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معركة إسقاط حلب والتحضري لها،
والدور القذر ألردوغان يف هذه املعركة
بداي ًة ،ال بد من التأكيد عىل أمر مؤكد وال يحتاج إىل كثري إنعام نظر ،ولكن ال بأس من التذكري
به معذر ًة إىل ربنا ولعل أصحاب العقول الضالة تعي حقيقة املؤامرة عىل ثورة الشام املباركة،
وعىل حقيقة الالعبني املؤثرين عىل مجريات األحداث املتعلقة بهذه الثورة؛ من حيث تحديد
الدولة املو ِّجهة للخطط السياسية الهادفة إىل إجهاضها وااللتفاف عليها ،وتحديد األطراف
الالعبة ،ودور كل طرف؛ ألن الوعي عىل هذا األمر يعني السيايس عىل الوصول إىل أصل املؤامرة
ومنبعها ،ومن ث َ َّم يصل إىل أصل الداء ،ويوازي ذلك بوضع الحلول الصحيحة له استنا ًدا إىل رشع
الله تعاىل وحده ،وليس استنا ًدا إىل أي فكر آخر كالدميقراطية؛ ألن االستناد لغري رشع الله حرام،
فضل عن كونه ال يأيت بالحلول الصحيحة للمشكلة الحادثة.
ً
إن أمريكا رأس الكفر هي التي تقف وراء كل التحركات السياسية والعسكرية املوجهة
لرضب ثورة الشام ،وما روسيا إال مقاول ألمريكا يف سوريا تولت عنها ِوزر مواجهة هذه الثورة
التي شيبت رأس أوباما كام كان قد رصح من قبل ،ولو كانت روسيا تفقه من السياسة دسائسها
وفخاخها؛ لبقيت متجمدة يف مهدها كثلوج سيبرييا إىل أن مين الله عىل املسلمني بدولة الخالفة
الراشدة؛ فتنقذها من مخلفات اشرتاكيتها البائدة؛ وتُنهضها النهضة الصحيحة عىل أساس اإلسالم
العظيم ،ولكن القوم أبوا إال أن يضعوا أنفسهم يف باقورة الدول التي سيطالها ثأر املسلمني
عام قريب ،وإنه لكائن بإذن الله ،ويكفي روسيا تلك الصفعة املوجعة التي وجهها لها مسؤول
أمرييك رفض الكشف عن اسمه عندما قال« :هذه الدولة التي عندها اقتصاد يف حجم اقتصاد
إسبانيا  -يقصد روسيا  -تتبخرت وتترصف كام لو كانت تعرف ماذا تفعل ،ال أعتقد أن األتراك
والروس ميكنهم فعل ذلك دوننا ...رويرتز 2016 / 12 / 28 /م « أما بشار وإيران وحزبها وباقي
الشبيحة والذبيحة ،فهم القتلة السفاحون الذين أضاءت لهم أمريكا والتزال الضوء األخرض
أمل يف تركيعهم ومن ثم سوقهم إىل حتف املفاوضات الذي
ليمعنوا يف قتل املسلمني يف الشام ً
كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد سلكته من قبل ،فباعت البالد وتنازلت عن املقدسات،
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حارسا أمن ًيا يسهر عىل راحة كيان يهود فهل من معترب؟
بل وصارت ً
أما تركيا يف ظل حكم املراوغ أردوغان ،فقد صنعت ما عجزت براميل بشار واآللة الروسية
الفتاكة أن تصنعه ،كل ذلك س ًريا يف خطط أمريكا إلجهاض هذه الثورة ،وللحديث بقية نُرج ِئ ُه
إىل حينه.
لقد جاءت نتائج مؤمتر (جنيف )3مطلع العام املايض2016/م بعد أكرث من ثالثة أشهر
من التدخل العسكري الرويس اإلجرامي يف سوريا مخيبة آلمال أمريكا ،لدرجة أن وزير خارجيتها
السابق (جون كريي) مل يستطع أن يكتم غيظه تجاه الثوار ،فتوعدهم حينها بثالثة أشهر من
الجحيم ،وفق ما نرشه املوقع الربيطاين املتخصص (عني عىل الرشق األوسط) بتاريخ 2016/2/7م
جاء فيه« :إن كريي مل يقر مبعرفته بخطط روسيا ،وبالتايل موافقته عليها فقط ،بل أبدى شامتته
بالسوريني وغبطته بأن روسيا ستسحق املعارضة» ونقل املوقع عن عامل يف منظامت إغاثية
تعمل يف سوريا أن (كريي) قال لهم« :إن سوريا مقبلة عىل  3أشهر من القصف العنيف وأن
قوات املعارضة ستهلك».
إال أن أمريكا مل يهدأ لها بال ،فقد أتبعت الفشل يف مؤمتر (جنيف )3بتحركات سياسية
وأخرى عسكرية مبارشة وغري مبارشة محمومة لفرض واقع سيايس تفاويض بني الفصائل التي
أمل يف تحقيق
كانت قد وقعت عىل هدنة العار عىل إثر مؤمتر (جنيف )3وبني النظام البعثي ً
حل سيايس يُسجل ألوباما الراحل قبل مغادرة بيته البيضاوي ،فقد أوردت [الدرر الشامية
بتاريخ 2016/3/25م] خ ًربا جاء فيه« :أعلن وزير الخارجية األمرييك جون كريي ،مساء أمس
الخميس 2016/3/24م ،عن توصل بالده إىل اتفاق مع روسيا بتحديد جدول زمني لالنتقال
السيايس يف سوريا يبدأ من أغسطس/آب القادم .وقال كريي يف مؤمتر صحفي مشرتك مع
وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف« :اتفقنا عىل جدول زمني لتأسيس إطار عمل لالنتقال
فضل عن مسودة دستور ،ونهدف إىل أن ينجز كالهام بحلول أغسطس» ،دون اإلشارة
السيايس ً
إىل مستقبل بشار األسد».
ويُفهم من ذلك أن أمريكا بدأت التحضري لجولة جديدة أشد رضاوة من سابقاتها ،تشرتك
يف تنفيذها روسيا بسالحها املدمر ،ونظام بشار وإيران وحزبها بالقتل الهمجي املسعور ،وثالثة
األثايف أردوغان صاحب الجعجعات الرنانة هذه املرة بخبثه وتأثريه عىل فصائل الشامل السوري
مبا له عليها من سلطان أوجده املال السيايس القذر! وألن مدينة حلب أيقونة الثورة يف الشام؛
فقد جعلتها أمريكا هدفها االسرتاتيجي وذلك لكرس رقبة الثوار فيها ،وإطباق سيطرة نظام األسد
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عليها؛ فتكون حلب منوذ ًجا يُحتذى يف سائر حوارض الشام؛ فتسقط املدينة تلو املدينة؛ ويكون
ألمريكا ما تريد ،ولكن أمريكا تريد ،والله يريد ،والله يفعل ما يريد؛ من أجل ذلك عملت أمريكا
عرب روسيا وعمالئها وأشياعها وأتباعها عىل التحضري ملعركة إسقاط مدينة حلب ،وفق سلسلة
من التحركات السياسية والعسكرية املحمومة والتي منها:
ً
أول :التلويح بالخطة البديلة ،خطة التدخل العسكري والتقسيم ،فقد ذكرت محطة (CNN
التلفزيونية األمريكية بتاريخ 2016/ 2/26م) أن «إدارة الرئيس باراك أوباما تجري يف األيام
األخرية مناقشات بشأن «الخطة البديلة» يف سوريا تحسبًا النهيار وقف إطالق النار هناك،
وأفادت املحطة بأن الخطة البديلة املذكورة قد تشمل إمكانية إرسال قوات خاصة إضافية،
إضافة إىل إنشاء مناطق حظر جوي يف سوريا وبحسب  CNNفإن القوات الخاصة اإلضافية
ميكن أن تستخدمها واشنطن لزيادة عدد عمليات مكافحة اإلرهاب ،وكذلك لتدريب مسلحني
دعم لها .هذا وتقتيض «الخطة البديلة»
من املعارضة السورية «املعتدلة» وتقديم االستشارات ً
تزويد هؤالء مبزيد من األسلحة ،إىل جانب نية اإلدارة األمريكية إرشاك «دول أخرى» (ومل تذكرها
املحطة) لتوريد أسلحة ومساعدات أخرى للمعارضة املسلحة ،ونقلت  CNNعن مسؤول يف
إدارة أوباما قوله إن واشنطن ال تزال تدرس إمكانية إنشاء «مناطق حظر جوي ومناطق آمنة
لالجئني والنازحني» يف سوريا ،وإن كان البيت األبيض ما زال يرى هذا املرشوع «مكلفًا ج ًدا»،
وبحسب املحطة فإن «الخطة البديلة» تعد يف الوقت الحايل «فكرة عامة أكرث منها تسلسل
خطوات محددة ،وليس هناك يشء متفق عليه» .
ثان ًيا :التأكيد عىل أن الحل الوحيد لألزمة السورية يجب أن مير عرب التفاوض عىل أساس
بالزي الدويل الثعلب (دي مستورا) كام نقلت
(جنيف ،)1جاء ذلك عىل لسان املبعوث األمرييك ِّ
عنه (الدرر الشامية بتاريخ 2016/3/21م) قوله« :إن االنتقال السيايس هو القضية الرئيسية
عىل طاولة مفاوضات جنيف» وكل ذلك بهدف حرص املخرج الوحيد للثورة بهذا الحل السيايس،
وجعله أم ًرا واق ًعا ال مناص منه.
ثالثًا :إظهار النظام السوري مبظهر القوي املتزمت الذي ال تبدو عليه أمارات الضعف أو اللني
أو االهتزاز؛ وذلك لتحطيم نفسية الثوار وكرس إرادتهم ،فقد نقلت (صحيفة األخبار اللبنانية
بتاريخ 2016/3/24م) ،عن بشار األسد قوله خالل استقباله املشاركني يف ملتقى «التجمع العريب
واإلسالمي لدعم خيار املقاومة» الذي انعقد يف دمشق يف  19و 20من نفس الشهر برئاسة
األمني العام للتجمع يحيى غدار« :إنه ال رهان عىل الحل السيايس مع هذه املعارضة ،أمام
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حل إال باملواجهة والنرص ،والرهان الحقيقي هو عىل الحسم العسكري مع القوى
اإلرهاب ال ّ
اإلرهابية وتعزيز منطق املصالحات السورية.»...
راب ًعا :زيادة الدعم العسكري اإليراين للنظام؛ وذلك لفرض توازن عسكري عىل األرض لصالح
النظام مبزيد من املدد والعدد والعدة ،فقد جاء يف موقع (عريب  21بتاريخ 2016/5/4م) تحت
عنوان «جرنال إيراين :قوة غري مسبوقة توجهت إىل سوريا وأخرى باالنتظار»« :كشف نائب
قائد القوات الربية يف الجيش اإليراين اللواء عىل آراستة عن إرسال مستشارين عسكريني وقوات
خاصة من الفرقة  ،65للمشاركة يف العمليات العسكرية يف سوريا ،ونقلت وكالة (تسنيم)،
التابعة للحرس الثوري عن آراستة ،قوله إن القوات الخاصة ليست الوحيدة يف سوريا ،وإن
املستشارين العسكريني يتواجدون هناك ،وإن قوات أخرى ستلتحق بهم أيضً ا ،وتابع آراستة:
«نحاول تجهيز الفرقة  23للمركبات القتالية يف الجيش اإليراين لاللتحاق بالفرقة  65الكوماندوز
يف سوريا» .
خامسا :شل حركة فصائل الجنوب وعزلها وتحييدها وإضعافها من خالل الدور القذر لغرفة
ً
املوك يف عامن :فقد نرش موقع (عريب  21بتاريخ 2016/7/5م) تحت عنوان« :املوك» تعيد
رسم خارطة الفصائل يف جنوب سوريا» ما نصه« :والغرفة التي تقدم الدعم املايل والعسكري
واللوجستي لبعض الفصائل (املعتدلة) يف الجنوب السوري منذ سنوات تنشط هذه األيام
بعمليات دمج للفصائل الصغرية ضمن قوة أو قوتني كبريتني ،مستخدمة سياسة الثواب والعقاب
املايل ،بحسب ترصيحات قادة فصائل يف الجنوب السوري لـ [عريب .]21وقال هؤالء القادة إن
(املوك) قطعت التمويل املايل ،املتمثل برواتب بعض الفصائل ملدة ثالثة أشهر؛ بهدف إجبارها
عىل االندماج ،بينام ُحرمت فصائل أخرى من التمويل نهائ ًيا ...وأكد قائد لواء فرسان حوران أبو
وسيم الحوراين أن أغلب الفصائل املوجودة يف الجبهة الجنوبية املحاذية للحدود األردنية؛ هي
تابعة للجيش الحر ،وتتبع يف الوقت ذاته لغرفة (املوك) املوجودة يف األردن ،والتي تديرها دول
كأمريكا وبريطانيا والسعودية واإلمارات واألردن ،وقال الحوراين لـ [عريب  ]21إن هذه الغرفة
تدير فصائل الجبهة الجنوبية ،وتقدم لها رواتب شهرية ،وذخائر ،وطرو ًدا إغاثية. »..
طويل حول الدور الرتيك بقيادة املراوغ
سادسا :الدور الرتيك القذر :وهنا يحسن بنا أن نتوقف ً
ً
الخائن أردوغان ،هذا الذي مأل األرض ضجي ًجا من قبل ومن بعد بخطاباته التي زعم فيها نرصته
لقضايا املسلمني يف فلسطني والشام! فكان كالذي ِقيل فيه:
يُعطيكَ من طَ َر ِف اللسانِ حالو ًة

الثعلب
َويرو ُغ منكَ كام يرو ُغ
ُ
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إن السيايس الواعي يدرك أن نظام بشار سقط أو كاد بعد سنة ونصف من عمر الثورة،
الزج بإيران وحزبها الذين عملوا عىل تثبيته ومنع سقوطه ،ثم كاد أن يسقط مرة أخرى
فكان ُّ
حتى بعد التدخل اإليراين ،فكان الدفع بروسيا وسالحها ودمارها مبا متلكه من عنرص التفوق
الجوي وفعالية صواريخها الفراغية والعنقودية؛ فكان الدمار والقتل والهدم والردم حتى فاحت
رائحة املوت يف كل مكان ،لكن هذا الدمار عىل ضخامته مل يكرس رقبة الثوار ،ومل يفلح يف إنجاح
مساعي أمريكا يف تحقيق حل سيايس وفق ما تشتهي؛ فكان الفشل يف مؤمتر (جنيف )3كام
أسلفنا الذكر ،حينها كان ال بد من كشف ورقة أردوغان  -آخر سهم يف كنانة أمريكا  -وإطالقه
عىل الثورة مبا له من سلطان عىل فصائل الشامل السوري الذين تلطخت أياديهم مباله السيايس
القذر السالب لإلرادة ،وتم التحضري للدور الرتيك القادم بسلسلة من الخطوات:
 - 1االعتذار لروسيا عن إسقاط الطائرة التي كانت أسقطتها جهات محسوبة عىل اإلنجليز يف
الجيش الرتيك يف ترشين ثاين2015/م  ،فكان ال بد من ترميم ما أفسده صنائع بريطانيا ،وال
يكون ذلك إال باالعتذار املهني ،والتقارب مع روسيا التي أقحمتها أمريكا يف سوريا نيابة عنها ،فال
يُتصور نجاح أردوغان يف مهمته والعالقات مع روسيا يشوبها القلق واالضطراب.
 - 2التقارب مع كيان يهود والجهر بالتطبيع معه بطي ملف حادثة (سفينة مايف مرمرة) ،وقد
تم ذلك بشكل فاضح عندما قبلت تركيا بالتعويض البخس ألهايل الشهداء ( 20مليون دوالر)
 ،وقد أتبع أردوغان ذلك بترصيحات مخزية كقوله« :إن تركيا بحاجة إىل إرسائيل عىل غرار
إرسائيل التي تحتاج إىل تركيا يف الرشق األوسط ،داع ًيا إىل امليض يف التطبيع بني البلدين ...سكاي
نيوز عريب /كانون ثاين2016/م).
 - 3التقارب أيضً ا مع إيران :وقد تم ذلك بعد سلسلة من الزيارات املكوكية بني الطرفني،
بعضها كان ظاه ًرا يحمل الطابع االقتصادي ،بينام يخفي وراءه األهداف السياسية ،ومن ذلك
(اللقاء الذي جمع الرئيسني الرتيك أردوغان واإليراين حسن روحاين ،عندما ترأسا االجتامع الثالث
ملجلس التعاون رفيع املستوى( ...األناضول يف 2016/4 /14م).
منسجم مع الدور املرسوم لألطراف
بذلك تكون أمريكا قد أوجدت منا ًخا سياس ًيا موح ًدا
ً
ذات العالقة بامللف السوري  -روسيا وإيران وتركيا ُ -يكِّنهم من أداء هذه األدوار كام تريد
أمريكا؛ فام إن تر َّممت عالقة تركيا بروسيا وإيران وكيان يهود؛ حتى انربى حكامها إىل التبشري
بخارطة طريق للحل السيايس يف سوريا ،جاء ذلك عىل لسان رئيس وزرائها بن عيل يلدرم كام
نقلت (الدرر الشامية يف 2016/8 /15م) .عندما تحدث عن خارطة الطريق التي تقرتحها تركيا
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للحل يف سوريا ،معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إليها مبشاركة الالعبني اإلقليميني ،وقال:
«إِن ذلك ممكن بعد التغيريات التي عملت عليها أنقرة يف السياسة الخارجية ناحية تطبيع
العالقات مع كل من روسيا وإرسائيل ،وكذلك التقارب مع إيران» ،وقد جاءت هذه الترصيحاتُ
من يلدرم بعد زيارة أردوغان لروسيا يف 2016/8/9م؛ حيث أعلن أردوغان أن العالقات الرتكية
الروسية ستدخل مرحلة مختلفة ،وأن بالده وروسيا مصممتان عىل إعادة العالقات بينهام إىل
مهم ،وأن
سابق عهدها ،وأن تصبح أقوى ،وأكد أن دعم بوتني له بعد املحاولة االنقالبية كان ً
الجانبني ميتلكان اإلرادة الالزمة لتطوير العالقات ،وتم االتفاق مع الروس عىل إحياء التعاون
عىل كافة الصعد ،وأشار إىل أهمية التعاون بني روسيا وتركيا يف سوريا ،مؤك ًدا استحالة تسوية
القضية السورية وإيجاد حل سيايس مبعزل عن روسيا.»...
وبهذا تراءى ألمريكا أن الفرصة سانحة لتحقيق نرص عسكري عىل الثوار بإعادة سيطرة
النظام عىل املناطق املحررة من مدينة حلب؛ فكان الهجوم العسكري الثاليث  -الرويس اإليراين
والنظام  -مسعو ًرا عىل حلب يف متوز/من العام املايض 2016م عندما حارصوا املدينة وسيطروا
عىل طريق الكاستيلو  -منفذ املدينة الوحيد  -والذي استطاع الثوار كرسه ودفعه بعد تشكيل
غرفة عمليات موحدة متكنوا من خاللها رد العدوان الرويس واألسدي واإليراين الوحيش بكل
كفاءة ميدانية أوائل آب2016/م  ،وهنا سارعت أمريكا إىل إنقاذ املوقف املتأزم بعد انتصار
الثوار األسطوري بطرح هدنة جديدة بتاريخ 2016/9/12م ،مبوازاة تحرك حشد عسكري ضخم
 رويس إيراين بشاري  -وعىل الجانب اآلخر كانت كلمة الفصل عند أردوغان الخائن الذي فتحجبهة (جرابلوس ودرع الفرات) آم ًرا الفصائل املرتبطة به باالنسحاب من جبهة حلب إىل جبهة
جرابلوس  ،ومن ثم ت ُفتح الطريق أمام الهجمة الروسية بطائراتها وصواريخها الفتاكة ،واإليرانية
التي استجلبت اآلالف من امليليشيات باإلضافة إىل ميليشيات حزبها ،وقوات النظام وشبيحته
وذبيحته ،فيمعنون بالقتل والدمار يف سابقة مل يحدث مثلها من قبل إال عىل أيدي جنكيز خان
وهوالكو وستالني ...وبذلك يكون أردوغان قد َســلَّـــم حلب ال يف عتمة الليل ،بل ويف وضح
ۡ َ َ ُ ُ
ّ َ َ َۡ ُ
وك ۡ
ك ُم ٱنلَّ ۡ ُ
ِين فعلي
ٱدل
ف
م
ِإَون ٱستنص
ص
ِ
النهار ،دون أن يستحي من الله القائلِ  :
ِ
وهو  -أي أردوغان  -الذي ميلك أقوى جيش يف املنطقة ،ال يُعجزه يشء إن أراد أن ينرص الشام
وأهل الشام ،فالعدو قبل الصديق يدرك أنه بإمكان الجيش الرتيك أن يقلب الطاولة يف وجه
خصوصا بعد فشل الكامليني يف انقالبهم األخري
أمريكا وروسيا ونظام بشار وسائر األشياع واألتباع
ً
الذي أحبطه الشعب الرتيك املسلم بتاريخ 2016/7/15م ، ...فقد (قال وزير الخارجية الربيطاين
مهم يف سوريا ،بتنفيذ
األسبق اللورد ديفيد أوين ،إن تركيا تستطيع حاليًا أن تخلق عامل توازن ً
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خطوة إنسانية عاجلة بقواتها الربية والجوية لرفع الحصار عن حلب ،كونها الدولة الوحيدة
التي لديها وضع سيايس وعسكري مؤات للتدخل الربي من أجل إنقاذ املدينة( ) ...موقع
الوطن.)3/10/2016 ،
وهكذا ازدوجت املؤامرة عىل حلب الشهباء ،القصف والنسف والحصار والدمار عىل يد
روسيا وإيران وحزبها والنظام من جهة ،وانسحاب الفصائل التي انصاعت إلرادة تركيا بسبب
مالها القذر من جهة أخرى ،فسقطت املدينة يف مشهد يُبيك الحجر قبل البرش عىل ما أصاب
حلب من مجازر ودمار البيوت فوق النساء والشيوخ واألطفال ،بل وتدمري كل املستشفيات
وإخراجها عن الخدمة؛ فال يجد الجريح من يداويه ،وال يجد الطريح من يستنقذه.!...
إن روسيا مع ما متلكه من عامل التفوق الجوي ونوعية أسلحتها الفتاكة ،وإيران مبا متلكه
من الحشود املتتابعة حشد يردفه آخر ،ونظام بشار مبا يتقوى به من امليليشيات واملرتزقة...
مل يكن لهؤالء جمي ًعا أن يهزموا حلب الشهباء مبا متلكه من بضعة آالف من الثوار الذين ال
ت ُقاس عدتهم بعدة عدوهم؛ لوال خيانة أردوغان املارق صاحب الجعجعات الفارغة! الذي
َد َّو َن لنفسه يف ذمة التاريخ خيان ًة كخيانة ابن العلقمي الذي كان قد سلَّ َم بغداد  -عاصمة
الخالفة العباسية  -للتتار عام 656ه؛ فقد كان فتحه لجبهة جرابلوس ودرع الفرات  -بإيعاز
من أمريكا طب ًعا  -الرضبة القاضية ملن تبقى من الثوار األشاوس يف حلب! فقد رصح الرئيس
قائل« :بدأنا يف
الرتيك أردوغان يف كلمة ألقاها يف أنقرة يوم 2016/8/4م من الشهر الجاري ً
الساعة الرابعة صبا ًحا عملية عسكرية يف شامل سوريا بغية إزالة املخاطر الناجمة عن داعش
ومليشيات كردية يف سوريا ...وإن الحكومة الرتكية تعتزم وضع حد لالعتداءات عىل أراضيها
انطالقًا من املناطق الحدودية» .وكعادته يف املخادعة والتضليل ،أراد أردوغان أن يخفي جرميته
بأن عملية درع الفرات مل تكن جز ًءا من املؤامرة عىل حلب ،فرصح أردوغان بأن درع الفرات
مقصود منه «رحيل األسد»  ،هذا وقد «قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان عرب كلمة
ألقاها يف ندوة مكرسة للقدس يف إسطنبول ،الثالثاء  29ترشين الثاين/نوفمرب ...« :ودخلنا سوريا
قائل« :ملاذا دخلنا؟ دخلنا ليك نضع الحد لحكم
مع الجيش السوري الحر» ،واستدرك أردوغان ً
الطاغية األسد الذي يرهب السوريني بدولة اإلرهاب .ومل يكن دخولنا ألي سبب آخر» (روسيا
اليوم29/11/2016 ،م) .ثم أدان نفسه من فَ ِم ِه عندما ألقى أردوغان كلمة يف االجتامع الثالثني
للمخاتري الذي ُعقد يف املجمع الرئايس «الكُل ّية»؛ حيث قال إن عملية درع الفرات املستمرة
شخصا أو بل ًدا بعينه« .إن هذه العمل ّية
يف سوريا بقيادة القوات املسلحة الرتكية ال تستهدف ً
املستم ّرة منذ  24آب/أغسطس تستهدف التنظيامت اإلرهابية»( .يت أر يت عربية 1/12/2016م).
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ومع ما أصاب حلب بل وما أصاب َّاألمة بسقوط حلب الشهباء ،فإننا ال نيأس من روح الله:
َۡ ۡ َ
َّ َ ْ ۡ
َ
َّ
 إِن ُهۥ ل يَا َٔ
ي ُس مِن َّر ۡو ِح ۡٱللِ إ ِ َل ٱلق ۡو ُم ٱلك ٰ ِف ُرون فالباطل مهام بغى؛ فقد تَ َّوع َد
َ َ ۡ
َۡ َۡ ُ
َ
َ ُ ۡ ُ
ُ َ َ ُ
ٱل ّ ِق ع ٱل َبٰ ِط ِل ف َي ۡد َمغ ُهۥ فإِذا ه َو َزاه ِٞق ۚ َولك ُم ٱلَّ َو ۡيل
الله بإزهاقه :بل نقذِف ب ِ
َّ َ ُ َ
ون  والكفر مهام طغى؛ فقد جعل الله عاقبة أمرهم خرسانًا مبي ًناَ  :وٱل َ
ِين
مِما ت ِصف
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ك َف ُروا ْ فتع ٗسا ل ُه ۡم َوأضل أعمٰل ُه ۡ
م
غدروا؛ فإن
مهام
الحكام
من
الخونة
والطغاة
،٨
َ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ ّ
ۡ ُ َ َ
َُ ۡ َ َ ٞ َ ٞ
َ
اب شدِيدۖ َو َمك ُر أ ْو ٰٓلئِك
ات لهم عذ

