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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أردوغ��ان يص��رح ويع�ترف أن��ه يفه��م اإلس�لام عل��ى طريق��ة الغرب،
ولي��س عل��ى طريق��ة س��يدنا حممد ﷺ
إن ما اصطنعه ترامب من أزمة مالية مع تركيا بإثارة موضوع القس األمرييك برونسون املحتجز
لديها منذ 2016م من باب الضغط لإلفراج عنه ،وما تبع ذلك من فرض عقوبات عىل وزيري
الداخلية والعدل الرتكيني بذريعة استمرار رفض أنقرة اإلفراج عن القس ،ورد أنقرة باملثل .ثم ما
الصلب واألملنيوم من تركيا ،ورد أردوغان
تبعه من إصدار ترامب أم ًرا مبضاعفة الرسوم عىل واردات ُّ
بالتعامل باملثل ،وما صاحب ذلك من ترصيحات متضادة ...هذا كله قد أدى إىل هبوط اللرية الرتكية
وفقدانها ما يعادل  20باملئة من قيمتها أمام الدوالر ،خالل األسبوع الثاين وحده من آب/أغسطس،
ونحو  40باملائة من قيمتها منذ بداية العام.
إن ما يلفت النظر يف هذه األزمة املصطنعة ،أن العمالء ال قيمة لهم أمام مصالح األسياد.
فأردوغان بالرغم من كل ما قدمه ويقدمه ألمريكا من خدمات وخاصة يف سوريا؛ حيث كانت له
اليد الطوىل يف رضب ثورة املسلمني عىل نظام أسد االستبدادي مبا فعله يف حلب عندما سحب
املقاتلني التابعني له منها وأشغلهم يف معاركه مع األكراد؛ وذلك يف الوقت نفسه الذي هاجمها
النظام املجرم ومعه الروس وإيران وميليشياتها وكل أهل الرش ...وبالرغم من أنه ينسق مع روسيا
وإيران اللتني ترتكبان أبشع الجرائم بحق أهل سوريا املسلمني؛ إليصال الوضع هناك إىل إعالن
انتصار أسد ونظامه األمني األكرث إجرا ًما يف العامل عرب أستانة وصولً إىل جنيف حيث تنتظرهم أمريكا
لتفرض الحل الذي تريده ...بالرغم من ذلك فهي اتخذت إجراء عقاب ًيا بحقه؛ مسببة له اإلحراج
الدويل وكاشفة عن ضعف اقتصاده ،وكاشفة أن مثل هذه الدول هي دول كرتونية أمام الغرب،
ومن أسهل ما يكون عندها تهديد كيانها ،وزعزعته حتى وتغيريه .وهذا ما جعل أردوغان يستغرب
هو ووزير خارجيته أن تتعامل معهم أمريكا بهذه الخفة.
وإن ما يلفت النظر كذلك يف هذه األزمة املصطنعة أن معاناة الشعوب ال تعني الدول
فضل عن أنهم هم من يختلقونها؛ فباإلضافة إىل ما س َّببه
الكربى ،وال الدول العميلة لها بيشء ً
تدخل أردوغان يف الشأن السوري ملصلحة أمريكا من انهزام للمسلمني هناك ،ومن ٍ
مآس ال تحىص
لهم ،فها هو يتسبب مبثلها لشعبه مبا يجره مثل هذا الرصاع املصطنع من تدين معيشته ،وتهديد
القتصاد بلده .أما أمريكا؛ فح ِّدث وال حرج ،فمعروف عنها يف عالقاتها الدولية استخفافها بجميع
الدول األخرى ،مبن فيهم عمالؤها ،وهي ال تسأل عن قانون دويل وال عن أمم متحدة إذا تعارضت
مع مصالحها .فاهتامماتها بالشعوب ومبصالح الدول ليس يف حسابها يف يشء ،بل هي التي تسببها
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إذا اقتضت ذلك مصالحها.
أما ما يجب لفت النظر إليه وبقوة إىل أن أردوغان هذا له فهم للدين أعوج غري مستقيم.
فهو كحاكم لبالده ال تجد عنده أدىن تقيد بأحكام اإلسالم ،وهو ال يخفي ذلك ،بل هو يرصح به
منسجم مع قناعاته ،فهو يقول عن نفسه كفرد إنه مسلم ،وعن حكمه إنه علامين ،أي ال ديني.
ً
أول األفراد ال ميكن أن يكونوا
ففي مقابلة مع اإلعالمي تريك الدخيل يف 2017/02/18م قالً ...« :
علامنيني ،الدولة تكون علامنية ،هذه نقطة مهمة ...والعلامنية تعني التسامح مع كافة املعتقدات
من قبل الدولة ،والدولة تقف من نفس املسافة تجاه كافة األديان واملعتقدات ...هل هذا مخالف
لإلسالم؟ ليس مخالفًا لإلسالم ...وأنا أقول نحن ال نعترب العلامنية معاداة للدين أو عدم وجود
الدين ،وقلت الفرد ال ميكن أن يكون علامن ًيا ،والعلامنية ليست ديانة ،الدولة هي التي ميكن أن
تكون علامنية ،والعلامنية هي ضامن فقط حريات كافة األديان واملعتقدات ،يعني العلامنية توفر
األرضية املالمئة ملامرسة كافة األديان مامرسة شعائرها الدينية بكل حرية حتى امللحدين» .إن
أردوغان ،بهذا الترصيح ،يعلن عن أن اإلسالم دين فردي يقوم عىل العبادات الفردية ،مثله مثل
سائر األديان ،وليس فيه أنظمة حكم ،وال رشيعة حياة .وهذا مخالف لإلسالم مخالفة جوهرية
تجعل صاحبها عىل خطر عظيم عند ربه .وهذا الفهم غري املستقيم لإلسالم ،ينسجم كث ًريا مع
ترصفاته كفرد وكحاكم ،ونرى بأن هذا الشخص يقرأ القرآن ويجوده بصوت رخيم ،ويصيل ويصوم
ويظهر مشاعر إسالمية تجاه املسلمني يف بلده واملسلمني يف سائر بالد املسلمني ،ولكن من الناحية
الفردية دون أن تتعدى عنده إىل أمور الحكم ،فهو هكذا تعامل مع مسلمي الروهينغا حيث
اقترص تعامله مع قضيتهم عىل مشاعر التعاطف بالقول وتقديم مساعدات مالية ومل يتعداها إىل
العالقات الدولية ...فإن عالقاته بالدول قد تتأثر نتيجة هذه املواقف ،ولكن ال أحد من هذه الدول
تتهمه بتصدير اإلسالم إليها ،حتى أمريكا والغرب واليهود ،الذين هم من أشد الناس عداوة لإلسالم
واملسلمني ،ال يتعاملون معه من زاوية أنه صاحب مرشوع إسالمي ،بل عىل العكس ،هم يتعاونون
معه وهو يتعاون معهم يف حربهم عىل اإلسالم (يف أفغانستان ويف العراق ،ويف سوريا) ...ويف
سوريا تحدي ًدا بدا األمر واض ًحا ج ًدا من خالل إعالن أردوغان نرصة املسلمني يف سوريا واحتضانهم
كمهاجرين أفراد يقدم لهم املعونة واإليواء والتسهيالت التي يحتاجونها يف ظروفهم الصعبة ،ولكنه
بقي يترصف كرئيس دولة علامنية ال تستمد أحكامها من الرشيعة اإلسالمية كام هو مؤمن به،
وكام أعلن ،بل عمل عىل استغالل الحالة العسكرية يف سوريا ملصلحة دولته تركيا كدولة علامنية.
هذا األمر يعلنه أردوغان وال يخفيه ،وال يخرج عنه ،ال يف ترصيحاته وال يف ترصفاته .هو يفهم
مقال لصحيفة «نيويورك تاميز»
اإلسالم بهذه الطريقة ،وال يستحيي منه وال يعتربه خطأ؛ فقد كتب ً
األمريكية ،تحت عنوان« :كيف ترى تركيا األزمة مع الواليات املتحدة؟» تناول فيه تاريخ الرشاكة
بني تركيا والواليات املتحدة ،وسبب األزمة الرتكية األمريكية ،والطريقة التي يجب معالجة األزمة بها
يك ال تتفاقم ،ومام كتبه« :عىل مدى العقود الستة املاضية ،كانت تركيا والواليات املتحدة رشيكتني
4
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اسرتاتيجيتني وحلفاء لـ «الناتو» .لقد وقف البلدان جن ًبا إىل جنب ضد التحديات املشرتكة خالل
الحرب الباردة وعقبها» .وأضاف« :عىل مر السنني ،هرعت تركيا إىل مساعدة أمريكا عند الرضورة.
جنودنا وسيداتنا قاتال م ًعا يف كوريا ...ويف أعقاب هجامت  11سبتمرب (أيلول) اإلرهابية ،حينام
اعتمدت واشنطن عىل أصدقائها وحلفائها لرد الرضبة ضد الرش ،أرسلنا قواتنا إىل أفغانستان
للمساعدة يف إنجاز مهمة الناتو هناك» .هذا الكالم من أردوغان رصيح متام املصارحة أنه ال يخرج
عن قناعته يف فهم الدين ،فهو بترصفه كرئيس دولة علامين ال يتقيد باإلسالم ،بل يتقيد بدستور
علامين أقسم عىل تطبيقه ،وليست عنده مشكلة يف هذا .فها هو يعلن فيام يعترب موقفًا رسم ًيا له،
أن تركيا وقفت مع أمريكا يف أزماتها مع االتحاد السوفيايت ،ومعها يف الناتو ،ومعها يف أفغانستان،
وكل واحدة من هذه حرمتها كبرية يف اإلسالم ،ومبا أن هذه املواقف ال تعلُّق لإلسالم بها يف نظر
بأسا يف أن يكون جنبًا إىل جنب مع أمريكا يف حربها الباردة مع االتحاد
أردوغان؛ فهو ال يرى ً
السوفيايت ،وهذا يحرمه اإلسالم .وهو مع أمريكا يف حربها ضد كوريا وهذا يحرمه اإلسالم .وهو شارك
مع أمريكا يف احتاللها ألفغانستان ،وشارك يف حربها ضد اإلسالم تحت نفس مسامها «الحرب عىل
اإلرهاب» .وهو مع أمريكا يف سوريا ،وهذا حرمته أكرب يف اإلسالم ...األهم يف كل هذا أن أردوغان
يرى أن مواقفه هذه غري متعلقة بالدين؛ ألن هوية الدولة الرتكية هي «العلامنية» وليس اإلسالم.
أما هويته الفردية فهو مسلم كشخص فحسب.
من هنا ،فإن عىل كل مسلم أن يعلم أن هذا هو أردوغان .وهو رئيس دولة علامنية ويتبع له
حزب علامين ،ويحكم بدستور علامين ،ويتعامل بالربا يف الداخل والخارج ،وعالقات بالده الخارجية
كلها قامئة عىل غري اإلسالم ،وكذلك تعامالتها يف الداخل هي علامنية؛ وهذا نراه عيانًا يف الواقع.
نعم ،هذه هي قناعات أردوغان ،حتى وهو يريد أن يبعث العثامنية من جديد ،فمن هذا
املنطلق ،وليس من منطلق خالفة إسالمية كام كانت يف غابر التاريخ ،وال من منطلق أنه يريد
إقامة خالفة راشدة كام أمر اإلسالم ،يعز الله بها اإلسالم وأهله ،ويذل الكفر وأهله ...هذه املفاهيم
الرشعية كلها غائبة عن قاموس الحكم لديه.
ومن هذا املنطلق هو يتعامل بالربا يف عالقاته الدولية وال يرى ض ًريا يف ذلك .ويحافظ عىل
عالقات سياسية وديبلوماسية واستخباراتية وتجارية مع يهود وال يرى مخالفة رشعية يف ذلك؛ ألن
الدولة تكون علامنية وليست إسالمية .ويدخل يف حلف الناتو مع أمريكا ودول الغرب النرصاين
الكافر املعادي لإلسالم ،ويشارك يف أعامله الحربية ويسري معه يف تحقيق أهدافه ،والتي منها منع
اإلسالم من الوصول إىل الحكم ،والتي منها مشاركته يف احتالل أفغانستان ،والتي تولت تركيا قيادته
هناك أكرث من مرة ...وهو يعلن ذلك وال يخفيه وال يعترب نفسه أنه يخالف الرشع ويرتكب اإلثم.
ومن هذا املنطلق ،هو يقيم يف بلده نظا ًما اقتصاديًا ليس له أدىن تعلق باإلسالم ،ويقوم عىل
ما تقوم به أنظمة الكفر الرأساملية ،والذي يوضح الصورة أكرث وأكرث فإن أهل تركيا ذوي الغالبية
اإلسالمية ميارسون حياتهم كل بحسب معتقده ومفاهيمه عن الحياة مبن فيهم املسلمون ،ولكن
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مسلم رشب الخمر ،أو زنا ،أو رسق أو قتل أو ارتد...
عىل أساس فصل الدين عن الدولة ،فلو أن
ً
فإنه ال تطبق عليه العقوبات والحدود الرشعية ...حتى إننا نجد يف بعض املعامل الرتكية السياحية،
ما يعرف بالسياحة الجنسية ...وهو ال يجد أن هذا يوجب الرشع عليه كحاكم أن مينعه ...فبالنسبة
إىل الحكم ،فإن كل يشء يسري يف تركيا كام كان يسري من قبل أن يأيت أردوغان إىل الحكم ،وعىل
طريقة (أتاتورك) يف الحكم ...الذي اختلف هو أمر واحد ،وهو أن أتاتورك كان يتبنى علامنية
معادية للدين ،ولإلسالم بالدرجة األوىل ،فهو كام نعلم منع األذان بالعربية ،وأغلق الكثري من
املساجد ،ومنع الحجاب ،وترجم القرآن إىل الرتكية ...أما أردوغان فإنه تبنى علامنية غري معادية
للدين .ومبا أن غالبية الناس مسلمة ،كان لهذا التحول أثره الطيب عىل نفوس املسلمني ،ووجد
تقبل عار ًما عند مسلمي تركيا ،وخاصة بعد أن استطاعوا ،خالل فرتة حكمه ،أن ميارسوا شعائرهم
ً
الدينية التعبدية التي كانوا محرومني منها من قبل ،وفتح لهم الكثري الكثري من املساجد املغلقة.
تقبل عند املسلمني يف جميع أنحاء العامل ،وأخذوا ينظرون إىل هذا التحول عىل أنه
كذلك وجد ً
التحول الرشعي املطلوب ،ويعولون عليه التغيري الرشعي املنشود .والذي زاد متسكهم به هو
معاداة الفئة العلامنية لكل تحركاته ،وتوجسهم خيفة من كل ترصف يترصف به واعتباره أنه يعمل
عىل القضاء عىل إرث (أتاتورك) .وألن عوام املسلمني تقوم مواقفهم عىل ردات الفعل ،فإنهم زادوا
متسكًا به وتأيي ًدا له ،وظهر ذلك يف نجاحه يف االنتخابات ،ويف تاييده ضد العسكر ،ويف وقوفهم إىل
جانبه ضد االنقالب.
وصار املسلمون يف كل مكان ينظرون إىل أردوغان أنه هذا البطل اإلسالمي هو الذي سيوحد
األمة ويغري لها وضعها السيئ ج ًدا إىل الوضع اإلسالمي املنشود .وتراهم يدافعون عنه ويق ِّولونه ما
مل يقل وينسبون إليه أعاملً  ،ويضعون له أهدافًا من نسج خيالهم ،فمن قائل إن أردوغان يريد أن
يقيم اإلسالم بالتدرج بينام هو ال يؤمن بالتدرج وال يعمل له ،هو يسري بحسب قناعاته فحسب،
وهو مؤمن أن ال دولة إسالمية يف الحياة ،بل علامنية ،هو رصح بذلك من غري إخفاء ألن هذه هي
قناعته .وإذا قلت لهم ذلك يقولون إن هدفه إقامة الدولة اإلسالمية وهذا أمر ال يعلنه اآلن ...إنهم
ينظرون إليه بعني املحب الكليلة التي ال ترى األمور عىل حقيقتها.
مثل يعترب خيانة لإلسالم وجرمية ضد املسلمني؛ فهو كان
إن ما ارتكبه أردوغان يف سوريا ً
املساهم األول يف هزمية الثورة ،وهو يقف إىل جانب روسيا وإيران وينسقون خطواتهم كلها،
فكيف ينظر هؤالء إىل أردوغان عىل أنه أملهم وملهمهم ،وينظرون يف الوقت نفسه إىل روسيا
وإيران عىل أنهم أعدى أعداء األمة؟!!
وإنه ليحق لنا التساؤل بعد هذا الكالم ،وعىل من يقرأ أن يقرأ بهدوء ويفكر تفك ًريا رشع ًيا
يريض الله ،ال أن يسري مع أمانيِّه ،وأماين شيطانه ،فاملسلم هواه تبع للرشع ،نعم يحق لنا التساؤل:
حاكم للمسلمني أن يتعامل بالربا؟! وهل يجوز أن
هل يجوز رش ًعا ملن يفرتض به أن يكون ً
يكون والؤه لغري الله ،بأن يكون ألمريكا؟! وهل يجوز له أن يكون عض ًوا يف حلف شامل األطليس
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أردوغان يفهم اإلسالم عىل طريقة الغرب

(الناتو)؟! وهل يجوز رش ًعا أن يسعى ألن ينضم إىل االتحاد األورويب؟! وهل يجوز رش ًعا أن يقيم
عالقات مع (إرسائيل)؟! هل ما يقوم به من تنسيق مع إيران وروسيا بشأن سوريا والعمل عىل
إيصال الثورة إىل االنهزام ،وبشار أسد إىل االنتصار؟! هل يجوز له كحاكم أن يحكم بدستور علامين
كافر ،أو أن يسمح أن يكون يف تركيا الزنا مرش ًعا ،والخمر يباع ويشرتى ،وبيوت الدعارة مرخصة...
انظروا إليه يف فيديو له يتكلم فيه بعظمة لسانه أنها ال يعترب جرمية مامرسة الشذوذ الجنيس
(لواط أو سحاق) جرمية يعاقب عليها القانون ،بل هي من ضمن الحرية الشخصية التي يصونها
القانون الرتيك ،استمعوا له يف مقابلته األخرية كيف يقول إن هوية الدولة علامنية أي أحكامها من
وضع البرش ،أي يكون الترشيع فيها لغري الله ...إن كل حالة من هذه الحاالت التي ذكرناها عن
أردوغان تعترب حالقة للدين ،مغضبة لرب العاملني.
إننا يف هذا املقال نعرض واقع أردوغان كام هو ،من غري زيادة وال نقصان ،نعرضه كام هو
يعلنه وال يخفيه ،وكام هو مقتنع به
ولكن لألسف ال يوجد هذا التصور الخاطئ من أن أردوغان هو قائد إسالمي ،إال يف ذهن
من يحبون اإلسالم أن يظهر ،وأن ينترص ولكن ال يفهمون اإلسالم بشكل صحيح سواء عند األمة
بعمومها ،أو عند العلامء الذين أخذوا علمهم يف معاهد رشعية جعلت اإلسالم عضني؛ فأخذوا
بعضه وتركوا بعض.
من خالل هذه القراءة يجب أن تقرأ صفحة أردوغان .والفهم غري الصحيح لإلسالم هو الذي
يورث مثل هذه املواقف لدى املسلمني الذي يعيشون حالة من التناقض ،فهم يحبون دينهم ح ًبا
ال يُعىل عليه ،وهو أغىل ما عندهم ،ويتعرضون للكثري من املؤامرات من الكفار إلبعادهم عنه،
وهم تحملوا ويتحملون يف سبيل التمسك به وتطبيقه اليشء الكثري ،ولكنهم ال يفهمون ما يريده
الله منهم إلقامة الدين؛ لذلك كان من السهل عىل املرتبصني لإلسالم أن يلعبوا عىل املسلمني يف هذا
املجال ،وأن يخرجوا لهم يف كل فرتة وج ًها جدي ًدا ليلعبوا به عىل األمة ويجروهم وراءه ويضيعوهم
عن هدفهم يف إقامة الدين ،وآخر محاولتني يف هذا املضامر كانت أنهم أوجدوا نسخة مشوهة عن
الخالفة متثلت بتنظيم الدولة ،وكانت الغاية منها إيجاد حالة عامة من الرفض لها .وبعد إيصال
هذه املحاولة إىل الوضع املخطط له ،نراهم يضغطون عىل الحركات اإلسالمية التي تقوم بالعمل
السيايس لتتخىل عن عملها السيايس يف اإلسالم ،أو عن اإلسالم يف عملها السيايس ،وتكون كغريها
مثل ومنوذ ًجا لهم
من الحركات السياسية العلامنية التي تفصل الدين عن الدولة ،وترضب أردوغان ً
ليكونوا عىل طريقته يف فهم اإلسالم ،والتي هي طريقة الغرب يف فهم اإلسالم....
أيها املسلمون هذا هو أردوغان فال تخدعوا أنفسكم به ،وهو إن كان يقوم بحق الله عليه يف
حاكم ال يحكم باإلسالم،
نفسه من صالة وصيام وتالوة قرآن ...فإنه مف ِّرط بحق الله عليه يف كونه ً
بتبني العلامنية القامئة عىل فصل الدين عن الحياة
الدين
وفاهم للدين َ عىل طريقة الغرب يف فهم
َ
َ
َ
َ
ۡ
ع َ ُّ ۡ َ
ع َو ۡجههِۦٓ أه َد ٰٓ َّ
ًّ
قال تعاىل﴿ :أ َف َمن َي ۡم ِش ُمك ًِّبا َ َ ٰ
يم ﴾٢٢
ى أمن َي ۡم ِش َسوِيا ٰ ِ
صر ٰ ٖط مستقِ ٖ
ِ
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اسرتاتيجيات سياسة القوة لدى مفكري الغرب
يف القرنني التاسع عشر والعشرين:
كيفية السيطرة على العامل باستخدام القوة ()2
عبد الحميد عبد الحميد
ألننا يف عامل رأساميل متوحش ال مكان فيه للضعفاء ،ونطمح إىل بناء دولة يجب
أن تصمد نواتها األوىل أمام هجوم الدول الراسخة يف القوة ،ثم تقوى هذه النواة وتتمدد
لتحوي حدودها جميع بالد املسلمني ،ثم تقوى وتتمدد لتحكم العامل أجمع باإلسالم ..ألجل
نطل منها عىل مبدأ سياسة القوة ونظريات منظّريه الغربيني،
ذلك رأينا أن نفتح هنا نافذة ّ
األهم
لنقف عىل أساليب تفكريهم ،وأسباب انطالقهم من وجهات نظر مختلفة يف األداة
ّ
الواجب استخدامها ألجل حكم العامل.
وكنا قد عرضنا يف العدد السابق عنوانني يف املوضوع ،وهام:
 -1مفهوم سياسة القوة  -2املفهوم السيايس للقوة البحرية ـ االسرتاتيجية البحرية.
وسنعرض يف هذا العدد:
 -3املفهوم السيايس للقوة الربية -
االسرتاتيجية الربية:
كان الرب منذ البداية هو املرسح لتنافسات
وخصومات املجتمعات البرشية من أجل
السيطرة عىل األرض التي متد هذه املجتمعات
مبقومات البقاء؛ حيث تك َّونت دويالت املدن
القارية التي راحت تتوسع عىل حساب بعضها
كلام أتيح لها ذلك ،مشكّلة أقدم اإلمرباطوريات
القارية املعروفة ،كالبابلية واآلشورية والفرعونية
والفارسية.
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ثم قامت الدولة اإلسالمية وتوسعت عىل
أساس قاري حتى وصلت حدودها إىل فرنسا
والصني ،إال أن جبال طوروس صعبة املسالك
شكلت عائقًا طبيعيًا أمام تقدم القوات اإلسالمية
باتجاه البيزنطيني ،مام اضطر املسلمني زمن بني
أمية والعباس لركوب البحر ،لبسط السيطرة
عىل جزر املتوسط وصولً إىل القسطنطينية.
ومن ثم نشأت إمرباطورية املغول الذين
انساحوا غربًا مبساعدة التضاريس السهلية
ومعرفتهم باألوضاع الداخلية للدول األخرى،

اسرتاتيجيات سياسة القوة لدى مفكري الغرب ()2

حتى وصلوا إىل غرب بالد املجر حيث اعرتضت
جحافلَهم تضاريس جبلية تكسوها الغابات
مام ال يتوافق مع بيئتهم السهلية الصحراوية.
وبعدها ضمت الخالفة العثامنية بال ًدا واسعة
يف كل من قاريت آسيا وأوروبا ،إىل أن قامت يف
أوروبا إمرباطورية نابليون الفرنسية ثم سقطت
بالتحالف األورويب عليها.
وهكذا فإن الرصاعات بني املجتمعات
البرشية يف معظمها كانت ذات طابع قاري،
ألن احتالل األرض واالستفادة من خرياتها
وحكم الناس برشائع الفاتحني هي أسباب هذه
الرصاعات ،وكانت القوات البحرية عىل األغلب
راف ًدا للقوات الربية التي كانت هي األساس يف
حسم املعركة والقضاء عىل العدو عىل اليابسة.
وعندما تتوسع الدولة القارية إىل مناطق
متباعدة وترشف عىل شواطئ بحرية تجد نفسها
ملزمة بركوب البحر للدفاع عن ممتلكاتها التي
ميكن أن تهددها أساطيل بحرية لدولة قوية
تعتمد عىل البحر يف عالقاتها االقتصادية مع
العامل الخارجي .وكذلك فالدولة البحرية ملزمة
ببناء قواعد عسكرية برية لها يف البالد املحتلة،
لدعم قوتها البحرية بعامل استناد جغرايف بري
يف مناطق انتشارها ،يك ال تنهار الدولة مبجرد
سقوط عاصمتها.
ويعد الربيطاين ماكندر من أكرث الجغرافيني
قناعة بانتصار القوة الربية عىل القوة البحرية يف
املستقبل ،والتاريخ البرشي برأيه ما هو إال رصاع
ما بني القوتني .وقد حاول وضع فرضية توضح
ارتباط األحداث السياسية الدولية بالعوامل

