرسوُل – 

ُه أبا طالٍِب باألمر ، فأرسع أبو طالٍب إىل نادي قُريش، فعاَجلَُهم  صلواُت ريب وسلمُه عليه – َعمَّ

بقولِه: إنَّ ابَن أخي قال كَيَت وكيت، فإن كان كاذباً َخلَّينا بينكم وبيَنه، وإن كان صادقًا رجعتُم 

عن قطيعِتنا وظُلمنا، قالوا : قد أنصفَت يا أبا طالب، وذهبوا إىل الصحيفِة يف جوِف الكعبِة، فإذا 

بها كام أخرَب الصادُق املصدوُق أُكلت بكاِملها إال ما كان فيها من اسِم الله – باسِمَك اللهم – 

ظَلَّت آيًة واضحة... وهنا مل يبَق من خياٍر إال نقُض الصحيفِة بعد ثلِث سنواٍت من الحصار الذي 

داس به كفاُر قريٍش عىل كل محظوٍر ظَنًّا من عنِد أنُفسِهم أنَّ الحقَّ وأهلَُه إلراَدتِِهم سريكعون! 

عب، إذ خرج  أيها املسلمون: إنَّ الخرَي كُلَّ الخريِ كان بعَد صرِب املسلمنَي عىل الحصاِر يف الشِّ

املسلموَن منُه أقوى عزميًة وأصلَب شكيمًة، وما هي إال ثلُث سنوات، حتى نرَص اللُه رسولَُه 

واملؤمننَي باألنصاِر الذيَن بايعوا رسوَل اللِه بيعَة العقبِة األوىل والثانيِة من بعد، فقامت دولُة 

اإلسلِم يف املدينِة املنورة، دولٌة ذاُت سيادٍة ُمطلقٍة ، ليست تبعاً ألحد وال ترتهُن ال لروٍم وال 

لُفرس ، اللُه معبوُدها والرسوُل – صلواُت ريب وسلُمُه عليه – قائُدها والصحابُة من مهاجريَن 

وأنصاٍر ُربَّانُها ، وتمَّ أمُر الله الَقِويِّ العزيز ، وخاب أمُر الكافريَن. 

الصليبيُة  الهجمُة  تستعُر  السادس،  عاِمها  من  املباركِة  الشاِم  ثورِة  اقرتاِب  مع  الله:  عباَد 

عليها بقيادِة رأِس الكفِر أمريكا راعيِة اإلرهاِب العاملي، اللُه أكرُب والِعزَُّة لله... اللُه أكرُب والعاقبُة 

للمتقني... ثورٌة خرجت من بيوِت اللِه يف الشام، تصدح: يا الله... يا الله... ما لنا غريك يا الله... 

فعاَجلَها نظاُم بشاِر بِن أبيه البعِثيِّ بالناِر والدمار، وأهُل الشاِم ِخريُة اللِه من عباِدِه، بصدورِهم 

ون، بحناِجرِهم يهتفون، الخلفُة مطلبُُهم، وتحكيُم رشِع الله غايتُُهم، وهدُم أركاِن  العاريِة يتصدَّ

العلامنيِة أسمى أمانيِهم، ولكل َمغنٍم مغرم، فمن كانت الخلفُة وتحكيُم رشِع الله واإلطاحُة 

بالعلامنيِة غايتَُه؛ فلْينتظر حربًا ودماًرا وتجويًعا وحصاًرا ... بشاُر بُن أبيه آخُر معاِقِل الِعلامنيِة، 

إذا سقطت سقطت األرُدنُّ ولبناُن بل واملنطقُة بأرسِها، ثم أَسِمْع بحكاِم املسلمنَي وأَبرِصْ ِبهم 

وهم يتساقطوَن طاغيًة يتبُعُه طاغية، والُوجهُة خلفٌة عىل منهاج النبوِة ترتَِكُز يف دمشَق، فيها 
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الغوطُة فيها فسطاُط املسلمني، عن أيب الدرداء – ريض الله عنه –سمعُت النبيَّ – صىل الله عليه 

وسلم – يقول : »يوَم امللحمِة الكربى فسطاُط املسلمنَي بأرٍض يُقاُل لها الغوطُة، فيها مدينٌة يُقاُل 

لها دمشُق، خريُ منازِل املسلمنَي يومئذ« ]صحيح / فضائل الشام ودمشق[ جمعت أمريكا خيلَها 

ورَجلَها، واقتادت أوروبا خلفها، ودفعت بروسيا أمامها، تقتل وتقصف وتنسف وتُدمر، وإيراُن 

وحزبُها من قبُل كذلك يفعلون، وحكاُم املسلمنَي وسَط معمعاِن الخيانِة يتآمرون، وتركيا أردوغان 

يَن املـُحتَمني بأرِض العثامنيني، ثم َذرًّا للرماِد يف العيون، يُثني  تفرُض تأشرياٍت عىل أهِل الشام الفارِّ

داوُد أوغلو عىل مواطٍن تريك استقبَل عائلًة سوريًة يف بيِته وأنفَق عليها من مالِه! وعىل الجانِب 

اآلخِر طاغيُة عامَن يَُصدُر الخرضاواِت إىل نظام بشار يف وقٍت ال تجُد فيِه مضايا قصعَة ُخبٍز وال 

رغيف! ويف أرِض الُنبوِة يُهدي آُل سلوٍل من آِل سعوٍد هداياهم النفيسة لقاتل املسلمنَي أوباما 

وعائلِتِه يف وقٍت تتدهدُه القنابُل والرباميُل املتفجرُة عىل األطفاِل والنساِء والشيوِخ، بل وعىل 

الرُّكَّعِ السجوِد يف حلب! ويف غزَة هاشٍم مليوٌن ونصُف املليوِن من املسلمني يتضاَغوَن، البحُر 

عن ميينِهم، وإخواُن القردِة والخنازيِر من خلِفِهم وعن شاملِهم، وطاغيُة مرَص من أماِمِهم! 

باألمس، فعمدوا  قريٍش  اإلنسانيُة يف صدوِر رجاٍل من  الحميُة  ثارت  لنئ  املسلمون:  أيها 

اإلنساِن  ُدعاِة حقوِق  َحميًَّة من  نرجو  اليوَم ال  فإننا  أيب جهٍل وحزِبه ونقضوها،  إىل صحيفِة 

ابني، وال ننتظُر غوثاً من مؤسسِة الُعهِر السيايسِّ األمِم املتحدة، وال نرقُُب عوناً من حكاِم  الكذَّ

املسلمنَي الذيَن رضوا أن يكونوا مع أمريكا يف حرِبها الصليبيِة عىل املسلمني، فقد ماتت الحميَُّة 

يف صدوِر الرجال، وباتت أمريكا الكافرُة تتبجُح وتُعربُد يف بلدنا ُغُدواً وعشياً، وحكاُم املسلمنَي 

لِم إىل كياِن يهوَد الجامثني  يقودوَن عواِصَف الحزِم عىل اليمِن وأهلِه، بينام يرُبقون نَسائَِم السِّ

عىل صدوِر أهِل فلسطني! وجيوُش األمِة ملــَّا تستَِجْب بعُد لقولِِه تعاىل: ڳ  ڱ  

ال  التأنيِث،  تاِء  سكوَن  فساكِنوَن  ومشاِيُخها،  األمِة  ُعلامُء  وأما   .ں ڱ   ڱ   ڱ  
محلَّ لُهم ِمن اإلعراب إال من رحم ريب! وأما بقيُة الناس، فإما منتفٌع ترقُُص عيناُه لربيِق دراِهِم 

الحكام، وآخروَن من دونِِهم يصدُق فيِهم قوُل النبيِّ – عليه الصلُة والسلم – فيام رواُه مسلٌم 

عن أُمِّ سلمَة – ريض الله عنها – »إِنُه يُستعمُل عليكم أُمراُء فتعرفوَن وتُنكرون، فمن كرَه فقد 

بَِرئ، ومن أنكَر فقد َسلِم، ولكن من رِضَ وتابع...« فأكرث الناِس رضوا بهذا الواِقعِ واطأمنُّوا ِبه 

وتابعوا الحكاَم وما يصنعون دوَن أن يُظهروا شيئًا من نكريٍ عليِهم إال من رحَم الله! 

الخطبة الثانية: 

أيها املسلمون الصابرون يف األرِض املباركِة فلسطني، أيها الثواُر األشاوس يف أرِض الشام ُعقِر 

عِب، مل  داِر اإلسلم، إنَّ نبيَُّكم – صلواُت ريب وسلُمُه عليه – وأصحابَُه الذيَن ُحورصوا يف الشِّ
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يخرجوا منه أقوياَء أتقياَء أنقياَء إال بعد ثباتِِهم أماَم فتنِة الصحيفِة الظاملة، فلام رأى اللُه فيهم 

عزميَة الرجال وَجلََد املؤمننَي الصابرين الثابتنَي ثباَت الجبال؛ أخرجهم اللُه من محنِتِهم، وِبأَرَضِة 

األرِض أحبَط كيَد أعدائِِهم بهم، وليس لُكم أنتُم خاصًة يا ثُواَر الشاِم واللِه إال االعتصاُم بحبِل 

اللِه دوَن ِحباِل أمريكا، واالستمساُك بعروتِِه الوثقى دوَن ُعرى الكائديَن بكم وبثورتُِكم، فحبُل 

اللِه متنٌي، َمن اعتَصَم ِبِه اعتَصَم بحبٍل غريِ منقطع، وأما حبُل أمريكا فباٍل، من أمسَك بطرِفِه 

لِّ يف مؤمتراِت جنيف األوىل والثانيِة والثالثِة األخرى...  ولو مرتدداً سحبَتُه أمريكا إىل مصاِرِع الذُّ

قال جلَّ يف ُعله: ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         

 :  ڄ  ڄ  قولِِه  ابُن مسعوٍد يف  قال   .  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
هو الجامعة... وقال: عليُكم بالجامعة فإنها حبُل اللِه الذي أمَر ِبه، وإمنا تكرهوَن يف الجامعِة 

والطاعِة خرٌي مام تُحبوَن يف الُفرقة... وُعروُة اللِه ُوثقى ال انفصاَم لها، من استمسَك ِبها فقد 

ى معه، وأما ُعرى الكفاِر فمنفصمة، قال العزيُز الحكيم:  يب  جت  حت   نَجى ونَجَّ

   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ
أيها الثواُر، يا أهلنا يف الشاِم، ُعقِر داِر اإلسلم: ُحقَّ للعامِل كُلِِّه أن يجثَُو عىل الرُّكَِب إجلالً 

لثورتُِكم، إنها ثورُة حضارٍة ربَّانيٍة عادلٍة، إنها الثورُة التي َمرَّغت كرِبياَء بشاِر الطاغيِة يف الرتاب، 

إنها الثورُة التي استنفرت أمريكا كُلَّ حلفائها وُجلَّ عملئِها لِوأدها فام اسطاعوا، وزَجَّت بروسيا 

وسلحها وعتاِدها لرتكيِعها فام استطاعوا... فاحذروا، يا رعاكُم اللَُّه، أن تُسلموا ِقياَدكُم ألمريكا 

وأردوغانِها وسلامنِها وائتلفها التالِِف العميل، بل أسلِموا ِقياَدكُم للِه ربِّ العاملني، الذي وعَد 

عباَدُه العاملنَي الصادقنَي بالنرِص والتمكني ھ  ھ  ھ  ے   ے  ، أسلِموا قياَدكُم 

لقدوِة الناِس أجمعني، رسوِل اللِه الذي أقاَم دولَة اإلسلِم األوىل وَشيََّد بُنيانَها ِبيَديِه الرشيفتني، 

بل إنَّ الدماَء قد سالت من قََدَميِه، ِبأيَب هو وأُمي وروحي، وهو يعمل إلقامِتها، وهو القائل فيام 

رواُه الطرباينُّ عن أيب أُمامَة – ريض اللُه عنه – »صفوُة اللِه من أرِضِه الشام، وفيها صفوتُُه من 

خلِقِه وعباده...« وقد جالدتُم النظاَم البَعِثيَّ خمَس سنواٍت دوَن أن تلنَي لكم قناة، فارضبوا 

ما بِقَي من أركانِه، وأقيموا دولة الخلفِة مكانَه، وعندها ستذكركم األُمُة كُلُّها بخري، ويذكُرُكُم 

ملئكُة الرحمِن بخري... اللََّه اللََّه لثورتُِكم... واٍه لِريِح الخلفِة نجُدها دوَن الغوطة... َهبَّت رياُح 

النرِص ما أطيَبَها، لَبَّت ِصفاُح الثَّأِر ما أرَصََمها! ولَكأيَن بطائراٍت من الجوِّ تقصف، وبارجاٍت من 

تتلو من  املباركِة فلسطني،  األرِض  الرَبِّ تزحف، صوَب  البحِر تنسف، ودباباٍت ومجنزراٍت من 

... يا  ... يا رَبُّ اإلرساِء صدرَها، وتنزُل هذي الجيوُش بالخلفِة األرَض املقدسَة ُعقَر دارِها، فيا رَبُّ

 .رَبُّ قد دعوناَك موقنني، فل تَرُدَّنا خائبني
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مسلمون أم إسالميون

أبو راتب- الخليل 

ــت  ــم. فكان ــام بينه ــل في ــات االتصــال والتعام ــن رضوري ــاس م ــني الن ــرب التفاهــم ب يعت

ــه وإن  ــول، وإن ــوره العق ــان وتتص ــدور يف األذه ــام ي ــري ع ــم األدوات للتعب ــن أه ــات م اللغ

كانــت اللغــة ال تعــرب عــن الحقيقــة دائـــاًم ألن الــذي يعــرب عــن حقيقــة الواقــع هــو الفكــر 

فإنهــا أي اللغــة الزمــة عنــد إيصــال الفكــر إىل اآلخريــن  بالــكلم أو التدويــن، وهــي الوعــاء 

للفكــر وليســت الفكــر. وألفــاظ اللغــة منهــا مــا هــو خــاص بوجهــة نظــر معينــة مثــل كلمــة 

الحريــة ومعناهــا عنــد الدميقراطيــني، ومثــل كلمــة البيعــة عنــد املســلمني، ومنهــا مــا ال علقــة 

لــه بوجهــة النظــر وهــي األلفــاظ التــي اصطلــح عليهــا يف أصــل الوضــع وبقيــت عــىل وضعها، 

وهنــاك املصطلحــات ذات االختصــاص والتــي ال علقــة لهــا بوجهــة النظــر كذلــك، مثــل كلمــة 

جراحــة يف مجــال التطبيــب.

  واألصــل أن تكــون اللغــة العربيــة لغــة املســلمني إذا تيــرس لهــم ذلــك؛ ألنهــا لغــة القرآن 

الكريــم وبهــا يفهــم اإلســلم. وباالســتقراء يتبــني أن اللغــة العربيــة تحتــوي عــىل ثلثــة ألفــاظ، 

منهــا األلفــاظ ذات الحقيقــة اللغويــة الوضعيــة مثــل كلمــة الشــمس والقمــر أو كلمــة التاريخ 

ــة  ــة لألصــل، ومخالف ــا مخالف ــارف عليه ــع التع ــي وق ــة الت ــاظ العرفي ــاك األلف ــذا. وهن وهك

ــي كل  ــع ه ــا يف الوض ــي كان مدلوله ــة الت ــة الداب ــل كلم ــه، مث ــت ل ــذي وضع ــول ال للمدل

مــا يــدب عــىل األرض، واختصــت فيــام بعــد بالدابــة التــي نعرفهــا ومتــيش عــىل أربــع. وأمــا 

الثالثــة فهــي الحقيقــة اللغويــة الرشعيــة، وهــي االســم الرشعــي مثــل كلمــة الحــج والصــلة 

والجهــاد، ومثــل كلمــة املســلمني  التــي ال بــد مــن الحــرص عليهــا وعــىل كل حقيقــة، وينبغــي 

اســتعاملها كــام هــي وكــام وردت للمدلــول الــذي جعلــت لــه؛ ألن اإلســلم نهــى عــن تســمية 

... ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ األفعــال أو األشــياء بغــري مســمياتها

ــلم  ــلمني مل تس ــة املس ــإن كلم ــارات، ف ــارع رصاع الحض ــوم إذ نص ــلمني الي ــن املس  ونح

حتــى هــي مــن املغالطــة  والتضليــل، وال يلجــأ إىل املغالطــة والتضليــل إال مــن أفلــس وافتقــر 

إىل الحجــة والربهــان، يف حــني أننــا حــني نصــارع أفــكار الكفــر واألســس التــي بنيــت عليهــا 

ــة  ــن مغالط ــداء م ــه األع ــأ إلي ــا يلج ــأ إىل م ــان، وال نلج ــة والربه ــا بالحج ننقضه



الوعي
 32

353

ــة  ــال الصحاف ــن رج ــري م ــد الكث ــًل نج ــلميني مث ــة اإلس ــا كلم ــث بينن ــني يب ــل، وح وتضلي

وغريهــم مــن الكتــاب يســتعملونها لتــدل عــىل فئــات أو جامعــات مــن املســلمني، مــا هــو 

إال مغالطــة  وتضليــل للتمييــع وخربطــة األوراق، ومتــى كان املســلمون إســلميني. حتــى إن 

ــا جــراء مــا تقــدم . ــول مــا كان إال حديثً اســتعامل هــذه الكلمــة لهــذا املدل

  وبالرجــوع إىل القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وأقــوال الصحابــة ومــن أىت بعدهــم مل 

نجــد لهــذه الكلمــة اســتعاماًل لهــذا املدلــول وال  لغــريه أبــًدا، ومــا ورد يف القــرآن الكريــم لهــذا 

 ،ڻ  ڻ  ۀ ويف قولــه ،ۇ  ۇ   ۆ املدلــول قولــه تعــاىل

 . چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ ويف قولــه

وهنالــك الكثــري مــن اآليــات بهــذه التســمية ولهــذا املدلــول.