ٔ
ي
غدرهم سوف يبور :وٱلِين يمكرون ٱلس ِ ِ
ُه َو َي ُب ُ
ور .
َ
ح َّق ۡ َ
ٱل َّق َو ُي ۡب ِطل
والحق مهام ض ُعف فهو
حـــق مؤي ٌد بتأييد العزيز الجبارِ  :لُ ِ
ٌّ
ۡ َٰ َ َ َۡ َ َ ُۡ ۡ ُ َ
واملستضعفون مهام توالت ۡ َعليهم املحن؛ فهم َاألمئة
ٱلب ِطل ولو كره ٱلمجرمون ، ٨
َ ِ ُ ُ َ ِ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ
َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َّ ٗ
املـُـ َمكَّنون  :ون ِريد أن نمن ع ٱلِين ٱستضعِفوا ِف ٱل ِ
ۡرض ونعلهم أئِمة
َ َۡ
ن َعلَ ُه ُم ۡٱل َوٰرث َ
اإلسالمية مهام تداعت عليها األمم؛ َ فهي األمة الشاهدة
واألمة

٥
ِني
و
َ ِ َ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ َ ٗ ّ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ٓ َ َ
ََ ُ َ
َّ
عىل الناس  :وكذل ِك جعلنكم أمة وسطا ِلكونوا شهداء ع ٱنل ِ
اس ويكون
َّ ُ َ ُ َ ٗ
ٱلر ُسول َعل ۡيك ۡم ش ِهيدا ۗ  ،وثورة الشام املباركة مهام تَح َّز َب عليها البعيد والقريب؛ تبقى
عقر دار اإلسالم ،وموضع عموده ،وأهلها خرية الله من عباده ،عن أيب الدرداء – ريض الله عنه
– قال :قال رسول الله – صلوات ريب وسالمه عليه« :بينا أنا نائم ،إذ رأيت عمود الكتاب
اح ُتمل من تحت رأيس ،فظننت أنه مذهوب به ،فأتبعته برصي ،ف ُعمد به إىل الشام ،أال وإن
وحزب التحرير مهام كرثت أمامه العقبات؛ فهو
اإلميان حني تقع الفنت بالشام» [رواه
أحمد] َّ ُ َّ
ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ت
يكذب أهله  :وعد
الرائد القائد
ٱلِين ءامنوا مِنكم َوع ِملوا َٱلصٰل ِحٰ ِ
الذي ال ۡ َ
ٱلل َّ
َۡ ۡ َ َُ ّ
َ َ ۡ َ ۡ ََ
ََ ۡ َ ۡ َ
َّ
ِن ل ُه ۡم د َ
ك َ َّ
ُ
ۡ
َ
ِين ُهمُ
ِ
ِين مِن قبل ِ ِهم ولم
ٱل
ف
ل
خ
ت
ٱس
ا
م
ك
ۡرض
ٱل
ف
م
ه
ن
ِف
ِ
ل َّيستخ ۡل َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ّ َ َّ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
ٗ
ۡ
ٱلِي ٱرت ٰ
ض لهم ولُبدِلهم ِم ۢن بع ِد خوف ِ ِهم أمنا ۚ .
فاللهم انرص ثورة الشام بأتقياء وأقوياء املؤمنني ،اللهم إن يف الشام ثور ًة نحسبها نقي ًة
طاهر ًة ط ِّيب ًة كشجر ٍة طيب ٍة أصلها ثابت وفرعها يف السامء ،اللهم ث َ ِّبت ُجذورها ،وأغلِظ ساقها،
و ُم َّد أغصانها ،وأورِق أوراقهاِ ،
وأنضج مثارها ،واجعل فيها برك ًة للمسلمني ،اللهم واجعل عاقبتها
خالفة راشدة ثانية عىل منهاج النبوة يا رب العاملني.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

هذا هو طريق:
َۡ
َ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ۡ َّ ٓ َ ُ ۡ ُ ْ َّ َۡ
يز ٱل ِمي ِد ٨
وما نقموا مِنهم إِل أن يؤمِنوا بِٱللِ ٱلع ِز ِ

الشهيد سيد قطب
ۡ
َ َّ َ ٓ َ
ۡ
َ
ات ٱل ۡ ُ ُ
وج َ ١و ۡ َ
وٱلسم َاءِ
ب ِ
ٱل ۡو ِم ٱل َم ۡو ُع ۡودِ َ ٢وشاهِ ٖد َو َمش ُهو ٖد
ذ
ِ
ُ
ۡ
َ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ُ
َ
َ
ُ
 ٣قُت ِ َل أ ۡصحٰ ُ
ات ٱل َوقودِ  ٥إِذ ه ۡم عل ۡي َه ْا
ب َٱلخدودِ  ُ ٤ٱنلَّارِ ۡ ذ ِ
ۡ
ََ
َ
ُۡ َ ُ ٞ
ُق ُعودَ ٦ ٞو ُه ۡم َ ٰ
ِني ش ُهود َّ َ ٧و َ َما نق ۡ ُموا
ع ْ َما َيف َعل ۡون بِٱلمؤ ۡ ِمن
ۡ ُ ۡ َّ ٓ َ
ُۡ
َّ
ُ ُ
ُ
َ
ُ
َ
يز ٱل ِمي ِد  ٨ٱلِي لۥ َّملك
مِنه َم َ إِل أ ۡن َ يؤمِنوا َّ بِٱللِ َ َ ٱلع ُ ِز ّ ِ
َ
َّ
شء َشه ٌ
ۡرض َو ُ
ت َ
يد  ٩إ َّن ٱلِينَ
ۡ
ٰ
ٱلسمٰو ٰ
ِ
ٱل
و
ك
ع
ٱلل
ِ
ٖ
ۚ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ
َف َت ُنوا ْ ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ت ُث َّم ل َ ۡم َي ُت ُ
وبوا ْ فَلَ ُه ۡم َع َذ ُ
ِني َوٱل ُم ۡؤم َِنٰ
اب َج َه َّن َم َول ُه ۡم
ِ
َ ُ ْ
َُ ْ
َ
َّ َ
َع َذ ُ
ٱلريق  ١٠إ َّن َّٱل َ
َۡ
ت ل ُه ۡم
اب
ِين َءامنوا ۡ َوع ِم ۡلوا ٱلصٰل ِحٰ ِ
ِ
َّ ِ ِ ۡ َ ٞ
َ
َ
َّ َ ۡ َ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َٰ َ
ُ
ُ
ۡ
َجنٰ
ري  ١١إ ِ ۡن بطش
ب
ك
ٱل
ز
و
ف
ٱل
ِك
ل
ذ
ر
ه
ن
ٱل
ا
ه
ت
ت
ِن
م
ي
ر
ت
ت
ِ
ۚ
ِ
ِ
َّ ُ ُ َ ُ ۡ ُ
َّ َ
ُ ُ
ِئ َو ُيع ُ
ك ل َ َشد ٌ
يد َ ١٣و ُه َو ۡٱل َغ ُف ُ
ور ٱل َودود ١٤
ِيد  ١٢إِنهۥ ه ّو يبد
ِ
ُرب ِ
ۡ
ۡ
ٞ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ۡ
جيد  ١٥فعال ل َِما ي ِريد ١٦
ذو ٱلعر ِش ٱلم ِ
إن قصة أصحاب األخدود  -كام وردت يف سورة الربوج  -حقيقة بأن يتأملها املؤمنون
الداعون إىل الله يف كل أرض ويف كل جيل .فالقرآن بإيرادها يف هذا األسلوب مع مقدمتها
والتعقيبات عليها ،والتقريرات والتوجيهات املصاحبة لها ،كان يخ ُّط بها خطوطًا عميقة يف
تصور طبيعة الدعوة إىل الله ،ودور البرش فيها ،واحتامالتها املتوقعة يف مجالها الواسع  -وهو
أوسع رقعة من األرض ،وأبعد مدى من الحياة  -وكان يرسم للمؤمنني معامل الطريق ،ويع ُّد
نفوسهم لتلقي أي من هذه االحتامالت التي يجري بها القدر املرسوم ،وفق الحكمة املكنونة
يف غيب الله املستور.
إنها قصة فئة آمنت بربها ،واستعلنت حقيقة إميانها ،ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين
بطاشني مستهرتين بحق «اإلنسان» يف االعتقاد بالحق واإلميان بالله العزيز الحميد ،وبكرامة
اإلنسان عند الله عن أن يكون لعبة يتسىل بها الطغاة بآالم تعذيبها ،ويتلهون مبنظرها يف أثناء
التعذيب بالحريق ،وقد ارتفع اإلميان بهذه القلوب عىل الفتنة ،وانترصت فيها العقيدة عىل
الحياة ،فلم ترضخ لتهديد الجبارين الطغاة ،ومل تفنت عن دينها ،وهي تحرق بالنار حتى متوت.
لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة ،فلم يستذلَّها حب البقاء وهي تعاين
املوت بهذه الطريقة البشعة ،وانطلقت من قيود األرض وجواذبها جمي ًعا ،وارتفعت عىل