الجغرافية ،منطلقًا من الواقع الترضييس لسطح
الكرة األرضية املتمثل يف كتلة واحدة متامسكة
تحيط فيها البحار واملحيطات باليابسة إحاطة
السوار باملعصم.
فقد قسم ماكندر األرض إىل ثالث مناطق
إقليمية كربى :قلب األرض ،والهالل الداخيل،
والهالل الخارجي .وع ّد كتلة العامل القديم
مبثابة الجزيرة العاملية األساسية ،التي تقارب
مساحتها ثلثي مساحة اليابسة ،والبالغة نحو
 /149/مليون كم.2
وبحسب ماكندر فإن قلب األرض هو
املنطقة الوسطى من الجزيرة العاملية ،املمتدة
من نهر الفولغا غربًا إىل رشق سيبرييا ،والبالغة
مساحتها  /21/مليون كم .2حيث تشمل السهل
الرويس ومنغوليا مع غرب الصني وأفغانستان
وبالد فارس وبلوشستان باستثناء رشيطها
الساحيل .وهي منطقة حصينة يصعب غزوها؛
حيث تحدها من الجنوب تضاريس جبلية
صعبة االجتياز ،ومن الشامل املحيط املتجمد
مبناخه القايس .أما األنهار الثالثة الكبرية يف
الرشق (أويب ،ينييس ،لينا) فتصب يف املحيط
القطبي؛ مام يجعلها صعبة االستخدام يف
املواصالت املائية .وتحوي هذه املنطقة نهر
تاريم الداخيل ،إضافة إىل نهر الفولغا الصالح
للمالحة والذي يصب يف بحر قزوين الداخيل؛
ولذلك تعد هذه املنطقة أفضل منطقة دفاع يف
العمق ،وأمنع معقل لقوة الرب.
ثم أضاف ماكندر إىل منطقة القلب جميع
مساحة روسيا األوروبية ورشق أوروبا حتى نهر
محرّ م
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مشتمل عىل السهل األورويب
ً
األلب يف أملانيا،
الكبري مبوارده الغنية .ثم وسعها لتشمل جميع
أرايض االتحاد السوفيايت باستثناء الرشق
األقىص .وبذلك تكون هذه املنطقة محصنة من
جميع جهاتها ما عدا الجهة الغربية املمتدة من
البحر األسود إىل بحر البلطيق ،التي أطلق عليها
ماكندر اسم «الباب املفتوح» ،حيث تنفتح عىل
أملانيا وغرب أوروبا .وبانضامم أوروبا الرشقية
إىل حلف وارسو فيام بعد استطاع هذا القلب
أن يسد الباب املفتوح عليه من الغرب ،والذي
ميكن أن يهاجم منه .لذلك رأى ماكندر رضورة
اتحاد روسيا وأملانيا لقيام دولة عاملية.
ولقد عد ماكندر منطقة جنوب الصحراء
األفريقية قل ًبا جنوب ًيا لألرض ،حيث تجري
فيها أنهار ذات ترصيف خارجي ،هي النيجر
والكونغو والزامبيزي ،الصالحة للمالحة يف
مجاريها العليا .وألنها غري صالحة للمالحة يف
مجاريها الدنيا بسبب الشالالت فيعد هذا
القلب صعب الغزو من جهة البحر .وتشكل
رسا يصل بني قلبي األرض عرب
بالد العرب ج ً
تضاريسها السهلية وأنهارها الطويلة ،دجلة
والفرات والنيل.
أما منطقة الهالل الداخيل التي تحتضن
منطقة القلب الشاميل من الجنوب فتتمتع
برتبة خصبة يف معظمها ،وترشف عىل املحيطات
الهادي والهندي واألطليس ،وتشمل مناطق
جنوب ورشق وجنوب رشق آسيا والجزء الواقع
من بالد العرب جنوب غرب آسيا إضافة إىل
منطقة غرب أوروبا .وهي منطقة ذات ترصيف
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خارجي عرب أنهار الدانوب والراين واأللب
ودجلة والفرات والسند والغانج واليانجستي،
وهي جميعها صالحة للمالحة .وتعد هذه
املنطقة يف نظر ماكندر هي منطقة الصدام بني
القوى الربية والقوى البحرية.
وأما منطقة الهالل الخارجي فتشمل
األمريكيتني وأسرتاليا ونيوزيلندا والفليبني
وإندونيسيا وماليزيا وبريطانيا واليابان وجميع
جزر املحيط الهادي؛ حيث يفصل بني الهاللني
الداخيل والخارجي بحار ومحيطات شاسعة.
وعندما الحظ ماكندر صعود نجم الواليات
املتحدة وانكفاء دول غرب أوروبا إىل الدرجة
الثانية ،اصطلح اسم «الحوض األوسط» عىل
منطقة حلف شامل األطليس ،وع ّد منطقة
فاصل ما بني القلب الشاميل
ً
الرايخ األملاين
والحوض األوسط؛ ولذلك ال بد من التحالف
بينهام للقضاء عىل العسكرية األملانية ،وهذا ما
فعل.
تم ً
وخلص ماكندر من كل ما سبق إىل أن من
يحكم رشق أوروبا ـ وهو الطريق إىل القلب
ـ يسيطر عىل القلب ،ومن يحكم قلب العامل
يسيطر عىل جزيرة العامل القديم ،ومن يحكم
الجزيرة العاملية يسيطر عىل العامل .وتوقع أثناء
الحرب العاملية الثانية خروج االتحاد السوفيايت
رصا عىل أملانيا ،وذلك أهله ألن يصبح أقوى
منت ً
قوة برية ،وصاحب أقوى مركز دفاعي يف العامل
من املنظور االسرتاتيجي.
أما االنتقادات التي وجهت إىل نظرية
ماكندر ،فمنها أن القوى الناجحة يف املستقبل
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ستكون هي القوى التي متتلك أعظم قاعدة
علمية وصناعية متطورة ،سوا ًء أكانت برية أم
بحرية .وقد أسقط ماكندر من حسابه التطور
الرسيع للقوة الجوية القادرة عىل رضب
أية نقطة يف العامل ،واحتامل تطوير أسلحة
مستقبلية جديدة.
وانتقد بأنه ليس من املستبعد أن تربز
مستقبل كقوة بحرية ملوقعها ال ُج ُزري
ً
اليابان
املشابه ملوقع بريطانيا .ولكن مع تغري الظروف
فعل .فاليابان اليوم
الدولية بات ذلك مستبع ًدا ً
مكبلة بقوتني كبريتني مجاورتني ال طاقة لها عىل
مجاراتهام عسكريًا ،هام روسيا والصني ،وذلك
لصغر مساحتها وندرة مواردها االقتصادية من
املواد الخام ،وهذه نقطة ضعف تجعل من
اليابان قوة محدودة حتى وإن امتلكت ناصية
العلم والتقنية الصناعية .فأي خطر عىل استمرار
توريد املواد األولية سيهلك صناعتها ويسقطها.
فأمام اليابان اليوم ثالثة احتامالت:
 .1التبعية للواليات املتحدة بصورة تحالف
معها؛ ما يجعلها مبثابة الخارصة الضعيفة
لروسيا والصني ورأس حربة أمريكية ضدهام،
وهذا يجعلها ورقة بيد أمريكا ميكن أن تتخىل
عنها ألعدائها الروس والصينيني يف أية مساومة
مستقبلية ،ويكون عملها بذلك خدمة ألمريكا
أكرث من خدمتها لنفسها ومصالح شعبها.
 .2البقاء عىل الحياد يف خضم املنافسة
األمريكية ـ الروسية واألمريكية ـ الصينية يف رشق
القارة اآلسيوية.
 .3التحالف االسرتاتيجي مع الصني ،مبزج

التقنية اليابانية مع املواد الخام والطاقات
البرشية والعمق الدفاعي للصني ،مع اعتبار
عالقة الجوار الجغرايف والتقارب الساليل املغويل
بينهام ،مام ميهد لقيام نواة قوة عظمى تشكل
عامل جذب لشعوب رشق وجنوب رشق آسيا
من املجموعة املغولية ،وتسحب البساط من
تحت األقدام األمريكية يف املنطقة ،ومتنعها
من التحكم منفردة بإدارة شؤون العامل ،إن مل
ِ
تقصها عن مركز الدولة األوىل.
أما األمرييك سبايكامن  1893/ـ  /1943م،
فقد قلَّل من أهمية القلب الرويس والدور الذي
ميكن أن يلعبه يف السياسات الدولية كمركز
للمواصالت والحركة والفعاليات االقتصادية
الزراعية والصناعية ،ومن ثم كمحور للقوة،
ورأى أن السيطرة عىل أوراسيا ومن ثم عىل
العامل تأيت من السيطرة عىل األقطار املحيطة
بالقلب الرويس ،وهي الهالل الداخيل يف نظرية
ماكندر ،والتي أسامها سبايكامن «اإلطار
األريض» ،حيث تضم كامل أوروبا وجزيرة
وصول
ً
العرب مع الشام والعراق وتركيا وإيران،
إىل رشق وجنوب رشق آسيا.
وقسم سبايكامن األرض بني روسيا كقوة
برية وبريطانيا كقوة بحرية ،واعترب أن منطقة
اإلطار األريض ذات الرتبة الخصبة والترصيف
املايئ الخارجي هي منطقة التنافس والتصادم
بني القوتني الربية والبحرية ،وبذلك يتفق مع
ماكندر .ونادى برضورة أن توجه الواليات
املتحدة سياستها املبنية عىل القوة باتجاه اإلطار
األريض ،فمن يسيطر عىل اإلطار األريض يسيطر
محرّ م
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عىل أوراسيا ،ومن يسيطر عىل أوراسيا يسيطر
عىل العامل ،حيث تم اتباع رأيه يف ذلك من قبل
السياسيني األمريكان.
وقال إن السيطرة عىل أوروبا تتم من خالل
التعاون بني القوات الربية لروسيا والقوات
البحرية لربيطانيا والواليات املتحدة ،وإن قوة
روسيا سوف تبقى محصورة يف إقليمها غرب
جبال األورال؛ ألنه غني برواسب الحديد
والنفط والقدرة املائية واإلمكانات الزراعية.
وقسم سبايكامن العامل إىل قسمني :غريب
يضم األمريكيتني ،ورشقي يضم العامل القديم
وجزر املحيط الهادي الكربى ،ورأى أن القسم
الرشقي يطوق القسم الغريب ،ومساحة األول
تزيد مرتني ونصف عىل مساحة الثاين ،وعدد
سكانه يبلغ عرشة أضعاف عدد سكانه ،وأن
إنتاجه من الفحم والحديد يزيد عىل ثلثي
اإلنتاج العاملي حسب معطيات سنة /1937/م،
وبناء عليه فقد نصح الواليات املتحدة بالوقوف
ضد أي تقارب رويس ـ أورويب.
وأما فوست فقد وافق عىل أن من يسيطر
عىل رشق أوروبا يسيطر عىل منطقة القلب،
حيث تسيطر روسيا عىل هذه املنطقة منذ
القرن السادس عرش انطالقًا من قاعدتها يف
رشق أوروبا .ثم اعترب أن من املبالغة القول
بأن من يحكم القلب يسيطر عىل العامل ،فال
متلك منطقة القلب من أسباب القوة ما يكفي
للسيطرة عىل اإلطار األريض ،وهي مل تسيطر
عليه سابقًا رغم العديد من الغزوات التي
خرجت منها باتجاه األطراف ،كغزوات املغول
12
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والتتار .وقال إن قوة اإلمرباطورية العاملية
ال تكمن يف القلب ،بل يف أرايض رشق أوروبا
اآلهلة بالسكان ،ومع ذلك فإن اتحاد القلب
مع رشق أوروبا فقط لن تكون له تلك القوة
االسرتاتيجية كام توقع ماكندر ،بل دعا إىل اتحاد
القلب مع كل أوروبا ألنها توفر املوارد الطبيعية
والبرشية التي متكنه من السيطرة عىل األقاليم
الهامشية من العامل ،وعندها فمن يحكم جزيرة
العامل يسيطر عىل العامل.
لكن وي ِغ ْرت ورغم اعتباره أن نظرية
مركز القوة األرضية ـ القلب هي يف عرصه
(سنة /1949/م) أقوى من أي وقت مىض ،إال
أنه اعترب أن ماكندر قلَّل من أهمية الواليات
املتحدة ،ونظر إليها عىل أنها شبه معزولة عن
العامل كام أراد لها هو ذلك عندما وضعها يف
منطقة الهالل الخارجي ،لكنها اآلن متصلة
مبنطقة القلب بوساطة شاميل املحيط األطليس
واملحيط املتجمد الشاميل .وتوقع أن تطور
كم ونو ًعا ،وبخاصة يف
سكان الهالل الداخيل ً
الصني والهند ،سيضعف القلب الرويس والدول
الغربية ،وسيؤثر يف العالقات الدولية القامئة بني
القلب والهوامش ،وسيجعل القلب كالقائم عىل
قاعدة من الرمل .واعترب أن ماكندر يف محاولته
إليجاد عالقة ثابتة لتوازن القوى يف العامل قامئة
بني القلب وبقية األقطار أغفل احتامل ظهور
خلل يف موازين
محاور أخرى ميكن أن تحدث ً
القوى ،كالقوة األمريكية التي كانت آخذة يف
الصعود وقتها.
[يتبع]

اهلجرة النبوية

املهندس عبد اللطيف الشــامي

يف الذكرى املاضية لهجرة رسول الله ﷺ ،سمعت العجب ،وممن؟ من أناس
يخاطبون األمة من عىل منرب رسول الله ﷺ ،ومن كثري من املسلمني ،ومن كثري من
العلامنيني ،تفننوا جمي ًعا يف طمس الحقيقة التي تسطع مثل ضوء الشمس املبهر ،وكنت
أتساءل :مل يفعلون ذلك؟ وما هي دوافعهم؟.
ففي خطبة الجمعة التي رافقت الذكرى ،وقف الخطيب واعظًا مستنت ًجا أن أهم ما
ميكن لألمة أن تستفيده من دروس الهجرة هو هجر املعايص والعودة لله .فالهجرة اليوم
تعني عنده هجر املعايص من فجور وخمور وهو يتحدث ملصلني ...وآخر تذكره الهجرة
الرشيفة مبعجزة رسول الله ﷺ مع رساقة بن مالك حني غاصت قوائم جواده يف الصخر
الصلد ...وآخر يستذكر قدرة الله تعاىل يف التعمية عىل تحركات رسوله يف طريق هجرته،
َۡ َ
َ َ
َ ۡ
ٗ
ٗ ََ ۡ َ
َ َ َ َۡ
ي أيۡدِي ِه ۡم َس ّدا َوم ِۡن خل ِف ِه ۡم َس ّدا فأغش ۡي َنٰ ُه ۡم ف ُه ۡم ل
وذلك يف قوله تعاىل ﴿ :وجعلنا ِم ۢن ب ِ
ُۡ ُ َ
ص
ون  ﴾٩ويرسد لك نس ًجا لعنكبوت وبيضً ا لحاممة وغار ...وآخر يستذكر لح ًنا لرامي يف
يب ِ
طلع البدر علينا ...أما املتذايك منهم فقد قال :لقد ف َّر بدينه ...والحديث يطول ويطول
ولكن أال نرى جمي ًعا أننا بلغنا منزلة كبرية
من التغييب ،وكأنه تغييب متعمد! .قال تعاىل
َّ ٓ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ
لك
يف سورة النساء اآلية ﴿ 105إِنا أنزلا إ ِ
َ َ
أ َرىٰك

َٓ
َۡ ّ َ ۡ ُ
ك َم َب ۡ َ
ۡٱلك َِتٰ َ
ي ٱنلَّ ِ
اس بِما
ب بِٱل ِق لِ ح
َّ ُ َ َ َ ُ ّ ۡ ٓ
كن ل ِل َخائِن َِني َخ ِص ٗيما  .﴾١٠٥فسبحانه
ٱللۚ ول ت

يبي لنا العلة من إنزال القرآن عىل رسوله ﷺ
ِّ
َ ٓ َ َ ٰ َ َّ
َ ۡ ُ َ َۡ
َ
ُ
َّ
وهي ﴿ :لِ حكم بي ٱنل ِ
اس بِما أرىك ٱللۚ﴾
فغاية وسنام وذروة األمر هو الحكم بني الناس
مبا أرانا الله سبحانه من أحكام رشعية يف كتابه
الكريم ،نعم ،هذه هي ذروة اإلسالم وسنامه أن
تكون لإلسالم دولة تطبق أحكام الله عىل كل
البرش من رعاياها ،مسلمني وكفار ،فجميعهم
من ﴿ٱنلَّ ِ
اس﴾.

هذا هو هدف اإلسالم الذي تتحقق به
غاية اإلسالم األسمى أال وهي عبادة الله ،وهذا
ما سعى إليه رسولنا الكريم ﷺ طيلة فرتة ما
قبل هجرته ،وهو ما حققه حني هاجر ،محققًا
امتثال ألمر
ً
به فرض ربه ،وما كان ذلك منه إال
ربه .ح َّدث عيل بن أيب طالب ريض الله عنه
كام أورد ابن حجر العسقالين يف فتح الباري
نفسه عىل
فقال« :ملا أمر اللهُ نب َّيهُ أن َ
يعرض َ
قبائلِ
العرب ،خرج وأنا معه وأبو بك ٍر إىل ِم َنى،
ِ
العرب،
مجالس
ِ
مجلس من
ٍ
حتى َدفعنا إىل
ِ
وتقدم أبو بك ٍر وكان نسابة فقال :م َن القو ُم ؟
فقالوا .»...إذًا ،فهو أمر من الله سبحانه لقوله:
«ملا أمر اللهُ نب َّيهُ » وليس اجتها ًدا من قبله ﷺ
محرّ م
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– إذ ال يجوز بحقه أن يكون مجته ًدا – وليك ال
يقال بأن هذا ما كانت تقتضيه ظروف الدعوة
آنذاك .فالله أوحى إليه أن يعرض نفسه عىل
قبائل العرب ليطلب حاميتها ونرصتها إلقامة
دولة اإلسالم ،وبدأ ﷺ ،فور تلقيه أمر ربه
بالتحرك يف املواسم التجارية ،ومواسم الحج
التي تجتمع فيها القبائل يف مكة ،وفق خطة
سياسية دعوية محددة األهداف ،وكان يصاحبه
يف تحركه إضافة لعيل بن أيب طالب ،أبو بكر
الص ِّديق ريض الله عنهام ،الرجل الذي تخصص
ِّ
يف معرفة أنساب العرب وتاريخها ،كان يقصد
غرر الناس ووجوه القبائل ،فيبدأ أبو بكر
بسؤال وجوه القبائل ويقول لهم :كيف العدد
فيكم؟ وكيف املنعة فيكم؟ وكيف الحرب
فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدث رسول الله ﷺ
ويعرض دعوته.
وتذكر لنا كتب السرية الرشيفة أسامء
القبائل التي دعاها ﷺ لإلسالم ،ثم طلب
منها النرصة إلقامة دولة اإلسالم ،وهي :كندة،
وبنو عامر ،وغسان ،وبنو فزارة ،وبنو مرة،
وبنو حنيفة ،وبنو سليم ،وبنو عبس ،وبنو
نرص ،وشيبان بن ثعلبة بن عكابة ،وكلب ،وبنو
الحارث بن كعب ،وبنو عذرة ،وبكر بن وائل،
وقيس بن الخطيم ،والخزرج.
ويدلنا هذا العدد الغفري من القبائل التي
قابلها ﷺ ،عىل أن األمر الذي واظب عليه
ست عرشة مرة ،هو طريق ًة رشعي ًة ال يجوز
لنا الحياد عنها إىل غريها ،فهي أمر من الله،
لكف عنه
وليست أسلوبًا من األساليب ،وإال َّ
14
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واكتفى بخمسة أو ستة محاوالت مل ِ
تجد،
ولحاول أسلوبًا آخر يوصله إلقامة دولته ،ولكنه
ظل مواظ ًبا عىل فعله إىل أن ق َّيض له ربه أنصاره
َّ
من األوس والخزرج ،رضوان ريب عليهم أجمعني.
كان الرسول ﷺ يصب اهتاممه عىل
استبيان الجوانب األمنية واالسرتاتيجية
والجغرافية للقبيلة وعالقاتها وواقعها ،فكان
يسأل ﷺ عن املنعة والقوة فيها وعن
معاهداتها ،بعد أن يعرض عليها اإلسالم ،وقبل
أن يطلب منها النرصة ،فقوة ومنعة وعالقات
القبيلة التي ستحمي الدولة الفتية الناشئة،
يشء مهم ال بد من معرفته؛ ألنها القبيلة التي
ستواجه كل قوى الرش والباطل يف األرض ،فال
أهل لهذا الدور من االستعداد
بد من أن تكون ً
املعنوي واملادي الذي يرهب األعداء ،ويحمي
حمى الدولة والدعوة ،ويتحمل تبعات توسعها
وانتشارها ،ويزيل كل العقبات التي تقف يف
طريقها.
ويدلنا عىل ذلك طريقة املباحثات التي
مثل ،نذكر جانبًا منه ملا
اتبعها مع بني شيبان ً
فيه من دروس هامة لنا حني نتقيد بطريقة
رسول الله ﷺ ونحذو حذوه يف استعادة مجد
األمة .ففي حديث عيل بن أيب طالب سابق
الذكر أعاله ،قال ...« :ثم دفعنا إىل مجلس
آخر ،عليه السكينة والوقار ،فتقدم أبو بكر
فسلم فقال :من القوم؟ قالوا :شيبان بن ثعلبة،
فالتفت أبو بكر إىل رسول الله ﷺ وقال :بأيب
وأمي ،هؤالء ُغ َرر الناس.
وجامل،
ً
وفيهم مفروق قد غلبهم لسانًا

الهجرة النبوية

وكانت له غديرتان تسقطان عىل تريبتيه ،وكان
مجلسا من أيب بكر ،فقال أبو بكر:
أدىن القوم
ً
كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق :إنا ال نزيد
عىل األلف ،ولن ت ُغلب ألف من قلة .فقال
أبو بكر :وكيف املنعة فيكم؟ فقال مفروق:
إنا ألشد ما نكون غض ًبا حني نلقى ،وأشد ما
نكون لقاء حني نغضب ،وإنا لنؤثر الجياد عىل
األوالد ،والسالح عىل اللقاح ،والنرص من عند
الله يديلنا مرة ،ويديل علينا أخرى ،لعلك أخو
قريش؟ فقال أبو بكر :إن كان بلغكم أنه رسول
الله ﷺ فها هو ذا ،فقال مفروق :إالم تدعونا
يا أخا قريش؟ فقال رسول الله ﷺ« :أدعوكم
إىل شهادة أن ال إله إال الله وحده ال رشيك
له ،وأين عبد الله ورسوله ،وإىل أن تؤووين
وتنرصوين ،فإن قريشً ا قد تظاهرت عىل الله،
وكذبت رسوله ،واستغنت بالباطل عن الحق،
والله هو الغني الحميد» .فقال مفروق :وإالم
تدعو أيضً ا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت
كال ًما أحسن من هذا ،فتال رسول الله ﷺ:
ُ َ َ ُ َ َّ
ُۡ َ َ ْ َُۡ
﴿قل ت َعال ۡوا أتل َما َح َّر َم َر ُّبك ۡم عل ۡيك ۡمۖ أل

ۡ َٰٗ ََ َۡ ُ ُ ْٓ
ۡ
ُۡ ُ ْ
َ ۡٗ
ياۖ َوبِٱل َو ٰ ِ َليۡ ِن إِحسناۖ ول تقتلوا
شكوا بِهِۦ ش ٔ
ت ِ
َ ۡ َ ٰ َ ُ ّ ۡ ۡ َ ٰ َّ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ َ
أولدكم مِن إِمل ٖق نن نرزقكم ِإَوياهمۖ ول
َ
َۡ ْ َۡ
َ
َ
تق َر ُبوا ٱلف َوٰحِش َما ظ َه َر م ِۡن َها َو َما َب َط َنۖ َول
َ َّ َ َّ ُ َّ
َّ
َۡ ُ ْ ۡ
َۡ ّ َ ُ
ق ذٰل ِك ۡم
تق ُتلوا ٱنلَّف َس ٱل ِت حرم
ٱلل إِل بِٱل ِ ۚ
َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ُ
ون ﴾ .فقال مفروق:
َو َّصىٰكم بِهِۦ لعلكم تعقِل

دعوت والله إىل مكارم األخالق ،ومحاسن
األعامل ،ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك،
ثم رد األمر إىل هانئ بن قبيصة فقال :وهذا
هانئ شيخنا ،وصاحب ديننا .فقال هانئ  :قد

سمعت مقالتك يا أخا قريش ،وإين أرى تركنا
ديننا ،واتباعنا دينك ملجلس جلست إلينا ،ال
أول له وال آخر ،لذلل يف الرأي ،وقلة نظر يف
العاقبة ،وأن الزلة مع العجلة ،وإنا نكره أن
نعقد عىل من وراءنا عق ًدا ،ولكن نرجع وترجع،
وننظر ،ثم كأنه أحب أن يرشكه املثنى بن حارثة
فقال :وهذا املثنى شيخنا وصاحب حربنا .فقال
املثنى ،وهو أسلم بعد ذلك :قد سمعت مقالتك
يا أخا قريش ،والجواب فيه جواب هانئ بن
قبيصة ،يف تركنا ديننا ومتابعتنا دينك ،وإنا
صيَني ،أحدهام الياممة ،واآلخر
إمنا نزلنا بني َ َ
الساممة .فقال له رسول الله ﷺ« :ما هذان
َّ
الرصيان» .قال :أنهار كرسى ،ومياه العرب ،فأما
ما كان من أنهار كرسى ،فذنب صاحبه غري
مغفور ،وعذره غري مقبول ،وإنا إمنا نزلنا عىل
عهد أخذه علينا كرسى ،أن ال نحدث حدث ًا ،وال
نؤوي محدث ًا ،وإين أرى هذا األمر الذي تدعونا
إليه يا أخا قريش مام تكره امللوك ،فإن أحببت
أن نؤويك وننرصك مام ييل مياه العرب فعلنا،
فقال رسول الله ﷺ« :ما أسأتم يف الرد إذ
أفصحتم بالصدق ،وإن دين الله عز وجل
لن ينرصه إال من حاطه من جميع جوانبه،
أرأيتم إن مل تلبثوا إال ً
قليل حتى يورثكم الله
تعاىل أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم،
أتسبحون الله وتقدسونه؟» .فقال النعامن بن
رشيك  :اللهم فلك ذاك».
فالنرصة التي طلبها منهم ﷺ إلقامة دولته
ال تصح حني يكونوا مرتبطني مبعاهدات دولية
تتناقض مع الدعوة ،ذلك ألن احتضانهم للدولة
محرّ م
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والحالة هذه ،يعرضها لخطر القضاء عليها من
قبل الدول التي تربطهم بها معاهدات ،والتي
ستجد يف الدولة اإلسالمية خط ًرا عليها يهدد
مصالحها ،فالنرصة املرشوطة أو الجزئية لن
تحقق الهدف املقصود ،فلن يخوض بنو شيبان
حربًا ضد كرسى لو أراد مهاجمة دولة اإلسالم
الناشئة ،وهذا واضح من ردهم.
كام سأورد بعضً ا من طرائق املباحثات
التي اتبعها ﷺ مع بني عامر ،ملا تتضمن من
الدروس الرشعية:
لقد قامت تلك املفاوضات عىل دراسة
وتخطيط ،فالرسول وصاحبه أبو بكر كانا يعلامن
أن بني عامر قبيلة مقاتلة ،كبرية العدد وعزيزة
الجانب ،مل تتبع مللك ومل تؤ ِّد إتاوة ،مثلها مثل
قريش وخزاعة ،بدأ رسول الله ﷺ الكالم فدعا
إىل الله ،وعرض عليهم نفسه ،فقال رجل منهم
يقال له بَ ْي َحرة بن ِفراس والله لو أين أخذت هذا
الفتى ألكلت به العرب ،ثم قال له :أرأيت إن
نحن بايعناك عىل أمرك ،ثم أظهرك الله عىل من
خالفك ،أيكون لنا األمر من بعدك؟ فقال« :األمر
لله يضعه حيث يشاء» .فقال له :أَفَ ُن ُ
هدف
نحورنا للعرب دونك ،فإذا أظهرك الله كان األمر
لغرينا؟ ال حاجة لنا بأمرك .وهنا رفض ﷺ أن
يعطي ألهل نرصته أي ضامنات ،كأن يكون لهم
الحكم والسلطان من بعده كثمن أو مكافأة ملا
يقدمون من نرصة؛ ذلك ألن دولة اإلسالم إمنا
هي دولة للمسلمني سواسية ،والرشط األسايس
فيمن ينرصها أن يكون إخالصه لله وحده ،ال
ملطامع شخصية من نفوذ وسلطان.
16
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ولو انتقلنا إىل رسد طريقة مباحثاته ﷺ
مع أنصاره الذين ق َّيضهم له ربه؛ فقامت دولة
اإلسالم عىل أكتافهم وانترشت من أكنافهم،
لوجدنا أنها قد متت عىل مدى ثالثة أعوام ،هي
عام اللقاء األول ،وعام بيعة العقبة األوىل (بيعة
النساء) وعام بيعة العقبة الثانية (بيعة الحرب)
فقد كان اللقاء األول بينه ﷺ وبني أنصاره
بعد طوافه عىل خمسة عرش قبيلة ،انتهت كلها
بخيبات األمل.
قال ابن إسحاق يف تفصيل أحداث اللقاء
األول مع األنصار:
فَل ََّم أَ َرا َد اللَّ ُه إِظْ َها َر ِدي ِن ِه َوا ِع َزا َز نَ ِب ِّي ِه،
َوإِنْ َجا َز َم ْو ِع ِد ِه لَ ُهَ ،خ َر َج َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ ِف
الْ َم ْو ِس ِم ال َِّذي لَ ِق َي ُه ِفي ِه ال َّن َف ُر ِم َن الْ َن َْصارِ،
فَ َع َر َض نَف َْس ُه َع َل قَ َبائِلِ الْ َع َر ِب ك ََم كَا َن يَ ْص َن ُع
ِف ك ُِّل َم ْو ِس ٍم .فَ َب ْي َنا ُه َو ِع ْن َد الْ َع َق َب ِة لَ ِق َي َر ْهطًا
ِم َن الْ َخ ْز َر ِج أَ َرا َد اللَّ ُه ِب ِه ْم َخ ْ ًيا.
فَ َح َّدث َ ِني َع ِاص ُم بْ ُن ُع َم َر بْنِ قَتَا َد َة َع ْن أَشْ َيا ٍخ
ِم ْن قَ ْو ِم ِه .قَالُوا :ل ََّم لَ ِقيَ ُه ْم َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ ق ََال
لَ ُه ْمَ « :م ْن أَنْتُ ْم؟ .قَالُوا :نَ َف ٌر ِم َن الْ َخ ْز َر ِج ق ََال:
أَ ِم ْن َم َو ِال يَ ُهو َد؟ قَالُوا :نَ َع ْم .ق ََال :أَف ََل ت َ ْجلِ ُسو َن
أُكَلِّ ُم ُك ْم؟ .قَالُوا :بَ َل .فَ َجل َُسوا َم َع ُه فَ َد َعا ُه ْم إِ َل
اللَّ ِه َو َع َر َض َعلَ ْي ِه ُم ْ ِ
ال ْس َل َمَ ،وت ََل َعلَ ْي ِه ُم الْ ُق ْرآنَ.
ق ََالَ :وكَا َن ِم َّم َص َن َع اللَّ ُه ِب ِه ْم ِف ْ ِ
ال ْس َل ِم أَ َّن
اب
يَ ُهو َد كَانُوا َم َع ُه ْم ِف ب َِل ِد ِه ْمَ ،وكَانُوا أَ ْه َل كِتَ ٍ
اب أَ ْوث َانٍ ،
ش ٍك أَ ْص َح َ
َو ِعل ٍْمَ ،وكَانُوا ُه ْم أَ ْه َل ِ ْ
َوكَانُوا قد غزوهم ببالدهم ،فَكَانُوا إِذا كَا َن بَينهم
شئ قَالُوا :إِ َّن نَ ِب ًّيا َم ْب ُعوثٌ ْال َن قَ ْد أَظ ََّل َز َمانَ ُه
نَتَّ ِب ُع ُه ،نَ ْقتُلُ ُك ْم َم َع ُه قَتْ َل َعا ٍد َوإِ َر َم .فَل ََّم كَلَّ َم
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َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ أُولَ ِئ َك ال َّن َف َر َو َد َعا ُه ْم إِ َل اللَّ ِه،
ق ََال بَ ْعضُ ُه ْم ل َبعض :يَا قوم ،تعل ُمو َن َوالله إِنَّه
ال َّنبِي ال َِّذي ت َ َو َّع َدكُ ْم ِب ِه يَ ُهو ُد ،ف ََل يَ ْس ِب ُق َّن ُك ْم إِلَ ْي ِه.
يم َد َعا ُه ْم إِلَ ْي ِه ِبأَ ْن َص َّدقُو ُه َوقَ ِبلُوا
فَأَ َجابُو ُه ِف َ
ِم ْن ُه َما َع َر َض َعلَ ْي ِه ْم ِم َن ْ ِ
ال ْس َل ِمَ ،وقَالُوا :إِنَّا قَ ْد
الش
تَ َركْ َنا قَ ْو َم َنا َو َل قَ ْو َم بَ ْي َن ُه ْم ِم َن الْ َع َدا َو ِة َو َّ ِّ
َما بَ ْي َن ُه ْمَ ،و َع َس أَ ْن يَ ْج َم َع ُه ُم اللَّ ُه ب َِك ،ف ََس َن ْق َد ُم
َعلَيْ ِه ْم فَ َن ْد ُعو ُه ْم إِ َل أَ ْمر َِك َونَ ْعر ُِض َعلَيْ ِه ُم ال َِّذي
أَ َجبْ َن َاك إِلَيْ ِه ِم ْن َهذَا الدِّينِ  ،فَ ِإ ْن يَ ْج َم ْع ُه ُم اللَّ ُه
ْصفُوا َرا ِج ِع َني
َعلَيْ َك ف ََل َر ُج َل أَ َع ُّز ِم ْن َك .ث ُ َّم ان َ َ
إِ َل ب َِل ِد ِه ْم قَ ْد آ َم ُنوا َو َص َّدقُوا وواعدوه اللقاء
يف العام القابل ،غادروه مملوئني بالفكرة،
فبلغوها.
ق ََال ابْ ُن إِ ْس َح َاق :فَل ََّم ق َِد ُموا الْ َم ِدي َن َة إِ َل
قَ ْو ِم ِه ْم َذكَ ُروا لَ ُه ْم َر ُس َ
ول اللَّ ِه ﷺ َو َد َع ْو ُه ْم إِ َل
ِْ
ال ْس َل ِمَ ،حتَّى فَشَ ا ِفي ِه ْم ،فَلم ت َ ْب َق َدا ٌر ِم ْن َد ْو ِر
الْ َن َْصا ِر إِ َّل َو ِفي َها ذكر َر ُسول الله ﷺ.
فلام كان املوعد املرضوب من العام القابل
رجل،
واىف موعد رسول الله ﷺ منهم اثنا عرش ً
عرشة من الخزرج ،واثنان من األوس ،شهدوا
موسم الحج عامئذ ،ثم لقوه ﷺ عىل موعده
بالعقبة ،فبايعوه عندها بيعة العقبة األوىل
(التي سميت فيام بعد ببيعة النساء ألنها كانت
متوافقة مع ما كانت عليه بيعة النساء عام
الحديبية)
قابلوه بشوق وتلهف ،وقابلهم بصدره
الواسع وخلقه العظيم ،وقلبه متعلق بربه أن
ينجز له وعده ،قرأ عليهم من سورة إبراهيم
ۡ َ َ َۡ ُ َ ّ ۡ ۡ
ٱج َعل
ب
من قوله سبحانهِ﴿ :إَوذ قال إِبرٰهِيم ر ِ