ــاىل  ــه تع ــلم(، وقول ــو املس ــلم أخ ــلم )املس ــلة والس ــه الص ــه علي ــث قول   ويف الحدي

ــة  ــت يف الحقيق ــلم كان ــة املس ــده(. وكلم ــانه وي ــن لس ــلمون م ــلم املس ــن س ــلم م )املس

الوضعيــة معناهــا املطيــع املنقــاد، ثــم صــار مدلولهــا يف الحقيقــة الرشعيــة الــذي آمــن باللــه 

ورســوله، والجمــع لكلمــة املســلم هــو )املســلمون(، وهــم الذيــن يشــهدون الشــهادتني طبًقــا 

للحقيقــة الرشعيــة  كــام هــي يف الكتــاب والســنة، وليــس لنــا أن نخالــف ذلــك ونقــول عــن 

بعــض املســلمني )إســلميون أو إســلميني( ليكــون مفردهــا إســلمي.

ــة؛ ألن  ــا يف اللغــة العربي ــك أن كلمــة )إســلمي( ال وجــود له ــى  ذل ــس معن   ولكــن لي

الترصيــف والتنســيب  موجــود يف اللغــة العربيــة، وهــو جائــٌز هنــا لغــري العاقــل، كأن تقــول 

بلــد إســلمي نســبة إىل الفتــح اإلســلمي، أو تقــول فهــم إســلمي ومفاهيــم إســلمية ومجتمــع 

إســلمي، وأمــا مــا كان عاملـــيًا فــل ينســب إىل اإلســلم؛ لذلــك ال يقــال تطبيــب إســلمي ألن 

التطبيــب عاملــي، وعليــه فــإن اســتعامل كلمــة إســلميني بــدل مــن مســلمني يكــون مخالًفــا 

للحقيقــة اللغويــة الرشعيــة. هــذا مــن ناحيــة، وأمــا مــن الناحيــة اللغويــة فــإن اســم العاقــل 

ــل املســلم يجمــع جمــع املذكــر الســامل؛ فيكــون مســلم مســلمون واملفــرد املذكــر لغــري  مث

العاقــل كبلــد إســلمي يجمــع باملفــرد املؤنــث فنقــول بــلد إســلمية؛ فــل يوجــد إًذا حتــى 

ــد  مــن الحــذر تجــاه هــذا  ــل ب ــه ف ــة جمــع ينتهــي باإلســلميني. وعلي ــة اللغوي مــن الناحي

النــوع مــن التضليــل وااللتــزام بتســمية األفعــال واألشــياء مبســمياتها كــام وردت يف الحقيقــة 

.اللغويــة والرشعيــة

مسلمون أم إسالميون
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بسم الله الرحمن الرحيم

ارتباط العبادات بالزمن يف اإلسالم: احلج )3( 
تحديد الحج بأشهٍر معلومات

أنها األساس  الله، كام  الجهد واملال يف سبيل  الحج معياٌر عىل مدى االلتزام ببذل  عبادة 
د يف وحدة املسلمني وتضامنهم. العميل والنظري للمنهاج السيايس اإلسلمي الذي يتجسَّ

وقد بني القرآن الكريم، أنَّ أداء الحج مرتبط بفرتٍة زمنية معينة، ينبغي التقيد بها، وذلك 
يف موضعني:

ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ   ڭ  ڭ  ڭ    ے   ے  ۓۓ   تعاىل:  قـوله   -1
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  

.   ەئ   ەئ  وئ
جاء يف سبب نزول هذه اآلية: أن معاذ بن جبل -ريض الله عنه – قال: يا رسول الله؛ إنَّ 
اليهود تغشانا، ويكرثون من مسألتنا عن األهلّة، فأُنزلت. ]انظر: علي بن أمحد الواحدي، أسباب 

النـزول[

وقيل: نزلت يف رجلني من الصحابة؛ قاال: يا رسول الله؛ ما بال الهلل يبدو دقيًقا، ثم يزيد 
وميتلئ، حتى يستدير ويستوي، ثم ال يزال ينقص ويدق حتى يعود كام كان، فنـزلت. ]انظر: 

املصدر السابق. وزاد املسري يف علم التفسري. واجلامع ألحكام القرآن[

وكْوُن األهلَّة مواقيت ليس مام يخفى عنهم حتى يسألوا عنه؛ ألنَّ ذلك معروف بينهم، 
فيتعني بذلك أنهم يسألون عن الحكمة والسبب، وعليه يكون الجواب بقوله: »قُْل ِهَي َمَواِقيُت 
لِلنَّاِس َوالَْحجِّ » غري مطابق للسؤال، وإمنا جاء عىل خلف مقتىض الظاهر، وذلك برصف السائل 
إىل غري ما سأل، تنبيهاً عىل أنَّ ما رُصف إليه هو املهم له، ألنهم يف مبدأ ترشيعٍ جديد، وكان 
املهم أن يسألوا الرسول ، عام ينفعهم يف صلح دنياهم وأخراهم، وهو معرفة كون األهلَّة 
بيان  عن  رصفهم  ولذلك  والعّدة،  والصيام  كالحج  والعبادات،  املعاملت  آجال  عليها  ترتبت 
مسؤولهم إىل بيان فائدٍة أخرى، والرسول مل يأِت مبيًنا لعلل اختلف أحوال األجرام الساموية، 
والسائلون ليسوا عىل دراية بعلم الهيئة ]انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير. وسيد قطب يف ظالل 

القرآن[

أما إفراد الحج بالذكر يف قوله:   ڭ  ڭ  ۇۇ   فذلك اعتناًء به، ألن الوقت أشّد 
لزوًما له من بقية العبادات، وذلك ألنه ال يصح فعله أداًء وال قضاًء إال يف وقته املعلوم، وأما 
غريه من العبادات، فل يتقيد قضاؤه بوقت أدائه.  انظر: سليمان بن عمر اجلمل: الفتوحات اإلهلية. 
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وأمحد بن يوسف السمني احلليب: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون. وحممد العمادي أبو السعود: إرشاد 
العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي[

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ    ٱ   تعاىل:  قـوله   -2
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

.   ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ
ويدل هذا النص عىل أنَّ للحج وقـتًا معلوًما، وأن وقته أشهر معلومات، وهذه األشهر هي: 

شوال، ذو القعدة، وعرش من ذي الحجة.

ومل يسّم الله هذه األشهر يف كتابه؛ وذلك كام يقول القرطبي: »ألنها كانت معلومة عندهم« 
]انظر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن[.

ودلَّت السنة النبوية عىل وجوب الحج مرّة واحدة يف العام، لحديث أيب هريرة ريض الله 
وا« فقال  عنه، قال: َخطَبَنا رسوُل الله  ، فقال: »يا أيها الناس قد ُفرض عليكم الحج فُحجُّ
رجل: أكّل عاٍم يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلثًا، فقال رسول الله  : »لو قلُت نعم 
لوجبت وملا استطعتم« ثم قال: »َذروين ما تَركُتكم، فإمنا َهلك َمْن كان قبلَكم بكرثة السؤال، 
أنبيائهم، فإذا أمرتُكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن يشء  واختالفهم عىل 

فدعوه« رواه مسلم.

أما األرسار والِحكم يف توقيت الحج عىل هذا النحو، فهي كاآليت:  

مواقيته  يف  للجدال  إنهاٌء  وتعاىل،  سبحانه  الله  من  الحج  لوقت  الزمني  التحديد  يف   -1
ما  الشهور، حسب  املامراة يف  بأنه  اآلية  الجدال يف  فقد فرسَّ مجاهد وطائفة معه  الزمانية، 
كانت عليه العرب من النيسء، فكانوا يقّدمون الحج سنة، ويؤخرونها أخرى، ورمبا جعلوه يف 
غري ذي الحجة، ويقف بعضهم بعرفة، وبعضهم مبزدلفة، ويتامرون يف الصواب من ذلك. فأخرب 
سبحانه وتعاىل أنه قد ارتفع الخلف يف الحج، ورّد الجميع إىل وقٍت واحد، ال يجوز الخروج عنه، 
وليس لهم فيه يشء من التقديم أو التأخري، وهو أمر ثابت من الله عز وجل، فالحج شأنه شأن 
الزخمشري: الكشاف.  انظر:  العبادات األخرى، مرتبط بوقته، وهو هذه األشهر، فل يخرج عنها 

والقرطيب: اجلامع أحكام القرآن[.

وعىل هذا فقد ذهب اإلمام الشافعي- رحمه الله- إىل أنَّه ال يصح اإلحرام بالحج إال يف هذه 
األشهر املعلومات ]انظر: تقي الدين احُلصين، كفاية األخيار يف حل غاية االختصار[. وإن كان غريه 
يعترب اإلحرام به صحيًحا عىل مدار السنة، ويخصص هذه األشهر املعلومات ألداء شعائر الحج 
يف مواعيدها املعروفة. إال أنَّ ما ذهب إليه الشافعي هنا هو رأي جمهور العلامء، وهو األصح 

كام يقول القرطبي ]انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج2، ص406[.
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2- ومن الحكم واألرسار يف ذلك، أنَّ احتياج الحج للتوقيت أمر رضوري، ذلك أنَّ من مقاصد 
الحج، أن يكون مؤمترًا سنويًا، يجتمع فيه املسلمون عىل اختلف بلدهم، وأجناسهم، وألوانهم، 
ولغاتهم، ملا يف ذلك من األثر البالغ يف تربية النفوس، ويف تقوية أوارص املحبة والوحدة بني 
املسلمني، ولو مل يكن مثل هذا التوقيت والتحديد لزمن الحج، لجاء الناس إليه متخالفني، فلم 

يحصل املقصود من اجتامعهم.

يقول املودودي متحدثًا عن منافع الحج: »إن مكة املكرمة قد ُجعلت مركزًا للمسلمني، 
تهوي إليه نفوسهم من جميع نواحي األرض، عىل اختلف سلالتهم وأوطانهم، فيشعرون أنهم 
إخوة فيام بينهم، وأنهم ال يؤلِّفون مبجموعهم إال أمة واحدة؛ فكأن الحج هو عبادة لله تعاىل 
يف جانب، ومؤمتر عاملي سنوي يَِفُد إليه املسلمون من جميع نواحي األرض وأقطارها يف الجانب 
واملحبة  االتحاد  عىل  العاملية  اإلسلمية  األخوَّة  لرتبية  طريقة  وأنجح  وسيلة  أكرب  فهو  اآلخر، 

والتعاون« ]انظر املودودي: مبادئ اإلسالم، ص112[.

العامل  فيه  ويجتمع  الروحي،  واإلشعاع  للهداية  مركزًا  الحرام  املسجد  أصبح  فقد  وعليه 
اإلسلمي كل عام يؤدي خراجه من الطاعة ورضيبته من الحب واالنقياد، ويثبت متّسكه بهذا 
الحبل املتني ولجوءه إىل هذا الركن الركني، ويطوف حـوله الزعامء والفقراء فيجتمعون عىل 

تفرُّق، ويلتقون عىل نقطة واحدة. 

يقول الشيخ ويل الله الدهلوي عن هذا املؤمتر السنوي الذي يجتمع فيه املسلمون كل عام: 
»فإن لكل دولة أو ملة اجتامًعا يتوارده األقايص واألداين ليعرف فيه بعضهم بعًضا، ويستفيدوا 
جنودهم  واجتامع  شوكتهم  وظهور  املسلمني  َعرَْضة  والحج  شعائرها،  ويعظموا  امللّة  أحكام 

وتنويه ملَّتهم«. ]انظر الدهلوي: حجة اهلل البالغة، ج1، ص59[.

العام، ذلك أن هذه األشهر تبدأ بعد شهر  الحج من  3-  ومَثَّة رسٌّ يف تحديد زمن أشهر 
رمضان، مام لـه األثر العظيم يف استدامة التقويم الُخلُقي، والصفاء الروحي، الذي حصل عليه 

املسلم بالصيام والقيام يف رمضان، فيتصل الحج بالصيام ليجعل املسلم دامئاً مع الله.

لـه من مقّومات  أبيح  »فإذا كان املؤمن يف رمضان، قد تعلّقت نفُسه بربه، وامتنع عام 
الروح مع  فيها  باستئناف رحلٍة أخرى، تشرتك  بالشعور  قلبه  فإنه بدخول شوال؛ ميأل  الحياة، 
البدن، ويرتك وراءه األهل والوطن، ويتحمل يف سبيل تحقيقها عناء الطريق ومصاعب السفر، 
إنه يقطع أكرث وقته؛ ذليًل خاشًعا معرتفًا بالتقصري، ملتمًسا العفو والغفران، واملعونة والرضوان، 
إذا ما فرغ من مناسكه، واطأمّن إىل ُحسن عمله، عاد إىل وطنه آمًنا مطمئًنا، قويًا يف  حتى 
نفسه، سلياًم يف عقيدته«. ]انظر بدران أبو العينني: العبادات اإلسالمية مقارنة على املذاهب األربعة، 
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تصريًحا  لألنباء  نوفوستي  وكالة  عن  اإلخبارية  اليوم  روسيا  قناة  نقلت 

الجوية  القوات  فقدان  فيه  أكدت  جيمس  لي  ديبورا  األميركي  الجو  سلح  لوزيرة 

مؤتمر  في  الوزيرة  وقالت  الدولة.  تنظيم  ضد  العمليات  بدء  منذ  طياًرا   19 األميركية 

.."العدو أعمال  نتيجة  قتلوا  منهم   8 طياًرا،   19 "فقدنا  البنتاغون:  في  صحفي 

البنتاغون: فقدنا QY طيار�ا يف احلرö lد »تنƒيم الدولة«

أعلنت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن االستخبارات الخارجية البريطانية تُجري 

التحقيقات  أن هذه  إلى  العسكرية في سوريا، مشيرًة  تحقيًقا حول ممارسات موسكو 

تواجد  الصحيفة  وأكدت  حرب.  بجرائم  بوتين"  "فلديمير  الروسي  الرئيس  بإدانة  تسمح 

عناصر أمن بريطانيين في لبنان، يتابعون تطور األحداث السورية عبر استقصاءات يحصلون 

عليها من هاربين من مناطق القصف، كما أشارت إلى وجود محققين بريطانيين في السفارة 

ر  حذَّ البريطاني  الخارجية  وزير  هاموند"،  "فيليب  وكان   الغرض.  لهذا  ببيروت  البريطانية 

.روسيا بأن الضربات على المستشفيات ترقى لجرائم حرب

ا¸ستÉبارات ال5يطانية: اخلارجية §هز مل–�ا عن جرائم »بوتني« يف سوريا

أكد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، أن فشل المساعي والجهود 

إليجاد حل سياسي وسلمي في سورية لن ينعكس عليها فقط، وإنما على جميع دول 

سنوات   5 استمرت  التي  السورية  "األزمة  أن  إلى  الوزراء،  رئيس  نائب  وأشار  المنطقة"، 

السورية،  األراضي  داخل  بالوكالة  دولية  إلى حرب  انتقلت  ثم  أهلية...  إلى حرب  تحّولت 

أيلول/  بشهر  سورية  في  مباشر  بشكل  الروسي  النظام  تدخل  مع  بالوكالة  الحرب  لتنتهي 

سبتمبر الماضي، وتبدأ الحرب المباشرة والفعلية بين القوى الدولية على األرض السورية، 

الجيوش  الصين، كثير من  التي تشارك فيها روسيا وإيران وأميركا وربما حتى  الحرب  تلك 

الدولية توجد في سورية وعلى مشارفها، وتوجد قوى التحالف هنا في تركيا، ونحن إذا لم 

.."نقم بحل األزمة السورية سلميًا فإن النار ستلتهم الجميع

قورتوملوï: النار ستلتهم اßميع إن % ُ•‹ األåمة السورية

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريًرا تحدث عن الضغوط التي تمارسها الواليات 

المتحدة على كل من تركيا والسعودية؛ لمنع تدخلهما العسكري في سوريا إن فشل وقف 

إطلق النار، بحسب ما اتفق عليه في مؤتمر ميونيخ. ويقول التقرير إنه على الرغم 

فايننشاfi تا∫ز: öغ¡ أمريكي ملنع أنقرة والرياü من التدخ‹ بسوريا

الوعي
 36

353



ÒÏÇg@ÊÏ‰fl˚æa@bπg@Z∂b»m@!a@fib”«املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره» : قال رسول اهلل

التي عبرت عنها واشنطن  المواقف  اإلقليم من  الذي يسود دول  الكبير  اإلحباط  من 

من  قلقها  عن  عبرت  الغربية  والدول  أوباما  باراك  إدارة  أن  إال  السورية،  األزمة  تجاه 

تصعيد األزمة العسكرية ومواجهة خطيرة مع روسيا. وينقل التقرير عن دبلوماسي في حلف 

الناتو، قوله: "هل سننشر قوات هناك؟ ال، إن كان األمر بحسب ما نرغب"، مشيًرا إلى أنه في 

الوقت الذي تخشى فيه كل من أنقرة والرياض التدخل عسكريًا دون غطاء أميركي، إال أنهما 

..غاضبتان مما تريانه فشًل أمريكيًا واضًحا لتبني موقف أكثر حسًما من نظام بشار األسد

وصف المعلق األميركي ديفيد إغناطيوس في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، 

الرئيس  "لوم  إن  إغناطيوس  ويقول  الحرجة.  النقطة  إلى  وصل  بأنه  سوريا،  في  النزاع 

األميركي على أخطائه الماضية فيما يتعلق بسوريا قد يرضي النفس، وهو يستحق اللوم، لكن 

هذا ليس سياسة"، واصًفا الحرب في  سوريا بأنها "أعقد ميدان حرب شهده العالم منذ عقود، 

وعلى الواليات المتحدة وحلفائها التفكير مليًا في أي خطوة سيتخذونها".