12

ذواتها بانتصار العقيدة عىل الحياة فيها.
الخية الرفيقة الكرمية هناك جبالت جاحدة رشيرة
ويف مقابل هذه القلوب املؤمنة ِّ
مجرمة لئيمة ،وجلس أصحاب هذه الجبالت عىل النار ،يشهدون كيف يتعذب املؤمنون
ويتأملون ،جلسوا يتلهون مبنظر الحياة تأكلها النار ،واألنايس الكرام يتحولون وقو ًدا وترابًا.
وكلام ألقي فتى أو فتاة ،صبية أو عجوز ،طفل أو شيخ ،من املؤمنني الخريين الكرام يف النار،
ارتفعت النشوة الخسيسة يف نفوس الطغاة ،وعربد السعار املجنون بالدماء واألشالء.
هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبالت الطغاة وارتكست يف هذه الحأمة،
فراحت تلتذ مشهد التعذيب املروع العنيف ،بهذه الخساسة التي مل يرتكس فيها وحش قط،
فالوحش يفرتس ليقتات ،ال ليلتذ آالم الفريسة يف لؤم وخسة! ...وهو ذاته الحادث الذي
ارتفعت فيه أرواح املؤمنني وتحررت وانطلقت إىل ذلك األوج السامي الرفيع الذي ترشف به
البرشية يف جميع األجيال والعصور.
يف حساب األرض يبدو أن الطغيان قد انترص عىل اإلميان ،وأن هذا اإلميان الذي بلغ الذروة
العالية يف نفوس الفئة الخ ِّرية الكرمية الثابتة املستعلية مل يكن له وزن وال حساب يف املعركة
التي دارت بني اإلميان والطغيان! وال تذكر الروايات التي وردت يف هذا الحادث ،كام ال تذكر
النصوص القرآنية ،أن الله قد أخذ أولئك الطغاة يف األرض بجرميتهم البشعة ،كام أخذ قوم نوح
وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط أو كام أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر.
ففي حساب األرض تبدو هذه الخامتة أسيفة أليمة! أفهكذا ينتهي األمر ،وتذهب الفئة
املؤمنة التي ارتفعت إىل ذروة اإلميان ،تذهب مع آالمها الفاجعة يف األخدود ،بينام تذهب
الفئة الباغية ،التي ارتكست إىل هذه الحأمة ،ناجية؟ حساب األرض يحيك يف الصدر يشء أمام
هذه الخامتة األسيفة؛ ولكن القرآن يعلَّم املؤمنني شيئًا آخر ،ويكشف لهم عن حقيقة أخرى،
ويبرصهم بطبيعة القيم التي يزنون بها ،ومبجال املعركة التي يخوضونها.
إن الحياة وسائر ما يالبسها من لذائذ وآالم ،ومن متاع وحرمان ،ليست هي الغاية
والقيمة الكربى يف امليزان ،وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة ،والنرص
ليس مقصو ًرا عىل الغلبة الظاهرة ،فهذه صورة واحدة من صور النرص الكثرية.
إن القيمة الكربى يف ميزان الله هي قيمة العقيدة ،وإن السلعة الرائجة يف سوق الله هي
سلعة اإلميان ،وإن النرص يف أرفع صورة هو انتصار الروح عىل املادة ،وانتصار العقيدة عىل
األمل ،وانتصار اإلميان عىل الفتنة .ويف هذا الحادث انترصت أرواح املؤمنني عىل الخوف واألمل،
رشف الجنس البرشي
وانترصت عىل جواذب األرض والحياة ،وانترصت عىل الفتنة انتصا ًرا ي ِّ
كله يف جميع األعصار ،وهذا هو االنتصار.
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إن الناس جمي ًعا ميوتون ،وتختلف [الحاالت] ،ولكن الناس جمي ًعا ال ينترصون هذا
االنتصار ،وال يرتفعون هذا االرتفاع ،وال يتحررون هذا التحرر ،وال ينطلقون هذا االنطالق إىل
هذه اآلفاق؛ إمنا هو اختيار الله وتكرميه لفئة كرمية من عباده لتشارك الناس يف املوت ،وتنفرد
دون الناس يف املجد ،املجد يف املأل األعىل ،ويف دنيا الناس أيضً ا .إذا نحن وضعنا يف الحساب
نظرة األجيال بعد األجيال.
لقد كان يف استطاعة املؤمنني أن ينجوا بحياتهم يف مقابل الهزمية إلميانهم ،ولكن كم كانوا
يخرسون هم أنفسهم؟ وكم كانت البرشية كلها تخرس؟ كم كانوا يخرسون وهم يقتلون هذا
املعنى الكبري ،معنى زهادة الحياة بال عقيدة ،وبشاعتها بال حرية ،وانحطاطها حني يسيطر
الطغاة عىل األرواح بعد سيطرتهم عىل األجساد؟
إنه معنى كريم ج ًدا ،ومعنى كبري ج ًدا ،هذا الذي ربحوه وهم بعد يف األرض ،ربحوه وهم
يجدون مس النار ،فتحرق أجسادهم الفانية ،وينترص هذا املعنى الكريم الذي تزكيه النار.
ثم إن مجال املعركة ليس هو األرض وحدها ،وليس الحياة الدنيا وحدها ،وشهود املعركة
ليسوا هم الناس يف جيل من األجيال .إن املأل األعىل يشارك يف أحداث األرض ويشهدها
ويشهد عليها ،ويزنها مبيزان غري ميزان األرض يف جيل من أجيالها ،وغري ميزان األرض يف
أجيالها جمي ًعا .واملأل األعىل يضم من األرواح الكرمية أضعاف أضعاف ما تضم األرض من
الناس .وما من شك أن ثناء املأل األعىل وتكرميه أكرب وأرجح يف أي ميزان من رأي أهل األرض
وتقديرهم عىل اإلطالق.
وبعد ذلك كله هناك اآلخرة ،وهي املجال األصيل الذي يلحق به مجال األرض ،وال
ينفصل عنه ،ال يف الحقيقة الواقعة ،وال يف حس املؤمن بهذه الحقيقة.
فاملعركة إذن مل تنت ِه ،وخامتتها الحقيقية مل تجئ بعد ،والحكم عليها بالجزء الذي عرض
منها عىل األرض حكم غري صحيح؛ ألنه حكم عىل الشطر الصغري منها والشطر الزهيد .
النظرة األوىل :هي النظرة القصرية الضيقة املجال التي تع ّن لإلنسان العجول .والنظرة
الثانية :الشاملة البعيدة املدى هي التي ير ِّوض القرآن املؤمنني عليها؛ ألنها متثل الحقيقة التي
يقوم عليها التصور اإلمياين الصحيح.
ومن ثم وعد الله للمؤمنني جزاء عىل اإلميان والطاعة ،والصرب عىل االبتالء ،واالنتصار
عىل فنت الحياة.
ۡ َّ َ َ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُّ ُ ُ
ۡ َّ
ُ
ُ
هو ۡطأمنينة القلب ٱلِين ءامنوا وتطمئِن قلوبهم بِذِك ِر ٱللِۗ أل بِذِك ِر ٱللِ
َت ۡط َمئ ُّن ٱل ُقلُ ُ
.٢٨
وب
ِ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ َ ۡ َ ُ
ت سيجعل
وهو الرضوان والود من الرحمن إِن ٱلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
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ّٗ
ل َ ُه ُم َّ
ٱلر ۡح َم ٰ ُن ُودا .٩٦
وهو الذكر يف املأل األعىل ،قال رسول الله صىل الله عليه وسلم «إذا مات ولد العبد
قال الله ملالئكته :قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون :نعم .فيقول :قبضتم مثرة فؤاده؟ فيقولون:
نعم .فيقول :ماذا قال عبدي؟ فيقولون :حمدك واسرتجع .فيقول ابنوا لعبدي بي ًتا يف الجنة
وس ّموه بني الحمد» [أخرجه الرتمذي] .وقال صىل الله عليه وسلم« :يقول الله عز وجل :أنا
عند ظن عبدي يب ،وأنا معه حني يذكرين ،فإذا ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرين يف
مأل ذكرته يف مأل خري منه .فإن اقرتب إ َّيل شربًا اقرتبت إليه ذرا ًعا ،وإن اقرتب إ َّيل ذرا ًعا اقرتبت
منه با ًعا ،وإن أتاين مييش أتيته هرولة» [أخرجه
َّ
الشيخان]َُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ .
ِين ي ِملون ٱل ْعرش ومن حولۥ
وهو اشتغال املأل األعىل بأمر املؤمنني يف األرض ٱل
َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َّ
َ
َُ ّ ُ َ
ۡ
حون ِبَ ۡم ِدۡ َر ّب ِ ِه ۡم َو ُيؤ َّم ُِنون بِهِۦ ْ ويستغ ْفِرون ل ِلِين ءامن ۖوا ربنا ۡ وسِعت ك
ي َسب ِ
َ
ۡ
ٗ
َ
َ
َّ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٗ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
َّ
َ
َ
َ
َ
ۡ
شءٖ رحة وعِلما فٱغفِر ل ِلِين تابوا وٱتبعوا سبيلك وقِهم عذاب َ
ۡ
ح َي ِم .٧
ٱل ِ
َّ ِ ُ ُ ْ ِ
َ
َ
َّ ۡ َ ٰ َ ۢ َ ۡ
ۡ َ َ َّ
َ
َ
َ
يل ٱللِ أموتا ۚ بل
َ ٓوهو الحياة عند الله ُللشهداءَ :ول تس ٓب ٱلِين قتِلوا ِف َسب ِ
ِ
ََۡ َۡ ُ َ
ۡ َ ٌ َ َّ ۡ ُۡ َ َ
ۡ
ون  ١٦٩فرح َ
ِني ب َما َءاتَى ٰ ُه ُم َّ ُ
شون
حياء عِند ۡ رب ِ ِه ْم يرزق
أ
ٱلل مِن فضلِهِۦ ويستب ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ َ ۡ َ َ ُ
ّ ۡ َ ۡ ۡ َّ َ ۡ ٌ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ف علي ۡ ِهم ول هم يزنون  ١٧٠يستب ِشون
بِٱلِين لم يلحقوا بِهم مِن خلفِهم أل خو
ۡ َ ّ َ َّ َ َ ۡ ِ َ َ َّ َّ َ ِ َ ُ ُ َ ۡ َ ُ ۡ
َ
ضيع أجر ٱلمؤ ِمن ِني .١٧١
بِن ِعمةٖ مِن ٱللِ وفض ٖل وأن ٱلل ل ي ِ
كام كان وعده املتكرر بأخذ املكذبني والطغاة واملجرمني يف اآلخرة واإلمالء لهم يف
ولكن الرتكيز كله
األرض واإلمهال إىل حني ...وإن َ كان أحيانًا قد أخذ َّبعضهم يف الدنيا...
َ َ
َ ُ َّ َّ َ
ك َف ُروا ْ ف ۡٱل َل ٰ ِد َ ١٩٦م َتٰعٞ
ك َت َق ُّل ُ
ِين
ٱل
ب
عىل اآلخرة يف الجزء األخري ل يغرن
ِ
ِ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ٰ ً َ َّ َ ۡ َ ُ
َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َّ ُ ٞ
قل ِيل ثم مأوىهم جهنمۖ وبِئس ٱل ِمهاد ۡ ١٩٧و َل تسب ٱلل غفِل عما يعمل
َ ۡ
َۡ َ
ۡ َ
َّ ٰ ُ َ َّ َ ّ ُ
ُۡ
ني ۡ ُمقن ْ ِِع ُر ُءو ِس ِه ۡ ْم
ون َ إِن َما يُؤخ ُِره ۡم َ ِلَ ۡو ٖم تشخ ٓ ُص فِيهِ ٱلبص ٰ ُر  ٢مه ِط ْعِ
ٱلظل ِم ۚ
َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َّ ٰ ُ َ ٰ ُ
َ َ ۡ َ ُّ ۡ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ
ٞ
َ
فِدتهم هواء  ،٤٣ف ۡ َذرهم يوضوا ويل َعبوا ح َت يلقوا
ل يرتد َّإِل ِهم طرفهمۖ وأ ٔ
ََۡ َُۡ ُ َ
ُ َ ُ َ
َ ٗ َ َّ ُ ۡ ٰ ُ
ۡ
َ
ُ
َ
ب
يَ ۡو َم ُه ُم ٱلِي يوعد
ون  ٤٢يوم يرجون َّمِن ٱلج ۡد ِ
اث َّ ِساعَ ُك ْأنه َم ُإِل َ نص ٖ
َ
ً َ ُ َ َُ
ُ َ
َ َ ٞ
َ
يُوف ِضون  ٤٣خٰشِ َعة أبۡص ٰ ُره ۡم ت ۡرهق ُه ۡم ذِلة ۚ ذٰل ِك ٱلَ ۡو ُم ٱلِي كنوا يُوعدون .٤٤
وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة املأل األعىل ،واتصلت الدنيا باآلخرة ،ومل تعد األرض
وحدها هي مجال املعركة بني الخري والرش ،والحق والباطل ،واإلميان والطغيان .ومل تعد
الحياة الدنيا هي خامتة املطاف ،وال موعد الفصل يف هذا الرصاع .كام أن الحياة الدنيا
وكل ما يتعلق بها من لذائد وآالم ومتاع وحرمان مل تعد هي القيمة العليا يف امليزان...
انفسح املجال يف املكان ،وانفسح املجال يف الزمان ،وانفسح املجال يف القيم واملوازين ،واتسعت
آفاق النفس املؤمنة ،وكربت اهتامماتها ،فصغرت األرض وما عليها ،والحياة الدنيا وما يتعلق
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بها ،وكرب املؤمن مبقدار ما رأى وما عرف من اآلفاق والحيوات ،وكانت قصة أصحاب األخدود
يف القمة يف إنشاء هذا التصور اإلمياين الواسع الشامل الكبري الكريم.
هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب األخدود وسورة الربوج حول طبيعة الدعوة
إىل الله ،وموقف الداعية أمام كل احتامل .لقد شهد تاريخ الدعوة إىل الله مناذج من َّوعة من
نهايات يف األرض مختلفة للدعوات.
شهد مصارع قوم نوح ،وقوم هود ،وقوم شعيب ،وقوم لوط ،ونجاة الفئة القلية العدد،
مجرد النجاة .ومل يذكر القرآن للناجني دو ًرا بعد ذلك يف األرض والحياة .وهذه النامذج تقرر
أن الله سبحانه وتعاىل يريد أحيانًا أن يع َّجل للمكذبني الطغاة بقسط من العذاب يف الدنيا ،أما
الجزاء األوىف فهو مرصود لهم هناك.
وشهد تاريخ الدعوة مرصع فرعون وجنوده ،ونجاة موىس وقومه ،مع التمكني للقوم يف
األرض فرتة كانوا فيها أصلح ما كانوا يف تاريخهم ،وإن مل يرتقوا قط إىل االستقامة الكاملة ،وإىل
شامل ...وهذا منوذج غري النامذج األوىل
إقامة دين الله يف األرض منه ًجا للحياة ً
وشهد تاريخ الدعوة كذلك مرصع املرشكني الذين استعصوا عىل الهدى واإلميان مبحمد -
كامل ،مع انتصار العقيدة يف نفوسهم انتصا ًرا
صىل الله عليه وسلم  -وانتصار املؤمنني انتصا ًرا ً
عجيبًا .وتم للمرة الوحيدة يف تاريخ البرشية أن أقيم منهج الله مهيم ًنا عىل الحياة يف صورة
مل تعرفها البرشية قط ،من قبل وال من بعد.
وشهد  -كام رأينا  -منوذج أصحاب األخدود
وشهد مناذج أخرى أقل ظهو ًرا يف سجل التاريخ اإلمياين يف القديم والحديث .وما يزال
يشهد مناذج ترتاوح بني هذه النهايات التي حفظها عىل مدار القرون.
ومل يكن ب ّد من النموذج الذي ميثله حادث األخدود ،إىل جانب النامذج األخرى ،القريب
منها والبعيد...
مل يكن بد من هذا النموذج الذي ال ينجو فيه املؤمنون ،وال يؤخذ الكافرون !ذلك ليستقر
يف حس املؤمن  -أصحاب دعوة الله  -أنهم قد يدعون إىل النهاية كهذه النهاية يف طريقهم إىل
الله ،وأن ليس لهم من األمر يشء ،إمنا أمرهم وأمر العقيدة إىل الله.
إن عليهم أن يؤدوا واجبهم ثم يذهبوا ،وواجبهم أن يختاروا الله ،وأن يؤثروا العقيدة
عىل الحياة ،وأن يستعلوا باإلميان عىل الفتنة ،وأن يصدقوا الله يف العمل والنية .ثم يفعل الله
بهم وبأعدائهم كام يفعل بدعوته ودينه ما يشاء .وينتهي بهم إىل نهاية من تلك النهايات التي
عرفها تاريخ اإلميان ،أو إىل غريها مام يعلمه هو ويراه.
إنهم أجراء عند الله ،أينام وحيثام وكيفام أرادهم أن يعملوا عملوا وقبضوا األجر املعلوم!
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وليس لهم وال عليهم أن تتجه الدعوة إىل أي مصري ،فذلك شأن صاحب األمر ال شأن األجري.
وجامل يف التصور،
ً
وهم يقبضون الدفعة األوىل طأمنينة يف القلب ،ورفعة يف الشعور،
وانطالقًا من األوهاق والجواذب ،وتحر ًرا من الخوف والقلق ،يف كل حال من األحوال.
وهم يقبضون الدفعة الثانية يف املأل األعىل وذك ًرا وكرامة ،وهم بعد يف هذه األرض
ونعيم كب ًريا .
الصغرية ،ثم هم يقبضون الدفعة الكربى يف اآلخرة حسابًا يس ًريا
ً
ومع كل دفعة ما هو أكرب منها جمي ًعا ،رضوان الله ،وأنهم مختارون ليكونوا أداة لقدره
وستا ًرا لقدرته ،يفعل بهم يف األرض ما يشاء.
وهكذا انتهت الرتبية القرآنية بالفئة املختارة من املسلمني يف الصدر األول إىل هذا التطور
الذي أطلقهم من أمر ذواتهم وشخوصهم؛ فأخرجوا أنفسهم من األمر البتة ،وعملوا أجراء
عند صاحب األمر ،ورضوا خرية الله عىل أي وضع ،وعىل أي حال.
وكانت الرتبية النبوية تتمىش مع التوجيهات القرآنية ،وتوجه القلوب واألنظار إىل الجنة،
وإىل الصرب عىل الدور املختار حتى يأذن الله مبا يشاء يف الدنيا واآلخرة سواء.
إنه  -صىل الله عليه وسلم  -يرى عام ًرا وأمه وأباه  -ريض الله عنهم  -يعذبون العذاب
الشديد يف مكة ،فام يزيد عىل أن يقول« :صربًا آل يارس ،موعدكم الجنة»
وعن خباب بن األرتّ  -ريض الله عنه  -قال :شكونا إىل رسول الله  -صىل الله عليه
وسلم  -وهو متوسد برده يف ظل الكعبة ،فقلنا :أال تستنرص لنا؟ أو تدعو لنا؟ فقال« :قد كان
من قبلكم ،يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها ،ثم يؤىت باملنشار فيوضع عىل رأسه
فيجعل نصفني ،وميشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ،ما يبعده ذلك عن دينه ،والل ِه
ليتم َّن الله تعاىل هذا األمر ،حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ،فال يخاف إال الله
والذئب عىل غنمه ،ولكنكم تستعجلون» [ أخرجه البخاري]
إن لله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال ،ومدبر هذا الكون كله ،املطلع عىل أوله
وآخره ،املنسق ألحداثه وروابطه ،هو الذي يعرف الحكمة املكونة يف غيبه املستور ،الحكمة
التي تتفق مع مشيئته يف خط السري الطويل.
ويف بعض األحيان يكشف لنا  -بعد أجيال وقرون  -عن حكمة حادث مل يكن معارصوه
يدركون حكمته ،ولعلهم كانوا يسألون ملاذا؟ ملاذا يا رب يقع هذا؟ وهذا السؤال نفسه هو
الجهل الذي يتوقاه املؤمن ،ألنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر ،وألن سعة املجال
يف تصوره ،وبعد املدى يف الزمان واملكان والقيم واملوازين ،تغنيه عن التفكري ابتداء يف مثل
هذا السؤال ،فيسري مع دورة القدر يف استسالم واطمئنان.
لقد كان القرآن ينشئ قلوبًا يعدها لحمل األمانة ،وهذه القلوب كان يجب أن تكون
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من الصالبة والقوة والتجرد بحيث ال تتطلع  -وهي تبذل كل يشء ،وتحتمل كل يشء  -إىل
يشء يف هذه األرض ،وال تنظر إال إىل اآلخرة ،وال ترجو إال رضوان الله ،قلوبًا مستعدة لقطع
رحلة األرض كلها نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى املوت .بال جزاء يف هذه األرض
قريب ،ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة اإلسالم وظهور املسلمني ،بل لو كان هذا
الجزاء هو هالك الظاملني بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كام فعل باملكذبني األولني.
حتى إذا وجدت هذه القلوب ،التي تعلم أن ليس أمامها يف رحلة األرض إال أن تعطي
بال مقابل  -أي مقابل  -وأن تنتظر اآلخرة وحدها موع ًدا للفصل بني الحق والباطل .حتى
إذا وجدت هذه القلوب ،وعلم الله منها صدق ن ّيتها عىل ما بايعت وعاهدت ،آتاها النرص
يف األرض ،وائتمنها عليه ،ال لنفسها ،ولكن لتقوم بأمانة املنهج اإللهي وهي أهل ألداء األمانة
منذ كانت مل توعد بيشء من املغنم يف الدنيا تتقاضاه ،ومل تتطلع إىل شئ من الغنم يف األرض
تعطاه ،وقد تجردت لله حقًا يوم كانت ال تعلم لها جزاء إال رضاه.
وكل اآليات التي ذكر فيها النرص ،وذكر فيها املغانم ،وذكر فيها أخذ املرشكني يف األرض
بأيدي املؤمنني ،نزلت يف املدينة بعد ذلك ...وبعد أن أصبحت هذه األمور خارج برنامج املؤمن
وانتظاره وتطلعه .وجاء النرص ذاته ألن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا املنهج واقعية
يف الحياة اإلنسانية ،تقرره يف صورة عملية محددة تراها األجيال ...فلم يكن جزاء التعب
والنصب والتضحية واآلالم ،إمنا كان قد ًرا من قدر الله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها اآلن.
وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إىل الله ،يف كل أرض ويف كل جيل ،فهي كفيلة
بأن تريهم معامل الطريق واضحة بال غبش ،وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق
إىل نهايته ،كيفام كانت هذه النهاية .ثم يكون قدر الله بدعوته وبهم ما يكون ،فال يلتفتون يف
أثناء الطريق الدامي املفروش بالجامجم واألشالء ،وبالعرق والدماء ،إىل نرص أو غلبة ،أو فصل
بني الحق والباطل يف هذه األرض؛ ولكن إذا كان الله يريد أن يصنع بهم شيئًا من هذا لدعوته
ولدينه فسيتم ما يريده الله ،ال جزاء عىل اآلالم والتضحيات ،ال ...فاألرض ليست دار جزاء،
وإمنا تحقيقًا لقدر الله يف أمر دعوته ومنهجه عىل أيدي أناس من عباده يختارهم ليميض بهم
من األمر ما يشاء ،وحسبهم هذا االختيار الكريم الذي تهون إىل جانبه وتصغر هذه الحياة،
وكل ما يقع يف رحلة األرض من رساء أو رضاء.
القرآنية عىل قصة األخدود يف قوله تعاىل:
هنالك حقيقة أخرى يشري
التعقيبات َۡ
إليها ْأحد َّ ۡ
َ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ۡ َّ ٓ َ ُ ۡ
ُ
َ
يز ٱل ِمي ِد  ٨حقيقة ينبغي أن يتأملها
وما نقموا مِنهم إِل أن يؤمِنوا بِٱللِ ٱلع ِز ِ
املؤمنون الداعون إىل الله يف كل أرض ويف كل جيل.
إن املعركة بني املؤمنني وخصومهم هي يف صميمها معركة عقيدة وليست شيئًا آخر عىل
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اإلطالق .وإن خصومهم ال ينقمون منهم إال اإلميان ،وال يسخطون منهم إال العقيدة.
إنها ليست بالدرجة األوىل معركة سياسية ،وال معركة اقتصادية ،وال معركة عنرصية ،ولو
كانت شيئًا من هذا لسهل وقفها ،وسهل حل إشكالها ،ولكنها يف صميمها معركة عقيدة  -إما
كفر وإما إميان ،إما جاهلية وإما إسالم!
ولقد كان كبار املرشكني يعرضون عىل رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -املال والحكم
واملتاع يف مقابل يشء واحد؛ أن يدع معركة العقدية ،وأن يدهن يف هذا األمر! ولو أجابهم -
حاشاه  -إىل يشء مام أرادوه ،ما بقيت بينهم وبينه معركة عىل اإلطالق!
املؤمنون حيثام ۡ واجهوا
يستيقنه
يجب َأن
إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة .وهذا ما
َّ
ۡ
ْ
ٓ
ۡ
َّ
ُ
َ
عد ًوا لهم ،فإنه ال يعاديهم ليشء إال لهذه العقيدة إِل أن يُؤمِنوا بٱللِ ٱلعزيز َ
ٱل ِميدِ
ِ
ِ ِ
ويخلصوا له وحده الطاعة والخضوع.
وقد يحاول أعداء املؤمنني أن يرفعوا للمعركة راية غري راية العقيدة ،راية اقتصادية
أو سياسية أو عنرصية ،يك مي َّوهوا عىل املؤمنني حقيقة املعركة ،ويطفئوا يف أرواحهم شعلة
العقيدة .فمن واجب املؤمنني أال يُخدعوا ،ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا متويه لغرض مبيت،
وأن الذي يغري راية املعركة إمنا يريد أن يخدعهم عن سالح النرص الحقيقي فيها ،النرص يف أية
صورة من الصور ،سواء جاء يف صورة االنطالق الروحي كام وقع للمؤمنني يف حادث األخدود،
أو يف صورة الهيمنة  -الناشئة من االنطالق الروحي  -كام حدث للجيل األول من املسلمني.
ونحن نشهد منوذ ًجا من متويه الراية يف محاولة الصليبية العاملية اليوم أن تخدعنا عن
حقيقة املعركة ،وأن تزور التاريخ ،فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستا ًرا لالستعامر...
كال ،إمنا كان االستعامر الذي جاء متأخ ًرا هو الستار للروح الصليبية التي مل تعد قادرة عىل
السفور كام كانت يف القرون الوسطى! والتي تحطمت عىل صخرة العقيدة بقيادة مسلمني
من شتى العنارص ،وفيهم صالح الدين الكردي ،وتوران شاه اململويك ،العنارص التي
نسيت ْ
َ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ۡ َّ ٓ َ ُ ۡ
ُ
قوميتها ۡ وذكرت ۡعقيدتها فانترصت تحت راية العقيدة وما نقموا مِنهم إِل أن يؤمِنوا
َّ
ٱللِ ٱل َعزيز َ
ٱل ِمي ِد ٨
بِ
ِ ِ
وصدق الله العظيم ،وكذب املموهون الخادعون !
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بسم الله الرحمن الرحيم