َ ۡ َ

َهٰذا ٱلَ َل َءام ِٗنا﴾ إىل آخر السورة ،وبعدها متت
إجراءات بيعة العقبة األوىل.
ق ََال ابْ ُن إِ ْس َح َاقَ :ح َّدث َ ِني يَزِي ُد بْ ُن أَ ِب
ِيبَ ،ع ْن َم ْرث َِد بْنِ َع ْب ِد اللَّ ِه الْ َي َز ِ ِّنَ ،ع ْن َع ْب ِد
َحب ٍ
ال َّر ْح َمنِ بْنِ ُع َس ْيلَ َة الصنابحىَ ،عن ع َبا َدةَ ،و ُه َو
ض الْ َع َق َب َة
ابْن َّ
الصا ِم ِت ،ق ََال :كُ ْن ُت ِم َّم ْن َح َ َ
ش َر ُج ًل :فَبَايَ ْع َنا َر ُس َ
ول اللَّ ِه
الْ ُ َ
ولَ ،وكُ َّنا اث ْ َن ْي َع َ َ
ﷺ َع َل بَيْ َع ِة ال ِّن َسا ِءَ ،و َذلِ َك قبل أَن تفرتض
َس َق َو َل
ُش َك بِاللَّ ِه شَ يْئًاَ ،و َل ن ْ ِ
الْ َح ْرب ،عىل أَال ن ْ ِ
نَ ْز ِ َن َولَ نَ ْقتُ َل أَ ْولَ َدنَاَ ،ولَ نَأْ ِ َت ِب ُب ْهتَانٍ نَف َ ِ
ْتي ِه
بَ ْ َي أَيْ ِدي َنا َوأَ ْر ُجلِ َناَ ،ولَ نَ ْع ِص َي ُه ِف َم ْع ُر ٍ
وف .فَ ِإن
وفيتم فلكم الْج َّنةَ ،وإِن غشيتم من َذلِ َك شَ ْيئًا
فَأَ ْم ُركُ ْم إِ َل اللَّ ِه ،إِ ْن شَ ا َء َعذ ََّب َوإِ ْن شَ ا َء َغ َف َر.
تريث بهم ﷺ ملوعد يف العام القابل
أيضً ا ،كيف ال وهم قوم حديثو عهد باإلسالم،
ال يعرفون منه إال (ال إله إال الله محمد رسول
الله) والقليل مام سمعوا ،فكان البد من أن
يرسل معهم من يعلمهم أمور دينهم ويرسخ
عقيدته يف نفوسهم ،مع األخذ بعني االعتبار ما
هم فيه من الحرب والتناحر ،وما كانت حرب
حطاب وال حرب داحس والغرباء وال يوم بعاث
منهم ببعيد ،حيث هلك يف تلك الحروب رؤوس
يبق إال شباب
الرشك والنفاق من الطرفني ،ومل َ
القوم اليافعني ،وكأن الله سبحانه أراد أن يهيئ
لرسوله ذلك الحي الذي ستبدأ فيه نشأة دولة
اإلسالم الفتية ،كام قالت أمنا السيدة عائشة،
ريض الله عنها وأرضاها ،بحق يوم بعاث وفق ما
أورد البخاري يف صحيحه« :كَا َن يَ ْو ُم بُ َعاثَ يَ ْو ًما
قَ َّد َم ُه اللَّ ُه لِ َر ُسولِ ِه» ،فكان ال بد من املؤالفة بني
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األوس والخزرج ومؤاخاتهم بأخوة العقيدة؛
بحيث يضمن ﷺ وحدة الصف بني منارصيه
لتشكيل القوة الحقيقية القادرة عىل نرصة دولة
ستغي مفاهيم الكفر يف مجتمعها
اإلسالم التي ِّ
إىل مفاهيم العقيدة اإلسالمية ،والتي ستحكم
بأحكام جديدة وغريبة عام اعتادته مجتمعات
الكفر ،أال وهي األحكام الرشعية التي أنزلها
سبحانه عىل رسوله ليحكم بني الناس مبا أراه
الله ،فهم وإن كانوا جمي ًعا قد قاموا لهدف
واحد ،إال أنه يجب توحيد قواهم ،فال األوس
وحدهم قوة كافية يطلب منها النرصة ،وال
الخزرج وحدهم ،بل األوس والخزرج م ًعا ،وهذا
درس من دروس النبوة ،وال بد لنا من فهمه
وتطبيقه؛ فلذلك كله أرسل معهم مصعب بن
عمري (مصعب الخري) موف ًدا عنه ،بعد أن أوكل
إليه القيام بكل ما تقدم أعاله.
فام مىض عام عىل وجود مصعب الخري
يف يرثب يدعو إىل اإلسالم ،ويؤاخي بني األوس
والخزرج ،ويوحد قوى النرصة ،ويبني للقوم
دورهم ومهمتهم القادمة ،ويقيم فيهم الجمعة،
إال استدعاه ﷺ يتبني منه صورة الرأي العام
يف يرثب حول اإلسالم ودولته القادمة املرتقبة،
فبرشه مصعب الخري بأن اإلسالم قد عم معظم
بيوت القوم ،وأن القوم ها هم عىل إثره للِّقاء
املوعود ،عازمني عىل امليض ملا اختارهم له
ربهم .فاطأمن ﷺ وانتظر املوعد ،ليكون
اللقاء ولتكون إجراءات بيعة العقبة الثانية أو
(بيعة الحرب).
قال ابن اسحاق  :ق ََال كَ ْع ُب بْ ُن َمالِ ٍك :ث ُ َّم
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َخ َر ْج َنا إِ َل الْ َح ِّج َو َوا َع ْدنَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه ﷺ الْ َع َق َب َة
ِم ْن أَ ْو َس ِط أَيَّ ِام التَّ ْشِيقِ  ،فَل ََّم فَ َر ْغ َنا ِم َن الْ َح ِّج
َوكَان َِت اللَّ ْيلَ ُة ال ِتي َوا َع ْدنَا َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ ِفي َها،
َو َم َع َنا َع ْب ُد اللَّ ِه بْ ُن َع ْمرِو بْنِ َح َر ٍام أَبُو َجابر،
سيد من سادتنا أَ َخ ْذنَا ُهَ ،وكُ َّنا نَ ْكتُ ُم َم ْن َم َع َنا
شكِ َني أَ ْم َرنَا ،فَ َكلَّ ْم َنا ُه َوقُلْ َنا لَ ُه:
ِم ْن قَ ْو ِم َنا ِم َن الْ ُم ْ ِ
يف ِم ْن
ش ٌ
يَا أَبَا َجا ِب ٍر إِن ََّك َس ِّي ٌد ِم ْن َسا َدتِ َنا َو َ ِ
شا ِف َناَ ،وإِنَّا نَ ْرغ َُب ب َِك َع ًّم أَن َْت ِفي ِه أَ ْن تَكُو َن
أَ ْ َ
َحطَبًا لِل َّنا ِر َغ ًدا .ث ُ َّم َد َع ْونَا ُه إِ َل الْ ِ ْس َل ِمَ ،وأَ ْخ َ ْبنَا ُه
بِ ِي َعا ِد َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ إِيَّانَا الْ َع َقبَ َة .ق ََال :فَأَ ْسلَ َم
َوشَ ِه َد َم َع َنا الْ َع َق َب َة َوكَا َن نَ ِقي ًبا.
ث ُ َّم ق ََال ابْ ُن إِ ْس َح َاقَ :ع ْن َك ْع ِب بْنِ َمالِ ٍك:
ق ََال :فَ ِن ْم َنا تِل َْك اللَّ ْيلَ َة َم َع قَ ْو ِم َنا ِف ِر َحالِ َناَ ،حتَّى
إِذَا َم َض �ثُلْثُ اللَّ ْيل خرج َنا من رحالنا مليعاد
َر ُسول للَّ ِه ﷺ نَتَ َسل َُّل ت ََسل َُّل الْ َقطَا ُم ْستَ ْخ ِف َني،
َحتَّى ا ْجتَ َم ْع َنا ِف الشِّ ْع ِب ِع ْن َد الْ َع َق َب ِةَ ،ونَ ْح ُن
�ث َ َلث َ ٌة َو َس ْب ُعو َن َر ُج ًلَ ،و َم َع َنا ا ْم َرأَتَانِ ِم ْن نِ َسائِ َنا
ن َِسيبَ ُة ِب ْن ُت كَ ْع ٍب أُ ُّم ُع َم َر َة إِ ْح َدى نِ َسا ِء بَ ِني
َمازِنِ بْنِ ال َّن َّجارَِ ،وأَ ْس َم ُء ابْ َن ُة َع ْمرِو بْنِ َع ِد ِّي
بْنِ ن َِاب إِ ْح َدى نِ َسا ِء بَ ِن َي َسلِ َم َةَ ،و ِه َي أُ ُّم َم ِنيعٍ.
ق ََال كَ ْعب بن َمالك :فَل ََّم ا ْجتَ َمع َنا ِف
الشِّ ْع ِب نَ ْنتَ ِظ ُر َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ َحتَّى َجا َءنَا
اس بْ ُن َع ْب ِد الْ ُمطَّلِ ِبَ ،و ُه َو يَ ْو َم ِئ ٍذ
َو َم َع ُه الْ َع َّب ُ
ض أَ ْم َر ابْنِ
َع َل ِدينِ قَ ْو ِم ِه ،إِلَّ أَنَّ ُه أَ َح َّب أَ ْن يَ ْح ُ َ
أَ ِخي ِه َويَتَ َوث ََّق لَ ُه.
اس بْ ُن َع ْب ِد
فَل ََّم َجل ََس كَا َن أَ َّو َل ُمتَ َكل ٍِّم الْ َع َّب ُ
ش الْ َخ ْز َر ِج  -ق ََالَ :وكَان َِت
الْ ُمطَّلِ ِب فَق ََال :يَا َم ْع َ َ
الْ َع َر ُب إِنَّ َا يُ َس ُّمو َن َهذَا الْ َح َّي ِم َن الْ َن َْصا ِر
الْ َخ ْز َر َجَ ،خ ْز َر َج َها َوأَ ْو َس َها  -إِن ُم َح َّم ًدا منا َحيْثُ
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قد َعلِ ْمتُ ْمَ ،وقَ ْد َم َن ْع َنا ُه ِم ْن قَ ْو ِم َنا ِم َّم ْن ُه َو َع َل
ِمثْلِ َرأَ ِي َنا ِفي ِه ،فَ ُه َو ِف ِع َّز ٍة َم ْن قَ ْو ِم ُه َو َم َن َع ٍة ِف
بَل َِد ِهَ ،وإِنَّ ُه قَ ْد أَ َب إِ َّل ِالن ِْح َيا َز إِلَ ْي ُك ْم َواللُّ ُح َ
وق
ِب ُك ْم ،فَ ِإ ْن كُ ْنتُم ت َر ْو َن أَن ُك ْم وافون لَ ُه بِ َا دعومتوه
إِلَ ْي ِه َو َمانِ ُعو ُه ِم َّم ْن َخالَ َف ُه فَأَنْتُ ْم َو َما تَ َح َّملْتُ ْم ِم ْن
َذلِ َكَ ،وإِ ْن كُ ْنتُ ْم ت َ َر ْو َن أَنَّ ُك ْم ُم ْسلِ ُمو ُه وخاذلوه
بعد الْ ُخ ُروج إِلَ ْيكُم فَمن ْالن فَ َدعو ُه ،فَ ِإنَّ ُه ِف
عزة َو َم َن َع ٍة ِم ْن قَ ْو ِم ِه َوبَل َِد ِه.
ق ََال :فَ ُقلْ َنا لَ ُه :قَ ْد َس ِم ْع َنا َما قَل ََت ،فَتَ َكلَّ ْم
يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه فَ ُخ ْذ لِ َنف ِْس َك َولِ َربِّ َك َما أَ ْحبَبْ َت.
ق ََال :فَتَ َكلَّ َم َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ ،فَتَ َل الْ ُق ْرآ َن َو َد َعا
إِ َل اللَّ ِه َو َرغ ََّب ِف االسالم ،ق ََال« :أُبَا ِي ُعك ُْم َع َل
ون ِم َّم تَ ْ َن ُعونَ ِم ْنهُ نِ َسا َءك ُْم َوأَبْ َنا َءك ُْم».
أَنْ تَ ْ َن ُع ِ
ق ََال :فَأَ َخ َذ ال َ َْبا ُء بْ ُن م ْعرور ِب َي ِد ِه وق ََال:
نعم ،فوالذى بَ َعث ََك بِالْ َح ِّق ،لِ َن ْم َن َع َّن َك ِم َّم نَ ْ َن ُع
ِم ْن ُه أُ ُز َرنَا ،فَ َبا ِي ْع َنا يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه ،فَ َن ْح ُن َواللَّ ِه
أَبْ َنا ُء الحروب َو ِرث ْ َنا َها كَا ِب ًرا َع ْن كَا ِبرٍ.
ق ََال :فَا ْع َ َت َض الْ َق ْو َلَ ،وال َ َْبا ُء يُ َكلِّ ُم َر ُس َ
ول
اللَّ ِه ﷺ ،أَبُو الْ َهيْثَم بن التيهان فَق ََال :يَا َر ُس َ
ول
اللَّ ِه ،إِ َّن بَيْ َن َنا َوبَ ْ َي ال ِّر َجا ِل ِحبَالً َوإِنَّا ق َِاط ُعو َها،
يَ ْع ِني الْ َي ُهو َد ،فَ َه ْل َع َس ْي َت إِ ْن فَ َعلْ َنا َذلِ َك ث ُ َّم
أَظْ َه َر َك اللَّ ُه أَ ْن تَ ْر ِج َع إِ َل قَ ْو ِم َك َوت َ َد َع َنا؟ ق ََال:
فَتَ َب َّس َم َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ ث ُ َّم ق ََال« :بَلِ الدَّ ُم الدَّ ُم،
َوالْ َهدْ ُم الْ َهدْ ُم ،أَنَا ِم ْنك ُْم َوأَنْ ُت ْم ِم ِّني ،أُ َحار ُِب َم ْن
َحا َر ْب ُت ْمَ ،وأُ َسالِ ُم َم ْن َسالَ ْم ُت ْم «
ق ََال كَ ْع ٌبَ :وقَ ْد ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ:
ش نَ ِقي ًباَ ،يكُونُونَ
«أَ ْخ ِر ُجوا إِ َ َّل ِم ْنك ُُم اثْ َن ْي َع َ َ
َع َل َق ْو ِمه ِْم بِ َا ِفيه ِْم» .فَأَ ْخ َر ُجوا ِم ْن ُه ُم اث ْ َن ْي
ش نَ ِقيبًا ،تِ ْس َع ًة ِم َن الْ َخ ْز َر ِجَ ،و�ث َ َلث َ ًة ِم َن
َع َ َ

الْ َ ْو ِس.
ِبائِيل كَا َن
َو َح َّدث َ ِني شَ ْي ٌخ ِم َن األنصار أَن ج ْ َ
يُ ِش ُري إِ َل َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ إِ َل َم ْن يَ ْج َعلُ ُه نَ ِقي ًبا
لَ ْيلَ َة الْ َع َق َب ِةَ ،وكَا َن أُ َس ْي ُد بْ ُن ُحضَ ْ ٍي أَ َح َد ال ُّن َق َبا ِء
تِل َْك اللَّ ْيلَةَ .ر َوا ُه الْ َب ْي َه ِق ُّي.
َوق ََال ابْ ُن إِ ْس َح َاق :فَ َح َّدث َ ِني َع ْب ُد اللَّ ِه بْ ُن
أَ ِب بَ ْكرٍ ،أَ َّن َر ُس َ
ول اللَّ ِه ﷺ ق ََال لِل ُّن َق َبا ِء« :أَنْ ُت ْم
َع َل َق ْو ِمك ُْم بِ َا ِفيه ِْم كُف ََل ُء كَكَفَالَ ِة الْ َح َوا ِريِّ َني
يس بْ ِن َم ْريَ َمَ ،وأَنَا كَ ِف ٌيل َع َل َق ْو ِمي» .قَالُوا:
لِ ِع َ
نَ َع ْم.
َو َح َّدث َ ِني َع ِاص ُم بْ ُن ُع َم َر بْنِ قَتَا َدةَ ،أَ َّن
الْ َق ْو َم ل ََّم ا ْجتَ َم ُعوا لِ َب ْي َع ِة َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ ق ََال
اس بْ ُن ُع َبا َد َة بْنِ نَضْ لَ َة ْالَن َْصار ُِّي أَ ُخو بَ ِني
الْ َع َّب ُ
ش الْ َخ ْز َر ِج َه ْل تَ ْد ُرو َن
َسالِ ِم بْنِ َع ْو ٍف :يَا َم ْع َ َ
َع َل َم تُ َبا ِي ُعو َن َهذَا ال َّر ُج َل؟ قَالُوا :نَ َع ْم .ق ََال :إِنَّ ُك ْم
تُ َبا ِي ُعونَ ُه َع َل َح ْر ِب الْ َ ْح َم ِر َو ْالَ ْس َو ِد ِم َن ال َّن ِ
اس،
فَ ِإ ْن كُ ْنتُ ْم تَ َر ْو َن أَنَّ ُك ْم إِذَا أنهكت أَ ْم َوالكُم ُم ِصي َبة
قتل أَ ْسلَ ْمتُ ُمو ُه ،فَ ِم َن ْالنَ ،فَ ُه َو َواللَّ ِه
وأرشافكم ً
إِ ْن فَ َعلْتُ ْم ِخ ْز ُي ال ُّدنْيَا َو ْال ِخ َر ِةَ ،وإِ ْن كُ ْنتُ ْم ت َ َر ْو َن
أَنَّ ُك ْم َوافُو َن لَ ُه بِ َا َد َع ْوتُ ُو ُه إِلَيْ ِه َع َل نَ ْه َك ٍة
ش ِ
اف فَ ُخذُو ُه ،فَ ُه َو َواللَّ ِه َخ ْ ُي
الْ َ ْم َوا ِل َوقَتْلِ الْ َ ْ َ
ال ُّدنْ َيا َو ْال ِخ َر ِة .قَالُوا :فَ ِإنَّا نَأْ ُخ ُذهُ َع َل ُم ِصي َب ِة
ش ِ
اف ،ف ََم لَ َنا ِب َذلِ َك يَا َر ُس َ
ول
الْ َ ْم َوا ِل َوقَتْلِ الْ َ ْ َ
اللَّ ِه إِ ْن نَ ْح ُن َوفَ ْي َنا؟ ق ََال« :الْ َج َّن ُة» .قَالُوا :ابْ ُس ْط
يَ َد َك .فَ َب َس َط يَدَهُ فَ َبايَ ُعو ُه.
َوقَ ْد َر َوى يُون ُُس َعنِ ابْنِ إِ ْس َح َاقَ ،ح َّدث َ ِني
الصا ِم ِتَ ،ع ْن أَبِي ِه،
ُع َبا َد ُة بْ ُن الْ َولِ ِيد بْنِ ُع َبا َد َة بْنِ َّ
الصا ِم ِت ،ق ََال :بَايَ ْع َنا َر ُس َ
ول
َع ْن َج ِّد ِه ُعبَا َد َة بْنِ َّ
الس ْمعِ َوالطَّا َع ِة ِف
اللَّ ِه ﷺ بَيْ َع َة الْ َح ْر ِب َع َل َّ
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عرسنا ويرسنا ،ومنشطنا ومكرهنا أَث َ َرة َعلَ ْي َنا،
َوأَ ْن لَ نُ َنا ِز َع ْالَ ْم َر أَ ْهلَ ُهَ ،وأَ ْن نَق َ
ُول بِالْ َح ِّق أَيْ َن َم
اف ِف اللَّ ِه لَ ْو َم َة لَ ئِ ٍم .ث ُ َّم ق ََال َر ُس ُ
كُ َّنا لَ نَ َخ ُ
ول
اللَّ ِه ﷺ« :ا ْرفَضُّ وا إِ َل ِر َحالِك ُْم» ...ق ََال :فَق ََال
اس بْ ُن ُع َبا َد َة بْنِ نَضْ لَ َة :يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِهَ ،وال َِّذي
الْ َع َّب ُ
بَ َعث ََك بِالْ َح ِّق ،إِ ْن ِشئْ َت لَ َن ِميلَ َّن َع َل أَ ْهلِ ِم ًنى
َغ ًدا ِبأَ ْس َيا ِف َنا .ق ََال :فَق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ« :ل َْم
نُ ْؤ َم ْر ِب َذلِكَ َ ،ولَ ِك ِن ا ْرجِ ُعوا إِ َل ِر َحالِك ُْم» .ق ََال:
فَ َر َج ْع َنا إِ َل َمضَ ا ِج ِع َنا فَ ِن ْم َنا ِفي َها َحتَّى أَ ْصبَ ْح َنا.
ق ََال ابْ ُن إِ ْس َح َاق :فَل ََّم َر َج َع ْالَن َْصا ُر ال َِّذي َن
بَايَ ُعوا َر ُس َ
ول اللَّ ِه ﷺ لَ ْيلَ َة الْ َع َق َب ِة الثَّانِ َي ِة إِ َل
الْ َم ِدي َن ِة أَظْ َه ُروا الْ ِ ْس َل َم ِب َهاَ .و ِف قَ ْو ِم ِه ْم بَقَايَا ِم ْن
الش ِك
شُ ُيو ٍخ لَ ُه ْم َع َل ِدي ِن ِه ْم ِم َن ِّ ْ
ثم صدر أمر رسول الله ﷺ ملسلمي مكة
بالهجرة إىل املدينة املنورة ،ومن بعدها كانت
هجرته ﷺ مع أيب بكر رضوان ريب عليه،
فكان ما تذكره الناس من نومة عيل بن أيب
طالب يف فراش رسول الله ﷺ وقوله تعاىل:
َۡ َ
َ ۡ
ٗ
ٗ
َ َ َ َۡ
ي أيۡدِي ِه ۡم َس ّدا َوم ِۡن خلفِ ِه ۡم َس ّدا
وجعلنا ِم ۢن ب ِ
ََ ۡ َ ۡ َُٰ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
ص
ون  ٩وكان رساقة،
فأغشينهم فهم ل يب ِ
وكان العنكبوت وبيض الحاممة والغار ،وطلع
البدر علينا ،وبعد هذا االقتباس من نصوص
السرية ،هل يصح أن يفهم من الهجرة أن
الرسول ﷺ قد فر بدينه ،أم هي من األعامل
التي أقام بها الدولة التي تحمي بيضة اإلسالم؛
حيث إنه بدأ من فوره تطبيق أحكام الرشع
بني الناس بكل ما فيها ،من تشكيل لجهاز
الحكم ،وتجييش الجيوش ليحكم األرض مبا أراه
الله ،وليقيم كل حكم من أحكام اإلسالم تعلق
20
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وجوده بوجود دولة اإلسالم.
ويف وقفـة مـع مجريـات األمـور التـي
سـبقت ،نجـد أن األنصـار قـد فهمـوا بشـكل
ال يرقـى إليـه شـك أن النبـي ﷺ هـو مـن
سـيكون اآلمـر الناهـي يف دولـة املدينـة ،وأن
نظـام الحكـم الـذي يبتغي إقامته لـه متطلبات
وعليـه التزامـات تتعـارض مـع مـا كان سـائ ًدا
مـن عـادات وأعـراف ومواثيـق ،نعم لقـد أدرك
األنصـار أن تلـك البيعـة تقتضي وضـع كافـة
إمكانياتهـم ومقدراتهـم بإمـرة النبـي ﷺ،
وأن األمـر كلـه رهـن مبـا سيشـكله مـن نظـام
إسلامي يحـل مكان األنظمـة القبلية السـائدة،
لذلـك فقـد فكـر األنصـار مل ًيـا قبـل أن ينجـزوا
البيعـة وفـق مـا قالـه أبـو الهيثـم بـن التيهـان،
وفيـه إشـارة واضحـة على اسـتعدادهم لتقبـل
النظـام الجديـد ،ومـا سـيبنى عليـه مـن فسـخ
اتفاقاتهـم السـابقة مـع عبد الله بـن أُيب بن أيب
سـلول الـذي كان ات ُفـق عىل تتويجـه ملكًا عىل
املدينـة ،وكذلـك دخـول عالقاتهـم مـع قبائـل
يهـود املحيطـة باملدينـة طـو ًرا جديـ ًدا يخضـع
للنظـام الجديـد كما حصـل بعد ذلـك .ومبجرد
أن وصـل النبـي الكريم أبواب املدينة اسـتقبله
مئـات مـن األنصـار املسـلحني قائلين لـه ،وكان
مطاعي».
معـه أبـو بكر الصديق «ادخلا آم َنني
َ
هـذه هـي صـورة الهجـرة ،وليـس حرصهـا بــ
«طلـع البـدر علينـا» ،وهـذه هـي املعـاين التي
يجـب أن ندركها مـن الهجرة النبويـة الرشيفة،
وهـذه هـي الطريـق التـي يجـب أن نسـلكها
السـتعادة أمجادنـا