ويدعو الكاتب الواليات المتحدة إلى التحرك نحو تطبيق اتفاق وقف إطلق النار، محذًرا 

في حالة فشل الدبلوماسية، فما سيأتي بعد سيكون سيئًا على الجميع، ويشير الكاتب إلى 

نتجاهل ما  أال  إنجاًزا؛ ولهذا علينا  السوري، فإن أي خطوة صغيرة تعد   الكابوس  أنه "في 

جرى من إرسال مواد اإلغاثة إلى خمس مناطق محاصرة قرب دمشق، وهي خطوة أولى 

وهشة تجاه تخفيف التصعيد، لكنها علمة إيجابية". ويذهب الكاتب إلى أن "المعركة حول 

القوات  هناك  صغيرة  منطقة  ففي  أجنبية،  وقوى  مقاتلين  من  وخليط  فوضى  هي  حلب 

التابعة للنظام، التي تلقى دعًما من الروس  وإيران، وهناك المقاتلون األكراد، الذين تدعمهم 

الذين  السوريون،  المقاتلون  وهناك  األكراد،  بقصف  تركيا  تقوم  فيما  المتحدة،  الواليات 

تدعمهم السعودية والمخابرات األميركية، باإلضافة إلى جبهة النصرة والفصائل المتحالفة 

.معها، وأخيًرا تنظيم الدولة، الذي يريد التخلص من الجميع

دي–يد إغناطيوس: سوريا أعقد ميدان حرl يف العا% منذ عقود

يواجه تنظيم "الدولة اإلسلمية" مواجهات عنيفة على طول األراضي التي يسيطر عليها في 

العراق وسورية، وتزداد تحدياته مع الضربات النوعية من قبل طيران التحالف الدولي التي 

تستهدف بشكل أساسي موارد تمويل التنظيم، كتدمير منشأة له تحوي أموااًل قيمتها مليين 

الدوالرات في مدينة الموصل، حسبما صرح مسؤول أميركي في يناير/ كانون الثاني الماضي. 

هvوم منƒم روسي M أميركي لÄ "حشر" تنƒيم الدولة في íر÷ سورية بشك‹ تدريvي
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كشف موقع "السورية نت" عن اجتماع سري بين مسؤولين رفيعي المستوى من الواليات 

بعد وكالة  فيما  أكدت صحته  اإليرانيين في سلطنة عمان،  األميركية ونظرائهم  المتحدة 

األناضول، جرى في أغسطس/آب عام 2014م. واتفق الطرفان حينها على عدة نقاط تتعلق 

بالوضع في سورية، وعلى رأسها اإلبقاء على بشار األسد في السلطة، وإضعاف السعودية من 

قبل إيران برضى أميركي. ويبدو أن بنود االتفاق أصبحت أمرًا واقًعا بعد نحو عام ونصف على 

ذلك االتفاق الذي هدف بالدرجة األولى إلى إعادة تأهيل األسد واعتباره الخيار األفضل من 

السورية من  القضية  الطرفين ساهما في تحويل حل  أن  اإلسلمية"، ويلحظ  "الدولة  تنظيم 

رحيل األسد إلى مكافحة اإلرهاب ممثًل بالتنظيم، و"جبهة النصرة" وغيرها من "التنظيمات 

إضعاف  الطرفين  بين  االتفاق  بنود  من  وكان  أخرى.  ودول  أميركا  ترى  حسبما  اإلرهابية"، 

المعارضة السورية أمام الرأيين المحلي والعالمي. ومن بين النقاط الهامة األخرى التي تطرق 

إليها الطرفان في 2014م، هو أن تحول إيران األراضي السعودية إلى ساحة مواجهة مع عناصر 

..."تنظيم الدولة"

ات–ا÷ أميركي إيراني سري في عام RPQTم يطب’ حاليا� في سورية والسعودية

قال مدير وكالة االستخبارات األميركية السابق مايكل هايدن في تصريح لقناة “سي إن 

إن” إن سوريا لم تعد موجودة والعراق لم يعد موجوًدا، مضيًفا أنهما لن يعودا إلى ما 

كانا عليه. وصرح مايكل هايدن في السياق ذاته بأن لبنان يتفكك وليبيا قد انتهت منذ فترة.

هذا وأفاد مديرا وكالة األمن الوطني "إن إس إيه" ومدير وكالة االستخبارات األميركية السابق 

التغييرات كتحركات  إقليمية كبيرة، مشبًها  إيه" أن الشرق األوسط يشهد تغييرات  "سي آي 

في طبقات األرض السفلى، مثل التي غيرت القارات. وأضاف هايدن أن ما يحدث في الشرق 

األوسط هو انهيار أساسي للقانون الدولي الذي تم االتفاق عليه بعد الحرب العالمية الثانية.

في  جيدة  األوسط  الشرق  في  الحالية  األميركية  السياسة  أن  إلى  األميركي  المسؤول  وأشار 

اإلرهابيين  منع  على  تقدر  لن  أعوام،  عشرة  أو  ثلثة  مدى  على  أنها  مؤكًدا  مباشرة،  معارك 

من إلحاق خسائر بمصالح الواليات المتحدة، وبأرواح األميركيين. وشدد مايكل هايدن قائًل 

"العالم تغير كثيرًا، ويجب علينا، نحن هنا في الغرب، أن ننتبه إلى ذلك". هذا وتوقع هايدن 

أن تستمر الحرب على اإلرهاب لخمس سنوات على األقل، معرًجا بالقول إن هذه الحروب 

.ستستنزف منطقة الشرق األوسط

مدير وكالة ا¸ستÉبارات األميركية الساب’ مايك‹ هايدن: ما يzدt في الشر÷ األوس¡ هو انهيار 
Nالعالمية الثانية lرzأساسي للقانون الدولي الذي تم ا¸ت–ا÷ عليه بعد ال
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وبالموازاة مع ذلك تتعرض مخازن أسلحة التنظيم الستهداف محكم من قبل الطيران أيًضا، 

كان آخرها استهداف مخزن كبير في محافظة الرقة )المعقل األساسي للتنظيم في سورية( 

يوم 26 من الشهر الفائت، ومثل هذه الضربات باتت تؤثر على قدرات التنظيم سيما وأنه 

يقاتل على جبهات عدة في سورية. ومع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلق النار بالعديد من المدن 

ما يزال "تنظيم الدولة" يتلقى الضربات ويخوض المعارك لكون االتفاق األميركي – الروسي 

منظًما  عسكريًا  مخططًا  يواجه  اآلن  التنظيم  أن  ويبدو  النصرة"،  "جبهة  تنظيم  مع  يستثنيه 

..هدفه حشر التنظيم بشكل أساسي في شرق سورية، وإبعاده عما سواه بشكل تدريجي

كشف مصدر عسكري في قوات "سوريا الديمقراطية" التي ترعاها أميركا، عن أن القوات 

األميركية باشرت ببناء مطارين عسكريين كبيرين في شمال وشرق سورية. مؤكًدا أنهما 

تبنيه  األول  "المطار  أن  المصدر  وأضاف  مًعا".  ومدنية  عسكرية  ألغراض  يستخدمان  سوف 

الزراعي، في منطقة رميلن بريف الحسكة، مشيرًا إلى  القوات األميركية في محيط المطار 

االنتهاء من بناء مدرج طويل، وسط استمرار عمل عشرات المستشارين العسكريين والخبراء 

والفنيين فيه". ونوَّه إلى أن "المطار الثاني بدأت أعمال إنشائه في محيط قرية خراب عشك 

الواقعة جنوب شرق مدينة عين العرب )كوباني("، الفتًا إلى "تخصيص مساحة تقدر بعشرة 

هكتارات لموقع المطار"، مؤكًدا أن "جهوًدا  كبيرة تبذل من قبل القوات األميركية للنتهاء من 

.."بناء المطارين في أقرب وقت ممكن الستخدامهما ألغراض عسكرية ومدنية مًعا

الو¸يات المتzدة تبدأ ببناء مطارين لها في سورية

"توقع" مدير جهاز المخابرات العسكري األميركي، "اللفتنانت فنسنت ستيوارت"، عمل 

والمعدات  التدريب  توفير  لزيادة  2016م  خلل  اللبناني  الله"  "حزب  وميليشيا  إيران 

تقييمه  له خلل  تصريحات  في  وذلك  األسد؛  بشار  نظام  عن  تدافع  التي  للقوات  والتمويل 

للتهديدات العالمية في جلسة استماع أمام لجنة الكونغرس لشؤون القوات المسلحة. وذكر 

البرية  القوات  ألف عنصر من  أكثر من  إيران  أواخر عام 2015م، نشرت  "في  أنه  ستيوارت 

بدء  اإليرانية مع  البرية  القوات  القتالية في سورية. وتزامن وصول  العمليات  للمشاركة في 

الضربات الجوية الروسية وزيادة الدعم الروسي للعمليات الموالية للنظام. وعمقت طهران 

وموسكو تعاونهما وتنسيقهما للعمليات في سورية للحفاظ على حليفهما )األسد(، في حين 

".تشاركان أيًضا في المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب

المÉابرات األميركية: روسيا وإيران وحزl ا! سيزيدون دعمهم لˇسد في RPQVم
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كشف موقع "السورية نت" عن اجتماع سري بين مسؤولين رفيعي المستوى من الواليات 

بعد وكالة  فيما  أكدت صحته  اإليرانيين في سلطنة عمان،  األميركية ونظرائهم  المتحدة 

األناضول، جرى في أغسطس/آب عام 2014م. واتفق الطرفان حينها على عدة نقاط تتعلق 

بالوضع في سورية، وعلى رأسها اإلبقاء على بشار األسد في السلطة، وإضعاف السعودية من 

قبل إيران برضى أميركي. ويبدو أن بنود االتفاق أصبحت أمرًا واقًعا بعد نحو عام ونصف على 

ذلك االتفاق الذي هدف بالدرجة األولى إلى إعادة تأهيل األسد واعتباره الخيار األفضل من 

السورية من  القضية  الطرفين ساهما في تحويل حل  أن  اإلسلمية"، ويلحظ  "الدولة  تنظيم 

رحيل األسد إلى مكافحة اإلرهاب ممثًل بالتنظيم، و"جبهة النصرة" وغيرها من "التنظيمات 

إضعاف  الطرفين  بين  االتفاق  بنود  من  وكان  أخرى.  ودول  أميركا  ترى  حسبما  اإلرهابية"، 

المعارضة السورية أمام الرأيين المحلي والعالمي. ومن بين النقاط الهامة األخرى التي تطرق 

إليها الطرفان في 2014م، هو أن تحول إيران األراضي السعودية إلى ساحة مواجهة مع عناصر 

..."تنظيم الدولة"

ات–ا÷ أميركي إيراني سري في عام RPQTم يطب’ حاليا� في سورية والسعودية

قال مدير وكالة االستخبارات األميركية السابق مايكل هايدن في تصريح لقناة “سي إن 

إن” إن سوريا لم تعد موجودة والعراق لم يعد موجوًدا، مضيًفا أنهما لن يعودا إلى ما 

كانا عليه. وصرح مايكل هايدن في السياق ذاته بأن لبنان يتفكك وليبيا قد انتهت منذ فترة.

هذا وأفاد مديرا وكالة األمن الوطني "إن إس إيه" ومدير وكالة االستخبارات األميركية السابق 

التغييرات كتحركات  إقليمية كبيرة، مشبًها  إيه" أن الشرق األوسط يشهد تغييرات  "سي آي 

في طبقات األرض السفلى، مثل التي غيرت القارات. وأضاف هايدن أن ما يحدث في الشرق 

األوسط هو انهيار أساسي للقانون الدولي الذي تم االتفاق عليه بعد الحرب العالمية الثانية.

في  جيدة  األوسط  الشرق  في  الحالية  األميركية  السياسة  أن  إلى  األميركي  المسؤول  وأشار 

اإلرهابيين  منع  على  تقدر  لن  أعوام،  عشرة  أو  ثلثة  مدى  على  أنها  مؤكًدا  مباشرة،  معارك 

من إلحاق خسائر بمصالح الواليات المتحدة، وبأرواح األميركيين. وشدد مايكل هايدن قائًل 

"العالم تغير كثيرًا، ويجب علينا، نحن هنا في الغرب، أن ننتبه إلى ذلك". هذا وتوقع هايدن 

أن تستمر الحرب على اإلرهاب لخمس سنوات على األقل، معرًجا بالقول إن هذه الحروب 

.ستستنزف منطقة الشرق األوسط

مدير وكالة ا¸ستÉبارات األميركية الساب’ مايك‹ هايدن: ما يzدt في الشر÷ األوس¡ هو انهيار 
Nالعالمية الثانية lرzأساسي للقانون الدولي الذي تم ا¸ت–ا÷ عليه بعد ال

%b»€a@¿@µ‡‹èæa@äbjÇc
وبالموازاة مع ذلك تتعرض مخازن أسلحة التنظيم الستهداف محكم من قبل الطيران أيًضا، 

كان آخرها استهداف مخزن كبير في محافظة الرقة )المعقل األساسي للتنظيم في سورية( 

يوم 26 من الشهر الفائت، ومثل هذه الضربات باتت تؤثر على قدرات التنظيم سيما وأنه 

يقاتل على جبهات عدة في سورية. ومع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلق النار بالعديد من المدن 
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منظًما  عسكريًا  مخططًا  يواجه  اآلن  التنظيم  أن  ويبدو  النصرة"،  "جبهة  تنظيم  مع  يستثنيه 
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الو¸يات المتzدة تبدأ ببناء مطارين لها في سورية

"توقع" مدير جهاز المخابرات العسكري األميركي، "اللفتنانت فنسنت ستيوارت"، عمل 

والمعدات  التدريب  توفير  لزيادة  2016م  خلل  اللبناني  الله"  "حزب  وميليشيا  إيران 

تقييمه  له خلل  تصريحات  في  وذلك  األسد؛  بشار  نظام  عن  تدافع  التي  للقوات  والتمويل 

للتهديدات العالمية في جلسة استماع أمام لجنة الكونغرس لشؤون القوات المسلحة. وذكر 

البرية  القوات  ألف عنصر من  أكثر من  إيران  أواخر عام 2015م، نشرت  "في  أنه  ستيوارت 

بدء  اإليرانية مع  البرية  القوات  القتالية في سورية. وتزامن وصول  العمليات  للمشاركة في 

الضربات الجوية الروسية وزيادة الدعم الروسي للعمليات الموالية للنظام. وعمقت طهران 

وموسكو تعاونهما وتنسيقهما للعمليات في سورية للحفاظ على حليفهما )األسد(، في حين 

".تشاركان أيًضا في المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب

المÉابرات األميركية: روسيا وإيران وحزl ا! سيزيدون دعمهم لˇسد في RPQVم
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   ÇÆ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾   ½    ¼   »
    Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

جاء يف كتاب التيسري يف أصول التفسري ملؤلفه
Èníã€a@Ïic@›Ó‹Ç@Âi@ıb�«

أمري حزب التحرير حفظه اهللا يف تفسريه هلذه اآليات ما يلي:

أخـرج ابن أيب حاتم أن أعـرابيًا سـأل رسـول الله : "أقريب ربنا فنناجيه أو بعـيـد 

  ¿  ¾  ½   ¼  »  فأنزل الله اآلية الكرمية  فنـنـاديه؟ فسكت النبي

   ÁÀ اآلية"1.
فالله سبحانه يف هذه اآلية يخربنا أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فالله يسمع 

دعوة عبده وال يخفى عليه يشء وهو سبحانه يجيبه وال يرده خائبًا، فالله قريب مـن عـبـاده 

  ³  ²  - يسـمع ويـرى عىل نحو قوله سبحانه ملوىس وهارون - عليهام السلم

´    µ طه/آية46 أو كام قال : "قال الله تعاىل أنا مع عبدي ما ذكرين وتحركت 
ب شفتاه"2.