خرييةُ األم ِة اإلسالمي ِة وشهادتها على
تشريف وتكليف ()2
الناس...
ٌ

ذكرنــا يف العــدد الســابق طائفــة مــن النصــوص التــي تــدل عــى التفاضــل بــن األمكنــة
واألزمنــة وفئــات وطوائــف مــن األمــة بعضهــا عــى بعــض ،وال تــدل عــى انتفــاء خرييــة األمــة
وشــهادتها عــى النــاس يف وقــت أو مــكان أو لــدى جيــل معــن.
ولكــن باملقابــل ،فــإن ثبــات صفتــي الخرييــة والشــهادة عــى النــاس لألمــة اإلســامية،
ال يعنــي انتفــاء محاســبتها عــى تقصريهــا فيــا أوكلهــا اللــه تعــاىل بــه مــن فرائــض اإلســام
واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،فهــي وإن كانــت كذلــك ،فإنهــا محاســبة عــى تقصريها
فيــا كُلِّفــت بــه ،فعــن حذيفــة -ريض اللــه عنــه -عــن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم -قــال:
«والــذي نفــي بيــده لتأمــرن باملعــروف ولتنهــون عــن املنكــر أو ليوشــكن اللــه أن يبعــث
عليكــم عقا ًبــا منــه ثــم تدعونــه فــا يســتجاب لكــم»[ .رواه الرتمــذي وقــال حديــث حســن].
ولذلــك فــإن مــا أصــاب األمــة مــن نكــوص وتقصــر وتنكــب عــن مركزهــا الالئــق
بهــا ،حتــى صــارت تب ًعــا للكافــر املســتعمر يصــول ويجــول يف بالدهــا طــولً وعرضً ــا ،ال ينفــي
تحملهــا ِوز َر مــا أصابهــا ومحاســبتها عليــه يــوم القيامــة ،والــذي أردنــا بيانــه هنــا هــو
التفريــق بــن كــون األمــة اإلســامية خــر األمــم وشــاهدة عــدل عليهــا ،وكــون هــذه الصفــة
ثابتــة مســتمرة لهــا حتــى تقــوم الســاعة مــن جهــة ،وكــون األمــة محاســبة عــى تقصريهــا
فيــا فرضــه اللــه عليهــا ،أي أنهــا وإن كانــت خــر أمــة أخرجــت للنــاس؛ إال أنهــا مســؤولة عــن
كل تقصــر يعرتيهــا يــرك آثــا ًرا عــى ســلوكها يف معــرك الحيــاة مــن جهــة أخــرى.
وتبقــى ههنــا مســألة :هــل األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وتبليــغ رســالة
اإلســام فــرض عــن عــى آحــاد األمــة أم فــرض كفايــة؟
يقــول ابــن عاشــور ،رحمــه اللــه« :ومعنــى تفضيلهــم باألمــر باملعــروف مــع كونــه
مــن فــروض الكفايــات ال تقــوم بــه جميــع أف ـراد األ ّمــة ،ال يخلــو مســلم مــن القيــام مبــا
يســتطيع القيــام بــه مــن هــذا األمــر ،عــى حســب مبلــغ العلــم ومنتهــى القــدرة ،فمــن
التغيــر عــى األهــل والولــد ،إىل التغيــر عــى جميــع أهــل البلــد ،أو ألن وجــود طوائــف
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القامئــن بهــذا األمــر يف مجمــوع األ ّمــة أوجــب فضيلــة لجميــع األ ّمــة لكــون هــذه الطوائــف
منهــا كــا كانــت القبيلــة تفتخــر مبحامــد طوائفهــا »...انتهــى .ومعنــى كالمــه ،رحمــه اللــه،
أن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر فــرض كفايــة ،غــر أنــه يجــب أن يُعلــم أن فــرض
خصوصــا عندما يكــون هذا
الكفايــة أكــر خطـ ًرا وأبلــغ أثـ ًرا عــى املــــكلف مــن فــرض العــن؛
ً
الفــرض معطـ ًـا أو غــر مسـ ٍ
ـتوف .أال تــرى أن أهــل البلــد كلهــم آمثــون إن كان بينهــم ميــت
ال يجــد طائفــة منهــم تشــتغل يف تجهيــزه؟ ومــاذا عــن بــاد املســلمني الواقعــة تحــت ســيطرة
واغتصــاب الكفــار يف فلســطني وكشــمري وتركســتان الرشقيــة وغريهــا مــن بــاد املســلمني؟
ومــاذا عــن تــاج الفــروض  -الخالفــة  -الــذي مــازال يتيـ ًـا ال يجــد مــن يتعهــده إال فتيـ ٌة آمنــوا
بربهــم واســتقاموا عــى طريقــة رســول اللــه  -عليــه الصــاة والســام  -يلتمســون تأييــد اللــه
لهــم بــأن يُعجــل النــر عــى أيديهــم؟ وهكــذا فــا يجــوز أن ننظــر إىل فــرض الكفايــة عــى
أنــه فــرض فيــه تخفيــف يركــن إليــه الباحثــون عــن الدعــة ،بــل عــى العكــس متا ًمــا ،يجــب
أن يكــون باعثًــا عــى مســارعة املســلمني إىل إســقاطه عــن كاهلهــم؛ وذلــك باملبــارشة بالقيــام
بأدائــه حتــى يُقــام ،فــإذا أُقيــم ســقط اإلثــم ع َّمــن قــام بــه وع َّمــن تخلــف عــن القيــام بــه،
وإن مل يقــم الفــرض ســقط اإلثــم ع َّمــن تل َّبــس بــه ،دون أن يتعداهــم إىل القاعديــن التاركــن
لهــذا الفــرض.
واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،إمــا أن يكــون خطابًــا متعل ًقــا باملســلم كفــرد،
وإمــا أن يكــون متعل ًقــا بفئــة مــن األمــة أو جامعــة أُحــب تســميتها هنــا بالحــزب الســيايس،
وإمــا أن يكــون متعل ًقــا بالدولــة اإلســامية دولــة الخالفــة.
وبنــاء عليــه ،فــإن املســلم حتــى يكــون محاسـ ًبا عــى األمــر باملعــروف والنهــي عــن
املنكــر ،باإلثابــة عليــه إن قــام بــه ،وباإلثــم والعقــاب إن تركــه أو قــر بــه؛ فإنــه يلــزم منــه
رشوط متعلقــة باملســلم كفــرد مــن حيــث تكليفــه بــه ،ورشوط متعلقــة بالجامعــة أو الحــزب
الســيايس القائــم عــى حــس األمــة املتبنــي ملصالحهــا ،وأخــرى متعلقــة بالدولــة اإلســامية
املكلفــة بتطبيــق أحــكام اإلســام يف معــرك الحيــاة.
أمــا مــا كان متعل ًقــا بالفــرد؛ ف ُيشــرط فيــه قــدرة املســلم واســتطاعته عــى القيــام
باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،فــإن كان قـ َّـاد ًرا وجــب عليــه األمــر ،وإال فهــو غــر
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مكلــف ،قــال تعــاىل :ل يكلِـ
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ـول اللـ ِه َ -صـ َّـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّم  -يقـ ُ
عت رسـ َ
 َر ِض اللـ ُه َع ْنــه  -قـ َـولَ « :مـ ْن َرأَى
ـالَ :سـ ِم ُ
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ـم َي ْسـ َت ِط ْع َف ِب َقلْ ِبـ ِهَ ،و َذلِــكَ
ـم َي ْسـ َت ِط ْع َف ِب ِل َســا ِن ِهَ ،فـ ِإنْ لَـ ْ
ـر ُه ِب َيـ ِد ِهَ ،فـإِنْ لَـ ْ
ِم ْنكُـ ْ
ـم ُم ْنكَـ ًرا َفلْ ُي َغـ ِّ ْ
ــف ْالميَــانِ »[ .رواه مســلِ ٌم] .وكذلــك يُشــرط يف املســلم اســتيفاؤه للعلــم وحصولــه
أَضْ َع ُ
عــى الثقافــة اإلســامية التــي تؤهلــه إىل القيــام باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،أي
أن يكــون عــى بينـ ٍة مــن األمــر الــذي ســيأمر النــاس بــه واملنكــر الــذي ســينهى النــاس عنــه،
ـر َوالْ ُفــؤا َد ك ُُّل أولَ ِئــكَ كانَ
قــال تعــاىلَ  :وال تَ ْقـ ُ
ـس لَــكَ ِبـ ِه ِعلْـ ٌ
ـف مــا لَ ْيـ َ
ـم ،إِنَّ َّ
السـ ْم َع َوالْ َبـ َ َ
َع ْنــهُ َم ْسـ ً
ـؤول.
الحــزب الســيايس ،فقــد قــال تعــاىل:
أمــا مــا كان ُمتعل ًقــا بالجامعــة اإلسـ
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َعــن ٱل ُمنكــر َوأ ْو ٰٓلئــك ه ُ
ــم ٱل ُمفل ُِحــون .ففــي اآليــة أمــر دال عــى الوجــوب
ِۚ
ِ
ِ
بوجــود جامعــة إســامية أو حــزب ســيايس يبــارش األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،ســواء
أكانــت الدولــة اإلســامية قامئــة أم غــر قامئــة .فــإن كانــت قامئــة؛ فــدور الجامعــة أو الحــزب
يتمحــور حــول تثبيــت أفــكار اإلســام يف املجتمــع اإلســامي ،ومراقبــة ســلوك الدولــة بتعزيــزه
إن كان كــا يحــب اللــه ويــرىض ،ومحاســبة الحــكام عــى تقصريهــم إن قــروا ،بــل والعمــل
عــى تغيريهــم بإثــارة األمــة عليهــم إن بــدا منهــم كفــ ًرا بوا ًحــا .وأمــا إن كانــت الدولــة
اإلســامية  -الخالفــة  -غــر قامئــة؛ فــإن الــوزر األكــر يقــع عــى عاتــق الحــزب والجامعــة،
ألنهــم هــم الذيــن يتلبســون بواجــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر إليجــاد اإلســام يف
معــرك الحيــاة واســتئناف الحيــاة اإلســامية ،أي هــم الذيــن يبــارشون أعــال حمــل الدعــوة
اإلســامية ،ويخوضــون غــار ال ـراع الفكــري والكفــاح الســيايس وطلــب النــرة مــع مــا
فيهــا مــن مشـ ٍّ
ـاق وعقبــات مــن أجــل اســتئناف الحيــاة اإلســامية بإقامــة دولــة الخالفــة.
وهــذا يف حــد ذاتــه مــن أهــم أعــال األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر.
وأمــا مــا كان متعل ًقــا بالدولــة اإلســامية ،فــإن وجــود الدولــة كفيــل بإيجــاد
الطأمنينــة يف املجتمــع ،وهــي  -أي الدولــة  -تعمــل عــى منــع املنكــرات مــن أن تشــيع
يف املجتمــع عــر ســلطاتها القضائيــة والتنفيذيــة ،فحكــم اللــه فيــه الخــر والربكــة ،والعــدل
والســكينة؛ فــا فســاد وال فقــر وال كســاد ،واألجــواء إميانيــة ،وأبــواب املنكــرات موصــدة،
وشــياطني الجــن واإلنــس موثقــة ،فــإن ظهــر منكــر اســتطاع األفـراد منعــه واألخــذ عــى يــد
صاحبــه؛ فقــد فعلــوا الخــر وأســقطوا عنهــم واجــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر،
وأمــا إن اتســع الخــرق عليهــم وخــرج عــن ســيطرتهم؛ كانــت الدولــة بعدالتهــا وســلطاتها
لهــذا املنكــر باملرصــاد ،وبــن الفــرد املســلم والدولــة يــدور الحــزب الســيايس مــع كتــاب اللــه
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حيــث دار ،يثبــت األمــة عــى دينهــا ،ويحــرس عقيدتهــا مــن أن تنفــذ إليهــا أفــكار كفــر وافدة
مــن هنــا أو هنــاك ،ويــوازي الحــكام كظلِّهــم بإعانتهــم وتقديــم النصــح لهــم ،ومحاســبتهم
عــى تقصريهــم إن بــدا منهــم تفريــط وتقصــر؛ وبذلــك تتضافــر الجهــود وتتكامــل يف تفعيــل
واجــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر عــى أكمــل وجــه ،الفــرد وتقــواه ،والحــزب
كل يف موضعــه ،يقــوم بــدوره بتجانــس مســتمر وتكامــل
الســيايس وأثــره ،والدولــة وســلطانهاٌّ .
مســتقر.
ـي عــن املنكــر الــذي نــص عليــه قولــه
لألمــر باملعـ
هــذا بالنس ُــبة
ـروف والنهـ َ ُۡ
ُ
ۡ
ُ
َََۡ ۡ َ
َ
ۡ
َ
ۡ
َّ
ك ُ
ۡ
َ
ـم َخـ ۡ َ
نتـ ۡ
ـرون بٱل َمعـ ُ
ـاس تأمـ ُ
ـر أ َّمـ ٍة أخ ِرجــت ل ِلنـ ِ
وف وتنهــون ع ِن
تعــاىل:
ـر ِ
ِ
ُۡ َ َُۡ ُ َ
َّ
ـذي
ـطية األمــة أي شــهادتها عــى النـ
ـر وتؤمِنــون بِــٱللِۗ .أمــا بالنســبة لوسـ
ٱلمنكـ ِ
ُ
ـاس ٓ َالـ َ َ
ّ
ْ
ۡ
َ
ُ
ٗ
ٗ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ـم أمــة َو َســطا ِلَكونــوا شـ َ
وكذٰلِــك جعلنٰكـ ۡ
نــص عليــه قولــه تعــاىلَ :
ـهداء ع
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٗ
ٱنلَّـ ِ
ـم شـ ِهيدا ۗ فقــد قلنــا :إنهــا  -أي األمــة اإلســامية
ـاس ويكــون ٱلرســول عليكـ
 مكلفــة بتبليــغ رســالة اإلســام إىل األمــم األخــرى عــى وجــه الفــت .ومعنــى قولنــا« :عــىوجــه الفــت» أي أن يكــون تبليــغ رســالة اإلســام فيــه ســيادة مطلقــة لديــن اللــه يف األرض،
وظهــور لهــذا الديــن عــى الديــن كلــه ،ودخــول للنــاس يف ديــن اللــه أفوا ًجــا ،قــال اللــه تبــارك
َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ َ ُ َ ۡ َ َ َّ ُ ُّ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ٞ
ـهۥ ِلِۚ ف ـإ ِ ِن
وتعــاىل :وقتِلوهــم حــى ل تكــون ف ِتنــة ويكــون ٱدلِيــن كـ
ُ َ
َ
ـوا ْ فَ ـإ َّن َّ َ
ٱنت َهـ ۡ
ٱلل ب ِ َمــا َي ۡع َملــون بَ ِصــر .٣٩ ٞومــع كــون تبليــغ رســالة اإلســام أيضً ــا
ِ
مــن فــروض الكفايــات؛ فإنــه يلــزم منــه اجتــاع عنــارص ثالثــة ،وتكاملهــا بعضهــا مــع بعــض
مــن أجــل القيــام بهــذا الفــرض العظيــم عــى وجهــه كــا يــريض اللــه ســبحانه وتعــاىل .وهــذه
العنــارص الثالثــة هــي:
العنــر األول :اإلســام ،فهــو ديــن األمــة وعقيدتهــا التــي تؤمــن بهــا ،ونظامهــا الــذي
أنزلــه اللــه ليعالــج مشــاكلها ،وهــو هويتهــا التــي متيــزت بهــا عــن غريهــا مــن األمــم .وهــو
،أي اإلســام ،عقيــدة ونظــام حيــاة ،فكــرة وطريقــة ،أي هــو مبــدأ صحيــح وصالــح ملعالجــة
كل مشــاكل الحيــاة ،يف كل زمــان ومــكان.
العنــر الثــاين :األمــة اإلســامية؛ ألنهــا الكيــان البــري املخاطــب بأحــكام هــذا الديــن،
فهــي محــل التكليــف وموضــع الترشيــف ،فهــي املســؤولة عــن اإلميــان بــه وتنفيــذه وحملــه
رســالة إنســانية عامليــة خالــدة إىل النــاس كافــة.
العنــر الثالــث :الدولــة اإلســامية دولــة الخالفــة؛ ألنهــا طريقــة اإلســام يف تنفيــذ أفكاره
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وأحكامــه وحملهــا واملحافظــة عليهــا ،وهــي ال ُج َّنــة التــي يُقاتَــل مــن ورائهــا ويُتقــى بهــا،
وظــل اللــه يف األرض الــذي يــأوي إليــه كل مظلــوم.
فهــذه العنــارص الثالثــة  -اإلســام واألمــة والخالفــة  -ضــان لتطبيــق اإلســام عــى
األمــة يف معــرك الحيــاة ،وتبليغــه إىل األمــم والشــعوب األخــرى ،فإميــان األمــة باملبدأ  -اإلســام
 وشــعورها بعدالتــه وســلطان الدولــة كفيلــة بإيجــاده يف معــرك الحيــاة ،هــذا داخل ًيــا أيداخــل كيــان األمــة .وأمــا خارج ًيــا؛ فــإن الدولــة  -دولــة الخالفــة  -بأجهزتهــا وقراراتهــا امللزمــة
لــكل فــرد مــن أفـراد الرعيــة؛ تضمــن حمــل رســالة اإلســام وتبليغــه إىل النــاس كافــة بالدعــوة
رســول
والجهــاد يف ســبيل اللــه ،روى البخــاري ومســلم عــن ابــن عمــر ريض اللــه عنهــا أن ُ
اللــه صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم قــال« :أُمــرت أن أُقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن ال
رســول اللــه ،ويقيمــوا الصــاة ،ويؤتــوا الــزكاة ،فــإذا فعلــوا عصمــوا
إلــه أال اللــه وأن ُمحمــدً ا ُ
منــي دماءهــم وأموالهــم إال بحــق اإلســام وحســابهم عــى اللــه تعــاىل».
فهــذه العنــارص الثالثــة كاملثلــث الــذي يشــكل اإلســام قاعدتــه ،والدولــة واألمــة
ضلعيــه ،كل عنــر ال يقــوم بذاتــه ،بــل ال بــد مــن اجتامعهــا واكتاملهــا لضــان تطبيــق
اإلســام يف معــرك الحيــاة داخل ًيــا ،وحملــه وتبليغــه إىل النــاس كافــة خارج ًيــا ،وإن أي خلــل
يطــرأ عــى اجتــاع هــذه العنــارص واكتاملهــا؛ يلقــي بظاللــه عــى تبليــغ رســالة اإلســام مــن
عدمــه ،فكلــا كانــت هــذه العنــارص الثالثــة مجتمعــة متضافــرة؛ كانــت األمــة مبلغــة رســالة
ربهــا .وكلــا تباعــدت هــذه العنــارص بعضهــا عــن بعــض  -كحــال املســلمني اليــوم  -كانــت
األمــة مفرطــة يف تبليــغ رســالة ربهــا.
أمــا اليــوم ،ومنــذ هــدم الخالفــة اإلســامية قبــل مئــة عــام وحتــى يومنــا هــذا ،فقــد
عصفــت باألمــة باليــا وفــن ارتكســت باألمــة بعيـ ًدا عــن مركزهــا الريــادي الالئــق بهــا كخــر
أمــة أخرجــت للنــاس ،وشــاهدة عــدل عليهــا قبــل اإلســام وبعــده ،أي أن األمــر باملعــروف
والنهــي عــن املنكــر مل يعــد مســتوف ًيا رشوطــه ،ســواء مــا كان منهــا متعل ًقــا بالفــرد ،أم مــا
كان متعل ًقــا باألحـزاب السياســية والجامعــات اإلســامية ،ومــا كان متعل ًقــا بالدولــة اإلســامية،
ولعــل أبــرز مــا يف األمــر وأبلغــه أثـ ًرا مــا كان متعل ًقــا بالدولــة؛ ألن غيــاب الدولــة اإلســامية
أبعــد اإلســام عــن موضــع التطبيــق يف معــرك الحيــاة؛ مــا أوجــد فرا ًغــا سياس ـ ًيا عظيـ ًـا ال
ي ـزال قامئًــا حتــى يومنــا هــذا ،عــى الرغــم مــن محــاوالت الكفــار وعمالئهــم مــن الحــكام
أمــا يف إقصــاء اإلســام كل ًيــا عــن معــرك
وأتبــاع الحــكام الســتبدال الرأســالية باإلســامً ،
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الحيــاة ،بــل ومــن نفــوس أبنــاء املســلمني إن اســتطاعوا؛ إال أن الهــوة مازالــت قامئــة ،والخــرق
آخــذ بالتوســع حتــى مل يعــد باإلمــكان ترقيعــه.
لقــد أدى غيــاب اإلســام عــن موضــع التطبيــق إىل انســياح أفــكار الكفــار يف ثقافــة
األمــة .وألن تأثــر األفــكار عــى الســلوك أمــر طبيعــي؛ فقــد انحــرف ســلوك املســلمني بعيـ ًدا
عــن أوامــر اللــه تعــاىل ونواهيــه ،حتــى صــار الفــرد املســلم يعيــش وســط ظُلـ ٍ
ـات بعضهــا
ـي يغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه ســحاب ،بــل
فــوق بعــض ،كظُلــات بحــر لُ ِّجـ ٍّ
إن املوازيــن قــد انقلبــت؛ حتــى صــار املعــروف منك ـ ًرا واملنكــر معروفًــا ،والصــادق كاذبًــا
والكــذاب صادقًــا ،وأضحــى ال يُســمع إال نعيــق الرويبضــات الناعقــن عــى ألحــان أســيادهم
الكفــار  -أمــركا وبريطانيــا وفرنســا وروســيا ويهــود  -وصــار اإلســام بعضً ــا مــن أحــكام
اختُزلــت يف املســاجد عــى ِغـرار مــا صنعــوه بالنرصانيــة تجســي ًدا للعلامنيــة ،فـ َد َّب الفســاد يف
األرض حتــى ضاقــت بــه األرض مبــا رحبــت ،وصــار املســلم املقبــل عــى دينــه غري ًبــا بــل عــد ًوا
مطــار ًدا ،وانتــر رعــب امللــك الجــري يف قلــوب النــاس ،فضاقــت الســجون عــى نازليهــا،
وارتفعــت أعــواد املشــانق بالرقــاب التــي أبــت أن تنحنــي لغــر اللــه.
ونتيجــة لهــذا كلــه؛ فقــد ضــاق األمــر عــى اآلمــر باملعــروف والناهــي عــن املنكــر ،يف
ظــل القبضــة األمنيــة الكامتــة عــى أنفــاس النــاس ،حتــى قــال قائلهــم :دع مــا لقيــر لقيــر،
ومــا للــه للــه ...فتعطــل األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر إال مــا كان مســمو ًحا بــه،
متناثـ ًرا ُمقيـ ًدا يف جانــب األخــاق والعبــادات مــن غــر أن يحــدث أثـ ًرا عــى الواقــع الســيايس،
ومل يعــد بإمــكان الفــرد أن يقــول ،إال آي ـ ًة يرتلهــا يف املح ـراب ،أو آيــة أخــرى يلويهــا بعي ـ ًدا
عــن حصــون الحــكام الطواغيــت ...أو حديثًــا رشي ًفــا ال تغــادر أحكامــه دورة امليــاه والحيــض
والنفــاس والســواك.
أمــا الجامعــات واألحـزاب السياســية ،فقــد تباينــت أشــكالها وأهدافهــا ومناهجهــا يف
التغيــر ،تب ًعــا لطبيعــة تكوينهــا وتأسيســها ،فكانــت األحـزاب والجامعــات عــى ثالثــة أرضاب:
الــرب األول :أحـزاب علامنيــة أو شــيوعية ملحــدة مــن جنــس األنظمــة الحاكمــة التــي
ال تحكــم مبــا أنــزل اللــه ،منهــا تشــكل الوســط الســيايس املحيــط بالحاكــم ،يســتوي يف ذلــك
مــن كان مشــاركًا للحاكــم يف حكمــه وظلمــه ،ومــن كان منهــا معارضً ــا يــرخ مــن بعيــد عــى
أمــل أن يحــرز مقعـ ًدا يف ســدة الحكــم ،وهــذه األحـزاب مل يكــن لهــا بعــض نصيــب مــن األمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،بــل إنهــا ذاتهــا كانــت وال تـزال املنكــر الــذي يجــب إنــكاره.
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الــرب الثــاين :أحــزاب وجامعــات إســامية قامــت نتيجــة للهــزات العنيفــة التــي
رضبــت األمــة اإلســامية بعــد هــدم الخالفــة ،وهــذه الجامعــات غلــب عليهــا العاطفــة
الدينيــة والهــوس املندفــع ،فلــم يكــن تكتلهــا مــن أول يــوم قامئًــا عــى أســاس مــن الوعــي
عــى حقيقــة التغيــر الصحيــح ،أي مل يتبلــور لديهــا الفهــم الشــمويل الواضــح لألمــر باملعــروف
والنهــي عــن املنكــر ،فضـ ًـا عــن كونهــا مل تتــن فكــر ًة وطريق ـ ًة واضحــة تســتند إىل اجتهــاد
صحيــح أو حتــى شــبه صحيــح ،فــكان ســرها يف معــرك العمــل الدعــوي ضباب ًيــا ،أي كان
أمرهــا باملعــروف ونهيهــا عــن املنكــر إمــا متامشـ ًيا مــع مــا ســمح بــه الحــكام مــن أوامــر اللــه
ونواهيــه  -األخــاق والعبــادات  -وإمــا موازيًــا للوســط الســيايس الفاســد املهيمــن عــى مركــز
اتخــاذ القـرار ،مــا أدى إىل وقــوع هــذه الجامعــات يف جحــر الضــب الــذي وقــع فيــه األولــون
مــن العلامنيــن ،وتركيــا أردوغــان أصــدق مثــال عــى ذلــك.
الــرب الثالــث :حــزب التحريــر الــذي تأســس عــام 1953م ،عــى يــد ثلــة مــن علــاء
األمــة ومفكريهــا ،يتقدمهــم العــامل األزهــري تقــي الديــن النبهــاين  -رحمــه اللــه  -فــكان هــذا
الحــزب بحــق الرائــد الــذي ال يكــذب أهلــه؛ ألنــه هضــم الفكــر الدعــوي هضـ ًـا صحي ًحــا،
فقــام عــى فكــرة واضحــة ،وســار يف طريقــة رشعيــة تســتند إىل اجتهــاد صحيــح يســتند إىل
كتــاب اللــه وســنة رســوله  -صــى اللــه عليــه وســلم  -ومــا أرشــدا إليــه مــن إجــاع الصحابــة
والقيــاس املعلــل الرشعــي؛ فــكان هــذا الحــزب آم ـ ًرا باملعــروف وناه ًيــا عــن املنكــر عــى
وجهــه الصحيــح ،مبفهومــه الشــمويل املــرئ للذمــة ،املحقــق للغايــة املتمثلــة يف اســتئناف
الحيــاة اإلســامية ،بإقامــة دولــة الخالفــة التــي ســتعيد اإلســام مطب ًقــا يف معــرك الحيــاة،
وتعيــد لألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر هيبتــه الجابــرة الزاجــرة بــإذن اللــه.
وكذلــك الحــال بالنســبة لعنــارص املثلــث  -اإلســام واألمــة والخالفــة  -مل تعــد
مجتمعــة ومتكاملــة بعضهــا مــع بعــض ،وهــذا مــا أنبــأ بــه النبــي  -صلــوات ريب وســامه
عليــه  -فعــن أيب أمامــة الباهــي  -ريض اللــه عنــه – قــال :قــال رســول اللــه ،عليــه الصــاة
والســام« :لتنقضــن عــرى اإلســام عــروة عــروة ،فكلــا انتقضــت عــروة تشــبث النــاس
بالتــي تليهــا ،فأولهــن نقضً ــا الحكــم ،وآخرهــن الصــاة»[ .رواه ابــن حبــان يف صحيحــه] .
فاإلســام وإن بقــي محفوظًــا بحفــظ اللــه لــه ،وســيبقى إىل يــوم القيامــة بحفــظ اللــه،
وإن بقــي كذلــك ح ًّيــا يف صــدور رجــال نــذروا أنفســهم للــه ولديــن اللــه؛ إال أنــه غــاب كــا
قلنــا عــن موضــع التطبيــق ،ومــا طُبــق منــه ال يعــدو عــن كونــه أبعاضً ــا قليلــة ...واألمــة وهــي

26

العنــر الثــاين ،هــي األخــرى تناثــرت يف قوميـ ٍ
ـات ووطنيــات تكونــت عــى إيقــاع ســايكس
وبيكــو ،مل تعــد واحــدة يف وحــدة سياســية جامعــة لهــا ...وكل ذلــك حــدث جــراء هــدم
الخالفــة اإلســامية ،وهــي العنــر الثالــث.
إن مــا طــرأ عــى األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مــن أمــور أفقدتــه هيبتــه يف
املجتمــع عنــد املســلمني ،ومــا طــرأ عــى العنــارص الثالثــة  -اإلســام واألمــة والخالفــة  -وإن
كان مل يقــدح يف خرييــة األمــة اإلســامية وشــهادتها عــى النــاس؛ إال أنــه  -وبغصــة يف الحلــق
نقولهــا  -أبعــد خــر أمــة أخرجــت للنــاس بعيـ ًدا عــن مركزهــا الحقيقــي الــذي أراده اللــه لهــا،
ـعوب ال تعــرف اللــه وال تعبــده وال توحــده،
فهــل يليــق بهــا أن تبقــى عال ـ ًة عــى أمــم وشـ ٍ
فضـ ًـا عــن أنهــا تكفــر بــه وتعاديــه؟.
لك ـ َّن هــذه األمــة  -والحمــد للــه  -نراهــا قــد أبــرت طريــق عزتهــا ،فثــارت عــى
حكامهــا حتــى أســقطت منهــم طواغيــت مــن العيــار الثقيــل ،وال تـزال هــذه األمــة يف شــام
ـذب عــن دينهــا وحرماتهــا ،حتــى شــاب رأس ابــن الكافــرة
العــز عقــر دار اإلســام تنــاوئ وتـ ُّ
أوبامــا مــن إخــاص ثــورة الشــام ووعيهــا عــى مخططــات الكائديــن بهــا ،والثــورة مســتمرة
وأىن لهــا أن ال تســتمر؟ فاألمــة إســامية رغــم حــدود ســايكس بيكــو الوهميــة ،واإلســام حـ ٌّـق
ـي يف صــدور رجــال نــذروا أنفســهم إلعادتــه مطب ًقــا يف دولــة الخالفــة
مؤي ـ ٌد مــن اللــه ،حـ ٌّ
الراشــدة الثانيــة عــى منهــاج النبــوة .وحــزب التحريــر مـ ٍ
ـاض ال يقيــل وال يســتقيل ،يصــل
ليلــه بنهــاره ،يتقــدم األمــة وقــد تغلغــل يف بقــاع املعمــورة ،ثابــت الخطــى عــى الفكــرة
والطريقــة ،صــادق العــزم مــع اللــه ومــع رســوله الكريــم  -صلــوات ريب وســامه عليــه  -وأمــا
الكافــر فمهــزوم مندحــر ،شــاخت حضارتــه ،وخــارت ثقافتــه ،وبــارت بضاعتــه ،ومل يبـ َـق إال أن
يــأذن اللــه بنــره ووعــده ،فتعــود األمــة بخرييتهــا وشــهادتها عــى النــاس كــا كانــت ،تأمــر
باملعــروف وتنهــى عــن املنكــر وتبلــغ رســالة ربهــا حتــى يكــون الديــن كلــه للــه.
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بسم الله الرحمن الرحيم