نداء حار إىل املس��لمني يف ذكرى اهلجرة النبوية،
ذكرى إقامة الدولة اإلس�لامية
نرصة ارتبطت يف حياة املسلمني بالهجرة ،وهجرة ارتبطت بإقامة الدولة اإلسالمية...
هل عام يذكِّر املسلمني بتلك الذكرى ،وقد مىض عىل هدم الخالفة
وأعوام هجرية ترتا ،كلام َّ
اإلسالمية زهاء قرن من الزمان.
قرن من الزمان أيها املسلمون ،ونحن َهلَك ٌة ليس لنا قدر وال شأن ،كانت بالدنا مستباحة
طول وعرضً ا ،ال يرد عاديتهم عنا قعقا ٌع وال بايزيد ،دماؤنا مسفوكة تخَضَّ بت
يصول فيها الكفار ً
بها الرثى ال تجد من يحقنها ،أعراضنا منتهكة حالها كالتي ال ترد يد المس ،ال تجد ُملبيًا يُلبي
رصخات الحرائر ربات الحجال ،مقدساتنا مغتصبة ُمدنسة تشكو إىل الله حالها ومآلها.
هجري جديد أيها املسلمون ،وحكام
عا ٌم
ٌّ
املسلمني يتبجحون عىل الله بتعطيل رشعه،
وهم بالكفر يحكمون .والكفر البواح يظهرون،
وعىل رؤوس األشهاد به يتباهون .يوالون أعداء
الله  :أمريكا وروسيا وأوروبا ويهود والهندوس...
ويعادون شعوبهم كأشد ما تكون العداوة
والبغضاء ،وكذلك يفعلون .قد َم َّزقونا ُمزقًا
ونحن أمة الجسد الواحد ،وفَ َّرقونا ِفرقًا ونحن
خري أمة أخرجت للناس! أال ساء ما يحكمون،
أال بُع ًدا لهم من صبيان سفهاء رويبضات ،وت ًّبا
لهم من أقزام ليسوا منا ولسنا منهم ،كفرنا بهم،
وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أب ًدا حتى
يرجعوا عن ِغ ِّيهِم ،وما هم براجعني!
هل هاللُ ُه علينا،
ُمح َّر ٌم آخر أيها املسلمون ،أَ َّ
ونحن محرومون من بركة الوحي ،بركة الحكم
مبا أنزل الله ...قُرآننا ُمعطل ٌة أحكامهُ ،مغ َّيب ٌة
حدوده ،ال يجد خليف ًة يَتَ َع َّهدُهُ  ،وال سلطانًا
يُنفِّذه ،إال بقي ٌة من تحبريٍ يف املحراب ،أو ترتيلٍ
ٌ
حروف
خلف الباب ...سنة نبينا محمد ﷺ

ُمضَ َّي َع ٌة ُمد َّون ٌة يف الكتب واملصنفات ،يف الصحاح
والسنن واملسانيد واملعاجم واملستدركات!
قُرآنُنا َو َر ٌق ُم َعل ٌَّق ُه ِج َرا
الســ َّن ُة َســ َن ٌد َمقطو َع ٌة بَ َتا
َو ّ
َح ٌّد بِال َس ٍ
يف يا لَيتَ ُه َح ٌّد
كم طَا ٍغ َعدا فَ َجرا
ُحك ٌم بِال ُح ٍ
ُحكَّا ُمنا َولَغوا يف الظلم قَد فسقوا
يا َربَّنا ُخذ ُهم أَخذًا فَال ت َ َذرا
يف ِخضَ ِّم هذه املعاناة ،ومن عمق هذا
الظالم الكالح ،نسترشف من عبق الهجرة
النبوية الرشيفة قاد ًما من األيام نرنو إليها.
املسلمون مقهورون؟ نعم .مغلوبون؟ نعم.
مستضعفون؟ أيضً ا نعم ،وألف نعم .ولكن
هذا الوضع الطارئ علينا يجب أن يرحل حتى
يصري يف طي النسيان ،يجب أن يُدفن حيث
َدفَن بالل بن رباح – ريض الله عنه – عبوديته،
فصار سي ًدا من سادة األمة ،يقتل أمية بن خلف
بيديه ،من بعد أن كان أمية يطرحه عىل الرمال
ويعذبه أشد العذاب .ال بد من نسف قرنٍ من
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الذل والتبعية واالستضعاف كام نسف رسول
الله ﷺ أصنام الضالل ،ونسف معها تاري ًخا من
الجاهلية والفرقة القبلية املتناحرة ،فجعل من
هذه القبائل أم ًة ،هي خ ُري أم ٍة أخرجت للناس،
تغزو الروم وفارس وتنترص عليهم.
رسول الله محمد ﷺ يبعثه الله عىل
فرتة من الرسل ،فيوحي إليه وحيًا ناس ًخا لكل
الرشائع ومهيم ًنا عليها ،ينطلق بدعوته من
مكة املكرمة نقطة االنطالق ،يدعو إىل عبادة
الله وحده ال رشيك له ،وال ند له ،وال نظري
له .سبحانه ،سبحانه ،سبحانه ،يف عليائه ،فيؤمن
به من يؤمن – وقليل ما هم – ويكفر به من
يكفر – وكثري ما هم – فيحتدم الرصاع ويتفجر
الكفاح حتى بلغ األمر مبلغاً ضَ ِّيقًا َحر ًجا ،حيث
ال تالقي بني الحق دين الله تعاىل ،والباطل
دين قريش موروث الضالل .وس َّنة الله سبحانه
ثابتة ال تتغري وال تتبدل ،الباطل يستضعف
قتل وحصا ًرا وترشي ًدا،
الحق وأهله ،وينكِّل بهم ً
والحق قدمه راسخة تأىب أن تتزحزحَ ،وأَ َّن لها أن
تتزحزح؟! والله ولِ ُّيها ،نِع َم املوىل ونِع َم النصري:
ۡ
َّ
َ
ْ
َ

َ َ ٰ ُّ ۡ
نص ُر ُسل َنا َوٱل َ
 إِنَّا لَ ُ ُ
ِين َء َام ُنوا ِف ٱليوة ِ
ٱدلن َيا
َ
َََۡ َُ ُ ۡ ۡ
َ ۡ َ َ َ َ ُ َّ
ٱلظٰلِم َ
ني
ويوم يق
وم ٱلش َه ٰ ُد  ٥١يوم ل ينفع
ِ
َ
َّ
َ
ُ
ۡ
َم ۡعذ َِر ُت ُه ۡم َول ُه ُم ٱللع َنة َول ُه ۡم ُس ٓو ُء َّ
ٱدلارِ .
ۖ

نعم ال تالقي بني الحق والباطل ،وكيف
يتالقيان؟! هذا دين الله تعاىل أوحى به عىل
نبيه ﷺ وذاك دين صنعته أوهام الضالل،
وقد ُخيِّ َل لها أن حج ًرا ال يقوى عىل أن يَ ُه َّش
ذباب ًة عن أنفه ،قادر عىل أن ينفع أو يرض!
إذًا ال تالقي وال حلول وسطية ،فإما أن يظهر
الحق عىل الباطل –وهو كائن ال محالة– وإما
أن يظهر الباطل عىل الحق –وهذا لن يكون-
ولكن الحق ال ميلك قوة تحميه أو دولة تؤويه،
22
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فمهام يكن من أمر ،هذا أبو جهل يعربد ،يقتل
آل يارس ،يؤذي رسول الله ﷺ أشد األذى،
يستصدر قرار الصحيفة ،قرار مقاطعة املسلمني
يف شعاب الجبال ،يُهدد ويتوعد ،وكفار قريش
كذلك يفعلون.
هكذا بلغ الرصاع مبلغه ،تح َّجر املجتمع
امليك أمام الدعوة ،أُقفلت قلوب ِعلي ِة القوم عن
أن تنرشح لإلميان .إذًا ال بد من مجتمع آخر
يحتضن الدعوة إميانًا بها ونُرص ًة لها ،فتتمكَّن
يف دولة تحكم باإلسالم دين الله العظيم .قص َد
رسول الله ﷺ الطائف يلتمس نرصة أهلها؛
فكان الرد كأسوأ ما يكون ،وال حول وال قوة إال
بالله .يرجع رسول الله ﷺ إىل مكة وهو يقول
لزيد بن حارثة ُمتَ َب َّنا ُه« :إن الله جاعل ملا ترى
فر ًجا ومخر ًجا».
نعم ،وحقًا يا حبيبي ،يا رسول الله ،إن الله
جاعل ألمرك فر ًجا ومخر ًجا ،وقد جعل ،وبعد
إرصار ومثابرة عىل طلب النرصة ،والبحث عن
نبي
قوة تحتضن دعوة الله ،وبعد جوالت جالها ُّ
َبي امللحمة ،طلب فيها النرصة مرا ًرا
املرحمة ،ون ُّ
ومرا ًرا ،وبعد أن عرضت بنو عامر بن صعصعة
عىل رسول الله – عليه الصالة والسالم  -نرص ًة
مرشوط ًة أباها ،وعرضت بكر بن وائل بني
شيبان نرص ًة أخرى منقوص ًة مل يقبلها ،ساق الله
تبارك وتعاىل لِ َن ِب ِّي ِه ﷺ نرص َة األنصار –رضوان
الله عليهم– وتَ َّم أمرها ،فكانت الهجرة مبارك ًة
إىل املدينة املنورة عقر دار اإلسالم ،ومأوى
دولته.
أيها املسلمون ،مل يهاجر رسول الله ﷺ
من بلده مكة الجئًا سياسيًا ،فاحتمى ِ
بحمى
األوس والخزرج ليرصف عنه أذى قريش ،وإمنا
هاجر واستقبله األنصار – رضوان الله عليهم –
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حاكم مطا ًعا ،يأمر وينهى ،وهم له
سي ًدا عزي ًزا ً
سامعون مطيعون .جاء عند البخاري يف صحيحه
ض اللَّ ُه َع ْن ُه -ق ََال:
من طريق أَن َِس بْنِ َمالِ ٍك َ -ر ِ َ
ف أَبَا
«أَ ْق َب َل نَب ُِّي اللَّ ِه ﷺ إِ َل امل َ ِدي َن ِة َو ُه َو ُم ْر ِد ٌ
اب
َبكْرٍَ ،وأَ ُبو َبكْ ٍر شَ ْيخٌ ُي ْع َر ُ
فَ ،ونَب ُِّي اللَّ ِه ﷺ شَ ٌّ
فَ ،ق َالَ :ف َيلْقَى ال َّر ُج ُل أَبَا بَكْ ٍر َف َيق ُ
ُول :يَا
الَ يُ ْع َر ُ
أَبَا بَكْ ٍر َم ْن َه َذا ال َّر ُج ُل الَّ ِذي بَ ْ َي يَدَ يْكَ ؟ َف َيق ُ
ُول:
السب َِيلَ ،ق َال َ :ف َي ْح ِس ُب
َه َذا ال َّر ُج ُل َي ْه ِدي ِني َّ
ِيقَ ،وإِنَّ َا يَ ْع ِني
ال َح ِاس ُب أَنَّهُ إِنَّ َا يَ ْع ِني الطَّر َ
َت أَبُو بَكْرٍَ ،فإِ َذا ُه َو ِبفَار ٍِس
َسب َِيل الخ َْيِ ،فَالْ َتف َ
َقدْ لَ ِح َق ُه ْمَ ،فق ََالَ :يا َر ُس َول اللَّ ِهَ ،ه َذا فَار ٌِس َقدْ
َت نَب ُِّي اللَّ ِه ﷺ َفق ََال« :اللَّ ُه َّم
لَ ِح َق ِب َنا ،فَالْ َتف َ
َصعَهُ ال َف َر ُس ،ثُ َّم َقا َم ْت تُ َح ْم ِح ُم،
اصعْهُ » ف َ َ
ْ َ
ف
َفق ََالَ :يا نَب َِّي اللَّ ِهُ ،م ْر ِن بِ َا ِش ْئ َتَ ،ق َالَ « :ف ِق ْ
َمكَانَكَ  ،الَ ت ْ َُتكَ َّن أَ َحدً ا يَلْ َح ُق ِب َنا» َق َالَ :فكَانَ
أَ َّو َل ال َّن َها ِر َجا ِهدً ا َع َل نَب ِِّي اللَّ ِه ﷺ َوكَانَ آ ِخ َر
ال َّن َها ِر َم ْسلَ َح ًة لَهُ َ ،ف َن َز َل َر ُس ُول اللَّ ِه ﷺ َجانِ َب
ال َح َّر ِة ،ثُ َّم بَ َع َث إِ َل األَن َْصارَِ ،ف َجا ُءوا إِ َل نَب ِِّي
اللَّ ِه ﷺ َوأَ ِب بَكْ ٍر ف ََسلَّ ُموا َعلَ ْيه َِمَ ،و َقالُوا  :ا ْركَ َبا
آ ِم َن ْ ِي ُمطَا َع ْيَِ .ف َر ِك َب نَب ُِّي اللَّ ِه ﷺ َوأَبُو بَكْرٍ،
ِالسالَحَِ ،ف ِق َيل ِف امل َ ِدي َن ِةَ :جا َء
َو َحفُّوا ُدونَ ُه َم ب ِّ
شفُوا َي ْنظُ ُرونَ
نَب ُِّي اللَّ ِهَ ،جا َء نَب ُِّي اللَّ ِه ﷺ َفأَ ْ َ
َويَقُولُونَ َ :جا َء نَب ُِّي اللَّ ِهَ ،جا َء نَب ُِّي اللَّ ِهَ ،فأَ ْق َب َل
وب « ...
يَ ِسريُ َح َّتى نَ َز َل َجانِ َب َدا ِر أَ ِب أَيُّ َ
قامت دولة اإلسالم يف املدينة املنورة ،نِع َم
الدول ُة ونِع َم بانوها ،قامت عزيز ًة أ ِب َّي ًة عىل
أعدائها َع ِصيَّ ًة ،دول ًة ذات سيادة كاملة السيادة،
فحكمت باإلسالم ،وجاهدت أعداء الله ،حتى
دانت العرب لدين الله طو ًعا وكر ًها قبل أن
تهدأَ نفس النبي ﷺ.
يا أبناء خري أمة أخرجت للناس ،ال يخفى
عليكم ما آلت إليه أحوال املسلمني ،فرق ٌة

وضياعِ ،ذلَّ ٌة وهوان .هأنتم ت َرون الكافر
املستعمر كيف يصول ويجول يف بالدكم
طولً وعرضً ا ،وتشاهدون بأم أعينكم كيف
أن حكامكم يوالونهم ويعادونكم ،فإىل متى
تستجريون بالذئاب من الكالب ،وتحتمون
بالثعالب من املخالب؟ ظننتم بالقومية خ ًريا
فأر َدتكُم ،ابتَغيتُم العز َة عند العلامنية فأذَلتكُم،
َ َّيمتُم وج َهكُم شط َر الغرب الكافر فَ َحنى
رقابكم ...أَال فعودوا إىل إسالمكم ،ففيه طاعة
ربكم ،أعيدوا خالفتكم مبعث ع َّزتكم ،فال إسالم
إال بجامعة ،وال جامعة إال بطاعة ،وال طاعة إال
بإمارة.
أيها املسلمون ،هاجِروا من دار الكفر التي
أنتم فيها تعيشون ،ويف ظل طاغوتها تُحكمون،
وبإمرة رويبضاتها راضون .إىل دار اإلسالم خالفة
املسلمني ،دار القوة واملنعة والتمكني ،اه ُجروا
العلامني َة وانبذوها ،اهجروا الوطني َة وادفنوها،
اهجروا القومية واطرحوها ،اقطعوا الحبال مع
أمريكا وروسيا وأوروبا ويهود ،اعتصموا بحبل
الله املتنيَ ،ع ْن ُم َعا ِويَ َة ق ََال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول
اللَّ ِه ﷺ يَق ُ
ُولَ :
«ل تَ ْنق َِط ُع الْ ِه ْج َر ُة َح َّتى تَ ْنق َِط َع
ال َّت ْو َب ُةَ ،و َل تَ ْنق َِط ُع ال َّت ْو َب ُة َح َّتى تَطْل َُع الشَّ ْم ُس
ِم ْن َم ْغ ِر ِب َها»[ .رواه أبو داود].
أيتها الجيوش الرابضة يف معسكراتها،
يا أهل القوة واملنعة ،القول قولكم ،والفصل
عندكم ،انرصوا دينكم وأمتكم ،اخلعوا عنكم
ِسبال الذل الذي ألبسكُم إياه حكامكم ،متى
كانت وظيفة الجيوش حراسة الظاملني؟ متى
كان السالح للتكديس يف الثكنات يعلوه الغبار
ويغشاه الصدأ؟ متى أغمد املسلمون السيوف
يف أغامدها؟ أم إنكم استمرأتم الهوان حتى
أَلِ َفكُم َوألِفتُموه؟ أين الصناديد املغاوير؟ أين
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نداء حار إىل املسلمني يف ذكرى الهجرة النبوية،

أصحاب النخوات أبناء الحرائر؟ اللَّ َه اللَّ َه يف
دينكم ،اللَّ َه اللَّ َه يف أمتكم ،صاحت الحرائر،
استغاثت املحصناتَ ،هلَّت البشائرَ ،ر َّجت
َ ۡ َٰ َٰ َ
ت ض ۡب ٗحا
املنابر ،نادى منادي الجهاد :وٱلعدِي ِ

َ ۡ َ
ت قَ ۡد ٗحا  ٢فَٱل ۡ ُم ِغ َ
ت ُص ۡب ٗحا ٣
ير ٰ ِ
 ١فٱل ُمورِي ٰ ِ
َ
َۡ
َََ َ
َۡ
ج ًعا .
فأث ۡرن بِهِۦ نق ٗعا  ٤ف َو َس ۡط َن بِهِۦ

يا ُجيوشً ا كَبَّلوها بِالقُيود
ِ
اكسوا قَ ْي َد الطُّغا ِة بال َحديد
زَمجِروا واستَن ِفروا يف ِه َّم ٍة
رب نَادى بايَزيد
ث َا َر نَق ُع ال َح ِ
غي ظالِ ٍم
أَس ِقطوا طاغُوتَ بَ ٍ
أَنزِلو ُهم إِنَّ ُهم َحقًا َعبيد
َس ِ
لسلو ُهم َص ِّف ُدو ُهم كُلُّ ُهم
كم َسديد
َواج َمعو ُهم وا ْحكُموا ُح ً
يا رجال الخالفة ،أيها العاملون إلقامتها،
بُرشاكم باثنتني:
األوىل :خالفة راشدة عىل منهاج النبوة .عن
ال ُّن ْع َمنِ بْنِ بَ ِشريِ بْنِ َس ْع ٍد ،ق ََال« :كُ َّنا قُ ُعو ًدا ِف
الْ َم ْسج ِِد َم َع َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ َوكَا َن بَ ِش ٌري َر ُج ًل
يَك ُُّف َح ِديثَ ُه ،فَ َجا َء أَبُو ث َ ْعلَ َب َة ،فَق ََال :يَا بَ ِش ُري بْ َن
َس ْع ٍد ،أَت َ ْح َف ُظ َح ِديثَ َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ ِف الْ ُ َم َرا ِء؟
َوكَا َن ُح َذيْ َف ُة قَا ِع ًدا َم َع بَ ِشريٍ ،فَق ََال ُح َذيْ َف ُة :أَنَا
أَ ْح َف ُظ ُخطْ َبتَ ُه ،فَ َجل ََس أَبُو ث َ ْعلَ َب َة ،فَق ََال ُح َذيْ َف ُة:
ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ« :إِنَّك ُْم ِف ال ُّن ُب َّو ِة َما شَ ا َء
اللَّهُ أَنْ تَكُونَ  ،ثُ َّم َي ْر َف ُع َها إِ َذا شَ ا َء أَنْ َي ْر َف َع َها ،ثُ َّم
تَكُونُ ِخ َل َف ٌة َع َل ِم ْن َهاجِ ال ُّن ُب َّو ِةَ ،ف َتكُونُ َما شَ ا َء
اللَّهُ أَنْ تَكُونَ  ،ثُ َّم يَ ْر َف ُع َها إِ َذا شَ ا َء أَنْ يَ ْر َف َع َها ،ثُ َّم
تَكُونُ ُملْكًا َعاضًّ اَ ،ف َيكُونُ َما شَ ا َء اللَّهُ أَنْ َيكُونَ ،
ثُ َّم يَ ْر َف ُع َها إِ َذا شَ ا َء أَنْ يَ ْر َف َع َها ،ثُ َّم تَكُونُ َج ْ ِبيَّ ًة،
َف َتكُونُ َما شَ ا َء اللَّهُ أَنْ تَكُونَ  ،ثُ َّم يَ ْر َف ُع َها إِ َذا شَ ا َء
أَنْ َي ْر َف َع َها ،ثُ َّم تَكُونُ ِخ َل َف ٌة َع َل ِم ْن َها ِج ال ُّن ُب َّو ِة،
ثُ َّم َسك ََت»[ .مسند أيب داود الطياليس]
24
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والثانية :رضوان من الله أكرب وأعظم ،وجنة
فردوس سقفها عرش الرحمنَ ،عنِ ابْنِ ُع َم َر -
ض اللَّ ُه َع ْن ُه َم – ق ََال :ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ« :إِنَّ
َر ِ َ
لِلَّ ِه ِع َبا ًدا لَ ْي ُسوا ِبأَنْ ِب َيا َء َو َل شُ َهدَ ا َء ،يَ ْغ ِبطُ ُه ُم
الشُّ َهدَ ا ُء َوال َّن ِب ُّيونَ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة لِ ُق ْر ِبه ِْم ِم َن اللَّ ِه
اب َع َل ُركْ َبتَ ْي ِه،
تَ َع َال َو َم ْجلِ ِسه ِْم ِم ْنهُ فَ َجثَا أَ ْع َر ِ ٌّ
فَق ََال :يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِهِ ،ص ْف ُه ْم لَ َنا و َجلِّ ِه ْم لَ َنا .ق ََال:
اسِ ،م ْن نِ َزاعِ الْ َق َبائِلِ  ،ت ََصا َد ُقوا
َق ْو ٌم ِم ْن أَ ْف َنا ِء ال َّن ِ
ِف اللَّ ِه َوتَ َحابَّ ْوا ِفي ِه ،يَضَ ُع اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل -لَ ُه ْم
اس َو َل
يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َم َنا ِب َر ِم ْن نُورٍ ،يَخ ُ
َاف ال َّن ُ
َيخَافُونَ ُ ،ه ْم أَ ْولِ َيا ُء اللَّ ِه َ -ع َّز َو َج َّل -الَّ ِذي َن
ف َعلَ ْيه ِْم َو َل ُه ْم يَ ْح َزنُونَ »[ .أخرجه
َل َخ ْو ٌ
الحاكم يف املستدرك].
إِ َّن الهجــرة النبويــة حــدثٌ عظيــم،
وليســت ذكــرى يجتمــع فيهــا الحاكــم وبطانتــه
بطانــة الســوء ،وزبانيتــه وأعوانــه عــى الظلــم،
ف ُيتــى القــرآن الكريــم بــن يــدي الظاملــن،
وتُلقــى الكلــات واألشــعار واملدائــح ،ثــم
ـض الســامر وبيــت املســلمني دامــر .هــذا
ينفـ ُّ
عمــا فيــه اتبــاع
الحــدث العظيــم يســتأهل ً
ـأس بطريقــة الرســول ﷺ يف العمــل إلقامــة
وتـ ٍّ
دولــة الخالفــة .وهــذا حــزب التحريــر داعــي
الخالفــة ،والعامــل إلقامتهــاٍ ،
مــاض يف عملــه
يــدوس عــى الشــوك ،ويجتــاز العقبــات صابـ ًرا
محتســبًا ال يــره مــن خذلــه حتــى يــأذن
اللــه بنــره ،وقيــام دولــة اإلســام التــي فيهــا
حكمــه.
اللهم استعملنا يف طاعتك ،وأكرمنا بإظهار
دينك ،وإقامة رشعك ،ونرش دينك ،وإدخال
الناس يف دين الله أفوا ًجا ...اللهم أكرمنا بخالفة
راشدة يع ُّز بها اإلسالم وأهلهُّ ،
ويذل بها الكفر
وأهله ...إنك عىل كل يشء قدير

عامة علماء املسلمني :حديث اآلحاد ال يفيد االعتقاد ()1
ابو عبيدة معاوية الحيجي
الحمد لله ،والصالة عىل سيدنا رسول الله ،وبعد جمعت يف هذه الوريقات أقوال
علامء األمة يف مسألة كرث الكالم عنها (حديث اآلحاد ،وماذا يفيد :الظن أم اليقني؟) هذا هو
أصل املسألة ،ويتفرع عنها جملة مسائل ،أشهرها وأكرثها تداولً  :هل يؤخذ حديث اآلحاد يف
العقيدة أم ال؟
وعــى شــهرة هــذه املســألة وكــرة
تداولهــا ،تجــد أن معظــم الذيــن يتكلمــون بهــا
ال يفقهــون معناهــا ،فالذيــن يقولــون بوجــوب
أخــذ حديــث اآلحــاد يف العقيــدة تراهــم
أنفســهم يقولــون إن حديــث اآلحــاد يفيــد
الظــن ،لكــن يجــب أخــذه يف العقيــدة (وعــى
رأســهم األلبــاين) وكالمهــم هــذا يــدل عــى
عــدم إدراكهــم أن معنــى العقيــدة هــو الجــزم
واليقــن ،كــا أنــك تجــد هــذا الفريــق ذاتــه
يؤلــف الكتــب يف الــرد عــى مــن أنكــر أخــذ
حديــث اآلحــاد ،وهــذا أيضً ــا يــدل عــى عــدم
فهمهــم لــكالم الفريــق الثــاين .فالفريــق الثــاين
ال ينكــر الحديــث النبــوي كــا يتوهــم الفريــق
األول ،وإمنــا يقولــون إن حديــث اآلحــاد ال
يجــوز رده ،ولكنــه يفيــد الظــن وال يفيــد
االعتقــاد ،وهــو ذات قولهــم ال يفيــد اليقــن،
وذات قولهــم ال يفيــد العلــم ،وهــذا الفريــق
الثــاين يقــول« :إن حديــث اآلحــاد يفيــد الظــن؛
لذلــك يجــب تصديقــه وال يجــوز رده ،لكنــه
ال يفيــد االعتقــاد أي ال يفيــد اليقــن» وهــذا