ثم يطلب الله جّل ثناؤه من عباده أن يستجيبوا لله ويؤمنوا به فيطيعوه ويلتزموا رشعه وال 

يدعوه وهم يعصونه. فاستجابتهم لله تقربهم إىل الله فلعلهم بذلك يهتدون لألخذ باألسباب 

.  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  التي تجعل دعوتهم مستجابة



وهنا ال بّد من وقفة لنذكر بعض األمور املتعلقة بالدعاء ليكون األمر واضًحا للعبد عند 

دعائه ربه سبحانه:

  0  /  .  -  1. الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة لقوله سبحانه

غـافـر/      ;  :    9  8  7  6  5  4   3   21
 / بعد ذكر  7  آية60 فالله جـعـل الدعـاء عبادة فقال سـبحـانه يف اآلية

وهذا عىل نحو قوله : "الدعاء مخ العبادة"3.
1  الدر املنثور: 469/2، تفسري الطربي: 158/2

2  ابن ماجه: 3782، أحمد: 540/2

3  الرتمذي: 3293، أحمد: 271/4
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فالدعاء عبادة والله يحب عبده الذي يدعوه ويلح يف الدعاء »إن الله يحب امللحني يف 

الدعاء«4 فمن مل يدُع الله يكْن قد ترك خريًا كثريًا، فإن كان عدم دعاء الله سبحانه استكباًرا 

كان صاحبها من جملة من قال الله فيهم   :    9  8  أذالء صاغرين 

مهانني.

نلتزم رشعه ونقتدي  لنا أن ندعوه ونحن مستجيبون له سبحانه  الله سبحانه بني  2. إن 

 : قال  وكام   .   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   < برسوله 

"يدعو الله ومأكله من حرام ومرشبه من حرام فأىن يستجاب له"5.

3. إن الدعاء - وهو عبادة - ال يعني أن نرتك األخذ باألسباب وهذا بنّي يف كتاب الله وسنة 

رسوله ، فالله يقول   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  أي لعلهـم 

يهـتـدون لألخـذ باألسـباب ويوفقون فيها لتكون دعوتهم مستجابة.

هم اإلعداد الجيد  والرسول  يجهز الجيش يف بدر ويرتب الجند كًل يف موقعه ويُِعدُّ

للقتال، ثم يدخل رسول الله  العريش يدعو الله النرص ويكرث يف الدعاء حتى يقول له أبو 

بكر : "بعض هذا يكفيك يا رسول الله"6.

ثم إن الرسول  ملا أذن الله له بالهجرة من مكة إىل املدينة، اتخذ كّل ما ميكن أن يتخذه 

برش من األسباب التي تؤدي به إىل النجاة يف الوقت نفسه الذي يدعو الله فيه عىل كفار قريش 

أن يرصفهم الله عنه وينجيه من مكرهم ويوصله املدينة ساملًا.

الجنوب  إىل  اتجه  املدينة  حيث  الشامل  إىل  عليه  وسلمه  الله  صلوات  يتجه  أن  فبدل 

واختفى يف غار ثور هو وأبو بكر ، ثم كان يستقبل األخبار عن قريش وما تخطط وتدبر 

له من ِقبل عبدالرحمن بن أيب بكر، ثم عندما يعود إىل مكة يجعل غلم أيب بكر يرجع بالغنم 

أيام إىل  ابن أيب بكر لتضليل كفار قريش، وبقي ثلثة  أثر  الغنم  أثر  إىل مكة خلفه ليطمس 

أن خّف الطلب عليه  فواصل السري إىل املدينة املنورة، وكّل ذلك ورسول الله  كان 

واثًقا من وصوله إىل املدينة سالـاًم فهو يجيب أبا بكر وقد خيش وصول كفار قريش إليهام 

عندما رآهم أمام الغار، فيقول للرسول : إن أحدهم لو نظر إىل موطن قدميه لرآنا، فيقول 

  |   {  z  y  x  w   ثالثهام"7  الله  باثنني  ظنك  "ما   : الرسول  له 

  ©   ¨    §   ¦       ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }

4  أخرجه الطرباين يف الدعاء بسـنـــد رجـالـــه ثـقـــات إال أن فيه عـنـعـنـــة )بقية( عن 

ــاري: 95/11( ــح الب ــاً )فت ــا مرفوع ــه عنه ــة ريض الل عائشـ
5  الرتمذي: 2915، أحمد: 328/2، مسلم: 1015، الدارمي: 300/2

6  سرية ابن هشام: 626/2

7  البخاري: 3380، 4295، مسلم: 4389، الرتمذي: 3021، أحمد: 4/1
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وهذا يعني أن إجابة الدعاء ليست بالرضورة تحقيقها يف الدنيا، بل قد تكون كذلك أو 

يدخرها له يف اآلخرة وهناك األجر العظيم والثواب الكبري، أو يرصف عنه من السوء مثلها.

فنحن ندعو الله سبحانه فإن كنا صادقني مخلصني طائعني نكون موقنني عندها باإلجابة 

. باملعنى الذي بينه رسول الله

5. ليس معنى استجابة الدعاء تغيري يف القدر أو الكتابة يف اللوح املحفوظ أو يف علم الله، 

أي ال تعني اإلجابة أن الله مل يكن يعلم بدعوة عبده وإجابته لها، وبالتايل ال تكون مسجلة يف 

اللوح املحفوظ.

وعليه فل يقال كيف يستجيب الله لدعوة عبد وقدر الله قد تّم منذ األزل والكتابة يف 

اللوح املحفوظ قد قضيت؟!

ال يقال ذلك ألن الدعاء وإجابته ليس إنشاًء جديًدا مل يكن الله يعلمه، بل األمر كام ييل:

إن القدر هو علم الله أي الكتابة يف اللوح املحفوظ، وكّل ما هو كائن مكتوب فيه منذ 

ر إجابتها تكتب أن فلنًا سيدعو بكذا  األزل، فالله يعلم أن فلنًا سيدعوه، فإن كان الله قد قدِّ

وكذا، وإن هذا سيتحقق بكذا وكذا. فالدعاء ليس إنشاًء جديًدا مل يكن يف علم الله أو مل يكن 

مكتوبًا يف اللوح املحفوظ، وكذلك االستجابة بل كّل ما هو كائن مسجل يف اللوح املحفوظ. 

فالله يعلم الغيب، ويعلم ما يفعله العبد قواًل أو عمًل، وكّل يشٍء مكتوٌب مسبًقا منذ األزل، 

الله  يريدها  كام  إجابته  وكذلك  هو،  كام  ومسجل  الله  يعلمه  العبد  يدعوه  الذي  فالدعاء 

سبحانه مسجلة منذ األزل.

فالدعاء واإلجابة ليستا فوق علم الله، بل هام مسجلن يف اللوح املحفوظ عىل وجههام 

  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W   V  كام سيحدثان، فالله عامل الغيب والشهادة

_    سبأ/آية3.
6. إن الله سبحانه ذكر آيات الصيام ولكنه فصل بينها بالدعاء، والفصل بني املتلزمني يعني 

أن هناك أمرًا يراد إبرازه، والحكمة من ذكر الدعاء بني آيات الصيام أن الدعاء يف شهر رمضان 

له ش أن عظيم فهو أقرب للستجابة، فشهر الصوم شهر عبادة خالصة لله، والصائم قريب من 

ربه مستجاب الدعوة كام يف الحديث الرشيف: "ثالثة ل ترد دعوتهم: اإلمام العادل، والصائم 

حتى يفطر، ودعوة املظلوم يرفعها الله فوق الغامم يوم القيامة وتفتح لها أبواب السامء 

ويقول: بعزيت وجاليل ألنرصنك ولو بعد حني"12.

فذكر الدعاء بني آيات الصيام داللة عىل الحث عليه يف شهر الصوم، وبيان لفضله وبرشى 

.باإلجابة، فالله قريب مجيب

12  الرتمذي: 3522، وقال حديث حسن، أحمد: 305/2

¬  «  ª التوبة/آية40.
ثم إنه  يقول لرساقة وقد أوشك عىل اللحاق بالرسول وأيب بكر يف هجرتهام ليدل 

عليهام وميسك بهام نظري الجائزة التي وضعتها قريش لذلك، يقول له رسول الله : "بأن 

يرجع وله سوارا كرسى"8.

 يف  الله وسلمه عليه، فهو  به صلوات  لنقتدي  باألسباب  يأخذ    الله  فرسول 

الوقت الذي يدعو الله أن ينجيه من طلب كفار قريش له وأن يرد كيدهم يف نحرهم، يخرج 

من بيته ليًل ويجد الكفار يحيطون بالدار فيقذف يف وجوههم الرتاب۹.

وهو مطمنئ إىل استجابة الله له ورصفهم عنه، وهكذا تّم فقد رضب عليهم النوم وخرج 

. الرسول

فالدعاء ال يعني تعطيل األخذ باألسباب بل هو ملزم لها.

فمن أحب أن تقام الخلفة من جديد فعليه أن ال يكتفي بدعاء ربه لتحقيق ذلك بل 

يعمل مع العاملني إليجادها ويدعو الله العون يف ذلك والتعجيل بتحقيقها ويلح يف الدعاء 

خالًصا لله وهو يأخذ باألسباب.

وهكذا يف جميع األعامل، يخلص املرء العمل لله والصدق مع رسول الله  ويدعو 

ويلح يف الدعاء والله سميع مجيب.

  -  4. إن الله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجيب املضطر إذا دعاه

  ¿   ¾   ½    ¼   »   غافر/آية60       21   0   /   .
  ®      ¬   «        ª   ©   ¨   <    ÇÆ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ

¯    النمل/آية62.
غري أن اإلجابة لها حقيقة شـرعية بينها رسـول الله : "ما من مسلم يدعو الله - عز 

وجل - بدعوة ليس فيها إثم ول قطيعة رحم إل أعطاه الله بها إحدى ثالث خصال: إّما أن 

يعجل الله له دعوته، وإّما أن يدخرها له يف اآلخرة، وإّما أن يرصف عنه من السوء مثلها. 

قالوا: إذن نكرث. قال: الله أكرث"10.

"ل يزال يستجاب للعبد ما مل يدُع بإثم أو قطيعة رحم ما مل يستعجل. قيل: يا رسول 

الله، وما السـتعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أَر يستجاب يل فيتحرس عن 

ذلك ويدع الدعاء"11.

8  الروض األنف يف تفسري سرية ابن هشام للسهييل: 233/2

9  سرية ابن هشام: صفحة 483

10  أحمد: 18/3، األدب املفرد للبخاري: 713

11  مسلم: 4918، الرتمذي: 3303
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وهذا يعني أن إجابة الدعاء ليست بالرضورة تحقيقها يف الدنيا، بل قد تكون كذلك أو 

يدخرها له يف اآلخرة وهناك األجر العظيم والثواب الكبري، أو يرصف عنه من السوء مثلها.

فنحن ندعو الله سبحانه فإن كنا صادقني مخلصني طائعني نكون موقنني عندها باإلجابة 

. باملعنى الذي بينه رسول الله

5. ليس معنى استجابة الدعاء تغيري يف القدر أو الكتابة يف اللوح املحفوظ أو يف علم الله، 

أي ال تعني اإلجابة أن الله مل يكن يعلم بدعوة عبده وإجابته لها، وبالتايل ال تكون مسجلة يف 

اللوح املحفوظ.

وعليه فل يقال كيف يستجيب الله لدعوة عبد وقدر الله قد تّم منذ األزل والكتابة يف 

اللوح املحفوظ قد قضيت؟!

ال يقال ذلك ألن الدعاء وإجابته ليس إنشاًء جديًدا مل يكن الله يعلمه، بل األمر كام ييل:

إن القدر هو علم الله أي الكتابة يف اللوح املحفوظ، وكّل ما هو كائن مكتوب فيه منذ 

ر إجابتها تكتب أن فلنًا سيدعو بكذا  األزل، فالله يعلم أن فلنًا سيدعوه، فإن كان الله قد قدِّ

وكذا، وإن هذا سيتحقق بكذا وكذا. فالدعاء ليس إنشاًء جديًدا مل يكن يف علم الله أو مل يكن 

مكتوبًا يف اللوح املحفوظ، وكذلك االستجابة بل كّل ما هو كائن مسجل يف اللوح املحفوظ. 

فالله يعلم الغيب، ويعلم ما يفعله العبد قواًل أو عمًل، وكّل يشٍء مكتوٌب مسبًقا منذ األزل، 

الله  يريدها  كام  إجابته  وكذلك  هو،  كام  ومسجل  الله  يعلمه  العبد  يدعوه  الذي  فالدعاء 

سبحانه مسجلة منذ األزل.

فالدعاء واإلجابة ليستا فوق علم الله، بل هام مسجلن يف اللوح املحفوظ عىل وجههام 

  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W   V  كام سيحدثان، فالله عامل الغيب والشهادة

_    سبأ/آية3.
6. إن الله سبحانه ذكر آيات الصيام ولكنه فصل بينها بالدعاء، والفصل بني املتلزمني يعني 

أن هناك أمرًا يراد إبرازه، والحكمة من ذكر الدعاء بني آيات الصيام أن الدعاء يف شهر رمضان 

له ش أن عظيم فهو أقرب للستجابة، فشهر الصوم شهر عبادة خالصة لله، والصائم قريب من 

ربه مستجاب الدعوة كام يف الحديث الرشيف: "ثالثة ل ترد دعوتهم: اإلمام العادل، والصائم 

حتى يفطر، ودعوة املظلوم يرفعها الله فوق الغامم يوم القيامة وتفتح لها أبواب السامء 

ويقول: بعزيت وجاليل ألنرصنك ولو بعد حني"12.

فذكر الدعاء بني آيات الصيام داللة عىل الحث عليه يف شهر الصوم، وبيان لفضله وبرشى 

.باإلجابة، فالله قريب مجيب

12  الرتمذي: 3522، وقال حديث حسن، أحمد: 305/2



ُمَزيَْنَة تتخذ منازِلها قريبًا من يرثَِب عىل الطريق املمتدة بني املدينِة ومكة.  كانت قبيلة 
وكان الرسوُل صلوات الله وسلُمه عليه قد هاجَر إىل املدينة، وَجعلت أخبارُه تِصُل تباًعا إىل 
ُمزينة مع الغاِدين والرائِحني، فل تسمُع عنه إال خرياً. ويف ذاِت َعشية، جلَس سيُد القوِم، النعامن 
يا قوم، والله ما علِمنا عن  ناديه مع إخوته ومشيَخِة قبيلته، فقال لهم:  بن مقرٍِّن املزيُن، يف 
محمٍد إال خريًا، وال َسِمعنا من دعوتِِه إال َمرحمة وإحسانًا وعداًل، فام بالنا نبِطُئ عنه، والناُس 
إليه يرُسعون؟! ثم أتبَع يقول: أّما أنا فقد عزمُت عىل أن أغدو عليه - أذهب إليه يف الغداة، 
والغداة: البكرة، وهي ما بني الفجر وطلوع الشمس - إذا أصبَحُت، فمن شاء منكم أن يكون 
ت كلامت النعاَمن َوترًا ُمرهًفا يف نفوِس القوم، فام إن طلع الصباُح  معي فليتجهَّز. وكأمنا َمسَّ
حتى وَجد إخوتُه العرشة، وأربعاِمئة فارٍس من فرساِن ُمَزيَْنَة قد جهَّزوا أنفسُهم للَميضِّ معه إىل 

يرثِب للقاء النبيِّ صلوات الله وسلمه عليه، والدخوِل يف دين الله.
بيد أنَّ النعامن استحى أن يِفَد مع هذا الجمعِ الحاشد عىل النبيِّ صىل الله عليه وسلم 
نة الشهباَء - السنة املـُجدبة التي ال خرضة  دون أن يحمَل له وللمسلمني شيئًا يف يِده. لكن السَّ
فيها وال مطر – املـُجِدبة التي مرَّت بها ُمزينة مل ترتُك لها رضًعا - الرضع كناية عن النعم - وال 
زرًعا. فطاَف النعامن ببيتِه وبيُوِت إخوته، وجَمَع كل ما أبقاُه لهم القحط من غنيامٍت، وساقها 
أمامُه وقِدَم بها عىل رسول الله صىل الله عليه وسلم، وأعلن هو ومن معه إسلَمهم بني يديه.

 اهتزت يرثُب من أقَصاها إىل أقصاها فرًحا بالنعامِن بن ُمقرٍن وَصحبِه، إذ مل يَسبق لبيٍت 
من بيوِت العرِب أن أسلَم منه أحد عرَش أًخا من أٍب واحٍد ومعُهم أربُعامئِة فارٍس، ورُسَّ الرسول 

ور، وتقبل الله عّز وجلَّ غنيامتِِه، وأنزَل فيِه قرآنًا فقال: الكريُم بإسلِم النعامن أبلغ الرسُّ
  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯﴿
    Ì  Ë      Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄÃ   Â      Á  À  ¿¾  ½  ¼  »

Î  Í    ﴾ التوبة:99.
انضَوى - انضم ودخل - النعامن بن ُمقرٍِّن تحت رايِة رسول الله صىل الله عليه وسلم، 
ديق وقَف  وشِهَد معُه غزواتِه كلها غري واٍن - غري مرتاٍخ - وال ُمقرٍص. وملا آلت الخلفة إىل الصِّ
معه هو وقومه من بني ُمَزيَْنَة وقفة حازِمة كان لها أثٌر كبرٌي يف القضاِء عىل فتنة الرِّدَّة. وملا 

بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الّنعامُن بن مقرِّن املَُزين

»إن لإلميان بيوتًا وللنفاق بيوتًا،

وإن بيت مقرن من بيوت اإلميان« 

]عبد الله بن مسعود[

Ú‰ßa@übÌä
بسم اهللا الرمحن الرحيم

ثُُكُم ِبِه أََحٌد بَْعِدي: كُنَّا ِعْنَد رَُسوِل اللَِّه  ثَنَُّكْم ِبَحِديٍث اَل يَُحدِّ - قَاَل لََنا أَنَُس بُْن َمالٍِك: أَلَُحدِّ

َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ُجلُوًسا فََضِحَك َوقَاَل: »أَتَْدُروَن ِممَّ َضِحكُْت؟« قَالُوا: اللَُّه َورَُسولُُه أَْعلَُم 

قَاَل: »َعِجْبُت لِلُْمْؤِمِن إِنَّ اللََّه تََبارََك َوتََعاىَل َل يَْقِيض لَُه َقَضاًء إِلَّ كَاَن َخرْيًا لَُه«.