اليهوديةِ:
الم
ُ
الس ِ
ّ
حركات ّ
آخر للصهيونية!! ()4
وج ٌه ُ

حمد طبيب – بيت المقدس
تحدثنا يف الحلقة السابقة عن أبرز صفات اليهود الوضيعة الهابطة ،التي شهد بها رب العزة
جل جالله ،ورسوله عليه الصالة والسالم .ويف هذه الحلقة سنتحدث عن شواهد من التاريخ
ّ
ومن أرض الواقع ،تنطق بهذه الحقائق الربانية وتؤكد صدقها يف عداوة اليهود وكيدهم ورشهم،
وحربهم عىل الله ورسوله وأمة اإلسالم .ومن هذه الحقائق والشواهد عىل سبيل املثال ال الحرص:
 -1لقد حاول اليهود أكرث من مرة قتل الرسول  ،والتخلص منه وبع ّدة وسائل
وأساليب من املكر ،فقد روى (اإلمام أحمد) يف مسنده عن ابن عباس ...( :أن امرأة من اليهود،
أهدت لرسول الله  شاة مسمومة ،فأرسل إليها فقال ما حملك عىل ما صنعت؟! قالت:
أحببت  -أو أردت  -إن كنت نب ًيا -فإن الله سيطلعك عليه ،وان مل تكن نبيا أريح الناس منك،
قال :وكان رسول الله  إذا وجد من ذلك شي ًئا احتجم ،قال ،أي ابن عباس :فسافر مرة؛
فلام أحرم وجد من ذلك شي ًئا فاحتجم )...حديث رقم ( .)2784وروى (أبو داود يف سننه) من
طريق عبد الرزاق( :أن يهود حاولوا قتله ( )بعد معركة بدر ،فأرسل بنو النضري إليه أن
اخرج إلينا يف ثالثني من أصحابك ،ولْنخ ُرج يف ثالثني ِحربًا ،حتى نلتقي يف مكان كذا وكذا ،نِ ْصف
بيننا وبينك ،فيسمعوا منك؛ فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا ...ثم قالوا :كيف تفهم ونفهم
ونحن ستون رجال؟ اخرج يف ثالثة من أصحابك ،ويخرج إليك ثالثة من علامئنا فليسمعوا
منك ،فاشتملوا عىل الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله  ،فأرسلت امرأة ناصحة من بني
النضري إىل ابن أخيها  -وهو رجل مسلم من األنصار -فأخربته ،فأخرب النبي  فرجع ،فلام
كان الغد غدا عليهم بالكتائب فحارصهم ،وتم إجالء يهود بني النضري) .حديث رقم (.)3004
وذكر (ابن إسحاق) سب ًبا آخر إلجالء بني النضري ،وهو ( ...أن النبي  ذهب إىل بني النضري
ليستعني بهم عىل دفع دية رجلني معاهدين قتلهام خطأ (عمرو بن أمية الضمري) ،فجلس
النبي  إىل جدار لبني النضري ،فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله ،فأخربه الوحي بذلك،
فانرصف عنهم مرس ًعا إىل املدينة ثم أمر بحصارهم.)...
 -2حاول اليهود تأليب أهل املدينة ضده عندما استقر يف املدينة ،وتأليب أهل قريش
ليستأصلوه من املدينة ويُنهوا وجوده ...ذكر اإلمام (الطربي يف تفسريه) قال( :حدثنا الحسن
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بن يحيى قال :أخربنا عبد الرزاق قال :أخربنا معمر قال :أخربنا أيوب عن عكرمة أن كعب بن
األرشف ،انطلق إىل املرشكني من كفار قريش ،فاستجاشهم عىل النبي  -  -وأمرهم أن يغزوه،
وقال :إنا معكم نقاتله ...فقالوا :إنكم أهل كتاب ،وهو صاحب كتاب ،وال نأمن أن يكون هذا
مك ًرا منكم ،فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمني ،وآمن بهام .ففعل .ثم قالوا :نحن
أهدى أم محمد؟ فنحن ننحر الكوماء ،ونسقي اللنب عىل املاء ،ونصل الرحم ،ونقري الضيف،
البيت ،ومحمد َّقطع ُرحمه ،وخرج من بلده ...قال :بل أنتم ۡخري وأهدى ،فنزل
ونطوف بهذا
ََۡ ََ َ
َ ُ ْ َ ٗ ّ َ ۡ َٰ ُۡ ُ َ
ۡ َ َّ ٰ ُ
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فيه قوله تعاىل :ألم تر إِل ٱل
ت وٱلطغ ِ
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ب ْيؤمِن ًون ب ِ ِ
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ٓ
َ
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هؤلءِ أهد ٰ
ك َف ُروا ْ َ ٰٓ
ين َءامنوا َسبِيل  )٥١الطربي ()466/8
ويقولون ل ِِلين
ى م َِن ِ
* -3لقد تآمر اليهود عىل هدم (معقل اإلسالم) ،ودولته التي احتضنتهم وآوتهم من ظلم
النصارى  -طيلة الفرتة التي عاشوها يف األندلس ،ويف البالد اإلسالمية يف الدولة العثامنية -
فتآمروا مع اإلنجليز ضد املسلمني من أجل منافع مادية ،ومن أجل السيطرة عىل أرض فلسطني؛
إلقامة كيان عميل للغرب يكون يف املستقبل رأس حربة يف بالد املسلمني ،يحول دون وحدة
األمة اإلسالمية ،ويحول دون قيام خالفة إسالمية مرة أخرى بعد أن هدمها الكفار...
يقول األستاذ عبدا لله التل يف كتاب (األفعى اليهودية يف معاقل اإلسالم) ...( :يظن الكثريون
أن تآمر اليهود عىل الخالفة قد بدأ من عهد (هرتسل) ،ولكنه قد بدأ بالفعل منذ أن تكاثر
اليهود يف تركيا بأعداد كبرية ،عىل أثر طردهم من األندلس يف القرن الخامس عرش 1492م...
فلم تنفع الحفاوة التي قوبلوا بها يف بالد الخالفة العثامنية ،وال الرعاية التي القوها والحامية
واملعاملة الكرمية التي ظفروا بها ...إن تاريخ اللدغات اليهودية يف معقل اإلسالم (الخالفة)
قديم؛ بدأ منذ عهد السلطان مراد الثاين ،ومن بعده السلطان (محمد الفاتح) الذي اغتاله طبيبه
اليهودي (يعقوب باشا) بالسم ...واستمرت مؤامرات اليهود ،وتغلغلهم يف دوائر الحكم العثامين
أكرث من أربعمئة عام ،حتى انتهت بزوال الخالفة العثامنية ،وهدم املعقل اإلسالمي العظيم
عىل يد اليهودي مصطفى كامل ،وقد استخدم اليهود يف خططهم لهدم الخالفة القوى التالية:
 - 1يهود الدومنة ،ومن أشهرهم ،قبل مصطفى كامل ( ،مدحت باشا) الذي أصبح صد ًرا
أعظم ،وتنقل يف حكم واليات عديدة منها سوريا.
 -2الصليبية الغربية الحاقدة عىل اإلسالم واملسلمني؛ فقد وضعت الصليبية الحاقدة نفسها
يف خدمة اليهودية العاملية ،ليسخرها رأس األفعى اليهودية يف مساعدته عىل تحقيق خطط
الهدم والتخريب.
 -3الدعاية الفاجرة التي صورت الحكم يف عاصمة الخالفة أبشع تصوير؛ فقد صورت
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األتراك عىل أنهم متوحشون ،وصورت (مدحت باشا اليهودي) بأنه أبو األحرار ،وأنه بطل من
أبطال العامل ،وكذلك نجحت الدعاية اليهودية يف تحريك غرائز االستعامر ضد أمالك الدولة
العثامنية ،وأثاروا النصارى ضد املسلمني؛ عندما ز َّوروا وقائع التاريخ املتعلقة بحروب البلقان...
 -4الجمعيات الرسية ،وبخاصة (املاسونية) ،التي جندت قواها لخدمة اليهود وهدم
الخالفة اإلسالمية.
 -5الدعوة املغرضة للقومية العربية؛ حيث استغلوا بعض مفكري العرب – وأكرثهم من
النصارى -الذين مل يروا إال فساد الخالفة وظلمها؛ فأبرزوا املساوئ عىل نطاق واسع!!.
•وما زال اليهود يعملون يدً ا بيد مع الكفار املستعمرين ،ومع حكام املسلمني يف حرب
كل من يدعو إلعادة حكم اإلسالم ،أو يعمل ضد القوى االستعامرية يف بالد املسلمني وخارجها،
وقد قاموا بحمالت من الدعاية املغرضة لتحريض العامل ضد ثورة الشام؛ عىل اعتبار أن هذه
الثورة تهدد أمن الكيان اليهودي والعامل بالخطر املحدق.
• ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت اليهودية بتاريخ 2012-10-3م عىل لسان رئيس
أركان الجيش اليهودي (بيني جانتز) فقال( :يف املستقبل فإننا لن نواجه التهديدات العسكرية
من سوريا وهضبة الجوالن فقط ،ولكن سيكون علينا أيضً ا مواجهة الخطر اإلرهايب املتزايد
هناك) ،وقال الجرنال عاموس جلعاد ،رئيس الهيئة األمنية والسياسية بوزارة الدفاع الصهيونية:
(إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار األسد سيرتتب عليه حدوث كارثة تقيض عىل تل أبيب
نتيجة لظهور إمرباطورية إسالمية يف منطقة الرشق األوسط.) ...
•قام الجيش اليهودي بعدة أعامل عسكرية تستهدف الثوار ضد نظام بشار ،وتستهدف
كذلك املواقع العسكرية للجيش السوري التي من املحتمل أن يسيطر عليها الثوار ،يف عدة
مواقع وعىل فرتات مختلفة متعاقبة .فقد ذكر موقع (الجزيرة نت اإلخباري) بتاريخ -8- 22
2015م سلسلة الغارات (اإلرسائيلية) عىل أرض الشام؛ من بداية الثورة السورية؛ بدأت يف30( :
 )2013/01/حيث حصلت غارة (إرسائيلية) عىل موقع عسكري قرب دمشق ...وما زالت هذه
الغارات مستمرة حتى يومنا هذا.
•http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/21
•قام املوساد اليهودي خالل السنوات الفائتة ،وخاصة بعد الغزو األمرييك للعراق بإعدام
عدد من علامء العراق عن طريق االغتياالت السياسية؛ فقد كشفت مجلة (املشاهد السيايس)
الربيطانية يف عددها الصادر يف الثاين والعرشين من آذار املايض 2015م النقاب عن اغتيال
( )5500عامل عراقي يف مختلف التخصصات (خالل السنوات العرش املاضية) التي شهدت عملية
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وأد العقول العراقية ،والتي بدأت يف اليوم الثاين الحتالل العاصمة بغداد .وأوضحت املجلة أن
جرائم اغتيال العلامء العراقيني توزّعت بني ثالثة أطراف هي :جهاز املخابرات الصهيوين (املوساد)
رسية إىل العراق ملطاردة العلامء والباحثني واملفكّرين والدكاترة واألطباء،
الذي أوفد مجموعات ّ
والسيام الطاقمني (النووي والكيميايئ والهنديس والصناعي) وتصفيتهم ،بناء عىل قرار اتخذته
أعىل املستويات األمن ّية الصهيونية ،والطرف الثاين هي املخابرات األمريكية املركزية الـ ()C I A
التي ق ّدمت عروضً ا مغرية للعلامء العراقيني من أجل التعاون معها ،بينها تأمني عقود عمل لهم
يف أمريكا وضامن سالمتهم ،والذين رفضوا هذه العروض متّت مطاردتهم وتصفيتهم عىل مراحل،
أما الطرف الثالث فهو( :فريق عراقي) صدرت إليه التعليامت باالنخراط يف حملة التصفية
بناء عىل توجيهات خارجية .وأكدت املجلة أن كل ذلك حصل خالل ما تسمى (مرحلة الحكم
االنتقايل) التي أرشفت عليها اإلدارة األمريكية مبارشة بعد احتالل بغداد ،حيث تكثّف الحديث
يف تلك املرحلة عن دخول مجموعات من (املوساد) الصهيوين إىل مختلف املدن العراقية ،يف ظل
حامية جيش االحتالل األمرييك ،بحثًا عن علامء الذ ّرة العراقيني وأشهر علامء الكيمياء ،موضحة
أن ما يؤكّد الدور الصهيوين يف خطف وقتل أو استقطاب العلامء العراقيني ،الترصيحات التي
أدىل بها جرنال فرنيس متقاعد؛ يف الثامن من نيسان عام 2004م للقناة الخامسة يف التلفزيون
الفرنيس ،والتي أكد فيها أن أكرث من ( )150جنديًا من وحدات (الكوماندوز) الصهيوين دخلوا
األرايض العراقية يف مهمة تهدف إىل اغتيال العلامء العراقيني الذين كانوا وراء برامج التسلّح
الطموحة إبان النظام العراقي السابق؛ حيث قُ ّدمت أسامء (اإلرسائيليني) إىل لجنة مفتيش
األسلحة الدولية التي كان يرأسها (هانز بليكس) آنذاك.
•اليهود الصهاينة قد ارتكبوا أفظع الجرائم بحق املسلمني داخل فلسطني وخارجها
يف الدول املحيطة؛ مثل مرص ولبنان وغريها .وما زالوا يرتكبون الجرائم اليومية بحق أهل
فلسطني ...فقد دمروا مئات القرى داخل فلسطني سنة 1948م وقتلوا اآلالف من أهلها ،وهجروا
املاليني إىل خارج أرضهم وديارهم ،وارتكبوا العديد من املذابح والجرائم يف دير ياسني والرملة
وقبية وطنطورة وغريها.
فقد ذكر موقع الجزيرة نت بتاريخ 2004-10-3م مقالً للكاتب داود سليامن داود عن
املذابح الصهيونية يف فلسطني جاء فيه( :يؤكد العديد من املؤرخني العسكريني أن عملية التهجري
القرسي للفلسطينيني قد متت بشكل مربمج ومخطط بهدف «تطهري» فلسطني من سكانها
العرب ،وقد واكبت عملية التهجري القرسي حمالت مكثفة من العنف واإلرهاب واملجازر؛
والتي شكلت أحد األسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسطني من قراهم ومدنهم .وأبرز املذابح
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(اإلرسائيلية) ضد الشعب الفلسطيني داخل حدود فلسطني ،والتي كرثت إبان إنشاء وقيام
الدولة العربية ،وقد كان الهدف الكامن وراء تلك املذابح تفريغ املدن والقرى الفلسطينية من
أهلها لتوطني اليهود القادمني من الخارج:
مذبحة بلدة الشيخ 31/12/1947م ؛حيث بلغت حصيلة املذبحة نحو  600شهيد...مذبحة دير ياسني1948/4/10م ،وقد استشهد فيها  360فلسطين ًيا معظمهم منالشيوخ والنساء واألطفال...
مذبحة قرية أبو شوشة 1948/8/14م ،وراح ضحيتها  50شهي ًدا من النساء والرجالوالشيوخ واألطفال ،ورضبت رؤوس العديد منهم بالبلطات...
مذبحة الطنطورة 1948/8/22م ،وقد خلفت املذبحة أكرث من  90شهي ًدا؛ دفنوا يفحفرة كبرية؛ حيث دفنت فيها جثث القتىل من أهايل القرية يف قرب جامعي...
منزل ،ومسجد
مذبحة قبية 1953/10/14م وقد كانت حصيلة املجزرة تدمري ً 56القرية ومدرستها ،وخزان املياه الذي يغذيها ،كام استشهد فيها  67شهي ًدا؛ من الرجال والنساء
واألطفال وجرح مئات آخرون...
مذبحة قلقيلية 1956/10/10م ،وقد عمد الجيش (اإلرسائييل) إىل قصف البلدةباملدفعية قبل اقتحامها ،حيث راح ضحية املجزرة أكرث من  49شهي ًدا...
مذبحة كفر قاسم 1956-11-3م ،وقد استشهد يف تلك املذبحة  49من الرجال واألطفالوالنساء خالل هجوم لجيش االحتالل (اإلرسائييل) الذي فرض حظر التجول يف القرية...
مذبحة خان يونس 1956/11/3م ،راح ضحيتها أكرث من  250شهي ًدا .وبعد تسعة أياممن املجزرة األوىل 1956/11/12م نفذت وحدة من الجيش (اإلرسائييل) مجزرة وحشية أخرى
راح ضحيتها نحو  275شهي ًدا من املدنيني يف نفس املخيم ،كام قتل أكرث من مائة فلسطيني آخر
من سكان (مخيم رفح) لالجئني يف اليوم نفسه...
مذبحة املسجد األقىص 1990/10/8م ،وأدت إىل استشهاد أكرث من  21شهي ًدا ،وجرحشخصا داخل وخارج الحرم القديس الرشيف...
أكرث من  150منهم ،كام اعتقل ً 270
مذبحة الحرم اإلبراهيمي 1994/2/25م ،وقد راح ضحية املجزرة نحو  50شهي ًدا؛استشهد  29منهم داخل املسجد....
مذبحة مخيم جنني 2002م ،وبلغ عدد الشهداء  -حسب بعض الروايات  -ما بني مئةومئتي فلسطيني قد قتلوا.
-وهناك اآلالف ممن قتلوا عىل أيدي عصابات اليهود منذ سنة  1948وحتى اليوم،
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فقد ذكر مركز اإلحصاء الفلسطيني( :إن الصهاينة اليهود قد سيطروا خالل مرحلة النكبة
عىل ( ) 774قرية ومدينة ،حيث قاموا بتدمري ( ) 531قرية ومدينة فلسطينية ،كام اقرتفت
القوات (اإلرسائيلية) أكرث من  70مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيني ،وأدت إىل استشهاد ما
يزيد عن ( 15ألف فلسطيني) خالل فرتة النكبة  .)...وتشري بيانات (وزارة شؤون األرسى
واملحررين) إىل أن قوات االحتالل (اإلرسائييل) اعتقلت منذ عام 1967م وحتى مطلع نيسان/
إبريل 2014م حواىل  805آالف فلسطيني) .وذكر موقع (جريدة العريب الجديد) تقري ًرا نرش
بتاريخ 2016-4 -15م جاء فيه( :كشف تقرير فلسطيني يصدر سنوياً ،أن سلطات االحتالل
اإلرسائييل اعتقلت منذ عام 1967م وحتى اليوم ،قرابة مليون فلسطيني ،من بينهم أكرث من 15
ألف سيدة ،إضافة إىل عرشات اآلالف من األطفال والقارصين .وأصدرت هيئة شؤون األرسى
واملحررين الفلسطينيني ،ونادي األسري الفلسطيني ،اليوم الجمعة 2016 4-15م التقرير السنوي
بالتزامن مع يوم األسري الفلسطيني ،والذي يصادف السابع عرش من الشهر الحايل ،وقدمت
فيه الكثري من املعلومات عن األرسى يف سجون االحتالل (اإلرسائييل) .ونفذت سلطات االحتالل
مع بداية االنتفاضة الفلسطينية الثانية مطلع عام 2000م وحتى اليوم ،نحو  90ألف عملية
اعتقال لفلسطينيني ،بينهم أكرث من  11ألف طفل تقل أعامرهم عن الثامنة عرش ،ونحو 1300
امرأة فلسطينية ،وأكرث من  65نائ ًبا ووزي ًرا سابقًا ،وأصدرت سلطات االحتالل قرابة  25ألف
قرار اعتقال إداري ،ما بني اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق .وذكر أيضً ا تقرير للجزيرة
2016-4-15م( :وأكد نادي األسري الفلسطيني أن عدد األرسى الفلسطينيني يف سجون االحتالل
رصا -وأكرث من أربعمئة
لهذا العام بلغ سبعة آالف بينهم سبعون أسرية  -منهن  17فتاة قا ً
طفل ،ويتم احتجازهم يف  22سج ًنا ومركز توقيف وتحقيق إىل جانب معتقيل «عتصيون»
و»حوارة» التابعني لجيش االحتالل!!).
وقد أقدم اليهود – باإلضافة إىل عمليات التخريب واملذابح – عىل هدم املئات من بيوت
الله عز وجل داخل أرض فلسطني ..فقد ذكر تقرير للجزيرة كتبه نبيل السهييل عن املساجد
داخل فلسطني املحتلة سنة 1948م يف 2011-12-26م جاء فيه( :وخالل فرتة وجيزة استطاعت
سلطات االحتالل اإلرسائيلية -بني األعوام من 1948م إىل 1967م -هدم وتدمري  130مسج ًدا يف
املناطق التي أنشئت عليها إرسائيل ،ومتثل تلك املساجد نحو  %41.5من إجاميل عدد املساجد
داخل األخرض ،التي وصل عددها إىل  313مسجدا ً ،إضافة إىل ذلك بات نحو 8400معلم عريب
إسالمي يف مواجهة سياسة التزوير والهدم (اإلرسائييل))[ .يتبع]
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«اإلف بي آي» يوجه صفعة للبيت األبيض

رفض مكتب التحقيقات الفيدرايل األمرييك (اإلف يب آي) طل ًبا من البيت األبيض لتكذيب
التقارير اإلعالمية التي تقول إن مستشاري ترامب خالل حملته االنتخابية كانوا عىل
اتصال مستمر بروسيا .ونقلت محطة الـ «يس إن إن» عن مسؤولني اثنني عىل اطالع باألمر
قولهم «إن (اإلف يب آي) رفض طلبًا من البيت األبيض لتكذيب اتصاالت مستشاري ترامب
بالروس» ،واصفني الطلب بالغريب من نوعه .وقال أندريه كارسون عضو لجنة االستخبارات
يف الكونجرس للمحطة األمريكية« ،إن هذا الطلب يزيد من الشكوك حول اإلدارة».
وطالب األعضاء الدميقراطيون يف الكونجرس النائب العام بفتح تحقيق حول عالقة ترامب
ومستشاريه بروسيا ،كام أن هناك مسا ٍع لتشكيل لجنة مستقلة يف مجلس الشيوخ للتحقيق
مبحاولة التدخالت الروسية يف االنتخابات الرئاسية األخرية .وكانت وسائل إعالم أمريكية نقلت
عن مسؤولني يف أجهزة االستخبارات قولهم إن مستشارين كبا ًرا يف حملة ترامب كانوا عىل
اتصال مستمر مبسؤولني روس خالل الحملة االنتخابية .وأُجرب مايكل فيلني مستشار األمن
القومي عىل االستقالة مطلع األسبوع املايض بعد انكشاف اتصاله ،قبل توليه منصبه بشكل
رسمي ،بالسفري الرويس يف واشنطن ،حيث بحث معه رفع العقوبات التي تفرضها الواليات
املتحدة عىل روسيا .ويف يناير املايض ،كشف مسؤولون أمريكيون كبار أن تحقيقات أجهزة
االستخبارات وصلت إىل «أن الرئيس الرويس فالدميري بوتني ضالع شخص ًيا يف عمليات القرصنة
الروسية التي استهدفت حواسيب الحزب الدميقراطي خالل االنتخابات الرئاسية» ،مؤكدين
«أن القرصنة الروسية كانت تهدف إىل التأثري يف نتائج االنتخابات لصالح ترامب».
قمة احلكومات العاملية وأرقام خميفة حول العامل العربي

أظهرت القمة الحكومية العاملية التي رعتها ديب مؤخ ًرا ،أ َّن  57مليون عريب ال يعرفون
القراءة والكتابة ،وأن  13.5مليون طفل عريب مل يلتحقوا باملدرسة هذا العام ،وأن  30مليون
عريب يعيشون تحت خط الفقر ،وأن تريليون دوالر ( ١٠٠٠مليار) كلفة الفساد يف املنطقة
العربية ،وأن  5دول عربية يف قامئة العرش دول األكرث فسا ًدا يف العامل ،وأن % 75من الالجئني
عامل ًيا يف السنوات األخرية هم عرب ،كام تم ترشيد أكرث من  ١٤مليون عريب من عام 2011م
حتى 2017م ،إضافة إىل خسائر برشية تصل إىل  1.4مليون قتيل وجريح من عام 2011م
حتى 2017م ،إضافة إىل تدمري بنية تحتية بقيمة  460مليار دوالر يف نفس الفرتة.

34
بوب بري :تصرحيات «بانون» محلة صليبية جديدة

اعترب بوب بري ،محلل الشؤون االستخباراتية واألمنية يف القناة اإلخبارية األمريكية «يس إن
إن» ،أن ترصيحات ستيف بانون ،كبري مستشاري الرئيس األمرييك الجديد ،دونالد ترامب
حول «الحرب العاملية ضد الفاشيني اإلسالميني» ،تبدو بأنها «حملة صليبية جديدة» .وقال
بري يف حديث لـ«يس إن إن» ،إ َّن «هذه الترصيحات لن يتم استقبالها بصورة جيدة يف العامل
اإلسالمي» كام اعترب بري أن حظر السفر إىل أمريكا عىل بعض الدول املسلمة غري منطقي ،وأنه
سيتسبب بخسارة حلفاء ألمريكا .وبحسب بري فإن « 99باملائة من معلوماتنا االستخباراتية
تأيت من الحلفاء بالرشق األوسط ،من العراق ومن السوريني وغريهم» .من الجدير ذكره
أن تعليق بري جاء عىل ترصيحات بانون التي قال فيها« :أعتقد أننا سنشهد أزمة بالعامل
الرأساميل ،ويف الوقت ذاته نحن يف املراحل األوىل لحرب عاملية ضد الفاشيني اإلسالميني».
والعبودية!؟
دول اخلليج العربية تشرتي أسلحة من بريطانيا بقيمة  ١٠مليار دوالر

كشفت وزارة الدفاع الربيطانية أن دول الخليج العربية استحوذت عىل  %60من املبيعات
الربيطانية يف مختلف املجاالت الدفاعية عام 2015م .وقالت الوزارة عىل لسان املتحدث
الرسمي باسمها ،آدم توماس ،إن «حجم مبيعات بريطانيا من األسلحة بلغت  7.7مليارات
جنيه اسرتليني يف ذلك العام ( 9.5542دوالر) « .ولفت توماس ،يف حديث مع وكالة «وام»
لألنباء اإلماراتية ،عىل هامش معرض «أيدكس  »2017يف أبوظبي ،أن الجناح الربيطاين يضم
تحت مظلته  80رشكة متخصصة بالصناعات الدفاعية واألمنية ،لعرض وإظهار مجموعة
من أحدث التقنيات واملعدات يف مجال الدفاع والقطاعات األمنية ،مع الرتكيز عىل املعدات
الخاصة بحامية الحدود واملطارات واملرافق الحيوية .وكانت الحملة املناهضة لتجارة األسلحة،
أقامت دعوى قضائية أمام املحكمة العليا يف بريطانيا لحظر بيع األسلحة للملكة العربية
السعودية ،وأعلنت بأن مبيعات بريطانيا من الطائرات املقاتلة واألسلحة إىل السعودية
كانت سببًا يف كثري من املعاناة التي يشهدها اليمن ،وهو ما ميثل انتهاكًا للقوانني املتبعة يف
بريطانيا واالتحاد األورويب.