الــكالم واضــح املعــامل كــا تــرى وال إشــكال
يف فهمــه ووضوحــه ،لكــن هنــاك مــن يفهــم
الــكالم باملقلــوب ،أو مــن يفهمــه كــا يحب أن
يفهمــه هــو ،وكــا يحلــو لــه وكــا يشــتهي ،أو
يف أحســن أحوالــه كــا يتوهمــه فكــره وعقلــه.
عــى أنــه والحــق يقــال إن هنــاك مــن القائلــن
إن حديــث اآلحــاد ال يفيــد االعتقــاد مــن ال
يحســن التعبــر عــن فكرتــه وال يجيــد اإلبانــة
عــن رأيــه؛ مــا يســبب للعــوام إشــكاليات ،أو
يوحــي إليهــم عــن غــر قصــد أنــه ال يصــدق
كالم النبــي عليــه الصــاة والســام؛ لذلــك
ننصــح هــؤالء أن يطرحــوا فكرتهــم بشــكل
واضــح ال لبــس فيــه وبشــكل بســيط يفهمــه
الجميــع؛ يك ال يظــن أحــد مــن النــاس أن
معنــى عــدم أخــذ حديــث اآلحــاد يف االعتقــاد
ـوي .فاألفضــل أن تطــرح
هــو رد للحديــث النبـ ّ
هــذه الفكــرة عــى بســاطتها ودون تعقيــد.
وأحب أن أقول إن السبب الذي دعاين
إىل جمع أقوال العلامء أمران :أولهام أن هناك
من زعم زو ًرا وبهتانًا أن السلف رأيهم وجوب
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أخذ حديث اآلحاد يف العقيدة ،فجمعت هذه
األقوال ر ًدا عىل هذا الزعم ،ولبيان أن أقوال
السلف خالف ما زعموا أنه قولهم ،بل عامة
أهل السلف وعىل رأسهم ابن تيمية يقولون
إن حديث اآلحاد يفيد الظن دون االعتقاد.
وثانيهام أن القائلني بوجوب أخذ حديث اآلحاد
يف العقيدة يعتربون كل من خالفهم يف الرأي
كاف ًرا أو فاسقًا ،وإذا أراد التهذيب قال ليس من
أهل السنة .وكأنهم هم وحدهم أهل السنة .أما
من عداهم من جمهور أمئة املسلمني املعتربين
وجمهور علامئهم الكبار فهؤالء مبتدعة حسب
منهجهم.
وقبل الرشوع يف نقل أقوال العلامء ،أحب
توضيح أمور البد منها:
 -1إن قول العلامء بعدم إفادة حديث
اآلحاد لالعتقاد ال يعني رد كالم النبي عليه
الصالة والسالم.
 -2قول العلامء (ال يفيد العلم) هو ذات
القول ال يفيد االعتقاد ،أي ال يفيد اليقني.
 -3مل يقل أحد من العلامء إن حديث
اآلحاد حجة بنفسه يف العقائد واألحكام
سوى القلة القليلة ،وعىل رأسهم ابن حزم من
األقدمني واأللباين من املعارصين (وهو متناقض
يف قوله هذا كام سرتاه يف هذه النقوالت)
وبالتايل فرأيهم شاذ مخالف ملا عليه جمهرة
علامء السلف ،وجمهرة املفرسين ،وجمهرة
رشاح كتب الحديث.
 -4عامة العلامء الذين قالوا بوجوب أخذ
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حديث اآلحاد يف االعتقاد يشرتطون أن يحتفي
بالقرائن ،أي أن تجتمع معه قرينة تنقله إىل
درجة اليقني ،أي أنه بنفسه يفيد الظن وال يفيد
اليقني.
 -5اختلف العلامء يف ماهية هذه القرينة،
لكنهم اتفقوا عىل قرينة موافقة الحديث
للقرآن وللمتواتر ولعموم الرشيعة اإلسالمية
 -6من العلامء من اعترب تلقي األمة بالقبول
قرينة عىل اليقني وعىل رأسهم ابن تيمية وابن
الصالح ،ومنهم من مل يعتربها قرينة وعىل
رأسهم اإلمام النووي.
 -7جميع العلامء من السلف والخلف
يقولون بوجوب العمل بحديث اآلحاد عدا رأي
شاذ للمعتزلة انه ال يجب العمل به.
 -8يف كتب الذين يقولون بإفادة اآلحاد
لالعتقاد نجد نقوالت كثرية للعلامء تؤيد وجهة
نظرهم ،ولو دققت النظر يف هذه النقوالت
لرأيت أن هذه النقوالت يف وا ٍد ورأي هؤالء يف
وا ٍد آخر؛ ذلك أن عامة نقوالتهم عن العلامء أن
حديث اآلحاد يجب العمل به – وهذا مام ال
خالف فيه كام قدمنا – لكن هؤالء ينقلونه عىل
سبيل التأييد لفكرتهم ،فهم يستدلون بأقوال
العلامء بوجوب العمل عىل وجوب االعتقاد،
وهذا مرده إما التدليس ،وإما سوء الفهم ألقوال
العلامء.
 -9إن الشيخ نارص األلباين ،وهو من تب َّنى
القول بوجوب أخذ حديث اآلحاد يف العقيدة،
هو نفسه يقول يف مواضع أخرى بعكس قوله
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هذا؛ وهذا من تناقضاته التي صار مشهو ًرا بها
عند عامة طالب العلم.
هذا وقد نقلت أقوال العلامء ،وعزلت
كل فئة منهم وحدها ،فجعلت لكل فئة زمرة،
رشاح الحديث ،ثم
فأولهم أهل التفسري ،ثم َّ
علامء مصطلح الحديث ،ثم أصحاب أصول
الفقه ،ثم أقوال متفرقة للعلامء ،والله املوفق
ملا فيه خري العباد والبالد.
أقوال املفرسين
 -1أحكام القرآن للجصاص ( )279 /5يف
َ َٓ ُ
تفسري آية ﴿إِن جاء
ك ۡم فَاس ُ ِۢق﴾« :ويف هذه
اآلية داللة عىل أن خرب الواحد ال يوجب العلم،
إذ لو كان يوجب العلم بحال ملا احتيج فيه إىل
التثبت .ومن الناس من يحتج به يف جواز قبول
خرب الواحد العدل ،ويجعل تخصيصه الفاسق
دليل عىل أن التثبت يف خرب
بالتثبت يف خربه ً
العدل غري جائز ،وهذا غلط؛ ألن تخصيص
اليشء بالذكر ال يدل عىل أن ما عداه فحكمه
بخالفه».
 -2الجامع ألحكام القرآن ()332 /16
للقرطبي« :وأكرث أحكام الرشيعة مبنية عىل
غلبة الظن كالقياس وخرب الواحد».
ۡ َ ُ ْ
 -3تفسري النيسابوري (﴿« :)93 /2إِذ قالوا
َّ
لِ َ ِ ّٖب ل ُه ُم﴾ مل يحصل العلم بذلك النبي وبأولئك
املأل من الخرب املتواتر ،وخرب الواحد ال يفيد إال
الظن».
َ َ
 -4تفسري القشريي (۞﴿« :)478/5قال
ۡ َ
َ َ ُ
ت أَ ۡم ُك َ
نظ ُر أَ َص َد ۡق َ
نت م َِن ٱلكٰذِب ِ َني  ﴾٢٧ويف
سن

العلم
َب الواح ِد ال يوجِ ب َ
هذا داللة عىل أن خ َ َ
التوقف فيه عىل ح ِّد التجويز ،وفيه
فيجب
ُ
داللة عىل أنه ال يُطْ َرح بل يجب أن يُتَ َع َّر َف:
هل هو صدق أم كذب؟».
 -5تفسري روح البيان للمؤلف إسامعيل
حقي بن مصطفى اإلستانبويل الحنفي الخلويت
(« :)154 /3وخرب الواحد ال يفيد إال الظن وال
عربة بالظن يف االعتقاديات» .وقال يف موضع
َ
آخر (﴿« :)41 /10أَ َص َد ۡق َ
ت﴾ فيام قلت ﴿أ ۡم
ۡ َ
ُك َ
نت م َِن ٱلكٰذِب ِ َني﴾ وىف هذا داللة عىل أن
خرب الواحد وهو الحديث الذي يرويه الواحد
واالثنان فصاع ًدا مامل يبلغ حد الشهرة والتواتر
ال يوجب العلم ،فيجب التوقف فيه عىل حد
التجويز» .ويف موضع آخر (« :)445 /12خرب
الواحد عىل تقدير اشتامله عىل جميع الرشائط
ال يفيد إال الظن ،وال يعترب إال ىف العمليات
دون االعتقاديات».
 -6فتح القدير ( )92 /5الشوكاين« :من
الظن ما يجب اتباعه ،فإن أكرث األحكام الرشعية
مبنية عىل الظن كالقياس وخرب الواحد» .وقال
يف موضع آخر (« :)158 /5إن داللة العموم
والقياس وخرب الواحد ونحو ذلك ظنية ،فالعمل
بها عمل بالظن ،وقد وجب علينا العمل به يف
مثل هذه األمور».
 -7مفاتيح الغيب ( )161 /1و ()144 /6
تفسري الرازي« :خرب الواحد ال يفيد إال الظن».
 -8اللباب يف علوم الكتاب ( )215 /2املؤلف
أبو حفص عمر بن عيل بن عادل الدمشقي
محرّ م
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َ َ ُ ُ َ َ َ َّ
﴿أ ۡم تقولون ع ٱللِ َما

الحنبيل« :قوله تعاىل:
َ ََۡ َ
متسك منكرو القياس وخرب
ل تعل ُمون ّ :﴾٨٠
الواحد بهذه اآلية ،قالوا :ألن القياس وخرب
الواحد ال يفيدان العلم ،فهو قول عىل الله مبا
ال يعلم .والجواب أنه دلَّت الدالئل عىل وجوب
العمل عند حصول الظّن املستفاد من القياس،
منه خرب الواحد ،فكان وجوب العمل عنده
قول باملعلوم».
معلو ًما ،فكان القول به ً
 -9فتـح البيـان يف مقاصـد القـرآن (/7
 )390أليب الطيـب محمـد صديـق خـان
َ
َ َۡ ُ
َ َ
البخـاري ال ِق َّنوجـيَ ﴿« :ول تقـف َمـا ل ۡي َس لك
ۡ
ـم﴾ وأقـول إن هـذه اآليـة دلـت على
بِـهِۦ عِل ٌ ۚ
عـدم جـواز العمـل مبـا ليـس بعلـم ،ولكنهـا
عامـة مخصصـة باألدلـة الـواردة بجـواز العمل
بالظـن كالعمـل بالعـام وبخبر الواحـد والعمل
بالشـهادة واالجتهـاد يف القبلـة ويف جزاء الصيد
ونحـو ذلـك ،فلا يخـرج مـن عمومهـا ومـن
عمـوم أن الظـن ال يغنـي من الحق شـيئًا إال ما
قـام دليـل جـواز العمـل بـه» .ويف موضـع آخر
(« :)147 /13أكثر األحـكام الرشعية مبنية عىل
الظـن :كالقيـاس ،وخرب الواحـد ،وداللة العموم،
ولكـن هـذا الظـن الـذي يجـب العمـل بـه قـد
قـوي بوجـه مـن الوجـوه املوجبـة للعمـل به».
 -10نواسـخ القـرآن ( )83 /1البن الجوزي:
«األخبـار املنقولـة بنقـل اآلحاد ،فهـذه ال يجوز
بهـا نسـخ القـرآن؛ ألنهـا ال توجـب العلـم بـل
تفيـد الظـن ،والقـرآن يوجـب العلم ،فلا يجوز
تـرك املقطـوع بـه ألجـل مظنون».
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رشاح الحديث
َّ
 -1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد
( )7 /1أليب عمر يوسف بن عبد الله بن محمد
بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي (املتوىف
463 :هـ)« :واختلف أصحابنا وغريهم يف خرب
الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جمي ًعا،
أم يوجب العمل دون العلم ،والذي عليه أكرث
أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم،
وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر،
وال يوجب العلم عندهم إال ما شهد به عىل الله
وقطع العذر مبجيئه قط ًعا وال خالف فيه».
 -2العرف الشذي رشح الرتمذي ملحمد أنور
شاه بن معظم شاه الكشمريي الهندي املحقق
محمود أحمد شاكر (« :)25 /1ونقول إن خرب
الواحد ال يفيد إال الظن ،فعملنا به معاملة
الظن»
 -3رشح الزرقاين عىل موطأ مالك (:)251 /2
«قال جمهور العلامء ويجري عندهم مجرى
خرب الواحد يف العمل به دون القطع ،قاله ابن
عبد الرب (وذلك يف القراءة الشاذة)»
 -4رشح النووي عىل مسلم (:)131 /1
«الذى عليه جامهري املسلمني من الصحابة
والتابعني فمن بعدهم من املحدثني والفقهاء
وأصحاب األصول أن خرب الواحد الثقة حجة
من حجج الرشع يلزم العمل بها ويفيد الظن
وال يفيد العلم» ،وقال أيضً ا (« :)132 /1وأما
من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس ،وكيف
يحصل العلم واحتامل الغلط والوهم والكذب
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وغري ذلك متطرق إليه والله أعلم» ،وقال يف
موضع آخر« :)20 /1( :ما قاله املحققون
واألكرثون فإنهم قالوا أحاديث الصحيحني التي
ليست مبتواترة إمنا تفيد الظن فإنها آحاد،
واآلحاد إمنا تفيد الظن عىل ما تقرر ،وال فرق
بني البخاري ومسلم وغريهام يف ذلك ،وتلقي
األمة بالقبول إمنا أفادنا وجوب العمل مبا فيهام،
وهذا متفق عليه ،فإن أخبار اآلحاد التي يف
غريهام يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها
وال تفيد إال الظن ،فكذا الصحيحان ،وإمنا يفرتق
الصحيحان وغريهام من الكتب يف كون ما فيهام
صحي ًحا ال يحتاج إىل النظر فيه ،بل يجب العمل
به مطلقًا ،وما كان يف غريهم ال يعمل به حتى
ينظر وتوجد فيه رشوط الصحيح ،وال يلزم من
إجامع األمة عىل العمل مبا فيهام إجامعهم
عىل أنه مقطوع بأنه كالم النبي صىل الله عليه
وسلم».
 -5عمدة القاري رشح صحيح البخاري (/4
« :)444أن خرب الواحد إذا ُح َّف بالقرائن يفيد
اليقني».
 -6فتح الباري ابن حجر (« :)234 /13قال
الكرماين وأفرد الثالثة بالذكر لالهتامم بها.
قال الكرماين ليعلم أمنا هو يف العمليات ال يف
االعتقاديات (وذلك يف باب قبول خرب الواحد يف
األذان والصالة والصوم)»
 -7فتح الباري البن رجب (« :)174 /1إن
خرب الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن».
 -8جامع األصول يف أحاديث الرسول (/1

 )125البن األثري الجزري« :وخرب الواحد ال يفيد
العلم ولكنا ُمتَ َع َّب ُدون به .وما حيك عن املحدثني
من أن ذلك يورث العلم ،فلعلهم أرادوا أنه يفيد
علم ،ولهذا
العلم بوجوب العمل ،أو س َّموا الظن ً
قال بعضهم :يورث العلم الظاهر ،والعلم ليس
له ظاهر وباطن ،وإمنا هو الظن( .هذا وقد علق
الشيخ عبد القادر األرناؤوط عىل هذا الكالم يف
تحقيقه لجامع األصول بقوله :سواء أكان مام
اتفق الشيخان عىل روايته يف صحيحيهام ،أم
رواه أحدهام ،أم رواه غريهام عىل رشطهام،
وسواء أكان يف طريقه إمام أم مل يكن ،وهو
مذهب املحققني وأكرث العلامء ،واستدلوا عىل
عقل،
هذا بجواز الخطأ والنسيان عىل الثقة ً
ومع هذا الجواز العقيل ال ميكن ادعاء القطع،
فإنه ال ميكن ادعاؤه إال إذا انتفى ما يعارضه
ويأيت عليه .قال اإلمام النووي رحمه الله يف
رشح مسلم (« :)20/1فإنهم  -أي :املحققني
 قالوا :إن أحاديث الصحيحني التي ليستمتواترة إمنا تفيد الظن؛ ألنها آحاد ،واآلحاد
إمنا تفيد الظن كام تقرر ،وال فرق بني البخاري
ومسلم وغريهام يف ذلك ،وتلقي األمة بالقبول
إمنا أفادنا وجوب العمل مبا فيهام ،وهذا متفق
عليه ،فإن أخبار اآلحاد يف غريهام يجب العمل
بها إذا صحت أسانيدها وال تفيد إال الظن ،وكذا
الصحيحان ،وإمنا يفرتق الصحيحان وغريهام من
الكتب يف كون ما فيها صحي ًحا ال يحتاج إىل
النظر فيه ،بل يجب العمل به مطلقًا ،وما كان
يف غريهام ال يعمل به حتى ينظر فيه ،وتوجد
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فيه رشوط الصحيح ،وال يلزم من إجامع األمة
عىل العمل مبا فيهام إجامعهم عىل أنه كالم
النبي صىل الله عليه وسلم .نقول (الشيخ عبد
القادر األرناؤوط) :ومن مارس صناعة الحديث
وفحص متونها وأسانيدها وتتبعها تتب ًعا دقيقًا ال
يسعه إال أن يسلم مبا نقله اإلمام النووي رحمه
الله عن املحققني وارتضاه».
 -9حاشـية السـندي على ابـن ماجـه
(( )83 /4رشح حديـث أن اللـه فـرض على
ـب،
كل مسـلم الـخ) قَ ْولـه (فَـ َر َض) أَ ْي أَ ْو َج َ
َوالْ َح ِديـث ِمـ ْن أَ ْخ َبـار ْال َحـاد فَ ُمـ َؤ َّدا ُه الظَّـ ّن؛
فَلِ َذلِ َـك ق َ
ـص
َـال ِب ُو ُجوبِـ ِه ُدون اف ِ َْتاضـه َمـ ْن َخ َّ
الْفَـ ْرض بِالْ َقطْـعِ َوالْ َواجِب بِالظَّـ ِّن ( َع َل ك ُّل ُح ّر
َو َع ْبـد)».
 -10حاشية السندي عىل النسايئ (:)47 /5
«الحديث فرض الله زكاة رمضان ،قوله :فرض،
أي أوجب ،والحديث من أخبار اآلحاد فمؤداه
الظن؛ فلذلك قال بوجوبه دون افرتاضه من
خص الفرض بالقطعي والواجب بالظني».
 -11املفهـم ملـا أشـكل مـن تلخيـص كتاب
مسـلم ( )59 /4املؤلـف /الشـي ُخ أبـو الع َّبـاس
املرحـوم الفقيـ ِه أيب َحف ٍ
ْـص
أح َمـ ُد بـ ُن الشـي ِخ
ِ
القرطبي:
األنصـاري
ُع َمـ َر بـنِ إبراهيـ َم الحافظ
ُّ
ُّ
«وأخبـار اآلحـاد إمنـا تفيـد غلبـة الظـن ،غري أن
الظـن على مراتـب يف القـوة والضعـف ،وذلك
موجـب للرتجيح».
 -12إكمال املعلـم رشح صحيـح مسـلم
للقـايض عيـاض (« :)138 /1هـذا هـو طريـق
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أهـل الصنعـة ومذهبهـم ،وهـو غايـة جهدهم
وحرصهـم ،ومبقـدار علـو حديـث الواحـد
منهـم تكُـ ُر الرحلـ ُة إليـه ،واألخـذ عنـه ،مـع أ َن
لـه ىف طريـق التحقيـق والنظـر وج ًهـا ،وهـو
أن أخبـار اآلحـاد وروايـات األفـراد ال توجـب
ـب
علما ،وال يُقطـع على ُم َغيَّ ِ
 كما قدمنـا ً -صدقهـا ،لجـواز الغفلات ،واألوهـام ،والكـذب
على آحـاد الـرواة ،لكـن ملعرفتهـم بالصـدق
ظاهـ ًرا وشـهرتهم بالعدالـة والستر ،غلـب عىل
الظـن صحـ ُة حديثهـم وصـدق خربهـم ،فكلفنا
العمـل به،كما قـال يف (« :)134 /1قال مسـلم:
(خبر الواحـد الثقـة عـن الواحد حجـة يلزم به
العمـل) .هـذا الـذى قالـه هو مذهـب جمهور
املسـلمني مـ َن السـلف والفقهـاء واملحدثين
ومذهـب األصوليين ،وأن وجود ذلـك من جهة
الشرع كأن نقلـه بواحـد عـن واحـد أو أكرئ ما
مل يبلـ ْغ عـدد التواتـر ،وإن أوجـب غَلبـة الظـن
دون اليقين والعلـم».
 -13مرعـاة املفاتيح رشح مشـكاة املصابيح
( ،)381 /1املؤلـف أبـو الحسـن عبيـد اللـه بن
محمـد عبـد السلام بـن خـان محمد بـن أمان
اللـه بـن حسـام الديـن الرحماين املباركفـوري:
«أخبـار اآلحـاد :اآلحـاد جمـع أحـد مبعنـى
واحـد .وخبر الواحـد :يف اللغـة :مـا يرويـه
شـخص واحـد ،ويف االصطلاح :مـا مل يصـل حـد
التواتـر ،أو مل يتوفـر فيـه رشوط املتواتـر ،وهـو
يفيـد الظـن».
[يتبع]
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عبد الكريم أبو مصعب

نقول ،وبالله التوفيق ،أنه بسبب الثقافات الدخيلة ،وتأثر أفهام املسلمني بها،
وبعدهم عن التقيد الصحيح بأحكام اإلسالم يف هذه األيام؛ يلتبس عىل الكثري منهم مفهوم
النرص؛ وهذا أدى بدوره إىل اختالفهم يف كيفية تحقيقه؛ فاختلفت تب ًعا لذلك مواقفهم تجاه
ما يحدث هذه األيام يف عاملنا اإلسالمي.
فبعضهم يعتربه هبة إلهية مي ُّن الله بها عىل من يشاء من عباده ،من دون استحقاق
ٱلل َل َ
واستعداد وتهيئة وامتحان وكرب ...وهذا خطأ لقوله تعاىلَ ﴿ :ول َ ۡو ي َ َشا ٓ ُء َّ ُ
نت َ َ
ص م ِۡن ُه ۡم
َ

َّ َ َ ُ َّ ۡ َ
َ
ََُّْۡ َ ۡ َ ُ
ِين قُتِلُوا ْ ف َ
كم ب َب ۡعض َو َّٱل َ
ب
س
كن ِلبلوا بعض
ضل أع َمٰل ُه ۡم َ ٤س َي ۡهدِي ِه ۡم
َول ٰ ِ
يل ٱللِ فلن ي ِ
ِ
ٖ
ۗ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ۡ ُ ُ ُ َۡ َ َ َ
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ۡ ُ
نصك ۡم
ٱل َّنة َع َّرف َها ل ُه ۡم  ٦يأيها ٱلِين ءامنوا إِن تنصوا ٱلل ي
َو ُي ۡصل ُِح بَال ُه ۡم  ٥ويدخِلهم
ََُّ ۡ َۡ
ُ
من الله َ له تكاليفه الرشعية ،وليس أما َّين كأما ِّين أهل
فالنرص
[محمد].
﴾
ت أق َد َامك ۡم ٧
ويثب ِ
َّ ۡ َ َ َ ّ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ ّ ۡ ۡ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ٗ ُ ۡ
ي َز بهِۦ َو َل َيدۡ
ب من يعمل سوءا
ان أه ِل ٱلكِت ِ ۗ
ِ
ِ
الكتاب ،قال تعاىل﴿ :ليس بِأمانِيِكم ول أم ِ ِ
َ
َّ
ُ
َُ
ٱللِ َو ِ ّٗلا َول نَ ِص ٗريا [ ﴾١٢٣النساء] .ومنهم من يعتقد أن الواقع ال يسمح بالنرص
ون
لۥ مِن د ِ

حال ًيا ،وأنه بعيد عنا؛ لذلك ارتـأى أن يذوب يف هذا الواقع ،ومنهم من يربطه بظهور املهدي
وأحاديث آخر الزمان وأقاويل كثرية يف هذا املجال.

لو راقبنا حركة التاريخ ،ورصاع الحضارات
ألبرصنا بأن املداولة بني الناس والدول ُس َّنة
كونية ،فام من دولة استحوذت التاريخ البرشي
كله ،وما من دولة استمرت إىل ما ال نهاية،
ومداولة األيام س َّنة من سنن الله يف مجتمعنا
البرشي ،فتكون مرة ألهل الباطل ومرة ألهل
الحق ،وإمنا مضمون لصاحب الحق أن تكون
العاقبة له ما دام عىل الحق ،فالس َّنة اإللهية
قانون ثابت ال يحايب أح ًدا ،وال يستثني أح ًدا،
إال بإذن الله ،فمن وقع تحت نطاقها انطبقت
عليه كام تنطبق عىل غريه ،وهذا يفهم من قوله
َۡ َ ۡ ُ
ح َف َق ۡد َم َّس ۡٱل َق ۡو َم قَ ۡر ٞ
ك ۡم قَ ۡر ٞ
ح
تعاىل﴿ :إِن يمسس

َ
ُُّۡ َ ۡ َ
ك ۡٱلَيَّ ُ
ام نُ َداول ُ َها َب ۡ َ
ي ٱنلَّ ِ
اس َو ِلَ ۡعل َم
مِثله ۚۥ وت ِل
ِ
ُ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ َّ ُ َ
َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ
خذ مِنكم شهداء ۗ وٱلل ل
ٱلل ٱلِين ءامنوا ويت ِ
ُ ُّ َّ
ٱلظٰل ِ ِم َني [ ﴾١٤٠آل عمران] .ولذلك وجدنا
يِب

أن نسلط الضوء عىل مفهوم النرص بشكل عام:
النرص لغة تتضمن عدة معانٍ منها :العون
والتأييد ...والنرص اصطال ًحا هو التأييد الذي
يكون به قهر األعداء وغلبهم واالستعالء عليهم.
وكلمة «النرص» يف القرآن الكريم جاءت مع
مشتقاتها وصيغها يف مواضع كثرية ج ًدا.
أما كلمة النرص رش ًعا ،فقد ذكرت يف أحد
عرش موض ًعا ،وجاءت متنوعة يف كل موضع،
بحسب سياق اآلية ،ومن أهم معانيها:
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ً
أول :الحامية والدفع ،وأغلبها يف سياق
تهديد الكفار والعصاة ،وذلك بعدة صيغ:
 -1بصيغة نفي الحامية من عذاب اآلخرة
َ ۡ َ
َ ُ َ ۡٗ
يا
،كقوله تعاىل﴿ :يَ ۡو َم ل ُيغ ِن ع ۡن ُه ۡم ك ۡي ُده ۡم ش ٔ
ََ ُ ۡ ُ َ ُ َ
ون [﴾٤٦الطور].
ول هم ينص
 -2بصيغة نفي القدرة الذاتية عن دفع
العذاب كقوله تعاىلَ ﴿ :و َي ٰ َق ۡو ِم َمن يَ ُ ُ
نص ِن م َِن
َ َ ُّ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
َّ
ٱللِ إِن طردته ۚم أفل تذكر
ون﴾ [هود].
الظلم :كقوله تعاىل:
 -3بصيغة االنتقام برد
ُ ۡ
َ ُ ْ َ َ َ َ َۡ
﴿ َول َ َمن َ
ٱنت َ َ
ص َب ۡع َد ظل ِمهِۦ فأو ٰٓلئِك ما علي ِهم
ِ
َٰ َ ۡ ۡ َ َ ٓ ُ ُ ۡ
ٱلَ ّي َنٰت فَ َ
ٱنت َق ۡم َنا م َِن َّٱلِينَ
[الشورى].
﴾
يل ٤١
ّمِن َسب
إِل قو ِم ِهم فجاءوهم ب ِ ِ ِ
ِ
ٍ
َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َ ًّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ
 -4بصيغة العون واملساعدة :كقوله ﴿ َمن أجرم ۖوا وكن حقا علينا ن
ص ٱل ُم ۡؤ ِمن َِني .﴾٤٧
َ
ُّ ۡ
نصهُ َّ ُ
َك َن َي ُظ ُّن أن َّلن يَ ُ َ
ٱدلن َيا َوٱٓأۡلخ َِرة ِ
 -2اإلعداد القوي مبعناه العام ،والعدة
ٱلل ِف
َۡ ُ َۡ
َ َّ ٓ ُ ۡ ۡ
َۡ ۡ
املتاحة وليس كامل العدة يف قوله تعاىل:
ٱلس َماءِ ث َّم لَق َط ۡع فل َينظ ۡر هل
ب إِل
فل َي ۡم ُدد ب ِ َس َب
ٍ
َ
ۡ
ُ
َ وأَع ُِّدوا ْ ل َ ُهم َّما ۡ
اط
يُذه َ َِّب ك ۡي ُدهُۥ َما يَ ِغ ُيظ [﴾١٥الحج].
ٱس َت َط ۡع ُتم ّمِن ق َّوة ٖ َومِن ّرِ َب ِ
َۡ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ
اخر َ
ين
وهنا ذكر العلامء فرقًا بني النرص واإلعانة ،ٱلي ِل ترهِبون بِهِۦ عدو ٱللِ وعدوكم وء ِ
ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ْ
بحيث ال يكون النرص َّإل عىل املنازع ،والعون مِن دون ِ ِهم ل تعلمونهم ٱلل يعلمه ۚم وما تنفِقوا
َّ ُ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ
َ
َ ۡ
نت ۡم ل
يل ٱللِ يوف إِلكم وأ
يكون عىل ذاك وغريه ،أي أن العون أعم من مِن شءٖ ِف سب ِ ِ
ُۡ َُ َ
ون [ ٦٠األنفال].
تظلم
النرص.
وللنرص أنواع منها:
ثان ًيا :الغلبة والظفر :وهذا املعنى الذي
 )1النرص الذي وعدنا الله به إذا استحققناه
يتبادر إىل الذهن عند سامع كلمة النرص
كقوله ﴿ َو َما َج َعلَ ُه َّ ُ
ٱلل إ َّل ب ُ ۡ َ
ش ٰى َولِ َ ۡط َمئ ِ َّن بِهِۦ واستوفينا رشطيه ،وهام :اإلميان ،وإعداد القوة
ِ
ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ َّ ۡ ُ َّ
َّ
ٱللِ إ َّن َّ َ
ۡ
ٱلل املتاحة ،وأي تقصري أو مخالفة ال يحدث النرص،
قلوبك ۚم وما ٱنل
ص إِل مِن عِن ِد ۚ ِ
يز َحك ٌ
َعز ٌ
ِيم [ ﴾١٠األنفال] وهذا يؤكد انحصار ومثالنا يف أُ ُحد حيث وقع بعض الصحابة يف
ِ
معصية عندما غادر الرماة مواقعهم ،وخالفوا
حقيقة النرص بالله وحده.
ثالثًا :مشتقات النرص :وهي كثرية يف أمر رسول الله صىل الله عليه وسلم .ويف يوم
القرآن ،نذكر منها عىل سبيل الذكر فقط :حنني حيث وقعوا يف رشك خفي حني أعجبتهم
الفتح ،التمكني ،الظهور ،الفوز ،الفرقان ،النجاة ،قوتهم.
 )2وهناك نرص تفضييل ،وهنا حكمة الله
الغلبة...
مام سبق ،ومن تعريف السبب أصول ًيا ،هي التي تقتيض أن ينترص طرف عىل طرف
وهو ما يلزم من وجوده الوجود ،ومن عدمه
العدم لذاته ،نتوصل بأن سبب النرص هو بيد
رصا ،ومثنه أن تنرص دينه ،وله رشطان،
الله ح ً
ومن تعريف الرشط أصوليًا ،وهو ما يلزم من
عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود وال
عدم لذاته ،وهو ناتج عن واهبه ،وهو الله
تعاىل .ورشطا النرص هام:
 -1اإلميان الذي يحملنا عىل طاعته
تسليم ،وذلك
ونسلِّم له
واالستعانة به وحده
ً
َََ ۡ َۡ َ ۡ
َۡ َ ُُ ً
َ
يف قوله تعاىل﴿ :ولقد أرسلنا مِن قبل ِك رسل
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َ َ

ٓ ۡ
ٱلر ُ
ت ُّ
وفعل ونتيج ًة،
قول ً
بنرصه ً
الحق
وجل
عز
الله
ف أدن
وم ٢
مثاله قوله تعاىل﴿ :غل َِب ِ
ِ
َۡ
َُ ّ ۢ َۡ ََ ۡ َ َۡ ُ َ
ِين أُ ۡخر ُجوا ْ مِن د َِيٰرهِم ب َغ ۡ
ون  ٣ف ب ۡضعِ كقوله تعاىلَّ ﴿ :ٱل َ
ِ
ِ
ي
ِب
ل
غ
ي
س
م
ه
ب
ل
غ
د
ع
ب
ن
م
م
ه
و
ۡرض
ٱل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
َۡ
َ
ْ
َ ُ
ۡ
َ َّ
ني ۗ ِلِ ٱل ۡم ُر مِن ق ۡبل َو ِم ۢن َب ۡع ُ ۚد َو َي ۡو َمئ ِ ٖذ َيف َر ُح
ِسن ِ
ُۡ ۡ ُ َ
ٱلمؤمِنون [ ﴾٤الروم].