- ِقيَل لَِعائَِشَة: َما كَاَن أَكْرَثُ كََلِم رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يِف بَيِْتِه إَِذا َخَل؟ قَالَْت: 

كَاَن أَكْرَثُ كََلِمِه إَِذا َخَل يِف بَيِْتِه »َما يُْقَىض ِمْن أَْمٍر يَكُوُن«

رْبُ رًِضا« ، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: »الصَّ - َعْن أيَِب ُموَىس اأْلَْشَعِريِّ

- َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك، قَاَل: َخَدْمُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوأَنَا ابُْن مَثَايِن ِسِننَي، 

ٌء كَاَن« َوَخَدْمتُُه َعرْشَ ِسِننَي، فاََم اَلَمِني اَلئٌِم ِمْن أَْهلِِه إاِلَّ قَاَل: »َدُعوُه َفإِنَُّه لَْو ُقِيضَ يَشْ

ِد بِْن ُمْسلٍِم، قَاَل: بَلََغِني أَنَّ رَُجًل َجاَء إىَِل رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل:  - َعْن ُمَحمَّ

ٍء َقَضاُه لََك« ، قَاَل: »َل تَتَِّهِم اللََّه يِف يَشْ يَا رَُسوَل اللَِّه أَْوِصِني َواَل تُْكرِثْ َعيَلَّ

اِمِت، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِىَل النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل: يَا رَُسوَل اللَِّه  - عن ُعبَاَدَة بَْن الصَّ

أَيُّ الَْعَمِل أَفَْضُل؟ قَاَل: »إِميَاٌن ِباللَِّه َوتَْصِديٌق ِبَرُسولِِه َوِجَهاٌد يِف َسِبيلِِه« قَاَل: أُِريُد أَْهَوَن ِمْن 

ٍء َقَضاُه«. َهَذا قَاَل: »َل تَتِِّهْمُه يِف يَشْ

- َعْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخرْيٌ َوأََحبُّ 

ِعيِف، َويِف كُلٍّ َخرْيٌ. اْحرِْص َعىَل َما يَْنَفُعَك َواْسَتِعْن ِباللَِّه َوَل تَْعِجْز،  إِىَل اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمِن الضَّ

َر اللَُّه َوَما َشاَء َفَعَل؛ َفإِنَّ لَْو  ٌء َفاَل تَُقْل: لَْو أيَنِّ َفَعلُْت كََذا َوكََذا، َولَِكْن ُقْل: َقدَّ َفإِْن أََصابََك يَشْ

ْيطَان« تَْفَتُح َعَمَل الشَّ

- عن َحْفُص بُْن ُعَمَر، قَاَل: نَظََر رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إىَِل رَُجٍل َسيِِّئ الَْهيْئَِة وقَاَل: 

ِني  نْيَا إِْذ لَْم أَْصَنْع ِفيِه، َويُِهمُّ ِني َما َمىَض ِمَن الدُّ »َما أَْمرَُك؟ وَما َشأْنَُك؟«، قَاَل: يَا رَُسوَل اللَِّه، يُِهمُّ

َما بَِقَي ِمْنَها كَيَْف َحايِل؟ قَاَل: »أنت ِمْن نَْفِسِك يِف َعَناٍء« قَاَل: ثُمَّ لَِقيَُه بَْعُد َوقَْد َحُسَنْت َهيْئَتُُه 

ُه بنَْيَ كَِتَفيَّ َحتَّى َوَجْدُت بَرَْدَها َعىَل قَلِْبي، ثُمَّ  فََقاَل: يَا رَُسوَل اللَِّه أَتَايِن آٍت يِف الَْمَناِم، فََوَضَع كَفَّ

قَاَل: قُِل: اللَُّهمَّ اْرزُقِْني نَْفسً ا ُمطَْمِئنًَّة تُوِقُن ِبَوْعِدَك َوتَُسلُِّم أِلَْمرَِك َوتَرىَْض ِبَقَضائَِك، فََواللَِّه َما 

.»ِني َشيْئ َمىَض َواَل بَِقي.َ فََقاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »َفَقْد َرأَيَْت َخرْيًا َفالْزَْم يُِهمُّ
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ُمَزيَْنَة تتخذ منازِلها قريبًا من يرثَِب عىل الطريق املمتدة بني املدينِة ومكة.  كانت قبيلة 
وكان الرسوُل صلوات الله وسلُمه عليه قد هاجَر إىل املدينة، وَجعلت أخبارُه تِصُل تباًعا إىل 
ُمزينة مع الغاِدين والرائِحني، فل تسمُع عنه إال خرياً. ويف ذاِت َعشية، جلَس سيُد القوِم، النعامن 
يا قوم، والله ما علِمنا عن  ناديه مع إخوته ومشيَخِة قبيلته، فقال لهم:  بن مقرٍِّن املزيُن، يف 
محمٍد إال خريًا، وال َسِمعنا من دعوتِِه إال َمرحمة وإحسانًا وعداًل، فام بالنا نبِطُئ عنه، والناُس 
إليه يرُسعون؟! ثم أتبَع يقول: أّما أنا فقد عزمُت عىل أن أغدو عليه - أذهب إليه يف الغداة، 
والغداة: البكرة، وهي ما بني الفجر وطلوع الشمس - إذا أصبَحُت، فمن شاء منكم أن يكون 
ت كلامت النعاَمن َوترًا ُمرهًفا يف نفوِس القوم، فام إن طلع الصباُح  معي فليتجهَّز. وكأمنا َمسَّ
حتى وَجد إخوتُه العرشة، وأربعاِمئة فارٍس من فرساِن ُمَزيَْنَة قد جهَّزوا أنفسُهم للَميضِّ معه إىل 

يرثِب للقاء النبيِّ صلوات الله وسلمه عليه، والدخوِل يف دين الله.
بيد أنَّ النعامن استحى أن يِفَد مع هذا الجمعِ الحاشد عىل النبيِّ صىل الله عليه وسلم 
نة الشهباَء - السنة املـُجدبة التي ال خرضة  دون أن يحمَل له وللمسلمني شيئًا يف يِده. لكن السَّ
فيها وال مطر – املـُجِدبة التي مرَّت بها ُمزينة مل ترتُك لها رضًعا - الرضع كناية عن النعم - وال 
زرًعا. فطاَف النعامن ببيتِه وبيُوِت إخوته، وجَمَع كل ما أبقاُه لهم القحط من غنيامٍت، وساقها 
أمامُه وقِدَم بها عىل رسول الله صىل الله عليه وسلم، وأعلن هو ومن معه إسلَمهم بني يديه.

 اهتزت يرثُب من أقَصاها إىل أقصاها فرًحا بالنعامِن بن ُمقرٍن وَصحبِه، إذ مل يَسبق لبيٍت 
من بيوِت العرِب أن أسلَم منه أحد عرَش أًخا من أٍب واحٍد ومعُهم أربُعامئِة فارٍس، ورُسَّ الرسول 

ور، وتقبل الله عّز وجلَّ غنيامتِِه، وأنزَل فيِه قرآنًا فقال: الكريُم بإسلِم النعامن أبلغ الرسُّ
  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯﴿
    Ì  Ë      Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄÃ   Â      Á  À  ¿¾  ½  ¼  »

Î  Í    ﴾ التوبة:99.
انضَوى - انضم ودخل - النعامن بن ُمقرٍِّن تحت رايِة رسول الله صىل الله عليه وسلم، 
ديق وقَف  وشِهَد معُه غزواتِه كلها غري واٍن - غري مرتاٍخ - وال ُمقرٍص. وملا آلت الخلفة إىل الصِّ
معه هو وقومه من بني ُمَزيَْنَة وقفة حازِمة كان لها أثٌر كبرٌي يف القضاِء عىل فتنة الرِّدَّة. وملا 

بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الّنعامُن بن مقرِّن املَُزين

»إن لإلميان بيوتًا وللنفاق بيوتًا،

وإن بيت مقرن من بيوت اإلميان« 

]عبد الله بن مسعود[
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مل يَستكن الفرُس لهزميِة القادسيّة، فجَمعوا جموعهم، وَجيشوا ُجيوشهم حتى اكتمَل لهم 
اء املقاتلني. فلام وقَف الفاروق عىل أخباِر هذا الحشِد العظيم،  مائة وخمُسون ألًفا من أشدَّ
عزَم عىل أن مييَض إىل مواجهة هذا الخطِر الكبري بنفسه؛ ولكن وجوَه املسلمني ثنوُه عن ذلك، 
وأشاروا عليه أن يُرسَل قائًدا يُعتَمُد عليه يف مثِل هذا األمر الجليل. فقال عمُر: أشريوا عيلَّ برجٍل 

ألوليه ذلك الثغَر. فقالوا: أنت أعلُم بُجندك يا أمرَي املؤمنني.
فقال: والله ألولنيَّ عىل ُجند املسلمني رجًل يكون - إذا التقى الجمعاِن - أسبَق من اآلِسنة، 
هو النعامن بن ُمقرٍن املزيُن. فقالوا: هو لها. فكتب إليه يقول: من عبد الله عمَر بن الخطاب 
إىل النعامن بن ُمقرن. أّما بعد، فإنه بلغني أن جموًعا من األعاجم كثرية قد َجمعوا لكم مبدينة 
»نهاوند«، فإذا أتاك كتايب هذا فرِس بأمِر الله، وبعوِن الله، وبنرِص الله مبن معك من املسلمني، وال 
توِطئُهم وعرًا فتؤذيهم... فإن رجًل واحًدا من املسلمني أحب إيل من مائة ألف دينار والسلم عليك.

هب النعامن بجيشه للقاء العدو وأرسل أمامه طلئع من فرسانه لتكتشف له الطريق. 
فلام اقرتَب الفرسان من »نهاوند« توقفت خيولهم، فدفعوها فلم تندفع، فنزلوا عن ظهورِها 
فنظروا يف  املسامريِ،  رؤوَس  تشبُه  الحديد  من  الخيل شظايا  فوجدوا يف حوافِر  الخرَب  ليعرفوا 
األرض فإذا العَجُم قد نرثُوا يف الُدروب املؤدية إىل »نَهاوند« َحَسك الحديد، ليعوقوا الفرسان 

واملشاة عن الوصول إليها. 
ُهم برأيه، فأمرَُهم بأن يقفوا يف أماكِنهم،   أخرَب الفرسان النعامن مبا رَأوا، وطلبُوا منه أن مُيدَّ
وأن يوِقدوا النريان يف الليِل لرياهُم العُدو، وعند ذلك يتظاهرون بالخوِف منه والهزميِة أمامه 
ليُغروُه باللحاِق بهم وإزالِة ما زرَعه من َحسك الحديد. وجازِت الحيلة عىل الفرس، فام إن رأوا 
طليعة جيِش املسلمني متيض ُمنهزمة أمامهم حتى أرسلوا ُعاملُهم فكنُسوا الطرُق من الحسك، 

فكرَّ عليهُم املسلمون واحتلوا تلك الدرَب.
عدوُه  يُباغت  أن  عىل  وعزَم  »نهاوند«  مشارِف  عىل  بجيشِه  ُمقرٍن  بن  النعامن  َعسكَر 

بالُهجوم، فقال لجنوِده:
إين ُمكرٌب ثلثًا، فإذا كربُت األوىل فليتهيأ من ملْ يكن قد تهيّأ، وإذا كربُت الثانية فليشُدد كل 

رجٍل منكم سلحُه عىل نفسه، فإذا كربُت الثالثة، فإين حاِمٌل عىل أعداِء الله فاحِملوا معي.
كـرّبَ النعامن بن ُمقرٍن تكبرياته الثلث، واندفَع يف صفوِف العدوِّ كأنه الليث عاديًا، وتدفق 
وراَءه جنوُد املسلمني تدفق السيِل، ودارت بني الفريقني رحى معركٍة رضوٍس قلام شهَد تاريخ 

الحروب لها نظريًا.
 فتمزق جيُش الفرِس رشَّ ُممزٍق، وَمألت قتلُه السهل والجبل، وسالت دماؤه يف املمرَّات 
ماء فرُصع، وأصيَب النعامن نفُسه إصابة قاتِلة،  والّدروب ، فزلق جواُد النعامن بن ُمقرٍن بالدِّ
اُه برُبدٍة كانت معه، وكتَم أمَر َمرصِعه عن املسلمني. وملا تمَّ  فأخذ أخوُه اللواء من يدِه، وسجَّ
ُه املسلمون »فتُح  الفتوح« سأَل الجنوُد املنترصون عن قائدهم الباسِل  النرُص الكبرُي الذي سامَّ
النعامن بن مقرٍن، فرفع أخوُه الرُبدة عنه وقال: هذا أمرُيكم، قد أقرَّ الله عينُه بالفتح، وختم 

 .له بالشهادة

صارِت الِخلفة إىل الفاروِق كان للنعامن بن مقرٍِّن يف عهِده شأٌن ما يَزال التاريخ يذكرُه بلساٍن 
ندّي بالحمِد، رطيٍب بالثناء. فقبيَل القاِدسية، أرسَل سعُد بن أيب وقاٍص قائُد جيوِش املسلمني 

وفًدا إىل كرسى يَزَْدُجرَْد برئاسة النعامِن بن ُمقرٍن ليدُعوه إىل اإلسلم.
وملا بلغوا عاِصمة كرسى يف املدائن استأذنوا بالدخوِل عليه فأذن لهم، ثم دَعا الرتجامن 
فقال له: سلُهم: ما الذي جاَء بكم إىل ديارنا وأغراكْم بغزِونا؟! لعلكم طِمعتْم بنا واجرتأتم علينا 
ألننا تشاغلنا َعنكم، ومل نشأ أن نبِطش بكم. فالتفت النعامن بن ُمقرٍن إىل من معُه وقال: إن 
شئتم أَجبتُه عنكم، وإن شاَء أحدكم أن يتكلَم آثرتُه بالكلم، فقالوا: بل تكلْم، ثم التفتوا إىل 

كرِسى وقالوا: هذا الرجَل يتكلُم بلسانِنا، فاستِمع إىل ما يقول.
فَحمد النعامن الله وأثنى عليه، وَصىل عىل نبيه وسلَم، ثم قال: إن الله رِحمنا فأرسَل إلينا 
رسواًل يُدلنا عىل الخريِ ويأمرنا به، ويُعرفنا الرشَّ وينهانا عنه، ووعدنا - إن أجبناُه إىل ما دعانا 
إليه - أن يُعطينا الله خريَي الدنيا واآلخرة. فام هو إال قليٌل حتى بدَل الله ِضيقنا َسعة، وِذلتنا 
ِعزًة، وعداواتِنا إخاًء وَمرحمة. وقد أَمرَنا أن ندُعو الناَس إىل ما فيه خريُهم وأن نبدأ مبن يجاورنا. 
ن الَحَسن كله وحضَّ عليه، وقـبَّح القبيَح كله  فنحن ندعوكم إىل الدخوِل يف ديننا، وهو ديٌن حسَّ
وَحذر منه. وهو يَنقُل ُمعتنقيِه - املؤمنني به - من ظلم الكفِر وجورِه إىل نوِر اإلمياِن وعِدله. 
بأحكاِمه،  تحكُموا  أن  عليه، عىل  وأقمناكْم  الله  كتاَب  فيكم  خلفنا  اإلسلم  إىل  أجبتُمونا  فإن 
ورَجعنا عنكم وتركناكم وشأنكم. فإن أبيتُم الدخوَل يف دين الله أخذنا منكم الجزية وَحميناكم، 

فإن أبيتم إعطاَء الجزية حاَربناكم.
فاستشاط يَزَْدُجرَْد غضبًا وغيظًا مامَّ سمَع، وقال: إين ال أعلُم أمة يف األرض كانت أشقى منكم 
وال أقلَّ عدًدا، وال أشدَّ فرقة، وال أسوأ حااًل. وقد كنا نِكُل أمركم إىل ُوالِة الضواحي فيأخذون لنا 
الطاعة منكم. ثم خفَف شيئًا من ِحدته وقال: فإن كانت الحاَجة هي التي َدفعتكم إىل املجيِء 
إلينا أمرنا لكم بقوٍت إىل أن تخِصَب دياركم، وكسونا َسادتكم وُوجوَه قومكم، وَملكنا عليكم - 

ولينا عليكم - ملًِكا من ِقـبلنا يرفُق بكم.
فردَّ عليه رجٌل من الوفِد رًدا أشعَل نار غضبِه من جديٍد فقال: لوال أن الرُسَل ال تقتُل لقتلتكم.