35
وزير (إسرائيلي):
نتنياهو وترامب يناقشان خطة السيسي إلقامة دولة فلسطينية يف سيناء

قال الوزير (اإلرسائييل) أيوب قرا إن رئيس الوزراء (اإلرسائييل) بنيامني نتنياهو والرئيس
األمرييك دونالد ترامب سيتبنيان يف اجتامعهام يف واشنطن خطة الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس الخاصة بإقامة دولة فلسطينية يف سيناء وقطاع غزة وذلك قبيل لقائهام يف واشنطن.
وته َّرب رئيس الوزراء (اإلرسائييل) بنيامني نتنياهو قبل توجهه إىل الواليات املتحدة األمريكية
من اإلجابة عىل متسكه بحل الدولتني ،وقال للصحفيني املرافقني له «تعالوا معي وستسمعون
إجابات واضحة للغاية» .وقبل ساعات من سفر نتنياهو إىل واشنطن أبلغ وزير األمن العام
جلعاد إردان راديو الجيش أن «جميع أعضاء املجلس األمني ويف املقام األول رئيس الوزراء
يعارضون الدولة الفلسطينية» .ويف تغريدة له قال أيوب قرا ذو األصول الدرزية يف تغريدة
له عىل تويرت الثالثاء  14فرباير/شباط 2017م «إن ترامب ونتنياهو سوف يتبنيان خطة
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس بإقامة دولة فلسطينية يف غزة وسيناء بدلً من الضفة
الغربية»..
مونديال  2022يُكلِّف قطر  500مليون دوالر أسبوع ًيا

قال وزير املالية القطري عيل رشيف العامدي ،إن بالده تنفق أسبوع ًيا  500مليون دوالر
عىل بناء البنية التحتية الستضافة كأس العامل لكرة القدم  .2022وأوضح العامدي الذي كان
يتحدث ملجموعة من الصحفيني األجانب ،ضمن رحلة منظمة من الحكومة ،يف  7فرباير/
شباط 2017م ،أن هذه النفقات الهائلة ستستمر حتى عام 2021م .وقال العامدي« :ننفق
نحو  500مليون دوالر يف األسبوع الواحد عىل املشاريع الرئيسية ،وسوف يستمر هذا األمر
يف السنوات الثالث أو األربع املقبلة بغية الوصول إىل هدفنا ،وهو أن نكون جاهزين حقًا
لعام  .»2022وبالتايل سيتم إنفاق  200مليار دوالر يف قطر حتى كأس العامل  .2022وأضاف
الوزير« :تم منح  %90من عقود  .2022هذا ال يعني فقط املالعب ،بل الطرق الرسيعة
والسكك الحديدية واملوانئ واملطارات .هذه هي البنية التحتية الحقيقية ،املستشفيات وكل
الباقي».

36
دبلوماسي إيراني يعرتف باحنياز واشنطن لطهران ضد السعودية وتركيا

اعرتف دبلومايس إيراين مخرضم بأن الرئيس األمرييك السابق ،باراك أوباما ،كان منحازًا إىل
إيران ضد السعودية وتركيا ،معت ًربا أن بالده ستواجه أيا ًما أصعب بعد انتهاء رئاسته وتويل
دونالد ترامب السلطة.
وكتب الدكتور «سيد عيل ُخ َّرم» ،املستشار بالخارجية اإليرانية والسفري السابق لدى مكتب
جنيف لألمم املتحدة يف صحيفة «رشق» اإليرانية القريبة من حكومة روحاين ،حسبام نرش
حبل عىل عنق كل من إرسائيل والسعودية
موقع هافنغتون بوست أن «باراك أوباما ربط ً
وتركيا خالل سنواته الثامين املاضية ،وكان مينع هذه الدول من أن يفكروا يف االعتداء عىل
إيران» ،عىل حد تعبريه .ونفى «خرم» يف مقاله بأن أوباما وقع االتفاق النووي ألنه كان
قائل« :أوباما كان يستطيع أن يزيد عىل إيران الضغوط السياسية واالقتصادية
مضط ًرا ً
والتهديدات العسكرية ضد إيران ويهدر طاقاتها لكنه مل يفعل».
البنتاغون يعرتف بوجود قوات أمريكية يف سوريا

قال املتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكني ،لوكالة «سبوتنيك» الرويس إن« :التقارير حول
وجود قاعدة للتحالف الدويل يف منطقة الحسكة تضم  800عسكري من القوات الخاصة،
غري دقيقة» .وأشار إىل أنه «يف  10كانون األول /ديسمرب  ،2016أعلنت وزارة الدفاع األمريكية
عن إرسال  200عسكري إىل سورية باإلضافة إىل  300عسكري كانوا هناك بالفعل» .وأضاف
ممثل البنتاغون« :ألسباب أمنية ،نحن ال نكشف عن مكان تواجد القوات الخاصة األمريكية»،
مش ًريا إىل أن وزارة الدفاع األمريكية «تواصل تجنيد وتدريب وتجهيز وتقديم املشورة للرشكاء
املوثوق بهم يف سوريا ملحاربة جامعة تنظيم الدولة» .وكانت صحيفة «دييل صباح» الرتكية
قد ذكرت يف وقت سابق أن الواليات املتحدة بنت قاعدة عسكرية يف مدينة الحسكة يف
شامل رشقي سوريا ،عىل بعد  70كلم من الحدود مع تركيا ،و 50كلم من الحدود مع العراق،
نقل عن مصدر يف «قوات سوريا الدميقراطية» .وأوضحت الصحيفة أن الواليات املتحدة
ً
نرشت يف القاعدة  800عسكري.
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أمير حزب التحرير حفظه اهلل في تفسيره لهذه اآليات ما يلي:

يتبني من هذه اآليات البينات ما ييل:
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وألن التقديم والتأخري ال يخلو من غرض حكيم مناسب حسب لغة العرب ،فإننا
بالتدقيق يف ذلك نرجح أن التقديم كان إلبراز واقع أولئك السفهاء الذين يعرتضون عىل حكم
َ َ
الله بالقبول دون أدىن اعرتاض َ َ و َما كن
أوامر
الله ،فإن املؤمنني الصادقني املخلصني يتلقون
َ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ ُ
كون ل ُه ُم ٱل َ َ
ل ُِم ۡؤمِن َو َل ُم ۡؤم َِنة إ َذا قَ َض َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ
ِيةُ م ِۡن أ ۡم ِره ِۡمۗ
ول ٓۥ أ ۡم ًرا أن ي
ٍ ِ
ٖ
األحزاب/آية.36
ولذلك فإن الله سبحانه يبني يف هذه اآليات مدى السفه الذي يقع فيه أولئك الناس
الذين يعرتضون عىل أمر الله يف تحويل القبلة من جه ٍة إىل جه ٍة ،وأن القضية التي يجب
الوقوف عندها ليست هي أ ْن ينسخ الله أم ًرا أو يأيت بأم ٍر آخرٍ ،بل القضية التي يوقف عندها
1

الرتمذي ،3011 :وقال :هذا حديث حسن صحيح ،أحمد468 ،376 :

39

هي االعرتاض عىل أمر الله سبحانه ،أما التحويل من وجه ٍة إىل وجه ٍة فهو واقع يف ملكوت الله،
والله سبحانه هو املالك للمرشق واملغرب يضع يف ملكه ما يشاء ،فإذا جعل القبلة إىل هذه
َ ُ ۡ َ ُ َ َّ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
سلون  ٢٣
سل عما يفعل وهم ي ٔ
كل ذلك له سبحانه  ل ي ٔ
الجهة أو تلك فاألمر يف ّ
األنبياء/آية.23
َ ٓ
فأمر الله سبحانه هو الحق وهو الهدى ومن تبعه فقد اهتدى َ ي ۡهدِي َمن يَشا ُء
إ َ ٰل َ ُّ ۡ َ
يم .ومن اعرتض عىل أمر الله وتق ّول عليه األقاويل فهو السفيه الذي
ِ ِ
صر ٰ ٖط مستقِ ٖ
خف عقله وطار لبه وكان من الهالكني.
ّ
ُّ َ ٓ
ٱلسف َها ُء  جمع سفيه وهو الجهول خفيف العقل املعرض عن التدبر ،وأصل

محل باأللف والالم فهو
(السفه) الخفة من قولهم ثوب سفيه أي خفيف النسج ،والسفهاء هنا ّ
َّ
َ
كل من قال ذلك القول َ ما َولى ٰ ُه ۡم َعن ق ِۡبلت ِ ِه ُم  .والقائلون ،السفهاء ،هنا هم
عام يف ّ
اليهود واملنافقون واملرشكون ومن دخل يف عدادهم.
َّ
َ ما َولى ٰ ُه ۡم  أي ما رصفهم؟
َ َۡ ُ
معنى
 عن ق ِبلت ِ ِهم  القبلة ِف ْعلَة من املقابلة كالوجهة من املواجهة ،وقد أصبح لها ً
رشعي وهو الجهة التي يستقبلها املسلم يف الصالة.

 .2ثم يخربنا الله سبحانه أن األمر له من قبل ومن بعد ال را ّد لحكمه وأنه سبحانه
صاحـب الفضل واملنة ،فكام م ّن عىل املسلمني بأن استجاب لرسوله  وجعل قبلتهم (البيت
الحرام) كذلك فإنه سبحانه تفضل عىل أمة مح ّمد  بأن جعلها أم ًة وسطًا بني األمم ،لتكون
شاهد ًة عىل الناس ،فجعلها الله سبحانه بهذا الوصف (األمة الوسط) أي األمة العدل لتكون
مؤهلة للشهادة عىل الناس حيث أن العدالة هي الرشط األساس للشهادة.
(الوسط) يف كالم العرب الخيار والخيار من الناس عدولهم.
جاء يف لسان العرب :إن أوسط اليشء أفضله وخياره كوسط املرعى خري من طرفيه ومنه
الحديث «خيار األمور أوسطها».2
َ َ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ َ ٗ
وجاء فيه كذلك يف معنى قوله سبحانه  وكذل ِك جعلنكم أمة وسطا  أي
قائل :فهذا تفسري الوسط وحقيقة معناه.
عدل ،ويضيف صاحب اللسان ً
ً

2
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وعليه يكون معنى اآلية أن األمة اإلسالمية ستكون شاه َد عد ٍل عىل األمم األخرى عىل أنها
بَلَّ َغتْ ُهم اإلسالم ،واآلية وإن جاءت بصيغة اإلخبار إالّ إنها يف معنى الطلـب من الله سـبحـانه لألمـة
َّ ُ ُ ْ
لكونوا
اإلسـالمية أن ت ُ َبلِّ َغ اإلسالم لغريها من األمم وإن مل تفعل أمثت فهي حجة عىل األمم األخرى ِ
ُ ٓ ََ
ش َه َدا َء ع ٱنلَّ ِ
اس  كام أن الرسول الله  حجة عىل األمة اإلسالمية بسبب تبليغه إياها
َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ ٗ
ٱلر ُسول َعل ۡيك ۡم ش ِهيدا ۗ .
اإلسالم  ويكون
هذا من وجه أن األمة اإلسالمية شاه ُد عد ٍل عىل األمم األخرى بعد اإلسالم من حيث
تبليغها اإلسالم لتلك األمم .ومن وجه آخر فهي شاه ُد عد ٍل عىل األمم األخرى قبل اإلسالم
من حيث تبليغ الرسل السابقني رساالت ربهم ألقوامهم كام جاء يف الحديث« :يجيء النبي
يوم القيامة ومعه الرجل والنبي معه الرجالن وأكرث من ذلك ف ُيد َعى قومه فيقال لهم هل
بلَّغكم هذا؟ فيقولون :ال .فيقال له :هل بلَّغت قومك؟ فيقول :نعم .فيقال له :ومن يشهد
لك؟ فيقول :مح ّمدٌ وأمته .ف ُيدعى مح ّمد وأمته فيقـال لهم :هل بلَّغ هذا قومه؟ فيقولون:
نعم .ف ُيقال :وما علمكم؟ فيقـولونُ :جاءنا نبينا مح ّمد  فأخربنا أن الرسل قد بلَّغوا فذلك
ٗ ٗ ّ ُ ُ ْ ُ ٓ ََ
ُ َ
َ َ َ
ۡ ُ
قوله تعاىلَ  :وكذٰل ِك َج َعل َنٰك ۡم أ َّمة َو َسطا ِلَكونوا ش َه َدا َء ع ٱنلَّ ِ
اس َو َيكون
َّ ُ َ ُ َ ٗ
ٱلر ُسول َعل ۡيك ۡم ش ِهيدا ۗ.»
فاألمة اإلسالمية شاه ُد عد ٍل :عىل األمم األخرى بعد اإلسالم ،وقبل اإلسالم ،عىل النحو
الذي بيناه.
كذلك يخربنا الله سـبحـانـه أن الحكمـة مـن فـرض القـبـلة األوىل عىل املسلمني -
وهي التوجه إىل املسجد األقىص  -هي أن يتميز الطائعون لله ورسوله والذين استسلموا ألمره
وانقادوا له سبحانه فيتجهوا يف قبلتهم حيث أمرهم الله ،يتمبز هؤالء من أولئك الذين يثقل
هوى يف أنفسهم صاحبوه .فإ َّن الله
عليهم اتباع أمر الله وأمر رسوله وإ ْن خالف عاد ًة أَلِفوها أو ً
ثقيل
سبحانه قد أمر رسوله  أن يتوجه يف صالته وهو يف مكة إىل املسجد األقىص فكان هذا ً
 إال عىل الذين هدى الله  -أن يتوجهوا إىل األقىص وينرصفوا عن الكعبة التي بني ظهرانيهمفقد كانوا يُ َعظِّمونها ويحجون إليها ويعتربونها عىل دين إبراهيم  -عليه السالم  -وكان التوجه
بدل منها كب ًريا عليهم ،ولكن الذين هدى الله وانقادوا لله سبحانه توجهوا
إىل األقىص يف الصالة ً
إىل األقىص طائعني مستسلمني ألمر ربهم ريض الله عنهم ورضوا عنه.
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ثم إن الله سبحانه ،رأفة منه ورحمة باملؤمنني ،قد تقبل منهم صالتهم إىل األقىص قبل أن
تتحول القبلة إىل مكة ،فقد كان املسلمون يخشون أن تكون صالتهم إىل القبلة األوىل غري مقبولة
كصالتهم إىل قبلتهم الثانية  -الكعبة  -فأكرمهم الله بقبولها وتفضل عليهم بعدم ضياعها  إ َّن َّ َ
ٱلل
ِ
ََ ُ ٞ
وف َّرح ٞ
بِٱنلَّ ِ
اس لرء
ِيم .
َّ
َ
 إِل لِ َ ۡعل َم  إال لينكشف ما نعلم ،أي يظهر ما نعلمه يف الغيب إىل الواقع املحسوس
َّ
لديكم وهذه بقرينة أن الله سبحانه َ عٰل ُِم ۡٱل َغ ۡ
ب َوٱلش َه ٰ َدةِۖ  ،فال يتوقف علم الله
ي
ِ
سبحانه ليشء ما عىل ظهور هذا اليشء للناس ،ألن الله يعلمه قبل وقوعه وظهوره للناس،
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َّ َ َ َ َّ َ ۡ َ َّ ُ َّ َ َ ٰ َ ُ ْ
عىل نحو قوله سبحانه  أم حسِبتم أن تدخلوا ٱلنة ولما يعل ِم ٱلل ٱلِين جهدوا
ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ
ٱلصٰب َ
ين  ١٤٢آل عمران/آية 142أي حتى ينكشف لكم ما يعلمه الله من
مِنكم ويعلم
ِِ
حالكم يف الجهاد ويف الصرب.
َ
وبالتايل يكون معنى  لِ َ ۡعل َم  أي (لنظهر ما نعلم) من باب املجاز (اإلضامر) وهي

عقل بقرينة علم الله للغيب.
داللة اقتضاء لصحة وقوع امللفوظ به ً
َّ َ َ
نقل ُِب َ َ ٰ
ع َعقِ َب ۡي ۚهِ  أي يرتد عن اإلسالم إلْفًا لِ ِقبْلَة آبائه و من  هذه
 مِمن ي
للفصل ،وهي الداخلة عىل ثاين املتضادين ،عىل نحو قوله تعاىلَ  :و َّ ُ
ٱلل َي ۡعلَ ُم ٱل ۡ ُم ۡفس َِد مِنَ
َّ
ۡ
َ
ٱل ُم ۡصل ِحِ ۚ  البقرة/آية ،220فاملصلح ضد املفسد .وهي هنا كذلك ،فاآلية  إِل لِ َ ۡعل َم َمن
َ َّ ُ َّ ُ َ َّ َ َ
نقل ُِب َ َ ٰ
ع َع ِق َب ۡي ۚهِ  فقد دخلت عىل (من ينقلب عىل عقبيه) وهذه
يتبِع ٱلرسول مِمن ي
ضد (من يتبع الرسول).
ُ َ َ ُ
يم ٰ َنك ۡ ۚم  أي ال يقبل صالتكم بالقبلة األوىل قبل نسخها ،وهو استدالل
ِ ل ِ
ضيع إ ِ

مجازي أل َّن اإلميان سبب يف قبول الصالة فإ َّن مل يوجد إميان ال تقبل الصالة حتى لو أديت
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ َ َ ُ ْ
ت وأقاموا
حركاتها كاملة ،فاإلميان يسبق َالعمل  إِن ٱلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ
َ َّ ۡ ََ َ ٌۡ َ َۡ ۡ ََ ُ ۡ ََُۡ َ
ُ
ٱلزك ٰوةَ ل ُه ۡم أ ۡج ُره ۡم عِند رب ِ ِهم ول خوف علي ِهم ول هم يزنون
ٱلصلوة وءاتوا
  ٢٧٧البقرة/آية.277
ففي الحديث «أنه ملا و ِّجه رسول الله  إىل القبلة  -الكعبة  -قالوا :يا رسول الله فكيف
َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ُ
يم ٰ َنك ۡ ۚم .3»
بالذين ماتوا وهم يُ َصلون إىل بيت املقدس؟ فنزلت  وما كن ٱلل ِل ِ
ضيع إ ِ
فضل من الله ورحمة.
أي أن صالتهم تلك مقبولة ً
3
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 .3يبني الله سبحانه أنه استجاب لرسوله صلوات الله وسالمه عليه بأن يوجهه إىل قبلة
أخرى غري املسجد األقىص ،فقد كان اليهود يقولون :يخالفنا مح ّمد ويتبع قبلتنا! فكان يحب
 أن يوجهه الله إىل الكعبة البيت الذي بناه إبراهيم  -عليه السالم  -حيث إنه أدعى للعرب
لإلميان .فقد أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن الرباء قال« :صلينا مع رسول الله  بعد
َ
رش شه ًرا نحو بيت املقدس ،ثم علم الله هوى نبيه  فنزلت  ق ۡد
قدومه
املدينة ست َة ع َ
ۡ
ّ
ّ
ُّ
َ
َ
ٓ
ٗ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ۡ َ
ُ َ َّ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ
َّ َ
نَ َر ٰ
ج ِد
ى تقلب وج ِهك ُ ِف ٱلسمُّا ْءِۖ فلنو ِلَنك ق ِبلة ترضىٰها ۚ فو ِل وجهك شطر ٱلمس ِ
ُ َ
َ ُ َ
ُ
َۡ
نت ۡم ف َولوا ُو ُجوهك ۡم ش ۡط َرهُ ۗۥ 4»فح ِّولت القبلة إىل البيت الحرام،
ٱل َر ِامۚ َو َح ۡيث َما ك
وبعد نزول هذه اآلية ترك املسلمون الصالة باتجاه بيت املقدس وأصبحت الصالة باتجاه البيت
الحرام .ولقد روى أبو داود عن أنس « :أنه ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول الله  م ّر رجل
ببني سلمة فناداهم وهم ركو ٌع يف صالة الفجر نحو بيت املقدس :أال إن القبلة قد ح ِّولت إىل
الكعبة فاملوا كلهم ركوعا إىل الكعبة».5
يستنبط من ذلك داللة خرب الواحد يف األحكام الرشعية وال يقال إن هذا نسخ بخرب
َ
ى َت َق ُّل َ
الواحد للقبلة األوىل ،فإن القبلة األوىل نسخت باآلية الكرمية  قَ ۡد نَ َر ٰ
ب َو ۡج ِهك
َّ ٓ َ َ ّ َ َ ٗ َ َ
ٱلس َماءِۖ فل ُن َو ِلَ َّنك ق ِۡبلة ت ۡرضى ٰ َها ۚ  وإمنا الذي حدث أن تبليغ الحكم الرشعي ألولئك
ِف
املصـلـني ت ّم بخرب الواحد وهو واجب االتباع عىل وجهه كام هو مبني يف بابه يف األصول.
َ
 ش ۡط َرهُ ۗۥ أي نحوه كام قال ابن عباس ،وذكر املسجد الحرام دون الكعبة دليل عىل
الحرام يشمل الكعبة ،وكذلك فهو يطلق
أن الواجب مراعاة الجهة دون العني .وألن
املسجد ٓ َ
َّ
َۡٗ ّ َ ۡ
عىل مكة ،عىل نحو قوله سبحانهُ :س ۡب َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
حٰن ٱلِي أ َ
س ٰ
ج ِد
ى بِعب ِده ِۦ لل مِن ٱلمس ِ
ۡ
ۡ َۡ
ٱل َر ِام إ َل ٱل ۡ َم ۡ
َ
ج ِد ٱلق َصا  والرسول  أرسي به من مكة وليس من داخل املسجد.6
س
ِ
ِ
ويستفاد منه أن البيت الحرام  -الكعبة  -قبلة ملن يشاهدونها ويعرفون جهة عينها .وجهة
املسجد الحرام تكفي قبل ًة لساكني منطقة الحرم ،الذين ال يشاهدون الكعبة ،ولكنهم يعرفون
جهة املسجد الحرام ،وهكذا لكل من يعرف جهته كالرسول  بالوحي ،حتى وإن مل يكن
ساك ًنا منطقة الحرم .وجهة البلد الحرام  -مكة  -تكفي قبل ًة لباقي األمصار.
البخاري ،6711 ،384 :مسلم ،821 :تفسري الطربي3/2 :
4
أبو داوود يف ناسخه ،أحمد ،304 ،295/1 :الدر املنثور346/1 :
5
قــال البيضــاوي :وإمنــا ذكــر املســجد دون الكعبــة ألنــه عليــه الســام كان يف املدينــة والبعيــد يكفيــه مراعــاة
6
الجهــة فــإن اســتقبال عينهــا حــرج عليــه بخــاف القريــب.
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 قَ ۡد نَ َر ٰ
ى  أي رأينا فإن «قد» عندما تدخل عىل املضارع تقلبه ماض ًيا ما دام متعلقًا
ماض َ ،وبالتايل يفيد التحقيق كام لو جاء بعده فعل ٍ
ماض أو شبه ٍ
بحدث ٍ
ماض عىل نحو قوله
َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ٓ ُ ۡ َ َۡ
َ َ َ ۡ َ ۡ َُ
َسبحانه  قد يعلم ما أنتم عليهِ  النور/آية 64أي علم ،وقوله سبحانه  ولقد نعلم
َّ َ
ك يَض ُ
أن
يق َص ۡد ُر َك  الحجر/آية 97أي علمت.
ِ
 .4إن الله سبحانه يخربنا أن أحبار اليهود والنصارى يعلمون أن هذا التحول من القبلة
األوىل إىل القبلة الثانية هو الحق وذلك ألنهم متيقنون أن محم ًدا  هو النبي املذكور يف
كتبهم وأنه يصيل إىل قبلتني ،وبذلك فهم يدركون أن ما يتلوه عن ربه هو الحق الذي ال ّ
شك
فيه.
ثم يختم الله سبحانه اآلية بأنه يعلم ما يعملون ال يغفل عنه بل يحصيه عليهم ،وأ َّن
ما ينكرونه عىل رسول الله  سواء أكان التحويل إىل القبلة الجديدة أم غريها سيحاسبهم
الله عليه ويعاقبهم العقاب الذي يستحقونه فال يغفل الله عن يش ٍء من أعاملهم َ و َما َّ ُ
ٱلل
ُ َ
َ
َ
بِغٰفِ ٍل ع َّما َي ۡع َملون .
ِين أُوتُوا ْ ۡٱلك َِتٰ َ
َّ ٱل َ
ب  هـم علمـاء أهل الكتاب  -األحبار والرهبان  -بقرينة
َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ ُ ۡ
ُّ
ّ
ۡ
َّ
َ
لعلمون أنه ٱلق مِن رب ِ ِهمۗ  والذين يعلمون  -أي بدون تقليد  -هم علامء أهل
الكتاب الذين يقرءونه ويعلمون ما فيه.
 .5يبني الله سبحانه يف اآلية األخرية أن األحبار والرهبان املشار إليهم يف اآلية السابقة لن
يتبعوا قبلة املسلمني مهام كانت الحجة التي تقام عليهم ألنهم مل يخالفوا قبلة املسلمني لشبه ٍة
تدفع بحج ٍة أو برهانٍ  -فهم يعلمون هذا يف كتبهم  -ولكنهم مل يتبعوها ملحض العناد واملكابرة،
ومثل هؤالء ال تنفع معهم حجة .وهنا ال يرد السؤال :كيف آمن بعضهم؟ ألن اآلية عن علامء
أهل الكتاب يف زمن الرسول  الذين أنكروا عنا ًدا ومكابر ًة ومل يؤمنوا رغم علمهم بأنه الحق،
وهي ال تشمل غريهم من عامة اليهود والنصارى ومل ِ
تنف عنهم احتامل إميان بعضهم.
ثم إن الله سبحانه يخرب رسوله  بأنه لن يتبع قبلتهم حيث إنه  عىل الحق ،والحق
الذي أنزل عليه ال يتبع أهواءهم ،ويف الوقت نفسه فإن كال منهم لن يتبع قبلة اآلخر ويتمسك
كل منهم بقبلته دون أدل ٍة واضح ٍة قاطع ٍة عىل ذلك فهو لن يغريها مهام جيء له بدليلٍ .
ّ
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وكذلك فإن الله يخاطب رسوله  أنَّه إ ْن اتبع أهواءهم بات ّباع ملتهم بعد الحق الذي
جاءه فإنه  سيكون من الظاملني الذين يضعون الحق يف غري موضعه.
ِين أُوتُوا ْ ۡٱلك َِتٰ َ
َ ولَئ ۡن َأ َت ۡي َ
ت َّٱل َ
ب  الالم هي املوطئة للقسم.
ِ
َ ْ َ َ
َّ ما تب ِ ُعوا ق ِۡبل َتكۚ  جواب للقسم السا ّد مس ّد جواب الرشط ،وذلك ألن القسم (الم
القسم) مقدم عىل الرشط (إن) فيكون الجواب للقسم ال للرشط كام يف اللغة وبخاصة وأن
(فاء) الجزاء غري موجودة يف الجواب.
نت ب َتابع ق ِۡبلَ َت ُه ۡم َ  و َما َب ۡع ُض ُهم ب َتابع ق ِۡبلَ َة َب ۡ
َ و َما ٓ أَ َ
ض  النفي يف هاتني
ع
ِ ِٖ
ِ ِٖ
ۚ
ٖ ۚ
َّ َ ُ ْ ۡ َ َ َ
أبلغ من النفي يف  ما تبِعوا ق ِبلتكۚ  ألنها فعلية واالسمية أبلغ يف النفي ،ويف ذلك داللة
إشارة عىل إسالم نسبة من اليهود والنصارى منذ بعثته  أكرث بكثري من ارتداد املسلمني إىل
النرصانية واليهودية أو تنرص يهود أو تهود نصارى.
ََ
َّ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ ُ
هي إن الفرضية بقرينة انتفاء االتباع فيام
هنا
ن
إ