َ ُ ُ َ ُّ َ َّ ُ َ
ٓ
َۡ
َّ
َح ٍّق إِل أن يقولوا ربنا
ٱللۗ َول ۡول دف ُع ٱللِ
ٱنلَّ َ
اس َب ۡع َض ُهم ب َب ۡعض ل َّ ُه ّد َِم ۡ
ت َص َوٰم ُِع َوب ِ َي ٞع
ِ ٖ
َ َ َ َ ٰ َّ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ُ ٰ َ َ َ ٞ
ٱللِ َكث ِ ٗ
جد يذكر فِيها ٱسم
رياۗ
وصلوت ومس ِ
َ
نصهُ ۚ ٓۥ إ َّن َّ َ
نص َّن َّ ُ
ٱلل ل َقو ٌّي َعز ٌ
َو َلَ ُ َ
ٱلل َمن يَ ُ ُ
يز
ِ
ِ
ِ
[ ﴾٤٠الحج] .وإن بعض املفاهيم الخاطئة لدى

َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ٰ َ ۡ ُ َّ
َي ُقول َّ
ٱلر ُسول وٱلِين ءامنوا معهۥ مت ن
ص ٱللِۗ
َ َ ٓ َّ َ ۡ َ َّ
ٱللِ قَر ٞ
أل إِن نص
يب [ ﴾٢١٤البقرة].
ِ

ََ ُ ََۡ َ
ُ ُ
َ َ َ
َو َر ُس ُ
ولۥ َول تنٰ َزعوا فتفشلوا َوتذهب رِيحك ۡمۖ
َ ۡ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ َ َّ
ٱلصٰب َ
ين [ ﴾٤٦األنفال].
وٱص ِب ۚوا إِن ٱلل مع
ِِ

 )3وهناك نرص للمبدأ وهو أن ميوت
اإلنسان عىل مبدئه ،وهو منصور عند الله،
ومثاله أصحاب األخدود ،فهم ماتوا جمي ًعا،
رصا مبدئ ًيا؛ ألنهم ثبتوا عىل
ولكنهم انترصوا ن ً
إميانهم بالله تعاىل.
هذه هي أنواع النرص ،ولكن النرص الذي
وعدنا الله به ،وبرشنا به رسوله الكريم هو
النرص األول ،أي النرص الذي استحققناه ،نسأل
الله أن يكون قريبًا.
وسوف نتطرق اآلن لعالقة النرص باالبتالء
والتدافع ،والجهد البرشي ،فمن الحقائق الثابتة
يف القرآن أنه ال نرص دون ابتالء ،وهناك من
يقول :هل من الرضوري أن نبتىل حتى ننترص؟
نعم ،لقد اقتضت سنة الله تعاىل أنه ال بد من
الشدائد والكروب حتى ال يبقى بقية من جهد
وال طاقة ،ثم يجيء النرص بعد َاليأس من َكل
األسباب الظاهرة .قال تعاىل﴿ :أ ۡم َحس ِۡب ُت ۡم أن
ۡ

املسلمني اليوم أورثهم مفهوم التواكل ،وهذا
سببه جهلهم بهذا الدين الذي هو منهج إلهي
لحياة البرشية؛ فلذلك وجب الجهد البرشي يف
حدود الواقع املادي؛ ولذلك حتى يتحقق النرص
البرشي يجب أن يحمل جامعة من البرش هذا
كامل ،وميتحنوا فيه
الدين ،فيؤمنوا به إميانًا ً
حتى يستقيموا عليه ،ويجتهدوا لتحقيقه يف
قلوب اآلخرين ،فينترصون عىل أنفسهم بثباتهم
ومتسكهم بدينهم ،ثم يأيت النرص بعد أن يتحقق
التغيري البرشي ،فيتبعه تغيري إلهي ويتحقق
َ
النرص كقوله تعاىل﴿ :إ َّن َّ َ
ٱلل َل ُي َغ ّ ُ
ي َما بِق ۡو ٍم
ِ
ِ
َ
ْ
َح َّ ٰت ُي َغ ّ ِ ُيوا َما بِأ ُنف ِس ِه ۡمۗ﴾ [الرعد.]11:
وأيضً ا للنرص موان ُع .املانع أصول ًيا هو ما
يلزم من وجوده العدم ،وال يلزم من عدمه
َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ْ
سبيل الذكر:
عىل
ومنها
لذاته.
عدم
وال
وجود
ِين خل ۡوا مِن
تدخلوا ٱلنة ولما يأت ِكم مثل ٱل
َ ۡ ُ َّ َّ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ َ َّ َّ ٓ ُ َ ُ ۡ ُ ْ
َ َ ُ ْ َّ
َّ
َ
ٱللَ
قبل ِكمۖ مستهم ٱلأساء وٱلضاء وزل ِزلوا ح ٰ
ت
 .1التنازع والفرقة قال تعاىل﴿ :وأطِيعوا
ُ َّ
َ َ
ْ
ْ
َ
ُ ْ ۡ
ولوال دفع الله أهل الباطل بأهل الحق،
لغلب أهل الباطل والفساد ،وبغوا عىل
الصالحني؛ فتفسد األرض؛ ولذلك نجد التدافع
قبل النرص ،أي أن الحق يتصارع مع الباطل
رشا ،فيؤيد
حتى يكون التصارع عىل أشده ومبا ً

والتنازع هو االختالف الذي يدب بني املجاهدين
يف سبيل الله بعد حصولهم عىل قوة ،قال تعاىل:
ُ ُ
﴿ َو َل تَ َنٰ َز ُعوا ْ َف َت ۡف َشلُوا ْ َوتَ ۡذ َه َ
ب رِيح
ك ۡمۖ﴾.
 .2املعصية ومخالفة األوامر ،وهنا املعصية
هي مخالفة أوامر الله ،ومخالفة أوامر القادة
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فيام ال يغضب الله ،وأن ال ينجروا وراء املكاسب
ومنصب وغريها.
اللحظية من ما ٍل
ٍ
 .3مواالة غري الله ،واتباع سبيل غري سبيله:
إن أردنا أن ينرصنا الله علينا أن ال نوايل َغري
الله ،وال نتبع غري سبيله قال تعاىلٰٓ َ ﴿ :
يأ ُّي َها

ُ َ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
َٗ
ُ
خذوا ب ِ َطانة ّمِن دون ِك ۡم ل
ٱلِين ءامنوا ل تت ِ
ْ
ۡ َ ۡ َ ُٓ
َ
ۡ ُ َ ُ َ ٗ ُّ َ َ ُّ ۡ َ
ت ٱلغضاء
يَألونك ۡم خ َبال َودوا ما عن ِت ۡم قد بَد ِ
َۡ
ُ ُ ُُ ۡ َ ۡ َُ َ
ُۡ
بۚ ق ۡد
م ِۡن أف َوٰهِ ِه ۡم َو َما ت ِف صدورهم أك
ُ ُۡ َۡ ُ َ
َ
َ َّ َّ َ ُ ُ
ون [ ﴾١١٨آل
ت إِن كنتم تعقِل
بينا لكم ٱٓأۡلي ٰ ِ ۖ

عمران] .وغريها من املوانع.
وبعد كل هذا البعد عن الله ،نتساءل أين
نرص الله الذي وعد؟ ولكن قد يتأخر النرص
قليل عىل الذين يعملون بحق ويحاولون
ً
استئناف الحياة اإلسالمية ،وذلك ألن النرص ال
يأيت مصادفة ،وإمنا يخضع لسنة وقانون رباين،
وما أبطأه الله إال لحكمه له سبحانه ،ومن
صورها:
 )1أن األمة مل تنضج بعد لنيل النرص ،فإن
نرصت مل تقدر عىل حامية نرصها.
 )2أو مل يتبلور يف قناعتها أن كل قوى الدنيا
مجتمعة ال تكفل لها النرص دون الله تعاىل.
 )3أو أن األمة مل تتيقن أن صلتها بالله هي
الضامنة الوحيدة الستقامتها بعد تحقق النرص.
 )4أو حتى ينكشف لنا كل زائف ومخادع،
ويتعرى أهل الباطل بكل أشكاله.
أمـا اسـتعجال النصر ،فهـو ليـس عي ًبـا ،أو
حرا ًمـا؛ ألن اإلنسـان بطبعـه عجـول لقـول الله
ََ ۡ ُ
َۡ ۡ
ـن ب َّ ّ ُ َ ٓ َ ُ
ع ۡٱل َ ٰ ُ
يرۖ
نس ِ
تعـاىل﴿ :ويـد ِ
ٱلشر دعءهۥ بِٱل ِ
ِ
ََ َ ۡ
ٗ
نس ُ
ٱل َ ٰ
ـن َع ُجـول [ ﴾١١اإلرساء] .فأصحاب
وكن ِ
رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم طلبـوا أن
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يسـتنرص لهـم ،ويدعـو لهـم ،فطالبهـم بالصبر.
شـكا خبـاب ريض اللـه عنه إىل النبـي  فقال:
متوسـ ٌد بُـرد ًة
شـكونا إىل رسـول اللـه  وهـو ِّ
لـه يف ظـل الكعبـة ،قلنا له :أال تسـتنرص لنا؟ أال
تدعـو اللـه لنـا؟ ،قـال « :كَانَ ال َّر ُج ُـل ِفي َمـ ْن
ُـم ُي ْح َف ُر لَـهُ ِف األَ ْر ِض َف ُي ْج َع ُـل ِفي ِهَ ،ف ُي َجا ُء
َق ْبلَك ْ
ين
بِاملِ ْنشَ ـا ِر َف ُيوضَ ُـع َع َلى َرأْ ِسـ ِه َف ُيشَ ُّـق بِاثْ َن َت ْ ِ
ـط ِبأَ ْمشَ ِ
َو َمـا َي ُصـدُّ ُه َذلِـكَ َع ْن ِدي ِن ِهَ ،و ُيْشَ ُ
ـاط
ـب
ال َح ِديـ ِد َمـا ُدونَ لَ ْح ِمـ ِه ِمـ ْن َعظْ ٍـم أَ ْو َع َص ٍ
َو َمـا يَ ُصـدُّ ُه َذلِـكَ َع ْن ِدي ِنـ ِهَ ،واللَّـ ِه لَ َي ِت َّم َّن َه َذا
ـب ِمـ ْن َص ْن َعـا َء إِ َل
ْالَ ْمـ َرَ ،ح َّتـى يَ ِسيرَ ال َّرا ِك ُ
ْـب َع َلى
ض َمـ ْو َت َل يَخ ُ
َـاف إِ َّل اللَّـهَ أَ ِو ال ِّذئ َ
َح ْ َ
ُـم ت َْسـ َت ْعجِ لُونَ » (البخـاري).
َغ َن ِمـ ِهَ ،ولَ ِك َّنك ْ
بعد هذا التبيان البسيط نقول :نعم إن
نرص الله قادم ال محالة متى استوفينا رشطيه،
وإمنا يبدأ التغيري من بني البرش ،وأن يأخذ
كل شخص منا عىل عاتقه أن يكون من هذه
الجامعة التي تحمل الدعوة إىل دين الله بكل
إخالص ،ويسقط اإلثم عىل كاهله بأن يعمل
مع العاملني ،وإن كان منهم أن يبذل قصارى
جهده ،ويف هذه األيام تكشفت لنا كثري من
األقنعة الزائفة ،والشعارات الرنانة الفارغة
ٍ
فبجهد
يبق يف الساحة إال القليل،
املحتوى ،ومل َ
بسيط تستطيع أخي املؤمن أن تجد هذه
ٌ
وهدف
واضح،
الجامعة التي لديها مرشو ٌع
ٌ
مبديئ ،وال تحيد عن كتاب الله تعاىل وسنة
رسوله الكريم؛ لعل الله يكتب لك الخري ،وينري
لك البصرية ،فإنك مطالب بالسعي ،والعمل
الجامعي للتغيري ،وأن يكون عملك مربئًا للذمة.
والله من وراء القصد

وماذا بعد األخالق؟
لطفي بن محمد – ماليزيا
عىل مدى سنوات طويلة ،والخطاب الديني وخاصة الرسمي منه واملسموح به
وحتى املقبول إعالم ًيا ينحى من ًحى واحدً ا أال وهو حرص الدعوة يف املجال األخالقي وربط
كل العقد بها ،فمشكلة املسلمني يف نظر هذا الطرح تتلخص يف أن أخالق املسلمني انحدرت،
تغي أحوالهم .وبناء عىل
وأنه بالدعوة إليها وجعلها محور دورانهم سيؤدي ال محالة إىل ُّ
هذا األساس ،فقد عقدت املؤمترات ،الواحد تلو اآلخر ،وألِّفت الكتب ومنحت باملجان؛ كل
هذا من أجل استعادة األخالق اإلسالمية وجعلها األساس الذي يترصف من خالله املسلم،
وجاؤوا بكل ما يسند أقوالهم من أحاديث وسنن الصحابة وحتى أبيات الشعر ،وأسسوا
لها املؤسسات ،وجاءوا بنصوص وأدبيات تدعو إىل “أخلقة” العلوم اإلنسانية والعلمية ،بل
حصصا يف الجامعات ،وعملوا عىل تقسيم األخالق إىل دينية ودنيوية ،ودعوا
وجعلوا لها
ً
إىل عقد املقارنات بني الفكر األخالقي يف الديانات األخرى ،عىل اعتبار أن األخالق من أهم
األمور املشرتكة بني الديانات والرساالت .ومل يرتكوا منربًا إال وكان الحديث حول أخالق
وشامئل الرسول صىل الله عليه وآله وسلم ،أنه ذلك اإلنسان الطيب املتسامح الخلوق ،وأن
رسالته كانت لسبب وحيد هو إمتام كامل األخالق التي كانت موجودة عىل زمن الجاهلية
وجاء اإلسالم ليعطيها دفعة ومسحة ربانية.
املالحـظ أن الدعـوة إىل األخلاق تتـم
بصـورة مضخمـة ،وتسـخر لهـا الكثير مـن
الطاقـات ،وتفتـح لهـا املنابـر ،سـواء الرسـمية
منهـا أم الخاصـة؛ ولكـن يف املقابـل أال يتوجـب
علينـا النظـر بنظـرة نقديـة واعية ومسـتفيضة
لهـذا املنهـج ،خاصـة وأننـا نسـمع ونـرى الكثري
مـن األحداث التي تقشـعر لها األبـدان وتوحي
بـأن أخلاق األمـة يف تدهـور مسـتمر وبشـكل
متسـارع ،فقـد زادت مشـاكلنا االقتصادية وزاد

فقرنـا ،واحتلـت بالدنا ،وانترش الجهل والفسـاد
بـكل أنواعـه األخالقـي واإلداري والسـيايس
والعائلي ...وانهـارت الكثير مـن القيـم وأصبح
اإلسلام غريبًا يف ديـاره ،وتكلم فينا الرويبضات؛
كل هـذا بالرغـم مـن الجهود التـي يبذلها دعاة
هـذا املنهـج ،سـواء بحسـن نيـة أم بسـوئها.
وملناقشـة هـذا الطـرح وتبيـان ما له ومـا عليه،
وجـب أن نتناولـه مـن جوانـب عـدة إلزالـة
الغبـش عـن األذهـان وتصحيـح مفاهيمـه.
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عـرف الفيروز أبـادي ال ُخلـق بأنه السـجية
والطَّبـع ،واملـروءة والدين .وقد فـرق اللغويون
بين ال َخلْـق بفتـح الخـاء وال ُخلـق بضمهـا؛ قـال
العالمـة الراغـب األصفهـاين“ :وال َخلْـق وال ُخلْـق
والصرم
يف األصـل واحـد
كالشرب ُّ
َّ
والشربَّ ،
ـص ال َخلْق بالهيئات واألشـكال
والصرم ،لكـن ُخ َّ
ُّ
ـص ال ُخلْق بالقوى
والصور املـُـد َركة بالبرص ،و ُخ َّ
والسـجايا امل ُــد َركة بالبصيرة” .أمـا التعريـف
الرشعـي لل ُخلُـق ،فـإن االسـتخدام القـرآين
للمصطلـح مل يختلف كث ًريا عـن الوضع اللغوي،
فقـد ورد لفـظ الخلـق مرتني يف القـرآن الكريم.
األوىل يف قولـه تعـاىل على لسـان قـوم هـود:
ۡ َ َ
ـق ۡٱلَ َّول َ
ـذا ٓ إ َّل ُخلُ ُ
ِين [ ﴾١٣٧الشـعراء:
﴿إِن هٰ ِ
 ]137واملقصـود بـه على تفسير ابـن عبـاس
ِدينهـم وعادتهـم وأخالقهم ومذهبهـم .والثانية
يف قولـه تعـاىل مخاط ًبـا سـيد ال َخلْـق محمـ ًدا
َّ َ
ـك لَ َع َ ٰ ُ ُ َ
يـم [ ﴾٤القلم:
ِ﴿ :إَون
لى خل ٍق ع ِظ ٖ
 .]4قـال الطبري يف تفسيره لآليـة“ :يقـول -
تعـاىل ِذكْـره  -لنب ِّيـه محمـد  :وإنـك يـا
محمـد ،لعلى أدب عظيـم ،وذلـك أدب القـرآن
الـذي أ َّدبـه به ،وهـو اإلسلام ورشائعـه ،وبنحو
الـذي قلنـا يف ذلـك قـال أهـل التأويـل” .ونقَل
عـن ابـن عبـاس ومجاهد وابـن زيـد والضحاك
ُ ُ
َ
يـم﴾؛ أي :ديـن
ـق ع ِظ ٖ
قولهـم يف تفسير﴿ :خل ٍ
عظيم .
أمـا يف السـنة فقـد ورد مصطلـح الخلـق
يف مواطـن عـدة ال ميكـن حرصهـا كقـول أ ّمنـا
وصف ُخلُق الرسـول
عائشـة ريض اللـه عنهـا يف ْ
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« :كان ُخلُقـه القـرآن» أخرجـه أحمد ويف
الحديـث الـذي رواه مسـلم قـال رسـول اللـه
«البر ُح ْسـ ُن ال ُخلُـق».
ُّ ِ :
أمـا اصطال ًحـا ،فقـد عرفهـا الطاهـر بـن
عاشـور على أنهـا السـج َّية املتمكِّنـة يف ال َّنفْس،
باعثة عىل عمل يُ ِ
ناسـبها من خري أو رش ،ويقال
وعبر عنهـا الشـيخ
خلـق حسـن وآخـر ذميـمَّ .
تقـي الديـن النبهـاين على أنها إحـدى مقومات
الفـرد ،وهـي تلـك األحـكام التي تنظـم العالقة
بين اإلنسـان بنفسـه ،والتـي تشـمل إىل جانب
األخلاق املطعومـات وامللبوسـات .وبالرغـم
مـن أن الرشيعـة فصلـت الكثير مـن األحـكام
وأ ْولـت اهتام ًمـا بهـا إال أن أحـكام األخلاق
اعتبرت على أنهـا أوامـر ونـوا ٍه مـن اللـه دون
متييزهـا عـن غريهـا مـن األحـكام ،حتـى إن
الفقهـاء مل يجعلـوا لهـا أبوابًـا يف كتبهـم وإمنـا
اعتبروا أن األخلاق جـزء مـن الرشيعـة وقسـم
مـن األوامر التي وجـب االلتزام بهـا ،وتحقيقها
يف واقـع املجتمـع عمل ًيـا يقتيض إيجاد املشـاعر
واألنظمـة اإلسلامية.
فاملجتمـع اإلسلامي هـو ذلـك الكيـان
اإلنسـاين الذي ميـارس منط حياة متميزا ً يشـمل
األفـكار واملشـاعر واألنظمـة ،وتكـون الناحيـة
الروحية فيه مرتبطة بالعقيدة اإلسلامية يف كل
جوانبـه .فـكل جزئيـة يف حياة الفـرد والجامعة
املسـلمة قد خصـص لها اإلسلام معالجة تنتهي
فمثلا معالجـة الفقر تكون
بهـا إىل بـر السلامً .
بتطبيـق مجموعـة مـن األحـكام الرشعيـة التي
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مـن خاللهـا تنتظـم شـؤون املـال يف املجتمـع،
فالتوزيـع العـادل للثروة من خالل آليـة الزكاة
واألوقـاف ومنـع الكنز وربط العملـة باملعدنني
وغريهـا هـي األحـكام التـي بتطبيقهـا نحصـل
على مجتمـع خـا ٍل مـن الفقـر والفقـراء ،وقـد
يكـون دور األخلاق فيهـا ثانويًـا ،ومعالجـة
الظلـم تقتضي وجـود قضاة رشعيين يحتكمون
إىل اإلسلام ويفصلـون يف القضايا .فالرجل الذي
كان يتسـول مل يأمره رسـول الله بحسن الخلق،
وإن كان مما يجـب أن يتصـف به ،وإمنا سـأله:
هـل يف بيتـك يشء؟ قـال يف بيتـي قطعـة جلـد
وقربـة .فقـال لـه عليـه الصلاة والسلام :ائتني
بهما .فذهـب الرجـل وأحرضهما ،فأخذهـا
رسـول اللـه وقـال“ :مـن يشتري هـذا؟” قـال
صحـايب :أنـا يـا رسـول اللـه .قـال :بكـم؟ قـال:
بدرهـم .فقـال عليـه الصلاة والسلام“ :مـن
يزيـد؟” قـال أحدهـم :بدرهمني .فباعها رسـول
اللـه للرجـل ،ثـم قـال للرجـل السـائل“ :خـذ
هذيـن الدرهمين ،واشترِ بأحدهما طعا ًمـا
فأسـا” .فذهـب الرجـل وفعل
ألهلـك وبالثـاين ً
كما أمـره رسـول اللـه ،ثـم جـاء إىل رسـول الله
وبيـده فـأس ،فأخـذ النبـي عليه الصالة السلام
الفـأس ووضـع فيـه عـو ًدا وقـال لـه“ :اذهـب
بهـذا الفـأس واحتطـب بـه ،وال تـأت إلينـا إال
بعـد خمسـة عشر يو ًمـا” .فذهـب الرجـل
واحتطـب وبـاع مـا احتطبـه ،وبعـد خمسـة
عشر يو ًمـا جـاء وقـد كسـب عشرة دراهـم.
وجـاءه شـخص يشـتيك مـن آخـر فسـمع