قوموا فليس لكم يشٌء عندي، وأخربُوا قائِدكم أين ُمرسٌل إليه »رُستم« - قائد جيش الفرس - 
حتى يدِفنُه ويدِفنكم مًعا يف خندِق القادسيَّة- مكان يف العراق غريب النجف وقعت فيه املعركة 

الكربى الفاصلة التي دعيت مبعركة القادسية-.
ثم أمَر فأىت لُه بِحمل تراٍب، وقال لرجالِه: َحملوُه عىل أرَشف هؤالء، وسوقوه أمامكم عىل 
مرأى من الناِس حتى يخُرج من أبواب عاصمة ُملِكنا. فقالوا للوفد: من أرَشفكم؟ فبادر إليهم 

عاصُم بن ُعمَر وقال: أنا.
لوُه عليه حتى خَرَج من املدائن، ثم حملُه عىل ناقتِه وأخذُه معه لسعِد بن أيب وقاٍص،  فَحمَّ

وبرشُه بأن الله َسيفتُح عىل املسلمني دياَر الفرِس ومُيلكُهم تراَب أرضهم.
ثم وقعْت معركة القادسية، واكتظ خندقها بجثِث آالِف القتىل، ولكنُهم مل يكونوا من ُجند 

املسلمني، وإمنا كانوا من جنوِد كرِسى.
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مل يَستكن الفرُس لهزميِة القادسيّة، فجَمعوا جموعهم، وَجيشوا ُجيوشهم حتى اكتمَل لهم 
اء املقاتلني. فلام وقَف الفاروق عىل أخباِر هذا الحشِد العظيم،  مائة وخمُسون ألًفا من أشدَّ
عزَم عىل أن مييَض إىل مواجهة هذا الخطِر الكبري بنفسه؛ ولكن وجوَه املسلمني ثنوُه عن ذلك، 
وأشاروا عليه أن يُرسَل قائًدا يُعتَمُد عليه يف مثِل هذا األمر الجليل. فقال عمُر: أشريوا عيلَّ برجٍل 

ألوليه ذلك الثغَر. فقالوا: أنت أعلُم بُجندك يا أمرَي املؤمنني.
فقال: والله ألولنيَّ عىل ُجند املسلمني رجًل يكون - إذا التقى الجمعاِن - أسبَق من اآلِسنة، 
هو النعامن بن ُمقرٍن املزيُن. فقالوا: هو لها. فكتب إليه يقول: من عبد الله عمَر بن الخطاب 
إىل النعامن بن ُمقرن. أّما بعد، فإنه بلغني أن جموًعا من األعاجم كثرية قد َجمعوا لكم مبدينة 
»نهاوند«، فإذا أتاك كتايب هذا فرِس بأمِر الله، وبعوِن الله، وبنرِص الله مبن معك من املسلمني، وال 
توِطئُهم وعرًا فتؤذيهم... فإن رجًل واحًدا من املسلمني أحب إيل من مائة ألف دينار والسلم عليك.

هب النعامن بجيشه للقاء العدو وأرسل أمامه طلئع من فرسانه لتكتشف له الطريق. 
فلام اقرتَب الفرسان من »نهاوند« توقفت خيولهم، فدفعوها فلم تندفع، فنزلوا عن ظهورِها 
فنظروا يف  املسامريِ،  رؤوَس  تشبُه  الحديد  من  الخيل شظايا  فوجدوا يف حوافِر  الخرَب  ليعرفوا 
األرض فإذا العَجُم قد نرثُوا يف الُدروب املؤدية إىل »نَهاوند« َحَسك الحديد، ليعوقوا الفرسان 

واملشاة عن الوصول إليها. 
ُهم برأيه، فأمرَُهم بأن يقفوا يف أماكِنهم،   أخرَب الفرسان النعامن مبا رَأوا، وطلبُوا منه أن مُيدَّ
وأن يوِقدوا النريان يف الليِل لرياهُم العُدو، وعند ذلك يتظاهرون بالخوِف منه والهزميِة أمامه 
ليُغروُه باللحاِق بهم وإزالِة ما زرَعه من َحسك الحديد. وجازِت الحيلة عىل الفرس، فام إن رأوا 
طليعة جيِش املسلمني متيض ُمنهزمة أمامهم حتى أرسلوا ُعاملُهم فكنُسوا الطرُق من الحسك، 

فكرَّ عليهُم املسلمون واحتلوا تلك الدرَب.
عدوُه  يُباغت  أن  عىل  وعزَم  »نهاوند«  مشارِف  عىل  بجيشِه  ُمقرٍن  بن  النعامن  َعسكَر 

بالُهجوم، فقال لجنوِده:
إين ُمكرٌب ثلثًا، فإذا كربُت األوىل فليتهيأ من ملْ يكن قد تهيّأ، وإذا كربُت الثانية فليشُدد كل 

رجٍل منكم سلحُه عىل نفسه، فإذا كربُت الثالثة، فإين حاِمٌل عىل أعداِء الله فاحِملوا معي.
كـرّبَ النعامن بن ُمقرٍن تكبرياته الثلث، واندفَع يف صفوِف العدوِّ كأنه الليث عاديًا، وتدفق 
وراَءه جنوُد املسلمني تدفق السيِل، ودارت بني الفريقني رحى معركٍة رضوٍس قلام شهَد تاريخ 

الحروب لها نظريًا.
 فتمزق جيُش الفرِس رشَّ ُممزٍق، وَمألت قتلُه السهل والجبل، وسالت دماؤه يف املمرَّات 
ماء فرُصع، وأصيَب النعامن نفُسه إصابة قاتِلة،  والّدروب ، فزلق جواُد النعامن بن ُمقرٍن بالدِّ
اُه برُبدٍة كانت معه، وكتَم أمَر َمرصِعه عن املسلمني. وملا تمَّ  فأخذ أخوُه اللواء من يدِه، وسجَّ
ُه املسلمون »فتُح  الفتوح« سأَل الجنوُد املنترصون عن قائدهم الباسِل  النرُص الكبرُي الذي سامَّ
النعامن بن مقرٍن، فرفع أخوُه الرُبدة عنه وقال: هذا أمرُيكم، قد أقرَّ الله عينُه بالفتح، وختم 

 .له بالشهادة
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َوَما أَْصبَْحُت َعىَل َحاٍل فَتََمنَّيُْت أيَنِّ َعىَل ِسَواَها«.

- اْشتىََك ِعْمَراُن بُْن ُحَصنْيٍ فََدَخَل َعلَيِْه َجاٌر لَُه فَاْستَبْطَأَُه يِف الِْعيَاَدِة فََقاَل لَُه: يَا أَبَا نَُجيٍْد إِنَّ 

بَْعَض َما مَيَْنُعِني َعْن ِعيَاَدتَِك َما أََرى ِبَك ِمَن الَْجْهِد، قَاَل: »فََل تَْفَعْل فَِإنَّ أََحبَُّه إيَِلَّ أََحبُُّه إِىَل اللَِّه، 

َواَل تَبْتَِئْس يِل مِبَا تََرى، أََرأَيَْت إَِذا كَاَن َما تََرى ُمَجاَزاًة ِبُذنُوٍب قَْد َمَضْت، َوأَنَا أَْرُجو َعْفَو اللَِّه 

  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï :َعىَل َما بَِقَي فَِإنَُّه قَاَل

.»   Ù          Ø
َك، َوأَبْلَُغ  ؛ فَِإنَّ َذلَِك أَقَلُّ لَِهمِّ ِبَقَضاِء اللَِّه َعىَل َما كَاَن ِمْن ُعرْسٍ َويرُْسٍ - قَاَل ابُْن َعْوٍن: »اِْرَض 

َضا َحتَّى يَُكوَن ِرَضاُه ِعْنَد الَْفْقِر  ِفياَم تَطْلُُب ِمْن آِخَرتَِك. َواْعلَْم أَنَّ الَْعبَْد لَْن يُِصيَب َحِقيَقَة الرِّ

َوالْبََلِء كَِرَضاُه ِعْنَد الِْغَنى َوالْبََلِء، كَيَْف تَْستَْقيِض اللََّه يِف أَْمِرَك، ثُمَّ تَْسَخُط إِْن َرأَيَْت قََضاَءُه 

ُمَخالًِفا لَِهَواَك. َولََعلَّ َما َهَويَْت ِمْن َذلَِك لَْو ُوفَِّق لََك لََكاَن ِفيِه َهلََكتَُك، َوتَْرىَض قََضاَءُه إَِذا َوافََق 

َهَواَك َوَذلَِك لِِقلَِّة ِعلِْمَك ِبالَْغيِْب َوكَيَْف تَْستَْقِضيه.ِ إِْن كُْنَت كََذلَِك َما أَنَْصْفَت ِمْن نَْفِسِك َواَل 

َضا«. أََصبَْت بَاَب الرِّ

ثَِني أيَِب، َعْن أَِبيِه، قَاَل: لاَمَّ َهلََك َعبُْد الَْملِِك بُْن  ثََنا َسرْبَُة بُْن َعبِْد الَْعِزيِز بِْن َسرْبََة، قَاَل: َحدَّ - َحدَّ

ِبيُع  ُعَمَر بِْن َعبِْد الَْعِزيِز َوَسْهُل بُْن َعبِْد الَْعِزيِز َوُمَزاِحُم َمْوىَل ُعَمَر يِف أَيَّاٍم ُمتَتَاِبَعٍة َدَخَل َعلَيِْه الرَّ

بُْن َسرْبََة فََقاَل: َعظََّم اللَُّه أَْجَرَك يَا أَِمرَي الُْمْؤِمِننَي، فاََم َرأَيُْت أََحًدا أُِصيَب ِبأَْعظََم ِمْن ُمِصيبَِتَك يِف 

. فَطَأْطَأَ  أَيَّاٍم ُمتَتَاِبَعٍة، َواللَِّه َما َرأَيُْت ِمثَْل ابِْنَك ابًْنا، َواَل ِمثَْل أَِخيَك أًَخا، َواَل ِمثَْل َمْواَلَك َمْوىًل قَطُّ

َرأَْسُه، فََقاَل يِل َرُجٌل َمَعُه َعىَل الِْوَساِد: لََقْد َهيَّْجَت َعلَيِْه. قَاَل: ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فََقاَل: »كَيَْف قُلَْت 

اًل فََقاَل: »اَل َوالَِّذي قىََض َعلَيِْه )أَْو قَاَل: َعلَيِْهُم( الَْمْوَت، َما  ىِل يَا َرِبيُع؟« فَأََعْدُت َعلَيِْه َما قُلُْت أَوَّ

أُِحبُّ أَنَّ َشيْئًا كَاَن ِمْن َذلَِك لَْم يَُكْن«.

اَن، أَنَُّه َشِهَد ُعَمَر بَْن َعبِْد الَْعِزيِز  ثََنا إِْساَمِعيُل بُْن إِبَْراِهيَم، قَاَل: أَْخرَبَيِن ِزيَاُد بُْن أيَِب َحسَّ - َحدَّ

ِمْن  َخَشبَتنَْيِ  قرَْبِِه  يِف  َوَجَعلُوا  ِباأْلَْرِض،  قرَْبُُه  َعلَيِْه  َي  ُسوِّ فَلاَمَّ  قَاَل:  الَْملِِك  َعبُْد  ابُْنُه  ُدِفَن  ِحنَي 

َزيْتُون،ٍ إِْحَداُهاَم ِعْنَد َرأِْسِه َواأْلُْخَرى ِعْنَد ِرْجلِيِه، ثُمَّ َجَعَل بَيَْنُه َوبنَْيَ الِْقبْلَِة، ثُمَّ اْستََوى قَامِئًا 

ا ِبأَِبيَك، َوَما ِزلُْت ُمْنُذ َوَهبََك اللَُّه  ، فَقْد كُْنُت بَرًّ َوأََحاَط ِبِه النَّاُس، فََقاَل: »َرِحَمَك اللَُّه يَا بَُنيَّ

وًرا َواَل أَْرَجى لَِحظِّي ِمَن اللَِّه ِفيَك ُمْنُذ َوَضْعتَُك  وًرا ِبَك، َواَل َواللَِّه َما كُْنُت قَطُّ أََشدَّ رُسُ يِل َمرْسُ

ََك اللَُّه، فََرِحَمَك اللَُّه َوَغَفَر لََك َذنْبَك،َ َوَجَزاَك ِبأَْحَسِن َعَملَِك َوتََجاَوَز َعْن  يِف الَْمْوِضعِ الَِّذي َصريَّ

َسيِِّئِه، َوَرِحَم كُلَّ َشاِفعٍ يَْشَفُع لََك ِبَخرْيٍ ِمْن َشاِهٍد َوَغائٍِب، َوَرِضيَنا ِبَقَضاِء اللَِّه َوَسلَّْمَنا أَلَْمِره،ِ 

َف. َوالَْحْمُد لِلَِّه َربِّ الَْعالَِمنَي« ثُمَّ انرَْصَ

، أَنَّ بَْعَض أَْهلِِه اْشتىََك فََوَجَد َعلَيِْه ثُمَّ أُْخرِبَ  ِد بِْن َعيِلٍّ ثََنا ابُْن ُعيَيَْنَة، َعْن َرُجٍل، َعْن ُمَحمَّ - َحدَّ
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بسم الله الرحمن الرحيم

الِْعزِّ  يِف  ِعْنَدُهْم  َوكَاَن  ِفيِه  قُِبَض  الَِّذي  الْيَْوِم  يِف  ْرَداِء  الدَّ أيَِب  َعىَل  َدَخَل  أَنَُّه  ُمْسلٍِم،  أيَِب  َعْن   -

ْرَداِء: »أََجْل فََهَكَذا فَُقولُوا، فَِإنَّ اللََّه تَبَاَرَك َوتََعاىَل  ُ فََقاَل أَبُو الدَّ كَأَنُْفِسِهْم، فََجَعَل أَبُو ُمْسلٍِم يَُكربِّ

إَِذا قىََض قََضاًء أََحبَّ أَْن يُْرىَض ِبِه«.

ُجَل فَيَْعلَُم أَنََّها ِمْن  - َعْن َعلَْقَمَة، :  9  8  7  6  قَاَل: »ِهَي الُْمِصيبَُة تُِصيُب الرَّ

ِعْنِد اللَِّه فَيَُسلُِّم لََها َويَْرىَض«.

اِضنَي ِبَقَضاِء اللَِّه الَِّذيَن َما  ْرَداِء، كَانَْت تَُقوُل: »إِنَّ الرَّ ، قَاَل: بَلََغَنا أَنَّ أُمَّ الدَّ ثََنا ُعَمُر بُْن َذرٍّ - َحدَّ

َهَداُء يَْوَم الِْقيَاَمِة«. قىََض لَُهْم َرُضوا ِبِه، لَُهْم يِف الَْجنَِّة َمَناٌر لَيَْغِبطُُهْم ِبَها الشُّ

ُّ، قَاَل: »َزَرَع َرُجٌل ِمْن أَْهِل الطَّائِِف َزْرًعا، فَلاَمَّ بَلََغ أََصابَتُْه آفٌَة  ٍد الَْميكِّ ثَِني يُونُُس بُْن ُمَحمَّ - َحدَّ

فَاْحرَتََق، فََدَخلَْنا َعلَيِْه نَُواِسيِه َعْنُه فَبىََك َوقَاَل: َواللَِّه َما َعلَيِْه أَبيِْك َولَِكنِّي َسِمْعُت اللََّه تَبَاَرَك 

 ،F  E  D  C  B  A  @    ?  >  =  :َوتََعاىَل يَُقوُل

ِة فََذلَِك الَِّذي أَبَْكايِن«. فَّ فَأََخاُف أَْن أَكُوَن ِمْن َهِذِه الصِّ

- َعْن ِساَمٍك، َعِن اأْلََغرِّ قَاَل: نَظََر َعيِلُّ بُْن أيَِب طَالٍِب َريِضَ الله َعْنُه إىَِل َعِديِّ بِْن َحاتٍِم كَِئيبًا فََقاَل: 

، َما يِلَ أََراَك كَِئيبًا َحِزيًنا؟« قَاَل: َوَما مَيَْنُعِني َوقَْد قُِتَل ابَْناَي َوفُِقئَْت َعيِْني؟، فََقاَل: »يَا  »يَا َعِديُّ

، إِنَُّه َمْن َريِضَ ِبَقَضاِء اللَِّه َجَرى َعلَيِْه َوكَاَن لَُه أَْجٌر، َوَمْن لَْم يَْرَض ِبَقَضاِء اللَِّه َجَرى َعلَيِْه  َعِديُّ

َوَحِبَط َعَملُُه«.

ُد بُْن َواِسعٍ فَتََذاكََرا الَْعيَْش فََقاَل َمالٌِك:  - َعِن ابِْن َشْوَذٍب، قَاَل: اْجتََمَع َمالُِك بُْن ِديَناٍر َوُمَحمَّ

ٌد: »طُوىَب لَِمْن َوَجَد َغَداًء  ُجِل َغلٌَّة يَِعيُش ِفيَها«، َوقَاَل ُمَحمَّ ٌء أَفَْضَل ِمْن أَْن يَُكوَن لِلرَّ »َما يَشْ

َولَْم يَِجْد َعَشاًء، َوَوَجَد َعَشاًء َولَْم يَِجْد َغَداًء َوُهَو َعِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َراٍض«، أَْو فََقاَل: »َواللَُّه 

َعْنُه َراٍض«.