م
ه
ء
ا
و
ه
أ
ت
ع
ب
ٱت
ن
ئ
ِ
 ول ِ ِ
َ
َ
ٓ
َ ۡ ََٓ ُ
سبق يف اآلية َ و َما أ َ
نت ب ِ َتاب ِ ٖع ق ِۡبل َت ُه ۡ ۚم  ألن  أهواءهم  هنا ما قالوه للرسول :
عد إىل قبلتنا نؤمن بك ونتبعك مخادعة منهم  -لعنهم الله تعاىل .-
َّ َ ٗ َّ َ َّ
ٱلظٰلِم َ
ني  فـ( إنَّ) هنا فَ َر ِض ّية لبيان مدى الظلم الكبري الذي يقع
 إِنك إِذا ل ِمن
ِ
فيه املؤمن إن اتبع قبلة اليهود أو النصارى ،فاملعنى :أنك يا مح ّمد  -عليه الصالة والسالم -
واتبعت قبلتهم بعد ما جاءكم من العلم ،وذلك لبيان شدة الظلم
ستقع يف ظلم عظيم إذا فُرِض
َ
يف ات ّباع قبلة اليهود والنصارى حيث إ َّن الحق هو يف اتّباع القبلة التي بينها الله لرسوله 
وهي شطر املسجد الحرام.
َََٓ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
ۡ
 وما أنت بِتاب ِ ٖع ق ِبلته ۚم إفراد (القبلة) هنا مع أنها مثناة ،فلليهود قبلة وللنصارى
قبلة ،ومع ذلك ترد (بتابع قبلتيهم) وذلك ألن قبلتيهم اشرتكتا يف كونهام باطلتني فصارت
االثنتان واحد ًة وبخاص ٍة وأنه يف هذا ُح َ ْسن مقابلة مع إفراد (قبلتك) يف قوله سبحانهَّ  :ما
َ
َ ُ ْ ََۡ َ
ك  التي سبقت َ و َما ٓ أ َ
نت ب ِ َتاب ِ ٖع ق ِۡبل َت ُه ۡ ۚم .
تبِعوا ق ِبلت ۚ
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ُّون
الن ِ
اس َب َـل ًء النـَّ ِبيـ َ
أَ َش ُّد َّ
ون ()2
ِح َ
ثـ َّ
الصال ُ
ُـم َّ
 َعنِ ابْنِ َع َّب ٍاس ق ََال :ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ :
«ل تُ َر ُّد َد ْع َو ُة الْ َمر ِ
ِيض َح َّتى َي ْ َبأَ».
 َعــنِ ابْــنِ َم ْس ـ ُعو ٍد ،قَـ َـت َم ـ َع َر ُســو ِل اللَّ ـ ِه َصـ َّـى الل ـ ُه َعلَيْ ـ ِه َو َس ـلَّ َم َجالِ ًســا فَتَبَ َّس ـ َم
ـال :كُ ْنـ ُ
ـول اللَّـ ِهِ ،بـ َم ت َ َب َّسـ ْم َت فَ َقـ َ
فَ ُقلْ َنــا :يَــا َر ُسـ َ
السـق َِمَ ،ولَـ ْو كَانَ
ـالَ « :ع َج ًبــا لِلْ ُم ْؤ ِمـ ِ
ـن َو َج َز ِعـ ِه ِمـ َن َّ
يم َح َّتــى يَلْ َقــى َربَّــهُ » .ثُـ َّم ت َ َب َّسـ َم ث َانِ َيـ ًة َو َرفَـ َع
يَ ْعلَـ ُ
ـب أَنْ يَكُــونَ َسـ ِق ً
السـق َِم أَ َحـ َّ
ـم َمــا لَــهُ ِف َّ
السـ َـا ِء؟ قَـ َ
السـ َـا ِء فَ ُقلْ َنــا :يَــا َر ُسـ َ
ـال:
ـول اللَّ ـ ِهِ ،ب ـ َم تَ َب َّس ـ ْم َت فَ َرفَ ْعـ َ
ـت َرأْ َسـ َـك إِ َل َّ
َرأْ َس ـ ُه إِ َل َّ
السـ َـا ِء يَلْ َت ِم َســانِ َع ْبــدً ا ُم ْؤ ِم ًنــا ِف ُم َصـ َّـا ُه كَانَ يُ َصـ ِّـي ِفي ـ ِه
« َعجِ ْبـ ُ
ـت ِم ـ ْن َملَكَـ ْ ِ
ـن نَ ـ َز َل ِم ـ َن َّ
ـب لَــهُ ِمـ َن الْ َع َمــلِ
ـم يَجِ ــدَ ا ُه ِفيـ ِه َف َع َر َجــا إِ َل اللَّـ ِه َف َقـ َ
َفلَـ ْ
ـال :يَــا َر ِّبَ ،ع ْبــدُكَ ُفـ َـانٌ كُ َّنــا نَكْ ُتـ ُ
ـب لَــهُ شَ ـ ْي ًئا ِمـ ْن َع َملِـ ِه،
ِف يَـ ْو ٍم َولَ ْيلَـ ٍة كَـ َذا َوكَـ َذا َف َو َجدْ نَــا ُه َقــدْ َح َب ْسـتَهُ ِف ِح َبالِــكَ َفلَـ ْ
ـم نَكْ ُتـ ْ
َقـ َ
ـال اللَّــهُ  :اكْ ُت ُبــوا لِ َع ْبـ ِدي َع َملَــهُ الَّـ ِذي كَانَ َي ْع َمـ ُـل ِف َي ْو ِمـ ِه َولَ ْيلَ ِتـ ِه َو َل تُ ْن ِق ُصــوا ِم ْنــهُ شَ ـ ْي ًئا،
ـي أَ ْجـ ُر َمــا َح َب ْسـتُهُ َ ،ولَــهُ أَ ْجـ ُر َمــا كَانَ يَ ْع َمـ ُـل».
َف َعـ َ َّ
 َعـ ْن ُع َب ْيـ ِـد بْــنِ ُع َمـ ْ ٍـي َصـ َّـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم َعــا َد َمرِيضً ــا فَ َقـ َ
ـالَ « :مــا ِم ْنــهُ ِعـ ْر ٌق
ـر أَ َّن ال َّن ِبـ َّ
ـال َقــدْ أَتَــا ُه ٍ
ـر أَنَّــهُ َقـ َ
ـس َعلَ ْي ـ ِه بَ ْعــدَ ُه
إِ َّل َو ُه ـ َو يَأْلَـ ُ
ـر ُه أَنْ لَ ْيـ َ
ـم ِم ْنــهُ َ ،غـ ْ َ
آت ِم ـ ْن َربِّ ـ ِه َف َبـ َّ َ
ـض فَ َقـ َ
ـال:
ـي َصـ َّـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم َعـ َـى َر ُجــلٍ ِمـ ْن أَ ْص َحا ِبـ ِه َو ُهـ َو َمرِيـ ٌ
َعـ َذ ٌ
اب»َ .و َد َخـ َـل ال َّن ِبـ ُّ
ـالَ « :والَّـ ِذي نَ ْفـ ِ
ـال :أَ ِجـ ُد ِن َرا ِغبًــا َو َرا ِهبًــا ،قَـ َ
ـف تَجِ ــدُكَ ؟» قَـ َ
ـي ِب َيـ ِد ِه َل يَ ْج َم ُع ُهـ َـا ِلَ َحـ ٍد
«كَ ْيـ َ
ـاف».
ِع ْنــدَ َهـ ِذ ِه الْ َحــالِ إِ َّل أَ ْعطَــا ُه َمــا َر َجــا َوأَ َّم َنــهُ ِمـ َّـا يَ َخـ ُ
ـال َر ُسـ ُ
ـول :قَـ َ
ـوسِ ،مـ َرا ًرا يَ ُقـ ُ
ـول اللَّـ ِه َصـ َّـى
ـوسَ ،سـ ِم ْع ُت أَبَــا ُمـ َ
 َسـ ِم ْع ُت أَبَــا بُـ ْر َد َة بْـ َن أَ ِب ُمـ َـب اللَّــهُ لَــهُ ِم ْثـ َـل َمــا كَانَ َي ْع َمـ ُـل ُم ِقيـ ًـا
الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم« :إِ َذا َم ـر َِض الْ َع ْبــدُ أَ ْو َســا َف َر كَ َتـ َ
َص ِحي ًح��ا».
��ول اللَّ�� ِه َص َّ�لى الل�� ُه َعلَ ْي�� ِه َو َس��لَّ َم يَق ُ
��ب َس�� ِم ْع ُت َر ُس َ
 قَ َُ��ولَ « :مـ ْن َعــا َد
�لي بْ�� ُن أَ ِب طَالِ ٍ
��ال َع ِ ُّ
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َمرِيضً ــا ا ْب ِت َغــا َء َم ْرضَ ــا ِة اللَّـ ِهَ ،وتَ َن ُّجـ َز َم ْو ُعــو ِد اللَّـ ِهَ ،و َر ْغ َبـ ًة ِفيـ َـا ِع ْنــدَ اللَّـ ِهُ ،وك َِّل ِبـ ِه َسـ ْب ُعونَ
�ف َملَـ ٍ
ـك يُ َصلُّــونَ َعلَ ْيـ ِه َح َّتــى يَدْ ُخـ َـل بَ ْي َتــهُ ».
أَلْـ َ
 َعــ ْن أَن ٍــى اللــ ُه َعلَ ْيــ ِه َو َســلَّ َم ق َ
َــرًا
َــسَ ،عــ ْن َر ُســو ِل اللَّــ ِه َص َّ
َــال« :إِ َذا أَ َرا َد اللَّــهُ ِبقَــ ْو ٍم خ ْ
��م».
ابْ َت َل ُه ْ
 َح َّدث َ َنــا َخـ َّواتُ بْـ ُن َصالِـ ِح بْــنِ َخـ َّو ِات بْــنِ ُج َبـ ْـرٍَ ،عـ ْن أَبِيـ ِهَ ،عـ ْن َجـ ِّد ِه ،قَـ َ
ـت فَأَتَ ْي ُت
ـالَ :مرِضْ ـ ُ
ـول اللَّـ ِه َصـ َّـى اللـ ُه َعلَيْـ ِه َو َسـلَّ َم فَ َقـ َ
َر ُسـ َ
ـتَ :وج ِْسـ ُم َك يَــا
ـح جِ ْسـ ُمكَ يَــا َخـ َّو ُ
ات» قُلْـ ُ
ـالَ :
«صـ َّ
ـت :يَــا َر ُسـ َ
ـح .قَـ َ
َر ُسـ َ
ـول اللَّـ ِه َمــا َو َعـدْتُ اللَّ َه شَ ـ ْيئًا
ـال« :أَ ْو ِف اللَّــهَ بِ َــا َوعَدْ تَــهُ » قُلْـ ُ
ـول اللَّـ ِه ف ََصـ َّ
��ض َيْ�� َر ُض إِ َّل َو ُهـ� َو يُ َحــدِّ ُث نَف َْســهُ ِب َخـ ْـرٍَ ،فـ ِ
قَـ َ
ـال« :بَ َـلى َماــ ِم�� ْن َم ِري ٍ
ـف لِلَّـ ِه بِ َــا َوعَدْ تَــهُ ».
ـس بْــنِ َمالِـ ٍ
 َعـ ْن أَنَـ ِـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
ـك ،قَـ َ
ـب
ـول اللَّـ ِه َصـ َّـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َمِ » :إنَّ ال َّلــهَ إِ َذا أَ َحـ َّ
ـب َعلَ ْيـ ِه الْ َبـ َـا َء َص ًّبــاَ ،وثَ َّجــهُ َعلَ ْيـ ِه ثَ ًّجــاَ ،فـإِ َذا َد َعــا الْ َع ْبــدُ َقـ َ
ـال :يَــا
َع ْبــدً ا َوأَ َرا َد أَنْ يُ َصا ِف َيــهُ َصـ َّ
َربَّــا ُه َقـ َ
ـال اللَّــهُ  :لَ َّب ْيــكَ َع ْبـ ِديَ ،ل ت َْسـأَلُ ِني شَ ـ ْي ًئا إِ َّل أَ ْعطَ ْي ُتــكَ  ،إِ َّمــا أَنْ أُ َع ِّجلَــهُ لَــكَ َ ،وإِ َّمــا أَنْ
أَ َّد ِخـ َر ُه لَــكَ ».
ـول اللَّـ ِه َصـ َّـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم قَـ َ
 َعـ ْن َسـ ْع ٍد ،أَ َّن َر ُسـ َـر
ـالَ » :ع َج ًبــا لِلْ ُم ْسـلِ ِم إِ َذا أَ َصا َبــهُ َخـ ْ ٌ
ش ٍء
َح ِمــدَ اللَّــهَ َوشَ ـكَ َرَ ،وإِ َذا أَ َصابَ ْتــهُ ُم ِصي َب ـ ٌة ا ْح َت َسـ َ
ـب َو َصـ َ َ
ـر .إِنَّ الْ ُم ْس ـلِ َم لَ ُي ْؤ َج ـ ُر ِف ك ُِّل َ ْ
َح َّتــى ِف اللُّ ْق َم ـ ِة يَ ْر َف ُع َهــا إِ َل ِفي ـ ِه».
ـال ِل ابْـ ُن َع َّبـ ٍ
ـال :قَـ َ
 َح َّدث َ ِنــي َعطَــا ُء بْـ ُن أَ ِب َربَــا ٍح ،قَـ َـاس :أَلَ أُرِيـ َـك ا ْمـ َرأَ ًة ِمـ ْن أَ ْهــلِ الْ َج َّنـ ِة؟
الس ـ ْو َدا ُء ،أَتَـ ِ
ـت :بَـ َـى قَـ َ
ـت :إِ ِّن
ـي َصـ َّـى الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم فَقَالَـ ْ
قُلْـ ُ
ـالَ :هـ ِـذ ِه الْ َم ـ ْرأَ ُة َّ
ـت ال َّن ِبـ َّ
ـر ِت َفلَـ ِ
صعَُ ،وإِ ِّن أَتَكَشَّ ـ ُـف ،فَــا ْد ُع اللَّـ َه ِل .قَـ َ
ـك الْ َج َّنـ َةَ ،وإِنْ ِشـ ْئ ِت َد َعـ ْو ُت اللَّــهَ
ـال« :إِنْ َصـ َ ْ
أُ ْ َ
ـت :إِ ِّن أَتَكَشَّ ـ ُـف فَــا ْد ُع اللَّـ َه أَلَ أَتَكَشَّ ـ َـف ،فَ َد َعــا لَ َهــا.
أَنْ يُ َعا ِف َيــكَ » .قَالَـ ْ
 َع ـ ْن َجا ِب ـرٍَ ،ح َّدث َ َنــا َم ـ ْن َس ـ ِم َع بُ َريْ ـ َد َة الْ َ ْس ـلَ ِم َّي ،يَ ُقـ ُـي َصـ َّـى الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه
ـولَ :س ـ ِم ْع ُت ال َّن ِبـ َّ
َو َسـلَّ َم يَ ُقـ ُ
ـاب َر ُجـ ًـا ِمـ َن الْ ُم ْسـلِ ِم َني نَكْ َبـ ٌة َفـ َـا َف ْو َق َهــاَ ،ح َّتــى َذكَـ َر الشَّ ـ ْوكَ َة ،إِ َّل
ـولَ » :مــا أَ َصـ َ
ـم يَكُـ ْن لِ ُي ْغ َفـ َر لَــهُ إِ َّل بِ ِ ْثــلِ َذلِــكَ ،
ِ ِل ْحــدَ ى خ َْصلَ َتـ ْـنِ :إِ َّل لِ َي ْغ ِفـ َر اللَّــهُ لَــهُ ِمـ َن ال ُّذنُـ ِ
ـوب َذنْ ًبــا لَـ ْ
ـم يَكُـ ْن لِ َي ْبلُ َغ َهــا إِ َّل بِ ِ ْثــلِ َذلِــكَ ».
أَ ْو يَ ْبلُـ َغ ِبـ ِه ِمـ َن الْكَ َرا َمـ ِة كَ َرا َمـ ًة لَـ ْ
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ِل ا ْل ِف ْق ِه َح َّتى
َل َي ُك ُ
ِيها َكام َ
الر ُج ُل فَق ً
ون َّ
يبةً
ِع َمةًَ ،و ُيع َّ
ُيع َّ
ِد ا ْلَبَل َء ن ْ
الر َخ َ
اء ُم ِص َ
ِد َّ
ُول« :إِ َّن الْ َع ْب َد لَ ُي ْبتَ َل ِف َمالِ ِه فَ َي ْص ِ ُب َو َل يَ ْبلُ ُغ ِب َذلِ َك ال َّد َر َج ِ
 َس ِم ْع ُت الْ َح َس َن يَق ُات الْ ُع َلَ ،ويُ ْبتَ َل
ات الْ ُع َلَ ،ويُ ْبتَ َل ِف بَ َدنِ ِه فَ َي ْص ِ ُب فَ َي ْبلُ ُغ ِب َذلِ َك ال َّد َر َج ِ
ِف َول َِد ِه فَ َي ْص ِ ُب َولَ يَ ْبلُ ُغ ِب َذلِ َك ال َّد َر َج ِ
ات
الْ ُع َل .ق ََالَ :وكَا َن َعطَا ٌء قَ ْد أَ َصابَتْ ُه َم َرضَ اتٌ ».
اس ،ق ََالِ « :ع َيا َد ُة الْ َمر ِ
 َعنِ ابْنِ َع َّب ٍِيض َم َّر ًة ُس َّنة ،ف ََم ا ْز َددْتَ فَ َنا ِفلَ ٌة».
َس ِن أَ ْن أَكُو َن َص ِ
 َعنِ الضَّ َّح ِِيض يُ ْرفَ ُع
اح َب ِف َر ٍاش؛ َوذ ََاك أَ َّن الْ َمر َ
اك ،ق ََال« :لَ ْو َل ِق َرا َء ُة الْ ُق ْرآنِ ل َ َّ
يحَ ،ويُ َك َّف ُر َع ْن ُه َسيِّئَاتُ ُه».
َع ْن ُه الْ َح َر ُجَ ،ويُ ْكتَ ُب لَ ُه َصالِ ُح َع َملِ ِه َو ُه َو َص ِح ٌ
 َع ْن َو ْه ِب بْنِ ُم َن ِّب ٍه ،ق ََال« :لَ يَكُو ُن ال َّر ُج ُل فَ ِقي ًها كَا ِم َل الْ ِف ْق ِه َحتَّى يُ ِع َّد الْ َب َل َء نِ ْع َم ًةَ ،ويُ ِع َّداح َب الْ َب َل ِء يَ ْنتَ ِظ ُر ال َّر َخا َءَ ،و َص ِ
ال َّر َخا َء ُم ِصي َب ًة؛ َو َذلِ َك أَ َّن َص ِ
اح َب ال َّر َخا ِء يَ ْنتَ ِظ ُر الْ َب َل َء».
«ل ت َ ْكتُ ُبوا َع َل
 َع ْن أَ ِب ِع ْم َرا َن الْ َج ْو ِ ِّن ،ق ََال :إِذَا َمر َِض الْ َع ْب ُد الْ ُم ْسلِ ُم ق ََال اللَّ ُه لِل َِّذي َن َع ْن ِش َملِ ِهَ :َع ْب ِدي شَ ْيئًاَ ،وق ََال لِل َِّذي َن َع ْن َيِي ِن ِه اكْتُ ُبوا لَ ُه كَأَ ْح َسنِ َما كَا َن يَ ْع َم ُل ِف ِص َّح ِت ِه».
اب اللَّ ِه قَ ْد أَ ْح َزنَتْ ِني ق ََالَ :ما ِه َي؟
 َع ْن ِزيَا ِد بْنِ ال َّربِيعِ ق ََال«ۡ :قُل ُْت ِلُ َ ِّب بْنِ كَ ْع ٍب :آيَ ٌة ِف كِتَ ِۡ
ُ
قُل ُْتَ } :من َي ۡع َمل ُس ٓو ٗءا ي َز } ق ََالَ :ما كُ ْن ُت أَ َر َاك إِلَّ أَفْ َق ُه ِم َّم أَ َرى .إِ َّن الْ ُم ْؤ ِم َن َل ت ُِصيبُ ُه َع ْثَ ُة
قَ َد ٍم َو َل ا ْخ ِت َل ُج ِع ْرقٍ إِلَّ ِب َذن ٍْبَ ،و َما يَ ْعفُو اللَّ ُه َع ْن ُه أَك َ ُْث».
 َس ِم ْع ُت الْ َح َس َن ،يَق ُُول« :كَا َن ال َّر ُج ُل ِم ْن ُه ْم أَ ْو ِم َن الْ ُم ْسلِ ِم َني إِذَا َم َّر ِب ِه َعا ٌم لَ ْم يُ َص ْب ِف نَف ِْس ِه
َو َل َمالِ ِه ق ََالَ « :ما لَ َنا ،أَت َ َو َّد َع اللَّ ُه ِم َّنا؟!».
ل الْ ُح َّمى ،فَ َد َع ْوتُ ِب َهذَا ال ُّد َعا ِء:
 َح َّدث َ َنا أَبُو غ ََّسا َن َع َبا َء ُة ق ََالُ « :ح ِم ْم ُت ب َن ْي َسابُو َر ،فَأَطْ َبق َْت َع َ َّ
ل نِ ْع َم ًة ق ََّل ِع ْن َد َها شُ ْكرِيَ ،وكُل ََّم ابْتَلَ ْيتَ ِني ِب َبلِ َّي ٍة ق ََّل ِع ْن َد َها َص ْبِي ،فَ َيا َم ْن
اللَّ ُه َّم كُل ََّم أَنْ َع ْم َت َع َ َّ
ق ََّل شُ ْكرِي ِع ْن َد نِ ْع َم ِت ِه فَلَ ْم يَ ْخ ُذلْ ِنيَ ،ويَا َم ْن ق ََّل ِع ْن َد بَ َلئِ ِه َص ْبِي فَلَ ْم يُ َعا ِق ْب ِنيَ ،ويَا َم ْن َر ِآن َع َل
ضي ق ََالَ :ذ َه َب َع ِّني».
الْ َم َع ِاص فَلَ ْم يَفْضَ ْح ِني ،اك ِْش ْف َ ِّ
َ -ح َّدث َ َنا أَبُو َمطَ ٍر ُم َح َّم ُد بْ ُن َسالِ ٍمَ ،ح َّدث َ َنا ث َاب ٌِت ،ق ََال ِل« :يَا ُم َح َّم ُد إِذَا اشْ تَ َك ْي َت فَضَ ْع يَ َد َك َح ْيثُ
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ش َما أَ ِج ُد ِم ْن َو َج ِعي َهذَا ،ث ُ َّم ا ْرفَ ْع يَ َديْ َك،
ت َشْ تَ ِك ث ُ َّم ق ُْل :ب ِْس ِم اللَّ ِه ،أَ ُعو ُذ ِب ِع َّز ِة اللَّ ِه َوقُ ْد َرتِ ِه ِم ْن َ ِّ
ث ُ َّم أَ ِع ْد َذلِ َك ِوت ْ ًرا ،فَ ِإ َّن أَن ََس بْ َن َمالِ ٍك َح َّدث َ ِني أَ َّن َر ُس َ
ول اللَّ ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َح َّدث َ ُه ِب َذلِ َك».
َالَ ،و َر ُج ٌل ِم ْن بَ ِني َعا ِمرٍَ ،و َر ُج ٌل
 َس ِم ْع ُت أَبَا ُزبَ ْي ٍد ،ق ََالَ :د َخل ُْت َع َل أَ ِب أَيُّ َوب أَنَا َونَ ْو ٌف الْ ِبك ِ ُّ
آ َخ ُر لِ َن ُعو َد ُه فَ ُقلْ َنا« :اللَّ ُه َّم َعا ِف ِه َواشْ ِف ِه فَق ََال :قُولُوا اللَّ ُه َّم إِ ْن كَا َن أَ َجلُ ُه َعاج ًِل فَا ْغ ِف ْر لَ ُه َوا ْر َح ْم ُه،
َوإِ ْن كَا َن آج ًِل فَ َعا ِف ِه َواشْ ِف ِه».
وف :إِ َّن الل َه لَيَبْتَ ِل َعبْ َد ُه الْ ُم ْؤ ِم َن بِالْ َ ْسق َِام َوالْ َ ْو َجا ِع فَيَشْ كُو إِ َل أَ ْص َحا ِب ِه فَيَق ُ
 ق ََال َم ْع ُر ٌُول اللَّ ُه
ُوب ف ََل ت َشْ تَ ِك ِني».
َع َّز َو َج َّلَ « :و ِع َّز ِت َو َج َل ِل َما بَلَيْتُ َك ِب َه ِذ ِه الْ َ ْو َجا ِع إِ َّل ِلَغ ِْسل ََك ِم َن ال ُّذن ِ
 َعنِ ابْنِ ُع َم َر ،ق ََالَ :س ِم ْع ُت ُع َم َر ،يَق ُالش َء ف ََل ت َ ْح ُمو ُه ،فَلَ َع َّل اللَّ َه
ُول« :إِنِ اشْ تَ َهى َمرِيضُ ُك ُم َّ ْ
إِنَّ َا شَ َّها ُه َذلِ َك لِ َي ْج َع َل ِشفَا َء ُه ِفي ِه».
 َع ْن َجا ِب ٍر ق ََال :ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم« :يَ َو ُّد أَ ْه ُل الْ َعا ِف َي ِة يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة أَ َّن
ُجلُو َد ُه ْم كَان َْت قُرِضَ ْت بِالْ َمقَار ِ
اب أَ ْهلِ الْ َب َل ِء».
ِيض ِم َّم يَ َر ْو َن ِم ْن ث َ َو ِ
الص ْ ِب أَ َّل تُ َح ِّدثَ بِ ُ ِصي َب ِت َك َو َل َو َج ِع َكَ ،و َل ت ُ َز ِّك
َح َّدث َ َنا ُس ْف َيانَُ ،ع ْن بَ ْع ِض الْ ُف َق َها ِء ق ََالِ « :م َن َّ
نَف َْس َك».
ق ََال أَبُو ُه َريْ َرةََ « :ما َم َر ٌض أَ َح ُّب إِ َ َّل ِم ْن َه ِذ ِه الْ ُح َّمى ،إِنَّ َها تَ ْد ُخ ُل ِف ك ُِّل َمف ِْصلٍ َ ،وإِ َّن اللَّ َه يُ ْع ِطي
ك َُّل َمف ِْصلٍ ِق ْسطَ ُه ِم َن ْالَ ْجرِ».
ِيض إِذَا َج ِز َع فَأَ ْذن ََب ق ََال الْ َمل َُك ال َِّذي َع َل الْ َي ِم ِني لِلْ َمل َِك ال َِّذي
َع ْن أَ ِب ِع ْم َرانَ ،ق ََال« :إِ َّن الْ َمر َ
َع َل الشِّ َم ِل لَ ت َ ْكتُ ْب».
السلَ ِم ِّيَ ،ع ْن أَبِي ِهَ ،ع ْن َج ِّد ِهَ ،وكَان َْت ،لِ َج ِّد ِه ُص ْح َب ٌة أَنَّ ُه َخ َر َج زَائِ ًرا لِ َر ُجلٍ
 َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ َخالِ ٍد ُِّم ْن إِ ْخ َوانِ ِه ،فَ َبلَ َغ ُه أَنَّ ُه شَ ٍ
اك قَ ْب َل أَ ْن يَ ْد ُخ َل َعلَ ْي ِه ،فَ َد َخ َل َعلَ ْي ِه فَق ََال أَت َ ْيتُ َك زَائِ ًرا َوأَتَ ْيتُ َك َعائِ ًدا
شا ق ََال :كَ ْي َف َج َم ْع َت َهذَا كُلَّ ُه؟ ق ََالَ :خ َر ْج ُت َوأَنَا أُرِي ُد ِزيَا َرت ََك فَ َبلَ َغتْ ِني شَ كَات َُك ،فَكَان َْت
َو ُم َب ِّ ً
َت لِلْ َع ْب ِد ِم َن
ِش ٍء َس ِم ْعتُ ُه ِم ْن َر ُسو ِل اللَّ ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََال« :إِ َذا َس َبق ْ
ِع َيا َدةًَ .وأُبَ ِّ ُ
ش َك ب َ ْ
اللَّ ِه َم ْن ِزلَ ٌة ل َْم يَ ْبلُ ْغ َها ِب َع َملِ ِه ابْ َت َل ُه اللَّهُ ِف َج َس ِد ِه ،أَ ْو ِف َولَ ِد ِه ،أَ ْو ِف َمالِ ِه ،ثُ َّم َص َّ َب ُه َح َّتى يُ ْبلِغَهُ
َت لَهُ ِم َن اللَّ ِه».
الْ َم ْن ِزلَ َة الَّ ِتي َس َبق ْ
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سار ُعوا
ِم َ
ون إىل الخِالفَ ِة ِ
يا ُم ْسـل ُ