منهما وحكـم للمظلـوم .وعنـد اعتـداء اليهـود
وخيانتهـم مل يطلـب مـن املسـلمني أن يلتزمـوا
الدعـاء وإمنـا حرك الجيوش ،فاإلسلام استسلام
للـه وليـس ألعـداء اللـه .وعنـد وفاتـه أوىص
بإنفـاذ جيـش أسـامة ...وبهـذا يظهـر أن أفضل
البشر أخالقًـا كان يتعامـل بحسـب الوحـي
ويعالـج كل أمـر مبـا يقتضيـه مـن حكـم .فمن
أيـن جـاء أصحـاب هـذا الطـرح أن التخلّق هو
الحـل؟! فال ميكن بأي حـال من األحوال مطالبة
النـاس بالتخلق مـن أجل القضاء على الفقر أو
الظلـم أو االحتلال ،فهـذا منطق معـوج وقلب
للمفاهيـم وقرص عـن فهم اإلسلام وترشيعاته،
بـل هـي محاولـة يائسـة لحرص اإلسلام وجعله
على سـياق واحـد مـع بقيـة األديـان ،وهـذه
النظـرة الدونيـة لإلسلام هـي يف حقيقتها نظرة
تتوافـق مـع الرؤيـة العلامنيـة ملفهـوم الديـن
ودوره يف الحيـاة .ولـو كان األمـر كذلـك القترص
القـرآن على آيـة واحـدة ،ولكانـت الغايـة مـن
بعـث الرسـول هي جعـل األمم متخلقـة فقط،
وهـو مـا يتنـاىف مـع الغايـة األساسـية لإلسلام،
أال وهـي إخـراج العبـاد مـن عبـادة العبـاد إىل
عبـادة رب العبـاد.
مثـال :فمـن
وليتضـح املعنـى أكثر نضرب ً
املعلـوم أن بعض الدول الغربيـة املتقدمة تكاد
تخلـو مـن الفقراء بالرغم من أن سـوء أخالقهم
ال يختلـف فيـه اثنـان؛ الشـذوذ وزنـا املحـارم
والخمـر والعنرصيـة ...وبالرغـم مـن هـذا كلـه
نجـد أن الفقـر منعـدم ،وعلى العكـس يف كثري
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مـن بلاد املسـلمني كالسـودان وموريتانيـا تجد
أن بهـا أحسـن النـاس خلقًـا ،ولكـن الفقـر هـو
السـمة الغالبـة هنـاك .وعليـه فاملعادلـة هـي
رصا يف قيـام املجتمع وال
أن األخلاق ليسـت عن ً
رقيـه أو انحطاطـه ،بل املؤثر هـو العرف العام.
ويف هـذا الصـدد يذكر أحد الرحالـة الربيطانيني
يف زيـارة لـه ملدينـة جـدة يف بلاد الحجـاز،
خلال الوجـود العثماين ،أن الفـرد ميكـن له أن
يتعلـم كل أمـور دينـه خالل أسـبوع واحد؛ ألن
الـكل مبـن فيهـم الحاكـم واملحكـوم يتناولـون
اإلسلام يف أغلـب أحاديثهـم وأمـور دنياهـم.
على العكـس يف بالدنا نجد أن األنظمة تسـعى
إىل إيجـاد عـرف مم ّيـع ال هـو إسلامي وال هـو
علماين بحـت ،وإمنـا هـو خليط مسـخ ،وتعمل
بـكل جـد لبـثّ املفاهيـم املغلوطـة مـن خالل
الوسـائل املتاحـة لهـا .فيجابـه دعـاة األخلاق
بكـ ٍّم هائـل مـن النـاس وقـد تلبـدت أفكارهـم
وسـلوكياتهم ،فيحاولـون مخاطبتهـم بخطـاب
وعظـي إنشـايئ يـزول بانتهـاء مفعـول الحقـن
الوعظيـة .إن القضيـة أكرب من أن يتـم اختزالها
يف أخلاق ،وإنهـا أكبر مـن أن يتـم حرصهـا
يف جانـب واحـد مـن اإلسلام ،بـل هـي قضيـة
وجـب النظـر إليهـا باعتبارهـا قضيـة مصرييـة
يتحـدد مبوجبهـا غايـة وجودنـا كأمـة صاحبـة
رسـالة ،والتـي لـن تتحقـق إال بوجـود املجتمع
الـذي يتخـذ العقيـدة اإلسلامية قاعـدة فكرية
لـكل أفـكاره وأنظمتـه ومشـاعره.
وعليه فإن األمر يحتاج إىل فهم دقيق
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للواقع بكل تجلياته وخاصة الجانب السيايس
منه ،يف ظل الرتسانة اإلعالمية واملادية املسخرة
لهذا الطرح الذي يتسم بكونه دعوة تسري يف
تيار ال يعادي الباطل بشكل جيل ،بل عىل
العكس هو طرح يرشعن للباطل ويسكت
عنه ،وذلك بإلقاء اللوم عىل الشعوب ،ونفيه
عن األنظمة التي ما فتئت تسوم الناس أنواع
الظلم والفساد والذي هو نتيجة لتطبيق الكفر
عليهم .إن مطالبة الناس بالعودة إىل اإلسالم
وعقيدته وجب أن تكون شاملة ،ودليل ذلك
هو تلك األحاديث الكثرية التي ربطت التمكني
واالستخالف بالتمسك بأحكام الله ،فقد قال
رسول الله « تركت فيكم أمرين لن تضلوا
ما متسكتم بهام :كتاب الله وسنة نبيه» وقال
أيضا «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
املهديني ،عضّ وا عليها بالنواجذ» هذه األحكام
التي غابت يف مجملها وصارت موروث ًا تاريخ ًيا
عىل حد قول البعض ،وأصبحت الشكوك تثار
حول قدرة اإلسالم عىل مسايرة العرص واعتباره
أم ًرا قد تجاوزه الزمن ووجب البحث عن بديل
آخر ،وغريها من املفاهيم التي يتم الرتويج لها
والتي وجدت منا ًخا مناس ًبا وفره لها أصحاب
املنهج األخالقي الذين مل يربزوا اإلسالم ومل
يعطوه حقه ،وعملوا عىل حرصه يف زاوية ضيقة،
فام كان من التيار العلامين واملعادي لإلسالم
إال أنه اقتنص الفرصة وسعى إىل نرش سمومه
بناء عىل قاعدة التدافع بني الحق والباطل .إن
االستمرار يف هذا الخطاب هو تكريس للتضليل
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عىل األمة ونرش لإلحباط يف أوساطها خاصة مع
هول الفساد وضخامته.
إنـه مام ال شـك فيـه أن أي فكـرة إصالحية
تتبنـى مرشو ًعـا عمل ًيـا لإلصلاح وتسـعى ألن
تنقـل بـه النـاس مـن حـال إىل حـال ال ميكـن
أن يكـون لـه تأثير يف أوسـاط النـاس إال إذا
تبنتـه جامعـة آمنـت بالفكـرة وحملتهـا إىل
النـاس إلقناعهـم بالعمـل بهـا ومعهـا ،وهـذه
سـنة مـن سـنن الحيـاة .فوصـف األمـة بأنهـا
كيـان سـيايس أمـر يقودنـا إىل القـول إن هـذه
الصفـة السياسـية للمجتمع تجعـل العمل عىل
عمل سياسـيًا ألن الرؤية السياسـية هي
تغييره ً
كامل ال تسـتطيع أي كتلة
التـي تحمل مرشو ًعا ً
أخـرى على حملـه ،وهـذه الكتلـة تسـعى من
خاللـه إىل قولبـة املجتمـع بنظـام معين يف كل
مـا يتعلـق بـه مـن ترشيعـات وأحـكام .وإنـه
ملـن املؤكـد أن أصحـاب الفكـرة اإلصالحيـة
املبدئيـة سـيصطدمون بالفئـة الحاكمـة باعتبار
أن الهـدف هـو نقـل املجتمـع الـذي تحكمـه
منظومـة قانونيـة وفكريـة ليسـت مـن جنـس
املبـدأ ،وعليـه فـإن أي طـرح يناقـض أو يُطـرح
بديلا لتلك املنظومة سـيجعل صاحبه يف صدام
ً
ال مفـر منـه؛ ومن هنا كان العمل السـيايس ذو
النزعـة الجذريـة يف التغيير غير مرغـوب فيـه
بين أوسـاط النـاس ،وإن كانـوا يدركـون أنـه
هـو األصـوب؛ ولهـذا كانـت وال زالـت األحزاب
السياسـية أشـد الجامعات املضطهدة من طرف
الطبقـة الحاكمـة ألنهـا تطـرح مرشو ًعا سياسـ ًيا

بديلا يحتـوى على كل مـا يتعلـق بالحكـم
ً
والرعايـة ،وهـو مـا يشـكل خطـ ًرا على وجـود
األنظمـة .على عكـس بقيـة التجمعـات التـي
تعمـل تحـت أطـر متنوعة مـن مثـل جمعيات
املجتمـع املـدين واألخالقـي .وعىل هذا األسـاس
فـإن األنظمة يف البالد اإلسلامية تسـمح بوجود
مـن يتنبـى الطرح األخالقي وتعمـل عىل دعمه
وفتـح املجـال لـه ،وهـذا يوفـر لهـا مصداقيـة
لـدى الكثير مـن أبنـاء األمة حني يـرون الرئيس
يسـتقبل العلماء ويشـارك يف لقاءاتهـم ،وهـذا
هـو التضليـل بعينـه .إن اإلسلام هـو مجموعة
حلقـات مرتابطـة متكاملـة تـؤيت أكلهـا بتطبيق
شـامل يتحقـق مبوجبـه
ً
مجموعهـا تطبيقًـا
املجتمـع اإلسلامي ،ويصبـغ الفـرد فيـه بصبغة
العـرف العـام الـذي يوجـد بوجـود األنظمـة
واملشـاعر واألفـكار التـي يسـهر الحاكـم على
تطبيقهـا وبثهـا يف املجتمـع.
ويف األخري ،إن مجرد الحيد عن املبدأ
اإلسالمي بفكرته وطريقته هو مجلبة للضعف
والهوان؛ ألن من سنة الله يف كونه أنه ال
ميكَّن للمسلمني بالطريقة ذاتها التي ُمكِّن بها
الكفار ،إمنا ميكَّن لهم فقط إن هم استقاموا
عىل الطريقة .فالقول بأن اإلسالم عقيدة روحية
سياسية ،أي أنها منظومة فكرية تضبط عالقات
املجتمع كلها من حكم واقتصاد وتعليم وسياسة
خارجية ضبطًا له مصدر واحد أال وهو العقيدة،
هو ما يؤدي ال محالة إىل طراز معني يف العيش
تتحقق من خالله النهضة الصحيحة
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يرى خرباء أمريكيون أن التهديدات التي أطلقها مؤخ ًرا الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،ونائبه
مايك بنس ،ضد أنقرة عقب قرار محكمة تركية بفرض اإلقامة الجربية عىل القس األمرييك أندرو
برانسون ،املتهم بالتجسس واإلرهاب ،تهدف الستجداء دعم اإلنجيليني يف االنتخابات النصفية املزمع
إجراؤها يف البالد بعد أشهر .فقد قال الربوفسور دانييل سريور ،عضو الهيئة التدريسية يف معهد
الدراسات الدولية لدى جامعة جون هوبكنز األمريكية ،وهو خبري يف شؤون الرشق األوسط :إن
"تهديدات ترامب متعلقة متا ًما بالسياسة الداخلية للبالد ،وليست لها عالقة برتكيا".وأضاف أن "وراء
هذه التهديدات محاولة من ترامب إلظهار نفسه مبظهر املدافع عن زعيم إنجييل يواجه اتهامات
يف تركيا" .مبي ًنا أن ترامب يحاول إقناع اإلنجيليني بأنه يساند القس برانسون ،بهدف الحصول عىل
أصواتهم يف االنتخابات املقبلة.
وتشهد الواليات املتحدة ،يف نوفمرب/ترشين الثاين املقبل ،انتخابات نصفية ينتخب فيها األمريكان
جز ًءا من أعضاء مجليس الشيوخ والكونغرس .ويرى الخرباء أن أصوات اإلنجيليني يف هذه االنتخابات
تحمل أهمية كبرية بالنسبة للجمهوريني.
وكان ترامب قد رصح ،يف تغريدة عرب "تويرت" ،إن "الواليات املتحدة ستبدأ بفرض عقوبات
واسعة ضد تركيا" وأضاف أن العقوبات تأيت "بسبب االحتجاز الطويل ملسيحي عظيم ووالد عائلة،
واإلنسان الرائع القس أندرو برانسون ...وينبغي إطالق رساح هذا الرجل املؤمن فو ًرا".
الوعي :إن هذه املرسحية ستطول حتى تؤدي هدفها ...هذه هي أمريكا ،زعيمة املبدأ الرساميل
الهابط .وهذه هي سياستها الخارجية التي ال تحرتم حتى عمالئها ...إنها أزمة مبدأ وحضارة وليس
أزمة رئيس
بومبيو يؤكد اعتزام واشنطن مواصلة التعاون مع تركيا

قال وزير الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو ،عىل هامش مشاركته يف االجتامع الـ 51لوزراء
خارجية رابطة دول جنوب رشق آسيا (آسيان) يف سنغافورة .إن تركيا دولة رشيكة يف حلف شامل
األطليس "ناتو" ،وتعتزم إدارة واشنطن مواصلة التعاون معها .وأشار أنه رغم التوتر يف قضية القس
"برانسون" (تحت اإلقامة الجربية يف تركيا) فإن واشنطن وأنقرة تعدان رشيكني مهمني .ولفت
بومبيو ،أنه طلب خالل لقائه جاويش أوغلو اإلفراج عن القس والسامح له بالعودة إىل الواليات
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املتحدة .وشدد عىل وجوب إطالق رساح بعض العاملني املحليني يف الخارجية األمريكية (القنصلية
األمريكية بإسطنبول) .مضيفًا" :ونأمل أن نرى ذلك يف األيام املقبلة" وقال لويك كويف ،الخبري لدى
وقف املرياث الذي يتخذ من واشنطن مرك ًزا له ،أن وزارة الخارجية األمريكية والوزير بومبيو ،قطعوا
شوطًا كب ًريا يف قضية القس األمرييك برانسون ،إال أن تغريدة ترامب ونائبه بنس أرضت بالقضية
وأدت إىل تأزمها .ولفت إىل أن تغريدة ترامب التي هدد فيها أنقرة ،تظهر عدم وجود تنسيق بني
البيت األبيض ووزارة الخارجية
الوعي :يف الحقيقة ،إن إثارة اعتقال برونسون ال تأخذ بع ًدا سياسية بني أمريكا وتركيا ،وإمنا
تأخذ بع ًدا انتخاب ًيا أمريك ًيا ملصلحة ترمب والحزب الجمهوري؛ لذلك بقيت العالقات الخارجية غري
متأثرة.
هل تسعى (إسرائيل) إىل إقامة دولة للدروز؟

بتاريخ 2018/8/7م ،نرشت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (اإلرسائيلية) أن أحد املقربني
من رئيس حكومة بنيامني نتنياهو ،وهو ناتان إيشل ،دعا دروز إرسائيل إىل االنتقال إىل سوريا
وإقامة دولة درزية هناك .وجاءت هذه الدعوة بحسب الصحيفة عىل خلفية احتجاج الدروز
عىل قانون القومية الذي أقره الكنيست.
نقل الصحايف "أمنون إبراموفيتش" يف القناة "الثانية عرش" عن إيشل قوله" :بعدما انطلقنا،
ال ينبغي تغيري أي كلمة يف قانون القومية ،وأي شخص ال يناسبه ذلك ،فإن لديه جامعة درزية
كبرية يف سوريا ،وهو مدعو إلقامة الدولة الدرزية هناك" .هذا وقد تنكب مكتب نتانياهو من
الترصيح وأوضح أن "بيانًا من هذا النوع مخالف لرأي رئيس الوزراء وعمله من أجل الطائفة
الدرزية ،ومن املثري للسخرية محاولة نسب هذه املقولة إليه" .غري أن إيشل رد بالقول "لست
املتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء .أقول أشياء فقط باألصالة عن نفيس وبحسب تقديري
الخاص".
الوعي :هذا الترصيح غري الرسمي يبدو أنه توطئة ملا هو رسمي ،وهو ينسجم مع السياسة
األمريكية لصياغة املنطقة صياغة قامئة عىل التقسيم العرقي والطائفي ،ومن أحسن عند يهود
من دويلة لطائفة الدروز تشكل سيا ًجا لدولة (إرسائيل)؟!
تصرحيات مثرية ملدير خمابرات األسد "اجلوية" عن اخلطة القادمة

قال موقع "سرييا ريبورتر" وهو تابع للمعارضة ،إنه حصل عىل تفاصيل لقاء حرضته قيادات
بارزة ومسؤول املخابرات العسكرية ،وتم فيه تحديد الخطط العسكرية للمرحلة القادمة ،والتي
تأيت بعد اعتقاد قادة النظام بأنهم قادرون عىل تحقيق "انتصارات" بدعم كبري من روسيا وإيران،
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خاصة بعد السيطرة عىل الغوطة الرشقية قرب دمشق ومحافظة درعا ،وفق عريب  .21وقال
بدل من عيل
مصدر إن اللقاء حرضه  33ضابطًا وترأسه جميل الحسن ،مدير املخابرات الجوية ً
مملوك ،مدير األمن القومي ،وذلك يف .2018/7/27
وتناول اللقاء اإلنجازات األخرية ووضع رؤية للمستقبل وطريقة تنفيذها بناء عىل مطالب
قيادة البلد .وتركز الخطة عىل محو أي يشء يعرقل تطبيقها ويؤثر عليه يف املستقبل .وسيتم
التعامل مع أي شخص يعترب عائقًا للخطة املستقبلية عىل أنه "إرهايب" ،سواء أكانت جرميته
بالقول أو بالعمل ،وحتى الذين ظلوا صامتني فستتم محاكمتهم يف الرس والعلن.
وبحسب مدير االستخبارات الجوية؛ فإن هناك ثالثة ماليني سوري مطلوبني للعدالة .مضيفًا
أن هذا العدد الضخم من املطلوبني لن يكون معوقًا للخطة .وقال إن "سوريا بـ  10ماليني من
السكان ميكن الثقة بهم ومطيعني للقيادة ،أفضل من سوريا بـ  30مليون مخرب" .ورأى أن
وضع الالجئني يف دول الجوار ال يختلف عن وضع املطلوبني ألجهزة املخابرات .وقال إن التعامل
مع الذين سيعودون مثل التعامل مع األغنام ،وستتم تصفية الشاة الفاسدة ،وسيتم توجيه تهم
اإلرهاب ملن تالحقهم الدولة.
وقال" :بعد مثانية أعوام لن تقبل سوريا بوجود الخاليا الرسطانية التي سيتم اقتالعها متا ًما"
وأضاف أنه تم تحضري أكرث من  150ألف ثري ورجل أعامل ساعدوا "اإلرهابيني" وسيتم التعامل
معهم من خالل التحرش والضغط ،وسيتم تجميد أرصدتهم التي ستستخدم "إلعادة إعامر ما
دمروه" ،وسيتم وضعهم يف السجن اإلجباري لترسيع عمليات الدفع.
أما تنفيذ ما تحدث عنه الحسن ،فسيتم بصمت وبعي ًدا عن األضواء اإلعالمية ،وهو ما طلبه
الروس لضامن عدم تدخل طرف دويل .وتوقع الحسن االنتهاء من تنفيذ هذه املرحلة يف غضون
عامني.
الوعي :يخطئ من يظن أن األوضاع يف سوريا قد حسمت ملصلحة األسد وأمريكا وروسيا،
وليعلم الجميع أن هذه األوضاع لن تحسم إال بانتصار األمة ،وقيام مرشوعها بإقامة الخالفة
الراشدة املوعودة.
ليربمان يعد (اإلسرائيليني) باهلدوء بعد استعادة األسد اجلنوب السوري

"تحول إيجاب ًيا طرأ عىل البيئة األمنية اإلرسائيلية بعد استقرار نظام حكم األسد
ً
قال ليربمان إن
واستكامل سيطرته عىل الجنوب السوري" معت ًربا أن من مصلحة (إرسائيل) أن تعود األمور إىل "ما
كانت عليه قبل نشوب الحرب األهلية يف سورية" .ونقل موقع "معاريف" عن ليربمان قوله أيضً ا
مسؤول
ً
إن "األمور باتت أفضل ،فاآلن يوجد عنوان داخل سورية .يوجد حكم مركزي وسيكون
أمامنا" ،مشد ًدا عىل أن إرسائيل "مل ولن تتدخل يف الشأن السوري الداخيل ما دام يت ّم احرتام
اتفاق فصل القوات للعام  ،1974وبرشط أال تكون سورية قاعدة متقدمة إليران ،وأال تتحول إىل
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محطة لنقل السالح إىل حزب الله" .وقال وزير الحرب (اإلرسائييل)" :إن الهدوء ميثل مصلحة لنا
ولنظام األسد ،فالنظام يعي متا ًما ماذا ميكن أن يحدث يف حال مل تعد األمور إىل ما كانت عليه
قبل العام  ،2011وأنا متأكد من أن األسد يأخذ ما أقول بعني االعتبار" .وشدد عىل أنه يف حال
ت ّم الوفاء بهذه الرشوط ،فإن إرسائيل لن تتدخل يف سورية ،ولن تنفذ هجامت داخلها ،مشد ًدا
عىل أن تجاوز هذه الرشوط يعني "أننا سنعمل بكل حرية من أجل ضامن تحقيق مصالحنا".
الوعي :هذا الترصيح يفضح أكرث وأكرث كيف أن نظام أسد (الوالد رئيس دول جبهة الصمود
والتصدي ،والولد رئيس دول املقاومة واملامنعة) يشكل رضورة وجودية لـ (إرسائيل) .وإن ادعاء
إيران وحزبها أنهام يريدان إزالة (إرسائيل) هو ادعاء يف فراغ.
السفري الروسي لدى تل أبيب« :أمن إسرائيل من أولوياتنا»

أعلن السفري الرويس لدى تل أبيب ،أناتويل فيكتوروف ،يف مقابلة مع القناة (اإلرسائيلية)
شامل لبنود اتفاقية
العارشة أن روسيا ملتزمة بضامن أمن (إرسائيل) .وقال" :نريد أن نرى تطبيقًا ً
فصل القوات من العام  ،1974عىل أن تنترش يف الجانب السوري من الحدود وحدات عادية
للجيش السوري ...ولكن األولوية ستكون لضامن أمن إرسائيل ،فهذه ليست مجرد كلامت فارغة
املضمون يف السياسة الخارجية الروسية" .وأضاف أن روسيا "مستعدة وجاهزة ألخذ املخاوف
الرشعية لدولة إرسائيل يف كل ما يتعلق بأمنها" مبي ًنا أن هذه هي الرسالة الرئيسية التي نقلها
الرئيس فالدميري بوتني لرئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو يف لقائهام األخري.
أما فيام يخص الوجود اإليراين يف األرايض السورية ،فقال" :إنهم يقومون بدور مهم للغاية
يف النشاط املشرتك للقضاء عىل اإلرهابيني؛ لذلك نعتقد أنه يف هذه املرحلة الزمنية ،فإن كل
مطلب بإخراج القوات األجنبية هو غري واقعي" .وجاءت هذه املقابلة ،بعد أن كان رئيس
الحكومة (اإلرسائيلية) التقى األسبوع املايض عىل مدار ساعتني وف ًدا روس ًيا رفيع املستوى ترأسه
وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف ورئيس أركان الجيش الرويس فيالري غريسموف .وأشار
املسؤول (اإلرسائييل) يف حينه إىل أن "الهدف هو إخراج القوات اإليرانية من كامل سورية ،وأن
الروس يرغبون يف املرحلة الحالية إخراجهم إىل ما وراء حزام أمني ( 100كم) ،وهذا جيد؛ لكنه
ينبغي يف نهاية املطاف إخراجهم من سورية".
الوعي :إن من يراقب أوضاع املسلمني يف املنطقة ،ومحاوالتهم التي مل تتوقف منذ
استعامرهم للتخلص منه ،يحكم أنه لن يستقر قرار ألحد يف املنطقة ،ال أمريكا ،وال روسيا ،وال
(إرسائيل) ...لن يستقر القرار إال لألمة اإلسالمية عرب دولة الخالفة الراشدة .وإن غ ًدا لناظره
قريب،
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لك ۡم َءايٰتِهِۦ ل َعلك ۡم ت ۡعقِلون . ٢٤٢
جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه عطاء بن خليل أبو الرشته
أمير حزب التحرير حفظه اهلل في تفسيره لهذه اآليات ما يلي:

يف هذه اآليات يبني الله سبحانه:
حول
 .1أن عىل األزواج أن يوصوا عند وفاتهم أن يُنفق عىل زوجاتهم وتوفر لهم السكنى ً
كامل ،وال يصلح لألولياء أن يجربوهن عىل ترك مسكنهن ،والنفقة تستمر لهن إىل نهاية الحول،
ً
إال إذا تركن املسكن باختيارهن ،وعندها تنتهي النفقة عليهن ،وال يكون بعدها إثم عىل األولياء
وال عليهن فيام فعلن يف أنفسهن من قطع الحداد ولبس الجميل من الثياب أو الطيب ونحوهام،
حسب املعروف ألمثالهن ضمن األحكام الرشعية املتعلقة بحياتهن العامة والخاصة.
ويختم الله سبحانه اآلية بأنَّه غالب عىل أمره يعاقب من خالف أمره ،ال يأمر إال مبا يصلح أمر
عباده َ و َّ ُ
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ٱلل َعز ٌ
ِيم.
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ٗ ّ
َ و ِص َّية ِل ۡز َو ٰ ِج ِهم أي ليوصوا وصية ،وهو طلب من الله سبحانه للذين أرشفوا عىل املوت
أن يوصوا ألزواجهم من بعدهم.
َ َّ َ ُ َ َ َّ ۡ َ
ُ
ۡ
وهذا الطلب جازم بداللة ذكره سبحانه وٱلِين يتوفون مِنكم وهذا املنطوق فيه داللة
إشارة أن هذه الوصية مرتتبة عليهم وهم أموات ،أي يف ذمتهم إن ماتوا دون أن يفعلوها؛ وذلك ألن
َّ َ
ُ
الله سبحانه مل يقل (إذا حرضتهم الوفاة) بل قال َ و َّٱل َ
ِين ُي َت َوف ۡون م
ِنك ۡم وهو وإن كان املقصود
َّ
من املنطوق َ و َّٱل َ
ِين ُي َت َوف ۡو َن الذين يشارفون عىل الوفاة عىل سبيل املجاز ،إال أن استعاملها فيه
داللة إشارة كام قلنا عىل ترتب هذه الوصية يف ذمتهم لو توفوا ومل يفعلوها.
َ َۡ ۡ
َّ م َتٰ ًعا إ ِ َل ۡ َ
اج  أي النفقة عليهن والسكنى مدة الحول .وقد كان يف أول
ٱل ۡو ِل غي إِخ َر ٖ ۚ
اإلسالم أن الرجل يجب عليه أن يويص عند وفاته لزوجته من بعده النفقة والسكنى مدة سنة،
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ِين ُي َت َوف ۡون مِنك ۡم

وكانت النفقة والسكنى واجب عليه مدة سنة إىل نزول قوله تعاىل :
َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ٰ ٗ َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ
سه َّن أَ ۡر َب َع َة أَ ۡش ُهر َو َع ۡ ٗ
شاۖ فأوجب الله فيها عىل النساء بعد أزواجهن
نف
ويذرون أزوجا يتبصن بِأ
ِ
ِ
ٖ
رشا ،وهي التي يجب عىل الزوج فيها النفقة والسكنى ألنها العدة.
عدة مقدارها أربعة أشهر وع ً
ومل يرتكها الله سبحانه لوصية األزواج ،فلم يسند تحديد العدة إىل األزواج بالوصية كام
َ َۡ ۡ
يف َ و ِ َّ ٗ ّ َ ۡ َ
جهم َّم َتٰ ًعا إ ِ َل ۡ َ
اج بل حدد الله سبحانه العدة ،وجعل النفقة
ٱل ۡو ِل غي إِخ َر ٖ ۚ
صية ِلزو ٰ ِِ
والسكنى واجبة فيها وليس أكرث منها.
َ
َ
َ
َ
َ ۡ
ُ
ُ ۡ َََُ َ
َّ َ
ون أ ۡز َو ٰ ٗجا َي َ َ ۡ
ت آية َ و َّٱل َ
س ِه َّن أ ۡر َب َعة أش ُه ٖر
ِين ُي َت َوف ۡون مِنكم ويذر
ت َّبص َن بِأنف ِ
ومن ثم ن ََس َخ ْ
ُ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ٗ َ َّ ٗ ّ َ
َّ
َ
َّ َ ٰ ً َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َۡ
ۡ
َ
َ
ُ
َو َع ۡ ٗ
شاۖ آية َ و َّٱل َ
اج
ِين يت َوف ۡون مِنكم ويذرون أزوٰجا و ِ
ج ِهم متعا إِل ٱلو ِل غي إِخر ٖ ۚ
صية ِلزو ٰ ِ
رشا ،وبعد ذلك
وصارت العدة للمرأة التي يجب فيها النفقة والسكنى للمرأة وهي أربعة أشهر وع ً
فال سكنى وال نفقة للمرأة املتوىف عنها زوجها إال نصيبها من مرياثه الربع إن مل يكن له ولد ،والثمن
َ َ ُ َّ ُّ ُ ُ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َّ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ ٞ
ل ۚ فإِن كن لك ۡم
إن كان له ولد كام جاء يف سورة النساء ولهن ٱلربع مِما تركتم إِن لم يكن لكم و
َّ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َّ ُ ُ َ ٓ َ
ََََ ٞ
ُّ
ون ب ِ َها أ ۡو َديۡ ٖۗن النساء/آية.12
صيةٖ توص
و
ل فل ُه َّن ٱثل ُم ُن مِما ت َركت ۚم ِم ۢن بع ِد و ِ
وال يقال كيف تنسخ آية البقرة السابقة يف التالوة اآلية الالحقة يف التالوة؟ ال يقال ذلك ألنها
وإن كانت قبلها يف التالوة إال أنها بعدها يف النزول ،ولكن الرسول  أمر بوضعها يف التالوة يف هذا
املكان ألن ترتيب اآليات يف السور توقيفي لحكمة يعلمها الله.
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ َ ُ ُ ُّ َ ٓ
َ
ٱلسف َها ُء م َِن ٱنلَّ ِ
اس َما َولى ٰ ُه ۡم َعن ق ِۡبلت ِ ِه ُم ٱل ِت كنُوا َعل ۡي َها ۚ البقرة/
وهي مثل اآلية ۞سيقول
ّ
ّ
ُّ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ
ٗ َ َ
َ
َۡ ََ ٰ ََ َ َ ۡ َ
ك ف َّ
ٱلس َماءِۖ فل ُن َو ِلَ َّنك ق ِۡبلة ت ۡرضى ٰ َها ۚ ف َو ِل َو ۡج َهك
آية 142يف التالوة تسبق آية قد نر
ى تقلب وج ِه ِ
ْ
ُّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ۡ
َ ۡ َ َۡ ۡ
ُ
ج ِد ۡ َ
علم بأنها يف النزول
ٱل َر ِامۚ َو َح ۡيث َما ك ُنت ۡم ف َولوا ُوجوهك ۡم شط َرهُ ۗۥ البقرة/آيةً 144
شطر ٱلمس ِ
بعدها كام هو ثابت يف معناها وكام بيناه سابقًا يف موضعها.
َ
َ
ّ
ٗ
َ
ُ ۡ ََ ُ َ
َّ َ
َۡ
ون أ ۡز َو ٰ ٗجا َو ِ َّ
أخرج ابن جرير عن ابن عباس" :قالَ  :و َّٱل َ
ج ِهم
ِين ُي َت َوف ۡون مِنكم ويذر
صية ِلزو ٰ ِ
َ َۡ ۡ
َّم َتٰ ًعا إ ِ َل ۡ َ
اج فكان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة يف بيته وينفق عليها
ٱل ۡو ِل غي إِخ َر ٖ ۚ
َ ُ
ُ ۡ َََُ َ
َّ َ
ون أَ ۡز َو ٰ ٗجا َي َ َ ۡ
من ماله ،ثم أنزل الله تعاىل ذكره بعد َ و َّٱل َ
س ِه َّن
ِين ُي َت َوف ۡون مِنكم ويذر
ت َّبص َن بِأنف ِ
أَ ۡر َب َع َة أَ ۡش ُهر َو َع ۡ ٗ
حامل فعدتها أن تضع ما يف بطنها.
شاۖ فهذه عدة املتوىف عنها زوجها إال أن تكون ً
ٖ
َ َ ُ َّ ُّ ُ ُ َّ َ َ ۡ
َّ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ َ ٞ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ ٞ
ُّ
ُ
ُ
ۡ
َّ
ُ
ُ
وقال يف مرياثها :ولهن ٱلربع مِما تركتم إِن لم يكن لكم ول ۚ فإِن كن لكم ول فلهن ٱثلمن 
فبني الله مرياث املرأة وترك الوصية والنفقة" (الدر املنثور ،تفسري الطربي ،البيهقي).
ولذلك نقول إن هذه اآلية كانت يف أول اإلسالم وكانت ترتب عىل األزواج وجوب النفقة
والسكنى ألزواجهم الاليت يتوفون عنهن مدة حول كامل ،وكان يحرم عىل الورثة أن يخرجوهن من
السكنى أو مينعوهن النفقة طيلة الحول ما دمن مل يخرجن من املسكن.
محرّ م
العدد 384