- قَاَل َحْفُص بُْن ُحَميٍْد: كُْنُت ِعْنَد َعبِْد اللَِّه بِْن الُْمبَاَرِك ِبالُْكوفَِة ِحنَي َماتَِت اْمَرأَتُُه فََسأَلْتُُه َما 

َضا اَل يَتََمنَّى ِخَلَف َحالِِه«. َضا؟ قَاَل: »الرِّ الرِّ

اِضنَي َعِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ  - عن أيَِب َعبِْد اللَِّه الرَْبَايِثَّ، يَُقوُل: »لَْن يَِرَد اآْلِخَرَة أَْرفََع َدَرَجاٍت ِمَن الرَّ

َعىَل كُلِّ َحاٍل«.

- قَاَل ُعَمُر بُْن الَْخطَّاِب: »َما أُبَايِل َعىَل أَيِّ َحاٍل أَْصبَْحُت َعىَل َما أُِحبُّ أَْو َعىَل َما أَكَْرُه، أِليَنِّ اَل 

أَْدِري، الَْخرْيُ ِفياَم أُِحبُّ أَْو ِفياَم أَكَْرُه؟«.

اء،َ  اَء أَْم ِبرَضَّ - قَاَل َعبُْد اللَِّه بُْن َمْسُعوٍد: »َما أُبَايِل إَِذا َرَجْعُت إىَِل أَْهيِل َعىَل أَيِّ َحاٍل أََراُهْم أَِبرَسَّ

الوعي
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َوَما أَْصبَْحُت َعىَل َحاٍل فَتََمنَّيُْت أيَنِّ َعىَل ِسَواَها«.

- اْشتىََك ِعْمَراُن بُْن ُحَصنْيٍ فََدَخَل َعلَيِْه َجاٌر لَُه فَاْستَبْطَأَُه يِف الِْعيَاَدِة فََقاَل لَُه: يَا أَبَا نَُجيٍْد إِنَّ 

بَْعَض َما مَيَْنُعِني َعْن ِعيَاَدتَِك َما أََرى ِبَك ِمَن الَْجْهِد، قَاَل: »فََل تَْفَعْل فَِإنَّ أََحبَُّه إيَِلَّ أََحبُُّه إِىَل اللَِّه، 

َواَل تَبْتَِئْس يِل مِبَا تََرى، أََرأَيَْت إَِذا كَاَن َما تََرى ُمَجاَزاًة ِبُذنُوٍب قَْد َمَضْت، َوأَنَا أَْرُجو َعْفَو اللَِّه 

  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï :َعىَل َما بَِقَي فَِإنَُّه قَاَل

.»   Ù          Ø
َك، َوأَبْلَُغ  ؛ فَِإنَّ َذلَِك أَقَلُّ لَِهمِّ ِبَقَضاِء اللَِّه َعىَل َما كَاَن ِمْن ُعرْسٍ َويرُْسٍ - قَاَل ابُْن َعْوٍن: »اِْرَض 

َضا َحتَّى يَُكوَن ِرَضاُه ِعْنَد الَْفْقِر  ِفياَم تَطْلُُب ِمْن آِخَرتَِك. َواْعلَْم أَنَّ الَْعبَْد لَْن يُِصيَب َحِقيَقَة الرِّ

َوالْبََلِء كَِرَضاُه ِعْنَد الِْغَنى َوالْبََلِء، كَيَْف تَْستَْقيِض اللََّه يِف أَْمِرَك، ثُمَّ تَْسَخُط إِْن َرأَيَْت قََضاَءُه 

ُمَخالًِفا لَِهَواَك. َولََعلَّ َما َهَويَْت ِمْن َذلَِك لَْو ُوفَِّق لََك لََكاَن ِفيِه َهلََكتَُك، َوتَْرىَض قََضاَءُه إَِذا َوافََق 

َهَواَك َوَذلَِك لِِقلَِّة ِعلِْمَك ِبالَْغيِْب َوكَيَْف تَْستَْقِضيه.ِ إِْن كُْنَت كََذلَِك َما أَنَْصْفَت ِمْن نَْفِسِك َواَل 

َضا«. أََصبَْت بَاَب الرِّ

ثَِني أيَِب، َعْن أَِبيِه، قَاَل: لاَمَّ َهلََك َعبُْد الَْملِِك بُْن  ثََنا َسرْبَُة بُْن َعبِْد الَْعِزيِز بِْن َسرْبََة، قَاَل: َحدَّ - َحدَّ

ِبيُع  ُعَمَر بِْن َعبِْد الَْعِزيِز َوَسْهُل بُْن َعبِْد الَْعِزيِز َوُمَزاِحُم َمْوىَل ُعَمَر يِف أَيَّاٍم ُمتَتَاِبَعٍة َدَخَل َعلَيِْه الرَّ

بُْن َسرْبََة فََقاَل: َعظََّم اللَُّه أَْجَرَك يَا أَِمرَي الُْمْؤِمِننَي، فاََم َرأَيُْت أََحًدا أُِصيَب ِبأَْعظََم ِمْن ُمِصيبَِتَك يِف 

. فَطَأْطَأَ  أَيَّاٍم ُمتَتَاِبَعٍة، َواللَِّه َما َرأَيُْت ِمثَْل ابِْنَك ابًْنا، َواَل ِمثَْل أَِخيَك أًَخا، َواَل ِمثَْل َمْواَلَك َمْوىًل قَطُّ

َرأَْسُه، فََقاَل يِل َرُجٌل َمَعُه َعىَل الِْوَساِد: لََقْد َهيَّْجَت َعلَيِْه. قَاَل: ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فََقاَل: »كَيَْف قُلَْت 

اًل فََقاَل: »اَل َوالَِّذي قىََض َعلَيِْه )أَْو قَاَل: َعلَيِْهُم( الَْمْوَت، َما  ىِل يَا َرِبيُع؟« فَأََعْدُت َعلَيِْه َما قُلُْت أَوَّ

أُِحبُّ أَنَّ َشيْئًا كَاَن ِمْن َذلَِك لَْم يَُكْن«.

اَن، أَنَُّه َشِهَد ُعَمَر بَْن َعبِْد الَْعِزيِز  ثََنا إِْساَمِعيُل بُْن إِبَْراِهيَم، قَاَل: أَْخرَبَيِن ِزيَاُد بُْن أيَِب َحسَّ - َحدَّ

ِمْن  َخَشبَتنَْيِ  قرَْبِِه  يِف  َوَجَعلُوا  ِباأْلَْرِض،  قرَْبُُه  َعلَيِْه  َي  ُسوِّ فَلاَمَّ  قَاَل:  الَْملِِك  َعبُْد  ابُْنُه  ُدِفَن  ِحنَي 

َزيْتُون،ٍ إِْحَداُهاَم ِعْنَد َرأِْسِه َواأْلُْخَرى ِعْنَد ِرْجلِيِه، ثُمَّ َجَعَل بَيَْنُه َوبنَْيَ الِْقبْلَِة، ثُمَّ اْستََوى قَامِئًا 

ا ِبأَِبيَك، َوَما ِزلُْت ُمْنُذ َوَهبََك اللَُّه  ، فَقْد كُْنُت بَرًّ َوأََحاَط ِبِه النَّاُس، فََقاَل: »َرِحَمَك اللَُّه يَا بَُنيَّ

وًرا َواَل أَْرَجى لَِحظِّي ِمَن اللَِّه ِفيَك ُمْنُذ َوَضْعتَُك  وًرا ِبَك، َواَل َواللَِّه َما كُْنُت قَطُّ أََشدَّ رُسُ يِل َمرْسُ

ََك اللَُّه، فََرِحَمَك اللَُّه َوَغَفَر لََك َذنْبَك،َ َوَجَزاَك ِبأَْحَسِن َعَملَِك َوتََجاَوَز َعْن  يِف الَْمْوِضعِ الَِّذي َصريَّ

َسيِِّئِه، َوَرِحَم كُلَّ َشاِفعٍ يَْشَفُع لََك ِبَخرْيٍ ِمْن َشاِهٍد َوَغائٍِب، َوَرِضيَنا ِبَقَضاِء اللَِّه َوَسلَّْمَنا أَلَْمِره،ِ 

َف. َوالَْحْمُد لِلَِّه َربِّ الَْعالَِمنَي« ثُمَّ انرَْصَ

، أَنَّ بَْعَض أَْهلِِه اْشتىََك فََوَجَد َعلَيِْه ثُمَّ أُْخرِبَ  ِد بِْن َعيِلٍّ ثََنا ابُْن ُعيَيَْنَة، َعْن َرُجٍل، َعْن ُمَحمَّ - َحدَّ
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الِْعزِّ  يِف  ِعْنَدُهْم  َوكَاَن  ِفيِه  قُِبَض  الَِّذي  الْيَْوِم  يِف  ْرَداِء  الدَّ أيَِب  َعىَل  َدَخَل  أَنَُّه  ُمْسلٍِم،  أيَِب  َعْن   -

ْرَداِء: »أََجْل فََهَكَذا فَُقولُوا، فَِإنَّ اللََّه تَبَاَرَك َوتََعاىَل  ُ فََقاَل أَبُو الدَّ كَأَنُْفِسِهْم، فََجَعَل أَبُو ُمْسلٍِم يَُكربِّ

إَِذا قىََض قََضاًء أََحبَّ أَْن يُْرىَض ِبِه«.

ُجَل فَيَْعلَُم أَنََّها ِمْن  - َعْن َعلَْقَمَة، :  9  8  7  6  قَاَل: »ِهَي الُْمِصيبَُة تُِصيُب الرَّ

ِعْنِد اللَِّه فَيَُسلُِّم لََها َويَْرىَض«.

اِضنَي ِبَقَضاِء اللَِّه الَِّذيَن َما  ْرَداِء، كَانَْت تَُقوُل: »إِنَّ الرَّ ، قَاَل: بَلََغَنا أَنَّ أُمَّ الدَّ ثََنا ُعَمُر بُْن َذرٍّ - َحدَّ

َهَداُء يَْوَم الِْقيَاَمِة«. قىََض لَُهْم َرُضوا ِبِه، لَُهْم يِف الَْجنَِّة َمَناٌر لَيَْغِبطُُهْم ِبَها الشُّ

ُّ، قَاَل: »َزَرَع َرُجٌل ِمْن أَْهِل الطَّائِِف َزْرًعا، فَلاَمَّ بَلََغ أََصابَتُْه آفٌَة  ٍد الَْميكِّ ثَِني يُونُُس بُْن ُمَحمَّ - َحدَّ

فَاْحرَتََق، فََدَخلَْنا َعلَيِْه نَُواِسيِه َعْنُه فَبىََك َوقَاَل: َواللَِّه َما َعلَيِْه أَبيِْك َولَِكنِّي َسِمْعُت اللََّه تَبَاَرَك 

 ،F  E  D  C  B  A  @    ?  >  =  :َوتََعاىَل يَُقوُل

ِة فََذلَِك الَِّذي أَبَْكايِن«. فَّ فَأََخاُف أَْن أَكُوَن ِمْن َهِذِه الصِّ

- َعْن ِساَمٍك، َعِن اأْلََغرِّ قَاَل: نَظََر َعيِلُّ بُْن أيَِب طَالٍِب َريِضَ الله َعْنُه إىَِل َعِديِّ بِْن َحاتٍِم كَِئيبًا فََقاَل: 

، َما يِلَ أََراَك كَِئيبًا َحِزيًنا؟« قَاَل: َوَما مَيَْنُعِني َوقَْد قُِتَل ابَْناَي َوفُِقئَْت َعيِْني؟، فََقاَل: »يَا  »يَا َعِديُّ

، إِنَُّه َمْن َريِضَ ِبَقَضاِء اللَِّه َجَرى َعلَيِْه َوكَاَن لَُه أَْجٌر، َوَمْن لَْم يَْرَض ِبَقَضاِء اللَِّه َجَرى َعلَيِْه  َعِديُّ

َوَحِبَط َعَملُُه«.

ُد بُْن َواِسعٍ فَتََذاكََرا الَْعيَْش فََقاَل َمالٌِك:  - َعِن ابِْن َشْوَذٍب، قَاَل: اْجتََمَع َمالُِك بُْن ِديَناٍر َوُمَحمَّ

ٌد: »طُوىَب لَِمْن َوَجَد َغَداًء  ُجِل َغلٌَّة يَِعيُش ِفيَها«، َوقَاَل ُمَحمَّ ٌء أَفَْضَل ِمْن أَْن يَُكوَن لِلرَّ »َما يَشْ

َولَْم يَِجْد َعَشاًء، َوَوَجَد َعَشاًء َولَْم يَِجْد َغَداًء َوُهَو َعِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َراٍض«، أَْو فََقاَل: »َواللَُّه 

َعْنُه َراٍض«.

- قَاَل َحْفُص بُْن ُحَميٍْد: كُْنُت ِعْنَد َعبِْد اللَِّه بِْن الُْمبَاَرِك ِبالُْكوفَِة ِحنَي َماتَِت اْمَرأَتُُه فََسأَلْتُُه َما 

َضا اَل يَتََمنَّى ِخَلَف َحالِِه«. َضا؟ قَاَل: »الرِّ الرِّ

اِضنَي َعِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ  - عن أيَِب َعبِْد اللَِّه الرَْبَايِثَّ، يَُقوُل: »لَْن يَِرَد اآْلِخَرَة أَْرفََع َدَرَجاٍت ِمَن الرَّ

َعىَل كُلِّ َحاٍل«.

- قَاَل ُعَمُر بُْن الَْخطَّاِب: »َما أُبَايِل َعىَل أَيِّ َحاٍل أَْصبَْحُت َعىَل َما أُِحبُّ أَْو َعىَل َما أَكَْرُه، أِليَنِّ اَل 

أَْدِري، الَْخرْيُ ِفياَم أُِحبُّ أَْو ِفياَم أَكَْرُه؟«.

اء،َ  اَء أَْم ِبرَضَّ - قَاَل َعبُْد اللَِّه بُْن َمْسُعوٍد: »َما أُبَايِل إَِذا َرَجْعُت إىَِل أَْهيِل َعىَل أَيِّ َحاٍل أََراُهْم أَِبرَسَّ

الوعي
 49

353



، فَِإَذا َوقََع َما نَْكَرُه لَْم نَُخالِِف اللََّه  َي َعْنُه فَِقيَل لَُه فََقاَل: »نَْدُعو اللََّه ِفياَم نُِحبُّ مِبَْوتِِه فرَُسِّ

.» ِفياَم أََحبَّ

ُد  ثََنا ُمَحمَّ ثَِني َهاُروُن بُْن َعبِْد اللَِّه، قَاَل: َحدَّ ثََنا الُْحَسنْيُ قَاَل: َحّدثََنا َعبُْد اللَِّه قَاَل: َحدَّ - َحدَّ

َعبِْد قَيٍْس،  َعاِمِر بِْن  ، َعْن  نَاِفعٍ، َعْن َجرْسٍ الَْقاِسُم بُْن  ثَِني  ، قَاَل: َحدَّ الَْمْخُزوِميُّ الَْحَسِن  بُْن 

  &  %  $  #  "   :نْيَا بَْعَد آيَاٍت يِف كِتَاِب اللَِّه قَْولُُه قَاَل: »َما أُبَايِل َما فَاتَِني ِمَن الدُّ

َوقَْولُُه:   ،   3   2   1   0       /   .-    ,   +    *   )   (     '
½  ¼     »  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «، َوقَْولُُه: 

    Ñ       Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  ÊÉ       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á
 .Ó  Ò

، قَاَل: َصِحبُْت فَُضيَْل بَْن ِعيَاٍض ثـََلثِنَي َسَنًة َما َرأَيْتُُه َضاِحًكا َواَل ُمبْتَِساًم  اِزيِّ - َعْن أيَِب َعيِلٍّ الرَّ

إِالَّ يَْوَم َماَت َعيِلٌّ ابُْنُه فَُقلُْت لَُه يِف َذلَِك فََقاَل: »إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أََحبَّ أَْمًرا فَأَْحبَبُْت َما أََحبَّ 

اللَُّه«.