عبد الستار حسن (أبو خليل)

ـسَ ،ذ ُوو ال ِّنفــاقِ ت َـ َزل َزلُـــوا
ـي ال َوطيـ ُ
َح ِمـ َ
هــذا الظَّــــا ُم لِكُــ ِّـل فَجــ ٍر ســــابِــ ٌـق

ُ
األحـــداق ال تَـتَأ َّولُـــوا
َواح َمـــ َّر ِت
َو َعال َمــ ٌة لل َّنصـــ ِر ال تَتَ َحـ َّولُـــوا

ُســــ َن ُن اإللــ ِه فَــا يَ ُجــــو ُد ِب َنصـــ ِر ِه
ـب اإلبـــا ِء َمـ َع الكَــرا َم ِة َوال ُعــ َـى
َحـلَــ ُ

ـــروا فَــا تَـتَ َعـ َّجـــلُوا
إال لِ َمـــ ْن َص َ ُ
ـج ال ُح َســ ِن فَـأقبِـلُوا
قـــد َجــ َّددَتْ نَهــ َ
تَعـ ـلُو ُسـ ـيُ َ
ـلم بَـ ْـل ت َس ـتَ ِأص ُل
وف الظُّــ ِ

ــــرا ً نُواجِـــ ُه َحـتـــفَنا
لك َّنـــنا ُص ُ
اإلســــام قُو ِمــي َواشـــ َه ِد
يــا أُ َّمــــ َة
ِ

فَلَيَعـلَـــ َم َّن الكَـــو ُن أ َّن ِدما َءنــا
لَ َّب ِ
وح ال ُحســ ِن ِبكَربَــا
ـــيك يــا ُر َ
بَشَّ ـــا ُر يَعلَــ ُم َواإل َرا ُن َو ِحزبُ ُهــ ْم

أ َّن ال َع ِقيـــ َد َة ِســـ ُّرها ِمــ ْن َربِّـــها
بَشَّ ـــا ُر َد ِّمـــ ْر َو ِ
الحجـــا َر ُة ت َـل َعـ ُن ْ
ـــك
َد ِّمـــر َمـنا ِزلَــــنا عــى أجســـا ِدنا
اب فَإنَّنــا
إ ْن تَســ َحقِ ال َج َســـ َد ُّ
الــر َ
ر يف َســحقِ ال ِعبــا ِد َوظُل ِم ِه ـ ْم
مــا ال َّن ـ ُ

َّـــل
اإلقـــــــدام ال نَـتَـ َعـل ُ
ِالصـــدقِ َو
ِ
ب ِّ
َّـــل
ُـــل َمــ ْن يَتَـ َوك ُ
نَصــــ َر اإللــ ِه لِك ِّ

ـــل
ــــيف َصــائِ ُ
إنَّــا عــى الظ َّ
ُّــــا ِم َس ٌ

َوالتُّ ُ
ـــرك َوال َعـــ َر ُب الذيــ َن ت َسـافَـــلُوا
فَـ َحـــذا ِر ِم ـ ْن ألَ ِمــي فَـــا ت َـتَـــطا َولُوا

َواللــ ُه فَـوق َ
ـــل
َـــك َوال َع ِتــــي ُد يُ َســ ِّج ُ
ُد َّك الج َ
ِـــبال فــا أر َاك َســــتع ِق ُل
ـــل
نَـبـــ ِني نُفُوســــاً ِعــــ ُّزها ال يُـقـتَ ُ
َـوئـــل
ُ
ِئـــس امل
َـــتل َوالتن ِك ُ
فَالق ُ
يـــل ب َ
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ر لِل ُهــ َدى َورِجالِــ ِه
ر نَــ ٌ
ال َّنــ ُ
َــــب فَعــا َد ِقيا ُمهــا
كَــ ْم ُد ِّمـــ َرتْ َحل ٌ

ـــن ال ِعـــ َّز طُـــوالً فـــارِعاً
َحس َ َّ
ال ت َ
ــــي فَــا أراك ُمـكَـــ َّبالً
ِْ
أبــر أُ َخ َّ
قُــ ْـل لِل ُج ُيــ ِ
رصهــا
ـوش َوقَـــد تَـأ َّخـــ َر نَ ُ

ـزم فَـانتَــ ِ
ـظ ُروا اللِّـقـــا
هـــذا أوا ُن ال َعـــ ِ
شــــا َم ِ
ـوش ُم َح َّمـــ ٍـد
الخــالفَــ ِة يــا ُج ُيـ َ

ُ
األبــــطال آ َن أوانُــــكُم
يــا أيُّـــها
َواسـتَ ِ
ـبشـــ ُروا بِال ِعــــ ِّز بَعـــ َد َمـ َذلَّـــ ٍة

فَل ََس َ
ــوف نَـــن َه ُض َوال ِّدمـــا ُء شَ ـــهِي َد ٌة
َول ََســ َ
ـوف نَـب َعـــثُ يف املـَــدائِنِ دا ِعـــياً
قــال َربُّ َ
مــا َ
ِّـــق
ـــك كائِــ ٌن ُمتَـ َحـق ٌ
َــب تَق ُ
ُــول َوقَــد ت َ َعاظَــ َم ُجر ُحهــا
َحل ٌ

ـدس يــا أختــا ُه قــد شَ ـ ِه َد الـ َو َرى
يــا قُــ ُ
يــا ُمســ ِل ُمو َن إىل ِ
الخالفَــ ِة ســا ِر ُعوا

لَـــ ْو أ َّن يف هــذا ال َّزمـــانِ َخلِيــفَـــ ًة
مــا كا َن يَجـــ ُر ُؤ كا ِفــــ ٌر أو كَلــــ ُب ُه

َمــولُــــو ُد فَــر ٌد َوال َحصــا ُد ُمــ َؤ ِّذ ٌن
َمولُــو ُد يــا فَخــ َر ال ِّرجــا ِل َو ِعـــ ُّز ُهم

َعــــ ْو ُد ِ
الخالفَــ ِة لِل َخـالئِـــقِ نِع َمــــ ٌة
أكــر ِعـــــ ُّزنا يف ِديــــ ِننا
اللــ ُه
َُ
ك ُُّل البِـــا ِد قَريبُهــا َوبَ ِعي ُدهــا

بَشَّ ــــا ُر إن َ
َّــــك وا ِهـــ ٌم ت َـتَ َخـــ َّي ُل
يَ ِ
ـــأص ُل
حــي الثَّــــباتَ َو ِعـــ ُّزها يَتَ َّ
َـــل
أنــت األســف ُ
يــا ُعــــ َّر َة
ِ
األقـــوام َ
بِال َخ ِ
ــل
ـــوفَ ،واإلشـــر ُاق فَجـــ ٌر هائِ ُ
ُوم ال تَـتَـخـا َذلُـــوا
ــــق َواملظــــل ِ
لِل َح ِّ

َوتَـ َو َّحـــ ُدوا َوتَـعـا َونُـــوا َوت َـفـاءلُـــوا
شـــــا َم الــ ِّر ِ
باط فَ َهــ ْـل بِهـــا يُســتَـب َد ُل

َـواصـــلُوا
فَـتَـ َمـــ َّر ُدوا َوت َـنافَـــ ُروا َوت َ
للــ ِه ال لِلكــا ِفــــري َن ت َــ َذلَّــلُـــوا
َول ََســ َ
ـأســــنا املـُـتَـــطا ِو ُل
ـوف يَعـ ـلَ ُم بَ َ
هـــدي َويُ ِ
يَ ِ
ـنـــذ ُر شـــا ِمخاً يَـتَـ َجــــ َّو ُل
جــال بَ ِ
ــدق َوال ِّر ُ
فال َوعــ ُد ِص ٌ
ـــل
واس ُ
َوال َخ ُ
ــذل أن َهكَهــاَ ،و َعــــ َّز األرذ َُل
ــــل
أنَّــــا نُــــبا ُع َولَـيــــلُنا يَـتَـدا َخ ُ
يــش ِ
ـــل
الخالفَــ ِة قُــــ َّو ٌة ال ت ُجـ َه ُ
َج ُ
َّـــل
بِـلِـــــــوائِ ِه َوبِــ ِعــــ ِّز ِه نَـتَـظَــل ُ
ــــل
إال عــى أبــوابِــــنا يَـتَـ َو َّس ُ

ــت َســتُ َزلز ُِل
أ َّن ال ُجيُ َ
ــوش إذا َص َح ْ
َّـــل
تنطــاش ِذكـــ ُر َك بِالفَخــا ِر يُكَـل ُ
ُ

َوالظَّالِ ُمــــو َن ِب ُرع ِبهِــ ْم قــد كُـ ِّبـــلُوا
َمجــ ـ ُد ِ
الخــالفَـ ـ ِة قــــا ِد ٌم فَـتَ َهــلَّـ ـلُوا

ـــل
يَومــاً َســـتُح َك ُم بِال ُهـــ َدىَ ،و َسـ َنف َع ُ

ديفيد هريست :هذا هو اإلرث الحقيقي لباراك أوباما
قال الكاتب الربيطاين املعروف ديفيد هريست :إن اإلرث الذي خلفه الرئيس األمرييك بعد  8سنوات
من حكمه للبيت األبيض كان عبارة عن خداع يف غاية القسوة .وقال هريست يف مقاله الذي نرشه
موقع «ميدل إيست آي» إن دونالد ترامب ال يعترب أكرب كابوس يف تاريخ أمريكا فحسب ،لكنه إفراز
لألوضاع التي أوجدها أوباما ،ومن قبله كلينتون وبلري وكامريون.
ووصف هريست ترامب بالسائق الذي تنتابه حالة هيجان أثناء القيادة ،وخالل  48ساعة فقط
ستسقط مفاتيح أقوى عربة يف العامل يف حضنه ،وسينطلق بها يف أوعر الطرق عىل اإلطالق مثل
الرشق األوسط واالحتباس الحراري والعالقة مع الصني .وأضاف« :األدهى واألم ُّر أن ترامب ال يعرف
أين يتجه بهذه العربة» .ولفت إىل أنه «مع اقرتاب موعد العرض االفتتاحي للرحلة مبسالكها الوعرة
بدأ كثري من الناس بالنظر إىل مسرية أوباما والتي هي عبارة عن مزيج من مشاعر األىس والحنني»،
ً
متسائل« :لكن فيم األىس وإالم الحنني؟».
وقال هريست إن فرتة أوباما كانت «مصدر قسوة ملاليني البرش الذين سمحوا ألنفسهم بتعليق آمالهم
وأحالمهم بها ،وكان أوباما مصدر الخداع فيها بعدما برش الناس باألفضل بعد فرتة حكم جورج بوش
لثامنية أعوام» .وأشار إىل أن وعود أوباما مل يضعها أحد يف فمه ،بل هو من قالها ووعد العامل اإلسالمي
مبرحلة جديدة حني خاطب املسلمني من وسط القاهرة ،ووعد بوقف املستوطنات (اإلرسائيلية) يف
الضفة الغربية .لكن األيام كشفت أن أوباما مل يكن الفاعل بل كان املفعول به ،وهو من طرأ عليه
تحول حني واجه املتنمرين اإلقليميني واختار التنحي جان ًبا ،واملراقبة يف موقع غري مسبوق يف تاريخ
السياسة الخارجية األمريكية».
ون َّبه هريست إىل أنه كان لدى أوباما األدوات الكافية ملنع كل من إيران وروسيا من التدخل يف سوريا
ولكنه مل يلجأ إىل استخدامها مطلقًا ،يف الوقت الذي تدخل فيه بفعالية ملنع الثوار من الحصول عىل
األسلحة التي كانوا بأمس الحاجة إليها لوقف الرباميل املتفجرة من السقوط فوق رؤوس الناس يف
املستشفيات واألسواق واملدارس.
وخلص هريست إىل أن أوباما كان الرئيس الذي انهالت عليه األوسمة حتى قبل أن يبدأ عمله ،لكنه مل
يفلح بتاتًا يف استحقاق ما كان يكال له من مديح .وأضاف ،صحيح أنه كان أول رئيس أسود يف تاريخ
الواليات املتحدة؛ إال أنه كان غري ذي صلة بحياة األمريكيني السود ،متاماً كام كانت أول رئيسة وزراء
بريطانية غري ذات صلة باإلناث الربيطانيات.
الوعي :إن أمريكا هي دولة رأساملية بامتياز .لذلك فإن القيم األخالقية واإلنسانية والروحية يف آخر
اهتامماتها .وال عربة البتة يف كون الرئيس أسود أو أبيض ،أستا ًذا يف الجامعة أم خريج مال ٍه ليلية.
فسياسات الدول تحددها الرؤية السياسية التي تقوم عليها وليس لون الشخص أو مهنته؛ لذلك
ارتكبت إدارة أوباما كل الفظائع (أو ساهمت فيها ،أو غضت النظر عنها) يف الرشق األوسط وغريه،
طاملا أن ذلك يحقق مصالح أمريكا ويؤمن نفوذها ،غري عابئة بالتكلفة الباهظة يف مصائر ماليني
األبرياء جراء سياسات قميئة رعناء.

وفصل
أصل
وتناقض
زعاف بأشكالِها وألوانِها
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ظهرت يف السنوات األخرية دعوات مشبوهة من قبل «دعاة» محسوبني عىل التيار اإلسالمي تدعو لقبول
العلامنية وتعترب أنها متوامئة مع اإلسالم .ومن أبرز من تحدث بهذا زعيم حركة النهضة التونسية راشد
الغنويش والرئيس الرتيك رجب أردوغان ،كام تبنى هذا املوضوع مؤخ ًرا النائب األردين و»الداعية» املعروف
اعم أن األخرية
محمد نوح القضاة يف لقاء له عىل قناة العربية ،حيث قسم العلامنية إىل إلحادية ومدنية ،ز ً
مقبولة ال تعارض اإلسالم! يقولون هذا وغريه ،رغم أنهم يدركون متا ًما بأن القاعدة الفكرية األساسية
التي تستند إليها العلامنية هي فصل سياسات الدولة وتوجهاتها وقوانينها عن الدين ،وأن اإلسالم هو
دين كامل شامل يف الحياة ،للفرد والجامعة والدولة واألمة ،ينظم عالقاتهم ويحدد مسؤولياتهم بحسب
أحكام رشعية مرجعيتها القرآن والسنة ،ما يعني مناقضة العلامنية لإلسالم عىل نحو ال يختلف فيه عاقالن،
وجوب الحكم مبا أنزل الله
الكريم قطعية
مسلمني كانا أم كافرين .كام أن آيات الله يف القرآن
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اس لفٰسِقون  ٤٩وقوله ومن لم يكم بِما أنزل ٱلل فأولئِك هم ٱلكفِرون.
كام يحاول هؤالء ترويج العلامنية عىل الصعيد الفردي بزعم أن قيمها هي من مقاصد اإلسالم ،كقولهم
بفكرة الحريات املقدسة يف العلامنية ،متوقفني عىل فهم مح َّرف لآلية الكريم }ال إكراه يف الدين{ ،رغم
وتفصيل ،فعدم إكراه غري املسلمني عىل اإلسالم ال يعني البتة
ً
مناقضة تفسريهم ذلك لإلسالم جملة
إطالق العنان للمسلم يف معتقداته وترصفاته ،فقد أوجب اإلسالم عىل املسلم التقيد بأوامر الله يف آرائه
ومعتقداته وترصفاته بل ويف طعامه ورشابه ،ويف كسبه للامل وإنفاقه .واألحكام الرشعية املتعلقة بكل
ذلك مفصلة يف اآليات واألحاديث ال يجهلونها ،وال يتسع املقام لرسدها هنا.
لذلك ال بد من مواجهتهم ،ألنهم بدعوتهم تلك للعلامنية يصبحون أشد خط ًرا عىل اإلسالم واملسلمني من
خطر دعاة العلامنية من العلامنيني أو املالحدة أنفسهم .فدعوة هؤالء كونهم حملة «مؤهالت رشعية»،
أو ألنهم يحسبون عىل الدعاة لإلسالم والعلم الرشعي ،فيها تلبيس عىل الناس وتضليل لهم .إن واقع هؤالء
ِ
ً
ُون ۡ
فيحملون ۡ َأوزارهم َ َوأوز ۡار ُ ُمن ْ
فعل هو أنهم يصدون الناس  -بدعوتهم تلك  -عن اإلسالم ،ف َيض َ َلون َو ۡيُض ُل ْ
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َ
ويقعون فيام حذر الله منه يف قوله سبحانه :ول تلبِسوا ٱلق بِٱلبٰ ِط ِل وتكتموا
اغرت بقولهم،
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ٱلق وأنتم تعلمون .٤٢
أخ ًريا وليس آخ ًرا ،فإننا نتوجه بالنصيحة لهؤالء وأمثالهم وأتباعهم ،يك يرعووا عام يقرتفونه بحق اإلسالم
وأهله ،وأن يحذروا من أن يكونوا دعاة للباطل الذي حذر منه النبي صىل الله عليه وسلم ،فقد روى البخاري
يف «صحيحه» بسنده إىل ُحذَيفَة بن اليامن ِ -
صل
رض الله عنه  -أنَّه قال :كان الناس يسألون رسول الله َّ -
الله عليه وسلَّم  -عن الخري ،وكنت أسأله عن الرش مخافة أن يُدرِكني ،فقلت :يا رسول الله ،إنَّا ك َّنا يف
جاهلية ورش ،فجاءنا الله بهذا الخري ،فهل بعد هذا الخري من رش؟ قال(( :نعم)) ،قلت :وهل بعد ذلك الرش
من خري؟ قال(( :نعم ،وفيه َد َخ ٌن)) ،قلت :وما َد َخ ُنه؟ قال« :قو ٌم يَهدُ ون بغري َهديِي ،تعرِف منهم وتُن ِكر»،
قلت :فهل بعد ذلك الخري من رش؟ قال« :نعم؛ ُد َعاة عىل أبواب جه َّنمَ ،من أجا َب ُهم إليها ق َذفُوه فيها».