45

َ َّ َ ُ َ َ َّ ۡ َ
ُ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ٗ َ َّ ٗ ّ َ ۡ َ
ج ِهم
وٱلِين يتوفون مِنكم ويذرون أزوٰجا وصِ ية ِلزو ٰ ِ

فإن خرجن باختيارهن وتركن املسكن املعني فقد انتهى وجوب النفقة لهن ،وعندها ال جناح
وال إثم ال عىل األولياء وال عليهن فيام فعلن يف أنفسهن من لباس أو طيب أو نحوه يف حدود
َ َََۡ ٓ َ ُ
َ ۡ َ َ ۡ َ ََ َُ َ َ ُ
نفسه َّن مِن َّم ۡ
ُ
وف .وقد استمر ذلك
ر
ع
اح َعل ۡيك ۡم ِف ما فعلن ِف أ
الرشع  فإِن خرجن فل جن
ِ
ٖۗ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ ٰ ٗ َ َ َ َّ ۡ َ ُ
َ َّ َ ُ َ َ َّ ۡ َ
سه َّن أ ۡر َب َع َة أ ۡش ُهر َو َع ۡ ٗ
شاۖ
نف
أ
ب
ن
ص
ب
ت
ي
ا
ج
و
ز
أ
ون
ر
ذ
ي
و
م
ِنك
م
ن
إىل أن نزلت اآلية وٱلِين يتوفو
ِ
ِ
ِ
ٖ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ٗۡ
فنسخت وجوب النفقة والسكن السابقة وحرصتها فقط يف العدة أربعة أشه ٖر وعشاۖ ،وجعلت
النفقة والسكنى واجبة للمرأة خالل عدتها فقط.
أخرج مالك يف املوطأ أَ َّن الْ ُف َريْ َع َة ِب ْن َت َمالِ ِك بْنِ ِس َنانٍ َو ِه َي أُ ْخ ُت أَ ِب َس ِع ٍيد الْ ُخ ْدر ِِّي َجا َءتْ إِ َل
َر ُسو ِل اللَّ ِه  ت َْسأَلُ ُه أَ ْن ت َ ْر ِج َع إِ َل أَ ْهلِ َها ِف بَ ِني ُخ ْد َرةَ؛ فَ ِإ َّن َز ْو َج َها َخ َر َج ِف طَل َِب أَ ْع ُب ٍد لَ ُه أَبَقُوا َحتَّى
وم ل َِح َق ُه ْم فَ َقتَلُو ُه .قَال َْت :ف ََسأَل ُْت َر ُس َ
ول اللَّ ِه  أَ ْن أَ ْر ِج َع إِ َل أَ ْه ِل ِف بَ ِني
إِذَا كَانُوا ِبطَ َر ِف الْ َق ُد ِ
ُخ ْد َرةَ؛ فَ ِإ َّن َز ْوجِي لَ ْم يَ ْ ُتكْ ِني ِف َم ْسكَنٍ َ ْيلِ ُك ُه َوالَ نَ َف َق ٍة .قَال َْت :فَق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه  :نَ َع ْمَ ،قال َْت:
ف ُقل ِْت؟
ْصف ُْت َح َّتى إِ َذا كُ ْن ُت ِف الْ ُح ْج َر ِة نَا َد ِان َر ُس ُول اللَّ ِه  ،أَ ْو أَ َم َر ِب َف ُنو ِد ُ
يت لَهُ َ ،فق ََال :كَ ْي َ
فَان َ َ
اب أَ َجلَهُ ،
َف َر َّد ْد ُت َعلَ ْي ِه الْ ِق َّص َة الَّ ِتي َذكَ ْر ُت لَهُ ِم ْن شَ أْنِ َز ْوجِ يَ .فق ََال :ا ْمكُ ِثي ِف بَ ْي ِت ِك َح َّتى يَ ْبلُ َغ الْ ِك َت ُ
شاَ .قال َْتَ :فل ََّم كَانَ ُعث َْمنُ ْب ُن َعفَّانَ أَ ْر َس َل إِ َ َّل ف ََسأَلَ ِني َع ْن
َقال َْت فَا ْعتَدَ ْد ُت ِفي ِه أَ ْر َب َع َة أَشْ ُه ٍر َو َع ْ ً
ْبتُهُ فَاتَّ َب َعهُ َو َق َض ِب ِه" (املوطأ) قال الرتمذي عن هذا الحديث حسن صحيح.
َذلِكَ َفأَخ َ ْ
ثم يختم الله سبحانه هذه اآلية بقوله سبحانه َ و َّ ُ
يز َحك ٞ
ٱلل َعز ٌ
ِيم أي أن الله غالب عىل
ِ
أمره يعاقب من خالف أمره ،وأنَّه يقيض مبا هو خري لعباده وما فيه مصلحتهم الحقة فليمتثلوا أمره
ويجتنبوا نهيه يفوزوا يف الدنيا واآلخرة.
 .2يؤكد الله سبحانه يف اآلية الثانية وجوب املتاع للمطلقات غري املدخول بهن وغري املسمى
ََ ُُ َ ََ
ُ ََ ۡ
ًّ
ع ٱل ۡ ُم ۡق َ َ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ
وف َحقا
لهن مهر ،ففي اآلية السابقة َ و َم ّت ِ ُعوه َّن ع ٱل ُموسِعِ قدرهۥ و
ت قدرهۥ متٰعۢا بِٱلمع ُر ِ ۖ
ِِ
َ ۡ
َع ٱل ُم ۡح ِسن ِ َني  ٢٣٦فقال أحد املسلمني :إن أحسنت فعلت ،وإن مل أحسن مل أفعل .فأنزل الله
َ ۡ
هذه اآلية لبيان أن متعة هذا النوع من املطلقات فرض َ ح ًّقا َع ٱل ُم َّتقِ َني   ٢٤١وقد بينا ذلك يف
تفسري تلك اآلية.
َ َّ ٗ
صية
وهذه اآلية واآلية السـابقـة متصـلتان يف آيـات الطـالق قبـلـهـا ،فاآليـة السـابقة و ِ
ۡ َّ َ
َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ
ّ ِلَ ۡز َ
سه َّن أَ ۡر َب َع َة أَ ۡش ُهر َو َع ۡ ٗ
ٰ
ت

قبلها
باآلية
منسوخة

م
ه
ج
و
نف
أ
ب
ن
ص
ب
ت
ي
ِ
شاۖ واآلية هذه َ ول ِل ُم َطلقٰ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٖ
َ
ََُّ ُ
َمتٰ ُع ۢ إلزالة االلتباس يف اآلية ومتِع
وه َّن وبيان أن هذه املتعة عىل الوجوب.
 .3ويبني الله سبحانه يف اآلية األخرية أنه أنزل هذه األحكام لتعقلوها وتتدبروها وتنفذوها،
ففيها خريكم يف الدنيا واآلخرة فهي التي تحقق لكم حياة طيبة مع أزواجكم وأبنائكم وسائر
َ َ ٰ َ ُ َ ُّ َّ ُ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ون  ٢٤٢
أموركم كذل ِك يب ِي ٱلل لكم ءايتِهِۦ لعلكم تعقِل
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الرحم ُتدخل صاحبها اجلنة،
صلة َّ
ُ
َ
اجلنة.
يدخل
وقاطع الرحم ال

ورد يف سنة املصطفى ﷺ الكثري من األحاديث التي تدعو إىل صلة األرحام وحرمة
دل ذلك عىل يش ٍء فإمنا ُّ
قطيعتها ،وإن َّ
يدل عىل أهم ّية صلة الرحم يف اإلسالم وعظمتها،
ورضورتها يف تكاتف األرس ومتاسكها وتعاضدها ونرش الود واإللفة بني أفرادها ،ومام جاء
من األحاديث الصحيحة يف هذا املوضوع من أحاديث النبي ﷺ:
-1صلة الر َّحم تُدخل صاحبها الجنة:
ْبين بعملٍ
عن أيب أيوب األنصاري ،ريض الله عنه« :أنّ ً
للنبي ﷺ :أَخ ِ ْ
رجل قال ِّ
ُش ْك به
النبي ﷺ :أَ َر ٌب ما له ،تَ ْع ُبدُ اللهَ وال ت ْ ِ
يُدْ ِخلُني الجن َة ،قال :ما له؟ ما له؟ وقال ُّ
يم الصال َة ،وتُؤ ِْت الزكا َة ،وت َِص ُل ال َّر َح َم».
شي ًئا ،وتُ ِق ُ
يُظهر الحديث أ ّن رسول الله ﷺ قد قرن صلة الرحم بعبادة الله التي ترتبط
بالناحية العقائديّة ،والصالة والزكاة اللتني تُ ثالن جانب العبادات ،فكانت صلة ال َّرحم
مثال ح ًّيا عىل مدى أهميتها عند الله ،إذ أشار النبي ألهم الجوانب يف اإلسالم لدخول
ً
الجنة وهي :عبادة الله دون رشيك ،وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصلة الرحم.
طريق لرىض الرحمن:
-٢صلة ال َّرحم ٌ
عن أنس بن مالك -ريض الله عنه -قال :قال رسول الله ﷺ« :إن الرحم شُ ْجن ُة
متمسكة بالعرش تكلم بلسان ُذلَق ،اللهم ِصل من وصلني واقطع من قطعني ،فيقول
ِّ
تبارك وتعاىل  :أنا الرحمن الرحيم ،وإين شققت للرحم من اسمي ،فمن وصلها وصلته،
ومن نكثها نكثـ ُته».
فمن وصل رحمه ريض الله عنه ووصله كام وصلها ،ومن قطع رحمه وأساء معاملتها
ك َّبه الله وسخط عليه.
-٣صلة ال َّرحم وصية النبي ﷺ ألصحابه:
عن أيب ذرالغفاري -ريض الله عنه -أنه قال« :أوصاين خلييل ﷺ أن ال تأخ َذين يف
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الرحم ُتدخل صاحبها اجلنة،
صلة َّ

الرحم وإن أدب َرت».
الئم ،وأوصاين بصل ِة ِ
الل ِه لوم ُة ٍ
 -٤ال َّرحم مأخو ٌذ من اسم الرحمن ،ومن قطعها قطعه الله :عن عائشة -ريض الله
بالعرش ُ
تقول :من وصلني وصله اللهُ ،
ِ
«الرحم معلَّق ٌة
عنها -قالت :قال رسول الله ﷺ:
ُ
ومن قطعني قطعه اللهُ ».
 -٥صلة ال َّرحم تُبارك يف العمر ،وتزيد يف الرزق:
بس َط
رسه أن يُ َ
عن أنس بن مالك -ريض الله عنه -قال :قال رسول الله ﷺ« :من َّ
نسأَ له يف أثرِه ،فلْ َي ِص ْل َر ِح َمه».
له رز ُقه ،وأن يُ َ
فالله سبحانه وتعاىل يُبارك يف عمر من يصل رحمه ويزيد فيه ،ويجعله يستغله مبا
يفيده ويعود عليه بالنفع لدينه و ُدنياه ،كام يُبارك له يف رزقه ويزيد فيه ويجعل له فيه
الخري.
-٦من أهم أسباب دخول الجنة صلة الرحم:
عــن عبــد للــه بــن ســام -ريض اللــه عنــه -قــال« :مل َّـــا ق ـ ِد َم رسـ ُ
ـول اللَّ ـ ِه ﷺ
ـاس قبلَــهُ قالــوا :قـ ِد َم رسـ ُ
ـول اللَّـ ِه ﷺ .فجئـ ُ
ـت ألنظـ َر فلـاَّ رأيتُهُ
املدينـ َة انجفـ َـل ال َّنـ ُ
ابَ .فــكانَ أ َّو ُل يش ٍء ســمعتُهُ م ْنــهُ أن قـ َ
ـال :يــا أيُّهــا
عرفـ ُ
ـس بو ْجـ ِه كـ َّذ ٍ
ـت أنَّ و ْج َهــهُ ليـ َ
الســا َمِ ،
ـاس
وصلــوا األرحــا َم ،وصلُّــوا باللَّيــلِ وال َّنـ ُ
ال َّنـ ُ
ـاس أط ِعمــوا الطَّعــا َم ،وأفشــوا َّ
ـام».
بسـ ٍ
نيــا ٌم ،تدخلــوا ال َّج َّن ـ َة َ
دليل عىل قوة إميان املسلم وصدقه وتعلُّق قلبه بالله:
-٧صلة األرحام ٌ
عن أيب هريرة -ريض الله عنه -أنه قال :قال رسول الله ﷺ« :من كان يؤمن بالله
واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،ومن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليصل رحمه ،ومن كان
يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل خ ًريا أو ليصمت».
إن من آمن بالله حقًا سينعكس إميانه عمل ًّيا عىل باقي أموره الحيات ّية ،فمن ص ُدق
إميانه وصل رحمه كام ُروي عن أيب هريرة ريض الله عنه أنه قال :قال رسول الله ﷺ:
«إن َ
رحم».
قبل ُ
خميس ليل َة الجمع ِة ،فال يُ ُ
ٍ
كل
ُعرض َّ
أعامل بني آد َم ت ُ
عمل قاطعِ ٍ
-٨قاطع رحمه ال يدخل الجنة:
قاطع
فعن جبري بن مطعم ريض الله عنه قال :قال رسول الله ﷺ« :ال ُ
يدخل الجن َة ُ
رحم»
ٍ
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موقف السلف الصاحل
من العالقة بني العلماء واحلكام ()1
هذه طائفة من مواقف من فهم إرث النبوة حق الفهم ،وقام بامليثاق الذي أخذه الله
عىل العلامء حق القيام ،فحفظوا العلم ومل يزروا به ،فحفظهم الله وجعلهم أمئة بحق ،تنري
مواقفهم الدرب إال من أعشت عيناه ،فلم ينفعه نور ...هذه املواقف الصادقة مع الله صار
علامء اليوم من أبعد الناس عنها ،ورصنا نحن املسلمني بأمس الحاجة إليها ،صاروا معوانًا
للحكام يزينون الباطل ،ويزيفون الدين ،وكانوا واسطة عقد فارط بني املسلمني وحكامهم...
وهذه الطائفة من املواقف هي موجهة إىل علامء اليوم لتذكِّر صالحهم ،وتزجر طالحهم،
وموجهة إىل املسلمني ليلتفوا حول الصالحني من العلامء ،ولينفضوا عن طالحيهم.
 أخرج البيهقي ،عن عيل بن أيب طالب ،ريض الله عنه ،قال« :اتقوا أبواب السلطان». وأخرج ابن سعد يف «الطبقات» عن سلمة بن نبيط قال« :قلت أليب ،وكان قد شهدالنبي صىل الله عليه وسلم ،ورآه وسمع منه :يا ِ
فأصبت منهم،
أتيت هذا السلطان
َ
أبت ،لو َ
مجلسا يدخلني النار».
وأصاب قومك يف جناحك؟ قال« :أي بني ،إين أخاف أن أجلس منهم
ً
 وأخرج الدارمي ،عن ابن مسعود ريض الله عنه قال« :من طلب العلم ألربع دخلالنار :ليباهي به العلامء ،ومياري به السفهاء ،أو ليرصف به وجوه الناس إليه ،أو يأخذ به
من األمراء».
وأخرج ابن ماجه ،والبيهقي ،عن ابن مسعود ،قال« :لو أن أهل العلم صانَعوا العلم،ووضعوه عند أهله ،لسادوا به أهل زمانهم؛ ولكنهم بذلوه ألهل الدنيا لينالوا به من
دنياهم ،فهانوا عليهم».
 وأخرج ابن أيب شيبة ،عن حذيفة بن اليامن ،ريض الله تعاىل عنه ،قال« :أال ال ميشنيرجل منكم ش ًربا إىل ذي سلطان».
 وأخرج ابن أيب شيبة ،وأبو نعيم يف «الحلية» ،عن حذيفة ،ريض الله تعاىل عنه ،قال:محرّ م
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«إياكم ومواقف الفنت! قيل :وما مواقف الفنت؟ قال أبواب األمري؛ يدخل الرجل عىل األمري،
فيصدقه بالكذب ،ويقول ما ليس فيه».
 وأخرج ابن أيب شيبة ،والبيهقي ،عن سلمة بن قيس ،قال :لقيت أبا ذر ،فقال« :يا سلمةبن قيس! ثالث فاحفظها :ال تجمع بني الرضائر ،فإنك لن تعدل ولو حرصت ،وال تعمل
عىل الصدقة ،فإن صاحب الصدقة زائد وناقص ،وال َ
تغش ذات سلطان ،فإنك ال تصيب من
دنياهم شي ًئا ،إال أصابوا من دينك أفضل منه».
 روى أبو نعيم يف الحلية ،عن ميمون بن مهران ،أن عبد الله بن عبد امللك بن مروانقدم املدينة ،فبعث حاجبه إىل سعيد بن املسيب ،فقال له :أجب أمري املؤمنني! قال :وما
حاجته؟ قال :لتتحدث معه .فقال :لست من ح َّداثه .فرجع الحاجب إليه فأخربه ،قال :دعه.
 وروى الخطيب ،عن حامد بن سلمة :أن بعض الخلفاء أرسل إليه رسولً يقول له :إنه قدعرضت مسألة ،فأتنا نسألك .فقال للرسول :قل له« :إنا أدركنا أقوا ًما ال يأتون أحدً ا؛ ملا بلغهم
من الحديث .فإن كانت لك مسألة فاكتبها يف رقعة ،نكتب لك جوابها».
 وأخرج أبو الحسن بن فهر يف كتاب «فضائل مالك» ،عن عبد الله بن رافع وغريه قال:«قدم هارون الرشيد املدينة ،فو َّجه الربميك إىل مالك ،وقال له :احمل إ ّيل الكتاب الذي صنفته
حتى أسمعه منك» .فقال للربميك« :أقرئه السالم وقل له :إن العلم يزار وال يزور» .فرجع
الربميك إىل هارون الرشيد ،فقال له :يا أمري املؤمنني! يبلغ أهل العراق أنك وجهت إىل مالك
يف أمر فخالفك! أعزم عليه حتى يأتيك .فأرسل إليه فقال« :قل له يا أمري املؤمنني ،ال تكن
أول من وضع العلم فيضيعك الله».
 وروى غنجار يف تاريخه عن ابن منري :أن سلطان بخارى ،بعث إىل محمد بن إسامعيلالبخاري يقول :احمل إ ّيل كتاب «الجامع» و «التاريخ» ألسمع منك .فقال البخاري لرسوله:
«قل له أنا ال أذل العلم ،وال آيت أبواب السالطني ،فإن كانت لك حاجة إىل يشء منه،
فلتحرضين يف مسجدي أو يف داري».
 وقال نعيم بن الهيصم يف جزئه املشهور« :أخربنا خلف بن متيم عن أيب هامم الكالعي،عن الحسن ،أنه مر ببعض القراء عىل بعض أبواب السالطني ،فقال« :أقرحتم جباهكم،
وفرطحتم نعالكم ،وجئتم بالعلم تحملونه عىل رقابكم إىل أبوابهم؟! أما إنكم ،لو جلستم
يف بيوتكم لكان خريًا لكم ،تفرقوا ف َّرق الله بني أعضائكم»
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وجا يف تسليم فلسطني ليهود
السعودية تسري عل ًنا ِع ً
مع خطة الواليات املتحدة للرشق األوسط الجديد ،وعملها عىل تغيري طبيعة الرصاع يف
املنطقة ،ترى (إرسائيل) أنها أمام فرصة تاريخية طاملا انتظرتها ،وهي أن تصبح جز ًءا من دول
املنطقة معرتف بها ،وهي تع ِّول عىل التغيريات التي تحدث يف السعودية ،وخاصة يف السياسة
الخارجية ،وترى أن فيها فرصتها لتحقيق ذلك .ومن ذلك محاوالت السعودية الحصول عىل الوصاية
عىل القدس؛ ولذلك شهدت األيام القليلة املاضية حديثًا غري منقطع عن هذا الخالف ،وتحاول دق
إسفني بني السعودية واألردن .ويف هذا املجال:
 رصح زعيم املعارضة (اإلرسائيلية) إسحاق هريتسوغ لصحيفة «إيالف» السعودية» :يجب أنيكون هناك دور ومسؤولية للسعودية عىل األماكن املقدسة يف القدس؛ بحكم كونها الدولة التي
خصوصا أن لها تجربة يف إدارة األماكن املقدسة يف مكة واملدينة«.
تضم أقدس أماكن اإلسالم،
ً
 قال الخبري (اإلرسائييل) يف الشؤون الفلسطينية يوين بن مناحيم :إن «السعودية دخلت عىلخط الرصاع الناشب حول السيطرة واإلرشاف عىل األوقاف اإلسالمية يف مدينة القدس ،بني الدول
ذات العالقة كاألردن والسلطة الفلسطينية ،حيث أبلغته أوساط فلسطينية أن الرياض تبذل جهو ًدا
لزيادة تأثريها عىل املدينة؛ مام يثري غضب رام الله وعامن» .وأضاف يف مقاله عىل موقع املعهد
األورشليمي للشؤون العامة :أن «الرياض تستغل أموالها ودعمها املادي لسحب البساط من تحت
أقدام رام الله وعامن ،مع العلم أن املسجد األقىص يعترب املكان املقدس الثالث لدى املسلمني بعد
مدينتي مكة واملدينة املنورة السعوديتني».
 تذكر دراسة صادرة عن مركز «بيغن السادات للدراسات االسرتاتيجية» (اإلرسائييل) :إن«سعي السعودية النتزاع اإلرشاف عىل املقدسات بالقدس يهدف إىل دفع الخطة األمريكية لتسوية
الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل ،التي يطلق عليها صفقة القرن» ،ويشري كبري الباحثني يف املركز
«جيمس دورس» ،إىل أن الرياض ،وحليفتها أبوظبي قامتا بـ «تعظيم حالة عدم االستقرار يف األردن؛
حيث تعتقد قيادة البلدين أنه كلام زادت حالة عدم االستقرار يف البالد انخفض مستوى مامنعة
الحكم يف عامن لصفقة القرن» .وتشدد الدراسة عىل أن «السعودية ترى يف اإلرشاف عىل األماكن
املقدسة مظه ًرا من مظاهر «الدبلوماسية الدينية» ،التي ميكن أن تعزز حضورها اإلقليمي ،بعد
أن أنفقت السعودية عىل مدى أربعة عقود  100مليار دوالر لتعزيز حضورها يف العامل اإلسالمي
السني».
الوعي :مع وصول امللك سلامن وابنه ويل العهد محمد إىل الحكم ،والسعودية تسري عل ًنا
عو ًجا ،فقد سقط قناع هذه األرسة وانكشفت خياناتها بعد أن كانت متسرتة .قد يظن هؤالء ،هم
وأسيادهم األمريكان ،أنهم يف حال غلبة عىل األمة ،وأن عليهم أن يكرسوا محرمات دينها جها ًرا
نها ًرا؛ ولكن َّأن لهم ذلك؟! إن هم إال يظ ُّنون .فاألمة حية وقوية ،وهي أوعى من كل فرتة سابقة،
ولها موعد مع هؤالء وأمثالهم من الحكام ،سيكون الحساب فيه عس ًريا ،ولن يخلفوه بإذن الله...
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روبرت فيسك :معادلة صفقة القرن للفلسطينيني:
املال مقابل السالم والفقر عقاب الرفض
قائل :أوالً،
ذكر الكاتب والصحايف الربيطاين روبرت فيسك يف مقاله يف صحيفة «اإلندبندت»ً ،
يعلن دونالد ترامب القدس عاصمة إلرسائيل ،وبالتايل ير ِّوع الفلسطينيني ويحرمهم من عاصمتهم
يف رشق املدينة .فيقول محمود عباس إنه لن يتحدث بعد اآلن مع الواليات املتحدة .فيحتج
ترامب ويقول يف تغريدة« :إننا ندفع للفلسطينيني مئات املاليني من الدوالرات سنويًا وال نحظى
بالتقدير أو االحرتام» ويقطع  300مليون دوالر من املساعدات األمريكية إىل الالجئني ،فيصبح ما
مينحه للفلسطينيني املضطهدين املحارصين  60مليون دوالر فقط .ويضيف فيسك :بالفعل فإن
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني (األونروا) التي تساعد  5.3مليون الجئ فلسطيني
من خالل املساعدات الدولية ،بدأت بالتخلص من موظفيها ،وطردت  113منهم يف غزة وحدها
يف األسبوع املايض ...ويواجه أطباء وممرضات ومعلمون وموظفون فلسطينيون آخرون يبلغ
عددهم  30ألف شخص البطالة .وبالتايل يهدد الجوع مزي ًدا من الجامهري املتعبة الفقرية يف غزة.
ويتساءل فيسك« :ملاذا فعل (ترامب) ذلك؟ ...ويجيب :يقطع املساعدات اإلنسانية عنهم
ويقودهم إىل اليأس ،ثم يعرض ترامب أن يغرقهم باملال يف «الصفقة النهائية» إذا توقفوا فقط
عن املطالبة بإقامة دولة مستقلة ووضع حد لالستيطان ...ويعلق الكاتب ساخ ًرا :مع وجود الكثري
من األموال ،لن تكون هناك حاجة إىل األونروا ،ألنه لن يكون هناك الجئون يعانون من الفقر
(أكرث من نصف سكان غزة البالغ عددهم مليوين نسمة ،مبعدل بطالة يبلغ  ،%44يعتمدون عىل
أونروا) ألن الالجئني سيكونون ميسورين ،إن مل يكونوا أغنياء ،مع كل تلك الوظائف ذات األجور
األفضل و«الحياة الواعدة» .ودا ًعا لجميع تهديدات غزة إلرسائيل ...وبعبارة أخرى ،يجب استبدال
مصطلح القضية الفلسطينية بقضية إنسانية .السالم إذن سيكون اقتصاديًا وليس سياس ًيا .يضيف
فيسك أن السعوديني واإلماراتيني واملرصيني سيشاركون يف هذه العملية أيضً ا .إذ ستتكفل أبو
ظبي مبحطات الكهرباء ،وستفتح القاهرة أسواقًا حرة يف رفح ،وستشارك الرياض يف الرشكات
الفلسطينية؛ رمبا تكون مجرد أحالم ،ولكنها مناسبة للجامهري.
ويعلق فيسك ،لقد أرشت من قبل إىل أن هذه الصفقة عبارة عن :املال مقابل السالم وليس
بدل من العاصمة الفلسطينية يف القدس ،ووضع حد لالستعامر
األرض مقابل السالم – الدوالرات ً
اليهودي ،و«حق العودة» ،وهلم جرا إنه حل «ترامبي» حقيقي.
الوعي :لقد قلناها مرا ًرا وتكرا ًرا ،إن قضية فلسطني هي قضية املسلمني جمي ًعا ،ولن يحلها إال
اإلسالم ،ولن ت ُ َح َّل إال بعد إنهاء هذه الحالة الشاذة من تسلط الغرب علينا ،وفرض أنظمة حكم
علامنية وحكام عمالء ظاملني بدت سوءاتهم ،وآخرهم كانوا حكام السعودية .إن قضايا املسلمني
واحدة ،وحلها واحد ،وهو إقامة الخالفة الراشدة .واألمة بهذا االتحاه .قال رسول الله ﷺ « ثُ َّم
تَكُونُ ِخ َل َف ٌة َع َل ِم ْن َهاجِ ال ُّن ُب َّو ِة»
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