الْيَِقنِي  يِف  َوالَْفَرَح  ْوَح  الرَّ َجَعَل  َوِحلِْمِه  ِبِقْسِطِه  َوتََعاىَل  تَبَاَرَك  اللََّه  َمْسُعوٍد: »إِنَّ  ابُْن  قَاَل   -

ْخِط«. كِّ َوالسُّ َضا، َوَجَعَل الَْهمَّ َوالَْحَزَن يِف الشَّ َوالرِّ

- قَاَل الَْحَسُن: »َمْن َريِضَ مِبَا قََسَم اللَُّه لَُه، َوِسَعُه َوبَاَرَك اللَُّه لَُه ِفيِه. َوَمْن لَْم يَْرَض لَْم يَِسْعُه 

َولَْم يُبَاَرْك لَُه ِفيه«. - َعْن ُجَويِْريََة بِْن أَْساَمَء، َعْن نَاِفعٍ، قَاَل: اْشتىََك ابٌْن لَِعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر، 

يِْخ أَْن يَْحُدَث ِبَهَذا الُْغَلِم  فَاْشتَدَّ َوْجُدُه َعلَيِْه َحتَّى قَاَل بَْعُض الَْقْوِم: لََقْد َخِشيَنا َعىَل َهَذا الشَّ

وًرا ِمْنُه، فَِقيَل لَُه يِف َذلَِك،  َحَدٌث، فاََمَت الُْغَلُم، فََخَرَج ابُْن ُعَمَر يِف َجَناَزتِِه َوَما َرُجٌل أَبَْدى رُسُ

َا كَاَن َرْحَمًة لَُه، فَلاَمَّ َوقََع أَْمُر اللَِّه َرِضيَنا ِبِه«. فََقاَل ابُْن ُعَمَر: »إمِنَّ

نْيَا  - َعْن ِزيَاِد بِْن َزاَذاَن، قَاَل: قَاَل ُعَمُر بُْن َعبِْد الَْعِزيِز: »َما كُْنُت َعىَل َحالٍَة ِمْن َحااَلِت الدُّ

يِن أيَنِّ َعىَل َغرْيَِها». فرََسَّ

،ا َواَل لِلَْوَرِع  ْهِد َحدًّ ا، َواَل لِلزُّ َضا َحدًّ اَرايِنَّ، يَُقوُل: »َما أَْعِرُف لِلرَّ - َسِمْعُت أَبَا ُسلَيْاَمَن يَْعِني الدَّ

لَِكنِّي  ابَْنُه فََقاَل:  ِبِه ُسلَيْاَمَن  ثُْت  أَْحَمُد: فََحدَّ إاِلَّ طَِريَقُه« قَاَل  ٍء  أَْعِرُف ِمْن كُلِّ يَشْ َما  ا،  َحدًّ

ْهِد،  ٍء فََقْد بَلََغ َحدَّ الزُّ َضا، َوَمْن َزِهَد يِف كُلِّ يَشْ ٍء فََقْد بَلََغ َحدَّ الرِّ أَْعِرفُُه: »َمْن َريِضَ يِف كُلِّ يَشْ

ٍء فََقْد بَلََغ َحدَّ الَْوَرِع«. َع يِف كُلِّ يَشْ َوَمْن تََورَّ
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الوعي
 50

353



الوعي
 51

353

أوباما يضع النقاط على احلروف بشأن عالقته بأوروبا واإلسالم!
أجرى الرئيس األمرييك باراك أوباما لقاء مطواًل مع مجلة »أتلنتك مونثيل« خرج فيه عن تحفظه املعهود 

يف ترصيحاته، ببيان موقفه من قضايا متعددة يف العامل بشكل مبارش، نرسد أبرزها:
- شن أوباما هجوًما الذًعا عىل رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون؛ ألنه سمح للوضع يف ليبيا بالتدهور. 
اللعبة  سيدة  هي  بريطانيا  بأن  ضمني  إقرار  هذا  أوليس  تحديًدا؟!  بريطانيا  يلوم  ملاذا  ]الوعي تسأل: 

هناك؟![
آمنت  ألنني  للنقد؛  مساحة  هناك  أن  أجد  املوضوع،  يف  وأفكر  نفيس  إىل  أعود  »عندما  أوباما  قال   -
تكن  مل  بأنها  الخليج  ودول  األوروبية  الدول  بعض  أوباما  ليبيا«، ووصف  من  لقربهم  نظرًا  باألوروبيني؛ 
مستعدة للمساهمة، رغم معرفتها بخطر معمر القذايف، وقال إنهم »ركاب باملجان«، مشريًا إىل أنه كان 
واضًحا يف إجباره كامريون عىل زيادة نسبة اإلنفاق الدفاعي التي يتطلبها الناتو بنسبة 2%، وعلق أوباما 

قائًل إن »الركاب املجانيني يزعجونني«
بنيامني  - أشار أوباما إىل خيبة أمله من حكام  منطقة الرشق األوسط، بخاصة رئيس وزراء )إرسائيل( 
نتنياهو، الذي عرب أوباما عن االنزعاج من محاوالته الدامئة للمحارضة عليه، وإشعاره بأنه ال يعرف شيئًا 
عن مشكلت املنطقة، كام عرب عن خيبة أمله من الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، الذي يراه مستبًدا 

وفاشًل.
- أفاد أوباما بجنوح السياسة الخارجية األمريكية اإليجايب تجاه إيران، ما شكل حرًجا واضًحا لواشنطن مع 
أمريكا  األمريكية لخدمة مصالح  القوة  استخدام  انتقدوا محاولة  الذين  العرب،  التقليديني« من  »الحلفاء 
فقط، مهملة مصالحهم رغم اعتبار أمريكا لهم حلفاء لها! إال أن أوباما – بحسب املجلة – صعد من النربة 
الناقدة للسعودية، مذكرًا بأن منفذي هجامت 11/9 كانوا سعوديني يف الغالب وليسوا إيرانيني، كام انتقد 
التي  الطريقة  املرأة يف السعودية، قائًل: »ميكننا قياس نجاح املجتمع من خلل  أوباما  طريقة معاملة 

يعامل فيها املرأة«.
حاول  إنه  قال  حيث  الشهري،  القاهرة  جامعة  خطاب  من  أراده  ما  تحقيق  يف  بفشله  أوباما  اعرتف   -
إقناع املسلمني بالبحث يف جذور تعاستهم، ويقول: »ما كنت أود قوله: دعونا نتوقف عن التظاهر بأن 
سبب مشكلت الرشق األوسط هي إرسائيل«، وأنه حاول إثارة نقاش يفتح مجااًل للمسلمني يك يواجهوا 
املشكلت الحقيقية، مشكلت الحكم، وحقيقة أن بعض تيارات اإلسلم مل تتعرض لإلصلح بدرجة تساعد 

املسلمني لتكييف عقيدتهم يك تتواءم مع الحداثة«.
- كشفت املجلة عن أنه »يف الوقت الذي يتجنب فيه أوباما الحديث عن صدام الحضارات وإثارة الحساسية 
ضد املسلمني، إال أنه يف أحاديثه الخاصة مع قادة الدولة يعرتف بأن ال حل جذريًا )لإلرهاب اإلسلمي(، 

حتى يتواءم اإلسلم مع الحداثة، وحتى مير بحركة إصلح كتلك التي غريت املسيحية“. 
الوعي: يتضح من خلل لقاء أوباما مع »أتلنتك مونثيل« أّن أوروبا وأمريكا يف حالة تنافس حول الهيمنة 
واملصالح إىل درجة التنافر أحيانًا. إال أن املؤكد كذلك أنهام دامئًا عىل قلب شيطان واحد يف رضورة التصدي 
 .!ًلإلسلم، والعمل عىل تغيري أفكاره وأحكامه واستبدالها بـ »إسلم علامين« حدايث كام حصل للنرصانية سابقا

، فَِإَذا َوقََع َما نَْكَرُه لَْم نَُخالِِف اللََّه  َي َعْنُه فَِقيَل لَُه فََقاَل: »نَْدُعو اللََّه ِفياَم نُِحبُّ مِبَْوتِِه فرَُسِّ

.» ِفياَم أََحبَّ

ُد  ثََنا ُمَحمَّ ثَِني َهاُروُن بُْن َعبِْد اللَِّه، قَاَل: َحدَّ ثََنا الُْحَسنْيُ قَاَل: َحّدثََنا َعبُْد اللَِّه قَاَل: َحدَّ - َحدَّ

َعبِْد قَيٍْس،  َعاِمِر بِْن  ، َعْن  نَاِفعٍ، َعْن َجرْسٍ الَْقاِسُم بُْن  ثَِني  ، قَاَل: َحدَّ الَْمْخُزوِميُّ الَْحَسِن  بُْن 

  &  %  $  #  "   :نْيَا بَْعَد آيَاٍت يِف كِتَاِب اللَِّه قَْولُُه قَاَل: »َما أُبَايِل َما فَاتَِني ِمَن الدُّ

َوقَْولُُه:   ،   3   2   1   0       /   .-    ,   +    *   )   (     '
½  ¼     »  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «، َوقَْولُُه: 

    Ñ       Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  ÊÉ       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á
 .Ó  Ò

، قَاَل: َصِحبُْت فَُضيَْل بَْن ِعيَاٍض ثـََلثِنَي َسَنًة َما َرأَيْتُُه َضاِحًكا َواَل ُمبْتَِساًم  اِزيِّ - َعْن أيَِب َعيِلٍّ الرَّ

إِالَّ يَْوَم َماَت َعيِلٌّ ابُْنُه فَُقلُْت لَُه يِف َذلَِك فََقاَل: »إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أََحبَّ أَْمًرا فَأَْحبَبُْت َما أََحبَّ 

اللَُّه«.

الْيَِقنِي  يِف  َوالَْفَرَح  ْوَح  الرَّ َجَعَل  َوِحلِْمِه  ِبِقْسِطِه  َوتََعاىَل  تَبَاَرَك  اللََّه  َمْسُعوٍد: »إِنَّ  ابُْن  قَاَل   -

ْخِط«. كِّ َوالسُّ َضا، َوَجَعَل الَْهمَّ َوالَْحَزَن يِف الشَّ َوالرِّ

- قَاَل الَْحَسُن: »َمْن َريِضَ مِبَا قََسَم اللَُّه لَُه، َوِسَعُه َوبَاَرَك اللَُّه لَُه ِفيِه. َوَمْن لَْم يَْرَض لَْم يَِسْعُه 

َولَْم يُبَاَرْك لَُه ِفيه«. - َعْن ُجَويِْريََة بِْن أَْساَمَء، َعْن نَاِفعٍ، قَاَل: اْشتىََك ابٌْن لَِعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر، 

يِْخ أَْن يَْحُدَث ِبَهَذا الُْغَلِم  فَاْشتَدَّ َوْجُدُه َعلَيِْه َحتَّى قَاَل بَْعُض الَْقْوِم: لََقْد َخِشيَنا َعىَل َهَذا الشَّ

وًرا ِمْنُه، فَِقيَل لَُه يِف َذلَِك،  َحَدٌث، فاََمَت الُْغَلُم، فََخَرَج ابُْن ُعَمَر يِف َجَناَزتِِه َوَما َرُجٌل أَبَْدى رُسُ

َا كَاَن َرْحَمًة لَُه، فَلاَمَّ َوقََع أَْمُر اللَِّه َرِضيَنا ِبِه«. فََقاَل ابُْن ُعَمَر: »إمِنَّ

نْيَا  - َعْن ِزيَاِد بِْن َزاَذاَن، قَاَل: قَاَل ُعَمُر بُْن َعبِْد الَْعِزيِز: »َما كُْنُت َعىَل َحالٍَة ِمْن َحااَلِت الدُّ

يِن أيَنِّ َعىَل َغرْيَِها». فرََسَّ

،ا َواَل لِلَْوَرِع  ْهِد َحدًّ ا، َواَل لِلزُّ َضا َحدًّ اَرايِنَّ، يَُقوُل: »َما أَْعِرُف لِلرَّ - َسِمْعُت أَبَا ُسلَيْاَمَن يَْعِني الدَّ

لَِكنِّي  ابَْنُه فََقاَل:  ِبِه ُسلَيْاَمَن  ثُْت  أَْحَمُد: فََحدَّ إاِلَّ طَِريَقُه« قَاَل  ٍء  أَْعِرُف ِمْن كُلِّ يَشْ َما  ا،  َحدًّ

ْهِد،  ٍء فََقْد بَلََغ َحدَّ الزُّ َضا، َوَمْن َزِهَد يِف كُلِّ يَشْ ٍء فََقْد بَلََغ َحدَّ الرِّ أَْعِرفُُه: »َمْن َريِضَ يِف كُلِّ يَشْ

ٍء فََقْد بَلََغ َحدَّ الَْوَرِع«. َع يِف كُلِّ يَشْ َوَمْن تََورَّ
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ديلي بيست: هذه خطة أوباما )اخلطة باء( لتقسيم سوريا
نرش موقع »دييل بيست« األمرييك تقريرًا حول آخر املستجدات يف سوريا، أشار فيه إىل أن تحذير وزير الخارجية 
أن سوريا  إىل  روسيا ستؤدي  عليها مع  املوافقة  التي متت  الهدنة  تداعيات فشل  »أن  األمرييك جون كريي من 
التي نعرفها اآلن قد تنهار«، وبالتايل فإن الدولة التي نشأت بعد الحرب العاملية األوىل وانهيار الدولة العثامنية، 
ستتحول إىل كانتونات ودول مثل البلقان. وقد استعرض التقرير مجموعة من املعطيات التي نلخصها فيام ييل، 

والتي تجعل مرشوع التقسيم أمرًا محتمًل، بل قد يكون جزًءا من خطة تم العمل عىل تنفيذها منذ أمد.
-  يؤمن وزير الخارجية الحايل أن التقسيم هو الحل الوحيد املتبقي لسوريا إذا انهار وقف إطلق النار، حيث 
ذكر كريي يف شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية يف الكونغرس: »لن أجزم أن هذه الهدنة وما يرافقها من عملية 
سياسية ستنجح؛ ألنني ال أعرف، ولكنني أعرف أن هذه هي الطريقة الفضىل إلنهاء الحرب، وهي البديل املتوفر 
إن إردنا تحقيق تسوية سياسية. وأن سوريا التي نعرفها قد تنهار وتتمزق وتتحول إىل كانتونات تحكم بأمراء 

حرب من جامعات »إرهابية« أو  طائفية، أو وكلء دول خارجية يخوضون حروبًا بالنيابة عنها«.
- إن تغيري التشكيل السكاين الجاري يف سوريا منذ سنوات، إن مل يكن رضوريًا ورشطًا للتقسيم، فهو ما ميكن 
اعتباره الخطة األمريكية البديلة )خطة باء(، يف حال فشل اتفاق وقف إطلق النار، وفشل التسوية التي ترعاها 
أصلً  مقصودة  أنها  أم  املستجدات،  جراء  عرضية  هذه  التقسيم  خطة  كانت  إن  فيام  والسؤال  وروسيا،  أمريكا 

وصممت بعناية من قبل!؟
- إن رؤية أوباما لنهاية اللعبة السورية تتجسد باالعرتف بأنها محمية إيرانية متجاورة مع لبنان، وأن املعادلة التي 
طبقها أوباما يف العراق يحاول تجريبها يف سوريا، وهي االعرتاف مبحور تأثري إيراين، يتعاون مع املحور الكردي 
املدعوم من الواليات املتحدة، ويلحظ التقرير أن هذا املحور يف سوريا معاد لرتكيا، وأن بني املحورين اإليراين 

والكردي هناك محور حرب سني.
- إن السياسة األمريكية إزاء سوريا تجلت بشكل أكرث وضوًحا بعد تخيل أوباما عن الخط األحمر يف سوريا، وذلك 
عندما تجاوزه األسد واستخدم السلح الكياموي، باإلضافة إىل قلة تقديم السلح للجيش السوري الحر، والتخيل 

عن فكرة »رحيل األسد«، التي كانت رشطًا رئيسيًا –مفرتًضا- للحل السيايس.
ويخلص التقرير إىل أن ورقة أصدرتها مؤسسة »راند« لألبحاث دعت، مثل خطة كريي، إىل وقف  إطلق النار عىل 
مستويات عدة، ترشف عليه الواليات املتحدة وروسيا وإيران، وتتبع هذا خطوة إلنشاء »محاور متفق عليها«، 
التأثري االستعامري إلدارة سوريا أو االنتدابات املصغرة، وستكون  وهي كلمة للتعبري بشكل مؤدب عن محاور 
هناك ثلث مناطق مجاورة،  وبعضها يشبه غزة والضفة الغربية يف فلسطني، منفصلة عن بعضها، إال أن هناك 
محاور ستكون مندمجة بعضها مع بعض. ويذكر التقرير أن محور النظام سيمتد عىل طول ساحل البحر املتوسط 
ومن جنوب الحدود الرتكية وعرب دمشق وحمص. أما املحور الكردي فسيضم منطقة »روجوفا«. وأما منظامت 
املعارضة السورية، التي تضم جبهة النرصة وأحرار الشام وجامعات سلفية أخرى، فستقيم يف مناطق غري متجاورة، 
مثل إدلب وحلب وحامة ودرعا يف الجنوب. وهناك محور رابع، وهو منطقة سيطرة تنظيم الدولة يف الرقة ودير 

الزور وتدمر. وستتم إدارة مناطق التنظيم دوليًا بعد طرده منها.
الوعي: يعلم الغرب أن فكرة التقسيم مرفوضة لدى شعوبنا؛ لذلك بدأوا يروجون لفكرة الفدرالية كمرشوع سيايس 
جدي )روسيا نادت به، واآلن دميستورا يسوِّق له(، يكررونه عىل مسامع الجميع يك يعتاد الناس عليه، فإذا قبلوه 
أصبحت فكرة التقسيم مستساغة. إنه مرشوع الدول الطامعة لتقسيم بلدنا مناطق نفوذ لها؛ لنهب ما فيها من 
.خريات فيام بينها، وملنع املسلمني من تحقيق مرشوعهم بإقامة دولة الخلفة الراشدة... قاتلهم الله أىنَّ يؤفكون


